
#11757 ทัวรญ่ีปุน โอซากา เกียวโต 6 วัน 4 คืน ศาลเจาฟูชิมิ
อินาริ สะพานขามทะเลอะคาชิไคเคียว บิน XJ (เก็บทิปที่สนามบิน)
ทัวรญี่ปุน โอซากา นารา เกียวโต โกเบ วัดโทไดจิ ปาไผอาราชิยามา สะพานโท
เก็ตสึเคียว วัดคินคาคุจิ ปราสาทโอซากา(ดานนอก) ชอปปงโดตงโบริ ชินไชบาชิ
โกเบฮารเบอรแลนด ฟรีเดย 1 วันเต็ม!!



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง - ทาอากาศยานคันไซ   
KANSAI
HOTEL หรือ
เทียบเทา

2 เมืองนารา - วัดโทไดจิ - เมืองเกียวโต - พิธีชงชาญ่ีป ุน - เมืองอาราชิยามา - ปาไผเทนริวจิ
/ ปาไผอาราชิยามา - สะพานโทเก็ตสึเคียว   

KYOTO
HOTEL หรือ
เทียบเทา

3 วัดคินคาคุจิ - ศาลเจาฟูชิมิอินาริ - ปราสาทโอซากา - ถนนโดทงบุริ - ยานชินไซบาชิ   
OSAKA
HOTEL หรือ
เทียบเทา

4 อิสระทองเที่ยวในโอซากา หรือ เลือกซ้ือทัวรเสริม   
OSAKA
HOTEL หรือ
เทียบเทา

5 เมืองโกเบ - สะพานอาคาชิไคเคียว - ฮารเบอรแลนด - ริงกุ พรีเมียม เอาทเล็ท - อิออนม
อลล โอซากา - ทาอากาศยานคันไซ    -

6 ทาอากาศยานดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

13 ก.ค. 62 - 18 ก.ค. 62
฿32,900  
฿29,900

฿32,900  
฿29,900

฿31,900  
฿28,900

฿8,900

4 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62
฿29,900  
฿27,900

฿29,900  
฿27,900

฿28,900  
฿26,900

฿8,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง - ทาอากาศยานนานาชาติคันไซ

 หมายเหตุ

กําหนดการทั้งหมด

สําคัญมาก!!ไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศญ่ีป ุน หากฝาฝืนมีโทษจับปรับได

บริการอาหารรอนบนเครื่อง

สายการบิน AIR ASIA X ใชเครื่อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ท่ีน่ังแบบ 3-3-3

ฟรีน้ําหนักกระเปา 20 กก./ทาน และหากตองการซ้ือน้ําหนักเพ่ิม ตองเสียคาใชจาย

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย

่ ่

 กิจกรรม บาย

12.00 น. นัดพบกันท่ี สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออก ชัน้ 3 ประตู 4 เคานเตอรสายการบินไทยแอรเอเชีย
เอ็กซ (XJ) โดยมีเจาหนาท่ีใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอินและโหลดสัมภาระ [สําคัญมาก!!ไมอนุญาตใหนํา
อาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศญ่ีป ุน หากฝาฝืนมีโทษจับปรับได ]

14.10 น. ออกเดินทางสู ประเทศญ่ีป ุน สนามบินคันไซ เมืองโอซากา โดยสายการบินไทยแอรเอเชีย เอ็กซ เท่ียวบินท่ี
XJ610 [บริการอาหารรอนบนเครื่อง] สายการบิน AIR ASIA X ใชเครื่อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ท่ีน่ังแบบ 3-3-
3 (ฟรีน้ําหนักกระเปา 20 กก./ทาน และหากตองการซ้ือน้ําหนักเพ่ิม ตองเสียคาใชจาย)

ค่ํา

21.40 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ เมืองโอซากา ประเทศญ่ีป ุน ผานขัน้ตอนการตรวจคนเขาเมืองและรับกระเปาสัมภาระ
เรียบรอยแลว

นําทานเดินทางสูโรงแรมท่ีพัก

พักท่ี KANSAI HOTEL หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานดอนเมือง บาย

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

ทาอากาศยานคันไซ คํ่า

 KANSAI HOTEL หรือเทียบเทา

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



วันท่ี 2 เมืองนารา - วัดโทไดจิ - เมืองเกียวโต - พิธีชงชาญี่ปุน - เมือง
อาราชิยามา - ปาไผเทนริวจิ / ปาไผอาราชิยามา - สะพานโท
เก็ตสึเคียว

อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม

นําทานเดินทางสู เมืองนารา ( Nara ) อดีตเมืองหลวงเกาของชาวญ่ีป ุน ท่ีตัง้ขึน้มาในปี 710 และไดรับอิทธิพลของศาสนา
พุทธอยางเต็มท่ี จนกระท่ังถึงปัจจุบันน้ียังคงมีสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตรมากมาย รวมไปถึงวัดวาอารามท่ีเกาแกท่ีสุดอีก
ดวย

นําทานชม วัดโทไดจิ (Todaiji) วัดหลวงพอโตแหงเมืองนารา หรือ ไดบุทสึ (Daibutsu of Nara) นับเป็นหน่ึงในวัดท่ีมีชื่อ
เสียงมากท่ีสุดและมีความสําคัญทางประวัติศาสตรของประเทศญ่ีป ุนอยางมาก อาคารหลักของวัดแหงน้ี เป็นอาคารไมท่ีใหญท่ีสุด
ในโลก หลวงพอโตหรือ ไดบุตสึ มีขนาดท่ีใหญมากท่ีสุดของญ่ีป ุน มีความสูงมากถึง 15 เมตร

เป็นท่ีชื่นชอบสําหรับนักทองเท่ียวก็คือเจากวางนอยใหญท่ีเดินควักไขวไปมา ซ่ึงก็สามารถใหอาหารกวางเหลาน้ันดวยขนม
แซมเบท่ีทํามาสําหรับกวางโดยเฉพาะ โดยจะมีรานท่ีขายราคาก็จะอยูประมาณหอละ 150 เยน

จากน้ันเดินทางสู เมืองเกียวโต (Kyoto) อดีตเมืองหลวงและท่ีพํานักของจักรพรรดิญ่ีป ุน ในชวงปี 794 – 1868 และ
ปัจจุบันน้ีก็เป็นเมืองท่ีใหญเป็นอันดับ 7 ของประเทศ รวมทัง้มีประชากรอีกราวๆ 1.4 ลานคน ซ่ึงสภาพบานเมืองยังคงอนุรักษ
เอาไวในสภาพอดีตซะเป็นสวนมาก

นําทานสัมผัสวัฒนธรรมดัง้เดิมของชาวญ่ีป ุน น่ันก็คือ การชงชาญ่ีป ุน โดยการชงชาตามแบบฉบับของญ่ีป ุนน้ัน มีขัน้ตอน
มากมาย เริ่มตัง้แตการชงชา การรับชา และการด่ืมชา ทุกขัน้ตอนน้ันลวนมีพิธี รายละเอียดท่ีบรรจงและสวยงามเป็นอยางมาก
ใหทุกทานไดเขารวม กิจกรรมในการชงชา น้ีอีกดวย ซ่ึงกอนกลับใหทานอิสระเลือกซ้ือของท่ีฝากของท่ีระลึกตามอัธยาศัย

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

นําทานสู อาราชิยามา (Arashiyama) เป็นอีกเขตหน่ึงท่ีนักทองเท่ียวนิยมมากัน อยูทางตะวักตกของเกียวโต โดยเริ่มเป็น
ท่ีนิยมตัง้แตสมัยเฮอัน (794-1185) เป็นตนมา และจะมีนักทองเท่ียวเดินทางมาเท่ียวชมกันอยางคับค่ังในชวงท่ีดอกซากุระบาน
และชวงใบไมแดงหรือใบไมเปล่ียนสี ตัวเมืองอาราชิยามาน้ันจะคึกคักมากในชวงวันหยุด มีทัง้รานคา รานอาหาร และบริเวณโดย
รอบก็สามารถเดินเท่ียวไดเรื่อยๆ

สถานท่ีท่ีไดรับความนิยมอีกท่ีหน่ึงเมื่อมาถึงเมืองน้ีก็คือ อุโมงคป าไผ (Bamboo) ทางเดินท่ีโอบลอมดวยตนไผสีเขียวท่ีสูง
มาก สวนทางตอนเหนือของเมืองน้ันจะมีวัดเล็กๆ กระจายอยูท่ัวไปตามภูเขาท่ีเขียวชะอุม

จุดทองเท่ียวท่ีสวยงามอีกทีนึงก็คือซากาโน ท่ีตัง้ของ สะพานโทเก็ตสึเคียว (Togetsukyo) ซ่ึงเป็นเหมือนสัญลักษณอาราชิ
ยามา เป็นสะพานท่ีใชขามแมน้ําสายใหญของเมือง ซ่ึงอยูไมใกลกับตัวเมืองมากนัก

จากน้ันเดินทางสูยานการคาของเกียวโต

ค่ํา

อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย ณ ยานการคา

พักท่ี KYOTO HOTEL หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



เมืองนารา

วัดโทไดจิ

เมืองเกียวโต

พิธีชงชาญี่ปุน

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

วัดหลวงพอโตไดบุทสึแหงเมืองนาราท่ีใหญท่ีสุดในญ่ีป ุน เป็นหน่ึงในวัดท่ีมีชื่อเสียงมาก
ท่ีสุด และมีความสําคัญทางศาสนาของญ่ีป ุน เป็นเหมือนศูนยกลางของวัดทัง้หมดใน
ประเทศ อาคารหลักของวัดเป็นอาคารไมท่ีใหญท่ีสุดในโลก

เป็นเมืองหลวงเกาของญ่ีป ุน เป็นศูนยรวมวัฒนธรรมและประวัติศาสตรของญ่ีป ุนและชื่อ
น้ันไดมาจากเมืองฉางอานของจีน

พิธีชงชาญ่ีป ุน ซ่ึงเป็นเอกลักษณของประเทศญ่ีป ุนวาดวยการใชเวลาอยางสุนทรีย ดวย
การด่ืมและการชงชาผงสีเขียวหรือมัทชา นับตัง้แตประมาณศตวรรษท่ี 14 ตนฉบับของ
พิธีชงชา และใหทานไดสัมผัสกับบรรยากาศของการจําลองเรื่องราวเกี่ยวการพบปะกันใน
วงสังคมเกี่ยวกับการด่ิมและชงชาท่ีไดแพรหลายในบรรดาชนชัน้สูงท่ีเกิดขึน้ในประเทศ
ญ่ีป ุน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

เมืองอาราชิยามา

ปาไผเทนริวจิ / ปาไผอาราชิยามา

 บาย

อะระชิยะมะ เป็นพ้ืนท่ีชานเมืองทางตะวันตกของนครเคียวโตะ ประเทศญ่ีป ุน พ้ืนท่ี
บริเวณน้ีเป็นทิวเขาขนานไปกับแมน้ําโออิ ซ่ึงมีทัศนียภาพท่ีงดงามและดึงดูดนักทองเท่ียว
ไดจํานวนมาก นอกจากน้ี อะระชิยะมะ ยังไดรับการขึน้ทะเบียนเป็นหน่ึงในอุทยาน
ประวัติศาสตรของชาติญ่ีป ุน

เป็นหน่ึงในสถานท่ีทองเท่ียวชัน้นําของเกียวโต ท่ีนักทองเท่ียวจะไดยืนอยูทามกลางตน
ไผท่ีพุงสูงขึน้เหลาน้ีราวกับอยูในอีกโลกหน่ึง ซ่ึงเป็นหน่ึงในสถานท่ีถายภาพท่ีสุดในเมือง
นอกจากน้ียังจะมีรานขายของท่ีระลึกท่ีเนนสินคาท่ีทําจากตนไผและของทองถิ่นเป็นหลัก
ไมวาจะเป็น ตะกราไมไผ, ถวย, กลองใสของ หรือเสื้อเสื้อสานจากไผ ไวใหไดช็อปป้ิงกัน
เบาๆเป็นของฝากอีกดวย



วันท่ี 3 วัดคินคาคุจิ - ศาลเจาฟูชิมิอินาริ / ศาลโทริอิ - ปราสาทโอซากา
- ถนนโดทงบุริ - ยานชินไซบาชิ

 หมายเหตุ อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

สะพานโทเก็ตสึเคียว
เป็นสะพานไมทอดยาวท่ีโดงดังและถือเป็นสัญลักษณของอะราชิยามา มีภูเขาอะราชิยามา
เป็นวิวอยูเบื้องหลัง สะพานเกาแกน้ีถูกสรางขึน้ในยุคกอตัง้กรุงเกียวโต ในแตละฤดูท่ีน่ี
จะมีความสวยงามท่ีแตกตางกันไป

 คํ่า  KYOTO HOTEL หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม

นําทานสู วัดคินคาคุจิ หรือ ปราสาททอง (Kinkakuji) ชมบานพักตากอากาศของโชกุน“อาชิคะงะ โยชิมิสึ” เป็นบานพักท่ี
เป็นปราสาททองทัง้หลังตัง้อยูกลางสระน้ํา และเน่ืองจากน้ําในสระจะน่ิง ทานจะไดเห็นเงาของปราสาทสะทอนลงผืนน้ํา กลาย
เป็นวาจะเห็นปราสาททองสองหลัง เป็นฉากหน่ึงในการตูนชื่อดังเรื่อง อิก๊คิวซัง เณรนอยเจาปัญญา น่ันเอง

จากน้ันเดินทางสู ศาลเจาฟุชิมิ อินาริ (Fujimi-inari) หรือ ศาลเจาจิง้จอกเป็นศาลเจาชินโต (Shinto) ท่ีมีความสําคัญแหง
หน่ึงของเมืองเกียวโต มีชื่อเสียงโดงดังจาก ประตูโทริอิ (Torii Gate) หรือเสาประตูสีแดงท่ีเรียงตัวกันขางหลังศาลเจาจํานวน
หลายหมื่นตนจนเป็นทางเดินไดท่ัวทัง้ภูเขาอินาริ ท่ีผูคนเชื่อกันวาเป็นภูเขาศักสิทธ

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

นําทานชมบริเวณดานนอก ของ ปราสาทโอซากา (Osaka Castle) เป็นหน่ึงในแลนดมารคสําคัญของเมืองโอซากา หอคอย
ปราสาทจะมีอยูดวยกันทัง้หมด 8 ชัน้ ตัวปราสาทถูกลอมรอบดวยกําแพงหินคอนกรีต, คูน้ํา และสวนนิชิโนมารุ ซ่ึงอยูทางปอม
ตะวักตก มีตนซากุระกวา 600 ตน ในชวงเดือนเมษายนจึงเป็นแหลงชมซากุระท่ีโดงดัง ใหทานถายรูปกับตัวปราสาทเพียงดาน
นอกเทาน้ัน

จากน้ันชอปป้ิง ยานโดตงโบริ (Dotombori) หน่ึงในยานบันเทิงยามค่ําคืนท่ีโดงดังของโอซากา เป็นแหลงรวมรานอาหาร
มากมายท่ีเปิดใหบริการ 24 ชัว่โมง ถนนแหงน้ีจะเลียบริมคลองโดตงโบริ และยังมีทัง้รานคา และแหลงบันเทิงอีกมากมาย ใน
ชวงกลางคืนก็จะเปิดไฟประดับประดาสวยงามปายรานคาตางๆ รวมไปถึง ปายนักว่ิงกูลิโกะ และปูคานิโดราคุ ท่ีเป็นสัญญลักษณ
ของเมืองโอซากา

แถมยังเชื่อมตอกับ ยานชินไซบาชิ ( Shinsaibashi ) บริเวณแหลงชอปป้ิงท่ีมีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปดวย
รานคาปลีก รานเฟรนไชส รานเครื่องสําอางค รานรองเทา กระเปา นาฬิกา รานกาแฟ รานอาหาร รานขนม รานเสื้อผาสตรีท
แบรนดทัง้ญ่ีป ุนและตางประเทศ

ค่ํา

อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย ณ แหลงชอปป้ิง

พักท่ี OSAKA HOTEL หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



วันท่ี 4 อิสระทองเท่ียวในโอซากา หรือ เลือกซ้ือทัวรเสริม

 หมายเหตุ อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

วัดคินคาคุจิ

ศาลเจาฟูชิมิอินาริ

หรือท่ีเรียกวาวัดทอง เป็นวัดเกาแกของเมืองเกียวโต วัดน้ีเคยเป็นท่ีพํานักของโชกุนอาชิคา
งะ โยชิมิซึ ผูท่ีชอบทายปุจฉา – วิสัชนา กับอิกคิวซังในการตูน บรรยากาศภายในวัดจะ
เป็นการจัดสวนแบบเซน มีการจัดให ปราสาททองคําอยูตรงกลางสระน้ํา ภาพสะทอน
ปราสาททองคําท่ีอยูในสระน้ํา ทําใหปราสาทดูสวยงามและมีความขลังมากขึน้

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ปราสาทโอซากา

ถนนโดทงบุริ

ยานชินไซบาชิ

 บาย

เรียกอีกอยางวา โอซากาโจ สัญลักษณของเมืองโอซากา และเป็นสิ่งปลูกสรางท่ีมีคุณคา
ทางวัฒนธรรมของญ่ีป ุน ถูกสรางขึน้แทนท่ีวัดอิชิยามา ฮอนกันจิ ชัน้บนสุด สามารถชม
วิวเมืองโอซากาไดทัง้เมือง

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

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

 คํ่า  OSAKA HOTEL หรือเทียบเทา



 หมายเหตุ

วันท่ี 5 เมืองโกเบ - สะพานอาคาชิไคเคียว - ฮารเบอรแลนด - ริงกุ
พรีเมียม เอาทเล็ท - อิออนมอลล โอซากา - ทาอากาศยาน
นานาชาติคันไซ

อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ําตามอัธยาศัย

ซ้ือทัวรเสริมยูนิเวอรแซล สตูดิโอ เต็มวัน เพ่ิมผูใหญทานละ 2,800 บาท / เด็ก 2,000 บาท ไมรวมคารถไฟในการเดินทาง
[ราคาอาจมีการเปล่ียนแปลง]

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม

ใหทานไดเลือกอิสระทองเท่ียวตามสถานท่ีตางๆใน เมืองโอซากา โดยมีไกดคอยใหคําแนะนําทานในการเดินทาง อาทิ ยานชิน
ไซบาชิ วัดชิเทนโนจิ พิพิธภัณสัตวน้ําไคยูกัง ศาลเจาเฮอัน ชิงชาสวรรคเท็มโปซาน อะเมะริคามูระ เลโกแลนด หุนยนตเหล็ก
เท็ตสึจิน พิพิธภัณฑวิทยาศาตรโอซากา

หรือเลือก ซ้ือทัวรเสริมยูนิเวอรแซล สตูดิโอ เต็มวัน เพ่ิมผูใหญทานละ 2,800 บาท / เด็ก 2,000 บาท ไมรวมคารถไฟในการ
เดินทาง [ราคาอาจมีการเปล่ียนแปลง] ทานท่ีซ้ือทัวรเสริมนําทานเดินทางสู ยูนิเวอรแซล สตูดิโอ รวมสนุกทาทายกับเครื่องเลน
หลาก หลายชนิดตื่นเตน ระทึกใจจากหนังดังท่ีทานชื่นชอบ เชน ฉากเพลิงไหมจากเรื่อง “แบ็คดราฟท”ลองเรือผจญภัยกับ
ไดโนเสารจากเรื่อง“จูราสสิคพารค” น่ังเรือเพ่ือพบกับความนาสะพรึงกลัวเหมือนอยู ในเหตุการณจริงกับ “จอว” ใชทุนสราง
มหาศาลกวา 1,500 ลานเยน (เฉพาะจอว) และสนุกสนานไปกับเครื่องเลนภาคใหมของ “สไปเดอรแมน” ท่ีรอใหทานพิสูจน
ความมันส พรอมทัง้พบกับโซนใหม “วันเดอรแลนด” เป็นโซนสวนสนุกสไตลครอบครัวใหทานไดเพลิดเพลินกับตัวการตูนสุดนา
รัก เชน Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street โซน The Wizarding World of Harry Potter ท่ีสรางเพ่ือเอาใจเหลาสาวก
ของแฮรรี่พอตเตอร ใหทานไดเขาไปสัมผัสบรรยากาศของโลกเวทมนตในฉากตางๆจากภาพยนตร โซน THE FLYING
DINOSAUR เปิดประสบการณใหม กับเครื่องเลนใหมลาสุด ท่ีจะไดใหคุณบินได ในโซน Jurassic Park เป็นอีก 1 ใน เครื่อง
เลนหวาดเสียวสุดๆ และสามารถหมุนไดรอบทิศทางถึง 360 องศา บนระยะทาง1124 เมตร และจุดทิง้ด่ิงสูงสุดถึง 37.8 เมตร
โซน MINION PARK เป็นโซนใหมลาสุดท่ีสรางเอาใจสาวกเจาตัวเหลืองสุดกวนท่ีโดงดังมาจาก เรื่อง Depicable Me ซ่ึง
ไฮทไลทของโซนน้ีคือ Despicable Me Minion Mayhem ภายในจะประกอบไปดวย รานคาขายของท่ีระลึก รานอาหาร โชว
ตางๆ มากมาย รวมทัง้ยังมีเครื่องเลนแนว 3-D มากมาย แถมยังเป็นโซน "Minion Park" ท่ีใหญท่ีสุดอีกทัง้สําหรับทานท่ีชื่น
ชอบนักสืบจ๋ิวโคนันท่ีกระแสตอบรับดีจนยูนิเวอรแซล ญ่ีป ุน ตองนํากลับมาอีกครัง้ ภายในงานจะมีทัง้เกมไขปริศนาสืบคดี Real
Escape Game ตามดวย Entertainment Restaurant รานอาหารพรอมเสิรฟ และ Play Rally รับรองวาคุณจะไดด่ืมด่ํากับ
โลกของโคนันคุงแบบจัดเต็มไปเลย

เพ่ือใหทานไดสนุกสนานอยางเต็มท่ีจึงไมมีบริการอาหารกลางวันและอาหารค่ํา

ค่ํา

พักท่ี OSAKA HOTEL หรือเทียบเทา

อิสระทองเที่ยวในโอซากา หรือ เลือกซื้อทัวรเสริม
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

 คํ่า  OSAKA HOTEL หรือเทียบเทา



 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานสู เมืองโกเบ (Kobe) ซ่ึงอยูในจังหวัดเฮียวโกะ และเป็นหน่ึงใน 10 เมืองใหญของประเทศญ่ีป ุนท่ีนาดึงดูดใจสําหรับ
นักทองเท่ียว โดยท่ีทาเรือโกเบน้ัน ในยุคศตวรรษท่ี 19 ก็เป็นหน่ึงในทาเรือท่ีเปิดทําการคาขายกับตางประเทศเป็นครัง้แรกอีก
ดวย

จากน้ันชมความงามและถายรูปกับ สะพานอะคาชิไคเคียว (Akashi Kaikyo Bridge) หรือเป็นรูจักกันในชื่อ “สะพาน
ไขมุก” สรางเสร็จเมื่อปี 1998 มีระยะทางความยาว 4 กิโลเมตร เป็นสะพานแขวนท่ียาวท่ีสุดในโลก โดยถูกบันทึกลงกินเนสบุ
คออฟเรคคอรด ท่ีมีความยาว 3,911 เมตร เสาสะพานหลักสูงประมาณ 300 เมตร ซ่ึงตัง้อยูระหวางโกเบและเกาะอาวะจิ ในจัง
หวัดเฮียวโกะ

นําทานชม โกเบ ฮารเบอรแลนด (Kobe Harborland) เป็นแหลงชอปป้ิงใหญ ศูนยรวมความบันเทิงท่ีสรางสีสันใหกับ
เมืองโกเบ ชมอนุสรณท่ีระลึกแผนดินไหวโกเบ ท่ีจัดแสดงพ้ืนท่ีริมอาวท่ีไดรับความเสียหายจากแผนดินไหวในปี ค.ศ.1995 เพ่ือ
บอกเลาถึงอนุชนรุนหลัง ทัง้เหตุการณท่ีเกิดขึน้และการบูรณะซอมแซมใหกลับเป็นเมืองท่ีสวยงาม

บาย

อิสระประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ โกเบ ฮารเบอรแลนด เมนูแนะนํา...สเต็กเน้ือวัวโกเบ และสเต็กซีฟ ูด

นําทานสู ริงคกุ พรีเมียม เอาทเล็ท (Rinku Premium Outlet) แหลงชอปป้ิงขนาดใหญ ท่ีมีการออกแบบใหดูเหมือนกับ
รีสอรทโดยไดแรงบันดาลใจมาจากเมืองทาชารลสตันอันมีประวัติศาสตรของอเมริกาและมีรานคาถึง 150 รานท่ีพรอมใหทานได
เดินเขาไปเลือกซ้ือของ ทัง้สินคาแบรนเนมของญ่ีป ุน หรือ ของตางชาติ เชน Prada , Burburry , Coach , Nike , Adidas ,
Dior , Hugo boss , Levi’s ฯลฯ

จากน้ันชอปป้ิงท่ี อิออน มอลล (Aeon Mal) เป็นหางสรรพสินคาท่ีนิยมในหมูนักทองเท่ียวชาวตางชาติ ภายในตกแตงรูป
แบบท่ีทันสมัยสไตลญ่ีป ุน มีรานคาท่ีหลากหลายมากกวา 150 ราน จําหนายสินคาแฟชัน่ อาหารสดใหม และอุปกรณภายในบาน
นอกจากน้ียังมีรานเสื้อผาแฟชัน่มากมาย เชน MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade และ
ซุปเปอรมารเก็ตขนาดใหญ

ค่ํา

อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย ณ แหลงชอปป้ิง

ไดเวลาอันสมควรเดินทางสู สนามบินคันไซ

23.55 น. นําทานกลับสู กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอรเอเชีย เอ็กซ (XJ) เท่ียวบินท่ี XJ 611 [บริการอาหารรอนบน
เครื่อง]

เมืองโกเบ

สะพานอาคาชิไคเคียว

 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

หรือ สะพานไขมุก เป็นสะพานแขวนท่ีมีชวงกลางยาวท่ีสุดในโลก ยาว 1,991 เมตร หรือ
6,532 ฟุต สะพานน้ีสรางเสร็จในปี 1998 ซ่ึงใชเชื่อมระหวางเมืองเมืองโกเบบนเกาะ
ฮอนชู กับเมืองอิวะยะบนเกาะอะวะจิ ขามชองแคบอะกะชิ เป็นสวนหน่ึงของทางหลวง
สายฮอนชู – ชิโกะกุ



 หมายเหตุ

วันท่ี 6 ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

บริการอาหารรอนบนเครื่อง

ฮารเบอรแลนด
เป็นพ้ืนท่ีชอปป้ิงและแหลงบันเทิงริมน้ําของบริเวณทาเรือโกเบ มีทัง้รานกาแฟ รานอาหาร
รานคา และสวนสนุก ซ่ึงเป็นจุดนัดพบท่ีนิยมของชาวเมือง

ริงกุ พรีเมียม เอาทเล็ท

อิออนมอลล โอซากา

 บาย

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

เป็นหางสรรพสินคาท่ีนิยมในหมูนักทองเท่ียวชาวตางชาติ เน่ืองจากตัง้อยูใกลกับสนาม
บินนานาชาตินาริตะ ภายในตกแตงในรูปแบบท่ีทันสมัยสไตลญ่ีป ุน มีรานคาท่ีหลาก
หลายมากกวา 150 รานจําหนายสินคาแฟชัน่ อาหารสดใหม และอุปกรณภายในบาน

ทาอากาศยานคันไซ คํ่า

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

 กิจกรรม เชา

03.50 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ

 เชา



 หมายเหตุ หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

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

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



เง่ือนไข
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 10 ทาน

2. ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึน้กอนวันเดินทาง

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ

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

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง

6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ทัง้หมด 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ทัง้น้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และ
ราคาอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยูกับอัตราแลกเปล่ียนของเงินสกุลเยน

การชําระเงิน
กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 15,000 บาท 

กรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 15 วันกอนออกเดินทาง (ในวันเวลาทําการ)

อัตรานี้รวม:
1. คาตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน กรณีทานมีความประสงคจะ

ตองการปรับเปล่ียนระดับชัน้ท่ีน่ังจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใชคะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วัน
ลวงหนา และถาโดยการชําระเงินเพ่ืออัพเกรดตองกระทําท่ีเคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทาน้ัน 

2. คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา ** ในกรณีท่ีทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2
เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แลวทางโรงแรมไมสามารถจัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได ทางบริษัทอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะ
สมตอไป **

3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวในรายการทัวรขางตน

4. เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง

5. คาน้ําหนักสัมภาระรวมในตัว๋เครื่องบิน [นกสกูต 20 กิโล / แอรเอเซียเอกซ 20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / เจแปนแอรไลน
และออลนิปปอน 2 ใบใบละไมเกิน 23 กิโล] คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ

6. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ** ลูกคาทานใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุม
เรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมกับทางบริษัทได **

- เบีย้ประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]

- เบีย้ประกันเริ่มตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน] 

**ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิต
หรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ลานบาท]

**ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิต
หรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]

7. ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3% 

อัตรานี้ไมรวม:
1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ (ทางรัฐบาลญ่ีป ุนประกาศยกเลิกวีซาใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานัก

ระยะสัน้ในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน15 **ถากรณีทางรัฐบาลญ่ีป ุนประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายเพ่ิมในการขอ
วีซาตามท่ีสถานทูตกําหนด)

2. คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ คาซักรีด คาโทรศัพท 

3. คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตัว๋เครื่องบิน

4. คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ตอทาน 



วีซา
โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึน้ไป และเหลือหนากระดาษอยางตํ่า 2 หนา

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย 

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสัน้ในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวย
วัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขาเมือง เพ่ือเป็นการ
ยืนยันวามีคุณสมบัติในการเขา ประเทศญ่ีป ุน

**เอกสารท่ีอาจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ – ตัว๋เครื่องบินและเอกสารเรื่องท่ีพักทางบริษัทจะจัดเตรียมใหกับ
ลูกทัวร แตทัง้น้ีขึน้อยูกับการพิจารณาของกองตรวจคนเขาเมืองของญ่ีป ุน**

1. ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีป ุน 

2. สิ่งท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึน้ระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (เชน เงินสด บัตรเครดิต เป็นตน)

3. ชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพทท่ีติดตอไดระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (เชน คน รูจัก โรงแรม และอ่ืนๆ)

4. กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน

คุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีป ุน (สําหรับกรณีการเขาประเทศญ่ีป ุนตามมาตรการยกเวนวีซา)

1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสท่ียังมีอายุการใชงานเหลืออยู 

2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญ่ีป ุนจะตองไมเป็นสิ่งท่ีขัดตอกฎหมาย และเขาขายคุณสมบัติเพ่ือการพํานักระยะสัน้

3. ในขัน้ตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน

4. เป็นผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญ่ีป ุน หรือมิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขา
ขายคุณสมบัติท่ีอาจจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

หมายเหตุ
ราคายังไมรวมคาทิปไกด + คนขับรถทานละ 1,500 บาท /ทริป/ตอทาน (เก็บทิปกอนการเดินทางท่ีสนามบินดอนเมือง)

เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ จึงไมมีราคาเด็ก 

ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปีบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ]  ทานละ 7,900 บาท 

ราคาน้ีรวมรายการทัวร ตัว๋เครื่องบิน

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ตอทาน

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

การเดินทางในแตละครัง้จะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึน้ไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์น
การเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯเพ่ือเช็ควากรุปมีการคอนเฟิรมเดินทางกอน
ทุกครัง้ มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้

การยกเลิก
แจงยกเลิก กอนการเดินทาง 45 วัน ไมนับวันเดินทาง คืนคาใชจายทัง้หมด 

แจงยกเลิก กอนเดินทาง 15 วัน ไมนับวันเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 15,000 บาท 

แจงยกเลิก นอยกวา 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บคาใชจายทัง้หมด 

ยกเวนกรุปท่ีออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปีใหม, สงกรานต เป็นตน บางสายการบินมีการการันตีมัดจําท่ีน่ังกับสายการ
บินและคามัดจําท่ีพัก รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชน CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทัง้หมด ไมวายกเลิกดวย
กรณีใดๆ

กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศท่ีระบุ ไวในรายการเดิน
ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทัง้สิน้

**สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพ่ือการทองเท่ียวเทาน้ัน ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศญ่ีป ุนโดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอน
การผานการตรวจคนเขาเมือง ทัง้ไทยและญ่ีป ุน ขึน้อยูกับการพิจารณาของเจาหนาท่ีเทาน้ัน ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขา

้ ้



เมืองดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทัง้สิน้**

เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์
ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทัง้สิน้


