
 

    

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 

Day Highlight 
Meal Hotel 

*หรือเทยีบเท่า 3 ดาว B L D 

1 กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง    - 

2 
ออกเดินทางสนามบินคนัไซ (โอซาก้า) DMK – KIX XJ612 00.55-08.40  
สนามบินคันไซ โอซาก้า – นารา – วดัโทไดจิ – สวนกวาง - โอซาก้า – 
ปราสาทโอซากา้ - หา้ง Donton Plaza – ชินไซบาชิ 

   

 
FP HOTELS GRAND SOUTH-

NAMBA หรือเทียบเท่า 

3 อิสระท่องเท่ียวตามอธัยาศยั หรือซ้ือบตัรเขา้ USJ (บตัรราคา 3,000 บาท)    
FP HOTELS GRAND SOUTH-

NAMBA หรือเทียบเท่า 

4 
โอซากา้ – เกียวโต - อาราชิยาม่า – ป่าไผ ่- ถ่ายรูปสะพานโทเง็ตสึเคียว – ศาล
เจา้เฮอนั – พิธีชงชา - ศาลเจา้ฟูชิมิ อินาริ – โกเบ – ยา่นโกเบฮาร์เบอร์แลนด ์- 
โอซากา้ 

   

N GATE HOTEL OSAKA หรือ
เทียบเท่า 

5 
โอซาก้า – สนามบินคันไซ สายการบิน THAI AIR ASIA X   KIX-DMK 
XJ613 09.50-13.50 

   
- 

การเดนิทาง : มิถุนายน - กนัยายน 2562 

WONDERFUL JAPAN 
โอซาก้า นารา เกยีวโต โกเบ 

5 วนั 3 คนื 
 ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

15,900.- 



 

    

 
 

วนัแรก      กรุงเทพฯ   สนามบินดอนเมอืง  

21.30 น. พร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานดอนเมือง  ขาออกชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) มีเจา้หนา้ท่ีของ
บริษทัฯคอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและติดแทค็กระเป๋า 

วนัที่สอง   สนามบินคันไซ โอซาก้า – นารา – วัดโทไดจิ – สวนกวาง - โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า - ห้าง Donton Plaza             

– ชินไซบาชิ   

00.55 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบิน  THAI AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ612 

(ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเคร่ือง บนเคร่ืองมีจ าหน่าย/ส่ังซ้ือบนเคร่ืองเท่าน้ัน) 

08.40 น.   เดินทางถึง สนามบินคันไซ โอซาก้า (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 2 ช่ัวโมง) ผ่านพิธีการ/ตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

ส าคัญ!!! ประเทศญ่ีปุ่นไม่อนุญาตให้น า อาหารสด จ าพวก เนือ้สัตว์ พืช ผกั ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจับ

และปรับ รับกระเป๋าเรียบร้อยและท าภารกิจส่วนตวั จากนั้นน าท่านข้ึนรถปรับอากาศเดินทางสู่ เมืองนารา Nara เป็น
เมืองท่ีอยูท่างทิศตะวนัออกของเมืองโอซากา้ระยะทางประมาณ 35 กิโลเมตร ช่ือNara มาจากภาษาญ่ีปุ่นค าวา่ Narasu 
แปลวา่ท าใหแ้บนราบ เน่ืองจากพ้ืนท่ีของเมือง Nara ตั้งอยูบ่นท่ีราบเมืองนารา เคยเป็นเมืองหลวงเก่าของญ่ีปุ่นมาก่อน
ในปี ค.ศ. 710-784 (ก่อนเมืองหลวงจะถูกเปล่ียนเป็นเกียวโตในภายหลงั) มีกวางเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองนารา 
เน่ืองจากชาวนารามีความเช่ือวา่กวางเป็นสัตวรั์บใชเ้ทพเจา้ ปัจจุบนัเมืองนารามีกวางเดินอยู่อย่างอิสระทั้งเมือง ไม่ว่า
จะเป็นศาลเจา้ วดั หรือตามทอ้งถนนก็ตาม น าท่านไปชมวัดโทไดจิ Todaiji (ไม่รวมค่าเขา้ 550เยน) ความหมายตาม
ตวัอกัษรคือ วดัใหญ่แห่งทิศตะวนัออก ตั้งอยู่ท่ีเมืองนารา ภูมิภาคคนัไซถือเป็นโบราณสถานท่ีมีความเก่าแก่และ
ส าคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงของประเทศญ่ีปุ่นและยงัถือว่าเป็นวดัท่ีมีนกัท่องเท่ียวมาเยือนมากท่ีสุดในนารา สร้างข้ึนเม่ือปี 
ค.ศ. 752 ในช่วงท่ีพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองจนถึงขีดสุด ส่ิงก่อสร้างท่ีส าคญัของวดัน้ี คือ วิหารไมห้ลงัใหญ่ ได
บุทสึ ซ่ึงเป็นท่ีประดิษฐานองค์หลวงพ่อโต (ไดบุทสึ) ว่ากนัว่าเป็นอาคารไมท่ี้ใหญ่ท่ีสุดในโลก โดยมีความสูง 157 
ฟุต ความยาว 187 ฟุต แมว้่าวิหารไมท่ี้เห็นในปัจจุบนัน้ีมีขนาดเพียงแค่ 2 ใน 3 ของวิหารหลงัเดิมท่ีเคยถกูไฟไหมไ้ป
จากภยัสงคราม แต่ก็ยงัคงมีความยิ่งใหญ่จนไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก ดา้นหนา้บริเวณวดัจะเป็นสวนกวาง 
ซ่ึงจะมีกวางออกมาเดินใหน้กัท่องเท่ียวไดถ่้ายรูปและซ้ืออาหารใหกิ้น  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร – บุฟเฟ่ต์ BBQ Buffet Yakiniku 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ โอซาก้า เดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า เป็นสัญลกัษณ์อนัโดดเด่นของเมืองโอซากา้ สร้างข้ึนเป็นคร้ัง
แรกบนบริเวณท่ีเคยเป็นวดั Osaka Hongan-ji เม่ือปี ค.ศ.1583 โดย ToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-1598) นักรบ
ระดบัไดเมียวผูพ้ยายามรวบรวมประเทศเป็นคร้ังแรกหอคอยประสาทหรือส่วนท่ีเรียกว่า Tenshukaku แลว้เสร็จลง
สองปีต่อมา  แต่หลงัจากสงคราม Osaka Natsu No-jin ในปีค.ศ.1615 ตระกลู Toyotomi ถูกฆ่าลา้งโคตร Tenshukaku 
ก็ถูกท าลายลงย่อยยบั ต่อมาได้รับการบูรณะใหม่ในสมยั Toku gawa แต่น่าเสียดายท่ีในปี ค.ศ.1665 ไดถู้กฟ้าฝ่า
เสียหายทั้งหมด ก่อนจะท าการบูรณะข้ึนมาใหม่อีกคร้ังและถูกประกาศให้เป็นสมบติัของชาติอีกดว้ย ปราสาทโอ



 

    

ซากา้ปัจจุบนัสูง 55 เมตร มี 5 ส่วน 8 ชั้นเคร่ืองประดบัหลงัคาและภาพเสือบนก าแพงตวัปราสาทละหลายๆส่วนลง
ทองสีอร่ามสวยงามบนหอคอยชั้น 8 ของ Tenshukaku ท่านสามารถมองเห็นทิวทศัน์โดยรวมของเมืองโอซากา้ได้
อย่างชัดเจนในแต่ละปีจะมีนักท่องเท่ียวจากทั้งในและนอกประเทศมาเยือนปีละราว 1-3 ลา้นคน (ทัวร์น าชมและ
ถ่ายรูปบริเวณด้านนอก) จากนั้นน าท่านเดินทางไป Doton Plaza เป็นห้างส าหรับละลายเงินเยน พบกับสินค้า
หลากหลายราคาถูก เช่นเคร่ืองส าอาง ครีม ของใช ้ยาบ ารุง สุขภาพ สบู่ ครีมลา้งหนา้ เคร่ืองไฟฟ้า เป็นตน้ อิสระให้
ท่านเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั จากนั้นใหท่้านไดอิ้สระช้อปป้ิงย่านชินไชบาชิ มีทั้งร้านคา้เก่าแก่ และทนัสมยัปะปน
กนั มีสินคา้มากมายทั้งถูกและแพง ทั้งสินคา้แฟชัน่ล่าสุด ขนมเคก้แสนอร่อย จนถึงกลอ้งดิจิตอล คอมพิวเตอร์ และ
เกมส์รุ่นใหม่ล่าสุดและต่ืนตากบัลีลาชีวิตของคนหนุ่มสาวชาวโอซากา้ท่ีดูจะสนุกสนานและมีสีสันมากกว่าทางฝ่ัง
โตเกียว รวมทั้ งร้านอาหารหลากหลาย เดินไปเก็บภาพเป็นท่ีระลึกกบั จุดเด่นของแต่ละร้านค้า เช่น ปูยกัษ์ หน้า
ภตัตาคารขาปูยกัษ ์และสัญลกัษณ์เด่นของย่านน้ีคือ ตึกรูปเคร่ืองหมายการคา้ของกลิูโกะ ผลิตภณัฑข์นมช่ือดงัจาก
ญ่ีปุ่นนัน่เองหรือจะเป็นร้านดิสนียช์อ้ปผลิตภณัฑใ์หม่ๆจากดิสนีย ์และย่านเก่าแก่อย่างถนนโดทงบุริ ซ่ึงท่านสามารถ
ล้ิมลองขนม หรืออาหารข้ึนช่ือของนครโอซากา้ทั้งทาโกะยากิ โอโคโนมิยากิ เป็นตน้ ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกนัตลอด
ทั้งวนั นอกจากน้ีในยา่นน้ียงัมีหา้งสรรพสินคา้ใหญ่ๆ และมีช่ือเสียงอย่างหา้งไดมารู หา้งโซโก ้หรือจะเป็นทากาชิมา
ยา่ มีสินคา้มากมายใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือเลือกหาอีกดว้ย อิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  

อาหารค ่าอสิระตามอธัยาศัย  

พกัที่ FP HOTELS GRAND SOUTH-NAMBA หรือเทียบเท่า 

กรณีพกัโรงแรมFP Hotel สามารถเดินไปชินเซไก สปา เวิลดแ์ละ ร้านดองกิโฮเตไ้ด ้

(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5วันก่อนวันเดินทาง) 

 

วนัที่สาม  อสิระท่องเที่ยวตามอธัยาศัยเตม็วนั หรือเลอืกซ้ือบัตรเข้ายูนิเวอร์แซลสตูดโิอ (ราคา 3,000) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 อิสระใหท่้านท่องเท่ียวตามอธัยาศยัเตม็วนัดว้ยตวัท่านเอง(ไกดแ์นะน าเสน้ทางให)้ 

 >> หรือท่านสามารถเลือกซ้ือบตัรเขา้ยนิูเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน 
 **กรณีสัง่ซ้ือกบับริษทั ราคาบัตรท่านละ 3,000 บาท กรุณาสัง่ซ้ือพร้อมจองทวัร์หรือก่อนเดินทาง 10 วนัเท่านั้น 
  (ทางบริษทัจ าหน่ายเฉพาะบตัรสวนสนุก ไม่มีบตัร Express Pass และไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทาง)   
 **ทางบริษทัขออนุญาตปรับราคาบตัรข้ึนถา้เงินเยนมีการปรับข้ึนเรท 100 เยน = 35 บาท** 
 - ยูนิเวอร์แซลสตูดโิอ Universal Studio Japan 

 ร่วมสนุกทา้ทายกบัเคร่ืองเล่นหลากหลายชนิดต่ืนเตน้ระทึกใจจากหนงัดงัท่ีท่านช่ืนชอบ กบัโลกภาพยนตร์ของฮอลลิ์
วูด้  เช่น Hollywood Dream  The Ride Backdrop ,ล่องเรือผจญภยักบัไดโนเสาร์จากเร่ือง Jurassic Park นัง่เรือเพ่ือพบ
กบัความน่าสะพรึงกลวัเหมือนอยู ่ในเหตุการณ์จริงกบั Jaw ใชทุ้นสร้างมหาศาลกวา่ 1,500 ลา้นเยน (เฉพาะจอว)์  และ
สนุกสนานไปกบัเคร่ืองเล่นภาคใหม่ของ Spider-Man ท่ีรอให้ท่านพิสูจน์ความมนัส์ พร้อมทั้งพบกบัโซนตวัการ์ตูน



 

    

ส าหรับเด็กโซน “วนัเดอร์แลนด์” เป็นโซนสวนสนุกสไตลค์รอบครัวใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัตวัการ์ตูนสุดน่ารักช่ือ
ดังของญ่ี ปุ่น  Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street หรือเป็นโซนใหม่  HARRY POTTER ให้ ท่านได้ด่ืมด ่ ากับ
บรรยากาศท่ีจ าลองมาจากในเร่ืองแฮร่ีพอร์ตเตอร์ และพบกบัโซนใหม่ล่าสุดท่ีจะเปิดในวนัท่ี21เมษายน 2560 โซน 
Minions Park ภายในสวนสนุก Universal หา้มน าอาหารและเคร่ืองด่ืมเขา้มาภายในสวนสนุกและสามารถซ้ืออาหาร
ได้จาก ภายในสวนสนุก บริเวณดา้นนอกตรงทางเขา้สวนสนุกคือ Universal City walk Osaka เป็นพ้ืนท่ีจ าหน่าย
สินคา้ท่ีมีร้านอาหารมากมาย 

 - เลือกอิสระเที่ยวเอง ช้อปป้ิงอิสระตามอัธยาศัยเต็มวัน  (ไม่รวมค่ารถไฟและไม่มีรถบสับริการ) ดว้ยการนัง่รถไฟ 
ท่านจะไดส้ัมผสัประสบการณ์การเดินทางไปย่านต่างๆท่ีเป็นไฮไลท์ของโอซากา้ย่านดงัท่ีเลือกสรรเป็นสวรรค์ของ
คนชอบ กิน เท่ียว ชอ้ป ไดแ้ก่ 

      > ย่านชินไซบาชิ (Shinsaibashi) เป็นย่านช้อปป้ิงท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในโอซาก้า เป็นถนนคนเดินชินไซบาชิยาว
ประมาณ580 เมตร ตลอดเส้นทางจะมีร้านคา้อยู่ประมาณ 180 ร้าน ทางฝ่ังทิศใต ้ของถนนคนเดินของชินไซบาชิจะมี
ป้ายทางเขา้แถวป้ายกลิูโกะ 

       > โดทงบุริ (Dotonburi) หน่ึงในสถานบนัเทิงยามค ่าคืนท่ีโด่งดงัของโอซากา้ แหล่งรวมร้านอาหารมากมายท่ีเปิด
ใหบ้ริการ 24 ชัว่โมง ถนนแห่งน้ีจะเลียบริมคลองโดทงโบริ และยงัมีทั้งร้านคา้ และแหล่งบนัเทิงอีกมากมาย รวมไป
ถึงป้ายนักว่ิงกูลิโกะ (Glico Running Man s ign) และปูคานิโดราคุ (Kani Doraku crab  sign) ท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของ
เมืองโอซากา้ดว้ย 

       > สวนนัมบะ Namba Parks ออกแบบการสร้างให้คลา้ยกบัหุบเขา สามารถนัง่พกัผ่อนในสวนแบบธรรมชาติ
ท่ามกลางภูมิทศันเ์มืองใหญ่ มีหา้งสรรพสินคา้กวา่ 120 ร้าน รวมทั้งโรงภาพยนตร์ อฒัจรรย ์และสวนดาดฟ้า บนชั้น 6 
มีร้านอาหารจ านวนมากเปิดใหบ้ริการ ไม่ว่าจะเป็น อาหารเกาหลี อาหารอิตาเลียน อาหารเวียดนาม และอ่ืนๆ ร้านคา้
เปิดเวลา 11:00-21:00 ร้านอาหารเปิดเวลา 11:00-23:00 

       > ย่านเด็นเด็น Den Den Town ตั้ งอยู่ในพ้ืนท่ี Nipponbashi เป็นย่านขายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ คลา้ยกับย่าน 
Akihabara ของโตเกียว นอกจากน้ียงัมีการ์ตูนมงังะ อนิเมะ และคอสเพลยค์าเฟ่ตต่์างๆรวมอยู่ท่ีน่ีดว้ย ร้านคา้เปิดเป็น 
2 ช่วง คือ 10:00-11:00 และ 19:00-20:00 

           > ย่านชินเซไก(Shinsekai) เป็นเสมือนแลนด์มาร์กส าคญัอีกแห่งหน่ึงของเมืองโอซากา้ ชินเซไกแปลตรงตวัว่า 
“โลกใหม่” ท่ีหมายถึงโลกใบใหม่แห่งโอซากา้ มีทั้ งแหล่งช้อปป้ิง มีหอคอยซึเทนคาคุ(Tsutenkaku)ท่ีเป็นเหมือน
สัญลกัษณ์ของย่านชินเซไกน้ีตั้งอยู่ตรงกลางดว้ย จะคึกคกัแบบสุดๆก็ช่วงกลางคืนน่ี เต็มไปดว้ยร้านคา้และ ผูค้นมา
กินด่ืมกนัตามร้านตามๆอย่างเนืองแน่น บริเวณน้ียงัมีถนนแคบๆท่ีเรียกกนัว่า จนัจนั โยโกะโช (Jan Jan Yokocho) ท่ี
เป็นแหล่งรวมร้านกินด่ืมส าหรับคนญ่ีปุ่น เปิดไฟร้านเรียกแขกคึกคกั มีอาหารและขนม และกบัแกลม้ใหล้องชิมกนั
มากมายและยงัมีร้านขายของท่ีระลีกใหเ้ลือกช้อปป้ิงอีกหลายร้านและท่ีน่ีจะพบเห็นหุ่นคลา้ยลิงนัง่ยิ้ม ตามมุมต่างๆก็
คือบิลลิเคน (Billikan) หรือเทพแห่งโชคลาภเป็นอีกหน่ึงสญัลกัษณ์ของยา่นน้ีดว้ย 



 

    

        >สปา เวิลด์ (Spa World) ศูนยร์วมบ่อน ้ าแร่ใหญ่ท่ีสุดในโอซากา้ เป็นศูนยร์วมวารีบ าบดัท่ีใหญ่ท่ีสุดในโอ
ซากา้ ตั้งอยู่ในย่าน Shinseikai ใกลห้อคอยทสึเทงคาคุ ภายในมีบ่อน ้ าแร่ธรรมชาติในท่ีร่มแยกเป็นโซนยุโรป โซน
เอเชีย รวมทั้งส้ิน 16 บ่อ มีหอ้งซาวน่า หอ้งสปาหินร้อน นวดตวัผอ่นคลาย สวนน ้าซ่ึงเปิดใหบ้ริการตลอด 24ชัว่โมง 

 **ไม่มบีริการรถบัส** 

อสิระอาหารกลางวนัและอาหารเยน็ ตามอธัยาศัย 

ที่พกั FP HOTELS GRAND SOUTH-NAMBA หรือเทียบเท่า 

(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง) 
 

วนัที่ส่ี  โอซาก้า – เกยีวโต - อาราชิยาม่า – ป่าไผ่ - ถ่ายรูปสะพานโทเงต็สึเคียว – ศาลเจ้าเฮอัน – พิธีชงชา – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินา

ริ – โกเบ – ย่านโกเบฮาร์เบอร์แลนด์ – โอซาก้า 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเดินทางไปสู่ เกียวโต อดีตเมืองหลวงเก่าแก่ของญ่ีปุ่น ซ่ึงมามีอายุยาวนานกว่า 1,000 ปี ซ่ึงในอดีตมีความ

เจริญรุ่งเรืองทางดา้นศาสนา ศิลปวฒันธรรม และการปกครองเป็นอย่างมาก น าท่านเดินทาง ชมธรรมชาติแถบอารา

ชิยาม่า  แหล่งชมธรรมชาติในฤดูใบไมเ้ปล่ียนสีของเมืองเกียวโตท่ีโด่งดงัและมีช่ือเสียงอีกแห่งในญ่ีปุ่นท่ีนิยมมา
ท่องเท่ียวเพ่ือช่ืนชมกบับรรยากาศหลากสีสันสดใสของใบไมสี้เขียว แดง เหลือง ก่อนท่ีจะร่วงหล่นจากตน้ไปตาม
ฤดูกาล มีสะพานท่ีทอดข้ามแม่น ้ าโออิงาวะ ช่ือสะพานโทเง็ตสึเคียว มีความยาว200 เมตร ซ่ึงช่ือของสะพานน้ีมี
ความหมายวา่สะพานท่ีมองเห็นดวงจนัทร์อยูข่า้งหนา้ เบ้ืองล่างของสะพานคือแม่น ้าโออิท่ีไหลมาจากตาน ้าในภูเขาอา
ราชิยามะท่ียงัคงความใสสะอาดมานบัตั้งแต่อดีต น าทุกท่านเดินทางชมป่าไผ่ ไผ่ท่ีข้ึนอยูส่องขา้งทา้งเสมือนหน่ึงเป็น
อุโมงค์ให้เดินผ่านถูกปลูกข้ึนตั้ งแต่สมยัเฮอนัหรือกว่าพันปีมาแลว้ เพ่ือใช้ในการประดับสวนและช่ืนชมความ
สวยงามและใชใ้นการบ าบดัจิตใจมาแต่คร้ังโบราณ จนกระทัง่กาลเวลาผ่านไปไผเ่หล่าน้ีกย็งัไดรั้บการดูแลเป็นอยา่งดี 
เม่ือเข้าสู่ป่าไผ่แลว้ จะได้สัมผสัถึงสายลมจากธรรมชาติท่ีกระทบกบัใบไผ่ ความเขียวขจีและความสดช่ืนตลอด
เส้นทาง เดินทางไปชม ศาลเจ้าเฮอัน (Heian Shrine) เป็นศาลเจา้ท่ีมีความงดงามและสถาปัตยกรรมท่ีโดดเด่นจาก
ศาลเจา้อ่ืนๆของญ่ีปุ่น ถึงแมศ้าลเจา้เฮอนัจะไม่ไดมี้ประวติัความเป็นมายาวนานหลายร้อยปีเหมือนศาลเจา้อ่ืนๆของ
เกียวโต เพราะศาลเจา้น้ีถูกสร้างข้ึนเน่ืองในโอกาสครบรอบปี 1100 ของเมืองเกียวโตเม่ือร้อยกว่าปีก่อนเท่านั้น โดย
สร้างข้ึนเพ่ือให้ระลึกถึงจักรพรรดิคามมุ (Emperor Kammu) และจักรพรรด์ิโคเมอิ (Emperor Komei) ซ่ึงเป็น
จักรพรรดิองค์แรกและองค์สุดท้ายของเกียวโต อาคารหลักของศาลเจ้าน้ี มีต้นแบบมาจากอาคารเดิมท่ีอยู่ใน
พระราชวงัสมยัยุคเฮอนัซ่ึงมีขนาดเลก็กว่าของจริง จากนั้นน าท่านสัมผสัประสบการณ์พิเศษ พิธีชงชาแบบญ่ีปุ่น ให้
ท่านไดเ้รียนชงชาแบบธรรมเนียมญ่ีปุ่น และท่านสามารถเลือกซ้ือชาและสินคา้ของฝากราคาถกูไดจ้ากท่ีน่ี เช่น  

 โฟมลา้งหนา้ถ่านหินภูเขาไฟ โฟมชาเขียว โฟมขา้วญ่ีปุ่น หรือผลิตภณัฑจ์ากน ้ามนัมา้ และยาและวิตามินของญ่ีปุ่นท่ี
บ ารุงสุขภาพ 

 อาหารกลางวนัอสิระตามอธัยาศัย 



 

    

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ ชมเสาโทริอิ ซุ้มประตูสีแดงท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของศาลเจา้ท่ีมีมากกว่าร้อยตน้
ทอดตัวยาวตามเส้นทางของไหล่เขาลดหลัน่กันบนเส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตร์เร่ือง 
MEMORIES OF GEISHAท่ีซายริู นางเอกของเร่ืองว่ิงลอดซุม้ประตูเพ่ือไปขอพรเทพเจา้ใหต้นเองสมความปรารถนา 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ โกเบ น าท่านไป ย่านโกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์  Oriental  ตั้งอยูท่ี่บริเวณท่าเรือโกเบ นบัเป็นยา่น
ท่ีรวมทั้งแหล่งชอ้ปป้ิงและความบนัเทิงท่ีหลากหลายท่ีโด่งดงัมากๆของเมืองแห่งน้ีประกอบดว้ยศูนยก์ารคา้ขนาด
ใหญ่ โรงภาพยนตร์ สวนสนุก ใกลก้นัยงัติดทะเลดว้ย ฮาร์เบอร์แลนด์เป็นจุดเดทช่ือดงัของเป็นทิวทศัน์สุดแสนโร
แมนติก นอกจากน้ียงัมีจุดถ่ายภาพมากมาย เช่น โกเบพอร์ตทาวเวอร์ ชิงชา้สวรรค ์โรงแรม Kobe Meriken Park ท่าน
สามารถช็อปป้ิงแบบชิลๆไดอ้ย่างสบายๆ เพราะมีทั้งร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านคา้ และสวนสนุก ซ่ึงเป็นจุดนดัพบท่ี
นิยมของชาวเมือง ท่านสามารถเดินเล่นตามทางเดินริมน ้ าเพ่ือช่ืนชมบรรยากาศแบบคลาสสิค มีโรงภาพยนตร์ และ
ร้านอาหารตั้งอยูใ่นบริเวณโกดงัอิฐโบราณท่ีรีโนเวทมาจากสมยัศตวรรษท่ี 19 อีกดว้ย ท่ีน่ีเหมายกบัสายนกัชอ้ปดว้ย
เน่ืองจากไม่เพียงมีร้านคา้เรียงรายเต็มสองขา้งทางเท่านั้นยงัมีห้างใหญ่ๆ 2 ห้าง คือ ห้าง Umie Mosaic ตั้งอยู่ริมน ้ า 
ภายในมีร้านคา้เล็กๆขายเส้ือผา้ และร้านอาหารท่ีสามารถเห็นท่าเรือโกเบไดอ้ย่างชดัเจน นอกจากน้ียงัมีสวนสนุก
เล็กๆสามารถข้ึนไปชมวิวบนชิงช้าสวรรค์ท่ีตั้งอยู่หลงัอาคารห้างโมเสค และห้าง Canal Garden ภายในจะแบ่ง
ออกเป็นห้างร้านต่างๆ เช่น Hankyu, ร้านอิเลคทรอนิกส์ Sofmap, ร้านอุปกรณ์กีฬาและเอา้ท์เลตจ าหน่ายเส้ือผา้
เคร่ืองใชใ้นครัวเรือนเป็นตน้  

       อสิระรับประทานอาหารค ่า ตามอธัยาศัย 

ที่พกั N GATE HOTEL OSAKA หรือเทียบเท่า 

(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง) 
 

วนัที่ห้า  ท่าอากาศยานคันไซ - ท่าอากาศยานดอนเมอืง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น าท่านเดินทางสู่ สนามบินคนัไซ เพ่ือเตรียมตวัเดินทางกลบั 

09.50 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน โดยสายการบิน THAI AIR ASIA X  เที่ยวบินที่ XJ613 

(ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเคร่ือง บนเคร่ืองมีจ าหน่าย/ส่ังซ้ือบนเคร่ืองเท่าน้ัน ) 
13.50 น.     เดินทางถึง สนามบินดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 

********************** ขอบคณุทุกท่านที่ใช้บริการ ********************** 
 

* ท่านใดมไีฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบในวนัจองทัวร์ * 

** ทั้งนีเ้พือ่ประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 



 

    

หมายเหตุ : รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ , การเมือง, สายการบิน การจราจร
ช่วงเทศกาลหรือวนัหยุดของญ่ีปุ่น  เป็นต้น โดยมต้ิองแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จดัจะปรับเปลีย่นโดยค านึงถึงผลประโยชน์
ของท่านเป็นหลกั เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม การบริการของรถบัสน าเที่ยวญ่ีปุ่น ตามกฎหมายของประเทศ
ญ่ีปุ่น สามารถให้บริการวันละ10 ช่ัวโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมคัคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม จึง
ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง  อัตราค่าบริการข้างต้นค านวณ จากอัตรา
แลกเปลีย่น 100 เยน เท่ากบั 30 บาท กรณีอตัราแลกเปลีย่นปรับสูงขึน้ บริษทัฯขอสงวนสิทธิในการปรับอตัราค่าบริการเพิม่ขึน้ 

อตัราค่าบริการ/ท่าน 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

พกัห้องละ 
2 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี 
พกัเดีย่ว 
เพิม่ 

ท่านละ 

20-24 ม.ิย. 62 15,900 15,900 8,500 

3-7 ก.ค. 62 15,900 15,900 8,500 

4-8 ก.ค. 62 15,900 15,900 8,500 

5-9 ก.ค. 62 15,900 15,900 8,500 

10-14 ก.ค. 62 15,900 15,900 8,500 

11-15 ก.ค. 62 15,900 15,900 8,500 

17-21 ก.ค. 62 15,900 15,900 8,500 

24-28 ก.ค. 62 15,900 15,900 8,500 

26-30 ก.ค. 62 15,900 15,900 8,500 

2-6 ส.ค. 62 15,900 15,900 8,500 

7-11 ส.ค. 62 15,900 15,900 8,500 

9-13 ส.ค. 62 15,900 15,900 8,500 

23-27 ส.ค. 62 15,900 15,900 8,500 

29 ส.ค. – 2 ก.ย. 62 15,900 15,900 8,500 



 

    

6-10 ก.ย. 62 15,900 15,900 8,500 

13-17 ก.ย. 62 15,900 15,900 8,500 

20-24 ก.ย. 62 15,900 15,900 8,500 

26-30 ก.ย. 62 15,900 15,900 8,500 

27 ก.ย. – 1 ต.ค. 62 15,900 15,900 8,500 

** ราคาเด็กทารก ไม่เกนิ 2 ขวบ 7,000 บาท/ท่าน ** 

**ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้ เดินทาง (*จะต้องมีอายเุหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายนัุบจากวันเดินทางไป-กลบั*) 

กรุณาตรวจสอบก่อนส่งใหบ้ริษทัมิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายแุละด่านตรวจปฏิเสธการออกและ
เขา้เมืองท่าน *** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลกัฐานการโอนเงินมดัจ า หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ** 

 
อตัรานีร้วม  

 ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบัชั้นประหยดัพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ขา้งตน้ 
ท่ีนัง่เป็นไปตามการจดัสรรของสายการบินไม่สามารถเลือกระบุท่ีนัง่ได ้

 ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2 ท่านตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการหรือระดบัเทียบเท่า 
 ค่าอาหารค่าเขา้ชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 
 เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯคอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้คร่ืองท่ีสายการบิน Thai Air Asia X ก าหนดท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม สมัภาระ

ถือข้ึนเคร่ืองไม่เกิน 7 กก. และค่าประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ  
**กรณีท่านมีความประสงคจ์ะซ้ือน ้าหนกัเพ่ิม กรุณาแจง้พร้อมจองทวัร์หรือก่อนเดินทาง10วนัเท่านั้นพร้อมช าระค่า
น ้าหนกั** 
- ซ้ือน าหนกัเพ่ิม 5 กก. ช าระเพ่ิม 600  บาท /เพ่ิม 10 กก. ช าระเพ่ิม 1,000 บาท 
- เพ่ิม20กก. ช าระเพ่ิม 2,000 บาท  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทางคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบติัเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาทตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ไม่รวมประกนัสุขภาพ ท่านสามารถสัง่ซ้ือประกนั
สุขภาพเพ่ิมได ้

 

 

 



 

    

อตัรานีไ้ม่รวม  

 ค่าท าหนงัสือเดินทางไทยและเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีนอกเหนือจากรายการระบุอาทิเช่นค่าอาหารเคร่ืองด่ืมค่าซกัรีด ค่าโทรศพัทเ์ป็นตน้ 
 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเกบ็) 
 ค่าภาษีน ้ามนัท่ีสายการบินเรียกเกบ็เพ่ิมภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 
 ค่า Vat 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าทิปยกกระเป๋าทุกโรงแรม 
 ค่าทิปไกดร์วมคนขบัรถ ท่านละ 1,500 บาทต่อทริป ส าหรับกรุ๊ปท่ีมีหวัหนา้ทวัร์แลว้แต่น ้าใจจากท่าน 

 

การอพัเกรดท่ีนัง่ สามารถอพัเกรดไดเ้ฉพาะ Hot Seat ส าหรับท่ีนัง่Business/Premium ตัว๋กรุ๊ปทวัร์ไม่สามารถอพัท่ีนัง่ได ้ 

ที่น่ัง Hot Seat เป็นท่ีนัง่ท่ีมีพ้ืนท่ีว่างท่ีมากกว่าท่ีนัง่มาตรฐาน ดว้ยพ้ืนท่ีวางขาท่ีกวา้งเป็นพิเศษ มีพ้ืนท่ีพอท่ีจะสามารถยืดขาได้
อยา่งเตม็ท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Airbus A330 
โซน แถวที่ ราคา ต่อเที่ยว ต่อท่าน 

โซนเงียบ Quiet Zone 7   ABC  DFG  HJK 2,500 บาท 

*Forward Zone แถวทางออก Exit Seat 15 HJK 2,350 บาท 
Forward Zone 16 DFG 2,350 บาท 

Forward Zone 17 ABC 2,350 บาท 
After Zone 34 DFG 2,250 บาท 
*After Zone แถวทางออก Exit Seat 35 ABC   HJK 2,250 บาท 



 

    

 

Airbus A332 

โซน แถวที่ ราคา ต่อเที่ยว ต่อท่าน 

โซนเงียบ Quiet Zone 1   DFG   2,500 บาท 

2   ABC  HJK 2,500 บาท 
Forward Zonde 14 ABC  DFG  HJK 2,350 บาท 
*After Zone แถวทางออก Exit Seat 30 ABC  DFG  HJK 2,250 บาท 

 
การยกเลกิและคืนค่าทัวร์ 

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เม่ือจองทวัร์ช าระเงินค่าจองค่าทวัร์แลว้ ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน 
ไดทุ้กกรณี  และกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไว ้
ในรายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน  รวมถึง เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ 
ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงิน
มดัจาคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

ประกาศส าคัญ รับเฉพาะผูมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่านั้น ค่าทวัร์ท่ีจ่ายใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผู ้
จดัไดช้ าระใหก้บัสายการบินและสถานท่ีต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกนัก่อนออกเดินทาง  ฉะนั้นหากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใช้
บริการตามรายการไม่ดว้ยสาเหตุใด หรือไดรั้บการปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและ
ประเทศญ่ีปุ่น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตัว๋เคร่ืองบินใหแ้ก่ท่าน 

 

เงือ่นไขการให้บริการ 

1. การเดนิทางคร้ังนีจ้ะต้องมผีู้โดยสารจ านวน 25 ท่านขึน้ไป กรณีไม่ถึง  

- ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการ โดยทางบริษทัจะท าการแจง้ใหท่้านทราบก่อนล่วงหนา้ 
- หรือส่งจอยนท์วัร์กบับริษทัท่ีมีโปรแกรมใกลเ้คียงกนั 
- หรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษทัจะท าการแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง 10 วนั 
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษทัจะ

ไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

3.การช าระค่าบริการ ช าระเงนิค่าทัวร์เตม็จ านวน  

**ส าเนาหนา้พาสปอร์ตผูเ้ดินทาง (*จะตอ้งมีอายเุหลือมากกวา่ 6 เดือนก่อนหมดอายนุบัจากวนัเดินทางไป-กลบั*)  
กรุณาตรวจสอบก่อนส่งใหบ้ริษทัมิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายแุละด่านตรวจปฏิเสธการออก
และเขา้เมืองท่าน*** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลกัฐานการโอนเงินมดัจ า หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ** 
 



 

    

การส ารองที่นั่งและช าระเงนิ 

 ยนืยนัการส ารองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทาง  
 ช าระเงนิยอดเตม็ภายใน 48 ช่ัวโมง นบัจากวนัท่ีจอง  

 
รายละเอียดเก่ียวกบัมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย 

(เอกสารท่ีจะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะส้ันในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะ

ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมี

คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญ่ีปุ่น* ดงัต่อไปนี ้

1.ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษทัฯจดัการให)้ 

2.ส่ิงท่ียืนยนัว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็น
ตน้) 

3.ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขติดต่อในระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษทัจดัการให)้ 

4.ก าหนดการเดินทางระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษทัฯจดัการให)้ 

คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญ่ีปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวซ่ีา) 

 1.หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลืออยู ่ไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน 

 2.กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงท่ีขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบติัการพ านกัระยะสั้น 

 3.ในขั้นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 15 วนั 

 4.เป็นผูท่ี้ไม่มีประวติัการถกูส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่น มิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่เขา้ข่าย
คุณสมบติัท่ีจะถกูปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

 เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเคร่ืองบินโปรโมช่ัน เมื่อจองทัวร์ช าระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุก

กรณี และกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไว ้

ในรายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน รวมถึง เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะ

แลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ

และเงินมดัจาคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 



 

    

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งท่านลูกคา้
และบริษทั ฯ และเม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับ
เง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 30ท่าน 
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเกบ็ค่านา้มนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง 
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 
4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนดัหยุด
งาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 
5. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้ งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 
6. เม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทัวร์ทั้ งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากบริษทัฯอีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ
เรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 
8. การจดัการเร่ืองหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปท่ีเขา้พกั  โดยมีหอ้งพกัส าหรับผูสู้บบุหร่ี / ปลอด
บุหร่ีได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความพร้อมใหบ้ริการของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกนัได ้ 
9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชวิ้วแชร์ กรุณาแจง้บริษทัฯ อย่างนอ้ย 7วนัก่อนการเดินทาง 
มิฉะนั้น บริษทัฯไม่สามารถจดัการไดล่้วงหนา้ได ้
10. มคัคุเทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูมี้อ  านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านั้น  
11. ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู ้
เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสาร
เดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  
12. กรณีตอ้งการพกัแบบ 3ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิใน
การจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คือ 1หอ้งพกัคู่ และ 1หอ้งพกัเด่ียว โดยไม่ค่าใชจ่้ายเพ่ิม 
13. สภาพการจลาจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของญ่ีปุ่น หรือ วนัเสาร์อาทิตย ์รถอาจจะติด อาจท าใหเ้วลา
ในการท่องเท่ียวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานท่ีนอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก์ และคนขยัรถในการบริหารเวลา ซ่ึง
อาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดินทางในบางคร้ังท่ีตอ้งเร่งรีบ เพ่ือใหไ้ดท่้องเท่ียวตามโปรแกรม 
14. บริการน ้าด่ืมท่านวนัละ1ขวดต่อคนต่อในวนัท่ีท าทวัร์เตม็วนั เร่ิมในวนัท่ี2ของการเดินทางรวมจ านวน3ขวด 
15. การบริการของรถบสัน าเท่ียวญ่ีปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น สามารถใหบ้ริการวนัละ10-12ชัว่โมง อาทิเช่น เร่ิม
งานเวลา 8.00น.ถึงเวลา 20.00 น.ในวนันั้น มิอาจเพ่ิมเวลาได ้โดยมคัคุเทศก์และคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความ



 

    

เหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนั้นๆเป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเท่ียว
ตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 
16. การประกนัภยั ท่ีบริษทัฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดินทาง เป็นการการประกนัอุบติัเหตุจากการเดินทางท่องเท่ียว 
ตามพ.ร.บ. การท่องเท่ียว เท่านั้น ไม่ไดค้รอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเง่ือนไขกรมธรรมของ
บริษทัฯได ้และทางบริษทัฯถือว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัร์ (ท่านสามารถซ้ือประกนั
สุขภาพ ในระหวา่งการเดินทางได ้จากบริษทั ประกนัทัว่ไป และควรศึกษาเง่ือนไขความคุม้ครองใหล้ะเอียด) 
17. มคัคุเทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูมี้อ  านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านั้น 
18. ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู ้
เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสาร
เดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 


