
#15811 ทัวรญ่ีปุน นาโกยา โอซากา 6 วัน 3 คืน หมูบานชิ
ราคาวาโกะ เสนทางรถไฟเกาเคอาเกะอินไคลน บิน XJ
ทัวรญี่ปุน นาโกยา โอซากา ชมซากุระริมแมนํ้ายามาซากิ ชมซากุระบริเวณแมนํ้าชิน
ซาไก สะพานนาคะบาชิ ที่ทําการเมืองเกาทาคายามา เขตเมืองเกาซันมาชิซึจิ อิออ
นมอลล ชมซากุระริมแมนํ้าคาโมะ วัดคิโยมิสึ ชมซากุระสวนหนาปราสาทโอซากา



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง    -

2 ทาอากาศยานชูบุเซ็นแทรร - วัดโอสุคันนอน - ซากุระริมแมน้ํายามาซากิกาวะ -
ซากุระริมแมน้ําซาไก   

Gifu Hotel หรือ
เทียบเทา

3 ชิราคาวาโกะ - ทาคายามา - สะพานนาคาบาชิ - อิออนมอลลกิฟุ   
Gifu or Ogaki
Hotel หรือเทียบ
เทา

4 เกียวโต - เสนทางรถไฟเคอาเกะ อินไคลน - พิธีชงชาญ่ีป ุน - ซากุระริมแมน้ําคาโมะ -
วัดคิโยมิสึ - โอซากา - ยานชินไซบาชิ   

Osaka Hotel
หรือเทียบเทา

5 ปราสาทโอซากา - สวนสาธารณะอนุสรณงาน Expo'70 - เอ็กซโป ซิต้ี - ริงกุ
พรีเมียม เอาทเลต - ทาอากาศยานคันไซ    -

6 ทาอากาศยานดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

17 มิ.ย. 64 - 22 มิ.ย. 64 ฿29,999 ฿29,999 ฿29,999 ฿8,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานดอนเมือง

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานชูบุเซ็นแทรร - วัดโอสุคันนอน - ซากุระริมแมน้ํายา
มาซากิกาวะ - ซากุระริมแมน้ําซาไก

กําหนดการทั้งหมด

สายการบิน AIR ASIA X ใชเครื่อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ท่ีน่ัง จัดท่ีน่ังแบบ 3-3-3 มีบริการอาหาร
รอน+เครื่องด่ืม ใหบริการ เฉพาะขาไปเทานั้น (น้ําหนักกระเปา 20 กก./ทาน หากตองการซ้ือน้ําหนักเพ่ิม ตองเสียคาใชจาย
ราคาทายโปรแกรม)

*** ในการเดินทางเป็นหมูคณะ การจัดท่ีน่ังของกรุป ไมสามารถรีเควสหรือเลือกท่ีน่ังได และทางสายการบินเป็นผูกําหนด
ซ่ึงทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได ***

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

22.00 น. คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ อาคาร 1 ชั้น 3
เคานเตอรเช็คอิน หมายเลข 3-4 สายการบิน Air Asia X โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวก
ตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และหัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอมกอน ออกเดินทาง

สายการบิน AIR ASIA X ใชเครื่อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ท่ีน่ัง
จัดท่ีน่ังแบบ 3-3-3 มีบริการอาหารรอน+เครื่องด่ืม ใหบริการ เฉพาะขาไปเทานั้น (น้ําหนักกระเปา 20 กก./ทาน หากตองการ
ซ้ือน้ําหนักเพ่ิม ตองเสียคาใชจาย ราคาทายโปรแกรม)

*** ในการเดินทางเป็นหมูคณะ การจัดท่ีน่ังของกรุป ไมสามารถรีเควสหรือเลือกท่ีน่ังได และทางสายการบินเป็นผูกําหนด
ซ่ึงทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได ***

ทาอากาศยานดอนเมือง คํ่า

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

 กิจกรรม เชา

02.15 น./23.55 น. ออกเดินทางสู สนามบินนาโกยา โดย สายการบิน แอรเอเชีย เท่ียวบินท่ี XJ638

09.40 น./07.45 น. เดินทางถึง สนามบินนาโกยา ประเทศญ่ีป ุน ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร เรียบรอย
แลว

***สําคัญมาก!! ประเทศญ่ีป ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝืนมีโทษปรับ
และจับ*** (เวลาท่ีญ่ีป ุน เร็วกวาเมืองไทย 2 ชั่วโมง) กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา

้ ่ ่



หมายเหตุ พีเรียดเดินทางตั้งแต วันท่ี 29 มีนาคม 2563 เป็นตนไป ไฟลทบินขาไป มีการเปล่ียนแปลงเวลาบินเป็น 23.55-
07.45 น. จะมีการเพ่ิมโปรแกรมทองเท่ียว คือ ศาลเจาโอสุคันนอน

นําทาน ชมซากุระ ณ ริมแมน้ํายามาซากิกาวะ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) ไดรับความนิยมอยางมากในการเป็นจุดชม
วิวของเมือง โดยถนนท่ีอยูติดริมแมน้ํายามาซากิเสนน้ีเรียกวา Shikinomichi แปลวาเสนทางท้ัง 4 ฤดู ซ่ึงมีตนซากุระเรียงราย
เป็นระยะทางเกือบ 1 กิโลเมตร ไดรับการการันตีจากการติดอันดับ 1 ใน 100 สถานท่ีชมซากุระของประเทศญ่ีป ุนเลยทีเดียว

หมายเหตุ : การบานของดอกซากุระจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ซ่ึงอยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัททัวร

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานชม ซากุระบานริมแมน้ําชินซาไก (ใชเวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) แมน้ําชินซาไกไหลผานใจกลางเมืองคากามิกะ
ฮาระทางตะวันออกของจังหวัดกิฟุ บนริมฝ่ังท้ังสองของแมน้ํามีตนเชอรรี่ 1,200 ตน ท่ีเรียกกันวา “ไฮยาคุ จูโระ ซากุระ” ในปี
ค.ศ. 1931-32 อิชิคาวะ ไฮยาคุจิโระ นักแสดงคาบุกิชื่อดังท่ีเกิดท่ีน่ีไดบริจาคตนโซเมอิ-โยชิโนะใหแกเมืองน้ี แตนาเสียดายท่ี
ตนไมสวนใหญถูกทําลายในชวงสงครามโลกครั้งท่ี 2

นําทานสู สวนคากามิกะฮาระ เพ่ือท่ีจะไดเพลิดเพลินไปกับการชมดอกซากุระริมฝ่ังแมน้ํา โดยมีแผงขายอาหารตั้งอยูเป็นทิว
แถวริมแมน้ํา และยังมีเรือชมทิวทัศนลองอยูในแมน้ําชินซาไกอีกดวย

หมายเหตุ : การบานของดอกซากุระจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ซ่ึงอยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัททัวร

ค่ํา

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย บริเวณจุดพักรถ กอนเขาโรงแรมท่ีพัก

พักท่ี Gifu Hotel หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานชูบุเซ็นแทรร

วัดโอสุคันนอน

ซากุระริมแมนํ้ายามาซากิกาวะ

 เชา

เรียกสั้นๆวา ทาอากาศยานจูบุ ตั้งอยูในตัวเมืองนาโกยา เปิดใชงานครั้งแรกเมือปี 2005
มี 1 เทอมินอล สําหรับใหบริการท้ังสายการบินภายในและระหวางประเทศ

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

ริมแมน้ํายามาซากิกาวะ (Yamazakigawa Riverside) ถนนเสนน้ีเรียกวา
Shikinomichi แปลวาเสนทางท้ัง 4 ฤดู ซ่ึงติดกับแมน้ํายามาซากิ ติดอันดับ 1 ใน 100
สถานท่ีชมซากุระของประเทศญ่ีป ุน โดยมีตนซากุระเรียงรายเป็นระยะทางเกือบ 1
กิโลเมตร

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

 บาย



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 ชิราคาวาโกะ - ทาคายามา - สะพานนาคาบาชิ - อิออนมอลลกิฟุ

***สําคัญมาก!! ประเทศญ่ีป ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝืนมีโทษปรับ
และจับ*** (เวลาท่ีญ่ีป ุน เร็วกวาเมืองไทย 2 ชั่วโมง) กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา

พีเรียดเดินทางตั้งแต วันท่ี 29 มีนาคม 2563 เป็นตนไป ไฟลทบินขาไป มีการเปล่ียนแปลงเวลาบินเป็น 23.55-07.45 น.
จะมีการเพ่ิมโปรแกรมทองเท่ียว คือ ศาลเจาโอสุคันนอน

การบานของดอกซากุระจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ซ่ึงอยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัททัวร

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

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

ซากุระริมแมนํ้าซาไก
ท่ีน่ีเป็นจุดชมซากุระอันสวยงามในเมืองกิฟุ ท่ีนักทองเท่ียวจะไดสัมผัสบรรยากาศของ
ซากุระท่ีบานสะพรั่ง อวดโฉมตลอดสองฝ่ังแมน้ําจํานวนกวา 1000 ตน แตท้ังน้ีท้ังนั้น
ซากุระจะบานหรือไม หรือบานมากหรือนอยขึ้นอยูกับสภาพอากาศในแตละปี โดยปกติ
ซากุระจะเริ่มบานตั้งแตปลายเดือนมีนาคม – ตนเดือนเมษายนของทุกปี

 คํ่า  Gifu Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม

นําทานเดินทางสู หมูบานชิราคาวาโกะ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) เป็นพ้ืนท่ีหมูบานริมแมน้ําโชงาวะ ยาวตั้งแตกิฟุ
ไปจนถึงโทยามา ไดถูกประกาสใหเป็นเมืองมรดกโลกยูเนสโกในปี 1995 ซ่ึงมีชื่อเสียงในการทําไรแบบด้ังเดิม gassho-zukuri
farmhouses โดยบางแหงมีอายุกวา 250 ปี บานแตละหลังมุงดวยหลังคาสูงชันใหทนทานตอปริมาณหิมะท่ีตกลงมาอยางหนัก
ในชวงฤดูหนาว มีหองใตหลังคาท่ีกวางขวางสําหรับเล้ียงหนอนไหม

นําทานเดินทางยัง ยานเมืองเกาทาคายามา (Takayama Old Town) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) เป็นหน่ึงในแหลง
ทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงมากแหงหน่ึงของจังหวัดกิฟุ เป็นยานคาขายท่ีเคยเจริญรุงเรืองอยางมากในอดีตซ่ึงยังคงไดรับการอนุรักษ
เอาไวโดยรัฐบาลญ่ีป ุน ยังมีบานและอาคารตางๆ หลายหลักท่ีมีอายุหลายรอยปีใหชม ใหบรรยากาศบานเมืองสมัยเอโดะอยาง
แทจริง

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางยัง สะพานนาคะบาชิ (Nakabashi Bridge) ตั้งอยูท่ีเมืองทาคายามาในเขตฮิดะของจังหวัดกิฟุ ซ่ึงเมืองเกา
แหงน้ียังคงรักษาบรรยากาศแบบญ่ีป ุนด้ังเดิม จนกลายเป็นอีกจุดหมายปลายทางยอดนิยมสําหรับเหลานักทองเท่ียวท่ีตองการ
สัมผัสเสนหแบบญ่ีป ุนๆทามกลางธรรมชาติอันงดงาม สะพานสามารถเห็นไดอยางโดดเดนจากสีท่ีแดงเขม ทําใหเป็นจุดท่ีสังเกต
ไดงาย อีกท้ังสะพานแหงน้ียังถือเป็นสัญลักษณท่ีสําคัญจุดหน่ึงของเมือง

หมายเหตุ : การบานของดอกซากุระจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ซ่ึงอยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัททัวร

นําทานเดินทางสู AEON MALL GIFU ใหทานไดอิสระซ้ือสินคาท่ัวไปของญ่ีป ุน เชน ขนม, อาหารวาง, ของเลน, กระเปา
, รองเทา, เสื้อผา รวมถึงรานรอยเยน

ค่ํา

่



 หมายเหตุ

วันท่ี 4 เกียวโต - เสนทางรถไฟเคอาเกะ อินไคลน - พิธีชงชาญี่ปุน -
ซากุระริมแมน้ําคาโมะ - วัดคิโยมิสึ - โอซากา - ยานชินไซบาชิ

การบานของดอกซากุระจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ซ่ึงอยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัททัวร

อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พักท่ี Gifu or Ogaki Hotel หรือเทียบเทา

ชิราคาวาโกะ

ทาคายามา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

หมูบานชิราคาวาโกะไดรับการขึ้นทะเบียนใหเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม หมูบานแหงน้ี
ใชโครงสรางท่ีเรียกวา กัสโช ซ่ึงแปลวาสรางแบบพนมมือ ดานหนาทําเป็นหนาจ่ัวแบบ
บานทรงไทย มีการเจาะชองหนาตางเพ่ือรับแสงสวางจากภายนอก เมื่อมองจากภายนอก
จึงดูมีสัดสวนสวยงาม

เป็นเมืองแหงปราสาทท่ีบานเมืองยังคงมีภาพของสะทอนของประวัติศาสตรเกาแกในอดีต
ไมวาจะเป็นบานเรือนท่ีมีโครงหนาตางขัดกันเป็นตาราง และวัดท่ีมีประวัติศาสตรเกาแก

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

สะพานนาคาบาชิ

อิออนมอลลกิฟุ

 บาย

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

ใหทานไดจับจายใชสอย ซ้ือของใชและอาหารตางๆ โดยภายในเป็นหางสรรพสินคาท่ีนิยม
ในหมูนักทองเท่ียวท้ังชาวญ่ีป ุนและชาวตางชาติ

 คํ่า  Gifu or Ogaki Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา



รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม

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

นําทานเดิน ชมซากุระรวม 100 ตนบนเสนทางรางรถเกากัน ท่ีเคอาเกะ อินไคลน (Keage Incline) เสนทางรถไฟเกา เค
อาเกะ อินไคลน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม.) ถูกใชเป็นเสนทางขนยายเรือระหวางเมืองโอสึ จังหวัดชิกะ กับเกียวโต
จนถึงปี 1948 บริเวณท่ีมีรางจะเป็นทางลาดเสนตรงยาว 580 เมตร ตรงกลางของทางลาดและปลายทางจะมีรถรางท่ีใชบรรทุก
เรือจอดอยูใหดูดวย เสนทางรถไฟสายเกาคีอะเกะ (Keage)

หมายเหตุ : การบานของดอกซากุระจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ซ่ึงอยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัททัวร

นําทานสัมผัสประสบการณ พิธีชงชาแบบญ่ีป ุน ใหทานไดทดลองชงชาดวยตัวทานเองและอิสระใหทานเลือกซ้ือสินคาราคา
ถูกตามอัธยาศัย

นําทานชม แมน้ําคาโมะ (Kamo river) หรือท่ีชาวญ่ีป ุนเรียกกันวา “Kamogawa” นั้นตั้งอยูท่ีเมืองเกียวโต เป็นแมน้ําสาย
ยาวท่ีมีเสนทางสองขางทางใหไดใชพักผอนหรือทํากิจกรรมตาง ๆ ได เป็นสถานท่ีๆ คนเกียวโตรูจักและคุนเคยเป็นอยางดี ใน
ชวงฤดูใบไมผลิของทุกปี ท่ีน่ีจะกลายเป็นอีกจุดชมซากุระยอดนิยมของนักทองเท่ียว เพราะสองขางทางของแมน้ํานั้นจะกลาย
เป็นสีชมพูจากการผลิบานของดอกซากุระ ตลอดเสนทางแมน้ําสายยาวน้ี

บาย

รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร

นําทานชม วัดคิโยะมิซุ (Kiyomizu-dera) หรือท่ีเราๆ รูจักกันในชื่อ วัดน้ําใส นับเป็นวัดท่ีไมไดมีชื่อเสียงโดงดัง เป็นจุดชม
วิวท่ีสวยงาม มองเห็นเมืองเกียวโตในฤดูตางๆ และเป็นจุดชมซากุระท่ีขึ้นชื่อของเกียวโตอีกดวย

หมายเหตุ : การบานของดอกซากุระจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ซ่ึงอยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัททัวร

นําทานเดินทางกลับเขาสู โอซากา (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) จากนั้นอิสระชอปป้ิงยาน ชินไซบาชิ (Shinsaibashi)
บริเวณแหลงชอปป้ิงแหงน้ีมีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปดวยรานคาปลีก รานแฟรนไชส รานเครื่องสําอางค รานรองเทา
กระเปานาฬิกา รานกาแฟ รานอาหาร รานขนม รานเสื้อผาสตรีทแบรนดท้ังญ่ีป ุนและตางประเทศ เชน Zara H&M Beans
ABC Mart เป็นตน

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย

พักท่ี Osaka Hotel หรือเทียบเทา

เกียวโต

เสนทางรถไฟเคอาเกะ อินไคลน

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองหลวงเกาของญ่ีป ุน เป็นศูนยรวมวัฒนธรรมและประวัติศาสตรของญ่ีป ุนและชื่อ
นั้นไดมาจากเมืองฉางอานของจีน

เป็นทางรถไฟขนสงสินคาท่ีเลิกใชไปแลวเปิดเป็นสถานท่ีทองเท่ียว ซ่ึงแตเดิมนั้นถูกใช
เพ่ือเป็นเสนทางขนยายเรือระหวางเมืองโอสึ จังหวัดชิกะ กับเกียวโตจนถึงปี 1948 ท่ีน่ี
เหมาะสมมากสําหรับการเดินเลนชมบรรยากาศ โดยเฉพาะชวงซากุระบาน ท่ีน่ีเป็นอีกจุด
ชมซากุระอันสวยงามท่ีหามพลาดในเกียวโต



 หมายเหตุ

วันท่ี 5 ปราสาทโอซากา - สวนสาธารณะอนุสรณงาน Expo'70 -
EXPO CITY - ริงกุ พรีเมียม เอาทเลต - ทาอากาศยานคันไซ

การบานของดอกซากุระจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ซ่ึงอยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัททัวร

รับประทานอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย

พิธีชงชาญี่ปุน

ซากุระริมแมนํ้าคาโมะ

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

ริมแมน้ําคาโมะเป็นหน่ึงในจุดชมซากุระสุดสวยของเมืองเกียวโต จุดเดนของซากุระบริเวณ
น้ีคือจะมีตนซากุระท่ีคอนขางจะใหญ และแตกกิ่งกานสาขาเป็นพุมรอบๆ ตัวตน ท่ีทําให
ทางเดินริมแมน้ําน้ีเป็นเสมือนอุโมงคซากุระอันสวยงามเลยทีเดียว

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

วัดคิโยมิสึ

โอซากา

ยานชินไซบาชิ

 บาย

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

เป็นเมืองใหญอันดับสามของญ่ีป ุน ตั้งอยูริมทะเล ท่ีน่ีถือวาเป็นประตูเขาออกสูโลก
ภายนอกแหงแรก ท้ังยังเป็นเมืองทา และศูนยกลางการทองเท่ียวท่ีสําคัญของภูมิภาคคัน
ไซ

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

 คํ่า  Osaka Hotel หรือเทียบเทา



 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม

นําทานเดินทางสู ปราสาทโอซากา (Osaka Castle) (ชมดานนอก) บริเวณปราสาทโอซากา มีจุดชมซากุระมากมายไมวาจะ
ตรง ปอมปราสาทเท็นชุคาคุ หรือ ตรงสวนนิชิโนะมารุ บริเวณท้ังหมดน้ีเรียกรวมกันวา สวนปราสาทโอซากา ท่ีน่ียังมีความพิเศษ
อีกอยางคือมีตนซากุระท่ีทางจังหวัดเลือกใชเพ่ืออางอิงและประกาศวันซากุระบานอยางเป็นทางการดวย ถามาแลวขอแนะนําใหไป
ตรงสวนนิชิโนะมารุท่ีมีซากุระพันธุโซเมโยชิโนะใหชมกวา 300 ตน

นําทานเดินทางสู สวนอนุสรณบัมปาคุ (Expo’70 Commemorative Park) คือสถานท่ีจัดงานมหกรรมโลก World
Expo เมื่อครั้งประเทศญ่ีป ุนเป็นเจาภาพในปี ค.ศ. 1970 มีหอคอยพระอาทิตย (Tower of the Sun) ผลงานของศิลปินโอคาโม
โตะ ทาโร ตั้งตระหงานเป็นสัญลักษณของสวนมาจนถึงทุกวันน้ี ภายในสวนมีซากุระ 9 สายพันธุ เชน โซเมโยชิโนะ และชิดาเระ
ซากุระ รวมประมาณ 5,500 ตน

หมายเหตุ : การบานของดอกซากุระจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ซ่ึงอยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัททัวร

นําทานเดินทางสู EXPO CITY แหงโอซากา เป็นศูนยบันเทิงครบวงจรท่ีใหญท่ีสุดในประเทศญ่ีป ุน และเป็นสวนหน่ึงของ
สวนสาธารณะท่ีสรางขึ้นเพ่ือระลึกถึงงานเวิลดเอ็กซโปประเทศญ่ีป ุน ท่ีจัดขึ้นเมื่อปี 1970 ตั้งอยูในเมืองซุอิตะ จังหวัดโอซากา มี
เน้ือท่ีท้ังหมดราวๆ 172,000 ตารางเมตร โดยอยูดานหนาสถานีรถไฟฟา Bampaku-kinen-koen ภายในพ้ืนท่ีแหงน้ีถูกเติม
เต็มไปดวยสถานท่ีเพ่ือความบันเทิงมากมาย

นําทานเดินทางตอไปยัง ริงกุเอาทเล็ต แหลงชอปป้ิงใหญใกลกับ สนามบินคันไซ ใหทานเพลิดเพลินกับการเลือกซ้ือสินคา
“แบรนดเนม” ชื่อดังหลากหลายและสินคาดีราคาพิเศษ อาทิ เครื่องสําอาง, เครื่องประดับ, เสื้อผา, กระเปา, รองเทาอุปกรณกีฬา,
เครื่องใชไฟฟา และยังเป็นแหลงรวมสินคาแบรนดญ่ีป ุนโกอินเตอรมากมายกับคอลเลคชั่นเสื้อผาลาสุด

อิสระอาหารเท่ียง และอาหารค่ําตามอัธยาศัย

ค่ํา

23.55 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดย สายการบิน AIR ASIA X เท่ียวบินท่ี XJ611ไมมีบริการอาหารและน้ําด่ืมบน
เครื่อง แตมีจําหนาย (ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6.15 ชั่วโมง)

ปราสาทโอซากา

สวนสาธารณะอนุสรณงาน Expo'70

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เรียกอีกอยางวา โอซากาโจ เป็นปราสาทท่ีถือเป็นสัญลักษณของเมืองโอซากา และเป็นสิ่ง
ปลูกสรางท่ีมีคุณคาทางวัฒนธรรมของญ่ีป ุน ถูกสรางขึ้นแทนท่ีวัดอิชิยามา ฮอนกันจิ ชั้น
บนสุด สามารถชมวิวเมืองโอซากาไดท้ังเมือง

สรางขึ้นเพ่ือเป็นการรําลึกความสําเร็จของ "Japan World Fair" ในปี 1970 บริเวณดัง
กลาวจึงไดถูกสรางเป็น "สวนวัฒนธรรมท่ีรายลอมดวยสีเขียว" ประกอบดวย "สวน
ญ่ีป ุน", "สวนธรรมชาติและวัฒนธรรม", และยังมีสถานท่ีทางวัฒนธรรม, การกีฬา, มุม
พักผอนหยอนใจ มี "หอคอยพระอาทิตย" สัญลักษณของงานแสดงเป็นศูนยกลาง ดาน
ตะวันตกเป็นปาและปาชานเมือง สวนดานตะวันออกเป็นสนามท่ีออกแบบใหมีภาพ
ลักษณของทุงหญา ชวง "ปา" ถึง "ปาชานเมือง" นอกจากน้ียังมีสถานท่ีทางวัฒนธรรม
อยาง "สวนญ่ีป ุน" ท่ีรัฐบาลญ่ีป ุนจัดแสดงใน World Fair, "พิพิธภัณฑชาติพันธุวิทยา"
ซ่ึงรวบรวมและเผยแพรเอกสารขอมูลเกี่ยวของกับกลุมชาติพันธุท่ัวโลก

 บาย



 หมายเหตุ

วันท่ี 6 ทาอากาศยานดอนเมือง

 หมายเหตุ

ปราสาทโอซากา (Osaka Castle) (ชมดานนอก)

การบานของดอกซากุระจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ซ่ึงอยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัททัวร

อิสระอาหารเท่ียง และอาหารค่ําตามอัธยาศัย

ไมมีบริการอาหารและน้ําด่ืมบนเครื่อง แตมีจําหนาย

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

ริงกุ พรีเมียม เอาทเลต

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"

เป็นแหลงชอปป้ิงชื่อดังอีกแหงหน่ึงของโอซากา ตั้งอยูท่ีเมืองริงกุ ตรงขามกับทา
อากาศยานนานาชาติคันไซ โดยออกแบบใหมีลักษณะเหมือนกับเมืองทาของ
สหรัฐอเมริกา และมีบรรยากาศแบบรีสอรท ภายในแมจะไมใหญโตมากนัก แตก็เพียบ
พรอมไปดวยสิ่งอํานวยความสะดวกมากมาย ซ่ึงรวมสินคานําเขาและสินคาแบรนดญ่ีป ุน
มากมาย

ทาอากาศยานคันไซ คํ่า

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

 กิจกรรม เชา

03.50 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

ทาอากาศยานดอนเมือง เชา

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



อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ



เง่ือนไข
กรุณาอานศึกษารายละเอียดท้ังหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 30 ทาน

ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา อันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ

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 ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมือง หรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว
อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธใน
กรณีอ่ืนๆ

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 และคนขับรถในการบริหารเวลา 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 และจะไมสามารถคืน
เงินคาทัวรท่ีทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง

หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือดานตรวจคนออก และเขาเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง (พาสปอรต) ของทานชํารุดแม
เพียงเล็กนอย เชน เปียกน้ําขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใดหนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยก
ระหวางสันของเลมหนังสือเดินทาง เป็นตน ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ีดานตรวจคนออก และเขาเมือง มี
สิทธิไ์มอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และดูแลหนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะ
เดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง
และยืนยันดวย พรอมกับแจงมาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด เพ่ือยืนยันการเปล่ียนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาท่ีบริษัท
เรียบรอยแลว กรณีท่ียังไมออกบัตรโดยสาร ทานสามารถเปล่ียนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน)
เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงท้ังหมด ซ่ึงโดยสวนใหญตั๋วเครื่องบินแบบกรุปจะออกกอน
ออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ท้ังน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละคณะ

่ ้ ้ ์



กรณีท่ีทานไมผานดานตรวจคนออก หรือเขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการคืน
คาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงท้ังสิ้น)

*เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯ แลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงท้ังหมดน้ีแลว*

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

การชําระเงิน
กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 15,000 บาท พรอมกับเตรียมเอกสารสงให

เรียบรอย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว

การชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 30 วันในวันเวลาทําการ ทานควรจัดเตรียมคาทัวรให
เรียบรอยกอนกําหนด 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
 

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 คามินิบารในหองและคาพาหนะ

ตาง ๆ ท่ีมิไดระบุในรายการ

คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญ่ีป ุน กรณีประกาศใหกลับมาย่ืนรองขอวีซาอีกครั้ง (เน่ืองจากทางญ่ีป ุนไดประกาศยกเวนการย่ืนวีซา
เขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทยสําหรับผูท่ีประสงคพํานักระยะสั้นในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน)

หากในภายหลังทางรัฐบาลญ่ีป ุนประกาศใหย่ืนวีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพ่ิม 2,000 บาท สําหรับการย่ืนรองขอวีซา

คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเปาสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินนั้นๆ กําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน

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

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีป ุน (ทางบริษัทฯ จัดการให)

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
** ปล. ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ ** 

ราคา INFANT ทานละ 7,900 บาท

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น (ถามี)

ทานละ 2,000 บาท/ทริป (ชําระท่ีสนามบินดอนเมืองในวันเช็คอิน)(คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน)

*** ในการเดินทางเป็นหมูคณะ การจัดท่ีน่ังของกรุป ไมสามารถรีเควสหรือเลือกท่ีน่ังได และทางสายการบินเป็นผูกําหนด ซ่ึงทา
งบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได ***

สําคัญกรุณาอานเงื่อนไขแนบทายโดยละเอียด เพ่ือประโยชนสูงสุดแกตัวทานเอง หากชําระเงินแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานได
ยอมรับเงื่อนไขแลวและไมสามารถ เปล่ียนแปลงเงื่อนไขใดๆ ได

รายการทัวรสามารถสลับ ปรับเปล่ียนหรืองดไปบางรายการไดตามความเหมาะสม โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา อันเน่ืองมากจาก
สภาพอากาศ เหตุการณทางธรรมชาติ เหตุการณทางการเมือง สภาพการจราจร สายการบินหรือเหตุสุดวิสัยตางๆ ท้ังน้ีจะคํานึงถึง
ความปลอดภัย ความเป็นไปไดและผลประโยชนของผูเดินทางเป็นสําคัญ ทางผูเดินทางจะไมฟองรองใดๆ อันเน่ืองมาจากไดรับทราบ
เงื่อนไขกอนการเดินทางแลว

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเ์ริ่มและจบการใหบริการ ท่ี สนามบินตนทางขาไป เทานั้น 

กรณีผูเดินทางมาจากตางจังหวัดหรือตางประเทศ และจะทําการสํารองตั๋วเครื่องบิน หรือยานพาหนะอ่ืน ๆ เพ่ือใชเดินทางมาและ
กลับ ณ สนามบินดอนเมือง ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายเน่ืองจากเป็นคาใชจายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรม

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุกครั้ง
กอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภาย
ในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม
ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม
วาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของ
ลูกคาเป็นสําคัญ

ขอมูลเพ่ิมเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน

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

การอัพเกรดท่ีน่ัง สามารถอัพเกรดไดเฉพาะ Hot Seat สําหรับท่ีน่ัง Business/Premium ตั๋วกรุปทัวรไมสามารถอัพท่ีน่ังได 
 



การยกเลิก
ไมสามารถยกเลิกได เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินท้ังหมด (แตสามารถเปล่ียนชื่อผูเดินทางไดตามกําหนดของแตละ

สายการบินกอน 7 วันของการเดินทาง)


