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สายการบนิ AIR ASIA X (XJ) 

 

 
 

บนิดว้ยสายการบนิ แอรเ์อเชยีเอ็กซ ์(XJ) : ข ึน้เครือ่งทีส่นามบนิดอนเมอืง (DMK) 

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

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

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนักไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ช ิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ ้าหนักไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 

 

DAY 1  กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) – โอซากา้  

11.00  คณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสาร

ระหว่างประเทศ อาคาร 1 ช ัน้ 3 เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ หมายเลข 3 - 4 สายการบนิ Air Asia X โดยมี

เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ  

** ทา่นสามารถโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิโดยมนี า้หนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้

เครือ่งบนิไดน้ า้หนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. (ไมจ่ ากดัจ านวนชิน้ แตท่ ัง้นีเ้จา้หนา้ทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) 

ตอ่ทา่น (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) กรณีตอ้งการซือ้น า้หนกักระเป๋าสมัภาระโหลดลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ

เพิม่ จ าเป็นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ** 

14.10 น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตคิันไซ โอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ Air Asia X 

เทีย่วบนิที ่XJ610 ไมม่บีรกิารอาหาร และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ชัว่โมง 

21.55  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตคิันไซ โอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น 



 
 

** ตามเวลาทอ้งถิน่ เร็วกวา่เมอืงไทยประมาณ 2 ชัว่โมง กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกใน

การนัดหมายเวลา **  ทกุทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ย  

น าเขา้สูท่ีพั่ก 

   ทีพ่กั    ROUTE INN KISHIWADA EKIMAE , OSAKA หรอืเทยีบเทา่   

 

DAY 2  โอซากา้ – เกยีวโต – ชมซากรุะถนน สายนกัปราชญ ์-  วดัคโิยมสิ ึ– ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร-ิกฟิ ุ

เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  

KYOTO น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเกยีวโต PHILOSOPHER’S WALK น าทา่นเดนิทางสู ่ถนนสาย

นกัปราชญ ์เป็นทางเดนิรมิคลองสง่น ้าบวิะ ยาวตอ่เนือ่งรว่ม 2 กโิลเมตรไปจนถงึวดักนิคะคจุ ิ(Ginkakuji 

Temple) หรอืทีค่นไทยเรยีกกนัวา่ วัดเงนิ  

 กลางวนั     บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บเุฟเฟ่ตน์าเบะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 KIYOMIZU TEMPLE  น าทา่นเดนิทางสู ่วดัคโิยมสิ ึหรอื วดัน า้ใส  เป็นทีป่ระดษิฐานของเทพเอปิส ึเทพ

เจา้แหง่ความร ่ารวย มัง่คั่ง , นมสัการพระโพธสิตัวอ์วโลกเิตศวร, จากระเบยีงแหง่นีส้ามารถถา่ยภาพ ณ จดุที่

สวยทีส่ดุในกรงุเกยีวโต มองเห็นววิทวิทศันข์องตัวเมอืงเกยีวโตไดง้ดงาม พรอ้มกบัวหิารของวดัคโิยมสิ ึและ

เชญิดืม่น ้าศักดิส์ทิธิส์ามสายอนัเกดิขึน้จากธรรมชาตทิีไ่หลมาจากเทอืกเขา จากนัน้เดนิตามทาง สมัผัสกบั

รา้นคา้ญีปุ่่ นตบแตง่ตามสมยัเอโดะ และ เลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืง ทีร่ะลกึเกีย่วกบัญีปุ่่ นขนานแท ้และของที่

ระลกึ อกีมากมายนานาชนดิ 

 FUSHIMI INARI SHRINE น าทา่นเดนิทางสู ่ศาลเจา้ฟูชมิ ิอนิาร ิเป็นศาลเจา้ในศาสนาชนิโต ตัง้อยู่

ทางตอนใตข้องเกยีวโต ศาลเจา้แหง่นีม้ชี ือ่เสยีงจากเสาโทรอิ ิ(Torii gate) สแีดงจ านวนนับพัน ซึง่ตัง้เรยีงกัน

เป็นอโุมงคเ์สน้ทางเดนิอยูบ่รเิวณหลังอาคารหลัก  

GIFU น าทา่นขา้สูเ่มอืง กฟิุ เป็นเมอืงหลวงของจังหวดักฟิ ุประเทศญีปุ่่ น ตัง้อยูท่างทศิใตข้องจังหวัด ในอดตี

มบีทบาทส าคญัในประวัตศิาสตรญ์ีปุ่่ นในสมยัเซงโงะก ุกลา่วคอืบรรดานักรบและไดเมยีวส าคญั เชน่ โอดะ โนะ

บนุะงะ ใชเ้มอืงกฟิทุีม่ที าเลทีต่ัง้อยูก่ ึง่กลางของประเทศ ใชเ้ป็นฐานในการรวบรวมและปกครองแผน่ดนิญีปุ่่ น 

 

 

 

ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั ณ จดุพกัรถ 

  ทีพ่กั   TOYOKO INN  GIFU , GIFU หรอืเทยีบเทา่   

 

DAY 3 ชมซากุระรมิแมน่ า้ชนิซากาอ ิ– ทาคายามา่ – หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ -  ถนนคนเดนิซนัมาชซิจึ ิ - 

ออิอน - กฟิุ    



 
 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHINSAKAI RIVER น าทา่นชมซากรุะรมิ แมน่ า้ชนิซากาอ ิแหง่นีม้ซีากรุะจ านวนกวา่ 1,000 ตน้เรยีงราย

อยู ่ย ิง่ในชว่งฤดใูบไมผ้ลแิลว้รมิแมน่ ้าแหง่นีจ้ะยิง่สวยงามและเป็นสชีมพสูวย เพราะดอกซากรุะทีผ่ลบิาน

ในชว่งฤดใูบไมผ้ลเิป็นทวิทศันท์างธรรมชาตทิีส่วยงามทีใ่ครเห็นก็จะประทับใจ ** กรณีทีซ่ากรุะทีร่มิแมน่ ้าชนิซา

กาอไิม่บานแลว้ ขอสงวนสทิธิ ์ในการพาทกุทา่นเดนิทางทอ่งเทีย่วสู ่หมูบ่า้นพืน้เมอืงฮดิะ Hida Folk Village หมูบ่า้น

พืน้เมอืงฮดิะ เป็นหมูบ่า้นจ าลองทีม่บีา้นทรงกสัโชซคึรุ ิ(ทรงพนมมอื) ตัง้เรยีงรายกนัมากมาย ภายในมกีารจัดแสดงขา้ว

ของเครือ่งใชต้า่ง ๆ ซึง่แสดงถงึความเป็นอยูแ่ละวถิชีวีติของชาวบา้นในสมัยกอ่น นักทอ่งเทีย่วยังไดเ้รยีนรูเ้รือ่งราวศลิปะ

พืน้บา้นตา่ง ๆ รวมถงึสนุกกบัการสรา้งสรรคช์ ิน้งานของตัวเองอยา่งเชน่การท าเครือ่งปัน้ดนิเผา การแกะสลักไม ้งาน

ประดษิฐจ์ากฟาง และอกีมากมาย นอกจากนี้ทีน่ีย่ังมงีานเทศกาลตา่ง ๆ ใหนั้กทอ่งเทีย่วไดร้่วมสนุกไปดว้ยกนั มาเดนิเลน่

กนิลมชมววิธรรมชาตติลอด 4 ฤด ูและเรยีนรูว้ฒันธรรมตา่ง ๆ ของประเทศญีปุ่่ นไดท้ีห่มู่บา้นพืน้เมอืงฮดิะ 

 

SHIRAKAWAGO น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ ตัง้อยูใ่นหบุเขาของจงัหวดักฟิ ุประเทศญีปุ่่ น 

ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกทางดา้นวัฒนธรรมโดยองคก์ารยเูนสโกเมือ่ปี 1995 ภายในหมูบ่า้นแหง่

นีม้วีวิทวิทศันท์ีส่วยงาม บา้นแตล่ะหลังเป็นบา้นสไตลx์ญีปุ่่ นแบบดัง้เดมิ ทีห่ลังคาบา้นเป็นแนวสโลปคลา้ยๆ 

กบัมอืคนทีก่ าลังพนมมอือยู ่หลังคาสรา้งจากคานไมท้ีแ่ข็ง แรง จงึทนทานตอ่หมิะในฤดหูนาวไดอ้ยา่งด ีแถมมี

หอ้งใตห้ลังคาทีก่วา้งขวางส าหรับเอาไวเ้ลีย้งหนอนไหมอกีดว้ย คนในหมูบ่า้นนีส้ว่นใหญม่อีาชพีเกษตรกร ท า

นา เลีย้งไหม เสรมิดว้ยการทอ่งเทีย่วแบบพอเพยีงเป็นหลกั 

กลางวนั     บรกิารอาหารมือ้กลางวนั พเิศษ ! เมนทูอ้งถิน่ข ึน้ชือ่ หมูย่า่งใบโฮบะ 

 

 



 
 

 TAKAYAMA SANMACHISUJI น าทา่นเดนิทางสู ่ทาคายามา่ ตัง้อยูบ่รเิวณทีโ่อบลอ้มไปดว้ยภเูขานอ้ย

ใหญใ่นจังหวดักฟิ ุด ารงไวซ้ ึง่บรรยากาศและขนมธรรมเนยีบประเพณีแบบเมอืงเกา่แกไ่วไ้ดเ้ป็นอยา่งด ีเปรยีบได ้

กบัเมอืงทีไ่ดรั้บพรใหเ้ต็มเป่ียมไปดว้ยวัฒนธรรมอนัดงีาม ไมร่วมคา่เขา้ชมทา่นละ  430 เยน  จากนัน้น าทา่น

เดนิชม  เขตเมอืงเกา่ซนัมาชซิจึ ิซ ึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรอืน และรา้นคา้น่ารัก ๆ ทีย่งัคงอนุรักษ์แบบของบา้นใน

สมยัเอะโดะกวา่ 300 ปีกอ่น ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึพืน้เมอืงและเก็บเกีย่วบรรยากาศอนัน่าประทับใจ ไม่

วา่จะเป็นเหลา้สาเก ซปุมโิสะชริ ุตุ๊กตาซารโุบะโบะ ซึง่เป็นตุ๊กตาตามความเชือ่ของคนญีปุ่่ นโบราณสมยักอ่น 

GIFU น าทา่นขา้สูเ่มอืง กฟิุ เป็นเมอืงหลวงของจังหวดักฟิ ุประเทศญีปุ่่ น ตัง้อยูท่างทศิใตข้องจังหวัด ในอดตี

มบีทบาทส าคญัในประวัตศิาสตรญ์ีปุ่่ นในสมยัเซงโงะก ุกลา่วคอืบรรดานักรบและไดเมยีวส าคญั เชน่ โอดะ โนะ

บนุะงะ ใชเ้มอืงกฟิทุีม่ที าเลทีต่ัง้อยูก่ ึง่กลางของประเทศ ใชเ้ป็นฐานในการรวบรวมและปกครองแผน่ดนิญีปุ่่ น 

น าทา่นเดนิทางสู ่ณ หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ ่หา้งออิอน จสัโก ้ ใหท้า่นไดเ้ลอืกทาน หรอืเลอืกซือ้สนิคา้ที่

เป็นแบรนดญ์ปีุ่ น อาท ิขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไม ้ รา้นคา้ 100 เยน และ หากทา่นใดหลงไหลในรสชาดของคิ

ทแคทชาเขยีวสามารถหาซือ้ไดท้ีน่ีไ่ดเ้ลย 

ค า่  อสิระอาหารค า่เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว 

  ทีพ่กั   TOYOKO INN  GIFU , GIFU หรอืเทยีบเทา่   

 

DAY 4 นารา – นารา ปารค์ – วดัโทไดจ ิ– DUTY FREE – ช็อปป้ิงชนิไซบาช ิ- สนามบนิคนัไซ 

เชา้        บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

NARA  น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืง นารา นาราเคยเป็นเมอืงหลวงของญีปุ่่ นตัง้แตช่ว่งเริม่แรกของราชวงศย์ามาโต ้

(300-600) จนกระทั่งเมอืงหลวงถกูยา้ยในปี 784 ทีเ่มอืงนารามวีัดโทไดจ ิทีม่ชี ือ่เสยีงมากจากพระพทุธรปูองค์

ใหญห่รอืหลวงพอ่โต และมศีาลเจา้คาซงูะตัง้อยูใ่นสวนสาธารณะนารา ซึง่อยูใ่จกลางเมอืง บรเิวณภายในสวนมี

กลางอาศัยอยูเ่ป็นจ านวนมากจงึท าใหส้วนแหง่นีเ้ป็นเสมอืทีพั่กผอ่นหยอ่นใจส าหรับผูค้น เมอืงหลวงเกา่แกแ่หง่

นีม้วีัดและศาลเจา้มากมายซึง่บางแหง่ไดรั้บการจดทะเบยีนเป็นมรกดโลก เชน่ วดัโฮรวิจ ิซึง่เป็นวัดไมท้ีเ่กา่แก่

ทีส่ดุในโลก ในชว่งซากรุะบานนัน้ภเูขาทางตอนใตข้องนารา เป็นอกีจดุหนึง่ทีม่ชี ือ่เสยีงในการชมซากรุะ น่ันก็คอื

ภเูขาโยชโินะ ดา้นบนเขานัน้สามารถทีจ่ะมองเห็นตน้ซากรุะหลายพันตน้เรยีงรายออกดอกใหช้มอยา่งสวยงาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NARA PARK น าทา่นเดนิทางสู ่สวนกวาง นารา บอกเลยวา่เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีด่ังมากๆของเมอืงนารา

เลยนะคะ ภายในสวนเป็นทีอ่ยูข่องกวางจ านวนมาก เมอืงนารานัน้มกีวางเกอืบ 1200 ตัว ซึง่ท าใหก้ลายเป็น

สญัลักษณ์ประจ าเมอืงนารา โดยจากเหลา่นอ้งกวางสดุน่ารักทีจ่ะไดเ้ห็นกนัในระยะประชดิภายในบรเิวณสวน

แหง่นีจ้ะเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญม่ากๆในตวัเมอืงนารา  

 TODAIJI TEMPLE จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ วดัโทไดจ ิ  ถอืเป็นโบราณสถานทีม่คีวามเก่าแกแ่ละส าคัญ

ทีส่ดุแหง่หนึง่ของประเทศญีปุ่่ นและยงัถอืวา่เป็นวัดทีม่นัีกทอ่งเทีย่วมาเยอืนมากทีส่ดุในนาราเลยก็วา่ได ้ 



 
 

กลางวนั อสิระอาหารกลางวนั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว 

DUTY FREE น าทา่นเดนิทางสูร่า้นคา้ปลอดภาษ ีชอ้ปป้ิงสนิคา้เครือ่งส าอางค ์อาหารเสรมิ เครือ่งประดับ

คณุภาพด ีSHINSAIBASHI น าทา่นเดนิทางสู ่ยา่นชนิไซบาช ิภายในยา่นนีม้รีา้นคา้เกา่แกป่ะปนไปกบั

รา้นคา้อนัทันสมยั และสนิคา้หลากหลายรปูแบบทัง้ส าหรับเด็ก และผูใ้หญ ่ซึง่ยา่นนีถ้อืวา่เป็นยา่นแสงส ีและ

บนัเทงิชัน้น าแหง่หนึง่ของนครโอซากา้ อกีทัง้ยงัมรีา้นอาหารทะเลขึน้ชือ่มากมาย  

ค า่  อสิระอาหารค า่เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นสู ่สนามบนิคันไซ เพือ่เดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ 

23.55  น าท่านเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Air 

Asia X เทีย่วบนิที ่XJ611 ไมม่บีรกิารอาหาร และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ชัว่โมง 

 

DAY5  กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง)  

04.00 เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ พรอ้มกับ

ความประทับใจ 

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

 

** หากลกูคา้ทา่นใดทีจ่ าเป็นตอ้งออกต ัว๋ภายใน (ต ัว๋เครือ่งบนิ , ต ัว๋รถทวัร ์, ต ัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถามเจา้หนา้

ของบรษิทั ทกุคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ด้

แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัรท์ ัง้นีเ้พือ่

ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่หอ้งละ 

2-3 ทา่น  

อตัราทา่นละ 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 

เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 

12 ปี) 

อตัราเด็ก ทา่นละ 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายไุม่

เกนิ 12 ปี) 

อตัราเด็ก ทา่น

ละ 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

อตัรา หอ้งละ 

ไมใ่ชต้ ัว๋

เครือ่งบนิอตัรา  

ทา่นละ 

เดนิทาง เดอืนมนีาคม – เมษายน 2563 

20 – 24 มนีาคม 63 27,999 27,999 27,999 7,500 16,900 

21 – 25 มนีาคม 63  27,999 27,999 27,999 7,500 16,900 

22 – 26 มนีาคม 63 25,999 25,999 25,999 7,500 16,900 

25 – 29 มนีาคม 63 27,999 27,999 27,999 7,500 16,900 

26 – 30 มนีาคม 63 B1 27,999 27,999 27,999 7,500 16,900 

26 – 30 มนีาคม 63 B2 27,999 27,999 27,999 7,500 16,900 

27 – 31 มนีาคม 63   27,999 27,999 27,999 7,500 16,900 

28 มนีาคม – 01 เมษายน 63  29,999 29,999 29,999 7,500 16,900 

29 มนีาคม – 02 เมษายน B1 29,999 29,999 29,999 7,500 16,900 

29 มนีาคม – 02 เมษายน B2 29,999 29,999 29,999 7,500 16,900 

30 มนีาคม – 03 เมษายน 63 29,999 29,999 29,999 7,500 16,900 

31 มนีาคม – 04 เมษายน 63 29,999 29,999 29,999 7,500 16,900 

01 – 05 เมษายน 63 29,999 29,999 29,999 7,500 16,900 

09 – 13 เมษายน 63 34,999 34,999 34,999 7,500 16,900 



 
 

10 – 14 เมษายน 63 B1 36,999 36,999 36,999 7,500 16,900 

10 – 14 เมษายน 63 B2 36,999 36,999 36,999 7,500 16,900 

11 – 15 เมษายน 63 36,999 36,999 36,999 7,500 16,900 

12 – 16 เมษายน 63 34,999 34,999 34,999 7,500 16,900 

17 – 21 เมษายน 63  27,999 27,999 27,999 7,500 16,900 

18 – 22 เมษายน 63 27,999 27,999 27,999 7,500 16,900 

21 – 25 เมษายน 63 27,999 27,999 27,999 7,500 16,900 

22 – 26 เมษายน 63 27,999 27,999 27,999 7,500 16,900 

 

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

(ไมม่ที ีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ) 

** บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์อตัรานีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่วทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยและตา่งชาต ิขอสงวนสทิธิใ์นการ

เก็บคา่ธรรมเนยีม ในกรณีขอเอกสารยืน่วซีา่ 1,500 บาท 

 

อตัราคา่บรกิารนี ้รวม 

 คา่บตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (Economy Class) รวมถงึคา่ภาษี  สนามบนิ

และค่าภาษีน ้ามันทุกแห่ง กรณีตอ้งการอัพเกรด Upgrade หรอื เปลีย่นแปลงบัตรโดยสาร ไมว่่าเทีย่วใด เทีย่วหนึง่ 

กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ โดยอา้งองิค่าใชจ้่ายการจองทัวรแ์บบ ไมใ่ชต่ั๋วเครือ่งบนิ ตามทีต่ามทีต่าราง

อตัราคา่บรกิารระบ ุ

 คา่ธรรมเนยีมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ สายการบนิ Air Asia X อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระ 

ลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยมนี า้หนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ า้หนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. (ไม่

จ ากดัจ านวนชิน้ แตท่ัง้นีเ้จา้หนา้ทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ตอ่ทา่น (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) ** 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบ ุ(ยงัไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 

 ค่าโรงแรมทีพ่ักระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ะบ ุ(พัก 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขันกฬีา  

หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยเุต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่ก ไป

เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ้จงแตล่ะสถานทีใ่นโปรแกรม 

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

 ค่าเบีย้ประกันอบุัตเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศ วงเงนิประกันสงูสดุท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไข

ตามกรมธรรม)์  

 

อตัราคา่บรกิารนี ้ไมร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี ค่ามนิบิาร์

ในหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ทปิพนกังานขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนยีม 1,500 บาท ตอ่ ทรปิ ตอ่ ลกูคา้ 

ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางทกุทา่น ทีส่นามบนิ ในวันเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  

× คา่ธรรมเนยีมการจองทีน่ั่งบนเครือ่งบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสายการ

บนิ และ รุข่องเครือ่งบนิแตล่ะไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

× คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ 



 
 

 กรณุาท าการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วัน กอ่นออกเดนิทาง มดัจ าทา่นละ 15,000 บาท และตดัทีน่ั่งการจอง

ภายใน 2 วัน ตวัอยา่งเชน่ ทา่นจองวันนี ้กรณุาช าระเงนิใน2วันถดัไป กอ่นเวลา 16.00 น. เทา่นัน้ โดยระบบจะ

ยกเลกิอตัโนมตัทิันท ีหากยงัไมไ่ดรั้บยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพี

เรยีดเดมิ ทา่นจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม ่น่ันหมายถงึวา่ กรณีทีม่คีวิรอ (Waiting List) ก็จะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ 

ตามล าดับ เนือ่งจากทกุพเีรยีด เรามทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากดั  

 กรณีลกูคา้เดนิทางไมไ่ด ้สามารถเปลีย่นชือ่คนเดนิทางได ้กอ่นเดนิทาง 7 วัน ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆใน

กรณีทีไ่มส่ามารถหาคนมาแทนได ้

 

เงือ่นไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดนิทาง 

 ยกเลกิการเดนิทาง ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั กอ่นวันเดนิทาง คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

** ยกเวน้ พเีรยีดทีม่วีนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั กอ่นเดนิทาง ** 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั กอ่นวันเดนิทาง คนืคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั กอ่นวันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้ทัง้หมดทัง้นี ้

ทางบรษัิทจะหกัคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนือ่งในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้ก่

นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่ก ฯลฯ 

 กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 7 วัน กอ่นออ

นออกเดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่่าส่วนใดสว่นหนึง่ ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับชว่งพเีรยีดวันทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่

ละคณะ เป็นส าคัญดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวันเดนิทาง (เลือ่นวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ใชจ้า่ยการ

ด าเนนิการตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรับการด าเนนิการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่า่กรณีใดๆ

ทัง้สิน้ 

เงือ่นไขส าคญัอืน่ๆทีท่า่นควรทราบกอ่นการเดนิทาง 

 คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจ าเป็นตอ้งมขีึน้ต ่า อยา่งนอ้ย 30 ทา่น หากต ่ากวา่ก าหนด คณะจะไมส่ามารถ

เดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะ

ประสานงาน เพือ่ใหท้กุทา่นเดนิทางตามความประสงคต์อ่ไป  

 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯ 

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนการเดนิทางใหมอ่กีครัง้ ทัง้นี ้กอ่นคอนเฟิรม์ลางาน กรณุาตดิตอ่

เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษทกุครัง้หากทา่นลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนือ้สตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์(Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษิทัฯ 

อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทาง  

 กรณีทีอ่อกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการรับผดิชอบไม่

ว่าสว่นใดส่วนหนึง่ หากท่านไม่ด าเนนิการสง่ส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษัิทเพือ่ใชใ้นการออก

บตัรโดยสาร 

 อัตราทัวรน์ี้ เป็นอัตราส าหรับบัตรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมูค่ณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ท่านจะไมส่ามารถเลือ่นไฟลท์ วัน ไป 

หรอื กลับส่วนใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลับ ตามก าหนดการเท่านัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อ

เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั  

 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภมูอิากาศ เหตุการ

ทางการเมอืง การลา่ชา้ของสายการบนิ เงือ่นไขการใหบ้รกิารของรถในแตล่ะประเทศ เป็นตน้ โดยสว่นนีท้างบรษัิท

จะค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ หากกรณีที่จ าเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ้่ายเพิม่ ทางบรษัิทจะแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ 

 เนือ่งจากการเดนิทางทอ่งเทีย่วในครัง้นี ้เป็นการช าระแบบเหมาจา่ยขาดกบับรษัิทตวัแทนในตา่งประเทศ ทาง

บรษัิทจงึขอสงวนสทิธิ ์ไมส่ามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื สว่นใดสว่นหนึง่ทีท่า่นไมต่อ้งการไดรั้บ



 
 

บรกิาร หากระหวา่งเดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ใหท้า่น เนือ่งจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถกู

เก็บคา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

 กรณีทีท่า่นถกูปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ 

จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

 เกีย่วกบัทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนือ่งจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ กรณีลกูคา้เดนิทางดว้ยกนั กรณุาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะ

พยายามทีส่ดุใหท้า่นไดน่ั้งดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีส่ดุ  

 ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

 


