
 

 

บินดว้ยสายการบนิไทยแอรเ์อเชีย เอ็กซ ์(XJ) :  

ขึน้เครือ่งทีส่นามบินสุวรรณภมู(ิBKK) 

XJ612 BKK(สุวรรณภูมิ) - KIX(โอซาก้า) 01.15 – 08.40 

XJ613 KIX(โอซาก้า) - BKK(สุวรรณภูมิ) 09.55 – 14.20 



 
 

**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน้้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้

น้้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. ** 

 

วันที่ 1 
กรงุเทพฯ (สุวรรณภมู)ิ                                                                                                                  

(–/–/–) 

22.00  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อาคาร

ผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบิน THAI AIR 

ASIA X โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อ้านวยความสะดวก

ตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้ค้าแนะน้าเพื่อเตรียมความ

พร้อมก่อนออกเดินทาง  

ข้อควรทราบ : ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้น้าอาหารสด จ้าพวก เนื้อสัตว์ พืช 

ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืน จะมีโทษปรับและจับ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจ

ของเจ้าหน้าที่ศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง  

 

วันที่ 2 
สนามบินคันไซ – เกียวโต – วัดคินคะคุจิ - วัดน้้าใส -  ศาลเจ้าฟูชิมิ - อิออน 

มอลล์                   (–/L/–)                                                                                                                                       

01.15 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ เมืองโอซาก้า  ประเทศญี่ปุ่น 

โดยสายการบิน THAI AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ612 

08.40 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น (ตาม

เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเมืองไทยประมาณ 2 ชั่วโมง) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจ

หนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย  

 น้าท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต(KYOTO) เมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่นมานานกว่า 

1,000 ปี ถูกขนานนามให้ว่าเป็น “เมืองมรดกโลกสุดยิ่งใหญ่” น้าท่านชม วัด

ปราสาททอง (KINKAKUJI TEMPLE) สร้างโดยโชกุน อาชิคางะ โยชิมิสึ 

เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อน ต่อมาบุตรชายของท่านได้ดัดแปลงให้เป็นวัด แต่



 
 

ปราสาทเดิมได้ถูกไฟไหม้ในปี พ.ศ.2493 และสร้างขึ้นใหม่เมื่อปี พ.ศ.2498 

ปราสาทโดยรอบปิดด้วยทองค้าเปลวอย่างสวยงาม ให้ท่านได้ดื่มด่้ากับความ

สะอาดใสของสระน้้าที่สามารถสะท้อนให้เห็นภาพตัวปราสาทได้อย่างงดงาม 

 

 

  

 น้าท่านเดินทางสู่ วัดคิโยมิสึ (KIYOMIZU TEMPLE) หรือวัดน้้าใส ที่ติดรอบ

สุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ เป็นวัดที่ใหญ่

และเก่าแก่ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า และมีท่อนซุงวางเรียงซ้อนกันตาม

แนวนอนตั้งจากพื้นดินขึ้นมารองรับระเบียงของตัววิหารใหญ่ ซึ่งไม่ใช้ตะปู

สักตัว ใช้วิธีการเข้าลิ่ม เหมือนเรือนไทย วัดนี้มีอายุเก่าแก่ยิ่งกว่ากรุงเกียวโต 

กว่า 1,200 ปี มาแล้ว เป็นที่ประดิษฐานของเทพเอปิสึ เทพเจ้าแห่งความ

ร่้ารวย มั่งคั่ง , นมัสการพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร, จากระเบียงแห่งนี้สามารถ

ถ่ายภาพ ณ จุดที่สวยที่สุดในกรุงเกียวโต มองเห็นวิวทิวทัศน์ของตัวเมือง

เกียวโตได้งดงาม พร้อมกับวิหารของวัดคิโยมิสึ และเชิญดื่มน้้าศักดิ์สิทธิ์สาม

สายอันเกิดขึ้นจากธรรมชาติที่ไหลมาจากเทือกเขา โดยเชื่อว่า สายแรก รวย  

สายสอง สวย-หล่อ สายสาม แข็งแรง 



 
 

 

เที่ยง    บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร พิเศษ ! บุฟเฟต์ นาเบะหม้อไฟญี่ปุ่น เนื้อสัตว์

ไม่อั้น ผักสดๆ 

 น้าท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ (FUSHIMI INARI SHRINE) เป็นศาล

เจ้าในศาสนาชินโต ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกียวโต ศาลเจ้าแห่งนี้มีชื่อเสียง

จากเสาโทริอิ สีแดงจ้านวนนับพัน ซึ่งตั้งเรียงกันเป็นอุโมงค์เส้นทางเดินอยู่

บริเวณหลังอาคารหลัก เส้นทางนี้จะตรงไปยังป่าในหุบเขาอินาริ (MOUNT 

INARI) อันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีความสูง 233 เมตร และเป็นอาณาบริเวณส่วนหนึ่ง

ของศาลเจ้าศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริเป็นศาลเจ้าที่ส้าคัญที่สุดในหมู่ศาลเจ้าจ้านวน

นับพันที่สักการะเทพอินาริ (INARI) ซึ่งเป็นเทพผู้รักษาข้าว ตามความเชื่อ

ของศาสนาชินโต เชื่อกันว่าสุนัขจิ้งจอกนั้นเป็นผู้น้าสารของอินาริ ดังนั้นคุณ

จะสามารถพบเห็นรูปปั้นสุนัขจิ้งจอกได้ทั่วไปในอาณาบริเวณศาสนสถานแห่ง

นี้ ศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริ มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ก่อนการก่อตั้งเกียวโตเป็นเมือง

หลวงในปี 794 

 
น้าท่านเดินทางเข้าสู่ อิออน มอลล์ เพื่อให้ท่านได้จับจ่ายใช้ส่อย ซื้อของใช้

และอาหารก่อนเข้าที่พัก โดยภายในเป็นห้างสรรพสินค้าที่นิยมในหมู่



 
 

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัยสไตล์ญี่ปุ่น มี

ร้านค้าที่หลากหลายมากกว่า 150 ร้านจ้าหน่ายสินค้าแฟชั่น อาหารสดใหม่ 

และอุปกรณ์ภายในบ้าน นอกจากนี้ยังมีร้านเสื้อผ้าแฟชั่นมากมาย เช่น MUJI 

, 100  YEN SHOP , SANRIO STORE , CAPCOM GAMES ARCADE 

และซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ เป็นต้น 

ค่้า          อิสระอาหารตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การท่องเที่ยว 

ที่พัก  TOYOKO INN HOTEL, GIFU หรือเทียบเท่า 

วันที่ 3 
ลานสกี WASHIGATAKE – ทาคายาม่า –  หมูบ่้านชิราคาวะโกะ – กฟิ ุ                                          

(B/L/D)                    

เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น้าท่านสัมผัสความสนุกสนานกับ ลานสกี WASHIGATAKE SKI แนะน้าให้

ท่านเล่น กิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ ให้ทุกท่านได้อิสระเพลิดเพลินกับการสัมผัส

เล่นหิมะอย่างเต็มที่ (ไม่รวมอัตราค่าเช่าอุปกรณ์, ชุดส้าหรับเล่นสกี เครื่องเล่น

ทุกชนิด และค่าขึ้นลิฟต์) การเข้าลานสกีขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ขอสงวนสิทธิ์

ในการเปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยวหรือลานสกีในกรณีที่ลานสกีไม่เปิดท้าการ 

 



 
 

เที่ยง    บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  

น้าท่านเดินทางสู่ ทาคายาม่า(TAKAYAMA) เป็นเมืองที่มีการผสมผสาน

ระหว่างเกียวโตกับขนมธรรมเนียมประเพณียุคเอโดะเข้าด้วยกัน ตั้งอยู่บริเวณ

ที่โอบล้อมไปด้วยภูเขาน้อยใหญ่ในจังหวัดกิฟุ จากนั้นน้าท่านเดินชม เขต

เมืองเก่าซันมาชิซึจิ ซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือน และร้านค้าน่ารัก ๆ ที่ยังคง

อนุรักษ์แบบของบ้านในสมัยเอะโดะกว่า 300 ปีก่อน ให้ท่านได้เลือกซื้อของที่

ระลึกพื้นเมืองและเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันน่าประทับใจ ไม่ว่าจะเป็นเหล้าสาเก 

ซุปมิโสะชิรุ ตุ๊กตาซารุโบะโบะ ซึ่งเป็นตุ๊กตาตามความเชื่อของคนญี่ปุ่น

โบราณสมัยก่อน (ไม่รวมค่าเข้าชมที่ว่าการอ้าเภอเก่า) 

 

น้าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (RYOKAIZAN YOKOKURA-JI 

TEMPLE) ตั้งอยู่ในหุบเขาของจังหวัดกิฟุ ประเทศญี่ปุ่น ได้รับการขึ้น

ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมโดยองค์การยูเนสโกเมื่อปี 1995 

ภายในหมู่บ้านแห่งนี้มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม บ้านแต่ละหลังเป็นบ้านสไตล์

ญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม ที่หลังคาบ้านเป็นแนวสโลปคล้ายๆ กับมือคนที่ก้าลังพนมมือ

อยู่ หลังคาสร้างจากคานไม้ที่แข็ง แรง จึงทนทานต่อหิมะในฤดูหนาวได้อย่าง

ดี แถมมีห้องใต้หลังคาที่กว้างขวางส้าหรับเอาไว้เลี้ยงหนอนไหมอีกด้วย คน

ในหมู่บ้านนี้ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร ท้านา เลี้ยงไหม เสริมด้วยการ

ท่องเที่ยวแบบพอเพียงเป็นหลัก 



 
 

 
 ได้เวลาอันสมควรน้าท่านเดินทางสู่เมืองกิฟุ 

ค่้า  บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั TOYOKO INN HOTEL, GIFU หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่4 
ปราสาทโอซาก้า – ตลาดคุโรมง – DUTY FREE – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - ริง

กุ เอาท์เล็ท                     (B/L/–)                                                                                                                                                                                                                                                     

เช้า      บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น้าท่านเดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า ซึ่งถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมือง ถูก

สร้างขึ้นในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 16 เพื่อเป็นที่พ้านักของโทโยโทมิ ฮิ

เดโยชิ ผู้รวมญี่ปุ่นให้เป็นหนึ่งเดียวในสมัยนั้น ใช้เวลาตั้งแต่เริ่มก่อสร้าง

จนถึงเสร็จสมบูรณ์ยาวนานกว่า 16 ปี เป็นปราสาทขนาดใหญ่ที่กลายเป็น

หนึ่งในสัญลักษณ์ของญี่ปุ่น แต่ทว่า ปราสาทโอซาก้าที่ก่อสร้างขึ้นในยุคสมัย

นั้นถูกเผาท้าลายไปพร้อมกับการล่มสลายของตระกูลโทโยโทมิ ก้าแพงหิน

และยากุระ (หอสังเกตุการณ์) ที่เห็นนี้ จึงได้รับการฟื้นฟูขึ้นใหม่ในสมัยเอโดะ 

ส่วนตัวปราสาทก็ถูกสร้างขึ้นใหม่หลังจากนั้น แม้กระนั้น ในปัจจุบันปราสาท

โอซาก้าก็ยังคงได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพที่น่าเกรงขามและยิ่งใหญ่ จน

นับว่าเป็นหนึ่งในสามปราสาทที่มีชื่อเสียงที่สุดในญี่ปุ่น เทียบเท่ากับปราสาท

นาโกย่าและปราสาทคุมาโมโตะ(ไม่รวมค่าเข้าชมด้านในปราสาท) 



 
 

 

น้าท่านเดินทางสู่ ตลาดคุโรมง โอซาก้า (KUROMON ICHIBA MARKET)   

เป็นตลาดที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองโอซาก้า จนได้รับ

สมญานามว่าเป็น ครัวของโอซาก้า(OSAKA’S KITCHEN) กันเลยทีเดียว มี

บรรยากาศภายในเป็นทางเดิน ARCADE เล็กๆทอดยาวประมาณ 600 เมตร 

2 ข้างทางจะเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆกว่า 160 ร้านค้า ขายทั้งของสด และ

แบบพร้อมทาน มีของกินเล่นและอาหารพื้นเมืองมากมายหลายชนิดให้ได้ชิม 

นอกจากของสดแล้วในตลาดก็จะมีพวกร้านขายของกุบกิ๊บแทรกตัวอยู่บ้าง 

เช่น อุปกรณ์ท้าครัว เสื้อผ้ากระเป๋าต่างๆ แต่ที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งของตลาด

นี้ ก็คือพวกร้านขายขนมแบบท้องถิ่น ที่มีทั้งแบบแพคเกจดูบ้านๆ อินดี้ๆหน่อย

ซึ่งอาจจะไม่ได้เห็นที่อื่นๆ ไปจนถึงแบบที่มีขายทั่วไป อย่างเช่นพวก KITKAT 

กลูลิโกะ รสต่างๆ 

 
เที่ยง บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร 

 น้าท่านเดินทางสู่ ร้านค้าปลอดภาษีดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งสินค้าเครื่องส้าอาง อาหาร

เสริม เครื่องประดับคุณภาพดี 

น้าท่านเดินทางสู่ ย่านชินไซบาชิ (SHINSAIBASHI) ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของ

นคร โอซาก้า ภายในย่านนี้มีร้านค้าเก่าแก่ปะปนไปกับร้านค้าอันทันสมัย และ



 
 

สินค้าหลากหลายรูปแบบทั้งส้าหรับเด็ก และผู้ใหญ่ ซึ่งย่านนี้ถือว่าเป็นย่าน

แสงสี และบันเทิงชั้นน้าแห่งหนึ่งของนครโอซาก้า อีกทั้งยังมีร้านอาหารทะเล

ขึ้นชื่อมากมาย สัญลักษณ์เด่นของย่านนี้คือ ตึกรูปเครื่องหมายการค้าของ  กู

ลิโกะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจากญี่ปุ่นนั่นเอง 

 

น้าท่านเดินทางสู่ รงิก ุเอาทเ์ลท็ (RINKU OUTLET) แหล่งชอ้ปปิ้งใหญใ่กล้

กับสนามบินคันไซ ให้ท่านเพลดิเพลินกับการเลือกซื้อสนิค้า “แบรนดเ์นม” ชื่อ

ดังหลากหลายและสินค้าดรีาคาพิเศษ อาทิ เครื่องส้าอาง, เครื่องประดับ, 

เสื้อผ้า, กระเป๋า, รองเท้าอุปกรณ์กฬีา, เครื่องใช้ไฟฟ้า และยังเปน็แหล่งรวม

สินค้าแบรนด์ญี่ปุน่โกอินเตอร์มากมายกับคอลเลคชัน่เสื้อผ้าลา่สุด อาทิ  MK 

MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY,  

DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ พร้อมทั้งเลือกซื้อกระเปา๋ไฮไซ BALLY, 

PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMI, GAP, ARMANI ฯลฯ หรือจะเลือกดู

เครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, 

TASAKI ฯลฯ รวมไปถึงรองเท้าแฟชัน่ HUSH PUPPIES, SCOTCH 

GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรือเลือกซื้อสนิค้าส้าหรับคุณหนู  



 
 

AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS, MIKI HOUSE และสินค้าอื่นๆ

อีกมากมาย ให้ท่านได้เลือกช้อปป้ิงตามอัธยาศัย 

 
ค่้า อิสระอาหารตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การท่องเที่ยว 

พักที่ CHISUN STANDARD OSAKA SHIN-IMAMIYA หรือเทียบเท่า 

วนัที ่5 
   สนามบินคันไซ – กรงุเทพ (สุวรรณภมู)ิ                                                                                       

(B/–/–) 

เช้า        บริการอาหาร เมนู เบนโตะ 

07.00 น้าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ เมืองโอซาก้า  ประเทศ

ญี่ปุ่น 

09.50 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสายการ

บิน THAI AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ613 

13.50 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความ

ประทับใจ 

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

อตัราคา่บริการ 

วนัทีเ่ดินทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 

29 ธ.ค. 65 – 02 ม.ค. 66 39,999 5,500 

20 – 24 มกราคม 2566 34,999 5,500 

01 – 05 กมุภาพนัธ์ 2566 34,999 5,500 

17 – 21 กมุภาพนัธ์ 2566 34,999 5,500 



 
 

**หากตอ้งการทา้กรุป๊ส่วนตวั สามารถสอบถามเจ้าหนา้ทีไ่ด*้* 

 

การเข้าประเทศญี่ปุ่นแนะน้าให้มีการท้าประกันการเดินทาง โดยรายการนี้ไม่รวม

ประกันการเดินทางที่ครอบคลุมประกันสุขภาพที่มีวงเงินรักษาโควิด -19 ท่าน

สามารถติดต่อเพื่อชื้อประกันได้ในราคาเริ่มต้น 225 บาท (แผน EASY VISA) 

ประกันคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

เนื่องจากอุบัติเหตุสูงสุด 1,500,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลจ่ายตามจริงสูงสุด 

2,000,000 บาท และการคุ้มครองด้านอื่นๆ (เงื่อนไขเป็นไปตามกรรมธรรม์) รายการ

นี้ไม่รวมประกันการเดินทางที่ครอบคลุมประกันสุขภาพที่มีวงเงินรักษาโควิด-19 

 

ข้อส้าคัญ  

- อัตรานี้ยังไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตาม

ธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก 

ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทั้งนี้ท่านสามารถให้

มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวัน

เช็คอิน  

- ถ้าหากมีผู้เดินทางต่้ากว่า 20 คน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการ

เดินทางหรือมีการเปลี่ยนแปลงราคา โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการ

เดินทาง  

- กรณีพัก 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะท้าการเสริมเตียงให้เท่านั้น การเสริมเตียง

จะขึ้นอยู่กับนโยบายของโรงแรมนั้นๆ (บางโรงแรมใช้เตียง SGL ในการเสริม

เตียง บางโรงแรมจะใช้ฟูกในการเสริมเตียง) กรณีที่ห้อง TRP เต็ม ทางบริษัท

อาจจะต้องปรับไปนอนห้องพักส้าหรับ 1 ท่าน 1 ห้องและส้าหรับ 2 ท่าน 1 ห้อง 

โดยท่านจะต้องช้าระค่าห้องพักเดี่ยว 

ในกรณทีี ่JOIN LAND (ไมใ่ชต้ัว๋เครือ่งบิน) ราคาทา่นละ 20,000 บาท 

ไม่มรีาคาเด็ก สา้หรบัเด็กอายุไม่ถงึ 2 ป ีณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ท่านละ 13,000 บาท 

(ไม่มีทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ) 



 
 

- อัตรานี้เฉพาะนักท่องเที่ยวที่ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น กรณีถือหนังสือ

เดินทางต่างประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มจาก

ราคาทัวร์ ท่านละ 100 USD. (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)  

- เนื่องจากสภาวะอากาศ จราจร สายการบิน หรือช่วงเทศกาลต่างๆ และตาม

กฎหมายของประเทศญี่ปุ่น รถบัสน้าเที่ยวสามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง 

โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 

 

ส้าคัญ!! :  กรณีผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า – ออกประเทศจากประเทศต้นทางและ

ปลายทาง ทั้งจากที่ด้านหน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน หรือจากด่านตรวจคนเข้าเมืองก็ตาม 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไม่

สามารถคืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านช้าระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 

กรณีต้องการตัดกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมาที่สถานะผู้เดินทางเป็น เด็กนักเรียน นักศึกษา 

ครู  ธุรกิจขายตรงเครื่องส้าอาง หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะที่ต้องการให้

เพิ่มสถานที่ขอดูงาน กรุณาติดต่อแจ้งรายละเอียด โดยละเอียด กับเจ้าหน้าที่เพื่อท้า

ราคาให้ใหม่ทุกครั้ง  

 



 
 

 

 

อตัราคา่บริการนีร้วม 

- ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั้นประหยัด 

(ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้้ามันทุกแห่ง กรณี

ต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ เปลี่ยนแปลง

บัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ ทาง

บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง 

- กระเป๋าสัมภาระโดยน้้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้

น้้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.  

- รถรับส่งน้าเที่ยวตามรายการ 

- ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรมท่องเที่ยว 

- หัวหน้าทัวร์น้าเที่ยวตลอดการเดินทาง 

- ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง 



 
 

- ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง กรณี

พัก 3 ท่านจะเป็นเตียงเสริม 1 ท่าน) ในกรณีมงีานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา 

หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ท้าใหโ้รงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวน

สิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐาน

คุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยค้านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส้าคัญ 

ทางบริษัทไม่มนีโยบายจัดคู่นอนใหก้ับลูกค้าที่ไมรู่้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่

ท่านเดินทาง 1 ทา่น จ้าเป็นต้องช้าระค่าห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ  

- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 

500,000 บาท หรือกรณีเสียชีวิตวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  ตามเงื่อนไข

ของบริษัทประกันภัย  

- ค่าวีซ่า (ในกรณีที่มีการประกาศฟรีวีซ่า ทางบริษัทจะคืนเงินให้ท่านละ 1,500 

บาท) 

 

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุใน

รายการ 

- ค่าอาหารส้าหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารส้าหรับมุสลิม 

- ค่าวีซ่าส้าหรับพาสสปอร์ตต่างชาติ (ถ้ามี) โดยผู้เดินทางต้องท้าการยื่นเอง

เท่านั้น 

- ค่าใช้จ่ายด้านเอกสารส่วนตัว เช่น ค่าท้าหนังสือเดินทาง วัคซีนพาสสปอร์ต 

เป็นต้น 

- ค่าเดินทางหากแยกจากคณะ หรือมาช้ากว่าเวลานัดหมาย ท่านต้องออกค่า

เดินทางด้วยตนเอง 

- ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้้าหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆ

ก้าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน  

- ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหาก

สามารถท้าได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่

ใช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่สายการบินเป็นผู้ก้าหนด 

- ค่าภาษีน้้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มเติม หากสายการบินมีการเก็บภาษี

น้้ามันเพิ่ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บลูกค้า 

- VAT 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 



 
 

- อัตรานี้ยังไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตาม

ธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก 

ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทั้งนี้ท่านสามารถให้

มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวัน

เช็คอิน 

- ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม 

- ประกันการเดินทางที่ครอบคลุมประกันสุขภาพที่มีวงเงินรักษาโควิด-19  

- กรณีที่ไม่มีวัคซีน ไม่รวมการตรวจ RT-PCR ขาเข้าและออกจากประเทศไทย 

ที่มีผลเป็นลบ ต้องตรวจก่อนเดินทางไม่เกิน 72 ชั่วโมง และเป็นแบบฟอร์มที่

ทางญี่ปุ่นก้าหนดเท่านั้น ท่านต้องยื่นผลให้กับทางบริษัท กรณีเป็นบวกหรือติด

โควิดต้องมีผลตรวจและใบรับรองแพทย์ใช้ในการยืนยัน เพื่อท้าการย้ายวัน

เดินทาง หรือเก็บเครดิตการเดินทาง อาจมีการเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง ทั้งนี้

ขึ้นอยู่กับนโยบายของสายการบินและบริษัทคู่ค้า และต้องมีใบรับรองผลการ

ตรวจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น              

แบบฟอร์ม : HTTPS://BIT.LY/3NVFRKV 

 

เงื่อนไขการจอง 

- กรุณาท้าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง พร้อมช้าระเงิน

มัดจ้าครั้งที่ 1 ท่านละ 15,000 บาท หลังจากส่งเอกสารยืนยันการจอง 2 วัน 

ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาช้าระเงินในวันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. 

เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาที่

ก้าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่าน

จ้าเป็นต้องท้าจองเข้ามาใหม่ นั่นหมายถึงว่า กรณีที่มีคิวรอ (WAITING LIST) 

ก็จะให้สิทธิ์ไปตามระบบ ตามล้าดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีที่นั่งราคาพิเศษ

จ้านวนจ้ากัด ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ

ค่าบริการ เต็มจ้านวน เท่านั้น  

**กรุณาส่งส้าเนาพาสสปอร์ตและข้อมูลที่จ้าเป็นต้องใช้ในการยื่นเอกสาร

ลงทะเบียน ERFS และวีซ่า ทันทีหลังจากการช้าระเงิน หนังสือเดินทาง หรือ 

พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ และ

https://bit.ly/3NVFrkV


 
 

เหลือหน้าว่างส้าหรับติดวีซ่าไม่ต่้ากว่า 2 หน้า  โปรดตรวจสอบก่อนส่งให้

บริษัท** 

- กรุณาช้าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลืออย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่

ช้าระภายในระยะเวลาที่ที่บริษัทก้าหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

ยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนเงินมัดจ้าให้ท่านใดไม่ว่า

ส่วนในส่วนหนึ่งก็ตาม 

- กรณีลูกค้าท้าการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไม่ถึง 15 วัน ก่อนออกเดินทาง 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจ้านวน 100% 

 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่

เกิดขึ้นจริง *ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 

40 วัน* กรณียื่นวีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการยื่นวี

ซ่าและจัดเตรียมเอกสาร 1,000 บาทและค่าใช้จ่ายอื่นๆตามจริง เช่น

ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใช้จ่าย

ตามจริง เช่น ค่ามัดจ้าตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจ้าเป็นอื่นๆ กรณียื่น

วีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการยื่นวีซ่าและจัดเตรียม

เอกสาร 1,000 บาทและค่าใช้จ่ายอื่นๆตามจริงเช่นค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าตั๋ว

เครื่องบิน เป็นต้น 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ช้าระ

แล้วทั้งหมด กรณียื่นวีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่าย

ทั้งหมด   

- กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ เช่น มีนโยบายห้าม

การเข้าออกของแต่ละประเทศ หรือการยกเลิกเที่ยวบินโดยสายการบิน บริษัท

จะเก็บเป็นเครดิตหรือเลื่อนการเดินทางในพีเรียดถัดไปให้กับลูกค้า โดยยึด

ตามนโยบายของสายการบินและบริษัทแลนด์ต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงิน

ได้ทุกกรณี 

- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัท

ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่

ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน

การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงพีเรียดวันที่



 
 

เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นส้าคัญด้วย กรุณาสอบถามกับ

เจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายการด้าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงส้าหรับการ

ด้าเนินการจองครั้งแรก ตามจ้านวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 

หมายเหตุ  

- กรณีที่ท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบิน 

, ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุก

ครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้ 

เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน 

โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตาราง

บินของท่าอากาศยานเป็นส้าคัญเท่านั้น สิ่งส้าคัญ ท่านจ้าเป็นต้องมาถึง

สนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชั่วโมง โดยในส่วนนี้หากเกิด

ความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

ใดๆทั้งสิ้น   

- กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่

ด้าเนินการส่งส้าเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษัทเพื่อใช้ในการ

ออกบัตรโดยสาร 

- หลังจากท่านช้าระค่าทัวร์ครบตามจ้านวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะน้าส่งใบ

นัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออก

เดินทาง 

- อัตราทัวร์นี้ เป็นอัตราส้าหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) 

ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป หรือ กลับส่วนใดได้ จ้าเป็นจะต้องไป 

และ กลับ ตามก้าหนดการเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อ

เจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

- ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่

ท่านเดินทาง 1 ท่าน จ้าเป็นต้องช้าระค่าห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ 

- หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 

เดือน ณ วันกลับ  



 
 

- กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้ง

เจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การ

ยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จลาจล 

ประท้วง ค้าสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง

บริษัท  

- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่

เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ 

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีอ้านาจในการตัดสินใจหรือให้ค้า

สัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ้านาจของ

บริษัทฯก้ากับเท่านั้นกรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวัน

เดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายการด้าเนินการต่างๆ ที่

เกิดขึ้นจริงส้าหรับการด้าเนินการจองครั้งแรก ตามจ้านวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง 

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย

ระหว่างการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง 

กรณีท่านลืมสิ่งของไว้ที่โรงแรมและจ้าเป็นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทาง

ตามที่ท่านต้องการ  

- ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมี

การปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  

- เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ เป็นการช้าระแบบเหมาจ่ายขาดกับ

บริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถขอรับเงิน

คืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รับบริการ 

หากระหว่างเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วย

สาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่า

ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษัทได้ท้าการจองและถูกเก็บ

ค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทั้งหมดแล้ว 

- หากมีสถานที่ ร้านค้าที่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ภายหลัง โปรแกรมอาจมี

การเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบลว่งหน้า โดยส่วน

นี้ทางบรษิัทจะค้านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเปน็ส้าคัญ หากกรณทีี่จ้าเป็น

จะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิม่ ทางบริษทัจะแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 



 
 

**เมือ่ท่านชา้ระเงินคา่ทัวรใ์ห้กบัทางบรษิทัฯ แลว้ทางบรษิัทฯ จะถอืวา่ท่านได้ยอมรบัเงือ่นไข

ขอ้ตกลงทัง้หมดนี้แลว้** 

** ขอขอบพระคณุทกุทา่น ทีม่อบความไวว้างใจ ใหเ้ราบรกิาร ** 

 


