
 

ทวัร์ญี่ปุ่ น TOKYO FUJI OSAKA PREMIUM SAKURA 6D4N (TG) 

TOKYO FUJI MATSUMOTO OSAKA 6D4N  

PREMIUM SAKURA 
ก ำหนดกำรเดนิทำงเดอืนมนีำคม 2563 

 

โดยสำยกำรบนิไทย (THAI) 
ไฮไลท!์! เทีย่วญีปุ่่ น ชว่งซำกุระ พรอ้มขึน้ภูเขำไฟฟูจ ิ

ไหวพ้ระขอพร ณ วดัอำซำกุสะ ผำ่นชม โตเกยีวสกำยทร  ี
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ชมววิ หมูบ่ำ้นบอ่น ำ้ศกัดิส์ทิธ ิ ์โอชโินะฮกัไก 

อลงักำรควำมยิง่ใหญข่องปรำสำทอกีำด ำ ณ เมอืงมตัสโึมโต ้

 ชมหมูบ่ำ้นประวตัศิำสตรแ์หง่ชริำคำวำโกะ หมูบ่ำ้นมรดกโลก  

เดนิเล่น ณ ลติเติล้เอโดะ ซนัมำชซิูจ ิแห่งเมอืงทำคำยำมำ่ 

เยอืน ศำลเจำ้เฮอนัและปรำสำททองคนิคะคุจ ิและศำลเจำ้ฟูชมิ ิอนิำร ิ

ชอ้ปป้ิงจุใจ ชนิจูกุ ซำคำเอะ ชนิไซบำช ิและออิอนมอลล ์

พเิศษ!!! อำบน ำ้แรธ่รรมชำต ิดนิเนอรข์ำปูยกัษ ์FREE WIFI ON BUS 

มนี ำ้ดืม่บรกิำรบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

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

 รำคำนีไ้มร่วมคำ่ทปิไกดท์ำ่นละ 1,500 บำท/ทรปิ** 

วนัแรก      กรุงเทพ   สนำมบนิสุวรรณภูม ิ

19.00 น.      พรอ้มกันที ่สนำมบนิสุวรรณภูม ิชัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร ์C สายการบนิไทย มเีจา้หนา้ทีข่อง

บรษัิทคอยตอนรับท่าน 

22.10 น.      ออกเดนิทางสูส่นามบนินารติะ ณ ประเทศญีปุ่่ น โดยสำยกำรบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG640 

(บรกิำรอำหำรรอ้น พรอ้มเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง) 

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

หมูบ่ำ้นโอชโินะ ฮกัไก - Dinner บุฟเฟตข์ำปูยกัษ ์- ออนเช็นธรรมชำต ิ 

06.20 น. เดนิทางถงึ สนำมบนินำรติะ ประเทศญีปุ่่น น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

เรียบรอ้ยแลว้ (เวลำทีญ่ ีปุ่่น เร็วกว่ำเมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณำปรบันำฬกิำของท่ำนเพือ่ควำม

สะดวกในกำรนดัหมำยเวลำ) ***ส ำคญัมำก!! ประเทศญีปุ่่นไมอ่นุญำตใหน้ ำอำหำรสด จ ำพวก 

เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขำ้ประเทศ หำกฝ่ำฝืนมโีทษปรบัและจบั***   

วนัเดนิทำง รำคำผูใ้หญ่ พกัเดีย่ว อุณหภูม ิ  

15-20 มนีำคม 2563 39,888.- 9,000.- 6°C - 17°C  

16-21 มนีำคม 2563 39,888.- 9,000.- 6°C - 17°C  

17-22 มนีำคม 2563 39,888.- 9,000.- 6°C - 17°C  

18-23 มนีำคม 2563 39,888.- 9,000.- 8°C - 18°C  

20-25 มนีำคม 2563 39,888.- 9,000.- 8°C - 18°C  

21-26 มนีำคม 2563 39,888.- 9,000.- 10°C - 20°C  

22-27 มนีำคม 2563 39,888.- 9,000.- 10°C - 20°C  

24-29 มนีำคม 2563 39,888.- 9,000.- 10°C - 20°C  
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เดินทางสู่ เมอืงโตเกยีว น าท่านนมัสการเจา้แม่กวนอิมทองค า ณ วดัอำซำกุสะ (ASAKUSA 

TEMPLE) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) วัดทีไ่ดช้ือ่ว่าเป็นวัดทีม่คีวามศักดิส์ทิธิ ์ และไดร้ับ

ความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกยีว ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แม่กวนอมิทองค าที่

ศักดิส์ทิธิ ์ขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซึง่มักจะมผูีค้นมากราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี 

ประกอบกับภายในวัดยังเป็นที่ตัง้ของโคมไฟยักษ์ที่มขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในโลกดว้ยความสูง 4.5 เมตร 

ซึง่แขวนหอ้ยอยู่ ณ ประตูทางเขา้ที่อยู่ดา้นหนา้สุดของวัด ที่มีชือ่ว่า ประตูฟ้าค ารณ และถนนจาก

ประตูเขา้สูตั่ววหิารที่ประดษิฐานเจา้แม่กวนอมิทองค า มชีือ่ว่า ถนนนำกำมเิซะ ซึง่เป็นทีตั่ง้ของรา้น

คา้ขายของทีร่ะลกึพืน้เมอืงต่างๆ มากมาย อาท ิขนมนานาชนิด ของเล่น รองเทา้ พวงกุญแจทีร่ะลกึ 

ฯลฯ ใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากของทีร่ะลกึอสิระ และท่านสามารถเดนิไปถ่ายรูปคู่กับหอคอย

ทีส่งูทีส่ดุในโลก แลนดม์ำรก์แหง่ใหมข่องกรุงโตเกยีว ณ รมิแม่น ้าสมุดิะ หอคอยโตเกยีวสกำย 

ทร ี(TOKYO SKY TREE) (ไม่รวมค่ำขึน้หอคอย) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก 

ทวิทัศน์ของหอคอยโตเกยีวสกายทร ีทีบ่รรจุเทคโนโลยแีนวหนา้สดุสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวัด

อาซะกซุา่ทีเ่ต็มไปดว้ยกลิน่อายแบบเมอืงเกา่ของเอะโดะ 

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (1) 

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

เพลิดเพลินกับการชอ้ปป้ิงสินคา้มากมายและ เครื่องใช ้ไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา 

เครื่องเล่นเกมส ์หรือสนิคา้ที่จะเอาใจคุณผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ แบรนดเ์นม เสือ้ผา้

แฟชั่นส าหรับวัยรุ่น เครือ่งส าอางยีห่อ้ดังของญีปุ่่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และ

อื่นๆ อีกมากมาย จากนั้นเดนิทางสู่ หมู่บำ้นโอชโินะฮกัไก (OSHINO HAKKAI) (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.40 ชั่วโมง) ในช่วงฤดูหนาวเป็นจุดท่องเที่ยวส าคัญอีกสถานที่หนึ่ง ในช่วงฤดูหนาวโดย

ปกตจิะขึน้ไปชมภูเขาไฟฟูจใิกล ้ๆ  ไม่ได ้แต่ท่านสามารถถ่ายรูปภูเขาไฟฟจู ิสวยๆจากหมู่บา้นแห่งน้ี

ได ้โอชโินะฮักไกเป็นหมู่บา้นเล็กๆ ประกอบดว้ยบ่อน ้า 8 บ่อในโอชโินะ ตัง้อยู่ระหว่างทะเลสาบคาวา

กจูโิกะ กับทะเลสาบยามานาคาโกะ บ่อน ้าทัง้ 8 น้ีเป็นน ้าจากหมิะทีล่ะลายในชว่งฤดูรอ้น ทีไ่หลมาจาก

ทางลาดใกล ้ๆ ภูเขาไฟฟจูผิ่านหนิลาวาทีม่รีูพรุนอายุกว่า 80 ปี ท าใหน้ ้าใสสะอาดเป็นพเิศษ นอกจากน้ี

ยังมีรา้นอาหาร รา้นจ าหน่ายของที่ระลกึ และซุม้รอบๆบ่อ ที่ขายทัง้ผัก ขนมหวาน ผักดอง งานฝีมอื 

และผลติภัณฑท์อ้งถิน่อืน่ๆ อสิระใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการถ่ายรูปและซือ้ของทีร่ะลกึตาม 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร ของโรงแรม เมนู บุฟเฟตข์ำปูยกัษ ์(2) 

พกัที ่ SUN PLAZA HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบัเดยีวกนั  

จำกน ัน้ใหท้ำ่นไดผ้อ่นคลำยกบักำร แช่น ำ้แรอ่อนเซ็นธรรมชำต ิเชือ่วำ่ถำ้ไดแ้ช่น ำ้แรแ่ลว้ จะ

ท ำใหผ้วิพรรณสวยงำมและช่วยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขีึน้ 

วนัทีส่ำม   ภูเขำไฟฟูจ ิ(ขึน้อยู่กบัสภำพอำกำศ) – เมอืงมตัสโึมโต  ้- ปรำสำทมตัสโึมโต ้– ชอ้ปป้ิงถนน

นำคำมำช ิ
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เชำ้      รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (3) 

น าท่านเดนิทางสู ่ภูเขำไฟฟูจ ิMt.Fuji 5th  ทีม่คีวามสงูเหนือจากระดับน ้าทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่

มชีือ่เสยีงเป็นทีรู่จ้ักไปทั่วโลกในเรื่องความสวยงามทีธ่รรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ย่างลงตัว และยังถอืว่า

เป็นสัญลักษณ์หนึง่ของประเทศญี่ปุ่ น ทัง้ยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเทีย่วต่างชาตทิีม่าเยอืนญี่ปุ่ น

ตลอดทุกฤดูกาล น ำทำ่นขึน้สูช่ ัน้ที ่5 ของภูเขาไฟฟจู ิ(ขอสงวนสทิธิไ์มข่ ึน้ ในกรณีทีอ่ำกำศไม่

เอือ้อ ำนวย หรอื ทำงขึน้ปิด) ที่ทุกท่านจะไดเ้ห็นถงึความสวยงามของตัวภูเขาและววิโดยรอบของ

ภูเขาไฟฟจู ิและสัมผัสกับความหนาวเย็น ใหทุ้กท่านไดถ้่ายภาพความประทับใจเก็บไว ้และเลอืกซือ้

สนิคา้ของทีร่ะลกึซึง่เป็นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟจูใินหลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ยอสิระใหท้่านได ้

เพลดิเพลนิกับการถ่ายรูปและซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศัย   

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (4) 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงมตัสโึมโต ้(Matsumoto) เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของจังหวัดนากา

โน่ จากนั้นน าท่านสู่ ปรำสำทมตัสโึมโต ้(Matsumoto Castle) 1 ใน 12 ปราสาทดัง้เดิมที่ยังคง

สภาพสมบูรณ์และสวยงามที่สุดของประเทศญี่ปุ่ น  เน่ืองจากสรา้งอยู่บนพื้นที่ราบ ในภาษาญี่ปุ่ นจงึ

เรียกว่า ฮริำจโิระ (Hirajiro) ปราสาทแห่งน้ีมีเอกลักษณ์ตรงที่มีหอคอยและป้อมปืนเชื่อมต่อกับ

โครงสรา้งอาคารหลัก และดว้ยสโีทนมืดท าใหเ้กดิความรูส้กึที่ยิง่ใหญ่และสุขุม จนไดร้ับ ฉำยำว่ำ

ปรำสำทอกีำ (Fugashi-Jo) ภายในตกแต่งดว้ยไม ้จุดที่น่าสนใจ ไดแ้ก่ บันไดไมสู้งชัน ช่องเก็บหนิ

ส าหรับโจมตศัีตรู ชอ่งส าหรับธนู และหอสังเกตการณ์บนชัน้บน อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืง พรอ้มกับ

สัมผัสบรรยากาศชาวเมอืงทอ้งถิน่ ณ ถนนนำคำมำช ิ(Nakamachi Street) สองขา้งทางของถนน

เรียงรายไปดว้ยอาคารเก่าแก่สไตล์โบราณที่เก็บรักษาไวเ้ป็นอย่างดี รวมถงึอาคารคลังสนิคา้จ านวน

หนึ่ง (kura) ที่มีผนังสขีาว ซึง่เป็นสัญลักษณ์ของย่านการคา้ในอดีต นอกจากน้ียังมรีา้นคา้เล็กๆ ขาย

ของแฮนดเ์มด ของที่ระลกึ ของสะสมต่าง รา้นอาหาร เครื่องดื่ม และที่พักแบบเรียวกังเปิดใหบ้รกิาร

แกนั่กท่องเทีย่วอกีดว้ย จากนัน้น าท่านเดนิทางกลับสูโ่รงแรม 

ค ำ่         อสิระรบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ตำมอธัยำศยั 

ทีพ่กั  HOTEL ROUTE INN SHIOJIRI หรอืเทยีบเทำ่ระดบัเดยีวกนั 
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วนัทีส่ ี ่ เมอืงทำคำยำมำ่ - ซนัมำชซูิจ ิ- หมูบ่ำ้นมรดกโลก ชริำคำวำโกะ – เมอืงนำโกยำ่ - ชอ้ปป้ิงซำ

คำเอะ 

 เชำ้  รบัประทำนอำหำร  เชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (5) 

 เดนิทางสู ่เมอืงทำคำยำมำ่ (TAKAYAMA) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เมอืงเกา่แกอ่ยู่

ในหุบเขาลอ้มรอบดว้ยเทือกเขาเจแปนแอลป์  อสิระใหท้่านเดนิเล่น ยำ่นซนัมำชซูิจ ิ(SANAMSHI-

SUJI) เป็นเมอืงเกา่แกท่ีย่ังคงอนุรักษ์ไวซ้ ึง่อารยธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีในอดตีของชาวญี่ปุ่ นได ้

อย่างสมบูรณ์ บา้นเรือนสรา้งขึ้นดว้ยไมแ้บบโบราณ บรรยากาศเก่าแก่ อายุเป็นรอ้ยๆปี ตัวเมือง

ลอ้มรอบดว้ยคูน ้าและถนน 3 สายเล็กๆ ที่มีประวัตคิวามเป็นมาอย่างยาวนาน ถูกขนานนามไวว่้าเป็น 

ลติเติล้เกยีวโต หรอื เกยีวโตนอ้ย ม ีวัด ศาลเจา้ สะพาน ตลาดเชา้ทีค่กึคักเต็มไปดว้ยผูค้น ตัวเมอืง

สวยสะอาด ทันสมัย และมสีภาพธรรมชาตอัินอุดมสมบูรณ์ ถ่ายรูปดา้นนอก อำคำรทำคำยำมำ่จนิยะ 

(ค่ำเขำ้มคี่ำใชจ้่ำยเพิม่เตมิท่ำนละ 430 เยน) อดีตท าหนา้ที่เป็นส านักงานรัฐบาลทอ้งถิน่ประจ า

ภูมภิาคฮดิะ ในสมัยการปกครองของโชกุนโทคุงาวะในปี 1692 จนกระทั่งปี 1969 จนถงึปัจจุบันเปิด

เป็นพพิธิภัณฑใ์หป้ระชาชนเขา้ชมหอ้งเสีอ่ทาทามทิีไ่ดร้ับการบ ารุงรักษาเป็นอย่างด ี ปัจจุบันใชเ้ป็นที่

จัดแสดงขา้วของและเอกสารทางการของขุนนางศักดนิา แผนที่ภูมภิาคฮดิะ และประวัตศิาสตร์แผน

เมอืง เป็นตน้  

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (6) 

จากนัน้น าท่านสู ่หมูบ่ำ้นมรดกโลก ชริำคำวำโกะ (SHIRAKAWAKO) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 

ชั่วโมง) เมืองที่เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่ น เป็นหมู่บา้นชาวนาทีม่รีูปร่างแปลกตา

ติดอันดับ The most beautiful village in Japan และเป็นเมืองมรดกโลกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง 

ไฮไลท!์! หมู่บา้นแบบกัชโชสคุึริ เป็นบา้นชาวนาโบราณที่มีอายุมากกว่า 250 ปี ค ำว่ำ กชัโช  มี

ควำมหมำยวำ่ พนมมอื ซึง่เป็นการบ่งบอกถงึลักษณะ รูปแบบของบา้นทีม่หีลังคามุงดว้ยฟางขา้วที่

ท ามุมชันถงึ 60 องศา คลา้ยสองมอืทีป่ระนมเขา้หากัน ตัวบา้นมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร กวา้ง 10 
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เมตร ทัง้หลังถูกสรา้งขึน้โดยไม่ใชต้ะปู ต่อมา ในปี 1995 องคก์รยูเนสโกขึน้ทะเบยีนใหช้ริำคำวำ

โกะเป็นมรดกโลก  น าท่านสู ่นำโกยำ่ (NAGOYA) เป็นตัวเมอืงของ จงัหวดัไอจ ิมปีระชากรอาศัย

อยู่มากกว่า 2 ลา้นคน เป็นเมอืงศูนยร์วมการคา้และการคมนาคมที่ส าคัญแห่งหนึง่ของญี่ปุ่ น (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง) 

ค ำ่         อสิระรบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ตำมอธัยำศยั 

ทีพ่กั   TOYOKO INN NAGOYA MEIEKI MINAMI หรอืเทยีบเทำ่ระดบัเดยีวกนั 

จากนั้นอสิระใหท้่านชอ้ปป้ิง ย่ำนซำคำเอะ (Sakae) เป็นย่านธุรกจิการคา้ มีหา้งสรรพสนิคา้มัตสซึา

คายะ หรือ เมอืงใตด้นิ (Central Park) ที่เต็มไปดว้ยรา้นต่างๆ เช่น รา้นเสือ้ผา้แฟชั่น, รา้นของใช ้

กระจุกกระจกิ, รา้นซาลอนความงาม เป็นตน้ ทีน่ี่กนิบรเิวณตัง้แต่สถานีซาคาเอะไปจนถงึสถานีฮซิายะ

โอโดร ิ
 

วนัทีห่ำ้  เมอืงเกยีวโต - ศำลเจำ้เฮอนั – กำรเรยีนพธิชีงชำญีปุ่่น – วดัคนิคะคุจ ิ– ศำลเจำ้ฟูชมิ ิอนิำร ิ

- เมอืงโอซำกำ้ - ชอ้ปป้ืงชนิไซบำช ิ

   เชำ้  รบัประทำนอำหำร  เชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (7) 

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

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

เป็นเมืองส าคัญที่เต็มไปดว้ยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของญี่ปุ่ นดว้ย น าท่านสู่ ศำลเจำ้เฮอนั 

(HEIAN SHRINE) ศาลเจา้แห่งน้ีนัน้ถูกสรา้งขึน้เพือ่ใหร้ะลกึถงึจักรพรรดคิามมุและจักรพรรดิโ์คเมอ ิผู ้

ที่มีความส าคัญต่อเมืองเกยีวโตอย่างมาก เน่ืองจากเป็นจักรพรรดอิงคแ์รกและองคส์ุดทา้ยของเกยีว

โต โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมในยุคเฮอัน โดยเฉพาะเสาและประคูโทรอิยิักษ์สแีดงทีตั่ง้อยู่ดา้นหนา้

ของวัด มสีแีดงสดใสมองเห็นมาแต่ไกล ไฮไลท!์!! จากนัน้สัมผัสวัฒนธรรมดัง้เดมิของชาวญีปุ่่ น น่ันก็

คือ กำรเรยีนพธิชีงชำญีปุ่่น (SADO) โดยการชงชาตามแบบญี่ปุ่ นนัน้ มีขัน้ตอนมากมาย เริม่ตัง้แต่

การชงชา การรับชา และการดืม่ชา ทุกขัน้ตอนนัน้ลว้นมพีธิ ีรายละเอยีดที่บรรจงและสวยงามเป็นอย่าง

มาก พธิชีงชาน้ี ไม่ใชแ่ค่รับชมอย่างเดยีว ยังเปิดโอกาสใหท้่านไดม้สีว่นร่วมในพธิกีารชงชาน้ีอกีดว้ย  

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (8)  

เดนิทางสู ่ปรำสำททอง วดัคนิคะคุจ ิKINKAKUJI เดมิสรา้งขึน้เพือ่ใชเ้ป็นบา้นพักของท่านโชกุนอา

ชกิากา้ โยชมิสิแุละท่านมคีวามตัง้ใจยกบา้นพักแห่งน้ีใหเ้ป็นวัดนิกายเซนภายหลังจากทีท่่านเสยีชวีติ 

คนไทยนยิมเรยีกกันว่า วัดทอง เน่ืองจากทีวั่ดน้ีจะมอีาคารหลักเป็นสทีองเกอืบทัง้หลังตัง้โดดเด่นอยู่

กลางน ้า ท าใหเ้กดิเป็นเงาสะทอ้นกับพืน้น ้าเบือ้งหนา้ จนเกดิเป็นภาพทีส่วยงามเป็นอกีสัญลักษณ์หนึง่

ของเมอืงเกยีวโต จากนั้นสู ่ศำลเจำ้เทพเจำ้จิง้จอกอนิำร ิ(FUSHIMI INARI SHRINE) (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 30 นาที) หรือที่คนไทยชอบเรียกกันว่าศำลเจำ้แดง เป็นศาลเจา้ชนิโต มีชือ่เสยีง

โด่งดังจาก ประตูโทรอิ ิ(Torii Gate) หรอืเสาสแีดงทีเ่รยีงตัวกันจ านวนหลายหมืน่ตน้จนเป็นทางเดนิ

ไดท้ั่วทัง้ภูเขาอนิาร ิที่ผูค้นเชือ่กันว่าเป็นภูเขาศักดิส์ทิธ์ โดยเทพอนิารจิะเป็นตัวแทนของความอุดม

สมบูรณ์ การเก็บเกีย่วขา้ว รวมไปถงึพชืผลไร่นาต่างๆ และมักจะมจีิง้จอกเป็นสัตวคู่์กายจงึสามารถพบ

เห็นรูปปั้นจิง้จอกมากมายดว้ยเช่นกัน จากนั้นเดนิทางสูเ่มอืงโอซำกำ้ (OSAKA) เป็นเมืองที่มขีนาด
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เศรษฐกจิใหญ่เป็นอันดับ 2 และมปีระชากรมากเป็นอันดับ 3 ของประเทศญีปุ่่ น และยังเป็นเมอืงทีใ่หญ่

ทีส่ดุในสามนครเคฮันชงิ ตัง้อยู่ในภูมภิาคคันไซบนเกาะฮนช ู เป็นหนึง่ในไม่กีเ่มอืงทีม่สีถานะเป็นนคร

โดยขอ้บัญญัตริัฐบาลญีปุ่่ น น าท่านชอ้ปป้ิงกันต่อย่าน ชนิไซบำช ิ(SHINSAIBASHI) บรเิวณแหล่งช ้

อปป้ิงแห่งน้ีมคีวามยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลีก รา้นแฟรนไชส ์รา้นเครือ่งส าอางค ์

รา้นรองเทา้ กระเป๋านาฬกิา รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเสือ้ผา้สตรีทแบรนดท์ัง้ญี่ปุ่ นและ

ต่างประเทศ เชน่ Zara H&M Beans ABC Mart เป็นตน้ เรยีกว่ามทีุกอย่างทีต่อ้งการรวมกันอยู่บรเิวณน้ี 

ค ำ่         อสิระรบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ตำมอธัยำศยั 

ทีพ่กั  OYO HOTEL REBORN หรอืเทยีบเทำ่ระดบัเดยีวกนั 

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

สนำมบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ 

 เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (9) 

 น าท่านชอ้ปป้ิงกันต่อ ณ เอ็กซโ์ปซติี ้EXPO CITY  (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที) ศูนย์รวม

ความบันเทงิทีย่ ิง่ใหญ่ที่สดุแห่งหนึ่งของประเทศญีปุ่่ น เอ็กซโ์ปซติี้เป็นสว่นหนึง่ของสวนสาธารณะที่

สรา้งขึน้เพื่อระลกึถงึงานเวลิดเ์อ็กซโ์ป ที่จัดขึน้เมื่อปี 1970 ตัง้อยู่ในเมืองซุอติะ จังหวัดโอซากา้ มี

เน้ือที่ทัง้หมดราว ๆ 172,000 ตารางเมตร ภายในพื้นที่แห่งน้ีมีแหล่งความบันเทงิมากมาย ภำยใต้

ค อน เ ซ็ปต์  fusing the enjoyment of playing, learning, and discovering อิส ร ะ ให ้ท่ า น

เพลดิเพลนิกับกจิกรรมต่างๆ ทัง้ชอ้ปป้ิง กนิขา้ว หรอืแมแ้ต่ถ่ายรูปไดต้ามอัธยาศัย 

เอ็กซโ์ปซติี ้ไดแ้บง่ออกเป็น โซนใหญ่ๆ  ดว้ยกนั ดงันี ้

1. NIFREL พพิธิภณัฑส์ตัวน์ ำ้ จัดแสดงสัตว์ต่าง ๆ ในรูปแบบการน าเสนองานศิลปะ และยังให ้

นักท่องเทีย่วไดส้ัมผัสกับสัตวอ์ย่างใกลช้ดิ 

2. Osaka English Village ชุมชนส าหรับคนรักภาษาอังกฤษ เปิดโอกาสใหผู้ เ้ขา้ชมไดเ้รียนรู ้

ภาษาอังกฤษในรูปแบบทีไ่ม่ซ ้าใคร ท่ามกลางบรรยากาศของเมอืงต่าง ๆ จากทั่วทัง้อเมรกิา 

3. Pokemon Expogym สวนสนุกของโปเกมอนแห่งแรกในญีปุ่่ น ทีจ่ะท าใหคุ้ณหลงใหลและผจญภยั

ไปกับการตู์นตัวโปรด 

4. Orbi สถานทีแ่ห่งการเรยีนรูธ้รรมชาต ิ

5. Entertainmentfield สวนสนุกภายใตค้อนเซ็ปต ์Shaun the Sheep ซึง่เป็นภาพยนตร์การ์ตูนอัน

โด่งดัง 

6. Cinemas Osaka EXPO CITY โรงภาพยนตรข์นาดใหญ่ทีส่ดุในภูมภิาคคันไซ  

7. Entertainment Field สวนสนุกรูปแบบใหม่ภายใตแ้นวคดิของการตู์นดัง Shaun the Sheep เด็กๆ

จะไดส้นุกสนานในแบบฟาร์มเลี้ยงแกะในทุ่งกวา้ง ทัง้วิง่เล่นกับตัวการ์ตูนแกะ Shaun และหอ้ยโหน

ชงิชา้เถาวัลยแ์บบทารซ์าน  
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8. LaLaport EXPO CITY ศูนยก์ารคา้ทีร่วมสนิคา้ทุกอย่างทุกประเภททัง้ของญีปุ่่ นและจากนานาชาติ

ทั่วโลก ไม่เพยีงแต่แบรนดเ์นมชือ่ดังราคาหรู แต่ยังมทีัง้รา้น 100 เยนอย่าง Daiso, รา้น 3coin ทีส่นิคา้

ทุกอย่างราคา 300 เยน 

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (10) 

จากนั้นน าท่าน เดินทางสู่ ปรำสำทโอซำกำ้ (OSAKA CASTLE) (ดำ้นนอก) (ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 30 นาที) เป็นหนึ่งในแลนดม์าร์คส าคัญของเมืองโอซากา้ หอคอยปราสาทจะมีอยู่ดว้ยกัน

ทัง้หมด 8 ชัน้ ตัวปราสาทถูกลอ้มรอบดว้ยก าแพงหนิคอนกรตี, คูน ้า และสวนนชิโินมารุซ ึง่อยู่ทางป้อม

ตะวักตก ในช่วงกลางเดือนมีนาคมถงึตน้เดือนเมษายน ถือเป็นจุดชมซากุระ ยอดนิยมอีกจุดนึงของ

เมอืงโอซากา้ เพราะบรเิวณรอบๆ ปราสาท ปลูกตน้ซากรุะมากกว่ารอ้ยตน้  น าท่านอสิระชอ้ปป้ิง หำ้งอิ

ออน (AEON MALL RINKU ENNAN) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 นาที) อยู่ไม่ไกลจากสนามบิน

คันไซ จากจุดน้ีสามารถมองเห็นทวิทัศน์ของอ่าวโอซากา้ ภายในประกอบดว้ย รา้นอาหาร 43 รา้นและ

รา้นสนิคา้แบรนเนมดต่์างๆ อีกกว่า 86 รา้น อสิระใหท้่านเลือกซือ้ของฝาก ของที่ระลกึตามอัธยาศัย

จากนัน้ไดเ้วลาอันสมควร น าท่านเดนิทางสู ่สนำมบนิคนัไซ เมอืงโอซำกำ้ 

17.35 น.   ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบนิไทย THAI AIRWAYS เทีย่วบนิที ่TG673 

 (บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง) 

21.25 น.     เดนิทางถงึ สนำมบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

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

ส ำหรบัลูกคำ้ทำ่นทีไ่มเ่อำต ัว๋เครือ่งบนิ  หกัคำ่ต ัว๋ออก 10,000 บำท จำกรำคำทวัร ์

 
 

*ทำ่นใดมไีฟลท์บนิภำยในประเทศตอ่ รบกวนจองเป็นสำยกำรบนิไทยหรอืไทยสมำยดเ์ทำ่น ัน้*  

** ท ัง้นีห้ำกสำยกำรบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเทีย่วบนิลำ่ชำ้ ทำงบรษิทัจะรบัผดิชอบชดเชยคำ่เสยีหำยเฉพำะ
สำยกำรบนิภำยในประเทศทีเ่ป็นสำยกำรบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังำนขำย

ลว่งหนำ้กอ่นท ำกำรซือ้ต ัว๋ภำยในประเทศทุกคร ัง้  เพือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง ** 
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บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:   

รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมิ

ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญี่ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 

10 ชั่วโมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่กับสภาพ

การจราจรในวันเดนิทางนั้นๆ เป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการ

เดนิทาง 

อตัรำคำ่บรกิำรรวม : 

✓ ค่าตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบุ รวมถงึค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีน ้ามัน  

✓ ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  

✓ โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบุ หรอืเทยีบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

✓ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ    
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✓ ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ   

✓ ค่าเบีย้ประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่ว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

✓ ภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

 
 

 

 

 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม : 

× ค่าใชจ่้ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซักรดี ค่ามนิบิารใ์น

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายื่นรอ้งขอวีซ่าอีกครัง้ (เนื่องจากทางญี่ปุ่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหกั้บคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่ นประกาศใหย้ื่นวีซ่าตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับการยืน่

รอ้งขอวซีา่ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน ้าหนักเกินกว่าที่สายการบนินั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× ค่าภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× ค่ามัคคุเทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

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

 

เดนิทำงขึน้ต ่ำ 34 ท่ำน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได ้หากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระ

ค่าบรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ล่วงหนา้  
 

เงือ่นไขกำรจอง และ กำรช ำระเงนิ  : 

 มดัจ ำทำ่นละ 20,000 บำท ภายหลังจากที่ท่านสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทาง

ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 25 วัน 

• หำกไมช่ ำระมดัจ ำตำมทีก่ ำหนด ขออนุญำตตดัทีน่ ัง่ใหลู้กคำ้ทำ่นอืน่ทีร่ออยู ่

• หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษัิทฯถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 

• เมือ่ท่านช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆที่ได ้

ระบุไวทั้ง้หมดนี้แลว้ 

• หำกช ำระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส ำเนำกำรโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังำนขำยมำทำงแฟกซ ์

• ส่งรำยชือ่ส ำรองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทำงตอ้งส่งส ำเนำหนงัสอืเดนิทำง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนั

ว่ำตอ้งกำรเดนิทำงท่องเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบำ้ง, เบอรโ์ทร // [หำกไม่ส่งส ำเนำหนงัสอื

เดนิทำง (Passport) มำให ้ทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่ำเสยีหำยอนัเกดิจำกควำม

ผดิพลำดจำกกำรสะกดชือ่-นำมสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นกำรจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้สิน้ 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอย่าง

ต ่า 2 หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
 

เงือ่นไขยกเลกิกำรจอง : 

• ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 30 วนั ไดเ้งนิคนืท ัง้หมด 

• ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 29-15 วนั ไดเ้งนิคนื 70 เปอรเ์ซ็นของคำ่ทวัรท์ ัง้หมด 

• ยกเลกิหลงั 14 วนั ไมไ่ดค้ำ่ทวัรค์นื  

• กรุ๊ปทีเ่ดนิทำงช่วงวนัหยุดหรอืเทศกำลทีต่อ้งกำรนัตมีดัจ ำกบัสำยกำรบนิ หรอืกรุ๊ปทีม่กีำรกำรนัตคีำ่มดัจ ำ

ทีพ่กัโดยตรง หรอืโดยกำรผำ่นตวัแทนในประเทศหรอืตำ่งประเทศและไมอ่ำจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิ 
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พเิศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธิ ์ไม่มกีำรคนืเงนิทุกกรณี ท ัง้มดัจ ำ หรอื

คำ่ทวัรท์ ัง้หมด เนือ่งจำกคำ่ต ัว๋เป็นกำรเหมำจำ่ยในเทีย่วบนิน ัน้ๆ 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ เรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ : 

ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ท่าน
จะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายสว่นต่างทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสาย
การบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และได ้

ด าเนนิการออกต๋ัวเครื่องบนิไปแลว้ (กรณีต๋ัว REFUND ได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการ
บนิเท่านัน้  

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ เรือ่งโรงแรมทีพ่กั :  

• เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) 
และหอ้งคู่ (Twin / Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไม่ตดิกัน 

• กรณีมงีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มาก และหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ 
ขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเรือ่งสมัภำระ และคำ่พนกังำนยกกระเป๋ำ (Porter) : 

• ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 30 กโิลกรัม และการเรยีก
ค่าระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิที่ท่านไม่อาจปฏเิสธได ้(ท่านตอ้งช าระในส่วนที่โดนเรียกเก็บ
เพิม่) 

• ส าหรับกระเป๋าสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม และมคีวาม
กวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 
เซนตเิมตร (18 นิว้)  

• กรณีที่ตอ้งมีบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้น้ีขึ้นอยู่กับขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับภาระส่วนของค่าใชจ้่ายที่

สัมภาระน ้าหนักเกนิ (ท่านตอ้งช าระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

• ทางบรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสารทุกกรณี 

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

1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรม ที่พัก 

การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบัตเิหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาต

ภัย อัคคภีัย หรอืไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึง่เป็นเหตุการณ์ทีน่อกเหนือการควบคุมจากทางบรษัิททัวร์ฯ) 
โดยทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของลูกคา้เป็นส าคัญ 

2. หากท่านยกเลกิทัวร์ เน่ืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบนิ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิ

วาตภัย อัคคีภัย ทัง้ๆ ที่สายการบนิ หรือในส่วนของการบริการทางประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ยังคง
ใหบ้รกิารอยู่เป็นปกต ิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืค่าทัวรท์ัง้หมด หรอืบางสว่นใหกั้บท่าน 

3. หากในวันเดนิทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการไม่คนืค่าใชจ้่าย เน่ืองจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถูกเก็บค่าใชจ้่ายไปล่วงหนา้แลว้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืค่าทัวรท์ัง้หมด หรอืบางสว่นใหกั้บท่าน ในกรณีดังน้ี 

• กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เน่ืองจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ 
เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยีดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีท่างกองตรวจคน
เขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 

• กรณีทีส่ถานทูตงดออกวซีา่ อันสบืเน่ืองมาจากตัวผูโ้ดยสารเอง 

• กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหกั้บชาวต่างชาต ิหรือ คนต่างดา้วที่

พ านักอยู่ในประเทศไทย 

จำกมำตรกำรยกเวน้วซี่ำเขำ้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ ำนกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15วนั 

ไมว่ำ่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่กำรทอ่งเทีย่ว เยีย่มญำต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสำรในข ัน้ตอนกำรตรวจเขำ้เมอืง 

เพือ่ยนืยนักำรมคุีณสมบตักิำรเขำ้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้



 

ทวัร์ญี่ปุ่ น TOKYO FUJI OSAKA PREMIUM SAKURA 6D4N (TG) 

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายที่อาจเกดิขึน้ในระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่ นได ้(เช่น เงนิสด 

บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คุณสมบตักิำรเขำ้ประเทศญีปุ่่ น (ส ำหรบักรณีกำรเขำ้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมำตรกำรยกเวน้วซี่ำ) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีข่ัดต่อกฎหมายและเขา้ข่ายคุณสมบัตกิารพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถูกสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ

ไม่เขา้ข่ายคุณสมบัตทิีจ่ะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
 

หมำยเหตุ : กรุณำอ่ำนศกึษำรำยละเอยีดท ัง้หมดก่อนท ำกำรจอง เพือ่ควำมถูกตอ้งและควำมเขำ้ใจ

ตรงกนัระหวำ่งทำ่นลูกคำ้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นกำรเดนิทำงหรอืปรบัรำคำคำ่บรกิำรขึน้ในกรณีทีม่ผูีร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทำ่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุด
งาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

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

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั ้งหนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหกั้บกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่/ ปลอด
บุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ขึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ
ไม่สามารถรับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณำแจง้บรษิทัฯ อยำ่งนอ้ย 7 วนักอ่นกำร
เดนิทำง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้่วงหนา้ได ้ 

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

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู ้
เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง 
เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

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

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลา
ในการท่องเที่ยวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานที่นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา 
ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท่้องเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดื่มท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเริม่ในวันที่ 2 ของการเดนิทาง ถงึวันที่ 6 ของการเดนิทาง รวมจ ำนวน 5 
ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนัน้ๆ มอิาจ
เพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวัน
เดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 



 

ทวัร์ญี่ปุ่ น TOKYO FUJI OSAKA PREMIUM SAKURA 6D4N (TG) 

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

 

รายการทัวร.์................................................................................. วันเดนิทาง........................................ 

ชือ่ผูต้ดิต่อ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

จ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ่................ท่าน / เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี..............ท่าน) 

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

 
รำยชือ่ผูเ้ดนิทำง (กรุณำกรอกชือ่ไทยและองักฤษอยำ่งถูกตอ้งตำมหนงัสอืเดนิทำง เรยีงตำมหอ้งพกั) 

 

หมำยเหตุ กรุณาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่่านตอ้งการ อาทเิชน่ 

อำหำร   ไม่ทานเน้ือวัว  ไม่ทานเน้ือหมู  ไม่ทานสัตวปี์ก  ทานมังสาวริัต 

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

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

 
 

ขำ้พเจำ้รบัทรำบเงือ่นไขในรำยกำรทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

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

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

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

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


