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บินด้วยสายการบินไทยแอรเ์อเชีย เอก็ซ ์(XJ) : ขึ้นเครื่องท่ีสนามบินสวุรรณภมิู(BKK) 

XJ612 BKK(สวุรรณภมู)ิ - KIX(โอซากา้) 01.15 – 08.40 

XJ613 KIX(โอซากา้) - BKK(สวุรรณภมู)ิ 09.55 – 14.20 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน้ําหนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ํ้าหนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 
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วนัท่ี 1 กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู)                                                                                                                  (–/–/–) 

22.00  คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภมิู กรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชัน้ 4 

เคาน์เตอรเ์ชค็อนิ สายการบิน THAI AIR ASIA X โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั อาํนวยความ

สะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และ หวัหน้าทวัรใ์หค้าํแนะนําเพือ่เตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง  

ขอ้ควรทราบ : ประเทศญีปุ่่ นไม่อนุญาตใหนํ้าอาหารสด จาํพวก เน้ือสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน 

จะมโีทษปรบัและจบั ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัดุลพนิิจของเจา้หน้าทีศุ่ลกากร ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง  

 

วนัท่ี 2 สนามบินคนัไซ – เกียวโต – แม่น้ําคาโมะ – วดัคิโยมิสึ -  อิออน มอลล ์                                       (–/L/–)                                                                                                                                       

01.15 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติคนัไซ เมืองโอซาก้า  ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบนิ THAI AIR 

ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ612 

08.40 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติคนัไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญ่ีปุ่ น (ตามเวลาทอ้งถิน่เรว็กว่าเมอืงไทย

ประมาณ 2 ชัว่โมง) หลงัผา่นขัน้ตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย  

 นําท่านเดนิทางสู ่เมืองเกียวโต(KYOTO) เมอืงหลวงเก่าของญีปุ่่ นมานานกวา่ 1,000 ปี ถูกขนานนามใหว้า่เป็น 

“เมอืงมรดกโลกสดุยิง่ใหญ่”  

เท่ียง    บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร 

นําท่านชม แม่น้ําคาโมะ (KAMO RIVER) หรอืที่ชาวญี่ปุ่ นเรยีกกนัว่า “KAMOGAWA” นัน้ตัง้อยู่ที่เมอืง

เกียวโต เป็นจุดยอดนิยมสําหรบัผูอ้ยู่อาศยัและนักท่องเทีย่ว  แม่น้ําคาโมะมตี้นกําเนิดมาจากภูเขาในบรเิวณ

ภูเขา SAJIKIGATAKE ที่บรเิวณสามเหลี่ยมผนืดินของที่น่ี มศีาลเจ้า "RIVER CONFLUENCE"  นอกจากน้ี

แม่น้ําแห่งน้ียงัเป็นแหล่งน้ําดื่มบรสิุทธิท์ี่สําคญั เป็นแม่น้ําสายยาวที่มเีส้นทางสองข้างทางให้ได้ใช้พกัผ่อน

หรอืทาํกิจกรรมต่าง ๆ ได้ ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและบรรยากาศรอบ ๆ ณ ที่แห่งน้ี ทาํให้แม่น้ํา

คาโมะกลายเป็นจุดที่ชาวเมอืงเกียวโตและนักท่องเที่ยวนิยมมาพกัผ่อน นัง่ชมววิ ปิคนิกกบัครอบครวั

เพื่อนฝูง ทํากิจกรรมไม่ว่าจะ ปัน่จกัรยาน ออกกําลงักาย เป็นต้น (โดยปกตดิอกซากุระจะบานประมาณ

ปลายเดอืนมนีาคมถงึตน้เดอืนเมษายน ทัง้น้ีอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดข้ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) 

https://thaiza.com/travel/foreign/
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 นําทา่นเดนิทางสู ่วดัคิโยมิสึ (KIYOMIZU TEMPLE) หรอืวดัน้ําใส ทีต่ดิรอบสดุทา้ยของการประกวด 1 ใน 7 สิง่

มหศัจรรยข์องโลกยุคใหม่ เป็นวดัทีใ่หญ่และเก่าแก่ตัง้อยู่บรเิวณเนินเขาฮงิาชยิาม่า และมที่อนซุงวางเรยีงซ้อน

กนัตามแนวนอนตัง้จากพืน้ดนิขึน้มารองรบัระเบยีงของตวัวหิารใหญ่ ซึง่ไมใ่ชต้ะปสูกัตวั ใชว้ธิกีารเขา้ลิม่ เหมอืน

เรอืนไทย วดัน้ีมอีายุเก่าแก่ยิง่กว่ากรุงเกยีวโต กว่า 1,200 ปี มาแลว้ เป็นทีป่ระดษิฐานของเทพเอปิส ึเทพเจา้

แห่งความรํ่ารวย มัง่คัง่ , นมสัการพระโพธสิตัวอ์วโลกเิตศวร, จากระเบยีงแห่งน้ีสามารถถ่ายภาพ ณ จุดทีส่วย

ทีสุ่ดในกรุงเกยีวโต มองเหน็ววิทวิทศัน์ของตวัเมอืงเกยีวโตไดง้ดงาม พรอ้มกบัวหิารของวดัคโิยมสิ ึและเชญิดืม่

น้ําศกัดิส์ทิธิส์ามสายอนัเกดิขึน้จากธรรมชาตทิีไ่หลมาจากเทอืกเขา โดยเชื่อว่า สายแรก รวย  สายสอง สวย-

หล่อ สายสาม แขง็แรง (ไมร่วมคา่เขา้ชมดา้นใน) 
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นําท่านเดนิทางเขา้สู ่อิออน มอลล ์เพือ่ใหท้า่นไดจ้บัจา่ยใชส้อ่ย ซือ้ของใชแ้ละอาหารก่อนเขา้ทีพ่กั โดยภายใน

เป็นห้างสรรพสนิค้าที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาต ิภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทนัสมยัสไตล์ญี่ปุ่ น มี

รา้นคา้ทีห่ลากหลายมากกว่า 150 รา้นจาํหน่ายสนิคา้แฟชัน่ อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบา้น นอกจากน้ี

ยังมีร้านเสื้อผ้าแฟชัน่มากมาย เช่น MUJI , 100 YEN SHOP , SANRIO STORE , CAPCOM GAMES 

ARCADE และซุปเปอรม์ารเ์กตขนาดใหญ่ เป็นตน้ 

คํา่          อิสระอาหารตามอธัยาศยัเพ่ือสะดวกแก่การท่องเท่ียว 

ท่ีพกั  TOYOKO INN HOTEL, GIFU หรือเทียบเท่า 

เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู ่หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ตัง้อยู่ในหุบเขาของจงัหวดักฟุิ ประเทศญี่ปุ่ น ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนให้

เป็นมรดกโลกทางดา้นวฒันธรรมโดยองคก์ารยูเนสโกเมื่อปี 1995 ภายในหมู่บา้นแห่งน้ีมวีวิทวิทศัน์ทีส่วยงาม 

บา้นแต่ละหลงัเป็นบา้นสไตลญ์ี่ปุ่ นแบบดัง้เดมิ ทีห่ลงัคาบา้นเป็นแนวสโลปคลา้ยๆ กบัมอืคนทีก่ําลงัพนมมอือยู่ 

หลงัคาสรา้งจากคานไมท้ี่แขง็ แรง จงึทนทานต่อหมิะในฤดูหนาวได้อย่างด ีแถมมหีอ้งใต้หลงัคาที่กวา้งขวาง

สาํหรบัเอาไวเ้ลีย้งหนอนไหมอกีดว้ย คนในหมู่บา้นน้ีสว่นใหญ่มอีาชพีเกษตรกร ทํานา เลีย้งไหม เสรมิดว้ยการ

ทอ่งเทีย่วแบบพอเพยีงเป็นหลกั 

วนัท่ี 3  หมู่บา้นชิราคาวะโกะ – ทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซนัมาชิซึจิ                                                   (B/L/D)                    
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เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู หมยู่างใบโอบะ 

หมูย่างร้อนๆบนใบโอบะ หรือ ใบแมกโนเลียเป็นใบขนาดใหญ่ปลูกกนัมากท่ีเมืองฮิดะ จงัหวดักิฟุ  

ประเทศญ่ีปุ่ น กล่ินของใบจะทําให้อาหารมีรสชาติท่ีประณีตอร่อย และด้วยกล่ินพิเศษเฉพาะของใบ

โอบะทาํให้หมมีูรสชาติหอมอร่อยย่ิงขึน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําท่านเดนิทางสู่ ทาคายาม่า(TAKAYAMA) เป็นเมอืงที่มกีารผสมผสานระหว่างเกยีวโตกบัขนมธรรมเนียม

ประเพณียุคเอโดะเขา้ดว้ยกนั ตัง้อยู่บรเิวณทีโ่อบลอ้มไปดว้ยภูเขาน้อยใหญ่ในจงัหวดักฟุิ จากนัน้นําท่านเดนิชม 

เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ ซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือน และร้านค้าน่ารัก ๆ ที่ยังคงอนุรักษ์แบบของบ้านใน
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สมยัเอะโดะกว่า 300 ปีก่อน ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึพืน้เมอืงและเกบ็เกีย่วบรรยากาศอนัน่าประทบัใจ ไม่

วา่จะเป็นเหลา้สาเก ซุปมโิสะชรุิ ตุ๊กตาซารุโบะโบะ ซึง่เป็นตุ๊กตาตามความเชือ่ของคนญีปุ่่ นโบราณสมยัก่อน (ไม่

รวมคา่เขา้ชมทีว่า่การอาํเภอเก่า) 

 
คํา่    บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร พิเศษ ! บฟุเฟต ์ชาบสูไตลญ่ี์ปุ่ น เน้ือสตัวไ์ม่อัน้ ผกัสดๆ 

ท่ีพกั  UENO FLEX HOTEL, MIE หรือเทียบเท่า 

เช้า      บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นเดนิทางสู ่ปราสาทโอซาก้า ซึง่ถอืไดว้า่เป็นสญัลกัษณ์ของเมอืง ถูกสรา้งขึน้ในชว่งครึง่หลงัของศตวรรษ

ที ่16 เพื่อเป็นทีพ่าํนักของโทโยโทม ิฮเิดโยช ิผูร้วมญี่ปุ่ นใหเ้ป็นหน่ึงเดยีวในสมยันัน้ ใชเ้วลาตัง้แต่เริม่ก่อสรา้ง

จนถงึเสรจ็สมบูรณ์ยาวนานกว่า 16 ปี เป็นปราสาทขนาดใหญ่ทีก่ลายเป็นหน่ึงในสญัลกัษณ์ของญี่ปุ่ น แต่ทว่า 

ปราสาทโอซากา้ทีก่่อสรา้งขึน้ในยุคสมยันัน้ถูกเผาทาํลายไปพรอ้มกบัการล่มสลายของตระกูลโทโยโทม ิกําแพง

หนิและยากุระ (หอสงัเกตุการณ์) ทีเ่หน็น้ี จงึไดร้บัการฟ้ืนฟูขึน้ใหม่ในสมยัเอโดะ ส่วนตวัปราสาทกถ็ูกสรา้งขึน้

ใหม่หลงัจากนัน้ แมก้ระนัน้ ในปัจจุบนัปราสาทโอซาก้ากย็งัคงได้รบัการดูแลใหอ้ยู่ในสภาพทีน่่าเกรงขามและ

ยิง่ใหญ่ จนนับว่าเป็นหน่ึงในสามปราสาททีม่ชีื่อเสยีงทีสุ่ดในญี่ปุ่ น เทยีบเท่ากบัปราสาทนาโกย่าและปราสาทคุ

มาโมโตะ(ไมร่วมคา่เขา้ชมดา้นในปราสาท) 

วนัท่ี 4 ปราสาทโอซาก้า – แม่น้ําโอคาว่า – DUTY FREE – ช้อปป้ิงชินไซบาชิ - ตลาดคโุรมง                   (B/-/-)                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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นําท่านชม แม่น้ําโอคาว่า(OKAWA RIVER) ที่ไหลผ่านด้านหน้าของปราสาทโอซาก้าและยงัเป็นทีต่ ัง้ของจุด

ชมซากุระรมิแม่น้ําที่ขึ้นชื่อ 2 แห่งคอื สวนเคมะซากุระโนะมยิะ บนฝัง่ของเขตKITA โดยเฉพาะช่วงระหว่าง

สะพาน TENMABASHI จนถงึสะพาน SAKURANOMIYABASHI จะมตีน้ซากุระถงึประมาณ 4,800 ตน้ ทาํใหม้ี

ผูม้าชมความงามของดอกซากุระอย่างเนืองแน่นทัง้วนั (โดยปกตดิอกซากุระจะบานประมาณปลายเดอืนมนีาคม

ถงึตน้เดอืนเมษายน ทัง้น้ีอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดข้ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) 
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เท่ียง      อิสระอาหารตามอธัยาศยัเพ่ือสะดวกแก่การท่องเท่ียว 

 นําทา่นเดนิทางสู ่ร้านค้าปลอดภาษีดิวต้ีฟรี ชอ้ปป้ิงสนิคา้เครือ่งสาํอาง อาหารเสรมิ เครือ่งประดบัคุณภาพด ี

นําทา่นเดนิทางสู ่ย่านชินไซบาชิ (SHINSAIBASHI) ยา่นชอ้ปป้ิงชือ่ดงัของนคร โอซากา้ ภายในยา่นน้ีมรีา้นคา้

เก่าแก่ปะปนไปกบัรา้นคา้อนัทนัสมยั และสนิคา้หลากหลายรปูแบบทัง้สาํหรบัเดก็ และผูใ้หญ่ ซึง่ยา่นน้ีถอืวา่เป็น

ย่านแสงส ีและบนัเทงิชัน้นําแห่งหน่ึงของนครโอซากา้ อกีทัง้ยงัมรีา้นอาหารทะเลขึน้ชื่อมากมาย สญัลกัษณ์เด่น

ของยา่นน้ีคอื ตกึรปูเครือ่งหมายการคา้ของ  กลูโิกะ ผลติภณัฑข์นมชือ่ดงัจากญีปุ่่ นนัน่เอง 
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ใหท้่านอสิระ ตลาดคโุรมง (KUROMON MARKET) ตัง้อยู่ในย่านมนิาม ิอนูใจกลางโอซากา้ ตลาดปลาโอซากา้

แห่งน้ีทีม่คีวามเป็นมาอย่างยาวนาน เป็นตลาดเก่าแก่เป็นอนัดบัตน้ๆ แห่งหน่ึง นอกจากปลาและอาหารทะเล

แลว้ ทีน่ี่ยงัเป็นแหล่งรวมวตัถุดบิคุณภาพของโอซากา้และแถบขา้งเคยีง จงึไดร้บัสมญานามว่าเป็น “ครวัแห่งโอ

ซากา้” 

คํา่ อิสระอาหารตามอธัยาศยัเพ่ือสะดวกแก่การท่องเท่ียว 

พกัท่ี KANSAI AIRPORT WASHINTON, OSAKA หรือเทียบเท่า 

เช้า        บริการอาหาร เมนู เบนโตะ 

07.30 นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติคนัไซ เมืองโอซาก้า  ประเทศญ่ีปุ่ น 

09.55 ออกเดินทางสู่  ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIR ASIA X 

เทีย่วบนิที ่XJ613 

14.20 เดินทางถึง สนามบินสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 

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

 

อตัราค่าบริการ  

วนัท่ี 5    สนามบินคนัไซ – กรงุเทพ (สวุรรณภมิู)                                                                                      (B/–/–) 

วนัท่ีเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ พกัเด่ียว 

11-15 มีนาคม 2566 37,999 7,500 

16-20 มีนามคม 2566 37,999 7,500 

18-22 มีนาคม 2566 37,999 7,500 

26-30 มีนาคม 2566 39,999 7,500 

27-31 มีนาคม 2566 39,999 7,500 

28 มี.ค-01 เม.ย 2566 39,999 7,500 

29 มี.ค-02 เม.ย 2566 39,999 7,500 
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**หากต้องการทาํกรุป๊ส่วนตวั สามารถสอบถามเจ้าหน้าท่ีได้** 

ข้อสาํคญั  

- อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศก์ทอ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ 

ต่อ ลูกค้า ผู้เดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทัง้น้ีท่าน

สามารถใหม้ากกว่าน้ีไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ

เรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกทา่น ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ  

- ถ้าหากมผีู้เดนิทางตํ่ากว่า 30 คน ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปล่ียนแปลง

ราคา โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วนัก่อนการเดินทาง  

- กรณีพกั 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะทาํการเสริมเตียงให้เท่านัน้ การเสรมิเตยีงจะขึน้อยูก่บันโยบายของโรงแรม

นัน้ๆ (บางโรงแรมใชเ้ตยีง SGL ในการเสรมิเตยีง บางโรงแรมจะใชฟู้กในการเสรมิเตยีง) กรณีท่ีห้อง TRP เตม็ 

ทางบริษทัอาจจะต้องปรบัไปนอนห้องพกัสาํหรบั 1 ท่าน 1 ห้องและสาํหรบั 2 ท่าน 1 ห้อง โดยท่านจะต้อง

ชาํระค่าห้องพกัเด่ียว 

- อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียวท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ทางบริษทั

ขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร ์ท่านละ 100 USD. (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 

บาท)  

30 มี.ค-03 เม.ย 2566 39,999 7,500 

31 มี.ค-04 เม.ย 2566 39,999 7,500 

01-05 เมษายน 2566 39,999 7,500 

02-06 เมษายน 2566 39,999 7,500 

03-07 เมษายน 2566 39,999 7,500 

04-08 เมษายน 2566 39,999 7,500 

05-09 เมษายน 2566 41,999 7,500 

10-14 เมษายน 2566 46,999 7,500 

11-15 เมษายน 2566 46,999 7,500 

12-16 เมษายน 2566 46,999 7,500 

13-17 เมษายน 2566 46,999 7,500 

14-18 เมษายน 2566 46,999 7,500 

ในกรณีท่ี JOIN LAND (ไม่ใช้ตัว๋เคร่ืองบิน) ราคาท่านละ 22,500 บาท  
ไม่มีราคาเดก็ สาํหรบัเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านละ 10,000 บาท (ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน) 
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- เน่ืองจากสภาวะอากาศ จราจร สายการบิน หรือช่วงเทศกาลต่างๆ และตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่ น รถ

บสันําเท่ียวสามารถให้บริการวนัละ 10 ชัว่โมง โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดย

ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

สาํคญั!! :  กรณีผู้เดินทางถกูปฏิเสธการเข้า – ออกประเทศจากประเทศต้นทางและปลายทาง ทัง้จากท่ีด้านหน้า

เคาน์เตอร์เช็คอิน หรือจากด่านตรวจคนเข้าเมืองกต็าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีจะ

เกิดขึน้ตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรท่ี์ท่านชาํระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง 

กรณีต้องการตัดกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมาท่ีสถานะผู้เดินทางเป็น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู  ธุรกิจขายตรง

เครื่องสําอาง หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะท่ีต้องการให้เพ่ิมสถานท่ีขอดูงาน กรุณาติดต่อแจ้ง

รายละเอียด โดยละเอียด กบัเจ้าหน้าท่ีเพ่ือทาํราคาให้ใหม่ทุกครัง้  

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

- ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถงึค่าภาษี

สนามบินและค่าภาษีน้ํามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ 

เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่วใด เทีย่วหน่ึง กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิ ์

ในการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง 

- กระเป๋าสมัภาระโดยน้ําหนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ํ้าหนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก.  

- รถรบัสง่นําเทีย่วตามรายการ 

- คา่เขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบใุนโปรแกรมทอ่งเทีย่ว 

- หวัหน้าทวัรนํ์าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 

- คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 

- คา่โรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ทา่น ต่อ หอ้ง กรณีพกั 3 ทา่นจะเป็นเตยีงเสรมิ 1 ทา่น) 

ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่าํใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเตม็ ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสม

เดมิ โดยคาํนึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคญั ทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคูน่อนใหก้บัลกูคา้ทีไ่มรู่จ้กักนัมาก่อน 

เชน่ กรณีทีท่า่นเดนิทาง 1 ทา่น จาํเป็นตอ้งชาํระคา่หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  

- ค่าประกนัอุบตัเิหตุการเดนิทางตามกรมธรรม์ ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิท่านละ 500,000 บาท หรอืกรณีเสยีชวีติ

วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  ตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัภยั  

 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 

- คา่มนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 

- คา่อาหารสาํหรบัทา่นทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารสาํหรบัมสุลมิ 

- คา่วซ่ีาสาํหรบัพาสสปอรต์ต่างชาต ิ(ถา้ม)ี โดยผูเ้ดนิทางตอ้งทาํการยืน่เองเทา่นัน้ 
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- คา่ใชจ้า่ยดา้นเอกสารสว่นตวั เชน่ คา่ทาํหนงัสอืเดนิทาง วคัซนีพาสสปอรต์ เป็นตน้ 

- คา่เดนิทางหากแยกจากคณะ หรอืมาชา้กวา่เวลานดัหมาย ทา่นตอ้งออกคา่เดนิทางดว้ยตนเอง 

- ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  

- ค่าธรรมเนียมการจองที่นัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทําได ้ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัสาย

การบนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้าํหนด 

- ค่าภาษน้ํีามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่เตมิ หากสายการบนิมกีารเกบ็ภาษน้ํีามนัเพิม่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

ในการเรยีกเกบ็ลกูคา้ 

- VAT 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

- อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ 

ต่อ ลูกคา้ ผู้เดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเว้นเดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทัง้น้ีท่าน

สามารถใหม้ากกวา่น้ีไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยสว่นน้ี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ

เรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกทา่น ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

- คา่พนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม 

- ค่าวีซ่า 

- ประกนัการเดินทางท่ีครอบคลมุประกนัสขุภาพท่ีมีวงเงินรกัษาโควิด-19  

- กรณีท่ีไม่มีวคัซีน ไม่รวมการตรวจ RT-PCR ขาเข้าและออกจากประเทศไทย ทีม่ผีลเป็นลบ ตอ้งตรวจก่อน

เดนิทางไม่เกนิ 72 ชัว่โมง และเป็นแบบฟอรม์ทีท่างญี่ปุ่ นกําหนดเท่านัน้ ท่านต้องยื่นผลใหก้บัทางบรษิทั กรณี

เป็นบวกหรอืตดิโควดิต้องมผีลตรวจและใบรบัรองแพทย์ใช้ในการยนืยนั เพื่อทําการย้ายวนัเดนิทาง หรอืเก็บ

เครดติการเดนิทาง อาจมกีารเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ ทัง้น้ีขึน้อยู่กบันโยบายของสายการบนิและบรษิทัคู่คา้ และ

ต้องมีใบรบัรองผลการตรวจเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้             แบบฟอรม์ : HTTPS://BIT.LY/3NVFRKV 

 

เงื่อนไขการจอง 

- กรุณาทาํการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง พรอ้มชาํระเงนิมดัจาํครัง้ที ่1 ท่านละ 20,000 บาท 

หลงัจากส่งเอกสารยนืยนัการจอง 2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนัน้ี กรุณาชําระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 

น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ได้รบัยอดเงนิตามเวลาที่กําหนด และหากท่านมคีวาม

ประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจาํเป็นตอ้งทาํจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีทีม่คีวิรอ (WAITING 

LIST) ก็จะให้สิทธิไ์ปตามระบบ ตามลําดบั เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีที่นัง่ราคาพิเศษจํานวนจํากัด ยกเว้น

โปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าบริการ เตม็จาํนวน เท่านัน้  

**กรณุาส่งสาํเนาพาสสปอรต์และ โปรดตรวจสอบก่อนส่งให้บริษทั** 

- กรุณาชําระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอือย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ชําระภายในระยะเวลาทีท่ีบ่รษิทั

กําหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจําใหท้่านใด

ไมว่า่สว่นในสว่นหน่ึงกต็าม 

https://bit.ly/3NVFrkV
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- กรณีลูกคา้ทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถงึ 15 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ

เรยีกเกบ็คา่ทวัรเ์ตม็จาํนวน 100% 

 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ *ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรง

กบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิก่อน 40 วนั*  

- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั คนืเงนิ 50%ของค่าทวัร ์หรอืหกัค่าใชจ้่ายตามจรงิ เช่น ค่ามดัจําตัว๋เครื่องบนิ 

โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจาํเป็นอื่นๆ  

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกวา่ 15วนั ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทวัรท์ีช่าํระแลว้ทัง้หมด  

- กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไม่ใช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์เช่น มนีโยบายหา้มการเขา้ออกของแต่ละประเทศ หรอื

การยกเลกิเที่ยวบนิโดยสายการบนิ บรษิทัจะเกบ็เป็นเครดติหรอืเลื่อนการเดนิทางในพเีรยีดถดัไปใหก้บัลูกค้า 

โดยยดึตามนโยบายของสายการบนิและบรษิทัแลนดต์่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 

- กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชื่อ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วนั ก่อน

ออกเดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หน้าทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่า่สว่นใดสว่นหน่ึง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

ในการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่ละ

คณะ เป็นสาํคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีต้องการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใชจ้่ายการ

ดําเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิสําหรบัการดําเนินการจองครัง้แรก ตามจํานวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ

ทัง้สิน้ 

 

หมายเหต ุ 

- กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณา

ตดิต่อสอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลา

เดนิทางได้ เพราะมบีางกรณีที่สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัฤดกูาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นสาํคญัเทา่นัน้ สิง่สาํคญั ท่าน

จาํเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในสว่นน้ีหากเกดิความเสยีหายใดๆ

บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่

ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสาํเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพื่อใชใ้นการออก

บตัรโดยสาร 

- หลงัจากท่านชาํระค่าทวัรค์รบตามจาํนวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะนําสง่ใบนดัหมายและเตรยีมตวัการเดนิทาง

ใหท้า่นอยา่งน้อย 3 หรอื 5 วนั ก่อนออกเดนิทาง 
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- อตัราทวัรน้ี์ เป็นอตัราสาํหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟลท์ วนั ไป 

หรอื กลบัส่วนใดได้ จําเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามกําหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อ

เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- ทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลกูคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เชน่ กรณีทีท่า่นเดนิทาง 1 ทา่น จาํเป็นตอ้งชาํระ

คา่หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั  

- กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการ

บนิ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จลาจล ประทว้ง คาํสัง่ของเจา้หน้าทีร่ฐั และอื่นๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง

บรษิทั  

- เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหน่ึง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละ

สทิธิ ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนบรษิทัฯ ไม่มอีํานาจในการตดัสนิใจหรอืใหค้ําสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษิทัฯ

นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู้มอีํานาจของบรษิทัฯกํากบัเท่านัน้กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง 

(เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการดําเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจรงิสําหรบัการ

ดาํเนินการจองครัง้แรก ตามจาํนวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหวา่งการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิ ์

ในการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไว้ที่โรงแรมและจําเป็นต้องส่งมายงัจุดหมายปลายทาง

ตามทีท่า่นตอ้งการ  

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็คา่น้ํามนัและภาษสีนามบนิทุกแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

- เน่ืองจากการเดนิทางท่องเที่ยวในครัง้น้ี เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทาง

บรษิทัจงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื สว่นใดสว่นหน่ึงทีท่่านไม่ตอ้งการไดร้บั

บรกิาร หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงใหท้่าน เน่ืองจากทางบรษิทัไดท้ําการจองและถูก

เกบ็คา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

- หากมสีถานที ่รา้นคา้ทีไ่มส่ามารถเปิดใหบ้รกิารไดภ้ายหลงั โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม โดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหน้า โดยสว่นน้ีทางบรษิทัจะคาํนึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคญั หากกรณีที่

จาํเป็นจะตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบลว่งหน้า 
**เมื่อท่านชาํระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 

 


