
#13358 ทัวรญ่ีปุน โอซากา เกียวโต 5 วัน 3 คืน ศาลเจาฟูชิมิ
อินาริ ชมธรรมชาติแถบอาราชิยามา บิน XW
ทัวรญี่ปุน โอซากา เกียวโต วัดโทไดจิ สวนกวาง ปราสาทโอซากา หางDonton
Plaza ชินไซบาชิ วันเที่ยวอิสระ อาราชิยามา ปาไผ ถายรูปสะพานโทเง็ตสึเคียว
ศาลเจาเฮอัน พิธีชงชา ศาลเจาฟูชิมิ อินาริ โกเบ ยานโกเบฮารเบอรแลนด



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง    -

2 ทาอากาศยานคันไซ - นารา - วัดโทไดจิ - หลวงพอโต ไดบุทสึ นารา - เกียวโต -
โอซากา - ปราสาทโอซากา - หาง DOTON PLAZA - ยานชินไซบาชิ   

FP HOTELS
GRAND SOUTH-
NAMBA หรือระดับ
ใกลเคียงกัน

3 อิสระทองเที่ยวในโอซากา หรือ เลือกซ้ือทัวรเสริม   

FP HOTELS
GRAND SOUTH-
NAMBA หรือระดับ
ใกลเคียงกัน

4 เกียวโต - อาราชิยามา - สะพานโทเก็ตสึเคียว - ปาไผเทนริวจิ (ปาไผอาราชิยามา)
- ศาลเจาเฮยอัน - พิธีชงชาญ่ีป ุน - ศาลเจาฟูชิมิอินาริ - โกเบ - โกเบฮารเบอร
แลนด

  
N GATE HOTEL
OSAKA หรือระดับ
ใกลเคียง

5 ทาอากาศยานคันไซ - ทาอากาศยานดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

29 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62 ฿15,888 ฿15,888 ฿15,888 ฿8,500

6 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 62 ฿15,888 ฿15,888 ฿15,888 ฿8,500

12 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 ฿15,888 ฿15,888 ฿15,888 ฿8,500

13 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62 ฿15,888 ฿15,888 ฿15,888 ฿8,500

18 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 ฿15,888 ฿15,888 ฿15,888 ฿8,500



วันท่ี 1 ทาอากาศยานดอนเมือง

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานคันไซ - นารา - วัดโทไดจิ - หลวงพอโต ไดบุทสึ
นารา - เกียวโต - โอซากา - ปราสาทโอซากา - หาง DOTON
PLAZA - ยานชินไซบาชิ

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

20.30 น. พรอมกันท่ีทาอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโดยสารระหวางประเทศขาออก ชั้น 3 เคานเตอรสายการบิน NOK
Scoot (XW) เจาหนาท่ีใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกดานเอกสารกอนขึ้นเครื่อง

23.40 น. นําทานเดินทางสูสนามบินคันไซ ประเทศญ่ีป ุน โดยสายการบิน Nok Scoot เท่ียวบินท่ี XW112 (คาทัวรไมรวม
คาอาหารบนเครื่อง บนเครื่องมีจําหนาย/สั่งซ้ือบนเครื่องเทานั้น)

ทาอากาศยานดอนเมือง คํ่า

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

 กิจกรรม เชา

07.10 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ โอซากา (เวลาเร็วกวาเมืองไทย 2 ชั่วโมง) ผานพิธีการ/ตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร
สําคัญ!!! ประเทศญ่ีป ุนไมอนุญาตใหนํา อาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝืนจะมีโทษจับและปรับ
รับกระเปาเรียบรอยและทําภารกิจสวนตัว

จากนั้นนําทานขึ้นรถปรับอากาศเดินทางสูเมืองนารา Nara เป็นเมืองท่ีอยูทางทิศตะวันออกของเมืองโอซาการะยะทาง
ประมาณ 35 กิโลเมตร

จากนั้นนําทานไปชมวัดโทไดจิ Todaiji (ไมรวมคาเขา 550เยน)ความหมายตามตัวอักษรคือ วัดใหญแหงทิศตะวันออก ตั้ง
อยูท่ีเมืองนารา ภูมิภาคคันไซถือเป็นโบราณสถานท่ีมีความเกาแกและสําคัญท่ีสุดแหงหน่ึงของประเทศญ่ีป ุนและยังถือวาเป็นวัดท่ี
มีนักทองเท่ียวมาเยือนมากท่ีสุดในนารา

สิ่งกอสรางท่ีสําคัญของวัดน้ี คือ วิหารไมหลังใหญ ไดบุทสึ ซ่ึงเป็นท่ีประดิษฐานองคหลวงพอโต (ไดบุทสึ) วากันวาเป็นอาคาร
ไมท่ีใหญท่ีสุดในโลก โดยมีความสูง 157 ฟุต ความยาว 187 ฟุต แมวาวิหารไมท่ีเห็นในปัจจุบันน้ีมีขนาดเพียงแค 2 ใน 3 ของ
วิหารหลังเดิมท่ีเคยถูก ไฟไหมไปจากภัยสงคราม แตก็ยังคงมีความย่ิงใหญจนไดรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

่ ่ ่



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

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บุฟเฟต BBQ Buffet Yakiniku

นําทานเดินทางสู โอซากา

เดินทางสู ปราสาทโอซากา เป็นสัญลักษณอันโดดเดนของเมืองโอซากา สรางขึ้นเป็นครั้งแรกบนบริเวณท่ีเคยเป็นวัด Osaka
Hongan-jiเมื่อปี ค.ศ.1583 โดยToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-1598) (ทัวรนําชมและถายรูปบริเวณดานนอก)

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

จากนั้นใหทานไดอิสระชอปป้ิงยานชินไชบาชิ มีท้ังรานคาเกาแก และทันสมัยปะปนกัน มีสินคามากมายท้ังถูกและแพง ท้ัง
สินคาแฟชั่นลาสุด ขนมเคกแสนอรอย จนถึงกลองดิจิตอล คอมพิวเตอร อิสระชอปป้ิงตามอัธยาศัย

ค่ํา

อาหารค่ําอิสระตามอัธยาศัย จากนั้นนําทานเขาท่ีพัก

ท่ีพัก: : FP HOTELS GRAND SOUTH-NAMBA หรือยานคันไซ หรือระดับใกลเคียงกัน

กรณีพักโรงแรมFP Hotel สามารถเดินไปชินเซไก สปา เวิลดและ รานดองกิโฮเตได

ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวันเดินทาง

ทาอากาศยานคันไซ

นารา

วัดโทไดจิ

หลวงพอโต ไดบุทสึ นารา

 เชา

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

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

วัดหลวงพอโตไดบุทสึแหงเมืองนาราท่ีใหญท่ีสุดในญ่ีป ุน เป็นหน่ึงในวัดท่ีมีชื่อเสียงมาก
ท่ีสุด และมีความสําคัญทางศาสนาของญ่ีป ุน เป็นเหมือนศูนยกลางของวัดท้ังหมดใน
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..



 หมายเหตุ คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง บนเครื่องมีจําหนาย/สั่งซ้ือบนเครื่องเทานั้น

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

อาหารค่ําอิสระตามอัธยาศัย

กรณีพักโรงแรมFP Hotel สามารถเดินไปชินเซไก สปา เวิลดและ รานดองกิโฮเตได

ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวันเดินทาง

เกียวโต
เป็นเมืองหลวงเกาของญ่ีป ุน เป็นศูนยรวมวัฒนธรรมและประวัติศาสตรของญ่ีป ุนและชื่อ
นั้นไดมาจากเมืองฉางอานของจีน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร บุฟเฟต BBQ Buffet Yakiniku

โอซากา

ปราสาทโอซากา

หาง DOTON PLAZA

ยานชินไซบาชิ

 บาย

เป็นเมืองใหญอันดับสามของญ่ีป ุน ตั้งอยูริมทะเล ถือวาเป็นประตูเขาออกสูโลกภายนอก
แหงแรก และเป็นเมืองทาและศูนยกลางการทองเท่ียวท่ีสําคัญของภูมิภาคคันไซ

เรียกอีกอยางวา โอซากาโจ เป็นปราสาทท่ีถือเป็นสัญลักษณของเมืองโอซากา และเป็นสิ่ง
ปลูกสรางท่ีมีคุณคาทางวัฒนธรรมของญ่ีป ุน ถูกสรางขึ้นแทนท่ีวัดอิชิยามา ฮอนกันจิ ชั้น
บนสุด สามารถชมวิวเมืองโอซากาไดท้ังเมือง

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

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

 คํ่า  FP HOTELS GRAND SOUTH-NAMBA หรือระดับใกลเคียงกัน



วันท่ี 3 อิสระทองเท่ียวในโอซากา หรือ เลือกซ้ือทัวรเสริม

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก

อิสระใหทานทองเท่ียวตามอัธยาศัยเต็มวันดวยตัวทานเอง(ไกดแนะนําเสนทางให) หรือทานสามารถเลือกซ้ือบัตรเขายูนิเวอร
แซล สตูดิโอ เจแปน

กรณีสั่งซ้ือกับบริษัท ราคาบัตรทานละ 3,000 บาท กรุณาสั่งซ้ือพรอมจองทัวรหรือกอนเดินทาง10วันเทานั้น (ทางบริษัท
จําหนายเฉพาะบัตรสวนสนุกไมรวมคารถไฟในการเดินทาง)

ทางบริษัทขออนุญาตปรับราคาบัตรขึ้นถาเงินเยนมีการปรับขึ้นเรท100เยน=35บาท

ยูนิเวอรแซลสตูดิโอ Universal Studio Japan

รวมสนุกทาทายกับเครื่องเลนหลากหลายชนิดตื่นเตนระทึกใจจากหนังดังท่ีทานชื่นชอบ กับโลกภาพยนตรของฮอลลิวูด เชน
Hollywood Dream The Ride Backdrop ,ลองเรือผจญภัยกับไดโนเสารจากเรื่อง Jurassic Park น่ังเรือเพ่ือพบกับความนา
สะพรึงกลัวเหมือนอยู ในเหตุการณจริงกับ Jaw ใชทุนสรางมหาศาลกวา 1,500 ลานเยน (เฉพาะจอว) และสนุกสนานไปกับ
เครื่องเลนภาคใหมของ Spider-Man ท่ีรอใหทานพิสูจนความมันส พรอมท้ังพบกับโซนตัวการตูนสําหรับเด็กโซน “วันเดอร
แลนด” เป็นโซนสวนสนุกสไตลครอบครัวใหทานไดเพลิดเพลินกับตัวการตูนสุดนารักชื่อดังของญ่ีป ุน Hello Kitty, Snoopy,
Sesame Street หรือเป็นโซนใหม HARRY POTTER ใหทานไดด่ืมด่ํากับบรรยากาศท่ีจําลองมาจากในเรื่องแฮรี่พอรตเตอร
และพบกับโซนใหมลาสุดท่ีจะเปิดในวันท่ี21เมษายน 2560 โซน Minions Park ภายในสวนสนุก Universal หามนําอาหาร
และเครื่องด่ืมเขามาภายในสวนสนุกและสามารถซ้ืออาหารไดจาก ภายในสวนสนุก บริเวณดานนอกตรงทางเขาสวนสนุกคือ
Universal City walk Osaka เป็นพ้ืนท่ีจําหนายสินคาท่ีมีรานอาหารมากมาย

เลือกอิสระเท่ียวเอง ชอปป้ิงอิสระตามอัธยาศัยเต็มวัน (ไมรวมคารถไฟและไมมีรถบัสบริการ)

ดวยการน่ังรถไฟ ทานจะไดสัมผัสประสบการณการเดินทางไปยานตางๆท่ีเป็นไฮไลทของโอซากายานดังท่ีเลือกสรรเป็น
สวรรคของคนชอบ กิน เท่ียว ชอป ไดแก

ยานชินไซบาชิ (Shinsaibashi) เป็นยานชอปป้ิงท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในโอซากา เป็นถนนคนเดินชินไซบาชิยาวประมาณ580
เมตร ตลอดเสนทางจะมีรานคาอยูประมาณ 180 ราน ทางฝ่ังทิศใต ของถนนคนเดินของชินไซบาชิจะมีปายทางเขาแถวปายกูลิ
โกะ

โดทงบุริ (Dotonburi) หน่ึงในสถานบันเทิงยามค่ําคืนท่ีโดงดังของโอซากา แหลงรวมรานอาหารมากมายท่ีเปิดใหบริการ 24
ชั่วโมง ถนนแหงน้ีจะเลียบริมคลองโดทงโบริ และยังมีท้ังรานคา และแหลงบันเทิงอีกมากมาย รวมไปถึงปายนักว่ิงกูลิโกะ (Glico
Running Man s ign) และปูคานิโดราคุ (Kani Doraku crab sign) ท่ีเป็นสัญลักษณของเมืองโอซากาดวย

สวนนัมบะ Namba Parks ออกแบบการสรางใหคลายกับหุบเขา สามารถน่ังพักผอนในสวนแบบธรรมชาติทามกลางภูมิ
ทัศนเมืองใหญ มีหางสรรพสินคากวา 120 ราน รวมท้ังโรงภาพยนตร อัฒจรรย และสวนดาดฟา บนชั้น 6 มีรานอาหารจํานวน
มากเปิดใหบริการ ไมวาจะเป็น อาหารเกาหลี อาหารอิตาเลียน อาหารเวียดนาม และอ่ืนๆ รานคาเปิดเวลา 11:00-21:00 ราน
อาหารเปิดเวลา 11:00-23:00

ยานเด็นเด็น Den Den Town ตั้งอยูในพ้ืนท่ี Nipponbashi เป็นยานขายสินคาอิเล็กทรอนิกส คลายกับยาน Akihabara
ของโตเกียว นอกจากน้ียังมีการตูนมังงะ อนิเมะ และคอสเพลยคาเฟตตางๆรวมอยูท่ีน่ีดวย รานคาเปิดเป็น 2 ชวง คือ 10:00-
11:00 และ 19:00-20:00

ยานชินเซไก(Shinsekai) เป็นเสมือนแลนดมารกสําคัญอีกแหงหน่ึงของเมืองโอซากา ชินเซไกแปลตรงตัววา “โลกใหม” ท่ี
หมายถึงโลกใบใหมแหงโอซากา มีท้ังแหลงชอปป้ิง มีหอคอยซึเทนคาคุ(Tsutenkaku)ท่ีเป็นเหมือนสัญลักษณของยานชินเซไกน้ี
ตั้งอยูตรงกลางดวย จะคึกคักแบบสุดๆก็ชวงกลางคืนน่ี เต็มไปดวยรานคาและ ผูคนมากินด่ืมกันตามรานตามๆอยางเนืองแนน
บริเวณน้ียังมีถนนแคบๆท่ีเรียกกันวา จันจัน โยโกะโช (Jan Jan Yokocho) ท่ีเป็นแหลงรวมรานกินด่ืมสําหรับคนญ่ีป ุน เปิดไฟ
รานเรียกแขกคึกคัก มีอาหารและขนม และกับแกลมใหลองชิมกันมากมายและยังมีรานขายของท่ีระลีกใหเลือกชอปป้ิงอีกหลาย
รานและท่ีน่ีจะพบเห็นหุนคลายลิงน่ังย้ิม ตามมุมตางๆก็คือบิลลิเคน (Billikan) หรือเทพแหงโชคลาภเป็นอีกหน่ึงสัญลักษณของ
ยานน้ีดวย

สปา เวิลด (Spa World) ศูนยรวมบอน้ําแรใหญท่ีสุดในโอซากา เป็นศูนยรวมวารีบําบัดท่ีใหญท่ีสุดในโอซากา ตั้งอยูในยาน
Shinseikai ใกลหอคอยทสึเทงคาคุ ภายในมีบอน้ําแรธรรมชาติในท่ีรมแยกเป็นโซนยุโรป โซนเอเชีย รวมท้ังสิ้น 16 บอ มีหอง
ซาวนา หองสปาหินรอน นวดตัวผอนคลาย สวนน้ําซ่ึงเปิดใหบริการตลอด 24ชั่วโมง

วันน้ีไมมีบริการรถบัสและอาหารกลางวันและอาหารค่ํา

่



 หมายเหตุ

วันท่ี 4 เกียวโต - อาราชิยามา - สะพานโทเก็ตสึเคียว - ปาไผเทนริวจิ
(ปาไผอาราชิยามา) - ศาลเจาเฮยอัน - พิธีชงชาญี่ปุน - ศาลเจา
ฟูชิมิอินาริ - โกเบ - ฮารเบอรแลนด

กรณีสั่งซ้ือโปรแกรมเสริมกับบริษัท ราคาบัตรทานละ 3,000 บาท กรุณาสั่งซ้ือพรอมจองทัวรหรือกอนเดินทาง10วันเทานั้น
(ทางบริษัทจําหนายเฉพาะบัตรสวนสนุกไมรวมคารถไฟในการเดินทาง)

ทางบริษัทขออนุญาตปรับราคาบัตรขึ้นถาเงินเยนมีการปรับขึ้นเรท100เยน=35บาท

วันน้ีไมมีบริการรถบัส อาหารกลางวันและอาหารค่ํา

ถากรณีพักโรงแรม FP Hotel สามารถเดินไปชินเซไก สปา เวิลดและ หางอิออนได

ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวันเดินทาง

ค่ํา

ท่ีพัก: FP HOTELS GRAND SOUTH-NAMBA หรือยานคันไซ หรือระดับใกลเคียงกัน

ถากรณีพักโรงแรมFP Hotel สามารถเดินไปชินเซไก สปา เวิลดและ หางอิออนได

ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวันเดินทาง

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  FP HOTELS GRAND SOUTH-NAMBA หรือระดับใกลเคียงกัน

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก

นําทานเดินทางไปสู เกียวโต อดีตเมืองหลวงเกาแกของญ่ีป ุน ซ่ึงมามีอายุยาวนานกวา 1,000 ปี ซ่ึงในอดีตมีความเจริญ
รุงเรืองทางดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการปกครองเป็นอยางมาก

นําทาน ชมธรรมชาติแถบอาราชิยามา แหลงชมธรรมชาติในฤดูใบไมเปล่ียนสีของเมืองเกียวโตท่ีโดงดังและมีชื่อเสียงอีกแหง
ในญ่ีป ุนท่ีนิยมมาทองเท่ียวเพ่ือชื่นชมกับบรรยากาศหลากสีสันสดใสของใบไมสีเขียว แดง เหลือง กอนท่ีจะรวงหลนจากตนไป
ตามฤดูกาล

มีสะพานท่ีทอดขามแมน้ําโออิงาวะ ชื่อสะพานโทเง็ตสึเคียว มีความยาว200 เมตร ซ่ึงชื่อของสะพานน้ีมีความหมายวาสะพานท่ี
มองเห็นดวงจันทรอยูขางหนา เบื้องลางของสะพานคือแมน้ําโออิท่ีไหลมาจากตาน้ําในภูเขาอาราชิยามะท่ียังคงความใสสะอาดมา
นับตั้งแตอดีต

นําทุกทานเดินทางชมปาไผ ไผท่ีขึ้นอยูสองขางทางเสมือนหน่ึงเป็นอุโมงคใหเดินผานถูกปลูกขึ้นตั้งแตสมัยเฮอันหรือกวา
พันปีมาแลว เพ่ือใชในการประดับสวนและชื่นชมความสวยงามและใชในการบําบัดจิตใจมาแตครั้งโบราณ

เดินทางไปชม ศาลเจาเฮอัน (Heian Shrine) เป็นศาลเจาท่ีมีความงดงามและสถาปัตยกรรมท่ีโดดเดนจากศาลเจาอ่ืนๆของ
ญ่ีป ุน ถึงแมศาลเจาเฮอันจะไมไดมีประวัติความเป็นมายาวนานหลายรอยปีเหมือนศาลเจาอ่ืนๆของเกียวโต เพราะศาลเจาน้ีถูก
สรางขึ้นเน่ืองในโอกาสครบรอบปี 1100 ของเมืองเกียวโตเมื่อรอยกวาปีกอนเทานั้น

้ ่ ่



จากนั้นนําทานสัมผัสประสบการณพิเศษ พิธีชงชาแบบญ่ีป ุน ใหทานไดเรียนชงชาแบบธรรมเนียมญ่ีป ุน และทานสามารถ
เลือกซ้ือชาและสินคาของฝากราคาถูกไดจากท่ีน่ีเชน โฟมลางหนาถานหินภูเขาไฟ โฟมชาเขียว โฟมขาวญ่ีป ุน หรือผลิตภัณฑจาก
น้ํามันมา และยาและวิตามินของญ่ีป ุนท่ีบํารุงสุขภาพ

บาย

อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

นําทานเดินทางสูศาลเจาฟูชิมิ อินาริ ชมเสาโทริอิ ซุมประตูสีแดงท่ีเป็นสัญลักษณของศาลเจาท่ีมีมากกวารอยตนทอดตัวยาว
ตามเสนทางของไหลเขาลดหล่ันกันบนเสนทางยาวถึง 4 กิโลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตรเรื่อง MEMORIES OF
GEISHAท่ีซายูริ นางเอกของเรื่องว่ิงลอดซุมประตูเพ่ือไปขอพรเทพเจาใหตนเองสมความปรารถนา

จากนั้นนําทานเดินทางสู โกเบ

นําทานไป ยานโกเบ ฮารเบอรแลนด Oriental ตั้งอยูท่ีบริเวณทาเรือโกเบ นับเป็นยานท่ีรวมท้ังแหลงชอปป้ิงและความ
บันเทิงท่ีหลากหลายท่ีโดงดังมากๆของเมืองแหงน้ีประกอบดวยศูนยการคาขนาดใหญ โรงภาพยนตร สวนสนุก ใกลกันยังติด
ทะเลดวย ฮารเบอรแลนดเป็นจุดเดทชื่อดังของเป็นทิวทัศนสุดแสนโรแมนติก

ค่ํา

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัยบริเวณโรงแรมมีรานราเมน รานสะดวกซ้ือ

ท่ีพัก: N GATE HOTEL OSAKA หรือระดับใกลเคียง (ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัด
หมาย5วันกอนวันเดินทาง)

เกียวโต

อาราชิยามา

สะพานโทเก็ตสึเคียว

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองหลวงเกาของญ่ีป ุน เป็นศูนยรวมวัฒนธรรมและประวัติศาสตรของญ่ีป ุนและชื่อ
นั้นไดมาจากเมืองฉางอานของจีน

อาราชิยามา เป็นพ้ืนท่ีชานเมืองทางตะวันตกของนครเคียวโตะ ประเทศญ่ีป ุน พ้ืนท่ี
บริเวณน้ีเป็นทิวเขาขนานไปกับแมน้ําโออิ ซ่ึงมีทัศนียภาพท่ีงดงามและดึงดูดนักทองเท่ียว
ไดจํานวนมาก นอกจากน้ี อะระชิยะมะ ยังไดรับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่ึงในอุทยาน
ประวัติศาสตรของชาติญ่ีป ุน

เป็นสะพานไมทอดยาวท่ีโดงดังและถือเป็นสัญลักษณของอะราชิยามา มีภูเขาอะราชิยามา
เป็นวิวอยูเบื้องหลัง สะพานเกาแกน้ีถูกสรางขึ้นในยุคกอตั้งกรุงเกียวโต ในแตละฤดูท่ีน่ี
จะมีความสวยงามท่ีแตกตางกันไป



ปาไผเทนริวจิ (ปาไผอาราชิยามา)

ศาลเจาเฮยอัน

พิธีชงชาญี่ปุน

เป็นหน่ึงในสถานท่ีทองเท่ียวชั้นนําของเกียวโต ท่ีนักทองเท่ียวจะไดยืนอยูทามกลางตน
ไผท่ีพุงสูงขึ้นเหลาน้ีราวกับอยูในอีกโลกหน่ึง ซ่ึงเป็นหน่ึงในสถานท่ีถายภาพท่ีสุดในเมือง
นอกจากน้ียังจะมีรานขายของท่ีระลึกท่ีเนนสินคาท่ีทําจากตนไผและของทองถิ่นเป็นหลัก
ไมวาจะเป็น ตะกราไมไผ, ถวย, กลองใสของ หรือเสื้อเสื้อสานจากไผ ไวใหไดช็อปป้ิงกัน
เบาๆเป็นของฝากอีกดวย

สรางเพ่ือเป็นอนุสรณสําหรับเมืองหลวงเกาหรือก็คือเกียวโตท่ีครบรอบ 1100 ปี ประตู
ศาลเจาสีแดงดึงดูดผูคนจากไกลและหลังจากผานประตูมาแลวก็จะพบกับพ้ืนท่ีวางท่ีลอม
รอบไปดวยสิ่งกอสรางภายในศาลเจาท่ีลวนแตเป็นสีแดงสด ทําใหคุณรูสึกประทับใจอยาง
ย่ิงกับสิ่งท่ีเห็น

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

ศาลเจาฟูชิมิอินาริ

โกเบ

โกเบฮารเบอรแลนด

 บาย

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

โคเบะหรือ โกเบ เป็นเมืองเอกของจังหวัดเฮียวโงะ ประเทศญ่ีป ุน เป็นเมืองขนาดใหญ
อันดับท่ี 5 และเป็นเมืองทาท่ีสําคัญของญ่ีป ุน โคเบะเป็นเมืองทาท่ีสําคัญของญ่ีป ุนท่ีมีการ
คาขายกับทางประเทศตะวันตกนับตั้งแตการยกเลิกนโยบายปิดประเทศ ในปี ค.ศ. 1995
เกิดเหตุการณแผนดินไหวครั้งใหญทําใหเมืองโคเบะไดรับความเสียหายอยางหนัก แตก็
สามารถซอมแซมบูรณะจนกลายมาเป็นเมืองทาท่ีสําคัญอีกครั้งหน่ึงได บริษัทหลายๆแหง
ไดตั้งสํานักงานใหญท่ีโคเบะ และเมืองน้ียังขึ้นชื่อในเรื่องของเน้ือโคเบะอีกดวย

เป็นพ้ืนท่ีชอปป้ิงและแหลงบันเทิงริมน้ําของบริเวณทาเรือโกเบ มีท้ังรานกาแฟ รานอาหาร
รานคา และสวนสนุก ซ่ึงเป็นจุดนัดพบท่ีนิยมของชาวเมือง

 คํ่า  N GATE HOTEL OSAKA หรือระดับใกลเคียง



 หมายเหตุ

วันท่ี 5 ทาอากาศยานคันไซ - ทาอากาศยานดอนเมือง

 หมายเหตุ

อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัยบริเวณโรงแรมมีรานราเมน รานสะดวกซ้ือ

ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5วันกอนวันเดินทาง

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 โรงแรมท่ีพัก

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินคันไซ เพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับ

08.20 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK Scoot เท่ียวบินท่ี XW111

บาย

12.10 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ

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
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 25ทาน

2. ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ

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

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง

6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ท้ังหมด

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศ
เรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม

8. การจัดการเรื่องหองพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปท่ีเขาพัก  โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได
โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ท้ังน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได 

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 10 วันกอนการเดินทาง มิ
ฉะนั้น บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได

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

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

14. บริการน้ําด่ืมทานวันละ1ขวดตอคนตอในวันท่ีทําทัวรเต็มวัน เริ่มในวันท่ี2ของการเดินทางรวมจํานวน2ขวด

15. การบริการของรถบัสนําเท่ียวญ่ีป ุน ตามกฎหมายของประเทศญ่ีป ุน สามารถใหบริการวันละ10-11ชั่วโมง อาทิเชน เริ่มงาน
เวลา 8.00น.ถึงเวลา 20.00 น.ในวันนั้น มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้น
อยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดิน
ทาง

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

17. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น

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

การชําระเงิน
ชําระเงินคาทัวรเต็มจํานวน

สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (*จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ*)

กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุและดานตรวจปฏิเสธการออกและเขา
เมืองทานกรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา หรือสงพรอมยอดคงเหลือ



อัตรานี้รวม:
1. คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน การอัพเกรดท่ีน่ัง สามารถ

อัพเกรดไดเฉพาะ Hot Seat สําหรับท่ีน่ังBusiness/Premium ตั๋วกรุปทัวรไมสามารถอัพท่ีน่ังได

ท่ีน่ัง Hot Seat เป็นท่ีน่ังท่ีมีพ้ืนท่ีวางท่ีมากกวาท่ีน่ังมาตรฐาน ดวยพ้ืนท่ีวางขาท่ีกวางเป็นพิเศษ มีพ้ืนท่ีพอท่ีจะสามารถยืดขาได
อยางเต็มท่ี

Airbus A330 (ราคา ตอเท่ียว ตอทาน)

โซนเงียบ Quiet Zone  7 ABC  DFG  HJK ราคา 2,500 บาท

*Forward Zone แถวทางออก Exit Seat15 HJK  2,350 บาท

Forward Zone 16 DFG  2,350 บาท

Forward Zone 17 ABC  2,350 บาท

After Zone 34 DFG 2,250 บาท

*After Zone แถวทางออก Exit Seat 35 ABC HJK 2,250 บาท

Airbus A332 (ราคา ตอเท่ียว ตอทาน)

โซนเงียบ Quiet Zone 1 DFG   ราคา 2,500 บาท   2 ABC  HJK ราคา 2,500 บาท

Forward Zone 14 ABC  DFG  HJK ราคา 2,350 บาท

*After Zone แถวทางออก Exit Seat 30 ABC  DFG  HJK ราคา 2,250 บาท

 2. คาท่ีพักหองละ 2 ทานตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการหรือระดับเทียบเทา

3. คาอาหารคาเขาชมและคายานพาหนะทุกชนิดตามท่ีระบุไวในรายการทัวรขางตน

4. เจาหนาท่ีบริษัทฯคอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง

5. คาน้ําหนักกระเปา สัมภาระท่ีสายการบิน THAI AIR ASIA X กําหนดทานละไมเกิน 20 กิโลกรัมสัมภาระถือขึ้นเครื่องไม
เกิน7กก.  และคาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ (คาทัวรไมรวมการประกันความ
คุมครองการสูญเสียหรือเสียหายของกระเปาเดินทาง และทรัพยสินสวนตัว กรณีเกิดความเสีย บริษัทฯไมสามารถรับผิดชอบได)

กรณีทานมีความประสงคจะซ้ือน้ําหนักเพ่ิม กรุณาแจงพรอมจองทัวรหรือกอนเดินทาง10วันเทานั้นพรอมชําระคาน้ําหนัก ซ้ือน้ํา
หนักสัมภาระเพ่ิมสายการบิน THAI AIR ASIA X(XJ)  มีคาใชจายดังน้ี

+5 กก. -- 600 บาท

+10กก. -- 1,00 บาท

+20กก. -- 2,000 บาท

หมายเหตุ: กฎหมายการบินท่ัวโลกให1ใบ น้ําหนักสูงสุดได 32กก./ชิ้น

6. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาทคารักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบัติเหตุวงเงินทานละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม ไมรวมประกันสุขภาพ (คาทัวรไมรวมการประกันความคุมครองการ
สูญเสียหรือเสียหายของกระเปาเดินทาง และทรัพยสินสวนตัว กรณีเกิดความเสีย บริษัทฯไมสามารถรับผิดชอบได)

อัตรานี้ไมรวม:
1. คาทําหนังสือเดินทางไทยและเอกสารตางดาวตางๆ

2. คาใชจายอ่ืนๆท่ีนอกเหนือจากรายการระบุอาทิเชนคาอาหารเครื่องด่ืมคาซักรีด คาโทรศัพทเป็นตน

3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ)

4. คาภาษีน้ํามันท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน

5. คาทิปยกกระเปาทุกโรงแรม

6. คาทิปไกดรวมคนขับรถ ทานละ 1,500 บาทตอทริป สําหรับกรุปท่ีมีหัวหนาทัวรแลวแตน้ําใจจากทาน
 

วีซา
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย (เอกสารท่ีจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ)

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวย
วัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจจะตองย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเขา

่ ้



ประเทศญ่ีป ุน* ดังตอไปน้ี

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีป ุน (ทางบริษัทฯจัดการให)

2. สิ่งท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุนได (เชน เงินสด บัตร

เครดิต เป็นตน)

3. ชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (ทางบริษัทจัดการให)

4. กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (ทางบริษัทฯจัดการให)

คุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีป ุน (สําหรับกรณีการเขาประเทศญ่ีป ุนดวยมาตรการยกเวนวีซา)

 1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยูไมตํ่ากวา 6 เดือน กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับ
ผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุและดานตรวจปฏิเสธการออกและเขาเมืองทานกรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา หรือ
สงพรอมยอดคงเหลือ

 2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญ่ีป ุนจะตองไมเป็นสิ่งท่ีขัดตอกฎหมาย และเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะสั้น

 3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน

 4. เป็นผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญ่ีป ุน มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขาย
คุณสมบัติท่ีจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 

หมายเหตุ
กรุณาอานศึกษารายละเอียดท้ังหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และ

เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด

อัตราคาบริการคาทิปไกดรวมคนขับรถ ทานละ 1,500 บาทตอทริป สําหรับกรุปท่ีมีหัวหนาทัวรแลวแตน้ําใจจากทาน

รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน การจราจรชวงเทศกาลหรือ
วันหยุดของญ่ีป ุน  เป็นตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา โดยทางผูจัดจะปรับเปล่ียนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของทานเป็นหลัก เพ่ือ
ใหทานทองเท่ียวไดครบถวนตามโปรแกรม การบริการของรถบัสนําเท่ียวญ่ีป ุน ตามกฎหมายของประเทศญ่ีป ุน สามารถใหบริการวัน
ละ10 ชั่วโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียน
เวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง

อัตราคาบริการขางตนคํานวณ จากอัตราแลกเปล่ียน 100 เยน เทากับ 30 บาท กรณีอัตราแลกเปล่ียนปรับสูงขึ้น บริษัทฯขอสงวน
สิทธิในการปรับอัตราคาบริการเพ่ิมขึ้น

ประกาศสําคัญ รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทานั้น คาทัวรท่ีจายใหกับผูจัด เป็นการชําระแบบจายชําระขาด และผูจัด
ไดชําระใหกับสายการบินและสถานท่ีตางๆ แบบชําระขาดเชนกันกอนออกเดินทาง  ฉะนั้นหากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการ
ตามรายการไมดวยสาเหตุใด หรือไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญ่ีป ุน)
 ทางผูจัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดสวนใดๆ รวมท้ังคาตั๋วเครื่องบินใหแกทาน

สําคัญ!!! ประเทศญ่ีป ุนไมอนุญาตใหนํา อาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝืนจะมีโทษจับและปรับ 

ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวันเดินทาง

เงื่อนไขการใหบริการ

1. การเดินทางครั้งน้ีจะตองมีผูโดยสารจานวน 25 ทานขึ้นไป กรณีไมถึง

- ขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการ โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา

- หรือสงจอยนทัวรกับบริษัทท่ีมีโปรแกรมใกลเคียงกัน

- หรือขอเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบลวงหนากอนการเดินทาง 10 วัน

2. ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับ
ผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น

การยกเลิก
การยกเลิกทัวร เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี และกรณีท่ีกองตรวจคนเขา

เมืองท้ังกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศท่ีระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์
จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือ
ไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น




