


1 สนามบินดอนเมือง	-	สนามบินคันไซ	หรือ	สนามบินโอซากา	-
เมืองโอซากา

พักที่	GIFU	HASHIMA
SHINKANSEN
HOTEL	หรือเทียบเทา

2 หมูบานชิราคาวาโกะ	-	ที่ทําการเกาเมืองทาคายามา	-	เมือง
เกา	ซันมาชิซูจิ	-	ปราสาทมัตสึโมโตะ

พักที่	GUJO	KOGEN
HOTEL	หรือเทียบเทา

3 สถานีทาเทะยามา	-	สถานีมูโรโดะ	-	ยอดเขาทาเทยามา	หรือ
กําแพงหิมะเจแปนแอลป	-	คุโรเบะไดรา	-	เขื่อนคุโรเบะ

พักที่	OSAKA
HOTEL	หรือเทียบเทา

4 เท็ตสึจิน	28	-	เมืองนารา	-	วัดโทไดจิ	-	เมืองเกียวโต	-	วัดคิโย
มิสึ

พักที่	OSAKA
HOTEL	หรือเทียบเทา

5 ปราสาทโอซากา	-	ดิวตี้ฟรี	-	ยานชินไซบาชิ	-	สนามบินคันไซ
หรือ	สนามบินโอซากา	-	สนามบินดอนเมือง

20	มิ.ย.	61	-	24	มิ.ย.	61 ฿29,999 ฿29,999 ฿29,999 ฿10,900

27	มิ.ย.	61	-	1	ก.ค.	61 ฿29,999 ฿29,999 ฿29,999 ฿10,900



**	ราคาทัวรไมรวมอาหารบนเครื่อง	(บนเครื่องมีบริการจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม)	**
**ประเทศญี่ป ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด	เชน	เน้ือสัตว	พืช	ผัก	ผลไม	เขาประเทศ	หากฝาฝืนจะมีโทษจับและ

ปรับ**

ชวงเชา
06.30	น.	พรอมกันที่สนามบินดอนเมือง	อาคารผูโดยสารระหวางประเทศขาออก	ชั้น	3	ประตู	6	เคานเตอร

7	สายการบิน	Scoot	เจาหนาที่ใหการตอนรับ	และอํานวยความสะดวกดานเอกสารกอนขึน้เครื่อง
09.35	น.	นําทานเดินทางสู	ประเทศญีป่ ุน	โดยสายการบิน	Scoot	เที่ยวบินที่	TR298	**	ราคาทัวรไมรวม

อาหารบนเครื่อง	(บนเครื่องมีบริการจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม)	**

ชวงบาย
16.45	น.	เดินทางถึง	สนามบินคันไซ	เมืองโอซากา	(เวลาเร็วกวาเมืองไทย	2	ชั่วโมง	กรุณาปรับนาฬิกาของ

ทาน	เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย)	ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร	รับกระเปาเรียบรอยและทํา
ภารกิจสวนตัว
นําทานขึน้รถปรับอากาศ	เดินทางสู	เมืองกิฟุ	(ประเทศญี่ป ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด	เชน	เน้ือสัตว	พืช	ผัก

ผลไม	เขาประเทศ	หากฝาฝืนจะมีโทษจับและปรับ)

ชวงคํ่า	รับประทาน	SNACK	BOX	(ม้ือที	่1)	หลังอาหารนําทานเดินทางเขาสูที่พัก
ทีพ่ัก	GIFU	HASHIMA	SHINKANSEN	HOTEL	หรือเทียบเทา

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

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

	รับประทานอาหารคํ่า	SNACK	BOX
	พักที่	GIFU	HASHIMA	SHINKANSEN	HOTEL	หรือเทียบเทา



ชวงเชา	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม	(ม้ือที	่2)
นําทานเดินทางสู	หมูบานมรดกโลกชิราคาวาโกะ	ที่ยังคงอนุรักษบาน	สไตลญี่ป ุนขนานแทดั้งเดิม	และยัง

ไดรับเลือกจากองคการยูเนสโก	ใหเป็นมรดกโลกในเดือนธันวาคม	ปี	ค.ศ.	1995	บานสไตลกัสโชสึคุริ	จะมีความ
ยาวประมาณ	18	เมตร	ความกวาง	10	เมตร	โครงสรางของ	บานสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในชวงฤดูหนาว
ไดดี	และรูปรางของ	หลังคาเหมือนกับสองมือพนมของพระเจา	จึงเรียกหมูบานสไตลน้ีวา	“กัสโช”	และมีผูคนจาก
ทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลไปชมความงามใน	แตละปีไมตํ่ ากวา	680,000	คน

เทีย่ง	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	แบบ	Japanese	Set	(ม้ือที	่3)
นําทานเดินทางสู	เมืองทาคายามา
นําทานถายรูปดานนอก	ทาคายามา	จินยะ	หรือ	ทีว่าการอําเภอเกา	เมืองทาคยามา	ซึ่งเป็นจวนผูวา

แหงเมืองทาคายามา	เป็นที่ทํางานและที่อยูอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮิดะ	เป็นเวลากวา	176	ปี	ภายใตการ
ปกครองของโชกุนตระกูลกุกาวา	ในสมัยเอโดะ
นําทานเดินชม	หมูบาน	Little	Kyoto	หรือเขตเมืองเกาซันมาจิซูจิ	ซึ่งเป็น	หมูบานเกาแกสมัยเอโดะกวา

300	ปีกอน	ที่ยังอนุรักษและคงสภาพเดิมไดเป็นอยางดี	อิสระใหทุกทานไดเดินเที่ยวและชื่นชมกับทัศนียภาพ
เมืองเกาซึ่งเต็มไปดวยบานเรือนโบราณ	และรานคาหลากหลาย	เชน	รานผลิตและจําหนายเหลาสาเก	รานทํา
มิโสะ	ฯลฯ
อิสระทานเลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองเฉพาะถิ่น	เชน	ซารุโบโบะ	หรือ	ตุกตาทารกลิงตัวสีแดง	ไมมีหนาตา	ซึ่ง

ถือวาเป็นสัญลักษณหน่ึงของเมืองทาคายามา	และเป็นสินคายอดนิยมเพราะแฝงไปดวยความเชื่อเกี่ยวกับ
โชคลางของชาวญี่ป ุนอีกดวย	และเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันนาประทับใจมากมาย	ทานยังสามารถลองลิ้มชิมรส
ขนมหวานนานาชนิด
จากน้ันเดินทางสู	เมืองมัตสึโมโต
นําทานชมความงดงามของ	ปราสาทมัตสึโมโต	(ชมดานนอก)	ที่ถูกสรางขึน้ในปี	1504	ซึ่งนับไดวาเป็น

ปราสาทที่เกาแกที่สุด	และนอกจากน้ีก็ยังเป็น	ปราสาทติดอันดับ	1	ใน	3	ของปราสาทที่มีความสวยงามที่สุดของ
ญี่ป ุน	ที่สามารถรอดพนการถูกทําลายจากเพลิงของสงครามมาไดจนถึงปัจจุบัน	ตัวปราสาทมีผนังที่ทาดวยสีดํา
สนิททําใหมีฉายาวา	ปราสาทอีกาดํา

คํ่า	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(ม้ือที	่4)
หลังอาหารเดินทางเขาสูทีพ่ัก	เชิญพักผอนตามอัธยาศัย
ทีพ่ัก	GUJO	KOGEN	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม

หมูบานชิราคาวาโกไดรับการขึน้ทะเบียนใหเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม
หมูบานแหงน้ีใชโครงสรางที่เรียกวา	กัสโช	ซึ่งแปลวาสรางแบบพนมมือ	ดาน
หนาทําเป็นหนาจั่วแบบบานทรงไทย	มีการเจาะชองหนาตางเพื่อรับแสงสวาง
จากภายนอก	เมื่อมองจากภายนอกจึงดูมีสัดสวนสวยงาม

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	แบบ	Japanese	Set

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

ปราสาทมัตสึโมโตเป็นปราสาทไมที่คงความดั้งเดิมและเกาแกที่สุดในญี่ป ุน
และไดถูกขึน้ทะเบียนใหเป็นสมบัติลํ้ าคาประจําชาติ	การตัดกันของสีดําและสี
ขาวของผนังปูนดานนอกปราสาท	ทําใหปราสาทแหงน้ีดูโดดเดนงดงามตัดกับ
ฉากหลังของเทือกเขาแอลปญี่ป ุน	ปราสาทมัตสึโมโต	มีอีกชื่อหน่ึงเรียกวา
ปราสาทอีกา

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	GUJO	KOGEN	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม	
นําทานสัมผัสใกลชิดกับความมหัศจรรยของธรรมชาติใน	เสนทางสายอัลไพนทาเตยามะ-คุโรเบะ	ซึ่งเป็น

สวนหน่ึงของแจแปนแอลป
นําทานเดินทางสู	สถานีทาเตยามะ	จากน้ันนําทานโดยสารเคเบิ้ลคาร	ลอดภูเขาสู	สถานีบีโจดัยระ

(ระยะทางประมาณ	1.3	ก.ม.)
นําทานเดินทางสู	สถานีมูโรโดะ	โดยรถปรับอากาศ	ระหวางทางใหทานไดเพลิดเพลินกับทิวทัศนของเทือก

เขาแอลปญี่ป ุน	ใหทานไดเก็บเกี่ยวความประทับใจตามอัธยาศัย
นําทานชม	ยอดเขาทาเตยามะ	มีความสูง	3,015	เมตร	ซึ่งสูงเป็นอันดับสองรองจากภูเขาไฟฟูจิ	และยังเป็น

หน่ึงในสามภูเขาศักดิส์ิทธิต์ามความเชื่อคนญี่ป ุนตั้งแตสมัยโบราณ	ใหทานไดเก็บภาพทิวทัศนอันสวยงามนา
ประทับใจจากยอดเขาทาเทยามา	ซึ่งในวันที่ทองฟาโปรง	สามารถมองเห็นไดไกลถึงภูเขาไฟฟูจิ	และใหทุกทาน
ไดเดินบนเสนทางที่สองขางทางเป็น	กําแพงหิมะสูงชัน	(SNOW	WALL)	สูงกวาสิบเมตร
อิสระทานสัมผัสกับความขาวของหิมะที่สวยงามและอากาศอันหนาวเย็น	นับเป็นอีกทัศนียภาพที่ตื่นตาตื่นใจ

เพลิดเพลินกับการบันทึกภาพที่ประทับใจ

ชวงเทีย่ง	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	แบบ	Japanese	Set	(ม้ือที	่6)
นําทานเดินทาง	ผานอุโมงคทีล่อดใตภูเขาทาเทยามา	ที่มีความ	ยาว	3.6	กิโลเมตร	นับเป็นอุโมงคที่อยูสูง

ที่สุดในญี่ป ุน
จากน้ัน	นําทาน	โดยสารกระเชาไฟฟ า	ที่ไมมีเสากลางตลอดชวง	1,710	เมตร	สู	สถานีคุโรเบไดระ
นําทาน	นัง่เคเบิ้ลคารลอดภูเขาจาก	สถานีคุโรเบะไดระไปยังสถานีคุโรเบะ	ระยะทางประมาณ	800	เมตร

ซึ่งเป็นเคเบิ้ลคารแหงเดียวในญี่ป ุนที่ลอดภูเขาตั้งแตตนจนสุดเสนทาง	ทั้งน้ีเพื่อหลีกเลี่ยงหิมะที่ตกรุนแรงมาก
ในฤดูหนาว
จากน้ันชม	เขื่อนคุโรเบะ	ซึ่งเป็นเขื่อนยักษกั้นน้ําที่ใหญมหึมาที่สุดของประเทศญี่ป ุน	จะมีสายรุงพาดผาน

ตลอดปี	ที่โอบลอมดวยภูเขานับรอยลูกและชมทัศนียภาพของวงลอมเขาหิมะ	มีความสูงถึง	186	เมตร	และมี
ความกวางถึง	492	เมตร	ซึ่งใชเวลาตั้งแตเริ่มบุกเบิกจนเสร็จสิ้นประมาณ	45	ปี	เฉพาะตัวเขื่อนใชเวลาในการ
สราง	4	ปี	โดยจะใชเวลาเดินเทาเพื่อขามเขื่อน	800	เมตร
จนสมควรแกเวลานําทานเดินทางสู	เมืองกุโจ	เพื่อเขาที่พัก

ชวงคํ่า	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(ม้ือที	่เมนู	YAKINIKU	BUFFET	(BBQ	)	(ม้ือที	่7)	
ทีพ่ัก	OSAKA	HOTEL	หรือเทียบเทา



	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม

เป็นสถานีรถไฟทาเทยามาที่ตั้งอยูในเขตโทยามา

เป็นสถานีรถรางหรือรถไฟฟาที่ใชเพื่อเดินทางไปยัง	Japan	Alps	ได	อยูที่เมือง
ทาเทยามา

เทือกเขาทาเทยามา	ตั้งอยูในภูมิภาคที่ใหญที่สุดของเกาะฮอนชู	ซึ่งเป็นเกาะที่
ใหญที่สุดของประเทศญี่ป ุน	อยูตอนกลางของประเทศ	หรือเรียกไดวา	เป็นภาค
กลางของญี่ป ุนน่ันเอง	ในภูมิภาคน้ีเอง	ก็มีเทือกเขาที่สวยงาม	ลักษณะคลายๆ
กับเทือกเขาแอลป	จึงไดรับการขนานนามวา	เป็น	เจแปนแอลป	น่ันเอง	นัก
ทองเที่ยวบางทานก็จะรูจักสถานที่แหงน้ีในนามของ	เจแปนแอลป	หรือเสน
ทางธรรมชาติอัลไพน	หรือทางทานอาจจะเรียกชื่อ	ยาวๆ	วา	Tateyama
Kurobe	Alpine	เทือกเขาทาเทยามา	ตั้งอยูในภูมิภาคที่ใหญที่สุดของเกาะ
ฮอนชู	ซึ่งเป็นเกาะที่ใหญที่สุดของประเทศญี่ป ุน	เสนทางที่ยาวประมาณ	90
กิโลเมตรเชื่อมโยงจังหวัด	Toyoma	และ	Naganoไวดวยกัน	การเดินทางสวน
ใหญใช	เคเบิลคาร	และรถประจําทาง

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	แบบ	Japanese	Set

เป็นสถานีกระเชาไฟฟา	ที่เชื่อมตอไปยังรถรางไฟฟาเพื่อไปชมเขื่อน	Kurobe
เป็นเสนทางการเดินทางขาม	Japan	Alps

สูง	186	เมตร	ซึ่งเป็นเขื่อนที่สูงที่สุดของประเทศญี่ป ุน	ใชเวลากอสรางนาน	7	ปี
โดยใชสําหรับผลิตไฟฟาใหแกภูมิภาคคันไซ	และยังเป็นสถานที่ทองเที่ยวที่
สําคัญแหงหน่ึงของเสนทางทาเทยามา	คุโรเบะ(Tateyama	Kurobe	Alpine
Route)อีกดวย	ตั้งแตปลายเดือนมิถุนายน	–	กลางเดือนตุลาคมจะมีการปลอย
น้ําออกจากเขื่อนทุกวัน	ซึ่งเป็นภาพที่สวยงามภาพหน่ึง

	พักที่	OSAKA	HOTEL	หรือเทียบเทา



ชวงเชา	บริการอาหารเชา	(ม้ือที	่8)	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทาน	ตามหา	หุนTetsujin	28	หรือหุนเหล็กหมายเลข	28	ถาใครเคยไปดูหุนยนตกันดั้มขนาดเทาจริงที่

โอไดบะ	โตเกียวมาแลว	คิดวานาจะตองตื่นตาตื่นใจกับเจาเท็ตสึจิน	หุนเหล็กหมายเลข	28	น้ี	ดวยการสรางขึน้
ภายใต	Kobe	Tetsujin	Project	มีวัตถุประสงคที่จะสรางสัญลักษณประจําเมืองโกเบหลังจากที่เกิดเหตุการณแผน
ดินไหวในปี	1995	มีความสูงถึง18	เมตร	จัดตั้งอยูที่สวน	Wakamatsu

นําทาเดินทางสู	เมืองนารา
นําทานชม	วัดโทไดจิ	วัดหลวงพอโตแหงเมืองนารา	หรือ	ไดบุตสึ	(Daibutsu	of	Nara)	เป็นหน่ึงในวัดที่มีชื่อ

เสียงมากที่สุดและมีความสําคัญทางประวัติศาสตรของประเทศญี่ป ุน	ภายในเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพอโต
หรือ	ไดบุตสึเดน	ซึ่งมีขนาดใหญที่สุดในญี่ป ุน	มีความสูงถึง	15	เมตร	อีกจุดที่นาสนใจและเป็นที่นิยมอยางมากก็
คือ	เสาไมยักษ	ซึ่งฐานขนาดรอบเสารน้ีมีขนาดเทากับรูจมูกของหลวงพอโต	และดานลางของเสาจะเป็นชอง
ขนาดไมใหญมาก	มีความเชื่อวาหากใครสามารถรอดผานชองน้ีไปไดก็จะสามารถตรัสรูไดในชาติหนา
จากน้ัน	นําทานเดินทางสู	เมืองเกียวโต

ชวงเทีย่ง	บริการอาหารกลางวัน	(ม้ือที	่9)	ณ	ภัตตาคาร	
นําทานชม	วัดคิโยมิสึหรือวัดน้ําใส	ที่ติดรอบสุดทายของการประกวด	1	ใน	7	สิ่งมหัศจรรยของโลกยุคใหม

เป็นวัดที่ใหญและเกาแกตั้งอยูบริเวณเนินเขาฮิงาชิยามา	และมีทอนซุงวางเรียงซอนกันตามแนวนอนตั้งจากพื้น
ดินขึน้มารองรับระเบียงของตัววิหารใหญ	ซึ่งไมใชตะปูสักตัว	ใชวิธีการเขาลิ่ม	เหมือนเรือนไทย	วัดน้ีมีอายุเกาแก
ยิ่งกวากรุงเกียวโต	กวา	1,200	ปี	มาแลว	เป็นที่ประดิษฐานของเทพเอปิสึ	เทพเจาแหงความรํ่ารวย	มั่งคั่ง
นําทาน	นมัสการพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร	จากระเบียงแหงน้ีสามารถถายภาพ	ณ	จุดที่สวยที่สุดในกรุง

เกียวโต	มองเห็นวิวทิวทัศนของตัวเมืองเกียวโตไดงดงาม	พรอมกับวิหารของวัดคิโยมิสึ	และเชิญดื่มน้ํา
ศักดิส์ิทธิส์ามสายอันเกิดขึน้จากธรรมชาติที่ไหลมาจากเทือกเขาโดยเชื่อวา	สายแรก	รวย	สายที่สอง	สวย-
หลอ	สายที่สาม	แข็งแรง
ระหวางทางทานจะไดสัมผัสกับรานคาญี่ป ุนตบแตงตามสมัยเอโดะ	และเลือกซื้อสินคาพื้นเมืองที่ระลึก	เกี่ยว

กับญี่ป ุนขนานแท	อาทิ	ขนมโมจิ	ที่ขึน้ชื่อที่สุดของญี่ป ุน	หรือวาจะเป็นชาเกียวโต	ตุกตาเกียวโต	สัญลักษณที่โดง
ดังที่สุดในญี่ป ุน	คือเกอิชา	เป็นตุกตาแตงกายดวยชุดกิโมโนประจําชาติอยางเต็มรูปแบบ	ซึ่งควรคาแกเป็นของ
ฝากของที่ระลึกในราคายอมเยาเครื่องเซรามิค	ญี่ป ุน	ทั้งกาน้ําชา	ถวย	ชาม	ตางๆ	และของที่ระลึก	อีกมากมาย

คํ่า	อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
ทีพ่ัก	OSAKA	HOTEL	หรือเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	(มื้อที่	8)	ณ	หองอาหารของโรงแรม

หุนจําลองขนาดยักษตั้งอยูกลางเมืองเหมือนกัน	ตางกันที่วา	ที่โกเบน่ีไมใชกัน
ดั้มแตเป็นหุนเหล็กหมายเลข	2	การตูนหุนเหล็กหมายเลข	28	ออกจะเป็น
การตูนเกาหนอย	เขียนมาตั้งแตปี	1956	โดย	Yokoyama	Mitsuteru	ชาวเมือง
โกเบ	ขนาดเทาสูงประมาณตึกสี่ชั้น

เป็นเมืองที่อยูทางทิศตะวันออกของเมืองโอซากา	มีกวางเป็นสัญลักษณของ
เมืองนารา	เน่ืองจากชาวนารามีความเชื่อวากวางเป็นสัตวรับใชเทพเจา
ปัจจุบันเมืองนารามีกวางเดินอยูอยางอิสระทั้งเมือง	ไมวาจะเป็นศาลเจา	วัด
หรือตามทองถนนก็ตาม



อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

วัดหลวงพอโตไดบุทสึแหงเมืองนาราที่ใหญที่สุดในญี่ป ุน	เป็นหน่ึงในวัดที่มีชื่อ
เสียงมากที่สุด	และมีความสําคัญทางศาสนาของญี่ป ุน	เป็นเหมือนศูนยกลาง
ของวัดทั้งหมดในประเทศ	อาคารหลักของวัดเป็นอาคารไมที่ใหญที่สุดในโลก

เป็นเมืองหลวงเกาของญี่ป ุน	เป็นศูนยรวมวัฒนธรรมและประวัติศาสตรของ
ญี่ป ุนและชื่อน้ันไดมาจากเมืองฉางอานของจีน

	บริการอาหารกลางวัน	(มื้อที่	9)	ณ	ภัตตาคาร

วัดคิโยมิสึ	หรือ	“วัดน้ําใส”	วัดเกาแกบนเนินเขาที่มีอายุเกาแกกวาตัวเมืองเกีย
วโต	เป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่สุด	นิยมเดินทางมาเพื่อสักการะและขอพรจากองค
พระโพธิสัตวเจาแมกวนอิม	11	พักตร	1000	กร	ซึ่งเป็นพระประธานของวัด	ตัว
วัดกอสรางดวยไมเกือบทั้งหมด	แตที่นาสนใจ	คือ	เสาที่คํ้ ายันระเบียงวัดขนาด
ใหญ	ประกอบไปดวยเสาไมจํานวนรอยกวาตน	สูงจากพื้น	12	เมตร	โดยไมใช
ตะปูแมแตตัวเดียว	โดยใชวิธีเขาลิ่มดวยภูมิปัญญาของชาวญี่ป ุนโบราณ

	พักที่	OSAKA	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	บริการอาหารเชา	(ม้ือที	่10)	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางชมบริเวณโดยรอบของ	ปราสาทโอซากา	(ไมรวมคาเขาปราสาท)ซึ่งถือไดวาเป็น

สัญลักษณของเมืองสัมผัสความยิ่งใหญและชมนิทรรศการที่จัดแสดงอยูภายใน	ซึ่งเลาถึงความเป็นมาของ
ปราสาท	รวมทั้งประวัติและขาวของเครื่องใชตางๆของโชกุน	ฮิเดโยชิโตโยโตมิ	ผูมีคําสั่งใหกอสรางปราสาทแหง
น้ี
นําทานเลือกซื้อสินคาปลอดภาษี	JTC	DUTY	FREEเลือกซื้อสินคาที่ระลึกปลอดภาษี	นานาชนิด
จากน้ันทานชอปป้ิง	ยานชินไซบาชิ	ยานชอปป้ิงชื่อดังของนคร	โอซากา	ภายในยานน้ีมีรานคาเกาแกปะปน

ไปกับรานคาอันทันสมัย	และสินคาหลากหลายรูปแบบทั้งสําหรับเด็ก	และผูใหญ	ซึ่งยานน้ีถือวาเป็นยานแสงสี
และบันเทิงชั้นนําแหงหน่ึงของนครโอซากา	อีกทั้งยังมีรานอาหารทะเลขึน้ชื่อมากมาย	สัญลักษณเดนของยานน้ี
คือ	ตึกรูปเครื่องหมายการคาของ	กูลิโกะ	ผลิตภัณฑขนมชื่อดังจากญี่ป ุนน่ันเอง

ชวงเทีย่ง
**อิสระอาหารกลางวันเพื่อไมเป็นการรบกวนเวลา**
ไดเวลาอันสมควรนําทานสู	สนามบินคันไซ	เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ
17.55	น.	เหินฟาสู	กรุงเทพฯ	โดยสายการบิน	SCOOT	เที่ยวบินที่	TR297
22.35	น.	ถึง	สนามบินดอนเมือง	โดยสวัสดิภาพ



**อิสระอาหารกลางวันเพื่อไมเป็นการรบกวนเวลา**

	บริการอาหารเชา	(มื้อที่	10)	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เรียกอีกอยางวา	โอซากาโจ	สัญลักษณของเมืองโอซากา	และเป็นสิ่งปลูกสราง
ที่มีคุณคาทางวัฒนธรรมของญี่ป ุน	ถูกสรางขึน้แทนที่วัดอิชิยามา	ฮอนกันจิ	ชั้น
บนสุด	สามารถชมวิวเมืองโอซากาไดทั้งเมือง

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

ยานชอปป้ิงที่มีชื่อเสียงที่สุดในโอซากา	ยานดังที่เป็นสวรรคของนักชอป	นักกิน
ถนนสายทอดยาวกวา	600	เมตร	สองขางทางเรียงรายดวยสินคาหลากหลาย
ของใช	ของกิน	เครื่องใชไฟฟา	ฯลฯ

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



1.	ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน
2.	ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมา	หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือ

ทั้งหมด	หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ	ทางบริษทัจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด
ใหแกทาน
3.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา	30	ทาน	โดย

จะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย	7	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา	และ
อยางนอย	15	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา	แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการ
เพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษทักําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได	ทางเรายินดีที่จะให
บริการตอไป
4.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ	นามสกุล	คํานําหนาชื่อ	เลข

ที่หนังสือเดินทาง	และอื่นๆ	เพื่อใชในการจองตัว๋เครื่องบิน	ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนา
หนังสือเดินทางใหกับทางบริษทัพรอมการชําระเงินมัดจํา
5.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม	เพื่อใหสอดคลองกับ

สถานการณ	ภูมิอากาศ	และเวลา	ณ	วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง	ทั้งน้ี	บริษทัจะคํานึงถึงความปลอดภัย
ของนักทองเที่ยวสวนใหญเป็นสําคัญ
6.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ	ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ	ที่เพิ่มขึน้ของนักทองเที่ยวที่มิได

เกิดจากความผิดของทางบริษทั	เชน	ภัยธรรมชาติ	การจลาจล	การนัดหยุดงาน	การปฏิวัติ	อุบัติเหตุ	ความเจ็บป วย
ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ	ความลาชา	เปลี่ยนแปลง	หรือการบริการของสายการบิน	เหตุสุดวิสัยอื่น
เป็นตน
7.	อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ	ณ	วันที่ทางบริษทัเสนอราคา	ดังน้ัน	ทาง

บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึน้	ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตาง
ประเทศ	คาตัว๋เครื่องบิน	คาภาษีเชื้อเพลิง	คาประกันภัยสายการบิน	การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8.	มัคคุเทศก	พนักงาน	หรือตัวแทนของทางบริษทั	ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ	แทนบริษทั	เวนแตมีเอกสาร

ลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทักํากับเทาน้ัน
***ราคาคาทัวรดังกลาวหากมีการเปลีย่นแปลงคาตัว๋เครื่องบินภาษีสนามบินภาษีน้ํามันของสาย

การบิน***
***บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการปรับราคาขึ้นตามสายการบิน***

กรุณาชําระมัดจํา	ทานละ	15,000	บาท	หรือ	ทานละ	20,000	บาท	กรณีเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ
คาทิปคนขับรถ	และไกดทองถิ่นทานละ	1,500	บาท	/ทริป	ชําระที่สนามบินดอนเมืองในวันเช็คอิน

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	ตามรายการ
2.	คาอาหารทุกมื้อ	ตามที่ระบุในรายการ
3.	คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการ
4.	คาที่พักหองละ	2-3	ทาน	ตามรายการ
5.	คารถรับ-สง	และนําเที่ยวตามรายการ
6.	คาภาษีสนามบิน	ทุกแหงที่มี
7.	คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละ	20	กก.	/	กลับ	20	ก.ก.
8.	หัวหนาทัวรนําเที่ยวตลอดรายการ
9.	คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทางวงเงินทานละ	1,000,000	บาท	(เงื่อนไขตามกรมธรรม)

ภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%	(กรณีตองการใบเสร็จรับเงิน	/	ใบกํากับภาษี)
คาใชจายสวนตัว	อาทิ	คาทําหนังสือเดินทาง	คาโทรศัพทสวนตัว	คาซักรีด	มินิบารในหอง	อาหารและเครื่องดื่มที่สั่ง



เพิ่ม
คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระ	ที่หนักเกินสายการบินกําหนด	(ปกติ	ขาไป	20	กก.	/	ขากลับ	20	ก.ก.)
คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางชาติ
คาทิปคนขับรถ	และไกดทองถิน่ทานละ	1,500	บาท	ตอทริป	ชําระที่สนามบินดอนเมืองในวันเช็คอิน

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญีป่ ุนใหกับคนไทย	ผูทีป่ระสงคจะพํานักระยะสัน้ในประเทศญีป่ ุน
ไมเกิน	15	วันไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเทีย่ว	เยีย่มญาติ	หรือธุรกิจ	จะตองยื่นเอกสารในขัน้
ตอนการตรวจเขาเมืองเพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญีป่ ุน*	ดังตอไปน้ี
-	ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ป ุน	ทางทัวรจัดเตรียมให
-	สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึน้ในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุนได	(เชน	เงินสด

บัตรเครดิต	เป็นตน)
-	ชื่อ	ที่อยู	และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	(เชน	คนรูจัก	โรงแรม	และอื่นๆ)	ทางทัวรจัด

เตรียมให
-	กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	ทางทัวรจัดเตรียมให

เงื่อนไขหองพัก
1.	โรงแรมที่ระบุในรายการทัวรยังไมคอนเฟิรม	100%	ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง	โดยทางบริษทัทัวรจะแจงให

ทราบพรอมกับใบนัดหมายเตรียมตัว	ประมาณ	1-3	วัน	กอนการเดินทาง	โดยจะจัดโรงแรมใหอยูในระดับเดียวกัน
2.	โรงแรมในประเทศญี่ป ุน	หองพักจะมีขนาดคอนขางเล็กและบางโรงแรมจะไมมีบริการหองพักแบบ	3	ทาน

(TRIPLE)	ดังน้ันทางบริษทัทัวรจะจัดหองพักใหทานแยกเป็น	2	หองพักแทน	คือ	1	หองนอนคู	(พัก	2	ทาน)	และ	1	หอง
พักเดี่ยว	(พัก	1	ทาน)
3.	บางโรงแรมในประเทศญี่ป ุน	ไมมีบริการหองพักแบบเตียงคู	(TWIN)	หรือกรณีที่หองพักแบบเตียงคูโรงแรมน้ัน

เต็ม	(TWIN)	ทางบริษทัทัวรจะจัดหองพักแบบ	1	เตียงใหญ	(DOUBLE)	ใหทานแทน
4.	กรณีโรงแรมที่เขาพัก	ไมมีบริการออนเซ็นภายในโรงแรม	ทางบริษทัทัวรจะนําคณะเขาใชบริการออนเซ็นที่อยู

บริเวณใกลเคียงแทน	(เฉพาะรายการทัวรที่ระบุโปรแกรมอาบน้ําแรธรรมชาติเทาน้ัน)
**โปรแกรมสามารถสลับปรับเปลีย่นไดโดยไมตองแจงลวงหนา**
*	ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ	โปรดแจงใหบริษทัฯทราบในวันจองทัวร	*
*	ตัว๋สายการบินไมสามารถระบุที่น่ัง	ใชวิธี	RANDOM	คือการสุมเลือกที่น่ังโดยระบบสายการบิน	*การจัดที่น่ังบน

เครื่องบิน	เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูกําหนด	ทางผูจัดไมสามารถเขาไปแทรกแซงได	แตจะทําการ	Request	ใหได
เทาน้ัน	งดการคืนบัตรโดยสาร	และหากยกเลิกการเดินทาง	ทางสายการบินไมมีระบบคืนเงินบางสวน
-	หากผูโดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเขาประเทศญี่ป ุน	จากเจาหนาที่แรงงานไทยหรือเจาหนาที่

ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองที่ประเทศญี่ป ุนทางผูจัดและทางสายการบินจะไม
สามารถรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึน้ทุกกรณี	ผูโดยสารอาจจะตองรับผิดชอบคาปรับที่ประเทศญี่ป ุนเรียกเก็บ	ผู
โดยสารตองรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่น่ังวางหรือตามวันเดินทางของตัว๋เครื่องบิน	ทั้งน้ีแลวแตทาง
เจาหนาที่ตรวจคนและสายการบิน	ทางผูจัดไมสามารถเขาไปแทรกแซงได
	**	การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน	30	ทานขึน้ไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว	บริษทัฯ

ขอสงวนสิทธิใ์นการเลื่อนการเดินทาง	หรือเปลี่ยนแปลงราคา	กรุณาชําระมัดจํา	ทานละ	15,000	บาท	หรือ	ทานละ
20,000	บาท	กรณีเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ	หากมีการยกเลิกภายหลัง	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการคืน
มัดจําทั้งหมด	เน่ืองจากทางบริษทัฯ	ไดชําระคาตัว๋เครื่องบินเต็มใบใหกับสายการบินเป็นที่เรียบรอย	ยกเวนคาภาษี
น้ํามันที่ยังมิไดชําระ	คาทัวรสวนที่เหลือ	กรุณาชําระ	20	วันกอนการเดินทาง	**

ขอแนะนํากอนการเดินทาง
1.	กรุณาแยกของเหลว	เจล	สเปรย	ที่จะนําติดตัวขึน้เครื่องบิน	ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน	100	มิลลิลิตรตอชิ้น

และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน	1,000	มิลลิลิตร	โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท	และสามารถนําออกมาใหเจา
หนาที่ตรวจไดอยางสะดวก	ณ	จุดเอ็กซเรย	อนุญาตใหถือไดทานละ	1	ใบเทาน้ัน	ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑ
มากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน
2.	สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ	เชน	กรรไกรตัดเล็บ	มีดพก	แหนบ	อุปกรณกีฬาฯ	จะตองใสกระเปาใบใหญและ

ฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน
3.	ประเทศญี่ป ุน	มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑที่ทํามาจากพืช	และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ	เชน	ผัก	ผลไมสด	ไข



เน้ือสัตว	ไสกรอกฯ	เพื่อเป็นการปองกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลาน้ี	หากเจาหนาที่ตรวจพบ	จะตองเสียคาปรับใน
อัตราที่สูงมาก

หมายเหตุ
1.บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการออกทัวรตั้งแต	30	ทานขึน้ไป	หากมีลูกทัวรตํ่ ากวาน้ีอาจจะตองมีการปรับราคาขึน้
2.ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,	การยกเลิกเที่ยวบิน,	การ

ประทวง,	การนัดหยุดงาน,	การกอจลาจล	หรือกรณีที่ทานถูกปฏิเสธ	การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขา
เมือง	หรือเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทย	และตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ
3.ทางบริษทัฯจะรับเฉพาะลูกคาที่มีความประสงคที่จะเดินทางไปทองเที่ยวเทาน้ัน
4.ทางบริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากทานใชบริการของทางบริษทัฯไมครบ	อาทิ	ไมเที่ยวบางรายการ,	ไม

ทานอาหารบางมื้อ	เพราะคาใชจายทุกอยาง	ทางบริษทัฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอน
ออกเดินทางแลว
โปรดอานทุกขอในรายการทัวรโดยละเอียด	หากมีขอสงสัยกรุณาสอบถามกอนทําการจองทุกครัง้

1.	กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง	หรือเลื่อนการเดินทาง	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่
(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง)	จะตองแฟกซ	อีเมลล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึงเพื่อ
แจงยกเลิกการจองกับทางบริษทัเป็นลายลักษณอักษร	ทางบริษทัไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณี
ใดๆ
2.	กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่	(ผูมีชื่อในเอกสารการ

จอง)	จะตองแฟกซ	อีเมลล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเรื่องขอรับ
เงินคาบริการคืน	โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ	หลักฐานการชําระเงินคา
บริการตางๆ	และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน	โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี
2.1	ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา	30	วัน	คืนเงินคาบริการรอยละ	100	ของคาบริการที่ชําระแลว	***ในกรณีที่

วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ	ตองยกเลิกการเดินทางไมนอยกวา	45	วัน	(ไมนับเสาร-อาทิตย)
2.2	ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา	15	วัน	(ไมนับเสาร-อาทิตย)	คืนเงินคาบริการรอยละ	50	ของคาบริการที่

ชําระแลว
2.3	ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา	15	วัน	(ไมนับเสาร-อาทิตย)	ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด
ทั้งน้ี	ทางบริษทัจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแก

นักทองเที่ยว	เชน	การสํารองที่น่ังตัว๋เครื่องบิน	การจองที่พักฯลฯ
3.	การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข	หรือเที่ยวบินเหมาลํา	Charter	Flight	หรือ	Extra	Flight

กับสายการบิน	หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ		จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด		
4.	การติดตอใดๆ	กับทางบริษทัเชน	แฟกซ	อีเมลล	หรือจดหมายฯ	ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษทั	ดังน้ี	วัน

จันทร	ถึงศุกร	เวลา	9.00	น.	–	17.30	น.	และวันเสาร	เวลา	9.00	น.	–	16.00	น.	นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุด
นักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษทั
5.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง	30	คน	


