
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

วนัแรก  กรุงเทพฯ - สนามบนิดอนเมอืง 

 
22.00 น. พรอ้มกนัทสีนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชนั 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบนิ AIR 

ASIA X เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 
สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครอืง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ทนีงั 

จดัทนีงัแบบ 3-3-3 มบีรกิารอาหารรอ้นเสริฟ์ทงัขาไปและขากลบั 
(นําหนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซอืนําหนกัเพมิ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 

 
 

วนัทสีอง โอซากา้ - นารา - วดัโทไดจ ิ- สวนกวางนารา - ปราสาทโอซากา้ - ศาลเจา้ซูมโิยช ิ- รงิกเุอา้ทเ์ล็ท 

 
00.55 น. เหริฟ้าสูเ่มอืงโอซากา้ ประเทศญปีุ่ น โดยเทยีวบนิท ีXJ612 บรกิารอาหาร และเครอืงดมืบนเครอืง 
08.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิโอซากา้  หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงนารา เป็นเมอืงหลวงแห่ง

แรกของญปีุ่ น สรา้งขนึเมอืปี พ.ศ.1253 นําทา่นชม วดัโทไดจ ิเป็นวัดทมีคีวามสําคัญทสีดุในเมอืงนารา มเีสาถงึ 18 
ตน้ รองรับหลงัคาเป็นสถาปัตยกรรมชนิงามสมัยคามาครุะ สรา้งขนึเมอืปี พ.ศ.1286 สงิสําคัญทลํีาคา่ทสีดุของวัดนคีอื 
หลวงพอ่โตไดบุสส ึสรา้งดว้ยทองสมัรดิทมีขีนาดใหญท่สีดุในโลก ประดษิฐานอยู่ในวหิารหลวงพ่อโต ซงึหลังเดมิ
ถูกไฟไหม ้และสรา้งขนึใหม่ถงึ 2 ครัง ซงึวหิารหลังปัจจุบันมขีนาดเพยีง 2 ใน 3 ของหลังเดมิ และยังไดช้อืวา่เป็น
วหิารไมข้นาดใหญท่สีดุในโลกดว้ยเชน่กนั และทกุทา่นจะไดส้มัผัสกับกวางน่ารักและแสนเชอืงทอียูบ่รเิวณรอบวัดเป็น
จํานวนมาก 
 

 
 
และอกีหนึงมนตส์น่หข์องวัดโทไดจนัินคอื กวางทอีาศัยอยู่ใน สวนกวางนารา (Nara Park) ทอียู่ตดิกัน ซงึจะ
ออกมาเดนิอวดโฉมใหนั้กทอ่งเทยีวไดส้มัผัสกันอย่างมากมาย ดว้ยจํานวนนักทอ่งเทยีวทเีดนิทางเขา้มาอย่างไม่ขาด
สาย จงึทําใหก้วางเหลา่นีคุน้เคยกับนักท่องเทยีวไดเ้ป็นอย่างด ีสําหรับอาหารทกีวางเหล่านีโปรดปรานไดแ้ก่ ชกิะ 
เซนเบ ้ซงึเป็นแครกเกอรช์นดิพเิศษสาํหรับกวาง ซงึทกุทา่นสามารถซอืใหก้วางไดใ้นราคา 150 เยน 
 



 

 

 

 
 
เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนู บุฟเฟ่ต ์

ชาบูสไตลญ์ปีุ่ น 
 

นําท่านเดนิทางชมบริเวณโดยรอบของ ปราสาทโอซากา้ (ไม่รวมค่าเขา้
ปราสาท) ซงึถือไดว้่าเป็นสัญลักษณ์ของเมือง สัมผัสความยิงใหญ่และชม
นิทรรศการทจัีดแสดงอยู่ภายใน ซงึเล่าถึงความเป็นมาของปราสาท รวมทัง
ประวัตแิละขา้วของเครืองใช ้ต่างๆของโชกุน ฮเิดโยชโิตโยโตม ิผูม้ีคําสังให ้
กอ่สรา้งปราสาทแหง่น ี

 

 
 

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่ศาลเจา้ซูมโิยช ิเป็นศาลเจา้ทถีูกสรา้งขนึตังแตศ่ตวรรตท ี3 เรยีกวา่เป็นอกีหนงึศาลเจา้ที
เก่าแก่มากทสีดุแห่งหนงึของญปีุ่ นเลยก็ว่าได ้ทนีีไม่ใชเ่พียงแค่ความเก่าแก่เท่านันะ แต่รูปแบบสถาปัตยกรรมการ
สรา้งก็ถอืวา่โดดเดน่ไมแ่พท้ไีหนๆ เพราะถกูสรา้งดว้ยรูปแบบทเีรยีกวา่ สมุโิยช-ิซคึรุ ิทจีะมหีลังคาแบบทรงตรงๆ ตา่ง
จากทอีนืทจีะมทีรงโคง้ๆ จัวจะถูกตกแตง่ดว้ยไมท้ลีักษณะไขวก้ันคลา้ยกับไมก้างเขนของศาสนาครสิต ์หากออกจะ
เป็นรูปกากบาทซะมากกว่า รวมทังยังมีไมข้นาดเล็กๆวางเรียงกันตามแนวยาวทัวทังหลังคา โดยเฉพาะตรงจุดที
ทางเขา้อยู่ดา้นใตห้นา้จัวของหลังคาและยังมีรัวลอ้มรอบ จากความต่างและความเก่าแก่นีททํีาใหศ้าลเจา้แห่งนีมี
ชอืเสยีงมากๆในญปีุ่ น 
 



 

 

 

 
 

จากนันนําทา่นสู ่รงิกุ เอาทเ์ล็ต (Rinku Outlet) แหลง่ชอ้ปปิงใหญ่ใกลก้ับสนามบนิคันไซ ใหท้า่นเพลดิเพลนิกับ
การเลอืกซอืสนิคา้ “แบรนดเ์นม” ชอืดังหลากหลายและสนิคา้ดรีาคาพเิศษ อาท ิเครืองสําอาง, เครอืงประดับ, 
เสอืผา้, กระเป๋า, รองเทา้อปุกรณ์กฬีา, เครอืงใชไ้ฟฟ้า และยังเป็นแหลง่รวมสนิคา้แบรนดญ์ปีุ่ นโกอนิเตอรม์ากมายกับ
คอลเลคชันเสอืผา้ล่าสุด อาท ิ MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley,  Diffusione 
Tessile ฯลฯ พรอ้มทงัเลอืกซอืกระเป๋าไฮไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel,Tumi, Gap, Armany ฯลฯ หรอืจะ
เลอืกดูเครืองประดับ และนาฬกิาหรูอย่าง Tag Heuer, Agete,S.T.Dupont, Tasaki ฯลฯ รวมไปถงึรองเทา้
แฟชัน  Hush Puppies, Scotch Grain,Skechers, Hogan ฯลฯ หรือเลือกซือสินคา้สําห รับ
คณุหนู  Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids,Miki House และสนิคา้อนืๆอกีมากมาย ใหท้า่นไดเ้ลอืกชอ้ปปิง
ตามอธัยาศยั  **เพอืไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปปิงขอทา่น อสิระอาหารคาํไดต้ามอธัยาศยั** 
 

 
 
พกัท ี  โรงแรม WBF HONMACHI HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 



 

 

 

วนัทสีาม ชมซากรุะ ณ โรงกษาปณโ์อซากา้ - เกยีวโต - ปราสาททอง - วดัคโิยมสิ ึ- ดวิตฟีร ี- ชอ้ปปิงชนิไซบาช ิ

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่โรงกษาปณ์โอซากา้ ถอืวา่เป็นอกีหนจึุดชมซากรุะทสีวยงามอกีหนงึแห่ง โดยทแีห่งนีถอื
วา่เป็นสถานทจัีดงานเทศกาลใหญ่ประจําฤดใูบไมผ้ลทิโีอซากา้ ซงึบา้งรูจั้กกันในชอื Osaka Mint Bureau หรอืใน
ภาษาญปีุ่ น เรยีกวา่ Zoheikyoku งานเทศกาลนมีกัจะจดัขนึในช่วงกลางเดอืนเมษายนของทุกปี หรอืประมาณ
ช่วงวนัท ี09 – 15 เมษายน ของทุกปี ทงันขีนึอยูก่บัสภาพอากาศในปีนนัๆ ภายในโรงกษาปณ์ตลอดทางเดนิ
ทังสองขา้งจะเต็มไปดว้ยตน้ซากรุะมากว่า 134 สายพันธุ ์รวมๆแลว้ประมาณ 338 ตน้ ลว้นแลว้แตเ่ป็นพันธุท์บีานชา้
กวา่สายพันธุห์ลกั ระยะทางกวา่ 560 เมตร อกีทงัในชว่งเวลากลางคนื ยังมกีารประดับไฟอกีดว้ย  

 

 
 

นําท่านชม วดัคนิคะคุจ ิหรอื ปราสาททอง สรา้งโดยโชกุน อาชคิางะ โยชมิิส ึเพือเป็นสถานทพัีกผ่อน ต่อมา
บตุรชายของท่านไดด้ัดแปลงใหเ้ป็นวัด แต่ปราสาทเดมิไดถู้กไฟไหมใ้นปี พ.ศ.2493 และสรา้งขนึใหม่เมอืปี พ.ศ.
2498 ปราสาทโดยรอบปิดดว้ยทองคําเปลวอย่างสวยงาม ใหท้่านไดด้มืดํากับความสะอาดใสของสระนําทสีามารถ
สะทอ้นใหเ้ห็นภาพตวัปราสาทไดอ้ยา่งงดงาม 

 

 



 

 

 

มาเทยีวปราสาททอง สถานทยีอดฮติในการต์นูเรอืงดงั อคิควิซงั ทงัทจีะ
พลาดกบัเมนูของหวานทานเลน่ยอดฮติของปราสาททองไดย้ังไงกนัแนะนําซอฟท์

ครมีจากรา้น Kinkaku Soft Ice Cream ซงึตวัซอฟทค์รมีนันจะเป็นรสชาเขยีว เนอื
ครมีเนยีนนุ่มละมนุลนิ ทํามาจากผงชาเขยีวแท ้ๆ ตน้ตํารับของญปีุ่ น ขา้งในโคนใส่
แป้งโมจเิพอืเพมิความนุ่มนวลการในลมิรส และเพมิถัวแดงหวานทใีหร้สชาดเขา้กนัดี
กับชาเขยีวกอ่นจะหุม้ดว้ยแผน่ทองคําทผีลติโดยฝีมอืชา่งทํากระดาษวาชสิไตลญ์ปีุ่ น 

 
 
เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนู บุฟเฟ่ตปิ์ง

ยา่งยากนิคิ ุ 
 

จากนันนําท่านชม วดัคโิยมสิ ึหรอืวดันําใส ทตีดิรอบสดุทา้ยของการประกวด 1 
ใน 7 สงิมหัศจรรยข์องโลกยุคใหม่ เป็นวัดทใีหญ่และเกา่แกต่งัอยู่บรเิวณเนนิเขาฮิ
งาชยิาม่า และมที่อนซุงวางเรียงซอ้นกันตามแนวนอนตังจากพืนดนิขนึมารองรับ
ระเบยีงของตัววหิารใหญ่ ซงึไม่ใชต้ะปสูกัตัว ใชว้ธิกีารเขา้ลมิ เหมอืนเรอืนไทย วัด
นมีอีายุเกา่แกย่งิกวา่กรุงเกยีวโต กวา่ 1,200 ปี มาแลว้ เป็นทปีระดษิฐานของเทพเอปิส ึเทพเจา้แห่งความรํารวย มัง
คงั , นมัสการพระโพธสิตัวอ์วโลกเิตศวร, จากระเบยีงแหง่นสีามารถถา่ยภาพ ณ จุดทสีวยทสีดุในกรุงเกยีวโต มองเห็น
ววิทวิทัศน์ของตัวเมอืงเกยีวโตไดง้ดงาม พรอ้มกับวหิารของวัดคโิยมสิ ึและเชญิดมืนําศักดสิทิธสิามสายอันเกดิขนึ
จากธรรมชาตทิไีหลมาจากเทอืกเขา โดยเชอืวา่ สายแรก รวย  สายสอง สวย-หลอ่ สายสาม แข็งแรง   

 

 
 

จากนันเดนิตามทาง สัมผัสกับรา้นคา้ญปีุ่ นตบแต่งตามสมัยเอโดะทมีีชอืเรียกว่า ถนนสายกานําชา และ เลอืกซอื
สนิคา้พนืเมอืง ทรีะลกึ เกยีวกบัญปีุ่ นขนานแท ้อาท ิขนมโมจ ิทขีนึชอืทสีดุของญปีุ่ น มใีหท้า่นไดเ้ลอืกชมิหลายหลาก
รส ไม่วา่จะเป็นไสถ้ัวแดงสตูรดงัเดมิ, ไสส้ตรอเบอรร์,ี ชอคโกแลต เป็นตน้ หรอืวา่จะเป็นชาเกยีวโต, ตุ๊กตาเกยีวโต 
สญัลกัษณ์ทโีดง่ดังทสีดุในญปีุ่ น คอื เกอชิา  เป็นตุ๊กตาแตง่กายดว้ยชดุกโิมโนประจําชาตอิย่างเต็มรูปแบบซงึควรคา่
แกเ่ป็นของฝากของทรีะลกึในราคาย่อมเยาว,์ เครอืงเซรามคิ ญปีุ่ น ทังกานําชา ถว้ย ชาม ตา่งๆ และของทรีะลกึ อกี
มากมาย นานาชนดิ 
 



 

 

 

 
 
  

สมควรแกเ่วลานําทา่นชอ้ปปิงสนิคา้เครอืงสําอางค ์อาหารเสรมิ เครอืงประดับคณุภาพดทีรีา้นคา้ปลอดภาษี ดวิตฟีร ี
ยา่น ชนิไซบาช ิยา่นชอ้ปปิงชอืดงัของนคร โอซากา้ ภายในย่านนีมรีา้นคา้เกา่แกป่ะปนไปกับรา้นคา้อันทันสมัย และ
สนิคา้หลากหลายรูปแบบทังสําหรับเด็ก และผูใ้หญ่ ซงึย่านนีถอืวา่เป็นย่านแสงส ีและบนัเทงิชนันําแห่งหนงึของนคร
โอซากา้ อกีทงัยังมรีา้นอาหารทะเลขนึชอืมากมาย ซงึเสน่หอ์ยา่งหนงึคอื ทกุรา้นจะประดับประดารา้นของตนดว้ยแสง
ไฟนอีอนซงึดดัทําใหเ้ป็นรูปป ูกุง้ และปลาหมกึ ซงึนักทอ่งเทยีวใหค้วามสนใจและแวะถ่ายรูปกันเป็นทรีะลกึอย่างมาก 
และรา้นคา้ทุกแห่ง จะพยายามสรา้งจุดเด่นใหแ้ก่รา้นของตนใหไ้ดม้ากทสีุด เพือดงึดูดลูกคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้ริการ 
สญัลกัษณ์เดน่ของยา่นนีคอื ตกึรูปเครอืงหมายการคา้ของ  กลูโิกะ ผลติภัณฑข์นมชอืดังจากญปีุ่ นนันเอง **เพอืไม่
เป็นการรบกวนเวลาชอ้ปปิงขอทา่น อสิระอาหารคาํไดต้ามอธัยาศยั** 
 

 
 
พกัท ี  โรงแรม WBF HONMACHI HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทสีาม อสิระเต็มวนั หรอืเลอืกซอืทวัรย์นูเิวอรแ์ซล ตามอธัยาศยั  

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลังอาหาร อสิระตามอัธยาศัยใหท้่านเลอืกชอ้ปปิงตามย่านดังของมหานครโอซากา้ โดยการนังรถไฟ (ไม่รวมคา่
รถไฟ) ทา่นสามารถนังรถไฟ JR เพอืเดนิทางเทยีวในแหลง่ทอ่งเทยีวชอืดงั อาท ิ
- ชนิไซบาช ิย่านชอ้ปปิงชอืดังของนครโอซากา้ ภายในย่านนีมรีา้นคา้เกา่แกป่ะปนไปกับรา้นคา้อันทันสมัย และ

สนิคา้หลากหลายรูปแบบทงัสําหรับเด็ก และผูใ้หญ่ ซงึย่านนีถอืวา่เป็นย่านแสงส ีและบันเทงิชนันําแห่งหนงึของ
นครโอซากา้ อกีทงัยังมรีา้นอาหารทะเลขนึชอืมากมาย ซงึเสน่หอ์ยา่งหนงึคอื ทกุรา้นจะประดับประดารา้นของตน
ดว้ยแสงไฟนีออนซงึดัดทําใหเ้ป็นรูปป ูกุง้ และปลาหมกึ ซงึนักทอ่งเทยีวใหค้วามสนใจและแวะถ่ายรูปกันเป็นที



 

 

 

ระลกึอย่างมาก และรา้นคา้ทกุแห่ง จะพยายามสรา้งจุดเดน่ใหแ้ก่รา้นของตนใหไ้ดม้ากทสีดุ เพอืดงึดดูลกูคา้ให ้
เขา้มาใชบ้รกิาร สัญลักษณ์เด่นของย่านนีคอื ตกึรูปเครอืงหมายการคา้ของ กูลโิกะ ผลติภัณฑข์นมชอืดังจาก
ญปีุ่ นนันเอง   

- โอซากา้ อะควอเรยีม เป็นพพิธิภัณฑส์ตัวนํ์าในร่มทใีหญ่ทสีดุในโลก ทา่นจะไดพ้บกับปลาฉลามวาฬทมีขีนาด
ใหญ่ทหีาชมไดย้าก, แลว้เฮฮากับหนา้ตาของปลาแสงอาทติย ์ทมีขีนาดตัวใหญ่ราคาประเมนิมไิดแ้ละเพลนิตา
กับสตัวม์ชีวีติใตนํ้านานาชนดิจากทวัทกุมมุโลก อาทเิชน่ ปลาโลมา, ปแูมงมมุ, นาคทะเล, นกเพนกวนิ เป็นตน้  

- วดัชเิท็นโนจ ิวัดทมีอีายุเก่าแก่ทสีดุของเมอืงโอซากา้ประมาณ 1,400 ปี และเป็นพุทธสถานแห่งแรกในญปีุ่ น 
โดยมจีุดเด่นอยู่ท ีเจดยี ์5 ชนัอันวจิติร สรา้งตามแบบสถาปัตยกรรมสมัย อาซกุะ ภายในประดษิฐานพระพุทธรูป
หลายองค ์ 

หรอืทา่นทสีนใจเดนิทางสู ่ยูนเิวอรแ์ซล สตดูโิอ แถมฟร!ี! บตัรเขา้สวนสนุก Universal Studios Japan 
(ไม่รวมคา่เดนิทาง) ร่วมสนุกทา้ทายกับเครอืงเลน่หลากหลายชนดิตนืเตน้ระทกึใจจากหนังดังทที่านชนืชอบ เชน่ 
ฉากเพลงิไหมจ้ากเรอืง “แบ็คดราฟท”์ลอ่งเรอืผจญภัยกับไดโนเสารจ์ากเรอืง“จูราสสคิพารค์” นังเรอืเพอืพบกับความ
น่าสะพรงึกลัวเหมอืนอยู่ ในเหตกุารณ์จรงิกับ “จอว”์ ใชทุ้นสรา้งมหาศาลกว่า 1,500 ลา้นเยน (เฉพาะจอว)์  และ
สนุกสนานไปกับเครอืงเลน่ภาคใหม่ของ “สไปเดอรแ์มน” ทรีอใหท้า่นพสิจูน์ความมันส ์พรอ้มทังพบกับโซนใหม่ “วัน
เดอร์แลนด”์ เป็นโซนสวนสนุกสไตลค์รอบครัวใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับตัวการ์ตูนสดุน่ารักชอืดังของญปีุ่ น Hello 
Kitty, Snoopy, Sesame Street  
 

 
 

หรอืสนุกสนานกับโซนใหม ่The Wizarding World of Harry Potter ทสีรา้งเพอืเอาใจเหลา่สาวกของแฮร์รี
พอตเตอร์ ใหท้่านไดเ้ขา้ไปสัมผัสบรรยากาศของ โลกเวทมนตร์ในฉากต่างๆ จากภาพยนตร์ อาท ิปราสาทฮอก
วอต เพลดิเพลนิกบัการสาํรวจหอ้งเรยีนเวทมนตรค์าถาย่านฮอกมที รา้นขายของแปลกประหลาดของเหลา่พ่อมดและ
แม่มดทังหลาย และทไีม่ควรพลาดชมิคอื บัตเตอรเ์บยีร ์เครอืงดมืทไีดร้ับความนยิมในโลกของพ่อมดและแม่มดแห่ง
นี [ไม่มีแอลกฮอล]์ และทพีลาดไม่ไดค้อืในโซนนีทถีือว่าเป็นสถานทที่องเทยีวทดีทีสีุดของโลก คอืโซน Harry 
Potter and the Forbidden Journey ทมีกีารสรา้งดว้ยเทคโนโลยทีทีันสมัยในการถ่ายภาพ 4K ทจีะสรา้งความ
ตนืเตน้เรา้ใจใหท้่านเสมอืนทา่นไดเ้ดนิทางท่องโลกเวทมนตร์ไปกับแฮรร์พีอตเตอรเ์ลยทเีดยีว ใหท้า่นไดส้นุกสนาน
ตอ่กบัเครอืงเลน่นานาชนดิอย่างจุใจ (สําหรบัตวัยูนเิวอรแ์ซลสตูดโิอหากทา่นใดตอ้งการตวัโปรดแจง้ลว่งหนา้ 
7 วนักอ่นเดนิทาง เพราะโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลยีนสลบัวนัตามความเหมาะสม) 
เพอืไมเ่ป็นการรบกวนเวลาของทา่น อสิระอาหารเทยีง และอาหารคําตามอธัยาศยั 
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วนัทหีา้  สนามบนิคนัไซ - สนามบนิดอนเมอืง 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
09.50 น. เหริฟ้าสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิแอร ์เอเชยี เอ็กซ ์เทยีวบนิท ีXJ613 บรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง 
13.50 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 
 

** หากทา่นทตีอ้งออกตวัภายใน (เครอืงบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทเีจา้หนา้ททีกุครังกอ่นทําการ 
ออกตวัเนอืงจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลยีนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

** ขอขอบพระคุณทเีลอืกใชบ้รกิาร ** 

 



 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

 

บรกิารนําดมืวนัละ 1 ขวดในวนัทมีรีายการทอ่งเทยีว** 
** ราคาเด็กอายุไมถ่งึ 2 ขวบ 11,000 บาท ** 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดนํ์าเทยีวทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 
 

การเดนิทางในแตล่ะครงัจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 30 ทา่นขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ
ในการเลอืนการเดนิทาง หรอืเปลยีนแปลงราคา 
ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่นนั ไม่เช่นนนัทางบรษิทัจะไม่คนืมดัจําไม่วา่ดว้ยกรณี
ใดๆทงัสนิ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ําการจา่ยคา่ตวัไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ถีว้นกอ่นการ
จองทวัรท์กุครงั เพอืประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง  
 
กรุณาชําระมดัจํา ท่านละ 10,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการคนืมดัจําทงัหมด 
เนอืงจากทางบรษิทัฯ ไดชํ้าระคา่ตวัเครอืงบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทเีรยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนํีามนัทยีงัมไิดชํ้าระ คา่
ทวัรส์ว่นทเีหลอื กรุณาชําระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 
 
หมายเหต ุ 1. ตวัเมอืออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนอืงจากเงอืนไขของสายการบนิ 
 2. คา่ทวัรไ์มม่รีาคาเด็ก เนอืงจากเป็นราคาโปรโมชนั 
 
 
 
 
 

 
กําหนดการเดนิทาง 

 

ผูใ้หญ ่
หอ้งละ 2-3 ทา่น 

พกัเดยีวเพมิ ราคาทวัรไ์มร่วม
ตวั 

12 – 16 เมษายน 2563 35,999 10,000 25,999 



 

 

 

 

 
** สงัซอืซมิกบัเราสะดวกไมต่อ้งลงทะเบยีนใหยุ้ง่ยาก รอรบัไดเ้ลยทสีนามบนิ ** 

 
สําหรับซมิอนิเตอรเ์น็ตของ TRUE TRAVEL SIM ASIA สามารถเลน่เน็ตในประเทศโซนเอเชยี ไมว่า่จะเป็น ญปีุ่ น 
เกาหลใีต ้ฮอ่งกง มาเกา๊ ไตห้วนั จนี สงิคโปร ์พมา่ อนิโดนเีซยี โดยม ีDATA ใหใ้ชง้าน 4GB สามารถใชง้าน
ไดต้อ่เนอืงสงูสดุ 8 วนั หากทา่นใดสนใจสงัซอืซมิ สามารถสงัซอืไดก้บัทางเจา้หนา้ท ีและชําระเงนิพรอ้ม
มดัจําคา่ทวัร ์หรอืคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื 
 
 
 
 



 

 

 

จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพํานกัระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะ
ดว้ยวตัถปุระสงคเ์พอืการทอ่งเทยีว เยยีมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยนืเอกสารในขนัตอนการตรวจเขา้เมอืง เพอืยนืยนัการมี
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น* ดงัตอ่ไปน ี
 
1. ตวัเครอืงบนิขาออกจากประเทศญปีุ่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
2. สงิทยีนืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทอีาจเกดิขนึในระหวา่งทพีาํนกัในประเทศญปีุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัร
เครดติ) 
3. ชอื ทอียู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทพีาํนกัในประเทศญปีุ่ น (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอนืๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทพีาํนกัในประเทศญปีุ่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

อตัราคา่บรกิารนรีวม 
 คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทมี ี
 คา่นําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.   คา่รถรับ-สง่ และนําเทยีวตามรายการ 
 คา่ทพัีกตามทรีะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น   คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการ  
 คา่อาหารตามมอืทรีะบใุนรายการ     คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
 คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพํานักระยะสนัใน
ประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั) **ถา้กรณีททีางรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายในการทําวซีา่เพมิ ทา่นละ 
1,700 บาท** 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทรีะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรดี 
มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครอืงดมืทสีงัเพมินอกเหนอืรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
 คา่ทปิคนขบัรถ และไกดนํ์าเทยีวทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
 คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหัก ณ ทจีา่ย 3% 
 
 
เงอืนไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งชาํระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพอืสาํรองทนัีง  

2. นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งชาํระเงนิคา่บรกิารสว่นทเีหลอืทงัหมดกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเทยีวหรอืเอ
เจนซไีม่ชําระเงนิ หรอืชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของทา่นถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่วา่กรณีใดๆ ใหถ้อืว่า
นักทอ่งเทยีวสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์นๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี วันจันทร ์ถงึศกุร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทรัีฐบาล
ประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

เงอืนไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทนัีกท่องเทยีวหรือเอเจนซตีอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลอืนการเดนิทาง นักท่องเทยีวหรือเอเจนซ(ีผูม้ชีอืใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทบีรษัิทอย่างใดอย่างหนงึเพือแจง้ยกเลกิการ
จองกบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทยีวหรือเอเจนซตีอ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทยีวหรือเอเจนซ ี(ผูม้ชีอืในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทบีรษัิทอย่างใดอย่างหนงึเพอืทําเรอืงขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดย
แนบหนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบัญชี
ธนาคารทตีอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงอืนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงัน ี
2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทชีําระแลว้ ***ในกรณีทวีนัเดนิ

ทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั 
2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทชีาํระแลว้ 
2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทชีาํระแลว้ทงัหมด 
ทังนี ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทไีดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทชีําระแลว้เนอืงในการเตรยีมการจัดการนําเทยีวใหแ้กนั่กทอ่งเทยีว 
เชน่ การสาํรองทนัีงตวัเครอืงบนิ การจองทพัีกฯลฯ 

3. การเดนิทางทตีอ้งการันตมีัดจําหรอืซอืขาดแบบมเีงอืนไข หรอืเทยีวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการ
บนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทงัหมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี วันจันทร ์ถงึศกุร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทรัีฐบาล
ประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทยีวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  



 

 

 

เงอืนไขและขอ้กําหนดอนืๆ 
1. ทัวรน์สีาํหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พอืการทอ่งเทยีวเทา่นัน 

2. ทัวร์นีเป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามทรีะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรือทังหมด หรือถูก
ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทงัหมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทมีีนักท่องเทยีวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ
นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซทีราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทไีม่มวีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่น
การเดนิทางสาํหรับประเทศทมีวีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทยีวทกุทา่นยนิดทีจีะชําระคา่บรกิารเพมิจากการทมีนัีกทอ่งเทยีวร่วม
เดนิทางนอ้ยกวา่ททีางบรษัิทกําหนดเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีจีะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชอื นามสกุล คํานําหนา้ชอื เลขทหีนังสอื
เดนิทาง และอนืๆ เพือใชใ้นการจองตัวเครอืงบนิ ในกรณีทนัีกท่องเทยีวหรือเอเจนซมีไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทาง
บรษัิทพรอ้มการชาํระเงนิมัดจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิในการเปลยีนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 
ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันทเีดนิทางจรงิของประเทศทเีดนิทาง ทังนี บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทยีวสว่น
ใหญเ่ป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสทิธไิม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ทเีพิมขนึของนักท่องเทยีวทีมไิดเ้กดิจาก
ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือ
เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลยีนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอนื เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนคํีานวณจากอัตราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัททีางบรษัิทเสนอราคา ดังนัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ
ในการปรับราคาค่าบรกิารเพมิขนึ ในกรณีทมีกีารเปลยีนแปลงอัตราแลกเปลยีนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตัวเครืองบนิ ค่าภาษี
เชอืเพลงิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลยีนแปลงเทยีวบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหค้ําสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผู ้
มอํีานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นัน  

 
 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทจีะนําตดิตัวขนึเครอืงบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชนิ และรวมกันทกุชนิไม่
เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซงึมซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทตีรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด
เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน ถา้สงิของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทกํีาหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเทา่นัน  
2. สงิของทมีลีกัษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทโีหลด
ใตท้อ้งเครอืงบนิเทา่นัน  
3. ประเทศญปีุ่ น มกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ทํีามาจากพชื และเนอืสตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่เนือสตัว ์ไสก้รอก
ฯ เพอืเป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทจีะมาจากสงิเหลา่น ีหากเจา้หนา้ทตีรวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราทสีงูมาก 

 
 
 


