
 

 

 
 

 

 
 

ทวัรญ่ี์ปุ่น : รหสั JAP2297 



วนัแรก  กรงุเทพฯ - สนามบนิดอนเมอืง  

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

ผา่นข ัน้ตอนการเช็คอนิ 
23.55 น. เหริฟ้าสู ่สนามบนินาโกยา่ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ638 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 

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) 

 
 

วนัทีส่อง       นาโกยา่ - ศาลเจา้อเิสะ - ถนนโอคาเงะโยโกะโจ - มติซุยเอา้ทเ์ล็ท - เมอืงกฟุิ 

 
07.45 น.  เดนิทางถงึ สนามบนินาโกย่า ประเทศญีปุ่่ น หลังผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมืองเรยีบรอ้ยแลว้ น าท่านเดนิทางสู่ ศาล

เจา้อเิสะ เป็นสถานที่ศักดิส์ทิธิท์ี่ไม่มีที่ไหนทดแทนไดส้ าหรับคนญี่ปุ่ น ที่นี่มีผูค้นมากมายแวะเวยีนกันมาสักการะบูชา
ตัง้แต่กว่า 2,000 ปีก่อน โดยเป็นแหล่งศูนยร์วมทางจติใจของชาวญี่ปุ่ นมากที่สุดเลยทีเดยีว ศาลเจา้อเิสะประกอบดว้ย

ศาลเจา้กว่า 125 แห่ง โดยมีศาลเจา้หลักคอื ในคู (ศาลเจา้ดา้นใน) และ เกะคู (ศาลเจา้ดา้นนอก) ซึง่มผีูค้นเดนิทางมา
กราบไหวม้ากกวา่ 8 ลา้นคนตอ่ปี   

 

 
 
หลังจากสักการะสิง่ศักดิส์ทิธิท์ี่ศาลเจา้อเิสะเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ขา้มถนนไปไม่เพยีงกีก่า้ว จะเป็นทีตั่ง้ของ ย่านการคา้ ถนน

โอคาเงะโยโกะโจ ถนนคนเดนิที่สรา้งขึน้ในสไตลย์อ้นยุคไปในยุคสมัยของเอโดะ  บรเิวณถนนสายนี้นับว่าเป็นสวรรค์
ของนักชอ้ปนักชมิ ทัง้ของคาวของหวาน ทีส่ว่นใหญพ่่อคา้แมค่า้ต่างจะท ากันสดๆใหด้ ูใหช้มิกันหนา้รา้น  อกีทัง้ของฝาก

และสนิคา้แฮนดเ์มดมากมาย ส าหรับใครทีช่อบงานคราฟทแ์นะน าว่าไม่ควรพลาดอย่างยิง่  หากมาในชว่งวันหยุดบรเิวณ
ลานจัดการแสดงดา้นในจะมกีารแสดงโชวม์ากมาย เชน่โชวก์ารตกีลอง เป็นตน้ 

 



 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ย เมนูบฟุเฟ่ตป้ิ์งยา่งยากนิคิ ุ  

 
บา่ย จากนัน้น าท่านเดนิทางไปชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนด์เนมเอา้ท์เล็ท ณ มติซุยเอา้ทเ์ล็ท 

ซึง่เอาท์เล็ทนี้เป็นส่วนหนึ่งของสวนสนุกนางาชมิะสปาแลนด์ มีอาณาเขตบรเิวฝร
กวา้งขวางมาก  เรียงรายไปดว้ยรา้นคา้กว่า 302 รา้น อาทิเช่น Coach Armani, 

Ralph Lauren, Seigo , Gucci , Longcham , Balenciaga , Michael Kors ฯ ล ฯ 
เพียบพรอ้มดว้ยสินคา้ส าหรับทุกคนตั้งแต่สนิคา้แฟชั่นหญิงชาย และเด็ก จนถึง

อุปกรณ์กฬีา และสนิคา้ท่ัวไป ซึง่มสี่วนลดมากมายสูงสดุถงึ 80% นอกจากนี้ภายใน

หา้ง ยังมศีนูยอ์าหารขนาดใหญไ่วค้อยบรกิารนักท่องเทีย่วอกีดว้ย 
 

 
 

ค า่ อสิระอาหารกลางค า่ตามอธัยาศยั  
พกัที ่  โรงแรม HOTEL KOYO หรอืระดบัเดยีวกนั 



วนัทีส่าม       สวนดอกไมบ้ก๊กะโนะ๊ ซาโตะ - ทาคายามา่ - หมูบ่า้นชริาคาวะโกะ - ทีท่ าการเกา่เมอืงทาคายามา่ - เขตเมอืง

เกา่ซนัมาชซิจึ ิ- ออิอน มอลล ์

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ สวนดอกไมบ้๊กกะโนะซาโตะ ใหท้่านไดน่ั้งรถรางสัมผัสบรรยากาศภายในไร่  ชมความ

สวยงามของดอกไมน้านาพันธุอ์าท ิดอกกหุลาบ, ลลิลี,่ ซาเวยีร,์ ดอกเวอรจ์เินี่ย และดอกโคเคยี หรอืโคชอิะ ทีเ่บ่งบาน

ตอ้นรับผูท้ี่มาเยือน เก็บภาพประทับใจที่แสนโรแมนติคกับมวลหมู่ดอกไมอ้ีกทั้งฉากหลังยังเป็นโบสถ์สุดคลาสสคิ 
(ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ ถา้หากดอกไมย้งัไม่บานหรอืหมดฤดู ภายในสวนยงัมดีอกไมป้ระเภทอื่นๆใหร้บัชม

จ านวนมาก) 
 

 
 
น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงทาคายามา่ จังหวัด “ฮดิะ” จังหวัดทีอุ่ดมสมบูรณ์ไปดว้ยธรรมชาตทิีส่วยงาม ผูค้นทีเ่ป็นมติร  ที่

ไดช้ือ่ว่า“ลติเติล้เกยีวโต เป็นเมอืงขนาดเล็กน่ารักตัง้อยู่ในหุบเขาทียั่งคงดแูลวัด ศาลเจา้ แม่น ้า สะพาน ตลาดเชา้ และ

บรรยากาศแบบเมืองเกยีวโตในอดีตไวไ้ดอ้ย่างลงตัว น าท่านเที่ยวชม เมอืงทาคายาม่า ที่ไดช้ือ่ว่า“ลติเติล้เกยีวโต 
เป็นเมอืงขนาดเล็กน่ารักตัง้อยู่ในหุบเขาทียั่งคงดแูลวัด ศาลเจา้ แม่น ้า สะพาน ตลาดเชา้ และบรรยากาศแบบเมอืงเกยีว

โตในอดตีไวไ้ดอ้ย่างลงตัว น าท่านสู ่“หมูบ่า้นชริาคาวะโกะ หมู่บา้นทีไ่ดร้ับเลอืกจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก
ในปี ค.ศ.1995 ทา่นจะไดพ้บกบับา้นในแบบกสัโชสคึุร ิซึง่เป็นแบบญีปุ่่ นด ัง้เดมิ ชือ่นีไ้ดม้าจากค าวา่ กสัโช ซึง่

แปลวา่ พนมมอื ตามรูปแบบของบา้นที่หลังคาชันถงึ 60 องศา มลีักษณะคลา้ยสองมอืทีพ่นมเขา้หากัน ตัวบา้นมีความ

ยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกวา้ง 10 เมตร ซึง่โครงสรา้งของบา้นสรา้งขึน้โดยไม่ใชต้ะปูแมแ้ต่ตัวเดยีว แต่ยังคง
ความแข็งแรงสามารถรองรับหมิะทีต่กมาอยา่งหนักในชว่งฤดหูนาวไดด้ ี

 



 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 
น าท่านชมสถานที่ส าคัญเมื่อครัง้อดีต ทีท่ าการเก่าเมอืงทาคายาม่า ใชเ้ป็นทัง้ที่ท างาน และที่อยู่อาศัยของผูว้่า

ราชการจังหวัดฮดิะมาเป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกุนโตกุกาว่า  ในสมัยเอะโดะ หรอืกว่า 300 ปีที่

แลว้ เป็นทีท่ าการรัฐในยุคเอะโดะเพยีงแหง่เดยีวทีข่า้มพน้ยคุสมัยมาไดอ้ย่างสมบูรณ์ ซึง่ภายในนี้ประกอบดว้ยบรเิวณไต่
สวนพจิารณาคด ีหอ้งขังนักโทษ โรงครัว และหอ้งพักของเจา้หนา้ที ่น าชมความงามของเมอืงทาคายาม่า ซึง่ยังคงความ

เป็นบา้นเมอืงแบบญีปุ่่ นดัง้เดมิอยา่งแทจ้รงิ ไมร่วมคา่เขา้ชมทา่นละ  430 เยน   
 

 
 

จากนัน้เดนิชม เขตเมอืงเก่าซนัมาชซิจึ ิซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรอืน และรา้นคา้น่ารัก ๆ ที่ยังคงอนุรักษ์แบบของบา้นใน

สมัยเอะโดะกว่า 300 ปีกอ่น ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึพืน้เมอืงและเก็บเกีย่วบรรยากาศอันน่าประทับใจ ไม่วา่จะเป็น
เหลา้สาเก ซปุมโิสะชริุ ตุ๊กตาซารุโบะโบะ ซึง่เป็นตุ๊กตาตามความเชือ่ของคนโบราณสมัยกอ่น  

 



 

 เดนิทางมาถงึเขตเมืองเก่าซันมาชซิจึทัิง้ที ย่านนี้มีแต่ของอร่อยอย่างแน่นอนเมื่อ
เดนิตามไปถนนเรือ่ยๆ 2 ขา้งทางนัน้มแีตรา้นอาหารน่าทานไปหมดสะทุกรา้น อากาศหนาวๆ

ก็ตอ้งหาอะไรอุ่นๆทานกันแกห้นาวสักหน่อยสิง่แรกที่แนะน าน่ันคือ มทิาราชดิงัโงะ เป็น

แป้งขา้วเหนียวย่างเคลอืบซอสมโิซะหวาน เป็นเมนูที่ใครผ่านมาทีน่ี่ก็ตอ้งแวะชมิ ไม่ว่าเด็ก
หรอืผูใ้หญก็่ตา่งชืน่ชอ 

 

 

 อกีหนึง่เมนูยอดฮติตลอดการทีพ่ลาดไมไ่ดน่ั้นก็คอื....ซูชเินือ้ฮดิะ การันตคีวามอร่อย

ดว้ยแถวยาวนอกรา้น ที่รา้นนี้เสริ์ฟเมนูซูชิเนื้อวากวิคุณภาพดีระดับ A4-A5 โดยซูชิชุดนี้

ประกอบไปดว้ยขา้วป้ันหนา้เนื้อโรยตน้หอมและกุนคันมาก ิโดยเนื้อถูกปรุงอย่างดดีว้ยเกลอื
ทาเคะซุมิหรือเกลือจากไมไ้ผ่ ขงิและโชยุ เสริ์ฟบนขนมเซมเบ ้ดังนั้นจงึทานไดทั้้งหมด 

วนิาททีีเ่นื้อนุ่มๆละลายในปากนัน้ บอกไดเ้ลยวา่สมกับทีร่อคอยอย่างแน่นอน! 
 



น าท่านอสิระชอ้ปป้ิง ณ หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญข่องนารติะ หา้งฯ ออิอน จสัโก ้ ซือ้ของฝากกอ่นกลับ อาท ิขนมโมจ ิ

เบนโตะ ผลไม ้และ หากทา่นใดหลงไหลในรสชาดของคทิแคทชาเขยีวสามารถหาซือ้ไดท้ีน่ี่ไดเ้ลย  **เพือ่ไมเ่ป็นการ

เสยีเวลาชอ้ปป้ิงอสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั** 
พกัที ่  โรงแรม HOTEL KOYO หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีส่ ี ่  เกยีวโต - ศาลเจา้ฟูชมิ ิอนิาร ิ- ศาลเจา้เฮอนั - พธิชีงชาญีปุ่่ น - ปราสาททอง - โอซากา้ 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงเกยีวโต ซึง่เป็นเมอืงหลวงเกา่ของญี่ปุ่ น มชีือ่เสยีงโดง่ดังไปท่ัวโลกในเรือ่งวัดและศาล
เจา้ เกียวโตเป็นศูนย์กลางการปกครองและวัฒนธรรมมากว่า 1,100ปี มีอาณาเขตตัง้แต่บรเิวณตะวันออกเฉียงใตจ้ด

ตะวันตกเฉียงเหนือในตอนกลางและเหนือของภูมภิาคคันไซท าใหม้ีลักษณะทางภูมศิาสตร์4ประการ ไดแ้ก่ชายฝ่ังทรง
ฟันใบเลือ่ยรอบอ่าวไมสรึุทางตะวันออกเฉียงเหนือ,ภูเขาทันบะตรงใจกลาง,ทีร่าบลุม่เกยีวโตทางตะวันออกเฉียงใตแ้ละที่

ราบลุ่มยามาชโิระ  จากนั้นน าท่านชม ศาลเจา้ฟูชิมอินิาร ิที่สถิตของพระแม่โพสภ เทพเจา้ที่เป็นที่นับถือยิ่งของ

ประชาชนทีม่าสักการะขอพร ใหม้คีวามเป็นอยู่อุดมสมบูรณ์ของเรือ่งพืชพรรณธัญญาหาร น าท่านสักการะ พระแม่โพสภ 
และเทพจิง้จอกทีช่าวญีปุ่่ นชือ่วา่เป็น ทูตสวรรค ์ผูค้อยน าขา่วสารจากสรวงสวรรคล์งมายังโลกมนุษย ์ท่านจะไดต้ืน่ตากับ

รูปป้ันของเทพจิง้จอก ทีม่จี านวนมากมาย  
 

 
 

แลว้น าท่านชม ศาลโทรอิ ิซุม้ประตูสแีดงทีเ่ป็นสัญลักษณ์ของศาลเจา้ที่มมีากกว่ารอ้ยตน้ทอดตัวยาวตามเสน้ทางของ

ไหล่เขาลดหล่ันกันบนเสน้ทางยาวถงึ 4 กโิลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตรเ์รือ่ง MEMORIES OF GEISHA ที่ ซายูร ิ
นางเอกของเรือ่งวิง่ลอดซุม้ประตเูพือ่ไปขอพรเทพเจา้ใหต้นเองสมความปรารถนา 

 



 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนู บฟุเฟ่ตช์าบสููตรตน้ต าหรบั 
 

จากนัน้เดนิทางสู ่ศาลเจา้เฮอนั หรอืศาลเจา้เฮอันจงิงุ ศาลเจา้เฮอันสรา้งในปี 1895 

เนื่องในโอกาสที่นครเกียวโตมีอายุครบ 1,100 ปี โดยอุทศิถวายแด่จักรพรรดอิงค์
แรกและองคส์ดุทา้ยของเกยีวโต ตัวศาลเจา้ถอดแบบมาจากพระราชวังหลวงทีส่รา้ง

ขึน้เมือ่ ค.ศ. 794 และวอดลงเพราะอัคคภีัยในปี 1227 เป็นสถาปัตยกรรมแบบเฮอัน
ซึง่ไดร้ับอทิธพิลจากจีน ศาลเจา้ในลัทธชินิโตก็เปลีย่นมาสรา้งตามแบบวัดในพุทธ

ศาสนา จากที่เคยทิง้เนื้อไมไ้วใ้หม้ีสตีามธรรมชาตก็ิหันมาทาสเีป็นครัง้แรกเมื่อกา้ว

ผ่านประตูศาลเจา้เขา้ไป จะพบภาพจ าลองของพระราชวังโบราณที่ย่อส่วนลงมา
เหลือสองในสาม มีลานหนิกรวดสีขาวอันกวา้งขวางทอดตรงไปยังวหิารใหญ่ไดโงะคุเด็ง (ถา้เป็นวังจรงิๆ นี่ก็คือที่ว่า

ราชการทัง้หลายทัง้ปวง) ซึง่มเีจดยีพ์ยัคฆข์าวขนาบอยู่ทางตะวันออกและตะวันตก ประตูดา้นซา้ยของวหิารจะเปิดออกสู่

สวนแบบเฮอันทีอ่อกแบบมาใหใ้ชล้่องเรอืและเดนิเล่นไดด้ว้ยสะพานแบบจนี บงึน ้าใสและบันไดมังกร ไมร่วมคา่เขา้ชม

สวน 600 เยน 

 

 
 



น าท่านเปิดประสบการณ์ใหม่กับ พธิชีงชาญีปุ่่ น ซึง่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่ นว่าดว้ยการใชเ้วลาอย่างสุนทรีย ์

ดว้ยการดื่มและการชงชาผงสีเขียวหรือมัทฉะ นับตัง้แต่ประมาณศตวรรษที่ 14 ตน้ฉบับของพธิีชงชา และใหท้่านได ้

สัมผัสกับบรรยากาศของการจ าลองเรื่องราวเกีย่วการพบปะกันในวงสังคมเกีย่วกับการดืม่และชงชาที่ไดแ้พร่หลายใน
บรรดาชนชัน้สงูในประเทศญี่ปุ่ น จากนัน้อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศัย น าท่านชม วดัคนิคะคุจ ิหรอื 

ปราสาททอง สรา้งโดยโชกนุ อาชคิางะ โยชมิสิ ึเพือ่เป็นสถานทีพ่ักผ่อน ต่อมาบุตรชายของท่านไดด้ัดแปลงใหเ้ป็นวัด 
แต่ปราสาทเดมิไดถู้กไฟไหมใ้นปี พ.ศ.2493 และสรา้งขึน้ใหม่เมื่อปี พ.ศ.2498 ปราสาทโดยรอบปิดดว้ยทองค าเปลว

อยา่งสวยงาม ใหท้า่นไดด้ืม่ด ่ากับความสะอาดใสของสระน ้าทีส่ามารถสะทอ้นใหเ้ห็นภาพตัวปราสาทไดอ้ยา่งงดงาม 

 

 
 

มาเทีย่วปราสาททอง สถานทีย่อดฮติในการต์นูเรือ่งดัง อคิควิซงั ทัง้ทจีะพลาด

กับเมนูของหวานทานเลน่ยอดฮติของปราสาททองไดยั้งไงกันแนะน าซอฟทค์รมีจากรา้น 
Kinkaku Soft Ice Cream ซึง่ตัวซอฟทค์รมีนัน้จะเป็นรสชาเขยีว เนื้อครมีเนียนนุ่มละมนุ

ลิน้ ท ามาจากผงชาเขยีวแท ้ๆ ตน้ต ารับของญีปุ่่ น ขา้งในโคนใสแ่ป้งโมจเิพือ่เพิม่ความ
นุ่มนวลการในลิม้รส และเพิม่ถั่วแดงหวานทีใ่หร้สชาดเขา้กันดกัีบชาเขยีวกอ่นจะหุม้ดว้ย

แผน่ทองค าทีผ่ลติโดยฝีมอืชา่งท ากระดาษวาชสิไตลญ์ีปุ่่ น 

 
ค า่  อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศยั ณ เกยีวโต สแตช ัน่ เพือ่ความสะดวกใน

การเดนิทาง โดยในบรเิวณจดุพกัรถมรีา้นอาหารมากมายหลากหลายให้
ท่านไดเ้ลอืกซื้อรบัประทานไม่ว่าจะเป็นขา้วหนา้หมูทอดทงคตัส ึทอด

ดว้ยไฟอ่อนๆ เนือ้หมูนุ่มๆดา้นในห่อดว้ยแป้งฟูฟ่องทอดออกมาไดส้ี

เหลืองนวล กรอบ ราดด้วยซอสเข้มข้น ชวนให้ลิ้มรสหรือจะเลือก
รบัประทานราเมนตน้ต ารบัของแทจ้ากญีปุ่่ นน า้ซุปใส แต่รสชาตเิขม้ขน้

เขา้ถงึรสเครือ่งเทศตน้ต ารบัของญีปุ่่ น เพิม่เตมิดว้ยเสน้อูดง้เหนยีวนุ่ม 
และเนือ้หมูชิน้ใหญ่ทีพ่ถิพีถินัในการแลช่ิน้เนือ้หมูออกมาใหส้วยงามให้

รสชาตสิมัผสัลิน้ไดด้เียีย่ม 
 

พกัที ่  โรงแรม WBF OSAKA HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

 
 

 
 

 

 



วนัทีห่า้         ปราสาทโอซากา้ - ตลาดปลาคโุรมง - ศาลเจา้ซูมโิยช ิ- ดวิตีฟ้ร ี- ชนิไซบาช ิ- สนามบนิคนัไซ 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางชมบรเิวณโดยรอบของ ปราสาทโอซากา้ (ไม่รวมค่าเขา้ปราสาท) ซึง่ถือไดว้่าเป็นสัญลักษณ์ของ

เมอืง สัมผัสความยิง่ใหญ่และชมนิทรรศการที่จัดแสดงอยู่ภายใน ซึง่เล่าถงึความเป็นมาของปราสาท รวมทัง้ประวัตแิละ

ขา้วของเครือ่งใช ้ตา่งๆของโชกนุ ฮเิดโยชโิตโยโตม ิผูม้คี าสัง่ใหก้อ่สรา้งปราสาทแหง่นี้ 
 

  
 

เทีย่ง  อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
 

น าท่านเดนิทางสู ่ตลาดปลาคุโรมง เป็นตลาดที่มีชือ่เสียงและเก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองโอซากา้ จนไดร้ับ

สมญานามว่าเป็น ครัวของโอซากา้กันเลยทเีดยีว มบีรรยากาศภายในเป็นทางเดนิ Arcade เล็กๆทอดยาวประมาณ 600 
เมตร 2 ขา้งทางจะเต็มไปดว้ยรา้นคา้ต่างๆกว่า 160 รา้นคา้ ขายทัง้ของสด และแบบพรอ้มทาน มขีองกนิเล่นและอาหาร

พืน้เมืองมากมายหลายชนดิใหไ้ดช้มิกัน ของที่ขายส่วนภายในตลาดคุโรมงจะเป็นของสด โดยเฉพาะอาหารทะเล เนื้อ 
และผักต่างๆ รา้นอาหารต่างๆภายในตลาดจงึเนน้ขายอาหารทะเลกัน ทัง้แบบสดๆ เช่น ซาชมิ ิซชู ิและหอยนางรม และ

แบบปรุงสุก เช่น ปลาไหลย่าง ปลาหมกึย่าง หอยเชลย่าง กุง้เทมปุระ เป็นตน้ นอกจากนี้ก็จะเป็นพวกผลไมต้่างๆตาม
ฤดกูาลของญีปุ่่ นทีค่วรคา่แกก่ารลองเป็นอยา่งมาก เชน่ แอปเป้ิล มะเขอืเชอรี ่สตอเบอรี ่เมลอ่น กวี ีและลกูแพร เป็นตน้ 

 

 



จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ ศาลเจา้ซูมโิยช ิเป็นศาลเจา้ที่ถูกสรา้งขึน้ตัง้แต่ศตวรรตที่ 3 เรียกว่าเป็นอกีหนึ่งศาลเจา้ที่

เกา่แกม่ากทีส่ดุแหง่หนึง่ของญีปุ่่ นเลยก็ว่าได ้ทีน่ี่ไม่ใชเ่พยีงแค่ความเกา่แกเ่ท่านัน้ะ แตรู่ปแบบสถาปัตยกรรมการสรา้งก็

ถอืว่าโดดเด่นไม่แพท้ี่ไหนๆ เพราะถูกสรา้งดว้ยรูปแบบทีเ่รยีกว่า สมุโิยช-ิซคึุร ิทีจ่ะมหีลังคาแบบทรงตรงๆ ต่างจากทีอ่ืน่
ที่จะมีทรงโคง้ๆ จั่วจะถูกตกแต่งดว้ยไมท้ี่ลักษณะไขวกั้นคลา้ยกับไมก้างเขนของศาสนาครสิต์ หากออกจะเป็นรูป

กากบาทซะมากกว่า รวมทัง้ยังมไีมข้นาดเล็กๆวางเรยีงกันตามแนวยาวท่ัวทัง้หลังคา โดยเฉพาะตรงจุดทีท่างเขา้อยู่ดา้น
ใตห้นา้จ่ัวของหลังคาและยังมรีัว้ลอ้มรอบ จากความตา่งและความเกา่แกน่ี้ทีท่ าใหศ้าลเจา้แหง่นี้มชีือ่เสยีงมากๆในญีปุ่่ น 

 

 
 

จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้เครือ่งส าอางค ์อาหารเสรมิ เครือ่งประดับคณุภาพดทีีร่า้นคา้ปลอดภาษดีวิตีฟ้ร ีซึง่มสีนิคา้

ใหบ้รกิารทุกทา่นเลอืกจับจ่ายใชส้อยในราคาถูกย่อมเยาวอ์ย่างมากมายโดยสนิคา้บางประเภทจะไม่สามารถซือ้ในเมอืง
อืน่ของประเทศญีปุ่่ นไดจ้ะเป็นสนิคา้ประจ าเมอืงเท่านัน้  น าท่านชอ้ปป้ิงยา่น ชนิไซบาช ิยา่นชอ้ปป้ิงชือ่ดังของนคร โอ

ซากา้ ภายในย่านนี้มรีา้นคา้เกา่แกป่ะปนไปกับรา้นคา้อันทันสมัย และสนิคา้หลากหลายรูปแบบทัง้ส าหรับเด็ก และผูใ้หญ ่
ซึง่ยา่นนี้ถอืวา่เป็นยา่นแสงส ีและบันเทงิชัน้น าแหง่หนึง่ของนครโอซากา้ อกีทัง้ยังมรีา้นอาหารทะเลขึน้ชือ่มากมาย ซึง่

เสน่หอ์ยา่งหนึง่คอื ทกุรา้นจะประดับประดารา้นของตนดว้ยแสงไฟนีออนซึง่ดัดท าใหเ้ป็นรูปปู กุง้ และปลาหมกึ ซึง่

นักท่องเทีย่วใหค้วามสนใจและแวะถ่ายรูปกันเป็นทีร่ะลกึอย่างมาก และรา้นคา้ทกุแหง่ จะพยายามสรา้งจุดเดน่ใหแ้กร่า้น
ของตนใหไ้ดม้ากทีส่ดุ เพือ่ดงึดดูลกูคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้รกิาร สัญลักษณ์เดน่ของย่านนี้คอื ตกึรูปเครือ่งหมายการคา้ของ  กู

ลโิกะ ผลติภัณฑข์นมชือ่ดังจากญีปุ่่ นน่ันเอง **เพือ่ไมเ่ป็นการเสยีเวลาชอ้ปป้ิงอสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั** 
 

 



   

ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิคันไซเพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับสูก่รุ่งเทพฯ 

23.55 น. เหริฟ้าสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ๊กซ๊  เทีย่วบนิที ่XJ611  
บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 

วนัทีห่ก     สนามบนิดอนเมอืง - กรงุเทพ 

 

03.50 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 
 

** หากทา่นทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กครัง้กอ่นท าการ 

ออกตั๋วเนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
** ขอขอบพระคุณทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 

 

อตัราคา่บรกิาร 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
 

 

ผูใ้หญห่อ้งละ  
2-3 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋ 

06 – 11 พฤษภาคม 2563 
(วนัวสิาขบชูา) 

26,999 8,000 16,999 

08 – 13 พฤษภาคม 2563 24,999 8,000 14,999 

13 – 18 พฤษภาคม 2563 24,999 8,000 14,999 

15 – 20 พฤษภาคม 2563 24,999 8,000 14,999 

20 – 25 พฤษภาคม 2563 24,999 8,000 14,999 

22 – 27 พฤษภาคม 2563 24,999 8,000 14,999 

27 พ.ค. – 01 ม.ิย. 2563 24,999 8,000 14,999 

29 พ.ค. – 03 ม.ิย. 2563 24,999 8,000 14,999 

05 – 10 มถิุนายน 2563 24,999 8,000 14,999 

12 – 17 มถิุนายน 2563 24,999 8,000 14,999 

19 – 24 มถิุนายน 2563 24,999 8,000 14,999 

26 ม.ิย. – 01 ก.ค. 2563 24,999 8,000 14,999 

 

 บรกิารน า้ดืม่วนัละ 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 ขอสงวนสทิธิใ์น
การเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนัก่อนการเดนิทางเท่าน ัน้ ไม่เช่นน ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ าไม่วา่ดว้ยกรณีใดๆ

ท ัง้สิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยค่าต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจอง
ทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง  

 



กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจ าท ัง้หมด เนือ่งจาก

ทางบรษิทัฯ ไดช้ าระค่าต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้ค่าภาษนี า้มนัทีย่งัมไิดช้ าระ คา่ทวัรส์่วนที่

เหลอื กรณุาช าระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 
 

หมายเหต ุ 1. ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 
 2. คา่ทวัรไ์มม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ 

 

 
 

 



** ส ัง่ซือ้ซมิกบัเราสะดวกไมต่อ้งลงทะเบยีนใหยุ้ง่ยาก รอรบัไดเ้ลยทีส่นามบนิ ** 
 

ส าหรับซมิอนิเตอรเ์น็ตของ TRUE TRAVEL SIM ASIA สามารถเล่นเน็ตในประเทศโซนเอเชยี ไม่ว่าจะเป็น ญีปุ่่ น 
เกาหลใีต ้ฮอ่งกง มาเกา๊ ไตห้วนั จนี สงิคโปร ์พมา่ อนิโดนเีซยี โดยม ีDATA ใหใ้ชง้าน 4GB สามารถใชง้านได ้
ตอ่เน่ืองสงูสดุ 8 วัน หากทา่นใดสนใจส ัง่ซือ้ซมิ สามารถส ัง่ซือ้ไดก้บัทางเจา้หนา้ที ่และช าระเงนิพรอ้มมดัจ า
คา่ทวัร ์หรอืคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 
 
จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะ

ดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมี
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

 
1. ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

2. สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.   คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพ่ักตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น   คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหกั้บคนไทย ผูท้ี่ประสงค์จะพ านักระยะสัน้ใน

ประเทศญี่ปุ่ นไม่เกนิ 15 วัน) **ถา้กรณีที่ทางรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ซี่า ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายในการท าวซี่าเพิม่ ท่านละ 
1,700 บาท** 
 คา่ใชจ่้ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิิ

บารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
 คา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 

เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจน

ซี่ไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้ือว่า

นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

เมื่อท่านได้ท ารายการจองทวัร์ กบั เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากนัน้ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลบั 
เพ่ือแจ้งนดัวนั ช าระเงิน โทร 02-108-7828 ท่านสามารถโอนเงินผ่านธนาคาร ดงัต่อไปนี ้ 

ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี ประเภท หมายเลขบัญชี 

 

เดอะมอลล์ บางกะปิ บ.เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จ ากัด ออมทรัพย์ 281-222986-8 

 

สาขาย่อยเดอะมอลล์ บางกะปิ นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ ออมทรัพย์ 732-2-31864-9 
 

http://www.exoticontour.com/
http://www.exoticontour.com/ExoticTour/home/payment.php


เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสาร
การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกับทาง
บรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไมร่ับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์มว่่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอื

มอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการให ้
น าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

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

2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 
ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ่้ายทีไ่ดจ่้ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว เชน่ 

การส ารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ การจองทีพ่ักฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ 
หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์

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

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกท่องเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธ

การเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหกั้บ

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่นการ

เดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักท่องเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทาง
นอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง 

และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหกั้บทางบรษัิทพรอ้มการ

ช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 

และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเที่ยวทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ

ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของ

สมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น
การปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าต๋ัวเครือ่งบนิ ค่าภาษีเชือ้เพลงิ 

คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  
 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไม่เกนิ 
1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์

อนุญาตใหถ้ือไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใต ้

ทอ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  



3. ประเทศญีปุ่่ น มกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ี่ท ามาจากพชื และเนื้อสัตวท์ุกชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข่ เนื้อสัตว ์ไสก้รอกฯ 

เพือ่เป็นการป้องกันโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอัตราทีส่งูมาก 

 

 

 


