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โดยสายการบนิแอรเ์อซยีเอ็กซ ์(XJ) 

ไฮไลท!์! ชมซากรุะ รอบคคูลอง แหง่เมอืงโอฮาจมินั  

พเิศษ!! ชมซากรุะ รอบปราสาทโอซากา้ 

เยอืนหมูบ่า้นมรดกโลก ชริาคาวาโกะ  

สมัผสัเมอืงเกา่ลติเต ิล้เกยีวโต ณ เมอืงทาคายามา่ 

เทีย่วเมอืงเกยีวโต พรอ้มกบัเรยีนรูว้ฒันธรรมการชงชา แบบญีปุ่่ น  

ชมปราสาททองคนิคะคจุ ิสกัการะสิง่ศกัดิส์ทิธ ิ ์ณ วดัเฮอนั 

ป่าไผ ่อาราชยิามา่ พรอ้มชมซากรุะ รมิแมน่ า้ ณ สะพานโทเก็ตสเึคยีว  

ชอ้ปป้ิงจใุจ ซาคาเอะ เอ็กซโ์ปซติี ้ พรอ้มฟรเีดยห์นึง่วนัเต็ม ส าหรบัสายชอ้ปป้ิง  

หรอื สายสวนสนกุ ทีม่เีวลาท ัง้วนั ณ Universal Studio Japan 

FREE WIFI ON BUS มนี า้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

+สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ัง้+ 
** ปล. ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,500 บาท/ทรปิ** 

ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / เด็กอายตุ า่กวา่ 2 ปี (Infant) ราคา 7,900 บาท/ทา่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว อณุหภมู ิ  

16-21 มนีาคม 2563 24,888.- 8,900.- 10°C - 18°C  

17-22 มนีาคม 2563 24,888.- 8,900.- 10°C - 18°C  

18-23 มนีาคม 2563 24,888.- 8,900.- 10°C - 18°C  

19-24 มนีาคม 2563 26,888.- 8,900.- 10°C - 18°C  

21-26 มนีาคม 2563 26,888.- 8,900.- 10°C - 18°C  

22-27 มนีาคม 2563 26,888.- 8,900.- 13°C - 20°C  

23-28 มนีาคม 2563 26,888.- 8,900.- 13°C - 20°C  

24-29 มนีาคม 2563 26,888.- 8,900.- 13°C - 20°C  

29 มนีาคม-03 เมษายน 2563 26,888.- 8,900.- 14°C - 22°C  

30 มนีาคม-04 เมษายน 2563 26,888.- 8,900.- 14°C - 22°C  

04-09 เมษายน 2563 29,888.- 8,900.- 14°C - 22°C  

05-10 เมษายน 2563 29,888.- 8,900.- 14°C - 22°C  

06-11 เมษายน 2563 28,888.- 8,900.- 14°C - 22°C  

07-12 เมษายน 2563 28,888.- 8,900.- 14°C - 22°C  

11-16 เมษายน 2563 (วนัสงกรานต)์ 38,888.- 8,900.- 15°C - 23°C  

12-17 เมษายน 2563 (วนัสงกรานต)์ 38,888.- 8,900.- 15°C - 23°C  

13-18 เมษายน 2563 (วนัสงกรานต)์ 38,888.- 8,900.- 15°C - 23°C  
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วนัแรก      กรงุเทพ   สนามบนิดอนเมอืง  

22.30 น. พรอ้มกนัที ่สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร ์สาย

การบนิ AIR ASIA X เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการ

เชค็อนิ 

 

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

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ั่ง จดัทีน่ั่งแบบ 3-3-3  

(น ้าหนักกระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น ้าหนักเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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วนัทีส่อง   สนามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น – ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก) - เมอืงโอมฮิาจมินั - เมอืงนาโก

ยา่ - ชอ้ปป้ิงซาคาเอะ 

01.15 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงคันไซ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ612 

08.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร 

เรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพื่อความ

สะดวกในการนัดหมายเวลา) ***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นญุาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก 

เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั  

จากนัน้เดนิทางสู่เมอืงโอซากา้ (Osaka) เป็นเมืองที่มขีนาดเศรษฐกจิใหญ่เป็นอันดับ 2 และมี

ประชากรมากเป็นอันดับ 3 ของประเทศญีปุ่่ น และยังเป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุในสามนครเคฮันชงิ ตัง้อยู่

ในภมูภิาคคันไซบนเกาะฮนช ูเป็นหนึง่ในไมก่ีเ่มอืงทีม่สีถานะเป็นนครโดยขอ้บัญญัตรัิฐบาลญีปุ่่ น น า

ท่านสู ่ปราสาทโอซากา้ (Osaka Castle) (ดา้นนอก) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 นาท)ี เป็น

หนึง่ในแลนดม์ารค์ส าคัญของเมอืงโอซากา้ หอคอยปราสาทจะมอียูด่ว้ยกนัทัง้หมด 8 ชัน้ ตัวปราสาท

ถกูลอ้มรอบดว้ยก าแพงหนิคอนกรตี, คนู ้า และสวนนชิโินมารซุ ึง่อยูท่างป้อมตะวกัตก ความงดงามของ

ปราสาท ถอืวา่เป็นสญัลักษณ์ของเมอืงโอซากา้ ทีนั่กทอ่งเทีย่วทั่วโลกตา่งใหค้วามสนใจทีจ่ะมาเยอืน

และชมตลอดทัง้ปี 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1)  

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโอมฮิาจมินั (Ohachiman) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) ตัง้อยู่
ทางทศิตะวันออกเฉียงใตข้องทะเลสาบบวิะ เป็นทีรู่จ้ักในฐานะเมอืงแห่งสายน ้าทีเ่ป่ียมไปดว้ยมรดก
ทางประวัตศิาสตร ์นอกจากนีย้งัเป็นทีรู่จ้ักในฐานะเมอืงแหง่การคา้ทีเ่จรญิรุง่เรอืงเมือ่กวา่ 500 ปีทีแ่ลว้ 
ซึง่ในปัจจุบันยังคงมมีรดกทางประวัตศิาสตรห์ลงเหลอืใหไ้ดเ้ห็นกันอยู ่มรีา้นคา้และอาคารเก็บของ
เกา่แกต่ัง้อยูเ่รยีงรายตาม คลองฮาจมินัโบร ิ(Hachiman Bori) ซึง่กจิกรรมทีนั่กท่องเทีย่วนยิม
ทีส่ดุ ส าหรับการมาเยอืนทีแ่ห่งนี้ คอืการล่องเรอืชมเมอืงรอบคูเมอืง น่ันเอง (ราคาทา่นละ 1000-
2000 เยน ตอ่ทา่น ขึน้อยูก่บัระยะทางและประเภทของเรอื) นอกจากนี้ยังเป็นสถานทีถ่่ายท า
ภาพยนตเ์รือ่ง Rurouni Kenshin ภาพยนตท์ีด่ัดแปลงจากการต์ูนมังงะโดย Nobuhiro Watsuki อกี
ดว้ย น าทา่นสู ่เมอืงนาโกยา่ (Nagoya) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.50 ชัว่โมง) เป็นตัวเมอืงของ
จงัหวดัไอจ ิ(Aichi) มีประชากรอาศัยอยู่มากกว่า 2 ลา้นคน เป็นเมืองศูนย์รวมการคา้และการ
คมนาคมทีส่ าคัญแหง่หนึง่ของญีปุ่่ น หลังจากเช็คอนิเรยีบรอ้ยแลว้ จากนัน้อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิง ยา่น
ซาคาเอะ (Sakae Shopping) เป็นยา่นธรุกจิการคา้ มหีา้งสรรพสนิคา้มัตสซึาคายะ หรอื เมอืงใต้
ดนิ (central park) ทีเ่ต็มไปดว้ยรา้นต่างๆ เชน่ รา้นเสือ้ผา้แฟชัน่, รา้นของใชก้ระจุกกระจกิ, รา้น
ซาลอนความงาม เป็นตน้ ทีน่ีก่นิบรเิวณตัง้แตส่ถานซีาคาเอะไปจนถงึสถานีฮซิายะโอโดร ิไดเ้วลาอัน
สมควรน าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก 

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  TOYOKO INN NAGOYA MINAMI EKIMAE  หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

***หมายเหต ุ การผลบิานของซากุระในแตล่ะปีน ัน้ ท ัง้นีข้ ึน้อยู่กบัสภาพอากาศในแตล่ะปี และเนือ่งจาก

ปญัหาภาวะโลกรอ้น ท าใหอุ้ณหภูมโิลกสูงขึน้เรือ่ยๆ สง่ผลใหก้ารพยากรณ์การผลบิานของ

ซากุระ อาจคลาดเคลือ่นไป >> ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ ไม่การนัต ีว่าในแตล่ะช่วงการ
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เดนิทางทีลู่กคา้มาเยอืน ทา่นจะไดส้มัผสักบัความงามซากุระบานหรอืไม ่อยา่งไรก็ตามคุณ

ลกูคา้จะไดอ้ ิม่เอมกบับรรยากาศและเพลดิเพลนิกบัเสนห่ข์องสถานทีท่อ่งเทีย่วในทีน่ ัน้ๆ  

วนัทีส่าม เมอืงนาโกยา่ – เมอืงทาคายามา่ – ซนัมาชซูิจ ิ- อาคารทาคายามา่ (ดา้นนอก) – หมูบ่า้น

มรดกโลกชริาคาวาโกะ  – เมอืงนาโกยา่ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2)  

เดนิทางสู ่ทาคายามา่ (Takayama) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เมอืงเกา่แกอ่ยูใ่นหุบ

เขาลอ้มรอบดว้ยเทอืกเขาเจแปนแอลป์  เยอืน ซนัมาชซูิจ ิ(Sanmashi Suji) หมูบ่า้นอนุรักษ์ ที่

ถูกขนานนามไวว้่าเป็น ลติเต ิล้เกยีวโต หรอื เกยีวโตนอ้ย เป็นเมอืงเก่าแก่ที่ยังคงอนุรักษ์ไวซ้ ึง่

อารยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีในอดตีของชาวญีปุ่่ นไดอ้ยา่งสมบูรณ์ บา้นเรอืนสรา้งขึน้ดว้ยไม ้

แบบโบราณ บรรยากาศเกา่แก ่อายเุป็นรอ้ยๆปี ม ีวัด ศาลเจา้ สะพาน ตลาดเชา้ทีค่กึคักเต็มไปดว้ย

ผูค้น ตัวเมอืงสวยสะอาด ทันสมยั และมสีภาพธรรมชาตอิันอดุมสมบรูณ์ น าท่านเดนิเล่น ชม อาคาร

ทาคายามา่จนิยะ (Takayama Jinya) (ชมดา้นนอก ไมร่วมคา่เขา้ จา่ยเพิม่ประมาณ 430 

เยน/ท่าน) ในอดีตท าหนา้ทีเ่ป็นส านักงานรัฐบาลทอ้งถิน่ประจ าภูมภิาคฮดิะ ในสมัยการปกครอง

ของโชกนุโทคงุาวะในปี 1692 จนกระทั่งปี 1969 จนถงึปัจจบุนัเปิดเป็นพพิธิภณัฑใ์หป้ระชาชนเขา้ชม

หอ้งเสีอ่ทาทามทิี่ไดรั้บการบ ารุงรักษาเป็นอย่างดี ปัจจุบันใชเ้ป็นที่จัดแสดงขา้วของและเอกสาร

ทางการของขนุนางศักดนิา แผนทีภ่มูภิาคฮดิะ และประวัตศิาสตรแ์ผนเมอืง เป็นตน้ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

ท่านสู ่หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ (Shirakawago) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.25 ชัว่โมง) เมอืงที่

เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศญีปุ่่ น เป็นหมูบ่า้นชาวนาทีม่รีูปร่างแปลกตาตดิอันดับ The 

most beautiful village in Japan และเป็นเมอืงมรดกโลกทีม่ชี ือ่เสยีงแห่งหนึง่ HILIGHT!!! 

หมูบ่า้นแบบกัชโชสคึุร ิเป็นบา้นชาวนาโบราณทีม่อีายมุากกว่า 250 ปี ค าว่า กชัโช มคีวามหมายว่า 

พนมมอื ซึง่เป็นการบง่บอกถงึลักษณะ รูปแบบของบา้นทีม่หีลังคามงุดว้ยฟางขา้วทีท่ ามมุชนัถงึ 60 

องศา คลา้ยสองมอืทีป่ระนมเขา้หากัน ตัวบา้นมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร กวา้ง 10 เมตร ทัง้หลัง

ถกูสรา้งขึน้โดยไมใ่ชต้ะป ูตอ่มาในปี 1995 องคก์ารยเูนสโกขึน้ทะเบยีนใหช้ริาคาวาโกะเป็นมรดกโลก 

เดนิทางกลับ เมอืงนาโกยา่ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.45 ชัว่โมง) 

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

พกัที ่  TOYOKO INN NAGOYA MINAMI EKIMAE  เทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
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วนัทีส่ ี ่ เมอืงนาโกยา่ - เมอืงเกยีวโต – วดัคโิยะมซุิ – ศาลเจา้เฮอนั - สมัผสัประสบการณ์ ชงชาแบบ

ญีปุ่่ น - วดัคนิคะคจุ ิ– เมอืงโอซากา้ - เอ็กซโ์ปซติี ้ 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4)  

 จากนั้นเดินทางสู่ เมืองเกียวโต อดีตเมืองหลวงเก่าของประเทศญี่ปุ่ น เมืองที่เต็มไปดว้ย

ประวัตศิาสตร ์วัฒนธรรมยคุสมัยเอโดะ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เดนิทางสู ่วดัคโิยะมซุิ 

(Kiyomizu Dera) หรือ วัดน ้าใส เป็นวัดทีด่ังทีสุ่ดในญี่ปุ่ น เนื่องจากการทีว่ัดมสีถาปัตยกรรม

โบราณที่งดงามชวนตะลงึจนยูเนสโกไดบ้ันทกึใหว้ัดแห่งนี้ข ึน้เป็นมรดกโลก (UNESCO world 

heritage sites) วัดแห่งนี้นัน้ไดถู้กสรา้งขึน้ปี ค.ศ. 780 แลว้ไดม้นี ้าทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาตจิาก

น ้าตกโอโตวะ (Otowa Waterfall) ไหลผ่านตัววัด ไฮไลท!์!! อาคารไมข้นาดใหญ่ ทีส่รา้งโดยไมม่ี

การใชต้ะปใูดๆทัง้สิน้ ถอืว่าเป็นภมูปัิญญาของคนโบราณ เสาของอาคารมคีวามสูงถงึ 13 เมตรจาก

พืน้ดนิ และโถงอาคารถูกสรา้งใหย้ืน่ออกไปภายนอกท าใหบ้รเิวณนี้เป็นจุดชมววิทีส่วยงาม มองเห็น

เมอืงเกยีวโตในฤดตูา่งๆ และเป็นจดุชมซากรุะและชมใบไมแ้ดงทีข่ ึน้ชือ่ของเกยีวโตอกีดว้ย 

เทีย่ง         รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) บรกิารทา่นดว้ยเมน ูชาบแูสนอรอ่ย 

น าทา่นสู ่ศาลเจา้เฮอนั (Heian Shrine) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 นาท)ี ศาลเจา้แห่งนี้นัน้ถูก

สรา้งขึน้เพือ่ใหร้ะลกึถงึจักรพรรดคิามมุและจักรพรรดิโ์คเมอ ิผูท้ีม่คีวามส าคัญต่อเมอืงเกยีวโตอยา่ง

มาก เนือ่งจากเป็นจักรพรรดอิงคแ์รกและองคส์ดุทา้ยของเกยีวโต โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมในยคุเฮ

อนั โดยเฉพาะเสาและประคโูทรอิยิกัษ์สแีดงทีต่ัง้อยูด่า้นหนา้ของวัด มสีแีดงสดใสมองเห็นมาแต่ไกล

จากนัน้สมัผัสวัฒนธรรมดัง้เดมิของชาวญีปุ่่ น น่ันก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น (Sado) โดยการชง

ชาตามแบบญีปุ่่ นนัน้ มขีัน้ตอนมากมาย เริม่ตัง้แต่การชงชา การรับชา และการดืม่ชา ทุกขัน้ตอนนัน้

ลว้นมพีธิ ีรายละเอยีดทีบ่รรจงและสวยงามเป็นอยา่งมาก พธิชีงชานี ้ไมใ่ชแ่ครั่บชมอยา่งเดยีว ยังเปิด

โอกาสใหท้่านไดม้สีว่นร่วมในพธิกีารชงชานี้อกีดว้ย เดนิทางสู ่เมอืงนาโกยา่ เป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุ

ในภาคชบู ุและมปีระชากรมากเป็นอันดับ 4 ของประเทศญีปุ่่ น ตัง้อยูบ่นชายฝ่ังมหาสมุทรแปซฟิิกบน

เกาะฮนช ูเป็นเมอืงเอกของจังหวัดไอจแิละเป็นหนึง่ในเมอืงท่าหลักของญีปุ่่ น ปัจจุบันจัดเป็นเมอืง

เศรษฐกจิส าคัญ เป็นเมอืงอตุสาหกรรม โดยมฐีานการผลติรถยนต,์ ยานอวกาศ, เครือ่งจักร, เซรามกิ 

ฯลฯ  นอกจากนีย้งัมแีหลง่ทอ่งเทีย่วทีม่เีสน่หด์งึดูดใจใหท้่านมาเทีย่วชมอยา่งต่อเนื่องตลอดทัง้ปีน า

ท่านสู่ วดัคนิคะคุจ ิ(Kinkakuji) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี เดมิสรา้งขึน้เพือ่ใชเ้ป็น

บา้นพักของท่านโชกุนอาชกิากา้ โยชมิสิุและท่านมคีวามตัง้ใจยกบา้นพักแห่งนี้ใหเ้ป็นวัดนกิายเซน

ภายหลังจากทีท่่านเสยีชวีติ คนไทยนยิมเรยีกกันว่า วดัทอง เนื่องจากทีว่ัดนี้จะมอีาคารหลักเป็นสี

ทองเกอืบทัง้หลังตัง้โดดเดน่อยูก่ลางน ้า ท าใหเ้กดิเป็นเงาสะทอ้นกบัพืน้น ้าเบือ้งหนา้ จนเกดิเป็นภาพ

ทีส่วยงามเป็นอกีสญัลักษณ์หนึง่ของเมอืงเกยีวโต จากนัน้ น าท่านชอ้ปป้ิง ณ เอ็กซ์โปซิตี ้(Expo 

City) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.10 ชัว่โมง) ทีเ่ทีย่วแห่งใหมใ่นโอซากา้ ศูนยร์วมความบันเทงิที่

ย ิง่ใหญ่ทีสุ่ดแห่งหนึง่ของประเทศญีปุ่่ น เอ็กซโ์ปซติีเ้ป็นส่วนหนึง่ของสวนสาธารณะทีส่รา้งขึน้เพื่อ

ระลกึถงึงานเวลิดเ์อ็กซโ์ป ทีจ่ัดขึน้เมือ่ปี 1970 ตัง้อยูใ่นเมอืงซอุติะ จังหวัดโอซากา้ มเีนื้อทีท่ัง้หมด

ราว ๆ 172,000 ตารางเมตร ภายในพืน้ทีแ่หง่นีม้แีหลง่ความบนัเทงิมากมาย ภายใตค้อนเซป็ต ์fusing 

the enjoyment of playing, learning, and discovering อสิระใหท้่านเพลดิเพลนิกับกจิกรรมต่างๆ 

ทัง้ชอ้ปป้ิง กนิขา้ว หรอืแมแ้ตถ่า่ยรปูไดต้ามอธัยาศัย 

เอ็กซโ์ปซติี ้ไดแ้บง่ออกเป็น 8 โซนใหญ ่ๆ ดว้ยกนั ดงันี ้

1. NIFREL พพิธิภัณฑส์ัตวน์ ้า จัดแสดงสัตวต์่าง ๆ ในรูปแบบการน าเสนองานศลิปะ และยังให ้

นักทอ่งเทีย่วไดส้มัผัสกบัสตัวอ์ยา่งใกลช้ดิ 
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2. Osaka English Village ชมุชนส าหรับคนรักภาษาอังกฤษ เปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้รยีนรู ้

ภาษาองักฤษในรปูแบบทีไ่มซ่ ้าใคร ทา่มกลางบรรยากาศของเมอืงตา่ง ๆ จากทั่วทัง้อเมรกิา 

3. Pokemon Expo gym สวนสนุกของโปเกมอนแห่งแรกในญีปุ่่ น ทีจ่ะท าใหคุ้ณหลงใหลและ

ผจญภยัไปกบัการต์นูตัวโปรด 

4. Orbi สถานทีแ่หง่การเรยีนรูธ้รรมชาต ิ

5. ANIPO สวนสนุกทีเ่ครือ่งเลน่หลายอยา่งถกูออกแบบใหเ้ด็กๆสามารถเลน่พรอ้มกับพอ่แมไ่ด ้ท าให ้

เด็กๆไมก่ลัวและสนุกสนานรว่มกนัไดท้ัง้ครอบครัว   

6. Cinemas Osaka Expocity โรงภาพยนตรข์นาดใหญท่ีส่ดุในภมูภิาคคันไซ  

7. Entertainment Field สวนสนุกรปูแบบใหมภ่ายใตแ้นวคดิของการต์นูดงั Shaun the Sheep เด็กๆ

จะไดส้นุกสนานในแบบฟารม์เลีย้งแกะในทุง่กวา้ง ทัง้ว ิง่เลน่กับตัวการต์นูแกะ Shaun และหอ้ยโหน

ชงิชา้เถาวัลยแ์บบทารซ์าน  

8. LaLaport EXPO CITY ศูนยก์ารคา้ทีร่วมสนิคา้ทุกอยา่งทุกประเภททัง้ของญีปุ่่ นและจาก

นานาชาตทิั่วโลก ไม่เพยีงแต่แบรนดเ์นมชือ่ดังราคาหรู แต่ยังมทีัง้รา้น 100 เยนอย่าง Daiso, 

รา้น 3coin ทีส่นิคา้ทกุอยา่งราคา 300 เยน จากนัน้น าทา่นเขา้สูโ่รงแรม 

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  UNIVERSAL HOTEL REBORN OSAKA หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีห่า้   อสิระเต็มวนั ชอ้ปป้ิง หรอื ท่องเทีย่วตามสถานทีต่่างๆ หรอืซื้อต ัว๋ USJ ต่างหาก ตาม

อธัยาศยั 

  เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

 หลงัอาหารใหท้่านอสิระท่องเทีย่วตามสถานทีต่่างๆ ภายในเมอืงโอซากา้ โดยมไีกดใ์ห้

ค าแนะน าการเดนิทาง (ไมม่รีถบสับรกิาร) 

แนะน าสถานทีท่อ่งเทีย่วเมอืงโอซากา้และเมอืงรอบๆ  

 ยนูเิวอรซ์ลั สตดูโิอส ์เจแปน (Universal Studios Japan, USJ) เปิดเมือ่เดอืนมนีาคม 

ปี 2001 เป็นสวนสนุกแห่งแรกของยนูเิวอรแ์ซล สตูดโิอ ทีเ่ปิดในเอเชยี ภายในมที ัง้หมด 8 

โซน: Hollywood, New York, San Francisco, Jurassic Park, Lagoon, 

Waterworld, Amity Village และ Universal Wonderland ผูเ้ขา้ชมสามารถ

เพลิดเพลินไปกับเครื่องเล่นต่างๆ ตั ้งแต่เครื่องเล่นส าหรับเด็กๆไปจนถึงรถไฟเหาะที่

หวาดเสยีวสดุๆ นอกจากนี้ยังมหีนัง 3 มติ ิอย่างเชน่ Spiderman, Back to the Future, 

Terminator 2, Jurassic Park และเรือ่งใหมล่่าสดุอยา่ง Harry Potter ภายนอกสวนสนุกนัน้ 

จะม ีUniversal City walk Osaka ซึง่เป็นหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ ทีม่โีรงแรม รา้นคา้ รา้น

อาคารจ านวนมาก รวมทัง้รา้นทีข่ายสนิคา้ของยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ และของทีร่ะลกึของเมอืง

โอซากา้ และใกล ้ๆ กนัก็ยงัมพีพิธิภณัฑท์าโกะยาก ิมรีา้นทาโกะยากชิือ่ดังของโอซากา้มาเปิด

ใหไ้ดล้ิม้ลองรสชาตดิัง้เดมิ ของกนิขึน้ชือ่ของโอซากา้ ทีไ่ดรั้บการโหวตจากชาวเมอืงว่าเป็น

สดุยอดรา้นทาโกะยาก ิรวมกนัมาเปิดอยูท่ีแ่ลว้ พพิธิภณัฑน์ีต้ัง้อยูท่ีช่ัน้ 4 ของหา้งแหง่นี ้ 

 วดัชเิทนโนจ ิ(Shitennoji) หนึง่ในวัดทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดของญีปุ่่ น เชือ่กันว่าเป็นวัดพุทธแห่ง

แรกขอประเทศญีปุ่่ น 

 พพิธิภณัฑส์ตัวท์ะเลโอซากา้ (Osaka Aquarium) หรอืทีเ่รยีกว่า ไคยูคงั Kaiyukan 

ตัง้อยูท่ี ่Tempozan Harbor Village บรเิวณอ่าวโอซากา้ พพิธิภัณฑส์ัตวน์ ้าทีด่ทีีสุ่ดของ

ญีปุ่่ น มสีตัวน์ ้าหลากหลายชนดิทีอ่าศัยอยูใ่นมหาสมทุรแปซฟิิก 
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 ศาลเจา้นมับะยาซากะ (Namba Yasaka Shrine) ศาลเจา้ทีม่ ีหัวของสงิโตขนาดใหญ่

ทีม่คีวามสงูราว 12 เมตร สงิโตทีดู่มพีลังและน่าเกรงขามมดีวงตาเป็นแสงไฟ และมจีมกูเป็น

ล าโพง ชว่งปีใหมแ่ละเทศกาลฤดรูอ้นทีจั่ดขึน้ในเดอืนกรกฎาคมจะจัดแสดงเตน้ร าบรเิวณปาก

สงิโตดว้ย เชือ่กนัวา่ปากสงิโตทีม่ขีนาดใหญจ่ะชว่ยเรยีกโชคลาภและโชคในการแขง่ขัน จงึมี

คนจ านวนมากเดนิทางเพือ่มาสกัการะบชูา 

 หอคอยซอืเท็นคาคุ (Tsutenkaku Tower) ขนานนามว่าเป็นหอไอเฟลแห่งโอซากา้ 

ยา่นรา้นคา้ทีอ่ยู่โดยรอบของหอคอยนี้เรยีกว่า ชนิเซไก (Shinsekai) ไดรั้บมรีา้นอาหาร

ราคากนัเองอยูจ่ านวนมาก และยังเป็นแหล่งรวมของรา้นคุชคิัตส ึ(อาหารเสยีบไมท้อด) เมนู

ขึน้ชือ่ประจ าโอซากา้อกีดว้ย 

 แนะน าแหลง่ชอ้ปป้ิง 

 ตลาดคุโรมง (Kuromon Market) มอีาหารทอ้งถิน่ของโอซากา้และยังมีของกนิ

หลากหลายจ าหน่ายไมว่า่จะเป็นผักผลไมส้ดและอาหารทะเลตา่งๆ 

 โดทงโบร ิหรอืดงโทโบร ิ(Dotonbori) หนึง่ในสถานบันเทงิยามค ่าคืนที่โด่งดังของโอ

ซากา้ เป็นแหลง่รวมรา้นอาหารมากมายทีเ่ปิดใหบ้รกิาร 24 ชัว่โมง 

 อะเมะรคิามรูะ (Amerikamura) เป็นแหลง่แฮงคเ์อา้ของวัยรุน่โอซากา้ คลา้ยกบัยา่นฮารา

จูกขุองโตเกยีว ยา่นนี้ก็จะไดพ้บกับแฟชัน่การแต่งตัวของวัยรุ่น และวัฒนธรรมของชาวญีปุ่่ น 

มบีรรยากาศครึก้ครืน้ ระหวา่งทางมรีา้นกาแฟ เสือ้ผา้ และรา้นขายของต่างๆมากมาย เป็นอกี

ยา่นหนึง่ทีน่่ามาเดนิเลน่ 

 ชอ้ปป้ิงย่าน ชนิไซบาช ิShinsaibashi บรเิวณแหล่งชอ้ปป้ิงแห่งนี้มคีวามยาวประมาณ 

600 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลีก รา้นแฟรนไชส ์รา้นเครือ่งส าอางค์ รา้นรองเทา้ กระเป๋า

นาฬกิา รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเสือ้ผา้สตรทีแบรนดท์ัง้ญีปุ่่ นและตา่งประเทศ เชน่ 

Zara H&M Beans ABC Mart เป็นตน้ เรยีกวา่มทีกุอยา่งทีต่อ้งการรวมกนัอยูบ่รเิวณนี้ 

**อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัและค า่ตามอธัยาศยั** 

ทีพ่กั  UNIVERSAL HOTEL REBORN OSAKA หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวก ั

 

 

วนัทีห่ก สนามบนิคนัไซ –  สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้แบบ Set box (7) 

 **เนือ่งจากไฟลท์บนิออกเดนิทางเช้ามาก ท าใหไ้ม่สามารถรบัประทานอาหารเช้า ณ 

หอ้งอาหารของโรงแรมไดท้นั ขออนุญาตจดัเตรยีมอาหารกลอ่งหรอืคนืเงนิสดคา่อาหารเชา้

ส าหรบัลกูคา้แทน 

09.50 น.   ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ613 

13.50 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

**สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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ส าหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ  หกัคา่ต ัว๋ออก 7,000 บาท จากราคาทวัร ์

 
 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ รบกวนจองเป็นสายการบนิแอรเ์อเซยีเทา่น ัน้*  

** ท ัง้นีห้ากสายการบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเทีย่วบนิลา่ชา้ ทางบรษิทัจะรบัผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายเฉพาะ
สายการบนิภายในประเทศทีเ่ป็นสายการบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังานขาย

ลว่งหนา้กอ่นท าการซือ้ต ัว๋ภายในประเทศทกุคร ัง้  เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตาม

กฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบั

จะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
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อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับการยืน่

รอ้งขอวซีา่ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระที่มีน ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
 

เดนิทางขึน้ต ่า 34 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที่จะช าระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท
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ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้  
 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 15,000 บาท ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 24 ชั่วโมง  กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวัน

เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ด ้

ระบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุ ือ่พนกังานขายมาทางอเีมล ์

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้มยนืยนั

วา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอื

เดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความ

ผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เคร ือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษ

อยา่งต ่า 2 หนา้หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 
 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั ไดเ้งนิคนืท ัง้หมด 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29-15 วนั ไดเ้งนิคนื 70 เปอรเ์ซ็นของคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 ยกเลกิหลงั 14 วนั ไมไ่ดค้า่ทวัรค์นื  

 กรุป๊ท ีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิ หรอืกรุป๊ท ีม่กีารการนัตคีา่มดัจ า

ทีพ่กัโดยตรง หรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึ

เทีย่วบนิ พเิศษเชน่ EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธิ ์ไมม่กีารคนืเงนิทกุกรณี ท ัง้

มดัจ า หรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด เนือ่งจากคา่ต ัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนิน ัน้ๆ 

หมายเหต ุกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่

ระบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืค่าทัวรไ์มว่่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทาง

ไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจ

เรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 
วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้
เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ 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)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ
ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
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หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจ

ตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  

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  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอด
บหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ
ไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการ
เดนิทาง 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 โดยไม่คา่ใชจ้า่ยเพิม่  

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

14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที่ 2 ของการเดนิทาง ถงึวันที่ 3 ของการเดนิทาง รวมจ านวน 3 
ขวด 

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