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บนิตรงสู ่โอซากา้ โดยสายการบนิ NOK SCOOT 
บรกิารนําหนกักระเป๋า 20 KG และบรกิารอาหารบนเครอืงทงัไป-กลบั 

หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ สมัผสัวถิชีวีติคนญปีุ่ น 

ชมเทศกาล NABANA NO SATO WINTER ILLUMINATION 

เพลดิเพลนิ ณ ลานสกทีาคายามา่ 
ชมเมอืงเกยีวโต เมอืงเล็กๆทมีสีถานทสํีาคญัทางประวตัศิาสตร ์

พกักฟิ ุ1 คนื พกันาโกยา่ 1 คนื พกัโอซากา้ 1 คนื 

WIFI FREE ON BUS  นําดมืบรกิารวนัละ 1 ขวด 
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หากทา่นมคีวามจําเป็นจะตอ้งซอืตัวเครอืงบนิภายในประเทศ เพอืบนิไปและกลับจากกรงุเทพฯ กรณุาสอบถามเทยีวบนิเพอืยนืยนั

กับทางเจา้หนา้ทกีอ่นทําการจองและขอความกรุณาใหท้า่นซอืตัวเครอืงบนิประเภททสีามารถเลอืนวันและเวลาเดนิทางได ้อัน

เนืองมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไม่ว่าจะเป็นการยกเลกิเทียวบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ การยุบ

เทยีวบนิรวมกัน ตารางการเดนิทางมกีารเปลยีนแปลง ซงึสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนือการความคมุของ

ทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตผุลเชงิพาณชิย ์หรอืเป็นเหตผุลดา้นความปลอดภัย ดังนันเหตผุลเหลา่นี อยูเ่หนือการควบคมุของ

บรษัิทฯ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมรั่บผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทังสนิ อนงึ บรษัิทฯ จะคอนเฟิรม์กรุ๊ปประมาณ 7-10 

วันกอ่นเดนิทาง ขออภัยในความไมส่ะดวก 
 

วนัท ี1 สนามบนิดอนเมอืง 

20.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคาร 1 ชนั 3 อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์าย
การบนินกสกูต๊ (XW) สนามบนิดอนเมอืง พบเจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและ
อํานวยความสะดวกตลอดขนัตอนการเช็คอนิ และหัวหนา้ทัวรใ์หคํ้าแนะนําเพอืเตรยีมความพรอ้ม
กอ่นออกเดนิทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 23.40 น. ออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาต ิคนัไซ ประเทศญปีุ่ น โดยสายบนิ NOK SCOOT 
เทยีวบนิท ีXW112 

บรกิารอาหารรอ้นและนําดมื บนเครอืง 
(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.15 ชวัโมง) 

 

 
 

โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทยีง คาํ โรงแรมทพีกั 

1 สนามบนิดอนเมอืง     

2 

สนามบนิคนัไซ - เกยีวโต – ศาลเจา้เฮอนั – พธิชีงชาแบบ

ญปีุ่ น – วดัคนิคะคุจ ิ– เมอืงนาโกยา่ - เทศกาลประดบัไฟ 

Nabana no Sato 

บนเครอืง  

 
TOYOKO INN GIFU 

หรอืเทยีบเทา่ 

3 
ลานสกทีาคายามา่ - หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – เมอืงเกา่ทา
คายามา่ – สะพานนาคะบาช ิ- ยา่นชอ้ปปิงยา่นซาคาเอะ 

   TOYOKO INN 
NAGOYA 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 
เมอืงนารา – วดัโทไดจ ิ- โอซากา้ – ปราสาทโอซากา้ (ชม
ดา้นนอก) - ชนิไซบาช ิ- Duty Free - ดองกโิฮเต ้(Don 
Quijote) 

   
OSAKA HOTEL  

หรอืเทยีบเทา่ 

5 อสิระชอ้ปปิง หรอื ซอืทวัรเ์สรมิ Universal Studios  
   OSAKA HOTEL  

หรอืเทยีบเทา่ 

6 สนามบนิคนัไซ - สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ บนเครอืง  
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** สําคญัมาก!! ประเทศญปีุ่ นไมอ่นญุาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนอืสตัว ์
พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั ** 

 
วนัท ี2 สนามบนิคนัไซ - เกยีวโต – ศาลเจา้เฮอนั – พธิชีงชาแบบญปีุ่ น – วดัคนิคะคุ

จ ิ– เมอืงนาโกยา่ - เทศกาลประดบัไฟ Nabana no Sato 

07.10 น.   เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาต ิคนัไซ ประเทศญปีุ่ น (เวลาทญีปีุ่ นเร็วกว่าประเทศ
ไทย 2 ชวัโมง) หลงัจากผ่านขนัตอนศุลกากร กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเพอืความ
สะดวกในการนดัหมายเวลา 
นําทา่นเดนิทางสู ่เกยีวโต (Kyoto) ซงึเคยเป็นเมอืงหลวงของประเทศญปีุ่ นมายาวนานทสีดุ คอื
ตังแตปี่ค.ศ. 794 จนถงึ 1868 ร่วมๆ 1,100 ปีเลยทเีดยีว เกยีวโตจงึเป็นเมอืงสําคัญทเีต็มไปดว้ย
ประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมของญปีุ่ นดว้ย  
นําท่านเดนิทางสู ่ศาลเจา้เฮอนั เป็นศาลเจา้ทถีูกสรา้งขนึเนืองในโอกาสครบรอบปี 1100 ของ 
เมอืงเกยีวโตเมอืรอ้ยกวา่ปีก่อน ศาลเจา้แห่งนีนันถูกสรา้งขนึเพอืใหร้ะลกึถงึจักรพรรดคิาม และ
จักรพรรดโิคเมอ ิผูท้มีคีวามสําคัญตอ่เมอืงเกยีวโตอยา่งมาก เนอืงจากเป็นจักรพรรดอิงคแ์รกและ
องคส์ดุทา้ยของเกยีวโต  
จากนนันําทา่นสมัผสัประสบการณ์พธิชีงชาแบบญปีุ่ น ใหท้่านไดท้ดลองชงชาดว้ยตัวท่าน
เองและอสิระใหท้า่นเลอืกซอืสนิคา้ราคาถกูตามอัธยาศัย 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากนันนําท่านสู ่วดัคนิคะคจุ ิ(Kinkakuji) เดมิสรา้งขนึเพอืใชเ้ป็นบา้นพักของท่านโชกนุอาชิ
กากา้ โยชมิสิุ และ ท่านมคีวามตังใจยกบา้นพักแห่งนีใหเ้ป็นวัดนิกายเซนภายหลังจากทีท่าน
เสยีชวีติ คนไทยนยิมเรยีกกันวา่ วดัทอง เนอืงจากทวีัดนจีะมอีาคารหลักเป็นสทีองเกอืบทังหลัง
ตังโดดเดน่อยูก่ลางนํา ทําใหเ้กดิเป็นเงาสะทอ้นกับพนืนําเบอืงหนา้ จนเกดิเป็นภาพทสีวยงามเป็น
อกีสญัลักษณ์หนงึของเมอืงเกยีวโต 

เทยีง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) เมน ูชาบ ูสตูรตน้ตาํรบั 
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จากนันนําท่านสู ่เมอืงนาโกยา่ ซงึท่านจะไดส้ัมผัสกับชวีติประจําวันของชาวญปีุ่ นอยา่งแทจ้รงิ 
นําทา่นชม เทศกาลประดบัไฟ Nabana no Sato Winter Illumination อยูใ่นเมอืงนางาชิ
มะ จังหวัดมเิอะ เป็นทรีูจั้กไปทัวญปีุ่ นก็คอืการประดับไฟในฤดหูนาว เดมิทใีนฤดหูนาวชนดิของ
ดอกไมจ้ะลดลง ดังนันจงึไดเ้รมินําแสงสขีอง LED เขา้มาประดับประดาตามตน้ไมภ้ายในสวน 
จนกระทังความสวยงามของ Illumination เลอืงลอืโดง่ดังไปทัวประเทศถงึขนาดถกูแนะนําวา่เป็น
สถานทดีูไฟประดับ ทสีวยอลังการทสีดุในญปีุ่ น การประดับไฟในฤดูหนาวเรมิขนึตังแต่ปี 2004 
และมมีาอยา่งตอ่เนอืงจนปี 2016 นจีะจัดขนึเป็นปีท ี13 ซงึระดับความอลังการและผูม้าเทยีวชม
จะเพมิขนึเรือยๆ ในแต่ละปี เคล็ดลับก็คือสเกลการใชพ้ืนทีทัวทังสวนประดับประดาไดอ้ย่าง
หรหูราอลังการและสามารถสะกดผูม้าเทยีวชมไดอ้ยูห่มัด โดยการจัดองคป์ระกอบของลักษณะภมูิ
ประเทศกับตน้ไมต้า่งๆ ไดอ้ยา่งลงตัว และใชค้วามเดน่ของแสงสคีัลเลอรฟ์ลู ตน้ไม ้และดอกไม ้
ในสวนมาเนรมติโลกอันสวยงาม 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
จากนันนําท่านเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมทพัีก 

คาํ อสิระอาหารคาํตามอธัยาศยั 

พกัท ี Toyoko Inn Gifu หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัท ี3 ลานสกทีาคายามา่ - หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – เมอืงเกา่ทาคายามา่ – สะพาน

นาคะบาช ิ- ยา่นชอ้ปปิงยา่นซาคาเอะ 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

จากนันนําท่านอสิระ เพลดิเพลนิเลน่สก ีณ ลานสก ีทาคาส ุสโนวพ์ารค์ Takasu Snow Park 
สนุกกับการเลน่สกแีละกฬีาฤดหูนาวมากมายทลีานสก ีณ เมอืงกโุจ ลานสกสีดุกวา้งใหญ ่ตังอยู่
บนเขาทาคาส ุสงิแรกทขีนึชอืสําหรับทนีคีอืกจิกรรมเรอืแจว 15 คน และมเีสน้ทางเดนิเขาไปถงึ
ยอดเขาประมาณ 4,000 เมตร และมเีสน้ทางใหเ้ลอืก 3 เสน้ทางทแีตกตา่งกัน! มเีสน้ทางทเีดนิจะ
กวา้งและดเีหมาะสําหรับผูเ้รมิตน้เล่น, มทีสีําหรับเด็กทเีป็นสายสะพานเคลอืนทแีละเป็นหนงึใน
เสน้ทางทยีาวทสีดุ ในประเทศญปีุ่ นภาคตะวนัตกทสีามารถสนุกไดท้กุคน 

คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อปุกรณ์สก ีอปุกรณ์เลน่ตา่งๆหรอืกจิกรรมตา่งๆ 
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หมายเหต1ุ : ทางบรษัิทขออนุญาตปรับเปลยีนไปลานสกใีกลเ้คยีง ในเสน้ทางใกลโ้รงแรมคนืท ี2 กรณี
พักทาคายา หรอื นาโกยา่ เพอืความสะดวกเรอืงเวลาการเดนิทางโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

หมายเหตุ2 : กรณีลานสกียังไม่เปิด หรือหิมะทับถมไม่เพียงพอหรือลานสกีปิดทางบริษัทขอปรับ
โปรแกรมทดแทนไปเทยีวยา่นซาคาเอะ แทน 

เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) เมน ูหมยูา่งใบโฮบะ 

 

 
 

 

 

 

 
 

 นําท่านเดนิทางสู่ หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ทยีังคงอนุรักษ์บา้นสไตลญ์ปีุ่ นขนานแท ้
ดังเดมิ และยังไดรั้บเลอืกจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ในเดอืนธันวาคม 1995 โครงสรา้ง
ของบา้นสามารถรองรับหมิะทตีกหนักในชว่งฤดหูนาวไดด้ ีและรูปร่างของหลังคาเหมอืนกับสอง
มอืพนมของพระเจา้ จงึเรยีกหมูบ่า้นสไตลน์วีา่ “กัสโช” และมผีูค้นจากทัวทุกมมุโลกหลังไหลไป
ชมความงามในแตล่ะปีไมตํ่ากวา่ 680,000 คน เลยทเีดยีว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นําท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้น LITTLE KYOTO หรือ เขตเมอืงเกา่ ซนัมาจซิูจ ิซงึเป็นหมู่บา้น
เกา่แกส่มัยเอโดะกวา่ 300 ปีกอ่น ทยีังอนุรักษ์และคงสภาพเดมิไดเ้ป็นอยา่งด ีอสิระใหท้กุทา่นได ้
เดนิเทยีวและชนืชมกับทัศนยีภาพเมอืงเกา่ซงึเต็มไปดว้ยบา้นเรอืนโบราณ และรา้นคา้หลากหลาย  

 

 

 

 
 

 

 

 

นําท่านชม สะพานแดงนากาบาช ิ(Nakabashi Bridge) เชอืมไปยังยา่นเมอืงเกา่ในฮดิะ ทา

คายามะ เมอืงทเีต็มไปดว้ยกลนิอายของประวตัศิาสตรอ์ันยาวนานและอารยธรรมโบราณของญปีุ่ น 
ในฤดูใบไมผ้ลติน้ซากุระจะออกดอกเป็นสขีาวและชมพูตัดกับสสีะพานอย่างสวยงาม ในฤดูรอ้น
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ตน้ไมจ้ะมสีสีันสดใส หรอืในฤดูหนาวซงึจะมบีางชว่งทตีกกลางคนืแต่ทอ้งฟ้าเปิดก็สามารถเห็น
แสงจันทรท์ทีอดผา่นยังสะพานนากาบาชใิหค้วามสวยงามไปอกีแบบ 

จากนันนําท่านเดนิทางสู่ เมอืงนาโกย่า เดนิทางสู่ ย่านการคา้ซาคาเอะ ใหท้่านไดอ้สิระ
เพลดิเพลนิกับการชอ้ปปิง มีรา้นรวงประมาณ 1100 รา้น โดยย่านนีจะมีหา้งดังเช่น PARCO, 
MITSUKOSHI, DONGI, LOFT, BIG CAMERA, BOOK OFF, รา้น 100 เยน พรอ้มทังรา้นขาย
เสอืผา้ รองเทา้ พรอ้มทังยังมรีา้นอาหารหลากหลายชนดิใหไ้ดเ้ลอืกซอืเลอืกทานอกีดว้ย 

คาํ อสิระอาหารคาํตามอธัยาศยั 

พกัท ี TOYOKO INN HOTEL NAGOYA หรอืระดับเดยีวกัน 
 

วนัท ี4 เมอืงนารา – วดัโทไดจ ิ- โอซากา้ – ปราสาทโอซากา้ (ชมดา้นนอก) - ชนิ

ไซบาช ิ- Duty Free - ดองกโิฮเต ้
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

 

 

 

 

 

 

 

เดนิทางสู ่เมอืงนารา เมอืงแหง่พระใหญแ่ละฝูงกวาง นําทา่นชม วดัโทไดจ ิ(Todaiji) มชีอื

เรยีกหลายๆชอืทคีนทัวไปมักจะเรยีกขานกันทัง วดัหลวงพอ่โตแหง่เมอืงนารา หรอื ไดบุตส ึ

(Daibutsu of Nara) นับวา่เป็นวดัทมีชีอืเสยีงความโดง่ดังนรีะดับประเทศญปีุ่ น 

เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) 

จากนันนําท่านเดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า 

(Osaka Castle) (ชมดา้นนอก) เป็นหนึงใน
แลนด์มาร์คสําคัญของเมืองโอซากา้ หอคอย
ปราสาทจะมอียูด่ว้ยกันทังหมด 8 ชนั ตัวปราสาท
ถูกลอ้มรอบดว้ยกําแพงหนิคอนกรีต คูนํา และ
สวนนิช ิโนมารุซ ึงอยู่ทางป้อมตะวักตก มีตน้
ซากุระกวา่ 600 ตน้ ในชว่งเดอืนเมษายนจงึเป็น
แหลง่ชมซากรุะทโีดง่ดังเพราะฉากดา้นหลังของ
สวนแห่งนีจะมองเห็นภาพปราสาทโอซากา้ที
สวยงามเป็นอยา่งยงิ  
นําทา่นแวะรา้น Duty Free ชอ้ปปิงสนิคา้ปลอดภาษี โดยตกึจะเป็นรปูตัว L เป็นอาคาร 3 ชนั ให ้

ทา่นเลอืกซอืสนิคา้ตามอัธยาศัย 



PJP26-XW PRO WINTER OSAKA TAKAYAMA KYOTO 6D4N (DEC 2019 – MAR 2020) เริมต้น 25,999.- 

นําท่านอสิระชอ้ปปิงย่าน ชนิไซบาช ิ(Shinsaibashi) บรเิวณแหล่งชอ้ปปิงแห่งนีมีความยาว
ประมาณ 600 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลกี รา้นแฟรน
ไชส ์รา้นเครอืงสําอาง รา้นรองเทา้ กระเป๋านาฬกิา 
รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเสอืผา้สตรทีแบ
รนดทั์งญปีุ่ นและตา่งประเทศ เชน่ Zara H&M Beans 
ABC Mart ดองกโิฮเต ้สาขา Dotombori รา้นดสิ

เคานท์สโตร์ขนาดใหญ่ทีสุดของญปีุ่ น ดองกโิฮเต ้
สาขา Dotombori ม ี"ชงิชา้สวรรคส์เีหลอืง" เป็น

สญัลักษณ ์นับเป็นอกีหนงึจดุสงัเกตของยา่น Minami 
ในโอซากา้! ภายในมสีนิคา้เครอืงใชป้ระจําวัน, สนิคา้
จปิาถะ, เครอืงใชไ้ฟฟ้า, เครอืงแตง่กาย, เครอืงประดับ, รา้นอาหาร สนิคา้ทกุประเภทเรยีงรายราว
กับสวนสนุก รองรับการทอ่งเทยีวตลอด 24 ชม. 

คาํ อสิระอาหารคาํตามอธัยาศยั 

ทพีกั  OSAKA HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัท ี5 อสิระชอ้ปปิง หรอื เลอืกทวัรเ์สรมิ ยนูเิวอรแ์ซลสตดูโิอ 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

หลังอาหารใหท้่านอสิระทอ่งเทยีวตามสถานทตีา่งๆ ภายในเมอืงโอซากา้ โดยมไีกดใ์หคํ้าแนะนํา
การเดนิทาง (ไมม่รีถบสับรกิาร) 

 แนะนําสถานททีอ่งเทยีวเมอืงโอซากา้และเมอืงรอบๆ 

 วดัชเิทนโนจ ิ(Shitennoji) หนงึในวัดทเีก่าแก่ทสีุดของญปีุ่ น เชอืกันว่าเป็นวัดพุทธ
แหง่แรกขอประเทศญปีุ่ น 

 พพิธิภณัฑส์ตัวท์ะเลโอซากา้ (Osaka Aquarium) หรอืทเีรยีกวา่ Kaiyukan ตังอยูท่ ี
Tempozan Harbor Village บรเิวณอ่าวโอซากา้ พพิธิภัณฑส์ัตวนํ์าทดีทีสีดุของญปีุ่ น มี
สตัวนํ์าหลากหลายชนดิทอีาศัยอยูใ่นมหาสมทุรแปซฟิิก 

 ศาลเจา้เฮอนั (Heian Shrine) เป็นศาลเจา้ทมีคีวามงดงามและสถาปัตยกรรมทโีดด
เด่นจากศาลเจา้อนืๆของญปีุ่ น ถงึแมศ้าลเจา้เฮอันจะไม่ไดม้ปีระวัตคิวามเป็นมายาวนาน
หลายรอ้ยปีเหมอืนศาลเจา้อนืๆของเกยีวโต  

 แนะนําแหลง่ชอ้ปปิง 

 โดทงโบร ิหรอืดงโทโบร ิ(Dotonbori) หนงึในสถานบันเทงิยามคําคนืทโีดง่ดังของโอ
ซากา้ เป็นแหลง่รวมรา้นอาหารมากมายทเีปิดใหบ้รกิาร 24 ชวัโมง 

 อะเมะรคิามรูะ Amerikamura เป็นแหลง่แฮงคเ์อา้ของวัยรุ่นโอซากา้ คลา้ยกับยา่นฮา
ราจูกขุองโตเกยีว ยา่นนก็ีจะไดพ้บกับแฟชันการแตง่ตัวของวัยรุ่น และวัฒนธรรมของชาว
ญปีุ่ น มบีรรยากาศครกึครนื ระหวา่งทางมรีา้นกาแฟ เสอืผา้ และรา้นขายของตา่งๆมากมาย 
เป็นอกียา่นหนงึทน่ีามาเดนิเลน่ 

   หรอื เลอืกซอืทวัรเ์สรมิ  

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

 ยูนเิวอรซ์ลั สตูดโิอส ์เจแปน (Universal Studios Japan, USJ) เปิดเมือเดือน
มนีาคม ปี 2001 เป็นสวนสนุกแหง่แรกของยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ ทเีปิดในเอเชยี ภายในมี
ท ัง ห ม ด  8  โ ซ น :  Hollywood, New York, San Francisco, Jurassic Park, 
Lagoon, Waterworld, Amity Village และ Universal Wonderland ผูเ้ขา้ชม
สามารถเพลดิเพลนิไปกับเครอืงเล่นต่างๆ ตังแต่เครอืงเล่นสําหรับเด็กๆไปจนถงึรถไฟ
เหาะทีหวาดเสยีวสุดๆ นอกจากนียังมีหนัง 3 มติ ิอย่างเช่น Spiderman, Back to the 
Future, Terminator 2, Jurassic Park และเรอืงใหมล่า่สดุอยา่ง Harry Potter ภายนอก
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สวนสนุกนัน จะมี Universal City walk Osaka ซงึเป็นหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ ทีมี
โรงแรม รา้นคา้ รา้นอาคารจํานวนมาก รวมทังรา้นทขีายสนิคา้ของยูนเิวอรแ์ซล สตูดโิอ 
และของทรีะลกึของเมอืงโอซากา้ และใกล ้ๆ กันก็ยังมพีพิธิภัณฑท์าโกะยาก ิมรีา้นทาโกะ
ยากชิอืดังของโอซากา้มาเปิดใหไ้ดล้มิลองรสชาตดิังเดมิ ของกนิขนึชอืของโอซากา้ ที
ไดรั้บการโหวตจากชาวเมืองว่าเป็นสุดยอดรา้นทาโกะยาก ิรวมกันมาเปิดอยู่ทีแลว้ 
พพิธิภัณฑน์ตีังอยูท่ชีนั 4 ของหา้งแหง่น ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

**อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัและคาํตามอธัยาศยั** 

ทพีกั  OSAKA HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

วนัท ี6 สนามบนิคนัไซ - สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ 
 

เชา้ สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิคนัไซ  

08.30 น. ออกเดนิทางกลับ กรงุเทพฯ โดยสายบนินกสกูต๊ เทยีวบนิท ีXW111  
 

 บรกิารอาหารและนําดมืบนเครอืง 
 

12.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 
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อตัราคา่บรกิารทวัร ์

วนัเดนิทาง ผูใ้หญพ่กัหอ้งละ 
2-3 ทา่น  ทา่นละ 

ราคาไมร่วมตวั 
ทา่นละ 

พกัเดยีว เพมิ
ทา่นละ 

4 - 9 ธ.ค. 62 30,999.- 23,999.- 9,900.- 
5 - 10 ธ.ค. 62 31,999.- 24,999.- 9,900.- 
6 - 11 ธ.ค. 62 31,999.- 24,999.- 9,900.- 
11-16 ธ.ค. 62 28,999.- 21,999.- 9,900.- 
12-17 ธ.ค. 62 28,999.- 21,999.- 9,900.- 
13-18 ธ.ค. 62 28,999.- 21,999.- 9,900.- 
18-23 ธ.ค. 62 28,999.- 21,999.- 9,900.- 
19-24 ธ.ค. 62 28,999.- 21,999.- 9,900.- 
20-25 ธ.ค. 62 28,999.- 21,999.- 9,900.- 
25-30 ธ.ค. 62 33,999.- 26,999.- 10,900.- 
26-31 ธ.ค. 62 34,999.- 27,999.- 10,900.- 

27 ธ.ค.- 1 ม.ค. 62  ปีใหม ่ 36,999.- 29,999.- 11,900.- 
28 ธ.ค.- 2 ม.ค. 62   ปีใหม ่ 36,999.- 29,999.- 11,900.- 
29 ธ.ค.- 3 ม.ค. 62  ปีใหม ่ 36,999.- 29,999.- 11,900.- 

2-7 ม.ค. 63 30,999.- 23,999.- 9,900.- 
3-8 ม.ค. 63 30,999.- 23,999.- 9,900.- 

8-13 ม.ค. 63 25,999.- 18,999.- 9,900.- 
9-14 ม.ค. 63 26,999.- 19,999.- 9,900.- 

10-15 ม.ค. 63 26,999.- 19,999.- 9,900.- 
15-20 ม.ค. 63 26,999.- 19,999.- 9,900.- 
16-21 ม.ค. 63 26,999.- 19,999.- 9,900.- 
17-22 ม.ค. 63 26,999.- 19,999.- 9,900.- 
22-27 ม.ค. 63 26,999.- 19,999.- 9,900.- 
23-28 ม.ค. 63 26,999.- 19,999.- 9,900.- 
24-29 ม.ค. 63 26,999.- 19,999.- 9,900.- 

29 ม.ค.- 3 ก.พ. 63 26,999.- 19,999.- 9,900.- 
30 ม.ค.- 4 ก.พ. 63 26,999.- 19,999.- 9,900.- 
31 ม.ค.- 5 ก.พ. 63 26,999.- 19,999.- 9,900.- 

5-10 ก.พ. 63 28,999.- 21,999.- 9,900.- 
6-11 ก.พ. 63 28,999.- 21,999.- 9,900.- 
7-12 ก.พ. 63 28,999.- 21,999.- 9,900.- 

12-17 ก.พ. 63 26,999.- 19,999.- 9,900.- 
13-18 ก.พ. 63 26,999.- 19,999.- 9,900.- 
14-19 ก.พ. 63 26,999.- 19,999.- 9,900.- 
19-24 ก.พ. 63 26,999.- 19,999.- 9,900.- 
20-25 ก.พ. 63 26,999.- 19,999.- 9,900.- 
21-26 ก.พ. 63 26,999.- 19,999.- 9,900.- 

26 ก.พ.- 2 ม.ีค.63 27,999.- 20,999.- 9,900.- 
27 ก.พ.- 3 ม.ีค.63 27,999.- 20,999.- 9,900.- 
28 ก.พ.- 4 ม.ีค.63 27,999.- 20,999.- 9,900.- 
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** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนอืงจากเป็นราคาพเิศษ **  
ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถนิ (ถา้ม)ี 
ทา่นละ 2,000 บาท/ทรปิ  (ชําระทสีนามบนิดอนเมอืงในวนัเช็คอนิ) 

(คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

ราคาเด็ก INFANT 7,900 บาท 
 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ตัวเครอืงบนิโดยสารชนัประหยดั รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนยีมเชอืเพลงิ 
 คา่ทพีักหอ้งคู ่(2-3 ทา่น) ดังทรีะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกนั 
 โรงแรมทพีักตามทรีะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง) 
 คา่อาหาร ดังทรีะบใุนรายการ 
 คา่เขา้ชม ดังทรีะบใุนรายการ 
 คา่รถนําเทยีว ดังทรีะบใุนรายการ 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เงอืนไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
 ค่าใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครอืงดมื ค่าซกัรดี ค่ามนิบิาร์

ในหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทมีไิดร้ะบใุนรายการ 
 ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายนืรอ้งขอวซีา่อกีครัง (เนอืงจากทางญปีุ่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยนืวซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทยสําหรับผูท้ปีระสงคพํ์านักระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 
 หากในภายหลังทางรัฐบาลญปีุ่ นประกาศใหย้นืวซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพมิ 2,000 บาท สําหรับการยนื

รอ้งขอวซีา่ 
 ค่าธรรมเนียมในกรณีทกีระเป๋าสัมภาระทมีนํีาหนักเกนิกว่าทีสายการบนินันกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 
 คา่ภาษีนํามนั ทสีายการบนิเรยีกเก็บเพมิ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตวัเครอืงบนิไปแลว้ 
 คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถนิ (ถา้ม)ี ทา่นละ 2,000 บาท/ทรปิ ชาํระทสีนามบนิในวนัเช็คอนิ (คา่ทปิ

หวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 
 ภาษีมลูคา่เพมิ 7 % และภาษีหัก ณ ทจีา่ย 3 % (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ/ใบกํากบัภาษี) 

 
เงอืนไขการสาํรองทนีงั 

 กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรณุาเตรยีมเงนิมดัจํา 15,000 บาท พรอ้มกบัเตรยีม
เอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว้ 

 การชําระค่าทัวรส์ว่นทเีหลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกว่า 30 วัน ท่านควรจัดเตรยีมค่าทัวรใ์ห ้
เรยีบรอ้ยกอ่นกําหนด เนอืงจากทางบรษัิทตอ้งสํารองค่าใชจ้่ายในสว่นของคา่ทพีักและตัวเครอืงบนิ มฉิะนันจะถอื
วา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 หากท่านทตีอ้งการออกตัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่่างจังหวัด) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ท ีกอ่นออกบัตรโดยสารทกุ
ครงั หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท ีทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึ รวมถงึการลา่ชา้ของสาย
การบนิระหวา่งประเทศ 

4-9 ม.ีค.63 28,999.- 21,999.- 9,900.- 
5-10 ม.ีค.63 28,999.- 21,999.- 9,900.- 
6-11 ม.ีค.63 28,999.- 21,999.- 9,900.- 

11-16 ม.ีค.63 28,999.- 21,999.- 9,900.- 
12-17 ม.ีค.63 28,999.- 21,999.- 9,900.- 
13-18 ม.ีค.63 28,999.- 21,999.- 9,900.- 
18-23 ม.ีค.63 29,999.- 22,999.- 9,900.- 
19-24 ม.ีค.63 29,999.- 22,999.- 9,900.- 
20-25 ม.ีค.63 29,999.- 22,999.- 9,900.- 
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 หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทาง
ท่องเทยีวในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัวโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง 
เนอืงจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ังหมด 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 ไมส่ามารถยกเลกิได ้เนอืงจากเป็นราคาโปรโมชนั และขอเก็บเงนิทังหมด (แตส่ามารถเปลยีนชอืผูเ้ดนิทางได ้

ตามกําหนดของแตล่ะสายการบนิกอ่น 7 วนัของการเดนิทาง) 
 

หมายเหต ุ
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธยิกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีทไีมส่ามารถทํากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 
30 ทา่น ในกรณีนบีรษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้งัหมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์นืใหถ้า้ตอ้งการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ
ทจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ ีเมอืเกดิเหตจุําเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้และจะ
ไม่รบัผดิชอบใดๆ ในกรณีทสีูญหาย สูญเสยี หรอืไดร้บับาดเจ็บทนีอกเหนอืความรบัผดิชอบของ
หวัหนา้ทวัรแ์ละอุบตัเิหตุสุดวสิยับางประการ เช่น การจราจร, การนดัหยุดงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การ
จลาจลตา่งๆ เป็นตน้ 
 
ขอ้มลูเพมิเตมิ เรอืงตวัเครอืงบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลอืนวันเดนิทางกลับ ท่าน
จะตอ้งชําระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทสีายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจัดทนัีงของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการ
บนิเป็นผูกํ้าหนด ซงึทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

1. ทางสายการบนิมนํีาหนักกระเป๋าใหท้า่นละ 20 กก. ตอ่ 1 เทยีวการเดนิทาง ทา่นใดประสงคจ์ะซอืนําหนักเพมิ
กรณุาแจง้เจา้หนา้ท ีณ วนัจองทัวร.์..อัตราคา่สมัภาระตามรายละเอยีด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. หากลูกคา้ท่านใดประสงคจ์ะซอืทนัีงแบบ Super หรือ Stretch มคี่าใชจ้่ายเพมิเตมิ (โปรดแจง้ลว่งหนา้
กอ่น 7 วนัทําการ)  
และไมอ่นุญาตใหเ้ด็กทารกและผูพ้กิาร นังทนัีงแถวท ี31H/31J/31K, 61A/61B/61C, 61H/61J/61 
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สายการบนิจะจํากดันาํหนกัสงูสดุไมเ่กนิ 32 กโิลกรมัตอ่ชนิ 

** ราคาเป็นราคาอพัเดต ณ วนัท ี5 ม.ีค.62 อาจมกีารเปลยีนแปลง โปรดสอบถามกอ่นจอง ** 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพํานกัระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 
วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พอืการทอ่งเทยีว เยยีมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยนืเอกสารในขนัตอนการตรวจเขา้
เมอืง เพอืยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น* ดงัตอ่ไปน ี

1. ตัวเครอืงบนิขาออกจากประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2. สงิทยีนืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทอีาจเกดิขนึในระหว่างทพํีานักในประเทศญปีุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด 

บตัรเครดติ เป็นตน้) 
3. ชอื ทอียู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น (สาํหรบักรณีการเขา้ประเทศญปีุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่ากวา่ 6 เดอืน  
2. กจิกรรมใดๆ ทจีะกระทําในประเทศญปีุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสงิทขีดัตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสนั 
3. ในขนัตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 
4. เป็นผูท้ไีม่มปีระวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญปีุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิจีะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 
หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทงัหมดกอ่นทําการจอง เพอืความถูกตอ้งและ

ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขนึในกรณีทมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  
 ขอสงวนสทิธกิารเก็บคา่นํามันและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพมิ หากสายการบนิมกีารปรับขนึกอ่นวันเดนิทาง  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนอืงจากสาเหตตุา่งๆ  
 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของ
บรษัิทฯ  

 บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อันเนืองเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทยีวเอง  

 เมอืทา่นตกลงชาระเงนิมัดจําหรอืคา่ทัวรท์ังหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงอืนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทังหมด 
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 กรณีททีา่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทเีป็นกรณีพเิศษ 
 รายการนีเป็นเพียงขอ้เสนอทตีอ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯ อกีครังหนึง หลังจากไดส้ํารองโรงแรมทีพักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซงึอาจจะปรับเปลยีนตามทรีะบใุนโปรแกรม  
 การจัดการเรอืงหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทเีขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุร ี/ 

ปลอดบหุรไีด ้โดยอาจจะขอเปลยีนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้พีัก ทังนีขนึอยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

 กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการ
เดนิทาง มฉิะนันบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

 มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ําสญัญาใด ๆ ทังสนิแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อีํานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน 

 ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทผีู ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเทยีว อันเนืองมาจากการกระทําทสีอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอนื ๆ  

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

 สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญปีุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําให ้
เวลาในการท่องเทยีวและ ชอ้ปปิงแต่ละสถานทนีอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการ
บรหิารเวลา ซงึอาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครังทตีอ้งเรง่รบี เพอืใหไ้ดท้อ่งเทยีวตามโปรแกรม 

 เนืองจากการเดนิทางท่องเทยีวในครังนี เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ ทาง
บรษัิทจงึขอสงวนสทิธ ิไม่สามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื สว่นใดสว่นหนงึททีา่นไมต่อ้งการไดรั้บ
บรกิาร หากระหว่างเดนิทาง สถานทที่องเทยีวใดทไีมส่ามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธใินการไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายไม่ว่าสว่นใดสว่นหนงึใหท้่าน เนืองจากทางบรษัิทไดทํ้าการจองและถูก
เก็บคา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปลว่งหนา้ทังหมดแลว้ 

 บรกิารนําดมืทา่นวันละ 1 ขวด ตอ่คนตอ่วัน เรมิในวันท ี2 ของการเดนิทาง ถงึวันท ี3 ของการเดนิทาง การบรกิาร
ของรถบัสนําเทยีวญปีุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญปีุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชวัโมง ในวันนันๆ มอิาจเพมิ
เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทังนีขนึอยู่กับสภาพการจราจรในวัน
เดนิทางนันๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีนเวลาทอ่งเทยีวตามสถานทใีนโปรแกรมการเดนิทาง 

 กรณีพาสปอรต์ตา่งชาตทิตีอ้งการเดนิทางไปกับทัวร ์**ผูเ้ดนิทางตอ้งดําเนนิการเช็คเรอืงการทําวซีา่ในการเขา้
ประเทศญปีุ่ นดว้ยตนเอง และหากมคี่าใชจ้่ายเพมิเตมิผูเ้ดนิทางตอ้งรับผดิชอบในสว่นนันๆ ซงึหากวันเดนิทางผู ้
เดนิทางไมไ่ดข้อวซีา่ จะถอืวา่เป็นความผดิของผูเ้ดนิทางเองและจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ 

 กรณีททีา่นถกูปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทจีะเกดิขนึตามมา และ 
จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ทีา่นชาํระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึ 

 หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ทสีายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  
(พาสปอรต์) ของท่านชํารุดแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกนํา ขาดไปหนา้ใดหนา้หนงึ มหีนา้ใดหนา้หนงึหายไป มี
กระดาษหนา้ใดหนา้หนงึหลดุออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่ว่ากรณีใดๆทังสนิ 
ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทดีา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธไิมอ่นุญาตใหท้า่นเดนิทางตอ่ไปได ้ดังนัน
กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีชํารุด 
กรุณาตดิต่อกรมการกงสลุกระทรวงการต่างประเทศเพอืทําหนังสอืเดนิทางฉบับใหม่ โดยใชฉ้บับเก่าไปอา้งองิ 
และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาทบีรษัิทเร็วทสีดุ เพอืยนืยันการเปลยีนแปลงขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง หากท่านได ้
สง่เอกสารมาทบีรษัิทเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทยีังไมอ่อกบัตรโดยสาร ท่านสามารถเปลยีนแปลงไดไ้มม่คีา่ใชจ้่าย แต่
หากออกบตัรโดยสาร (ตวัเครอืงบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจรงิ
ทังหมด ซงึโดยส่วนใหญ่ตัวเครืองบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วัน ทังนีขนึอยู่กับ
กระบวนการและขนัตอนของแตล่ะคณะ 

 กรณีทที่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไม่ใหเ้ดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทังสนิ ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธใินการคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนงึทังสนิ 

 

*เมอืทา่นชําระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงอืนไขขอ้ตกลงทงัหมดนแีลว้* 

 



PJP26-XW PRO WINTER OSAKA TAKAYAMA KYOTO 6D4N (DEC 2019 – MAR 2020) เริมต้น 25,999.- 

บรกิารเพมิเตมิ Wifi เลน่เน็ตชวิ ชวิ ตลอดทปิ 
 
 
 

 


