
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บินด ้วยสายการบินไทยแอร ์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) : ขึ�นเคร ื!องที!สนามบินสุวรรณภูมิ(BKK) 

XJ612 BKK(สุวรรณภูม)ิ - KIX(โอซาก้า) 01.15 – 08.40 
XJ613 KIX(โอซาก้า) - BKK(สุวรรณภูม)ิ 09.55 – 13.50 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยนํ0าหนักไม่เกิน 34 ก.ก. (5 ชิ0น) และ ถือขึ0นเครื=องบินได้นํ0าหนักไม่เกิน @ ก.ก. ** 

 

✔รหสัทวัร ์ ll  GSKIX24    >>สอบถาม/เช็คที�ว่าง โปรดแจง้รหสัทวัร<์< 



วนัที! + กร ุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)                                                                                                                            (–/–/–) 
22.00  คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ส ุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั 0น E เคาน์เตอร์

เช็คอิน สายการบิน THAI AIR ASIA X โดยมเีจ้าหน้าที=ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อํานวยความสะดวกตลอด
ขั 0นตอนการเช็คอิน และ หวัหน้าทวัร์ให้คําแนะนําเพื=อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง  
ข้อควรทราบ : ประเทศญี=ปุ่นไม่อนุญาตให้นําอาหารสด จําพวก เนื0อสตัว์ พชื ผกั ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืน จะมี
โทษปรับและจบั ท ั 0งนี0ข ึ0นอยู่กบัดุลพนิิจของเจ้าหน้าที=ศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมอืง  

 

วนัที! 2 สนามบินคนัไซ – เก ียวโต – วดัคินคะคุจิ – อิออนมอลล ์                                                                       (–/L/–)                                                                       
01.15 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติคนัไซ เมืองโอซาก ้า  ประเทศญี!ปุ่น  โดยสายการบิน THAI AIR ASIA X 

เที=ยวบินที= XJ612 
08.40 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติค ันไซ เมืองโอซาก้า  ประเทศญี!ปุ่น  (ตามเวลาท้องถิ=นเร็วกว่าเมืองไทย

ประมาณ 3 ชั =วโมง) หลังผ่านขั 0นตอนการตรวจหนังสอืเดินทาง และตรวจรับสมัภาระเรียบร้อย  
เท ี!ยง    บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมน ู เซต JAPAN SET 

นําท่านเดินทางสู่ เม ืองเกียวโต (KYOTO) เม ืองหลวงเก่าของญี=ปุ่นมานานกว่า 1,000 ปี ถูกขนานนามให้ว่าเป็น 
“เมอืงมรดกโลกสุดยิ=งใหญ่” นําท่านชม วดัปราสาททอง (KINKAKUJI TEMPLE) สร้างโดยโชกุน อาชิคางะ โยชิมสิ ึ 
เพื=อเป็นสถานที=พกัผ่อน ต่อมาบุตรชายของท่านได้ดัดแปลงให้เป็นวัด แต่ปราสาทเดิมได้ถูกไฟไหม้ในปี พ.ศ.3EUV 
และสร้างขึ0นใหม่เมื=อปี พ.ศ.3EUW ปราสาทโดยรอบปิดด้วยทองคําเปลวอย่างสวยงาม ให้ท่านได้ดื=มดํ=ากับความสะอาด
ใสของสระนํ0าที=สามารถสะท้อนให้เห็นภาพตวัปราสาทได้อย่างงดงาม 

 
นําท่านเดินทางเข้าสู่ อิออน มอลล์ เพื=อให้ท่านได้จบัจ่ายใช้ส่อย ซื0อของใช้และอาหารก่อนเข้าที=พัก โดยภายในเป็น
ห้างสรรพสินค้าที=นิยมในหมู่นักท่องเที=ยวชาวต่างชาติ ภายในตกแต่งในรูปแบบที=ท ันสมัยสไตล์ญี=ปุ่น มีร้านค้าที=
หลากหลายมากกว่า 5X4 ร้านจําหน่ายสนิค้าแฟชั =น อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้าน นอกจากนี0ยงัมร้ีานเส ื0อผ้า
แฟชั =นมากมาย เช่น MUJI , 100 YEN SHOP , SANRIO STORE , CAPCOM GAMES ARCADE และซุปเปอ ร์
มาร์เกตขนาดใหญ่ เป็นต้น 

ค ํ!า          อิสระอาหารตามอธัยาศยัเพื!อสะดวกแก ่การท่องเที!ยว 
ที!พกั  APA HOTEL KANAZAWA หรือเทียบเท่า 
 



วนัที! T สวนเค ็นโรคุเอ ็น - เส ้นทาง สายอลัไพน์ทาเทยาม่า-ค ุโรเบ - ก ําแพงหิมะ                                             (B/L/D)                                                                       
เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านชมสวนที=น่าตื=นตาตื=นใจที=สุด 5 ใน V ของญี=ปุ่น สวนเค็นโรค ุเอ็น (KENROKUEN GARDEN) นับเป็นแลน
มาร์กที=โดดเด่นมากๆของเมอืงคานาซาวะ(KANAZAWA) ที=สายธรรมชาติอยากเห็นสวนงามๆต้องมาให้ได้ เพราะได้
ชื=อว่าติด 5 ใน V ของสวนที=น่าตื=นตาตื=นใจที=สุดของประเทศญี=ปุ่น มทีศันียภาพความงดงามภายในสวนที=สวยไม่ซํ0าใน
ทุกๆฤดู โดยชื=อ “เค็นโรคุ” นั0นหมายความถึง สวนที=มอีงค์ประกอบที=ดี m อย่างด้วยกนั ก็คือพื0นที=ที=กว้างขวาง, 
บรรยากาศที=เงยีบสงบ, ความลงตวั, ความเป็นมาอนัยาวนาน, แหล่งนํ0า, และทศันียภาพล้อมรอบที=สวยงามตระการตา 

 
เท ี!ยง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร  

นําท่านสมัผสัใกล้ชิดกบัความมหศัจรรย์ของธรรมชาติ ในเส้นทาง สายอลัไพน์ทาเทยาม่า-คุโรเบะ ซึ=งเป็นส่วนหนึ=ง
ของ เจแปนแอลป์ (ALPEN ROUTE) โดยการนําท่านเดินทางสู่ สถานีทาเทยาม่า จากนั0นนําท่านโดยสารเคเบิ0ลคาร์ 
ลอดภูเขาสู่ สถานีบีโจดัยระ ระยะทางประมาณ 1.3 ก.ม. นําท่านเดินทางสู่ สถานีมูโรโดะ โดยรถปรบัอากาศระหว่าง
ทางให้ท่านได้เพลิดเพลินกบัทิวทศัน์ของเทือกเขาแอลป์ญี=ปุ่นให้ท่านได้เก็บเกี=ยวความประทบัใจตามอธัยาศัย จากนั0น
นําท่านชม ยอดเขาทาเทยามา่ มคีวามสูง 3,015 เมตร ซึ=งสูงเป็นอนัดับสองรองจากภูเขาไฟฟูจิ และยังเป็นหนึ=งในสาม
ภูเขาศักดิ nสทิธิ nตามความเชื=อคนญี=ปุ่นต ั 0งแต่สมยัโบราณ ให้ท่านได้เก็บภาพทิวทศัน์อนัสวยงามน่าประทบัใจจากยอด
เขาทาเทยามา่ ซึ=งในวนัที=ท้องฟ้าโปร่ง สามารถมอง เห็นได้ไกลถึงภูเขาไฟฟูจิ และให้ทุกท่านได้เดินบนเส้นทางที=สอง
ข้างทางเป็น กําแพงหิมะสูงชนั (SNOW WALL) สูงกว่าสบิเมตร (ขึ0นอยู่กับสมัผสักบัความขาวของหิมะที=สวยงามและ
อากาศอนัหนาวเย็น นับเป็นอีกทศันียภาพที=ตื=นตาตื=นใจ เพลิดเพลินกับการบนัทึกภาพที=ประทบัใจ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ค ํ!า          บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร 
ที!พกั  HAKUBA ROYAL HOTELหร ือเทียบเท่า 

วนัที! 4  ปราสาทมตัซึโมโต้ – ทาคายาม่า - ชิราคาวาโกะ -  อิออน มอลล ์                                                        (B/L/-)             
เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางเข้าสู่ มตัสึโมโต้ ตั 0งอยู่ตอนกลางของจังหวัดนากาโน่ซึ=งเคยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิกฤดู
หนาวปี 5UUWมตัสโึมโต้ต ั 0งอยู่บริเวณเชิงเขาของเทือกเขาแอลป์ญี=ปุ่ น จึงทําให้เมอืงทั 0งเมืองถูกโอบล้อมไปด้วยภูเขา
น้อยใหญ่ใจกลางประเทศญี=ปุ่น นําท่านชม ปราสาทมตัสึโมโต ้ เป็นปราสาทที=เก่าแก่ที=สุดในประเทศญี=ปุ่น เป็นหนึ=งใน
ห้าปราสาทในญี=ปุ่นที=ถูกกําหนดให้เป็นสมบัติประจําชาติ ตัวปราสาทสร้างขึ0นด้วยไม้โดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว 
หอคอยกลางปราสาทเคยใช้เป็นที=สําหรับระว ังภยั ป้อมหอคอยและตวัปราสาทมตัสโึมโต้ถูกสร้างขึ0นในช่วงปีพ.ศ. 
35VX ข้างในตัวปราสาทมีขั 0นบันไดสูงชันและเพดานที=ไม่สูงมากนัก ตามแนวทางเดินจัดแสดงวัสดุเครื=องใช้ทาง
ประวติัศาสตร์ เช่น ชุดเกราะซามูไรสมยัเซ็นโกกุ ปืนคาบศิลาและอาวุธที=เคยใช้สู้รบในสมยัก่อน หน้าต่างเป็นหน้าต่าง
ไม้แคบๆ มชี่องสําหรบัยงิปืนและยงิลูกธนู สามารถเพลิดเพลินกบัทศันียภาพของเทือกเขาแอลป์ญี=ปุ่นและเมอืงมตัสโึม
โต้ได้จากชั 0นบนสุดของปราสาท(ไม่รวมค ่าเข้าชมด ้านในปราสาท) 

 



นําท่านเดินทางสู่ ทาคายาม่า(TAKAYAMA) เป็นเมอืงที=มกีารผสมผสานระหว่างเกียวโตกับขนมธรรมเนียมประเพณี
ยุคเอโดะเข้าด้วยกัน ตั 0งอยู่บริเวณที=โอบล้อมไปด้วยภูเขาน้อยใหญ่ในจงัหวดักิฟุ จากนั0นนําท่านเดินชม เขตเมือง
เก่าซันมาชิซึจิ ซึ=งเต็มไปด้วยบ้านเรือน และร้านค้าน่ารัก ๆ ที=ยงัคงอนุรักษ์แบบของบ้านในสมยัเอะโดะกว่า V44 ปี
ก่อน ให้ท่านได้เลือกซื0อของที=ระลึกพื0นเมอืงและเก็บเกี=ยวบรรยากาศอนัน่าประทับใจ ไม่ว่าจะเป็นเหล้าสาเก ซุปมโิสะ
ชิรุ ตุ๊กตาซารุโบะโบะ ซึ=งเป็นตุ๊กตาตามความเชื=อของคนญี=ปุ่นโบราณสมยัก่อน (ไม่รวมค ่าเข้าชมที!ว ่าการอํา เภอ
เก่า) 

เท ี!ยง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (SHIRAKAWA-GO) ตั 0งอยู่ในหุบเขาของจงัหวดักิฟุ ประเทศญี=ปุ่น ได้รบัการ
ขึ0นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางด้านวฒันธรรมโดยองค์การยูเนสโกเมื=อปี 5UUX ภายในหมู่บ้านแห่งนี0มวีิวทิวทัศน์ที=
สวยงาม บ้านแต่ละหลงัเป็นบ้านสไตล์ญี=ปุ่นแบบดั 0งเดิม ที=หลงัคาบ้านเป็นแนวสโลป หลังคาสร้างจากคานไม้ที=แข็ง 
แรง จึงทนทานต่อหิมะในฤดูหนาวได้อย่างดี แถมมห้ีองใต้หลังคาที=กว้างขวางสําหรบัเอาไว้เลี0ยงหนอนไหมอีกด้วย คน
ในหมู่บ้านนี0ส่วนใหญ่มอีาชีพเกษตรกร ทํานา เลี0ยงไหม เสริมด้วยการท่องเที=ยวแบบพอเพยีงเป็นหลกั 

 
นําท่านเดินทางเข้าสู่ อิออน มอลล์ เพื=อให้ท่านได้จบัจ่ายใช้ส่อย ซื0อของใช้และอาหารก่อนเข้าที=พัก โดยภายในเป็น
ห้างสรรพสินค้าที=นิยมในหมู่นักท่องเที=ยวชาวต่างชาติ ภายในตกแต่งในรูปแบบที=ท ันสมัยสไตล์ญี=ปุ่น มีร้านค้าที=
หลากหลายมากกว่า 5X4 ร้านจําหน่ายสนิค้าแฟชั =น อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้าน นอกจากนี0ยงัมร้ีานเส ื0อผ้า
แฟชั =นมากมาย เช่น MUJI , 100 YEN SHOP , SANRIO STORE , CAPCOM GAMES ARCADE และซุปเปอ ร์
มาร์เกตขนาดใหญ่ เป็นต้น 

ค ํ!า          อิสระอาหารตามอธัยาศยัเพื!อสะดวกแก ่การท่องเที!ยว 
ที!พกั  TOKAI CITY HOTEL หร ือเท ียบเท่า 

 

วนัที! 5 ปราสาทโอซาก้า - DUTY FREE  – ตลาดคุโรมง - ย่านชินไซบาชิ                                                        (B/L/-)                                       
เช้า      บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นําท่านเดินทางสู่ ปราสาทโอซาก ้า ซึ=งถือได้ว่าเป็นสญัลักษณ์ของเมอืง ถูกสร้างขึ0นในช่วงครึ=งหลงัของศตวรรษที= 5m 

เพื=อเป็นที=พํานักของโทโยโทม ิ ฮิเดโยชิ ผู้รวมญี=ปุ่นให้เป็นหนึ=งเดียวในสมัยนั0น ใช้เวลาตั 0งแต่เริ=มก่อสร้างจนถึงเสร็จ
สมบูรณ์ยาวนานกว่า 5m ปี เป็นปราสาทขนาดใหญ่ที=กลายเป็นหนึ=งในสญัลกัษณ์ของญี=ปุ่น แต่ทว่า ปราสาทโอซาก้าที=
ก่อสร้างขึ0นในยุคสมยันั 0นถูกเผาทําลายไปพร้อมกับการล่มสลายของตระกูลโทโยโทม ิ กําแพงหินและยากุระ (หอสงัเกตุ
การณ์) ที=เห็นนี0 จึงได้รบัการฟื0นฟูขึ0นใหม่ในสมัยเอโดะ ส่วนตวัปราสาทก็ถูกสร้างขึ0นใหม่หลังจากนั 0น แม้กระนั0น ใน



ปัจจุบันปราสาทโอซาก้าก็ยังคงได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพที=น่าเกรงขามและยิ=งใหญ่ จนนับว่าเป็นหนึ=งในสาม
ปราสาทที=มชีื=อเสยีงที=สุดในญี=ปุ่น เทียบเท่ากับปราสาทนาโกย่าและปราสาทคุมาโมโตะ(ไม่รวมค ่าเข้าชมด้านใน
ปราสาท) 

 
นําท่านเดินทางสู่ ร้านค้าปลอดภาษีดิวต ี�ฟร ี ช้อปปิ0งสนิค้าเครื=องสําอาง อาหารเสริม เครื=องประดบัคุณภาพดี 

เท ี!ยง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร พิเศษ!!! YAKINIKU BUFFET 
นําท่านเดินทางสู่ ตลาดค ุโรมง โอซาก้า (KUROMON ICHIBA MARKET)   เป็นตลาดที=มชีื=อเสยีงและเก่าแก่มาก
ที=สุดแห่งหนึ=งของเมอืงโอซาก้า จนได้รบัสมญานามว่าเป็น ครวัของโอซาก้า(OSAKA’S KITCHEN) กันเลยทีเดียว มี
บรรยากาศภายในเป็นทางเดิน ARCADE เล็กๆทอดยาวประมาณ 600 เมตร 2 ข้างทางจะเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆ
กว่า 160 ร้านค้า ขายทั 0งของสด และแบบพร้อมทาน มีของกินเล่นและอาหารพื0นเมอืงมากมายหลายชนิดให้ได้ชิม 
นอกจากของสดแล้วในตลาดก็จะมพีวกร้านขายของกุบกิsบแทรกตวัอยู่บ้าง เช่น อุปกรณ์ทําครัว เส ื0อผ้ากระเป๋าต่างๆ 
แต่ที=น่าสนใจอีกอย่างหนึ=งของตลาดนี0 ก็คือพวกร้านขายขนมแบบท้องถิ=น ที=มีทั 0งแบบแพคเกจดูบ้านๆ อินดี0ๆหน่อยซึ=ง
อาจจะไม่ได้เห็นที=อื=นๆ ไปจนถึงแบบที=มขีายทั =วไป อย่างเช่นพวก KITKAT กลูลิโกะ รสต่างๆ 

 



นําท่านเดินทางสู่ ย่านชินไซบาชิ (SHINSAIBASHI) ย่านช้อปปิ0 งชื=อดังของนคร โอซาก้า ภายในย่านนี0มีร้านค้า
เก่าแก่ปะปนไปกบัร้านค้าอนัทันสมยั และสนิค้าหลากหลายรูปแบบทั0งสําหรับเด็ก และผู้ใหญ่ ซึ=งย่านนี0ถือว่าเป็นย่าน
แสงส ีและบันเทิงชั 0นนําแห่งหนึ=งของนครโอซาก้า อีกทั 0งยงัมีร้านอาหารทะเลขึ0นชื=อมากมาย สญัลกัษณ์เด่นของย่านนี0
คือ ตึกรูปเครื=องหมายการค้าของ  กูลิโกะ ผลิตภณัฑ์ขนมชื=อดังจากญี=ปุ่นนั =นเอง 

 
ค ํ!า อิสระอาหารตามอธัยาศยัเพื!อสะดวกแก ่การท่องเที!ยว 
พกัที! HOTEL SUN WHITE หร ือเท ียบเท่า 

วนัที! ̂     สนามบินคนัไซ – กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)                                                                                    (–/–/–) 
07.00 น ําท่านเดินทางสู่ ท ่าอากาศยานนานาชาติคนัไซ เมืองโอซาก ้า  ประเทศญี!ปุ่น 
09.55 ออกเดินทางสู่ ท ่าอากาศยานนานาชาติ ส ุวรรณภูมิ กร ุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIR ASIA X เที=ยวบินที= 

XJ613 
13.50 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กร ุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

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



อตัราค ่าบริการ  

**หากต้องการทํากร ุ๊ปส ่วนตัว สามารถสอบถามเจ้าหน้าที!ได ้** 
 
ข้อสําคญั  
- อัตรานี0ย ังไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทวัร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ=น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ 

ลูกค้า ผู้เดินทาง 5 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 3 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทั 0งนี0ท่านสามารถให้
มากกว่านี0ได้ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี0 ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ nในการเรียกเก็บก่อน
เดินทางทุกท่าน ที=สนามบิน ในวนัเช็คอิน  

- ถ้าหากมผู้ีเดินทางตํ=ากว่า 34 คน ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ nในการยกเลิกการเดินทางหร ือมีการเปล ี!ยนแปลงราคา โดย
จะแจ้งให้ทราบล ่วงหน้า e วนัก ่อนการเดินทาง  

- กรณีพกั T ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะทําการเสริมเต ียงให้เท ่าน ั �น การเสริมเตียงจะขึ0นอยู่กับนโยบายของโรงแรมนั 0นๆ 
(บางโรงแรมใช้เตียง SGL ในการเสริมเตียง บางโรงแรมจะใช้ฟูกในการเสริมเตียง) กรณีที!ห้อง TRP เต็ม ทางบริษัท
อาจจะต้องปรบัไปนอนห้องพกัสําหรบั 1 ท่าน 1 ห้องและสําหรบั 2 ท่าน + ห้อง โดยท่านจะต้องชําระค่าห้องพัก
เดี!ยว 

วนัที!เดินทาง ราคาผ ู้ใหญ ่ พกัเด ี!ยว 

gh – +T พฤษภาคม jk^^ 48,999 8,500 

++ – +^ พฤษภาคม jk^^ 45,999 8,500 

+m – +n พฤษภาคม jk^^ 45,999 8,500 

+e – jj พฤษภาคม jk^^ 45,999 8,500 

+h – jT พฤษภาคม jk^^ 45,999 8,500 

+n – jm พฤษภาคม jk^^ 45,999 8,500 

jg – jk พฤษภาคม jk^^ 45,999 8,500 

j+ – j^ พฤษภาคม jk^^ 45,999 8,500 

jj – je พฤษภาคม jk^^ 45,999 8,500 

jm – jn พฤษภาคม jk^^ 45,999 8,500 

Tg พ.ค. – gm มิ.ย. jk^  ̂ 45,999 8,500 

T+ พ.ค. – gk มิ.ย. jk^  ̂ 45,999 8,500 

ge – +j มิถนุายน jk^  ̂ 45,999 8,500 

ในกรณีท ี! JOIN LAND (ไม่ใช้ตั oวเคร ื!องบิน) ราคาท่านละ jk,kgg บาท 
ไม ่มีราคาเด ็ก สําหรบัเด ็กอายุไม ่ถึง j ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านละ +g,ggg บาท (ไม ่มทีี!น ั !งบนเครื!องบ ิน) 



- อตัรานี �เฉพาะน ักท่องเที!ยวที!ถือหน ังส ือเดินทางไทยเท่าน ั �น กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิq เร ียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ!มจากราคาทวัร์ ท ่านละ +gg USD. (เป็นเงินไทยประมาณ T,jgg บาท)  

- เนื!องจากสภาวะอากาศ จราจร สายการบิน หรือช่วงเทศกาลต่างๆ และตามกฎหมายของประเทศญี!ปุ่ น รถบัส
นําเที!ยวสามารถให้บริการวนัละ +g ช ั !วโมง โปรแกรมอาจมีการเปลี!ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 

ส ําค ัญ !! :  กรณีผ ู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า – ออกประเทศจากประเทศต้นทางและปลายทาง ทั �งจากที!ด ้านหน้า
เคาน์เตอร ์เช็คอิน หร ือจากด ่านตรวจคนเข้าเมืองก ็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิq ไม่ร ับผิดชอบค่า ใช้จ ่ายที!จะเกิด ขึ�น
ตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าท ัวร ์ที!ท ่านชําระเรียบร ้อยแล ้วไม่ว ่าส่วนใดส่วนหนึ!ง 
กรณีต ้องการตัดกรุ๊ปส ่วนตัว กร ุ๊ปเหมาที!สถานะผู้เดินทางเป็น เด็กน ักเร ียน นักศึกษา ครู  ธ ุรกิจขายตรงเครื!องสําอาง 
หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะที!ต ้องการให้เพิ!มสถานที!ขอด ูงาน กร ุณาติดต ่อแจ้งรายละเอ ียด โดยละเอ ียด กบั
เจ้าหน้าที!เพื!อทําราคาให้ใหม่ทุกคร ั �ง  

 
อตัราค ่าบริการนี �รวม 

- ค่าบตัรโดยสารโดยเครื=องบิน (ต ั wว) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชั 0นประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษีสนามบิน
และค่าภาษีนํ0ามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ เปลี=ยนแปลงบัตรโดยสาร 
ไม่ว่าเที=ยวใด เที=ยวหนึ=ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที=เป็นกรณีพเิศษ ทางบริษัทของสงวนสทิธิ nในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง
ที=เกิดขึ0นกับผู้เดินทาง 

- กระเป๋าสมัภาระโดยนํ0าหนักไม่เกิน 34 ก.ก. (5 ชิ0น) และ ถือขึ0นเครื=องบินได้นํ0าหนักไม่เกิน @ ก.ก.  
- รถรบัส่งนําเที=ยวตามรายการ 
- ค่าเข้าชมสถานที=ตามที=ระบุในโปรแกรมท่องเที=ยว 
- หวัหน้าทวัร์นําเที=ยวตลอดการเดินทาง 
- ค่าอาหาร ตามรายการที=ระบุในโปรแกรมการเดินทาง 
- ค่าโรงแรมที=พกัระดับมาตรฐานตามรายการที=ระบุ (พกั 3-V ท่าน ต่อ หอ้ง กรณีพกั V ท่านจะเป็นเตียงเสริม 5 ท่าน) ใน

กรณีมงีานเทรดแฟร์ การแข่งขนักีฬา หรือ กิจกรรมอื=นๆ ที=ทําให้โรงแรมตามรายการที=ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ n
ในการปรับเปลี=ยนโรงแรมที=พกั ไปเป็นเมอืงใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคญั ทางบริษัทไม่มนีโยบายจดัคู่นอนให้กบัลูกค้าที=ไม่รู้จกักันมาก่อน เช่น กรณีที=ท่านเดินทาง 
5 ท่าน จําเป็นตอ้งชําระค่าห้องพกัเดี=ยวตามที=ระบุ  

- ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารกัษาพยาบาลวงเงินท่านละ X44,000 บาท หรือกรณีเสยีชีวิตวงเงินท่าน
ละ 5,000,000 บาท  ตามเงื=อนไขของบริษัทประกนัภยั  
 

อตัราค ่าบริการนี � ไม่รวม 
- ค่ามนิิบาร์ในห้องพกั(ถ้าม)ี และค่าใช้จ่ายส่วนตวั นอกเหนือจากที=ระบุในรายการ 
- ค่าอาหารสําหรบัท่านที=ทานเจ มงัสวิรัติ หรืออาหารสําหรบัมุสลิม 
- ค่าวีซ่าสําหรับพาสสปอร์ตต่างชาติ (ถ้าม)ี โดยผู้เดินทางต้องทําการยื=นเองเท่านั0น 
- ค่าใช้จ่ายด้านเอกสารส่วนตวั เช่น ค่าทําหนังสอืเดินทาง วคัซีนพาสสปอร์ต เป็นต้น 



- ค่าเดินทางหากแยกจากคณะ หรือมาช้ากว่าเวลานัดหมาย ท่านต้องออกค่าเดินทางด้วยตนเอง 
- ค่าธรรมเนียมในกรณีที=กระเป๋าสัมภาระที=มีนํ0 าหนักเกินกว่าที=สายการบินนั 0นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองที=นั =งบนเครื=องบินตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทําได้ ท ั0งนี0ขึ0นอยู่กบัสายการบิน 

และ รุ่นของเครื=องบินแต่ละไฟล์ทที=ใช้บิน ซึ=งอาจเปลี=ยนแปลงได้อยู่ที=สายการบินเป็นผู้กําหนด 
- ค่าภาษีนํ0ามนั ที=สายการบินเรียกเก็บเพิ=มเติม หากสายการบินมกีารเก็บภาษีนํ0าม ันเพิ=ม ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ nในการ

เรียกเก็บลูกค้า 
- VAT 7% และภาษีหกั ณ ที=จ่าย V% 
- อตัรานี0ยงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ท้องถิ=น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ 

ลูกค้า ผู้เดินทาง 5 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 3 ปี ณ วนัเดินทางกลับ (INFANT) ทั 0งนี0ท่านสามารถให้
มากกว่านี0ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี0 ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ nในการเรียกเก็บก่อน
เดินทางทุกท่าน ที=สนามบิน ในวนัเช็คอิน 

- ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม 
- ค ่าวีซ่า 
- ประกนัการเดินทางที!ครอบคลุมประกนัส ุขภาพที!มีวงเงินรกัษาโควิด-+n  
- กรณีท ี!ไม ่มีว ัคซีน  ไม่รวมการตรวจ RT-PCR ขาเข้าและออกจากประเทศไทย ที=มีผลเป็นลบ ต้องตรวจก่อน

เดินทางไม่เกิน @3 ชั =วโมง และเป็นแบบฟอร์มที=ทางญี=ปุ่นกําหนดเท่านั 0น ท่านต้องยื=นผลให้กับทางบริษัท กรณีเป็นบวก
หรือติดโควิดต้องมผีลตรวจและใบรบัรองแพทย์ใช้ในการยืนยัน เพื=อทําการย้ายวนัเดินทาง หรือเก็บเครดิตการเดินทาง 
อาจมีการเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง ท ั 0งนี0ข ึ0นอยู่กับนโยบายของสายการบินและบริษัทคู่ค้า และต้องมีใบรบัรองผลการ
ตรวจเป็นภาษาองักฤษเท่าน ั �น              แบบฟอร ์ม : HTTPS://BIT.LY/3NVFRKV 
 

เงื!อนไขการจอง 
- กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย V4 ว ัน ก่อนออกเดินทาง พร้อมชําระเงินมัดจําครั 0งที= 5 ท่านละ 34,444 บาท 

หลังจากส่งเอกสารยืนยันการจอง 3 ว ัน ต ัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี0 กรุณาชําระเงินในวนัถดัไป ก่อนเวลา 5m.44 น. 
เท่านั 0น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทนัที หากยังไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาที=กําหนด และหากท่านมีความประสงค์
จะต้องเดินทางในพเีรียดเดิม ท่านจําเป็นต้องทําจองเข้ามาใหม่ นั =นหมายถึงว่า กรณีที=มคิีวรอ (WAITING LIST) ก็จะให้
สทิธิ nไปตามระบบ ตามลําดบั เนื=องจากทุกพเีรียด เรามทีี=นั =งราคาพเิศษจํานวนจํากดั ยกเว ้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิq เร ียกเก็บค่าบริการ เต ็มจาํนวน เท่าน ั�น  
**กรุณาส่งสําเนาพาสสปอร์ตและ โปรดตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัท** 

- กรุณาชําระค่าทวัร์ส่วนที=เหลืออย่างน้อย 34 วนั ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชําระภายในระยะเวลาที=ที=บริษัทกําหนด 
ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสทิธิ nยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสทิธิ nไม่สามารถคืนเงินมัดจําให้ท่านใดไม่ว่าส่วนใน
ส่วนหนึ=งก็ตาม 

- กรณีลูกค้าทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไม่ถึง 5X วนั ก่อนออกเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ nในการเรียกเก็บ
ค่าทวัร์เต็มจํานวน 100% 

 
เงื!อนไขการยกเลิก และ เปล ี!ยนแปลงการเดินทาง 



- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั 0งแต่ V4 วนัขึ0นไป คืนเงินค่าทวัร์โดยหักค่าใช้จ่ายที=เกิดขึ0นจริง *ในกรณีที=วนัเดินทางตรงกับ
วนัหยุดนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน E4 วัน*  

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 5X-3U ว ัน คืนเงิน X4%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจําตั wวเครื=องบิน 
โรงแรม และค่าใช้จ่ายจําเป็นอื=นๆ  

- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 5Xวนั ขอสงวนสทิธิ nไม่คืนเงนิค่าทวัร์ที=ชําระแล้วทั 0งหมด  
- กรณีมเีหตุยกเลิกทวัร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททวัร์ เช่น มนีโยบายห้ามการเข้าออกของแต่ละประเทศ หรือการ

ยกเลิกเที=ยวบินโดยสายการบิน บริษัทจะเก็บเป็นเครดิตหรือเลื=อนการเดินทางในพเีรียดถดัไปให้กับลูกค้า โดยยดึตาม
นโยบายของสายการบินและบริษัทแลนด์ต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินได้ท ุกกรณี 

- กรณีต้องการเปลี=ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี=ยนชื=อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 34 วนั ก่อนออก
เดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที=ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ=ง ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ nในการ
เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที=เกิดขึ0นจริงทั 0งหมด ทั 0งนี0ข ึ0นอยู่กับช่วงพเีรียดวนัที=เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็น
สําคัญด้วย กรุณาสอบถามกบัเจ้าหน้าที=เป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีต้องการเปลี=ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื=อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ nในการหักค่าใช้จ่ายการ
ดําเนินการต่างๆ ที=เกิดขึ0นจริงสําหรบัการดําเนินการจองครั0งแรก ตามจํานวนครั0งที=เปลี=ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทั0งส ิ0น 

หมายเหตุ  
- กรณีที=ท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ต ั wวภายในประเทศ เช่น ต ั wวเครื=องบิน , ต ั wวรถทัวร์ , ต ั wวรถไฟ) กรุณาติดต่อ

สอบถามเพื=อยนืยนักับเจ้าหน้าที=ก่อนทุกครั 0ง และควรจองบัตรโดยสารภายในที=สามารถเลื=อนวนัและเวลาเดินทางได้ 
เพราะมบีางกรณีที=สายการบินอาจมกีารปรับเปลี=ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท ั 0งนี0ข ึ0นอยู่กับ
ฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสําคญัเท่านั 0น ส ิ=งสําคญั ท่านจําเป็นต้องมาถึงสนามบินเพื=อ
เช็คอินก่อนเครื=องบิน อย่างน้อย V ชั =วโมง โดยในส่วนนี0หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ nในการไม่
รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายที=เกิดขึ0นใดๆทั0งส ิ0น   

- กรณีที=ออกบัตรโดยสาร (ต ั wว) เรียบร้อยแล้ว มรีายละเอียดส่วนใดผดิ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ nในการรับผดิชอบไม่ว่าส่วน
ใดส่วนหนึ=ง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดินทางให้ทางบริษัทเพื=อใช้ในการออกบัตรโดยสาร 

- หลงัจากท่านชําระค่าทวัร์ครบตามจํานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะนําส่งใบนัดหมายและเตรียมตวัการเดินทางให้ท่าน
อย่างน้อย V หรือ X วนั ก่อนออกเดินทาง 

- อตัราทวัร์นี0 เป็นอตัราสําหรบับตัรโดยสารเครื=องบินแบบหมู่คณะ (ต ั wวกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื=อนไฟล์ท วนั ไป หรือ 
กลบัส่วนใดได้ จําเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามกําหนดการเท่านั 0น หากต้องการเปลี=ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที=เป็น
กรณีพเิศษ 

- ทางบริษัทไม่มนีโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที=ไม่รู้จกักันมาก่อน เช่น กรณีที=ท่านเดินทาง 1 ท่าน จําเป็นต้องชําระค่า
ห้องพกัเดี=ยวตามที=ระบุ 

- หนังสอืเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมอีายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า m เดือน ณ วนักลบั  
- กรณีที=ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื0อสตัว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที=เป็นกรณีพเิศษ 
- บริษัทฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที=เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที=ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน 

ภยัธรรมชาติ การเมอืง จลาจล ประท้วง คําส ั =งของเจ้าหน้าที=รฐั และอื=นๆ ที=อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัท  
- เม ื=อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ=ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสทิธิ n ไม่

สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั 0งส ิ0น 



- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนบริษัทฯ ไม่มอีํานาจในการตดัสนิใจหรือให้คําสญัญาใดๆ ทั 0งส ิ0นแทน บริษัทฯนอกจาก
มเีอกสารลงนามโดยผู้มอํีานาจของบริษัทฯกํากับเท่านั0นกรณีต้องการเปลี=ยนแปลงพเีรียดวนัเดินทาง (เลื=อนวนัเดินทาง) 
ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ nในการหักค่าใช้จ่ายการดําเนินการต่างๆ ที=เกิดขึ0นจริงสําหรับการดําเนินการจองครั0งแรก ตาม
จํานวนครั 0งที=เปลี=ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทั0งส ิ0น 

- บริษัทขอสงวนสทิธิ n ในการไม่รบัผิดชอบใดๆทั0งสิ0น หากเกิดสิ=งของสูญหายระหว่างการเดินทาง และ ขอสงวนสทิธิ nใน
การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ=งของไว้ที=โรงแรมและจําเป็นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทางตามที=ท่าน
ต้องการ  

- ขอสงวนสทิธิ nการเก็บค่านํ0ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ=ม หากสายการบินมกีารปรบัขึ0นก่อนวนัเดินทาง  
- เนื=องจากการเดินทางท่องเที=ยวในครั 0งนี0 เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตวัแทนในต่างประเทศ ทางบริษัทจึง

ขอสงวนสทิธิ n ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ=งที=ท่านไม่ต้องการได้รับบริการ หาก
ระหว่างเดินทาง สถานที=ท่องเที=ยวใดที=ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ nในการไม่
สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ=งให้ท่าน เนื=องจากทางบริษัทได้ทําการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่าย
ไปล่วงหน้าทั 0งหมดแล้ว 

- หากมสีถานที= ร้านค้าที=ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ภายหลัง โปรแกรมอาจมกีารเปลี=ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี0ทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ หากกรณีที=จําเป็นจะต้องมี
ค่าใช้จ่ายเพิ=ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
**เมื!อท ่านชําระเงินค ่าท ัวร์ให้กบัทางบริษัทฯ แล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท ่านได ้ยอมรบัเง ื!อนไขข้อตกลงทั �งหมดนี�แล้ว** 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที!มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 
 


