


1 ทาอากาศยานดอนเมือง -

2 ทาอากาศยานคันไซ - เกียวโต - ศาลเจาเฮยอัน - พิธีชงชาญ่ีป ุน - วัดคิน
คาคุจิ - นาโกยา - นาบานะ โนะ ซาโตะ

Toyoko Inn Gifu
หรือเทียบเทา

3 Takasu Snow Park - ชิราคาวาโกะ - เมืองเกาซันมาชิซูจิ - สะพาน
นาคาบาชิ - นาโกยา - ยานซาคาเอะ

Toyoko Inn
Hotel Nagoya
หรือเทียบเทา

4 นารา - วัดโทไดจิ - หลวงพอโต ไดบุทสึ นารา - ปราสาทโอซากา - ดิวต้ี
ฟรี - ยานชินไซบาชิ - รานดองก้ีโฮเต

Osaka Hotel
หรือเทียบเทา

5 อิสระทองเที่ยวในโอซากา หรือ เลือกซ้ือทัวรเสริม Osaka Hotel
หรือเทียบเทา

6 ทาอากาศยานคันไซ - ทาอากาศยานดอนเมือง -

4 ธ.ค. 63 - 9 ธ.ค. 63 ฿30,999 ฿30,999 ฿30,999 ฿9,900



หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถ
ทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุกครั้งกอนทําการ

ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภายใน
ประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

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

บริการอาหารรอนและน้ําด่ืม บนเครื่อง

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

ค่ํา
20.00 น. คณะพรอมกัน ณ อาคาร 1 ชั้น 3 อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ เคานเตอรสายการบินนกสกูต (XW)

สนามบินดอนเมือง พบเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และหัวหนา
ทัวรใหคําแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง

23.40 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ คันไซ ประเทศญ่ีป ุน โดยสายการบิน NOK SCOOT เท่ียวบินท่ี
XW112 บริการอาหารรอนและน้ําด่ืม บนเครื่อง (ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6.15 ชั่วโมง)

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

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

เชา
07.10 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ คันไซ ประเทศญ่ีป ุน (เวลาท่ีญ่ีป ุนเร็วกวาประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับ

นาฬิกาของทานเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา) หลังจากผานขั้นตอนศุลกากร

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

นําทานเดินทางสู ศาลเจาเฮอัน เป็นศาลเจาท่ีถูกสรางขึ้นเน่ืองในโอกาสครบรอบปี 1100 ของ เมืองเกียวโตเมื่อรอยกวาปี
กอน ศาลเจาแหงน้ีนั้นถูกสรางขึ้นเพ่ือใหระลึกถึงจักรพรรดิคาม และจักรพรรดิโคเมอิ ผูท่ีมีความสําคัญตอเมืองเกียวโตอยางมาก
เน่ืองจากเป็นจักรพรรดิองคแรกและองคสุดทายของเกียวโต

จากนั้นสัมผัสประสบการณ พิธีชงชาแบบญ่ีป ุน ใหทานไดทดลองชงชาดวยตัวทานเองและอิสระใหทานเลือกซ้ือสินคาราคา
ถูกตามอัธยาศัย

นําทานสู วัดคินคะคุจิ (Kinkakuji) เดิมสรางขึ้นเพ่ือใชเป็นบานพักของทานโชกุนอาชิกากา โยชิมิสุ และ ทานมีความตั้งใจ
ยกบานพักแหงน้ีใหเป็นวัดนิกายเซนภายหลังจากท่ีทานเสียชีวิต คนไทยนิยมเรียกกันวา วัดทอง เน่ืองจากท่ีวัดน้ีจะมีอาคารหลัก

้ ้ ้ ้ ้ ้ ่



เวลาท่ีญ่ีป ุนเร็วกวาประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับ
นาฬิกาของทานเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา)

อิสระอาหาร
ค่ําตามอัธยาศัย

เป็นสีทองเกือบท้ังหลังตั้งโดดเดนอยูกลางน้ํา ทําใหเกิดเป็นเงาสะทอนกับพ้ืนน้ําเบื้องหนา จนเกิดเป็นภาพท่ีสวยงามเป็นอีก
สัญลักษณหน่ึงของเมืองเกียวโต

บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ชาบู สูตรตนตํารับ

นําทานสู เมืองนาโกยา ซ่ึงทานจะไดสัมผัสกับชีวิตประจําวันของชาวญ่ีป ุนอยางแทจริง

นําทานชม เทศกาลประดับไฟ Nabana no Sato Winter Illumination อยูในเมืองนางาชิมะ จังหวัดมิเอะ เป็นท่ีรูจักไป
ท่ัวญ่ีป ุนก็คือการประดับไฟในฤดูหนาว เดิมท่ีในฤดูหนาวชนิดของดอกไมจะลดลง ดังนั้นจึงไดเริ่มนําแสงสีของ LED เขามา
ประดับประดาตามตนไมภายในสวน จนกระท่ังความสวยงามของ Illumination เล่ืองลือโดงดังไปท่ัวประเทศถึงขนาดถูกแนะนํา
วาเป็นสถานท่ีดูไฟประดับ ท่ีสวยอลังการท่ีสุดในญ่ีป ุน

ค่ํา
อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พักท่ี Toyoko Inn Gifu หรือระดับเดียวกัน

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

เป็นเมืองหลวงเกาของญ่ีป ุน เป็นศูนยรวมวัฒนธรรมและประวัติศาสตรของญ่ีป ุนและชื่อ
นั้นไดมาจากเมืองฉางอานของจีน

สรางเพ่ือเป็นอนุสรณสําหรับเมืองหลวงเกาหรือก็คือเกียวโตท่ีครบรอบ 1100 ปี ประตู
ศาลเจาสีแดงดึงดูดผูคนจากไกลและหลังจากผานประตูมาแลวก็จะพบกับพ้ืนท่ีวางท่ีลอม
รอบไปดวยสิ่งกอสรางภายในศาลเจาท่ีลวนแตเป็นสีแดงสด ทําใหคุณรูสึกประทับใจอยาง
ย่ิงกับสิ่งท่ีเห็น

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

หรือท่ีเรียกวาวัดทอง เป็นวัดเกาแกของเมืองเกียวโต วัดน้ีเคยเป็นท่ีพํานักของโชกุนอาชิคา
งะ โยชิมิซึ ผูท่ีชอบทายปุจฉา – วิสัชนา กับอิกคิวซังในการตูน บรรยากาศภายในวัดจะ

้

รับ

ประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู ชาบู สูตรตน
ตํารับ

 Toyoko Inn Gifu หรือเทียบเทา



เป็นการจัดสวนแบบเซน มีการจัดให ปราสาททองคําอยูตรงกลางสระน้ํา ภาพสะทอน
ปราสาททองคําท่ีอยูในสระน้ํา ทําใหปราสาทดูสวยงามและมีความขลังมากขึ้น

เป็นเมืองท่ีใหญท่ีสุดในเขตชูบูของญ่ีป ุน ชื่อเมืองนั้นคาดเดาวาจะผันมาจากคําวา นาโกยา
กะซ่ึงแปลวาสงบสุข

เป็นสวนท่ีจัดแสดงสวนยามค่ําคืนในฤดูหนาวดวยไฟดวงเล็กมากกวา 5.8 ลานดวง ซ่ึง
ทําใหเป็นสถานท่ียอดนิยมของคูรักท้ังปี ซ่ึงไฮไลทหลักของท่ีน่ีเลยก็คืออุโมงคประดับไฟท่ี
มีความยาวประมาณ 600 เมตร ท่ีมองดูเหมือนอุโมงคแหงสวรรคท่ีใครๆ ก็ไมควรพลาดท่ี
จะมีถายรูปในอุโมงคแหงน้ี

เชา

บริการ
อาหารเชา ณ

หองอาหารของโรงแรม

นําทานอิสระ เพลิดเพลินเลนสกี
ณ ลานสกี ทาคาสุ สโนวพารค

Takasu Snow
Park สนุกกับการ
เลนสกีและกีฬาฤดู
หนาวมากมายท่ีลาน

สกี ณ เมืองกุโจ ลานสกีสุดกวางใหญ ตั้งอยูบนเขาทาคาสุ สิ่งแรกท่ีขึ้นชื่อสําหรับท่ีน่ีคือกิจกรรมเรือแจว 15 คน และมีเสนทาง
เดินเขาไปถึงยอดเขาประมาณ 4,000 เมตร และมีเสนทางใหเลือก 3 เสนทางท่ีแตกตางกัน! มีเสนทางท่ีเดินจะกวางและดี
เหมาะสําหรับผูเริ่มตนเลน, มีท่ีสําหรับเด็กท่ีเป็นสายสะพานเคล่ือนท่ีและเป็นหน่ึงในเสนทางท่ียาวท่ีสุด ในประเทศญ่ีป ุนภาค
ตะวันตกท่ีสามารถสนุกไดทุกคน

คาทัวรไมรวมคาอุปกรณสกี อุปกรณเลนตางๆหรือกิจกรรมตางๆ

หมายเหตุ1 : ทางบริษัทขออนุญาตปรับเปล่ียนไปลานสกีใกลเคียง ในเสนทางใกลโรงแรมคืนท่ี 2 กรณีพักทาคายา หรือ นา
โกยา เพ่ือความสะดวกเรื่องเวลาการเดินทางโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา

หมายเหตุ2 : กรณีลานสกียังไมเปิด หรือหิมะทับถมไมเพียงพอหรือลานสกีปิดทางบริษัทขอปรับโปรแกรมทดแทนไปเท่ียว
ยานซาคาเอะ แทน

บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู หมูยางใบโฮบะ

นําทานเดินทางสู หมูบานมรดกโลกชิราคาวาโกะ ท่ียังคงอนุรักษบานสไตลญ่ีป ุนขนานแทด้ังเดิม และยังไดรับเลือกจากองค
การยูเนสโกใหเป็นมรดกโลก ในเดือนธันวาคม 1995 โครงสรางของบานสามารถรองรับหิมะท่ีตกหนักในชวงฤดูหนาวไดดี และ
รูปรางของหลังคาเหมือนกับสองมือพนมของพระเจา จึงเรียกหมูบานสไตลน้ีวา “กัสโช” และมีผูคนจากท่ัวทุกมุมโลกหล่ังไหลไป
ชมความงามในแตละปีไมตํ่ากวา 680,000 คน เลยทีเดียว

นําทานเดินทางสู หมูบาน LITTLE KYOTO หรือ เขตเมืองเกา ซันมาจิซูจิ ซ่ึงเป็นหมูบานเกาแกสมัยเอโดะกวา 300 ปี
กอน ท่ียังอนุรักษและคงสภาพเดิมไดเป็นอยางดี อิสระใหทุกทานไดเดินเท่ียวและชื่นชมกับทัศนียภาพเมืองเกาซ่ึงเต็มไปดวย
บานเรือนโบราณ และรานคาหลากหลาย

นําทานชม สะพานแดงนากาบาชิ (Nakabashi Bridge) เชื่อมไปยังยานเมืองเกาในฮิดะ ทาคายามะ เมืองท่ีเต็มไปดวยกล่ิน
อายของประวัติศาสตรอันยาวนานและอารยธรรมโบราณของญ่ีป ุน ในฤดูใบไมผลิตนซากุระจะออกดอกเป็นสีขาวและชมพูตัดกับ
สีสะพานอยางสวยงาม ในฤดูรอนตนไมจะมีสีสันสดใส หรือในฤดูหนาวซ่ึงจะมีบางชวงท่ีตกกลางคืนแตทองฟาเปิดก็สามารถ
เห็นแสงจันทรท่ีทอดผานยังสะพานนากาบาชิ

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

ค่ํา
อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

่



ลานสกี ทาคาสุ สโนวพารค (คาทัวรไมรวมคา
อุปกรณสกี อุปกรณเลนตางๆหรือกิจกรรม
ตางๆ)

ทางบริษัทขออนุญาตปรับเปล่ียนไปลานสกี
ใกลเคียง ในเสนทางใกลโรงแรมคืนท่ี 2 กรณี

พัก
ทา
คา
ยา

หรือ นา
โกยา เพ่ือ

ความสะดวกเรื่องเวลาการเดินทางโดย
มิตองแจงใหทราบลวงหนา

่

พักท่ี Toyoko Inn Hotel Nagoya หรือเทียบเทา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

The Takasu Snow Park เป็นลานสกี ท่ีอยูในบริเวณภูเขา Dainichi ในจังหวัดกิฟุของ
ญ่ีป ุน รีสอรทเปิดตัวขึ้นในปี พ.ศ. 1999, ผูกอตั้งรีสอรทแหงน้ีคือ โทวา เคนโตะ ผูกอตั้ง
บริษัท J Mountains Group และบริหารงานรีสอทรแหงน้ีตั้งแต ปี 2006 จนถึงปัจจุบัน

รับ

ประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู หมูยางใบโฮบะ

หมูบานชิราคาวาโกะไดรับการขึ้นทะเบียนใหเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม หมูบานแหงน้ี
ใชโครงสรางท่ีเรียกวา กัสโช ซ่ึงแปลวาสรางแบบพนมมือ ดานหนาทําเป็นหนาจ่ัวแบบ
บานทรงไทย มีการเจาะชองหนาตางเพ่ือรับแสงสวางจากภายนอก เมื่อมองจากภายนอก
จึงดูมีสัดสวนสวยงาม

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

สะพานนาคาบาชิ ท่ีมีสีแดงเดน พาดผานแมน้ํามิยากาวา รวมท้ังยังมี “ซากุระสีชมพู”
ขนานกับแนวแมน้ําแหงน้ีอีกดวย (ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ) ซ่ึงเป็นจุดยอดนิยมของการ
เก็บภาพประทับใจ สะพานแหงน้ีเป็นสัญลักษณของเมืองทาคายามา และเป็นเสนทางใน
การจัดเทศกาลทาคายามามัตสุริ(Takayama Matsuri)อีกดวย ในชวงฤดูใบไมผลิรอบๆ
สะพานจะเต็มไปดวยดอกซากุระท่ีบานสะพรั่ง

เป็นเมืองท่ีใหญท่ีสุดในเขตชูบูของญ่ีป ุน ชื่อเมืองนั้นคาดเดาวาจะผันมาจากคําวา นาโกยา
กะซ่ึงแปลวาสงบสุข

เป็นยานการคาในเมืองนาโกยา ซ่ึงมีท้ังรานคา และรานอาหารมากมายใหผูทองเท่ียวได
เลือกชอปและชิมตามใจ

 Toyoko Inn Hotel Nagoya หรือเทียบเทา



กรณีลานสกียังไมเปิด หรือหิมะทับถมไมเพียงพอหรือลานสกีปิดทางบริษัทขอปรับโปรแกรมทดแทนไปเท่ียวยานซาคาเอะ
แทน

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

ปราสาทโอซากา (ชมดานนอก)

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู เมืองนารา เมืองแหงพระใหญและฝูงกวาง

นําทานชม วัดโทไดจิ (Todaiji) มีชื่อเรียกหลายๆชื่อท่ีคนท่ัวไปมักจะเรียกขานกันท้ัง วัดหลวงพอโตแหงเมืองนารา หรือ ได
บุตสึ (Daibutsu of Nara) นับวาเป็นวัดท่ีมีชื่อเสียงความโดงดังน่ีระดับประเทศญ่ีป ุน

บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

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

นําทานแวะราน Duty Free ชอปป้ิงสินคาปลอดภาษี โดยตึกจะเป็นรูปตัว L เป็นอาคาร 3 ชั้น ใหทานเลือกซ้ือสินคาตาม
อัธยาศัย

อิสระชอปป้ิงยาน ชินไซบาชิ (Shinsaibashi) บริเวณแหลงชอปป้ิงแหงน้ีมีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปดวยราน
คาปลีก รานแฟรนไชส รานเครื่องสําอาง รานรองเทา กระเปานาฬิกา รานกาแฟ รานอาหาร รานขนม รานเสื้อผาสตรีทแบรนด
ท้ังญ่ีป ุนและตางประเทศ เชน Zara H&M Beans ABC Mart

ดองกิโฮเต สาขา Dotombori รานดิสเคานทสโตรขนาดใหญท่ีสุดของญ่ีป ุน ดองกิโฮเต สาขา Dotombori มี "ชิงชาสวรรค
สีเหลือง" เป็นสัญลักษณ นับเป็นอีกหน่ึงจุดสังเกตของยาน Minami ในโอซากา! ภายในมีสินคาเครื่องใชประจําวัน, สินคา
จิปาถะ, เครื่องใชไฟฟา, เครื่องแตงกาย, เครื่องประดับ, รานอาหาร สินคาทุกประเภทเรียงรายราวกับสวนสนุก รองรับการทอง
เท่ียวตลอด 24 ชม.

ค่ํา
อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พักท่ี Osaka Hotel หรือเทียบเทา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

เป็นวัดหลวงพอโตไดบุทสึแหงเมืองนาราท่ีใหญท่ีสุดในญ่ีป ุน เป็นหน่ึงในวัดท่ีมีชื่อเสียง
มากท่ีสุด ท้ังยังมีความสําคัญทางศาสนาของญ่ีป ุน นอกจากน้ีท่ีน่ีเป็นเหมือนศูนยกลาง

้ ่

รับ

ประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

 Osaka Hotel หรือเทียบเทา

เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหาร



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..

เรียกอีกอยางวา โอซากาโจ เป็นปราสาทท่ีถือเป็นสัญลักษณของเมืองโอซากา และเป็นสิ่ง
ปลูกสรางท่ีมีคุณคาทางวัฒนธรรมของญ่ีป ุน ถูกสรางขึ้นแทนท่ีวัดอิชิยามา ฮอนกันจิ ชั้น
บนสุด สามารถชมวิวเมืองโอซากาไดท้ังเมือง

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

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

รานดองกี้โฮเต” หรือท่ีหลายๆคนเรียกกันวา “รานดองกี้” มีสาขาอยูท่ัวไปตามยานสําคัญ
และเมืองใหญๆ ท่ัวประเทศญ่ีป ุน เฉพาะในโตเกียวมีอยูท้ังหมด 35 สาขาเลยทีเดียว ท้ัง
ในยาน Shinjuku Ueno Asakusa Ginza Roppongi Shibuya Ikebukuro และอ่ืนๆ
สวนในโอซากาท่ีเห็นไดงายท่ีสุด คือ ยาน Namba ตรงชิงชาวงรีสีเหลืองริมคลองโดทม
(Dotombori)

ของโรงแรม

อิสระ
ทองเท่ียว

ตามสถานท่ี
ตางๆ ภายในเมืองโอซากา โดยมีไกด
ใหคําแนะนําการเดินทาง (ไมมีรถบัส
บริการ)

แนะนําสถานท่ีทองเท่ียวเมืองโอ

ซากาและเมืองรอบๆ
- วัดชิเทนโนจิ

(Shitennoji) หน่ึงในวัดท่ีเกาแกท่ีสุดของญ่ีป ุน เชื่อกันวาเป็นวัดพุทธแหงแรกขอประเทศญ่ีป ุน

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

่ ่ ่ ่



อิสระรับประทานอาหารกลางวันและค่ํา ตามอัธยาศัย

บริการอาหารและน้ําด่ืมบนเครื่อง

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

- ศาลเจาเฮอัน (Heian Shrine) เป็นศาลเจาท่ีมีความงดงามและสถาปัตยกรรมท่ีโดดเดนจากศาลเจาอ่ืนๆของญ่ีป ุน ถึงแม
ศาลเจาเฮอันจะไมไดมีประวัติความเป็นมายาวนานหลายรอยปีเหมือนศาลเจาอ่ืนๆของเกียวโต

แนะนําแหลงชอปป้ิง
- โดทงโบริ หรือดงโทโบริ (Dotonbori) หน่ึงในสถานบันเทิงยามค่ําคืนท่ีโดงดังของโอซากา เป็นแหลงรวมรานอาหาร

มากมายท่ีเปิดใหบริการ 24 ชั่วโมง

- อะเมะริคามูระ Amerikamura เป็นแหลงแฮงคเอาของวัยรุนโอซากา คลายกับยานฮาราจูกุของโตเกียว ยานน้ีก็จะไดพบ
กับแฟชั่นการแตงตัวของวัยรุน และวัฒนธรรมของชาวญ่ีป ุน มีบรรยากาศครึกครื้น ระหวางทางมีรานกาแฟ เสื้อผา และรานขาย
ของตางๆมากมาย เป็นอีกยานหน่ึงท่ีนามาเดินเลน

หรือ เลือกซ้ือทัวรเสริม (ไมรวมในคาทัวรผูใหญทานละ 2800 บาท เด็ก 2-11 ราคา 2400 บาท )
- ยูนิเวอรซัล สตูดิโอส เจแปน (Universal Studios Japan, USJ) เปิดเมื่อเดือนมีนาคม ปี 2001 เป็นสวนสนุกแหง

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

**อิสระรับประทานอาหารกลางวันและค่ําตามอัธยาศัย**

พักท่ี Osaka Hotel หรือเทียบเทา

 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

Osaka Hotel หรือเทียบเทา

เชา
สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสู สนามบินคันไซ

08.30 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกสกูต เท่ียวบินท่ี XW111 (บริการอาหารและน้ําด่ืมบนเครื่อง)

บาย
12.45 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ



อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึง
เป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทาง
บริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย
ของลูกคาเป็นสําคัญ

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

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



กรุณาอานศึกษารายละเอียดท้ังหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท
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) ของทานชํารุด
แมเพียงเล็กนอย เชน เปียกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใดหนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยก
ระหวางสันของเลมหนังสือเดินทาง เป็นตน ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ีดานตรวจคนออก และ เขาเมือง มี
สิทธิไ์มอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะ
เดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง
และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด เพ่ือยืนยันการเปล่ียนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาท่ีบริษัท
เรียบรอยแลว กรณีท่ียังไมออกบัตรโดยสาร ทานสามารถเปล่ียนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน)
เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงท้ังหมด ซ่ึงโดยสวนใหญตั๋วเครื่องบินแบบกรุปจะออกกอน
ออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ท้ังน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละคณะ

่ ้ ้ ์



กรณีท่ีทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการคืน
คาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงท้ังสิ้น

*เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงท้ังหมดน้ีแลว*

กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 15,000 บาท พรอมกับเตรียมเอกสารสงให
เรียบรอย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว

การชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 30 วัน (ในวันเวลาทําการ) ทานควรจัดเตรียมคาทัวร
ใหเรียบรอยกอนกําหนด เน่ืองจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของคาท่ีพักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการ
เดินทางโดยอัตโนมัติ

หากทานท่ีตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง
หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้น รวมถึงการลาชาของสายการบิน
ระหวางประเทศ

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

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)

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

คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเปาสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินนั้นกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน

คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว

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

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

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

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีป ุน (ทางบริษัทฯจัดการให)

2. สิ่งท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุนได (เชน เงินสด บัตรเครดิต
เป็นตน)

3. ชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (ทางบริษัทจัดการให)

4. กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (ทางบริษัทฯ จัดการให)
่ ่



คุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีป ุน (สําหรับกรณีการเขาประเทศญ่ีป ุนดวยมาตรการยกเวนวีซา)
1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมตํ่ากวา 6 เดือน 

2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญ่ีป ุนจะตองไมเป็นสิ่งท่ีขัดตอกฎหมายและเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะสั้น

3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน

4. เป็นผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญ่ีป ุน มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขาย
คุณสมบัติท่ีจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ ** 

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น (ถามี) ทานละ 2,000 บาท/ทริป (ชําระท่ีสนามบินดอนเมืองในวันเช็ค
อิน)(คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน)

ราคาเด็ก INFANT 7,900 บาท

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

สําคัญ กรุณาอานเงื่อนไขรายละเอียดแนบทายโดยละเอียด เพ่ือประโยชนสูงสุดแกตัวทานเอง หากชําระเงินแลว ทางบริษัทฯ จะ
ถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขแลวและไมสามารถเปล่ียนแปลงเงื่อนไขใดๆได

รายการทัวรสามารถสลับ ปรับเปล่ียนหรืองดไปบางรายการไดตามเหมาะสม โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา อันเน่ืองมาจากสภาพ
อากาศ เหตุการณทางธรรมชาติ เหตุการณทางการเมือง สภาพการจราจร สายการบิน หรือเหตุสุดวิสัยตางๆท้ังน้ีจะคํานึงถึงความ
ปลอดภัย ความเป็นไปไดและผลประโยชนของผูเดินทางเป็นสําคัญ ทางผูเดินทางจะไมฟองรองใดๆอันเน่ืองมาจากไดรับเงื่อนไขกอน
การเดินทางแลว

บริษัทฯขอสงวนสิทธฺเริ่มและจบการใหบริการ ท่ี สนามบินตนทางขาไป เทานั้น

กรณีผูเดินทางมาจากตางจังหวัดหรือตางประเทศ และจะทําการสํารองตั๋วเครื่องบิน หรือยานพาหนะอ่ืนๆเพ่ือใชเดินทางมาและกลับ
ณ สนามบิน สุวรรณภูมิทางบริษัท จะไมรับผิดชอบคาใชจายเน่ืองจากเป็นคาใชจายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรม

ขอมูลเพ่ิมเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน
ในการเดินทางเป็นหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเล่ือนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจาย
สวนตางท่ีสายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ และการจัดท่ีน่ังของกรุป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูกําหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม
สามารถเขาไปแทรกแซงได

1. ทางสายการบินมีน้ําหนักกระเปาใหทานละ 20 กก. ตอ 1 เท่ียวการเดินทาง ทานใดประสงคจะซ้ือน้ําหนักเพ่ิมกรุณาแจงเจา
หนาท่ี ณ วันจองทัวร อัตราคาสัมภาระกรุณาสอบถามเจาหนาท่ีอีกครั้ง (สายการบินจะจํากัดน้ําหนักสูงสุดไมเกิน 32 กิโลกรัมตอชิ้น)

2. หากลูกคาทานใดประสงคจะซ้ือท่ีน่ังแบบ Super หรือ Stretch มีคาใชจายเพ่ิมเติม (โปรดแจงลวงหนากอน 7 วันทําการ) และ
ไมอนุญาตใหเด็กทารกและผูพิการ น่ังท่ีน่ังแถวท่ี 31H/31J/31K, 61A/61B/61C, 61H/61J/61

ไมสามารถยกเลิกได เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินท้ังหมด (แตสามารถเปล่ียนชื่อผูเดินทางไดตามกําหนดของแตละ
สายการบินกอน 7 วันของการเดินทาง)

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


