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PRO OSAKA KYOTO NARA KOBE NEW YEAR 2020 

บนิหรกูารบนิไทย เทีย่วสุดคุม้ !!  
เกยีวโต อาราชยิาม่า สวนป่าไผ่ สะพานโทเกต็สเึคยีว วดัทองคนิคะคจุ ิ 

ปราสาทโอซากา้ ศาลเจา้จิง้จอกฟชูมิอินิาร ิชอ้ปป้ิงชนิไชบาช ิ 
ท่องเทีย่วอสิระ หรอืเลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิ UNIVERSAL STUDIO 

การนัตรคีุณภาพ โปรแกรมสุดคุม้ เท ีย่วครบ เก็บทุกไฮไลท ์
FREE WIFI ON BUS มนํีา้ด ืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

หากท่านมคีวามจาํเป็นจะตอ้งซื้อต ัว๋เครือ่งบินภายในประเทศ เพ ื่อบนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเท ี่ยวบนิเพ ือ่ยนืยนักบั
ทางเจา้หนา้ท ีก่่อนทําการจองและขอความกรุณาใหท้่านซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภทท ีส่ามารถเล ือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจาก
หากเกดิความผ ิดพลาดจากทางสายการบนิ ไม่ว่าจะเป็นการยกเลกิเท ี่ยวบิน การล่าช ้าของสายการบิน การยุบเท ีย่วบินรวมกนั ตาราง
การเดินทางมกีารเปล ี่ยนแปลง ซึง่ สายการบินพจิารณาสถานการณ์แล ้วพบว่าอยู่ เหนือการความคุมของทางสายการบนิ หรอืจะเป็น
เหตุผลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตุผลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตุผลเหล่านี ้อยู่เหนอืการควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะ
ไม่รบัผดิชอบและไม่คนืค่าใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุ๊ปประมาณ 7-10 วนัก่อนเดนิทาง ขออภยัในความไม่สะดวก 
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 วนัแรก  สนามบนิสวุรรณภมู ิ  (TG622: 23.59-07.20) 
20.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาระหว่างประเทศชัน้ 4 สนามบนิสุวรรณภูมปิระตู

ทางเขา้หมายเลข 2 เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ D สายการบนิไทยโดยมีเจา้หนา้ทีข่องบริษัทรอให ้
การตอ้งรับ พรอ้มทัง้แจกเอกสารในการเดนิทางและอํานวยความสะดวก 

23.59 น. ออกเดนิทางสูท่่าอากาศยานนานาชาต ิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ นโดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที่ 
TG622 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 5.20 ช่ัวโมง) 

 

วนัทีส่อง เกยีวโต-อาราชยิาม่า – สวนป่าไผ ่– สะพานโทเก็ตสเึคยีว-วดัคนิคะคจุ-ิศาล
เจา้จิง้จอกฟชูมิอินิาร ิ– KOBE HARBERLAND 

07.20 น.   ถงึ ท่าอากาศยานนานาชาต ิคนัไซ ประเทศญี่ปุ่ น (เวลาที่ญี่ปุ่ นเร็วกว่าประเทศไทย 2  
ชั่วโมง) หลงัจากผ่านข ัน้ตอนศุลกากร กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเพือ่ความสะดวกใน
การนดัหมายเวลา 
***สําคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไม่อนุญาตให้นําอาหารสด จําพวก เนื้อสตัว์ พืช ผัก 
ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั***  
นําทา่นเดนิทางสู ่เกียวโต (Kyoto) ซึง่เคยเป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่ นมายาวนานทีส่ ุด 
คอืตัง้แตปี่ค.ศ. 794 จนถงึ 1868 ร่วมๆ 1,100 ปีเลยทเีดยีว เกยีวโตจงึเป็นเมืองสําคัญทีเ่ต็มไป
ดว้ยประวัตศิาสตร์และวัฒนธรรมของญีป่ ุ่ นดว้ย  นําทา่นสู่ อาราชิยาม่า (Arashiyama) อยู่
ทางตะวักตกของเกยีวโต ตัวเมืองอาราชิยาม่านั้นจะคกึคักมากในช่วงวันหยุด มีทั้งรา้นคา้ 
รา้นอาหาร และบริเวณโดยรอบก็สามารถเดนิเทีย่วไดเ้รื่อยๆ นําทา่นชม สวนป่าไผ่ (Bamboo 
Groves) เป็นเสน้ทางเดนิเล็กๆทีต่ัดผ่านในกลางสวนป่าไผ ่สามารถเดนิเลน่หรือขีจ่ักรยายผา่น
ก็ได ้อิสระใหท้า่นเดนิชมความงามยามทีม่ีแสงอาทติยร์อดผา่นตัวป่าไผล่งมายังพืน้ดา้นลา่ง ดู
สวยงามและใหบ้รรยากาศโรแมนตกิยิง่นัก บริเวณใกล ้ๆ  จะเป็นรา้นขายของพืน้เมืองทีทํ่ามาจาก
ตน้ไม ้เชน่ ตะกรา้ไมไ้ผ่, ถว้ย, กลอ่งใส่ของ หรือเส ือ้สานจากไผ ่จากนั้นชม สะพานโทเก็ตสึ
เคียว (Togetsukyo Bridge) หรือนิยมเรียกว่า Moon Crossing Bridge เป็นเสมือน
สัญลักษณ์ของอาราชิยาม่า สะพานนี้มีความสวยงามอยา่งมากเพราะดา้นหลังนั้นเป็นภูเขาสูง
ใหญแ่ละดา้นลา่งเป็นแม่น้ําที่ทัง้สองฝ่ังมีแนบตน้ซากรุะเรียงรายเรียบแม่น้ําไปเรื่อยๆ ทําใหเ้ป็น
จดุชมซากรุะทีส่วยงามอีกจดุหนึ่ง  

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูชาบู ชาบู 
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นําทา่นเดนิทางสู ่วดัคนิคะคุจ ิ(Kinkakuji) เดมิสรา้งขึน้เพือ่ใชเ้ป็นบา้นพักของทา่นโชกนุอา
ชกิากา้ โยชิมิส ุและ ทา่นมีความตั ้งใจยกบา้นพักแห่งนี้ใหเ้ป็นวัดนิกายเซนภายหลังจากทีท่า่น
เสยีชวีิต คนไทยนิยมเรียกกันว่า วดัทอง เนื่องจากทีวั่ดนี้จะมีอาคารหลักเป็นสทีองเกอืบทัง้หลัง
ตัง้โดดเดน่อยูก่ลางน้ํา ทําใหเ้กดิเป็นเงาสะทอ้นกับพื้นน้ําเบือ้งหนา้ จนเกดิเป็นภาพทีส่วยงาม
เป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งของเมืองเกยีวโต จากนั้นส ู่ ศาลเจา้เทพเจา้จิ้งจอกอนิาร ิ(Fushimi 
Inari Shrine) หรือทีค่นไทยชอบเรียกกันว่าศาลเจา้แดง เป็นศาลเจา้ชนิโต มีชือ่เส ียงโดง่ดัง
จากประตโูทริอิ (Torii Gate) หรือเสาสแีดงทีเ่รียงตัวกันจํานวนหลายหมื่นตน้จนเป็นทางเดนิได ้
ท่ัวทัง้ภเูขาอินาริ ทีผ่ ูค้นเชือ่กันว่าเป็นภเูขาศักดิส์ทิธิ์และมักจะมีจ ิง้จอกเป็นสัตว์ค ูก่ายจงึสามารถ
พบเห็นรูป ป้ันจิง้จอกมากมายดว้ยเช่นกัน  จากนั้น นําท่าน  Kobe Harborland คือย่าน
ทอ่งเทีย่วตดิท่าเรือทีต่ัง้อยูร่ะหว่างสถานีรถไฟ JR Kobe และบริเวณทา่เรือโกเบ ทีเ่พรียบพรอ้ม
ไปดว้ยหา้งสรรพสินคา้ชือ่ดังของเมือง พิพธิภัณฑต์่าง ๆ รวมไปถึงจดุชมวิวที่เราสามารถชม
ความงดงามจากทวิทัศน์ของเมืองโกเบและสัมผัสความโรแมนตกิของเมืองนี้ไปพรอ้ม ๆ กัน ใน
ยา่น Kobe Harborland นั้นจะมีพื้นที่ใหนั้กท่องเที่ยวอยา่งเราไดเ้ดินเล่นชมสถาปัตยกรรมที่
น่าสนใจหลายแหง่ ไม่ว่าจะเป็น Harbor Walk พืน้ทีเ่ดนิเลน่ชมวิวกนิลมทะเล ทางเดนิไมท้ีท่อด
ยาวอยูร่ะหว่าง Signal Tower และบริเวณ Brick Warehouses โกดังอันสวยงามสไตลว์ินเทจที่
ถกูสรา้งขึ้นตัง้แตใ่นศตวรรษ 18 หรือ Love’s Post Box ตูไ้ปรษณียแ์หง่รักหนา้ตาสดุโรแมนตกิ
อันเป็นทีน่ิยมในการสง่จดหมายบอกความรูส้กึกับคนทีแ่อบปลืม้ และเป็นจดุถา่ยรูปหวาน ๆ ของ
เหลา่คูรั่ก  

ค่ํา         อสิระรบัประทานอาหารค่ําตามอธัยาศยั  
พกัที่ OSAKA HOTEL หรอืเทียบเท่าระดบัเดยีวกนั 
วนัทีส่าม ลานสก ีROKKO SNOW LAND -โกเบ-หุ่นยนต ์ Tetsujin 28-Duty free- 

ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ
เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําทา่นเดนิทางสู ่Rokko Snow Park สกสีนุกบนยอดเขาใกลเ้มอืงโกเบ Rokko Snow  
Park คอืลานสกบีนยอดเขา ทีเ่ราสามารถขึน้มาเลน่สกกัีนไดใ้นบรรยากาศด ีๆ  ของภเูขาแหง่นี้
ไดอ้ยา่งเต็มรูปแบบ สําหรับใครทีไ่ม่ไดนํ้าอุปกรณ์เลน่สกมีาดว้ยทีน่ี่ก็มีใหเ้ชา่ดว้ยเชน่กัน (ราคา
ทัวร์ไม่รวมคา่เชา่อุปกรณ์ ชดุ หรือ คา่กจิกรรมใดๆ) 
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 นําท่านชม 4 2Tetsujin 28-go หรือ 4 2 เท็ตสึจนิ หุน่เหล็กหมายเลข 28 นี้เป็นหุน่ยนต์เหล็กที่
สรา้งมาจากการ์ตนูชื่อเรื่องเดียวกัน หุน่เหล็กตัวนี้มีความสงู 15 เมตร และมีน้ําหนักกว่า 50 ตัน 
กําลังโพสต์ทา่ทีช่วนสรา้งความฮึกเฮิมในการลุกขึน้ตอ่ส ูกั้บอุปสรรคอ์ยา่งมีความหวังไดเ้ป็น
อย่า งดี หุ่นยนต์ตัวนี้ ยืน เด่นเป็นสง่าอยู่ต รงลานกว ้างบริเวณสวนสาธารณ ะวากะมัตซ ึ
(Wakamatsu Park) ในเขตนากาตะ (Nagata) เมืองโกเบ จ.เฮียวโกะ วัตถปุระสงค์ทีแ่ทจ้ริงอีก
อยา่งของการสรา้งหุน่ยนต ์Tetsujin 28-go ขึน้มานั้นก็เพือ่ทีจ่ะใหเ้ป็นสถานที่ทอ่งเที่ยวแห่ง
ใหม่ที่ดงึดดูนักท่องเทีย่วใหม้าเยอืนโกเบนี้ใหม้ากขึ้น เพื่อที่จะชว่ยฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของเมือง
โกเบทีย่ํ่าแย ่และขณะเดยีวกันก็ชว่ยเยยีวยาฟ้ืนฟจูติใจ ตลอดจนคนืชวีิตชวีากลับมาใหผู้ค้นและ
เมืองนี้อีกครั้งหนึ่งดว้ย  

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั เมนู สเต็กโกเบ  

 

 จากนั้น นําท่านแวะรา้น duty free ชอ้ปป้ิงส ินคา้ปลอดภาษี ใหท้่านเลือกซื้อส ินคา้ตาม
อัธยาศัยหลังอาหารกลางวันนําท่านอิสระชอ้ปป้ิงยา่น ชินไซบาชิ (Shinsaibashi) บริเวณ
แหลง่ชอ้ปป้ิงแหง่นี้มีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลีก รา้นแฟรนไชส ์รา้น
เครื่องสําอางค ์รา้นรองเทา้ กระเป๋านาฬกิา รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเส ือ้ผา้สตรีทแบ
รนด์ทั้งญี่ปุ่ นและต่างประเทศ เช่น Zara H&M Beans ABC Mart นําท่านเดินทางสู่เมือ ง  
โอซากา้ (Osaka) เมืองอันดับสองและขนาดใหญเ่ป็นอันดับสามของญีป่ ุ่ น เป็นเมืองเศรษฐกจิ
ทีส่ําคัญของภมูิภาคคันไซ อีกทั้งยังมีสถานทีท่อ่งเที่ยวภายในเมืองและรอบๆเมืองมากมาย ให ้
ทา่นอิสระเดนิเที่ยวในยา่นนัมบะ (Namba) ในโอซากา้ (Osaka) หรือทีเ่รียกกันท่ัวไปว่ายา่น “มิ
นามิ (Minami)” นับเป็นสรวงสวรรคแ์ห่งการชอ้ปป้ิงอยา่งแทจ้ริง เพราะมีรา้นรวงมากมายตัง้แต่
หา้งสรรพสนิคา้ไปจนถงึยา่นรา้นคา้ไวค้อยสนองความตอ้งการของนักทอ่งเทีย่วไดห้ลากหลาย
กลุม่ ในยา่นรา้นคา้ชนิไซบาชทิี่ทอดตัวจากทิศเหนือจรดใตเ้ป็นระยะทางยาว 580 เมตร มีรา้น
ขายเส ือ้ผา้และรา้นอาหารเรียงรายกันอยูเ่กอืบ 200 รา้นคา้ ทางทศิตะวันตกของชนิไซบาชคิ ือ
ย่านแห่งแฟช่ัน วัยรุ่ น “Americamura” ส่วนทางทิศใต ก็้มี ย่านนัมบะ ซึ่งย่านโดทงโบริ 
(Dotonbori) มี ป้ายโฆษ ณาดั ง  ๆ  อย่าง  “กูล ิโกะ (Glico)” และป้ายรูปปู “คานิ โดระค ุ 
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(Kanidoraku)” ก็อยูต่ ิดๆ กันน่ันเอง จงึเป็นสถานที่ๆ เหมาะมากเชน่กันสําหรับการถา่ยรูปเป็นที่
ระลกึ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
คํ่า อสิระรบัประทานอาหารค่ําตามอธัยาศยั 
พกัที่ OSAKA HOTEL หรอืเทียบเท่าระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่ ี ่ ท่องเทีย่วอสิระ หรอืเลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิ USJ 
เช้า บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

หลังอาหารใหท้า่นอิสระทอ่งเทีย่วตามสถานทีต่า่งๆ ภายในเมืองโอซากา้ โดยมีไกดใ์ห ้
คําแนะนําการเดนิทาง (ไมม่รีถบสับรกิาร) 

 แนะนําสถานที่ท่องเที่ยวเมอืงโอซากา้และเมอืงรอบๆ 
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• วดัชิเทนโนจ ิ(Shitennoji) หนึ่งในวัดทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุของญี่ปุ่ น เชือ่กันว่าเป็นวัดพทุธ
แหง่แรกขอประเทศญีป่ ุ่ น 

• พพิธิภณัฑส์ตัว์ทะเลโอซากา้ (Osaka Aquarium) หรือทีเ่รียกว่า Kaiyukan ตัง้อยู่
ที ่Tempozan Harbor Village บริเวณอ่าวโอซากา้ พพิธิภัณฑส์ัตว์น้ําทีด่ทีีส่ดุของญีป่ ุ่ น 
มีสัตว์น้ําหลากหลายชนิดทีอ่าศัยอยูใ่นมหาสมุทรแปซฟิิก 

• วดัโทไดจิ (Todaiji) วัดหลวงพ่อโตแหง่เมืองนารา หรือ ไดบุตส ึ(Daibutsu of 
Nara) เป็นหนึ่งในวัดทีม่ีช ื่อเสยีงมากที่สดุและมีความสําคัญทางประวัตศิาสตร์ของ
ประเทศญีป่ ุ่ น 

 แนะนําแหลง่ช้อปป้ิง 
• โดทงโบร ิหรอืดงโทโบร ิ(Dotonbori) หนึ่งในสถานบันเทงิยามคํ่าคนืทีโ่ดง่ดังของ

โอซากา้ เป็นแหลง่รวมรา้นอาหารมากมายทีเ่ปิดใหบ้ริการ 24 ช่ัวโมง 
• อะเมะรคิามูระ Amerikamura เป็นแหล่งแฮงคเ์อา้ของวัยรุ่นโอซากา้ คลา้ยกับยา่น

ฮาราจกูขุองโตเกยีว ยา่นนี้ก็จะไดพ้บกับแฟช่ันการแตง่ตัวของวัยรุ่น และวัฒนธรรมของ
ชาวญี่ปุ่ น มีบรรยากาศครึ้กครื้น ระหว่างทางมีรา้นกาแฟ เส ือ้ผา้ และรา้นขายของตา่งๆ
มากมาย เป็นอีกยา่นหนึ่งทีน่่ามาเดนิเลน่ 

   หรอื เลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิ  
ยูนเิวอรซ์ลั สตูดโิอส ์เจแปน (Universal Studios Japan, USJ) เปิดเมื่อเดอืนมีนาคม ปี 
2001 เป็นสวนสนกุแหง่แรกของยนูิเวอร์แซล สตดูโิอ ทีเ่ปิดในเอเชยี ภายในมที ัง้หมด 8 โซน: 
Hollywood, New York, San Francisco, Jurassic Park, Lagoon, Waterworld, 
Amity Village และ Universal Wonderland ผูเ้ขา้ชมสามารถเพลิดเพลินไปกับเครื่อง
เลน่ตา่งๆ ตั ้งแตเ่ครื่องเล่นสําหรับเด็กๆไปจนถงึรถไฟเหาะที่หวาดเสยีวสดุๆ นอกจากนี้ยังมีหนัง 
3 มิต ิ อย่างเช่น Spiderman, Back to the Future, Terminator 2, Jurassic Park และเรื่อง
ใหม่ลา่สดุอยา่ง Harry Potter ภายนอกสวนสนุกนั้น จะมี Universal City walk Osaka ซึง่เป็น
หา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ ่ทีม่ีโรงแรม รา้นคา้ รา้นอาคารจํานวนมาก รวมทั้งรา้นที่ขายสนิคา้
ของยูนิเวอร์แซล สตดู ิโอ และของทีร่ะลกึของเมืองโอซากา้ และใกล ้ๆ กันก็ยังมีพพิิธภัณฑท์า
โกะยาก ิมีรา้นทาโกะยากชิือ่ดังของโอซากา้มาเปิดใหไ้ดล้ ิม้ลองรสชาตดิัง้เด ิม ของกนิขึน้ชื่อ
ของโอซากา้ ที่ไดรั้บการโหวตจากชาวเมืองว่าเป็นสดุยอดรา้นทาโกะยาก ิรวมกันมาเปิดอยู่ที่
แลว้ พิพธิภัณฑ์นี้ตั ้งอยูท่ี่ชัน้ 4 ของหา้งแห่งนี้ (ราคาบตัรยูนิเวอร์แซล ไม่รวมในค่าทัวร ์
ผู้ใหญท่่านละ 2800 บาท เด็ก 4-11 ราคา 2400 บาท ราคานีไ้มร่วมคา่เดนิทาง)  

**อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัและค่ําตามอธัยาศยั 
พกัที่   OSAKA HOTEL หรอืเทียบเท่าระดบัเดยีวกนั 

วนัทีห่า้ ตลาดคโุรมง - ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก) – เอ็กซโ์ปซติ ี-้สนามบนิคนัไซ 
เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

4 2พาทา่นเดนิทางสู่ ตลาดคุโรมง (Kuromon 
Ichiba Market) คอืตลาดอาหารยอดนิยมซึ่ง
ตัง้อยูก่ลางเมืองโอซากา้ เป็นแหลง่ที่อุดม
สมบรูณ์ไปดว้ยอาหารตา่งๆ มากมาย ทัง้ของ
สด ผลไมต้ามฤดกูาล ฯลฯ จนถกูเรียกว่าเป็น
หอ้งครัวขนาดใหญป่ระจําเมืองเลยทเีดยีว ซึ่ง
จ ุดขายสําคัญของตลาดคุโรมงคือ อาหาร
ทะเลสด กับเนื้อชัน้ด ี ที่มีใหเ้ล ือกแทบทุก
ชนิด แถมรา้นส่วนใหญ่ยังมีการนําวัตถุด ิบ
ตา่งๆ ที่เราตอ้งการมาปรุงใหก้นิกันทันที ทํา
ใหส้ัมผัสไดถ้ึงรสชาต  ิและความอร่อยตาม
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แบบฉบับญีป่ ุ่ นแท ้ๆ  จนเป็นตลาดทีม่ีผูค้นแวะเวียนมาฝากทอ้งกันหนาแน่นทกุวัน นอกจากจะได ้
กนิของอร่อยๆ แลว้ ยังจะไดเ้ห็นวัฒนธรรมแบบดัง้เด ิมของเมืองโอซากา้ ทีส่ะทอ้นอยูใ่นตลาด
ไดอ้ยา่งชัดเจน และอีกส ิง่ทีเ่ป็นเอกลักษณ์ของตลาดนี้คอือาหารทะเลสดๆ ทีม่ีใหเ้ลอืกมากมาย  

เที่ยง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
4 2นําทา่นเดนิทางสู ่4 2ปราสาทโอซาก้า (Osaka Castle) (ดา้นนอก) เป็นหนึ่งในแลนดม์าร์ค
สําคัญของเมืองโอซากา้ หอคอยปราสาทจะมีอยูด่ว้ยกันทั้งหมด 8 ชัน้ ตัวปราสาทถกูลอ้มรอบ
ดว้ยกําแพงหนิคอนกรีต คูน้ํา และสวนนิชโินมารุซึ่งอยู่ทางป้อมตะวักตก มีตน้ซากรุะกว่า 600 
ตน้ ในชว่งเดอืนเมษายนจงึเป็นแหลง่ชมซากรุะทีโ่ดง่ดังเพราะฉากดา้นหลังของสวนแห่งนี้จะ
มองเห็นภาพปราสาทโอซากา้ทีส่วยงามเป็นอยา่งยิ่ง จากนั้นนําทา่นเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี 
JTC Duty free ใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ตามอัธยาศัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นําทา่นชอ้ปป้ิงกันตอ่ ณ เอ็กซโ์ปซติี ้(Expo City) ทีเ่ทีย่วแหง่ใหม่ในโอซากา้ ศนูยร์วมความ
บันเทงิทีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุแหง่หนึ่งของประเทศญีป่ ุ่ น เอ็กซ์โปซติ ี้เป็นส ่วนหนึ่งของสวนสาธารณะที่
สรา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึงานเวิลด์เอ็กซโ์ป ทีจ่ัดขึน้เมื่อปี 1970 ตัง้อยูใ่นเมืองซอุิตะ จังหวัดโอซากา้ 
มีเนื้อทีทั่้งหมดราว ๆ 172,000 ตารางเมตร ภายในพืน้ที่แห่งนี้มีแหลง่ความบันเทงิมากมาย 
ภายใตค้อนเซ็ปต์ fusing the enjoyment of playing, learning, and discovering อิสระให ้
ทา่นเพลดิเพลนิกับกจิกรรมตา่งๆ ทัง้ชอ้ปป้ิง กนิขา้ว หรือแมแ้ตถ่า่ยรูปไดต้ามอัธยาศัย เอ็กซโ์ป
ซติ ี ้ไดแ้บง่ออกเป็น โซนใหญ ่ๆ ดว้ยกัน ดังนี้ 
1. NIFREL พพิิธภณัฑส์ตัว์นํ ้า จัดแสดงสัตว์ต ่าง ๆ ในรูปแบบการนําเสนองานศลิปะ และ

ยังใหนั้กทอ่งเทีย่วไดส้ัมผัสกับสัตว์อยา่งใกลช้ดิ 
2. Osaka English Village ชุมชนสําหรับคนรักภาษาอังกฤษ เปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ชมได ้

เรียนรูภ้าษาอังกฤษในรูปแบบทีไ่ม่ซ้ําใคร ทา่มกลางบรรยากาศของเมืองตา่ง ๆ จากท่ัวทั้ง
อเมริกา 

3. Pokemon Expogym สวนสนุกของโปเกมอนแห่งแรกในญีป่ ุ่ น ทีจ่ะทําใหค้ ุณหลงใหล
และผจญภัยไปกับการ์ตนูตัวโปรด 

4. Orbi สถานทีแ่หง่การเรียนรูธ้รรมชาต ิ
5. Entertainmentfield สวนสนุกภายใตค้อนเซ็ปต ์Shaun the Sheep ซึ่งเป็นภาพยนตร์

การ์ตนูอันโดง่ดัง 
6. 109 Cinemas Osaka-Expocity โรงภาพยนตร์ส ุดทันสมัย ภายในมีโรงภาพยนตร์

ทัง้หมด 11 โรงดว้ยกัน จัดหนักจัดเต็มทัง้ระบบเสยีงและภาพ และยังมีโรงภาพยนตร์ระบบ 
IMAX(R) WITH LASER หนา้จอสงูถงึ 18 เมตร ถอืไดว้่าใหญเ่ป็นอันดับตน้ ๆ ของญีป่ ุ่ นเลย
ทเีดยีว 
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7. ANIPO สวนสนุกสดุน่ารักของเด็ก ๆ ทีจ่ะมาสสรา้งความสนุกสนานใหทั้ง้ค ุณลูกและคุณ
พอ่-คณุแม่ โดยมีตัวการ์ตนูสัตว์ตา่ง ๆ เป็นสิง่ดงึดดูใจ นอกจากนี้บริเวณนี้ยังมีชงิชา้สวรรค์
ยักษ์นามว่า Redhorse Osaka wheel ซึง่เป็นชงิชา้ทีม่ีความสงูมากถงึ 120 เมตร กําลังรอ
คณุอยูอ่ีกดว้ย 

8. Lalaport Expocity สวรรคข์องนักชอ้ปป้ิง ซึง่ขนรา้นคา้แบรนดต์า่ง ๆ  มาไวท้ีน่ี่มากกว่า 
100 รา้น พรอ้มทัง้รา้นอาหาร รา้นกาแฟ และอื่น ๆ อีกมากมาย เพือ่ทําใหท้ีน่ี่คอืศนูยร์วม
ของการชอ้ปป้ิงแหง่ภมูิภาคคันไซอยา่งแทจ้ริง 
สมควรแกเ่วลานําทานเดนิทางสูส่นามบนิคนัไซ 

17.25 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสุวรรณภูม ิโดยสายบนิไทย เทีย่วบนิทีT่G 673  
ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6 ช่ัวโมง 

22.00 น. เดนิทางถงึกรุงเทพ สนามบนิสวุรรณภมูิ โดยสวัสดภิาพ 
   

โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไม่ตอ้งแจ้งล่วงหนา้ 
 
สาํคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากชําระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 
 
 
 
 
 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะทําการสํารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะคํานงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ 

 
 

 
 

อตัราคา่บรกิารทวัร ์

**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถและมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ (ถา้ม)ี  

ทา่นละ 1,500 บาท ตอ่ทรปิ ตอ่ลูกคา้ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น  

ท ัง้น ีร้วมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายุไมเ่กนิ 2 ปี (Infant) ณ วนัเดนิทางกลบั 
(ขออนญุาตเก็บทปิทีส่นามบนิในวนัเช็คอนิ) 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดทั้งหมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจ
ตรงกนัระหว่างท่านลูกคา้และบรษิทั 

 
 
 

วนัเดนิทาง   ราคาผู้ใหญ ่ ราคาเด็ก 
อายุตํ่ากว่า 2 ปี 

จอยแลนด ์ พกัเดีย่ว 

30 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 52,999 15,900 42,999 12,999 
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อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ตั๋วเครื่องบนิโดยสารชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชือ้เพลงิ 
 คา่ทีพั่กหอ้งคู ่(2-3 ทา่น) ดังทีร่ะบใุนรายการหรือระดับเดยีวกัน 
 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรือเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่เขา้ชม ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่รถนําเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่ประกันอุบัตเิหตใุนระหว่างการเดนิทาง วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์) 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์คา่อาหาร เครื่องดืม่ คา่ซักรีด 

คา่มินิบาร์ในหอ้งและคา่พาหนะตา่ง ๆ  ทีม่ิไดร้ะบใุนรายการ 
 คา่ธรรมเนียมวีซา่เขา้ประเทศญีป่ ุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวีซา่อีกครั้ง (เนื่องจากทางญีป่ ุ่ นได ้

ประกาศยกเวน้การยื่นวีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหกั้บคนไทยสําหรับผูท้ีป่ระสงค์พํานักระยะสัน้ในประเทศ
ญีป่ ุ่ นไม่เกนิ 15 วัน) 

 หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่ นประกาศใหย้ื่นวีซ่าตามเดมิ ผูเ้ด ินทางจะตอ้งจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท 
สําหรับการยืน่รอ้งขอวีซา่ 

 คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่ีน้ําหนักเกินกว่าทีส่ายการบนินั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเ่กิน
ขนาดมาตรฐาน 

 คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษัทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบนิไปแลว้ 
 คา่น้ําหนักกระเป๋าสัมภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิขาไป 30 กก. // ขากลับ 30 กก.) 
 คา่ทปิคนขับรถ และไกดท์อ้งถิน่(ถา้มี) ท่านละ 1,500 บาท/ ทรปิ  ชําระทีส่นามบนิในวันเช็คอิน (ค่า

ทปิหัวหนา้ทัวร์แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 
 ภาษีมูลคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี) 

 
เง ือ่นไขการสํารองที่น ัง่ 
 กรุณาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 20,000 บาท พรอ้ม

กับเตรียมเอกสารสง่ใหเ้รียบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว้ 
 การชําระคา่ทัวร์สว่นทีเ่หลอืทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอ่นเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน ทา่นควรจัดเตรียม

คา่ทัวร์ใหเ้รียบรอ้ยกอ่นกําหนด เนื่องจากทางบริษัทตอ้งสํารองคา่ใชจ้ ่ายในส่วนของคา่ทีพั่กและตั๋ว
เครื่องบนิ มิฉะนั้นจะถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้า่นติดตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่นออก
บัตรโดยสารทกุครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที ่ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที่
เกดิข ึน้ รวมถงึการลา่ชา้ของสายการบนิระหวา่งประเทศ 

 หากในคณะของทา่นมีผูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจําตัว หรือไม่สะดวก
ในการเดนิทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ช่ัวโมงตดิต่อกัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวร์มีความจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวร์ทัง้หมด 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 ไม่สามารถยกเลกิได ้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมช่ัน และขอเก็บเงินทัง้หมด (แตส่ามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได ้

ตามกําหนดของแตล่ะสายการบนิกอ่น 7 วันของการเดนิทาง) 
 
หมายเหต ุ
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ยกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีที่ไมส่ามารถทํากรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 
30 ท่าน ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่
จะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น ี้ เม ื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได้ และจะไม่
รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสยี หรอืไดร้บับาดเจ็บที่นอกเหนอืความรบัผิดชอบของหวัหนา้ทวัรแ์ละ
อุบตัเิหตุสุดวิสยับางประการ เช่น การจราจร, การนดัหยุดงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่ง  ๆเป็นตน้ 
 
ขอ้มูลเพิม่เตมิ เรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 
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ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่น
จะตอ้งชําระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบริษัททัวร์เรียกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสาย
การบนิเป็นผูกํ้าหนด ซึง่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

จากมาตรการยกเว้นวีซา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผู้ที่ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ น
ไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่่าจะดว้ยวตัถุประสงค์เพือ่การท่องเที่ยว เยี่ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื่นเอกสารใน
ข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยืนยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตั๋วเครื่องบนิขาออกจากประเทศญีป่ ุ่ น (ทางบริษัทฯจัดการให)้ 
2. สิง่ทีย่นืยันว่าทา่นสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีป่ ุ่ นได ้(เช่น 

เงินสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 
3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีป่ ุ่ น (ทางบริษัทจัดการให)้ 
4. กําหนดการเดนิทางระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีป่ ุ่ น (ทางบริษัทฯ จัดการให)้ 

คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเว้นวีซา่) 
1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไม่ตํ่ากว่า 6 เดอืน  
2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีป่ ุ่ นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ที่ขัดต่อกฎหมายและเขา้ข่ายคุณสมบัติการ

พํานักระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไม่เกนิ 15 วัน 
4. เป็นผูท้ี่ไม่มีประวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีป่ ุ่ น มิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้

ประเทศ และไม่เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
 
หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพ ือ่ความถกูตอ้งและ

ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งท่านลกูคา้และบรษิทั 
 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรือปรับราคาคา่บริการขึน้ในกรณีทีม่ีผูร้่วมคณะไม่ถงึ 30 ทา่น  
 ขอสงวนสทิธิ์การเก็บคา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมีการปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  
 บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, 

การนัดหยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําส ิง่ของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบริษัทฯ  

 บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกิด
จากการโจรกรรม และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

 เมื่อทา่นตกลงชาระเงินมัดจําหรือคา่ทัวร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับ
เงื่อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

 กรณีทีท่า่นเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดส้ํารองโรงแรมทีพั่ก

ในต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุใน
โปรแกรม  

 การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหอ้งใหกั้บกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมีหอ้งพักสําหรับผูส้ ูบ
บหุรี่ / ปลอดบหุรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยูกั่บความพรอ้ม
ใหบ้ริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได ้  

 กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพิเศษ อาทิเชน่ ใชว้ีลแชร์ กรุณาแจง้บริษัทฯ อยา่งนอ้ย 7 วัน
กอ่นการเดนิทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

 มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มีสทิธิในการใหค้ําสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้ีอํานาจของผูจ้ัดกํากับเทา่นั้น 

 ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้ ่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ใน
กรณีทีผ่ ูเ้ดนิทางไม่ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมือง
หรือกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่ ่อไปในทางผดิกฎหมาย 
การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรือ การถกูปฏเิสธในกรณีอื่น ๆ0  

 กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอ
สงวนสทิธิในการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่ค ่าใชจ้า่ย
เพิม่  
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 สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญีป่ ุ่ น หรือ วันเสาร์อาทติย ์รถอาจจะตดิ อาจ
ทําใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานที่นอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิิจของมัคคเุทศก์ และคนขัย
รถในการบริหารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดนิทางในบางครั้งทีต่อ้งเร่งรีบ เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่ว
ตามโปรแกรม 

 เนื่องจากการเดินทางท่องเทีย่วในครั้งนี้ เป็นการชําระแบบเหมาจา่ยขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตา่งประเทศ ทางบริษัทจงึขอสงวนสทิธิ์ ไม่สามารถขอรับเงินคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรือ สว่นใดสว่นหนึ่ง
ทีท่า่นไม่ตอ้งการไดรั้บบริการ หากระหว่างเดนิทาง สถานที่ทอ่งเที่ยวใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ย
สาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่สามารถคนืค่าใชจ้ ่ายไม่ว่าส ่วนใดสว่นหนึ่งใหท้่าน 
เนื่องจากทางบริษัทไดทํ้าการจองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

 บริการน้ําดืม่ทา่นวันละ 1 ขวด ตอ่คนตอ่วัน เริ่มในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่3 ของการเดนิทาง การ
บริการของรถบัสนําเทีย่วญี่ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่ น สามารถใหบ้ริการวันละ 10 ช่ัวโมง ในวัน
นั้นๆ มิอาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข ึน้อยูกั่บ
สภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิ์ในการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานที่
ในโปรแกรมการเดนิทาง 

 กรณีพาสปอร์ตตา่งชาตทิีต่อ้งการเดนิทางไปกับทัวร์ **ผูเ้ดนิทางตอ้งดําเนินการเช็คเรื่องการทําวีซา่ในการ
เขา้ประเทศญีป่ ุ่ นดว้ยตนเอง และหากมีคา่ใชจ้า่ยเพิม่เต ิมผูเ้ด ินทางตอ้งรับผดิชอบในสว่นนั้นๆ ซึง่หากวัน
เดนิทางผูเ้ดนิทางไม่ไดข้อวีซา่ จะถอืว่าเป็นความผดิของผูเ้ดนิทางเองและจะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ 

 กรณีที่ทา่นถูกปฎิเสธการเดินทางเขา้เมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที่จะเกดิขึ้น
ตามมา และ จะไม่สามารถคนืเงินคา่ทัวร์ทีท่า่นชําระเรียบรอ้ยแลว้ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึ่ง 

 หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรือ ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมือง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  
(พาสปอร์ต) ของทา่นชํารุดแมเ้พียงเล็กนอ้ย เช่น เปียกน้ํา ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึ่ง มีหนา้ใดหนา้หนึ่ง
หายไป มีกระดาษหนา้ใดหนา้หนึ่งหลดุออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่ว่า
กรณีใดๆทัง้ส ิ้น ทางสายการบนิ หรือ เจา้หนา้ทีด่า่นตรวจคนออก และ เขา้เมือง มีสทิธิ์ไม่อนุญาตใหท้า่น
เดนิทางตอ่ไปได ้ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดแูล หนังสอืเดนิทางของทา่นใหอ้ยูใ่นสภาพดอียูต่ลอดเวลา 
ขณะเดนิทาง กรณชํีารุด กรุณาติดตอ่กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพือ่ทําหนังสอืเดนิทางฉบับ
ใหม่ โดยใชฉ้ บับเก่าไปอา้งอิง และ ยืน ยันดว้ย พรอ้มกับแจ ง้มาที่บริษัทเร็วที่ส ุด เพื่อ ยืนยันการ
เปลีย่นแปลงขอ้มูลหนังสือเดนิทาง หากทา่นไดส้ ่งเอกสารมาทีบ่ริษัทเรียบรอ้ยแลว้ กรณีทียั่งไม่ออกบัตร
โดยสาร ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มีคา่ใชจ้า่ย แตห่ากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบนิ) เรียบรอ้ยแลว้ 
ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการเรียกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จริงทั้งหมด ซึง่โดยส่วนใหญต่ั๋วเครื่องบินแบบ
กรุ๊ปจะออกกอ่นออกเดนิทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้นี้ข ึน้อยูกั่บกระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

 กรณีทีท่า่นไม่ผา่นดา่นตรวจคนออก หรือ เขา้เมือง (หา้มไม่ใหเ้ดนิทางตอ่ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ ทางบริษัท
ขอสงวนสทิธิ์ในการคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้ม่ว่าสว่นใดสว่นหนึ่งทัง้ส ิน้ 

*เมือ่ทา่นชําระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  
จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 
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