
 

 

รหัสทัวร TTN 2000097 
ทัวรญี่ปุ�น โตเกียว ฟูจิ มัตสึโมโตะ โอซากา PREMIUM WINTER 6D 4N (TG) 
ไฮไลท!! ชมความนารกั ของลิงภูเขา แชออนเซนทามกลางหุบเขาหิมะขาวโพลน 
โตเกียว – วดัอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี - ชอปปم�งชินจูกุ - หมูบานโอชิโนะ ฮกัไก - เมอืงมัตสึ
โมโต – ถนนนาคามาชิ – ปราสาทมัตสึโมโต – เมืองนากาโนะ - ชมลิงแชออนเซ็น ณ สวนลิงจิโก
กุดานิ - เมืองทาคายามา - ซันมาชิซูจิ - หมูบานมรดกโลก ชิราคาวาโกะ – เมืองนาโกยา – ชอป
ปم�งซาคาเอะ - เมืองเกยีวโต - ศาลเจาเฮอัน – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจาฟูชิมิ อินาริ - เมืองโอซากา – 
ชอปปم�งชินไซบาชิ - ปราสาทโอซากา (ดานนอก) – เอ็กซโป ซิต้ี - หางอิออน  

 



 

 

โดยสายการบินไทย (THAI) 
 

 
 
 

วันเดินทาง ราคาผูใหญ พักเดี่ยว อุณหภูมิ  

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

 

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

 

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

 

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

 

29 มกราคม-03 กุมภาพันธ 2563 35,888.- 9,000.- 5°C - 
15°C 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 



 

 

+สภาพอากาศเปนเพยีงการพยากรณ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได ควรเช็คในใบนัดหมายอีก
ครั้ง+ 
** ปล. ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ / Infant เด็กอายุตํ่ากวา 2 ป ราคา 
9,000.-** 
 ราคาน้ีไมรวมคาทิปไกดทานละ 1,500 บาท/ทริป** 
 
วันแรก      กรุงเทพ   สนามบินสวุรรณภูมิ 
 
19.00 น.    พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ผูโดยสารขาออก เคานเตอร C สายการบิน

ไทย มีเจาหนาที่ของบริษัทคอยตอนรับทาน 
22.10 น.    ออกเดินทางสูสนามบินนาริตะ ณ ประเทศญี่ปุ�น โดยสายการบินไทย เท่ียวบินที่ 

TG640(บริการอาหารรอน พรอมเคร่ืองด่ืม บนเคร่ือง) 
 

วันที่สอง   สนามบินนาริตะ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ผานชม) - ชอป
ปم�งชินจูกุ - หมูบานโอชิโนะ ฮักไก - Dinner บุฟเฟตขาปูยักษ - ออนเช็น
ธรรมชาติ  

 
06.20 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ�น นําทานผานข้ันตอนการตรวจคนเขาเมือง

และศุลกากร เรียบรอยแลว (เวลาที่ญี่ปุ�น เร็วกวาเมืองไทย 2 ช่ัวโมง กรุณาปรับ
นาฬิกาของทานเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา) 



 

 

                ***สําคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ�นไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว พืช 
ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝนมีโทษปรับและจับ***   
เดินทางสู เมืองโตเกียว นําทานนมัสการเจาแมกวนอิมทองคํา ณ วัดอาซากุสะ 
(ASAKUSA TEMPLE) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.30 ช่ัวโมง) วัดที่ไดชื่อวาเปน
วัดที่มีความศักดิ์สิทธ์ิ และไดรับความเคารพนับถือมากที่สุดแหงหน่ึงในกรุงโตเกียว 
ภายในประดิษฐานองคเจาแมกวนอิมทองคําที่ศักดิ์สิทธิ์ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ่ง
มักจะมีผูคนมากราบไหวขอพรเพ่ือความเปนสิริมงคลตลอดทั้งป ประกอบกับภายใน
วัดยังเปนท่ีต้ังของโคมไฟยักษท่ีมีขนาดใหญที่สุดในโลกดวยความสูง 4.5 เมตร ซึ่ง
แขวนหอยอยู ณ ประตูทางเขาท่ีอยูดานหนาสุดของวัด ทีม่ีช่ือวา ประตูฟ�าคํารณ และ
ถนนจากประตูเขาสูตัววิหารที่ประดษิฐานเจาแมกวนอิมทองคํา มีชือ่วา ถนนนากามิ
เซะ ซึ่งเปนที่ต้ังของรานคาขายของที่ระลึกพ้ืนเมืองตางๆ มากมาย อาทิ ขนมนานา
ชนิด ของเลน รองเทา พวงกุญแจท่ีระลึก ฯลฯ ใหทุกทานไดเลือกซื้อเปนของฝากของ
ที่ระลึกอิสระ และทานสามารถเดินไปถายรูปคูกับหอคอยที่สูงท่ีสุดในโลก แลนด
มารกแหงใหมของกรุงโตเกียว ณ ริมแมน้ําสุมิดะ หอคอยโตเกียวสกาย ทรี 
(TOKYO SKY TREE) (ไมรวมคาข้ึนหอคอย) หอสงสัญญาณโทรคมนาคมที่สูง
ที่สุดในโลก ทิวทัศนของหอคอยโตเกียวสกายทร ีที่บรรจุเทคโนโลยีแนวหนาสุด
สามารถมองเห็นไดจากละแวกวัดอาซะกุซาท่ีเต็มไปดวยกลิ่นอายแบบเมืองเกาของ
เอะโดะ 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 
นําทานสู ยานชอปปم�งชินจุก ุ(SHINJUKU) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) ให
ทานอิสระและเพลิดเพลินกับการชอปปم�งสินคามากมายและ เครื่องใช ไฟฟ�า กลอง
ถายรูปดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองเลนเกมส หรือสินคาท่ีจะเอาใจคุณผูหญิงดวย กระเป�า 
รองเทา เส้ือผา แบรนดเนม เส้ือผาแฟช่ันสําหรับวัยรุน เคร่ืองสําอางยี่หอดังของญี่ปุ�น
ไมวาจะเปน KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอ่ืนๆ อีกมากมาย  
จากน้ันเดินทางสู หมูบานโอชิโนะฮักไก (OSHINO HAKKAI) (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 1.40 ช่ัวโมง) ในชวงฤดูหนาวเปนจดุทองเท่ียวสําคัญอีกสถานที่หน่ึง ในชวง
ฤดูหนาวโดยปกติจะข้ึนไปชมภูเขาไฟฟูจิใกลๆ ไมได แตทานสามารถถายรปูภูเขาไฟ
ฟูจิ สวยๆจากหมูบานแหงน้ีได โอชิโนะฮกัไกเปนหมูบานเล็กๆ ประกอบดวยบอน้ํา 8 



 

 

บอในโอชิโนะ ต้ังอยูระหวางทะเลสาบคาวากูจิโกะ กับทะเลสาบยามานาคาโกะ บอน้ํา
ทั้ง 8 น้ีเปนน้ําจากหมิะที่ละลายในชวงฤดูรอน ท่ีไหลมาจากทางลาดใกลๆภูเขาไฟฟูจิ
ผานหินลาวาที่มีรูพรุนอายุกวา 80 ป ทําใหน้ําใสสะอาดเปนพิเศษ นอกจากน้ียังมี
รานอาหาร รานจําหนายของที่ระลึก และซุมรอบๆบอ ที่ขายท้ังผัก ขนมหวาน ผักดอง 
งานฝมือ และผลิตภัณฑทองถิ่นอ่ืนๆ อิสระใหทานไดเพลิดเพลินกับการถายรูปและซื้อ
ของที่ระลึกตาม 

ค่ํา รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม เมนู บุฟเฟตขาปูยักษ (2) 
พักที่ SUN PLAZA HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน  

จากน้ันใหทานไดผอนคลายกับการ แชน้ําแรออนเซ็นธรรมชาติ เช่ือวาถาไดแช
นํ้าแรแลว จะทําใหผิวพรรณสวยงามและชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 
 

วันที่สาม   เมืองมัตสึโมโต – ถนนนาคามาชิ – ปราสาทมัตสึโมโต – เมืองนากาโนะ - ชมลิง
แชออนเซ็น ณ สวนลงิจิโกกุดานิ 

 
เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (3) 

นําทานเดินทางสู เมืองมัตสึโมโต (Matsumoto) เปนเมืองที่ใหญเปนอันดับสอง
ของจังหวัดนากาโน อิสระชอปปم�งสินคาพื้นเมือง พรอมกับสัมผัสบรรยากาศชาวเมือง
ทองถิ่น ณ ถนนนาคามาชิ (Nakamachi Street) สองขางทางของถนนเรียงราย
ไปดวยอาคารเกาแกสไตลโบราณท่ีเก็บรักษาไวเปนอยางดี รวมถึงอาคารคลังสินคา
จํานวนหน่ึง (kura) ที่มีผนังสีขาว ซึ่งเปนสัญลักษณของยานการคาในอดีต นอกจากน้ี



 

 

ยังมีรานคาเล็กๆ ขายของแฮนดเมด ของที่ระลึก ของสะสมตาง รานอาหาร เคร่ืองดืม่ 
และที่พักแบบเรียวกังเปดใหบริการแกนักทองเที่ยวอีกดวย จากน้ันนําทานสู ปราสาท
มัตสึโมโต (Matsumoto Castle) 1 ใน 12 ปราสาทด้ังเดิมที่ยังคงสภาพสมบูรณ
และสวยงามท่ีสุดของประเทศญี่ปุ�น  เน่ืองจากสรางอยูบนพื้นท่ีราบ ในภาษาญี่ปุ�นจึง
เรียกวา ฮิราจิโระ (Hirajiro) ปราสาทแหงน้ีมีเอกลักษณตรงท่ีมีหอคอยและป�อมปน
เช่ือมตอกับโครงสรางอาคารหลัก และดวยสีโทนมืดทําใหเกิดความรูสึกที่ยิ่งใหญและ
สุขุม จนไดรบั ฉายาวาปราสาทอีกา (Fugashi-Jo) ภายในตกแตงดวยไม จุดที่
นาสนใจ ไดแก บนัไดไมสูงชัน ชองเก็บหินสําหรับโจมตีศตัร ูชองสําหรับธนู และหอ
สังเกตการณบนช้ัน  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) 
 เดินทางสู เมืองนากาโนะ (NAGANO) เปนจังหวัดในภูมิภาคชูบุ ภูมิประเทศสวน
ใหญเปนภูเขาสูง ทําใหมีอากาศหนาวเย็น และมีความสวยงามของธรรมชาติอยาง
ที่สุด ไดชื่อวาเปนหลังคาแหงญี่ปุ�น เน่ืองจากถูกรอบลอมดวยภูเขาสูง จากน้ันนําทาน
เดินทางสู สวนลิงจิโกคุดานิ (Jigokudani Monkey Park) ต้ังอยูทามกลาง หุบ
เขาจิโกคุดานิ (Jigokudani valley) ในยามาโนะอูจิ เปนน้ําพุรอนธรรมชาติท่ีลิง
ป�าลงมาอาบน้ํา และเปนที่อยูอาศัยของลิงหิมะชนิดนี้อีกดวย ภายในพื้นที่
สวนสาธารณะ มีสระวายน้ําที่สรางข้ึนสําหรับเจาลิงทั้งหลาย ซึ่งจากประตูทางเขาสวน
เดินเขาไปเพียง 5 นาท ีไฮไลท!! ทานจะพบเห็นลิงตลอดสองขางเสนทางระหวางท่ีไป
ยังสระน้ํา โดยพวกมันจะจับกลุมกันเปนกลุมใหญๆ มีความคุนเคยกับมนุษย อิสระให
ทานชมความนารักของลิงแชออนเซนในอิริยาบถตางๆ ตามอัธยาศัย ขอควร
ระมัดระวังหามเขาไปจับหรือใหอาหารโดยเด็ดขาด (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.45 
ช่ัวโมง) จากน้ันนําทานเดินทางกลับสูโรงแรม 

ค่ํา         อิสระรับประทานอาหารคํ่า ณ ตามอัธยาศัย 
ที่พัก  HOTEL ROUTE INN SHIOJIRI หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน 

 
 



 

 

วันที่สี่  เมืองทาคายามา - ซนัมาชิซูจิ - หมูบานมรดกโลก ชิราคาวาโกะ – เมืองนาโก
ยา - ชอปปم�งซาคาเอะ 

 
เชา  รับประทานอาหาร  เชา ณ หองอาหารของโรงแรม (5) 

 เดินทางสู เมืองทาคายามา (TAKAYAMA) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.30 
ช่ัวโมง) เมืองเกาแกอยูในหุบเขาลอมรอบดวยเทือกเขาเจแปนแอลป�  อิสระใหทาน
เดินเลน ยานซันมาชิซจิู (SANAMSHI-SUJI) เปนเมืองเกาแกท่ียังคงอนุรักษไวซึ่ง
อารยธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีในอดีตของชาวญี่ปุ�นไดอยางสมบูรณ บานเรือน
สรางขึ้นดวยไมแบบโบราณ บรรยากาศเกาแก อายุเปนรอยๆป ตัวเมืองลอมรอบดวย
คูนํ้าและถนน 3 สายเล็กๆ ท่ีมีประวัติความเปนมาอยางยาวนาน ถกูขนานนามไววา
เปน ลิตเติ้ลเกียวโต หรือ เกียวโตนอย มี วดั ศาลเจา สะพาน ตลาดเชาที่คึกคกัเต็ม
ไปดวยผูคน ตัวเมืองสวยสะอาด ทันสมัย และมีสภาพธรรมชาติอันอุดมสมบรูณ 
ถายรูปดานนอก อาคารทาคายามาจินยะ (คาเขามีคาใชจายเพ่ิมเติมทานละ 
430 เยน) อดีตทําหนาที่เปนสํานักงานรัฐบาลทองถิ่นประจําภูมิภาคฮิดะ ในสมัยการ
ปกครองของโชกุนโทคุงาวะในป 1692 จนกระท่ังป 1969 จนถึงปจจุบันเปดเปน
พิพิธภัณฑใหประชาชนเขาชมหองเส่ีอทาทามิท่ีไดรับการบํารุงรักษาเปนอยางดี 



 

 

ปจจุบันใชเปนท่ีจัดแสดงขาวของและเอกสารทางการของขุนนางศักดินา แผนท่ี
ภูมิภาคฮิดะ และประวติัศาสตรแผนเมือง เปนตน  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6) 
จากน้ันนําทานสู หมูบานมรดกโลก ชิราคาวาโกะ (SHIRAKAWAKO) (ใชเวลา
เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองที่เปนมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ�น 
เปนหมูบานชาวนาท่ีมรีูปรางแปลกตาติดอันดับ The most beautiful village 
in Japan และเปนเมืองมรดกโลกท่ีมช่ืีอเสียงแหงหน่ึง ไฮไลท!! หมูบานแบบกัชโชสึ
คุริ เปนบานชาวนาโบราณท่ีมีอายุมากกวา 250 ป คําวา กัชโช  มีความหมายวา 
พนมมือ ซึ่งเปนการบงบอกถึงลักษณะ รูปแบบของบานที่มีหลังคามงุดวยฟางขาวท่ี
ทํามุมชันถงึ 60 องศา คลายสองมือที่ประนมเขาหากัน ตัวบานมคีวามยาวประมาณ 
18 เมตร กวาง 10 เมตร ทั้งหลังถูกสรางขึ้นโดยไมใชตะปู ตอมา ในป 1995 
องคกรยูเนสโกขึ้นทะเบียนใหชิราคาวาโกะเปนมรดกโลก  นําทานสู นาโกยา 
(NAGOYA) เปนตัวเมืองของ จังหวัดไอจ ิมีประชากรอาศัยอยูมากกวา 2 ลานคน 
เปนเมืองศูนยรวมการคาและการคมนาคมทีสํ่าคัญแหงหน่ึงของญี่ปุ�น (ใชเวลา
เดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) 

ค่ํา         อิสระรับประทานอาหารคํ่า ณ ตามอัธยาศัย 
ที่พัก   TOYOKO INN NAGOYA MEIEKI MINAMI หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน 

จากน้ันอิสระใหทานชอปปم�ง ยานซาคาเอะ (Sakae) เปนยานธุรกจิการคา มี
หางสรรพสินคามัตสึซาคายะ หรือ เมืองใตดิน (Central Park) ท่ีเต็มไปดวยราน
ตางๆ เชน รานเส้ือผาแฟช่ัน, รานของใชกระจุกกระจกิ, รานซาลอนความงาม เปนตน 
ที่น่ีกินบริเวณต้ังแตสถานีซาคาเอะไปจนถึงสถานีฮิซายะโอโดร ิ

 



 

 

วันที่หา  เมืองเกียวโต - ศาลเจาเฮอัน – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ�น – วัดคนิคะคุจิ – ศาล
เจาฟูชิมิ อินาริ - เมืองโอซากา - ชอปปم�งชินไซบาชิ 

   
 เชา  รับประทานอาหาร  เชา ณ หองอาหารของโรงแรม (7) 

นําทานเดินทางสู เกียวโต (KYOTO) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ซึ่งเคย
เปนเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ�นมายาวนานที่สุด คือต้ังแตปค.ศ. 794 จนถึง 1868 
รวมๆ 1,100 ปเลยทีเดียว เกียวโตจงึเปนเมอืงสําคัญท่ีเต็มไปดวยประวติัศาสตรและ
วัฒนธรรมของญี่ปุ�นดวย นําทานสู ศาลเจาเฮอัน (HEIAN SHRINE) ศาลเจาแหงน้ี
น้ันถูกสรางขึ้นเพ่ือใหระลึกถึงจักรพรรดิคามมแุละจักรพรรดิ์โคเมอิ ผูที่มีความสําคัญ
ตอเมืองเกียวโตอยางมาก เน่ืองจากเปนจักรพรรดิองคแรกและองคสุดทายของเกียว
โต โดดเดนดวยสถาปตยกรรมในยุคเฮอัน โดยเฉพาะเสาและประคูโทริอิยักษสีแดงที่
ต้ังอยูดานหนาของวัด มีสีแดงสดใสมองเห็นมาแตไกล ไฮไลท!!! จากน้ันสัมผัส
วัฒนธรรมด้ังเดิมของชาวญี่ปุ�น น่ันกคื็อ การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ�น (SADO) โดยการ
ชงชาตามแบบญี่ปุ�นน้ัน มีขั้นตอนมากมาย เริม่ต้ังแตการชงชา การรับชา และการด่ืม
ชา ทุกขั้นตอนน้ันลวนมีพิธี รายละเอียดท่ีบรรจงและสวยงามเปนอยางมาก พิธีชงชา
น้ี ไมใชแครับชมอยางเดียว ยงัเปดโอกาสใหทานไดมีสวนรวมในพิธีการชงชาน้ีอีก
ดวย  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8)  
เดินทางสู ปราสาททอง วัดคินคะคุจิ KINKAKUJI เดิมสรางขึ้นเพื่อใชเปนบานพัก
ของทานโชกุนอาชิกากา โยชิมิสุและทานมีความต้ังใจยกบานพักแหงน้ีใหเปนวัดนิกาย
เซนภายหลังจากที่ทานเสียชีวิต คนไทยนิยมเรยีกกันวา วัดทอง เน่ืองจากที่วัดนี้จะมี



 

 

อาคารหลักเปนสีทองเกือบท้ังหลังตั้งโดดเดนอยูกลางน้ํา ทําใหเกิดเปนเงาสะทอนกับ
พื้นน้ําเบ้ืองหนา จนเกิดเปนภาพท่ีสวยงามเปนอีกสัญลักษณหน่ึงของเมืองเกียวโต 
จากน้ันสู ศาลเจาเทพเจาจ้ิงจอกอินาริ (FUSHIMI INARI SHRINE) (ใชเวลา
เดินทางประมาณ 30 นาท)ี หรือท่ีคนไทยชอบเรียกกันวาศาลเจาแดง เปนศาลเจา
ชินโต มช่ืีอเสียงโดงดงัจาก ประตูโทริอิ (Torii Gate) หรือเสาสีแดงที่เรียงตัวกัน
จํานวนหลายหมื่นตนจนเปนทางเดินไดท่ัวทั้งภูเขาอินาริ ท่ีผูคนเช่ือกันวาเปนภูเขา
ศักด์ิสิทธ โดยเทพอินาริจะเปนตัวแทนของความอุดมสมบูรณ การเกบ็เกี่ยวขาว รวม
ไปถึงพืชผลไรนาตางๆ และมักจะมีจิง้จอกเปนสัตวคูกายจึงสามารถพบเห็นรูปปم�น
จิ้งจอกมากมายดวยเชนกัน จากน้ันเดินทางสูเมืองโอซากา (OSAKA) เปนเมืองท่ีมี
ขนาดเศรษฐกิจใหญเปนอันดับ 2 และมีประชากรมากเปนอันดับ 3 ของประเทศ
ญี่ปุ�น และยังเปนเมืองท่ีใหญที่สุดในสามนครเคฮันชิง ต้ังอยูในภูมิภาคคันไซบน
เกาะฮนชู เปนหน่ึงในไมกี่เมืองท่ีมีสถานะเปนนครโดยขอบัญญติัรฐับาลญี่ปุ�น นํา
ทานชอปปم�งกันตอยาน ชินไซบาชิ (SHINSAIBASHI) บริเวณแหลงชอปปم�งแหงน้ีมี
ความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปดวยรานคาปลีก รานแฟรนไชส ราน
เครื่องสําอางค รานรองเทา กระเป�านาฬิกา รานกาแฟ รานอาหาร รานขนม ราน
เส้ือผาสตรีทแบรนดทั้งญี่ปุ�นและตางประเทศ เชน Zara H&M Beans ABC Mart 
เปนตน เรียกวามีทุกอยางที่ตองการรวมกนัอยูบริเวณน้ี 

ค่ํา         อิสระรับประทานอาหารคํ่า ณ ตามอัธยาศัย 
ที่พัก  OYO HOTEL REBORN หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน 

 
 

 

 



 

 

วันที่หก ปราสาทโอซากา (ดานนอก) – เอ็กซโป ซิตี ้- หางอิออน – สนามบินคันไซ เมือง
โอซากา – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 

 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (9) 

 นําทานชอปปم�งกันตอ ณ เอ็กซโปซิตี ้EXPO CITY  (ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 
นาที) ศูนยรวมความบันเทิงที่ยิ่งใหญที่สุดแหงหน่ึงของประเทศญีปุ่�น เอ็กซโปซิต้ีเปน
สวนหน่ึงของสวนสาธารณะที่สรางขึ้นเพ่ือระลึกถึงงานเวิลดเอ็กซโป ที่จัดขึ้นเมื่อป 
1970 ต้ังอยูในเมืองซุอิตะ จังหวัดโอซากา มเีน้ือท่ีทั้งหมดราว ๆ 172,000 ตาราง
เมตร ภายในพื้นที่แหงน้ีมีแหลงความบันเทิงมากมาย ภายใตคอนเซ็ปต fusing 
the enjoyment of playing, learning, and discovering อิสระใหทาน
เพลิดเพลินกับกิจกรรมตางๆ ทั้งชอปปم�ง กินขาว หรือแมแตถายรูปไดตามอัธยาศัย 
เอ็กซโปซิต้ี ไดแบงออกเปน โซนใหญๆ ดวยกัน ดังน้ี 
1. NIFREL พิพิธภัณฑสัตวนํ้า จดัแสดงสัตวตาง ๆ ในรูปแบบการนําเสนองาน
ศิลปะ และยังใหนักทองเท่ียวไดสัมผัสกับสัตวอยางใกลชิด 
2. Osaka English Village ชุมชนสําหรบัคนรกัภาษาอังกฤษ เปดโอกาสใหผูเขา
ชมไดเรยีนรูภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ไมซํ้าใคร ทามกลางบรรยากาศของเมืองตาง ๆ 
จากทั่วท้ังอเมริกา 
3. Pokemon Expogym สวนสนุกของโปเกมอนแหงแรกในญีปุ่�น ท่ีจะทําใหคุณ
หลงใหลและผจญภัยไปกับการตูนตัวโปรด 
4. Orbi สถานท่ีแหงการเรียนรูธรรมชาติ 



 

 

5. Entertainmentfield สวนสนุกภายใตคอนเซ็ปต Shaun the Sheep ซึง่
เปนภาพยนตรการตูนอันโดงดัง 
6. Cinemas Osaka EXPO CITY โรงภาพยนตรขนาดใหญท่ีสุดในภูมิภาคคันไซ  
7. Entertainment Field สวนสนุกรูปแบบใหมภายใตแนวคดิของการตูนดัง 
Shaun the Sheep เด็กๆจะไดสนุกสนานในแบบฟารมเลี้ยงแกะในทุงกวาง ทั้งวิง่
เลนกับตัวการตูนแกะ Shaun และหอยโหนชิงชาเถาวัลยแบบทารซาน  
8. LaLaport EXPO CITY ศูนยการคาท่ีรวมสินคาทุกอยางทุกประเภททั้งของ
ญี่ปุ�นและจากนานาชาติท่ัวโลก ไมเพียงแตแบรนดเนมช่ือดังราคาหรู แตยังมีท้ังราน 
100 เยนอยาง Daiso, ราน 3coin ที่สินคาทุกอยางราคา 300 เยน 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10) 
จากน้ันนําทาน เดินทางสู ปราสาทโอซากา (OSAKA CASTLE) (ดานนอก) (ใช
เวลาเดินทางประมาณ 30 นาท)ี เปนหน่ึงในแลนดมารคสําคัญของเมืองโอซากา 
หอคอยปราสาทจะมีอยูดวยกันท้ังหมด 8 ช้ัน ตัวปราสาทถูกลอมรอบดวยกําแพงหิน
คอนกรตี, คูนํ้า และสวนนิชิโนมารุซึ่งอยูทางป�อมตะวักตก นําทานอิสระชอปปم�ง หางอิ
ออน (AEON MALL RINKU ENNAN) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 50 นาที) อยูไม
ไกลจากสนามบินคันไซ จากจุดน้ีสามารถมองเห็นทิวทัศนของอาวโอซากา ภายใน
ประกอบดวย รานอาหาร 43 รานและรานสินคาแบรนเนมดตางๆ อีกกวา 86 ราน 
อิสระใหทานเลือกซื้อของฝาก ของท่ีระลึกตามอัธยาศัยจากน้ันไดเวลาอันสมควร นํา
ทานเดินทางสู สนามบินคันไซ เมืองโอซากา 

17.35 น.   ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย THAI AIRWAYS เที่ยวบินท่ี 
TG673(บริการอาหารรอน พรอมเครื่องดืม่ บนเครื่อง) 

21.25 น.    เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
ไมรับจอยแลนด 

 



 

 

*ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ รบกวนจองเปนสายการบินไทยหรือไทยสมายด
เทาน้ัน*  
** ทั้งนีห้ากสายการบินไฟลทอินเตอรเกิดเที่ยวบินลาชา ทางบริษัทจะรับผิดชอบชดเชย
คาเสียหายเฉพาะสายการบินภายในประเทศท่ีเปนสายการบินเครือเดียวกันกับไฟลทอินเตอร 
และรบกวนแจงพนักงานขายลวงหนากอนทําการซื้อตั๋วภายในประเทศทุกคร้ัง  เพ่ือประโยชน
ของตัวทานเอง ** 

 
 



 

 

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ :   
รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สาย
การบิน เปนตน โดยมติองแจงใหทราบลวงหนา การบริการของรถบัสนําเที่ยวญ่ีปุ�น ตามกฎหมาย
ของประเทศญี่ปุ�น สามารถใหบริการวันละ 10 ช่ัวโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับ
จะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีข้ึนอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆ เปน
หลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 
 
อัตราคาบริการรวม : 

 คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลบัตามรายการที่ระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามัน  
 คารถโคชปรับอากาศ  
 โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบ ุหรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  
 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการท่ีระบุ    
 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ   
 คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  

(เงื่อนไขตามกรรมธรรม) 
 ภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % 

 
อัตราคาบริการนี้ไมรวม : 

× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม 
คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 

× คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น กรณีประกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกครั้ง (เน่ืองจาก
ทางญี่ปุ�นไดประกาศยกเวนการยื่นวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทยสําหรับผูที่ประสงค
พํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศใหยืน่วีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพิ่ม 
2,000 บาท สําหรับการย่ืนรองขอวีซา 

× คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 



 

 

× คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเคร่ืองบินไปแลว 
× คามัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 
× คาทิปมัคคุเทศก, คนขับรถ, 1,500 บาท/ทาน/ทริป, คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความ

พึงพอใจของทาน 
 

เดินทางขึ้นตํ่า 34 ทาน หากต่ํากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทาน
ยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทาง
ตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไปใน
วันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา  
 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน  : 

 มัดจําทานละ 20,000 บาท ภายหลังจากท่ีทานสงเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคาทํา
การจองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาทัวรเต็มจํานวน  

 สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน 
 หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดที่น่ังใหลูกคาทานอื่นที่รออยู 
 หากชําระไมครบตามจาํนวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไมมี

เงื่อนไข 
 เมื่อทานชําระเงินไมวาจะท้ังหมดหรือบางสวน ทางบรษิัทฯถือวาทานไดยอมรับเง่ือนไข

และขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวทั้งหมดน้ีแลว 
 หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุช่ือพนักงาน

ขายมาทางแฟกซ 
 สงรายช่ือสํารองที่น่ัง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดย

เซ็นตช่ือพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยวทริปใด, วันทีใ่ด, ไปกับใครบาง, 
เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดช่ือ-
นามสกุล และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น 

 



 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึน้ไป และ
เหลือหนากระดาษอยางตํ่า 2 หนาหากไมมั่นใจโปรดสอบถาม 
 
เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน ไดเงินคืนทั้งหมด 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 29-15 วัน ไดเงินคืน 70 เปอรเซ็นของคาทัวรทั้งหมด 
 ยกเลิกหลัง 14 วัน ไมไดคาทัวรคืน  
 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือกรุปที่มี

การการันตีคามัดจําที่พักโดยตรง หรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ
และไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบิน พิเศษเชน EXTRA FLIGHT และ CHARTER 
FLIGHT ขอสงวนสิทธ์ิ ไมมีการคืนเงินทุกกรณี ทั้งมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมด เนื่องจาก
คาต๋ัวเปนการเหมาจายในเที่ยวบินนั้นๆ 
 

ขอมูลเพ่ิมเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน : 
ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเล่ือนวัน
เดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ และ
การจัดที่น่ังของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซึง่ทางบรษิัทฯ ไมสามารถเขาไป
แทรกแซงได และในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว 
(กรณีต๋ัว REFUND ได) ผูเดินทางตองรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทาน้ัน  

 
ขอมูลเพ่ิมเติม เรื่องโรงแรมที่พัก :  
 เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จงึอาจทําใหหองพักแบบ

หองเด่ียว (Single) และหองคู (Twin / Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง 
(Triple Room) หองพักอาจจะไมติดกัน 

 กรณีมงีานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมาก และหองพัก
ในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความ
เหมาะสม 



 

 

ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองสัมภาระ และคาพนักงานยกกระเป�า (Porter) : 
 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบรรทกุใตทองเคร่ืองบิน คือ 30 

กิโลกรมั และการเรียกคาระวางน้ําหนักเพ่ิมเปนสิทธิของสายการบินที่ทานไมอาจปฏิเสธได 
(ทานตองชําระในสวนท่ีโดนเรียกเกบ็เพิ่ม) 

 สําหรับกระเป�าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึ้นเคร่ืองได ตองมีนํ้าหนักไมเกิน 7 
กิโลกรมั และมคีวามกวาง+ยาว+สูง ไมเกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) 
x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)  

 กรณีท่ีตองมบีินดวยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป�าอาจจะถูกกําหนดใหตํ่า
กวามาตรฐานได ท้ังน้ีข้ึนอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม
รับภาระสวนของคาใชจายที่สัมภาระน้ําหนักเกิน (ทานตองชําระในสวนที่โดนเรียกเกบ็เพ่ิม) 

 ทางบริษัทฯ ไมรับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป�า และสัมภาระของ
ผูโดยสารทุกกรณี 

หมายเหตุ.. (สําคัญมาก!!! ผูโดยสารควรรับทราบ  กอนการเดินทาง) 
1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน 

โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ 
สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเปน
เหตุการณที่นอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัททัวรฯ) โดยทางบรษิัทจะคํานึงถึงความ
ปลอดภัยของลูกคาเปนสําคัญ 

2. หากทานยกเลิกทัวร เน่ืองจากเหตุการณความไมสงบทางการเมือง สายการบิน สภาพ
อากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย ทั้งๆ ท่ีสายการบิน หรือในสวนของการบริการทาง
ประเทศท่ีทานเดินทางทองเที่ยว ยังคงใหบรกิารอยูเปนปกต ิทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การไมคืนคาทัวรทั้งหมด หรือบางสวนใหกบัทาน 

3. หากในวันเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมคืนคาใชจาย เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บ
คาใชจายไปลวงหนาแลว 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคืนคาทัวรท้ังหมด หรือบางสวนใหกับ
ทาน ในกรณีดังน้ี 



 

 

 กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมือง หามผูเดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของ
หามนําเขาประเทศ เอกสารเดินทางไมถกูตอง หรือความประพฤติสอไปในทางเส่ือมเสียดวย
เหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเขาเมืองหามเดินทาง 

 กรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซา อันสืบเน่ืองมาจากตัวผูโดยสารเอง 
 กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมือง ใหกับชาวตางชาติ 

หรือ คนตางดาวท่ีพํานักอยูในประเทศไทย 
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นใน
ประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ 
จะตองย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศ
ญี่ปุ�น* ดังตอไปน้ี 

1. ต๋ัวเครื่องบินขาออกจากประเทศญีปุ่�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
2. ส่ิงที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศ

ญี่ปุ�นได (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
3. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทจัดการให) 
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบรษิัทฯ จัดการให) 

คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นดวยมาตรการยกเวนวีซา) 
1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมต่ํากวา 6 เดือน  
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนส่ิงที่ขัดตอกฎหมายและเขาขาย

คุณสมบัติการพํานักระยะส้ัน 
3. ในข้ันตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
4. เปนผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น มิไดอยูในระยะเวลาของการถูก

ปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติท่ีจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 
 

หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความ
เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 



 

 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวม
คณะไมถึง 30 ทาน  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัข้ึนกอน
วันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก
สาเหตุตางๆ  

4. บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกดิกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบนิ, 
การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่ง
อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบรษัิทฯ  

5. บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทาน
ไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด  

7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยนืยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกบักรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก 
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ 
อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไมสามารถจดัการไดลวงหนาได  

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมสิีทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน 

11. ผูจัดจะไมรบัผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปน
กองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเน่ืองมาจากการ



 

 

กระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถกูตอง หรือ 
การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple 
ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 
หองพักเด่ียว โดยไมคาใชจายเพ่ิม  

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ�น หรือ วันเสารอาทิตย รถ
อาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง  โดยเปนดุลยพินิจ
ของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางใน
บางครัง้ท่ีตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1ขวด ตอคนตอวันเริม่ในวันท่ี 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 6 ของการ
เดินทาง รวมจํานวน 5 ขวด 

15. การบริการของรถบัสนําเท่ียวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถใหบรกิารวันละ 
10 ช่ัวโมง ในวันน้ันๆ มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขบัจะเปนผูบริหารเวลาตาม
ความเหมาะสม ท้ังน้ีขึน้อยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปลี่ยนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ใบจองทัวร  / BOOKING FORM 
 
รายการทัวร.................................................................................. วันเดินทาง........................................ 
ช่ือผูติดตอ (ผูจอง) .................................................................. โทร...................................................... 
จํานวนผูเดินทางทั้งหมด.................คน   (ผูใหญ................ทาน / เด็กอายุต่ํากวา 12 ป..............ทาน) 
จํานวนหองพักที่ใชทั้งหมด.............หอง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 
 
รายช่ือผูเดินทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและอังกฤษอยางถูกตองตามหนงัสือเดนิทาง เรียงตามหองพัก) 

 
หมายเหตุ กรุณาแจงความประสงคอื่นตามที่ทานตองการ อาทิเชน 
อาหาร   ไมทานเน้ือวัว  ไมทานเน้ือหม ู  ไมทานสัตวปก  ทานมังสาวิรัต 
รายละเอียดอ่ืนๆ .................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... 
 
 
ขาพเจารับทราบเงือ่นไขในรายการทัวรเรียบรอยแลว 
 
ลงช่ือ.............................................................ผูจอง 
 
        (..............................................................) 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด (ว/ด/ป) 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    


