
#11768 ทัวรญ่ีปุน โอซากา ทาคายามา เกียวโต 5 วัน 3 คืน
หมูบานชิราคาวาโกะ ศาลเจาฟูชิมิอินาริ บิน XJ
ทัวรญี่ปุน โอซากา ทาคายามา นาโกยา เกียวโต ซันมาชิซูจิ ชอปปงซาคาเอะ ศาล
เจาเฮอัน วัดคินคะคุจิ ชอปปงชินไซบาชิ ฟรีเดย 1 วันเต็ม!!



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง    -

2 ทาอากาศยานคันไซ - ชิราคาวาโกะ - ทาคายามา - เมืองเกาซันมาชิซูจิ -
ที่ทําการเกาเมืองทาคายามา - นาโกยา - ยานซาคาเอะ   

Toyoko Inn Nagoya
Meieki Minami หรือ
เทียบเทา

3 เกียวโต - ศาลเจาเฮยอัน - พิธีชงชาญ่ีป ุน - วัดคินคาคุจิ - ศาลเจาฟูชิมิอินาริ -
EXPO CITY   

Universal Hotel
Reborn หรือเทียบเทา

4 อิสระทองเที่ยวในโอซากา หรือ เลือกซ้ือทัวรเสริม   
Universal Hotel
Reborn หรือเทียบเทา

5 ทาอากาศยานคันไซ - ทาอากาศยานดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

19 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 ฿19,888 ฿19,888 ฿19,888 ฿7,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานคันไซ - ชิราคาวาโกะ - ทาคายามา - เมืองเกาซันมา
ชิซูจิ - ท่ีทําการเกาเมืองทาคายามา - นาโกยา - ยานซาคาเอะ

กําหนดการทั้งหมด

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

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

 กิจกรรม ค่ํา

22.30 น. พรอมกันท่ี สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอร สายการบิน AIR
ASIA X เจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน

ทาอากาศยานดอนเมือง คํ่า

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

 กิจกรรม เชา

01.15 น. เหินฟาสู เมืองคันไซ ประเทศญ่ีป ุน โดยเท่ียวบินท่ี XJ612 สายการบิน AIR ASIA X ใชเครื่อง AIRBUS
A330-300 จํานวน 377 ท่ีน่ัง จัดท่ีน่ังแบบ 3-3-3 (น้ําหนักกระเปา 20 กก./ทาน หากตองการซ้ือน้ําหนักเพ่ิม ตองเสียคาใช
จาย)

บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

08.40 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ ประเทศญ่ีป ุน นําทานผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร เรียบรอยแลว
(เวลาท่ีญ่ีป ุน เร็วกวาเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สําคัญมาก!!
ประเทศญ่ีป ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝืนมีโทษปรับและจับ

นําทานสู ชิราคาวาโกะ Shirakawago เมืองท่ีเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศญ่ีป ุน เป็นหมูบานชาวนาท่ีมีรูปราง
แปลกตาติดอันดับ The most beautiful village in Japan และเป็นเมืองมรดกโลกท่ีมีชื่อเสียงแหงหน่ึง

HILIGHT!!! หมูบานแบบกัชโชสึคุริ เป็นบานชาวนาโบราณท่ีมีอายุมากกวา 250 ปี คําวา “กัชโช” มีความหมายวา “พนมมือ”
ซ่ึงเป็นการบงบอกถึงลักษณะ รูปแบบของบานท่ีมีหลังคามุงดวยฟางขาวท่ีทํามุมชันถึง 60 องศา คลายสองมือท่ีประนมเขาหา
กัน ตัวบานมีความยาวประมาณ 18 เมตร กวาง 10 เมตร ท้ังหลังถูกสรางขึ้นโดยไมใชตะปู ตอมาในปี 1995 องคการยูเนสโก
ขึ้นทะเบียนใหชิราคาวาโกะเป็นมรดกโลก

บาย



บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู ทาคายามา Takayama เมืองเกาแกอยูในหุบเขาลอมรอบดวยเทือกเขาเจแปนแอลป ถูกขนานนามไววา
เป็น ลิตเติ้ลเกียวโต หรือ เกียวโตนอย เป็นเมืองเกาแกท่ียังคงอนุรักษไวซ่ึงอารยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีในอดีตของชาว
ญ่ีป ุนไดอยางสมบูรณ บานเรือนสรางขึ้นดวยไมแบบโบราณ บรรยากาศเกาแก อายุเป็นรอยๆปี ตัวเมืองสวยสะอาด ทันสมัย
และมีสภาพธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ

นําทานเดนเลน ชมบรรยากาศเมืองเกาทาคายามาท่ี ซันมาชิซูจิ ยานเมืองเกาท่ีอนุรักษความเป็นเอโดะเมื่อ 300 ปีกอนได
เป็นอยางดี

จากนั้นผานชม อาคารทาคายามาจินยะ Takayama Jinya อดีตทําหนาท่ีเป็นสํานักงานรัฐบาลทองถิ่นประจําภูมิภาคฮิดะ
ในสมัยการปกครองของโชกุนโทคุงาวะในปี 1692 จนกระท่ังปี 1969 จนถึงปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑใหประชาชนเขาชม (ไม
รวมคาเขา จายเพ่ิมประมาณ 430 เยน/ทาน)

นําทานสู นาโกยา Nagoya เป็นตัวเมืองของจังหวัดไอจิ (Aichi) มีประชากรอาศัยอยูมากกวา 2 ลานคน เป็นเมืองศูนยรวม
การคาและการคมนาคมท่ีสําคัญแหงหน่ึงของญ่ีป ุน

นําทานสู ยานซาคาเอะ (Sakae Shopping) เป็นยานธุรกิจการคา มีหางสรรพสินคามัตสึซาคายะ หรือ เมืองใตดิน
(central park) ท่ีเต็มไปดวยรานตางๆ เชน รานเสื้อผาแฟชั่น, รานของใชกระจุกกระจิก, รานซาลอนความงาม เป็นตน ท่ีน่ีกิน
บริเวณตั้งแตสถานีซาคาเอะไปจนถึงสถานีฮิซายะโอโดริ

ค่ํา

อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พักท่ี Toyoko Inn Nagoya Meieki Minami หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน

ทาอากาศยานคันไซ

ชิราคาวาโกะ

 เชา

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

หมูบานชิราคาวาโกไดรับการขึ้นทะเบียนใหเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม หมูบานแหงน้ีใช
โครงสรางท่ีเรียกวา กัสโช ซ่ึงแปลวาสรางแบบพนมมือ ดานหนาทําเป็นหนาจ่ัวแบบ
บานทรงไทย มีการเจาะชองหนาตางเพ่ือรับแสงสวางจากภายนอก เมื่อมองจากภายนอก
จึงดูมีสัดสวนสวยงาม

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ทาคายามา บาย

เป็นเมืองแหงปราสาทท่ีบานเมืองยังคงมีภาพของสะทอนของประวัติศาสตรเกาแกในอดีต
ไมวาจะเป็นบานเรือนท่ีมีโครงหนาตางขัดกันเป็นตาราง และวัดท่ีมีประวัติศาสตรเกาแก



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 เกียวโต - ศาลเจาเฮยอัน - พิธีชงชาญี่ปุน - วัดคินคาคุจิ - ศาล
เจาฟูชิมิอินาริ - EXPO CITY

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

น้ําหนักกระเปา 20 กก./ทาน หากตองการซ้ือน้ําหนักเพ่ิม ตองเสียคาใชจาย

บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

เวลาท่ีญ่ีป ุน เร็วกวาเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา

***สําคัญมาก!! ประเทศญ่ีป ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝืนมีโทษปรับ
และจับ

อาคารทาคายามาจินยะ (ไมรวมคาเขา จายเพ่ิมประมาณ 430 เยน/ทาน)

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

เมืองเกาซันมาชิซูจิ

ที่ทําการเกาเมืองทาคายามา

นาโกยา

ยานซาคาเอะ

เป็นเมืองเกาสมัยเอโดะ ท่ีมีอายุกวา 300 ปี แตยังคงอนุรักษสภาพแวดลอม และการ
ดําเนินชีวิตแบบด้ังเดิมไว ท้ังวัดวาอาราม ศาลเจา บานแบบด้ังเดิมของชาวนาญ่ีป ุนไดเป็น
อยางดี

ใชเป็นท้ังท่ีทํางาน และท่ีอยูอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮิดะมาเป็นเวลากวา 176 ปี ภาย
ใตการปกครองของโชกุนโตกุกาวา ในสมัยเอะโดะ หรือกวา 300 ปีท่ีแลว เป็นท่ีทําการรัฐ
ในยุคเอะโดะเพียงแหงเดียวท่ีขามพนยุคสมัยมาไดอยางสมบูรณ ซ่ึงภายในน้ีประกอบดวย
บริเวณไตสวนพิจารณาคดี หองขังนักโทษ โรงครัว และหองพักของเจาหนาท่ี

เป็นเมืองท่ีใหญท่ีสุดในเขตชูบูของญ่ีป ุน ชื่อเมืองนั้นคาดเดาวาจะผันมาจากคําวา นาดกยา
กะซ่ึงแปลวาสงบสุข

เป็นยานการคาในเมืองนาโกยา ซ่ึงมีท้ังรานคา และรานอาหารมากมายใหผูทองเท่ียวได
เลือกชอปและชิมตามใจ

 คํ่า  Toyoko Inn Nagoya Meieki Minami หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา



รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู เกียวโต (Kyoto) ซ่ึงเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศญ่ีป ุนมายาวนานท่ีสุด คือตั้งแตปีค.ศ. 794 จนถึง
1868 รวมๆ 1,100 ปีเลยทีเดียว เกียวโตจึงเป็นเมืองสําคัญท่ีเต็มไปดวยประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของญ่ีป ุนดวย

นําทานสู ศาลเจาเฮอัน ศาลเจาแหงน้ีนั้นถูกสรางขึ้นเพ่ือใหระลึกถึงจักรพรรดิคามมุและจักรพรรดิโ์คเมอิ ผูท่ีมีความสําคัญตอ
เมืองเกียวโตอยางมาก เน่ืองจากเป็นจักรพรรดิองคแรกและองคสุดทายของเกียวโต โดดเดนดวยสถาปัตยกรรมในยุคเฮอัน โดย
เฉพาะเสาและประคูโทริอิยักษสีแดงท่ีตั้งอยูดานหนาของวัด มีสีแดงสดใสมองเห็นมาแตไกล

จากนั้นสัมผัสวัฒนธรรมด้ังเดิมของชาวญ่ีป ุน น่ันก็คือ การเรียนพิธีชงชาญ่ีป ุน (Sado) โดยการชงชาตามแบบญ่ีป ุนนั้น มี
ขั้นตอนมากมาย เริ่มตั้งแตการชงชา การรับชา และการด่ืมชา ทุกขั้นตอนนั้นลวนมีพิธี รายละเอียดท่ีบรรจงและสวยงามเป็น
อยางมาก พิธีชงชาน้ี ไมใชแครับชมอยางเดียว ยังเปิดโอกาสใหทานไดมีสวนรวมในพิธีการชงชาน้ีอีกดวย

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู วัดคินคะคุจิ (Kinkakuji) เดิมสรางขึ้นเพ่ือใชเป็นบานพักของทานโชกุนอาชิกากา โยชิมิสุและทานมีความ
ตั้งใจยกบานพักแหงน้ีใหเป็นวัดนิกายเซนภายหลังจากท่ีทานเสียชีวิต คนไทยนิยมเรียกกันวา วัดทอง เน่ืองจากท่ีวัดน้ีจะมีอาคาร
หลักเป็นสีทองเกือบท้ังหลังตั้งโดดเดนอยูกลางน้ํา ทําใหเกิดเป็นเงาสะทอนกับพ้ืนน้ําเบื้องหนา จนเกิดเป็นภาพท่ีสวยงามเป็น
อีกสัญลักษณหน่ึงของเมืองเกียวโต

จากนั้นเดินทางสู ศาลเจาเทพเจาจ้ิงจอกอินาริ (Fushimi Inari Shrine) หรือท่ีคนไทยชอบเรียกกันวาศาลเจาแดง เป็น
ศาลเจาชินโต มีชื่อเสียงโดงดังจากประตูโทริอิ (Torii Gate) หรือเสาสีแดงท่ีเรียงตัวกันจํานวนหลายหมื่นตนจนเป็นทางเดินได
ท่ัวท้ังภูเขาอินาริ ท่ีผูคนเชื่อกันวาเป็นภูเขาศักดิส์ิทธ โดยเทพอินาริจะเป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ การเก็บเกี่ยวขาว รวม
ไปถึงพืชผลไรนาตางๆ และมักจะมีจ้ิงจอกเป็นสัตวคูกายจึงสามารถพบเห็นรูปป้ันจ้ิงจอกมากมายดวยเชนกัน

นําทานชอปป้ิง ณ เอ็กซโปซิตี้ (Expo City) ท่ีเท่ียวแหงใหมในโอซากา ศูนยรวมความบันเทิงท่ีย่ิงใหญท่ีสุดแหงหน่ึงของ
ประเทศญ่ีป ุน เอ็กซโปซิตี้เป็นสวนหน่ึงของสวนสาธารณะท่ีสรางขึ้นเพ่ือระลึกถึงงานเวิลดเอ็กซโป ท่ีจัดขึ้นเมื่อปี 1970 ตั้งอยูใน
เมืองซุอิตะ จังหวัดโอซากา มีเน้ือท่ีท้ังหมดราว ๆ 172,000 ตารางเมตร ภายในพ้ืนท่ีแหงน้ีมีแหลงความบันเทิงมากมาย ภายใต
คอนเซ็ปต fusing the enjoyment of playing, learning, and discovering

อิสระใหทานเพลิดเพลินกับกิจกรรมตางๆ ท้ังชอปป้ิง กินขาว หรือแมแตถายรูปไดตามอัธยาศัย เอ็กซโปซิตี้ ไดแบงออกเป็น
8 โซนใหญ ๆ ดวยกัน ดังน้ี

1. NIFREL พิพิธภัณฑสัตวน้ํา จัดแสดงสัตวตาง ๆ ในรูปแบบการนําเสนองานศิลปะ และยังใหนักทองเท่ียวไดสัมผัสกับ
สัตวอยางใกลชิด

2. Osaka English Village ชุมชนสําหรับคนรักภาษาอังกฤษ เปิดโอกาสใหผูเขาชมไดเรียนรูภาษาอังกฤษในรูปแบบท่ี
ไมซ้ําใคร ทามกลางบรรยากาศของเมืองตาง ๆ จากท่ัวท้ังอเมริกา

3. Pokemon Expogym สวนสนุกของโปเกมอนแหงแรกในญ่ีป ุน ท่ีจะทําใหคุณหลงใหลและผจญภัยไปกับการตูนตัว
โปรด

4. Orbi สถานท่ีแหงการเรียนรูธรรมชาติ

5. Entertainmentfield สวนสนุกภายใตคอนเซ็ปต Shaun the Sheep ซ่ึงเป็นภาพยนตรการตูน

ค่ํา

อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พักท่ี Universal Hotel Reborn หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน

เกียวโต
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองหลวงเกาของญ่ีป ุน เป็นศูนยรวมวัฒนธรรมและประวัติศาสตรของญ่ีป ุนและชื่อ
นั้นไดมาจากเมืองฉางอานของจีน



วันท่ี 4 อิสระทองเท่ียวในโอซากา หรือ เลือกซ้ือทัวรเสริม

 หมายเหตุ อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

ศาลเจาเฮยอัน

พิธีชงชาญี่ปุน

สรางเพ่ือเป็นอนุสรณสําหรับเมืองหลวงเกาหรือก็คือเกียวโตท่ีครบรอบ 1100 ปี ประตู
ศาลเจาสีแดงดึงดูดผูคนจากไกลและหลังจากผานประตูมาแลวก็จะพบกับพ้ืนท่ีวางท่ีลอม
รอบไปดวยสิ่งกอสรางภายในศาลเจาท่ีลวนแตเป็นสีแดงสด ทําใหคุณรูสึกประทับใจอยาง
ย่ิงกับสิ่งท่ีเห็น

พิธีชงชาญ่ีป ุน ซ่ึงเป็นเอกลักษณของประเทศญ่ีป ุนวาดวยการใชเวลาอยางสุนทรีย ดวย
การด่ืมและการชงชาผงสีเขียวหรือมัทชา นับตั้งแตประมาณศตวรรษท่ี 14 ตนฉบับของ
พิธีชงชา และใหทานไดสัมผัสกับบรรยากาศของการจําลองเรื่องราวเกี่ยวการพบปะกันใน
วงสังคมเกี่ยวกับการด่ิมและชงชาท่ีไดแพรหลายในบรรดาชนชั้นสูงท่ีเกิดขึ้นในประเทศ
ญ่ีป ุน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

วัดคินคาคุจิ

ศาลเจาฟูชิมิอินาริ

EXPO CITY

 บาย

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

หรือศาลเจาจ้ิงจอกขาว เป็นอีกหน่ึงศาลเจาชื่อดังท่ีนักทองเท่ียวตางรูจักกันดี เป็นศาลเจา
ในศาสนาชินโต สรางขึ้นเพ่ือถวายใหแดเทพอินาริ เทพเจาแหงกสิกรรม เพ่ือใหพ้ืนท่ี
บริเวณน้ีมีน้ําอุดมสมบูรณ ปลูกขาวได ผลผลิตดีมีคุณภาพ สิ่งท่ีนาสนใจนอกจากจะมา
สักการะเทพเจาแลว ก็คือการเดินเลนลอดอุโมงคเสาโทริอิกวาหมื่นตนท่ีเรียงตอทอดยาว
จากดานลางขึ้นไปบนยอดเขาสูงถึง 233 เมตร ระยะทางราว 4 กิโลเมตร

เป็นศูนยบันเทิงครบวงจรโดยรวมสวนสนุก,พิพิธภัณฑ,หางสรรพสินคา,ศูนยเรียนรู,ราน
อาหารนานาชาติ รวมกันไวท่ีน่ี เป็นแหลงเท่ียว,กิน,ช็อปป้ิงและเรียนรูขนาดใหญท่ีสุดใน
ญ่ีป ุน และเป็นสถานท่ีทองเท่ียวไฮไลทท่ีไมแพยูนิเวอรแซล สตูดิโอ หรือดิสนียแลนด โอ
ซากา ท่ีน่ีเคยเป็นเจาภาพจัดงาน World Expo เมื่อปี 1970 หลังจากนั้นพ้ืนท่ีจัดงานได
ถูกเปล่ียนเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ พ้ืนท่ีสวนหน่ึงกวา 170,000 ตารางเมตรไดถูก
เปล่ียนเป็นศูนยบันเทิงครบวงจรแหงใหมในชื่อวา EXPOCITY ท่ีรวมทุกสิ่งทุกอยางไว
ในพ้ืนท่ีแบบ "วันเดียวเดินไมท่ัว ครั้งเดียวเท่ียวไมเต็มอ่ิม"

 คํ่า  Universal Hotel Reborn หรือเทียบเทา



 หมายเหตุ

วันท่ี 5 ทาอากาศยานนานาชาติคันไซ - ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

เลือกซ้ือทัวรเสริม ยูนิเวอรซัล สตูดิโอส เจแปน (Universal Studios Japan, USJ) (ไมรวมในคาทัวร)

อิสระอาหารกลางวันและค่ําตามอัธยาศัย

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ใหทานอิสระทองเท่ียวตามสถานท่ีตางๆ ภายในเมืองโอซากา โดยมีไกดใหคําแนะนําการเดินทาง (ไมมีรถบัสบริการ) แนะนํา
สถานท่ีทองเท่ียวเมืองโอซากาและเมืองรอบๆ

ชอปป้ิงยาน ชินไซบาชิ Shinsaibashi บริเวณแหลงชอปป้ิงแหงน้ีมีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปดวยรานคาปลีก
รานแฟรนไชส รานเครื่องสําอางค รานรองเทา กระเปานาฬิกา รานกาแฟ รานอาหาร รานขนม รานเสื้อผาสตรีทแบรนดท้ังญ่ีป ุน
และตางประเทศ เชน Zara H&M Beans ABC Mart เป็นตน เรียกวามีทุกอยางท่ีตองการรวมกันอยูบริเวณน้ี

วัดชิเทนโนจิ (Shitennoji) หน่ึงในวัดท่ีเกาแกท่ีสุดของญ่ีป ุน เชื่อกันวาเป็นวัดพุทธแหงแรกขอประเทศญ่ีป ุน

พิพิธภัณฑสัตวทะเลโอซากา (Osaka Aquarium) หรือท่ีเรียกวา Kaiyukan ตั้งอยูท่ี Tempozan Harbor Village
บริเวณอาวโอซากา พิพิธภัณฑสัตวน้ําท่ีดีท่ีสุดของญ่ีป ุน มีสัตวน้ําหลากหลายชนิดท่ีอาศัยอยูในมหาสมุทรแปซิฟิก

แนะนําแหลงชอปป้ิง
โดทงโบริ หรือดงโทโบริ (Dotonbori) หน่ึงในสถานบันเทิงยามค่ําคืนท่ีโดงดังของโอซากา เป็นแหลงรวมรานอาหารมากมาย

ท่ีเปิดใหบริการ 24 ชั่วโมง

อะเมะริคามูระ (Amerikamura) เป็นแหลงแฮงคเอาของวัยรุนโอซากา คลายกับยานฮาราจูกุของโตเกียว ยานน้ีก็จะไดพบ
กับแฟชั่นการแตงตัวของวัยรุน และวัฒนธรรมของชาวญ่ีป ุน มีบรรยากาศครึ้กครื้น ระหวางทางมีรานกาแฟ เสื้อผา และรานขาย
ของตางๆมากมาย เป็นอีกยานหน่ึงท่ีนามาเดินเลน

ศาลเจาเทพเจาจ้ิงจอกอินาริ (Fushimi Inari Shrine) หรือท่ีคนไทยชอบเรียกกันวาศาลเจาแดง เป็นศาลเจาชินโต มีชื่อ
เสียงโดงดังจากประตูโทริอิ (Torii Gate) หรือเสาสีแดงท่ีเรียงตัวกันจํานวนหลายหมื่นตน

หรือ เลือกซ้ือทัวรเสริม (ไมรวมในคาทัวร)
ยูนิเวอรซัล สตูดิโอส เจแปน (Universal Studios Japan, USJ) เปิดเมื่อเดือนมีนาคม ปี 2001 เป็นสวนสนุกแหงแรก

ของยูนิเวอรแซล สตูดิโอ ท่ีเปิดในเอเชีย ภายในมีท้ังหมด 8 โซน: Hollywood, New York, San Francisco, Jurassic
Park, Lagoon, Waterworld, Amity Village และ Universal Wonderland ผูเขาชมสามารถเพลิดเพลินไปกับเครื่องเลน
ตางๆ ตั้งแตเครื่องเลนสําหรับเด็กๆไปจนถึงรถไฟเหาะท่ีหวาดเสียวสุดๆ นอกจากน้ียังมีหนัง 3 มิติ อยางเชน Spiderman,
Back to the Future, Terminator 2, Jurassic Park และเรื่องใหมลาสุดอยาง Harry Potter ภายนอกสวนสนุกนั้น จะมี
Universal City walk Osaka ซ่ึงเป็นหางสรรพสินคาขนาดใหญ ท่ีมีโรงแรม รานคา รานอาคารจํานวนมาก รวมท้ังรานท่ีขาย
สินคาของยูนิเวอรแซล สตูดิโอ และของท่ีระลึกของเมืองโอซากา และใกลๆกันก็ยังมีพิพิธภัณฑทาโกะยากิ มีรานทาโกะยากิชื่อดัง
ของโอซากามาเปิดใหไดล้ิมลองรสชาติด้ังเดิม ของกินขึ้นชื่อของโอซากา ท่ีไดรับการโหวตจากชาวเมืองวาเป็นสุดยอดรานทาโกะ
ยากิ รวมกันมาเปิดอยูท่ีแลว พิพิธภัณฑน้ีตั้งอยูท่ีชั้น 4 ของหางแหงน้ี

อิสระรับประทานอาหารกลางวันและค่ําตามอัธยาศัย

พักท่ี Universal Hotel Reborn หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน

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

 คํ่า  Universal Hotel Reborn หรือเทียบเทา



 หมายเหตุ มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

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

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

09.50 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอรเอเชีย เอ็กซ เท่ียวบินท่ี XJ613 **สายการบินมีบริการอาหารและ
เครื่องด่ืมบนเครื่อง**

บาย

13.50 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ

ทาอากาศยานคันไซ
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

ทาอากาศยานดอนเมือง บาย

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



เง่ือนไข
กรุณาอานศึกษารายละเอียดท้ังหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 30 ทาน 

2. ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ 

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

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 

6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ท้ังหมด 

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศ
เรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

8. การจัดการเรื่องหองพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปท่ีเขาพัก  โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได
โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ท้ังน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได
 

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะ
นั้นบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได 

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น

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

12. กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการ
จัดหองใหเป็นแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 หองพักเด่ียว โดยไมคาใชจายเพ่ิม 

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

14. บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1ขวด ตอคนตอวันเริ่มในวันท่ี 2 ของการเดินทาง ถึงวันท่ี 3 ของการเดินทาง รวมจํานวน 2 ขวด

15. การบริการของรถบัสนําเท่ียวญ่ีป ุน ตามกฎหมายของประเทศญ่ีป ุน สามารถใหบริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพ่ิม
เวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก
จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง

การชําระเงิน
มัดจําทานละ 15,000 บาท ภายหลังจากท่ีทานสงเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคาทําการจองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาทัวรเต็มจํานวน 

สวนท่ีเหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน (ในวันเวลาทําการ)
หากไมชําระมัดจําตามท่ีกําหนด ขออนุญาตตัดท่ีน่ังใหลูกคาทานอ่ืนท่ีรออยู

หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไมมีเงื่อนไข

เมื่อทานชําระเงินไมวาจะท้ังหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขและขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวท้ังหมดน้ีแลว

หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ

สงรายชื่อสํารองท่ีน่ัง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเท่ียว
ทริปใด, วันท่ีใด, ไปกับใครบาง, เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไ์มรับผิด
ชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตั๋วเครื่องบินท้ังสิ้น

อัตรานี้รวม:

๋ ่ ่ ้



คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการท่ีระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามัน 

คารถโคชปรับอากาศ 

โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง) 

คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ   

คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ  

คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะ

ตางๆ ท่ีมิไดระบุในรายการ

คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญ่ีป ุน กรณีประกาศใหกลับมาย่ืนรองขอวีซาอีกครั้ง (เน่ืองจากทางญ่ีป ุนไดประกาศยกเวนการย่ืนวีซา
เขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทยสําหรับผูท่ีประสงคพํานักระยะสั้นในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน)

หากในภายหลังทางรัฐบาลญ่ีป ุนประกาศใหย่ืนวีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพ่ิม 2,000 บาท สําหรับการย่ืนรองขอวีซา

คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเปาสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินนั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน

คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว

คามัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง

คาทิปมัคคุเทศก, คนขับรถ, 1,500 บาท/ทาน/ทริป, คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน

ภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3 %

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

หากไมมั่นใจโปรดสอบถาม

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวย
วัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตองย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการ
เขาประเทศญ่ีป ุน* ดังตอไปน้ี

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีป ุน (ทางบริษัทฯจัดการให)

2. สิ่งท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุนได (เชน เงินสด บัตรเครดิต
เป็นตน)

3. ชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (ทางบริษัทจัดการให)

4. กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (ทางบริษัทฯ จัดการให)

คุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีป ุน (สําหรับกรณีการเขาประเทศญ่ีป ุนดวยมาตรการยกเวนวีซา)

1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมตํ่ากวา 6 เดือน 

2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญ่ีป ุนจะตองไมเป็นสิ่งท่ีขัดตอกฎหมายและเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะสั้น

3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน

4. เป็นผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญ่ีป ุน มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขาย
คุณสมบัติท่ีจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

หมายเหตุ
ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ / ราคาเด็กอายุตํ่ากวา 2 ปี (Infant) ทานละ 7,900 บาท

ราคาน้ีไมรวมคาทิปไกดทานละ 1,500 บาท/ทริป

สําหรับลูกคาทานท่ีไมเอาตั๋วเครื่องบิน  หักคาตั๋วออก 6,000 บาท จากราคาทัวร

บริษัทขอสงวนสิทธิ ์: รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน
เป็นตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบริการของรถบัสนําเท่ียวญ่ีป ุน ตามกฎหมายของประเทศญ่ีป ุน สามารถใหบริการวันละ

่ ่ ้ ้ ้



10 ชั่วโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดิน
ทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง

เดินทางขึ้นตํ่า 34 ทาน หากตํ่ากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมเพ่ือให
คณะเดินทางได ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง
และเล่ือนการเดินทางไปในวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา 

การยกเลิก
เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี

และกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศท่ีระบุไว ในรายการเดิน
ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการ
รายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น


