
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 



 
 
 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – สนามบนิสุวรรณภูม ิ 

 
22.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 ประตูหมายเลข 8 สายการบนิเจแปน แอรไ์ลน ์เคานเ์ตอร ์R เพือ่เตรยีม

ตวัเดนิทาง และผา่นข ัน้ตอนการเช็คอนิ 

 

วนัทีส่อง นาโกยา่ – ทาคายามา่ – หมูบ่า้นชริาคาวะโกะ - ทีท่ าการเกา่เมอืงทาคายามา่ - เขตเมอืงเกา่ซนัมาชซิจึ ิ 

                         ออิอน มอลล ์

 
00.55 น. เหนิฟ้าสู ่สนามบนินาโกยา่ ประเทศญีปุ่่น โดยเทีย่วบนิที ่JL 738 

08.30 น.  เดนิทางถงึ สนามบนินาโกย่า ประเทศญีปุ่่น หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  น าท่านเดนิทางสู่จังหวัด “ฮดิะ” 
จังหวัดที่อุดมสมบูรณ์ไปดว้ยธรรมชาตทิี่สวยงาม ผูค้นที่เป็นมติร น าท่านเที่ยวชม เมอืงทาคายาม่า ที่ไดช้ือ่ว่า“ลติ
เต ิล้เกยีวโต เป็นเมอืงขนาดเล็กน่ารักตัง้อยู่ในหุบเขาที่ยังคงดูแลวัด ศาลเจา้ แม่น ้า สะพาน ตลาดเชา้ และบรรยากาศ
แบบเมอืงเกยีวโตในอดตีไวไ้ดอ้ย่างลงตัว น าท่านสู ่“หมูบ่า้นชริาคาวะโกะ หมู่บา้นทีไ่ดรั้บเลอืกจากองคก์ารยูเนสโก

ใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995 ทา่นจะไดพ้บกบับา้นในแบบกสัโชสคึุร ิซึง่เป็นแบบญีปุ่่นด ัง้เดมิ ชือ่นีไ้ดม้าจาก
ค าวา่ กสัโช ซึง่แปลวา่ พนมมอื ตามรูปแบบของบา้นทีห่ลังคาชันถงึ 60 องศา มลีักษณะคลา้ยสองมอืทีพ่นมเขา้หา
กัน ตัวบา้นมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร และมคีวามกวา้ง 10 เมตร ซึง่โครงสรา้งของบา้นสรา้งขึน้โดยไม่ใชต้ะปูแมแ้ต่

ตัวเดยีว แต่ยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหมิะทีต่กมาอย่างหนักในชว่งฤดูหนาวไดด้ ี
 

 
 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
จากนั้นน าท่านถ่ายภาพประทับใจกับ สะพานนาคะบาช ิตัง้อยู่ที่เมืองทาคายาม่าในเขตฮดิะของจังหวัดกฟิุ ซึง่เมือง

เก่าแห่งน้ียังคงรักษาบรรยากาศแบบญีปุ่่นดัง้เดมิ จนกลายเป็นอกีจุดหมายปลายทางยอดนยิมส าหรับเหล่านักท่องเที่ยว

ที่ตอ้งการสัมผัสเสน่ห์แบบญี่ปุ่นๆท่ามกลางธรรมชาตอิันงดงาม สะพานสามารถเห็นไดอ้ย่างโดดเด่นจากสีทีแ่ดงเขม้ 

ท าใหเ้ป็นจุดทีสั่งเกตไดง้่าย อกีทัง้สะพานแห่งน้ียังถอืเป็นสัญลักษณ์ทีส่ าคัญจุดหนึง่ของเมอืง โดยเฉพาะชว่งกลางถงึ

ปลายเดือนเมษายนที่จะมีซากุระบานสะพร่ังอยู่รายลอ้มตัวสะพาน จนกลายเป็นจุดชมซากุระยอดนิยมแห่งหนึ่งของ

เมอืงทาคายาม่าเลยทเีดยีว 



 
 
 

 
 

น าท่านชมสถานที่ส าคัญเมื่อครัง้อดีต ทีท่ าการเก่าเมอืงทาคายาม่า ใชเ้ป็นทัง้ที่ท างาน และที่อยู่อาศัยของผูว่้า
ราชการจังหวัดฮดิะมาเป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกุนโตกุกาว่า  ในสมัยเอะโดะ หรอืกว่า 300 ปีที่

แลว้ เป็นทีท่ าการรัฐในยุคเอะโดะเพียงแห่งเดียวทีข่า้มพน้ยุคสมัยมาไดอ้ย่างสมบูรณ์ ซึง่ภายในน้ีประกอบดว้ยบริเวณ
ไต่สวนพิจารณาคดี หอ้งขังนักโทษ โรงครัว และหอ้งพักของเจา้หนา้ที่... น าชมความงามของเมืองทาคายาม่า ซึง่
ยังคงคว ามเป็นบา้นเมอืงแบบญีปุ่่นดัง้เดมิอย่างแทจ้รงิ  ไมร่วมคา่เขา้ชมทา่นละ  430 เยน   

 

 



 
 
 

เดินชม เขตเมืองเก่าซนัมาชิซึจ ิซึ่งเต็มไปดว้ยบา้นเรือน และรา้นคา้น่ารัก ๆ ที่ยังคงอนุรักษ์แบบของบา้นใน
สมัยเอะโดะกว่า 300 ปีก่อน ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึพืน้เมืองและเก็บเกีย่วบรรยากาศอันน่าประทับใจ ไม่ว่าจะ
เป็นเหลา้สาเก ซปุมโิสะชรุิ ตุ๊กตาซารุโบะโบะ ซึง่เป็นตุ๊กตาตามความเชือ่ของคนโบราณสมัยก่อน  

 

เดนิทางมาถงึเขตเมอืงเก่าซันมาชซิจึทิัง้ท ี ย่านน้ีมแีต่ของอร่อยอย่างแน่นอนเมือ่เดนิตามไป
ถนนเรื่อยๆ 2 ขา้งทางนั้นมแีตรา้นอาหารน่าทานไปหมดสะทุกรา้น อากาศหนาวๆก็ตอ้งหาอะไรอุ่นๆทานกัน

แกห้นาวสักหน่อยสิง่แรกที่แนะน าน่ันคือ มทิาราชดิงัโงะ เป็นแป้งขา้วเหนียวย่างเคลือบซอสมโิซะหวาน 
เป็นเมนูทีใ่ครผ่านมาทีน่ี่ก็ตอ้งแวะชมิ ไม่ว่าเด็กหรอืผูใ้หญ่ก็ต่างชืน่ชอบ 
 

 

 
 

 อกีหนึง่เมนูยอดฮติตลอดการทีพ่ลาดไม่ไดน่ั้นก็คอื....ซูชเินือ้ฮดิะ การันตคีวามอร่อยดว้ย
แถวยาวนอกรา้น ที่รา้นน้ีเสิร์ฟเมนูซูชิเน้ือวากิวคุณภาพดีระดับ A4-A5 โดยซูชิชุดน้ี

ประกอบไปดว้ยขา้วป้ันหนา้เน้ือโรยตน้หอมและกุนคันมาก ิโดยเน้ือถูกปรุงอย่างดดีว้ยเกลอื
ทาเคะซุมหิรือเกลือจากไมไ้ผ่ ขงิและโชยุ เสริ์ฟบนขนมเซมเบ ้ดังนั้นจึงทานไดท้ัง้หมด 
วนิาททีีเ่น้ือนุ่มๆละลายในปากนัน้ บอกไดเ้ลยว่าสมกับทีร่อคอยอย่างแน่นอน! 

 

จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิง ณ หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ หา้งฯ ออิอน จสัโก ้ซึง่ภายในหา้งมีสนิคา้มากมายหลากหลาย
ชนดิเชน่ แผนกซปุเปอรม์าร์เก็ตซึง่รวบรวมผลไมญ้ีปุ่่นน่าทานหลากหลายชนดิไวท้ี่น่ี แผนกยาและเวชส าอางจ าหน่าย
ยากรักษาโรคต่างๆที่คนไทยนิยมซื้อไวใ้นหา้งน่ีเกือบทัง้หมด  หรือจะเป็นโซนเสื้อผา้ รองเทา้กระเป๋าก็มีใหท้่านได ้
เลอืกซือ้จับจ่ายสนิคา้ทีต่อ้งการไวอ้ย่างมากมาย  หรอืเลอืกซือ้สนิคา้ทีเ่ป็นแบรนดญ์ีปุ่น อาท ิขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไม ้

รา้น 100 เยน และ หากท่านใดหลงไหลในรสชาดของคทิแคทชาเขยีวสามารถหาซือ้ไดท้ีน่ี่ไดเ้ลย 
ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
พกัที ่  โรงแรม HOTEL KOYO หรอืระดบัเดยีวกนั 

 



 
 
 

วนัทีส่าม ลานกจิกรรมหมิะ - ศาลเจา้เฮอนั - พธิชีงชา - ปราสาททอง - ศาลเจา้คติาโน่ – รงิกุเอา้ทเ์ล็ท 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ลานกจิกรรมหมิะ ใหท้่านไดอ้สิระกับกจิกรรมหมิะและสกตี่างๆใหเ้ล่น เชน่ สโนวโ์มบลิ สกี 
สโนว์บอร์ด หรือจะเลือกเล่นผาดโผนในสไตลท์่านเอง ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการเล่นสกใีนรูปแบบต่าง ๆ  มากมาย 
(ไม่รวมค่าอุปกรณ์ และค่าเครือ่งเล่น ประมาณ 5,000-15,000 เยน) ** ทั ้งน้ีการเล่นกจิกรรมหิมะต่างๆนั้น 

ขึน้กับสภาพภูมอิากาศ และปรมิาณความหนาของหมิะ ณ เวลานัน้** 
 

 
 
หมายเหตุในกรณีทีล่านกจิกรรมหมิะปิดใหบ้รกิารหรอืเกดิเหตุการณ์ที่ไม่สามารถท าใหเ้ขา้รับบริการไดบ้ริษัทขอสงวน
สทิธิเ์ปลย่ีนแปลงโปรแกรมน าท่านเดนิทางสู ่มติซุยเอา้ทเ์ล็ท ศูนยร์วมแฟช่ันทันสมัยแหล่งรวมพลของสนิคา้แบรนด์

เนมชื่อดังจากทั่วโลกประกอบดว้ยแบรนด์ดังถึง 128 แบรนด์ อาทิเช่น Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo 
เพยีบพรอ้มดว้ยสนิคา้ส าหรับทุกคนตัง้แต่สนิคา้แฟช่ันหญงิชาย และเด็ก จนถงึอุปกรณ์กฬีา และสนิคา้ทั่วไป นอกจากน้ี
ภายในหา้ง ยังมีศูนย์อาหารขนาดใหญ่ ที่จุได ้650 ที่น่ัง และมี Hokkaido Roko Farm Bridge ซี่งเป็นพื้นที่ที่มีสนิคา้

ทอ้งถิน่และสนิคา้จากฟารม์สดมาขายอกีดว้ย   
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย จากนัน้น าท่านชม เดนิทางสู ่ศาลเจา้เฮอนั หรอืศาลเจา้เฮอันจงิงุ ศาลเจา้เฮอันสรา้งในปี 1895 เน่ืองในโอกาสที่นคร

เกียวโตมีอายุครบ 1,100 ปี โดยอุทศิถวายแด่จักรพรรดอิงคแ์รกและองค์สุดทา้ยของเกียวโต ตัวศาลเจา้ถอดแบบมา

จากพระราชวังหลวงทีส่รา้งขึน้เมือ่ ค.ศ. 794 และวอดลงเพราะอัคคภีัยในปี 1227 เป็นสถาปัตยกรรมแบบเฮอันซึง่ไดรั้บ
อทิธพิลจากจีน ศาลเจา้ในลัทธชินิโตก็เปลี่ยนมาสรา้งตามแบบวัดในพุทธศาสนา จากที่เคยทิง้เน้ือไมไ้วใ้หม้ีสีตาม
ธรรมชาตกิ็หันมาทาสเีป็นครัง้แรกเมือ่กา้วผ่านประตูศาลเจา้เขา้ไป จะพบภาพจ าลองของพระราชวังโบราณทีย่่อส่วนลง

มาเหลอืสองในสาม มลีานหนิกรวดสขีาวอันกวา้งขวางทอดตรงไปยังวหิารใหญ่ไดโงะคุเด็ง (ถา้เป็นวังจรงิๆ น่ีก็คอืทีว่่า
ราชการทัง้หลายทัง้ปวง) ซึง่มเีจดยีพ์ยัคฆข์าวขนาบอยู่ทางตะวันออกและตะวันตก ประตูดา้นซา้ยของวหิารจะเปิดออก
สูส่วนแบบเฮอันทีอ่อกแบบมาใหใ้ชล้่องเรอืและเดนิเล่นไดด้ว้ยสะพานแบบจนี บงึน ้าใสและบันไดมังกร  

 



 
 
 

 
 
น าท่านเปิดประสบการณ์ใหม่กับ พธิชีงชาญีปุ่่น ซึง่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นว่าดว้ยการใชเ้วลาอย่างสนุทรยี์ 
ดว้ยการดื่มและการชงชาผงสีเขียวหรือมัทฉะ นับตัง้แต่ประมาณศตวรรษที่ 14 ตน้ฉบับของพิธีชงชา และใหท้่านได ้

สัมผัสกับบรรยากาศของการจ าลองเรื่องราวเกี่ยวการพบปะกันในวงสังคมเกีย่วกับการดืม่และชงชาที่ไดแ้พร่หลายใน
บรรดาชนชัน้สงูในประเทศญีปุ่่น จากนัน้อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศัย 
น าท่านชม วดัคนิคะคุจ ิหรอื ปราสาททอง สรา้งโดยโชกุน อาชคิางะ โยชมิสิ ึเพือ่เป็นสถานทีพั่กผ่อน ต่อมาบุตรชาย

ของท่านไดด้ัดแปลงใหเ้ป็นวัด แต่ปราสาทเดิมไดถู้กไฟไหมใ้นปี พ.ศ.2493 และสรา้งขึ้นใหม่เมื่อปี พ.ศ.2498 

ปราสาทโดยรอบปิดดว้ยทองค าเปลวอย่างสวยงาม ใหท้่านไดด้ืม่ด ่ากับความสะอาดใสของสระน ้าที่สามารถสะทอ้นให ้

เห็นภาพตัวปราสาทไดอ้ย่างงดงาม 

 

 



 
 
 

มาเทีย่วปราสาททอง สถานทีย่อดฮติในการต์ูนเรือ่งดัง อคิควิซงั ทัง้ทจีะพลาดกับ
เมนูของหวานทานเล่นยอดฮติของปราสาททองไดยั้งไงกันแนะน าซอฟทค์รมีจากรา้น 
Kinkaku Soft Ice Cream ซึง่ตัวซอฟทค์รมีนัน้จะเป็นรสชาเขยีว เน้ือครมีเนียนนุ่มละมุน

ลิน้ ท ามาจากผงชาเขยีวแท ้ๆ ตน้ต ารับของญีปุ่่น ขา้งในโคนใสแ่ป้งโมจเิพือ่เพิม่ความ
นุ่มนวลการในลิม้รส และเพิม่ถ่ัวแดงหวานทีใ่หร้สชาดเขา้กันดกีับชาเขยีวก่อนจะหุม้ดว้ย
แผ่นทองค าทีผ่ลติโดยฝีมอืชา่งท ากระดาษวาชสิไตลญ์ีปุ่่น 

จากนัน้น าท่านชม ศาลเจา้คติาโน่ นับเป็นอกีหนึง่ศาลเจา้ทีโ่ดดเด่นมากๆของเมืองมรดกโลกอย่างเกียวโต เน่ืองจาก
เป็นหนึง่ในสอง ศาลเจา้เทนมานกุทีส่ าคัญที่สดุในญีปุ่่น โดยทีอ่กีแห่งหนึง่นัน้จะอยู่ทีเ่มอืงดาไซฟุ ศาลเจา้น่ีมทีัง้ความ
เก่าแก่และความขลังทีแ่ผ่ออร่ากระจายมาแต่ไกล ยิง่นักเรยีนนักศกึษาช่วงจะสอบบอกเลยว่ามาที่น่ีกันเยอะมากๆ น่ันก็
เพราะศาลเจา้คติาโน่เทนมานกุแห่งน้ีนั้นมีชือ่เสียงมากๆเรื่องความส าเร็จดา้นการศึกษา แมก้ระทั่งคนท างานก็ไม่

นอ้ยหนา้นะคะเพราะรวมไปถงึความส าเร็จดา้นการท างานดว้ย 
 

 
 

จากนั้นน าท่านสู่ รงิกุ เอาทเ์ล็ต (Rinku Outlet) แหล่งชอ้ปป้ิงใหญ่ใกลก้ับสนามบนิคันไซ ใหท้่านเพลดิเพลนิกับ
การเลอืกซือ้สนิคา้ “แบรนดเ์นม” ชือ่ดังหลากหลายและสนิคา้ดรีาคาพเิศษ อาท ิเครือ่งส าอาง, เครือ่งประดับ, เสือ้ผา้, 
กระเป๋า, รองเทา้อุปกรณ์กีฬา, เครื่องใชไ้ฟฟ้า และยังเป็นแหล่งรวมสนิคา้แบรนด์ญี่ปุ่นโกอินเตอร์มากมายกับคอล

เลคช่ันเสื้อผา้ล่าสุด อาทิ  MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley,  Diffusione Tessile ฯลฯ 
พรอ้มทั ้ง เลือกซื้อกระเป๋าไฮไซ  Bally, Prada, Gucci, Diesel,Tumi, Gap, Armany ฯลฯ หรือจะเลือกดู
เครือ่งประดับ และนาฬกิาหรูอย่าง Tag Heuer, Agete,S.T.Dupont, Tasaki ฯลฯ รวมไปถงึรองเทา้แฟช่ันHush 
Puppies, Scotch Grain,Skechers, Hogan ฯล ฯ  ห รื อ เ ลื อ ก ซื้ อ สิน ค ้า ส า ห รั บ คุณห นู   Aigle, Bandai 

Asobi, Hakka Kids,Miki House และสนิคา้อืน่ๆอกีมากมาย ใหท้่านไดเ้ลอืกชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย  
(อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิงสนิคา้) 

พกัที ่  โรงแรม TOHO HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

 
 
 
 

 



 
 
 

วนัสี ่        อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยัหรอืเลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิยูนเิวอรแ์ซลสตดูโิอ 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  

หลังอาหาร อสิระตามอัธยาศัยใหท้่านเลอืกชอ้ปป้ิงตามย่านดังของมหานครโอซากา้ โดยการน่ังรถไฟ (ไมร่วมคา่
รถไฟ) ท่านสามารถน่ังรถไฟ JR เพือ่เดนิทางเทีย่วในแหล่งท่องเทีย่วชือ่ดัง อาท ิ

- ชนิไซบาช ิย่านชอ้ปป้ิงชือ่ดังของนครโอซากา้ ภายในย่านน้ีมีรา้นคา้เก่าแก่ปะปนไปกับรา้นคา้อันทันสมัย และ

สนิคา้หลากหลายรูปแบบทัง้ส าหรับเด็ก และผูใ้หญ่ ซึง่ย่านน้ีถือว่าเป็นย่านแสงส ีและบันเทงิชัน้น าแห่งหนึง่ของ
นครโอซากา้ อกีทัง้ยังมรีา้นอาหารทะเลขึน้ชือ่มากมาย ซึง่เสน่หอ์ย่างหนึง่คอื ทุกรา้นจะประดับประดารา้นของตน
ดว้ยแสงไฟนีออนซึง่ดัดท าใหเ้ป็นรูปปู กุง้ และปลาหมกึ ซึง่นักท่องเที่ยวใหค้วามสนใจและแวะถ่ายรูปกันเป็นที่
ระลกึอย่างมาก และรา้นคา้ทุกแห่ง จะพยายามสรา้งจุดเด่นใหแ้ก่รา้นของตนใหไ้ดม้ากทีส่ดุ เพือ่ดงึดูดลูกคา้ใหเ้ขา้

มาใชบ้ริการ สัญลักษณ์เด่นของย่านน้ีคือ ตกึรูปเครื่องหมายการคา้ของ กูลโิกะ ผลติภัณฑ์ขนมชือ่ดังจากญี่ปุ่น
น่ันเอง   

- โอซากา้ อะควอเรีย่ม เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น ้าในร่มที่ใหญ่ทีสุ่ดในโลก ท่านจะไดพ้บกับปลาฉลามวาฬทีม่ีขนาด

ใหญ่ทีห่าชมไดย้าก, แลว้เฮฮากับหนา้ตาของปลาแสงอาทติย ์ทีม่ขีนาดตัวใหญ่ราคาประเมนิมไิดแ้ละเพลนิตากับ
สัตวม์ชีวีติใตน้ ้านานาชนดิจากทั่วทุกมุมโลก อาทเิชน่ ปลาโลมา, ปูแมงมุม, นาคทะเล, นกเพนกวนิ เป็นตน้  

- วดัชเิท็นโนจ ิวัดทีม่อีายุเก่าแก่ทีส่ดุของเมอืงโอซากา้ประมาณ 1,400 ปี และเป็นพุทธสถานแห่งแรกในญีปุ่่น โดย
มจุีดเด่นอยู่ที ่ เจดยี ์5 ชัน้อันวจิติร สรา้งตามแบบสถาปัตยกรรมสมัย อาซกุะ ภายในประดษิฐานพระพุทธรูปหลาย

องค ์ 
หรอืท่านทีส่นใจเดนิทางสู ่ยูนเิวอรแ์ซล สตูดโิอ ช าระเพิม่ทา่นละ 2,700.- บาท (ไมร่วมคา่เดนิทาง) ร่วมสนุกทา้
ทายกับเครื่องเล่นหลากหลายชนิดตื่นเตน้ระทกึใจจากหนังดังที่ท่านชื่นชอบ เช่น ฉากเพลงิไหมจ้ากเรื่อง “แบ็คด

ราฟท์”ล่องเรือผจญภัยกับไดโนเสาร์จากเรื่อง“จูราสสคิพาร์ค” น่ังเรือเพื่อพบกับความน่าสะพรึงกลัวเหมือนอยู่ ใน
เหตุการณ์จริงกับ “จอว์” ใชทุ้นสรา้งมหาศาลกว่า 1,500 ลา้นเยน (เฉพาะจอว์)  และสนุกสนานไปกับเครื่องเล่นภาค
ใหม่ของ “สไปเดอร์แมน” ที่รอใหท้่านพิสูจน์ความมันส ์พรอ้มทัง้พบกับโซนใหม่ “วันเดอร์แลนด์” เป็นโซนสวนสนุก
สไตลค์รอบครัวใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับตัวการต์ูนสดุน่ารักชือ่ดังของญีปุ่่น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street  

 

 
 

หรอืสนุกสนานกับโซนใหม่ The Wizarding World of Harry Potter ทีส่รา้งเพือ่เอาใจเหล่าสาวกของแฮร์รี่พอต
เตอร์ ใหท้่านไดเ้ขา้ไปสัมผัสบรรยากาศของ  โลกเวทมนตร์ในฉากต่างๆ จากภาพยนตร์  อาทิ ปราสาทฮอก



 
 
 

วอต เพลดิเพลนิกับการส ารวจหอ้งเรียนเวทมนตรค์าถาย่านฮอกมที รา้นขายของแปลกประหลาดของเหล่าพ่อมดและ
แม่มดทัง้หลาย และที่ไม่ควรพลาดชมิคือ บัตเตอร์เบียร์ เครื่องดื่มทีไ่ดรั้บความนิยมในโลกของพ่อมดและแม่มดแห่ง
น้ี [ไม่มีแอลกฮอล์] และที่พลาดไม่ไดค้ือในโซนน้ีที่ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดของโลก  คือโซน Harry 

Potter and the Forbidden Journey ที่มีการสรา้งดว้ยเทคโนโลยีทีท่ันสมัยในการถ่ายภาพ 4K ที่จะสรา้งความ
ตืน่เตน้เรา้ใจใหท้่านเสมอืนท่านไดเ้ดนิทางท่องโลกเวทมนตร์ไปกับแฮร์รีพ่อตเตอร์เลยทเีดยีว ใหท้่านไดส้นุกสนานต่อ
กับเครื่องเล่นนานาชนิดอย่างจุใจ (ส าหรบัต ัว๋ยูนเิวอรแ์ซลสตูดโิอ หากท่านตอ้งการซือ้ต ัว๋กรุณาแจง้เจา้หนา้ที่

ลว่งหนา้ เพราะโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นสลบัวนัตามความเหมาะสม หากมคีา่ใชจ้า่ยเกดิขึน้ ทางบรษิทั
จะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้) 
เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาของทา่น อสิระอาหารเทีย่ง และอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

พกัที ่  โรงแรม TOHO HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีห่า้         ปราสาทโอซากา้ – ศาลเจา้สุมโิยชไิทฉะ - ตลาดปลาคุโรมง - ดวิตีฟ้ร ี- ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ- สนามบนิ 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  
น าท่านเดนิทางชมบริเวณโดยรอบของ ปราสาทโอซากา้ (ไม่รวมคา่เขา้ปราสาท) ซึง่ถือไดว่้าเป็นสัญลักษณ์ของ
เมอืง สัมผัสความยิง่ใหญ่และชมนทิรรศการทีจั่ดแสดงอยู่ภายใน ซึง่เล่าถงึความเป็นมาของปราสาท รวมทัง้ประวัตแิละ
ขา้วของเครือ่งใช ้ต่างๆของโชกุน ฮเิดโยชโิตโยโตม ิผูม้คี าส่ังใหก้่อสรา้งปราสาทแห่งน้ี 

 

 
 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ ศาลเจา้สุมโิยช ิเป็นศาลเจา้ที่ถูกสรา้งขึน้ตัง้แต่ศตวรรตที ่3 เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งศาลเจา้ที่
เก่าแก่มากทีส่ดุแห่งหนึง่ของญีปุ่่นเลยก็ว่าได ้ทีน่ี่ไม่ใชเ่พยีงแค่ความเก่าแก่เท่านัน้ะ แต่รูปแบบสถาปัตยกรรมการสรา้ง
ก็ถอืว่าโดดเด่นไม่แพท้ีไ่หนๆ เพราะถูกสรา้งดว้ยรูปแบบที่เรียกว่า สมุโิยช-ิซคึุร ิทีจ่ะมหีลังคาแบบทรงตรงๆ ต่างจากที่

อื่นที่จะมีทรงโคง้ๆ จ่ัวจะถูกตกแต่งดว้ยไมท้ี่ลักษณะไขวก้ันคลา้ยกับไมก้างเขนของศาสนาคริสต ์หากออกจะเป็นรูป
กากบาทซะมากกว่า รวมทัง้ยังมีไมข้นาดเล็กๆวางเรียงกันตามแนวยาวทั่วทัง้หลังคา โดยเฉพาะตรงจุดที่ทางเขา้อยู่
ดา้นใตห้นา้จ่ัวของหลังคาและยังมรัีว้ลอ้มรอบ จากความต่างและความเก่าแก่น้ีทีท่ าใหศ้าลเจา้แห่งน้ีมชีือ่เสยีงมากๆใน

ญีปุ่่น 
 



 
 
 

 
 

เทีย่ง  อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ ตลาดคุโรมง เป็นตลาดทีม่ชี ือ่เสยีงและเก่าแก่มากทีส่ดุแห่งหนึง่ของเมอืงโอซากา้ จนไดรั้บ
สมญานามว่าเป็น ครัวของโอซากา้กันเลยทเีดยีว มบีรรยากาศภายในเป็นทางเดนิ Arcade เล็กๆทอดยาวประมาณ 600 
เมตร 2 ขา้งทางจะเต็มไปดว้ยรา้นคา้ต่างๆกว่า 160 รา้นคา้ ขายทัง้ของสด และแบบพรอ้มทาน มขีองกนิเล่นและอาหาร

พืน้เมอืงมากมายหลายชนดิใหไ้ดช้มิกัน ของทีข่ายสว่นภายในตลาดคุโรมงจะเป็นของสด โดยเฉพาะอาหารทะเล เน้ือ 
และผักต่างๆ รา้นอาหารต่างๆภายในตลาดจงึเนน้ขายอาหารทะเลกัน ทัง้แบบสดๆ เชน่ ซาชมิ ิซชู ิและหอยนางรม และ
แบบปรุงสกุ เชน่ ปลาไหลย่าง ปลาหมกึย่าง หอยเชลย่าง กุง้เทมปุระ เป็นตน้ นอกจากน้ีก็จะเป็นพวกผลไมต้่างๆตาม

ฤดูกาลของญี่ปุ่นทีค่วรค่าแก่การลองเป็นอย่างมาก เช่น แอปเป้ิล มะเขือเชอรี่ สตอเบอรี่ เมล่อน กีวี และลูกแพร เป็น
ตน้ 

 

 
 

 



 
 
 

 
 
จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้เครื่องส าอางค์ อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดีที่รา้นคา้ปลอดภาษีดวิตีฟ้ร ีซึง่มี

สนิคา้ใหบ้ริการทุกท่านเลอืกจับจ่ายใชส้อยในราคาถูกย่อมเยาว์อย่างมากมายโดยสนิคา้บางประเภทจะไม่สามารถซือ้
ในเมอืงอืน่ของประเทศญีปุ่่นไดจ้ะเป็นสนิคา้ประจ าเมอืงเท่านัน้  น าท่านชอ้ปป้ิงย่าน ชนิไซบาช ิย่านชอ้ปป้ิงชือ่ดังของ
นคร โอซากา้ ภายในย่านน้ีมีรา้นคา้เก่าแก่ปะปนไปกับรา้นคา้อันทันสมัย และสนิคา้หลากหลายรูปแบบทัง้ส าหรับเด็ก 

และผูใ้หญ่ ซึง่ย่านน้ีถอืว่าเป็นย่านแสงส ีและบันเทงิชัน้น าแห่งหนึง่ของนครโอซากา้ อกีทัง้ยังมรีา้นอาหารทะเลขึ้นชือ่
มากมาย ซึง่เสน่ห์อย่างหนึ่งคือ ทุกรา้นจะประดับประดารา้นของตนดว้ยแสงไฟนีออนซึง่ดัดท าใหเ้ป็นรูปปู กุง้ และ
ปลาหมกึ ซึง่นักท่องเทีย่วใหค้วามสนใจและแวะถ่ายรูปกันเป็นทีร่ะลกึอย่างมาก และรา้นคา้ทุกแห่ง จะพยายามสรา้ง
จุดเด่นใหแ้ก่รา้นของตนใหไ้ดม้ากที่สุด เพื่อดึงดูดลูกคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้ริการ สัญลักษณ์เด่นของย่านน้ีคือ ตึกรูป

เครือ่งหมายการคา้ของ  กูลโิกะ ผลติภัณฑข์นมชือ่ดังจากญีปุ่่นน่ันเอง อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
 

 
 

  ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดนิทางสูส่นามบนิคันไซเพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับสูก่รุ่งเทพฯ 
 

วนัทีห่ก         สนามบนิสุวรรณภูม ิ- กรุงเทพฯ 

 

00.05 น. เหนิฟ้าสูก่รุงเทพ ฯ โดยสายการบนิเจแปน แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่JL 727 
04.40 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 
 

**************************************** 
** หากท่านทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กครัง้ก่อนท าการ 
ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

** ขอขอบพระคุณทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 

 
 
 
 

 
 
 

 



 
 
 

อตัราคา่บรกิาร 

 

 
ก าหนดการเดนิทาง 

 

ผูใ้หญ่ 
หอ้งละ 

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 
ผูใ้หญ ่ 

เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายุต า่
กวา่ 8 ปี) 

1 เด็ก 2 
ผูใ้หญ่ 

เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายุต า่
กวา่ 8 ปี) 

พกัเดีย่วเพิม่ 
ราคาทวัร ์
ไมร่วมต ัว๋ 

เครือ่งบนิ 

17 – 22 ธนัวาคม 2562 30,999 28,999 27,999 8,000 20,999 

09 – 14 มกราคม 2563 30,999 28,999 27,999 8,000 20,999 

15 – 20 มกราคม 2563 31,999 29,999 28,999 8,000 21,999 

17 – 22 มกราคม 2563 30,999 28,999 27,999 8,000 20,999 

31 ม.ค. – 05 ก.พ. 2563 30,999 28,999 27,999 8,000 20,999 
07 – 12 กุมภาพนัธ ์2563 32,999 30,999 29,999 8,000 22,999 
12 – 17 กุมภาพนัธ ์2563 30,999 28,999 27,999 8,000 20,999 
21 – 26 กุมภาพนัธ ์2563 31,999 29,999 28,999 8,000 21,999 
06 – 11 มนีาคม 2563 31,999 29,999 28,999 8,000 21,999 
13 – 18 มนีาคม 2563 31,999 29,999 28,999 8,000 21,999 
19 – 24 มนีาคม 2563 31,999 29,999 28,999 8,000 21,999 

 
** ราคาเด็กอายุไมเ่กนิ 2 ปี 10,000 บาท 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 3,500 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 
 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผูีโ้ดยสารจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักล่าว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์
ในการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

 
ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ช่นน ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ าไมว่่าดว้ยกรณีใดๆ
ท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นก่อนการจอง

ทวัรท์ุกคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง  
 
กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจ าท ัง้หมด เนือ่งจาก
ทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนี า้มนัทีย่งัมไิดช้ าระ คา่ทวัรส์่วนที่

เหลอื กรุณาช าระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 
 
หมายเหตุ 1.  ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีันดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 

 2.  คา่ทวัรไ์มม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ 
 
จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะ
ดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมี

คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่น* ดงัตอ่ไปนี ้
 
1. ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

2. ส ิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่นได ้(เช่น เงนิสด บตัร
เครดติ) 
3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่น (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 ค่าตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ      ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งทีม่ ี

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกนิ 23 กก. 2 ใบ  ค่ารถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 



 
 
 

 ค่าทีพั่กตามทีร่ะบุในรายการ พักหอ้งละ 2 ท่าน   ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ     ค่าจา้งมัคคุเทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ค่าธรรมเนียมวีซา่เขา้ประเทศญีปุ่่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วีซา่เขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้ับคนไทย ผูท้ี่ประสงค์จะพ านักระยะสัน้ใน

ประเทศญีปุ่่นไม่เกนิ 15 วัน) **ถา้กรณีทีท่างรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ซีา่      ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายในการท าวซีา่เพิม่ ท่าน

ละ 1,700 บาท** 

 ค่าใชจ่้ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรีด 

มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 คา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่ว ทา่นละ 3,500 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 ค่าธรรมเนียมวีซา่เขา้ประเทศญีปุ่่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วีซา่เขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้ับคนไทย ผูท้ี่ประสงค์จะพ านักระยะสัน้ใน

ประเทศญีปุ่่นไม่เกนิ 15 วัน) 

เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทต่อท่านเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงินค่าบรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณีนักท่องเทีย่วหรือเอ
เจนซี่ไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้ือว่า
นักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังน้ี วันจันทร ์ถงึศุกร์ 
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลื่อนการเดนิทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูม้ีชื่อใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง

กับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อีเมลล์ หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบ
หนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่
ตอ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังน้ี 

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

2.2 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.3 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คนืเงนิค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

ทัง้น้ี ทางบริษัทจะหักค่าใชจ่้ายทีไ่ดจ่้ายจรงิจากค่าบริการทีช่ าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจัดการน าเทีย่วใหแ้ก่นักท่องเทีย่ว 
เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 
ทัง้น้ี ทางบริษัทจะหักค่าใชจ่้ายทีไ่ดจ่้ายจรงิจากค่าบริการทีช่ าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจัดการน าเทีย่วใหแ้ก่นักท่องเทีย่ว 

เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมีเงือ่นไข หรือเที่ยวบนิเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการ
บนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืค่าบรกิารทัง้หมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังน้ี วันจันทร ์ถงึศุกร์ 
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกท่องเทีย่วเดนิทางไม่ถงึ 15 คน  
 

 



 
 
 
เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน้ี์ส าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 
2. ทัวร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรือใชบ้ริการตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด หรือถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้ก่ท่าน 
3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศที่ไม่มวีีซา่  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อน

การเดนิทางส าหรับประเทศทีม่ีวีซา่  แต่หากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดีทีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิ่มจากการทีม่นัีกท่องเที่ยวร่วม
เดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่หนังสือ
เดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบริษัท

พรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 
และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้น้ี บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ
ของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหาย
ของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสัิยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารน้ีค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึน้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบนิ ค่าภาษี
เชือ้เพลงิ ค่าประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเท่านัน้  
 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทุกชิ้นไม่

เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด
เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้  
 

2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่โหลด
ใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้  
3. ประเทศญีปุ่่น มกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพชื และเน้ือสัตวท์ุกชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข่ เน้ือสัตว ์ไสก้รอกฯ 

เพือ่เป็นการป้องกันโรคตดิต่อทีจ่ะมาจากสิง่เหล่าน้ี หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีค่าปรับในอัตราทีส่งูมาก 

 


