
 

OSAKA JAPAN ALPS 6D4N 

ซุปตาร ์ซามไูร ไอศกรมี 
ก าหนดการเดนิทางเดอืนเมษายน-มถินุายน 2563 

 
โดยสายการบนิ  AIR ASIA X (XJ) 

ไฮไลท!์!! อลัไพนร์ทู สมัผสั Snow Wall ก าแพงหมิะขนาดมหมึา 

ชมเมอืงเกา่ซนัมาชซูิจ ิหรอื ลติเติล้เกยีวโต ณ เมอืงทาคายามา่ 

เยีย่มชมหมูบ่า้นมรดกโลก ชริาคาวาโกะ 

ชมสวนสวยตดิอนัดบั 1 ใน 3 สวนเค็นโรคเุอ็น ณ เมอืงคานาซาวา่ 

เยอืนเมอืงหลวงเกา่เกยีวโต แวะขอพร ณ ศาลเจา้เฮอนั 

ถา่ยรปูเสาแดงโทรอิ ิณ ศาลเจา้จิง้จอกฟชูมิ ิอนิาร ิ

เยอืนเมอืงนารา เมอืงแหง่กวาง สกัการะ พระใหญไ่ดบทุส ึ

ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิและ เอ็กซโ์ป ซติี ้แหลง่ชอ้ปป้ิงยอดนยิมแหง่เมอืงโอซากา้ 

พเิศษ!!! โชวซ์ามไูร รปูหลอ่ แหง่เมอืงเกยีวโต 

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 เมษายน 2563 31,888.- 8,900.- 12°C - 22°C  

17-22 เมษายน 2563 31,888.- 8,900.- 12°C - 22°C  

18-23 เมษายน 2563 31,888.- 8,900.- 12°C - 22°C  

19-24 เมษายน 2563 31,888.- 8,900.- 12°C - 22°C  

20-25 เมษายน 2563 31,888.- 8,900.- 12°C - 22°C  

21-26 เมษายน 2563 31,888.- 8,900.- 13°C - 24°C  

22-27 เมษายน 2563 31,888.- 8,900.- 13°C - 24°C  

23-28 เมษายน 2563 31,888.- 8,900.- 13°C - 24°C  

24-29 เมษายน 2563 31,888.- 8,900.- 13°C - 24°C  

25-30 เมษายน 2563 31,888.- 8,900.- 13°C - 24°C  

07-12 พฤษภาคม 2563 29,888.- 8,900.- 14°C - 25°C  

08-13 พฤษภาคม 2563 29,888.- 8,900.- 14°C - 25°C  

09-14 พฤษภาคม 2563 29,888.- 8,900.- 14°C - 25°C  

10-15 พฤษภาคม 2563 29,888.- 8,900.- 14°C - 25°C  

11-16 พฤษภาคม 2563 29,888.- 8,900.- 14°C - 25°C  

12-17 พฤษภาคม 2563 29,888.- 8,900.- 14°C - 25°C  

13-18 พฤษภาคม 2563 29,888.- 8,900.- 14°C - 25°C  

14-19 พฤษภาคม 2563 29,888.- 8,900.- 14°C - 25°C  

16-21 พฤษภาคม 2563 29,888.- 8,900.- 14°C - 25°C  

17-22 พฤษภาคม 2563 29,888.- 8,900.- 14°C - 25°C  

19-24 พฤษภาคม 2563 29,888.- 8,900.- 14°C - 25°C  

20-25 พฤษภาคม 2563 29,888.- 8,900.- 14°C - 25°C  

21-26 พฤษภาคม 2563 29,888.- 8,900.- 18°C - 27°C  

23-28 พฤษภาคม 2563 29,888.- 8,900.- 18°C - 27°C  

24-29 พฤษภาคม 2563 29,888.- 8,900.- 18°C - 27°C  

25-30 พฤษภาคม 2563 29,888.- 8,900.- 18°C - 27°C  

26-31 พฤษภาคม 2563 29,888.- 8,900.- 18°C - 27°C  

27 พฤษภาคม-01 มถินุายน 2563 29,888.- 8,900.- 18°C - 27°C  

28 พฤษภาคม-02 มถินุายน 2563 29,888.- 8,900.- 18°C - 27°C  



 
วนัแรก      กรงุเทพ   สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น  

11.00 น. พรอ้มกันที ่สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์สาย

การบนิ AIR ASIA X เจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการ

เช็คอนิ 

สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้ครื่อง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ที่น่ัง จัดที่น่ังแบบ 3-3-3  

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

**บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

 

 

 

 

 

 

 

14.15 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงโอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ610 

21.40 น.   ถงึ สนามบนิคนัไซ เมอืงโอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น หลังจากผา่นขัน้ตอนศลุกากรแลว้น าทา่นเดนิทาง

สู ่เมอืงโอซากา้ (Osaka) เป็นจังหวัดทีม่คีวามส าคัญเป็นอันดับสองและขนาดใหญเ่ป็นอันดับสาม

ของญีปุ่่ น เป็นเมอืงเศรษฐกจิทีส่ าคัญของภมูภิาคคันไซ อกีทัง้ยังมสีถานทีท่อ่งเทีย่วภายในเมอืงและ

รอบๆเมอืงมากมาย (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเพือ่ความ

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

เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั***จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก  

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั  

พกัที ่ Ueno Flex Hotel Iga หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่อง หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ – เมอืงทาคายามา่ – ลติเติล้เกยีวโต ณ ซนัมาชซิูจ ิ- เมอืง

มตัสโึมโตะ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 

น าท่านสู่ ชริาคาวาโกะ (Shirakawago) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.40 ชั่วโมง) เมืองที่เป็น

มรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่ น เป็นหมู่บา้นชาวนาที่มีรูปร่างแปลกตาตดิอันดับ The 

most beautiful village in Japan และเป็นเมืองมรดกโลกที่มีชือ่เสยีงแห่งหนึ่ง HILIGHT!!! 

หมูบ่า้นแบบกัชโชสคึรุ ิเป็นบา้นชาวนาโบราณทีม่อีายมุากกวา่ 250 ปี ค าวา่ “กชัโช” มคีวามหมายวา่ 

“พนมมอื” ซึง่เป็นการบ่งบอกถงึลักษณะ รูปแบบของบา้นทีม่หีลังคามุงดว้ยฟางขา้วทีท่ ามุมชันถงึ 



 
60 องศา คลา้ยสองมอืทีป่ระนมเขา้หากัน ตัวบา้นมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร กวา้ง 10 เมตร ทัง้

หลังถกูสรา้งขึน้โดยไมใ่ชต้ะป ูตอ่มาในปี 1995 องคก์ารยเูนสโกขึน้ทะเบยีนใหช้ริาคาวาโกะเป็นมรดก

โลก  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2)  

เดนิทางสู ่ทาคายามา่ (Takayama) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.10 ชัว่โมง) เมอืงเกา่แกอ่ยูใ่นหบุ

เขาลอ้มรอบดว้ยเทอืกเขาเจแปนแอลป์  ถูกขนานนามไวว้า่เป็น ลติเติล้เกยีวโต หรอื เกยีวโตนอ้ย 

เป็นเมอืงเกา่แกท่ียั่งคงอนุรักษ์ไวซ้ ึง่อารยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีในอดตีของชาวญีปุ่่ นไดอ้ยา่ง

สมบูรณ์ บา้นเรือนสรา้งขึน้ดว้ยไมแ้บบโบราณ บรรยากาศเก่าแก่ อายุเป็นรอ้ยๆปี มี วัด ศาลเจา้ 

สะพาน ตลาดเชา้ทีค่กึคักเต็มไปดว้ยผูค้น ตัวเมอืงสวยสะอาด ทันสมัย และมสีภาพธรรมชาตอิันอดุม

สมบูรณ์ น าท่านเดนเล่น ชมบรรยากาศเมอืงเกา่ทาคายาม่าที ่ซนัมาชซิูจ ิ(Sanmachisuji) ย่าน

เมอืงเกา่ทีอ่นุรักษ์ความเป็นเอโดะเมือ่ 300 ปีกอ่นไดเ้ป็นอย่างด ีผ่านชม อาคารทาคายามา่จนิยะ 

(Takayama Jinya) อดีตท าหนา้ที่เป็นส านักงานรัฐบาลทอ้งถิน่ประจ าภูมภิาคฮดิะ ในสมัยการ

ปกครองของโชกุนโทคุงาวะในปี 1692 จนกระทั่งปี 1969 จนถึงปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให ้

ประชาชนเขา้ชมหอ้งเสีอ่ทาทามทิีไ่ดรั้บการบ ารุงรักษาเป็นอย่างด ีปัจจุบันใชเ้ป็นทีจั่ดแสดงขา้วของ

และเอกสารทางการของขนุนางศักดนิา แผนทีภู่มภิาคฮดิะ และประวัตศิาสตรแ์ผนเมอืง เป็นตน้ (ไม่

รวมคา่เขา้ จา่ยเพิม่ประมาณ 430 เยน/ทา่น)  

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงมตัสโึมโตะ (Matsumoto) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เป็นเมอืง

ทีใ่หญเ่ป็นอันดับสองของจังหวัดนากาโน่ น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก  

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั  

พกัที ่ Alpico Plaza Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั  

วนัทีส่าม สายอลัไพนท์าเทยามา่ – เขาทาเทยามา่ – ก าแพงหมิะ – เขือ่นคุโรเบะ – เมอืงคานาซาวา่ - 

สวนเค็นโรคเุอ็น 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

น าท่านสมัผัสใกลช้ดิกับความมหัศจรรยข์องธรรมชาต ิในเสน้ทาง สายอลัไพนท์าเทยามา่-คโุรเบะ 

ซึง่เป็นส่วนหนึ่งของ เจแปนแอลป์ (Japan Alps) โดยการน าท่านเดนิทางสู่ สถานทีาเทยาม่า 

จากนัน้น าท่านโดยสารเคเบิล้คาร์ ลอดภูเขาสู ่สถานบีโีจดยัระ ระยะทางประมาณ 1.3 ก.ม. น าท่าน

เดนิทางสู่ สถานมีูโรโดะ โดยรถปรับอากาศ ระหว่างทางใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับทวิทัศน์ของ

เทอืกเขาแอลป์ญีปุ่่ น ใหท้า่นไดเ้ก็บเกีย่วความประทับใจตามอัธยาศยั จากนัน้น าทา่นชม ยอดเขาทา



 
เทยาม่า มีความสูง 3,015 เมตร ซึง่สูงเป็นอันดับสองรองจากภูเขาไฟฟูจ ิและยังเป็นหนึ่งในสาม

ภูเขาศักดิส์ทิธิต์ามความเชือ่คนญี่ปุ่ นตัง้แต่สมัยโบราณ ใหท้่านไดเ้ก็บภาพทวิทัศน์อันสวยงามน่า

ประทับใจจากยอดเขาทาเทยาม่า ซึง่ในวันทีท่อ้งฟ้าโปร่ง สามารถมอง เห็นไดไ้กลถงึภูเขาไฟฟูจิ 

และใหทุ้กท่านไดเ้ดนิบนเสน้ทางทีส่องขา้งทางเป็น ก าแพงหมิะสูงชนั (Snow Wall) สงูกว่าสบิ

เมตร สัมผัสกับความขาวของหมิะทีส่วยงามและอากาศอันหนาวเย็น นับเป็นอกีทัศนียภาพทีต่ืน่ตาตืน่

ใจ เพลดิเพลนิกับการบันทกึภาพทีป่ระทับใจ  น าท่านเดนิทางผา่นอุโมงคท์ีล่อดใตภู้เขาทาเทยามา่ 

ที่มีความ ยาว 3.6 กโิลเมตร นับเป็นอุโมงคท์ี่อยู่สูงทีสุ่ดในญี่ปุ่ น จากนั้นน าท่านโดยสารกระเชา้

ไฟฟ้า ทีไ่ม่มเีสากลางตลอดชว่ง 1,710 เมตร สู ่สถานีคุโรเบไดระ จากนัน้น าทา่นน่ังเคเบิล้คารล์อด

ภูเขาจาก สถานีคุโรเบะไดระไปยังสถานีคุโรเบะโกะ ระยะทางประมาณ 800 เมตร ซึง่เป็นเคเบิล้คาร์

แห่งเดยีวในญีปุ่่ นทีล่อดภูเขาตัง้แต่ตน้จนสุดเสน้ทาง ทัง้น้ีเพื่อหลกีเลีย่งหมิะทีต่กรุนแรงมากในฤดู

หนาว จากนั้นชม เขือ่นคุโรเบะ (Kurobe Dam)  ซึง่เป็นเขื่อนยักษ์กัน้น ้าทีใ่หญ่มหมึาทีสุ่ดของ

ประเทศญีปุ่่ น จะมสีายรุง้พาดผ่านตลอดปี ทีโ่อบลอ้มดว้ยภูเขานับรอ้ยลูกและชมทัศนียภาพของวง

ลอ้มเขาหมิะ มคีวามสงูถงึ 186 เมตร และมคีวามกวา้งถงึ 492 เมตร ซึง่ใชเ้วลาตัง้แต่เริม่บุกเบกิจน

เสร็จสิน้ประมาณ 45 ปี เฉพาะตัวเขือ่นใชเ้วลาในการสรา้ง 4 ปี โดยจะใชเ้วลาเดนิเทา้เพือ่ขา้มเขือ่น 

800 เมตร  

  ***หมายเหต ุ ส าหรบัความสูงต า่ของก าแพงหมิะน ัน้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศในแต่ละปี 

และเนือ่งจากปัญหาภาวะโลกรอ้น ท าใหอุ้ณหภูมโิลกสูงขึน้เรือ่ยๆ ส่งผลใหก้ าแพงหมิะปีนี้

อาจจะไมส่งูมากนกั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ไมก่ารนัต ีวา่ในแตล่ะชว่งการเดนิทางทีล่กูคา้มา

เยอืน ท่านจะไดส้มัผสักบัความสูงของก าแพงหมิะ มากนอ้ยขนาดไหน อย่างไรก็ตามคุณ

ลกูคา้จะไดอ้ ิม่เอมกบับรรยากาศและเพลดิเพลนิกบัเสนห่ข์องสถานทีท่อ่งเทีย่วในทีน่ ัน้ๆ  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4)  

 เดนิทางสู ่เมอืงคานาซาวา่ (Kanazawa) เป็นศูนยก์ลางของเศรษฐกจิอันรุ่งเรอืงและอารยะธรรม

อันล ้าค่าตัง้แต่สมัยเอโดะช่วงทีขุ่นนางศักดนิาชัน้สูงทัง้หลายต่างใหก้ารสนับสนุนในเรื่องของการ

ท างานฝีมอืและวัฒนธรรม น าท่านชมสวน สวนเค็นโรคุเอ็น (Kenrokuen Garden) ไดช้ือ่วา่เป็น 

1 ใน 3 ของสวนทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจทีส่ดุของประเทศญีปุ่่ น พืน้ทีภ่ายในสวนเค็นโรคุเอ็นนัน้ ประกอบไป

ดว้ยวิวทิวทัศน์ของบ่อน ้า หุบเขาอันสวยงามและบา้นหลังนอ้ยใหญ่ที่ใชใ้นการผลิตชาน่ันเอง 

ความหมายของค าว่า เค็นโรคุ คอื สวนทีม่อีงคป์ระกอบทีด่ ี6 อย่างดว้ยกัน ก็คอืพื้นทีท่ีก่วา้งขวาง, 

บรรยากาศทีเ่งียบสงบ, ความลงตัว, ความเป็นมาอันยาวนาน, แหล่งน ้า, และทัศนียภาพลอ้มรอบที่

สวยงามตระการตา นักท่องเทีย่วสามารถดืม่ด ่าและผอ่นคลายไปกับบรรยากาศของสวนเค็นโรคเุอ็นที่

ผลัดเปลีย่นมคีวามสวยงามแตกต่างกันไปตามแต่ละฤดูกาลได ้จากนัน้ อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิง บรเิวณ

หนา้สวนสาธารณะตามอัธยาศัย จากนัน้ อสิระใหท้า่นเดนิชอ้ปป้ิง ณ เมอืงคานาซาวา่ตามอัธยาศัย 

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 



 
พกัที ่ Toyoko Inn Kanazawa หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงเกยีวโต – ศาลเจา้เฮอนั - พเิศษ ชมโชวเ์กยีวโต ซามูไรบอยส ์– ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิ- 

เมอืงโอซากา้ – ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

น าท่านเดนิทางสู่ เกยีวโต (Kyoto) ซึง่เคยเป็นเมอืงหลวงของประเทศญี่ปุ่ นมายาวนานทีสุ่ด คอื

ตัง้แต่ปีค.ศ. 794 จนถงึ 1868 ร่วมๆ 1,100 ปีเลยทีเดียว เกยีวโตจงึเป็นเมืองส าคัญที่เต็มไปดว้ย

ประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมของญีปุ่่ นดว้ย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.40 ชัว่โมง) 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) บรกิารทา่นดว้ย เมนูชาบ ูแสนอรอ่ย 

น าท่านสู ่ศาลเจา้เฮอนั (Heian Shrine) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 20 นาท)ีศาลเจา้แห่งน้ีนัน้ถูก

สรา้งขึน้เพื่อใหร้ะลกึถงึจักรพรรดคิามมุและจักรพรรดิโ์คเมอิ ผูท้ีม่คีวามส าคัญต่อเมอืงเกยีวโตอย่าง

มาก เน่ืองจากเป็นจักรพรรดอิงคแ์รกและองคส์ดุทา้ยของเกยีวโต โดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมในยคุเฮ

อัน โดยเฉพาะเสาและประคโูทรอิยัิกษ์สแีดงทีต่ัง้อยูด่า้นหนา้ของวัด มสีแีดงสดใสมองเห็นมาแตไ่กล 

น าทา่น ชมการแสดงสดุพเิศษ จาก เกยีวโต ซามไูร บอยส ์(Kyoto Samurai Boys) เหลา่ซามไูร

รูปหล่อจะพากันมาแสดงศลิปะการต่อสูผ้สมผสานกับการเตน้ พรอ้มแสง ส ีเสยีง ทีท่ าใหก้ารโชวนั์น้

ตื่นตา เรา้ใจ มากกว่าการแสดงศลิปะการต่อสู ้ทั่วๆไป จากนั้นสู่ ศาลเจา้เทพเจา้จ ิง้จอกอนิาร  ิ

(Fushimi Inari Shrine) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี หรือทีค่นไทยชอบเรียกกันว่าศาล

เจา้แดง เป็นศาลเจา้ชนิโต มชีือ่เสยีงโดง่ดังจาก ประตูโทรอิ ิ(Torii Gate) หรอืเสาสแีดงทีเ่รยีงตัว

กันจ านวนหลายหมืน่ตน้จนเป็นทางเดนิไดท้ั่วทัง้ภูเขาอนิาริ ทีผู่ค้นเชือ่กันว่าเป็นภูเขาศักดิส์ทิธ ์โดย

เทพอนิารจิะเป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ การเก็บเกีย่วขา้ว รวมไปถงึพืชผลไร่นาต่างๆ และ

มักจะมจีิง้จอกเป็นสัตวค์ู่กายจงึสามารถพบเห็นรูปปั้นจิง้จอกมากมายดว้ยเช่นกัน จากนัน้เดนิทางสู ่

เมอืงโอซากา้ (Osaka) เมอืงทีม่ขีนาดเศรษฐกจิใหญเ่ป็นอันดับ 2 และมปีระชากรมากเป็นอันดับ 3 

ของประเทศญีปุ่่ น และยังเป็นเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุในสามนครเคฮนัชงิ ตัง้อยูใ่นภมูภิาคคันไซบนเกาะฮนช ู

เป็นหนึง่ในไม่กีเ่มอืงทีม่สีถานะเป็นนครโดยขอ้บัญญัตรัิฐบาลญีปุ่่ น น าท่านสูย่า่นชอ้ปป้ิง ชนิไซบาช ิ

(Shinsaibashi) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 55 นาท)ี บรเิวณแหลง่ชอ้ปป้ิงแหง่น้ีมคีวามยาวประมาณ 

600 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลกี รา้นแฟรนไชส ์รา้นเครือ่งส าอางค ์รา้นรองเทา้ กระเป๋านาฬกิา รา้น

กาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเสือ้ผา้สตรทีแบรนดท์ัง้ญีปุ่่ นและตา่งประเทศ เชน่ Zara H&M Beans 

ABC Mart เป็นตน้ เรยีกวา่มทีกุอยา่งทีต่อ้งการรวมกันอยูบ่รเิวณน้ี  



 
ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

พกัที ่ Reborn Osaka Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีห่า้ ปราสาทโอซากา้ - เอ็กซโ์ปซติี ้– เมอืงนารา – วดัโทไดจ ิ- พระพุทธรปูไดบทุส ึ- ออิอนมอลล ์

- สนามบนิคนัไซ เมอืงโอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

เดนิทางสู ่ปราสาทโอซากา้ (Osaka Castle) (ดา้นนอก) เป็นหนึง่ในแลนดม์ารค์ส าคัญของเมอืง

โอซากา้ หอคอยปราสาทจะมีอยู่ดว้ยกันทัง้หมด 8 ชัน้ ตัวปราสาทถูกลอ้มรอบดว้ยก าแพงหนิ

คอนกรีต, คูน ้า และสวนนิชโินมารุซึง่อยู่ทางป้อมตะวักตก มีตน้ซากุระกว่า 600 ตน้ ในช่วงเดือน

เมษายนจงึเป็นแหลง่ชมซากรุะทีโ่ด่งดังเพราะฉากดา้นหลังของสวนแห่งน้ีจะมองเห็นภาพปราสาทโอ

ซากา้ทีส่วยงามเป็นอยา่งยิง่  

เทีย่ง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

น าท่านชอ้ปป้ิงกันต่อ ณ เอ็กซโ์ปซติี ้(Expo City) ที่เที่ยวแห่งใหม่ในโอซากา้ ศูนย์รวมความ

บันเทงิทีย่ ิง่ใหญ่ทีส่ดุแห่งหนึง่ของประเทศญีปุ่่ น เอ็กซโ์ปซติีเ้ป็นสว่นหนึง่ของสวนสาธารณะทีส่รา้ง

ขึน้เพื่อระลกึถงึงานเวลิดเ์อ็กซโ์ป ทีจ่ัดขึน้เมือ่ปี 1970 ตัง้อยู่ในเมอืงซุอติะ จังหวัดโอซากา้ มเีน้ือที่

ทัง้หมดราว ๆ 172,000 ตารางเมตร ภายในพืน้ทีแ่หง่น้ีมแีหลง่ความบันเทงิมากมาย ภายใตค้อนเซ็ปต ์



 
fusing the enjoyment of playing, learning, and discovering อสิระใหท้า่นเพลดิเพลนิกบักจิกรรม

ตา่งๆ ทัง้ชอ้ปป้ิง กนิขา้ว หรอืแมแ้ตถ่า่ยรูปไดต้ามอัธยาศัย 

เอ็กซโ์ปซติี ้ไดแ้บง่ออกเป็น 8 โซนใหญ ่ๆ ดว้ยกนั ดงันี ้

1. NIFREL พพิธิภัณฑส์ัตว์น ้า จัดแสดงสัตว์ต่าง ๆ ในรูปแบบการน าเสนองานศลิปะ และยังให ้

นักทอ่งเทีย่วไดส้มัผัสกับสตัวอ์ยา่งใกลช้ดิ 

2. Osaka English Village ชุมชนส าหรับคนรักภาษาอังกฤษ เปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้รียนรู ้

ภาษาอังกฤษในรูปแบบทีไ่มซ่ ้าใคร ทา่มกลางบรรยากาศของเมอืงตา่ง ๆ จากทั่วทัง้อเมรกิา 

3. Pokemon Expo gym สวนสนุกของโปเกมอนแห่งแรกในญี่ปุ่ น ที่จะท าใหคุ้ณหลงใหลและ

ผจญภัยไปกับการต์นูตัวโปรด 

4. Orbi สถานทีแ่หง่การเรยีนรูธ้รรมชาต ิ

5. ANIPO สวนสนุกทีเ่ครือ่งเล่นหลายอยา่งถูกออกแบบใหเ้ด็กๆสามารถเล่นพรอ้มกับพ่อแมไ่ด ้ท าให ้

เด็กๆไมก่ลัวและสนุกสนานร่วมกันไดท้ัง้ครอบครัว   

6. Cinemas Osaka Expocity โรงภาพยนตรข์นาดใหญท่ีส่ดุในภมูภิาคคันไซ  

7. Entertainment Field สวนสนุกรูปแบบใหมภ่ายใตแ้นวคดิของการต์นูดัง Shaun the Sheep เด็กๆ

จะไดส้นุกสนานในแบบฟารม์เลีย้งแกะในทุ่งกวา้ง ทัง้ว ิง่เล่นกับตัวการต์ูนแกะ Shaun และหอ้ยโหน

ชงิชา้เถาวัลยแ์บบทารซ์าน  

8. LaLaport EXPO CITY ศูนย์การคา้ที่รวมสนิคา้ทุกอย่างทุกประเภททัง้ของญี่ปุ่ นและจาก

นานาชาตทิั่วโลก ไม่เพียงแต่แบรนดเ์นมชือ่ดังราคาหรู แต่ยังมีทัง้รา้น 100 เยนอย่าง Daiso, 

รา้น 3coin ทีส่นิคา้ทกุอยา่งราคา 300 เยน 

เดนิทางสู ่เมอืงนารา เป็นเมอืงหลวงของญี่ปุ่ นตัง้แต่ช่วงเริม่แรกของราชวงศย์ามาโต ้(300-600)   

เมอืงหลวงเกา่แกแ่หง่น้ีมวีัดและศาลเจา้มากมายซึง่บางแหง่ไดรั้บการจดทะเบยีนเป็นมรกดโลก 

น าท่านสู่ วดัโทไดจ ิ(Todaiji) วดัหลวงพ่อโตแห่งเมอืงนารา หรอื ไดบุทส ึ(Daibutsu of 

Nara) เป็นหนึง่ในวัดทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุและมคีวามส าคัญทางประวัตศิาสตรข์องประเทศญีปุ่่ น ถูก

สรา้งขึน้ในปี 752 เป็นเหมอืนศูนยก์ลางของวัดทัง้หมดในประเทศและมอีทิธพิลเป็นอย่างมากในยุค

นัน้ เพือ่ลดบทบาทและอทิธพิลของวดัตอ่รัฐบาลลง จงึไดม้กีารยา้ยเมอืงหลวงจากนาราไปยังนากาโอ

กะในปี 784 ภายในเป็นทีป่ระดษิฐานของหลวงพ่อโตหรอื ไดบุทสเึดน ซึง่มขีนาดใหญท่ีส่ดุในญีปุ่่ น 

มคีวามสูงถงึ 15 เมตร อกีจุดทีน่่าสนใจและเป็นทีน่ิยมอย่างมากก็คอื เสาไมย้ักษ์ ซึง่ฐานขนาดรอบ

เสาน้ีมขีนาดเท่ากันรูจมกูของหลวงพ่อโต และดา้นลา่งของเสารจ์ะเป็นชอ่งขนาดไมใ่หญม่าก มคีวาม

เชือ่ว่าหากใครสามารถรอดผ่านช่องน้ีไปไดก้็จะสามารถตรัสรูไ้ดใ้นชาตหินา้ น าท่านอสิระชอ้ปป้ิง 

หา้งออิอน (Aeon Mall Rinku Sennan) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 นาที) อยู่ไม่ไกลจาก

สนามบนิคันไซ จากจุดนี้สามารถมองเหน็ทวิทศันข์องอา่วโอซากา้ ภายในประกอบดว้ย รา้นอาหาร 43 

รา้นและรา้นสนิคา้แบรนเนมดต์่างๆ อกีกว่า 86 รา้น อสิระใหท้่านเลอืกซือ้ของฝาก ของทีร่ะลกึตาม

อัธยาศัย จากน ัน้ ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู่ สนามบนิคนัไซ เมอืงโอซากา้ ประเทศ

ญีปุ่่ น 

23.45 น.   ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ611 

  **บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

วนัทีห่ก สนามบนิดอนเมอืง  

04.00 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

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

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 โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตาม

กฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบั

จะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 



 
✓ คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  

✓ คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

✓ โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

✓ คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

✓ คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

✓ คา่เบีย้ประกันอบัุตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

✓ ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญี่ปุ่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหกั้บคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับการยืน่

รอ้งขอวซีา่ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระทีม่ีน ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

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

เดนิทางขึน้ต ่า 34 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที่จะช าระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลื่อนการเดนิทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้  
 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 15,000 บาท ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทาง

ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

• หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

• หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

• เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ด ้

ระบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

• หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์

• สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนั

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

เดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความ

ผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดือนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษ

อยา่งต ่า 2 หนา้หากไมม่ั่นใจโปรดสอบถาม 

 

 

 

 
 



 
เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั ไดเ้งนิคนืท ัง้หมด 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29-15 วนั ไดเ้งนิคนื 70 เปอรเ์ซ็นของคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

• ยกเลกิหลงั 14 วนั ไมไ่ดค้า่ทวัรค์นื  

• กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิ หรอืกรุป๊ทีม่กีารการนัตคีา่มดัจ า

ทีพ่กัโดยตรง หรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิ 

พเิศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธิ ์ไม่มกีารคนืเงนิทุกกรณี ท ัง้มดัจ า 

หรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด เนือ่งจากคา่ต ัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนิน ัน้ๆ 

หมายเหตุ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่

ระบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทาง

ไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจ

เรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 
วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้
เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ นได ้(เช่น เงนิสด 
บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ
ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจ

ตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

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

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบัุตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั ้งหนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหกั้บกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอด
บหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยูกั่บความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ
ไมส่ามารถรับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการ
เดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 



 
10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากับเทา่นัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย 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 โดยไมค่า่ใชจ้่ายเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลา
ในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา 
ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเริม่ในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่3 ของการเดนิทาง รวมจ านวน 4
ขวด 

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

 

 

 

 

 

 

 


