
 
 

 

OSAKA KOBE KYOTO (6D4N) 
“ KIX16 OSAKA SAKURA UMAMI  ” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 า้หนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ า้หนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 

 

DAY 1  กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) – โอซากา้   

11.00  คณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรงุเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสาร

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

เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ  

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 เร็วกว่าเมอืงไทยประมาณ 2 ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพือ่ความสะดวกใน

การนัดหมายเวลา **  ทกุทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ย น าเขา้

สูท่ีพั่ก 

   ทีพ่กั    ROUTE INN KISHIWADA EKIMAE , OSAKA หรอืเทยีบเทา่   

 

DAY 2  โอซากา้ – โกเบ – แชอ่อนเซ็น ARIMA ONSEN – ปราสาทฮเิมจ ิ– ช็อปป้ิง OUT LETS  



 
 

                       – โอซากา้  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

KOBE น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโกเบ เป็นเมอืงทา่ การคา้และอตุสาหรกรรมทีส่ าคญัเมอืงหนึง่ของญีปุ่่ น  

ARIMA ONSEN น าทา่นเดนิทางสู ่บอ่น า้พุรอ้นอะรมิะ เป็นอกีหนึง่แลนดม์ารก์ทีส่ าคญัทีต่ัง้อยูท่ีเ่มอืงโกเบ 

เนือ่งจากถอืวา่เป็นหนึง่ในบอ่น ้าพรุอ้นทีม่ชี ือ่เสยีงเกา่แกท่ีส่ดุในญีปุ่่ นดว้ยประวตัศิาสตรย์าวนานกวา่ 1,000 ปี 

โดยจะมบีอ่ทีว่า่ไดว้า่เป็นไฮไลทข์องทีน่ี ่บอ่ทองทีม่สีแีดงสนมิทีเ่รยีกไดว้า่เป็นเอกลักษณ์ของทีน่ีเ่ลยกว็า่ได ้

รวมไปถงึบอ่เงนิทีล่ักษณะน ้าจะใสๆไมม่สีอีืน่ๆเจอืปน และใหล้กูคา้ไดอ้สิระในการแชเ่ทา้ 

กลางวนั      บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIMEJI CASTLE น าทา่นเดนิทางสู ่ปราสาทฮเิมจ ิแหง่นีม้อีายยุาวนานกวา่ 400 ปี และคงสภาพเดมิไดด้ทีีส่ดุเพราะไม่

เคยไดรั้บความเสยีหายจากสงครามหรอืภยัธรรมชาตใิดๆ เลย ตัวปราสาทมสีถาปัตยกรรมอนัโดดเดน่และ

ซบัซอ้นเรยีกวา่ Coalition Style Donjon ซึง่เป็นแหง่เดยีวในญีปุ่่ น สรา้งขึน้โดยใชไ้มท้ัง้หมด มเีพยีงสว่นของ

ป้อมและก าแพงตา่งๆ เทา่นัน้ทีส่รา้งจากหนิ นอกจากนัน้ในชว่งฤดใูบไมผ้ลติน้ซากรุะจ านวน 1,000 ตน้ภายใน

ปราสาทฮเิมจ ิยงับานสะพร่ังตอ้นรับนักทอ่งเทีย่วทีเ่ดนิทางมาชมความงามของดอกซากรุะทีญ่ีปุ่่ นในปราสาท

แหง่นีอ้กีดว้ย น าทา่นช็อปป้ิง โกเบ เอาทเ์ล็ท ศนูยร์วมสนิคา้แบรนดเ์นมทัง้ Street Brand ใหท้า่นไดอ้สิระช ้

อปป้ิงอยา่งจใุจ  

ค า่ เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาของทา่น อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

  ทีพ่กั   CHISUN INN HONMACHI , HIKONE หรอืเทยีบเทา่   

 

DAY 3  โอซากา้ – วาคายามา – เจา้แมก่วนอมิพนัมอื - Porto Europa – ตลาดปลาคโุรชโิอ – ปราสาท

โอซากา้  - ชมซากรุะรมิแมน่ า้โอคาวา – DUTY FREE – ช็อปป้ิงชนิไซบาช ิ

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

KIMIIDERA TEMPLE น าทา่นไหวส้กัการะเจา้แมก่วนอมิที ่วดัคมิอิเิดระ เป็นวดัของศาสนาพทุธในจังหวดัวาคายามะ 

ถกูคน้พบในปี770 มนัเป็นหนึง่วัดของถนนแสวงบญุคันนอนและผูแ้สวงบญุจ านวนมากมาเยีย่มชมตลอดทัง้ปี 

ประตขูองวดั,หอคอยของวัดและภาพไมข้องคันนอนไดรั้บเลอืกใหเ้ป็นทรัพยส์นิทางวัฒนธรรมทีส่ าคญั คณุ

ตอ้งปีนขึน้ไปบนบนัไดหนิชนั231ขัน้เพือ่ไปยงัหอหลัก บนัไดนีเ้รยีกวา่ความลาดชนัของการแตง่งาน พดูกนัวา่

ผูช้ายทีข่ ึน้ไปบนบนัไดทกุขัน้จะรวมเป็นหนึง่เดยีวกบัคนทีเ่ขารัก ตน้ดอกซากรุะ500ตน้ในสนามของวดัพดูกนั

วา่จะเบง่บานเร็วทีส่ดุในเขตคันไซ ดังนัน้จงึมผีูแ้สวงบญุจ านวนมากมาเยีย่มชมมนัเสมอ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORTO EUROPA & KUROSHIO MARKET สวนสนุกพอรโ์ตย้โูรป้า เป็นสว่นหนึง่ของสวนสนุก มารนีา่ซติ ี ้

บรรยากาศภายในพอรโ์ตย้โูรป้านัน้เต็มไปดว้ยกลุม่อาคารตา่งๆทีถ่กูสรา้งขึน้ในสไตลย์โุรปยคุกลาง นอกจาก

ความสวยงามของพอรโ์ตย้โูรป้าแลว้ พืน้ทีอ่ ืน่ๆของสวนสนุกมารน่ีา ซติีเ้องก็มคีวามน่าสนใจไมแ่พก้นั ซึง่แมจ้ะ

ไดช้ือ่วา่เป็นสวนสนุกทีม่เีครือ่งเลน่มากมาย แตก่็ยงัเต็มไปดว้ยแหลง่ทอ่งเทีย่วทีห่ลายคนอาจคาดไมถ่งึ เชน่ 

ตลาดปลาคโุรชโิอะ  ทีส่ามารถลิม้รสความอรอ่ยของอาหารทะเลสดๆหลากหลายเมนู ตลาดผลไมท้ีจ่ าหน่าย

ผลไมน้านาชนดิในแตล่ะฤดกูาล และยงัมบีอ่ออนเซน็ทัง้ในรม่และกลางแจง้ใหล้งไปแชพ่รอ้มกบัชมววิอนั

สวยงามของทอ้งทะเลรอบๆไปพรอ้มกนั  

 

กลางวนั  อสิระอาหารกลางวนัพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSAKA CASTLE น าท่านเดนิทางสู่ ปราสาทโอซากา้ (ไมร่วมคา่เขา้ปราสาท) ซึง่ถอืไดว้่าเป็นสัญลักษณ์ของเมอืง 

สมัผัสความยิง่ใหญแ่ละชมนทิรรศการทีจั่ดแสดงอยูภ่ายใน ซึง่เลา่ถงึความเป็นมาของปราสาท รวมทัง้ประวัติ

และขา้วของเครือ่งใช ้ตา่งๆของโชกนุ ฮเิดโยชโิตโยโตม ิผูม้คี าสัง่ใหก้อ่สรา้งปราสาทแหง่นี ้ 

  

OKAWA RIVER น าทา่นเดนิชมและถา่ยรปูซากรุะรมิ แมน่ า้โอคาวา่ ทีไ่หลผา่นดา้นหนา้ของปราสาทโอซากา้ และยงัเป็น

ทีต่ัง้ของจดุชมซากรุะรมิแมน่ ้าขึน้ชือ่สองแหง่คอื สวน เคมะซากรุะโนะมยิะ บนฝ่ังของเขต Kitaโดยเฉพาะชว่ง



 
 

ระหวา่งสะพาน Tenmabashi จนถงึสะพาน Sakuranomiyabashi จะมตีน้ซากรุะถงึประมาณ 4,800 ตน้ ท าให ้

มผีูม้าชมความงามของดอกซากรุะอยา่งเนอืงแน่นทัง้กลางวันและกลางคนื สวนเคมะซากรุะโนะมยิะ เป็น

สวนสาธารณะกวา้งขวางยาวถงึ 4.2 กโิลเมตรทีค่รอบคลมุทัง้ 2 ฝ่ังแมน่ ้าโอกาวะ รมิแมน่ ้าทางฝ่ังขวานัน้เรยีง

รายไปดว้ยสถาปัตยกรรมตน้ยคุเมจ ิเชน่ โรงกษาปณ์ และ เซม็ปคุัง (Senpukan) อาคารแบบตะวันตกทีเ่กา่แก่

ทีส่ดุในโอซากา้เสน่หข์องทีน่ีอ่ยูท่ีเ่มือ่ยา่งเขา้สูฤ่ดดูอกซากรุะบาน ถนนทีข่นาบไปดว้ยตน้ซากรุะจะถกูยอ้มไป

ดว้ยสชีมพสูดใส ท าใหเ้ราสามารถชมทศันยีภาพของแมน่ ้าอนัสวยงามได ้และสามารถเพลดิเพลนิกบัเรอื

ส าราญชมดอกไมร้มิแมน่ ้าโอกาวะไดด้ว้ย **กรณีซากรุะรว่งหมดแลว้ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการ

พาทกุทา่น ไปทีต่ลาดปลาคโุรมงแทน ** 

DUTY FREE น าทา่นเดนิทางสูร่า้นคา้ปลอดภาษ ีชอ้ปป้ิงสนิคา้เครือ่งส าอางค ์อาหารเสรมิ เครือ่งประดับคณุภาพด ี

SHINSAIBASHI น าทา่นเดนิทางสู ่ยา่นชนิไซบาช ิยา่นชอ้ปป้ิงชือ่ดังของนคร โอซากา้ ภายในยา่นนีม้รีา้นคา้เกา่แก่

ปะปนไปกบัรา้นคา้อนัทันสมยั และสนิคา้หลากหลายรปูแบบทัง้ส าหรับเด็ก และผูใ้หญ ่สญัลักษณ์เดน่ของยา่น

นีค้อื ตกึรปูเครือ่งหมายการคา้ของ กลูโิกะ ผลติภณัฑข์นมชือ่ดังจากญีปุ่่ นน่ันเอง 

 

 
 

ค า่ เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาของทา่น อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

  ทีพ่กั   CHISUN INN HONMACHI , HIKONE หรอืเทยีบเทา่   

 

DAY   อสิระเต็มวนั หรอืเลอืกซือ้ทวัรย์นูเิวอรแ์ซล ตามอธัยาศยั      

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 อสิระตามอธัยาศัยใหท้า่นเลอืกชอ้ปป้ิงตามยา่นดังของมหานครโอซากา้ โดยการน่ังรถไฟ (ไมร่วมคา่รถไฟ) 

ทา่นสามารถน่ังรถไฟ JR เพือ่เดนิทางเทีย่วในแหลง่ทอ่งเทีย่วชือ่ดัง อาท ิ

 - ชนิไซบาช ิยา่นชอ้ปป้ิงชือ่ดังของนครโอซากา้ ภายในยา่นนีม้รีา้นคา้เกา่แกป่ะปนไปกบัรา้นคา้อนัทันสมยั 

และสนิคา้หลากหลายรปูแบบทัง้ส าหรับเด็ก และผูใ้หญ ่ซึง่ยา่นนีถ้อืวา่เป็นยา่นแสงส ีและบนัเทงิชัน้น าแหง่

หนึง่ของนครโอซากา้  

 -  โอซากา้ อะควอเรีย่ม เป็นพพิธิภณัฑส์ตัวน์ ้าในรม่ทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก ทา่นจะไดพ้บกบัปลาฉลามวาฬทีม่ี

ขนาดใหญท่ีห่าชมไดย้าก, แลว้เฮฮากบัหนา้ตาของปลาแสงอาทติย ์ทีม่ขีนาดตัวใหญร่าคาประเมนิมไิดแ้ละ

เพลนิตากบัสตัวม์ชีวีติใตน้ ้านานาชนดิจากทัว่ทกุมมุโลก 

 -  วดัชเิท็นโนจ ิวัดทีม่อีายเุกา่แกท่ีส่ดุของเมอืงโอซากา้ประมาณ 1,400 ปี และเป็นพทุธสถานแหง่แรกใน

ญีปุ่่ น โดยมจีดุเดน่อยูท่ี ่เจดยี ์5 ชัน้อนัวจิติร สรา้งตามแบบสถาปัตยกรรมสมยั อาซกุะ ภายในประดษิฐาน

พระพทุธรปูหลายองค ์



 
 

 - หรอืทา่นทีส่นใจเดนิทางสู ่ยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ รว่มสนุกทา้ทายกบัเครือ่งเลน่หลากหลายชนดิตืน่เตน้

ระทกึใจจากหนังดังทีท่า่นชืน่ชอบ เชน่ ฉากเพลงิไหมจ้ากเรือ่ง “แบค็ดราฟท”์ ลอ่งเรอืผจญภยักบัไดโนเสาร์

จากเรือ่ง“จรูาสสคิพารค์” น่ังเรอืเพือ่พบกบัความน่าสะพรงึกลัวเหมอืนอยู ่ในเหตกุารณ์จรงิกบั “จอว”์ และ

สนุกสนานไปกบัเครือ่งเลน่ภาคใหมข่อง “สไปเดอรแ์มน” พรอ้มทัง้พบกบัโซนใหม ่“วนัเดอรแ์ลนด”์ เป็นโซน

สวนสนุกสไตลค์รอบครัวใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัตัวการต์นูสดุน่ารักชือ่ดังของญีปุ่่ น Hello Kitty, Snoopy, 

Sesame Street หรอืสนุกสนานกบัโซนใหม ่The Wizarding World of Harry Potter ทีส่รา้งเพือ่เอาใจเหลา่

สาวกของแฮรร์ีพ่อตเตอร ์ใหท้า่นไดเ้ขา้ไปสมัผัสบรรยากาศของ โลกเวทมนตรใ์นฉากตา่งๆ จากภาพยนตร ์

 

 เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาของทา่น อสิระอาหารเทีย่ง และอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

  ทีพ่กั   CHISUN INN HONMACHI , HIKONE หรอืเทยีบเทา่   

 

DAY 5  โอซากา้ – เกยีวโต – ชมซากุระรมิแมน่ า้คาโมะ – วดัคโิยมสิ ึ– วดันนัเซนจ ิ– ศาลเจา้เฮอนั – 

สนามบนิคนัไซ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  

 KYOTO น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเกยีวโต เมอืงหลวงเกา่ของญีปุ่่ นมานานกวา่ 1,000 ปี ถกูขนานนามใหว้า่เป็น “เมอืง

มรดกโลกสดุยิง่ใหญ”่ ทีส่ าคัญเมอืงนีใ้นอดตียงัเคยเป็นเมอืงหลวงของญีปุ่่ นกอ่นจะถกูยา้ยไปยงัเมอืงโตเกยีว 

สิง่เหลา่นีน้ีเ้องเลยท าใหม้แีหลง่ทอ่งเทีย่วทางวัฒนธรรมมากมาย รวมถงึจดุชมซากรุะทีส่วยงามมากดว้ย

เชน่กนั  

 

 

 

KAMOGAWA RIVER น าทา่นถา่ยรปูชมซากรุะที ่บรเิวณรมิ แมน่ า้คาโมะ/คาโมงาวะ แมจ้ะมตีน้ซากรุะเพยีงไมก่ีร่อ้ยตน้ 

ทวา่แตล่ะตน้นัน้มขีนาดใหญแ่ละแตกกิง่กา้นสาขาออกเป็นพุม่ใหญ ่จนไดรั้บการขนานนามวา่ “ระเบยีงทางเดนิ

ชมซากรุะ” ตลอดระยะทางกวา่ 1.8 กโิลเมตร **กรณีดอกซากรุะไมบ่าน ขอสงวนสทิธิใ์นการพาทกุทา่น

เดนิทางทอ่งเทีย่วสูศ่าลเจา้ฟูชมิอินิารแิทน ** 

 

กลางวนั     บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  เมน ูบฟุเฟตน์าเบะ 

 

KIYOMIZU TEMPLE น าทา่นเดนิทางสู ่วดัคโิยมสิ ึหรอื วดัน า้ใส เป็นวัดทีใ่หญแ่ละเกา่แกต่ัง้อยูบ่รเิวณเนนิเขาฮงิา

ชยิามา่ จากระเบยีงแหง่นีส้ามารถถา่ยภาพ ณ จดุทีส่วยทีส่ดุในกรงุเกยีวโต มองเห็นววิทวิทศันข์องตัวเมอืง

เกยีวโตไดง้ดงาม จากนัน้เดนิตามทาง สมัผัสกบัรา้นคา้ญีปุ่่ นตบแตง่ตามสมยัเอโดะ และ เลอืกซือ้สนิคา้

พืน้เมอืง ทีร่ะลกึเกีย่วกบัญีปุ่่ นขนานแท ้อาท ิขนมโมจ ิทีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุของญีปุ่่ น หรอืวา่จะเป็นชาเกยีวโต, ตุ๊กตา

เกยีวโต และของทีร่ะลกึ อกีมากมายนานาชนดิ 



 
 

NANZENJI TEMPLE น าทา่นเดนิทางสู ่วดันนัเซ็นจ ิตัง้อยูใ่นแถวๆเชงิเขากาชยิะมะ ของเมอืงเกยีวโต วดัแหง่นีนั้น้

นับเป็นวดันกิายเซน็ของศาสนาพทุธทีม่คีวามส าคญัไมน่อ้ยเลยทเีดยีว โดยเป็นวดัทีม่อีาณาบรเิวณกวา้งขวาง

มากๆ ภายในนัน้ยงัเป็นทีต่ัง้ของอกีหลายๆวดัอกีตา่งหาก ซึง่จรงิๆแลว้ตัววดัไดถ้กูสรา้งขึน้ประมาณศตวรรษที ่

13 โดยองศจั์กรพรรดคิาเมยามะ (Kameyama) ทีแ่รกเริม่เดมิทเีพยีงแคต่อ้งการจะสรา้งทีพ่ านักอาศัยชว่งที่

ทา่นอายมุากๆในวัยเกษียณอายแุลว้ หากภายหลังก็ไดก้ลายมาเป็นวดันันเซน็จใินทีส่ดุ แตเ่มือ่เกดิสงครามขึน้

ในสมยัมโุรมาช ิ(Muromachi )สิง่ปลกูสรา้งหลายๆสว่นไดถ้กูเผาท าลายลงอยา่งมากมาย จนเรยีกไดว้า่ตอ้ง

ท าการบรูณะใหมแ่ทบทัง้หมดในภายหลังแลว้ก็อยูม่าจนถงึปัจจบุนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HEIAN SHRINE น าทา่นเทีย่วชม ศาลเจา้เฮอนั เพราะเป็นศาลเจา้ทีถ่กูสรา้งขึน้เนือ่งในโอกาสครบรอบปี 1100 ของ

เมอืงเกยีวโตเมือ่รอ้ยกวา่ปีกอ่น โดยเฉพาะจดุไฮไลทอ์ยา่งประตโูทรอิยิกัษ์สแีดงทีต่ัง้อยูด่า้นหนา้ของ ศาลเจา้

แหง่นีนั้น้ถกูสรา้งขึน้เพือ่ใหร้ะลกึถงึจักรพรรดคิามม ุ(Emperor Kammu) และจักรพรรดิโ์คเมอ ิ(Emperor 

Komei) ผูท้ีม่คีวามส าคญัตอ่เมอืงเกยีวโต ตวัอาคารหลกัๆนัน้มตีน้แบบมาจากพระราชวังสมยัยคุเฮอนัเพยีงแต่

จะมขีนาดทีเ่ล็กกวา่ของจรงิอยูซ่กัหน่อย บรเิวณสวนทีร่ายรอบวดันัน้ก็แลดรูม่รืน่ เต็มไปดว้ยตน้ไมห้ลากหลาย

สายพันธุเ์นน้การตกแตง่สไตลญ์ีปุ่่ นดัง้เดมิ ทีเ่ด็ดสดุก็เป็นชว่งฤดใูบไมผ้ลทิีนั่บเป็นอกีหนึง่จดุชมซากรุะทีโ่ดง่

ดังของเกยีวโตเลยกว็า่ได ้ 

ค า่  อสิระอาหารค า่ ณ จดุพกัรถ 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นสู ่สนามบนิคันไซ เพือ่เดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ 

23.55  น าท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Air Asia 

X เทีย่วบนิที ่XJ611 ไมม่บีรกิารอาหาร และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ชัว่โมง 

 

DAY 6  กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง)  

 

04.00 เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ  

 

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

 

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

ของบรษิทั ทกุคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ด้

แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์** 

 

 

 



 
 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่หอ้งละ 

2-3 ทา่น  

อตัราทา่นละ 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 

เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 

12 ปี) 

อตัราเด็ก ทา่นละ 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 

12 ปี) 

อตัราเด็ก ทา่น

ละ 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

อตัรา หอ้ง

ละ 

ไมใ่ชต้ ัว๋

เครือ่งบนิ

อตัรา  

ทา่นละ 

เดนิทาง เดอืน มนีาคม – เมษายน 2563 

20 – 25 มนีาคม 63 29,999 29,999 29,999 9,000 17,900 

21 – 26 มนีาคม 63 29,999 29,999 29,999 9,000 17,900 

24 – 29 มนีาคม 63 29,999 29,999 29,999 9,000 17,900 

25 – 30 มนีาคม 63 29,999 29,999 29,999 9,000 17,900 

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

30 มนีาคม – 04 เมษายน 63 31,999 31,999 31,999 9,000 17,900 

31 มนีาคม – 05 เมษายน 63 31,999 31,999 31,999 9,000 17,900 

09 – 14 เมษายน 63 37,999 37,999 37,999 9,000 17,900 

10 - 15 เมษายน 63 39,999 39,999 39,999 9,000 17,900 

11 - 16 เมษายน 63 39,999 39,999 39,999 9,000 17,900 

12 - 17 เมษายน 63 37,999 37,999 37,999 9,000 17,900 

16 – 21 เมษายน 63 29,999 29,999 29,999 9,000 17,900 

17 - 22 เมษายน 63  29,999 29,999 29,999 9,000 17,900 

18 – 23 เมษายน 63  29,999 29,999 29,999 9,000 17,900 

22 - 27 เมษายน 63 29,999 29,999 29,999 9,000 17,900 

 

** 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  

สนามบนิและคา่ภาษีน ้ามนัทกุแหง่ กรณีตอ้งการอพัเกรด Upgrade หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไมว่า่เทีย่วใด 

เทีย่วหนึง่ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ โดยอา้งองิคา่ใชจ้า่ยการจองทวัรแ์บบ ไมใ่ชต่ั๋วเครือ่งบนิ ตามที่

ตามทีต่ารางอตัราคา่บรกิารระบ ุ

 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) 



 
 

 คา่โรงแรมทีพ่ักระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ะบ ุ(พัก 2-3 ทา่น ตอ่ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา  

หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยเุต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่ก ไป

เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ้จงแตล่ะสถานทีใ่นโปรแกรม 

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่วตา่งประเทศ วงเงนิประกนัสงูสดุทา่นละ 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 ตอ่ผูเ้ดนิทาง 1 

ทา่น รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลับ (Infant) โดยสว่นนี ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางทกุทา่น 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 

 กรุณาท าการจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วัน กอ่นออกเดนิทาง มดัจ าทา่นละ 15,000 บาท และตัดทีน่ั่งการจอง

ภายใน 2 วัน ตัวอย่างเชน่ ท่านจองวันนี้ กรุณาช าระเงนิใน2วันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ 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 

 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ และ คนืคา่ทัวรส์ว่นใดสว่นหนึง่ใหท้า่นไดไ้มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ เชน่ สถานทตู

ปฏเิสธวซีา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

 กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 7 วัน กอ่นออ

นออกเดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัชว่งพเีรยีดวันทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่

ละคณะ เป็นส าคญัดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 



 
 

 กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวันเดนิทาง (เลือ่นวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ใชจ้า่ยการ

ด าเนนิการตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรับการด าเนนิการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่า่กรณีใดๆ

ทัง้สิน้ 

 กรณีกรุ๊ปเหมา หรอื กรุ๊ปตดัหนา้รา้น ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิกรุ๊ปในทกุกรณี 

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 

 อตัราทัวรน์ี ้เป็นอตัราส าหรับบตัรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมูค่ณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ทา่นจะไมส่ามารถเลือ่นไฟลท์ วัน ไป 

หรอื กลับสว่นใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลับ ตามก าหนดการเทา่นัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรณุาตดิตอ่

เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั  

 เนือ่งจากการเดนิทางทอ่งเทีย่วในครัง้นี ้เป็นการช าระแบบเหมาจา่ยขาดกบับรษัิทตวัแทนในตา่งประเทศ ทาง

บรษัิทจงึขอสงวนสทิธิ ์ไมส่ามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื สว่นใดสว่นหนึง่ทีท่า่นไมต่อ้งการไดรั้บ

บรกิาร หากระหวา่งเดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ใหท้า่น เนือ่งจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถกู

เก็บคา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

 กรณีทีท่า่นถกูปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ 

จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

 เกีย่วกับทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพเิศษ) สายการบนิ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลือกที่น่ังบนเครื่องบนิ กรณีลูกคา้เดนิทางดว้ยกัน กรุณาเช็คอนิพรอ้มกัน และ สายการบนิจะ

พยายามทีส่ดุใหท้า่นไดน่ั้งดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีส่ดุ  

 ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับหอ้งพักในโรงแรมทีพ่ัก เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน 

จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งพักเดีย่ว (Single) และหอ้งคู ่(Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น (Triple) จะ

แตกตา่งกนั บางโรงแรม หอ้งพักแตล่ะแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

 ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

 บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง , การนัดหยดุงาน , การกอ่การจลาจล , ภัยธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความ

รับผดิชอบของบรษัิท  

 บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง ไมว่่ากรณีใดๆก็

ตาม และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้า่ยตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งสง่มายัง

จดุหมายปลายทางตามทีท่า่นตอ้งการ  


