
#12096 ทัวรญ่ีปุน โอซากา เกียวโต 5 วัน 3 คืน ศาลเจาฟูชิมิ
อินาริ วัดคิโยมิสึ บิน XJ
ทัวรญี่ปุน โอซากา เกียวโต นารา วัดคินคะคุจิ วัดโทไดจิ ตลาดคุโรมง ดิวตี้ฟรี
ชอปปงชินไซบาชิ ริงกุเอาทเล็ท ฟรีเดย 1 วันเต็ม!!



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง    -

2 ทาอากาศยานคันไซ - ศาลเจาฟูชิมิอินาริ - วัดคิโยมิสึ - ถนนกาน้ําชา - วัดคินคาคุ
จิ - อิออนมอลลเกียวโต   

SARASA HOTEL
SHIN หรือเทียบเทา

3 อิสระทองเที่ยวในโอซากา หรือเลือกซ้ือทัวรเสริม   
SARASA HOTEL
SHIN หรือเทียบเทา

4 นารา - วัดโทไดจิ - หลวงพอโต ไดบุทสึ นารา - ตลาดปลาคุโรมอน - ดิวต้ีฟรี -
ยานชินไซบาชิ - ริงกุ พรีเมียม เอาทเลต   

N GATE HOTEL
OSAKA หรือเทียบเทา

5 ทาอากาศยานคันไซ - ทาอากาศยานดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

22 พ.ค. 65 - 26 พ.ค. 65 ฿19,999 ฿19,999 ฿19,999 ฿8,000

7 มิ.ย. 65 - 11 มิ.ย. 65 ฿20,999 ฿20,999 ฿20,999 ฿8,000

12 มิ.ย. 65 - 16 มิ.ย. 65 ฿19,999 ฿19,999 ฿19,999 ฿8,000

19 มิ.ย. 65 - 23 มิ.ย. 65 ฿19,999 ฿19,999 ฿19,999 ฿8,000

26 มิ.ย. 65 - 30 มิ.ย. 65 ฿20,999 ฿20,999 ฿20,999 ฿8,000

3 ก.ค. 65 - 7 ก.ค. 65 ฿19,999 ฿19,999 ฿19,999 ฿8,000

25 ก.ค. 65 - 29 ก.ค. 65 ฿23,999 ฿23,999 ฿23,999 ฿8,000

20 ส.ค. 65 - 24 ส.ค. 65 ฿19,999 ฿19,999 ฿19,999 ฿8,000

4 ก.ย. 65 - 8 ก.ย. 65 ฿20,999 ฿20,999 ฿20,999 ฿8,000

11 ก.ย. 65 - 15 ก.ย. 65 ฿19,999 ฿19,999 ฿19,999 ฿8,000

18 ก.ย. 65 - 22 ก.ย. 65 ฿20,999 ฿20,999 ฿20,999 ฿8,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานคันไซ - ศาลเจาฟูชิมิอินาริ - วัดคิโยมิสึ - ถนน
กาน้ําชา - วัดคินคาคุจิ - อิออนมอลลเกียวโต

กําหนดการทั้งหมด

สายการบิน AIR ASIA X ใชเครื่อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ท่ีน่ัง จัดท่ีน่ังแบบ 3-3-3

มีบริการอาหารรอนเสิรฟท้ังขาไปและขากลับ

น้ําหนักกระเปา 20 กก./ทาน หากตองการซ้ือน้ําหนักเพ่ิม ตองเสียคาใชจาย

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม ค่ํา

22.00 น. พรอมกันท่ี สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอรสายการบิน AIR
ASIA X เจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน (สายการบิน AIR ASIA X ใชเครื่อง
AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ท่ีน่ัง จัดท่ีน่ังแบบ 3-3-3 **มีบริการอาหารรอนเสิรฟท้ังขาไปและขากลับ**) (น้ําหนัก
กระเปา 20 กก./ทาน หากตองการซ้ือน้ําหนักเพ่ิม ตองเสียคาใชจาย)

ทาอากาศยานดอนเมือง คํ่า

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี

 กิจกรรม เชา

01.15 น. เหินฟาสูเมืองโอซากา ประเทศญ่ีป ุน โดยเท่ียวบินท่ี XJ612 บริการอาหาร และเครื่องด่ืมบนเครื่อง

08.40 น. เดินทางถึง สนามบินโอซากา หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง

นําทานชม ศาลเจาฟูชิมิอินาริ ท่ีสถิตของพระแมโพสภ เทพเจาท่ีเป็นท่ีนับถือย่ิงของประชาชนท่ีมาสักการะขอพร ใหมีความ
เป็นอยูอุดมสมบูรณของเรื่องพืชพรรณธัญญาหาร สักการะพระแมโพสภ และเทพจ้ิงจอกท่ีชาวญ่ีป ุนชื่อวาเป็น ทูตสวรรค ผูคอย
นําขาวสารจากสรวงสวรรคลงมายังโลกมนุษย ทานจะไดตื่นตากับรูปป้ันของเทพจ้ิงจอก ท่ีมีจํานวนมากมาย

นําทานชม ศาลโทริอิ ซุมประตูสีแดงท่ีเป็นสัญลักษณของศาลเจาท่ีมีมากกวารอยตนทอดตัวยาวตามเสนทางของไหลเขาลด
หล่ันกันบนเสนทางยาวถึง 4 กิโลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตรเรื่อง MEMORIES OF GEISHA ท่ี ซายูริ นางเอกของ
เรื่องว่ิงลอดซุมประตูเพ่ือไปขอพรเทพเจาใหตนเองสมความปรารถนา

บาย



บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานชม วัดคิโยมิสึ หรือวัดน้ําใส ท่ีติดรอบสุดทายของการประกวด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกยุคใหม เป็นวัดท่ีใหญและ
เกาแกตั้งอยูบริเวณเนินเขาฮิงาชิยามา และมีทอนซุงวางเรียงซอนกันตามแนวนอนตั้งจากพ้ืนดินขึ้นมารองรับระเบียงของตัว
วิหารใหญ ซ่ึงไมใชตะปูสักตัว ใชวิธีการเขาล่ิม เหมือนเรือนไทย วัดน้ีมีอายุเกาแกย่ิงกวากรุงเกียวโต กวา 1,200 ปี มาแลว เป็น
ท่ีประดิษฐานของเทพเอปิสึ เทพเจาแหงความรํ่ารวย มั่งค่ัง , นมัสการพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร

จากระเบียงแหงน้ีสามารถถายภาพ ณ จุดท่ีสวยท่ีสุดในกรุงเกียวโต มองเห็นวิวทิวทัศนของตัวเมืองเกียวโตไดงดงาม พรอม
กับวิหารของวัดคิโยมิสึ และเชิญด่ืมน้ําศักดิส์ิทธิส์ามสายอันเกิดขึ้นจากธรรมชาติท่ีไหลมาจากเทือกเขา โดยเชื่อวา สายแรก รวย
สายสอง สวย-หลอ สายสาม แข็งแรง

จากนั้นเดินตามทาง สัมผัสกับรานคาญ่ีป ุนตบแตงตามสมัยเอโดะท่ีมีชื่อเรียกวา ถนนสายกาน้ําชา และ เลือกซ้ือสินคาพ้ืน
เมือง ท่ีระลึก เกี่ยวกับญ่ีป ุนขนานแท อาทิ ขนมโมจิ ท่ีขึ้นชื่อท่ีสุดของญ่ีป ุน มีใหทานไดเลือกชิมหลายหลากรส หรือวาจะเป็นชา
เกียวโต, ตุกตาเกียวโต สัญลักษณท่ีโดงดังท่ีสุดในญ่ีป ุน คือ เกอิชา เป็นตุกตาแตงกายดวยชุดกิโมโนประจําชาติอยางเต็มรูปแบบ
และของท่ีระลึก อีกมากมาย นานาชนิด

นําทานชม วัดคินคะคุจิ หรือ ปราสาททอง สรางโดยโชกุน อาชิคางะ โยชิมิสึ เพ่ือเป็นสถานท่ีพักผอน ตอมาบุตรชายของทาน
ไดดัดแปลงใหเป็นวัด แตปราสาทเดิมไดถูกไฟไหมในปี พ.ศ.2493 และสรางขึ้นใหมเมื่อปี พ.ศ.2498 ปราสาทโดยรอบปิดดวย
ทองคําเปลวอยางสวยงาม ใหทานไดด่ืมด่ํากับความสะอาดใสของสระน้ําท่ีสามารถสะทอนใหเห็นภาพตัวปราสาทไดอยางงดงาม

นําทานชอปป้ิง ณ หางสรรพสินคาขนาดใหญ หางฯ อิออน จัสโก ใหทานไดเลือกทาน หรือเลือกซ้ือสินคาท่ีเป็นแบรนดญีป ุน
อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม ราน 100 เยน และ หากทานใดหลงไหลในรสชาดของคิทแคทชาเขียวสามารถหาซ้ือไดท่ีน่ีไดเลย

ค่ํา

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พักท่ี SARASA HOTEL SHIN – OSAKA หรือระดับเดียวกัน

ทาอากาศยานคันไซ

ศาลเจาฟูชิมิอินาริ

 เชา

เป็นทาอากาศยานหลักของโอซากา ทาอากาศยานแหงน้ีตั้งหางจากตัวเมืองโอซากา
ประมาณ 50 กิโลเมตร เปิดใชบริการเมื่อปี 1994 มี 2 เทอมินอล โดย เทอมินอล 1 จะ
เป็นสายการบินธรรมดา สวนเทอมินอล 2 จะเป็นสายการบินโลวคอสต

หรือศาลเจาจ้ิงจอกขาว เป็นอีกหน่ึงศาลเจาชื่อดังท่ีนักทองเท่ียวตางรูจักกันดี เป็นศาลเจา
ในศาสนาชินโต สรางขึ้นเพ่ือถวายใหแดเทพอินาริ เทพเจาแหงกสิกรรม เพ่ือใหพ้ืนท่ี
บริเวณน้ีมีน้ําอุดมสมบูรณ ปลูกขาวได ผลผลิตดีมีคุณภาพ สิ่งท่ีนาสนใจนอกจากจะมา
สักการะเทพเจาแลว ก็คือการเดินเลนลอดอุโมงคเสาโทริอิกวาหมื่นตนท่ีเรียงตอทอดยาว
จากดานลางขึ้นไปบนยอดเขาสูงถึง 233 เมตร ระยะทางราว 4 กิโลเมตร

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

วัดคิโยมิสึ บาย

วัดคิโยมิสึ หรือ “วัดน้ําใส” วัดเกาแกบนเนินเขาท่ีมีอายุเกาแกกวาตัวเมืองเกียวโต เป็นวัด
ท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุด นิยมเดินทางมาเพ่ือสักการะและขอพรจากองคพระโพธิสัตวเจาแมกวน
อิม 11 พักตร 1000 กร ซ่ึงเป็นพระประธานของวัด ตัววัดกอสรางดวยไมเกือบท้ังหมด
แตท่ีนาสนใจ คือ เสาท่ีค้ํายันระเบียงวัดขนาดใหญ ประกอบไปดวยเสาไมจํานวนรอยกวา
ตน สูงจากพ้ืน 12 เมตร โดยไมใชตะปูแมแตตัวเดียว โดยใชวิธีเขาล่ิมดวยภูมิปัญญาของ
ชาวญ่ีป ุนโบราณ



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 อิสระทองเท่ียวในโอซากา หรือ เลือกซ้ือทัวรเสริม

บริการอาหาร และเครื่องด่ืมบนเครื่อง

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

ถนนกานํ้าชา

วัดคินคาคุจิ

อิออนมอลลเกียวโต

เป็นถนนท่ีตั้งอยูระหวางทางเขาวัดคิโยมิสึ มีรานคาตางๆ ท่ีตกแตงเลียนแบบสมัยเฮอัน
และมีสินคาพ้ืนเมืองนานาชนิดตั้งขายอยูระหวางสองขางทาง

หรือท่ีเรียกวาวัดทอง เป็นวัดเกาแกของเมืองเกียวโต วัดน้ีเคยเป็นท่ีพํานักของโชกุนอาชิคา
งะ โยชิมิซึ ผูท่ีชอบทายปุจฉา – วิสัชนา กับอิกคิวซังในการตูน บรรยากาศภายในวัดจะ
เป็นการจัดสวนแบบเซน มีการจัดให ปราสาททองคําอยูตรงกลางสระน้ํา ภาพสะทอน
ปราสาททองคําท่ีอยูในสระน้ํา ทําใหปราสาทดูสวยงามและมีความขลังมากขึ้น

มีสินคาหลากหลายครบครันตั้งแตเสื้อผาเครื่องน ุงหม สินคาซักกะ (zakka) เครื่องใช
ไฟฟา หนังสือ ยาชนิดตางๆ ตลอดจนสินคาประเภทอาหาร จึงเหมาะสําหรับผูท่ีตองการซ้ือ
ของของท่ีระลึก 

 คํ่า  SARASA HOTEL SHIN หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

อิสระตามอัธยาศัยใหทานเลือกชอปป้ิงตามยานดังของมหานครโอซากา โดยการน่ังรถไฟ (ไมรวมคารถไฟ) ทานสามารถน่ัง
รถไฟ JR เพ่ือเดินทางเท่ียวในแหลงทองเท่ียวชื่อดัง อาทิ

- ชินไซบาชิ ยานชอปป้ิงชื่อดังของนครโอซากา ภายในยานน้ีมีรานคาเกาแกปะปนไปกับรานคาอันทันสมัย และสินคาหลาก
หลายรูปแบบท้ังสําหรับเด็ก และผูใหญ ซ่ึงยานน้ีถือวาเป็นยานแสงสี และบันเทิงชั้นนําแหงหน่ึงของนครโอซากา อีกท้ังยังมีราน
อาหารทะเลขึ้นชื่อมากมาย ซ่ึงเสนหอยางหน่ึงคือ ทุกรานจะประดับประดารานของตนดวยแสงไฟนีออนซ่ึงดัดทําใหเป็นรูปปู กุง
และปลาหมึก ซ่ึงนักทองเท่ียวใหความสนใจและแวะถายรูปกันเป็นท่ีระลึกอยางมาก และรานคาทุกแหง จะพยายามสรางจุดเดน
ใหแกรานของตนใหไดมากท่ีสุด เพ่ือดึงดูดลูกคาใหเขามาใชบริการ สัญลักษณเดนของยานน้ีคือ ตึกรูปเครื่องหมายการคาของ กู
ลิโกะ ผลิตภัณฑขนมชื่อดังจากญ่ีป ุนน่ันเอง

- โอซากา อะควอเรี่ยม เป็นพิพิธภัณฑสัตวน้ําในรมท่ีใหญท่ีสุดในโลก ทานจะไดพบกับปลาฉลามวาฬท่ีมีขนาดใหญท่ีหาชมได
ยาก, แลวเฮฮากับหนาตาของปลาแสงอาทิตย ท่ีมีขนาดตัวใหญราคาประเมินมิไดและเพลินตากับสัตวมีชีวิตใตน้ํานานาชนิดจาก
ท่ัวทุกมุมโลก อาทิเชน ปลาโลมา, ปูแมงมุม, นาคทะเล, นกเพนกวิน เป็นตน

- วัดชิเท็นโนจิ วัดท่ีมีอายุเกาแกท่ีสุดของเมืองโอซากาประมาณ 1,400 ปี และเป็นพุทธสถานแหงแรกในญ่ีป ุน โดยมีจุดเดน
อยูท่ี เจดีย 5 ชั้นอันวิจิตร สรางตามแบบสถาปัตยกรรมสมัย อาซุกะ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปหลายองค

หรือทานท่ีสนใจเดินทางสู ยูนิเวอรแซล สตูดิโอ ชําระเพ่ิมทานละ 2,700.- บาท (ไมรวมคาเดินทาง) รวมสนุกทาทายกับ
เครื่องเลนหลากหลายชนิดตื่นเตนระทึกใจจากหนังดังท่ีทานชื่นชอบ เชน ฉากเพลิงไหมจากเรื่อง “แบ็คดราฟท”ลองเรือผจญภัย

่ ่ ่



 หมายเหตุ

วันท่ี 4 เมืองนารา - วัดโทไดจิ - หลวงพอโต ไดบุทสึ นารา - ตลาดปลา
คุโรมอน - ดิวตี้ฟรีประเทศญี่ปุน - ยานชินไซบาชิ - ริงกุ
พรีเมียม เอาทเล็ท

สําหรับตั๋วยูนิเวอรแซลสตูดิโอ หากทานตองการซ้ือตั๋วกรุณาแจงเจาหนาท่ีลวงหนา เพราะโปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนสลับ
วันตามความเหมาะสม หากมีคาใชจายเกิดขึ้น ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น

อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค่ําตามอัธยาศัย

กับไดโนเสารจากเรื่อง“จูราสสิคพารค” น่ังเรือเพ่ือพบกับความนาสะพรึงกลัวเหมือนอยู ในเหตุการณจริงกับ “จอว” ใชทุนสราง
มหาศาลกวา 1,500 ลานเยน (เฉพาะจอว) และสนุกสนานไปกับเครื่องเลนภาคใหมของ “สไปเดอรแมน” ท่ีรอใหทานพิสูจน
ความมันส พรอมท้ังพบกับโซนใหม “วันเดอรแลนด” เป็นโซนสวนสนุกสไตลครอบครัวใหทานไดเพลิดเพลินกับตัวการตูนสุดนา
รักชื่อดังของญ่ีป ุน Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street

หรือสนุกสนานกับโซนใหม The Wizarding World of Harry Potter ท่ีสรางเพ่ือเอาใจเหลาสาวกของแฮรรี่พอตเตอร
ใหทานไดเขาไปสัมผัสบรรยากาศของ โลกเวทมนตรในฉากตางๆ จากภาพยนตร อาทิ ปราสาทฮอกวอต เพลิดเพลินกับการ
สํารวจหองเรียนเวทมนตรคาถา ยานฮอกมีท รานขายของแปลกประหลาดของเหลาพอมดและแมมดท้ังหลาย และท่ีไมควรพลาด
ชิมคือ บัตเตอรเบียร เครื่องด่ืมท่ีไดรับความนิยมในโลกของพอมดและแมมดแหงน้ี [ไมมีแอลกฮอล] และท่ีพลาดไมไดคือในโซนน้ี
ท่ีถือวาเป็นสถานท่ีทองเท่ียวท่ีดีท่ีสุดของโลก คือโซน Harry Potter and the Forbidden Journey ท่ีมีการสรางดวย
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการถายภาพ 4K ท่ีจะสรางความตื่นเตนเราใจใหทานเสมือนทานไดเดินทางทองโลกเวทมนตรไปกับแฮรรี่
พอตเตอรเลยทีเดียว ใหทานไดสนุกสนานตอกับเครื่องเลนนานาชนิดอยางจุใจ (สําหรับตั๋วยูนิเวอรแซลสตูดิโอ หากทานตองการ
ซ้ือตั๋วกรุณาแจงเจาหนาท่ีลวงหนา เพราะโปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนสลับวันตามความเหมาะสม หากมีคาใชจายเกิดขึ้น ทาง
บริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น)

เพ่ือไมเป็นการรบกวนเวลาของทาน อิสระอาหารเท่ียง และอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พักท่ี SARASA HOTEL SHIN – OSAKA หรือระดับเดียวกัน

อิสระทองเที่ยวในโอซากา หรือเลือกซื้อทัวรเสริม
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

อิสระชอปป้ิงเมืองโอซากา หรือซ้ือทัวรเสริมยูนิเวอรแซล สตูดิโอ สวนสนุกท่ีสรางความ
บันเทิงใหกับคนแถบภูมิภาคคันไซมาหลายปีโดยการทุมทุนสรางของ บริษัทสราง
ภาพยนตร HOLLYWOOD ชื่อดัง น่ันคือ UNIVERSAL STUDIO ซ่ึงภายในไดจําลอง
สตูดิโอจากภาพยนตรเรื่องดังๆ ท่ีผานมาของทางบริษัทไวมากมาย โดยเริ่มจาก ภาพยนตร
เรื่องแรก ท่ีสรางชื่อเสียงใหกับ สตีเวน สปรีลเบิรก คือ E.T. ซ่ึงเป็นการน่ังจักรยานไป
พรอมกับ อีที และเดินทางขามจักรวาลเพ่ือกลับไปยังบานเกิด ตอจากนั้น ไปยังสตูดิโอ
ของ TERMINATOR ภาพยนตรคนเหล็ก ท่ีสรางชื่อใหกับดาราดัง อารโนล ชวาสเซเน็ก
เกอร ทานจะไดดูภาพยนตรท่ีไมไดฉายตามโรงหนังแตเป็นภาคพิเศษแบบดิจิตอล 2 มิติ
และ 3 มิติ

 คํ่า  SARASA HOTEL SHIN หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู เมืองนารา เป็นเมืองหลวงแหงแรกของญ่ีป ุน สรางขึ้นเมื่อปี พ.ศ.1253

นําทานชม วัดโทไดจิ เป็นวัดท่ีมีความสําคัญท่ีสุดในเมืองนารา มีเสาถึง 18 ตน รองรับหลังคาเป็นสถาปัตยกรรมชิ้นงามสมัย
คามาคุระ สรางขึ้นเมื่อปี พ.ศ.1286 สิ่งสําคัญท่ีล้ําคาท่ีสุดของวัดน้ีคือ หลวงพอโตไดบุสสึ สรางดวยทองสัมริดท่ีมีขนาดใหญท่ีสุด
ในโลก ประดิษฐานอยูในวิหารหลวงพอโต ซ่ึงหลังเดิมถูกไฟไหม และสรางขึ้นใหมถึง 2 ครั้ง ซ่ึงวิหารหลังปัจจุบันมีขนาดเพียง 2
ใน 3 ของหลังเดิม และยังไดชื่อวาเป็นวิหารไมขนาดใหญท่ีสุดในโลกดวยเชนกัน และทุกทานจะไดสัมผัสกับกวางนารักและแสน
เชื่องท่ีอยูบริเวณรอบวัดเป็นจํานวนมาก

นําทานเดินทางสู ตลาดคุโรมง เป็นตลาดท่ีมีชื่อเสียงและเกาแกมากท่ีสุดแหงหน่ึงของเมืองโอซากา จนไดรับสมญานามวา
เป็น ครัวของโอซากากันเลยทีเดียว มีบรรยากาศภายในเป็นทางเดิน Arcade เล็กๆทอดยาวประมาณ 600 เมตร 2 ขางทางจะ

้ ้



เต็มไปดวยรานคาตางๆกวา 160 รานคา ขายท้ังของสด และแบบพรอมทาน มีของกินเลนและอาหารพ้ืนเมืองมากมายหลายชนิด
ใหไดชิมกัน

บาย

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

นําทานชอปป้ิงสินคาเครื่องสําอางค อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดีท่ี รานคาปลอดภาษี ดิวตี้ฟรี ซ่ึงมีสินคาใหบริการทุก
ทานเลือกจับจายใชสอยในราคาถูกยอมเยาวอยางมากมาย โดยสินคาบางประเภทจะไมสามารถซ้ือในเมืองอ่ืนของประเทศญ่ีป ุน
ได จะเป็นสินคาประจําเมืองเทานั้น

นําทานชอปป้ิงยาน ชินไซบาชิ ยานชอปป้ิงชื่อดังของนครโอซากา ภายในยานน้ีมีรานคาเกาแกปะปนไปกับรานคาอันทันสมัย
และสินคาหลากหลายรูปแบบท้ังสําหรับเด็ก และผูใหญ อีกท้ังยังมีรานอาหารทะเลขึ้นชื่อมากมาย สัญลักษณเดนของยานน้ีคือ
ตึกรูปเครื่องหมายการคาของ กูลิโกะ ผลิตภัณฑขนมชื่อดังจากญ่ีป ุนน่ันเอง

นําทานสู ริงกุ เอาทเล็ต (Rinku Outlet) แหลงชอปป้ิงใหญใกลกับสนามบินคันไซ ใหทานเพลิดเพลินกับการเลือกซ้ือ
สินคา “แบรนดเนม” ชื่อดังหลากหลายและสินคาดีราคาพิเศษ อาทิ เครื่องสําอาง, เครื่องประดับ, เสื้อผา, กระเปา, รองเทา
อุปกรณกีฬา, เครื่องใชไฟฟา และยังเป็นแหลงรวมสินคาแบรนดญ่ีป ุนโกอินเตอรมากมายกับคอลเลคชั่นเสื้อผาลาสุด

ค่ํา

อิสระอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการชอปป้ิงสินคา

พักท่ี N GATE HOTEL OSAKA หรือระดับเดียวกัน

นารา

วัดโทไดจิ

หลวงพอโต ไดบุทสึ นารา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เมืองนารา เป็นเมืองท่ีอยูทางทิศตะวันออกของเมืองโอซากา มีกวางเป็นสัญลักษณของ
เมืองนารา เน่ืองจากชาวนารามีความเชื่อวากวางเป็นสัตวรับใชเทพเจา ปัจจุบันเมืองนารามี
กวางเดินอยูอยางอิสระท้ังเมือง ไมวาจะเป็นศาลเจา วัด หรือตามทองถนนก็ตาม

เป็นวัดหลวงพอโตไดบุทสึแหงเมืองนาราท่ีใหญท่ีสุดในญ่ีป ุน เป็นหน่ึงในวัดท่ีมีชื่อเสียง
มากท่ีสุด ท้ังยังมีความสําคัญทางศาสนาของญ่ีป ุน นอกจากน้ีท่ีน่ีเป็นเหมือนศูนยกลาง
ของวัดท้ังหมดในประเทศ มีจุดเดนคือตัวอาคารหลักของวัดเป็นอาคารไมท่ีเรียกไดวาใหญ
ท่ีสุดในโลก

เป็นองคหลวงพอโตท่ีประดิษฐานอยูในวัดโทไดจิ อดีตศิลปกรรมอันรุงโรจนของตระกูลฟูจิ
วาระ ผูปกครองญ่ีป ุนในยุคแรก หลวงพอโตไดบุทสึองคน้ี เป็นพระคูบานคูเมืองมากวา
1,200 ปี ซ่ึงทําจากทองสัมฤทธิข์นาดมหึมาภายในโบสถไมโบราณ



 หมายเหตุ

วันท่ี 5 ทาอากาศยานนานาชาติคันไซ - ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

ตลาดปลาคุโรมอน
ตลาดปลาคุโรมอน เป็นตลาดอาหารสดและอาหารพ้ืนเมืองยอดนิยมท่ีพอคา พอครัวจาก
รานตางๆ ตองแวะเวียนกันเขามาซ้ือวัตถุดิบสดจากทะเลเพ่ือนําไปประกอบอาหารเป็น
ประจําทุกวัน ในละแวกนั้นเองก็มีรานอาหารทะเลสดๆหลายรานใหทานสามารถล้ิมลอง
อยางหลากหลาย อิสระใหทานเลือกซ้ือสินคาตามอัธยาศัย อาทิเหลาบวย ผักผลไม รวมถึง
อาหารทะเลท่ีสดใหม ซ่ึงระหวางสองขางทางทานจะสังเกตุเห็นวาตลาดปลาแหงน้ีแทบจะ
ไมสกปรกเลยสักนิดเดียว

ดิวต้ีฟรี

ยานชินไซบาชิ

ริงกุ พรีเมียม เอาทเลต

 บาย

ซ้ือสินคาปลอดภาษี DUTY FREE แหลงรวมสินคาแบรนดเนมมากมาย เชน นาฬิกา
แวนตา เครื่องสําอาง กระเปา กลองถายรูป และสินคาแบรนดอ่ืนๆ อีกมากมาย

เป็นยานชอปป้ิงท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในโอซากา ยานดังท่ีเป็นสวรรคของนักชอป นักกิน ถนน
สายทอดยาวกวา 600 เมตร สองขางทางเรียงรายดวยสินคาหลากหลาย ของใช ของกิน
เครื่องใชไฟฟา ฯลฯ

เป็นแหลงชอปป้ิงชื่อดังอีกแหงหน่ึงของโอซากา ตั้งอยูท่ีเมืองริงกุ ตรงขามกับทา
อากาศยานนานาชาติคันไซ โดยออกแบบใหมีลักษณะเหมือนกับเมืองทาของ
สหรัฐอเมริกา และมีบรรยากาศแบบรีสอรท ภายในแมจะไมใหญโตมากนัก แตก็เพียบ
พรอมไปดวยสิ่งอํานวยความสะดวกมากมาย ซ่ึงรวมสินคานําเขาและสินคาแบรนดญ่ีป ุน
มากมาย

 คํ่า  N GATE HOTEL OSAKA หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

09.50 น. เหินฟาสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร เอเชีย เอ็กซ เท่ียวบินท่ี XJ613 บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

บาย

13.50 น. ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



 หมายเหตุ บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ทาอากาศยานคันไซ เชา

เป็นทาอากาศยานหลักของโอซากา ทาอากาศยานแหงน้ีตั้งหางจากตัวเมืองโอซากา
ประมาณ 50 กิโลเมตร เปิดใชบริการเมื่อปี 1994 มี 2 เทอมินอล โดย เทอมินอล 1 จะ
เป็นสายการบินธรรมดา สวนเทอมินอล 2 จะเป็นสายการบินโลวคอสต

ทาอากาศยานดอนเมือง บาย

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี



เง่ือนไข
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทานั้น

2. ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือท้ังหมด หรือถูก
ปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือท้ังหมดใหแกทาน

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนัก
ทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดิน
ทางสําหรับประเทศท่ีมีวีซา  แตหากทางนักทองเท่ียวทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวา
ท่ีทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีท่ีจะใหบริการตอไป

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขท่ี
หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทาง
บริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ
และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท้ังน้ี บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเท่ียวสวนใหญเป็นสําคัญ

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้นของนักทองเท่ียวท่ีมิไดเกิดจากความผิด
ของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระ ความลาชา เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นตน

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์
ในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง
คาประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น 

การชําระเงิน
1. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน 10,000 บาทตอทานเพ่ือสํารองท่ีน่ัง 

2. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินคาบริการสวนท่ีเหลือท้ังหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 21 วัน (ในวันเวลาทําการ) กรณี
นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ
ใหถือวานักทองเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆ

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาล
ประกาศในปีนั้นๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ

คาภาษีสนามบินทุกแหงท่ีมี

คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก. 

คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ

คาท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน

คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการ    

คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ

คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง 

คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)

อัตรานี้ไมรวม:
คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญ่ีป ุน (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้น

ในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน) **ถากรณีท่ีทางรัฐบาลประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพ่ิม ทาน
ละ 1,700 บาท**

่



คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด
มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)

คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอทาน

คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%

คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญ่ีป ุน (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้น
ในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน)

วีซา
หนังสือเดินทาง (Passport) ควรมีอายุคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวย
วัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตองย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการ
เขาประเทศญ่ีป ุน* ดังตอไปน้ี

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีป ุน ทางทัวรจัดเตรียมให

2. สิ่งท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุนได (เชน เงินสด บัตรเครดิต
เป็นตน)

3. ชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (เชน คนรูจัก โรงแรม และอ่ืนๆ) ทางทัวรจัดเตรียมให

4. กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน ทางทัวรจัดเตรียมให

หมายเหตุ
ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ 10,000 บาท

คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่นทานละ 1,500 บาท /ทริป/ตอทาน

ราคาจอยแลนดไมรวมตั๋วเครื่องบิน หักคาตั๋วออกทานละ  8,000 บาท

กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการคืนมัดจําท้ังหมด เน่ืองจากทางบ
ริษัทฯ ไดชําระคาตั๋วเครื่องบินเต็มใบใหกับสายการบินเป็นท่ีเรียบรอย ยกเวนคาภาษีน้ํามันท่ียังมิไดชําระ คาทัวรสวนท่ีเหลือ กรุณา
ชําระ 21 วันกอนการเดินทาง

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทานั้น ไมเชนนั้นทางบริษัทจะไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆท้ัง
สิ้น เพราะวาทางบริษัทไดทําการจายคาตั๋วไปใหกับการสายการบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจองทัวรทุกครั้ง
เพ่ือประโยชนแกตัวทานเอง 

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 30 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการ
เล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา

ตั๋วเมื่อออกแลว ไมสามารถรีฟันดได อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน

ขอแนะนํากอนการเดินทาง

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ท่ีจะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุก
ชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาท่ีตรวจไดอยางสะดวก ณ
จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาท่ีกําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและ
ฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น 

2. สิ่งของท่ีมีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาท่ี
โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น 

3. ประเทศญ่ีป ุน มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑท่ีทํามาจากพืช และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ เชน ผัก ผลไมสด  ไข เน้ือสัตว ไส
กรอกฯ เพ่ือเป็นการปองกันโรคติดตอท่ีจะมาจากสิ่งเหลาน้ี หากเจาหนาท่ีตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราท่ีสูงมาก

การยกเลิก
1. กรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมีชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือแจงยกเลิกการจองกับทาง
บริษัทเป็นลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ
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2. กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตอง
แฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบ
หนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารท่ีตองการ
ใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี

2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการท่ีชําระแลว ***ในกรณีท่ีวันเดินทางตรง
กับวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกการเดินทางไมนอยกวา 30 วัน

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการท่ีชําระแลวท้ังหมด

ท้ังน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน
การสํารองท่ีน่ังตั๋วเครื่องบิน การจองท่ีพักฯลฯ

3. การเดินทางท่ีตองการันตีมัดจําหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการ
บิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการท้ังหมด  

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาล
ประกาศในปีนั้นๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเท่ียวเดินทางไมถึง 15 คน 


