
#15891 ทัวรญ่ีปุน นาโกยา ทาคายามา โอซากา 6 วัน 4 คืน
หมูบานชิราคาวาโกะ เทศกาลนาบานะโนะซาโตะ บิน TG
ทัวรญี่ปุน นาโกยา ทาคายามา โอซากา ที่วาการอําเภอเกาทาคายามา ยานเมือง
เกาซันมาจิซูจิ ตลาดเชาทาคายามา วัดโอสุคันนอน วัดคิโยมิสึ ศาลเจาฟูชิมิอินาริ
ฟรีเดย 1 วันเต็ม!!



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานชูบุเซ็นแทรร - นาโกยา - ชิราคาวาโกะ - ทาคายามา - ที่ทําการเกาเมืองทา
คายามา - เมืองเกาซันมาชิซูจิ - ออนเซ็น   

Takayama
Hotel หรือ
เทียบเทา

3 ตลาดเชาเมืองทาคายามา - วัดโอสุคันนอน - ยานการคาโอสึ - มิเอะ - นาบานะ โนะ ซา
โตะ   

Mie Hotel
หรือเทียบเทา

4 เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ศาลเจาฟูชิมิอินาริ - โอซากา - รานของฝากญ่ีป ุน - ยานชินไซบาชิ   
Osaka Hotel
หรือเทียบเทา

5 อิสระทองเที่ยวในโอซากา หรือ เลือกซ้ือทัวรเสริม   
Osaka Hotel
หรือเทียบเทา

6 ปราสาทโอซากา - ริงกุ พรีเมียม เอาทเลต - อิออนมอลลโอซากา - ทาอากาศยานคันไซ -
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

26 มี.ค. 64 - 31 มี.ค. 64 ฿58,900 ฿58,900 ฿56,900 ฿8,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานชูบุเซ็นแทรร - นาโกยา - ชิราคาวาโกะ - ทาคายามา
- ท่ีทําการเกาเมืองทาคายามา - เมืองเกาซันมาชิซูจิ - ออนเซ็น

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

21.00 น. คณะพรอมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคานเตอร C สายการบินไทยเจาหนาท่ีใหการตอนรับ
และอํานวยความสะดวกดานเอกสารและสัมภาระ

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

00.05 น. ออกเดินทางสู สนามบินชูบุเซ็นแทร ประเทศญ่ีป ุน โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG644 (สายการบินมีบริการ
อาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง)

08.00 น. เดินทางถึง สนามบินชูบุเซ็นแทร ประเทศญ่ีป ุน (เวลาทองถิ่นเร็วกวาเวลาประเทศไทย 2 ชม.)

ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง ดานศุลกากร และรับกระเปาเรียบรอยแลว [สําคัญมาก!!ไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก
เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศญ่ีป ุนหากฝาฝืนมีโทษจับปรับได]

นําทานสู นาโกยา เป็นเมืองท่ีมีประวัติศาสตรมายาวนาน เป็นเมืองใหญท่ีสุดใน ภูมิภาคจูบุ ซ่ึงอยูตรงกลางของประเทศ
ญ่ีป ุน มีสถานท่ีทองเท่ียวมากมาย ท้ังสถานท่ีทองเท่ียวทางประวัติศาสตร และสถานท่ีทองเท่ียวทางธรรมชาติ

นําทารชม หมูบานมรดกโลกชิราคาวาโกะ ซ่ึงเป็นหมูบานท่ียังคงอนุรักษบานสไตลญ่ีป ุนขนานแทด้ังเดิมและไดรับเลือกจาก
องคกรยูเนสโกใหเป็นมรดกโลกในเดือนธันวาคม ปี 1995 โครงสรางของบานสามารถรองรับหิมะท่ีตกหนักในชวงฤดูหนาวไดดี
และรูปรางของหลังคาเหมือนกับสองมือพนมของพระเจา จึงเรียกหมูบานสไตลน้ีวา “กัสโซ” จะมีความยาวประมาณ 18 เมตร
ความกวาง 10 เมตร

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

่ ่



นําทานสู เมืองทาคายามา นําทานชมดานนอกของ ทาคายามา จินยะ หรือ ท่ีวาการอําเภอเกาทาคายามา ซ่ึงเป็นจวนผูวาแหง
เมืองทาคายามา เป็นท่ีทํางานและท่ีอยูอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮิดะ เป็นเวลากวา 176 ปี ภายใตการปกครองของโชกุน
ตระกูลกุกาวา ในสมัยเอโดะ ถนนสายซันมาจิ ซูจิ เป็นยานเมืองเกาท่ียังคงอนุรักษบานเรือนสมัยเอโดะกวา 300 ปี ไวไดเป็น
อยางดี

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม

พักท่ี Takayama Hotel หรือเทียบเทา

ผอนคลายกับการแชน้ําจากแรธรรมชาติสไตลญ่ีป ุน

ทาอากาศยานชูบุเซ็นแทรร

นาโกยา

ชิราคาวาโกะ

 เชา

เรียกสั้นๆวา สนามบินจูบุ ตั้งอยูในตัวเมืองนาโกยา เปิดใชงานครั้งแรกเมือปี 2005 มี 1
เทอมินอล สําหรับใหบริการท้ังสายการบินภายในและระหวางประเทศ

เป็นเมืองท่ีใหญท่ีสุดในเขตชูบูของญ่ีป ุน ชื่อเมืองนั้นคาดเดาวาจะผันมาจากคําวา นาโกยา
กะซ่ึงแปลวาสงบสุข

หมูบานชิราคาวาโกะไดรับการขึ้นทะเบียนใหเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม หมูบานแหงน้ี
ใชโครงสรางท่ีเรียกวา กัสโช ซ่ึงแปลวาสรางแบบพนมมือ ดานหนาทําเป็นหนาจ่ัวแบบ
บานทรงไทย มีการเจาะชองหนาตางเพ่ือรับแสงสวางจากภายนอก เมื่อมองจากภายนอก
จึงดูมีสัดสวนสวยงาม

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ทาคายามา

ที่ทําการเกาเมืองทาคายามา

 บาย

เป็นเมืองแหงปราสาทท่ีบานเมืองยังคงมีภาพของสะทอนของประวัติศาสตรเกาแกในอดีต
ไมวาจะเป็นบานเรือนท่ีมีโครงหนาตางขัดกันเป็นตาราง และวัดท่ีมีประวัติศาสตรเกาแก

ใชเป็นท้ังท่ีทํางาน และท่ีอยูอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮิดะมาเป็นเวลากวา 176 ปี ภาย
ใตการปกครองของโชกุนโตกุกาวา ในสมัยเอะโดะ หรือกวา 300 ปีท่ีแลว เป็นท่ีทําการรัฐ
ในยุคเอะโดะเพียงแหงเดียวท่ีขามพนยุคสมัยมาไดอยางสมบูรณ ซ่ึงภายในน้ีประกอบดวย
บริเวณไตสวนพิจารณาคดี หองขังนักโทษ โรงครัว และหองพักของเจาหนาท่ี



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 ตลาดเชาเมืองทาคายามา - วัดโอสุคันนอน - ยานการคาโอสึ -
มิเอะ - นาบานะ โนะ ซาโตะ

สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

เวลาทองถิ่นเร็วกวาเวลาประเทศไทย 2 ชม.

สําคัญมาก!!ไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศญ่ีป ุนหากฝาฝืนมีโทษจับปรับได

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

ออนเซ็น คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม

 Takayama Hotel หรือเทียบเทา

การแชน้ําแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซ่ึงสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม ซ่ึงจะแยกสระชายและหญิง การแช
น้ําแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานชม ตลาดเชาทาคายามา ใหทานไดเพลิดเพลินกับการเลือกซ้ือเลือกชมผักสดผลไมหลากหลายชนิดอาหารพ้ืนเมืองท่ีนํา
มาปรุงสดๆสะอาด และยังมีเสื้อผา กระเปา ของแกะสลัก ของเลนของท่ีระลึกของพ้ืนเมืองตางๆมากมาย

นําทานสู ศาลเจาโอสุคันนอน (Osu Kannon Temple) สรางขึ้นเมื่อเกือบ 700 กวาปีมาแลวตั้งแตปี 1333 เป็นวัดใน
พระพุทธศาสนาท่ีมีชื่อเสียงมากๆของนาโกยา เพราะวัดแหงน้ีเป็นท่ีประดิษฐานของเทพคันนอน ซ่ึงเชื่อกันวาเป็นเทพเจาท่ีขึ้นชื่อ
เรื่องความเมตตา แกะสลักอยางประณีตโดยพระสงฆนามวา “Kobo Daishi” แถมภายใตหองโถงใหญ คือหองสมุดชินปูคุจิ ท่ีจัด
เก็บหนังสือภาษาญ่ีป ุนและภาษาจีนกวา 15,000 เลม

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

นําทานชอปป้ิงโอสุ (Osu Shopping Arcade) ถนนชอปป้ิงท่ีอยูเย้ืองกับบริเวณวัดโอสุคันนอน เป็นถนนการคาท่ีมีชื่อ
เสียงและไดรับความนิยมจากนักทองเท่ียวเป็นอยางมากดวยมนตเสนหของบรรยากาศแบบด้ังเดิม มีรานคาและรานอาหารกวา
400 รานคา เรียงรายอยูสองขางทางของขึ้นชื่อของโอสุก็คือไกทอดยอดนิยมอยางราน GABURI CHICKEN

นําทานชอปป้ิง มิเอะ ตั้งอยูตรงเกือบศูนยกลางของประเทศญ่ีป ุน ขึ้นชื่อเรื่องใบไมแดง, การปีนเขา, สกี, และมีจุดชมวิวหาด
ทรายชายฝ่ังแบบเวาแหวง รวมท้ังธรรมชาติท่ีสมบูรณ

นอกจากน้ียังมีแหลงบันเทิง เทศกาลแสดงไฟ NABANA NO SATO เป็นงานประดับไฟท่ีสุดอลังการของญ่ีป ุน โด
ยมีไฮไลทคือ “อุโมงคไฟดาวลานดวง” วิวดอกไมนานาพันธุ ซ่ึงดอกไมเป็นสิ่งดึงดูดใจหลักของงานประดับไฟ โดยแปลงสวนแบง
ออกเป็น 2 สวน มีดอกไมและตนไมหลายๆพันธุ สวนของสวน Begonia ขนาดใหญท่ีมีดอกไมเพียงอยางเดียวมากกวา
12,000 ชนิด

ค่ํา
่



อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พักท่ี Mie Hotel หรือเทียบเทา

ผอนคลายกับการแชน้ําจากแรธรรมชาติสไตลญ่ีป ุน

ตลาดเชาเมืองทาคายามา

วัดโอสุคันนอน

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ตลาดแหงน้ีไดเริ่มขึ้นตั้งแตสมัยเอโดะ เพ่ือเป็นตลาดซ้ือขายขาว, ตนหมอน, และดอกไม
นานาชนิด จนกระท่ังเขาสูกลางสมัยเมจิไดเกิดการเปล่ียนแปลงขึ้น เมื่อบรรดาภรรยาของ
ชาวไรชาวนาไดเริ่มนําผักผลไมมาขายท่ีตลาดแหงน้ี จนเป็นท่ีรูจักในนามของ “ตลาดเชา”

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ยานการคาโอสึ

มิเอะ

นาบานะ โนะ ซาโตะ

 บาย

ยานชอปป้ิง Osu เป็นแหลงชอปป้ิงขนาดใหญและเป็นท่ีนิยมท่ีมีกวา 1,200 รานคาและ
รานอาหาร ทุกชนิดของรานคารวมท้ังรานคาเครื่องใชไฟฟา, รานขายเสื้อผามือสองราน
อาหารและคาเฟ ท่ีเปิดอยู หางสรรพสินคาจะแออัดเสมอกับผูคนและเต็มไปดวยพลังงาน
หลายเหตุการณท่ีจะมีขึ้นตลอดท้ังปีรวมท้ังเทศกาลฤดูรอน Osu ในเดือนสิงหาคม Osu
Daido-chonin เทศกาลในเดือนตุลาคมและ Osu Setsubun Takarabune Gyoretsu

เป็นเขตๆ หน่ึงท่ีตั้งอยูทางฝ่ังตะวันตกเฉียงใตของนาโกยา

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

 คํ่า  Mie Hotel หรือเทียบเทา



วันท่ี 4 เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ศาลเจาฟูชิมิอินาริ - โอซากา - รานของ
ฝากญี่ปุน - ยานชินไซบาชิ

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานสู เมืองเกียวโต (Kyoto) อดีตเมืองหลวงและท่ีพํานักของจักรพรรดิญ่ีป ุน ในชวงปี 794 – 1868 และปัจจุบันน้ีก็เป็น
เมืองท่ีใหญเป็นอันดับ 7 ของประเทศ รวมท้ังมีประชากรอีกราวๆ 1.4 ลานคน ซ่ึงสภาพบานเมืองยังคงอนุรักษเอาไวในสภาพ
อดีตซะเป็นสวนมาก

นําทานชม วัดคิโยมิสึ (Kiyomizu Temple) หรือ วัดธารน้ําใส ตั้งอยูบนเนินเขาฮิงาชิยามา ในปี 1994 ยูเนสโกไดบันทึก
ไวเป็นมรดกโลก ภายในวัดน้ีมีสิ่งนาสนใจอยูหลายอยางตั้งแต เวทีคิโยมิสึ ลานกวางท่ีย่ืนออกจากตัวอาคารหลักไปยังเนินเขา
โดยท่ีฐานของลานน้ีใชไมซุงขัดกันเป็นโครงขึ้นมาโดยมิไดใชตะปูซักตัวเดียวและ น้ําตกโอโทวะ ท่ีไหลมาจากบนเขามาถึงขางลาง
ไดแยกเป็น 3 สาย

อีกท้ังยังมีหินคูรักท่ีอยูใน ศาลเจาจิชู (Jishu shrine) เป็นหินสองกอนอยูติดกับพ้ืนโดยใหคนท่ีมาไดตั้งจิตถึงคนท่ีเรารัก
แลวออกเดินจากหินกอนหน่ึงไปยังอีกกอนท้ังๆท่ีปิดตา ถาเดินไปถึงไดก็แสดงวาจะไดอยูดวยกัน และสุดทาย ใหทานไดเดิน
เลือกดูเลือกซ้ือของฝากจาก “ถนนสายกาน้ําชา” กอนกลับกันอีกดวย

นําทานชม ศาลเจาฟูชิมิ อินาริ (Fushimi Inari Shrine) หรือเรียกกันวาศาลเจาเสาแดง ศาลเจาสุนัขจ้ิงจอก เป็นศาลเจา
ศาสนาชินโต สรางขึ้นเพ่ืออุทิศใหกับเทพเจาอินาริ เทพเจาแหงการเพาะปลูก สรางขึ้นในปี ค.ศ. 711 ตั้งอยูทางทิศใตของเกียว
โต บริเวณเขาอินาริ

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

นําทานสู โอซากา เป็นเมืองท่ีมีขนาดเศรษฐกิจใหญเป็นอันดับ 2 และมีประชากรมากเป็นอันดับ 3 ของประเทศญ่ีป ุน

นําทานชอปป้ิง รานจําหนายของฝาก ท่ีรวบรวมสินคาชั้นนําไวมากมาย ไมวาจะเป็นเครื่องใชไฟฟา หรือของใชในชีวิตประจํา
วันของคนญ่ีป ุนรวมถึงเครื่องสําอางคตางๆ

นําทานชอปป้ิงชินไซบาชิ มีระยะทางท้ังหมด 600 เมตร หากรวมยานรานคาอ่ืนๆ ท่ีอยูหัวและทายดวยก็จะกลายเป็นยานราน
คาท่ีมีความยาวราว 2 กิโลเมตรเลยทีเดียว ไมวาจะเป็นรานขายยา รานขายเครื่องสําอางค รานปลอดภาษี (Duty Free) ราน 100
เยน

ค่ํา

อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย ณ แหลงชอปป้ิงชินไซบาชิ

พักท่ี Osaka Hotel หรือเทียบเทา

เกียวโต

วัดคิโยมิสึ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองหลวงเกาของญ่ีป ุน เป็นศูนยรวมวัฒนธรรมและประวัติศาสตรของญ่ีป ุนและชื่อ
นั้นไดมาจากเมืองฉางอานของจีน

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



วันท่ี 5 อิสระทองเท่ียวในโอซากา หรือ เลือกซ้ือทัวรเสริม

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

โอซากา

รานของฝากญี่ปุน

ยานชินไซบาชิ

 บาย

เป็นเมืองใหญอันดับสามของญ่ีป ุน ตั้งอยูริมทะเล ท่ีน่ีถือวาเป็นประตูเขาออกสูโลก
ภายนอกแหงแรก ท้ังยังเป็นเมืองทา และศูนยกลางการทองเท่ียวท่ีสําคัญของภูมิภาคคัน
ไซ

เป็นรานของฝากท่ีรวบรวมสินคาชั้นนําไวมากมาย ไมวาจะเป็นเครื่องใชไฟฟา ของประดับ
บาน อาหาร ของใชในชีวิตประจําวันของคนญ่ีป ุน รวมถึงเครื่องสําอางตางๆ ซ่ึงในแตละท่ี
ก็จะมีแตกตางกันไป ใหเลือกซ้ือกันไดตามอัธยาศัย

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

 คํ่า  Osaka Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

ใหทานไดเลือกอิสระทองเท่ียวตามสถานท่ีตางๆใน เมืองโอซากา โดยมีไกดคอยใหคําแนะนําตางๆกับทานในการเดินทาง
เชน ยานชินไซบาชิ เต็มไปดวยความหลากหลายของรานคาและแบรนดดังมากมายตั้งอยูปะปนไปกับรานคาแบบด้ังเดิมของญ่ีป ุน
ไดแก Apple Store, Dior, Chanel, Gucci, H&M, Hermès, Louis Vuitton และอ่ืนๆ เรียกไดวาเป็นศูนยรวมแทบจะทุก
ย่ีหอดังท่ัวโลกเลยก็วาได

นอกจากน้ีแลวยังมีสินคาจําพวกอาหารและเครื่องด่ืมหรือตุกตานารักๆ ก็มีใหเลือกซ้ือเชนกัน และนอกเหนือไปจากรานคา
ทันสมัยจากแบรนดตางๆ

่ ่



วันท่ี 6 ปราสาทโอซากา - ริงกุ พรีเมียม เอาทเลต - อิออนมอลลโอ
ซากา - ทาอากาศยานคันไซ - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ เพ่ือใหทานไดสนุกสนานอยางเต็มท่ีจึงไมมีบริการอาหารกลางวันและอาหารค่ํา*

แลวท่ีชินไซบาชิยังมี Shopping Arcade ท่ีเอารานคาเล็กๆ มารวมไวภายใตหลังคาเดียวกันมีเสนทางยาวประมาณ 600
เมตรมีสินคาใหเลือกสรรมากมาย อาทิ ชุดกิโมโนแบบด้ังเดิม,อัญมณีเครื่องประดับและรานหนังสือ เป็นแหลงท่ีตั้งของหางสรรพ
สินคาชื่อดังและรานคามากมายใหทานไดชอปป้ิงไดจุใจ และยังมีสถานท่ีทองเท่ียวสําคัญๆตางๆมากมาย เชน

วัดชิเทนโนจิ

พิพิธภัณสัตวน้ําไคยูกัง

ศาลเจาเฮอัน

ชิงชาสวรรคเท็มโปซาน

อะเมะริคามูระ

เลโกแลนด

หุนยนตเหล็กเท็ตสึจิน

โกเบ ฮารเบอรแลนด

พิพิธภัณฑวิทยาศาตรโอซากา

เพ่ือใหทานไดสนุกสนานอยางเต็มท่ีจึงไมมีบริการอาหารกลางวันและอาหารค่ํา

ค่ํา

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 หองอาหารโรงแรม

ชมดานนอกของ ปราสาทโอซากา (Osaka Castle) ซ่ึงถือไดวาเป็นสัญลักษณของเมือง สัมผัสความย่ิงใหญของยุคสมัยท่ี
โชกุนโตโยโตมิ ปกครองและออกคําสั่งใหกอสรางปราสาทแหงน้ีนับเป็นแลนดมารกอันดับหน่ึงของโอซากาท่ีตองมาเยือนสักครั้ง
และบริเวณสวนในปราสาทโอซากา มีสวนซากุระเรียงรายกันมากมายใหทานชมและถายรูป

นําทานสู ริงคกุ พรีเมียม เอาทเล็ท (Rinku Premium Outlet) แหลงชอปป้ิงขนาดใหญ ท่ีมีการออกแบบใหดูเหมือนกับ
รีสอรทโดยไดแรงบันดาลใจมาจากเมืองทาชารลสตันอันมีประวัติศาสตรของอเมริกาและมีรานคาถึง 150 รานท่ีพรอมใหทานได
เดินเขาไปเลือกซ้ือของ ท้ังสินคาแบรนดเนมของญ่ีป ุน หรือ ของตางชาติ เชน Prada , Burburry , Coach , Nike , Adidas ,
Dior , Hugo boss , Levi’s ฯลฯ

บาย



่ ่ ่

อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

นําทานชอปป้ิงท่ี หางอิออน มอลล (Aeon mall) ใหทานไดซ้ือของฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทิเชน ขนมโมจิ เบนโตะ
ผลไมตามฤดูกาล และพิเศษสุดกับราน 100 เยน ทีทุกอยางในรานราคาเพียง 100 เยนเทานั้น

สมควรแกเวลาเดินทางนําทานเดินทางสูสนามบินคันไซ

17.35 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG673 สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบน
เครื่อง

ค่ํา

21.25 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ

ปราสาทโอซากา

ริงกุ พรีเมียม เอาทเลต

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เรียกอีกอยางวา โอซากาโจ เป็นปราสาทท่ีถือเป็นสัญลักษณของเมืองโอซากา และเป็นสิ่ง
ปลูกสรางท่ีมีคุณคาทางวัฒนธรรมของญ่ีป ุน ถูกสรางขึ้นแทนท่ีวัดอิชิยามา ฮอนกันจิ ชั้น
บนสุด สามารถชมวิวเมืองโอซากาไดท้ังเมือง

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

อิออนมอลลโอซากา

ทาอากาศยานคันไซ

 บาย

เป็นหางสรรพสินคาท่ีนิยมในหมูนักทองเท่ียวชาวตางชาติ เน่ืองจากตั้งอยูใกลกับสนาม
บินนานาชาตินาริตะ ภายในตกแตงในรูปแบบท่ีทันสมัยสไตลญ่ีป ุน มีรานคาท่ีหลาก
หลายมากกวา 150 รานจําหนายสินคาแฟชั่น อาหารสดใหม และอุปกรณภายในบาน

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

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



 หมายเหตุ สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

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



เง่ือนไข
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 10 ทาน

2. ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ

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

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทานเกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง

6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ท้ังหมด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน
และราคาอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับอัตราแลกเปล่ียนของเงินสกุลเยน

การชําระเงิน
- กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 15,000 บาท 

- กรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 30 วันกอนออกเดินทาง (ในวันเวลาทําการ)
 

อัตรานี้รวม:
1. คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตนกรณีทานมีความประสงคจะ

ตองการปรับเปล่ียนระดับชั้นท่ีน่ังจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใชคะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วัน
ลวงหนา และถาโดยการชําระเงินเพ่ืออัพเกรดตองกระทําท่ีเคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทานั้น 

2.  คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา ในกรณีท่ีทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2
เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แลวทางโรงแรมไมสามารถจัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเป็นแบบ
แยก 2หองคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป

3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวในรายการทัวรขางตน

4. เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง

5. คาน้ําหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบินการบินไทย 20 กิโล  คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินท่ีมี
การเรียกเก็บ **ตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2562 เป็นตนไป ทางสายการบินไทย มีการปรับลดน้ําหนักสัมภาระโหลดใตทองเครื่องจาก
30กิโล เหลือเพียง 20 กิโลเทานั้น 

6. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม 

- ลูกคาทานใดสนใจ.ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได 

- เบี้ยประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]

- เบี้ยประกันเริ่มตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน] 

ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ปี 

[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ลานบาท]

ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ปี 

[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]

7. ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3% 

อัตรานี้ไมรวม:
1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ(ทางรัฐบาลญ่ีป ุนประกาศยกเลิกวีซาใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานัก

ระยะสั้นในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 ถากรณีทางรัฐบาลญ่ีป ุนประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายเพ่ิมในการขอวีซา
ตามท่ีสถานทูตกําหนด)

2. คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ คาซักรีด คาโทรศัพท 

3. คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน



4. คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ทาน
 

วีซา
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย 

- หนังสือเดินทาง (Passport) ของทานตองมีอายุไมนอยกวา 6 เดือน

- จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวย
วัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง เพ่ือเป็นการ
ยืนยันวามีคุณสมบัติในการเขา ประเทศญ่ีป ุน

เอกสารท่ีอาจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเรื่องท่ีพักทางบริษัทจะจัดเตรียมใหกับ
ลูกทัวร แตท้ังน้ีขึ้นอยูกับการพิจารณาของกองตรวจคนเขาเมืองของญ่ีป ุน

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีป ุน 

2. สิ่งท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึ้นระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (เชน เงินสด บัตรเครดิต เป็นตน)

3. ชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพทท่ีติดตอไดระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (เชน คน รูจัก โรงแรม และอ่ืนๆ)

กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน

- คุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีป ุน (สําหรับกรณีการเขาประเทศญ่ีป ุนตามมาตรการยกเวนวีซา)
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสท่ียังมีอายุการใชงานเหลืออยู

2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญ่ีป ุนจะตองไมเป็นสิ่งท่ีขัดตอกฎหมาย และเขาขายคุณสมบัติเพ่ือการพํานักระยะสั้น

3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน เป็นผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศ
ญ่ีป ุน หรือมิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติท่ีอาจจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

หมายเหตุ
- ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศนทองถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทาน/ทริป หัวหนาทัวรท่ีดูแลคณะจากเมือง

ไทยตามแตทานจะเห็นสมควร

- โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

- หากทานท่ีตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน,รถทัวร,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการ
บินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา 

- ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปีบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ] ทานละ 10,500 บาท ราคาน้ีรวมรายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน 

- ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ

- การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์
ในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

- ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯเพ่ือเช็ควากรุปมีการคอนเฟิรมเดินทางกอน
ทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น

การยกเลิก
- แจงยกเลิก กอนการเดินทาง 45 วัน ไมนับวันเดินทาง คืนคาใชจายท้ังหมด 

- แจงยกเลิก กอนเดินทาง 15 วัน ไมนับวันเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 15,000 บาท 

- แจงยกเลิก นอยกวา 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บคาใชจายท้ังหมด 

- ยกเวนกรุปท่ีออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปีใหม, สงกรานต เป็นตน บางสายการบินมีการการันตีมัดจําท่ีน่ังกับสาย
การบินและคามัดจําท่ีพัก รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชน CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คาทัวรท้ังหมด ไมวายกเลิก
ดวยกรณีใดๆ

- กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศท่ีระบุ ไวในรายการเดิน
ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น

- สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพ่ือการทองเท่ียวเทานั้น ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศญ่ีป ุนโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอน
การผานการตรวจคนเขาเมือง ท้ังไทยและญ่ีป ุน ขึ้นอยูกับการพิจารณาของเจาหนาท่ีเทานั้น ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขา

้ ้



เมืองดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดท้ังสิ้น**

- เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละ
สิทธิ ์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


