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วนัแรก  กรุงเทพฯ - สนามบนิดอนเมอืง  

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

ตวัเดนิทาง และผา่นข ัน้ตอนการเช็คอนิ 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ ัง่ 
จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 มบีรกิารอาหารรอ้นเสริฟ์ท ัง้ขาไปและขากลบั 

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

 
** เนือ่งจากทางสายการบนิ AIR ASIA X ในเสน้ทางนาโกยา่ เทีย่วบนิ XJ638ม ีการปรบัเปลีย่นเวลา

เทีย่วบนิ  
สามารถตรวจสอบเวลาแตล่ะพเีรยีตไดต้ามทา้ยโปรแกรมท ัง้นีห้ากท่านทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,

รถทวัร ์,รถไฟ)  
กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋ ** 

 

วนัทีส่อง       นาโกยา่ - ศาลเจา้อเิสะ - ถนนโอคาเงะโยโกะโจ - มติซุยเอา้ทเ์ล็ท - เมอืงกฟิุ 

 

02.15 น. เหริฟ้าสู ่สนามบนินาโกย่า ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ638 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บน
เครือ่ง 

09.40 น.  เดนิทางถงึ สนามบนินาโกย่า ประเทศญีปุ่่น หลังผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ยแลว้ น า

ท่านเดนิทางสู ่ศาลเจา้อเิสะ เป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิท์ีไ่ม่มทีี่ไหนทดแทนไดส้ าหรับคนญีปุ่่ น ทีน่ี่มผีูค้น
มากมายแวะเวยีนกันมาสักการะบูชาตัง้แต่กว่า 2,000 ปีก่อน โดยเป็นแหล่งศูนยร์วมทางจติใจของ
ชาวญีปุ่่ นมากทีส่ดุเลยทเีดยีว ศาลเจา้อเิสะประกอบดว้ยศาลเจา้กว่า 125 แหง่ โดยมศีาลเจา้หลักคอื 

ในคู (ศาลเจา้ดา้นใน) และ เกะคู (ศาลเจา้ดา้นนอก) ซึง่มีผูค้นเดนิทางมากราบไหวม้ากกว่า 8 ลา้น
คนตอ่ปี   
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หลังจากสักการะสิง่ศักดิส์ทิธิท์ีศ่าลเจา้อเิสะเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ขา้มถนนไปไม่เพยีงกีก่า้ว จะเป็นทีต่ัง้ของ 

ย่านการคา้ ถนนโอคาเงะโยโกะโจ ถนนคนเดนิที่สรา้งขึน้ในสไตลย์อ้นยุคไปในยุคสมัยของเอโดะ  
บรเิวณถนนสายนี้นับว่าเป็นสวรรคข์องนักชอ้ปนักชมิ ทัง้ของคาวของหวาน ที่ส่วนใหญ่พ่อคา้แม่คา้
ต่างจะท ากันสดๆใหดู้ ใหช้มิกันหนา้รา้น  อกีทัง้ของฝากและสนิคา้แฮนดเ์มดมากมาย ส าหรับใครที่

ชอบงานคราฟทแ์นะน าว่าไม่ควรพลาดอย่างยิง่หากมาในช่วงวันหยุดบรเิวณลานจัดการแสดงดา้นใน
จะมกีารแสดงโชวม์ากมาย เชน่โชวก์ารตกีลอง เป็นตน้ 

 

 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนู บุฟเฟตป้ิ์งยา่งยากนิคิุ 
 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่นาโกย่า เพื่อน าท่านชอ้ปป้ิง

สนิคา้แบรนดเ์นมเอา้ทเ์ล็ท ณ มติซุยเอา้ทเ์ล็ท ซึง่เอาท์
เล็ทนี้เป็นสว่นหนึง่ของสวนสนุกนางาชมิะสปาแลนด ์ 

มีอาณาเขตบริเวฝรกวา้งขวางมาก  เรียงรายไปดว้ย
รา้นคา้กว่า 302 รา้น อาทิเช่น Coach Armani, Ralph 
Lauren, Seigo , Gucci , Longcham , Balenciaga ,  

Michael Kors ฯลฯ เพียบพรอ้มดว้ยสนิคา้ส าหรับทุกคนตัง้แต่สนิคา้แฟช่ันหญงิชาย และเด็ก จนถงึ
อุปกรณ์กฬีา และสนิคา้ท่ัวไป ซึง่มีส่วนลดมากมายสูงสุดถงึ 80% นอกจากนี้ภายในหา้ง ยังมีศูนย์

อาหารขนาดใหญ่ไวค้อยบรกิารนักท่องเทีย่วอกีดว้ย  
**เพือ่ไมเ่ป็นการเสยีเวลาชอ้ปป้ิงอสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั** 
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พกัที ่  โรงแรม HASHIMA DAILY HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีส่าม ชมซากุระบรเิวณแมน่ า้ซาไก - ทาคายามา่ - หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ - สะพานนาคะบาช ิ- ทีท่ า
การเมอืงเกา่ทาคายามา่ - เขตเมอืงเกา่ซนัมาชซิจึ ิ- ออิอน 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่าน ชมเทศกาลซากุระบาน บรเิวณแมน่ า้ซาไก เป็นอันดับ 1 ในการชมซากรุะในเมอืงกฟิ ุให ้

ท่านไดสั้มผัสบรรายากาศของ ซากุระทีบ่านสะพร ัง่ อวดโฉมตลอดสองฝ่ังแม่น ้า จ านวนกว่า  
120 ตน้  แต่ทัง้นี้ทัง้นัน้ซากรุะจะบานหรอืไม่ หรือบานมากหรือนอ้ยขึน้อยู่กับสภาพอากาศในแตล่ะปี 

โดยปกตซิากรุะจะเริม่บานตัง้แตป่ลายเดอืนมนีาคม – ตน้เดอืนเมษายนของทุกปี ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพ
อากาศในปีนัน้ๆ  
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** ในกรณีทีด่อกซากุระยงัไม่บานทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัโปรแกรมไปยงั ศาล

เจา้ Kogane Shrine ศาลเจา้แห่งนีถู้กต ัง้ขึน้เมือ่ปี 135 เป็นศาลเจา้ชนิโต ต ัง้อยู่ท ีเ่มอืงกฟุิ 
ศาลเจา้แหง่นีอ้ยูใ่กลก้ลางใจเมอืงกฟุิ  สิง่พเิศษส าหรบัศาลเจา้นีค้อืเป็นสถานทีท่ ีร่บัพลงัจาก
พระเจา้ ผูค้นส่วนใหญ่และชาวเมอืงกฟุิจะขอพรจากทีแ่หง่นีเ้พือ่การโชคดแีละการคา้ขายที่

ร า่รวย **  
  

จากนัน้น าท่านเทีย่วชม เมอืงทาคายามา่ ทีไ่ดช้ือ่ว่า“ลติเติล้เกยีวโต เป็นเมอืงขนาดเล็กน่ารักตัง้อยู่
ในหบุเขาทีย่ังคงดแูลวัด ศาลเจา้ แม่น ้า สะพาน ตลาดเชา้ และบรรยากาศแบบเมอืงเกยีวโตในอดตีไว ้
ไดอ้ย่างลงตัว น าท่านสู่ “หมู่บา้นชริาคาวะโกะ หมู่บา้นที่ไดร้ับเลือกจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็น

มรดกโลกในปี ค.ศ.1995 ทา่นจะไดพ้บกบับา้นในแบบกสัโชสคึุร ิซึง่เป็นแบบญีปุ่่นด ัง้เดมิ ชือ่นี้
ไดม้าจากค าวา่ กสัโช ซึง่แปลวา่ พนมมอื ตามรูปแบบของบา้นทีห่ลังคาชันถงึ 60 องศา มลีักษณะ
คลา้ยสองมือที่พนมเขา้หากัน ตัวบา้นมีความยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกวา้ง 10 เมตร ซึง่

โครงสรา้งของบา้นสรา้งขึน้โดยไม่ใชต้ะปแูมแ้ตต่ัวเดยีว แต่ยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหมิะที่
ตกมาอย่างหนักในชว่งฤดหูนาวไดด้ ี

 
 
 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 

จากนั้นน าท่านถ่ายภาพประทับใจกับ สะพานนาคะบาช ิตัง้อยู่ที่เมืองทาคายาม่าในเขตฮดิะของ

จังหวัดกิฟุ ซึ่งเมืองเก่าแห่งนี้ยังคงรักษาบรรยากาศแบบญี่ปุ่ นดั ้งเดิม จนกลายเป็นอีกจุดหมาย

ปลายทางยอดนยิมส าหรับเหลา่นักท่องเทีย่วทีต่อ้งการสัมผัสเสน่หแ์บบญีปุ่่ นๆท่ามกลางธรรมชาตอิัน

งดงาม สะพานสามารถเห็นไดอ้ย่างโดดเด่นจากสีที่แดงเขม้ ท าใหเ้ป็นจุดที่สังเกตไดง่้าย อีกทัง้

สะพานแห่งนี้ยังถือเป็นสัญลักษณ์ที่ส าคัญจุดหนึ่งของเมือง โดยเฉพาะช่วงกลางถงึปลายเดือน

เมษายนที่จะมีซากุระบานสะพรั่งอยู่รายลอ้มตัวสะพาน จนกลายเป็นจุดชมซากรุะยอดนยิมแหง่หนึง่

ของเมอืงทาคายาม่าเลยทเีดยีว 
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น าท่านชมสถานที่ส าคัญเมื่อครัง้อดตี ทีท่ าการเก่าเมอืงทาคายาม่า ใชเ้ป็นทัง้ที่ท างาน และที่อยู่
อาศัยของผูว้่าราชการจังหวัดฮดิะมาเป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกนุโตกกุาว่า  ใน

สมัยเอะโดะ หรอืกว่า 300 ปีทีแ่ลว้ เป็นทีท่ าการรัฐในยุคเอะโดะเพยีงแหง่เดยีวทีข่า้มพน้ยุคสมัยมาได ้
อย่างสมบูรณ์ ซึง่ภายในนี้ประกอบดว้ยบริเวณไต่สวนพิจารณาคดี หอ้งขังนักโทษ โรงครัว และ
หอ้งพักของเจา้หนา้ที่ น าชมความงามของเมืองทาคายาม่า ซึง่ยังคงความเป็นบา้นเมืองแบบญี่ปุ่ น

ดัง้เดมิอย่างแทจ้รงิ ไมร่วมคา่เขา้ชมทา่นละ  430 เยน   
 

 
 

จากนัน้เดนิชม เขตเมอืงเกา่ซนัมาชซิจึ ิซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรอืน และรา้นคา้น่ารัก ๆ ทีย่ังคงอนุรักษ์

แบบของบา้นในสมัยเอะโดะกว่า 300 ปีก่อน ใหท่้านไดเ้ลอืกซือ้ของที่ระลกึพื้นเมืองและเก็บเกี่ยว
บรรยากาศอันน่าประทับใจ ไม่ว่าจะเป็นเหลา้สาเก ซุปมโิสะชริุ ตุ๊กตาซารุโบะโบะ ซึง่เป็นตุ๊กตาตาม

ความเชือ่ของคนโบราณสมัยกอ่น  
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 เดนิทางมาถงึเขตเมอืงเกา่ซันมาชซิจึทัิง้ท ีย่านนี้มแีต่
ของอร่อยอย่างแน่นอนเมือ่เดนิตามไปถนนเรือ่ยๆ 2 ขา้งทาง
นัน้มีแตรา้นอาหารน่าทานไปหมดสะทุกรา้น อากาศหนาวๆก็

ตอ้งหาอะไรอุน่ๆทานกันแกห้นาวสักหน่อยสิง่แรกทีแ่นะน าน่ัน
คือ มทิาราชดิงัโงะ เป็นแป้งขา้วเหนียวย่างเคลือบซอสมิ
โซะหวาน เป็นเมนูที่ใครผ่านมาที่นี่ก็ตอ้งแวะชมิ ไม่ว่าเด็ก

หรอืผูใ้หญ่ก็ตา่งชืน่ชอ 
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 อกีหนึ่งเมนูยอดฮติตลอดการที่พลาดไม่ไดน่ั้นก็คอื
....ซูชเินือ้ฮดิะ การันตคีวามอร่อยดว้ยแถวยาวนอกรา้น ที่
รา้นนี้เสริฟ์เมนูซชูเินื้อวากวิคณุภาพดรีะดับ A4-A5 โดยซูชิ

ชุดนี้ประกอบไปดว้ยขา้วปั้นหนา้เนื้อโรยตน้หอมและกนุคัน
มาก ิโดยเนื้อถูกปรุงอย่างดดีว้ยเกลอืทาเคะซุมหิรือเกลือ

จากไมไ้ผ่ ขงิและโชยุ เสริ์ฟบนขนมเซมเบ ้ดังนัน้จงึทาน
ไดทั้ง้หมด วนิาทีที่เนื้อนุ่มๆละลายในปากนัน้ บอกไดเ้ลย
ว่าสมกับทีร่อคอยอย่างแน่นอน! 

 
น าท่านอสิระชอ้ปป้ิง ณ หา้งฯ ออิอน จสัโก ้ ซือ้ของฝากกอ่นกลับ อาท ิขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไม ้

และ หากท่านใดหลงไหลในรสชาดของคทิแคทชาเขยีวสามารถหาซือ้ไดท้ีน่ี่ไดเ้ลย  **เพือ่ไมเ่ป็น
การเสยีเวลาชอ้ปป้ิงอสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั** 

พกัที ่  โรงแรม HASHIMA DAILY HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีส่ ี ่  เกยีวโต - เสน้ทางนกัปราชญ ์- ศาลเจา้เฮอนั - พธิชีงชาญีปุ่่น - ปราสาททอง - โอซากา้ 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงเกยีวโต ซึง่เป็นเมอืงหลวงเกา่ของญีปุ่่ น มชีือ่เสยีงโดง่ดังไปท่ัวโลก

ในเรือ่งวัดและศาลเจา้ เกยีวโตเป็นศนูยก์ลางการปกครองและวัฒนธรรมมากว่า 1,100ปี มอีาณาเขต
ตัง้แตบ่รเิวณตะวันออกเฉียงใตจ้ดตะวันตกเฉียงเหนือในตอนกลางและเหนือของภมูภิาคคันไซท าใหม้ี
ลักษณะทางภมูศิาสตร4์ประการ ไดแ้กช่ายฝ่ังทรงฟันใบเลือ่ยรอบอา่วไมสรึุทางตะวันออกเฉียงเหนือ,

ภูเขาทันบะตรงใจกลาง,ที่ราบลุ่มเกยีวโตทางตะวันออกเฉียงใตแ้ละที่ราบลุ่มยามาชโิระ  น าท่าน
เดนิทางสู่ ทางเดนินกัปราชญ ์ซึง่ถือว่าเป็นอกีหนึ่งจุดชมซากุระที่สวยที่สุดในเมืองเกยีวโต ถนน

แหง่นี้ในอดตีมนัีกปราชญท์ีม่ชีือ่เสยีงในชว่งศตวรรษที ่20 ไดม้าเดนิสงบจติใจทีถ่นนสายนี้เพือ่ท าให ้
เกดิสมาธ ิจงึท าใหเ้ป็นที่มาของชือ่ทางเดนินักปราชญ ์ถนนแห่งนี้มีตน้ซากุระมากถงึ 500 ตน้ตลอด
รมิคลอง ยามเมื่อดอกซากุระบานพรอ้มกันทุกท่านสามารถชมอุโมงคซ์ากุระที่บานสะพรั่ง โดยปกติ

แลว้จะบานในชว่งเดอืนเมษายนของทุกปี ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพอากาศ 
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** ในกรณีทีด่อกซากุระยงัไม่บานทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัโปรแกรมไปยงั ศาล
เจา้ฟูชมิอินิาร ิทีส่ถติของพระแม่โพสภ เทพเจา้ทีเ่ป็นทีน่บัถอืยิง่ของประชาชนทีม่าสกัการะ
ขอพร ใหม้คีวามเป็นอยูอุ่ดมสมบูรณ์ของเรือ่งพชืพรรณธญัญาหาร น าทา่นสกัการะ พระแม่

โพสภ และเทพจิง้จอกทีช่าวญีปุ่่นชือ่ว่าเป็น ทูตสวรรค ์ผูค้อยน าข่าวสารจากสรวงสวรรคล์ง
มายงัโลกมนุษย ์ทา่นจะไดต้ ืน่ตากบัรูปป้ันของเทพจิง้จอก ทีม่จี านวนมากมาย **  

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  พเิศษ!! บรกิาร

ทา่นดว้ยเมนู บุฟเฟ่ตช์าบูสูตรตน้ต าหรบั 

 
จากนัน้เดนิทางสู่ ศาลเจา้เฮอนั หรือศาลเจา้เฮอันจงิงุ ศาล
เจา้เฮอันสรา้งในปี 1895 เนื่องในโอกาสทีน่ครเกยีวโตมีอายุ

ครบ 1,100 ปี โดยอุทศิถวายแด่จักรพรรดอิงคแ์รกและองค์
สุดทา้ยของเกยีวโต ตัวศาลเจา้ถอดแบบมาจากพระราชวัง

หลวงทีส่รา้งขึน้เมือ่ ค.ศ. 794 และวอดลงเพราะอัคคภีัยในปี 
1227 เป็นสถาปัตยกรรมแบบเฮอันซึง่ไดร้ับอทิธพิลจากจนี ศาลเจา้ในลัทธชินิโตก็เปลีย่นมาสรา้งตาม
แบบวัดในพุทธศาสนา จากที่เคยทิง้เนื้อไมไ้วใ้หม้ีสตีามธรรมชาตกิ็หันมาทาสีเป็นครัง้แรกเมื่อกา้ว

ผ่านประตูศาลเจา้เขา้ไป จะพบภาพจ าลองของพระราชวังโบราณที่ย่อส่วนลงมาเหลอืสองในสาม มี
ลานหนิกรวดสีขาวอันกวา้งขวางทอดตรงไปยังวหิารใหญ่ไดโงะคุเด็ง (ถา้เป็นวังจรงิๆ นี่ก็คือที่ว่า

ราชการทัง้หลายทัง้ปวง) ซึง่มีเจดยีพ์ยัคฆข์าวขนาบอยู่ทางตะวันออกและตะวันตก ประตูดา้นซา้ย
ของวหิารจะเปิดออกสู่สวนแบบเฮอันที่ออกแบบมาใหใ้ชล้่องเรือและเดนิเล่นไดด้ว้ยสะพานแบบจนี 
บงึน ้าใสและบันไดมังกร ไมร่วมคา่เขา้ชมสวน 600 เยน 

 

 
น าท่านเปิดประสบการณ์ใหม่กับ พธิชีงชาญีปุ่่น ซึง่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่ นว่าดว้ยการใช ้

เวลาอย่างสุนทรีย ์ดว้ยการดืม่และการชงชาผงสีเขยีวหรือมัทฉะ นับตัง้แต่ประมาณศตวรรษที่ 14 
ตน้ฉบับของพธิชีงชา และใหท่้านไดสั้มผัสกับบรรยากาศของการจ าลองเรือ่งราวเกีย่วการพบปะกันใน

วงสังคมเกีย่วกับการดืม่และชงชาที่ไดแ้พร่หลายในบรรดาชนชัน้สูงในประเทศญีปุ่่ น จากนัน้อสิระให ้
ท่านไดเ้ลอืกซือ้ของที่ระลกึตามอัธยาศัย น าท่านชม วดัคนิคะคุจ ิหรอื ปราสาททอง สรา้งโดยโช
กุน อาชคิางะ โยชมิสิ ึเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อน ต่อมาบุตรชายของท่านไดด้ัดแปลงใหเ้ป็นวัด แต่

ปราสาทเดมิไดถู้กไฟไหมใ้นปี พ.ศ.2493 และสรา้งขึน้ใหม่เมือ่ปี พ.ศ.2498 ปราสาทโดยรอบปิดดว้ย
ทองค าเปลวอย่างสวยงาม ใหท่้านไดด้ืม่ด ่ากับความสะอาดใสของสระน ้าที่สามารถสะทอ้นใหเ้ห็น

ภาพตัวปราสาทไดอ้ย่างงดงาม 
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มาเทีย่วปราสาททอง สถานทีย่อดฮติในการต์นูเรือ่งดัง อคิควิซัง ทัง้ทจีะพลาด
กับเมนูของหวานทานเลน่ยอดฮติของปราสาททองไดย้ังไงกันแนะน าซอฟทค์รมีจาก

รา้น Kinkaku Soft Ice Cream ซึง่ตัวซอฟทค์รมีนัน้จะเป็นรสชาเขยีว เนื้อครมีเนียนนุ่ม
ละมุนลิน้ ท ามาจากผงชาเขยีวแท ้ๆ ตน้ต ารับของญีปุ่่ น ขา้งในโคนใสแ่ป้งโมจเิพือ่เพิม่
ความนุ่มนวลการในลิม้รสและเพิม่ถั่วแดงหวานทีใ่หร้สชาตเิขา้กันดกีับชาเขยีวกอ่นจะ

หุม้ดว้ยแผ่นทองค าทีผ่ลติโดยฝีมอืชา่งท ากระดาษวาชสิไตลญ์ีปุ่่ น 
 

 

ค า่  อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศยั ณ เกยีวโต สแตช ัน่ 
เพือ่ความสะดวกในการเดนิทาง โดยในบรเิวณจุด

พกัรถมรีา้นอาหารมากมายหลากหลายใหท้่านได้
เลือกซื้อรบัประทานไม่ว่าจะเป็นข้าวหน้าหมู
ทอดทงคตัส ึทอดดว้ยไฟอ่อนๆ เนือ้หมูนุ่มๆดา้น

ในห่อดว้ยแป้งฟูฟ่องทอดออกมาไดส้เีหลอืงนวล 
กรอบ ราดดว้ยซอสเขม้ขน้ ชวนใหล้ิม้รสหรอืจะ

เลอืกรบัประทานราเมนตน้ต ารบัของแทจ้ากญีปุ่่น
น า้ซุปใส แตร่สชาตเิขม้ขน้เขา้ถงึรสเครือ่งเทศตน้
ต ารบัของญีปุ่่น เพิม่เตมิดว้ยเสน้อูดง้เหนียวนุ่ม 

และเนือ้หมูชิน้ใหญท่ีพ่ถิพีถินัในการแลช่ิน้เนือ้หมู
ออกมาใหส้วยงามใหร้สชาตสิมัผสัลิน้ไดด้เียีย่ม 

 

พกัที ่  โรงแรม WBF OSAKA HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
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วนัทีห่า้         ปราสาทโอซากา้ - สวนอนุสรณ์บมัปาคุ - ตลาดปลาคุโรมง - ดวิตีฟ้ร ี- ชนิไซบาช ิ- สนามบนิ
คนัไซ 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางชมบรเิวณโดยรอบของ ปราสาทโอซากา้ ซึง่ถอืไดว้่าเป็นสัญลักษณ์ของเมอืง สัมผัส

ความยิง่ใหญ่และชมนิทรรศการที่จัดแสดงอยู่ภายใน ซึง่เล่าถงึความเป็นมาของปราสาท รวมทัง้
ประวัตแิละขา้วของเครือ่งใช ้ต่างๆของโชกุน ฮเิดโยชโิตโยโตม ิผูม้ีค าส่ังใหก้่อสรา้งปราสาทแหง่นี้ 
ไมร่วมคา่เขา้ปราสาท 540 เยน 

 

 
 

** ในกรณีเดนิทางในช่วงปลายเดอืน ม.ีค.-ตน้เดอืน เม.ย. ท่านจะไดส้มัผสับรรยากาศ

ซากุระบานทีบ่านสะพร ัง่รอบปราสาทโอซากา้ ซึง่ปราสาทโอซากา้ ถอืไดว้่าเป็น 1 ใน 10 
อนัดบัของสถานทีช่มซากุระบานของญีปุ่่น ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศช่วงน ัน้ๆ ** 

 
น าทุกท่านเดนิทางสู ่สวนอนุสรณ์บมัปาคุ อดตีสวนแหง่นี้เคยใชเ้ป็นสถานทีจ่ัดงาน World Expo ใน
ปี 1970 ปัจจุบันสวนแห่งนี้เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ซึง่ภายในสวนมตีน้ไมน้านาพันธุ ์ในช่วงฤดู

ใบไมผ้ลขิองทุกปีสวนแห่งนี้ยังเป็นอกีหนึ่งจุดชมซากุระที่สวยงามอกีหนึง่แห่งของเมืองโอซากา้อกี
ดว้ย ภายในสวนปลกูตน้ซากรุะมากกว่า 5,000 ตน้ ทัง้นี้ข ึน้อยู่สภาพอากาศในปีนัน้ๆ อกีดว้ย 
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** ในกรณีทีด่อกซากุระยงัไม่บานทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัโปรแกรมน าท่านชม 
ศาลเจา้สุมโิยชไิทฉะ เป็นศาลเจา้ทีถู่กสรา้งขึน้ต ัง้แตศ่ตวรรตที ่3 เรยีกวา่เป็นอกีหนึง่ศาลเจา้
ทีเ่ก่าแก่มากทีสุ่ดแห่งหนึง่ของญีปุ่่นเลยก็ว่าได ้ถูกสรา้งดว้ยรูปแบบทีเ่รยีกว่า สุมโิยช-ิซคึุร ิ

ทีจ่ะมหีลงัคาแบบทรงตรงๆ ต่างจากทีอ่ ืน่ที ่จากความต่างและความเก่าแก่นีท้ ีท่ าใหศ้าลเจา้
แหง่นีม้ชี ือ่เสยีงมากๆในญีปุ่่น **  

 
เทีย่ง  อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
 

น าท่านเดนิทางสู ่ตลาดปลาคุโรมง เป็นตลาดทีม่ชีือ่เสยีงและเกา่แก่มากที่สดุแห่งหนึง่ของเมืองโอ
ซากา้ จนไดร้ับสมญานามว่าเป็น ครัวของโอซากา้กันเลยทีเดยีว มีบรรยากาศภายในเป็นทางเดนิ 
Arcade เล็กๆทอดยาวประมาณ 600 เมตร 2 ขา้งทางจะเต็มไปดว้ยรา้นคา้ตา่งๆกว่า 160 รา้นคา้ ขาย

ทัง้ของสด และแบบพรอ้มทาน มขีองกนิเลน่และอาหารพืน้เมืองมากมายหลายชนดิใหไ้ดช้มิกัน ของ
ที่ขายส่วนภายในตลาดคุโรมงจะเป็นของสด โดยเฉพาะอาหารทะเล เนื้อ และผักต่างๆ รา้นอาหาร

ต่างๆภายในตลาดจงึเนน้ขายอาหารทะเลกัน ทัง้แบบสดๆ เช่น ซาชมิ ิซูช ิและหอยนางรม และแบบ
ปรุงสุก เช่น ปลาไหลย่าง ปลาหมกึย่าง หอยเชลย่าง กุง้เทมปุระ เป็นตน้ นอกจากนี้ก็จะเป็นพวก
ผลไมต้่างๆตามฤดูกาลของญี่ปุ่ นที่ควรค่าแก่การลองเป็นอย่างมาก เช่น แอปเป้ิล มะเขอืเชอรี่ สต

อเบอรี ่เมลอ่น กวี ีและลกูแพร เป็นตน้ 
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จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้เครือ่งส าอางค ์อาหารเสรมิ เครือ่งประดบัคณุภาพดทีีร่า้นคา้ปลอด

ภาษดีวิตีฟ้ร ีซึง่มสีนิคา้ใหบ้รกิารทุกท่านเลอืกจับจา่ยใชส้อยในราคาถูกยอ่มเยาวอ์ย่างมากมายโดย
สนิคา้บางประเภทจะไม่สามารถซือ้ในเมอืงอืน่ของประเทศญีปุ่่ นไดจ้ะเป็นสนิคา้ประจ าเมอืงเท่านัน้  
น าท่านชอ้ปป้ิงย่าน ชนิไซบาช ิย่านชอ้ปป้ิงชือ่ดังของนคร โอซากา้ ภายในยา่นนี้มรีา้นคา้เกา่แก่

ปะปนไปกับรา้นคา้อันทันสมัย และสนิคา้หลากหลายรูปแบบทัง้ส าหรับเด็ก และผูใ้หญ่ ซึง่ยา่นนี้ถอืว่า
เป็นย่านแสงส ีและบันเทงิชัน้น าแหง่หนึง่ของนครโอซากา้ อกีทัง้ยังมรีา้นอาหารทะเลขึน้ชือ่มากมาย 

ซึง่เสน่หอ์ย่างหนึง่คอื ทุกรา้นจะประดบัประดารา้นของตนดว้ยแสงไฟนีออนซึง่ดัดท าใหเ้ป็นรูปป ูกุง้ 
และปลาหมกึ ซึง่นักท่องเทีย่วใหค้วามสนใจและแวะถ่ายรปูกันเป็นทีร่ะลกึอย่างมาก และรา้นคา้ทุก
แหง่ จะพยายามสรา้งจุดเดน่ใหแ้กร่า้นของตนใหไ้ดม้ากทีส่ดุ เพือ่ดงึดดูลกูคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้รกิาร 

สัญลักษณ์เดน่ของยา่นนี้คอื ตกึรปูเครือ่งหมายการคา้ของ  กลูโิกะ ผลติภัณฑข์นมชือ่ดังจากญีปุ่่ น
น่ันเอง **เพือ่ไมเ่ป็นการเสยีเวลาชอ้ปป้ิงอสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั** 
 

 
   

ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดนิทางสูส่นามบนิคันไซเพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับสูก่รุ่งเทพฯ 
23.55 น. เหริฟ้าสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอก๊ซ๊  เทีย่วบนิที ่XJ611  

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
 

วนัทีห่ก     สนามบนิดอนเมอืง - กรุงเทพ 

 
03.55 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 
 

** หากท่านทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครื่องบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กครัง้กอ่นท าการ 
ออกตั๋วเนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

** ขอขอบพระคุณทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.followmeholiday.com/


                                                                                                                                                                  
                                                                                                          บริษัท ฟอลโล่ว์มีฮอลิเดย์ จำกัด 

                                                                                                                                              Follow Me Holiday Co.,Ltd. 
                                                                                                                                                      License no.11/09492 

 
 

         Tel. 02-408-6777, 062-645-4945          9/27 โครงการเวิร์คเพลส  ราชพฤกษ์ - จรัญสนิทวงศ์ ซอยบางแวก 69 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 
        www.followmeholiday.com                 9/27 WORK PLACE Ratchaphruek - Charan, Soi Bang Waek 69,Phasi Charoen, Bangkok 10160 THAILAND                                       

P
ag

e1
4 

อตัราคา่บรกิาร 

 

 
ก าหนดการเดนิทาง 

 

 

รายละเอยีดเทีย่วบนิ 
 

ผูใ้หญ่หอ้งละ  
2-3 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 
ราคาทวัรไ์มร่วม

ต ั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** 

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

 
การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
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ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนัก่อนการเดนิทางเท่าน ัน้ ไม่เช่นน ัน้ทางบรษิทัจะไม่คนืมดัจ า

ไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆท ัง้สิน้ เพราะว่าทางบรษิทัไดท้ าการจ่ายค่าต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ 
โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจองทวัรท์ุกคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง  
 

กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจ า
ท ัง้หมด เนือ่งจากทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษี

น า้มนัทีย่งัมไิดช้ าระ คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรุณาช าระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 
 
หมายเหตุ 1. ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 

 2. คา่ทวัรไ์มม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ 
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** ส ัง่ซือ้ซมิกบัเราสะดวกไมต่อ้งลงทะเบยีนใหยุ้ง่ยาก รอรบัไดเ้ลยทีส่นามบนิ ** 
 

ส าหรับซมิอนิเตอร์เน็ตของ TRUE TRAVEL SIM ASIA สามารถเล่นเน็ตในประเทศโซนเอเชีย ไม่ว่าจะเป็น ญีปุ่่น 
เกาหลใีต ้ฮ่องกง มาเก๊า ไตห้วนั จนี สงิคโปร ์พม่า อนิโดนเีซยี โดยมี DATA ใหใ้ชง้าน 4GB สามารถใชง้านได ้
ต่อเนื่องสูงสุด 8 วัน หากท่านใดสนใจส ัง่ซือ้ซมิ สามารถส ัง่ซือ้ไดก้บัทางเจา้หนา้ที ่และช าระเงนิพรอ้มมดัจ า

คา่ทวัร ์หรอืคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

 
จากมาตรการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่นไมเ่กนิ 
15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการ

ตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่น* ดงัตอ่ไปนี ้
 
1. ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

2. สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่นได ้(เช่น 
เงนิสด บตัรเครดติ) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่น (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) ทาง
ทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ      คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ทีม่ ี
 คา่น ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกนิ 20 กก.   คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพ่ักตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ท่าน   คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะ

พ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน) **ถา้กรณีที่ทางรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ซี่า ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยี

คา่ใชจ้่ายในการท าวซีา่เพิม่ ท่านละ 1,700 บาท** 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่า

อนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจาก
หวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
 คา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 
เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทตอ่ท่านเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิค่าบรกิารส่วนที่เหลอืทัง้หมดก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณี
นักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรือช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธ
การจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้อืว่านักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ 
วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าว
และวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 
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เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเจน
ซี(่ผูม้ีชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที่บรษัิทอย่างใด
อย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทาง

โทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชีือ่ในเอกสารการ
จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท า
เรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการ
ช าระเงนิค่าบรกิารตา่งๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่ตอ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเงื่อนไขการคนื

เงนิคา่บรกิารดังนี้ 
2.1 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารที่ช าระแลว้ ***

ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั 

2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คนืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารที่ช าระแลว้เนื่องในการเตรียมการจัดการน าเที่ยว
ใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพ่ักฯลฯ 

3. การเดนิทางที่ตอ้งการันตมีัดจ าหรือซือ้ขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบนิเหมาล า Charter Flight หรือ Extra 

Flight กับสายการบนิ หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าบรกิาร
ทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ 
วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าว
และวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกท่องเทีย่วเดนิทางไม่ถงึ 15 คน  
 

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วีัตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอื

ทัง้หมด หรือถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอื
ทัง้หมดใหแ้กท่่าน 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดย

จะแจง้ใหก้ับนักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศที่ไม่มวีี
ซา่  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีี่จะ

ช าระค่าบรกิารเพิม่จากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าที่ทางบรษัิทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ 
ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ 

เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้่งหนา้
หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับ
สถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันที่เดนิทางจรงิของประเทศที่เดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านึงถงึความ
ปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ที่เพิม่ขึน้ของนักท่องเที่ยวที่
มไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความ

เจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุ
สดุวสัิยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีที่มีการเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตรา
ตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเท่านัน้  
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ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครื่องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และ
รวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให ้

เจา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้ือไดท่้านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมีขนาดบรรจุ
ภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้  

2. สิง่ของที่มีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้  
3. ประเทศญีปุ่่ น มกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนื้อสัตวทุ์กชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่

เนื้อสัตว ์ไสก้รอกฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคตดิตอ่ที่จะมาจากสิง่เหลา่นี้ หากเจา้หนา้ที่ตรวจพบ จะตอ้งเสยีค่าปรับใน
อัตราทีส่งูมาก 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.followmeholiday.com/

