
#15773 ทัวรญ่ีปุน โอซากา ทตโตริ 6 วัน 4 คืน เนินทรายทต
โทริ ชมซากุระปราสาทฮิเมจิ บิน XJ
ทัวรญี่ปุน โอซากา ทตโตริ เกียวโต พิพิธภัณฑทราย พิพิธภัณฑโคนันยอดนักสืบ
วัดคิโยมิสึ ศาลเจาฟูชิมิอินาริ สถานีรถไฟเกียวโต นั่งรถราง Hankai Tramway
ศาลเจาสุมิโยชิ ปราสาทโอซากา(ไมรวมคาเขาปราสาท) ยานชินไซบาชิ ฟรีเดย 1
วันเต็ม!!



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง    -

2 ทาอากาศยานคันไซ - ทตโตริ - ทะเลทรายทตโตริ - พิพิธภัณฑศิลปะทราย -
พิพิธภัณฑโคนันยอดนักสืบ - อิออนมอลลฮิเมจิ   

Toyoko Inn Hotel Himeji
, Hyogo หรือเทียบเทา

3 ปราสาทฮิเมะจิ - วัดคิโยมิสึ - ศาลเจาฟูชิมิอินาริ - สถานีรถไฟเกียวโต   
Hotel Wbf Kyoto Shijo
Nishikitei , Kyoto หรือ
เทียบเทา

4 รถราง Hankai Railway - ศาลเจาสุมิโยชิ - ปราสาทโอซากา - ดิวต้ีฟรี -
ยานชินไซบาชิ   

Hotel Bloewmen
Hanazonokita, Osaka
หรือเทียบเทา

5 อิสระทองเที่ยวในโอซากา หรือเลือกซ้ือทัวรเสริม   
Hotel Bloewmen
Hanazonokita, Osaka
หรือเทียบเทา

6 ทาอากาศยานคันไซ - ทาอากาศยานดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

12 เม.ย. 65 - 17 เม.ย.
65

฿38,999 ฿38,999 ฿38,999 ฿9,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานดอนเมือง

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานคันไซ - ทตโตริ - ทะเลทรายทตโตริ - พิพิธภัณฑ
ศิลปะทราย - พิพิธภัณฑโคนันยอดนักสืบ - อิออนมอลลฮิเมจิ

กําหนดการทั้งหมด

** ทานสามารถโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเครื่องบินโดยมีน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินไดน้ํา
หนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนชิ้น แตท้ังน้ีเจาหนาท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสายการ
บิน) กรณีตองการซ้ือน้ําหนักกระเปาสัมภาระโหลดลงใตทองเครื่องบินเพ่ิม จําเป็นตองมีคาใชจายเพ่ิมเติม **

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม ค่ํา

22.00 น. คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ
อาคาร 1 ชั้น 3 เคานเตอรเช็คอิน หมายเลข 3-4 สายการบิน Air Asia X โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ
อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง

ทาอากาศยานดอนเมือง คํ่า

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี

 กิจกรรม เชา

00.55 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซากา ประเทศญ่ีป ุน โดยสายการบิน Air Asia X เท่ียวบินท่ี
XJ612 (ไมมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน ใชเวลาบินโดยประมาณ 6 ชั่วโมง)

08.40 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซากา ประเทศญ่ีป ุน (ตามเวลาทองถิ่นเร็วกวาเมืองไทย ประมาณ 2
ชั่วโมง) นําทุกทานผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบรอย

นําทานเดินทางสู เมืองทตโทริ ซ่ึงเมืองทตโทริเต็มไปดวยทิวทัศนสวยงามของฤดูกาลหน่ึงท่ีเปล่ียนไปยังอีกฤดูกาลหน่ึง มี
อาณาเขตครอบคลุมชายฝ่ังทะเลท่ียาวสุดลูกหูลูกตาจากฝ่ังตะวันออกไปฝ่ังตะวันตก ท่ีราบแคบๆ และพ้ืนท่ีท่ีเป็นภูเขาอยางภูเขา
ไดเซนมีพืชพันธุสีเขียวสดในฤดูใบไมผลิและใบไมสีจางในฤดูใบไมรวง

แหลงทองเท่ียวสําคัญถือวาเป็นไฮไลท เนินทรายทตโทริ เนินทรายอายุเกาแกกวา 1 แสนปี ซ่ึงมีขนาดใหญและมีชื่อเสียง
มากท่ีสุดในญ่ีป ุน ตั้งอยูริมชายฝ่ังทะเลในเขตของอุทยานแหงชาติซานินไคกัน (Sanin Kaigan National Park) มีความยาว
16 กิโลเมตร กวาง 2.4 กิโลเมตร สูง 50 เมตรการเกิดเนินทรายท่ีน่ี เกิดจากการท่ีทรายบริเวณแมน้ําเซนไดกาวะ
(Sendaigawa River) ถูกพัดชะลางออกไปสูชายฝ่ังทะเลเป็นเวลาชานานจนกอนใหเกิดเนินทรายขึ้น



บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานชมงานแสดง พิพิธภัณฑทราย พิพิธภัณฑท่ีเฉพาะทางดานงานประติมากรรมจากทรายแหงเดียวในโลก งาน
ประติมากรรมทรายนั้นเป็นผลงานการแกะสลักทรายท่ีทําใหจับตัวเป็นกอนแข็งดวยน้ําเพียงอยางเดียว และเน่ืองจากวัสดุเป็น
ทรายจึงมีความเสี่ยงท่ีจะพังเสียหายท้ังในระหวางการสรางหรือแมกระท่ังหลังจากท่ีแกะสลักเสร็จแลวก็ตาม ความไมจีรังย่ังยืน
ของประติมากรรมทรายเหลาน้ีเกิดเป็นความงดงามซอนอยูภายใตความเปราะบาง

นําทานชมงานจัดแสดง พิพิธภัณฑโคนันยอดนักสืบ เพลิดเพลินไปกับแสดงผลงานของอาจารยอาโอยามา ตั้งแตสมัยประถม
ไปจนถึงผลงานมีชื่อเสียงท้ังหลาย ไมวาจะเป็นตนฉบับการตูน แผนอนิเมะ หุนจําลองตัวละครเรื่องโคนันยอดนักสืบ และหอง
ทํางานจําลอง ย่ิงชั้นท่ี2 ยังมีกิจกรรมใหเหลานักทอเงท่ียวไดลับสมองประลองปัญหาไปกับมุมใหทดลองแกไขคดีปริศนาท่ีนา
สนใจรวมไปถึงตูเกมสเก็ตบอรดท่ีใหเราสวมบทบาทโคนันคุงไดอีกดวย

นําทานเดินทางเขาสู อิออน มอลล เพ่ือใหทานไดจับจายใชสอย ซ้ือของใชและอาหารกอนเขาท่ีพัก โดยภายในเป็นหางสรรพ
สินคาท่ีนิยมในหมูนักทองเท่ียวชาวตางชาติ ภายในตกแตงในรูปแบบท่ีทันสมัยสไตลญ่ีป ุน มีรานคาท่ีหลากหลายมากกวา 150
รานจําหนายสินคาแฟชั่น อาหารสดใหม และอุปกรณภายในบาน นอกจากน้ียังมีรานเสื้อผาแฟชั่นมากมาย

ค่ํา

เพ่ือไมเป็นการรบกวนเวลา อิสระอาหารตามอัธยาศัย

พักท่ี Toyoko Inn Hotel Himeji , Hyogo หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานคันไซ

ทตโตริ

ทะเลทรายทตโตริ

 เชา

เป็นทาอากาศยานหลักของโอซากา ทาอากาศยานแหงน้ีตั้งหางจากตัวเมืองโอซากา
ประมาณ 50 กิโลเมตร เปิดใชบริการเมื่อปี 1994 มี 2 เทอมินอล โดย เทอมินอล 1 จะ
เป็นสายการบินธรรมดา สวนเทอมินอล 2 จะเป็นสายการบินโลวคอสต

เป็นเมืองๆ หน่ึงท่ีตั้งอยูในภูมิภาคชุโกคุของญ่ีป ุนทางฝ่ังตะวันตก ซ่ึงเป็นท่ีรูจักกันจาก
เนินทรายซ่ึงเป็นแหลงทองเท่ียวหลักของเมือง นอกจากน้ียังมีความสําคัญในฐานะท่ีเป็น
ศูนยกลางการวิจัยดานเกษตรกรรมพ้ืนท่ีแหงแลงของญ่ีป ุน

เป็นเนินทรายท่ีมีขนาดใหญ และมีชื่อเสียงมากท่ีสุดในประเทศญ่ีป ุน ตั้งอยูหางจาก
ใจกลางเมือง ประมาณ 16 กิโลเมตร เลียบชายฝ่ังทะเลญ่ีป ุน(Sea of Japan) อยูในเขต
ของอุทยานแหงชาติซานินไคกัน(Sanin Kaigan National Park) เนินทรายสูง 50
เมตร และมีความกวางถึง 2 กิโลเมตร มีกิจกรรมมากมายเพ่ือความเพลิดเพลิน เชน ขี่อูฐ
หรือน่ังเกวียนท่ีลากดวยมาเพ่ือชมรอบๆเนินทราย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

พิพิธภัณฑศิลปะทราย บาย

เป็นพิพิธภัณฑเฉพาะทางดานงานประติมากรรมจากทรายแหงเดียวในโลก งาน
ประติมากรรมทรายนั้นเป็นผลงานการแกะสลักทรายท่ีทําใหจับตัวเป็นกอนแข็งดวยน้ํา
เพียงอยางเดียว และเน่ืองจากวัสดุเป็นทรายจึงมีความเสี่ยงท่ีจะพังเสียหายท้ังในระหวาง
การสรางหรือแมกระท่ังหลังจากท่ีแกะสลักเสร็จแลวก็ตาม ความไมจีรังย่ังยืนของ
ประติมากรรมทรายเหลาน้ีเกิดเป็นความงดงามซอนอยูภายใตความเปราะบาง



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 ปราสาทฮิเมะจิ - วัดคิโยมิสึ - ศาลเจาฟูชิมิอินาริ - สถานีรถไฟ
เกียวโต

ไมมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน

ตามเวลาทองถิ่นประเทศญ่ีป ุน เร็วกวาเมืองไทย ประมาณ 2 ชั่วโมง

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พิพิธภัณฑโคนันยอดนักสืบ

อิออนมอลลฮิเมจิ

พิพิธภัณฑโคนันยอดนักสืบ (The Gosho Aoyama Museum) หรือ โคนัน ทาวน
ภายในพิพิธภัณฑมี 2 ชั้น จัดแสดงผลงานของอาจารยอาโอยามา ตั้งแตสมัยประถม ไป
จนถึงผลงานท่ีมีชื่อเสียงท้ังหลาย ท้ังตนฉบับการตูน แผนอนิเมะ หุนจําลองตัวละครเรื่อง
โคนันยอดนักสืบ และหองทํางานจําลอง สวนชั้นท่ี 2 มีมุมใหทดลองแกไขคดีปริศนาท่ีนา
สนใจ รวมไปถึงตูเกมสเก็ตบอรดท่ีใหเราสวมบทบาทโคนันคุง พิพิธภัณฑแหงน้ีสรางขึ้น
เพ่ือแฟนคลับคุโด ชินอิจิยอดนักสืบ หรือ ยอดนักสืบจ๋ิวโคนัน ของอาจารยโกไซ อาโอยามา
ผูเขียนซีรี่ยสการตูนมังงะชื่อดังชุดน้ีโดยเฉพาะ

เป็นอิออนมอลลประจําเมืองฮิเมจิ มีลักษณะเป็นหางสรรพสินคาท่ีนิยมในหมูนักทอง
เท่ียวชาวตางชาติ ภายในตกแตงในรูปแบบท่ีทันสมัยสไตลญ่ีป ุน มีรานคาท่ีหลากหลาย
มากกวา 150 ราน

 คํ่า  Toyoko Inn Hotel Himeji , Hyogo หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู ปราสาทฮิเมจิ เป็น 1 ใน 3 ปราสาทท่ีงดงามท่ีสุดในญ่ีป ุน และขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติประจําชาติญ่ีป ุนและ
มรดกโลก ตั้งอยูในเมืองฮิเมจิ จังหวัดเฮียวโกะ ชาวญ่ีป ุนนิยมเรียกในชื่อวา "ปราสาทนกกระสาขาว" ดวยพ้ืนผิวของตัวปราสาทท่ี
เมื่อพนจากฐานหินท่ีโคงสูงขึ้นไปแลวมีสีขาว สวาง จุดเดนอีกอยางหน่ึงของปราสาทน้ีคือ ทางเดินสูอาคารหลักท่ีสลับซับซอน
ราวกับเขาวงกต ท้ังประตูและกําแพงตางๆในปราสาทไดรับการออกแบบมาอยางดี มีความโดดเดนดานสถาปัตยกรรม เชิญเต็ม
อ่ิมการเย่ียมชมปราสาทแหงน้ี (ชมดานนอกไมรวมคาเขาปราสาท) **ความสวยงามของซากุระขึ้นอยูกับสภาพอากาศ**

นําทานเดินทางสู วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ําใส เป็นวัดท่ีใหญและเกาแกตั้งอยูบริเวณเนินเขาฮิงาชิยามา และมีทอนซุงวางเรียง
ซอนกันตามแนวนอนตั้งจากพ้ืนดินขึ้นมารองรับระเบียงของตัววิหารใหญ ซ่ึงไมใชตะปูสักตัว ใชวิธีการเขาล่ิม เหมือนเรือนไทย
วัดน้ีมีอายุเกาแกย่ิงกวากรุงเกียวโต กวา 1,200 ปี มาแลว จากระเบียงแหงน้ีสามารถถายภาพ ณ จุดท่ีสวยท่ีสุดในกรุงเกียวโต
มองเห็นวิวทิวทัศนของตัวเมืองเกียวโตไดงดงาม พรอมกับวิหารของวัดคิโยมิสึ และเชิญด่ืมน้ําศักดิส์ิทธิส์ามสายอันเกิดขึ้นจาก
ธรรมชาติท่ีไหลมาจากเทือกเขา โดยเชื่อวา สายแรก รวย สายสอง สวย-หลอ สายสาม แข็งแรง

จากนั้นอิสระเดินตามทาง สัมผัสกับรานคาญ่ีป ุนตบแตงตามสมัยเอโดะ และ เลือกซ้ือสินคาพ้ืนเมือง ท่ีระลึกเกี่ยวกับญ่ีป ุน
ขนานแท อาทิ ขนมโมจิ ท่ีขึ้นชื่อท่ีสุดของญ่ีป ุน มีใหทานไดเลือกชิมหลายหลากรส ไมวาจะเป็นไสถั่วแดงสูตรด้ังเดิม, ไสสตรอ
เบอรรี่, ชอคโกแลต เป็นตน หรือวาจะเป็นชาเกียวโต, ตุกตาเกียวโต สัญลักษณท่ีโดงดังท่ีสุดในญ่ีป ุน คือ เกอิชา เป็นตุกตาแตง
กายดวยชุดกิโมโนประจําชาติอยางเต็มรูปแบบซ่ึงควรคาแกเป็นของฝากของท่ีระลึกในราคายอมเยาว

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ! บุฟเฟต นาเบะ

นําทานเดินทางสู ศาลเจาฟูชิมิ อินาริ เป็นศาลเจาในศาสนาชินโต ตั้งอยูทางตอนใตของเกียวโต ศาลเจาแหงน้ีมีชื่อเสียงจาก
เสาโทริอิ (Torii gate) สีแดงจํานวนนับพัน ซ่ึงตั้งเรียงกันเป็นอุโมงคเสนทางเดินอยูบริเวณหลังอาคารหลัก เสนทางน้ีจะตรงไป

์ ์ ่ ่ ่



 หมายเหตุ ปราสาทฮิเมจิ (ชมดานนอกไมรวมคาเขาปราสาท) **ความสวยงามของซากุระขึ้นอยูกับสภาพอากาศ**

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

ยังปาในหุบเขาอินาริ (Mount Inari) อันศักดิส์ิทธิซ่ึ์งมีความสูง 233 เมตร เป็นศาลเจาท่ีสําคัญท่ีสุดในหมูศาลเจาจํานวนนับพัน
ท่ีสักการะเทพอินาริ (Inari) ซ่ึงเป็นเทพผูรักษาขาว

จากนั้นเดินทางสู สถานีรถไฟเกียวโต เป็นสถานีรถไฟฟาท่ีสําคัญ ท่ีนิยมกันท้ังในหมูนักทองเท่ียวและคนญ่ีป ุนเอง ใชเดิน
ทางระหวางเมืองในระยะเวลาท่ีไมนาน

ค่ํา

อิสระอาหารค่ํา เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเท่ียว

พักท่ี Hotel Wbf Kyoto Shijo Nishikitei , Kyoto หรือเทียบเทา

ปราสาทฮิเมะจิ

วัดคิโยมิสึ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ถือวาเป็นปราสาทท่ีย่ิงใหญและสวยงามมากท่ีสุดแหงหน่ึงของญ่ีป ุน เน่ืองจากปราสาทน้ี
ยังไมเคยถูกทําลายในยุคท่ีมีสงคราม ไฟไหม หรือการเกิดแผนดินไหว ยังคงรูปแบบ
ด้ังเดิมของตัวปราสาทเอาไวไดอยางสมบูรณ จึงทําใหไดรับการบันทึกเป็นมกดกโลกจากยู
เนสโก และเป็น 1 ใน 4 ปราสาทท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของญ่ีป ุน

วัดคิโยมิสึ หรือ “วัดน้ําใส” วัดเกาแกบนเนินเขาท่ีมีอายุเกาแกกวาตัวเมืองเกียวโต เป็นวัด
ท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุด นิยมเดินทางมาเพ่ือสักการะและขอพรจากองคพระโพธิสัตวเจาแมกวน
อิม 11 พักตร 1000 กร ซ่ึงเป็นพระประธานของวัด ตัววัดกอสรางดวยไมเกือบท้ังหมด
แตท่ีนาสนใจ คือ เสาท่ีค้ํายันระเบียงวัดขนาดใหญ ประกอบไปดวยเสาไมจํานวนรอยกวา
ตน สูงจากพ้ืน 12 เมตร โดยไมใชตะปูแมแตตัวเดียว โดยใชวิธีเขาล่ิมดวยภูมิปัญญาของ
ชาวญ่ีป ุนโบราณ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ บุฟเฟต นาเบะ

ศาลเจาฟูชิมิอินาริ

สถานีรถไฟเกียวโต

 บาย

หรือศาลเจาจ้ิงจอกขาว เป็นอีกหน่ึงศาลเจาชื่อดังท่ีนักทองเท่ียวตางรูจักกันดี เป็นศาลเจา
ในศาสนาชินโต สรางขึ้นเพ่ือถวายใหแดเทพอินาริ เทพเจาแหงกสิกรรม เพ่ือใหพ้ืนท่ี
บริเวณน้ีมีน้ําอุดมสมบูรณ ปลูกขาวได ผลผลิตดีมีคุณภาพ สิ่งท่ีนาสนใจนอกจากจะมา
สักการะเทพเจาแลว ก็คือการเดินเลนลอดอุโมงคเสาโทริอิกวาหมื่นตนท่ีเรียงตอทอดยาว
จากดานลางขึ้นไปบนยอดเขาสูงถึง 233 เมตร ระยะทางราว 4 กิโลเมตร

มีการออกแบบสมัยใหมโดยใชเหล็กเป็นโครงสราง ออกแบบโดยสถาปนิกชาวญ่ีป ุน โดยมี
หลังคาเป็นเอกลักษณโดดเดน และยังเป็นศูนยรวมของเสนทางเดินรถไฟท้ังบนดินอยาง
เจอาร บริเวณสถานีรถไฟยังเป็นแหลงชอปป้ิงชื่อดังของเมือง ท่ีเป็นศูนยรวมรานคา
แหลงบันเทิง รานอาหารมากมายท้ังในและนอกสถานี

 คํ่า  Hotel Wbf Kyoto Shijo Nishikitei , Kyoto หรือเทียบเทา



วันท่ี 4 รถราง Hankai Railway - ศาลเจาสุมิโยชิ - ปราสาทโอซากา -
ดิวตี้ฟรี - ยานชินไซบาชิ

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทาน น่ังราง Hankai Tramway ชมบรรยากาศเมืองโอซากา โดยรถรางว่ิงบริการเชื่อมระหวางชานเมืองทางตอนใตกับ
เมือง Sakai เปิดใหบริการมาตั้งแตปี 1911 มีประวัติศาสตรอันยาวนานมากวา 100 ปีแลว ปัจจุบันบริษัทยังคงใชรถรางรุนเดิม
ท่ีใหบริการในสมัยเริ่มแรก พรอมกับพัฒนารถรางไฟฟารุนใหม มาใหบริการควบคูกัน

โดยการนําทานน่ังรถรางจะพาลูกคาทุกทานเดินทางสูปลายทาง ศาลเจาสุมิโยชิ เป็นศาลเจาท่ีถูกสรางขึ้นตั้งแตศตวรรตท่ี 3
เรียกวาเป็นอีกหน่ึงศาลเจาท่ีเกาแกมากท่ีสุดแหงหน่ึงของญ่ีป ุนเลยก็วาได ท่ีน่ีไมใชเพียงแคความเกาแกเทานั้นแตการรูปแบบ
สถาปัตยกรรมการสรางก็ถือวาโดดเดนท่ีจะมีหลังคาแบบทรงตรงๆ ตางจากท่ีอ่ืนๆท่ีจะมีทรงโคงๆ จ่ัวจะถูกตกแตงดวยไมท่ี
ลักษณะไขวกันคลายกับไมกางเขนของศาสนาคริสต หากออกจะเป็นรูปกากบาทซะมากกวา

นําทานเดินทางสู ปราสาทโอซากา (ไมรวมคาเขาปราสาท) ซ่ึงถือไดวาเป็นสัญลักษณของเมือง สัมผัสความย่ิงใหญและชม
นิทรรศการท่ีจัดแสดงอยูภายใน ซ่ึงเลาถึงความเป็นมาของปราสาท รวมท้ังประวัติและขาวของเครื่องใช ตางๆของโชกุน ฮิเดโยชิ
โตโยโตมิ ผูมีคําสั่งใหกอสรางปราสาทแหงน้ี **ความสวยงามของซากุระขึ้นอยูกับสภาพอากาศ**

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู รานคาปลอดภาษี ชอปป้ิงสินคาเครื่องสําอางค อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดี

นําทานเดินทางสู ยานชินไซบาชิ ยานชอปป้ิงชื่อดังของนคร โอซากา ภายในยานน้ีมีรานคาเกาแกปะปนไปกับรานคาอันทัน
สมัย และสินคาหลากหลายรูปแบบท้ังสําหรับเด็ก และผูใหญ ซ่ึงยานน้ีถือวาเป็นยานแสงสี และบันเทิงชั้นนําแหงหน่ึงของนคร
โอซากา อีกท้ังยังมีรานอาหารทะเลขึ้นชื่อมากมาย สัญลักษณเดนของยานน้ีคือ ตึกรูปเครื่องหมายการคาของ กูลิโกะ ผลิตภัณฑ
ขนมชื่อดังจากญ่ีป ุนน่ันเอง

ค่ํา

อิสระอาหารค่ํา เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเท่ียว

พักท่ี Hotel Bloewmen Hanazonokita, Osaka หรือเทียบเทา

รถราง Hankai Railway

ศาลเจาสุมิโยชิ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นรถรางขนสงมวลชนอันเกาแกของโอซากา ท่ีว่ิงใหบริการเชื่อมระหวางชานเมืองทาง
ตอนใตกับเมือง Sakai เปิดใหบริการมาตั้งแตปี 1911 มาจนกระท่ังปัจจุบัน นับไดวารถ
รางน้ีมีประวัติศาสตรอันยาวนานมากกวา 100 ปีแลว

เป็นศาลเจาท่ีถูกสรางขึ้นตั้งแตศตวรรษท่ี 3 เรียกวาเป็นอีกหน่ึงศาลเจาท่ีเกาแกมากท่ีสุด
แหงหน่ึงของญ่ีป ุนเลยก็วาได ท่ีน่ีไมใชเพียงแคความเกาแกเทานั้นแตการรูปแบบ
สถาปัตยกรรมการสรางก็ถือวาโดดเดนท่ีจะมีหลังคาแบบทรงตรงๆ ตางจากท่ีอ่ืนๆท่ีจะมี
ทรงโคงๆ จ่ัวจะถูกตกแตงดวยไมท่ีลักษณะไขวกันคลายกับไมกางเขนของศาสนาคริสต
หากออกจะเป็นรูปกากบาทซะมากกวา รวมท้ังยังมีไมขนาดเล็กๆวางเรียงกันตามแนวยาว
ท่ัวท้ังหลังคา โดยเฉพาะตรงจุดท่ีทางเขาอยูดานใตหนาจ่ัวของหลังคาและยังมีรั้วลอมรอบ
จากความตางและความเกาแกทําใหศาลเจาแหงน้ีมีชื่อเสียงมากๆในญ่ีป ุน



 หมายเหตุ

วันท่ี 5 อิสระทองเท่ียวในโอซากา หรือ เลือกซ้ือทัวรเสริม

ปราสาทโอซากา (ไมรวมคาเขาปราสาท) **ความสวยงามของซากุระขึ้นอยูกับสภาพอากาศ**

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

ปราสาทโอซากา
เรียกอีกอยางวา โอซากาโจ เป็นปราสาทท่ีถือเป็นสัญลักษณของเมืองโอซากา และเป็นสิ่ง
ปลูกสรางท่ีมีคุณคาทางวัฒนธรรมของญ่ีป ุน ถูกสรางขึ้นแทนท่ีวัดอิชิยามา ฮอนกันจิ ชั้น
บนสุด สามารถชมวิวเมืองโอซากาไดท้ังเมือง

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ดิวต้ีฟรี

ยานชินไซบาชิ

 บาย

ซ้ือสินคาปลอดภาษี DUTY FREE แหลงรวมสินคาแบรนดเนมมากมาย เชน นาฬิกา
แวนตา เครื่องสําอาง กระเปา กลองถายรูป และสินคาแบรนดอ่ืนๆ อีกมากมาย

เป็นยานชอปป้ิงท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในโอซากา ยานดังท่ีเป็นสวรรคของนักชอป นักกิน ถนน
สายทอดยาวกวา 600 เมตร สองขางทางเรียงรายดวยสินคาหลากหลาย ของใช ของกิน
เครื่องใชไฟฟา ฯลฯ

 คํ่า  Hotel Bloewmen Hanazonokita, Osaka หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

อิสระตามอัธยาศัยใหทานเลือกชอปป้ิงตามยานดังของมหานครโอซากา โดยการน่ังรถไฟ (ไมรวมคารถไฟ) ทานสามารถน่ัง
รถไฟ JR เพ่ือเดินทางเท่ียวในแหลงทองเท่ียวชื่อดัง อาทิ

- สวนกวาง นารา บอกเลยวาเป็นแหลงทองเท่ียวท่ีดังมากๆของเมืองนาราเลยนะคะ ภายในสวนเป็นท่ีอยูของกวางจํานวน
มาก เมืองนารานั้นมีกวางเกือบ 1200 ตัว ซ่ึงทําใหกลายเป็นสัญลักษณประจําเมืองนารา โดยจากเหลานองกวางสุดนารักท่ีจะได
เห็นกันในระยะประชิดภายในบริเวณสวนแหงน้ีจะเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญมากๆในตัวเมืองนารา

- วัดโทไดจิ ถือเป็นโบราณสถานท่ีมีความเกาแกและสําคัญท่ีสุดแหงหน่ึงของประเทศญ่ีป ุนและยังถือวาเป็นวัดท่ีมีนักทอง
เท่ียวมาเยือนมากท่ีสุดในนาราเลยก็วาไดวัดโทไดจิ สรางขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 752 ในชวงท่ีพระพุทธศาสนาเจริญรุงเรืองจนถึงขีดสุด
สิ่งกอสรางท่ีสําคัญของวัดน้ี คือ วิหารไมหลังใหญ ไดบุตสึเดน ซ่ึงเป็นท่ีประดิษฐานองคหลวงพอโต (ไดบุตสึ) วากันวาเป็นอาคาร
ไมท่ีใหญท่ีสุดในโลก แมวาวิหารไมท่ีเห็นในปัจจุบันน้ีมีขนาดเพียงแค 2 ใน 3 ของวิหารหลังเดิมท่ีเคยถูกไฟไหมไปจากภัย
สงคราม แตก็ยังคงมีความย่ิงใหญจนไดรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

- โอซากา อะควอเรี่ยม เป็นพิพิธภัณฑสัตวน้ําในรมท่ีใหญท่ีสุดในโลก ทานจะไดพบกับปลาฉลามวาฬท่ีมีขนาดใหญท่ีหาชมได
ยาก, แลวเฮฮากับหนาตาของปลาแสงอาทิตย ท่ีมีขนาดตัวใหญราคาประเมินมิไดและเพลินตากับสัตวมีชีวิตใตน้ํานานาชนิดจาก
ท่ัวทุกมุมโลก อาทิเชน ปลาโลมา, ปูแมงมุม, นาคทะเล, นกเพนกวิน เป็นตน



วันท่ี 6 ทาอากาศยานคันไซ - ทาอากาศยานดอนเมือง

 หมายเหตุ อิสระอาหารกลางวันและค่ํา ตามอัธยาศัย

บาย

อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแกการทองเท่ียว

- วัดชิเท็นโนจิ วัดท่ีมีอายุเกาแกท่ีสุดของเมืองโอซากาประมาณ 1,400 ปี และเป็นพุทธสถานแหงแรกในญ่ีป ุน โดยมีจุดเดน
อยูท่ี เจดีย 5 ชั้นอันวิจิตร สรางตามแบบสถาปัตยกรรมสมัย อาซุกะ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปหลายองค

หรือทานท่ีสนใจเดินทางสู ยูนิเวอรแซล สตูดิโอ (ไมรวมคาเขาสวนสนุก คาเครื่องเลน รวมถึงคาใชจายในการเดินทาง) รวม
สนุกทาทายกับเครื่องเลนหลากหลายชนิดตื่นเตนระทึกใจจากหนังดังท่ีทานชื่นชอบ เชน ฉากเพลิงไหมจากเรื่อง “แบ็คด
ราฟท”ลองเรือผจญภัยกับไดโนเสารจากเรื่อง“จูราสสิคพารค” น่ังเรือเพ่ือพบกับความนาสะพรึงกลัวเหมือนอยู ในเหตุการณจริง
กับ “จอว” ใชทุนสรางมหาศาลกวา 1,500 ลานเยน (เฉพาะจอว) และสนุกสนานไปกับเครื่องเลนภาคใหมของ “สไปเดอรแมน”
ท่ีรอใหทานพิสูจนความมันส พรอมท้ังพบกับโซนใหม “วันเดอรแลนด” เป็นโซนสวนสนุกสไตลครอบครัวใหทานไดเพลิดเพลิน
กับตัวการตูนสุดนารักชื่อดังของญ่ีป ุน Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street หรือสนุกสนานกับโซนใหม The Wizarding
World of Harry Potter ท่ีสรางเพ่ือเอาใจเหลาสาวกของแฮรรี่พอตเตอร ใหทานไดเขาไปสัมผัสบรรยากาศของ โลกเวทมนตร
ในฉากตางๆ จากภาพยนตร อาทิ ปราสาทฮอกวอต เพลิดเพลินกับการสํารวจหองเรียนเวทมนตรคาถายานฮอกมีท รานขายของ
แปลกประหลาดของเหลาพอมดและแมมดท้ังหลาย และท่ีไมควรพลาดชิมคือ บัตเตอรเบียร เครื่องด่ืมท่ีไดรับความนิยมในโลกของ
พอมดและแมมดแหงน้ี [ไมมีแอลกฮอล] และท่ีพลาดไมไดคือในโซนน้ีท่ีถือวาเป็นสถานท่ีทองเท่ียวท่ีดีท่ีสุดของโลก คือโซน
Harry Potter and the Forbidden Journey ท่ีมีการสรางดวยเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการถายภาพ 4K ท่ีจะสรางความตื่นเตน
เราใจใหทานเสมือนทานไดเดินทางทองโลกเวทมนตรไปกับแฮรรี่พอตเตอรเลยทีเดียว ใหทานไดสนุกสนานตอกับเครื่องเลน
นานาชนิดอยางจุใจ

ค่ํา

อิสระอาหารค่ํา ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแกการชอปป้ิง

พักท่ี Hotel Bloewmen Hanazonokita, Osaka หรือเทียบเทา

อิสระทองเที่ยวในโอซากา หรือเลือกซื้อทัวรเสริม
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

อิสระชอปป้ิงเมืองโอซากา หรือซ้ือทัวรเสริมยูนิเวอรแซล สตูดิโอ สวนสนุกท่ีสรางความ
บันเทิงใหกับคนแถบภูมิภาคคันไซมาหลายปีโดยการทุมทุนสรางของ บริษัทสราง
ภาพยนตร HOLLYWOOD ชื่อดัง น่ันคือ UNIVERSAL STUDIO ซ่ึงภายในไดจําลอง
สตูดิโอจากภาพยนตรเรื่องดังๆ ท่ีผานมาของทางบริษัทไวมากมาย โดยเริ่มจาก ภาพยนตร
เรื่องแรก ท่ีสรางชื่อเสียงใหกับ สตีเวน สปรีลเบิรก คือ E.T. ซ่ึงเป็นการน่ังจักรยานไป
พรอมกับ อีที และเดินทางขามจักรวาลเพ่ือกลับไปยังบานเกิด ตอจากนั้น ไปยังสตูดิโอ
ของ TERMINATOR ภาพยนตรคนเหล็ก ท่ีสรางชื่อใหกับดาราดัง อารโนล ชวาสเซเน็ก
เกอร ทานจะไดดูภาพยนตรท่ีไมไดฉายตามโรงหนังแตเป็นภาคพิเศษแบบดิจิตอล 2 มิติ
และ 3 มิติ

 คํ่า  Hotel Bloewmen Hanazonokita, Osaka หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหาร BOX SET

09.50 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Air Asia X เท่ียว
บินท่ี XJ613 (ไมมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน ใชเวลาบินโดยประมาณ 6 ชั่วโมง)

บาย

13.50 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พรอมกับความประทับใจ



 หมายเหตุ หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ทาอากาศยานคันไซ
 เชา  รับประทานอาหารเชา บนรถโดยสาร แบบ Set Box

เป็นทาอากาศยานหลักของโอซากา ทาอากาศยานแหงน้ีตั้งหางจากตัวเมืองโอซากา
ประมาณ 50 กิโลเมตร เปิดใชบริการเมื่อปี 1994 มี 2 เทอมินอล โดย เทอมินอล 1 จะ
เป็นสายการบินธรรมดา สวนเทอมินอล 2 จะเป็นสายการบินโลวคอสต

ทาอากาศยานดอนเมือง บาย

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี



เง่ือนไข
- คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเป็นตองมีขึ้นตํ่า อยางนอย 30 ทาน หากตํ่ากวากําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หาก

ผูเดินทางทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีท่ีจะประสานงาน เพ่ือใหทุกทานเดินทางตามความ
ประสงคตอไป 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานท
ราบลวงหนาเพ่ือวางแผนการเดินทางใหมอีกครั้ง ท้ังน้ี กอนคอนเฟิรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเป็นกรณีพิเศษทุกครั้งหากทานลา
งานแลวไมสามารถเปล่ียนแปลงได

- กรณีท่ีทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพ่ือ
ยืนยันกับเจาหนาท่ีกอนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีท่ีสายการบิน
อาจมีการปรับเปล่ียนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของทา
อากาศยานเป็นสําคัญเทานั้น สิ่งสําคัญ ทานจําเป็นตองมาถึงสนามบินเพ่ือเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางนอย 3 ชั่วโมง โดยในสวนน้ี
หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้นใดๆท้ังสิ้น  

- กรณีท่ีทานเป็นอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาท่ีเป็นกรณีพิเศษ

- กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอน
การเดินทาง หรือตั้งแตท่ีทานเริ่มจองทัวร เพ่ือใหทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพ่ือจัดเตรียมลวงหนา กรณีมีคาใชจายเพ่ิมเติม
ทางบริษัทของสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงท่ีเกิดขึ้นกับผูเดินทาง 

- กรุณาสงรายชื่อผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาท่ีหลังจากชําระเงินกรณีท่ีทานเดินทาง
เป็นครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับเจาหนาท่ีใหทราบ

- กรณีท่ีออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวน
หน่ึง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางใหทางบริษัทเพ่ือใชในการออกบัตรโดยสาร

- หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย
3 หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง

- อัตราทัวรน้ี เป็นอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมูคณะ (ตั๋วกรุป) ทานจะไมสามารถเล่ือนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวน
ใดได จําเป็นจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการเทานั้น หากตองการเปล่ียนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาท่ีเป็นกรณีพิเศษ

- ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาท่ีไมรูจักกันมากอน เชน กรณีท่ีทานเดินทาง 1 ทาน จําเป็นตองชําระคาหองพักเด่ียว
ตามท่ีระบุ

- หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ 

- การใหทิปถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสําหรับนักทองเท่ียวท่ีเดินทางไปตางประเทศ โดยผูใหบริการจะตองหวังสินน้ําใจเล็กๆนอยๆ
เป็นเรื่องปกติ จึงรบกวนใหทานเตรียมคาใชจายในสวนน้ีเพ่ือมอบใหเล็กๆนอยๆ ตามความเหมาะสม

- ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืดแลว สถานท่ีทองเท่ียวตางๆ จะปิดเร็ว
กวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานท่ีทองเท่ียวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจล่ืนได
ตองใชความระมัดระวังในการเดินเป็นอยางสูง หรือ ใชรองเทาท่ีสามารถเดินบนหิมะได แวนกันแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะ
สวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์ปล่ียนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง
การลาชาของสายการบิน เงื่อนไขการใหบริการของรถในแตละประเทศ เป็นตน โดยสวนน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคา
เป็นสําคัญ หากกรณีท่ีจําเป็นจะตองมีคาใชจายเพ่ิม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา

- เน่ืองจากการเดินทางทองเท่ียวในครั้งน้ี เป็นการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวน
สิทธิ ์ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ สวนใดสวนหน่ึงท่ีทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานท่ี
ทองเท่ียวใดท่ีไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไมสามารถคืนคาใชจายไมวาสวนใดสวน
หน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาท้ังหมดแลว

- กรณีท่ีทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใชจายท่ีจะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถ
คืนเงินคาทัวรท่ีทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง

- หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง (พาสปอรต) ของทาน
ชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปียกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใดหนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มีรอย
แยกระหวางสันของเลมหนังสือเดินทาง เป็นตน ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ีดานตรวจคนออก และ เขาเมือง
มีสิทธิไ์มอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา
ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไป
อางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด เพ่ือยืนยันการเปล่ียนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาท่ี
บริษัทเรียบรอยแลว กรณีท่ียังไมแ (ตั๋วเครื่องบิน) ทานสามารถเปล่ียนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน)
เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงท้ังหมด ซ่ึงโดยสวนใหญตั๋วเครื่องบินแบบกรุปจะออกกอน
ออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ท้ังน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละคณะ
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- เกี่ยวกับท่ีน่ังบนเครื่องบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิใ์น
การเลือกท่ีน่ังบนเครื่องบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามท่ีสุดใหทานไดน่ังดวยกัน
หรือ ใกลกันใหมากท่ีสุด 

- ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหองพักในโรงแรมท่ีพัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําให
หองพักแบบหองพักเด่ียว (Single) และหองคู (Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน (Triple) จะแตกตางกัน บางโรงแรม หอง
พักแตละแบบอาจจะอยูคนละชั้นกัน (ไมติดกันเสมอไป)

- กรณีท่ีทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการ
คืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงท้ังสิ้น

- ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง 

- มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆท้ังสิ้นแทนบริษัทผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู
มีอํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น

- บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประทวง ,
การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท 

- บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการเดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอ
สงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณีทานลืมสิ่งของไวท่ีโรงแรมและจําเป็นตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามท่ีทาน
ตองการ 

- รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอย
แลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม

**เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงท้ังหมดน้ีแลว**

การชําระเงิน
กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง มัดจําทานละ 15,000 บาท และตัดท่ีน่ังการจองภายใน 2 วัน

ตัวอยางเชน ทานจองวันน้ี กรุณาชําระเงินใน2วันถัดไป กอนเวลา 16.00 น. เทานั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมได
รับยอดเงินตามเวลาท่ีกําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเป็นตองทําจองเขามาใหม น่ันหมาย
ถึงวา กรณีท่ีมีคิวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิทธิไ์ปตามระบบ ตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีท่ีน่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด

คาทัวรสวนท่ีเหลือชําระภายใน 30 วัน(ในวันเวลาทําการ)กอนเดินทาง

กรณีลูกคาเดินทางไมได สามารถเปล่ียนชื่อคนเดินทางได กอนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาใชจายใดๆในกรณีท่ีไม
สามารถหาคนมาแทนได

อัตรานี้รวม:
คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษี

น้ํามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด Upgrade หรือ เปล่ียนแปลงบัตรโดยสาร ไมวาเท่ียวใด เท่ียวหน่ึง กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเป็น
กรณีพิเศษ โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชตั๋วเครื่องบิน ตามท่ีตามท่ีตารางอัตราคาบริการระบุ

คาธรรมเนียมการโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน สายการบิน Air Asia X อนุญาตใหโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทอง
เครื่องบิน โดยมีน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนชิ้น แตท้ังน้ีเจา
หนาท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) **

คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ)

คาโรงแรมท่ีพักระดับมาตรฐานตามรายการท่ีระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬาหรือ กิจกรรม
อ่ืนๆ ท่ีทําใหโรงแรมตามรายการท่ีระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพัก ไปเป็นเมืองใกลเคียงแทน อางอิง
มาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเป็นสําคัญ

คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ กรณีไมรวมจะชี้แจงแตละสถานท่ีในโปรแกรม

คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม   

คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธร
รม) 

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะ

ตางๆ ท่ีไมไดระบุในรายการ

่



คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวม
ไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึง
พอใจของทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ท่ีสนามบิน ในวันเช็คอิน

คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเปาสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินนั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

คาธรรมเนียมการจองท่ีน่ังบนเครื่องบินตามความตองการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทําได ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุน
ของเครื่องบินแตละไฟลทท่ีใชบิน ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงไดอยูท่ีสายการบินเป็นผูกําหนด

คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว

ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท

วีซา
หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได

หมายเหตุ
อัตราน้ียังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดิน

ทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะ
สมและความพึงพอใจของทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ท่ีสนามบิน ในวันเช็คอิน

ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 10,000 บาท (ไมมีท่ีน่ังบนเครื่องบิน)

ทานท่ีถือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงคเดินทางไป เพ่ือการทองเท่ียว ประเทศญ่ีป ุน ไมจําเป็นตองย่ืนขอวีซา โดยสามารถ
พํานักไดไมเกิน 15 วัน ตอครั้ง

บริษัทขอสงวนสิทธิ ์อัตราน้ีเฉพาะนักทองเท่ียวท่ีถือหนังสือเดินทางไทยและตางชาติ ขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาธรรมเนียม ใน
กรณีขอเอกสารย่ืนวีซา 1,500 บาท

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาของบริษัท ทุกครั้งกอน
ทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภายใน
ประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวรท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง 

การยกเลิก
ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการท่ีชําระแลว

** ยกเวน พีเรียดท่ีมีวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอนเดินทาง **

ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการท่ีชําระแลว

ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินคาบริการท่ีชําระมาแลวท้ังหมด ท้ังน้ี ทางบริษัทจะ
หักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองท่ีน่ังตั๋ว
เครื่องบิน การจองท่ีพัก ฯลฯ

ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการท้ังหมด

กรณีตองการเปล่ียนแปลงผูเดินทาง (เปล่ียนชื่อ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา อยางนอย 7 วัน กอนออนออกเดินทาง
กรณีแจงหลังจากเจาหนาท่ีออกเอกสารเรียบรอยแลว ไมวาสวนใดสวนหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้น
จริงท้ังหมด ท้ังน้ีขึ้นอยูกับชวงพีเรียดวันท่ีเดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เป็นสําคัญดวย กรุณาสอบถามกับเจาหนาท่ีเป็น
กรณีพิเศษกรณีตองการเปล่ียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เล่ือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการหักคาใชจายการดําเนินการ
ตางๆ ท่ีเกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก ตามจํานวนครั้งท่ีเปล่ียนแปลง ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น

กรุปเหมา หรือตัดกรุป ไมสามารถยกเลิกการเดินทางไดทุกกรณี

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหน่ึงใหทานไดไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา
ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ

กรณีตองการเปล่ียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เล่ือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการหักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ท่ี
เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก ตามจํานวนครั้งท่ีเปล่ียนแปลง ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


