
TOKYO FUJI OSAKA 6D4N 
PREMIUM LAVENDER 

กําหนดการเดนิทางเดอืนพฤษภาคม - ตลุาคม2562 

 

โดยสายการบนิไทย (THAI) 
พเิศษ !!! ใสก่โิมโนเทยีวรอบกรงุเกยีวโต 

ฟร!ี!! ชุดยคูาตะททีางบรษิทัมอบใหเ้พอืเป็นของทรีะลกึ 



ไหวพ้ระขอพร ณ วดัอาซากสุะ ผา่นชม โตเกยีวสกายทร ี
ชมทุง่ดอกลาเวนเดอร ์และ ขนึภเูขาไฟฟจูชินั 5 สญัลกัษณข์องประเทศญปีุ่ น 

เยอืน ศาลเจา้เฮอนัและปราสาททอง คนิคะคจุ ิและวดันําใส 
ชอ้ปปิงจุใจ ชนิจูก ุซาคาเอะ ชนิไซบาช ิและออิอนมอลล ์

นมสัการ พระใหญไ่ดบทุส ึณ เมอืงนารา ชมความสวยงามของนําตกมโินะ 
พเิศษ!!!อาบนาํแรธ่รรมชาต ิดนิเนอรข์าปยูกัษ ์FREE WIFI ON BUS 

มนํีาดมืบรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

 
** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนอืงจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายตุาํกวา่ 2 ปี ราคา 9,000.-** 

 ราคานไีมร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,500 บาท/ทรปิ** 
 

วนัแรก      กรงุเทพ   สนามบนิสวุรรณภูม ิ

19.00 น. พรอ้มกนัท ีสนามบนิสุวรรณภูมชินั 4ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร ์Cสายการบนิไทย มเีจา้หนา้ทขีอง
บรษัิทคอยตอนรับทา่น 

22.10 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนินารติะ ณ ประเทศญปีุ่ นโดยสายการบนิไทยเทยีวบนิทTีG640 

(บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครอืงดมื บนเครอืง) 

วนัทสีอง   สนามบนินารติะ – โตเกยีว – วดัอาซากุสะ – โตเกยีวสกายทร ี(ผา่นชม) - ชอ้ปปิงชนิจูกุ - 
หมูบ่า้นโอชโินะ ฮกัไก - Dinner บฟุเฟตข์าปยูกัษ ์- ออนเช็นธรรมชาต ิ 

06.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ ประเทศญปีุ่ นนําท่านผ่านขันตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร 
เรยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทญีปีุ่ น เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ชวัโมง กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเพอืความ
สะดวกในการนดัหมายเวลา)***สําคญัมาก!! ประเทศญปีุ่ นไมอ่นญุาตใหน้ําอาหารสด จําพวก 
เนอืสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั*** 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดยีว กรุป๊ไซต ์ บสั 

29 พฤษภาคม – 03 มถินุายน 2562 38,888.- 8,900.- 30+1 2 
06 – 11 มถินุายน 2562 38,888.- 8,900.- 30+1 1 
13 - 18 มถินุายน 2562 38,888.- 8,900.- 30+1 1 
20 – 25 มถินุายน 2562 38,888.- 8,900.- 30+1 1 

27 มถินุายน – 02 กรกฎาคม 2562 38,888.- 8,900.- 30+1 1 
05 – 10 กรกฎาคม 2562 38,888.- 8,900.- 30+1 1 
11 – 16 กรกฎาคม 2562 38,888.- 8,900.- 30+1 1 
19 – 24 กรกฎาคม 2562 38,888.- 8,900.- 30+1 1 
26 – 31 กรกฎาคม 2562 38,888.- 8,900.- 30+1 1 
02 – 07 สงิหาคม 2562 38,888.- 8,900.- 30+1 1 
09 – 14 สงิหาคม 2562 38,888.- 8,900.- 30+1 1 
23 – 28 สงิหาคม 2562 38,888.- 8,900.- 30+1 1 

30 สงิหาคม – 04 กนัยายน 2562 38,888.- 8,900.- 30+1 1 
06 – 11 กนัยายน 2562 38,888.- 8,900.- 30+1 1 
13 – 18 กนัยายน 2562 38,888.- 8,900.- 30+1 1 
20 – 25 กนัยายน 2562 38,888.- 8,900.- 30+1 1 

27 กนัยายน – 02 ตลุาคม 2562 38,888.- 8,900.- 30+1 1 
28 กนัยายน – 03 ตลุาคม 2562 38,888.- 8,900.- 30+1 1 



เดินทางสู่ เมืองโตเกียว นําท่านนมัสการเจา้แม่กวนอิมทองคํา ณ วดัอาซากุสะASAKUSA 
TEMPLEวัดทไีดช้อืว่าเป็นวัดทมีคีวามศักดสิทิธ ิและไดรั้บความเคารพนับถอืมากทสีุดแห่งหนงึใน
กรงุโตเกยีว ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แมก่วนอมิทองคําทศีักดสิทิธ ิขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซงึมกัจะมี
ผูค้นมากราบไหวข้อพรเพอืความเป็นสริมิงคลตลอดทังปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นทตีังของโคม
ไฟยักษ์ทมีขีนาดใหญ่ทสีุดในโลกดว้ยความสูง 4.5 เมตร ซงึแขวนหอ้ยอยู่ ณ ประตูทางเขา้ทีอยู่
ดา้นหนา้สุดของวัด ทมีชีอืว่า “ประตูฟ้าคํารณ” และถนนจากประตูเขา้สูต่ัววหิารทปีระดษิฐานเจา้แม่
กวนอมิทองคํา มีชอืว่า ถนนนากามเิซะซงึเป็นทีตังของรา้นคา้ขายของทีระลกึพืนเมืองต่างๆ 
มากมาย อาท ิขนมนานาชนดิ ของเล่น รองเทา้ พวงกุญแจทรีะลกึ ฯลฯ ใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกซอืเป็น
ของฝากของทรีะลกึอสิระและท่านสามารถเดนิไปถ่ายรูปคู่กับหอคอยทสีงูทสีดุในโลก แลนดม์ารก์
แหง่ใหมข่องกรุงโตเกยีว ณ รมิแมนํ่าสมุดิะ หอคอยโตเกยีวสกาย ทร ีTOKYO SKY TREE(ไม่
รวมค่าขนึหอคอย)หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมทีสูงทีสุดในโลก ทวิทัศน์ของหอคอยโตเกียว
สกายทรทีบีรรจุเทคโนโลยแีนวหนา้สดุสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวัดอาซะกซุา่ทเีต็มไปดว้ยกลนิ
อายแบบเมอืงเกา่ของเอะโดะ 

เทยีง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

นําท่านสู่ยา่นชอ้ปปิงชนิจุกุSHINJUKUใหท้่านอสิระและเพลดิเพลนิกับการชอ้ปปิงสนิคา้มากมาย
และเครอืงใชไ้ฟฟ้ากลอ้งถ่ายรูปดจิติอลนาฬกิาเครอืงเล่นเกมสห์รอืสนิคา้ทจีะเอาใจคุณผูห้ญงิดว้ย
กระเป๋ารองเทา้เสอืผา้แบรนดเ์นมเสอืผา้แฟชนัสําหรับวัยรุน่เครอืงสําอางยหีอ้ดังของญปีุ่ นไมว่่าจะเป็น
KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอนืๆอกีมากมาย 

จากนันเดนิทางสูห่มูบ่า้นโอชโินะฮกัไกOSHINO HAKKAIในชว่งฤดใูบไมเ้ปลยีนสเีป็นจุดท่องเทยีว
สําคัญอกีสถานทหีนงึโดยมวีวิภเูขาไฟฟจูสิขีาวตัดกับพนืหลังสฟ้ีาและใบไมเ้ปลยีนสสีเีหลอืงแดงสม้
เป็นภาพทสีวยงามมากโอชโินะฮักไกเป็นหมู่บา้นเล็กๆประกอบดว้ยบ่อนํา8 บ่อในโอชโินะตังอยู่
ระหวา่งทะเลสาบคาวากจูโิกะกบัทะเลสาบยามานาคาโกะบอ่นําทัง8 นเีป็นนําจากหมิะทลีะลายในชว่ง
ฤดรูอ้นทไีหลมาจากทางลาดใกล ้ๆ ภเูขาไฟฟจูผิ่านหนิลาวาทมีรีูพรุนอายกุว่า80 ปีทําใหนํ้าใสสะอาด
เป็นพเิศษนอกจากนยีงัมรีา้นอาหารรา้นจําหน่ายของทรีะลกึและซุม้รอบๆบอ่ทขีายทังผักขนมหวานผัก
ดองงานฝีมอืและผลติภัณฑท์อ้งถนิอนืๆอสิระใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการถ่ายรูปและซอืของทรีะลกึ
ตาม 

คาํ รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม เมน ูบฟุเฟตข์าปยูกัษ ์(2) 

พกัท ี FUJI SAN RESORT HOTELหรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

จากนนัใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชน่ําแรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชอืวา่ถา้ไดแ้ชนํ่าแรแ่ลว้ จะ
ทําใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขีนึ 

วนัทสีาม ภเูขาไฟฟูจชินั 5 (ขนึอยูก่บัสภาพอากาศ)- ทุง่ดอกลาเวนเดอร ์– ทะเลสาบฮามานาโกะ - นา
โกยา่ - ชอ้ปปิงซาคาเอะ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 



 

นําทา่นเดนิทางสู ่ภเูขาไฟฟูจMิt.Fuji 5thทมีคีวามสงูเหนือจากระดับนําทะเล 3,776 เมตร ภเูขาทมีี
ชอืเสยีงเป็นทรีูจั้กไปทัวโลกในเรอืงความสวยงามทธีรรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ย่างลงตัว และยังถอืว่า
เป็นสัญลักษณ์หนงึของประเทศญปีุ่ น ทังยงัเป็นจุดมุง่หมายของนักทอ่งเทยีวต่างชาตทิมีาเยอืนญปีุ่ น
ตลอดทกุฤดกูาล นําทา่นขนึสูช่นัท ี5 ของภเูขาไฟฟจู ิ(ขอสงวนสทิธไิมข่นึ ในกรณีทอีากาศไม่
เออือํานวย หรอื ทางขนึปิด) ททีุกท่านจะไดเ้ห็นถงึความสวยงามของตัวภเูขาและววิโดยรอบของ
ภเูขาไฟฟจู ิและสมัผัสกบัความหนาวเย็น ใหท้กุท่านไดถ้่ายภาพความประทับใจเก็บไว ้และเลอืกซอื
สนิคา้ของทรีะลกึซงึเป็นสญัลักษณร์ปูภเูขาไฟฟจูใินหลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ยอสิระใหท้่านได ้
เพลดิเพลนิกับการถ่ายรูปและซอืของทรีะลกึตามอัธยาศัย**สําหรบัผูท้เีลอืกเดนิทางวนัท ี05 ถงึ 
26 มนีาคม 2562**  

เทยีง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

 จากนันนําท่านเดนิทางสู่เทศกาลสมุนไพรและทุง่ดอกลาเวนเดอร ์ (Fujikawaguchiko Herb 
Festival)ทุ่งดอกไมส้มี่วงณสวนยากซิะกแิละสวนโออชิสิวนสวยทเีต็มไปดว้ยดอกลาเวนเดอรเ์ต็ม
ทอ้งทุ่งกวา้งโดยมฉีากหลังเป็นภเูขาไฟฟจูแิละทะเลสาบสนํีาเงนิเขม้ตัดกันพอดกีับทุ่งลาเวนเดอรส์ี
มว่งเขม้สวยงาม !!!ไฮไลทข์องงานเทศกาลประจําเมอืงอย่างงานเทศกาลสมนุไพรหลากชนดิทถีอื
เป็นของขนึชอืประจําเมอืงภายในงานเทศกาลจะมบีูธจําหน่ายผลติภัณฑม์ากมายททํีาจากสมุนไพร
นานาชนดิรวมไปถงึชาหอมๆใหไ้ดช้มิกันอย่างเต็มทนีอกจากนียังมกีารประกวดจัดสวนสวยและการ
แสดงดนตรกีลางแจง้ดว้ยอสิระใหท้่านไดส้ัมผัสและเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย(ดอกลา
เวนเดอรจ์ะบานหรอืไมน่นัทงันขีนึอยูก่บัสภาพอากาศสงวนสทิธหิากชว่งวนัเดนิทางลาเวน
เดอรไ์มม่แีลว้ไกดส์ามารถปรบัโปรแกรมไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้)เดนิทางสูท่ะเลสาบฮามา
นาโกะLAKE HAMANAหรือทะเลสาบปลาไหลเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่รมิชายฝังแปซฟิิคทศิ
ตะวันตกของจังหวัดชซิุโอกะแต่เดิมเป็นทะเลสาบนําจืดทีแยกออกมาจากมหาสมุทรต่อมาเกดิ
แผน่ดนิไหวในปี1498ทําใหนํ้าจดืเปลยีนเป็นนําเค็มในทสีดุสาเหตทุชีอืวา่ทะเลสาปปลาไหลเนอืงจาก
บรเิวณนจีะเป็นบรเิวณทมีกีารจับปลาไหลไดม้ากเป็นอันดับตน้ๆของประเทศญปีุ่ นโดยสถานทแีหง่นจีะ
เป็นจดุชมววิและเป็นทพีักจอดรถมรีา้นคา้และผลติภัณฑเ์กยีวกับปลาไหลใหเ้ลอืกซอืเป็นของทรีะลกึ
นําท่านสู่นาโกยา่ NAGOYAเป็นตัวเมอืงของจงัหวดัไอจ ิ(Aichi) มปีระชากรอาศัยอยู่มากกว่า 2 
ลา้นคน เป็นเมอืงศนูยร์วมการคา้และการคมนาคมทสํีาคัญแหง่หนงึของญปีุ่ นนําทา่นสู ่ยา่นซาคาเอะ 
SAKAEเป็นยา่นธรุกจิการคา้ มหีา้งสรรพสนิคา้มัตสซึาคายะ หรอื เมอืงใตด้นิ (central park)ทเีต็ม
ไปดว้ยรา้นต่างๆ เชน่ รา้นเสอืผา้แฟชนั, รา้นของใชก้ระจุกกระจกิ, รา้นซาลอนความงาม เป็นตน้ ทนีี
กนิบรเิวณตังแตส่ถานซีาคาเอะไปจนถงึสถานฮีซิายะโอโดร ิ

 



คาํ         อสิระรบัประทานอาหารคาํณ ตามอธัยาศยั 

ทพีกั  NAGOYA SAKAE TOKYU REIHOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทสี ี เมอืงเกยีวโต - แตง่กายดว้ยชุดกโิมโน ชดุประจําชาตญิปีุ่ น - ศาลเจา้เฮอนั – การเรยีนพธิี
ชงชาญปีุ่ น – วดัคนิคะคจุ ิ–วดัคโิยะมซุิ - ยา่นกอิน 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(5) 

นําทา่นเดนิทางสู ่เกยีวโต KYOTOซงึเคยเป็นเมอืงหลวงของประเทศญปีุ่ นมายาวนานทสีดุ คอืตังแต่
ปีค.ศ. 794 จนถงึ 1868 ร่วมๆ 1,100 ปีเลยทีเดียว เกียวโตจงึเป็นเมืองสําคัญทเีต็มไปดว้ย
ประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมของญปีุ่ นดว้ย จากนันนําทา่นเปลยีนเครอืงแตง่กายดว้ยชุดกโิมโนชดุ
ประจําชาตญิปีุ่ นพเิศษ!!! ทา่นสามารถแตง่กายดว้ยชุดกโิมโนพรอ้มถา่ยรูปสวยๆและสาํหรบั
สุภาพสตรฟีร!ี!! ชุดยูคาตะททีางบรษิทัมอบใหเ้พอืเป็นของทรีะลกึจากทางบรษัิท นําท่านสู่
ศาลเจา้เฮอนั HEIAN SHRINEศาลเจา้แห่งนีนันถูกสรา้งขนึเพอืใหร้ะลกึถงึจักรพรรดคิามมุและ
จักรพรรดโิคเมอ ิผูท้มีคีวามสําคัญตอ่เมอืงเกยีวโตอยา่งมาก เนอืงจากเป็นจักรพรรดอิงคแ์รกและองค์
สดุทา้ยของเกยีวโต โดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมในยคุเฮอัน โดยเฉพาะเสาและประคูโทรอิยิักษ์สแีดง
ทตีังอยู่ดา้นหนา้ของวัด มสีแีดงสดใสมองเห็นมาแต่ไกล ไฮไลท!์!!จากนันสัมผัสวัฒนธรรมดังเดมิ
ของชาวญปีุ่ น นันก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญปีุ่ น SADOโดยการชงชาตามแบบญปีุ่ นนัน มขีันตอน
มากมาย เรมิตังแต่การชงชา การรับชา และการดมืชา ทุกขนัตอนนันลว้นมพีธิ ีรายละเอยีดทบีรรจง
และสวยงามเป็นอยา่งมาก พธิชีงชาน ีไมใ่ชแ่ครั่บชมอยา่งเดยีว ยงัเปิดโอกาสใหท้า่นไดม้สีว่นร่วมใน
พธิกีารชงชานอีกีดว้ย 

เทยีง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) 

เดนิทางสู ่ปราสาททอง วดัคนิคะคจุ ิKINKAKUJIเดมิสรา้งขนึเพอืใชเ้ป็นบา้นพักของท่านโชกนุอา
ชกิากา้ โยชมิสิแุละทา่นมคีวามตังใจยกบา้นพักแหง่นใีหเ้ป็นวัดนกิายเซนภายหลังจากทที่านเสยีชวีติ 
คนไทยนยิมเรยีกกนัวา่ วัดทอง เนอืงจากทวีัดนจีะมอีาคารหลักเป็นสทีองเกอืบทังหลังตังโดดเด่นอยู่
กลางนํา ทําใหเ้กดิเป็นเงาสะทอ้นกบัพนืนําเบอืงหนา้ จนเกดิเป็นภาพทสีวยงามเป็นอกีสญัลักษณ์หนงึ
ของเมอืงเกยีวโตเดนิทางสู ่วดัคโิยะมซุิKIYOMIZU DERAหรอืวดันําใสเป็นวัดทดีังทสีุดในญปีุ่ น
เนอืงจากการทวีัดมสีถาปัตยกรรมโบราณทงีดงามชวนตะลงึจนยเูนสโกไดบ้ันทกึใหว้ัดแห่งนขีนึเป็น
มรดกโลก (UNESCO world heritage sites)วัดแห่งนีนันไดถู้กสรา้งขนึปีค.ศ. 780 แลว้ไดม้นํีาที
เกดิขนึเองตามธรรมชาตจิากนําตกโอโตวะ (Otowa Waterfall)ไหลผา่นตัววัดไฮไลท!์!!อาคารไม้
ขนาดใหญท่สีรา้งโดยไม่มกีารใชต้ะปใูดๆทังสนิถอืว่าเป็นภมูปัิญญาของคนโบราณเสาของอาคารมี
ความสงูถงึ 13 เมตรจากพนืดนิและโถงอาคารถกูสรา้งใหย้นืออกไปภายนอกทําใหบ้รเิวณนีเป็นจุดชม
ววิทสีวยงามมองเห็นเมอืงเกยีวโตในฤดตูา่งๆและเป็นจุดชมซากรุะและชมใบไมแ้ดงทขีนึชอืของเกยีว
โตอกีดว้ยนําท่านเดนิทางสู่ ยา่นกอิน GIONอสิระใหท้่านเดนิชอ้ปปิงพรอ้มสัมผัสวัฒนธรรมดังเดมิ
ของคนญีปุ่ นอย่างเกอชิาไวด้ว้ย ในบางโอกาส ท่านสามารถเห็นเกอชิาเดนิไปๆมาๆในบรเิวณนีได ้
ถนนเสน้หลักจะเต็มไปดว้ยรา้นคา้ รา้นดมืชาและรา้นอาหารทอ้งถนิเยอะยากมาย 

คาํ         อสิระรบัประทานอาหารคาํณ ตามอธัยาศยั 

ทพีกั  URBAN HOTEL KYOTO NIJO PREMIUM หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 



วนัทหีา้ หบุเขามโินะ - นําตกมโินะ - เมอืงนารา –วดัโทไดจ ิ- พระพทุธรปูไดบทุส ึ- โอซากา้ – ชอ้ป
ปิงชนิไซบาช ิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(7) 

 

จากนันนําท่านเทยีวชมหุบเขามโินะ Minoh parkหรอืมโินะโอะ Mino-oนําท่านชม นําตกมโินะ 
MINOH WATER FALLทตีังตระหง่านดว้ยความกวา้ง 5 เมตรและสงู 33 เมตรลงไปเป็นหุบเขาซงึ
ทอดลัดเลาะไปตามแนวป่ามพีรรณไมร้าว 980 ชนดิแมลงกว่า 3,000 ชนดิอาศัยอยูอ่สิระใหท้่านชม
ความงามตามอธัยาศัย 

เดนิทางสูเ่มอืงนารา NARAเป็นเมอืงหลวงของญปีุ่ นตังแต่ชว่งเรมิแรกของราชวงศย์ามาโต ้(300-
600)  เมอืงหลวงเกา่แกแ่หง่นมีวีัดและศาลเจา้มากมายซงึบางแหง่ไดร้ับการจดทะเบยีนเป็นมรกดโลก 

เทยีง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (8) 

นําทา่นสู ่วดัโทไดจ ิTODAIJI วดัหลวงพอ่โตแหง่เมอืงนารา หรอืไดบทุส ึDAIBUTSU OF NARA 
เป็นหนงึในวัดทมีชีอืเสยีงมากทสีดุและมคีวามสําคัญทางประวัตศิาสตรข์องประเทศญปีุ่ น ถูกสรา้งขนึ
ในปี 752 เป็นเหมอืนศูนยก์ลางของวัดทังหมดในประเทศและมอีทิธพิลเป็นอย่างมากในยคุนัน เพอื
ลดบทบาทและอทิธพิลของวัดตอ่รัฐบาลลง จงึไดม้กีารยา้ยเมอืงหลวงจากนาราไปยังนากาโอกะในปี 
784 ภายในเป็นทปีระดษิฐานของหลวงพอ่โตหรอื ไดบุทสเึดน ซงึมขีนาดใหญ่ทสีดุในญปีุ่ น มคีวาม
สงูถงึ 15 เมตร อกีจุดทน่ีาสนใจและเป็นทนียิมอย่างมากก็คอื เสาไมย้ักษ์ ซงึฐานขนาดรอบเสานีมี
ขนาดเทา่กนัรจูมกูของหลวงพอ่โต และดา้นลา่งของเสารจ์ะเป็นชอ่งขนาดไมใ่หญ่มาก มคีวามเชอืว่า
หากใครสามารถรอดผา่นชอ่งนไีปไดก้็จะสามารถตรัสรูไ้ดใ้นชาตหินา้ 

 นําทา่นชอ้ปปิงกนัตอ่ยา่นชนิไซบาช ิSHINSAIBASHIบรเิวณแหลง่ชอ้ปปิงแหง่นมีคีวามยาวประมาณ 
600 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลกี รา้นแฟรนไชส ์รา้นเครอืงสําอางค ์รา้นรองเทา้ กระเป๋านาฬกิา รา้น
กาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเสอืผา้สตรทีแบรนดทั์งญปีุ่ นและต่างประเทศ เชน่ Zara H&M Beans 
ABC Mart เป็นตน้ เรยีกวา่มทีกุอยา่งทตีอ้งการรวมกนัอยูบ่รเิวณน ี  

คาํ         อสิระรบัประทานอาหารคาํณ ตามอธัยาศยั 

ทพีกั  RECO MIKUNI HOTELหรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทหีก ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก) – เอ็กซโ์ป ซติ ี- หา้งออิอน – สนามบนิคนัไซ เมอืงโอซากา้ – 
สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(9) 

 



เดนิทางสู ่ปราสาทโอซากา้ Osaka Castle(ดา้นนอก) เป็นหนงึในแลนดม์ารค์สําคัญของเมอืงโอ
ซากา้ หอคอยปราสาทจะมอียูด่ว้ยกนัทังหมด 8 ชนั ตัวปราสาทถกูลอ้มรอบดว้ยกําแพงหนิคอนกรตี, คู
นํา และสวนนชิโินมารซุงึอยูท่างป้อมตะวักตก มตีน้ซากรุะกวา่ 600 ตน้ ในชว่งเดอืนเมษายนจงึเป็น
แหลง่ชมซากรุะทโีดง่ดงัเพราะฉากดา้นหลงัของสวนแหง่นจีะมองเห็นภาพปราสาทโอซากา้
ทสีวยงามเป็นอยา่งยงิ  

เทยีง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (10) 

 นําท่านชอ้ปปิงกันต่อณเอ็กซโ์ปซติEีXPO CITY ศูนยร์วมความบันเทงิทยีงิใหญ่ทสีดุแห่งหนงึของ
ประเทศญปีุ่ นเอ็กซโ์ปซติเีป็นสว่นหนงึของสวนสาธารณะทสีรา้งขนึเพอืระลกึถงึงานเวลิดเ์อ็กซโ์ปทจัีด
ขนึเมอืปี 1970 ตังอยูใ่นเมอืงซอุติะจังหวัดโอซากา้มเีนือททีังหมดราวๆ 172,000 ตารางเมตรภายใน
พนืทีแห่งนีมแีหล่งความบันเทงิมากมายภายใตค้อนเซ็ปต์fusing the enjoyment of playing, 
learning, and discovering อสิระใหท้่านเพลดิเพลนิกับกจิกรรมต่างๆทังชอ้ปปิงกนิขา้วหรอืแมแ้ต่
ถา่ยรปูไดต้ามอธัยาศัย 

เอ็กซโ์ปซติไีดแ้บง่ออกเป็นโซนใหญ่ๆ ดว้ยกนัดังน ี

1. NIFREL พพิธิภณัฑส์ตัวนํ์า จัดแสดงสัตวต์่าง ๆ ในรูปแบบการนําเสนองานศลิปะ และยังให ้
นักทอ่งเทยีวไดส้มัผัสกบัสตัวอ์ยา่งใกลช้ดิ 

2. Osaka English Villageชุมชนสําหรับคนรักภาษาอังกฤษ เปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้รียนรู ้
ภาษาองักฤษในรปูแบบทไีมซํ่าใคร ทา่มกลางบรรยากาศของเมอืงตา่ง ๆ จากทัวทังอเมรกิา 

3.PokemonExpogymสวนสนุกของโปเกมอนแห่งแรกในญปีุ่ น ทจีะทําใหคุ้ณหลงใหลและผจญภัย
ไปกบัการต์นูตัวโปรด 

4.Orbiสถานทแีหง่การเรยีนรูธ้รรมชาต ิ

5.Entertainmentfieldสวนสนุกภายใตค้อนเซป็ตS์haun the Sheep ซงึเป็นภาพยนตรก์ารต์นูอันโด่ง
ดัง 

นําท่านอสิระชอ้ปปิง หา้งออิอน AEON MALLอยู่ไม่ไกลจากสนามบนิคันไซ จากจุดนีสามารถ
มองเห็นทวิทัศน์ของอ่าวโอซากา้ ภายในประกอบดว้ย รา้นอาหาร 43 รา้นและรา้นสนิคา้แบรนเนมด์
ต่างๆ อกีกว่า 86 รา้น อสิระใหท้่านเลือกซอืของฝาก ของทรีะลกึตามอัธยาศัยจากนันไดเ้วลาอัน
สมควร นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ เมอืงโอซากา้ 

17.35 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย THAI AIRWAYS เทยีวบนิทTีG673 

 (บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครอืงดมื บนเครอืง) 

21.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมูกิรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

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

สําหรบัลกูคา้ทา่นทไีมเ่อาตวัเครอืงบนิ  หกัคา่ตวัออก 10,000 บาท จากราคาทวัร ์
 
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ทงันเีพอืประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 



 
บรษิทัขอสงวนสทิธ ิ:รายการทวัรส์ามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนอืงจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิารของรถบสันําเทยีวญปีุ่ น ตาม
กฎหมายของประเทศญปีุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชวัโมง มอิาจเพมิเวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบั
จะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทงันขีนึอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนนัๆ เป็นหลกั จงึขอ
สงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนเวลาทอ่งเทยีวตามสถานทใีนโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ตัวเครอืงบนิไป-กลับตามรายการทรีะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํามัน  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทพัีกตามทรีะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการทรีะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทรีะบ ุ  
 คา่เบยีประกันอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทยีว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงอืนไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครอืงดมื คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทมีไิดร้ะบใุนรายการ 



× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายนืรอ้งขอวซีา่อกีครัง (เนืองจากทางญปีุ่ นไดป้ระกาศ
ยกเวน้การยนืวซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทยสําหรับผูท้ปีระสงคพํ์านักระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญปีุ่ นประกาศใหย้นืวซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพมิ 2,000 บาท สําหรับการยนื
รอ้งขอวซีา่ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทกีระเป๋าสัมภาระทมีีนําหนักเกนิกว่าทีสายการบนินันๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด
มาตรฐาน 

× คา่ภาษีนํามัน ทสีายการบนิเรยีกเก็บเพมิ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัวเครอืงบนิไปแลว้ 
× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถนิ และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
× ภาษีมลูคา่เพมิ 7 % และภาษีหัก ณ ทจีา่ย 3 % 

 

เดนิทางขนึตํา 34 ท่านหากตํากว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีทจีะชําระ
คา่บรกิารเพมิเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีจีะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท
ขอสงวนสทิธใินการงดออกเดนิทางและเลอืนการเดนิทางไปในวันอนืต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ
ลว่งหนา้  
 

เงอืนไขการจอง และ การชําระเงนิ: 

 มดัจําทา่นละ 20,000 บาทภายหลังจากททีา่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทาง
ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

 สว่นทเีหลอื ชําระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมชํ่าระมดัจาํตามทกีําหนด ขออนุญาตตดัทนีงัใหล้กูคา้ทา่นอนืทรีออยู ่

 หากชําระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงอืนไข 

 เมอืทา่นชําระเงนิไมว่า่จะทงัหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงอืนไขและขอ้ตกลงตา่งๆทไีด ้
ระบไุวท้งัหมดนแีลว้ 

 หากชาํระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุอืพนกังานขายมาทางแฟกซ ์

 สง่รายชอืสํารองทนีงั ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์อืพรอ้มยนืยนั
วา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทยีวทรปิใด, วนัทใีด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สําเนาหนงัสอื
เดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธไิม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความ
ผดิพลาดจากการสะกดชอื-นามสกลุ และอนืๆ เพอืใชใ้นการจองตวัเครอืงบนิทงัสนิ 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขนึไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่ง
ตํา 2 หนา้หากไมม่นัใจโปรดสอบถาม 
 

เงอืนไขยกเลกิการจอง : 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั ไดเ้งนิคนืทงัหมด 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29-15 วนั ไดเ้งนิคนื 70 เปอรเ์ซ็นของคา่ทวัรท์งัหมด 

 ยกเลกิหลงั 14 วนั ไมไ่ดค้า่ทวัรค์นื  
 กรุป๊ทเีดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทตีอ้งการนัตมีดัจาํกบัสายการบนิ หรอืกรุป๊ทมีกีารการนัตคีา่มดัจาํ

ทพีกัโดยตรง หรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึ
เทยีวบนิ พเิศษเชน่ EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธ ิไมม่กีารคนืเงนิทกุกรณี ทงัมดั
จํา หรอืคา่ทวัรท์งัหมด เนอืงจากคา่ตวัเป็นการเหมาจา่ยในเทยีวบนินนัๆ 

ขอ้มลูเพมิเตมิ เรอืงตวัเครอืงบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกนั หากตอ้งการเลอืนวันเดนิทางกลับ ทา่น
จะตอ้งชําระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทสีายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจัดทนัีงของกรุ๊ป เป็นไปโดยสาย
การบนิเป็นผูกํ้าหนด ซงึทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และได ้
ดําเนนิการออกตวัเครอืงบนิไปแลว้ (กรณตีัว REFUND ได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการ
บนิเท่านัน  

 

ขอ้มลูเพมิเตมิ เรอืงโรงแรมทพีกั 

 เนอืงจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดยีว (Single) 
และหอ้งคู ่(Twin / Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกนั 



 กรณมีงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขนึมาก และหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ 
ขอสงวนสทิธ ิในการปรับเปลยีน หรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงสมัภาระ และคา่พนกังานยกกระเป๋า (Porter) 

 สําหรับนําหนักของสมัภาระททีางสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครอืงบนิ คอื 20 กโิลกรัมและการเรยีก
ค่าระวางนําหนักเพมิเป็นสทิธขิองสายการบนิทที่านไมอ่าจปฏเิสธได ้(ท่านตอ้งชําระในส่วนทโีดนเรยีกเก็บ
เพมิ) 

 สําหรับกระเป๋าสัมภาระททีางสายการบนิอนุญาตใหนํ้าขนึเครอืงได ้ตอ้งมนํีาหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม และมี
ความกวา้ง+ยาว+สงู ไมเ่กนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25 เซนตเิมตร (9.75 นวิ) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นวิ) x 46 
เซนตเิมตร (18 นวิ)  

 กรณีทตีอ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ นําหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดใหตํ้ากว่ามาตรฐานได ้
ทังนีขนึอยู่กับขอ้กําหนดของแต่ละสายการบนิ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิม่รับภาระส่วนของค่าใชจ้่ายที
สมัภาระนําหนักเกนิ (ทา่นตอ้งชําระในสว่นทโีดนเรยีกเก็บเพมิ) 

 ทางบรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสารทกุกรณ ี

หมายเหต.ุ. (สําคญัมาก!!! ผูโ้ดยสารควรรบัทราบ  กอ่นการเดนิทาง) 

1. รายการอาจมีการเปลียนแปลงตามความเหมาะสม เนืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรม ทีพัก 
การจราจร เหตุการณ์ทางการเมอืง การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล อบุัตเิหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาต
ภยั อคัคภียั หรอืไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุดๆ ก็ตาม (ซงึเป็นเหตกุารณ์ทนีอกเหนอืการควบคมุจากทางบรษัิททัวรฯ์) 
โดยทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภยัของลกูคา้เป็นสําคัญ 

2. หากท่านยกเลกิทัวร ์เนืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิ
วาตภัย อัคคภีัย ทังๆ ทีสายการบนิ หรอืในส่วนของการบรกิารทางประเทศทที่านเดนิทางท่องเทยีว ยังคง
ใหบ้รกิารอยูเ่ป็นปกต ิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืคา่ทัวรท์ังหมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

3. หากในวันเดนิทาง สถานทที่องเทยีวใดทไีมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธใินการไมค่นืคา่ใชจ้า่ย เนอืงจากทางบรษัิทไดทํ้าการจองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยไปลว่งหนา้แลว้ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืคา่ทัวรท์ังหมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น ในกรณีดังน ี

 กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนอืงจากมสีงิผดิกฎหมาย หรอืสงิของหา้มนําเขา้ประเทศ 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสอืมเสยีดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามททีางกองตรวจคน
เขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 

 กรณทีสีถานทูตงดออกวซีา่ อนัสบืเนอืงมาจากตัวผูโ้ดยสารเอง 

 กรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้ับชาวต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้วที
พํานักอยูใ่นประเทศไทย 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพาํนกัระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พอืการทอ่งเทยีว เยยีมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยนืเอกสารในขนัตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพอืยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น* ดงัตอ่ไปน ี

1. ตัวเครอืงบนิขาออกจากประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สงิทยีนืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทอีาจเกดิขนึในระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัร
เครดติ เป็นตน้) 

3. ชอื ทอียู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญปีุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่ากวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทจีะกระทําในประเทศญปีุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสงิทขีัดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสนั 

3. ในขนัตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ไีมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญปีุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ
ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิจีะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 

 

 

 



หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดทงัหมดกอ่นทําการจอง เพอืความถกูตอ้งและความเขา้ใจ
ตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขนึในกรณีทมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น 
2. ขอสงวนสทิธกิารเก็บคา่นํามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพมิ หากสายการบนิมกีารปรับขนึกอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนอืงจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ

งาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อันเนืองเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทยีวเอง  
6. เมอืท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวร์ทังหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทังหมด  
7. รายการนีเป็นเพียงขอ้เสนอทีตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครังหนึง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซงึอาจจะปรับเปลยีนตามทรีะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรอืงหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทเีขา้พักโดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุร ี/ ปลอด

บหุรไีด ้โดยอาจจะขอเปลยีนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้พัีก ทังนขีนึอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ
ไมส่ามารถรับประกนัได ้

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการ
เดนิทาง มฉิะนันบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทังสนิแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่องเทยีว อันเนืองมาจากการกระทําทสี่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอนื ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีงTRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใิน
การจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดยีว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพมิ  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญปีุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลา
ในการทอ่งเทยีวและ ชอ้ปปิงแตล่ะสถานทนีอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา 
ซงึอาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครังทตีอ้งเรง่รบี เพอืใหไ้ดท้อ่งเทยีวตามโปรแกรม 

14. บรกิารนําดมืทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วันเรมิในวันท ี2 ของการเดนิทาง ถงึวันท ี6 ของการเดนิทาง รวมจํานวน 5 
ขวด 

15. การบรกิารของรถบสันําเทยีวญปีุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญปีุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชวัโมง ในวันนันๆ มอิาจ
เพมิเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทังนีขนึอยู่กับสภาพการจราจรในวัน
เดนิทางนันๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีนเวลาทอ่งเทยีวตามสถานทใีนโปรแกรมการเดนิทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

 
รายการทัวร.์................................................................................. วันเดนิทาง........................................ 

ชอืผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

จํานวนผูเ้ดนิทางทังหมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ท่าน / เด็กอายตํุากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 

จํานวนหอ้งพักทใีชทั้งหมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชอืผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชอืไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 
หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์นืตามททีา่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร  ไมท่านเนอืวัว  ไมท่านเนอืหม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมงัสาวริัต 

รายละเอยีดอนืๆ .................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................... 

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงอืนไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชอื.............................................................ผูจ้อง 
 

(..............................................................) 

ลําดบั ชอื-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชอื-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


