
#12823 ทัวรญ่ีปุน โอซากา เกียวโต 5 วัน 3 คืน ปาไผอาราชิ
ยามา ศาลเจาฟูชิมิอินาริ บิน XJ
ทัวรญี่ปุน โอซากา นารา เกียวโต รถไฟทะมะ ตลาดปลาวาคายามา ยานชินไชบาชิ
ปราสาทโอซากา(ดานนอก) วัดโทไดจิ ฟรีเดย 1 วันเต็ม!!



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง    -

2 ทาอากาศยานคันไซ - สถานีรถไฟทามะ - รถไฟขบวนแมวเหมียว - ตลาด
คุโรชิโอะ - ยานชินไซบาชิ - ถนนโดทงบุริ   

MYSTAYS SHIN
OSAKA/HOTEL 123
SAKAISUJI HONMACHI
หรือเทียบเทา

3 ปราสาทโอซากา - นารา - วัดโทไดจิ - หลวงพอโต ไดบุทสึ นารา - เกียวโต
- อาราชิยามา - ปาไผเทนริวจิ (ปาไผอาราชิยามา) - ศาลเจาฟูชิมิอินาริ -
ดิวต้ีฟรี

  

MYSTAYS SHIN
OSAKA/HOTEL 123
SAKAISUJI HONMACHI
หรือเทียบเทา

4 อิสระทองเที่ยวในโอซากา หรือ เลือกซ้ือทัวรเสริม   

MYSTAYS SHIN
OSAKA/HOTEL 123
SAKAISUJI HONMACHI
หรือเทียบเทา

5 ทาอากาศยานคันไซ - ทาอากาศยานดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

27 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62 ฿14,777 ฿14,777 ฿14,777 ฿7,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานดอนเมือง

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานคันไซ - สถานีรถไฟทามะ - รถไฟขบวนแมวเหมียว
- ตลาดคุโรชิโอะ - ยานชินไซบาชิ - ถนนโดทงบุริ

กําหนดการทั้งหมด

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

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

 กิจกรรม ค่ํา

21.00 น. พรอมกันท่ีสนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารระหวางประเทศขาออก ชั้น 3 ประตู 3 สายการบิน AIR ASIA X
เจาหนาท่ีใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกดานเอกสารกอนขึ้นเครื่อง

ทาอากาศยานดอนเมือง คํ่า

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

 กิจกรรม เชา

00.55 น. นําทานเดินทางสูประเทศญ่ีป ุน โดยสายการบิน AIR ASIA X เท่ียวบินท่ี XJ612

08.40 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ โอซากา (เวลาเร็วกวาเมืองไทย 2 ชั่วโมง) ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร
สําคัญ!!! ประเทศญ่ีป ุนไมอนุญาตใหนํา อาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝืนจะมีโทษจับและ

ปรับ รับกระเปาเรียบรอยและทําภารกิจสวนตัว

บริการขาวป้ัน เพ่ือสะดวกในการเดินทาง

นําทานแวะถายภาพสถานี รถไฟทะมะ (Tama Densha) ท่ีน่ีมีรถไฟลายแมวสามสีอยูขบวนหน่ึง มีชื่อเฉพาะวา ทามะเด็น
(Tama-den) ยอมาจาก Tama Densha หรือรถไฟเจาทามะ สถานีคิชินารักมากครับ สังเกตดูดีๆ มันเป็นรูปแมว ใหเวลาถายรูป
บนสถานี ไมรวมคาน่ังรถไฟแมว

บาย

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

นําทานเดินทางสู Wakayama Kuroshio Fish Market เป็นตลาดปลาแหงใหมท่ีสรางขึ้นเพ่ือเป็น แหลงจําหนาย อาหาร
ทะเลสดจากอาว Wakaura ท่ีเป็นท่ีตั้งของตลาดปลาแหงน้ีน่ันเอง

ความพิเศษของตลาดปลาแหงน้ีคือ การโชวแลปลาทูนาโดยเชฟชาวญ่ีป ุน ซ่ึงจะมีการจัดโชวน้ีขึ้นทุกวัน วันละ 3 ครั้ง คือ
11.00, 12.30, 15.00 น. ซ่ึงเราสามารถชมฟรี โดยไมตองเสียคาใชจายแมแตเยนเดียว และเมื่อจบโชวจะไดลองชิมเน้ือปลาทูนา

้ ่ ้ ้



แบบสด ๆ อีกดวยนะ ถาชิมแลวติดใจก็สามารถซ้ือกลับไดดวย ใครท่ีอยากซ้ือแลวกินเลยก็ทําได เพราะเคามีการจัดโตะและเกาอ้ีไว
พรอมใหเราน่ังรับประทาน

อิสระชอปป้ิง ยานชินไชบาชิ มีท้ังรานคาเกาแก และทันสมัยปะปนกัน มีสินคามากมาย ท้ังถูกและแพง ท้ังสินคาแฟชั่นลาสุด
ขนมเคกแสนอรอย จนถึงกลองดิจิตอล คอมพิวเตอร และเกมสรุนใหมลาสุด รวมท้ังรานอาหารหลากหลาย เดินไปเก็บภาพเป็น
ท่ีระลึกกับตึกรูปเครื่องหมายการคาของกูลิโกะ ผลิตภัณฑขนมชื่อดังจากญ่ีป ุนน่ันเอง

ยานเกาแกอยาง ถนนโดทงบุริ ซ่ึงทานสามารถล้ิมลองขนม หรืออาหารขึ้นชื่อของนครโอซากาท้ังทาโกะยากิ โอโคโนมิยากิ
เป็นตน ใหทานไดเพลิดเพลินกันตลอดท้ังวัน นอกจากน้ีในยานน้ียังมีหางสรรพสินคาใหญๆ และมีชื่อเสียงอยางหางไดมารู หาง
โซโก หรือจะเป็นทากาชิมายา มีสินคามากมายใหทานไดเลือกซ้ือเลือกหาอีกดวย

ค่ํา

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พักท่ี MYSTAYS SHIN OSAKA/HOTEL 123 SAKAISUJI HONMACHI หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานคันไซ

สถานีรถไฟทามะ

รถไฟขบวนแมวเหมียว

 เชา  รับประทานอาหารเชา บนรถโดยสาร เมนูขาวป้ัน

เป็นทาอากาศยานหลักของโอซากา ทาอากาศยานแหงน้ีตั้งหางจากตัวเมืองโอซากา
ประมาณ 50 กม.เปิดใชบริการเมื่อปี 1994 มี 2 เทอมินอล โดย เทอมินอล 1 จะเป็นสาย
การบินธรรมดา สวนเทอมินอล 2 จะเป็นสายการบินโลวคอสต

สถานีรถไฟทามะ ซ่ึงจะมีนายสถานีเป็นแมวชื่อทามะ หรือ Tama Ekicho ซ่ึงเป็นแมวนํา
โชค เป็นนายสถานีรถไฟ คิชิ จังหวัดวากายะมา เสนทางรถไฟสาย Kishigawa ได
ประกาศเปิดรถตูรถไฟขบวนใหมชื่อ Tamadensya ไดตกแตงเป็นลวดลายการตูนเกี่ยว
กับทามะท้ังขบวน เริ่มเปิดใหบริการฤดูใบไมผลิปี 2009

ภายในขบวนรถไฟตกแตงใหเป็นรูปแมวเหมียว (ใชเจาทามะ ซ่ึงเป็นนายสถานีแมวตัว
แรกเป็นตนแบบ) ท้ังท่ีน่ัง โคมไฟ หรือประตู ตางก็เป็นรูปแมวท้ังหมด เดินทางถึง สถานี
รถไฟคิชิ (Kishi Station) สถานีรถไฟท่ีเป็นสํานักงานประจําการ ของนายสถานีแมว
เหมียว ปัจจุบัน นายสถานี คือ นิทามะ (NITAMA) แมวเหมียวสามสี เพศเมีย นอกจาก
ทานจะไดชมการทํางานของนายสถานีแมวเหมียวแลวนั้น ภายในยังมีรานจําหนาสินคา ท่ี
ระลึกของแมวเหมียว ท่ีคนรักแมวไมควรพลาด

ตลาดคุโรชิโอะ บาย

“ตลาดคุโรชิโอะ” (Wakayama Kuroshio Market) ซ่ึงตั้งอยูในมารินา ซิตี้ มีการแสดง
แลปลาทูนาโชวสามครั้งตอวัน ตื่นตาตื่นใจไดกับการแลปลาทูนายักษอยางชํานาญตอหนา
ตอตาคุณ ตลาดคุโรชิโอะ-อิจิบะ ยังเป็นท่ีตั้งของรานอาหารทะเลสดๆ หลายรานและราน
ของท่ีระลึกซ่ึงมีผลิตภัณฑทองถิ่นใหเลือกมากมาย



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 ปราสาทโอซากา - นารา - วัดโทไดจิ - หลวงพอโต ไดบุทสึ
นารา - เกียวโต - อาราชิยามา - ปาไผเทนริวจิ (ปาไผอาราชิยาม
า) - ศาลเจาฟูชิมิอินาริ - ดิวตี้ฟรี

เวลาทองถิ่นญ่ีป ุนเร็วกวาเมืองไทย 2 ชั่วโมง

สําคัญ!!! ประเทศญ่ีป ุนไมอนุญาตใหนํา อาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝืนจะมีโทษจับและ
ปรับ รับกระเปาเรียบรอยและทําภารกิจสวนตัว

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

ยานชินไซบาชิ

ถนนโดทงบุริ

เป็นยานชอปป้ิงท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในโอซากา ยานดังท่ีเป็นสวรรคของนักชอป นักกิน ถนน
สายทอดยาวกวา 600 เมตร สองขางทางเรียงรายดวยสินคาหลากหลาย ของใช ของกิน
เครื่องใชไฟฟา ฯลฯ

เป็นยานดาวนทาวนขนาดใหญ ท่ีเต็มไปดวยรานคา รานอาหาร และแหลงบันเทิงอ่ืนๆ อีก
ท้ังยังเป็นท่ีนิยมของวัยรุน และเหลานักกิน สัญลักษณอันโดดเดน ก็คือ รานคาท่ีมีปูยักษ
บนหลังคา และปายไฟโฆษณาริมคลองของกูลิโกะ

 คํ่า  MYSTAYS SHIN OSAKA/HOTEL 123 SAKAISUJI HONMACHI หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเดินทางสู ปราสาทโอซากา เป็นสัญลักษณอันโดดเดนของเมืองโอซากา สรางขึ้นเป็นครั้งแรกบนบริเวณท่ีเคยเป็นวัด
Osaka Hongan-ji เมื่อปี ค.ศ.1583 ปัจจุบันสูง 55 เมตร มี 5 สวน 8 ชั้นเครื่องประดับหลังคา และภาพเสือ บนกําแพงตัว
ปราสาทละหลายๆสวนลงทองสีอรามสวยงามบนหอคอยชั้น 8 ของ Tenshukaku ทานสามารถมองเห็นทิวทัศนโดยรวมของ
เมืองโอซากาไดอยางชัดเจน ในแตละปีจะมีนักทองเท่ียวจากท้ังในและนอกประเทศมาเยือนปีละราว 1-3 ลานคน (ทัวรนําชมและ
ถายรูปบริเวณดานนอก)

จากนั้นขึ้นรถปรับอากาศเดินทางสู เมืองนารา Nara เป็นเมืองท่ีอยูทางทิศตะวันออกของเมืองโอซาการะยะทางประมาณ 35
กิโลเมตร เคยเป็นเมืองหลวงเกาของญ่ีป ุนมากอนในปี ค.ศ. 710-784 (กอนเมืองหลวงจะถูกเปล่ียนเป็นเกียวโตในภายหลัง) มี
กวางเป็นสัญลักษณของเมืองนารา เน่ืองจากชาวนารามีความเชื่อวากวางเป็นสัตวรับใชเทพเจา ปัจจุบันเมืองนารามีกวางเดินอยู
อยางอิสระท้ังเมือง ไมวาจะเป็นศาลเจา วัด หรือตามทองถนนก็ตาม

นําทานไปชม วัดโทไดจิ Todaiji ความหมายตามตัวอักษรคือ วัดใหญแหงทิศตะวันออก ตั้งอยูท่ีเมืองนารา ภูมิภาคคันไซถือ
เป็นโบราณสถานท่ีมีความเกาแกและสําคัญท่ีสุดแหงหน่ึงของประเทศญ่ีป ุนและยังถือวาเป็นวัดท่ีมีนักทองเท่ียวมาเยือนมากท่ีสุด
ในนารา

สรางขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 752 ในชวงท่ีพระพุทธศาสนาเจริญรุงเรืองจนถึงขีดสุด สิ่งกอสรางท่ีสําคัญของวัดน้ี คือ วิหารไมหลัง
ใหญ ไดบุทสึ ซ่ึงเป็นท่ีประดิษฐานองคหลวงพอโต (ไดบุทสึ) วากันวาเป็นอาคารไมท่ีใหญท่ีสุดในโลก โดยมีความสูง 157 ฟุต
ความยาว 187 ฟุต แมวาวิหารไมท่ีเห็นในปัจจุบันน้ีมีขนาดเพียงแค 2 ใน 3 ของวิหารหลังเดิมท่ีเคย ถูกไฟไหมไปจากภัยสงคราม
แตก็ยังคงมีความย่ิงใหญจนไดรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

ดานหนาบริเวณวัดจะเป็นสวนกวาง ซ่ึงจะมีกวางออกมาเดินใหนักทองเท่ียวไดถายรูปและซ้ืออาหารใหกิน



บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

นําทานเดินทางไปสู เกียวโต อดีตเมืองหลวงเกาแกของญ่ีป ุน ซ่ึงมามีอายุยาวนานกวา 1,000 ปี ซ่ึงในอดีตมีความเจริญ
รุงเรืองทางดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการปกครองเป็นอยางมาก

นําทานเดินทางชมธรรมชาติแถบอาราชิยามา แหลงชมธรรมชาติในฤดูใบไมเปล่ียนสีของเมืองเกียวโตท่ีโดงดังและมีชื่อเสียง
อีกแหงในญ่ีป ุนท่ีนิยมมาทองเท่ียวเพ่ือชื่นชมกับบรรยากาศหลากสีสันสดใสของใบไมสีเขียว แดง เหลือง กอนท่ีจะรวงหลนจาก
ตนไปตามฤดูกาล

นําทุกทานเดินทางชม ปาไผ ไผท่ีขึ้นอยูสองขางทางเสมือนหน่ึงเป็นอุโมงคใหเดินผานถูกปลูกขึ้นตั้งแตสมัยเฮอันหรือกวา
พันปีมาแลว เพ่ือใชในการประดับสวนและชื่นชมความสวยงามและใชในการบําบัดจิตใจมาแตครั้งโบราณ จนกระท่ังกาลเวลาผาน
ไปไผเหลาน้ีก็ยังไดรับการดูแลเป็นอยางดี เมื่อเขาสูปาไผแลว จะไดสัมผัสถึงสายลมจากธรรมชาติท่ีกระทบกับใบไผ ความเขียว
ขจีและความสดชื่นตลอดเสนทาง

นําทานเดินทางสู ศาลเจาฟูชิมิ อินาริ ชม เสาโทริอิ ซุมประตูสีแดงท่ีเป็นสัญลักษณของศาลเจา ท่ีมีมากกวารอยตน ทอดตัว
ยาวตามเสนทางของไหลเขาลดหล่ันกันบนเสนทางยาวถึง 4 กิโลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตรเรื่อง MEMORIES OF
GEISHA ท่ีซายูริ นางเอกของเรื่องว่ิงลอดซุมประตูเพ่ือไปขอพรเทพเจาใหตนเองสมความปรารถนา

นําทานเลือกซ้ือสินคาปลอดภาษี DUTY FREE เลือกซ้ือสินคาท่ีระลึกปลอดภาษี นานาชนิด

ค่ํา

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พักท่ี MYSTAYS SHIN OSAKA/HOTEL 123 SAKAISUJI HONMACHI หรือเทียบเทา

ปราสาทโอซากา

นารา

วัดโทไดจิ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เรียกอีกอยางวา โอซากาโจ เป็นปราสาทท่ีถือเป็นสัญลักษณของเมืองโอซากา และเป็นสิ่ง
ปลูกสรางท่ีมีคุณคาทางวัฒนธรรมของญ่ีป ุน ถูกสรางขึ้นแทนท่ีวัดอิชิยามา ฮอนกันจิ ชั้น
บนสุด สามารถชมวิวเมืองโอซากาไดท้ังเมือง

เมืองนารา (Nara) เป็นเมืองท่ีอยูทางทิศตะวันออกของเมืองโอซากา มีกวางเป็น
สัญลักษณของเมืองนารา เน่ืองจากชาวนารามีความเชื่อวากวางเป็นสัตวรับใชเทพเจา
ปัจจุบันเมืองนารามีกวางเดินอยูอยางอิสระท้ังเมือง ไมวาจะเป็นศาลเจา วัด หรือตามทอง
ถนนก็ตาม

วัดหลวงพอโตไดบุทสึแหงเมืองนาราท่ีใหญท่ีสุดในญ่ีป ุน เป็นหน่ึงในวัดท่ีมีชื่อเสียงมาก
ท่ีสุด และมีความสําคัญทางศาสนาของญ่ีป ุน เป็นเหมือนศูนยกลางของวัดท้ังหมดใน
ประเทศ อาคารหลักของวัดเป็นอาคารไมท่ีใหญท่ีสุดในโลก



หลวงพอโต ไดบุทสึ นารา
หลวงพอโต ณ วัดโทไดจิ” อดีตศิลปกรรมอันรุงโรจนของตระกูลฟูจิวาระ ผูปกครองญ่ีป ุน
ในยุคแรก หลวงพอโต(ไดบุทสึ) ซ่ึงทําจากทองสัมฤทธิข์นาดมหึมาภายในโบสถไมโบราณ
พรอมชมฝูงกวางนับรอยท่ีมารวมตัวกันตามธรรมชาติ วัดแหงน้ีไดรับฉายาวาวัดสวนกวาง
หรือท่ีเรียกกันวา วัดหลวงพอโต เป็นพระคูบานคูเมืองมากวา 1,200 ปี ประดิษฐานอยู
ภายในวิหารไมโบราณท่ีใหญท่ีสุดในโลก มีกวางปาจํานวนมาก ตางมาชุมนุมกันเองโดย
ธรรมชาติ เพ่ือทักทายขออาหารจากนักทองเท่ียวไมเวนวันหยุด..

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

เกียวโต

อาราชิยามา

ปาไผเทนริวจิ (ปาไผอาราชิยามา)

ศาลเจาฟูชิมิอินาริ

ดิวต้ีฟรี

 บาย

เป็นเมืองหลวงเกาของญ่ีป ุน เป็นศูนยรวมวัฒนธรรมและประวัติศาสตรของญ่ีป ุนและชื่อ
นั้นไดมาจากเมืองฉางอานของจีน

อาราชิยามา เป็นพ้ืนท่ีชานเมืองทางตะวันตกของนครเคียวโตะ ประเทศญ่ีป ุน พ้ืนท่ี
บริเวณน้ีเป็นทิวเขาขนานไปกับแมน้ําโออิ ซ่ึงมีทัศนียภาพท่ีงดงามและดึงดูดนักทองเท่ียว
ไดจํานวนมาก นอกจากน้ี อะระชิยะมะ ยังไดรับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่ึงในอุทยาน
ประวัติศาสตรของชาติญ่ีป ุน

เป็นหน่ึงในสถานท่ีทองเท่ียวชั้นนําของเกียวโต ท่ีนักทองเท่ียวจะไดยืนอยูทามกลางตน
ไผท่ีพุงสูงขึ้นเหลาน้ีราวกับอยูในอีกโลกหน่ึง ซ่ึงเป็นหน่ึงในสถานท่ีถายภาพท่ีสุดในเมือง
นอกจากน้ียังจะมีรานขายของท่ีระลึกท่ีเนนสินคาท่ีทําจากตนไผและของทองถิ่นเป็นหลัก
ไมวาจะเป็น ตะกราไมไผ, ถวย, กลองใสของ หรือเสื้อเสื้อสานจากไผ ไวใหไดช็อปป้ิงกัน
เบาๆเป็นของฝากอีกดวย

หรือศาลเจาจ้ิงจอกขาว เป็นอีกหน่ึงศาลเจาชื่อดังท่ีนักทองเท่ียวตางรูจักกันดี เป็นศาลเจา
ในศาสนาชินโต สรางขึ้นเพ่ือถวายใหแดเทพอินาริ เทพเจาแหงกสิกรรม เพ่ือใหพ้ืนท่ี
บริเวณน้ีมีน้ําอุดมสมบูรณ ปลูกขาวได ผลผลิตดีมีคุณภาพ สิ่งท่ีนาสนใจนอกจากจะมา
สักการะเทพเจาแลว ก็คือการเดินเลนลอดอุโมงคเสาโทริอิกวาหมื่นตนท่ีเรียงตอทอดยาว
จากดานลางขึ้นไปบนยอดเขาสูงถึง 233 เมตร ระยะทางราว 4 กิโลเมตร

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

 คํ่า  MYSTAYS SHIN OSAKA/HOTEL 123 SAKAISUJI HONMACHI หรือเทียบเทา



 หมายเหตุ

วันท่ี 4 อิสระทองเท่ียวในโอซากา หรือ เลือกซ้ือทัวรเสริม

ปราสาทโอซากา (ทัวรนําชมและถายรูปบริเวณดานนอก)

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

Option A : อิสระทองเท่ียว FREE DAY เต็มวัน (ไมรวมคาเดินทาง)
ตะลุยโกเบ ตามหาหุน Tetsujin 28 หรือหุนเหล็กหมายเลข 28 โดยไกดแนะนํา ถาใครเคยไปดูหุนยนตกันด้ัมขนาดเทาจริง

ท่ีโอไดบะ โตเกียวมาแลว คิดวานาจะตองตื่นตาตื่นใจกับเจาเท็ตสึจิน หุนเหล็กหมายเลข 28 น้ี ดวยการสรางขึ้นภายใต Kobe
Tetsujin Project มีวัตถุประสงคท่ีจะสรางสัญลักษณประจําเมืองโกเบหลังจากท่ีเกิดเหตุการณแผนดินไหวในปี 1995 มีความ
สูงถึง18 เมตร จัดตั้งอยูท่ีสวน Wakamatsu

แนะนําสถานท่ีทองเท่ียวในโกเบอ่ืนๆ
- ถนน Motomachi ใครเป็นขาชอปป้ิงก็ตองมายานน้ีกันเลย ถนนซันโนมิยะ และถนนโมโตมาจิ ท่ีน่ีจะไดพบกับรานรวงท่ี

ตกแตงแบบเกๆ และหางไดมารูขนาดใหญยักษ ตัวตึกมีการออกแบบสไตลยุโรปภายในมีรานคามากกวา 70 รานใหเดินเลนได
ตามสะดวก

- China Town ไปหาอาหารจีนอรอยๆ กินกัน ท่ีไชนาทาวนของเมืองโกเบ ท่ียานนันกินมาชิ(Nankin – mashi) จะเจอ
ประตูมังกรทางเขา ท่ีเป็นเอกลักษณของไชนาทาวน ถึงเป็นไชนาทาวน ท่ีเล็กท่ีสุดในญ่ีป ุน

- ยอดเขารอกโกะ ขึ้น Rokko Cable Car แลวตอบัสขึ้นไปท่ี Rokko Garden Terrace ชมความงามตรงจุดชมวิว ถาไดชม
วิวตอนกลางคืน จะไดเห็นวิวเมืองโกเบยามค่ําคืนแบบพาโนรามา ท่ีน่ีนอกจาก จุดชมวิวเมืองโกเบท่ีสวยงามแลว ยังมีท่ีเท่ียวตาม
จุดอ่ืนๆอีก เชน Rokko International Musical Box Museum ท่ีเราสามารถทํา กลองดนตรีของเราเองไดดวย หรือ Rokko
Alpine Botanical Garden สวนพฤกษชาติท่ีมีดอกไมและตนไมมากกวา 1,500 พันธุ ถามาตาม ฤดูกาลก็จะไดเห็นตนซากุระ
ตนเมเป้ิล หรือดอกไมอ่ืนๆ บานสะพรั่ง ใหเราไดด่ืมด่ํากับธรรมชาติไดอยางเต็มท่ี

**อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็นเพ่ือไมเป็นการรบกวนเวลา**

Option B : เลือกซ้ือบัตรเท่ียวยูนิเวอรแซลเจแปน ชําระเพ่ิมทานละ 3,000 บาท (ราคาน้ีไมรวมคาเดินทาง)
ยูนิเวอรแซลสตูดิโอ รวมสนุกทาทายกับเครื่องเลนหลากหลายชนิดตื่นเตนระทึกใจจากหนังดังท่ีทานชื่นชอบ เชน ฉากเพลิง

ไหมจากเรื่อง “แบ็คดราฟท”ลองเรือผจญภัยกับไดโนเสารจากเรื่อง“จูราสสิคพารค” น่ังเรือเพ่ือพบกับความนาสะพรึงกลัวเหมือนอยู
ในเหตุการณจริงกับ “จอว” ใชทุนสรางมหาศาลกวา 1,500 ลานเยน(เฉพาะจอว) และสนุกสนานไปกับเครื่องเลนภาคใหมของ ส
ไปเดอรแมน ท่ีรอใหทานพิสูจนความมันส พรอมท้ังพบกับโซนตัวการตูนสําหรับเด็กโซน วันเดอรแลนด เป็นโซนสวนสนุก
สไตลครอบครัวใหทานไดเพลิดเพลินกับตัวการตูนสุดนารักชื่อดังของญ่ีป ุน Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street หรือ
ใหทานพบกับโซนใหมลาสุดท่ีจะเปิดตัวเมื่อวันท่ี 15 กรกฎาคมน้ี คือโซน“HARRY POTTER” ใหทานไดด่ืมด่ํากับบรรยากาศท่ี
จําลองมาจากในเรื่องแฮรรี่พอรตเอรกันเลยทีเดียว

**อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็นเพ่ือไมเป็นการรบกวนเวลา**

พักท่ี MYSTAYS SHIN OSAKA/HOTEL 123 SAKAISUJI HONMACHI หรือเทียบเทา

อิสระทองเที่ยวในโอซากา หรือ เลือกซื้อทัวรเสริม
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

อิสระชอปป้ิงเมืองโอซากา หรือซ้ือทัวรเสริมยูนิเวอรแซล สตูดิโอ สวนสนุกท่ีสรางความ
บันเทิงใหกับคนแถบภูมิภาคคันไซมาหลายปีโดยการทุมทุนสรางของ บริษัทสราง
ภาพยนตร HOLLYWOOD ชื่อดัง น่ันคือ UNIVERSAL STUDIO ซ่ึงภายในไดจําลอง
สตูดิโอจากภาพยนตรเรื่องดังๆ ท่ีผานมาของทางบริษัทไวมากมาย โดยเริ่มจาก ภาพยนตร
เรื่องแรก ท่ีสรางชื่อเสียงใหกับ สตีเวน สปรีลเบิรก คือ E.T. ซ่ึงเป็นการน่ังจักรยานไป
พรอมกับ อีที และเดินทางขามจักรวาลเพ่ือกลับไปยังบานเกิด ตอจากนั้น ไปยังสตูดิโอ
ของ TERMINATOR ภาพยนตรคนเหล็ก ท่ีสรางชื่อใหกับดาราดัง อารโนล ชวาสเซเน็ก
เกอร ทานจะไดดูภาพยนตรท่ีไมไดฉายตามโรงหนังแตเป็นภาคพิเศษแบบดิจิตอล 2 มิติ
และ 3 มิติ



วันท่ี 5 ทาอากาศยานคันไซ - ทาอากาศยานดอนเมือง

 หมายเหตุ

 หมายเหตุ อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็นตามอัธยาศัย

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

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

 คํ่า  MYSTAYS SHIN OSAKA/HOTEL 123 SAKAISUJI HONMACHI หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา บริการอาหารเชาแบบกลอง (Set Box) เพ่ือความสะดวกในเรื่องเวลาและการเดินทางมาสนามบิน

06.30 น. นําทานเดินทางสู สนามบินคันไซ เพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับ

09.50 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X เท่ียวบินท่ี XJ612

บาย

13.50 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

ทาอากาศยานคันไซ
 เชา  รับประทานอาหารเชา บนรถโดยสาร เมนู Set Box

เป็นทาอากาศยานหลักของโอซากา ทาอากาศยานแหงน้ีตั้งหางจากตัวเมืองโอซากา
ประมาณ 50 กม.เปิดใชบริการเมื่อปี 1994 มี 2 เทอมินอล โดย เทอมินอล 1 จะเป็นสาย
การบินธรรมดา สวนเทอมินอล 2 จะเป็นสายการบินโลวคอสต

ทาอากาศยานดอนเมือง บาย

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



เง่ือนไข
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทานั้น

2. ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือไมใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการทัวร ไมวาบางสวนหรือท้ังหมด หรือ
ถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือท้ังหมดใหแกทาน

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวา 30 ทาน โดยจะแจงใหกับนัก
ทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีไมมีวีซา  และอยางนอย 15 วันกอนการเดิน
ทางสําหรับประเทศท่ีมีวีซา แตหากทางนักทองเท่ียวทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวา
ท่ีทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีท่ีจะใหบริการตอไป

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขท่ี
หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทาง
บริษัท พรอมการชําระเงินมัดจํา

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ
และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท้ังน้ี บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเท่ียวสวนใหญเป็นสําคัญ

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้นของนักทองเท่ียวท่ีมิไดเกิดจากความผิด
ของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระ ความลาชาของสายการบิน เปล่ียนแปลงตารางบิน การบริการของสายการบิน และเหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นตน

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์
ในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง
คาประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ

การชําระเงิน
****เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชั่น กรุณาชําระคาทัวรเต็มจํานวน****

อัตรานี้รวม:
1. คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามรายการ

2. คาอาหารทุกมื้อ ตามท่ีระบุในรายการ

3. คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการ 

4. คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามรายการ

5. คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ 

6. คาภาษีสนามบิน ทุกแหงท่ีมี

7. คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระไป-กลับ ทานละ 20 กก.

8. หัวหนาทัวรนําเท่ียวตลอดรายการ

9. คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)

อัตรานี้ไมรวม:
1. ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% (กรณีตองการใบเสร็จรับเงิน / ใบกํากับภาษี)

2. คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพทสวนตัว คาซักรีด มินิบารในหอง อาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่งเพ่ิม

3. คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. / ขากลับ 20 ก.ก.)

4. คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางชาติ

5. ทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่นทานละ 1,900 ตอทริป (ชําระท่ีสนามบินดอนเมือง ในวันเช็คอิน)

6. ทิปหัวหนาทัวร ตามความพึงพอใจ

วีซา
หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ

่ ่ ้ ่



จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วันไมวาจะดวย
วัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตองย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมืองเพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเขา
ประเทศญ่ีป ุน* ดังตอไปน้ี

- ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีป ุน ทางทัวรจัดเตรียมให

- สิ่งท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุนได (เชน เงินสด บัตรเครดิต
เป็นตน)

- ชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (เชน คนรูจัก โรงแรม และอ่ืนๆ) ทางทัวรจัดเตรียมให

- กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน ทางทัวรจัดเตรียมให

หมายเหตุ
จอยแลนดหักคาตั๋วออก 8,000 บาท

ราคาเด็ก INFANT 7,000 บาท

โปรแกรมสามารถสลับปรับเปล่ียนไดโดยไมตองแจงลวงหนา

โปรดอานทุกขอในรายการทัวรโดยละเอียด หากมีขอสงสัยกรุณาสอบถามกอนทําการจองทุกครั้ง

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 30 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการ
เล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา

ทางบริษัทเริ่มตน และจบ การบริการ ท่ีสนามบินดอนเมือง กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัด หรือตางประเทศ และจะสํารองตั๋ว
เครื่องบิน หรือพาหนะอยางหน่ึงอยางใดท่ีใชในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนน้ีเพราะเป็นคาใช
จายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นทานควรจะใหกรุป FINAL 100% กอนท่ีจะสํารองพาหนะ

หากผูโดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเขาประเทศญ่ีป ุน จากเจาหนาท่ีแรงงานไทยหรือเจาหนาท่ีตรวจคนออกนอก
ประเทศไทยและเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองท่ีประเทศญ่ีป ุน ทางผูจัดและทางสายการบินจะไมสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้นทุก
กรณี ผูโดยสารอาจจะตองรับผิดชอบคาปรับท่ีประเทศญ่ีป ุนเรียกเก็บ ผูโดยสารตองรอกลับประเทศไทยในเท่ียวบินถัดไปท่ีมีท่ีน่ังวาง
หรือตามวันเดินทางของตั๋วเครื่องบิน ท้ังน้ีแลวแตทางเจาหนาท่ีตรวจคนและสายการบิน ทางผูจัดไมสามารถเขาไปแทรกแซงได

เงื่อนไขหองพัก : 

1. โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวรยังไมคอนเฟิรม 100% ซ่ึงอาจจะมีการเปล่ียนแปลง โดยทางบริษัททัวรจะแจงใหทราบพรอมกับใบ
นัดหมายเตรียมตัว ประมาณ 1-3 วัน กอนการเดินทาง โดยจะจัดโรงแรมใหอยูในระดับเดียวกัน

2. โรงแรมในประเทศญ่ีป ุน หองพักจะมีขนาดคอนขางเล็กและบางโรงแรมจะไมมีบริการหองพักแบบ 3 ทาน (TRIPLE) ดังนั้น
ทางบริษัททัวรจะจัดหองพักใหทานแยกเป็น 2 หองพักแทน คือ 1 หองนอนคู (พัก 2 ทาน) และ 1 หองพักเด่ียว (พัก 1 ทาน)

3. บางโรงแรมในประเทศญ่ีป ุน ไมมีบริการหองพักแบบเตียงคู (TWIN) หรือกรณีท่ีหองพักแบบเตียงคูโรงแรมนั้นเต็ม (TWIN)
ทางบริษัททัวรจะจัดหองพักแบบ 1 เตียงใหญ (DOUBLE) ใหทานแทน

4. กรณีโรงแรมท่ีเขาพัก ไมมีบริการออนเซ็นภายในโรงแรม ทางบริษัททัวรจะนําคณะเขาใชบริการออนเซ็นท่ีอยูบริเวณใกลเคียง
แทน (เฉพาะรายการทัวรท่ีระบุโปรแกรมอาบน้ําแรธรรมชาติเทานั้น)

เงื่อนไขการเปล่ียนวันเดินทางหรือเปล่ียนชื่อผูเดินทาง

1. กรณีวันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษหรือชวงเทศกาล ผูจองทัวรตองแจงเปล่ียนวันเดินทางหรือเปล่ียนชื่อผูเดินทาง ไม
นอยกวา 45 วัน กอนการเดินทาง (นับรวมเสาร-อาทิตย) สามารถเปล่ียนไดเพียง 1 ครั้งเทานั้น หากแจงหลังจากน้ี ผูเดินทางควรหาผู
เดินทางทานใหมมาแทนผูท่ีไมสามารถเดินทางได

2. กรณีวันเดินทางไมตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษหรือชวงเทศกาล ผูจองทัวรตองแจงเปล่ียนวันเดินทางหรือเปล่ียนชื่อผูเดินทางไม
นอยกวา 30 วัน กอนการเดิน (นับรวมเสาร-อาทิตย) สามารถเปล่ียนไดเพียง 1 ครั้งเทานั้น หากแจงหลังจากน้ี ผูเดินทางควรหาผูเดิน
ทางทานใหมมาแทนผูท่ีไมสามารถเดินทางได

3. กรณีจองทัวรภายใน 15 วันกอนออกเดินทาง (นับรวมเสาร-อาทิตย) ผูจองทัวรไมสามารถเปล่ียนวันเดินทางหรือเปล่ียนชื่อผู
เดินทางไดทุกกรณี

4. กรณีแจงเปล่ียนชื่อผูเดินทางหลังจากออกตั๋วโดยสารเรียบรอยแลว ผูเดินทางจะตองชําระคาตั๋วโดยสารเพ่ิมดวยตนเองจากคาทัวร
ท่ีชําระมาแลว ณ วันท่ีตองการเปล่ียนชื่อผูเดินทาง ตามขอกําหนดของทางบริษัทและสายการบิน 

5. ในกรณีท่ีกรุปปิดไปแลวหรือกรุปเต็มไปแลว จะไมสามารถเล่ือนการเดินทางไดทุกกรณี

ขอแนะนํากอนการเดินทาง

่ ้ ่ ้



1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ท่ีจะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุก
ชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาท่ีตรวจไดอยางสะดวก ณ
จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาท่ีกําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและ
ฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น 

2. สิ่งของท่ีมีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬา ฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจา
หนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น 

3. ประเทศญ่ีป ุน มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑท่ีทํามาจากพืช และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ เชน ผัก ผลไมสด  ไข เน้ือสัตว  
 ไสกรอก ฯ เพ่ือเป็นการปองกันโรคติดตอท่ีจะมาจากสิ่งเหลาน้ี หากเจาหนาท่ีตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราท่ีสูงมาก

การยกเลิก
1. กรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมีชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือแจงยกเลิกการจองกับทาง
บริษัทเป็นลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ

2. กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตอง
แฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือ
มอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารท่ีตองการใหนํา
เงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี

2.1 แจงยกเลิกกอนการเดินทาง ไมนอยกวา 45 วัน (นับรวมวันเสาร-อาทิตย) คืนเงินคาบริการ 100% ของคาบริการท่ีชําระมา
แลว 

2.2 แจงยกเลิกกอนการเดินทางภายใน  31-44 วัน (นับรวมวันเสาร-อาทิตย) ยึดเงินคามัดจําท้ังหมดของคาบริการท่ีชําระมาแลว

2.3 แจงยกเลิกกอนการเดินทางภายใน 30 วัน (นับรวมวันเสาร-อาทิตย) ยึดเงินคาบริการ 100% ของคาบริการท่ีชําระมาแลว 

เน่ืองจากบริษัทตองดําเนินการจัดเตรียมนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียวลวงหนา เชน การสํารองท่ีน่ังตั๋วเครื่องบินโดยสาร การจอง
โรงแรมท่ีพัก ยานพานหะสําหรับเดินทาง รานอาหาร เป็นตน

3. การเดินทางท่ีตองการันตีมัดจําหรือเป็นเท่ียวบินเชาเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน จะไมมีการคืน
เงินมัดจําหรือคาบริการท้ังหมด  

4. การติดตอประสานงานกับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมาย ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี 
วันจันทรถึงวันศุกร เวลา 09.00 น. – 17.30 น. 

วันเสาร เวลา 09.00 น. – 16.00 น. 

หรือสามารถติดตอประสานงานผานแอพพลิเคชั่นอ่ืนๆตามชองทางของบริษัทได

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการปรับราคาทัวร หรือยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเท่ียว จองเดินทางนอยกวา 30 ทาน

6. ในกรณีท่ีกรุปปิดไปแลวหรือกรุปเต็มไปแลว จะไมสามารถยกเลิกไดทุกกรณี


