
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

วนัแรก  กรงุเทพฯ - สนามบนิดอนเมอืง  

 
23.00 น. พรอ้มกนัทสีนามบนิดอนเมอืง ชนั 3 ประตหูมายเลข 4 สายการบนิ AIRASIA X เพอืเตรยีมตวัเดนิทาง และ

ผา่นขนัตอนการเช็คอนิ 
สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครอืง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ทนีงั 

จดัทนีงัแบบ 3-3-3 มบีรกิารอาหารรอ้นเสริฟ์ทงัขาไปและขากลบั 
(นําหนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซอืนําหนกัเพมิ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 

 
** เนอืงจากทางสายการบนิ AIR ASIA X ในเสน้ทางนาโกยา่ เทยีวบนิ XJ638ม ีการปรบัเปลยีนเวลาเทยีวบนิ  

สามารถตรวจสอบเวลาแตล่ะพเีรยีตไดต้ามทา้ยโปรแกรมทงันหีากท่านทตีอ้งออกตวัภายใน (เครอืงบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ)  
กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ททีุกครงักอ่นทําการออกตวั ** 

 

วนัทสีอง       นาโกยา่ - ศาลเจา้อเิสะ - ถนนโอคาเงะโยโกะโจ - มติซุยเอา้ทเ์ล็ท - เมอืงกฟิุ 

 
02.15 น. เหริฟ้าสู ่สนามบนินาโกยา่ ประเทศญปีุ่ น โดยเทยีวบนิท ีXJ638 บรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง 
09.40 น.  เดนิทางถงึ สนามบนินาโกย่า ประเทศญปีุ่ น หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมืองเรยีบรอ้ยแลว้ นําท่านเดนิทางสู ่ศาล

เจา้อเิสะ เป็นสถานทศีักดสิทิธทิีไม่มีทไีหนทดแทนไดส้ําหรับคนญปีุ่ น ทนีีมผีูค้นมากมายแวะเวยีนกันมาสักการะบชูา
ตังแตก่วา่ 2,000 ปีก่อน โดยเป็นแหล่งศนูยร์วมทางจติใจของชาวญปีุ่ นมากทสีดุเลยทเีดยีว ศาลเจา้อเิสะประกอบดว้ย
ศาลเจา้กวา่ 125 แห่ง โดยมศีาลเจา้หลักคอื ในค ู(ศาลเจา้ดา้นใน) และ เกะค ู(ศาลเจา้ดา้นนอก) ซงึมผีูค้นเดนิทางมา
กราบไหวม้ากกวา่ 8 ลา้นคนตอ่ปี   
 

 
 
หลังจากสักการะสงิศักดสิทิธทิศีาลเจา้อเิสะเป็นทเีรยีบรอ้ย ขา้มถนนไปไม่เพยีงกกีา้ว จะเป็นทตีังของ ยา่นการคา้ ถนน
โอคาเงะโยโกะโจ ถนนคนเดนิทสีรา้งขนึในสไตลย์อ้นยคุไปในยคุสมัยของเอโดะ  บรเิวณถนนสายนีนับวา่เป็นสวรรค์
ของนักชอ้ปนักชมิ ทังของคาวของหวาน ทสีว่นใหญ่พอ่คา้แมค่า้ตา่งจะทํากันสดๆใหด้ ูใหช้มิกันหนา้รา้น  อกีทังของฝาก



 

 

และสนิคา้แฮนดเ์มดมากมาย สําหรับใครทชีอบงานคราฟทแ์นะนําวา่ไม่ควรพลาดอยา่งยงิ  หากมาในชว่งวันหยดุบรเิวณ
ลานจัดการแสดงดา้นในจะมกีารแสดงโชวม์ากมาย เชน่โชวก์ารตกีลอง เป็นตน้ 
 

 
 
เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารท่านดว้ยเมนู 

บฟุเฟตปิ์งยา่งยากนิคิ ุ
 

จากนันนําท่านเดนิทางสูน่าโกย่า เพือนําท่านชอ้ปปิงสนิคา้แบรนด์เนมเอา้ท์
เล็ท ณ มติซุยเอา้ทเ์ล็ท ซงึเอาท์เล็ทนีเป็นส่วนหนึงของสวนสนุกนางาช ิ 
มะสปาแลนด ์มีอาณาเขตบรเิวฝรกวา้งขวางมาก  เรยีงรายไปดว้ยรา้นคา้กว่า 
302 รา้น อาทเิชน่ Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo , Gucci , 
Longcham , Balenciaga , Michael Kors ฯลฯ เพยีบพรอ้มดว้ยสนิคา้สําหรับทกุคนตังแตส่นิคา้แฟชันหญงิชาย และเด็ก 
จนถงึอุปกรณ์กฬีา และสนิคา้ทัวไป ซงึมีสว่นลดมากมายสงูสดุถงึ 80% นอกจากนีภายในหา้ง ยังมศีูนยอ์าหารขนาด
ใหญไ่วค้อยบรกิารนักทอ่งเทยีวอกีดว้ย **เพอืไมเ่ป็นการเสยีเวลาชอ้ปปิงอสิระอาหารคาํตามอธัยาศยั** 

 

 
 



 

 

พกัท ี  โรงแรม HASHIMA DAILY HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทสีาม ชมซากรุะบรเิวณแมนํ่าซาไก - ทาคายามา่ - หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ - สะพานนาคะบาช ิ- ททีําการเมอืงเกา่ทา
คายามา่ - เขตเมอืงเกา่ซนัมาชซิจึ ิ- ออิอน 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําทา่น ชมเทศกาลซากรุะบาน บรเิวณแมนํ่าซาไก เป็นอันดับ 1 ในการชมซากรุะในเมอืงกฟิ ุใหท้า่นไดส้ัมผัสบรรา
ยากาศของ ซากุระทบีานสะพรงั อวดโฉมตลอดสองฝังแม่นํา จํานวนกว่า  1200 ตน้  แต่ทังนีทังนันซากรุะจะบาน
หรอืไม ่หรอืบานมากหรอืนอ้ยขนึอยูก่บัสภาพอากาศในแตล่ะปี โดยปกตซิากรุะจะเรมิบานตังแตป่ลายเดอืนมนีาคม – ตน้
เดอืนเมษายนของทกุปี ทังนีขนึอยูก่บัสภาพอากาศในปีนันๆ  
 

 
  

** ในกรณีทดีอกซากุระยงัไม่บานทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการปรบัโปรแกรมไปยงั ศาลเจา้ Kogane 
Shrine ศาลเจา้แห่งนถีูกตงัขนึเมอืปี 135 เป็นศาลเจา้ชนิโต ตงัอยูท่เีมอืงกฟิุ ศาลเจา้แหง่นอียูใ่กลก้ลางใจ
เมอืงกฟิุ  สงิพเิศษสําหรบัศาลเจา้นคีอืเป็นสถานททีรีบัพลงัจากพระเจา้ ผูค้นสว่นใหญ่และชาวเมอืงกฟิุจะขอ
พรจากทแีหง่นเีพอืการโชคดแีละการคา้ขายทรีํารวย **  

  
จากนันนําท่านเทยีวชม เมอืงทาคายามา่ ทไีดช้อืวา่“ลติเตลิเกยีวโต เป็นเมอืงขนาดเล็กน่ารักตังอยูใ่นหบุเขาทยีังคง
ดแูลวัด ศาลเจา้ แมนํ่า สะพาน ตลาดเชา้ และบรรยากาศแบบเมอืงเกยีวโตในอดตีไวไ้ดอ้ยา่งลงตัว นําทา่นสู ่“หมูบ่า้นชิ
ราคาวะโกะ หมู่บา้นทีไดร้ับเลือกจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995 ท่านจะไดพ้บกบับา้นใน
แบบกสัโชสคึุร ิซงึเป็นแบบญปีุ่ นดงัเดมิ ชอืนไีดม้าจากคําว่า กสัโช ซงึแปลว่า พนมมอื ตามรปูแบบของบา้นที
หลังคาชันถงึ 60 องศา มลีักษณะคลา้ยสองมือทีพนมเขา้หากัน ตัวบา้นมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกวา้ง 
10 เมตร ซงึโครงสรา้งของบา้นสรา้งขนึโดยไม่ใชต้ะปแูมแ้ต่ตัวเดยีว แต่ยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหมิะทตีกมา
อยา่งหนักในชว่งฤดหูนาวไดด้ ี

 



 

 

 
 
เทยีง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 

จากนันนําทา่นถา่ยภาพประทับใจกับ สะพานนาคะบาช ิตังอยูท่เีมอืงทาคายาม่าในเขตฮดิะของจังหวัดกฟิ ุซงึเมอืงเกา่
แห่งนียังคงรักษาบรรยากาศแบบญปีุ่ นดังเดมิ จนกลายเป็นอกีจุดหมายปลายทางยอดนิยมสําหรับเหล่านักท่องเทยีวที
ตอ้งการสมัผัสเสน่หแ์บบญปีุ่ นๆทา่มกลางธรรมชาตอัินงดงาม สะพานสามารถเห็นไดอ้ยา่งโดดเดน่จากสทีแีดงเขม้ ทําให ้
เป็นจุดทสีังเกตไดง้า่ย อกีทังสะพานแหง่นียังถอืเป็นสัญลักษณ์ทสํีาคัญจดุหนงึของเมอืง โดยเฉพาะชว่งกลางถงึปลาย
เดอืนเมษายนทจีะมซีากรุะบานสะพรังอยูร่ายลอ้มตัวสะพาน จนกลายเป็นจดุชมซากรุะยอดนยิมแหง่หนงึของเมอืงทาคา
ยามา่เลยทเีดยีว 

 
 



 

 

นําท่านชมสถานทสํีาคัญเมือครังอดีต ททีําการเก่าเมอืงทาคายาม่า ใชเ้ป็นทังทีทํางาน และทีอยู่อาศัยของผูว้่า
ราชการจังหวัดฮดิะมาเป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกนุโตกกุาวา่  ในสมัยเอะโดะ หรอืกวา่ 300 ปีที
แลว้ เป็นททีําการรัฐในยคุเอะโดะเพยีงแหง่เดยีวทขีา้มพน้ยุคสมัยมาไดอ้ยา่งสมบรูณ์ ซงึภายในนีประกอบดว้ยบรเิวณไต่
สวนพจิารณาคด ีหอ้งขังนักโทษ โรงครัว และหอ้งพักของเจา้หนา้ท ีนําชมความงามของเมอืงทาคายาม่า ซงึยังคงความ
เป็นบา้นเมอืงแบบญปีุ่ นดังเดมิอยา่งแทจ้รงิ ไมร่วมคา่เขา้ชมท่านละ  430 เยน   
 

 
 

จากนันเดนิชม เขตเมอืงเกา่ซนัมาชซิจึ ิ ซงึเต็มไปดว้ยบา้นเรอืน และรา้นคา้น่ารัก ๆ ทียังคงอนุรักษ์แบบของบา้นใน
สมัยเอะโดะกวา่ 300 ปีกอ่น ใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืของทรีะลกึพนืเมอืงและเก็บเกยีวบรรยากาศอันน่าประทับใจ ไม่วา่จะเป็น
เหลา้สาเก ซปุมโิสะชริ ุตุก๊ตาซารโุบะโบะ ซงึเป็นตุก๊ตาตามความเชอืของคนโบราณสมัยกอ่น  
 

 
 



 

 

 เดนิทางมาถงึเขตเมอืงเกา่ซันมาชซิจึทิังท ียา่นนมีแีตข่องอรอ่ยอยา่งแน่นอนเมอืเดนิ
ตามไปถนนเรือยๆ 2 ขา้งทางนันมีแตรา้นอาหารน่าทานไปหมดสะทุกรา้น อากาศหนาวๆก็
ตอ้งหาอะไรอุ่นๆทานกันแกห้นาวสักหน่อยสงิแรกทแีนะนํานันคอื มทิาราชดิงัโงะ เป็นแป้ง
ขา้วเหนียวยา่งเคลอืบซอสมโิซะหวาน เป็นเมนูทใีครผา่นมาทนีีก็ตอ้งแวะชมิ ไม่วา่เด็กหรอื
ผูใ้หญก่ต็า่งชนืชอ 
 

 

 อีกหนึงเมนูยอดฮติตลอดการทีพลาดไม่ไดนั้นก็คือ....ซูชเินอืฮดิะ การันตีความ
อรอ่ยดว้ยแถวยาวนอกรา้น ทรีา้นนีเสริฟ์เมนูซชูเินือวากวิคณุภาพดรีะดับ A4-A5 โดยซชูชิดุนี
ประกอบไปดว้ยขา้วปันหนา้เนือโรยตน้หอมและกนุคันมาก ิโดยเนือถูกปรุงอย่างดดีว้ยเกลอื
ทาเคะซุมิหรือเกลือจากไมไ้ผ่ ขงิและโชยุ เสริ์ฟบนขนมเซมเบ ้ดังนันจงึทานไดท้ังหมด 
วนิาททีเีนอืนุ่มๆละลายในปากนัน บอกไดเ้ลยวา่สมกบัทรีอคอยอยา่งแน่นอน! 
 
นําทา่นอสิระชอ้ปปิง ณ หา้งฯ ออิอน จสัโก ้ ซอืของฝากกอ่นกลับ อาท ิขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไม ้และ หากทา่นใด
หลงไหลในรสชาดของคทิแคทชาเขยีวสามารถหาซอืไดท้นีไีดเ้ลย  **เพอืไมเ่ป็นการเสยีเวลาชอ้ปปิงอสิระอาหาร
คําตามอธัยาศยั** 

พกัท ี  โรงแรม HASHIMA DAILY HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทสี ี  เกยีวโต - เสน้ทางนกัปราชญ ์- ศาลเจา้เฮอนั - พธิชีงชาญปีุ่ น - ปราสาททอง - โอซากา้ 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนนันนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเกยีวโต ซงึเป็นเมอืงหลวงเกา่ของญปีุ่ น มชีอืเสยีงโดง่ดังไปทัวโลกในเรอืงวัดและศาล
เจา้ เกยีวโตเป็นศูนยก์ลางการปกครองและวัฒนธรรมมากว่า 1,100ปี มีอาณาเขตตังแต่บรเิวณตะวันออกเฉียงใตจ้ด
ตะวันตกเฉียงเหนือในตอนกลางและเหนือของภมูภิาคคันไซทําใหม้ีลักษณะทางภูมศิาสตร4์ประการ ไดแ้กช่ายฝังทรง
ฟันใบเลอืยรอบอา่วไมสรึทุางตะวันออกเฉียงเหนือ,ภเูขาทันบะตรงใจกลาง,ทรีาบลุม่เกยีวโตทางตะวันออกเฉียงใตแ้ละที
ราบลุม่ยามาชโิระ  นําทา่นเดนิทางสู ่ทางเดนินกัปราชญ ์ซงึถอืวา่เป็นอกีหนงึจดุชมซากรุะทสีวยทสีดุในเมอืงเกยีวโต 
ถนนแหง่นีในอดตีมนัีกปราชญท์มีีชอืเสยีงในชว่งศตวรรษท ี20 ไดม้าเดนิสงบจติใจทถีนนสายนีเพือทําใหเ้กดิสมาธ ิจงึ
ทําใหเ้ป็นทมีาของชอืทางเดนินักปราชญ ์ถนนแหง่นีมตีน้ซากรุะมากถงึ 500 ตน้ตลอดรมิคลอง ยามเมอืดอกซากรุะบาน
พรอ้มกันทุกท่านสามารถชมอโุมงคซ์ากรุะทบีานสะพรัง โดยปกตแิลว้จะบานในชว่งเดอืนเมษายนของทกุปี ทังนีขนึอยู่
กบัสภาพอากาศ 

 



 

 

 
 
** ในกรณีทดีอกซากุระยงัไม่บานทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการปรบัโปรแกรมไปยงั ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิที
สถติของพระแม่โพสภ เทพเจา้ทเีป็นทนีบัถอืยงิของประชาชนทมีาสกัการะขอพร ใหม้คีวามเป็นอยู่อุดม
สมบูรณ์ของเรอืงพชืพรรณธญัญาหาร นําท่านสกัการะ พระแมโ่พสภ และเทพจงิจอกทชีาวญปีุ่ นชอืว่าเป็น 
ทูตสวรรค ์ผูค้อยนําข่าวสารจากสรวงสวรรคล์งมายงัโลกมนุษย ์ทา่นจะไดต้นืตากบัรูปปันของเทพจงิจอก ทมีี
จํานวนมากมาย **  
 

เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารท่านดว้ยเมนู บุฟเฟ่ต ์
ชาบสูตูรตน้ตําหรบั 

 
จากนันเดนิทางสู่ ศาลเจา้เฮอนั หรือศาลเจา้เฮอันจงิงุ ศาลเจา้เฮอันสรา้งในปี 
1895 เนืองในโอกาสทนีครเกยีวโตมอีายคุรบ 1,100 ปี โดยอทุศิถวายแด่จักรพรรดิ
องคแ์รกและองคส์ดุทา้ยของเกยีวโต ตัวศาลเจา้ถอดแบบมาจากพระราชวังหลวงที
สรา้งขนึเมอื ค.ศ. 794 และวอดลงเพราะอัคคภัียในปี 1227 เป็นสถาปัตยกรรมแบบ
เฮอันซงึไดรั้บอทิธพิลจากจนี ศาลเจา้ในลัทธชินิโตกเ็ปลยีนมาสรา้งตามแบบวัดในพุทธศาสนา จากทเีคยทงิเนือไมไ้วใ้ห ้
มีสตีามธรรมชาตกิ็หันมาทาสเีป็นครังแรกเมอืกา้วผา่นประตศูาลเจา้เขา้ไป จะพบภาพจําลองของพระราชวังโบราณที
ยอ่สว่นลงมาเหลอืสองในสาม มลีานหนิกรวดสขีาวอันกวา้งขวางทอดตรงไปยังวหิารใหญ่ไดโงะคเุด็ง (ถา้เป็นวังจรงิๆ นี
ก็คอืทวีา่ราชการทังหลายทังปวง) ซงึมเีจดยีพ์ยัคฆข์าวขนาบอยูท่างตะวันออกและตะวันตก ประตดูา้นซา้ยของวหิารจะ
เปิดออกสูส่วนแบบเฮอันทอีอกแบบมาใหใ้ชล้อ่งเรอืและเดนิเลน่ไดด้ว้ยสะพานแบบจนี บงึนําใสและบันไดมังกร ไมร่วม
คา่เขา้ชมสวน 600 เยน 

 



 

 

 
 
นําท่านเปิดประสบการณ์ใหม่กับ พธิชีงชาญปีุ่ น ซงึเป็นเอกลักษณ์ของประเทศญปีุ่ นวา่ดว้ยการใชเ้วลาอย่างสนุทรีย ์
ดว้ยการดมืและการชงชาผงสเีขยีวหรือมัทฉะ นับตังแต่ประมาณศตวรรษท ี14 ตน้ฉบับของพิธีชงชา และใหท้่านได ้
สัมผัสกับบรรยากาศของการจําลองเรืองราวเกยีวการพบปะกันในวงสังคมเกยีวกับการดืมและชงชาทไีดแ้พร่หลายใน
บรรดาชนชันสงูในประเทศญปีุ่ น จากนันอสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืของทรีะลกึตามอัธยาศัย นําทา่นชม วดัคนิคะคุจ ิหรอื 
ปราสาททอง สรา้งโดยโชกนุ อาชคิางะ โยชมิสิ ึเพอืเป็นสถานทพัีกผอ่น ตอ่มาบตุรชายของท่านไดด้ัดแปลงใหเ้ป็นวัด 
แตป่ราสาทเดมิไดถู้กไฟไหมใ้นปี พ.ศ.2493 และสรา้งขนึใหม่เมอืปี พ.ศ.2498 ปราสาทโดยรอบปิดดว้ยทองคําเปลว
อยา่งสวยงาม ใหท้่านไดด้มืดํากบัความสะอาดใสของสระนําทสีามารถสะทอ้นใหเ้ห็นภาพตัวปราสาทไดอ้ยา่งงดงาม 
 

 
 

มาเทยีวปราสาททอง สถานทยีอดฮติในการต์นูเรอืงดัง อคิควิซัง ทังทจีะพลาด
กบัเมนูของหวานทานเลน่ยอดฮติของปราสาททองไดย้ังไงกันแนะนําซอฟทค์รมีจากรา้น 
Kinkaku Soft Ice Cream ซงึตัวซอฟทค์รมีนันจะเป็นรสชาเขยีว เนอืครมีเนียนนุ่มละมนุ



 

 

ลนิ ทํามาจากผงชาเขยีวแท ้ๆ ตน้ตํารับของญปีุ่ น ขา้งในโคนใสแ่ป้งโมจเิพอืเพมิความนุ่มนวลการในลมิรส และเพมิถัวแดง
หวานทใีหร้สชาดเขา้กนัดกีบัชาเขยีวกอ่นจะหุม้ดว้ยแผน่ทองคําทผีลติโดยฝีมอืชา่งทํากระดาษวาชสิไตลญ์ปีุ่ น 
 

คํา  อสิระอาหารคําตามอธัยาศยั ณ เกยีวโต สแตชนั เพอืความสะดวกใน
การเดนิทาง โดยในบรเิวณจดุพกัรถมรีา้นอาหารมากมายหลากหลายให้
ท่านไดเ้ลอืกซอืรบัประทานไม่ว่าจะเป็นขา้วหนา้หมูทอดทงคตัส ึทอด
ดว้ยไฟอ่อนๆ เนอืหมูนุ่มๆดา้นในห่อด้วยแป้งฟูฟ่องทอดออกมาได้สี
เหลืองนวล กรอบ ราดด้วยซอสเข้มข้น ชวนให้ลิมรสหรือจะเลือก
รบัประทานราเมนตน้ตํารบัของแทจ้ากญปีุ่ นนําซุปใส แต่รสชาตเิขม้ขน้
เขา้ถงึรสเครอืงเทศตน้ตํารบัของญปีุ่ น เพมิเตมิดว้ยเสน้อูดง้เหนยีวนุ่ม 
และเนอืหมูชนิใหญท่พีถิพีถินัในการแลช่นิเนอืหมูออกมาใหส้วยงามให้
รสชาตสิมัผสัลนิไดด้เียยีม 

 
พกัท ี  โรงแรม WBF OSAKA HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทหีา้         ปราสาทโอซากา้ - สวนอนุสรณบ์มัปาคุ - ตลาดปลาคโุรมง - ดวิตฟีร ี- ชนิไซบาช ิ- สนามบนิคนัไซ 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางชมบรเิวณโดยรอบของ ปราสาทโอซากา้ ซงึถอืไดว้า่เป็นสัญลักษณ์ของเมอืง สัมผัสความยงิใหญ่และ
ชมนทิรรศการทจัีดแสดงอยูภ่ายใน ซงึเลา่ถงึความเป็นมาของปราสาท รวมทังประวัตแิละขา้วของเครอืงใช ้ตา่งๆของโช
กนุ ฮเิดโยชโิตโยโตม ิผูม้คีําสงัใหก้อ่สรา้งปราสาทแหง่น ีไมร่วมคา่เขา้ปราสาท 540 เยน 
 

 
 

** ในกรณีเดนิทางในช่วงปลายเดอืน ม.ีค.-ตน้เดอืน เม.ย. ท่านจะไดส้มัผสับรรยากาศซากุระบานทบีาน
สะพรงัรอบปราสาทโอซากา้ ซงึปราสาทโอซากา้ ถอืไดว้า่เป็น 1 ใน 10 อนัดบัของสถานทชีมซากรุะบานของ
ญปีุ่ น ทงันขีนึอยูก่บัสภาพอากาศชว่งนนัๆ ** 
 
นําทกุทา่นเดนิทางสู ่สวนอนุสรณ์บมัปาค ุอดตีสวนแหง่นีเคยใชเ้ป็นสถานทจัีดงาน World Expo ในปี 1970 ปัจจบุัน
สวนแหง่นีเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ซงึภายในสวนมตีน้ไมน้านาพันธุ ์ ในชว่งฤดใูบไมผ้ลขิองทกุปีสวนแห่งนียังเป็น
อกีหนงึจุดชมซากรุะทสีวยงามอกีหนงึแห่งของเมอืงโอซากา้อกีดว้ย ภายในสวนปลกูตน้ซากรุะมากกวา่ 5,000 ตน้ ทังนี
ขนึอยูส่ภาพอากาศในปีนันๆ อกีดว้ย 

 



 

 

 
 
** ในกรณีทดีอกซากุระยงัไมบ่านทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการปรบัโปรแกรมนําท่านชม ศาลเจา้สุมโิยชไิท
ฉะ เป็นศาลเจา้ทถีูกสรา้งขนึตงัแต่ศตวรรตท ี3 เรยีกว่าเป็นอกีหนงึศาลเจา้ทเีก่าแก่มากทสีุดแห่งหนงึของ
ญปีุ่ นเลยก็วา่ได ้ถูกสรา้งดว้ยรูปแบบทเีรยีกว่า สมุโิยช-ิซคึุร ิทจีะมหีลงัคาแบบทรงตรงๆ ตา่งจากทอีนืท ีจาก
ความตา่งและความเกา่แกน่ทีทีําใหศ้าลเจา้แหง่นมีชีอืเสยีงมากๆในญปีุ่ น **  

 
เทยีง  อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
 

นําท่านเดนิทางสู ่ตลาดปลาคุโรมง เป็นตลาดทมีีชอืเสยีงและเก่าแกม่ากทีสดุแห่งหนึงของเมืองโอซากา้ จนไดร้ับ
สมญานามวา่เป็น ครัวของโอซากา้กันเลยทเีดยีว มบีรรยากาศภายในเป็นทางเดนิ Arcade เล็กๆทอดยาวประมาณ 600 
เมตร 2 ขา้งทางจะเต็มไปดว้ยรา้นคา้ตา่งๆกวา่ 160 รา้นคา้ ขายทังของสด และแบบพรอ้มทาน มีของกนิเลน่และอาหาร
พนืเมอืงมากมายหลายชนิดใหไ้ดช้มิกัน ของทขีายสว่นภายในตลาดคุโรมงจะเป็นของสด โดยเฉพาะอาหารทะเล เนือ 
และผักตา่งๆ รา้นอาหารตา่งๆภายในตลาดจงึเนน้ขายอาหารทะเลกัน ทังแบบสดๆ เชน่ ซาชมิ ิซชู ิและหอยนางรม และ
แบบปรุงสกุ เชน่ ปลาไหลย่าง ปลาหมกึย่าง หอยเชลย่าง กุง้เทมปรุะ เป็นตน้ นอกจากนีก็จะเป็นพวกผลไมต้่างๆตาม
ฤดกูาลของญปีุ่ นทคีวรคา่แกก่ารลองเป็นอยา่งมาก เชน่ แอปเปิล มะเขอืเชอร ีสตอเบอร ีเมลอ่น กวี ีและลกูแพร เป็นตน้ 

 

 



 

 

 
จากนันนําท่านชอ้ปปิงสนิคา้เครอืงสําอางค ์อาหารเสรมิ เครอืงประดับคณุภาพดทีรีา้นคา้ปลอดภาษดีวิตฟีร ีซงึมสีนิคา้
ใหบ้รกิารทกุทา่นเลอืกจับจา่ยใชส้อยในราคาถูกยอ่มเยาวอ์ย่างมากมายโดยสนิคา้บางประเภทจะไมส่ามารถซอืในเมอืง
อนืของประเทศญปีุ่ นไดจ้ะเป็นสนิคา้ประจําเมอืงเทา่นัน  นําทา่นชอ้ปปิงยา่น ชนิไซบาช ิยา่นชอ้ปปิงชอืดังของนคร โอ
ซากา้ ภายในยา่นนีมรีา้นคา้เกา่แกป่ะปนไปกบัรา้นคา้อันทันสมัย และสนิคา้หลากหลายรปูแบบทังสําหรับเด็ก และผูใ้หญ ่
ซงึยา่นนถีอืวา่เป็นยา่นแสงส ีและบันเทงิชนันําแหง่หนงึของนครโอซากา้ อกีทังยังมรีา้นอาหารทะเลขนึชอืมากมาย ซงึ
เสน่หอ์ยา่งหนงึคอื ทกุรา้นจะประดับประดารา้นของตนดว้ยแสงไฟนีออนซงึดัดทําใหเ้ป็นรปูป ูกุง้ และปลาหมกึ ซงึ
นักทอ่งเทยีวใหค้วามสนใจและแวะถา่ยรปูกนัเป็นทรีะลกึอยา่งมาก และรา้นคา้ทกุแหง่ จะพยายามสรา้งจดุเดน่ใหแ้กร่า้น
ของตนใหไ้ดม้ากทสีดุ เพอืดงึดดูลกูคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้รกิาร สัญลักษณ์เดน่ของยา่นนีคอื ตกึรปูเครอืงหมายการคา้ของ  กู
ลโิกะ ผลติภัณฑข์นมชอืดังจากญปีุ่ นนันเอง **เพอืไมเ่ป็นการเสยีเวลาชอ้ปปิงอสิระอาหารคาํตามอธัยาศยั** 
 

 
   

ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิคันไซเพอืเตรยีมตัวเดนิทางกลับสูก่รุง่เทพฯ 
23.55 น. เหริฟ้าสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอก๊ซ๊  เทยีวบนิท ีXJ611  

บรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง 
 

วนัทหีก     สนามบนิดอนเมอืง - กรุงเทพ 

 
03.55 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 
 

** หากทา่นทตีอ้งออกตวัภายใน (เครอืงบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ททีกุครังกอ่นทําการ 
ออกตัวเนืองจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลยีนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

** ขอขอบพระคุณทเีลอืกใชบ้รกิาร ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อตัราคา่บรกิาร 
 

 
กําหนดการเดนิทาง 

 

 
รายละเอยีดเทยีวบนิ 

 
ผูใ้หญห่อ้งละ  

2-3 ทา่น 
พกัเดยีวเพมิ 

ราคาทวัรไ์ม่
รวมตวั 

19 – 24 มนีาคม 2563 DMK-NGO XJ638  02.15 - 09.40 
KIX-DMK  XJ611  23.55 - 03.55 (+1) 25,999 8,000 15,999 

20 – 25 มนีาคม 2563 DMK-NGO XJ638  02.15 - 09.40 
KIX-DMK  XJ611  23.55 - 03.55 (+1) 29,999 8,000 19,999 

21 – 26 มนีาคม 2563 DMK-NGO XJ638  02.15 - 09.40 
KIX-DMK  XJ611  23.55 - 03.55 (+1) 29,999 8,000 19,999 

22 – 27 มนีาคม 2563 DMK-NGO XJ638  02.15 - 09.40 
KIX-DMK  XJ611  23.55 - 03.55 (+1) 29,999 8,000 19,999 

23 – 28 มนีาคม 2563 DMK-NGO XJ638  02.15 - 09.40 
KIX-DMK  XJ611  23.55 - 03.55 (+1) 29,999 8,000 19,999 

24 – 29 มนีาคม 2563 DMK-NGO XJ638  02.15 - 09.40 
KIX-DMK  XJ611  23.55 - 03.55 (+1) 29,999 8,000 19,999 

25 – 30 มนีาคม 2563 DMK-NGO XJ638  02.15 - 09.40 
KIX-DMK  XJ611  23.55 - 03.55 (+1) 29,999 8,000 19,999 

26 – 31 มนีาคม 2563 DMK-NGO XJ638  02.15 - 09.40 
KIX-DMK  XJ611  23.55 - 03.55 (+1) 29,999 8,000 19,999 

27 ม.ีค. – 01 เม.ย. 2563 DMK-NGO XJ638  02.15 - 09.40 
KIX-DMK  XJ611  23.55 - 03.55 (+1) 29,999 8,000 19,999 

29 ม.ีค. – 03 เม.ย. 2563 DMK-NGO XJ638  23.55 – 07.45 
KIX-DMK  XJ611  23.55 - 03.55 (+1) 29,999 8,000 19,999 

30 ม.ีค. – 04 เม.ย. 2563 DMK-NGO XJ638  23.55 – 07.45 
KIX-DMK  XJ611  23.55 - 03.55 (+1) 29,999 8,000 19,999 

01 – 06 เมษายน 2563 DMK-NGO XJ638  23.55 – 07.45 
KIX-DMK  XJ611  23.55 - 03.55 (+1) 29,999 8,000 19,999 

03 – 08 เมษายน 2563 
(วนัจกัร)ี 

DMK-NGO XJ638  23.55 – 07.45 
KIX-DMK  XJ611  23.55 - 03.55 (+1) 31,999 8,000 21,999 

04 – 09 เมษายน 2563 
(วนัจกัร)ี 

DMK-NGO XJ638  23.55 – 07.45 
KIX-DMK  XJ611  23.55 - 03.55 (+1) 31,999 8,000 21,999 

12 – 17 เมษายน 2563 
(วนัสงกรานต)์ 

DMK-NGO XJ638  23.55 – 07.45 
KIX-DMK  XJ611  23.55 - 03.55 (+1) 37,999 8,000 27,999 

13 – 18 เมษายน 2563 
(วนัสงกรานต)์ 

DMK-NGO XJ638  23.55 – 07.45 
KIX-DMK  XJ611  23.55 - 03.55 (+1) 35,999 8,000 25,999 

15 – 20 เมษายน 2563 DMK-NGO XJ638  23.55 – 07.45 
KIX-DMK  XJ611  23.55 - 03.55 (+1) 27,999 8,000 17,999 

17 – 22 เมษายน 2563 DMK-NGO XJ638  23.55 – 07.45 
KIX-DMK  XJ611  23.55 - 03.55 (+1) 27,999 8,000 17,999 

18 – 23 เมษายน 2563 DMK-NGO XJ638  23.55 – 07.45 
KIX-DMK  XJ611  23.55 - 03.55 (+1) 27,999 8,000 17,999 

22 – 27 เมษายน 2563 DMK-NGO XJ638  23.55 – 07.45 
KIX-DMK  XJ611  23.55 - 03.55 (+1) 27,999 8,000 17,999 

24 – 29 เมษายน 2563 DMK-NGO XJ638  23.55 – 07.45 
KIX-DMK  XJ611  23.55 - 03.55 (+1) 27,999 8,000 17,999 

25 – 30 เมษายน 2563 DMK-NGO XJ638  23.55 – 07.45 
KIX-DMK  XJ611  23.55 - 03.55 (+1) 27,999 8,000 17,999 

26 เม.ย. – 01 พ.ค. 2563 DMK-NGO XJ638  23.55 – 07.45 
KIX-DMK  XJ611  23.55 - 03.55 (+1) 27,999 8,000 17,999 

 

 บรกิารนําดมืวนัละ 1 ขวดในวนัทมีรีายการท่องเทยีว** 
** ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ 11,000 บาท ** 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดนํ์าเทยีวทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 
 



 

 

การเดนิทางในแตล่ะครงัจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 30 ทา่นขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใิน
การเลอืนการเดนิทาง หรอืเปลยีนแปลงราคา 
ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนัก่อนการเดนิทางเท่านนั ไม่เช่นนนัทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจําไมว่่าดว้ยกรณีใดๆ
ทงัสนิ เพราะว่าทางบรษิทัไดท้ําการจา่ยคา่ตวัไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ถีว้นกอ่นการจอง
ทวัรท์กุครงั เพอืประโยชนแ์กต่วัท่านเอง  
 
กรณุาชําระมดัจํา ทา่นละ 10,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการคนืมดัจําทงัหมด เนอืงจาก
ทางบรษิทัฯ ไดช้ําระคา่ตวัเครอืงบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทเีรยีบรอ้ย ยกเวน้ค่าภาษนํีามนัทยีงัมไิดชํ้าระ คา่ทวัรส์่วนที
เหลอื กรณุาชําระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 
 
หมายเหต ุ 1. ตวัเมอืออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนอืงจากเงอืนไขของสายการบนิ 
 2. คา่ทวัรไ์มม่รีาคาเด็ก เนอืงจากเป็นราคาโปรโมชนั 
 

 



 

 

 
** สงัซอืซมิกบัเราสะดวกไมต่อ้งลงทะเบยีนใหยุ้ง่ยาก รอรบัไดเ้ลยทสีนามบนิ ** 

 
สําหรับซมิอนิเตอรเ์น็ตของ TRUE TRAVEL SIM ASIA สามารถเล่นเน็ตในประเทศโซนเอเชยี ไมว่่าจะเป็น ญปีุ่ น 
เกาหลใีต ้ฮอ่งกง มาเกา๊ ไตห้วนั จนี สงิคโปร ์พมา่ อนิโดนเีซยี โดยม ีDATA ใหใ้ชง้าน 4GB สามารถใชง้านได ้
ตอ่เนอืงสงูสดุ 8 วัน หากทา่นใดสนใจสงัซอืซมิ สามารถสงัซอืไดก้บัทางเจา้หนา้ท ีและชําระเงนิพรอ้มมดัจํา
คา่ทวัร ์หรอืคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื 
 
 
 
จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพาํนกัระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะ
ดว้ยวตัถปุระสงคเ์พอืการทอ่งเทยีว เยยีมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยนืเอกสารในขนัตอนการตรวจเขา้เมอืง เพอืยนืยนัการมี
คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น* ดงัตอ่ไปน ี
 
1. ตวัเครอืงบนิขาออกจากประเทศญปีุ่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
2. สงิทยีนืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทอีาจเกดิขนึในระหวา่งทพีาํนกัในประเทศญปีุ่ นได ้(เช่น เงนิสด บตัรเครดติ) 
3. ชอื ทอียู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทพีาํนกัในประเทศญปีุ่ น (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอนืๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทพีาํนกัในประเทศญปีุ่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

อตัราคา่บรกิารนรีวม 
 คา่ตัวเครอืงบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทมี ี
 คา่นําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.   คา่รถรบั-สง่ และนําเทยีวตามรายการ 
 คา่ทพัีกตามทรีะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น   คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการ  
 คา่อาหารตามมอืทรีะบใุนรายการ     คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
 ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญีปุ่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพํานักระยะสันใน
ประเทศญีปุ่ นไม่เกนิ 15 วัน) **ถา้กรณีททีางรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ซี่า ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการทําวซี่าเพมิ ท่านละ 
1,700 บาท** 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทรีะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรดี มนิิ
บารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครอืงดมืทสีงัเพมินอกเหนือรายการ (กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
 คา่ทปิคนขบัรถ และไกดนํ์าเทยีวทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
 คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจีา่ย 3% 
 
 
เงอืนไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งชําระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 10,000 บาทต่อทา่นเพอืสํารองทนัีง  

2. นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นทเีหลอืทังหมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเทยีวหรอืเอเจน
ซไีม่ชําระเงนิ หรือชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้ือว่า
นักทอ่งเทยีวสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์นๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี วันจันทร ์ถงึศุกร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทรัีฐบาล
ประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

เงอืนไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทนัีกทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลอืนการเดนิทาง นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซ(ีผูม้ชีอืในเอกสาร
การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทบีรษัิทอย่างใดอย่างหนงึเพอืแจง้ยกเลกิการจองกับทาง
บรษัิทเป็นลายลักษณอั์กษร ทางบรษัิทไมร่ับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเทยีวหรอืเอเจนซ ี(ผูม้ชีอืในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทบีรษัิทอยา่งใดอยา่งหนงึเพอืทําเรอืงขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอื



 

 

มอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีตอ้งการให ้
นําเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงอืนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี 
2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทชีําระแลว้ ***ในกรณีทวีนัเดนิ

ทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั 
2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทชีําระแลว้ 
2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทชีําระแลว้ทังหมด 
ทังน ีทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยทไีดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทชีําระแลว้เนืองในการเตรยีมการจัดการนําเทยีวใหแ้กนั่กท่องเทยีว เชน่ 
การสํารองทนัีงตัวเครอืงบนิ การจองทพัีกฯลฯ 

3. การเดนิทางทตีอ้งการันตมัีดจําหรอืซอืขาดแบบมเีงอืนไข หรอืเทยีวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ 
หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทังหมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี วันจันทร ์ถงึศุกร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทรัีฐบาล
ประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทยีวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 
เงอืนไขและขอ้กาํหนดอนืๆ 

1. ทัวรน์สํีาหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พอืการทอ่งเทยีวเทา่นัน 

2. ทัวรน์เีป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทรีะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทังหมด หรอืถูกปฏเิสธ
การเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทังหมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีมีนักท่องเทียวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหกั้บ
นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซทีราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทไีม่มวีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่นการ
เดนิทางสําหรับประเทศทมีวีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทยีวทกุทา่นยนิดทีจีะชําระคา่บรกิารเพมิจากการทมีนัีกท่องเทยีวรว่มเดนิทาง
นอ้ยกวา่ททีางบรษัิทกําหนดเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีจีะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชอื นามสกลุ คํานําหนา้ชอื เลขทหีนังสอืเดนิทาง 
และอนืๆ เพอืใชใ้นการจองตัวเครอืงบนิ ในกรณีทนัีกทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซมีไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหกั้บทางบรษัิทพรอ้มการ
ชําระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ 
และเวลา ณ วนัทเีดนิทางจรงิของประเทศทเีดนิทาง ทังนี บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทยีวสว่นใหญเ่ป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเพมิขนึของนักทอ่งเทยีวทมีไิดเ้กดิจากความผดิ
ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของ
สมัภาระ ความลา่ชา้ เปลยีนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอนื เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนคํีานวณจากอัตราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันททีางบรษัิทเสนอราคา ดังนัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใิน
การปรับราคาคา่บรกิารเพมิขนึ ในกรณีทมีกีารเปลยีนแปลงอัตราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตัวเครอืงบนิ คา่ภาษีเชอืเพลงิ 
คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลยีนแปลงเทยีวบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นัน  

 
 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทจีะนําตดิตัวขนึเครอืงบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภัุณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชนิ และรวมกันทุกชนิไม่เกนิ 
1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซงึมีซปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทตีรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์
อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเทา่นัน ถา้สงิของดังกลา่วมีขนาดบรรจภัุณฑม์ากกวา่ทกํีาหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที
โหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเทา่นัน  
2. สงิของทมีลีักษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทโีหลดใต ้
ทอ้งเครอืงบนิเทา่นัน  
3. ประเทศญปีุ่ น มกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ทํีามาจากพชื และเนือสัตวท์ุกชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่เนือสัตว ์ไสก้รอกฯ 
เพอืเป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทจีะมาจากสงิเหลา่นี หากเจา้หนา้ทตีรวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอัตราทสีงูมาก 

 
 

 


