
 

 

รหัสทัวร GS25 2000031 
ทัวรญี่ปุ�น โอซากา โกเบ เกียวโต OSAKA SAKURA UMAMI   6D 4N (XJ) 
โอซากา – โกเบ –  แชออนเซ็น ARIMA ONSEN –  ปราสาทฮิเมจิ – ช็อปปم�ง  OUT LETS –  
วาคายามา – เจาแมกวนอิมพันมือ - Porto Europa – ตลาดปลาคุโรชิโอ – ปราสาทโอซากา  - 
ชมซากรุะริมแมน้ําโอคาวา – DUTY FREE – ช็อปปم�งชินไซบาชิ - เกียวโต – ชมซากุระริมแมน้ํา
คาโมะ – วดัคิโยมิสึ – วัดนันเซนจิ – ศาลเจาเฮอัน – สนามบินคันไซ  

 



 

 

บินดวยสายการบิน แอรเอเชียเอ็กซ (XJ) : ข้ึนเครื่องท่ีสนามบินดอนเมือง (DMK) 
 

XJ610 DMK(กรุงเทพ) – KIX (โอซากา) 14.10-21.55 
XJ611 KIX(โอซากา) - DMK(กรุงเทพ) 23.55-04.00+1 

 
**โหลดกระเป�าสัมภาระโดยน้ําหนักไมเกนิ 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถอืข้ึนเครื่องบินไดน้ําหนักไมเกิน 

7 ก.ก. ** 
 

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

อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ อาคาร 1 ช้ัน 3 เคานเตอรเช็คอิน หมายเลข 3 - 
4 สายการบิน Air Asia X โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวย
ความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพื่อเตรียมความ
พรอมกอนออกเดินทาง  

                ** ทานสามารถโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบินโดยมีนํ้าหนักไมเกิน 20 
ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินไดนํ้าหนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนชิ้น แต
ท้ังน้ีเจาหนาที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) 
กรณีตองการซื้อนํ้าหนักกระเป�าสัมภาระโหลดลงใตทองเครื่องบินเพิ่ม จําเปนตองมี
คาใชจายเพ่ิมเติม ** 

14.10 นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซากา ประเทศญี่ปุ�น โดยสายการ
บิน Air Asia X เที่ยวบินที่ XJ610 ไมมีบริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง 
ใชเวลาบินประมาณ 6 ช่ัวโมง 

 



 

 

21.55 เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซากา ประเทศญี่ปุ�น 
                ** ตามเวลาทองถิ่น เร็วกวาเมืองไทยประมาณ 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทาน

เพื ่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา **  ทุกทานผานขั้นตอนการตรวจหนังสือ
เดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบรอย นําเขาสูท่ีพัก 

ที่พัก        ROUTE INN KISHIWADA EKIMAE , OSAKA หรือเทียบเทา   
 
DAY 2        โอซากา – โกเบ –  แชออนเซ็น ARIMA ONSEN –  ปราสาทฮิเมจิ – ช็อปปم�ง  

OUT LETS – โอซากา  
 
เชา บริการอาหารเชา  ณ  หองอาหารของโรงแรม  

KOBE นําทานเดินทางสู เมืองโกเบ เปนเมืองทา การคาและอุตสาหรกรรมที่สําคัญ
เมืองหน่ึงของญี่ปุ�น ทําใหมีความหลากหลายของเช้ือชาติและวัฒนธรรมของผูคนท่ีมา
รวมกันอยูที่นี่ โกเบจึงเปนอีกเมืองหนึ่งที่มีความพิเศษที่เกิดจากการผสมผสานนี้ ไม
เหมือนที่อื่นๆ และแมวาจะเพิ่งประสบกับเหตุแผนดินไหวครั้งรุนแรงเมื่อป 1995 แต
ก็สามารถกลับมากาวหนา และรุงเรืองภายในเวลาอันรวดเร็ว โกเบเปนเมืองที่ไดรับ
ความนิยมจากนักทองเที่ยวทั้งชาวญี่ปุ�นและชาวตางชาติ ไมใชแคจากการหลอมรวม
วัฒนธรรมเทานั้น แตยังมีสภาพภูมิประเทศที่นาสนใจมากอีกดวย เชน มีดานหนาที่
ติดทะเลกวางใหญและดานหลังที่เปนเทือกเขาสูง ทําใหมีแหลงทองเที่ยวที่สวยงาม
มากมาย 
 

 



 

 

                ARIMA ONSEN นําทานเดินทางสู บอนํ้าพุรอนอะริมะ เปนอีกหนึ่งแลนดมารกที่
สําคัญท่ีต้ังอยูที่เมืองโกเบ ใน ถึงแมในญี่ปุ�นจะมีเปนรอยๆพันๆแหงแตบอกเลยวาบอ
นํ้าพุรอนอะริมะแหงนี ้นั้นไมธรรมดา เนื ่องจากถือวาเปนหนึ่งในบอนํ้าพุรอนที่มี
ช่ือเสียงเกาแกที่สุดในญี่ปุ�นดวยประวัติศาสตรยาวนานกวา 1,000 ป โดยจะมีบอท่ีวา
ไดวาเปนไฮไลทของท่ีน่ี บอทองท่ีมีสีแดงสนิมที่เรียกไดวาเปนเอกลักษณของท่ีน่ีเลยก็
วาได รวมไปถึงบอเงินที่ลักษณะนํ้าจะใสๆไมมีสีอื่นๆเจือปน และใหลูกคาไดอิสระใน
การแชเทา 

กลางวัน     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 

 
                
 HIMEJI CASTLE นําทานเดินทางสู ปราสาทฮิเมจิ แหงนี้มีอายุยาวนานกวา 400 ป และคง

สภาพเดิมไดดีที่สุดเพราะไมเคยไดรับความเสียหายจากสงครามหรือภัยธรรมชาติ
ใดๆ เลย ตัวปราสาทมีสถาปตยกรรมอันโดดเดนและซับซอนเรียกวา Coalition 
Style Donjon ซึ่งเปนแหงเดียวในญี่ปุ�น สรางขึ้นโดยใชไมท้ังหมด มีเพียงสวนของ
ป�อมและกําแพงตางๆ เทานั้นที่สรางจากหิน นอกจากนั้นในชวงฤดูใบไมผลิตนซากุระ
จํานวน 1,000 ตนภายในปราสาทฮิเมจิ ยังบานสะพรั่งตอนรับนักทองเท่ียวท่ีเดินทาง
มาชมความงามของดอกซากุระท่ีญี่ปุ�นในปราสาทแหงน้ีอีกดวย 



 

 

                KOBE OUTLET  นําทานช็อปปم�ง โกเบ เอาทเล็ท นํา ศูนยรวมสินคาแบรนดเนม
ทั้ง Street Brand ที ่ยิ ่งใหญ ใหทานไดอิสระชอปป  งอยางจุใจ เชน MICHEL�م
KLEIN, MORGAN , ELLE , CYNTHIA ROWLEY , DIFFUSIONE TESSILE 
, BALLY, PRADA , GUCCI , DIESEL ,TUMI , GAP , ARMANY ,TAG 
HEUER , AGETE , S.T.DUPONT , TASAKI , LONGINES , HUSH PUPPIES 
, SCOTCH GRAIN , SKECHERS, HOGAN , AIGLE , BANDAI 
ASOBI,HAKKA KIDSเปนตน 

คํ่า เพ่ือไมเปนการรบกวนเวลาของทาน อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก       CHISUN INN HONMACHI , HIKONE หรือเทียบเทา   
 

DAY 3      โอซากา – วาคายามา – เจาแมกวนอิมพันมือ - Porto Europa – ตลาดปลาคุ
โรชิโอ – ปราสาทโอซากา  - ชมซากุระริมแมน้ําโอคาวา – DUTY FREE – ช็อป
ปم�งชินไซบาชิ 

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 

 
                 
                KIMIIDERA TEMPLE นําทานไหวสักการะเจาแมกวนอิมที่ วัดคิมิอิเดระ เปนวัด

ของศาสนาพุทธในจังหวัดวาคายามะ ถูกคนพบในป770 มันเปนหนึ่งวัดของถนน
แสวงบุญคันนอนและผูแสวงบุญจํานวนมากมาเยี่ยมชมตลอดทั้งป ประตูของวัด,
หอคอยของวัดและภาพไมของคันนอนไดรับเลือกใหเปนทรัพยสินทางวัฒนธรรมที่



 

 

สําคัญ คุณตองปนขึ้นไปบนบันไดหินชัน231ขั้นเพื่อไปยังหอหลัก บันไดนี้เรียกวา
ความลาดชันของการแตงงาน พูดกันวาผูชายที่ขึ้นไปบนบันไดทุกขั้นจะรวมเปนหน่ึง
เดียวกับคนที่เขารัก ตนดอกซากุระ500ตนในสนามของวัดพูดกันวาจะเบงบานเร็ว
ที่สุดในเขตคันไซ ดังนั้นจึงมีผูแสวงบุญจํานวนมากมาเยี่ยมชมมันเสมอ ชื่อของวัดมา
จากบอนํ้าสามบอคือ Kisshosui, YoryusuiและShojosuiในบริเวณนั้น พวกมัน
ยังรวมอยูในแหลงน้ําท่ีดีที่สุด100แหงของญี่ปุ�น 

 

 
                 
                PORTO EUROPA & KUROSHIO MARKET สวนสนุกพอรโตยูโรป�า เปนสวน

หนึ่งของสวนสนุก มารีนาซิตี้ บรรยากาศภายในพอรโต ยูโรป�านั้นเต็มไปดวยกลุม
อาคารตางๆที่ถูกสรางขึ้นในสไตลยุโรปยุคกลาง มีท้ังปราสาทขนาดยอม หอนาฬิกา 
ทางเดินและขั้นบันไดที่ปูดวยหิน รวมไปถึงลานนํ้าพุ จนไมวาจะมองหรือถายรูปจาก
มุมไหนก็เต็มไปดวยกลิ่นอายของความยอนยุคและความคลาสสิคแบบยุโรป นอกจาก

PORTO EUROPA 



 

 

ความสวยงามของพอรโต ยูโรป�าแลว พื้นที่อื่นๆของสวนสนุกมารีนา ซิตี้เองกม็ีความ
นาสนใจไมแพกัน ซึ่งแมจะไดชื่อวาเปนสวนสนุกที่มีเคร่ืองเลนมากมาย แตก็ยังเต็มไป
ดวยแหลงทองเที่ยวที่หลายคนอาจคาดไมถึง เชน ตลาดปลาคุโรชิโอะ  ท่ีสามารถลิ้ม
รสความอรอยของอาหารทะเลสดๆหลากหลายเมนู ตลาดผลไมท่ีจําหนายผลไมนานา
ชนิดในแตละฤดูกาล และยังมีบอออนเซ็นทั้งในรมและกลางแจงใหลงไปแชพรอมกับ
ชมวิวอันสวยงามของทองทะเลรอบๆไปพรอมกัน  

 

 
 
กลางวัน  อิสระอาหารกลางวันพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว  
 

 
 
               OSAKA CASTLE นําทานเดินทางสู ปราสาทโอซากา (ไมรวมคาเขาปราสาท) ซึ่ง

ถือไดวาเปนสัญลักษณของเมือง สัมผัสความยิ่งใหญและชมนิทรรศการที่จัดแสดงอยู



 

 

ภายใน ซึ่งเลาถึงความเปนมาของปราสาท รวมทั้งประวัติและขาวของเคร่ืองใช ตางๆ
ของโชกุน ฮิเดโยชิโตโยโตมิ ผูมีคําส่ังใหกอสรางปราสาทแหงน้ี  

 

 
 
               OKAWA RIVER นําทานเดินชมและถายรูปซากุระริม  แมนํ้าโอคาวา ที่ไหลผาน

ดานหนาของปราสาทโอซากา และยังเปนที่ตั้งของจุดชมซากุระริมแมนํ้าขึ้นชื่อสอง
แหงคือ สวน เคมะซากุระโนะมิยะ บนฝم�งของเขต Kitaโดยเฉพาะชวงระหวางสะพาน 
Tenmabashi จนถึงสะพาน Sakuranomiyabashi จะมีตนซากุระถึงประมาณ 
4,800 ตน ทําใหมีผูมาชมความงามของดอกซากุระอยางเนืองแนนทั้งกลางวันและ
กลางคืน สวนเคมะซากุระโนะมิยะ เปนสวนสาธารณะกวางขวางยาวถึง 4.2 กิโลเมตร
ที ่ครอบคลุมทั ้ง 2 ฝ งแมน�م ํ ้าโอกาวะ ริมแมนํ ้าทางฝ งขวานั�م ้นเรียงรายไปดวย
สถาปตยกรรมตนยุคเมจิ เชน โรงกษาปณ และ เซ็มปุคัง (Senpukan) อาคารแบบ
ตะวันตกที่เกาแกที่สุดในโอซากาเสนหของที่นี่อยูที่เมื่อยางเขาสูฤดูดอกซากุระบาน 
ถนนที่ขนาบไปดวยตนซากุระจะถูกยอมไปดวยสีชมพูสดใส ทําใหเราสามารถชม
ทัศนียภาพของแมนํ้าอันสวยงามได และสามารถเพลิดเพลินกับเรือสําราญชมดอกไม
ริมแมนํ้าโอกาวะไดดวย **กรณีซากุระรวงหมดแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ใน
การพาทุกทาน ไปที่ตลาดปลาคุโรมงแทน ** 



 

 

                DUTY FREE นําทานเดินทางสูรานคาปลอดภาษี ชอปปم�งสินคาเครื ่องสําอางค 
อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดี 

               SHINSAIBASHI นําทานเดินทางสู ยานชินไซบาชิ ยานชอปปم�งชื่อดังของนคร โอ
ซากา ภายในยานนี ้ม ีร านคาเก าแกปะปนไปกับรานคาอันทันสมัย และสินคา
หลากหลายรูปแบบทั้งสําหรับเด็ก และผูใหญ ซึ ่งยานนี้ถือวาเปนยานแสงสี และ
บันเทิงชั้นนําแหงหนึ่งของนครโอซากา อีกทั้งยังมีรานอาหารทะเลขึ้นชื่อมากมาย ซึ่ง
เสนหอยางหนึ่งคือ ทุกรานจะประดับประดารานของตนดวยแสงไฟนีออนซึ่งดัดทําให
เปนรูปปู กุง และปลาหมึก ซึ่งนักทองเที่ยวใหความสนใจและแวะถายรูปกันเปนที่
ระลึกอยางมาก และรานคาทุกแหง จะพยายามสรางจุดเดนใหแกรานของตนใหได
มากที่สุด เพื่อดึงดูดลูกคาใหเขามาใชบริการ สัญลักษณเดนของยานนี้คือ ตึกรูป
เครื่องหมายการคาของ  กูลิโกะ ผลิตภัณฑขนมช่ือดังจากญี่ปุ�นน่ันเอง 

 

 
 
คํ่า เพ่ือไมเปนการรบกวนเวลาของทาน อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ทีพั่ก   CHISUN INN HONMACHI , HIKONE หรือเทียบเทา   
 
 
 
 
 



 

 

DAY 4      อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวรยูนิเวอรแซล ตามอัธยาศัย      
 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 อิสระตามอัธยาศัยใหทานเลือกชอปปم�งตามยานดังของมหานครโอซากา โดยการน่ัง

รถไฟ (ไมรวมคารถไฟ) ทานสามารถนั่งรถไฟ JR เพื ่อเดินทางเที ่ยวในแหลง
ทองเที่ยวช่ือดัง อาท ิ

 - ชินไซบาชิ ยานชอปปم�งชื่อดังของนครโอซากา ภายในยานน้ีมีรานคาเกาแกปะปนไป
กับรานคาอันทันสมัย และสินคาหลากหลายรูปแบบทั้งสําหรับเด็ก และผูใหญ ซึ่งยาน
นี ้ถ ือวาเปนยานแสงสี และบันเทิงชั้นนําแหงหนึ ่งของนครโอซากา อีกทั้งยังมี
รานอาหารทะเลขึ้นชื่อมากมาย ซึ่งเสนหอยางหนึ่งคือ ทุกรานจะประดับประดาราน
ของตนดวยแสงไฟนีออนซึ่งดัดทําใหเปนรูปปู กุง และปลาหมึก ซึ่งนักทองเที่ยวให
ความสนใจและแวะถายรูปกันเปนที่ระลึกอยางมาก และรานคาทุกแหง จะพยายาม
สรางจุดเดนใหแกรานของตนใหไดมากที่สุด เพื่อดึงดูดลูกคาใหเขามาใชบริการ 
สัญลักษณเดนของยานนี้คือ ตึกรูปเครื่องหมายการคาของ กูลิโกะ ผลิตภัณฑขนมช่ือ
ดังจากญี่ปุ�นน่ันเอง 

 

 



 

 

                -  โอซากา อะควอเรี่ยม เปนพิพิธภัณฑสัตวนํ้าในรมที่ใหญที่สุดในโลก ทานจะได
พบกับปลาฉลามวาฬที่มีขนาดใหญที่หาชมไดยาก, แลวเฮฮากับหนาตาของปลา
แสงอาทิตย ที่มีขนาดตัวใหญราคาประเมินมิไดและเพลินตากับสัตวมีชีวิตใตนํ้านานา
ชนิดจากท่ัวทุกมุมโลก อาทิเชน ปลาโลมา, ปูแมงมุม, นาคทะเล, นกเพนกวิน เปนตน  

 -  วัดชิเท็นโนจิ วัดท่ีมีอายุเกาแกท่ีสุดของเมืองโอซากาประมาณ 1,400 ป และเปน
พุทธสถานแหงแรกในญี่ปุ�น โดยมีจุดเดนอยูที่ เจดีย 5 ชั้นอันวิจิตร สรางตามแบบ
สถาปตยกรรมสมัย อาซุกะ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปหลายองค 

 
 - หรือทานที่สนใจเดินทางสู ยูนิเวอรแซล สตูดิโอ รวมสนุกทาทายกับเครื่องเลน

หลากหลายชนิดต่ืนเตนระทึกใจจากหนังดังที่ทานช่ืนชอบ เชน ฉากเพลิงไหมจากเรื่อง 
“แบ็คดราฟท”ลองเรือผจญภัยกับไดโนเสารจากเรื่อง“จูราสสิคพารค” นั่งเรือเพื่อพบ
กับความนาสะพรึงกลัวเหมือนอยู ในเหตุการณจริงกับ “จอว” ใชทุนสรางมหาศาล
กวา 1,500 ลานเยน (เฉพาะจอว)  และสนุกสนานไปกับเครื่องเลนภาคใหมของ “สไป
เดอรแมน” ที่รอใหทานพิสูจนความมันส พรอมทั้งพบกับโซนใหม “วันเดอรแลนด” 
เปนโซนสวนสนุกสไตลครอบครัวใหทานไดเพลิดเพลินกับตัวการตูนสุดนารักช่ือดัง
ของญี่ปุ�น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street หรือสนุกสนานกับโซนใหม 
The Wizarding World of Harry Potter ที่สรางเพื่อเอาใจเหลาสาวกของแฮรรี่
พอตเตอร ใหทานไดเขาไปสัมผัสบรรยากาศของ โลกเวทมนตรในฉากตางๆ จาก



 

 

ภาพยนตร อาทิ ปราสาทฮอกวอต เพลิดเพลินกับการสํารวจหองเรียนเวทมนตรคาถา 
ยานฮอกมีท รานขายของแปลกประหลาดของเหลาพอมดและแมมดทั้งหลาย และที่
ไมควรพลาดชิมคือ บัตเตอรเบียร เครื่องดื่มที่ไดรับความนิยมในโลกของพอมดและ
แมมดแหงนี้ [ไมมีแอลกฮอล] และที ่พลาดไมไดคือในโซนนี ้ที ่ถือวาเปนสถานที่
ทองเทีย่วที่ดีท่ีสุดของโลก คือโซน Harry Potter and the Forbidden Journey 
ที่มีการสรางดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการถายภาพ 4K ที่จะสรางความตื่นเตนเรา
ใจใหทานเสมือนทานไดเดินทางทองโลกเวทมนตรไปกับแฮรรี่พอตเตอรเลยทีเดียว 
ใหทานไดสนุกสนานตอกับเครื่องเลนนานาชนิดอยางจุใจ  
เพ่ือไมเปนการรบกวนเวลาของทาน อิสระอาหารเท่ียง และอาหารค่ําตามอัธยาศัย 

  ที่พัก      CHISUN INN HONMACHI , HIKONE หรือเทียบเทา   
 

DAY 5      โอซากา – เกียวโต – ชมซากุระริมแมนํ้าคาโมะ – วัดคิโยมิสึ – วัดนันเซนจิ – 
ศาลเจาเฮอัน – สนามบินคันไซ 

 
เชา บริการอาหารเชา  ณ  หองอาหารของโรงแรม  
                     KYOTO นําทานเดินทางสู  เมืองเกียวโต เมืองหลวงเกาของญี่ปุ �นมานานกวา 

1,000 ป ถูกขนานนามใหวาเปน “เมืองมรดกโลกสุดยิ่งใหญ” จากการที่ภายในเมือง
มีสิ่งปลูกสรางตามวัฒนธรรมที่เกาแกแสนลํ้าคาจนไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดก
ของยูเนสโกมากที่สุดแหงหนึ่งในโลก  ที่สําคัญเมืองนี้ในอดีตยังเคยเปนเมืองหลวง
ของญี่ปุ�นกอนจะถูกยายไปยังเมืองโตเกียว สิ่งเหลานี้นี้เองเลยทําใหมีแหลงทองเที่ยว
ทางวัฒนธรรมมากมาย รวมถึงจุดชมซากุระที่สวยงามมากดวยเชนกัน สําหรับความ
สวยงามของซากุระของท่ีน่ี ก็ตองบอกเลยวาดีงาม เพราะมีจุดที่เราสามารถใกลชิดกบั
ซากุระไดแบบสุดๆ ฉะนั้นไมวาจะแคยื่นจมูกไปสูดกลิ่นหอมออน ๆ ของซากุระใกลๆ 
หรือถายรูปโดยมีซากุระเปนฉากหลังก็ดีไปหมด 



 

 

  
 
               KAMOGAWA RIVER นําทานถายรูปชมซากุระที่ บริเวณริม แมนํ้าคาโมะ/คาโม

งาวะ แมจะมีตนซากุระเพียงไมกี ่รอยตน ทวาแตละตนนั้นมีขนาดใหญและแตก
กิ่งกานสาขาออกเปนพุมใหญ จนไดรับการขนานนามวา “ระเบียงทางเดินชมซากุระ” 
ตลอดระยะทางกวา 1.8 กิโลเมตร **กรณีดอกซากุระไมบาน ขอสงวนสิทธิ์ในการ
พาทุกทานเดินทางทองเที่ยวสูศาลเจาฟูชิมิอินาริแทน **  

กลางวัน     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนู บุฟเฟตนาเบะ 
 

 



 

 

                KIYOMIZU TEMPLE  นําทานเดินทางสู วัดคิโยมิสึ หรือ วัดนํ้าใส  เปนวัดที่ใหญ
และเกาแกตั ้งอยู บริเวณเนินเขาฮิงาชิยามา และมีทอนซุงวางเรียงซอนกันตาม
แนวนอนตั้งจากพื้นดินขึ้นมารองรับระเบียงของตัววิหารใหญ ซึ่งไมใชตะปูสักตัว ใช
วิธีการเขาลิ่ม เหมือนเรือนไทย วัดนี้มีอายุเกาแกยิ่งกวากรุงเกียวโต กวา 1,200 ป 
มาแลว เปนที่ประดิษฐานของเทพเอปสึ เทพเจาแหงความรํ่ารวย มั่งคั่ง , นมัสการ
พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร, จากระเบียงแหงนี้สามารถถายภาพ ณ จุดที่สวยที่สุดใน
กรุงเกียวโต มองเห็นวิวทิวทัศนของตัวเมืองเกียวโตไดงดงาม พรอมกับวิหารของวัดคิ
โยมิสึ และเชิญดื่มน้ําศักดิ์สิทธิ์สามสายอันเกิดขึ้นจากธรรมชาติที่ไหลมาจากเทือกเขา 
โดยเช่ือวา สายแรก รวย  สายสอง สวย-หลอ สายสาม แข็งแรง  จากน้ันเดินตามทาง 
สัมผัสกับรานคาญี่ปุ�นตบแตงตามสมัยเอโดะ และ เลือกซื้อสินคาพื้นเมือง ที่ระลึก
เกี่ยวกับญี่ปุ�นขนานแท อาทิ ขนมโมจิ ที่ขึ ้นชื่อที่สุดของญี่ปุ�น มีใหทานไดเลือกชิม
หลายหลากรส ไมวาจะเปนไสถั่วแดงสูตรด้ังเดิม, ไสสตรอเบอรร่ี, ชอคโกแลต เปนตน 
หรือวาจะเปนชาเกียวโต, ตุกตาเกียวโต สัญลักษณที่โดงดังที่สุดในญี่ปุ�น คือ เกอิชา  
เปนตุกตาแตงกายดวยชุดกิโมโนประจําชาติอยางเต็มรูปแบบซึ่งควรคาแกเปนของ
ฝากของที่ระลึกในราคายอมเยาว, เครื่องเซรามิค ญี่ปุ�น ทั้งกานํ้าชา ถวย ชาม ตางๆ 
และของท่ีระลึก อีกมากมายนานาชนิด 

               NANZENJI TEMPLE นําทานเดินทางสู วัดนันเซ็นจิ ตั้งอยูในแถวๆเชิงเขากาชิยะ
มะ ของเมืองเกียวโต วัดแหงน้ีนั้นนับเปนวัดนิกายเซ็นของศาสนาพุทธทีม่ีความสําคัญ
ไมนอยเลยทีเดียว โดยเปนวัดที่มีอาณาบริเวณกวางขวางมากๆ ภายในน้ันยังเปนที่ตั้ง
ของอีกหลายๆวัดอีกตางหาก ซึ่งจริงๆแลวตัววัดไดถูกสรางขึ้นประมาณศตวรรษท่ี 13 
โดยองศจักรพรรดิคาเมยามะ (Kameyama) ที่แรกเริ่มเดิมทีเพียงแคตองการจะ
สรางที่พํานักอาศัยชวงที่ทานอายุมากๆในวัยเกษียณอายุแลว หากภายหลังก็ไดกลาย
มาเปนวัดนันเซ็นจิในที่สุด แตเมื่อเกิดสงครามขึ้นในสมัยมุโรมาชิ (Muromachi )ส่ิง
ปลูกสรางหลายๆสวนไดถูกเผาทําลายลงอยางมากมาย จนเรียกไดวาตองทําการ
บูรณะใหมแทบท้ังหมดในภายหลังแลวก็อยูมาจนถึงปจจุบัน 



 

 

 
 
                HEIAN SHRINE นําทานเที่ยวชม ศาลเจาเฮอัน แมวาจะไมไดมีประวัติยาวนาน

เปนพันปหรือรอยๆปเหมือนกับที่อื่นๆ แตบอกเลยวาที่นี่ไมธรรมดา  เพราะเปนศาล
เจาที่ถูกสรางขึ้นเน่ืองในโอกาสครบรอบป 1100 ของเมืองเกียวโตเมื่อรอยกวาปกอน 
โดยเฉพาะจุดไฮไลทอยางประตูโทริอิยักษสีแดงที่ต้ังอยูดานหนาของวัดที่สามารถเห็น
แตไกลลิบๆ ศาลเจาแหงนี้นั้นถูกสรางขึ้นเพื่อใหระลึกถึงจักรพรรดิคามมุ (Emperor 
Kammu) และจักรพรรดิ์โคเมอิ (Emperor Komei) ผูท่ีมีความสําคัญตอเมืองเกียว
โตอยางมาก เนื่องจากเปนจักรพรรดิองคแรกและองคสุดทายของเกียวโต ตัวศาลเจา
เองก็มีดีไมแพจุดอื่นๆเหมือนกัน โดยเฉพาะสถาปตยกรรมที่บอกไดเลยวาเมื่อเทียบ
กันแลวคอนขางจะโดดเดนจากศาลเจาอ่ืนๆของญี่ปุ�น ตัวอาคารหลักๆน้ันมีตนแบบมา
จากพระราชวังสมัยยุคเฮอันเพียงแตจะมีขนาดที่เล็กกวาของจริงอยูซักหนอย บริเวณ
สวนที่รายรอบวัดนั้นก็แลดูรมรื่น เต็มไปดวยตนไมหลากหลายสายพันธุเนนการ
ตกแตงสไตลญี่ปุ�นด้ังเดิม ที่เด็ดสุดก็เปนชวงฤดูใบไมผลิที่นับเปนอีกหน่ึงจุดชมซากุระ
ท่ีโดงดังของเกียวโตเลยก็วาได  

คํ่า  อิสระอาหารคํ่า ณ จุดพักรถ 
               ไดเวลาอันสมควรนําทานสู สนามบินคันไซ เพ่ือเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ 



 

 

23.55  นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย
สายการบิน Air Asia X เที่ยวบินที่ XJ611 ไมมีบริการอาหาร และเครื่องดื่มบน
เคร่ือง ใชเวลาบินประมาณ 6 ช่ัวโมง 

 
DAY 6       กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)  
 
04.00 เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิ

ภาพ พรอมกับความประทับใจ 
 

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

** หากลูกคาทานใดที่จําเปนตองออกตั๋วภายใน (ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัวรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณา
สอบถามเจาหนาของบริษัท ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบิน
ภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวรทั้งนี้เพื่อประโยชนของตัวทานเอง 
** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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) อตัรา
เด็ก ทานละ 

พักเดี่ยว 
เพ่ิม 

อัตรา หอง
ละ 

ไมใชต๋ัว
เครื่องบิน

อัตรา  
ทานละ 

เดินทาง เดือน มีนาคม – เมษายน 2563 
20 – 25 มีนาคม 63 29,999 29,999 29,999 9,000 17,900 
21 – 26 มีนาคม 63 29,999 29,999 29,999 9,000 17,900 
22 – 27 มีนาคม 63 27,999 27,999 27,999 9,000 17,900 
23 – 28 มีนาคม 63 29,999 29,999 29,999 9,000 17,900 
24 – 29 มีนาคม 63 29,999 29,999 29,999 9,000 17,900 
25 – 30 มีนาคม 63 29,999 29,999 29,999 9,000 17,900 

28 มีนาคม – 02 
เมษายน 63 31,999 31,999 31,999 9,000 17,900 

30 มีนาคม – 04 
เมษายน 63 

31,999 31,999 31,999 9,000 17,900 

31 มีนาคม – 05 
เมษายน 63 

31,999 31,999 31,999 9,000 17,900 

09 – 14 เมษายน 63 37,999 37,999 37,999 9,000 17,900 
10 - 15 เมษายน 63 39,999 39,999 39,999 9,000 17,900 
11 - 16 เมษายน 63 39,999 39,999 39,999 9,000 17,900 
12 - 17 เมษายน 63 37,999 37,999 37,999 9,000 17,900 
16 – 21 เมษายน 63 29,999 29,999 29,999 9,000 17,900 
17 - 22 เมษายน 63 29,999 29,999 29,999 9,000 17,900 
18 – 23 เมษายน 63 29,999 29,999 29,999 9,000 17,900 
22 - 27 เมษายน 63 29,999 29,999 29,999 9,000 17,900 

 



 

 

** อัตราน้ียังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 
1,500 บาท ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ 
วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวานี้ไดตามความเหมาะสมและความพึง
พอใจของทาน โดยสวนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่
สนามบิน ในวันเช็คอิน ** 
 
** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 10,000 บาท ** 
(ไมมีที่น่ังบนเครื่องบิน) 
 
** ทานที่ถือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงคเดินทางไป เพื่อการทองเที่ยว ประเทศ
ญี่ปุ�น ไมจําเปนตองย่ืนขอวีซา โดยสามารถพํานักไดไมเกิน 15 วัน ตอคร้ัง ** 
 
** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ อัตรานี้เฉพาะนักทองเที่ยวที่ถือหนังสือเดินทางไทยและตางชาติ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการเก็บคาธรรมเนียม ในกรณีขอเอกสารย่ืนวีซา 1,500 บาท 
 
อัตราคาบริการนี้ รวม 
 คาบัตรโดยสารโดยเครื ่องบิน (ตั ๋ว) ไป และ กลับพรอมคณะ ชั ้นประหยัด (Economy 

Class) รวมถึงคาภาษี  สนามบินและคาภาษีน้ํามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด Upgrade 
หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไมวาเที่ยวใด เท่ียวหน่ึง กรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 
โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชตั๋วเครื่องบิน ตามที่ตามที่ตารางอัตราคาบริการ
ระบุ 

 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื ่องบิน สายการบิน Air Asia X 
อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระ ลงใตทองเครื่องบิน โดยมีนํ้าหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) 
และ ถือขึ้นเครื่องบินไดนํ้าหนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนชิ้น แตทั้งนี้เจาหนาที่จะ
พิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) ** 

 คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ) 
 คาโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงานเท

รดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัท



 

 

ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเปนเมืองใกลเคียงแทน อางอิงมาตรฐาน
คุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไมรวมจะชี้แจงแตละสถานที่ใน
โปรแกรม 

 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี ่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม    

 คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 
1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)  
 

อัตราคาบริการนี้ ไมรวม 
× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม 

คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ท่ีไมไดระบุในรายการ 
× คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ตอ 

ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทาง
กลับ (Infant) ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวานี้ไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของ
ทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่สนามบิน ใน
วันเช็คอิน 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีนํ้าหนักเกินกวาที่สายการบินนั้นๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  

× คาธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทําได 
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุของเครื่องบินแตละไฟลทท่ีใชบิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไดอยู
ท่ีสายการบินเปนผูกําหนด 

× คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว 

× ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 
 
 

 



 

 

เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน 
 กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง มัดจําทานละ 15,000 บาท 

และตัดที่นั่งการจองภายใน 2 วัน ตัวอยางเชน ทานจองวันนี้ กรุณาชําระเงินใน2วันถัดไป 
กอนเวลา 16.00 น. เทานั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินตาม
เวลาท่ีกําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองทํา
จองเขามาใหม นั่นหมายถึงวา กรณีที่มีคิวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิทธิ์ไปตามระบบ 
ตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีที่น่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด  

 กรณีลูกคาเดินทางไมได สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดินทางได กอนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์
ไมคืนคาใชจายใดๆในกรณีท่ีไมสามารถหาคนมาแทนได 

 
เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 
 ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของ

คาบริการท่ีชําระแลว 
** ยกเวน พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอน
เดินทาง ** 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่
ชําระแลว 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการที่
ชําระมาแลวทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลว
เนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน 
การจองที่พัก ฯลฯ 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหนึ่งใหทานไดไมวากรณี
ใดๆทั้งส้ิน เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ 

 กรณีตองการเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา 
อยางนอย 7 วัน กอนออนออกเดินทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาที่ออกเอกสารเรียบรอย
แลว ไมวาสวนใดสวนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง
ท้ังหมด ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชวงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เปนสําคัญ
ดวย กรุณาสอบถามกับเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 



 

 

 กรณีตองการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การหักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ที่เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก ตาม
จํานวนคร้ังที่เปลี่ยนแปลง ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 

 กรณีกรุปเหมา หรือ กรุปตัดหนาราน ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกกรุปในทุกกรณี 
 

เงื่อนไขสําคัญอื่นๆที่ทานควรทราบกอนการเดินทาง 
 คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีขึ้นตํ่า อยางนอย 30 ทาน หากตํ่ากวา

กําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิม
เพื่อใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพื่อใหทุกทานเดินทางตามความ
ประสงคตอไป  

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืน
ตอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพื่อวางแผนการเดินทางใหมอีกครั้ง 
ท้ังน้ี กอนคอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษทุกคร้ังหากทานลางานแลว
ไมสามารถเปลี่ยนแปลงได 

 กรณีที่ทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , 
ต๋ัวรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพ่ือยืนยันกับเจาหนาที่กอนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสาร
ภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทั้งนี ้ขึ ้นอยูกับฤดูกาล 
สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทาน้ัน ส่ิงสําคัญ ทานจําเปนตอง
มาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางนอย 3 ชั่วโมง โดยในสวนนี้หากเกิดความ
เสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้นใดๆท้ังสิ้น   

 กรณีที่ทานเปนอิสลาม ไมทานเนื้อสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาที่
เปนกรณีพิเศษ 

- กรณีผู เดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) 
กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือตั้งแตที่ทานเริ่มจองทัวร เพื่อให
ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรียมลวงหนา กรณีมีคาใชจายเพิ่มเติม ทาง
บริษัทของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผูเดินทาง  



 

 

 กรุณาสงรายชื่อผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาที่
หลังจากชําระเงินกรณีที่ทานเดินทางเปนครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอน
กับเจาหนาที่ใหทราบ 

 กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวนหนึ่ง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของ
หนังสือเดินทางใหทางบริษัทเพ่ือใชในการออกบัตรโดยสาร 

 หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมายและ
เตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 3 หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง 

 อัตราทัวรนี ้ เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมูคณะ (ตั๋วกรุป) ทานจะไม
สามารถเล่ือนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการ
เทาน้ัน หากตองการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 

 ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาที่ไมรูจักกันมากอน เชน กรณีที่ทานเดินทาง 1 
ทาน จําเปนตองชําระคาหองพักเด่ียวตามที่ระบุ 

 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลบั  
 การใหทิปถือเปนธรรมเนียมปฏิบัติสําหรับนักทองเที่ยวที่เดินทางไปตางประเทศ โดยผู

ใหบริการจะตองหวังสินนํ้าใจเล็กๆนอยๆ เปนเรื่องปกติ จึงรบกวนใหทานเตรียมคาใชจาย
ในสวนน้ีเพ่ือมอบใหเล็กๆนอยๆ ตามความเหมาะสม 

- ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ ส่ีโมงเย็นก็จะเร่ิมมืด
แลว สถานที่ทองเที่ยวตางๆ จะปดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อ
เวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานที่ทองเที่ยวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นไดตองใช
ความระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาที่สามารถเดินบนหิมะได แวนกัน
แดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล 
สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การลาชาของสายการบิน เงื่อนไขการใหบริการของ
รถในแตละประเทศ เปนตน โดยสวนนี้ทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
หากกรณีท่ีจําเปนจะตองมีคาใชจายเพ่ิม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา 

- เน่ืองจากการเดินทางทองเที่ยวในครั้งน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ 



 

 

สวนใดสวนหน่ึงท่ีทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไม
สามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมสามารถคืน
คาใชจายไมวาสวนใดสวนหนึ ่งใหทาน เนื ่องจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บ
คาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาทั้งหมดแลว 

- กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่
จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวน
หน่ึง 

- หากวันเดินทาง เจาหนาที่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ 
หนังสือเดินทาง  
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกนํ้า ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใด
หนาหนึ่งหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลม
หนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาที่ดานตรวจคน
ออก และ เขาเมือง มีสิทธิ์ไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ 
ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณา
ติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับ
เกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง
ขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอยแลว กรณีที่ยังไมแ (ต๋ัว
เครื ่องบิน) ทานสามารถเปลี ่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว
เครื่องบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง
ท้ังหมด ซึ่งโดยสวนใหญต๋ัวเคร่ืองบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน 
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการและข้ันตอนของแตละคณะ 

- เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตรา
พิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน 
กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดใหทานไดนั่งดวยกัน หรือ ใกลกัน
ใหมากท่ีสุด  

- ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหองพักในโรงแรมที่พัก เนื่องจากการวางแปลนแบบหองพักของแต
ละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองพักเดี ่ยว (Single) และหองคู 



 

 

(Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน (Triple) จะแตกตางกัน บางโรงแรม หองพัก
แตละแบบอาจจะอยูคนละช้ันกัน (ไมติดกันเสมอไป) 

- กรณีที่ทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆ
ท้ังสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงทั้งสิ้น 

- ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้น
กอนวันเดินทาง  

- มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆทั้งสิ้นแทนบริษัท
ผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

- บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน 
, การยกเลิกบิน , การประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การ
นําส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท  

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการ
เดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณี
ทานลืมสิ่งของไวที่โรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามที่ทานตองการ  

- รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

 
*เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข
ขอตกลงทั้งหมดนี้แลว* 
 

** ขอขอบพระคุณทกุทาน ที่มอบความไววางใจ ใหเราบริการ ** 
 
 


