
 
 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ - สนามบนิดอนเมอืง  

23.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง ช ัน้ 3 ประตูหมายเลข 4 สายการบนิ AIRASIA X เพือ่เตรยีมตวัเดนิทาง และ

ผา่นข ั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) 

 

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 หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้  น าทา่นเดนิทางสู ่ศาล

เจา้อเิสะ เป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิท์ีไ่ม่มทีีไ่หนทดแทนไดส้ าหรับคนญีปุ่่ น ทีน่ี่มผีูค้นมากมายแวะเวยีนกันมาสักการะบูชา
ตัง้แตก่วา่ 2,000 ปีก่อน โดยเป็นแหลง่ศนูยร์วมทางจติใจของชาวญีปุ่่ นมากทีส่ดุเลยทเีดยีว ศาลเจา้อเิสะประกอบดว้ย

ศาลเจา้กวา่ 125 แห่ง โดยมศีาลเจา้หลักคอื ในค ู(ศาลเจา้ดา้นใน) และ เกะค ู(ศาลเจา้ดา้นนอก) ซึง่มผีูค้นเดนิทางมา
กราบไหวม้ากกวา่ 8 ลา้นคนตอ่ปี   

 
 



 
 

หลงัจากสกัการะสิง่ศักดิส์ทิธิท์ ีศ่าลเจา้อเิสะเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ขา้มถนนไปไม่เพยีงกีก่า้ว จะเป็นทีต่ัง้ของ ย่านการคา้ ถนน

โอคาเงะโยโกะโจ ถนนคนเดนิทีส่รา้งขึน้ในสไตลย์อ้นยุคไปในยุคสมัยของเอโดะ  บรเิวณถนนสายนี้นับวา่เป็นสวรรค์
ของนักชอ้ปนักชมิ ทัง้ของคาวของหวาน ทีส่ว่นใหญพ่่อคา้แมค่า้ตา่งจะท ากนัสดๆใหด้ ูใหช้มิกันหนา้รา้น  อกีทัง้ของฝาก

และสนิคา้แฮนดเ์มดมากมาย ส าหรับใครทีช่อบงานคราฟทแ์นะน าวา่ไม่ควรพลาดอย่างยิง่  หากมาในชว่งวันหยุดบรเิวณ
ลานจัดการแสดงดา้นในจะมกีารแสดงโชวม์ากมาย เชน่โชวก์ารตกีลอง เป็นตน้ 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งยากนิคิ ุ  

 

บา่ย จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงนาโกยา่ จากนัน้น าทา่นชม เทศกาลแสงส ีNabana no 
Sato Winter Illumination ณ สวนนาบะนะ ซาโตะ ธมีพารค์สวนดอกไม ้ทีม่ทีุง่ดอกไม ้

ใหช้มตลอดทัง้ 4 ฤดกูาล สามารถเทีย่วไดต้ลอดทัง้ปี  ในชว่งฤดใูบไมร้่วงตลอดจนถงึปลาย
ฤดหูนาว  จะไดรั้บความนยิมมากเป็นพเิศษ  

 
เนื่องจากมีไฮไลทก์ารประดับไฟขนาดใหญ่ทีสุ่ดในญี่ปุ่ น อสิระใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการแสดงไฟในหลากหลาย

รูปแบบ ไมว่า่จะเป็น อโุมงคแ์สงไฟ (Tunnel of Light) หรอื การประดบัไฟในน ้า (Water Illumination)   

 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูน่าโกยา่ เพือ่น าทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมเอา้ทเ์ล็ท ณ มติซุยเอา้ทเ์ล็ท ซึง่เอาทเ์ล็ทนี้เป็น

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

สนิคา้ส าหรับทกุคนตัง้แตส่นิคา้แฟชัน่หญงิชาย และเด็ก จนถงึอปุกรณ์กฬีา และสนิคา้ทั่วไป ซึง่มสีว่นลดมากมายสงูสดุ

ถงึ 80% นอกจากนีภ้ายในหา้ง ยังมศีนูยอ์าหารขนาดใหญไ่วค้อยบรกิารนักทอ่งเทีย่วอกีดว้ย 
 

ค า่ อสิระอาหารกลางค า่ตามอธัยาศยั  
พกัที ่ โรงแรม HASHIMA DAILY HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีส่าม ลานกจิกรรมหมิะ - ทาคายาม่า – หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – สะพานนาคะบาช ิ- ทีท่ าการเมอืงเกา่ทาคายาม่า - 

เขตเมอืงเกา่ซนัมาชซิจึ ิ- ออิอน  

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  
จากนัน้ใหท้า่นไดส้นุกสนานไปกบัลานกจิกรรมหมิะ ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับการเลน่ไมก้ระดานเลือ่นไดต้ามอัธยาศัย ณ 

ดนิแดนแห่งนี้ทีซ่ ึง่เป็นสว นสนุกขนาดใหญ่ มกีจิกรรมนอกเหนือจากการเลน่สกมีากมาย เป็นลานสกทีีม่ชี ือ่เสยีงทา่นจะ

ไดส้นุกกบัลานหมิะขาวโพลน ทา่นทีส่นใจจะเชา่อปุกรณ์เครือ่งเลน่สามารถตดิตอ่หัวหนา้ทัวรล์ว่งหนา้ ราคานีไ้มร่วมคา่
เขา้ , ค่าเช่าอุปกรณ์เครือ่งเล่นสก ีสโนวส์เลด และครูฝึก ประมาณ 5,000-15,000 เยน (ลานสกจีะเปิด

ใหบ้รกิารหรอืไม ่ข ึน้อยูก่บัสภาพภูมอิากาศ)  

 
หมายเหตุในกรณีทีล่านกจิกรรมหมิะปิดใหบ้รกิารหรือเกดิเหตุการณ์ทีไ่ม่สามารถท าใหเ้ขา้รับบรกิารไดบ้รษัิทขอสงวน

สทิธิเ์ปลยี่นแปลงโปรแกรมน าทา่นเดนิทางสู ่ตลาดเชา้ทาคายามา่ตัง้อยู่ในเมอืงทาคายาม่า จังหวัดกฟิุ) เป็นตลาดที่

เก่าแกซ่ึง่เริม่มาตัง้แต่สมัยเอโดะ หรอืเมือ่ประมาณ 200 ปีก่อน โดยเป็นทีส่ าหรับขายผักผลไม ้รวมถงึอาหารต่างๆ ใน
ปัจจุบันนั้นมสีนิคา้ขายหลากหลายทัง้อาหารสด และอาหารพรอ้มทาน และยังมีพวกของทีร่ะลกึซึง่เป็นของพื้นเมือง

จ าหน่ายอกีดว้ย 
จากนัน้น าทา่นเทีย่วชม เมอืงทาคายามา่ ทีไ่ดช้ ือ่วา่“ลติเติล้เกยีวโต เป็นเมอืงขนาดเล็กน่ารักตัง้อยู่ในหุบเขาทีย่ังคง

ดแูลวดั ศาลเจา้ แมน่ ้า สะพาน ตลาดเชา้ และบรรยากาศแบบเมอืงเกยีวโตในอดตีไวไ้ดอ้ย่างลงตัว น าทา่นสู ่“หมูบ่า้นชิ

ราคาวะโกะ หมู่บา้นทีไ่ดรั้บเลอืกจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995 ท่านจะไดพ้บกบับา้นใน
แบบกสัโชสคึุร ิซึง่เป็นแบบญีปุ่่ นด ัง้เดมิ ชือ่นีไ้ดม้าจากค าวา่ กสัโช ซึง่แปลวา่ พนมมอื ตามรูปแบบของบา้นที่

หลังคาชนัถงึ 60 องศา มลีักษณะคลา้ยสองมอืทีพ่นมเขา้หากัน ตัวบา้นมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร และมคีวามกวา้ง 



 
 

10 เมตร ซึง่โครงสรา้งของบา้นสรา้งขึน้โดยไม่ใชต้ะปแูมแ้ต่ตัวเดยีว แต่ยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหมิะทีต่กมา

อยา่งหนักในชว่งฤดหูนาวไดด้ ี
 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  ดว้ยเมนู Tobanyaki Set 
 

จากนัน้น าทา่นถ่ายภาพประทับใจกับ สะพานนาคะบาช ิตัง้อยู่ทีเ่มอืงทาคายาม่าในเขตฮดิะ

ของจังหวัดกฟิุ ซึง่เมืองเก่าแห่งนี้ยังคงรักษาบรรยากาศแบบญี่ปุ่ นดัง้เดมิ จนกลายเป็นอีก

จุดหมายปลายทางยอดนิยมส าหรับเหล่านักท่องเที่ยวที่ตอ้งการสัมผัสเสน่ห์แบบญี่ปุ่ นๆ

ทา่มกลางธรรมชาตอิันงดงาม สะพานสามารถเห็นไดอ้ย่างโดดเดน่จากสทีีแ่ดงเขม้ ท าใหเ้ป็น

จดุทีส่งัเกตไดง้า่ย อกีทัง้สะพานแหง่นียั้งถอืเป็นสญัลกัษณ์ทีส่ าคัญจุดหนึง่ของเมอืง โดยเฉพาะชว่งกลางถงึปลายเดอืน

เมษายนทีจ่ะมซีากรุะบานสะพร่ังอยู่รายลอ้มตัวสะพาน จนกลายเป็นจุดชมซากรุะยอดนยิมแห่งหนึง่ของเมอืงทาคายาม่า

เลยทเีดยีว 

 
น าท่านชมสถานที่ส าคัญเมื่อครั ้งอดีต ทีท่ าการเก่าเมอืงทาคายาม่า ใชเ้ป็นทัง้ทีท่ างาน และที่อยู่อาศัยของผูว้่า
ราชการจังหวัดฮดิะมาเป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกุนโตกุกาว่า  ในสมัยเอะโดะ หรือกว่า 300 ปีที่

แลว้ เป็นทีท่ าการรัฐในยคุเอะโดะเพยีงแหง่เดยีวทีข่า้มพน้ยุคสมัยมาไดอ้ย่างสมบรูณ์ ซึง่ภายในนี้ประกอบดว้ยบรเิวณไต่

สวนพจิารณาคด ีหอ้งขงันักโทษ โรงครัว และหอ้งพักของเจา้หนา้ที.่.. น าชมความงามของเมอืงทาคายาม่า ซึง่ยังคงคว 
ามเป็นบา้นเมอืงแบบญีปุ่่ นดัง้เดมิอยา่งแทจ้รงิ  ไมร่วมคา่เขา้ชมทา่นละ  430 เยน   

เดนิชม เขตเมอืงเก่าซนัมาชซิจึ ิ ซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรือน และรา้นคา้น่ารัก ๆ ที่ยังคงอนุรักษ์แบบของบา้นใน
สมัยเอะโดะกวา่ 300 ปีกอ่น ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึพืน้เมอืงและเก็บเกีย่วบรรยากาศอันน่าประทับใจ ไม่วา่จะเป็น

เหลา้สาเก ซปุมโิสะชริุ ตุก๊ตาซารุโบะโบะ ซึง่เป็นตุก๊ตาตามความเชือ่ของคนโบราณสมัยกอ่น  
 

เดนิทางมาถึงเขตเมืองเก่าซันมาชซิจึิทัง้ที ย่านนี้มีแต่ของอร่อยอย่าง
แน่นอนเมือ่เดนิตามไปถนนเรือ่ยๆ 2 ขา้งทางนัน้มแีตรา้นอาหารน่าทานไปหมดสะทกุรา้น 

อากาศหนาวๆก็ตอ้งหาอะไรอุน่ๆทานกันแกห้นาวสกัหน่อยสิง่แรกทีแ่นะน าน่ันคอื มทิาราชิ

ดงัโงะ เป็นแป้งขา้วเหนียวย่างเคลอืบซอสมโิซะหวาน เป็นเมนูทีใ่ครผ่านมาที่นี่ก็ตอ้งแวะ

ชมิ ไมว่า่เด็กหรอืผูใ้หญก็่ตา่งชืน่ชอบ 

 อกีหนึง่เมนูยอดฮติตลอดการทีพ่ลาดไม่ไดน่ั้นก็คอื....ซูชเินือ้ฮดิะ การันตคีวามอร่อยดว้ย
แถวยาวนอกรา้น ที่รา้นนี้เสริ์ฟเมนูซูชเินื้อวากิวคุณภาพดีระดับ A4-A5 โดยซูชชิุดนี้

ประกอบไปดว้ยขา้วปัน้หนา้เนือ้โรยตน้หอมและกนุคนัมาก ิโดยเนือ้ถูกปรุงอย่างดดีว้ยเกลอื

ทาเคะซุมหิรือเกลอืจากไมไ้ผ่ ขงิและโชยุ เสริ์ฟบนขนมเซมเบ ้ดังนัน้จงึทานไดท้ัง้หมด 
วนิาททีีเ่นือ้นุ่มๆละลายในปากนัน้ บอกไดเ้ลยวา่สมกบัทีร่อคอยอยา่งแน่นอน! 

 
จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิง ณ หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ หา้งฯ ออิอน จสัโก ้ซึง่ภายในหา้งมสีนิคา้มากมายหลากหลาย

ชนิดเชน่ แผนกซุปเปอรม์าร์เก็ตซึง่รวบรวมผลไมญ้ีปุ่่ นน่าทานหลากหลายชนิดไวท้ีน่ี่ แผนกยาและเวชส าอางจ าหน่าย

ยากรักษาโรคตา่งๆทีค่นไทยนยิมซือ้ไวใ้นหา้งนี่เกอืบทัง้หมด  หรอืจะเป็นโซนเสือ้ผา้ รองเทา้กระเป๋าก็มใีหท้า่นไดเ้ลอืก
ซือ้จับจ่ายสนิคา้ทีต่อ้งการไวอ้ย่างมากมาย  หรือเลอืกซือ้สนิคา้ทีเ่ป็นแบรนดญ์ปีุ่ น อาท ิขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไม ้รา้น 

100 เยน และ หากทา่นใดหลงไหลในรสชาดของคทิแคทชาเขยีวสามารถหาซือ้ไดท้ีน่ีไ่ดเ้ลย 
ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

พกัที ่ โรงแรม HASHIMA DAILY HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่ ี ่ เกยีวโต - วดัไดโกจ ิ- ศาลเจา้เฮอนั - พธิชีงชาญีปุ่่ น - ปราสาททอง - โอซากา้ 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเกยีวโต ซึง่เป็นเมอืงหลวงเกา่ของญีปุ่่ น มชี ือ่เสยีงโดง่ดังไปทั่วโลกในเรือ่งวัดและศาล
เจา้ เกยีวโตเป็นศูนย์กลางการปกครองและวัฒนธรรมมากว่า 1,100ปี มีอาณาเขตตัง้แต่บริเวณตะวันออกเฉียงใตจ้ด

ตะวันตกเฉียงเหนือในตอนกลางและเหนือของภูมภิาคคันไซท าใหม้ลีักษณะทางภูมศิาสตร์4ประการ ไดแ้ก่ชายฝ่ังทรง

ฟันใบเลือ่ยรอบอา่วไมสรึุทางตะวนัออกเฉยีงเหนอื,ภเูขาทนับะตรงใจกลาง,ทีร่าบลุม่เกยีวโตทางตะวันออกเฉียงใตแ้ละที่
ราบลุม่ยามาชโิระ  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่วดัไดโกจ ิสรา้งขึน้ครัง้แรกในยุคเฮอัน มอีายุกว่า 1,200 ปี ไดรั้บการขึน้

ทะเบียนเป็นสมบัตแิห่งชาตแิละวัดมรดกโลกที่เป็นหนึ่งในวัดส าคัญทางพระพุทธศาสนาของประเทศญี่ปุ่ น เป็นที่
ประดษิฐานของพระพุทธรูปปางน่ังยากชู ิและมเีจดยี ์5 ชัน้สงูถงึ 38 เมตร ทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในเกยีวโต  วัดไดโกะจ ิเป็นวัดที่

มขีนาดใหญโ่ตซอ่นอยูใ่นพืน้ทีท่ีเ่ต็มไปดว้ยภูเขาทางดา้นใตข้องเกยีวโต สว่นของอาคารหลักอยู่บรเิวณดา้นลา่งเชงิเขา

และตดิกบัเสน้ทางเดนิป่าซึง่เสน้ทางนีส้ามารถเดนิไปยังวดัอืน่ๆ ได ้ 
 



 
 

 
 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  เมนูพเิศษ บุฟเฟ่ตช์าบูหมูตน้ต ารบั  
 

จากนัน้เดนิทางสู่ ศาลเจา้เฮอนั หรือศาลเจา้เฮอันจงิงุ ศาลเจา้เฮอันสรา้งในปี 1895 
เนื่องในโอกาสทีน่ครเกยีวโตมีอายุครบ 1,100 ปี โดยอุทศิถวายแด่จักรพรรดอิงคแ์รก

และองคส์ดุทา้ยของเกยีวโต ตัวศาลเจา้ถอดแบบมาจากพระราชวังหลวงทีส่รา้งขึน้เมือ่ 

ค.ศ. 794 และวอดลงเพราะอัคคภีัยในปี 1227 เป็นสถาปัตยกรรมแบบเฮอันซึง่ไดรั้บ
อทิธพิลจากจีน ศาลเจา้ในลัทธชินิโตก็เปลีย่นมาสรา้งตามแบบวัดในพุทธศาสนา จากทีเ่คยทิง้เนื้อไมไ้วใ้หม้ีสตีาม

ธรรมชาตก็ิหันมาทาสเีป็นครัง้แรกเมือ่กา้วผ่านประตูศาลเจา้เขา้
ไป จะพบภาพจ าลองของพระราชวังโบราณทีย่่อสว่นลงมาเหลอื

สองในสาม มลีานหนิกรวดสขีาวอนักวา้งขวางทอดตรงไปยังวหิาร
ใหญ่ไดโงะคเุด็ง (ถา้เป็นวังจรงิๆ นี่ก็คอืทีว่า่ราชการทัง้หลายทัง้

ปวง) ซึง่มีเจดยี์พยัคฆ์ขาวขนาบอยู่ทางตะวันออกและตะวันตก 

ประตดูา้นซา้ยของวหิารจะเปิดออกสูส่วนแบบเฮอันทีอ่อกแบบมา
ใหใ้ชล้่องเรือและเดนิเล่นไดด้ว้ยสะพานแบบจีน บงึน ้าใสและ

บนัไดมังกร  
น าท่านเ ปิดประสบการณ์ใหม่กับ พิธีชงชาญี่ปุ่ น  ซึ่ง เ ป็น

เอกลกัษณ์ของประเทศญีปุ่่ นวา่ดว้ยการใชเ้วลาอย่างสนุทรยี ์ดว้ย

การดืม่และการชงชาผงสเีขยีวหรอืมัทฉะ นับตัง้แตป่ระมาณศตวรรษที ่14 ตน้ฉบับของพธิชีงชา และใหท้า่นไดส้มัผัสกับ
บรรยากาศของการจ าลองเรื่องราวเกีย่วการพบปะกันในวงสังคมเกีย่วกับการดืม่และชงชาทีไ่ดแ้พร่หลายในบรรดาชน

ชัน้สงูในประเทศญีปุ่่ น จากนัน้อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศยั 
น าทา่นชม วดัคนิคะคุจ ิหรอื ปราสาททอง สรา้งโดยโชกนุ อาชคิางะ โยชมิสิ ึเพือ่เป็นสถานทีพั่กผ่อน ตอ่มาบตุรชาย

ของทา่นไดด้ดัแปลงใหเ้ป็นวดั แตป่ราสาทเดมิไดถู้กไฟไหมใ้นปี พ.ศ.2493 และสรา้งขึน้ใหม่เมือ่ปี พ.ศ.2498 ปราสาท

โดยรอบปิดดว้ยทองค าเปลวอยา่งสวยงาม ใหท้า่นไดด้ืม่ด า่กบัความสะอาดใสของสระน ้าทีส่ามารถสะทอ้นใหเ้ห็นภาพตัว

ปราสาทไดอ้ยา่งงดงาม 

มาเทีย่วปราสาททอง สถานทีย่อดฮติในการต์นูเรือ่งดงั อคิควิซงั ทัง้ทจีะพลาด

กบัเมนูของหวานทานเลน่ยอดฮติของปราสาททองไดย้ังไงกันแนะน าซอฟทค์รมีจากรา้น 
Kinkaku Soft Ice Cream ซึง่ตวัซอฟทค์รมีนัน้จะเป็นรสชาเขยีว เนือ้ครมีเนยีนนุ่มละมนุ

ลิน้ ท ามาจากผงชาเขยีวแท ้ๆ ตน้ต ารับของญีปุ่่ น ขา้งในโคนใสแ่ป้งโมจเิพือ่เพิม่ความ
นุ่มนวลการในลิม้รส และเพิม่ถั่วแดงหวานทีใ่หร้สชาดเขา้กนัดกีบัชาเขยีวกอ่นจะหุม้ดว้ย

แผน่ทองค าทีผ่ลติโดยฝีมอืชา่งท ากระดาษวาชสิไตลญ์ีปุ่่ น 

ค า่  อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั ณ เกยีวโต สแตช ัน่ เพือ่ความสะดวกในการเดนิทาง 
โดยในบรเิวณจุดพกัรถมีรา้นอาหารมากมายหลากหลายใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อ

รบัประทานไมว่า่จะเป็นขา้วหนา้หมูทอดทงคตัส ึทอดดว้ยไฟอ่อนๆ เนือ้หมูนุม่ๆดา้นในหอ่ดว้ยแป้งฟูฟ่องทอด
ออกมาไดส้เีหลอืงนวล กรอบ ราดดว้ยซอสเขม้ขน้ ชวนใหล้ ิม้รสหรอืจะเลอืกรบัประทานราเมนตน้ต ารบัของแท้

จากญีปุ่่ นน า้ซุปใส แตร่สชาตเิขม้ขน้เขา้ถงึรสเครือ่งเทศตน้ต ารบัของญีปุ่่ น เพิม่เตมิด้วยเสน้อูดง้เหนยีวนุ่ม 

และเนือ้หมูชิน้ใหญท่ีพ่ถิพีถินัในการแลช่ิน้เนือ้หมูออกมาใหส้วยงามใหร้สชาตสิมัผสัลิน้ไดด้เียีย่ม 
 

 
 
พกัที ่ โรงแรม TOHO HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีห่า้         ปราสาทโอซากา้ - ตลาดปลาคโุรมง -  ศาลเจา้สมุโิยชไิทฉะ - ดวิตีฟ้ร ี- ชนิไซบาช ิ- สนามบนิคนัไซ 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 



 
 

น าท่านเดนิทางชมบรเิวณโดยรอบของ ปราสาทโอซากา้ (ไม่รวมค่าเขา้ปราสาท) ซึง่ถอืไดว้่าเป็นสัญลักษณ์ของ

เมอืง สมัผัสความยิง่ใหญ่และชมนทิรรศการทีจั่ดแสดงอยู่ภายใน ซึง่เลา่ถงึความเป็นมาของปราสาท รวมทัง้ประวัตแิละ
ขา้วของเครือ่งใช ้ตา่งๆของโชกนุ ฮเิดโยชโิตโยโตม ิผูม้คี าสัง่ใหก้อ่สรา้งปราสาทแหง่นี ้

 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ศาลเจา้สมุโิยชไิทฉะ เป็นศาลเจา้ทีถู่กสรา้งขึน้ตัง้แต่ศตวรรตที ่3 เรยีกวา่เป็นอกีหนึง่ศาลเจา้

ทีเ่กา่แกม่ากทีส่ดุแหง่หนึง่ของญีปุ่่ นเลยก็วา่ได ้ทีน่ีไ่มใ่ชเ่พยีงแคค่วามเกา่แกเ่ทา่นัน้ะ แตรู่ปแบบสถาปัตยกรรมการสรา้ง
ก็ถอืวา่โดดเดน่ไมแ่พท้ีไ่หนๆ เพราะถกูสรา้งดว้ยรูปแบบทีเ่รยีกวา่ สมุโิยช-ิซคึรุ ิทีจ่ะมหีลงัคาแบบทรงตรงๆ ตา่งจากทีอ่ืน่

ทีจ่ะมีทรงโคง้ๆ จั่วจะถูกตกแต่งดว้ยไมท้ี่ลักษณะไขวก้ันคลา้ยกับไมก้างเขนของศาสนาคริสต์ หากออกจะเป็นรูป
กากบาทซะมากกวา่ รวมทัง้ยังมไีมข้นาดเล็กๆวางเรยีงกันตามแนวยาวทั่วทัง้หลังคา โดยเฉพาะตรงจุดทีท่างเขา้อยู่ดา้น

ใตห้นา้จัว่ของหลงัคาและยังมรัีว้ลอ้มรอบ จากความตา่งและความเกา่แกน่ี้ทีท่ าใหศ้าลเจา้แหง่นีม้ชี ือ่เสยีงมากๆในญีปุ่่ น 
 

เทีย่ง  อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ตลาดคุโรมง เป็นตลาดทีม่ชี ือ่เสยีงและเกา่แกม่ากทีส่ดุแห่งหนึ่งของเมอืงโอซากา้ จนไดรั้บ

สมญานามวา่เป็น ครัวของโอซากา้กันเลยทเีดยีว มบีรรยากาศภายในเป็นทางเดนิ Arcade เล็กๆทอดยาวประมาณ 600 
เมตร 2 ขา้งทางจะเต็มไปดว้ยรา้นคา้ตา่งๆกวา่ 160 รา้นคา้ ขายทัง้ของสด และแบบพรอ้มทาน มขีองกนิเลน่และอาหาร

พืน้เมอืงมากมายหลายชนดิใหไ้ดช้มิกัน ของทีข่ายสว่นภายในตลาดคุโรมงจะเป็นของสด โดยเฉพาะอาหารทะเล เนื้อ 

และผักตา่งๆ รา้นอาหารตา่งๆภายในตลาดจงึเนน้ขายอาหารทะเลกัน ทัง้แบบสดๆ เชน่ ซาชมิ ิซชู ิและหอยนางรม และ
แบบปรุงสกุ เชน่ ปลาไหลย่าง ปลาหมกึย่าง หอยเชลย่าง กุง้เทมปุระ เป็นตน้ นอกจากนี้ก็จะเป็นพวกผลไมต้า่งๆตาม

ฤดกูาลของญีปุ่่ นทีค่วรคา่แกก่ารลองเป็นอยา่งมาก เชน่ แอปเป้ิล มะเขอืเชอรี ่สตอเบอรี ่เมลอ่น กวี ีและลกูแพร เป็นตน้ 

 
จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้เครือ่งส าอางค ์อาหารเสรมิ เครือ่งประดับคณุภาพดทีีร่า้นคา้ปลอดภาษดีวิตีฟ้ร ีซึง่มสีนิคา้

ใหบ้รกิารทกุทา่นเลอืกจับจ่ายใชส้อยในราคาถูกย่อมเยาวอ์ย่างมากมายโดยสนิคา้บางประเภทจะไม่สามารถซือ้ในเมอืง

อืน่ของประเทศญีปุ่่ นไดจ้ะเป็นสนิคา้ประจ าเมอืงเทา่นัน้  น าทา่นชอ้ปป้ิงย่าน ชนิไซบาช ิย่านชอ้ปป้ิงชือ่ดังของนคร โอ
ซากา้ ภายในยา่นนีม้รีา้นคา้เกา่แกป่ะปนไปกบัรา้นคา้อันทันสมัย และสนิคา้หลากหลายรูปแบบทัง้ส าหรับเด็ก และผูใ้หญ ่

ซึง่ย่านนี้ถอืวา่เป็นย่านแสงส ีและบันเทงิชัน้น าแห่งหนึง่ของนครโอซากา้ อกีทัง้ยังมรีา้นอาหารทะเลขึน้ชือ่มากมาย ซึง่
เสน่ห์อย่างหนึ่งคอื ทุกรา้นจะประดับประดารา้นของตนดว้ยแสงไฟนีออนซึง่ดัดท าใหเ้ป็นรูปปู กุง้ และปลาหมกึ ซึง่

นักทอ่งเทีย่วใหค้วามสนใจและแวะถา่ยรูปกันเป็นทีร่ะลกึอย่างมาก และรา้นคา้ทกุแห่ง จะพยายามสรา้งจุดเดน่ใหแ้กร่า้น

ของตนใหไ้ดม้ากทีส่ดุ เพือ่ดงึดดูลกูคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้รกิาร สญัลักษณ์เดน่ของย่านนี้คอื ตกึรูปเครือ่งหมายการคา้ของ  กู
ลโิกะ ผลติภัณฑข์นมชือ่ดงัจากญีปุ่่ นน่ันเอง  

ค า่  อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิคนัไซเพือ่เตรยีมตวัเดนิทางกลบัสูก่รุ่งเทพฯ 

23.55 น. เหริฟ้าสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอก๊ซ๊  เทีย่วบนิที ่XJ611  
บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 

วนัทีห่ก     สนามบนิดอนเมอืง - กรุงเทพ 

03.55 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 
** หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการ 

ออกตัว๋เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
** ขอขอบพระคุณทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
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 
** ราคาเด็กอายุไมเ่กนิ 2 ปี 10,000 บาท 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ 

ทา่นละ 1500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 
 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์น
การเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ช่นน ัน้ทางบรษิทัจะไม่คนืมดัจ าไม่วา่ดว้ยกรณีใดๆ
ท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจอง

ทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง  
 

กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจ าท ัง้หมด เนือ่งจาก
ทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนี า้มนัทีย่งัมไิดช้ าระ คา่ทวัรส์ว่นที่

เหลอื กรุณาช าระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 

 
หมายเหต ุ 1. ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 

 2. คา่ทวัรไ์มม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ 
จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะ

ดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมี

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
 

1. ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
2. ส ิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ) 

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

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.   คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น   คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ใน

ประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน) **ถา้กรณีทีท่างรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายในการท าวซีา่เพิม่ ท่านละ 

1,700 บาท** 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรดี มนิิ

บารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
 คา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 1500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 
เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจน
ซีไ่ม่ช าระเงนิ หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้ือว่า

นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร์ ถงึศุกร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิ 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสาร
การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกับทาง

บรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอื

มอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการให ้
น าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ ***ในกรณีทีว่นัเดนิ

ทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั 
2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 
ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนือ่งในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ 

การส ารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 



 
 
3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ 

หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร์ ถงึศุกร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  

 
เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทวัรน์ีเ้ป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธ

การเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่นการ
เดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทาง

นอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง 

และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ
ช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 
และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ

ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของ

สมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น
การปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ 

คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้  

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไม่เกนิ 
1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์

อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใต ้

ทอ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. ประเทศญีปุ่่ น มกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนื้อสตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่เนื้อสตัว ์ไสก้รอกฯ 

เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราทีส่งูมาก 

 


