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บนิตรงสู ่โอซากา้ โดยสายการบนิ THAI LION AIR 

บรกิารน า้หนกักระเป๋า 20 KG และบรกิารอาหารบนเครือ่งท ัง้ไป-กลบั 

ลอ่งเรอืโบราณ ชมดอกซากรุะ ณ แมน่ า้ซุยมง 

แมน่ า้ชนิซาไก จดุชมซากรุะทีต่ดิอนัดบั 1 ใน 100 ของญีปุ่่ น 

ชมซากรุะ ณ ทางรถไฟสายเกา่ เคอาเกะ อนิไคลน ์Keage Incline 

ชมซากรุะ สวนกวาง + วดัพระใหญ ่โทไดจ ิเมอืงนารา 

ชมสระปลาคารป์ สระน า้นรินาม นะโมนาก ิ

ชมซากรุะ ณ สวนอนุสรณ์บมัปาค ุExpo'70 Commemorative Park 

ชมซากรุะ ณ ปราสาทโอซากา้ + ปราสาทฮโิกเน ่

WIFI FREE ON BUS  น า้ดืม่บรกิารวนัละ 1 ขวด 
 

 

หากทา่นมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลับจากกรงุเทพฯ กรณุาสอบถามเทีย่วบนิ

เพือ่ยนืยันกับทางเจา้หนา้ทีก่่อนท าการจองและขอความกรุณาใหท้่านซือ้ตั๋วเครือ่งบนิประเภททีส่ามารถเลือ่นวันและเวลา

เดนิทางได ้อันเนื่องมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไม่ว่าจะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสาย

การบนิ การยบุเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบว่าอยูเ่หนือ

การความคมุของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตผุลเชงิพาณชิย ์หรอืเป็นเหตผุลดา้นความปลอดภยั ดังนัน้เหตผุลเหลา่นี้ อยู่

เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะไม่รับผดิชอบและไม่คืนค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้ อนึ่ง บรษัิทฯ จะ

คอนเฟิรม์กรุ๊ป ประมาณ 7-10 วันกอ่นเดนิทาง ขออภยัในความไมส่ะดวก 

 

 

 

 
 

 

 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 

สนามบนิดอนเมอืง DMK-KIX  SL304 (05.55-13.45) - 

สนามบินคนัไซ – นาโกย่า - ช้อปป้ิง JAZZ DREAM 

OUTLET 

   
NAGOYA HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

2 

ชมซากุระแมน่ า้ซาไก – ลอ่งเรอืโบราณ ชมดอกซากุระ ณ 

แมน่ า้ซุยมง – ชมสระปลาคารฟ์ สระน า้นรินาม นะโมนาก ิ- อ ิ

ออนมอลล ์

   
GIFU /OGAKI 

ONSEN หรอืเทยีบเทา่ 

3 

ชมซากรุะหนา้ปราสาทฮโิกะเนะ (ชมดา้นนอก) – ชมซากุระ 

ณ ทางรถไฟสายเก่า เคอาเกะอนิไคลน ์- พธิีชงชาแบบ

ญีปุ่่ น - ชมซากุระ ณ สวน YAWARAGI NO MICHI - โอ

ซากา้ - ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ

   
OSAKA HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

4 
ตลาดคโุรมง - เมอืงนารา - ชมซากรุะ สวนกวาง - วดัโทไดจ ิ

- ชมซากรุะ สวนอนสุรณ์บมัปาค ุ– EXPO CITY 
   

OSAKA HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

5 
 ชมซากรุะ ปราสาทโอซากา้ (ชมดา้นนอก) –  รงิกุ เอา้เล็ต -

สนามบนิคันไซ KIX-DMK  SL305 (15.00-19.05)  
 บนเครือ่ง  

 

https://www.talonjapan.com/expo-70-commemorative-banpaku-memorial-park/
https://www.talonjapan.com/expo-70-commemorative-banpaku-memorial-park/
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วนัที ่1 สนามบนิดอนเมอืง - สนามบนิคนัไซ – นาโกยา่ - ชอ้ปป้ิง JAZZ DREAM OUTLET 

 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 

หลังจากผา่นขัน้ตอนศลุกากร กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายช ัว่โมง) 

เวลา 
 

** ส าคญัมาก !! ประเทศญีปุ่่ นไม่

อนญุาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์

พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมี

โทษปรบัและจบั ** 

จากนัน้น าท่าน เมอืงนาโกยา่ (ใชเ้วลาเดนิทาง

เป็นเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุในภาคชูประมาณ 2.30 ชม.) 

บุ และมปีระชากรมากเป็นอันดับ 4 ของประเทศ

น า้หนกักระเป๋า 20 กโิลกรมัตอ่ทา่น 

http://bit.ly/2NMk5YE
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ญีปุ่่ น ตัง้อยูบ่นชายฝ่ังมหาสมทุรแปซฟิิกบนเกาะฮนช ูเป็นเมอืงเอกของจังหวัดไอจแิละเป็นหนึง่ใน

เมอืงท่าหลักของญีปุ่่ น จากนัน้น าท่านอสิระชอ้ปป้ิง  ชอ้ปป้ิง JAZZ DREAM OUTLET
แหลง่ชอปป้ิงเอาทเ์ล็ทขนาดใหญ่ทีส่ดุในญีปุ่่ น ภายในจะรวบรวมรา้นแบรนดช์ัน้น าต่างๆ มากมาย 
ไม่วา่จะเป็น กระเป๋า รองเทา้ เครือ่งประดับซึง่รา้นแบรนดส์ว่นใหญ่ในนี้จะลดมากกวา่ 50%เกอืบ
ทกุรา้น 
 

 อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  NAGOYA HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัที ่2  ชมซากุระแมน่ า้ซาไก - ลอ่งเรอืโบราณชมดอกซากุระ ณ แมน่ า้ซุยมง – ศาลเจา้

เนะมจิ+ิสระน า้นรินาม นะโมนาก ิ- ออิอนมอลล ์

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่าน เดนิทางยัง แมน่ า้ชนิซาไก ไหลผา่นใจ(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี 

กลางเมอืงคากามกิะฮาระทางตะวันออกของจังหวัดกฟิ ุนักท่องเทีย่วจ านวนมากจะมารวมตัวกันที่

สวนคากามิกะฮาระเพื่อที่จะไดเ้พลดิเพลนิไปกับการชมดอกซากุระริมฝ่ังแม่น ้า สถานที่นี้ได ้

กลายเป็นจดุชมซากรุะทีต่ดิอันดับ 1 ใน 100 ของญีปุ่่ น 

หมายเหตุ : การบานของดอกซากุระจะมากหรอืน้อยขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ ซึ่งอยู่

 นอกเหนอืการควบคมุของบรษิทัทวัร ์

จากนัน้น าท่าน ลอ่งเรอืโบราณ ชมซากุระ ณ แมน่ า้ซุยมง ทีเ่มอืงโอกาค ิ(ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 30 นาท)ี ถกูเรยีกวา่เป็นเมอืงแหง่น ้า เนือ่งจากมแีหลง่น ้าทีส่วยงาม อดุมสมบรูณ์ 

อยา่งแมน่ ้าซยุมง (Suimon River) ไหลผา่นใจกลางเมอืง ชว่งทีซ่ากรุะก าลังเบง่บานในเมอืงโอ

กาค ิ(ราวๆ ปลายเดอืนมนีาคมถงึเดอืนเมษายน) ทีน่ี่ก็มกีจิกรรม “ลอ่งเรอืชมซากุระ” เป็น

ประจ าทกุปี ตามแมน่ ้าซยุมง ดืม่ด า่ซากรุะบานสะพร่ังตลอดสองขา้งทางกวา่ 100 ตน้ ทีม่คีวามยาว

ประมาณ 1.1 กโิลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 25 นาทโีดยประมาณ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.japanhoppers.com/th/all_about_japan/temples_shrines/320/
https://www.japanhoppers.com/th/all_about_japan/temples_shrines/320/
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หมายเหตุ : การบานของดอกซากุระจะมากหรอืน้อยขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ ซึ่งอยู่

 นอกเหนอืการควบคมุของบรษิทัทวัร ์               

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่สระน า้นรินาม นะโมนาก ิ(Namonaki Pond) หรอือกีชือ่ที่

เรยีกขานตดิปากกันในหมูนั่กท่องเทีย่วคอื สระน า้ของโมเนต ์(Monet’s Pond) เนื่องจาก

ความงดงามเมือ่แรกเห็นราวกับภาพวาดของศลิปินชัน้เอกของโลกชาวฝร่ังเศส Claude Monet 

ในผลงานชดุภาพวาดดอกบัวในบ่อน ้าทีช่ ือ่วา่ “Le Bassin Aux Nymphéas” หรอืในชือ่

ภาษาอังกฤษ “Water Lilies” น่ันเอง อยู่ในเขตพื้นทีจั่งหวัดกฟิุซ ึง่ตัง้อยู่ทางตอนกลางของ

เกาะฮอนช ูท่ามกลางหบุเขาทีล่อ้มรอบเมอืงเซก  ิเมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยศาลเจา้แบบชนิโต ซึง่สระนะ

โมนากแิห่งนี้ตัง้อยู่ขา้งๆ ศาลเจา้เนะมจิ ิศาลเจา้อาคารไมแ้บบชนิโตชือ่ดังของจังหวัด โดยจะมี

สวนดอกไมอ้ทิาโดร ิตัง้อยูด่า้นหนา้ พืน้ทีส่ระมขีนาดเล็กชว่งความยาวทีส่ดุประมาณ 60 ฟตุ ดว้ย

ลักษณะของสระน ้าใสสฟ้ีาครามทีเ่กดิขึน้จากธรรมชาตไิหลมาจากภเูขาทีอ่ยูใ่กล ้ๆ  ภายในสระเต็ม

ไปดว้ยดอกบัวหลากสแีละฝูงปลาคราฟญีปุ่่ นสวยงาม นี่เองทีเ่ป็นจุดดงึดดูใหม้นัีกท่องเทีย่วแวะ

เวยีนมาชมความงดงามราวกับภาพฝันนีอ้ยา่งไมข่าดสาย 

จากนั้นน าท่านอสิระชอ้ปป้ิง รา้นช็อปป้ิงก็อาจจะเหมือนหา้งปกตท่ัิวไป มโีซนออิอนมอลล ์

รา้นอาหาร รา้น 100 เยน นอกจากนัน้แลว้ก็เป็นโซนช็อปป้ิง มรีา้นหลากหลายใหเ้ลอืก มขีองตัง้แต่

เครือ่งส าอาง ของกนิ ของฝาก ไปถงึเครือ่งใชไ้ฟฟ้าเลย 

         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  GIFU HOTEL หรอื ระดบัเทยีบเทา่ 

วนัที ่3 ปราสาทฮโิกะเนะ (ชมดา้นนอก) - ทางรถไฟสายเกา่ เคอาเกะอนิไคลน ์-พธิชีงชา

แบบญีปุ่่ น - ชมซากรุะ ณ สวน YAWARAGI NO MICHI - โอซากา้ - ชนิไซบาช ิ

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 
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จากนัน้น าท่านเดนิทางยัง ปราสาทฮโิกเนะ (ชมดา้นนอก) ตัง้อยู่ที่เมอืงฮโิกเนะ (Hikone) 

ภายในจังหวัดชงิะ (Shiga) ความธรรมดาอยูต่รงทีป่ราสาทแหง่นี้นัน้เป็นเพยีง 1 ใน 12 ปราสาท
แบบดัง้เดมิของญีปุ่่ นทีไ่มถ่กูท าลายในยคุศักดนิา ตัวปราสาทหลัก คเูมอืง ก าแพง บา้นรักษาความ
ปลอดภัย และประตู ยังคงอยูส่ภาพเดมิไมเ่ปลีย่นแปลง นอกจากตัวปราสาทแลว้ก็ยังมปีระตตูา่งๆ 
ก าแพง สวน และอืน่ๆ อกีหลายอยา่งทีน่่าสนใจ สิง่ทีม่เีพิม่เตมิขึน้มาก็ตรงการมบีางสว่นทีจั่ดท า
พพิธิภัณฑ์ โดยภายในมีการจัดจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับปราสาท จุดชมววิปราสาทแห่งนี้
ยังฮอตมากๆชว่งฤดใูบไมผ้ล ิเนื่องจากมตีน้ซากรุะอยูร่อบๆ ท่ัวบรเิวณสวนของปราสาท ชว่งทีพ่คี

สดุก็จะเป็นประมาณตน้เดอืนถงึกลางเดอืนเมษายนนอกคเูมอืงดา้นในก็จะเป็นทีต่ัง้ของ สวนเก็น

ควิเอน (Genkyuen Garden) เรยีกไดว้า่เป็นอกีจุดชมววิทีส่วยตลอดปีและยงัเป็นจุดชม

ซากรุะทีส่วยทีส่ดุของเมอืงฮโิกเนะ  

หมายเหตุ : การบานของดอกซากุระจะมากหรอืน้อยขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ ซึ่งอยู่

 นอกเหนอืการควบคมุของบรษิทัทวัร ์

จากนั้นน าท่านเดนิ ที่ชมซากุระร่วม 100 ตน้บนเสน้ทางรางรถเกา่กนั เคอาเกะ อนิไคลน ์

(Keage Incline) เสน้ทาง

รถไฟเก่า เคอาเกะ อนิ

ไคลน ์ (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.15 ชม.) ถูกใชเ้ป็น 

เสน้ทางขนยา้ยเรอืระหวา่งเมอืง
โอสึ จังหวัดชิกะ กับเกียวโต
จนถงึปี 1948 บรเิวณทีม่รีางจะ
เป็นทางลาดเสน้ตรงยาว 580 
เมตร ตรงกลางของทางลาด
และปลายทางจะมีรถรางที่ใช ้

บรรทุกเรือจอดอยู่ ให ดู้ด ว้ย 

เส ้นทางรถไฟสายเก่าคีอะ

เกะ  (Keage) ถือเป็น

จดุเร ิม่ตน้ทีด่ที ีส่ดุของการเดนิชมดอกซากรุะในเกยีวโต 

หมายเหตุ : การบานของดอกซากุระจะมากหรอืน้อยขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ ซึ่งอยู่

 นอกเหนอืการควบคมุของบรษิทัทวัร ์

จากนัน้น าท่านสัมผัสประสบการณ์ ใหท้่านไดท้ดลองชงชาดว้ยตัวท่านเองพธิชีงชาแบบญีปุ่่ น 

และอสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ราคาถกูตามอัธยาศัย 

 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) เมน ูชาบเูกยีวโต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.talonjapan.com/japan-original-castle/
https://www.talonjapan.com/japan-original-castle/
https://www.talonjapan.com/genkyuen-garden/
https://www.talonjapan.com/genkyuen-garden/
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จากนัน้น าท่านสู ่แหลง่ชมซากรุะขึน้ชือ่อันดับ 1 ในคาเมโอกะ Kameoka Yawaragi-no-

michi Sakura Park (ยาวาราก ิโนะ มจิ)ิ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาท)ี ทีน่ี่มี

การปลกูตน้ซากรุะเอาไวก้วา่ 1,500 ตน้ รวม 30 สายพันธุ ์โดยมผีูค้นและนักท่องเทีย่วเดนิทางมา
ชมความงดงามของซากุระกันมากมายเป็นประจ าทุกปี สวนซากุระที่ตัง้อยู่ตดิกับแห่งนี้ก็มซีากุระ 
ประมาณ 280ตน้ รวม 30 สายพันธุ ์

หมายเหตุ : การบานของดอกซากุระจะมากหรอืน้อยขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ ซึ่งอยู่

 นอกเหนอืการควบคมุของบรษิทัทวัร ์

เดนิทางสู ่เมอืง เมอืงอันดับสองและขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของญีปุ่่ น โอซากา้ (Osaka) 

เป็นเมอืงเศรษฐกจิทีส่ าคัญของภูมภิาคคันไซ อกีทัง้ยังมสีถานทีท่่องเทีย่วภายในเมอืงและรอบๆ

เมอืงมากมาย จากนัน้น าท่านอสิระชอ้ปป้ิงยา่น ชนิไซบาช ิ(Shinsaibashi) บรเิวณแหล่ง ช ้ 

อปป้ิงแหง่นีม้คีวามยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลกี รา้นแฟรนไชส ์รา้นเครือ่งส าอาง 

รา้นรองเทา้ กระเป๋านาฬกิา รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเสือ้ผา้สตรทีแบรนดทั์ง้ญีปุ่่ นและ

ตา่งประเทศ เชน่ Zara H&M Beans ABC Mart 

อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  OSAKA HOTEL หรอื ระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัที ่4 ตลาดคุโรมง - นารา - ซากุระ สวนกวางนารา - วดัโทไดจ ิ- ชมซากุระ สวน

อนุสรณ์บมัปาค ุ– EXPO CITY 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

 น าทา่นเดนิทางยัง ตลาดคโุรมง โอซากา้ เป็นตลาดทีม่ชี ือ่เสยีงและเกา่แกม่ากทีส่ดุแหง่หนึง่

ของ เมือ งโอซาก า้  จน

ได รั้บสมญานามว่าเ ป็น 

ค ร ั ว ข อ ง โ อ ซ า ก้ า 

(Osaka’s Kitchen) กัน

เลยทีเดียว มีบรรยากาศ

ภ า ย ใ น เ ป็ น ท า ง เ ดิ น 

Arcade เล็กๆ ทอดยาว

ประมาณ 600 เมตร 2 

ขา้งทางจะ เ ต็มไปด ว้ย

รา้นคา้ตา่งๆกวา่ 160 รา้นคา้ ขายทัง้ของสด และแบบพรอ้มทาน มขีองกนิเลน่และอาหารพืน้เมอืง

มากมายหลายชนดิใหไ้ดช้มิกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดนิทางสู่ เมอืงนารา เมอืงแหง่พระใหญแ่ละฝูงกวาง น าท่านชม สวนกวาง ที่เป็น

แหล่งท่องเทีย่วแลนดม์ารก์แห่งเมอืงนาราทีต่อ้งมาปักหมุดใหไ้ด ้สวนแหง่นีเ้ป็นหนึง่ในจุดชม

ซากุระที่นิยมของนักท่องเที่ยวทัง้คนญี่ปุ่ นเองและต่างชาต ิเนื่องจากมีพื้นที่กวา้งขวาง และ
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เดนิทางสะดวก โดยสามารถเดนิจากหอ้งโถงใหญข่อง วดัโทไดจ ิ(Todaiji Temple) มาทาง

ทศิตะวนัออกเฉียงใตเ้ล็กนอ้ยเท่านัน้ ภายในสวนกวางนารา ปลกูตน้ซากรุะไวป้ระมาณ 1,700 ตน้ 
ซึง่กระจายไปท่ัวทัง้สวน และกวางกวา่ 500 ตัว มาทีเ่ดยีวไดทั้ง้ชมซากรุะและใหอ้าหารเหลา่กวาง

นอ้ยไปพรอ้มๆกันเลย จากนัน้ไปตอ่ยัง วดัโทไดจ ิ(Todaiji)   มชีือ่เรยีกหลายๆชือ่ทีค่น ท่ัวไป

มักจะเรยีกขานกันทัง้ วดัหลวงพอ่โตแหง่เมอืงนารา หรอื ไดบตุส(ึDaibutsu of Nara) นับวา่

เป็นวดัทีม่ชี ือ่เสยีงความโดง่ดังนีร่ะดับประเทศญีปุ่่ น 
 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6)  

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่สวนอนุสรณ์บมัปาคุ คอื(Expo’70 Commemorative Park) 

สถานทีจั่ดงานมหกรรมโลก World Expo เมือ่ครัง้ประเทศญีปุ่่ นเป็นเจา้ภาพในปี ค.ศ. 1970 มี

(Tower of the Sun) ผลงานของศลิปินโอคาโมโตะ ทาโร ตัง้ตระหงา่นเป็นหอคอยพระอาทติย ์

สัญลักษณ์ของสวนมาจนถงึทุกวันนี้ เชน่ โซเมโยชโินะ และชิภายในสวนมซีากรุะ 9 สายพนัธุ ์

ดาเระซากรุะ รวมประมาณ 5,500 ตน้ จะเดนิไปทางไหนก็มแีตส่ชีมพูของซากรุะเต็มไปหมดจนตดิ

อันดับ 100 สถานทีช่มซากุระยอดนยิมของญีปุ่่ นเลย ดา้นในสวนกวา้งขวางมากเหมาะกับการพก

เบ็นโตะมาน่ังปิกนกิทา่มกลางดอกซากรุะมากๆ 

หมายเหตุ : การบานของดอกซากุระจะมากหรอืน้อยขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ ซึ่งอยู่

 นอกเหนอืการควบคมุของบรษิทัทวัร ์

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่ แหง่โอซากา้ เป็นศนูยบ์ันเทงิครบวงจรทีใ่หญท่ีส่ดุในประเทศญีปุ่่ น EXPO CITY 

และเป็นสว่นหนึง่ของสวนสาธารณะทีส่รา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึงานเวลิดเ์อ็กซโ์ปประเทศญีปุ่่ น ทีจั่ดขึน้

เมือ่ปี 1970 ตัง้อยูใ่นเมอืงซอุติะ จังหวัดโอซากา้ มเีนื้อทีทั่ง้หมดราวๆ 172,000 ตารางเมตร โดย

อยู่ดา้นหนา้สถานีรถไฟฟ้า Bampaku-kinen-koen ภายในพืน้ทีแ่ห่งนี้ถูกเตมิเต็มไปดว้ยสถานที่

เพือ่ความบันเทงิมากมาย 

 **อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั** 

ทีพ่กั  OSAKA HOTEL หรอื ระดบัเทยีบเทา่ 

วนัที ่5 ปราสาทโอซากา้ (ชมดา้นนอก) – รงิกเุอา้เล็ท - สนามบนิคนัไซ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

จากนั้น น าท่านเดนิทางสู่  ปราสาทโอซากา้ (Osaka Castle) บรเิวณ(ชมดา้นนอก) 

ปราสาทโอซากา้ มจีุดชมซากรุะมากมายไมว่า่จะตรง หรอื ป้อมปราสาทเท็นชุคาคุ ตรงสวนนชิิ

https://www.talonjapan.com/todaiji-temple/
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บรเิวณทัง้หมดนี้เรยีกรวมกันวา่ โนะมาร ุ ทีน่ี่ยังมคีวามพเิศษอกีอยา่งสวนปราสาทโอซากา้ 

คอืมตีน้ซากรุะทีท่างจังหวดัเลอืกใชเ้พือ่อา้งองิและประกาศวนัซากรุะบานอยา่งเป็นทางการดว้ย ถา้

มาแลว้ขอแนะน าใหไ้ปตรงสวนนชิโินะมารทุีม่ซีากรุะพันธุโ์ซเมโยชโินะใหช้มกวา่ 300 ตน้ 

    

 

 

 
 

 

 

  

จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อไปยัง แหล่งชอ้ปป้ิงใหญ่ใกลก้ับ สนามบนิคันไซ ให ้รงิกุเอา้ทเ์ล็ต 

ทา่นเพลดิเพลนิกับการเลอืกซือ้สนิคา้ ชือ่ดังหลากหลายและสนิคา้ดรีาคาพเิศษ อาท ิ“แบรนดเ์นม” 

เครือ่งส าอาง, เครือ่งประดับ, เสือ้ผา้, กระเป๋า, รองเทา้อปุกรณ์กฬีา, เครือ่งใชไ้ฟฟ้า และยังเป็น

แหลง่รวมสนิคา้แบรนดญ์ีปุ่่ นโกอนิเตอรม์ากมายกับคอลเลคชัน่เสือ้ผา้ลา่สดุ 

 อสิระอาหารเทีย่งตามอธัยาศยั 

สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ 

15.00 น. ออกเดนิทางกลับ กรงุเทพฯ โดยสายบนิ ไทยไลออ้นแอร ์เทีย่วบนิที ่SL305  

 บรกิารอาหารและน า้ดืม่บนเครือ่ง 

(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.15 ช ัว่โมง) 
 

19.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 
 

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

โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ส าค ั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากช าระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการท ัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืง ไปบาง 
รายการไ  ้ามค ามเหมา สม โ ยม  อ้งแจง้ หท้ราบล ่งหนา้ 

 

ทาง  เ้  นทางจ ไม ้่องรอ้ง    อนัเนือ่งมาจากไ ร้บัทราบเงือ่นไ กอ่นการเ  นทางแล ้  

บร  ทั   อสง นส ท   เร  ม่แล จบการ หบ้ร  การ ที ่สนามบ น น้ทาง าไป 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) 

ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทาง (Infant) ทา่นละ 10,000 บาท 
 

 
 

 

 

 

 

 นัเ  นทาง ราคา   ้ห  ่ ราคาท ัรไ์มร่ ม ั ๋ พกัเ ีย่  

29 ม.ีค. – 2 เม.ย. 63 26,999 19,999 9,900 

31 ม.ีค. – 4 เม.ย. 63 27,999 20,999 9,900 

2-6 เม.ย. 63  วนัจกัร ี 28,999 21,999 9,900 

5-9 เม.ย. 63  วนัจกัร ี 28,999 21,999 9,900 

9-13 เม.ย. 63 28,999 21,999 9,900 
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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. // ขากลบั 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 และการจดัทีน่ ัง่ของกรุป๊ เป็นไปโดยสาย

 การบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได้

หมายเหตุส าคญั !!! ในการอพัเกรดทีน่ ัง่ของ สายการบนิไลออ้น
แอรแ์บบต ัว๋กรุป๊ จะอพัเกรดไดก็้ตอ่เมือ่ไดท้ าการสง่ชือ่ออกต ัว๋แบบกรุป๊แลว้เทา่น ัน้ ไม่

สามารถจอง หรอื อพัเกรดทีน่ ัง่กอ่นการสง่ชือ่ออกต ัว๋ไดเ้ลย โดยทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถ

การนัตที ีน่ ัง่ใหล้กูคา้ได ้จนกวา่จะไดม้กีารสง่ชือ่ออกต ัว๋กรุป๊แลว้เทา่น ัน้ จงึจะสามารถเช็ค

ทีน่ ัง่ และท าการอพัเกรดหากทีน่ ัง่ดงักลา่วยงัวา่งอยู ่

โดยราคาในการอพัเกรด (กรณีทีน่ ัง่ยงัวา่งอยู)่ เป็นไปตามทีร่ะบขุา้งตน้ 

จากมา รการยกเ น้ ซี่าเ า้ปร เทศ ีปุ่่ น หก้บัคนไทย   ท้ ีป่ร สงคจ์ พ านกัร ย ส ัน้ นปร เทศ ีปุ่่ นไมเ่ก  น 15 
 นั ไม ่า่จ   ้ย  ัถุปร สงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่  เยีย่ม า   หรอื ุรก จ จ  อ้งยืน่เอกสาร น ัน้ อนการ ร จเ า้
เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบ ั  การเ า้ปร เทศ ีปุ่่ น*  งั อ่ไปนี ้

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

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

คณุสมบ ั  การเ า้ปร เทศ ีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเ า้ปร เทศ ีปุ่่ น  ้ยมา รการยกเ น้ ซีา่) 
1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน  
2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพ านักระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 
4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ

ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและ

ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  
 ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  
 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ 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  
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(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

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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