
#10494 ทัวรญ่ีปุน โอซากา ทาคายามา เกียวโต 5 วัน 3 คืน
หมูบานชิราคาวะโกะ ชมซากุระบริเวณแมนํ้าซาไก บิน XJ
ทัวรญี่ปุน โอซากา ทาคายามา เกียวโต สะพานโทเกทสึเคียว สวนปาไผอาราชิยาม
า วัดคินคาคุจิ ศาลเจาฟูชิมิอินาริ ที่ทําการเกาเมืองทาคายามา เขตเมืองเกาซันมา
ชิซึจิ ปราสาทโอซากา(ดานนอก) ชอปปงชินไซบาชิ



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง    -

2 ทาอากาศยานนานาชาติคันไซ - สะพานโทเก็ตสึเคียว - ปาไผเทนริวจิ / ปาไผอารา
ชิยามา - วัดคินคาคุจิ - ศาลเจาฟูชิมิอินาริ / ศาลโทริอิ   

HASHIMA DAILY
HOTEL หรือระดับ
เดียวกัน

3 ซากุระ แมน้ําซาไก - หมูบานชิราคาวาโกะ - เมืองทาคายามา - ที่ทําการเกาเมือง
ทาคายามา - เมืองเกา ซันมาชิซูจิ - เมืองกิฟุ - อิออนโอกากิ   

HASHIMA DAILY
HOTEL หรือระดับ
เดียวกัน

4 เมืองโอซากา - ปราสาทโอซากา - ดิวตีฟ้รี - ยานชินไซบาชิ - ริงกุ พรีเมียม เอา
ทเล็ท   

BELLEVUE
GARDEN HOTEL
หรือระดับเดียวกัน

5 ทาอากาศยานนานาชาติคันไซ - ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

21 มี.ค. 62 - 25 มี.ค. 62 ฿27,999 ฿27,999 ฿27,999 ฿8,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานนานาชาติคันไซ - สะพานโทเก็ตสึเคียว - ปาไผเท
นริวจิ / ปาไผ - วัดคินคาคุจิ - ศาลเจาฟูชิมิอินาริ / ศาลโทริอิ

กําหนดการทั้งหมด

สายการบิน AIR ASIA X ใชเครื่อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ท่ีน่ัง จัดท่ีน่ังแบบ 3-3-3 มีบริการอาหารรอนเสิรฟ
ทัง้ขาไปและขากลับ (น้ําหนักกระเปา 20 กก./ทาน หากตองการซ้ือน้ําหนักเพ่ิม ตองเสียคาใชจาย)

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม ค่ํา

22.00 น. พรอมกันท่ี สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชัน้ 3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอรสายการบิน AIR
ASIA X เจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน (น้ําหนักกระเปา 20 กก./ทาน หาก
ตองการซ้ือน้ําหนักเพ่ิม ตองเสียคาใชจาย)

ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง คํ่า

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี

 กิจกรรม เชา

01.15 น. เหินฟาสูเมืองโอซากา โดยสายการบินแอร เอเชีย เอ็กซ เท่ียวบินท่ี XJ612 บริการอาหาร และเครื่องด่ืมบนเครื่อง

08.40 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ

นําทานชม สะพานโทเกทสึเคียว คือ สะพานท่ีทอดขามแมน้ําโออิงาวะ โดยมีความยาวทัง้สิน้ 155 เมตร ชื่อของสะพานมาจาก
จักรพรรดิคาเมยามะในสมัยคามาคุระ (ค.ศ. 1185–1333) ท่ีชื่นชมขอเท็จจริงท่ีวา ในคืนท่ีไมมีเมฆ พระจันทรจะดูเหมือนกําลัง
ขามสะพานอยู ซ่ึงสะพานแหงน้ีเป็นสัญลักษณของอะราชิยามะ

จากน้ันนําทานเดินทางสู เสนทางสายปาไผแหงอราชิยามา น้ีตัง้อยูตีนเขาในเมืองอราชิยามา เกียวโต ตลอดสองขางทางน้ัน
รายรอบไปดวยตนไผท่ีเสียดแทงกอขึน้ไปบนฟาสูงไมตํ่ากวาสิบเมตร ปกคลุมทางเดินท่ีลาดเอียงไปตามเนินเขาอยางงดงาม เสน
ทางน้ีเราสามารถเดินชมความงามของธรรมชาติ ซึมซับความสดชื่นของกล่ินไผ ฟังเสียงเสียดสีของกอไผท่ีเคลากับเสียงลม

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

่ ่



นําทานชม วัดคินคะคุจิ หรือ ปราสาททอง สรางโดยโชกุน อาชิคางะ โยชิมิสึ เพ่ือเป็นสถานท่ีพักผอน ตอมาบุตรชายของทาน
ไดดัดแปลงใหเป็นวัด แตปราสาทเดิมไดถูกไฟไหมในปี พ.ศ.2493 และสรางขึน้ใหมเมื่อปี พ.ศ.2498 ปราสาทโดยรอบปิดดวย
ทองคําเปลวอยางสวยงาม ใหทานไดด่ืมด่ํากับความสะอาดใสของสระน้ําท่ีสามารถสะทอนใหเห็นภาพตัวปราสาทไดอยางงดงาม

จากน้ันนําทานชม ศาลเจาฟูชิมิอินาริ ท่ีสถิตของพระแมโพสภ เทพเจาท่ีเป็นท่ีนับถือย่ิงของประชาชนท่ีมาสักการะขอพร ใหมี
ความเป็นอยูอุดมสมบูรณของเรื่องพืชพรรณธัญญาหาร นําทานสักการะ พระแมโพสภ และเทพจิง้จอกท่ีชาวญ่ีป ุนชื่อวาเป็น ทูต
สวรรค ผูคอยนําขาวสารจากสรวงสวรรคลงมายังโลกมนุษย ทานจะไดตื่นตากับรูปป้ันของเทพจิง้จอก ท่ีมีจํานวนมากมาย

แลวนําทานชม ศาลโทริอิ ซุมประตูสีแดงท่ีเป็นสัญลักษณของศาลเจาท่ีมีมากกวารอยตนทอดตัวยาวตามเสนทางของไหลเขา
ลดหล่ันกันบนเสนทางยาวถึง 4 กิโลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตรเรื่อง MEMORIES OF GEISHA ท่ี ซายูริ นางเอก
ของเรื่องว่ิงลอดซุมประตูเพ่ือไปขอพรเทพเจาใหตนเองสมความปรารถนา

ค่ํา

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย ณ บริเวณจุดพักรถเพ่ือความสะดวกในการเดินทาง

พักท่ีโรงแรม HASHIMA DAILY HOTEL หรือระดับเดียวกัน

ทาอากาศยานนานาชาติคันไซ

สะพานโทเก็ตสึเคียว

ปาไผเทนริวจิ / ปาไผอาราชิยามา

 เชา

ตัง้หางจากตัวเมืองโอซากา ประมาณ 50 กม.เปิดใชบริการเมื่อปี 1994 มี 2 เทอมินอล
โดย เทอมินอล 1 จะเป็นสายการบินธรรมดา สวนเทอมินอล 2 จะเป็นสายการบินโลว
คอสต

สะพานไมทอดยาว ท่ีโดงดังและถือเป็นสัญลักษณของอะราชิยามา มีภูเขาอะราชิยามาเป็น
วิวอยูเบื้องหลัง สะพานเกาแกน้ีถูกสรางขึน้ในยุคกอตัง้กรุงเกียวโต

วัดเทนริวจิ(Tenryuji) เป็นวัดท่ีมีความสําคัญอยางย่ิงในเขตอาราชิยามาของเกียวโต เป็น
อันดับ 1 จาก 5 อันดับสูงสุดของวัดเซนและยังไดถูกบันทึกเป็นมรกดโลก นอกจากน้ียังมี
โรงเรียนสอนศาสนาพุทธนิกายรินซาย เซน อยูภายใตการดูแลของวัดเทนริวจิอีกดวย วัด
แหงน้ีถูกสรางขึน้ในปี 1339 ทานโชกุนอาชิคากะ ทาคาอุจิ เพ่ืออุทิศใหกับจักรพรรดิ โก-
ไดโกะ ผูไดเสด็จสวรรคตลวงลับไปแลว

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

วัดคินคาคุจิ บาย

หรือท่ีเรียกวาวัดทอง เป็นวัดเกาแกของเมืองเกียวโต วัดน้ีเคยเป็นท่ีพํานักของโชกุนอาชิคา
งะ โยชิมิซึ ผูท่ีชอบทายปุจฉา – วิสัชนา กับอิกคิวซังในการตูน บรรยากาศภายในวัดจะ
เป็นการจัดสวนแบบเซน มีการจัดให ปราสาททองคําอยูตรงกลางสระน้ํา ภาพสะทอน
ปราสาททองคําท่ีอยูในสระน้ํา ทําใหปราสาทดูสวยงามและมีความขลังมากขึน้



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 ซากุระ แมน้ําซาไก - หมูบานชิราคาวาโกะ - เมืองทาคายามา -
ท่ีทําการเกาเมืองทาคายามา - เมืองเกา ซันมาชิซูจิ - เมืองกิฟุ -
อิออนโอกากิ

มาเท่ียวปราสาททอง สถานท่ียอดฮิตในการตูนเรื่องดังอิคคิวซังทัง้ทีจะพลาดกับเมนูของหวานทานเลนยอดฮิตของปราสาท
ทองไดยังไงกันแนะนําซอฟทครีมจากราน Kinkaku Soft Ice Cream ซ่ึงตัวซอฟทครีมน้ันจะเป็นรสชาเขียว เน้ือครีมเนียนน ุม
ละมุนลิน้ ทํามาจากผงชาเขียวแทๆตนตํารับของญ่ีป ุน ขางในโคนใสแปงโมจิเพ่ือเพ่ิมความน ุมนวลการในลิม้รส และเพ่ิมถัว่แดง
หวานท่ีใหรสชาดเขากันดีกับชาเขียว กอนจะหุมดวยแผนทองคําท่ีผลิตโดยฝีมือชางทํากระดาษวาชิสไตลญ่ีป ุน

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย ณ บริเวณจุดพักรถเพ่ือความสะดวกในการเดินทาง โดยในบริเวณจุดพักรถมีรานอาหารมากมาย
หลากหลายใหทานไดเลือกซ้ือรับประทานไมวาจะเป็นขาวหนาหมูทอดทงคัตสึ ทอดดวยไฟออนๆ เน้ือหมูน ุมๆดานในหอดวยแปง
ฟูฟองทอดออกมาไดสีเหลืองนวล กรอบ ราดดวยซอสเขมขน ชวนใหลิม้รสหรือจะเลือกรับประทานราเมนตนตํารับของแทจาก
ญ่ีป ุนน้ําซุปใส แตรสชาติเขมขนเขาถึงรสเครื่องเทศตนตํารับของญ่ีป ุน เพ่ิมเติมดวยเสนอูดงเหนียวน ุม และเน้ือหมูชิน้ใหญท่ี
พิถีพิถันในการแลชิน้เน้ือหมูออกมาใหสวยงามใหรสชาติสัมผัสลิน้ไดดีเย่ียม

ศาลเจาฟูชิมิอินาริ / ศาลโทริอิ
หรือศาลเจาจิง้จอกขาว เป็นอีกหน่ึงศาลเจาชื่อดังท่ีนักทองเท่ียวตางรูจักกันดี เป็นศาลเจา
ในศาสนาชินโต สรางขึน้เพ่ือถวายใหแดเทพอินาริ เทพเจาแหงกสิกรรม เพ่ือใหพ้ืนท่ี
บริเวณน้ีมีน้ําอุดมสมบูรณ ปลูกขาวได ผลผลิตดีมีคุณภาพ สิ่งท่ีนาสนใจนอกจากจะมา
สักการะเทพเจาแลว ก็คือการเดินเลนลอดอุโมงคเสาโทริอิกวาหมื่นตนท่ีเรียงตอทอดยาว
จากดานลางขึน้ไปบนยอดเขาสูงถึง 233 เมตร ระยะทางราว 4 กิโลเมตร

 คํ่า  HASHIMA DAILY HOTEL หรือระดับเดียวกัน

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทาน ชมเทศกาลซากุระบาน บริเวณแมน้ําซาไก เป็นอันดับ 1 ในการชมซากุระในเมืองกิฟุ ใหทานไดสัมผัสบรรายากาศ
ของ ซากุระท่ีบานสะพรัง่ อวดโฉมตลอดสองฝ่ังแมน้ํา จํานวนกวา 1200 ตน แตทัง้น้ีทัง้น้ันซากุระจะบานหรือไม หรือบานมาก
หรือนอยขึน้อยูกับสภาพอากาศในแตละปี โดยปกติซากุระจะเริ่มบานตัง้แตปลายเดือนมีนาคม – ตนเดือนเมษายนของทุกปี ใน
กรณีท่ีซากุระไมบาน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเ์ปล่ียนโปรแกรม โดยจะนําทานสักการะขอพร ณ ศาลเจา Kogane Shrine
แทน

นําทานสู “หมูบานชิราคาวะโกะ หมูบานท่ีไดรับเลือกจากองคการยูเนสโกใหเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995 ทานจะไดพบกับ
บานในแบบกัสโชสึคุริ ซ่ึงเป็นแบบญ่ีป ุนดัง้เดิม ชื่อน้ีไดมาจากคําวา กัสโช ซ่ึงแปลวา พนมมือ ตามรูปแบบของบานท่ีหลังคาชัน
ถึง 60 องศา มีลักษณะคลายสองมือท่ีพนมเขาหากัน ซ่ึงโครงสรางของบานสรางขึน้โดยไมใชตะปูแมแตตัวเดียว แตยังคงความ
แข็งแรงสามารถรองรับหิมะท่ีตกมาอยางหนักในชวงฤดูหนาวไดดี

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู เมืองทาคายามา จังหวัด “ฮิดะ” จังหวัดท่ีอุดมสมบูรณไปดวยธรรมชาติท่ีสวยงาม ผูคนท่ีเป็นมิตร ท่ีไดชื่อ
วา“ลิตเติล้เกียวโต เป็นเมืองขนาดเล็กนารักตัง้อยูในหุบเขาท่ียังคงดูแลวัด ศาลเจา แมน้ํา สะพาน ตลาดเชา และบรรยากาศแบบ
เมืองเกียวโตในอดีตไวไดอยางลงตัว

นําทานชมสถานท่ีสําคัญเมื่อครัง้อดีต ท่ีทําการเกาเมืองทาคายามา ใชเป็นทัง้ท่ีทํางาน และท่ีอยูอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮิ
ดะมาเป็นเวลากวา 176 ปี ภายใตการปกครองของโชกุนโตกุกาวาในสมัยเอะโดะ หรือกวา 300 ปีท่ีแลว เป็นท่ีทําการรัฐในยุคเอะ
โดะเพียงแหงเดียวท่ีขามพนยุคสมัยมาไดอยางสมบูรณ ซ่ึงภายในน้ีประกอบดวยบริเวณไตสวนพิจารณาคดี หองขังนักโทษ โรง
ครัว และหองพักของเจาหนาท่ี (ไมรวมคาเขาชม ทานละ 430 เยน)

นําชมความงามของเมืองทาคายามา ซ่ึงยังคงความเป็นบานเมืองแบบญ่ีป ุนดัง้เดิมอยางแทจริง เดินชม เขตเมืองเกาซันมาชิซึจิ
ซ่ึงเต็มไปดวยบานเรือน และรานคานารัก ๆ ท่ียังคงอนุรักษแบบของบานในสมัยเอะโดะกวา 300 ปีกอน ใหทานไดเลือกซ้ือของ
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ท่ีระลึกพ้ืนเมืองและเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันนาประทับใจ ไมวาจะเป็นเหลาสาเก ซุปมิโสะชิรุ ตุกตาซารุโบะโบะ ซ่ึงเป็นตุกตาตาม
ความเชื่อของคนโบราณสมัยกอน

จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองกิฟุ

จากน้ันนําทานชอปป้ิง ณ หางสรรพสินคาขนาดใหญ หางฯ อิออน จัสโก ใหทานไดเลือกทาน หรือเลือกซ้ือสินคาท่ีเป็นแบ
รนดญีป ุน อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม ราน 100 เยน และ หากทานใดหลงไหลในรสชาดของคิทแคทชาเขียวสามารถหาซ้ือไดท่ี
น่ีไดเลย

ค่ํา

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พักท่ีโรงแรม HASHIMA DAILY HOTEL หรือระดับเดียวกัน

ซากุระ แมนํ้าซาไก

หมูบานชิราคาวาโกะ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เทศกาลซากุระบาน บริเวณแมน้ําซาไก เป็นอันดับ 1 ในการชมซากุระในเมืองกิฟุ ใหทาน
ไดสัมผัสบรรายากาศของ ซากุระท่ีบานสะพรัง่ อวดโฉมตลอดสองฝ่ังแมน้ํา จํานวน
กวา1200 ตน แตทัง้น้ีทัง้น้ันซากุระจะบานหรือไม หรือบานมากหรือนอยขึน้อยูกับสภาพ
อากาศในแตละปี โดยปกติซากุระจะเริ่มบานตัง้แตปลายเดือนมีนาคม – ตนเดือน
เมษายนของทุกปี

หมูบานชิราคาวาโกไดรับการขึน้ทะเบียนใหเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม หมูบานแหงน้ีใช
โครงสรางท่ีเรียกวา กัสโช ซ่ึงแปลวาสรางแบบพนมมือ ดานหนาทําเป็นหนาจัว่แบบ
บานทรงไทย มีการเจาะชองหนาตางเพ่ือรับแสงสวางจากภายนอก เมื่อมองจากภายนอก
จึงดูมีสัดสวนสวยงาม

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

เมืองทาคายามา

ที่ทําการเกาเมืองทาคายามา

 บาย

เป็นเมืองแหงปราสาทท่ีบานเมืองยังคงมีภาพของสะทอนของประวัติศาสตรเกาแกในอดีต
ไมวาจะเป็นบานเรือนท่ีมีโครงหนาตางขัดกันเป็นตาราง และวัดท่ีมีประวัติศาสตรเกาแก

ใชเป็นทัง้ท่ีทํางาน และท่ีอยูอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮิดะมาเป็นเวลากวา 176 ปี ภาย
ใตการปกครองของโชกุนโตกุกาวา ในสมัยเอะโดะ หรือกวา 300 ปีท่ีแลว เป็นท่ีทําการรัฐ
ในยุคเอะโดะเพียงแหงเดียวท่ีขามพนยุคสมัยมาไดอยางสมบูรณ ซ่ึงภายในน้ีประกอบดวย
บริเวณไตสวนพิจารณาคดี หองขังนักโทษ โรงครัว และหองพักของเจาหนาท่ี



 หมายเหตุ

วันท่ี 4 เมืองโอซากา - ปราสาทโอซากา - ดิวตี้ฟรี - ยานชินไซบาชิ - ริ
งกุ พรีเมียม เอาทเล็ท

ในกรณีท่ีซากุระไมบาน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเ์ปล่ียนโปรแกรม โดยจะนําทานสักการะขอพร ณ ศาลเจา Kogane
Shrine แทน ศาลเจาแหงน้ีถูกตัง้ขึน้เมื่อปี 135 เป็นศาลเจาชินโต ตัง้อยูท่ีเมืองกิฟุ ศาลเจาแหงน้ีอยูใกลกลางใจเมืองกิฟุ สิ่ง
พิเศษสําหรับศาลเจาน้ีคือเป็นสถานท่ีท่ีรับพลังจากพระเจา ผูคนสวนใหญและชาวเมืองกิฟุจะขอพรจากท่ีแหงน้ีเพ่ือการโชคดีและ
การคาขายท่ีรํ่ารวย ตามประวัติท่ีถูกบันทึกไว เดิมทีศาลเจาพังลงเพราะเหตุแผนดินไหวเมื่อปี 1897 หลังจากน้ัน 14 ปีตอมาในปี
1905 ไดถูกบูรณะใหมขึน้ หลังจากน้ันไดพังลงอีกครัง้เน่ืองจากสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ในปี 1958 จึงไดถูกบูรณะขึน้ใหมอีกครัง้
กลาวงายๆคือไดพังลงจากเหตุการณตางๆถึง 3 ครัง้ดวยกัน สวนในโครงสรางในปัจจุบัน ถูกเพ่ิมเติมและบูรณะขึน้ในปี 1988

ท่ีทําการเกาเมืองทาคายามา ไมรวมคาเขาชม ทานละ 430 เยน

เดินทางมาถึงทาคายามาทัง้ที ถาไมลองของดีของเด็ดเมืองทาคายามาก็เหมือนจะมาไมถึง ในเขตเมืองเกาซันมาชิซึจิน้ันมีราน
อาหาร ของทานเลน คาเฟ มากมายตลอดแนวทางเดินสองขางทาง สําหรับผูท่ีหลงใหลในรสชาติของเน้ือวัวน้ัน ตองลอง!!! เน้ือ
ฮิดะ เป็นเน้ือท่ีไดจากวัวท่ีเลีย้งตามท่ีราบสูงฮิดะ ซ่ึงวิธีการเลีย้งเพ่ือใหมีไขมันมากๆก็คือการ”ตัด”ลูกอัณฑะเพ่ือไมใหมีการสราง
ฮอรโมนไปผลิตกลามเน้ือก็จะทําใหมีไขมันแทรกอยูตามเน้ือจํานวนมาก แหละน่ีคือเคล็ดลับวาทําไมกินแลวถึงละลายในปาก
และเป็นท่ีชื่นชอบของนักกินเน้ือย่ิงนัก

เมืองเกา ซันมาชิซูจิ

เมืองกิฟุ

อิออนโอกากิ

เมืองเกาสมัยเอโดะ ท่ีมีอายุกวา 300 ปี แตยังคงอนุรักษสภาพแวดลอม และการดําเนิน
ชีวิตแบบดัง้เดิมไว ทัง้วัดวาอาราม ศาลเจา บานแบบดัง้เดิมของชาวนาญ่ีป ุนไดเป็นอยางดี

เป็นเมืองหลวงของจังหวัดกิฟุ ประเทศญ่ีป ุน ตัง้อยูทางทิศใตของจังหวัด ในอดีตมีบทบาท
สําคัญในประวัติศาสตรญ่ีป ุนในสมัยเซงโงะกุ กลาวคือบรรดานักรบและไดเมียวสําคัญ
เชน โอดะ โนะบุนะงะ ใชเมืองกิฟุท่ีมีทําเลท่ีตัง้อยูกึ่งกลางของประเทศ ใชเป็นฐานในการ
รวบรวมและปกครองแผนดินญ่ีป ุน

อิออนโอกากิ หางดังแหงแรกของเมืองน้ีตัง้อยูไมใกลไมไกลจากสถานีรถไฟซักเทาไหร
เป็นหางชื่อคุนท่ีมีสาขาอยูมากมายในประเทศญ่ีป ุนอยาง AEON ท่ีเราๆ รูจักกันดี ายใน
หางน้ีมีรานคามากมายใหไดเดินชอปกันจนเพลิน ไมวาจะเป็นสินคาแบรนดเนมหรือ
สินคาราคาเบาๆ มีรานรวงจะเรียงรายใหเดินชอปกันไดเรื่อย ๆ กวา 200 รานเลยทีเดียว

 คํ่า  HASHIMA DAILY HOTEL หรือระดับเดียวกัน

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองโอซากา

นําทานเดินทางชมบริเวณโดยรอบของ ปราสาทโอซากา (ไมรวมคาเขาปราสาททานละ 600 เยน) ซ่ึงถือไดวาเป็นสัญลักษณ
ของเมือง สัมผัสความย่ิงใหญและชมนิทรรศการท่ีจัดแสดงอยูภายใน ซ่ึงเลาถึงความเป็นมาของปราสาท รวมทัง้ประวัติและขาว
ของเครื่องใช ตางๆของโชกุน ฮิเดโยชิโตโยโตมิ ผูมีคําสัง่ใหกอสรางปราสาทแหงน้ี (กรณีเดินทางในชวงปลายเดือน มี.ค.-ตน

่ ่ ่



เดือน เม.ย. ทานจะไดสัมผัสบรรยากาศซากุระบานท่ีบานสะพรัง่รอบปราสาทโอซากา ซ่ึงปราสาทโอซากา ถือไดวาเป็น 1 ใน 10
อันดับของสถานท่ีชมซากุระบานของญ่ีป ุน ทัง้น้ีขึน้อยูกับสภาพอากาศชวงน้ันๆ)

จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองโอซากา

ใหทานไดชอปป้ิงสินคาเครื่องสําอางค อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดีท่ีรานคาปลอดภาษี ดิวตีฟ้รี ยาน ชินไซบาชิ ยาน
ชอปป้ิงชื่อดังของนครโอซากา ภายในยานน้ีมีรานคาเกาแกปะปนไปกับรานคาอันทันสมัย และสินคาหลากหลายรูปแบบทัง้
สําหรับเด็ก และผูใหญ ซ่ึงยานน้ีถือวาเป็นยานแสงสี และบันเทิงชัน้นําแหงหน่ึงของนครโอซากา อีกทัง้ยังมีรานอาหารทะเลขึน้
ชื่อมากมาย ซ่ึงเสนหอยางหน่ึงคือ ทุกรานจะประดับประดารานของตนดวยแสงไฟนีออนซ่ึงดัดทําใหเป็นรูปปู กุง และปลาหมึก
ซ่ึงนักทองเท่ียวใหความสนใจและแวะถายรูปกันเป็นท่ีระลึกอยางมาก สัญลักษณเดนของยานน้ีคือ ตึกรูปเครื่องหมายการคาของ
กูลิโกะ ผลิตภัณฑขนมชื่อดังจากญ่ีป ุนน่ันเอง

บาย

จากน้ันนําทานสู ริงกุ เอาทเล็ต (Rinku Outlet) แหลงชอปป้ิงใหญใกลกับสนามบินคันไซ ใหทานเพลิดเพลินกับการเลือก
ซ้ือสินคา “แบรนดเนม” ชื่อดังหลากหลายและสินคาดีราคาพิเศษ อาทิ เครื่องสําอาง, เครื่องประดับ, เสื้อผา, กระเปา, รองเทา
อุปกรณกีฬา, เครื่องใชไฟฟา และยังเป็นแหลงรวมสินคาแบรนดญ่ีป ุนโกอินเตอรมากมายกับคอลเลคชัน่เสื้อผาลาสุด และสินคา
อ่ืนๆ อีกมากมาย ใหทานไดเลือกชอปป้ิงตามอัธยาศัย

ค่ํา

พักท่ีโรงแรม BELLEVUE GARDEN HOTEL หรือระดับเดียวกัน 

เมืองโอซากา

ปราสาทโอซากา

ดิวต้ีฟรี

ยานชินไซบาชิ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองใหญอันดับสามของญ่ีป ุน ตัง้อยูริมทะเล ถือวาเป็นประตูเขาออกสูโลกภายนอก
แหงแรก และเป็นเมืองทาและศูนยกลางการทองเท่ียวท่ีสําคัญ ของภูมิภาคคันไซ

เรียกอีกอยางวา โอซากาโจ สัญลักษณของเมืองโอซากา และเป็นสิ่งปลูกสรางท่ีมีคุณคา
ทางวัฒนธรรมของญ่ีป ุน ถูกสรางขึน้แทนท่ีวัดอิชิยามา ฮอนกันจิ ชัน้บนสุด สามารถชม
วิวเมืองโอซากาไดทัง้เมือง

ซ้ือสินคาปลอดภาษี DUTY FREE แหลงรวมสินคาแบรนดเนมมากมาย เชน นาฬิกา
แวนตา เครื่องสําอาง กระเปา กลองถายรูป และสินคาแบรนดอ่ืนๆ อีกมากมาย

ยานชอปป้ิงท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในโอซากา ยานดังท่ีเป็นสวรรคของนักชอป นักกิน ถนนสาย
ทอดยาวกวา 600 เมตร สองขางทางเรียงรายดวยสินคาหลากหลาย ของใช ของกิน เครื่อง
ใชไฟฟา ฯลฯ



 หมายเหตุ

วันท่ี 5 ทาอากาศยานนานาชาติคันไซ - ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

 หมายเหตุ

ท่ีปราสาทโอซากา ไมรวมคาเขาปราสาททานละ 600 เยน

กรณีเดินทางในชวงปลายเดือน มี.ค.-ตนเดือน เม.ย. ทานจะไดสัมผัสบรรยากาศซากุระบานท่ีบานสะพรัง่รอบปราสาทโอ
ซากา ซ่ึงปราสาทโอซากา ถือไดวาเป็น 1 ใน 10 อันดับของสถานท่ีชมซากุระบานของญ่ีป ุน ทัง้น้ีขึน้อยูกับสภาพอากาศชวงน้ันๆ

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย

่ ่

ริงกุ พรีเมียม เอาทเล็ท บาย

แหลงชอปป้ิงชื่อดังอีกแหงหน่ึงของโอซากา ตัง้อยูท่ีเมืองริงกุ ตรงขามกับทาอากาศยาน
นานาชาติคันไซ โดยออกแบบใหมีลักษณะเหมือนกับเมืองทาของสหรัฐอเมริกา และมี
บรรยากาศแบบรีสอรท ภายในแมจะไมใหญโตมากนัก แตก็เพียบพรอมไปดวยสิ่งอํานวย
ความสะดวกมากมาย ซ่ึงรวมสินคานําเขาและสินคาแบรนดญ่ีป ุนมากมาย

 คํ่า  BELLEVUE GARDEN HOTEL หรือระดับเดียวกัน

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

09.50 น. เหินฟาสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร เอเชีย เอ็กซ เท่ียวบินท่ี XJ613 บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

บาย

13.50 น. ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

ทาอากาศยานนานาชาติคันไซ
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ตัง้หางจากตัวเมืองโอซากา ประมาณ 50 กม.เปิดใชบริการเมื่อปี 1994 มี 2 เทอมินอล
โดย เทอมินอล 1 จะเป็นสายการบินธรรมดา สวนเทอมินอล 2 จะเป็นสายการบินโลว
คอสต

ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง บาย

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี



อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ



เง่ือนไข
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทาน้ัน

2. ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทัง้หมด หรือถูก
ปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทัง้หมดใหแกทาน

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนัก
ทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดิน
ทางสําหรับประเทศท่ีมีวีซา  แตหากทางนักทองเท่ียวทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวา
ท่ีทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีท่ีจะใหบริการตอไป

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขท่ี
หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตัว๋เครื่องบิน ในกรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทาง
บริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ
และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทัง้น้ี บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเท่ียวสวนใหญเป็นสําคัญ

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึน้ของนักทองเท่ียวท่ีมิไดเกิดจากความผิด
ของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระ ความลาชา เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นตน

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์
ในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมขึน้ ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คาตัว๋เครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง
คาประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน 

การชําระเงิน
1. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน 10,000 บาทตอทานเพ่ือสํารองท่ีน่ัง 

2. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินคาบริการสวนท่ีเหลือทัง้หมดกอนวันเดินทางอยางนอย 21 วัน กรณีนักทองเท่ียวหรือเอ
เจนซ่ีไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวานักทอง
เท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆ

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาล
ประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท 
 

อัตรานี้รวม:
คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ         

คาภาษีสนามบินทุกแหงท่ีมี

คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.    

คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ

คาท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน    

คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการ    

คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ            

คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง 

คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 
 

อัตรานี้ไมรวม:
คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญ่ีป ุน (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสัน้

ในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน) **ถากรณีท่ีทางรัฐบาลประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพ่ิม ทาน



ละ 1,700 บาท**

คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด
มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)

คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 3500 เยน /ทริป/ตอทาน

คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 
 

วีซา
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสัน้ในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวย
วัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตองย่ืนเอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการ
เขาประเทศญ่ีป ุน* ดังตอไปน้ี

1. ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีป ุน ทางทัวรจัดเตรียมให

2. สิ่งท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึน้ในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุนได (เชน เงินสด บัตรเครดิต
เป็นตน)

3. ชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (เชน คนรูจัก โรงแรม และอ่ืนๆ) ทางทัวรจัดเตรียมให

4. กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน ทางทัวรจัดเตรียมให 
 

หมายเหตุ
คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่นทานละ 3500 เยน /ทริป/ตอทาน

ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ 10,000 บาท

การเดินทางในแตละครัง้จะตองมีผูโดยสารจํานวน 30 ทานขึน้ไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการ
เล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา

ตัว๋เมื่อออกแลว ไมสามารถรีฟันดได อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน

ขอแนะนํากอนการเดินทาง

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ท่ีจะนําติดตัวขึน้เครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิน้ และรวมกันทุก
ชิน้ไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาท่ีตรวจไดอยางสะดวก ณ
จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาท่ีกําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและ
ฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

2. สิ่งของท่ีมีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาท่ี
โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

3. ประเทศญ่ีป ุน มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑท่ีทํามาจากพืช และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ เชน ผัก ผลไมสด  ไข เน้ือสัตว ไส
กรอกฯ เพ่ือเป็นการปองกันโรคติดตอท่ีจะมาจากสิ่งเหลาน้ี หากเจาหนาท่ีตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราท่ีสูงมาก 
 

การยกเลิก
1. กรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมีชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือแจงยกเลิกการจองกับทาง
บริษัทเป็นลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ

2. กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตอง
แฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบ
หนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารท่ีตองการ
ใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี

่ ่



2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการท่ีชําระแลว ***ในกรณีท่ีวันเดินทางตรงกับ
วันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกการเดินทางไมนอยกวา 30 วัน 
2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการท่ีชําระแลว 
2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการท่ีชําระแลวทัง้หมด 
ทัง้น้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การ
สํารองท่ีน่ังตัว๋เครื่องบิน การจองท่ีพักฯลฯ

3. การเดินทางท่ีตองการันตีมัดจําหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการ
บิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทัง้หมด  

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาล
ประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเท่ียวเดินทางไมถึง 15 คน  
 


