
 
 
 
 
 

 

วนัเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พกัเดี่ยว อุณหภูมิ  

03-08 มีนาคม 2563 38,888.- 9,000.- 5°C - 15°C  

06-11 มีนาคม 2563 38,888.- 9,000.- 5°C - 15°C  

10-15 มีนาคม 2563 38,888.- 9,000.- 5°C - 15°C  

12-17 มีนาคม 2563 38,888.- 9,000.- 5°C - 15°C  

13-18 มีนาคม 2563 38,888.- 9,000.- 6°C - 17°C  

14-19 มีนาคม 2563 38,888.- 9,000.- 6°C - 17°C  



+สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรเช็คในใบนัดหมายอีกคร้ัง+ 
** ปล. ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายุต ่ากว่า 2 ปี ราคา 9,000.-** 
 ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิไกด์ท่านละ 1,500 บาท/ทริป** 

วนัแรก      กรุงเทพ   สนามบินสุวรรณภูมิ 

19.00 น.      พร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย มีเจา้หน้าท่ีของ
บริษทัคอยตอนรับท่าน 

22.10 น.      ออกเดินทางสู่สนามบินนาริตะ ณ ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG640 

(บริการอาหารร้อน พร้อมเคร่ืองด่ืม บนเคร่ือง) 

วนัทีส่อง   สนามบินนาริตะ – โตเกยีว – วดัอาซากุสะ – โตเกยีวสกายทรี (ผ่านชม) - ช้อปป้ิงชินจูกุ - หมู่บ้านโอชิโนะ 
ฮักไก - Dinner บุฟเฟต์ขาปูยกัษ์ - ออนเช็นธรรมชาติ  

06.20 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น น าท่านผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร เรียบร้อย
แลว้ (เวลาที่ญี่ปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย
เวลา) ***ส าคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เน้ือสัตว์ พืช ผกั ผลไม้ เข้าประเทศ 
หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ***   

เดินทางสู่ เมืองโตเกียว น าท่านนมสัการเจา้แม่กวนอิมทองค า ณ วัดอาซากุสะ (ASAKUSA TEMPLE) 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) วดัท่ีไดช่ื้อวา่เป็นวดัท่ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิ และไดรั้บความเคารพนบั

ถือมากท่ีสุดแห่งหน่ึงในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจา้แม่กวนอิมทองค าท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ ขนาด 5.5 

เซนติเมตร ซ่ึงมกัจะมีผูค้นมากราบไหวข้อพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกบัภายในวดัยงั

เป็นท่ีตั้งของโคมไฟยกัษ์ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลกด้วยความสูง 4.5 เมตร ซ่ึงแขวนห้อยอยู่ ณ ประตู

ทางเขา้ท่ีอยูด่า้นหนา้สุดของวดั ท่ีมีช่ือวา่ ประตูฟ้าค ารณ และถนนจากประตูเขา้สู่ตวัวิหารท่ีประดิษฐาน

เจ้าแม่กวนอิมทองค า มีช่ือว่า ถนนนากามิเซะ ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของร้านค้าขายของท่ีระลึกพื้นเมืองต่างๆ 

มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเทา้ พวงกุญแจท่ีระลึก ฯลฯ ให้ทุกท่านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของ

ฝากของท่ีระลึกอิสระ และท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปคู่กบัหอคอยท่ีสูงท่ีสุดในโลก แลนด์มาร์กแห่งใหม่

ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น ้ าสุมิดะ หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (TOKYO SKY TREE) (ไม่รวมค่าขึ้น

หอคอย) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมท่ีสูงท่ีสุดในโลก ทิวทศัน์ของหอคอยโตเกียวสกายทรี ท่ีบรรจุ

เทคโนโลยีแนวหน้าสุดสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวดัอาซะกุซ่าท่ีเต็มไปดว้ยกล่ินอายแบบเมืองเก่า

ของเอะโดะ 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (1) 

น าท่านสู่ ย่านช้อปป้ิงชินจุกุ (SHINJUKU) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) ให้ท่านอิสระและ
เพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้มากมายและ เคร่ืองใช ้ไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองเล่นเกมส์ 
หรือสินค้าท่ีจะเอาใจคุณผูห้ญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เส้ือผา้ แบรนด์เนม เส้ือผา้แฟชั่นส าหรับวยัรุ่น 
เคร่ืองส าอางยีห่อ้ดงัของญ่ีปุ่นไม่วา่จะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอ่ืนๆ อีกมากมาย  



จากนั้นเดินทางสู่ หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก (OSHINO HAKKAI) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.40 ชัว่โมง) 
ในช่วงฤดูหนาวเป็นจุดท่องเท่ียวส าคญัอีกสถานท่ีหน่ึง ในช่วงฤดูหนาวโดยปกติจะข้ึนไปชมภูเขาไฟฟูจิ
ใกล้ๆ  ไม่ได ้แต่ท่านสามารถถ่ายรูปภูเขาไฟฟูจิ สวยๆจากหมู่บา้นแห่งน้ีได ้โอชิโนะฮกัไกเป็นหมู่บา้น
เล็กๆ ประกอบดว้ยบ่อน ้ า 8 บ่อในโอชิโนะ ตั้งอยูร่ะหวา่งทะเลสาบคาวากูจิโกะ กบัทะเลสาบยามานาคา
โกะ บ่อน ้ าทั้ง 8 น้ีเป็นน ้ าจากหิมะท่ีละลายในช่วงฤดูร้อน ท่ีไหลมาจากทางลาดใกล้ๆ ภูเขาไฟฟูจิผา่นหิน
ลาวาท่ีมีรูพรุนอายุกว่า 80 ปี ท าให้น ้ าใสสะอาดเป็นพิเศษ นอกจากน้ียงัมีร้านอาหาร ร้านจ าหน่ายของท่ี
ระลึก และซุ้มรอบๆบ่อ ท่ีขายทั้งผกั ขนมหวาน ผกัดอง งานฝีมือ และผลิตภณัฑ์ทอ้งถ่ินอ่ืนๆ อิสระให้
ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัการถ่ายรูปและซ้ือของท่ีระลึกตาม 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม เมนู บุฟเฟต์ขาปูยกัษ์ (2) 

พกัที ่ SUN PLAZA HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับเดียวกนั  

จากน้ันให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการ แช่น ้าแร่ออนเซ็นธรรมชาติ  เช่ือว่าถ้าได้แช่น ้าแร่แล้ว จะท าให้
ผวิพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวยีนโลหิตดีขึน้ 

วนัทีส่าม   เมืองมัตสึโมโต้ – ถนนนาคามาชิ – ปราสาทมัตสึโมโต้ – เมืองนากาโนะ - ชมลงิแช่ออนเซ็น ณ สวนลงิจิโก
กุดานิ 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองมัตสึโมโต้ (Matsumoto) เป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองของจงัหวดันากาโน่ 
อิสระชอ้ปป้ิงสินคา้พื้นเมือง พร้อมกบัสัมผสับรรยากาศชาวเมืองทอ้งถ่ิน ณ ถนนนาคามาชิ (Nakamachi 
Street) สองขา้งทางของถนนเรียงรายไปดว้ยอาคารเก่าแก่สไตล์โบราณท่ีเก็บรักษาไวเ้ป็นอยา่งดี รวมถึง
อาคารคลงัสินคา้จ านวนหน่ึง (kura) ท่ีมีผนงัสีขาว ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของยา่นการคา้ในอดีต นอกจากน้ียงั
มีร้านคา้เล็กๆ ขายของแฮนด์เมด ของท่ีระลึก ของสะสมต่าง ร้านอาหาร เคร่ืองด่ืม และท่ีพกัแบบเรียวกงั
เปิดให้บริการแก่นกัท่องเท่ียวอีกดว้ย จากนั้นน าท่านสู่ ปราสาทมัตสึโมโต้ (Matsumoto Castle) 1 ใน 12 
ปราสาทดั้งเดิมท่ียงัคงสภาพสมบูรณ์และสวยงามท่ีสุดของประเทศญ่ีปุ่น  เน่ืองจากสร้างอยูบ่นพื้นท่ีราบ 
ในภาษาญ่ีปุ่นจึงเรียกว่า ฮิราจิโระ (Hirajiro) ปราสาทแห่งน้ีมีเอกลักษณ์ตรงท่ีมีหอคอยและป้อมปืน
เช่ือมต่อกบัโครงสร้างอาคารหลกั และดว้ยสีโทนมืดท าให้เกิดความรู้สึกท่ียิ่งใหญ่และสุขุม จนได้รับ 
ฉายาว่าปราสาทอีกา (Fugashi-Jo) ภายในตกแต่งดว้ยไม ้จุดท่ีน่าสนใจ ไดแ้ก่ บนัไดไมสู้งชนั ช่องเก็บ
หินส าหรับโจมตีศตัรู ช่องส าหรับธนู และหอสังเกตการณ์บนชั้น  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (4) 

 เดินทางสู่ เมืองนากาโนะ (NAGANO) เป็นจงัหวดัในภูมิภาคชูบุ ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง ท าให้
มีอากาศหนาวเยน็ และมีความสวยงามของธรรมชาติอย่างท่ีสุด ไดช่ื้อวา่เป็นหลงัคาแห่งญ่ีปุ่น เน่ืองจาก
ถูกรอบลอ้มดว้ยภูเขาสูง จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สวนลิงจิโกคุดานิ (Jigokudani Monkey Park) ตั้งอยู่
ท่ามกลาง หุบเขาจิโกคุดานิ (Jigokudani valley) ในยามาโนะอูจิ เป็นน ้ าพุร้อนธรรมชาติท่ีลิงป่าลงมา
อาบน ้ า และเป็นท่ีอยู่อาศยัของลิงหิมะชนิดน้ีอีกดว้ย ภายในพื้นท่ีสวนสาธารณะ มีสระวา่ยน ้ าท่ีสร้างข้ึน
ส าหรับเจา้ลิงทั้งหลาย ซ่ึงจากประตูทางเขา้สวนเดินเขา้ไปเพียง 5 นาที ไฮไลท์!! ท่านจะพบเห็นลิงตลอด
สองขา้งเส้นทางระหวา่งท่ีไปยงัสระน ้า โดยพวกมนัจะจบักลุ่มกนัเป็นกลุ่มใหญ่ๆ มีความคุน้เคยกบัมนุษย ์
อิสระให้ท่านชมความน่ารักของลิงแช่ออนเซนในอิริยาบถต่างๆ ตามอธัยาศยั ขอ้ควรระมดัระวงัห้ามเขา้



ไปจบัหรือให้อาหารโดยเด็ดขาด (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชัว่โมง) จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัสู่
โรงแรม 

ค ่า         อสิระรับประทานอาหารค ่า ณ ตามอธัยาศัย 

ทีพ่กั  HOTEL ROUTE INN SHIOJIRI หรือเทยีบเท่าระดับเดียวกนั 

วนัทีส่ี่  เมืองทาคายาม่า - ซันมาชิซูจิ - หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ – เมืองนาโกย่า - ช้อปป้ิงซาคาเอะ 

เช้า  รับประทานอาหาร  เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) 

 เดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า (TAKAYAMA) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) เมืองเก่าแก่อยูใ่นหุบ
เขาลอ้มรอบดว้ยเทือกเขาเจแปนแอลป์  อิสระให้ท่านเดินเล่น ย่านซันมาชิซูจิ (SANAMSHI-SUJI) เป็น
เมืองเก่าแก่ท่ียงัคงอนุรักษไ์วซ่ึ้งอารยธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีในอดีตของชาวญ่ีปุ่นไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 
บา้นเรือนสร้างข้ึนดว้ยไมแ้บบโบราณ บรรยากาศเก่าแก่ อายุเป็นร้อยๆปี ตวัเมืองลอ้มรอบดว้ยคูน ้ าและ
ถนน 3 สายเล็กๆ ท่ีมีประวติัความเป็นมาอยา่งยาวนาน ถูกขนานนามไวว้า่เป็น ลิตเติล้เกียวโต หรือ เกียว
โตน้อย มี วดั ศาลเจา้ สะพาน ตลาดเชา้ท่ีคึกคกัเต็มไปดว้ยผูค้น ตวัเมืองสวยสะอาด ทนัสมยั และมีสภาพ
ธรรมชาติอนัอุดมสมบูรณ์ ถ่ายรูปดา้นนอก อาคารทาคายาม่าจินยะ (ค่าเข้ามีค่าใช้จ่ายเพิม่เติมท่านละ 430 
เยน) อดีตท าหนา้ท่ีเป็นส านกังานรัฐบาลทอ้งถ่ินประจ าภูมิภาคฮิดะ ในสมยัการปกครองของโชกุนโทคุงา
วะในปี 1692 จนกระทัง่ปี 1969 จนถึงปัจจุบนัเปิดเป็นพิพิธภณัฑ์ให้ประชาชนเขา้ชมห้องเส่ีอทาทามิท่ี
ไดรั้บการบ ารุงรักษาเป็นอยา่งดี ปัจจุบนัใชเ้ป็นท่ีจดัแสดงขา้วของและเอกสารทางการของขนุนางศกัดินา 
แผนท่ีภูมิภาคฮิดะ และประวติัศาสตร์แผนเมือง เป็นตน้  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (6) 

จากนั้นน าท่านสู่ หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ (SHIRAKAWAKO) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 

ชัว่โมง) เมืองท่ีเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมของประเทศญ่ีปุ่น เป็นหมู่บา้นชาวนาท่ีมีรูปร่างแปลกตาติด

อันดับ The most beautiful village in Japan และเป็นเมืองมรดกโลกท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึง ไฮไลท์!! 

หมู่บา้นแบบกชัโชสึคุริ เป็นบา้นชาวนาโบราณท่ีมีอายุมากกวา่ 250 ปี ค าว่า กชัโช  มีความหมายว่า พนม

มือ ซ่ึงเป็นการบ่งบอกถึงลกัษณะ รูปแบบของบา้นท่ีมีหลงัคามุงดว้ยฟางขา้วท่ีท ามุมชนัถึง 60 องศา คลา้ย

สองมือท่ีประนมเขา้หากนั ตวับา้นมีความยาวประมาณ 18 เมตร กวา้ง 10 เมตร ทั้งหลงัถูกสร้างข้ึนโดยไม่

ใช้ตะปู ต่อมา ในปี 1995 องค์กรยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้ชิราคาวาโกะเป็นมรดกโลก  น าท่านสู่ นาโกย่า 

(NAGOYA) เป็นตวัเมืองของ จังหวัดไอจิ มีประชากรอาศยัอยู่มากกว่า 2 ล้านคน เป็นเมืองศูนยร์วม

การคา้และการคมนาคมท่ีส าคญัแห่งหน่ึงของญ่ีปุ่น (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) 

ค ่า         อสิระรับประทานอาหารค ่า ณ ตามอธัยาศัย 

ทีพ่กั   TOYOKO INN NAGOYA MEIEKI MINAMI หรือเทยีบเท่าระดับเดียวกนั 

จากนั้นอิสระให้ท่านชอ้ปป้ิง ย่านซาคาเอะ (Sakae) เป็นยา่นธุรกิจการคา้ มีห้างสรรพสินคา้มตัสึซาคายะ 

หรือ เมืองใต้ดิน (Central Park) ท่ีเตม็ไปดว้ยร้านต่างๆ เช่น ร้านเส้ือผา้แฟชัน่, ร้านของใชก้ระจุกกระจิก, 

ร้านซาลอนความงาม เป็นตน้ ท่ีน่ีกินบริเวณตั้งแต่สถานีซาคาเอะไปจนถึงสถานีฮิซายะโอโดริ 



วนัทีห้่า  เมืองเกยีวโต - ศาลเจ้าเฮอัน – การเรียนพธีิชงชาญีปุ่่น – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - เมืองโอซาก้า 
- ช้อปป้ืงชินไซบาชิ 

   เช้า  รับประทานอาหาร  เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7) 

น าท่านเดินทางสู่ เกียวโต (KYOTO) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ซ่ึงเคยเป็นเมืองหลวงของ
ประเทศญ่ีปุ่นมายาวนานท่ีสุด คือตั้งแต่ปีค.ศ. 794 จนถึง 1868 ร่วมๆ 1,100 ปีเลยทีเดียว เกียวโตจึงเป็น
เมืองส าคญัท่ีเต็มไปด้วยประวติัศาสตร์และวฒันธรรมของญ่ีปุ่นด้วย น าท่านสู่ ศาลเจ้าเฮอัน (HEIAN 
SHRINE) ศาลเจ้าแห่งน้ีนั้นถูกสร้างข้ึนเพื่อให้ระลึกถึงจักรพรรดิคามมุและจักรพรรด์ิโคเมอิ ผูท่ี้มี
ความส าคญัต่อเมืองเกียวโตอย่างมาก เน่ืองจากเป็นจกัรพรรดิองคแ์รกและองคสุ์ดทา้ยของเกียวโต โดด
เด่นดว้ยสถาปัตยกรรมในยุคเฮอนั โดยเฉพาะเสาและประคูโทริอิยกัษสี์แดงท่ีตั้งอยู่ดา้นหนา้ของวดั มีสี
แดงสดใสมองเห็นมาแต่ไกล ไฮไลท์!!! จากนั้นสัมผสัวฒันธรรมดั้งเดิมของชาวญ่ีปุ่น นัน่ก็คือ การเรียน
พธีิชงชาญี่ปุ่น (SADO) โดยการชงชาตามแบบญ่ีปุ่นนั้น มีขั้นตอนมากมาย เร่ิมตั้งแต่การชงชา การรับชา 
และการด่ืมชา ทุกขั้นตอนนั้นลว้นมีพิธี รายละเอียดท่ีบรรจงและสวยงามเป็นอยา่งมาก พิธีชงชาน้ี ไม่ใช่
แค่รับชมอยา่งเดียว ยงัเปิดโอกาสใหท้่านไดมี้ส่วนร่วมในพิธีการชงชาน้ีอีกดว้ย  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (8)  

เดินทางสู่ ปราสาททอง วัดคินคะคุจิ KINKAKUJI เดิมสร้างข้ึนเพื่อใช้เป็นบา้นพกัของท่านโชกุนอาชิ
กากา้ โยชิมิสุและท่านมีความตั้งใจยกบา้นพกัแห่งน้ีให้เป็นวดันิกายเซนภายหลงัจากท่ีท่านเสียชีวิต คน
ไทยนิยมเรียกกนัวา่ วดัทอง เน่ืองจากท่ีวดัน้ีจะมีอาคารหลกัเป็นสีทองเกือบทั้งหลงัตั้งโดดเด่นอยูก่ลางน ้า 
ท าให้เกิดเป็นเงาสะทอ้นกบัพื้นน ้ าเบ้ืองหน้า จนเกิดเป็นภาพท่ีสวยงามเป็นอีกสัญลกัษณ์หน่ึงของเมือง
เกียวโต จากนั้นสู่ ศาลเจ้าเทพเจ้าจิ้งจอกอินาริ (FUSHIMI INARI SHRINE) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 
30 นาที) หรือท่ีคนไทยชอบเรียกกนัว่าศาลเจ้าแดง เป็นศาลเจา้ชินโต มีช่ือเสียงโด่งดงัจาก ประตูโทริอิ 
(Torii Gate) หรือเสาสีแดงท่ีเรียงตวักนัจ านวนหลายหม่ืนตน้จนเป็นทางเดินไดท้ัว่ทั้งภูเขาอินาริ ท่ีผูค้น
เช่ือกนัวา่เป็นภูเขาศกัด์ิสิทธ์ โดยเทพอินาริจะเป็นตวัแทนของความอุดมสมบูรณ์ การเก็บเก่ียวขา้ว รวมไป
ถึงพืชผลไร่นาต่างๆ และมกัจะมีจ้ิงจอกเป็นสัตว์คู่กายจึงสามารถพบเห็นรูปป้ันจ้ิงจอกมากมายด้วย
เช่นกนั จากนั้นเดินทางสู่เมืองโอซาก้า (OSAKA) เป็นเมืองท่ีมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอนัดบั 2 และมี
ประชากรมากเป็นอนัดบั 3 ของประเทศญ่ีปุ่น และยงัเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในสามนครเคฮนัชิง ตั้งอยูใ่น
ภูมิภาคคนัไซบนเกาะฮนชู เป็นหน่ึงในไม่ก่ีเมืองท่ีมีสถานะเป็นนครโดยขอ้บญัญติัรัฐบาลญ่ีปุ่น น าท่านช้
อปป้ิงกันต่อย่าน ชินไซบาชิ (SHINSAIBASHI) บริเวณแหล่งช้อปป้ิงแห่งน้ีมีความยาวประมาณ 600 
เมตร เต็มไปดว้ยร้านคา้ปลีก ร้านแฟรนไชส์ ร้านเคร่ืองส าอางค์ ร้านรองเทา้ กระเป๋านาฬิกา ร้านกาแฟ 
ร้านอาหาร ร้านขนม ร้านเส้ือผา้สตรีทแบรนดท์ั้งญ่ีปุ่นและต่างประเทศ เช่น Zara H&M Beans ABC Mart 
เป็นตน้ เรียกวา่มีทุกอยา่งท่ีตอ้งการรวมกนัอยูบ่ริเวณน้ี 

ค ่า         อสิระรับประทานอาหารค ่า ณ ตามอธัยาศัย 

ทีพ่กั  OYO HOTEL REBORN หรือเทยีบเท่าระดับเดียวกนั 

วนัทีห่ก ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – เอ็กซ์โป ซิตี้ - ห้างอิออน – สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า – สนามบิน
สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9) 



 น าท่านช้อปป้ิงกนัต่อ ณ เอ็กซ์โปซิตี้ EXPO CITY  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) ศูนยร์วมความ
บนัเทิงท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของประเทศญ่ีปุ่น เอก็ซ์โปซิต้ีเป็นส่วนหน่ึงของสวนสาธารณะท่ีสร้างข้ึน
เพื่อระลึกถึงงานเวิลด์เอ็กซ์โป ท่ีจดัข้ึนเม่ือปี 1970 ตั้งอยู่ในเมืองซุอิตะ จงัหวดัโอซากา้ มีเน้ือท่ีทั้งหมด
ราว ๆ 172,000 ตารางเมตร ภายในพื้นท่ีแห่งน้ีมีแหล่งความบนัเทิงมากมาย ภายใต้คอนเซ็ปต์ fusing the 

enjoyment of playing, learning, and discovering อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกบักิจกรรมต่างๆ ทั้งชอ้ปป้ิง 
กินขา้ว หรือแมแ้ต่ถ่ายรูปไดต้ามอธัยาศยั 

เอก็ซ์โปซิตี ้ได้แบ่งออกเป็น โซนใหญ่ๆ ด้วยกนั ดังนี้ 

1. NIFREL พิพิธภัณฑ์สัตว์น ้า จัดแสดงสัตว์ต่าง ๆ ในรูปแบบการน าเสนองานศิลปะ และยงัให้
นกัท่องเท่ียวไดส้ัมผสักบัสัตวอ์ยา่งใกลชิ้ด 

2. Osaka English Village ชุมชนส าหรับคนรักภาษาองักฤษ เปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้รียนรู้ภาษาองักฤษ
ในรูปแบบท่ีไม่ซ ้ าใคร ท่ามกลางบรรยากาศของเมืองต่าง ๆ จากทัว่ทั้งอเมริกา 

3. Pokemon Expogym สวนสนุกของโปเกมอนแห่งแรกในญ่ีปุ่น ท่ีจะท าให้คุณหลงใหลและผจญภยัไป
กบัการ์ตูนตวัโปรด 

4. Orbi สถานท่ีแห่งการเรียนรู้ธรรมชาติ 

5. Entertainmentfield สวนสนุกภายใตค้อนเซ็ปต ์Shaun the Sheep ซ่ึงเป็นภาพยนตร์การ์ตูนอนัโด่งดงั 

6. Cinemas Osaka EXPO CITY โรงภาพยนตร์ขนาดใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาคคนัไซ  

7. Entertainment Field สวนสนุกรูปแบบใหม่ภายใตแ้นวคิดของการ์ตูนดงั Shaun the Sheep เด็กๆจะได้
สนุกสนานในแบบฟาร์มเล้ียงแกะในทุ่งกวา้ง ทั้งวิ่งเล่นกบัตวัการ์ตูนแกะ Shaun และห้อยโหนชิงช้า
เถาวลัยแ์บบทาร์ซาน  

8. LaLaport EXPO CITY ศูนยก์ารคา้ท่ีรวมสินคา้ทุกอย่างทุกประเภททั้งของญ่ีปุ่นและจากนานาชาติ
ทัว่โลก ไม่เพียงแต่แบรนด์เนมช่ือดงัราคาหรู แต่ยงัมีทั้งร้าน 100 เยนอยา่ง Daiso, ร้าน 3coin ท่ีสินคา้ทุก
อยา่งราคา 300 เยน 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (10) 

จากนั้นน าท่าน เดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า (OSAKA CASTLE) (ด้านนอก) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 
นาที) เป็นหน่ึงในแลนด์มาร์คส าคญัของเมืองโอซากา้ หอคอยปราสาทจะมีอยู่ดว้ยกนัทั้งหมด 8 ชั้น ตวั
ปราสาทถูกลอ้มรอบดว้ยก าแพงหินคอนกรีต, คูน ้ า และสวนนิชิโนมารุซ่ึงอยู่ทางป้อมตะวกัตก น าท่าน
อิสระช้อปป้ิง ห้างอิออน (AEON MALL RINKU ENNAN) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที) อยู่ไม่
ไกลจากสนามบินคันไซ จากจุดน้ีสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของอ่าวโอซาก้า ภายในประกอบด้วย 
ร้านอาหาร 43 ร้านและร้านสินคา้แบรนเนมด์ต่างๆ อีกกวา่ 86 ร้าน อิสระให้ท่านเลือกซ้ือของฝาก ของท่ี
ระลึกตามอธัยาศยัจากนั้นไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า 

17.35 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย THAI AIRWAYS เท่ียวบินท่ี TG673 

 (บริการอาหารร้อน พร้อมเคร่ืองด่ืม บนเคร่ือง) 

21.25 น.     เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

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



ไม่รับจอยแลนด์ 

*ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ รบกวนจองเป็นสายการบินไทยหรือไทยสมายด์เท่าน้ัน*  

** ทั้งนี้หากสายการบินไฟล์ทอินเตอร์เกิดเที่ยวบินล่าช้า ทางบริษัทจะรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายเฉพาะสายการบิน
ภายในประเทศที่เป็นสายการบินเครือเดียวกันกับไฟล์ทอินเตอร์ และรบกวนแจ้งพนักงานขายล่วงหน้าก่อนท าการซ้ือตั๋ว
ภายในประเทศทุกคร้ัง  เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง ** 

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ :   

รายการทวัร์สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ โดยมิตอ้ง
แจง้ให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบสัน าเท่ียวญ่ีปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น สามารถให้บริการวนัละ 10 
ชัว่โมง มิอาจเพิ่มเวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพการจราจร
ในวนัเดินทางนั้นๆ เป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

อตัราค่าบริการรวม : 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามรายการท่ีระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนั  
 ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุ หรือเทียบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง)  
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ    
 ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ   
 ค่าเบ้ียประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางท่องเท่ียว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรรมธรรม)์ 
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม : 

× ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซกัรีด ค่ามินิบาร์ใน
หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ท่ีมิไดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น กรณีประกาศให้กลบัมายื่นร้องขอวีซ่าอีกคร้ัง (เน่ืองจากทางญ่ีปุ่นไดป้ระกาศ
ยกเวน้การยื่นวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นให้กบัคนไทยส าหรับผูท่ี้ประสงค์พ  านกัระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 
วนั) 

× หากในภายหลงัทางรัฐบาลญ่ีปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผูเ้ดินทางจะตอ้งจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท ส าหรับการยื่น
ร้องขอวซ่ีา 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีน ้ าหนกัเกินกวา่ท่ีสายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน 

× ค่าภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 
× ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัร์อ านวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 
× ค่าทปิมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทปิหัวหน้าทวัร์แล้วแต่ความพงึพอใจของท่าน 

เดินทางขึน้ต ่า 34 ท่าน หากต ่ากวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได ้หากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่ม
เพื่อให้คณะเดินทางได ้ทางเรายนิดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิใน
การงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไปในวนัอ่ืนต่อไป โดยทางบริษทัฯจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้  
เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน  : 



 มัดจ าท่านละ 20,000 บาท ภายหลงัจากท่ีท่านส่งเอกสารการจอง 1 วนั  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวนัเดินทาง
ภายใน 20 วนั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าทวัร์เตม็จ านวน  

 ส่วนท่ีเหลือ ช าระก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 35 วนั 

 หากไม่ช าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งให้ลูกค้าท่านอ่ืนทีร่ออยู่ 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษทัฯถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติัโดยไม่มีเง่ือนไข 

 เม่ือท่านช าระเงินไม่วา่จะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษทัฯถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆท่ี
ไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 

 หากช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พร้อมระบุช่ือพนักงานขายมาทางแฟกซ์ 

 ส่งรายช่ือส ารองทีน่ั่ง ผู้เดินทางต้องส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ช่ือพร้อมยืนยนัว่าต้องการ
เดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) 
มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าเสียหายอันเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดช่ือ-นามสกุล 
และอ่ืนๆ เพ่ือใช้ในการจองตั๋วเคร่ืองบินทั้งส้ิน 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลือ ณ วนัเดินทางมากกว่า 6 เดือนข้ึนไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต ่า 2 
หนา้หากไม่มัน่ใจโปรดสอบถาม 

เง่ือนไขยกเลกิการจอง : 

 ยกเลกิก่อนการเดินทาง 30 วนั ได้เงินคืนทั้งหมด 

 ยกเลกิก่อนการเดินทาง 29-15 วนั ได้เงินคืน 70 เปอร์เซ็นของค่าทวัร์ทั้งหมด 

 ยกเลกิหลงั 14 วนั ไม่ได้ค่าทวัร์คืน  

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจ าที่พัก

โดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบิน พิเศษเช่น 

EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิทธ์ิ ไม่มีการคืนเงินทุกกรณี ทั้งมัดจ า หรือค่าทัวร์

ทั้งหมด เน่ืองจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบินน้ันๆ 

ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองตั๋วเคร่ืองบิน : 

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่าน

จะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการ

บินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดด้ าเนินการ

ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUND ได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น  

 

ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองโรงแรมทีพ่กั :  

 เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) 

และหอ้งคู่ (Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั 



 กรณีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมาก และห้องพกัในเมืองเต็ม บริษทัฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter) : 

 ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม และการเรียกค่า
ระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้(ท่านตอ้งช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้น าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้ าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร 
(18 น้ิว)  

 กรณีท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้ าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากวา่มาตรฐานได ้ทั้งน้ี
ข้ึนอยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระส่วนของค่าใช้จ่ายท่ีสัมภาระ
น ้าหนกัเกิน (ท่านตอ้งช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 

 ทางบริษทัฯ ไม่รับผดิชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสารทุกกรณี 

              หมายเหตุ.. (ส าคัญมาก!!! ผู้โดยสารควรรับทราบ  ก่อนการเดินทาง) 

1. รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรม ท่ีพกั การจราจร 
เหตุการณ์ทางการเมือง การนดัหยดุงาน การก่อจลาจล อุบติัเหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั หรือไม่
ว่าจะดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษทัทวัร์ฯ) โดยทางบริษทัจะ
ค านึงถึงความปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญั 

2. หากท่านยกเลิกทวัร์ เน่ืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั 
อคัคีภยั ทั้งๆ ท่ีสายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศท่ีท่านเดินทางท่องเท่ียว ยงัคงใหบ้ริการอยูเ่ป็น
ปกติ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนใหก้บัท่าน 

3. หากในวนัเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ

ในการไม่คืนค่าใชจ่้าย เน่ืองจากทางบริษทัไดท้  าการจองและถูกเก็บค่าใชจ่้ายไปล่วงหนา้แลว้ 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนใหก้บัท่าน ในกรณีดงัน้ี 

 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง ห้ามผูเ้ดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของห้ามน าเขา้ประเทศ 

เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีทางกองตรวจคนเขา้

เมืองหา้มเดินทาง 

 กรณีท่ีสถานทูตงดออกวซ่ีา อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ให้กบัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ีพ  านกั

อยูใ่นประเทศไทย 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะส้ันในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15วัน ไม่ว่า
จะด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเทีย่ว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องย่ืนเอกสารในข้ันตอนการตรวจเข้าเมือง เพ่ือยืนยันการ
มีคุณสมบัติการเข้าประเทศญีปุ่่น* ดังต่อไปนี ้

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษทัฯจดัการให)้ 



2. ส่ิงท่ียืนยนัวา่ท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวา่งท่ีพ  านกัในประเทศญ่ีปุ่นได ้(เช่น เงินสด 
บตัรเครดิต เป็นตน้) 

3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขติดต่อในระหวา่งท่ีพ  านกัในประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษทัจดัการให)้ 

4. ก าหนดการเดินทางระหวา่งท่ีพ  านกัในประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษทัฯ จดัการให)้ 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญีปุ่่น (ส าหรับกรณกีารเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวซ่ีา) 

1. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลืออยู ่ไม่ต  ่ากวา่ 6 เดือน  

2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงท่ีขดัต่อกฎหมายและเขา้ข่ายคุณสมบติัการพ านกัระยะ
สั้น 

3. ในขั้นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 15 วนั 

4. เป็นผูท่ี้ไม่มีประวติัการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่น มิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เขา้ประเทศ 
และไม่เขา้ข่ายคุณสมบติัท่ีจะถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้า
และบริษัท 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึน้ในกรณีทีม่ีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30 ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง  

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนดั
หยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผดิกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ  

5. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง  

6. เม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด  

7. รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลังจากได้ส ารองโรงแรมท่ีพกัใน

ต่างประเทศเรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม  

8. การจดัการเร่ืองห้องพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัห้องให้กบักรุ๊ปท่ีเขา้พกั  โดยมีห้องพกัส าหรับผูสู้บบุหร่ี / 

ปลอดบุหร่ีได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนห้องไดต้ามความประสงค์ของผูท่ี้พกั ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัความพร้อมให้บริการของ

โรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการ

เดินทาง มิฉะนั้นบริษทัฯไม่สามารถจดัการไดล่้วงหนา้ได ้ 

10. มคัคุเทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้  าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูมี้อ  านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านั้น 

11. ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู ้
เดินทางไม่ผา่นการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงาน



ของทุกประเทศในรายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง 
เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. กรณีตอ้งการพกัแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิ
ในการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพกัคู่ และ 1 หอ้งพกัเด่ียว โดยไม่ค่าใชจ่้ายเพิ่ม  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของญ่ีปุ่น หรือ วนัเสาร์อาทิตย ์รถอาจจะติด อาจท าให้เวลา
ในการท่องเท่ียวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานท่ีนอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก์ และคนขยัรถในการบริหารเวลา 
ซ่ึงอาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดินทางในบางคร้ังท่ีตอ้งเร่งรีบ เพื่อใหไ้ดท้่องเท่ียวตามโปรแกรม 

14. บริการน ้ าด่ืมท่านวนัละ 1ขวด ต่อคนต่อวนัเร่ิมในวนัท่ี 2 ของการเดินทาง ถึงวนัท่ี 6 ของการเดินทาง รวมจ านวน 5 
ขวด 

15. การบริการของรถบสัน าเท่ียวญ่ีปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น สามารถใหบ้ริการวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนันั้นๆ มิ
อาจเพิ่มเวลาได ้โดยมคัคุเทศก์และคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพการจราจรใน
วนัเดินทางนั้นๆเป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

ใบจองทวัร์  / BOOKING FORM 

รายการทวัร์.................................................................................. วนัเดินทาง........................................ 
ช่ือผูติ้ดต่อ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด.................คน   (ผูใ้หญ่................ท่าน / เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี..............ท่าน) 
จ านวนหอ้งพกัท่ีใชท้ั้งหมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 
 
รายช่ือผู้เดินทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและองักฤษอย่างถูกต้องตามหนังสือเดินทาง เรียงตามห้องพกั) 

 

หมายเหตุ กรุณาแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 
อาหาร   ไม่ทานเน้ือววั  ไม่ทานเน้ือหมู  ไม่ทานสัตวปี์ก  ทานมงัสาวรัิต 

ล าดับ ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    



รายละเอียดอ่ืนๆ .................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... 
 
 
ข้าพเจ้ารับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแล้ว 
 
 
ลงช่ือ.............................................................ผู้จอง 
 
(..............................................................) 


