
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
วนัแรก กรุงเทพฯ - สนามบนิดอนเมอืง  
 
23.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง ช ัน้ 3 ประตหูมายเลข 4 สายการบนิ  AIRASIA X เพือ่เตรยีมตวัเดนิทาง และ

ผา่นข ัน้ตอนการเช็คอนิ 
 สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ทีน่ ัง่ 

จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 มบีรกิารอาหารรอ้นเสริฟ์ท ัง้ขาไปและขากลบั  
(นํา้หนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้นํา้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย)  

 
วนัทีส่อง       นาโกยา่ – ศาลเจา้อเิสะ – ถนนโอคาเงะโยโกะโจ  - เทศกาลแสงส ีNabana no Sato Winter Illumination 

มติซุยเอา้ทเ์ล็ท - เมอืงกฟิุ 
 
02.15 น. เหริฟ้าสู ่ สนามบนินาโกยา่ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ638 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
09.40 น.  เดนิทางถงึ  สนามบนินาโกยา่  ประเทศญีปุ่่ น  หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง เรยีบรอ้ยแลว้   นําทา่นเดนิทางสู ่ ศาล

เจา้อเิสะ  เป็นสถานทีศ่กัดิส์ทิธิท์ ีไ่มม่ทีีไ่หนทดแทนไดส้าํหรับคนญีปุ่่ น ทีน่ีม่ผีูค้นมากมายแวะเวยีนกนัมาสกัการะบชูา
ตัง้แตก่วา่ 2 ,000 ปีกอ่น โดยเป็นแหลง่ศนูยร์วมทางจติใจของชาวญีปุ่่ นมากทีส่ดุเลยทเีดยีว ศาลเจา้อเิสะประกอบดว้ย
ศาลเจา้กวา่ 125 แหง่ โดยมศีาลเจา้หลกัคอื ในค ู(ศาลเจา้ดา้นใน) และ เกะค ู(ศาลเจา้ดา้นนอก) ซึง่มผีูค้นเดนิทางมา
กราบไหวม้ากกวา่ 8 ลา้นคนตอ่ปี   
 

 
 
หลงัจากสกัการะสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ ีศ่าลเจา้อเิสะเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ขา้มถนนไปไมเ่พยีงกีก่า้ว จะเป็นทีต่ัง้ของ ยา่นการคา้ ถนน
โอคาเงะโยโกะโจ  ถนนคนเดนิทีส่รา้งขึน้ในสไตลย์อ้นยคุไปในยคุสมัยของเอโดะ   บรเิวณถนนสายนีนั้บวา่เป็นสวรรค์
ของนักชอ้ปนักชมิ ทัง้ของคาวของหวาน ทีส่ว่นใหญพ่่อคา้แมค่า้ตา่งจะทํากนัสดๆใหด้ ูใหช้มิกนัหนา้รา้น   อกีทัง้ของฝาก



 

 

และสนิคา้แฮนดเ์มดมากมาย สาํหรับใครทีช่อบงานคราฟทแ์นะนําวา่ไมค่วรพลาดอยา่งยิง่   หากมาในชว่งวนัหยดุบรเิวณ
ลานจัดการแสดงดา้นในจะมกีารแสดงโชวม์ากมาย เชน่โชวก์ารตกีลอง เป็นตน้ 
 

 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งยากนิคิ ุ  
 
บา่ย จากนัน้ นําทา่นเดนิทางสู่  เมอืงนาโกยา่  จากนัน้นําทา่นชม เทศกาลแสงส ีNabana no 

Sato Winter Illumination ณ สวนนาบะนะ ซาโตะ ธมีพารค์สวนดอกไม ้ทีม่ทีุง่ดอกไม ้
ใหช้มตลอดทัง้ 4 ฤดกูาล สามารถเทีย่วไดต้ลอดทัง้ปี  ในชว่งฤดใูบไมร้่วงตลอดจนถงึปลาย
ฤดหูนาว  จะไดรั้บความนยิมมากเป็นพเิศษ  

 

 
 

เนือ่งจากมไีฮไลทก์ารประดบัไฟขนาดใหญท่ีส่ดุในญีปุ่่ น อสิระใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการแสดงไฟในหลากหลาย
รูปแบบ ไมว่า่จะเป็น อโุมงคแ์สงไฟ (Tunnel of Light) หรอื การประดบัไฟในน้ํา (Water Illumination)   

 
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูน่าโกยา่ เพือ่นําทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมเอา้ทเ์ล็ท ณ มติซุยเอา้ทเ์ล็ท ซึง่เอาทเ์ล็ทนีเ้ป็น
สว่นหนึง่ของสวนสนุกนางาชมิะสปาแลนด ์มอีาณาเขตบรเิวฝรกวา้งขวางมาก   เรยีงรายไปดว้ยรา้นคา้กวา่ 302 รา้น อาทิ
เชน่ Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo , Gucci , Longcham , Balenciaga , Michael Kors ฯลฯ เพยีบพรอ้มดว้ย



 

 

สนิคา้สาํหรับทกุคนตัง้แตส่นิคา้แฟชัน่หญงิชาย และเด็ก จนถงึอปุกรณ์กฬีา และสนิคา้ทัว่ไป ซึง่มสีว่นลดมากมายสงูสดุ
ถงึ 80% นอกจากนีภ้ายในหา้ง ยังมศีนูยอ์าหารขนาดใหญไ่วค้อยบรกิารนักทอ่งเทีย่วอกีดว้ย 

 

 
 
คํา่ อสิระอาหารกลางคํา่ตามอธัยาศยั  
พกัที ่ โรงแรม HASHIMA DAILY HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 
วนัทีส่าม ลานกจิกรรมหมิะ - ทาคายามา่ – หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – สะพานนาคะบาช ิ- ทีทํ่าการเมอืงเกา่ทาคายามา่ - 

เขตเมอืงเกา่ซนัมาชซิจึ ิ- ออิอน  
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนัน้ใหท้า่นไดส้นุกสนานไปกบัลานกจิกรรมหมิะ ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการเลน่ไมก้ระดานเลือ่นไดต้ามอธัยาศยั ณ 
ดนิแดนแหง่นีท้ีซ่ ึง่เป็นสว นสนุกขนาดใหญ ่มกีจิกรรมนอกเหนอืจากการเลน่สกมีากมาย เป็นลานสกทีีม่ชี ือ่เสยีงทา่นจะ
ไดส้นุกกบัลานหมิะขาวโพลน ทา่นทีส่นใจจะเชา่อปุกรณ์เครือ่งเลน่สามารถตดิตอ่หัวหนา้ทวัรล์ว่งหนา้  ราคานีไ้มร่วมคา่
เขา้ , คา่ เชา่อุปกรณเ์ครือ่งเลน่สก ีสโนวส์เลด และ ครูฝึก ประมาณ 5 ,000-15 ,000 เยน (ลานสกจีะเปิด
ใหบ้รกิารหรอืไม ่ข ึน้อยูก่บัสภาพภูมอิากาศ)  
 

 



 

 

 
หมายเหตใุนกรณีทีล่านกจิกรรมหมิะปิดใหบ้รกิารหรอืเกดิเหตกุารณท์ีไ่มส่ามารถทําใหเ้ขา้รับบรกิารไดบ้รษัิทขอสงวน
สทิธิเ์ปลยีน่แปลงโปรแกรม นําทา่นเดนิทางสู ่ ตลาดเชา้ทาคายามา่ ตัง้อยูใ่นเมอืงทาคายามา่ จังหวดักฟิุ ) เป็นตลาดที่
เกา่แกซ่ึง่เริม่มาตัง้แตส่มัยเอโดะ หรอืเมือ่ประมาณ 200 ปีกอ่น โดยเป็นทีส่าํหรับขายผักผลไม ้รวมถงึอาหารตา่งๆ ใน
ปัจจบุนันัน้มสีนิคา้ขายหลากหลายทัง้อาหารสด และอาหารพรอ้มทาน และยังมพีวกของทีร่ะลกึซึง่เป็นของพืน้เมอืง
จําหน่ายอกีดว้ย 
จากนัน้นําทา่นเทีย่วชม เมอืงทาคายามา่  ทีไ่ดช้ ือ่วา่“ลติเต ิล้เกยีวโต  เป็นเมอืงขนาดเล็กน่ารักตัง้อยูใ่นหบุเขาทียั่งคง
ดแูลวดั ศาลเจา้ แมน้ํ่า สะพาน ตลาดเชา้ และบรรยากาศแบบเมอืงเกยีวโตในอดตีไวไ้ดอ้ยา่งลงตวั นําทา่นสู ่ “หมูบ่า้นชิ
ราคาวะโกะ  หมูบ่า้นทีไ่ดรั้บเลอืกจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1995 ทา่นจะไดพ้บกบับา้นใน
แบบกสัโชสคึรุ ิซึง่เป็นแบบญีปุ่่ นด ัง้เดมิ ชือ่นีไ้ดม้าจากคําวา่ กสัโช ซึง่แปลวา่ พนมมอื ตามรูปแบบของบา้นที่
หลงัคาชนัถงึ 60 องศา มลีกัษณะคลา้ยสองมอืทีพ่นมเขา้หากนั ตวับา้นมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร และมคีวามกวา้ง 
10 เมตร ซึง่โครงสรา้งของบา้นสรา้งขึน้โดยไมใ่ชต้ะปแูมแ้ตต่วัเดยีว แตยั่งคงความแข็งแรงสามารถรองรับหมิะทีต่กมา
อยา่งหนักในชว่งฤดหูนาวไดด้ ี

 

 
 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  ดว้ยเมนู Tobanyaki Set 
 

จากนัน้นําทา่นถา่ยภาพประทบัใจกบั สะพานนาคะบาชิ  ตัง้อยูท่ีเ่มอืงทาคายามา่ในเขตฮดิะ
ของจังหวดักฟิ ุซึง่เมอืงเกา่แหง่นียั้งคงรักษาบรรยากาศแบบญีปุ่่ นดัง้เดมิ จนกลายเป็นอกี
จดุหมายปลายทางยอดนยิมสาํหรับเหลา่นักทอ่งเทีย่วทีต่อ้งการสมัผัสเสน่หแ์บบญีปุ่่ นๆ
ทา่มกลางธรรมชาตอินังดงาม สะพานสามารถเห็นไดอ้ยา่งโดดเดน่จากสทีีแ่ดงเขม้ ทําใหเ้ป็น
จดุทีส่งัเกตไดง้า่ย อกีทัง้สะพานแหง่นียั้งถอืเป็นสญัลกัษณ์ทีส่าํคญัจดุหนึง่ของเมอืง โดยเฉพาะชว่งกลางถงึปลายเดอืน
เมษายนทีจ่ะมซีากรุะบานสะพร่ังอยูร่ายลอ้มตวัสะพาน จนกลายเป็นจดุชมซากรุะยอดนยิมแหง่หนึง่ของเมอืงทาคายามา่
เลยทเีดยีว 



 

 

 
 

นําทา่นชมสถานทีส่าํคญัเมือ่ครัง้อดตี ทีทํ่าการเกา่เมอืงทาคายามา่  ใชเ้ป็นทัง้ทีทํ่างาน และทีอ่ยูอ่าศยัของผูว้า่
ราชการจังหวดัฮดิะมาเป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกนุโตกกุาวา่  ในสมัยเอะโดะ หรอืกวา่ 300 ปีที่
แลว้ เป็นทีทํ่าการรัฐในยคุเอะโดะเพยีงแหง่เดยีวทีข่า้มพน้ยคุสมัยมาไดอ้ยา่งสมบรูณ์ ซึง่ภายในนีป้ระกอบดว้ยบรเิวณไต่
สวนพจิารณาคด ีหอ้งขงันักโทษ โรงครัว และหอ้งพักของเจา้หนา้ที.่.. นําชมความงามของเมอืงทาคายามา่ ซึง่ยังคงคว  
ามเป็นบา้นเมอืงแบบญีปุ่่ นดัง้เดมิอยา่งแทจ้รงิ  ไมร่วมคา่เขา้ชมทา่นละ  430 เยน   

 

 
 
เดนิชม เขตเมอืงเกา่ซนัมาชซิจึ ิ  ซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรอืน และรา้นคา้น่ารัก ๆ ทียั่งคงอนุรักษ์แบบของบา้นใน
สมัยเอะโดะกวา่ 300 ปีกอ่น ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึพืน้เมอืงและเก็บเกีย่วบรรยากาศอนัน่าประทบัใจ ไมว่า่จะเป็น
เหลา้สาเก ซปุมโิสะชริุ ตุก๊ตาซารุโบะโบะ ซึง่เป็นตุก๊ตาตามความเชือ่ของคนโบราณสมัยกอ่น  
 



 

 

เดนิทางมาถงึเขตเมอืงเกา่ซนัมาชซิจึทิัง้ท ียา่นนีม้แีตข่องอร่อยอยา่ง
แน่นอนเมือ่เดนิตามไปถนนเรือ่ยๆ 2 ขา้งทางนัน้มแีตรา้นอาหารน่าทานไปหมดสะทกุรา้น 
อากาศหนาวๆก็ตอ้งหาอะไรอุน่ๆทานกนัแกห้นาวสกัหน่อยสิง่แรกทีแ่นะนําน่ันคอื มทิาราชิ
ดงัโงะ เป็นแป้งขา้วเหนยีวยา่งเคลอืบซอสมโิซะหวาน เป็นเมนูทีใ่ครผา่นมาทีน่ีก็่ตอ้งแวะ
ชมิ ไมว่า่เด็กหรอืผูใ้หญก็่ตา่งชืน่ชอบ 
 
 

 
 

 อกีหนึง่เมนูยอดฮติตลอดการทีพ่ลาดไมไ่ดน่ั้นก็คอื.... ซูชเินือ้ฮดิะ  การันตคีวามอร่อยดว้ย
แถวยาวนอกรา้น ทีร่า้นนีเ้สริฟ์เมนูซชูเินือ้วากวิคณุภาพดรีะดบั A4-A5 โดยซชูชิดุนี้
ประกอบไปดว้ยขา้วปัน้หนา้เนือ้โรยตน้หอมและกนุคนัมาก ิโดยเนือ้ถกูปรุงอยา่งดดีว้ยเกลอื
ทาเคะซมุหิรอืเกลอืจากไมไ้ผ ่ขงิและโชย ุเสริฟ์บนขนมเซมเบ ้ดงันัน้จงึทานไดท้ัง้หมด 
วนิาททีีเ่นือ้นุ่มๆละลายในปากนัน้ บอกไดเ้ลยวา่สมกบัทีร่อคอยอยา่งแน่นอน! 

 
จากนัน้นําทา่นชอ้ปป้ิง ณ หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ ่ หา้งฯ ออิอน จสัโก้  ซึง่ภายในหา้งมสีนิคา้มากมายหลากหลาย
ชนดิเชน่ แผนกซปุเปอรม์ารเ์ก็ตซึง่รวบรวมผลไมญ้ีปุ่่ นน่าทานหลากหลายชนดิไวท้ีน่ี ่แผนกยาและเวชสาํอางจําหน่าย
ยากรักษาโรคตา่งๆทีค่นไทยนยิมซือ้ไวใ้นหา้งนีเ่กอืบทัง้หมด  หรอืจะเป็นโซนเสือ้ผา้ รองเทา้กระเป๋าก็มใีหท้า่นไดเ้ลอืก
ซือ้จับจา่ยสนิคา้ทีต่อ้งการไวอ้ยา่งมากมาย  หรอืเลอืกซือ้สนิคา้ทีเ่ป็นแบรนดญ์ปีุ่ น อาท ิขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไม ้รา้น 
100 เยน และ หากทา่นใดหลงไหลในรสชาดของคทิแคทชาเขยีวสามารถหาซือ้ไดท้ีน่ีไ่ดเ้ลย 

คํา่ อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 
พกัที ่ โรงแรม HASHIMA DAILY HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 
 
 
 



 

 

วนัทีส่ ี ่ เกยีวโต - วดัไดโกจ ิ- ศาลเจา้เฮอนั - พธิชีงชาญีปุ่่ น - ปราสาททอง - โอซากา้ 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเกยีวโต ซึง่เป็นเมอืงหลวงเกา่ของญีปุ่่ น มชี ือ่เสยีงโดง่ดงัไปทัว่โลกในเรือ่งวดัและศาล
เจา้ เกยีวโตเป็นศนูยก์ลางการปกครองและวฒันธรรมมากวา่ 1,100ปี  มอีาณาเขตตัง้แตบ่รเิวณตะวนัออกเฉยีงใตจ้ด
ตะวนัตกเฉยีงเหนอืในตอนกลางและเหนอืของภมูภิาคคนัไซทําใหม้ลีกัษณะทางภมูศิาสตร4์ประการ ไดแ้กช่ายฝ่ังทรง
ฟันใบเลือ่ยรอบอา่วไมสรึุทางตะวนัออกเฉยีงเหนอื,ภเูขาทนับะตรงใจกลาง,ทีร่าบลุม่เกยีวโตทางตะวนัออกเฉยีงใตแ้ละที่
ราบลุม่ยามาชโิระ   จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ วดัไดโกจิ สรา้งขึน้ครัง้แรกในยคุเฮอนั มอีายกุวา่ 1,200 ปี ไดรั้บการขึน้
ทะเบยีนเป็นสมบตัแิหง่ชาตแิละวดัมรดกโลกทีเ่ป็นหนึง่ในวดัสาํคญัทางพระพุทธศาสนาของประเทศญีปุ่่ น เป็นที่
ประดษิฐานของพระพุทธรูปปางน่ังยากชู ิและมเีจดยี ์5 ชัน้สงูถงึ 38 เมตร ทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในเกยีวโต   วดัไดโกะจ ิเป็นวดัที่
มขีนาดใหญโ่ตซอ่นอยูใ่นพืน้ทีท่ีเ่ต็มไปดว้ยภเูขาทางดา้นใตข้องเกยีวโต สว่นของอาคารหลกัอยูบ่รเิวณดา้นลา่งเชงิเขา
และตดิกบัเสน้ทางเดนิป่าซึง่เสน้ทางนีส้ามารถเดนิไปยังวดัอืน่ๆ ได ้ 
 

 
 

 
 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  เมนูพเิศษ บุฟเฟ่ตช์าบูหมูตน้ตํารบั  

 
จากนัน้ เดนิทางสู ่ ศาลเจา้เฮอนั หรอืศาลเจา้เฮอนัจงิง ุศาลเจา้เฮอนัสรา้งในปี 1895 
เนือ่งในโอกาสทีน่ครเกยีวโตมอีายคุรบ 1 ,100 ปี โดยอทุศิถวายแดจั่กรพรรดอิงคแ์รก
และองคส์ดุทา้ยของเกยีวโต ตวัศาลเจา้ถอดแบบมาจากพระราชวงัหลวงทีส่รา้งขึน้เมือ่ ค.ศ. 794 และวอดลงเพราะ
อคัคภีัยในปี 1227 เป็นสถาปัตยกรรมแบบเฮอนัซึง่ไดรั้บอทิธพิลจากจนี ศาลเจา้ในลทัธชินิโตก็เปลีย่นมาสรา้งตามแบบ
วดัในพุทธศาสนา จากทีเ่คยทิง้เนือ้ไมไ้วใ้หม้สีตีามธรรมชาตก็ิหันมาทาสเีป็นครัง้แรกเมือ่กา้วผา่นประตศูาลเจา้เขา้ไป จะ
พบภาพจําลองของพระราชวงัโบราณทีย่อ่สว่นลงมาเหลอืสองในสาม มลีานหนิกรวดสขีาวอนักวา้งขวางทอดตรงไปยัง
วหิารใหญไ่ดโงะคเุด็ง (ถา้เป็นวงัจรงิๆ นีก็่คอืทีว่า่ราชการทัง้หลายทัง้ปวง) ซึง่มเีจดยีพ์ยัคฆข์าวขนาบอยูท่างตะวนัออก
และตะวนัตก ประตดูา้นซา้ยของวหิารจะเปิดออกสูส่วนแบบเฮอนัทีอ่อกแบบมาใหใ้ชล้อ่งเรอืและเดนิเลน่ไดด้ว้ยสะพาน
แบบจนี บงึน้ําใสและบนัไดมังกร  

 



 

 

 
 
นําทา่นเปิดประสบการณ์ใหมก่บั พธิชีงชาญีปุ่่ น  ซึง่เป็นเอกลกัษณ์ของประเทศญีปุ่่ นวา่ดว้ยการใชเ้วลาอยา่งสนุทรยี ์
ดว้ยการดืม่และการชงชาผงสเีขยีวหรอืมัทฉะ นับตัง้แตป่ระมาณศตวรรษที ่14 ตน้ฉบบัของพธิชีงชา และใหท้า่นได ้
สมัผัสกบับรรยากาศของการจําลองเรือ่งราวเกีย่วการพบปะกนัในวงสงัคมเกีย่วกบัการดืม่และชงชาทีไ่ดแ้พร่หลายใน
บรรดาชนชัน้สงูในประเทศญีปุ่่ น จากนัน้อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศยั 
นําทา่นชม วดัคนิคะคจุ ิหรอื ปราสาททอง  สรา้งโดยโชกนุ อาชคิางะ โยชมิสิ ึเพือ่เป็นสถานทีพั่กผอ่น  ตอ่มาบตุรชาย
ของทา่นไดด้ดัแปลงใหเ้ป็นวดั แตป่ราสาทเดมิไดถ้กูไฟไหมใ้นปี พ.ศ. 2493 และสรา้งขึน้ใหมเ่มือ่ปี พ.ศ. 2498 ปราสาท
โดยรอบปิดดว้ยทองคําเปลวอยา่งสวยงาม ใหท้า่นไดด้ืม่ดํา่กบัความสะอาดใสของสระน้ําทีส่ามารถสะทอ้นใหเ้ห็นภาพตวั
ปราสาทไดอ้ยา่งงดงาม 
 

 



 

 

มาเทีย่วปราสาททอง สถานทีย่อดฮติในการต์นูเรือ่งดงั อคิควิซงั ทัง้ทจีะพลาด
กบัเมนูของหวานทานเลน่ยอดฮติของปราสาททองไดยั้งไงกนัแนะนําซอฟทค์รมีจากรา้น 
Kinkaku Soft Ice Cream ซึง่ตวัซอฟทค์รมีนัน้จะเป็นรสชาเขยีว เนือ้ครมีเนยีนนุ่มละมนุ
ลิน้ ทํามาจากผงชาเขยีวแท ้ๆ ตน้ตํารับของญีปุ่่ น ขา้งในโคนใสแ่ป้งโมจเิพือ่เพิม่ความ
นุ่มนวลการในลิม้รส และเพิม่ถั่วแดงหวานทีใ่หร้สชาดเขา้กนัดกีบัชาเขยีวกอ่นจะหุม้ดว้ย
แผน่ทองคําทีผ่ลติโดยฝีมอืชา่งทํากระดาษวาชสิไตลญ์ีปุ่่ น  

คํา่  อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั ณ เกยีวโต สแตช ัน่ เพือ่ความสะดวกในการเดนิทาง โดยในบรเิวณจดุพกัรถมี
รา้นอาหารมากมายหลากหลายใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้รบัประทานไมว่า่จะเป็นขา้วหนา้หมูทอดทงคตัส ึทอดดว้ยไฟ
ออ่นๆ เนือ้หมูนุม่ๆดา้นในหอ่ดว้ยแป้งฟฟู่องทอดออกมาไดส้เีหลอืงนวล กรอบ ราดดว้ยซอสเขม้ขน้ ชวนใหล้ ิม้
รสหรอืจะเลอืกรบัประทานราเมนตน้ตํารบัของแทจ้ากญีปุ่่ นนํา้ซุปใส แตร่สชาตเิขม้ขน้เขา้ถงึรสเครือ่งเทศตน้
ตํารบัของญีปุ่่ น เพิม่เตมิดว้ยเสน้อูดง้เหนยีวนุม่ และเนือ้หมูชิน้ใหญท่ีพ่ถิพีถินัในการแลช่ิน้เนือ้หมูออกมาให้
สวยงามใหร้สชาตสิมัผสัลิน้ไดด้เียีย่ม 

 

 
 
พกัที ่ โรงแรม TOHO HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 
วนัทีห่า้         ปราสาทโอซากา้ - ตลาดปลาคโุรมง -  ศาลเจา้สมุโิยชไิทฉะ - ดวิตีฟ้ร ี- ชนิไซบาช ิ- สนามบนิคนัไซ  
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําทา่นเดนิทางชมบรเิวณโดยรอบของ  ปราสาทโอซากา้ (ไมร่วมคา่เขา้ปราสาท)  ซึง่ถอืไดว้า่เป็นสญัลกัษณ์ของ
เมอืง สมัผัสความยิง่ใหญแ่ละชมนทิรรศการทีจั่ดแสดงอยูภ่ายใน ซึง่เลา่ถงึความเป็นมาของปราสาท รวมทัง้ประวตัแิละ
ขา้วของเครือ่งใช ้ตา่งๆของโชกนุ ฮเิดโยชโิตโยโตม ิผูม้คํีาสัง่ใหก้อ่สรา้งปราสาทแหง่นี ้
 

 
 



 

 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ศาลเจา้สมุโิยชไิทฉะ เป็นศาลเจา้ทีถ่กูสรา้งขึน้ตัง้แตศ่ตวรรตที ่3 เรยีกวา่เป็นอกีหนึง่ศาลเจา้
ทีเ่กา่แกม่ากทีส่ดุแหง่หนึง่ของญีปุ่่ นเลยก็วา่ได ้ทีน่ีไ่มใ่ชเ่พยีงแคค่วามเกา่แกเ่ทา่นัน้ะ แตรู่ปแบบสถาปัตยกรรมการสรา้ง
ก็ถอืวา่โดดเดน่ไมแ่พท้ีไ่หนๆ เพราะถกูสรา้งดว้ยรูปแบบทีเ่รยีกวา่ สมุโิยช-ิซคึรุ ิทีจ่ะมหีลงัคาแบบทรงตรงๆ ตา่งจากทีอ่ืน่
ทีจ่ะมทีรงโคง้ๆ จ่ัวจะถกูตกแตง่ดว้ยไมท้ีล่กัษณะไขวก้นัคลา้ยกบัไมก้างเขนของศาสนาครสิต ์หากออกจะเป็นรูป
กากบาทซะมากกวา่ รวมทัง้ยังมไีมข้นาดเล็กๆวางเรยีงกนัตามแนวยาวทัว่ทัง้หลงัคา โดยเฉพาะตรงจดุทีท่างเขา้อยูด่า้น
ใตห้นา้จ่ัวของหลงัคาและยังมรัีว้ลอ้มรอบ จากความตา่งและความเกา่แกน่ีท้ ีทํ่าใหศ้าลเจา้แหง่นีม้ชี ือ่เสยีงมากๆในญีปุ่่ น 
 

 
 
เทีย่ง  อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

 
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู่  ตลาดคโุรมง เป็นตลาดทีม่ชี ือ่เสยีงและเกา่แกม่ากทีส่ดุแหง่หนึง่ของเมอืงโอซากา้ จนไดรั้บ
สมญานามวา่เป็น ครัวของโอซากา้กนัเลยทเีดยีว มบีรรยากาศภายในเป็นทางเดนิ Arcade เล็กๆทอดยาวประมาณ 600 
เมตร 2 ขา้งทางจะเต็มไปดว้ยรา้นคา้ตา่งๆกวา่ 160 รา้นคา้ ขายทัง้ของสด และแบบพรอ้มทาน มขีองกนิเลน่และอาหาร
พืน้เมอืงมากมายหลายชนดิใหไ้ดช้มิกนั ของทีข่ายสว่นภายในตลาดคโุรมงจะเป็นของสด โดยเฉพาะอาหารทะเล เนือ้ 
และผักตา่งๆ รา้นอาหารตา่งๆภายในตลาดจงึเนน้ขายอาหารทะเลกนั ทัง้แบบสดๆ เชน่ ซาชมิ ิซชู ิและหอยนางรม และ
แบบปรุงสกุ เชน่ ปลาไหลยา่ง ปลาหมกึยา่ง หอยเชลยา่ง กุง้เทมปรุะ เป็นตน้ นอกจากนีก็้จะเป็นพวกผลไมต้า่งๆตาม
ฤดกูาลของญีปุ่่ นทีค่วรคา่แกก่ารลองเป็นอยา่งมาก เชน่ แอปเป้ิล มะเขอืเชอรี ่สตอเบอรี ่เมลอ่น กวี ีและลกูแพร เป็นตน้ 

 

 



 

 

จากนัน้นําทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้เครือ่งสาํอางค ์อาหารเสรมิ เครือ่งประดบัคณุภาพดทีี่ รา้นคา้ปลอดภาษดีวิตีฟ้ร ี  ซึง่มสีนิคา้
ใหบ้รกิารทกุทา่นเลอืกจับจา่ยใชส้อยในราคาถกูยอ่มเยาวอ์ยา่งมากมายโดยสนิคา้บางประเภทจะไมส่ามารถซือ้ในเมอืง
อืน่ของประเทศญีปุ่่ นไดจ้ะเป็นสนิคา้ประจําเมอืงเทา่นัน้   นําทา่นชอ้ปป้ิงยา่น ชนิไซบาชิ ยา่นชอ้ปป้ิงชือ่ดงัของนคร โอ
ซากา้ ภายในยา่นนีม้รีา้นคา้เกา่แกป่ะปนไปกบัรา้นคา้อนัทนัสมัย และสนิคา้หลากหลายรูปแบบทัง้สาํหรับเด็ก และผูใ้หญ่  
ซึง่ยา่นนีถ้อืวา่เป็นยา่นแสงส ีและบนัเทงิชัน้นําแหง่หนึง่ของนครโอซากา้ อกีทัง้ยังมรีา้นอาหารทะเลขึน้ชือ่มากมาย ซึง่
เสน่หอ์ยา่งหนึง่คอื ทกุรา้นจะประดบัประดารา้นของตนดว้ยแสงไฟนอีอนซึง่ดดัทําใหเ้ป็นรูปป ูกุง้ และปลาหมกึ ซึง่
นักทอ่งเทีย่วใหค้วามสนใจและแวะถา่ยรูปกนัเป็นทีร่ะลกึอยา่งมาก และรา้นคา้ทกุแหง่ จะพยายามสรา้งจดุเดน่ใหแ้กร่า้น
ของตนใหไ้ดม้ากทีส่ดุ เพือ่ดงึดดูลกูคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้รกิาร สญัลกัษณ์เดน่ของยา่นนีค้อื ตกึรูปเครือ่งหมายการคา้ของ  กู
ลโิกะ ผลติภัณฑข์นมชือ่ดงัจากญีปุ่่ นน่ันเอง  
 

 
   
คํา่  อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 

ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิคนัไซเพือ่เตรยีมตวัเดนิทางกลบัสูก่รุ่งเทพฯ 
23.55 น. เหริฟ้าสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอก๊ซ๊  เทีย่วบนิที ่ XJ611  

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
 

วนัทีห่ก     สนามบนิดอนเมอืง - กรุงเทพ 
 
03.55 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 
 

** หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นทําการ  
ออกตัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ **  

** ขอขอบพระคณุทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อตัราคา่บรกิาร 
 

กําหนดการเดนิทาง ผูใ้หญห่อ้งละ 
2-3 ทา่น พกัเดีย่วเพิม่ ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋ 

07 – 12 มกราคม 2563 26,999 8,000 18,999 
08 – 13 มกราคม 2563 26,999 8,000 18,999 

09 – 14 มกราคม 2563 26,999 8,000 18,999 

10 – 15 มกราคม 2563 26,999 8,000 18,999 

11 – 16 มกราคม 2563 26,999 8,000 18,999 

14 – 19 มกราคม 2563 26,999 8,000 18,999 

15 – 20 มกราคม 2563 26,999 8,000 18,999 

16 – 21 มกราคม 2563 26,999 8,000 18,999 

17 – 22 มกราคม 2563 26,999 8,000 18,999 

18 – 23 มกราคม 2563 26,999 8,000 18,999 

21 – 26 มกราคม 2563 26,999 8,000 18,999 

22 – 27 มกราคม 2563 26,999 8,000 18,999 

23 – 28 มกราคม 2563 26,999 8,000 18,999 

24 – 29 มกราคม 2563 26,999 8,000 18,999 

25 – 30 มกราคม 2563 26,999 8,000 18,999 

29 ม.ค. – 03 ก.พ. 2563 26,999 8,000 18,999 

30 ม..ค. – 04 ก.พ. 2563 26,999 8,000 18,999 

31 ม.ค. – 05 ก.พ. 2563 26,999 8,000 18,999 

04 – 09 กมุภาพนัธ ์2563 25,999 8,000 17,999 
05 – 10 กมุภาพนัธ ์2563 27,999 8,000 19,999 
06 – 11 กมุภาพนัธ ์2563 27,999 8,000 19,999 

07 – 12 กมุภาพนัธ ์2563 27,999 8,000 19,999 

08 – 13 กมุภาพนัธ ์2563 25,999 8,000 17,999 

11 – 16 กมุภาพนัธ ์2563 25,999 8,000 17,999 

12 – 17 กมุภาพนัธ ์2563 25,999 8,000 17,999 

13 – 18 กมุภาพนัธ ์2563 25,999 8,000 17,999 

14 – 19 กมุภาพนัธ ์2563 26,999 8,000 18,999 

15 – 20 กมุภาพนัธ ์2563 25,999 8,000 17,999 

18 – 23 กมุภาพนัธ ์2563 26,999 8,000 18,999 

19 – 24 กมุภาพนัธ ์2563 25,999 8,000 17,999 

20 – 25 กมุภาพนัธ ์2563 26,999 8,000 18,999 

21 – 26 กมุภาพนัธ ์2563 25,999 8,000 17,999 

22 – 27 กมุภาพนัธ ์2563 25,999 8,000 17,999 

25 ก.พ. – 01 ม.ีค. 2563 25,999 8,000 17,999 

26 ก.พ. – 02 ม.ีค. 2563 25,999 8,000 17,999 

27 ก.พ. – 03 ม.ีค. 2563 25,999 8,000 17,999 



 

 

28 ก.พ. – 04 ม.ีค. 2563 25,999 8,000 17,999 

29 ก.พ. – 05 ม.ีค. 2563 25,999 8,000 17,999 

03 – 08 มนีาคม 2563 24,999 8,000 16,999 
04 – 09 มนีาคม 2563 24,999 8,000 16,999 

05 – 10 มนีาคม 2563 25,999 8,000 17,999 

06 – 11 มนีาคม 2563 25,999 8,000 17,999 

07 – 12 มนีาคม 2563 25,999 8,000 17,999 

10 – 15 มนีาคม 2563 25,999 8,000 17,999 

11 – 16 มนีาคม 2563 26,999 8,000 18,999 

12 – 17 มนีาคม 2563 26,999 8,000 18,999 

13 – 18 มนีาคม 2563 26,999 8,000 18,999 

14 – 19 มนีาคม 2563 26,999 8,000 18,999 

17 – 22 มนีาคม 2563 25,999 8,000 17,999 

18 – 23 มนีาคม 2563 25,999 8,000 17,999 
 

 
** ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี 11,000 บาท 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่  
ทา่นละ 1500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 
การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 30 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์น
การเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
 
ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ชน่น ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจําไมว่า่ดว้ยกรณีใดๆ
ท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดทํ้าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจอง
ทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง  
 
กรุณาชําระมดัจํา ทา่นละ 10,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจําท ัง้หมด  เนือ่งจาก
ทางบรษิทัฯ ไดชํ้าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนํีา้มนัทีย่งัมไิดชํ้าระ คา่ทวัรส์ว่นที่
เหลอื กรุณาชําระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 
 
หมายเหต ุ1. ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ  
 2. คา่ทวัรไ์มม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะ
ดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมี
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
 
1. ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให  ้
2. สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพํ่านกัในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ)  
3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํ่านกัในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ)  ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให  ้
4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํ่านกัในประเทศญีปุ่่ น  ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให  ้
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.   คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ 
 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น   คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  
 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 



 

 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพํานักระยะสัน้ใน
ประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั)  **ถา้กรณีทีท่างรัฐบาลประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการทําวซีา่เพิม่ ทา่นละ 
1,700 บาท** 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่โทรศพัทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิิ
บารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
 คา่ทปิคนขบัรถ และไกดนํ์าเทีย่วทา่นละ 1500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
 
เง ือ่นไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชาํระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่สาํรองทีน่ั่ง  

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชาํระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21  วนั กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจน
ซีไ่มช่าํระเงนิ หรอืชาํระเงนิไมค่รบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเชค็ของทา่นถกูปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆ  ใหถ้อืวา่
นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทางบรษัิท ดงันี ้วนัจันทร ์ถงึศกุร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

 
 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสาร
การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกบัทาง
บรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ทําเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอื
มอบอํานาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอํานาจ หลกัฐานการชาํระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทีต่อ้งการให ้
นําเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี ้
2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่  30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่าํระแลว้  ***ในกรณีทีว่นัเดนิ

ทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั 
2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่าํระแลว้ 
2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่าํระแลว้ทัง้หมด 
ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทีช่าํระแลว้เนือ่งในการเตรยีมการจัดการนําเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ 
การสาํรองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กบัสายการบนิ 
หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทางบรษัิท ดงันี ้วนัจันทร ์ถงึศกุร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 
เง ือ่นไขและขอ้กําหนดอืน่ๆ 

1. ทวัรน์ีส้าํหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทวัรน์ีเ้ป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธ

การเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บั

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทางสาํหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วนักอ่นการ
เดนิทางสาํหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชาํระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทาง
นอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 



 

 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ คํานําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง  
และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการ
ชาํระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภมูอิากาศ 
และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นสาํคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ
ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิตั ิ อบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของ
สมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนีคํ้านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น
การปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตัว๋เครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ 
คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นัน้  

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกนัทกุชิน้ไมเ่กนิ 
1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์
อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดงักลา่วมขีนาดบรรจภุัณฑม์ากกวา่ทีกํ่าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2. สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใต ้
ทอ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. ประเทศญีปุ่่ น มกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ีทํ่ามาจากพชื และเนือ้สตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่เนือ้สตัว ์ไสก้รอกฯ 
เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราทีส่งูมาก 

 


