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บนิตรงสู ่โอซากา้ โดยสายการบนิ THAI LION AIR 

บรกิารน า้หนกักระเป๋า 20 KG และบรกิารอาหารบนเครือ่งไป-กลบั 

ศาลเจา้คมุาโนะนาช ิมหศัจรรยค์วามงามน า้ตกนาช ิ

หนา้ผาหนิซานดานเบก ิ+ ลงลฟิตช์มถ า้ซานดานเบก ิ 
โขดหนิฮะชกิอุ ิกอ้นหนิขนาดใหญท่ีม่รีปูรา่งประหลาดกวา่ 40 กอ้น 

ชมใบไมเ้ปลีย่นส ีณ ปราสาทวากายามา่ และสวนโมมจิดิาน ิ

ชมโชวแ์ลป่ลา ณ ตลาดปลาคโุรชโิอะ 

พเิศษ !! น ัง่รถไฟขบวนพเิศษ + คาเฟ่แมว 

WIFI FREE ON BUS   น า้ดืม่บรกิารวนัละ 1 ขวด
หากทา่นมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรงุเทพฯ กรณุาสอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทาง

เจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองและขอความกรณุาใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิ

ความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมี

การเปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณแ์ลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคุมของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตุผลเชงิพาณิชย ์

หรอืเป็นเหตผุลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตผุลเหลา่นี ้อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมร่บัผดิชอบและไมค่นื

คา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุป๊ ประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง ขออภยัในความไมส่ะดวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
สนามบนิดอนเมอืง DMK-KIX  SL304 (05.55-13.45) - 

สนามบนิคันไซ – AEON MALL RINKU - เมอืงวากายามา่ 
   

Oedo Nanki 
Kushimoto 
หรอืเทยีบเทา่ 

2 

ศาลเจา้คุมาโนะนาช ิ+ น ้าตกนาช ิ- โขดหนิฮะชกิุอ-ิอวิะ – ลาน

หนิเซนโจจกิ ิ– หนา้ผาหนิซันดานเบก+ิถ ้าซันดานเบก ิ(รวมค่า

ลฟิตล์งถ ้า) – AEON MALL WAKAYAMA 

   
SHIRAHAMA 

HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

3 

สถานี Itadakiso น าท่านน่ังรถไฟแมวทามะ + คาเฟ่แมว ลง

สถาน ีKishi - ปราสาทวากายามา่ + สวนโมมจิดิาน ิ– ตลาดปลา

คโุรชโิอะ – โอซากา้ – DUTY FREE - ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ

   
BLOEMEN HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 
ปราสาทโอซากา้ (ชมดา้นนอก) – EXPO CITY - สนามบนิคัน

ไซ KIX-DMK  SL305 (15.00-19.05) 
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วนัที ่1 สนามบนิดอนเมอืง - สนามบนิคนัไซ – AEON MALL RINKU - เมอืงวากายามา่ 

 คณะพรอ้มกัน ณ 03.00 น. อาคาร 1 ช ัน้ 3  อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบนิดอน

พบเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารเมอืง เคานเ์ตอรส์ายการบนิ ไทยไลออ้นแอร  ์(SL) 

ตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และหัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีม
ความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

 ออกเดนิทางสู ่05.55 น. สนามบนิคนัไซ เมอืงโอซากา้ โดยสายการบนิ ประเทศญีปุ่่ น ไทยไลออ้นแอร ์

เทีย่วบนิที ่SL304 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ การจดัทีน่ ัง่ของกรุป๊ ไมส่ามารถรเีควสหรอืเลอืกทีน่ ัง่ได ้

และทางสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้*** 
 

 เดนิทางถงึ 13.45 น.  สนามบนิคนัไซ เมอืงโอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น (เวลาทีญ่ ีปุ่่ นเร็วกวา่ประเทศไทย 2 

หลงัจากผา่นข ัน้ตอนศลุกากร กรณุาปรบันาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการช ัว่โมง) 

นดัหมายเวลา 
 

น า้หนกักระเป๋า 20 กโิลกรมัตอ่ทา่น 

http://bit.ly/2NMk5YE
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** ส าคญัมาก !! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นญุาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์

พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั ** 
 

จากนั้นน าท่านอสิระชอ้ปป้ิง ณ ตัง้อยู่ใน  หา้ง AEON MALL RINKUSENNAN "Rinku 

ในจังหวดัโอซากา เขต Sennan ในบรเิวณโดยรอบมสีนามบนินานาชาตคิันไซและ Rinku Town" 

Premium Outlets ทีต่ัง้อยู่แนวชายฝ่ังทะเล จากหา้งสามารถมองเห็นทวิทัศน์ของอา่วโอซากา้ 

ความงามของพระอาทติยต์กดนิทีน่ี่ถูกเลอืกใหเ้ป็น 100 สถานทีช่มพระอาทติยต์กดนิทีด่ทีีส่ดุของ

ญีปุ่่ น นอกจากนี้ยังทีจ่อดรถฟรขีนาด 4,700 คัน รา้นอาหาร 43 รา้นและรา้นเฉพาะทาง 86 รา้น

รวมกันกวา่ 170 รา้นเป็นหนึง่ในเสน่หข์องช็อปป้ิงมอลลแ์หง่นี ้ 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ เป็นเมอืงหนึง่ในภมูภิาคคันไซ อยูต่ดิกับเมอืงโอซากา้ เมอืงวากายามา่ 

(Osaka) และไม่ไกลจากเมอืงนารา (Nara) รวมถงึเมอืงเกยีวโต (Kyoto) ซึง่เราสามารถเดนิทาง

จากเมอืงยอดฮติของคันไซมาเทีย่ววากายามา่ไดอ้ยา่งสะดวกสบาย วากายาม่าเป็นเมอืงทีม่เีสน่ห์

และมชีือ่เสยีงในเรือ่งความสวยงามของธรรมชาต ิรวมถงึสถานทีเ่กา่แก ่และยังทอ่งเทีย่วไดต้ลอดปี 

โดยแตล่ะชว่งฤด ูแตล่ะสถานทีก็่มคีวามสวยงามทีแ่ตกตา่งกัน 

เย็น  บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัราคาร (1) 

พกัทีโ่รงแรม Oedo Monogatari Nanki Kushimoto หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัที ่2  ศาลเจา้คมุาโนะนาช ิ+ น า้ตกนาช ิ- โขดหนิฮะชงิุอ-ิอวิะ – ลานหนิเซนโจจกิ ิ– หนา้

ผาหนิซนัดานเบก+ิถ า้ซนัดานเบก ิ(รวมคา่ลฟิตล์งถ า้) – AEON MALL WAKAYAMA 
 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

 

 

 

 
 

 
 

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ ศาลศาลเจา้คมุะโนะนะชไิทฉะ (Kumano Nachi Taisha Shrine) 

เจา้ในศาสนาชนิโตแหง่นี ้เป็นหนึง่ในสามของศาลเจา้คมุะโนะอันศักดิส์ทิธิ ์และเป็นหนึง่ในเสน้ทาง
แสวงบญุของชาวญีปุ่่ นมาแตโ่บราณ ตัง้อยูไ่มไ่กลจากแหล่งน ้าพุรอ้น จุดเดน่อยูท่ีเ่จดยีส์แีดงซัมจู
โนะโตะ (Samjunoto Pagoda) ซึง่ตัง้ตระหงา่นอยูเ่บือ้งหนา้น ้าตกนะช ิ(Nachi-no-Otaki) ทีส่งูถงึ 
133 เมตร นับเป็นน ้าตกทีสู่งทีส่ดุในญีปุ่่ น อกีทัง้ยังไดรั้บการขึน้ทะเบยีนจากองคก์ารยูเนสโกให ้

เป็นมรดกโลกอกีดว้ย จะถงึ จากศาลเจา้คมุะโนะนะชไิทฉะ เดนิตอ่ไปอกี 5 นาท ี วดันะชซิงัเซกนั

วัดเกา่แกท่ีส่รา้งขึน้ในศตวรรษที ่4 โดยพระชาวอนิเดยีชือ่ระเกยีว (Ragyo Shonin) บรเิวณโทจ ิ

หนา้อาคารไมจ้ะมีจุดชมวิวซึ่งสามารถมองเห็น และ น า้ตกนาช  ิ เจดยีแ์ดงซมัจูโนะโตะ 

(Samjunoto Pagoda) เจดยีส์แีดงซึง่ตัง้ตระหงา่นอยูเ่บือ้งหนา้น ้าตก  น ้าตกชัน้เดยีวที่น า้ตกนาช ิ

มคีวามยิง่ใหญอ่ลังการ ดว้ยความสงู 133 เมตร กวา้ง 13 เมตร สายน ้าไหลมาจากกลางป่าทบึดกึ

ด าบรรพ์ ถือเป็น และเป็นจุดตน้ก าเนิดของศาสนาในพื้นที่บรเิวณนี้ น า้ตกทีสู่งทีสุ่ดในญีปุ่่ น 

กอ่นทีจ่ะมกีารบัญญัตหิลักค าสอนทางศาสนาขึน้อยา่งเป็นทางการ น ้าตกแหง่นี้เชือ่วา่เป็นบา้นของ 
ฮริวิ กนเง็น 1 ใน 3 เทพเจา้แหง่ศาลคมุาโนะ ซันซัง กลา่วกันวา่เทพเจา้องคน์ี้มหีนา้ทีด่แูลชวีติที่

ล่วงมาแลว้ น ้าที่ไหลตกลงมานี้เชือ่วา่เป็น น ้าศักดิส์ทิธิท์ีเ่ป็นยาอายุวัฒนะดว้ย (ราคาทัวรร์วมค่า

 เขา้ชมเจดยีซ์มัจโูนโตะ + คา่เขา้ชมน ้าตกนาชแิลว้)
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น าทา่นชม เป็นจดุชมววิทวิทัศน์ทีม่คีวามแปลกตาโขดหนิฮะชงิอุ-ิอวิะ (Hashigui-iwa Rock) 

ดว้ยกลุ่มกอ้นหนิขนาดใหญ่ที่มรีูปร่างประหลาด
กวา่ 40 กอ้น ทีต่ัง้เรยีงรายเป็นแถวยาว เป็นแถว
หนา้กระดานตลอดรมิชายฝ่ังทะเลดา้นตะวันออก
ของเมืองคุจิโมโตะ ซึง่เป็นระยะทางกว่า 850 
เมตร หินฮะชิกุอ ิ มีต านานเล่าขาน เกี่ยวกับ
นักบวชคไูค หรอืทา่นโคโบไดช ิผูน้ าศาสนาพุทธ
เขา้มาเผยแพร่ในญีปุ่่ นวา่ ท่านพยายามทีจ่ะสรา้ง
สะพานขา้มเกาะโอชมิะภายในคืนเดียวแต่โดน
ปีศาจขัดขวางสดุทา้ยจงึมเีพยีงกอ้นหนิเรียงราย
อยู่กลางทะเล ชือ่ของหนิฮะชกิุอ ิมาจากรูปทรง
ของหินที่ดูคลา้ยสะพานนั้นเอง ค าว่า “ฮะชิ” 
หมายถงึ สะพาน  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั เมน ูแบบเซ็ตญีปุ่่ น (3) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 จากนั้นน าท่านชม  หรือ เป็นที่ตัง้ของแนวหนิผารมิฝ่ังลานหนิเสือ่ทาทามิ ลานหนิเซนโจจกิ ิ

ขนาดใหญ่มคีวามยาวทัง้หมดกว่า 2 กโิลเมตร ประกอบไปดว้ยแผ่นหนิลาดเอยีงลงไปในทะเล 

เรยีกวา่ เซนโจจกิ ิ(Senjojiki) ชือ่ของลานหนิเซนโจจกิ ิแปลความหมายตรงตัวในภาษาญีปุ่่ น คอื 

ซึง่เป็นการพรรณนาว่ามีพื้นที่กวา้งขวางมาก เส ือ่ทาทามจิ านวนหนึง่พนัผนืทีเ่รยีงต่อกนั 

เนือ่งจากในสมัยโบราณชาวญีปุ่่ นมักจะใชห้น่วยวดัพืน้ทีต่า่งๆ จากการวางผนืเสือ่ทาทามน่ัินเอง แต่

เสือ่ทาทามทิีน่ี่นอกจากจะวางเรยีงกันเป็นความกวา้งแลว้ ยังวางซอ้นทับสลับกันไปจนเป็นเนนิสงู 

บางชว่งเป็นหลมุลกึลงไปตามการกัดเซาะของน ้าทะเล นักท่องเทีย่วสามารถเดนิชมบนลานหนิได ้

อยา่งใกลช้ดิ บรเิวณลานหนินี้วัดจากบรเิวณทีย่าวทีส่ดุประมาณ 170 เมตร และสว่นทีก่วา้งออกไป

ในทะเลประมาณ 120 เมตร บรเิวณนีย้ังเป็นจดุชมพระอาทติยต์กดนิทีส่วยทีส่ดุแหง่หนึง่ของญีปุ่่ น 

ในบรเิวณใกล ้ๆ  น าท่านชม หนา้ผาซนัดานเบก ิ

จะตัง้อยู่ทางใตข้องลานหนิเซนโจจกิ ิ โดยห่าง

ออกมาเพยีง 550 เมตร แตไ่มส่ามารถเดนิทะลถุงึ

กันไดเ้นือ่งจากเป็นแนวหนา้ผาสงูชัน ดา้นใตห้นา้

ผามถี ้าชือ่ Sandan Dokutsu มคีวามลกึลงไป

จากดา้นบนถงึ 50 เมตร ตามต านานโบราณของ

ญี่ปุ่ นไดก้ล่าวไวว้่า ในปีที่ 50 ของจักรพรรดิ ์

Kanmu-tenno กองก าลังของญี่ปุ่ นที่ลาด

ตระเวณอยูบ่รเิวณนี ้ไดถ้กูโจมตจีากกลุม่โจรสลัด 

Tagamaru กลางทะเลบรเิวณนีอ้ยูห่ลายครัง้ 
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จากนัน้กลุ่มโจรสลัดก็หายไปอยา่งไรร้่องรอยทุกครัง้ จงึสันนษิฐานวา่ถ ้าใตห้นา้ผาแหง่นี้ อาจเป็น

ฐานซ่องสมุของพวกโจรสลัด ดังมรี่องรอยที่อยู่อาศัย อาวธุ ชดุเกราะและขา้วของเครือ่งใชข้อง

เหล่าโจรสลัดทีเ่หลอืทิง้ไว ้สถานทีส่ าคัญทีส่ดุในบรเิวณนี้คอื ถ า้โบราณซนัดานเบก ิSandan 

ถ ้าแห่งนี้อยู่ลกึลงไปในหนา้ผาถงึ 36 เมตรเลยทเีดยีว สามารถเขา้ถงึโดยลฟิตภ์ายในDokutsu 

ศูนย์บรกิารนักท่องเที่ยว ตัวลฟิต์จะเชือ่มต่อระหว่างทางเขา้ดา้นบนกับทางเขา้ของตัวถ ้าพอด ี

ภายในถ ้าถกูแบง่ออกเป็นหอ้งๆ และท าเป็นรทูทางเดนิอยา่งด ีมแีสงสวา่งเพยีงพอและไมม่กีลิน่อับ 

บรเิวณจดุส าคัญตา่งๆ ก็จะมคี าอธบิายและประวตัคิวามเป็นมาเฉพาะภาษาญีปุ่่ น อาท ิหอ้งโถงเล็กๆ 

จัดแสดงอาวธุยทุโธปกรณ์ และขา้วของเครือ่งใช ้ของเหลา่นักรบ และโจรสลัด สว่นใจกลางของถ ้า

ซึง่เป็นทีต่ัง้ของ ทีช่ว่ยปกปักษ์รักษาชาวประมงบนศาลบชูา Benzaiten เทพเจา้แหง่ทอ้งทะเล 

ผนังถ ้าถูกประดับประดาดว้ยโคมไฟโบราณอย่างสวยงามตรงดา้นใตน้ี้นักท่องเที่ยวยังสามารถ

มองเห็นคลืน่น ้าทะเลทีซ่ัดลอดผ่านรูเปิดของหนา้ผาหนิเขา้มาในบรเิวณถ ้าได ้ซึง่รูนี้เป็นชอ่งทาง

เดยีวกันกับที่โจรสลัดในต านานไดใ้ชห้ลบกองก าลังญีปุ่่ นน่ันเอง (ราคาทัวรร์วมค่าลฟิตล์งไปชม

   จากนั้นน าท่าน อสิระชอ้ปป้ิง ณ ภายในถ ้าแลว้) ตามหา้ง AEON MALL WAKAYAMA 

อัธยาศัย  

เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  SHIRAHAMA HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่  
 

วนัที ่3 น าทา่นน ัง่รถไฟแมวทามะ + คาเฟ่แมว - ปราสาทวากายามา่ + สวนโมมจิดิาน ิ– 

ตลาดปลาคโุรชโิอะ – โอซากา้ – DUTY FREE - ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

     

 

 

 
 

 

 

 

 

หลังจากรับประทานอาหารเชา้ น าท่านเดนิทางสู ่ เป็นสถานีรถไฟแมวสถานรีถไฟคชิ ิ(Kishi) 

เหมยีวที่เมอืงวากายาม่า รถไฟนี้มชี ือ่ว่า หรือ รถไฟน่ารักที่"รถไฟแมวเหมยีว" "ทามะเด็น" 

ตกแต่งในสไตลแ์มวเหมยีวตลอดทัง้คัน ตัง้แตล่วดลายรถไฟรูปแมวเหมยีว ภายนอก แลว้ภายใน 

ทัง้เบาะน่ัง วอลเปเปอรต์ดิผนัง มอืจับเบาะรองน่ัง และมมุจัดวางหนังสอือา่นเลน่บนขบวนรถไฟอกี

ดว้ย และสิง่ทีไ่ม่ธรรมดาของสถานีรถไฟเล็กๆแห่งนี้ ก็คอื หรอื นายสถานทีามะ เจา้แมวทามะ 

แมวแสนน่ารักทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้ใหเ้ป็นนายสถานีเมือ่ปี 2007 ต่อมาเมือ่ตน้ปี 2012 สถานีแหง่นี้ก็
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ไดม้ีการแต่งตัง้นายสถานีฝึกหัดขึน้มาอีกหนึ่งตัว ชือ่ว่า นิทามะ ซึง่ในปัจจุบัน ไดเ้ป็นนทิามะ 

ตัวแทนอยา่งเต็มตัวของ ทามะ นายสถานคีนเกา่ทีล่าจากโลกไปเมือ่ปี 2015 ทีผ่า่นมาแลว้ 

บรเิวณสถานีรถไฟแห่งนี้ยังมี ใหท้่านเดนิเล่น หรอืพพิธิภณัฑแ์มวเหมยีว เปิดใหม่ ให ้คาเฟ่แมว

ท่านไดเ้ลือกซือ้ของหวาน ไดเ้วลาพาท่านน่ังรถไฟ วิง่จากสถานคีชิ ิ ไปจนสิน้สุดปลายทางที ่ 

(Idakiso) สถานอีติะคโิซะ  ใชเ้วลาเดนิทางโดยรถไฟประมาณ 10 นาท ี

หมายเหต ุ: รถไฟเป็นแบบไมร่ะบุทีน่ ัง่ และไมส่ามารถระบุทีข่บวนรถไฟไดว้า่ จะเป็นลายแมว , ลาย

ของเลน่ หรอืลายสตรอเบอรี ่หรอื ลายบว๊ย 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่านชม ปราสาทวากายามะ (Wakayama Castle) เป็นหนึง่ในสถานทีท่่องเทีย่ว 

หลักของเมอืงวากายามะ ตัง้อยู่บนเนนิเขา ภายในมสีว่นประกอบต่างๆ ตามรูปแบบของปราสาท
ดัง้เดมิเอาไวอ้ยู่หลายส่วน ถงึแมว้่าส่วนใหญ่จะเป็นการสรา้งขึน้มาใหม่ทีหลัง แต่ก็เนน้ที่ความ
คลา้ยคลงึกับของเดมิ เชน่ ตัวหอคอยปราสาทเป็นการสรา้งขึน้ใหม ่เพราะหอคอยเดมิถูกท าลายไป
ในชว่งสงครามกลางเมอืงไปแลว้ มคีนู ้าและสวนขนาดใหญล่อ้มรอบ  

 

 

 

 

 
 

 

 

มสี ิง่ที่น่าสนใจหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นประตูเก่าดัง้เดมิ ก าแพงเมอืง คูน ้า ปราสาทวากายามะ 

หอคอยทีแ่มจ้ะสรา้งขึน้ใหมแ่ตก็่ยังดสูวยงาม รวมถงึสะพาน Ohashi Roka ทีข่า้มคนู ้าเชือ่มระหวา่ง

สองส่วนของพื้นที่ปราสาทซึง่มคีวามสูงต่างกัน และก็เหมือนกับปราสาทอืน่ๆคือ ที่นี่เป็นจุดชม

ซากรุะและใบไมเ้ปลีย่นสทีีส่วยงามของเมอืงนี้ดว้ย สามารถชมใบไมเ้ปลีย่นสใีนฤดใูบไมร้่วงทีส่วน

แบบญีปุ่่ นดัง้เดมิอันงดงามไดท้ี ่ ซ ึง่ตัง้อยูใ่นพืน้ทีข่องปราสาท สวนโมมจิดิาน ิ

 

 

 

 

 

 

น าท่านสู ่ อยูด่า้นขวามอื ภายในตลาดมทัีง้ ปลาสดตลาดคโุรชโิอะ (KUROSHIO MARKET) 

ใหมน่านาชนดิ เชน่ มากโุระ (ทนู่า) จ าหน่ายในราคาทีถ่กูสดุๆ หรอืรา้นอาหารทีส่ามารถเพลดิเพลนิ

ไปกับเมนูปลาสดใสมากมาย ทัง้ขา้วหนา้ปลามากุโระ หรอืซูช ิเป็นตน้ สว่นดา้นซา้ยมอื จะมรีา้น

「KINOKUNI FRUIT VILLAGE」ทีจ่ าหน่ายผลไมน้านาชนดิตัง้แต่ สม้ ลกูพชีโมโมะ องุน่ ไปจนถงึ 
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เมลอ่น เป็นตลาดทีใ่หค้วามรูส้กึเหมอืนไดเ้ดนิอยูใ่นโกดังขนาดใหญ ่มลีักษณะ“ตลาดคโุรชโิอะ” 

คลา้ยตลาด “คโุรมง” KUROMON MARKET ทีโ่อซากา้ หรอื ตลาด “โอมโิจ” OMICHO MARKET 

ทีค่านาซาว่า ทัง้สองขา้งทางจะมรีา้นต่างๆ จ าหน่ายของทะเลสดๆ มากมายทัง้ กุง้ หอย ปู ปลา 

บรรยากาศคกึคักมาก ภายในตลาดจะมรีา้นอาหารทีส่ามารถเพลดิเพลนิไปกับอาหารทะเลสดๆ ทัง้

เมนูขา้วหนา้ปลาดบิ ซชู ิหรอืปลาดบิ เรยีงรายกันอยูม่ากมายหลายรา้น และไฮไลทข์อง “ตลาดคุ

โรชโิอะ” เลยก็คอื  ทีจ่ะท าการแลป่ลามากโุระตัวโตให ้การแสดงแลป่ลามากโุระ หรอืปลาทูนา่ 

ไดดู้อยา่งใกลช้ดิ และน าเนื้อมากุโระทีท่ าการแลไ่ปจ าหน่ายเป็นเมนูซาชมิ ิหรอื ขา้วหนา้ปลาดบิ

ตา่งๆ โดยการแสดงแลป่ลามากโุระจะมอียู่ 3 รอบ เวลา 11:00 / 12:00 / 15:00 ในทุกๆ วัน เมือ่

โชวเ์ริม่ใกลเ้ขา้มาก็จะมนัีกท่องเที่ยวเดนิทางมาดูโชวน์ี้กันอย่างลน้หลาม  เดนิทางสู่ เมอืงโอ

เมอืงอันดับสองและขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของญีปุ่่ น เป็น เมอืงเศรษฐกจิที่ซากา้ (Osaka) 

ส าคัญของภมูภิาคคันไซ อกีทัง้ยังมสีถานทีท่อ่งเทีย่วภายในเมอืงและรอบเมอืง 

เทีย่ง         อสิระรบัประทานอาหารเทีย่งตามอธัยาศยั ณ ตลาดปลา 

น าท่านอสิระชอ้ปป้ิงย่าน บรเิวณแหล่งชอ้ปป้ิงแห่งนี้มีความยาวชนิไซบาช ิ(Shinsaibashi) 

ประมาณ 600 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลกี รา้นแฟรนไชส ์รา้นเครือ่งส าอางค ์รา้นรองเทา้ กระเป๋า

นาฬกิา รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเสือ้ผา้สตรทีแบรนดทั์ง้ญีปุ่่ นและตา่งประเทศ เชน่ Zara 

H&M Beans ABC Mart เป็นตน้ น าทา่นแวะรา้น เพือ่ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษี โดยตกึDuty Free 

จะเป็นรปูตัว L เป็นอาคาร 3 ชัน้ ใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ตามอัธยาศัย 

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  OSAKA HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

วนัที ่4 ปราสาทโอซากา้ (ชมดา้นนอก) – EXPO CITY - สนามบนิคนัไซ  

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

 เดินทางสู่   ปราสาทโอซาก้า  (Osaka Castle) 

(ชมดา้นนอก) เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คส าคัญของเมืองโอซากา้ 

หอคอยปราสาทจะมีอยู่ดว้ยกันทัง้หมด 8 ชัน้ ตัวปราสาทถูก

ลอ้มรอบดว้ยก าแพง หนิคอนกรตี, คนู ้า และสวนนชิโินมารุซ ึง่อยู่

ทางป้อมตะวักตก มตีน้ซากรุะกวา่ 600 ตน้ ในชว่งเดอืนเมษายนจงึ

เป็นแหล่งชมซากุระที่โด่งดังเพราะฉากดา้นหลังของสวนแห่งนี้จะ

มองเห็นภาพปราสาทโอซากา้ทีส่วยงามเป็นอยา่งยิง่ 

เทีย่ง         อสิระรบัประทานอาหารเทีย่งตามอธัยาศยั 

จากนั้นน าท่านเดนิทาง เป็นส่วนหนึ่งของสวนสาธารณะทีส่รา้งขึน้เพื่อระลกึถงึงานเอ็กซโ์ปซติ ี ้

เวลิดเ์อ็กซโ์ปประเทศญีปุ่่ น ที่จัดขึน้เมือ่ปี 1970 ตัง้อยู่ในเมอืงซุอติะ จังหวัดโอซากา้ มเีนื้อที่

ทัง้หมดราว ๆ 172,000 ตารางเมตร โดยอยู่ดา้นหนา้สถานีรถไฟฟ้า Bampaku-kinen-koen 

ภายในพื้นทีแ่ห่งนี้ถูกเตมิเต็มไปดว้ยสถานทีเ่พื่อความบันเทงิมากมาย ภายใตค้อนเซ็ปต ์fusing 

the enjoyment of playing, learning, and discovering 

สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ 

15.00 น. ออกเดนิทางกลับ กรงุเทพฯ โดยสายบนินกสกูต๊ เทีย่วบนิที ่SL305  

 บรกิารอาหารและน า้ดืม่บนเครือ่ง 

(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.15 ช ัว่โมง) 
 

19.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 
 

+++++++++++++++++++ 
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โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราคา่บรกิารทวัร ์

 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ **  

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ (ถา้ม)ี 

ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ  (ช าระทีส่นามบนิดอนเมอืงในวนัเช็คอนิ) 

(คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

ราคาเด็กทารก Infant ราคาคนละ 8,500 บาท 

 

 

 

 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋ พกัเดีย่ว 

2 - 5 พ.ย. 62 25,999.- 18,999.- 7,900.- 

4 - 7 พ.ย. 62 24,999.- 17,999.- 7,900.- 

7 - 10 พ.ย. 62 25,999.- 18,999.- 7,900.- 

9 - 12 พ.ย. 62 25,999.- 18,999.- 7,900.- 

11 - 14 พ.ย. 62 24,999.- 17,999.- 7,900.- 

14 - 17 พ.ย. 62 25,999.- 18,999.- 7,900.- 

16 - 19 พ.ย. 62 25,999.- 18,999.- 7,900.- 

18 - 21 พ.ย. 62 24,999.- 17,999.- 7,900.- 

21 - 24 พ.ย. 62 25,999.- 18,999.- 7,900.- 

23 - 26 พ.ย. 62 25,999.- 18,999.- 7,900.- 

25 - 28 พ.ย. 62 24,999.- 17,999.- 7,900.- 

28 พ.ย. – 1 ธ.ค. 62 25,999.- 18,999.- 7,900.- 

 

ส าคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากช าระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไม ้่องรอ้งใด  อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บร ิทั  ขอสงวนสทิ ิ เร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตั วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 
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อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั วเครือ่งบนิโดยสารชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชือ้เพลงิ 
 คา่ทีพั่กหอ้งคู ่(2-3 ทา่น) ดังทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน 

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่เขา้ชม ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่รถน าเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ค่าใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครื่องดืม่ ค่าซักรีด    
คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นได ้
ประกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ น
ไมเ่กนิ 15 วนั) **ถา้กรณีทีท่างรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการท า 

o วซีา่เพิม่ ทา่นละ 1,700 บาท** 
 หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับ

การยืน่รอ้งขอวซีา่ 
 คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิ

ขนาดมาตรฐาน 
 คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั วเครือ่งบนิไปแลว้ 
 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. // ขากลับ 20 กก.) 
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 คา่ทปิคนขับรถ และไกดท์อ้งถิน่(ถา้ม)ี ท่านละ 1,500 บาท/ทรปิ ช าระทีส่นามบนิในวันเชค็อนิ (ค่าทปิ
หัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ/ใบก ากับภาษี) 
 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

 กรุณาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรุณาเตรยีมเงนิมัดจ า 15,000 บาท พรอ้มกับ

เตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 1 วนั หลังจากท าการจองแลว้ 

 การช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน ท่านควรจัดเตรยีมคา่

ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทีพั่กและตั วเครือ่งบนิ 

มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 หากท่านทีต่อ้งการออกตั วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่กอ่นออกบัตร

โดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 

รวมถงึการลา่ชา้ของสายการบนิระหวา่งประเทศ 

 หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไมส่ะดวกใน

การเดนิทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายใน

ครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ง้หมด 
 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 ไม่สามารถยกเลกิได ้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แต่สามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได ้
ตามก าหนดของแตล่ะสายการบนิกอ่น 7 วนัของการเดนิทาง) 

 

หมายเหต ุ
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 30 

ทา่น ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์

ท ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ ี ้เม ือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้และจะ

ไมร่บัผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดร้บับาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของหวัหนา้

ทวัรแ์ละอบุตัเิหตสุดุวสิยับางประการ เช่น การจราจร, การนดัหยุดงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ 

เป็นตน้ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ เร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลื่อนวันเดนิทางกลับ ท่าน

จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการ

บนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

 
 
 

จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 
วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอื ุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้
เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตั วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2. สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตร

เครดติ เป็นตน้) 
3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน  
2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพ านักระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 
4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ

ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
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หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและ

ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  
 ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  
 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด

หยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิท
ฯ  

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

 เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
 รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่/ 

ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

 กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการ
เดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

 มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้ 

 ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  

 สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าให ้
เวลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขยัรถในการบรหิาร
เวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

 เนื่องจากการเดนิทางท่องเที่ยวในครัง้นี้  เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ ทาง

บรษัิทจงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื สว่นใดสว่นหนึ่งทีท่่านไม่ตอ้งการไดรั้บ

บรกิาร หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถูก

เก็บคา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

 บรกิารน ้าดืม่ท่านวันละ 1 ขวด ตอ่คนต่อวัน เริม่ในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่3 ของการเดนิทาง การบรกิาร
ของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจเพิม่
เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวัน
เดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 กรณีพาสปอรต์ต่างชาตทิีต่อ้งการเดนิทางไปกับทัวร ์**ผูเ้ดนิทางตอ้งด าเนินการเช็คเรื่องการท าวซี่าในการเขา้
ประเทศญีปุ่่ นดว้ยตนเอง และหากมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิผูเ้ดนิทางตอ้งรับผดิชอบในสว่นนัน้ๆ ซึง่หากวันเดนิทางผู ้
เดนิทางไมไ่ดข้อวซีา่ จะถอืวา่เป็นความผดิของผูเ้ดนิทางเองและจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ 

 กรณีทีท่า่นถกูปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ 

จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

 หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  

(พาสปอรต์) ของท่านช ารุดแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึ่ง มหีนา้ใดหนา้หนึ่งหายไป มี

กระดาษหนา้ใดหนา้หนึ่งหลดุออกมา มรีอยแยกระหว่างสันของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทีด่า่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์ม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางตอ่ไปได ้ดังนัน้

กรณุาตรวจสอบ และ ดแูล หนังสอืเดนิทางของทา่นใหอ้ยูใ่นสภาพดอียูต่ลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณา

ตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสอืเดนิทางฉบับใหม่ โดยใชฉ้บับเก่าไปอา้งองิ และ 

ยืนยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาที่บรษัิทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่ง

เอกสารมาทีบ่รษัิทเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่ังไมอ่อกบตัรโดยสาร ท่านสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคีา่ใชจ้่าย แตห่าก
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ออกบัตรโดยสาร (ตั วเครื่องบนิ) เรียบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จรงิ

ทัง้หมด ซึง่โดยส่วนใหญ่ตั วเครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับ

กระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

 กรณีทีท่า่นไมผ่า่นดา่นตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไมใ่หเ้ดนิทางตอ่ ไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ทัง้ส ิน้ 

 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯ แลว้ทางบรษิทัฯ 

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 
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