
 

 

OSAKA TAKAYAMA (5D3N) 

“ KIX04 OSAKA หนาวนกั รกักนัม ัย้ ! ” 

 

 
 

บนิดว้ยสายการบนิ แอรเ์อเชยีเอ็กซ ์(XJ) : ข ึน้เคร ือ่งทีส่นามบนิดอนเมอืง (DMK) 

XJ610 DMK(กรุงเทพ) – KIX (โอซากา้) 14.10-21.55 

XJ611 KIX(โอซากา้) - DMK(กรุงเทพ) 23.55-04.00+1 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนักไม่เกนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ ้าหนักไม่เกนิ 7 ก.ก. ** 

 

DAY 1       กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) – โอซากา้ (-/-/-) 

 

11.00  คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารระหวา่ง

ประเทศ อาคาร 1 ช ัน้ 3 เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ หมายเลข 1-2 สายการบนิ Air Asia X โดยมเีจา้หนา้ทีข่อง

บรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพื่อ

เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง  

** ท่านสามารถโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิโดยมีน ้าหนักไม่เกนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถือขึน้

เครื่องบนิไดน้ ้าหนักไม่เกนิ 7 ก.ก. (ไม่จ ากดัจ านวนชิน้ แตท่ัง้น้ีเจา้หนา้ที่จะพจิารณาตามความเหมาะสม) 



 

ตอ่ท่าน (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) กรณีตอ้งการซือ้น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระโหลดลงใตท้อ้งเครือ่งบนิเพิม่ 

จ าเป็นตอ้งมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ ** 

14.10 น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตคิันไซ โอซากา้ ประเทศญี่ปุ่ น โดยสายการบิน Air Asia X 

เทีย่วบนิที ่XJ610 ไมม่บีรกิารอาหาร และเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่ง ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ชัว่โมง 

 
21.55 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตคินัไซ โอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น 

** ตามเวลาทอ้งถิน่ เร็วกวา่เมอืงไทยประมาณ 2 ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพื่อความสะดวกในการ

นัดหมายเวลา **  ทุกท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ย น าเขา้สูท่ีพ่ัก 

   ทีพ่กั   BLOEMAN HOTEL , OSAKA หรอืเทยีบเทา่   

 

DAY 2      โอซากา้ – เกยีวโต – วดัคนิคะคุจ ิ- ศาลเจา้ฟูชมิ ิ- วดัน า้ใส - ออิอน มอลล ์(B/L/-)  

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  

 KYOTO น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงเกยีวโต เมอืงหลวงเกา่ของญี่ปุ่ นมานานกวา่ 1,000 ปี ถูกขนานนามใหว้่าเป็น “เมือง

มรดกโลกสุดยิง่ใหญ่” จากการที่ภายในเมืองมสี ิง่ปลกูสรา้งตามวฒันธรรมที่เกา่แกแ่สนล ้าค่าจนไดร้ับการขึน้

ทะเบียนเป็นมรดกของยูเนสโกม้ากที่สุดแห่งหนึง่ในโลก ทีส่ าคัญเมืองน้ีในอดตียังเคยเป็นเมอืงหลวงของ

ญี่ปุ่ นก่อนจะถูกยา้ยไปยังเมืองโตเกยีว สิง่เหล่าน้ีน้ีเองเลยท าใหม้ีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมมากมาย 

รวมถงึจุดชมซากรุะทีส่วยงามมากดว้ยเชน่กนั 

KINKAKUJI TEMPLE น าท่านชม วดัปราสาททอง สรา้งโดยโชกนุ อาชคิางะ โยชมิสิ ึเพือ่เป็นสถานทีพ่ักผ่อน ตอ่มา

บุตรชายของท่านไดด้ดัแปลงใหเ้ป็นวัด แตป่ราสาทเดมิไดถู้กไฟไหมใ้นปี พ.ศ.2493 และสรา้งขึน้ใหม่เมือ่ปี 

พ.ศ.2498 ปราสาทโดยรอบปิดดว้ยทองค าเปลวอย่างสวยงาม ใหท้่านไดด้ืม่ด า่กบัความสะอาดใสของสระน ้า

ทีส่ามารถสะทอ้นใหเ้ห็นภาพตวัปราสาทไดอ้ย่างงดงาม 

 
กลางวนั     บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บเุฟเฟ่ตน์าเบะ 



 

FUSHIMI INARI SHRINE  น าท่านเดนิทางสู่ ศาลเจา้ฟูชมิ ิอนิาร ิเป็นศาลเจา้ในศาสนาชนิโต ตัง้อยู่ทางตอนใต ้

ของเกียวโต ศาลเจา้แห่งน้ีมีชือ่เสียงจากเสาโทริอ ิ(Torii gate) สแีดงจ านวนนับพัน ซึง่ตัง้เรียงกันเป็น

อโุมงคเ์สน้ทางเดนิอยู่บรเิวณหลังอาคารหลกั เสน้ทางน้ีจะตรงไปยังป่าในหุบเขาอนิาร ิ(Mount Inari) อัน

ศกัดิส์ทิธิซ์ ึง่มีความสูง 233 เมตร และเป็นอาณาบรเิวณสว่นหนึง่ของศาลเจา้ศาลเจา้ฟชุมิ ิอนิารเิป็นศาลเจา้

ทีส่ าคัญที่สดุในหมู่ศาลเจา้จ านวนนับพันที่สกัการะเทพอนิาร ิ(Inari) ซึง่เป็นเทพผูร้ักษาขา้ว ตามความเชือ่

ของศาสนาชนิโต เชือ่กันว่าสุนัขจิ้งจอกนัน้เป็นผูน้ าสารของอนิาร ิดังนัน้คุณจะสามารถพบเห็นรูปปั้นสุนัข

จิง้จอกไดท้ั่วไปในอาณาบรเิวณศาสนสถานแห่งน้ี ศาลเจา้ฟชุมิ ิอนิาร ิมมีาตัง้แต่สมัยโบราณ กอ่นการกอ่ตัง้

เกยีวโตเป็นเมอืงหลวงในปี 794 

 

 
 

KIYOMIZU TEMPLE  น าท่านเดนิทางสู ่วดัคโิยมสิ ึหรอื วดัน า้ใส  เป็นวัดทีใ่หญ่และเกา่แกต่ัง้อยู่บรเิวณเนนิเขาฮงิา

ชยิาม่า และมที่อนซงุวางเรยีงซอ้นกนัตามแนวนอนตัง้จากพืน้ดนิขึน้มารองรับระเบยีงของตวัวหิารใหญ่ ซึง่ไม่

ใชต้ะปูสักตัว ใชว้ธิีการเขา้ลิม่ เหมือนเรอืนไทย วัดน้ีมอีายุเก่าแก่ยิง่กว่ากรุงเกยีวโต กว่า 1,200 ปี มาแลว้ 

เป็นที่ประดษิฐานของเทพเอปิส ึเทพเจา้แห่งความร ่ารวย มั่งคั่ง , นมัสการพระโพธสิัตวอ์วโลกเิตศวร, จาก

ระเบยีงแห่งน้ีสามารถถ่ายภาพ ณ จุดที่สวยที่สุดในกรุงเกยีวโต มองเห็นววิทวิทัศน์ของตัวเมืองเกยีวโตได ้

งดงาม พรอ้มกบัวหิารของวดัคโิยมสิ ึและเชญิดืม่น ้าศกัดิส์ทิธิส์ามสายอนัเกดิขึน้จากธรรมชาตทิีไ่หลมาจาก

เทือกเขา โดยเชือ่ว่า สายแรก รวย  สายสอง สวย-หลอ่ สายสาม แข็งแรง  จากนัน้เดนิตามทาง สัมผัสกับ

รา้นคา้ญี่ปุ่ นตบแต่งตามสมัยเอโดะ และ เลอืกซือ้สนิคา้พื้นเมือง ที่ระลกึเกีย่วกับญี่ปุ่ นขนาน หรอืว่าจะเป็น

ชาเกยีวโต, ตุ๊กตาเกยีวโต สัญลักษณ์ที่โดง่ดังที่สุดในญีปุ่่ น คอื เกอชิา  เป็นตุ๊กตาแต่งกายดว้ยชุดกโิมโน

ประจ าชาตอิย่างเต็มรูปแบบซึง่ควรคา่แกเ่ป็นของฝากของทีร่ะลกึในราคาย่อมเยาว ์

 

 



 

AEON MALL น าทา่นเดนิทางสู ่หา้งสรรพสนิคา้ออิอน เพื่อใหท้่านไดจ้ับจ่ายใชส้อ่ย ซือ้ของใชแ้ละอาหารกอ่นเขา้ที่

พัก โดยภายในเป็นหา้งสรรพสนิคา้ทีน่ยิมในหมู่นักท่องเทีย่วชาวตา่งชาต ิภายในตกแตง่ในรูปแบบทีท่ันสมัย

สไตลญ์ีปุ่่ น มรีา้นคา้ทีห่ลากหลายมากกวา่ 150 รา้นจ าหน่ายสนิคา้แฟชัน่ อาหารสดใหม่ และอปุกรณภ์ายใน

บา้น นอกจากน้ียังมรีา้นเสือ้ผา้แฟชัน่มากมาย  

 
 

ค า่ เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาของทา่น อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

  ทีพ่กั   TOYOKO INN HIKONE HIGASHI , HIKONE หรอืเทยีบเทา่   

 

DAY 3       ลานสก ีWASHIGATAKE – หมูบ่า้นชริาคาวะโกะ – ทาคายามา่ – เขตเมอืงเกา่ซนัมาชซิจึ ิ- ออิอน   

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
 

WASHIGATAKE SKI น าท่านสัมผัสความสนุกสนานกบั ลานสก ีแนะน าใหท้่านเลน่ กจิกรรมถาดเลือ่นหมิะ ใหทุ้กท่าน

ไดอ้สิระเพลดิเพลนิกับการสัมผัสเล่นหมิะอย่างเต็มที่ ** ไม่รวมอัตราค่าเช่าอุปกรณ์, ชุดส าหรับเล่นสกี 

เครือ่งเลน่ทุกชนดิ และคา่ขึน้ลฟิต ์** การเขา้ลานสกขี ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ ** 

กลางวนั     อาหารมือ้กลางวนัคนืเงนิเป็น COUPON 1500 เยน 



 

 
 

SHIRAKAWAGO น าท่านเดนิทางสู ่หมู่บา้นชริาคาวาโกะ ตัง้อยู่ในหุบเขาของจังหวัดกฟิุ ประเทศญี่ปุ่ น ไดร้ับการ

ขึน้ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกทางดา้นวัฒนธรรมโดยองคก์ารยูเนสโกเมื่อปี 1995 ภายในหมู่บา้นแห่งน้ีมีววิ

ทวิทัศน์ที่สวยงาม บา้นแต่ละหลังเป็นบา้นสไตลx์ญีปุ่่ นแบบดัง้เดมิ ที่หลังคาบา้นเป็นแนวสโลปคลา้ยๆ กับ

มอืคนทีก่ าลงัพนมมืออยู่ หลังคาสรา้งจากคานไมท้ีแ่ข็ง แรง จงึทนทานตอ่หมิะในฤดูหนาวไดอ้ย่างด ีแถมมี

หอ้งใตห้ลงัคาที่กวา้งขวางส าหรับเอาไวเ้ลีย้งหนอนไหมอกีดว้ย คนในหมู่บา้นน้ีส่วนใหญ่มีอาชพีเกษตรกร 

ท านา เลีย้งไหม เสรมิดว้ยการท่องเทีย่วแบบพอเพยีงเป็นหลกั 

 

 
 

TAKAYAMA SANMACHISUJI น าท่านเดนิทางสู ่ทาคายามา่ เป็นเมอืงทีม่กีารผสมผสานระหวา่งเกยีวโตกบัขนม

ธรรมเนียมประเพณียุคเอโดะเขา้ดว้ยกนั ตัง้อยู่บรเิวณทีโ่อบลอ้มไปดว้ยภูเขานอ้ยใหญ่ในจังหวดักฟิ ุด ารงไว ้

ซ ึง่บรรยากาศและขนมธรรมเนียบประเพณีแบบเมอืงเกา่แกไ่วไ้ดเ้ป็นอย่างด ีเปรยีบไดก้บัเมอืงทีไ่ดร้ับพรให ้

เต็มเป่ียมไปดว้ยวฒันธรรมอนัดงีาม ยอ้นกลบัไปในสมัยยุคเอโดะ (1603-1868) ทาคายามะนัน้แตกตา่งกบั

เมอืงอืน่ในญีปุ่่ นอย่างชดัเจนเน่ืองจากความโดดเดน่ดา้นขนบธรรมเนียมและววิทวิทัศนท์ีส่วยงาม พืน้ที่

บรเิวณเมอืงทาคายามะจงึถูกปกคลองโดยตรงจากรัฐบาลกลาง (บาคุฟ)ุ เพือ่ปกป้องและอนุรักษ์พือ้ทีบ่รเิวณ

ชายป่านัน้เองเมอืงทาคายาม่า ซึง่ยังคงความเป็นบา้นเมอืงแบบญีปุ่่ นดัง้เดมิอย่างแทจ้รงิน าท่านชมสถานที่

ส าคญัเมือ่ครัง้อดตี ทีท่ าการเกา่เมอืงทาคายาม่า ใชเ้ป็นทัง้ทีท่ างาน และทีอ่ยู่อาศยัของผูว้า่ราชการจงัหวดัฮิ

ดะมาเป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกนุโตกกุาวา่  ในสมัยเอะโดะ หรอืกวา่ 300 ปีทีแ่ลว้ 

เป็นทีท่ าการรัฐในยุคเอะโดะเพยีงแห่งเดยีวทีข่า้มพน้ยุคสมัยมาไดอ้ย่างสมบูรณ ์ซึง่ภายในน้ีประกอบดว้ย

บรเิวณไตส่วนพจิารณาคด ีหอ้งขงันักโทษ โรงครัว และหอ้งพักของเจา้หนา้ที ่ไมร่วมคา่เขา้ชมทา่นละ  

430 เยน  จากนัน้น าท่านเดนิชม  เขตเมอืงเกา่ซนัมาชซิจึ ิซ ึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรอืน และรา้นคา้น่ารัก ๆ ที่



 

ยังคงอนุรักษ์แบบของบา้นในสมยัเอะโดะกวา่ 300 ปีกอ่น ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึพืน้เมอืงและเก็บ

เกีย่วบรรยากาศอนัน่าประทับใจ ไม่วา่จะเป็นเหลา้สาเก ซปุมโิสะชริุ ตุก๊ตาซารุโบะโบะ ซึง่เป็นตุก๊ตาตาม

ความเชือ่ของคนญีปุ่่ นโบราณสมัยกอ่น 

GIFU  น าท่านขา้สู่เมือง กฟิุ เป็นเมืองหลวงของจังหวัดกฟิุ ประเทศญี่ปุ่ น ตัง้อยู่ทางทศิใตข้องจังหวัด ในอดตีมี

บทบาทส าคญัในประวตัศิาสตรญ์ีปุ่่ นในสมัยเซงโงะก ุกลา่วคอืบรรดานักรบและไดเมยีวส าคญั เชน่ โอดะ โนะ

บุนะงะ ใชเ้มอืงกฟิทุีม่ที าเลทีต่ัง้อยู่ก ึง่กลางของประเทศ ใชเ้ป็นฐานในการรวบรวมและปกครองแผ่นดนิญีปุ่่ น 

น าท่านเดนิทางสู ่ณ หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ หา้งออิอน จสัโก ้ ใหท้่านไดเ้ลอืกทาน หรือเลอืกซือ้สนิคา้

ที่เป็นแบรนดญ์ีปุ่ น อาทิ ขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไม ้ รา้นคา้ 100 เยน และ หากท่านใดหลงไหลในรสชาด

ของคทิแคทชาเขยีวสามารถหาซือ้ไดท้ีน่ี่ไดเ้ลย 

 

ค า่ เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาของทา่น อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

   ทีพ่กั   TOYOKO INN GIFU , GIFU หรอืเทยีบเทา่   

 

DAY 4     ปราสาทโอซากา้ – DUTY FREE – ชนิไซบาช ิ- รงิกเุอาทเ์ล็ท - สนามบนิคนัไซ  (B/L/-) 

 

เชา้        บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

OSAKA CASTLE น าท่านเดนิทางสู ่ปราสาทโอซากา้ (ไมร่วมค่าเขา้ปราสาท) ซึง่ถอืไดว้่าเป็นสัญลักษณข์องเมอืง 

สมัผัสความยิง่ใหญ่และชมนทิรรศการทีจ่ัดแสดงอยู่ภายใน ซึง่เลา่ถงึความเป็นมาของปราสาท รวมทัง้ประวัติ

และขา้วของเครือ่งใช ้ตา่งๆของโชกนุ ฮเิดโยชโิตโยโตม ิผูม้คี าสัง่ใหก้อ่สรา้งปราสาทแห่งน้ี   

 

กลางวนั     บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

DUTY FREE น าท่านเดนิทางสูร่า้นคา้ปลอดภาษ ีชอ้ปป้ิงสนิคา้เครือ่งส าอางค ์อาหารเสรมิ เครือ่งประดบัคณุภาพด ี

SHINSAIBASHI น าท่านเดนิทางสู ่ยา่นชนิไซบาช ิย่านชอ้ปป้ิงชือ่ดงัของนคร โอซากา้ ภายในย่านน้ีมรีา้นคา้เกา่แก่

ปะปนไปกบัรา้นคา้อนัทันสมัย และสนิคา้หลากหลายรูปแบบทัง้ส าหรบัเด็ก และผูใ้หญ่ ซึง่ย่านน้ีถอืวา่เป็น

ย่านแสงส ีและบันเทงิชัน้น าแหง่หนึง่ของนครโอซากา้ อกีทัง้ยังมรีา้นอาหารทะเลขึน้ชือ่มากมาย ซึง่เสน่ห์

อย่างหนึง่คอื ทุกรา้นจะประดบัประดารา้นของตนดว้ยแสงไฟนีออนซึง่ดดัท าใหเ้ป็นรูปปู กุง้ และปลาหมกึ ซึง่

นักท่องเทีย่วใหค้วามสนใจและแวะถ่ายรูปกนัเป็นทีร่ะลกึอย่างมาก และรา้นคา้ทุกแห่ง จะพยายามสรา้ง

จุดเดน่ใหแ้กร่า้นของตนใหไ้ดม้ากทีส่ดุ เพือ่ดงึดดูลกูคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้รกิาร สญัลกัษณเ์ดน่ของย่านน้ีคอื ตกึ

รูปเครือ่งหมายการคา้ของ  กลูโิกะ ผลติภัณฑข์นมชือ่ดงัจากญีปุ่่ นน่ันเอง 



 

 
RINKU OUTLET น าท่านเดนิทางสู่ รงิก ุเอาทเ์ล็ท แหล่งชอ้ปป้ิงใหญ่ใกลก้ับสนามบนิคันไซ ใหท้่านเพลดิเพลนิกับ

การเลอืกซือ้สนิคา้ “แบรนดเ์นม” ชือ่ดงัหลากหลายและสนิคา้ดรีาคาพเิศษ อาท ิเครือ่งส าอาง, เครือ่งประดับ

, เสือ้ผา้, กระเป๋า, รองเทา้อุปกรณ์กฬีา, เครือ่งใชไ้ฟฟ้า และยังเป็นแหลง่รวมสนิคา้แบรนดญ์ี่ปุ่ น และสนิคา้

อืน่ๆอกีมากมาย ใหท้่านไดเ้ลอืกชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  

 
 

ค า่  อสิระอาหารค า่เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านสู ่สนามบนิคนัไซ เพือ่เดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 

23.55  น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรุงเทพฯ ประเทศไทย  โดยสายการบนิ Air 

Asia X เทีย่วบนิที ่XJ611 ไมม่บีรกิารอาหาร และเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่ง ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ชัว่โมง 

 

DAY5        กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) (-/-/-) 

 

04.00 เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ พรอ้มกับความ

ประทับใจ 

 

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

 

** หากลูกคา้ทา่นใดทีจ่ าเป็นตอ้งออกต ัว๋ภายใน (ต ัว๋เคร ือ่งบนิ , ต ัว๋รถทวัร ์, ต ัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถามเจา้หนา้

ของบรษิทั ทกุคร ัง้ ** 

 

 

 



 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่หอ้งละ 

2-3 ทา่น  

อตัราทา่นละ 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 

เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายุไมเ่กนิ 12 

ปี) 

อตัราเด็ก ทา่นละ 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายุไมเ่กนิ 12 

ปี) 

อตัราเด็ก ทา่นละ 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

อตัรา หอ้ง

ละ 

ไมใ่ชต้ ัว๋

เคร ือ่งบนิ

อตัรา  

ทา่นละ 

เดนิทาง เดอืนธนัวาคม 2562 

01 – 05 ธนัวาคม 2562 26,899 26,899 26,899 7,000 15,900 

03 - 07 ธนัวาคม 2562 26,899 26,899 26,899 7,000 15,900 

04 - 08 ธนัวาคม 2562 27,899 27,899 27,899 7,000 15,900 

05 - 09 ธนัวาคม 2562 27,899 27,899 27,899 7,000 15,900 

06 - 10 ธนัวาคม 2562 27,899 27,899 27,899 7,000 15,900 

08 - 12 ธนัวาคม 2562 26,899 26,899 26,899 7,000 15,900 

09 - 13 ธนัวาคม 2562 26,899 26,899 26,899 7,000 15,900 

11 - 15 ธนัวาคม 2562 26,899 26,899 26,899 7,000 15,900 

12 - 16 ธนัวาคม 2562 26,899 26,899 26,899 7,000 15,900 

13 - 17 ธนัวาคม 2562 26,899 26,899 26,899 7,000 15,900 

14 - 18 ธนัวาคม 2562 26,899 26,899 26,899 7,000 15,900 

15 - 19 ธนัวาคม 2562 24,899 24,899 24,899 7,000 15,900 

17 - 21 ธนัวาคม 2562 26,899 26,899 26,899 7,000 15,900 

18 - 22 ธนัวาคม 2562 26,899 26,899 26,899 7,000 15,900 

19 - 23 ธนัวาคม 2562 26,899 26,899 26,899 7,000 15,900 

27 - 31 ธนัวาคม 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 

 

** อตัรานีย้งัไมร่วมคา่ทปิพนกังานขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนยีม 1,500 บาท ตอ่ 

ทรปิ ตอ่ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นี้

ทา่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น โดยสว่นนี ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์

ในการเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางทกุทา่น ทีส่นามบนิ ในวนัเช็คอนิ ** 

 

** ราคาเด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 10,000 บาท ** 

(ไมม่ที ีน่ ัง่บนเคร ือ่งบนิ) 

 

อตัราคา่บรกิารนี ้รวม 

 ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) รวมถึงค่าภาษี  

สนามบนิและค่าภาษีน ้ามันทุกแห่ง กรณีตอ้งการอัพเกรด Upgrade หรอื เปลีย่นแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด 

เที่ยวหนึ่ง กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที่เป็นกรณีพเิศษ โดยอา้งองิค่าใชจ้่ายการจองทัวรแ์บบ ไม่ใช่ตั๋วเครื่องบนิ ตามที่

ตามทีต่ารางอตัราคา่บรกิารระบุ 



 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื่องบิน สายการบิน Air Asia X อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า

สมัภาระ ลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยมนี า้หนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เคร ือ่งบนิไดน้ า้หนกัไมเ่กนิ 7 

ก.ก. (ไม่จ ากดัจ านวนชิน้ แตท่ัง้น้ีเจา้หนา้ทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ตอ่ท่าน (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) 

** 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทปิพนักงานขบัรถ) 

 คา่โรงแรมทีพ่ักระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พัก 2-3 ท่าน ตอ่ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา  

หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพ่ัก ไป

เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็น

ส าคญั 

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้จงแตล่ะสถานทีใ่นโปรแกรม 

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

 คา่เบีย้ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางท่องเทีย่วตา่งประเทศ วงเงนิประกนัสงูสดุท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไข

ตามกรมธรรม)์  

 

อตัราคา่บรกิารนี ้ไมร่วม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิาร์

ในหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 

× คา่ทปิพนกังานขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนยีม 1,500 บาท ตอ่ ทรปิ ตอ่ 

ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทัง้น้ีท่านสามารถ

ใหม้ากกวา่น้ีไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยสว่นน้ี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก

เก็บกอ่นเดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนัเช็คอนิ 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระทีม่ีน ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรือสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  

× คา่ธรรมเนียมการจองทีน่ั่งบนเครือ่งบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัสายการ

บนิ และ รุ่ของเครือ่งบนิแตล่ะไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ 

 กรุณาท าการจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 30 วนั กอ่นออกเดนิทาง มดัจ าทา่นละ 15,000 บาท และตดัทีน่ั่งการจอง

ภายใน 2 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวนัน้ี กรุณาช าระเงนิใน2วันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะ

ยกเลกิอตัโนมัตทิันท ีหากยังไม่ไดร้ับยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางใน

พเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม่ น่ันหมายถงึว่า กรณีที่มีควิรอ (Waiting List) ก็จะใหส้ทิธิไ์ปตาม

ระบบ ตามล าดบั เน่ืองจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากดั  

 กรณีลกูคา้เดนิทางไม่ได ้สามารถเปลีย่นชือ่คนเดนิทางได ้ก่อนเดนิทาง 7 วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆ

ในกรณีทีไ่ม่สามารถหาคนมาแทนได ้

 

เง ือ่นไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดนิทาง 

 ยกเลกิการเดนิทาง ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั กอ่นวนัเดนิทาง คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

** ยกเวน้ พเีรยีดทีม่วีนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั กอ่นเดนิทาง ** 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั กอ่นวนัเดนิทาง คนืคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั ก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิคา่บรกิารที่ช าระมาแลว้ทัง้หมด

ทัง้น้ี ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เน่ืองในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้ก่

นักท่องเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพ่ัก ฯลฯ 



 

 ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น 

สถานทูตปฏเิสธวซีา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

 กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบล่วงหนา้ อย่างนอ้ย 7 วนั ก่อน

ออนออกเดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ที่ออกเอกสารเรียบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัช่วงพีเรยีดวนัทีเ่ดนิทาง และกระบวนการ

ของแตล่ะคณะ เป็นส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพีเรยีดวนัเดนิทาง (เลือ่นวนัเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ใชจ้่ายการ

ด าเนินการต่างๆ ที่เกดิขึน้จรงิส าหรับการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ที่เปลีย่นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ

ทัง้สิน้ 

 

เง ือ่นไขส าคญัอืน่ๆทีท่า่นควรทราบกอ่นการเดนิทาง 

 คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจ าเป็นตอ้งมขีึน้ต า่ อย่างนอ้ย 30 ท่าน หากต า่กวา่ก าหนด คณะจะไม่สามารถ

เดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบริษัทยนิดีที่จะ

ประสานงาน เพือ่ใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต์อ่ไป  

 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรือ เลือ่นการเดนิทางไปในพีเรยีดวนัอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯ 

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้น้ี ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาตดิต่อ

เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได ้

 กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพิเศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์(Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษิทัฯ 

อย่างนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทาง หรอืตัง้แตท่ี่ท่านเริม่จองทัวร ์เพือ่ใหท้างบรษัิทประสานงานกับสายการบนิ

เพือ่จัดเตรยีมลว่งหนา้ กรณีมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิ

ขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

 กรณีทีอ่อกบัตรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการรับผดิชอบไม่

วา่ส่วนใดสว่นหนึง่ หากท่านไม่ด าเนนิการสง่ส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษัิทเพื่อใชใ้นการออก

บัตรโดยสาร 

 อตัราทัวรน้ี์ เป็นอัตราส าหรับบัตรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลือ่นไฟลท์ วัน ไป 

หรือ กลับส่วนใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลับ ตามก าหนดการเท่านัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อ

เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 ทางบรษัิทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนใหก้ับลูกคา้ที่ไม่รูจ้ักกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้ง

ช าระคา่หอ้งพักเดีย่วตามทีร่ะบุ 

 หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั  

 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดกูาล สภาพภูมอิากาศ เหตกุาร

ทางการเมือง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื่อนไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้ โดยส่วนน้ีทาง

บรษัิทจะค านงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ หากกรณีทีจ่ าเป็นจะตอ้งมีคา่ใชจ้่ายเพิม่ ทางบรษัิทจะแจง้ให ้

ทราบลว่งหนา้ 

 เน่ืองจากการเดนิทางท่องเที่ยวในครัง้น้ี เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ ทาง

บรษัิทจงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื สว่นใดสว่นหนึง่ทีท่่านไม่ตอ้งการไดร้ับ

บรกิาร หากระหวา่งเดนิทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายไม่วา่ส่วนใดสว่นหนึง่ใหท้่าน เน่ืองจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถูก

เก็บคา่ใชจ้่ายแบบเหมาจ่ายไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  

(พาสปอรต์) ของท่านช ารุดแมเ้พียงเล็กนอ้ย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึ่ง มหีนา้ใดหนา้หนึง่หายไป มี

กระดาษหนา้ใดหนา้หนึ่งหลดุออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ที่ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์ม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางตอ่ไปได ้ดงันัน้

กรุณาตรวจสอบ และ ดแูล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา  


