
 

 

รหสัทวัร ZET1903646 
ทัวรญี่ปุ�น นาโกยา ทาคายามา เกียวโต โอซากา 6 วัน3คนื [XJ] 
ศาลเจาอิเสะ  ถนนโอคาเงะโยโกะโจ  มติซุยเอาทเล็ท  เมืองกิฟุ  ทาคายามา  อิออน   
สะพานนาคะบาชิ  หมูบานชิราคาวาโกะ   เกยีวโต  ทีท่ําการเมืองเกาทาคายามา   
เขตเมืองเกาซันมาชิซึจ ิ ปราสาททอง  เสนทางนักปราชญ  ศาลเจาเฮอัน   
พิธีชงชาญีปุ่�น สวนอนุสรณบัมปาค ุ  ปราสาทโอซากา  ตลาดปลาคโุรมง   
ชมซากุระบริเวณแมน้ําซาไก  ดิวต้ีฟรี   ชินไซบาชิ 
 

 
 
 



 

 

วันแรก  กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง  
 
23.00 น. พรอมกนัทีส่นามบินดอนเมือง ช้ัน 3 ประตหูมายเลข 4 สายการบิน AIRASIA X 

เพ่ือเตรียมตวัเดินทาง และผานขั้นตอนการเช็คอิน 
สายการบิน AIR ASIA X ใชเครื่อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที่น่ัง 
จัดที่น่ังแบบ 3-3-3 มีบรกิารอาหารรอนเสริฟทั้งขาไปและขากลับ 
(น้ําหนักกระเป�า 20 กก./ทาน หากตองการซื้อน้ําหนักเพ่ิม ตองเสียคาใชจาย) 

 
** เน่ืองจากทางสายการบิน AIR ASIA X ในเสนทางนาโกยา เที่ยวบิน XJ638มี การ
ปรับเปลี่ยนเวลาเที่ยวบนิ  
สามารถตรวจสอบเวลาแตละพีเรียตไดตามทายโปรแกรมทัง้น้ีหากทานทีต่องออกตัว๋ภายใน 
(เครื่องบิน ,รถทัวร ,รถไฟ)  
กรณุาสอบถามที่เจาหนาทีทุ่กครัง้กอนทําการออกตั๋ว ** 
 
วันทีส่อง      นาโกยา - ศาลเจาอิเสะ - ถนนโอคาเงะโยโกะโจ - มิตซุยเอาทเล็ท - เมืองกิฟุ 
 
02.15 น. เหิรฟ�าสู สนามบินนาโกยา ประเทศญีปุ่�น โดยเที่ยวบินที ่XJ638 บริการอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่อง 
09.40 น.  เดินทางถึง สนามบินนาโกยา ประเทศญีปุ่�น หลังผานพิธกีารตรวจคนเขาเมอืงเรียบรอย

แลว นําทานเดินทางสู ศาลเจาอิเสะ เปนสถานที่ศักด์ิสิทธิ์ที่ไมมีที่ไหนทดแทนไดสําหรับ
คนญี่ปุ�น ที่น่ีมีผูคนมากมายแวะเวียนกันมาสักการะบูชาตัง้แตกวา 2,000 ปกอน โดย
เปนแหลงศูนยรวมทางจติใจของชาวญ่ีปุ�นมากทีสุ่ดเลยทีเดียว ศาลเจาอิเสะประกอบดวย
ศาลเจากวา 125 แหง โดยมศีาลเจาหลักคือ ในคู (ศาลเจาดานใน) และ เกะคู (ศาลเจา
ดานนอก) ซึง่มีผูคนเดินทางมากราบไหวมากกวา 8 ลานคนตอป   
 



 

 

 
 
หลังจากสักการะสิง่ศกัด์ิสิทธิท์ี่ศาลเจาอิเสะเปนที่เรียบรอย ขามถนนไปไมเพียงกีก่าว จะ
เปนที่ต้ังของ ยานการคา ถนนโอคาเงะโยโกะโจ ถนนคนเดินที่สรางขึ้นในสไตลยอนยุค
ไปในยุคสมัยของเอโดะ  บริเวณถนนสายน้ีนับวาเปนสวรรคของนักชอปนักชมิ ทัง้ของ
คาวของหวาน ที่สวนใหญพอคาแมคาตางจะทาํกันสดๆใหดู ใหชิมกันหนาราน  อีกทัง้
ของฝากและสินคาแฮนดเมดมากมาย สําหรับใครทีช่อบงานคราฟทแนะนําวาไมควร
พลาดอยางยิ่ง  หากมาในชวงวันหยดุบริเวณลานจดัการแสดงดานในจะมีการแสดงโชว
มากมาย เชนโชวการตีกลอง เปนตน 
 

 
 



 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! บรกิารทานดวยเมนู บฟุเฟตปم�งยางยา
กินิค ุ

 
จากน้ันนําทานเดินทางสูนาโกยา เพือ่นําทานชอปปم�งสินคาแบรนดเนมเอาทเล็ท ณ มิตซุย
เอาทเลท็ ซึ่งเอาทเล็ทน้ีเปนสวนหน่ึงของสวนสนุกนางาชิ  มะสปาแลนด มอีาณาเขตบริ
เวฝรกวางขวางมาก  เรียงรายไปดวยรานคากวา 302 ราน อาทิเชน Coach Armani, 
Ralph Lauren, Seigo , Gucci , Longcham , Balenciaga , Michael Kors 
ฯลฯ เพียบพรอมดวยสินคาสําหรับทุกคนต้ังแตสินคาแฟช่ันหญงิชาย และเด็ก จนถึง
อุปกรณกีฬา และสินคาทัว่ไป ซึง่มีสวนลดมากมายสูงสดุถึง 80% นอกจากน้ีภายในหาง 
ยังมศูีนยอาหารขนาดใหญไวคอยบริการนักทองเที่ยวอีกดวย **เพ่ือไมเปนการ
เสียเวลาชอปปم�งอสิระอาหารคํ่าตามอัธยาศยั** 

 

 
 
พักที ่  โรงแรม HASHIMA DAILY HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 
 
วันทีส่าม ชมซากุระบริเวณแมน้ําซาไก - ทาคายามา - หมูบานชิราคาวาโกะ - สะพานนาคะ

บาชิ - ที่ทําการเมืองเกาทาคายามา - เขตเมืองเกาซนัมาชิซึจิ - ออิอน 
 
เชา  บริการอาหารเชา  ณ  หองอาหารของโรงแรม  

นําทาน ชมเทศกาลซากรุะบาน บริเวณแมน้ําซาไก เปนอันดับ 1 ในการชมซากุระใน
เมืองกิฟุ ใหทานไดสัมผัสบรรายากาศของ ซากุระที่บานสะพรัง่ อวดโฉมตลอดสองฝم�ง



 

 

แมน้ํา จํานวนกวา  1200 ตน  แตทัง้น้ีทั้งน้ันซากุระจะบานหรือไม หรือบานมากหรือ
นอยขึ้นอยูกับสภาพอากาศในแตละป โดยปกติซากุระจะเร่ิมบานต้ังแตปลายเดือนมีนาคม 
– ตนเดือนเมษายนของทกุป ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพอากาศในปน้ันๆ  
 

 
  

** ในกรณีที่ดอกซากุระยังไมบานทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัโปรแกรมไปยัง 
ศาลเจา Kogane Shrine ศาลเจาแหงน้ีถกูตั้งขึน้เม่ือป 135 เปนศาลเจาชินโต 
ตั้งอยูที่เมืองกิฟุ ศาลเจาแหงน้ีอยูใกลกลางใจเมืองกิฟุ  สิง่พิเศษสําหรับศาลเจาน้ีคือ
เปนสถานทีท่ี่รบัพลังจากพระเจา ผูคนสวนใหญและชาวเมืองกิฟุจะขอพรจากทีแ่หง
น้ีเพ่ือการโชคดแีละการคาขายที่รํ่ารวย **  

  
จากน้ันนําทานเที่ยวชม เมืองทาคายามา ที่ไดช่ือวา“ลิตเติล้เกียวโต เปนเมอืงขนาดเล็ก
นารักต้ังอยูในหุบเขาที่ยังคงดูแลวดั ศาลเจา แมน้ํา สะพาน ตลาดเชา และบรรยากาศ
แบบเมืองเกียวโตในอดีตไวไดอยางลงตัว นําทานสู “หมูบานชิราคาวะโกะ หมูบานที่
ไดรับเลือกจากองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลกในป ค.ศ.1995 ทานจะไดพบกบับานใน
แบบกสัโชสคึุริ ซึ่งเปนแบบญี่ปุ�นดัง้เดิม ช่ือน้ีไดมาจากคําวา กสัโช ซึ่งแปลวา พนม
มือ ตามรูปแบบของบานทีห่ลงัคาชันถงึ 60 องศา มีลักษณะคลายสองมอืที่พนมเขาหา
กัน ตัวบานมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร และมคีวามกวาง 10 เมตร ซึง่โครงสรางของ



 

 

บานสรางขึ้นโดยไมใชตะปูแมแตตวัเดียว แตยงัคงความแขง็แรงสามารถรองรับหมิะทีต่ก
มาอยางหนักในชวงฤดูหนาวไดดี 

 

 
 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
 

จากน้ันนําทานถายภาพประทับใจกับ สะพานนาคะบาชิ ต้ังอยูที่เมืองทาคายามาในเขตฮิ
ดะของจังหวดักิฟุ ซึง่เมอืงเกาแหงน้ียังคงรักษาบรรยากาศแบบญีปุ่�นด้ังเดิม จนกลายเปน
อีกจดุหมายปลายทางยอดนิยมสําหรับเหลานักทองเที่ยวทีต่องการสมัผัสเสนหแบบ
ญี่ปุ�นๆทามกลางธรรมชาติอันงดงาม สะพานสามารถเหน็ไดอยางโดดเดนจากสีที่แดงเขม 
ทําใหเปนจดุที่สงัเกตไดงาย อีกทัง้สะพานแหงน้ียังถอืเปนสัญลักษณที่สําคัญจดุหน่ึงของ
เมือง โดยเฉพาะชวงกลางถงึปลายเดือนเมษายนที่จะมีซากุระบานสะพร่ังอยูรายลอมตวั
สะพาน จนกลายเปนจุดชมซากรุะยอดนิยมแหงหน่ึงของเมืองทาคายามาเลยทีเดียว 



 

 

 
 

นําทานชมสถานที่สําคัญเมือ่คร้ังอดตี ที่ทาํการเกาเมืองทาคายามา ใชเปนทัง้ทีท่ํางาน 
และที่อยูอาศัยของผูวาราชการจังหวดัฮิดะมาเปนเวลากวา 176 ป ภายใตการปกครอง
ของโชกนุโตกกุาวา  ในสมัยเอะโดะ หรือกวา 300 ปที่แลว เปนทีท่ําการรัฐในยคุเอะโดะ
เพียงแหงเดียวที่ขามพนยุคสมัยมาไดอยางสมบูรณ ซึ่งภายในน้ีประกอบดวยบริเวณไต
สวนพิจารณาคด ีหองขงันักโทษ โรงครัว และหองพักของเจาหนาที่ นําชมความงามของ
เมืองทาคายามา ซึง่ยังคงความเปนบานเมืองแบบญี่ปุ�นด้ังเดมิอยางแทจริง ไมรวมคาเขา
ชมทานละ  430 เยน   
 

 
 



 

 

จากน้ันเดินชม เขตเมืองเกาซันมาชิซึจิ ซึง่เตม็ไปดวยบานเรือน และรานคานารัก ๆ ที่
ยังคงอนุรักษแบบของบานในสมัยเอะโดะกวา 300 ปกอน ใหทานไดเลือกซือ้ของทีร่ะลกึ
พื้นเมืองและเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันนาประทบัใจ ไมวาจะเปนเหลาสาเก ซุปมิโสะชิรุ 
ตุกตาซารุโบะโบะ ซึง่เปนตุกตาตามความเช่ือของคนโบราณสมัยกอน  
 

 
 

 เดินทางมาถงึเขตเมอืงเกาซันมาชิซึจทิั้งที ยานน้ีมีแตของอรอย
อยางแนนอนเมื่อเดินตามไปถนนเร่ือยๆ 2 ขางทางน้ันมีแต
รานอาหารนาทานไปหมดสะทกุราน อากาศหนาวๆกต็องหาอะไร
อุนๆทานกันแกหนาวสกัหนอยสิ่งแรกที่แนะนําน่ันคือ มิทาราชิดังโงะ เปนแป�งขาวเหนียว
ยางเคลือบซอสมิโซะหวาน เปนเมนูที่ใครผานมาทีน่ี่กต็องแวะชิม ไมวาเด็กหรอืผูใหญก็
ตางช่ืนชอ 
 



 

 

 
 อีกหน่ึงเมนูยอดฮิตตลอดการที่พลาดไมไดน่ันก็คอื....ซูชิเน้ือฮิ
ดะ การันตีความอรอยดวยแถวยาวนอกราน ที่รานน้ีเสิรฟเมนูซชิูเน้ือ
วากิวคุณภาพดีระดบั A4-A5 โดยซูชิชุดน้ีประกอบไปดวยขาวปم�น
หนาเน้ือโรยตนหอมและกุนคันมากิ โดยเน้ือถกูปรุงอยางดีดวยเกลือ
ทาเคะซุมหิรือเกลือจากไมไผ ขงิและโชยุ เสิรฟบนขนมเซมเบ ดังน้ันจึงทานไดทั้งหมด 
วินาททีี่เน้ือนุมๆละลายในปากน้ัน บอกไดเลยวาสมกบัที่รอคอยอยางแนนอน! 
 
นําทานอิสระชอปปم�ง ณ หางสรรพสินคาขนาดใหญของนาริตะ หางฯ อิออน จสัโก  ซื้อ
ของฝากกอนกลับ อาทิ ขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไม และ หากทานใดหลงไหลในรสชาดของคิ
ทแคทชาเขียวสามารถหาซ้ือไดทีน่ี่ไดเลย  **เพ่ือไมเปนการเสียเวลาชอปปم�งอิสระ
อาหารคํ่าตามอัธยาศัย** 

พักที ่  โรงแรม HASHIMA DAILY HOTEL หรอืระดบัเดียวกนั 
 
วันทีส่ี ่ เกียวโต - เสนทางนักปราชญ - ศาลเจาเฮอัน - พิธชีงชาญี่ปุ�น - ปราสาททอง - โอ
ซากา 
 
เชา  บริการอาหารเชา  ณ  หองอาหารของโรงแรม 

จากนน้ันนําทานเดินทางสู เมืองเกียวโต ซึ่งเปนเมืองหลวงเกาของญี่ปุ�น มีช่ือเสียงโดงดงั
ไปทัว่โลกในเร่ืองวัดและศาลเจา เกียวโตเปนศูนยกลางการปกครองและวัฒนธรรมมากวา 
1,100ป มีอาณาเขตต้ังแตบริเวณตะวันออกเฉียงใตจดตะวันตกเฉียงเหนือในตอนกลาง



 

 

และเหนือของภมูิภาคคันไซทาํใหมีลักษณะทางภมูิศาสตร4ประการ ไดแกชายฝم�งทรงฟน
ใบเลื่อยรอบอาวไมสึรุทางตะวันออกเฉียงเหนือ,ภูเขาทันบะตรงใจกลาง,ที่ราบลุมเกียวโต
ทางตะวันออกเฉียงใตและทีร่าบลุมยามาชิโระ  นําทานเดินทางสู ทางเดินนักปราชญ ซึง่
ถือวาเปนอีกหน่ึงจดุชมซากุระที่สวยที่สุดในเมอืงเกียวโต ถนนแหงน้ีในอดีตมีนักปราชญที่
มีช่ือเสียงในชวงศตวรรษที่ 20 ไดมาเดินสงบจิตใจทีถ่นนสายน้ีเพือ่ทําใหเกิดสมาธิ จงึทาํ
ใหเปนทีม่าของช่ือทางเดินนักปราชญ ถนนแหงน้ีมตีนซากรุะมากถึง 500 ตนตลอดริม
คลอง ยามเมื่อดอกซากุระบานพรอมกนัทกุทานสามารถชมอุโมงคซากุระที่บานสะพร่ัง 
โดยปกติแลวจะบานในชวงเดือนเมษายนของทุกป ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพอากาศ 

 

 
 
** ในกรณีที่ดอกซากุระยังไมบานทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัโปรแกรมไปยัง 
ศาลเจาฟูชิมิอินาริ ที่สถิตของพระแมโพสภ เทพเจาที่เปนทีนั่บถอืย่ิงของประชาชน
ที่มาสกัการะขอพร ใหมีความเปนอยูอุดมสมบูรณของเรื่องพืชพรรณธญัญาหาร นํา
ทานสกัการะ พระแมโพสภ และเทพจิง้จอกที่ชาวญีปุ่�นช่ือวาเปน ทูตสวรรค ผูคอย
นําขาวสารจากสรวงสวรรคลงมายังโลกมนุษย ทานจะไดตื่นตากบัรูปปم�นของเทพ
จิ้งจอก ที่มีจํานวนมากมาย **  
 



 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! บรกิารทานดวยเมนู บฟุเฟ�ตชาบสููตร
ตนตําหรบั 

 
จากน้ันเดินทางสู ศาลเจาเฮอัน หรือศาลเจาเฮอันจงิงุ ศาลเจาเฮอันสรางในป 1895 
เน่ืองในโอกาสที่นครเกียวโตมอีายคุรบ 1,100 ป โดยอุทศิถวายแดจักรพรรดิองคแรก
และองคสดุทายของเกียวโต ตัวศาลเจาถอดแบบมาจากพระราชวงัหลวงที่สรางขึ้นเมื่อ 
ค.ศ. 794 และวอดลงเพราะอัคคีภัยในป 1227 เปนสถาปตยกรรมแบบเฮอันซ่ึงไดรับ
อิทธิพลจากจีน ศาลเจาในลัทธิชินโตก็เปลี่ยนมาสรางตามแบบวัดในพุทธศาสนา จากที่
เคยทิง้เน้ือไมไวใหมีสตีามธรรมชาติกห็ันมาทาสีเปนคร้ังแรกเมือ่กาวผานประตูศาลเจา
เขาไป จะพบภาพจาํลองของพระราชวงัโบราณที่ยอสวนลงมาเหลอืสองในสาม มีลานหิน
กรวดสขีาวอันกวางขวางทอดตรงไปยังวิหารใหญไดโงะคุเด็ง (ถาเปนวังจรงิๆ น่ีกคื็อที่วา
ราชการทั้งหลายทัง้ปวง) ซึง่มีเจดียพยัคฆขาวขนาบอยูทางตะวันออกและตะวันตก ประตู
ดานซายของวิหารจะเปดออกสูสวนแบบเฮอันที่ออกแบบมาใหใชลองเรือและเดินเลนได
ดวยสะพานแบบจีน บึงน้ําใสและบันไดมงักร ไมรวมคาเขาชมสวน 600 เยน 

 

 
 
นําทานเปดประสบการณใหมกบั พิธีชงชาญีปุ่�น ซึง่เปนเอกลกัษณของประเทศญี่ปุ�นวา
ดวยการใชเวลาอยางสุนทรีย ดวยการด่ืมและการชงชาผงสีเขียวหรือมทัฉะ นับต้ังแต
ประมาณศตวรรษที่ 14 ตนฉบับของพิธชีงชา และใหทานไดสมัผัสกับบรรยากาศของการ
จําลองเร่ืองราวเกี่ยวการพบปะกันในวงสงัคมเกี่ยวกับการด่ืมและชงชาที่ไดแพรหลายใน
บรรดาชนช้ันสูงในประเทศญี่ปุ�น จากน้ันอิสระใหทานไดเลือกซื้อของที่ระลกึตามอัธยาศัย 



 

 

นําทานชม วัดคินคะคุจิ หรือ ปราสาททอง สรางโดยโชกุน อาชิคางะ โยชิมิสึ เพือ่เปน
สถานทีพ่ักผอน ตอมาบุตรชายของทานไดดัดแปลงใหเปนวดั แตปราสาทเดิมไดถกูไฟ
ไหมในป พ.ศ.2493 และสรางขึน้ใหมเมื่อป พ.ศ.2498 ปราสาทโดยรอบปดดวย
ทองคําเปลวอยางสวยงาม ใหทานไดดืม่ด่ํากับความสะอาดใสของสระน้ําที่สามารถ
สะทอนใหเห็นภาพตัวปราสาทไดอยางงดงาม 
 

 
 

มาเที่ยวปราสาททอง สถานที่ยอดฮติในการตูนเร่ืองดัง อิค
คิวซงั ทั้งทีจะพลาดกับเมนูของหวานทานเลนยอดฮิตของปราสาท
ทองไดยงัไงกันแนะนําซอฟทครีมจากราน Kinkaku Soft Ice 
Cream ซึ่งตัวซอฟทครีมน้ันจะเปนรสชาเขียว เน้ือครีมเนียนนุม
ละมุนลิ้น ทํามาจากผงชาเขียวแทๆ ตนตาํรับของญี่ปุ�น ขางในโคนใสแป�งโมจิเพือ่เพิ่ม
ความนุมนวลการในล้ิมรส และเพิม่ถั่วแดงหวานที่ใหรสชาดเขากันดีกบัชาเขียวกอนจะหุม
ดวยแผนทองคําที่ผลติโดยฝมือชางทํากระดาษวาชิสไตลญีปุ่�น 
 

คํ่า  อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย ณ เกียวโต สแตช่ัน เพ่ือ
ความสะดวกในการเดินทาง โดยในบริเวณจุดพักรถมี
รานอาหารมากมายหลากหลายใหทานไดเลือกซื้อ
รับประทานไมวาจะเปนขาวหนาหมูทอดทงคัตส ึทอด
ดวยไฟออนๆ เน้ือหมูนุมๆดานในหอดวยแป�งฟฟู�อง
ทอดออกมาไดสีเหลืองนวล กรอบ ราดดวยซอสเขมขน ชวนใหลิ้มรสหรือจะเลือก



 

 

รับประทานราเมนตนตํารบัของแทจากญี่ปุ�นน้ําซปุใส แตรสชาติเขมขนเขาถึงรส
เครื่องเทศตนตํารับของญีปุ่�น เพ่ิมเติมดวยเสนอูดงเหนียวนุม และเน้ือหมูช้ินใหญที่
พิถพิีถันในการแลช้ินเน้ือหมูออกมาใหสวยงามใหรสชาติสัมผัสลิน้ไดดีเย่ียม 

 
พักที ่  โรงแรม WBF OSAKA HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 
 
วันทีห่า       ปราสาทโอซากา - สวนอนุสรณบัมปาค ุ- ตลาดปลาคุโรมง - ดวิตีฟ้รี - ชินไซบาชิ 

- สนามบินคันไซ 
 
เชา  บริการอาหารเชา  ณ  หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางชมบริเวณโดยรอบของ ปราสาทโอซากา ซึ่งถือไดวาเปนสัญลกัษณของ
เมือง สัมผัสความยิง่ใหญและชมนิทรรศการทีจ่ัดแสดงอยูภายใน ซึ่งเลาถงึความเปนมา
ของปราสาท รวมทัง้ประวติัและขาวของเคร่ืองใช ตางๆของโชกุน ฮิเดโยชิโตโยโตม ิผูมี
คําสัง่ใหกอสรางปราสาทแหงน้ี ไมรวมคาเขาปราสาท 540 เยน 
 

 
 

** ในกรณีเดนิทางในชวงปลายเดือน มี.ค.-ตนเดือน เม.ย. ทานจะไดสัมผัส
บรรยากาศซากรุะบานทีบ่านสะพรั่งรอบปราสาทโอซากา ซึ่งปราสาทโอซากา ถือได



 

 

วาเปน 1 ใน 10 อันดบัของสถานทีช่มซากุระบานของญีปุ่�น ทั้งน้ีขึน้อยูกบัสภาพ
อากาศชวงน้ันๆ ** 
 
นําทุกทานเดินทางสู สวนอนุสรณบัมปาคุ อดตีสวนแหงน้ีเคยใชเปนสถานที่จดังาน 
World Expo ในป 1970 ปจจบัุนสวนแหงน้ีเปนสวนสาธารณะขนาดใหญ ซึ่งภายใน
สวนมตีนไมนานาพันธุ ในชวงฤดูใบไมผลขิองทุกปสวนแหงน้ียงัเปนอีกหน่ึงจดุชมซากุระที่
สวยงามอีกหน่ึงแหงของเมืองโอซากาอีกดวย ภายในสวนปลูกตนซากุระมากกวา 5,000 
ตน ทัง้น้ีขึ้นอยูสภาพอากาศในปน้ันๆ อีกดวย 

 

 
 
** ในกรณีที่ดอกซากุระยังไมบานทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัโปรแกรมนํา
ทานชม ศาลเจาสุมิโยชิไทฉะ เปนศาลเจาทีถู่กสรางขึน้ตัง้แตศตวรรตที่ 3 เรียกวา
เปนอีกหนึ่งศาลเจาที่เกาแกมากทีสุ่ดแหงหนึ่งของญี่ปุ�นเลยกว็าได ถกูสรางดวย
รูปแบบทีเ่รียกวา สุมิโยชิ-ซึครุิ ที่จะมีหลังคาแบบทรงตรงๆ ตางจากที่อื่นที่ จาก
ความตางและความเกาแกน้ีที่ทาํใหศาลเจาแหงน้ีมีช่ือเสียงมากๆในญี่ปุ�น **  

 
เที่ยง  อิสระอาหารกลางวันตามอธัยาศัย 
 

นําทานเดินทางสู ตลาดปลาคุโรมง เปนตลาดทีม่ีช่ือเสียงและเกาแกมากที่สดุแหงหน่ึง
ของเมืองโอซากา จนไดรับสมญานามวาเปน ครัวของโอซากากันเลยทีเดียว มีบรรยากาศ
ภายในเปนทางเดิน Arcade เล็กๆทอดยาวประมาณ 600 เมตร 2 ขางทางจะเต็มไป



 

 

ดวยรานคาตางๆกวา 160 รานคา ขายทั้งของสด และแบบพรอมทาน มขีองกินเลนและ
อาหารพื้นเมืองมากมายหลายชนิดใหไดชิมกัน ของที่ขายสวนภายในตลาดคุโรมงจะเปน
ของสด โดยเฉพาะอาหารทะเล เน้ือ และผักตางๆ รานอาหารตางๆภายในตลาดจึงเนน
ขายอาหารทะเลกัน ทัง้แบบสดๆ เชน ซาชิมิ ซูชิ และหอยนางรม และแบบปรุงสุก เชน 
ปลาไหลยาง ปลาหมึกยาง หอยเชลยาง กุงเทมปุระ เปนตน นอกจากน้ีก็จะเปนพวกผลไม
ตางๆตามฤดกูาลของญี่ปุ�นที่ควรคาแกการลองเปนอยางมาก เชน แอปเปم�ล มะเขือเชอร่ี 
สตอเบอร่ี เมลอน กีวี และลูกแพร เปนตน 

 

 
 
จากน้ันนําทานชอปปم�งสินคาเคร่ืองสําอางค อาหารเสริม เคร่ืองประดบัคุณภาพดีที่รานคา
ปลอดภาษีดิวตีฟ้ร ีซึ่งมีสินคาใหบริการทุกทานเลือกจับจายใชสอยในราคาถกูยอมเยาว
อยางมากมายโดยสนิคาบางประเภทจะไมสามารถซือ้ในเมอืงอ่ืนของประเทศญี่ปุ�นไดจะ
เปนสินคาประจาํเมืองเทาน้ัน  นําทานชอปปم�งยาน ชินไซบาชิ ยานชอปปم�งช่ือดงัของนคร 
โอซากา ภายในยานน้ีมีรานคาเกาแกปะปนไปกับรานคาอันทนัสมัย และสินคา
หลากหลายรูปแบบทั้งสําหรับเด็ก และผูใหญ ซึ่งยานน้ีถือวาเปนยานแสงสี และบันเทิงช้ัน
นําแหงหน่ึงของนครโอซากา อีกทั้งยงัมีรานอาหารทะเลขึ้นช่ือมากมาย ซึ่งเสนหอยางหน่ึง
คือ ทุกรานจะประดบัประดารานของตนดวยแสงไฟนีออนซึง่ดัดทําใหเปนรูปปู กุง และ
ปลาหมึก ซึ่งนักทองเที่ยวใหความสนใจและแวะถายรูปกันเปนที่ระลึกอยางมาก และ
รานคาทกุแหง จะพยายามสรางจดุเดนใหแกรานของตนใหไดมากที่สุด เพื่อดึงดดูลกูคา
ใหเขามาใชบริการ สัญลักษณเดนของยานน้ีคือ ตกึรูปเคร่ืองหมายการคาของ  กูลิโกะ 
ผลิตภัณฑขนมช่ือดงัจากญี่ปุ�นน่ันเอง **เพ่ือไมเปนการเสียเวลาชอปปم�งอิสระอาหารคํ่า
ตามอัธยาศัย** 



 

 

 

 
   

ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูสนามบินคันไซเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ 
23.55 น. เหิรฟ�าสู กรงุเทพฯ โดยสายการบินไทยแอรเอเชียเอกซ  เที่ยวบนิที ่XJ611  

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 
 

วันทีห่ก     สนามบนิดอนเมือง - กรงุเทพ 
 
03.55 น. ถึงสนามบินดอนเมอืง โดยสวัสดิภาพ 
 
** หากทานทีต่องออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทกุคร้ังกอนทาํ 
การออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบ 
ลวงหนา ** 

** ขอขอบพระคุณที่เลอืกใชบริการ ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ 
 

 
กําหนดการเดนิทาง 
 

 
รายละเอียดเที่ยวบิน 

 
ผูใหญหองละ  
2-3 ทาน 

พักเดี่ยวเพ่ิม ราคาทัวรไม
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 29,999 8,000 19,999 



 

 

KIX-DMK  XJ611  23.55 - 
03.55 (+1) 

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 
(วนัจักร)ี 

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 
(วันสงกรานต) 

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 
(วันสงกรานต) 

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 – 27,999 8,000 17,999 



 

 

07.45 
KIX-DMK  XJ611  23.55 - 
03.55 (+1) 

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 

 
 บรกิารน้ําดื่มวนัละ 1 ขวดในวนัที่มีรายการทองเที่ยว** 
** ราคาเดก็อายุไมถงึ 2 ขวบ 10,000 บาท ** 
***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทปิคนขับรถ และไกดนําเที่ยวทานละ 1,500 บาท /ทริป/ตอ
ทาน*** 
 
การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 30 ทานขึน้ไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวน
ดังกลาว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรอืเปลี่ยนแปลงราคา 
ในกรณียกเลิกการเดนิทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทาน้ัน ไมเชนน้ันทางบริษทัจะไม
คืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆทัง้สิน้ เพราะวาทางบรษัิทไดทําการจายคาตั๋วไปใหกับการสายการ
บินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถีถ่วนกอนการจองทัวรทกุครัง้ เพ่ือประโยชนแกตัวทาน
เอง  
 
กรณุาชาํระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ใน
การคนืมัดจําทั้งหมด เน่ืองจากทางบรษัิทฯ ไดชําระคาตัว๋เครื่องบินเต็มใบใหกับสายการบินเปนที่
เรียบรอย ยกเวนคาภาษีน้ํามันที่ยังมิไดชําระ คาทัวรสวนที่เหลือ กรณุาชําระ 21 วันกอนการ
เดินทาง 



 

 

 
หมายเหต ุ 1. ตั๋วเม่ือออกแลว ไมสามารถรฟีนดได อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบนิ 
 2. คาทัวรไมมีราคาเดก็ เน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ัน 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

** สั่งซื้อซิมกบัเราสะดวกไมตองลงทะเบียนใหยุงยาก รอรับไดเลยที่สนามบิน ** 
 
สําหรับซิมอินเตอรเน็ตของ TRUE TRAVEL SIM ASIA สามารถเลนเน็ตในประเทศโซนเอเชีย ไมวา
จะเปน ญีปุ่�น เกาหลีใต ฮองกง มาเกา ไตหวัน จีน สิงคโปร พมา อนิโดนีเซีย โดยมี DATA ใหใช
งาน 4GB สามารถใชงานไดตอเน่ืองสูงสดุ 8 วัน หากทานใดสนใจสั่งซื้อซิม สามารถสั่งซือ้ไดกบั
ทางเจาหนาที ่และชําระเงินพรอมมัดจําคาทัวร หรือคาทัวรสวนที่เหลือ 
 
จากมาตรการยกเวนวซีาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวตัถปุระสงคเพ่ือการทองเที่ยว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตองย่ืน
เอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคณุสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น* ดังตอไปน้ี 
 
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ�น ทางทวัรจัดเตรียมให 
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น
ได (เชน เงนิสด บตัรเครดติ) 
3. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (เชน คนรูจกั โรงแรม และ
อื่นๆ) ทางทัวรจัดเตรียมให 
4. กําหนดการเดินทางระหวางทีพํ่านักในประเทศญี่ปุ�น ทางทัวรจัดเตรียมให 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับ พรอมคณะ     คาภาษีสนามบินทกุแหงทีม่ ี
 คาน้ําหนักกระเป�าสมัภาระทานละไมเกิน 20 กก.   คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ 
 คาที่พกัตามที่ระบุในรายการ พกัหองละ 2 ทาน   คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ  
 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ     คาจางมคัคุเทศกคอยบริการตลอด
การเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 
อตัราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญีปุ่�น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญีปุ่�นใหกับคน
ไทย ผูที่ประสงคจะพาํนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน) **ถากรณีทีท่างรัฐบาลประกาศให
กลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพิม่ ทานละ 1,700 บาท** 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพท
ทางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มนิิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเคร่ืองด่ืมที่สัง่เพิม่นอกเหนือ
รายการ (กรณุาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 
 คาทิปคนขับรถ และไกดนําเที่ยวทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอทาน 



 

 

 คาภาษีมูลคาเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ที่จาย 3% 
 
 
เงื่อนไขการชําระคาบริการ 
1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินมดัจําเปนเงินจํานวน 10,000 บาทตอทานเพือ่สํารองที่

น่ัง  
2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทัง้หมดกอนวันเดินทางอยางนอย 

21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกาํหนด รวมถงึ
กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธกิาร
เดินทางในทวัรน้ันๆ 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษทัเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทาํในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดงัน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 
14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยดุนักขตัฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถอืวาเปน
วันหยดุทาํการของทางบริษทั 
 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง 

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ี(ผูมีช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรอืเดินทางมาเซ็น
เอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลาย
ลักษณอักษร ทางบริษทัไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตองการขอรับเงนิคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ี (ผูมีช่ือ
ในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัท
อยางใดอยางหน่ึงเพื่อทาํเร่ืองขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐาน
ประกอบการมอบอํานาจ หลกัฐานการชําระเงนิคาบริการตางๆ และหนาสมดุบัญชีธนาคารที่
ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงือ่นไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี 
2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่

ชําระแลว ***ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลกิการเดินทาง
ไมนอยกวา 30 วัน 

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่
ชําระแลว 

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคนืเงินคาบริการที่ชําระแลวทัง้หมด 



 

 

ทั้งน้ี ทางบริษทัจะหกัคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการ
จัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสาํรองทีน่ั่งต๋ัวเคร่ืองบิน การจองที่พกัฯลฯ 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมดัจําหรือซือ้ขาดแบบมีเงือ่นไข หรือเที่ยวบนิเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไม
มีการคืนเงินมดัจําหรือคาบริการทั้งหมด   

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษทัเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทาํในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดงัน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 
14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยดุนักขตัฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถอืวาเปน
วันหยดุทาํการของทางบริษทั 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถงึ 15 คน  
 
เงือ่นไขและขอกําหนดอื่นๆ 

1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวตัถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวา

บางสวนหรือทัง้หมด หรือถกูปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงนิ
คาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลกิการเดินทางในกรณีที่มนัีกทองเที่ยวรวมเดนิทางนอยกวา 
15 ทาน โดยจะแจงใหกบันักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการ
เดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศทีม่ีวี
ซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการทีม่ีนักทองเที่ยวรวม
เดินทางนอยกวาทีท่างบริษทักาํหนดเพื่อใหคณะเดินทางได  ทางเรายนิดีที่จะใหบริการตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผดิชอบคาเสียหายจากความผดิพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คํา
นําหนาช่ือ เลขที่หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพือ่ใชในการจองต๋ัวเคร่ืองบิน ในกรณีที่นักทองเทีย่ว
หรือเอเจนซ่ีมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมดัจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให
สอดคลองกับสถานการณ ภมูิอากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทัง้น้ี 
บริษัทจะคํานึงถงึความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผดิชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของ
นักทองเที่ยวทีม่ิไดเกิดจากความผดิของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยดุ
งาน การปฏวิติั  อุบัติเหต ุความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลาชา 
เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสดุวิสัยอ่ืน เปนตน 



 

 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา 
ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิม่ขึ้น ในกรณีทีม่กีารเปลี่ยนแปลง
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาต๋ัวเคร่ืองบิน คาภาษีเช้ือเพลงิ คาประกันภัยสายการบิน 
การเปล่ียนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษทั ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  
เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมอํีานาจของบริษทักํากับเทาน้ัน  

 
 
ขอแนะนํากอนการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําตดิตัวขึ้นเคร่ืองบิน ตองมีขนาดบรรจภุัณฑไมเกิน 100 
มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกันทกุช้ินไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถงุพลาสติกใสซ่ึงมีซปิล็อคปด
สนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาทีต่รวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 
1 ใบเทาน้ัน ถาสิง่ของดังกลาวมีขนาดบรรจุภณัฑมากกวาทีก่ําหนดจะตองใสกระเป�าใบใหญและฝาก
เจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน  
2. สิง่ของทีม่ีลักษณะคลายกับอาวธุ เชน กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใส
กระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน  
3. ประเทศญี่ปุ�น มกีฎหมายหามนําผลติภัณฑที่ทํามาจากพืช และเน้ือสัตวทกุชนิดเขาประเทศ เชน ผัก 
ผลไมสด  ไข เน้ือสตัว ไสกรอกฯ เพือ่เปนการป�องกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลาน้ี หากเจาหนาที่
ตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราที่สูงมาก 
 
 
 


