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โดยสายการบินไทย (THAI) 
พิเศษ !!! ใส่กิโมโน ชมศาลเจ้าเฮอัน เมืองเกียวโต 

ฟรี!!! ชุดยูคาตะ ที่ทางบริษัทมอบให้เพ่ือเป็นของที่ระลึก   
ไหว้พระขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชม โตเกียวสกายทรี 

ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น  
เยือน ศาลเจ้าเฮอันและปราสาททอง คินคะคุจิ และวัดน้้าใส 
ช้อปปิ้งจุใจ ชินจูกุ ซาคาเอะ ชินไซบาชิ และอิออนมอลล ์

นมัสการ พระใหญ่ไดบุทสึ ณ เมืองนารา ชมความสวยงามของน้้าตกมโินะ 
พิเศษ!!! อาบน้้าแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์ FREE WIFI ON BUS 

มีน้้าดื่มบริการบนรถบัสวนัละ 1 ขวด 

+สภาพอากาศเป็นเพียงการพยากรณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรเช็คในใบนัดหมายอีกครั้ง+ 
** ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ / Infant เด็กอายุต่้ากว่า 2 ปี ราคา 9,000.-** 

 ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกดท์่านละ 1,500 บาท/ทริป** 
 

วันแรก      กรุงเทพ   สนามบินสุวรรณภูมิ 
19.00 น.      พร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย มี

เจ้าหน้าท่ีของบริษัทคอยตอนรับท่าน 
22.10 น.      ออกเดินทางสู่สนามบินนาริตะ ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG640 

(บริการอาหารร้อน พร้อมเคร่ืองดื่ม บนเคร่ือง) 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว อุณหภูมิ  
07-12 ธันวาคม 2562 39,888.- 9,000.- 3°C - 11°C  
11-16  ธันวาคม 2562 39,888.- 9,000.- 3°C - 10°C  
18-23  ธันวาคม 2562 39,888.- 9,000.- 2°C - 9°C  
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วันที่สอง   สนามบินนาริตะ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ผ่านชม) – ช้อปปิ้งชินจูกุ – 
หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก – Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ – ออนเช็นธรรมชาติ  

06.20 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น น าท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากร เรียบร้อยแล้ว (เวลาที่ญี่ปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่าน
เพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***ส้าคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้น้าอาหาร
สด จ้าพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ***   
เดินทางสู่ เมืองโตเกียว น าท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองค า ณ วัดอาซากุสะ ASAKUSA 
TEMPLE วัดที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่ง
ในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมทองค าท่ีศักดิ์สิทธิ์ ขนาด 5.5 เซนติเมตร 
ซึ่งมักจะมีผู้คนมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดท้ังปี ประกอบกับภายในวัดยัง
เป็นท่ีตั้งของโคมไฟยักษ์ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลกด้วยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนห้อยอยู่ ณ 
ประตูทางเข้าท่ีอยู่ด้านหน้าสุดของวัด ท่ีมีชื่อว่า “ประตูฟ้าค ารณ” และถนนจากประตูเข้าสู่ตัว
วิหารท่ีประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองค า มีชื่อว่า ถนนนากามิเซะ ซึ่งเป็นท่ีตั้งของร้านค้าขาย
ของท่ีระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจท่ีระลึก 
ฯลฯ ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากของท่ีระลึกอิสระ และท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปคู่กับ
หอคอยท่ีสูงท่ีสุดในโลก แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น้ าสุมิดะ หอคอย
โตเกียวสกาย ทรี TOKYO SKY TREE (ไม่รวมค่าขึ้นหอคอย) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมท่ี
สูงท่ีสุดในโลก ทิวทัศน์ของหอคอยโตเกียวสกายทรี ท่ีบรรจุเทคโนโลยีแนวหน้าสุดสามารถ
มองเห็นได้จากละแวกวัดอาซะกุซ่าท่ีเต็มไปด้วยกลิ่นอายแบบเมืองเก่าของเอะโดะ 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 
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น าท่านสู่ ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ SHINJUKU ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้า
มากมายและ เครื่องใช้ ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าท่ีจะเอา
ใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า แบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่นส าหรับวัยรุ่น เครื่องส าอาง
ยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆ อีกมากมาย  
จากนั้นเดินทางสู่ หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก OSHINO HAKKAI ในช่วงฤดูหนาวเป็นจุดท่องเท่ียว
ส าคัญอีกสถานท่ีหนึ่ง ท่ีในวันท่ีแม้ท่านจะขึ้นไปชมภูเขาไฟฟูจิใกล้ๆ ไม่ได้ (สภาพอากาศ อาจท า
ให้ถนนท่ีขึ้นไปจุดชมวิวปิด ท้ังนี้เพื่อความปลอดภัย) แต่ท่านสามารถถ่ายรูปภูเขาไฟฟูจิ สวยๆ
จากหมู่บ้านแห่งนี้ได้ โอชิโนะฮักไกเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ประกอบด้วยบ่อน้ า 8 บ่อในโอชิโนะ ตั้งอยู่
ระหว่างทะเลสาบคาวากูจิโกะ กับทะเลสาบยามานาคาโกะ บ่อน้ าท้ัง 8 นี้เป็นน้ าจากหิมะท่ี
ละลายในช่วงฤดูร้อน ท่ีไหลมาจากทางลาดใกล้ๆภูเขาไฟฟูจิผ่านหินลาวาท่ีมีรูพรุนอายุกว่า 80 
ปี ท าให้น้ าใสสะอาดเป็นพิเศษ นอกจากนี้ยังมีร้านอาหาร ร้านจ าหน่ายของท่ีระลึก และซุ้ม
รอบๆบ่อ ท่ีขายท้ังผัก ขนมหวาน ผักดอง งานฝีมือ และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นอื่นๆ อิสระให้ท่านได้
เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปและซื้อของท่ีระลึกตาม 

ค่้า รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม เมนู บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ (2) 
พักที่ FUJI SAN RESORT HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน  

จากนั้นให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการ แช่น้้าแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เช่ือว่าถ้าได้แช่น้้าแร่แล้ว จะ
ท้าให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 

วันที่สาม   ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท – ทะเลสาบฮามานาโกะ – นาโกย่า – ช้อปปิ้งซาคาเอะ 
เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

น าท่านสัมผัสประสบการณ์ความสนุกสนานท่ี ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท FUJITEN SKI RESORT  
ลานสกีและท่ีพักที่ตั้งอยู่บริเวณภูเขาไฟฟูจิ ท่านจะได้สัมผัสกับหิมะ อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับ
การลื่นไถลด้วยสกี เลือกสนุกกับสโนว์บอร์ด หรือตื่นเต้นไปกับการนั่งรถเลื่อนหิมะ ณ ลานสกี
แห่งนี้ ท่านสามารถดื่มด่ ากับทัศนียภาพท่ีถูกปกคลุมด้วยหิมะท่ีดูแล้วสะอาดตาอย่างยิ่ง และใน
วันท่ีท้องฟ้าแจ่มใส ท่านจะพบกับวิว ภูเขาไฟฟูจิ (Mount Fuji) สัญลักษณ์หนึ่งของประเทศ
ญี่ปุ่น ท่ีมีชื่อเสียงเป็นท่ีรู้จักไปท่ัวโลกในเรื่องความสวยงามท่ีธรรมชาติได้มอบมาให้อย่างลงตัว 
และยังถือว่าเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมาเยือนญี่ปุ่นตลอดทุกฤดูกาล  (ราคา
ทัวร์ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์และชุดส้าหรับเล่นกิจกรรมต่างๆ) 
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**หมายเหตุ: ในช่วงต้นฤดูกาลหากสภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวยในการเล่นสกี เช่น หิมะยังไม่หนา
พอท่ีจะเล่นสกีได้นั้น ปรับโปรแกรมเป็นขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 แทน ท้ังนี้ท้ังนั้น การขึ้นภูเขาไฟฟูจิ 
อาจไม่สามารถขึ้นถึงชั้น 5 ได้ เนื่องจากปัจจัยด้านสภาพอากาศ สงวนสิทธิ์ไม่ขึ้นภูเขาไฟและ
ปรับรายการท่องเท่ียว ตามความเหมาะสมแทน 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) 
เดินทางสู่ ทะเลสาบฮามานาโกะ LAKE HAMANA หรือ ทะเลสาบปลาไหล เป็นทะเลสาบ
ขนาดใหญ่ริมชายฝั่งแปซิฟิค ทิศตะวันตกของจังหวัดชิซุโอกะ แต่เดิมเป็นทะเลสาบน้ าจืดที่แยก
ออกมาจากมหาสมุทร ต่อมาเกิดแผ่นดินไหวในปี 1498 ท าให้น้ าจืดเปลี่ยนเป็นน้ าเค็มในท่ีสุด  
สาเหตุท่ีชื่อว่าทะเลสาปปลาไหล เนื่องจากบริเวณนี้จะเป็นบริเวณท่ีมีการจับปลาไหลได้มากเป็น
อันดับต้น ๆ ของประเทศญี่ปุ่น โดยสถานท่ีแห่งนี้จะเป็นจุดชมวิวและเป็นท่ีพักจอดรถ มีร้านค้า
และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับปลาไหลให้เลือกซื้อเป็นของท่ีระลึก  น าท่านสู่ นาโกย่า NAGOYA เป็น
ตัวเมืองของจังหวัดไอจิ (Aichi) มีประชากรอาศัยอยู่มากกว่า 2 ล้านคน เป็นเมืองศูนย์รวม
การค้าและการคมนาคมท่ีส าคัญแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น น าท่านสู่ ย่านซาคาเอะ SAKAE เป็นย่าน
ธุรกิจการค้า มีห้างสรรพสินค้ามัตสึซาคายะ หรือ เมืองใต้ดิน (central park) ท่ีเต็มไปด้วย
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ร้านต่างๆ เช่น ร้านเสื้อผ้าแฟชั่น, ร้านของใช้กระจุกกระจิก, ร้านซาลอนความงาม เป็นต้น ท่ีนี่
กินบริเวณตั้งแต่สถานีซาคาเอะไปจนถึงสถานีฮิซายะโอโดริ 

ค่้า         อิสระรับประทานอาหารค่้า ณ ตามอัธยาศัย 
ที่พัก  NAGOYA SAKAE TOKYU REI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 
วันที่สี่  เมืองเกียวโต – แตง่กายดว้ยชุดกิโมโน ชุดประจ้าชาติญี่ปุ่น – ศาลเจ้าเฮอัน – การเรียนพิธี

ชงชาญี่ปุ่น – วัดคินคะคุจิ – วัดคิโยะมิซุ – ย่านกิอน 

   เช้า  รับประทานอาหาร  เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) 
น าท่านเดินทางสู่ เกียวโต KYOTO ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่นมายาวนานท่ีสุด คือ
ตั้งแต่ปีค.ศ. 794 จนถึง 1868 ร่วมๆ 1,100 ปีเลยทีเดียว เกียวโตจึงเป็นเมืองส าคัญท่ีเต็มไป
ด้วยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของญี่ปุ่นด้วย จากนั้น น าท่าน เปลี่ยนเครื่องแต่งกายด้วยชุด
กิโมโน ชุดประจ้าชาติญี่ปุ่น พิเศษ!!! ท่านสามารถแต่งกายด้วยชุดกิโมโนพร้อมถ่ายรูปสวยๆ 
และส าหรับสุภาพสตรี ฟรี!!! ชุดยูคาตะ ที่ทางบริษัทมอบให้เพื่อเป็นของที่ระลึก  จากทาง
บริษัท น าท่านสู่ ศาลเจ้าเฮอัน HEIAN SHRINE ศาลเจ้าแห่งนี้นั้นถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ระลึกถึง
จักรพรรดิคามมุและจักรพรรดิ์โคเมอิ ผู้ท่ีมีความส าคัญต่อเมืองเกียวโตอย่างมาก เนื่องจากเป็น
จักรพรรดิองค์แรกและองค์สุดท้ายของเกียวโต โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมในยุคเฮอัน 
โดยเฉพาะเสาและประคูโทริอิยักษ์สีแดงท่ีตั้งอยู่ด้านหน้าของวัด มีสีแดงสดใสมองเห็นมาแต่ไกล 
ไฮไลท์!!! จากนั้นสัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่น น่ันก็คือ การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น SADO 
โดยการชงชาตามแบบญี่ปุ่นนั้น มีขั้นตอนมากมาย เริ่มตั้งแต่การชงชา การรับชา และการดื่มชา 
ทุกขั้นตอนนั้นล้วนมีพิธี รายละเอียดท่ีบรรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก พิธีชงชานี้ ไม่ใช่แค่
รับชมอย่างเดียว ยังเปิดโอกาสให้ท่านได้มีส่วนร่วมในพิธีการชงชานี้อีกด้วย  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6) 
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เดินทางสู่ ปราสาททอง วัดคินคะคุจิ KINKAKUJI เดิมสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นบ้านพักของท่านโช
กุนอาชิกาก้า โยชิมิสุและท่านมีความตั้งใจยกบ้านพักแห่งนี้ให้เป็นวัดนิกายเซนภายหลังจากท่ี
ท่านเสียชีวิต คนไทยนิยมเรียกกันว่า วัดทอง เนื่องจากที่วัดนี้จะมีอาคารหลักเป็นสีทองเกือบท้ัง
หลังตั้งโดดเด่นอยู่กลางน้ า ท าให้เกิดเป็นเงาสะท้อนกับพื้นน้ าเบื้องหน้า จนเกิดเป็นภาพท่ี
สวยงามเป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งของเมืองเกียวโต เดินทางสู่ วัดคิโยะมิซุ KIYOMIZU DERA 
หรือ วัดน้้าใส เป็นวัดท่ีดังท่ีสุดในญี่ปุ่น เนื่องจากการท่ีวัดมีสถาปัตยกรรมโบราณท่ีงดงามชวน
ตะลึงจนยูเนสโกได้บันทึกให้วัดแห่งนี้ขึ้นเป็นมรดกโลก (UNESCO world heritage sites) 
วัดแห่งนี้นั้นได้ถูกสร้างขึ้นปี ค.ศ. 780 แล้วได้มีน้ าท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากน้้าตกโอโตวะ 
(Otowa Waterfall) ไหลผ่านตัววัด ไฮไลท์!!! อาคารไม้ขนาดใหญ่ ท่ีสร้างโดยไม่มีการใช้ตะปู
ใดๆท้ังสิ้น ถือว่าเป็นภูมิปัญญาของคนโบราณ เสาของอาคารมีความสูงถึง 13 เมตรจากพื้นดิน 
และโถงอาคารถูกสร้างให้ยื่นออกไปภายนอกท าให้บริเวณนี้เป็นจุดชมวิวท่ีสวยงาม มองเห็น
เมืองเกียวโตในฤดูต่างๆ และเป็นจุดชมซากุระและชมใบไม้แดงท่ีขึ้นชื่อของเกียวโตอีกด้วย น า
ท่านเดินทางสู่ ย่านกิอน GION อิสระให้ท่านเดินช้อปปิ้งพร้อมสัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของคน
ญี่ปุ่นอย่างเกอิชาไว้ด้วย ในบางโอกาส ท่านสามารถเห็นเกอิชาเดินไปๆมาๆในบริเวณนี้ได้ ถนน
เส้นหลักจะเต็มไปด้วยร้านค้า ร้านดื่มชาและร้านอาหารท้องถิ่นเยอะยากมาย  

ค่้า         อิสระรับประทานอาหารค่้า ณ ตามอัธยาศัย 
ที่พัก  THE CELECTON KYOTO HORIKAWA SANJO หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 
วันที่ห้า หุบเขามิโนะ – น้้าตกมิโนะ – เมืองนารา – วัดโทไดจิ – พระพุทธรูปไดบุทสึ – โอซาก้า –   

ช้อปปิ้งชินไซบาชิ  

  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7) 



 

รหัสโปรแกรม : LPT18-TGNRTKIX07 

 จากนั้นน าท่านเท่ียวชม หุบเขามิโนะ Minoh park หรือ มิโนะโอะ Mino-o น าท่านชม 
น้้าตกมิโนะ MINOH WATER FALL ท่ีตั้งตระหง่านด้วยความกว้าง 5 เมตร และสูง 33 เมตร
ลงไปเป็นหุบเขาซึ่งทอดลัดเลาะไปตามแนวป่า มีพรรณไม้ราว 980 ชนิด แมลงกว่า 3,000 ชนิด
อาศัยอยู่ อิสระให้ท่านชมความงามตามอัธยาศัย เดินทางสู่ เมืองนารา NARA เป็นเมืองหลวง
ของญี่ปุ่นตั้งแต่ช่วงเริ่มแรกของราชวงศ์ยามาโต้ (300-600)   เมืองหลวงเก่าแก่แห่งนี้มีวัดและ
ศาลเจ้ามากมายซึ่งบางแห่งได้รับการจดทะเบียนเป็นมรกดโลก 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8) 
น าท่านสู่ วัดโทไดจิ TODAIJI  วัดหลวงพ่อโตแห่งเมืองนารา หรือ ไดบุทสึ DAIBUTSU OF 
NARA  เป็นหนึ่งในวัดท่ีมีชื่อเสียงมากท่ีสุดและมีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศ
ญี่ปุ่น ถูกสร้างขึ้นในปี 752 เป็นเหมือนศูนย์กลางของวัดท้ังหมดในประเทศและมีอิทธิพลเป็น
อย่างมากในยุคนั้น เพื่อลดบทบาทและอิทธิพลของวัดต่อรัฐบาลลง จึงได้มีการย้ายเมืองหลวง
จากนาราไปยังนากาโอกะในปี 784 ภายในเป็นท่ีประดิษฐานของหลวงพ่อโตหรือ ไดบุทสึเดน 
ซึ่งมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในญี่ปุ่น มีความสูงถึง 15 เมตร อีกจุดท่ีน่าสนใจและเป็นท่ีนิยมอย่างมากก็
คือ เสาไม้ยักษ์ ซึ่งฐานขนาดรอบเสานี้มีขนาดเท่ากันรูจมูกของหลวงพ่อโต และด้านล่างของ
เสาร์จะเป็นช่องขนาดไม่ใหญ่มาก มีความเชื่อว่าหากใครสามารถรอดผ่านช่องนี้ไปได้ก็จะ
สามารถตรัสรู้ได้ในชาติหน้า 
 น าท่านช้อปปิ้งกันต่อย่าน ชินไซบาชิ SHINSAIBASHI บริเวณแหล่งช้อปปิ้งแห่งนี้มีความยาว
ประมาณ 600 เมตร เต็มไปด้วยร้านค้าปลีก ร้านแฟรนไชส์ ร้านเครื่องส าอางค์ ร้านรองเท้า 
กระเป๋านาฬิกา ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านขนม ร้านเสื้อผ้าสตรีทแบรนด์ท้ังญี่ปุ่นและ
ต่างประเทศ เช่น Zara H&M Beans ABC Mart เป็นต้น เรียกว่ามีทุกอย่างท่ีต้องการรวมกันอยู่
บริเวณนี ้  

ค่้า         อิสระรับประทานอาหารค่้า ณ ตามอัธยาศัย 
ที่พัก  RECO MIKUNI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 
วันที่หก ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – เอ็กซ์โป ซิตี้ – ห้างอิออน – สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า – 

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9) 
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เดินทางสู่ ปราสาท  โอซาก้า Osaka Castle (ด้านนอก) เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คส าคัญของ
เมืองโอซาก้า หอคอยปราสาทจะมีอยู่ด้วยกันท้ังหมด 8 ชั้น ตัวปราสาทถูกล้อมรอบด้วยก าแพง
หินคอนกรีต, คูน้ า และสวนนิชิโนมารุซึ่งอยู่ทางป้อมตะวักตก มีต้นซากุระกว่า 600 ต้น ในช่วง
เดือนเมษายนจึงเป็นแหล่งชมซากุระที่โด่งดังเพราะฉากด้านหลังของสวนแห่งนี้จะมองเห็น
ภาพปราสาทโอซาก้าที่สวยงามเป็นอย่างยิ่ง  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10) 
 น าท่านช้อปปิ้งกันต่อ ณ เอ็กซ์โปซิตี้ EXPO CITY  ศูนย์รวมความบันเทิงท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดแห่ง
หนึ่งของประเทศญี่ปุ่น เอ็กซ์โปซิตี้เป็นส่วนหนึ่งของสวนสาธารณะท่ีสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงงาน
เวิลด์เอ็กซ์โป ท่ีจัดขึ้นเมื่อปี 1970 ตั้งอยู่ในเมืองซุอิตะ จังหวัดโอซาก้า มีเนื้อท่ีท้ังหมดราว  ๆ 
172,000 ตารางเมตร ภายในพื้นท่ีแห่งนี้มีแหล่งความบันเทิงมากมาย ภายใต้คอนเซ็ปต์ fusing 
the enjoyment of playing, learning, and discovering อิ ส ระ ให้ ท่ าน เพลิ ด เพลิ นกั บ
กิจกรรมต่างๆ ท้ังช้อปป้ิง กินข้าว หรือแม้แต่ถ่ายรูปได้ตามอัธยาศัย 
เอ็กซ์โปซิตี้ ได้แบ่งออกเป็น โซนใหญ่ๆ ด้วยกัน ดังนี้ 
1. NIFREL พิพิธภัณฑ์สัตว์น้้า จัดแสดงสัตว์ต่าง ๆ ในรูปแบบการน าเสนองานศิลปะ และยังให้
นักท่องเท่ียวได้สัมผัสกับสัตว์อย่างใกล้ชิด 
2. Osaka English Village ชุมชนส าหรับคนรักภาษาอังกฤษ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมได้เรียนรู้
ภาษาอังกฤษในรูปแบบท่ีไม่ซ้ าใคร ท่ามกลางบรรยากาศของเมืองต่าง ๆ จากทั่วท้ังอเมริกา 
3. Pokemon Expogym สวนสนุกของโปเกมอนแห่งแรกในญี่ปุ่น ท่ีจะท าให้คุณหลงใหลและ
ผจญภัยไปกับการ์ตูนตัวโปรด 
4. Orbi สถานท่ีแห่งการเรียนรู้ธรรมชาติ 
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5. Entertainmentfield สวนสนุกภายใต้คอนเซ็ปต์ Shaun the Sheep ซึ่งเป็นภาพยนตร์
การ์ตูนอันโด่งดัง 
น าท่านอิสระช้อปปิ้ง ห้างอิออน AEON MALL อยู่ไม่ไกลจากสนามบินคันไซ จากจุดนี้สามารถ
มองเห็นทิวทัศน์ของอ่าวโอซาก้า ภายในประกอบด้วย ร้านอาหาร 43 ร้านและร้านสินค้าแบรน
เนมด์ต่างๆ อีกกว่า 86 ร้าน อิสระให้ท่านเลือกซื้อของฝาก ของท่ีระลึกตามอัธยาศัยจากนั้นได้
เวลาอันสมควร น าท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า 

17.35 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย THAI AIRWAYS เท่ียวบินท่ี TG673 
 (บริการอาหารร้อน พร้อมเครื่องดื่ม บนเครื่อง) 

21.25 น.     เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

ส้าหรับลูกค้าท่านที่ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน  หักค่าตั๋วออก 10,000 บาท จากราคาทัวร์ 

 
*ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ รบกวนจองเป็นสายการบินการบินไทยหรือไทยสไมล์เท่านั้น*  

** ทั้งนี้หากสายการบินไฟล์ทอินเตอร์เกิดเที่ยวบินล่าช้า ทางบริษัทจะรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายเฉพาะ
สายการบินภายในประเทศที่เป็นสายการบินเครือเดียวกันกับไฟล์ทอินเตอร์ และรบกวนแจ้งพนักงานขาย

ล่วงหน้าก่อนท้าการซื้อตัว๋ภายในประเทศทุกคร้ัง  เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง ** 
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, 
การเมือง, สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสน้าเที่ยวญี่ปุ่น ตาม
กฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับ
จะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 
 
อัตราค่าบริการรวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการท่ีระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ ามัน  

 ค่ารถโค้ชปรับอากาศ  

 โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)  
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 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ    

 ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ   

 ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเท่ียว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรม
ธรรม์) 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % 
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม ค่าซักรีด ค่า
มินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ท่ีมิได้ระบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมาย่ืนร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้
ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยส าหรับผู้ ท่ีประสงค์พ านักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท 
ส าหรับการยื่นร้องขอวีซ่า 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีน้ าหนักเกินกว่าท่ีสายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่
เกินขนาดมาตรฐาน 

× ค่าภาษีน้ ามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 

× ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อ านวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

× ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของ
ท่าน 
 

เดินทางขึ้นต่้า 34 ท่าน หากต่ ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะช าระ
ค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่าน
ทราบล่วงหน้า  
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เงื่อนไขการจอง และ การช้าระเงิน  : 

 มัดจ้าท่านละ 20,000 บาท ภายหลังจากท่ีท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกค้าท าการจองก่อน
วันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจ านวน  

 ส่วนท่ีเหลือ ช าระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน 

 หากไม่ช้าระมัดจ้าตามที่ก้าหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่ 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข 

 เมื่อท่านช าระเงินไม่ว่าจะท้ังหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและ
ข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว 

 หากช้าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส้าเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทาง
แฟกซ์ 

 ส่งรายชื่อส้ารองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งส้าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อม
ยืนยันว่าต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด , วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่ง
ส้าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอัน
เกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน
ทั้งสิ้น 

 

 
โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือ
หน้ากระดาษอย่างต่ า 2 หน้าหากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
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เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ได้เงินคืนทั้งหมด 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-15 วัน ได้เงินคืน 70 เปอร์เซ็นของค่าทัวร์ทั้งหมด 

 ยกเลิกหลัง 14 วัน ไม่ได้ค่าทัวร์คืน  

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ้ากับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่า
มัดจ้าที่พักโดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ 
รวมถึงเที่ยวบิน พิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิทธิ์ ไม่มีการคืน
เงินทุกกรณี ทั้งมัดจ้า หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ 

ข้อมูลเพิ่มเติม เร่ืองตั๋วเครื่องบิน 
ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทาง
กลับ ท่านจะต้องช าระค่าใช้จ่ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บ และการจัดท่ีนั่งของกรุ๊ป 
เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิก
การเดินทาง และได้ด าเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUND ได้) ผู้เดินทางต้องรอ 
REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น  

ข้อมูลเพิ่มเติม เร่ืองโรงแรมที่พัก 

 เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว 
(Single) และห้องคู่ (Twin / Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพัก
อาจจะไม่ติดกัน 

 กรณีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพักในเมืองเต็ม 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter) 

 ส าหรับน้ าหนักของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรัม และ
การเรียกค่าระวางน้ าหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได้ (ท่านต้องช าระในส่วนท่ี
โดนเรียกเก็บเพิ่ม) 

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้น าขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และ
มีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 
นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)  
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 กรณีท่ีต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต่ ากว่า
มาตรฐานได้ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับข้อก าหนดของแต่ละสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระส่วน
ของค่าใช้จ่ายท่ีสัมภาระน้ าหนักเกิน (ท่านต้องช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 

 ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสารทุกกรณี 
หมายเหตุ.. (ส้าคัญมาก!!! ผู้โดยสารควรรับทราบ  ก่อนการเดินทาง) 

1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ท่ีพัก 
การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ 
วาตภัย อัคคีภัย หรือไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเป็นเหตุการณ์ท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทาง
บริษัททัวร์ฯ) โดยทางบริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นส าคัญ 

2. หากท่านยกเลิกทัวร์ เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัย
ธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย ท้ังๆ ท่ีสายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศท่ีท่านเดินทาง
ท่องเท่ียว ยังคงให้บริการอยู่เป็นปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ท้ังหมด หรือ
บางส่วนให้กับท่าน 

3. หากในวันเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าใช้จ่าย เนื่องจากทางบริษัทได้ท าการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายไปล่วงหน้าแล้ว 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน ใน
กรณีดังนี้ 

 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามน าเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ี
ทางกองตรวจคนเข้าเมืองห้ามเดินทาง 

 กรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง 

 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่าง
ด้าวท่ีพ านักอยู่ในประเทศไทย 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ้านักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่
เกิน 15วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอน
การตรวจเข้าเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้ 

1. ตั๋วเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้) 
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2. สิ่งท่ียืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างท่ีพ านักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น 
เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น) 

3. ชื่อ ท่ีอยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างท่ีพ านักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทจัดการให้) 
4. ก าหนดการเดินทางระหว่างท่ีพ านักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯ จัดการให้) 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (ส้าหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่ต่ ากว่า 6 เดือน  
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งท่ีขัดต่อกฎหมายและเข้าข่ายคุณสมบัติการ

พ านักระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกิน 15 วัน 
4. เป็นผู้ท่ีไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้า

ประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท้าการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกัน
ระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30 

ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง

, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิด
จากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ท้ังหมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมท่ีพัก
ในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามท่ีระบุใน
โปรแกรม  
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8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปท่ีเข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบ
บุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ท่ีพัก ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อม
ให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้   

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วัน
ก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ใน
กรณีท่ีผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมือง
หรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเท่ียว อันเนื่องมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย 
การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  

12. กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอ
สงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด 
อาจท าให้เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานท่ีน้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคน
ขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งท่ีต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้
ท่องเท่ียวตามโปรแกรม 

14. บริการน้ าดื่มท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเร่ิมในวันท่ี 2 ของการเดินทาง ถึงวันท่ี 6 ของการเดินทาง รวม
จ้านวน 5 ขวด 

15. การบริการของรถบัสน าเท่ียวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง ใน
วันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับ
สภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ี
ในโปรแกรมการเดินทาง 

 


