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หากทา่นมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเทีย่วบนิ

เพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองและขอความกรุณาใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลา

เดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสาย

การบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยู่

เหนอืการความคุมของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตุผลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตุผลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตุผล

เหลา่นี ้อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทั

ฯ จะคอนเฟิรม์กรุป๊ประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง ขออภยัในความไมส่ะดวก 

WIFI FREE ON BUS บรกิารน า้ด ืม่วนัละ 1 ขวด 

** พเิศษ !! ฟร.ี. เสริฟ์อาหารรอ้นและน า้ดืม่บนเครือ่งไป-กลบั ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่ รายการ B L D HOTEL 

1 
สนามบนิดอนเมอืง 
DMK-KIX XW112 (23.40-07.10) 

    

2 

สนามบนิคนัไซ - ชมใบไมเ้ปลีย่นส ีณ ศาลเจา้คติาโนะ 
– อาราชยิามา่ – สวนป่าไผ่ – สะพานโทเก็ตสเึคยีว - 
นาโกยา่ - ชอ้ปป้ิงซาคาเอะ  

 
 

 

 

 
NAGOYA KOKUSUI  

หรอืเทยีบเทา่ 

3 
ชมซากุระ + ใบไมเ้ปลีย่นส ีณ โอบาระ Fureai Park 
– หุบเขาโครงัเค – ศาลเจา้โอสุคนันอน – โอซากา้ - 
DUTY FREE - ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ

  
 

OSAKA HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

4 อสิระชอ้ปป้ิงหรอืเลอืกทวัรเ์สรมิยนูเิวอรแ์ซลสตดูโิอ  
  OSAKA HOTEL  

หรอืเทยีบเทา่ 

5 
นารา – สวนกวาง – วดัโทไดจิ – ตลาดคุโรมง – 
ปราสาทโอซากา้ - EXPO CITY  

 
  KANSAI HOTEL  

หรอืเทยีบเทา่ 

6 
สนามบนิคนัไซ-สนามบนิดอนเมอืง 
KIX-DMK XW111 (08.30-12.10) 

 
   

บนเคร่ือง 

บนเคร่ือง 
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วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง 

20.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคาร 1 ช ัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์าย
การบนินกสกูต๊ (XW) สนามบนิดอนเมอืง พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและ
อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และหัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้ม
กอ่นออกเดนิทาง 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 23.40 น. ออกเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายบนิ NOK SCOOT เที่ยวบนิที ่

XW112 

บรกิารอาหารรอ้นและน า้ดืม่ บนเครือ่ง 
(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.15 ช ัว่โมง) 

 
** ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นญุาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั 

ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั ** 
 

http://bit.ly/2NMk5YE
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วนัทีส่อง    สนามบนิคนัไซ - ชมใบไมเ้ปลีย่นส ีณ ศาลเจา้คติาโนะ - อาราชยิามา่ – 

สวนป่าไผ ่– สะพานโทเก็ตสเึคยีว – นาโกยา่ - ชอ้ปป้ิงซาคาเอะ 

07.10 น.   เดนิทางถึง ท่าอากาศยานคนัไซประเทศญีปุ่่ น (เวลาทีญ่ ีปุ่่ นเร็วกว่าประเทศไทย 2 

ช ัว่โมง) หลงัจากผา่นข ัน้ตอนศลุกากร กรณุาปรบันาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกใน

การนดัหมายเวลา  

จากนัน้น าทา่นเดนิทาง ศาลเจา้คติาโนะ เท็นมงัก ู(Kitano Tenmangu Jinja) หรอืทีรู่จ้กั
กนัในชือ่ "คติาโนะ โนะ เท็นจนิซามะ" เป็นศาลเจา้ทีส่รา้งขึน้เพื่ออุทศิใหก้ับนักปราชญ์ที่
อปุถัมภค์ ้าจุน และพัฒนาการศกึษา จงีไดช้ือ่วา่เป็น "ศาลเจา้แหง่การศกึษา" อกีแห่งหนึง่ของ
ญีปุ่่ น ศาลเจา้แห่งนี้นอกจากจะไดรั้บความนิยมว่าเป็นจุดชมใบไมเ้ปลีย่นสทีี ่ บรเิวณสวน
ภายในวัดทีม่ตีน้ไมก้วา่ 250 ตน้ทีเ่ร ิม่เปลีย่นเป็นสสีม้เหลอืงในชว่ง ปลายเดอืนพฤศจกิายน   
กิง่ไมจ้ะโนม้ตัวเขา้หาล าคลอง กลายเป็นอโุมงคใ์บไมส้วยงาม  
 

 

 
 

 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร (1) เมน ูชาบบูฟุเฟต ์

น าท่านเดนิทางสู ่เกยีวโต (Kyoto) ซึง่เคยเป็นเมอืงหลวงของประเทศญีปุ่่ นมายาวนานทีส่ดุ 

คอืตัง้แตปี่ค.ศ. 794 จนถงึ 1868 รว่มๆ 1,100 ปีเลยทเีดยีว เกยีวโตจงึเป็นเมอืงส าคัญทีเ่ต็มไป

ดว้ยประวัตศิาสตร์และวัฒนธรรมของญีปุ่่ นดว้ย จากนั้นเดนิทางสู่ สวนป่าไผ่ ที่ตัง้อยู่ที่อารา

ชยิามา่ เป็นสถานทีท่่องเทีย่วทางธรรมชาตทิีด่ังมากๆของทีน่ี่ เชือ่วา่ถา้พูดถงึป่าไผปุ่๊ บตอ้งนกึ

ถงึที่นี่เป็นอันดับแรกแน่นอน ถา้คนที่ชืน่ชอบวธิีชวีติเรียบง่ายและยังชอบเดนิเล่นท่ามกลาง

บรรยากาศป่าๆ ตอ้งไมพ่ลาดอยา่งเด็ดขาด เพราะทีป่่าไผแ่หง่นี้จะมเีสน้ทางเล็กๆทีร่ายลอ้มไป

ดว้ยป่าไผ่ทีส่ดุสดุลูกหูลูกตาเดนิทกีลิน่ไผ่หอมนดิๆก็โชยมา นอกจากนี้ยังจะมรีา้นขายของที่

ระลกึทีเ่นน้สนิคา้ทีท่ าจากตน้ไผแ่ละของทอ้งถิน่เป็นหลักไมว่า่จะเป็น ตะกรา้ไมไ้ผ,่ ถว้ย, กลอ่ง

ใส่ของ หรือเสือ้เสือ้สานจากไผ่ ไวใ้หไ้ดช้็อปป้ิงกันเบาๆเป็นของฝากอกีดว้ย จากนั้นพาท่าน

เดนิทางไปยัง สะพานโทเก็ตซเึคยีว (Togetsukyo Bridge) สะพานไมท้ีเ่ป็นสัญลักษณ์ของ

เมอืงอาราชยิามะ 
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จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ เมอืงนาโกย่า เดนิทางสู่ ย่านการคา้ซาคาเอะ ใหท้่านไดอ้สิระ
เพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิง มรีา้นรวงประมาณ 1100 รา้น โดยย่านนี้จะมหีา้งดัง เชน่ PARCO, 
MITSUKOSHI, DONGI, LOFT, BIG CAMERA, BOOK OFF, รา้น 100 เยน พรอ้มทัง้รา้นขาย
เสือ้ผา้ รองเทา้ พรอ้มทัง้ยังมรีา้นอาหารหลากหลายชนดิใหไ้ดเ้ลอืกซือ้เลอืกทานอกีดว้ย 
 

ค า่  อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

พกัที ่ NAGOYA KOKUSUI หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม ชมซากุระ + ใบไมเ้ปลีย่นส ีณ โอบาระ Fureai Park – หุบเขาโครงัเค – 

ศาลเจา้โอสคุนันอน – โอซากา้ - DUTY FREE - ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงโอบาระ ใหท้่านไดส้ัมผัสประสบการณ์ใหม ่กับบรรยากาศทีห่า

ชมไดย้ากกับใบไมแ้ดงของเทศกาลใบไมเ้ปลีย่นส ีซึง่หาชมไดย้ากมาก ตน้ก าเนดิของซากรุะ

หนา้หนาวในโอบาระนี ้มาจากคณุหมอเกนซาก ิฟจูโิมะโตะ ไดน้าชคิซิากรุะมาลองปลกูตัง้แตต่น้

ยุคปี 1900 จนไดต้น้แม่พันธุแ์ละขยายพันธุไ์ปท่ัวบรเิวณ ปัจจุบันมตีน้ไมม้ากกวา่ 10,000 ตน้ 

ซึง่จะหาชมไดเ้ฉพาะแค่เดอืน ตุลาคม - พฤศจกิายนเท่าน ัน้ อสิระใหท้่านไดเ้ก็บภาพ

ประทับใจกับสสีันของใบไมเ้ปลีย่นส ี(ท ัง้นี ้การเปลีย่นสขีองใบไมข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ 

ในกรณีทีไ่มม่ใีบไมเ้ปลีย่นส ีจะน าทกุทา่นไปชอ้ปป้ิงที ่DREAM JAZZ OUTLET แทน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

จากนัน้น าท่านไปยัง หุบเขาโครงัเค  (Korankei) เป็นสถานทีช่มใบไมเ้ปลีย่นสทีีม่ชี ือ่เสยีง

อันดับตน้ๆ ของประเทศญีปุ่่ น ส าหรับเสน่หข์องโครังเคอยูท่ีเ่หลา่ตน้โมมจิ ิ(Momiji) หรอืเมเป้ิล

ญีปุ่่ นจ านวนมากกวา่ประมาณ 4,000 ตน้ ซึง่ท าใหบ้รเิวณโครังเคจะถูกแตง่แตม้สสีันดว้ยตน้โมมิ
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จทิี่เปลี่ยนสใีบไมเ้ป็นสีแดง สีสม้ และสีเหลืองอย่างงดงามอลังการ สามารถชมไดทั้้งช่วง

กลางวัน และกลางคนืทีม่กีารเปิดไลทอ์ัพเริม่ตัง้แตว่ันที่ 1 พฤศจกิายนถงึวันที่ 1 ธันวาคมของ

ทุกปี ซึง่ตรงกับช่วงที่จัดเทศกาลใบไมเ้ปลี่ยนสีโครังเคที่เรียกว่า “Korankei Momiji 

Matsuri” 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร (3) เมนเูซ็ตญีปุ่่ น 

  จากนัน้น าท่าน ศาลเจา้โอสุคนันอน(Osu Kannon Temple) ตัง้อยู่ภายในเมอืงนาโกย่า
(Nagoya) จังหวดัไอจ(ิAichi) นับวา่เป็นวดัในพระพทุธศาสนาทีม่ชี ือ่เสยีง ในแถบตอนกลางของ
นาโงยา(Nagoya) ส ิง่ทีท่ าใหว้ดันีม้ชี ือ่เสยีงโดง่ดังมากๆก็คงเพราะวดัแหง่นีนั้น้เป็นทีป่ระดษิฐาน

ของเทพคันนอน ซึง่เชือ่กันวา่เป็นเทพเจา้ทีข่ ึน้ชือ่เรือ่งความเมตตา  

 จากนัน้น าท่านเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี Duty free ใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้ตามอัธยาศัย และ
ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิงยา่น ชนิไซบาช ิ(Shinsaibashi) บรเิวณแหลง่ชอ้ปป้ิงแหง่นี้มคีวามยาว
ประมาณ 600 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลีก รา้นแฟรนไชส์ รา้นเครื่องส าอาง รา้นรองเทา้ 
กระเป๋านาฬกิา รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเสือ้ผา้สตรทีแบรนดทั์ง้ญีปุ่่ นและตา่งประเทศ 

เชน่ Zara H&M Beans ABC Mart เป็นตน้  

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

พกัที ่ OSAKA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ี ่ อสิระชอ้ปป้ิงหรอืเลอืกทวัรเ์สรมิยนูเิวอรแ์ซลสตดูโิอ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

หลังอาหารใหท้่านอิสระท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ภายในเมืองโอซากา้ โดยมีไกด์ให ้

ค าแนะน าการเดนิทาง (ไมม่รีถบสับรกิาร) 

 แนะน าสถานทีท่อ่งเทีย่วเมอืงโอซากา้และเมอืงรอบๆ 

 วดัชเิทนโนจ ิ(Shitennoji) หนึง่ในวัดทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุของญีปุ่่ น เชือ่กันวา่เป็นวัดพุทธ

แหง่แรกขอประเทศญีปุ่่ น 

 พพิธิภณัฑส์ตัวท์ะเลโอซากา้ (Osaka Aquarium) หรอืทีเ่รยีกวา่ Kaiyukan ตัง้อยู่

ที ่Tempozan Harbor Village บรเิวณอา่วโอซากา้ พพิธิภัณฑส์ัตวน์ ้าทีด่ทีีส่ดุของญีปุ่่ น 

มสีตัวน์ ้าหลากหลายชนดิทีอ่าศัยอยูใ่นมหาสมทุรแปซฟิิก 

 ศาลเจา้เฮอนั (Heian Shrine) เป็นศาลเจา้ทีม่คีวามงดงามและสถาปัตยกรรมทีโ่ดด

เดน่จากศาลเจา้อืน่ๆของญีปุ่่ น ถงึแมศ้าลเจา้เฮอันจะไมไ่ดม้ปีระวัตคิวามเป็นมายาวนาน

หลายรอ้ยปีเหมอืนศาลเจา้อืน่ๆของเกยีวโต  

 แนะน าแหลง่ชอ้ปป้ิง 

 โดทงโบร ิหรอืดงโทโบร ิ(Dotonbori) หนึง่ในสถานบันเทงิยามค ่าคนืทีโ่ด่งดังของ

โอซากา้ เป็นแหลง่รวมรา้นอาหารมากมายทีเ่ปิดใหบ้รกิาร 24 ชัว่โมง 

 อะเมะรคิามูระ Amerikamura เป็นแหล่งแฮงคเ์อา้ของวัยรุ่นโอซากา้ คลา้ยกับยา่น

ฮาราจูกขุองโตเกยีว ยา่นนี้ก็จะไดพ้บกับแฟชั่นการแตง่ตัวของวัยรุ่น และวัฒนธรรมของ

https://www.talonjapan.com/category/area/chubu/aichi/nagoya/
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ชาวญีปุ่่ น มบีรรยากาศครกึครืน้ ระหวา่งทางมรีา้นกาแฟ เสือ้ผา้ และรา้นขายของต่างๆ

มากมาย เป็นอกียา่นหนึง่ทีน่่ามาเดนิเลน่ 

   หรอื เลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิ  

(ไมร่วมในคา่ทวัรผ์ูใ้หญท่า่นละ 2800 บาท เด็ก 2-11 ราคา 2400 บาท )  

 ยูนเิวอรซ์ลั สตดูโิอส ์เจแปน (Universal Studios Japan, USJ) เปิดเมือ่เดอืน

มนีาคม ปี 2001 เป็นสวนสนุกแหง่แรกของยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ ทีเ่ปิดในเอเชยี ภายใน

มที ัง้หมด 8 โซน: Hollywood, New York, San Francisco, Jurassic Park, 

Lagoon, Waterworld, Amity Village และ Universal Wonderland ผูเ้ขา้ชม

สามารถเพลดิเพลนิไปกับเครือ่งเล่นต่างๆ ตัง้แต่เครือ่งเล่นส าหรับเด็กๆไปจนถงึรถไฟ

เหาะทีห่วาดเสยีวสดุๆ นอกจากนี้ยังมหีนัง 3 มติ ิอยา่งเชน่ Spiderman, Back to the 

Future, Terminator 2, Jurassic Park และเรือ่งใหม่ล่าสดุอย่าง Harry Potter 

ภายนอกสวนสนุกนัน้ จะม ีUniversal City walk Osaka ซึง่เป็นหา้งสรรพสนิคา้ขนาด

ใหญ ่ทีม่โีรงแรม รา้นคา้ รา้นอาคารจ านวนมาก รวมทัง้รา้นทีข่ายสนิคา้ของยนูเิวอรแ์ซล 

สตูดโิอ และของทีร่ะลกึของเมอืงโอซากา้ และใกล ้ๆ กันก็ยังมพีพิธิภัณฑท์าโกะยาก ิมี

รา้นทาโกะยากชิือ่ดังของโอซากา้มาเปิดใหไ้ดล้ ิม้ลองรสชาตดิัง้เดมิ ของกนิขึน้ชือ่ของ

โอซากา้ ทีไ่ดรั้บการโหวตจากชาวเมอืงวา่เป็นสดุยอดรา้นทาโกะยาก ิรวมกันมาเปิดอยูท่ี่

แลว้ พพิธิภัณฑน์ีต้ัง้อยูท่ีช่ัน้ 4 ของหา้งแหง่นี ้

**อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัและค า่ตามอธัยาศยั** 

ทีพ่กั OSAKA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่า้ นารา-สวนกวาง-วดัโทไดจ-ิตลาดคโุรมง-ปราสาทโอซากา้-EXPO CITY 
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

 น าท่านเดนิทางสู ่นารา เมอืงหลวงเกา่แกแ่หง่นี้มวีัดและศาลเจา้มากมายซึง่บางแหง่ไดรั้บการ

จดทะเบยีนเป็นมรกดโลก น าท่านเดนิทางไปยัง สวนกวางนารา (Nara Park) เป็นแหล่ง

ท่องเทีย่วทีด่ังมากๆของเมอืงนารา ภายในสวนเป็นทีอ่ยู่ของกวางจ านวนมาก เมอืงนารานัน้มี

กวางเกอืบ 1200 ตัว ซึง่ท าใหก้ลายเป็นสัญลักษณ์ประจ าเมอืงนารา จากนั้นน าท่านชม  

วดัโทไดจ ิ มชีือ่เรยีกหลายๆชือ่ทีค่นท่ัวไปมักจะเรยีกขานกันทัง้ วัดหลวงพ่อโตแหง่เมอืงนารา 

หรอื ไดบตุส ึ(Daibutsu of Nara) นับวา่เป็นวดัทีม่ชี ือ่เสยีงความโดง่ดังนีร่ะดับประเทศญีปุ่่ น   



PJP23-XW PRO OSAKA KYOTO KORANKEI 6D4N เดนิทาง ตลุาคม-ธันวาคม 62  เริม่ตน้ 26,999 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ณ ตลาดคโุรมง 

 พาท่านเดนิทางสู ่ตลาดคโุรมง โอซากา้ (Kuromon Ichiba Market) เป็นตลาดทีม่ชี ือ่เสยีง

และเกา่แกม่ากทีส่ดุแหง่หนึง่ของเมอืงโอซากา้ จนไดรั้บสมญานามวา่เป็น ครัวของโอซากา้เลย

ทเีดยีว มบีรรยากาศภายในเป็นทางเดนิ Arcade เล็กๆ ทอดยาวประมาณ 600 เมตร 2 ขา้งทาง

จะเต็มไปดว้ยรา้นคา้ตา่งๆกวา่ 160 รา้นคา้ ขายทัง้ของสด และแบบพรอ้มทาน มขีองกนิเลน่และ

อาหารพื้นเมอืงมากมายหลายชนิดใหไ้ดช้มิกัน จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ ปราสาทโอซากา้ 

(Osaka Castle) (ดา้นนอก) เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คส าคัญของเมืองโอซากา้ หอคอย

ปราสาทจะมอียูด่ว้ยกันทัง้หมด 8 ชัน้ ตัวปราสาทถูกลอ้มรอบดว้ยก าแพงหนิคอนกรตี คนู ้า และ

สวนนชิโินมารุซ ึง่อยู่ทางป้อมตะวักตก มตีน้ซากุระกวา่ 600 ตน้ ในช่วงเดอืนเมษายนจงึเป็น

แหล่งชมซากุระทีโ่ด่งดังเพราะฉากดา้นหลังของสวนแหง่นี้จะมองเห็นภาพปราสาทโอซากา้ที่

สวยงามเป็นอยา่งยิง่  น าทา่นเดนิทางสู ่EXPO CITY แหง่โอซากา้ เป็นศนูยบ์ันเทงิครบวงจรที่

ใหญ่ทีส่ดุในประเทศญีปุ่่ น และเป็นสว่นหนึง่ของสวนสาธารณะทีส่รา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึงานเวลิด์

เอ็กซโ์ปประเทศญีปุ่่ น ทีจั่ดขึน้เมือ่ปี 1970 ตัง้อยูใ่นเมอืงซอุติะ จังหวัดโอซากา้ มเีนื้อทีทั่ง้หมด

ราว ๆ 172,000 ตารางเมตร โดยอยู่ดา้นหนา้สถานีรถไฟฟ้า Bampaku-kinen-koen ภายใน

พืน้ทีแ่ห่งนี้ถูกเตมิเต็มไปดว้ยสถานทีเ่พือ่ความบันเทงิมากมาย ภายใตค้อนเซ็ปต ์fusing the 

enjoyment of playing, learning, and discovering และเดนิทางไปยัง  

 

 

 

 

 

 

ค า่  อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

พกัที ่ KANSAI KOKUSUI หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห่ก สนามบนิคนัไซ - สนามบนิดอนเมอืง 
สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิคนัไซ 

08.30 น. ออกเดนิทางกลับ กรงุเทพฯ โดยสายบนินกสกูต๊ เทีย่วบนิที ่XW111  
 

 บรกิารอาหารและน า้ดืม่บนเครือ่ง 
(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.15 ช ัว่โมง) 

 

12.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 

………………………………………………………….. 
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โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถและมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ (ถา้ม)ี  

ทา่นละ 2,000 บาท ตอ่ทรปิ ตอ่ลูกคา้ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น  

ท ัง้นีร้วมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี (Infant) ณ วนัเดนิทางกลบั 

(ขออนุญาตเก็บทปิทีส่นามบนิในวนัเช็คอนิ) 

 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็กอายตุ า่กวา่ 2 ปี พกัเดีย่ว 

24-29 ต.ค.62 27,999.- 7,000 8,900 

25-30 ต.ค.62 27,999.- 7,000 8,900 

26-31 ต.ค.62 27,999.- 7,000 8,900 

27 ต.ค.- 1 พ.ย.62 26,999.- 7,000 8,900 

28 ต.ค.- 2 พ.ย.62 26,999.- 7,000 8,900 

29 ต.ค.- 3 พ.ย.62 26,999.- 7,000 8,900 

29 ต.ค.- 3 พ.ย.62 26,999.- 7,000 8,900 

30 ต.ค.- 4 พ.ย.62 26,999.- 7,000 8,900 

31 ต.ค.- 5 พ.ย.62 26,999.- 7,000 8,900 

1-6 พ.ย.62 27,999.- 7,000 8,900 

2-7 พ.ย.62 27,999.- 7,000 8,900 

3-8 พ.ย.62 27,999.- 7,000 8,900 

4-9 พ.ย.62 26,999.- 7,000 8,900 

5-10 พ.ย.62 26,999.- 7,000 8,900 

6-11 พ.ย.62 26,999.- 7,000 8,900 

7-12 พ.ย.62 26,999.- 7,000 8,900 

8-13 พ.ย.62 26,999.- 7,000 8,900 

9-14 พ.ย.62 26,999.- 7,000 8,900 

10-15 พ.ย.62 26,999.- 7,000 8,900 

11-16 พ.ย.62 26,999.- 7,000 8,900 

12-17 พ.ย.62 26,999.- 7,000 8,900 

13-18 พ.ย.62 26,999.- 7,000 8,900 

14-19 พ.ย.62 26,999.- 7,000 8,900 

15-20 พ.ย.62 26,999.- 7,000 8,900 

16-21 พ.ย.62 26,999.- 7,000 8,900 
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17-22 พ.ย.62 28,999.- 7,000 8,900 

18-23 พ.ย.62 28,999.- 7,000 8,900 

19-24 พ.ย.62 28,999.- 7,000 8,900 

20-25 พ.ย.62 28,999.- 7,000 8,900 

21-26 พ.ย.62 29,999.- 7,000 8,900 

22-27 พ.ย.62 31,999.- 7,000 8,900 

23-28 พ.ย.62 30,999.- 7,000 8,900 

24-29 พ.ย.62 30,999.- 7,000 8,900 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็กอายตุ า่กวา่ 2 ปี พกัเดีย่ว 

25-30 พ.ย.62 30,999.- 7,000 8,900 

26 พ.ย.-1 ธ.ค.62 29,999.- 7,000 8,900 

27 พ.ย.-2 ธ.ค.62 29,999.- 7,000 8,900 

28 พ.ย.-3 ธ.ค.62 29,999.- 7,000 8,900 

29 พ.ย.-4 ธ.ค.62 29,999.- 7,000 8,900 

30 พ.ย.-5 ธ.ค.62 29,999.- 7,000 8,900 

1-6 ธ.ค.62 30,999.- 7,000 8,900 

2-7 ธ.ค.62 30,999.- 7,000 8,900 

3-8 ธ.ค.62 30,999.- 7,000 8,900 

4-9 ธ.ค.62 30,999.- 7,000 8,900 

5-10 ธ.ค.62 31,999.- 7,000 8,900 

6-11 ธ.ค.62 31,999.- 7,000 8,900 

7-12 ธ.ค.62 30,999.- 7,000 8,900 

8-13 ธ.ค.62 30,999.- 7,000 8,900 

9-14 ธ.ค.62 29,999.- 7,000 8,900 

10-15 ธ.ค.62 29,999.- 7,000 8,900 

 

ส าคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากช าระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิ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 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรดี    

คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 
 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนือ่งจากทางญีปุ่่ นได ้

ประกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศ
ญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั) **ถา้กรณีทีท่างรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยใน
การท าวซีา่เพิม่ ทา่นละ 1,700 บาท** 

 หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่ นประกาศใหย้ื่นวซี่าตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท 
ส าหรับการยืน่รอ้งขอวซีา่ 

 คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิ
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 2,000 บาท/ทรปิ ช าระทีส่นามบนิในวันเชค็อนิ (ค่า
ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ/ใบก ากับภาษี) 
เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

 กรุณาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันก่อนการเดนิทาง และกรณุาเตรยีมเงนิมดัจ า 15,000 บาท 
พรอ้มกับเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 1 วนั หลังจากท าการจองแลว้ 

 การช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน ท่านควรจัดเตรยีม
ค่าทัวร์ใหเ้รียบรอ้ยก่อนก าหนด เนื่องจากทางบรษัิทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าที่พักและตั ว
เครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 หากท่านทีต่อ้งการออกตั วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่
รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ รวมถงึการลา่ชา้ของสายการบนิระหวา่งประเทศ 

 หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว 
หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชั่วโมงตดิตอ่กัน ท่านและครอบครัว
ตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์ี
ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ง้หมด 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 ไมส่ามารถยกเลกิได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมชัน่ และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แตส่ามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได ้
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 ้และ
จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ในกรณีทีสู่ญหาย สูญเสยี หรอืไดร้บับาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของ
หวัหนา้ทวัรแ์ละอุบตัเิหตุสุดวสิยับางประการ เช่น การจราจร, การนดัหยุดงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การ
จลาจลตา่งๆ เป็นตน้ 
 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ เร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางกลับ ทา่น

จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสาย

การบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

1. ทางสายการบนิมนี ้าหนักกระเป๋าใหท้่านละ 20 กก. ต่อ 1 เทีย่วการเดนิทาง ท่านใดประสงคจ์ะ
ซือ้น ้าหนักเพิม่กรณุาแจง้เจา้หนา้ที ่ณ วนัจองทัวร.์..อัตราคา่สมัภาระตามรายละเอยีด  
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2. หากลกูคา้ทา่นใดประสงคจ์ะซือ้ทีน่ั่งแบบ Super หรอื Stretch มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ  
(โปรดแจง้ลว่งหนา้กอ่น 7 วนัท าการ)  

และไมอ่นุญาตใหเ้ด็กทารกและผูพ้กิาร น่ังทีน่ั่งแถวที ่31H/31J/31K, 61A/61B/61C, 61H/61J/61 
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 สายการบนิจะจ ากดัน า้หนกัสงูสดุไมเ่กนิ 32 กโิลกรมัตอ่ชิน้   

** หมายเหต ุ: ราคาเป็นราคาอพัเดต ณ วนัที ่5 ม.ีค.62 อาจมกีารเปลีย่นแปลง โปรดสอบถามกอ่นจอง ** 
 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ น
ไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารใน
ข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตั วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ 
เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีข่ัดต่อกฎหมายและเขา้ขา่ยคุณสมบัตกิาร
พ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วนั 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถูกสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้
ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและ
ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  
 ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, 

การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบรษัิทฯ  

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิ
จากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

 เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจ าหรอืค่าทัวรทั์ง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับ
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนือ้สตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่ก

ในต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คียงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุใน
โปรแกรม  

 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บู
บหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้ม
ใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้  

 กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 วัน
กอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

 มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเทา่นัน้ 

 ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ใน
กรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืง
หรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย 
การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
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 กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอ
สงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่ค่าใชจ้่าย
เพิม่  

 สภาพการจลาจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกับวนัหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจ
ท าใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัย
รถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้่องเทีย่ว
ตามโปรแกรม 

 เนื่องจากการเดนิทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตัวแทนใน

ตา่งประเทศ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิ ์ไมส่ามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื สว่นใดสว่นหนึง่

ทีท่่านไมต่อ้งการไดรั้บบรกิาร หากระหวา่งเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ย

สาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่าน 

เนือ่งจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

 บรกิารน ้าดืม่ทา่นวนัละ 1 ขวด ตอ่คนตอ่วัน เริม่ในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่3 ของการเดนิทาง การ
บรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั่วโมง ในวัน
นัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับ
สภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานที่
ในโปรแกรมการเดนิทาง 

 กรณีพาสปอรต์ตา่งชาตทิีต่อ้งการเดนิทางไปกับทัวร ์**ผูเ้ดนิทางตอ้งด าเนนิการเช็คเรือ่งการท าวซีา่ในการ
เขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยตนเอง และหากมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิผูเ้ดนิทางตอ้งรับผดิชอบในสว่นนัน้ๆ ซึง่หากวัน
เดนิทางผูเ้ดนิทางไมไ่ดข้อวซีา่ จะถอืวา่เป็นความผดิของผูเ้ดนิทางเองและจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ 

 กรณีที่ท่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายที่จะ

เกดิขึน้ตามมา และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

 หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ที่สายการบนิ หรือ ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง ตรวจพบ หนังสือ

เดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแมเ้พียงเล็กนอ้ย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึ่ง มีหนา้ใดหนา้หนึ่ง

หายไป มกีระดาษหนา้ใดหนา้หนึง่หลดุออกมา มรีอยแยกระหวา่งสันของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไมว่า่

กรณีใดๆทัง้ส ิน้ ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทีด่่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์ม่อนุญาตใหท้่าน

เดนิทางตอ่ไปได ้ดังนัน้กรณุาตรวจสอบ และ ดแูล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยูใ่นสภาพดอียูต่ลอดเวลา 

ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิตอ่กรมการกงสลุกระทรวงการต่างประเทศเพือ่ท าหนังสอืเดนิทางฉบับ

ใหม่ โดยใชฉ้บับเก่าไปอา้งอิง และ ยืนยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการ

เปลีย่นแปลงขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้ง่เอกสารมาทีบ่รษัิทเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่ังไม่ออกบัตร

โดยสาร ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้มม่คีา่ใชจ้่าย แตห่ากออกบัตรโดยสาร (ตั วเครือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญ่ตั วเครือ่งบนิแบบ

กรุ๊ปจะออกกอ่นออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับกระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

 กรณีทีท่า่นไมผ่า่นดา่นตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไมใ่หเ้ดนิทางตอ่ ไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ทัง้ส ิน้ 

 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 
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