
TOKYO FUJI MATSUMOTO OSAKA 6D4N  
PREMIUM WINTER 

ก ำหนดกำรเดนิทำงเดอืนมกรำคม - มนีำคม 63 

 

โดยสำยกำรบนิไทย (THAI) 
ไฮไลท!์! ชมควำมนำ่รกั ของลงิภูเขำ แชอ่อนเซนทำ่มกลำงหุบเขำหมิะขำวโพลน 

ไหวพ้ระขอพร ณ วดัอำซำกุสะ ผำ่นชม โตเกยีวสกำยทร ี

ชมววิ ภูเขำไฟฟจู ิณ หมูบ่ำ้นบอ่น ำ้ศกัด ิส์ทิธ ิ ์โอชโินะฮกัไก 

อลงักำรควำมยิง่ใหญข่องปรำสำทอกีำด ำ ณ เมอืงมตัสโึมโต ้

 ชมหมูบ่ำ้นประวตัศิำสตรแ์หง่ชริำคำวำโกะ หมูบ่ำ้นมรดกโลก  

เดนิเลน่ ณ ลติเต ิล้เอโดะ ซนัมำชซิูจ ิแหง่เมอืงทำคำยำมำ่ 



เยอืน ศำลเจำ้เฮอนัและปรำสำททองคนิคะคจุ ิและศำลเจำ้ฟชูมิ ิอนิำร ิ

ชอ้ปป้ิงจใุจ ชนิจกู ุซำคำเอะ ชนิไซบำช ิและออิอนมอลล ์

พเิศษ!!! อำบน ำ้แรธ่รรมชำต ิดนิเนอรข์ำปูยกัษ ์FREE WIFI ON BUS 

มนี ำ้ดืม่บรกิำรบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

+สภำพอำกำศเป็นเพยีงกำรพยำกรณ์ อำจมกีำรเปลีย่นแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมำยอกีคร ัง้+ 
** ปล. ไมม่รีำคำเด็ก เนือ่งจำกเป็นรำคำพเิศษ / Infant เด็กอำยุต ำ่กวำ่ 2 ปี รำคำ 9,000.-** 

 รำคำนีไ้มร่วมคำ่ทปิไกดท์ำ่นละ 1,500 บำท/ทรปิ** 

วนัแรก      กรงุเทพ   สนำมบนิสวุรรณภมู ิ

19.00 น.      พรอ้มกนัที ่สนำมบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอร ์C สายการบนิไทย มเีจา้หนา้ทีข่อง

บรษัิทคอยตอนรับทา่น 

22.10 น.      ออกเดนิทางสูส่นามบนินารติะ ณ ประเทศญีปุ่่ น โดยสำยกำรบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG640 

(บรกิำรอำหำรรอ้น พรอ้มเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง) 

วนัทีส่อง   สนำมบนินำรติะ – โตเกยีว – วดัอำซำกุสะ – โตเกยีวสกำยทร ี (ผำ่นชม) - ชอ้ปป้ิงชนิจูกุ - 

หมูบ่ำ้นโอชโินะ ฮกัไก - Dinner บฟุเฟตข์ำปยูกัษ ์- ออนเช็นธรรมชำต ิ 

06.20 น. เดนิทางถงึ สนำมบนินำรติะ ประเทศญีปุ่่ น น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

เรียบรอ้ยแลว้ (เวลำทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกว่ำเมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณำปรบันำฬกิำของทำ่นเพือ่ควำม

สะดวกในกำรนดัหมำยเวลำ) ***ส ำคญัมำก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นญุำตใหน้ ำอำหำรสด จ ำพวก 

เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขำ้ประเทศ หำกฝ่ำฝืนมโีทษปรบัและจบั***   

วนัเดนิทำง รำคำผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว อุณหภูม ิ  

08-13 มกรำคม 2563 35,888.- 9,000.- -3°C - 8°C  

15-20 มกรำคม 2563 35,888.- 9,000.- -2°C - 10°C  

22-27 มกรำคม 2563 35,888.- 9,000.- -1°C - 12°C  

25-30 มกรำคม 2563 35,888.- 9,000.- 0°C - 12°C  

29 มกรำคม-03 กุมภำพนัธ ์2563 35,888.- 9,000.- 5°C - 15°C  

03-08 มนีำคม 2563 38,888.- 9,000.- 5°C - 15°C  

06-11 มนีำคม 2563 38,888.- 9,000.- 5°C - 15°C  

10-15 มนีำคม 2563 38,888.- 9,000.- 5°C - 15°C  

12-17 มนีำคม 2563 38,888.- 9,000.- 5°C - 15°C  

13-18 มนีำคม 2563 38,888.- 9,000.- 6°C - 17°C  

14-19 มนีำคม 2563 38,888.- 9,000.- 6°C - 17°C  



เดนิทางสู่ เมอืงโตเกยีว น าท่านนมัสการเจา้แม่กวนอิมทองค า ณ วดัอำซำกุสะ (ASAKUSA 

TEMPLE) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) วัดทีไ่ดช้ือ่ว่าเป็นวัดทีม่ีความศกัดิส์ทิธิ ์และไดร้ับ

ความเคารพนับถอืมากทีส่ดุแห่งหนึง่ในกรุงโตเกยีว ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แม่กวนอมิทองค าที่

ศักด ิส์ทิธิ ์ขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซึง่มักจะมผีูค้นมากราบไหวข้อพรเพื่อความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี 

ประกอบกับภายในวัดยังเป็นทีต่ัง้ของโคมไฟยักษ์ทีม่ีขนาดใหญ่ทีส่ดุในโลกดว้ยความสงู 4.5 เมตร 

ซึง่แขวนหอ้ยอยู่ ณ ประตูทางเขา้ที่อยู่ดา้นหนา้สุดของวัด ที่มีชือ่ว่า ประตูฟ้าค ารณ และถนนจาก

ประตูเขา้สูต่วัวหิารทีป่ระดษิฐานเจา้แม่กวนอมิทองค า มีชือ่ว่า ถนนนำกำมเิซะ ซ ึง่เป็นทีต่ัง้ของรา้น

คา้ขายของทีร่ะลกึพื้นเมืองตา่งๆ มากมาย อาท ิขนมนานาชนดิ ของเล่น รองเทา้ พวงกุญแจทีร่ะลกึ 

ฯลฯ ใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากของทีร่ะลกึอสิระ และทา่นสามารถเดนิไปถา่ยรูปคูก่บัหอคอย
ทีส่งูทีส่ดุในโลก แลนดม์ำรก์แหง่ใหมข่องกรงุโตเกยีว ณ รมิแม่น ้าสมุดิะ หอคอยโตเกยีวสกำย 

ทร ี(TOKYO SKY TREE) (ไม่รวมค่ำขึน้หอคอย) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก 

ทวิทศันข์องหอคอยโตเกยีวสกายทรี ทีบ่รรจุเทคโนโลยแีนวหนา้สดุสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวัด
อาซะกซุา่ทีเ่ต็มไปดว้ยกลิน่อายแบบเมอืงเกา่ของเอะโดะ 

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (1) 

น าท่านสู่ ย่ำนชอ้ปป้ิงชนิจุกุ (SHINJUKU) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาที) ใหท้่านอสิระและ

เพลิดเพลินกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายและ เครื่องใช ้ไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา 

เครื่องเล่นเกมส ์หรือสนิคา้ที่จะเอาใจคุณผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ แบรนดเ์นม เสือ้ผา้

แฟชัน่ส าหรับวัยรุ่น เครือ่งส าอางยีห่อ้ดงัของญีปุ่่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และ

อืน่ๆ อกีมากมาย  

จากนัน้เดนิทางสู ่หมูบ่ำ้นโอชโินะฮกัไก (OSHINO HAKKAI) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.40 ชัว่โมง) 

ในชว่งฤดหูนาวเป็นจุดทอ่งเทีย่วส าคญัอกีสถานทีห่นึง่ ในชว่งฤดหูนาวโดยปกตจิะขึน้ไปชมภเูขาไฟฟู

จใิกล ้ๆ  ไม่ได ้แต่ท่านสามารถถ่ายรูปภูเขาไฟฟูจ ิสวยๆจากหมู่บา้นแห่งนี้ได ้ โอชโินะฮักไกเป็น

หมู่บา้นเล็กๆ ประกอบดว้ยบ่อน ้า 8 บ่อในโอชโินะ ตัง้อยู่ระหว่างทะเลสาบคาวากจูโิกะ กบัทะเลสาบยา

มานาคาโกะ บ่อน ้าทัง้ 8 นี้เป็นน ้าจากหมิะทีล่ะลายในชว่งฤดรูอ้น ทีไ่หลมาจากทางลาดใกล ้ๆ ภเูขาไฟ

ฟูจผิ่านหนิลาวาทีม่ีรูพรุนอายุกว่า 80 ปี ท าใหน้ ้าใสสะอาดเป็นพเิศษ นอกจากนี้ยังมีรา้นอาหาร รา้น

จ าหน่ายของที่ระลกึ และซุม้รอบๆบ่อ ที่ขายทัง้ผัก ขนมหวาน ผักดอง งานฝีมือ และผลติภัณฑ์

ทอ้งถิน่อืน่ๆ อสิระใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการถา่ยรูปและซือ้ของทีร่ะลกึตาม 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร ของโรงแรม เมน ูบฟุเฟตข์ำปยูกัษ ์(2) 

พกัที ่ SUN PLAZA HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบัเดยีวกนั  

จำกน ัน้ใหท้ำ่นไดผ้อ่นคลำยกบักำร แชน่ ำ้แรอ่อนเซ็นธรรมชำต ิเชือ่วำ่ถำ้ไดแ้ชน่ ำ้แรแ่ลว้ จะ

ท ำใหผ้วิพรรณสวยงำมและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 

วนัทีส่ำม   เมอืงมตัสโึมโต ้– ถนนนำคำมำช ิ– ปรำสำทมตัสโึมโต ้– เมอืงนำกำโนะ - ชมลงิแชอ่อนเซ็น 

ณ สวนลงิจโิกกดุำน ิ

เชำ้      รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (3) 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมตัสโึมโต ้ (Matsumoto) เป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็นอันดบัสองของจังหวัดนากาโน่ 

อิสระชอ้ปป้ิงสนิคา้พื้นเมือง พรอ้มกับสัมผัสบรรยากาศชาวเมืองทอ้งถิ่น ณ ถนนนำคำมำช  ิ



(Nakamachi Street) สองขา้งทางของถนนเรยีงรายไปดว้ยอาคารเกา่แกส่ไตลโ์บราณทีเ่ก็บรักษาไว ้

เป็นอย่างด ีรวมถงึอาคารคลงัสนิคา้จ านวนหนึง่ (kura) ทีม่ผีนังสขีาว ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของย่านการคา้

ในอดีต นอกจากนี้ยังมีรา้นคา้เล็กๆ ขายของแฮนด์เมด ของที่ระลกึ ของสะสมต่าง รา้นอาหาร 

เครือ่งดืม่ และทีพ่ักแบบเรยีวกงัเปิดใหบ้รกิารแกนั่กทอ่งเทีย่วอกีดว้ย จากนัน้น าทา่นสู ่ปรำสำทมตัสึ

โมโต ้(Matsumoto Castle) 1 ใน 12 ปราสาทดัง้เดมิที่ยังคงสภาพสมบูรณ์และสวยงามที่สุดของ

ประเทศญีปุ่่ น  เนื่องจากสรา้งอยู่บนพื้นทีร่าบ ในภาษาญี่ปุ่ นจงึเรยีกว่า ฮริำจโิระ (Hirajiro) ปราสาท

แห่งนี้มเีอกลกัษณ์ตรงทีม่หีอคอยและป้อมปืนเชือ่มตอ่กบัโครงสรา้งอาคารหลกั และดว้ยสโีทนมดืท า

ใหเ้กดิความรูส้กึทีย่ ิง่ใหญ่และสขุมุ จนไดร้ับ ฉำยำวำ่ปรำสำทอกีำ (Fugashi-Jo) ภายในตกแตง่ดว้ย

ไม ้จุดที่น่าสนใจ ไดแ้ก่ บันไดไมสู้งชัน ช่องเก็บหินส าหรับโจมตีศัตรู ช่องส าหรับธนู และหอ

สงัเกตการณ์บนชัน้  

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (4) 

 เดนิทางสู ่เมอืงนำกำโนะ (NAGANO) เป็นจังหวัดในภูมภิำคชูบุ ภูมปิระเทศสว่นใหญ่เป็นภูเขาสูง 

ท าใหม้ีอากาศหนาวเย็น และมีความสวยงามของธรรมชาตอิย่างทีส่ดุ ไดช้ือ่ว่าเป็นหลังคาแห่งญีปุ่่ น 

เนื่องจากถูกรอบลอ้มดว้ยภูเขาสูง จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สวนลงิจโิกคุดำน ิ(Jigokudani 

Monkey Park) ตัง้อยู่ท่ามกลาง หุบเขำจโิกคุดำน ิ (Jigokudani valley) ในยามาโนะอูจ ิเป็นน ้าพุ

รอ้นธรรมชาตทิี่ลงิป่าลงมาอาบน ้า และเป็นที่อยู่อาศัยของลงิหิมะชนิดนี้อีกดว้ย ภายในพื้นที่

สวนสาธารณะ มสีระว่ายน ้าทีส่รา้งข ึน้ส าหรับเจา้ลงิทัง้หลาย ซึง่จากประตทูางเขา้สวนเดนิเขา้ไปเพยีง 

5 นาท ีไฮไลท!์! ท่านจะพบเห็นลงิตลอดสองขา้งเสน้ทางระหว่างทีไ่ปยังสระน ้า โดยพวกมันจะจับ

กลุ่มกันเป็นกลุ่มใหญ่ๆ มีความคุน้เคยกับมนุษย์ อสิระใหท้่านชมความน่ารักของลงิแช่ออนเซนใน

อริยิาบถต่างๆ ตามอัธยาศัย ขอ้ควรระมัดระวังหา้มเขา้ไปจับหรือใหอ้าหารโดยเด็ดขาด (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 1.45 ชัว่โมง) จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลบัสูโ่รงแรม 

ค ำ่         อสิระรบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ตำมอธัยำศยั 

ทีพ่กั  HOTEL ROUTE INN SHIOJIRI หรอืเทยีบเทำ่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงทำคำยำมำ่ - ซนัมำชซูิจ ิ- หมูบ่ำ้นมรดกโลก ชริำคำวำโกะ – เมอืงนำโกยำ่ - ชอ้ปป้ิงซำ

คำเอะ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำร  เชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (5) 

 เดนิทางสู ่เมอืงทำคำยำมำ่ (TAKAYAMA) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) เมืองเก่าแกอ่ยู่

ในหุบเขาลอ้มรอบดว้ยเทอืกเขาเจแปนแอลป์  อสิระใหท้่านเดนิเล่น ย่ำนซนัมำชซูิจ ิ(SANAMSHI-



SUJI) เป็นเมอืงเกา่แกท่ีย่ังคงอนุรักษ์ไวซ้ ึง่อารยธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีในอดตีของชาวญี่ปุ่ นได ้

อย่างสมบูรณ์ บา้นเรือนสรา้งขึน้ดว้ยไมแ้บบโบราณ บรรยากาศเก่าแก่ อายุเป็นรอ้ยๆปี ตัวเมือง

ลอ้มรอบดว้ยคูน ้าและถนน 3 สายเล็กๆ ทีม่ีประวัตคิวามเป็นมาอย่างยาวนาน  ถูกขนานนามไวว้่าเป็น 
ลติเต ิล้เกยีวโต หรอื เกยีวโตนอ้ย ม ีวัด ศาลเจา้ สะพาน ตลาดเชา้ทีค่กึคกัเต็มไปดว้ยผูค้น ตวัเมอืง

สวยสะอาด ทนัสมัย และมสีภาพธรรมชาตอิันอุดมสมบูรณ์ ถา่ยรูปดา้นนอก อำคำรทำคำยำมำ่จนิยะ 

(คำ่เขำ้มคีำ่ใชจ้่ำยเพิม่เตมิท่ำนละ 430 เยน) อดีตท าหนา้ที่เป็นส านักงานรัฐบาลทอ้งถิน่ประจ า

ภูมภิาคฮดิะ ในสมัยการปกครองของโชกุนโทคุงาวะในปี 1692 จนกระทั่งปี 1969 จนถงึปัจจุบันเปิด

เป็นพพิธิภณัฑใ์หป้ระชาชนเขา้ชมหอ้งเสีอ่ทาทามทิีไ่ดร้ับการบ ารุงรักษาเป็นอย่างด ี ปัจจุบันใชเ้ป็นที่

จัดแสดงขา้วของและเอกสารทางการของขุนนางศักดนิา แผนทีภู่มภิาคฮดิะ และประวัตศิาสตรแ์ผน

เมอืง เป็นตน้  

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (6) 

จากนัน้น าท่านสู ่หมูบ่ำ้นมรดกโลก ชริำคำวำโกะ (SHIRAKAWAKO) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 

ชัว่โมง) เมืองทีเ่ป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศญีปุ่่ น เป็นหมู่บา้นชาวนาทีม่ีรูปร่างแปลกตา

ติดอันดับ The most beautiful village in Japan และเป็นเมืองมรดกโลกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง 
ไฮไลท !์! หมู่บา้นแบบกัชโชสคึุร ิ เป็นบา้นชาวนาโบราณที่มีอายุมากกว่า 250 ปี ค ำว่ำ กชัโช  ม ี

ควำมหมำยวำ่ พนมมอื ซ ึง่เป็นการบ่งบอกถงึลกัษณะ รูปแบบของบา้นทีม่หีลังคามุงดว้ยฟางขา้วที่

ท ามุมชนัถงึ 60 องศา คลา้ยสองมอืทีป่ระนมเขา้หากนั ตวับา้นมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร กวา้ง 10 

เมตร ทัง้หลงัถกูสรา้งข ึน้โดยไม่ใชต้ะปู ตอ่มา ในปี 1995 องคก์รยูเนสโกขึน้ทะเบยีนใหช้ริำคำวำ

โกะเป็นมรดกโลก  น าท่านสู ่นำโกย่ำ (NAGOYA) เป็นตัวเมืองของ จงัหวดัไอจ  ิมีประชากรอาศยั

อยู่มากกว่า 2 ลา้นคน เป็นเมืองศนูยร์วมการคา้และการคมนาคมทีส่ าคญัแห่งหนึง่ของญีปุ่่ น (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) 

ค ำ่         อสิระรบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ตำมอธัยำศยั 

ทีพ่กั   TOYOKO INN NAGOYA MEIEKI MINAMI หรอืเทยีบเทำ่ระดบัเดยีวกนั 

จากนัน้อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิง ยำ่นซำคำเอะ (Sakae) เป็นย่านธุรกจิการคา้ มหีา้งสรรพสนิคา้มัตสซึาคา

ยะ หรือ เมอืงใตด้นิ (Central Park) ที่เต็มไปดว้ยรา้นต่างๆ เช่น รา้นเสื้อผา้แฟชั่น , รา้นของใช ้

กระจุกกระจกิ, รา้นซาลอนความงาม เป็นตน้ ทีน่ี่กนิบรเิวณตัง้แตส่ถานีซาคาเอะไปจนถงึสถานีฮซิายะ

โอโดร ิ
 

วนัทีห่ำ้  เมอืงเกยีวโต - ศำลเจำ้เฮอนั – กำรเรยีนพธิชีงชำญีปุ่่ น – วดัคนิคะคจุ ิ– ศำลเจำ้ฟชูมิ ิอนิำร ิ

- เมอืงโอซำกำ้ - ชอ้ปป้ืงชนิไซบำช ิ

   เชำ้  รบัประทำนอำหำร  เชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (7) 

น าท่านเดนิทางสู ่เกยีวโต (KYOTO) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) ซึง่เคยเป็นเมอืงหลวงของ

ประเทศญีปุ่่ นมายาวนานทีส่ดุ คอืตัง้แตปี่ค.ศ. 794 จนถงึ 1868 ร่วมๆ 1,100 ปีเลยทเีดยีว เกยีวโตจงึ

เป็นเมืองส าคัญที่เต็มไปดว้ยประวัตศิาสตร์และวัฒนธรรมของญี่ปุ่ นดว้ย น าท่านสู่ ศำลเจำ้เฮอนั 

(HEIAN SHRINE) ศาลเจา้แห่งนี้นัน้ถูกสรา้งขึน้เพื่อใหร้ะลกึถงึจักรพรรดคิามมุและจักรพรรดิโ์คเมอ ิผู ้

ทีม่ีความส าคัญต่อเมอืงเกยีวโตอย่างมาก เนื่องจากเป็นจักรพรรดอิงคแ์รกและองคส์ดุทา้ยของเกยีว

โต โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมในยุคเฮอัน โดยเฉพาะเสาและประคโูทรอิยิักษ์สแีดงทีต่ัง้อยู่ดา้นหนา้



ของวัด มสีแีดงสดใสมองเห็นมาแตไ่กล ไฮไลท!์!! จากนัน้สมัผัสวัฒนธรรมดัง้เดมิของชาวญีปุ่่ น น่ันก็

คอื กำรเรยีนพธิชีงชำญีปุ่่ น (SADO) โดยการชงชาตามแบบญี่ปุ่ นนัน้ มีขัน้ตอนมากมาย เร ิม่ตัง้แต่

การชงชา การรับชา และการดืม่ชา ทกุขัน้ตอนนัน้ลว้นมพีธิ ีรายละเอยีดที่บรรจงและสวยงามเป็นอยา่ง

มาก พธิชีงชานี้ ไม่ใชแ่คร่ับชมอย่างเดยีว ยังเปิดโอกาสใหท้า่นไดม้สีว่นร่วมในพธิกีารชงชานี้อกีดว้ย  

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (8)  

เดนิทางสู ่ปรำสำททอง วดัคนิคะคจุ ิKINKAKUJI เดมิสรา้งข ึน้เพือ่ใชเ้ป็นบา้นพักของทา่นโชกนุอา

ชกิากา้ โยชมิสิแุละทา่นมคีวามตัง้ใจยกบา้นพักแห่งนี้ใหเ้ป็นวัดนกิายเซนภายหลังจากทีท่า่นเสยีชวีติ 

คนไทยนยิมเรยีกกนัว่า วัดทอง เนื่องจากทีว่ัดนี้จะมอีาคารหลกัเป็นสทีองเกอืบทัง้หลงัตัง้โดดเด่นอยู่

กลางน ้า ท าใหเ้กดิเป็นเงาสะทอ้นกบัพืน้น ้าเบือ้งหนา้ จนเกดิเป็นภาพทีส่วยงามเป็นอกีสญัลกัษณ์หนึง่

ของเมอืงเกยีวโต จากนั้นสู ่ศำลเจำ้เทพเจำ้จ ิง้จอกอนิำร ิ(FUSHIMI INARI SHRINE) (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 30 นาท)ี หรือทีค่นไทยชอบเรียกกันว่าศำลเจำ้แดง เป็นศาลเจา้ชนิโต มีชือ่เสยีง

โด่งดังจาก ประตูโทรอิ ิ(Torii Gate) หรือเสาสแีดงทีเ่รยีงตวักันจ านวนหลายหมืน่ตน้จนเป็นทางเดนิ

ไดท้ั่วทัง้ภูเขาอนิาร ิทีผู่ค้นเชือ่กันว่าเป็นภูเขาศักดิส์ทิธ ์โดยเทพอนิารจิะเป็นตวัแทนของความอุดม

สมบูรณ์ การเก็บเกีย่วขา้ว รวมไปถงึพชืผลไร่นาตา่งๆ และมักจะมจี ิง้จอกเป็นสตัวค์ูก่ายจงึสามารถพบ

เห็นรูปปั้นจิง้จอกมากมายดว้ยเชน่กัน จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงโอซำกำ้ (OSAKA) เป็นเมืองทีม่ีขนาด

เศรษฐกจิใหญ่เป็นอันดบั 2 และมปีระชากรมากเป็นอนัดบั 3 ของประเทศญีปุ่่ น และยังเป็นเมอืงทีใ่หญ่

ทีส่ดุในสามนครเคฮันชงิ ตัง้อยู่ในภมูภิาคคนัไซบนเกาะฮนชู เป็นหนึง่ในไม่กีเ่มอืงทีม่สีถานะเป็นนคร

โดยขอ้บัญญัตริัฐบาลญีปุ่่ น น าท่านชอ้ปป้ิงกนัตอ่ย่าน ชนิไซบำช ิ(SHINSAIBASHI) บรเิวณแหล่งช ้

อปป้ิงแห่งนี้มคีวามยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลกี รา้นแฟรนไชส ์รา้นเครือ่งส าอางค ์

รา้นรองเทา้ กระเป๋านาฬกิา รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเสือ้ผา้สตรีทแบรนดท์ัง้ญี่ปุ่ นและ

ตา่งประเทศ เชน่ Zara H&M Beans ABC Mart เป็นตน้ เรยีกว่ามทีกุอย่างทีต่อ้งการรวมกนัอยู่บรเิวณนี้ 

ค ำ่         อสิระรบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ตำมอธัยำศยั 

ทีพ่กั  OYO HOTEL REBORN หรอืเทยีบเทำ่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีห่ก ปรำสำทโอซำกำ้ (ดำ้นนอก) – เอ็กซโ์ป ซติ ี ้- หำ้งออิอน – สนำมบนิคนัไซ เมอืงโอซำกำ้ – 

สนำมบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (9) 

 น าทา่นชอ้ปป้ิงกนัตอ่ ณ เอ็กซโ์ปซติี ้EXPO CITY  (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี ศนูยร์วมความ

บันเทงิทีย่ ิง่ใหญ่ทีส่ดุแห่งหนึง่ของประเทศญี่ปุ่ น เอ็กซโ์ปซติีเ้ป็นสว่นหนึง่ของสวนสาธารณะทีส่รา้ง

ข ึน้เพื่อระลกึถงึงานเวลิดเ์อ็กซโ์ป ทีจ่ัดข ึน้เมื่อปี 1970 ตัง้อยู่ในเมืองซุอติะ จังหวัดโอซากา้ มีเนื้อที่

ทัง้หมดราว ๆ 172,000 ตารางเมตร ภายในพื้นทีแ่ห่งนี้มีแหล่งความบันเทงิมากมาย ภำยใตค้อน

เซ็ปต ์fusing the enjoyment of playing, learning, and discovering อสิระใหท้า่นเพลดิเพลนิกับ
กจิกรรมตา่งๆ ทัง้ชอ้ปป้ิง กนิขา้ว หรอืแมแ้ตถ่า่ยรูปไดต้ามอัธยาศยั 

เอ็กซโ์ปซติี ้ไดแ้บง่ออกเป็น โซนใหญ่ๆ  ดว้ยกนั ดงันี ้

1. NIFREL พพิธิภณัฑส์ตัวน์ ำ้ จัดแสดงสัตว์ต่าง ๆ ในรูปแบบการน าเสนองานศลิปะ และยังให ้

นักทอ่งเทีย่วไดส้มัผัสกบัสตัวอ์ย่างใกลช้ดิ 

2.  Osaka English Village ชุมชนส าหรับคนรักภาษาอังกฤษ เปิดโอกาสใหผู้ เ้ขา้ชมไดเ้รียนรู ้
ภาษาอังกฤษในรูปแบบทีไ่ม่ซ ้าใคร ทา่มกลางบรรยากาศของเมอืงตา่ง ๆ จากทัว่ทัง้อเมรกิา 



3. Pokemon Expogym สวนสนุกของโปเกมอนแห่งแรกในญีปุ่่ น ทีจ่ะท าใหค้ณุหลงใหลและผจญภยั
ไปกบัการต์นูตวัโปรด 

4. Orbi สถานทีแ่ห่งการเรยีนรูธ้รรมชาต ิ

5. Entertainmentfield สวนสนุกภายใตค้อนเซ็ปต ์Shaun the Sheep ซึง่เป็นภาพยนตร์การต์ูนอัน

โดง่ดงั 

6. Cinemas Osaka EXPO CITY โรงภาพยนตรข์นาดใหญ่ทีส่ดุในภมูภิาคคนัไซ  

7. Entertainment Field สวนสนุกรูปแบบใหม่ภายใตแ้นวคดิของการต์ูนดัง Shaun the Sheep เด็กๆ

จะไดส้นุกสนานในแบบฟารม์เลีย้งแกะในทุ่งกวา้ง ทัง้ว ิง่เล่นกับตัวการต์ูนแกะ Shaun และหอ้ยโหน

ชงิชา้เถาวัลยแ์บบทารซ์าน  

8. LaLaport EXPO CITY ศนูยก์ารคา้ทีร่วมสนิคา้ทกุอย่างทกุประเภททัง้ของญีปุ่่ นและจากนานาชาติ

ทัว่โลก ไม่เพยีงแตแ่บรนดเ์นมชือ่ดงัราคาหรู แตย่ังมทีัง้รา้น 100 เยนอย่าง Daiso, รา้น 3coin ทีส่นิคา้

ทกุอย่างราคา 300 เยน 

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (10) 

จากนัน้น าทา่น เดนิทางสู ่ปรำสำทโอซำกำ้ (OSAKA CASTLE) (ดำ้นนอก) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

30 นาท)ี เป็นหนึง่ในแลนดม์ารค์ส าคัญของเมืองโอซากา้ หอคอยปราสาทจะมีอยู่ดว้ยกันทัง้หมด 8 

ชัน้ ตัวปราสาทถูกลอ้มรอบดว้ยก าแพงหนิคอนกรีต, คูน ้า และสวนนชิโินมารุซ ึง่อยู่ทางป้อมตะวักตก 

น าท่านอสิระชอ้ปป้ิง หำ้งออิอน (AEON MALL RINKU ENNAN) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 นาท)ี 

อยู่ไม่ไกลจากสนามบนิคนัไซ จากจุดนี้สามารถมองเห็นทวิทศันข์องอ่าวโอซากา้ ภายในประกอบดว้ย 

รา้นอาหาร 43 รา้นและรา้นสนิคา้แบรนเนมดต์า่งๆ อกีกว่า 86 รา้น อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้ของฝาก ของ

ทีร่ะลกึตามอัธยาศยัจากนัน้ไดเ้วลาอันสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่สนำมบนิคนัไซ เมอืงโอซำกำ้ 

17.35 น.   ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสำยกำรบนิไทย THAI AIRWAYS เทีย่วบนิที ่TG673 

 (บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง) 

21.25 น.     เดนิทางถงึ สนำมบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

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

ไมร่บัจอยแลนด ์

 
 

*ทำ่นใดมไีฟลท์บนิภำยในประเทศตอ่ รบกวนจองเป็นสำยกำรบนิไทยหรอืไทยสมำยดเ์ทำ่น ัน้*  

** ท ัง้นีห้ำกสำยกำรบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเทีย่วบนิลำ่ชำ้ ทำงบรษิทัจะรบัผดิชอบชดเชยคำ่เสยีหำยเฉพำะ
สำยกำรบนิภำยในประเทศทีเ่ป็นสำยกำรบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังำนขำย

ลว่งหนำ้กอ่นท ำกำรซือ้ต ัว๋ภำยในประเทศทุกคร ัง้  เพือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง ** 



 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:   

รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมิ

ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 

10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพ

การจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆ เป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการ

เดนิทาง 

อตัรำคำ่บรกิำรรวม : 

 ค่าต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีน ้ามัน  

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 ค่าธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 ค่าเบีย้ประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 ภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 
 

 



อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม : 
× ค่าใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซกัรดี ค่ามนิบิารใ์น

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายื่นรอ้งขอวีซา่อีกครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ื่นวซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับการยืน่

รอ้งขอวซีา่ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระที่มีน ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× ค่าภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกต๋ัวเครือ่งบนิไปแลว้ 

× ค่ามัคคุเทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คำ่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บำท/ทำ่น/ทรปิ, คำ่ทปิหวัหนำ้ทวัรแ์ลว้แตค่วำมพงึพอใจของทำ่น 

 

เดนิทำงขึน้ต ่ำ 34 ท่ำน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที่จะช าระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลื่อนการเดนิทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้  
 

เง ือ่นไขกำรจอง และ กำรช ำระเงนิ  : 

 มดัจ ำทำ่นละ 20,000 บำท ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทาง

ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

 หำกไมช่ ำระมดัจ ำตำมทีก่ ำหนด ขออนญุำตตดัทีน่ ัง่ใหล้กูคำ้ทำ่นอืน่ท ีร่ออยู ่

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษัิทฯถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ด ้

ระบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หำกช ำระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส ำเนำกำรโอนเงนิ พรอ้มระบชุือ่พนกังำนขำยมำทำงแฟกซ ์

 สง่รำยชือ่ส ำรองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทำงตอ้งสง่ส ำเนำหนงัสอืเดนิทำง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนั

วำ่ตอ้งกำรเดนิทำงทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบำ้ง, เบอรโ์ทร // [หำกไมส่ง่ส ำเนำหนงัสอื

เดนิทำง (Passport) มำให ้ทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่ำเสยีหำยอนัเกดิจำกควำม

ผดิพลำดจำกกำรสะกดชือ่-นำมสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นกำรจองต ัว๋เคร ือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอย่าง

ต า่ 2 หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
 

เง ือ่นไขยกเลกิกำรจอง : 

 ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 30 วนั ไดเ้งนิคนืท ัง้หมด 

 ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 29-15 วนั ไดเ้งนิคนื 70 เปอรเ์ซ็นของคำ่ทวัรท์ ัง้หมด 

 ยกเลกิหลงั 14 วนั ไมไ่ดค้ำ่ทวัรค์นื  

 กรุป๊ท ีเ่ดนิทำงชว่งวนัหยดุหรอืเทศกำลทีต่อ้งกำรนัตมีดัจ ำกบัสำยกำรบนิ หรอืกรุป๊ท ีม่กีำรกำรนัตคีำ่มดัจ ำ

ทีพ่กัโดยตรง หรอืโดยกำรผำ่นตวัแทนในประเทศหรอืตำ่งประเทศและไมอ่ำจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิ 

พเิศษเชน่ EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธิ ์ไมม่กีำรคนืเงนิทกุกรณี ท ัง้มดัจ ำ หรอื

คำ่ทวัรท์ ัง้หมด เนือ่งจำกคำ่ต ัว๋เป็นกำรเหมำจำ่ยในเทีย่วบนิน ัน้ๆ 

ขอ้มลูเพ ิม่เตมิ เร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ : 

ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลบั ทา่น
จะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททวัรเ์รยีกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสาย
การบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และได ้

ด าเนนิการออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUND ได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการ
บนิเทา่นัน้  

 



ขอ้มลูเพ ิม่เตมิ เร ือ่งโรงแรมทีพ่กั :  

 เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) 
และหอ้งคู ่(Twin / Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไม่ตดิกนั 

 กรณีมีงานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูข ึน้มาก และหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ 
ขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งสมัภำระ และคำ่พนกังำนยกกระเป๋ำ (Porter) : 

 ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 30 กโิลกรัม และการเรยีก
คา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิทีท่า่นไม่อาจปฏเิสธได ้(ทา่นตอ้งช าระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าข ึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม และมคีวาม
กวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกนิ 115 เซนตเิมตร หรือ 25 เซนตเิมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิ้ว) x 46 

เซนตเิมตร (18 นิว้)  

 กรณีทีต่อ้งมีบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับภาระส่วนของค่าใชจ้่ายที่
สมัภาระน ้าหนักเกนิ (ทา่นตอ้งช าระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

 ทางบรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสารทกุกรณี 

หมำยเหต.ุ. (ส ำคญัมำก!!! ผูโ้ดยสำรควรรบัทรำบ  กอ่นกำรเดนิทำง) 

1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรม ที่พัก 

การจราจร เหตุการณ์ทางการเมอืง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบัตเิหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาต
ภยั อัคคภียั หรอืไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุดๆ ก็ตาม (ซึง่เป็นเหตกุารณ์ทีน่อกเหนือการควบคมุจากทางบรษัิททวัรฯ์) 

โดยทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภยัของลกูคา้เป็นส าคญั 

2. หากท่านยกเลกิทัวร ์เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบนิ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิ

วาตภัย อัคคีภัย ทัง้ๆ ที่สายการบนิ หรือในส่วนของการบรกิารทางประเทศที่ท่านเดนิทางท่องเที่ยว ยังคง
ใหบ้รกิารอยู่เป็นปกต ิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืคา่ทวัรท์ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

3. หากในวันเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการไม่คนืคา่ใชจ้่าย เนื่องจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถกูเก็บคา่ใชจ้่ายไปลว่งหนา้แลว้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืคา่ทวัรท์ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น ในกรณีดงันี้ 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนื่องจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอืส ิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ 
เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยีดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีท่างกองตรวจคน
เขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 

 กรณีทีส่ถานทตูงดออกวซีา่ อันสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ใหก้ับชาวต่างชาต ิหรือ คนต่างดา้วที่

พ านักอยู่ในประเทศไทย 

จำกมำตรกำรยกเวน้วซีำ่เขำ้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ ำนกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15วนั 

ไมว่ำ่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่กำรทอ่งเทีย่ว เยีย่มญำต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสำรในข ัน้ตอนกำรตรวจเขำ้เมอืง 

เพือ่ยนืยนักำรมคีณุสมบตักิำรเขำ้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ต๋ัวเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่ืนยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด 

บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิำรเขำ้ประเทศญีปุ่่ น (ส ำหรบักรณีกำรเขำ้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมำตรกำรยกเวน้วซีำ่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีขั่ดต่อกฎหมายและเขา้ขา่ยคุณสมบัตกิารพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ

ไม่เขา้ขา่ยคุณสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
 



หมำยเหตุ : กรุณำอ่ำนศกึษำรำยละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท ำกำรจอง เพือ่ควำมถูกตอ้งและควำมเขำ้ใจ

ตรงกนัระหวำ่งทำ่นลูกคำ้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นกำรเดนิทำงหรอืปรบัรำคำคำ่บรกิำรขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทำ่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนือ่งจากสาเหตุต่างๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ
งาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

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

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอด
บหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นีข้ ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ
ไม่สามารถรับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุำแจง้บรษิทัฯ อยำ่งนอ้ย 7 วนักอ่นกำร
เดนิทำง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้่วงหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไม่ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง 
เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวนสทิธใิน
การจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่ค่าใชจ้า่ยเพิม่  

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

14. บรกิารน ้าดืม่ท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเริม่ในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่6 ของการเดนิทาง รวมจ ำนวน 5 
ขวด 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

 

รายการทวัร.์................................................................................. วันเดนิทาง..................... ................... 

ชือ่ผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

จ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ่................ทา่น / เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี..............ทา่น) 

จ านวนหอ้งพักทีใ่ชท้ัง้หมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รำยชือ่ผูเ้ดนิทำง (กรณุำกรอกชือ่ไทยและองักฤษอยำ่งถกูตอ้งตำมหนงัสอืเดนิทำง เรยีงตำมหอ้งพกั) 

 

หมำยเหต ุ กรุณาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อำหำร   ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมังสาวริัต 

รายละเอยีดอืน่ๆ .................................................................................................................................. 

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

 
 

ขำ้พเจำ้รบัทรำบเงือ่นไขในรำยกำรทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชือ่.............................................................ผูจ้อง 
 

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

ล ำดบั ชือ่-นำมสกลุ (ภำษำไทย) ชือ่-นำมสกลุ(ภำษำองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


