


1 สนามบินดอนเมือง	-	สนามบินคันไซ	หรือ	สนามบินโอซากา	-	ริงกุ	พรีเมียม	เอา
ทเล็ท

OSAKA
BAY
PLAZA
HOTEL
หรือ
ระดับ
ใกล
เคียง
กัน

2 อิสระทองเที่ยวในโอซากา	หรือ	เลือกซื้อทัวรเสริม

OSAKA
BAY
PLAZA
HOTEL
หรือ
ระดับ
ใกล
เคียง

3 เมืองเกียวโต	-	วัดชิออนจิ	-	อามาโนะฮาชิดาเตะ	-	อาวมัตสึชิมา	-	เซ็นได	-	เกาะ
มิยาจิมา	-	อามาโนะฮาชิดาเตะ	-	เมืองอิเนะ	-	อาวอิเนะ	-	เมืองโกเบ	-	บุฟเฟตปู
ยักษ	-	ออนเซ็น	-	สะพานสูสรวงสวรรค	/	อามาโนะฮาชิดาเตะ	-	กระเชาหอยขา

FRUIT
&amp;
PARK
HOTEL
หรือ
ระดับ
ใกล
เคียง
กัน

4 ปราสาทโอซากา	-	เมืองโอซากา	-	สนามบินคันไซ	หรือ	สนามบินโอซากา	-	ดิวตี้
ฟรี	-	EXPO	CITY	-	สนามบินดอนเมือง

17	ก.ย.	60	-	20	ก.ย.	60 22,999	บาท 22,999	บาท 22,999	บาท 7,500	บาท

1	ต.ค.	60	-	4	ต.ค.	60 24,999	บาท 24,999	บาท 24,999	บาท 7,500	บาท



ชวงเชา
06.00น.	พรอมกันทีท่าอากาศยานดอนเมือง	อาคารผูโดยสารระหวางประเทศขาออก	ชัน้3	ประตู	6

เคานเตอร	7สายการบิน	Scoot	เจาหนาทีบ่ริษทัใหการตอนรับ	และอํานวยความสะดวกดานเอกสาร
และติดแท็กกระเป ากอนขึ้นเครื่อง
09.25น.	นําทานเดินทางสู	สนามบินคันไซ	ประเทศญีป่ ุน	โดยสายการบิน	SCOOT	เที่ยวบินที่	TZ298	**

ราคาทัวรยังไมรวมคาอาหารบนเครื่อง	(บนเครื่องมีบริการจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม)	**

ชวงบาย
16.55น.	เดินทางถึง	สนามบินคันไซ	โอซากา	(เวลาเร็วกวาเมืองไทย	2	ช่ัวโมง	กรุณาปรับนาฬิกาของทาน

เพื่อความสะดวกในการนดัหมายเวลา)	สําคัญ!!!	ประเทศญีป่ ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด	จําพวก	เน้ือ
สัตว	พืช	ผัก	ผลไม	เขาประเทศ	หากฝ าฝืนจะมีโทษจับและปรับ	ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและ
ศุลกากร	รับกระเปาและสัมภาระเรียบรอย
นําทานขึน้รถปรับอากาศเดินทางไป	ริงกุ	พรีเมีย่ม	เอาทเลท	แหลงชอปป้ิงชื่อดังอีกแหงหน่ึงของโอซากา

ตั้งอยูที่เมืองริงกุตรงขามกับทาอากาศยานนานาชาติคันไซ	โดยออกแบบใหมีลักษณะเหมือนกับเมืองทาของ
สหรัฐอเมริกาและมีบรรยากาศแบบรีสอรท	ซึ่งภายในแมจะไมใหญโตมากนัก	แตก็เพียบพรอมไปดวยสิ่งอํานวย
ความสะดวกมากมาย	และรานคาแบรนดเนมหลากหลายอันมีชื่อเสียงจากตางประเทศ	อิสระใหทานชอปป้ิงตาม
อัธยาศัย	(อาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย)
จนถึงเวลานัดหมายนําทานเดินทางสูทีพ่ัก
ที่พัก:	OSAKA	BAY	PLAZA	HOTEL	หรือระดับใกลเคียงกัน	อิสระพักผอนตามอัธยาศัย

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี

ตั้งหางจากตัวเมืองโอซากา	ประมาณ	50	กม.เปิดใชบริการเมื่อปี	1994	มี	2	เท
อมินอล	โดย	เทอมินอล	1	จะเป็นสายการบินธรรมดา	สวนเทอมินอล	2	จะเป็น
สายการบินโลวคอสต



ราคาทัวรยังไมรวมคาอาหารบนเครื่อง	(บนเครื่องมีบริการจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม
เวลาเร็วกวาเมืองไทย	2	ชั่วโมง	กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา
ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย	5-7	วันกอนวันเดินทาง
อาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย
สําคัญ!!!	ประเทศญี่ป ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด	จําพวก	เน้ือสัตว	พืช	ผัก	ผลไม	เขาประเทศ	หากฝาฝืนจะมี

โทษจับและปรับ	

แหลงชอปป้ิงชื่อดังอีกแหงหน่ึงของโอซากา	ตั้งอยูที่เมืองริงกุ	ตรงขามกับทา
อากาศยานนานาชาติคันไซ	โดยออกแบบใหมีลักษณะเหมือนกับเมืองทาของ
สหรัฐอเมริกา	และมีบรรยากาศแบบรีสอรท	ภายในแมจะไมใหญโตมากนัก
แตก็เพียบพรอมไปดวยสิ่งอํานวยความสะดวกมากมาย	ซึ่งรวมสินคานําเขา
และสินคาแบรนดญี่ป ุนมากมาย

	OSAKA	BAY	PLAZA	HOTEL	หรือระดับใกลเคียงกัน

ชวงเชา	-	ชวงบาย	
เชา	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมทีพ่ัก
อิสระใหทานทองเทีย่วตามอัธยาศัยเต็มวันดวยตัวทานเอง	

>>	ไกดนําทานสัมผัสประสบการณนัง่รถไฟไปชินไซบาชิ	เพื่ออิสระใหทานไดชอปป้ิงหรือทองเทีย่ว
ตามอัธยาศัย	(ไมรวมคารถไฟในการเดินทาง	ลูกคาชําระคาเดินทางเอง
>>	หรือทานสามารถเลือกซื้อบัตรยูนิเวอรแซลเจแปน	
**กรณีสัง่ซื้อกับบริษทั	ราคาบัตรทานละ	2,800	บาท	กรุณาสัง่ซื้อพรอมจองทัวรหรือกอนเดิน
ทาง10วันเทานัน้	(ทางบริษทัจําหนายเฉพาะบัตรสวนสนุก	ไมรวมคารถไฟในการเดินทาง)	
**ทางบริษทัขออนุญาตปรับราคาบัตรขึ้นถาเงินเยนมีการปรับขึ้นเรท100เยน=35บาท**
-	ยูนิเวอรแซลสตูดิโอ	Universal	Studio	Japanรวมสนุกทาทายกับเครื่องเลนหลากหลายชนิดตื่นเตนระทึก
ใจจากหนังดังที่ทานชื่นชอบ	กับโลกภาพยนตของฮอลลิวูด	เชน	Hollywood	Dream	The	Ride	Backdrop	,ลองเรือ
ผจญภัยกับไดโนเสารจากเรื่อง	Jurassic	Park	น่ังเรือเพื่อพบกับความนาสะพรึงกลัวเหมือนอยู	ในเหตุการณจริง
กับ	Jaw	ใชทุนสรางมหาศาลกวา	1,500	ลานเยน	(เฉพาะจอว)	และสนุกสนานไปกับเครื่องเลนภาคใหมของ
Spider-Man	ที่รอใหทานพิสูจนความมันส	พรอมทั้งพบกับโซนตัวการตูนสําหรับเด็กโซน	“วันเดอรแลนด”	เป็น
โซนสวนสนุกสไตลครอบครัวใหทานไดเพลิดเพลินกับตัวการตูนสุดนารักชื่อดังของญี่ป ุน	Hello	Kitty,	Snoopy,
Sesame	Street	หรือเป็นโซนใหม	HARRY	POTTER	ใหทานไดดื่มดํ่ ากับบรรยากาศที่จําลองมาจากในเรื่องแฮรี่
พอรตเตอร	และพบกับโซนใหมลาสุดที่จะเปิดในวันที่21เมษายน	2560	โซน	Minions	Park	ภายในสวน
สนุกUniversal	หามนําอาหารและเครื่องดื่มเขามาภายในสวนสนุกและสามารถซื้ออาหารไดจาก	ภายในสวน
สนุก	บริเวณดานนอกตรงทางเขาสวนสนุกคือ	Universal	City	walk	Osaka	เป็นพื้นที่จําหนายสินคาที่มีราน
อาหารมากมาย
-	เลือกอิสระเทีย่วเอง	ชอปป้ิงอิสระตามอัธยาศัยเต็มวัน	(ไมรวมคารถไฟและไมมีรถบัสบริการ)	ดวยการ
น่ังรถไฟ	ทานจะไดสัมผัสประสบการณการเดินทางไปยานตางๆที่เป็นไฮไลทของโอซากายานดังที่เลือกสรรเป็น
สวรรคของคนชอบ	กิน	เที่ยว	ชอป	ไดแก	
>	ยานชินไซบาชิ	(Shinsaibashi)	เป็นยานชอปป้ิงที่มีชื่อเสียงที่สุดในโอซากา	เป็นถนนคนเดินชินไซบาชิยาว
ประมาณ580	เมตร	ตลอดเสนทางจะมีรานคาอยูประมาณ	180	ราน	ทางฝ่ังทิศใต	ของถนนคนเดินของชินไซบาชิ
จะมีปายทางเขาแถวปายกูลิโกะ>	
โดทงบุริ	(Dotonburi)	หน่ึงในสถานบันเทิงยามคํ่าคืนที่โดงดังของโอซากา	แหลงรวมรานอาหารมากมายที่เปิด
ใหบริการ	24	ชั่วโมง	ถนนแหงน้ีจะเลียบริมคลองโดทงโบริ	และยังมีทั้งรานคา	และแหลงบันเทิงอีกมากมาย	รวม
ไปถึงปายนักวิ่งกูลิโกะ	(Glico	Running	Man	s	ign)	และปูคานิโดราคุ	(Kani	Doraku	crab	sign)	ที่เป็นสัญลักษณ
ของเมืองโอซากาดวย	>	สวนนัมบะ	Namba	Parks	ออกแบบการสรางใหคลายกับหุบเขา	สามารถน่ังพักผอน
ในสวนแบบธรรมชาติทามกลางภูมิทัศนเมืองใหญ	มีหางสรรพสินคากวา	120	ราน	รวมทั้งโรงภาพยนตร	อัฒ
จรรย	และสวนดาดฟา	บนชั้น	6	มีรานอาหารจํานวนมากเปิดใหบริการ	ไมวาจะเป็น	อาหารเกาหลี	อาหาร
อิตาเลียน	อาหารเวียดนาม	และอื่นๆ	รานคาเปิดเวลา	11:00-21:00	รานอาหารเปิดเวลา	11:00-23:00	



(ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง)

>	ยานเด็นเด็น	Den	Den	Town	ตั้งอยูในพื้นที่	Nipponbashi	เป็นยานขายสินคาอิเล็กทรอนิกส	คลายกับยาน
Akihabara	ของโตเกียว	นอกจากน้ียังมีการตูนมังงะ	อนิเมะ	และคอสเพลยคาเฟตตางๆรวมอยูที่น่ีดวย	รานคา
เปิดเป็น	2	ชวง	คือ	10:00-11:00	และ	19:00-20:00
**วันน้ีไมมีบริการรถบัสและอาหารกลางวันและอาหารคํ่า	**
ทีพ่ัก:	OSAKA	BAY	PLAZA	HOTEL	หรือระดับใกลเคียงกัน	อิสระพักผอนตามอัธยาศัย

(ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง)

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมที่พัก

อิสระชอปป้ิงเมืองโอซากา	หรือซื้อทัวรเสริมยูนิเวอรแซล	สตูดิโอ	สวนสนุกที่
สรางความบันเทิงใหกับคนแถบภูมิภาคคันไซมาหลายปีโดยการทุมทุนสราง
ของ	บริษทัสรางภาพยนตร	HOLLYWOOD	ชื่อดัง	น่ันคือ	UNIVERSAL
STUDIO	ซึ่งภายในไดจําลองสตูดิโอจากภาพยนตรเรื่องดังๆ	ที่ผานมาของทาง
บริษทัไวมากมาย	โดยเริ่มจาก	ภาพยนตรเรื่องแรก	ที่สรางชื่อเสียงใหกับ	สตี
เวน	สปรีลเบิรก	คือ	E.T.	ซึ่งเป็นการน่ังจักรยานไปพรอมกับ	อีที	และเดินทาง
ขามจักรวาลเพื่อกลับไปยังบานเกิด	ตอจากน้ัน	ไปยังสตูดิโอของ
TERMINATOR	ภาพยนตรคนเหล็ก	ที่สรางชื่อใหกับดาราดัง	อารโนล	ชวาสเซ
เน็กเกอร	ทานจะไดดูภาพยนตรที่ไมไดฉายตามโรงหนังแตเป็นภาคพิเศษแบบ
ดิจิตอล	2	มิติ	และ	3	มิติ

	OSAKA	BAY	PLAZA	HOTEL	หรือระดับใกลเคียง

ชวงเชา
เชา	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมทีพ่ัก
นําทานเดินทางสู	เมืองมิยาสึ	(Miyazu)	ซึ่งอยูภายในอาณาเขตของทางตอนบนของจังหวัดเกียวโต	(ใช

เวลาเดินทางประมาณ	2.30	ชม.)
นําทานชม	วัดชิออนจิ	(Chionji	Temple)	เป็น	1	ใน	3	วัด	ของญี่ป ุนที่มีรูปป้ันสําคัญของเทพเจา	Monju

Bosatsu	ซึ่งเป็นเทพแหงสติปัญญา	นักเรียนและประชาชนทั่วไปจึงนิยมมาขอพรเกี่ยวกับการเรียน	ความสําเร็จ
ทางวิชาการตางๆ	และยังนิยมซื้อเครื่องราง	omikuji	(มีลักษณะเหมือนพัดที่พับไว)	แลวนําไปแขวนไวที่ตนสน
สมควรแกเวลานําทานไปชม	อามาโนะฮาชิดาเตะ	หรือเรียกอีกชื่อหน่ึงวา	สะพานสูสรวงสวรรค	(bridge

in	heaven)	เน่ืองจากเป็นจุดชมวิวทีต่ิด	1	ใน	3	ของวิวชายทะเลทีส่วยทีสุ่ดในญีป่ ุน	มองเห็นอาวมิยาสึ
ยาวกวา	3	กิโลเมตร	ที่มี	ลักษณะเป็นสันทรายคดเคี้ยวเชื่อมตอกัน	สวนมุมที่มีชื่อเสียงมากที่สุด	คือบริเวณจุดชม
วิวของภูเขาทั้ง	2	ฝ่ัง	ซึ่งไดรับการยอมรับมานานหลายศตวรรษวาเป็นจุดที่สวยที่สุด	จุดชมวิวที่ติดอันดับสวย
ที่สุด	1	ใน	3	ของประเทศญี่ป ุน	ไดแก	1.อาวมะทสึชิมา	เมืองเซ็นได	จ.มิยางิ	2.เกาะมิยะจิมา	จ.ฮิโระชิมา	3.อะมา
โนะ	ฮาชิดาเตะ	เมืองเกียวโต	สะพานน้ีมีความยาวประมาณ	3.6	กิโลเมตร	ภูมิประเทศที่หาพบไดยาก	คือ	มี
ตนสนขนาดเล็กใหญราว	8,000	ตนขึน้อยูเรียงราย	ลักษณะทางธรรมชาติที่ใชเวลาสรางหลายพันปีแหงน้ีเป็น
ความมหัศจรรยของธรรมชาติที่ควรคาแกการชื่นชม	ดวยทิวสนริมหาดทรายตัดผานอาวมิยาซึบนคาบสมุทรทัง
โกะทางตอนเหนือของเกียวโต
นําทาน	ขึ้นกระเชาเคเบิ้ลคาร	เพื่อนําทานขึน้สูจุดชมวิวดานบน	ทานจะสามารถชมสุดยอดแหงความ

สวยงามที่นักทองเที่ยวตางชาตินอยคนนักที่จะพบเห็นถึงความละเมียดละไมของธรรมชาติ	เปรียบดั่งภาพวาดสี
น้ํามัน	ทานสามารถสัมผัสไดถึงบรรยากาศของสายลม	แสงแดด	อันเป็นพิเศษสุด	ทานสามารถลองสิ่งที่นาสนใจ
คือ	ทํามาตาโนโซกิ	ในที่ที่ทานยืนอยู	ใหกมลงไประหวางขา	2	ขาง	ซึ่งทานจะสามารถเห็นทัศนียภาพปรากฏ
ราวกับสวรรคยายมาอยูบนพื้นดิน	และโลกอยูบนสรวงสวรรคตรงกันขาม

ชวงเทีย่ง
เทีย่ง	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



ชวงบาย
บาย	นําทานเดินทางไป	เมืองอิเนะ	(Ine)	เป็นเมืองทาประมง	ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของคาบสมุทรทังโกะ

ฝ่ังทะเลญี่ป ุน	ในจังหวัดเกียวโต
นําทาน	ลงเรือลองไปในอาวอิเนะ	ระหวางลองเรือสนุกตื่นเตนในการใหอาหารนกนางนวล	และทานจะได

ชมภาพที่ถูกจดจําไดคือ	แนวอาคารบานเรือน	ฟุนายะ	ที่ตั้งอยูเลียบ	อาวอิเนะ	ทอดยาวเป็นแนวเสนโคง
สวยงาม	โดยไดรับการขึน้ทะเบียนเป็นเขตสงวนสําคัญสําหรับสถาปัตยกรรมดั้งเดิมของญี่ป ุน	แตเดิมแลว	ฟุนา
ยะ	ใชเรียกรูปแบบที่อยูอาศัยแบบสรางพื้นที่เก็บเรือลําเล็กสําหรับหาปลาเอาไวที่ชั้น	1	ของบาน	และเน่ืองจาก
ทุกครัวเรือนมีบานตั้งอยูติดกับทะเล	จึงสามารถดื่มดํ่ ากับทัศนียภาพแสนงดงามจากที่บานได	ปัจจุบัน	ชาว
ประมงมักจะปรับเปลี่ยนชั้น	2	ของบานไปเป็นที่พักสําหรับนักทองเที่ยว
สมควรแกเวลานําทานเดินทาง	สูโกเบ	เพื่อ	นําทานเขาทีพ่ัก	Fruit	&	Park	Hotel	Onsen	โรงแรมสวยงาม

สไตลยุโรปที่ตกแตงพรอมสวนสวยงามขนาดใหญ

ชวงคํ่า
คํ่า	รับประทานอาหารคํ่า(ม้ือที4่)	พรอมเมนูขาปูยักษไมอัน้
หลังอาหารไมควรพลาดประสบการณ	การอาบน้ําแรธรรมชาติ	เพื่อสุขภาพ/	ออนเซ็น	(Onsen)

น้ําแรในสไตลญีป่ ุนทีมี่สีและแรธาตุทีแ่ตงตางกันไปในแตละพื้นที	่ใหทานไดลงไปแชในบอน้ํารอน
ธรรมชาติดวยรางการเปลือยเปลา	เพื่อเพิม่ความผอนคลายใหรายการและบํารุงผิวพรรณใหดู
เปลงปลัง่	เรียบเนียน	และยังมีสวนชวยในเรื่องของการบรรเทาอาการเจ็บป วยตางๆไดอีกดวย	และ
ทีโ่รงแรมแหงน้ียังมี	Arima	Onsen	ออนเซ็นขึ้นชื่อของเมืองโกเบ
ทีพ่ัก:	FRUIT	&	PARK	HOTEL	หรือระดับใกลเคียงกัน
(ช่ือโรงแรมที่ทานพักทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนดัหมาย	3-5	วันกอนวันเดินทาง)

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมที่พัก

เป็นเมืองหลวงเกาของญี่ป ุน	เป็นศูนยรวมวัฒนธรรมและประวัติศาสตรของ
ญี่ป ุนและชื่อน้ันไดมาจากเมืองฉางอานของจีน

วัดชิออนจิ	(Chionji	Temple)	เป็น	1	ใน	3	วัด	ของญี่ป ุนที่มีรูปป้ันสําคัญของ
เทพเจา	Monju	Bosatsu	ซึ่งเป็นเทพแหงสติปัญญา	นักเรียนและประชาชน
ทั่วไปจึงนิยมมาขอพรเกี่ยวกับการเรียน	ความสําเร็จทางวิชาการตางๆ	และยัง
นิยมซื้อเครื่องราง	omikuji	(มีลักษณะเหมือนพัดที่พับไว)	แลวนําไปแขวนไวที่
ตนสน

เป็นหาดทรายแคบๆทอดยาวเป็นทางเดินไปถึงเกาะ	ในอาวมิยาสึในเกียวโต
ซึ่งนับวาเป็นหน่ึงในพื้นที่สุดสวยแหงญี่ป ุน



ชมความงามรอบอาว	และสัมผัสวิถีชีวิตของชาวประมง	การเลี้ยงหอยนางรม
ใหอาหารนกนางนวลที่บินมาตามเรือ

นครเซนไดซึ่งมีประชากรกวาลานคนอยูอาศัย	ถึงแมวาเซนไดจะเป็นเมือง
ใหญและทันสมัย	แตความกาวหนาในดานตางๆของเมืองไดผสมกลมกลืนกับ
ธรรมชาติอยางไดสมดุล	หลายๆแหงในเมืองมีทัศนียภาพงดงามชวนใหตอง
หยุดมอง	เชน	ทิวทัศนน้ําใสไหลรินของแมน้ําฮิโระเซะ	หรือตนเคยะขิที่เขียว
ชอุมเป็นแนวตลอดสายถนน	ความเขียวขจีของแมกไมในเมืองน้ีเองที่ทําใหเซน
ไดไดสมญาวาเป็น	“เมืองแหงตนไม"

เกาะมิยาจิมานับเป็นเกาะศักดิส์ิทธิ	เพราะเป็นสถานที่ตั้งของศาลเจาและวัด
ชินโตสําคัญๆ	หลายแหง	คนญี่ป ุนเชื่อกันวาเขามิเซ็ง	ภูเขาที่สูงที่สุดบนเกาะ
เป็นที่อยูของพระเจาดวย	ฉะน้ัน	ในสมัยกอน	มนุษยที่อาศัยอยูบนเกาะตองตั้ง
บานเรือนใหหางออกจากบริเวณศาลเจา	หญิงทองแกใกลคลอดและคนแกที่
ใกลตายก็ตองออกไปจากเกาะ	เพราะการเกิดแกเจ็บตายของมนุษยจะทําให
เกาะอันบริสุทธิเ์ป้ือนมนทิน

เป็นหาดทรายแคบๆทอดยาวเป็นทางเดินไปถึงเกาะ	ในอาวมิยาสึในเกียวโต
ซึ่งนับวาเป็นหน่ึงในพื้นที่สุดสวยแหงญี่ป ุน

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

อามาโนะฮาชิดาเตะ	หรือเรียกอีกชื่อหน่ึงวา	สะพานสูสรวงสวรรค	(bridge	in
heaven)	เน่ืองจากเป็นจุดชมวิวที่ติด	1	ใน	3	ของวิวชายทะเลที่สวยที่สุดใน
ญี่ป ุน	มองเห็นอาวมิยาสึ	ยาวกวา	3	กิโลเมตร	ที่มี	ลักษณะเป็นสันทรายคด
เคี้ยวเชื่อมตอกัน	สวนมุมที่มีชื่อเสียงมากที่สุด	คือบริเวณจุดชมวิวของภูเขาทั้ง
2	ฝ่ัง	ซึ่งไดรับการยอมรับมานานหลายศตวรรษวาเป็นจุดที่สวยที่สุด	จุดชมวิว
ที่ติดอันดับสวยที่สุด	1	ใน	3	ของประเทศญี่ป ุน	ไดแก	1.อาวมะทสึชิมา	เมือง
เซ็นได	จ.มิยางิ	2.เกาะมิยะจิมา	จ.ฮิโระชิมา	3.อะมาโนะ	ฮาชิดาเตะ	เมืองเกียว
โต	สะพานน้ีมีความยาวประมาณ	3.6	กิโลเมตร	ภูมิประเทศที่หาพบไดยาก	คือ
มีตนสนขนาดเล็กใหญราว	8,000	ตนขึน้อยูเรียงราย	ลักษณะทางธรรมชาติที่
ใชเวลาสรางหลายพันปีแหงน้ีเป็นความมหัศจรรยของธรรมชาติที่ควรคาแก
การชื่นชม	ดวยทิวสนริมหาดทรายตัดผานอาวมิยาซึบนคาบสมุทรทังโกะทาง
ตอนเหนือของเกียวโต



นําทานเพลิดเพลินไปกับการน่ัง	“กระเชาหอยขา”	(ขึน้อยูกับสภาพภูมิ
อากาศ)ชมทัศนียภาพที่งดงามของที่ราบสูงระดับ	1,300	เมตรเหนือระดับน้ํา
ทะเล	ทานยังจะไดชม	"ไวล	เบิรช	ฮิลล"	ที่มีความคมชัดสวยงามของตนไมญี่
ป ุนเบิรชสีขาวกับลิลลี่	และการเตรียมปลูกดอกลิลลี่ออกแบบโดยนักเรียน
โรงเรียนมัธยมในทองถิ่นและชม	"ลิลลี่สีดํา"	สายพันธุ	"LANDINI"	ซึ่งเป็นสาย
พันธุที่หาดูไดยาก	นอกจากน้ีทานยังสามารถเพลิดเพลินไปกับการขี่มาในเขต
ไรลิลลี่	และขอแนะนําใหทานไดลิ้มลองไอศครีมรสดอกลิลลี่ที่แปลกไหมอีก
ดวย	ตามฤดูกาลดอกลิลลี่จะพรอมใจกันเบงบานราวปลายเดือนกรกฏาคม	-
ปลายเดือนสิงหาคม	(ทั้งน้ี	ขึน้อยูกับสภาพภูมิอากาศ)

เมืองอิเนะ	(Ine)	เป็นเมืองทาประมง	ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของคาบสมุทรทัง
โกะ	ฝ่ังทะเลญี่ป ุน	ในจังหวัดเกียวโต

ทานลงเรือลองไปใน	อาวอิเนะ	ระหวางลองเรือสนุกตื่นเตนในการใหอาหารนก
นางนวล	และทานจะไดชมภาพที่ถูกจดจําไดคือ	แนวอาคารบานเรือน	ฟุนายะ
ที่ตั้งอยูเลียบ	อาวอิเนะ	ทอดยาวเป็นแนวเสนโคงสวยงาม	โดยไดรับการขึน้
ทะเบียนเป็นเขตสงวนสําคัญสําหรับสถาปัตยกรรมดั้งเดิมของญี่ป ุน	แตเดิม
แลว	ฟุนายะ	ใชเรียกรูปแบบที่อยูอาศัยแบบสรางพื้นที่เก็บเรือลําเล็กสําหรับ
หาปลาเอาไวที่ชั้น	1	ของบาน	และเน่ืองจากทุกครัวเรือนมีบานตั้งอยูติดกับ
ทะเล	จึงสามารถดื่มดํ่ ากับทัศนียภาพแสนงดงามจากที่บานได	ปัจจุบัน	ชาว
ประมงมักจะปรับเปลี่ยนชั้น	2	ของบานไปเป็นที่พักสําหรับนักทองเที่ยว

โคเบะหรือ	โกเบ	เป็นเมืองเอกของจังหวัดเฮียวโงะ	ประเทศญี่ป ุน	เป็นเมือง
ขนาดใหญอันดับที่	5	และเป็นเมืองทาที่สําคัญของญี่ป ุน	โคเบะเป็นเมืองทาที่
สําคัญของญี่ป ุนที่มีการคาขายกับทางประเทศตะวันตกนับตั้งแตการยกเลิก
นโยบายปิดประเทศ	ในปี	ค.ศ.	1995	เกิดเหตุการณแผนดินไหวครั้งใหญทําให
เมืองโคเบะไดรับความเสียหายอยางหนัก	แตก็สามารถซอมแซมบูรณะจน
กลายมาเป็นเมืองทาที่สําคัญอีกครั้งหน่ึงได	บริษทัหลายๆแหงไดตั้งสํานักงาน
ใหญที่โคเบะ	และเมืองน้ียังขึน้ชื่อในเรื่องของเน้ือโคเบะอีกดวย

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต	พรอมปูยักษ	ที่มีรสชาติอรอยที่สุดใหทุกทานไดอิ่ม
อรอยกันแบบไมอั้น



(ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย	3-5	วันกอนวันเดินทาง)

	รับประทานอาหารคํ่า	พรอมเมนูขาปูยักษไมอั้น
	FRUIT	&amp;	PARK	HOTEL	หรือระดับใกลเคียงกัน

การอาบน้ําแรสามารถรักษาและบรรเทาอาการตางๆได	เชนบรรเทาอาการ
ปวดกระดูก	ปวดกลามเน้ือชวยใหโลหิตในรางกายหมุนเวียนไดดีขึน้ชวยขับสิ่ง
อุดตันใตผิวหนังและรูขุมขนทําใหผิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณใหสดใสคลาย
ความตรึงเครียด

ชวงเชา
เชารับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมทีพ่ัก	(ม้ือที5่)
นําทานเดินทางสู	ปราสาทโอซากา	เป็นสัญลักษณอันโดดเดนของเมืองโอซากา	สรางขึน้เป็นครั้งแรกบน

บริเวณที่เคยเป็นวัด	Osaka	Hongan-jiเมื่อปี	ค.ศ.1583	โดยToyotomiHideyoshi	(ค.ศ.1537-1598)	นักรบระดับ
ได	เมียวผูพยายามรวบรวมประเทศเป็นครั้งแรกหอคอยประสาทหรือสวนที่เรียกวา	Tenshukakuแลวเสร็จลง
สองปีตอมา	แตหลังจากสงคราม	Osaka	Natsu	No-jinในปีค.ศ.1615	ตระกูล	Toyotomi	ถูกฆาลางโคตร
Tenshukakuก็ถูกทําลายลงยอยยับ	ตอมาไดรับการบูรณะใหมในสมัย	Tokugawa	แตนาเสียดายที่ในปี	ค.ศ.1665
ไดถูกฟาฝ าเสียหายทั้งหมด	(ทัวรนําชมและถายรูปบริเวณดานนอก)
นําทานไปชอปป้ิงที่	Joy	one	Duty	Free	ใหทานเลือกซื้อของฝากราคาถูก	อาทิเชน	ขนม	เครื่องสําอาง	เครื่อง

ไฟฟา	โฟมลางหนาและยาสระผมถานหินภูเขาไฟ,	ผลิตภัณฑยา	อาหารเสริมคอลลาเจน	ของดร.	โนงูจิ	ฮิเดโยะ
บุคคลสําคัญคนหน่ึงในประวัติศาสตรดานการแพทยของประเทศญี่ป ุน	หรือจะเป็นผลิตภัณฑจากน้ํามันมา	อิสระ
ใหทานเลือกซื้อตามอัธยาศัย
จากน้ันนําทานเดินทางสู	EXPOCITY	http://www.expocity-mf.com/en/#	เป็นศูนยบันเทิงครบวงจรที่โอซากา

โดยรวมสวนสนุก,พิพิธภัณฑ,หางสรรพสินคา,ศูนยเรียนรู,รานอาหารนานาชาติ	รวมกันไวที่น่ี	เป็นแหลง
เที่ยว,กิน,ช็อปป้ิงและเรียนรูขนาดใหญที่สุดในญี่ป ุน	และเป็นสถานที่ทองเที่ยวไฮไลทที่ไมแพยูนิเวอรแซล	สตูดิ
โอ	หรือดิสนียแลนด	โอซากาเคยเป็นเจาภาพจัดงาน	World	Expo	เมื่อปี	1970	หลังจากน้ันพื้นที่จัดงานไดถูก
เปลี่ยนเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ	ซึ่งอยูหางจากใจกลางนครโอซากาไปเพียง	1ชั่วโมงกวา	อาหารเทีย่ง
อิสระตามอัธยาศัย
จนสมควรแกเวลา	นําทานเดินทางไป	สนามบินคันไซ

ชวงคํ่า
18.00น.	ออกเดินทางสู	กรุงเทพฯ	โดยสายการบิน	SCOOT	เทีย่วบินที	่TZ299**	ราคาทัวรยังไมรวมคา

อาหารบนเครื่อง	(บนเครื่องมีบริการจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม)	**
21.55น.	เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมที่พัก

เรียกอีกอยางวา	โอซากาโจ	สัญลักษณของเมืองโอซากา	และเป็นสิ่งปลูกสราง
ที่มีคุณคาทางวัฒนธรรมของญี่ป ุน	ถูกสรางขึน้แทนที่วัดอิชิยามา	ฮอนกันจิ	ชั้น
บนสุด	สามารถชมวิวเมืองโอซากาไดทั้งเมือง



ราคาทัวรยังไมรวมคาอาหารบนเครื่อง	(บนเครื่องมีบริการจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม

เป็นเมืองใหญอันดับสามของญี่ป ุน	ตั้งอยูริมทะเล	ถือวาเป็นประตูเขาออกสูโลก
ภายนอกแหงแรก	และเป็นเมืองทาและศูนยกลางการทองเที่ยวที่สําคัญ	ของ
ภูมิภาคคันไซ

ตั้งหางจากตัวเมืองโอซากา	ประมาณ	50	กม.เปิดใชบริการเมื่อปี	1994	มี	2	เท
อมินอล	โดย	เทอมินอล	1	จะเป็นสายการบินธรรมดา	สวนเทอมินอล	2	จะเป็น
สายการบินโลวคอสต

ดิวตี้ฟรี	(DUTY	FREE	SHOP)	ทุกทานสามารถเลือกซื้อสินคาแบรนดเนมชั้น
นําของโลกโดยปลอดภาษี	ที่น่ีเป็นศูนยช็อปป้ิงปลอดภาษีแหงแรกของญี่ป ุนที่
รัฐบาลอนุมัติใหผูที่เดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดโอกินาวาซื้อโดยไมตองเสีย
ภาษีเหมือนกับเวลาเดินทางไปยังตางประเทศ	มีสินคาประมาณ	4,000-5000
รายการใหเลือกสรร	อาทิ	เครื่องสําอางค	น้ําหอม	นาฬิกา	กระเปา	ไวน	และ
สปิริต	และยังมี	DFS	แกลอเรีย	โอกินาวา	(DFS	Galleria	Okinawa)	ที่เปิดในปี
2005	ใหเขาชมดวย	ตั้งอยูที่ยานชินโตชิน	เมืองนาฮา

EXPOCITY	เป็นศูนยบันเทิงครบวงจรที่โอซากา	โดยรวมสวน
สนุก,พิพิธภัณฑ,หางสรรพสินคา,ศูนยเรียนรู,รานอาหารนานาชาติ	รวมกันไว
ที่น่ี	เป็นแหลงเที่ยว,กิน,ช็อปป้ิงและเรียนรูขนาดใหญที่สุดในญี่ป ุน	และเป็น
สถานที่ทองเที่ยวไฮไลทที่ไมแพยูนิเวอรแซล	สตูดิโอ	หรือดิสนียแลนด	โอซากา
เคยเป็นเจาภาพจัดงาน	World	Expo	เมื่อปี	1970	หลังจากน้ันพื้นที่จัดงานได
ถูกเปลี่ยนเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ	ซึ่งอยูหางจากใจกลางนครโอซากาไป
เพียง	1ชั่วโมงกวา	พื้นที่สวนหน่ึงกวา	170,000	ตารางเมตรไดถูกเปลี่ยนเป็น
ศูนยบันเทิงครบวงจรแหงใหมในชื่อวา	EXPOCITY	ที่รวมทุกสิ่งทุกอยางไวใน
พื้นที่แบบ	"วันเดียวเดินไมทั่ว	ครั้งเดียวเที่ยวไมเต็มอิ่ม"	La	La	port
EXPOCITY	ศูนยการคาที่รวมสินคาทุกอยางทุกประเภททั้งของญี่ป ุนและจาก
นานาชาติทั่วโลก	ไมเพียงแตแบรนดเนมชื่อดังราคาหรู	แตยังมีทั้งราน	100
เยนอยาง	Daiso,	ราน	3coin	ที่สินคาทุกอยางราคา	300	เยน,	ศูนยจําหนาย
เครื่องกีฬา,	เครื่องไฟฟา	,ซุปเปอรมาเก็ต,ศูนยอาหารนานาชาติ

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี



1.	การเดินทางครัง้น้ีจะตองมีผูโดยสารจานวน	30	ทานขึ้นไป	กรณีไมถึง30ทาน
-	ขอสงจอยทัวรใหกับบริษทัที่มีโปรแกรมและราคาใกลเคียงกัน	
-	หรือขอเลื่อน	หรือยกเลิกการออกเดินทาง	โดยทางบริษทัจะทําการแจงใหทานทราบลวงหนากอนการเดิน
ทาง	10	วัน
-	หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการเพิ่ม	(ในกรณีที่ผูเดินทางไมถึง30ทานและทานยังประสงคเดินทางตอ)
โดยทางบริษทัจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา
ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาทีข่องบริษทัฯ	กอนทุกครัง้	มิ

ฉะนัน้ทางบริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทัง้สิ้น

คาบริการ	ชําระเงินคาจองทัวรทานละ	15,000	บาท	สวนที่เหลือชําระกอนการเดินทาง	20วัน
สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง+ความประสงคเพิ่มเติมของลูกคา
กรุณาสงพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจําหรือพรอมยอดคงเหลือ

1.	คาตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตนที่น่ังเป็นไป
ตามการจัดสรรของสายการบินกรณีตองการระบุที่น่ังติดกันทั้งกรุปหรือริมหนาตางหรือริมทางเดิน	แจงหนา
เคานเตอรเช็คอิน	ณ	วันเดินทาง
*กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ัง่จะตองดําเนินการแจงพรอมจองทัวร	หรือ
กอนเดินทาง15วันเทานัน้	และทางเซ็นเตอรจะทําจองทีน่ัง่อัพเกรดเขาระบบไดเมื่อE-Ticket	ทัง้กรุปออก
มาแลว	ประมาณ3-5วันกอนวันเดินทาง**	
-	ที่น่ัง	Stretch	Seat	/	Long	Leg	ชําระเพิ่ม	4,500	บาท	(รวมไป-กลับ)	**หามเด็กตํ่ ากวา16ปีและผูสูงอายุ65ปีขึน้ไปน่ัง
เน่ืองจากที่น่ังอยูบริเวณ	Exit	Seat
-	ที่น่ังScoot	Biz	ตัว๋กรุปไมสามารถอัพเกรดได
**	คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง	สามารถสั่งซื้อจากเลมเมนูบนเครื่องไดเลยเน่ืองจากตัว๋กรุปไมสามารถสั่งจอง
ลวงหนาได
2.	คาที่พักหองละ	2	ทานตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการหรือระดับเทียบเทา	กรณีเดินทาง3	ทานจะเป็นหองTriple

จะเป็นแบบเตียงเดี่ยวสามเตียงหรือแบบเตียงใหญ1เตียงเตียงเดี่ยว1เตียง	เป็นการจัดแบบเตียงของทางโรงแรมไม
สามารถระบุได
กรณีโรงแรมมีหอง	Triple	ไมเพียงพอ	ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเป็นแบบ	แยก	2หอง	คือ	1หองพักคู	และ	1หองพัก
เดี่ยว	โดยไมคาใชจายเพิ่ม	
3.	คาอาหารคาเขาชมและคายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน
4.	เจาหนาที่บริษทัฯคอยอานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง
5.	คาน้ําหนักกระเป า	สัมภาระที่สายการบิน	Scoot	กําหนดทานละไมเกิน	20	กิโลกรัม	และคาประกัน

วินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
**กรณีทานมีความประสงคจะซื้อน้ําหนักเพิม่	กรุณาแจงพรอมจองทัวร	พรอมชําระคาน้ําหนัก**
-	ซื้อนําหนักเพิม่	5	กก.	ชําระเพิม่	700	บาท	/เพิม่10กก.	ชําระเพิม่	1,200	บาท
-	ซื้อน้ําหนักเพิม่15กก.	ชําระเพิม่	1,700	บาท/เพิม่20กก.	ชําระเพิม่	2,200	บาท
6.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางคุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาทคารักษาพยาบาล

กรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	500,000	บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม	ไมรวมประกันสุขภาพ

1.	คาทําหนังสือเดินทางไทยและเอกสารตางดาวตางๆ
2.	คาใชจายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุอาทิเชนคาอาหารเครื่องดื่มคาซักรีด	คาโทรศัพทเป็นตน
3.	คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ,	คาภาษีเดินทาง	(ถามีการเรียกเก็บ)
4.	คาภาษีน้ํามันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษทัฯไดออกตัว๋เครื่องบิน
5.	คา	Vat	7%	และคาภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%
6.	คาทิปยกกระเปาทุกโรงแรม



7.	คาทิปไกดรวมคนขับรถ	ทานละ	3,500	เยนตอทริป	สําหรับกรุปทีมี่หัวหนาทัวรแลวแตน้ําใจจากทาน

(เอกสารทีจ่ะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ)
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญีป่ ุนใหกับคนไทย	ผูทีป่ระสงคจะพํานักระยะสัน้ในประเทศญีป่ ุน
ไมเกิน	15	วัน	ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเทีย่ว	เยีย่มญาติ	หรือธุรกิจ	จะตองยื่นเอกสารในขัน้
ตอนการตรวจเขาเมือง	เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญีป่ ุน*	ดังตอไปน้ี
1.	ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ป ุน	(ทางบริษทัฯจัดการให)
2.	สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึน้ในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุนได	(เชน	เงินสด

บัตรเครดิต	เป็นตน)
3.	ชื่อ	ที่อยู	และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	(ทางบริษทัจัดการให)
4.	กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	(ทางบริษทัฯจัดการให)

คุณสมบัติการเขาประเทศญีป่ ุน	(สําหรับกรณีการเขาประเทศญีป่ ุนดวยมาตรการยกเวนวีซา)
1.	หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยูไมตํ่ ากวา	6	เดือน
2.	กิจกรรมใดๆ	ที่จะกระทําในประเทศญี่ป ุนจะตองไมเป็นสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย	และเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะ

สั้น
3.	ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ	จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน	15	วัน
4.	เป็นผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ป ุน	มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

และไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

รายการทัวรสามารถเปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสม	เน่ืองจากสภาวะอากาศ,	การเมือง,	สาย
การบิน	การจราจรชวงเทศกาลหรือวันหยุดของญีป่ ุน	เป็นตน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา	โดยทางผู
จัดจะปรับเปลีย่นโดยคํานึงถึงผลประโยชนของทานเป็นหลัก	เพื่อใหทานทองเทีย่วไดครบถวนตาม
โปรแกรม	การบริการของรถบัสนําเทีย่วญีป่ ุน	ตามกฎหมายของประเทศญีป่ ุน	สามารถใหบริการวันละ10
ชัว่โมง	มิอาจเพิม่เวลาได	โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม	จึงขอสงวน
สิทธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทองเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดินทาง
กรณีอัตราแลกเปลีย่นเงินเยนปรับสูงขึ้น	บริษทัฯขอสงวนสิทธิในการปรับอัตราคาบริการเพิม่ขึ้นโดย

จะแจงใหทราบลวงหนา
กรุณาอานศึกษารายละเอียดทัง้หมดกอนทําการจอง	เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวาง

ทานลูกคาและบริษทั	ฯ	และเม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทัง้หมดกับทางบริษทัฯ	แลว	ทางบ
ริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ	ทัง้หมด
1.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีทีมี่ผูรวมคณะไมถึง

30	ทาน
2.	ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม	หากสายการบินมีการปรับขึน้กอนวันเดินทาง
3.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนเที่ยวบิน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ
4.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,	การยกเลิกบิน,	การประทวง,	การ

นัดหยุดงาน,	การกอการจลาจล,	ภัยธรรมชาติ,	การนาสิ่งของผิดกฎหมาย	ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบ
ริษทัฯ
5.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหาย	อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน,	เกิดจาก

การโจรกรรม	และ	อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง
6.	เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษทัฯ	แลว	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข

ขอตกลงตางๆ	ทั้งหมด
7.	รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษทัฯอีกครั้งหน่ึง	หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตาง

ประเทศเรียบรอยแลว	โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน	ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8.	การจัดการเรื่องหองพัก	เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก	โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่	/

ปลอดบุหรี่ได	โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก	ทั้งน้ีขึน้อยูกับความพรอมใหบริการของ
โรงแรม	และไมสามารถรับประกันได
9.	กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ	อาทิเชน	ใชวิวแชร	กรุณาแจงบริษทัฯ	อยางนอย	7วันกอนการ



เดินทาง	มิฉะน้ัน	บริษทัฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได	สายการบิน	Scoot	มีเสียคาบริการวิวแชร
10.	มัคคุเทศก	พนักงานและตัวแทนของผูจัด	ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด	ๆ	ทั้งสิ้นแทนผูจัด	นอกจากมีเอกสาร

ลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน
11.	ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ	ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ	ในกรณีที่

ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง	ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว	อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย	การหลบหนี	เขาออกเมือง
เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น	ๆ
12.	กรณีตองการพักแบบ	3ทาน	ตอหองหรือหองแบบ3เตียง	TRIPLE	โรงแรมมีหอง	Triple	ไมเพียงพอ	ขอสงวน

สิทธิในการจัดหองใหเป็นแบบ	แยก	2หอง	คือ	1หองพักคู	และ	1หองพักเดี่ยว	โดยไมคาใชจายเพิ่ม
13.	สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ป ุน	หรือ	วันเสารอาทิตย	รถอาจจะติด	อาจ

ทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ	ชอปป้ิงแตละสถานที่นอยลง	โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก	และคนขัยรถในการ
บริหารเวลา	ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางในบางครั้งที่ตองเรงรีบ	เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม
14.	บริการน้ําดื่มทานวันละ1ขวดตอคนตอในวันที่ทําทัวรเต็มวัน	เริ่มในวันที่2ของการเดินทางรวมจํานวน2ขวด
15.	การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ป ุน	ตามกฎหมายของประเทศญี่ป ุน	สามารถใหบริการวันละ10-12ชั่วโมง	อาทิ

เชน	เริ่มงานเวลา	8.00น.ถึงเวลา	20.00	น.ในวันน้ัน	มิอาจเพิ่มเวลาได	โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลา
ตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเป็นหลัก	จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยน
เวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
16.	การประกันภัย	ที่บริษทัฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง	เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทาง

ทองเที่ยว	ตามพ.ร.บ.	การทองเที่ยว	เทาน้ัน	ไมไดครอบคลุมถึง	สุขภาพ	การเจ็บไขไดป วย	ทานสามารถขอดูเงื่อนไข
กรมธรรมของบริษทัฯได	และทางบริษทัฯถือวาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร	(ทาน
สามารถซื้อประกันสุขภาพ	ในระหวางการเดินทางได	จากบริษทั	ประกันทั่วไป	และควรศึกษาเงื่อนไขความคุมครอง
ใหละเอียด)
17.	มัคคุเทศก	พนักงานและตัวแทนของผูจัด	ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด	ๆ	ทั้งสิ้นแทนผูจัด	นอกจากมีเอกสาร

ลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน
18.	ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ	ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ	ในกรณีที่

ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง	ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว	อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย	การหลบหนี	เขาออกเมือง
เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น	ๆ

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เครื่องบินโปรโมชัน่	เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว	ไมสามารถยกเลิก
เลื่อน	หรือขอคืนเงินไดทุกกรณี		และกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ	และในตางประเทศ	ปฏิเสธมิใหเดิน
ทางออก	หรือ	เขาประเทศที่ระบุไว	ในรายการเดินทาง	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น
	รวมถึงเมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทางพรอม
คณะถือวาทานสละสิทธิไ์มสามารถเรียกรองคาบริการและเงินคาทัวรคืนไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น


