
#10014 ทัวรญ่ีปุน 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 กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง    -

2 ทาอากาศยานนานาชาติคันไซ - เมืองนารา - วัดโทไดจิ - สวนกวางนารา - เมืองเกียว
โต - ศาลเจาฟูชิมิอินาริ / ศาลโทริอิ - ศาลเจาเฮยอัน - ชุดกิโมโน - เมืองโอซากา - ยาน
ชินไซบาชิ - ถนนโดทงบุริ

  

FP HOTELS
South-Namba
หรือยานคันไซ
หรือระดับใกล
เคียงกัน

3 อิสระทองเที่ยวในโอซากา หรือ เลือกซ้ือทัวรเสริม   

FP HOTELS
South-Namba
หรือยานคันไซ
หรือระดับใกล
เคียงกัน

4 เมืองโกเบ - ลานสกีร็อคโก - EXPO CITY - ปราสาทโอซากา - ริงกุ พรีเมียม เอา
ทเล็ท - หาง DOTON PLAZA   

N GATE
HOTEL
OSAKA หรือ
ระดับใกลเคียง  

5 ทาอากาศยานนานาชาติคันไซ - ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง    -

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



วันท่ี 1 ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานนานาชาติคันไซ - เมืองนารา - วัดโทไดจิ - สวน
กวางนารา - เมืองเกียวโต - ศาลเจาฟูชิมิอินาริ / ศาลโทริอิ -
ศาลเจาเฮยอัน - ชุดกิโมโน - เมืองโอซากา - ยานชินไซบาชิ -
ถนนโดทงบุริ

กําหนดการทั้งหมด

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

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

 กิจกรรม ค่ํา

20.30 น. พรอมกันท่ี ทาอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโดยสารระหวางประเทศขาออก ชัน้3 เคานเตอร 4สายการบิน
NOKSCOOT เจาหนาท่ีใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกดานเอกสารกอนขึน้เครื่อง

23.40 น. นําทานเดินทางสูสนามบินคันไซ ประเทศญ่ีป ุน โดยสายการบิน NOKSCOOT เท่ียวบินท่ี XW112 (บนเครื่องมี
อาหารบริการ)

ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง คํ่า

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

 กิจกรรม เชา

07.10 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ โอซากา (เวลาเร็วกวาเมืองไทย 2 ชัว่โมง)

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

จากน้ันนําทานขึน้รถปรับอากาศเดินทางสูเมืองนารา Nara เป็นเมืองท่ีอยูทางทิศตะวันออกของเมืองโอซาการะยะทาง
ประมาณ 35 กิโลเมตร ชื่อNara มาจากภาษาญ่ีป ุนคําวา Narasu แปลวาทําใหแบนราบ เน่ืองจากพ้ืนท่ีของเมือง Nara ตัง้อยูบน
ท่ีราบเมืองนารา เคยเป็นเมืองหลวงเกาของญ่ีป ุนมากอนในปี ค.ศ. 710-784

จากน้ันนําทานไปชมวัดโทไดจิ Todaiji ความหมายตามตัวอักษรคือ วัดใหญแหงทิศตะวันออก ตัง้อยูท่ีเมืองนารา ภูมิภาคคัน
ไซถือเป็นโบราณสถานท่ีมีความเกาแกและสําคัญท่ีสุดแหงหน่ึงของประเทศญ่ีป ุนและยังถือวาเป็นวัดท่ีมีนักทองเท่ียวมาเยือน
มากท่ีสุดในนารา

ชม สวนกวาง ซ่ึงจะมีกวางออกมาเดินใหนักทองเท่ียวไดถายรูปและซ้ืออาหารใหกิน

่ ่ ่



สมควรแกเวลานําทานเดินทางไปเกียวโต เมืองหลวงเกาแกของญ่ีป ุน ซ่ึงมามีอายุยาวนานกวา 1,000 ปี ซ่ึงในอดีตมีความ
เจริญรุงเรืองทางดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการปกครองเป็นอยางมาก

บาย

นําทานเดินทางไปชม ศาลเจาฟูชิมิ อินาริ ชม เสาโทริอิ ซุมประตูสีแดงท่ีเป็นสัญลักษณของศาลเจาท่ีมีมากกวารอยตน
ทอดตัวยาวตามเสนทางของไหลเขาลดหล่ันกันบนเสนทางยาวถึง 4 กิโลเมตร

จากน้ันนําทานเดินทางสู ศาลเจาเฮอัน Heian Shrine เป็นศาลเจาท่ีมีความงดงามและสถาปัตยกรรมท่ีโดดเดนจากศาลเจา
อ่ืนๆของญ่ีป ุน ถึงแมศาลเจาเฮอันจะไมไดมีประวัติความเป็นมายาวนานหลายรอยปีเหมือนศาลเจาอ่ืนๆของเกียวโต เพราะศาลเจา
น้ีถูกสรางขึน้เน่ืองในโอกาสครบรอบปี 1100 ของเมืองเกียวโต

จากน้ันนําทานสัมผัสประสบการณพิเศษพิธีชงชาแบบญ่ีป ุน ใหทานไดเรียนชงชาแบบธรรมเนียมญ่ีป ุน และทานสามารถ
เลือกซ้ือชาและสินคาของฝากราคาถูกไดจากท่ีน่ีเชน โฟมลางหนาถานหินภูเขาไฟ โฟมชาเขียว โฟมขาวญ่ีป ุน หรือผลิตภัณฑจาก
น้ํามันมา และยาและวิตามินของญ่ีป ุนท่ีบํารุงสุขภาพ พรอมอิสระใหทานใสชุดกิโมโนถายรูปตามอัธยาศัย

ชุดกิโมโนถายรูปตามอัธยาศัย (คาทัวรไมรวมคาเชาชุดชุดกิโมโน ชวงระยะเวลา (ตุลาคม 2018 ถึง พฤษภาคม 2019)
คอรสA ราคา�2300+Tax 8% (ไมมีบริการเซ็ตผมแถม) คอรสB ราคา�2500+Tax 8% (มีบริการเซ็ตผมแถมให) ตัง้แตเดือน
มกราคม 2019 เป็นตนไปภาษีจะถูกปรับขึน้เป็น 10%)

นําทานเดินทางสู โอซากา ไปแหลงชอปป้ิงยานชินไชบาชิ มีทัง้รานคาเกาแก และทันสมัยปะปนกัน มีสินคามากมายทัง้ถูก
และแพง ทัง้สินคาแฟชัน่ลาสุด ขนมเคกแสนอรอย จนถึงกลองดิจิตอล คอมพิวเตอร และเกมสรุนใหมลาสุดและตื่นตากับลีลา
ชีวิตของคนหน ุมสาวชาวโอซากาท่ีดูจะสนุกสนานและมีสีสันมากกวาทางฝ่ังโตเกียว รวมทัง้รานอาหารหลากหลาย เดินไปเก็บ
ภาพเป็นท่ีระลึกกับ จุดเดนของแตละรานคา

และยานเกาแกอยางถนนโดทงบุริ ซ่ึงทานสามารถลิม้ลองขนม หรืออาหารขึน้ชื่อของนครโอซากาทัง้ทาโกะยากิ โอโคโนมิยากิ
เป็นตน ใหทานไดเพลิดเพลินกันตลอดทัง้วัน นอกจากน้ีในยานน้ียังมีหางสรรพสินคาใหญๆ และมีชื่อเสียงอยางหางไดมารู หาง
โซโก หรือจะเป็นทากาชิมายา อิสระชอปป้ิงตามอัธยาศัย

ค่ํา

อาหารค่ําอิสระตามอัธยาศัย

ท่ีพัก: FP HOTELS South-Namba หรือยานคันไซ หรือระดับใกลเคียงกัน

ทาอากาศยานนานาชาติคันไซ

เมืองนารา

วัดโทไดจิ

 เชา

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

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

วัดหลวงพอโตไดบุทสึแหงเมืองนาราท่ีใหญท่ีสุดในญ่ีป ุน เป็นหน่ึงในวัดท่ีมีชื่อเสียงมาก
ท่ีสุด และมีความสําคัญทางศาสนาของญ่ีป ุน เป็นเหมือนศูนยกลางของวัดทัง้หมดใน
ประเทศ อาคารหลักของวัดเป็นอาคารไมท่ีใหญท่ีสุดในโลก



สวนกวางนารา

เมืองเกียวโต

เป็นสวนท่ีตัง้อยูในเมืองนารา ท่ีตีนเขาวาคาคูสะ เปิดมาตัง้แตคศ1880 เปิดสวนท่ีมีกวาง
เดินเลนอยางอิสระ ทําใหเป็นอีกหน่ึงจุดสนใจของสถานท่ีน้ี

เป็นเมืองหลวงเกาของญ่ีป ุน เป็นศูนยรวมวัฒนธรรมและประวัติศาสตรของญ่ีป ุนและชื่อ
น้ันไดมาจากเมืองฉางอานของจีน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร บุฟเฟตชาบูเกียวโตไมอัน้!!!

ศาลเจาฟูชิมิอินาริ / ศาลโทริอิ

ศาลเจาเฮยอัน

ชุดกิโมโน

เมืองโอซากา

 บาย

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

สรางเพ่ือเป็นอนุสรณสําหรับเมืองหลวงเกาหรือก็คือเกียวโตท่ีครบรอบ 1100 ปี ประตู
ศาลเจาสีแดงดึงดูดผูคนจากไกลและหลังจากผานประตูมาแลวก็จะพบกับพ้ืนท่ีวางท่ีลอม
รอบไปดวยสิ่งกอสรางภายในศาลเจาท่ีลวนแตเป็นสีแดงสด ทําใหคุณรูสึกประทับใจอยาง
ย่ิงกับสิ่งท่ีเห็น

ชุดกิโมโน (KIMONO) แตชาวญ่ีป ุนจะสวมชุดกิโมโนในโอกาสสําคัญบางโอกาส คือ พิธี
บรรลุนิติภาวะ, งานแตงงาน และพิธีเขาศึกษาในสถาบันการศึกษาเทาน้ัน นอกจากน้ัน
สวนใหญจะเป็นผูหญิงท่ีนิยมใสกิโมโนไปในพิธี แตโดยท่ัวไปแลวมักใสชุดเชนเดียวกับ
ชาวยุโรปท่ัวไป ซ่ึงชุดตางๆ เหลาน้ี ถูกนําเขาท่ีญ่ีป ุนตัง้แตยุคสมัยเมจิ (MEIJI ERAS)
เป็นเสื้อผาท่ีตัดเป็นเสนตรงเย็บจากผารูปสี่เหล่ียมผืนผาไมวาจะเป็นคนสูง - เตีย้ - อวน
- ผอม สามารถใสชุดกิโมโนไดสบายไดสบาย ซ่ึงสิ่งน้ีถือวาเป็นขอดีของกิโมโนเพราะตัด
เพียงขนาดเดียวสามารถนํามาใสไดหมาะสมกับรูปรางคนใสไดทัง้หมด

เป็นเมืองใหญอันดับสามของญ่ีป ุน ตัง้อยูริมทะเล ถือวาเป็นประตูเขาออกสูโลกภายนอก
แหงแรก และเป็นเมืองทาและศูนยกลางการทองเท่ียวท่ีสําคัญ ของภูมิภาคคันไซ



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 อิสระทองเท่ียวในโอซากา หรือ เลือกซ้ือทัวรเสริม

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

ชุดกิโมโนถายรูปตามอัธยาศัย (คาทัวรไมรวมคาเชาชุดชุดกิโมโน ชวงระยะเวลา (ตุลาคม 2018 ถึง พฤษภาคม 2019)
คอรสA ราคา�2300+Tax 8% (ไมมีบริการเซ็ตผมแถม) คอรสB ราคา�2500+Tax 8% (มีบริการเซ็ตผมแถมให) ตัง้แตเดือน
มกราคม 2019 เป็นตนไปภาษีจะถูกปรับขึน้เป็น 10%)

อาหารค่ําอิสระตามอัธยาศัย

ยานชินไซบาชิ

ถนนโดทงบุริ

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

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

 คํ่า  FP HOTELS South-Namba หรือยานคันไซ หรือระดับใกลเคียงกัน

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก

*วันน้ีไมมีบริการรถบัสและไมมีบริการอาหารกลางวันและอาหารค่ํา*

อิสระทองเท่ียวตามอัธยาศัยเต็มวัน

ค่ํา

ท่ีพัก: FP HOTELS South-Namba หรือยานคันไซ หรือระดับใกลเคียงกัน

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 ตอจากน้ัน ไปยังสตูดิโอ
ของ TERMINATOR ภาพยนตรคนเหล็ก ท่ีสรางชื่อใหกับดาราดัง อารโนล ชวาสเซเน็ก
เกอร ทานจะไดดูภาพยนตรท่ีไมไดฉายตามโรงหนังแตเป็นภาคพิเศษแบบดิจิตอล 2 มิติ
และ 3 มิติ



วันท่ี 4 เมืองโกเบ - ลานสกีร็อคโก - EXPO CITY - ปราสาทโอซากา -
ริงกุ พรีเมียม เอาทเล็ท - หาง DOTON PLAZA

 หมายเหตุ *วันน้ีไมมีบริการรถบัสและไมมีบริการอาหารกลางวันและอาหารค่ํา*

 คํ่า  FP HOTELS South-Namba หรือยานคันไซ หรือระดับใกลเคียงกัน

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก

เดินทางสูโกเบ

นําทานไป ตามหา หุนTetsujin28 หรือหุนเหล็กหมายเลข 28 ถาใครเคยไปดูหุนยนตกันดัม้ขนาดเทาจริงท่ีโอไดบะ โตเกียว
มาแลว คิดวานาจะตองตื่นตาตื่นใจกับเจาเท็ตสึจิน หุนเหล็กหมายเลข 28 น้ีดวย การสรางขึน้ภายใต Kobe Tetsujin Project
มีวัตถุประสงคท่ีจะสรางสัญลักษณประจําเมืองโกเหลังจากท่ีเกิดเหตุการณแผนดินไหวในปี1995 มีความสูงถึง18 เมตร

(หมายเหตุ: ในชวงฤดูหนาว Winter จะเปล่ียนโปรแกรมไปเท่ียวลานสกี Rokkosan Snow Park แทน เป็นลานสกีเปิด
ถึงสิน้เดือนมีนาแตทัง้น้ีจะขึน้อยูกับสภาพอากาศ ปริมาณความหนาแนนทับถมของหิมะดวย อิสระใหทานสัมผัสหิมะและเลน
กิจกรรมสโนวสเลด สโนวบอรด อยางสนุกสนานตามอัธยาศัย)

จากน้ันนําทานเดินทางสู EXPO CITY เป็นศูนยบันเทิงครบวงจรท่ีโอซากา โดยรวมสวนสนุก,พิพิธภัณฑ,หางสรรพ
สินคา,ศูนยเรียนรู,รานอาหารนานาชาติ รวมกันไวท่ีน่ี เป็นแหลงเท่ียว,กิน,ช็อปป้ิงและเรียนรูขนาดใหญท่ีสุดในญ่ีป ุน

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู BBQ Buffet Yakiniku

นําทานเดินทางสู ปราสาทโอซากา เป็นสัญลักษณอันโดดเดนของเมืองโอซากา ทานสามารถมองเห็นทิวทัศนโดยรวมของ
เมืองโอซากาไดอยางชัดเจนในแตละปีจะมีนักทองเท่ียวจากทัง้ในและนอกประเทศมาเยือนปีละราว 1-3 ลานคน (ชมและถายรูป
บริเวณดานนอก)

นําทานเดินทางไป Doton Plaza เป็นหางสําหรับละลายเงินเยน พบกับสินคาหลากหลายราคาถูก เชนเครื่องสําอาง ครีม
ของใช ยาบํารุง สุขภาพ สบู ครีมลางหนา เครื่องไฟฟา เป็นตน

อิสระใหทานเลือกซ้ือสินคาตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัด หมายนําทานเดินทางสูท่ีพัก จากน้ันอิสระใหทานพักผอนตาม
อัธยาศัย หรือทานสามารถเดินมา ริงกุ พรีเมี่ยม เอาทเลท (ระยะทางประมาณ800เมตร เดินไมเกิน 8นาที) ไดซ่ึงอยูไมไกลจาก
โรงแรม เป็นอีกหน่ึงแหลงชอปป้ิงชื่อดังของโอซากา

ค่ํา

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย บริเวณโรงแรมมีรานราเมน รานสะดวกซ้ือ

ท่ีพัก: N GATE HOTEL OSAKA หรือระดับใกลเคียง

เมืองโกเบ
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

โคเบะหรือ โกเบ เป็นเมืองเอกของจังหวัดเฮียวโงะ ประเทศญ่ีป ุน เป็นเมืองขนาดใหญ
อันดับท่ี 5 และเป็นเมืองทาท่ีสําคัญของญ่ีป ุน โคเบะเป็นเมืองทาท่ีสําคัญของญ่ีป ุนท่ีมีการ
คาขายกับทางประเทศตะวันตกนับตัง้แตการยกเลิกนโยบายปิดประเทศ ในปี ค.ศ. 1995
เกิดเหตุการณแผนดินไหวครัง้ใหญทําใหเมืองโคเบะไดรับความเสียหายอยางหนัก แตก็
สามารถซอมแซมบูรณะจนกลายมาเป็นเมืองทาท่ีสําคัญอีกครัง้หน่ึงได บริษัทหลายๆแหง
ไดตัง้สํานักงานใหญท่ีโคเบะ และเมืองน้ียังขึน้ชื่อในเรื่องของเน้ือโคเบะอีกดวย



 หมายเหตุ

่ ่

ลานสกีร็อคโก

EXPO CITY

เป็นหิมะปลอมในท่ีเปิด แตพอถูไถเซฟงบการเดินทางไปสกีรีสอรทไดดีทีเดียว ลานสกี
แหงน้ีตัง้อยูท่ีเขา Rokko อยูไมไกลจากตัวเมืองโกเบ ใชเวลาเดินทางไมเกิน 1 ชัว่โมงก็
ถึง พอมาถึงหนาลานสกี ก็ตองซ้ือบัตรเขาลานสกีกันกอน สําหรับใครท่ีแคจะมาถายรูป
เฉยๆ ไมเลนสกีแตอยางใดก็ตองซ้ือบัตรเขาดวยคะ ผูใหญ (อายุ 12 ปีขึน้ไป) ราคา
2,100 เยน เด็ก (อายุ 3-11 ปี) 1,100 เยน

EXPOCITY เป็นศูนยบันเทิงครบวงจรโดยรวมสวนสนุก,พิพิธภัณฑ,หางสรรพ
สินคา,ศูนยเรียนรู,รานอาหารนานาชาติ รวมกันไวท่ีน่ี เป็นแหลงเท่ียว,กิน,ช็อปป้ิงและ
เรียนรูขนาดใหญท่ีสุดในญ่ีป ุน และเป็นสถานท่ีทองเท่ียวไฮไลทท่ีไมแพยูนิเวอรแซล สตูดิ
โอ หรือดิสนียแลนด โอซากาเคยเป็นเจาภาพจัดงาน World Expo เมื่อปี 1970 หลังจาก
น้ันพ้ืนท่ีจัดงานไดถูกเปล่ียนเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ ซ่ึงอยูหางจากใจกลางนครโอซา
กาไปเพียง 1ชัว่โมงกวา พ้ืนท่ีสวนหน่ึงกวา 170,000 ตารางเมตรไดถูกเปล่ียนเป็นศูนย
บันเทิงครบวงจรแหงใหมในชื่อวา EXPOCITY ท่ีรวมทุกสิ่งทุกอยางไวในพ้ืนท่ีแบบ "วัน
เดียวเดินไมท่ัว ครัง้เดียวเท่ียวไมเต็มอ่ิม" La La port EXPOCITY ศูนยการคาท่ีรวม
สินคาทุกอยางทุกประเภททัง้ของญ่ีป ุนและจากนานาชาติท่ัวโลก ไมเพียงแตแบรนดเนม
ชื่อดังราคาหรู แตยังมีทัง้ราน 100 เยนอยาง Daiso, ราน 3coin ท่ีสินคาทุกอยางราคา
300 เยน, ศูนยจําหนายเครื่องกีฬา, เครื่องไฟฟา ,ซุปเปอรมาเก็ต,ศูนยอาหารนานาชาติ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู BBQ Buffet Yakiniku

ปราสาทโอซากา

ริงกุ พรีเมียม เอาทเล็ท

หาง DOTON PLAZA

 บาย

เรียกอีกอยางวา โอซากาโจ สัญลักษณของเมืองโอซากา และเป็นสิ่งปลูกสรางท่ีมีคุณคา
ทางวัฒนธรรมของญ่ีป ุน ถูกสรางขึน้แทนท่ีวัดอิชิยามา ฮอนกันจิ ชัน้บนสุด สามารถชม
วิวเมืองโอซากาไดทัง้เมือง

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

หาง DOTON PLAZA ใหทานไดเลือกชอปป้ิงสินคาราคาถูก หลากหลายรายการ อาทิ
เชน ผลิตภัณฑบํารุงสุขภาพ เครื่องสําอาง เครื่องไฟฟา และใกลๆกันทานสามารถเดินทาง
ไปยานชินไชบาชิได ใหทานไดอิสระชอปป้ิงสินคาท่ีแหลงชอปป้ิงยอดนิยมท่ีสุดของโอซากา
ท่ีเต็มไปดวยรานคามากมายทัง้แบรนดเนม ของมือสอง รานอาหารชื่อดังมากมายหลาก
หลายชนิดและไมควรพลาดชอปป้ิง

 คํ่า  N GATE HOTEL OSAKA หรือระดับใกลเคียง  



วันท่ี 5 ทาอากาศยานนานาชาติคันไซ - ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

 หมายเหตุ

(หมายเหตุ: ในชวงฤดูหนาว Winter จะเปล่ียนโปรแกรมไปเท่ียวลานสกี Rokkosan Snow Park แทน เป็นลานสกีเปิด
ถึงสิน้เดือนมีนาแตทัง้น้ีจะขึน้อยูกับสภาพอากาศ ปริมาณความหนาแนนทับถมของหิมะดวย อิสระใหทานสัมผัสหิมะและเลน
กิจกรรมสโนวสเลด สโนวบอรด อยางสนุกสนานตามอัธยาศัย)

ปราสาทโอซากา (ชมและถายรูปบริเวณดานนอก)

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

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

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา แบบกลอง (Set Box)

05.00 น. นําทานเดินทางสู สนามบินคันไซ เพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับ

08.20 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เท่ียวบินท่ี XW111  
(หมายเหตุ: คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง บนเครื่องมีจําหนาย)

บาย

12.45 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ

ทาอากาศยานนานาชาติคันไซ
 เชา  รับประทานอาหารเชา บนรถโดยสาร  แบบกลอง (Set Box)

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

ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง บาย

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



เง่ือนไข
กรุณาอานศึกษารายละเอียดทัง้หมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเมื่อ
ทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทัง้หมด

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึน้ในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 30 ทาน 

2. ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึน้กอนวันเดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,การยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน,
การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 

6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ทัง้หมด 

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้หน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศ
เรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

8. การจัดการเรื่องหองพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปท่ีเขาพัก  โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได
โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ทัง้น้ีขึน้อยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได
 

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7วัน กอนการเดินทาง มิ
ฉะน้ัน บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได 

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไม
ผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทอง
เท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืน ๆ 

12. กรณีตองการพักแบบ 3ทาน ตอหองหรือหองแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัด
หองใหเป็นแบบ แยก 2หอง คือ 1หองพักคู และ 1หองพักเด่ียว โดยไมคาใชจายเพ่ิม 

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญ่ีป ุน หรือ วันเสารอาทิตย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการ
ทองเท่ียวและ ชอปป้ิงแตละสถานท่ีนอยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความรวมมือ
จากผูเดินทางในบางครัง้ท่ีตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเท่ียวตามโปรแกรม

14. บริการน้ําด่ืมทานวันละ1ขวดตอคนตอวันเริ่มในวันท่ี2ของการเดินทางถึงวันท่ี4ของการเดินทางรวมจํานวน 2 ขวด

15. การบริการของรถบัสนําเท่ียวญ่ีป ุน ตามกฎหมายของประเทศญ่ีป ุน สามารถใหบริการวันละ10-12ชัว่โมง อาทิเชน เริ่มงาน
เวลา 8.00น.ถึงเวลา 18.00-20.00 น.ในวันน้ัน มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม
ทัง้น้ีขึน้อยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรม
การเดินทาง

16. การประกันภัย ท่ีบริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางทองเท่ียว
ตามพ.ร.บ การทองเท่ียว เทาน้ัน  ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไขไดปวย ทานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได
และทางบริษัทฯถือวาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซ้ือประกันสุขภาพ ในระหวางการ
เดินทางได จากบริษัท ประกันท่ัวไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุมครองใหละเอียด)

17. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

18. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไม
ผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทอง
เท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืน ๆ 

การชําระเงิน
การชําระคาบริการชําระเงินคาจองทัวรทานละ 15,000 บาท สวนท่ีเหลือชําระกอนการเดินทาง 20 วัน 



**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (*จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ*) 

กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุและดานตรวจปฏิเสธการออกและเขา
เมืองทาน*** กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา หรือสงพรอมยอดคงเหลือ**  
 

อัตรานี้รวม:
1. คาตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลับชัน้ประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน ท่ีน่ังเป็นไปตามการจัดสรร

ของสายการบินไมสามารถเลือกระบุท่ีน่ังได หากตองการอัพเกรดท่ีน่ังจะมีคาใชจายเพ่ิมเติม โปรดสอบถาม

2. คาท่ีพักหองละ 2 ทานตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการหรือระดับเทียบเทา กรณีหองพักระดับเดียวกันท่ีระบุในโปรแกรมเต็มจะ
ปรับเปล่ียนพักเมืองใกลเคียงในระดับเทียบเทากัน และกรณีเดินทาง 3 ทานจะเป็นหอง Triple จะเป็นแบบเตียงเด่ียวสามเตียงหรือ
แบบเตียงใหญ1เตียงเตียงเด่ียว1เตียง เป็นการจัดแบบเตียงของทางโรงแรมไมสามารถระบุได กรณีโรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ
ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเป็นแบบ แยก 2หอง คือ 1หองพักคู และ 1หองพักเด่ียว โดยไมเสียคาใชจายเพ่ิม

3. คาอาหารคาเขาชมและคายานพาหนะทุกชนิดตามท่ีระบุไวในรายการทัวรขางตน

4. เจาหนาท่ีบริษัทฯคอยอานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง

5. คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระโหลดใตเครื่องท่ีสายการบิน Thai Air Asia X กําหนดทานละไมเกิน 20 กิโลกรัม สัมภาระถือขึน้
เครื่องไมเกิน7กก. และคาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 

**กรณีทานมีความประสงคจะซ้ือน้ําหนักเพ่ิม กรุณาแจงพรอมจองทัวรหรือกอนเดินทาง10วันเทาน้ันพรอมชําระคาน้ําหนัก**

-  ซ้ือน้ําหนักเพ่ิม 5 กก. ชําระเพ่ิม 600  บาท /เพ่ิม10กก. ชําระเพ่ิม 1,000 บาท/เพ่ิม20กก. ชําระเพ่ิม 2,000 บาท

(คาทัวรไมรวมการประกันความคุมครองการสูญเสียหรือเสียหายของกระเปาเดินทาง และทรัพยสินสวนตัว กรณีเกิดความเสีย
บริษัทฯไมสามารถรับผิดชอบได)

6. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาทคารักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบัติเหตุวงเงินทานละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม ไมรวมประกันสุขภาพ ทานสามารถสัง่ซ้ือประกันสุขภาพเพ่ิมไดจาก
บริษัทประกันท่ัวไป

 

อัตรานี้ไมรวม:
1. คาทําหนังสือเดินทางไทยและเอกสารตางดาวตางๆ

2. คาใชจายอ่ืนๆท่ีนอกเหนือจากรายการระบุอาทิเชนคาอาหารเครื่องด่ืมคาซักรีด คาโทรศัพทเป็นตน

3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ) 

4. คาภาษีน้ํามันท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตัว๋เครื่องบิน

5. คา Vat 7% และคาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%

6. คาทิปยกกระเปาทุกโรงแรม 

7. คาทิปไกดรวมคนขับรถ ทานละ 3,500 เยนตอทริป สําหรับกรุปท่ีมีหัวหนาทัวรแลวแตความประทับใจในบริการ

วีซา
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสัน้ในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวย

วัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตองย่ืนเอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการ
เขาประเทศญ่ีป ุน* ดังตอไปน้ี

1. ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีป ุน (ทางบริษัทฯจัดการให)

2. สิ่งท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึน้ในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุนได (เชน เงินสด บัตรเครดิต
เป็นตน)

3. ชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (ทางบริษัทจัดการให)

4. กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (ทางบริษัทฯจัดการให)

คุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีป ุน (สําหรับกรณีการเขาประเทศญ่ีป ุนดวยมาตรการยกเวนวีซา)
 1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมตํ่ากวา 6 เดือน

 2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญ่ีป ุนจะตองไมเป็นสิ่งท่ีขัดตอกฎหมาย และเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะสัน้

 3. ในขัน้ตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน

่ ่



 4. เป็นผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญ่ีป ุน มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขาย
คุณสมบัติท่ีจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

หมายเหตุ
หมายเหตุ: รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน การจราจรชวง

เทศกาลหรือวันหยุดของญ่ีป ุน  เป็นตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา โดยทางผูจัดจะปรับเปล่ียนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของทาน
เป็นหลัก เพ่ือใหทานทองเท่ียวไดครบถวนตามโปรแกรม การบริการของรถบัสนําเท่ียวญ่ีป ุน ตามกฎหมายของประเทศญ่ีป ุน สามารถ
ใหบริการวันละ10 ชัว่โมง มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธิใ์นการ
ปรับเปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง อัตราคาบริการขางตนคํานวณ จากอัตราแลกเปล่ียน 100 เยน เทากับ
30 บาท กรณีอัตราแลกเปล่ียนปรับสูงขึน้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการปรับอัตราคาบริการเพ่ิมขึน้

ประกาศสําคัญ รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทาน้ัน คาทัวรท่ีจายใหกับผูจัด เป็นการชําระแบบจายชําระขาด และผูจัด
ไดชําระใหกับสายการบินและสถานท่ีตางๆ แบบชําระขาดเชนกันกอนออกเดินทาง  ฉะน้ันหากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการ
ตามรายการไมดวยสาเหตุใด หรือไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญ่ีป ุน)
 ทางผูจัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดสวนใดๆ รวมทัง้คาตัว๋เครื่องบินใหแกทาน  
 

การยกเลิก
การยกเลิกทัวร เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี และกรณีท่ีกองตรวจคนเขา

เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศท่ีระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์
จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือ
ไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทัง้สิน้


