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ซุปตาร ์ชมพพูริง้ 
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โดยสายการบนิแอรเ์อซยีเอ็กซ ์(XJ) 

ไฮไลท!์! ชมซากุระ รอบคคูลอง แหง่เมอืงโอฮาจมินั  

พเิศษ!! ชมซากุระ รอบปราสาทโอซากา้ 

เยอืนหมูบ่า้นมรดกโลก ชริาคาวาโกะ  

สมัผสัเมอืงเกา่ลติเติล้เกยีวโต ณ เมอืงทาคายามา่ 

เทีย่วเมอืงเกยีวโต พรอ้มกบัเรยีนรูว้ฒันธรรมการชงชา แบบญีปุ่่ น  

ชมปราสาททองคนิคะคุจ ิสกัการะสิง่ศกัดิส์ทิธ ิ ์ณ วดัเฮอนั 

ป่าไผ ่อาราชยิามา่ พรอ้มชมซากุระ รมิแมน่ า้ ณ สะพานโทเก็ตสเึคยีว  

ชอ้ปป้ิงจุใจ ซาคาเอะ เอ็กซโ์ปซติี ้ พรอ้มฟรเีดยห์นึง่วนัเต็ม ส าหรบัสายชอ้ปป้ิง  

หรอื สายสวนสนุก ทีม่เีวลาท ัง้วนั ณ Universal Studio Japan 

FREE WIFI ON BUS มนี า้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

+สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ัง้+ 
** ปล. ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,500 บาท/ทรปิ** 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว อุณหภูม ิ  

16-21 มนีาคม 2563 24,888.- 8,900.- 10°C - 18°C  

17-22 มนีาคม 2563 24,888.- 8,900.- 10°C - 18°C  

18-23 มนีาคม 2563 24,888.- 8,900.- 10°C - 18°C  

19-24 มนีาคม 2563 26,888.- 8,900.- 10°C - 18°C  

21-26 มนีาคม 2563 26,888.- 8,900.- 10°C - 18°C  

22-27 มนีาคม 2563 26,888.- 8,900.- 13°C - 20°C  

23-28 มนีาคม 2563 26,888.- 8,900.- 13°C - 20°C  

24-29 มนีาคม 2563 26,888.- 8,900.- 13°C - 20°C  

29 มนีาคม-03 เมษายน 2563 26,888.- 8,900.- 14°C - 22°C  

30 มนีาคม-04 เมษายน 2563 26,888.- 8,900.- 14°C - 22°C  

04-09 เมษายน 2563 29,888.- 8,900.- 14°C - 22°C  

05-10 เมษายน 2563 29,888.- 8,900.- 14°C - 22°C  

06-11 เมษายน 2563 28,888.- 8,900.- 14°C - 22°C  

07-12 เมษายน 2563 28,888.- 8,900.- 14°C - 22°C  

11-16 เมษายน 2563 (วนัสงกรานต)์ 38,888.- 8,900.- 15°C - 23°C  

12-17 เมษายน 2563 (วนัสงกรานต)์ 38,888.- 8,900.- 15°C - 23°C  

13-18 เมษายน 2563 (วนัสงกรานต)์ 38,888.- 8,900.- 15°C - 23°C  



 
 

 
 

ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / เด็กอายุต า่กวา่ 2 ปี (Infant) ราคา 7,900 บาท/ทา่น 
วนัแรก      กรุงเทพ   สนามบนิดอนเมอืง  

22.30 น. พรอ้มกันที ่สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร ์สาย

การบนิ AIR ASIA X เจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการ

เช็คอนิ 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ั่ง จัดทีน่ั่งแบบ 3-3-3  

(น ้าหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากตอ้งการซือ้น ้าหนักเพิม่ ตอ้งเสยีค่าใชจ้่าย) 

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

วนัทีส่อง   สนามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่น – ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก) - เมอืงโอมฮิาจมินั - เมอืงนาโก

ยา่ - ชอ้ปป้ิงซาคาเอะ 

01.15 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงคันไซ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ612 

08.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่น น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

เรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทีญ่ ีปุ่่น เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความ

สะดวกในการนัดหมายเวลา) ***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก 

เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั  

จากนั้นเดินทางสู่เมอืงโอซากา้ (Osaka) เป็นเมืองที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 และมี

ประชากรมากเป็นอันดับ 3 ของประเทศญีปุ่่ น และยังเป็นเมอืงทีใ่หญ่ที่สดุในสามนครเคฮันชงิ ตัง้อยู่



 
 

 
 

ในภูมภิาคคันไซบนเกาะฮนช ูเป็นหนึ่งในไม่กีเ่มอืงที่มสีถานะเป็นนครโดยขอ้บัญญัตริัฐบาลญี่ปุ่ น น า

ท่านสู ่ปราสาทโอซากา้ (Osaka Castle) (ดา้นนอก) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 นาที) เป็น

หนึง่ในแลนดม์ารค์ส าคัญของเมอืงโอซากา้ หอคอยปราสาทจะมอียู่ดว้ยกันทัง้หมด 8 ชัน้ ตัวปราสาท

ถูกลอ้มรอบดว้ยก าแพงหนิคอนกรตี, คูน ้า และสวนนชิโินมารุซ ึง่อยู่ทางป้อมตะวักตก ความงดงามของ

ปราสาท ถอืว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงโอซากา้ ทีนั่กท่องเทีย่วทั่วโลกต่างใหค้วามสนใจทีจ่ะมาเยอืน

และชมตลอดทัง้ปี 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1)  

 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงโอมฮิาจมินั (Ohachiman) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) ตัง้อยู่
ทางทศิตะวันออกเฉียงใตข้องทะเลสาบบวิะ เป็นที่รูจ้ักในฐานะเมืองแห่งสายน ้าที่เป่ียมไปดว้ยมรดก

ทางประวัตศิาสตร ์นอกจากน้ียังเป็นทีรู่จ้ักในฐานะเมอืงแห่งการคา้ทีเ่จรญิรุ่งเรอืงเมือ่กว่า 500 ปีทีแ่ลว้ 
ซึง่ในปัจจุบันยังคงมมีรดกทางประวัตศิาสตร์หลงเหลือใหไ้ดเ้ห็นกันอยู่ มีรา้นคา้และอาคารเก็บของ
เก่าแก่ตัง้อยู่เรียงรายตาม คลองฮาจมินัโบร ิ(Hachiman Bori) ซึง่กจิกรรมที่นักท่องเที่ยวนิยม

ที่สุด ส าหรับการมาเยือนทีแ่ห่งน้ี คือการล่องเรือชมเมอืงรอบคูเมอืง น่ันเอง (ราคาท่านละ 1000-
2000 เยน ต่อท่าน ขึน้อยู่กบัระยะทางและประเภทของเรอื) นอกจากน้ียังเป็นสถานที่ถ่ายท า
ภาพยนตเ์รื่อง Rurouni Kenshin ภาพยนตท์ี่ดัดแปลงจากการ์ตูนมังงะโดย Nobuhiro Watsuki อีก
ดว้ย น าท่านสู่ เมอืงนาโกยา่ (Nagoya) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.50 ชั่วโมง) เป็นตัวเมืองของ

จงัหวดัไอจ ิ(Aichi) มีประชากรอาศัยอยู่มากกว่า 2 ลา้นคน เป็นเมืองศูนย์รวมการคา้และการ
คมนาคมทีส่ าคัญแห่งหนึง่ของญีปุ่่ น หลังจากเช็คอนิเรียบรอ้ยแลว้ จากนั้นอสิระใหท้่านชอ้ปป้ิง ยา่น
ซาคาเอะ (Sakae Shopping) เป็นย่านธุรกจิการคา้ มีหา้งสรรพสนิคา้มัตสซึาคายะ หรือ เมอืงใต้

ดนิ (central park) ที่เต็มไปดว้ยรา้นต่างๆ เช่น รา้นเสือ้ผา้แฟชั่น, รา้นของใชก้ระจุกกระจกิ, รา้น
ซาลอนความงาม เป็นตน้ ทีน่ี่กนิบรเิวณตัง้แต่สถานีซาคาเอะไปจนถงึสถานีฮซิายะโอโดร ิไดเ้วลาอัน
สมควรน าท่านเขา้สูท่ีพ่ัก 

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  TOYOKO INN NAGOYA MINAMI EKIMAE  หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

***หมายเหตุ  การผลบิานของซากุระในแต่ละปีน ัน้ ท ัง้นี้ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศในแต่ละปี และเนือ่งจาก

ปัญหาภาวะโลกรอ้น ท าใหอุ้ณหภูมโิลกสูงขึน้เรือ่ยๆ ส่งผลใหก้ารพยากรณ์การผลบิานของ

ซากุระ อาจคลาดเคลือ่นไป >> ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ ไม่การนัตี ว่าในแต่ละช่วงการ

เดนิทางทีลู่กคา้มาเยอืน ท่านจะไดส้มัผสักบัความงามซากุระบานหรอืไม่ อย่างไรก็ตามคุณ

ลูกคา้จะไดอ้ิม่เอมกบับรรยากาศและเพลดิเพลนิกบัเสนห่ข์องสถานทีท่อ่งเทีย่วในทีน่ ัน้ๆ  



 
 

 
 

วนัทีส่าม เมอืงนาโกย่า – เมอืงทาคายาม่า – ซนัมาชซูิจ ิ- อาคารทาคายาม่า (ดา้นนอก) – หมู่บา้น

มรดกโลกชริาคาวาโกะ  – เมอืงนาโกยา่ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2)  

เดนิทางสู ่ทาคายามา่ (Takayama) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมอืงเกา่แกอ่ยู่ในหุบเขา

ลอ้มรอบดว้ยเทือกเขาเจแปนแอลป์  เยือน ซนัมาชซูิจ ิ(Sanmashi Suji) หมู่บา้นอนุรักษ์ ที่ถูก

ขนานนามไวว่้าเป็น ลติเติล้เกยีวโต หรอื เกยีวโตนอ้ย เป็นเมืองเก่าแก่ที่ยังคงอนุรักษ์ไวซ้ ึง่อารย

ธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีในอดีตของชาวญี่ปุ่ นไดอ้ย่างสมบูรณ์ บา้นเรือนสรา้งขึน้ดว้ยไมแ้บบ

โบราณ บรรยากาศเก่าแก่ อายุเป็นรอ้ยๆปี มี วัด ศาลเจา้ สะพาน ตลาดเชา้ที่คกึคักเต็มไปดว้ยผูค้น 

ตัวเมอืงสวยสะอาด ทันสมัย และมสีภาพธรรมชาตอัินอุดมสมบูรณ์ น าท่านเดนิเล่น ชม อาคารทาคา

ยาม่าจนิยะ (Takayama Jinya) (ชมดา้นนอก ไม่รวมค่าเขา้ จ่ายเพิม่ประมาณ 430 เยน/

ทา่น) ในอดตีท าหนา้ทีเ่ป็นส านักงานรัฐบาลทอ้งถิน่ประจ าภูมภิาคฮดิะ ในสมัยการปกครองของโชกุน

โทคุงาวะในปี 1692 จนกระทั่งปี 1969 จนถงึปัจจุบันเปิดเป็นพพิธิภัณฑใ์หป้ระชาชนเขา้ชมหอ้งเสีอ่

ทาทามทิีไ่ดร้ับการบ ารุงรักษาเป็นอย่างดี ปัจจุบันใชเ้ป็นทีจ่ัดแสดงขา้วของและเอกสารทางการของ

ขนุนางศักดนิา แผนทีภู่มภิาคฮดิะ และประวัตศิาสตรแ์ผนเมอืง เป็นตน้ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

ท่านสู่ หมู่บา้นชริาคาวาโกะ (Shirakawago) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.25 ชั่วโมง) เมืองที่

เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่ น เป็นหมู่บา้นชาวนาที่มรีูปร่างแปลกตาตดิอันดับ The 

most beautiful village in Japan และเป็นเมืองมรดกโลกที่มีชือ่เสยีงแห่งหนึ่ง HILIGHT!!! 

หมู่บา้นแบบกัชโชสคุึร ิเป็นบา้นชาวนาโบราณทีม่อีายุมากกว่า 250 ปี ค าว่า กชัโช มีความหมายว่า 

พนมมอื ซึง่เป็นการบ่งบอกถงึลักษณะ รูปแบบของบา้นทีม่หีลังคามุงดว้ยฟางขา้วทีท่ ามุมชันถงึ 60 

องศา คลา้ยสองมือที่ประนมเขา้หากัน ตัวบา้นมีความยาวประมาณ 18 เมตร กวา้ง 10 เมตร ทัง้หลัง

ถูกสรา้งขึน้โดยไม่ใชต้ะปู ต่อมาในปี 1995 องคก์ารยูเนสโกขึน้ทะเบยีนใหช้ริาคาวาโกะเป็นมรดกโลก 

เดนิทางกลับ เมอืงนาโกยา่ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.45 ชั่วโมง) 

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

พกัที ่  TOYOKO INN NAGOYA MINAMI EKIMAE  เทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 



 
 

 
 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงนาโกยา่ - เมอืงเกยีวโต – วดัคโิยะมซุิ – ศาลเจา้เฮอนั - สมัผสัประสบการณ์ ชงชาแบบ

ญีปุ่่น - วดัคนิคะคุจ ิ– เมอืงโอซากา้ - เอ็กซโ์ปซติี ้ 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4)  

 จากนั้นเดินทางสู่ เมืองเกียวโต อดีตเมืองหลวงเก่าของประเทศญี่ปุ่ น เมืองที่เต็มไปดว้ย

ประวัตศิาสตร์ วัฒนธรรมยุคสมัยเอโดะ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เดนิทางสู ่วดัคโิยะมซุิ 

(Kiyomizu Dera) หรอื วัดน ้าใส เป็นวัดทีดั่งทีส่ดุในญีปุ่่ น เน่ืองจากการทีวั่ดมสีถาปัตยกรรมโบราณ

ที่งดงามชวนตะลึงจนยูเนสโกไดบ้ันทึกใหวั้ดแห่งน้ีขึ้นเป็นมรดกโลก (UNESCO world heritage 

sites) วัดแห่งน้ีนัน้ไดถู้กสรา้งขึน้ปี ค.ศ. 780 แลว้ไดม้นี ้าทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาตจิากน ้าตกโอโตวะ 

(Otowa Waterfall) ไหลผ่านตัววัด ไฮไลท์!!! อาคารไมข้นาดใหญ่ ที่สรา้งโดยไม่มีการใชต้ะปูใดๆ

ทัง้สิน้ ถือว่าเป็นภูมปัิญญาของคนโบราณ เสาของอาคารมีความสูงถงึ 13 เมตรจากพื้นดนิ และโถง

อาคารถูกสรา้งใหย้ืน่ออกไปภายนอกท าใหบ้รเิวณน้ีเป็นจุดชมววิทีส่วยงาม มองเห็นเมืองเกยีวโตใน

ฤดูต่างๆ และเป็นจุดชมซากรุะและชมใบไมแ้ดงทีข่ึน้ชือ่ของเกยีวโตอกีดว้ย 

เทีย่ง         รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) บรกิารทา่นดว้ยเมนู ชาบูแสนอรอ่ย 

น าท่านสู ่ศาลเจา้เฮอนั (Heian Shrine) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 นาท)ี ศาลเจา้แห่งน้ีนั้นถูก

สรา้งขึน้เพื่อใหร้ะลกึถงึจักรพรรดคิามมุและจักรพรรดิโ์คเมอิ ผูท้ี่มีความส าคัญต่อเมืองเกยีวโตอย่าง

มาก เน่ืองจากเป็นจักรพรรดอิงคแ์รกและองคส์ดุทา้ยของเกยีวโต โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมในยุคเฮ

อัน โดยเฉพาะเสาและประคูโทรอิยิักษ์สแีดงทีตั่ง้อยู่ดา้นหนา้ของวัด มสีแีดงสดใสมองเห็นมาแต่ไกล

จากนัน้สัมผัสวัฒนธรรมดัง้เดมิของชาวญีปุ่่ น น่ันก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่น (Sado) โดยการชง

ชาตามแบบญี่ปุ่ นนั้น มีขัน้ตอนมากมาย เริม่ตัง้แต่การชงชา การรับชา และการดื่มชา ทุกขัน้ตอนนั้น

ลว้นมพีธิ ีรายละเอยีดทีบ่รรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก พธิชีงชาน้ี ไม่ใชแ่ค่รับชมอย่างเดยีว ยังเปิด

โอกาสใหท้่านไดม้สี่วนร่วมในพธิกีารชงชาน้ีอีกดว้ย เดนิทางสู ่เมอืงนาโกยา่ เป็นเมืองที่ใหญ่ทีส่ดุ

ในภาคชบูุ และมปีระชากรมากเป็นอันดับ 4 ของประเทศญีปุ่่ น ตัง้อยู่บนชายฝ่ังมหาสมุทรแปซฟิิกบน

เกาะฮนชู เป็นเมืองเอกของจังหวัดไอจแิละเป็นหนึ่งในเมืองท่าหลักของญี่ปุ่ น ปัจจุบันจัดเป็นเมือง

เศรษฐกจิส าคัญ เป็นเมอืงอุตสาหกรรม โดยมฐีานการผลติรถยนต,์ ยานอวกาศ, เครือ่งจักร, เซรามกิ 

ฯลฯ  นอกจากน้ียังมแีหล่งท่องเทีย่วทีม่เีสน่ห์ดงึดูดใจใหท้่านมาเทีย่วชมอย่างต่อเน่ืองตลอดทัง้ปีน า

ท่านสู่ วดัคนิคะคุจ ิ(Kinkakuji) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เดิมสรา้งขึ้นเพื่อใชเ้ป็น

บา้นพักของท่านโชกุนอาชกิากา้ โยชมิสิุและท่านมีความตัง้ใจยกบา้นพักแห่งน้ีใหเ้ป็นวัดนิกายเซน

ภายหลังจากที่ท่านเสยีชวีติ คนไทยนิยมเรียกกันว่า วดัทอง เน่ืองจากที่วัดน้ีจะมีอาคารหลักเป็นสี

ทองเกอืบทัง้หลังตัง้โดดเด่นอยู่กลางน ้า ท าใหเ้กดิเป็นเงาสะทอ้นกับพืน้น ้าเบือ้งหนา้ จนเกดิเป็นภาพ

ทีส่วยงามเป็นอกีสัญลักษณ์หนึง่ของเมอืงเกยีวโต จากนัน้ น าท่านชอ้ปป้ิง ณ เอ็กซ์โปซิตี ้(Expo 



 
 

 
 

City) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.10 ชั่วโมง) ที่เที่ยวแห่งใหม่ในโอซากา้ ศูนย์รวมความบันเทงิที่

ยิง่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่ น เอ็กซโ์ปซติี้เป็นส่วนหนึ่งของสวนสาธารณะที่สรา้งขึ้นเพื่อ

ระลกึถงึงานเวลิดเ์อ็กซโ์ป ที่จัดขึน้เมื่อปี 1970 ตัง้อยู่ในเมืองซอุติะ จังหวัดโอซากา้ มีเน้ือที่ทัง้หมด

ราว ๆ 172,000 ตารางเมตร ภายในพืน้ทีแ่ห่งน้ีมแีหล่งความบันเทงิมากมาย ภายใตค้อนเซ็ปต ์fusing 

the enjoyment of playing, learning, and discovering อสิระใหท้่านเพลดิเพลนิกับกจิกรรมต่างๆ 

ทัง้ชอ้ปป้ิง กนิขา้ว หรอืแมแ้ต่ถ่ายรูปไดต้ามอัธยาศัย 

เอ็กซโ์ปซติี ้ไดแ้บง่ออกเป็น 8 โซนใหญ ่ๆ ดว้ยกนั ดงันี ้

1. NIFREL พิพิธภัณฑ์สัตว์น ้า จัดแสดงสัตว์ต่าง ๆ ในรูปแบบการน าเสนองานศิลปะ และยังให ้

นักท่องเทีย่วไดส้ัมผัสกับสัตวอ์ย่างใกลช้ดิ 

2. Osaka English Village ชุมชนส าหรับคนรักภาษาอังกฤษ เปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้รียนรู ้

ภาษาอังกฤษในรูปแบบทีไ่ม่ซ ้าใคร ท่ามกลางบรรยากาศของเมอืงต่าง ๆ จากทั่วทัง้อเมรกิา 

3. Pokemon Expo gym สวนสนุกของโปเกมอนแห่งแรกในญี่ปุ่ น ที่จะท าใหคุ้ณหลงใหลและ

ผจญภัยไปกับการตู์นตัวโปรด 

4. Orbi สถานทีแ่ห่งการเรยีนรูธ้รรมชาต ิ

5. ANIPO สวนสนุกที่เครื่องเล่นหลายอย่างถูกออกแบบใหเ้ด็กๆสามารถเล่นพรอ้มกับพ่อแม่ได ้ท าให ้

เด็กๆไม่กลัวและสนุกสนานร่วมกันไดทั้ง้ครอบครัว   

6. Cinemas Osaka Expocity โรงภาพยนตรข์นาดใหญ่ทีส่ดุในภูมภิาคคันไซ  

7. Entertainment Field สวนสนุกรูปแบบใหม่ภายใตแ้นวคดิของการต์ูนดัง Shaun the Sheep เด็กๆ

จะไดส้นุกสนานในแบบฟารม์เลี้ยงแกะในทุ่งกวา้ง ทัง้วิง่เล่นกับตัวการ์ตูนแกะ Shaun และหอ้ยโหน

ชงิชา้เถาวัลยแ์บบทารซ์าน  

8. LaLaport EXPO CITY ศูนย์การคา้ที่รวมสนิคา้ทุกอย่างทุกประเภททัง้ของญี่ปุ่ นและจาก

นานาชาตทิั่วโลก ไม่เพียงแต่แบรนดเ์นมชือ่ดังราคาหรู แต่ยังมีทัง้รา้น 100 เยนอย่าง Daiso, 

รา้น 3coin ทีส่นิคา้ทุกอย่างราคา 300 เยน จากนัน้น าท่านเขา้สูโ่รงแรม 

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  UNIVERSAL HOTEL REBORN OSAKA หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีห่า้   อสิระเต็มวนั ชอ้ปป้ิง หรอื ทอ่งเทีย่วตามสถานทีต่า่งๆ หรอืซือ้ต ัว๋ USJ ตา่งหาก ตามอธัยาศยั 

  เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

 หลงัอาหารใหท้่านอสิระท่องเทีย่วตามสถานทีต่่างๆ ภายในเมอืงโอซากา้ โดยมไีกดใ์ห้

ค าแนะน าการเดนิทาง (ไมม่รีถบสับรกิาร) 

แนะน าสถานทีท่อ่งเทีย่วเมอืงโอซากา้และเมอืงรอบๆ  



 
 

 
 

• ยูนเิวอรซ์ลั สตูดโิอส ์เจแปน (Universal Studios Japan, USJ) เปิดเมื่อเดือนมนีาคม 

ปี 2001 เป็นสวนสนุกแห่งแรกของยูนเิวอรแ์ซล สตูดโิอ ที่เปิดในเอเชยี ภายในมที ัง้หมด 8 

โ ซ น :  Hollywood, New York, San Francisco, Jurassic Park, Lagoon, 

Waterworld, Amity Village และ  Universal Wonderland ผู ้เ ข ้า ช ม ส าม า รถ

เพลิดเพลินไปกับเครื่องเล่นต่างๆ ตั ้งแต่เครื่องเล่นส าหรับเด็กๆไปจนถึงรถไฟเหาะที่

หวาดเสียวสุดๆ นอกจากน้ียังมีหนัง 3 มิติ อย่างเช่น Spiderman, Back to the Future, 

Terminator 2, Jurassic Park และเรื่องใหม่ล่าสดุอย่าง Harry Potter ภายนอกสวนสนุกนัน้ 

จะมี Universal City walk Osaka ซึง่เป็นหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ ที่มีโรงแรม รา้นคา้ รา้น

อาคารจ านวนมาก รวมทัง้รา้นทีข่ายสนิคา้ของยูนเิวอรแ์ซล สตูดโิอ และของทีร่ะลกึของเมือง

โอซากา้ และใกล ้ๆ กันก็ยังมพีพิธิภัณฑท์าโกะยาก ิมรีา้นทาโกะยากชิือ่ดังของโอซากา้มาเปิด

ใหไ้ดล้ิม้ลองรสชาตดัิง้เดมิ ของกนิขึน้ชือ่ของโอซากา้ ทีไ่ดร้ับการโหวตจากชาวเมอืงว่าเป็น

สดุยอดรา้นทาโกะยาก ิรวมกันมาเปิดอยู่ทีแ่ลว้ พพิธิภัณฑน้ี์ตัง้อยู่ทีช่ัน้ 4 ของหา้งแห่งน้ี  

• วดัชเิทนโนจ ิ(Shitennoji) หนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่ น เชือ่กันว่าเป็นวัดพุทธแห่ง

แรกขอประเทศญีปุ่่ น 

• พพิธิภณัฑส์ตัวท์ะเลโอซากา้ (Osaka Aquarium) หรือที่เรียกว่า ไคยูคงั Kaiyukan 

ตัง้อยู่ที ่Tempozan Harbor Village บรเิวณอ่าวโอซากา้ พพิธิภัณฑส์ัตวน์ ้าทีด่ทีีส่ดุของญีปุ่่ น 

มสีัตวน์ ้าหลากหลายชนดิทีอ่าศัยอยู่ในมหาสมุทรแปซฟิิก 

• ศาลเจา้นมับะยาซากะ (Namba Yasaka Shrine) ศาลเจา้ที่มี หัวของสงิโตขนาดใหญ่

ที่มีความสูงราว 12 เมตร สงิโตทีดู่มพีลังและน่าเกรงขามมดีวงตาเป็นแสงไฟ และมีจมูกเป็น

ล าโพง ชว่งปีใหม่และเทศกาลฤดูรอ้นทีจ่ัดขึน้ในเดอืนกรกฎาคมจะจัดแสดงเตน้ร าบรเิวณปาก

สงิโตดว้ย เชือ่กันว่าปากสงิโตทีม่ขีนาดใหญ่จะชว่ยเรยีกโชคลาภและโชคในการแขง่ขัน จงึมี

คนจ านวนมากเดนิทางเพือ่มาสักการะบูชา 

• หอคอยซือเท็นคาคุ (Tsutenkaku Tower) ขนานนามว่าเป็นหอไอเฟลแห่งโอซากา้ 

ย่านรา้นคา้ที่อยู่โดยรอบของหอคอยน้ีเรียกว่า ชนิเซไก (Shinsekai) ไดร้ับมีรา้นอาหาร

ราคากันเองอยู่จ านวนมาก และยังเป็นแหล่งรวมของรา้นคุชคัิตส ึ(อาหารเสยีบไมท้อด) เมนู

ขึน้ชือ่ประจ าโอซากา้อกีดว้ย 

 แนะน าแหลง่ชอ้ปป้ิง 

• ตลาดคุโรมง (Kuromon Market) มีอาหารทอ้งถิ่นของโอซากา้และยังมีของกิน

หลากหลายจ าหน่ายไม่ว่าจะเป็นผักผลไมส้ดและอาหารทะเลต่างๆ 

• โดทงโบร ิหรอืดงโทโบร ิ(Dotonbori) หนึ่งในสถานบันเทงิยามค ่าคืนที่โด่งดังของโอ

ซากา้ เป็นแหล่งรวมรา้นอาหารมากมายทีเ่ปิดใหบ้รกิาร 24 ชั่วโมง 

• อะเมะรคิามูระ (Amerikamura) เป็นแหล่งแฮงคเ์อา้ของวัยรุ่นโอซากา้ คลา้ยกับย่านฮารา

จูกุของโตเกยีว ย่านน้ีก็จะไดพ้บกับแฟชั่นการแต่งตัวของวัยรุ่น และวัฒนธรรมของชาวญีปุ่่ น 

มบีรรยากาศครึก้ครื้น ระหว่างทางมรีา้นกาแฟ เสือ้ผา้ และรา้นขายของต่างๆมากมาย เป็นอีก

ย่านหนึง่ทีน่่ามาเดนิเล่น 

• ชอ้ปป้ิงย่าน ชนิไซบาช ิShinsaibashi บรเิวณแหล่งชอ้ปป้ิงแห่งน้ีมคีวามยาวประมาณ 600 

เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลีก รา้นแฟรนไชส ์รา้นเครื่องส าอางค ์รา้นรองเทา้ กระเป๋านาฬกิา 

รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเสือ้ผา้สตรีทแบรนดท์ัง้ญี่ปุ่ นและต่างประเทศ เช่น Zara 

H&M Beans ABC Mart เป็นตน้ เรยีกว่ามทีุกอย่างทีต่อ้งการรวมกันอยู่บรเิวณน้ี 

**อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัและค า่ตามอธัยาศยั** 
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วนัทีห่ก สนามบนิคนัไซ –  สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้แบบ Set box (7) 

 **เนื่องจากไฟลท์บินออกเดนิทางเช้ามาก ท าใหไ้ม่สามารถรบัประทานอาหารเช้า ณ 

หอ้งอาหารของโรงแรมไดท้นั ขออนุญาตจดัเตรยีมอาหารกลอ่งหรอืคนืเงนิสดค่าอาหารเชา้

ส าหรบัลูกคา้แทน 

09.50 น.   ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ613 

13.50 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

**สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

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

ส าหรบัลูกคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ  หกัคา่ต ัว๋ออก 7,000 บาท จากราคาทวัร ์

 
 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ รบกวนจองเป็นสายการบนิแอรเ์อเซยีเทา่น ัน้*  

** ท ัง้นีห้ากสายการบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเทีย่วบนิลา่ชา้ ทางบรษิทัจะรบัผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายเฉพาะ
สายการบนิภายในประเทศทีเ่ป็นสายการบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังานขาย

ลว่งหนา้กอ่นท าการซือ้ต ัว๋ภายในประเทศทุกคร ัง้  เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ :  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่น ตาม

กฎหมายของประเทศญีปุ่่น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบั



 
 

 
 

จะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 

✓ ค่าตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบุ รวมถงึค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีน ้ามัน  

✓ ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  

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

✓ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ    

✓ ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ   

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

✓ ภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× 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 

× คา่ทปิมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
 

เดนิทางขึน้ต ่า 34 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได ้หากผูเ้ดินทางทุกท่านยนิดีที่จะช าระ

ค่าบรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ล่วงหนา้  
 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 15,000 บาท ภายหลังจากทีท่่านสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทาง

ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

• หากไม่ช าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่ออยู่ 

• หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษัิทฯถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 

• เมือ่ท่านช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆที่ได ้

ระบุไวทั้ง้หมดนี้แลว้ 

• หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางอเีมล ์

• สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนั

วา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอื

เดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความ

ผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 



 
 

 
 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลือ ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดือนขึน้ไป และเหลือหนา้กระดาษ

อย่างต ่า 2 หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั ไดเ้งนิคนืท ัง้หมด 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29-15 วนั ไดเ้งนิคนื 70 เปอรเ์ซ็นของคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

• ยกเลกิหลงั 14 วนั ไมไ่ดค้า่ทวัรค์นื  

• กรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิ หรอืกรุ๊ปทีม่กีารการนัตคีา่มดัจ า

ทีพ่กัโดยตรง หรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิ 

พเิศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธิ ์ไม่มกีารคนืเงนิทุกกรณี ท ัง้มดัจ า 

หรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด เนือ่งจากคา่ต ัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนิน ัน้ๆ 

หมายเหตุ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่

ระบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึ เมื่อท่านออกเดนิทาง

ไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจ

เรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 
วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้
เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคุีณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

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)้ 

คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซี่า) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีข่ัดต่อกฎหมายและเขา้ข่ายคุณสมบัตกิารพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถูกสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ
ไม่เขา้ข่ายคุณสมบัตทิีจ่ะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจ

ตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผูีร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  

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 ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการ
เดนิทาง 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 3 ของการเดนิทาง รวมจ านวน 3 
ขวด 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 
 

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.............) 

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรุณากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถูกตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหตุ กรุณาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่่านตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไม่ทานเน้ือวัว  ไม่ทานเน้ือหมู  ไม่ทานสัตวปี์ก  ทานมังสาวริัต 

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

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

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

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

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

ล า ด ั
บ ชือ่-นามสกุล (ภาษาไทย) ชือ่-นามสกุล(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


