
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 
พเิศษ !!! ใสก่โิมโน เทยีวรอบกรุงเกยีวโต  

ฟร!ี!! ชุดยคูาตะ ททีางบรษิทัมอบใหเ้พอืเป็นของทรีะลกึ   
ไหวพ้ระขอพร ณ วดัอาซากสุะ ผา่นชม โตเกยีวสกายทร ี

ชมทุง่ดอกลาเวนเดอร ์และ ขนึภเูขาไฟฟจูชินั 5 สญัลกัษณข์องประเทศญปีุ่ น  
เยอืน ศาลเจา้เฮอนัและปราสาททอง คนิคะคจุ ิและวดันําใส 
ชอ้ปปิงจใุจ ชนิจกู ุซาคาเอะ ชนิไซบาช ิและออิอนมอลล ์

นมสัการ พระใหญไ่ดบุทส ึณ เมอืงนารา ชมความสวยงามของนําตกมโินะ 
พเิศษ!!! อาบนาํแรธ่รรมชาต ิดนิเนอรข์าปยูกัษ ์FREE WIFI ON BUS 

มนีาํดมืบรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดยีว กรุป๊ไซต ์ บสั 

26 – 31 กรกฎาคม 2562 38,888.- 8,900.- 30+1 1 
02 – 07 สงิหาคม 2562 38,888.- 8,900.- 30+1 1 
09 – 14 สงิหาคม 2562 38,888.- 8,900.- 30+1 1 
23 – 28 สงิหาคม 2562 38,888.- 8,900.- 30+1 1 

30 สงิหาคม – 04 กนัยายน 2562 38,888.- 8,900.- 30+1 1 
06 – 11 กนัยายน 2562 38,888.- 8,900.- 30+1 1 
13 – 18 กนัยายน 2562 38,888.- 8,900.- 30+1 1 
20 – 25 กนัยายน 2562 38,888.- 8,900.- 30+1 1 

27 กนัยายน – 02 ตลุาคม 2562 38,888.- 8,900.- 30+1 1 
28 กนัยายน – 03 ตลุาคม 2562 38,888.- 8,900.- 30+1 1 



 
** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนอืงจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายตุาํกวา่ 2 ปี ราคา 9,000.-** 

 ราคานไีมร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,500 บาท/ทรปิ** 
 

วนัแรก      กรงุเทพ   สนามบนิสวุรรณภมู ิ

19.00 น.      พรอ้มกันท ีสนามบนิสวุรรณภูม ิชัน 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร ์C สายการบนิไทย มเีจา้หนา้ที
ของบรษัิทคอยตอนรับทา่น 

22.10 น.      ออกเดนิทางสูส่นามบนินารติะ ณ ประเทศญปีุ่ น โดยสายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG640 

(บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครอืงดมื บนเครอืง) 

วนัทสีอง   สนามบนินารติะ – โตเกยีว – วดัอาซากุสะ – โตเกยีวสกายทร ี(ผา่นชม) - ชอ้ปปิงชนิจูกุ - 
หมูบ่า้นโอชโินะ ฮกัไก - Dinner บุฟเฟตข์าปูยกัษ ์- ออนเช็นธรรมชาต ิ 

06.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ ประเทศญปีุ่ น นําท่านผ่านขันตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร 
เรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทญีปีุ่ น เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ชวัโมง กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเพอืความ
สะดวกในการนดัหมายเวลา) ***สําคญัมาก!! ประเทศญปีุ่ นไม่อนุญาตใหนํ้าอาหารสด 
จาํพวก เนอืสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั***   

เดินทางสู่ เมืองโตเกยีว นําท่านนมัสการเจา้แม่กวนอิมทองคํา ณ วดัอาซากุสะ ASAKUSA 
TEMPLE วัดทไีดช้อืว่าเป็นวัดทมีคีวามศักดสิทิธ ิและไดร้ับความเคารพนับถอืมากทสีดุแห่งหนงึใน
กรงุโตเกยีว ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แมก่วนอมิทองคําทศัีกดสิทิธ ิขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซงึมักจะมี
ผูค้นมากราบไหวข้อพรเพอืความเป็นสริมิงคลตลอดทังปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นทตีงัของโคม
ไฟยักษ์ทมีีขนาดใหญ่ทีสุดในโลกดว้ยความสูง 4.5 เมตร ซงึแขวนหอ้ยอยู่ ณ ประตูทางเขา้ทอียู่
ดา้นหนา้สดุของวัด ทมีชีอืว่า “ประตูฟ้าคํารณ” และถนนจากประตูเขา้สูตั่ววหิารทปีระดษิฐานเจา้แม่
กวนอมิทองคํา มีชือว่า ถนนนากามเิซะ ซงึเป็นทีตังของรา้นคา้ขายของทีระลกึพืนเมืองต่างๆ 
มากมาย อาท ิขนมนานาชนดิ ของเล่น รองเทา้ พวงกญุแจทรีะลกึ ฯลฯ ใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกซอืเป็น
ของฝากของทรีะลกึอสิระ และท่านสามารถเดนิไปถา่ยรูปคูก่ับหอคอยทสีงูทสีดุในโลก แลนดม์ารก์
แหง่ใหมข่องกรุงโตเกยีว ณ รมิแม่นําสมุดิะ หอคอยโตเกยีวสกาย ทร ีTOKYO SKY TREE (ไม่
รวมค่าขนึหอคอย) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมทีสูงทีสุดในโลก ทวิทัศน์ของหอคอยโตเกียว
สกายทร ีทบีรรจุเทคโนโลยแีนวหนา้สดุสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวัดอาซะกซุ่าทเีต็มไปดว้ยกลนิ
อายแบบเมอืงเกา่ของเอะโดะ 

เทยีง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

นําทา่นสู ่ยา่นชอ้ปปิงชนิจกุุ SHINJUKU ใหท้่านอสิระและเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปปิงสนิคา้มากมาย
และ เครอืงใช ้ไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬกิา เครอืงเล่นเกมส ์หรือสนิคา้ทจีะเอาใจคุณผูห้ญงิ
ดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสอืผา้ แบรนดเ์นม เสอืผา้แฟชนัสาํหรับวัยรุ่น เครอืงสําอางยหีอ้ดังของญีปุ่ นไม่
วา่จะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอนืๆ อกีมากมาย  

จากนันเดนิทางสู่ หมู่บา้นโอชโินะฮกัไก OSHINO HAKKAI ในช่วงฤดูใบไมเ้ปลยีนสีเป็นจุด
ท่องเทยีวสําคัญอกีสถานทหีนงึ โดยมวีวิภูเขาไฟฟูจสิขีาวตัดกับพนืหลังสฟ้ีา และใบไมเ้ปลยีนส ีสี
เหลอืง แดง สม้ เป็นภาพทสีวยงามมาก โอชโินะฮักไกเป็นหมู่บา้นเล็กๆ ประกอบดว้ยบอ่นํา 8 บ่อใน
โอชโินะ ตังอยู่ระหว่างทะเลสาบคาวากูจโิกะ กับทะเลสาบยามานาคาโกะ บ่อนําทัง 8 นีเป็นนําจาก
หมิะทลีะลายในชว่งฤดรูอ้น ทไีหลมาจากทางลาดใกล ้ๆ ภเูขาไฟฟจูผ่ิานหนิลาวาทมีรีูพรุนอายกุว่า 80 
ปี ทําใหนํ้าใสสะอาดเป็นพเิศษ นอกจากนียังมรีา้นอาหาร รา้นจําหน่ายของทรีะลกึ และซุม้รอบๆบ่อ ที



ขายทังผัก ขนมหวาน ผักดอง งานฝีมือ และผลติภัณฑท์อ้งถนิอนืๆ อสิระใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับ
การถา่ยรปูและซอืของทรีะลกึตาม 

คาํ รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม เมน ูบฟุเฟตข์าปยูกัษ ์(2) 

พกัท ี FUJI SAN RESORT HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั  

จากนนัใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แชนํ่าแรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชอืวา่ถา้ไดแ้ช่นําแรแ่ลว้ จะ
ทําใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขีนึ 

วนัทสีาม   ภเูขาไฟฟจูชินั 5 (ขนึอยูก่บัสภาพอากาศ) - ทุง่ดอกลาเวนเดอร ์– ทะเลสาบฮามานาโกะ - นา
โกยา่ - ชอ้ปปิงซาคาเอะ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

นําทา่นเดนิทางสู ่ภเูขาไฟฟจู ิMt.Fuji 5th  ทมีคีวามสงูเหนือจากระดับนําทะเล 3,776 เมตร ภเูขาที
มชีอืเสยีงเป็นทรีูจั้กไปทัวโลกในเรอืงความสวยงามทธีรรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ย่างลงตัว และยังถอืว่า
เป็นสญัลักษณห์นงึของประเทศญปีุ่ น ทังยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเทยีวต่างชาตทิมีาเยอืนญปีุ่ น
ตลอดทุกฤดกูาล นําทา่นขนึสูช่นัท ี5 ของภเูขาไฟฟจู ิ(ขอสงวนสทิธไิม่ขนึ ในกรณีทอีากาศไม่
เออือํานวย หรอื ทางขนึปิด) ททีุกท่านจะไดเ้ห็นถงึความสวยงามของตัวภเูขาและววิโดยรอบของ
ภเูขาไฟฟจู ิและสัมผัสกับความหนาวเย็น ใหทุ้กท่านไดถ้่ายภาพความประทับใจเก็บไว ้และเลอืกซอื
สนิคา้ของทรีะลกึซงึเป็นสญัลกัษณ์รูปภเูขาไฟฟจูใินหลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ยอสิระใหท้่านได ้
เพลดิเพลนิกับการถ่ายรูปและซอืของทรีะลกึตามอัธยาศัย  **สําหรบัผูท้เีลอืกเดนิทางวนัท ี05 ถงึ 
26 มนีาคม 2562**  

เทยีง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

 จากนันนําท่านเดนิทางสู ่เทศกาลสมุนไพรและทุ่งดอกลาเวนเดอร ์ (Fujikawaguchiko Herb 
Festival) ทุง่ดอกไมส้มีว่ง ณ สวนยากซิะกแิละสวนโออชิ ิสวนสวยทเีต็มไปดว้ยดอกลาเวนเดอรเ์ต็ม
ทอ้งทุ่งกวา้ง โดยมฉีากหลังเป็นภเูขาไฟฟจูแิละทะเลสาบสนํีาเงนิเขม้ตัดกันพอดกัีบทุ่งลาเวนเดอรส์ี
ม่วงเขม้สวยงาม !!!ไฮไลทข์องงานเทศกาลประจําเมอืงอย่าง งานเทศกาลสมุนไพรหลากชนิดทถีอื
เป็นของขนึชอืประจําเมอืง ภายในงานเทศกาลจะมบีูธจําหน่ายผลติภณัฑม์ากมายททํีาจากสมุนไพร
นานาชนดิ รวมไปถงึชาหอมๆ ใหไ้ดช้มิกนัอยา่งเต็มท ีนอกจากนี ยังมกีารประกวดจัดสวนสวยและการ
แสดงดนตรกีลางแจง้ดว้ย อสิระใหท้่านไดส้ัมผสัและเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย (ดอกลา
เวนเดอรจ์ะบานหรอืไมน่นั ทงันขีนึอยูก่บัสภาพอากาศ สงวนสทิธหิากชว่งวนัเดนิทางลาเวน
เดอรไ์มม่แีลว้ ไกดส์ามารถปรบัโปรแกรมไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้)  เดนิทางสู่ ทะเลสาบฮา
มานาโกะ LAKE HAMANA หรอื ทะเลสาบปลาไหล เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่รมิชายฝังแปซฟิิค ทศิ
ตะวันตกของจังหวัดชซิุโอกะ แต่เดมิเป็นทะเลสาบนําจืดทีแยกออกมาจากมหาสมุทร ต่อมาเกดิ



แผ่นดนิไหวในปี 1498 ทําใหนํ้าจืดเปลียนเป็นนําเค็มในทีสุด  สาเหตุทีชือว่าทะเลสาปปลาไหล 
เนืองจากบรเิวณนีจะเป็นบรเิวณทมีีการจับปลาไหลไดม้ากเป็นอันดับตน้ ๆ ของประเทศญีปุ่ น โดย
สถานทแีห่งนีจะเป็นจุดชมววิและเป็นทพีักจอดรถ มรีา้นคา้และผลติภัณฑเ์กยีวกับปลาไหลใหเ้ลอืก
ซอืเป็นของทรีะลกึ  นําท่านสู ่นาโกยา่ NAGOYA เป็นตัวเมอืงของจงัหวดัไอจ ิ(Aichi) มปีระชากร
อาศัยอยู่มากกว่า 2 ลา้นคน เป็นเมอืงศูนยร์วมการคา้และการคมนาคมทสํีาคัญแห่งหนงึของญีปุ่ น นํา
ทา่นสู ่ยา่นซาคาเอะ SAKAE เป็นย่านธุรกจิการคา้ มหีา้งสรรพสนิคา้มัตสซึาคายะ หรอื เมอืงใตด้นิ 
(central park) ทเีต็มไปดว้ยรา้นต่างๆ เชน่ รา้นเสอืผา้แฟชัน, รา้นของใชก้ระจุกกระจกิ, รา้นซาลอน
ความงาม เป็นตน้ ทนีีกนิบรเิวณตังแต่สถานซีาคาเอะไปจนถงึสถานีฮซิายะโอโดร ิ

คาํ         อสิระรบัประทานอาหารคาํ ณ ตามอธัยาศยั 

ทพีกั  NAGOYA SAKAE TOKYU REI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทสี ี เมอืงเกยีวโต - แตง่กายดว้ยชุดกโิมโน ชุดประจาํชาตญิปีุ่ น - ศาลเจา้เฮอนั – การเรยีนพธิี
ชงชาญปีุ่ น – วดัคนิคะคจุ ิ– วดัคโิยะมซิ ุ- ยา่นกอิน 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

นําท่านเดนิทางสู่ เกยีวโต KYOTO ซงึเคยเป็นเมอืงหลวงของประเทศญีปุ่ นมายาวนานทสีุด คือ
ตังแต่ปีค.ศ. 794 จนถงึ 1868 ร่วมๆ 1,100 ปีเลยทเีดยีว เกยีวโตจงึเป็นเมอืงสําคัญทเีต็มไปดว้ย
ประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมของญีปุ่ นดว้ย จากนัน นําท่าน เปลยีนเครอืงแตง่กายดว้ยชุดกโิมโน 
ชุดประจําชาตญิปีุ่ น พเิศษ!!! ท่านสามารถแตง่กายดว้ยชุดกโิมโนพรอ้มถา่ยรูปสวยๆ และ
สาํหรบัสุภาพสตร ีฟร!ี!! ชุดยูคาตะ ททีางบรษิทัมอบใหเ้พอืเป็นของทรีะลกึ  จากทางบรษัิท 
นําทา่นสู ่ศาลเจา้เฮอนั HEIAN SHRINE ศาลเจา้แหง่นีนันถูกสรา้งขนึเพอืใหร้ะลกึถงึจักรพรรดคิามมุ
และจักรพรรดโิคเมอ ิผูท้มีคีวามสําคัญตอ่เมอืงเกยีวโตอย่างมาก เนืองจากเป็นจักรพรรดอิงคแ์รกและ
องคส์ดุทา้ยของเกยีวโต โดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมในยุคเฮอัน โดยเฉพาะเสาและประคูโทรอิยิักษ์สี
แดงทตัีงอยู่ดา้นหนา้ของวัด มีสแีดงสดใสมองเห็นมาแต่ไกล ไฮไลท !์!! จากนันสัมผัสวัฒนธรรม
ดังเดมิของชาวญีปุ่ น นันก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญปีุ่ น SADO โดยการชงชาตามแบบญีปุ่ นนัน มี
ขันตอนมากมาย เรมิตงัแต่การชงชา การรับชา และการดมืชา ทุกขันตอนนันลว้นมพีธิ ีรายละเอยีดที
บรรจงและสวยงามเป็นอยา่งมาก พธิชีงชาน ีไมใ่ชแ่ค่รับชมอย่างเดยีว ยังเปิดโอกาสใหท้่านไดม้สีว่น
ร่วมในพธิกีารชงชานอีกีดว้ย  

เทยีง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) 

เดนิทางสู ่ปราสาททอง วดัคนิคะคจุ ิKINKAKUJI เดมิสรา้งขนึเพอืใชเ้ป็นบา้นพักของท่านโชกนุอา
ชกิากา้ โยชมิสิแุละทา่นมคีวามตงัใจยกบา้นพักแห่งนีใหเ้ป็นวัดนกิายเซนภายหลังจากทที่านเสยีชวีติ 
คนไทยนยิมเรยีกกันว่า วัดทอง เนืองจากทวีัดนีจะมอีาคารหลักเป็นสทีองเกอืบทังหลังตังโดดเด่นอยู่
กลางนํา ทําใหเ้กดิเป็นเงาสะทอ้นกบัพนืนําเบอืงหนา้ จนเกดิเป็นภาพทสีวยงามเป็นอกีสญัลกัษณห์นงึ
ของเมอืงเกยีวโต เดนิทางสู่ วดัคโิยะมซุิ KIYOMIZU DERA หรือ วดันําใส เป็นวัดทดัีงทสีุดใน
ญปีุ่ น เนืองจากการทวีัดมสีถาปัตยกรรมโบราณทงีดงามชวนตะลงึจนยเูนสโกไดบ้ันทกึใหว้ัดแห่งนีขนึ
เป็นมรดกโลก (UNESCO world heritage sites) วัดแห่งนีนันไดถู้กสรา้งขนึปี ค.ศ. 780 แลว้ไดม้ี
นําทเีกดิขนึเองตามธรรมชาตจิากนําตกโอโตวะ (Otowa Waterfall) ไหลผ่านตัววัด ไฮไลท!์!! 
อาคารไมข้นาดใหญ ่ ทสีรา้งโดยไม่มกีารใชต้ะปูใดๆทังสนิ ถอืว่าเป็นภมูปัิญญาของคนโบราณ เสา



ของอาคารมีความสูงถงึ 13 เมตรจากพืนดนิ และโถงอาคารถูกสรา้งใหย้ืนออกไปภายนอกทําให ้
บรเิวณนีเป็นจุดชมววิทีสวยงาม มองเห็นเมอืงเกยีวโตในฤดตู่างๆ และเป็นจุดชมซากรุะและชมใบไม ้
แดงทขีนึชอืของเกยีวโตอกีดว้ย นําท่านเดนิทางสู ่ยา่นกอิน GION อสิระใหท้่านเดนิชอ้ปปิงพรอ้ม
สัมผัสวัฒนธรรมดังเดมิของคนญีปุ่ นอย่างเกอชิาไวด้ว้ย ในบางโอกาส ท่านสามารถเห็นเกอชิาเดนิ
ไปๆมาๆในบรเิวณนีได ้ถนนเสน้หลักจะเต็มไปดว้ยรา้นคา้ รา้นดมืชาและรา้นอาหารทอ้งถนิเยอะยาก
มาย  

คาํ         อสิระรบัประทานอาหารคาํ ณ ตามอธัยาศยั 

ทพีกั  URBAN HOTEL KYOTO NIJO PREMIUM หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทหีา้ หบุเขามโินะ - นําตกมโินะ - เมอืงนารา – วดัโทไดจ ิ- พระพทุธรปูไดบทุส ึ- โอซากา้ – ชอ้ป
ปิงชนิไซบาช ิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

 

จากนันนําทา่นเทยีวชม หบุเขามโินะ Minoh park หรอื มโินะโอะ Mino-o นําท่านชม นําตกมโินะ 
MINOH WATER FALL ทตัีงตระหง่านดว้ยความกวา้ง 5 เมตร และสงู 33 เมตรลงไปเป็นหุบเขาซงึ
ทอดลัดเลาะไปตามแนวป่า มพีรรณไมร้าว 980 ชนดิ แมลงกวา่ 3,000 ชนดิอาศัยอยู ่อสิระใหท่้านชม
ความงามตามอัธยาศยั 

เดนิทางสู ่เมอืงนารา NARA เป็นเมอืงหลวงของญีปุ่ นตังแตช่ว่งเรมิแรกของราชวงศย์ามาโต ้(300-
600)   เมอืงหลวงเก่าแกแ่ห่งนีมวีัดและศาลเจา้มากมายซงึบางแห่งไดร้ับการจดทะเบยีนเป็นมรกด
โลก 

เทยีง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (8) 

นําท่านสู่ วดัโทไดจ ิTODAIJI  วดัหลวงพ่อโตแหง่เมอืงนารา หรอื ไดบุทส ึDAIBUTSU OF 
NARA  เป็นหนงึในวัดทมีชีอืเสยีงมากทสีดุและมคีวามสําคัญทางประวัตศิาสตรข์องประเทศญีปุ่ น ถูก
สรา้งขนึในปี 752 เป็นเหมอืนศูนยก์ลางของวัดทังหมดในประเทศและมอีทิธพิลเป็นอย่างมากในยุค
นัน เพอืลดบทบาทและอทิธพิลของวัดตอ่รัฐบาลลง จงึไดม้กีารยา้ยเมอืงหลวงจากนาราไปยังนากาโอ
กะในปี 784 ภายในเป็นทปีระดษิฐานของหลวงพ่อโตหรือ ไดบุทสเึดน ซงึมขีนาดใหญ่ทสีดุในญปีุ่ น 
มคีวามสงูถงึ 15 เมตร อกีจุดทน่ีาสนใจและเป็นทนียิมอย่างมากก็คอื เสาไมย้ักษ์ ซงึฐานขนาดรอบ
เสานีมขีนาดเทา่กันรจูมกูของหลวงพ่อโต และดา้นล่างของเสารจ์ะเป็นชอ่งขนาดไม่ใหญ่มาก มคีวาม
เชอืว่าหากใครสามารถรอดผา่นชอ่งนไีปไดก็้จะสามารถตรัสรูไ้ดใ้นชาตหินา้ 

 นําท่านชอ้ปปิงกันต่อย่าน ชนิไซบาช ิSHINSAIBASHI บรเิวณแหล่งชอ้ปปิงแห่งนีมีความยาว
ประมาณ 600 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลกี รา้นแฟรนไชส ์รา้นเครืองสําอางค ์รา้นรองเทา้ กระเป๋า
นาฬกิา รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเสอืผา้สตรทีแบรนดท์ังญปีุ่ นและต่างประเทศ เชน่ Zara 
H&M Beans ABC Mart เป็นตน้ เรยีกว่ามทีกุอยา่งทตีอ้งการรวมกนัอยูบ่รเิวณน ี  

คาํ         อสิระรบัประทานอาหารคาํ ณ ตามอธัยาศยั 

ทพีกั  RECO MIKUNI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทหีก ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก) – เอ็กซโ์ป ซติ ี- หา้งออิอน – สนามบนิคนัไซ เมอืงโอซากา้ – 
สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ 



เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 

 

เดนิทางสู ่ปราสาทโอซากา้ Osaka Castle (ดา้นนอก) เป็นหนงึในแลนดม์ารค์สําคัญของเมอืงโอ
ซากา้ หอคอยปราสาทจะมอียูด่ว้ยกันทังหมด 8 ชนั ตัวปราสาทถกูลอ้มรอบดว้ยกําแพงหนิคอนกรตี, คู
นํา และสวนนชิโินมารุซงึอยูท่างป้อมตะวักตก มตีน้ซากรุะกวา่ 600 ตน้ ในช่วงเดอืนเมษายนจงึเป็น
แหลง่ชมซากุระทโีดง่ดงัเพราะฉากดา้นหลงัของสวนแหง่นจีะมองเห็นภาพปราสาทโอซากา้
ทสีวยงามเป็นอยา่งยงิ  

เทยีง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (10) 

 นําทา่นชอ้ปปิงกันต่อ ณ เอ็กซโ์ปซติ ีEXPO CITY  ศนูยร์วมความบันเทงิทยีงิใหญ่ทสีดุแห่งหนงึของ
ประเทศญปีุ่ น เอ็กซโ์ปซติเีป็นสว่นหนงึของสวนสาธารณะทสีรา้งขนึเพอืระลกึถงึงานเวลิดเ์อ็กซโ์ป ที
จัดขนึเมือปี 1970 ตังอยู่ในเมอืงซุอติะ จังหวัดโอซากา้ มเีนือททีังหมดราว ๆ 172,000 ตารางเมตร 
ภายในพนืทแีห่งนีมแีหลง่ความบันเทงิมากมาย ภายใตค้อนเซ็ปต ์fusing the enjoyment of playing, 
learning, and discovering อสิระใหท้่านเพลดิเพลนิกบักจิกรรมต่างๆ ทังชอ้ปปิง กนิขา้ว หรอืแมแ้ต่
ถา่ยรูปไดต้ามอธัยาศยั 

เอ็กซโ์ปซติ ีไดแ้บง่ออกเป็น โซนใหญ่ๆ ดว้ยกนั ดังนี 

1. NIFREL พพิธิภณัฑส์ตัวน์ํา จัดแสดงสัตว์ต่าง ๆ ในรูปแบบการนําเสนองานศลิปะ และยังให ้
นักทอ่งเทยีวไดส้มัผสักับสตัวอ์ยา่งใกลช้ดิ 

2. Osaka English Village ชุมชนสําหรับคนรักภาษาอังกฤษ เปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้รียนรู ้
ภาษาอังกฤษในรูปแบบทไีมซ่ําใคร ทา่มกลางบรรยากาศของเมอืงตา่ง ๆ จากทัวทังอเมรกิา 

3. Pokemon Expogym สวนสนุกของโปเกมอนแหง่แรกในญปีุ่ น ทจีะทําใหค้ณุหลงใหลและผจญภัย
ไปกบัการต์นูตัวโปรด 

4. Orbi สถานทแีห่งการเรยีนรูธ้รรมชาต ิ

5. Entertainmentfield สวนสนุกภายใตค้อนเซ็ปต ์Shaun the Sheep ซงึเป็นภาพยนตรก์ารต์ูนอนั
โด่งดัง 

นําท่านอสิระชอ้ปปิง หา้งออิอน AEON MALL อยู่ไม่ไกลจากสนามบนิคันไซ จากจุดนีสามารถ
มองเห็นทวิทัศน์ของอ่าวโอซากา้ ภายในประกอบดว้ย รา้นอาหาร 43 รา้นและรา้นสนิคา้แบรนเนมด์
ต่างๆ อกีกว่า 86 รา้น อสิระใหท้่านเลอืกซอืของฝาก ของทรีะลกึตามอัธยาศัยจากนันไดเ้วลาอัน
สมควร นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ เมอืงโอซากา้ 

17.35 น.   ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย THAI AIRWAYS เทยีวบนิท ีTG673 

 (บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครอืงดมื บนเครอืง) 

21.25 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ทงันเีพอืประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 



 

บรษิทัขอสงวนสทิธ ิ:  รายการทวัรส์ามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนอืงจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิารของรถบสันําเทยีวญปีุ่ น ตาม
กฎหมายของประเทศญปีุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชวัโมง มอิาจเพมิเวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบั
จะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทงันขีนึอยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนนัๆ เป็นหลกั จงึขอ
สงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนเวลาทอ่งเทยีวตามสถานทใีนโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบัตามรายการทรีะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํามัน  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทพัีกตามทรีะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการทรีะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทรีะบ ุ  
 คา่เบยีประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทยีว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงอืนไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
× คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครอืงดมื คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทมีไิดร้ะบใุนรายการ 
× คา่ธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญปีุ่ น กรณีประกาศใหก้ลบัมายนืรอ้งขอวซี่าอกีครัง (เนืองจากทางญปีุ่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยนืวซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทยสาํหรับผูท้ปีระสงคพํ์านักระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 
× หากในภายหลังทางรัฐบาลญปีุ่ นประกาศใหย้นืวซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพมิ 2,000 บาท สําหรับการยืน

รอ้งขอวซีา่ 
× ค่าธรรมเนียมในกรณีทกีระเป๋าสมัภาระทมีนํีาหนักเกนิกว่าทสีายการบนินันๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 
× คา่ภาษีนํามนั ทสีายการบนิเรยีกเก็บเพมิ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตวัเครอืงบนิไปแลว้ 
× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถนิ และหัวหนา้ทวัรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
× ภาษีมลูคา่เพมิ 7 % และภาษีหัก ณ ทจีา่ย 3 % 

 

เดนิทางขนึตํา 34 ท่าน หากตํากว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีจีะชําระ
ค่าบรกิารเพมิเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีจีะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิท
ขอสงวนสทิธใินการงดออกเดนิทางและเลือนการเดินทางไปในวันอนืต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ
ล่วงหนา้  
 

เงอืนไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 

 มดัจาํทา่นละ 20,000 บาท ภายหลงัจากททีา่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทาง
ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเก็บคา่ทวัรเ์ตม็จํานวน  

 สว่นทเีหลอื ชาํระกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

 หากไมชํ่าระมดัจําตามทกีําหนด ขออนุญาตตดัทนีงัใหลู้กคา้ทา่นอนืทรีออยู ่

 หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงอืนไข 

 เมอืทา่นชาํระเงนิไมว่า่จะทงัหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงอืนไขและขอ้ตกลงตา่งๆทไีด ้
ระบไุวท้งัหมดนีแลว้ 

 หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชอืพนกังานขายมาทางแฟกซ ์

 สง่รายชอืสํารองทนีงั ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์อืพรอ้มยนืยนั
วา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทยีวทรปิใด, วนัทใีด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สําเนาหนงัสอื
เดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธไิม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความ
ผดิพลาดจากการสะกดชอื-นามสกลุ และอนืๆ เพอืใชใ้นการจองตวัเครอืงบนิทงัสนิ 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขนึไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่ง
ตํา 2 หนา้หากไมม่นัใจโปรดสอบถาม 

 
 



เงอืนไขยกเลกิการจอง : 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั ไดเ้งนิคนืทงัหมด 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29-15 วนั ไดเ้งนิคนื 70 เปอรเ์ซ็นของคา่ทวัรท์งัหมด 

 ยกเลกิหลงั 14 วนั ไมไ่ดค้า่ทวัรค์นื  
 กรุ๊ปทเีดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทตีอ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิ หรอืกรุป๊ทมีกีารการนัตคีา่มดัจํา

ทพีกัโดยตรง หรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึ
เทยีวบนิ พเิศษเชน่ EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธ ิไมม่กีารคนืเงนิทกุกรณ ีทงัมดั
จํา หรอืคา่ทวัรท์งัหมด เนอืงจากคา่ตวัเป็นการเหมาจา่ยในเทยีวบนินนัๆ 

ขอ้มลูเพมิเตมิ เรอืงตวัเครอืงบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกนั หากตอ้งการเลอืนวันเดนิทางกลับ ท่าน
จะตอ้งชําระคา่ใชจ้่ายสว่นต่างทสีายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจัดทนัีงของกรุ๊ป เป็นไปโดยสาย
การบนิเป็นผูกํ้าหนด ซงึทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และได ้
ดําเนนิการออกตัวเครอืงบนิไปแลว้ (กรณีตัว REFUND ได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการ
บนิเทา่นัน  

 

ขอ้มลูเพมิเตมิ เรอืงโรงแรมทพีกั 

 เนืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดยีว (Single) 
และหอ้งคู ่(Twin / Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกนั 

 กรณีมงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขนึมาก และหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ 
ขอสงวนสทิธ ิในการปรับเปลยีน หรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงสมัภาระ และคา่พนกังานยกกระเป๋า (Porter) 

 สําหรับนําหนักของสัมภาระททีางสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครอืงบนิ คอื 20 กโิลกรัม และการเรยีก
ค่าระวางนําหนักเพมิเป็นสทิธขิองสายการบนิทีท่านไม่อาจปฏเิสธได ้(ท่านตอ้งชําระในส่วนทโีดนเรยีกเก็บ
เพมิ) 

 สําหรับกระเป๋าสัมภาระททีางสายการบนิอนุญาตใหนํ้าขนึเครอืงได ้ตอ้งมนํีาหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม และมี
ความกวา้ง+ยาว+สงู ไมเ่กนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25 เซนตเิมตร (9.75 นวิ) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นวิ) x 46 
เซนตเิมตร (18 นวิ)  

 กรณีทตีอ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ นําหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดใหตํ้ากว่ามาตรฐานได ้
ทังนีขนึอยู่กับขอ้กําหนดของแต่ละสายการบนิ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิม่รับภาระส่วนของค่าใชจ้่ายที
สัมภาระนําหนักเกนิ (ท่านตอ้งชาํระในสว่นทโีดนเรยีกเก็บเพมิ) 

 ทางบรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบกรณเีกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสารทกุกรณี 
หมายเหต.ุ. (สาํคญัมาก!!! ผูโ้ดยสารควรรบัทราบ  กอ่นการเดนิทาง) 

1. รายการอาจมีการเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม เนืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรม ทีพัก 
การจราจร เหตุการณ์ทางการเมอืง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบัตเิหต ุสภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาต
ภัย อคัคภียั หรอืไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุดๆ กต็าม (ซงึเป็นเหตกุารณท์นีอกเหนือการควบคมุจากทางบรษัิททัวรฯ์) 
โดยทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภยัของลูกคา้เป็นสําคญั 

2. หากท่านยกเลกิทัวร ์เนืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิ
วาตภัย อัคคีภัย ทังๆ ทสีายการบนิ หรือในส่วนของการบรกิารทางประเทศทีท่านเดนิทางท่องเทยีว ยังคง
ใหบ้รกิารอยูเ่ป็นปกต ิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืค่าทัวรทั์งหมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

3. หากในวันเดนิทาง สถานทที่องเทยีวใดทไีม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธใินการไมค่นืค่าใชจ่้าย เนอืงจากทางบรษัิทไดท้ําการจองและถกูเก็บค่าใชจ้่ายไปลว่งหนา้แลว้ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืคา่ทัวรทั์งหมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น ในกรณีดังนี 
 กรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนืองจากมสีงิผดิกฎหมาย หรอืสงิของหา้มนําเขา้ประเทศ 

เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสอืมเสยีดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามททีางกองตรวจคน
เขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 

 กรณีทสีถานทตูงดออกวซีา่ อนัสบืเนืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
 กรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้ับชาวต่างชาต ิหรือ คนต่างดา้วที

พํานักอยูใ่นประเทศไทย 



จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพํานกัระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พอืการทอ่งเทยีว เยยีมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยนืเอกสารในขนัตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพอืยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น* ดงัตอ่ไปน ี

1. ตวัเครอืงบนิขาออกจากประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สงิทยีนืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทอีาจเกดิขนึในระหว่างทพํีานักในประเทศญปีุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด 
บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชอื ทอียู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญปีุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่ากวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทจีะกระทําในประเทศญปีุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสงิทขีดัตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสนั 

3. ในขนัตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วนั 

4. เป็นผูท้ไีมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญปีุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ
ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิจีะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดทงัหมดกอ่นทําการจอง เพอืความถูกตอ้งและความเขา้ใจ
ตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขนึในกรณีทมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธกิารเก็บคา่นํามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพมิ หากสายการบนิมกีารปรับขนึกอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนอืงจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุด

งาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อันเนืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทยีวเอง  
6. เมอืท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวรท์ังหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงอืนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทงัหมด  
7. รายการนีเป็นเพียงขอ้เสนอทีตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครังหนึง หลังจากไดส้ํารองโรงแรมทีพักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซงึอาจจะปรับเปลยีนตามทรีะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรอืงหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปทเีขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสาํหรับผูส้บูบหุร ี/ ปลอด

บหุรไีด ้โดยอาจจะขอเปลยีนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้พัีก ทงันขีนึอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ
ไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการ
เดนิทาง มฉิะนันบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไมม่สีทิธใินการใหค้ําสญัญาใด ๆ ทังสนิแทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทผีู ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่องเทยีว อันเนืองมาจากการกระทําทสี่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอนื ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใิน
การจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดยีว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพมิ  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญปีุ่ น หรอื วนัเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลา
ในการทอ่งเทยีวและ ชอ้ปปิงแตล่ะสถานทนีอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา 
ซงึอาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครังทตีอ้งเร่งรบี เพอืใหไ้ดท้อ่งเทยีวตามโปรแกรม 

14. บรกิารนําดมืทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วันเรมิในวันท ี2 ของการเดนิทาง ถงึวันท ี6 ของการเดนิทาง รวมจํานวน 5 
ขวด 

15. การบรกิารของรถบสันําเทยีวญปีุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญปีุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชวัโมง ในวันนันๆ มอิาจ
เพมิเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทังนีขนึอยู่กับสภาพการจราจรในวัน
เดนิทางนันๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีนเวลาทอ่งเทยีวตามสถานทใีนโปรแกรมการเดนิทาง 

 


