
 
 
 
 
 

 
 

วันแรก  กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง  
 

23.00 น. พร้อมกันท่ีสนามบินดอนเมือง ชัน้ 3 ประตูหมายเลข 4 สายการบิน AIRASIA X เพื่อเตรียมตัว
เดินทาง และผ่านขัน้ตอนการเช็คอินสายการบิน AIR ASIA X ใช้เคร่ือง AIRBUS A330-300 
จ านวน 377 ที่น่ังจัดที่น่ังแบบ 3-3-3 มีบริการอาหารร้อนเสิร์ฟทัง้ขาไปและขากลับ 
(น า้หนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซือ้น า้หนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่าย) 

 
 



** เน่ืองจากทางสายการบิน AIR ASIA X ในเส้นทางนาโกย่า เที่ยวบิน XJ638มี การปรับเปลี่ยนเวลาเที่ยวบิน  
สามารถตรวจสอบเวลาแต่ละพีเรียตได้ตามท้ายโปรแกรมทัง้นีห้ากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน 

 (เคร่ืองบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ก่อนท าการออกตั๋ว ** 
 

วันที่สอง       นาโกย่า - ศาลเจ้าอิเสะ - ถนนโอคาเงะโยโกะโจ - มิตซุยเอ้าท์เล็ท - เมืองกิฟุ 

02.15 น. เหิรฟ้าสู่ สนามบินนาโกย่า ประเทศญ่ีปุ่ น โดยเที่ยวบินที่ XJ638 บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบน
เคร่ือง 

09.40 น.  เดินทางถึง สนามบินนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่ น หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว น าท่าน
เดินทางสู ่ศาลเจ้าอิเสะ เป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีไม่มีท่ีไหนทดแทนได้ส าหรับคนญ่ีปุ่ น ท่ีน่ีมีผู้คนมากมาย
แวะเวียนกนัมาสกัการะบูชาตัง้แต่กว่า 2,000 ปีก่อน โดยเป็นแหลง่ศนูย์รวมทางจิตใจของชาวญ่ีปุ่ นมาก
ที่สดุเลยทีเดียว ศาลเจ้าอิเสะประกอบด้วยศาลเจ้ากว่า 125 แห่ง โดยมีศาลเจ้าหลกัคือ ในค ู(ศาลเจ้า
ด้านใน) และ เกะค ู(ศาลเจ้าด้านนอก) ซึ่งมีผู้คนเดินทางมากราบไหว้มากกว่า 8 ล้านคนต่อปี  หลงัจาก
สักการะสิ่งศักด์ิสิทธ์ิท่ีศาลเจ้าอิเสะเป็นท่ีเรียบร้อย ข้ามถนนไปไม่เพียงก่ีก้าว จะเป็นที่ตัง้ของ ย่าน
การค้า ถนนโอคาเงะโยโกะโจ ถนนคนเดินที่สร้างขึน้ในสไตล์ย้อนยุคไปในยุคสมยัของเอโดะ  บริเวณ
ถนนสายนีน้ับว่าเป็นสวรรค์ของนักช้อปนกัชิม ทัง้ของคาวของหวาน ที่ส่วนใหญ่พ่อค้าแม่ค้าต่างจะท า
กันสดๆให้ดู ให้ชิมกันหน้าร้าน  อีกทัง้ของฝากและสินค้าแฮนด์เมดมากมาย ส าหรับใครที่ชอบงาน
คราฟท์แนะน าว่าไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง  หากมาในช่วงวนัหยุดบริเวณลานจัดการแสดงด้านในจะมีการ
แสดงโชว์มากมาย เช่นโชว์การตีกลอง เป็นต้น 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนู บุฟเฟต์ป้ิงย่างยากินิคุ 
จากนัน้น าทา่นเดินทางสูน่าโกย่า เพื่อน าท่านช้อปปิง้สินค้าแบรนด์เนมเอ้าท์เล็ท ณ มิตซุยเอ้าท์เล็ท ซึง่
เอาท์เล็ทนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของสวนสนุกนางาชิ  มะสปาแลนด์ มีอาณาเขตบริเวฝรกว้างขวางมาก   เรียง
รายไปด้วยร้านค้ากว่า 302 ร้าน อาทิเช่น Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo , Gucci , Longcham , 
Balenciaga , Michael Kors ฯลฯ เพียบพร้อมด้วยสินค้าส าหรับทกุคนตัง้แต่สินค้าแฟชัน่หญิงชาย และ
เด็ก จนถึงอปุกรณ์กีฬา และสินค้าทัว่ไป ซึง่มีสว่นลดมากมายสงูสดุถึง 80% นอกจากนีภ้ายในห้าง ยงัมี
ศูนย์อาหารขนาดใหญ่ไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวอีกด้วย **เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาช้อปป้ิงอิสระ
อาหารค ่าตามอัธยาศัย** 

พักที่  โรงแรม HASHIMA DAILY HOTEL หรือระดับเดียวกัน 
 

วันที่สาม ชมซากุระบริเวณแม่น า้ซาไก - ทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - สะพานนาคะบาชิ - ที่ท า
การเมืองเก่าทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - อิออน 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  
น าท่าน ชมเทศกาลซากุระบาน บริเวณแม่น า้ซาไก เป็นอนัดบั 1 ในการชมซากรุะในเมืองกิฟ ุให้ท่าน
ได้สมัผสับรรายากาศของ ซากุระที่บานสะพร่ัง อวดโฉมตลอดสองฝ่ังแม่น า้ จ านวนกว่า  1200 ต้น  แต่
ทัง้นีท้ัง้นัน้ซากรุะจะบานหรือไม่ หรือบานมากหรือน้อยขึน้อยู่กบัสภาพอากาศในแต่ละปี โดยปกติซากุระ
จะเร่ิมบานตัง้แต่ปลายเดือนมีนาคม – ต้นเดือนเมษายนของทกุปี ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาพอากาศในปีนัน้ๆ  
** ในกรณีที่ดอกซากุระยังไม่บานทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับโปรแกรมไปยัง ศาลเจ้า 
Kogane Shrine ศาลเจ้าแห่งนีถู้กตัง้ขึน้เมื่อปี 135 เป็นศาลเจ้าชินโต ตัง้อยู่ท่ีเมืองกิฟุ ศาลเจ้า



แห่งนีอ้ยู่ใกล้กลางใจเมืองกิฟุ  ส่ิงพิเศษส าหรับศาลเจ้านีค้ือเป็นสถานท่ีท่ีรับพลังจากพระเจ้า 
ผู้คนส่วนใหญ่และชาวเมืองกิฟุจะขอพรจากที่แห่งนีเ้พื่อการโชคดีและการค้าขายที่ร ่ารวย **  

  

จากนัน้น าท่านเที่ยวชม เมืองทาคายาม่า ที่ได้ชื่อว่า“ลิตเติล้เกียวโต เป็นเมืองขนาดเล็กน่ารักตัง้อยู่ใน
หุบเขาที่ยงัคงดแูลวัด ศาลเจ้า แม่น า้ สะพาน ตลาดเช้า และบรรยากาศแบบเมืองเกียวโตในอดีตไว้ได้
อย่างลงตวั น าท่านสู ่“หมู่บ้านชิราคาวะโกะ หมู่บ้านที่ได้รับเลือกจากองค์การยเูนสโกให้เป็นมรดกโลก
ในปี ค.ศ.1995 ท่านจะได้พบกับบ้านในแบบกัสโชสึคุริ ซึ่งเป็นแบบญ่ีปุ่ นดัง้เดิม ชื่อนีไ้ด้มาจากค าว่า 
กสัโช ซึ่งแปลว่า พนมมือ ตามรูปแบบของบ้านที่หลงัคาชนัถึง 60 องศา มีลกัษณะคล้ายสองมือที่พนม
เข้าหากนั ตวับ้านมีความยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกว้าง 10 เมตร ซึ่งโครงสร้างของบ้านสร้าง
ขึน้โดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตวัเดียว แต่ยงัคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะที่ตกมาอย่างหนักในช่วงฤดู
หนาวได้ดี 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากนัน้น าท่านถ่ายภาพประทับใจกับ สะพานนาคะบาชิ ตัง้อยู่ที่เมืองทาคายาม่าในเขตฮิดะของ

จังหวัดกิฟุ ซึ่งเมืองเก่าแห่งนีย้ังคงรักษาบรรยากาศแบบญ่ีปุ่ นดัง้เดิม จนกลายเป็นอีกจุดหมาย

ปลายทางยอดนิยมส าหรับเหล่านักท่องเที่ยวที่ต้องการสมัผสัเสน่ห์แบบญ่ีปุ่ นๆท่ามกลางธรรมชาติอัน

งดงาม สะพานสามารถเห็นได้อย่างโดดเด่นจากสีที่แดงเข้ม ท าให้เป็นจุดที่สงัเกตได้ง่าย อีกทัง้สะพาน

แห่งนีย้งัถือเป็นสญัลกัษณ์ที่ส าคญัจุดหนึ่งของเมือง โดยเฉพาะช่วงกลางถึงปลายเดือนเมษายนที่จะมี

ซากุระบานสะพร่ังอยู่รายล้อมตัวสะพาน จนกลายเป็นจุดชมซากุระยอดนิยมแห่งหนึ่งของเมืองทาคา

ยาม่าเลยทีเดียว น าท่านชมสถานที่ส าคัญเมื่อครัง้อดีต ที่ท าการเก่าเมืองทาคายาม่า ใช้เป็นทัง้ที่

ท างาน และที่อยู่อาศยัของผู้ว่าราชการจงัหวดัฮิดะมาเป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุน

โตกุกาว่า  ในสมยัเอะโดะ หรือกว่า 300 ปีที่แล้ว เป็นที่ท าการรัฐในยุคเอะโดะเพียงแห่งเดียวที่ข้ามพ้น

ยุคสมยัมาได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งภายในนีป้ระกอบด้วยบริเวณไต่สวนพิจารณาคดี ห้องขงันกัโทษ โรงครัว 

และห้องพกัของเจ้าหน้าที่ น าชมความงามของเมืองทาคายาม่า ซึ่งยงัคงความเป็นบ้านเมืองแบบญ่ีปุ่ น

ดัง้เดิมอย่างแท้จริง ไม่รวมค่าเข้าชมท่านละ  430 เยน   จากนัน้เดินชม เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ ซึง่

เต็มไปด้วยบ้านเรือน และร้านค้าน่ารัก ๆ ที่ยงัคงอนรัุกษ์แบบของบ้านในสมยัเอะโดะกว่า 300 ปีก่อน ให้

ท่านได้เลือกซือ้ของที่ระลึกพืน้เมืองและเก็บเก่ียวบรรยากาศอนัน่าประทบัใจ ไม่ว่าจะเป็นเหล้าสาเก ซุป

มิโสะชิรุ ตุ๊กตาซารุโบะโบะ ซึ่งเป็นตุ๊กตาตามความเชื่อของคนโบราณสมยัก่อน  เดินทางมาถึงเขตเมือง

เก่าซันมาชิซึจิทัง้ที ย่านนีม้ีแต่ของอร่อยอย่างแน่นอนเมื่อเดินตามไปถนนเร่ือยๆ 2 ข้างทางนัน้มีแต

ร้านอาหารน่าทานไปหมดสะทุกร้าน อากาศหนาวๆก็ต้องหาอะไรอุ่นๆทานกนัแก้หนาวสกัหน่อยสิ่งแรก

ท่ีแนะน านัน่คือ มิทาราชิดังโงะ เป็นแปง้ข้าวเหนียวย่างเคลือบซอสมิโซะหวาน เป็นเมนทูี่ใครผ่านมาที่นี่

ก็ต้องแวะชิม ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ต่างชื่นชอบ อีกหนึ่งเมนยูอดฮิตตลอดการที่พลาดไม่ได้นัน่ก็คือ....ซูชิ

เนือ้ฮิดะ การันตีความอร่อยด้วยแถวยาวนอกร้าน ที่ร้านนีเ้สิร์ฟเมนซููชิเนือ้วากิวคณุภาพดีระดบั A4-A5 

โดยซูชิชุดนีป้ระกอบไปด้วยข้าวปัน้หน้าเนือ้โรยต้นหอมและกุนคนัมากิ โดยเนือ้ถูกปรุงอย่างดีด้วยเกลือ

ทาเคะซุมิหรือเกลือจากไม้ไผ่ ขิงและโชยุ เสิร์ฟบนขนมเซมเบ้ ดงันัน้จึงทานได้ทัง้หมด วินาทีที่เนือ้นุ่มๆ



ละลายในปากนัน้ บอกได้เลยว่าสมกับที่รอคอยอย่างแน่นอน! น าท่านอิสระช้อปปิง้ ณ ห้างฯ อิออน 

จัสโก้  ซือ้ของฝากก่อนกลบั อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ และ หากท่านใดหลงไหลในรสชาดของคิ

ทแคทชาเขียวสามารถหาซือ้ได้ที่นี่ได้เลย  **เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาช้อปป้ิงอิสระอาหารค ่าตาม

อัธยาศัย** 
พักที่  โรงแรม HASHIMA DAILY HOTEL หรือระดับเดียวกัน 
 

วันที่สี่  เกียวโต - เส้นทางนักปราชญ์ - ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชาญี่ปุ่ น - ปราสาททอง - โอซาก้า 
 

เช้า  บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าของญ่ีปุ่ น มีชื่อเสียงโด่งดงัไปทัว่โลกใน
เร่ืองวดัและศาลเจ้า เกียวโตเป็นศนูย์กลางการปกครองและวฒันธรรมมากว่า 1,100ปี มีอาณาเขตตัง้แต่
บริเวณตะวันออกเฉียงใต้จดตะวันตกเฉียงเหนือในตอนกลางและเหนือของภูมิภ าคคันไซท าให้มี
ลกัษณะทางภูมิศาสตร์4ประการ ได้แก่ชายฝ่ังทรงฟันใบเลื่อยรอบอ่าวไมสึรุทางตะวันออกเฉียงเหนือ ,
ภเูขาทนับะตรงใจกลาง,ที่ราบลุม่เกียวโตทางตะวนัออกเฉียงใต้และที่ราบลุม่ยามาชิโระ  น าท่านเดินทาง
สู ่ทางเดินนักปราชญ์ ซึง่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจดุชมซากุระที่สวยที่สดุในเมืองเกียวโต ถนนแห่งนีใ้นอดีตมี
นกัปราชญ์ที่มีชื่อเสียงในช่วงศตวรรษที่ 20 ได้มาเดินสงบจิตใจที่ถนนสายนีเ้พื่อท าให้เกิดสมาธิ จึงท าให้
เป็นที่มาของชื่อทางเดินนกัปราชญ์ ถนนแห่งนีม้ีต้นซากุระมากถึง 500 ต้นตลอดริมคลอง ยามเมื่อดอก
ซากุระบานพร้อมกันทุกท่านสามารถชมอุโมงค์ซากุระที่บานสะพร่ัง โดยปกติแล้วจะบานในช่วงเดือน
เมษายนของทกุปี ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาพอากาศ ** ในกรณีที่ดอกซากุระยังไม่บานทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการปรับโปรแกรมไปยัง ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ท่ีสถิตของพระแม่โพสภ เทพเจ้าท่ีเป็นท่ีนับ
ถือยิ่งของประชาชนที่มาสักการะขอพร ให้มีความเป็นอยู่อุดมสมบูรณ์ของเร่ืองพืชพรรณ
ธัญญาหาร น าท่านสักการะ พระแม่โพสภ และเทพจิง้จอกท่ีชาวญ่ีปุ่ นชื่อว่าเป็น ทูตสวรรค์ ผู้
คอยน าข่าวสารจากสรวงสวรรค์ลงมายังโลกมนุษย์ ท่านจะได้ตื่นตากับรูปปั้นของเทพจิง้จอก 
ที่มีจ านวนมากมาย **  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนู บุฟเฟ่ต์ชาบูสูตรต้นต าหรับ 
จากนัน้เดินทางสู่ ศาลเจ้าเฮอัน หรือศาลเจ้าเฮอนัจิงงุ ศาลเจ้าเฮอนัสร้างในปี 1895 เนื่องในโอกาสที่
นครเกียวโตมีอายคุรบ 1,100 ปี โดยอทุิศถวายแด่จกัรพรรดิองค์แรกและองค์สดุท้ายของเกียวโต ตวัศาล
เจ้าถอดแบบมาจากพระราชวงัหลวงที่สร้างขึน้เมื่อ ค.ศ. 794 และวอดลงเพราะอคัคีภยัในปี 1227 เป็น
สถาปัตยกรรมแบบเฮอันซึ่งได้รับอิทธิพลจากจีน ศาลเจ้าในลทัธิชินโตก็เปลี่ยนมาสร้างตามแบบวัดใน
พทุธศาสนา จากที่เคยทิง้เนือ้ไม้ไว้ให้มีสีตามธรรมชาติก็หนัมาทาสีเป็นครัง้แรกเมื่อก้าวผ่านประตูศาล
เจ้าเข้าไป จะพบภาพจ าลองของพระราชวงัโบราณที่ย่อสว่นลงมาเหลือสองในสาม มีลานหินกรวดสีขาว
อนักว้างขวางทอดตรงไปยงัวิหารใหญ่ไดโงะคเุด็ง (ถ้าเป็นวงัจริงๆ นี่ก็คือที่ว่าราชการทั ง้หลายทัง้ปวง) 
ซึ่งมีเจดีย์พยัคฆ์ขาวขนาบอยู่ทางตะวันออกและตะวันตก ประตูด้านซ้ายของวิหารจะเปิดออกสู่สวน
แบบเฮอันที่ออกแบบมาให้ใช้ล่องเรือและเดินเล่นได้ด้วยสะพานแบบจีน บึงน า้ใสและบนัไดมังกร ไม่
รวมค่าเข้าชมสวน 600 เยน น าท่านเปิดประสบการณ์ใหม่กบั พิธีชงชาญี่ปุ่ น ซึ่งเป็นเอกลกัษณ์ของ
ประเทศญ่ีปุ่ นว่าด้วยการใช้เวลาอย่างสนุทรีย์ ด้วยการด่ืมและการชงชาผงสีเขียวหรือมัทฉะ นับตัง้แต่
ประมาณศตวรรษท่ี 14 ต้นฉบบัของพิธีชงชา และให้ท่านได้สมัผสักบับรรยากาศของการจ าลองเร่ืองราว
เก่ียวการพบปะกันในวงสังคมเก่ียวกับการด่ืมและชงชาที่ไ ด้แพร่หลายในบรรดาชนชัน้สูงในประเทศ



ญ่ีปุ่ น จากนัน้อิสระให้ท่านได้เลือกซือ้ของที่ระลึกตามอธัยาศยั น าท่านชม วัดคินคะคุจิ หรือ ปราสาท
ทอง สร้างโดยโชกุน อาชิคางะ โยชิมิสึ เพื่อเป็นสถานที่พกัผ่อน ต่อมาบุตรชายของท่านได้ดัดแปลงให้
เป็นวดั แต่ปราสาทเดิมได้ถูกไฟไหม้ในปี พ.ศ.2493 และสร้างขึน้ใหม่เมื่อปี พ.ศ.2498 ปราสาทโดยรอบ
ปิดด้วยทองค าเปลวอย่างสวยงาม ให้ท่านได้ด่ืมด ่ากับความสะอาดใสของสระน า้ที่สามารถสะท้อนให้
เห็นภาพตวัปราสาทได้อย่างงดงาม มาเที่ยวปราสาททอง สถานที่ยอดฮิตในการ์ตนูเร่ืองดงั อิคคิวซงั ทัง้
ทีจะพลาดกับเมนูของหวานทานเล่นยอดฮิตของปราสาททองได้ยังไงกันแนะน าซอฟท์ครีมจากร้าน 
Kinkaku Soft Ice Cream ซึ่งตัวซอฟท์ครีมนัน้จะเป็นรสชาเขียว เนือ้ครีมเนียนนุ่มละมนุลิน้ ท ามาจาก
ผงชาเขียวแท้ๆต้นต ารับของญ่ีปุ่ น ข้างในโคนใส่แป้งโมจิเพื่อเพิ่มความนุ่มนวลการในลิม้รส และเพิ่มถัว่
แดงหวานที่ให้รสชาดเข้ากนัดีกบัชาเขียวก่อนจะหุ้มด้วยแผ่นทองค าที่ผลิตโดยฝีมือช่างท ากระดาษวาชิ
สไตล์ญ่ีปุ่ น 

ค ่า  อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย ณ เกียวโต สแตชั่น เพื่อความสะดวกในการเดินทาง โดยในบริเวณจุด
พักรถมีร้านอาหารมากมายหลากหลายให้ท่านได้เลือกซือ้รับประทานไม่ว่าจะเป็นข้าวหน้าหมู
ทอดทงคตัสึ ทอดด้วยไฟอ่อนๆ เนือ้หมนูุ่มๆด้านในห่อด้วยแป้งฟูฟ่องทอดออกมาได้สีเหลืองนวล กรอบ 
ราดด้วยซอสเข้มข้น ชวนให้ลิม้รสหรือจะเลือกรับประทานราเมนต้นต ารับของแท้จากญ่ีปุ่ นน า้ซุปใส แต่
รสชาติเข้มข้นเข้าถึงรสเคร่ืองเทศต้นต ารับของญ่ีปุ่ น เพิ่มเติมด้วยเส้นอดู้งเหนียวนุ่ม และเนือ้หมชูิน้ใหญ่
ที่พิถีพิถนัในการแลช่ิน้เนือ้หมอูอกมาให้สวยงามให้รสชาติสมัผสัลิน้ได้ดีเยี่ยม 

พักที่  โรงแรม WBF OSAKA HOTEL หรือระดับเดียวกัน 
 

วันที่ห้า         ปราสาทโอซาก้า - สวนอนุสรณ์บัมปาคุ - ตลาดปลาคุโรมง - ดิวตีฟ้รี - ชินไซบาชิ -                  
สนามบินคันไซ 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางชมบริเวณโดยรอบของ ปราสาทโอซาก้า ซึ่งถือได้ว่าเป็นสญัลกัษณ์ของเมือง สมัผัส
ความยิ่งใหญ่และชมนิทรรศการที่จดัแสดงอยู่ภายใน ซึ่งเล่าถึงความเป็นมาของปราสาท รวมทัง้ประวติั
และข้าวของเคร่ืองใช้ ต่างๆของโชกุน ฮิเดโยชิโตโยโตมิ ผู้มีค าสัง่ให้ก่อสร้างปราสาทแห่งนี ้ไม่รวมค่า
เข้าปราสาท 540 เยน ** ในกรณีเดินทางในช่วงปลายเดือน มี.ค.-ต้นเดือน เม.ย. ท่านจะได้
สัมผัสบรรยากาศซากุระบานที่บานสะพร่ังรอบปราสาทโอซาก้า ซึ่งปราสาทโอซาก้า ถือได้ว่า
เป็น 1 ใน 10 อันดับของสถานท่ีชมซากุระบานของญ่ีปุ่ น ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาพอากาศช่วงนัน้ๆ*  
น าทกุท่านเดินทางสู ่สวนอนุสรณ์บัมปาคุ อดีตสวนแห่งนีเ้คยใช้เป็นสถานที่จดังาน World Expo ในปี 
1970 ปัจจบุนัสวนแห่งนีเ้ป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ซึง่ภายในสวนมีต้นไม้นานาพนัธุ์  ในช่วงฤดใูบไม้
ผลิของทกุปีสวนแห่งนีย้งัเป็นอีกหนึ่งจุดชมซากรุะที่สวยงามอีกหนึ่งแห่งของเมืองโอซาก้าอีกด้วย ภายใน
สวนปลกูต้นซากรุะมากกว่า 5,000 ต้น ทัง้นีข้ึน้อยู่สภาพอากาศในปีนัน้ๆ อีกด้วย 
** ในกรณีท่ีดอกซากุระยังไม่บานทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับโปรแกรมน าท่านชม ศาล
เจ้าสุมิโยชิไทฉะ เป็นศาลเจ้าท่ีถูกสร้างขึน้ตัง้แต่ศตวรรตท่ี 3 เรียกว่าเป็นอีกหน่ึงศาลเจ้าที่
เก่าแก่มากท่ีสุดแห่งหน่ึงของญ่ีปุ่ นเลยก็ว่าได้ ถูกสร้างด้วยรูปแบบท่ีเรียกว่า สุมิโยชิ-ซึคุริ ที่จะ
มีหลังคาแบบทรงตรงๆ ต่างจากที่อื่นที่ จากความต่างและความเก่าแก่นีท้ี่ท าให้ศาลเจ้าแห่งนี ้
มีชื่อเสียงมากๆในญ่ีปุ่ น **  

 



เที่ยง  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
น าท่านเดินทางสู่ ตลาดปลาคุโรมง เป็นตลาดที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองโอ
ซาก้า จนได้รับสมญานามว่าเป็น ครัวของโอซาก้ากันเลยทีเดียว มีบรรยากาศภายในเป็นทางเดิน 
Arcade เล็กๆทอดยาวประมาณ 600 เมตร 2 ข้างทางจะเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆกว่า 160 ร้านค้า ขาย
ทัง้ของสด และแบบพร้อมทาน มีของกินเล่นและอาหารพืน้เมืองมากมายหลายชนิดให้ได้ชิมกัน ของที่
ขายส่วนภายในตลาดคโุรมงจะเป็นของสด โดยเฉพาะอาหารทะเล เนือ้ และผกัต่างๆ ร้านอาหารต่างๆ
ภายในตลาดจึงเน้นขายอาหารทะเลกัน ทัง้แบบสดๆ เช่น ซาชิมิ ซูชิ และหอยนางรม และแบบปรุงสกุ 
เช่น ปลาไหลย่าง ปลาหมกึย่าง หอยเชลย่าง กุ้งเทมปรุะ เป็นต้น นอกจากนีก้็จะเป็นพวกผลไม้ต่างๆตาม
ฤดกูาลของญ่ีปุ่ นที่ควรค่าแก่การลองเป็นอย่างมาก เช่น แอปเปิล้ มะเขือเชอร่ี สตอเบอร่ี เมลอ่น กีวี และ
ลูกแพร เป็นต้น จากนัน้น าท่านช้อปปิง้สินค้าเคร่ืองส าอางค์ อาหารเสริม เคร่ืองประดับคุณภาพดี ท่ี
ร้านค้าปลอดภาษีดิวตีฟ้รี ซึ่งมีสินค้าให้บริการทุกท่านเลือกจบัจ่ายใช้สอยในราคาถูกย่อมเยาว์อย่าง
มากมายโดยสินค้าบางประเภทจะไม่สามารถซือ้ในเมืองอ่ืนของประเทศญ่ีปุ่ นได้จะเป็นสินค้าประจ า
เมืองเท่านัน้  น าท่านช้อปปิง้ย่าน ชินไซบาชิ ย่านช้อปปิง้ชื่อดงัของนคร โอซาก้า ภายในย่านนีม้ีร้านค้า
เก่าแก่ปะปนไปกบัร้านค้าอนัทนัสมยั และสินค้าหลากหลายรูปแบบทัง้ส าหรับเด็ก และผู้ ใหญ่  ซึ่งย่านนี ้
ถือว่าเป็นย่านแสงสี และบันเทิงชัน้น าแห่งหนึ่งของนครโอซาก้า อีกทัง้ยังมีร้านอาหารทะเลขึน้ชื่อ
มากมาย ซึง่เสน่ห์อย่างหนึ่งคือ ทกุร้านจะประดบัประดาร้านของตนด้วยแสงไฟนีออนซึง่ดดัท าให้เป็นรูป
ป ูกุ้ ง และปลาหมึก ซึ่งนกัท่องเที่ยวให้ความสนใจและแวะถ่ายรูปกนัเป็นที่ระลึกอย่างมาก และร้านค้า
ทุกแห่ง จะพยายามสร้างจุดเด่นให้แก่ร้านของตนให้ได้มากที่สุด เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการ 
สัญลักษณ์เด่นของย่านนีคื้อ ตึกรูปเคร่ืองหมายการค้าของ  กูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจากญ่ีปุ่ น
นัน่เอง **เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาช้อปป้ิงอิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย** 
ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสูส่นามบินคนัไซเพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบัสู่กรุ่งเทพฯ 

23.55 น. เหริฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ๊กซ๊  เท่ียวบินท่ี XJ611  
บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 

วันที่หก     สนามบินดอนเมือง - กรุงเทพ 
 

03.55 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 
***************************************************** 

** หากท่านที่ต้องออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทกุครัง้ก่อนท าการ 
ออกตัว๋เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อัตราค่าบริการ 
 

ก าหนดการเดินทาง 
 

 
รายละเอียดเที่ยวบิน 

 

ผู้ใหญ่ห้อง
ละ 2-3 ท่าน 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ราคาทัวร์ไม่
รวมตั๋ว 

19 – 24 มีนาคม 2563 
DMK-NGO XJ638  02.15 - 09.40 
KIX-DMK  XJ611  23.55 - 03.55 

(+1) 
25,999 8,000 15,999 

20 – 25 มีนาคม 2563 
DMK-NGO XJ638  02.15 - 09.40 
KIX-DMK  XJ611  23.55 - 03.55 

(+1) 
29,999 8,000 19,999 

21 – 26 มีนาคม 2563 
DMK-NGO XJ638  02.15 - 09.40 
KIX-DMK  XJ611  23.55 - 03.55 

(+1) 
29,999 8,000 19,999 

22 – 27 มีนาคม 2563 
DMK-NGO XJ638  02.15 - 09.40 
KIX-DMK  XJ611  23.55 - 03.55 

(+1) 
29,999 8,000 19,999 

23 – 28 มีนาคม 2563 
DMK-NGO XJ638  02.15 - 09.40 
KIX-DMK  XJ611  23.55 - 03.55 

(+1) 
29,999 8,000 19,999 

24 – 29 มีนาคม 2563 
DMK-NGO XJ638  02.15 - 09.40 
KIX-DMK  XJ611  23.55 - 03.55 

(+1) 
29,999 8,000 19,999 

25 – 30 มีนาคม 2563 
DMK-NGO XJ638  02.15 - 09.40 
KIX-DMK  XJ611  23.55 - 03.55 

(+1) 
29,999 8,000 19,999 

26 – 31 มีนาคม 2563 
DMK-NGO XJ638  02.15 - 09.40 
KIX-DMK  XJ611  23.55 - 03.55 

(+1) 
29,999 8,000 19,999 

27 มี.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 มี.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 มี.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 (วันจักรี) 

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 (วันจักรี) 

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(วันสงกรานต์) 

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(วันสงกรานต์) 

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 

 

 บริการน า้ดื่มวันละ 1 ขวดในวันท่ีมีรายการท่องเที่ยว** 
** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท ** 
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทปิคนขับรถ  

และไกด์น าเที่ยวท่านละ 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน*** 
 

การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 30 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านัน้ ไม่เช่นนัน้ทางบริษัทจะไม่คืนมัดจ าไม่
ว่าด้วยกรณีใดๆทัง้สิน้ เพราะว่าทางบริษัทได้ท าการจ่ายค่าตั๋วไปให้กับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรด
อ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครัง้ เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง  
 



กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจ า
ทัง้หมด เน่ืองจากทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าตั๋วเคร่ืองบินเต็มใบให้กับสายการบินเป็นที่เรียบร้อย ยกเว้นค่าภาษี
น า้มันท่ียังมิได้ช าระ ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาช าระ 25 วันก่อนการเดินทาง 
 
หมายเหตุ 1. ตั๋วเมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน 
 2. ค่าทัวร์ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชั่น 
 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะ
ด้วยวตัถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขัน้ตอนการตรวจเข้าเมอืง เพื่อยนืยันการมี
คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญี่ปุ่ น* ดังต่อไปนี ้
1. ตั๋วเคร่ืองบนิขาออกจากประเทศญี่ปุ่ น ทางทวัร์จัดเตรียมให้ 
2. สิ่งที่ยนืยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึน้ในระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่ นได้ (เช่น เงนิสด บตัรเครดิต) 
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พ านักในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ) ทางทัวร์จดัเตรียมให้ 
4. ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่ น ทางทัวร์จัดเตรียมให้ 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ      ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งที่มี 
 ค่าน า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.   ค่ารถรับ-สง่ และน าเที่ยวตามรายการ 
 ค่าที่พกัตามที่ระบใุนรายการ พกัห้องละ 2 ท่าน   ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามมือ้ที่ระบใุนรายการ     ค่าจ้างมคัคเุทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอบุติัเหตรุะหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะ
พ านักระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้ เดินทางจะต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายในการท าวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท** 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า
อินเตอร์เน็ต ค่าซกัรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมที่สัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ  (กรุณาสอบถามจาก
หัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 
 ค่าทปิคนขับรถ และไกด์น าเที่ยวท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อท่าน 
 ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
 

เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 
1. นกัท่องเที่ยวต้องช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่าน ภายใน 1วนัหลงัการจองเพื่อส ารองที่นัง่  

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ ต้องช าระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทัง้หมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 25 วัน กรณี
นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ
จ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านกัท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์นัน้ๆ 



3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงันี ้วนัจนัทร์ 

ถึงศกุร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยุดนักขัต

ฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือว่าเป็นวนัหยดุท าการของทางบริษัท 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อ

ในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้ง
ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มี ชื่อในเอกสารการจอง) 
จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเร่ืองขอรับเงิน
ค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการ
ต่างๆ และหน้าสมดุบญัชีธนาคารที่ต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดงันี ้

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ช าระแล้ว ***ในกรณีที่วัน
เดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแล้ว 
2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกว่า 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแล้วทัง้หมด 
ทัง้นี ้ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการน าเที่ยวให้แก่

นกัท่องเที่ยว เช่น การส ารองที่นัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองที่พกัฯลฯ 
3. การเดินทางที่ต้องการันตีมดัจ าหรือซือ้ขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบั

สายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทัง้หมด   
4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงันี ้วนัจนัทร์ 

ถึงศกุร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขัต
ฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือว่าเป็นวนัหยดุท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
 

เงื่อนไขและข้อก าหนดอื่นๆ 
1. ทวัร์นีส้ าหรับผู้มีวตัถปุระสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้ 

2. ทัวร์นีเ้ป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด 
หรือถกูปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตผุลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางสว่นหรือทัง้หมดให้แก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้ง
ให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่าง
น้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนกัท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มจาก
การท่ีมีนกัท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทก าหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ เลขที่
หนงัสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีที่นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้สง่หน้าหนงัสือเดินทาง
ให้กบัทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมดัจ า 



5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่ เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทัง้นี  ้บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยของ
นกัท่องเที่ยวสว่นใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพิ่มขึน้ของนกัท่องเท่ียวท่ีมิได้เกิดจาก

ความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏิวติั  อบุติัเหต ุความเจ็บป่วย ความสญู

หายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตสุดุวิสยัอ่ืน เป็นต้น 

7. อตัราค่าบริการนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที่ทางบริษัทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึน้ ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋
เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชือ้เพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มคัคเุทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลง
นามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทก ากบัเท่านัน้  

 

ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตัวขึน้เคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิน้ และ
รวมกนัทุกชิน้ไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าที่
ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จดุเอ็กซ์เรย์ อนญุาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถ้าสิ่งของดงักลา่วมีขนาดบรรจภุณัฑ์มากกว่า
ที่ก าหนดจะต้องใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่านัน้  
2. สิ่งของที่มีลกัษณะคล้ายกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อปุกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่านัน้  
3. ประเทศญ่ีปุ่ น มีกฎหมายห้ามน าผลิตภัณฑ์ที่ท ามาจากพืช และเนือ้สตัว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด  ไข่ 
เนือ้สตัว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการปอ้งกนัโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหลา่นี ้หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอตัรา
ที่สงูมาก 

 
 
 
 


