
 
 

 

ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า เกียวโต 

โอซาก้า 

เช็คอินครบสุดคุ้มสามเมืองในทริปเดียว เก็บภาพความประทับใจจุดชมซากุระแม่น้้าซาไก ไม่พลาด

ชมซากุระเส้นทางนักปราชญ์ ช้อปป้ิงเพลินๆ ชินไซบาชิ 

 

 

 
 
 

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 จํานวน 377 ทีน่ ัง่ 

จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 มบีรกิารอาหารรอ้นเสริฟ์ท ัง้ขาไปและขากลบั 
(นํา้หนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้นํา้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 



 
 

 

 
** เนือ่งจากทางสายการบนิ AIR ASIA X ในเสน้ทางนาโกยา่ เทีย่วบนิ XJ638ม ีการปรบัเปลีย่น
เวลาเทีย่วบนิ สามารถตรวจสอบเวลาแตล่ะพเีรยีตไดต้ามทา้ยโปรแกรมท ัง้นีห้ากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋
ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นทําการออกต ัว๋ ** 

 

วนัทีส่อง       นาโกยา่ - ศาลเจา้อเิสะ - ถนนโอคาเงะโยโกะโจ - มติซุยเอา้ทเ์ล็ท - เมอืงกฟิุ 

 
02.15 น. เหริฟ้าสู ่สนามบนินาโกยา่ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ638 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
09.40 น.  เดนิทางถงึ สนามบนินาโกย่า ประเทศญีปุ่่ น หลังผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงเรียบรอ้ยแลว้ นําท่าน

เดนิทางสู ่ศาลเจา้อเิสะ เป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิท์ีไ่มม่ทีีไ่หนทดแทนไดสํ้าหรับคนญีปุ่่ น ทีน่ี่มผีูค้นมากมายแวะ
เวยีนกนัมาสกัการะบชูาตัง้แตก่ว่า 2,000 ปีกอ่น โดยเป็นแหล่งศูนยร์วมทางจติใจของชาวญีปุ่่ นมากทีส่ดุเลย
ทเีดยีว ศาลเจา้อเิสะประกอบดว้ยศาลเจา้กว่า 125 แหง่ โดยมศีาลเจา้หลักคอืในค ู(ศาลเจา้ดา้นใน) และ เกะ
ค ู(ศาลเจา้ดา้นนอก) ซึง่มผีูค้นเดนิทางมากราบไหวม้ากกวา่ 8 ลา้นคนตอ่ปี   
 

 
 
หลังจากสักการะสิง่ศักดิส์ทิธิท์ีศ่าลเจา้อเิสะเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ขา้มถนนไปไมเ่พยีงกีก่า้ว จะเป็นทีต่ัง้ของ ยา่น
การคา้ ถนนโอคาเงะโยโกะโจ ถนนคนเดนิทีส่รา้งขึน้ในสไตลย์อ้นยคุไปในยคุสมัยของเอโดะ บรเิวณถนน
สายนีนั้บวา่เป็นสวรรคข์องนักชอ้ปนักชมิ ทัง้ของคาวของหวาน ทีส่ว่นใหญ่พ่อคา้แมค่า้ต่างจะทํากันสดๆใหด้ ู
ใหช้มิกนัหนา้รา้น อกีทัง้ของฝากและสนิคา้แฮนดเ์มดมากมาย สําหรับใครทีช่อบงานคราฟทแ์นะนําว่าไมค่วร
พลาดอยา่งยิง่  หากมาในชว่งวันหยดุบรเิวณลานจัดการแสดงดา้นในจะมกีารแสดงโชวม์ากมาย เชน่โชวก์ารตี
กลอง เป็นตน้ 
 



 
 

 

 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมน ู

บฟุเฟตป้ิ์งยา่งยากนิคิ ุ
 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูน่าโกยา่ เพือ่นําท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม
เอา้ท์เล็ท ณ มติซุยเอา้ทเ์ล็ท ซึง่เอาท์เล็ทนี้เป็นส่วนหนึ่งของสวน
สนุกนางาช ิ มะสปาแลนด ์มอีาณาเขตบรเิวฝรกวา้งขวางมาก  เรยีงราย
ไปดว้ยรา้นคา้กว่า 302 รา้น อาทเิชน่ Coach Armani, Ralph Lauren, 
Seigo , Gucci , Longcham , Balenciaga , Michael Kors ฯลฯ เพยีบพรอ้มดว้ยสนิคา้สําหรับทุกคนตัง้แต่
สนิคา้แฟชั่นหญงิชาย และเด็ก จนถงึอุปกรณ์กีฬา และสนิคา้ทั่วไป ซึง่มีส่วนลดมากมายสูงสุดถงึ 80% 
นอกจากนี้ภายในหา้ง ยังมศีูนย์อาหารขนาดใหญ่ไวค้อยบรกิารนักท่องเที่ยวอีกดว้ย **เพือ่ไม่เป็นการ
เสยีเวลาชอ้ปป้ิงอสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั** 

 

 
 
พกัที ่  โรงแรม HASHIMA DAILY HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 
วนัทีส่าม ชมซากุระบรเิวณแม่นํา้ซาไก - ทาคายาม่า - หมู่บา้นชริาคาวาโกะ - สะพานนาคะบาช ิ- ทีท่ํา

การเมอืงเกา่ทาคายามา่ - เขตเมอืงเกา่ซนัมาชซิจึ ิ- ออิอน 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําทา่น ชมเทศกาลซากุระบาน บรเิวณแมนํ่า้ซาไก เป็นอันดับ 1 ในการชมซากรุะในเมอืงกฟิ ุใหท้่านได ้
สัมผัสบรรายากาศของ ซากุระทีบ่านสะพร ัง่ อวดโฉมตลอดสองฝ่ังแม่น้ํา จํานวนกว่า 1200 ตน้ แต่ทัง้นี้
ทัง้นัน้ซากรุะจะบานหรอืไม ่หรอืบานมากหรอืนอ้ยขึน้อยูก่บัสภาพอากาศในแตล่ะปี โดยปกตซิากรุะจะเริม่บาน
ตัง้แตป่ลายเดอืนมนีาคม - ตน้เดอืนเมษายนของทกุปี ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศในปีนัน้ๆ  
 



 
 

 

 
  

** ในกรณีทีด่อกซากุระยงัไม่บานทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัโปรแกรมไปยงั ศาลเจา้ 
Kogane Shrine ศาลเจา้แหง่นีถ้กูต ัง้ข ึน้เมือ่ปี 135 เป็นศาลเจา้ชนิโต ต ัง้อยูท่ ีเ่มอืงกฟิุ ศาลเจา้แหง่
นีอ้ยูใ่กลก้ลางใจเมอืงกฟิุ  ส ิง่พเิศษสําหรบัศาลเจา้นีค้อืเป็นสถานทีท่ ีร่บัพลงัจากพระเจา้ ผูค้นสว่น
ใหญแ่ละชาวเมอืงกฟิุจะขอพรจากทีแ่หง่นีเ้พือ่การโชคดแีละการคา้ขายทีรํ่า่รวย **  

  
จากนัน้นําท่านเทีย่วชม เมอืงทาคายามา่ ทีไ่ดช้ือ่ว่า“ลติเต ิล้เกยีวโต เป็นเมอืงขนาดเล็กน่ารักตัง้อยูใ่นหุบ
เขาทีย่งัคงดแูลวัด ศาลเจา้ แมน้ํ่า สะพาน ตลาดเชา้ และบรรยากาศแบบเมอืงเกยีวโตในอดตีไวไ้ดอ้ยา่งลงตัว 
นําทา่นสู ่“หมูบ่า้นชริาคาวะโกะ หมูบ่า้นทีไ่ดรั้บเลอืกจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995 
ท่านจะไดพ้บกบับา้นในแบบกสัโชสคึุร ิซึง่เป็นแบบญีปุ่่ นด ัง้เดมิ ชือ่นีไ้ดม้าจากคําว่า กสัโช ซึง่
แปลวา่ พนมมอื ตามรูปแบบของบา้นทีห่ลังคาชนัถงึ 60 องศา มลีักษณะคลา้ยสองมอืทีพ่นมเขา้หากัน ตัว
บา้นมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร และมคีวามกวา้ง 10 เมตร ซึง่โครงสรา้งของบา้นสรา้งขึน้โดยไม่ใชต้ะปู
แมแ้ตต่ัวเดยีว แตย่งัคงความแข็งแรงสามารถรองรับหมิะทีต่กมาอยา่งหนักในชว่งฤดหูนาวไดด้ ี

 

 
 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 

จากนัน้นําท่านถ่ายภาพประทับใจกับ สะพานนาคะบาช ิตัง้อยู่ทีเ่มอืงทาคายาม่าในเขตฮดิะของจังหวัดกฟิ ุ

ซึง่เมอืงเกา่แหง่นีย้งัคงรักษาบรรยากาศแบบญีปุ่่ นดัง้เดมิ จนกลายเป็นอกีจดุหมายปลายทางยอดนยิมสําหรับ



 
 

 

เหล่านักท่องเทีย่วทีต่อ้งการสัมผัสเสน่หแ์บบญี่ปุ่ นๆท่ามกลางธรรมชาตอิันงดงาม สะพานสามารถเห็นได ้

อยา่งโดดเดน่จากสทีีแ่ดงเขม้ ทําใหเ้ป็นจุดทีส่ังเกตไดง้่าย อกีทัง้สะพานแห่งนี้ยังถอืเป็นสัญลักษณ์ทีสํ่าคัญ

จุดหนึง่ของเมอืง โดยเฉพาะชว่งกลางถงึปลายเดอืนเมษายนทีจ่ะมซีากรุะบานสะพร่ังอยู่รายลอ้มตัวสะพาน 

จนกลายเป็นจดุชมซากรุะยอดนยิมแหง่หนึง่ของเมอืงทาคายามา่เลยทเีดยีว 

 
 

นําทา่นชมสถานทีสํ่าคัญเมือ่ครัง้อดตี ทีท่ําการเกา่เมอืงทาคายามา่ ใชเ้ป็นทัง้ทีทํ่างาน และทีอ่ยูอ่าศัยของ
ผูว้า่ราชการจังหวัดฮดิะมาเป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกนุโตกกุาว่า  ในสมัยเอะโดะ หรอื
กวา่ 300 ปีทีแ่ลว้ เป็นทีทํ่าการรัฐในยคุเอะโดะเพยีงแหง่เดยีวทีข่า้มพน้ยคุสมัยมาไดอ้ยา่งสมบรูณ์ ซึง่ภายใน
นีป้ระกอบดว้ยบรเิวณไตส่วนพจิารณาคด ีหอ้งขงันักโทษ โรงครัว และหอ้งพักของเจา้หนา้ที ่นําชมความงาม
ของเมอืงทาคายามา่ ซึง่ยังคงความเป็นบา้นเมอืงแบบญีปุ่่ นดัง้เดมิอยา่งแทจ้รงิ ไมร่วมคา่เขา้ชมทา่นละ  
430 เยน   
 

 
 

จากนัน้เดนิชม เขตเมอืงเกา่ซนัมาชซิจึ ิซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรอืน และรา้นคา้น่ารัก ๆ ทีย่งัคงอนุรักษ์แบบของ
บา้นในสมัยเอะโดะกว่า 300 ปีก่อน ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึพืน้เมอืงและเก็บเกีย่วบรรยากาศอันน่า
ประทับใจ ไมว่่าจะเป็นเหลา้สาเก ซปุมโิสะชริุ ตุ๊กตาซารุโบะโบะ ซึง่เป็นตุ๊กตาตามความเชือ่ของคนโบราณ
สมยักอ่น  
 



 
 

 

 
 

 เดนิทางมาถงึเขตเมอืงเกา่ซนัมาชซิจึทิัง้ท ียา่นนีม้แีตข่องอรอ่ยอยา่งแน่นอน
เมือ่เดนิตามไปถนนเรือ่ยๆ 2 ขา้งทางนัน้มแีตรา้นอาหารน่าทานไปหมดสะทุกรา้น 
อากาศหนาวๆก็ตอ้งหาอะไรอุน่ๆทานกันแกห้นาวสักหน่อยสิง่แรกทีแ่นะนําน่ันคอื มิ
ทาราชดิงัโงะ เป็นแป้งขา้วเหนยีวยา่งเคลอืบซอสมโิซะหวาน เป็นเมนูทีใ่ครผ่านมา
ทีน่ีก่็ตอ้งแวะชมิ ไมว่า่เด็กหรอืผูใ้หญก่็ตา่งชืน่ชอ 
 

 

 อกีหนึ่งเมนูยอดฮติตลอดการที่พลาดไม่ไดน่ั้นก็คือ....ซูชเินือ้ฮดิะ การัน
ตคีวามอรอ่ยดว้ยแถวยาวนอกรา้น ทีร่า้นนี้เสริฟ์เมนูซชูเินื้อวากวิคุณภาพดรีะดับ A4-
A5 โดยซชูชิดุนี้ประกอบไปดว้ยขา้วปั้นหนา้เนื้อโรยตน้หอมและกนุคันมาก ิโดยเนื้อ
ถกูปรงุอยา่งดดีว้ยเกลอืทาเคะซมุหิรอืเกลอืจากไมไ้ผ่ ขงิและโชย ุเสริฟ์บนขนมเซม
เบ ้ดังนัน้จงึทานไดท้ัง้หมด วนิาททีีเ่นือ้นุ่มๆละลายในปากนัน้ บอกไดเ้ลยว่าสมกับที่
รอคอยอยา่งแน่นอน! 
 
นําทา่นอสิระชอ้ปป้ิง ณ หา้งฯ ออิอน จสัโก ้ ซือ้ของฝากกอ่นกลับ อาท ิขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไม ้และ หาก
ทา่นใดหลงไหลในรสชาดของคทิแคทชาเขยีวสามารถหาซือ้ไดท้ีน่ีไ่ดเ้ลย  **เพือ่ไมเ่ป็นการเสยีเวลาชอ้ป
ป้ิงอสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั** 
 

พกัที ่  โรงแรม HASHIMA DAILY HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 



 
 

 

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

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเกยีวโต ซึง่เป็นเมอืงหลวงเกา่ของญีปุ่่ น มชีือ่เสยีงโด่งดังไปทั่วโลกในเรือ่ง
วัดและศาลเจา้ เกยีวโตเป็นศูนยก์ลางการปกครองและวัฒนธรรมมากว่า 1,100ปี มอีาณาเขตตัง้แต่บรเิวณ
ตะวันออกเฉียงใตจ้ดตะวันตกเฉียงเหนือในตอนกลางและเหนือของภูมภิาคคันไซทําใหม้ีลักษณะทาง
ภมูศิาสตร4์ประการ ไดแ้กช่ายฝ่ังทรงฟันใบเลือ่ยรอบอ่าวไมสรึุทางตะวันออกเฉียงเหนือ,ภูเขาทันบะตรงใจ
กลาง,ที่ราบลุ่มเกียวโตทางตะวันออกเฉียงใตแ้ละที่ราบลุ่มยามาชโิระ  นําท่านเดินทางสู่ ทางเดนิ
นกัปราชญ ์ซึง่ถอืว่าเป็นอกีหนึง่จุดชมซากรุะทีส่วยทีส่ดุในเมอืงเกยีวโต ถนนแห่งนี้ในอดตีมนัีกปราชญท์ีม่ี
ช ือ่เสยีงในชว่งศตวรรษที ่20 ไดม้าเดนิสงบจติใจทีถ่นนสายนี้เพือ่ทําใหเ้กดิสมาธ ิจงึทําใหเ้ป็นทีม่าของชือ่
ทางเดนินักปราชญ ์ถนนแหง่นีม้ตีน้ซากรุะมากถงึ 500 ตน้ตลอดรมิคลอง ยามเมือ่ดอกซากรุะบานพรอ้มกนัทุก
ทา่นสามารถชมอโุมงคซ์ากรุะทีบ่านสะพร่ัง โดยปกตแิลว้จะบานในชว่งเดอืนเมษายนของทุกปี ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับ
สภาพอากาศ 

 

 
 
** ในกรณีทีด่อกซากรุะยงัไมบ่านทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัโปรแกรมไปยงั ศาลเจา้ฟูชมิอิ ิ
นาร ิทีส่ถติของพระแมโ่พสภ เทพเจา้ทีเ่ป็นทีน่บัถอืยิง่ของประชาชนทีม่าสกัการะขอพร ใหม้คีวาม
เป็นอยูอ่ดุมสมบรูณ์ของเรือ่งพชืพรรณธญัญาหาร นําทา่นสกัการะ พระแมโ่พสภ และเทพจิง้จอกที่
ชาวญีปุ่่ นชือ่วา่เป็น ทตูสวรรค ์ผูค้อยนําขา่วสารจากสรวงสวรรคล์งมายงัโลกมนุษย ์ทา่นจะไดต้ ืน่ตา
กบัรปูปัน้ของเทพจิง้จอก ทีม่จีํานวนมากมาย **  
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนู บุฟ
เฟ่ตช์าบสูตูรตน้ตาํหรบั 

 
จากนัน้เดนิทางสู ่ศาลเจา้เฮอนั หรอืศาลเจา้เฮอันจงิงุ ศาลเจา้เฮอันสรา้ง
ในปี 1895 เนือ่งในโอกาสทีน่ครเกยีวโตมอีายคุรบ 1,100 ปี โดยอทุศิถวาย
แด่จักรพรรดอิงคแ์รกและองคส์ดุทา้ยของเกยีวโต ตัวศาลเจา้ถอดแบบมา
จากพระราชวังหลวงทีส่รา้งขึน้เมือ่ ค.ศ. 794 และวอดลงเพราะอัคคภีัยในปี 1227 เป็นสถาปัตยกรรมแบบเฮ
อันซึง่ไดรั้บอทิธพิลจากจนี ศาลเจา้ในลัทธชินิโตก็เปลีย่นมาสรา้งตามแบบวัดในพุทธศาสนา จากทีเ่คยทิง้
เนือ้ไมไ้วใ้หม้สีตีามธรรมชาตกิ็หันมาทาสเีป็นครัง้แรกเมือ่กา้วผ่านประตูศาลเจา้เขา้ไป จะพบภาพจําลองของ
พระราชวังโบราณทีย่อ่สว่นลงมาเหลอืสองในสาม มลีานหนิกรวดสขีาวอนักวา้งขวางทอดตรงไปยังวหิารใหญ่
ไดโงะคเุด็ง (ถา้เป็นวังจรงิๆ นีก่็คอืทีว่า่ราชการทัง้หลายทัง้ปวง) ซึง่มเีจดยีพ์ยัคฆข์าวขนาบอยูท่างตะวันออก
และตะวันตก ประตูดา้นซา้ยของวหิารจะเปิดออกสูส่วนแบบเฮอันทีอ่อกแบบมาใหใ้ชล้่องเรอืและเดนิเล่นได ้
ดว้ยสะพานแบบจนี บงึน้ําใสและบนัไดมงักร ไมร่วมคา่เขา้ชมสวน 600 เยน 

 



 
 

 

 
 
นําทา่นเปิดประสบการณ์ใหมก่บั พธิชีงชาญีปุ่่ น ซึง่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศญีปุ่่ นวา่ดว้ยการใชเ้วลาอยา่ง
สนุทรยี ์ดว้ยการดืม่และการชงชาผงสเีขยีวหรอืมัทฉะ นับตัง้แต่ประมาณศตวรรษที ่14 ตน้ฉบับของพธิชีงชา 
และใหท้า่นไดส้มัผัสกบับรรยากาศของการจําลองเรือ่งราวเกีย่วการพบปะกนัในวงสงัคมเกีย่วกบัการดืม่และชง
ชาทีไ่ดแ้พรห่ลายในบรรดาชนชัน้สงูในประเทศญีปุ่่ น จากนัน้อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศัย 
นําท่านชม วดัคนิคะคุจ ิหรอื ปราสาททอง สรา้งโดยโชกุน อาชคิางะ โยชมิสิ ึเพือ่เป็นสถานที่พักผ่อน 
ตอ่มาบตุรชายของทา่นไดด้ัดแปลงใหเ้ป็นวัด แต่ปราสาทเดมิไดถู้กไฟไหมใ้นปี พ.ศ.2493 และสรา้งขึน้ใหม่
เมือ่ปี พ.ศ.2498 ปราสาทโดยรอบปิดดว้ยทองคําเปลวอยา่งสวยงาม ใหท้่านไดด้ืม่ดํ่ากับความสะอาดใสของ
สระน้ําทีส่ามารถสะทอ้นใหเ้ห็นภาพตัวปราสาทไดอ้ยา่งงดงาม 
 

 
 

มาเทีย่วปราสาททอง สถานทีย่อดฮติในการต์ูนเรือ่งดัง อคิควิซงั ทัง้ทจีะ
พลาดกับเมนูของหวานทานเล่นยอดฮติของปราสาททองไดย้ังไงกันแนะนํา
ซอฟทค์รมีจากรา้น Kinkaku Soft Ice Cream ซึง่ตัวซอฟทค์รมีนัน้จะเป็นรสชา
เขยีว เนื้อครีมเนียนนุ่มละมุนลิน้ ทํามาจากผงชาเขยีวแท ้ๆ ตน้ตํารับของญี่ปุ่ น 
ขา้งในโคนใสแ่ป้งโมจเิพือ่เพิม่ความนุ่มนวลการในลิม้รส และเพิม่ถั่วแดงหวานที่
ใหร้สชาดเขา้กนัดกีบัชาเขยีวกอ่นจะหุม้ดว้ยแผ่นทองคําทีผ่ลติโดยฝีมอืชา่งทํา

กระดาษวาชสิไตลญ์ีปุ่่ น 
 

คํา่  อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั ณ เกยีวโต สแตช ัน่ เพือ่ความสะดวกในการ
เดนิทาง โดยในบรเิวณจดุพกัรถมรีา้นอาหารมากมายหลากหลายใหท้า่น
ไดเ้ลอืกซือ้รบัประทานไมว่า่จะเป็นขา้วหนา้หมูทอดทงคตัส ึทอดดว้ยไฟ
ออ่นๆ เนือ้หมูนุม่ๆดา้นในหอ่ดว้ยแป้งฟูฟ่องทอดออกมาไดส้เีหลอืงนวล 



 
 

 

กรอบ ราดดว้ยซอสเขม้ขน้ ชวนใหล้ ิม้รสหรอืจะเลอืกรบัประทานราเมนตน้ตํารบัของแทจ้ากญีปุ่่ นนํา้
ซุปใส แตร่สชาตเิขม้ขน้เขา้ถงึรสเครือ่งเทศตน้ตํารบัของญีปุ่่ น เพิม่เตมิดว้ยเสน้อูดง้เหนยีวนุม่ และ
เนือ้หมชูิน้ใหญท่ีพ่ถิพีถินัในการแลช่ิน้เนือ้หมอูอกมาใหส้วยงามใหร้สชาตสิมัผสัลิน้ไดด้เียีย่ม 

 
พกัที ่  โรงแรม WBF OSAKA HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีห่า้         ปราสาทโอซากา้ - สวนอนสุรณ์บมัปาค ุ- ตลาดปลาคโุรมง - ดวิตีฟ้ร ี- ชนิไซบาช ิ- สนามบนิคนัไซ 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางชมบรเิวณโดยรอบของ ปราสาทโอซากา้ ซึง่ถอืไดว้่าเป็นสัญลักษณ์ของเมอืง สัมผัสความ
ยิง่ใหญแ่ละชมนทิรรศการทีจั่ดแสดงอยูภ่ายใน ซึง่เลา่ถงึความเป็นมาของปราสาท รวมทัง้ประวัตแิละขา้วของ
เครือ่งใช ้ตา่งๆของโชกนุ ฮเิดโยชโิตโยโตม ิผูม้คํีาสัง่ใหก้อ่สรา้งปราสาทแหง่นี ้ไมร่วมคา่เขา้ปราสาท 540 
เยน 

 
 

** ในกรณีเดนิทางในชว่งปลายเดอืน ม.ีค.-ตน้เดอืน เม.ย. ทา่นจะไดส้มัผสับรรยากาศซากรุะบานที่
บานสะพร ัง่รอบปราสาทโอซากา้ ซึง่ปราสาทโอซากา้ ถอืไดว้า่เป็น 1 ใน 10 อนัดบัของสถานทีช่ม
ซากรุะบานของญีปุ่่ น ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศชว่งน ัน้ๆ ** 
 
นําทกุทา่นเดนิทางสู ่สวนอนสุรณ์บมัปาค ุอดตีสวนแหง่นีเ้คยใชเ้ป็นสถานทีจั่ดงาน World Expo ในปี 1970 
ปัจจบุนัสวนแหง่นีเ้ป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ ่ซึง่ภายในสวนมตีน้ไมน้านาพันธุ ์ในชว่งฤดูใบไมผ้ลขิองทุกปี
สวนแห่งนี้ยังเป็นอกีหนึง่จุดชมซากุระที่สวยงามอีกหนึง่แห่งของเมอืงโอซากา้อกีดว้ย ภายในสวนปลูกตน้
ซากรุะมากกวา่ 5,000 ตน้ ทัง้นีข้ ึน้อยูส่ภาพอากาศในปีนัน้ๆ อกีดว้ย 

 



 
 

 

** ในกรณีทีด่อกซากรุะยงัไมบ่านทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัโปรแกรมนําทา่นชม ศาลเจา้สุ
มโิยชไิทฉะ เป็นศาลเจา้ทีถู่กสรา้งขึน้ต ัง้แตศ่ตวรรตที ่3 เรยีกวา่เป็นอกีหนึง่ศาลเจา้ทีเ่กา่แกม่าก
ทีสุ่ดแหง่หนึง่ของญีปุ่่ นเลยก็วา่ได ้ถูกสรา้งดว้ยรูปแบบทีเ่รยีกวา่ สุมโิยช-ิซคึุร ิทีจ่ะมหีลงัคาแบบ
ทรงตรงๆ ตา่งจากทีอ่ ืน่ที ่จากความตา่งและความเกา่แกน่ีท้ ีท่ําใหศ้าลเจา้แหง่นีม้ชีือ่เสยีงมากๆใน
ญีปุ่่ น **  

 
เทีย่ง  อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
 

นําทา่นเดนิทางสู ่ตลาดปลาคโุรมง เป็นตลาดทีม่ชี ือ่เสยีงและเกา่แกม่ากทีส่ดุแหง่หนึง่ของเมอืงโอซากา้ จน
ไดรั้บสมญานามว่าเป็น ครัวของโอซากา้กันเลยทเีดยีว มบีรรยากาศภายในเป็นทางเดนิ Arcade เล็กๆทอด
ยาวประมาณ 600 เมตร 2 ขา้งทางจะเต็มไปดว้ยรา้นคา้ตา่งๆกว่า 160 รา้นคา้ ขายทัง้ของสด และแบบพรอ้ม
ทาน มขีองกนิเล่นและอาหารพืน้เมอืงมากมายหลายชนดิใหไ้ดช้มิกัน ของทีข่ายส่วนภายในตลาดคุโรมงจะ
เป็นของสด โดยเฉพาะอาหารทะเล เนือ้ และผักตา่งๆ รา้นอาหารตา่งๆภายในตลาดจงึเนน้ขายอาหารทะเลกนั 
ทัง้แบบสดๆ เชน่ ซาชมิ ิซชู ิและหอยนางรม และแบบปรุงสกุ เชน่ ปลาไหลยา่ง ปลาหมกึยา่ง หอยเชลยา่ง 
กุง้เทมปรุะ เป็นตน้ นอกจากนีก้็จะเป็นพวกผลไมต้า่งๆตามฤดกูาลของญีปุ่่ นทีค่วรค่าแกก่ารลองเป็นอยา่งมาก 
เชน่ แอปเป้ิล มะเขอืเชอรี ่สตอเบอรี ่เมลอ่น กวี ีและลกูแพร เป็นตน้ 

 

 
 
จากนัน้นําทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้เครือ่งสําอางค ์อาหารเสรมิ เครือ่งประดับคณุภาพดทีีร่า้นคา้ปลอดภาษดีวิตีฟ้ร ี
ซ ึง่มสีนิคา้ใหบ้รกิารทกุทา่นเลอืกจับจา่ยใชส้อยในราคาถกูยอ่มเยาวอ์ยา่งมากมายโดยสนิคา้บางประเภทจะไม่
สามารถซือ้ในเมอืงอืน่ของประเทศญีปุ่่ นไดจ้ะเป็นสนิคา้ประจําเมอืงเท่านัน้ นําท่านชอ้ปป้ิงยา่น ชนิไซบาช ิ
ย่านชอ้ปป้ิงชือ่ดังของนคร โอซากา้ ภายในย่านนี้มรีา้นคา้เก่าแก่ปะปนไปกับรา้นคา้อันทันสมัย และสนิคา้
หลากหลายรูปแบบทัง้สําหรับเด็ก และผูใ้หญ่ ซึง่ย่านนี้ถอืว่าเป็นย่านแสงส ีและบันเทงิชัน้นําแห่งหนึง่ของ
นครโอซากา้ อกีทัง้ยงัมรีา้นอาหารทะเลขึน้ชือ่มากมาย ซึง่เสน่หอ์ยา่งหนึง่คอื ทกุรา้นจะประดับประดารา้นของ
ตนดว้ยแสงไฟนอีอนซึง่ดัดทําใหเ้ป็นรปูป ูกุง้ และปลาหมกึ ซึง่นักท่องเทีย่วใหค้วามสนใจและแวะถ่ายรูปกัน
เป็นทีร่ะลกึอยา่งมาก และรา้นคา้ทุกแห่ง จะพยายามสรา้งจุดเด่นใหแ้กร่า้นของตนใหไ้ดม้ากทีส่ดุ เพือ่ดงึดูด
ลกูคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้รกิาร สัญลักษณ์เด่นของยา่นนี้คอื ตกึรูปเครือ่งหมายการคา้ของ  กลูโิกะ ผลติภัณฑข์นม
ชือ่ดังจากญีปุ่่ นน่ันเอง **เพือ่ไมเ่ป็นการเสยีเวลาชอ้ปป้ิงอสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั** 
 

 



 
 

 

   
ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิคันไซเพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับสูก่รุง่เทพฯ 

23.55 น. เหริฟ้าสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอก๊ซ๊  เทีย่วบนิที ่XJ611  
บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
 

วนัทีห่ก     สนามบนิดอนเมอืง - กรงุเทพ 
 
03.55 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 
 
** หากทา่นทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นทําการ 
ออกตั๋วเนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
** ขอขอบพระคณุทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 

 

อตัราคา่บรกิาร 
 

กําหนดการเดนิทาง 
 

 

รายละเอยีดเทีย่วบนิ 

 

ผูใ้หญห่อ้งละ  
2-3 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 
ราคาทวัรไ์ม่

รวมต ัว๋ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

03 - 08 เมษายน 2563 
(วนัจกัร)ี 

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

04 – 09 เมษายน 2563 
(วนัจกัร)ี 

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

12 – 17 เมษายน 2563 
(วนัสงกรานต)์ 

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

13 – 18 เมษายน 2563 
(วนัสงกรานต)์ 

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

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

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

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

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

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

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

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



 
 

 

 บรกิารนํา้ดืม่วนัละ 1 ขวดในวนัทีม่รีายการทอ่งเทีย่ว** 

** ราคาเด็กอายุไมถ่งึ 2 ขวบ 10,000 บาท ** 

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

 
การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 30 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์น

การเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ช่นน ัน้ทางบรษิทัจะไม่คนืมดัจําไม่วา่ดว้ยกรณีใดๆ

ท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดทํ้าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจอง
ทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง  

 

กรุณาชําระมดัจํา ทา่นละ 10,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจําท ัง้หมด เนือ่งจาก
ทางบรษิทัฯ ไดชํ้าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนํีา้มนัทีย่งัมไิดชํ้าระ คา่ทวัรส์ว่นที่

เหลอื กรุณาชําระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 
 

หมายเหต ุ 1. ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 

 2. คา่ทวัรไ์มม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ 

 

** ส ัง่ซือ้ซมิกบัเราสะดวกไมต่อ้งลงทะเบยีนใหยุ้ง่ยาก รอรบัไดเ้ลยทีส่นามบนิ ** 
 

สําหรับซมิอนิเตอรเ์น็ตของ TRUE TRAVEL SIM ASIA สามารถเลน่เน็ตในประเทศโซนเอเชยี ไมว่า่จะเป็น ญีปุ่่ น 
เกาหลใีต ้ฮอ่งกง มาเกา๊ ไตห้วนั จนี สงิคโปร ์พมา่ อนิโดนเีซยี โดยม ีDATA ใหใ้ชง้าน 4GB สามารถใชง้านได ้
ตอ่เนือ่งสงูสดุ 8 วนั หากทา่นใดสนใจส ัง่ซือ้ซมิ สามารถส ัง่ซือ้ไดก้บัทางเจา้หนา้ที ่และชําระเงนิพรอ้มมดัจํา

คา่ทวัร ์หรอืคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 
 

จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะ

ดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมี
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

 
1. ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

2. ส ิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพํ่านกัในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ) 
3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํ่านกัในประเทศญีปุ่่ น (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํ่านกัในประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.   คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น   คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพํานักระยะสัน้ใน

ประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน) **ถา้กรณีทีท่างรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายในการทําวซีา่เพิม่ ท่านละ 
1,700 บาท** 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรดี มนิิ

บารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
 คา่ทปิคนขบัรถ และไกดนํ์าเทีย่วทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

 
เง ือ่นไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชาํระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่สาํรองทีน่ั่ง  

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชาํระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจน
ซีไ่ม่ชําระเงนิ หรือชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้ือว่า

นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร์ ถงึศุกร ์

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 



 
 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสาร

การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกับทาง

บรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ทําเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอื

มอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการให ้
นําเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ําระแลว้ ***ในกรณีทีว่นัเดนิ
ทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั 

2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่าํระแลว้ 

2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่าํระแลว้ทัง้หมด 
ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทีช่าํระแลว้เนือ่งในการเตรยีมการจัดการนําเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ 

การสาํรองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ 

หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร์ ถงึศุกร ์

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  

 

เง ือ่นไขและขอ้กําหนดอืน่ๆ 
1. ทวัรน์ีส้าํหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทวัรน์ีเ้ป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธ
การเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่นการ

เดนิทางสาํหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชาํระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทาง
นอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ คํานําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง 
และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ

ชาํระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 

และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นสาํคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ

ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของ

สมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนีคํ้านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ 
คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นัน้  

 
 

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไม่เกนิ 

1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์

อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีกํ่าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใต ้
ทอ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. ประเทศญีปุ่่ น มกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ีทํ่ามาจากพชื และเนื้อสตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่เนื้อสตัว ์ไสก้รอกฯ 
เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราทีส่งูมาก 

 

 

 




