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เดนิทางโดยสายการบนิ AIR ASIA X (XJ) บนิตรงสูส่นามบนิคนัไซ (โอซากา้) 
น า้หนกักระเป๋าไป-กลบั 20 KG   

โปรสุดคุม้!!! ราคาเริม่เพยีง 29,888 บาท  

พกัโอกาก1ิคนื มตัสโึมโต ้1คนื กุโจ 1คนื โอซากา้ 1คนื (มพีกัออนเซ็น2คนื) 

ทานเมนูบุฟเฟ่ต ์BBQ Yakiniku และ ชาบูเกยีวโต ไมอ่ ัน้!!! มบีุฟเฟ่ตเ์บยีร ์สาเกไมอ่ ัน้ 
 

ไฟลท์บนิ 

 

Departure    DMK - KIX    XJ612 00.55 - 08.40 

Return          KIX - DMK    XJ613 09.55 - 13.55 

 (ค่าทัวรไ์ม่รวมค่าอาหารบนเครือ่ง สั่งซือ้บนเครือ่งเท่านัน้) อัพเกรดทีน่ั่ง/เพิม่น ้าหนักสัมภาระ รายละเอยีดทา้ยรายการทัวร ์

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 



 

ทวัรญ่ี์ปุ่ น Oh Ho!!!Osaka Snow Wall 6D4N (XJ) 

1 พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานดอนเมอืง เคานเ์ตอรส์ายการบนิ AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ612  
00.55 - 08.40+1 

2  โอซากา้ สนามบนิคนัไซ – เกยีวโต - วดัคนิคะคุจ ิ(วดัทอง) - ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิ- มติชุยเอา้ทเ์ล็ท 
Shigaryuo - โอกาก ิอาหารเทีย่ง (ชาบูเกยีวโตบุฟเฟ่ต)์  

3  หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ - ทาคายามา่ จนิยะ - ลติเติล้เกยีวโต ซนัมาชซูิจ ิ- มตัสโึมโต ้ออนเซ็น 

 อาหารเชา้,เทีย่ง (Japanese Set),เย็น (บุฟเฟ่ตเ์บยีร ์สาเกไมอ่ ัน้) 

4  เสน้ทางสายอลัไพน ์ทาเตยามะ คุโรเบะ ก าแพงหมิะ  - กุโจ ออนเซ็น 
 อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

5  กุโจ - โอซากา้ - ปราสาทโอซากา้ - รา้น JTC Duty free - ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ  
 อาหารเชา้,เทีย่ง (BBQ Yakiniku)  

6 โอซากา้ – สนามบนิคนัไซ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง KIX-DMK XJ613 09.55 - 13.55 

 อาหารเชา้แบบกลอ่ง (Set Box) 

 

วนัเดนิทาง 

 

ราคา

ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 0-2 ปี  

(ไมเ่สรมิเตยีงพกัรวมกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

 พกัเดีย่วเพิม่ / 

เดนิทางทา่นเดยีว 

ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

15-20 เมษายน 63 33,888  

 

 

Infant 7,000 บาท 

(อายุไมเ่กนิ 2 ปี) 

 

 

9,500 30  

22-27 เมษายน 63 32,888 9,500 30  

29เมษายน-4 พฤษภาคม  35,888 9,500 30  

8-13 พฤษภาคม 63 31,888 9,500 30  

13-18 พฤษภาคม 63 31,888 9,500 25  

20-25 พฤษภาคม 63 31,888 9,500 30  

27พฤษภาคม-1มถุินายน 31,888 9,500 30  

3-8 มถุินายน 63 29,888 9,500 30  

10-15 มถุินายน 63 29,888 9,500 30  

 

 

วนัทีแ่รก   กรุงเทพฯ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง  

 

 

21.30น.  พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง ขาออกชัน้ 3 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ AIR 

ASIA X (XJ) มีเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯคอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและติด

แท็คกระเป๋า 

 

วนัทีส่อง   โอซากา้ สนามบนิคนัไซ – เกยีวโต – วดัคนิคะคุจ ิ(วดัทอง) – ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิ- มติชุยเอา้ทเ์ล็ท 

Shigaryuo - โอกาก ิ อาหารเทีย่ง (บุฟเฟ่ตช์าบูเกยีวโต)  

 

00.55น. น าท่านเดนิทางสู ่โอซากา้ สนามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่นโดยสายการบนิ AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ612 (ค่า

ทัวรไ์ม่รวมค่าอาหารบนเครือ่ง สั่งซือ้บนเครือ่งเท่านัน้) 

08.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิคนัไซ โอซากา้ (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง) ผ่านพธิกีาร/ตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร 

ส าคัญ!!! ประเทศญีปุ่่ นไม่อนุญาตใหน้ า อาหารสด จ าพวก เน้ือสัตว ์พชื ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบั

และปรับ รับกระเป๋าเรยีบรอ้ยและท าภารกจิส่วนตัว จากนั้นน าท่านขึน้รถปรับอากาศ เดนิทางไป เกยีวโต อดตีเมอืง

หลวงเก่าแก่ของญี่ปุ่น ซึ่งมามีอายุยาวนานกว่า 1,000 ปี ซึ่งในอดีตมีความเจริญรุ่งเรืองทางดา้นศาสนา 

ศลิปวัฒนธรรม และการปกครองเป็นอย่างมาก มาก น าท่านชม วดัคนิคะคุจ ิKinkaku-ji หรอืทีค่นไทยนยิมเรยีกกันว่า

วดัทอง เป็นวัดทีดั่งวัดหนึง่ในญีปุ่่ น สรา้งเมือ่ปีพ.ศ.1940 ศาลาสทีองทีเ่ห็นในปัจจุบันไดร้ับการแปะผนัง ทองไปเมือ่ปี 

พ .ศ. 2530 ท าใหม้องเห็นเป็นสเีหลอืงอร่ามสะทอ้นในสระน ้าอย่างสวยงาม วัตถุประสงคแ์รกของวัดแห่งน้ีคอื เพือ่ถวาย



 

ทวัรญ่ี์ปุ่ น Oh Ho!!!Osaka Snow Wall 6D4N (XJ) 

เป็นที่พักแก่โชกุนอะชคิะงะ โยะชมิสิ ึหลังสละอ านาจ ศาลาประดับทองไดถู้กเปลี่ยนเป็นวัดเซนหลังเขาเสยีชวีติไม่

นาน ในเหตุการณ์ทีบ่อกเล่าโดยยุคโิอะ มชิมิะ นักเขยีนผูโ้ด่งดัง พระอายุ 21 ปีเป็นผูล้งมอืเผาวัดคนิคะคุจใินปี 1950 

วัดถูกสรา้งขึน้ใหม่ในปี 1955 เพื่อใหเ้ป็นสถานที่ส าหรับเก็บรักษาสิง่ศักดิส์ทิธิ ์ ภายในวัดยังมีสวนที่มีทัศนียภาพที่

สวยงามใหท้่านไดถ้่ายรูป ส าหรับวัดน้ีหากมาเทีย่วเกยีวโตแลว้ไม่ไดม้าทีน้ี่ถอืว่ายังไม่มาถงึเกยีวโต  

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที1่) เมนูบุฟเฟ่ตช์าบูเกยีวโตไมอ่ ัน้!!! 

บา่ย ท่านเดนิทางสูศ่าลเจา้ฟูชมิ ิอนิาร ิชมเสาโทรอิ ิซุม้ประตูสแีดงทีเ่ป็นสัญลักษณ์

ของศาลเจา้ที่มีมากกว่ารอ้ยตน้ทอดตัวยาวตามเสน้ทางของไหล่เขาลดหล่ันกัน

บนเสน้ทางยาวถงึ 4 กโิลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตรเ์รือ่ง MEMORIES OF 

GEISHAที่ซายูร ินางเอกของเรื่องวิง่ลอดซุม้ประตูเพื่อไปขอพรเทพเจา้ใหต้นเอง

สมความปรารถนา สมควรแกเ่วลาน าทา่นไปชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนเนมดร์าคาพเิศษที่ 

MITSUI OUTLET PARK SHIGA RYUO มี สิน ค ้า แ บ รนด์ เ น ม  ร ว มถึง

รา้นอาหาร เครื่องดื่ม อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย (อาหารเย็นอสิระตาม

อัธยาศัย) สมควรแกเ่วลาน าทา่นดนิทางสูท่ ีพ่กัโอกาก ิ 

      ทีพ่กั: Hotel Koyo/Quintessa Hotel Ogaki หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั (ชือ่โรงแรมที่ท่านพักทางบรษัิทจะ

ท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) (อาจจะมกีารปรับเปลีย่นพักเมอืงใกลเ้คยีง เชน่ นาโกย่า)  
 

วนัทีส่าม     หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ - ทาคายามา่ จนิยะ - ลติเติล้เกยีวโต ซนัมาชซูิจ ิ– มตัสโึมโต ้ออนเซ็น 

                   อาหารเชา้, เทีย่ง,เย็น (บุฟเฟ่ตเ์บยีร ์สาเกไมอ่ ัน้) 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที ่2) 

น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นชริาคาวาโกะ (Shirakawago-go) ไดร้ับการขึน้ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม

โดยยูเนสโกเมือ่ปี ค.ศ.1995 ภายในหมู่บา้นทีส่วยงามและเป็นแบบญีปุ่่ นแทดั้ง้เดมินัน้มเีสน่หด์งึดูดใหนั้กท่องเทีย่วทัง้

ใน และต่างประเทศเป็นจ านวนมาก เอกลักษณ์ของบา้นในแบบกัสโชสคุึร ิ (Gassho-zukuri) บา้น แบบญีปุ่่ นดัง้เดมิ ชือ่

น้ีไดม้าจากค าว่า“กัสโช” ซึง่แปลว่า “พนมมอื”ตามรูปแบบของบา้นทีห่ลังคาชันถงึ 60 องศา มลัีกษณะคลา้ยสองมือที่

พนมเขา้หากัน ตัวบา้นมีความยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกวา้ง 10 เมตร ซึง่โครงสรา้งของบา้นสรา้งขึน้โดย

ไม่ไดใ้ชต้ะปู อีกทัง้วัสดุอุปกรณ์ในการก่อสรา้งต่างๆ ลว้นแต่มาจากวัสดุจากธรรมชาต ิอย่างตน้หญา้ที่ปลูกไวเ้พื่อ

น ามาใชมุ้งเป็นหลังคาขนาดหนาแต่ยังคงความแข็งแรง จนสามารถรองรับหมิะทีต่กมาอย่างหนักในชว่งฤดูหนาวไดเ้ป็น

อย่างด ี
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เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที3่)  

บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่ทาคายามา่ จนิยะ หรอื ทีว่า่การอ าเภอเก่าเมอืงทาคายามา่ (ถ่ายรูปดา้นหนา้) ซึง่เป็นจวนผูว่้า

แห่งเมอืงทาคายาม่า เป็นทีท่ างานและทีอ่ยู่อาศัยของผูว่้าราชการจังหวัดฮดิะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใตก้ารปกครอง

ของโชกนุตระกลูกกุาวา ในสมัยเอโดะ จากนัน้น าท่านเดมิชม หมูบ่า้น Little Kyoto หรอื เขตเมอืงเกา่ซนัมาชซูิจ ิ

Sanmachi-Suji ซึง่เป็นหมู่บา้นเกา่แกส่มัย   เอโดะกว่า 300 ปีกอ่น ทีย่ัง  อนุรักษ์และคงสภาพเดมิไดเ้ป็นอย่างด ีอสิระ

ใหทุ้กท่านไดเ้ดนิเที่ยวและชืน่ชมกับทัศนียภาพเมืองเก่าซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรือนโบราณและรา้นคา้หลากหลาย เช่น 

รา้นผลติและจ า  หน่ายเหลา้สาเก รา้นท ามโิสะ ฯลฯ พรอ้มทัง้เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึพืน้เมอืงเฉพาะถิน่ เชน่ ซารุโบะโบะ 

หรือ ตุ๊กตาทารกลงิตัวสแีดงไม่มีหนา้ตา ซึง่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของเมืองทาคายาม่า และเป็นสนิคา้ยอดนิยม 

เพราะแฝงไปดว้ยความเชือ่เกีย่วกับโชคลางของชาวญี่ปุ่ นอีกดว้ย และเก็บเกีย่วบรรยากาศอันน่าประทับใจมากมาย 

ท่านยังสามารถลองลิม้ชมิรสขนมของหวานนานาชนิดอีกดว้ยหรือถ่ายรูปกับสะพานสแีดงนาคาบาช ิNakabashi 

Bridge สมควรแกเ่วลาน าทา่นเขา้ทีพ่กัมตัสโึมโตอ้อนเซ็น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที4่) พรอ้มบุฟเฟ่ตเ์บยีร ์สาเกไมอ่ ัน้ 

หลงัอาหารไมค่วรพลาดประสบการณ์ การอาบน า้แร่ธรรมชาติ เพือ่สุขภาพ/ ออนเซ็น Onsen น า้แร่ในสไตล์

ญีปุ่่นใหท้่านไดพ้กัผ่อนอยา่งเต็มอิม่ ซึง่ชาวญีปุ่่นเชือ่ว่าน า้แร่ธรรมชาตนิีม้สีว่นช่วยเรือ่ง โรคภยัไขเ้จ็บและ

ผวิพรรณเปลง่ปล ัง่ 

ทีพ่กั: Itoen Hotel Asamanoyu หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจง้

พรอ้มใบนัดหมาย5วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

วนัทีส่ ี ่  เสน้ทางสายอลัไพน ์ทาเตยามะ คุโรเบะ ก าแพงหมิะ  - กุโจ ออนเซ็น 

                อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที ่5) 

น าท่านเดนิทางสู ่ เจแปนแอลป์ ทาเตยามะ-คุโรเบะ (Tateyama Kurobe Alpine Route) เสน้ทางทีเ่ริม่ตน้ที่สถานี

โองซิาวะ (Ogisawa) ในจังหวัดนะงะโนะ (Nagano) ไปสิน้สดุที ่เขาทาเตยามะ (Mount Tateyama) ในจังหวัดโทยา

มะ (Toyama) ระยะทางยาวประมาณ 25 กโิลเมตร และตอ้งอาศัยยานพาหนะหลากหลายรูปแบบในการเดนิทาง ทัง้

เคเบิล้คาร์ รถบัส และกระเชา้ไฟฟ้า เป็นตน้ โดยตลอดเสน้ทางท่านจะไดช้ืน่ชมทวิทัศน์อันยิง่ใหญ่ตระการตาของ

เทือกเขาแอลป์เหนือซึง่ครอบคลุมระยะทางกว่า 3,000 เมตร (หมายเหตุ: เสน้ทางขึน้-ลง อาจมีสลับจุดขึน้สถานี

สถานีทาเตยามะลงสถานีโองิซาวะได)้ น าท่านสมัผสั

ใกลช้ดิกบัความมหศัจรรยข์องธรรมชาต  ิ เสน้ทาง

เจแปนแอลป์ทาเทยามะ คุโรเบะ ซึง่เป็นส่วนหนึ่งของ

เจแปนแอลป์ น าท่านเดนิทางสู ่สถานโีองซิาวะ น าท่าน

เดนิทางผ่านอุโมงคท์ีล่อดใตภู้เขาทาเทยาม่าทีม่คีวามยาว 

3.6 กโิลเมตรโดยน่ังรถบัสรางไฟฟ้าอุโมงคคั์นเต็น นับเป็น

อุโมงคท์ี่อยู่สูงที่สุดในญี่ปุ่ นน าท่านชมเขือ่นคุโรเบะซึง่

เป็นเขื่อนกัน้น ้าที่ใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่ น โอบลอ้ม

ดว้ยภูเขานับรอ้ยลูกและชมทัศนียภาพของวงลอ้มเขาหมิะ 

มคีวามสงูถงึ 186 เมตร และมคีวามกวา้งถงึ 492 เมตร ซึง่

ใช เ้วลาตั้งแต่เริ่มบุกเบิกจนเสร็จสิ้นประมาณ45 ปี  
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เฉพาะตัวเขือ่นใชเ้วลาในการสรา้ง4 ปี โดยจะใชเ้วลาเดนิเทา้เพือ่ขา้มเขือ่น 800 เมตร ประมาณ15นาท ีชมทัศนียภ์าพ

ทะเลสาบคุโรเบะที่สวยงาม น าท่านน่ังเคเบิล้คารล์อดภูเขาจาก สถานีคุโรเบะโกะไปยังสถานีคุโรเบะไดระระยะทาง

ประมาณ 800 เมตร ซึง่เป็นเคเบิล้คาร์แห่งเดยีวในญีปุ่่ นทีล่อดภูเขาตัง้แต่ตน้จนสุดเสน้ทาง ทัง้น้ีเพือ่หลกีเลีย่งหมิะที่

ตกรุนแรงมากในฤดูหนาว ใหท้่านไดช้มทีร่าบคุโรเบะไดระทีส่วยงาม เต็มไปดว้ยหมิะ จากนัน้น าท่านโดยสารกระเชา้

ไฟฟ้าที่ไม่มีเสากลางตลอดช่วง 1,710 เมตร สู่ สถานไีดกนัไบ เป็นจุดชมววิบนเขื่อน สถานีรถไฟ ใหท้่านไดช้ม

ความงามบนสถานีไดจ้ากชัน้2 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่สถานมีูโรโดะ โดยรถบสัไฟฟ้า ลอดอุโมงคท์าเตยามะ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที6่) เมนูแบบ Set ญีปุ่่น 

บา่ย น าท่านชม ยอดเขาทาเทยามา่ มีความสูง 3,015 เมตร ซึง่สูงเป็นอันดับสองรองจาก

ภูเขาไฟฟูจ ิและยังเป็นหนึ่งในสามภูเขาศักดิส์ทิธิ์ตามความเชือ่คนญี่ปุ่ นตัง้แต่สมัย

โบราณ ใหท้่านไดเ้ก็บภาพทวิทัศน์อันสวยงามน่าประทับใจจากยอดเขาทาเทยาม่า ซึง่

ในวันที่ทอ้งฟ้าโปร่ง สามารถมองเห็นไดไ้กลถงึภูเขาไฟฟูจิ และใหทุ้กท่านไดเ้ดนิบน

เสน้ทางที่สองขา้งทางเป็นก าแพงหมิะสูงชนั  SNOW WALL สูงกว่าสบิเมตร สัมผัส

กับความขาวของหมิะทีส่วยงามและอากาศอันหนาวเย็น นับเป็นอีกทัศนียภาพที่ตื่นตา

ตื่นใจ ใหท้่านเพลิดเพลินกับการบันทึกภาพที่ประทับใจ จากนั้นน าท่านเดินทาง 

โดยสารรถปรบัอากาศ ระหว่างทางใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับทวิทัศน์ของเทือกเขา

แอลป์ญีปุ่่ น ใหท้่านไดเ้ก็บเกีย่วความประทับใจตามอัธยาศัยเดนิทางสูส่ถานบีโีจดยัระ 

แลว้น าท่านโดยสารโดยสารเคเบิล้คาร ์ลอดภูเขาสูส่ถานทีาเตยามะ จากนั้นสมควร

แกเ่วลาน าทา่นเขา้ทีพ่กัยา่นกุโจออนเซ็น  

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที7่) 

หลงัอาหารไมค่วรพลาดประสบการณ์ การอาบน า้แรธ่รรมชาต ิ เพือ่

สุขภาพ/ ออนเซ็น Onsen น า้แร่ในสไตลญ์ีปุ่่นใหท้่านไดพ้กัผ่อน

อย่างเต็มอิม่ ซึง่ชาวญีปุ่่นเชือ่ว่าน า้แร่ธรรมชาตนิีม้สี่วนช่วยเรือ่ง 

โรคภยัไขเ้จ็บและผวิพรรณเปลง่ปล ัง่  

ที่พกั: Gujo Vacance Mura Hotel /ย่านกุโจ/ฟุกุย/เกโระ

หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั (ชือ่โรงแรมทีท่่านพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้

พรอ้มใบนัดหมาย5วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

วนัทีห่า้ กุโจ – โอซากา้ - ปราสาทโอซากา้ - รา้น JTC Duty free – ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ  

อาหารเชา้,เทีย่ง (บุฟเฟ่ต ์BBQ Yakiniku) 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที ่8) 

น าท่านเดนิทางสู่ โอซากา้ เดนิทางสู่ ปราสาทโอซากา้ เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมอืงโอซากา้ สรา้งขึน้เป็น

ครั ้งแรกบนบริเวณที่เคยเป็นวัด Osaka Hongan-jiเมื่อปี ค.ศ.1583 โดยToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-1598) 

นักรบระดับไดเมยีวผูพ้ยายามรวบรวมประเทศเป็นครัง้แรกหอคอยปราสาทหรอืสว่นทีเ่รยีกว่า Tenshukakuแลว้เสร็จลง

สองปีต่อมา แต่หลังจากสงคราม Osaka Natsu No-jinในปีค.ศ.1615 ตระกลู Toyotomi ถูกฆ่าลา้งโคตร Tenshukak
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ก็ถูกท าลายลงย่อยยับต่อมาไดร้ับการบูรณะใหม่ในสมัย Tokugawa แต่น่าเสียดายที่ในปี ค .ศ.1665 ไดถู้กฟ้าผ่า

เสยีหายทัง้หมด ก่อนจะท าการบูรณะขึน้มาใหม่อีกครัง้และถูกประกาศใหเ้ป็นสมบัตขิองชาตอิีกดว้ย (ชมและถ่ายรูป

บรเิวณดา้นนอก)  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที9่) เมนูบุฟเฟ่ต ์BBQ Yakiniku 

บา่ย น าท่านเดนิทางไปชอ้ปป้ิงที่ รา้น JTC Duty free อสิระเลือกซือ้สนิคา้ราคาถูก และผลติภัณฑต่์างๆของญี่ปุ่ นตาม

อัธยาศัย จากนัน้ใหท้่านไดอ้สิระชอ้ปป้ิงยา่นชนิไชบาช ิมทีัง้รา้นคา้เกา่แก ่และทันสมัยปะปนกัน มสีนิคา้มากมายทัง้

ถูกและแพง ทัง้สนิคา้แฟชั่นล่าสดุ ขนมเคก้แสนอร่อย จนถงึกลอ้งดจิติอล คอมพวิเตอร ์และเกมสร์ุ่นใหม่ล่าสดุและตืน่

ตากับลีลาชวีติของคนหนุ่มสาวชาวโอซากา้ที่ดูจะสนุกสนานและมีสสีันมากกว่าทางฝ่ังโตเกยีว รวมทัง้รา้นอาหาร

หลากหลาย เดนิไปเก็บภาพเป็นที่ระลึกกับ จุดเด่นของแต่ละรา้นคา้ เช่น ปูยักษ์ หนา้

ภัตตาคารขาปูยักษ์ และสัญลักษณ์เด่นของย่านน้ีคอื ตกึรูปเครือ่งหมายการคา้ของกลูโิกะ 

ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจากญี่ปุ่ นน่ันเองหรือจะเป็นรา้นดิสนีย์ชอ้ปผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ

จากดสินีย์ และย่านเก่าแก่อย่างถนนโดทงบุร ิซ ึง่ท่านสามารถลิม้ลองขนม หรืออาหาร

ขึน้ชือ่ของนครโอซากา้ทัง้ทาโกะยาก ิโอโคโนมยิาก ิเป็นตน้ ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกัน

ตลอดทัง้วัน นอกจากน้ีในย่านน้ียังมหีา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ๆ และมชีือ่เสยีงอย่างหา้งไดมารู 

หา้งโซโก ้หรือจะเป็นทากาชมิาย่า มีสนิคา้มากมายใหท้่านไดเ้ลือกซือ้เลือกหาอีกดว้ย 

อสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย อาหารค า่อสิระตามอธัยาศยั สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีพ่กั: FP HOTELS GRAND SOUTH-NAMBA / Noku Osaka /ยา่นคนัไซ หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั กรณี

พักโรงแรมFP Hotel สามารถเดนิไปชนิเซไก สปา เวลิดแ์ละ รา้นดองกโิฮเตไ้ด ้(ชือ่โรงแรมทีท่่านพัก ทางบรษัิทจะ

ท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัทีห่ก โอซากา้ – สนามบนิคนัไซ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

อาหารเชา้แบบกลอ่ง (Set Box) 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้แบบกลอ่ง (Set Box) (มือ้ที ่10) 

 

เพือ่ความสะดวกในเรือ่งเวลาและการเดนิทางมาสนามบนิ 

06.30น.    น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ เพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับ 

09.55น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ613 (ค่าทัวรไ์ม่รวมค่าอาหารบนเครือ่ง สั่งซือ้

บนเครือ่งเท่านัน้) 

13.55น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ 
 

************************************* 

หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ , การเมอืง, สายการบนิ 

การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดย

ค านงึถงึผลประโยชนข์องท่านเป็นหลกั เพือ่ใหท้่านท่องเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสัน าเทีย่ว

ญีปุ่่น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะ

เป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการ

เดนิทาง อตัราค่าบรกิารขา้งตน้ค านวณ จากอตัราแลกเปลีย่น 100 เยน เท่ากบั 30 บาท กรณีอตัราแลกเปลีย่นปรบั

สูงขึน้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ขึน้ 
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ประกาศส าคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเทา่น ัน้ คา่ทวัรท์ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจ่ายช าระ
ขาด และผูจ้ดัไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเช่นกนัก่อนออกเดนิทาง  ฉะน ัน้หากทา่นไม่ได้
รว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตุใด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศใน

รายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดส่วนใดๆ รวมท ัง้ค่าต ัว๋เครือ่งบนิใหแ้ก่
ทา่น  
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 20 ทา่นขึน้ไป กรณีไม่ถงึ  

- ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิาร โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้่านทราบกอ่นล่วงหนา้ 

- หรอืสง่จอยน์ทัวรกั์บบรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกัน 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ ก่อนทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง 

    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  

3.การช าระคา่บรกิารช าระเงนิค่าจองทัวรท์่านละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทาง 30 วัน  

**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลับ*)  

กรุณาตรวจสอบก่อนสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนั้นทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏเิสธการออกและเขา้

เมอืงท่าน*** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

เน่ืองจากเป็นราคาต๋ัวเครือ่งบนิโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลื่อน ขอคืนเงนิ ไดทุ้กกรณี  

และกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศที่ระบุไว ้ในรายการ

เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการ

ใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรือไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจาคืน ไม่ว่า

กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 5.อตัราคา่บรกิารนี ้ รวม 

1.  ค่าต๋ัวโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยัดพรอ้มค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิไม่สามารถเลอืกระบุทีน่ั่งได ้

การอัพเกรดทีน่ั่ง สามารถอัพเกรดไดเ้ฉพาะ Hot Seat ส าหรับทีน่ั่งBusiness/Premium ต๋ัวกรุ๊ปทัวรไ์ม่สามารถอัพทีน่ั่งได ้ 

 

ทีน่ ัง่ Hot Seat เป็นทีน่ั่งทีม่พีืน้ทีว่่างทีม่ากกว่าทีน่ั่งมาตรฐาน ดว้ยพืน้ทีว่างขาทีก่วา้งเป็นพเิศษ มพีืน้ทีพ่อทีจ่ะสามารถยดืขาได ้

อย่างเต็มที ่

- ไม่อนุญาตใหเ้ด็กทีม่อีายุต ่ากว่า 10 ปีน่ังในโซนเงยีบ 

- เน่ืองดว้ยเหตุผลดา้นความปลอดภัย ทีน่ั่งแถวทางออก Exit Seat ตอ้งเป็นผูท้ีม่อีายุ 15 ปีขึน้ไปไม่เกนิ60ปี เป็นผูท้ีส่ามารถเขา้ใจ

ค าแนะน า มคีวามพรอ้มทัง้ทางดา้นร่างกายและจติใจเพือ่ทีจ่ะสามารถชว่ยเหลอืเจา้หนา้ทีใ่นกรณีฉุกเฉินได ้
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Airbus A330 

โซน แถวที ่ ราคา ตอ่เทีย่ว ตอ่ทา่น 

โซนเงยีบ Quiet Zone 7   ABC  DFG  HJK 2,500 บาท 

*Forward Zone แถวทางออก Exit Seat 15 HJK 2,350 บาท 

Forward Zonde 16 DFG 2,350 บาท 

Forward Zonde 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 

โซน แถวที ่ ราคา ตอ่เทีย่ว ตอ่ทา่น 

โซนเงยีบ 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 Exit Seat 30 ABC  DFG  HJK 2,250 บาท 

 

2. ค่าทีพ่ักหอ้งละ 2 ท่านตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเท่า 

3. ค่าอาหารค่าเขา้ชมและค่ายานพาหนะทุกชนดิตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดนิทาง 

5.  ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครื่องที่สายการบิน Thai Air Asia X ก าหนดท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรมั 

สมัภาระถอืขึน้เครือ่งไมเ่กนิ7กก. และค่าประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแต่ละสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  

**กรณีท่านมคีวามประสงคจ์ะซือ้น ้าหนักเพิม่ กรุณาแจง้พรอ้มจองทัวรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วันเท่านัน้พรอ้มช าระค่าน ้าหนัก** 

- ซือ้น าหนักเพิม่ 5 กก. ช าระเพิม่ 600  บาท /เพิม่10กก. ช าระเพิม่ 1,000 บาท/เพิม่20กก. ช าระเพิม่ 2,000 บาท 

(ค่าทัวรไ์ม่รวมการประกันความคุม้ครองการสญูเสยีหรอืเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง และทรัพยส์นิสว่นตัว กรณีเกดิความเสยี บรษัิท

ฯไม่สามารถรับผดิชอบได)้ 

 

6. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบัติเหตุ

วงเงนิท่านละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสุขภาพ ทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนัสุขภาพเพิม่ไดจ้าก

บรษิทั ประกนัท ัว่ไป 

7. อตัราคา่บรกิารนี้ไมร่วม 

1. ค่าท าหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารต่างดา้วต่างๆ 

2. ค่าใชจ้่ายอืน่ๆทีน่อกเหนือจากรายการระบุอาทเิชน่ค่าอาหารเครือ่งดืม่ค่าซักรดี ค่าโทรศัพทเ์ป็นตน้ 

3. ค่าภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, ค่าภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

4. ค่าภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกต๋ัวเครือ่งบนิ 

5. ค่าทปิยกกระเป๋าทุกโรงแรม  

6. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 1,700 บาทตอ่ทรปิ ช าระคา่ทปิทีส่นามบนิดอนเมอืงขาไป ส าหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้

ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจในบรกิาร 

รายละเอยีดเกีย่วกับมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหกั้บคนไทย 

(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 

จากมาตรการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่นไมเ่กนิ 15 วนั ไม่

ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่

ยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่น* ดงัตอ่ไปนี ้

1.ต๋ัวเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2.สิง่ที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายที่อาจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เช่น เงนิสด บัตรเครดติ เป็น

ตน้) 

3.ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4.ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
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คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่นดว้ยมาตรการยกเวน้วซ่ีา) 

 1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน 

 2.กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีขั่ดต่อกฎหมาย และเขา้ขา่ยคุณสมบัตกิารพ านักระยะสัน้ 

 3.ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 

 4.เป็นผูท้ี่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่ น มิไดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่ 

    เขา้ขา่ยคุณสมบัตทิีจ่ะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

7.หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่าง
ท่านลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่า

ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20ท่าน  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่านา้มันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การ
กอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ 

อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  
6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ 
ทัง้หมด  

7. รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศเรยีบรอ้ย
แลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหกั้บกรุ๊ปที่เขา้พัก  โดยมีหอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่/ ปลอดบุหรีไ่ด ้

โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้น้ีขึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรับประกัน
ได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชรก์รุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7วันกอ่นการเดนิทาง (ไม่นับ

รวมวันหยุดและ ส-อา ) มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล่้วงหนา้ได ้ 
10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของผูจ้ัดก ากับเท่านัน้  

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผูเ้ดนิทางไม่
ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเทีย่ว อันเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูก

ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัด
หอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู่ และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่ค่าใชจ้่ายเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาในการ
ท่องเที่ยวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความ
ร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้่องเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวันเริม่ในวันที2่ของการเดนิทางถงึวันที4่ของการเดนิทางรวมจ านวน 4ขวด 
15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12ชั่วโมง อาทเิชน่ เริม่งานเวลา 
8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่

กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั้นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการ
เดนิทาง 
16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอุบัตเิหตุจากการเดนิทางท่องเทีย่ว ตาม

พ.ร.บ การท่องเทีย่วเท่านัน้ ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้
และทางบรษัิทฯถือว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านช าระเงนิค่าทัวร ์(ท่านสามารถซือ้ประกันสขุภาพ ในระหว่าง
การเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกันทั่วไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
17. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มีสทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ  ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัดนอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของผูจ้ัดก ากับเท่านัน้  
18. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผูเ้ดนิทางไม่
ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ

ท่องเทีย่ว อันเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูก
ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  


