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บนิตรงสู ่โอซากา้ โดยสายการบนิ THAI LION AIR 

บรกิารน า้หนกักระเป๋า 20 KG และบรกิารอาหารบนเครือ่งไป-กลบั 

ชมงาน Festival of Light in Osaka 

เป็นถนนทีม่ตีน้ไมป้ระดบัไฟมากทีส่ดุของโลก 

ชมความงามและความยิง่ใหญข่อง ปราสาทฮเิมจ ิ

ชมวดัคนิคะคจุ ิหรอื วดัทอง ทีป่กคลมุดว้ยหมิะ 

เพลดิเพลนิ ณ ลานสก ีROKKO SNOW LAND  

หรอื น ัง่กระเชา้ ROKKO ชมใบไมเ้ปลีย่นส ี

แชเ่ทา้ฟร ีณ อารมิะ ออนเซ็น ยา่นออนเซ็นเกา่แกท่ีส่ดุในญีปุ่่ น 

WIFI FREE ON BUS  น า้ด ืม่บรกิารวนัละ 1 ขวด 
 

หากทา่นมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลับจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเทีย่วบนิเพือ่

ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองและขอความกรณุาใหท้า่นซือ้ตัว๋เครือ่งบนิประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทาง

ได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การ

ยบุเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคมุ

ของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตุผลเชงิพาณชิย ์หรอืเป็นเหตุผลดา้นความปลอดภัย ดังนัน้เหตุผลเหล่านี้ อยูเ่หนือการ

ควบคมุของบรษัิทฯ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบและไมค่นืค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้ อนึง่ บรษัิทฯ จะคอนเฟิรม์กรุ๊ป 

ประมาณ 7-10 วันกอ่นเดนิทาง ขออภยัในความไมส่ะดวก 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 สนามบนิดอนเมอืง DMK-KIX  SL304 (05.55-13.45) - 

สนามบนิคันไซ – AEON MALL - โกเบ 

 บนเครือ่ง - KOBE HOTEL 

 หรอืเทยีบเทา่

2 ปราสาทฮเิมจ ิ- เพลดิเพลนิ SKI ณ Rokko Snow Land – 

แชเ่ทา้ฟร ีที ่อารมิะ ออนเซ็น – โอซากา้ – ชอ้ปป้ิงชนิไซบา

ช ิ(เฉพาะพเีรยีดเดอืน พ.ย. จะเปลีย่นจาก เลน่สกทีี ่Rokko 

เป็นน าทา่นน ัง่กระเชา้ชมใบไมเ้ปลีย่นสบีนยอดเขา Rokko 

แทน) 

  - BLOEMEN HOTEL 

 หรอืเทยีบเทา่

3 เกยีวโต – ศาลเจา้เฮอนั – พธิชีงชาแบบญีปุ่่ น – วดัทองคนิ

คะคจุ ิ– ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิ– โอซากา้ – ชมงาน Festival 

of Light in Osaka ทีถ่นนมโิดสจุ ิ

   BLOEMEN HOTEL 

 หรอืเทยีบเทา่

4 ปราสาทโอซากา้ (ชมดา้นนอก) – EXPO CITY  - สสนามบนิ

คันไซ KIX-DMK  SL305 (15.00-19.05) 

 บนเครือ่ง   

https://chillchilljapan.com/rokko-mt/
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วนัที ่1 สนามบนิดอนเมอืง - สนามบนิคนัไซ – AEON MALL - โกเบ  

 คณะพรอ้มกัน ณ 03.00 น. อาคาร 1 ช ัน้ 3  อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบนิดอน

พบเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารเมอืง เคานเ์ตอรส์ายการบนิ ไทยไลออ้นแอร  ์(SL) 

ตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และหัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีม
ความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

 ออกเดนิทางสู ่05.55 น. สนามบนิคนัไซ เมอืงโอซากา้ โดยสายการบนิ ประเทศญีปุ่่ น ไทยไลออ้นแอร ์

เทีย่วบนิที ่SL304 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ การจดัทีน่ ัง่ของกรุป๊ ไมส่ามารถรเีควสหรอืเลอืกทีน่ ัง่ได ้

และทางสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้*** 
 

 เดนิทางถงึ 13.45 น.  สนามบนิคนัไซ เมอืงโอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น (เวลาทีญ่ ีปุ่่ นเร็วกวา่ประเทศไทย 2 

หลงัจากผา่นข ัน้ตอนศลุกากร กรณุาปรบันาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการช ัว่โมง) 

นดัหมายเวลา 
 

** ส าคญัมาก !! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นญุาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์

พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั ** 
 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ คอืหา้งทีร่วมเอาซเูปอรม์ารเ์ก็ตและชอ้ปป้ิงออิอนมอลล ์(AEON Mall) 

มอลลไ์วด้ว้ยกัน มสีาขาอยู่มากมายท่ัวประเทศญีปุ่่ น และเนื่องจากมสีนิคา้หลากหลายครบครัน

ตัง้แต่เสือ้ผา้เครือ่งนุ่งห่ม สนิคา้ซักกะ (zakka) เครือ่งใชไ้ฟฟ้า หนังสอื ยาชนดิต่างๆ ตลอดจน

สนิคา้ประเภทอาหาร จงึเหมาะส าหรับผูท้ีต่อ้งการซือ้ของชิน้ใหญ ่หรอืของทีร่ะลกึ ของฝากคราวละ

น า้หนกักระเป๋า 20 กโิลกรมัตอ่ทา่น 

http://bit.ly/2NMk5YE
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มากๆ บางสาขาจะมบีรกิารเคานเ์ตอรค์นืภาษีทีพ่นักงานพดูภาษาตา่งประเทศได ้และมบีรกิารกลอ่ง

ส าหรับแพ็คใหฟ้รดีว้ย เรยีกวา่มบีรกิารอ านวยความสะดวกใหก้ับนักชอ้ปจากตา่งประเทศอยา่งครบ

ครันเลยทเีดยีว  อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั ณ ออิอนมอลล์

ทีพ่กั  KOBE HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

วนัที ่2  ปราสาทฮเิมจ ิ- เพลดิเพลนิ SKI ณ Rokko Snow Land – แชเ่ทา้ฟร ีที ่อารมิะ 

ออนเซ็น – โอซากา้ – ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ(เฉพาะพเีรยีดเดอืน พ.ย. จะเปลีย่นจาก 

เลน่สกที ี ่Rokko เป็นน าทา่นน ัง่กระเชา้ชมใบไมเ้ปลีย่นสบีนยอดเขา Rokko แทน) 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู ่ปราสาทฮเิมจ ิ(Himeji Castle) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.15 ชม.) 

ตัง้อยูท่ี ่ ในจังหวดัเฮยีวโงะ นับเป็นปราสาทดัง้เดมิทีเ่หลอือยูม่ทัีง้หมด 12 แหง่ในญีปุ่่ น เมอืงฮเิมจ ิ

ยิง่ภายหลังปราสาทฮเิมจเิพิง่จะผา่นการรโีนเวทครัง้ใหญม่าเมือ่ปี 2015 ท าใหส้ภาพของปราสาท
ตอนนี้สวยงามและสมบรูณ์มากยิง่ข ึน้ไปอีก จนไดรั้บการยอมรับว่าเป็นปราสาทที่ย ิง่ใหญ่และ
สวยงามมากทีส่ดุแหง่หนึง่ของญีปุ่่ นเลยทเีดยีวคะ่ อกีทัง้ยังไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจาก
ยเูนสโก ้และเป็น 1 ใน 4 ปราสาททีเ่ป็นมรดกทางวัฒนธรรมของญีปุ่่ นร่วมกับปราสาทอกีสามแห่ง
อย่าง Matsumoto Castle, Inuyama Castle และ Hikone Castle) ไดรั้บการการันตทัีง้
ระดับประเทศไปจนถงึระดับสากลนีบ่อกไดเ้ลยวา่ปราสาทแหง่นีต้อ้งไมม่คี าวา่ธรรมดาอยา่งแน่นอน 

หมายเหต ุ: พเีรยีดทีเ่ดนิทางชว่งเดอืน พ.ย.ถงึตน้เดอืน ธ.ค. จะเทีย่วชมปราสาทในบรรยากาศ ใบไมเ้ปลีย่นส ี

สว่นพเีรยีดทีเ่ดนิทางในชว่งธ.ค.- ม.ค. จะไดช้มปราสาทในบรรยากาศทีป่กคลมุดว้ยหมิะขาวโพลน 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู ่Rokko Snow Park สกสีนุกบน(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.15 ชม.) 

ยอดเขาใกลเ้มอืงโกเบ Rokko Snow Park คอืลานสกบีนยอดเขา ทีเ่ราสามารถขึน้มาเลน่สกกีัน
ไดใ้นบรรยากาศด ีๆ ของภูเขาแห่งนี้ไดอ้ย่างเต็มรูปแบบ ส าหรับใครทีไ่ม่ไดน้ าอุปกรณ์เล่นสกมีา
ดว้ยทีน่ีก็่มใีหเ้ชา่ดว้ยเชน่กัน  

(ราคาทวัรไ์มร่วมคา่เชา่อปุกรณ์ ชุด หรอื คา่กจิกรรมใดๆ) 

น าท่านหมายเหต ุ: พเีรยีดทีเ่ดนิทางช่วงเดอืน พ.ย.ถงึตน้เดอืน ธ.ค. ขึน้ชม น ัง่กระเชา้ ภูเขารอคโคะ

ตัง้อยูท่ีเ่มอืงโกเบ ภายในจังหวัดเฮยีวโงะ (Hyogo) เรยีกไดว้า่ถา้อยากจะชม(Mount Rokko) 

ววิทวิทัศนส์วยๆแถบๆนอกเมอืงของโกเบ ภเูขาแหง่นี้ตอบโจทยม์ากๆ ดว้ยความสงู 931 เมตรจาก
ระดับน ้าทะเล จงึท าใหภ้เูขารอคโคะแหง่นี้เป็นยอดเขาทีส่งูทีส่ดุในบรรดาเทอืกเขารอคโคะทเีดยีว 
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และทีท่ าใหฟิ้นขึน้ไปอกีก็ตรงทีม่ฉีากหลังเป็นป่าใบไมเ้ปลีย่นสพีรอ้มกับเมอืงโกเบ เป็นทัศนียภาพ
อันสวยงามของภมูภิาคฮันชนิ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2)  

ทา่นเดนิทางสู ่ คอืArima Onsen (อะรมิะออนเซ็น) หนึง่ในยา่นออนเซ็นเกา่แกท่ีส่ดุในญีปุ่่ น 

ตัง้อยูบ่นภเูขาทีม่คีวามสงูจากระดับน ้าทะเลถงึ 300-350 เมตร บรเิวณดา้นเหนือของภเูขา Rokko 
วา่กันวา่ออนเซ็นแหง่นีเ้ป็นทีรู่จั้กครัง้แรกในปีค.ศ. 631 เนือ่งจากจักรพรรดอิงคห์นึง่ของญีปุ่่ น ไดม้า
ลงแชท่ีอ่อนเซ็นแหง่นีจ้นชือ่เสยีงของออนเซ็นเลือ่งลอื และเริม่เป็นทีรู่จั้กแพร่หลายยิง่ข ึน้ น ้าแร่ใน

บอ่ออนเซ็นแห่งนี้มคีุณภาพดแีละมเีอกลักษณ์ ตดิอนัดบั 1 ใน 3 ของออนเซ็นทีเ่กา่แกแ่ละมี

เนื่องจากอุดมไปดว้ยแร่ธาตุคุณภาพดใึนน ้าแร่ถงึ 7 ชนดิในบ่อเดยีว ชือ่เสยีงมากทีสุ่ดในญีปุ่่ น 

ซึง่แรธ่าตเุหลา่นีม้สีว่นชว่ยในการรักษาโรค  อสิระ แชเ่ทา้ฟรตีามอธัยาศยั

จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มอืง เมอืงอันดับสองและขนาดใหญ่เป็นอันดับสามโอซากา้ (Osaka) 

ของญีปุ่่ น เป็นเมอืงเศรษฐกจิทีส่ าคัญของภูมภิาคคันไซ อกีทัง้ยังมสีถานทีท่่องเทีย่วภายในเมอืง

และรอบๆเมอืงมากมาย จากนัน้ น าท่านแวะรา้น ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษี โดยตกึจะDuty Free 

เป็นรปูตัว L เป็นอาคาร 3 ชัน้ ใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ตามอัธยาศัย 

น าท่านอสิระชอ้ปป้ิงย่าน บริเวณแหล่งชอ้ปป้ิงแห่งนี้มีความยาวชนิไซบาช ิ(Shinsaibashi) 

ประมาณ 600 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลกี รา้นแฟรนไชส ์รา้นเครือ่งส าอาง รา้นรองเทา้ กระเป๋า

นาฬกิา รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเสือ้ผา้สตรทีแบรนดทั์ง้ญีปุ่่ นและตา่งประเทศ เชน่ Zara 

H&M Beans ABC Mart รา้นดสิเคานทส์โตรข์นาดใหญท่ีส่ดุของดองกโิฮเต ้สาขา Dotombori 

ญีปุ่่ น ดองกโิฮเต ้สาขา Dotombori ม ี เป็นสัญลักษณ์ นับเป็นอกีหนึง่จุด"ชงิชา้สวรรคส์เีหลอืง" 

สังเกตของย่าน Minami ในโอซากา้! ภายในมีสนิคา้เครื่องใชป้ระจ าวัน, สนิคา้จปิาถะ, 

เครือ่งใชไ้ฟฟ้า, เครือ่งแตง่กาย, เครือ่งประดับ, รา้นอาหาร สนิคา้ทุกประเภทเรยีงรายราวกับสวน

สนุก รองรับการทอ่งเทีย่วตลอด 24 ชม. 

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  OSAKA HOTEL หรอื ระดบัเทยีบเทา่  

วนัที ่3 เกยีวโต – ศาลเจา้เฮอนั – พธิชีงชาแบบญีปุ่่ น – วดัทองคนิคะคุจ ิ– ศาลเจา้ฟูชมิอิ ิ

นาร ิ– โอซากา้ – ชมงาน Festival of Light in Osaka ทีถ่นนมโิดสจุ ิ

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่านเดนิทางสู ่เกยีวโต (Kyoto) ซึง่เคยเป็นเมอืงหลวง(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชม.) 

ของประเทศญีปุ่่ นมายาวนานทีส่ดุ คอืตัง้แต่ปีค.ศ. 794 จนถงึ 1868 ร่วมๆ 1,100 ปีเลยทเีดยีว 
เกยีวโตจงึเป็นเมอืงส าคัญทีเ่ต็มไปดว้ยประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมของญีปุ่่ นดว้ย 

น าท่านเดนิทางสู ่ เป็นศาลเจา้ทีถู่กสรา้งขึน้เนื่องในโอกาสครบรอบปี 1100 ของ ศาลเจา้เฮอนั 

เมอืงเกยีวโตเมือ่รอ้ยกว่าปีก่อน ศาลเจา้แห่งนี้นัน้ถูกสรา้งขึน้เพื่อใหร้ะลกึถงึจักรพรรดคิาม และ

จักรพรรดโิคเมอ ิผูท้ีม่คีวามส าคัญตอ่เมอืงเกยีวโตอย่างมาก เนื่องจากเป็นจักรพรรดอิงคแ์รกและ

องคส์ดุทา้ยของเกยีวโต จากนัน้ ตามแบบฉบับของคนญีปุ่่ น ในรา้นชา จะมรีา้นขายชมพธิชีงชา 

ของฝากใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้กลับ 
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หมายเหต ุ: พีเรียดที่เดนิทางช่วงเดอืน พ.ย.ถงึตน้เดอืน ธ.ค. จะเที่ยวชมศาลเจา้เฮอันในบรรยากาศ ใบไม ้

เปลีย่นส ีสว่นพเีรยีดทีเ่ดนิทางในชว่งธ.ค.- ม.ค. จะไดช้มศาลเจา้เฮอันในบรรยากาศทีป่กคลมุดว้ย

 หมิะขาวโพลน

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) เมน ูชาบชูาบ ู

 

 

 
 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าทา่นชม หรอืทีค่นไทยชอบศาลเจา้เทพเจา้จ ิง้จอกอนิาร ิ(Fushimi Inari Shrine) 

เรยีกกันวา่ศาลเจา้แดง เป็นศาลเจา้ชนิโต มชีือ่เสยีงโดง่ดังจาก หรอื ประตูโทรอิ ิ(Torii Gate) 

ทีเ่รยีงตัวกันจ านวนหลายหมืน่ตน้จนเป็นทางเดนิไดท่ั้วทัง้ภูเขาอนิาร ิทีผู่ค้นเชือ่กันวา่เสาสแีดง 

เป็นภเูขาศักดิส์ทิธิโ์ดยเทพอนิารจิะเป็นตัวแทนของความอดุมสมบรูณ์ การเก็บเกีย่วขา้ว รวมไปถงึ
พชืผลไรน่าตา่งๆ และมักจะมจีิง้จอกเป็นสตัวค์ูก่ายจงึสามารถพบเห็นรปูป้ันจิง้จอกมากมายดว้ย 

หมายเหต ุ: พเีรยีดทีเ่ดนิทางชว่งเดอืน พ.ย.ถงึตน้เดอืน ธ.ค. จะเทีย่วชมศาลเจา้ในบรรยากาศ ใบไมเ้ปลีย่นส ี

 สว่นพเีรยีดทีเ่ดนิทางในชว่งธ.ค.- ม.ค. จะไดช้มศาลเจา้ในบรรยากาศทีป่กคลมุดว้ยหมิะขาวโพลน

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางชม  ทีค่นไทยท่ัวไปรูก้ันในชือ่วา่วัดทองน่ันเองวดัคนิคะคจุ ิ(Kinkakuji)

คะ่ สาเหตทุีค่นสว่นมากเรยีกวดันีว้า่วดัทองน่ันก็เพราะวา่อาคารหลักของวดันีม้สีทีองเหลอืงอรา่มตัง้

โดเดน่เป็นสงา่อยูท่า่มกลางน ้า เวลามองภาพสะทอ้นก็กลายเป็นภาพทีง่ดงามไมแ่พก้ัน เรยีกไดว้า่

ดังขนาดกลายเป็นอกีหนึง่สญัลักษณ์หนึง่ของสถานทีท่อ่งเทีย่วในเมอืงเกยีวโตเลยละ่คะ่ จรงิๆแลว้

มอีกีชือ่นงึทีเ่ป็นทีรู่จั้กของคนทอ้งถิน่น่ันก็คอื “ (Rokuon-ji Temple)” ทีแ่ปลวา่วัดวดัโระคงุอนจ ิ

สวนกวาง และดว้ยสถาปัตยกรรมทีง่ดงามล ้าคา่นี่เองจงึท าใหไ้ดรั้บการขึน้ทะเบยีนจากยูเนสโกให ้

เป็นมรกดโลกในปี ค.ศ. 1994 

หมายเหต ุ: พเีรยีดทีเ่ดนิทางชว่งเดอืน พ.ย.ถงึตน้เดอืน ธ.ค. จะเทีย่วชมวดัในบรรยากาศ ใบไมเ้ปลีย่นส ีสว่นพี

 เรยีดทีเ่ดนิทางในชว่งธ.ค.- ม.ค. จะไดช้มวดัในบรรยากาศทีป่กคลมุดว้ยหมิะขาวโพลน
 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมือง เมอืงอันดับสองและขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของญี่ปุ่ น เป็น โอซากา้ 

เมอืงเศรษฐกจิทีส่ าคัญของภมูภิาคคันไซ อกีทัง้ยังมสีถานทีท่อ่งเทีย่วภายในเมอืงและรอบเมอืง 
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จากนัน้น าท่านชม เทศกาลประดับไฟสดุยิง่ใหญป่ระจ าปี ทีเ่มอืงโอซากา้ ทีม่ชี ือ่วา่ Festival of 

จัดแสดงไฟภายใตค้อนเซ็ปต ์the Light in OSAKA 2019 ซึง่ปีนี้The Museum of Light 

พเิศษกวา่ปีไหนๆ ขยายเวลาจัดงานนานขึน้ ตัง้แต ่วนัที ่4 พฤศจกิายน 2019 – 31 มกราคม 

ภายในงานจะมโีซนจัดงาน 2 สว่นคอื และ 2020 Midosuji Illumination Osaka Hikari-

ตลอดชว่งเวลาจัดงาน ตัง้แตว่ันแรก จนถงึวันสดุทา้ย จะสามารถชมงานจัดแสดงRenaissance 

ไฟตลอดถนน Mido-suji Illumination จากบรเิวณสีแ่ยก Hanshin-mae ไปจนถงึสีแ่ยก Namba-
Nishiguchi เป็นระยะทางกวา่ 4 กโิลเมตร ไดต้ัง้แต่เวลา 17.00-23.00 น. และล่าสดุถนนสายนี้

ไดรั้บการบันทกึสถติ ิวา่เป็นถนนทีม่ตีน้ไมป้ระดับไฟมากทีส่ดุของโลก  

และเฉพาะโซนจัดแสดงพเิศษ Osaka Hikari-Renaissance จะจัดงาน ขึน้ที ่Light Art Festival 

Osaka City Hall จนถงึบรเิวณสวน Nakanoshima ระหวา่งวันที ่14-25 ธันวาคม 2019 เท่านัน้ 
ระหวา่งเวลา 17.00-22.00 น. 

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  OSAKA HOTEL หรอื ระดบัเทยีบเทา่  
 

วนัที ่4 ปราสาทโอซากา้ (ชมดา้นนอก) – EXPO CITY  - สนามบนิคนัไซ  

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 
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 เดนิทางสู ่ (ชมดา้นนอก) เป็นหนึง่ในแลนดม์ารค์ส าคัญ ปราสาทโอซากา้ (Osaka Castle) 

ของเมอืงโอซากา้ หอคอยปราสาทจะมอียูด่ว้ยกันทัง้หมด 8 ชัน้ ตัวปราสาทถกูลอ้มรอบดว้ยก าแพง 

หนิคอนกรตี, คนู ้า และสวนนชิโินมารซุ ึง่อยูท่างป้อมตะวกัตก มตีน้ซากรุะกวา่ 600 ตน้ ในชว่งเดอืน

เมษายนจงึเป็นแหลง่ชมซากรุะทีโ่ดง่ดังเพราะฉากดา้นหลังของสวนแหง่นี้จะมองเห็นภาพปราสาท

โอซากา้ทีส่วยงามเป็นอยา่งยิง่ 

หมายเหต ุ: พเีรยีดทีเ่ดนิทางชว่งเดอืน พ.ย.ถงึตน้เดอืน ธ.ค. จะเทีย่วชมปราสาทในบรรยากาศ ใบไมเ้ปลีย่นส ี

สว่นพเีรยีดทีเ่ดนิทางในชว่งธ.ค.- ม.ค. จะไดช้มปราสาทในบรรยากาศทีป่กคลมุดว้ยหมิะขาวโพลน 

น าทา่นเดนิทางสู ่EXPO CITY แหง่โอซากา้ เป็นศนูยบ์ันเทงิครบวงจรทีใ่หญท่ีส่ดุในประเทศญีปุ่่ น 

และเป็นสว่นหนึง่ของสวนสาธารณะทีส่รา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึงานเวลิดเ์อ็กซโ์ปประเทศญีปุ่่ น ทีจั่ดขึน้

เมือ่ปี 1970 ตัง้อยูใ่นเมอืงซอุติะ จังหวัดโอซากา้ มเีนื้อทีทั่ง้หมดราว ๆ 172,000 ตารางเมตร โดย

อยู่ดา้นหนา้สถานีรถไฟฟ้า Bampaku-kinen-koen ภายในพืน้ทีแ่ห่งนี้ถูกเตมิเต็มไปดว้ยสถานที่

เพือ่ความบันเทงิมากมาย ภายใตค้อนเซ็ปต ์fusing the enjoyment of playing, learning, and 

discovering 

อสิระอาหารเทีย่งตามอธัยาศยั 

สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ 

15.00 น. ออกเดนิทางกลับ กรงุเทพฯ โดยสายบนินกสกูต๊ เทีย่วบนิที ่SL305  

 บรกิารอาหารและน า้ดืม่บนเครือ่ง 

(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.15 ช ัว่โมง) 
 

19.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 
 

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

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การจดัทีน่ ัง่บนเครือ่งของแตล่ะกรุป๊ เป็นไปตามทีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

ไมส่ามารถเลอืกทีน่ ัง่ได ้ทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

ยกเวน้ลกูคา้ซือ้ทีน่ ัง่เพิม่ ((ตามรายละเอยีดทา้ยโปรแกรม)) 

 

 

 

 

 

ส าค ั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากช าระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัร  สามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงด ปบาง 
รายการ ดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะ ม ้่องรอ้งใด  อนัเนือ่งมาจาก ดร้บัทราบเงือ่น ขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บร ิทั  ขอสงวนสทิ ิ เร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขา ป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตั วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 
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อตัราคา่บรกิารทวัร ์

 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ **  

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ (ถา้ม)ี 

ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ  

 (ช าระทีส่นามบนิดอนเมอืงในวนัเช็คอนิ) 

(คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

ราคาเด็กทารก Infant ราคาคนละ 16,900 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้ห  ่ ราคาทวัร   มร่วมต ัว๋ พกัเดีย่ว 

4 – 7 พ.ย. 62 22,999.- 16,999.- 7,900.- 

9 - 12 พ.ย. 62 24,999.- 18,999.- 7,900.- 

16 - 19 พ.ย. 62 24,999.- 18,999.- 7,900.- 

23 - 26 พ.ย. 62 24,999.- 18,999.- 7,900.- 

5 - 8 ธ.ค. 62 30,999.- 24,999.- 7,900.- 

12 - 15 ธ.ค. 62 24,999.- 18,999.- 7,900.- 

16 - 19 ธ.ค. 62 24,999.- 18,999.- 7,900.- 

21 - 24 ธ.ค. 62 24,999.- 18,999.- 7,900.- 

30 ธ.ค. 62 – 2 ม.ค. 63 32,999.- 26,999.- 7,900.- 

6 - 9 ม.ค. 63 24,999.- 18,999.- 7,900.- 

11 - 14 ม.ค. 63 24,999.- 18,999.- 7,900.- 

16 - 19 ม.ค. 63 24,999.- 18,999.- 7,900.- 

20 - 23 ม.ค. 63 24,999.- 18,999.- 7,900.- 

25 - 28 ม.ค. 63 24,999.- 18,999.- 7,900.- 
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อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั วเครือ่งบนิโดยสารชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชือ้เพลงิ 
 คา่ทีพั่กหอ้งคู ่(2-3 ทา่น) ดังทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน 

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่เขา้ชม ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่รถน าเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ค่าใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครื่องดืม่ ค่าซักรีด    
คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นได ้
ประกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ น
ไมเ่กนิ 15 วนั) **ถา้กรณีทีท่างรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการท า 

o วซีา่เพิม่ ทา่นละ 1,700 บาท** 
 หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับ

การยืน่รอ้งขอวซีา่ 
 คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิ

ขนาดมาตรฐาน 
 คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั วเครือ่งบนิไปแลว้ 
 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. // ขากลับ 20 กก.) 
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 คา่ทปิคนขับรถ และไกดท์อ้งถิน่(ถา้ม)ี ท่านละ 1,500 บาท/ทรปิ ช าระทีส่นามบนิในวันเชค็อนิ (ค่าทปิ
หัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ/ใบก ากับภาษี) 
 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

 กรุณาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรุณาเตรยีมเงนิมัดจ า 15,000 บาท พรอ้มกับ

เตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 1 วนั หลังจากท าการจองแลว้ 

 การช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน ท่านควรจัดเตรยีมคา่

ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทีพั่กและตั วเครือ่งบนิ 

มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 หากท่านทีต่อ้งการออกตั วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่กอ่นออกบัตร

โดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 

รวมถงึการลา่ชา้ของสายการบนิระหวา่งประเทศ 

 หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไมส่ะดวกใน

การเดนิทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายใน

ครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ง้หมด 
 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 ไม่สามารถยกเลกิได ้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แต่สามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได ้
ตามก าหนดของแตล่ะสายการบนิกอ่น 7 วนัของการเดนิทาง) 

 

หมายเหต ุ
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 30 

ทา่น ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์

ท ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ ี ้เม ือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้และจะ

ไมร่บัผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดร้บับาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของหวัหนา้

ทวัรแ์ละอบุตัเิหตสุดุวสิยับางประการ เช่น การจราจร, การนดัหยุดงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ 

เป็นตน้ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ เร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ท่าน

จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการ

บนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

 
จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศ ีปุ่่ นใหก้บัคน ทย ผูท้ ีป่ระสงค จะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศ ีปุ่่ น มเ่กนิ 15 
วนั  มว่า่จะดว้ยวตัถุประสงค เพือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่ม าต ิหรอื ุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้
เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศ ีปุ่่ น* ดงัตอ่ ปนี ้

1. ตั วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2. สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตร

เครดติ เป็นตน้) 
3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศ ีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศ ีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน  
2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพ านักระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 
4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ

ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
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หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและ

ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  
 ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  
 บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด

หยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิท
ฯ  

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

 เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
 รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่/ 

ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

 กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการ
เดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

 มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้ 

 ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  

 สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าให ้
เวลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขยัรถในการบรหิาร
เวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

 เนื่องจากการเดนิทางท่องเที่ยวในครัง้นี้  เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ ทาง

บรษัิทจงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื สว่นใดสว่นหนึ่งทีท่่านไม่ตอ้งการไดรั้บ

บรกิาร หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถูก

เก็บคา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

 บรกิารน ้าดืม่ท่านวันละ 1 ขวด ตอ่คนต่อวัน เริม่ในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่3 ของการเดนิทาง การบรกิาร
ของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจเพิม่
เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวัน
เดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 กรณีพาสปอรต์ต่างชาตทิีต่อ้งการเดนิทางไปกับทัวร ์**ผูเ้ดนิทางตอ้งด าเนินการเช็คเรื่องการท าวซี่าในการเขา้
ประเทศญีปุ่่ นดว้ยตนเอง และหากมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิผูเ้ดนิทางตอ้งรับผดิชอบในสว่นนัน้ๆ ซึง่หากวันเดนิทางผู ้
เดนิทางไมไ่ดข้อวซีา่ จะถอืวา่เป็นความผดิของผูเ้ดนิทางเองและจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ 

 กรณีทีท่า่นถกูปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ 

จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

 หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  

(พาสปอรต์) ของท่านช ารุดแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึ่ง มหีนา้ใดหนา้หนึ่งหายไป มี

กระดาษหนา้ใดหนา้หนึ่งหลดุออกมา มรีอยแยกระหว่างสันของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทีด่า่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์ม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางตอ่ไปได ้ดังนัน้

กรณุาตรวจสอบ และ ดแูล หนังสอืเดนิทางของทา่นใหอ้ยูใ่นสภาพดอียูต่ลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณา

ตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสอืเดนิทางฉบับใหม่ โดยใชฉ้บับเก่าไปอา้งองิ และ 

ยืนยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาที่บรษัิทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่ง

เอกสารมาทีบ่รษัิทเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่ังไมอ่อกบตัรโดยสาร ท่านสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคีา่ใชจ้่าย แตห่าก
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ออกบัตรโดยสาร (ตั วเครื่องบนิ) เรียบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จรงิ

ทัง้หมด ซึง่โดยส่วนใหญ่ตั วเครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับ

กระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

 กรณีทีท่า่นไมผ่า่นดา่นตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไมใ่หเ้ดนิทางตอ่ ไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ทัง้ส ิน้ 

 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯ แลว้ทางบรษิทัฯ 

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 
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