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NT146
ทวัรญ์ปีุ่ น โตเกยีว ฟจู ิโอซากา้ ลาเวนเดอร ์6 วัน 4 คนื (TG)
ทัวรญ์ปีุ่ น , 6 วัน 4 คนื ,

RECO MIKUNI HOTEL  , NAGOYA SAKAE TOKYU INN HOTEL  , Fujisan Resort Hotel  , URBAN HOTEL KYOTO
NIJO PREMIUM

ทัวรญ์ปีุ่ น โตเกยีว ฟจู ิโอซากา้ ลาเวนเดอร ์6 วัน 4 คนื (TG)

โตเกยีว - วดัอาซากุสะ - หอคอยโตเกยีวสกายทร ี- ชนิจุกุ - หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก - การแชน่้าํแรอ่อนเซ็น 
ภูเขาไฟฟจูชินั 5 - เทศกาลสมนุไพรและทุง่ดอกลาเวนเดอร ์- ทะเลสาบฮามานาโกะ - นาโกยา่ - ยา่นซาคาเอะ 

เกยีวโต - แตง่กายดว้ยชุดกโิมโน - ศาลเจา้เฮอนั - การเรยีนพธิชีงชาญปีุ่ น - วดัคนิคะคุจ ิ- วดัคโิยะมซุิ - ยา่นกอิน 
หบุเขามโินะน้าํตกมโินะ - นารา - วดัโทไดจ ิ- ยา่นชนิไซบาช ิ- ปราสาทโอซากา้ - เอ็กซโ์ปซติ ี- หา้งออิอน

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพ - สนามบนิสวุรรณภมูิ

19.00 น.
พรอ้มกันท ีสนามบนิสวุรรณภมู ิชนั 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอร ์C สายการบนิไทย มเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทคอยตอนรับทา่น

22.10 น.
ออกเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ ณ ประเทศญปีุ่ น โดย สายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG640 (บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครืองดมื บนเครือง)

วนัท ี2
สนามบนินารติะ - โตเกยีว - วดัอาซากุสะ - โตเกยีวสกายทร ี(ผา่นชม) - ชอ้ปปิงชนิจกูุ - หมูบ่า้นโอชโินะ ฮกัไก - Dinner
บุฟเฟตข์าปูยกัษ ์- ออนเช็นธรรมชาติ

06.20 น.
เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ ประเทศญปีุ่ น นําทา่นผา่นขันตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร เรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทญีปีุ่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2
ชวัโมง กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเพอืความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สําคญัมาก!! ประเทศญปีุ่ นไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก
เนอืสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั*** 

เดนิทางสู ่เมอืงโตเกยีว นําทา่นนมัสการเจา้แม่กวนอมิทองคํา ณ วดัอาซากุสะ ASAKUSA TEMPLE วัดทไีดช้อืวา่เป็นวัดทมีคีวามศักดสิทิธิ
และไดรั้บความเคารพนับถอืมากทสีดุแหง่หนงึในกรุงโตเกยีว ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แม่กวนอมิทองคําทศัีกดสิทิธ ิขนาด 5.5 เซนตเิมตร
ซงึมักจะมผีูค้นมากราบไหวข้อพรเพอืความเป็นสริมิงคลตลอดทังปี
ประกอบกับภายในวัดยังเป็นทตัีงของโคมไฟยักษ์ทมีขีนาดใหญ่ทสีดุในโลกดว้ยความสงู 4.5 เมตร ซงึแขวนหอ้ยอยู่ ณ
ประตทูางเขา้ทอียู่ดา้นหนา้สดุของวัด ทมีชีอืวา่ “ประตฟู้าคํารณ” และถนนจากประตเูขา้สูตั่ววหิารทปีระดษิฐานเจา้แม่กวนอมิทองคํา มชีอืวา่
ถนนนากามเิซะ ซงึเป็นทตัีงของรา้นคา้ขายของทรีะลกึพนืเมอืงตา่ง  ๆมากมาย อาท ิขนมนานาชนดิ ของเลน่ รองเทา้ พวงกญุแจทรีะลกึ ฯลฯ
ใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซอืเป็นของฝากของทรีะลกึอสิระ



และทา่นสามารถเดนิไปถ่ายรูปคูก่ับหอคอยทสีงูทสีดุในโลก แลนดม์ารก์แหง่ใหม่ของกรุงโตเกยีว ณ รมิแม่น ้าํสมุดิะ หอคอยโตเกยีวสกาย ทรี
TOKYO SKY TREE (ไมร่วมคา่ขนึหอคอย) หอสง่สญัญาณโทรคมนาคมทสีงูทสีดุในโลก
ทวิทัศนข์องหอคอยโตเกยีวสกายทรีทบีรรจเุทคโนโลยีแนวหนา้สดุสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวัดอาซะกซุา่ทเีต็มไปดว้ยกลนิอายแบบเมอืงเกา่ของเอะโดะ

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นสูย่่านชอ้ปปิง ชนิจกุุ SHINJUKU
ใหท้า่นอสิระและเพลดิเพลนิกับการชอ้ปปิงสนิคา้มากมายและเครืองใชไ้ฟฟ้ากลอ้งถ่ายรูปดจิติอลนาฬกิาเครืองเลน่เกมสห์รือสนิคา้ทจีะเอาใจคณุผูห้ญงิดว้ยกระเป๋ารองเทา้เสอืผา้แบรนดเ์นมเสอืผา้แฟชนัสําหรับวัยรุ่นเครืองสําอางยีหอ้ดังของญปีุ่ นไม่วา่จะเป็นKOSE,
KANEBO, SK II, SHISEDO และอนืๆอกีมากมาย 

จากนันเดนิทางสู ่หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก OSHINO HAKKAI
ในชว่งฤดใูบไมเ้ปลยีนสเีป็นจดุทอ่งเทยีวสําคัญอกีสถานทหีนงึโดยมวีวิภเูขาไฟฟจูสิขีาวตัดกับพนืหลังสฟ้ีาและใบไมเ้ปลยีนสสีเีหลอืงแดงสม้เป็นภาพทสีวยงามมากโอชโินะฮักไกเป็นหมู่บา้นเล็กๆประกอบดว้ยบอ่น ้าํ
8 บอ่ในโอชโินะตังอยู่ระหวา่งทะเลสาบคาวากจูโิกะกับทะเลสาบยามานาคาโกะบอ่น ้าํทัง 8
นีเป็นน ้าํจากหมิะทลีะลายในชว่งฤดรูอ้นทไีหลมาจากทางลาดใกล ้ๆ ภเูขาไฟฟจูผิา่นหนิลาวาทมีรีูพรุนอายุกวา่80
ปีทําใหน้ ้าํใสสะอาดเป็นพเิศษนอกจากนียังมรีา้นอาหารรา้นจําหน่ายของทรีะลกึและซุม้รอบๆบอ่ทขีายทังผักขนมหวานผักดองงานฝีมอืและผลติภัณฑท์อ้งถนิอนืๆอสิระใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับการถ่ายรูปและซอืของทรีะลกึตาม

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม เมนู บุฟเฟตข์าปูยกัษ์

ทพีกั
FUJI SAN RESORT HOTELหรือเทยีบเทา่ระดับเดยีวกัน

จากนันใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกับ การแช่น้าํแรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชอืวา่ถา้ไดแ้ชน่ ้าํแร่แลว้
จะทําใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขีนึ

วนัท ี3
ภเูขาไฟฟจูชินั 5 (ขนึอยูก่บัสภาพอากาศ) - ทุง่ดอกลาเวนเดอร ์- ทะเลสาบฮามานาโกะ - นาโกยา่ - ชอ้ปปิงซาคาเอะ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่ภเูขาไฟฟจู ิMt.Fuji 5th ทมีคีวามสงูเหนือจากระดับน ้าํทะเล 3,776 เมตร
ภเูขาทมีชีอืเสยีงเป็นทรีูจั้กไปทัวโลกในเรืองความสวยงามทธีรรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ย่างลงตัว และยังถอืวา่เป็นสญัลักษณ์หนงึของประเทศญปีุ่ น
ทังยังเป็นจดุมุ่งหมายของนักทอ่งเทยีวตา่งชาตทิมีาเยือนญปีุ่ นตลอดทกุฤดกูาล นําทา่นขนึสู ่ชนัท ี5 ของภเูขาไฟฟจู ิ(ขอสงวนสทิธไิม่ขนึ
ในกรณีทอีากาศไม่เออือํานวย หรือ ทางขนึปิด) ททีกุทา่นจะไดเ้ห็นถงึความสวยงามของตัวภเูขาและววิโดยรอบของภเูขาไฟฟจูิ
และสมัผัสกับความหนาวเย็น ใหท้กุทา่นไดถ้่ายภาพความประทับใจเก็บไว ้
และเลอืกซอืสนิคา้ของทรีะลกึซงึเป็นสญัลักษณ์รูปภเูขาไฟฟจูใินหลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ยอสิระใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับการถ่ายรูปและซอืของทรีะลกึตามอัธยาศัย**สําหรับผูท้เีลอืกเดนิทางวันที
05 ถงึ 26 มนีาคม 2562**

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เทศกาลสมุนไพรและทุง่ดอกลาเวนเดอร ์(Fujikawaguchiko Herb Festival)
ทุง่ดอกไมส้มี่วงณสวนยากซิะกแิละสวนโออชิสิวนสวยทเีต็มไปดว้ยดอกลาเวนเดอรเ์ต็มทอ้งทุง่กวา้งโดยมฉีากหลังเป็นภเูขาไฟฟจูแิละทะเลสาบสนี ้าํเงนิเขม้ตัดกันพอดกีับทุง่ลาเวนเดอรส์มี่วงเขม้สวยงาม
!!!ไฮไลทข์องงานเทศกาลประจําเมอืงอย่างงานเทศกาลสมุนไพรหลากชนดิทถีอืเป็นของขนึชอืประจําเมอืงภายในงานเทศกาลจะมบีธูจําหน่ายผลติภัณฑม์ากมายททํีาจากสมุนไพรนานาชนดิรวมไปถงึชาหอมๆใหไ้ดช้มิกันอย่างเต็มทนีอกจากนียังมกีารประกวดจัดสวนสวยและการแสดงดนตรีกลางแจง้ดว้ยอสิระใหท้า่นไดส้มัผัสและเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย(ดอกลาเวนเดอรจ์ะบานหรือไม่นันทังนีขนึอยู่กับสภาพอากาศสงวนสทิธหิากชว่งวันเดนิทางลาเวนเดอรไ์ม่มแีลว้ไกดส์ามารถปรับโปรแกรมไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ลว่งหนา้)

เดนิทางสู ่ทะเลสาบฮามานาโกะ LAKE HAMANA
หรือทะเลสาบปลาไหลเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่รมิชายฝังแปซฟิิคทศิตะวันตกของจังหวัดชซิโุอกะแตเ่ดมิเป็นทะเลสาบน ้าํจดืทแียกออกมาจากมหาสมุทรตอ่มาเกดิแผน่ดนิไหวในปี1498ทําใหน้ ้าํจดืเปลยีนเป็นน ้าํเค็มในทสีดุสาเหตทุชีอืวา่ทะเลสาปปลาไหลเนืองจากบรเิวณนีจะเป็นบรเิวณทมีกีารจับปลาไหลไดม้ากเป็นอันดับตน้ๆของประเทศญปีุ่ นโดยสถานทแีหง่นีจะเป็นจดุชมววิและเป็นทพัีกจอดรถมรีา้นคา้และผลติภัณฑเ์กยีวกับปลาไหลใหเ้ลอืกซอืเป็นของทรีะลกึ

นําทา่นสู ่นาโกยา่ NAGOYAเป็นตัวเมอืงของจังหวัดไอจ ิ(Aichi) มปีระชากรอาศัยอยู่มากกวา่ 2 ลา้นคน
เป็นเมอืงศนูยร์วมการคา้และการคมนาคมทสํีาคัญแหง่หนงึของญปีุ่ น

นําทา่นสู ่ยา่นซาคาเอะ SAKAE เป็นย่านธรุกจิการคา้ มหีา้งสรรพสนิคา้มัตสซึาคายะ หรือ เมอืงใตด้นิ (central park)ทเีต็มไปดว้ยรา้นตา่ง  ๆเชน่



รา้นเสอืผา้แฟชนั, รา้นของใชก้ระจกุกระจกิ, รา้นซาลอนความงาม เป็นตน้ ทนีีกนิบรเิวณตังแตส่ถานีซาคาเอะไปจนถงึสถานีฮซิายะโอโดริ

ค่าํ
อสิระรับประทานอาหารค่าํ ณ ตามอัธยาศัย

ทพีกั
NAGOYA SAKAE TOKYU REIHOTEL หรือเทยีบเทา่ระดับเดยีวกัน

วนัท ี4
เมอืงเกยีวโต - แตง่กายดว้ยชุดกโิมโน ชุดประจําชาตญิปีุ่ น - ศาลเจา้เฮอนั - การเรยีนพธิชีงชาญปีุ่ น - วดัคนิคะคจุ ิ- วดัคโิยะมซุิ -
ยา่นกอิน

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่เกยีวโต KYOTO ซงึเคยเป็นเมอืงหลวงของประเทศญปีุ่ นมายาวนานทสีดุ คอืตังแตปี่ค.ศ. 794 จนถงึ 1868 ร่วม  ๆ1,100
ปีเลยทเีดยีว เกยีวโตจงึเป็นเมอืงสําคัญทเีต็มไปดว้ยประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมของญปีุ่ นดว้ย 

จากนันนําทา่น เปลยีนเครอืงแตง่กายดว้ยชุดกโิมโนชุดประจําชาตญิปีุ่ น พเิศษ!!!
ทา่นสามารถแตง่กายดว้ยชดุกโิมโนพรอ้มถ่ายรูปสวยๆและสําหรับสภุาพสตรีฟรี!!!
ชดุยูคาตะททีางบรษัิทมอบใหเ้พอืเป็นของทรีะลกึจากทางบรษัิท 

นําทา่นสู ่ศาลเจา้เฮอนั HEIAN SHRINE ศาลเจา้แหง่นีนันถูกสรา้งขนึเพอืใหร้ะลกึถงึจักรพรรดคิามมุและจักรพรรดโิคเมอิ
ผูท้มีคีวามสําคัญตอ่เมอืงเกยีวโตอย่างมาก เนืองจากเป็นจักรพรรดอิงคแ์รกและองคส์ดุทา้ยของเกยีวโต โดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมในยุคเฮอัน
โดยเฉพาะเสาและประคโูทรอิยัิกษ์สแีดงทตัีงอยู่ดา้นหนา้ของวัด มสีแีดงสดใสมองเห็นมาแตไ่กล 

ไฮไลท!์!!จากนันสมัผัสวัฒนธรรมดังเดมิของชาวญปีุ่ น นันก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญปีุ่ น SADOโดยการชงชาตามแบบญปีุ่ นนัน
มขัีนตอนมากมาย เรมิตังแตก่ารชงชา การรับชา และการดมืชา ทกุขันตอนนันลว้นมพีธิ ีรายละเอยีดทบีรรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก พธิชีงชานี
ไม่ใชแ่ครั่บชมอย่างเดยีว ยังเปิดโอกาสใหท้า่นไดม้สีว่นร่วมในพธิกีารชงชานีอกีดว้ย

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
เดนิทางสู ่ปราสาททอง วดัคนิคะคจุ ิKINKAKUJI เดมิสรา้งขนึเพอืใชเ้ป็นบา้นพักของทา่นโชกนุอาชกิากา้
โยชมิสิแุละทา่นมคีวามตังใจยกบา้นพักแหง่นีใหเ้ป็นวัดนกิายเซนภายหลังจากททีา่นเสยีชวีติ คนไทยนยิมเรียกกันวา่ วัดทอง
เนืองจากทวัีดนีจะมอีาคารหลักเป็นสทีองเกอืบทังหลังตังโดดเดน่อยู่กลางน ้าํ ทําใหเ้กดิเป็นเงาสะทอ้นกับพนืน ้าํเบอืงหนา้
จนเกดิเป็นภาพทสีวยงามเป็นอกีสญัลักษณ์หนงึของเมอืงเกยีวโต

เดนิทางสู ่วดัคโิยะมซุิ KIYOMIZU
DERAหรือวัดน ้าํใสเป็นวัดทดัีงทสีดุในญปีุ่ นเนืองจากการทวัีดมสีถาปัตยกรรมโบราณทงีดงามชวนตะลงึจนยูเนสโกไดบั้นทกึใหวั้ดแหง่นีขนึเป็นมรดกโลก
(UNESCO world heritage sites) วัดแหง่นีนันไดถู้กสรา้งขนึปีค.ศ. 780 แลว้ไดม้นี ้าํทเีกดิขนึเองตามธรรมชาตจิากน ้าํตกโอโตวะ (Otowa
Waterfall)ไหลผา่นตัววัด

ไฮไลท!์!! อาคารไมข้นาดใหญ ่ทสีรา้งโดยไม่มกีารใชต้ะปใูดๆทังสนิถอืวา่เป็นภมูปัิญญาของคนโบราณเสาของอาคารมคีวามสงูถงึ 13
เมตรจากพนืดนิและโถงอาคารถูกสรา้งใหย้ืนออกไปภายนอกทําใหบ้รเิวณนีเป็นจดุชมววิทสีวยงามมองเห็นเมอืงเกยีวโตในฤดตูา่งๆและเป็นจดุชมซากรุะและชมใบไมแ้ดงทขีนึชอืของเกยีวโตอกีดว้ย

นําทา่นเดนิทางสู ่ยา่นกอิน GION อสิระใหท้า่นเดนิชอ้ปปิงพรอ้มสมัผัสวัฒนธรรมดังเดมิของคนญปีุ่ นอย่างเกอชิาไวด้ว้ย ในบางโอกาส
ทา่นสามารถเห็นเกอชิาเดนิไปๆมาๆในบรเิวณนีได ้ถนนเสน้หลักจะเต็มไปดว้ยรา้นคา้ รา้นดมืชาและรา้นอาหารทอ้งถนิเยอะยากมาย

ค่าํ
อสิระรับประทานอาหารค่าํ ณ ตามอัธยาศัย

ทพีกั
URBAN HOTEL KYOTO NIJO PREMIUM หรือเทยีบเทา่ระดับเดยีวกัน

วนัท ี5



หบุเขามโินะ - น้าํตกมโินะ - เมอืงนารา - วดัโทไดจ ิ- พระพทุธรูปไดบุทส ึ- โอซากา้ - ชอ้ปปิงชนิไซบาชิ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนันนําทา่นเทยีวชม หบุเขามโินะ Minoh parkหรือมโินะโอะ Mino-o 

นําทา่นชม น้าํตกมโินะ MINOH WATER FALLทตัีงตระหงา่นดว้ยความกวา้ง 5 เมตรและสงู 33
เมตรลงไปเป็นหบุเขาซงึทอดลัดเลาะไปตามแนวป่ามพีรรณไมร้าว 980 ชนดิแมลงกวา่ 3,000 ชนดิอาศัยอยู่อสิระใหท้า่นชมความงามตามอัธยาศัย

เดนิทางสู ่เมอืงนารา NARA เป็นเมอืงหลวงของญปีุ่ นตังแตช่ว่งเรมิแรกของราชวงศย์ามาโต ้(300-600)
เมอืงหลวงเกา่แกแ่หง่นีมวัีดและศาลเจา้มากมายซงึบางแหง่ไดรั้บการจดทะเบยีนเป็นมรกดโลก

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นสู ่วดัโทไดจ ิTODAIJI วัดหลวงพอ่โตแหง่เมอืงนารา หรือไดบทุส ึDAIBUTSU OF NARA
เป็นหนงึในวัดทมีชีอืเสยีงมากทสีดุและมคีวามสําคัญทางประวัตศิาสตรข์องประเทศญปีุ่ น ถูกสรา้งขนึในปี 752
เป็นเหมอืนศนูยก์ลางของวัดทังหมดในประเทศและมอีทิธพิลเป็นอย่างมากในยุคนัน เพอืลดบทบาทและอทิธพิลของวัดตอ่รัฐบาลลง
จงึไดม้กีารยา้ยเมอืงหลวงจากนาราไปยังนากาโอกะในปี 784 ภายในเป็นทปีระดษิฐานของหลวงพอ่โตหรือ ไดบทุสเึดน
ซงึมขีนาดใหญ่ทสีดุในญปีุ่ น มคีวามสงูถงึ 15 เมตร อกีจดุทน่ีาสนใจและเป็นทนียิมอย่างมากก็คอื เสาไมยั้กษ์
ซงึฐานขนาดรอบเสานีมขีนาดเทา่กันรูจมูกของหลวงพอ่โต และดา้นลา่งของเสารจ์ะเป็นชอ่งขนาดไม่ใหญ่มาก
มคีวามเชอืวา่หากใครสามารถรอดผา่นชอ่งนีไปไดก็้จะสามารถตรัสรูไ้ดใ้นชาตหินา้ 

นําทา่นชอ้ปปิงกันตอ่ ยา่นชนิไซบาช ิSHINSAIBASHIบรเิวณแหลง่ชอ้ปปิงแหง่นีมคีวามยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลกี
รา้นแฟรนไชส ์รา้นเครืองสําอางค ์รา้นรองเทา้ กระเป๋านาฬกิา รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเสอืผา้สตรีทแบรนดทั์งญปีุ่ นและตา่งประเทศ
เชน่ Zara H&M Beans ABC Mart เป็นตน้ เรียกวา่มทีกุอย่างทตีอ้งการรวมกันอยู่บรเิวณนี

ค่าํ
อสิระรับประทานอาหารค่าํ ณ ตามอัธยาศัย

ทพีกั
RECO MIKUNI HOTEL หรือเทยีบเทา่ระดับเดยีวกัน

วนัท ี6
ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก) - เอ็กซโ์ป ซติ ี- หา้งออิอน - สนามบนิคนัไซ - เมอืงโอซากา้ - สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดนิทางสู ่ปราสาทโอซากา้ Osaka Castle(ดา้นนอก) เป็นหนงึในแลนดม์ารค์สําคัญของเมอืงโอซากา้ หอคอยปราสาทจะมอียู่ดว้ยกันทังหมด 8
ชนั ตัวปราสาทถูกลอ้มรอบดว้ยกําแพงหนิคอนกรีต, คนู ้าํ และสวนนชิโินมารุซงึอยู่ทางป้อมตะวักตก มตีน้ซากรุะกวา่ 600 ตน้
ในชว่งเดอืนเมษายนจงึเป็นแหลง่ชมซากรุะทโีดง่ดังเพราะฉากดา้นหลังของสวนแหง่นีจะมองเห็นภาพปราสาทโอซากา้ทสีวยงามเป็นอย่างยงิ

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นชอ้ปปิงกันตอ่ ณ เอ็กซโ์ปซติ ีEXPO CITY
ศนูยร์วมความบันเทงิทยีงิใหญ่ทสีดุแหง่หนงึของประเทศญปีุ่ นเอ็กซโ์ปซติเีป็นสว่นหนงึของสวนสาธารณะทสีรา้งขนึเพอืระลกึถงึงานเวลิดเ์อ็กซโ์ปทจัีดขนึเมอืปี
1970 ตังอยู่ในเมอืงซอุติะจังหวัดโอซากา้มเีนือททัีงหมดราว  ๆ172,000
ตารางเมตรภายในพนืทแีหง่นีมแีหลง่ความบันเทงิมากมายภายใตค้อนเซ็ปต ์fusing the enjoyment of playing, learning, and discovering
อสิระใหท้า่นเพลดิเพลนิกับกจิกรรมตา่งๆทังชอ้ปปิงกนิขา้วหรือแมแ้ตถ่่ายรูปไดต้ามอัธยาศัย เอ็กซโ์ปซติไีดแ้บง่ออกเป็นโซนใหญ่ๆดว้ยกันดังนี
NIFREL พพิธิภัณฑส์ตัวน์ ้าํ จัดแสดงสตัวต์า่ง  ๆในรูปแบบการนําเสนองานศลิปะ และยังใหนั้กทอ่งเทยีวไดส้มัผัสกับสตัวอ์ย่างใกลช้ดิ
Osaka English Villageชมุชนสําหรับคนรักภาษาอังกฤษ เปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้รียนรูภ้าษาอังกฤษในรูปแบบทไีม่ซ ้าํใคร
ทา่มกลางบรรยากาศของเมอืงตา่ง  ๆจากทัวทังอเมรกิา



PokemonExpogymสวนสนุกของโปเกมอนแหง่แรกในญปีุ่ น ทจีะทําใหค้ณุหลงใหลและผจญภัยไปกับการต์นูตัวโปรด
Orbiสถานทแีหง่การเรียนรูธ้รรมชาติ
Entertainmentfieldสวนสนุกภายใตค้อนเซ็ปตS์haun the Sheep ซงึเป็นภาพยนตรก์ารต์นูอันโดง่ดัง
นําทา่นอสิระชอ้ปปิง หา้งออิอน AEON MALL อยู่ไม่ไกลจากสนามบนิคันไซ จากจดุนีสามารถมองเห็นทวิทัศนข์องอ่าวโอซากา้
ภายในประกอบดว้ย รา้นอาหาร 43 รา้นและรา้นสนิคา้แบรนเนมดต์า่ง  ๆอกีกวา่ 86 รา้น อสิระใหท้า่นเลอืกซอืของฝาก
ของทรีะลกึตามอัธยาศัยจากนันไดเ้วลาอันสมควร นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิคันไซ เมอืงโอซากา้

17.35 น.
ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนิไทย THAI AIRWAYS เทยีวบนิท ีTG673 (บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครืองดมื บนเครือง)

21.25 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมูกิรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรญ์ปีุ่ น
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันศกุรท์ ี31 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:26 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรญ์ปีุ่ น

อัตราคา่บรกิารนรีวม

• คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบัตามรายการทรีะบุ รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้าํมนั

• คา่รถโคช้ปรบัอากาศ

• โรงแรมทพีกัตามทรีะบุ หรอืเทยีบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง)

• คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการทรีะบุ

• คา่อาหาร ตามรายการทรีะบุ

• คา่เบยีประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางท่องเทยีว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท (เงอืนไขตามกรรมธรรม)์

อัตราคา่บรกิารนไีมร่วม

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท  ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท  ์คา่อาหาร เครอืงดมื คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ
ทมีไิดร้ะบุในรายการ

• คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ น กรณปีระกาศใหก้ลบัมายนืรอ้งขอวซีา่อกีครงั
(เนอืงจากทางญปีุ่ นไดป้ระกาศยกเวน้การยนืวซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทยสาํหรบัผูท้ปีระสงคพ์าํนักระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน)

• หากในภายหลงัทางรฐับาลญปีุ่ นประกาศใหย้นืวซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพมิ 2,000 บาท สาํหรบัการยนืรอ้งขอวซีา่

• คา่ธรรมเนยีมในกรณทีกีระเป๋าสมัภาระทมีนี ้าํหนักเกนิกวา่ทสีายการบนินันๆกาํหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน

• คา่ภาษีน ้าํมนั ทสีายการบนิเรยีกเกบ็เพมิ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตวัเครอืงบนิไปแลว้

• คา่มคัคเุทศกท์อ้งถนิ และหวัหนา้ทัวรอ์าํนวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง

• คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น

• ภาษีมลูคา่เพมิ 7 % และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3 %

เดนิทางขนึต่าํ 34 ท่านหากต่าํกวา่กาํหนด กรุป๊จะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีจีะชําระคา่บรกิารเพมิเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้
ทางเรายนิดทีจีะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการงดออกเดนิทางและเลอืนการเดนิทางไปในวันอนืตอ่ไป
โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้ 

เงอืนไขการชําระคา่บรกิาร

• มดัจําท่านละ 20,000 บาทภายหลงัจากทที่านสง่เอกสารการจอง 3 วัน กรณลีกูคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 20 วัน
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเกบ็คา่ทัวรเ์ตม็จํานวน

• สว่นทเีหลอื ชําระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน

• หากไมช่ําระมดัจําตามทกีาํหนด ขออนญุาตตดัทนัีงใหล้กูคา้ท่านอนืทรีออยู่

• หากชําระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงอืนไข

• เมอืท่านชําระเงนิไมว่า่จะทังหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ท่านไดย้อมรบัเงอืนไขและขอ้ตกลงตา่งๆทไีดร้ะบุไวท้ังหมดนแีลว้

• หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชอืพนักงานขายมาทางแฟกซ์

• สง่รายชอืสาํรองทนัีง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนังสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซน็ตช์อืพรอ้มยนืยันวา่ตอ้งการเดนิทางท่องเทยีวทรปิใด, วันทใีด,
ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สาํเนาหนังสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้
ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชอื-นามสกลุ และอนืๆ เพอืใชใ้นการจองตวัเครอืงบนิทังสนิ

• โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขนึไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต่าํ 2 หนา้หากไมม่นัใจโปรดสอบถาม



เงอืนไขการยกเลกิการเดนิทาง

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน ไดเ้งนิคนืทังหมด

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29-15 วัน ไดเ้งนิคนื 70 เปอรเ์ซน็ของคา่ทัวรท์ังหมด

• ยกเลกิหลงั 14 วัน ไมไ่ดค้า่ทัวรค์นื

• กรุป๊ทเีดนิทางช่วงวันหยดุหรอืเทศกาลทตีอ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิ หรอืกรุป๊ทมีกีารการนัตคีา่มดัจําทพีกัโดยตรง
หรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทยีวบนิ พเิศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธ ิ
ไมม่กีารคนืเงนิทุกกรณ ีทังมดัจํา หรอืคา่ทัวรท์ังหมด เนอืงจากคา่ตวัเป็นการเหมาจ่ายในเทยีวบนินันๆ

ขอ้มลูเพมิเตมิ เรอืงตวัเครอืงบนิ
ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลอืนวันเดนิทางกลบั ท่านจะตอ้งชําระคา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทสีายการบนิ
และบรษัิททัวรเ์รยีกเกบ็ และการจัดทนัีงของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้าํหนด ซงึทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
และในกรณยีกเลกิการเดนิทาง และไดด้าํเนนิการออกตวัเครอืงบนิไปแลว้ (กรณตีวั REFUND ได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน

ขอ้มลูเพมิเตมิ เรอืงโรงแรมทพัีก
• เนอืงจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดยีว (Single) และหอ้งคู ่(Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ
3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั

• กรณมีงีานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึมาก และหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ ิในการปรบัเปลยีน
หรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงสมัภาระ และคา่พนักงานยกกระเป๋า (Porter)
•  สาํหรบัน ้าํหนักของสมัภาระททีางสายการบนิอนญุาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครอืงบนิ คอื 20
กโิลกรมัและการเรยีกคา่ระวางน ้าํหนักเพมิเป็นสทิธขิองสายการบนิทที่านไมอ่าจปฏเิสธได ้(ท่านตอ้งชําระในสว่นทโีดนเรยีกเกบ็เพมิ)

• สาํหรบักระเป๋าสมัภาระททีางสายการบนิอนญุาตใหนํ้าขนึเครอืงได ้ตอ้งมนี ้าํหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั และมคีวามกวา้ง+ยาว+สงู ไมเ่กนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25
เซนตเิมตร (9.75 นวิ) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นวิ) x 46 เซนตเิมตร (18 นวิ)

• กรณทีตีอ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าํหนักของกระเป๋าอาจจะถกูกาํหนดใหต้่าํกวา่มาตรฐานได ้ทังนขีนึอยูก่บัขอ้กาํหนดของแตล่ะสายการบนิ
ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิมร่บัภาระสว่นของคา่ใชจ้่ายทสีมัภาระน ้าํหนักเกนิ (ท่านตอ้งชําระในสว่นทโีดนเรยีกเกบ็เพมิ)

• ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบกรณเีกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสารทุกกรณี

หมายเหต.ุ. (สําคญัมาก!!! ผูโ้ดยสารควรรับทราบ กอ่นการเดนิทาง)
•  รายการอาจมกีารเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม เนอืงจากความลา่ชา้ของสายการบนิ โรงแรม ทพีกั การจราจร เหตกุารณท์างการเมอืง การนัดหยดุงาน
การกอ่จลาจล อบุัตเิหต ุสภาพอากาศ ภยัธรรมชาต ิวาตภยั อคัคภียั หรอืไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุดๆ กต็าม
(ซงึเป็นเหตกุารณท์นีอกเหนอืการควบคมุจากทางบรษัิททัวรฯ์) โดยทางบรษัิทจะคาํนงึถงึความปลอดภยัของลกูคา้เป็นสาํคญั

• หากท่านยกเลกิทัวร ์เนอืงจากเหตกุารณค์วามไมส่งบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาต ิวาตภยั อคัคภียั ทังๆ ทสีายการบนิ
หรอืในสว่นของการบรกิารทางประเทศทที่านเดนิทางท่องเทยีว ยังคงใหบ้รกิารอยูเ่ป็นปกต ิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืคา่ทัวรท์ังหมด
หรอืบางสว่นใหก้บัท่าน

• หากในวันเดนิทาง สถานทที่องเทยีวใดทไีมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดกต็าม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการไมค่นืคา่ใชจ้่าย
เนอืงจากทางบรษัิทไดท้ําการจองและถกูเกบ็คา่ใชจ้่ายไปลว่งหนา้แลว้

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืคา่ทัวรท์ังหมด หรอืบางสว่นใหก้บัท่าน ในกรณดีงันี
• กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนอืงจากมสีงิผดิกฎหมาย หรอืสงิของหา้มนําเขา้ประเทศ เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง
หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสอืมเสยีดว้ยเหตผุลใดๆ กต็ามททีางกองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มเดนิทาง

• กรณทีสีถานทูตงดออกวซีา่ อนัสบืเนอืงมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง



• กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้บัชาวตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้วทพีาํนักอยูใ่นประเทศไทย

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้ับคนไทย
ผูท้ปีระสงคจ์ะพํานักระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15วัน ไมว่า่จะดว้ยวัตถุประสงคเ์พอืการทอ่งเทยีว
เยยีมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยนืเอกสารในขนัตอนการตรวจเขา้เมอืง
เพอืยนืยันการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น* ดงัตอ่ไปนี
•  ตวัเครอืงบนิขาออกจากประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้

• สงิทยีนืยันวา่ท่านสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทอีาจเกดิขนึในระหวา่งทพีาํนักในประเทศญปีุ่ นได ้(เช่น เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้)

• ชอื ทอียู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทพีาํนักในประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้

• กาํหนดการเดนิทางระหวา่งทพีาํนักในประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น (สําหรับกรณีการเขา้ประเทศญปีุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่)
•  หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่่าํกวา่ 6 เดอืน

• กจิกรรมใดๆ ทจีะกระทําในประเทศญปีุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสงิทขีดัตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพาํนักระยะสนั

• ในขนัตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพาํนักไมเ่กนิ 15 วัน

• เป็นผูท้ไีมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญปีุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ
และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิจีะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ

หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดทังหมดกอ่นทําการจอง
เพอืความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษัิท

•  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขนึในกรณทีมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ท่าน

• ขอสงวนสทิธกิารเกบ็คา่น ้าํมนัและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพมิ หากสายการบนิมกีารปรบัขนึกอ่นวันเดนิทาง

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนอืงจากสาเหตตุา่งๆ

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิกรณคีวามลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ
การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อนัเนอืงเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ
อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทยีวเอง

• เมอืท่านตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ังหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทังหมด

• รายการนเีป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดร้บัการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครงัหนงึ หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมทพีกัในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้
โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซงึอาจจะปรบัเปลยีนตามทรีะบุในโปรแกรม

• การจัดการเรอืงหอ้งพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุป๊ทเีขา้พกัโดยมหีอ้งพกัสาํหรบัผูส้บูบุหร ี/ ปลอดบุหรไีด ้
โดยอาจจะขอเปลยีนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้พีกั ทังนขีนึอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรบัประกนัได ้

• กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง
มฉิะนันบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

• มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไมม่สีทิธใินการใหค้าํสญัญาใด ๆ ทังสนิแทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจของผูจ้ัดกาํกบัเท่านัน

• ผูจ้ัดจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นอืงจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ
ในกรณทีผีูเ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง
ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทยีว อนัเนอืงมาจากการกระทําทสีอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี
เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณอีนื ๆ

• กรณตีอ้งการพกัแบบ 3 ท่าน ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีงTRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1



หอ้งพกัคู ่และ 1 หอ้งพกัเดยีว โดยไมค่า่ใชจ้่ายเพมิ

• สภาพการจลาจรในช่วงวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญปีุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาในการท่องเทยีวและ
ชอ้ปปิงแตล่ะสถานทนีอ้ยลง โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซงึอาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครงัทตีอ้งเรง่รบี
เพอืใหไ้ดท้่องเทยีวตามโปรแกรม

• บรกิารน ้าํดมืท่านวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วันเรมิในวันท  ี2 ของการเดนิทาง ถงึวันท  ี6 ของการเดนิทาง รวมจํานวน 5 ขวด

• การบรกิารของรถบัสนําเทยีวญปีุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญปีุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัวโมง ในวันนันๆ มอิาจเพมิเวลาได ้
โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทังนขีนึอยูก่บัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนันๆเป็นหลกั
จงึขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนเวลาท่องเทยีวตามสถานทใีนโปรแกรมการเดนิทาง
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