
JXJ887 โอซาก้า อะไรว่ะ! โอซาก้า นารา เกียวโต โกเบ 5วัน 3คืน

โอซาก้า อะไรว่ะ!

ทัวร์โอซาก้า นารา เกียวโต โกเบ 5วัน 3คืน

เดินทางโดยสายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ)บินตรงสู่สนามบินคันไซ (โอซาก้า)

เครื่องลำใหญ่ AIR BUB A330-300  จำนวน 377 ที่นั่ง แบบที่นั่ง 3-3-3

น้ำหนักกระเป๋า 20 KG 

โปรสุดคุ้ม!!! ราคาเดียว 15,888 บาท พักโอซาก้า 3 คืน(โรงแรมทำเลดี

ใกล้แหล่งช้อปปิ้ง/สถานีรถไฟ)

นารา วัดโทไดจิ สวนกวาง ปราสาทโอซาก้า ห้าง Doton Plaza ช้อปปิ้งชินไซบาชิ  เกียวโต ศาลเจ้าเฮอัน



พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น อาราชิยาม่า ป่าไผ่ สะพานโทเง็ตสึเคียว ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ย่านโกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์

พิเศษ!!! ทาน BBQ YAKINIKU ไม่อั้น!!!  

 

วันที่ รายละเอียดท่องเที่ยว

1 กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง 

2
สนามบินคันไซ โอซาก้า – นารา – วัดโทไดจิ – สวนกวาง - โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า - ห้าง Donton Plaza –

ชินไซบาชิ 

3 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือเลือกซื้อบัตรเข้ายูนิเวอร์แซลสตูดิโอ (ราคา 3,000)

4
โอซาก้า – เกียวโต - อาราชิยาม่า – ป่าไผ่ - ถ่ายรูปสะพานโทเง็ตสึเคียว – ศาลเจ้าเฮอัน – พิธีชงชา –

ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – โกเบ – ย่านโกเบฮาร์เบอร์แลนด์ – โอซาก้า

5 ท่าอากาศยานคันไซ - ท่าอากาศยานดอนเมือง

อัตราค่าบริการ

กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไม่เสริมเตียง) ทารก พักเดี่ยว

20 - 24 Jun 2019 15,888 15,888 15,888 7,000 8,500

03 - 07 Jul 2019 15,888 15,888 15,888 7,000 8,500

04 - 08 Jul 2019 15,888 15,888 15,888 7,000 8,500

05 - 09 Jul 2019 15,888 15,888 15,888 7,000 8,500

10 - 14 Jul 2019 15,888 15,888 15,888 7,000 8,500

11 - 15 Jul 2019 15,888 15,888 15,888 7,000 8,500

17 - 21 Jul 2019 15,888 15,888 15,888 7,000 8,500

24 - 28 Jul 2019 15,888 15,888 15,888 7,000 8,500

26 - 30 Jul 2019 15,888 15,888 15,888 7,000 8,500

02 - 06 Aug 2019 15,888 15,888 15,888 7,000 8,500

07 - 11 Aug 2019 15,888 15,888 15,888 7,000 8,500

09 - 13 Aug 2019 15,888 15,888 15,888 7,000 8,500

23 - 27 Aug 2019 15,888 15,888 15,888 7,000 8,500

29 Aug - 02 Sep 2019 15,888 15,888 15,888 7,000 8,500

06 - 10 Sep 2019 15,888 15,888 15,888 7,000 8,500



13 - 17 Sep 2019 15,888 15,888 15,888 7,000 8,500

20 - 24 Sep 2019 15,888 15,888 15,888 7,000 8,500

26 - 30 Sep 2019 15,888 15,888 15,888 7,000 8,500

27 Sep - 01 Oct 2019 15,888 15,888 15,888 7,000 8,500

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง 

21.30 พร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั้น 3

เคาน์เตอร์สายการบิน THAI AIR ASIA X เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

และอำนวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึ้นเครื่อง

วันที่ 2
สนามบินคันไซ โอซาก้า – นารา – วัดโทไดจิ – สวนกวาง - โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า - ห้าง Donton

Plaza – ชินไซบาชิ 

00.55 นำท่านเดินทางสูส่นามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน THAI AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ612

(ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง บนเครื่องมีจำหน่าย/สั่งซื้อบนเครื่องเท่านั้น)

08.40 เดินทางถึง สนามบินคันไซ โอซาก้า (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง)

ผ่านพิธีการ/ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร สำคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำ อาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์

พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ รับกระเป๋าเรียบร้อยและทำภารกิจส่วนตัว

จากนั้นนำท่านขึ้นรถปรับอากาศเดินทางสูเ่มืองนารา Nara

เป็นเมืองที่อยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองโอซาก้าระยะทางประมาณ 35 กิโลเมตร ชื่อNara

มาจากภาษาญี่ปุ่นคำว่า Narasu แปลว่าทำให้แบนราบ เนื่องจากพื้นที่ของเมือง Nara ตั้งอยู่บนที่ราบเมืองนารา

เคยเป็นเมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่นมาก่อนในปี ค.ศ. 710-784 (ก่อนเมืองหลวงจะถูกเปลี่ยนเป็นเกียวโตในภายหลัง)

มีกวางเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนารา เนื่องจากชาวนารามีความเชื่อว่ากวางเป็นสัตว์รับใช้เทพเจ้า

ปัจจุบันเมืองนารามีกวางเดินอยู่อย่างอิสระทั้งเมือง ไม่ว่าจะเป็นศาลเจ้า วัด หรือตามท้องถนนก็ตาม

จากนั้นนำท่านไปชมวัดโทไดจิ Todaiji (ไม่รวมค่าเข้า 550เยน)ความหมายตามตัวอักษรคือ

วัดใหญ่แห่งทิศตะวันออก ตั้งอยู่ที่เมืองนารา

ภูมิภาคคันไซถือเป็นโบราณสถานที่มีความเก่าแก่และสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นและยังถือว่าเป็นวัดที่

มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุดในนารา สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.752

ในช่วงที่พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองจนถึงขีดสุด สิ่งก่อสร้างที่สำคัญของวัดนี้ คือ วิหารไม้หลังใหญ่ ไดบุทสึ

ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานองค์หลวงพ่อโต (ไดบุทสึ) ว่ากันว่าเป็นอาคารไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีความสูง 157 ฟุต

ความยาว 187 ฟุต แม้ว่าวิหารไม้ที่เห็นในปัจจุบันนี้มีขนาดเพียงแค่ 2 ใน 3 ของวิหารหลังเดิมที่เคยถูก

ไฟไหม้ไปจากภัยสงคราม แต่ก็ยังคงมีความยิ่งใหญ่จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

ด้านหน้าบริเวณวัดจะเป็นสวนกวาง ซึ่งจะมีกวางออกมาเดินให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปและซื้ออาหารให้กิน

จนสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางไปเกียวโต เมืองหลวงเก่าแก่ของญี่ปุ่น ซึ่งมามีอายุยาวนานกว่า 1,000 ปี

ซึ่งในอดีตมีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการปกครองเป็นอย่างมาก

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่1) บุฟเฟ่ต์ BBQ Buffet Yakiniku



บ่าย นำท่านเดินทางสู่ โอซาก้า เดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมืองโอซาก้า

สร้างขึ้นเป็นครั้งแรกบนบริเวณที่เคยเป็นวัด Osaka Hongan-jiเมื่อปี ค.ศ.1583 โดยToyotomiHideyoshi

(ค.ศ.1537-1598) นักรบระดับไดเมียวผู้พยายามรวบรวมประเทศเป็นครั้งแรกหอคอยประสาทหรือส่วนที่เรียกว่า

Tenshukakuแล้วเสร็จลงสองปีต่อมา  แต่หลังจากสงคราม Osaka Natsu No-jinในปีค.ศ.1615 ตระกูล

Toyotomi ถูกฆ่าล้างโคตร Tenshukakuก็ถูกทำลายลงย่อยยับ ต่อมาได้รับการบูรณะใหม่ในสมัยTokugawa

แต่น่าเสียดายที่ในปี ค.ศ.1665 ได้ถูกฟ้าฝ่าเสียหายทั้งหมด

ก่อนจะทำการบูรณะขึ้นมาใหม่อีกครั้งและถูกประกาศให้เป็นสมบัติของชาติอีกด้วย ปราสาทโอซาก้าปัจจุบันสูง

55 เมตร มี 5 ส่วน 8

ชั้นเครื่องประดับหลังคาและภาพเสือบนกำแพงตัวปราสาทละหลายๆส่วนลงทองสีอร่ามสวยงามบนหอคอยชั้น 8

ของ

Tenshukakuท่านสามารถมองเห็นทิวทัศน์โดยรวมของเมืองโอซาก้าได้อย่างชัดเจนในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวจ

ากทั้งในและนอกประเทศมาเยือนปีละราว 1-3 ล้านคน

(ทัวร์นำชมและถ่ายรูปบริเวณด้านนอก) จากนั้นนำท่านเดินทางไป Doton Plaza

เป็นห้างสำหรับละลายเงินเยน พบกับสินค้าหลากหลายราคาถูก เช่นเครื่องสำอาง ครีม ของใช้ ยาบำรุง สุขภาพ

สบู่ ครีมล้างหน้า เครื่องไฟฟ้า เป็นต้น อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

จากนั้นให้ท่านไดอ้ิสระช้อปปิ้งย่านชินไชบาช ิมีทั้งร้านค้าเก่าแก่ และทันสมัยปะปนกัน

มีสินค้ามากมายทั้งถูกและแพง ทั้งสินค้าแฟชั่นล่าสุด ขนมเค้กแสนอร่อย จนถึงกล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร์

และเกมส์รุ่นใหม่ล่าสุดและตื่นตากับลีลาชีวิตของคนหนุ่มสาวชาวโอซาก้าที่ดูจะสนุกสนานและมีสีสันมากกว่าทา

งฝั่งโตเกียว รวมทั้งร้านอาหารหลากหลาย เดินไปเก็บภาพเป็นที่ระลึกกับ จุดเด่นของแต่ละร้านค้า เช่น ปูยักษ์

หน้าภัตตาคารขาปูยักษ์ และสัญลักษณ์เด่นของย่านนี้คือ ตึกรูปเครื่องหมายการค้าของกูลิโกะ

ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจากญี่ปุ่นนั่นเองหรือจะเป็นร้านดิสนีย์ช้อปผลิตภัณฑ์ใหม่ๆจากดิสนีย์

และย่านเก่าแก่อย่างถนนโดทงบุริ ซึ่งท่านสามารถลิ้มลองขนม หรืออาหารขึ้นชื่อของนครโอซาก้าทั้งทาโกะยากิ

โอโคโนมิยากิ เป็นต้น ให้ท่านได้เพลิดเพลินกันตลอดทั้งวัน นอกจากนี้ในย่านนี้ยังมีห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ

และมีชื่อเสียงอย่างห้างไดมารู ห้างโซโก้ หรือจะเป็นทากาชิมาย่า

มีสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกหาอีกด้วย อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก

ที่พัก: : FP HOTELS GRAND SOUTH-NAMBA  หรือย่านคันไซ หรือระดับใกล้เคียงกัน 

กรณีพักโรงแรมFP Hotel สามารถเดินไปชินเซไก สปา เวิลด์และ ร้านดองกิโฮเต้ได้

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)

 

วันที่ 3 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือเลือกซื้อบัตรเข้ายูนิเวอร์แซลสตูดิโอ (ราคา 3,000)



เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่2)

อิสระให้ท่านท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวันด้วยตัวท่านเอง(ไกด์แนะนำเส้นทางให้)

>> หรือท่านสามารถเลือกซื้อบัตรเข้ายูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน

**กรณีสั่งซื้อกับบริษัท ราคาบัตรท่านละ 3,000 บาท กรุณาสั่งซื้อพร้อมจองทัวร์หรือก่อนเดินทาง10วันเท่านั้น

(ทางบริษัทจำหน่ายเฉพาะบัตรสวนสนุกไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทาง)

**ทางบริษัทขออนุญาตปรับราคาบัตรขึ้นถ้าเงินเยนมีการปรับขึ้นเรท100เยน=35บาท**

- ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ Universal Studio Japan

ร่วมสนุกท้าทายกับเครื่องเล่นหลากหลายชนิดตื่นเต้นระทึกใจจากหนังดังที่ท่านชื่นชอบ กับโลกภาพยนตร์ของฮอล์ลิวู้ด  เช่น

Hollywood Dream  The Ride Backdrop ,ล่องเรือผจญภัยกับไดโนเสาร์จากเรื่อง Jurassic Park

นั่งเรือเพื่อพบกับความน่าสะพรึงกลัวเหมือนอยู่ ในเหตุการณ์จริงกับ Jaw ใช้ทุนสร้างมหาศาลกว่า 1,500 ล้านเยน (เฉพาะจอว์) 

และสนุกสนานไปกับเครื่องเล่นภาคใหม่ของ Spider-Man ที่รอให้ท่านพิสูจน์ความมันส์

พร้อมทั้งพบกับโซนตัวการ์ตูนสำหรับเด็กโซน “วันเดอร์แลนด์”

เป็นโซนสวนสนุกสไตล์ครอบครัวให้ท่านได้เพลิดเพลินกับตัวการ์ตูนสุดน่ารักชื่อดังของญี่ปุ่น Hello Kitty, Snoopy, Sesame

Street หรือเป็นโซนใหม่  HARRY POTTER ให้ท่านได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศที่จำลองมาจากในเรื่องแฮรี่พอร์ตเตอร์

และพบกับโซนใหม่ล่าสุดที่จะเปิดในวันที่21เมษายน 2560 โซน Minions Park ภายในสวนสนุก Universal

ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาภายในสวนสนุกและสามารถซื้ออาหารได้จาก ภายในสวนสนุก

บริเวณด้านนอกตรงทางเข้าสวนสนุกคือ Universal City walk Osaka เป็นพื้นที่จำหน่ายสินค้าที่มีร้านอาหารมากมาย

- เลือกอิสระเที่ยวเอง ช้อปปิ้งอิสระตามอัธยาศัยเต็มวัน (ไม่รวมค่ารถไฟและไม่มีรถบัสบริการ) ด้วยการนั่งรถไฟ

ท่านจะได้สัมผัสประสบการณ์การเดินทางไปย่านต่างๆที่เป็นไฮไลท์ของโอซาก้าย่านดังที่เลือกสรรเป็นสวรรค์ของคนชอบ กิน เที่ยว

ช้อป ได้แก่

     > ย่านชินไซบาชิ (Shinsaibashi) เป็นย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงที่สุดในโอซาก้า เป็นถนนคนเดินชินไซบาชิยาวประมาณ580

เมตร ตลอดเส้นทางจะมีร้านค้าอยู่ประมาณ 180 ร้าน ทางฝั่งทิศใต้ ของถนนคนเดินของชินไซบาชิจะมีป้ายทางเข้าแถวป้ายกูลิโกะ

      > โดทงบุริ (Dotonburi) หนึ่งในสถานบันเทิงยามค่ำคืนที่โด่งดังของโอซาก้า แหล่งรวมร้านอาหารมากมายที่เปิดให้บริการ

24 ชั่วโมง ถนนแห่งนี้จะเลียบริมคลองโดทงโบริ และยังมีทั้งร้านค้า และแหล่งบันเทิงอีกมากมาย รวมไปถึงป้ายนักวิ่งกูลิโกะ

(Glico Running Man s ign) และปูคานิโดราคุ (Kani Doraku crab  sign) ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอซาก้าด้วย

      > สวนนัมบะ Namba Parks ออกแบบการสร้างให้คล้ายกับหุบเขา

สามารถนั่งพักผ่อนในสวนแบบธรรมชาติท่ามกลางภูมิทัศน์เมืองใหญ่ มีห้างสรรพสินค้ากว่า 120 ร้าน รวมทั้งโรงภาพยนตร์

อัฒจรรย์ และสวนดาดฟ้า บนชั้น 6 มีร้านอาหารจำนวนมากเปิดให้บริการ ไม่ว่าจะเป็น อาหารเกาหลี อาหารอิตาเลียน

อาหารเวียดนาม และอื่นๆ ร้านค้าเปิดเวลา 11:00-21:00 ร้านอาหารเปิดเวลา 11:00-23:00

      > ย่านเด็นเด็น Den Den Town ตั้งอยู่ในพื้นที่ Nipponbashi เป็นย่านขายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ คล้ายกับย่าน Akihabara

ของโตเกียว นอกจากนี้ยังมีการ์ตูนมังงะ อนิเมะ และคอสเพลย์คาเฟ่ต์ต่างๆรวมอยู่ที่นี่ด้วย ร้านค้าเปิดเป็น 2 ช่วง คือ

10:00-11:00 และ 19:00-20:00

     > ย่านชินเซไก(Shinsekai) เป็นเสมือนแลนด์มาร์กสำคัญอีกแห่งหนึ่งของเมืองโอซาก้า ชินเซไกแปลตรงตัวว่า “โลกใหม่”

ที่หมายถึงโลกใบใหม่แห่งโอซาก้า มีทั้งแหล่งช้อปปิ้ง

มีหอคอยซึเทนคาคุ(Tsutenkaku)ที่เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของย่านชินเซไกนี้ตั้งอยู่ตรงกลางด้วย จะคึกคักแบบสุดๆก็ช่วงกลางคืนนี่

เต็มไปด้วยร้านค้าและ ผู้คนมากินดื่มกันตามร้านตามๆอย่างเนืองแน่น บริเวณนี้ยังมีถนนแคบๆที่เรียกกันว่า จันจัน โยโกะโช (Jan

Jan Yokocho) ที่เป็นแหล่งรวมร้านกินดื่มสำหรับคนญี่ปุ่น เปิดไฟร้านเรียกแขกคึกคัก มีอาหารและขนม

และกับแกล้มให้ลองชิมกันมากมายและยังมีร้านขายของที่ระลีกให้เลือกช้อปปิ้งอีกหลายร้านและที่นี่จะพบเห็นหุ่นคล้ายลิงนั่งยิ้ม

ตามมุมต่างๆก็คือบิลลิเคน (Billikan) หรือเทพแห่งโชคลาภเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของย่านนี้ด้วย

      >สปา เวิลด์ (Spa World) ศูนย์รวมบ่อน้ำแร่ใหญ่ที่สุดในโอซาก้า เป็นศูนย์รวมวารีบำบัดที่ใหญ่ที่สุดในโอซาก้า ตั้งอยู่ในย่าน

Shinseikai ใกล้หอคอยทสึเทงคาคุ ภายในมีบ่อน้ำแร่ธรรมชาติในที่ร่มแยกเป็นโซนยุโรป โซนเอเชีย รวมทั้งสิ้น 16 บ่อ

มีห้องซาวน่า ห้องสปาหินร้อน นวดตัวผ่อนคลาย สวนน้ำซึ่งเปิดให้บริการตลอด 24ชั่วโมง
**วันนี้ไม่มีบริการรถบัสและอาหารกลางวันและอาหารค่ำ **

ที่พัก: FP HOTELS GRAND SOUTH-NAMBA หรือย่านคันไซ หรือระดับใกล้เคียงกัน

ถ้ากรณีพักโรงแรมFP Hotel สามารถเดินไปชินเซไก สปา เวิลด์และ ห้างอิออนได้

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)



วันที่ 4
โอซาก้า – เกียวโต - อาราชิยาม่า – ป่าไผ่ - ถ่ายรูปสะพานโทเง็ตสึเคียว – ศาลเจ้าเฮอัน – พิธีชงชา –

ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – โกเบ – ย่านโกเบฮาร์เบอร์แลนด์ – โอซาก้า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่3)

นำท่านเดินทางไปสู่ เกียวโต อดีตเมืองหลวงเก่าแก่ของญี่ปุ่น ซึ่งมามีอายุยาวนานกว่า 1,000 ปี

ซึ่งในอดีตมีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

และการปกครองเป็นอย่างมาก นำท่าน ชมธรรมชาติแถบอาราชิยาม่า  แหล่งชมธรรมชาติในฤดูใบไม้เปลี่ยนสีข

องเมืองเกียวโตที่โด่งดังและมีชื่อเสียงอีกแห่งในญี่ปุ่นที่นิยมมาท่องเที่ยวเพื่อชื่นชมกับบรรยากาศหลากสีสันสดใส

ของใบไม้สีเขียว แดง เหลือง ก่อนที่จะร่วงหล่นจากต้นไปตามฤดูกาล มีสะพานที่ทอดข้ามแม่น้ำโออิงาวะ

ชื่อสะพานโทเง็ตสึเคียว มีความยาว200 เมตร

ซึ่งชื่อของสะพานนี้มีความหมายว่าสะพานที่มองเห็นดวงจันทร์อยู่ข้างหน้า

เบื้องล่างของสะพานคือแม่น้ำโออิที่ไหลมาจากตาน้ำในภูเขาอาราชิยามะที่ยังคงความใสสะอาดมานับตั้งแต่อดีต

นำทุกท่านเดินทางชมป่าไผ่

ไผ่ที่ขึ้นอยู่สองข้างท้างเสมือนหนึ่งเป็นอุโมงค์ให้เดินผ่านถูกปลูกขึ้นตั้งแต่สมัยเฮอันหรือกว่าพันปีมาแล้ว

เพื่อใช้ในการประดับสวนและชื่นชมความสวยงามและใช้ในการบำบัดจิตใจมาแต่ครั้งโบราณ

จนกระทั่งกาลเวลาผ่านไปไผ่เหล่านี้ก็ยังได้รับการดูแลเป็นอย่างดี เมื่อเข้าสู่ป่าไผ่แล้ว

จะได้สัมผัสถึงสายลมจากธรรมชาติที่กระทบกับใบไผ่ ความเขียวขจีและความสดชื่นตลอดเส้นทาง เดินทางไปชม
ศาลเจ้าเฮอัน (Heian Shrine)

เป็นศาลเจ้าที่มีความงดงามและสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นจากศาลเจ้าอื่นๆของญี่ปุ่น

ถึงแม้ศาลเจ้าเฮอันจะไม่ได้มีประวัติความเป็นมายาวนานหลายร้อยปีเหมือนศาลเจ้าอื่นๆของเกียวโต

เพราะศาลเจ้านี้ถูกสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบปี 1100 ของเมืองเกียวโตเมื่อร้อยกว่าปีก่อนเท่านั้น

โดยสร้างขึ้นเพื่อให้ระลึกถึงจักรพรรดิคามมุ (Emperor Kammu) และจักรพรรดิ์โคเมอิ (Emperor Komei)

ซึ่งเป็นจักรพรรดิองค์แรกและองค์สุดท้ายของเกียวโต อาคารหลักของศาลเจ้านี้

มีต้นแบบมาจากอาคารเดิมที่อยู่ในพระราชวังสมัยยุคเฮอันซึ่งมีขนาดเล็กกว่าของจริง

จากนั้นนำท่านสัมผัสประสบการณ์พิเศษ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ให้ท่านได้เรียนชงชาแบบธรรมเนียมญี่ปุ่น

และท่านสามารถเลือกซื้อชาและสินค้าของฝากราคาถูกได้จากที่นี่เช่น  โฟมล้างหน้าถ่านหินภูเขาไฟ โฟมชาเขียว

โฟมข้าวญี่ปุ่น หรือผลิตภัณฑ์จากน้ำมันม้า และยาและวิตามินของญี่ปุ่นที่บำรุงสุขภาพ



เที่ยง อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

นำท่านเดินทางสูศ่าลเจ้าฟูชิมิ อินาริ ชมเสาโทริอิ

ซุ้มประตูสีแดงที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้าที่มีมากกว่าร้อยต้นทอดตัวยาวตามเส้นทางของไหล่เขาลดหลั่นกันบน

เส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตร์เรื่อง MEMORIES OF GEISHAที่ซายูริ

นางเอกของเรื่องวิ่งลอดซุ้มประตูเพื่อไปขอพรเทพเจ้าให้ตนเองสมความปรารถนา จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โกเบ

ท่านไป ย่านโกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์ Oriental ตั้งอยู่ที่บริเวณท่าเรือโกเบ

นับเป็นย่านที่รวมทั้งแหล่งช้อปปิ้งและความบันเทิงที่หลากหลายที่โด่งดังมากๆของเมืองแห่งนี้ประกอบด้วยศูนย์

การค้าขนาดใหญ่ โรงภาพยนตร์ สวนสนุก ใกล้กันยังติดทะเลด้วย

ฮาร์เบอร์แลนด์เป็นจุดเดทชื่อดังของเป็นทิวทัศน์สุดแสนโรแมนติก นอกจากนี้ยังมีจุดถ่ายภาพมากมาย เช่น

โกเบพอร์ตทาวเวอร์ ชิงช้าสวรรค์ โรงแรม Kobe Meriken Park ท่านสามารถช็อปปิ้งแบบชิลๆได้อย่างสบายๆ

เพราะมีทั้งร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านค้า และสวนสนุก ซึ่งเป็นจุดนัดพบที่นิยมของชาวเมือง

ท่านสามารถเดินเล่นตามทางเดินริมน้ำเพื่อชื่นชมบรรยากาศแบบคลาสสิค มีโรงภาพยนตร์

และร้านอาหารตั้งอยู่ในบริเวณโกดังอิฐโบราณที่รีโนเวทมาจากสมัยศตวรรษที่ 19 อีกด้วย

ที่นี่เหมายกับสายนักช้อปด้วยเนื่องจากไม่เพียงมีร้านค้าเรียงรายเต็มสองข้างทางเท่านั้นยังมีห้างใหญ่ๆ 2 ห้าง คือ

ห้าง Umie Mosaic ตั้งอยู่ริมน้ำ ภายในมีร้านค้าเล็กๆขายเสื้อผ้า

และร้านอาหารที่สามารถเห็นท่าเรือโกเบได้อย่างชัดเจน

นอกจากนี้ยังมีสวนสนุกเล็กๆสามารถขึ้นไปชมวิวบนชิงช้าสวรรค์ที่ตั้งอยู่หลังอาคารห้างโมเสค และห้าง Canal

Garden ภายในจะแบ่งออกเป็นห้างร้านต่างๆ เช่น Hankyu, ร้านอิเลคทรอนิกส์ Sofmap,

ร้านอุปกรณ์กีฬาและเอ้าท์เลตจำหน่ายเสื้อผ้าเครื่องใช้ในครัวเรือนเป็นต้น
(อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัยบริเวณโรงแรมมีร้านราเมน ร้านสะดวกซื้อ)

หากมีเวลาท่านสามารถเดินไปช้อปปิ้งที่ริงกุเอ้าท์เล็ทได้
ที่พัก: N GATE HOTEL OSAKA หรือระดับใกล้เคียง 

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่ 5 ท่าอากาศยานคันไซ - ท่าอากาศยานดอนเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 4) 

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ

09.50 ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ613

13.50 เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ

หมายเหตุ : รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน

การจราจรช่วงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ่น  เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม

การบริการของรถบัสนำเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้

โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม



จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง อัตราค่าบริการข้างต้นคำนวณ

จากอัตราแลกเปลี่ยน 100 เยน เท่ากับ 30 บาท กรณีอัตราแลกเปลี่ยนปรับสูงขึ้น

บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการปรับอัตราค่าบริการเพิ่มขึ้น

ประกาศสำคัญ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชำระแบบจ่ายชำระขาด

และผู้จัดได้ชำระให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบชำระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง 

ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด

หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น)  ทางผู้จัด

ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตั๋วเครื่องบินให้แก่ท่าน

เงื่อนไขการให้บริการ

1. การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีผู้โดยสารจานวน 25 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึง

- ขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการ โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า

- หรือส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน

- หรือขอเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 10 วัน

2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง

มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

3.การชำระค่าบริการ ชำระเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน

**สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (*จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ*)

กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏิเสธการออกและเข้าเมือ

งท่าน*** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ**

4.การยกเลิกและคืนค่าทัวร์

การยกเลิกทัวร์ เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน

ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้

ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว

ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์



ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น

การอัพเกรดที่นั่ง สามารถอัพเกรดได้เฉพาะ Hot Seat สำหรับที่นั่งBusiness/Premium ตั๋วกรุ๊ปทัวร์ไม่สามารถอัพที่นั่งได้

ที่นั่ง Hot Seat เป็นที่นั่งที่มีพื้นที่ว่างที่มากกว่าที่นั่งมาตรฐาน ด้วยพื้นที่วางขาที่กว้างเป็นพิเศษ

มีพื้นที่พอที่จะสามารถยืดขาได้อย่างเต็มที่

Airbus A330 (ราคา ต่อเที่ยว ต่อท่าน)

โซนเงียบ Quiet Zone   7 ABC  DFG  HJK ราคา 2,500 บาท

*Forward Zone แถวทางออก Exit Seat15 HJK  2,350 บาท

Forward Zone 16 DFG   2,350 บาท

Forward Zone 17 ABC  2,350 บาท

After Zone 34 DFG 2,250 บาท

*After Zone แถวทางออก Exit Seat 35 ABC HJK 2,250 บาท

Airbus A332 (ราคา ต่อเที่ยว ต่อท่าน)

โซนเงียบ Quiet Zone 1 DFG   ราคา 2,500 บาท   2 ABC  HJK ราคา 2,500 บาท

Forward Zone 14 ABC  DFG  HJK ราคา 2,350 บาท

*After Zone แถวทางออก Exit Seat 30 ABC  DFG  HJK ราคา 2,250 บาท

 2. ค่าที่พักห้องละ 2 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า

3. ค่าอาหารค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น

4. เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง

5. ค่าน้ำหนักกระเป๋า สัมภาระที่สายการบิน THAI AIR ASIA X กำหนดท่านละไม่เกิน 20

กิโลกรัมสัมภาระถือขึ้นเครื่องไม่เกิน7กก.  และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ

(ค่าทัวร์ไม่รวมการประกันความคุ้มครองการสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และทรัพย์สินส่วนตัว กรณีเกิดความเสีย

บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบได้)



**กรณีท่านมีความประสงค์จะซื้อน้ำหนักเพิ่ม กรุณาแจ้งพร้อมจองทัวร์หรือก่อนเดินทาง10วันเท่านั้นพร้อมชำระค่าน้ำหนัก**

ซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มสายการบิน THAI AIR ASIA X(XJ)  มีค่าใช้จ่ายดังนี้

+5 กก. -- 600 บาท

+10กก. -- 1,00 บาท

+20กก. -- 2,000 บาท

หมายเหตุ: กฎหมายการบินทั่วโลกให้1ใบ น้ำหนักสูงสุดได้ 32กก./ชิ้น

6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000

บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ไม่รวมประกันสุขภาพ

(ค่าทัวร์ไม่รวมการประกันความคุ้มครองการสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และทรัพย์สินส่วนตัว กรณีเกิดความเสีย

บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบได้)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทยและเอกสารต่างด้าวต่างๆ

2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุอาทิเช่นค่าอาหารเครื่องดื่มค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์เป็นต้น

3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)

4. ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน

5. ค่าทิปยกกระเป๋าทุกโรงแรม

6. ค่าทิปไกด์รวมคนขับรถ ท่านละ 1,500 บาทต่อทริป สำหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่น้ำใจจากท่าน

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย

(เอกสารที่จะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ)

 จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน

ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจจะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง

เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้



1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้)

2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตร

เครดิต เป็นต้น)

3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทจัดการให้)

4. กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้)

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)

 1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

 2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น

 3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน

 4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่

เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 

7.หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง

เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท ฯ

และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ

จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 25ท่าน

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,

การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ

อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ



ทั้งหมด

7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง

หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน

ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม

8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้

โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม

และไม่สามารถรับประกันได้ 

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทาง

มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด

นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ

ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง

ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว

อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ

การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ 

12. กรณีต้องการพักแบบ 3ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ

ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2ห้อง คือ 1ห้องพักคู่ และ 1ห้องพักเดี่ยว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม

13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด

อาจทำให้เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริหารเวลา

ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม

14. บริการน้ำดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อในวันที่ทำทัวร์เต็มวัน เริ่มในวันที่2ของการเดินทางรวมจำนวน2ขวด

15. การบริการของรถบัสนำเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ10-11ชั่วโมง อาทิเช่น เริ่มงานเวลา

8.00น.ถึงเวลา 20.00 น.ในวันนั้น มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก

จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง

16. การประกันภัย ที่บริษัทฯได้ทำไว้สำหรับความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยว



ตามพ.ร.บ. การท่องเที่ยว เท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได้

และทางบริษัทฯถือว่าท่านได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์ (ท่านสามารถซื้อประกันสุขภาพ

ในระหว่างการเดินทางได้ จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุ้มครองให้ละเอียด)

17. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด

นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น

18. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ

ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง

ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว

อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ

การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ


