
 

OSAKA KOBE KYOTO (6D4N) 
“ KIX16 OSAKA SAKURA UMAMI  ” 

สายการบิน AIR ASIA X (XJ) 



 
บินด้วยสายการบิน แอร์เอเชียเอก็ซ์ (XJ) : ขึน้เคร่ืองที่สนามบินดอนเมือง (DMK) 

XJ610 DMK(กรุงเทพ) – KIX (โอซากา้) 14.10-21.55 
XJ611 KIX(โอซากา้) - DMK(กรุงเทพ) 23.55-04.00+1 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยนํ้ าหนกัไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินไดน้ํ้ าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก. ** 

DAY 1 
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – โอซาก้า   
11.00  คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย  อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ 

อาคาร 1 ช้ัน 3 เคาน์เตอร์เช็คอิน หมายเลข 3 - 4 สายการบิน Air Asia X โดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษทัฯ คอยใหก้าร
ตอ้นรับ อาํนวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หวัหนา้ทวัร์ใหค้าํแนะนาํเพือ่เตรียมความพร้อมก่อน
ออกเดินทาง  
** ท่านสามารถโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเคร่ือ งบินโดยมีนํ้ าหนกัไม่เกิน 20 ก.ก. ( 1 ช้ิน) และ ถือขึ้น
เคร่ืองบินไดน้ํ้ าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จาํกดัจาํนวนช้ิน แต่ทั้งน้ีเจา้หนา้ที่จะพจิารณาตามความเหมาะสม ) ต่อท่าน 
(ตามเงื่อนไขของสายการบิน) กรณีตอ้งการซ้ือนํ้ าหนกักระเป๋าสมัภาระโหลดลงใตท้อ้งเคร่ืองบินเพิม่ จาํเป็นตอ้งมี
ค่าใชจ่้ายเพิม่เติม ** 

14.10 นาํท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติคนัไซ โอซากา้ ประเทศญี่ปุ่ น โดยสายการบิน Air Asia X เที่ยวบินที่ 
XJ610 ไม่มีบริการอาหาร และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง ใชเ้วลาบินประมาณ 6 ชัว่โมง 

 
21.55 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติคนัไซ โอซากา้ ประเทศญี่ปุ่ น 

** ตามเวลาทอ้งถ่ิน เร็วกวา่เมืองไทยประมาณ 2 ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพือ่ความสะดวกในการนดั
หมายเวลา **  ทุกท่านผา่นขั้นตอนการตรวจหนงัสือเดินทาง และตรวจรับสมัภาระเรียบร้อย นาํเขา้สู่ที่พกั 

   ที่พกั   ROUTE INN KISHIWADA EKIMAE , OSAKA หรือเทียบเท่า   

 



DAY 2  
โอซาก้า – โกเบ –  แช่ออนเซ็น ARIMA ONSEN –  ปราสาทฮิเมจิ –  
ช็อปป้ิง  OUT LETS – โอซาก้า  
เช้า บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  

KOBE นาํท่านเดินทางสู่ เมืองโกเบ เป็นเมืองท่า การคา้และอุตสาหรกรรมที่สาํคญัเมืองหน่ึงของญี่ปุ่ น ทาํใหมี้ความ

หลากหลายของเช้ือชาติและวฒันธรรมของผูค้นที่มารวมกนัอยูท่ี่น่ี โกเบจึงเป็นอีกเมืองหน่ึงที่มีความพเิศษที่เกิด
จากการผสมผสานน้ี ไม่เหมือนที่อ่ืนๆ และแมว้า่จะเพิง่ประสบกบัเหตุแผน่ดินไหวคร้ังรุนแรงเม่ือปี  1995 แต่ก็
สามารถกลบัมากา้วหนา้ และรุ่งเรืองภายในเวลาอนัรวดเร็ว  โกเบเป็นเมืองที่ไดรั้บความนิยมจากนกัท่องเที่ยวทั้ง
ชาวญี่ปุ่ นและชาวต่างชาติ ไม่ใช่แค่จากการหลอมรวมวฒันธรรมเท่านั้น แต่ยงัมีสภาพภูมิประเทศที่น่าสนใจมาก
อีกดว้ย เช่น มีดา้นหนา้ที่ติดทะเลกวา้งใหญ่ และดา้นหลงัที่เป็นเทือกเขาสูง ทาํใหมี้แหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม
มากมาย 

  

ARIMA ONSEN นาํท่านเดินทางสู่ บ่อนํา้พรุ้อนอะริมะ  เป็นอีกหน่ึงแลนดม์าร์กที่สาํคญัที่ตั้งอยูท่ี่เมืองโกเบ ใน 

ถึงแมใ้นญี่ปุ่ นจะมีเป็นร้อยๆพนัๆแห่งแต่บอกเลยวา่บ่อนํ้ าพรุ้อนอะริมะแห่งน้ีนั้นไม่ธรรมดา เน่ืองจากถือวา่เป็น
หน่ึงในบ่อนํ้ าพรุ้อนที่มีช่ือเสียงเก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่ นดว้ยประวติัศาสตร์ยาวนานกวา่ 1,000 ปี โดยจะมีบ่อที่วา่ไดว้า่



เป็นไฮไลทข์องที่น่ี บ่อทองที่มีสีแดงสนิมที่เรียกไดว้า่เป็นเอกลกัษณ์ของที่น่ีเลยก็วา่ได ้รวมไปถึงบ่อเงินที่ลกัษณะ
นํ้ าจะใสๆไม่มีสีอ่ืนๆเจือปน และใหลู้กคา้ไดอิ้สระในการแช่เทา้ 

กลางวัน     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 

HIMEJI CASTLE นาํท่านเดินทางสู่ ปราสาทฮิเมจิ แห่งน้ีมีอายยุาวนานกวา่ 400 ปี และคงสภาพเดิมไดดี้ที่สุด

เพราะไม่เคยไดรั้บความเสียหายจากสงครามหรือภยัธรรมชาติใดๆ เลย ตวัปราสาทมีสถาปัตยกรรมอนัโดดเด่น
และซบัซอ้นเรียกวา่ Coalition Style Donjon ซ่ึงเป็นแห่งเดียวในญี่ปุ่ น สร้างขึ้นโดยใชไ้มท้ั้งหมด มี เพยีงส่วนของ
ป้อมและกาํแพงต่างๆ เท่านั้นที่สร้างจากหิน  นอกจากนั้นในช่วงฤดูใบไมผ้ลิตน้ซากุระจาํนวน 1,000 ตน้ภายใน
ปราสาทฮิเมจิ ยงับานสะพร่ังตอ้นรับนกัท่องเที่ยวที่เดินทางมาชมความงามของดอกซากุระที่ญี่ปุ่ นในปราสาทแห่ง
น้ีอีกดว้ย 

KOBE OUTLET  นาํท่านช็อปป้ิง โกเบ เอาท์เลท็  นาํ ศูนยร์วมสินคา้แบรนดเ์นมทั้ง Street Brand ที่ยิง่ใหญ่ ให้

ท่านไดอิ้สระชอ้ปป้ิงอยา่งจุใจ เช่น MICHEL KLEIN, MORGAN , ELLE , CYNTHIA ROWLEY , 
DIFFUSIONE TESSILE , BALLY, PRADA , GUCCI , DIESEL ,TUMI , GAP , ARMANY ,TAG HEUER , 
AGETE , S.T.DUPONT , TASAKI , LONGINES , HUSH PUPPIES , SCOTCH GRAIN , SKECHERS, 
HOGAN , AIGLE , BANDAI ASOBI,HAKKA KIDSเป็นตน้ 

คํา่ เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน อิสระอาหารคํา่ตามอัธยาศัย 

  ที่พกั   CHISUN INN HONMACHI , HIKONE หรือเทียบเท่า   



DAY 3 
โอซาก้า – วาคายามา – เจ้าแม่กวนอมิพนัมือ -  Porto Europa – ตลาดปลาคุโรชิโอ  – 
ปราสาทโอซาก้า  - ชมซากรุะริมแม่นํา้โอคาวา – DUTY FREE – ช็อปป้ิงชินไซบาชิ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 

KIMIIDERA TEMPLE นาํท่านไหวส้กัการะเจา้แม่กวนอิมที่ วดัคมิอิเิดระ  เป็นวดัของศาสนาพทุธใน

จงัหวดัวาคายามะ ถูกคน้พบในปี770 มนัเป็นหน่ึงวดัของถนนแสวงบุญคนันอนและผูแ้สวงบุญจาํนวนมากมาเยีย่ม
ชมตลอดทั้งปี ประตูของวดั,หอคอยของวดัและภาพไมข้องคนันอนไดรั้บเลือกใหเ้ป็นทรัพยสิ์นทางวฒันธรรมที่
สาํคญั คุณตอ้งปีนขึ้นไปบนบนัไดหินชนั 231ขั้นเพื่อไปยงัหอหลกั บนัไดน้ีเรียกวา่ความลาดชนัของการแต่งงาน 
พดูกนัวา่ผูช้ายที่ขึ้นไปบนบนัไดทุกขั้นจะรวมเป็นหน่ึงเดียวกบัคนที่เขารัก ตน้ดอกซากุระ 500ตน้ในสนามของวดั
พดูกนัวา่จะเบ่งบานเร็วที่สุดในเขตคนัไซ ดงันั้นจึงมีผูแ้สวงบุญจาํนวนมากมาเยีย่มชมมนัเสมอ ช่ือของวดัมาจ าก
บ่อนํ้ าสามบ่อคือ Kisshosui, YoryusuiและShojosuiในบริเวณนั้น พวกมนัยงัรวมอยูใ่นแหล่งนํ้ าที่ดีที่สุด 100แห่ง
ของญี่ปุ่ น 



 

PORTO EUROPA & KUROSHIO MARKET สวนสนุกพอร์โตย้โูรป้า เป็นส่วนหน่ึงของ

สวนสนุก  มารีน่าซิตี ้ บรรยากาศภายในพอร์โต ้ ยโูรป้านั้นเตม็ไปดว้ยกลุ่มอาคารต่างๆที่ถูกสร้างขึ้นในสไตล์
ยโุรปยคุกลาง มีทั้งปราสาทขนาดยอ่ม หอนาฬิกา ทางเดินและขั้นบนัไดที่ปูดว้ยหิน รวมไปถึงลานนํ้ าพ ุจนไม่วา่
จะมองหรือถ่ายรูปจากมุมไหนก็เตม็ไปดว้ยกล่ินอายของความยอ้นยคุและความคลาสสิคแบบยโุรป นอกจากความ
สวยงามของพอร์โต ้ยโูรป้าแลว้ พื้นที่อ่ืนๆของสวนสนุกมารีน่า ซิต้ีเองก็มีความน่าสนใจไม่แพก้นั ซ่ึงแมจ้ะไดช่ื้อ

วา่เป็นสวนสนุกที่มีเคร่ืองเล่นมากมาย แต่ก็ยงัเตม็ไปดว้ยแหล่งท่องเที่ยวที่หลายคนอาจคาดไม่ถึง เช่น  ตลาดปลา
คุโรชิโอะ   ที่สามารถล้ิมรสความอร่อยของอาหารทะเลสดๆ หลากหลายเมนู ตลาดผลไมท้ี่จาํหน่ายผลไมน้านา
ชนิดในแต่ละฤดูกาล และยงัมีบ่อออนเซ็นทั้งในร่มและกลางแจง้ใหล้งไปแช่พร้อมกบัชมววิอนัสวยงามของทอ้ง
ทะเลรอบๆไปพร้อมกนั  

 
กลางวัน  อิสระอาหารกลางวันพ่ือสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว   

 
 
 
 

PORTO EUROPA 



 

OSAKA CASTLE นาํท่านเดินทางสู่  ปราสาทโอซาก้า (ไม่รวมค่าเข้าปราสาท ) ซ่ึงถือไดว้า่เป็นสญัลกัษณ์

ของเมือง สมัผสัความยิง่ใหญ่และชมนิทรรศการที่จดัแสดงอยูภ่ายใน ซ่ึงเล่าถึงความเป็นมาของปราสาท รวมทั้ง
ประวติัและขา้วของเคร่ืองใช ้ต่างๆของโชกุน ฮิเดโยชิโตโยโตมิ ผูมี้คาํสัง่ใหก่้อสร้างปราสาทแห่งน้ี  

  



OKAWA RIVER นาํท่านเดินชมและถ่ายรูปซากุระริม   แม่นํา้โอคาว่า  ที่ไหลผา่นดา้นหนา้ของปราสาทโอซากา้ 

และยงัเป็นที่ตั้งของจุดชมซากุระริมแม่นํ้ าขึ้นช่ือสองแห่งคือ สวน เคมะซากุระโนะมิยะ บนฝ่ังของเขต Kita
โดยเฉพาะช่วงระหวา่งสะพาน Tenmabashi จนถึงสะพาน Sakuranomiyabashi จะมีตน้ซากุระถึงประมาณ 4,800 
ตน้ ทาํใหมี้ผูม้าชมความงามของดอกซากุระอยา่งเนืองแน่นทั้งกลางวนัและกลางคืน  สวนเคมะซากุระโนะมิยะ 
เป็นสวนสาธารณะกวา้งขวางยาวถึง 4.2 กิโลเมตรที่ครอบคลุมทั้ง 2 ฝ่ังแม่นํ้ าโอกาวะ ริมแม่นํ้ าทางฝ่ังขวานั้นเรียง
รายไปดว้ยสถาปัตยกรรมตน้ยคุเมจิ เช่น โรงกษาปณ์ และ เซ็มปุคงั (Senpukan) อาคารแบบตะวนัตกที่เก่าแก่ที่สุด
ในโอซากา้เสน่ห์ของที่น่ีอยูท่ี่เม่ือยา่งเขา้สู่ฤดูดอกซากุระบาน ถนนที่ขนาบไปดว้ยตน้ซากุระจะถูกยอ้มไปดว้ยสี
ชมพสูดใส ทาํใหเ้ราสามารถชมทศันียภาพของแม่นํ้ าอนัสวยงามได ้และ สามารถเพลิดเพลินกบัเรือสาํราญชม
ดอกไมริ้มแม่นํ้ าโอกาวะไดด้ว้ย  **กรณซีากรุะร่วงหมดแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการพาทุกท่าน ไปที่
ตลาดปลาคุโรมงแทน ** 

DUTY FREE นาํท่านเดินทางสู่ร้านค้าปลอดภาษี ชอ้ปป้ิงสินคา้เคร่ืองสาํอางค ์อาหารเสริม เคร่ืองประดบัคุณภาพดี 

SHINSAIBASHI นาํท่านเดินทางสู่ ย่านชินไซบาชิ  ยา่นชอ้ปป้ิงช่ือดงัของนคร โอซากา้ ภายในยา่นน้ีมีร้านคา้

เก่าแก่ปะปนไปกบัร้านคา้อนัทนัสมยั และสินคา้หลากหลายรูปแบบทั้งสาํหรับเด็ก และผูใ้หญ่ ซ่ึงยา่นน้ีถือวา่เป็น
ยา่นแสงสี และบนัเทิงชั้นนาํแห่งหน่ึงของนครโอซากา้ อีกทั้งยงัมีร้านอาหารทะเลขึ้นช่ือมากมาย ซ่ึงเสน่ห์อยา่ง
หน่ึงคือ ทุกร้านจะประดบัประดาร้านของตนดว้ยแสงไฟนีออนซ่ึงดดัทาํใหเ้ป็นรูปปู กุง้ และปลาหมึก ซ่ึง
นกัท่องเที่ยวใหค้วามสนใจและแวะถ่ายรูปกนัเป็นที่ระลึกอยา่งมาก และร้านคา้ทุกแห่ง จะพยายามสร้างจุดเด่น
ใหแ้ก่ร้านของตนใหไ้ดม้ากที่สุด เพือ่ดึงดูดลูกคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้ริการ สญัลกัษณ์เด่นของยา่นน้ีคือ ตึกรูปเคร่ืองหมาย
การคา้ของ  กูลิโกะ ผลิตภณัฑข์นมช่ือดงัจากญี่ปุ่ นนัน่เอง 

 
 
คํา่ เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน อิสระอาหารคํา่ตามอัธยาศัย 

  ที่พกั   CHISUN INN HONMACHI , HIKONE หรือเทียบเท่า   

 



DAY 4 
อสิระเตม็วนั หรือเลือกซ้ือทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอธัยาศัย      
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 อิสระตามอธัยาศยัใหท้่านเลือกชอ้ปป้ิงตามยา่นดงัของมหานครโอซากา้ โดยการนัง่รถไฟ (ไม่รวมค่ารถไฟ ) ท่าน

สามารถนัง่รถไฟ JR เพือ่เดินทางเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวช่ือดงั อาทิ 

 - ชินไซบาชิ ยา่นชอ้ปป้ิงช่ือดงัของนครโอซากา้ ภายในยา่นน้ีมีร้านคา้เก่าแก่ปะปนไปกบัร้านคา้อนัทนัสมยั และ

สินคา้หลากหลายรูปแบบทั้งสาํหรับเด็ก และผูใ้หญ่ ซ่ึงยา่นน้ีถือวา่เป็นยา่นแสงสี และบนัเทิงชั้นนาํแห่งหน่ึงขอ ง
นครโอซากา้ อีกทั้งยงัมีร้านอาหารทะเลขึ้นช่ือมากมาย ซ่ึงเสน่ห์อยา่งหน่ึงคือ ทุกร้านจะประดบัประดาร้านของตน
ดว้ยแสงไฟนีออนซ่ึงดดัทาํใหเ้ป็นรูปปู กุง้ และปลาหมึก ซ่ึงนกัท่องเที่ยวใหค้วามสนใจและแวะถ่ายรูปกนัเป็นที่
ระลึกอยา่งมาก และร้านคา้ทุกแห่ง จะพยายามสร้างจุดเด่นใหแ้ก่ร้านของตนใหไ้ดม้ากที่สุด เพือ่ดึงดูดลูกคา้ใหเ้ขา้
มาใชบ้ริการ สญัลกัษณ์เด่นของยา่นน้ีคือ ตึกรูปเคร่ืองหมายการคา้ของ กูลิโกะ ผลิตภณัฑข์นมช่ือดงัจากญี่ปุ่ น
นัน่เอง 

 
 -  โอซาก้า อะควอเร่ียม เป็นพพิธิภณัฑส์ตัวน์ํ้ าในร่มที่ใหญ่ที่สุดในโลก ท่านจะไดพ้บกบัปลาฉลามวาฬที่มี

ขนาดใหญ่ที่หาชมไดย้าก, แลว้เฮฮากบัหนา้ตาของปลาแสงอาทิตย ์ที่มีขนาดตวัใหญ่ราคาประเมินมิไดแ้ละเพลิน
ตากบัสตัวมี์ชีวติใตน้ํ้ านานาชนิดจากทัว่ทุกมุมโลก อาทิเช่น ปลาโลมา, ปูแมงมุม, นาคทะเล, นกเพนกวนิ เป็นตน้  



 -  วดัชิเทน็โนจ ิวดัที่มีอายเุก่าแก่ที่สุดของเมืองโอซากา้ประมาณ 1,400 ปี และเป็นพทุธสถานแห่งแรกในญี่ปุ่ น 

โดยมีจุดเด่นอยูท่ี่ เจดีย ์5 ชั้นอนัวจิิตร สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมสมยั อาซุกะ ภายในประดิษฐานพระพทุธรูป
หลายองค ์

 
 - หรือท่านที่สนใจเดินทางสู่ ยูนิเวอร์แซล สตูดโิอ ร่วมสนุกทา้ทายกบัเคร่ืองเล่นหลากหลายชนิดต่ืนเตน้ระทึก

ใจจากหนงัดงัที่ท่านช่ืนชอบ เช่น ฉากเพลิงไหมจ้ากเร่ือง “แบค็ดราฟท์ ”ล่องเรือผจญภยักบัไดโนเสาร์จากเร่ือง “จู
ราสสิคพาร์ค ” นัง่เรือเพือ่พบกบัความน่าสะพรึงกลวัเหมือนอยู ่ในเหตุการณ์จริงกบั “จอว์” ใชทุ้นสร้างมหา ศาล
กวา่ 1,500 ลา้นเยน (เฉพาะจอว์ )  และสนุกสนานไปกบัเคร่ืองเล่นภาคใหม่ของ “สไปเดอร์แมน ” ที่รอใหท้่าน
พสูิจน์ความมนัส์ พร้อมทั้งพบกบัโซนใหม่ “วนัเดอร์แลนด์ ” เป็นโซนสวนสนุกสไตลค์รอบครัวใหท้่านได้
เพลิดเพลินกบัตวัการ์ตูนสุดน่ารักช่ือดงัของญี่ปุ่ น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street หรือสนุกสนานกบัโซน
ใหม่ The Wizarding World of Harry Potter ที่สร้างเพือ่เอาใจเหล่าสาวกของแฮร์ร่ีพอตเตอร์ ใหท้่านไดเ้ขา้ไป
สมัผสับรรยากาศของ โลกเวทมนตร์ในฉากต่างๆ จากภาพยนตร์ อาทิ ปราสาทฮอกวอต เพลิดเพลินกบัการสาํรวจ
หอ้งเรียนเวทมนตร์คาถา ยา่นฮอกมีท ร้านขายของแปลกประหลาดของเหล่าพอ่มดและแม่มดทั้งหลาย และที่ไม่
ควรพลาดชิมคือ บตัเตอร์เบียร์ เคร่ืองด่ืมที่ไดรั้บความนิยมในโลกของพอ่มดและแม่มดแห่งน้ี [ไม่มีแอลกฮอล์ ] 
และที่พลาดไม่ไดค้ือในโซนน้ีที่ถือวา่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดของโลก คือโซน Harry Potter and the 
Forbidden Journey ที่มีการสร้างดว้ยเทคโนโลยทีี่ทนัสมยัในการถ่ายภาพ 4K ที่จะสร้างความต่ืนเตน้เร้าใจใหท้่าน
เสมือนท่านไดเ้ดินทางท่องโลกเวทมนตร์ไปกบัแฮร์ร่ีพอตเตอร์เลยทีเดียว ใหท้่านไดส้นุกสนานต่อกบัเคร่ืองเล่น
นานาชนิดอยา่งจุใจ  

เพือ่ไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน อิสระอาหารเที่ยง และอาหารคํ่าตามอธัยาศยั 

  ที่พกั   CHISUN INN HONMACHI , HIKONE หรือเทียบเท่า   

 



DAY 5 
โอซาก้า – เกยีวโต – ชมซากรุะริมแม่นํา้คาโมะ – วดัคโิยมสึิ – วดันันเซนจิ – ศาลเจ้า
เฮอนั – สนามบินคนัไซ 
เช้า บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  

 KYOTO นาํท่านเดินทางสู่ เมืองเกยีวโต  เมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่ นมานานกวา่ 1,000 ปี ถูกขนานนามใหว้า่เป็น “เมือง

มรดกโลกสุดยิง่ใหญ่ ” จากการที่ภายในเมืองมีส่ิงปลูกสร้างตามวฒันธรรมที่เก่าแก่แสนลํ้าค่าจนไดรั้บการขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกของยเูนสโกม้ากที่สุดแห่งหน่ึงในโลก  ที่สาํคญัเมืองน้ีในอดีตยงัเคยเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่ น
ก่อนจะถูกยา้ยไปยงัเมืองโตเกียว ส่ิงเหล่าน้ีน้ีเองเลยทาํใหมี้แหล่งท่องเที่ยวท างวฒันธรรมมากมาย รวมถึงจุดชม
ซากุระที่สวยงามมากดว้ยเช่นกนั สาํหรับความสวยงามของซากุระของที่น่ี ก็ตอ้งบอกเลยวา่ดีงาม เพราะมีจุดที่เรา
สามารถใกลชิ้ดกบัซากุระไดแ้บบสุดๆ ฉะนั้นไม่วา่จะแค่ยืน่จมูกไปสูดกล่ินหอมอ่อน ๆ ของซากุระใกล้ๆ  หรือ
ถ่ายรูปโดยมีซากุระเป็นฉากหลงัก็ดีไปหมด 

  

KAMOGAWA RIVER นาํท่านถ่ายรูปชมซากุระที่ บริเวณริม  แม่นํา้คาโมะ /คาโมงาวะ  แมจ้ะมีตน้ซากุระ

เพยีงไม่ก่ีร้อยตน้ ทวา่แต่ละตน้นั้นมีขนาดใหญ่และแตกก่ิงกา้นสาขาออกเป็นพุม่ใหญ่ จนไดรั้บการขนานนามวา่ 
“ระเบียงทางเดินชมซากุระ” ตลอดระยะทางกวา่ 1.8 กิโลเมตร **กรณดีอกซากรุะไม่บาน ขอสงวนสิทธ์ิในการพา
ทุกท่านเดินทางท่องเที่ยวสู่ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริแทน **  

กลางวัน     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนู บุฟเฟต์นาเบะ 



 

KIYOMIZU TEMPLE  นาํท่านเดินทางสู่  วดัคโิยมสึิ หรือ วดันํา้ใส   เป็นวดัที่ใหญ่และเก่าแก่ตั้งอยูบ่ริเวณ

เนินเขาฮิงาชิยาม่า และมีท่อนซุงวางเรียงซอ้นกนัตามแนวนอนตั้งจากพื้นดินขึ้นมารองรับระเบียงของตวัวหิาร
ใหญ่ ซ่ึงไม่ใชต้ะปูสกัตวั ใชว้ธีิการเขา้ล่ิม เหมือนเรือนไทย วดัน้ีมีอายเุก่าแก่ยิง่กวา่กรุงเกียวโต กวา่ 1,200 ปี 
มาแลว้ เป็นที่ประดิษฐานของเทพเอปิสึ เทพเจา้แห่งความรํ่ารวย มัง่คัง่ , นมสัการพระโพธิสตัวอ์วโลกิเตศวร , จาก
ระเบียงแห่งน้ีสามารถถ่ายภาพ ณ จุดที่สวยที่สุดในกรุงเกียวโต มองเห็นววิทิวทศัน์ของตวัเมืองเกียวโตไดง้ดงาม 
พร้อมกบัวหิารของวดัคิโยมิสึ และเชิญด่ืมนํ้ าศกัด์ิสิทธ์ิสามสายอนัเกิดขึ้นจากธรรมชาติที่ไหลมาจากเทือกเขา โดย
เช่ือวา่ สายแรก รวย  สายสอง สวย-หล่อ สายสาม แขง็แรง  จากนั้นเดินตามทาง สมัผสักบัร้านคา้ญี่ปุ่ นตบแต่งตาม
สมยัเอโดะ และ เลือกซ้ือสินคา้พื้นเมือง ที่ระลึกเก่ียวกบัญี่ปุ่ นขนานแท ้อาทิ ขนมโมจิ ที่ขึ้นช่ือที่สุดของญี่ปุ่ น มีให้
ท่านไดเ้ลือกชิมหลายหลากรส ไม่วา่จะเป็นไสถ้ัว่แดงสูตรดั้งเดิม, ไสส้ตรอเบอร์ร่ี , ชอคโกแลต เป็นตน้ หรือวา่จะ
เป็นชาเกียวโต, ตุก๊ตาเกียวโต สญัลกัษณ์ที่โด่งดงัที่สุดในญี่ปุ่ น คือ เกอิชา  เป็นตุก๊ตาแต่งกายดว้ยชุดกิโมโนประจาํ
ชาติอยา่งเตม็รูปแบบซ่ึงควรค่าแก่เป็นของฝากของที่ระลึกในราคายอ่มเยาว์ , เคร่ืองเซรามิค ญี่ปุ่ น ทั้งกานํ้ าชา ถว้ย 
ชาม ต่างๆ และของที่ระลึก อีกมากมายนานาชนิด 

NANZENJI TEMPLE นาํท่านเดินทางสู่ วดันันเซ็นจิ  ตั้งอยูใ่นแถวๆเชิงเขากาชิยะมะ ของเมืองเกียวโต วดั

แห่งน้ีนั้นนบัเป็นวดันิกายเซ็นของศาสนาพทุธที่มีความสาํคญัไม่นอ้ยเลยทีเดียว โดยเป็นวดัที่มีอาณาบริเวณ
กวา้งขวางมากๆ ภายในนั้นยงัเป็นที่ตั้งของอีกหลายๆวดัอีกต่างหาก ซ่ึงจริงๆแลว้ตวัวดัไดถู้กสร้างขึ้นประมาณ
ศตวรรษที่ 13 โดยองศจ์กัรพรรดิคาเมยามะ (Kameyama) ที่แรกเร่ิมเดิมทีเพยีงแค่ตอ้งการจะสร้างที่พาํนกัอาศยัช่วง
ที่ท่านอายมุากๆในวยัเกษียณอายแุลว้ หากภายหลงัก็ไดก้ลายมาเป็นวดันนัเซ็นจิในที่สุด แต่เม่ือเกิดสงครามขึ้นใน
สมยัมุโรมาชิ (Muromachi )ส่ิงปลูกสร้างหลายๆส่วนไดถู้กเผาทาํลายลงอยา่งมากมาย จนเรียกไดว้า่ตอ้งทาํการ
บูรณะใหม่แทบทั้งหมดในภายหลงัแลว้ก็อยูม่าจนถึงปัจจุบนั 



 

HEIAN SHRINE นาํท่านเที่ยวชม ศาลเจ้าเฮอนั แมว้า่จะไม่ไดมี้ประวติัยาวนานเป็นพนัปีหรือร้อยๆปีเหมือนกบัที่

อ่ืนๆ แต่บอกเลยวา่ที่น่ีไม่ธรรมดา  เพราะเป็นศาลเจา้ที่ถูกสร้างขึ้นเน่ืองในโอกาสครบรอบปี 1100 ของเมืองเกียว
โตเม่ือร้อยกวา่ปีก่อน โดยเฉพาะจุดไฮไลทอ์ยา่งประตูโทริอิยกัษสี์แดงที่ตั้งอยูด่า้นหนา้ของวดัที่สามารถเห็นแต่
ไกลลิบๆ ศาลเจา้แห่งน้ีนั้นถูกสร้างขึ้นเพือ่ใหร้ะลึกถึงจกัรพรรดิคามมุ (Emperor Kammu) และจกัรพรรด์ิโคเมอิ 
(Emperor Komei) ผูท้ี่มีความสาํคญัต่อเมืองเกียวโตอยา่งมาก เน่ืองจากเป็นจกัรพรรดิองคแ์รกและองคสุ์ดทา้ยของ
เกียวโต ตวัศาลเจา้เองก็มีดีไม่แพจุ้ดอ่ืนๆเหมือนกนั โดยเฉพาะสถาปัตยกรรมที่บอกไดเ้ลยวา่เม่ือเทียบกนัแลว้
ค่อนขา้งจะโดดเด่นจากศาลเจา้อ่ืนๆของญี่ปุ่ น ตวัอาคารหลกัๆนั้นมีตน้แบบมาจากพระราชวงัสมยัยคุเฮอนัเพยีงแต่
จะมีขนาดที่เล็กกวา่ของจริงอยูซ่กัหน่อย บริเวณสวนที่รายรอบวดันั้นก็แลดูร่มร่ืน เตม็ไปดว้ยตน้ไมห้ลากหลาย
สายพนัธุเ์นน้การตกแต่งสไตลญ์ี่ปุ่ นดั้งเดิม ที่เด็ดสุดก็เป็นช่วงฤดูใบไมผ้ลิที่ นบัเป็นอีกหน่ึงจุดชมซากุระที่โด่งดงั
ของเกียวโตเลยก็วา่ได ้ 

คํา่  อิสระอาหารคํา่ ณ จุดพักรถ 
ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านสู่ สนามบินคนัไซ เพือ่เดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 

23.55  นาํท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Air Asia X เที่ยวบิน

ที่ XJ611 ไม่มีบริการอาหาร และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง ใชเ้วลาบินประมาณ 6 ชัว่โมง 

 



DAY 6 
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)  
04.00 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ พร้อมกบัความประทบัใจ 

****************************************************************** 
 

** หากลกูค้าท่านใดทีจ่าํเป็นต้องออกตั๋วภายใน (ตั๋วเคร่ืองบิน , ตั๋วรถทวัร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าของ
บริษัท ทุกคร้ังก่อนทาํการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้
ทราบล่วงหน้า ท่านใดมไีฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวนัจองทวัร์ทั้งนีเ้พ่ือประโยชน์

ของตัวท่านเอง ** 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  
อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่  
เดก็มีเตียง 

(เดก็อายุไม่เกนิ 
12 ปี) 

อตัราเดก็ ท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 
เดก็ไม่มีเตียง 

(เดก็อายุไม่เกนิ 
12 ปี) 

อตัราเดก็ ท่าน
ละ 

พกัเดีย่ว 
เพิม่ 

อตัรา ห้อง
ละ 

ไม่ใช้ตั๋ว
เคร่ืองบิน

อตัรา  
ท่านละ 

เดนิทาง เดือน มีนาคม – เมษายน 2563 

20 – 25 มีนาคม 63 29,999 29,999 29,999 9,000 17,900 

21 – 26 มีนาคม 63 29,999 29,999 29,999 9,000 17,900 

22 – 27 มีนาคม 63  27,999 27,999 27,999 9,000 17,900 

23 – 28 มีนาคม 63  29,999 29,999 29,999 9,000 17,900 

24 – 29 มีนาคม 63 29,999 29,999 29,999 9,000 17,900 

25 – 30 มีนาคม 63 29,999 29,999 29,999 9,000 17,900 

28 มีนาคม – 02 เมษายน 63 31,999 31,999 31,999 9,000 17,900 

30 มีนาคม – 04 เมษายน 63 31,999 31,999 31,999 9,000 17,900 

31 มีนาคม – 05 เมษายน 63 31,999 31,999 31,999 9,000 17,900 



09 – 14 เมษายน 63 37,999 37,999 37,999 9,000 17,900 

10 - 15 เมษายน 63 39,999 39,999 39,999 9,000 17,900 

11 - 16 เมษายน 63 39,999 39,999 39,999 9,000 17,900 

12 - 17 เมษายน 63 37,999 37,999 37,999 9,000 17,900 

16 – 21 เมษายน 63 29,999 29,999 29,999 9,000 17,900 

17 - 22 เมษายน 63  29,999 29,999 29,999 9,000 17,900 

18 – 23 เมษายน 63  29,999 29,999 29,999 9,000 17,900 

22 - 27 เมษายน 63 29,999 29,999 29,999 9,000 17,900 

 

** อตัรานีย้งัไม่รวมค่าทปิพนักงานขบัรถ หัวหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ท้องถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ 
ทริป ต่อ ลกูค้า ผู้เดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเว้นเดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทั้งนีท่้าน
สามารถให้มากกว่านีไ้ด้ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน

การเรียกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบิน ในวนัเช็คอนิ ** 
 

** ราคาเดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท่านละ 11,000 บาท ** 
(ไม่มทีีน่ั่งบนเคร่ืองบิน) 

 

** ท่านทีถื่อหนังสือเดนิทางไทย และมวีตัถุประสงค์เดนิทางไป เพ่ือการท่องเทีย่ว ประเทศญีปุ่่ น ไม่จาํเป็นต้อง
ย่ืนขอวซ่ีา โดยสามารถพาํนักได้ไม่เกนิ 15 วนั ต่อคร้ัง ** 

** บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ อตัรานีเ้ฉพาะนักท่องเทีย่วทีถื่อหนังสือเดนิทางไทยและต่างชาติ ขอสงวนสิทธ์ิในการเกบ็
ค่าธรรมเนียม ในกรณขีอเอกสารย่ืนวซ่ีา 1,500 บาท 

 

อตัราค่าบริการนี ้รวม 
 ค่าบตัรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ตัว๋) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชั้นประหยดั (Economy Class) รวมถึงค่าภาษี  สนามบินและ

ค่าภาษีนํ้ ามนัทุกแห่ง กรณีตอ้งการอพัเกรด Upgrade หรือ เปล่ียนแปลงบตัรโดยสาร ไม่วา่เที่ยวใด เที่ยวหน่ึง กรุณาติดต่อ
เจา้หนา้ที่เป็นกรณีพเิศษ โดยอา้งอิงค่าใชจ่้ายการจองทวัร์แบบ ไม่ใช่ตัว๋เคร่ืองบิน ตามที่ตามที่ตารางอตัราค่าบริการระบุ 
 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบิน สายการบิน Air Asia X อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า สมัภาระ  

ลงใตท้อ้งเคร่ืองบิน โดยมีนํ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึน้เคร่ืองบินได้นํ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จาํกดัจาํนวน
ช้ิน แต่ทั้งน้ีเจา้หนา้ที่จะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) ** 
 ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไม่รวมทิปพนกังานขบัรถ) 



 ค่าโรงแรมที่พกัระดบัมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง ) ในกรณีมีงานเทรดแ ฟร์ การแข่งขนักีฬา  
หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ทาํใหโ้รงแรมตามรายการที่ระยเุตม็ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโรงแรมที่พกั ไป
เป็นเมืองใกลเ้คียงแทน อา้งอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคาํนึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นสาํคญั 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไม่รวมจะช้ีแจงแต่ละสถานที่ในโปรแกรม 
 ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม    
 ค่าเบี้ยประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงินประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม

กรมธรรม)์  
 

อตัราค่าบริการนี ้ไม่รวม 
× ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าทาํหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซกัรีด ค่ามินิบาร์ในหอ้ง

และค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ไดร้ะบุในรายการ 
× ค่าทิปพนกังานขบัรถ หวัหนา้ทวัร์ และ มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดินทาง 1 

ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเวน้เด็กอายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทั้งน้ีท่านสามารถใหม้ากกวา่น้ีไดต้ามความ
เหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่
สนามบิน ในวนัเช็คอิน 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มีนํ้ าหนกัเกินกวา่ที่สายการบินนั้นๆกาํหนดหรือสมัภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองที่นัง่บนเคร่ืองบินตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทาํได ้ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัสายการบิน 
และ รุ่ของเคร่ืองบินแต่ละไฟลท์ที่ใชบ้ิน ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงไดอ้ยูท่ี่สายการบินเป็นผูก้าํหนด 

× ค่าภาษีนํ้ ามนั ที่สายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 
× ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั 
 

เง่ือนไขการจอง และ การชําระเงนิ 
 กรุณาทาํการจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนั ก่อนออกเดินทาง มัดจําท่านละ 15,000 บาท และตดัที่นัง่การจองภายใน 2 

วนั ตวัอยา่งเช่น ท่านจองวนัน้ี กรุณาชาํระเงินใน 2วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอตัโนมติั
ทนัที หากยงัไม่ไดรั้บยอดเงินตามเวล าที่กาํหนด และหากท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งเดินทางในพเีรียดเดิม ท่าน
จาํเป็นตอ้งทาํจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถึงวา่ กรณีที่มี คิวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิ้ทธ์ิไปตามระบบ ตามลาํดบั 
เน่ืองจากทุกพเีรียด เรามีที่นัง่ราคาพเิศษจาํนวนจาํกดั  

 กรณีลูกคา้เดินทางไม่ได ้สามารถเปล่ียนช่ือคนเดินทางได ้ก่อนเดินทาง 7 วนั ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆในกรณี
ที่ไม่สามารถหาคนมาแทนได ้

 

เง่ือนไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดนิทาง  
 กรณียกเลิกการเดินทางไม่คืนเงินมดัจาํทุกกรณี 

 



เง่ือนไขสําคญัอ่ืนๆทีท่่านควรทราบก่อนการเดนิทาง  
 คณะจะสามารถออกเดินทางไดต้ามจาํเป็นตอ้งมีขึ้นตํ่า อยา่งนอ้ย 30 ท่าน หากตํ่ากวา่กาํหนด คณะจะไม่สามารถ

เดินทางได ้หากผูเ้ดินทางทุกท่านยนิดีที่จะชาํระค่าบริการเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดินทางได ้ทางบริษทัยนิดีที่จ ะประสานงาน 
เพือ่ใหทุ้กท่านเดินทางตามความประสงคต่์อไป  

- ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพเีรียดวนัอ่ืน ต่อไป โดยทางบริษทัฯ 
จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้เพือ่วางแผนการเดินทางใหม่อีกคร้ัง ทั้งน้ี ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่เป็น
กรณีพเิศษทุกคร้ังหากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปล่ียนแปลงได ้

 กรณีที่ท่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพือ่ยนืยนักบัเจา้หนา้ที่ก่อนทุกคร้ัง และควรจองบตัรโดยสารภายในที่สามารถเล่ือนวนัและเวลาเดินทางได ้
เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์บิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั้งน้ีขึ้นอยู่
กบัฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสาํคญัเท่านั้น ส่ิงสาํคญั ท่านจาํเป็นตอ้งมาถึงสนามบิน
เพือ่เช็คอินก่อนเคร่ืองบิน อยา่งนอ้ย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนน้ีหากเกิดความเสียหายใดๆบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่
รับผดิชอบค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งส้ิน   

 กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเน้ือสตัว ์หรือ แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ที่เป็นกรณีพเิศษ 
- กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทิเช่น ใชว้ลีแชร์  (Wheel Chair) กรุณาแจง้บริษทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนั

ก่อนการเดินทาง หรือตั้งแต่ที่ท่านเร่ิมจองทวัร์ เพือ่ใหท้างบริษทัประสานงานกบัสายการบิน เพือ่จดัเตรียมล่วงหนา้ 
กรณีมีค่าใชจ่้ายเพิม่เติม ทางบริษทัของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายตามจริงที่เกิดขึ้นกบัผูเ้ดินทาง  

 กรุณาส่งรายช่ือผูเ้ดินทาง พร้อมสาํเนาหนา้แรกของหนงัสือเดินทางทุกท่านใหก้บัเจา้หนา้ที่หลงัจากชาํระเงินกรณีที่
ท่านเดินทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หนา้ที่ใหท้ราบ 

 กรณีที่ออกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรียบร้อยแลว้ มีรายละเอียดส่วนใดผดิ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการรับผดิชอบไม่วา่
ส่วนใดส่วนหน่ึง หากท่านไม่ดาํเนินการส่งสาํเนาหนา้แรกของหนงัสือเดินทางใหท้างบริษทัเพือ่ใชใ้นการออก บตัร
โดยสาร 

 หลงัจากท่านชาํระค่าทวัร์ครบตามจาํนวนเรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัจะนาํส่งใบนดัหมายและเตรียมตวัการเดินทางให้
ท่านอยา่งนอ้ย 3 หรือ 7 วนั ก่อนออกเดินทาง 

 อตัราทวัร์น้ี เป็นอตัราสาํหรับบตัรโดยสารเคร่ืองบินแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเล่ือนไฟลท์ วนั ไป หรือ 
กลบัส่วนใดได ้จาํเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามกาํหนดการเท่านั้น หากตอ้งการเปล่ียนแปลงกรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่เป็น
กรณีพเิศษ 

 ทางบริษทัไม่มีนโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ที่ไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จาํเป็นตอ้งชาํระค่า
หอ้งพกัเด่ียวตามที่ระบุ 

 หนงัสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ตอ้งมีอายใุชง้านไดค้งเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน ณ วนักลบั  
 การใหท้ิปถือเป็นธรรมเนียมปฏิบติัสาํหรับนกัท่องเที่ยวที่เดินทางไปต่างประเทศ โดยผูใ้หบ้ริการจะตอ้งหวงัสินนํ้ าใจ

เล็กๆนอ้ยๆ เป็นเร่ืองปกติ จึงรบกวนใหท้่านเตรียมค่าใชจ่้ายในส่วนน้ีเพือ่มอบใหเ้ล็กๆนอ้ยๆ ตามความเหมาะสม 
- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมืดเร็วกวา่ปกติ ส่ีโมงเยน็ก็จะเร่ิมมืดแลว้ สถานที่ท่องเที่ยว

ต่างๆ จะปิดเร็วกวา่ปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผือ่เวลาใหเ้หมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยว



กลางแจง้ เวลาเดินบนหิมะ อาจล่ืนไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดินเป็นอยา่งสูง หรือ ใชร้องเทา้ที่สามารถเดินบน
หิมะได ้แวน่กนัแดดควร เม่ือแสงแดดกระทบหิมะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจทาํใหร้ะคายเคืองตาได ้

- ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทาง
การเมือง การล่าชา้ของสายการบิน เง่ือนไขการใหบ้ริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้  โดยส่วนน้ีทางบริษทัจะ
คาํนึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นสาํคญั หากกรณีที่จาํเป็นจะตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพิม่ ทางบริษทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

- เน่ืองจากการเดินทางท่องเที่ยวในคร้ังน้ี เป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายขาดกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบริษทัจึง
ขอสงวนสิทธ์ิ ไม่สามารถขอรับเงินคืนไดใ้นบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหน่ึงที่ท่านไม่ตอ้งการไดรั้บบริการ หาก
ระหวา่งเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการ
ไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายไม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึงใหท้่าน เน่ืองจากทางบริษทัไดท้าํการจองและถูกเก็บค่าใชจ่้ายแบบเหมา
จ่ายไปล่วงหนา้ทั้งหมดแลว้ 

- กรณีที่ท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเขา้เมือง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายที่จะเกิดขึ้นตามมา และ จะ
ไม่สามารถคืนเงินค่าทวัร์ที่ท่านชาํระเรียบร้อยแลว้ไม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึง 

- หากวนัเดินทาง เจา้หนา้ที่สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง ตรวจพบ หนงัสือเดินทาง  
(พาสปอร์ต) ของท่านชาํรุดแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เช่น เปียกนํ้ า ขาดไปหนา้ใดหนา้หน่ึง มีหนา้ใดหนา้หน่ึงหายไป มีกระดาษ
หนา้ใดหนา้หน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหวา่งสนัของเล่มหนงัสือเดินทาง เป็นตน้ ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน ทางสายการ
บิน หรือ เจา้หนา้ที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง มีสิทธ์ิไม่อนุญาตใหท้่านเ ดินทางต่อไปได ้ดงันั้นกรุณาตรวจสอบ 
และ ดูแล หนงัสือเดินทางของท่านใหอ้ยูใ่นสภาพดีอยูต่ลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชาํรุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุล
กระทรวงการต่างประเทศเพือ่ทาํหนงัสือเดินทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งอิง และ ยนืยนัดว้ย พร้อมกบัแจง้มาที่
บริษทัเร็วที่สุด เพือ่ยนืยนัการเปล่ียนแปลงขอ้มูลหนงัสือเดินทาง หากท่านไดส่้งเอกสารมาที่บริษทัเรียบร้อยแลว้ กรณี
ที่ยงัไม่แ (ตัว๋เคร่ืองบิน) ท่านสามารถเปล่ียนแปลงไดไ้ม่มีค่าใชจ่้าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เคร่ืองบิน ) เรียบร้อย
แลว้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซ่ึงโดยส่วนใหญ่ตัว๋เคร่ืองบินแบบกรุ๊ปจะ
ออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วนั ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บักระบวนการและขั้นตอนของแต่ละคณะ 

- เก่ียวกบัที่นัง่บนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ ) สายการบิน ขอสง วน
สิทธ์ิในการเลือกที่นัง่บนเคร่ืองบิน กรณีลูกคา้เดินทางดว้ยกนั กรุณาเช็คอินพร้อมกนั และ สายการบินจะพยายามที่สุด
ใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรือ ใกลก้นัใหม้ากที่สุด  

- ขอ้มูลเพิม่เติมเก่ียวกบัหอ้งพกัในโรงแรมที่พกั  เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึง
อาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเด่ียว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่าง
กนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชั้นกนั (ไม่ติดกนัเสมอไป) 

- กรณีที่ท่านไม่ผา่นด่านตรว จคนออก หรือ เขา้เมือง (หา้มไม่ใหเ้ดินทางต่อ ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน ทางบริษทัขอสงวน
สิทธ์ิในการคืนค่าใชจ่้ายใหไ้ม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึงทั้งส้ิน 

- ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่านํ้ ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวนัเดินทาง  
- มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้าํสญัญาใดๆทั้งส้ินแทนบริษทัผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูมี้อาํนาจของผูจ้ดักาํกบัเท่านั้น 

- บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ
ประทว้ง , การนดัหยดุงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การนาํส่ิงของผดิกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความ
รับผดิชอบของบริษทั  



- บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายระหวา่งการเดินทาง ไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม 
และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายตามจริง กรณีท่านลื มส่ิงของไวท้ี่โรงแรมและจาํเป็นตอ้งส่งมายงัจุดหมาย
ปลายทางตามที่ท่านตอ้งการ  

- รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯอีกคร้ังหน่ึ ง หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมที่พกัใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม 

 

*เม่ือท่านชําระเงินค่าทัวร์ให้กบัทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไข
ข้อตกลงทั้งหมดนีแ้ล้ว* 

 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 

 
 


