
 

 

รหัสทัวร GS1902170 
ทัวรญ่ีปุ�น OSAKA TAKAYAMA หนาวนัก รักกนัม้ัย 5 วัน 3 คืน 
(XJ)  
วัดปราสาททอง ศาลเจาฟูชิมิ อินาริ วัดคิโยมิสึ ชิราคาวาโกะ ปราสาทโอซากา DUTY FREE 
ยานชินไซบาชิ ริงกุ เอาทเล็ท 
 

 



 

 

DAY 1 
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – โอซากา  (-/-/-) 
11.00  คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคาร

ผูโดยสารระหวางประเทศ อาคาร 1 ช้ัน 3 เคานเตอรเช็คอิน หมายเลข 1-2 สายการ
บิน Air Asia X โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวก
ตลอดข้ันตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอมกอน
ออกเดินทาง  
** ทานสามารถโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบินโดยมีน้ําหนักไมเกิน 20 
ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือข้ึนเคร่ืองบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนช้ิน แตท้ังน้ี
เจาหนาที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเง่ือนไขของสายการบิน) 
กรณีตองการซ้ือน้ําหนักกระเป�าสัมภาระโหลดลงใตทองเคร่ืองบินเพ่ิม จําเปนตองมี
คาใชจายเพ่ิมเติม ** 

14.10 นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซากา ประเทศญี่ปุ�น โดยสายการ
บิน Air Asia X เที่ยวบินที่ XJ610 ไมมีบริการอาหาร และเคร่ืองด่ืมบนเครื่อง ใช
เวลาบินประมาณ 6 ช่ัวโมง 

 
21.55 เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซากา ประเทศญี่ปุ�น 

** ตามเวลาทองถ่ิน เร็วกวาเมืองไทยประมาณ 2 ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทาน
เพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา **  ทุกทานผานข้ันตอนการตรวจหนังสือ
เดินทาง 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 เมืองหลวงเกาของญ่ีปุ�นมานานกวา 1,000 ป ถูก

ขนานนามใหวาเปน “เมืองมรดกโลกสุดย่ิงใหญ” จากการท่ีภายในเมืองมีส่ิงปลูกสราง



 

 

ตามวัฒนธรรมที่เกาแกแสนล้ําคาจนไดรับการข้ึนทะเบียนเปนมรดกของยูเนสโกมาก
ที่สุดแหงหน่ึงในโลก  ท่ีสําคัญเมืองน้ีในอดีตยังเคยเปนเมืองหลวงของญี่ปุ�นกอนจะถูก
ยายไปยังเมืองโตเกียว ส่ิงเหลาน้ีน้ีเองเลยทําใหมีแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม
มากมาย รวมถึงจุดชมซากุระท่ีสวยงามมากดวยเชนกัน 

KINKAKUJI TEMPLE นําทานชม วัดปราสาททอง สรางโดยโชกุน อาชิคางะ โยชิมิสึ เพ่ือเปน
สถานท่ีพักผอน ตอมาบุตรชายของทานไดดัดแปลงใหเปนวัด แตปราสาทเดิมไดถูกไฟ
ไหมในป พ.ศ.2493 และสรางข้ึนใหมเม่ือป พ.ศ.2498 ปราสาทโดยรอบปดดวย
ทองคําเปลวอยางสวยงาม ใหทานไดด่ืมด่ํากับความสะอาดใสของสระน้ําที่สามารถ
สะทอนใหเห็นภาพตัวปราสาทไดอยางงดงาม 

 

กลางวัน     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บุเฟเฟ�ตนาเบะ 
FUSHIMI INARI SHRINE  นําทานเดินทางสู ศาลเจาฟูชิมิ อินาริ เปนศาลเจาในศาสนาชินโต 

ต้ังอยูทางตอนใตของเกียวโต ศาลเจาแหงน้ีมีช่ือเสียงจากเสาโทริอิ (Torii gate) สี
แดงจํานวนนับพัน ซ่ึงต้ังเรียงกันเปนอุโมงคเสนทางเดินอยูบริเวณหลังอาคารหลัก 
เสนทางน้ีจะตรงไปยังป�าในหุบเขาอินาริ (Mount Inari) อันศักด์ิสิทธ์ิซ่ึงมีความสูง 
233 เมตร และเปนอาณาบริเวณสวนหน่ึงของศาลเจาศาลเจาฟุชิมิ อินาริเปนศาลเจา



 

 

ที่สําคัญท่ีสุดในหมูศาลเจาจํานวนนับพันท่ีสักการะเทพอินาริ (Inari) ซ่ึงเปนเทพ
ผูรักษาขาว ตามความเช่ือของศาสนาชินโต เช่ือกันวาสุนัขจ้ิงจอกน้ันเปนผูนําสารของอิ
นาริ ดังน้ันคุณจะสามารถพบเห็นรูปปم�นสุนัขจิ้งจอกไดทั่วไปในอาณาบริเวณศาสน
สถานแหงน้ี ศาลเจาฟุชิมิ อินาริ มีมาต้ังแตสมัยโบราณ กอนการกอต้ังเกียวโตเปน
เมืองหลวงในป 794 

 
 

 
KIYOMIZU TEMPLE  นําทานเดินทางสู วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ําใส  เปนวัดท่ีใหญและเกาแก

ต้ังอยูบริเวณเนินเขาฮิงาชิยามา และมีทอนซุงวางเรียงซอนกันตามแนวนอนต้ังจาก
พ้ืนดินข้ึนมารองรับระเบียงของตัววิหารใหญ ซ่ึงไมใชตะปูสักตัว ใชวิธีการเขาล่ิม 
เหมือนเรือนไทย วัดน้ีมีอายุเกาแกยิ่งกวากรุงเกียวโต กวา 1,200 ป มาแลว เปนท่ี
ประดิษฐานของเทพเอปสึ เทพเจาแหงความร่ํารวย ม่ังค่ัง , นมัสการพระโพธิสัตวอว
โลกิเตศวร, จากระเบียงแหงน้ีสามารถถายภาพ ณ จุดท่ีสวยท่ีสุดในกรุงเกียวโต 
มองเห็นวิวทิวทัศนของตัวเมืองเกียวโตไดงดงาม พรอมกับวิหารของวัดคิโยมิสึ และ
เชิญด่ืมน้ําศักด์ิสิทธ์ิสามสายอันเกิดข้ึนจากธรรมชาติที่ไหลมาจากเทือกเขา โดยเช่ือวา 
สายแรก รวย  สายสอง สวย-หลอ สายสาม แข็งแรง  จากน้ันเดินตามทาง สัมผัสกับ



 

 

รานคาญ่ีปุ�นตบแตงตามสมัยเอโดะ และ เลือกซ้ือสินคาพ้ืนเมือง ท่ีระลึกเก่ียวกับญ่ีปุ�น
ขนานแท อาทิ ขนมโมจิ ท่ีข้ึนช่ือที่สุดของญ่ีปุ�น มีใหทานไดเลือกชิมหลายหลากรส ไม
วาจะเปนไสถ่ัวแดงสูตรด้ังเดิม, ไสสตรอเบอรร่ี, ชอคโกแลต เปนตน หรือวาจะเปน
ชาเกียวโต, ตุกตาเกียวโต สัญลักษณท่ีโดงดังที่สุดในญ่ีปุ�น คือ เกอิชา  เปนตุกตาแตง
กายดวยชุดกิโมโนประจําชาติอยางเต็มรูปแบบซ่ึงควรคาแกเปนของฝากของที่ระลึกใน
ราคายอมเยาว, เคร่ืองเซรามิค ญ่ีปุ�น ทั้งกาน้ําชา ถวย ชาม ตางๆ และของที่ระลึก 
อีกมากมายนานาชนิด 

 
AEON MALL  นําทานเดินทางสู หางสรรพสินคาอิออน เพ่ือใหทานไดจับจายใชสอย ซ้ือของใช

และอาหารกอนเขาที่พัก โดยภายในเปนหางสรรพสินคาที่นิยมในหมูนักทองเท่ียว
ชาวตางชาติ ภายในตกแตงในรูปแบบที่ทันสมัยสไตลญี่ปุ�น มีรานคาที่หลากหลาย
มากกวา 150 รานจําหนายสินคาแฟช่ัน อาหารสดใหม และอุปกรณภายในบาน 
นอกจากน้ียังมีรานเส้ือผาแฟช่ันมากมาย เชน MUJI , 100 yen shop , Sanrio 
store , Capcom games arcade และซุปเปอรมารเกตขนาดใหญ เปนตน 

 



 

 

 
 

 
 
ค่ํา เพ่ือไมเปนการรบกวนเวลาของทาน 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 กิจกรรม

ถาดเล่ือนหิมะ ใหทุกทานไดอิสระเพลิดเพลินกับการสัมผัสเลนหิมะอยางเต็มที่ ** ไม
รวมอัตราคาเชาอุปกรณ, ชุดสําหรับเลนสกี เคร่ืองเลนทุกชนิด และคาข้ึนลิฟต ** การ
เขาลานสกีข้ึนอยูกับสภาพอากาศ ** 

กลางวัน  อาหารม้ือกลางวันคืนเงินเปน COUPON 1500 เยน 

 



 

 

SHIRAKAWAGO นําทานเดินทางสู หมูบานชิราคาวาโกะ ต้ังอยูในหุบเขาของจังหวัดกิฟุ 
ประเทศญี่ปุ�น ไดรับการข้ึนทะเบียนใหเปนมรดกโลกทางดานวัฒนธรรมโดยองคการ
ยูเนสโกเมื่อป 1995 ภายในหมูบานแหงน้ีมีวิวทิวทัศนท่ีสวยงาม บานแตละหลังเปน
บานสไตลxญ่ีปุ�นแบบด้ังเดิม ท่ีหลังคาบานเปนแนวสโลปคลายๆ กับมือคนท่ีกําลัง
พนมมืออยู หลังคาสรางจากคานไมที่แข็ง แรง จึงทนทานตอหิมะในฤดูหนาวไดอยางดี 
แถมมีหองใตหลังคาที่กวางขวางสําหรับเอาไวเล้ียงหนอนไหมอีกดวย คนในหมูบานน้ี
สวนใหญมีอาชีพเกษตรกร ทํานา เล้ียงไหม เสริมดวยการทองเท่ียวแบบพอเพียงเปน
หลัก 

 
 

 
TAKAYAMA SANMACHISUJI นําทานเดินทางสู ทาคายามา เปนเมืองท่ีมีการผสมผสาน

ระหวางเกียวโตกับขนมธรรมเนียมประเพณียุคเอโดะเขาดวยกัน ต้ังอยูบริเวณท่ีโอบ
ลอมไปดวยภูเขานอยใหญในจังหวัดกิฟุ ดํารงไวซ่ึงบรรยากาศและขนมธรรมเนียบ
ประเพณีแบบเมืองเกาแกไวไดเปนอยางดี เปรียบไดกับเมืองท่ีไดรับพรใหเต็มเปم�ยมไป
ดวยวัฒนธรรมอันดีงาม ยอนกลับไปในสมัยยุคเอโดะ (1603-1868) ทาคายามะน้ัน
แตกตางกับเมืองอ่ืนในญี่ปุ�นอยางชัดเจนเน่ืองจากความโดดเดนดานขนบธรรมเนียม
และวิวทิวทัศนที่สวยงาม พ้ืนท่ีบริเวณเมืองทาคายามะจึงถูกปกคลองโดยตรงจาก



 

 

รัฐบาลกลาง (บาคุฟุ) เพ่ือปกป�องและอนุรักษพ้ือที่บริเวณชายป�าน้ันเองเมืองทาคา
ยามา ซ่ึงยังคงความเปนบานเมืองแบบญี่ปุ�นด้ังเดิมอยางแทจริงนําทานชมสถานท่ี
สําคัญเมื่อคร้ังอดีต ที่ทําการเกาเมืองทาคายามา ใชเปนทั้งที่ทํางาน และที่อยูอาศัย
ของผูวาราชการจังหวัดฮิดะมาเปนเวลากวา 176 ป ภายใตการปกครองของโชกุนโตกุ
กาวา  ในสมัยเอะโดะ หรือกวา 300 ปที่แลว เปนท่ีทําการรัฐในยุคเอะโดะเพียงแหง
เดียวที่ขามพนยุคสมัยมาไดอยางสมบูรณ ซ่ึงภายในน้ีประกอบดวยบริเวณไตสวน
พิจารณาคดี หองขังนักโทษ โรงครัว และหองพักของเจาหนาท่ี ไมรวมคาเขาชมทาน
ละ  430 เยน  จากน้ันนําทานเดินชม  เขตเมืองเกาซันมาชิซึจิ ซึ่งเต็มไปดวย
บานเรือน และรานคานารัก ๆ ที่ยังคงอนุรักษแบบของบานในสมัยเอะโดะกวา 300 
ปกอน ใหทานไดเลือกซ้ือของที่ระลึกพื้นเมืองและเก็บเก่ียวบรรยากาศอันนาประทับใจ 
ไมวาจะเปนเหลาสาเก ซุปมิโสะชิรุ ตุกตาซารุโบะโบะ ซ่ึงเปนตุกตาตามความเช่ือของ
คนญ่ีปุ�นโบราณสมัยกอน 

GIFU  นําทานขาสูเมือง กิฟุ เปนเมืองหลวงของจังหวัดกิฟุ ประเทศญ่ีปุ�น ต้ังอยูทางทิศใต
ของจังหวัด ในอดีตมีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตรญ่ีปุ�นในสมัยเซงโงะกุ กลาวคือ
บรรดานักรบและไดเมียวสําคัญ เชน โอดะ โนะบุนะงะ ใชเมืองกิฟุท่ีมีทําเลที่ต้ังอยู
ก่ึงกลางของประเทศ ใชเปนฐานในการรวบรวมและปกครองแผนดินญ่ีปุ�น นําทาน
เดินทางสู ณ หางสรรพสินคาขนาดใหญ หางอิออน จัสโก  ใหทานไดเลือกทาน หรือ
เลือกซ้ือสินคาท่ีเปนแบรนดญีปุ�น อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม  รานคา 100 เยน 
และ หากทานใดหลงไหลในรสชาดของคิทแคทชาเขียวสามารถหาซ้ือไดที่น่ีไดเลย 

 
ค่ํา เพ่ือไมเปนการรบกวนเวลาของทาน 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) ซ่ึงถือไดวาเปน

สัญลักษณของเมือง สัมผัสความย่ิงใหญและชมนิทรรศการท่ีจัดแสดงอยูภายใน ซ่ึง
เลาถึงความเปนมาของปราสาท รวมท้ังประวัติและขาวของเคร่ืองใช ตางๆของโชกุน 
ฮิเดโยชิโตโยโตมิ ผูมีคําส่ังใหกอสรางปราสาทแหงน้ี   



 

 

 
กลางวัน     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
DUTY FREE นําทานเดินทางสูรานคาปลอดภาษี ชอปปم�งสินคาเคร่ืองสําอางค อาหารเสริม 

เคร่ืองประดับคุณภาพดี 
SHINSAIBASHI นําทานเดินทางสู ยานชินไซบาชิ ยานชอปปم�งช่ือดังของนคร โอซากา ภายใน

ยานน้ีมีรานคาเกาแกปะปนไปกับรานคาอันทันสมัย และสินคาหลากหลายรูปแบบทั้ง
สําหรับเด็ก และผูใหญ ซ่ึงยานน้ีถือวาเปนยานแสงสี และบันเทิงช้ันนําแหงหน่ึงของ
นครโอซากา อีกทั้งยังมีรานอาหารทะเลข้ึนช่ือมากมาย ซ่ึงเสนหอยางหน่ึงคือ ทุกราน
จะประดับประดารานของตนดวยแสงไฟนีออนซ่ึงดัดทําใหเปนรูปปู กุง และปลาหมึก 
ซ่ึงนักทองเที่ยวใหความสนใจและแวะถายรูปกันเปนที่ระลึกอยางมาก และรานคาทุก
แหง จะพยายามสรางจุดเดนใหแกรานของตนใหไดมากที่สุด เพ่ือดึงดูดลูกคาใหเขามา
ใชบริการ สัญลักษณเดนของยานน้ีคือ ตึกรูปเคร่ืองหมายการคาของ  กูลิโกะ 
ผลิตภัณฑขนมช่ือดังจากญ่ีปุ�นน่ันเอง 



 

 

 
 

 
RINKU OUTLET นําทานเดินทางสู ริงกุ เอาทเล็ท แหลงชอปปم�งใหญใกลกับสนามบินคันไซ ให

ทานเพลิดเพลินกับการเลือกซ้ือสินคา “แบรนดเนม” ช่ือดังหลากหลายและสินคาดี
ราคาพิเศษ อาทิ เคร่ืองสําอาง, เคร่ืองประดับ, เส้ือผา, กระเป�า, รองเทาอุปกรณกีฬา, 
เคร่ืองใชไฟฟ�า และยังเปนแหลงรวมสินคาแบรนดญ่ีปุ�นโกอินเตอรมากมายกับคอล
เลคช่ันเส้ือผาลาสุด อาทิ  MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia 
Rowley,  Diffusione Tessile ฯลฯ พรอมทั้งเลือกซ้ือกระเป�าไฮไซ Bally, 
Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armani ฯลฯ หรือจะเลือกดูเคร่ืองประดับ 
และนาฬิกาหรูอยาง Tag Heuer, Agete, S.T.Dupont, Tasaki ฯลฯ รวมไปถึง
รองเทาแฟช่ัน Hush Puppies, Scotch Grain, Skechers, Hogan ฯลฯ หรือ
เลือกซ้ือสินคาสําหรับคุณหนู  Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids, Miki 
House และสินคาอ่ืนๆอีกมากมาย ใหทานไดเลือกชอปปم�งตามอัธยาศัย  



 

 

 
 

 
 
ค่ํา  อิสระอาหารค่ําเพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว 

ไดเวลาอันสมควรนําทานสู สนามบินคันไซ เพ่ือเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ 
23.55  นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสาย

การบิน Air Asia X เที่ยวบินท่ี XJ611 ไมมีบริการอาหาร และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 
ใชเวลาบินประมาณ 6 ช่ัวโมง 

DAY5 
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)                                                                               (-/-/-) 
04.00 เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ 

พรอมกับความประทับใจ 
****************************************************************** 

 



 

 

** หากลูกคาทานใดที่จําเปนตองออกต๋ัวภายใน (ต๋ัวเครื่องบิน , ต๋ัวรถทัวร , ต๋ัวรถไฟ) กรุณา
สอบถามเจาหนาของบริษัท ทุกครั้งกอนทําการออกต๋ัวเน่ืองจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบิน
ภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวรทั้งน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง ** 

อัตราคาบริการ 

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 
เพ่ิม 

อัตรา หอง
ละ 

ไมใชต๋ัว
เคร่ืองบิน

อัตรา  
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 

 
** อัตราน้ียังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถ่ิน ตามธรรมเนียม 
1,500 บาท ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ 
วันเดินทางกลับ (Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึง
พอใจของทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ท่ี
สนามบิน ในวันเช็คอิน ** 
 
** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 10,000 บาท ** 
(ไมมีที่น่ังบนเคร่ืองบิน) 
 
** ทานที่ถือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงคเดินทางไป เพ่ือการทองเท่ียว ประเทศญ่ีปุ�น 
ไมจําเปนตองย่ืนขอวีซา โดยสามารถพํานักไดไมเกิน 15 วัน ตอคร้ัง ** 
 



 

 

** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ อัตราน้ีเฉพาะนักทองเท่ียว ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน กรณีถือ
หนังสือเดินทางตางประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เรียกเก็บคาธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทัวร 
ทานละ 100 USD. หรือ (เปนเงินไทยประมาณ 3,200 บาท) 
 
อัตราคาบริการน้ี รวม 
 คาบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ต๋ัว) ไป และ กลับพรอมคณะ ช้ันประหยัด (Economy 

Class) รวมถึงคาภาษี  สนามบินและคาภาษีน้ํามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด 
Upgrade หรือ เปล่ียนแปลงบัตรโดยสาร ไมวาเที่ยวใด เที่ยวหน่ึง กรุณาติดตอเจาหนาที่
เปนกรณีพิเศษ โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชต๋ัวเครื่องบิน ตามท่ีตามท่ีตาราง
อัตราคาบริการระบุ 

 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน สายการบิน Air Asia X 
อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระ ลงใตทองเคร่ืองบิน โดยมีน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) 
และ ถือข้ึนเคร่ืองบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนช้ิน แตทั้งน้ีเจาหนาท่ีจะ
พิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเง่ือนไขของสายการบิน) ** 

 คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ) 
 คาโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการท่ีระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงาน

เทรดแฟร การแขงขันกีฬา  
หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีทําใหโรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเปนเมืองใกลเคียงแทน อางอิงมาตรฐานคุณภาพและความ
เหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไมรวมจะช้ีแจงแตละสถานที่ใน
โปรแกรม 

 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงตามความ
เหมาะสม    

 คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 
1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)  
 

อัตราคาบริการน้ี ไมรวม 
× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 

เคร่ืองด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุในรายการ 
× คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,500 บาท 

ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วัน



 

 

เดินทางกลับ (Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึง
พอใจของทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ท่ี
สนามบิน ในวันเช็คอิน 

× คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  

× คาธรรมเนียมการจองที่น่ังบนเคร่ืองบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทํา
ได ท้ังน้ีข้ึนอยูกับสายการบิน และ รุของเคร่ืองบินแตละไฟลทท่ีใชบิน ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลง
ไดอยูที่สายการบินเปนผูกําหนด 

× คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบินไป
แลว 

× ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนาม
บริษัท 

 
เง่ือนไขการจอง และ การชําระเงิน 
 กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง มัดจําทานละ 15,000 

บาท และตัดที่น่ังการจองภายใน 2 วัน ตัวอยางเชน ทานจองวันน้ี กรุณาชําระเงินใน2วัน
ถัดไป กอนเวลา 16.00 น. เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับ
ยอดเงินตามเวลาที่กําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม 
ทานจําเปนตองทําจองเขามาใหม น่ันหมายถึงวา กรณีท่ีมีคิวรอ (Waiting List) ก็จะให
สิทธิ์ไปตามระบบ ตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีท่ีน่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด  

 กรณีลูกคาเดินทางไมได สามารถเปล่ียนช่ือคนเดินทางได กอนเดินทาง 7 วัน ขอสงวน
สิทธิ์ไมคืนคาใชจายใดๆในกรณีที่ไมสามารถหาคนมาแทนได 

 
เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
 ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 

ของคาบริการที่ชําระแลว 
** ยกเวน พีเรียดท่ีมีวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอน
เดินทาง ** 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่
ชําระแลว 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาบริการที่
ชําระมาแลวทั้งหมดทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลว



 

 

เน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองท่ีน่ังต๋ัวเคร่ืองบิน 
การจองที่พัก ฯลฯ 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหน่ึงใหทานไดไมวากรณี
ใดๆทั้งส้ิน เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ 

 กรณีตองการเปล่ียนแปลงผูเดินทาง (เปล่ียนช่ือ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา 
อยางนอย 7 วัน กอนออนออกเดินทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาที่ออกเอกสารเรียบรอย
แลว ไมวาสวนใดสวนหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง
ท้ังหมด ท้ังน้ีข้ึนอยูกับชวงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เปน
สําคัญดวย กรุณาสอบถามกับเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 

 กรณีตองการเปล่ียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เล่ือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการหักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ท่ีเกิดข้ึนจริงสําหรับการดําเนินการจองคร้ังแรก 
ตามจํานวนคร้ังท่ีเปล่ียนแปลง ไมวากรณีใดๆทั้งส้ิน 

 
เง่ือนไขสําคัญอ่ืนๆท่ีทานควรทราบกอนการเดินทาง 
 คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีข้ึนต่ํา อยางนอย 30 ทาน หากต่ํากวา

กําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิม
เพ่ือใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพ่ือใหทุกทานเดินทางตามความ
ประสงคตอไป  

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืน
ตอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนการเดินทางใหมอีกคร้ัง 
ท้ังน้ี กอนคอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษทุกคร้ังหากทานลางาน
แลวไมสามารถเปล่ียนแปลงได 

 กรณีท่ีทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เชน ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัว
รถทัวร , ต๋ัวรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพ่ือยืนยันกับเจาหนาท่ีกอนทุกคร้ัง และควรจอง
บัตรโดยสารภายในที่สามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีที่สายการบิน
อาจมีการปรับเปล่ียนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีข้ึนอยูกับ
ฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทาน้ัน ส่ิงสําคัญ ทาน
จําเปนตองมาถึงสนามบินเพ่ือเช็คอินกอนเคร่ืองบิน อยางนอย 3 ช่ัวโมง โดยในสวนน้ี
หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดข้ึนใดๆ
ท้ังส้ิน   

 กรณีท่ีทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาที่
เปนกรณีพิเศษ 



 

 

- กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) 
กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือต้ังแตที่ทานเร่ิมจองทัวร เพ่ือให
ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพ่ือจัดเตรียมลวงหนา กรณีมีคาใชจายเพ่ิมเติม 
ทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงท่ีเกิดข้ึนกับผูเดินทาง  

 กรุณาสงรายช่ือผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับ
เจาหนาท่ีหลังจากชําระเงินกรณีที่ทานเดินทางเปนครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจง
รายนามคูนอนกับเจาหนาที่ใหทราบ 

 กรณีท่ีออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวนหน่ึง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของ
หนังสือเดินทางใหทางบริษัทเพ่ือใชในการออกบัตรโดยสาร 

 หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมาย
และเตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 3 หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง 

 อัตราทัวรน้ี เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเคร่ืองบินแบบหมูคณะ (ต๋ัวกรุป) ทานจะไม
สามารถเล่ือนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตาม
กําหนดการเทาน้ัน หากตองการเปล่ียนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 

 ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาที่ไมรูจักกันมากอน เชน กรณีที่ทานเดินทาง 
1 ทาน จําเปนตองชําระคาหองพักเด่ียวตามท่ีระบุ 

 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วัน
กลับ  

 การใหทิปถือเปนธรรมเนียมปฏิบัติสําหรับนักทองเที่ยวท่ีเดินทางไปตางประเทศ โดยผู
ใหบริการจะตองหวังสินน้ําใจเล็กๆนอยๆ เปนเร่ืองปกติ จึงรบกวนใหทานเตรียม
คาใชจายในสวนน้ีเพ่ือมอบใหเล็กๆนอยๆ ตามความเหมาะสม 

- ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ ส่ีโมงเย็นก็จะเร่ิม
มืดแลว สถานที่ทองเที่ยวตางๆ จะปดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควร
เผ่ือเวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานที่ทองเท่ียวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจล่ืนได
ตองใชความระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาที่สามารถเดินบนหิมะได 
แวนกันแดดควร เม่ือแสงแดดกระทบหิมะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตา
ได 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปล่ียนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล 
สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การลาชาของสายการบิน เง่ือนไขการใหบริการ
ของรถในแตละประเทศ เปนตน โดยสวนน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปน
สําคัญ หากกรณีที่จําเปนจะตองมีคาใชจายเพ่ิม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา 



 

 

- เน่ืองจากการเดินทางทองเที่ยวในคร้ังน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทน
ในตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธ์ิ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน 
หรือ สวนใดสวนหน่ึงท่ีทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานที่
ทองเที่ยวใดที่ไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน
การไมสามารถคืนคาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการ
จองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาท้ังหมดแลว 

- กรณีท่ีทานถูกปฎเิสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาใชจาย
ท่ีจะเกิดข้ึนตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใด
สวนหน่ึง 

- หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ 
หนังสือเดินทาง  
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนา
ใดหนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลม
หนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งส้ิน ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ีดานตรวจ
คนออก และ เขาเมือง มีสิทธ์ิไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังน้ันกรุณาตรวจสอบ 
และ ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณี
ชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบับ
ใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด เพ่ือ
ยืนยันการเปล่ียนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอย
แลว กรณีที่ยังไมแ (ต๋ัวเคร่ืองบิน) ทานสามารถเปล่ียนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออก
บัตรโดยสาร (ต๋ัวเคร่ืองบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บ
คาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมด ซ่ึงโดยสวนใหญต๋ัวเคร่ืองบินแบบกรุปจะออกกอนออก
เดินทางประมาณ 14-20 วัน ท้ังน้ีข้ึนอยูกับกระบวนการและข้ันตอนของแตละคณะ 

- เก่ียวกับท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตรา
พิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกที่น่ังบนเคร่ืองบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน 
กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดใหทานไดน่ังดวยกัน หรือ ใกล
กันใหมากท่ีสุด  

- ขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับหองพักในโรงแรมท่ีพัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแต
ละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองพักเด่ียว (Single) และหองคู 
(Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน (Triple) จะแตกตางกัน บางโรงแรม 
หองพักแตละแบบอาจจะอยูคนละช้ันกัน (ไมติดกันเสมอไป) 



 

 

- กรณีท่ีทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆ
ท้ังส้ิน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงทั้งส้ิน 

- ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับ
ข้ึนกอนวันเดินทาง  

- มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆท้ังส้ินแทน
บริษัทผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

- บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการ
บิน , การยกเลิกบิน , การประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ 
, การนําส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท  

- บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายระหวางการ
เดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณี
ทานลืมส่ิงของไวที่โรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามที่ทานตองการ  

- รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากได
สํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึง
อาจจะปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม 

 
*เม่ือทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเง่ือนไข
ขอตกลงท้ังหมดน้ีแลว* 

** ขอขอบพระคุณทุกทาน ที่มอบความไววางใจ ใหเราบริการ ** 
 
 


