
#13771 ทัวรญ่ีปุน โอซากา เกียวโต 6 วัน 4 คืน ซากุระและ
ใบไมเปล่ียนสีโอบาระ สวนกวางนารา บิน XW
ทัวรญี่ปุน โอซากา เกียวโต ใบไมเปล่ียนสีศาลเจาคิตาโนะ สวนปาไผ สะพานโท
เก็ตสึเคียว ชอปปงซาคาเอะ หุบเขาโครังเค ศาลเจาโอสุคันนอน ชินไซบาชิ ฟรีเดย
1 วันเต็ม วัดโทไดจิ ตลาดคุโรมง ปราสาทโอซากา



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง    -

2 ทาอากาศยานคันไซ - ศาลเจาคิตาโนะเทนมานกุ - เกียวโต - ปาไผเทนริวจิ (ปาไผอาราชิ
ยามา) - สะพานโทเก็ตสึเคียว - นาโกยา - ยานซาคาเอะ   

Nagoya
Kokusui
หรือเทียบเทา

3 สวนโอบาระ - เทศกาลชมดอกซากุระและใบไมแดง - หุบเขาโครันเค - วัดโอสุคันนอน - ดิว
ต้ีฟรี - ยานชินไซบาชิ   

Osaka
Hotel หรือ
เทียบเทา

4 อิสระทองเที่ยวในโอซากา หรือ เลือกซ้ือทัวรเสริม   
Osaka
Hotel หรือ
เทียบเทา

5 นารา - สวนกวางนารา - วัดโทไดจิ - หลวงพอโต ไดบุทสึ นารา - ตลาดปลาคุโรมอน -
ปราสาทโอซากา - เอ็กซโป ซิต้ี   

Kansai
Kokusui
หรือเทียบเทา

6 ทาอากาศยานคันไซ - ทาอากาศยานดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

24 ต.ค. 63 - 29 ต.ค. 63
฿27,999 
฿22,999

฿27,999 
฿22,999

฿27,999 
฿22,999

฿7,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานดอนเมือง

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานคันไซ - ศาลเจาคิตาโนะเทนมานกุ - เกียวโต - ปาไผ
เทนริวจิ (ปาไผอาราชิยามา) - สะพานโทเก็ตสึเคียว - นาโกยา -
ยานซาคาเอะ

กําหนดการทั้งหมด

สายบิน NOK SCOOT เท่ียวบินท่ี XW112 บริการอาหารรอนและน้ําด่ืม บนเครื่อง (ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ
6.15 ชั่วโมง)

สําคัญมาก ประเทศญ่ีป ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝืนมีโทษปรับและจับ

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

20.00 น. คณะพรอมกัน ณ อาคาร 1 ชั้น 3 อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ เคานเตอรสายการบินนกสกูต (XW)
สนามบินดอนเมือง พบเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และหัวหนา
ทัวรใหคําแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง

23.40 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานคันไซ ประเทศญ่ีป ุน โดยสายบิน NOK SCOOT เท่ียวบินท่ี XW112 บริการอาหาร
รอนและน้ําด่ืม บนเครื่อง (ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6.15 ชั่วโมง)

ทาอากาศยานดอนเมือง คํ่า

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

 กิจกรรม เชา

07.10 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานคันไซประเทศญ่ีป ุน (เวลาท่ีญ่ีป ุนเร็วกวาประเทศไทย 2 ชั่วโมง) หลังจากผานขั้นตอน
ศุลกากร กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา

จากนั้นนําทานเดินทาง ศาลเจาคิตาโนะ เท็นมังกู (Kitano Tenmangu Jinja) หรือท่ีรูจักกันในชื่อ "คิตาโนะ โนะ เท็น
จินซามะ" เป็นศาลเจาท่ีสรางขึ้นเพ่ืออุทิศใหกับนักปราชญท่ีอุปถัมภค้ําจุน และพัฒนาการศึกษา จีงไดชื่อวาเป็น "ศาลเจาแหงการ
ศึกษา" อีกแหงหน่ึงของญ่ีป ุน

บาย

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู ชาบูบุฟเฟต
่ ่ ่ ้



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

จากนั้นเดินทางสู สวนปาไผ ท่ีตั้งอยูท่ีอาราชิยามา เป็นสถานท่ีทองเท่ียวทางธรรมชาติท่ีดังมากๆของท่ีน่ี เชื่อวาถาพูดถึงปา
ไผป ุบตองนึกถึงท่ีน่ีเป็นอันดับแรกแนนอน ถาคนท่ีชื่นชอบวิธีชีวิตเรียบงายและยังชอบเดินเลนทามกลางบรรยากาศปาๆ ตอง
ไมพลาดอยางเด็ดขาด

จากนั้นพาทานเดินทางไปยัง สะพานโทเก็ตซึเคียว (Togetsukyo Bridge) สะพานไมท่ีเป็นสัญลักษณของเมืองอาราชิยา
มะ

จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองนาโกยา

เดินทางสู ยานการคาซาคาเอะ ใหทานไดอิสระเพลิดเพลินกับการชอปป้ิง มีรานรวงประมาณ 1100 ราน โดยยานน้ีจะมีหางดัง
เชน PARCO, MITSUKOSHI, DONGI, LOFT, BIG CAMERA, BOOK OFF, ราน 100 เยน พรอมท้ังรานขายเสื้อผา
รองเทา พรอมท้ังยังมีรานอาหารหลากหลายชนิดใหไดเลือกซ้ือเลือกทานอีกดวย

ค่ํา

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พักท่ี Nagoya Kokusui หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานคันไซ

ศาลเจาคิตาโนะเทนมานกุ

 เชา

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

เป็นศาลเจาเทนมานกุท่ีสําคัญท่ีสุดแหงหน่ึงในญ่ีป ุน ตั้งอยูใกลๆ กับเมืองเกียวโตทางฝ่ัง
ตะวันตกเฉียงเหนือ ศาลเจาแหงน้ีสรางขึ้นเมื่อปี 947 เพ่ือเป็นเกียรติแกสุกาวะโนะมิชิ
เซะ ซ่ึงเป็นนักวิชาการและนักการเมืองท่ีสําคัญของยุคเฮอันกลาง รวมถึงการเป็น
สัญลักษณแหงสันติภาพของประเทศ ท่ีน่ีเป็นท่ีท่ีมีชื่อเสียงในเรื่องของการขอพรดานการ
ศึกษา และในชวงใบไมเปล่ียนสี ท่ีน่ียังถือเป็นจุดชมดอกบวย และใบไมแดงท่ีสวยงามจุด
หน่ึง ซ่ึงบรรยากาศในศาลเจานั้นมีความสวยงาม ดูอลังการและขลังมาก

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู ชาบูบุฟเฟต

เกียวโต

ปาไผเทนริวจิ (ปาไผอาราชิยามา)

 บาย

เป็นเมืองหลวงเกาของญ่ีป ุน เป็นศูนยรวมวัฒนธรรมและประวัติศาสตรของญ่ีป ุนและชื่อ
นั้นไดมาจากเมืองฉางอานของจีน

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



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 สวนโอบาระ - เทศกาลชมดอกซากุระและใบไมแดง - หุบเขาโครันเค
- ศาลเจาโอสึคันนง (วัดเจาแมกวนอิมโอสึ) - ดิวตี้ฟรี - ยานชิน
ไซบาชิ

เวลาท่ีญ่ีป ุนเร็วกวาประเทศไทย 2 ชั่วโมง

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

สะพานโทเก็ตสึเคียว

นาโกยา

ยานซาคาเอะ

เป็นสะพานไมทอดยาวท่ีโดงดังและถือเป็นสัญลักษณของอะราชิยามา มีภูเขาอะราชิยามา
เป็นวิวอยูเบื้องหลัง สะพานเกาแกน้ีถูกสรางขึ้นในยุคกอตั้งกรุงเกียวโต ในแตละฤดูท่ีน่ี
จะมีความสวยงามท่ีแตกตางกันไป

เป็นเมืองท่ีใหญท่ีสุดในเขตชูบูของญ่ีป ุน ชื่อเมืองนั้นคาดเดาวาจะผันมาจากคําวา นาโกยา
กะซ่ึงแปลวาสงบสุข

เป็นยานการคาในเมืองนาโกยา ซ่ึงมีท้ังรานคา และรานอาหารมากมายใหผูทองเท่ียวได
เลือกชอปและชิมตามใจ

 คํ่า  Nagoya Kokusui หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองโอบาระ

ใหทานไดสัมผัสประสบการณใหม กับบรรยากาศท่ีหาชมไดยากกับใบไมแดงของเทศกาลใบไมเปล่ียนสี ซ่ึงหาชมไดยากมาก
ตนกําเนิดของซากุระหนาหนาวในโอบาระน้ี มาจากคุณหมอเกนซากิ ฟูจิโมะโตะ ไดนาชิคิซากุระมาลองปลูกตั้งแตตนยุคปี 1900
จนไดตนแมพันธุและขยายพันธุไปท่ัวบริเวณ ปัจจุบันมีตนไมมากกวา 10,000 ตน ซ่ึงจะหาชมไดเฉพาะแคเดือน ตุลาคม -
พฤศจิกายนเทานั้น

อิสระใหทานไดเก็บภาพประทับใจกับสีสันของใบไมเปล่ียนสี (ท้ังน้ี การเปล่ียนสีของใบไมขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ในกรณีท่ี
ไมมีใบไมเปล่ียนสี จะนําทุกทานไปชอปป้ิงท่ี DREAM JAZZ OUTLET แทน)

จากนั้นนําทานไปยัง หุบเขาโครังเค (Korankei) เป็นสถานท่ีชมใบไมเปล่ียนสีท่ีมีชื่อเสียงอันดับตนๆ ของประเทศญ่ีป ุน
สําหรับเสนหของโครังเคอยูท่ีเหลาตนโมมิจิ (Momiji) หรือเมเป้ิลญ่ีป ุนจํานวนมากกวาประมาณ 4,000 ตน

บาย

่



รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูเซ็ตญ่ีป ุน

จากนั้นนําทานสู ศาลเจาโอสุคันนอน(Osu Kannon Temple) ตั้งอยูภายในเมืองนาโกยา(Nagoya) จังหวัดไอจิ(Aichi)
นับวาเป็นวัดในพระพุทธศาสนาท่ีมีชื่อเสียง ในแถบตอนกลางของนาโงยา(Nagoya)

จากนั้นนําทานเลือกซ้ือสินคาปลอดภาษี Duty free ใหทานเลือกซ้ือสินคาตามอัธยาศัย

ใหทานอิสระชอปป้ิงยาน ชินไซบาชิ (Shinsaibashi) บริเวณแหลงชอปป้ิงแหงน้ีมีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไป
ดวยรานคาปลีก รานแฟรนไชส รานเครื่องสําอาง รานรองเทา กระเปานาฬิกา รานกาแฟ รานอาหาร รานขนม รานเสื้อผาสตรีท
แบรนดท้ังญ่ีป ุนและตางประเทศ เชน Zara H&M Beans ABC Mart เป็นตน

ค่ํา

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พักท่ี Osaka Hotel หรือเทียบเทา

สวนโอบาระ

เทศกาลชมดอกซากุระและใบไมแดง

หุบเขาโครันเค

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

สวนโอบาระ (สวนซากุระ 4 ฤดู) เป็นสถานท่ีท่ีทานสามารถชมใบไมแดงไปพรอมกับดอก
ซากุระในชวงปลายปีได โดยจุดเดนของท่ีน่ีก็คือสีสันของใบเมเป้ิลท่ีตัดกับสีชมพูของดอก
ซากุระทําใหเป็นสวนท่ีมีความสวยงามอยางมาก ซ่ึงซากุระของท่ีน่ีเป็นซากุระพันธุท่ีมีชื่อ
วา SHIKI ZAKURA (FOUR SEASON CHERRY BLOSSOM) ท่ีจะบานสองครั้ง
ใน 1 ปี คือ ฤดูใบไมผลิ และฤดูใบไมรวง

เทศกาลท่ีจัดขึ้นทุกปี เน่ืองดวยตนซากุระในบริเวณน้ีเป็นสายพันธุท่ีออกดอกได 2 ครั้ง
ตอปี จึงทําใหเป็นท่ีนิยมของนักทองเท่ียว ท่ีชื่นชอบความงดงามของสีสันของใบไม
เปล่ียนสี

เป็นหุบเขาติดภูเขาอิอิโมริ สูง 254 เมตร ใกลเมืองนาโงยา ขึ้นชื่อวาเป็นจุดท่ีดีท่ีสุดแหง
หน่ึงสําหรับชมใบไมเปล่ียนสีในฤดูใบไมรวงของภูมิภาคชุบุ และเป็นท่ีตั้งของวัดโคจาคุ
จิ(Kojakuji Temple) รอบๆวัดจะเต็มไปดวยตนเมเป้ิล

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู เซ็ตญ่ีป ุน

วัดโอสุคันนอน บาย

เป็นวัดพุทธท่ีมีชื่อเสียงโดงดังของเมืองนาโกยา ซ่ึงเป็นวัดของนิกายชินงอนในโอสึ และยัง
เป็นสวยหน่ึงของกลุมวัดท้ั ง39 ของโอวาริ วัดเจาแมกวนอิมท่ีตั้งอยูใจกลางเมืองและเป็น
วัดท่ีไดรับความนับถือจากชาวญ่ีป ุนเป็นจํานวนมาก วัดเจาแมกวนอิมสรางขึ้นครั้งแรกเมื่อ
สมัยคามาคุระในจังหวัดกิฟุ จนเมื่อปี 1612 โทกุงาวะ อิเอยาสุมีคําสั่งใหยายศาลเจาจากกิฟุ
มาไวยังเมืองนาโงยา วิหารหลักของวัดเป็นท่ีประดิษฐานองคเจาแมกวนอิม วัดแหงน้ีแมจะ
ถูกทําลายจากท้ังอุทกภัยและอัคคีภัยหลายครั้งแตยังอยูรอดมาได



 หมายเหตุ

วันท่ี 4 อิสระทองเท่ียวในโอซากา หรือ เลือกซ้ือทัวรเสริม

ท้ังน้ี การเปล่ียนสีของใบไมขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ในกรณีท่ีไมมีใบไมเปล่ียนสี จะนําทุกทานไปชอปป้ิงท่ี DREAM JAZZ
OUTLET แทน

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

ดิวต้ีฟรี

ยานชินไซบาชิ

ซ้ือสินคาปลอดภาษี DUTY FREE แหลงรวมสินคาแบรนดเนมมากมาย เชน นาฬิกา
แวนตา เครื่องสําอาง กระเปา กลองถายรูป และสินคาแบรนดอ่ืนๆ อีกมากมาย

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

 คํ่า  Osaka Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ใหทานอิสระทองเท่ียวตามสถานท่ีตางๆ ภายในเมืองโอซากา โดยมีไกดใหคําแนะนําการเดินทาง (ไมมีรถบัสบริการ)

แนะนําสถานท่ีทองเท่ียวเมืองโอซากาและเมืองรอบๆ
วัดชิเทนโนจิ (Shitennoji) หน่ึงในวัดท่ีเกาแกท่ีสุดของญ่ีป ุน เชื่อกันวาเป็นวัดพุทธแหงแรกขอประเทศญ่ีป ุน

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

ศาลเจาเฮอัน (Heian Shrine) เป็นศาลเจาท่ีมีความงดงามและสถาปัตยกรรมท่ีโดดเดนจากศาลเจาอ่ืนๆของญ่ีป ุน ถึงแม
ศาลเจาเฮอันจะไมไดมีประวัติความเป็นมายาวนานหลายรอยปีเหมือนศาลเจาอ่ืนๆของเกียวโต

แนะนําแหลงชอปป้ิง
โดทงโบริ หรือดงโทโบริ (Dotonbori) หน่ึงในสถานบันเทิงยามค่ําคืนท่ีโดงดังของโอซากา เป็นแหลงรวมรานอาหารมากมาย

ท่ีเปิดใหบริการ 24 ชั่วโมง

อะเมะริคามูระ Amerikamura เป็นแหลงแฮงคเอาของวัยรุนโอซากา คลายกับยานฮาราจูกุของโตเกียว ยานน้ีก็จะไดพบกับ
แฟชั่นการแตงตัวของวัยรุน และวัฒนธรรมของชาวญ่ีป ุน มีบรรยากาศครึกครื้น ระหวางทางมีรานกาแฟ เสื้อผา และรานขายของ
ตางๆมากมาย เป็นอีกยานหน่ึงท่ีนามาเดินเลน

หรือเลือกซ้ือทัวรเสริม (ไมรวมในคาทัวรผูใหญทานละ 2800 บาท เด็ก 2-11 ราคา 2400 บาท )
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 ตั้งแตเครื่องเลนสําหรับเด็กๆไปจนถึงรถไฟเหาะท่ีหวาดเสียว

อิสระรับประทานอาหารกลางวันและค่ําตามอัธยาศัย

ค่ํา

่



 หมายเหตุ

วันท่ี 5 นารา - สวนกวางนารา - วัดโทไดจิ - หลวงพอโต ไดบุทสึ นารา
- ตลาดปลาคุโรมอน - ปราสาทโอซากา - EXPO CITY

อิสระรับประทานอาหารกลางวันและค่ําตามอัธยาศัย

ทัวรเสริมไมรวมในคาทัวร ผูใหญทานละ 2800 บาท เด็ก 2-11 ราคา 2400 บาท

พักท่ี Osaka Hotel หรือเทียบเทา

อิสระทองเที่ยวในโอซากา หรือ เลือกซื้อทัวรเสริม
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

 คํ่า  Osaka Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู นารา เมืองหลวงเกาแกแหงน้ีมีวัดและศาลเจามากมายซ่ึงบางแหงไดรับการจดทะเบียนเป็นมรกดโลก

นําทานเดินทางไปยัง สวนกวางนารา (Nara Park) เป็นแหลงทองเท่ียวท่ีดังมากๆของเมืองนารา ภายในสวนเป็นท่ีอยูของ
กวางจํานวนมาก เมืองนารานั้นมีกวางเกือบ 1200 ตัว ซ่ึงทําใหกลายเป็นสัญลักษณประจําเมืองนารา

จากนั้นนําทานชม วัดโทไดจิ มีชื่อเรียกหลายๆชื่อท่ีคนท่ัวไปมักจะเรียกขานกันท้ัง วัดหลวงพอโตแหงเมืองนารา หรือ ไดบุตสึ
(Daibutsu of Nara) นับวาเป็นวัดท่ีมีชื่อเสียงความโดงดังน่ีระดับประเทศญ่ีป ุน

บาย

อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ ตลาดคุโรมง

พาทานเดินทางสู ตลาดคุโรมง โอซากา (Kuromon Ichiba Market) เป็นตลาดท่ีมีชื่อเสียงและเกาแกมากท่ีสุดแหงหน่ึง
ของเมืองโอซากา บรรยากาศภายในเป็นทางเดิน Arcade เล็กๆ ทอดยาวประมาณ 600 เมตร 2 ขางทางจะเต็มไปดวยรานคา
ตางๆกวา 160 รานคา

จากนั้นนําทานเดินทางสู ปราสาทโอซากา (Osaka Castle) (ดานนอก) เป็นหน่ึงในแลนดมารคสําคัญของเมืองโอซากา
หอคอยปราสาทจะมีอยูดวยกันท้ังหมด 8 ชั้น ตัวปราสาทถูกลอมรอบดวยกําแพงหินคอนกรีต คูน้ํา และสวนนิชิโนมารุซ่ึงอยูทาง
ปอมตะวักตก มีตนซากุระกวา 600 ตน

นําทานเดินทางสู EXPO CITY แหงโอซากา เป็นศูนยบันเทิงครบวงจรท่ีใหญท่ีสุดในประเทศญ่ีป ุน และเป็นสวนหน่ึงของ
สวนสาธารณะท่ีสรางขึ้นเพ่ือระลึกถึงงานเวิลดเอ็กซโปประเทศญ่ีป ุน ท่ีจัดขึ้นเมื่อปี 1970 ตั้งอยูในเมืองซุอิตะ จังหวัดโอซากา

ค่ํา

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พักท่ี Kansai Kokusui หรือเทียบเทา

 เชา



นารา

สวนกวางนารา

วัดโทไดจิ

หลวงพอโต ไดบุทสึ นารา

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

เป็นสวนท่ีตั้งอยูในเมืองนารา ท่ีตีนเขาวาคาคูสะ เปิดมาตั้งแตคศ1880 เปิดสวนท่ีมีกวาง
เดินเลนอยางอิสระ ทําใหเป็นอีกหน่ึงจุดสนใจของสถานท่ีน้ี

เป็นวัดหลวงพอโตไดบุทสึแหงเมืองนาราท่ีใหญท่ีสุดในญ่ีป ุน เป็นหน่ึงในวัดท่ีมีชื่อเสียง
มากท่ีสุด ท้ังยังมีความสําคัญทางศาสนาของญ่ีป ุน นอกจากน้ีท่ีน่ีเป็นเหมือนศูนยกลาง
ของวัดท้ังหมดในประเทศ มีจุดเดนคือตัวอาคารหลักของวัดเป็นอาคารไมท่ีเรียกไดวาใหญ
ท่ีสุดในโลก

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

ตลาดปลาคุโรมอน

ปราสาทโอซากา

 บาย

ตลาดปลาคุโรมอน เป็นตลาดอาหารสดและอาหารพ้ืนเมืองยอดนิยมท่ีพอคา พอครัวจาก
รานตางๆ ตองแวะเวียนกันเขามาซ้ือวัตถุดิบสดจากทะเลเพ่ือนําไปประกอบอาหารเป็น
ประจําทุกวัน ในละแวกนั้นเองก็มีรานอาหารทะเลสดๆหลายรานใหทานสามารถล้ิมลอง
อยางหลากหลาย อิสระใหทานเลือกซ้ือสินคาตามอัธยาศัย อาทิเหลาบวย ผักผลไม รวมถึง
อาหารทะเลท่ีสดใหม ซ่ึงระหวางสองขางทางทานจะสังเกตุเห็นวาตลาดปลาแหงน้ีแทบจะ
ไมสกปรกเลยสักนิดเดียว

เรียกอีกอยางวา โอซากาโจ เป็นปราสาทท่ีถือเป็นสัญลักษณของเมืองโอซากา และเป็นสิ่ง
ปลูกสรางท่ีมีคุณคาทางวัฒนธรรมของญ่ีป ุน ถูกสรางขึ้นแทนท่ีวัดอิชิยามา ฮอนกันจิ ชั้น
บนสุด สามารถชมวิวเมืองโอซากาไดท้ังเมือง



 หมายเหตุ

วันท่ี 6 ทาอากาศยานคันไซ - ทาอากาศยานดอนเมือง

 หมายเหตุ

อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ ตลาดคุโรมง

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

สายการบินนกสกูต เท่ียวบินท่ี XW111 บริการอาหารและน้ําด่ืมบนเครื่อง (ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6.15
ชั่วโมง)

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

่ ่

เอ็กซโป ซิต้ี
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  Kansai Kokusui หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสูสนามบินคันไซ

08.30 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกสกูต เท่ียวบินท่ี XW111 บริการอาหารและน้ําด่ืมบนเครื่อง (ใช
ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6.15 ชั่วโมง)

บาย

12.45 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

ทาอากาศยานคันไซ เชา

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



อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ



เง่ือนไข
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดท้ังหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและ

บริษัท

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 30 ทาน 

ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ 

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การ
กอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 

เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ท้ังหมด

กรณีท่ีทานเป็นอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาท่ีเป็นกรณีพิเศษ

รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอย
แลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

การจัดการเรื่องหองพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปท่ีเขาพัก  โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดย
อาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ท้ังน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได  

กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะนั้น
บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได 

มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น

ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการ
พิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณี
อ่ืน ๆ 

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

สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญ่ีป ุน หรือ วันเสารอาทิตย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทอง
เท่ียวและ ชอปป้ิงแตละสถานท่ีนอยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความรวมมือจาก
ผูเดินทางในบางครั้งท่ีตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเท่ียวตามโปรแกรม

เน่ืองจากการเดินทางทองเท่ียวในครั้งน้ี เป็นการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวน
สิทธิ ์ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ สวนใดสวนหน่ึงท่ีทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานท่ี
ทองเท่ียวใดท่ีไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไมสามารถคืนคาใชจายไมวาสวนใดสวน
หน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาท้ังหมดแลว

บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1 ขวด ตอคนตอวัน เริ่มในวันท่ี 2 ของการเดินทาง ถึงวันท่ี 3 ของการเดินทาง การบริการของรถบัสนํา
เท่ียวญ่ีป ุน ตามกฎหมายของประเทศญ่ีป ุน สามารถใหบริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับ
จะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับ
เปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง

กรณีพาสปอรตตางชาติท่ีตองการเดินทางไปกับทัวร **ผูเดินทางตองดําเนินการเช็คเรื่องการทําวีซาในการเขาประเทศญ่ีป ุนดวย
ตนเอง และหากมีคาใชจายเพ่ิมเติมผูเดินทางตองรับผิดชอบในสวนนั้นๆ ซ่ึงหากวันเดินทางผูเดินทางไมไดขอวีซา จะถือวาเป็นความ
ผิดของผูเดินทางเองและจะไมรับผิดชอบคาใชจายตางๆ

กรณีท่ีทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใชจายท่ีจะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืน
เงินคาทัวรท่ีทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง

หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง 

(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปียกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใดหนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนา
หน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลมหนังสือเดินทาง เป็นตน ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ีดาน
ตรวจคนออก และ เขาเมือง มีสิทธิไ์มอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยู
ในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบับ
ใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด เพ่ือยืนยันการเปล่ียนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หาก
ทานไดสงเอกสารมาท่ีบริษัทเรียบรอยแลว กรณีท่ียังไมออกบัตรโดยสาร ทานสามารถเปล่ียนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตร

๋ ่ ์ ่ ้ ้ ่ ๋ ่



โดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงท้ังหมด ซ่ึงโดยสวนใหญตั๋วเครื่อง
บินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ท้ังน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละคณะ

กรณีท่ีทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการคืน
คาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงท้ังสิ้น

เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงท้ังหมดน้ีแลว

การชําระเงิน
กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 15,000 บาท พรอมกับเตรียมเอกสารสงให

เรียบรอย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว

การชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 30 วัน ทานควรจัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอน
กําหนด เน่ืองจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของคาท่ีพักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ

หากทานท่ีตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง
หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้น รวมถึงการลาชาของสายการบิน
ระหวางประเทศ

หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดิน
ทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง
เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด
 

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง

คาท่ีพักหองคู (2-3 ทาน) ดังท่ีระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน

โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง) 

คาอาหาร ดังท่ีระบุในรายการ

คาเขาชม ดังท่ีระบุในรายการ

คารถนําเท่ียว ดังท่ีระบุในรายการ

คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม คาซักรีด    คามินิบารในหองและคา

พาหนะตางๆ ท่ีมิไดระบุในรายการ

คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญ่ีป ุน กรณีประกาศใหกลับมาย่ืนรองขอวีซาอีกครั้ง (เน่ืองจากทางญ่ีป ุนไดประกาศยกเวนการย่ืนวีซา
เขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทยสําหรับผูท่ีประสงคพํานักระยะสั้นในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน) ถากรณีท่ีทางรัฐบาลประกาศใหกลับ
มาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพ่ิม ทานละ 1,700 บาท

หากในภายหลังทางรัฐบาลญ่ีป ุนประกาศใหย่ืนวีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพ่ิม 2,000 บาท สําหรับการย่ืนรองขอวีซา

คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเปาสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินนั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน

คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว

คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. // ขากลับ 20 กก.)

คาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น(ถามี) ทานละ 2,000 บาท/ทริป ชําระท่ีสนามบินในวันเช็คอิน (คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึง
พอใจของทาน)

ภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3 % (กรณีตองการใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี)

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

กับทางเจาหนาท่ีกอนทําการจองและขอความกรุณาใหทานซ้ือตั๋วเครื่องบินประเภทท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได อันเน่ืองมา
จากหากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไมวาจะเป็นการยกเลิกเท่ียวบิน การลาชาของสายการบิน การยุบเท่ียวบินรวมกัน
ตารางการเดินทางมีการเปล่ียนแปลง ซ่ึง สายการบินพิจารณาสถานการณแลวพบวาอยูเหนือการความคุมของทางสายการบิน หรือจะ
เป็นเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเป็นเหตุผลดานความปลอดภัย ดังนั้นเหตุผลเหลาน้ี อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิท่ี์จะไมรับผิดชอบและไมคืนคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น อน่ึง บริษัทฯ จะคอนเฟิรมกรุปประมาณ 7-10 วันกอนเดินทาง ขออภัยในความ
ไมสะดวก

WIFI FREE ON BUS บริการน้ําด่ืมวันละ 1 ขวด

สําคัญมาก ประเทศญ่ีป ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝืนมีโทษปรับและจับ 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถและมัคคุเทศกทองถิ่น (ถามี) ทานละ 2,000 บาท ตอทริป ตอลูกคาผูเดินทาง 1
ทาน ท้ังน้ีรวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมเกิน 2 ปี (Infant) ณ วันเดินทางกลับ(ขออนุญาตเก็บทิปท่ีสนามบินในวันเช็คอิน)

รายการทัวรสามารถสลับ ปรับเปล่ียนหรืองดไปบางรายการไดตามความเหมาะสม โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา อันเน่ืองมาจาก
สภาพอากาศ เหตุการณทางธรรมชาติ เหตุการณทางการเมือง สภาพการจราจร สายการบินหรือเหตุวิสุดวิสัยตาง ๆ ท้ังน้ีจะคํานึงถึง
ความปลอดภัย ความเป็นไปไดและผลประโยชนของผูเดินทางจะไมฟองรองใด ๆ อันเนืองมาจากไดรับทราบเงื่อนไขกอนการเดินทาง
แลว

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเ์ริ่มและจบการใหบริการท่ีสนามบินตนทางขาไปเทานั้น

กรณีผูเดินทางมาจากตางจังหวัดหรือตางประเทศและจะทําการสํารองตั๋วเครื่องบินหรือยานพาหนะอ่ืน ๆ เพ่ือใชเดินทางมาและกลับ
ณสนามบิน สุวรรณภูมิทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายเน่ืองจากเป็นคาใชจายนอกเหนือจากโปรแกรม

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 5 วัน ในกรณีท่ีไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 30 ทาน ในกรณีน้ีบริษัทฯ
ยินดีคืนเงินใหท้ังหมด หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี
เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความ
รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การจราจร, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลตางๆ เป็นตน

       ขอมูลเพ่ิมเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน

ในการเดินทางเป็นหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเล่ือนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใช
จายสวนตางท่ีสายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ และการจัดท่ีน่ังของกรุป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูกําหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม
สามารถเขาไปแทรกแซงได

1.    ทางสายการบินมีน้ําหนักกระเปาใหทานละ 20 กก. ตอ 1 เท่ียวการเดินทาง ทานใดประสงคจะซ้ือน้ําหนักเพ่ิมกรุณาแจงเจา
หนาท่ี ณ วันจองทัวร...อัตราคาสัมภาระตามรายละเอียด 

2.    หากลูกคาทานใดประสงคจะซ้ือท่ีน่ังแบบ Super หรือ Stretch มีคาใชจายเพ่ิมเติม (โปรดแจงลวงหนากอน 7 วัน
ทําการ) และไมอนุญาตใหเด็กทารกและผูพิการ น่ังท่ีน่ังแถวท่ี 31H/31J/31K, 61A/61B/61C, 61H/61J/61

สายการบินจะจํากัดน้ําหนักสูงสุดไมเกิน 32 กิโลกรัมตอชิ้น     

หมายเหตุ : ราคาเป็นราคาอัพเดต ณ วันท่ี 5 มี.ค.62 อาจมีการเปล่ียนแปลง โปรดสอบถามกอนจอง 



การยกเลิก
ไมสามารถยกเลิกได เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินท้ังหมด (แตสามารถเปล่ียนชื่อผูเดินทางไดตามกําหนดของแตละ

สายการบินกอน 7 วันของการเดินทาง)


