
#11978 ทัวรญ่ีปุน โตเกียว โอซากา 6 วัน 4 คืน ภูเขาไฟฟูจิ
ช้ัน5 ชมทุงดอกลาเวนเดอร บิน TG
ทัวรญี่ปุน โตเกียว นาโกยา เกียวโต นารา โอซากา วัดอาซากุสะ ชอปปงชินจูกุ
หมูบานโอชิโนะฮักไค ชอปปงซาคาเอะ ศาลเจาเฮอัน วัดคินคะคุจิ วัดคิโยะมิซุ ยา
นกิอน นํ้าตกมิโนะ วัดโทไดจิ ชอปปงชินไซบาชิ



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานนาริตะ - โตเกียว - วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ) - ประตูฟาคํารณ - ถนน
นาคามิเสะ - โตเกียวสกายทรี - ยานชินจูกุ - หมูบานโอชิโนะฮัคไค - บุฟเฟตขาปูยักษ -
ออนเซ็น

  

FUJI SAN
RESORT
HOTEL หรือ
เทียบเทา

3 ภูเขาไฟฟูจิ - เทศกาลสมุนไพรและทุงดอกลาเวนเดอร - ทะเลสาบปลาไหลฮามานะ -
นาโกยา - ยานซาคาเอะ   

NAGOYA
SAKAE TOKYU
REI HOTEL
หรือเทียบเทา

4 เกียวโต - ชุดกิโมโน - ศาลเจาเฮยอัน - พิธีชงชาญ่ีป ุน - วัดคินคาคุจิ - วัดคิโยมิสึ -
ถนนกิออน   

URBAN
HOTEL
KYOTO NIJO
PREMIUM หรือ
เทียบเทา

5 หุบเขามิโนะ - น้ําตกมิโนะ - นารา - วัดโทไดจิ - หลวงพอโต ไดบุทสึ นารา - ยานชินไซ
บาชิ   

RECO MIKUNI
HOTEL หรือ
เทียบเทา

6 ปราสาทโอซากา - เอ็กซโป ซิต้ี - อิออนมอลลโอซากา - ทาอากาศยานคันไซ - ทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

22 พ.ค. 65 - 27 พ.ค. 65 ฿38,888 ฿38,888 ฿38,888 ฿0

29 พ.ค. 65 - 3 มิ.ย. 65 ฿38,888 ฿38,888 ฿38,888 ฿0

6 มิ.ย. 65 - 11 มิ.ย. 65 ฿38,888 ฿38,888 ฿38,888 ฿0

13 มิ.ย. 65 - 18 มิ.ย. 65 ฿38,888 ฿38,888 ฿38,888 ฿0

20 มิ.ย. 65 - 25 มิ.ย. 65 ฿38,888 ฿38,888 ฿38,888 ฿0

27 มิ.ย. 65 - 2 ก.ค. 65 ฿38,888 ฿38,888 ฿38,888 ฿0

5 ก.ค. 65 - 10 ก.ค. 65 ฿38,888 ฿38,888 ฿38,888 ฿0

11 ก.ค. 65 - 16 ก.ค. 65 ฿38,888 ฿38,888 ฿38,888 ฿0

19 ก.ค. 65 - 24 ก.ค. 65 ฿38,888 ฿38,888 ฿38,888 ฿0

26 ก.ค. 65 - 31 ก.ค. 65 ฿38,888 ฿38,888 ฿38,888 ฿0

2 ส.ค. 65 - 7 ส.ค. 65 ฿38,888 ฿38,888 ฿38,888 ฿0

9 ส.ค. 65 - 14 ส.ค. 65 ฿38,888 ฿38,888 ฿38,888 ฿0

23 ส.ค. 65 - 28 ส.ค. 65 ฿38,888 ฿38,888 ฿38,888 ฿0



30 ส.ค. 65 - 4 ก.ย. 65 ฿38,888 ฿38,888 ฿38,888 ฿0

6 ก.ย. 65 - 11 ก.ย. 65 ฿38,888 ฿38,888 ฿38,888 ฿0

13 ก.ย. 65 - 18 ก.ย. 65 ฿38,888 ฿38,888 ฿38,888 ฿0

20 ก.ย. 65 - 25 ก.ย. 65 ฿38,888 ฿38,888 ฿38,888 ฿0

27 ก.ย. 65 - 2 ต.ค. 65 ฿38,888 ฿38,888 ฿38,888 ฿0

28 ก.ย. 65 - 3 ต.ค. 65 ฿38,888 ฿38,888 ฿38,888 ฿0



วันท่ี 1 ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ - มหานครโตเกียว - วัดเซนโซจิ /
อาซากุสะ - ประตูฟาคํารณ - ถนนนาคามิเสะ หรือ ถนนนากามิ
เซะ - โตเกียวสกายทรี - ยานชินจูกุ - หมูบานโอชิโนะฮัคไค -
บุฟเฟตปูยักษ - ออนเซน

กําหนดการทั้งหมด

บริการอาหารรอน พรอมเครื่องด่ืม บนเครื่อง

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

19.00 น. พรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผูโดยสารขาออก เคานเตอร C สายการบินไทย มีเจาหนาท่ีของบริษัทคอย
ตอนรับทาน

22.10 น. ออกเดินทางสู สนามบินนาริตะ ณ ประเทศญ่ีป ุน โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG640 (บริการอาหารรอน
พรอมเครื่องด่ืม บนเครื่อง)

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

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

นําทานเดินทางสู เมืองโตเกียว

นําทานนมัสการเจาแมกวนอิมทองคํา ณ วัดอาซากุสะ ASAKUSA TEMPLE วัดท่ีไดชื่อวาเป็นวัดท่ีมีความศักดิส์ิทธิ ์และ
ไดรับความเคารพนับถือมากท่ีสุดแหงหน่ึงในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองคเจาแมกวนอิมทองคําท่ีศักดิส์ิทธิ ์ขนาด 5.5
เซนติเมตร ซ่ึงมักจะมีผูคนมากราบไหวขอพรเพ่ือความเป็นสิริมงคลตลอดท้ังปี

ภายในวัดยังเป็นท่ีตั้งของโคมไฟยักษท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในโลกดวยความสูง 4.5 เมตร ซ่ึงแขวนหอยอยู ณ ประตูทางเขาท่ีอยู
ดานหนาสุดของวัด ท่ีมีชื่อวา “ประตูฟาคํารณ”

่ ่ ่ ่ ้ ่



ถนนจากประตูเขาสูตัววิหารท่ีประดิษฐานเจาแมกวนอิมทองคํา มีชื่อวา ถนนนากามิเซะ ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของรานคาขายของท่ี
ระลึกพ้ืนเมืองตางๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเลน รองเทา พวงกุญแจท่ีระลึก ฯลฯ ใหทุกทานไดเลือกซ้ือเป็นของฝาก
ของท่ีระลึกอิสระ

ทานสามารถเดินไปถายรูปคูกับหอคอยท่ีสูงท่ีสุดในโลก แลนดมารกแหงใหมของกรุงโตเกียว ณ ริมแมน้ําสุมิดะ หอคอยโต
เกียวสกาย ทรี TOKYO SKY TREE (ไมรวมคาขึ้นหอคอย) หอสงสัญญาณโทรคมนาคมท่ีสูงท่ีสุดในโลก ทิวทัศนของหอคอย
โตเกียวสกายทรี ท่ีบรรจุเทคโนโลยีแนวหนาสุดสามารถมองเห็นไดจากละแวกวัดอาซะกุซาท่ีเต็มไปดวยกล่ินอายแบบเมืองเกา
ของเอะโดะ

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานสู ยานชอปป้ิงชินจุกุ SHINJUKU ใหทานอิสระและเพลิดเพลินกับการชอปป้ิงสินคามากมายและ เครื่องใช ไฟฟา
กลองถายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเลนเกมส หรือสินคาท่ีจะเอาใจคุณผูหญิงดวย กระเปา รองเทา เสื้อผา แบรนดเนม เสื้อผา
แฟชั่นสําหรับวัยรุน เครื่องสําอางย่ีหอดังของญ่ีป ุนไมวาจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอ่ืนๆ อีกมากมาย

จากนั้นเดินทางสู หมูบานโอชิโนะฮักไก OSHINO HAKKAI ในชวงฤดูใบไมเปล่ียนสีเป็นจุดทองเท่ียวสําคัญอีกสถานท่ี
หน่ึง โดยมีวิวภูเขาไฟฟูจิสีขาวตัดกับพ้ืนหลังสีฟา และใบไมเปล่ียนสี สีเหลือง แดง สม เป็นภาพท่ีสวยงามมาก โอชิโนะฮักไกเป็น
หมูบานเล็กๆ ประกอบดวยบอน้ํา 8 บอในโอชิโนะ ตั้งอยูระหวางทะเลสาบคาวากูจิโกะ กับทะเลสาบยามานาคาโกะ

บอน้ําท้ัง 8 น้ีเป็นน้ําจากหิมะท่ีละลายในชวงฤดูรอน ท่ีไหลมาจากทางลาดใกลๆภูเขาไฟฟูจิผานหินลาวาท่ีมีรูพรุนอายุกวา 80
ปี ทําใหน้ําใสสะอาดเป็นพิเศษ นอกจากน้ียังมีรานอาหาร รานจําหนายของท่ีระลึก และซุมรอบๆบอ ท่ีขายท้ังผัก ขนมหวาน ผัก
ดอง งานฝีมือ และผลิตภัณฑทองถิ่นอ่ืนๆ อิสระใหทานไดเพลิดเพลินกับการถายรูปและซ้ือของท่ีระลึกตาม

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม เมนู บุฟเฟตขาปูยักษ

พักท่ี FUJI SAN RESORT HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน

จากนั้นใหทานไดผอนคลายกับการ แชน้ําแรออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อวาถาไดแชน้ําแรแลว จะทําใหผิวพรรณสวยงามและชวย
ใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

ทาอากาศยานนาริตะ

โตเกียว

วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ)

 เชา

เป็นทาอากาศยานนานาชาติหลักของประเทศญ่ีป ุน และเป็นจุดเชื่อมตอของการเดินทาง
ระหวางทวีปเอเชียและอเมริกา ตั้งอยูท่ีเมืองนาริตะ สามารถรองรับผูโดยสารท่ีเดินทางไป
มาโตเกียว โยโกฮามา และจังหวัดใกลเคียงไดกวา 35 ลานคนตอปี และเป็นสนามบินท่ี
รองรับเท่ียวบินสําหรับผูโดยสารมากเป็นอันดับ 2 ของญ่ีป ุน (รองจากสนามบินฮาเนดะ
โตเกียว) โดยสามารถรองรับสายการบินระหวางประเทศไดกวา 65 สายการบิน

กรุงโตเกียว เป็นเมืองหลวงของประเทศญ่ีป ุน โตเกียวเคยถูกเรียกวาเอโดะ ซ่ึงแปลวาปาก
แมน้ํา เมื่อกลายเป็นเมืองหลวงของญ่ีป ุนในปี 1868 ก็ถูกเปล่ียนชื่อเป็นโตเกียว ซ่ึงแปล
วาเมืองหลวงทางตะวันออก

มีชื่ออยางเป็นทางการวาวัดเซนโซ หรือเซนโซจิ แตนิยมเรียกวาวัดอาซากุสะเน่ืองจากตั้ง
อยูในยานอาซากุสะน่ันเอง เป็นวัดในศาสนาพุทธ สัญลักษณของวัดน้ีท่ีคนนิยมมาถาย
รูปกันก็คือ โคมไฟสีแดงขนาดใหญ



ประตูฟาคํารณ

ถนนนาคามิเสะ

โตเกียวสกายทรี

ประตูทางเขาท่ีอยูดานหนาสุดของวัดอาซากุสะ และมีโคมไฟสีแดงขนาดใหญแขวนอยู เป็น
สัญลักษณของวัด

เป็นถนนคนเดินท่ีอยูติดกับวัดอาซากุสะ วัดเกาแกท่ีมีชื่อเสียงของญ่ีป ุน ถนนเสนน้ีมี
รานคามากมายตลอดความยาวท้ัง 250 เมตร ไมนับรานคาท่ีอยูในซอยแยกยอยไปอีก
ทําใหตลอดท้ังปีจะมีนักทองเท่ียวแวะเวียนมาหาซ้ือของฝากอยางไมขาดสาย

เป็นหอท่ีเพ่ิงสรางขึ้นมาใหมและยังเป็นเหมือนแลนดมารคของโตเกียว ตั้งอยูใจกลางของ
Sumida City Ward ไมไกลจาก วัดอาซากุสะ มีความสูงถึง 634 เมตร บริเวณรอบๆเป็น
แหลงชอปป้ิงขนาดใหญ รวมท้ังมีอควอเรียมอยูในนั้น

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ยานชินจูกุ

หมูบานโอชิโนะฮัคไค

 บาย

ท่ีน่ีเป็นแหลงบันเทิงและแหลงชอปป้ิงขนาดใหญ เป็นศูนยรวมแฟชั่นเกๆ เทหๆ ของ
เหลาบรรดาแฟชั่นนิสตา มีสถานีรถไฟชินจูกุท่ีเป็นเหมือนศูนยกลางของยานน้ี ซ่ึงเป็น
หน่ึงในสถานีท่ีคึกคักท่ีสุดในญ่ีป ุน เป็นยานท่ีเต็มไปดวยหางสรรพสินคา, รานเครื่องใช
ไฟฟาขนาดใหญอยาง Big Camera และยานบันเทิงยามราตรีท่ีใหญท่ีสุดในญ่ีป ุน

เป็นหมูบานเล็กๆ ในละแวกทะเลสาบท้ัง 5 ของภูเขาไฟฟูจิ อยูระหวาง ทะเลสาป
Kawaguchiko และ Yamanakako โอชิโนะ ฮัคไคมีบอน้ําท้ังหมด 8 บอ เกิดจากการ
หลอมละลายของหิมะและไหลลงมาจากภูเขาไฟฟูจิ ซึมผานชั้นของลาวาท่ีเป็นรูพรุน ใช
เวลานานถึง 80 ปี ทําใหน้ําในบอท่ีหมูบานน้ีใสมาก บอน้ําพุธรรมชาติท้ัง 8 บอ มีความ
เชื่อกันวาเป็นบอน้ําศักดิส์ิทธิ ์ดังนั้นคนมักจะมาขอพรกัน แตละบอก็จะมีความศักดิส์ิทธิ
ท่ีแตกตางกันไป เชน เรื่องสุขภาพ คูครอง ฯลฯ

บุฟเฟตขาปูยักษ คํ่า

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต พรอมปูยักษ ท่ีมีรสชาติอรอยท่ีสุดใหทุกทานไดอ่ิมอรอยกันแบบ
ไมอ้ัน



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 ภูเขาไฟฟูจิ - เทศกาลสมุนไพรและทุงดอกลาเวนเดอร - ทะเลสาบ
ปลาไหลฮามานะ - นาโกยา - ยานซาคาเอะ

เวลาท่ีญ่ีป ุน เร็วกวาเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา

สําคัญมาก!! ประเทศญ่ีป ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝืนมีโทษปรับและ
จับ

หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (ไมรวมคาขึ้นหอคอย)

ออนเซ็น

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู บุฟเฟตขาปูยักษ

 FUJI SAN RESORT HOTEL หรือเทียบเทา

การแชน้ําแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซ่ึงสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม ซ่ึงจะแยกสระชายและหญิง การแช
น้ําแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู ภูเขาไฟฟูจิ Mt.Fuji 5th ท่ีมีความสูงเหนือจากระดับน้ําทะเล 3,776 เมตร ภูเขาท่ีมีชื่อเสียงเป็นท่ีรูจักไป
ท่ัวโลกในเรื่องความสวยงามท่ีธรรมชาติไดมอบมาใหอยางลงตัว และยังถือวาเป็นสัญลักษณหน่ึงของประเทศญ่ีป ุน ท้ังยังเป็นจุด
มุงหมายของนักทองเท่ียวตางชาติท่ีมาเยือนญ่ีป ุนตลอดทุกฤดูกาล

นําทานขึ้นสู ชั้นท่ี 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขอสงวนสิทธิไ์มขึ้น ในกรณีท่ีอากาศไมเอ้ืออํานวย หรือ ทางขึ้นปิด) ท่ีทุกทานจะได
เห็นถึงความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และสัมผัสกับความหนาวเย็น ใหทุกทานไดถายภาพความประทับ
ใจเก็บไว และเลือกซ้ือสินคาของท่ีระลึกซ่ึงเป็นสัญลักษณรูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศไดอีกดวย **สําหรับผูท่ีเลือก
เดินทางวันท่ี 05 ถึง 26 มีนาคม 2562**

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู เทศกาลสมุนไพรและทุงดอกลาเวนเดอร (Fujikawaguchiko Herb Festival) ทุงดอกไมสีมวง ณ
สวนยากิซะกิและสวนโออิชิ สวนสวยท่ีเต็มไปดวยดอกลาเวนเดอรเต็มทองทุงกวาง โดยมีฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิและทะเลสาบ
สีน้ําเงินเขมตัดกันพอดีกับทุงลาเวนเดอรสีมวงเขมสวยงาม

ไฮไลท!!! ของงานเทศกาลประจําเมืองอยาง งานเทศกาลสมุนไพรหลากชนิดท่ีถือเป็นของขึ้นชื่อประจําเมือง ภายในงาน
เทศกาลจะมีบูธจําหนายผลิตภัณฑมากมายท่ีทําจากสมุนไพรนานาชนิด รวมไปถึงชาหอมๆ ใหไดชิมกันอยางเต็มท่ี นอกจากน้ี
ยังมีการประกวดจัดสวนสวยและการแสดงดนตรีกลางแจงดวย อิสระใหทานไดสัมผัสและเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
(ดอกลาเวนเดอรจะบานหรือไมนั้น ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพอากาศ สงวนสิทธิห์ากชวงวันเดินทางลาเวนเดอรไมมีแลว ไกดสามารถ
ปรับโปรแกรมไดโดยไมตองแจงลวงหนา)

นําทานเดินทางสู ทะเลสาบฮามานาโกะ LAKE HAMANA หรือ ทะเลสาบปลาไหล เป็นทะเลสาบขนาดใหญริมชายฝ่ัง
แปซิฟิค ทิศตะวันตกของจังหวัดชิซุโอกะ แตเดิมเป็นทะเลสาบน้ําจืดท่ีแยกออกมาจากมหาสมุทร ตอมาเกิดแผนดินไหวในปี
1498 ทําใหน้ําจืดเปล่ียนเป็นน้ําเค็มในท่ีสุด สาเหตุท่ีชื่อวาทะเลสาปปลาไหล เน่ืองจากบริเวณน้ีจะเป็นบริเวณท่ีมีการจับปลาไหล
ไดมากเป็นอันดับตน ๆ ของประเทศญ่ีป ุน โดยสถานท่ีแหงน้ีจะเป็นจุดชมวิวและเป็นท่ีพักจอดรถ มีรานคาและผลิตภัณฑเกี่ยว
กับปลาไหลใหเลือกซ้ือเป็นของท่ีระลึก

นําทานสู นาโกยา NAGOYA เป็นตัวเมืองของจังหวัดไอจิ (Aichi) มีประชากรอาศัยอยูมากกวา 2 ลานคน เป็นเมืองศูนย
รวมการคาและการคมนาคมท่ีสําคัญแหงหน่ึงของญ่ีป ุน

นําทานสู ยานซาคาเอะ SAKAE เป็นยานธุรกิจการคา มีหางสรรพสินคามัตสึซาคายะ หรือ เมืองใตดิน (central park) ท่ี
เต็มไปดวยรานตางๆ เชน รานเสื้อผาแฟชั่น, รานของใชกระจุกกระจิก, รานซาลอนความงาม เป็นตน ท่ีน่ีกินบริเวณตั้งแต



สถานีซาคาเอะไปจนถึงสถานีฮิซายะโอโดริ

ค่ํา

อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พักท่ี NAGOYA SAKAE TOKYU REI HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน

ภูเขาไฟฟูจิ
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นภูเขาท่ีสูงท่ีสุดในญ่ีป ุน รอบๆ ภูเขาเต็มไปดวยธรรชาติอันงดงาม ภูเขาไฟฟูจิมีอิทธิพล
ตอศิลปะวัฒนธรรมของญ่ีป ุนมาตั้งแตสมัยโบราณ เรียกไดวาภูเขาไฟฟูจิน้ีถือเป็นหัวใจ
สําคัญท่ีเป็นสัญลักษณหน่ึงของความเป็นญ่ีป ุน การเดินทางขึ้นภูเขาไฟฟูจินั้นหากใช
พาหนะจะสามารถขึ้นมาไดถึงบริเวณชั้น 5 ซ่ึงมีความสูงประมาณ 2,300 เมตรเหนือ
ระดับน้ําทะเล ตรงชั้น 5 น้ีจะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน ท่ีสวยงามของทะเลสาบท้ัง 5 ท่ี
ลอมภูเขาไฟได

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

เทศกาลสมุนไพรและทุงดอกลาเวนเดอร

ทะเลสาบปลาไหลฮามานะ

นาโกยา

ยานซาคาเอะ

 บาย

เทศกาลสมุนไพรและทุงดอกลาเวนเดอร (Fujikawaguchiko Herb Festival) ทุง
ดอกไมสีมวง ณ สวนยากิซะกิและสวนโออิชิ สวนสวยท่ีเต็มไปดวยดอกลาเวนเดอรเต็ม
ทองทุงกวาง โดยมีฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิและทะเลสาบสีน้ําเงินเขมตัดกันพอดีกับทุง
ลาเวนเดอรสีมวงเขมสวยงาม!!! ไฮไลทของงานเทศกาลประจําเมืองอยาง งานเทศกาล
สมุนไพรหลากชนิดท่ีถือเป็นของขึ้นชื่อประจําเมือง ภายในงานเทศกาลจะมีบูธจําหนาย
ผลิตภัณฑมากมายท่ีทําจากสมุนไพรนานาชนิด รวมไปถึงชาหอมๆ ใหไดชิมกันอยางเต็ม
ท่ี นอกจากน้ี ยังมีการประกวดจัดสวนสวยและการแสดงดนตรีกลางแจงดวย

เป็นแหลงเพาะพันธุปลาไหลท่ีใหญท่ีสุดในญ่ีป ุน เป็นอูน้ําท่ีสําคัญในการผลิตปลาไหลสู
ตลาดประเทศ เน่ืองจากชาวญ่ีป ุนชอบทานปลาไหลมาก

เป็นเมืองท่ีใหญท่ีสุดในเขตชูบูของญ่ีป ุน ชื่อเมืองนั้นคาดเดาวาจะผันมาจากคําวา นาโกยา
กะซ่ึงแปลวาสงบสุข

เป็นยานการคาในเมืองนาโกยา ซ่ึงมีท้ังรานคา และรานอาหารมากมายใหผูทองเท่ียวได
เลือกชอปและชิมตามใจ



 หมายเหตุ

วันท่ี 4 เกียวโต - ชุดกิโมโน - ศาลเจาเฮยอัน - พิธีชงชาญี่ปุน - วัดคิน
คาคุจิ - วัดคิโยมิสึ - ถนนกิออน

ชั้นท่ี 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขอสงวนสิทธิไ์มขึ้น ในกรณีท่ีอากาศไมเอ้ืออํานวย หรือ ทางขึ้นปิด) **สําหรับผูท่ีเลือกเดินทางวันท่ี
05 ถึง 26 มีนาคม 2562**

ดอกลาเวนเดอรจะบานหรือไมนั้น ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพอากาศ สงวนสิทธิห์ากชวงวันเดินทางลาเวนเดอรไมมีแลว ไกด
สามารถปรับโปรแกรมไดโดยไมตองแจงลวงหนา

อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

 คํ่า  NAGOYA SAKAE TOKYU REI HOTEL หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

นําทาน เปล่ียนเครื่องแตงกายดวยชุดกิโมโน ชุดประจําชาติญ่ีป ุน พิเศษ!!! ทานสามารถแตงกายดวยชุดกิโมโนพรอมถายรูป
สวยๆ และสําหรับสุภาพสตรี ฟรี!!! ชุดยูคาตะ ท่ีทางบริษัทมอบใหเพ่ือเป็นของท่ีระลึกจากทางบริษัท

นําทานสู ศาลเจาเฮอัน HEIAN SHRINE ศาลเจาแหงน้ีนั้นถูกสรางขึ้นเพ่ือใหระลึกถึงจักรพรรดิคามมุและจักรพรรดิโ์คเมอิ
ผูท่ีมีความสําคัญตอเมืองเกียวโตอยางมาก เน่ืองจากเป็นจักรพรรดิองคแรกและองคสุดทายของเกียวโต โดดเดนดวย
สถาปัตยกรรมในยุคเฮอัน โดยเฉพาะเสาและประคูโทริอิยักษสีแดงท่ีตั้งอยูดานหนาของวัด มีสีแดงสดใสมองเห็นมาแตไกล

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

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู ปราสาททอง วัดคินคะคุจิ KINKAKUJI เดิมสรางขึ้นเพ่ือใชเป็นบานพักของทานโชกุนอาชิกากา โยชิมิสุ
และทานมีความตั้งใจยกบานพักแหงน้ีใหเป็นวัดนิกายเซนภายหลังจากท่ีทานเสียชีวิต คนไทยนิยมเรียกกันวา วัดทอง เน่ืองจาก
ท่ีวัดน้ีจะมีอาคารหลักเป็นสีทองเกือบท้ังหลังตั้งโดดเดนอยูกลางน้ํา ทําใหเกิดเป็นเงาสะทอนกับพ้ืนน้ําเบื้องหนา จนเกิดเป็นภาพ
ท่ีสวยงามเป็นอีกสัญลักษณหน่ึงของเมืองเกียวโต

นําทานเดินทางสู วัดคิโยะมิซุ KIYOMIZU DERA หรือ วัดน้ําใส เป็นวัดท่ีดังท่ีสุดในญ่ีป ุน เน่ืองจากการท่ีวัดมี
สถาปัตยกรรมโบราณท่ีงดงามชวนตะลึงจนยูเนสโกไดบันทึกใหวัดแหงน้ีขึ้นเป็นมรดกโลก (UNESCO world heritage sites)
วัดแหงน้ีนั้นไดถูกสรางขึ้นปี ค.ศ. 780 แลวไดมีน้ําท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากน้ําตกโอโตวะ (Otowa Waterfall) ไหลผาน
ตัววัด

ไฮไลท!!! อาคารไมขนาดใหญ ท่ีสรางโดยไมมีการใชตะปูใดๆท้ังสิ้น ถือวาเป็นภูมิปัญญาของคนโบราณ เสาของอาคารมีความ
สูงถึง 13 เมตรจากพ้ืนดิน และโถงอาคารถูกสรางใหย่ืนออกไปภายนอกทําใหบริเวณน้ีเป็นจุดชมวิวท่ีสวยงาม มองเห็นเมืองเกีย
วโตในฤดูตางๆ และเป็นจุดชมซากุระและชมใบไมแดงท่ีขึ้นชื่อของเกียวโตอีกดวย

นําทานเดินทางสู ยานกิอน GION อิสระใหทานเดินชอปป้ิงพรอมสัมผัสวัฒนธรรมด้ังเดิมของคนญ่ีป ุนอยางเกอิชาไวดวย
ในบางโอกาส ทานสามารถเห็นเกอิชาเดินไปๆมาๆในบริเวณน้ีได ถนนเสนหลักจะเต็มไปดวยรานคา รานด่ืมชาและรานอาหาร
ทองถิ่นเยอะยากมาย

ค่ํา

อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พักท่ี URBAN HOTEL KYOTO NIJO PREMIUM หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



เกียวโต

ชุดกิโมโน

ศาลเจาเฮยอัน

พิธีชงชาญี่ปุน

เป็นเมืองหลวงเกาของญ่ีป ุน เป็นศูนยรวมวัฒนธรรมและประวัติศาสตรของญ่ีป ุนและชื่อ
นั้นไดมาจากเมืองฉางอานของจีน

เป็นชุดประจําชาติท่ีชาวญ่ีป ุนจะสวมชุดกิโมโนในโอกาสสําคัญบางโอกาส คือ พิธีบรรลุ
นิติภาวะ, งานแตงงาน และพิธีเขาศึกษาในสถาบันการศึกษาเทานั้น นอกจากนั้นสวน
ใหญจะเป็นผูหญิงท่ีนิยมใสกิโมโนไปในพิธี แตโดยท่ัวไปแลวมักใสชุดเชนเดียวกับชาว
ยุโรปท่ัวไป ซ่ึงชุดตางๆ เหลาน้ีถูกนําเขาท่ีญ่ีป ุนตั้งแตยุคสมัยเมจิ เป็นเสื้อผาท่ีตัดเป็นเสน
ตรงเย็บจากผารูปสี่เหล่ียมผืนผาไมวาจะเป็นคนสูง - เตี้ย - อวน - ผอม สามารถใสชุด
กิโมโนไดสบายไดสบาย ซ่ึงสิ่งน้ีถือวาเป็นขอดีของกิโมโนเพราะตัดเพียงขนาดเดียว
สามารถนํามาใสไดหมาะสมกับรูปรางคนใสไดท้ังหมด

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

วัดคิโยมิสึ

 บาย

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

วัดคิโยมิสึ หรือ “วัดน้ําใส” วัดเกาแกบนเนินเขาท่ีมีอายุเกาแกกวาตัวเมืองเกียวโต เป็นวัด
ท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุด นิยมเดินทางมาเพ่ือสักการะและขอพรจากองคพระโพธิสัตวเจาแมกวน
อิม 11 พักตร 1000 กร ซ่ึงเป็นพระประธานของวัด ตัววัดกอสรางดวยไมเกือบท้ังหมด
แตท่ีนาสนใจ คือ เสาท่ีค้ํายันระเบียงวัดขนาดใหญ ประกอบไปดวยเสาไมจํานวนรอยกวา
ตน สูงจากพ้ืน 12 เมตร โดยไมใชตะปูแมแตตัวเดียว โดยใชวิธีเขาล่ิมดวยภูมิปัญญาของ
ชาวญ่ีป ุนโบราณ



วันท่ี 5 หุบเขามิโนะ - น้ําตกมิโนะ - นารา - วัดโทไดจิ - หลวงพอโต ไดบุ
ทสึ นารา - ยานชินไซบาชิ

 หมายเหตุ อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

ถนนกิออน
เป็นยานถนนท่ีมีอาคารบานเรือนจะเป็นอาคารไมแบบด้ังเดิม แตละหลังจะขนาดไมใหญ
ความกวางประมาณ 5-6 เมตรเทานั้น รานอาหารและรานชาโดยมากท่ีอยูในเสนน้ี ราคา
คอนขางสูงเน่ืองจากในระหวางท่ีรับประทานอาหารนั้น จะมีการแสดงโชวศิลปะของญ่ีป ุน
อยางเชน การรายรําและการชงชาจากเกอิโกะและไมโกะ นอกจากน้ียังมีดนตรีและเพลง
ญ่ีป ุนดังเดิมบรรเลงใหฟังอีกดวย

 คํ่า  URBAN HOTEL KYOTO NIJO PREMIUM หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเท่ียวชม หุบเขามิโนะ Minoh park หรือ มิโนะโอะ Mino-o

นําทานชม น้ําตกมิโนะ MINOH WATER FALL ท่ีตั้งตระหงานดวยความกวาง 5 เมตร และสูง 33 เมตรลงไปเป็นหุบเขา
ซ่ึงทอดลัดเลาะไปตามแนวปา มีพรรณไมราว 980 ชนิด แมลงกวา 3,000 ชนิดอาศัยอยู อิสระใหทานชมความงามตามอัธยาศัย

จากนั้นเดินทางสู เมืองนารา NARA เป็นเมืองหลวงของญ่ีป ุนตั้งแตชวงเริ่มแรกของราชวงศยามาโต (300-600) เมืองหลวง
เกาแกแหงน้ีมีวัดและศาลเจามากมายซ่ึงบางแหงไดรับการจดทะเบียนเป็นมรกดโลก

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานสู วัดโทไดจิ TODAIJI วัดหลวงพอโตแหงเมืองนารา หรือ ไดบุทสึ DAIBUTSU OF NARA เป็นหน่ึงในวัดท่ีมีชื่อ
เสียงมากท่ีสุดและมีความสําคัญทางประวัติศาสตรของประเทศญ่ีป ุน ถูกสรางขึ้นในปี 752 เป็นเหมือนศูนยกลางของวัดท้ังหมด
ในประเทศและมีอิทธิพลเป็นอยางมากในยุคนั้น เพ่ือลดบทบาทและอิทธิพลของวัดตอรัฐบาลลง จึงไดมีการยายเมืองหลวงจาก
นาราไปยังนากาโอกะในปี 784

ภายในเป็นท่ีประดิษฐานของ หลวงพอโตหรือ ไดบุทสึเดน ซ่ึงมีขนาดใหญท่ีสุดในญ่ีป ุน มีความสูงถึง 15 เมตร อีกจุดท่ีนา
สนใจและเป็นท่ีนิยมอยางมากก็คือ เสาไมยักษ ซ่ึงฐานขนาดรอบเสาน้ีมีขนาดเทากันรูจมูกของหลวงพอโต และดานลางของเสาร
จะเป็นชองขนาดไมใหญมาก มีความเชื่อวาหากใครสามารถรอดผานชองน้ีไปไดก็จะสามารถตรัสรูไดในชาติหนา

นําทานชอปป้ิงกันตอยาน ชินไซบาชิ SHINSAIBASHI บริเวณแหลงชอปป้ิงแหงน้ีมีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไป
ดวยรานคาปลีก รานแฟรนไชส รานเครื่องสําอางค รานรองเทา กระเปานาฬิกา รานกาแฟ รานอาหาร รานขนม รานเสื้อผาสตรีท
แบรนดท้ังญ่ีป ุนและตางประเทศ เชน Zara H&M Beans ABC Mart เป็นตน เรียกวามีทุกอยางท่ีตองการรวมกันอยูบริเวณ
น้ี

ค่ํา

อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พักท่ี RECO MIKUNI HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



่

หุบเขามิโนะ

นํ้าตกมิโนะ

นารา

หุบเขามิโนะ (Minoh park) หรือ หรือ มิโนะโอะ (Mino-o) เป็นวนอุทยานหและภูเขาชื่อ
ดังประจําเมืองโอซากา สถานท่ีแหงน้ีใชเวลาเดินประมาณ 45 นาที ะหวางทางจะเต็มไป
ดวยรานคา และวัดตางๆ ขางในยังมีน้ําตกท่ีตั้งตระหงานดวยความกวาง 5 เมตร และสูง
33 เมตรลงไปเป็นหุบเขาซ่ึงทอดทางน้ําไหลลัดเลาะไปตามแนวปา

น้ําตกมิโนะ Minoo Waterfall เป็นน้ําตกท่ีตั้งตระหงานดวยความกวาง 5 เมตร และสูง
33 เมตรลงไปเป็นหุบเขาซ่ึงทอดลัดเลาะไปตามแนวปา มีพรรณไมราว 980 ชนิด แมลง
กวา 3,000 ชนิดอาศัย

เมืองนารา เป็นเมืองท่ีอยูทางทิศตะวันออกของเมืองโอซากา มีกวางเป็นสัญลักษณของ
เมืองนารา เน่ืองจากชาวนารามีความเชื่อวากวางเป็นสัตวรับใชเทพเจา ปัจจุบันเมืองนารามี
กวางเดินอยูอยางอิสระท้ังเมือง ไมวาจะเป็นศาลเจา วัด หรือตามทองถนนก็ตาม

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

วัดโทไดจิ

หลวงพอโต ไดบุทสึ นารา

ยานชินไซบาชิ

 บาย

เป็นวัดหลวงพอโตไดบุทสึแหงเมืองนาราท่ีใหญท่ีสุดในญ่ีป ุน เป็นหน่ึงในวัดท่ีมีชื่อเสียง
มากท่ีสุด ท้ังยังมีความสําคัญทางศาสนาของญ่ีป ุน นอกจากน้ีท่ีน่ีเป็นเหมือนศูนยกลาง
ของวัดท้ังหมดในประเทศ มีจุดเดนคือตัวอาคารหลักของวัดเป็นอาคารไมท่ีเรียกไดวาใหญ
ท่ีสุดในโลก

เป็นองคหลวงพอโตท่ีประดิษฐานอยูในวัดโทไดจิ อดีตศิลปกรรมอันรุงโรจนของตระกูลฟูจิ
วาระ ผูปกครองญ่ีป ุนในยุคแรก หลวงพอโตไดบุทสึองคน้ี เป็นพระคูบานคูเมืองมากวา
1,200 ปี ซ่ึงทําจากทองสัมฤทธิข์นาดมหึมาภายในโบสถไมโบราณ

เป็นยานชอปป้ิงท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในโอซากา ยานดังท่ีเป็นสวรรคของนักชอป นักกิน ถนน
สายทอดยาวกวา 600 เมตร สองขางทางเรียงรายดวยสินคาหลากหลาย ของใช ของกิน
เครื่องใชไฟฟา ฯลฯ

 คํ่า  RECO MIKUNI HOTEL หรือเทียบเทา



วันท่ี 6 ปราสาทโอซากา - EXPO CITY - อิออนมอลล โอซากา - ทา
อากาศยานนานาชาติคันไซ - ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู ปราสาทโอซากา Osaka Castle (ดานนอก) เป็นหน่ึงในแลนดมารคสําคัญของเมืองโอซากา หอคอย
ปราสาทจะมีอยูดวยกันท้ังหมด 8 ชั้น ตัวปราสาทถูกลอมรอบดวยกําแพงหินคอนกรีต, คูน้ํา และสวนนิชิโนมารุซ่ึงอยูทางปอมตะ
วักตก มีตนซากุระกวา 600 ตน ในชวงเดือนเมษายนจึงเป็นแหลงชมซากุระท่ีโดงดังเพราะฉากดานหลังของสวนแหงน้ีจะมอง
เห็นภาพปราสาทโอซากาท่ีสวยงามเป็นอยางย่ิง

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานชอปป้ิงกันตอ ณ เอ็กซโปซิตี้ EXPO CITY ศูนยรวมความบันเทิงท่ีย่ิงใหญท่ีสุดแหงหน่ึงของประเทศญ่ีป ุน เอ็กซโป
ซิตี้เป็นสวนหน่ึงของสวนสาธารณะท่ีสรางขึ้นเพ่ือระลึกถึงงานเวิลดเอ็กซโป ท่ีจัดขึ้นเมื่อปี 1970 ตั้งอยูในเมืองซุอิตะ จังหวัดโอ
ซากา มีเน้ือท่ีท้ังหมดราว ๆ 172,000 ตารางเมตร

อิสระใหทานเพลิดเพลินกับกิจกรรมตางๆ ท้ังชอปป้ิง กินขาว หรือแมแตถายรูปไดตามอัธยาศัย ภายในพ้ืนท่ีแหงน้ีมีแหลง
ความบันเทิงมากมาย ภายใตคอนเซ็ปต fusing the enjoyment of playing, learning, and discovering เอ็กซโปซิตี้ ได
แบงออกเป็น โซนใหญๆ 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 ซ่ึงเป็นภาพยนตรการตูนอันโดงดัง

นําทานชอปป้ิง หางอิออน AEON MALL อยูไมไกลจากสนามบินคันไซ จากจุดน้ีสามารถมองเห็นทิวทัศนของอาวโอซากา
ภายในประกอบดวย รานอาหาร 43 รานและรานสินคาแบรนเนมดตางๆ อีกกวา 86 ราน อิสระใหทานเลือกซ้ือของฝาก ของท่ี
ระลึกตามอัธยาศัย

จากนั้นไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู สนามบินคันไซ เมืองโอซากา

17.35 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย THAI AIRWAYS เท่ียวบินท่ี TG673 (บริการอาหารรอน พรอม
เครื่องด่ืม บนเครื่อง)

ค่ํา

21.25 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ

ปราสาทโอซากา
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เรียกอีกอยางวา โอซากาโจ เป็นปราสาทท่ีถือเป็นสัญลักษณของเมืองโอซากา และเป็นสิ่ง
ปลูกสรางท่ีมีคุณคาทางวัฒนธรรมของญ่ีป ุน ถูกสรางขึ้นแทนท่ีวัดอิชิยามา ฮอนกันจิ ชั้น
บนสุด สามารถชมวิวเมืองโอซากาไดท้ังเมือง



 หมายเหตุ บริการอาหารรอน พรอมเครื่องด่ืม บนเครื่อง

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

เอ็กซโป ซิต้ี

อิออนมอลลโอซากา

ทาอากาศยานคันไซ

 บาย

เป็นศูนยบันเทิงครบวงจรโดยรวมสวนสนุก,พิพิธภัณฑ,หางสรรพสินคา,ศูนยเรียนรู,ราน
อาหารนานาชาติ รวมกันไวท่ีเดียว ท่ีน่ีจึงเป็นแหลงเท่ียว,กิน,ช็อปป้ิงและเรียนรูขนาด
ใหญท่ีสุดในญ่ีป ุน เอ็กซโปซิตี้เคยเป็นเจาภาพจัดงาน World Expo เมื่อปี 1970 หลังจาก
นั้นพ้ืนท่ีจัดงานไดถูกเปล่ียนเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ พ้ืนท่ีสวนหน่ึงกวา 170,000
ตารางเมตรไดถูกเปล่ียนเป็นศูนยบันเทิงครบวงจรแหงใหมในชื่อวา EXPOCITY ท่ีรวม
ทุกสิ่งทุกอยางไวในพ้ืนท่ีแบบ "วันเดียวเดินไมท่ัว ครั้งเดียวเท่ียวไมเต็มอ่ิม"

เป็นหางสรรพสินคาท่ีนิยมในหมูนักทองเท่ียวชาวตางชาติ เน่ืองจากตั้งอยูใกลกับสนาม
บินนานาชาตินาริตะ ภายในตกแตงในรูปแบบท่ีทันสมัยสไตลญ่ีป ุน มีรานคาท่ีหลาก
หลายมากกวา 150 รานจําหนายสินคาแฟชั่น อาหารสดใหม และอุปกรณภายในบาน

เป็นทาอากาศยานหลักของโอซากา ทาอากาศยานแหงน้ีตั้งหางจากตัวเมืองโอซากา
ประมาณ 50 กิโลเมตร เปิดใชบริการเมื่อปี 1994 มี 2 เทอมินอล โดย เทอมินอล 1 จะ
เป็นสายการบินธรรมดา สวนเทอมินอล 2 จะเป็นสายการบินโลวคอสต

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



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 6 ของการเดินทาง รวมจํานวน 5 ขวด

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

การชําระเงิน
มัดจําทานละ 20,000 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 15วัน 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

Infant เด็กอายุตํ่ากวา 2 ปี ราคา 9,000.-**

ราคาน้ีไมรวมคาทิปไกดทานละ 1,500 บาท/ทริป

สําหรับลูกคาทานท่ีไมเอาตั๋วเครื่องบิน หักคาตั๋วออก 10,000 บาท จากราคาทัวร

ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง 
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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 

ขอมูลเพ่ิมเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน

ในการเดินทางเป็นหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเล่ือนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใช
จายสวนตางท่ีสายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ และการจัดท่ีน่ังของกรุป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูกําหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม
สามารถเขาไปแทรกแซงได และในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว (กรณีตั๋ว REFUND ได) ผูเดิน
ทางตองรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทานั้น 

ขอมูลเพ่ิมเติม เรื่องโรงแรมท่ีพัก

เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว (Single) และหองคู (Twin /
Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple Room) หองพักอาจจะไมติดกัน

กรณีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมาก และหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์ใน
การปรับเปล่ียน หรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องสัมภาระ และคาพนักงานยกกระเปา (Porter)

สําหรับน้ําหนักของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรัม และการเรียกคาระวางน้ําหนัก
เพ่ิมเป็นสิทธิของสายการบินท่ีทานไมอาจปฏิเสธได (ทานตองชําระในสวนท่ีโดนเรียกเก็บเพ่ิม)

สําหรับกระเปาสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหนําขึ้นเครื่องได ตองมีน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวาง+ยาว+สูง ไม
เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 

กรณีท่ีตองมีบินดวยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหตํ่ากวามาตรฐานได ท้ังน้ีขึ้นอยูกับขอ
กําหนดของแตละสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มรับภาระสวนของคาใชจายท่ีสัมภาระน้ําหนักเกิน (ทานตองชําระในสวนท่ี
โดนเรียกเก็บเพ่ิม)

ทางบริษัทฯ ไมรับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเปา และสัมภาระของผูโดยสารทุกกรณี

หมายเหตุ.. (สําคัญมาก!!! ผูโดยสารควรรับทราบ  กอนการเดินทาง)

1. รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณ
ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม
(ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัททัวรฯ) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

2. หากทานยกเลิกทัวร เน่ืองจากเหตุการณความไมสงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย ท้ังๆ
ท่ีสายการบิน หรือในสวนของการบริการทางประเทศท่ีทานเดินทางทองเท่ียว ยังคงใหบริการอยูเป็นปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์
ในการไมคืนคาทัวรท้ังหมด หรือบางสวนใหกับทาน

3. หากในวันเดินทาง สถานท่ีทองเท่ียวใดท่ีไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนคา
ใชจาย เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายไปลวงหนาแลว

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนคาทัวรท้ังหมด หรือบางสวนใหกับทาน ในกรณีดังน้ี
กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมือง หามผูเดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของหามนําเขาประเทศ เอกสารเดินทางไม

ถูกตอง หรือความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสียดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีทางกองตรวจคนเขาเมืองหามเดินทาง

กรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซา อันสืบเน่ืองมาจากตัวผูโดยสารเอง

กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมือง ใหกับชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวท่ีพํานักอยูในประเทศไทย

การยกเลิก
ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน ไดเงินคืนท้ังหมด

ยกเลิกกอนการเดินทาง 29-15 วัน ไดเงินคืน 70 เปอรเซ็นของคาทัวรท้ังหมด

ยกเลิกหลัง 14 วัน ไมไดคาทัวรคืน 

่ ่ ่ ่



กรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาล ท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือกรุปท่ีมีการการันตีคามัดจําท่ีพักโดยตรง หรือโดย
การผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเท่ียวบิน พิเศษเชน EXTRA FLIGHT และ CHARTER
FLIGHT ขอสงวนสิทธิ ์ไมมีการคืนเงินทุกกรณี ท้ังมัดจํา หรือคาทัวรท้ังหมด เน่ืองจากคาตั๋วเป็นการเหมาจายในเท่ียวบินนั้นๆ


