รหัสทัวร ITV2000701
ทัวรญี่ปน
ุ โอซากา มาวะ!!! 5 วัน 3 คืน (XJ)
นารา เมืองแหงสถาปตยกรรมโบราณมากมาย เกียวโต
เมืองแหงศิลปะและวัฒนธรรมของญี่ปุนอยางแทจริง
โกเบ เมืองทาใหญติดอันดับตนๆ ของญี่ปุน โอซากา เมืองเศรษฐกิจขนาดใหญ เมืองแหงสีสันของญีป
่ น
ุ
สัมผัสประสบการณนงั่ รถไฟสายโรแมนติกซากาโนะ หนึง่ ในเสนทางที่สวยงามที่สด
ุ ในญี่ปุน

ทัวรโอซากา นารา เกียวโต โกเบ 5วัน 3คืน
เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA X (XJ) บินตรงสูสนามบินคันไซ (โอซากา)
นํ้าหนักกระเปาไป-กลับ 20 KG
โปรสุดคุม!!! ราคาเริ่มเพียง 19,888 บาท
พักโอซากา 3 คืน (โรงแรมทําเลดี ใกลสถานีรถไฟ/แหลงชอปปﻥง)
ทาน BBQ Yakiniku และ ชาบูเกียวโต ไมอั้น

ไฟลทบิน
Departure

DMK - KIX

XJ612 00.55 - 08.40

Return

KIX - DMK

XJ613 09.55 - 13.55

(คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง สัง่ ซื้อบนเครื่องเทานั้น) อัพเกรดที่นงั่ /เพิม
่ นํ้าหนักสัมภาระ
รายละเอียดทายรายการทัวร
วันที่

รายละเอียดทองเที่ยว

1

พรอมกันที่ทาอากาศยานดอนเมือง เคานเตอรสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ612
00.55 - 08.40+1
โอซากา สนามบินคันไซ - นารา – วัดโทไดจิ – โอซากา – ปราสาทโอซากา – โกเบ – ยานโกเบฮารเบอรแลนด –
โอซากา – ยานชินเซไก อาหารเที่ยง (บุฟเฟต BBQ Yakiniku)
เกียวโต - นั่งรถไฟสายโรแมนติก Sagano Romantic Train สถานี Saka สู สถานี Kameoka – อาราชิยามา
– ปาไผ - ถายรูปสะพานโทเง็ตสึเคียว – ศาลเจาเฮอัน – ชมโชวซามูไร - ศาลเจาฟูชิมิ อินาริ – โอซากา - ราน
JTC Duty free – ชินไซบาชิ  อาหารเชา,เที่ยง (บุเฟตชาบูเกียวโต ไมอั้น)
อิสระทองเที่ยวตามอัธยาศัย หรือซือ
้ บัตรเขา USJ (บัตรราคา3,000 บาท)
 อาหารเชา
โอซากา – สนามบินคันไซ - ทาอากาศยานดอนเมือง KIX-DMK XJ613 09.55 - 13.55
 อาหารเชาแบบกลอง (Set Box)

2
3

4
5

หมายเหตุ: โปรแกรมทัวรเปนวางขายโปรแกรมและการจองลวงหนาตองรอทางญีป
่ ุนคอนเฟรม34เดือนกอนเดินทาง โปรแกรมอาจมีการสลับวันเที่ยวไดเนื่องจากรอบเวลาขึ้นรถไฟที่ไดคอนเฟร
มมาอาจมีเปลี่ยนแปลง แตทา นจะไดทองเที่ยวครบตามโปรแกรม
วันเดินทาง

ราคา
ผูใหญ

4-8 เมษายน 63

28,888

13-17 เมษายน 63

ราคาเด็ก 0-2 ป
(ไมเสริมเตียงพักรวมกับผูใหญ 2
ทาน)

พักเดี่ยวเพิ่ม /
เดินทางทาน
เดียว
7,500

ที่นั่ง

29,888

7,500

30

18-22 เมษายน 63

25,888

7,500

30

22-26 เมษายน 63

25,888

7,500

30

29เมษายน-3 พฤษภาคม

27,888

7,500

30

6-10 พฤษภาคม 63

22,888

7,500

30

13-17 พฤษภาคม 63

22,888

7,500

30

20-24 พฤษภาคม 63

22,888

7,500

30

27-31พฤษภาคม 63

22,888

7,500

30

30

หมายเหตุ

3-7 มิถุนายน 63

22,888

Infant 7,000 บาท

7,500

30

10-14 มิถุนายน 63

21,888

(อายุไมเกิน 2 ป)

7,500

30

17-21 มิถุนายน 63

21,888

7,500

30

24-28 มิถุนายน 63

21,888

7,500

30

3-7 กรกฎาคม 63

20,888

7,500

30

8-12 กรกฎาคม 63

21,888

7,500

30

18-22 กรกฎาคม 63

19,888

7,500

30

22-26 กรกฎาคม 63

22,888

7,500

30

24-28 กรกฎาคม 63

23,888

7,500

30

29กรกฎาคม-2สิงหาคม

22,888

7,500

30

5-9 สิงหาคม 63

21,888

7,500

30

8-12 สิงหาคม 63

24,888

7,500

30

19-23 สิงหาคม 63

22,888

7,500

30

26-30 สิงหาคม 63

21,888

7,500

30

2-6 กันยายน 63

21,888

7,500

30

9-13 กันยายน 63

21,888

7,500

30

16-20 กันยายน 63

22,888

7,500

30

23-27 กันยายน 63

22,888

7,500

30

30กันยายน-4ตุลาคม

22,888

7,500

30

3-7 ตุลาคม 63

22,888

Infant 7,000 บาท

7,500

30

7-11 ตุลาคม 63

22,888

(อายุไมเกิน 2 ป)

7,500

30

9-13 ตุลาคม 63

24,888

7,500

30

10-14 ตุลาคม 63

24,888

7,500

30

14-18 ตุลาคม 63

22,888

7,500

30

17-21 ตุลาคม 63

22,888

7,500

30

21-25 ตุลาคม 63

25,888

7,500

30

22-26 ตุลาคม 63

24,888

7,500

30

24-28 ตุลาคม 63

22,888

7,500

30

28ตุลาคม-1พฤศจิกายน

22,888

7,500

30

วันทีแ
่ รก กรุงเทพฯ - ทาอากาศยานดอนเมือง
21.30น.  พรอมกันที่ ทาอากาศยานดอนเมือง ขาออกชั้น 3 เคานเตอร
สายการบิน AIR ASIA X (XJ) มีเจาหนาที่ของบริษัทฯคอยอํานวย
ความสะดวกดานเอกสารและติดแท็คกระเปา

วันทีส
่ อง โอซากา สนามบินคันไซ - นารา – วัดโทไดจิ – โอซากา – ปราสาทโอซากา – โกเบ –
ยานโกเบฮารเบอรแลนด – โอซากา – ยานชินเซไก  อาหารเที่ยง (บุฟเฟต BBQ
Buffet Yakiniku)
00.55น. นําทานเดินทางสู โอซากา สนามบินคันไซ ประเทศญีป
่ ุนโดยสายการบิน AIR ASIA X
เที่ยวบินที่ XJ612 (คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง สัง่ ซื้อบนเครื่องเทานัน
้ )
08.40 น.เดินทางถึง สนามบินคันไซ โอซากา (เวลาเร็วกวาเมืองไทย 2 ชัว่ โมง) ผานพิธีการ/ตรวจคน
เขาเมืองและศุลกากร สําคัญ!!! ประเทศญี่ปน
ุ ไมอนุญาตใหนํา อาหารสด จําพวก เนือ
้ สัตว พืช
ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝนจะมีโทษจับและปรับ รับกระเปาเรียบรอยและทําภารกิจ
สวนตัว จากนั้นนําทานขึ้นรถปรับอากาศเดินทางสูเ มืองนารา Nara เปนเมืองที่อยูท
 างทิศ
ตะวันออกของเมืองโอซาการะยะทางประมาณ 35 กิโลเมตร ชือ
่ Nara มาจากภาษาญี่ปุนคําวา
Narasu แปลวาทําใหแบนราบ เนื่องจากพื้นที่ของเมือง Nara ตัง้ อยูบนทีร่ าบเมืองนารา เคย
เปนเมืองหลวงเกาของญี่ปุนมากอนในปค.ศ.710-784(กอนเมืองหลวงจะถูกเปลี่ยนเปนเกียว
โตในภายหลัง) มีกวางเปนสัญลักษณของเมืองนารา เนื่องจากชาวนารามีความเชือ
่ วากวาง
เปนสัตวรับใชเทพเจา ปจจุบันเมืองนารามีกวางเดินอยูอยางอิสระทัง้ เมือง ไมวาจะเปนศาลเจา
วัด หรือตามทองถนนก็ตาม นําทานไปชมวัดโทไดจิ Todaiji ความหมายตามตัวอักษรคือ วัด
ใหญแหงทิศตะวันออก ตัง้ อยูที่เมืองนารา ภูมภ
ิ าคคันไซถือเปนโบราณสถานที่มค
ี วามเกาแกและ
สําคัญที่สด
ุ แหงหนึ่งของประเทศญี่ปุนและยังถือวาเปนวัดทีม
่ ีนก
ั ทองเที่ยวมาเยือนมากที่สด
ุ ใน
นารา สรางขึ้นเมือ
่ ป ค.ศ. 752 ในชวงที่พระพุทธศาสนาเจริญรุง เรืองจนถึงขีดสุด สิง่ กอสรางที่
สําคัญของวัดนี้ คือ วิหารไมหลังใหญ ไดบุทสึ ซึ่งเปนที่ประดิษฐานองคหลวงพอโต (ไดบุทสึ) วา
กันวาเปนอาคารไมที่ใหญที่สุดในโลก โดยมีความสูง 157 ฟุต ความยาว 187 ฟุต แมวา วิหาร
ไมที่เห็นในปจจุบันนีม
้ ีขนาดเพียงแค 2 ใน 3 ของวิหารหลังเดิมที่เคยถูกไฟไหมไปจากภัย
สงคราม แตก็ยังคงมีความยิ่งใหญจนไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลก ดานหนาบริเวณวัดจะ
เปนสวนกวาง ซึ่งจะมีกวางออกมาเดินใหนักทองเที่ยวไดถา ยรูปและซื้ออาหารใหกิน

เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่1) บุฟเฟต BBQ Buffet Yakiniku
บาย นําทานเดินทางสู โอซากา เดินทางสู ปราสาทโอซากา เปนสัญลักษณอันโดดเดนของ
เมืองโอซากา สรางขึ้นเปนครัง้ แรกบนบริเวณที่เคยเปนวัด Osaka Hongan-jiเมื่อป ค.ศ.1583
โดยToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-1598) นักรบระดับไดเมียวผูพยายามรวบรวมประเทศ
เปนครัง้ แรกหอคอยประสาทหรือสวนที่เรียกวา Tenshukakuแลวเสร็จลงสองปตอมา แต
หลังจากสงคราม Osaka Natsu No-jinในปค.ศ.1615 ตระกูล Toyotomi ถูกฆาลางโคตร
Tenshukakuก็ถูกทําลายลงยอยยับ ตอมาไดรับการบูรณะใหมในสมัยToku gawa แตนา
เสียดายที่ในป ค.ศ.1665 ไดถก
ู ฟาฝาเสียหายทั้งหมด กอนจะทําการบูรณะขึ้นมาใหมอก
ี ครัง้ และ
ถูกประกาศใหเปนสมบัตขิ องชาติอก
ี ดวย ปราสาทโอซากาปจจุบันสูง 55 เมตร มี 5 สวน 8 ชั้น
เครื่องประดับหลังคาและภาพเสือบนกําแพงตัวปราสาทละหลายๆสวนลงทองสีอรามสวยงามบน
หอคอยชั้น 8 ของ Tenshukakuทานสามารถมองเห็นทิวทัศนโดยรวมของเมืองโอซากาได
อยางชัดเจนในแตละปจะมีนก
ั ทองเที่ยวจากทัง้ ในและนอกประเทศมาเยือนปละราว 1-3 ลานคน
(ทัวรนาํ ชมและถายรูปบริเวณดานนอก) จากนัน
้ นําทานเดินทางสู โกเบ นําทานไป ยานโกเบ
ฮารเบอรแลนด Oriental ตั้งอยูที่บริเวณทาเรือโกเบ นับเปนยานที่รวมทัง้ แหลงชอปปง ﻥและ
ความบันเทิงที่หลากหลายที่โดงดังมากๆของเมืองแหงนี้ประกอบดวยศูนยการคาขนาดใหญ โรง
ภาพยนตร สวนสนุก ใกลกันยังติดทะเลดวย ฮารเบอรแลนดเปนจุดเดทชือ
่ ดังของเปนทิวทัศนสุด
แสนโรแมนติก นอกจากนี้ยังมีจด
ุ ถายภาพมากมาย เชน โกเบพอรตทาวเวอร ชิงชาสวรรค
โรงแรม Kobe Meriken Park ทานสามารถชอปปﻥงไดอยางสบายๆ เพราะมีทงั้ รานกาแฟ
รานอาหาร รานคา และสวนสนุก ซึ่งเปนจุดนัดพบที่นิยมของชาวเมือง ทานสามารถเดินเลนตาม
ทางเดินริมนํ้าเพื่อชื่นชมบรรยากาศแบบคลาสสิค มีโรงภาพยนตร และรานอาหารตั้งอยูใน
บริเวณโกดังอิฐโบราณทีร่ ีโนเวทมาจากสมัยศตวรรษที่ 19 อีกดวย ที่นี่เหมายกับสายนักชอปดวย
เนื่องจากไมเพียงมีรา นคาเรียงรายเต็มสองขางทางเทานั้นยังมีหา งใหญๆ 2 หาง คือ หาง
Umie Mosaic ตั้งอยูรม
ิ นํ้า ภายในมีรา นคาเล็กๆขายเสื้อผา และรานอาหารที่สามารถเห็น
ทาเรือโกเบไดอยางชัดเจน นอกจากนี้ยงั มีสวนสนุกเล็กๆสามารถขึ้นไปชมวิวบนชิงชาสวรรคที่
ตั้งอยูหลังอาคารหางโมเสค และหาง Canal Garden ภายในจะแบงออกเปนหางรานตางๆ
เชน Hankyu, รานอิเลคทรอนิกส, รานอุปกรณกีฬาและเอาทเลตจําหนายเสื้อผาเครื่องใชใน
ครัวเรือนเปนตน นําทานเดินทางสู ยานชินเซไก Shinsekai เปนเสมือนแลนดมารกสําคัญอีก
แหงหนึ่งของเมืองโอซากา ชินเซไกแปลตรงตัววา “โลกใหม” ที่หมายถึงโลกใบใหมแหงโอซากา
มีทงั้ แหลงชอปปง ﻥมีหอคอยซึเทนคาคุ(Tsutenkaku)ที่เปนเหมือนสัญลักษณของยานชินเซไกนี้
ตั้งอยูตรงกลางดวย จะคึกคักแบบสุดๆก็ชวงกลางคืนนี่ เต็มไปดวยรานคาและ ผูค
 นมากินดืม
่ กัน

ตามรานตามๆอยางเนืองแนน บริเวณนี้ยังมีถนนแคบๆที่เรียกกันวา จันจัน โยโกะโช (Jan Jan
Yokocho) ที่เปนแหลงรวมรานกินดื่มสําหรับคนญี่ปุน เปดไฟรานเรียกแขกคึกคัก มีอาหารและ
ขนม และกับแกลมใหลองชิมกันมากมายและยังมีรานขายของที่ระลีกใหเลือกชอปปง ﻥอีกหลาย
รานและที่นี่จะพบเห็นหุน
 คลายลิงนัง่ ยิม
้ ตามมุมตางๆก็คอ
ื บิลลิเคน (Billikan) หรือเทพแหงโชค
ลาภเปนอีกหนึง่ สัญลักษณของยานนี้ดว ย สมควรแกเวลานําทานเขาทีพ
่ ัก อาหารคํา่ อิสระ
ตามอัธยาศัย

ที่พก
ั : FP HOTELS GRAND SOUTH-NAMBA / NOKU OSAKA / HOTEL
BLOEMEN NORTH HANAZONO ยานคันไซ หรือระดับใกลเคียงกัน
กรณีพก
ั โรงแรมFP Hotel สามารถเดินไปชินเซไก สปา เวิลดและ รานดองกิโฮเตได
(ชื่อโรงแรมที่ทา นพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5วันกอนวันเดินทาง)
วันทีส
่ าม

เกียวโต - นั่งรถไฟสายโรแมนติก Sagano Romantic Train สถานี Saka สู สถานี
Kameoka – อาราชิยามา – ปาไผ - ถายรูปสะพานโทเง็ตสึเคียว – ศาลเจาเฮอัน – ชม
ชมโชวซามูไร - ศาลเจาฟูชิมิ อินาริ – โอซากา - ราน JTC Duty free – ชินไซบาชิ 
อาหารเชา, เที่ยง (บุฟเฟตชาบูเกียวโตไมอน
ั้ )

เชา

 บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (มื้อที่ 2)

นําทานเดินทางไปสู เกียวโต อดีตเมืองหลวงเกาแกของ
ญี่ปุน ซึ่งมามีอายุยาวนานกวา 1,000 ป ซึง่ ในอดีตมีความ
เจริญรุงเรืองทางดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการ
ปกครองเปนอยางมาก นําทานนัง่ รถไฟสายโรแมนติก
Sagano Romantic Train ชมวิวทิวทัศนทส
ี่ วยงาม หาก
มาในชวงใบไมเปลี่ยนสีทานจะไดชมสีสันของใบไมที่สวยงาม
รถไฟจะวิง่ เลียบแมนาํ้ โฮสุ ระหวางทางทานสามารถชมบรรยากาศที่สวยงามของวิวแมโฮสุ
พรอมกับธรรมชาติที่สวยงามตามฤดูกาล เชนดอกซากุระ ใบไมเปลี่ยนสีสันสวยงามสลับสีเขียว
หรือสีเหลืองสลับสีแดงไปตลอดเสนทาง อิสระถายภาพความประทับใจ บรรยากาศตามอัธยาศัย
(ซากุระ/ใบไมเปลี่ยนสีขึ้นอยูก
 ับสภาพอากาศและอุณหภูมิในปนั้นๆทางบริษัทไมสามารถระบุวัน
คาดเดาลวงหนาได) นั่งรถไฟจากสถานี Saga สูส
 ถานี Kameoka หรือบางพีเรียดอาจะนัง่
สลับยอนสถานีตนทางและปลายทางได จากสถานี Kameoka สูสถานี Saga นําทานเดินทาง
ชมธรรมชาติแถบอาราชิยามา แหลงชมธรรมชาติในฤดูใบไมเปลี่ยนสีของเมืองเกียวโตที่โดง
ดังและมีชื่อเสียงอีกแหงในญี่ปุนที่นิยมมาทองเที่ยวเพื่อชืน
่ ชมกับบรรยากาศหลากสีสันสดใสของ
ใบไมสีเขียว แดง เหลือง กอนที่จะรวงหลนจากตนไปตามฤดูกาล มีสะพานทีท
่ อดขามแมนาํ้ โออิ
งาวะ ชื่อสะพานโทเง็ตสึเคียว มีความยาว200 เมตร ซึง่ ชื่อของสะพานนีม
้ ีความหมายวา
สะพานทีม
่ องเห็นดวงจันทรอยูข างหนา เบื้องลางของสะพานคือแมนํ้าโออิที่ไหลมาจากตานํา้ ใน
ภูเขาอาราชิยามะที่ยังคงความใสสะอาดมานับตั้งแตอดีต นําทุกทานเดินทางชมปาไผ ไผทขี่ น
ึ้ อยู
สองขางทางเสมือนหนึ่งเปนอุโมงคใหเดินผานถูกปลูกขึ้นตัง้ แตสมัยเฮอันหรือกวาพันปมาแลว
เพื่อใชในการประดับสวนและชื่นชมความสวยงามและใชในการบําบัดจิตใจมาแตครั้งโบราณ
จนกระทั่งกาลเวลาผานไปไผเหลานีก
้ ็ยังไดรบ
ั การดูแลเปนอยางดี เมือ
่ เขาสูปา ไผแลว จะไดสัมผัส
ถึงสายลมจากธรรมชาติทก
ี่ ระทบกับใบไผ ความเขียวขจีและความสดชืน
่ ตลอดเสนทาง

เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่3) เมนูบฟ
ุ เฟตช
 าบูเกียวโตไมอน
ั้ !!!

บาย

นําทานเดินทางไปชม ศาลเจาเฮอัน
(Heian Shrine) เปนศาลเจาทีม
่ ี
ความงดงามและสถาปตยกรรมทีโ่ ดด
เดนจากศาลเจาอื่นๆของญี่ปน
ุ ถึงแม
ศาลเจาเฮอันจะไมไดมีประวัตค
ิ วาม
เปนมายาวนานหลายรอยปเหมือนศาลเจาอื่นๆของเกียวโต เพราะศาลเจานี้ถก
ู สรางขึน
้ เนื่องใน
โอกาสครบรอบป 1100 ของเมืองเกียวโตเมื่อรอยกวาปกอ
 นเทานั้น โดยสรางขึ้นเพื่อใหระลึกถึง
จักรพรรดิคามมุ (Emperor Kammu) และจักรพรรดิ์โคเมอิ (Emperor Komei) ซึง่ เปน
จักรพรรดิองคแรกและองคสุดทายของเกียวโต อาคารหลักของศาลเจานี้ มีตนแบบมาจาก
อาคารเดิมที่อยูในพระราชวังสมัยยุคเฮอันซึง่ มีขนาดเล็กกวาของจริง จากนั้นนําทานชมโชว
ซามูไร เกียวโต สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูศ
 าลเจาฟูชิมิ อินาริ ชมเสาโทริอิ ซุม
 ประตูสี
แดงที่เปนสัญลักษณของศาลเจาที่มม
ี ากกวารอยตนทอดตัวยาวตามเสนทางของไหลเขาลดหลั่น
กันบนเสนทางยาวถึง 4 กิโลเมตร และเปนฉากของภาพยนตรเรือ
่ ง MEMORIES OF
GEISHAที่ซายูริ นางเอกของเรือ
่ งวิง่ ลอดซุมประตูเพื่อไปขอพรเทพเจาใหตนเองสมความ
ปรารถนา นําทานเดินทางสูโ อซากา จากนั้นนําทานไปชอปปง ﻥที่ ราน JTC Duty free อิสระ
เลือกซื้อสินคาราคาถูก และผลิตภัณฑตางๆของญี่ปุนตามอัธยาศัย จากนั้นใหทา นไดอิสระชอป
ปﻥงยานชินไชบาชิ มีทั้งรานคาเกาแก และทันสมัยปะปนกัน มีสินคามากมายทั้งถูกและแพง ทั้ง
สินคาแฟชั่นลาสุด ขนมเคกแสนอรอย จนถึงกลองดิจิตอล คอมพิวเตอร และเกมสรุนใหมลาสุด
และตื่นตากับลีลาชีวิตของคนหนุม
 สาวชาวโอซากาทีด
่ ูจะสนุกสนานและมีสีสันมากกวาทางฝงﻤ
โตเกียว รวมทัง้ รานอาหารหลากหลาย เดินไปเก็บภาพเปนทีร่ ะลึกกับ จุดเดนของแตละรานคา
เชน ปูยักษ หนาภัตตาคารขาปูยก
ั ษ และสัญลักษณเดนของยานนีค
้ ือ ตึกรูปเครือ
่ งหมายการคา
ของกูลิโกะ ผลิตภัณฑขนมชื่อดังจากญี่ปุนนั่นเองหรือจะเปนรานดิสนียชอปผลิตภัณฑใหมๆ
จากดิสนีย และยานเกาแกอยางถนนโดทงบุริ ซึ่งทานสามารถลิ้มลองขนม หรืออาหารขึ้นชื่อของ

นครโอซากาทัง้ ทาโกะยากิ โอโคโนมิยากิ เปนตน ใหทานไดเพลิดเพลินกันตลอดทั้งวัน
นอกจากนี้ในยานนี้ยังมีหางสรรพสินคาใหญๆ และมีชื่อเสียงอยางหางไดมารู หางโซโก หรือจะ
เปนทากาชิมายา มีสินคามากมายใหทา นไดเลือกซื้อเลือกหาอีกดวย อิสระชอปปง ﻥตามอัธยาศัย
อาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย จากนัน
้ นําทานเขาทีพ
่ ัก

ที่พก
ั : FP HOTELS GRAND SOUTH-NAMBA / NOKU OSAKA / HOTEL
BLOEMEN NORTH HANAZONO ยานคันไซ หรือระดับใกลเคียงกัน
กรณีพก
ั โรงแรมFP Hotel สามารถเดินไปชินเซไก สปา เวิลดและ รานดองกิโฮเตได
(ชื่อโรงแรมที่ทา นพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5วันกอนวันเดินทาง)
วันทีส
่ ี่

อิสระทองเที่ยวตามอัธยาศัย หรือซื้อบัตรเขา USJ (บัตรราคา3,000 บาท)
 อาหารเชา

เชา

 บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (มื้อที่ 4)
อิสระใหทานทองเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวันดวยตัวทานเอง (ไกดแนะนําเสนทางให)
>> หรือทานสามารถเลือกซื้อบัตรซื้อบัตรเขายูนิเวอรแซล สตูดโิ อ เจแปน
**กรณีสั่งซื้อกับบริษท
ั ราคาบัตรทานละ 3,000 บาท กรุณาสั่งซื้อพรอมจองทัวรหรือกอน
เดินทาง10วันเทานั้น (ทางบริษท
ั จําหนายเฉพาะบัตรสวนสนุก ไมมบ
ี ัตร Express Pass และ
ไมรวมคารถไฟในการเดินทาง)
**ทางบริษัทขออนุญาตปรับราคาบัตรขึ้นถาเงินเยนมีการปรับขึ้นเรท100เยน=35บาท**
- ยูนิเวอรแซลสตูดิโอ Universal Studio Japan
รวมสนุกทาทายกับเครือ
่ งเลนหลากหลายชนิดตื่นเตนระทึกใจ
จากหนังดังที่ทา นชื่นชอบ กับโลกภาพยนตรของฮอลลิ
วูด เชน Hollywood Dream The Ride Backdrop ,
ลองเรือผจญภัยกับไดโนเสารจากเรือ
่ ง Jurassic Park นัง่

เรือเพื่อพบกับความนาสะพรึงกลัวเหมือนอยู ในเหตุการณจริงกับ Jaw ใชทุนสรางมหาศาลกวา
1,500 ลานเยน (เฉพาะจอว)และสนุกสนานไปกับเครื่องเลนภาคใหมของ Spider-Man ที่รอ
ใหทานพิสูจนความมันส พรอมทั้งพบกับโซนตัวการตูนสําหรับเด็กโซน “วันเดอรแลนด” เปนโซน
สวนสนุกสไตลครอบครัวใหทา นไดเพลิดเพลินกับตัวการตูนสุดนารักชื่อดังของญี่ปุน Hello
Kitty, Snoopy, Sesame Street หรือเปนโซนใหม HARRY POTTER ใหทานไดดื่มดํ่า
กับบรรยากาศที่จาํ ลองมาจากในเรื่องแฮรี่พอรตเตอร และพบกับโซนใหมลาสุดที่เปดในวันที2
่ 1
เมษายน 2560 โซน Minions Park ภายในสวนสนุกUniversal หามนําอาหารและเครื่องดืม
่
เขามาภายในสวนสนุกและสามารถซื้ออาหารไดจาก ภายในสวนสนุก บริเวณดานนอกตรง
ทางเขาสวนสนุกคือ Universal City walk Osaka เปนพื้นที่จาํ หนายสินคาที่มรี านอาหาร
มากมาย นอกจากนี้ยงั มีจด
ั Event Universal Cool Japan 2019 ซึ่งจะมีเครือ
่ งเลนพิเศษ
กับของที่ระลึกมาเพิม
่ เติมใหสนุกสนาน เชน Final Fantasy, Detective Conan, Monster
Hunter, Pretty Guardian Sailor Moon
>> เลือกอิสระเที่ยวเอง ชอปปﻥงอิสระตามอัธยาศัยเต็มวัน (ไมรวมคารถไฟและไมมรี ถบัส
บริการ) ดวยการนั่งรถไฟ ทานจะไดสัมผัสประสบการณการ
เดินทางไปยานตางๆที่เปนไฮไลทของโอซากายานดังที่
เลือกสรรเปนสวรรคของคนชอบ กิน เที่ยว ชอป ไดแก
> ยานชินไซบาชิ (Shinsaibashi) เปนยานชอปปง ﻥทีม
่ ี
ชื่อเสียงที่สด
ุ ในโอซากา เปนถนนคนเดินชินไซบาชิยาว
ประมาณ580 เมตร ตลอดเสนทางจะมีรา นคาอยูป
 ระมาณ
180 ราน ทางฝﻤงทิศใต ของถนนคนเดินของชินไซบาชิจะมีปา ยทางเขาแถวปายกูลิโกะ
> โดทงบุริ (Dotonburi) หนึง่ ในสถานบันเทิงยามคํ่าคืนที่โดงดังของโอซากา แหลงรวม
รานอาหารมากมายที่เปดใหบริการ 24 ชั่วโมง ถนนแหงนี้จะเลียบริมคลองโดทงโบริ และยังมีทงั้
รานคา และแหลงบันเทิงอีกมากมาย รวมไปถึงปายนักวิ่งกูลิโกะ (Glico Running Man sign)
และปูคานิโดราคุ (Kani Doraku crab sign) ที่เปนสัญลักษณของเมืองโอซากาดวย
> สวนนัมบะ Namba Parks ออกแบบการสรางใหคลายกับหุบเขา สามารถนัง่ พักผอนใน
สวนแบบธรรมชาติทามกลางภูมท
ิ ัศนเมืองใหญ มีหางสรรพสินคากวา 120 ราน รวมทัง้ โรง
ภาพยนตร อัฒจรรย และสวนดาดฟา บนชั้น 6 มีรา นอาหารจํานวนมากเปดใหบริการ ไมวา จะ
เปน อาหารเกาหลี อาหารอิตาเลียน อาหารเวียดนาม และอื่นๆ รานคาเปดเวลา 11:00-21:00
รานอาหารเปดเวลา 11:00-23:00

> ยานเด็นเด็น Den Den Town ตัง้ อยูในพืน
้ ที่ Nipponbashi เปนยานขายสินคา
อิเล็กทรอนิกส คลายกับยาน Akihabara ของโตเกียว นอกจากนี้ยงั มีการตูนมังงะ อนิเมะ และ
คอสเพลยคาเฟตต
 างๆรวมอยูที่นด
ี่ ว ย รานคาเปดเปน 2 ชวง คือ 10:00-11:00 และ 19:0020:00
>สปา เวิลด (Spa World) ศูนยรวมบอนํ้าแรใหญทส
ี่ ุดในโอซากา เปนศูนยรวมวารีบําบัด
ที่ใหญที่สด
ุ ในโอซากา ตั้งอยูในยาน Shinseikai ใกลหอคอยทสึเทงคาคุ ภายในมีบอ
 นํ้าแร
ธรรมชาติในทีร่ มแยกเปนโซนยุโรป โซนเอเชีย รวมทัง้ สิ้น 16 บอ มีหองซาวนา หองสปาหินรอน
นวดตัวผอนคลาย สวนนํา้ ซึ่งเปดใหบริการตลอด 24ชั่วโมง
*วันนี้ไมมีบริการรถบัสและไมมีบริการอาหารกลางวันและอาหารเย็น*
ที่พก
ั : FP HOTELS GRAND SOUTH-NAMBA / NOKU OSAKA / HOTEL
BLOEMEN NORTH HANAZONO ยานคันไซ หรือระดับใกลเคียงกัน
กรณีพก
ั โรงแรมFP Hotel สามารถเดินไปชินเซไก สปา เวิลดและ รานดองกิโฮเตได
(ชื่อโรงแรมที่ทา นพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5วันกอนวันเดินทาง)
วันทีห
่ า โอซากา – สนามบินคันไซ – ทาอากาศยานดอนเมือง
อาหารเชาแบบกลอง (Set Box)
เชา

 บริการอาหารเชาแบบกลอง (Set Box) (มื้อที่ 5)
เพื่อความสะดวกในเรื่องเวลาและการเดินทางมาสนามบิน

06.30น.

นําทานเดินทางสู สนามบินคันไซ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ

09.55น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ613 (คาทัวรไมรวม
คาอาหารบนเครื่อง สัง่ ซื้อบนเครื่องเทานั้น)
13.55น. เดินทางถึง ทาอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ
*************************************
หมายเหตุ: รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ,
การเมือง, สายการบิน การจราจรชวงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบ
ลวงหนา โดยทางผูจัดจะปรับเปลี่ยนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของทานเปนหลัก เพื่อใหทาน
ทองเที่ยวไดครบถวนตามโปรแกรม การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปน
ุ ตามกฎหมายของประเทศ
ญี่ปุน สามารถใหบริการวันละ10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหาร

เวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรม
การเดินทาง อัตราคาบริการขางตนคํานวณ จากอัตราแลกเปลี่ยน 100 เยน เทากับ 30 บาท กรณี
อัตราแลกเปลี่ยนปรับสูงขึน
้ บริษท
ั ฯขอสงวนสิทธิในการปรับอัตราคาบริการเพิ่มขึ้น
ประกาศสําคัญ รับเฉพาะผูมีวต
ั ถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น คาทัวรที่จายใหกับผูจด
ั เปนการ
ชําระแบบจายชําระขาด และผูจัดไดชําระใหกับสายการบินและสถานที่ตา งๆ แบบชําระขาดเชนกัน
กอนออกเดินทาง ฉะนั้นหากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามรายการไมดว ยสาเหตุใด หรือ
ไดรบ
ั การปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญี่ปน
ุ )
ทางผูจด
ั ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดสวนใดๆ รวมทั้งคาตั๋วเครื่องบินใหแกทาน
เงื่อนไขการใหบริการ
1. การเดินทางครัง้ นี้จะตองมีผูโดยสารจํานวน 20 ทานขึ้นไป กรณีไมถึง
- ขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการ โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทา นทราบกอนลวงหนา
- หรือสงจอยนทวั รกับบริษท
ั ทีม
่ ีโปรแกรมใกลเคียงกัน
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบลวงหนากอน
การเดินทาง 10 วัน
2. ในกรณีที่ลก
ู คาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษท
ั ฯ กอนทุก
ครั้ง มิฉะนัน
้ ทาง
บริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3.การชําระคาบริการชําระเงินคาจองทัวรทานละ 15,000 บาท สวนที่เหลือชําระกอนการเดินทาง 20วัน
**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (*จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับจากวันเดินทาง
ไป-กลับ*)
กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุและดานตรวจ
ปฏิเสธการออกและเขาเมืองทาน*** กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา หรือสงพรอมยอด
คงเหลือ**
4.การยกเลิกและคืนคาทัวร
เนื่องจากเปนราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชาํ ระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เลือ
่ น
ขอคืนเงิน ไดทก
ุ กรณี และกรณีทก
ี่ องตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิให
เดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษท
ั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวา
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมือ
่ ทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการ
หนึ่ง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวา กรณี
ใดๆ ทั้งสิ้น
5.อัตราคาบริการนี้  รวม

1.  คาตัว๋ โดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน
ที่นั่งเปนไปตามการจัดสรรของสายการบินไมสามารถเลือกระบุที่นงั่ ได
การอัพเกรดที่นงั่ สามารถอัพเกรดไดเฉพาะ Hot Seat สําหรับที่นงั่ Business/Premium ตั๋วกรุป
 ทัวร
ไมสามารถอัพที่นงั่ ได
ที่นั่ง Hot Seat เปนที่นั่งที่มพ
ี ื้นทีว่ างทีม
่ ากกวาที่นงั่ มาตรฐาน ดวยพื้นที่วางขาทีก
่ วางเปนพิเศษ มีพื้นที่
พอที่จะสามารถยืดขาไดอยางเต็มที่
- ไมอนุญาตใหเด็กทีม
่ ีอายุตาํ่ กวา 10 ปนงั่ ในโซนเงียบ
- เนื่องดวยเหตุผลดานความปลอดภัย ที่นงั่ แถวทางออก Exit Seat ตองเปนผูทม
ี่ ีอายุ 15 ปขึ้นไปไมเกิน
60ป เปนผูที่สามารถเขาใจคําแนะนํา มีความพรอมทัง้ ทางดานรางกายและจิตใจเพื่อที่จะสามารถ
ชวยเหลือเจาหนาที่ในกรณีฉก
ุ เฉินได

Airbus A330
โซน

แถวที่

ราคา ตอเที่ยว ตอทาน

โซนเงียบ Quiet Zone

7 ABC DFG HJK

2,500 บาท

*Forward Zone แถวทางออก 15 HJK

2,350 บาท

Exit Seat
Forward Zonde

16 DFG

2,350 บาท

Forward Zonde

17 ABC

2,350 บาท

After Zone

34 DFG

2,250 บาท

*After Zone แถวทางออก

35 ABC HJK

2,250 บาท

โซน

แถวที่

ราคา ตอเที่ยว ตอทาน

โซนเงียบ Quiet Zone

1 DFG

2,500 บาท

2 ABC HJK

2,500 บาท

Forward Zonde

14 ABC DFG HJK

2,350 บาท

*After Zone แถวทางออก

30 ABC DFG HJK

2,250 บาท

Exit Seat
Airbus A332

Exit Seat
2. คาที่พก
ั หองละ 2 ทานตามโรงแรมทีร่ ะบุไวในรายการหรือระดับเทียบเทา
3. คาอาหารคาเขาชมและคายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไวในรายการทัวรขา งตน
4. เจาหนาที่บริษท
ั ฯคอยอานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง
5.  คานํา้ หนักกระเปาสัมภาระโหลดใตเครื่องทีส
่ ายการบิน Thai Air Asia X กําหนดทานละไม
เกิน 20 กิโลกรัม สัมภาระถือขึน
้ เครื่องไมเกิน7กก. และคาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงือ
่ นไขของ
แตละสายการบินที่มก
ี ารเรียกเก็บ
**กรณีทา นมีความประสงคจะซื้อนํา้ หนักเพิม
่ กรุณาแจงพรอมจองทัวรหรือกอนเดินทาง10วันเทานั้นพรอม
ชําระคานํ้าหนัก**
- ซื้อนําหนักเพิม
่ 5 กก. ชําระเพิม
่ 600 บาท /เพิ่ม10กก. ชําระเพิ่ม 1,000 บาท/เพิ่ม20กก.
ชําระเพิ่ม 2,000 บาท
(คาทัวรไมรวมการประกันความคุม
 ครองการสูญเสียหรือเสียหายของกระเปาเดินทาง และทรัพยสินสวนตัว
กรณีเกิดความเสีย บริษท
ั ฯไมสามารถรับผิดชอบได)

6. คาประกันอุบัติเหตุคม
ุ ครองในระหวางการเดินทางคุม
 ครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาทคา
รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบต
ั ิเหตุวงเงินทานละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม ไมรวมประกัน
สุขภาพ ทานสามารถสัง่ ซื้อประกันสุขภาพเพิ่มไดจากบริษท
ั ประกันทัว่ ไป
7. อัตราคาบริการนี
้ ไมรวม
1. คาทําหนังสือเดินทางไทยและเอกสารตางดาวตางๆ
2. คาใชจา ยอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุอาทิเชนคาอาหารเครื่องดืม
่ คาซักรีด คาโทรศัพทเปนตน
3. คาภาษีทก
ุ รายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ)
4. คาภาษีนํ้ามันที่สายการบินเรียกเก็บเพิม
่ ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน
5. คาทิปยกกระเปาทุกโรงแรม
6. คาทิปไกดรวมคนขับรถ ทานละ 1,500 บาทตอทริป ชําระคาทิปทีส
่ นามบินดอนเมืองขาไป
สําหรับกรุปที่มห
ี ัวหนาทัวรแลวแตความประทับใจในบริการ
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซา เขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย
(เอกสารที่จะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ)
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย ผูท
 ี่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุนไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยืน
่
เอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพื่อยืนยันการมีคณ
ุ สมบัติการเขาประเทศญี่ปุน* ดังตอไปนี้
1.ตัว๋ เครื่องบินขาออกจากประเทศญีป
่ ุน (ทางบริษัทฯจัดการให)
2.สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจา ยที่อาจเกิดขึ้นในระหวางทีพ
่ ํานักในประเทศญี่ปุนได (เชน
เงินสด บัตรเครดิต เปนตน)
3.ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พาํ นักในประเทศญีป
่ ุน (ทางบริษัทจัดการให)
4.กําหนดการเดินทางระหวางทีพ
่ ํานักในประเทศญี่ปน
ุ (ทางบริษัทฯจัดการให)
คุณสมบัติการเขาประเทศญีป
่ ุน (สําหรับกรณีการเขาประเทศญีป
่ ุนดวยมาตรการยกเวนวีซา)
1.หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมตํ่ากวา 6 เดือน
2.กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปน
ุ จะตองไมเปนสิ่งที่ขด
ั ตอกฎหมาย และเขาขายคุณสมบัติการ
พํานักระยะสั้น
3.ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน
4.เปนผูที่ไมมป
ี ระวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุน มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขา
ประเทศ และไม
เขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

7.หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความ
เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษท
ั ฯ และเมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมด
กับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด
1. บริษท
ั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึน
้ ในกรณีที่มผ
ี ูรวมคณะไมถงึ
20ทาน
2. ขอสงวนสิทธิก
์ ารเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิม
่ หากสายการบินมีการปรับขึน
้ กอนวัน
เดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจากสาเหตุตางๆ
4. บริษัทฯ จะไมรบ
ั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การ
ประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไมรบ
ั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของทาน,
เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง
6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทงั้ หมดกับทางบริษท
ั ฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานได
ยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทัง้ หมด
7. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอทีต
่ องไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้ หนึง่ หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พก
ั
ในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุใน
โปรแกรม
8. การจัดการเรือ
่ งหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก โดยมีหองพักสําหรับผู
สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูท
 ี่พก
ั ทัง้ นี้ขน
ึ้ อยูกับความ
พรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได
9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชรกรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7วัน
กอนการเดินทาง (ไมนบ
ั รวมวันหยุดและ ส-อา ) มิฉะนั้น บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได
10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจด
ั ไมมีสท
ิ ธิในการใหคาํ สัญญาใด ๆ ทัง้ สิ้นแทนผูจัด นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม
 ีอาํ นาจของผูจด
ั กํากับเทานั้น
11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ
ในกรณีทผ
ี่ ูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขา
เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเนือ
่ งมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิด
กฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
12. กรณีตองการพักแบบ 3ทาน ตอหองหรือหองแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ
ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2หอง คือ 1หองพักคู และ 1หองพักเดี่ยว โดยไมคา ใชจา ย
เพิ่ม

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปน
ุ หรือ วันเสารอาทิตย รถอาจจะติด
อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปง ﻥแตละสถานที่นอ
 ยลง โดยเปนดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคน
ขัยรถในการบริหารเวลา ซึง่ อาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางในบางครั้งที่ตอ
 งเรงรีบ เพือ
่ ใหได
ทองเที่ยวตามโปรแกรม
14. บริการนํา้ ดืม
่ ทานวันละ1ขวดตอคนตอวันเริ่มในวันที่2ของการเดินทางถึงวันที่4ของการเดินทางรวม
จํานวน 2ขวด
15. การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุน ตามกฎหมายของประเทศญีป
่ ุน สามารถใหบริการวันละ10-12
ชั่วโมง อาทิเชน เริม
่ งานเวลา 8.00น.ถึงเวลา 20.00 น.ในวันนั้น มิอาจเพิม
่ เวลาได โดยมัคคุเทศกและ
คนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน
ึ้ อยูก
 ับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเปนหลัก
จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเทีย
่ วตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
16. การประกันภัย ทีบ
่ ริษัทฯไดทาํ ไวสําหรับความคุม
 ครองผูเดินทาง เปนการการประกันอุบัติเหตุจากการ
เดินทางทองเที่ยว ตามพ.ร.บ การทองเที่ยวเทานั้น ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไขไดปว ย ทาน
สามารถขอดูเงือ
่ นไขกรมธรรมของบริษท
ั ฯได และทางบริษัทฯถือวาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลว
เมื่อทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหวางการเดินทางได จากบริษัท ประกัน
ทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุม
 ครองใหละเอียด)
17. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจด
ั ไมมีสท
ิ ธิในการใหคาํ สัญญาใด ๆ ทัง้ สิ้นแทนผูจัดนอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม
 ีอาํ นาจของผูจด
ั กํากับเทานัน
้
18. ผูจด
ั จะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ
ในกรณีทผ
ี่ ูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขา
เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเนือ
่ งมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิด
กฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ

