
 
 
 
 
 

ญีปุ่่ น ซูโมซ่ากรุะดโูอ ้6วนั3คนื 
โดยสายการบนิ AIRASIA X (XJ) 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนมนีาคม - เดอืนเมษายน 2563 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

ไฮไลทท์วัร ์
เก็บภาพความประทบัใจจุดชมซากุระแมน่ า้ซาไก 

ไมพ่ลาดชมซากุระเสน้ทางนกัปราชญ ์– ชอ้ปป้ิงเพลนิๆชนิไซบาช ิ

ศาลเจา้อเิสะ – ถนนโอคาเงะโยโกะโจ – มติซุยเอาทเ์ล็ท - เมอืงกฟิ ุ
ออิอน มอลล ์– สะพานนาคะบาช ิ– หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – ทีท่ าการเมอืงเกา่ทาคามา่ 

ปราสาททอง - ศาลเจา้เฮอนั – พธิชีงชา – เขตเมอืงเกา่ซนัมาชซิจึ ิ
สวนอนสุรณ์บมัปาคุ - ปราสาทโอซากา้ - ตลาดปลาคุโรมง 

พเิศษ!! บุฟเฟ่ตช์าบูสูตรตน้ต าหรบั , บุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่ง “ยากนิคิ”ุ 



 
 
 
 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ - สนามบนิดอนเมอืง  
23.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง ช ัน้ 3 ประตูหมายเลข 4 สายการบนิ AIRASIA X เพือ่เตรยีม

ตวัเดนิทาง และผา่นข ัน้ตอนการเช็คอนิ 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ ัง่ 
จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 มบีรกิารอาหารรอ้นเสริฟ์ท ัง้ขาไปและขากลบั 

(น า้หนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 

 
** เนือ่งจากทางสายการบนิ AIR ASIA X ในเสน้ทางนาโกยา่ เทีย่วบนิ XJ638ม ี

การปรบัเปลีย่นเวลาเทีย่วบนิ  
สามารถตรวจสอบเวลาแตล่ะพเีรยีตไดต้ามทา้ยโปรแกรมท ัง้นีห้ากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน 

(เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ)  
กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋ ** 

 
วนัทีส่อง       นาโกยา่ - ศาลเจา้อเิสะ - ถนนโอคาเงะโยโกะโจ - มติซุยเอา้ทเ์ล็ท - เมอืงกฟิ ุ
02.15 น. เหริฟ้าสู ่สนามบนินาโกยา่ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ638 

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
09.40 น.  เดนิทางถงึ สนามบนินาโกย่า ประเทศญีปุ่่ น หลังผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ยแลว้ น า

ท่านเดนิทางสู่ ศาลเจา้อเิสะ เป็นสถานที่ศักดิส์ทิธิท์ี่ไม่มีที่ไหนทดแทนไดส้ าหรับคนญี่ปุ่ น ที่นี่มี
ผูค้นมากมายแวะเวยีนกันมาสักการะบูชาตัง้แต่กวา่ 2,000 ปีก่อน โดยเป็นแหล่งศูนยร์วมทางจติใจ
ของชาวญี่ปุ่ นมากที่สุดเลยทเีดยีว ศาลเจา้อเิสะประกอบดว้ยศาลเจา้กว่า 125 แห่ง โดยมีศาลเจา้

หลักคอื ในค ู(ศาลเจา้ดา้นใน) และ เกะค ู(ศาลเจา้ดา้นนอก) ซึง่มผีูค้นเดนิทางมากราบไหวม้ากกว่า 
8 ลา้นคนตอ่ปี   

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

หลังจากสักการะสิง่ศักดิส์ทิธิท์ี่ศาลเจา้อเิสะเป็นทีเ่รียบรอ้ย ขา้มถนนไปไม่เพียงกี่กา้ว จะเป็นทีต่ัง้
ของ ย่านการคา้ ถนนโอคาเงะโยโกะโจ ถนนคนเดนิทีส่รา้งขึน้ในสไตลย์อ้นยุคไปในยุคสมัยของเอ
โดะ  บรเิวณถนนสายนี้นับว่าเป็นสวรรคข์องนักชอ้ปนักชมิ ทัง้ของคาวของหวาน ทีส่่วนใหญ่พ่อคา้

แม่คา้ตา่งจะท ากันสดๆใหดู้ ใหช้มิกันหนา้รา้น  อกีทัง้ของฝากและสนิคา้แฮนดเ์มดมากมาย ส าหรับ
ใครทีช่อบงานคราฟทแ์นะน าวา่ไม่ควรพลาดอย่างยิง่  หากมาในชว่งวันหยุดบรเิวณลานจัดการแสดง

ดา้นในจะมกีารแสดงโชวม์ากมาย เชน่โชวก์ารตกีลอง เป็นตน้ 
 

 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนู บุฟเฟตป้ิ์งยา่งยากนิคุิ 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่นาโกย่า เพื่อน าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมเอา้ท์เล็ท ณ มติซุยเอา้ท์

เล็ท ซึง่เอาทเ์ล็ทนี้เป็นส่วนหนึ่งของสวนสนุกนางาช ิ มะสปาแลนด ์มอีาณาเขตบรเิวฝรกวา้งขวาง
มาก   เรียงรายไปดว้ยรา้นคา้กว่า 302 รา้น อาทิเช่น Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo , 

Gucci , Longcham , Balenciaga , Michael Kors ฯลฯ เพียบพรอ้มดว้ยสนิคา้ส าหรับทุกคนตัง้แต่
สนิคา้แฟชั่นหญงิชาย และเด็ก จนถงึอุปกรณ์กีฬา และสนิคา้ทั่วไป ซึง่มสี่วนลดมากมายสูงสุดถงึ 

80% นอกจากนี้ภายในหา้ง ยังมศีนูยอ์าหารขนาดใหญ่ไวค้อยบรกิารนักท่องเทีย่วอกีดว้ย  
ค า่  อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
พกัที ่โรงแรม HASHIMA DAILY HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

 
วนัทีส่าม ชมซากุระบรเิวณแมน่ า้ซาไก - ทาคายามา่ - หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ - สะพานนาคะบาช ิ- ที่

ท าการเมอืงเกา่ทาคายามา่ - เขตเมอืงเกา่ซนัมาชซิจึ ิ- ออิอน 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่าน ชมเทศกาลซากุระบาน บรเิวณแมน่ า้ซาไก เป็นอันดับ 1 ในการชมซากรุะในเมอืงกฟิ ุให ้

ท่านไดสั้มผัสบรรายากาศของ ซากุระทีบ่านสะพร ัง่ อวดโฉมตลอดสองฝ่ังแม่น ้า จ านวนกวา่  1200 
ตน้  แตท่ัง้นี้ทัง้นัน้ซากุระจะบานหรอืไม่ หรอืบานมากหรอืนอ้ยขึน้อยู่กับสภาพอากาศในแตล่ะปี โดย

ปกตซิากุระจะเริม่บานตัง้แต่ปลายเดอืนมนีาคม – ตน้เดอืนเมษายนของทุกปี ทัง้นี้ขึน้อยู่กับสภาพ
อากาศในปีนัน้ๆ  

 



 
 
 
 
 

** ในกรณีทีด่อกซากุระยงัไมบ่านทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัโปรแกรมไปยงั ศาล
เจา้ Kogane Shrine ศาลเจา้แห่งนีถู้กต ัง้ขึน้เมือ่ปี 135 เป็นศาลเจา้ชนิโต ต ัง้อยู่ท ีเ่มอืงกฟุิ 
ศาลเจา้แห่งนีอ้ยู่ใกลก้ลางใจเมอืงกฟิุ  ส ิง่พเิศษส าหรบัศาลเจา้นีค้อืเป็นสถานทีท่ ีร่บัพลงั

จากพระเจา้ ผูค้นส่วนใหญ่และชาวเมอืงกฟุิจะขอพรจากทีแ่ห่งนี้เพือ่การโชคดแีละการ
คา้ขายทีร่ า่รวย **  

  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

จากนั้นน าท่านเที่ยวชม เมอืงทาคายาม่า ที่ไดช้ือ่ว่า ลติเติล้เกยีวโต เป็นเมืองขนาดเล็กน่ารัก
ตัง้อยู่ในหบุเขาทีย่ังคงดแูลวัด ศาลเจา้ แม่น ้า สะพาน ตลาดเชา้ และบรรยากาศแบบเมอืงเกยีวโตใน
อดตีไวไ้ดอ้ย่างลงตัว น าท่านสู่ หมูบ่า้นชริาคาวะโกะ หมู่บา้นทีไ่ดร้ับเลอืกจากองคก์ารยูเนสโกให ้

เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995 ท่านจะไดพ้บกับบา้นในแบบกัสโชสคึรุ ิซึง่เป็นแบบญี่ปุ่ นดัง้เดมิ ชือ่นี้
ไดม้าจากค าว่า กัสโช ซึง่แปลวา่ พนมมอื ตามรูปแบบของบา้นที่หลังคาชนัถงึ 60 องศา มลีักษณะ

คลา้ยสองมอืที่พนมเขา้หากัน ตัวบา้นมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร และมคีวามกวา้ง 10 เมตร ซึง่
โครงสรา้งของบา้นสรา้งขึน้โดยไม่ใชต้ะปแูมแ้ตต่ัวเดยีว แตย่ังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหมิะที่

ตกมาอย่างหนักในชว่งฤดหูนาวไดด้ ี
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
จากนั้นน าท่านถ่ายภาพประทับใจกับ สะพานนาคะบาช ิตัง้อยู่ที่เมืองทาคายาม่าในเขตฮดิะของ
จังหวัดกฟิุ ซึง่เมืองเก่าแห่งนี้ยังคงรักษาบรรยากาศแบบญี่ปุ่ นดัง้เดิม จนกลายเป็นอีกจุดหมาย

ปลายทางยอดนิยมส าหรับเหล่านักท่องเทีย่วทีต่อ้งการสัมผัสเสน่หแ์บบญี่ปุ่ นๆท่ามกลางธรรมชาติ
อันงดงาม สะพานสามารถเห็นไดอ้ย่างโดดเดน่จากสทีีแ่ดงเขม้ ท าใหเ้ป็นจุดทีสั่งเกตไดง้่าย อกีทัง้

สะพานแห่งนี้ยังถือเป็นสัญลักษณ์ที่ส าคัญจุดหนึ่งของเมือง โดยเฉพาะช่วงกลางถงึปลายเดือน
เมษายนทีจ่ะมซีากุระบานสะพรั่งอยู่รายลอ้มตัวสะพาน จนกลายเป็นจุดชมซากุระยอดนิยมแหง่หนึ่ง

ของเมอืงทาคายาม่าเลยทเีดยีว 
 

 
 

น าท่านชมสถานทีส่ าคัญเมือ่ครัง้อดตี ทีท่ าการเกา่เมอืงทาคายาม่า ใชเ้ป็นทัง้ทีท่ างาน และทีอ่ยู่
อาศัยของผูว้่าราชการจังหวัดฮดิะมาเป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกุนโตกุกาว่า  

ในสมัยเอะโดะ หรือกวา่ 300 ปีทีแ่ลว้ เป็นทีท่ าการรัฐในยุคเอะโดะเพยีงแห่งเดยีวทีข่า้มพน้ยุคสมัย
มาไดอ้ย่างสมบรูณ์ ซึง่ภายในนี้ประกอบดว้ยบรเิวณไตส่วนพจิารณาคด ีหอ้งขังนักโทษ โรงครัว และ

หอ้งพักของเจา้หนา้ที่ น าชมความงามของเมอืงทาคายาม่า ซึง่ยังคงความเป็นบา้นเมอืงแบบญี่ปุ่ น
ดัง้เดมิอย่างแทจ้รงิ ไมร่วมคา่เขา้ชมทา่นละ  430 เยน   

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



 
 
 
 
 

จากนั้นเดินชม เขตเมอืงเก่าซนัมาชิซึจ  ิซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรือน และรา้นคา้น่ารัก ๆ ที่ยังคง
อนุรักษ์แบบของบา้นในสมัยเอะโดะกวา่ 300 ปีกอ่น ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึพืน้เมอืงและเก็บ
เกีย่วบรรยากาศอันน่าประทับใจ ไม่วา่จะเป็นเหลา้สาเก ซปุมโิสะชริุ ตุ๊กตาซารุโบะโบะ ซึง่เป็นตุ๊กตา

ตามความเชือ่ของคนโบราณสมัยกอ่น  
 

 
 

 เดนิทางมาถงึเขตเมอืงเก่าซันมาชซิจึทิัง้ท ีย่านนี้มแีต่ของอร่อยอย่าง
แน่นอนเมื่อเดนิตามไปถนนเรื่อยๆ 2 ขา้งทางนั้นมีแตรา้นอาหารน่าทานไป

หมดสะทุกรา้น อากาศหนาวๆก็ตอ้งหาอะไรอุ่นๆทานกันแกห้นาวสักหน่อยสิง่
แรกที่แนะน าน่ันคอื มทิาราชดิงัโงะ เป็นแป้งขา้วเหนียวย่างเคลือบซอสมิ

โซะหวาน เป็นเมนูทีใ่ครผ่านมาทีน่ี่ก็ตอ้งแวะชมิ ไม่วา่เด็กหรอืผูใ้หญ่ก็ตา่งชืน่ชอ 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

 อกีหนึง่เมนูยอดฮติตลอดการทีพ่ลาดไม่ไดน่ั้นก็คอื....ซูชเินือ้ฮดิะ กา
รันตคีวามอร่อยดว้ยแถวยาวนอกรา้น ทีร่า้นนี้เสริฟ์เมนูซูชเินื้อวากวิคุณภาพดี

ระดับ A4-A5 โดยซูชชิุดนี้ประกอบไปดว้ยขา้วปั้นหนา้เนื้อโรยตน้หอมและกุน
คันมากิ โดยเนื้อถูกปรุงอย่างดีดว้ยเกลือทาเคะซุมิหรือเกลือจากไมไ้ผ่ ขิง

และโชยุ เสริฟ์บนขนมเซมเบ ้ดังนัน้จงึทานไดท้ัง้หมด วนิาททีีเ่นื้อนุ่มๆละลาย
ในปากนัน้ บอกไดเ้ลยวา่สมกับทีร่อคอยอย่างแน่นอน! 
น าท่านอสิระชอ้ปป้ิง ณ หา้งฯ ออิอน จสัโก ้ ซือ้ของฝากกอ่นกลับ อาท ิขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไม ้

และ หากท่านใดหลงไหลในรสชาดของคทิแคทชาเขยีวสามารถหาซือ้ไดท้ีน่ีไ่ดเ้ลย   
ค า่  อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

พกัที ่โรงแรม HASHIMA DAILY HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 
วนัทีส่ ี ่  เกยีวโต - เสน้ทางนกัปราชญ ์- ศาลเจา้เฮอนั - พธิชีงชาญีปุ่่ น - ปราสาททอง - โอซากา้ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงเกยีวโต ซึง่เป็นเมอืงหลวงเกา่ของญีปุ่่ น มชีือ่เสยีงโดง่ดังไปทั่วโลก

ในเรือ่งวัดและศาลเจา้ เกยีวโตเป็นศนูยก์ลางการปกครองและวัฒนธรรมมากวา่ 1,100ปี มอีาณาเขต
ตัง้แตบ่รเิวณตะวันออกเฉียงใตจ้ดตะวันตกเฉยีงเหนือในตอนกลางและเหนือของภมูภิาคคันไซท าให ้

มีลั กษณ ะทางภูมิศ าสต ร์4ป ระการ  ได ้แก่ช าย ฝ่ั งท รง ฟั น ใบ เลื่ อ ย รอบอ่ าวไมสึรุท าง
ตะวันออกเฉียงเหนือ,ภเูขาทันบะตรงใจกลาง,ทีร่าบลุม่เกยีวโตทางตะวันออกเฉียงใตแ้ละทีร่าบลุม่ยา
มาชโิระ  น าท่านเดนิทางสู่ ทางเดนินกัปราชญ ์ซึง่ถอืว่าเป็นอกีหนึ่งจุดชมซากุระทีส่วยที่สุดใน

เมอืงเกยีวโต ถนนแหง่นี้ในอดตีมนัีกปราชญท์ีม่ชี ือ่เสยีงในช่วงศตวรรษที ่20 ไดม้าเดนิสงบจติใจที่
ถนนสายนี้เพื่อท าใหเ้กดิสมาธ ิจงึท าใหเ้ป็นทีม่าของชือ่ทางเดนินักปราชญ์ ถนนแห่งนี้มตีน้ซากุระ

มากถงึ 500 ตน้ตลอดรมิคลอง ยามเมือ่ดอกซากรุะบานพรอ้มกันทุกท่านสามารถชมอุโมงคซ์ากรุะที่
บานสะพรั่ง โดยปกตแิลว้จะบานในชว่งเดอืนเมษายนของทุกปี ทัง้นี้ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ 
** ในกรณีทีด่อกซากุระยงัไมบ่านทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัโปรแกรมไปยงั ศาล

เจา้ฟูชมิอินิาร ิทีส่ถติของพระแมโ่พสภ เทพเจา้ทีเ่ป็นทีน่บัถอืยิง่ของประชาชนทีม่าสกัการะ
ขอพร ใหม้คีวามเป็นอยู่อุดมสมบูรณ์ของเรือ่งพชืพรรณธญัญาหาร น าทา่นสกัการะ พระแม่

โพสภ และเทพจิง้จอกทีช่าวญีปุ่่ นชือ่วา่เป็น ทูตสวรรค ์ผูค้อยน าขา่วสารจากสรวงสวรรคล์ง
มายงัโลกมนุษย ์ทา่นจะไดต้ืน่ตากบัรูปปัน้ของเทพจิง้จอก ทีม่จี านวนมากมาย **  

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารท่านดว้ยเมนู บุฟเฟ่ตช์าบูสูตรตน้ต า

หรบั 

จากนัน้เดนิทางสู ่ศาลเจา้เฮอนั หรอืศาลเจา้เฮอันจงิงุ ศาลเจา้เฮอันสรา้งในปี 1895 เนื่องในโอกาส
ทีน่ครเกยีวโตมอีายุครบ 1,100 ปี โดยอุทศิถวายแด่จักรพรรดอิงคแ์รกและองคส์ุดทา้ยของเกยีวโต 

ตัวศาลเจา้ถอดแบบมาจากพระราชวังหลวงทีส่รา้งขึน้เมือ่ ค.ศ. 794 และวอดลงเพราะอัคคภัียในปี 
1227 เป็นสถาปัตยกรรมแบบเฮอันซึง่ไดร้ับอทิธพิลจากจีน ศาลเจา้ในลัทธชินิโตก็เปลีย่นมาสรา้ง

ตามแบบวัดในพุทธศาสนา จากทีเ่คยทิง้เนื้อไมไ้วใ้หม้สีตีามธรรมชาตกิ็หันมาทาสีเป็นครัง้แรกเมื่อ
กา้วผ่านประตศูาลเจา้เขา้ไป จะพบภาพจ าลองของพระราชวังโบราณทีย่่อสว่นลงมาเหลอืสองในสาม 
มลีานหนิกรวดสขีาวอันกวา้งขวางทอดตรงไปยังวหิารใหญ่ไดโงะคุเด็ง (ถา้เป็นวังจรงิๆ นี่ก็คอืที่ว่า

ราชการทัง้หลายทัง้ปวง) ซึง่มเีจดยีพ์ยัคฆข์าวขนาบอยู่ทางตะวันออกและตะวันตก ประตูดา้นซา้ย
ของวหิารจะเปิดออกสู่สวนแบบเฮอันทีอ่อกแบบมาใหใ้ชล้อ่งเรือและเดนิเลน่ไดด้ว้ยสะพานแบบจีน 

บงึน ้าใสและบันไดมังกร ไมร่วมคา่เขา้ชมสวน 600 เยน 
 

 
 

น าท่านเปิดประสบการณ์ใหม่กับ พธิชีงชาญีปุ่่ น ซึง่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่ นวา่ดว้ยการใช ้

เวลาอย่างสุนทรีย์ ดว้ยการดื่มและการชงชาผงสเีขียวหรือมัทฉะ นับตัง้แต่ประมาณศตวรรษที่ 14 
ตน้ฉบับของพธิชีงชา และใหท้่านไดสั้มผัสกับบรรยากาศของการจ าลองเรือ่งราวเกีย่วการพบปะกัน

ในวงสังคมเกีย่วกับการดืม่และชงชาทีไ่ดแ้พร่หลายในบรรดาชนชัน้สูงในประเทศญีปุ่่ น จากนัน้อสิระ
ใหท้่านไดเ้ลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย น าท่านชม วดัคนิคะคุจ ิหรอื ปราสาททอง สรา้ง

โดยโชกุน อาชคิางะ โยชมิสิ ึเพือ่เป็นสถานทีพั่กผ่อน ต่อมาบตุรชายของท่านไดด้ัดแปลงใหเ้ป็นวัด 
แตป่ราสาทเดมิไดถู้กไฟไหมใ้นปี พ.ศ.2493 และสรา้งขึน้ใหม่เมือ่ปี พ.ศ.2498 ปราสาทโดยรอบปิด

ดว้ยทองค าเปลวอย่างสวยงาม ใหท้่านไดด้ืม่ด ่ากับความสะอาดใสของสระน ้าทีส่ามารถสะทอ้นให ้
เห็นภาพตัวปราสาทไดอ้ย่างงดงาม 
 



 
 
 
 
 

 
 

มาเทีย่วปราสาททอง สถานทีย่อดฮติในการต์นูเรือ่งดัง อคิควิซัง 
ทัง้ทจีะพลาดกับเมนูของหวานทานเลน่ยอดฮติของปราสาททองไดย้ังไง
กันแนะน าซอฟทค์รมีจากรา้น Kinkaku Soft Ice Cream ซึง่ตัวซอฟท์
ครมีนัน้จะเป็นรสชาเขยีว เนื้อครมีเนียนนุ่มละมุนลิน้ ท ามาจากผงชาเขยีว

แท ้ๆ ตน้ต ารับของญีปุ่่ น ขา้งในโคนใสแ่ป้งโมจเิพือ่เพิม่ความนุ่มนวลการใน
ลิม้รสและเพิม่ถั่วแดงหวานทีใ่หร้สชาดเขา้กันดกีับชาเขยีวกอ่นจะหุม้ดว้ยแผน่ทองค าทีผ่ลติโดยฝีมอื

ชา่งท ากระดาษวาชสิไตลญ์ีปุ่่ น 
ค า่  อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั  
พกัที ่โรงแรม WBF OSAKA HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

 
วนัทีห่า้         ปราสาทโอซากา้ - สวนอนุสรณ์บมัปาคุ - ตลาดปลาคุโรมง - ดวิตีฟ้ร ี - ชนิไซบาช ิ - 

สนามบนิคนัไซ 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางชมบริเวณโดยรอบของ ปราสาทโอซากา้ ซึง่ถือไดว้่าเป็นสัญลักษณ์ของเมือง 
สัมผัสความยิง่ใหญ่และชมนิทรรศการที่จัดแสดงอยู่ภายใน ซึง่เล่าถึงความเป็นมาของปราสาท 
รวมทัง้ประวัตแิละขา้วของเครือ่งใช ้ตา่งๆของโชกนุ ฮเิดโยชโิตโยโตม ิผูม้คี าส่ังใหก้อ่สรา้งปราสาท

แหง่นี้ ไมร่วมคา่เขา้ปราสาท 540 เยน 
** ในกรณีเดนิทางในช่วงปลายเดอืน ม.ีค.-ตน้เดอืน เม.ย. ท่านจะไดส้มัผสับรรยากาศ

ซากุระบานทีบ่านสะพร ัง่รอบปราสาทโอซากา้ ซึง่ปราสาทโอซากา้ ถอืไดว้่าเป็น 1 ใน 10 
อนัดบัของสถานทีช่มซากุระบานของญีปุ่่ น ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศชว่งน ัน้ๆ ** 
 

 
 

 



 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

น าทุกท่านเดนิทางสู่ สวนอนุสรณ์บมัปาคุ อดตีสวนแห่งนี้เคยใชเ้ป็นสถานทีจั่ดงาน World Expo 
ในปี 1970 ปัจจุบันสวนแห่งนี้เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ซึง่ภายในสวนมตีน้ไมน้านาพันธุ ์ในช่วง

ฤดูใบไมผ้ลขิองทุกปีสวนแห่งนี้ยังเป็นอกีหนึง่จุดชมซากรุะทีส่วยงามอกีหนึ่งแห่งของเมอืงโอซากา้
อกีดว้ย ภายในสวนปลกูตน้ซากรุะมากกวา่ 5,000 ตน้ ทัง้นี้ขึน้อยู่สภาพอากาศในปีนัน้ๆ อกีดว้ย 
** ในกรณีทีด่อกซากุระยงัไมบ่านทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัโปรแกรมน าทา่นชม 

ศาลเจา้สุมโิยชไิทฉะ เป็นศาลเจา้ทีถู่กสรา้งขึน้ต ัง้แตศ่ตวรรตที ่3 เรยีกว่าเป็นอกีหนึง่ศาล
เจา้ทีเ่กา่แกม่ากทีสุ่ดแหง่หนึง่ของญีปุ่่ นเลยก็วา่ได ้ถูกสรา้งดว้ยรูปแบบทีเ่รยีกวา่ สุมโิยช-ิซึ

คุร ิทีจ่ะมหีลงัคาแบบทรงตรงๆ ตา่งจากทีอ่ ืน่ที ่จากความตา่งและความเก่าแกน่ีท้ ีท่ าใหศ้าล
เจา้แหง่นีม้ชี ือ่เสยีงมากๆในญีปุ่่ น **  

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

เทีย่ง  อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
น าท่านเดนิทางสู ่ตลาดปลาคุโรมง เป็นตลาดทีม่ชี ือ่เสยีงและเกา่แกม่ากทีส่ดุแหง่หนึง่ของเมอืงโอ
ซากา้ จนไดร้ับสมญานามว่าเป็น ครัวของโอซากา้กันเลยทีเดยีว มีบรรยากาศภายในเป็นทางเดนิ 

Arcade เล็กๆทอดยาวประมาณ 600 เมตร 2 ขา้งทางจะเต็มไปดว้ยรา้นคา้ต่างๆกว่า 160 รา้นคา้ 
ขายทัง้ของสด และแบบพรอ้มทาน มขีองกนิเล่นและอาหารพืน้เมอืงมากมายหลายชนดิใหไ้ดช้มิกัน 

ของที่ขายส่วนภายในตลาดคุโรมงจะเป็นของสด โดยเฉพาะอาหารทะเล เนื้อ และผักต่างๆ 
รา้นอาหารตา่งๆภายในตลาดจงึเนน้ขายอาหารทะเลกัน ทัง้แบบสดๆ เชน่ ซาชมิ ิซชู ิและหอยนางรม 

และแบบปรุงสุก เช่น ปลาไหลย่าง ปลาหมกึย่าง หอยเชลย่าง กุง้เทมปุระ เป็นตน้ นอกจากนี้ก็จะ
เป็นพวกผลไมต้า่งๆตามฤดกูาลของญีปุ่่ นทีค่วรคา่แกก่ารลองเป็นอย่างมาก เชน่ แอปเป้ิล มะเขอืเชอ
รี ่สตอเบอรี ่เมลอ่น กวี ีและลกูแพร เป็นตน้ 

 

 
 

จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้เครือ่งส าอางค ์อาหารเสรมิ เครือ่งประดบัคณุภาพดทีี ่รา้นคา้ปลอด
ภาษดีวิตีฟ้ร ีซึง่มสีนิคา้ใหบ้รกิารทุกท่านเลอืกจับจ่ายใชส้อยในราคาถูกย่อมเยาวอ์ย่างมากมายโดย

สนิคา้บางประเภทจะไม่สามารถซือ้ในเมอืงอืน่ของประเทศญีปุ่่ นไดจ้ะเป็นสนิคา้ประจ าเมอืงเท่านัน้  
น าท่านชอ้ปป้ิงย่าน ชนิไซบาช ิย่านชอ้ปป้ิงชือ่ดงัของนคร โอซากา้ ภายในย่านนี้มรีา้นคา้เกา่แก่
ปะปนไปกับรา้นคา้อันทันสมัย และสนิคา้หลากหลายรูปแบบทัง้ส าหรับเด็ก และผูใ้หญ่ ซึง่ย่านนี้ถอื

วา่เป็นย่านแสงส ีและบันเทงิชัน้น าแหง่หนึง่ของนครโอซากา้ อกีทัง้ยงัมรีา้นอาหารทะเลขึน้ชือ่
มากมาย ซึง่เสน่หอ์ย่างหนึง่คอื ทุกรา้นจะประดับประดารา้นของตนดว้ยแสงไฟนีออนซึง่ดัดท าใหเ้ป็น

รูปป ูกุง้ และปลาหมกึ ซึง่นักท่องเทีย่วใหค้วามสนใจและแวะถ่ายรูปกันเป็นทีร่ะลกึอย่างมาก และ
รา้นคา้ทุกแหง่ จะพยายามสรา้งจุดเดน่ใหแ้กร่า้นของตนใหไ้ดม้ากทีส่ดุ เพือ่ดงึดดูลกูคา้ใหเ้ขา้มาใช ้

บรกิาร สัญลักษณ์เดน่ของย่านนีค้อื ตกึรูปเครือ่งหมายการคา้ของ  กลูโิกะ ผลติภัณฑข์นมชือ่ดงัจาก
ญีปุ่่ นน่ันเอง  

ค า่  อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

 



 
 
 
 
 

 
   

ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดนิทางสูส่นามบนิคนัไซเพือ่เตรยีมตวัเดนิทางกลบัสูก่รุง่เทพฯ 
23.55 น. เหริฟ้าสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอก๊ซ๊  เทีย่วบนิที ่XJ611  

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
 

วนัทีห่ก     สนามบนิดอนเมอืง - กรุงเทพ 
03.55 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 
 

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

 
** หากท่านทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กครัง้กอ่นท าการ 

ออกตั๋วเนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
 
 

อตัราคา่บรกิาร 
 

 
ก าหนดการเดนิทาง 

 

 
ผูใ้หญห่อ้งละ 
2-3 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 
ราคาทวัรไ์ม่
รวมต ัว๋ 

19 – 24 มนีาคม 2563 25,999 8,000 15,999 

20 – 25 มนีาคม 2563 29,999 8,000 19,999 

21 – 26 มนีาคม 2563 29,999 8,000 19,999 

22 – 27 มนีาคม 2563 29,999 8,000 19,999 

23 – 28 มนีาคม 2563 29,999 8,000 19,999 

24 – 29 มนีาคม 2563 29,999 8,000 19,999 

25 – 30 มนีาคม 2563 29,999 8,000 19,999 



 
 
 
 
 

26 – 31 มนีาคม 2563 29,999 8,000 19,999 

27 ม.ีค. – 01 เม.ย. 2563 29,999 8,000 19,999 

29 ม.ีค. – 03 เม.ย. 2563 29,999 8,000 19,999 

30 ม.ีค. – 04 เม.ย. 2563 29,999 8,000 19,999 

01 – 06 เมษายน 2563 29,999 8,000 19,999 

03 – 08 เมษายน 2563 31,999 8,000 21,999 

04 – 09 เมษายน 2563 31,999 8,000 21,999 

12 – 17 เมษายน 2563 37,999 8,000 27,999 

13 – 18 เมษายน 2563 35,999 8,000 25,999 

15 – 20 เมษายน 2563 27,999 8,000 17,999 

17 – 22 เมษายน 2563 27,999 8,000 17,999 

18 – 23 เมษายน 2563 27,999 8,000 17,999 

22 – 27 เมษายน 2563 27,999 8,000 17,999 

24 – 29 เมษายน 2563 27,999 8,000 17,999 

25 – 30 เมษายน 2563 27,999 8,000 17,999 

26 เม.ย. – 01 พ.ค. 2563 27,999 8,000 17,999 

 

 บรกิารน า้ดืม่วนัละ 1 ขวดในวนัทีม่รีายการทอ่งเทีย่ว** 

** ราคาเด็กอายุไมถ่งึ 2 ขวบ 10,000 บาท ** 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ 

และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 
 

การเดนิทางในแต่ละคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 30 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ชน่น ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ า
ไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะว่าทางบรษิทัไดท้ าการจ่ายคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ 
โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจองทวัรท์ุกคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง  

 
กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมดั

จ าท ัง้หมด เนือ่งจากทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่
ภาษนี า้มนัทีย่งัมไิดช้ าระ คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรุณาช าระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 
 

หมายเหตุ 1. ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 
 2. คา่ทวัรไ์มม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ 

 
จากมาตรการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่

เกนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอน
การตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคุีณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
 

1. ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
2. สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ นได ้

(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ) 



 
 
 
 
 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) ทาง
ทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     

 คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกนิ 20 กก.   
 คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ท่าน   

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  
 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงค์

จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน) **ถา้กรณีทีท่างรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ซี่า ผูเ้ดนิทางจะตอ้ง

เสยีคา่ใชจ่้ายในการท าวซีา่เพิม่ ท่านละ 1,700 บาท** 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น คา่ท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล ค่า

อนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรีด มนิิบารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครื่องดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถาม
จากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
 คา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 
เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทตอ่ท่านเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิค่าบรกิารส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณี
นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรือช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธ

การจ่ายเงนิไม่วา่กรณีใดๆ ใหถ้อืวา่นักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท 
ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลา
ดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอ
เจนซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่าง

ใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่าน
ทางโทรศัพทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคืน นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี่ (ผูม้ชี ือ่ในเอกสาร

การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อ
ท าเรือ่งขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐาน



 
 
 
 
 

การช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการ
คนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 
2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ ***

ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไม่คนืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 
ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ่้ายทีไ่ดจ่้ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่ว

ใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรือเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra 

Flight กับสายการบนิ หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรือค่าบรกิาร
ทัง้หมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท 
ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลา
ดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกท่องเทีย่วเดนิทางไม่ถงึ 15 คน  
 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรือ

ทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรือ
ทัง้หมดใหแ้กท่่าน 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที่มนัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน 
โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศที่

ไม่มวีซี่า  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แต่หากทางนักท่องเทีย่วทุกท่าน
ยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทก าหนดเพื่อใหค้ณะ
เดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ 
เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบนิ ในกรณีที่นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี่มไิดส้่ง

หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับ

สถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านึงถงึความ
ปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วที่

มไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหต ุ
ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการ

บนิ เหตสุดุวสัิยอืน่ เป็นตน้ 
7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตรา
ตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเท่านัน้  
 

 



 
 
 
 
 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครื่องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ 
และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาให ้

เจา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุ
ภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้  

3. ประเทศญี่ปุ่ น มกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพืช และเนื้อสัตวท์ุกชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก ผลไมส้ด  
ไข่ เนื้อสัตว์ ไสก้รอกฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิง่เหล่านี้ หากเจา้หนา้ที่ตรวจพบ จะตอ้งเสีย
คา่ปรับในอัตราทีส่งูมาก 

 
 

 
 

 


