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บินดวยสายการบนิ แอรเอเชียเอ็กซ (XJ) : ขึ้นเครื่องทีส่นามบินดอนเมือง (DMK) 

XJ610 DMK(กรุงเทพ) – KIX (โอซากา) 14.10-21.55 

XJ611 KIX(โอซากา) - DMK(กรุงเทพ) 23.55-04.00+1 

**โหลดกระเปาสัมภาระโดยนํ้าหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเครื่องบินไดนํ้าหนักไมเกิน 7 ก.ก. ** 

DAY 1 

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – โอซากา  (-/-/-) 

11.00  คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ 

อาคาร 1 ชั้น 3 เคานเตอรเช็คอิน หมายเลข 1-2 สายการบิน Air Asia X โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการ

ตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอมกอนออก

เดินทาง  

** ทานสามารถโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเครื่องบินโดยมีนํ้าหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเครื่องบิน

ไดนํ้าหนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนช้ิน แตทั้งน้ีเจาหนาที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเง่ือนไข

ของสายการบิน) กรณีตองการซื้อนํ้าหนักกระเปาสัมภาระโหลดลงใตทองเครื่องบินเพ่ิม จําเปนตองมีคาใชจาย

เพ่ิมเติม ** 

14.10 นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซากา ประเทศญี่ปุน โดยสายการบิน Air Asia X เที่ยวบินที่ 

XJ610 ไมมีบริการอาหาร และเครื่องด่ืมบนเครื่อง ใชเวลาบินประมาณ 6 ช่ัวโมง 

 
21.55 เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซากา ประเทศญี่ปุน 

** ตามเวลาทองถิ่น เร็วกวาเมืองไทยประมาณ 2 ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย

เวลา **  ทุกทานผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบรอย นําเขาสูที่พัก 

   ที่พัก   BLOEMAN HOTEL , OSAKA หรือเทียบเทา   

DAY 2  

โอซากา – เกียวโต - วัดคินคะคุจิ-  ศาลเจาฟูชิมิ - วัดน้ําใส - อิออน มอลล (B/L/-)  

เชา บริการอาหารเชา  ณ  หองอาหารของโรงแรม  



 

 

 KYOTO นําทานเดินทางสู เมืองเกียวโต เมืองหลวงเกาของญี่ปุนมานานกวา 1,000 ป ถูกขนานนามใหวาเปน “เมืองมรดกโลก

สุดย่ิงใหญ” จากการที่ภายในเมืองมีสิ่งปลูกสรางตามวัฒนธรรมที่เกาแกแสนล้ําคาจนไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดก

ของยูเนสโกมากที่สุดแหงหน่ึงในโลก  ที่สําคัญเมืองน้ีในอดีตยังเคยเปนเมืองหลวงของญี่ปุนกอนจะถูกยายไปยังเมือง

โตเกียว สิ่งเหลาน้ีน้ีเองเลยทําใหมีแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมมากมาย รวมถึงจุดชมซากุระที่สวยงามมากดวย

เชนกัน 

KINKAKUJI TEMPLE นําทานชม วัดปราสาททอง สรางโดยโชกุน อาชิคางะ โยชิมิสึ เพ่ือเปนสถานที่พักผอน ตอมาบุตรชายของ

ทานไดดัดแปลงใหเปนวัด แตปราสาทเดิมไดถูกไฟไหมในป พ.ศ.2493 และสรางขึ้นใหมเมื่อป พ.ศ.2498 ปราสาท

โดยรอบปดดวยทองคําเปลวอยางสวยงาม ใหทานไดด่ืมดํ่ากับความสะอาดใสของสระนํ้าที่สามารถสะทอนใหเห็น

ภาพตัวปราสาทไดอยางงดงาม 

  
กลางวัน     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บุเฟเฟตนาเบะ 

FUSHIMI INARI SHRINE  นําทานเดินทางสู ศาลเจาฟูชิมิ อินาริ เปนศาลเจาในศาสนาชินโต ต้ังอยูทางตอนใตของเกียวโต ศาล

เจาแหงน้ีมีช่ือเสียงจากเสาโทริอิ (Torii gate) สีแดงจํานวนนับพัน ซึ่งต้ังเรียงกันเปนอุโมงคเสนทางเดินอยูบริเวณ

หลังอาคารหลัก เสนทางน้ีจะตรงไปยังปาในหุบเขาอินาริ (Mount Inari) อันศักด์ิสิทธ์ิซึ่งมีความสูง 233 เมตร และ

เปนอาณาบริเวณสวนหน่ึงของศาลเจาศาลเจาฟุชิมิ อินาริเปนศาลเจาที่สําคัญที่สุดในหมูศาลเจาจํานวนนับพันที่

สักการะเทพอินาริ (Inari) ซึ่งเปนเทพผูรักษาขาว ตามความเช่ือของศาสนาชินโต เช่ือกันวาสุนัขจิ้งจอกน้ันเปนผูนํา

    KINKAKUJI TEMPLE 



 

 

สารของอินาริ ดังน้ันคุณจะสามารถพบเห็นรูปปนสุนัขจิ้งจอกไดทั่วไปในอาณาบริเวณศาสนสถานแหงน้ี ศาลเจาฟุชิมิ 

อินาริ มีมาต้ังแตสมัยโบราณ กอนการกอต้ังเกียวโตเปนเมืองหลวงในป 794 

 
KIYOMIZU TEMPLE  นําทานเดินทางสู วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ําใส  เปนวัดที่ใหญและเกาแกต้ังอยูบริเวณเนินเขาฮิงาชิยามา และ

มีทอนซุงวางเรียงซอนกันตามแนวนอนต้ังจากพ้ืนดินขึ้นมารองรับระเบียงของตัววิหารใหญ ซึ่งไมใชตะปูสักตัว ใช

วิธีการเขาลิ่ม เหมือนเรือนไทย วัดน้ีมีอายุเกาแกย่ิงกวากรุงเกียวโต กวา 1,200 ป มาแลว เปนที่ประดิษฐานของเทพ

เอปสึ เทพเจาแหงความร่ํารวย มั่งคั่ง , นมัสการพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร, จากระเบียงแหงน้ีสามารถถายภาพ ณ 

จุดที่สวยที่สุดในกรุงเกียวโต มองเห็นวิวทิวทัศนของตัวเมืองเกียวโตไดงดงาม พรอมกับวิหารของวัดคิโยมิสึ และเชิญ

ด่ืมนํ้าศักด์ิสิทธ์ิสามสายอันเกิดขึ้นจากธรรมชาติที่ไหลมาจากเทือกเขา โดยเช่ือวา สายแรก รวย  สายสอง สวย-หลอ 

สายสาม แข็งแรง  จากน้ันเดินตามทาง สัมผัสกับรานคาญี่ปุนตบแตงตามสมัยเอโดะ และ เลือกซื้อสินคาพ้ืนเมือง ที่

ระลึกเกี่ยวกับญี่ปุนขนานแท อาทิ ขนมโมจิ ที่ขึ้นช่ือที่สุดของญี่ปุน มีใหทานไดเลือกชิมหลายหลากรส ไมวาจะเปนไส

ถั่วแดงสูตรด้ังเดิม, ไสสตรอเบอรรี่, ชอคโกแลต เปนตน หรือวาจะเปนชาเกียวโต, ตุกตาเกียวโต สัญลักษณที่โดงดัง

ที่สุดในญี่ปุน คือ เกอิชา  เปนตุกตาแตงกายดวยชุดกิโมโนประจําชาติอยางเต็มรูปแบบซึ่งควรคาแกเปนของฝากของ

ที่ระลึกในราคายอมเยาว, เครื่องเซรามิค ญี่ปุน ทั้งกานํ้าชา ถวย ชาม ตางๆ และของที่ระลึก อีกมากมายนานาชนิด 

 

KIYOMIZU TEMPLE 



 

 

AEON MALL  นําทานเดินทางสู หางสรรพสินคาอิออน เพ่ือใหทานไดจับจายใชสอย ซื้อของใชและอาหารกอนเขาที่พัก โดย

ภายในเปนหางสรรพสินคาที่นิยมในหมูนักทองเที่ยวชาวตางชาติ ภายในตกแตงในรูปแบบที่ทันสมัยสไตลญี่ปุน มี

รานคาที่หลากหลายมากกวา 150 รานจําหนายสินคาแฟช่ัน อาหารสดใหม และอุปกรณภายในบาน นอกจากน้ียังมี

รานเสื้อผาแฟช่ันมากมาย เชน MUJI , 100 yen shop , Sanrio store , Capcom games arcade และซุปเปอร

มารเกตขนาดใหญ เปนตน 

 

 
 

ค่ํา เพื่อไมเปนการรบกวนเวลาของทาน อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 

  ที่พัก   TOYOKO INN HIKONE HIGASHI , HIKONE หรือเทียบเทา   

DAY 3 

ลานสกี WASHIGATAKE – หมูบานชิราคาวะโกะ –  ทาคายามา –  

เขตเมืองเกาซันมาชิซึจิ  - อิออน  (B/-/-) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 



 

 

WASHIGATAKE SKI นําทานสัมผัสความสนุกสนานกับ ลานสกี แนะนําใหทานเลน กิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ ใหทุกทานไดอิสระ

เพลิดเพลินกับการสัมผัสเลนหิมะอยางเต็มที่ ** ไมรวมอัตราคาเชาอุปกรณ, ชุดสําหรับเลนสกี เครื่องเลนทุกชนิด 

และคาขึ้นลิฟต ** การเขาลานสกีขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ** 

กลางวัน     อาหารม้ือกลางวันคืนเงินเปน COUPON 1500 เยน 

 
SHIRAKAWAGO นําทานเดินทางสู หมูบานชิราคาวาโกะ ต้ังอยูในหุบเขาของจังหวัดกิฟุ ประเทศญี่ปุน ไดรับการขึ้นทะเบียนให

เปนมรดกโลกทางดานวัฒนธรรมโดยองคการยูเนสโกเมื่อป 1995 ภายในหมูบานแหงน้ีมีวิวทิวทัศนที่สวยงาม บาน

แตละหลังเปนบานสไตลxญี่ปุนแบบด้ังเดิม ที่หลังคาบานเปนแนวสโลปคลายๆ กับมือคนที่กําลังพนมมืออยู หลังคา

สรางจากคานไมที่แข็ง แรง จึงทนทานตอหิมะในฤดูหนาวไดอยางดี แถมมีหองใตหลังคาที่กวางขวางสําหรับเอาไว

เลี้ยงหนอนไหมอีกดวย คนในหมูบานน้ีสวนใหญมีอาชีพเกษตรกร ทํานา เลี้ยงไหม เสริมดวยการทองเที่ยวแบบ

พอเพียงเปนหลัก 

  

SHIRAKAWAGO 
 



 

 

TAKAYAMA SANMACHISUJI นําทานเดินทางสู ทาคายามา เปนเมืองที่มีการผสมผสานระหวางเกียวโตกับขนมธรรมเนียม

ประเพณียุคเอโดะเขาดวยกัน ต้ังอยูบริเวณที่โอบลอมไปดวยภูเขานอยใหญในจังหวัดกิฟุ ดํารงไวซึ่งบรรยากาศและ

ขนมธรรมเนียบประเพณีแบบเมืองเกาแกไวไดเปนอยางดี เปรียบไดกับเมืองที่ไดรับพรใหเต็มเปยมไปดวยวัฒนธรรม

อันดีงาม ยอนกลับไปในสมัยยุคเอโดะ (1603-1868) ทาคายามะน้ันแตกตางกับเมืองอ่ืนในญี่ปุนอยางชัดเจน

เน่ืองจากความโดดเดนดานขนบธรรมเนียมและวิวทิวทัศนที่สวยงาม พ้ืนที่บริเวณเมืองทาคายามะจึงถูกปกคลอง

โดยตรงจากรัฐบาลกลาง (บาคุฟุ) เพ่ือปกปองและอนุรักษพ้ือที่บริเวณชายปาน้ันเองเมืองทาคายามา ซึ่งยังคงความ

เปนบานเมืองแบบญี่ปุนด้ังเดิมอยางแทจริงนําทานชมสถานที่สําคัญเมื่อครั้งอดีต ที่ทําการเกาเมืองทาคายามา ใชเปน

ทั้งที่ทํางาน และที่อยูอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮิดะมาเปนเวลากวา 176 ป ภายใตการปกครองของโชกุนโตกุกา

วา  ในสมัยเอะโดะ หรือกวา 300 ปที่แลว เปนที่ทําการรัฐในยุคเอะโดะเพียงแหงเดียวที่ขามพนยุคสมัยมาไดอยาง

สมบูรณ ซึ่งภายในน้ีประกอบดวยบริเวณไตสวนพิจารณาคดี หองขังนักโทษ โรงครัว และหองพักของเจาหนาที่ ไม

รวมคาเขาชมทานละ  430 เยน  จากน้ันนําทานเดินชม  เขตเมืองเกาซันมาชิซึจิ ซึ่งเต็มไปดวยบานเรือน และ

รานคานารัก ๆ ที่ยังคงอนุรักษแบบของบานในสมัยเอะโดะกวา 300 ปกอน ใหทานไดเลือกซื้อของที่ระลึกพ้ืนเมือง

และเก็บเก่ียวบรรยากาศอันนาประทับใจ ไมวาจะเปนเหลาสาเก ซุปมิโสะชิรุ ตุกตาซารุโบะโบะ ซึ่งเปนตุกตาตาม

ความเช่ือของคนญี่ปุนโบราณสมัยกอน 

GIFU  นําทานขาสูเมือง กิฟุ เปนเมืองหลวงของจังหวัดกิฟุ ประเทศญี่ปุน ต้ังอยูทางทิศใตของจังหวัด ในอดีตมีบทบาท

สําคัญในประวัติศาสตรญี่ปุนในสมัยเซงโงะกุ กลาวคือบรรดานักรบและไดเมียวสําคัญ เชน โอดะ โนะบุนะงะ ใชเมือง

กิฟุที่มีทําเลที่ต้ังอยูก่ึงกลางของประเทศ ใชเปนฐานในการรวบรวมและปกครองแผนดินญี่ปุน นําทานเดินทางสู ณ 

หางสรรพสินคาขนาดใหญ หางอิออน จัสโก  ใหทานไดเลือกทาน หรือเลือกซื้อสินคาที่เปนแบรนดญีปุน อาทิ ขนม

โมจิ เบนโตะ ผลไม  รานคา 100 เยน และ หากทานใดหลงไหลในรสชาดของคิทแคทชาเขียวสามารถหาซื้อไดที่น่ีได

เลย 

 

ค่ํา เพื่อไมเปนการรบกวนเวลาของทาน อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 

   ที่พัก   TOYOKO INN GIFU , GIFU หรือเทียบเทา   

DAY 4 

ปราสาทโอซากา – DUTY FREE – ชินไซบาชิ - ริงกุเอาทเล็ท - สนามบินคันไซ  (B/L/-) 

เชา        บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   

OSAKA CASTLE นําทานเดินทางสู ปราสาทโอซากา (ไมรวมคาเขาปราสาท) ซึ่งถือไดวาเปนสัญลักษณของเมือง สัมผัสความ

ย่ิงใหญและชมนิทรรศการที่จัดแสดงอยูภายใน ซึ่งเลาถึงความเปนมาของปราสาท รวมทั้งประวัติและขาวของ

เครื่องใช ตางๆของโชกุน ฮิเดโยชิโตโยโตมิ ผูมีคําสั่งใหกอสรางปราสาทแหงน้ี   



 

 

 
กลางวัน     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

DUTY FREE นําทานเดินทางสูรานคาปลอดภาษี ชอปปงสนิคาเครื่องสําอางค อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดี 

SHINSAIBASHI นําทานเดินทางสู ยานชินไซบาชิ ยานชอปปงช่ือดังของนคร โอซากา ภายในยานน้ีมีรานคาเกาแกปะปนไปกับ

รานคาอันทันสมัย และสินคาหลากหลายรูปแบบทั้งสําหรับเด็ก และผูใหญ ซึ่งยานน้ีถือวาเปนยานแสงสี และบันเทิง

ช้ันนําแหงหน่ึงของนครโอซากา อีกทั้งยังมีรานอาหารทะเลขึ้นช่ือมากมาย ซึ่งเสนหอยางหน่ึงคือ ทุกรานจะประดับ

ประดารานของตนดวยแสงไฟนีออนซึ่งดัดทําใหเปนรูปปู กุง และปลาหมึก ซึ่งนักทองเที่ยวใหความสนใจและแวะ

ถายรูปกันเปนที่ระลึกอยางมาก และรานคาทุกแหง จะพยายามสรางจุดเดนใหแกรานของตนใหไดมากที่สุด เพ่ือ

ดึงดูดลูกคาใหเขามาใชบริการ สัญลักษณเดนของยานน้ีคือ ตึกรูปเครื่องหมายการคาของ  กูลิโกะ ผลิตภัณฑขนมช่ือ

ดังจากญี่ปุนน่ันเอง 

 

OSAKA CASTLE 



 

 

RINKU OUTLET นําทานเดินทางสู ริงกุ เอาทเล็ท แหลงชอปปงใหญใกลกับสนามบินคันไซ ใหทานเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อ

สินคา “แบรนดเนม” ช่ือดังหลากหลายและสินคาดีราคาพิเศษ อาทิ เครื่องสําอาง, เครื่องประดับ, เสื้อผา, กระเปา, 

รองเทาอุปกรณกีฬา, เครื่องใชไฟฟา และยังเปนแหลงรวมสินคาแบรนดญี่ปุนโกอินเตอรมากมายกับคอลเลคช่ัน

เสื้อผาลาสุด อาทิ  MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley,  Diffusione Tessile ฯลฯ พรอมทั้งเลือก

ซื้อกระเปาไฮไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armani ฯลฯ หรือจะเลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกา

หรูอยาง Tag Heuer, Agete, S.T.Dupont, Tasaki ฯลฯ รวมไปถึงรองเทาแฟช่ัน Hush Puppies, Scotch Grain, 

Skechers, Hogan ฯลฯ หรือเลือกซื้อสินคาสําหรับคุณหนู  Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids, Miki House และ

สินคาอ่ืนๆอีกมากมาย ใหทานไดเลือกชอปปงตามอัธยาศัย  

 
 

ค่ํา  อิสระอาหารค่ําเพื่อสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว 

ไดเวลาอันสมควรนําทานสู สนามบินคันไซ เพ่ือเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ 

23.55  นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Air Asia X เที่ยวบิน

ที่ XJ611 ไมมีบริการอาหาร และเครื่องด่ืมบนเครื่อง ใชเวลาบินประมาณ 6 ช่ัวโมง 

DAY5 

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) (-/-/-) 

04.00 เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พรอมกับความประทับใจ 

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

 

** หากลูกคาทานใดที่จําเปนตองออกต๋ัวภายใน (ต๋ัวเครื่องบิน , ต๋ัวรถทัวร , ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาของบริษัท ทกุ

ครั้งกอนทาํการออกต๋ัวเนื่องจากสายการบนิอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบนิ โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทานใด

มีไฟลทบนิภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทวัรทั้งนีเ้พื่อประโยชนของตัวทานเอง ** 

อัตราคาบรกิาร 



 

 

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญ หองละ 

2-3 ทาน  

อัตราทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ  

เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 12 ป) 

อัตราเด็ก ทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 

เด็กไมมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 12 

ป) 

อัตราเด็ก ทานละ 

พักเด่ียว 

เพิ่ม 

อัตรา หองละ 

ไมใชต๋ัว

เครื่องบินอัตรา  

ทานละ 

เดินทาง เดือนธันวาคม 2562 

01 – 05 ธันวาคม 2562 26,899 26,899 26,899 7,000 15,900 

03 - 07 ธันวาคม 2562 26,899 26,899 26,899 7,000 15,900 

04 - 08 ธันวาคม 2562 27,899 27,899 27,899 7,000 15,900 

05 - 09 ธันวาคม 2562 27,899 27,899 27,899 7,000 15,900 

06 - 10 ธันวาคม 2562 27,899 27,899 27,899 7,000 15,900 

08 - 12 ธันวาคม 2562 26,899 26,899 26,899 7,000 15,900 

09 - 13 ธันวาคม 2562 26,899 26,899 26,899 7,000 15,900 

11 - 15 ธันวาคม 2562 26,899 26,899 26,899 7,000 15,900 

12 - 16 ธันวาคม 2562 26,899 26,899 26,899 7,000 15,900 

13 - 17 ธันวาคม 2562 26,899 26,899 26,899 7,000 15,900 

14 - 18 ธันวาคม 2562 26,899 26,899 26,899 7,000 15,900 

15 - 19 ธันวาคม 2562 24,899 24,899 24,899 7,000 15,900 

17 - 21 ธันวาคม 2562 26,899 26,899 26,899 7,000 15,900 

18 - 22 ธันวาคม 2562 26,899 26,899 26,899 7,000 15,900 

19 - 23 ธันวาคม 2562 26,899 26,899 26,899 7,000 15,900 

27 - 31 ธันวาคม 2562 37,899 37,899 37,899 9,000 15,900 

28 ธ.ค. 62 – 01 ม.ค. 62 38,899 38,899 38,899 9,000 15,900 

29 ธ.ค. 62 – 02 ม.ค. 62 38,899 38,899 38,899 9,000 15,900 

30 ธ.ค. 62 – 03 ม.ค. 63 37,899 37,899 37,899 9,000 15,900 

 

** อัตรานี้ยังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ตอ ทริป ตอ 

ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลบั (Infant) ทั้งนีท้านสามารถใหมากกวานี้

ไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน โดยสวนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรยีกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่

สนามบิน ในวันเชค็อิน ** 



 

 

 

** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 10,000 บาท ** 

(ไมมีที่นั่งบนเครื่องบนิ) 

 

** ทานที่ถือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงคเดินทางไป เพื่อการทองเที่ยว ประเทศญีปุ่น ไมจําเปนตองยืน่ขอวีซา โดย

สามารถพํานกัไดไมเกิน 15 วัน ตอครั้ง ** 

 

** บรษิัทขอสงวนสิทธิ์ อัตรานี้เฉพาะนักทองเที่ยว ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเทานัน้ กรณีถือหนังสอืเดินทางตางประเทศ ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ เรยีกเก็บคาธรรมเนียมเพิ่มจากราคาทัวร ทานละ 100 USD. หรือ (เปนเงนิไทยประมาณ 3,200 บาท) 

 

อัตราคาบรกิารนี้ รวม 

 คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ต๋ัว) ไป และ กลับพรอมคณะ ช้ันประหยัด (Economy Class) รวมถึงคาภาษี  สนามบินและ

คาภาษีนํ้ามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไมวาเที่ยวใด เที่ยวหน่ึง กรุณาติดตอ

เจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชต๋ัวเครื่องบิน ตามที่ตามที่ตารางอัตราคาบริการระบุ 

 คาธรรมเนียมการโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน สายการบิน Air Asia X อนุญาตใหโหลดกระเปาสัมภาระ ลงใต

ทองเครื่องบิน โดยมีน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนช้ิน 

แตทั้งน้ีเจาหนาที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเง่ือนไขของสายการบิน) ** 

 คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ) 

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

หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเปน

เมืองใกลเคียงแทน อางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไมรวมจะช้ีแจงแตละสถานที่ในโปรแกรม 

 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม    

 คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตาม

กรมธรรม)  

 

อัตราคาบรกิารนี้ ไมรวม 

× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหอง

และคาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุในรายการ 

× คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 

ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความ



 

 

เหมาะสมและความพึงพอใจของทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่สนามบิน 

ในวันเช็คอิน 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเปาสัมภาระที่มีนํ้าหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาด

มาตรฐาน  

× คาธรรมเนียมการจองที่น่ังบนเครื่องบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทําได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสายการบิน 

และ รุของเครื่องบินแตละไฟลทที่ใชบิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไดอยูที่สายการบินเปนผูกําหนด 

× คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเครื่องบินไปแลว 

× ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 

 

เงื่อนไขการจอง และ การชาํระเงิน 

• กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง มัดจําทานละ 15,000 บาท และตัดที่น่ังการจองภายใน 2 

วัน ตัวอยางเชน ทานจองวันน้ี กรุณาชําระเงินใน2วันถัดไป กอนเวลา 16.00 น. เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที 

หากยังไมไดรับยอดเงินตามเวลาที่กําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองทํา

จองเขามาใหม น่ันหมายถึงวา กรณีที่มีคิวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิทธ์ิไปตามระบบ ตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียด เรา

มีที่น่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด  

• กรณีลูกคาเดินทางไมได สามารถเปลี่ยนช่ือคนเดินทางได กอนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาใชจายใดๆในกรณีที่ไม

สามารถหาคนมาแทนได 

 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 

• ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่ชําระแลว 

** ยกเวน พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอนเดินทาง ** 

• ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่ชําระแลว 

• ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาบริการที่ชําระมาแลวทั้งหมดทั้งน้ี ทาง

บริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน 

การสํารองที่น่ังต๋ัวเครื่องบิน การจองที่พัก ฯลฯ 

• ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหน่ึงใหทานไดไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น เชน สถานทูตปฏิเสธ

วีซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ 

• กรณีตองการเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง (เปลี่ยนช่ือ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา อยางนอย 7 วัน กอนออนออก

เดินทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาที่ออกเอกสารเรียบรอยแลว ไมวาสวนใดสวนหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก

เก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งน้ีขึ้นอยูกับชวงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เปนสําคัญดวย 

กรุณาสอบถามกับเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 



 

 

• กรณีตองการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหักคาใชจายการดําเนินการ

ตางๆ ที่เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก ตามจํานวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 

 

เงื่อนไขสําคัญอ่ืนๆที่ทานควรทราบกอนการเดินทาง 

• คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีขึ้นตํ่า อยางนอย 30 ทาน หากตํ่ากวากําหนด คณะจะไมสามารถเดินทาง

ได หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพ่ือใหทุก

ทานเดินทางตามความประสงคตอไป  

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจงให

ทานทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนการเดินทางใหมอีกครั้ง ทั้งน้ี กอนคอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ

ทุกครั้งหากทานลางานแลวไมสามารถเปลี่ยนแปลงได 

• กรณีที่ทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เชน ต๋ัวเครื่องบิน , ต๋ัวรถทัวร , ต๋ัวรถไฟ) กรุณาติดตอ

สอบถามเพ่ือยืนยันกับเจาหนาที่กอนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได 

เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทั้งน้ีขึ้นอยูกับ

ฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทาน้ัน สิ่งสําคัญ ทานจําเปนตองมาถึงสนามบินเพ่ือ

เช็คอินกอนเครื่องบิน อยางนอย 3 ช่ัวโมง โดยในสวนน้ีหากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับผิดชอบ

คาใชจายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น   

• กรณีที่ทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 

- กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วัน

กอนการเดินทาง หรือต้ังแตที่ทานเริ่มจองทัวร เพ่ือใหทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพ่ือจัดเตรียมลวงหนา กรณีมี

คาใชจายเพ่ิมเติม ทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผูเดินทาง  

• กรุณาสงรายช่ือผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาที่หลังจากชําระเงินกรณีที่ทาน

เดินทางเปนครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับเจาหนาที่ใหทราบ 

• กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบไมวาสวน

ใดสวนหน่ึง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางใหทางบริษัทเพ่ือใชในการออกบัตรโดยสาร 

• หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางใหทาน

อยางนอย 3 หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง 

• อัตราทัวรน้ี เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมูคณะ (ต๋ัวกรุป) ทานจะไมสามารถเลื่อนไฟลท วัน ไป หรือ 

กลับสวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการเทาน้ัน หากตองการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาที่เปน

กรณีพิเศษ 



 

 

• ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาที่ไมรูจักกันมากอน เชน กรณีที่ทานเดินทาง 1 ทาน จําเปนตองชําระคา

หองพักเด่ียวตามที่ระบุ 

• หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ  

• การใหทิปถือเปนธรรมเนียมปฏิบัติสําหรับนักทองเที่ยวที่เดินทางไปตางประเทศ โดยผูใหบริการจะตองหวังสินนํ้าใจ

เล็กๆนอยๆ เปนเรื่องปกติ จึงรบกวนใหทานเตรียมคาใชจายในสวนน้ีเพ่ือมอบใหเล็กๆนอยๆ ตามความเหมาะสม 

- ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืดแลว สถานที่ทองเที่ยวตางๆ 

จะปดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานที่ทองเที่ยวกลางแจง เวลา

เดินบนหิมะ อาจลื่นไดตองใชความระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาที่สามารถเดินบนหิมะได แวนกัน

แดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทาง

การเมือง การลาชาของสายการบิน เง่ือนไขการใหบริการของรถในแตละประเทศ เปนตน โดยสวนน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึง

ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ หากกรณีที่จําเปนจะตองมีคาใชจายเพ่ิม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา 

- เน่ืองจากการเดินทางทองเที่ยวในครั้งน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอ

สงวนสิทธ์ิ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ สวนใดสวนหน่ึงที่ทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวาง

เดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมสามารถคืน

คาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนา

ทั้งหมดแลว 

- กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาใชจายที่จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไม

สามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง 

- หากวันเดินทาง เจาหนาที่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง  

(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกนํ้า ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใดหนาหน่ึงหายไป มีกระดาษ

หนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลมหนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน 

หรือ เจาหนาที่ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง มีสิทธ์ิไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังน้ันกรุณาตรวจสอบ และ 

ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุลกระทรวง

การตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็ว

ที่สุด เพ่ือยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอยแลว กรณีที่ยังไมแ (ต๋ัว

เครื่องบิน) ทานสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัวเครื่องบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัท

ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยสวนใหญต๋ัวเครื่องบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทาง

ประมาณ 14-20 วัน ทั้งน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละคณะ 

- เกี่ยวกับที่น่ังบนเครื่องบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธ์ิ

ในการเลือกที่น่ังบนเครื่องบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดใหทาน

ไดน่ังดวยกัน หรือ ใกลกันใหมากที่สุด  



 

 

- ขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับหองพักในโรงแรมที่พัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจ

ทําใหหองพักแบบหองพักเด่ียว (Single) และหองคู (Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน (Triple) จะแตกตางกัน 

บางโรงแรม หองพักแตละแบบอาจจะอยูคนละช้ันกัน (ไมติดกันเสมอไป) 

- กรณีที่ทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน

การคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงทั้งสิ้น 

- ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง  

- มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆทั้งสิ้นแทนบริษัทผูจัด นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

- บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ

ประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษัท  

- บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการเดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ 

ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณีทานลืมสิ่งของไวที่โรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทาง

ตามที่ทานตองการ  

- รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศ

เรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

 

*เม่ือทานชาํระเงนิคาทัวรใหกับทางบริษทัฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงทั้งหมดนีแ้ลว* 

 

** ขอขอบพระคุณทุกทาน ที่มอบความไววางใจ ใหเราบริการ ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 


