
#11892 ทัวรญ่ีปุน โอซากา นาโกยา 6 วัน 3 คืน วัดโทไดจิ
ศาลเจาฟูชิมิอินาริ บิน XJ (วันอิสระ)
ทัวรญี่ปุน นาโกยา เกียวโต โอซากา นารา ปราสาทอินุยามะ ศาลเจาโอสึคันนง
ชอปปงโอสึ ศาลเจาอะสึตะ ชอปปงซาคาเอะ วัดคินคาคุจิ ชอปปงโดตงโบริ ชอป
ปงชินไชบาชิ วันอิสระ OSAKA EXPO CITY อิออนมอลล



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง    -

2 ทาอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรร - ปราสาทอินุยามะ - ศาลเจาโอสึคันนง / วัดเจาแม
กวนอิมโอสึ - ยานการคาโอสึ - ศาลเจาอัตสึตะ - ยานซาคาเอะ   

NAGOYA
HOTEL
หรือเทียบ
เทา

3 เมืองเกียวโต - วัดคินคาคุจิ - พิธีชงชาญ่ีป ุน - ศาลเจาฟูชิมิอินาริ - ถนนโดทงบุริ - ยานชินไซ
บาชิ   

OSAKA
HOTEL
หรือเทียบ
เทา

4 อิสระทองเที่ยวในโอซากา หรือ เลือกซ้ือทัวรเสริม   

OSAKA
HOTEL
หรือเทียบ
เทา

5 เมืองนารา - วัดโทไดจิ - หลวงพอโต ไดบุทสึ นารา - EXPO CITY - อิออนมอลล โอซากา -
ทาอากาศยานคันไซ    -

6 ทาอากาศยานดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

12 ก.ค. 62 - 17 ก.ค. 62
฿30,900  
฿27,900

฿30,900  
฿27,900

฿29,900  
฿26,900

฿7,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรร - ปราสาทอินุยามะ - ศาลเจา
โอสึคันนง / วัดเจาแมกวนอิมโอสึ - ยานการคาโอสึ - ศาลเจา
อัตสึตะ - ยานซาคาเอะ

กําหนดการทั้งหมด

บริการอาหารรอนบนเครื่อง

สําคัญมาก!! ไมอนุญาตใหนําอาหารสดจําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศญ่ีป ุนหากฝ าฝืนมีโทษจับปรับได

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
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

21.00 น. นัดพบกันท่ี สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออก ชัน้ 3 ประตู 4 เคานเตอรสายการบินไทยแอรเอเชีย
เอ็กซ (XJ) โดยมีเจาหนาท่ีใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอินและโหลดสัมภาระ

23.55 น. ออกเดินทางสูประเทศญ่ีป ุน สนามบินนาโกยา โดยสายการบินไทยแอรเอเชีย เอ็กซ เท่ียวบินท่ี XJ638 [บริการ
อาหารรอนบนเครื่อง] (ฟรีน้ําหนักกระเปา 20 กก./ทาน และหากตองการซ้ือน้ําหนักเพ่ิม ตองเสียคาใชจาย)

ทาอากาศยานดอนเมือง คํ่า

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

 กิจกรรม เชา

07.45 น. เดินทางถึง สนามบินนาโกยา ประเทศญ่ีป ุน นําทานผานขัน้ตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร และเมื่อรับ
สัมภาระเรียบรอย ไกดจะพาทุกทานไปขึน้รถบัส เตรียมตัวออกเดินทาง พรอมกับรบกวนปรับนาฬิกาของทานใหตรงตามเวลา
ของญ่ีป ุน ซ่ึงเร็วกวาเมืองไทย 2 ชัว่โมง เพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา

ชม ปราสาทอินุยามะ (Inuyama Castle) ตัง้อยูบนเชิงเขาเล็กๆท่ีติดริมแมน้ําคิโซะ (Kiso River) ถูกสรางขึน้เมื่อปี ค.ศ.
1537 นับเป็นอีกหน่ึงปราสาทท่ีมีอาคารหอคอยท่ีเกาแกท่ีสุด และเป็น 1 ใน 12 ปราสาทของญ่ีป ุนแบบดัง้เดิม และยังติดอันดับ
1 ใน 4 ปราสาทท่ีถูกกําหนดใหเป็นสมบัติของชาติอีกดวย

บาย



บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

หลังอาหารพาทานชม ศาลเจาโอสึคันนง (Osu Kannon Temple) เป็นหน่ึงในสามของศาลเจาท่ีบูชาเจาแมกวนอิมท่ีใหญ
ท่ีสุดในญ่ีป ุน และเป็นวัดประจําตระกูลโอดะ เป็นท่ีประดิษฐานของเทพคันนง ท่ีมีชื่อเสียงมากๆ ซ่ึงเชื่อกันวาเป็นเทพเจาท่ีขึน้ชื่อ
เรื่องความเมตตา แถมภายใตหองโถงใหญ คือหองสมุดชินปูคุจิท่ีจัดเก็บหนังสือภาษาญ่ีป ุนและภาษาจีน กวา 15,000 เลม ซ่ึงถือ
เป็นสมบัติของชาติ และเป็นมรดกทางวัฒนธรรม

ใกลๆ กับบริเวณวัดยังมี ตลาดโอสึ (Osu Shoping Street) เป็นถนนชอปป้ิงชื่อดังของเมืองนาโกยา ซ่ึงมีรานคากวา 400
ราน ท่ีเป็นแหลงรวมรานคาและรานอาหารมากมาย เดินทะลุถึงกันได ของถูกและมีครบทุกอยาง ตัง้แตสินคาอิเล็กทรอนิกส
เสื้อผา กระเปา รองเทา แฟชัน่ เครื่องสําอาง สินคางมือ 1 และมือ 2

จากน้ันไปชม ศาลเจาอะสึตะ (Atsuta Shrine) เป็นศาลเจาเกาแกท่ีอยูคูเมืองนาโกยามาตัง้แตสมัยองคพระจักรพรรดิท่ี์ 12
ของประเทศญ่ีป ุน ศาลเจาแหงน้ียังเป็นท่ีเก็บโบราณวัตถุอันสําคัญๆ ทางประวัติศาสตรไวมากมายหลายพันชิน้ รวมไปถึงโบราณ
วัตถุอันสําคัญท่ีถูกเก็บไวในศาลเจาแหงน้ีคือ ดาบคุซานางิ ซ่ึงถือไดวาเป็น 1 ใน 3 เครื่องราชกกุธภัณฑแหงองคพระจักรพรรดิ์
ญ่ีป ุน

อิสระชอปป้ิงตามอัธยาศัย กับยานชอปป้ิงในเมืองนาโกยา ยานซาคาเอะ (Sakae) ถือเป็นหน่ึงในยานทองเท่ียวและแหลง
ชอปป้ิงสําคัญของเมืองนาโกยา ซ่ึงประกอบไปดวยแลนดมารคท่ีสําคัญของเมือง ไดแก หอคอยนาโกยาทีวีทาวเวอร (Nagoya TV
Tower) และ โอเอซิส 21 (Oasis 21) อาคารท่ีมีรูปทรงเหมือนยานอวกาศ นอกจากน้ันแลว ยังมีศูนยการคา รานขายสินคา
และรานอาหารหลากหลายรานมากมาย

ค่ํา

อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย ณ แหลงชอปป้ิง

นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก NAGOYA HOTEL หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรร

ปราสาทอินุยามะ

 เชา

เรียกสัน้ๆวา สนามบินจูบุ ตัง้อยูในตัวเมืองนาโกยา เปิดใชงานครัง้แรกเมือปี 2005 มี 1
เทอมินอล สําหรับใหบริการทัง้สายการบินภายในและระหวางประเทศ

ปราสาทแหงน้ีนับไดวาเป็นอีกหน่ึงแหงเมื่อมาเยือนเมืองอินุยามะ ะนับเป็น 1 ใน 12
อันดับของปราสาทดัง้เดิมในญ่ีป ุน ตางจากท่ีอ่ืนๆท่ีกลายเป็นซากปรักหักพังเน่ืองจากภัย
พิบัติทางธรรมชาติและสงครามในปลายยุคศักดินาปี ค.ศ.1867

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ศาลเจาโอสึคันนง / วัดเจาแมกวนอิมโอสึ บาย

เป็นวัดของนิกายชินงอน ในโอสึ ในนาโกยา และยังเป็นสวยหน่ึงของกลุมวัดทัง้39ของโอ
วาริ วัดเจาแมกวนอิมท่ีตัง้อยูใจกลางเมืองนาโงยาและเป็นวัดท่ีไดรับความนับถือจากชาว
ญ่ีป ุนเป็นจํานวนมาก วัดเจาแมกวนอิมสรางขึน้ครัง้แรกเมื่อสมัยคามาคุระในจังหวัดกิฟุ
จนเมื่อปี 1612 โทกุงาวะ อิเอยาสุมีคําสัง่ใหยายศาลเจาจากกิฟุมาไวยังเมืองนาโงยา วิหาร
หลักของวัดเป็นท่ีประดิษฐานองคเจาแมกวนอิม วัดแหงน้ีแมจะถูกทําลายจากทัง้อุทกภัย
และอัคคีภัยหลายครัง้แตยังอยูรอดมาได



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 เมืองเกียวโต - วัดคินคาคุจิ - พิธีชงชาญี่ปุน - ศาลเจาฟูชิมิอิน
าริ - ถนนโดทงบุริ - ยานชินไซบาชิ

เวลาท่ีน่ีเร็วกวาเมืองไทย 2 ชัว่โมง

อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย ณ แหลงชอปป้ิง

ยานการคาโอสึ

ศาลเจาอัตสึตะ

ยานซาคาเอะ

ยานชอปป้ิง Osu เป็นแหลงชอปป้ิงขนาดใหญและเป็นท่ีนิยมท่ีมีกวา 1,200 รานคาและ
รานอาหาร ทุกชนิดของรานคารวมทัง้รานคาเครื่องใชไฟฟา, รานขายเสื้อผามือสองราน
อาหารและคาเฟท่ีเปิดอยู หางสรรพสินคาจะแออัดเสมอกับผูคนและเต็มไปดวยพลังงาน
หลายเหตุการณท่ีจะมีขึน้ตลอดทัง้ปีรวมทัง้เทศกาลฤดูรอน Osu ในเดือนสิงหาคม Osu
Daido-chonin เทศกาลในเดือนตุลาคมและ Osu Setsubun Takarabune Gyoretsu

มีความสําคัญเป็นอันดับสองของศาลเจาท่ัวประเทศญ่ีป ุน รองจากศาลเจาใหญแหงเมืองอิ
เสะ (Ise) จังหวัดมิเอะ(Mie) เพราะเป็นศาลเจาท่ีสรางถวายแดองคพระจักรพรรดิ และเป็น
สถานท่ีเก็บรักษาพระแสงดาบคุชานางิ(Kusanagi-no-Mitsurugi) ซ่ึงเป็นหน่ึงในสาม
ของสมบัติประจําราชวงศดอกเบญจมาศ

เป็นยานการคาในเมืองนาโกยา ซ่ึงมีทัง้รานคา และรานอาหารมากมายใหผูทองเท่ียวได
เลือกชอปและชิมตามใจ

 คํ่า  NAGOYA HOTEL หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม

เดินทางสู เมืองเกียวโต (Kyoto) ซ่ึงในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศญ่ีป ุน และยาวนานท่ีสุด คือตัง้แตปีค.ศ. 794
จนถึง 1868 รวมๆ 1,100 ปีเลยทีเดียว เกียวโตจึงเป็นเมืองท่ีมีสถานท่ีสําคัญๆ ท่ีเต็มไปดวยประวัติศาสตรและวัฒนธรรมดังเดิม
ของญ่ีป ุน

นําทานชม วัดคินคาคุจิ (Kinkakuji Temple) หรือปราสาททอง เป็นวัดเกาแกของเมืองเกียวโต เป็นวัดท่ีเป็นท่ีรูจักมาก
ท่ีสุดวัดหน่ึงในประเทศญ่ีป ุน ปราสาท 2 ชัน้บนถูกปิดโดยรอบดวยทองคําเปลวอยางสวยงาม ใหทานไดด่ืมด่ํากับความงามของตัว
ปราสาทท่ีสะทอนกับสระน้ําท่ีใสสะอาด

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

สัมผัสวัฒนธรรมดัง้เดิมของชาวญ่ีป ุน น่ันก็คือ การชงชาญ่ีป ุน โดยการชงชาตามแบบฉบับของญ่ีป ุนน้ัน มีขัน้ตอนมากมาย
เริ่มตัง้แตการชงชา การรับชา และการด่ืมชา ทุกขัน้ตอนน้ันลวนมีพิธี รายละเอียดท่ีบรรจงและสวยงามเป็นอยางมาก ใหทุกทาน
ไดเขารวม กิจกรรมในการชงชา น้ีอีกดวย อิสระเลือกซ้ือของท่ีฝากของท่ีระลึกตามอัธยาศัย

้ ้ ่ ่



จากน้ันชม ศาลเจาฟุชิมิ อินาริ (Fujimi-inari) หรือ ศาลเจาจิง้จอกเป็นศาลเจาชินโต (Shinto) ท่ีมีความสําคัญแหงหน่ึงของ
เมืองเกียวโต มีชื่อเสียงโดงดังจาก ประตูโทริอิ (Torii Gate) หรือเสาประตูสีแดงท่ีเรียงตัวกันขางหลังศาลเจาจํานวนหลายหมื่น
ตนจนเป็นทางเดินไดท่ัวทัง้ภูเขาอินาริ (Mt. Inari) ท่ีผูคนเชื่อกันวาเป็นภูเขาศักสิทธ ศาลเจาแหงน้ีมีความเกาแกมากถูกสราง
ขึน้ตัง้แตกอนสรางเมืองเกียวโตซะอีก

จากน้ันไปชอปป้ิง ยานโดตงโบริ (Dotombori) หน่ึงในยานบันเทิงยามค่ําคืนท่ีโดงดังของโอซากา เป็นแหลงรวมรานอาหาร
มากมายท่ีเปิดใหบริการ 24 ชัว่โมง และยังมีทัง้รานคา แหลงบันเทิงอีกมากมาย ในชวงกลางคืนก็จะเปิดไฟประดับประดาสวยงาม
ปายรานคาตางๆ รวมไปถึง ปายนักว่ิงกูลิโกะ (Glico Running Man sign) และปูคานิโดราคุ (Kani Doraku crab) ท่ีเป็น
สัญญลักษณของเมืองโอซากา

ยานดังกลาวยังเชื่อมตอกับ ยานชินไซบาชิ (Shinsaibashi) บริเวณแหลงชอปป้ิงท่ีมีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไป
ดวยรานคาปลีก รานเฟรนไชส รานเครื่องสําอางค รานรองเทา กระเปา นาฬิกา รานกาแฟ รานอาหาร รานขนม รานเสื้อผาสตรี
ทแบรนดทัง้ญ่ีป ุนและตางประเทศ

ค่ํา

อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย ณ แหลงชอปป้ิง

นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก OSAKA HOTEL หรือเทียบเทา

เมืองเกียวโต

วัดคินคาคุจิ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองหลวงเกาของญ่ีป ุน เป็นศูนยรวมวัฒนธรรมและประวัติศาสตรของญ่ีป ุนและชื่อ
น้ันไดมาจากเมืองฉางอานของจีน

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

พิธีชงชาญี่ปุน

ศาลเจาฟูชิมิอินาริ

 บาย

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

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



วันท่ี 4 อิสระทองเท่ียวในโอซากา หรือ เลือกซ้ือทัวรเสริม

 หมายเหตุ อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย ณ แหลงชอปป้ิง

ถนนโดทงบุริ

ยานชินไซบาชิ

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

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม

**ใหทานไดเลือกอิสระทองเท่ียวตามสถานท่ีตางๆใน เมืองโอซากา โดยมีไกดคอยใหคําแนะนําทานในการเดินทาง**

ยานชินไซบาชิ เต็มไปดวยความหลากหลายของรานคาและแบรนดดังมากมายตัง้อยูปะปนไปกับรานคาแบบดัง้เดิมของญ่ีป ุน
ไดแก Apple Store, Dior, Chanel, Gucci, H&M, Hermès, Louis Vuitton และอ่ืนๆ เรียกไดวาเป็นศูนยรวมแทบจะทุก
ย่ีหอดังท่ัวโลกเลยก็วาได นอกจากน้ีแลวยังมีสินคาจําพวกอาหารและเครื่องด่ืมหรือตุกตานารักๆ ก็มีใหเลือกซ้ือเชนกัน และนอก
เหนือไปจากรานคาทันสมัยจากแบรนดตางๆ แลวท่ีชินไซบาชิยังมี Shopping Arcade ท่ีเอารานคาเล็กๆ มารวมไวภายใตหลังคา
เดียวกันมีเสนทางยาวประมาณ 600 เมตรมีสินคาใหเลือกสรรมากมาย อาทิ ชุดกิโมโนแบบดัง้เดิม,อัญมณีเครื่องประดับและราน
หนังสือ เป็นแหลงท่ีตัง้ของหางสรรพสินคาชื่อดังและรานคามากมายใหทานไดชอปป้ิงไดจุใจ และยังมีสถานท่ีทองเท่ียวสําคัญๆ
ตางๆมากมาย เชน

วัดชิเทนโนจิ พิพิธภัณสัตวน้ําไคยูกัง ศาลเจาเฮอัน 
ชิงชาสวรรคเท็มโปซาน อะเมะริคามูระ เลโกแลนด 
หุนยนตเหล็กเท็ตสึจิน พิพิธภัณฑวิทยาศาตรโอซากา

**หรือเลือกซ้ือทัวรเสริมยูนิเวอรแซลสตูดิโอเต็มวัน ผูใหญทานละ 2,700 บาท / เด็ก 2,000 บาท ไมรวมคารถไฟในการเดินทาง
[ราคาอาจมีการเปล่ียนแปลง]**

ทานท่ีซ้ือทัวรเสริมนําทานเดินทางสู ยูนิเวอรแซล สตูดิโอ รวมสนุกทาทายกับเครื่องเลนหลาก หลายชนิดตื่นเตน ระทึกใจจาก
หนังดังท่ีทานชื่นชอบ เชน ฉากเพลิงไหมจากเรื่อง “แบ็คดราฟท”ลองเรือผจญภัยกับไดโนเสารจากเรื่อง“จูราสสิคพารค” น่ังเรือ
เพ่ือพบกับความนาสะพรึงกลัวเหมือนอยู ในเหตุการณจริงกับ “จอว” ใชทุนสรางมหาศาลกวา 1,500 ลานเยน (เฉพาะจอว) และ
สนุกสนานไปกับเครื่องเลนภาคใหมของ “สไปเดอรแมน” ท่ีรอใหทานพิสูจนความมันส พรอมทัง้พบกับโซนใหม “วันเดอร
แลนด” เป็นโซนสวนสนุกสไตลครอบครัวใหทานไดเพลิดเพลินกับตัวการตูนสุดนารัก เชน Hello Kitty, Snoopy, Sesame
Street และมีโซนเครื่องเลนอีกมากมายท่ีจะทําใหคุณสนุกไดแบบไมรูเบื่อเลย

เพ่ือใหทานไดสนุกสนานอยางเต็มท่ีจึงไมมีบริการอาหารกลางวันและอาหารค่ํา

่



วันท่ี 5 เมืองนารา - วัดโทไดจิ - หลวงพอโต ไดบุทสึ นารา - EXPO
CITY - อิออนมอลล โอซากา - ทาอากาศยานนานาชาติคันไซ

 หมายเหตุ เพ่ือใหทานไดสนุกสนานอยางเต็มท่ีจึงไมมีบริการอาหารกลางวันและอาหารค่ํา

ค่ํา

นําทานเขาสูท่ีพัก 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 หองอาหารภายในโรงแรม

หลังอาหารนําทานมุงสู เมืองนารา ( Nara) อดีตเมืองหลวงเกาของชาวญ่ีป ุน ท่ีตัง้ขึน้มาในปี 710 และไดรับอิทธิพลของ
ศาสนาพุทธอยางเต็มท่ี จนกระท่ังถึงปัจจุบันน้ียังคงมีสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตรมากมาย รวมไปถึงวัดวาอารามท่ีเกาแก
ท่ีสุดอีกดวย

ชม วัดโทไดจิ (Todaiji) วัดหลวงพอโตแหงเมืองนารา หรือ ไดบุทสึ (Daibutsu of Nara) นับเป็นหน่ึงในวัดท่ีมีชื่อเสียงมาก
ท่ีสุดและมีความสําคัญทางประวัติศาสตรของประเทศญ่ีป ุนอยางมาก จุดเดน คืออาคารหลักของวัดแหงน้ี เป็นอาคารไมท่ีใหญ
ท่ีสุดในโลก หลวงพอโตหรือ ไดบุตสึ ยังเดนท่ีประดิษฐานดานในอาคารหลักน่ี ซ่ึงก็เรียกไดวามีขนาดท่ีใหญมากท่ีสุดของญ่ีป ุน

สิ่งท่ีเป็นท่ีชื่นชอบสําหรับนักทองเท่ียวท่ีน่ีก็คือเจากวางนอยใหญท่ีเดินควักไขวไปมา ซ่ึงก็สามารถใหอาหารกวางเหลาน้ันดวย
ขนมแซมเบท่ีทํามาสําหรับกวางโดยเฉพาะ โดยจะมีรานท่ีขายราคาก็จะอยูประมาณหอละ 150 เยน

บาย

อิสระรับประทานอาหารกลางวันมอัธยาศัย ณ แหลงชอปป้ิง

จากน้ันชอปป้ิง ณ โอซากาเอ็กซโปซิตี ้[OSAKA EXPO CITY] ท่ีเท่ียวแหงใหมในโอซากา ศูนยรวมความบันเทิงท่ีย่ิงใหญ
ท่ีสุดแหงหน่ึงของประเทศญ่ีป ุน เอ็กซโปซิตีเ้ป็นสวนหน่ึงของสวนสาธารณะท่ีสรางขึน้เพ่ือระลึกถึงงานเวิลดเอ็กซโป ภายใน
พ้ืนท่ีแหงน้ีมีแหลงความบันเทิงมากมาย ภายใตคอนเซ็ปต fusing the enjoyment of playing, learning, and discovering
อิสระใหทานเพลิดเพลินกับกิจกรรมตางๆ ทัง้ชอปป้ิง กินขาว หรือแมแตถายรูปไดตามอัธยาศัย

จากน้ันไป อิออน มอลล (Aeon mall) เป็นหางสรรพสินคาท่ีนิยมในหมูนักทองเท่ียวชาวตางชาติ ภายในตกแตงรูปแบบท่ี
ทันสมัยสไตลญ่ีป ุน มีรานคาท่ีหลากหลายมากกวา 150 ราน จําหนายสินคาแฟชัน่ อาหารสดใหม และอุปกรณภายในบาน
นอกจากน้ียังมีรานเสื้อผาแฟชัน่มากมาย

ค่ํา

อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย ณ แหลงชอปป้ิง

ไดเวลาอันสมควรเดินทางสู สนามบินคันไซ

่ ่



23.55 น. นําทานกลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอรเอเชีย เอ็กซ(XJ) เท่ียวบินท่ี XJ 611 [พิเศษบริการอาหารรอน
บนเครื่อง]

เมืองนารา

วัดโทไดจิ

หลวงพอโต ไดบุทสึ นารา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

วัดหลวงพอโตไดบุทสึแหงเมืองนาราท่ีใหญท่ีสุดในญ่ีป ุน เป็นหน่ึงในวัดท่ีมีชื่อเสียงมาก
ท่ีสุด และมีความสําคัญทางศาสนาของญ่ีป ุน เป็นเหมือนศูนยกลางของวัดทัง้หมดใน
ประเทศ อาคารหลักของวัดเป็นอาคารไมท่ีใหญท่ีสุดในโลก

หลวงพอโต ณ วัดโทไดจิ” อดีตศิลปกรรมอันรุงโรจนของตระกูลฟูจิวาระ ผูปกครองญ่ีป ุน
ในยุคแรก หลวงพอโต(ไดบุทสึ) ซ่ึงทําจากทองสัมฤทธิข์นาดมหึมาภายในโบสถไมโบราณ
พรอมชมฝูงกวางนับรอยท่ีมารวมตัวกันตามธรรมชาติ วัดแหงน้ีไดรับฉายาวาวัดสวนกวาง
หรือท่ีเรียกกันวา วัดหลวงพอโต เป็นพระคูบานคูเมืองมากวา 1,200 ปี ประดิษฐานอยู
ภายในวิหารไมโบราณท่ีใหญท่ีสุดในโลก มีกวางปาจํานวนมาก ตางมาชุมนุมกันเองโดย
ธรรมชาติ เพ่ือทักทายขออาหารจากนักทองเท่ียวไมเวนวันหยุด..

EXPO CITY

อิออนมอลล โอซากา

 บาย

เป็นศูนยบันเทิงครบวงจรโดยรวมสวนสนุก,พิพิธภัณฑ,หางสรรพสินคา,ศูนยเรียนรู,ราน
อาหารนานาชาติ รวมกันไวท่ีน่ี เป็นแหลงเท่ียว,กิน,ช็อปป้ิงและเรียนรูขนาดใหญท่ีสุดใน
ญ่ีป ุน และเป็นสถานท่ีทองเท่ียวไฮไลทท่ีไมแพยูนิเวอรแซล สตูดิโอ หรือดิสนียแลนด โอ
ซากาเคยเป็นเจาภาพจัดงาน World Expo เมื่อปี 1970 หลังจากน้ันพ้ืนท่ีจัดงานไดถูก
เปล่ียนเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ พ้ืนท่ีสวนหน่ึงกวา 170,000 ตารางเมตรไดถูก
เปล่ียนเป็นศูนยบันเทิงครบวงจรแหงใหมในชื่อวา EXPOCITY ท่ีรวมทุกสิ่งทุกอยางไว
ในพ้ืนท่ีแบบ "วันเดียวเดินไมท่ัว ครัง้เดียวเท่ียวไมเต็มอ่ิม"

เป็นหางสรรพสินคาท่ีนิยมในหมูนักทองเท่ียวชาวตางชาติ เน่ืองจากตัง้อยูใกลกับสนาม
บินนานาชาตินาริตะ ภายในตกแตงในรูปแบบท่ีทันสมัยสไตลญ่ีป ุน มีรานคาท่ีหลาก
หลายมากกวา 150 รานจําหนายสินคาแฟชัน่ อาหารสดใหม และอุปกรณภายในบาน

 คํ่า



 หมายเหตุ

วันท่ี 6 ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

 หมายเหตุ

อิสระรับประทานอาหารกลางวันมอัธยาศัย ณ แหลงชอปป้ิง

พิเศษบริการอาหารรอนบนเครื่อง

** 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

ทาอากาศยานคันไซ
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

ทาอากาศยานดอนเมือง เชา

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 
 

อัตรานี้รวม:
1. คาตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน

กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปล่ียนระดับชัน้ท่ีน่ังจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใชคะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตอง
ดําเนินกอนเดินทาง 7 วันลวงหนา และถาโดยการชําระเงินเพ่ืออัพเกรดตองกระทําท่ีเคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทาน้ัน 

2. คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา

** ในกรณีท่ีทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แลวทางโรงแรมไมสามารถจัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได ทาง
บริษัทอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป **

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...ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมกับทางบริษัทได ** 
- 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, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ลานบาท] 
**ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ปี **  
    [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 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
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

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

การเดินทางในแตละครัง้จะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึน้ไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์น
การเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯเพ่ือเช็ควากรุปมีการคอนเฟิรมเดินทางกอน
ทุกครัง้ มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้

สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพ่ือการทองเท่ียวเทาน้ัน ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศญ่ีป ุนโดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอน
การผานการตรวจคนเขาเมือง ทัง้ไทยและญ่ีป ุน ขึน้อยูกับการพิจารณาของเจาหนาท่ีเทาน้ัน ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขา
เมืองดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทัง้สิน้

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

เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์
ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทัง้สิน้


