
#15949 ทัวรญ่ีปุน นาโกยา โอซากา 5 วัน 4 คืน จุดชมซากุระ
แมนํ้าชินซาไก ทางรถไฟสายเกาเคอาเกะอินไคลน บิน SL
ทัวรญี่ปุน นาโกยา นารา โอซากา สระปลาคารฟ ลองเรือโบราณชมซากุระแมนํ้า
ซุยมง สระนํ้านิรนาม นะโมนากิ ปราสาทฮิโกะเนะ สวนยาวารากิโนะมิจิ ชอปปงชินไซ
บาชิ ตลาดคุโรมง วัดโทไดจิ ซากุระ สวนอนุสรณบัมปาคุ Expo City ปราสาทโอ
ซากา



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง - ทาอากาศยานคันไซ - นาโกยา - นางาชิมา มิทสึอิ แจสดรีม เอาท
เลต   

Nagoya
Hotel หรือ
เทียบเทา

2 ซากุระริมแมน้ําซาไก - ลองเรือโบราณแมน้ําซุยมง - สระน้ํานะโมนากิ - อิออนมอลลกิฟุ   
Gifu Hotel
หรือเทียบ
เทา

3 ปราสาทฮิโกเน - เสนทางรถไฟเคอาเกะ อินไคลน - พิธีชงชาญ่ีป ุน - สวนยาวารากิ โนะ มิจิ -
โอซากา - ยานชินไซบาชิ   

Osaka
Hotel หรือ
เทียบเทา

4 ตลาดปลาคุโรมอน - นารา - สวนกวางนารา - วัดโทไดจิ - หลวงพอโต ไดบุทสึ นารา - สวน
สาธารณะอนุสรณงาน Expo'70 - เอ็กซโป ซิต้ี   

Osaka
Hotel หรือ
เทียบเทา

5 ปราสาทโอซากา - ริงกุ พรีเมียม เอาทเลต - ทาอากาศยานคันไซ - ทาอากาศยานดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

29 มี.ค. 64 - 2 เม.ย. 64 ฿26,999 ฿26,999 ฿26,999 ฿9,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานดอนเมือง - ทาอากาศยานคันไซ - นาโกยา - นางา
ชิมา มิทสึอิ แจสดรีม เอาทเลต

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

03.00 น. คณะพรอมกัน ณ อาคาร 1 ชั้น 3 อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ สนามบินดอนเมือง เคานเตอรสายการ
บิน ไทยไลออนแอร (SL) พบเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ
หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง

05.55 น. ออกเดินทางสู สนามบินคันไซ เมืองโอซากา ประเทศญ่ีป ุน โดยสายการบิน ไทยไลออนแอร เท่ียวบินท่ี SL304
*** ในการเดินทางเป็นหมูคณะ การจัดท่ีน่ังของกรุป ไมสามารถรีเควสหรือเลือกท่ีน่ังได และทางสายการบินเป็นผูกําหนด

ซ่ึงทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได ***

บาย

13.45 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ เมืองโอซากา ประเทศญ่ีป ุน (เวลาท่ีญ่ีป ุนเร็วกวาประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับ
นาฬิกาของทานเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา) หลังจากผานขั้นตอนศุลกากร

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

นําทานสู เมืองนาโกยา (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) เป็นเมืองท่ีใหญท่ีสุดในภาคชูบุ และมีประชากรมากเป็นอันดับ
4 ของประเทศญ่ีป ุน ตั้งอยูบนชายฝ่ังมหาสมุทรแปซิฟิกบนเกาะฮนชู เป็นเมืองเอกของจังหวัดไอจิและเป็นหน่ึงในเมืองทาหลัก
ของญ่ีป ุน

อิสระชอปป้ิง ชอปป้ิง JAZZ DREAM OUTLET แหลงชอปป้ิงเอาทเล็ทขนาดใหญท่ีสุดในญ่ีป ุน ภายในจะรวบรวมราน
แบรนดชั้นนําตางๆ มากมาย ไมวาจะเป็น กระเปา รองเทา เครื่องประดับซ่ึงรานแบรนดสวนใหญในน้ีจะลดมากกวา 50%เกือบ
ทุกราน

ค่ํา

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พักท่ี Nagoya Hotel หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานดอนเมือง เชา

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

ทาอากาศยานคันไซ บาย

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



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ซากุระริมแมน้ําซาไก - ลองเรือโบราณแมน้ําซุยมง - สระน้ํานะโม
นากิ - อิออนมอลลกิฟุ

ในการเดินทางเป็นหมูคณะ การจัดท่ีน่ังของกรุป ไมสามารถรีเควสหรือเลือกท่ีน่ังได และทางสายการบินเป็นผูกําหนด ซ่ึงทา
งบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได

เวลาท่ีญ่ีป ุนเร็วกวาประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา

สําคัญมาก !! ประเทศญ่ีป ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝืนมีโทษปรับและ
จับ

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท 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

นาโกยา

นางาชิมา มิทสึอิ แจสดรีม เอาทเลต

เป็นเมืองท่ีใหญท่ีสุดในเขตชูบูของญ่ีป ุน ชื่อเมืองนั้นคาดเดาวาจะผันมาจากคําวา นาโกยา
กะซ่ึงแปลวาสงบสุข

ท่ีน่ีเป็นศูนยรวมแฟชั่นทันสมัยราคาถูกจนคุณแปลกใจ แหลงรวมของแบรนเนมชื่อดัง
จากท่ัวโลก ท้ังแฟชั่นนําสมัยของคนทุกวัย หรือแฟชั่นกีฬาจากท่ัวทุกคายท่ีพรอมใจกันมา
ลดราคากัน

 คํ่า  Nagoya Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางยัง แมน้ําชินซาไก (ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) ไหลผานใจกลางเมืองคากามิกะฮาระทางตะวันออก
ของจังหวัดกิฟุ นักทองเท่ียวจํานวนมากจะมารวมตัวกันท่ีสวนคากามิกะฮาระเพ่ือท่ีจะไดเพลิดเพลินไปกับการชมดอกซากุระริม
ฝ่ังแมน้ํา สถานท่ีน้ีไดกลายเป็นจุดชมซากุระท่ีติดอันดับ 1 ใน 100 ของญ่ีป ุน

หมายเหตุ : การบานของดอกซากุระจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ซ่ึงอยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัททัวร

จากนั้น ลองเรือโบราณ ชมซากุระ ณ แมน้ําซุยมง ท่ีเมืองโอกาคิ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) ถูกเรียกวาเป็นเมือง
แหงน้ํา เน่ืองจากมีแหลงน้ําท่ีสวยงาม อุดมสมบูรณ อยางแมน้ําซุยมง (Suimon River) ไหลผานใจกลางเมือง ชวงท่ีซากุระ
กําลังเบงบานในเมืองโอกาคิ (ราวๆ ปลายเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน) ท่ีน่ีก็มีกิจกรรม “ลองเรือชมซากุระ” เป็นประจําทุกปี
ตามแมน้ําซุยมง ด่ืมด่ําซากุระบานสะพรั่งตลอดสองขางทางกวา 100 ตน ท่ีมีความยาวประมาณ 1.1 กิโลเมตร ใชเวลาประมาณ
25 นาทีโดยประมาณ

หมายเหตุ : การบานของดอกซากุระจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ซ่ึงอยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัททัวร



บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู สระน้ํานิรนาม นะโมนากิ (Namonaki Pond) หรืออีกชื่อท่ีเรียกขานติดปากกันในหมูนักทองเท่ียวคือ
สระน้ําของโมเนต (Monet’s Pond) เน่ืองจากความงดงามเมื่อแรกเห็นราวกับภาพวาดของศิลปินชั้นเอกของโลกชาวฝรั่งเศส
Claude Monet ในผลงานชุดภาพวาดดอกบัวในบอน้ําท่ีชื่อวา “Le Bassin Aux Nymphéas” หรือในชื่อภาษาอังกฤษ
“Water Lilies” น่ันเอง อยูในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดกิฟุซ่ึงตั้งอยูทางตอนกลางของเกาะฮอนชู ทามกลางหุบเขาท่ีลอมรอบเมืองเซกิ
เมืองท่ีเต็มไปดวยศาลเจาแบบชินโต

ซ่ึงสระนะโมนากิแหงน้ีตั้งอยูขางๆ ศาลเจาเนะมิจิ ศาลเจาอาคารไมแบบชินโตชื่อดังของจังหวัด โดยจะมีสวนดอกไมอิทาโดริ
ตั้งอยูดานหนา พ้ืนท่ีสระมีขนาดเล็กชวงความยาวท่ีสุดประมาณ 60 ฟุต ดวยลักษณะของสระน้ําใสสีฟาครามท่ีเกิดขึ้นจาก
ธรรมชาติไหลมาจากภูเขาท่ีอยูใกลๆ ภายในสระเต็มไปดวยดอกบัวหลากสีและฝูงปลาคราฟญ่ีป ุนสวยงามน่ีเอง ท่ีเป็นจุดดึงดูดให
มีนักทองเท่ียวแวะเวียนมาชมความงดงามราวกับภาพฝันน้ีอยางไมขาดสาย

อิสระชอปป้ิง อิออนมอลล รานช็อปป้ิงก็อาจจะเหมือนหางปกติท่ัวไป มีโซนรานอาหาร ราน 100 เยน นอกจากนั้นแลวก็เป็น
โซนช็อปป้ิง มีรานหลากหลายใหเลือก มีของตั้งแตเครื่องสําอาง ของกิน ของฝาก ไปถึงเครื่องใชไฟฟาเลย

ค่ํา

อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พักท่ี Gifu Hotel หรือเทียบเทา

ซากุระริมแมนํ้าซาไก

ลองเรือโบราณแมนํ้าซุยมง

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

ลองเรือแมน้ําซุยมง ซ่ึงเป็นแมน้ําท่ีถือเป็นสถานท่ีทองเท่ียวสําคัญของเมืองโอกาคิ โดย
เฉพาะในฤดูซากุระบาน ท่ีนักทองเท่ียวจะไดสัมผัสบรรยากาศแมน้ําอันสงบเงียบ และ
ด่ืมด่ําไปกับแนวตนซากุระบานริมสองฝ่ังแมน้ํา

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

สระนํ้านะโมนากิ บาย

ชื่อของท่ีน่ีมีความหมายวาสระน้ํานิรนาม อยูในพ้ืนท่ีจังหวัดกิฟุทางตอนเหนือ โดยตั้งอยู
ขางๆ ศาลเจาเนะมิจิ สระน้ําแหงน้ีเรียกไดวามีความงดงามราวกับภาพวาด ท่ีคลายคลึงกับ
ภาพวาดของศิลปินเอกชาวฝรั่งเศสคนหน่ึงชื่อ Claude Monet ในผลงานชุดภาพวาด
ดอกบัวในบอน้ําท่ีชื่อวา “Le Bassin Aux Nymphéas” ดวยลักษณะของสระน้ําตื้นใสสี
ฟาครามท่ีเกิดขึ้นจากธรรมชาติไหลมาจากภูเขาท่ีอยูใกลๆ กับภายในสระเต็มไปดวย
ดอกบัวและฝูงปลาคราฟญ่ีป ุนหลากสี ท่ีทําใหสระน้ําท่ีน่ีดูสวยโดดเดนไมเหมือนท่ีไหน



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 ปราสาทฮิโกเน - เสนทางรถไฟเคอาเกะ อินไคลน - พิธีชงชา
ญี่ปุน - สวนยาวารากิ โนะ มิจิ - โอซากา - ยานชินไซบาชิ

การบานของดอกซากุระจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ซ่ึงอยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัททัวร

อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

อิออนมอลลกิฟุ
ใหทานไดจับจายใชสอย ซ้ือของใชและอาหารตางๆ โดยภายในเป็นหางสรรพสินคาท่ีนิยม
ในหมูนักทองเท่ียวท้ังชาวญ่ีป ุนและชาวตางชาติ

 คํ่า  Gifu Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางยัง ปราสาทฮิโกเนะ (ชมดานนอก) ตั้งอยูท่ีเมืองฮิโกเนะ (Hikone) ภายในจังหวัดชิงะ (Shiga) ความธรรมดา
อยูตรงท่ีปราสาทแหงน้ีนั้นเป็นเพียง 1 ใน 12 ปราสาทแบบด้ังเดิมของญ่ีป ุนท่ีไมถูกทําลายในยุคศักดินา ตัวปราสาทหลัก
คูเมือง กําแพง บานรักษาความปลอดภัย และประตู ยังคงอยูสภาพเดิมไมเปล่ียนแปลง นอกจากตัวปราสาทแลวก็ยังมีประตูตางๆ
กําแพง สวน และอ่ืนๆ อีกหลายอยางท่ีนาสนใจ

จุดชมวิวปราสาทแหงน้ียังฮอตมากๆชวงฤดูใบไมผลิ เน่ืองจากมีตนซากุระอยูรอบๆ ท่ัวบริเวณสวนของปราสาท ชวงท่ีพีคสุดก็
จะเป็นประมาณตนเดือนถึงกลางเดือนเมษายนนอกคูเมืองดานในก็จะเป็นท่ีตั้งของ สวนเก็นคิวเอน (Genkyuen Garden)
เรียกไดวาเป็นอีกจุดชมวิวท่ีสวยตลอดปีและยังเป็นจุดชมซากุระท่ีสวยท่ีสุดของเมืองฮิโกเนะ

หมายเหตุ : การบานของดอกซากุระจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ซ่ึงอยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัททัวร

นําทานเดิน ชมซากุระรวม 100 ตนบนเสนทางรางรถเกากัน ท่ีเคอาเกะ อินไคลน (Keage Incline) เสนทางรถไฟเกา เค
อาเกะ อินไคลน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.15 ชม.) ถูกใชเป็นเสนทางขนยายเรือระหวางเมืองโอสึ จังหวัดชิกะ กับเกียวโต
จนถึงปี 1948 บริเวณท่ีมีรางจะเป็นทางลาดเสนตรงยาว 580 เมตร ตรงกลางของทางลาดและปลายทางจะมีรถรางท่ีใชบรรทุก
เรือจอดอยูใหดูดวย เสนทางรถไฟสายเกาคีอะเกะ (Keage) ถือเป็นจุดเริ่มตนท่ีดีท่ีสุดของการเดินชมดอกซากุระในเกียวโต

หมายเหตุ : การบานของดอกซากุระจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ซ่ึงอยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัททัวร

จากนั้นสัมผัสประสบการณ พิธีชงชาแบบญ่ีป ุน ใหทานไดทดลองชงชาดวยตัวทานเองและอิสระใหทานเลือกซ้ือสินคาราคา
ถูกตามอัธยาศัย

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ชาบูเกียวโต

นําทานสู แหลงชมซากุระขึ้นชื่ออันดับ 1 ในคาเมโอกะ Kameoka Yawaragi-no-michi Sakura Park (ยาวารากิ โนะ
มิจิ) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) ท่ีน่ีมีการปลูกตนซากุระเอาไวกวา 1,500 ตน รวม 30 สายพันธุ โดยมีผูคนและนักทอง
เท่ียวเดินทางมาชมความงดงามของซากุระกันมากมายเป็นประจําทุกปี สวนซากุระท่ีตั้งอยูติดกับแหงน้ีก็มีซากุระ ประมาณ
280ตน รวม 30 สายพันธุ

หมายเหตุ : การบานของดอกซากุระจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ซ่ึงอยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัททัวร

จากนั้นเดินทางสู เมืองโอซากา (Osaka) เมืองอันดับสองและขนาดใหญเป็นอันดับสามของญ่ีป ุน เป็นเมืองเศรษฐกิจท่ี
สําคัญของภูมิภาคคันไซ อีกท้ังยังมีสถานท่ีทองเท่ียวภายในเมืองและรอบๆเมืองมากมาย

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

ค่ํา

่



อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พักท่ี Osaka Hotel หรือเทียบเทา

ปราสาทฮิโกเน

เสนทางรถไฟเคอาเกะ อินไคลน

พิธีชงชาญี่ปุน

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นปราสาทสมัยเอโดะท่ีตั้งอยูในเมืองฮิโกเน วากันวาท่ีน่ีถูกสรางขึ้นในปี 1603 บน
พ้ืนท่ีเดิมของวัดในพุทธศาสนาชื่อ Hogon-ji Hogon-ji ซ่ึงวัดน้ีอยูมาตั้งแตปี 1080
ปราสาทฮิโกเนถือเป็นหน่ึงในปราสาทญ่ีป ุนเพียง 12 แหงท่ียังคงรูปแบบด้ังเดิมแทบไม
เปล่ียนแปลง ท้ังยังหน่ึงในหาปราสาทท่ีถูกระบุวาเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมท่ีสําคัญของ
ประเทศ

เป็นทางรถไฟขนสงสินคาท่ีเลิกใชไปแลวเปิดเป็นสถานท่ีทองเท่ียว ซ่ึงแตเดิมนั้นถูกใช
เพ่ือเป็นเสนทางขนยายเรือระหวางเมืองโอสึ จังหวัดชิกะ กับเกียวโตจนถึงปี 1948 ท่ีน่ี
เหมาะสมมากสําหรับการเดินเลนชมบรรยากาศ โดยเฉพาะชวงซากุระบาน ท่ีน่ีเป็นอีกจุด
ชมซากุระอันสวยงามท่ีหามพลาดในเกียวโต

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู ชาบูเกียวโต

สวนยาวารากิ โนะ มิจิ

โอซากา

 บาย

เป็นจุดชมซากุระอันสวยงามริมแมน้ํานานาทานิซ่ึงอยูนอกเมืองเกียวโตท่ียังไมคอยมีใคร
รูจักกันมากนัก ท่ีในชวงซากุระบาน ตนซากุระจํานวน 1,500 ตนท่ีมีกวา 30 สายพันธุ
ในสวนน้ีจะพรอมใจกันผลิบานสรางบรรยากาศอันสุดโรแมนติก โดยเฉพาะบริเวณถนน
หลักของสวนเสมือนเป็นอุโมงคซากุระทอดยาวไปตามถนนดวยความยาวกวา 1 กิโลเมตร
ซ่ึงนักทองเท่ียวไมควรจะพลาดมาถายรูปท่ีน่ี

เป็นเมืองใหญอันดับสามของญ่ีป ุน ตั้งอยูริมทะเล ท่ีน่ีถือวาเป็นประตูเขาออกสูโลก
ภายนอกแหงแรก ท้ังยังเป็นเมืองทา และศูนยกลางการทองเท่ียวท่ีสําคัญของภูมิภาคคัน
ไซ



 หมายเหตุ

วันท่ี 4 ตลาดปลาคุโรมอน - นารา - สวนกวางนารา - วัดโทไดจิ -
หลวงพอโต ไดบุทสึ นารา - สวนสาธารณะอนุสรณงาน
Expo'70 - เอ็กซโป ซิตี้

การบานของดอกซากุระจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ซ่ึงอยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัททัวร

อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

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

 คํ่า  Osaka Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางยัง ตลาดคุโรมง โอซากา เป็นตลาดท่ีมีชื่อเสียงและเกาแกมากท่ีสุดแหงหน่ึงของเมืองโอซากา จนไดรับสมญา
นามวาเป็น ครัวของโอซากา (Osaka’s Kitchen) กันเลยทีเดียว มีบรรยากาศภายในเป็นทางเดิน Arcade เล็กๆ ทอดยาว
ประมาณ 600 เมตร 2 ขางทางจะเต็มไปดวยรานคาตางๆกวา 160 รานคา ขายท้ังของสด และแบบพรอมทาน มีของกินเลนและ
อาหารพ้ืนเมืองมากมายหลายชนิดใหไดชิมกัน

จากนั้นเดินทางสู เมืองนารา เมืองแหงพระใหญและฝูงกวาง

นําทานชม สวนกวาง ท่ีเป็นแหลงทองเท่ียวแลนดมารกแหงเมืองนาราท่ีตองมาปักหมุดใหได สวนแหงน้ีเป็นหน่ึงในจุดชม
ซากุระท่ีนิยมของนักทองเท่ียวท้ังคนญ่ีป ุนเองและตางชาติ เน่ืองจากมีพ้ืนท่ีกวางขวาง และเดินทางสะดวก โดยสามารถเดินจาก
หองโถงใหญของ วัดโทไดจิ (Todaiji Temple) มาทางทิศตะวันออกเฉียงใตเล็กนอยเทานั้น ภายในสวนกวางนารา ปลูกตน
ซากุระไวประมาณ 1,700 ตน ซ่ึงกระจายไปท่ัวท้ังสวน และกวางกวา 500 ตัว มาท่ีเดียวไดท้ังชมซากุระและใหอาหารเหลากวาง
นอยไปพรอมๆกันเลย

จากนั้นไปตอยัง วัดโทไดจิ (Todaiji) มีชื่อเรียกหลายๆชื่อท่ีคน ท่ัวไปมักจะเรียกขานกันท้ัง วัดหลวงพอโตแหงเมืองนารา
หรือ ไดบุตสึ(Daibutsu of Nara) นับวาเป็นวัดท่ีมีชื่อเสียงความโดงดังน่ีระดับประเทศญ่ีป ุน

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

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 และชิดาเระซากุระ รวมประมาณ 5,500 ตน จะเดินไปทางไหนก็มีแต
สีชมพูของซากุระเต็มไปหมดจนติดอันดับ 100 สถานท่ีชมซากุระยอดนิยมของญ่ีป ุนเลย ดานในสวนกวางขวางมากเหมาะกับกา
รพกเบ็นโตะมาน่ังปิกนิกทามกลางดอกซากุระมากๆ

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

ค่ํา

่



อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พักท่ี Osaka Hotel หรือเทียบเทา

ตลาดปลาคุโรมอน

นารา

สวนกวางนารา

วัดโทไดจิ

หลวงพอโต ไดบุทสึ นารา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

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..

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

 บาย



 หมายเหตุ

วันท่ี 5 ปราสาทโอซากา - ริงกุ พรีเมียม เอาทเลต - ทาอากาศยานคันไซ
- ทาอากาศยานดอนเมือง

การบานของดอกซากุระจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ซ่ึงอยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัททัวร

อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

สวนสาธารณะอนุสรณงาน Expo'70

เอ็กซโป ซิต้ี

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

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  Osaka Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

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

บาย

อิสระอาหารเท่ียงตามอัธยาศัย

สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสู สนามบินคันไซ

15.00 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทยไลออนแอร เท่ียวบินท่ี SL305 (บริการอาหารและน้ําด่ืมบน
เครื่อง ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6.15 ชั่วโมง)

ค่ํา

19.05 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



 หมายเหตุ อิสระอาหารเท่ียงตามอัธยาศัย

บริการอาหารและน้ําด่ืมบนเครื่อง

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท 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

ปราสาทโอซากา

ริงกุ พรีเมียม เอาทเลต

เรียกอีกอยางวา โอซากาโจ เป็นปราสาทท่ีถือเป็นสัญลักษณของเมืองโอซากา และเป็นสิ่ง
ปลูกสรางท่ีมีคุณคาทางวัฒนธรรมของญ่ีป ุน ถูกสรางขึ้นแทนท่ีวัดอิชิยามา ฮอนกันจิ ชั้น
บนสุด สามารถชมวิวเมืองโอซากาไดท้ังเมือง

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

ทาอากาศยานคันไซ บาย

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

ทาอากาศยานดอนเมือง คํ่า

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



เง่ือนไข
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 ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจ
ของผูจัดกํากับเทานั้น

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)
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เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงท้ังหมด ซ่ึงโดยสวนใหญตั๋วเครื่องบินแบบกรุปจะออกกอน
ออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ท้ังน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละคณะ

กรณีท่ีทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการคืน
คาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงท้ังสิ้น

*เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯ แลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงท้ังหมดน้ีแลว*

การชําระเงิน
กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 15,000 บาท พรอมกับเตรียมเอกสารสงให

เรียบรอย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว

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

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) **ถากรณีท่ีทางรัฐบาลประกาศให
กลับมาใชวีซา 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 1,500 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 (ทางบริษัทฯจัดการให)

2. สิ่งท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุนได (เชน เงินสด บัตรเครดิต
เป็นตน)

3. ชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (ทางบริษัทจัดการให)

4. กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (ทางบริษัทฯ จัดการให)
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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
ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ 

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น (ถามี) ทานละ 1,500 บาท/ทริป  (ชําระท่ีสนามบินดอนเมืองในวันเช็ค
อิน) (คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน)

ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ปี ณ วันเดินทาง (Infant) ทานละ 10,000 บาท

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

โปรแกรมสามารถสลับปรับเปล่ียนไดโดยไมตองแจงลวงหนา

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

หากทานท่ีตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง
หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้น รวมถึงการลาชาของสายการบิน
ระหวางประเทศ

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

ขอมูลเพ่ิมเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน

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

ในการอัพเกรดท่ีน่ังของ สายการบินไลออนแอรแบบตั๋วกรุป จะอัพเกรดไดก็ตอเมื่อไดทําการสงชื่อออกตั๋วแบบกรุปแลวเทานั้น ไม
สามารถจอง หรือ อัพเกรดท่ีน่ังกอนการสงชื่อออกตั๋วไดเลย โดยทางบริษัทฯ ไมสามารถการันตีท่ีน่ังใหลูกคาได จนกวาจะไดมีการสง
ชื่อออกตั๋วกรุปแลวเทานั้น จึงจะสามารถเช็คท่ีน่ัง และทําการอัพเกรดหากท่ีน่ังดังกลาวยังวางอยูโดยราคาในการอัพเกรด (กรณีท่ีน่ังยัง
วางอยู) เป็นไปตามท่ีระบุขางตน

การยกเลิก
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


