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รหสัโปรแกรมทวัร์   OSAKA TZ234 WOW JAN-TZ-W10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันแรก  สนามบนิดอนเมอืง - โอซาก้า                                                                                                 (-- / -- / --) 

06.30 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบนิดอนเมือง ชัน้ 3 เคาน์เตอร์สายการบิน SCOOT โดยมีเจ้าหน้าทีจ่ากทางบริษัท คอยให้การ
ต้อนรับและอ านวยความสะดวกให้ทา่นในการเช็คอิน 

09.35 น. เหิรฟา้สูเ่มืองโอซาก้าประเทศญ่ีปุ่ นโดยเที่ยวบินที่ TZ298 
16.45น.  เดินทางถงึ สนามบนิคนัไซ เมอืงโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 
ที่พกั APA OSAKA HOTEL หรือเทยีบเท่า 
 
 
 
 
 
 
วันที่สอง  เกียวโต - วัดคโิยมิสึ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - ปราสาททอง                                                         (B / L / อิสระ) 
เช้า  บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดินทางสู ่เมืองเกียวโตชมทา่นวัดคิโยมิสึหรือวัดน า้ใสที่ติดรอบสดุท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรย์ของ
โลกยคุใหม ่เป็นวดัทีใ่หญ่และเกา่แก่ตัง้อยูบ่ริเวณเนินเขาฮิงาชิยามา่ และมีทอ่นซงุวางเรียงซ้อนกนัตามแนวนอนตัง้จากพืน้ดิน
ขึน้มารองรับระเบียงของตวัวิหารใหญ่ ซึง่ไมใ่ช้ตะปสูกัตวั ใช้วิธีการเข้าลิม่ เหมือนเรือนไทย วดันีม้ีอายเุก่าแก่ยิ่งกวา่กรุงเกียวโต 
กวา่ 1,200 ปี มาแล้ว เป็นท่ีประดิษฐานของเทพเอปิส ึเทพเจ้าแหง่ความร ่ารวย มัง่คัง่ นมัสการพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร 
จากระเบียงแหง่นีส้ามารถถ่ายภาพ ณ จดุที่สวยที่สดุในกรุงเกียวโต มองเห็นวิวทวิทศัน์ของตวัเมืองเกียวโตได้งดงาม พร้อมกับ
วิหารของวดัคิโยมิส ึและเชิญดื่มน า้ศักดิ์สิทธ์ิสามสายอนัเกิดขึน้จากธรรมชาติที่ไหลมาจากเทือกเขาโดยเช่ือวา่ สายแรก รวย  
สายที่สอง สวย-หลอ่ สายทีส่าม แข็งแรงระหวา่งทางทา่นจะได้สมัผสักบัร้านค้าญ่ีปุ่ นตบแตง่ตามสมยัเอโดะ และเลอืกซือ้
สนิค้าพืน้เมืองที่ระลกึ เก่ียวกบัญ่ีปุ่ นขนานแท้อาทิ ขนมโมจิ ท่ีขึน้ช่ือที่สดุของญ่ีปุ่ น มีให้ทา่นได้เลอืกชิมหลายหลากรส ไมว่า่จะ
เป็นไส้ถัว่แดงสตูรดัง้เดมิ ไส้สตรอเบอร์ร่ี ชอคโกแลต เป็นต้น หรือวา่จะเป็นชาเกียวโต ตุ๊กตาเกียวโต สญัลกัษณ์ที่โดง่ดงัที่สดุใน

เยอืนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตยอ์ุทยั ชมความยิง่ใหญ ่งดงามของปราสาทโอซากา้

ชมมรดกโลกวดัน ้าใส สิ่งมหศัจรรยข์องโลกยุคใหม่ ชอ้ปป้ิงถนนสายกาน ้าชา

ชมศาลโทริอิ ซุม้ประตสูีแดงท่ีเป็นสญัลกัษณข์องศาลเจา้มากกว่ารอ้ยตน้ 

ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดด์งัท่ี ริงกุ เอาทเ์ล็ต ชอ้ปป้ิงชินไชบาชิ 
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ญ่ีปุ่ น คือเกอชิา เป็นตุ๊กตาแตง่กายด้วยชดุกิโมโนประจ าชาติอยา่งเตม็รูปแบบซึง่ควรคา่แกเ่ป็นของฝากของที่ระลกึในราคา
ยอ่มเยาเคร่ืองเซรามิค ญ่ีปุ่ น ทัง้กาน า้ชา ถ้วย ชาม ตา่งๆ และของที่ระลกึ อีกมากมาย นานาชนิดนอกจากนีย้งัมีไอศกรีมชา
เขียวทีข่ึน้ช่ือของเมืองเกียวโตให้ทา่นได้เลอืกลิม้ลองอกีด้วย 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย จากนัน้น าทา่นชม ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ที่สถิตของพระแมโ่พสพ เทพเจ้าทีเ่ป็นท่ีนบัถือยิง่ของประชาชนที่มาสกัการะขอพรให้มี

ความเป็นอยูอ่ดุมสมบรูณ์ของเร่ืองพืชพรรณธญัญาหาร น าทา่นสกัการะ พระแม่โพสพ และเทพจิง้จอกที่ชาวญ่ีปุ่ นช่ือวา่เป็น 
ทตูสวรรค์ ผู้คอยน าขา่วสารจากสรวงสวรรค์ลงมายงัโลกมนษุย์ ทา่นจะได้ตื่นตากบัรูปปัน้ของเทพจิง้จอก ที่ มีจ านวนมากมาย 
จากนัน้น าทา่นชมเสาโทริอซิุ้มประตสูแีดงที่เป็นสญัลกัษณ์ของศาลเจ้าที่มีมากกวา่ร้อยต้นทอดตวัยาวตามเส้นทางของไหล่
เขาลดหลัน่กนับนเส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตร์เร่ือง MEMORIES OF GEISHA ที่ ซายริู นางเอกของ
เร่ืองวิง่ลอดซุ้มประตเูพื่อไปขอพรเทพเจ้าให้ตนเองสมความปรารถนาน าทา่นชม วดัคนิคะคุจิ หรือ ปราสาททองสร้างโดยโช
กนุ อาชิคางะ โยชิมิส ึเพื่อเป็นสถานท่ีพกัผอ่น ตอ่มาบตุรชายของทา่นได้ดดัแปลงให้เป็นวดั แตป่ราสาทเดิมได้ถกูไฟไหม้ในปี 
พ.ศ.2493 และสร้างขึน้ใหมเ่มื่อปี พ.ศ.2498 ปราสาทโดยรอบปิดด้วยทองค าเปลวอยา่งสวยงาม ให้ทา่นได้ดืม่ด า่กบัความ
สะอาดใสของสระน า้ที่สามารถสะท้อนให้เห็นภาพตวัปราสาทได้อยา่งงดงาม 

ค ่า  อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย 
ที่พกั  APA OSAKA HOTEL หรือเทยีบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่สาม ปราสาทโอซาก้า - ช้อปป้ิงชนิไซบาชิ - ริงกุเอาท์เลต็ - สนามบินคนัไซ - กรุงเทพฯ                  (B / อิสระ /  อิสระ) 
เช้า  บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดินทางชมบริเวณโดยรอบของ ปราสาทโอซาก้า (ไม่รวมค่าเข้าปราสาท)ซึง่ถือได้วา่เป็นสญัลกัษณ์ของเมืองสมัผสั 
ความยิง่ใหญ่และชมนิทรรศการที่จดัแสดงอยูภ่ายใน ซึง่เลา่ถึงความเป็นมาของปราสาท รวมทัง้ประวตัิและข้าวของเคร่ืองใช้  
ตา่งๆของโชกนุ ฮิเดโยชิโตโยโตม ิผู้มีค าสัง่ให้ก่อสร้างปราสาทแหง่นีจ้ากนัน้ทา่นช้อปป้ิงย่าน ชินไซบาชิยา่นช้อปปิง้ช่ือดงั 
ของนคร โอซาก้า ภายในยา่นนีม้ร้ีานค้าเกา่แก่ปะปนไปกบัร้านค้าอนัทนัสมยั และสนิค้าหลากหลายรูปแบบทัง้ส าหรับเดก็และ 
ผู้ใหญ่ ซึง่ยา่นนีถื้อวา่เป็นยา่นแสงส ีและบนัเทิงชัน้น าแหง่หนึง่ของนครโอซาก้า อีกทัง้ยงัมีร้านอาหารทะเลขึน้ช่ือมากมายซึง่ 
เสนห์่อยา่งหนึง่คือ ทกุร้านจะประดบัประดาร้านของตนด้วยแสงไฟนีออนซึง่ดดัท าให้เป็นรูปป ูกุ้ ง และปลาหมกึ ซึง่ 
นกัทอ่งเที่ยวให้ความสนใจและแวะถา่ยรูปกนัเป็นท่ีระลกึอยา่งมาก และร้านค้าทกุแหง่ จะพยายามสร้างจดุเดน่ให้แก่ร้านของ 
ตนให้ได้มากที่สดุ เพื่อดึงดดูลกูค้าให้เข้ามาใช้บริการ สญัลกัษณ์เดน่ของยา่นนีค้ือ ตกึรูปเคร่ืองหมายการค้าของ  กลูโิกะ  
ผลติภณัฑ์ขนมช่ือดงัจากญ่ีปุ่ นนัน่เอง 

เที่ยง  อิสระอาหารกลางวนัตามอัธยาศัย 
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บา่ย จากนัน้น าทา่นสู ่ริงกุ เอาท์เลต็ (Rinku Outlet) แหลง่ช้อปปิง้ใหญ่ใกล้กบัสนามบินคนัไซ  ให้ทา่นเพลดิเพลนิกบัการเลอืกซือ้
สนิค้า “แบรนด์เนม” ช่ือดงัหลากหลายและสนิค้าดีราคาพเิศษ อาทิ เคร่ืองส าอาง, เคร่ืองประดบั, เสือ้ผ้า, กระเป๋า, รองเท้า
อปุกรณ์กีฬา, เคร่ืองใช้ไฟฟา้ และยงัเป็นแหลง่รวมสนิค้าแบรนด์ญ่ีปุ่ นโกอินเตอร์มากมายกบัคอลเลคชัน่เสือ้ผ้าลา่สดุ 
อาทิ  MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley,  DiffusioneTessileฯลฯ พร้อมทัง้เลอืกซือ้กระเป๋าไฮไซ Bally, 
Prada, Gucci, Diesel,Tumi, Gap, Armanyฯลฯ หรือจะเลอืกดเูคร่ืองประดบั และนาฬิกาหรูอยา่ง Tag Heuer, 
Agete,S.T.Dupont, Tasaki ฯลฯ รวมไปถึงรองเท้าแฟชัน่ Hush Puppies, Scotch Grain,Skechers, Hogan ฯลฯ หรือเลอืก
ซือ้สนิค้าส าหรับคณุหน ู Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids,Miki House และสนิค้าอื่นๆอีกมากมาย ให้ทา่นได้เลอืกช้อปปิง้
ตามอธัยาศยั 

ค ่า  อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย 
ได้เวลาอนัสมควรน าทา่นสู ่สนามบินคนัไซ เพื่อเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 

17.55 น. เหิรฟา้สูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินSCOOT เที่ยวบนิที่ TZ297 

22.35 น.  ถึงสนามบินดอนเมอืง โดยสวสัดิภาพ 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า** 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

อัตราค่าบริการ 
วันเดนิทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยวเพิ่ม ที่น่ัง หมายเหตุ 
4-6 พ.ย. 59 24,900 24,900 24,900 8,000 26  

9-11 ธ.ค. 59 24,900 24,900 24,900 8,000 30  

30-1 ม.ค. 60 27,900 27,900 27,900 10,000 30  

***ไม่มีราคาเด็ก INFANT 6,000 บาท*** 
***ราคาค่าทัวร์ดังกล่าวหากมกีารเปลี่ยนแปลงค่าตั๋วเคร่ืองบินภาษีสนามบนิภาษีน า้มนัของสายการบนิ*** 

***บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาขึน้ตามสายการบนิ*** 

เงื่อนไขห้องพัก :  
1. โรงแรมที่ระบใุนรายการทวัร์ยงัไมค่อนเฟิร์ม 100% ซึง่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยทางบริษัททวัร์จะแจ้งให้ทราบพร้อมกบัใบนดัหมายเตรียมตวั ประมาณ 1-3 วนั 
ก่อนการเดินทาง โดยจะจดัโรงแรมให้อยูใ่นระดบัเดียวกนั 
2. โรงแรมในประเทศญ่ีปุ่ น ห้องพกัจะมีขนาดคอ่นข้างเล็กและบางโรงแรมจะไมมี่บริการห้องพกัแบบ 3 ทา่น (TRIPLE) ดงันัน้ทางบริษัททวัร์จะจดัห้องพกัให้ทา่นแยก
เป็น 2 ห้องพกัแทน คือ 1 ห้องนอนคู ่(พกั 2 ทา่น) และ 1 ห้องพกัเดี่ยว (พกั 1 ทา่น) 
3. บางโรงแรมในประเทศญ่ีปุ่ น ไมมี่บริการห้องพกัแบบเตียงคู ่(TWIN) หรือกรณีที่ห้องพกัแบบเตียงคูโ่รงแรมนัน้เต็ม (TWIN) ทางบริษัททวัร์จะจดัห้องพกัแบบ 1 เตียง
ใหญ่ (DOUBLE) ให้ทา่นแทน 
4. กรณีโรงแรมที่เข้าพกั ไมมี่บริการออนเซ็นภายในโรงแรม ทางบริษัททวัร์จะน าคณะเข้าใช้บริการออนเซ็นที่อยูบ่ริเวณใกล้เคียงแทน (เฉพาะรายการทัวร์ทีร่ะบุ
โปรแกรมอาบน ้าแร่ธรรมชาติเท่าน้ัน) 
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ราคาทัวร์รวม 

1. คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตามรายการ   2.คา่อาหารทกุมือ้ ตามที่ระบใุนรายการ 
3. คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ   4.คา่ที่พกัห้องละ 2-3 ทา่น ตามรายการ 
5. คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ   6.คา่ภาษีสนามบิน ทกุแหง่ที่มี 
7. คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระทา่นละ 20 กก.  8.หวัหน้าทวัร์น าเทีย่วตลอดรายการ 
9. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

 
ราคาทัวร์ไม่รวม  

1.   ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบก ากบัภาษี) 
2.   คา่ใช้จ่ายสว่นตวั อาทิ คา่ท าหนงัสอืเดินทางคา่โทรศพัท์สว่นตวัคา่ซกัรีด มินิบาร์ในห้อง อาหารและเคร่ืองดื่มที่สัง่เพิม่ 

3. คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระ ที่หนกัเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 20 กก.) 
4. คา่วซีา่ส าหรับพาสปอร์ตตา่งชาติ 
5. ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 4,000 เยน หรือ 1,400 บาท ต่อทริป (ช าระ ณ วันเชคอนิที่สนามบนิดอนเมือง) 

 
การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 30 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 
กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 10,000 บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมัดจ าทัง้หมดเน่ืองจากทาง
บริษัทฯ ได้ช าระค่าตั๋วเคร่ืองบินเต็มใบให้กับสายการบินเป็นที่เรียบร้อย ยกเว้นค่าภาษีน า้มันที่ยังมิได้ช าระ ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 
กรุณาช าระ 30 วันก่อนการเดินทาง 

 

* ตั๋วสายการบินไม่สามารถระบุที่น่ังใช้วิธีRANDOM คือการสุ่มเลือกที่น่ังโดยระบบสายการบิน * 
การจัดที่ น่ังบนเคร่ืองบนิเป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู้ก าหนดทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 

แต่จะท าการRequest ให้ได้เท่านัน้งดการคืนบัตรโดยสารและหากยกเลิกการเดนิทางทางสายการบินไม่มีระบบคนืเงนิบางส่วน 

*ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทวัร์ * 

หากผู้โดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเข้าประเทศญ่ีปุ่น 
จากเจ้าหน้าที่แรงงานไทยหรือเจ้าหน้าที่ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศญ่ีปุ่น

ทางผู้จัดและทางสายการบนิจะไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้ทุกกรณี 
ผู้โดยสารอาจจะต้องรับผิดชอบค่าปรับที่ประเทศญ่ีปุ่นเรียกเกบ็ 

ผู้โดยสารต้องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบนิถัดไปที่มีที่ น่ังว่างหรือตามวันเดนิทางของต๋ัวเคร่ืองบนิ 
ทัง้นีแ้ล้วแต่ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนและสายการบนิทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 
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เงื่อนไขการเปลี่ยนวันเดนิทาง หรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง 
• กรณีวนัเดินทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ์หรือชว่งเทศกาล ผู้จองทวัร์ต้องแจ้งเปลีย่นวนัเดินทางหรือเปลีย่นช่ือผู้ เดินทางอยา่งน้อย 45 

วนั ก่อนการเดินทาง (ไมน่บัรวมเสาร์-อาทิตย์) สามารถเปลีย่นได้เพียง 1 ครัง้เทา่นัน้ หากแจ้งหลงัจากนี ้ผู้ เดินทางควรหาผู้ เดินทางทา่น
ใหมม่าแทนผู้ที่ไมส่ามารถเดินทางได้ 

• กรณีวนัเดินทางไมต่รงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ์หรือช่วงเทศกาลผู้จองทวัร์ต้องแจ้งเปลีย่นวนัเดินทางหรือเปลีย่นช่ือผู้ เดินทางอยา่งน้อย 30 
วนั ก่อนการเดิน (ไมน่บัรวมเสาร์-อาทิตย์) สามารถเปลีย่นได้เพยีง 1 ครัง้เทา่นัน้ หากแจ้งหลงัจากนี ้ผู้ เดินทางควรหาผู้เดินทางทา่นใหม่
มาแทนผู้ที่ไมส่ามารถเดินทางได้ 

• กรณีจองทวัร์ภายใน 15 วนัก่อนออกเดินทาง (ไมน่บัรวมเสาร์-อาทิตย์) ผู้จองทวัร์ไมส่ามารถเปลีย่นวนัเดินทางหรือเปลีย่นช่ือผู้ เดินทาง
ได้ทกุกรณี 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลกิการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นกัทอ่งเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีช่ือในเอกสารการจอง) 

จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรทางบริษัทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัท์ไมว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินคา่บริการคืน นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีช่ือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ 
หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบอ านาจ
พร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารที่ต้องการให้น าเงินเข้าให้
ครบถ้วน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคา่บริการดงันี ้
2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ช าระแล้ว***ในกรณีที่วันเดินทางตรง

กับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน 
2.2 ยกเลกิก่อนวนัเดินทางไมน้่อยกวา่ 15 วนั คืนเงินคา่บริการร้อยละ 50 ของคา่บริการท่ีช าระแล้ว 
2.3 ยกเลกิก่อนวนัเดินทางน้อยกวา่ 15 วนั ไมค่ืนเงินคา่บริการท่ีช าระแล้วทัง้หมด 
ทัง้นี ้ทางบริษัทจะหกัคา่ใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากคา่บริการที่ช าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจดัการน าเที่ยวให้แก่นกัท่องเที่ยว เช่น การ
ส ารองที่นัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองที่พกัฯลฯ 

3. การเดินทางที่ต้องการันตีมดัจ าหรือซือ้ขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือ
ผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศ  จะไมม่ีการคืนเงินมดัจ าหรือคา่บริการทัง้หมด   

4. การติดตอ่ใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงันี ้วนัจนัทร์ ถึงศกุร์ เวลา 9.00 
น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือว่า
เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทางกรณีมีนกัทอ่งเท่ียวเดินทางไมถ่ึง 15 คน  
 
เงื่อนไขและข้อก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัร์นีส้ าหรับผู้มีวตัถปุระสงค์เพื่อการทอ่งเที่ยวเทา่นัน้ 
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2. ทวัร์นีเ้ป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบไุว้ในรายการไม่ว่าบางสว่นหรือทัง้หมด หรือถกูปฏิเสธการ
เข้า-ออกเมืองด้วยเหตผุลใดๆ ทางบริษัทจะไมค่ืนเงินคา่บริการไมว่า่บางสว่นหรือทัง้หมดให้แก่ทา่น 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนกัท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กบันกัท่องเที่ยว
หรือเอเจนซี่ทราบลว่งหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรับ
ประเทศที่มีวีซ่า  แตห่ากทางนกัทอ่งเที่ยวทกุท่านยินดีที่จะช าระคา่บริการเพิ่มจากการท่ีมีนกัทอ่งเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกวา่ที่ทางบริษัท
ก าหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการตอ่ไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ีหนงัสือเดินทางและ
อื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีที่นกัทอ่งเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้สง่หน้าหนงัสือเดินทางให้กบัทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมดั
จ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ ภมูิอากาศ และ
เวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทัง้นี ้บริษัทจะค านงึถึงความปลอดภยัของนกัทอ่งเที่ยวสว่นใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บผิดชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรือคา่ใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึน้ของนกัท่องเท่ียวท่ีมิได้เกิดจากความผิดของทาง
บริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏิวตัิ  อบุตัิเหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระ ความ
ลา่ช้า เปลีย่นแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตสุดุวิสยัอื่น เป็นต้น 

7. อตัราค่าบริการนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที่ทางบริษัทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบริษัทขอสงวนสิท ธ์ิในการ
ปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึน้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเคร่ืองบิน ค่าภาษีเชือ้เพลิง ค่า
ประกนัภยัสายการบิน การเปลีย่นแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มคัคเุทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไมม่ีอ านาจในการให้ค าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจ
ของบริษัทก ากบัเทา่นัน้  

 

 

 

 

 

 
 
ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตวัขึน้เคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณัฑ์ไมเ่กิน 100 มิลลลิิตรต่อชิน้ และรวมกนัทกุชิน้ไมเ่กิน 1,000 
มิลลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสติกใสซึง่มีซิปลอ็คปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซ์เรย์ อนญุาตให้ถือได้

ข้อควรทราบ 
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทยผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 

15 วันไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจจะต้องยื่นเอกสารในขัน้ตอนการตรวจเข้าเมือง 
เพื่อยนืยนัการมีคุณสมบัตกิารเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี ้

- ตั๋วเคร่ืองบนิขาออกจากประเทศญี่ปุ่นทางทัวร์จัดเตรียมให้ 
- สิ่งที่ยนืยนัว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึน้ในระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่นได้  

(เช่น เงนิสด บตัรเครดติ เป็นต้น) 
- ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พ านักในประเทศญ่ีปุ่น  

(เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ)ทางทวัร์จัดเตรียมให้ 
- ก าหนดการเดนิทางระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่นทางทวัร์จัดเตรียมให้ 
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ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถ้าสิ่งของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะต้องใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเคร่ือ งบิน
เทา่นัน้  
2. สิ่งของที่มีลกัษณะคล้ายกับอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้อง
เคร่ืองบินเทา่นัน้  
3. ประเทศญ่ีปุ่ น มีกฎหมายห้ามน าผลิตภณัฑ์ที่ท ามาจากพืช และเนือ้สตัว์ทกุชนิดเข้าประเทศ เช่น ผกั ผลไม้สด  ไข่ เนือ้สัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็น
การปอ้งกนัโรคติดตอ่ที่จะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสยีคา่ปรับในอตัราที่สงูมาก 
 
หมายเหตุ 

1.บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการออกทัวร์ตัง้แต่ 25 ท่านขึน้ไป หากมีลกูทัวร์ต ่ากว่านีอ้าจจะต้องมีการปรับราคาขึน้ 
2.ทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การยกเลกิเทีย่วบิน, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, 

การก่อจลาจล หรือกรณีที่ทา่นถกูปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้จากไทย และ
ตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

3.ทางบริษัทฯจะรับเฉพาะลกูค้าที่มีความประสงค์ที่จะเดินทางไปทอ่งเที่ยวเทา่นัน้ 
4.ทางบริษัทจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากทา่นใช้บริการของทางบริษัทฯไมค่รบ อาทิ ไมเ่ที่ยวบางรายการ, ไมท่านอาหารบาง 

มือ้ เพราะคา่ใช้จา่ยทกุอยา่ง ทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จา่ยให้ตวัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดินทางแล้ว 
 
 
 
 

 

โปรดอ่านทุกข้อในรายการทวัร์โดยละเอียด  
หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามก่อนท าการจองทุกครัง้ 


