


1 สนามบินดอนเมือง	-	สนามบินคันไซ	หรือ	สนามบินโอซากา
-	เมืองโอซากา

พักที่	Loisir	Hotel	Ogaki
หรือระดับใกลเคียงกัน

2 รานซันซู	-	หมูบานชิราคาวาโกะ	-	ที่ทําการเกาเมืองทาคา
ยามา	-	เมืองเกา	ซันมาชิซูจิ	-	อิออนมอลลนาโกยา	-	ชมการ
แสดงดาบวิชาอิไอกิริ

พักที่	Loisir	Hotel	Ogaki
หรือระดับใกลเคียงกัน

3 เมืองเกียวโต	-	วัดคินคาคุจิ	-	ศาลเจาคิบูเนะ	-	ศาลเจาฟูชิมิ
อินาริ	-	ยานชินไซบาชิ	-	ถนนโดทงบุริ

พักที่	Osaka	Bay	Plaza	/
Novotel	Koshien	Osaka
West	Hotel	หรือระดับใกล
เคียงกัน

4 อิสระทองเที่ยวในโอซากา	หรือ	เลือกซื้อทัวรเสริม
พักที่	Osaka	Bay	Plaza	/
Novotel	Koshien	Osaka
West	Hotel	หรือระดับใกล
เคียงกัน

5 ปราสาทโอซากา	-	หาง	DOTON	PLAZA	-	EXPO	CITY	-
สนามบินคันไซ	หรือ	สนามบินโอซากา	-	สนามบินดอนเมือง

28	ก.พ.	61	-	4	มี.ค.	61 ฿31,900 ฿31,900 ฿31,900 ฿7,500



ราคาทัวรยังไมรวมคาอาหารบนเครื่อง	(บนเครื่องมีบริการจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม)
สําคัญ!!!	ประเทศญีป่ ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด	จําพวก	เน้ือสัตว	พืช	ผัก	ผลไม	เขาประเทศ

หากฝ าฝืนจะมีโทษจับและปรับ

ชวงเชา
06.30	น.	พรอมกันทีท่าอากาศยานดอนเมือง	อาคารผูโดยสารระหวางประเทศขาออก	ชัน้3	ประตู

6	เคานเตอร	7สายการบิน	Scoot	เจาหนาทีใ่หการตอนรับ	และอํานวยความสะดวกดานเอกสารกอน
ขึ้นเครื่อง
09.25	น.	นําทานเดินทางสูสนามบินคันไซ	ประเทศญีป่ ุน	โดยสายการบิน	SCOOT	เที่ยวบินที่	TR298	**

ราคาทัวรยังไมรวมคาอาหารบนเครื่อง	(บนเครื่องมีบริการจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม)

ชวงบาย	-	ชวงคํ่า
16.55	น.	เดินทางถึง	สนามบินคันไซ	โอซากา(เวลาเร็วกวาเมืองไทย	2	ชั่วโมง	กรุณาปรับนาฬิกาของทาน

เพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา)	สําคัญ!!!	ประเทศญีป่ ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด	จําพวก	เน้ือ
สัตว	พืช	ผัก	ผลไม	เขาประเทศ	หากฝ าฝืนจะมีโทษจับและปรับ	จากน้ันนําทานขึน้รถปรับอากาศนําทาน
เดินทางสูโอกากิ	ที	่จ.กิฟุ	เพื่อนําทานเดินทางเขาสูที่พักแรม	(อิสระอาหารเย็น	ณ	จุด	พักรถ	)
ทีพ่ัก	Loisir	Hotel	Ogaki	หรือระดับใกลเคียงกัน	อิสระพักผอนตามอัธยาศัย

(ชื่อโรงแรมที่ทานพัก	ทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง)	

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

เป็นเมืองใหญอันดับสามของญี่ป ุน	ตั้งอยูริมทะเล	ถือวาเป็นประตูเขาออกสูโลก
ภายนอกแหงแรก	และเป็นเมืองทาและศูนยกลางการทองเที่ยวที่สําคัญ	ของ
ภูมิภาคคันไซ

	พักที่	Loisir	Hotel	Ogaki	หรือระดับใกลเคียงกัน



อิสระอาหารเย็น	ณ	จุด	พักรถ
ชื่อโรงแรมที่ทานพัก	ทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมทีพ่ัก
จากน้ันนําทานเดินทางสู	เมืองเซกิ	นําทานแวะชม	รานซันชู	หรือ	Hamonoyasan	สถานทีท่ีผ่ลิตมีดได

คมสุด	ๆ	อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องการตีดาบญีป่ ุนอยางดาบเซกิ	สําหรับที่รานซันชูน้ีมีเครื่องใชของมี
คมตาง	ๆ	มากมายกวา	3,000	ชิ้น	ไมวาจะเป็นมีดหรือกรรไกรตัดแตงกิ่งและสวน	กรรไกรตัดเล็บ	กรรไกรหลาก
ขนาด	หรือมีดสําหรับทําครัวหลากหลายรูปแบบที่ชวยใหการเตรียมวัตถุดิบของคุณงายยิ่งขึน้
นอกจากน้ียังมีดาบญี่ป ุน	ขนมและเครื่องดื่มเย็น	ๆ	จําหนายอีกดวย	อีกสิ่งหน่ึงพลาดไมไดเมื่อมารานซันชูคือ

การชมการแสดงดาบวิชาอิไอกิริ	ดาบซามูไรคม	ๆ	ที่ฟันฉบัเดียวตนไผก็ขาดเป็น	2	ทอน
จนสมควรแก	เวลา	นําทานเดินทางสู	หมูบานมรดกโลกชิราคาวาโกะ	ที่ยังคงอนุรักษบานสไตลญี่ป ุน

ขนานแทดั้งเดิม	และยังไดรับเลือกจากองคการยูเนสโกใหเป็นมรดกโลก	ในเดือนธันวาคม	1995	บานสไตล
กัสโช	สึคุริ	จะมีความยาวประมาณ	18	เมตร	ความกวาง	10	เมตร	โครงสรางของบานสามารถรองรับหิมะที่
ตกหนักในชวงฤดูหนาวไดดี	และรูปรางของหลังคาเหมือนกับสองมือพนมของพระเจา	จึงเรียกหมูบานสไตล	น้ีวา
“กัสโช”	และมีผูคนจากทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลไปชมความงามในแตละปีเป็นจํานวนมาก
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ันนําทานชม	ทาคายามา	จินยะ	หรือ	ทีว่าการอําเภอเกาเมืองทาคายามา	ซึ่งเป็นจวนผูวาแหง

เมืองทาคายามา	เป็นที่ทํางานและที่อยูอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮิดะ	เป็นเวลากวา	176	ปี	ภายใตการ
ปกครองของโชกุนตระกูลกุกาวา	ในสมัยเอโดะ
จากน้ันนําทานเดิมชม	หมูบาน	LITTLE	KYOTO	หรือ	ยานซันมาชิซูจิ	(Sanmachi-Suji)	เป็นเขตเมืองเกา

ที่มีการอนุรักษบานเรือนในสมัยเอโดะที่มีอายุกวา	300	ปีไวไดเป็นอยางดี	อิสระใหทุกทานไดเดินเที่ยวและชื่นชม
กับทัศนียภาพเมืองเกาซึ่งเต็มไปดวยบานเรือนโบราณ	และรานคาหลากหลาย	เชน	รานผลิตและจําหนายเหลา
สาเก	รานทํามิโสะ	ฯลฯ	พรอมทั้งเลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองเฉพาะถิ่น	เชน	ซารุโบะโบะ	หรือ	ตุกตาทารกลิงตัว
สีแดงไมมีหนาตา	ซึ่งถือวาเป็นสัญลักษณหน่ึงของเมืองทาคายามา	และเป็นสินคายอดนิยม	เพราะแฝงไปดวย
ความเชื่อเกี่ยวกับโชคลางของชาวญี่ป ุนอีกดวย	และเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันนาประทับใจมากมาย	ทานยัง
สามารถลองลิ้มชิมรสขนมของหวานนานาชนิดอีกดวย
จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองโอกากิ	นําทานชอปป้ิง	ทีห่างเอออนโอกากิ

ชวงคํ่า
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
นําทานเขาที่พัก	ทีพ่ัก	Loisir	Hotel	Ogaki	หรือระดับใกลเคียงกัน	อิสระพักผอนตามอัธยาศัย

(ชื่อโรงแรมที่ทานพัก	ทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง)	

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมที่พัก

รานซันชู	หรือ	Hamonoyasan	สถานที่ที่ผลิตมีดไดคมสุด	ๆ	อีกทั้งยังเป็นเมือง
ที่มีชื่อเสียงเรื่องการตีดาบญี่ป ุนอยางดาบเซกิ	สําหรับที่รานซันชูน้ีมีเครื่องใช
ของมีคมตาง	ๆ	มากมายกวา	3,000	ชิ้น



อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
ชื่อโรงแรมที่ทานพัก	ทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง

หมูบานชิราคาวาโกไดรับการขึน้ทะเบียนใหเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม
หมูบานแหงน้ีใชโครงสรางที่เรียกวา	กัสโช	ซึ่งแปลวาสรางแบบพนมมือ	ดาน
หนาทําเป็นหนาจั่วแบบบานทรงไทย	มีการเจาะชองหนาตางเพื่อรับแสงสวาง
จากภายนอก	เมื่อมองจากภายนอกจึงดูมีสัดสวนสวยงาม

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

อิไอ	คือ	หน่ึงในศิลปะดาบญี่ป ุนชนิดหน่ึงซึ่งยังคงมีใหไดเห็นกันอยูในปัจจุบัน
ลักษณะของอิไอ	หรือ	บางที่เรียกวา	“อิไอโด”	ไมใชการชักดาบปะทะกันอยางดุ
เดือดกับคูตอสูเหมือนอยางการฟันดาบไม	“เคนโด”	อิไอ	คือ	ศิลปะการชักดาบ
และการเก็บดาบเขาฝักในทาน่ังอยางมีแบบแผนซึ่งเป็นศิลปะที่ไมรุนแรงจึง
ทําใหสามารถเรียนรูไดไมจํากัดเพศและวัย

ใชเป็นทั้งที่ทํางาน	และที่อยูอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮิดะมาเป็นเวลากวา
176	ปี	ภายใตการปกครองของโชกุนโตกุกาวา	ในสมัยเอะโดะ	หรือกวา	300	ปี
ที่แลว	เป็นที่ทําการรัฐในยุคเอะโดะเพียงแหงเดียวที่ขามพนยุคสมัยมาไดอยาง
สมบูรณ	ซึ่งภายในน้ีประกอบดวยบริเวณไตสวนพิจารณาคดี	หองขังนักโทษ
โรงครัว	และหองพักของเจาหนาที่

เมืองเกาสมัยเอโดะ	ที่มีอายุกวา	300	ปี	แตยังคงอนุรักษสภาพแวดลอม	และ
การดําเนินชีวิตแบบดั้งเดิมไว	ทั้งวัดวาอาราม	ศาลเจา	บานแบบดั้งเดิมของ
ชาวนาญี่ป ุนไดเป็นอยางดี

แหลงชอปป้ิงมอลลขนาดใหญของเมืองนาโกยา	ที่มีของใหเลือกซื้อแบบครบ
ครัน

	พักที่	Loisir	Hotel	Ogaki	หรือระดับใกลเคียงกัน



ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมทีพ่ัก
จากน้ันนําทานเดินทางสูเกียวโต	เมืองหลวงเกาแกของญี่ป ุนซึ่งมามีอายุยาวนานกวา	1,000	ปี	ซึ่งในอดีตมี

ความเจริญรุงเรืองทางดานศาสนา	ศิลปวัฒนธรรมและการปกครอง	(จากกุโจใชเวลาเดินทางประมาณ
2.30	ชม.ถึงเกียวโต)	เดินทางถึงเกียวโต
นําทานชม	วัดคินคะคุจิ	หรือที่คนไทยนิยมเรียกกันวาวัดทอง	เน่ืองจากวัดน้ีมีอาคารหลักเป็นสีทองทั้งหลัง

และเป็นวัดที่ดังวัดหน่ึงในญี่ป ุน	หากมาเที่ยวเกียวโตแลวไมไดมาที่วัดน้ีถือวายังไมมาถึงเกียวโต	สองชั้นบนเป็น
สีทอง	มีสระน้ําขนาดใหญติดกับวัด	และยังเป็นวัด	(ปราสาท)	ในการตูนเรื่องอิคคิวซัง	ทําใหนักทองเที่ยวนิยมมา
เที่ยว	มาชมความสวยงาม	และถายรูปที่วัดน้ี	ใหทานไดถายรูปตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานเดินทางไปเมืองคิบูเนะ	(Kibune)	เป็นเมืองชนบทเล็กๆที่อยูในเขาทางตอนเหนือของเกียวโต	มีชื่อ

เสียงดานความงามตามธรรมชาติที่ผสานกับศิลปะและวัฒนธรรมของญี่ป ุนโดยมีศาลเจาคิฟุเนะที่มีชื่อเสียง	ตั้ง
อยูดวย	ตามตํานานเทพเจาเดินทางจากเมืองโอซากาโดยใชเรือสีเหลือง	ลองตามแมน้ําขึน้มาที่ภูเขาทางเหนือ
ของเกียวโต	และมาถึงปลายทางที่เมืองแหงน้ี	จึงเรียกตั้งชื่อ	เมืองตามตํานานวา	คิบูเนะ	หรือ	เรือสีเหลือง
ศาลเจาคิฟุเนะ	(Kifune	Shrine)	ถูกสรางขึน้เพื่ออุทิศใหกับเทพเจาน้ําและฝนและเชื่อกันวาจะชวยดูแล

พิทักษรักษาผูที่ออกทะเล	และที่ศาลเจาแหงน้ีจะมีการทํานายดวงชะตาที่ไมเหมือนกับที่อื่น	โดยจะใหสุมเลือก
กระดาษคําทํานาย	ซึ่งเป็นกระดาษพิเศษ	(omikuji)	โดยจะยังมองไมเห็นขอความบนกระดาษ	จากน้ันเมื่อนํา
กระดาษจุมลงในน้ํา	ขอความคําทํานายก็จะปรากฏขึน้มา
จากน้ันนําทานเดินทางสู	ศาลเจาฟูชิมิอินาริ	ชม	เสาโทริอิ	ซุมประตูสีแดงที่เป็นสัญลักษณของศาลเจา	ที่มี

มากกวารอยตนทอดตัวยาวตามเสนทางของไหลเขาลดหลั่นกันบนเสนทางยาวถึง	4	กิโลเมตร	และเป็นฉากของ
ภาพยนตรเรื่อง	MEMORIES	OF	GEISHAที่	ซายูริ	นางเอกของเรื่องวิ่งลอดซุมประตูเพื่อไปขอพรเทพเจาให
ตนเองสมความปรารถนา
จนสมควรแกเวลานําทานเดินทางสูชินไชบาชิ	แหลงชอปป้ิงยอดนิยมที่สุดของโอซากาที่เต็มไปดวยรานคา

มากมายทั้งแบรนดเนม	ของมือสอง	รานอาหารชื่อดังมากมายหลากหลายชนิด	ใหทานไดอิสระช็อปป้ิงสินคาที่
ถนนโดตงโบริ

ชวงคํ่า
อาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย
ทีพ่ัก	Osaka	Bay	Plaza	/Novotel	Koshien	Osaka	West	Hotelหรือระดับใกลเคียงกัน

(ชื่อโรงแรมที่ทานพัก	ทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง)	

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมที่พัก

เป็นเมืองหลวงเกาของญี่ป ุน	เป็นศูนยรวมวัฒนธรรมและประวัติศาสตรของ
ญี่ป ุนและชื่อน้ันไดมาจากเมืองฉางอานของจีน

หรือที่เรียกวาวัดทอง	เป็นวัดเกาแกของเมืองเกียวโต	วัดน้ีเคยเป็นที่พํานักของ
โชกุนอาชิคางะ	โยชิมิซึ	ผูที่ชอบทายปุจฉา	–	วิสัชนา	กับอิกคิวซังในการตูน
บรรยากาศภายในวัดจะเป็นการจัดสวนแบบเซน	มีการจัดให	ปราสาททองคํา
อยูตรงกลางสระน้ํา	ภาพสะทอนปราสาททองคําที่อยูในสระน้ํา	ทําใหปราสาท
ดูสวยงามและมีความขลังมากขึน้

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



อาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย
ชื่อโรงแรมที่ทานพัก	ทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง

ศาลเจาคิบูเนะ	(Kibune	shrine)	ถูกสรางขึน้เพื่ออุทิศใหกับเทพเจาน้ําและฝน
และเชื่อกันวาจะชวยดูแลพิทักษรักษาผูที่ออกทะเล	และที่ศาลเจาแหงน้ีจะมี
การทํานายดวงชะตาที่ไมเหมือนกับที่อื่น	โดยจะใหสุมเลือกกระดาษคําทํานาย
ซึ่งเป็นกระดาษพิเศษ	(omikuji)	โดยจะยังมองไมเห็นขอความบนกระดาษ	จาก
น้ันเมื่อนํากระดาษจุมลงในน้ํา	ขอความคําทํานายก็จะปรากฏขึน้มา

หรือศาลเจาจิ้งจอกขาว	เป็นอีกหน่ึงศาลเจาชื่อดังที่นักทองเที่ยวตางรูจักกันดี
เป็นศาลเจาในศาสนาชินโต	สรางขึน้เพื่อถวายใหแดเทพอินาริ	เทพเจาแหง
กสิกรรม	เพื่อใหพื้นที่บริเวณน้ีมีน้ําอุดมสมบูรณ	ปลูกขาวได	ผลผลิตดีมี
คุณภาพ	สิ่งที่นาสนใจนอกจากจะมาสักการะเทพเจาแลว	ก็คือการเดินเลน
ลอดอุโมงคเสาโทริอิกวาหมื่นตนที่เรียงตอทอดยาวจากดานลางขึน้ไปบนยอด
เขาสูงถึง	233	เมตร	ระยะทางราว	4	กิโลเมตร

ยานชอปป้ิงที่มีชื่อเสียงที่สุดในโอซากา	ยานดังที่เป็นสวรรคของนักชอป	นักกิน
ถนนสายทอดยาวกวา	600	เมตร	สองขางทางเรียงรายดวยสินคาหลากหลาย
ของใช	ของกิน	เครื่องใชไฟฟา	ฯลฯ

เป็นยานดาวนทาวนขนาดใหญ	ที่เต็มไปดวยรานคา	รานอาหาร	และแหลงบัน
เทิงอื่นๆ	อีกทั้งยังเป็นที่นิยมของวัยรุน	และเหลานักกิน	สัญลักษณอันโดดเดน
ก็คือ	รานคาที่มีปูยักษบนหลังคา	และปายไฟโฆษณาริมคลองของกูลิโกะ

	พักที่	Osaka	Bay	Plaza	/	Novotel	Koshien	Osaka	West	Hotel	หรือระดับใกลเคียงกัน

ชวงเชา	-	ชวงคํ่า
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมทีพ่ัก
อิสระใหทานทองเทีย่วตามอัธยาศัยเต็มวันดวยตัวทานเอง
>>	หรือทานสามารถเลือกซื้อบัตรยูนิเวอรแซลเจแปน
**กรณีสัง่ซื้อกับบริษทั	ราคาบัตรทานละ	2,800	บาท	กรุณาสัง่ซื้อพรอมจองทัวรหรือกอนเดิน

ทาง10วันเทานัน้	(ทางบริษทัจําหนายเฉพาะบัตรสวนสนุกไมรวมคารถไฟในการเดินทาง)
**ทางบริษทัขออนุญาตปรับราคาบัตรขึ้นถาเงินเยนมีการปรับขึ้นเรท100เยน=35บาท**
-	ยูนิเวอรแซลสตูดิโอ	Universal	Studio	Japan	รวมสนุกทาทายกับเครื่องเลนหลากหลายชนิดตื่นเตน

ระทึกใจจากหนังดังที่ทานชื่นชอบ	กับโลกภาพยนตรของฮอลลิวูด	เชน	Hollywood	Dream	The	Ride	Backdrop
,ลองเรือผจญภัยกับไดโนเสารจากเรื่อง	Jurassic	Park	น่ังเรือเพื่อพบกับความนาสะพรึงกลัวเหมือนอยู	ใน
เหตุการณจริงกับ	Jaw	ใชทุนสรางมหาศาลกวา	1,500	ลานเยน	(เฉพาะจอว)	หามนําอาหารและเครื่องดื่มเขามา
ภายในสวนสนุกและสามารถซื้ออาหารไดจาก	ภายในสวนสนุก	บริเวณดานนอกตรงทางเขาสวนสนุกคือ



กรณีสัง่ซื้อกับบริษทั	ราคาบัตรทานละ	2,800	บาท	กรุณาสั่งซื้อพรอมจองทัวรหรือกอนเดินทาง10วัน
เทาน้ัน	(ทางบริษทัจําหนายเฉพาะบัตรสวนสนุกไมรวมคารถไฟในการเดินทาง)
**ทางบริษทัขออนุญาตปรับราคาบัตรขึน้ถาเงินเยนมีการปรับขึน้เรท100เยน=35บาท**

อิสระเทีย่วเอง	(ไมรวมคารถไฟและไมมีรถบัสบริการ)
วันน้ีไมมีบริการรถบัสและอาหารกลางวันและอาหารคํ่า

ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง

Universal	City	walk	Osaka	เป็นพื้นที่จําหนายสินคาที่มีรานอาหารมากมาย

-	เลือกอิสระเทีย่วเอง	ชอปป้ิงอิสระตามอัธยาศัยเต็มวัน(ไมรวมคารถไฟและไมมีรถบัสบริการ)ดวยการ
น่ังรถไฟ	ทานจะไดสัมผัสประสบการณการเดินทางไปยานตางๆที่เป็นไฮไลทของโอซากายานดังที่เลือกสรรเป็น
สวรรคของคนชอบ	กิน	เที่ยว	ชอป	ไดแก
>	ยานชินไซบาชิ	(Shinsaibashi)	เป็นยานชอปป้ิงที่มีชื่อเสียงที่สุดในโอซากา	เป็นถนนคนเดินชินไซบาชิ

ยาวประมาณ580	เมตร	ตลอดเสนทางจะมีรานคาอยูประมาณ	180	ราน	ทางฝ่ังทิศใต	ของถนนคนเดินของชินไซ
บาชิจะมีปายทางเขาแถวปายกูลิโกะ
>	โดทงบุริ	(Dotonburi)	หน่ึงในสถานบันเทิงยามคํ่าคืนที่โดงดังของโอซากา	แหลงรวมรานอาหารมากมาย

ที่เปิดใหบริการ	24	ชั่วโมง	ถนนแหงน้ีจะเลียบริมคลองโดทงโบริ	และยังมีทั้งรานคา	และแหลงบันเทิงอีก
มากมาย	รวมไปถึงปายนักวิ่งกูลิโกะ	(Glico	Running	Man	s	ign)	และปูคานิโดราคุ	(Kani	Doraku	crab	sign)	ที่
เป็นสัญลักษณของเมืองโอซากาดวย
>	สวนนัมบะ	Namba	Parks	ออกแบบการสรางใหคลายกับหุบเขา	สามารถน่ังพักผอนในสวนแบบธรรมชาติ

ทามกลางภูมิทัศนเมืองใหญ	มีหางสรรพสินคากวา	120	ราน	รวมทั้งโรงภาพยนตร	อัฒจรรย	และสวนดาดฟา
บนชั้น	6	มีรานอาหารจํานวนมากเปิดใหบริการ	ไมวาจะเป็น	อาหารเกาหลี	อาหารอิตาเลียน	อาหารเวียดนาม
และอื่นๆ	รานคาเปิดเวลา	11:00-21:00	รานอาหารเปิดเวลา	11:00-23:00
>	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	/Novotel	Koshien	Osaka	West	Hotelหรือระดับใกลเคียงกัน

(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

	พักที่	Osaka	Bay	Plaza	/	Novotel	Koshien	Osaka	West	Hotel	หรือระดับใกลเคียงกัน



ชวงเชา	-	ชวงบาย
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมทีพ่ัก
นําทานเดินทางสู	ปราสาทโอซากา	เป็นสัญลักษณอันโดดเดนของเมืองโอซากา	สรางขึน้เป็นครั้งแรกบน

บริเวณที่เคยเป็นวัด	Osaka	Hongan-jiเมื่อปี	ค.ศ.1583	โดยToyotomiHideyoshi	(ค.ศ.1537-1598)	นักรบระดับ
ไดเมียวผูพยายามรวบรวมประเทศเป็นครั้งแรกหอคอยประสาทหรือสวนที่เรียกวา	Tenshukakuแลวเสร็จลงสอง
ปีตอมา	แตหลังจากสงคราม	Osaka	Natsu	No-jinในปีค.ศ.1615	ตระกูล	Toyotomi	ถูกฆาลางโคตร	Tenshukakก็
ถูกทําลายลงยอยยับตอมาไดรับการบูรณะใหมในสมัย	Tokugawa	แตนาเสียดายที่ในปี	ค.ศ.1665	ไดถูกฟาฝ า
เสียหายทั้งหมด	กอนจะทําการบูรณะขึน้มาใหมอีกครั้งและถูกประกาศใหเป็นสมบัติของชาติอีกดวย	(ชมและ
ถายรูปบริเวณดานนอก)
จากน้ันนําทานเดินทางสู	หาง	DOTON	PLAZA	ใหทานไดเลือกชอปป้ิงสินคาราคาถูก	หลากหลายรายการ

อาทิ	เชน	ผลิตภัณฑบํารุงสุขภาพ	เครื่องสําอาง	เครื่องไฟฟา
จากน้ันนําทานไป	เอ็กซโปซิตี้	(EXPOCITY)	ที่เที่ยวแหงใหมในโอซากา	เป็นศูนยรวมความบันเทิงที่ยิ่งใหญ

ที่สุดแหงหน่ึงของประเทศญี่ป ุนเลยทีเดียว	ซึ่งนักทองเที่ยวจะไดทั้งเที่ยว	กิน	ชอปป้ิง	พรอมเรียนรูสิ่งใหม	ๆ	ไดใน
ที่เดียว	ใครไปเที่ยวโอซากาแลวไมไดไปเยือนจะตองเสียใจอยางแนนอน	เอ็กซโปซิตี้	เป็นสวนหน่ึงของสวน
สาธารณะที่สรางขึน้เพื่อระลึกถึงงานเวิลดเอ็กซโปประเทศญี่ป ุน	ที่จัดขึน้เมื่อปี	1970	อิสระใหทานชอปป้ิงที่หาง
ลาลาพอรต
อาหารเทีย่งอิสระตามอัธยาศัย

ชวงคํ่า
จนสมควรแกเวลา	นําทานเดินทางไป	สนามบินคันไซ	เพื่อเช็คอินเตรียมตัวเดินทางกลับ
18.00	น.	ออกเดินทางสู	กรุงเทพฯ	โดยสายการบิน	SCOOT	เทีย่วบินที	่TR297

**	ราคาทัวรยังไมรวมคาอาหารบนเครื่อง	(บนเครื่องมีบริการจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม)	**
21.55	น.	เดินทางถึงทาอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมที่พัก

เรียกอีกอยางวา	โอซากาโจ	สัญลักษณของเมืองโอซากา	และเป็นสิ่งปลูกสราง
ที่มีคุณคาทางวัฒนธรรมของญี่ป ุน	ถูกสรางขึน้แทนที่วัดอิชิยามา	ฮอนกันจิ	ชั้น
บนสุด	สามารถชมวิวเมืองโอซากาไดทั้งเมือง

หาง	DOTON	PLAZA	ใหทานไดเลือกชอปป้ิงสินคาราคาถูก	หลากหลาย
รายการ	อาทิ	เชน	ผลิตภัณฑบํารุงสุขภาพ	เครื่องสําอาง	เครื่องไฟฟา	และ
ใกลๆกันทานสามารถเดินทางไปยานชินไชบาชิได	ใหทานไดอิสระชอปป้ิง
สินคาที่แหลงชอปป้ิงยอดนิยมที่สุดของโอซากาที่เต็มไปดวยรานคามากมาย
ทั้งแบรนดเนม	ของมือสอง	รานอาหารชื่อดังมากมายหลากหลายชนิดและไม
ควรพลาดชอปป้ิง

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



ราคาทัวรยังไมรวมคาอาหารบนเครื่อง	(บนเครื่องมีบริการจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม)
อาหารเทีย่งอิสระตามอัธยาศัย

เครื่องกีฬา,	เครื่องไฟฟา	,ซุปเปอรมาเก็ต,ศูนยอาหารนานาชาติ

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

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



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

30ทาน
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
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	ชอปป้ิงแตละสถานที่นอยลงโดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก	และคนขัยรถในการ
บริหารเวลา	ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางในบางครั้งที่ตองเรงรีบ	เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม
14.	บริการน้ําดื่มทานวันละ1ขวดตอคนตอในวันที่ทําทัวรเต็มวัน	เริ่มในวันที่2ของการเดินทางรวมจํานวน3ขวด
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	เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดิน

ทางทองเที่ยว	ตามพ.ร.บ.	การทองเที่ยว	เทาน้ัน	ไมไดครอบคลุมถึง	สุขภาพ	การเจ็บไขไดป วย	ทานสามารถขอดู
เงื่อนไขกรมธรรมของบริษทัฯได	และทางบริษทัฯถือวาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร
(ทานสามารถซื้อประกันสุขภาพ	ในระหวางการเดินทางได	จากบริษทั	ประกันทั่วไป	และควรศึกษาเงื่อนไขความ
คุมครองใหละเอียด)
17.	การเดินทางครัง้น้ีจะตองมีผูโดยสารจานวน	30	ทานขึ้นไป	กรณีไมถึง30ทาน

-	ขอสงจอยทัวรใหกับบริษทัที่มีโปรแกรมและราคาใกลเคียงกัน
-	หรือขอเลื่อน	หรือยกเลิกการออกเดินทาง	โดยทางบริษทัจะทําการแจงใหทานทราบลวงหนากอนการเดิน
ทาง	10	วัน
-	หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการเพิ่ม	(ในกรณีที่ผูเดินทางไมถึง30ทานและทานยังประสงคเดินทางตอ)
โดยทางบริษทัจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา	

การชําระคาบริการ	ชําระเงินคาจองทัวรทานละ	15,000	บาท	สวนทีเ่หลือชําระกอนการเดินทาง	20วัน



**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง+ความประสงคเพิ่มเติมของลูกคา	กรุณาสงพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจําหรือ
พรอมยอดคงเหลือ**	

1.	คาตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน	ที่น่ังเป็นไป
ตามการจัดสรรของสายการบิน
กรณีตองการระบุที่น่ังติดกันทั้งกรุปหรือริมหนาตางหรือริมทางเดิน	แจงหนาเคานเตอรเช็คอิน	ณ	วันเดินทาง
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
6.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางคุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาทคารักษา

พยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	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

รายละเอียดเกีย่วกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญีป่ ุนใหกับคนไทย(เอกสารที่จะตองใชในการพิจารณา
การอนุญาตใหเขาประเทศ)
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.	หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยูไมตํ่ากวา	6	เดือน
2.	กิจกรรมใดๆ	ที่จะกระทําในประเทศญี่ป ุนจะตองไมเป็นสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย	และเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะ

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

และไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

ไมมีราคาเด็ก	/	*Infant	7,000	บาท	(*อายุไมเกิน	2	ปี)
รายการทัวรสามารถเปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสม	เน่ืองจากสภาวะอากาศ,	การเมือง,	สายการบิน



การจราจรชวงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ป ุน	เป็นตน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา	โดยทางผูจัดจะปรับเปลี่ยนโดย
คํานึงถึงผลประโยชนของทานเป็นหลัก	เพื่อใหทานทองเที่ยวไดครบถวนตามโปรแกรม	การบริการของรถบัสนําเที่ยว
ญี่ป ุน	ตามกฎหมายของประเทศญี่ป ุน	สามารถใหบริการวันละ10	ชั่วโมง	มิอาจเพิ่มเวลาได	โดยมัคคุเทศกและคนขับ
จะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม	จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรม
การเดินทาง
กรณีอัตราแลกเปลีย่นเงินเยนปรับสูงขึ้น	บริษทัฯขอสงวนสิทธิในการปรับอัตราคาบริการเพิม่ขึ้นโดย

จะแจงใหทราบลวงหนา
ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ัน

ทาง	บริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น

**กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ัง่จะตองดําเนินการแจงพรอมจองทัวร
หรือกอนเดินทาง15วันเทานัน้	และทางเซ็นเตอรจะทําจองทีน่ัง่อัพเกรดเขาระบบไดเม่ือE-Ticket	ทัง้กรุป
ออกมาแลว	ประมาณ3-5วันกอนวันเดินทาง**
-	ที่น่ัง	Stretch	Seat	/	Long	Leg	ชําระเพิ่ม	4,500	บาท	(รวมไป-กลับ)	**หามเด็กตํ่ ากวา16ปีและผูสูงอายุ65ปีขึน้ไป

น่ังเน่ืองจากที่น่ังอยูบริเวณ	Exit	Seat
-	ที่น่ังScoot	Biz	ตัว๋กรุปไมสามารถอัพเกรดได
**	คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง	สามารถสั่งซื้อจากเลมเมนูบนเครื่องไดเลยเน่ืองจากตัว๋กรุปไมสามารถสั่งจอง

ลวงหนาได

**กรณีทานมีความประสงคจะซื้อน้ําหนักเพิม่	กรุณาแจงพรอมจองทัวร	พรอมชําระคาน้ําหนัก**
-	ซื้อนําหนักเพิ่ม	5	กก.	ชําระเพิ่ม	700	บาท	/เพิ่ม10กก.	ชําระเพิ่ม	1,200	บาท
-	ซื้อน้ําหนักเพิ่ม15กก.	ชําระเพิ่ม	1,700	บาท/เพิ่ม20กก.	ชําระเพิ่ม	2,200	บาท

เม่ือจองทัวรและชําระเงินคาจองคาทัวรแลวสามารถยกเลิกได45วันกอนเดินทางเทานัน้	แตกรณีพีเรียด
ที่เดินทางน้ันๆเต็มแลวไมสามารถยกเลิกหรือขอคืนเงินไดทุกกรณียกเวนเปลี่ยนผูเดินทางแทน
และพีเรียดราคาโปรโมชั่นเมื่อจองทัวรและชําระเงินคาจองคาทัวรแลว	ไมสามารถยกเลิก	เลื่อน	หรือขอคืนเงิน

ไดทุกกรณี
กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ	และในตางประเทศ	ปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือ	เขาประเทศที่ระบุไว	ใน

รายการเดินทาง	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น		รวมถึงเมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะ
แลว	ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิไ์มสามารถเรียก
รองคาบริการและเงินคาทัวรคืนไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น


