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บนิตรงสู ่โอซากา้ โดยสายการบนิ THAI LION AIR 
บรกิารนําหนกักระเป๋า 20 KG และบรกิารอาหารบนเครอืงไป-กลบั 

ศาลเจา้คมุาโนะนาช ิมหศัจรรยค์วามงามนําตกนาช ิ
หนา้ผาหนิซานดานเบก ิ+ ลงลฟิตช์มถาํซานดานเบก ิ 

โขดหนิฮะชกิุอ ิกอ้นหนิขนาดใหญท่มีรีูปรา่งประหลาดกวา่ 40 กอ้น 
ชมใบไมเ้ปลยีนส ีณ ปราสาทวากายามา่ และสวนโมมจิดิาน ิ

ชมโชวแ์ลป่ลา ณ ตลาดปลาคโุรชโิอะ 
พเิศษ !! นงัรถไฟขบวนพเิศษ + คาเฟ่แมว 

WIFI FREE ON BUS  นาํดมืบรกิารวนัละ 1 ขวด 
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หากทา่นมคีวามจําเป็นจะตอ้งซอืตวัเครอืงบนิภายในประเทศ เพอืบนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเทยีวบนิเพอืยนืยนักบัทาง
เจา้หนา้ทกีอ่นทําการจองและขอความกรุณาใหท้า่นซอืตวัเครอืงบนิประเภททสีามารถเลอืนวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนอืงมาจากหากเกดิ
ความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิเทยีวบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยบุเทยีวบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมี
การเปลยีนแปลง ซงึ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคมุของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตผุลเชงิพาณิชย ์
หรอืเป็นเหตผุลดา้นความปลอดภยั ดงันนัเหตผุลเหลา่น ีอยูเ่หนอืการควบคมุของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมร่บัผดิชอบและไมค่นื
คา่ใชจ้า่ยใดๆ ทงัสนิ อนงึ บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุป๊ ประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง ขออภยัในความไมส่ะดวก 
 

วนัท ี1 สนามบนิดอนเมอืง - สนามบนิคนัไซ – AEON MALL - เมอืงคชุโิมโต ้

03.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคาร 1 ชนั 3  อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบนิดอน
เมอืง เคานเ์ตอรส์ายการบนิ ไทยไลออ้นแอร ์(SL) พบเจา้หนา้ทีของบริษัทฯ คอยใหก้าร
ตอ้นรับและอํานวยความสะดวกตลอดขันตอนการเช็คอนิ และหัวหนา้ทัวรใ์หค้ําแนะนําเพือเตรยีม
ความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

05.55 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ เมอืงโอซากา้ ประเทศญปีุ่ น โดยสายการบนิ ไทยไลออ้นแอร ์
เทยีวบนิท ีSL304 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ การจดัทนีงัของกรุป๊ ไมส่ามารถรเีควสหรอืเลอืกทนีงัได ้

และทางสายการบนิเป็นผูก้ําหนด ซงึทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้*** 
 

13.45 น.   เดนิทางถงึ สนามบนิคนัไซ เมอืงโอซากา้ ประเทศญปีุ่ น (เวลาทญีปุ่ีนเร็วกวา่ประเทศไทย 2 
ชวัโมง) หลงัจากผา่นขนัตอนศุลกากร กรณุาปรบันาฬกิาของทา่นเพอืความสะดวกในการ
นดัหมายเวลา 

 

** สําคญัมาก !! ประเทศญปีุ่ นไมอ่นุญาตใหน้ําอาหารสด จําพวก เนอืสตัว ์
พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั ** 

 

 

 
 

โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทยีง คํา โรงแรมทพีกั 

1 

สนามบินดอนเมือง DMK-KIX  SL304 (05.55-13.45) - 

สนามบนิคันไซ – AEON MALL RINKU – เมอืงคุชโิมโต ้วา

กายาม่า 
   

Oedo Nanki 
Kushimoto 
หรอืเทยีบเทา่ 

2 

ศาลเจา้คมุาโนะนาช ิ+ นําตกนาช ิ- โขดหนิฮะชกิอุ-ิอวิะ – ลาน

หนิเซนโจจกิ ิ– หนา้ผาหนิซันดานเบก+ิถําซันดานเบก ิ(รวมค่า

ลฟิตล์งถํา) – AEON MALL WAKAYAMA 

   Wakayama Hotel 
หรอืเทยีบเทา่ 

3 

สถานี Itadakiso นําท่านนังรถไฟแมวทามะ + คาเฟ่แมว ลง

สถานี Kishi - ปราสาทวากายาม่า + สวนโมมจิดิานิ – ตลาด

ปลาคโุรชโิอะ – โอซากา้ – DUTY FREE - ชอ้ปปิงชนิไซบาช ิ

   BLOEMEN HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

4 
ปราสาทโอซากา้ (ชมดา้นนอก) – EXPO CITY - สนามบนิคัน

ไซ KIX-DMK  SL305 (15.00-19.05) 
    

นําหนกักระเป๋า 20 กโิลกรมัตอ่ทา่น 
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จากนันนําทา่นอสิระชอ้ปปิง ณ หา้ง AEON MALL RINKUSENNAN ตงัอยูใ่น "Rinku Town" 
ในจังหวัดโอซากา เขต Sennan ในบริเวณโดยรอบมีสนามบินนานาชาติคันไซและ Rinku 
Premium Outlets ทตีังอยู่แนวชายฝังทะเล จากหา้งสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของอ่าวโอซากา้ 
ความงามของพระอาทติยต์กดนิทนีีถูกเลอืกใหเ้ป็น 100 สถานทชีมพระอาทติยต์กดนิทดีทีสีดุของ
ญีปุ่ น นอกจากนียังทจีอดรถฟรีขนาด 4,700 คัน รา้นอาหาร 43 รา้นและรา้นเฉพาะทาง 86 รา้น
รวมกนักวา่ 170 รา้นเป็นหนงึในเสน่หข์องช็อปปิงมอลลแ์หง่น ี 
จากนันนําท่านเดินทางสู่ เมอืงคุชโิมโตะ (Kushimoto) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) 
นับเป็นเมอืงเล็กๆ ทตีงัอยู่ปลายดา้นใตส้ดุของคาบสมุทรคอิ ิ(Kii Peninsula) ภายในจงัหวดัวาคา

ยามา่ เมอืงแหง่นีบอกเลยวา่เล็กก็เล็กเฉพาะขนาด แต่แหลง่ทอ่งเทยีวกบับรรยากาศของเมอืงเรยีก
ไดว้่าหา้ดาวเลยทเีดยีว โดยภายในเมอืงนันจะทมีสีภาพแวดลอ้มทลีอ้มรอบดว้ยทัศนียภาพชายฝัง
ทะเลสวยๆ สถานททีอ่งเทยีวก็มแีบบทน่ีาสนใจมากมายหลายแหง่ 

เย็น  บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (1) 

พกัทโีรงแรม Oedo Monogatari Nanki Kushimoto หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัท ี2  ศาลเจา้คุมาโนะนาช ิ+ นาํตกนาช ิ- โขดหนิฮะชงิุอ-ิอวิะ – ลานหนิเซนโจจกิ ิ– หนา้

ผาหนิซนัดานเบก+ิถาํซนัดานเบก ิ(รวมคา่ลฟิตล์งถํา) – AEON MALL WAKAYAMA 
 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 
 
 

 

 
 

 
 
 

จากนันนําท่านเดนิทางสู ่ศาลเจา้คุมะโนะนะชไิทฉะ (Kumano Nachi Taisha Shrine) (ใช ้
เวลาเดนิทางประมาณ 1 ชม.) ศาลเจา้ในศาสนาชนิโตแห่งนี เป็นหนงึในสามของศาลเจา้คุมะโนะ
อันศักดสิทิธ ิและเป็นหนงึในเสน้ทางแสวงบุญของชาวญปีุ่ นมาแต่โบราณ ตังอยู่ไม่ไกลจากแหล่ง
นําพุรอ้น จุดเด่นอยู่ทเีจดยีส์แีดงซัมจูโนะโตะ (Samjunoto Pagoda) ซงึตังตระหง่านอยู่เบอืงหนา้
นําตกนะช ิ(Nachi-no-Otaki) ทสีงูถงึ 133 เมตร นับเป็นนําตกทสีงูทสีดุในญปีุ่ น อกีทงัยังไดร้ับการ
ขนึทะเบยีนจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกอกีดว้ย จากศาลเจา้คมุะโนะนะชไิทฉะ เดนิตอ่ไป
อกี 5 นาท ีจะถงึ วดันะชซิงัเซกนัโทจ ิ วัดเกา่แกท่สีรา้งขนึในศตวรรษท ี4 โดยพระชาวอนิเดยีชอื
ระเกยีว (Ragyo Shonin) บรเิวณหนา้อาคารไมจ้ะมจีุดชมววิซงึสามารถมองเห็น นําตกนาช ิและ 
เจดยีแ์ดงซมัจูโนะโตะ (Samjunoto Pagoda) เจดีย์สีแดงซงึตังตระหง่านอยู่เบืองหนา้นําตก  
นําตกนาช ินําตกชนัเดยีวทมีคีวามยงิใหญอ่ลังการ ดว้ยความสงู 133 เมตร กวา้ง 13 เมตร สายนํา
ไหลมาจากกลางป่าทบึดกึดําบรรพ ์ถือเป็น นําตกทสีูงทสีุดในญปีุ่ น และเป็นจุดตน้กําเนิดของ
ศาสนาในพนืทบีรเิวณนี กอ่นทจีะมกีารบัญญัตหิลักคําสอนทางศาสนาขนึอย่างเป็นทางการ นําตก
แห่งนเีชอืว่าเป็นบา้นของ ฮริวิ กนเง็น 1 ใน 3 เทพเจา้แห่งศาลคมุาโนะ ซันซัง กล่าวกันว่าเทพเจา้
องคน์ีมหีนา้ทดีแูลชวีติทลีว่งมาแลว้ นําทไีหลตกลงมานีเชอืว่าเป็น นําศักดสิทิธทิเีป็นยาอายุวัฒนะ
ดว้ย (ราคาทัวรร์วมคา่เขา้ชมเจดยีซ์มัจโูนโตะ + คา่เขา้ชมนําตกนาชแิลว้) 
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นําท่านชม โขดหนิฮะชงิุอ-ิอวิะ (Hashigui-iwa Rock) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 นาที)
เป็นจุดชมววิทวิทัศน์ทีมคีวามแปลกตาดว้ยกลุ่ม
กอ้นหินขนาดใหญ่ทีมีรูปร่างประหลาดกว่า 40 
กอ้น ทีตังเรียงรายเป็นแถวยาว เป็นแถวหนา้
กระดานตลอดรมิชายฝังทะเลดา้นตะวันออกของ
เมืองคุจโิมโตะ ซงึเป็นระยะทางกว่า 850 เมตร 
หนิฮะชกิอุ ิมตํีานานเล่าขาน เกยีวกับนักบวชคไูค 
หรือท่านโคโบไดชิ ผู นํ้าศาสนาพุทธเขา้มา
เผยแพร่ในญีปุ่ นว่า  ท่านพยายามทีจะสรา้ง
สะพานขา้มเกาะโอชมิะภายในคืนเดียวแต่โดน
ปีศาจขัดขวางสุดทา้ยจงึมเีพียงกอ้นหนิเรียงราย
อยู่กลางทะเล ชอืของหนิฮะชกิุอ ิมาจากรูปทรง
ของหนิทดีคูลา้ยสะพานนันเอง คําวา่ “ฮะช”ิ หมายถงึ สะพาน  

เทยีง  บรกิารอาหารกลางวนั เมนู แบบเซ็ตญปีุ่ น (3) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 จากนันนําท่านชม ลานหนิเสอืทาทาม ิหรอื ลานหนิเซนโจจกิ ิ(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชม.) 
เป็นทตีังของแนวหนิผารมิฝังขนาดใหญ่มคีวามยาวทังหมดกว่า 2 กโิลเมตร ประกอบไปดว้ยแผ่น
หินลาดเอียงลงไปในทะเล เรียกว่า เซนโจจิก ิ (Senjojiki) ชือของลานหินเซนโจจิกิ แปล
ความหมายตรงตัวในภาษาญปีุ่ น คือ เสอืทาทามจิํานวนหนงึพนัผนืทเีรยีงต่อกนั ซงึเป็นการ
พรรณนาว่ามีพืนทกีวา้งขวางมาก เนืองจากในสมัยโบราณชาวญปีุ่ นมักจะใชห้น่วยวัดพืนทตี่างๆ 
จากการวางผนืเสอืทาทามนัินเอง แต่เสอืทาทามทินีีนอกจากจะวางเรยีงกันเป็นความกวา้งแลว้ ยัง
วางซอ้นทับสลับกันไปจนเป็นเนินสูง บางช่วงเป็นหลุมลึกลงไปตามการกัดเซาะของนําทะเล 
นักท่องเทยีวสามารถเดนิชมบนลานหนิไดอ้ย่างใกลช้ดิ บรเิวณลานหนินีวัดจากบรเิวณทยีาวทสีดุ
ประมาณ 170 เมตร และสว่นทกีวา้งออกไปในทะเลประมาณ 120 เมตร บรเิวณนียังเป็นจุดชมพระ
อาทติยต์กดนิทสีวยทสีดุแหง่หนงึของญปีุ่ น 

ในบรเิวณใกล ้ๆ  นําท่านชม หนา้ผาซนัดานเบก ิ

(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10 นาที จากลานหนิ
ทาทาม)ิ จะตังอยู่ทางใตข้องลานหนิเซนโจจกิ ิ
โดยห่างออกมาเพียง 550 เมตร แต่ไม่สามารถ
เดนิทะลุถงึกันไดเ้นืองจากเป็นแนวหนา้ผาสงูชัน 
ดา้นใตห้นา้ผามถํีาชอื Sandan Dokutsu มคีวาม
ลึกลงไปจากดา้นบนถึง 50 เมตร ตามตํานาน
โบราณของญีปุ่ นไดก้ล่าวไวว้่า ในปีที 50 ของ
จักรพรรด ิKanmu-tenno กองกําลังของญปีุ่ นที
ลาดตระเวณอยู่บรเิวณนี ไดถู้กโจมตจีากกลุ่มโจร
สลัด Tagamaru กลางทะเลบรเิวณนีอยูห่ลายครัง 
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จากนันกลุ่มโจรสลัดก็หายไปอย่างไรร้่องรอยทุกครัง จงึสันนษิฐานว่าถําใตห้นา้ผาแห่งนี อาจเป็น
ฐานซ่องสุมของพวกโจรสลัด ดังมีร่องรอยทอียู่อาศัย อาวุธ ชุดเกราะและขา้วของเครืองใชข้อง
เหล่าโจรสลัดทเีหลอืทงิไว ้สถานทสีําคัญทสีุดในบรเิวณนีคอื ถําโบราณซนัดานเบก ิSandan 

Dokutsu ถําแห่งนีอยู่ลกึลงไปในหนา้ผาถงึ 36 เมตรเลยทเีดยีว สามารถเขา้ถงึโดยลฟิตภ์ายใน
ศูนย์บริการนักท่องเทียว ตัวลฟิต์จะเชอืมต่อระหว่างทางเขา้ดา้นบนกับทางเขา้ของตัวถําพอด ี
ภายในถําถกูแบง่ออกเป็นหอ้งๆ และทําเป็นรทูทางเดนิอย่างด ีมแีสงสวา่งเพยีงพอและไมม่กีลนิอับ 
บรเิวณจดุสําคัญต่างๆ ก็จะมคีําอธบิายและประวัตคิวามเป็นมาเฉพาะภาษาญปีุ่ น อาท ิหอ้งโถงเล็กๆ 
จัดแสดงอาวธุยทุโธปกรณ ์และขา้วของเครอืงใช ้ของเหลา่นักรบ และโจรสลัด สว่นใจกลางของถํา
ซงึเป็นทตีงัของ ศาลบชูา Benzaiten เทพเจา้แหง่ทอ้งทะเล ทชีว่ยปกปักษ์รักษาชาวประมงบน
ผนังถําถูกประดับประดาดว้ยโคมไฟโบราณอย่างสวยงามตรงดา้นใตนี้นักท่องเทยีวยังสามารถ
มองเห็นคลนืนําทะเลทซีัดลอดผ่านรูเปิดของหนา้ผาหนิเขา้มาในบรเิวณถําได ้ซงึรูนีเป็นชอ่งทาง
เดยีวกันกับทโีจรสลัดในตํานานไดใ้ชห้ลบกองกําลังญปีุ่ นนันเอง (ราคาทัวรร์วมค่าลฟิตล์งไปชม
ภายในถําแลว้)  

จากนันนําท่าน อสิระชอ้ปปิง ณ หา้ง AEON MALL WAKAYAMA (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
1.30 ชม.) ตามอัธยาศัย 

เพอืความสะดวกในการชอ้ปปิง อสิระรบัประทานอาหารคําตามอธัยาศยั 

ทพีกั  WAKAYAMA HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่  
 

วนัท ี3 นําทา่นนงัรถไฟแมวทามะ + คาเฟ่แมว - ปราสาทวากายามา่ + สวนโมมจิดิาน ิ– 

ตลาดปลาคโุรชโิอะ – โอซากา้ – DUTY FREE - ชอ้ปปิงชนิไซบาช ิ
เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 
     
 
 
 
 

 
 

 
 

หลังจากรับประทานอาหารเชา้ นําท่านเดนิทางสู ่สถานรีถไฟคชิ ิ(Kishi) เป็นสถานีรถไฟแมว

เหมียวทีเมืองวากายาม่า รถไฟนีมีชอืว่า "รถไฟแมวเหมยีว" หรือ "ทามะเด็น" รถไฟน่ารักที
ตกแต่งในสไตลแ์มวเหมยีวตลอดทังคัน ตังแต่ลวดลายรถไฟรูปแมวเหมยีว ภายนอก แลว้ภายใน 
ทังเบาะนัง วอลเปเปอรต์ดิผนัง มอืจับเบาะรองนัง และมุมจัดวางหนังสอือา่นเล่นบนขบวนรถไฟอกี
ดว้ย และสงิทไีม่ธรรมดาของสถานีรถไฟเล็กๆแห่งนี ก็คอื นายสถานทีามะ หรือ เจา้แมวทามะ 
แมวแสนน่ารักทไีดร้ับการแต่งตังใหเ้ป็นนายสถานีเมอืปี 2007 ต่อมาเมอืตน้ปี 2012 สถานีแห่งนีก็
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ไดม้ีการแต่งตังนายสถานีฝึกหัดขนึมาอีกหนึงตัว ชอืว่า นิทามะ ซงึในปัจจุบัน นทิามะ ไดเ้ป็น
ตัวแทนอย่างเต็มตัวของ ทามะ นายสถานีคนเกา่ทลีาจากโลกไปเมอืปี 2015 ทผีา่นมาแลว้ 
บรเิวณสถานีรถไฟแห่งนียังมพีพิธิภณัฑแ์มวเหมยีวใหท้่านเดนิเล่น หรือคาเฟ่แมวเปิดใหม่ ให ้
ท่านไดเ้ลือกซอืของหวาน ไดเ้วลาพาท่านนังรถไฟ วงิจากสถานคีชิ ิไปจนสนิสุดปลายทางท ี
สถานอีติะคโิซะ (Idakiso) ใชเ้วลาเดนิทางโดยรถไฟประมาณ 10 นาท ี 

หมายเหต ุ: รถไฟเป็นแบบไม่ระบุทนีงั และไม่สามารถระบุทขีบวนรถไฟไดว้่า จะเป็นลายแมว , ลาย

ของเลน่ หรอืลายสตรอเบอร ีหรอื ลายบว๊ย 

 

 
 

 

 

 

 

จากนันนําท่านชม ปราสาทวากายามะ (Wakayama Castle) เป็นหนึงในสถานทที่องเทียว
หลักของเมอืงวากายามะ ตังอยูบ่นเนินเขา ภายในมสี่วนประกอบต่างๆ ตามรูปแบบของปราสาท
ดังเดมิเอาไวอ้ยู่หลายส่วน ถงึแมว้่าส่วนใหญ่จะเป็นการสรา้งขนึมาใหม่ทีหลัง แต่ก็เนน้ทีความ
คลา้ยคลงึกบัของเดมิ เชน่ ตัวหอคอยปราสาทเป็นการสรา้งขนึใหม ่เพราะหอคอยเดมิถูกทําลายไป
ในชว่งสงครามกลางเมอืงไปแลว้ มคีนํูาและสวนขนาดใหญล่อ้มรอบ  

 

 

 

 
 

 

 

 

ปราสาทวากายามะ มีสงิทน่ีาสนใจหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นประตูเก่าดังเดมิ กําแพงเมือง คูนํา 
หอคอยทแีมจ้ะสรา้งขนึใหมแ่ตก่็ยังดสูวยงาม รวมถงึสะพาน Ohashi Roka ทขีา้มคนํูาเชอืมระหว่าง
สองส่วนของพืนทปีราสาทซงึมีความสูงต่างกัน และก็เหมือนกับปราสาทอืนๆคือ ทีนีเป็นจุดชม
ซากรุะและใบไมเ้ปลยีนสทีสีวยงามของเมอืงนีดว้ย สามารถชมใบไมเ้ปลยีนสใีนฤดูใบไมร้่วงทสีวน
แบบญปีุ่ นดงัเดมิอันงดงามไดท้ ีสวนโมมจิดิาน ิซงึตงัอยูใ่นพนืทขีองปราสาท 

 

 
 

 

 

 

นําท่านสู่ ตลาดคุโรชโิอะ (KUROSHIO MARKET) อยู่ดา้นขวามอื ภายในตลาดมทีัง ปลาสด

ใหมน่านาชนดิ เชน่ มากโุระ (ทนู่า) จําหน่ายในราคาทถีกูสดุๆ หรอืรา้นอาหารทสีามารถเพลดิเพลนิ
ไปกับเมนูปลาสดใสมากมาย ทังขา้วหนา้ปลามากุโระ หรือซูช ิเป็นตน้ ส่วนดา้นซา้ยมอื จะมรีา้น

「KINOKUNI FRUIT VILLAGE」ทีจําหน่ายผลไมน้านาชนิดตังแต่ สม้ ลูกพีชโมโมะ องุ่น ไป

จนถงึ เมล่อน “ตลาดคุโรชโิอะ” เป็นตลาดทใีหค้วามรูส้กึเหมอืนไดเ้ดนิอยู่ในโกดังขนาดใหญ ่มี
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ลักษณะคลา้ยตลาด “คุโรมง” KUROMON MARKET ทโีอซากา้ หรือ ตลาด “โอมโิจ” OMICHO 
MARKET ทคีานาซาว่า ทังสองขา้งทางจะมรีา้นต่างๆ จําหน่ายของทะเลสดๆ มากมายทัง กุง้ หอย 
ป ูปลา บรรยากาศคกึคักมาก ภายในตลาดจะมรีา้นอาหารทสีามารถเพลดิเพลนิไปกับอาหารทะเล
สดๆ ทังเมนูขา้วหนา้ปลาดบิ ซชู ิหรือปลาดบิ เรียงรายกันอยู่มากมายหลายรา้น และไฮไลทข์อง 

“ตลาดคุโรชโิอะ” เลยก็คอื การแสดงแลป่ลามากโุระ หรอืปลาทนูา่ ทจีะทําการแลป่ลามากโุระ
ตัวโตใหไ้ดดู้อย่างใกลช้ดิ และนําเนือมากโุระททํีาการแล่ไปจําหน่ายเป็นเมนูซาชมิ ิหรอื ขา้วหนา้
ปลาดบิต่างๆ โดยการแสดงแล่ปลามากโุระจะมอียู่ 3 รอบ เวลา 11:00 / 12:00 / 15:00 ในทุกๆ 
วัน เมอืโชวเ์รมิใกลเ้ขา้มาก็จะมนัีกทอ่งเทยีวเดนิทางมาดโูชวนี์กนัอยา่งลน้หลาม 

อสิระรบัประทานอาหารเทยีงตามอธัยาศยั ณ ตลาดปลา 

เดนิทางสู ่เมอืงโอซากา้ (Osaka) เมอืงอันดับสองและขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของญปีุ่ น เป็น 
เมอืงเศรษฐกจิทสีําคัญของภมูภิาคคันไซ อกีทงัยังมสีถานททีอ่งเทยีวภายในเมอืงและรอบเมอืง 

นําท่านอสิระชอ้ปปิงย่าน ชนิไซบาช ิ(Shinsaibashi) บริเวณแหล่งชอ้ปปิงแห่งนีมีความยาว
ประมาณ 600 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลกี รา้นแฟรนไชส ์รา้นเครอืงสําอางค ์รา้นรองเทา้ กระเป๋า
นาฬกิา รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเสอืผา้สตรทีแบรนดท์งัญปีุ่ นและตา่งประเทศ เชน่ Zara 
H&M Beans ABC Mart เป็นตน้ นําทา่นแวะรา้น Duty Free เพอืชอ้ปปิงสนิคา้ปลอดภาษี โดยตกึ

จะเป็นรปูตัว L เป็นอาคาร 3 ชนั ใหท้า่นเลอืกซอืสนิคา้ตามอัธยาศัย 

อสิระรบัประทานอาหารคําตามอธัยาศยั 

ทพีกั  OSAKA HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

วนัท ี4 ปราสาทโอซากา้ (ชมดา้นนอก) – EXPO CITY - สนามบนิคนัไซ  

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

 เ ดิ น ท า ง สู่  ป ร า ส า ท โ อ ซ า ก้ า  ( Osaka Castle)  
(ชมดา้นนอก) เป็นหนึงในแลนดม์าร์คสําคัญของเมืองโอซากา้ 
หอคอยปราสาทจะมีอยู่ดว้ยกันทังหมด 8 ชัน ตัวปราสาทถูก
ลอ้มรอบดว้ยกําแพง หนิคอนกรีต, คูนํา และสวนนิชโินมารุซงึอยู่
ทางป้อมตะวักตก มตีน้ซากรุะกว่า 600 ตน้ ในชว่งเดอืนเมษายนจงึ
เป็นแหล่งชมซากุระทโีด่งดังเพราะฉากดา้นหลังของสวนแห่งนีจะ
มองเห็นภาพปราสาทโอซากา้ทสีวยงามเป็นอยา่งยงิ 

         อสิระรบัประทานอาหารเทยีงตามอธัยาศยั 

จากนันนําท่านเดนิทาง เอ็กซโ์ปซติ ีเป็นส่วนหนึงของสวนสาธารณะทสีรา้งขนึเพือระลกึถงึงาน

เวลิด์เอ็กซโ์ปประเทศญีปุ่ น ทจีัดขนึเมือปี 1970 ตังอยู่ในเมืองซุอติะ จังหวัดโอซากา้ มีเนือที
ทังหมดราว ๆ 172,000 ตารางเมตร โดยอยูด่า้นหนา้สถานีรถไฟฟ้า Bampaku-kinen-koen ภายใน
พืนทีแห่งนีถูกเตมิเต็มไปดว้ยสถานทีเพือความบันเทงิมากมาย ภายใตค้อนเซ็ปต์ fusing the 
enjoyment of playing, learning, and discovering 

สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ 

15.00 น. ออกเดนิทางกลับ กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ ไทยไลออ้นแอร ์(SL) เทยีวบนิท ีSL305  

 บรกิารอาหารและนําดมืบนเครอืง 
(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.15 ชวัโมง) 

 

19.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 
 

+++++++++++++++++++ 
 

โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลยีนไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้ 



PJP24-SL  PRO UNSEEN AUTUMN WAKAYAMA OSAKA 4D3N เดินทาง พ.ย.  เริมต้น ,  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราคา่บรกิารทวัร ์

 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนอืงจากเป็นราคาพเิศษ **  
ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถนิ (ถา้ม)ี 

ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ  (ชําระทสีนามบนิดอนเมอืงในวนัเช็คอนิ) 
(คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

** ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 10,000 บาท 
 (ไมม่ทีนีงับนเครอืงบนิ)** 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตัวเครอืงบนิโดยสารชนัประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชอืเพลงิ 
 คา่ทพีักหอ้งคู ่(2-3 ทา่น) ดังทรีะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกนั 
 โรงแรมทพัีกตามทรีะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่อาหาร ดังทรีะบใุนรายการ 
 คา่เขา้ชม ดังทรีะบใุนรายการ 
 คา่รถนําเทยีว ดังทรีะบใุนรายการ 
 คา่ประกนัอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงอืนไขตามกรรมธรรม)์ 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาทวัรไ์มร่วมตวั พกัเดยีว 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

28 พ.ย. – 1 ธ.ค. 62 25,999.- 18,999.- 7,900.- 
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อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครืองดมื ค่าซักรีด    

คา่มนิบิารใ์นหอ้งและค่าพาหนะตา่งๆ ทมีไิดร้ะบใุนรายการ 
 ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญปีุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายนืรอ้งขอวซี่าอกีครัง (เนืองจากทางญปีุ่ นได ้

ประกาศยกเวน้การยนืวซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้ับคนไทยสําหรับผูท้ปีระสงคพํ์านักระยะสนัในประเทศญปีุ่ น
ไม่เกนิ 15 วัน) **ถา้กรณีททีางรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการทํา 

o วซีา่เพมิ ทา่นละ 1,700 บาท** 
 หากในภายหลังทางรัฐบาลญปีุ่ นประกาศใหย้นืวซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพมิ 2,000 บาท สําหรับ

การยนืรอ้งขอวซีา่ 
 ค่าธรรมเนียมในกรณีทกีระเป๋าสัมภาระทมีนํีาหนักเกนิกว่าทสีายการบนินันๆกําหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิ

ขนาดมาตรฐาน 
 คา่ภาษีนํามัน ทสีายการบนิเรยีกเก็บเพมิ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตวัเครอืงบนิไปแลว้ 
 คา่นําหนักกระเป๋าสมัภาระ ทหีนักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. // ขากลับ 20 กก.) 
 ค่าทปิคนขับรถ และไกดท์อ้งถนิ(ถา้ม)ี ท่านละ 1,500 บาท/ทรปิ ชาํระทสีนามบนิในวันเชค็อนิ (ค่าทปิ

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

 
เงอืนไขการสํารองทนีงั 

 กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วันก่อนการเดนิทาง และกรุณาเตรียมเงนิมัดจํา 15,000 บาท พรอ้มกับ
เตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว้ 

 การชําระค่าทัวรส์ว่นทเีหลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน ท่านควรจัดเตรยีมคา่
ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นกําหนด เนืองจากทางบรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทพีักและตัวเครอืงบนิ 
มฉิะนันจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 หากท่านทตีอ้งการออกตัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ท ีกอ่นออกบัตร
โดยสารทุกครัง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท ีทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายทเีกดิขนึ 
รวมถงึการลา่ชา้ของสายการบนิระหว่างประเทศ 

 หากในคณะของท่านมผูีต้อ้งการดูแลพเิศษ นังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไม่สะดวกใน
การเดนิทางท่องเทยีวในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัวโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายใน
ครอบครัวของทา่นเอง เนืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์งหมด 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 ไม่สามารถยกเลกิได ้เนืองจากเป็นราคาโปรโมชัน และขอเก็บเงนิทังหมด (แต่สามารถเปลยีนชอืผูเ้ดนิทางได ้

ตามกําหนดของแตล่ะสายการบนิกอ่น 7 วันของการเดนิทาง) 
 

หมายเหต ุ
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธยิกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีทไีมส่ามารถทํากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 30 
ทา่น ในกรณีนบีรษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้งัหมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์นืใหถ้า้ตอ้งการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ
ทจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ ีเมอืเกดิเหตุจําเป็นสุดวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้และจะ
ไมร่บัผดิชอบใดๆ ในกรณีทสีูญหาย สูญเสยี หรอืไดร้บับาดเจ็บทนีอกเหนอืความรบัผดิชอบของหวัหนา้
ทวัรแ์ละอุบตัเิหตุสุดวสิยับางประการ เช่น การจราจร, การนดัหยุดงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ 
เป็นตน้ 
 
ขอ้มลูเพมิเตมิ เรอืงตวัเครอืงบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลอืนวันเดนิทางกลับ ท่าน
จะตอ้งชําระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทสีายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจัดทนัีงของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการ
บนิเป็นผูก้ําหนด ซงึทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
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Lion Comfort Seat – แถว 1-2 (ราคา 1,100/เทยีว) 

Lion Comfort Seat – แถว 3-6 (ราคา 700/เทยีว) 

Lion Normal Seat – (ราคา 500/เทยีว) 
จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพํานกัระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 
วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พอืการทอ่งเทยีว เยยีมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยนืเอกสารในขนัตอนการตรวจเขา้
เมอืง เพอืยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น* ดงัตอ่ไปน ี

1. ตัวเครอืงบนิขาออกจากประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2. สงิทยีนืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทอีาจเกดิขนึในระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตร

เครดติ เป็นตน้) 
3. ชอื ทอียู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทพีํานักในประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญปีุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซี่า) 
1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู่ ไมตํ่ากว่า 6 เดอืน  
2. กจิกรรมใดๆ ทจีะกระทําในประเทศญปีุ่ นจะตอ้งไม่เป็นสงิทขัีดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพํานักระยะสัน 
3. ในขันตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 
4. เป็นผูท้ไีม่มปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญปีุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ

ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิจีะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดทงัหมดกอ่นทําการจอง เพอืความถูกตอ้งและ

ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขนึในกรณีทมีผีูร้่วมคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  
 ขอสงวนสทิธกิารเก็บคา่นํามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพมิ หากสายการบนิมกีารปรับขนึกอ่นวันเดนิทาง  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนอืงจากสาเหตตุา่งๆ  
 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด

หยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อันเนืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทยีวเอง  
 เมอืท่านตกลงชาระเงนิมัดจําหรอืค่าทัวรทั์งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงอืนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทังหมด 
 กรณีททีา่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนอืสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ทเีป็นกรณีพเิศษ 
 รายการนีเป็นเพียงขอ้เสนอทีตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครังหนึง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซงึอาจจะปรับเปลยีนตามทรีะบใุนโปรแกรม  
 การจัดการเรอืงหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหกั้บกรุ๊ปทเีขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูสู้บบุหรี / 

ปลอดบุหรไีด ้โดยอาจจะขอเปลยีนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้พีัก ทังนีขนึอยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้  

 กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการ
เดนิทาง มฉิะนันบรษัิทฯไมส่ามารถจดัการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

 มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใดๆ ทังสนิแทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากับเทา่นัน 

 ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทผีู ้
เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเทยีว อันเนืองมาจากการกระทําทสี่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอนื ๆ  
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 กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดยีว โดยไมค่่าใชจ่้ายเพมิ  

 สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญปีุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําให ้
เวลาในการทอ่งเทยีวและ ชอ้ปปิงแตล่ะสถานทนีอ้ยลง โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถในการบรหิาร
เวลา ซงึอาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครังทตีอ้งเร่งรบี เพอืใหไ้ดท้อ่งเทยีวตามโปรแกรม 

 เนืองจากการเดนิทางท่องเทยีวในครังนี เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ ทาง
บรษัิทจงึขอสงวนสทิธ ิไม่สามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื สว่นใดสว่นหนงึทที่านไม่ตอ้งการไดร้ับ
บรกิาร หากระหว่างเดนิทาง สถานทที่องเทยีวใดทไีม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธใินการไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนงึใหท้่าน เนืองจากทางบรษัิทไดทํ้าการจองและถูก
เก็บคา่ใชจ้่ายแบบเหมาจ่ายไปลว่งหนา้ทังหมดแลว้ 

 บรกิารนําดมืท่านวันละ 1 ขวด ต่อคนต่อวัน เรมิในวันท ี2 ของการเดนิทาง ถงึวันท ี3 ของการเดนิทาง การบรกิาร
ของรถบัสนําเทยีวญปีุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญปีุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัวโมง ในวันนันๆ มอิาจเพมิ
เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทังนีขนึอยู่กับสภาพการจราจรในวัน
เดนิทางนันๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีนเวลาทอ่งเทยีวตามสถานทใีนโปรแกรมการเดนิทาง 

 กรณีพาสปอรต์ต่างชาตทิตีอ้งการเดนิทางไปกับทัวร ์**ผูเ้ดนิทางตอ้งดําเนินการเช็คเรืองการทําวซี่าในการเขา้
ประเทศญปีุ่ นดว้ยตนเอง และหากมคี่าใชจ่้ายเพมิเตมิผูเ้ดนิทางตอ้งรับผดิชอบในส่วนนันๆ ซงึหากวันเดนิทางผู ้
เดนิทางไมไ่ดข้อวซีา่ จะถอืวา่เป็นความผดิของผูเ้ดนิทางเองและจะไมร่ับผดิชอบคา่ใชจ้่ายตา่งๆ 

 กรณีทที่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่ับผดิชอบค่าใชจ่้ายทจีะเกดิขนึตามมา และ 
จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ทีา่นชําระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่วา่สว่นใดสว่นหนงึ 

 หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ทสีายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  
(พาสปอรต์) ของท่านชํารุดแมเ้พียงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกนํา ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง มีหนา้ใดหนา้หนึงหายไป มี
กระดาษหนา้ใดหนา้หนงึหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่ว่ากรณีใดๆทังสนิ 
ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทดี่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธไิม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางต่อไปได ้ดังนัน
กรุณาตรวจสอบ และ ดแูล หนังสอืเดนิทางของทา่นใหอ้ยู่ในสภาพดอียูต่ลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีชํารุด กรุณา
ตดิตอ่กรมการกงสลุกระทรวงการตา่งประเทศเพอืทําหนังสอืเดนิทางฉบับใหม ่โดยใชฉ้บับเกา่ไปอา้งองิ และ ยนืยัน
ดว้ย พรอ้มกับแจง้มาทบีรษัิทเร็วทสีดุ เพอืยนืยันการเปลยีนแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากทา่นไดส้ง่เอกสารมาที
บรษัิทเรียบรอ้ยแลว้ กรณีทยีังไม่ออกบัตรโดยสาร ท่านสามารถเปลยีนแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ้่าย แต่หากออกบัตร
โดยสาร (ตัวเครืองบนิ) เรียบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิทังหมด ซงึ
โดยส่วนใหญ่ตัวเครืองบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วัน ทังนีขนึอยู่กับกระบวนการและ
ขันตอนของแตล่ะคณะ 

 กรณีททีา่นไมผ่า่นดา่นตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไมใ่หเ้ดนิทางตอ่ ไมว่า่กรณีใดๆทงัสนิ ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธใินการคนืคา่ใชจ้่ายใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนงึทงัสนิ 

 

*เมอืทา่นชําระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯ แลว้ทางบรษิทัฯ 
จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงอืนไขขอ้ตกลงทงัหมดนแีลว้* 
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