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วนัท ี รายการ B L D HOTEL 

1 
สนามบนิดอนเมอืง 
DMK-KIX XW112 (23.40-07.10) 

    

2 
สนามบนิคนัไซ - ชมใบไมเ้ปลยีนส ีณ ศาลเจา้คติาโนะ 
– อาราชยิาม่า – สวนป่าไผ่ – สะพานโทเก็ตสเึคยีว - 
นาโกยา่ - ชอ้ปปิงซาคาเอะ  

 
 

 

 

 
NAGOYA KOKUSUI  

หรอืเทยีบเทา่ 

3 
ชมซากุระ + ใบไมเ้ปลยีนส ีณ โอบาระ Fureai Park 
– หุบเขาโครงัเค – ศาลเจา้โอสุคนันอน – โอซากา้ - 
DUTY FREE - ชอ้ปปิงชนิไซบาช ิ

   OSAKA HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

4 อสิระชอ้ปปิงหรอืเลอืกทวัรเ์สรมิยนูเิวอรแ์ซลสตดูโิอ    OSAKA HOTEL  
หรอืเทยีบเทา่ 

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

   KANSAI HOTEL  
หรอืเทยีบเทา่ 

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

    

บนเครอืง 

บนเครอืง 
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หากทา่นมคีวามจําเป็นจะตอ้งซอืตวัเครอืงบนิภายในประเทศ เพอืบนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเทยีวบนิ
เพอืยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทกีอ่นทําการจองและขอความกรุณาใหท้า่นซอืตวัเครอืงบนิประเภททสีามารถเลอืนวนัและเวลา
เดนิทางได ้อนัเนอืงมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิเทยีวบนิ การลา่ชา้ของสาย
การบนิ การยุบเทยีวบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลยีนแปลง ซงึ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยู่
เหนอืการความคุมของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตุผลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตุผลดา้นความปลอดภยั ดงันนัเหตุผล
เหลา่น ีอยูเ่หนอืการควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทงัสนิ อนงึ บรษิทั
ฯ จะคอนเฟิรม์กรุป๊ประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง ขออภยัในความไมส่ะดวก 

WIFI FREE ON BUS บรกิารนําดมืวนัละ 1 ขวด 
** พเิศษ !! ฟร.ี. เสริฟ์อาหารรอ้นและนําดมืบนเครอืงไป-กลบั ** 

วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง 
20.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคาร 1 ชนั 3 อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์าย

การบนินกสกูต๊ (XW) สนามบนิดอนเมอืง พบเจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและ
อํานวยความสะดวกตลอดขนัตอนการเช็คอนิ และหัวหนา้ทัวรใ์หคํ้าแนะนําเพอืเตรยีมความพรอ้ม
กอ่นออกเดนิทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 23.40 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานคนัไซ ประเทศญปีุ่ น โดยสายบนิ NOK SCOOT เทียวบนิท ี
XW112 

บรกิารอาหารรอ้นและนําดมื บนเครอืง 
(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.15 ชวัโมง) 

 
** สาํคญัมาก!! ประเทศญปีุ่ นไมอ่นญุาตใหน้ําอาหารสด จําพวก เนอืสตัว ์พชื ผกั 

ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั ** 
 

วนัทสีอง    สนามบนิคนัไซ - ชมใบไมเ้ปลยีนส ีณ ศาลเจา้คติาโนะ - อาราชยิามา่ – 
สวนป่าไผ ่– สะพานโทเก็ตสเึคยีว – นาโกยา่ - ชอ้ปปิงซาคาเอะ 

07.10 น.   เดนิทางถึง ท่าอากาศยานคนัไซประเทศญีปุ่ น (เวลาทญีีปุ่ นเร็วกว่าประเทศไทย 2 
ชวัโมง) หลงัจากผา่นขนัตอนศลุกากร กรณุาปรบันาฬกิาของทา่นเพอืความสะดวกใน
การนดัหมายเวลา  

จากนันนําทา่นเดนิทาง ศาลเจา้คติาโนะ เท็นมงัก ู(Kitano Tenmangu Jinja) หรอืทรีูจ้กั
กนัในชอื "คติาโนะ โนะ เท็นจนิซามะ" เป็นศาลเจา้ทีสรา้งขนึเพอือุทศิใหก้ับนักปราชญท์ี
อปุถัมภคํ์าจุน และพัฒนาการศกึษา จงีไดช้อืวา่เป็น "ศาลเจา้แห่งการศกึษา" อกีแหง่หนงึของ
ญีปุ่ น ศาลเจา้แห่งนีนอกจากจะไดรั้บความนิยมว่าเป็นจุดชมใบไมเ้ปลยีนสทีี บรเิวณสวน
ภายในวัดทมีตีน้ไมก้วา่ 250 ตน้ทเีรมิเปลยีนเป็นสสีม้เหลอืงในช่วง ปลายเดอืนพฤศจกิายน   
กงิไมจ้ะโนม้ตัวเขา้หาลําคลอง กลายเป็นอโุมงคใ์บไมส้วยงาม  
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เทยีง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร (1) เมน ูชาบบูฟุเฟต ์

นําท่านเดนิทางสู ่เกยีวโต (Kyoto) ซงึเคยเป็นเมอืงหลวงของประเทศญปีุ่ นมายาวนานทสีดุ 
คอืตังแตปี่ค.ศ. 794 จนถงึ 1868 ร่วมๆ 1,100 ปีเลยทเีดยีว เกยีวโตจงึเป็นเมอืงสําคัญทเีต็มไป
ดว้ยประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมของญีปุ่ นดว้ย จากนันเดนิทางสู่ สวนป่าไผ ่ทีตังอยู่ทีอารา
ชยิามา่ เป็นสถานทที่องเทยีวทางธรรมชาตทิดีังมากๆของทนี ีเชอืวา่ถา้พูดถงึป่าไผ่ปุ๊ บตอ้งนกึ
ถงึทีนีเป็นอันดับแรกแน่นอน ถา้คนทีชนืชอบวธิชีวีติเรียบง่ายและยังชอบเดนิเล่นท่ามกลาง
บรรยากาศป่าๆ ตอ้งไม่พลาดอยา่งเด็ดขาด เพราะทป่ีาไผแ่ห่งนจีะมเีสน้ทางเล็กๆทรีายลอ้มไป
ดว้ยป่าไผ่ทสีุดสุดลูกหูลูกตาเดนิทีกลนิไผ่หอมนิดๆก็โชยมา นอกจากนียังจะมรีา้นขายของที
ระลกึทเีนน้สนิคา้ททํีาจากตน้ไผแ่ละของทอ้งถนิเป็นหลักไมว่า่จะเป็น ตะกรา้ไมไ้ผ,่ ถว้ย, กลอ่ง
ใสข่อง หรอืเสอืเสอืสานจากไผ่ ไวใ้หไ้ดช้็อปปิงกันเบาๆเป็นของฝากอกีดว้ย จากนันพาท่าน
เดนิทางไปยัง สะพานโทเก็ตซเึคยีว (Togetsukyo Bridge) สะพานไมท้เีป็นสัญลักษณ์ของ
เมอืงอาราชยิามะ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

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

คาํ  อสิระอาหารคาํตามอธัยาศยั 

พกัท ี NAGOYA KOKUSUI หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทสีาม ชมซากุระ + ใบไมเ้ปลยีนส ีณ โอบาระ Fureai Park – หุบเขาโครงัเค – 
ศาลเจา้โอสคุนันอน – โอซากา้ - DUTY FREE - ชอ้ปปิงชนิไซบาช ิ

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

 

 

 
 

 

 

 

 

จากนันนําท่านเดนิทางสู ่เมอืงโอบาระ ใหท้่านไดส้ัมผัสประสบการณ์ใหม ่กับบรรยากาศทหีา
ชมไดย้ากกับใบไมแ้ดงของเทศกาลใบไมเ้ปลยีนส ีซงึหาชมไดย้ากมาก ตน้ก าเนดิของซากุระ
หนา้หนาวในโอบาระน ีมาจากคณุหมอเกนซาก ิฟจูโิมะโตะ ไดน้าชคิซิากรุะมาลองปลกูตงัแตต่น้
ยุคปี 1900 จนไดต้น้แม่พันธุแ์ละขยายพันธุไ์ปทัวบรเิวณ ปัจจุบันมตีน้ไมม้ากกวา่ 10,000 ตน้ 
ซงึจะหาชมไดเ้ฉพาะแค่เดอืน ตุลาคม - พฤศจกิายนเท่านนั อสิระใหท้่านไดเ้ก็บภาพ
ประทับใจกับสสีันของใบไมเ้ปลยีนส ี(ทงัน ีการเปลยีนสขีองใบไมข้นึอยูก่บัสภาพอากาศ 
ในกรณีทไีมม่ใีบไมเ้ปลยีนส ีจะนําทกุทา่นไปชอ้ปปิงท ีDREAM JAZZ OUTLET แทน) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

จากนันนําท่านไปยัง หุบเขาโครงัเค  (Korankei) เป็นสถานทชีมใบไมเ้ปลยีนสทีีมชีอืเสยีง
อันดับตน้ๆ ของประเทศญปีุ่ น สําหรับเสน่หข์องโครังเคอยูท่เีหลา่ตน้โมมจิ ิ(Momiji) หรอืเมเปิล
ญปีุ่ นจํานวนมากกวา่ประมาณ 4,000 ตน้ ซงึทําใหบ้รเิวณโครังเคจะถกูแตง่แตม้สสีนัดว้ยตน้โมมิ
จทิีเปลียนสีใบไมเ้ป็นสีแดง สีสม้ และสีเหลืองอย่างงดงามอลังการ สามารถชมไดทั้งช่วง
กลางวัน และกลางคนืทมีกีารเปิดไลทอ์ัพเรมิตังแต่วันท ี1 พฤศจกิายนถงึวันท ี1 ธันวาคมของ
ทุกปี ซึงตรงกับช่วงทีจัดเทศกาลใบไมเ้ปลียนสีโครังเคทีเรียกว่า “Korankei Momiji 
Matsuri” 

เทยีง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร (3) เมนเูซ็ตญปีุ่ น 

  จากนันนําท่าน ศาลเจา้โอสุคนันอน(Osu Kannon Temple) ตังอยู่ภายในเมืองนาโกย่า
(Nagoya) จังหวดัไอจ(ิAichi) นับวา่เป็นวดัในพระพทุธศาสนาทมีชีอืเสยีง ในแถบตอนกลางของ
นาโงยา(Nagoya) สงิททํีาใหว้ดันมีชีอืเสยีงโดง่ดังมากๆก็คงเพราะวดัแหง่นนัีนเป็นทปีระดษิฐาน
ของเทพคันนอน ซงึเชอืกันวา่เป็นเทพเจา้ทขีนึชอืเรอืงความเมตตา  

 จากนันนําท่านเลอืกซอืสนิคา้ปลอดภาษี Duty free ใหท้่านเลอืกซอืสนิคา้ตามอัธยาศัย และ
ใหท้่านอสิระชอ้ปปิงยา่น ชนิไซบาช ิ(Shinsaibashi) บรเิวณแหลง่ชอ้ปปิงแห่งนมีคีวามยาว
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ประมาณ 600 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลีก รา้นแฟรนไชส์ รา้นเครืองสําอาง รา้นรองเทา้ 
กระเป๋านาฬกิา รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเสอืผา้สตรทีแบรนดทั์งญปีุ่ นและตา่งประเทศ 
เชน่ Zara H&M Beans ABC Mart เป็นตน้  

 

 

 

 

 

 
 

 

คาํ อสิระอาหารคาํตามอธัยาศยั 

พกัท ี OSAKA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทสี ี อสิระชอ้ปปิงหรอืเลอืกทวัรเ์สรมิยนูเิวอรแ์ซลสตดูโิอ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

หลังอาหารใหท้่านอิสระท่องเทียวตามสถานทีต่างๆ ภายในเมืองโอซากา้ โดยมีไกด์ให ้
คําแนะนําการเดนิทาง (ไมม่รีถบสับรกิาร) 

 แนะนําสถานททีอ่งเทยีวเมอืงโอซากา้และเมอืงรอบๆ 

 วดัชเิทนโนจ ิ(Shitennoji) หนงึในวัดทเีก่าแก่ทสีดุของญปีุ่ น เชอืกันวา่เป็นวัดพุทธ
แหง่แรกขอประเทศญปีุ่ น 

 พพิธิภณัฑส์ตัวท์ะเลโอซากา้ (Osaka Aquarium) หรอืทเีรยีกวา่ Kaiyukan ตังอยู่
ท ีTempozan Harbor Village บรเิวณอา่วโอซากา้ พพิธิภัณฑส์ัตวนํ์าทดีทีสีดุของญปีุ่ น 
มสีตัวนํ์าหลากหลายชนดิทอีาศัยอยูใ่นมหาสมทุรแปซฟิิก 

 ศาลเจา้เฮอนั (Heian Shrine) เป็นศาลเจา้ทมีคีวามงดงามและสถาปัตยกรรมทโีดด
เดน่จากศาลเจา้อนืๆของญปีุ่ น ถงึแมศ้าลเจา้เฮอันจะไมไ่ดม้ปีระวัตคิวามเป็นมายาวนาน
หลายรอ้ยปีเหมอืนศาลเจา้อนืๆของเกยีวโต  

 แนะนําแหลง่ชอ้ปปิง 

 โดทงโบร ิหรอืดงโทโบร ิ(Dotonbori) หนงึในสถานบันเทงิยามคําคนืทโีด่งดังของ
โอซากา้ เป็นแหลง่รวมรา้นอาหารมากมายทเีปิดใหบ้รกิาร 24 ชวัโมง 

 อะเมะรคิามูระ Amerikamura เป็นแหล่งแฮงคเ์อา้ของวัยรุ่นโอซากา้ คลา้ยกับย่าน
ฮาราจูกขุองโตเกยีว ยา่นนก็ีจะไดพ้บกับแฟชันการแต่งตัวของวัยรุ่น และวัฒนธรรมของ
ชาวญปีุ่ น มบีรรยากาศครกึครนื ระหวา่งทางมรีา้นกาแฟ เสอืผา้ และรา้นขายของต่างๆ
มากมาย เป็นอกียา่นหนงึทน่ีามาเดนิเลน่ 

   หรอื เลอืกซอืทวัรเ์สรมิ  

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

 ยูนเิวอรซ์ลั สตูดโิอส ์เจแปน (Universal Studios Japan, USJ) เปิดเมอืเดือน
มนีาคม ปี 2001 เป็นสวนสนุกแหง่แรกของยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ ทเีปิดในเอเชยี ภายใน
มีทงัหมด 8 โซน: Hollywood, New York, San Francisco, Jurassic Park, 
Lagoon, Waterworld, Amity Village และ Universal Wonderland ผูเ้ขา้ชม
สามารถเพลดิเพลนิไปกับเครอืงเล่นต่างๆ ตังแต่เครอืงเล่นสําหรับเด็กๆไปจนถงึรถไฟ
เหาะทีหวาดเสยีวสุดๆ นอกจากนียังมหีนัง 3 มติ ิอย่างเช่น Spiderman, Back to the 
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Future, Terminator 2 , Jurassic Park แ ล ะ เรือ ง ให ม่ ล่ าสุ ด อ ย่ าง  Harry Potter 
ภายนอกสวนสนุกนัน จะม ีUniversal City walk Osaka ซงึเป็นหา้งสรรพสนิคา้ขนาด
ใหญ ่ทมีโีรงแรม รา้นคา้ รา้นอาคารจํานวนมาก รวมทังรา้นทขีายสนิคา้ของยนูเิวอรแ์ซล 
สตูดโิอ และของทรีะลกึของเมอืงโอซากา้ และใกล ้ๆ กันก็ยังมพีพิธิภัณฑท์าโกะยาก ิมี
รา้นทาโกะยากชิอืดังของโอซากา้มาเปิดใหไ้ดล้มิลองรสชาตดิังเดมิ ของกนิขนึชอืของ
โอซากา้ ทไีดรั้บการโหวตจากชาวเมอืงวา่เป็นสดุยอดรา้นทาโกะยาก ิรวมกันมาเปิดอยูท่ี
แลว้ พพิธิภัณฑน์ตีังอยูท่ชีนั 4 ของหา้งแหง่น ี

**อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัและคาํตามอธัยาศยั** 

ทพีกั OSAKA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

 นําท่านเดนิทางสู ่นารา เมอืงหลวงเกา่แกแ่หง่นีมวีัดและศาลเจา้มากมายซงึบางแห่งไดรั้บการ
จดทะเบียนเป็นมรกดโลก นําท่านเดนิทางไปยัง สวนกวางนารา (Nara Park) เป็นแหล่ง
ท่องเทยีวทดีังมากๆของเมอืงนารา ภายในสวนเป็นทีอยู่ของกวางจํานวนมาก เมอืงนารานันมี
กวางเกือบ 1200 ตัว ซึงทําใหก้ลายเป็นสัญลักษณ์ประจําเมืองนารา จากนันนําท่านชม  
วดัโทไดจ ิ มชีอืเรยีกหลายๆชอืทคีนทัวไปมักจะเรยีกขานกันทัง วัดหลวงพ่อโตแห่งเมอืงนารา 
หรอื ไดบตุส ึ(Daibutsu of Nara) นับวา่เป็นวดัทมีชีอืเสยีงความโดง่ดังนรีะดับประเทศญปีุ่ น   
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เทยีง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ณ ตลาดคโุรมง 

 พาท่านเดนิทางสู ่ตลาดคุโรมง โอซากา้ (Kuromon Ichiba Market) เป็นตลาดทีมชีอืเสยีง
และเกา่แกม่ากทสีดุแหง่หนงึของเมอืงโอซากา้ จนไดรั้บสมญานามวา่เป็น ครัวของโอซากา้เลย
ทเีดยีว มบีรรยากาศภายในเป็นทางเดนิ Arcade เล็กๆ ทอดยาวประมาณ 600 เมตร 2 ขา้งทาง
จะเต็มไปดว้ยรา้นคา้ตา่งๆกวา่ 160 รา้นคา้ ขายทังของสด และแบบพรอ้มทาน มขีองกนิเลน่และ
อาหารพืนเมืองมากมายหลายชนิดใหไ้ดช้มิกัน จากนันนําท่านเดนิทางสู่ ปราสาทโอซากา้ 
(Osaka Castle) (ดา้นนอก) เป็นหนึงในแลนด์มาร์คสําคัญของเมืองโอซากา้ หอคอย
ปราสาทจะมอียูด่ว้ยกันทังหมด 8 ชนั ตัวปราสาทถูกลอ้มรอบดว้ยกําแพงหนิคอนกรตี คนํูา และ
สวนนิชโินมารุซงึอยู่ทางป้อมตะวักตก มีตน้ซากุระกว่า 600 ตน้ ในช่วงเดือนเมษายนจงึเป็น
แหล่งชมซากุระทโีด่งดังเพราะฉากดา้นหลังของสวนแห่งนีจะมองเห็นภาพปราสาทโอซากา้ที
สวยงามเป็นอยา่งยงิ  นําท่านเดนิทางสู ่EXPO CITY แหง่โอซากา้ เป็นศนูยบ์ันเทงิครบวงจรที
ใหญ่ทสีดุในประเทศญปีุ่ น และเป็นสว่นหนงึของสวนสาธารณะทสีรา้งขนึเพอืระลกึถงึงานเวลิด์
เอ็กซโ์ปประเทศญปีุ่ น ทจัีดขนึเมอืปี 1970 ตังอยูใ่นเมอืงซอุติะ จังหวัดโอซากา้ มเีนอืททัีงหมด
ราว ๆ 172,000 ตารางเมตร โดยอยู่ดา้นหนา้สถานีรถไฟฟ้า Bampaku-kinen-koen ภายใน
พนืทแีห่งนีถูกเตมิเต็มไปดว้ยสถานทเีพอืความบันเทงิมากมาย ภายใตค้อนเซ็ปต ์fusing the 
enjoyment of playing, learning, and discovering และเดนิทางไปยัง  

 

 

 

 

 

 

คาํ  อสิระอาหารคาํตามอธัยาศยั 

พกัท ี KANSAI KOKUSUI หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทหีก สนามบนิคนัไซ - สนามบนิดอนเมอืง 
สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิคนัไซ 

08.30 น. ออกเดนิทางกลับ กรงุเทพฯ โดยสายบนินกสกูต๊ เทยีวบนิท ีXW111  
 

 บรกิารอาหารและนําดมืบนเครอืง 
(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.15 ชวัโมง) 

 

12.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 

………………………………………………………….. 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลยีนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถและมคัคเุทศกท์อ้งถนิ (ถา้ม)ี  
ทา่นละ 2,000 บาท ตอ่ทรปิ ตอ่ลูกคา้ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น  

ทงันรีวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี (Infant) ณ วนัเดนิทางกลบั 
(ขออนุญาตเก็บทปิทสีนามบนิในวนัเช็คอนิ) 
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วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็กอายุตาํกวา่ 2 ปี พกัเดยีว 

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 

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 
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อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ตัวเครอืงบนิโดยสารชนัประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชอืเพลงิ 
 คา่ทพัีกหอ้งคู ่(2-3 ทา่น) ดังทรีะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน 
 โรงแรมทพัีกตามทรีะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่อาหาร ดังทรีะบใุนรายการ 
 คา่เขา้ชม ดังทรีะบใุนรายการ 
 คา่รถนําเทยีว ดังทรีะบใุนรายการ 
 คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงอืนไขตามกรรมธรรม)์ 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็กอายุตาํกวา่ 2 ปี พกัเดยีว 

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 

 
สําคญั  กรณุาอา่นเงอืนไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพอืประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากชําระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงอืนไขแลว้และไมส่ามารถ เปลยีนแปลงเงอืนไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลยีนหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนอืงมาจากไดร้บัทราบเงอืนไขกอ่นการเดนิทางแลว้ 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธเิรมิและจบการใหบ้รกิาร ท ีสนามบนิตน้ทางขาไป เทา่นนั  
 
 
 
 
 
 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะทําการสํารองตัวเครอืงบนิ หรอืยานพาหนะ
อนื ๆ เพอืใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนอืงจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทนีอกเหนอืจากโปรแกรม 

อนัเนอืงมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทงันจีะคํานงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ 
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อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครอืงดมื คา่ซักรดี    

คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทมีไิดร้ะบใุนรายการ 
 คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายนืรอ้งขอวซีา่อกีครัง (เนืองจากทางญปีุ่ นได ้

ประกาศยกเวน้การยนืวซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้ับคนไทยสําหรับผูท้ีประสงคพํ์านักระยะสันในประเทศ
ญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั) **ถา้กรณีททีางรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยใน
การทําวซีา่เพมิ ทา่นละ 1,700 บาท** 

 หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่ นประกาศใหย้นืวซี่าตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพมิ 2,000 บาท 
สําหรับการยนืรอ้งขอวซีา่ 

 คา่ธรรมเนยีมในกรณีทกีระเป๋าสมัภาระทมีนํีาหนักเกนิกวา่ทสีายการบนินันๆกําหนดหรอืสัมภาระใหญเ่กนิ
ขนาดมาตรฐาน 

 คา่ภาษีนํามัน ทสีายการบนิเรยีกเก็บเพมิ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตวัเครอืงบนิไปแลว้ 
 คา่นําหนักกระเป๋าสมัภาระ ทหีนักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. // ขากลับ 20 กก.) 
 คา่ทปิคนขับรถ และไกดท์อ้งถนิ(ถา้ม)ี ท่านละ 2,000 บาท/ทรปิ ชําระทีสนามบนิในวันเช็คอนิ (ค่า

ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 
 ภาษีมลูคา่เพมิ 7 % และภาษีหัก ณ ทจีา่ย 3 % (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ/ใบกํากับภาษี) 

 
 
เงอืนไขการสาํรองทนีงั 

 กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วันก่อนการเดนิทาง และกรุณาเตรยีมเงนิมดัจํา 15,000 บาท 
พรอ้มกับเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วนั หลังจากทําการจองแลว้ 

 การชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน ท่านควรจัดเตรยีม
ค่าทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยก่อนกําหนด เนืองจากทางบรษัิทตอ้งสํารองค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าทีพักและตัว
เครอืงบนิ มฉิะนันจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 หากท่านทตีอ้งการออกตัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ท ี
ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท ีทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่
รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึ รวมถงึการลา่ชา้ของสายการบนิระหวา่งประเทศ 

 หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ นังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว 
หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเทยีวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชัวโมงตดิตอ่กัน ท่านและครอบครัว
ตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์ี
ความจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์งหมด 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 ไมส่ามารถยกเลกิได ้เนอืงจากเป็นราคาโปรโมชนั และขอเก็บเงนิทังหมด (แตส่ามารถเปลยีนชอืผูเ้ดนิทางได ้
ตามกําหนดของแตล่ะสายการบนิกอ่น 7 วนัของการเดนิทาง) 

 

หมายเหต ุ
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธยิกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีทไีมส่ามารถทํากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 
30 ทา่น ในกรณีนบีรษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้งัหมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์นืใหถ้า้ตอ้งการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ
ทจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ ีเมอืเกดิเหตุจําเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้และ
จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ในกรณีทสีูญหาย สูญเสยี หรอืไดร้บับาดเจ็บทนีอกเหนอืความรบัผดิชอบของ
หวัหนา้ทวัรแ์ละอุบตัเิหตุสุดวสิยับางประการ เช่น การจราจร, การนดัหยุดงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การ
จลาจลตา่งๆ เป็นตน้ 
 

ขอ้มลูเพมิเตมิ เรอืงตวัเครอืงบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลอืนวนัเดนิทางกลับ ทา่น
จะตอ้งชําระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทสีายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจัดทนัีงของกรุ๊ป เป็นไปโดยสาย
การบนิเป็นผูกํ้าหนด ซงึทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

1. ทางสายการบนิมนํีาหนักกระเป๋าใหท้่านละ 20 กก. ตอ่ 1 เทยีวการเดนิทาง ท่านใดประสงคจ์ะ
ซอืนําหนักเพมิกรณุาแจง้เจา้หนา้ท ีณ วนัจองทัวร.์..อัตราคา่สมัภาระตามรายละเอยีด  
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2. หากลกูคา้ทา่นใดประสงคจ์ะซอืทนัีงแบบ Super หรอื Stretch มคีา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิ  
(โปรดแจง้ลว่งหนา้กอ่น 7 วนัทําการ)  
และไมอ่นุญาตใหเ้ด็กทารกและผูพ้กิาร นังทนัีงแถวท ี31H/31J/31K, 61A/61B/61C, 61H/61J/61 
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 สายการบนิจะจํากดันําหนกัสงูสดุไมเ่กนิ 32 กโิลกรมัตอ่ชนิ   

** หมายเหต ุ: ราคาเป็นราคาอพัเดต ณ วนัท ี5 ม.ีค.62 อาจมกีารเปลยีนแปลง โปรดสอบถามกอ่นจอง ** 
 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพํานกัระยะสนัในประเทศญปีุ่ น
ไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พอืการทอ่งเทยีว เยยีมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยนืเอกสารใน
ขนัตอนการตรวจเขา้เมอืง เพอืยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น* ดงัตอ่ไปน ี

1. ตัวเครอืงบนิขาออกจากประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2. สงิทยีนืยันวา่ท่านสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทอีาจเกดิขนึในระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ นได ้(เชน่ 

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

 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น (สาํหรบักรณีการเขา้ประเทศญปีุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่ากวา่ 6 เดอืน  
2. กจิกรรมใดๆ ทจีะกระทําในประเทศญปีุ่ นจะตอ้งไม่เป็นสงิทขีัดต่อกฎหมายและเขา้ขา่ยคุณสมบัตกิาร

พํานักระยะสนั 
3. ในขนัตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วนั 
4. เป็นผูท้ไีม่มปีระวัตกิารถูกสง่ตัวกลับจากประเทศญปีุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้

ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิจีะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 
หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทงัหมดกอ่นทาํการจอง เพอืความถกูตอ้งและ
ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขนึในกรณีทมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  
 ขอสงวนสทิธกิารเก็บคา่นํามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพมิ หากสายการบนิมกีารปรับขนึกอ่นวนัเดนิทาง  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนอืงจากสาเหตตุา่งๆ  
 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, 

การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบรษัิทฯ  

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อันเนืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิ
จากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทยีวเอง  

 เมอืท่านตกลงชาระเงนิมัดจําหรอืคา่ทัวรทั์งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับ
เงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทังหมด 

 กรณีททีา่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนอืสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทเีป็นกรณีพเิศษ 
 รายการนเีป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครังหนงึ หลังจากไดส้ํารองโรงแรมทพัีก

ในต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คียงกัน ซงึอาจจะปรับเปลียนตามทีระบุใน
โปรแกรม  

 การจัดการเรอืงหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทเีขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บู
บหุร ี/ ปลอดบหุรไีด ้โดยอาจจะขอเปลยีนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้พัีก ทังนขีนึอยูก่ับความพรอ้ม
ใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้  

 กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 วัน
กอ่นการเดนิทาง มฉิะนันบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

 มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทังสนิแทนผูจั้ด นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากับเทา่นัน 

 ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ใน
กรณีทผีูเ้ดนิทางไม่ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืง
หรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทยีว อันเนืองมาจากการกระทําทสีอ่ไปในทางผดิกฎหมาย 
การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอนื ๆ  
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 กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอ
สงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพักเดยีว โดยไม่ค่าใชจ้่าย
เพมิ  

 สภาพการจลาจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกับวนัหยดุเทศกาลของญปีุ่ น หรอื วนัเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจ
ทําใหเ้วลาในการท่องเทยีวและ ชอ้ปปิงแตล่ะสถานทนีอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัย
รถในการบรหิารเวลา ซงึอาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครังทตีอ้งเร่งรบี เพอืใหไ้ดท้่องเทยีว
ตามโปรแกรม 

 เนืองจากการเดนิทางท่องเทียวในครังนี เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกับบรษัิทตัวแทนใน
ตา่งประเทศ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธ ิไมส่ามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื สว่นใดสว่นหนงึ
ทที่านไมต่อ้งการไดรั้บบรกิาร หากระหวา่งเดนิทาง สถานทที่องเทยีวใดทไีม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ย
สาเหตุใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึงใหท้่าน 
เนอืงจากทางบรษัิทไดทํ้าการจองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปลว่งหนา้ทังหมดแลว้ 

 บรกิารนําดมืท่านวันละ 1 ขวด ตอ่คนตอ่วัน เรมิในวันท ี2 ของการเดนิทาง ถงึวันท ี3 ของการเดนิทาง การ
บรกิารของรถบัสนําเทยีวญปีุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญปีุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัวโมง ในวัน
นันๆ มอิาจเพมิเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทังนีขนึอยู่กับ
สภาพการจราจรในวันเดนิทางนันๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีนเวลาท่องเทยีวตามสถานที
ในโปรแกรมการเดนิทาง 

 กรณีพาสปอรต์ตา่งชาตทิตีอ้งการเดนิทางไปกับทัวร ์**ผูเ้ดนิทางตอ้งดําเนนิการเช็คเรอืงการทําวซีา่ในการ
เขา้ประเทศญปีุ่ นดว้ยตนเอง และหากมคี่าใชจ้่ายเพมิเตมิผูเ้ดนิทางตอ้งรับผดิชอบในสว่นนันๆ ซงึหากวัน
เดนิทางผูเ้ดนิทางไมไ่ดข้อวซีา่ จะถอืวา่เป็นความผดิของผูเ้ดนิทางเองและจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ 

 กรณีทีท่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมือง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจะ
เกดิขนึตามมา และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ทีา่นชําระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึ 

 หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ทีสายการบนิ หรือ ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง ตรวจพบ หนังสือ
เดนิทาง  
(พาสปอร์ต) ของท่านชํารุดแมเ้พียงเล็กนอ้ย เช่น เปียกนํา ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง มีหนา้ใดหนา้หนึง
หายไป มกีระดาษหนา้ใดหนา้หนงึหลดุออกมา มรีอยแยกระหวา่งสันของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไมว่า่
กรณีใดๆทังสนิ ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทดี่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธไิม่อนุญาตใหท้่าน
เดนิทางตอ่ไปได ้ดังนันกรณุาตรวจสอบ และ ดแูล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยูใ่นสภาพดอียูต่ลอดเวลา 
ขณะเดนิทาง กรณีชํารุด กรุณาตดิต่อกรมการกงสลุกระทรวงการต่างประเทศเพอืทําหนังสอืเดนิทางฉบับ
ใหม่ โดยใชฉ้บับเก่าไปอา้งอิง และ ยืนยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาทีบริษัทเร็วทีสุด เพือยืนยันการ
เปลยีนแปลงขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้ง่เอกสารมาทบีรษัิทเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทยีังไมอ่อกบัตร
โดยสาร ทา่นสามารถเปลยีนแปลงไดไ้มม่คีา่ใชจ้่าย แตห่ากออกบัตรโดยสาร (ตัวเครอืงบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเกดิขนึจรงิทังหมด ซงึโดยสว่นใหญ่ตัวเครอืงบนิแบบ
กรุ๊ปจะออกกอ่นออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทังนขีนึอยูก่ับกระบวนการและขนัตอนของแตล่ะคณะ 

 กรณีทที่านไมผ่า่นดา่นตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไมใ่หเ้ดนิทางตอ่ ไมว่า่กรณีใดๆทังสนิ ทางบรษัิท
ขอสงวนสทิธใินการคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนงึทังสนิ 

 

*เมอืทา่นชําระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงอืนไขขอ้ตกลงทงัหมดนแีลว้* 
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บรกิารเพมิเตมิ Wifi เลน่เน็ตชวิ ชวิ ตลอดทรปิ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


