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OSAKA KYOTO TAKAYAMA 6D4N  
ซุปตารเ์ซเลบรติ ี ้โครงัเค 

กาํหนดการเดนิทางเดอืนตลุาคม-พฤศจกิายน2565 

 
 
 

โดยสายการบนิแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์(XJ) 
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เยอืน ศาลเจา้ฟชูมิอินิารเิสาโทรอิพินัตน้แหง่เกยีวโต 
ไฮไลท!์! ชมใบไมเ้ปลีย่นสที ีส่วยทีส่ดุในภมูภิาค ณ หบุเขาโครงัเค 

ชอ้ปป้ิงซาคาเอะยา่นชอ้ปป้ิงใจกลางเมอืงนาโกยา่ 
เทีย่วเมอืงแหง่สายนํา้ เมอืงกโุจฮาจมิงั 

ชม หมูบ่า้นมรดกโลกการนัตโีดยUNESCO ณชริาคาวาโกะ 
เดนิชวิเมอืงเกา่ทาคายามา่ฉายาLittle Kyoto ณถนนซนัมาจซูิจ ิ

ชมปราสาททองณวดัคนิคะคจุ ิแหง่เกยีวโต 
สมัผสัวฒันธรรมญีปุ่่ นเรยีนรูพ้ธิชีงชาณ วดัเฮอนั 

ชมความยิง่ใหญข่องปราสาทโอซากา้ 
ชอ้ปป้ิงจใุจณ EXPO Cityและยา่นชนิไซบาช ิ
พรอ้มเช็คอนิ ป้ายกลูโิกะแมน แหง่โดทงโบร ิ

พเิศษ !! เลอืกซือ้ Option Tour เสรมิ Universal Studio Japan 
หรอื ทวัรเ์กยีวโตชมธรรมชาต ิหรอื เลอืกชอ้ปป้ิงจใุจ เต็มวนัตามอธัยาศยั 

มนํีา้ด ืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

ทีน่ ัง่จํานวนกรุป๊ละ 34 ทา่น 

ราคาไมร่วมคา่วซีา่และคา่บรกิารเก็บเพิม่ทา่นละ1,575บาท 
**คา่บรกิารเป็นคา่บรกิารทีต่อ้งชําระใหก้บัทาง VFS (ตวัแทนรบัแทนยืน่วซีา่ญีปุ่่ น) 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว อากาศ ไฮไลท ์

04-09 ตลุาคม 65 BUS1 33,888.- 8,900.- 
 

 

04-09 ตลุาคม 65 BUS2 33,888.- 8,900.- 
 

 

11-16 ตลุาคม 65 BUS1**วนัสวรรคต ร.9 38,888.- 8,900.- 
 

 

11-16 ตลุาคม 65 BUS2**วนัสวรรคต ร.9 38,888.- 8,900.- 
 

 

18-23 ตลุาคม 65 BUS1**วนัปิยะฯ 38,888.- 8,900.- 
 

 

18-23 ตลุาคม 65 BUS2**วนัปิยะฯ 38,888.- 8,900.- 
 

 

25-30ตลุาคม 65 BUS1 35,888.- 8,900.- 
 

 

25-30ตลุาคม 65 BUS2 35,888.- 8,900.- 
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>>สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ ์อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ัง้<< 
** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายตุํา่กวา่ 2 ปีราคา6000 บาท** 

 ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิทา่นละ1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ** 

วนัแรก      ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ  กรงุเทพฯ ประเทศไทย 

 
22.30น. พรอ้มกนัที่ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ ช ัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอร์Fสายการบนิแอรเ์อเชยี 

เอ็กซเ์จา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 
 

 
 
 

01-06 พฤศจกิายน 65 BUS1 35,888.- 8,900.- 
 

 

01-06 พฤศจกิายน 65 BUS2 35,888.- 8,900.- 
 

 

08-13 พฤศจกิายน 65 BUS1 35,888.- 8,900.- 
 

 

08-13 พฤศจกิายน 65 BUS2 35,888.- 8,900.- 
 

 

15-20 พฤศจกิายน 65 BUS1 35,888.- 8,900.- 
 

 

15-20 พฤศจกิายน 65 BUS2 35,888.- 8,900.- 
 

 

22-27 พฤศจกิายน 65 BUS1 35,888.- 8,900.- 
 

 

22-27 พฤศจกิายน 65 BUS2 35,888.- 8,900.- 
 

 

29 พฤศจกิายน-04 ธนัวาคม 65 BUS1 35,888.- 8,900.- 
 

 

29 พฤศจกิายน-04 ธนัวาคม 65 BUS2 35,888.- 8,900.- 
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วนัทีส่อง   ทา่อากาศยานนานาชาตคินัไซโอซากา้ประเทศญีปุ่่ น - เมอืงเกยีวโต - ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร–ินาโก

ยา่-หบุเขาโครงัเค - ชอ้ปป้ิงซาคาเอะ 

 
01.15 น. เหนิฟ้าสูเ่มอืงโอซากา้ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ612 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ทีน่ั่ง จัดทีน่ั่งแบบ 3-3-3  (น้ําหนักกระเป๋า 
20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น้ําหนักเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
 
08.40น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตคินัไซโอซากา้ประเทศญีปุ่่ น นําทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคน

เขา้เมอืงและศลุกากร เรยีบรอ้ยแลว้ ( เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรณุาปรับนาฬกิาของ
ทา่นเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สําคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นญุาตใหนํ้าอาหาร
สด จําพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 
เดนิทางสูเ่มอืงเกยีวโต (Kyoto)  

เมอืงหลวงเกา่ของประเทศญีปุ่่ น มชีือ่เสยีงระดับโลกในเรือ่งของวัฒนธรรมทีป่ระณีต ศลิปะแบบ
ญีปุ่่ นอยา่งแทจ้รงิ มมีนตเ์สน่หแ์บบชนบทญีปุ่่ น ปัจจบุนัเป็นเมอืงทอ่งเทีย่วทีเ่ป็นนยิมของคนทั่ว
โลก (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.40 ชัว่โมง) 

 จากนัน้สูศ่าลเจา้ฟชูมิอินิาร ิ(Fushimi Inari Shrine or Fushimi Inari Taisha) 
ศาลเจา้เสาโทรอิพัินตน้แหง่เกยีวโต (จรงิๆมเีป็นหมืน่ๆตน้) หรอืทีค่นไทยชอบเรยีกกนัวา่ศาล
เจา้จิง้จอกหรอืศาลเจา้แดงเป็นศาลเจา้ชนิโตสรา้งถวายแดเ่ทพอนิารซิ ึง่เป็นเทพแหง่พชืพันธุ์
ธัญญาหารของญีปุ่่ นชว่ยบนัดาลในหลายเรือ่งตัง้แตพ่ชืพันธุง์อกงาม, คา้ขายรุง่เรอืง, คลอดบตุร
ปลอดภัย, โรคภัยหายป่วยและชว่ยในเรือ่งการขอใหส้อบผา่นเป็นตน้ศาลเจา้แหง่นีม้ชี ือ่เสยีง
โดง่ดังจากเสาโทรอิสิแีดงเรยีงตัวกนัจํานวนหลายหมืน่ตน้จนเป็นทางเดนิไดท้ั่วทัง้ภเูขาอนิาริ
ตามตํานานเลา่สูว่า่โดยปกตแิลว้เทพอนิารจิะไมส่ือ่สารกบัมนุษยเ์องโดยตรงแตจ่ะสือ่สารผา่น

บรวิารของทา่นน่ันคอืสนุขัจ ิง้จอก (คทิสเึนะ 狐) น่ันเองทําใหม้รีปูปัน้ของสนัุขจิง้จอกตัง้เรยีง

รายเต็มไปหมดจนคนท่ัวไปนยิมเรยีกศาลเจา้แหง่นีว้า่ศาลเจา้จิง้จอกอสิระใหท้า่นขอพรและ
ถา่ยรปูภาพตามอธัยาศัย  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 
นําทา่นสู ่เมอืงนาโกยา่ (Nagoya) 

เป็นตัวเมอืงของจงัหวดัไอจ ิมปีระชากรอาศัยอยูม่ากกวา่ 2 ลา้นคน เป็นเมอืงศนูยร์วมการคา้
และการคมนาคมทีสํ่าคัญแหง่หนึง่ของญีปุ่่ น (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3ชัว่โมง)  

จากนัน้นําทา่นสู ่หบุเขาโครงัเค(Korankei Gorge)  
เป็นหนึง่ในจดุชมใบไมเ้ปลีย่นสทีีด่ทีีส่ดุในภมูภิาคชบูหุบุเขาอยูใ่นหมูบ่า้นอะสเุกะมสีายน้ําโอบ
ลอ้มภเูขาอโิมร ิทีค่วามสงู 254 เมตรดา้นบนเป็นทีต่ัง้ของวัดโคจะคจุ ิเลา่กนัวา่กวา่ 300 ปีที่
แลว้เจา้อาวาสวัดโคจะคจุ ิเริม่ปลกูตน้เมเป้ิลบรเิวณวัดตอ่มาชกัชวนชาวบา้นใหม้าชว่ยปลกู
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เพิม่เตมิจนเต็มหบุเขาถงึวันนีม้ตีน้เมเป้ิลมากกวา่ 4000 ตน้ในชว่งฤดใูบไมร้ว่งเหลา่ใบเมเป้ิลจะ
เปลีย่นสสีวยสะพร่ังทั่วหบุเขา ไฮไลท !์!เสน้ทางรมิแมน้ํ่าโทโมเอะซึง่มสีะพานไมไ้ทเกะสเึคยีว
เป็นฉากเดน่และเป็นสะพานสญัลักษณ์ประจําโครังเคถอืเป็นจดุทีส่วยทีส่ดุของหบุเขาแหง่นี ้ 

ใกลก้นัมหีมูบ่า้นซนัชู อะสเุกะยาชกิ(ิSanshuAsukeYashiki Village)  
เป็นพพิธิภัณฑป์ระเพณีพืน้บา้นทีร่วบรวมและเก็บรักษาบา้นเกา่ไวใ้นบรรยากาศเหมอืนหมูบ่า้น
ชมวถิชีวีติของคนชนบท เชน่เลีย้งวัวปลกูผักมชีา่งฝีมอืน่ังทํางานในบา้นแตล่ะหลังกลงึไมส้าน
ตะกรา้ตมีดียอ้มผา้ทํากระดาษสาทํารม่เผาถา่นผูเ้ขา้ชมสามารถเขา้รว่มสมัผัสประสบการณ์
กจิกรรมตา่งๆทีจั่ดขึน้ในบา้นแตล่ะหลังไดอ้ยา่งใกลช้ดิ (ไมร่วมคา่เขา้หมูบ่า้นผูใ้หญค่นละ 
300 เยนเด็ก 100 เยนเปิดบรกิาร 9.00 -17.00 น.) 

**หมายเหต ุชว่งพคีของโครงัเค คอืกลางถงึปลายเดอืนพฤศจกิายน แตถ่งึแมไ้มใ่ชช่ว่งพคี
ธรรมชาตทิีน่ ีก็่สวยงามและสามารถชมไดต้ลอดท ัง้ปี 
 จากนัน้อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิง ยา่นซาคาเอะ(Sakae)(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1ชัว่โมง) 

 เป็นยา่นธรุกจิการคา้ โดยเฉพาะแหลง่ราตร ีเชน่ คลับและบาร ์มหีา้งสรรพสนิคา้มัตสซึา
คายะ หรอื เมอืงใตด้นิ (Central Park)แหลง่รวมแฟชัน่และรา้นคา้สดุเกม๋ากมาย เชน่ รา้น
เสือ้ผา้, รา้นของใชก้ระจกุกระจกิ , รา้นซาลอนความงาม เป็นตน้ แฟนๆไอดอลญีปุ่่ น หา้มพลาด 
ตอ้งมาเยอืนหา้งสรรพสนิคา้ซนัไชน ์ซาคาเอะ ซึง่เป็นจดุศนูยก์ลางแหลง่รวมความบนัเทงิ
มากมาย ทีม่ ีGrand Canyon ฮอลลจั์ดคอนเสริต์ศลิปินไอดอลและยังเป็นคาเฟ่ นอกจากนีท้ีน่ี่
ยังเป็นสถานทีต่ัง้ของ “ชงิชา้สวรรค ์Sky Boat” แลนดม์ารค์ของยา่นนีอ้กีดว้ย อสิระเพลดิเพลนิ
ยา่นนีต้ามอธัยาศัย 

เย็น อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั  
พกัที ่ The B Nagoyaหรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
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วนัทีส่าม เมอืงนาโกยา่ - เมอืงกโุจฮาจมิงั– หมูบ่า้นมรดกโลก ชริาคาวาโกะ– เมอืงทาคายามะ – ถนนซนั

มาจซูิจ ิ– เมอืงนาโกยา่  

 
 
เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

นําทา่นสูเ่มอืงกโุจฮาจมิงั (Gujohachiman) (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.40 ชัว่โมง) 
เสน่หข์องทีน่ีเ่ต็มไปดว้ยกลิน่อายวัฒนธรรมแบบญีปุ่่ นมทีัง้เมอืงเกา่ทีเ่รยีงรายกนั และมรีางน้ํา
จํานวนมากจนถกูเรยีกวา่เป็น เมอืงแหง่สายนํา้เมือ่เดนิเลน่ไปในเมอืงนีจ้ะสงัเกตเห็นไดว้า่มรีาง
น้ําไหลผา่นทั่วทัง้เมอืง 
อสิระใหท้า่นชม เมอืงกโุจตามอธัยาศัยใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัการชมพพิธิภัณฑเ์ล็กๆแกลเลอรี่
วัดศาลเจา้อกีทัง้ยังมเีทศกาลเตน้รําฤดรูอ้นอนัโดง่ดัง 
นอกจากนีเ้มอืงกโุจขึน้ชือ่เรือ่ง เมอืงแหง่อาหารจําลองปรมิาณการผลติอาหารจําลองนัน้เป็นที่
หนึง่ในญีปุ่่ นโมเดลอาหารทีเ่ห็นตามรา้นกนิดืม่ในญีปุ่่ นนัน้ถกูผลติจากทีน่ีก่วา่ครึง่เลยทเีดยีว ถอื
ไดว้า่แหลง่ทอ่งเทีย่วนีม่คีรบทัง้สายชลิสายธรรมชาตแิละสายวัฒนธรรม (สถานทีท่อ่งเทีย่ง
บางแหง่อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิราคาไมร่วมกบัคา่ทวัร)์ นําทา่นเดนิทางสูร่า้นอาหาร (ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 1.10 ชัว่โมง) 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

 จากนัน้นําทา่นสู่ หมูบ่า้นมรดกโลก ชริาคาวาโกะ (Shirakawa-go)(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50
นาท)ี 

เมอืงทีเ่ป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศญีปุ่่ น เป็นหมูบ่า้นชาวนาทีม่รีปูรา่งแปลกตาตดิ
อนัดับ The most beautiful village in Japan และเป็นเมอืงมรดกโลกทีม่ชี ือ่เสยีงแหง่หนึง่ 
ไฮไลท!์!หมูบ่า้นแบบกชัโชสคึรุ ิเป็นบา้นชาวนาโบราณทีม่อีายมุากกวา่ 250 ปี คาํวา่ กชัโช มี
ความหมายวา่ พนมมอื  ซึง่เป็นการบง่บอกถงึลักษณะ รปูแบบของบา้นทีม่หีลังคามงุดว้ยฟาง
ขา้วทีทํ่ามมุชนัถงึ 60 องศา คลา้ยสองมอืทีป่ระนมเขา้หากนั ตัวบา้นมคีวามยาวประมาณ 18 
เมตร กวา้ง 10 เมตร ทัง้หลังถกูสรา้งขึน้โดยไมใ่ชต้ะป ูตอ่มา ในปีค.ศ. 1995 องคก์ร
ยเูนสโกขึน้ทะเบยีนใหช้ริาคาวาโกะเป็นมรดกโลก 

 จากนัน้ออกเดนิทางสู ่เมอืงทาคายามะ(Takayama) จงัหวดักฟิ ุ 
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เมอืงเล็กๆ ทีโ่อบลอ้มไปดว้ยภเูขาและธารน้ําใสจํานวนมาก อบอวลไปดว้ยแหลง่ประวัตศิาสตร์
และวัฒนธรรมอนัอดุมสมบรูณ์ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 
อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ถนนซนัมาจซูิจ ิ(Sanmachi-Suji Street) ซึง่ถกูขนานนามวา่เป็นลติ
เติล้เกยีวโตหรอืเกยีวโตนอ้ยเป็นยา่นเมอืงเกา่แกท่ีย่ังคงอนุรักษ์ไวซ้ ึง่อารยธรรมขนบธรรมเนยีม
ประเพณีในอดตีของชาวญีปุ่่ นไดอ้ยา่งสมบรูณ์บา้นเรอืน , รา้นคา้, คาเฟ่และโรงสาเกสรา้งขึน้
ดว้ยไมแ้บบโบราณและยังคงบรรยากาศแบบสมัยเอโดะไวน้อกจากนีย้ังมวีัด , ศาลเจา้, สะพาน
และตลาดเชา้ทีค่กึคักเต็มไปดว้ยผูค้นตัวเมอืงสวยสะอาดทันสมัยและมสีภาพธรรมชาตอินัอดุม
สมบรูณ์ 

 เดนิทางกลับเมอืงนาโกยา่ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ2.30  ชัว่โมง) 
เย็น อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั  
พกัที ่ The B Nagoya หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
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วนัทีส่ ี ่ ศาลเจา้เฮอนั- การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น- วดัคนิคะคจุ ิ- เมอืงโอซากา้- เอ็กซโ์ปซติ ี-้ ปราสาทโอ

ซากา้(ดา้นนอก) - ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ

 
 
เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 
07.00 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงเกยีวโต(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ2 ชัว่โมง)  
 นําทา่นสูศ่าลเจา้เฮอนั (Heian Shrine) 

  ศาลเจา้แหง่นีนั้น้ถกูสรา้งขึน้เพือ่ใหร้ะลกึถงึจักรพรรดคิามมแุละจักรพรรดิโ์คเมอผิูท้ีม่ ี
ความสําคัญตอ่เมอืงเกยีวโตอยา่งมากเนือ่งจากเป็นจักรพรรดอิงคแ์รกและองคส์ดุทา้ยของเกยีว
โตโดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมในยคุเฮอนัโดยเฉพาะเสาและประคโูทรอิยิักษ์สแีดงทีต่ัง้อยู่
ดา้นหนา้ของวัดมสีแีดงสดใสมองเห็นมาแตไ่กลไฮไลท!์!! 

 จากนัน้สมัผัสวัฒนธรรมดัง้เดมิของชาวญีปุ่่ นน่ันก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น ( Japanese tea 
ceremonyหรอืภาษาญีปุ่่ นเรยีกวา่ Sado)  

  โดยการชงชาตามแบบญีปุ่่ นนัน้มขีัน้ตอนมากมายเริม่ตัง้แตก่ารชงชาการรับชาและการดืม่ชาทกุ
ขัน้ตอนนัน้ลว้นมพีธิรีายละเอยีดทีบ่รรจงและสวยงามเป็นอยา่งมากพธิชีงชานีไ้มใ่ชแ่ครั่บชม
อยา่งเดยีวยังเปิดโอกาสใหท้า่นไดม้สีว่นรว่มในพธิกีารชงชานีอ้กีดว้ย 

 จากนัน้สูว่ดัคนิคะคจุ ิ(Kinkakuji)(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ30 นาท)ี  
หรอืวดัทองหรอืวดัอคิควิซงัทีค่นไทยนยิมเรยีกเดมิสรา้งขึน้เพือ่ใชเ้ป็นบา้นพักของทา่นโชกนุ
อาชกิากะโยชมิสิแุละทา่นมคีวามตัง้ใจยกบา้นพักแหง่นีใ้หเ้ป็นวัดนกิายเซนภายหลังจากทีท่า่น
เสยีชวีติคนไทยนยิมเรยีกกนัวา่วัดทองเนือ่งจากทีว่ัดนีจ้ะมอีาคารหลักเป็นสทีองเกอืบทัง้หลังตัง้
โดดเดน่อยูก่ลางน้ําทําใหเ้กดิเป็นเงาสะทอ้นกบัพืน้น้ําเบือ้งหนา้ จนเกดิเป็นภาพทีส่วยงามเป็น
อกีสญัลักษณ์หนึง่ของเมอืงเกยีวโต 

 เดนิทางสูเ่มอืงโอซากา้ (Osaka) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง)   
เมอืงทีม่ขีนาดเศรษฐกจิใหญเ่ป็นอนัดับ 2 และมปีระชากรมากเป็นอนัดับ 3 ของประเทศญีปุ่่ น
ตัง้อยูใ่นภาคคันไซบนเกาะฮนชปูระเทศญีปุ่่ นปัจจบุนัเมอืงโอซากา้มสีถานทีท่อ่งเทีย่วมากมายมี
แหลง่ชอ้ปป้ิงยอดนยิมมสีวนสนุกขนาดใหญท่ัง้ยังมอีาหารทีเ่ป็นเอกลักษณ์เชน่ทาโกะยากโิอโค
โนมยิาก ิ(พซิซา่ญีปุ่่ น) และคชุคิัตส ึ

อสิระใหท้า่นเดนิชอ้ปป้ิง ณ เอ็กซโ์ปซติ ี ้(Expo City) 
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ศนูยร์วมความบนัเทงิทีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุแหง่หนึง่ของประเทศญีปุ่่ นเอ็กซโ์ปซติีเ้ป็นสว่นหนึง่ของ
สวนสาธารณะทีส่รา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึงานเวลิดเ์อ็กซโ์ปทีจั่ดขึน้เมือ่ปีค.ศ. 1970 มเีนือ้ทีท่ัง้หมด
ราวๆ 172,000 ตารางเมตรภายในพืน้ทีแ่หง่นีม้แีหลง่ความบนัเทงิมากมายภายใตค้อนเซ็ปต์
fusing the enjoyment of playing, learning, and discovering ทา่นสามารถเพลดิเพลนิกบั
กจิกรรมตา่งๆทัง้ชอ้ปป้ิงกนิขา้วหรอืแมแ้ตถ่า่ยรปูไดต้ามอธัยาศัย 

 เอ็กซโ์ปซติ ีไ้ดแ้บง่ออกเป็น 8 โซนดว้ยกนัดงันี ้
1. NIFRELพพิธิภัณฑส์ตัวน้ํ์าจัดแสดงสตัวต์า่งๆในรปูแบบการนําเสนองานศลิปะและยังใหนั้กทอ่งเทีย่วไดส้มัผัส
กบัสตัวอ์ยา่งใกลช้ดิ 
2. Osaka English Villageชมุชนสําหรับคนรักภาษาองักฤษเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้รยีนรูภ้าษาองักฤษใน
รปูแบบทีไ่มซ่ํ้าใครทา่มกลางบรรยากาศของเมอืงตา่งๆจากทั่วทัง้อเมรกิา 
3. Pokemon Expogymสวนสนุกของโปเกมอนแหง่แรกในญีปุ่่ นทีจ่ะทําใหค้ณุหลงใหลและผจญภัยไปกบัการต์นู
ตัวโปรด 
4. Orbiสถานทีแ่หง่การเรยีนรูธ้รรมชาต ิ
5. Entertainmentfieldสวนสนุกภายใตค้อนเซ็ปตS์haun the Sheep ซึง่เป็นภาพยนตรก์ารต์นู 
6. 109 Cinemas Osaka-Expocity โรงภาพยนตรส์ดุทันสมัย 
7. ANIPO สวนสนุกสดุน่ารัก ภายในมชีงิชา้สวรรค ์Redhorse Osaka wheel ซึง่เป็นชงิชา้ทีม่คีวามสงูมากถงึ 120 เมตร  
8. Lalaport Expocity แหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดต์า่งๆมากกวา่100 รา้นพรอ้มทัง้รา้นอาหารรา้นกาแฟและอืน่ๆอกี
มากมาย 
เทีย่ง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  
 

 
 

 เดนิทางสูป่ราสาทโอซากา้ (Osaka Castle) (ดา้นนอก) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี  
เป็นหนึง่ในแลนดม์ารค์สําคัญของเมอืงโอซากา้หอคอยปราสาทจะมอียูด่ว้ยกนัทัง้หมด 8 ชัน้ตัว
ปราสาทถกูลอ้มรอบดว้ยกําแพงหนิคอนกรตี , คน้ํูาและสวนนชิโินมารซุ ึง่อยูท่างป้อมตะวักตก
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ความงดงามของปราสาทถอืวา่เป็นสญัลักษณ์ของเมอืงโอซากา้ทีนั่กทอ่งเทีย่วทั่วโลกตา่งให ้
ความสนใจทีจ่ะมาเยอืนและชมตลอดทัง้ปี 

 จากนัน้อสิระชอ้ปป้ิงยา่นชนิไซบาช ิ(Shinsaibashi) 
บรเิวณแหลง่ชอ้ปป้ิงแหง่นีม้คีวามยาวประมาณ 600 เมตรเต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลกีรา้นแฟรนไชส์

รา้นเครือ่งสําอางคร์า้นรองเทา้กระเป๋านาฬกิารา้นกาแฟรา้นอาหารรา้นขนมรา้นเสือ้ผา้สตรทีแบ
รนดท์ัง้ญีปุ่่ นและตา่งประเทศเชน่ Zara H&M Beans ABC Mart เป็นตน้เรยีกวา่มทีกุอยา่งที่
ตอ้งการรวมกนัอยูบ่รเิวณนี ้

 ใกลก้นัทา่นสามารถเดนิไปยังยา่นโดทงโบร ิ(Dotonbori) 
ยา่นบนัเทงิยามคํา่คนืตลอดแนวถนนเลยีบคลองโดทงโบรจิากสะพานโดทงโบรบิาชไิปจนถงึ
สะพานนปิปนบาช ิ

 ไฮไลท!์!!ใครๆก็เช็คอนิถา่ยภาพคู่ป้ายกลูโิกะแมนหรอืป้ายโดทงโบรกิลูโิกะ (Dotonbori Glico 
Sign) 

เป็นป้ายไฟนอีอนรปูนักกรฑีากําลังวิง่อยูบ่นลูว่ ิง่ซ ึง่ถกูตดิตัง้มาตัง้แตปี่ค.ศ. 1935 นอกจากนีย้ังมี
อกีหนึง่สญัลักษณ์สถานทีนั่ดพบกนัหลงน่ันก็คอืรา้นปคูานโิดราก ุ( Kani Doraku) ซึง่มปียูักษ์
ขยับแขนและลกูตาไดอ้กีดว้ยและหา้มพลาดสําหรับทาโกยากอิาหารทอ้งถิน่ของชาวโอซากา้ที่
มาถงึถิน่แลว้ตอ้งลองOriginal Taste รับรองไมผ่ดิหวังแน่นอน 

คํา่         อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั  
ทีพ่กั Sarasa Hotel Sinsaibashiหรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั  
 

 
 

วนัทีห่า้ อสิระเลอืกซือ้  OPTION TOUR 1-4 ตามอธัยาศยั  

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

สําคญั!!!หลงัอาหารนําลกูคา้ออกเดนิทางตาม Option Tour ทีต่ามเสน้ทางลกูคา้เลอืกซือ้เสรมิ 
โดยลกูคา้จะตอ้งแจง้กอ่นออกเดนิทาง 7-14 วนั เพือ่ทีท่างบรษิทัจะไดจ้ดัเตรยีมรถและไกด ์
สําหรบัการซือ้บรกิารเสรมิทีท่างลกูคา้เลอืก 

OPTION 1: หมูบ่า้นชาวประมงอเินะ - อทุยานคาสะมตัซึ + จดุชมววิอามาโนะฮาชดิาเตะ(ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิท)์ 

OPTION 1: ราคาตอ่ทา่น ไมม่ไีกดบ์รกิาร (บาท) 
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08.00 น.  จากนัน้เดนิทางสู ่ เมอืงอเินะ(Ine)(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง)ตัง้อยูท่างตอนเหนอืของ
เมอืงเกยีวโตแตส่ิง่ทีด่งึดดูใจใหนั้กทอ่งเทีย่วอยากมาเทีย่วทีน่ีก่็คอืบา้นลักษณะแปลกตาทีเ่รยีกวา่ ฟนุายะ 
(Funaya)โดยชัน้ลา่งเป็นทา่จอดเรอืสว่นชัน้บนเป็นทีอ่ยูอ่าศัยเป็นลักษณะทางสถาปัตยกรรมแบบดัง้เดมิในทอ้งถิน่
เพือ่ใหส้ามารถออกเรอืจากบา้นไปหาปลาไดส้ะดวกรวดเร็วเพราะเมอืงนีม้อีตุสาหกรรมการประมงทีเ่ฟ่ืองฟอูสิระใหท้า่น
เดนิชมหมูบ่า้นชาวประมงอเินะ (InenoFunaya) ทีม่ฟีนุายะเรยีงตัวกนัเป็นแนวโคง้รปูตัวยไูปตลอดทางมจํีานวน 230 
หลังดว้ยกนัทางรัฐบาลไดอ้อกกฎหมายควบคมุการเปลีย่นแปลงอาคารของอเินะใหค้งลักษณะดัง้เดมิของฟนุายะไวแ้มแ้ต่
อาคารสรา้งใหมก่็ยังมหีนา้ตาคลา้ยๆของเดมิชว่ยใหรั้กษาวถิชีวีติของผูค้นเอาไวไ้ด ้
เทีย่ง  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยัณ หมูบ่า้นชาวประมง 
 เดนิทางสู่อทุยานคาสะมตัซ ึ(Kasamatsu Park)(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมงตัง้อยูท่างตอน
เหนอืของสนัดอนทรายอามาโนะฮาชดิาเตะทีม่คีวามยาวประมาณ 3.6 กโิลเมตรรมิอา่วมยิาสทุางตอนเหนอืของจังหวัด
เกยีวโตจากนัน้นําทา่นน่ัง แชรล์ฟิท ์( Chairlift) หรอืเคเบิล้คาร ์( Cable Car)(ในชว่งฤดหูนาวธนัวาคม - 
กมุภาพนัธแ์ละในวนัทีฝ่นตกแชรล์ฟิทง์ดใหบ้รกิาร) ***ไมร่วมคา่น ัง่ลฟิท เ์พือ่ไปยังณจดุชมววิอามาโนะฮาชดิา
เตะ (Amanohashidate)จดุชมววิชายฝ่ังทะเลทีส่วยตดิอนัดับ1 ใน 3 ของประเทศญีปุ่่ น (Nihon-Sankei )หรอืที่
รูจั้กกนัดอีกีชือ่หนึง่วา่ สะพานสูส่รวงสวรรค์ มตํีานานเลา่สบืตอ่กนัมาวา่สถานทีแ่หง่นีเ้ป็นเสน้ทางทีเ่ทพเจา้ใชล้งจาก
สรวงสวรรคเ์พือ่มายังโลกมนุษยส์นัทรายทีโ่ผลพ่น้น้ําทะเลขึน้มามลีักษณะคดเคีย้วความกวา้งราว 20 เมตรเชือ่มตอ่กนั
ทอดยาวจากเกาะหนึง่ไปสูอ่กีเกาะหนึง่เมือ่ลองกม้มองกลับหัวจะเห็นเป็นภาพคลา้ยมังกรทีข่ดตัวอยูบ่นทอ้งฟ้าโดย
บรเิวณรอบๆเกาะนัน้จะเต็มไปดว้ยตน้สนทีม่รีปูรา่งลักษณะเฉพาะตัวประมาณ 8 ,000 ตน้อสิระใหท้า่นดืม่ดํา่กบับรรยากาศ
ทีง่ดงามแหง่นีจ้นกระทั่งไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงโอซากา้ เพือ่เขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก 

คํา่ อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั  

 

OPTION 2: หบุเขามโินะ  - เมอืงนารา – วดัโทไดจ ิ(ไมร่วมคา่เขา้) 

2 ทา่น 3-4 ทา่น 5-6 ทา่น 7-10 ทา่น 

10,900.- 8,900.- 7,900.- 5,900.- 

ราคา11ทา่นขึน้ไปราคาตอ่ทา่น มไีกดบ์รกิาร (บาท)   

11-14ทา่น 15-20ทา่น 21-26ทา่น 27-34 ทา่น 

5,900.- 4,900.- 4,500.- 4,000.- 

OPTION 1 : ราคาตอ่ทา่นไมม่ไีกดบ์รกิาร (บาท) 

2 ทา่น 4-6ทา่น 7-10 ทา่น 11-15 ทา่น 

10,900.- 8,900.- 7,900.- 5,900.- 

ราคา11 ทา่นขึน้ไปราคาตอ่ทา่นมไีกดบ์รกิาร (บาท) 

11-14 ทา่น 15-20 ทา่น 21-26 ทา่น 27-34 ทา่น 

5,900.- 4,900.- 4,500.- 4,000.- 
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09.00น.  นําทา่นเทีย่วชมหบุเขามโินะ (Minoh park)หรอืมโินะโอะMino-o (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40
นาท)ี นําทา่นชมนํา้ตกมโินะ (Minoh Waterfall)ทีต่ัง้ตระหงา่นดว้ยความกวา้ง5เมตรและสงู33เมตรลงไปเป็นหบุเขา
ซึง่ทอดลัดเลาะไปตามแนวป่ามพีรรณไมร้าว 980ชนดิแมลงกวา่3,000ชนดิอาศัยอยู่ ในชว่งฤดใูบไมร้ว่ง เป็นจดุชมใบไม ้
เปลีย่นสทีีส่วยมากอกีจดุหนึง่ของเมอืงโอซากา้อสิระใหท้า่นชมความงดงามตามอธัยาศัย 
เทีย่ง  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
 เดนิทางสู่เมอืงนารา (Nara) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1ชัว่โมง) เป็นเมอืงหลวงของญีปุ่่ นตัง้แตช่ว่งเริม่แรก
ของราชวงศย์ามาโต ้(300-600) เมอืงหลวงเกา่แกแ่หง่นีม้วีัดและศาลเจา้มากมายนําทา่นสู่วดัโทไดจ ิ(Todaiji)หรอืได
บทุส ึ(Daibutsu of Nara)***ไมร่วมคา่เขา้ไดรั้บการจดทะเบยีนเป็นมรกดโลก เป็นหนึง่ในวัดทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุ
และมคีวามสําคัญทางประวัตศิาสตรข์องประเทศญีปุ่่ นถกูสรา้งขึน้ในปี 752เป็นเหมอืนศนูยก์ลางของวัดทัง้หมดในประเทศ
และมอีทิธพิลเป็นอยา่งมากในยคุนัน้เพือ่ลดบทบาทและอทิธพิลของวัดตอ่รัฐบาลลงจงึไดม้กีารยา้ยเมอืงหลวงจากนารา
ไปยังนากาโอกะในปี784ภายในเป็นทีป่ระดษิฐานของหลวงพอ่โตหรอืไดบทุสเึดนซึง่มขีนาดใหญท่ีส่ดุในญีปุ่่ นมคีวามสงู
ถงึ15เมตรอกีจดุทีน่่าสนใจและเป็นทีน่ยิมอยา่งมากก็คอืเสาไมย้ักษ์ซึง่ฐานขนาดรอบเสานีม้ขีนาดเทา่กนัรจูมกูของหลวง
พอ่โตและดา้นลา่งของเสาจะเป็นชอ่งขนาดไมใ่หญม่ากมคีวามเชือ่วา่หากใครสามารถรอดผา่นชอ่งนีไ้ปไดก้็จะสามารถ
ตรัสรูไ้ดใ้นชาตหินา้จนกระทั่งไดเ้วลาอนัสมควร นําทา่นกลับสูโ่รงแรมทีพั่ก 

คํา่ อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั  

 

OPTION 3: สวนสนกุระดบัโลก Universal Studio Japan เต็มวนั 

09.00น.  นําทา่นเดนิทางสู ่สวนสนกุระดบัโลก ยนูเิวอรซ์ลัสตดูโิอสเ์จแปน ( Universal Studios Japan, 
USJ)เปิดเมือ่เดอืนมนีาคมปีค.ศ. 2001 เป็นสวนสนุกแหง่แรกของยนูเิวอรแ์ซลสตดูโิอทีเ่ปิดในเอเชยี 
ภายในมที ัง้หมด 8 โซน1.Hollywood, 2. New York, 3. San Francisco, 4. Jurassic Park, 5.Lagoon, 

6.Waterworld, 7.Amity Village และ8.Universal Wonderland 

ราคา OPTION 3 : ราคารวมคา่ต ัว๋ USJ  ไมม่ไีกดแ์ละรถบรกิาร (บาท) ราคาตอ่ทา่น 

ผูใ้หญ ่(อาย ุ12-64 ปี) 2,900 

เด็ก (อาย ุ4-11 ปี) 1,900 

สงูวยั (อาย ุ65 ปีข ึน้ไป) 2,600 

เด็ก (อายตุํา่กวา่ 4 ปี) Free 

***EXPRESS PASSESโปรดสอบถาม 

เง ือ่นไขการจอง 
1. จองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 1 สปัดาหก์อ่นการเดนิทาง 
2. เมือ่ซือ้แลว้ไมส่ามารถยกเลกิ หรอือพัเกรดเป็น EXPRESS PASS และคนืเงนิได ้
3. ไมส่ามารถเปลีย่นผูเ้ขา้ใชบ้รกิารแทนได ้ 
4. เนือ่งจากเป็นชว่งสถานการณโ์ควดิ ทาํใหส้วนสนกุมกีารจํากดัการเขา้ใชใ้นแตล่ะวนั บางวนัอาจ

ไมส่ามารถจองได ้ 
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 ผูเ้ขา้ชมสามารถเพลดิเพลนิไปกบัเครือ่งเลน่ตา่งๆตัง้แตเ่ครือ่งเลน่สําหรับเด็กๆไปจนถงึรถไฟเหาะทีห่วาดเสยีว
สดุๆนอกจากนีย้ังมหีนัง 3 มติอิยา่งเชน่Spiderman, Back to the Future, Terminator 2, Jurassic Park และเรือ่งใหม่
ลา่สดุอยา่งHarry Potter ภายนอกสวนสนุกนัน้จะมีUniversal City walk Osaka ซึง่เป็นหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญท่ีม่ี
โรงแรมรา้นคา้รา้นอาคารจํานวนมากรวมทัง้รา้นทีข่ายสนิคา้ของยนูเิวอรแ์ซลสตดูโิอและของทีร่ะลกึของเมอืงโอซากา้
และใกล ้ๆ กนัก็ยังมพีพิธิภัณฑท์าโกะยากมิรีา้นทาโกะยากชิือ่ดังของโอซากา้มาเปิดใหไ้ดล้ิม้ลองรสชาตดิัง้เดมิของกนิขึน้
ชือ่ของโอซากา้ทีไ่ดรั้บการโหวตจากชาวเมอืงวา่เป็นสดุยอดรา้นทาโกะยากริวมกนัมาเปิดอยูท่ีแ่ลว้พพิธิภัณฑน์ีต้ัง้อยูท่ี่
ชัน้ 4 ของหา้งแหง่นี ้

**อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัและคํา่ตามอธัยาศยั** 

OPTION 4: ชอ้ปป้ิงโอซากา้เต็มวนั เดนิทางโดยรถไฟ (ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่เดนิทาง) 
 หลงัอาหารใหท้า่นอสิระทอ่งเท ีย่วตามสถานทีต่า่งๆภายในเมอืงโอซากา้โดยมไีกดใ์หค้าํแนะนําการ
เดนิทาง (ไมม่รีถบสับรกิาร) 
 •อะเมะรคิามรูะ (Amerikamura)เป็นแหลง่แฮงคเ์อา้ของวัยรุน่โอซากา้คลา้ยกบัยา่นฮาราจกูขุองโตเกยีวยา่น
นีก้็จะไดพ้บกบัแฟชัน่การแตง่ตัวของวัยรุน่และวัฒนธรรมของชาวญีปุ่่ นมบีรรยากาศครึก้ครืน้ระหวา่งทางมรีา้นกาแฟเสือ้ผา้
และรา้นขายของตา่งๆมากมายเป็นอกียา่นหนึง่ทีน่่ามาเดนิเลน่ 
 •นมับะพารค์ (Namba Park)ศนูยร์วมความเจรญิและสิง่อํานวยความสะดวกครบวงจรทัง้หา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดัง
อยา่งNamba CITY, Carnival Mall และTakashimaya Osaka รวมถงึโรงแรมชือ่ดังSwissotelNankai Osaka  
 •Den Den Town หรอืนปิปงบาช ิ(Nipponbashi)ตัง้อยูบ่นถนนซาไกสจุเิขตสะพานนปิปงบาชเิป็นแหลง่
รวมรา้นคา้กวา่ 300 รา้นจําหน่ายสนิคา้เกีย่วกบัอเิล็กทรอนกิสแ์ละเครือ่งใชไ้ฟฟ้ารวมทัง้ของเลน่และทกุอยา่งทีเ่กีย่วกบั
การต์นูอาทหินังสอืการต์นู, แผน่DVD, สนิคา้คอสเพลย,์ ของสะสมและของทีร่ะลกึเป็นตน้ 
 •ยา่นชนิเซไก (Shinsekai)ทีแ่ปลตรงตัวไดว้า่โลกใหมเ่ป็นยา่นแสงสยีามคํา่คนืของเมอืงโอซากา้มบีรรยากาศ
แบบยอ้นยคุสไตลเ์รโทรเป็นแหลง่รวมรา้นอาหารขึน้ชือ่ของโอซากา้อยา่งคชุคิัตสซึ ึง่เป็นอาหารเสยีบไมแ้ลว้ชบุแป้งทอด
มถีนนแคบๆทีเ่รยีกวา่จันจันโยโกะโช ( Jan JanYokocho) ทีเ่ป็นแหลง่รวมรา้นกนิดืม่สําหรับคนญีปุ่่ นรา้นรวงตา่งๆจะเปิด
ไฟสแีสบสนัเรยีกแขกอยา่งคกึคักมอีาหารมขีนมและกบัแกลม้ใหล้องชมิกนัมากมายยังมรีา้นขายของทีร่ะลกีใหเ้ลอืกชอ้ป
ป้ิงกนัอกีหลายรา้นหลายคนทีไ่ปทีน่ีจ่ะพบเห็นหุน่คลา้ยลงิน่ังยิม้ตามมมุตา่งๆน่ันก็คอืบลิลเิคน ( Billikan) หรอืเทพแหง่
โชคลาภน่ันเองไฮไลท!์!! หอคอยซเึทนคาค ุ(Tsutenkaku)สญัลักษณ์ของยา่นชนิเซไกซึง่ตัง้อยูต่รงกลางยา่นชนิเซ
ไกน่ันเอง 

**อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัและคํา่ตามอธัยาศยั** 

ทีพ่กั Sarasa Hotel Sinsaibashiหรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั  
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วนัทีห่ก ทา่อากาศยานนานาชาตคินัไซโอซากา้ประเทศญีปุ่่ น - ทา่อากาศยานสวุรรณภมูกิรงุเทพฯ
ประเทศไทย 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 
  นําทา่นเดนิทางสู ่ ทา่อากาศยานนานาชาตคินัไซ โอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น 
09.50 น. ออกเดนิทางสู ่ กรงุเทพฯโดยสายการบนิ แอรเ์อเชยีเอ็กซเ์ทีย่วบนิทีX่J613 
13.50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทยโดยสวัสดภิาพ  
  พรอ้มความประทับใจ  

**สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 
 

สําหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ  (JOINLAND)  
หกัออกจากราคาทวัร ์7,900บาท/ทา่น 

 
*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ รบกวนจองเป็นสายการบนิแอรเ์อเชยีเทา่น ัน้* 

** ท ัง้นีห้ากสายการบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเทีย่วบนิลา่ชา้ ทางบรษิทัจะรบัผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายเฉพาะสาย
การบนิภายในประเทศทีเ่ป็นสายการบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังานขายลว่งหนา้

กอ่นทาํการซือ้ต ัว๋ภายในประเทศทกุคร ัง้  เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 
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โปรดทราบ 
 

1. กรณุาชําระคา่มัดจําทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีกํ่าหนด หากลกูคา้ไมช่ําระตามกําหนดระบบจะตดัชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมัติ เพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย
โปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตใุดๆจนทําใหล้กูคา้ไมส่ามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีกูคา้กลุม่ใหญย่กเลกิการเดนิทางกระทันหนั ภยั
ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถกูยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดงักลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  
 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุีม้าเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกบับรษัิทฯ  หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีล่กูคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 
ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งชําระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะนําใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่ว เพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่งรวดเร็วกอ่น
ชําระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรณุายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีกํ่าหนดอยา่งเครง่ครัด  หากลกูคา้ไมป่ฏบิตัติามและวซีา่ไม่
ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วซีา่ทีส่ถานฑตู บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พือ่อํานวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลกูคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีด่แูล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตัว๋ใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไมว่า่ในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ทา่นนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุล  หากลกูคา้ไมไ่ด ้
รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร
นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจํานวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึจํานวนขัน้ตํา่ทีบ่รษัิทฯกําหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย
เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ําระมาแลว้เต็มจํานวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ชําระดว้ยบตัรเครดติ 
บรษัิทฯสงวนสทิธหิกัคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะนําใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่
สมัภาระและของใชจํ้าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิตั ิ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิกําหนด) และ/หรอื ซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้  หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 
อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีสํ่าคญั ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และ
ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่มค่รอบคลมุถงึการประกนัสขุภาพทกุกรณี 
เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ  โรคประจําตวั ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะนําใหท้า่นซือ้ประกนัสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรณุาแจง้ความจํานงคก์บัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ีบ้รษัิทฯเป็นเพยีงตวัแทนขายมไิดเ้ป็นผูดํ้าเนนิการ ลกูคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูดํ้าเนนิการทัวร์
โปรแกรมนีไ้ดต้ลอดเวลา ทัง้นี ้บรษัิทฯขอจํากดัความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจํานวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลกัฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึชําระเงนิมดัจาํ 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 
 

 


