


1 ทาอากาศยานดอนเมือง -

2 ทาอากาศยานคันไซ - ศาลเจาฟูชิมิอินาริ - ลองเรือแมน้ําฮาซุกาวะ - สวนลิงอา
ราชิยามา - ศาลเจาเฮยอัน - พิธีชงชาญ่ีป ุน - ถนนกิออน

Kyoto
Hotel
หรือเทียบ
เทา

3 มิยามา - หมูบานคายาบูกิโนซาโตะ - หุบเขามิโนะ - น้ําตกมิโนะ - เอ็กซโป ซิต้ี -
ยานชินไซบาชิ - ดิวต้ีฟรี

Osaka
Hotel
หรือเทียบ
เทา

4 ปราสาทโอซากา - ริงกุ พรีเมียม เอาทเลต - อิออนมอลลโอซากา

Osaka
Hotel
หรือเทียบ
เทา

5 ทาอากาศยานคันไซ - ทาอากาศยานดอนเมือง -

24 ต.ค. 63 - 28 ต.ค. 63 ฿27,999 ฿27,999 ฿27,999 ฿7,900



สายบิน NOK SCOOT เท่ียวบินท่ี XW112 บริการอาหารรอนและ
น้ําด่ืม บนเครื่อง(ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6.15 ชั่วโมง)

สําคัญมาก ประเทศญ่ีป ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝืนมีโทษปรับและจับ

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ค่ํา
20.00 น. คณะพรอมกัน ณ อาคาร 1 ชั้น 3 อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ เคานเตอรสายการบินนกสกูต (XW)

สนามบินดอนเมือง พบเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และหัวหนา
ทัวรใหคําแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง

23.40 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ คันไซ ประเทศญ่ีป ุน โดยสายบิน NOK SCOOT เท่ียวบินท่ี XW112
บริการอาหารรอนและน้ําด่ืม บนเครื่อง(ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6.15 ชั่วโมง)

สําคัญมาก ประเทศญ่ีป ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝืนมีโทษปรับและจับ

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี

เชา
07.10 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ คันไซ ประเทศญ่ีป ุน (เวลาท่ีญ่ีป ุนเร็วกวาประเทศไทย 2 ชั่วโมง) หลังจาก

ผานขั้นตอนศุลกากร กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา

นําทานชม ศาลเจาเทพเจาจ้ิงจอกอินาริ (Fushimi Inari Shrine) หรือท่ีคนไทยชอบเรียกกันวาศาลเจาแดง เป็นศาลเจา
ชินโต มีชื่อเสียงโดงดังจาก ประตูโทริอิ (Torii Gate) หรือ เสาสีแดง ท่ีเรียงตัวกันจํานวนหลายหมื่นตนจนเป็นทางเดินไดท่ัวท้ัง
ภูเขาอินาริ ท่ีผูคนเชื่อกันวาเป็นภูเขาศักดิส์ิทธิโ์ดยเทพอินาริจะเป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ การเก็บเกี่ยวขาว รวมไปถึง
พืชผลไรนาตางๆ

บาย
บริการอาหารกลางวัน เมนู ชาบูบุฟเฟต

จากนั้นพาทาน ลองเรือในแมน้ําฮาซุกาวะ เพ่ือชมทัศนียภาพของสองฝ่ังซ่ึงมีภูเขาอาราชิเป็นจุดท่ีนิยมมาชมใบไมเปล่ียนสี
บริเวณน้ี (ราคาทัวรรวมคาลองเรือแลว) สถานท่ีเท่ียวท่ีนาสนใจในฝ่ังน้ีอีกทีก็คือ สวนลิงอาราชิยา มีลิงจํานวนมากมายมาอาศัย

้ ่ ่ ่ ่ ้ ่ ่



ประเทศญ่ีป ุน เวลาท่ีญ่ีป ุนเร็วกวาประเทศไทย 2
ชั่วโมง

ราคาทัวรรวมคาลองเรือในแมน้ําฮาซุกาวแลว

อิสระรับ

ประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

อยูใน บริเวณเเหงน้ีทามกลางธรรมชาติท่ีงดงาม โดยลิงท่ีอาศัยอยูท่ีน่ีนั้นถือวามีความนาสนใจตรงท่ีพวกมันจะไมทํารายผูท่ีเขา
ไปชมเเตอยางใด ทําใหมีนักทองเท่ียวใหความสนใจในการมาเท่ียวชม

จากนั้นพาทานไปยัง ศาลเจาเฮอัน ซ่ึงเป็นศาลเจาท่ีถูกสรางขึ้นเน่ืองในโอกาสครบรอบปี 1100 ของเมืองเกียวโต สิ่งท่ีนา
สนใจในศาลเจาเฮอัน (Heian Shrine) มีอยู 3 อยาง ไดแก

1. เสาโทริอิสีแดงขนาดใหญท่ีสุดในญ่ีป ุน ท่ีกลางถนนกอนท่ีจะถึงศาลเจา

2. ตัวอาคารศาลเจาท่ีจําลองมาจากพระราชวังอิมพีเรียลในสมัยเฮอัน มีขนาดยอสวน 5:8 เมื่อเทียบกับของจริง

3.สวนท่ีอยูดานหลังอาคาร สวนน้ีเป็นแหลงชมซากุระท่ีสวยแหงหน่ึงในเกียวโต

จากนั้นนําทานสัมผัสประสบการณ พิธีชงชาแบบญ่ีป ุน ใหทานไดทดลองชงชาดวยตัวทานเองและอิสระใหทานเลือกซ้ือสินคา
ราคาถูกตามอัธยาศัย

นําทานอิสระชอปป้ิง ยานกิออน (Gion) ยานชื่อดังของเกียวโตท่ีทุกทานจะไดพบกับสาวเกอิชา และ สาวไมโกะอันเล่ืองชื่อ
หญิงสาวท่ีทาใบหนาเป็นสีขาวเอกลักษณ นักทองเท่ียวจากท่ัวทุกมุมโลกตางใหความสนใจเดินทางมายังท่ีแหงน้ีเป็นจํานวนมาก

ใหทานอิสระในการเปิดประสบการณชมการแสดงของสาวไมโกะ ณ โรงละคร Gion Corner (Performance of Maiko)
สถานท่ีสําหรับชมการแสดงพ้ืนเมืองซ่ึงหาชมไดยากในปัจจุบัน

ค่ํา
อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พักท่ี Kyoto Hotel หรือเทียบเทา

เป็นทาอากาศยานหลักของโอซากา ทาอากาศยานแหงน้ีตั้งหางจากตัวเมืองโอซากา
ประมาณ 50 กม.เปิดใชบริการเมื่อปี 1994 มี 2 เทอมินอล โดย เทอมินอล 1 จะเป็นสาย
การบินธรรมดา สวนเทอมินอล 2 จะเป็นสายการบินโลวคอสต

หรือศาลเจาจ้ิงจอกขาว เป็นอีกหน่ึงศาลเจาชื่อดังท่ีนักทองเท่ียวตางรูจักกันดี เป็นศาลเจา
ในศาสนาชินโต สรางขึ้นเพ่ือถวายใหแดเทพอินาริ เทพเจาแหงกสิกรรม เพ่ือใหพ้ืนท่ี
บริเวณน้ีมีน้ําอุดมสมบูรณ ปลูกขาวได ผลผลิตดีมีคุณภาพ สิ่งท่ีนาสนใจนอกจากจะมา
สักการะเทพเจาแลว ก็คือการเดินเลนลอดอุโมงคเสาโทริอิกวาหมื่นตนท่ีเรียงตอทอดยาว
จากดานลางขึ้นไปบนยอดเขาสูงถึง 233 เมตร ระยะทางราว 4 กิโลเมตร

รับ

ประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู ชาบูบุฟเฟต

ลองเรือในแมน้ําฮาซุกาวะ ซ่ึงเป็นแมน้ําท่ีอยูในพ้ืนท่ีหุบเขาอาราชิ ในอดีตประมาณยุคเอ
โดะ แมน้ําสายน้ีถือเป็นเสนทางขนสงขนสงทางเรือนับวามีความสําคัญมากๆ กับ
เศรษฐกิจของเมืองและประเทศ ซ่ึงจะขนสงจําพวก ขาว ไมฟืน และสินคาอ่ืนๆ ระหวาง
เกียวโต อาราชิยามา และเมืองอ่ืนๆ ซ่ึงการขนสงทางน้ํามีความปลอดภัยมากในสมัยนั้น
ปัจจุบันแมน้ําสายน้ีถือเป็นเสนทางทองเท่ียวท่ีสําคัญแหงหน่ึง โดยเฉพาะในชวงใบไม
เปล่ียนสี ท่ีน่ีจะมีทิวทัศนของสองริมน้ําน้ีจะมีความสวยงามท่ีมีเสนหเอามากๆ

เป็นสวนสาธารณะท่ีมีลิงญ่ีป ุนอยูอาศัยตามธรรมชาติประมาณ 120 ตัวทามกลาง
ธรรมชาติท่ีงดงาม ซ่ึงลิงท่ีอยูในสวนน้ีถือวามีความเป็นมิตรกับมนุษยเรา บนภูเขาใน
สวนก็ยังสามารถมองเห็นวิวของตัวเมืองอาราชิยามาไดอีกดวย โดยใชเวลาเดินขึ้นไปเพียง
ไมกี่นาทีเทานั้น

 Kyoto Hotel หรือเทียบเทา

เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



สรางเพ่ือเป็นอนุสรณสําหรับเมืองหลวงเกาหรือก็คือเกียวโตท่ีครบรอบ 1100 ปี ประตู
ศาลเจาสีแดงดึงดูดผูคนจากไกลและหลังจากผานประตูมาแลวก็จะพบกับพ้ืนท่ีวางท่ีลอม
รอบไปดวยสิ่งกอสรางภายในศาลเจาท่ีลวนแตเป็นสีแดงสด ทําใหคุณรูสึกประทับใจอยาง
ย่ิงกับสิ่งท่ีเห็น

พิธีชงชาญ่ีป ุน ซ่ึงเป็นเอกลักษณของประเทศญ่ีป ุนวาดวยการใชเวลาอยางสุนทรีย ดวย
การด่ืมและการชงชาผงสีเขียวหรือมัทชา นับตั้งแตประมาณศตวรรษท่ี 14 ตนฉบับของ
พิธีชงชา และใหทานไดสัมผัสกับบรรยากาศของการจําลองเรื่องราวเกี่ยวการพบปะกันใน
วงสังคมเกี่ยวกับการด่ิมและชงชาท่ีไดแพรหลายในบรรดาชนชั้นสูงท่ีเกิดขึ้นในประเทศ
ญ่ีป ุน

เป็นยานถนนท่ีมีอาคารบานเรือนจะเป็นอาคารไมแบบด้ังเดิม แตละหลังจะขนาดไมใหญ
ความกวางประมาณ 5-6 เมตรเทานั้น รานอาหารและรานชาโดยมากท่ีอยูในเสนน้ี ราคา
คอนขางสูงเน่ืองจากในระหวางท่ีรับประทานอาหารนั้น จะมีการแสดงโชวศิลปะของญ่ีป ุน
อยางเชน การรายรําและการชงชาจากเกอิโกะและไมโกะ นอกจากน้ียังมีดนตรีและเพลง
ญ่ีป ุนดังเดิมบรรเลงใหฟังอีกดวย

จากนั้นนําทานเดินสู มิยามา (Miyama) นับพ้ืนท่ี
ชนบทบนภูเขาท่ีตั้งอยูหางจากเกียวโตกลางไปประมาณ
30 กิโลเมตร เรียกไดวาเป็นชุมชนท่ีเต็มไปดวยกล่ินอาย
ของยุคสมัยกอน มีบานโบราณกระจายอยูท่ัวพ้ืนท่ีกวา
200 หลังคาเรือน มีลักษณะคลายๆหมูบานเล็กๆ และชุม
ชนหลายๆชุมชนกระจัดกระจายไปตามทางแคบหุบเขาท่ีคด
เค้ียว

แหลง
ทองเท่ียว

หลักของท่ีน่ีคือ
หมูบานทางทิศเหนือ เรียกวา คายาบูกิ
โน ซาโตะ Kayabuki no Sato ซ่ึงมี
กระทอมหลังคาสูงอยูในพ้ืนท่ีเกือบ
40 หลัง แตละบานมีการอนุรักษรูป

แบบตัวอาคารดาน
นอกดวยวัฒนธรรม
แบบด้ังเดิมท่ีมีชื่อ
เสียงเกี่ยวกับการมุง

หลังคาแบบ kayabuki

บาย
บริการอาหารกลางวัน แบบเซ็ตญ่ีป ุน

นําทานเดินทางสู หุบเขามิโนะ เป็นหุบเขาท่ีอยูในปาของชานเมืองทางทิศเหนือโอซากา คลายกับภูเขาทาคาโอะในโตเกียว
(Mount Takao) เป็นภูเขาท่ีมีชื่อเสียงโดงดังมากๆ ของเมือง โอซากา เน่ืองจากเป็นจุดชมใบไมเปล่ียนสีท่ีสวยท่ีสุดในชวงฤดู
ใบไมรวงเลย

นําทานเดินทางชม น้ําตกมิโนะ ท่ีตั้งตระหงานดวยความกวาง 5 เมตร และสูง 33 เมตรลงไปเป็นหุบเขาซ่ึงทอดลัดเลาะไป
ตามแนวปา มีพรรณไมราว 980 ชนิด แมลงกวา 3,000 ชนิดอาศัยอยู น้ําตกมิโนน้ีนอกจากจะเป็นปาธรรมชาติสําคัญของจังหวัด
โอซากา

ทานเดินทาง เอ็กซโปซิตี้ เป็นสวนหน่ึงของสวนสาธารณะท่ีสรางขึ้นเพ่ือระลึกถึงงานเวิลดเอ็กซโปประเทศญ่ีป ุน ท่ีจัดขึ้นเมื่อ
ปี 1970 ตั้งอยูในเมืองซุอิตะ จังหวัดโอซากา มีเน้ือท่ีท้ังหมดราว ๆ 172,000 ตารางเมตร โดยอยูดานหนาสถานีรถไฟฟา
Bampaku-kinen-koen ภายในพ้ืนท่ีแหงน้ีถูกเติมเต็มไปดวยสถานท่ีเพ่ือความบันเทิงมากมาย ภายใตคอนเซ็ปต fusing the
enjoyment of playing, learning, and discovering

นําทานอิสระชอปป้ิงยาน ชินไซบาชิ (Shinsaibashi) บริเวณแหลงชอปป้ิงแหงน้ีมีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไป
ดวยรานคาปลีก รานแฟรนไชส รานเครื่องสําอางค รานรองเทา กระเปานาฬิกา รานกาแฟ รานอาหาร รานขนม รานเสื้อผาสตรีท
แบรนดท้ังญ่ีป ุนและตางประเทศ เชน Zara H&M Beans ABC Mart เป็นตน

นําทานแวะราน Duty Free เพ่ือชอปป้ิงสินคาปลอดภาษี โดยตึกจะเป็นรูปตัว L เป็นอาคาร 3 ชั้น ใหทานเลือกซ้ือสินคา
ตามอัธยาศัย อิสระชอปป้ิงยาน ชินไซบาชิ (Shinsaibashi) บริเวณแหลงชอปป้ิงแหงน้ีมีความยาวประมาณ 600 เมตร

ค่ํา
อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

่



อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

ท่ีพัก Osaka Hotel หรือเทียบเทา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

พ้ืนท่ีชนบทบนภูเขาท่ีตั้งอยูหางจากเกียวโตกลางไปประมาณ 30 กิโลเมตร วัฒนธรรม
แบบด้ังเดิมท่ีมีชื่อเสียงเกี่ยวกับการมุงหลังคาแบบ kayabuki มีกระจายอยูท่ัวพ้ืนท่ีกวา
200 หลังคาเรือน ซ่ึงปัจจุบันก็ยังมีผูคนท่ีอาศัยใชชีวิตอยูในบาน และทํางาน เป็น
บรรยากาศท่ีแทจริงของชนบทในประเทศญ่ีป ุน พ้ืนท่ีมิยามาประกอบดวยหมูบานเล็กๆ
และชุมชนหลายๆชุมชนกระจัดกระจายไปตามทางแคบหุบเขาท่ีคดเค้ียว แหลงทองเท่ียว
หลักของท่ีน่ีคือหมูบานทางทิศเหนือ เรียกวา คายาบูกิ โน ซาโตะ Kayabuki no Sato
ซ่ึงมีกระทอมหลังคาสูงอยูในพ้ืนท่ีเกือบ 40 หลัง

หมูบาน คายาบูกิโน ซาโตะ เป็นหมูบานท่ีมีชื่อเสียงของการมุงหลังคาแบบ คายาบูกิ ซ่ึงมี
กระทอมหลังคาสูงอยูในพ้ืนท่ีเกือบ 40 หลัง คือ ซ่ึงปัจจุบันก็ยังมีผูคนท่ีอาศัยใชชีวิตอยู
ในบาน และทํางาน เป็นบรรยากาศท่ีแทจริงของชนบทในประเทศญ่ีป ุน

รับ

ประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร แบบเซ็ตญ่ีป ุน

หุบเขามิโนะ (Minoh park) หรือ หรือ มิโนะโอะ (Mino-o) เป็นวนอุทยานหและภูเขาชื่อ
ดังประจําเมืองโอซากา สถานท่ีแหงน้ีใชเวลาเดินประมาณ 45 นาที ะหวางทางจะเต็มไป
ดวยรานคา และวัดตางๆ ขางในยังมีน้ําตกท่ีตั้งตระหงานดวยความกวาง 5 เมตร และสูง
33 เมตรลงไปเป็นหุบเขาซ่ึงทอดทางน้ําไหลลัดเลาะไปตามแนวปา

น้ําตกมิโนะ Minoo Waterfall เป็นน้ําตกท่ีตั้งตระหงานดวยความกวาง 5 เมตร และสูง
33 เมตรลงไปเป็นหุบเขาซ่ึงทอดลัดเลาะไปตามแนวปา มีพรรณไมราว 980 ชนิด แมลง
กวา 3,000 ชนิดอาศัย

เป็นศูนยบันเทิงครบวงจรโดยรวมสวนสนุก,พิพิธภัณฑ,หางสรรพสินคา,ศูนยเรียนรู,ราน
อาหารนานาชาติ รวมกันไวท่ีน่ี เป็นแหลงเท่ียว,กิน,ช็อปป้ิงและเรียนรูขนาดใหญท่ีสุดใน
ญ่ีป ุน และเป็นสถานท่ีทองเท่ียวไฮไลทท่ีไมแพยูนิเวอรแซล สตูดิโอ หรือดิสนียแลนด โอ
ซากา ท่ีน่ีเคยเป็นเจาภาพจัดงาน World Expo เมื่อปี 1970 หลังจากนั้นพ้ืนท่ีจัดงานได
ถูกเปล่ียนเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ พ้ืนท่ีสวนหน่ึงกวา 170,000 ตารางเมตรไดถูก
เปล่ียนเป็นศูนยบันเทิงครบวงจรแหงใหมในชื่อวา EXPOCITY ท่ีรวมทุกสิ่งทุกอยางไว
ในพ้ืนท่ีแบบ "วันเดียวเดินไมท่ัว ครั้งเดียวเท่ียวไมเต็มอ่ิม"

้ ่ ่ ่ ่

 Osaka Hotel หรือเทียบเทา

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หอง
อาหารของโรงแรม

เดินทางสู ปราสาทโอซากา (ชม
ดานนอก) เป็นหน่ึงในแลนดมารค



อิสระอาหารเท่ียงและอาหารค่ําตามอัธยาศัย

เป็นยานชอปป้ิงท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในโอซากา ยานดังท่ีเป็นสวรรคของนักชอป นักกิน ถนน
สายทอดยาวกวา 600 เมตร สองขางทางเรียงรายดวยสินคาหลากหลาย ของใช ของกิน
เครื่องใชไฟฟา ฯลฯ

ซ้ือสินคาปลอดภาษี DUTY FREE แหลงรวมสินคาแบรนดเนมมากมาย เชน นาฬิกา
แวนตา เครื่องสําอาง กระเปา กลองถายรูป และสินคาแบรนดอ่ืนๆ อีกมากมาย

สําคัญของ
เมืองโอ

ซากา หอคอย
ปราสาทจะมีอยูดวยกันท้ังหมด 8 ชั้น

ตัว

ปราสาทถูกลอมรอบ
ดวยกําแพง หิน

คอนกรีต, คูน้ํา และสวนนิชิโนมารุซ่ึงอยูทางปอมตะวักตก มีตนซากุระกวา 600 ตน

บาย
อิสระอาหารเท่ียงตามอัธยาศัย

จากนั้นนําทานเดินทางตอไปยัง ริงกุเอาทเล็ต แหลงชอปป้ิงใหญใกลกับ สนามบินคันไซ ใหทานเพลิดเพลินกับการเลือกซ้ือ
สินคา “ แบรนดเนม ” ชื่อดังหลากหลายและสินคาดีราคาพิเศษ อาทิ เครื่องสําอาง, เครื่องประดับ, เสื้อผา, กระเปา, รองเทา
อุปกรณกีฬา, เครื่องใชไฟฟา และยังเป็นแหลงรวมสินคาแบรนดญ่ีป ุนโกอินเตอรมากมายกับคอลเลคชั่นเสื้อผาลาสุด

จากนั้นนําทานเดินทาง นําทานเดินทางสู AEON TOWN SHOPPING MALL ใหทานไดละลายเงินเยน ใหทานไดอิสระ
ซ้ือสินคาท่ัวไปของญ่ีป ุน เชน ขนม, อาหารวาง, ของเลน, กระเปา , รองเทา,เสื้อผา รวมถึงรานรอยเยน

ค่ํา
อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พักท่ี Osaka Hotel หรือเทียบเทา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เรียกอีกอยางวา โอซากาโจ เป็นปราสาทท่ีถือเป็นสัญลักษณของเมืองโอซากา และเป็นสิ่ง
ปลูกสรางท่ีมีคุณคาทางวัฒนธรรมของญ่ีป ุน ถูกสรางขึ้นแทนท่ีวัดอิชิยามา ฮอนกันจิ ชั้น
บนสุด สามารถชมวิวเมืองโอซากาไดท้ังเมือง

เป็นแหลงชอปป้ิงชื่อดังอีกแหงหน่ึงของโอซากา ตั้งอยูท่ีเมืองริงกุ ตรงขามกับทา
อากาศยานนานาชาติคันไซ โดยออกแบบใหมีลักษณะเหมือนกับเมืองทาของ
สหรัฐอเมริกา และมีบรรยากาศแบบรีสอรท ภายในแมจะไมใหญโตมากนัก แตก็เพียบ
พรอมไปดวยสิ่งอํานวยความสะดวกมากมาย ซ่ึงรวมสินคานําเขาและสินคาแบรนดญ่ีป ุน
มากมาย

เป็นหางสรรพสินคาท่ีนิยมในหมูนักทองเท่ียวชาวตางชาติ เน่ืองจากตั้งอยูใกลกับสนาม
บินนานาชาตินาริตะ ภายในตกแตงในรูปแบบท่ีทันสมัยสไตลญ่ีป ุน มีรานคาท่ีหลาก
หลายมากกวา 150 รานจําหนายสินคาแฟชั่น อาหารสดใหม และอุปกรณภายในบาน

Osaka Hotel หรือเทียบเทา

เชา

สมควรแก
เวลา นําทาน

เดินทางสู สนามบินคันไซ

08.30 น. ออกเดินทางกลับ



สายบินนกสกูต เท่ียวบินท่ี XW111 บริการ
อาหารและน้ําด่ืมบนเครื่อง(ใชระยะเวลาในการ
เดินทางประมาณ 6.15 ชั่วโมง)

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน
(ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณา
สอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุกครั้งกอนทําการ
ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับ

เปล่ียนไฟลท
หรือ เวลาบิน
โดยไมแจงให

ทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภาย
ในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯ
ทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือ
ประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการ
ปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณ
ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ
ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

กรุงเทพฯ โดยสายบิน
นกสกูต เท่ียวบินท่ี

XW111 บริการอาหารและน้ําด่ืมบนเครื่อง(ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6.15 ชั่วโมง)

บาย
12.45 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

เป็นทาอากาศยานหลักของโอซากา ทาอากาศยานแหงน้ีตั้งหางจากตัวเมืองโอซากา
ประมาณ 50 กม.เปิดใชบริการเมื่อปี 1994 มี 2 เทอมินอล โดย เทอมินอล 1 จะเป็นสาย
การบินธรรมดา สวนเทอมินอล 2 จะเป็นสายการบินโลวคอสต

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี



บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 5 วัน ในกรณีท่ีไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 30 ทาน ในกรณีน้ีบริษัทฯ
ยินดีคืนเงินใหท้ังหมด หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี
เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความ
รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การจราจร, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลตางๆ เป็นตน

กรุณาอานศึกษารายละเอียดท้ังหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 30 ทาน 

ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ 

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การ
กอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 

เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ท้ังหมด

กรณีท่ีทานเป็นอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาท่ีเป็นกรณีพิเศษ

รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอย
แลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

การจัดการเรื่องหองพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปท่ีเขาพัก  โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดย
อาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ท้ังน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได  

กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะนั้น
บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได 

มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น

ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการ
พิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณี
อ่ืน ๆ 

กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัด
หองใหเป็นแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 หองพักเด่ียว โดยไมคาใชจายเพ่ิม 

สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญ่ีป ุน หรือ วันเสารอาทิตย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทอง
เท่ียวและ ชอปป้ิงแตละสถานท่ีนอยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความรวมมือจาก
ผูเดินทางในบางครั้งท่ีตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเท่ียวตามโปรแกรม

เน่ืองจากการเดินทางทองเท่ียวในครั้งน้ี เป็นการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวน
สิทธิ ์ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ สวนใดสวนหน่ึงท่ีทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานท่ี
ทองเท่ียวใดท่ีไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไมสามารถคืนคาใชจายไมวาสวนใดสวน
หน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาท้ังหมดแลว

บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1 ขวด ตอคนตอวัน เริ่มในวันท่ี 2 ของการเดินทาง ถึงวันท่ี 3 ของการเดินทาง การบริการของรถบัสนํา
เท่ียวญ่ีป ุน ตามกฎหมายของประเทศญ่ีป ุน สามารถใหบริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับ
จะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับ
เปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง

กรณีพาสปอรตตางชาติท่ีตองการเดินทางไปกับทัวร **ผูเดินทางตองดําเนินการเช็คเรื่องการทําวีซาในการเขาประเทศญ่ีป ุนดวย
ตนเอง และหากมีคาใชจายเพ่ิมเติมผูเดินทางตองรับผิดชอบในสวนนั้นๆ ซ่ึงหากวันเดินทางผูเดินทางไมไดขอวีซา จะถือวาเป็นความ
ผิดของผูเดินทางเองและจะไมรับผิดชอบคาใชจายตางๆ

กรณีท่ีทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใชจายท่ีจะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืน
เงินคาทัวรท่ีทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง

หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง 

(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปียกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใดหนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนา
หน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลมหนังสือเดินทาง เป็นตน ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ีดาน
ตรวจคนออก และ เขาเมือง มีสิทธิไ์มอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยู
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ในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบับ
ใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด เพ่ือยืนยันการเปล่ียนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หาก
ทานไดสงเอกสารมาท่ีบริษัทเรียบรอยแลว กรณีท่ียังไมออกบัตรโดยสาร ทานสามารถเปล่ียนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตร
โดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงท้ังหมด ซ่ึงโดยสวนใหญตั๋วเครื่อง
บินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ท้ังน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละคณะ

กรณีท่ีทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการคืน
คาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงท้ังสิ้น

กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 15,000 บาท พรอมกับเตรียมเอกสารสงให
เรียบรอย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว

การชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 30 วัน ทานควรจัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอน
กําหนด เน่ืองจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของคาท่ีพักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ

หากทานท่ีตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง
หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้น รวมถึงการลาชาของสายการบิน
ระหวางประเทศ

หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดิน
ทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง
เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด

เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงท้ังหมดน้ีแลว
 

คาตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง

คาท่ีพักหองคู (2-3 ทาน) ดังท่ีระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน

โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง) 

คาอาหาร ดังท่ีระบุในรายการ

คาเขาชม ดังท่ีระบุในรายการ

คารถนําเท่ียว ดังท่ีระบุในรายการ

คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)

คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม คาซักรีด    คามินิบารในหองและคา
พาหนะตางๆ ท่ีมิไดระบุในรายการ

คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญ่ีป ุน กรณีประกาศใหกลับมาย่ืนรองขอวีซาอีกครั้ง (เน่ืองจากทางญ่ีป ุนไดประกาศยกเวนการย่ืนวีซา
เขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทยสําหรับผูท่ีประสงคพํานักระยะสั้นในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน) ถากรณีท่ีทางรัฐบาลประกาศใหกลับ
มาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพ่ิม ทานละ 1,700 บาท

หากในภายหลังทางรัฐบาลญ่ีป ุนประกาศใหย่ืนวีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพ่ิม 2,000 บาท สําหรับการย่ืนรองขอวีซา

คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเปาสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินนั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน

คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว

คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. // ขากลับ 20 กก.)

คาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น(ถามี) ทานละ 1,500 บาท/ทริป ชําระท่ีสนามบินในวันเช็คอิน (คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึง
พอใจของทาน)

ภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3 % (กรณีตองการใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี)

่ ่ ้ ่



จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวย
วัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตองย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการ
เขาประเทศญ่ีป ุน* ดังตอไปน้ี

1.    ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีป ุน (ทางบริษัทฯจัดการให)

2.    สิ่งท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุนได (เชน เงินสด บัตรเครดิต
เป็นตน)

3.    ชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (ทางบริษัทจัดการให)

4.    กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (ทางบริษัทฯ จัดการให)

คุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีป ุน (สําหรับกรณีการเขาประเทศญ่ีป ุนดวยมาตรการยกเวนวีซา)
1.    หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมตํ่ากวา 6 เดือน 

2.    กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญ่ีป ุนจะตองไมเป็นสิ่งท่ีขัดตอกฎหมายและเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะสั้น

3.    ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน

4.    เป็นผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญ่ีป ุน มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขา
ขายคุณสมบัติท่ีจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ
 

โปรแกรมสามารถสลับปรับเปล่ียนไดโดยไมตองแจงลวงหนา

ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ 

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น (ถามี)ทานละ 1,500 บาท/ทริป  (ชําระท่ีสนามบินดอนเมืองในวันเช็ค
อิน) (คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน)

รายการทัวรสามารถสลับ ปรับเปล่ียนหรืองดไปบางรายการไดตามความเหมาะสม โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา อันเน่ืองมาจาก
สภาพอากาศ เหตุการณทางธรรมชาติ เหตุการณทางการเมือง สภาพการจราจร สายการบินหรือเหตุวิสุดวิสัยตาง ๆ ท้ังน้ีจะคํานึงถึง
ความปลอดภัย ความเป็นไปไดและผลประโยชนของผูเดินทางจะไมฟองรองใด ๆ อันเนืองมาจากไดรับทราบเงื่อนไขกอนการเดินทาง
แลว

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเ์ริ่มและจบการใหบริการท่ีสนามบินตนทางขาไปเทานั้น

กรณีผูเดินทางมาจากตางจังหวัดหรือตางประเทศและจะทําการสํารองตั๋วเครื่องบินหรือยานพาหนะอ่ืน ๆ เพ่ือใชเดินทางมาและกลับ
ณสนามบิน สุวรรณภูมิทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายเน่ืองจากเป็นคาใชจายนอกเหนือจากโปรแกรม

ขอมูลเพ่ิมเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน
ในการเดินทางเป็นหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเล่ือนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใช

จายสวนตางท่ีสายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ และการจัดท่ีน่ังของกรุป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูกําหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม
สามารถเขาไปแทรกแซงได

1.    ทางสายการบินมีน้ําหนักกระเปาใหทานละ 20 กก. ตอ 1 เท่ียวการเดินทาง ทานใดประสงคจะซ้ือน้ําหนักเพ่ิมกรุณาแจงเจา
หนาท่ี ณ วันจองทัวรอัตราคาสัมภาระตามรายละเอียด 

2.    หากลูกคาทานใดประสงคจะซ้ือท่ีน่ังแบบ Super หรือ Stretch มีคาใชจายเพ่ิมเติม (โปรดแจงลวงหนากอน 7 วันทําการ) 

และไมอนุญาตใหเด็กทารกและผูพิการ น่ังท่ีน่ังแถวท่ี 31H/31J/31K, 61A/61B/61C, 61H/61J/61

ไมสามารถยกเลิกได เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินท้ังหมด (แตสามารถเปล่ียนชื่อผูเดินทางไดตามกําหนดของแตละ
สายการบินกอน 7 วันของการเดินทาง)


