
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก กรงุเทพฯ - สนามบนิดอนเมอืง  
 

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

เดนิทาง 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) 

 

 

 

 



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

Illumination มติซุยเอา้ทเ์ล็ท - เมอืงกฟิ ุ

 

02.15 น. เหริฟ้าสู ่สนามบนินาโกยา่ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ638 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

09.40 น.  เดนิทางถงึ สนามบนินาโกย่า ประเทศญีปุ่่ น หลังผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงเรียบรอ้ยแลว้  น าท่าน

เดนิทางสู ่ศาลเจา้อเิสะ เป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิท์ีไ่ม่มทีีไ่หนทดแทนไดส้ าหรับคนญีปุ่่ น ทีน่ี่มผีูค้นมากมาย

แวะเวยีนกนัมาสกัการะบชูาตัง้แตก่วา่ 2,000 ปีกอ่น โดยเป็นแหลง่ศนูยร์วมทางจติใจของชาวญีปุ่่ นมากทีส่ดุ

เลยทเีดยีว ศาลเจา้อเิสะประกอบดว้ยศาลเจา้กว่า 125 แห่ง โดยมศีาลเจา้หลักคอื ในคู (ศาลเจา้ดา้นใน) 

และ เกะคู (ศาลเจา้ดา้นนอก) ซึง่มผีูค้นเดนิทางมากราบไหวม้ากกว่า 8 ลา้นคนต่อปี หลังจากสักการะสิง่

ศักดิส์ทิธิท์ีศ่าลเจา้อเิสะเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ขา้มถนนไปไมเ่พยีงกีก่า้ว จะเป็นทีต่ัง้ของ ยา่นการคา้ ถนนโอคา

เงะโยโกะโจ ถนนคนเดนิทีส่รา้งขึน้ในสไตลย์อ้นยุคไปในยุคสมัยของเอโดะ  บรเิวณถนนสายนี้นับว่าเป็น

สวรรคข์องนักชอ้ปนักชมิ ทัง้ของคาวของหวาน ทีส่ว่นใหญพ่่อคา้แมค่า้ตา่งจะท ากนัสดๆใหด้ ูใหช้มิกนัหนา้

รา้น  อกีทัง้ของฝากและสนิคา้แฮนดเ์มดมากมาย ส าหรับใครทีช่อบงานคราฟทแ์นะน าวา่ไมค่วรพลาดอยา่ง

ยิง่  หากมาในชว่งวันหยุดบรเิวณลานจัดการแสดงดา้นในจะมกีารแสดงโชวม์ากมาย เชน่โชวก์ารตกีลอง 

เป็นตน้ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษบฟุเฟ่ตป้ิ์งยา่งยากนิคิ ุ  

บา่ย จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงนาโกยา่ จากนัน้น าท่านชม เทศกาลแสงส ีNabana no Sato Winter 

Illumination ณ สวนนาบะนะ ซาโตะ ธีมพาร์คสวนดอกไม ้ที่มีทุ่งดอกไมใ้หช้มตลอดทัง้ 4 ฤดูกาล 

สามารถเที่ยวไดต้ลอดทัง้ปี  ในช่วงฤดูใบไมร้่วงตลอดจนถงึปลายฤดูหนาว  จะไดรั้บความนิยมมากเป็น

พเิศษ เนื่องจากมไีฮไลทก์ารประดับไฟขนาดใหญท่ีส่ดุในญีปุ่่ น อสิระใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการแสดงไฟ

ในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น อุโมงค์แสงไฟ (Tunnel of Light) หรือ การประดับไฟในน ้า (Water 

Illumination) จากนัน้น าท่านเดนิทางสูน่าโกยา่ เพือ่น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมเอา้ทเ์ล็ท ณ มติซุย

เอา้ทเ์ล็ท ซึง่เอาทเ์ล็ทนี้เป็นสว่นหนึง่ของสวนสนุกนางาชมิะสปาแลนด ์มอีาณาเขตบรเิวฝรกวา้งขวางมาก  

เรยีงรายไปดว้ยรา้นคา้กวา่ 302 รา้น อาทเิชน่ Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo , Gucci , Longcham , 

Balenciaga , Michael Kors ฯลฯ เพยีบพรอ้มดว้ยสนิคา้ส าหรับทุกคนตัง้แต่สนิคา้แฟชัน่หญงิชาย และเด็ก 

จนถงึอุปกรณ์กฬีา และสนิคา้ทั่วไป ซึง่มสี่วนลดมากมายสูงสุดถงึ 80% นอกจากนี้ภายในหา้ง ยังมศีูนย์

อาหารขนาดใหญไ่วค้อยบรกิารนักทอ่งเทีย่วอกีดว้ย 

ค า่ อสิระอาหารกลางค า่ตามอธัยาศยั  

พกัที ่  โรงแรม HASHIMA DAILY HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่าม ลานกจิกรรมหมิะ - ทาคายามา่ – หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – สะพานนาคะบาช ิ- ทีท่ าการเมอืงเกา่ทา

คายามา่ - เขตเมอืงเกา่ซนัมาชซิจึ ิ- ออิอน  
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนัน้ใหท้่านไดส้นุกสนานไปกับลานกจิกรรมหมิะ ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการเล่นไมก้ระดานเลือ่นได ้

ตามอัธยาศัย ณ ดนิแดนแห่งนี้ทีซ่ ึง่เป็นสวนสนุกขนาดใหญ่ มกีจิกรรมนอกเหนือจากการเล่นสกมีากมาย 

เป็นลานสกทีีม่ชี ือ่เสยีงท่านจะไดส้นุกกับลานหมิะขาวโพลน ท่านทีส่นใจจะเชา่อปุกรณ์เครือ่งเล่นสามารถ

ตดิต่อหัวหนา้ทัวรล์่วงหนา้ **ราคานีไ้มร่วมคา่เขา้ , คา่เชา่อุปกรณ์เครือ่งเลน่สก ีสโนวส์เลด และครู

ฝึก ประมาณ 5,000-15,000 เยน** (ลานสกจีะเปิดใหบ้รกิารหรอืไม ่ขึน้อยูก่ับสภาพภมูอิากาศ) หมาย

เหตุในกรณีทีล่านกจิกรรมหมิะปิดใหบ้รกิารหรอืเกดิเหตุการณ์ทีไ่มส่ามารถท าใหเ้ขา้รับบรกิารไดบ้รษัิทขอ

สงวนสทิธิเ์ปลยีน่แปลงโปรแกรมน าทา่นเดนิทางสู ่ตลาดเชา้ทาคายามา่ตัง้อยูใ่นเมอืงทาคายามา่ จังหวัด

กฟิ)ุ เป็นตลาดทีเ่กา่แกซ่ ึง่เริม่มาตัง้แต่สมัยเอโดะ หรอืเมือ่ประมาณ 200 ปีก่อน โดยเป็นทีส่ าหรับขายผัก

ผลไม ้รวมถงึอาหารตา่งๆ ในปัจจบุนันัน้มสีนิคา้ขายหลากหลายทัง้อาหารสด และอาหารพรอ้มทาน และยงัมี

พวกของทีร่ะลกึซึง่เป็นของพืน้เมอืงจ าหน่ายอกีดว้ย จากนัน้น าท่านเทีย่วชม เมอืงทาคายามา่ ทีไ่ดช้ือ่วา่

“ลติเต ิล้เกยีวโต เป็นเมอืงขนาดเล็กน่ารักตัง้อยูใ่นหบุเขาทีย่ังคงดแูลวัด ศาลเจา้ แมน่ ้า สะพาน ตลาดเชา้ 

และบรรยากาศแบบเมอืงเกยีวโตในอดตีไวไ้ดอ้ยา่งลงตัว น าท่านสู ่“หมูบ่า้นชริาคาวะโกะ หมูบ่า้นทีไ่ดรั้บ

เลอืกจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995 ท่านจะไดพ้บกับบา้นในแบบกัสโชสคึุร ิซ ึง่เป็น

แบบญีปุ่่ นดัง้เดมิ ชือ่นี้ไดม้าจากค าว่า กัสโช ซึง่แปลว่า พนมมอื ตามรูปแบบของบา้นทีห่ลังคาชันถงึ 60 

องศา มลีักษณะคลา้ยสองมอืทีพ่นมเขา้หากัน ตัวบา้นมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร และมคีวามกวา้ง 10 

เมตร ซึง่โครงสรา้งของบา้นสรา้งขึน้โดยไมใ่ชต้ะปแูมแ้ตต่ัวเดยีว แต่ยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหมิะ

ทีต่กมาอยา่งหนักในชว่งฤดหูนาวไดด้ ี

 

 



เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  ดว้ยเมน ูTobanyaki Set 

จากนัน้น าทา่นถา่ยภาพประทับใจกบั สะพานนาคะบาช ิตัง้อยูท่ีเ่มอืงทาคายามา่ในเขตฮดิะของจังหวัดกฟิ ุ

ซึง่เมอืงเก่าแห่งนี้ยังคงรักษาบรรยากาศแบบญี่ปุ่ นดัง้เดมิ จนกลายเป็นอกีจุดหมายปลายทางยอดนิยม

ส าหรับเหล่านักท่องเทีย่วทีต่อ้งการสัมผัสเสน่หแ์บบญีปุ่่ นๆท่ามกลางธรรมชาตอิันงดงาม สะพานสามารถ

เห็นไดอ้ยา่งโดดเดน่จากสทีีแ่ดงเขม้ ท าใหเ้ป็นจุดทีส่ังเกตไดง้่าย อกีทัง้สะพานแหง่นี้ยังถอืเป็นสญัลักษณ์

ทีส่ าคัญจดุหนึง่ของเมอืง โดยเฉพาะชว่งกลางถงึปลายเดอืนเมษายนทีจ่ะมซีากรุะบานสะพร่ังอยูร่ายลอ้มตัว

สะพาน จนกลายเป็นจุดชมซากุระยอดนิยมแห่งหนึ่งของเมอืงทาคายาม่าเลยทีเดียวน าท่านชมสถานที่

ส าคัญเมือ่ครัง้อดตี ทีท่ าการเกา่เมอืงทาคายามา่ ใชเ้ป็นทัง้ที่ท างาน และที่อยู่อาศัยของผูว้่าราชการ

จังหวัดฮดิะมาเป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกนุโตกกุาวา่  ในสมยัเอะโดะ หรอืกวา่ 300 ปี

ที่แลว้ เป็นที่ท าการรัฐในยุคเอะโดะเพียงแห่งเดียวที่ขา้มพน้ยุคสมัยมาไดอ้ย่างสมบูรณ์ ซึง่ภายในนี้

ประกอบดว้ยบรเิวณไต่สวนพจิารณาคด ีหอ้งขังนักโทษ โรงครัว และหอ้งพักของเจา้หนา้ที.่.. น าชมความ

งามของเมอืงทาคายามา่ ซึง่ยงัคงคว ามเป็นบา้นเมอืงแบบญีปุ่่ นดัง้เดมิอยา่งแทจ้รงิ  ไมร่วมคา่เขา้ชมทา่น

ละ  430 เยน  เดนิชม เขตเมอืงเก่าซนัมาชซิจึ ิซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรือน และรา้นคา้น่ารัก ๆ ที่ยังคง

อนุรักษ์แบบของบา้นในสมัยเอะโดะกว่า 300 ปีก่อน ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึพืน้เมอืงและเก็บเกีย่ว

บรรยากาศอันน่าประทับใจ ไม่ว่าจะเป็นเหลา้สาเก ซปุมโิสะชริุ ตุ๊กตาซารุโบะโบะ ซึง่เป็นตุ๊กตาตามความ

เชือ่ของคนโบราณสมัยกอ่น เดนิทางมาถงึเขตเมอืงเกา่ซนัมาชซิจึทิัง้ท ียา่นนี้มแีต่ของอร่อยอยา่งแน่นอน

เมือ่เดนิตามไปถนนเรือ่ยๆ 2 ขา้งทางนัน้มแีตรา้นอาหารน่าทานไปหมดสะทุกรา้น อากาศหนาวๆก็ตอ้งหา

อะไรอุน่ๆทานกันแกห้นาวสักหน่อยสิง่แรกทีแ่นะน าน่ันคอื มทิาราชดิงัโงะ เป็นแป้งขา้วเหนียวยา่งเคลอืบ

ซอสมโิซะหวาน เป็นเมนูทีใ่ครผ่านมาทีน่ี่ก็ตอ้งแวะชมิ ไมว่่าเด็กหรอืผูใ้หญ่ก็ต่างชืน่ชอบ อกีหนึง่เมนูยอด

ฮติตลอดการทีพ่ลาดไม่ไดน่ั้นก็คอื....ซูชเินือ้ฮดิะ การันตคีวามอร่อยดว้ยแถวยาวนอกรา้น ทีร่า้นนี้เสริฟ์

เมนูซชูเินื้อวากวิคุณภาพดรีะดับ A4-A5 โดยซชูชิดุนี้ประกอบไปดว้ยขา้วปั้นหนา้เนื้อโรยตน้หอมและกนุคัน

มาก ิโดยเนื้อถูกปรุงอยา่งดดีว้ยเกลอืทาเคะซมุหิรอืเกลอืจากไมไ้ผ่ ขงิและโชย ุเสริฟ์บนขนมเซมเบ ้ดังนัน้

จงึทานไดท้ัง้หมด วนิาททีีเ่นื้อนุ่มๆละลายในปากนัน้ บอกไดเ้ลยวา่สมกบัทีร่อคอยอยา่งแน่นอน! จากนัน้น า

ท่านชอ้ปป้ิง ณ หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ ่หา้งฯ ออิอน จสัโก ้ซ ึง่ภายในหา้งมสีนิคา้มากมายหลากหลาย

ชนิดเช่น แผนกซุปเปอร์มาร์เก็ตซึง่รวบรวมผลไมญ้ี่ปุ่ นน่าทานหลากหลายชนิดไวท้ี่นี่ แผนกยาและเวช

ส าอางจ าหน่ายยากรักษาโรคต่างๆที่คนไทยนิยมซือ้ไวใ้นหา้งนี่เกือบทัง้หมด  หรือจะเป็นโซนเสือ้ผา้ 

รองเทา้กระเป๋าก็มใีหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้จับจ่ายสนิคา้ทีต่อ้งการไวอ้ยา่งมากมาย  หรอืเลอืกซือ้สนิคา้ทีเ่ป็นแบ

รนดญ์ปีุ่ น อาท ิขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไม ้รา้น 100 เยน และ หากท่านใดหลงไหลในรสชาดของคทิแคทชา

เขยีวสามารถหาซือ้ไดท้ีน่ีไ่ดเ้ลย 

ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

พกัที ่  โรงแรม HASHIMA DAILY HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

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

เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเกยีวโต ซึง่เป็นเมอืงหลวงเก่าของญีปุ่่ น มชีือ่เสยีงโด่งดังไปทั่วโลกใน

เรือ่งวัดและศาลเจา้ เกยีวโตเป็นศูนยก์ลางการปกครองและวัฒนธรรมมากว่า 1,100ปี มอีาณาเขตตัง้แต่

บรเิวณตะวันออกเฉียงใตจ้ดตะวนัตกเฉียงเหนอืในตอนกลางและเหนอืของภมูภิาคคนัไซท าใหม้ลีักษณะทาง

ภมูศิาสตร4์ประการ ไดแ้กช่ายฝ่ังทรงฟันใบเลือ่ยรอบอา่วไมสรึุทางตะวันออกเฉียงเหนือ,ภเูขาทันบะตรงใจ

กลาง,ทีร่าบลุม่เกยีวโตทางตะวันออกเฉียงใตแ้ละทีร่าบลุม่ยามาชโิระ  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่วดัไดโกจ ิ

สรา้งขึน้ครัง้แรกในยคุเฮอนั มอีายกุวา่ 1,200 ปี ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นสมบตัแิหง่ชาตแิละวัดมรดกโลกที่

เป็นหนึง่ในวัดส าคัญทางพระพุทธศาสนาของประเทศญีปุ่่ น เป็นทีป่ระดษิฐานของพระพุทธรูปปางน่ังยากูช ิ

และมเีจดยี ์5 ชัน้สูงถงึ 38 เมตร ทีเ่ก่าแกท่ีส่ดุในเกยีวโต  วัดไดโกะจ ิเป็นวัดทีม่ขีนาดใหญ่โตซอ่นอยูใ่น

พืน้ทีท่ีเ่ต็มไปดว้ยภูเขาทางดา้นใตข้องเกยีวโต ส่วนของอาคารหลักอยู่บรเิวณดา้นล่างเชงิเขาและตดิกับ

เสน้ทางเดนิป่าซึง่เสน้ทางนีส้ามารถเดนิไปยงัวัดอืน่ๆ ได ้ 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  เมนพูเิศษ บฟุเฟ่ตช์าบหูมตูน้ต ารบั  

จากนัน้เดนิทางสู ่ศาลเจา้เฮอนั หรอืศาลเจา้เฮอันจงิงุ ศาลเจา้เฮอนัสรา้งในปี 1895 เนื่องในโอกาสทีน่คร

เกยีวโตมอีายุครบ 1,100 ปี โดยอุทศิถวายแด่จักรพรรดอิงคแ์รกและองคส์ุดทา้ยของเกยีวโต ตัวศาลเจา้

ถอดแบบมาจากพระราชวังหลวงที่สรา้งขึน้เมื่อ ค.ศ. 794 และวอดลงเพราะอัคคีภัยในปี 1227 เป็น

สถาปัตยกรรมแบบเฮอนัซึง่ไดรั้บอทิธพิลจากจนี ศาลเจา้ในลัทธชินิโตก็เปลีย่นมาสรา้งตามแบบวัดในพทุธ

ศาสนา จากทีเ่คยทิง้เนื้อไมไ้วใ้หม้สีตีามธรรมชาตกิ็หันมาทาสเีป็นครัง้แรกเมือ่กา้วผา่นประตูศาลเจา้เขา้ไป 

จะพบภาพจ าลองของพระราชวังโบราณทีย่อ่สว่นลงมาเหลอืสองในสาม มลีานหนิกรวดสขีาวอนักวา้งขวาง



ทอดตรงไปยังวหิารใหญ่ไดโงะคุเด็ง (ถา้เป็นวังจรงิๆ นี่ก็คอืทีว่่าราชการทัง้หลายทัง้ปวง) ซึง่มเีจดยีพ์ยัคฆ์

ขาวขนาบอยูท่างตะวันออกและตะวันตก ประตูดา้นซา้ยของวหิารจะเปิดออกสูส่วนแบบเฮอันทีอ่อกแบบมา

ใหใ้ชล้่องเรอืและเดนิเล่นไดด้ว้ยสะพานแบบจนี บงึน ้าใสและบันไดมังกร น าท่านเปิดประสบการณ์ใหม่กับ 

พธิชีงชาญีปุ่่ น ซึง่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศญีปุ่่ นวา่ดว้ยการใชเ้วลาอยา่งสนุทรยี ์ดว้ยการดืม่และการชง

ชาผงสเีขยีวหรือมัทฉะ นับตัง้แต่ประมาณศตวรรษที่ 14 ตน้ฉบับของพธิีชงชา และใหท้่านไดส้ัมผัสกับ

บรรยากาศของการจ าลองเรือ่งราวเกีย่วการพบปะกันในวงสังคมเกีย่วกบัการดืม่และชงชาทีไ่ดแ้พร่หลายใน

บรรดาชนชัน้สงูในประเทศญีปุ่่ น จากนัน้อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศัย 

น าท่านชม วดัคนิคะคุจ ิหรอื ปราสาททอง สรา้งโดยโชกุน อาชคิางะ โยชมิสิ ึเพือ่เป็นสถานทีพั่กผ่อน 

ตอ่มาบตุรชายของทา่นไดด้ดัแปลงใหเ้ป็นวดั แตป่ราสาทเดมิไดถ้กูไฟไหมใ้นปี พ.ศ.2493 และสรา้งขึน้ใหม่

เมือ่ปี พ.ศ.2498 ปราสาทโดยรอบปิดดว้ยทองค าเปลวอย่างสวยงาม ใหท้่านไดด้ืม่ด ่ากับความสะอาดใส

ของสระน ้าทีส่ามารถสะทอ้นใหเ้ห็นภาพตัวปราสาทไดอ้ยา่งงดงาม มาเทีย่วปราสาททอง สถานทีย่อดฮติใน

การต์นูเรือ่งดัง อคิควิซงั ทัง้ทจีะพลาดกบัเมนูของหวานทานเลน่ยอดฮติของปราสาททองไดย้งัไงกนัแนะน า

ซอฟทค์รมีจากรา้น Kinkaku Soft Ice Cream ซึง่ตัวซอฟทค์รมีนัน้จะเป็นรสชาเขยีว เนือ้ครมีเนยีนนุ่มละมนุ

ลิน้ ท ามาจากผงชาเขยีวแท ้ๆ ตน้ต ารับของญีปุ่่ น ขา้งในโคนใสแ่ป้งโมจเิพือ่เพิม่ความนุ่มนวลการในลิม้รส 

และเพิม่ถั่วแดงหวานที่ใหร้สชาดเขา้กันดีกับชาเขยีวก่อนจะหุม้ดว้ยแผ่นทองค าที่ผลติโดยฝีมอืช่างท า

กระดาษวาชสิไตลญ์ีปุ่่ น 

ค า่  อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั ณ เกยีวโต สแตช ัน่ เพือ่ความสะดวกในการเดนิทาง โดยในบรเิวณจดุพัก

รถมรีา้นอาหารมากมายหลากหลายใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้รับประทานไมว่า่จะเป็นขา้วหนา้หมทูอดทงคัตส ึทอด

ดว้ยไฟออ่นๆ เนื้อหมนุู่มๆดา้นในห่อดว้ยแป้งฟฟู่องทอดออกมาไดส้เีหลอืงนวล กรอบ ราดดว้ยซอสเขม้ขน้ 

ชวนใหล้ิม้รสหรอืจะเลอืกรับประทานราเมนตน้ต ารับของแทจ้ากญีปุ่่ นน ้าซปุใส แต่รสชาตเิขม้ขน้เขา้ถงึรส

เครือ่งเทศตน้ต ารับของญีปุ่่ น เพิม่เตมิดว้ยเสน้อดูง้เหนียวนุ่ม และเนื้อหมชู ิน้ใหญท่ีพ่ถิพีถิันในการแลช่ ิน้เนือ้

หมอูอกมาใหส้วยงามใหร้สชาตสิมัผัสลิน้ไดด้เียีย่ม 

พกัที ่  โรงแรม TOHO HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

วนัทีห่า้         ปราสาทโอซากา้ - ตลาดปลาคโุรมง -  ศาลเจา้สมุโิยชไิทฉะ - ดวิตีฟ้ร ี- ชนิไซบาช ิ- สนามบนิคนั

ไซ 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางชมบรเิวณโดยรอบของ ปราสาทโอซากา้ (ไม่รวมค่าเขา้ปราสาท) ซึง่ถือไดว้่าเป็น

สัญลักษณ์ของเมอืง สัมผัสความยิง่ใหญแ่ละชมนทิรรศการทีจั่ดแสดงอยูภ่ายใน ซึง่เล่าถงึความเป็นมาของ

ปราสาท รวมทัง้ประวัตแิละขา้วของเครื่องใช ้ต่างๆของโชกุน ฮเิดโยชโิตโยโตม ิผูม้ ีค าสั่งใหก้่อสรา้ง

ปราสาทแห่งนีจ้ากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ศาลเจา้สมุโิยชไิทฉะ เป็นศาลเจา้ทีถู่กสรา้งขึน้ตัง้แตศ่ตวรรตที ่3 

เรยีกว่าเป็นอกีหนึง่ศาลเจา้ทีเ่ก่าแก่มากทีส่ดุแห่งหนึง่ของญีปุ่่ นเลยก็ว่าได ้ทีน่ี่ไม่ใชเ่พยีงแค่ความเกา่แก่

เทา่นัน้ะ แตร่ปูแบบสถาปัตยกรรมการสรา้งก็ถอืวา่โดดเดน่ไมแ่พท้ีไ่หนๆ เพราะถกูสรา้งดว้ยรปูแบบทีเ่รยีกวา่ 

สมุโิยช-ิซคึรุ ิทีจ่ะมหีลังคาแบบทรงตรงๆ ตา่งจากทีอ่ ืน่ทีจ่ะมทีรงโคง้ๆ จ่ัวจะถกูตกแตง่ดว้ยไมท้ีล่กัษณะไขว ้

กันคลา้ยกับไมก้างเขนของศาสนาครสิต ์หากออกจะเป็นรูปกากบาทซะมากกว่า รวมทัง้ยังมไีมข้นาดเล็กๆ

วางเรยีงกันตามแนวยาวทั่วทัง้หลังคา โดยเฉพาะตรงจุดทีท่างเขา้อยูด่า้นใตห้นา้จั่วของหลังคาและยังมรัีว้

ลอ้มรอบ จากความตา่งและความเกา่แกน่ี้ทีท่ าใหศ้าลเจา้แหง่นีม้ชี ือ่เสยีงมากๆในญีปุ่่ น 

เทีย่ง  อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ตลาดคุโรมง เป็นตลาดทีม่ชี ือ่เสยีงและเก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของเมอืงโอ

ซากา้ จนไดรั้บสมญานามว่าเป็น ครัวของโอซากา้กันเลยทเีดยีว มบีรรยากาศภายในเป็นทางเดนิ Arcade 

เล็กๆทอดยาวประมาณ 600 เมตร 2 ขา้งทางจะเต็มไปดว้ยรา้นคา้ตา่งๆกวา่ 160 รา้นคา้ ขายทัง้ของสด และ

แบบพรอ้มทาน มขีองกนิเลน่และอาหารพืน้เมอืงมากมายหลายชนดิใหไ้ดช้มิกนั ของทีข่ายสว่นภายในตลาด

คุโรมงจะเป็นของสด โดยเฉพาะอาหารทะเล เนื้อ และผักต่างๆ รา้นอาหารต่างๆภายในตลาดจงึเนน้ขาย

อาหารทะเลกัน ทัง้แบบสดๆ เชน่ ซาชมิ ิซชู ิและหอยนางรม และแบบปรุงสกุ เชน่ ปลาไหลยา่ง ปลาหมกึ

ย่าง หอยเชลย่าง กุง้เทมปรุะ เป็นตน้ นอกจากนี้ก็จะเป็นพวกผลไมต้่างๆตามฤดูกาลของญีปุ่่ นทีค่วรค่าแก่

การลองเป็นอยา่งมาก เชน่ แอปเป้ิล มะเขอืเชอรี ่สตอเบอรี ่เมลอ่น กวี ีและลกูแพร เป็นตน้ จากนัน้น าทา่นช ้

อปป้ิงสนิคา้เครือ่งส าอางค ์อาหารเสรมิ เครือ่งประดับคุณภาพดทีี่รา้นคา้ปลอดภาษดีวิตีฟ้ร ีซ ึง่มสีนิคา้

ใหบ้รกิารทกุทา่นเลอืกจับจา่ยใชส้อยในราคาถกูยอ่มเยาวอ์ยา่งมากมายโดยสนิคา้บางประเภทจะไมส่ามารถ

ซือ้ในเมอืงอืน่ของประเทศญีปุ่่ นไดจ้ะเป็นสนิคา้ประจ าเมอืงเทา่นัน้  น าท่านชอ้ปป้ิงยา่น ชนิไซบาช ิยา่นช ้

อปป้ิงชื่อดังของนคร โอซากา้ ภายในย่านนี้มีรา้นคา้เก่าแก่ปะปนไปกับรา้นคา้อันทันสมัย และสนิคา้

หลากหลายรูปแบบทัง้ส าหรับเด็ก และผูใ้หญ่ ซึง่ยา่นนี้ถอืว่าเป็นยา่นแสงส ีและบันเทงิชัน้น าแห่งหนึง่ของ

นครโอซากา้ อกีทัง้ยังมรีา้นอาหารทะเลขึน้ชือ่มากมาย ซึง่เสน่หอ์ยา่งหนึง่คอื ทุกรา้นจะประดับประดารา้น



ของตนดว้ยแสงไฟนีออนซึง่ดัดท าใหเ้ป็นรูปปู กุง้ และปลาหมกึ ซึง่นักท่องเที่ยวใหค้วามสนใจและแวะ

ถ่ายรูปกันเป็นทีร่ะลกึอยา่งมาก และรา้นคา้ทกุแหง่ จะพยายามสรา้งจุดเดน่ใหแ้กร่า้นของตนใหไ้ดม้ากทีส่ดุ 

เพื่อดงึดูดลูกคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้รกิาร สัญลักษณ์เด่นของย่านนี้คือ ตกึรูปเครื่องหมายการคา้ของ  กูลโิกะ 

ผลติภณัฑข์นมชือ่ดังจากญีปุ่่ นน่ันเอง  

ค า่  อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิคันไซเพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับสูก่รุง่เทพฯ 

23.55 น. เหนิฟ้าสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอก๊ซ ๊ เทีย่วบนิที ่XJ611  

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

วนัทีห่ก     สนามบนิดอนเมอืง - กรงุเทพ 

 

03.55 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 
 

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

** หากทา่นทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการ 

ออกตั๋วเนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
 

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 

 

** ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี 10,000 บาท 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ 

ทา่นละ 1500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 
 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ช่นน ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ าไมว่า่

ดว้ยกรณีใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะว่าทางบรษิทัไดท้ าการจ่ายคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอ่าน

ขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจองทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง  
 

กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจ า

ท ัง้หมด เนือ่งจากทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนี า้มนั

ทีย่งัมไิดช้ าระ คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรณุาช าระ 25 วนักอ่นการเดนิทาง 
 

หมายเหต ุ 1. ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 

 2. คา่ทวัรไ์มม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ      คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.   คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพ่ักตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น   คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     คา่จา้งมคัคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านัก

ระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) **ถา้กรณีทีท่างรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายใน

การท าวซีา่เพิม่ ทา่นละ 1,700 บาท** 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อนิเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มนิิบาร์ในหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจาก

หวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 คา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 1500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 



เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วตอ้งช าระเงนิมดัจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทตอ่ทา่น ภายใน 1 วันหลังการจองเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักท่องเทีย่วตอ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 25 วัน กรณีนักท่องเทีย่วไมช่ าระ

เงนิ หรือช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้ือว่า

นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วัน
จันทร์ ถงึศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ

วันหยดุนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 
 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่ว(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกับ

ทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่ว (ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื
เดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคืนที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรับเงนิค่าบรกิารคืน โดยแนบ

หนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบญัชี

ธนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ ***ในกรณี

ทีว่นัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั 

2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้ก่

นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight 

กบัสายการบนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วัน
จันทร์ ถงึศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ

วันหยดุนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่่าบางสว่นหรอืทัง้หมด 

หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมดใหแ้ก่

ทา่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้

ใหก้ับนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่ง

นอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แต่หากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่

จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิาร

ตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่

หนังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบนิ ในกรณีที่นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซีม่ไิดส้่งหนา้หนังสอื

เดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมดัจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 

ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทัง้นี้ บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยของ

นักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิ

จากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความ

สญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 



7. อตัราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ค่าตั๋ว

เครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้  
 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุณัฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ช ิน้ และรวมกนั

ทุกชิน้ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจได ้

อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนด

จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. ประเทศญี่ปุ่ น มกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ี่ท ามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก ผลไมส้ด  ไข่ 

เนื้อสัตว ์ไสก้รอกฯ เพือ่เป็นการป้องกันโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหล่านี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราที่

สงูมาก 

 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 

วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้

เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

 

1. ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

2. สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด 

บตัรเครดติ) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัร์

จดัเตรยีมให ้

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

 


