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วนัแรก  กรุงเทพฯ - สนามบนิดอนเมอืง  

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

ผา่นข ัน้ตอนการเช็คอนิ 
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สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ท ีน่ ัง่ 
จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 มบีรกิารอาหารรอ้นเสริฟ์ท ัง้ขาไปและขากลบั 

(น า้หนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 

 
** เนือ่งจากทางสายการบนิ AIR ASIA X ในเสน้ทางนาโกยา่ เทีย่วบนิ XJ638ม ีการปรบัเปลีย่นเวลาเทีย่วบนิ  

สามารถตรวจสอบเวลาแตล่ะพเีรยีตไดต้ามทา้ยโปรแกรมท ัง้นีห้ากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ)  
กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋ ** 

 

วนัทีส่อง       นาโกยา่ - ศาลเจา้อเิสะ - ถนนโอคาเงะโยโกะโจ - มติซุยเอา้ทเ์ล็ท - เมอืงกฟิ ุ

 
02.15 น. เหริฟ้าสู ่สนามบนินาโกยา่ ประเทศญีปุ่่น โดยเทีย่วบนิที ่XJ638 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
09.40 น.  เดนิทางถงึ สนามบนินาโกยา่ ประเทศญีปุ่่ น หลังผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ น าท่านเดนิทางสู ่ศาล

เจา้อเิสะ เป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิท์ี่ไม่มีทีไ่หนทดแทนไดส้ าหรับคนญีปุ่่น ที่นี่มีผูค้นมากมายแวะเวียนกันมาสักการะบูชา
ตัง้แต่กว่า 2,000 ปีก่อน โดยเป็นแหล่งศูนย์รวมทางจติใจของชาวญีปุ่่นมากทีส่ดุเลยทเีดยีว ศาลเจา้อเิสะประกอบดว้ย

ศาลเจา้กว่า 125 แห่ง โดยมศีาลเจา้หลักคอื ในคู (ศาลเจา้ดา้นใน) และ เกะคู (ศาลเจา้ดา้นนอก) ซึง่มผีูค้นเดนิทางมา
กราบไหวม้ากกว่า 8 ลา้นคนต่อปี   
 

 
 
หลังจากสักการะสิง่ศักดิส์ทิธิท์ีศ่าลเจา้อเิสะเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ขา้มถนนไปไม่เพยีงกี่กา้ว จะเป็นทีต่ัง้ของ ย่านการคา้ ถนน
โอคาเงะโยโกะโจ ถนนคนเดนิที่สรา้งขึน้ในสไตลย์อ้นยุคไปในยุคสมัยของเอโดะ  บรเิวณถนนสายนี้นับว่าเป็นสวรรค์

ของนักชอ้ปนักชมิ ทัง้ของคาวของหวาน ทีส่ว่นใหญ่พ่อคา้แม่คา้ต่างจะท ากันสดๆใหดู้ ใหช้มิกันหนา้รา้น  อกีทัง้ของฝาก
และสนิคา้แฮนดเ์มดมากมาย ส าหรับใครทีช่อบงานคราฟทแ์นะน าว่าไม่ควรพลาดอย่างยิง่  หากมาในชว่งวันหยุดบรเิวณ
ลานจัดการแสดงดา้นในจะมกีารแสดงโชวม์ากมาย เชน่โชวก์ารตกีลอง เป็นตน้ 
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เท ีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนู บุฟเฟต์

ป้ิงยา่งยากนิคิุ 
 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่นาโกย่า เพื่อน าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนด์เนมเอา้ท์
เล็ท ณ มติซุยเอ้าทเ์ล็ท ซึ่งเอาท์เล็ทนี้เป็นส่วนหนึ่งของสวนสนุกนางาชิ  
มะสปาแลนด์ มีอาณาเขตบรเิวฝรกวา้งขวางมาก  เรียงรายไปดว้ยรา้นคา้กว่า 
302 ร ้า น  อ า ทิ เ ช่ น  Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo , Gucci , 
Longcham , Balenciaga , Michael Kors ฯลฯ เพยีบพรอ้มดว้ยสนิคา้ส าหรับทุกคนตัง้แต่สนิคา้แฟช่ันหญงิชาย และเดก็ 
จนถงึอุปกรณ์กฬีา และสนิคา้ทัว่ไป ซึง่มสีว่นลดมากมายสงูสดุถงึ 80% นอกจากนี้ภายในหา้ง ยังมศีูนยอ์าหารขนาดใหญ่
ไวค้อยบรกิารนักท่องเทีย่วอกีดว้ย **เพือ่ไมเ่ป็นการเสยีเวลาชอ้ปป้ิงอสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั** 

 

 
 
พกัที ่  โรงแรม HASHIMA DAILY HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีส่าม ชมซากุระบรเิวณแมน่ า้ซาไก - ทาคายามา่ - หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ - สะพานนาคะบาช ิ- ทีท่ าการเมอืงเกา่ทา
คายามา่ - เขตเมอืงเกา่ซนัมาชซิจึ ิ- ออิอน 
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เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่าน ชมเทศกาลซากุระบาน บรเิวณแมน่ า้ซาไก เป็นอันดับ 1 ในการชมซากรุะในเมอืงกฟิ ุใหท้่านไดส้ัมผัสบรรา
ยากาศของ ซากุระทีบ่านสะพร ัง่ อวดโฉมตลอดสองฝ่ังแม่น ้า จ านวนกว่า  1200 ตน้  แต่ทัง้นี้ทัง้นั้นซากุระจะบาน
หรอืไม่ หรอืบานมากหรอืนอ้ยขึน้อยู่กับสภาพอากาศในแต่ละปี โดยปกตซิากรุะจะเริม่บานตัง้แต่ปลายเดอืนมนีาคม – ตน้
เดอืนเมษายนของทุกปี ทัง้นี้ขึน้อยู่กับสภาพอากาศในปีนัน้ๆ  
 

 
  

** ในกรณีทีด่อกซากุระยงัไม่บานทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัโปรแกรมไปยงั ศาลเจ้า Kogane 
Shrine ศาลเจา้แห่งนีถู้กต ัง้ขึน้เมือ่ปี 135 เป็นศาลเจา้ชนิโต ต ัง้อยู่ท ีเ่มอืงกฟิุ ศาลเจา้แห่งนีอ้ยูใ่กลก้ลางใจ
เมอืงกฟิุ  ส ิง่พเิศษส าหรบัศาลเจา้นีค้อืเป็นสถานทีท่ ีร่บัพลงัจากพระเจา้ ผูค้นสว่นใหญแ่ละชาวเมอืงกฟิุจะขอ
พรจากทีแ่หง่นีเ้พือ่การโชคดแีละการคา้ขายทีร่ า่รวย **  

  
จากนัน้น าท่านเทีย่วชม เมอืงทาคายามา่ ทีไ่ดช้ือ่ว่า“ลติเติล้เกยีวโต เป็นเมอืงขนาดเล็กน่ารักตัง้อยู่ในหุบเขาที่ยังคง
ดูแลวัด ศาลเจา้ แม่น ้า สะพาน ตลาดเชา้ และบรรยากาศแบบเมอืงเกยีวโตในอดตีไวไ้ดอ้ย่างลงตวั น าท่านสู ่“หมูบ่า้นชิ

ราคาวะโกะ หมู่บา้นที่ไดร้ับเลือกจากองค์การยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995 ท่านจะไดพ้บกบับา้นใน
แบบกสัโชสคึุร ิซึง่เป็นแบบญีปุ่่ นด ัง้เดมิ ชือ่นีไ้ดม้าจากค าว่า กสัโช ซึง่แปลว่า พนมมอื ตามรูปแบบของบา้นที่
หลังคาชันถงึ 60 องศา มีลักษณะคลา้ยสองมือทีพ่นมเขา้หากัน ตัวบา้นมีความยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกวา้ง 
10 เมตร ซึง่โครงสรา้งของบา้นสรา้งขึน้โดยไม่ใชต้ะปูแมแ้ต่ตัวเดยีว แต่ยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหมิะทีต่กมา
อย่างหนักในชว่งฤดูหนาวไดด้ ี
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เท ีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 

จากนัน้น าท่านถ่ายภาพประทับใจกับ สะพานนาคะบาช ิตัง้อยู่ทีเ่มอืงทาคายาม่าในเขตฮดิะของจังหวัดกฟิ ุซึง่เมอืงเกา่

แห่งนี้ยังคงรักษาบรรยากาศแบบญีปุ่่นดัง้เดมิ จนกลายเป็นอกีจุดหมายปลายทางยอดนยิมส าหรับเหล่านักท่องเทีย่วที่

ตอ้งการสัมผัสเสนห่แ์บบญีปุ่่นๆท่ามกลางธรรมชาตอิันงดงาม สะพานสามารถเห็นไดอ้ย่างโดดเด่นจากสทีีแ่ดงเขม้ ท าให ้

เป็นจุดทีส่ังเกตไดง้่าย อกีทัง้สะพานแห่งนี้ยังถอืเป็นสัญลักษณ์ทีส่ าคัญจุดหนึง่ของเมอืง โดยเฉพาะชว่งกลางถงึปลาย

เดอืนเมษายนทีจ่ะมซีากรุะบานสะพรั่งอยู่รายลอ้มตัวสะพาน จนกลายเป็นจุดชมซากรุะยอดนยิมแห่งหนึง่ของเมอืงทาคา

ยาม่าเลยทเีดยีว 

 
 

น าท่านชมสถานทีส่ าคัญเมือ่ครัง้อดตี ทีท่ าการเกา่เมอืงทาคายามา่ ใชเ้ป็นทัง้ทีท่ างาน และทีอ่ยู่อาศัยของผูว่้าราชการ
จังหวัดฮดิะมาเป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกนุโตกกุาว่า  ในสมัยเอะโดะ หรอืกว่า 300 ปีทีแ่ลว้ เป็นที่
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ท าการรัฐในยุคเอะโดะเพียงแห่งเดียวที่ขา้มพน้ยุคสมัยมาไดอ้ย่างสมบูรณ์ ซึ่งภายในนี้ประกอบดว้ยบรเิวณไต่สวน
พจิารณาคด ีหอ้งขังนักโทษ โรงครัว และหอ้งพักของเจา้หนา้ที่ น าชมความงามของเมอืงทาคายาม่า ซึง่ยังคงความเป็น
บา้นเมอืงแบบญีปุ่่นดัง้เดมิอย่างแทจ้รงิ ไมร่วมคา่เขา้ชมทา่นละ  430 เยน   
 

 
 

จากนั้นเดนิชม เขตเมอืงเก่าซนัมาชซิจึ ิซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรือน และรา้นคา้น่ารัก ๆ  ที่ยังคงอนุรักษ์แบบของบา้นใน
สมัยเอะโดะกว่า 300 ปีกอ่น ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึพืน้เมอืงและเก็บเกีย่วบรรยากาศอันน่าประทับใจ ไม่ว่าจะเป็น
เหลา้สาเก ซปุมโิสะชรุิ ตุ๊กตาซารุโบะโบะ ซึง่เป็นตุ๊กตาตามความเชือ่ของคนโบราณสมัยกอ่น  
 

 
 

 เดนิทางมาถงึเขตเมอืงเกา่ซันมาชซิจึทิัง้ท ีย่านนี้มแีต่ของอร่อยอย่างแน่นอนเมือ่เดนิ
ตามไปถนนเรื่อยๆ 2 ขา้งทางนั้นมีแตรา้นอาหารน่าทานไปหมดสะทุกรา้น อากาศหนาวๆก็
ตอ้งหาอะไรอุ่นๆทานกันแกห้นาวสักหน่อยสิง่แรกทีแ่นะน าน่ันคือ มทิาราชดิงัโงะ เป็นแป้ง

ขา้วเหนียวย่างเคลอืบซอสมโิซะหวาน เป็นเมนูที่ใครผ่านมาที่นี่ก็ตอ้งแวะชมิ ไม่ว่าเด็กหรอื
ผูใ้หญ่ก็ต่างชืน่ชอ 
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 อกีหนึง่เมนูยอดฮติตลอดการทีพ่ลาดไม่ไดน่ั้นก็คอื....ซูชเินือ้ฮดิะ การันตคีวามอร่อย
ดว้ยแถวยาวนอกรา้น ที่รา้นนี้เสิร์ฟเมนูซูชิเนื้อวากวิคุณภาพดีระดับ A4-A5 โดยซูชิชุดนี้
ประกอบไปดว้ยขา้วป้ันหนา้เนื้อโรยตน้หอมและกนุคนัมาก ิโดยเนื้อถูกปรุงอย่างดดีว้ยเกลอืทา
เคะซมุหิรอืเกลอืจากไมไ้ผ่ ขงิและโชยุ เสริฟ์บนขนมเซมเบ ้ดังนัน้จงึทานไดท้ัง้หมด วนิาททีี่
เนื้อนุ่มๆละลายในปากนัน้ บอกไดเ้ลยว่าสมกับทีร่อคอยอย่างแน่นอน! 

 
น าท่านอสิระชอ้ปป้ิง ณ หา้งฯ ออิอน จสัโก ้ ซือ้ของฝากกอ่นกลับ อาท ิขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไม ้และ หากท่านใด
หลงไหลในรสชาดของคทิแคทชาเขยีวสามารถหาซือ้ไดท้ีน่ี่ไดเ้ลย  **เพือ่ไมเ่ป็นการเสยีเวลาชอ้ปป้ิงอสิระอาหาร
ค า่ตามอธัยาศยั** 

พกัที ่  โรงแรม HASHIMA DAILY HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

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

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงเกยีวโต ซึง่เป็นเมอืงหลวงเกา่ของญีปุ่่น มชีือ่เสยีงโด่งดังไปท่ัวโลกในเรือ่งวัดและศาล
เจา้ เกียวโตเป็นศูนย์กลางการปกครองและวัฒนธรรมมากว่า 1,100ปี มีอาณาเขตตัง้แต่บรเิวณตะวันออกเฉียงใตจ้ด
ตะวันตกเฉียงเหนือในตอนกลางและเหนือของภูมภิาคคันไซท าใหม้ีลักษณะทางภูมศิาสตร์4ประการ ไดแ้ก่ชายฝ่ังทรง
ฟันใบเลือ่ยรอบอ่าวไมสรุึทางตะวันออกเฉียงเหนือ,ภูเขาทันบะตรงใจกลาง,ทีร่าบลุ่มเกยีวโตทางตะวันออกเฉียงใตแ้ละที่

ราบลุ่มยามาชโิระ  น าท่านเดนิทางสู ่ทางเดนินกัปราชญ ์ซึง่ถอืว่าเป็นอกีหนึง่จุดชมซากรุะทีส่วยทีส่ดุในเมอืงเกียวโต 
ถนนแห่งนี้ในอดตีมนัีกปราชญท์ี่มชีือ่เสยีงในชว่งศตวรรษที่ 20 ไดม้าเดนิสงบจติใจทีถ่นนสายนี้เพือ่ท าใหเ้กดิสมาธ ิจงึ
ท าใหเ้ป็นทีม่าของชือ่ทางเดนินักปราชญ ์ถนนแห่งนี้มตีน้ซากรุะมากถงึ 500 ตน้ตลอดรมิคลอง ยามเมือ่ดอกซากรุะบาน
พรอ้มกันทุกท่านสามารถชมอุโมงคซ์ากรุะทีบ่านสะพรั่ง โดยปกตแิลว้จะบานในช่วงเดอืนเมษายนของทุกปี ทัง้นี้ขึน้อยู่
กับสภาพอากาศ 

 



 

ทวัร์ญี่ปุ่ น นาโกย่า ทาคายาม่า เกียวโต โอซากา้ [เลทส์โก ซูโม่ซากุระดูโอ]้ 6D3N (XJ) 

 
 
** ในกรณีทีด่อกซากุระยงัไม่บานทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัโปรแกรมไปยงั ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิท ี่
สถติของพระแม่โพสภ เทพเจ้าทีเ่ป็นทีน่บัถอืยิง่ของประชาชนทีม่าสกัการะขอพร ให้มีความเป็นอยู่อุดม
สมบูรณ์ของเรือ่งพชืพรรณธญัญาหาร น าทา่นสกัการะ พระแมโ่พสภ และเทพจิง้จอกทีช่าวญีปุ่่ นชือ่วา่เป็น ทูต
สวรรค ์ผูค้อยน าข่าวสารจากสรวงสวรรคล์งมายงัโลกมนุษย ์ท่านจะไดต้ ืน่ตากบัรูปปั้นของเทพจิง้จอก ทีม่ี
จ านวนมากมาย **  
 

เท ีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารท่านดว้ยเมนู บุฟเฟ่ต์
ชาบูสูตรตน้ต าหรบั 

 
จากนั้นเดนิทางสู่ ศาลเจา้เฮอนั หรือศาลเจา้เฮอันจงิงุ ศาลเจา้เฮอันสรา้งในปี 
1895 เนื่องในโอกาสทีน่ครเกยีวโตมอีายุครบ 1,100 ปี โดยอุทศิถวายแด่จักรพรรดิ
องคแ์รกและองคส์ดุทา้ยของเกยีวโต ตัวศาลเจา้ถอดแบบมาจากพระราชวังหลวงที่
สรา้งขึน้เมือ่ ค.ศ. 794 และวอดลงเพราะอัคคภีัยในปี 1227 เป็นสถาปัตยกรรมแบบ
เฮอันซึง่ไดรั้บอทิธพิลจากจนี ศาลเจา้ในลัทธชินิโตก็เปลีย่นมาสรา้งตามแบบวัดในพุทธศาสนา จากทีเ่คยทิง้เนื้อไมไ้วใ้ห ้
มีสีตามธรรมชาตกิ็หันมาทาสีเป็นครัง้แรกเมื่อกา้วผ่านประตูศาลเจา้เขา้ไป จะพบภาพจ าลองของพระราชวังโบราณที่
ย่อสว่นลงมาเหลอืสองในสาม มลีานหนิกรวดสขีาวอันกวา้งขวางทอดตรงไปยังวหิารใหญ่ไดโงะคุเด็ง (ถา้เป็นวังจรงิๆ นี่
ก็คอืทีว่่าราชการทัง้หลายทัง้ปวง) ซึง่มเีจดยีพ์ยัคฆข์าวขนาบอยู่ทางตะวันออกและตะวันตก ประตูดา้นซา้ยของวหิารจะ
เปิดออกสูส่วนแบบเฮอันทีอ่อกแบบมาใหใ้ชล้่องเรอืและเดนิเล่นไดด้ว้ยสะพานแบบจนี บงึน ้าใสและบันไดมังกร ไมร่วม
คา่เขา้ชมสวน 600 เยน 

 



 

ทวัร์ญี่ปุ่ น นาโกย่า ทาคายาม่า เกียวโต โอซากา้ [เลทส์โก ซูโม่ซากุระดูโอ]้ 6D3N (XJ) 

 
 
น าท่านเปิดประสบการณ์ใหม่กับ พธิชีงชาญีปุ่่ น ซึง่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศญีปุ่่นว่าดว้ยการใชเ้วลาอย่างสนุทรยี์ 
ดว้ยการดืม่และการชงชาผงสเีขยีวหรอืมัทฉะ นับตัง้แต่ประมาณศตวรรษที ่14 ตน้ฉบับของพธิชีงชา และใหท้่านไดส้มัผสั
กับบรรยากาศของการจ าลองเรือ่งราวเกีย่วการพบปะกันในวงสังคมเกีย่วกับการดื่มและชงชาทีไ่ดแ้พร่หลายในบรรดาชน
ชัน้สงูในประเทศญีปุ่่น จากนัน้อสิระใหท่้านไดเ้ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศัย น าท่านชม วดัคนิคะคุจ ิหรอื ปราสาท
ทอง สรา้งโดยโชกุน อาชคิางะ โยชมิสิ ึเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อน ต่อมาบุตรชายของท่านไดด้ัดแปลงใหเ้ป็นวัด แต่
ปราสาทเดมิไดถู้กไฟไหมใ้นปี พ.ศ.2493 และสรา้งขึน้ใหม่เมือ่ปี พ.ศ.2498 ปราสาทโดยรอบปิดดว้ยทองค าเปลวอย่าง
สวยงาม ใหท้่านไดด้ืม่ด ่ากับความสะอาดใสของสระน ้าทีส่ามารถสะทอ้นใหเ้ห็นภาพตัวปราสาทไดอ้ย่างงดงาม 
 

 
 



 

ทวัร์ญี่ปุ่ น นาโกย่า ทาคายาม่า เกียวโต โอซากา้ [เลทส์โก ซูโม่ซากุระดูโอ]้ 6D3N (XJ) 

มาเทีย่วปราสาททอง สถานทีย่อดฮติในการต์นูเรือ่งดัง อคิควิซัง ทัง้ทจีะพลาดกับ
เมนูของหวานทานเลน่ยอดฮติของปราสาททองไดยั้งไงกันแนะน าซอฟทค์รมีจากรา้น 
Kinkaku Soft Ice Cream ซึง่ตัวซอฟทค์รมีนัน้จะเป็นรสชาเขยีว เนื้อครมีเนียนนุม่ละมุน
ลิน้ ท ามาจากผงชาเขยีวแท ้ๆ ตน้ต ารับของญีปุ่่น ขา้งในโคนใสแ่ป้งโมจเิพือ่เพิม่ความ
นุ่มนวลการในลิม้รส และเพิม่ถั่วแดงหวานทีใ่หร้สชาดเขา้กนัดกีับชาเขยีวกอ่นจะหุม้ดว้ย

แผน่ทองค าทีผ่ลติโดยฝีมอืชา่งท ากระดาษวาชสิไตลญ์ีปุ่่น 
 

ค า่  อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศยั ณ เกยีวโต สแตช ัน่ เพือ่ความสะดวกใน
การเดนิทาง โดยในบรเิวณจุดพกัรถมรีา้นอาหารมากมายหลากหลายให้
ท่านไดเ้ลอืกซือ้รบัประทานไม่ว่าจะเป็นขา้วหนา้หมูทอดทงคตัส ึทอด
ดว้ยไฟอ่อนๆ เนื้อหมูนุ่มๆดา้นในห่อดว้ยแป้งฟูฟ่องทอดออกมาไดส้ี

เหลืองนวล กรอบ ราดด้วยซอสเข้มข้น ชวนให้ลิ้มรสหรือจะเลือก
รบัประทานราเมนตน้ต ารบัของแทจ้ากญีปุ่่ นน า้ซุปใส แต่รสชาตเิขม้ขน้
เขา้ถงึรสเครือ่งเทศตน้ต ารบัของญีปุ่่ น เพิม่เตมิดว้ยเสน้อูดง้เหนยีวนุม่ 
และเนือ้หมูชิน้ใหญท่ีพ่ถิพีถินัในการแลช่ิน้เนือ้หมูออกมาใหส้วยงามให้
รสชาตสิมัผสัลิน้ไดด้เียีย่ม 

 
พกัที ่  โรงแรม WBF OSAKA HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีห่า้         ปราสาทโอซากา้ - สวนอนุสรณ์บมัปาคุ - ตลาดปลาคุโรมง - ดวิตีฟ้ร ี- ชนิไซบาช ิ- สนามบนิคนัไซ 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางชมบรเิวณโดยรอบของ ปราสาทโอซากา้ ซึง่ถอืไดว่้าเป็นสัญลักษณข์องเมอืง สัมผัสความยิง่ใหญ่และ
ชมนทิรรศการทีจั่ดแสดงอยู่ภายใน ซึง่เล่าถงึความเป็นมาของปราสาท รวมทัง้ประวัตแิละขา้วของเครือ่งใช ้ต่างๆของโช
กนุ ฮเิดโยชโิตโยโตม ิผูม้คี าสั่งใหก้อ่สรา้งปราสาทแห่งนี้ ไมร่วมคา่เขา้ปราสาท 540 เยน 
 

 
 

** ในกรณีเดนิทางในช่วงปลายเดอืน ม.ีค.-ตน้เดอืน เม.ย. ท่านจะไดส้มัผสับรรยากาศซากุระบานทีบ่าน
สะพร ัง่รอบปราสาทโอซากา้ ซึง่ปราสาทโอซากา้ ถอืไดว้า่เป็น 1 ใน 10 อนัดบัของสถานทีช่มซากุระบานของ
ญีปุ่่ น ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศช่วงน ัน้ๆ ** 
 



 

ทวัร์ญี่ปุ่ น นาโกย่า ทาคายาม่า เกียวโต โอซากา้ [เลทส์โก ซูโม่ซากุระดูโอ]้ 6D3N (XJ) 

น าทุกท่านเดนิทางสู ่สวนอนุสรณ์บมัปาคุ อดีตสวนแห่งนี้เคยใชเ้ป็นสถานที่จัดงาน World Expo ในปี 1970 ปัจจุบัน
สวนแห่งนี้เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ซึง่ภายในสวนมีตน้ไมน้านาพันธุ ์ในช่วงฤดูใบไมผ้ลขิองทุกปีสวนแห่งนี้ยังเป็น
อกีหนึง่จุดชมซากรุะทีส่วยงามอกีหนึง่แห่งของเมอืงโอซากา้อกีดว้ย ภายในสวนปลูกตน้ซากรุะมากกว่า 5,000 ตน้ ทัง้นี้
ขึน้อยู่สภาพอากาศในปีนัน้ๆ อกีดว้ย 

 

 
 
** ในกรณีทีด่อกซากุระยงัไมบ่านทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัโปรแกรมน าทา่นชม ศาลเจา้สุมโิยชไิท
ฉะ เป็นศาลเจา้ทีถู่กสรา้งขึน้ต ัง้แต่ศตวรรตที ่3 เรยีกว่าเป็นอกีหนึง่ศาลเจา้ทีเ่ก่าแก่มากทีสุ่ดแห่งหนึง่ของ
ญีปุ่่ นเลยก็วา่ได ้ถูกสรา้งดว้ยรูปแบบทีเ่รยีกวา่ สุมโิยช-ิซคึุร ิท ีจ่ะมหีลงัคาแบบทรงตรงๆ ตา่งจากทีอ่ ืน่ท ี ่จาก
ความตา่งและความเกา่แกน่ีท้ ีท่ าใหศ้าลเจา้แหง่นีม้ชีือ่เสยีงมากๆในญีปุ่่ น **  

 
เท ีย่ง  อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
 

น าท่านเดนิทางสู่ ตลาดปลาคุโรมง เป็นตลาดที่มีชือ่เสียงและเก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองโอซากา้ จนไดรั้บ
สมญานามว่าเป็น ครัวของโอซากา้กันเลยทเีดยีว มีบรรยากาศภายในเป็นทางเดนิ Arcade เล็กๆทอดยาวประมาณ 600 
เมตร 2 ขา้งทางจะเต็มไปดว้ยรา้นคา้ต่างๆกว่า 160 รา้นคา้ ขายทัง้ของสด และแบบพรอ้มทาน มขีองกนิเล่นและอาหาร
พื้นเมืองมากมายหลายชนดิใหไ้ดช้มิกัน ของที่ขายสว่นภายในตลาดคุโรมงจะเป็นของสด โดยเฉพาะอาหารทะเล เนื้อ 
และผักต่างๆ รา้นอาหารต่างๆภายในตลาดจงึเนน้ขายอาหารทะเลกัน ทัง้แบบสดๆ เชน่ ซาชมิ ิซชู ิและหอยนางรม และ
แบบปรุงสุก เช่น ปลาไหลย่าง ปลาหมกึย่าง หอยเชลย่าง กุง้เทมปุระ เป็นตน้ นอกจากนี้ก็จะเป็นพวกผลไมต้่างๆตาม
ฤดูกาลของญีปุ่่นทีค่วรค่าแกก่ารลองเป็นอย่างมาก เชน่ แอปเป้ิล มะเขอืเชอรี ่สตอเบอรี ่เมล่อน กวี ีและลูกแพร เป็นตน้ 

 



 

ทวัร์ญี่ปุ่ น นาโกย่า ทาคายาม่า เกียวโต โอซากา้ [เลทส์โก ซูโม่ซากุระดูโอ]้ 6D3N (XJ) 

 
 
จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้เครือ่งส าอางค ์อาหารเสรมิ เครือ่งประดับคุณภาพดทีีร่า้นคา้ปลอดภาษดีวิตีฟ้ร ีซึง่มสีนิคา้
ใหบ้รกิารทุกท่านเลอืกจับจ่ายใชส้อยในราคาถูกย่อมเยาวอ์ย่างมากมายโดยสนิคา้บางประเภทจะไม่สามารถซือ้ในเมอืง

อืน่ของประเทศญีปุ่่นไดจ้ะเป็นสนิคา้ประจ าเมอืงเท่านัน้  น าท่านชอ้ปป้ิงย่าน ชนิไซบาช ิย่านชอ้ปป้ิงชือ่ดังของนคร โอ
ซากา้ ภายในย่านนี้มรีา้นคา้เกา่แกป่ะปนไปกับรา้นคา้อันทันสมัย และสนิคา้หลากหลายรูปแบบทัง้ส าหรับเด็ก และผูใ้หญ่ 
ซึง่ย่านนี้ถอืว่าเป็นย่านแสงส ีและบันเทงิชัน้น าแห่งหนึง่ของนครโอซากา้ อกีทัง้ยังมรีา้นอาหารทะเลขึน้ชือ่มากมาย ซึง่
เสน่หอ์ย่างหนึง่คอื ทุกรา้นจะประดับประดารา้นของตนดว้ยแสงไฟนีออนซึง่ดัดท าใหเ้ป็นรูปปู กุง้ และปลาหมกึ ซึง่
นักท่องเทีย่วใหค้วามสนใจและแวะถ่ายรูปกันเป็นทีร่ะลกึอย่างมาก และรา้นคา้ทุกแห่ง จะพยายามสรา้งจุดเด่นใหแ้กร่า้น
ของตนใหไ้ดม้ากทีส่ดุ เพือ่ดงึดดูลูกคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้รกิาร สญัลักษณ์เด่นของย่านนี้คอื ตกึรูปเครือ่งหมายการคา้ของ  กู
ลโิกะ ผลติภัณฑข์นมชือ่ดงัจากญีปุ่่นน่ันเอง **เพือ่ไมเ่ป็นการเสยีเวลาชอ้ปป้ิงอสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั** 
 

 
   

ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดนิทางสูส่นามบนิคันไซเพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับสูก่รุ่งเทพฯ 
23.55 น. เหริฟ้าสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ๊กซ๊  เท ีย่วบนิที ่XJ611  

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
 

วนัทีห่ก     สนามบนิดอนเมอืง - กรุงเทพ 

 
03.55 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 
 

** หากท่านทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการ 



 

ทวัร์ญี่ปุ่ น นาโกย่า ทาคายาม่า เกียวโต โอซากา้ [เลทส์โก ซูโม่ซากุระดูโอ]้ 6D3N (XJ) 

ออกตั๋วเนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 
** ขอขอบพระคุณทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 

 

อตัราคา่บรกิาร 

 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
 

 
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 

 

 บรกิารน า้ด ืม่วนัละ 1 ขวดในวนัทีม่รีายการทอ่งเทีย่ว** 

** ราคาเดก็อายุไมถ่งึ 2 ขวบ 10,000 บาท ** 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 



 

ทวัร์ญี่ปุ่ น นาโกย่า ทาคายาม่า เกียวโต โอซากา้ [เลทส์โก ซูโม่ซากุระดูโอ]้ 6D3N (XJ) 

 
การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์น
การเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนัก่อนการเดนิทางเทา่น ัน้ ไม่เช่นน ัน้ทางบรษิทัจะไม่คนืมดัจ าไมว่่าดว้ยกรณีใดๆ
ท ัง้ส ิน้ เพราะว่าทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความใหถ้ ีถ่ว้นกอ่นการจอง
ทวัรท์ุกคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง  
 
กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจ าท ัง้หมด เนือ่งจาก
ทางบรษิทัฯ ไดช้ าระค่าต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้ค่าภาษนี า้มนัทีย่งัมไิดช้ าระ ค่าทวัรส์ว่นที่
เหลอื กรุณาช าระ 30 วนักอ่นการเดนิทาง 
 
หมายเหตุ 1. ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีันดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 
 2. คา่ทวัรไ์มม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ 
 

 



 

ทวัร์ญี่ปุ่ น นาโกย่า ทาคายาม่า เกียวโต โอซากา้ [เลทส์โก ซูโม่ซากุระดูโอ]้ 6D3N (XJ) 

 

** ส ัง่ซือ้ซมิกบัเราสะดวกไมต่อ้งลงทะเบยีนใหยุ้ง่ยาก รอรบัไดเ้ลยทีส่นามบนิ ** 
 

ส าหรับซมิอนิเตอร์เน็ตของ TRUE TRAVEL SIM ASIA สามารถเล่นเน็ตในประเทศโซนเอเชยี ไม่ว่าจะเป็น ญีปุ่่ น 
เกาหลใีต ้ฮอ่งกง มาเกา๊ ไตห้วนั จนี สงิคโปร ์พมา่ อนิโดนเีซยี โดยม ีDATA ใหใ้ชง้าน 4GB สามารถใชง้านได ้
ต่อเนื่องสงูสดุ 8 วัน หากทา่นใดสนใจส ัง่ซือ้ซมิ สามารถส ัง่ซือ้ไดก้บัทางเจา้หนา้ที ่และช าระเงนิพรอ้มมดัจ า

คา่ทวัร ์หรอืคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 
 
 
 
จากมาตรการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะ
ดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมี
คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
 
1. ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
2. สิง่ท ีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ นได ้(เช่น เงนิสด บตัรเครดติ) 
3. ชือ่ ท ีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 ค่าตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกนิ 20 กก.   ค่ารถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 
 ค่าทีพ่ักตามทีร่ะบุในรายการ พักหอ้งละ 2 ท่าน   ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ     ค่าจา้งมัคคุเทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญีปุ่่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วีซา่เขา้ประเทศญี่ปุ่นใหก้ับคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ใน

ประเทศญี่ปุ่นไม่เกนิ 15 วัน) **ถา้กรณีทีท่างรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ีซา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายในการท าวีซา่เพิม่ ท่านละ 
1,700 บาท** 
 ค่าใชจ่้ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิิ

บารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
 คา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 
 
เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทต่อท่านเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจน

ซี่ไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้ือว่า
นักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร์ ถงึศุกร์ 
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชีือ่ในเอกสาร
การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล์ หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกับทาง
บรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชีือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอื

มอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการให ้
น าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังนี้ 



 

ทวัร์ญี่ปุ่ น นาโกย่า ทาคายาม่า เกียวโต โอซากา้ [เลทส์โก ซูโม่ซากุระดูโอ]้ 6D3N (XJ) 

2.1 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารที่ช าระแลว้ ***ในกรณีทีว่นัเดนิ
ทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั 

2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คนืเงนิค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 
ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ่้ายทีไ่ดจ่้ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว เชน่ 
การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพ่ักฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมัีดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ 
หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืค่าบรกิารทัง้หมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร์ ถงึศุกร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกท่องเทีย่วเดนิทางไม่ถงึ 15 คน  
 

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 

2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธ
การเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ
นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่นการ
เดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แต่หากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทาง
นอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารต่อไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง 
และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ
ช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 

และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ

ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของ

สัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสิัยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น
การปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่าภาษีเชือ้เพลงิ 

ค่าประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของบรษัิทก ากับเท่านัน้  

 
 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครื่องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 
1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย์ 
อนุญาตใหถ้อืไดท่้านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้สิง่ของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าที่ก าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้  
2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใต ้
ทอ้งเครือ่งบนิเท่านัน้  
3. ประเทศญีปุ่่น มกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพืช และเนื้อสัตวทุ์กชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข่ เนื้อสัตว ์ไสก้รอกฯ 
เพือ่เป็นการป้องกันโรคตดิต่อทีจ่ะมาจากสิง่เหล่านี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีค่าปรับในอัตราทีส่งูมาก 

 

 

 


