
#15388 ทัวรญ่ีปุน เกียวโต ทาคายามา โอซากา 5 วัน 3 คืน
หมูบานชิราคาวาโกะ ชมซากุระถนนสายนักปราชญ บินXJ
ทัวรญี่ปุน เกียวโต กิฟุ ทาคายามา กิฟุ นารา โอซากา วัดคิโยมิสึ ศาลเจาฟูชิมิ
อินาริ ชมซากุระริมแมนํ้าชินซากาอิ ถนนคนเดินซันมาชิซึจิ นาราปารค วัดโทไดจิ
ชอปปงชินไซบาชิ



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง - ทาอากาศยานคันไซ   
Route Inn Kishiwada
Ekimae , Osaka หรือ
เทียบเทา

2 เกียวโต - ถนนสายนักปราชญ (เท็ตสึกะคุโนะมิจิ) - วัดคิโยมิสึ - ศาลเจาฟูชิมิ
อินาริ - กิฟุ   

Toyoko Inn Gifu หรือ
เทียบเทา

3 ซากุระริมแมน้ําซาไก - ชิราคาวาโกะ - ทาคายามา - ที่ทําการเกาเมืองทาคา
ยามา - เมืองเกาซันมาชิซูจิ - กิฟุ - อิออนมอลลกิฟุ   

Toyoko Inn Gifu หรือ
เทียบเทา

4 นารา - สวนกวางนารา - วัดโทไดจิ - หลวงพอโต ไดบุทสึ นารา - ดิวต้ีฟรี -
ยานชินไซบาชิ - ทาอากาศยานคันไซ    -

5 ทาอากาศยานดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

20 มี.ค. 65 - 24 มี.ค. 65 ฿27,999 ฿27,999 ฿27,999 ฿7,500



วันท่ี 1 ทาอากาศยานดอนเมือง - ทาอากาศยานคันไซ

 หมายเหตุ

กําหนดการทั้งหมด

** ทานสามารถโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเครื่องบินโดยมีน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินไดน้ํา
หนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนชิ้น แตท้ังน้ีเจาหนาท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสายการ
บิน) กรณีตองการซ้ือน้ําหนักกระเปาสัมภาระโหลดลงใตทองเครื่องบินเพ่ิม จําเป็นตองมีคาใชจายเพ่ิมเติม **

ไมมีบริการอาหาร และเครื่องด่ืมบนเครื่อง

ตามเวลาทองถิ่นประเทศญ่ีป ุน เร็วกวาเมืองไทยประมาณ 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพ่ือความสะดวกในการนัด
หมายเวลา

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

่ ่ ่

 กิจกรรม เชา

11.00 น. คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ
อาคาร 1 ชั้น 3 เคานเตอรเช็คอิน หมายเลข 3 - 4 สายการบิน Air Asia X โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ
อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง

บาย

14.10 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซากา ประเทศญ่ีป ุน โดยสายการบิน Air Asia X เท่ียวบินท่ี
XJ610 (ไมมีบริการอาหาร และเครื่องด่ืมบนเครื่อง ใชเวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง)

ค่ํา

21.55 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซากา ประเทศญ่ีป ุน (ตามเวลาทองถิ่น เร็วกวาเมืองไทยประมาณ 2
ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ทุกทานผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และ
ตรวจรับสัมภาระเรียบรอย นําเขาสูท่ีพัก

พักท่ี Route Inn Kishiwada Ekimae , Osaka หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานดอนเมือง เชา

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

ทาอากาศยานคันไซ คํ่า

 Route Inn Kishiwada Ekimae , Osaka หรือเทียบเทา

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



วันท่ี 2 เกียวโต - ถนนสายนักปราชญ (เท็ตสึกะคุโนะมิจิ) - วัดคิโยมิสึ -
ศาลเจาฟูชิมิอินาริ - กิฟุ

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

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู เมืองเกียวโต เมืองหลวงเกาของญ่ีป ุนมานานกวา 1,000 ปี ถูกขนานนามใหวาเป็น “เมืองมรดกโลกสุดย่ิง
ใหญ” จากการท่ีภายในเมืองมีสิ่งปลูกสรางตามวัฒนธรรมท่ีเกาแกแสนล้ําคาจนไดรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกของยูเนสโกมาก
ท่ีสุดแหงหน่ึงในโลก ท่ีสําคัญเมืองน้ีในอดีตยังเคยเป็นเมืองหลวงของญ่ีป ุนกอนจะถูกยายไปยังเมืองโตเกียว สิ่งเหลาน้ีน้ีเองเลย
ทําใหมีแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรมมากมาย รวมถึงจุดชมซากุระท่ีสวยงามมากเชนกัน

นําทานเดินทางสู ถนนสายนักปราชญ เป็นทางเดินริมคลองสงน้ําบิวะ ยาวตอเน่ืองรวม 2 กิโลเมตรไปจนถึงวัดกินคะคุจิ
(Ginkakuji Temple) หรือท่ีคนไทยเรียกกันวา วัดเงิน น่ันเองตลอดถนนสายน้ีมีตนซากุระปลูกอยูประมาณ 500 ตน ทําใหท่ีน่ี
ขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามของดอกซากุระในชวงฤดูใบไมผลิ อีกท้ังท่ีน่ียังเป็นเขตท่ีมีแมวอาศัยอยูเป็นจํานวนมาก จึงเริ่มกลาย
เป็นสถานท่ียอดนิยมของนักทองเท่ียวท่ีชื่นชอบแมวเมื่อไมนานมาน้ี

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บุเฟเฟตนาเบะ

นําทานเดินทางสู วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ําใส เป็นวัดท่ีใหญและเกาแกตั้งอยูบริเวณเนินเขาฮิงาชิยามา และมีทอนซุงวางเรียง
ซอนกันตามแนวนอนตั้งจากพ้ืนดินขึ้นมารองรับระเบียงของตัววิหารใหญ ซ่ึงไมใชตะปูสักตัว ใชวิธีการเขาล่ิม เหมือนเรือนไทย
วัดน้ีมีอายุเกาแกย่ิงกวากรุงเกียวโต กวา 1,200 ปี มาแลว เป็นท่ีประดิษฐานของเทพเอปิสึ เทพเจาแหงความรํ่ารวย มั่งค่ัง ,
นมัสการพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร

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

อิสระเดินตามทาง สัมผัสกับรานคาญ่ีป ุนตบแตงตามสมัยเอโดะ และ เลือกซ้ือสินคาพ้ืนเมือง ท่ีระลึกเกี่ยวกับญ่ีป ุนขนานแท
อาทิ ขนมโมจิ ท่ีขึ้นชื่อท่ีสุดของญ่ีป ุน มีใหทานไดเลือกชิมหลายหลากรส ไมวาจะเป็นไสถั่วแดงสูตรด้ังเดิม, ไสสตรอเบอรรี่, ชอค
โกแลต เป็นตน

นําทานเดินทางสู ศาลเจาฟูชิมิ อินาริ เป็นศาลเจาในศาสนาชินโต ตั้งอยูทางตอนใตของเกียวโต ศาลเจาแหงน้ีมีชื่อเสียงจาก
เสาโทริอิ (Torii gate) สีแดงจํานวนนับพัน ซ่ึงตั้งเรียงกันเป็นอุโมงคเสนทางเดินอยูบริเวณหลังอาคารหลัก เสนทางน้ีจะตรงไป
ยังปาในหุบเขาอินาริ (Mount Inari) อันศักดิส์ิทธิซ่ึ์งมีความสูง 233 เมตร

นําทานเขาสูเมือง กิฟุ เป็นเมืองหลวงของจังหวัดกิฟุ ประเทศญ่ีป ุน ตั้งอยูทางทิศใตของจังหวัด ในอดีตมีบทบาทสําคัญใน
ประวัติศาสตรญ่ีป ุนในสมัยเซงโงะกุ กลาวคือบรรดานักรบและไดเมียวสําคัญ เชน โอดะ โนะบุนะงะ ใชเมืองกิฟุท่ีมีทําเลท่ีตั้งอยู
กึ่งกลางของประเทศ ใชเป็นฐานในการรวบรวมและปกครองแผนดินญ่ีป ุน

ค่ํา

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย ณ จุดพักรถ

พักท่ี Toyoko Inn Gifu หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



วันท่ี 3 ซากุระริมแมน้ําซาไก - ชิราคาวาโกะ - ทาคายามา - ท่ีทําการเกา
เมืองทาคายามา - เมืองเกาซันมาชิซูจิ - กิฟุ - อิออนมอลลกิฟุ

 หมายเหตุ อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย ณ จุดพักรถ

เกียวโต

ถนนสายนักปราชญ (เท็ตสึกะคุโนะมิจิ)

เป็นเมืองหลวงเกาของญ่ีป ุน เป็นศูนยรวมวัฒนธรรมและประวัติศาสตรของญ่ีป ุนและชื่อ
นั้นไดมาจากเมืองฉางอานของจีน

ท่ีน่ีเป็นจุดชมซากุระสุดสวยจุดหน่ึงในเมืองเกียวโต มีลักษณะเป็นทางเดินเทาเล็กๆ
เลียบคลองบิวาโกะอันใสสะอาดท่ีมีจุดเริ่มตนจากบริเวณหนาวัดกินคะคุจิไปจนสุดทางท่ีวัด
นันเซ็นจิ ไดรับยกยองวาเป็นจุดชมซากุระท่ีสวยท่ีสุดแหงหน่ึงของเมืองเกียวโต ท่ีมาของ
ชื่อ “ถนนสายนักปราชญ” น้ีไดมาจาก ในอดีตนักปราชญท่ีมีชื่อเสียงในชวงศตวรรษท่ี 20
ชื่อ Nishida Kitaro มักจะมาเดินสงบจิตใจท่ีน่ีเพ่ือใหเกิดสมาธิ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู บุเฟเฟตนาเบะ

วัดคิโยมิสึ

ศาลเจาฟูชิมิอินาริ

กิฟุ

 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

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

เป็นเมืองหลวงของจังหวัดกิฟุ ประเทศญ่ีป ุน ตั้งอยูทางทิศใตของจังหวัด ในอดีตมีบทบาท
สําคัญในประวัติศาสตรญ่ีป ุนในสมัยเซงโงะกุ กลาวคือบรรดานักรบและไดเมียวสําคัญ
เชน โอดะ โนะบุนะงะ ใชเมืองกิฟุท่ีมีทําเลท่ีตั้งอยูกึ่งกลางของประเทศ ใชเป็นฐานในการ
รวบรวมและปกครองแผนดินญ่ีป ุน

 คํ่า  Toyoko Inn Gifu หรือเทียบเทา



 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทาน ชมซากุระริม แมน้ําชินซากาอิ แหงน้ีมีซากุระจํานวนกวา 1,000 ตนเรียงรายอยู ย่ิงในชวงฤดูใบไมผลิแลวริมแมน้ํา
แหงน้ีจะย่ิงสวยงามและเป็นสีชมพูสวย เพราะดอกซากุระท่ีผลิบานในชวงฤดูใบไมผลิเป็นทิวทัศนทางธรรมชาติท่ีสวยงามท่ีใคร
เห็นก็จะประทับใจ

** กรณีท่ีซากุระท่ีริมแมน้ําชินซากาอิไมบานแลว ขอสงวนสิทธิ ์ในการพาทุกทานเดินทางทองเท่ียวสู หมูบานพ้ืนเมืองฮิดะ
Hida Folk Village เป็นหมูบานจําลองท่ีมีบานทรงกัสโชซึคุริ (ทรงพนมมือ) ตั้งเรียงรายกันมากมาย ภายในมีการจัดแสดงขาว
ของเครื่องใชตาง ๆ ซ่ึงแสดงถึงความเป็นอยูและวิถีชีวิตของชาวบานในสมัยกอน นักทองเท่ียวยังไดเรียนรูเรื่องราวศิลปะพ้ืน
บานตาง ๆ รวมถึงสนุกกับการสรางสรรคชิ้นงานของตัวเองนอกจากน้ีท่ีน่ียังมีงานเทศกาลตาง ๆ ใหนักทองเท่ียวไดรวมสนุกไป
ดวยกัน

นําทานเดินทางสู หมูบานชิราคาวาโกะ ตั้งอยูในหุบเขาของจังหวัดกิฟุ ประเทศญ่ีป ุน ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเป็นมรดกโลก
ทางดานวัฒนธรรมโดยองคการยูเนสโกเมื่อปี 1995 ภายในหมูบานแหงน้ีมีวิวทิวทัศน ท่ีสวยงาม บานแตละหลังเป็นบานสไตล
ญ่ีป ุนแบบด้ังเดิม ท่ีหลังคาบานเป็นแนวสโลปคลายๆ กับมือคนท่ีกําลังพนมมืออยู หลังคาสรางจากคานไมท่ีแข็ง แรง จึงทนทาน
ตอหิมะในฤดูหนาวไดอยางดี

บาย

บริการอาหารมื้อกลางวัน พิเศษ ! เมนูทองถิ่นขึ้นชื่อ หมูยางใบโฮบะ

นําทานเดินทางสู ทาคายามา เป็นเมืองท่ีมีการผสมผสานระหวางเกียวโตกับขนมธรรมเนียมประเพณียุคเอโดะเขาดวยกัน ตั้ง
อยูบริเวณท่ีโอบลอมไปดวยภูเขานอยใหญในจังหวัดกิฟุ ดํารงไวซ่ึงบรรยากาศและขนมธรรมเนียบประเพณีแบบเมืองเกาแกไวได
เป็นอยางดี เปรียบไดกับเมืองท่ีไดรับพรใหเต็มเป่ียมไปดวยวัฒนธรรมอันดีงาม

นําทานชมสถานท่ีสําคัญเมื่อครั้งอดีต ท่ีทําการเกาเมืองทาคายามา ใชเป็นท้ังท่ีทํางาน และท่ีอยูอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮิ
ดะมาเป็นเวลากวา 176 ปี ภายใตการปกครองของโชกุนโตกุกาวา ในสมัยเอะโดะ หรือกวา 300 ปีท่ีแลว เป็นท่ีทําการรัฐในยุค
เอะโดะเพียงแหงเดียวท่ีขามพนยุคสมัยมาไดอยางสมบูรณ ซ่ึงภายในน้ีประกอบดวยบริเวณไตสวนพิจารณาคดี หองขังนักโทษ
โรงครัว และหองพักของเจาหนาท่ี (ไมรวมคาเขาชมทานละ 430 เยน)

จากนั้นเดินชม เขตเมืองเกาซันมาชิซึจิ ซ่ึงเต็มไปดวยบานเรือน และรานคานารัก ๆ ท่ียังคงอนุรักษแบบของบานในสมัยเอะ
โดะกวา 300 ปีกอน ใหทานไดเลือกซ้ือของท่ีระลึกพ้ืนเมืองและเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันนาประทับใจ ไมวาจะเป็นเหลาสาเก ซุปมิ
โสะชิรุ ตุกตาซารุโบะโบะ ซ่ึงเป็นตุกตาตามความเชื่อของคนญ่ีป ุนโบราณสมัยกอน

นําทานเขาสูเมือง กิฟุ เป็นเมืองหลวงของจังหวัดกิฟุ ประเทศญ่ีป ุน ตั้งอยูทางทิศใตของจังหวัด ในอดีตมีบทบาทสําคัญใน
ประวัติศาสตรญ่ีป ุนในสมัยเซงโงะกุ กลาวคือบรรดานักรบและไดเมียวสําคัญ เชน โอดะ โนะบุนะงะ ใชเมืองกิฟุท่ีมีทําเลท่ีตั้งอยู
กึ่งกลางของประเทศ ใชเป็นฐานในการรวบรวมและปกครองแผนดินญ่ีป ุน

นําทานเดินทางสู ณ หางสรรพสินคาขนาดใหญ หางอิออน จัสโก ใหทานไดเลือกทาน หรือเลือกซ้ือสินคาท่ีเป็นแบรนดญีป ุน
อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม รานคา 100 เยน และ หากทานใดหลงไหลในรสชาดของคิทแคทชาเขียวสามารถหาซ้ือไดท่ีน่ีไดเลย

ค่ํา

อิสระอาหารค่ําเพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเท่ียว

พักท่ี Toyoko Inn Gifu หรือเทียบเทา

ซากุระริมแมนํ้าซาไก
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ท่ีน่ีเป็นจุดชมซากุระอันสวยงามในเมืองกิฟุ ท่ีนักทองเท่ียวจะไดสัมผัสบรรยากาศของ
ซากุระท่ีบานสะพรั่ง อวดโฉมตลอดสองฝ่ังแมน้ําจํานวนกวา 1000 ตน แตท้ังน้ีท้ังนั้น
ซากุระจะบานหรือไม หรือบานมากหรือนอยขึ้นอยูกับสภาพอากาศในแตละปี โดยปกติ
ซากุระจะเริ่มบานตั้งแตปลายเดือนมีนาคม – ตนเดือนเมษายนของทุกปี



่ ่ ้ ์ ่ ้

ชิราคาวาโกะ
หมูบานชิราคาวาโกะไดรับการขึ้นทะเบียนใหเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม หมูบานแหงน้ี
ใชโครงสรางท่ีเรียกวา กัสโช ซ่ึงแปลวาสรางแบบพนมมือ ดานหนาทําเป็นหนาจ่ัวแบบ
บานทรงไทย มีการเจาะชองหนาตางเพ่ือรับแสงสวางจากภายนอก เมื่อมองจากภายนอก
จึงดูมีสัดสวนสวยงาม

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร พิเศษ เมนูทองถิ่นขึ้นชื่อ หมูยางใบโฮบะ

ทาคายามา

ที่ทําการเกาเมืองทาคายามา

เมืองเกาซันมาชิซูจิ

กิฟุ

อิออนมอลลกิฟุ

 บาย

เป็นเมืองแหงปราสาทท่ีบานเมืองยังคงมีภาพของสะทอนของประวัติศาสตรเกาแกในอดีต
ไมวาจะเป็นบานเรือนท่ีมีโครงหนาตางขัดกันเป็นตาราง และวัดท่ีมีประวัติศาสตรเกาแก

ใชเป็นท้ังท่ีทํางาน และท่ีอยูอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮิดะมาเป็นเวลากวา 176 ปี ภาย
ใตการปกครองของโชกุนโตกุกาวา ในสมัยเอะโดะ หรือกวา 300 ปีท่ีแลว เป็นท่ีทําการรัฐ
ในยุคเอะโดะเพียงแหงเดียวท่ีขามพนยุคสมัยมาไดอยางสมบูรณ ซ่ึงภายในน้ีประกอบดวย
บริเวณไตสวนพิจารณาคดี หองขังนักโทษ โรงครัว และหองพักของเจาหนาท่ี

เป็นเมืองเกาสมัยเอโดะ ท่ีมีอายุกวา 300 ปี แตยังคงอนุรักษสภาพแวดลอม และการ
ดําเนินชีวิตแบบด้ังเดิมไว ท้ังวัดวาอาราม ศาลเจา บานแบบด้ังเดิมของชาวนาญ่ีป ุนไดเป็น
อยางดี

เป็นเมืองหลวงของจังหวัดกิฟุ ประเทศญ่ีป ุน ตั้งอยูทางทิศใตของจังหวัด ในอดีตมีบทบาท
สําคัญในประวัติศาสตรญ่ีป ุนในสมัยเซงโงะกุ กลาวคือบรรดานักรบและไดเมียวสําคัญ
เชน โอดะ โนะบุนะงะ ใชเมืองกิฟุท่ีมีทําเลท่ีตั้งอยูกึ่งกลางของประเทศ ใชเป็นฐานในการ
รวบรวมและปกครองแผนดินญ่ีป ุน

ใหทานไดจับจายใชสอย ซ้ือของใชและอาหารตางๆ โดยภายในเป็นหางสรรพสินคาท่ีนิยม
ในหมูนักทองเท่ียวท้ังชาวญ่ีป ุนและชาวตางชาติ

 คํ่า  Toyoko Inn Gifu หรือเทียบเทา



 หมายเหตุ

วันท่ี 4 นารา - สวนกวางนารา - วัดโทไดจิ - หลวงพอโต ไดบุทสึ นารา
- ดิวตี้ฟรี - ยานชินไซบาชิ - ทาอากาศยานคันไซ

** กรณีท่ีซากุระท่ีริมแมน้ําชินซากาอิไมบานแลว ขอสงวนสิทธิ ์ในการพาทุกทานเดินทางทองเท่ียวสู หมูบานพ้ืนเมืองฮิดะ
Hida Folk Village

ท่ีทําการเกาเมืองทาคายามา (ไมรวมคาเขาชมทานละ 430 เยน)

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู เมืองนารา นาราเคยเป็นเมืองหลวงของญ่ีป ุนตั้งแตชวงเริ่มแรกของราชวงศยามาโต (300-600) จนกระท่ัง
เมืองหลวงถูกยายในปี 784 เมืองหลวงเกาแกแหงน้ีมีวัดและศาลเจามากมายซ่ึงบางแหงไดรับการจดทะเบียนเป็นมรกดโลก

นําทานเดินทางสู สวนกวาง นารา บอกเลยวาเป็นแหลงทองเท่ียวท่ีดังมากๆของเมืองนาราเลยนะคะ ภายในสวนเป็นท่ีอยู
ของกวางจํานวนมาก เมืองนารานั้นมีกวางเกือบ 1200 ตัว ซ่ึงทําใหกลายเป็นสัญลักษณประจําเมืองนารา

จากนั้นเดินทางสู วัดโทไดจิ ถือเป็นโบราณสถานท่ีมีความเกาแกและสําคัญท่ีสุดแหงหน่ึงของประเทศญ่ีป ุนและยังถือวาเป็น
วัดท่ีมีนักทองเท่ียวมาเยือนมากท่ีสุดในนาราเลยก็วาไดวัดโทไดจิ สรางขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 752 ในชวงท่ีพระพุทธศาสนาเจริญรุงเรือง
จนถึงขีดสุด

สิ่งกอสรางท่ีสําคัญของวัดน้ี คือ วิหารไมหลังใหญ ไดบุตสึเดน ซ่ึงเป็นท่ีประดิษฐานองคหลวงพอโต (ไดบุตสึ) วากันวาเป็น
อาคารไมท่ีใหญท่ีสุดในโลก โดยมีความสูง 157 ฟุต ความยาว 187 ฟุต แมวาวิหารไมท่ีเห็นในปัจจุบันน้ีมีขนาดเพียงแค 2 ใน 3
ของวิหารหลังเดิมท่ีเคยถูกไฟไหมไปจากภัยสงคราม แตก็ยังคงมีความย่ิงใหญจนไดรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

บาย

อิสระอาหารกลางวัน เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเท่ียว

นําทานเดินทางสู รานคาปลอดภาษี ชอปป้ิงสินคาเครื่องสําอางค อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดี

นําทานเดินทางสู ยานชินไซบาชิ ยานชอปป้ิงชื่อดังของนคร โอซากา ภายในยานน้ีมีรานคาเกาแกปะปนไปกับรานคาอันทัน
สมัย และสินคาหลากหลายรูปแบบท้ังสําหรับเด็ก และผูใหญ ซ่ึงยานน้ีถือวาเป็นยานแสงสี และบันเทิงชั้นนําแหงหน่ึงของนคร
โอซากา อีกท้ังยังมีรานอาหารทะเลขึ้นชื่อมากมาย สัญลักษณเดนของยานน้ีคือ ตึกรูปเครื่องหมายการคาของ กูลิโกะ ผลิตภัณฑ
ขนมชื่อดังจากญ่ีป ุนน่ันเอง

ค่ํา

อิสระอาหารค่ําเพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเท่ียว

ไดเวลาอันสมควรนําทานสู สนามบินคันไซ เพ่ือเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ

23.55 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Air Asia X เท่ียว
บินท่ี XJ611 (ไมมีบริการอาหาร และเครื่องด่ืมบนเครื่อง ใชเวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง)

นารา
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เมืองนารา เป็นเมืองท่ีอยูทางทิศตะวันออกของเมืองโอซากา มีกวางเป็นสัญลักษณของ
เมืองนารา เน่ืองจากชาวนารามีความเชื่อวากวางเป็นสัตวรับใชเทพเจา ปัจจุบันเมืองนารามี
กวางเดินอยูอยางอิสระท้ังเมือง ไมวาจะเป็นศาลเจา วัด หรือตามทองถนนก็ตาม



 หมายเหตุ อิสระอาหารกลางวันและค่ําตามอัธยาศัย

ไมมีบริการอาหาร และเครื่องด่ืมบนเครื่อง

สวนกวางนารา

วัดโทไดจิ

หลวงพอโต ไดบุทสึ นารา

เป็นสวนท่ีตั้งอยูในเมืองนาราตรงบริเวณตีนเขาวาคาคูสะ โดยอยูใกลๆ กับวัดโทไดจิ สวน
น้ีเปิดมาตั้งแตปี 1880 โดยเป็นสวนท่ีมีกวางเดินเลนอยางอิสระ ทําใหเป็นอีกหน่ึงจุด
สนใจของสถานท่ีน้ี

เป็นวัดหลวงพอโตไดบุทสึแหงเมืองนาราท่ีใหญท่ีสุดในญ่ีป ุน เป็นหน่ึงในวัดท่ีมีชื่อเสียง
มากท่ีสุด ท้ังยังมีความสําคัญทางศาสนาของญ่ีป ุน นอกจากน้ีท่ีน่ีเป็นเหมือนศูนยกลาง
ของวัดท้ังหมดในประเทศ มีจุดเดนคือตัวอาคารหลักของวัดเป็นอาคารไมท่ีเรียกไดวาใหญ
ท่ีสุดในโลก

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

ดิวต้ีฟรี

ยานชินไซบาชิ

 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

ทาอากาศยานคันไซ คํ่า

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



วันท่ี 5 ทาอากาศยานดอนเมือง

 หมายเหตุ หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท 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 เชา

04.00 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พรอมกับความประทับใจ

ทาอากาศยานดอนเมือง เชา

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



เง่ือนไข
- คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเป็นตองมีขึ้นตํ่า อยางนอย 30 ทาน หากตํ่ากวากําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หาก

ผูเดินทางทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีท่ีจะประสานงาน เพ่ือใหทุกทานเดินทางตามความ
ประสงคตอไป 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานท
ราบลวงหนาเพ่ือวางแผนการเดินทางใหมอีกครั้ง ท้ังน้ี กอนคอนเฟิรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเป็นกรณีพิเศษทุกครั้งหากทานลา
งานแลวไมสามารถเปล่ียนแปลงได

- กรณีท่ีทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพ่ือ
ยืนยันกับเจาหนาท่ีกอนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีท่ีสายการบิน
อาจมีการปรับเปล่ียนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของทา
อากาศยานเป็นสําคัญเทานั้น สิ่งสําคัญ ทานจําเป็นตองมาถึงสนามบินเพ่ือเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางนอย 3 ชั่วโมง โดยในสวนน้ี
หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้นใดๆท้ังสิ้น  

- กรณีท่ีทานเป็นอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาท่ีเป็นกรณีพิเศษ

- กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอน
การเดินทาง หรือตั้งแตท่ีทานเริ่มจองทัวร เพ่ือใหทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพ่ือจัดเตรียมลวงหนา กรณีมีคาใชจายเพ่ิมเติม
ทางบริษัทของสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงท่ีเกิดขึ้นกับผูเดินทาง 

- กรุณาสงรายชื่อผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาท่ีหลังจากชําระเงินกรณีท่ีทานเดินทาง
เป็นครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับเจาหนาท่ีใหทราบ

- กรณีท่ีออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวน
หน่ึง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางใหทางบริษัทเพ่ือใชในการออกบัตรโดยสาร

- หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย
3 หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง

- อัตราทัวรน้ี เป็นอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมูคณะ (ตั๋วกรุป) ทานจะไมสามารถเล่ือนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวน
ใดได จําเป็นจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการเทานั้น หากตองการเปล่ียนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาท่ีเป็นกรณีพิเศษ

- ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาท่ีไมรูจักกันมากอน เชน กรณีท่ีทานเดินทาง 1 ทาน จําเป็นตองชําระคาหองพักเด่ียว
ตามท่ีระบุ

- หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ 

- การใหทิปถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสําหรับนักทองเท่ียวท่ีเดินทางไปตางประเทศ โดยผูใหบริการจะตองหวังสินน้ําใจเล็กๆนอยๆ
เป็นเรื่องปกติ จึงรบกวนใหทานเตรียมคาใชจายในสวนน้ีเพ่ือมอบใหเล็กๆนอยๆ ตามความเหมาะสม

- ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืดแลว สถานท่ีทองเท่ียวตางๆ จะปิดเร็ว
กวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานท่ีทองเท่ียวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจล่ืนได
ตองใชความระมัดระวังในการเดินเป็นอยางสูง หรือ ใชรองเทาท่ีสามารถเดินบนหิมะได แวนกันแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะ
สวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์ปล่ียนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง
การลาชาของสายการบิน เงื่อนไขการใหบริการของรถในแตละประเทศ เป็นตน โดยสวนน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคา
เป็นสําคัญ หากกรณีท่ีจําเป็นจะตองมีคาใชจายเพ่ิม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา

- เน่ืองจากการเดินทางทองเท่ียวในครั้งน้ี เป็นการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวน
สิทธิ ์ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ สวนใดสวนหน่ึงท่ีทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานท่ี
ทองเท่ียวใดท่ีไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไมสามารถคืนคาใชจายไมวาสวนใดสวน
หน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาท้ังหมดแลว

- กรณีท่ีทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใชจายท่ีจะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถ
คืนเงินคาทัวรท่ีทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง

- หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง (พาสปอรต) ของทาน
ชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปียกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใดหนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มีรอย
แยกระหวางสันของเลมหนังสือเดินทาง เป็นตน ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ีดานตรวจคนออก และ เขาเมือง
มีสิทธิไ์มอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา
ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไป
อางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด เพ่ือยืนยันการเปล่ียนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาท่ี
บริษัทเรียบรอยแลว กรณีท่ียังไมแ (ตั๋วเครื่องบิน) ทานสามารถเปล่ียนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน)
เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงท้ังหมด ซ่ึงโดยสวนใหญตั๋วเครื่องบินแบบกรุปจะออกกอน
ออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ท้ังน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละคณะ
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- เกี่ยวกับท่ีน่ังบนเครื่องบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิใ์น
การเลือกท่ีน่ังบนเครื่องบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามท่ีสุดใหทานไดน่ังดวยกัน
หรือ ใกลกันใหมากท่ีสุด 

- ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหองพักในโรงแรมท่ีพัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําให
หองพักแบบหองพักเด่ียว (Single) และหองคู (Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน (Triple) จะแตกตางกัน บางโรงแรม หอง
พักแตละแบบอาจจะอยูคนละชั้นกัน (ไมติดกันเสมอไป)

- กรณีท่ีทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการ
คืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงท้ังสิ้น

- ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง 

- มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆท้ังสิ้นแทนบริษัทผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู
มีอํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น

- บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประทวง ,
การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท 

- บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการเดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอ
สงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณีทานลืมสิ่งของไวท่ีโรงแรมและจําเป็นตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามท่ีทาน
ตองการ 

- รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอย
แลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม

การชําระเงิน
กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง มัดจําทานละ 15,000 บาท และตัดท่ีน่ังการจองภายใน 2 วัน

ตัวอยางเชน ทานจองวันน้ี กรุณาชําระเงินใน2วันถัดไป กอนเวลา 16.00 น. เทานั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมได
รับยอดเงินตามเวลาท่ีกําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเป็นตองทําจองเขามาใหม น่ันหมาย
ถึงวา กรณีท่ีมีคิวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิทธิไ์ปตามระบบ ตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีท่ีน่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด

ชําระสวนท่ีเหลือภายใน 30 วัน (ในวันเวลาทําการ)

กรณีลูกคาเดินทางไมได สามารถเปล่ียนชื่อคนเดินทางได กอนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาใชจายใดๆในกรณีท่ีไม
สามารถหาคนมาแทนได

อัตรานี้รวม:
คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) รวมถึงคาภาษี  สนามบินและคาภาษี

น้ํามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด Upgrade หรือ เปล่ียนแปลงบัตรโดยสาร ไมวาเท่ียวใด เท่ียวหน่ึง กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเป็น
กรณีพิเศษ โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชตั๋วเครื่องบิน ตามท่ีตามท่ีตารางอัตราคาบริการระบุ

คาธรรมเนียมการโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน สายการบิน Air Asia X อนุญาตใหโหลดกระเปาสัมภาระ ลงใตทอง
เครื่องบิน โดยมีน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนชิ้น แตท้ังน้ีเจา
หนาท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) **

คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ)

คาโรงแรมท่ีพักระดับมาตรฐานตามรายการท่ีระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา 

หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีทําใหโรงแรมตามรายการท่ีระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพัก ไปเป็นเมืองใกล
เคียงแทน อางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเป็นสําคัญ

คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ กรณีไมรวมจะชี้แจงแตละสถานท่ีในโปรแกรม

คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม   

คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม) 

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะ

ตางๆ ท่ีไมไดระบุในรายการ

คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวม
ไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึง
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พอใจของทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ท่ีสนามบิน ในวันเช็คอิน

คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเปาสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินนั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

คาธรรมเนียมการจองท่ีน่ังบนเครื่องบินตามความตองการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทําได ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุของ
เครื่องบินแตละไฟลทท่ีใชบิน ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงไดอยูท่ีสายการบินเป็นผูกําหนด

คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว

ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท

วีซา
หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ

หมายเหตุ
อัตราน้ียังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดิน

ทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะ
สมและความพึงพอใจของทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ท่ีสนามบิน ในวันเช็คอิน

ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 10,000 บาท (ไมมีท่ีน่ังบนเครื่องบิน)

ทานท่ีถือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงคเดินทางไป เพ่ือการทองเท่ียว ประเทศญ่ีป ุน ไมจําเป็นตองย่ืนขอวีซา โดยสามารถ
พํานักไดไมเกิน 15 วัน ตอครั้ง

บริษัทขอสงวนสิทธิ ์อัตราน้ีเฉพาะนักทองเท่ียวท่ีถือหนังสือเดินทางไทยและตางชาติ ขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาธรรมเนียม ใน
กรณีขอเอกสารย่ืนวีซา 1,500 บาท

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาของบริษัท ทุกครั้งกอน
ทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภายใน
ประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวรท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง 

เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงท้ังหมดน้ีแลว

การยกเลิก
ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการท่ีชําระแลว

** ยกเวน พีเรียดท่ีมีวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอนเดินทาง **

ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการท่ีชําระแลว

ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินคาบริการท่ีชําระมาแลวท้ังหมด ท้ังน้ี ทางบริษัทจะ
หักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองท่ีน่ังตั๋ว
เครื่องบิน การจองท่ีพัก ฯลฯ

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหน่ึงใหทานไดไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา
ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ

กรณีตองการเปล่ียนแปลงผูเดินทาง (เปล่ียนชื่อ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา อยางนอย 7 วัน กอนออนออกเดินทาง
กรณีแจงหลังจากเจาหนาท่ีออกเอกสารเรียบรอยแลว ไมวาสวนใดสวนหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้น
จริงท้ังหมด ท้ังน้ีขึ้นอยูกับชวงพีเรียดวันท่ีเดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เป็นสําคัญดวย กรุณาสอบถามกับเจาหนาท่ีเป็น
กรณีพิเศษ

กรณีตองการเปล่ียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เล่ือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการหักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ท่ี
เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก ตามจํานวนครั้งท่ีเปล่ียนแปลง ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น

กรณีกรุปเหมา หรือ กรุปตัดหนาราน ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกกรุปในทุกกรณี
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


