
 
 
 
 
 
 

OSAKA KYOTO TOTTORI (6D4N) 
“ KIX17 XJ OSAKA BROWN PINK” 

สายการบิน AIR ASIA X (XJ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

บินด้วยสายการบิน แอร์เอเชียเอก็ซ์ (XJ) : ขึน้เคร่ืองที่สนามบินดอนเมือง (DMK) 

XJ612 DMK(กรุงเทพ) – KIX (โอซากา้) 00.55-08.40 
XJ613 KIX(โอซากา้) - DMK(กรุงเทพ) 09.50-13.50 
**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้ าหนกัไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินไดน้ ้ าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก. ** 

DAY 1 
สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)  
22.00น.  คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ อาคาร 1 

ช้ัน 3 เคาน์เตอร์เช็คอิน หมายเลข 3-4 สายการบิน Air Asia X โดยมีเจา้หน้าที่ของบริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับ อ านวย
ความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หวัหนา้ทวัร์ใหค้  าแนะน าเพือ่เตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง  
** ท่านสามารถโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบินโดยมีน ้ าหนกัไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินได้
น ้ าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จ  ากดัจ านวนช้ิน แต่ทั้งน้ีเจา้หน้าที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเง่ือนไขของ
สายการบิน) กรณีตอ้งการซ้ือน ้ าหนกักระเป๋าสมัภาระโหลดลงใตท้อ้งเคร่ืองบินเพิม่ จ  าเป็นตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพิม่เติม ** 

DAY 2  
สนามบินคนัไซ – ทตโทริ - เนินทรายทตโทริ – พพิทิธภัณฑ์ทราย – พพิทิธภัณฑ์โคนัน 

– ออิอนมอลล์ – ฮิเมจิ 
00.55น  น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่ น โดยสายการบิน Air Asia X เที่ยวบินที่ XJ612    

** ไม่มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ใชเ้วลาบินโดยประมาณ 6 ชัว่โมง ** 



 
 
 
 
 
 

 
08.40น     เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซาก้า ประเทศญีปุ่่น (ตามเวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าเมืองไทย ประมาณ 2 

ชัว่โมง)  น าทุกท่านผา่นขั้นตอนการตรวจหนงัสือเดินทาง และตรวจรับสมัภาระเรียบร้อย  

 

TOTTORI น าท่านเดินทางสู่ เมืองทตโทริ ซ่ึงเมืองทตโทริเต็มไปด้วยทิวทศัน์สวยงามของฤดูกาลหน่ึงที่เปล่ียนไปยงัอีก

ฤดูกาลหน่ึง มีอาณาเขตครอบคลุมชายฝ่ังทะเลที่ยาวสุดลูกหูลูกตาจากฝ่ังตะวนัออกไปฝ่ังตะวนัตก ที่ราบแคบๆ และ

พื้นที่ที่เป็นภูเขาอย่างภูเขาไดเซนมีพืชพนัธุ์สีเขียวสดในฤดูใบไม้ผลิและใบไมสี้จางในฤดูใบไมร่้วง ถือเป็นภาพที่

สวยงามเกินพรรณนา ซ่ึงคุณสามารถชมภาพที่น่าประทบัใจน้ีไดผ้่านทางหนา้ต่างของรถไฟสายซนัอินในขณะที่รถไฟ

แล่นไปตามชายฝ่ังทะเล แห่งท่องเที่ยวส าคญัถือวา่เป็นไฮไลท ์ เนินทรายทตโทริ เนินทรายอายเุก่าแก่กวา่ 1 แสนปี ซ่ึงมี

ขนาดใหญ่และมีช่ือเสียงมากที่สุดในญี่ปุ่ น ตั้งอยูริ่มชายฝ่ังทะเลในเขตของอุทยานแห่งชาติซานินไคกนั (Sanin Kaigan 
National Park) มีความยาว 16 กิโลเมตร กวา้ง 2.4 กิโลเมตร สูง 50 เมตรการเกิดเนินทรายที่น่ี เกิดจากการที่ทรายบริเวณ



 
 
 
 
 
 

แม่น ้ าเซนไดกาวะ (Sendaigawa River) ถูกพดัชะลา้งออกไปสู่ชายฝ่ังทะเลเป็นเวลาชา้นานจนก่อนให้เกิดเนินทรายขึ้น 
ปัจจุบนัเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่แมแ้ต่คนญี่ปุ่ นเองก็ใฝ่ฝันที่จะมาเห็นกบัตาตวัเองซกัคร้ังในชีวติ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 

SAND MUSEUM น าท่านชมงานแสดง พิพิธภัณฑ์ทราย พพิธิภณัฑท์ี่เฉพาะทางดา้นงานประติมากรรมจากทรายแห่งเดียว
ในโลก งานประติมากรรมทรายนั้นเป็นผลงานการแกะสลกัทรายที่ท  าให้จบัตวัเป็นกอ้นแขง็ดว้ยน ้ าเพียงอยา่งเดียว และ
เน่ืองจากวสัดุเป็นทรายจึงมีความเส่ียงที่จะพงัเสียหายทั้งในระหว่างการสร้างหรือแมก้ระทัง่หลงัจากที่แกะสลกัเสร็จ
แลว้ก็ตาม ความไม่จีรังย ัง่ยนืของประติมากรรมทรายเหล่าน้ีเกิดเป็นความงดงามซ่อนอยูภ่ายใตค้วามเปราะบาง 



 
 
 
 
 
 

 

THE GOSHO AOYAMA MUSEUM น าท่านชมงานจดัแสดง พิพิธภัณฑ์โคนันยอดนักสืบ  เพลิดเพลินไปกบั
แสดงผลงานของอาจารยอ์าโอยาม่า ตั้งแต่สมยัประถม ไปจนถึงผลงานมีช่ือเสียงทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นตน้ฉบบัการตูน 
แผ่นอนิเมะ หุ่นจ าลองตวัละครเร่ืองโคนันยอดนักสืบ และห้องท างานจ าลอง ยิง่ชั้นที่2 ยงัมีกิจกรรมให้เหล่านักท่อเง
ที่ยวไดล้บัสมองประลองปัญหาไปกบัมุมให้ทดลองแกไ้ขคดีปริศนาที่น่าสนใจรวมไปถึงตูเ้กมสเก็ตบอร์ดที่ให้เราสวม
บทบาทโคนนัคุงไดอี้กดว้ยเอาจริงๆแลว้เมืองโฮคุเออิส่ิงหน่ึงที่ถือเป็นสญัลกัษณ์ช่ือดงัของเมืองก็เป็นเจา้หนูโคนนั 

AEON MALL น าท่านเดินทางเขา้สู่ อิออน มอลล์ เพื่อให้ท่านไดจ้บัจ่ายใช้ส่อย ซ้ือของใช้และอาหารก่อนเขา้ที่พกั โดย
ภายในเป็นห้างสรรพสินคา้ที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทนัสมยัสไตล์ญี่ปุ่ น มี
ร้านคา้ที่หลากหลายมากกวา่ 150 ร้านจ าหน่ายสินคา้แฟชัน่ อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบา้น นอกจากน้ียงัมีร้าน
เส้ือผา้แฟชัน่มากมาย เช่น MUJI , 100 yen shop , Sanrio store , Capcom games arcade และซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ 
เป็นตน้ 

ค า่ เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลา อิสระอาหารตามอัธยาศัย 

ที่พกั   TOYOKO INN HOTEL HIMEJI  , HYOGO หรือเทียบเท่า   



 
 
 
 
 
 

DAY 3 

ปราสาทฮิเมจิ - วดัคโิยมสึิ – ศาลเจ้าฟูชิม ิอนิาริ – เกยีวโตสเตช่ัน    

 

HIMEJI CASTLE น าท่านเดินทางสู่ ปราสาทฮิเมจิ เป็น 1 ใน 3 ปราสาทที่งดงามที่สุดในญี่ปุ่ น และขึ้นทะเบียนเป็น
สมบติัประจ าชาติญี่ปุ่ นและมรดกโลก ตั้งอยูใ่นเมืองฮิเมจิ จงัหวดัเฮียวโกะ ชาวญี่ปุ่ นนิยมเรียกในช่ือว่า "ปราสาทนก

กระสาขาว" ดว้ยพื้นผิวของตวัปราสาทที่เม่ือพน้จากฐานหินที่โคง้สูงขึ้นไปแลว้มีสีขาว สว่าง จุดเด่นอีกอยา่งหน่ึงของ

ปราสาทน้ีคือ ทางเดินสู่อาคารหลกัที่สลบัซับซ้อนราวกบัเขาวงกต ทั้งประตูและก าแพงต่างๆในปราสาทได้รับการ

ออกแบบมาอยา่งดี มีความโดดเด่นดา้นสถาปัตยกรรม เชิญเตม็อ่ิมการเยีย่มชมปราสาทแห่งน้ี(ชมดา้นนอกไม่รวมค่าเขา้

ปราสาท) **ความสวยงามของซากุระขึ้นอยูก่บัสภาพอากาศ** 

HIMEJI CASTLE 



 
 
 
 
 
 

 

KIYOMIZU TEMPLE  น าท่านเดินทางสู่ วัดคโิยมิสึ หรือ วัดน ้าใส  เป็นวดัที่ใหญ่และเก่าแก่ตั้งอยูบ่ริเวณเนินเขาฮิ
งาชิยาม่า และมีท่อนซุงวางเรียงซอ้นกนัตามแนวนอนตั้งจากพื้นดินขึ้นมารองรับระเบียงของตวัวหิารใหญ่ ซ่ึงไม่ใชต้ะปู

สกัตวั ใชว้ธีิการเขา้ล่ิม เหมือนเรือนไทย วดัน้ีมีอายเุก่าแก่ยิง่กวา่กรุงเกียวโต กวา่ 1,200 ปี มาแลว้ เป็นที่ประดิษฐานของ
เทพเอปิสึ เทพเจา้แห่งความร ่ ารวย มัง่คัง่ , นมสัการพระโพธิสัตวอ์วโลกิเตศวร, จากระเบียงแห่งน้ีสามารถถ่ายภาพ ณ 

จุดที่สวยที่สุดในกรุงเกียวโต มองเห็นวิวทิวทศัน์ของตวัเมืองเกียวโตไดง้ดงาม พร้อมกบัวิหารของวดัคิโยมิสึ และเชิญ

ด่ืมน ้ าศกัด์ิสิทธ์ิสามสายอนัเกิดขึ้นจากธรรมชาติที่ไหลมาจากเทือกเขา โดยเช่ือวา่ สายแรก รวย  สายสอง สวย-หล่อ สาย
สาม แข็งแรง  จากนั้นเดินตามทาง สัมผสักบัร้านคา้ญี่ปุ่ นตบแต่งตามสมยัเอโดะ และ เลือกซ้ือสินคา้พื้นเมือง ที่ระลึก

เก่ียวกบัญี่ปุ่ นขนานแท ้อาทิ ขนมโมจิ ที่ขึ้นช่ือที่สุดของญี่ปุ่ น มีใหท้่านไดเ้ลือกชิมหลายหลากรส ไม่วา่จะเป็นไสถ้ัว่แดง

สูตรดั้งเดิม, ไส้สตรอเบอร์ร่ี, ชอคโกแลต เป็นตน้ หรือว่าจะเป็นชาเกียวโต, ตุ๊กตาเกียวโต สัญลกัษณ์ที่โด่งดงัที่สุดใน
ญี่ปุ่ น คือ เกอิชา  เป็นตุก๊ตาแต่งกายดว้ยชุดกิโมโนประจ าชาติอยา่งเตม็รูปแบบซ่ึงควรค่าแก่เป็นของฝากของที่ระลึกใน

ราคายอ่มเยาว,์ เคร่ืองเซรามิค ญี่ปุ่ น ทั้งกาน ้ าชา ถว้ย ชาม ต่างๆ และของที่ระลึก อีกมากมายนานาชนิด 



 
 
 
 
 
 

กลางวัน    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ! บุฟเฟ่ต์ นาเบะ 

 

FUSHIMI INARI SHRINE  น าท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฟูชิม ิอนิาริ เป็นศาลเจา้ในศาสนาชินโต ตั้งอยูท่างตอน

ใตข้องเกียวโต ศาลเจา้แห่งน้ีมีช่ือเสียงจากเสาโทริอิ (Torii gate) สีแดงจ านวนนับพนั ซ่ึงตั้งเรียงกนัเป็นอุโมงคเ์ส้นทาง
เดินอยูบ่ริเวณหลงัอาคารหลกั เส้นทางน้ีจะตรงไปยงัป่าในหุบเขาอินาริ (Mount Inari) อนัศกัด์ิสิทธ์ิซ่ึงมีความสูง 233 

เมตร และเป็นอาณาบริเวณส่วนหน่ึงของศาลเจา้ศาลเจา้ฟุชิมิ อินาริเป็นศาลเจา้ที่ส าคญัที่สุดในหมู่ศาลเจา้จ  านวนนับพนั

ที่สักการะเทพอินาริ (Inari) ซ่ึงเป็นเทพผูรั้กษาขา้ว ตามความเช่ือของศาสนาชินโต เช่ือกนัว่าสุนัขจ้ิงจอกนั้นเป็นผูน้ า
สารของอินาริ ดงันั้นคุณจะสามารถพบเห็นรูปป้ันสุนขัจ้ิงจอกไดท้ัว่ไปในอาณาบริเวณศาสนสถานแห่งน้ี ศาลเจา้ฟุชิมิ อิ

นาริ มีมาตั้งแต่สมยัโบราณ ก่อนการก่อตั้งเกียวโตเป็นเมืองหลวงในปี 794 

KYOTO STATION  น าท่านจากนั้ นน าท่านสู่ สถานีรถไฟเกียวโต เป็นสถานีรถไฟฟ้าที่ส าคัญ ที่นิยมกันทั้ งในหมู่

นกัท่องเที่ยวและคนญี่ปุ่ นเอง ใชเ้ดินทางระหวา่งเมืองในระยะเวลาที่ไม่นาน 



 
 
 
 
 
 

ค า่ อิสระอาหารค า่ เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว 

ที่พกั   HOTEL WBF KYOTO SHIJO NISHIKITEI , KYOTO หรือเทียบเท่า   

DAY 4 
นั่งรถราง –  ศาลเจ้าสุมโิยชิ – ปราสาทโอซาก้า - DUTY FREE –  ช็อปป้ิงชินไซบาชิ   
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 

HANKAI TRAMWAY& SUNIYOSHI น าท่านนั่งราง Hankai Tramway ชมบรรยากาศเมืองโอซากา้ โดย

รถรางวิ่งบริการเช่ือมระหว่างชานเมืองทางตอนใตก้บัเมือง Sakai เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 1911 มีประวติัศาสตร์อัน

ยาวนานมากวา่ 100 ปีแลว้ ปัจจุบนับริษทัยงัคงใชร้ถรางรุ่นเดิมที่ใหบ้ริการในสมยัเร่ิมแรก พร้อมกบัพฒันารถรางไฟฟ้า

รุ่นใหม่ มาใหบ้ริการควบคู่กนั โดยการน าท่านนั่งรถรางจะพาลูกคา้ทุกท่านเดินทางสู่ปลายทาง ศาลเจ้าสุมิโยชิเป็นศาล



 
 
 
 
 
 

เจา้ที่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรตที่ 3 เรียกว่าเป็นอีกหน่ึงศาลเจา้ที่เก่าแก่มากที่สุดแห่งหน่ึงของญี่ปุ่ นเลยก็ว่าได ้ที่น่ีไม่ใช่
เพยีงแค่ความเก่าแก่เท่านั้นแต่การรูปแบบสถาปัตยกรรมการสร้างก็ถือวา่โดดเด่นที่จะมีหลงัคาแบบทรงตรงๆ ต่างจากที่

อ่ืนๆที่จะมีทรงโคง้ๆ จัว่จะถูกตกแต่งดว้ยไมท้ี่ลกัษณะไขวก้นัคลา้ยกบัไมก้างเขนของศาสนาคริสต ์หากออกจะเป็นรูป

กากบาทซะมากกวา่ รวมทั้งยงัมีไมข้นาดเล็กๆวางเรียงกนัตามแนวยาวทัว่ทั้งหลงัคา โดยเฉพาะตรงจุดที่ทางเขา้อยูด่้าน
ใตห้นา้จัว่ของหลงัคาและยงัมีร้ัวลอ้มรอบ จากความต่างและความเก่าแก่น่ีแหล่ะค่ะที่ท  าใหศ้าลเจา้แห่งน้ีมีช่ือเสียงมากๆ

ในญี่ปุ่ น 

 

  

OSAKA CASTLE น าท่านเดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า (ไม่รวมค่าเข้าปราสาท) ซ่ึงถือไดว้า่เป็นสญัลกัษณ์ของเมือง 
สัมผสัความยิง่ใหญ่และชมนิทรรศการที่จดัแสดงอยูภ่ายใน ซ่ึงเล่าถึงความเป็นมาของปราสาท รวมทั้งประวติัและขา้ว
ของเคร่ืองใช ้ต่างๆของโชกุน ฮิเดโยชิโตโยโตมิ ผูมี้ค  าสัง่ใหก่้อสร้างปราสาทแห่งน้ี  **ความสวยงามของซากุระขึ้นอยู่

กบัสภาพอากาศ** 

กลางวัน    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

OSAKA CASTLE 



 
 
 
 
 
 

DUTY FREE น าท่านเดินทางสู่ร้านค้าปลอดภาษี ชอ้ปป้ิงสินคา้เคร่ืองส าอางค ์อาหารเสริม เคร่ืองประดบัคุณภาพดี 

SHINSAIBASHI น าท่านเดินทางสู่ ย่านชินไซบาชิ ยา่นชอ้ปป้ิงช่ือดงัของนคร โอซากา้ ภายในยา่นน้ีมีร้านคา้เก่าแก่

ปะปนไปกบัร้านคา้อนัทนัสมยั และสินคา้หลากหลายรูปแบบทั้งส าหรับเด็ก และผูใ้หญ่ ซ่ึงยา่นน้ีถือว่าเป็นยา่นแสงสี 
และบนัเทิงชั้นน าแห่งหน่ึงของนครโอซากา้ อีกทั้งยงัมีร้านอาหารทะเลขึ้นช่ือมากมาย ซ่ึงเสน่ห์อยา่งหน่ึงคือ ทุกร้านจะ
ประดบัประดาร้านของตนดว้ยแสงไฟนีออนซ่ึงดดัท าใหเ้ป็นรูปปู กุง้ และปลาหมึก ซ่ึงนกัท่องเที่ยวให้ความสนใจและ
แวะถ่ายรูปกนัเป็นที่ระลึกอยา่งมาก และร้านคา้ทุกแห่ง จะพยายามสร้างจุดเด่นให้แก่ร้านของตนให้ไดม้ากที่สุด เพื่อ
ดึงดูดลูกคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้ริการ สญัลกัษณ์เด่นของยา่นน้ีคือ ตึกรูปเคร่ืองหมายการคา้ของ  กูลิโกะ ผลิตภณัฑข์นมช่ือดงั
จากญี่ปุ่ นนัน่เอง 

 
ค า่ อิสระอาหารค า่ เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว 

ทีพ่กั   HOTEL BLOEWMEN HANAZONOKITA, OSAKA หรือเทียบเท่า   

DAY 5  
อสิระท่องเที่ยวเตม็วนั หรือเลอืกซ้ือทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอธัยาศัย                                      
เช้า บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  

หลงัอาหาร อิสระตามอธัยาศยัใหท้่านเลือกชอ้ปป้ิงตามยา่นดงัของมหานครโอซากา้ โดยการนัง่รถไฟ (ไม่รวมค่ารถไฟ) 

ท่านสามารถนัง่รถไฟ JR เพือ่เดินทางเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวช่ือดงั อาทิ 



 
 
 
 
 
 

- สวนกวาง นารา บอกเลยว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดงัมากๆของเมืองนาราเลยนะคะ ภายในสวนเป็นที่อยูข่องกวาง

จ านวนมาก เมืองนารานั้นมีกวางเกือบ 1200 ตวั ซ่ึงท าให้กลายเป็นสัญลกัษณ์ประจ าเมืองนารา โดยจากเหล่าน้อง

กวางสุดน่ารักที่จะไดเ้ห็นกนัในระยะประชิดภายในบริเวณสวนแห่งน้ีจะเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่มากๆในตวั

เมืองนารา ใครที่กลวัวา่กวา้งจะดุก็ไม่ตอ้งกลวักนัไปค่ะ เพราะกวางที่น่ีจะค่อนขา้งคุน้เคยกนัคนมากๆ ะบางตวัเช่ือง

และแสนรู้มากเว่อร์ ขนาดมีการโคง้ประหน่ึงท าการค านับเพื่อของอาหารจากเราเพียงดว้ย แค่จะมีเฉพาะบางช่วงที่

อาจดูหงุดหงิดดุไปยูบ่า้งก็ในตอนที่ให้อาหารน่ีแหล่ะค่ะ ที่มีขนาดบางตวัอาจจะเขา้มาดึงเส้ือผา้หรือกระเป๋าได้ 

แนะน าเลยวา่ใหแ้ต่งตวัรัดกุมทะมดัทะแมงและมีความระมดัระวงัระหวา่งการใหอ้าหารจะดีสุด 

 
- วัดโทไดจิ ถือเป็นโบราณสถานที่มีความเก่าแก่และส าคญัที่สุดแห่งหน่ึงของประเทศญี่ปุ่ นและยงัถือว่าเป็นวดัที่มี

นักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุดในนาราเลยก็ว่าได้วดัโทไดจิ สร้างขึ้นเม่ือปี ค.ศ. 752 ในช่วงที่พระพุทธศาสนา

เจริญรุ่งเรืองจนถึงขีดสุด ส่ิงก่อสร้างที่ส าคญัของวดัน้ี คือ วหิารไมห้ลงัใหญ่ ไดบุตสึเดน  ซ่ึงเป็นที่ประดิษฐานองค์

หลวงพ่อโต (ไดบุตสึ) ว่ากนัว่าเป็นอาคารไมท้ี่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีความสูง 157 ฟุต ความยาว 187 ฟุต แมว้่า

วหิารไมท้ี่เห็นในปัจจุบนัน้ีมีขนาดเพยีงแค่ 2 ใน 3 ของวหิารหลงัเดิมที่เคยถูกไฟไหมไ้ปจากภยัสงคราม แต่ก็ยงัคงมี

ความยิง่ใหญ่จนไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก 



 
 
 
 
 
 

 
-  โอซาก้า อะควอเร่ียม เป็นพพิธิภณัฑส์ตัวน์ ้ าในร่มที่ใหญ่ที่สุดในโลก ท่านจะไดพ้บกบัปลาฉลามวาฬที่มีขนาดใหญ่ที่

หาชมไดย้าก, แลว้เฮฮากบัหนา้ตาของปลาแสงอาทิตย ์ที่มีขนาดตวัใหญ่ราคาประเมินมิไดแ้ละเพลินตากบัสตัวมี์ชีวิตใต้

น ้ านานาชนิดจากทัว่ทุกมุมโลก อาทิเช่น ปลาโลมา, ปูแมงมุม, นาคทะเล, นกเพนกวนิ เป็นตน้  

เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การท่องเที่ยว 



 
 
 
 
 
 

 
-  วัดชิเท็นโนจิ วดัที่มีอายเุก่าแก่ที่สุดของเมืองโอซากา้ประมาณ 1,400 ปี และเป็นพุทธสถานแห่งแรกในญี่ปุ่ น โดยมี

จุดเด่นอยูท่ี่ เจดีย ์5 ชั้นอนัวจิิตร สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมสมยั อาซุกะ ภายในประดิษฐานพระพทุธรูปหลายองค ์ 



 
 
 
 
 
 

 
หรือท่านที่สนใจเดินทางสู่ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (ไม่รวมค่าเข้าสวนสนุก ค่าเคร่ืองเล่น รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) 

ร่วมสนุกทา้ทายกบัเคร่ืองเล่นหลากหลายชนิดต่ืนเตน้ระทึกใจจากหนังดงัที่ท่านช่ืนชอบ เช่น ฉากเพลิงไหมจ้ากเร่ือง 

“แบ็คดราฟท”์ล่องเรือผจญภยักบัไดโนเสาร์จากเร่ือง“จูราสสิคพาร์ค” นั่งเรือเพื่อพบกบัความน่าสะพรึงกลวัเหมือนอยู ่

ในเหตุการณ์จริงกบั “จอว”์ ใชทุ้นสร้างมหาศาลกวา่ 1,500 ลา้นเยน (เฉพาะจอว)์  และสนุกสนานไปกบัเคร่ืองเล่นภาค

ใหม่ของ “สไปเดอร์แมน” ที่รอใหท้่านพสูิจน์ความมนัส์ พร้อมทั้งพบกบัโซนใหม่ “วนัเดอร์แลนด”์ เป็นโซนสวนสนุก

สไตล์ครอบครัวให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัตวัการ์ตูนสุดน่ารักช่ือดงัของญี่ปุ่ น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street หรือ

สนุกสนานกบัโซนใหม่ The Wizarding World of Harry Potter ที่สร้างเพือ่เอาใจเหล่าสาวกของแฮร์ร่ีพอตเตอร์ ใหท้่าน

ไดเ้ขา้ไปสัมผสับรรยากาศของ โลกเวทมนตร์ในฉากต่างๆ จากภาพยนตร์ อาทิ ปราสาทฮอกวอต เพลิดเพลินกบัการ

ส ารวจห้องเรียนเวทมนตร์คาถายา่นฮอกมีท ร้านขายของแปลกประหลาดของเหล่าพอ่มดและแม่มดทั้งหลาย และที่ไม่

ควรพลาดชิมคือ บตัเตอร์เบียร์ เคร่ืองด่ืมที่ไดรั้บความนิยมในโลกของพอ่มดและแม่มดแห่งน้ี [ไม่มีแอลกฮอล์] และที่

พลาดไม่ไดค้ือในโซนน้ีที่ถือวา่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดของโลก คือโซน Harry Potter and the Forbidden Journey 



 
 
 
 
 
 

ที่มีการสร้างดว้ยเทคโนโลยทีี่ทนัสมยัในการถ่ายภาพ 4K ที่จะสร้างความต่ืนเตน้เร้าใจให้ท่านเสมือนท่านไดเ้ดินทาง

ท่องโลกเวทมนตร์ไปกบัแฮร์ร่ีพอตเตอร์เลยทีเดียว  

ใหท้่านไดส้นุกสนานต่อกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิดอยา่งจุใจ  

 ค า่ อิสระอาหารค า่ ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปป้ิง 

 ที่พกั   HOTEL BLOEWMEN HANAZONOKITA, OSAKA หรือเทียบเท่า   

DAY6 
สนามบินคนัไซ – สนามบินดอนเมอืง (กรุงเทพฯ)  
เช้า บริการอาหาร BOX SET 
09.50  น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Air Asia X เที่ยวบินที่ 

XJ613 ** ไม่มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ใชเ้วลาบินโดยประมาณ 6 ชัว่โมง ** 
13.50 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ พร้อมกบัความประทบัใจ 

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

** หากลกูค้าท่านใดทีจ่ าเป็นต้องออกตั๋วภายใน (ตั๋วเคร่ืองบิน , ตั๋วรถทวัร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าของ

บริษัท ทุกคร้ังก่อนท าการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า ท่านใดมไีฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวนัจองทวัร์ทั้งนีเ้พือ่ประโยชน์ของตัว

ท่านเอง ** 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดนิทาง 
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 ท่านละ 

พกัเดีย่ว 
เพิม่ 

อตัรา ห้อง
ละ 

ไม่ใช้ตั๋ว
เคร่ืองบิน
อตัรา  
ท่านละ 



 
 
 
 
 
 

เดนิทางเทศกาลสงกรานต์ 2563  

09 – 14 เม.ย. 2563   38,999 38,999 38,999 9,000 17,900 

10 - 15 เม.ย. 2563 39,999 39,999 39,999 9,000 17,900 

11 - 16 เม.ย. 2563 39,999 39,999 39,999 9,000 17,900 

12 - 17 เม.ย. 2563 38,999 38,999 38,999 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) ทั้งนีท่้านสามารถให้

มากกว่านีไ้ด้ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อน

เดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบิน ในวนัเช็คอนิ ** 

 

** ราคาเดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท่านละ 10,000 บาท **  

(ไม่มทีีน่ั่งบนเคร่ืองบิน) 

 

** ท่านทีถ่อืหนังสือเดนิทางไทย และมีวตัถุประสงค์เดนิทางไป เพือ่การท่องเทีย่ว ประเทศญีปุ่่ น ไม่จ าเป็นต้องยืน่ขอ

วซ่ีา โดยสามารถพ านักได้ไม่เกนิ 15 วนั ต่อคร้ัง **  

 

** บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ อตัรานีเ้ฉพาะนักท่องเทีย่วทีถ่ือหนังสือเดนิทางไทยและต่างชาติ ขอสงวนสิทธ์ิในการเกบ็

ค่าธรรมเนียม ในกรณขีอเอกสารยื่นวซ่ีา 1,500 บาท 

 



 
 
 
 
 
 

อตัราค่าบริการนี ้รวม 
✓ ค่าบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั้นประหยดั (Economy Class) รวมถึงค่าภาษีสนามบิน    

  และค่าภาษีน ้ ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด Upgrade หรือ เปล่ียนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหน่ึง   

  กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ เป็นกรณีพิเศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ตั๋วเคร่ืองบิน ตามที่ตามที่ตาราง 

  อตัราค่าบริการระบุ 

✓ ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบิน สายการบิน Air Asia X อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระ   

  ลงใตท้อ้งเคร่ืองบิน โดยมีน ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึน้เคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จ  ากดั 

  จ  านวนช้ิน แต่ทั้งน้ีเจา้หนา้ที่จะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเง่ือนไขของสายการบิน) ** 

✓ ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไม่รวมทิปพนกังานขบัรถ) 

✓ ค่าโรงแรมที่พกัระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา  

   หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ท  าให้โรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโรงแรมที่พกั ไป 

   เป็นเมืองใกลเ้คียงแทน อา้งอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

✓ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไม่รวมจะช้ีแจงแต่ละสถานที่ในโปรแกรม 

✓ ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม    

✓ ค่าเบี้ ยประกันอุบติัเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม 

   กรรมธรรม)์  

 

อตัราค่าบริการนี ้ไม่รวม 
× ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท  าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซกัรีด ค่ามินิบาร์ในหอ้งและ

ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ไดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทิปพนักงานขบัรถ หัวหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ทอ้งถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน 

รวมไปถึงเด็ก ยกเวน้เด็กอายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทั้งน้ีท่านสามารถใหม้ากกวา่น้ีไดต้ามความเหมาะสมและ

ความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวนัเช็คอิน 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มีน ้ าหนกัเกินกวา่ที่สายการบินนั้นๆก าหนดหรือสมัภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเคร่ืองบินตามความตอ้งการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถท าได ้ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัสายการบิน และ 

รุ่นของเคร่ืองบินแต่ละไฟลท์ที่ใชบ้ิน ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงไดอ้ยูท่ี่สายการบินเป็นผูก้  าหนด 



 
 
 
 
 
 

× ค่าภาษีน ้ ามนั ที่สายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 

× ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั 

 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ 
• กรุณาท าการจองล่วงหน้าอยา่งน้อย 30 วนั ก่อนออกเดินทาง มัดจ าท่านละ 15,000 บาท และตดัที่นั่งการจองภายใน 2 วนั 

ตวัอยา่งเช่น ท่านจองวนัน้ี กรุณาช าระเงินใน2วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอตัโนมติัทนัที หาก

ยงัไม่ไดรั้บยอดเงินตามเวลาที่ก  าหนด และหากท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้

มาใหม่ นัน่หมายถึงวา่ กรณีที่มีคิวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิ้ทธ์ิไปตามระบบ ตามล าดบั เน่ืองจากทุกพเีรียด เรามีที่นัง่ราคา

พเิศษจ านวนจ ากดั 

• กรณีลูกคา้เดินทางไม่ได ้สามารถเปล่ียนช่ือคนเดินทางได ้ก่อนเดินทาง 7 วนั ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆในกรณีที่ไม่

สามารถหาคนมาแทนได ้

เงือ่นไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดนิทาง 
• ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวนัเดินทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ช าระแลว้ 

** ยกเว้น พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนเดินทาง ** 

• ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนวนัเดินทาง คืนค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ช าระแลว้ 
• ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนวนัเดินทาง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าบริการที่ช าระมาแลว้ทั้งหมดทั้งน้ี ทางบริษทั

จะหกัค่าใชจ่้ายที่ไดจ่้ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเที่ยวใหแ้ก่นกัท่องเที่ยว เช่น การส ารอง

ที่นัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองที่พกั ฯลฯ 

• ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนวนัเดินทาง คืนค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการทั้งหมด 

• กรณีตอ้งการเปล่ียนแปลงผูเ้ดินทาง (เปล่ียนช่ือ) จะตอ้งแจง้ให้ทางบริษทัทราบล่วงหน้า อยา่งน้อย 7 วนั ก่อนออนออก

เดินทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หนา้ที่ออกเอกสารเรียบร้อยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก

เก็บค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัช่วงพีเรียดวนัที่เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นส าคญัดว้ย 

กรุณาสอบถามกบัเจา้หน้าที่เป็นกรณีพิเศษกรณีตอ้งการเปล่ียนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เล่ือนวนัเดินทาง) ทางบริษทัขอ

สงวนสิทธ์ิในการหักค่าใช้จ่ายการด าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงส าหรับการด าเนินการจองคร้ังแรก ตามจ านวนคร้ังที่

เปล่ียนแปลง ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

• กรุ๊ปเหมา หรือตดักรุ๊ป ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางไดทุ้กกรณี 



 
 
 
 
 
 

• ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบ และ คืนค่าทวัร์ส่วนใดส่วนหน่ึงให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน เช่น สถานทูต

ปฏิเสธวซ่ีา ด่านตรวจคนเขา้เมือง ฯลฯ 

• กรณีตอ้งการเปล่ียนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เล่ือนวนัเดินทาง) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหักค่าใชจ่้ายการด าเนินการ

ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงส าหรับการด าเนินการจองคร้ังแรก ตามจ านวนคร้ังที่เปล่ียนแปลง ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

 

เงือ่นไขส าคญัอืน่ๆทีท่่านควรทราบก่อนการเดนิทาง 
• คณะจะสามารถออกเดินทางไดต้ามจ าเป็นตอ้งมีขึ้นต ่า อยา่งนอ้ย 30 ท่าน หากต ่ากวา่ก าหนด คณะจะไม่สามารถเดินทางได ้

หากผูเ้ดินทางทุกท่านยนิดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได ้ทางบริษทัยนิดีที่จะประสานงาน เพื่อให้ทุกท่าน

เดินทางตามความประสงคต่์อไป  

- ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพเีรียดวนัอ่ืนต่อไป โดยทางบริษทัฯ จะแจง้ให้

ท่านทราบล่วงหนา้เพือ่วางแผนการเดินทางใหม่อีกคร้ัง ทั้งน้ี ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่เป็นกรณีพเิศษทุก

คร้ังหากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปล่ียนแปลงได ้

• กรณีที่ท่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณาติดต่อสอบถาม

เพือ่ยนืยนักบัเจา้หนา้ที่ก่อนทุกคร้ัง และควรจองบตัรโดยสารภายในที่สามารถเล่ือนวนัและเวลาเดินทางได ้ เพราะมีบางกรณี

ที่สายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์บิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัฤดูกาล สภาพภูมิกาศ 

และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านั้น ส่ิงส าคญั ท่านจ าเป็นตอ้งมาถึงสนามบินเพือ่เช็คอินก่อนเคร่ืองบิน อยา่ง

นอ้ย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนน้ีหากเกิดความเสียหายใดๆบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งส้ิน   

• กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเน้ือสตัว ์หรือ แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ที่เป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทิเช่น ใชว้ีลแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจง้บริษทัฯ อยา่งน้อย 7 วนัก่อน

การเดินทาง หรือตั้งแต่ที่ท่านเร่ิมจองทวัร์ เพื่อให้ทางบริษทัประสานงานกับสายการบินเพื่อจดัเตรียมล่วงหน้า กรณีมี

ค่าใชจ่้ายเพิม่เติม ทางบริษทัของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายตามจริงที่เกิดขึ้นกบัผูเ้ดินทาง  

• กรุณาส่งรายช่ือผูเ้ดินทาง พร้อมส าเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้กบัเจา้หน้าที่หลงัจากช าระเงินกรณีที่ท่าน

เดินทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หนา้ที่ใหท้ราบ 

• กรณีที่ออกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรียบร้อยแลว้ มีรายละเอียดส่วนใดผดิ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการรับผดิชอบไม่วา่ส่วนใด

ส่วนหน่ึง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหนา้แรกของหนงัสือเดินทางใหท้างบริษทัเพือ่ใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 



 
 
 
 
 
 

• หลงัจากท่านช าระค่าทวัร์ครบตามจ านวนเรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรียมตวัการเดินทางให้ท่าน

อยา่งนอ้ย 3 หรือ 7 วนั ก่อนออกเดินทาง 

• อตัราทวัร์น้ี เป็นอตัราส าหรับบตัรโดยสารเคร่ืองบินแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเล่ือนไฟลท์ วนั ไป หรือ กลบั

ส่วนใดได ้จ  าเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านั้น หากตอ้งการเปล่ียนแปลงกรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่เป็นกรณีพเิศษ 

• ทางบริษทัไม่มีนโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ที่ไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่าหอ้งพกั

เด่ียวตามที่ระบุ 

• หนงัสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ตอ้งมีอายใุชง้านไดค้งเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน ณ วนักลบั  

• การให้ทิปถือเป็นธรรมเนียมปฏิบติัส าหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปต่างประเทศ โดยผูใ้ห้บริการจะตอ้งหวงัสินน ้ าใจ

เล็กๆนอ้ยๆ เป็นเร่ืองปกติ จึงรบกวนใหท้่านเตรียมค่าใชจ่้ายในส่วนน้ีเพือ่มอบใหเ้ล็กๆนอ้ยๆ ตามความเหมาะสม 

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมืดเร็วกวา่ปกติ ส่ีโมงเยน็ก็จะเร่ิมมืดแลว้ สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ จะ

ปิดเร็วกวา่ปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผือ่เวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยวกลางแจง้ เวลาเดินบน

หิมะ อาจล่ืนไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดินเป็นอยา่งสูง หรือ ใชร้องเทา้ที่สามารถเดินบนหิมะได ้แว่นกนัแดดควร 

เม่ือแสงแดดกระทบหิมะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคืองตาได ้

- ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทาง

การเมือง การล่าชา้ของสายการบิน เง่ือนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้ โดยส่วนน้ีทางบริษทัจะค านึงถึง

ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั หากกรณีที่จ  าเป็นจะตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพิม่ ทางบริษทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

- เน่ืองจากการเดินทางท่องเที่ยวในคร้ังน้ี เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบริษทัจึงขอ

สงวนสิทธ์ิ ไม่สามารถขอรับเงินคืนไดใ้นบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหน่ึงที่ท่านไม่ตอ้งการไดรั้บบริการ หากระหวา่ง

เดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่สามารถคืน

ค่าใชจ่้ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงให้ท่าน เน่ืองจากทางบริษทัไดท้  าการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้า

ทั้งหมดแลว้ 

- กรณีที่ท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเขา้เมือง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายที่จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไม่

สามารถคืนเงินค่าทวัร์ที่ท่านช าระเรียบร้อยแลว้ไม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึง 

- หากวนัเดินทาง เจา้หนา้ที่สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง ตรวจพบ หนงัสือเดินทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เช่น เปียกน ้ า ขาดไปหนา้ใดหนา้หน่ึง มีหนา้ใดหนา้หน่ึงหายไป มีกระดาษหน้า

ใดหน้าหน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหวา่งสันของเล่มหนงัสือเดินทาง เป็นตน้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน ทางสายการบิน หรือ 



 
 
 
 
 
 

เจา้หน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง มีสิทธ์ิไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล 

หนังสือเดินทางของท่านให้อยูใ่นสภาพดีอยูต่ลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีช ารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการ

ต่างประเทศเพือ่ท  าหนงัสือเดินทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งอิง และ ยนืยนัดว้ย พร้อมกบัแจง้มาที่บริษทัเร็วที่สุด เพือ่

ยนืยนัการเปล่ียนแปลงขอ้มูลหนังสือเดินทาง หากท่านไดส่้งเอกสารมาที่บริษทัเรียบร้อยแลว้ กรณีที่ยงัไม่แ (ตัว๋เคร่ืองบิน) 

ท่านสามารถเปล่ียนแปลงไดไ้ม่มีค่าใชจ่้าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เคร่ืองบิน) เรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ

ในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซ่ึงโดยส่วนใหญ่ตัว๋เคร่ืองบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-

20 วนั ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บักระบวนการและขั้นตอนของแต่ละคณะ 

- เก่ียวกบัที่นัง่บนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธ์ิใน

การเลือกที่นัง่บนเคร่ืองบิน กรณีลูกคา้เดินทางดว้ยกนั กรุณาเช็คอินพร้อมกนั และ สายการบินจะพยายามที่สุดใหท้่านไดน้ั่ง

ดว้ยกนั หรือ ใกลก้นัใหม้ากที่สุด  

- ขอ้มูลเพิม่เติมเก่ียวกบัหอ้งพกัในโรงแรมที่พกั เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท า

ให้ห้องพกัแบบห้องพกัเด่ียว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่างกัน บาง

โรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชั้นกนั (ไม่ติดกนัเสมอไป) 

- กรณีที่ท่านไม่ผา่นด่านตรวจคนออก หรือ เขา้เมือง (หา้มไม่ใหเ้ดินทางต่อ ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิใน

การคืนค่าใชจ่้ายใหไ้ม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึงทั้งส้ิน 

- ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวนัเดินทาง  

- มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้  าสญัญาใดๆทั้งส้ินแทนบริษทัผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผูมี้อ  านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านั้น 

- บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประทว้ง , 

การนดัหยดุงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การน าส่ิงของผดิกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทั  

- บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม และ 

ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายตามจริง กรณีท่านลืมส่ิงของไวท้ี่โรงแรมและจ าเป็นตอ้งส่งมายงัจุดหมายปลายทาง

ตามที่ท่านตอ้งการ  

- รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯอีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมที่พกัในต่างประเทศ

เรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม 



 
 
 
 
 
 

 

**เมื่อท่านช าระเงนิค่าทัวร์ให้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือ่นไขข้อตกลง

ทั้งหมดนีแ้ล้ว** 

 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 


