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TGNRTKIX09 NRT-KIX (SAKURA) 

โดยสำยกำรบนิไทย (THAI) 
ไฮไลท!์! เทีย่วญีปุ่่ น ชว่งซำกรุะ พรอ้มขึน้ภเูขำไฟฟจู ิ

ไหวพ้ระขอพร ณ วดัอำซำกสุะ ผำ่นชม โตเกยีวสกำยทร ี

ชมววิ หมูบ่ำ้นบอ่น ำ้ศกัดิส์ทิธ ิ ์โอชโินะฮกัไก 

อลงักำรควำมยิง่ใหญข่องปรำสำทอกีำด ำ ณ เมอืงมตัสโึมโต ้

 ชมหมูบ่ำ้นประวตัศิำสตรแ์หง่ชริำคำวำโกะ หมูบ่ำ้นมรดกโลก  

เดนิเลน่ ณ ลติเติล้เอโดะ ซนัมำชซูิจ ิแหง่เมอืงทำคำยำมำ่ 

เยอืน ศำลเจำ้เฮอนัและปรำสำททองคนิคะคจุ ิและศำลเจำ้ฟชูมิ ิอนิำร ิ

ชอ้ปป้ิงจใุจ ชนิจกู ุซำคำเอะ ชนิไซบำช ิและออิอนมอลล ์

พเิศษ!!! อำบน ำ้แรธ่รรมชำต ิดนิเนอรข์ำปยูกัษ ์FREE WIFI ON BUS 

มนี ำ้ดืม่บรกิำรบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

+สภำพอำกำศเป็นเพยีงกำรพยำกรณ์ อำจมกีำรเปลีย่นแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมำยอกีคร ัง้+ 
** ปล. ไมม่รีำคำเด็ก เนือ่งจำกเป็นรำคำพเิศษ / Infant เด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 2 ปี รำคำ 9,000.-** 

 รำคำนีไ้มร่วมคำ่ทปิไกดท์ำ่นละ 1,500 บำท/ทรปิ** 

วนัแรก      กรงุเทพ   สนำมบนิสวุรรณภมู ิ

19.00 น.      พรอ้มกันที ่สนำมบนิสุวรรณภูม ิชัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร ์C สายการบนิไทย มเีจา้หนา้ที่

ของบรษัิทคอยตอนรับทา่น 

วนัเดนิทำง รำคำผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว อณุหภมู ิ  

15-20 มนีำคม 2563 39,888.- 9,000.- 6°C - 17°C  

16-21 มนีำคม 2563 39,888.- 9,000.- 6°C - 17°C  

17-22 มนีำคม 2563 39,888.- 9,000.- 6°C - 17°C  

18-23 มนีำคม 2563 39,888.- 9,000.- 8°C - 18°C  

20-25 มนีำคม 2563 39,888.- 9,000.- 8°C - 18°C  

21-26 มนีำคม 2563 39,888.- 9,000.- 10°C - 20°C  

22-27 มนีำคม 2563 39,888.- 9,000.- 10°C - 20°C  

24-29 มนีำคม 2563 39,888.- 9,000.- 10°C - 20°C  



TGNRTKIX09 NRT-KIX (SAKURA) 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

22.10 น.      ออกเดนิทางสูส่นามบนินารติะ ณ ประเทศญีปุ่่ น โดยสำยกำรบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG640 

(บรกิำรอำหำรรอ้น พรอ้มเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง) 

วนัทีส่อง   สนำมบนินำรติะ – โตเกยีว – วดัอำซำกุสะ – โตเกยีวสกำยทร ี(ผำ่นชม) - ชอ้ปป้ิงชนิจูกุ - 

หมูบ่ำ้นโอชโินะ ฮกัไก - Dinner บฟุเฟตข์ำปยูกัษ ์- ออนเช็นธรรมชำต ิ 

06.20 น. เดนิทางถงึ สนำมบนินำรติะ ประเทศญีปุ่่ น น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร 

เรยีบรอ้ยแลว้ (เวลำทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกวำ่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณำปรบันำฬกิำของทำ่นเพือ่ควำม

สะดวกในกำรนดัหมำยเวลำ) ***ส ำคญัมำก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นญุำตใหน้ ำอำหำรสด จ ำพวก 

เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขำ้ประเทศ หำกฝ่ำฝืนมโีทษปรบัและจบั***   

เดินทางสู่ เมอืงโตเกยีว น าท่านนมัสการเจา้แม่กวนอมิทองค า ณ วดัอำซำกุสะ (ASAKUSA 

TEMPLE) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) วัดทีไ่ดช้ ือ่วา่เป็นวัดทีม่คีวามศักดิส์ทิธิ ์และไดรั้บ

ความเคารพนับถอืมากทีสุ่ดแห่งหนึง่ในกรุงโตเกยีว ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แม่กวนอมิทองค าที่

ศักดิส์ทิธิ ์ขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซึง่มักจะมผีูค้นมากราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี 

ประกอบกับภายในวัดยังเป็นทีต่ัง้ของโคมไฟยักษ์ทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในโลกดว้ยความสงู 4.5 เมตร 

ซึง่แขวนหอ้ยอยู่ ณ ประตูทางเขา้ที่อยู่ดา้นหนา้สุดของวัด ทีม่ชี ือ่ว่า ประตูฟ้าค ารณ และถนนจาก

ประตเูขา้สูต่ัววหิารทีป่ระดษิฐานเจา้แมก่วนอมิทองค า มชีือ่ว่า ถนนนำกำมเิซะ ซึง่เป็นทีต่ัง้ของรา้น

คา้ขายของทีร่ะลกึพืน้เมอืงต่างๆ มากมาย อาท ิขนมนานาชนดิ ของเล่น รองเทา้ พวงกญุแจทีร่ะลกึ 

ฯลฯ ใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากของทีร่ะลกึอสิระ และทา่นสามารถเดนิไปถา่ยรูปคู่กับหอคอย

ทีส่งูทีส่ดุในโลก แลนดม์ำรก์แหง่ใหมข่องกรุงโตเกยีว ณ รมิแมน่ ้าสมุดิะ หอคอยโตเกยีวสกำย 

ทร ี(TOKYO SKY TREE) (ไมร่วมคำ่ขึน้หอคอย) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมทีส่งูทีส่ดุในโลก 

http://bit.ly/2NMk5YE
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ทวิทัศนข์องหอคอยโตเกยีวสกายทร ีทีบ่รรจเุทคโนโลยแีนวหนา้สดุสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวัด

อาซะกซุา่ทีเ่ต็มไปดว้ยกลิน่อายแบบเมอืงเกา่ของเอะโดะ 

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (1) 

น าท่านสู่ ยำ่นชอ้ปป้ิงชนิจุกุ (SHINJUKU) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี ใหท้่านอสิระและ

เพลิดเพลินกับการชอ้ปป้ิงสินคา้มากมายและ เครื่องใช ้ไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา 

เครื่องเล่นเกมส ์หรือสนิคา้ที่จะเอาใจคุณผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ แบรนด์เนม เสือ้ผา้

แฟชัน่ส าหรับวัยรุน่ เครือ่งส าอางยีห่อ้ดังของญีปุ่่ นไมว่า่จะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และ

อืน่ๆ อกีมากมาย จากนัน้เดนิทางสู ่หมูบ่ำ้นโอชโินะฮกัไก (OSHINO HAKKAI) (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.40 ชั่วโมง) ในชว่งฤดูหนาวเป็นจุดท่องเทีย่วส าคัญอกีสถานทีห่นึง่ ในชว่งฤดูหนาวโดย

ปกตจิะขึน้ไปชมภเูขาไฟฟจูใิกล ้ๆ  ไมไ่ด ้แต่ท่านสามารถถ่ายรูปภเูขาไฟฟจู ิสวยๆจากหมูบ่า้นแห่งนี้

ได ้โอชโินะฮกัไกเป็นหมูบ่า้นเล็กๆ ประกอบดว้ยบอ่น ้า 8 บอ่ในโอชโินะ ตัง้อยูร่ะหว่างทะเลสาบคาวา

กจูโิกะ กับทะเลสาบยามานาคาโกะ บ่อน ้าทัง้ 8 นี้เป็นน ้าจากหมิะทีล่ะลายในชว่งฤดูรอ้น ทีไ่หลมา

จากทางลาดใกล ้ๆ ภูเขาไฟฟูจผิ่านหนิลาวาทีม่รีูพรุนอายุกว่า 80 ปี ท าใหน้ ้าใสสะอาดเป็นพเิศษ 

นอกจากนี้ยังมรีา้นอาหาร รา้นจ าหน่ายของทีร่ะลกึ และซุม้รอบๆบอ่ ทีข่ายทัง้ผัก ขนมหวาน ผักดอง 

งานฝีมอื และผลติภณัฑท์อ้งถิน่อืน่ๆ อสิระใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการถา่ยรปูและซือ้ของทีร่ะลกึตาม 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร ของโรงแรม เมน ูบฟุเฟตข์ำปยูกัษ ์(2) 

 

พกัที ่ SUN PLAZA HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบัเดยีวกนั  

จำกน ัน้ใหท้ำ่นไดผ้อ่นคลำยกบักำร แชน่ ำ้แรอ่อนเซ็นธรรมชำต ิเชือ่วำ่ถำ้ไดแ้ชน่ ำ้แรแ่ลว้ จะ

ท ำใหผ้วิพรรณสวยงำมและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 
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วนัทีส่ำม   ภูเขำไฟฟูจ ิ (ขึน้อยูก่บัสภำพอำกำศ) – เมอืงมตัสโึมโต ้ - ปรำสำทมตัสโึมโต ้– ชอ้ปป้ิงถนน

นำคำมำช ิ

เชำ้      รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (3) 



TGNRTKIX09 NRT-KIX (SAKURA) 

น าทา่นเดนิทางสู ่ภเูขำไฟฟูจ ิMt.Fuji 5th  ทีม่คีวามสงูเหนอืจากระดับน ้าทะเล 3,776 เมตร ภเูขาที่

มชี ือ่เสยีงเป็นทีรู่จั้กไปทั่วโลกในเรือ่งความสวยงามทีธ่รรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ยา่งลงตัว และยังถอืว่า

เป็นสญัลักษณ์หนึง่ของประเทศญีปุ่่ น ทัง้ยงัเป็นจดุมุง่หมายของนักทอ่งเทีย่วต่างชาตทิีม่าเยอืนญีปุ่่ น

ตลอดทกุฤดกูาล น ำทำ่นขึน้สูช่ ัน้ที ่5 ของภเูขาไฟฟจู ิ(ขอสงวนสทิธิไ์มข่ ึน้ ในกรณีทีอ่ำกำศไม่

เอือ้อ ำนวย หรอื ทำงขึน้ปิด) ทีทุ่กท่านจะไดเ้ห็นถงึความสวยงามของตัวภเูขาและววิโดยรอบของ

ภเูขาไฟฟจู ิและสมัผัสกบัความหนาวเย็น ใหท้กุทา่นไดถ้่ายภาพความประทับใจเก็บไว ้และเลอืกซือ้

สนิคา้ของทีร่ะลกึซึง่เป็นสญัลักษณ์รปูภเูขาไฟฟจูใินหลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ยอสิระใหท้่านได ้

เพลดิเพลนิกบัการถา่ยรปูและซือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศัย   

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (4) 

 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงมตัสโึมโต ้(Matsumoto) เป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็นอันดับสองของจังหวัดนากา

โน่ จากนัน้น าท่านสู่ ปรำสำทมตัสโึมโต ้(Matsumoto Castle) 1 ใน 12 ปราสาทดัง้เดมิทีย่ังคง

สภาพสมบรูณ์และสวยงามทีสุ่ดของประเทศญีปุ่่ น  เนื่องจากสรา้งอยู่บนพืน้ทีร่าบ ในภาษาญีปุ่่ นจงึ

เรยีกว่า ฮริำจโิระ (Hirajiro) ปราสาทแห่งนี้มเีอกลักษณ์ตรงที่มหีอคอยและป้อมปืนเชือ่มต่อกับ

โครงสรา้งอาคารหลัก และดว้ยสโีทนมดืท าใหเ้กดิความรูส้กึที่ย ิง่ใหญ่และสุขุม จนไดรั้บ ฉำยำว่ำ

ปรำสำทอกีำ (Fugashi-Jo) ภายในตกแต่งดว้ยไม ้จุดทีน่่าสนใจ ไดแ้ก ่บันไดไมส้งูชนั ชอ่งเก็บหนิ

ส าหรับโจมตศีัตร ูชอ่งส าหรับธนู และหอสงัเกตการณ์บนชัน้บน อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืง พรอ้มกับ

สัมผัสบรรยากาศชาวเมอืงทอ้งถิน่ ณ ถนนนำคำมำช ิ(Nakamachi Street) สองขา้งทางของถนน

เรยีงรายไปดว้ยอาคารเก่าแกส่ไตลโ์บราณทีเ่ก็บรักษาไวเ้ป็นอยา่งดี รวมถงึอาคารคลังสนิคา้จ านวน

หนึง่ (kura) ทีม่ผีนังสขีาว ซึง่เป็นสัญลักษณ์ของยา่นการคา้ในอดตี นอกจากนี้ยังมรีา้นคา้เล็กๆ ขาย

ของแฮนดเ์มด ของทีร่ะลกึ ของสะสมต่าง รา้นอาหาร เครือ่งดืม่ และทีพ่ักแบบเรยีวกังเปิดใหบ้รกิาร

แกนั่กทอ่งเทีย่วอกีดว้ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับสูโ่รงแรม 

ค ำ่         อสิระรบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ตำมอธัยำศยั 

ทีพ่กั  HOTEL ROUTE INN SHIOJIRI หรอืเทยีบเทำ่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงทำคำยำมำ่ - ซนัมำชซูิจ ิ- หมูบ่ำ้นมรดกโลก ชริำคำวำโกะ – เมอืงนำโกยำ่ - ชอ้ปป้ิงซำ

คำเอะ 
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 เชำ้  รบัประทำนอำหำร  เชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (5) 

 เดนิทางสู ่เมอืงทำคำยำมำ่ (TAKAYAMA) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) เมอืงเกา่แกอ่ยู่

ในหบุเขาลอ้มรอบดว้ยเทอืกเขาเจแปนแอลป์  อสิระใหท้่านเดนิเล่น ยำ่นซนัมำชซูิจ ิ(SANAMSHI-

SUJI) เป็นเมอืงเกา่แกท่ีย่งัคงอนุรักษ์ไวซ้ ึง่อารยธรรมขนบธรรมเนยีมประเพณีในอดตีของชาวญีปุ่่ นได ้

อย่างสมบูรณ์ บา้นเรือนสรา้งขึน้ดว้ยไมแ้บบโบราณ บรรยากาศเก่าแก่ อายุเป็นรอ้ยๆปี ตัวเมือง

ลอ้มรอบดว้ยคูน ้าและถนน 3 สายเล็กๆ ทีม่ปีระวัตคิวามเป็นมาอยา่งยาวนาน ถูกขนานนามไวว้่าเป็น 

ลติเต ิล้เกยีวโต หรอื เกยีวโตนอ้ย ม ีวัด ศาลเจา้ สะพาน ตลาดเชา้ทีค่กึคักเต็มไปดว้ยผูค้น ตัวเมอืง

สวยสะอาด ทันสมยั และมสีภาพธรรมชาตอินัอดุมสมบรูณ์ ถา่ยรปูดา้นนอก อำคำรทำคำยำมำ่จนิยะ 

(คำ่เขำ้มคีำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่เตมิทำ่นละ 430 เยน) อดตีท าหนา้ทีเ่ป็นส านักงานรัฐบาลทอ้งถิน่ประจ า

ภมูภิาคฮดิะ ในสมัยการปกครองของโชกนุโทคุงาวะในปี 1692 จนกระทั่งปี 1969 จนถงึปัจจุบันเปิด

เป็นพพิธิภณัฑใ์หป้ระชาชนเขา้ชมหอ้งเสีอ่ทาทามทิีไ่ดรั้บการบ ารุงรักษาเป็นอยา่งด ีปัจจุบันใชเ้ป็นที่

จัดแสดงขา้วของและเอกสารทางการของขนุนางศักดนิา แผนทีภ่มูภิาคฮดิะ และประวัตศิาสตรแ์ผน

เมอืง เป็นตน้  

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (6) 

จากนัน้น าทา่นสู ่หมูบ่ำ้นมรดกโลก ชริำคำวำโกะ (SHIRAKAWAKO) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 

ชัว่โมง) เมอืงทีเ่ป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศญีปุ่่ น เป็นหมูบ่า้นชาวนาทีม่รีูปร่างแปลกตา

ตดิอันดับ The most beautiful village in Japan และเป็นเมอืงมรดกโลกทีม่ชี ือ่เสยีงแห่งหนึง่ 

ไฮไลท!์! หมู่บา้นแบบกัชโชสคึุร ิเป็นบา้นชาวนาโบราณทีม่อีายุมากกว่า 250 ปี ค ำวำ่ กชัโช  มี

ควำมหมำยวำ่ พนมมอื ซึง่เป็นการบง่บอกถงึลักษณะ รูปแบบของบา้นทีม่หีลังคามงุดว้ยฟางขา้วที่

ท ามมุชนัถงึ 60 องศา คลา้ยสองมอืทีป่ระนมเขา้หากนั ตัวบา้นมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร กวา้ง 10 

เมตร ทัง้หลังถกูสรา้งขึน้โดยไมใ่ชต้ะป ูตอ่มา ในปี 1995 องคก์รยเูนสโกขึน้ทะเบยีนใหช้ริำคำวำ

โกะเป็นมรดกโลก  น าทา่นสู ่นำโกยำ่ (NAGOYA) เป็นตัวเมอืงของ จงัหวดัไอจ ิมปีระชากรอาศัย

อยูม่ากกวา่ 2 ลา้นคน เป็นเมอืงศนูยร์วมการคา้และการคมนาคมทีส่ าคัญแห่งหนึง่ของญีปุ่่ น (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) 

ค ำ่         อสิระรบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ตำมอธัยำศยั 

ทีพ่กั   TOYOKO INN NAGOYA MEIEKI MINAMI หรอืเทยีบเทำ่ระดบัเดยีวกนั 
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จากนัน้อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิง ยำ่นซำคำเอะ (Sakae) เป็นยา่นธุรกจิการคา้ มหีา้งสรรพสนิคา้มัตสซึา

คายะ หรอื เมอืงใตด้นิ (Central Park) ทีเ่ต็มไปดว้ยรา้นต่างๆ เชน่ รา้นเสือ้ผา้แฟชัน่, รา้นของใช ้

กระจกุกระจกิ, รา้นซาลอนความงาม เป็นตน้ ทีน่ีก่นิบรเิวณตัง้แต่สถานีซาคาเอะไปจนถงึสถานีฮซิายะ

โอโดร ิ
 

วนัทีห่ำ้  เมอืงเกยีวโต - ศำลเจำ้เฮอนั – กำรเรยีนพธิชีงชำญีปุ่่ น – วดัคนิคะคจุ ิ– ศำลเจำ้ฟูชมิ ิอนิำร ิ

- เมอืงโอซำกำ้ - ชอ้ปป้ืงชนิไซบำช ิ

   เชำ้  รบัประทำนอำหำร  เชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (7) 

น าทา่นเดนิทางสู ่เกยีวโต (KYOTO) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) ซึง่เคยเป็นเมอืงหลวงของ

ประเทศญีปุ่่ นมายาวนานทีส่ดุ คอืตัง้แต่ปีค.ศ. 794 จนถงึ 1868 ร่วมๆ 1,100 ปีเลยทเีดยีว เกยีวโตจงึ

เป็นเมืองส าคัญที่เต็มไปดว้ยประวัตศิาสตร์และวัฒนธรรมของญี่ปุ่ นดว้ย น าท่านสู่ ศำลเจำ้เฮอนั 

(HEIAN SHRINE) ศาลเจา้แหง่นีนั้น้ถกูสรา้งขึน้เพือ่ใหร้ะลกึถงึจักรพรรดคิามมแุละจักรพรรดิโ์คเมอ ิผู ้

ทีม่คีวามส าคัญต่อเมอืงเกยีวโตอยา่งมาก เนื่องจากเป็นจักรพรรดอิงคแ์รกและองคส์ดุทา้ยของเกยีว

โต โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมในยคุเฮอัน โดยเฉพาะเสาและประคูโทรอิยิักษ์สแีดงทีต่ัง้อยูด่า้นหนา้

ของวัด มสีแีดงสดใสมองเห็นมาแตไ่กล ไฮไลท!์!! จากนัน้สมัผัสวัฒนธรรมดัง้เดมิของชาวญีปุ่่ น น่ันก็

คอื กำรเรยีนพธิชีงชำญีปุ่่ น (SADO) โดยการชงชาตามแบบญีปุ่่ นนัน้ มขีัน้ตอนมากมาย เริม่ตัง้แต่

การชงชา การรับชา และการดืม่ชา ทกุขัน้ตอนนัน้ลว้นมพีธิ ีรายละเอยีดทีบ่รรจงและสวยงามเป็นอยา่ง

มาก พธิชีงชานี ้ไมใ่ชแ่ครั่บชมอยา่งเดยีว ยงัเปิดโอกาสใหท้า่นไดม้สีว่นรว่มในพธิกีารชงชานีอ้กีดว้ย  

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (8)  

เดนิทางสู ่ปรำสำททอง วดัคนิคะคจุ ิKINKAKUJI เดมิสรา้งขึน้เพือ่ใชเ้ป็นบา้นพักของทา่นโชกนุอา

ชกิากา้ โยชมิสิแุละทา่นมคีวามตัง้ใจยกบา้นพักแหง่นีใ้หเ้ป็นวัดนกิายเซนภายหลังจากทีท่่านเสยีชวีติ 

คนไทยนยิมเรยีกกนัวา่ วัดทอง เนือ่งจากทีว่ัดนีจ้ะมอีาคารหลักเป็นสทีองเกอืบทัง้หลังตัง้โดดเด่นอยู่

กลางน ้า ท าใหเ้กดิเป็นเงาสะทอ้นกบัพืน้น ้าเบือ้งหนา้ จนเกดิเป็นภาพทีส่วยงามเป็นอกีสญัลักษณ์หนึง่

ของเมอืงเกยีวโต จากนัน้สู ่ศำลเจำ้เทพเจำ้จ ิง้จอกอนิำร ิ(FUSHIMI INARI SHRINE) (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 30 นาท)ี หรอืทีค่นไทยชอบเรยีกกันว่าศำลเจำ้แดง เป็นศาลเจา้ชนิโต มชีือ่เสยีง

โดง่ดังจาก ประตโูทรอิ ิ(Torii Gate) หรอืเสาสแีดงทีเ่รยีงตัวกนัจ านวนหลายหมืน่ตน้จนเป็นทางเดนิ

ไดท้ั่วทัง้ภเูขาอนิาร ิทีผู่ค้นเชือ่กันว่าเป็นภเูขาศักดิส์ทิธ ์โดยเทพอนิารจิะเป็นตัวแทนของความอดุม

สมบรูณ์ การเก็บเกีย่วขา้ว รวมไปถงึพชืผลไรน่าตา่งๆ และมกัจะมจีิง้จอกเป็นสัตวค์ู่กายจงึสามารถพบ

เห็นรูปปั้นจิง้จอกมากมายดว้ยเชน่กัน จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงโอซำกำ้ (OSAKA) เป็นเมอืงทีม่ขีนาด

เศรษฐกจิใหญ่เป็นอันดับ 2 และมปีระชากรมากเป็นอันดับ 3 ของประเทศญีปุ่่ น และยังเป็นเมอืงที่

ใหญท่ีส่ดุในสามนครเคฮนัชงิ ตัง้อยูใ่นภมูภิาคคันไซบนเกาะฮนช ูเป็นหนึง่ในไมก่ีเ่มอืงทีม่สีถานะเป็น

นครโดยขอ้บัญญัตรัิฐบาลญีปุ่่ น น าท่านชอ้ปป้ิงกันต่อย่าน ชนิไซบำช ิ(SHINSAIBASHI) บรเิวณ

แหล่งชอ้ปป้ิงแห่งนี้มีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลีก รา้นแฟรนไชส์ รา้น

เครือ่งส าอางค ์รา้นรองเทา้ กระเป๋านาฬกิา รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเสือ้ผา้สตรทีแบรนด์

ทัง้ญีปุ่่ นและต่างประเทศ เชน่ Zara H&M Beans ABC Mart เป็นตน้ เรยีกว่ามทีุกอยา่งทีต่อ้งการ

รวมกนัอยูบ่รเิวณนี ้

ค ำ่         อสิระรบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ตำมอธัยำศยั 

ทีพ่กั  OYO HOTEL REBORN หรอืเทยีบเทำ่ระดบัเดยีวกนั 
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วนัทีห่ก ปรำสำทโอซำกำ้ (ดำ้นนอก) – เอ็กซโ์ป ซติ ี ้- หำ้งออิอน – สนำมบนิคนัไซ เมอืงโอซำกำ้ – 

สนำมบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ 

 เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (9) 

 น าท่านชอ้ปป้ิงกันต่อ ณ เอ็กซโ์ปซติี ้EXPO CITY  (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี ศูนยร์วม

ความบนัเทงิทีย่ ิง่ใหญ่ทีส่ดุแห่งหนึง่ของประเทศญีปุ่่ น เอ็กซโ์ปซติีเ้ป็นสว่นหนึง่ของสวนสาธารณะที่

สรา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึงานเวลิดเ์อ็กซโ์ป ทีจ่ัดขึน้เมือ่ปี 1970 ตัง้อยู่ในเมอืงซอุติะ จังหวัดโอซากา้ มี

เนื้อทีท่ัง้หมดราว ๆ 172,000 ตารางเมตร ภายในพืน้ทีแ่ห่งนี้มแีหล่งความบันเทงิมากมาย ภำยใต้

คอนเซ็ปต ์fusing the enjoyment of playing, learning, and discovering อสิระใหท้่าน

เพลดิเพลนิกบักจิกรรมตา่งๆ ทัง้ชอ้ปป้ิง กนิขา้ว หรอืแมแ้ตถ่า่ยรปูไดต้ามอธัยาศัย 

เอ็กซโ์ปซติี ้ไดแ้บง่ออกเป็น โซนใหญ่ๆ  ดว้ยกนั ดงันี ้

1. NIFREL พพิธิภณัฑส์ตัวน์ ำ้ จัดแสดงสัตวต์่าง ๆ ในรูปแบบการน าเสนองานศลิปะ และยังให ้

นักทอ่งเทีย่วไดส้มัผัสกบัสตัวอ์ยา่งใกลช้ดิ 

2. Osaka English Village ชุมชนส าหรับคนรักภาษาอังกฤษ เปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้รียนรู ้

ภาษาองักฤษในรปูแบบทีไ่มซ่ ้าใคร ทา่มกลางบรรยากาศของเมอืงตา่ง ๆ จากทั่วทัง้อเมรกิา 

3. Pokemon Expogym สวนสนุกของโปเกมอนแหง่แรกในญีปุ่่ น ทีจ่ะท าใหค้ณุหลงใหลและผจญภยั

ไปกบัการต์นูตัวโปรด 

4. Orbi สถานทีแ่หง่การเรยีนรูธ้รรมชาต ิ

5. Entertainmentfield สวนสนุกภายใตค้อนเซ็ปต ์Shaun the Sheep ซึง่เป็นภาพยนตรก์ารต์ูนอัน

โดง่ดัง 

6. Cinemas Osaka EXPO CITY โรงภาพยนตรข์นาดใหญท่ีส่ดุในภมูภิาคคันไซ  

7. Entertainment Field สวนสนุกรปูแบบใหมภ่ายใตแ้นวคดิของการต์ูนดัง Shaun the Sheep เด็กๆ

จะไดส้นุกสนานในแบบฟารม์เลีย้งแกะในทุ่งกวา้ง ทัง้ว ิง่เล่นกับตัวการต์ูนแกะ Shaun และหอ้ยโหน

ชงิชา้เถาวัลยแ์บบทารซ์าน  

8. LaLaport EXPO CITY ศนูยก์ารคา้ทีร่วมสนิคา้ทกุอยา่งทกุประเภททัง้ของญีปุ่่ นและจากนานาชาติ

ทั่วโลก ไม่เพยีงแต่แบรนดเ์นมชือ่ดังราคาหรู แต่ยังมทีัง้รา้น 100 เยนอย่าง Daiso, รา้น 3coin ที่

สนิคา้ทกุอยา่งราคา 300 เยน 

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (10) 

จากนัน้น าท่าน เดนิทางสู่ ปรำสำทโอซำกำ้ (OSAKA CASTLE) (ดำ้นนอก) (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 30 นาท)ี เป็นหนึง่ในแลนดม์ารค์ส าคัญของเมอืงโอซากา้ หอคอยปราสาทจะมอียูด่ว้ยกัน

ทัง้หมด 8 ชัน้ ตัวปราสาทถกูลอ้มรอบดว้ยก าแพงหนิคอนกรตี, คนู ้า และสวนนชิโินมารซุ ึง่อยูท่างป้อม

ตะวักตก ในชว่งกลางเดอืนมนีาคมถงึตน้เดอืนเมษายน ถอืเป็นจุดชมซากุระ ยอดนยิมอกีจุดนงึของ

เมอืงโอซากา้ เพราะบรเิวณรอบๆ ปราสาท ปลูกตน้ซากุระมากกว่ารอ้ยตน้  น าท่านอสิระชอ้ปป้ิง 

หำ้งออิอน (AEON MALL RINKU ENNAN) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 นาท)ี อยูไ่ม่ไกลจาก

สนามบนิคันไซ จากจดุนีส้ามารถมองเห็นทวิทศันข์องอา่วโอซากา้ ภายในประกอบดว้ย รา้นอาหาร 43 

รา้นและรา้นสนิคา้แบรนเนมดต์่างๆ อกีกว่า 86 รา้น อสิระใหท้่านเลอืกซือ้ของฝาก ของทีร่ะลกึตาม

อธัยาศัยจากนัน้ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่สนำมบนิคนัไซ เมอืงโอซำกำ้ 

17.35 น.   ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสำยกำรบนิไทย THAI AIRWAYS เทีย่วบนิที ่TG673 
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 (บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง) 

21.25 น.     เดนิทางถงึ สนำมบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

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

ส ำหรบัลกูคำ้ทำ่นทีไ่มเ่อำต ัว๋เครือ่งบนิ  หกัคำ่ต ัว๋ออก 10,000 บำท จำกรำคำทวัร ์

 
 

*ทำ่นใดมไีฟลท์บนิภำยในประเทศตอ่ รบกวนจองเป็นสำยกำรบนิไทยหรอืไทยสมำยดเ์ทำ่น ัน้*  

** ท ัง้นีห้ำกสำยกำรบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเทีย่วบนิลำ่ชำ้ ทำงบรษิทัจะรบัผดิชอบชดเชยคำ่เสยีหำยเฉพำะ
สำยกำรบนิภำยในประเทศทีเ่ป็นสำยกำรบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังำนขำย

ลว่งหนำ้กอ่นท ำกำรซือ้ต ัว๋ภำยในประเทศทกุคร ัง้  เพือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:   

รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมิ

ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 

10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาพ

การจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆ เป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการ

เดนิทาง 
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อตัรำคำ่บรกิำรรวม : 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม : 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ื่นวซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับการยืน่

รอ้งขอวซีา่ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระที่มีน ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คำ่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บำท/ทำ่น/ทรปิ, คำ่ทปิหวัหนำ้ทวัรแ์ลว้แตค่วำมพงึพอใจของทำ่น 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
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เดนิทำงขึน้ต ำ่ 34 ท่ำน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีทีจ่ะช าระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้  
 

เงือ่นไขกำรจอง และ กำรช ำระเงนิ  : 

 มดัจ ำทำ่นละ 20,000 บำท ภายหลังจากทีท่่านสง่เอกสารการจอง 24 ชั่วโมง  กรณีลูกคา้ท าการจองกอ่นวัน

เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หำกไมช่ ำระมดัจ ำตำมทีก่ ำหนด ขออนุญำตตดัทีน่ ัง่ใหล้กูคำ้ทำ่นอืน่ท ีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ด ้

ระบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หำกช ำระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส ำเนำกำรโอนเงนิ พรอ้มระบชุือ่พนกังำนขำยมำทำงแฟกซ ์

 สง่รำยชือ่ส ำรองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทำงตอ้งสง่ส ำเนำหนงัสอืเดนิทำง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนั

วำ่ตอ้งกำรเดนิทำงทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบำ้ง, เบอรโ์ทร // [หำกไมส่ง่ส ำเนำหนงัสอื

เดนิทำง (Passport) มำให ้ทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่ำเสยีหำยอนัเกดิจำกควำม

ผดิพลำดจำกกำรสะกดชือ่-นำมสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นกำรจองต ัว๋เคร ือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่ง

ต ่า 2 หนา้หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 
 

เงือ่นไขยกเลกิกำรจอง : 

 ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 30 วนั ไดเ้งนิคนืท ัง้หมด 

 ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 29-15 วนั ไดเ้งนิคนื 70 เปอรเ์ซ็นของคำ่ทวัรท์ ัง้หมด 

 ยกเลกิหลงั 14 วนั ไมไ่ดค้ำ่ทวัรค์นื  

 กรุป๊ท ีเ่ดนิทำงชว่งวนัหยดุหรอืเทศกำลทีต่อ้งกำรนัตมีดัจ ำกบัสำยกำรบนิ หรอืกรุป๊ท ีม่กีำรกำรนัตคีำ่มดัจ ำ

ทีพ่กัโดยตรง หรอืโดยกำรผ่ำนตวัแทนในประเทศหรอืต่ำงประเทศและไม่อำจขอคนืเงนิได ้รวมถงึ

เทีย่วบนิ พเิศษเชน่ EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธิ ์ไมม่กีำรคนืเงนิทกุกรณี ท ัง้มดั

จ ำ หรอืคำ่ทวัรท์ ัง้หมด เนือ่งจำกคำ่ต ัว๋เป็นกำรเหมำจำ่ยในเทีย่วบนิน ัน้ๆ 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ เรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ : 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่น
จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสาย
การบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และได ้

ด าเนนิการออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตั๋ว REFUND ได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการ
บนิเทา่นัน้  

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ เรือ่งโรงแรมทีพ่กั :  

 เนือ่งจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) 
และหอ้งคู ่(Twin / Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกนั 

 กรณีมงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มาก และหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ 
ขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งสมัภำระ และคำ่พนกังำนยกกระเป๋ำ (Porter) : 

 ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 30 กโิลกรัม และการเรยีก
ค่าระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิทีท่่านไมอ่าจปฏเิสธได ้(ท่านตอ้งช าระในส่วนทีโ่ดนเรยีกเก็บ
เพิม่) 

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม และมี
ความกวา้ง+ยาว+สงู ไมเ่กนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25 เซนตเิมตร (9.75 นิว้) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิว้) x 46 
เซนตเิมตร (18 นิว้)  
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 กรณีทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับภาระส่วนของค่าใชจ้่ายที่

สมัภาระน ้าหนักเกนิ (ทา่นตอ้งช าระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

 ทางบรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสารทกุกรณี 

หมำยเหต.ุ. (ส ำคญัมำก!!! ผูโ้ดยสำรควรรบัทรำบ  กอ่นกำรเดนิทำง) 

1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรม ที่พัก 
การจราจร เหตุการณ์ทางการเมอืง การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล อบุัตเิหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาต
ภยั อคัคภียั หรอืไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุดๆ ก็ตาม (ซึง่เป็นเหตกุารณ์ทีน่อกเหนอืการควบคมุจากทางบรษัิททัวรฯ์) 
โดยทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภยัของลกูคา้เป็นส าคัญ 

2. หากท่านยกเลกิทัวร ์เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิ
วาตภัย อัคคภีัย ทัง้ๆ ที่สายการบนิ หรอืในส่วนของการบรกิารทางประเทศทีท่่านเดนิทางท่องเทีย่ว ยังคง
ใหบ้รกิารอยูเ่ป็นปกต ิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

3. หากในวันเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิใ์นการไมค่นืคา่ใชจ้า่ย เนือ่งจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยไปลว่งหนา้แลว้ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น ในกรณีดังนี ้

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนือ่งจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยีดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีท่างกองตรวจคน
เขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 

 กรณีทีส่ถานทตูงดออกวซีา่ อนัสบืเนือ่งมาจากตัวผูโ้ดยสารเอง 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้ับชาวต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้วที่

พ านักอยูใ่นประเทศไทย 

จำกมำตรกำรยกเวน้วซีำ่เขำ้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ ำนกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15วนั 

ไมว่ำ่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่กำรทอ่งเทีย่ว เยีย่มญำต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสำรในข ัน้ตอนกำรตรวจเขำ้เมอืง 

เพือ่ยนืยนักำรมคีณุสมบตักิำรเขำ้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันว่าทา่นสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด 

บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิำรเขำ้ประเทศญีปุ่่ น (ส ำหรบักรณีกำรเขำ้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมำตรกำรยกเวน้วซีำ่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ

ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 

หมำยเหต ุ: กรุณำอำ่นศกึษำรำยละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท ำกำรจอง เพือ่ควำมถกูตอ้งและควำมเขำ้ใจ

ตรงกนัระหวำ่งทำ่นลกูคำ้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นกำรเดนิทำงหรอืปรบัรำคำคำ่บรกิำรขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทำ่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ
งาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
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8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอด

บหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ
ไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุำแจง้บรษิทัฯ อยำ่งนอ้ย 7 วนักอ่นกำร
เดนิทำง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

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

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลา
ในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา 
ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่6 ของการเดนิทาง รวมจ ำนวน 5 
ขวด 

15. การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจ
เพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวัน
เดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
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