#10014 ทัวรญี่ปุน โอซากา 5 วัน 3 คืน ลานสกี Rokkosan
Snow Park เอ็กซโปซิตี้ บิน XW
ทัวรญี่ปุน โอซากา นารา เกียวโต โกเบ วัดโทไดจิ สวนกวาง ศาลเจาฟูชิมิอินาริ
ศาลเจาเฮอัน ชินไซบาชิ โอซากา (หุน Tetsujin 28 หรือลานสกี Rokkosan
Snow Park) Expo City ปราสาทโอซากา หาง Donton Plaza ริงกุ พรีเมี่ยม
เอาทเลท วันอิสระ

สรุปการเดินทาง
วันที่

1
2
3

กําหนดการ

เชา เที่ยง เย็น

ทา อากาศยานนานาชาติดอนเมือง



ทา อากาศยานนานาชาติคันไซ - เมืองนารา - วัดโทไดจิ - สวนกวางนารา - เมืองเกียว
โต - ศาลเจา ฟูชิมิอินาริ / ศาลโทริอิ - ศาลเจา เฮยอัน - ชุดกิโมโน - เมืองโอซากา - ยา น
ชินไซบาชิ - ถนนโดทงบุริ

อิสระทองเที่ยวในโอซากา หรือ เลือกซื้อทัวรเสริม











โรงแรม



-



FP HOTELS
South-Namba
หรือยา นคันไซ
หรือระดับใกล
เคียงกัน



FP HOTELS
South-Namba
หรือยา นคันไซ
หรือระดับใกล
เคียงกัน

4

เมืองโกเบ - ลานสกีร็อคโก - EXPO CITY - ปราสาทโอซากา - ริงกุ พรีเมียม เอา
ทเล็ท - หา ง DOTON PLAZA







N GATE
HOTEL
OSAKA หรือ
ระดับใกลเคียง
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ทา อากาศยานนานาชาติคันไซ - ทา อากาศยานนานาชาติดอนเมือง







-

กําหนดการเดินทาง

ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

8 มี.ค. 62 - 12 มี.ค. 62

฿24,888

฿24,888

฿24,888

฿8,500

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1


กิจกรรม

ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
คํ่า
20.30 น. พรอมกันที่ ทาอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโดยสารระหวางประเทศขาออก ชัน
้ 3 เคาน เตอร 4สายการบิน
NOKSCOOT เจาหน าที่ใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกดานเอกสารกอนขึน
้ เครื่อง
23.40 น. นํ าทานเดินทางสส
ู นามบินคันไซ ประเทศญี่ปุน โดยสายการบิน NOKSCOOT เที่ยวบินที่ XW112 (บนเครื่องมี
อาหารบริการ)



ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

คํ่า

เป็ นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉี ยงใตท่ส
ี ามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็ นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งสามารถใช
เป็ นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณี ยภัณฑไปยัง
จุดอื่นๆ ไดอยางดี



หมายเหตุ

** หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตัว๋ ภายใน (ตัว๋ เครื่องบิน , ตัว๋ รถทัวร , ตัว๋ รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท
ทุกครัง้ กอนทําการออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณท่น
ี อกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

วันที่ 2



กิจกรรม

ทาอากาศยานนานาชาติคันไซ - เมืองนารา - วัดโทไดจิ - สวน
กวางนารา - เมืองเกียวโต - ศาลเจาฟูชิมิอินาริ / ศาลโทริอิ ศาลเจาเฮยอัน - ชุดกิโมโน - เมืองโอซากา - ยานชินไซบาชิ ถนนโดทงบุริ
เชา
07.10 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ โอซากา (เวลาเร็วกวาเมืองไทย 2 ชัว่ โมง)
สําคัญ!!! ประเทศญี่ปุนไมอนุญาตใหนํา อาหารสด จําพวก เนื้ อสัต ว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ าฝื นจะมีโทษจับและ
ปรับ
จากนั ้ นนํ าทานขึน
้ รถปรับอากาศเดินทางสูเมืองนารา Nara เป็ นเมืองที่อยูทางทิศตะวันออกของเมืองโอซาการะยะทาง
ประมาณ 35 กิโลเมตร ชื่อNara มาจากภาษาญี่ปุนคําวา Narasu แปลวาทําใหแบนราบ เนื่ องจากพื้นที่ของเมือง Nara ตัง้ อยูบน
ที่ราบเมืองนารา เคยเป็ นเมืองหลวงเกาของญี่ปุนมากอนในปี ค.ศ. 710-784
จากนั ้ นนํ าทานไปชมวัดโทไดจิ Todaiji ความหมายตามตัวอักษรคือ วัดใหญแหงทิศตะวันออก ตัง้ อยูท่เี มืองนารา ภูมิภาคคัน
ไซถือเป็ นโบราณสถานที่มีความเกาแกและสําคัญที่สุดแหงหนึ่ งของประเทศญี่ปุนและยังถือวาเป็ นวัดที่มีนักทองเที่ยวมาเยือน
มากที่สุดในนารา
ชม สวนกวาง ซึ่งจะมีกวางออกมาเดินใหนักทองเที่ยวไดถ ายรูปและซื้ออาหารใหกิน
่

่

่

สมควรแกเวลานํ าทานเดินทางไปเกียวโต เมืองหลวงเกาแกของญี่ปุน ซึ่งมามีอายุยาวนานกวา 1,000 ปี ซึ่งในอดีต มีความ
เจริญรุงเรืองทางดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการปกครองเป็ นอยางมาก
บาย
นํ าทานเดินทางไปชม ศาลเจาฟูชิมิ อินาริ ชม เสาโทริอิ ซุมประตูสีแดงที่เป็ นสัญลักษณของศาลเจาที่มีมากกวารอยตน
ทอดตัวยาวตามเสนทางของไหลเขาลดหลัน
่ กันบนเสนทางยาวถึง 4 กิโลเมตร
จากนั ้ นนํ าทานเดินทางสู ศาลเจาเฮอัน Heian Shrine เป็ นศาลเจาที่มีความงดงามและสถาปั ต ยกรรมที่โดดเดนจากศาลเจา
อื่นๆของญี่ปุน ถึงแมศาลเจาเฮอันจะไมไดมีประวัต ิความเป็ นมายาวนานหลายรอยปี เหมือนศาลเจาอื่นๆของเกียวโต เพราะศาลเจา
นี้ ถ ูกสรางขึน
้ เนื่ องในโอกาสครบรอบปี 1100 ของเมืองเกียวโต
จากนั ้ นนํ าทานสัมผัสประสบการณพิเศษพิธีชงชาแบบญี่ปุน ใหทานไดเรียนชงชาแบบธรรมเนี ยมญี่ปุน และทานสามารถ
เลือกซื้อชาและสินคาของฝากราคาถูกไดจากที่น่ี เชน โฟมลางหน าถานหินภูเขาไฟ โฟมชาเขียว โฟมขาวญี่ปุน หรือผลิต ภัณฑจาก
นํ้ ามันมา และยาและวิต ามินของญี่ปุนที่บํารุงสุขภาพ พรอมอิสระใหทานใสชุดกิโมโนถายรูปตามอัธยาศัย
ชุดกิโมโนถายรูปตามอัธยาศัย (คาทัวรไมรวมคาเชาชุดชุดกิโมโน ชวงระยะเวลา (ตุลาคม 2018 ถึง พฤษภาคม 2019)
คอรสA ราคา 2300+Tax 8% (ไมมีบริการเซ็ต ผมแถม) คอรสB ราคา 2500+Tax 8% (มีบริการเซ็ต ผมแถมให) ตัง้ แตเดือน
มกราคม 2019 เป็ นตนไปภาษี จะถูกปรับขึน
้ เป็ น 10%)
นํ าทานเดินทางสู โอซากา ไปแหลงชอปปิ้ งยานชินไชบาชิ มีทงั ้ รานคาเกาแก และทันสมัยปะปนกัน มีสินคามากมายทัง้ ถูก
และแพง ทัง้ สินคาแฟชัน
่ ลาสุด ขนมเคกแสนอรอย จนถึงกลองดิจิต อล คอมพิวเตอร และเกมสรุนใหมลาสุดและตื่นตากับลีลา
ชีวิต ของคนหน ุมสาวชาวโอซากาที่ดูจะสนุกสนานและมีสีสันมากกวาทางฝั่ งโตเกียว รวมทัง้ รานอาหารหลากหลาย เดินไปเก็บ
ภาพเป็ นที่ระลึกกับ จุดเดนของแตละรานคา
และยานเกาแกอยางถนนโดทงบุริ ซึ่งทานสามารถลิม
้ ลองขนม หรืออาหารขึน
้ ชื่อของนครโอซากาทัง้ ทาโกะยากิ โอโคโนมิยากิ
เป็ นตน ใหทานไดเพลิดเพลินกันตลอดทัง้ วัน นอกจากนี้ ในยานนี้ ยังมีหางสรรพสินคาใหญๆ และมีช่ อ
ื เสียงอยางหางไดมารู หาง
โซโก หรือจะเป็ นทากาชิมายา อิสระชอปปิ้ งตามอัธยาศัย
คํ่า
อาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย
ที่พัก: FP HOTELS South-Namba หรือยานคันไซ หรือระดับใกลเคียงกัน



เชา

ทาอากาศยานนานาชาติคันไซ
ตัง้ หางจากตัวเมืองโอซากา ประมาณ 50 กม.เปิ ดใชบริการเมื่อปี 1994 มี 2 เทอมินอล
โดย เทอมินอล 1 จะเป็ นสายการบินธรรมดา สวนเทอมินอล 2 จะเป็ นสายการบินโลว
คอสต

เมืองนารา
เมืองนารา (Nara) เป็ นเมืองที่อยูทางทิศตะวันออกของเมืองโอซากา มีกวางเป็ น
สัญลักษณของเมืองนารา เนื่ องจากชาวนารามีความเชื่อวากวางเป็ นสัต วรับใชเทพเจา
ปั จจุบันเมืองนารามีกวางเดินอยูอยางอิสระทัง้ เมือง ไมวาจะเป็ นศาลเจา วัด หรือตามทอง
ถนนก็ต าม

วัดโทไดจิ
วัดหลวงพอโตไดบุทสึแหงเมืองนาราที่ใหญท่ส
ี ุดในญี่ปุน เป็ นหนึ่ งในวัดที่มีช่ อ
ื เสียงมาก
ที่สุด และมีความสําคัญทางศาสนาของญี่ปุน เป็ นเหมือนศูนยกลางของวัดทัง้ หมดใน
ประเทศ อาคารหลักของวัดเป็ นอาคารไมท่ใี หญท่ส
ี ุดในโลก

สวนกวางนารา
เป็ นสวนที่ต งั ้ อยูในเมืองนารา ที่ต ีนเขาวาคาคูสะ เปิ ดมาตัง้ แตคศ1880 เปิ ดสวนที่มีกวาง
เดินเลนอยางอิสระ ทําใหเป็ นอีกหนึ่ งจุดสนใจของสถานที่นี้

เมืองเกียวโต
เป็ นเมืองหลวงเกาของญี่ปุน เป็ นศูนยรวมวัฒนธรรมและประวัต ิศาสตรของญี่ปุนและชื่อ
นั ้ นไดมาจากเมืองฉางอานของจีน



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร บุฟเฟ ต ชาบูเกียวโตไมอน
ั ้ !!!

ศาลเจาฟูชิมิอินาริ / ศาลโทริอิ
หรือศาลเจาจิง้ จอกขาว เป็ นอีกหนึ่ งศาลเจาชื่อดังที่นักทองเที่ยวตางรูจักกันดี เป็ นศาลเจา
ในศาสนาชินโต สรางขึน
้ เพื่อถวายใหแดเทพอินาริ เทพเจาแหงกสิกรรม เพื่อใหพ้น
ื ที่
บริเวณนี้ มีนํ้าอุดมสมบูรณ ปลูกขาวได ผลผลิต ดีมีคุณภาพ สิ่งที่นาสนใจนอกจากจะมา
สักการะเทพเจาแลว ก็คือการเดินเลนลอดอุโมงคเสาโทริอิกวาหมื่นตนที่เรียงตอทอดยาว
จากดานลางขึน
้ ไปบนยอดเขาสูงถึง 233 เมตร ระยะทางราว 4 กิโลเมตร

ศาลเจาเฮยอัน
สรางเพื่อเป็ นอนุสรณสําหรับเมืองหลวงเกาหรือก็คือเกียวโตที่ครบรอบ 1100 ปี ประตู
ศาลเจาสีแดงดึงดูดผูคนจากไกลและหลังจากผานประตูมาแลวก็จะพบกับพื้นที่วางที่ลอม
รอบไปดวยสิ่งกอสรางภายในศาลเจาที่ลวนแตเป็ นสีแดงสด ทําใหคุณรูสึกประทับใจอยาง
ยิ่งกับสิ่งที่เห็น

ชุดกิโมโน
ชุดกิโมโน (KIMONO) แตชาวญี่ปุนจะสวมชุดกิโมโนในโอกาสสําคัญบางโอกาส คือ พิธี
บรรลุนิต ิภาวะ, งานแตงงาน และพิธีเขาศึกษาในสถาบันการศึกษาเทานั ้ น นอกจากนั ้ น
สวนใหญจะเป็ นผูหญิงที่นิยมใสกิโมโนไปในพิธี แตโดยทัว่ ไปแลวมักใสชุดเชนเดียวกับ
ชาวยุโรปทัว่ ไป ซึ่งชุดตางๆ เหลานี้ ถูกนํ าเขาที่ญ่ป
ี  ุนตัง้ แตยุคสมัยเมจิ (MEIJI ERAS)
เป็ นเสื้อผาที่ต ัดเป็ นเสนตรงเย็บจากผารูปสี่เหลี่ยมผืนผาไมวาจะเป็ นคนสูง - เตีย
้ - อวน
- ผอม สามารถใสชุดกิโมโนไดสบายไดสบาย ซึ่งสิ่งนี้ ถ ือวาเป็ นขอดีของกิโมโนเพราะตัด
เพียงขนาดเดียวสามารถนํ ามาใสไดหมาะสมกับรูปรางคนใสไดทงั ้ หมด

เมืองโอซากา
เป็ นเมืองใหญอันดับสามของญี่ปุน ตัง้ อยูริมทะเล ถือวาเป็ นประตูเขาออกสูโลกภายนอก
แหงแรก และเป็ นเมืองทาและศูนยกลางการทองเที่ยวที่สําคัญ ของภูมิภาคคันไซ

ยานชินไซบาชิ
ยานชอปปิ้ งที่มีช่ อ
ื เสียงที่สุดในโอซากา ยานดังที่เป็ นสวรรคของนั กชอป นั กกิน ถนนสาย
ทอดยาวกวา 600 เมตร สองขางทางเรียงรายดวยสินคาหลากหลาย ของใช ของกิน เครื่อง
ใชไฟฟ า ฯลฯ

ถนนโดทงบุริ
เป็ นยานดาวน ทาวน ขนาดใหญ ที่เต็มไปดวยรานคา รานอาหาร และแหลงบันเทิงอื่นๆ อีก
ทัง้ ยังเป็ นที่นิยมของวัยรุน และเหลานั กกิน สัญลักษณอันโดดเดน ก็คือ รานคาที่มีปูยักษ
บนหลังคา และป ายไฟโฆษณาริมคลองของกูลิโกะ



คํ่า

 FP HOTELS South-Namba หรือยานคันไซ หรือระดับใกลเคียงกัน



หมายเหตุ

สําคัญ!!! ประเทศญี่ปุนไมอนุญาตใหนํา อาหารสด จําพวก เนื้ อสัต ว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ าฝื นจะมีโทษจับและ
ปรับ
ชุดกิโมโนถายรูปตามอัธยาศัย (คาทัวรไมรวมคาเชาชุดชุดกิโมโน ชวงระยะเวลา (ตุลาคม 2018 ถึง พฤษภาคม 2019)
คอรสA ราคา 2300+Tax 8% (ไมมีบริการเซ็ต ผมแถม) คอรสB ราคา 2500+Tax 8% (มีบริการเซ็ต ผมแถมให) ตัง้ แตเดือน
มกราคม 2019 เป็ นตนไปภาษี จะถูกปรับขึน
้ เป็ น 10%)
อาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย

วันที่ 3


กิจกรรม

อิสระทองเที่ยวในโอซากา หรือ เลือกซื้อทัวรเสริม
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก
*วันนี้ ไมมีบริการรถบัสและไมมีบริการอาหารกลางวันและอาหารคํ่า*
อิสระทองเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน
คํ่า
ที่พัก: FP HOTELS South-Namba หรือยานคันไซ หรือระดับใกลเคียงกัน



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

อิสระทองเที่ยวในโอซากา หรือ เลือกซื้อทัวรเสริม
อิสระชอปปิ้ งเมืองโอซากา หรือซื้อทัวรเสริมยูนิเวอรแซล สตูดิโอ สวนสนุกที่สรางความ
บันเทิงใหกับคนแถบภูมิภาคคันไซมาหลายปี โดยการทุมทุนสรางของ บริษัทสราง
ภาพยนตร HOLLYWOOD ชื่อดัง นั่ นคือ UNIVERSAL STUDIO ซึ่งภายในไดจําลอง
สตูดิโอจากภาพยนตรเรื่องดังๆ ที่ผานมาของทางบริษัทไวมากมาย โดยเริ่มจาก ภาพยนตร
เรื่องแรก ที่สรางชื่อเสียงใหกับ สตีเวน สปรีลเบิรก คือ E.T. ซึ่งเป็ นการนั่ งจักรยานไป
พรอมกับ อีที และเดินทางขามจักรวาลเพื่อกลับไปยังบานเกิด ตอจากนั ้ น ไปยังสตูดิโอ
ของ TERMINATOR ภาพยนตรคนเหล็ก ที่สรางชื่อใหกับดาราดัง อารโนล ชวาสเซเน็ ก
เกอร ทานจะไดดูภาพยนตรท่ไี มไดฉายตามโรงหนั งแตเป็ นภาคพิเศษแบบดิจิต อล 2 มิต ิ
และ 3 มิต ิ



คํ่า



หมายเหตุ

วันที่ 4


กิจกรรม

 FP HOTELS South-Namba หรือยานคันไซ หรือระดับใกลเคียงกัน
*วันนี้ ไมมีบริการรถบัสและไมมีบริการอาหารกลางวันและอาหารคํ่า*

เมืองโกเบ - ลานสกีร็อคโก - EXPO CITY - ปราสาทโอซากา ริงกุ พรีเมียม เอาทเล็ท - หาง DOTON PLAZA
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก
เดินทางสูโกเบ
นํ าทานไป ตามหา หุนTetsujin28 หรือหุนเหล็กหมายเลข 28 ถาใครเคยไปดูหุนยนตกันดัม
้ ขนาดเทาจริงที่โอไดบะ โตเกียว
มาแลว คิดวาน าจะตองตื่นตาตื่นใจกับเจาเท็ต สึจิน หุนเหล็กหมายเลข 28 นี้ ดวย การสรางขึน
้ ภายใต Kobe Tetsujin Project
มีวัต ถุประสงคท่จี ะสรางสัญลักษณประจําเมืองโกเหลังจากที่เกิดเหตุการณแผนดินไหวในปี 1995 มีความสูงถึง18 เมตร
(หมายเหตุ: ในชวงฤดูหนาว Winter จะเปลี่ยนโปรแกรมไปเที่ยวลานสกี Rokkosan Snow Park แทน เป็ นลานสกีเปิ ด
ถึงสิน
้ เดือนมีนาแตทงั ้ นี้ จะขึน
้ อยูกับสภาพอากาศ ปริมาณความหนาแน นทับถมของหิมะดวย อิสระใหทานสัมผัสหิมะและเลน
กิจกรรมสโนวสเลด สโนวบอรด อยางสนุกสนานตามอัธยาศัย)
จากนั ้ นนํ าทานเดินทางสู EXPO CITY เป็ นศูนยบันเทิงครบวงจรที่โอซากา โดยรวมสวนสนุก,พิพิธภัณฑ,หางสรรพ
สินคา,ศูนยเรียนรู,รานอาหารนานาชาติ รวมกันไวท่น
ี ่ี เป็ นแหลงเที่ยว,กิน,ช็อปปิ้ งและเรียนรูขนาดใหญท่ส
ี ุดในญี่ปุน
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร เมนู BBQ Buffet Yakiniku
นํ าทานเดินทางสู ปราสาทโอซากา เป็ นสัญลักษณอันโดดเดนของเมืองโอซากา ทานสามารถมองเห็นทิวทัศน โดยรวมของ
เมืองโอซากาไดอยางชัดเจนในแตละปี จะมีนักทองเที่ยวจากทัง้ ในและนอกประเทศมาเยือนปี ละราว 1-3 ลานคน (ชมและถายรูป
บริเวณดานนอก)
นํ าทานเดินทางไป Doton Plaza เป็ นหางสําหรับละลายเงินเยน พบกับสินคาหลากหลายราคาถูก เชนเครื่องสําอาง ครีม
ของใช ยาบํารุง สุขภาพ สบู ครีมลางหน า เครื่องไฟฟ า เป็ นตน
อิสระใหทานเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย จนถึงเวลานั ด หมายนํ าทานเดินทางสูท่พ
ี ัก จากนั ้ นอิสระใหทานพักผอนตาม
อัธยาศัย หรือทานสามารถเดินมา ริงกุ พรีเมี่ยม เอาทเลท (ระยะทางประมาณ800เมตร เดินไมเกิน 8นาที) ไดซ่ งึ อยูไมไกลจาก
โรงแรม เป็ นอีกหนึ่ งแหลงชอปปิ้ งชื่อดังของโอซากา
คํ่า
อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย บริเวณโรงแรมมีรานราเมน รานสะดวกซื้อ
ที่พัก: N GATE HOTEL OSAKA หรือระดับใกลเคียง



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เมืองโกเบ
โคเบะหรือ โกเบ เป็ นเมืองเอกของจังหวัดเฮียวโงะ ประเทศญี่ปุน เป็ นเมืองขนาดใหญ
อันดับที่ 5 และเป็ นเมืองทาที่สําคัญของญี่ปุน โคเบะเป็ นเมืองทาที่สําคัญของญี่ปุนที่มีการ
คาขายกับทางประเทศตะวันตกนั บตัง้ แตการยกเลิกนโยบายปิ ดประเทศ ในปี ค.ศ. 1995
เกิดเหตุการณแผนดินไหวครัง้ ใหญทําใหเมืองโคเบะไดรับความเสียหายอยางหนั ก แตก็
สามารถซอมแซมบูรณะจนกลายมาเป็ นเมืองทาที่สําคัญอีกครัง้ หนึ่ งได บริษัทหลายๆแหง
ไดต งั ้ สํานั กงานใหญท่โี คเบะ และเมืองนี้ ยังขึน
้ ชื่อในเรื่องของเนื้ อโคเบะอีกดวย

ลานสกีร็อคโก
เป็ นหิมะปลอมในที่เปิ ด แตพอถูไถเซฟงบการเดินทางไปสกีรีสอรทไดดีทีเดียว ลานสกี
แหงนี้ ต งั ้ อยูท่เี ขา Rokko อยูไมไกลจากตัวเมืองโกเบ ใชเวลาเดินทางไมเกิน 1 ชัว่ โมงก็
ถึง พอมาถึงหน าลานสกี ก็ต องซื้อบัต รเขาลานสกีกันกอน สําหรับใครที่แคจะมาถายรูป
เฉยๆ ไมเลนสกีแตอยางใดก็ต องซื้อบัต รเขาดวยคะ ผูใหญ (อายุ 12 ปี ขน
ึ้ ไป) ราคา
2,100 เยน เด็ก (อายุ 3-11 ปี ) 1,100 เยน

EXPO CITY
EXPOCITY เป็ นศูนยบันเทิงครบวงจรโดยรวมสวนสนุก,พิพิธภัณฑ,หางสรรพ
สินคา,ศูนยเรียนรู,รานอาหารนานาชาติ รวมกันไวท่น
ี ่ี เป็ นแหลงเที่ยว,กิน,ช็อปปิ้ งและ
เรียนรูขนาดใหญท่ส
ี ุดในญี่ปุน และเป็ นสถานที่ทองเที่ยวไฮไลทท่ไี มแพยูนิเวอรแซล สตูดิ
โอ หรือดิสนี ยแลนด โอซากาเคยเป็ นเจาภาพจัดงาน World Expo เมื่อปี 1970 หลังจาก
นั ้ นพื้นที่จัดงานไดถ ูกเปลี่ยนเป็ นสวนสาธารณะขนาดใหญ ซึ่งอยูหางจากใจกลางนครโอซา
กาไปเพียง 1ชัว่ โมงกวา พื้นที่สวนหนึ่ งกวา 170,000 ตารางเมตรไดถ ูกเปลี่ยนเป็ นศูนย
บันเทิงครบวงจรแหงใหมในชื่อวา EXPOCITY ที่รวมทุกสิ่งทุกอยางไวในพื้นที่แบบ "วัน
เดียวเดินไมทวั่ ครัง้ เดียวเที่ยวไมเต็มอิ่ม" La La port EXPOCITY ศูนยการคาที่รวม
สินคาทุกอยางทุกประเภททัง้ ของญี่ปุนและจากนานาชาติทวั่ โลก ไมเพียงแตแบรนดเนม
ชื่อดังราคาหรู แตยังมีทงั ้ ราน 100 เยนอยาง Daiso, ราน 3coin ที่สินคาทุกอยางราคา
300 เยน, ศูนยจําหน ายเครื่องกีฬา, เครื่องไฟฟ า ,ซุปเปอรมาเก็ต ,ศูนยอาหารนานาชาติ



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู BBQ Buffet Yakiniku

ปราสาทโอซากา
เรียกอีกอยางวา โอซากาโจ สัญลักษณของเมืองโอซากา และเป็ นสิ่งปลูกสรางที่มีคุณคา
ทางวัฒนธรรมของญี่ปุน ถูกสรางขึน
้ แทนที่วัดอิชิยามา ฮอนกันจิ ชัน
้ บนสุด สามารถชม
วิวเมืองโอซากาไดทงั ้ เมือง

ริงกุ พรีเมียม เอาทเล็ท
แหลงชอปปิ้ งชื่อดังอีกแหงหนึ่ งของโอซากา ตัง้ อยูท่เี มืองริงกุ ตรงขามกับทาอากาศยาน
นานาชาติคันไซ โดยออกแบบใหมีลักษณะเหมือนกับเมืองทาของสหรัฐอเมริกา และมี
บรรยากาศแบบรีสอรท ภายในแมจะไมใหญโตมากนั ก แตก็เพียบพรอมไปดวยสิ่งอํานวย
ความสะดวกมากมาย ซึ่งรวมสินคานํ าเขาและสินคาแบรนดญ่ป
ี  ุนมากมาย

หาง DOTON PLAZA
หาง DOTON PLAZA ใหทานไดเลือกชอปปิ้ งสินคาราคาถูก หลากหลายรายการ อาทิ
เชน ผลิต ภัณฑบํารุงสุขภาพ เครื่องสําอาง เครื่องไฟฟ า และใกลๆกันทานสามารถเดินทาง
ไปยานชินไชบาชิได ใหทานไดอิสระชอปปิ้ งสินคาที่แหลงชอปปิ้ งยอดนิ ยมที่สุดของโอซากา
ที่เต็มไปดวยรานคามากมายทัง้ แบรนดเนม ของมือสอง รานอาหารชื่อดังมากมายหลาก
หลายชนิ ดและไมควรพลาดชอปปิ้ ง



คํ่า



หมายเหตุ

 N GATE HOTEL OSAKA หรือระดับใกลเคียง

่

่

(หมายเหตุ: ในชวงฤดูหนาว Winter จะเปลี่ยนโปรแกรมไปเที่ยวลานสกี Rokkosan Snow Park แทน เป็ นลานสกีเปิ ด
ถึงสิน
้ เดือนมีนาแตทงั ้ นี้ จะขึน
้ อยูกับสภาพอากาศ ปริมาณความหนาแน นทับถมของหิมะดวย อิสระใหทานสัมผัสหิมะและเลน
กิจกรรมสโนวสเลด สโนวบอรด อยางสนุกสนานตามอัธยาศัย)
ปราสาทโอซากา (ชมและถายรูปบริเวณดานนอก)

วันที่ 5


กิจกรรม

ทาอากาศยานนานาชาติคันไซ - ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
เชา
รับประทานอาหารเชา แบบกลอง (Set Box)
05.00 น. นํ าทานเดินทางสู สนามบินคันไซ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ
08.20 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW111
(หมายเหตุ: คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง บนเครื่องมีจําหน าย)
บาย
12.45 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ



เชา

 รับประทานอาหารเชา บนรถโดยสาร แบบกลอง (Set Box)

ทาอากาศยานนานาชาติคันไซ
ตัง้ หางจากตัวเมืองโอซากา ประมาณ 50 กม.เปิ ดใชบริการเมื่อปี 1994 มี 2 เทอมินอล
โดย เทอมินอล 1 จะเป็ นสายการบินธรรมดา สวนเทอมินอล 2 จะเป็ นสายการบินโลว
คอสต



บาย

ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
เป็ นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉี ยงใตท่ส
ี ามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็ นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งสามารถใช
เป็ นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณี ยภัณฑไปยัง
จุดอื่นๆ ไดอยางดี



หมายเหตุ

** หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตัว๋ ภายใน (ตัว๋ เครื่องบิน , ตัว๋ รถทัวร , ตัว๋ รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท
ทุกครัง้ กอนทําการออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณท่น
ี อกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

เงื่อนไข
กรุณาอานศึกษารายละเอียดทัง้ หมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเมื่อ
ทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทงั ้ หมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทัง้ หมด
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ่จี ะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึน
้ ในกรณี ท่ม
ี ีผูรวมคณะไมถ ึง 30 ทาน
2. ขอสงวนสิทธิก
์ ารเก็บคาน ามันและภาษี สนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน
้ กอนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต องแจงใหทราบลวงหน าอันเนื่ องจากสาเหตุต างๆ
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน
้ หากเกิดกรณี ความลาชาจากสายการบิน,การยกเลิกบิน, การประทวง, การนั ดหยุดงาน,
การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน
้ หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่ องเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัต ิเหตุจากความประมาทของนั กทองเที่ยวเอง
6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทงั ้ หมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ทัง้ หมด
7. รายการนี้ เป็ นเพียงขอเสนอที่ต องไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้ หนึ่ ง หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศ
เรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรื่องหองพัก เป็ นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได
โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดต ามความประสงคของผูท่พ
ี ัก ทัง้ นี้ ขน
ึ้ อยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได
9. กรณี ผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางน อย 7วัน กอนการเดินทาง มิ
ฉะนั ้ น บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหน าได
10. มัคคุเทศก พนั กงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทัง้ สิน
้ แทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทานั ้ น
11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่ องจากเป็ นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณี ท่ผ
ี ูเดินทางไม
ผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็ นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทอง
เที่ยว อันเนื่ องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถ ูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณี อ่ น
ื ๆ
12. กรณี ต องการพักแบบ 3ทาน ตอหองหรือหองแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัด
หองใหเป็ นแบบ แยก 2หอง คือ 1หองพักคู และ 1หองพักเดี่ยว โดยไมคาใชจายเพิ่ม
13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุน หรือ วันเสารอาทิต ย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการ
ทองเที่ยวและ ชอปปิ้ งแตละสถานที่นอยลง โดยเป็ นดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือ
จากผูเดินทางในบางครัง้ ที่ต องเรงรีบ เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม
14. บริการนํ้ าดื่มทานวันละ1ขวดตอคนตอวันเริ่มในวันที่2ของการเดินทางถึงวันที่4ของการเดินทางรวมจํานวน 2 ขวด
15. การบริการของรถบัสนํ าเที่ยวญี่ปุน ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุน สามารถใหบริการวันละ10-12ชัว่ โมง อาทิเชน เริ่มงาน
เวลา 8.00น.ถึงเวลา 18.00-20.00 น.ในวันนั ้ น มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็ นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม
ทัง้ นี้ ขน
ึ้ อยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั ้ นๆเป็ นหลัก จึงขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรม
การเดินทาง
16. การประกันภัย ที่บริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เป็ นการการประกันอุบัต ิเหตุจากการเดินทางทองเที่ยว
ตามพ.ร.บ การทองเที่ยว เทานั ้ น ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไขไดปวย ทานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได
และทางบริษัทฯถือวาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหวางการ
เดินทางได จากบริษัท ประกันทัว่ ไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุมครองใหละเอียด)
17. มัคคุเทศก พนั กงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทัง้ สิน
้ แทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทานั ้ น
18. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่ องจากเป็ นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณี ท่ผ
ี ูเดินทางไม
ผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็ นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทอง
เที่ยว อันเนื่ องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถ ูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณี อ่ น
ื ๆ

การชําระเงิน
การชําระคาบริการชําระเงินคาจองทัวรทานละ 15,000 บาท สวนที่เหลือชําระกอนการเดินทาง 20 วัน

**สําเนาหน าพาสปอรต ผูเดินทาง (*จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ*)
กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมิฉะนั ้ นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณี พาสปอรต หมดอายุและดานตรวจปฏิเสธการออกและเขา
เมืองทาน*** กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา หรือสงพรอมยอดคงเหลือ**

อัตรานี้รวม:
1. คาตัว๋ โดยสารเครื่องบินไป-กลับชัน
้ ประหยัดพรอมคาภาษี สนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน ที่นั่งเป็ นไปตามการจัดสรร
ของสายการบินไมสามารถเลือกระบุท่น
ี ั่ งได หากตองการอัพเกรดที่นั่งจะมีคาใชจายเพิ่มเติม โปรดสอบถาม
2. คาที่พักหองละ 2 ทานตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการหรือระดับเทียบเทา กรณี หองพักระดับเดียวกันที่ระบุในโปรแกรมเต็มจะ
ปรับเปลี่ยนพักเมืองใกลเคียงในระดับเทียบเทากัน และกรณี เดินทาง 3 ทานจะเป็ นหอง Triple จะเป็ นแบบเตียงเดี่ยวสามเตียงหรือ
แบบเตียงใหญ1เตียงเตียงเดี่ยว1เตียง เป็ นการจัดแบบเตียงของทางโรงแรมไมสามารถระบุได กรณี โรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ
ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเป็ นแบบ แยก 2หอง คือ 1หองพักคู และ 1หองพักเดี่ยว โดยไมเสียคาใชจายเพิ่ม
3. คาอาหารคาเขาชมและคายานพาหนะทุกชนิ ดตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน
4. เจาหน าที่บริษัทฯคอยอานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง
5. คานํ้ าหนั กกระเป าสัมภาระโหลดใตเครื่องที่สายการบิน Thai Air Asia X กําหนดทานละไมเกิน 20 กิโลกรัม สัมภาระถือขึน
้
เครื่องไมเกิน7กก. และคาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
**กรณี ทานมีความประสงคจะซื้อนํ้ าหนั กเพิ่ม กรุณาแจงพรอมจองทัวรหรือกอนเดินทาง10วันเทานั ้ นพรอมชําระคานํ้ าหนั ก**
- ซื้อนํ้ าหนั กเพิ่ม 5 กก. ชําระเพิ่ม 600 บาท /เพิ่ม10กก. ชําระเพิ่ม 1,000 บาท/เพิ่ม20กก. ชําระเพิ่ม 2,000 บาท
(คาทัวรไมรวมการประกันความคุมครองการสูญเสียหรือเสียหายของกระเป าเดินทาง และทรัพยสินสวนตัว กรณี เกิดความเสีย
บริษัทฯไมสามารถรับผิดชอบได)
6. คาประกันอุบัต ิเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาทคารักษาพยาบาลกรณี เกิด
อุบัต ิเหตุวงเงินทานละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม ไมรวมประกันสุขภาพ ทานสามารถสัง่ ซื้อประกันสุขภาพเพิ่มไดจาก
บริษัทประกันทัว่ ไป

อัตรานี้ไมรวม:
1. คาทําหนั งสือเดินทางไทยและเอกสารตางดาวตางๆ
2. คาใชจายอื่นๆที่นอกเหนื อจากรายการระบุอาทิเชนคาอาหารเครื่องดื่มคาซักรีด คาโทรศัพทเป็ นตน
3. คาภาษี ทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษี เดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ)
4. คาภาษี นํ้ามันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตัว๋ เครื่องบิน
5. คา Vat 7% และคาภาษี หัก ณ ที่จาย 3%
6. คาทิปยกกระเป าทุกโรงแรม
7. คาทิปไกดรวมคนขับรถ ทานละ 3,500 เยนตอทริป สําหรับกรุปที่มีหัวหน าทัวรแลวแตความประทับใจในบริการ

วีซา
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย ผูท่ป
ี ระสงคจะพํานั กระยะสัน
้ ในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวย
วัต ถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่นเอกสารในขัน
้ ตอนการตรวจเขาเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัต ิการ
เขาประเทศญี่ปุน* ดังตอไปนี้
1. ตัว๋ เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุน (ทางบริษัทฯจัดการให)
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึน
้ ในระหวางที่พํานั กในประเทศญี่ปุนได (เชน เงินสด บัต รเครดิต
เป็ นตน)
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานั กในประเทศญี่ปุน (ทางบริษัทจัดการให)
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานั กในประเทศญี่ปุน (ทางบริษัทฯจัดการให)
คุณสมบัต ิการเขาประเทศญี่ปุน (สําหรับกรณี การเขาประเทศญี่ปุนดวยมาตรการยกเวนวีซา)
1. หนั งสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมต ่าํ กวา 6 เดือน
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุนจะตองไมเป็ นสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย และเขาขายคุณสมบัต ิการพํานั กระยะสัน
้
3. ในขัน
้ ตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานั กไมเกิน 15 วัน
่

่

4. เป็ นผูท่ไี มมีประวัต ิการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุน มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขาย
คุณสมบัต ิท่จี ะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

หมายเหตุ
หมายเหตุ: รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน การจราจรชวง
เทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุน เป็ นตน โดยมิต องแจงใหทราบลวงหน า โดยทางผูจัดจะปรับเปลี่ยนโดยคํานึ งถึงผลประโยชน ของทาน
เป็ นหลัก เพื่อใหทานทองเที่ยวไดครบถวนตามโปรแกรม การบริการของรถบัสนํ าเที่ยวญี่ปุน ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุน สามารถ
ใหบริการวันละ10 ชัว่ โมง มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็ นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธิใ์ นการ
ปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง อัต ราคาบริการขางตนคํานวณ จากอัต ราแลกเปลี่ยน 100 เยน เทากับ
30 บาท กรณี อัต ราแลกเปลี่ยนปรับสูงขึน
้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการปรับอัต ราคาบริการเพิ่มขึน
้
ประกาศสําคัญ รับเฉพาะผูมีวัต ถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั ้ น คาทัวรท่จี ายใหกับผูจัด เป็ นการชําระแบบจายชําระขาด และผูจัด
ไดชําระใหกับสายการบินและสถานที่ต างๆ แบบชําระขาดเชนกันกอนออกเดินทาง ฉะนั ้ นหากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการ
ตามรายการไมดวยสาเหตุใด หรือไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญี่ปุน)
ทางผูจัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดสวนใดๆ รวมทัง้ คาตัว๋ เครื่องบินใหแกทาน

การยกเลิก
การยกเลิกทัวร เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี และกรณี ท่ก
ี องตรวจคนเขา
เมืองทัง้ กรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ่ี
จะไมคืนคาทัวรไมวากรณี ใดๆ ทัง้ สิน
้ รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ ง หรือ
ไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณี ใดๆ ทัง้ สิน
้

