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รหสัโปรแกรม : 18154 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บนิตรงสู ่โอซากา้ โดยสายการบนิ THAI LION AIR 

บรกิารน า้หนกักระเป๋า 20 KG และบรกิารอาหารบนเครือ่งท ัง้ไป-กลบั 

ชมซากรุะบานสะพร ัง่ รอบปราสาทฮเิมจ ิ
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สมัผสับรรยากาศทะเลทราย ณ เนนิทรายทตโทร ิ

ชมซากรุะ ณ ทางเดนินกัปราชญ ์+ วดัน า้ใส เกยีวโต 

ชมซากรุะ ณ สวนอนสุรณบ์มัปาค ุ+ สวนซากรุะปราสาทโอซากา้ 

หมูบ่า้นคโินะซากอิอนเซ็น ออนเซ็นเกา่แกอ่ายกุวา่ 1,300 ปี 

อสิระฟรเีดยเ์ต็มวนั หรอืซือ้ทวัรเ์สรมิ ยนูเิวอรแ์ซล 

WIFI FREE ON BUS  น า้ดืม่บรกิารวนัละ 1 ขวด 
 

หากทา่นมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลับจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถาม

เทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองและขอความกรณุาใหท้า่นซือ้ตั๋วเครือ่งบนิประเภททีส่ามารถเลือ่นวันและ

เวลาเดนิทางได ้อันเนื่องมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่่าจะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของ

สายการบนิ การยบุเทีย่วบนิรวมกัน ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบว่าอยู่

เหนือการความคุมของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตุผลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตุผลดา้นความปลอดภัย ดังนัน้เหตุผล

เหลา่นี ้อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้ อนึง่ บรษัิท

ฯ จะคอนเฟิรม์กรุ๊ป ประมาณ 7-10 วันกอ่นเดนิทาง ขออภยัในความไมส่ะดวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 

สนามบนิดอนเมอืง DMK-KIX  SL304 (05.55-13.45) - 

สนามบนิคนัไซ – ชมซากรุะ ณ ปราสาทฮเิมจ ิ- ออิอนมอลล ์

ฮเิมจ ิ

   

CHISAN INN 

HIMEJI  

 หรอืเทยีบเทา่

2 
เนนิทรายทตโตร ิ(Tottori Sand Dunes) - หมูบ่า้นออนเซ็น 

KINOSAKI ONSEN - หมูบ่า้นประมงอเินะ 
   

SUNROUTE 

 FUKUCHIYAMA

หรอืเทยีบเทา่ 

3 

ชมซากุระ ณ ถนนทางเดนินกัปราชญ ์- พธิชีงชาแบบญีปุ่่ น 

- วดัคโิยะมซุิ (วดัน า้ใส) – ชมซากุระ สวนอนุสรณ์บมัปาค ุ– 

EXPO CITY 

   
OSAKA HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 อสิระชอ้ปป้ิง หรอื เลอืกทวัรเ์สรมิ ยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ    
OSAKA HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

5 
ชมซากุระ ปราสาทโอซากา้ (ชมดา้นนอก) – RINKU 

 OUTLET  - สนามบนิคันไซ KIX-DMK  SL305 (15.00-19.05)  
 บนเครือ่ง  

 

https://www.talonjapan.com/expo-70-commemorative-banpaku-memorial-park/
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วนัที ่1 สนามบนิดอนเมอืง - สนามบนิคนัไซ – ชมซากรุะ ณ ปราสาทฮเิมจ ิ- ออิอนมอลล ์

 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 ** 
 

น า้หนกักระเป๋า 20 กโิลกรมัตอ่ทา่น 

http://bit.ly/2NMk5YE
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จากนัน้น าท่านชม ปราสาทฮเิมจ ิ ถอืไดว้า่เป็นปราสาททีม่ี(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชม.) 

ชือ่เสยีงที่สุด สวยที่สดุ และมผีูเ้ขา้ชมมาก
ที่สุดในญี่ปุ่ น เพราะปราสาทแห่งนี้ยังมี
โครงสรา้งทีท่ าจากไมแ้ทแ้บบดัง้เดมิเหมอืน
ตอนอดีต แถมปราสาทยังรอดไฟสงคราม
หรือภัยพบิัตมิาหลายครั้งอย่างน่าอัศจรรย ์
นอกจากนี้ผังปราสาทยังแสดงถงึภูมปัิญญา
ชัน้ยอดของชาวญี่ปุ่ นในสมัยโบราณเป็น
อย่างดี ท าใหป้ราสาทแห่งนี้ไดรั้บการยก
ฐ าน ะ ให ้เ ป็ นม รดก โลก โดยอ งค์ก า ร 
UNESCO ชมปราสาทฮิเมจิในช่วงเวลาที่

สวยที่สุด น่ันก็คือ ช่วงที่ปราสาทแห่งนีม้ ี

ซากุระแสนสวยบานสะพร ัง่กนัแบบเต็ม

พืน้ที ่(ไมร่วมคา่เขา้ปราสาท) 

หมายเหตุ : การบานของดอกซากุระจะมากหรอืน้อยขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ ซึ่งอยู่

 นอกเหนอืการควบคมุของบรษิทัทวัร ์

จากนัน้น าทา่น ชอ้ปป้ิงยา่งอสิระ รา้นช็อปป้ิงก็อาจจะเหมอืนหา้งปกตท่ัิวไป มโีซนออิอนมอลล ์
รา้นอาหาร รา้น 100 เยน นอกจากนัน้แลว้ก็เป็นโซนช็อปป้ิง มรีา้นหลากหลายใหเ้ลอืก มขีองตัง้แต่
เครือ่งส าอาง ของกนิ ของฝาก ไปถงึเครือ่งใชไ้ฟฟ้าเลย 
 

  อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  CHISAN INN HIMEJI  หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัที ่2   เนนิทรายทตโตร ิ– หมูบ่า้นออนเซ็น คโินะซาก ิ- หมูบ่า้นประมงอเินะ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 

จากนัน้น าท่านเดนิทางยัง เนนิทรายทตโทร ิ(Tottori Sand Dunes) (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1.45 ชม.) ตัง้อยูห่า่งจากใจกลางเมอืงทตโตร ิ(Tottori) ประมาณ 16 กโิลเมตร แถบๆ

เลยีบชายฝ่ังทะเลญีปุ่่ น (Sea of Japan) อยูใ่นเขตของอทุยานแหง่ชาตซิานนิไคกัน นับวา่เป็น
อกีหนึง่แลนดม์ารก์ของเมอืงทตโตร ิดว้ยความทีเ่ป็นเนนิทรายทีม่ขีนาดใหญ ่มคีวามสงู 50 เมตร 
และมคีวามกวา้งถงึ 2 กโิลเมตร ทีส่ าคัญชือ่เสยีงของทีน่ี่นัน้โดง่ดังระดับประเทศเลย ทีเ่นนิทราย

แห่งนี้ยังมกีจิกรรมทีจ่ะท าใหคุ้ณเพลนิแบบขัน้สดุน่ันก็คอื “การขีอู่ฐ หรอื น ัง่เกวยีนทีล่ากดว้ย

มา้” เพือ่ทีจ่ะสามารถชมรอบๆแบบฟินๆ (ราคาทวัรไ์มร่วมคา่ขีอ่ฐู ราคาทา่นละ 1300 เยน) 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2)  
 

 น าท่านเดนิทางสู ่“คโินะซาก ิออนเซ็น” (Kinosaki Onsen) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

1.20 ชม.) คอื หมูบ่า้นออนเซ็นทีม่ชี ือ่เสยีงตัง้แตส่มัยเอโดะ ตัง้อยูใ่นเมอืงโตโยโอกะ (Toyooka) 

ซึง่ยังคงเก็บรักษาบรรยากาศของบา้นเรอืนแบบโบราณไวไ้ดเ้ป็นอย่างด ีออนเซ็นของทีน่ ีพ่เิศษ

กว่าออนเซ็นอืน่ๆ ของญีปุ่่ นตรงทีม่ ีออนเซ็นสาธารณะนอกตวัโรงแรมท ัง้หมด 7 บ่อ 

ทัง้หมดเป็นออนเซ็นจากธรรมชาต ิน ้าใสน่าแช ่ไมขุ่น่ลืน่เหมอืนบางที ่เมือ่เขา้พักทีโ่รงแรมจะไดรั้บ
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บัตรทีร่ะบ ุQR Code สามารถเขา้ใชบ้รกิารออนเซ็นทัง้ 7 แหง่ไดฟ้ร ี อกีทัง้บรรยากาศของออนเซ็น
ทัง้ 7 แหง่นัน้ ไมเ่หมอืนกันเลยอกีตา่งหาก 

หมายเหตุ : การบานของดอกซากุระจะมากหรอืน้อยขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ ซึ่งอยู่

 นอกเหนอืการควบคมุของบรษิทัทวัร ์

       

  

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่านชม หมูบ่า้นชาวประมง อเินะ Ine-Cho (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 

เป็นหมู่บา้นชาวประมงอนุรักษ์ที่หลงเหลอือยู่เพียงไม่กีแ่ห่งของประเทศญีปุ่่ น อยู่ทางตอนชม.) 

เหนือของเมืองเกียวโต แต่ที่นี่นั้นมีจุดเด่นเฉพาะตัวแตกต่างจากที่อื่นๆ คือจะมีการท าบา้นยื่น

ออกไปในน ้าแลว้มชีอ่งจอดเรอือยูภ่ายในบา้น ตัง้อยูร่มิอา่วอเินะ (Ine Bay) ซึง่จะสรา้งอยูต่ดิกัน

เรยีงตลอดแนวยาวของชายฝ่ังเกดิเป็นทัศนียภาพทีส่วยงามแปลกตาไม่เหมอืนกับทีใ่ดๆในญีปุ่่ น 

โดยบา้นแบบนี้เรยีกวา่ ฟนูะยะ (Funaya) หมูบ่า้นอเินะในปัจจุบันเป็นแหลง่ท่องเทีย่วส าหรับเชิง่

วัฒนธรรมทีใ่หนั้กท่องเทีย่วไดส้ าผัสกับวถิชีวีติของชาวประมงแบบโบราณ ตัง้แตก่ารตกปลา การ

ปลกูขา้ว และอืน่ๆ รวมทัง้ยังขึน้ชือ่ดา้นอาหารทะเลสดใหมด่ว้ย 

       

          

 

 

 

 

 

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (3)  

ทีพ่กั  SUNROUTE FUKUCHIYAMA หรอื ระดบัเทยีบเทา่  
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วนัที ่3 ชมซากรุะ ณ ถนนทางเดนินกัปราชญ ์- พธิชีงชาแบบญีปุ่่ น - วดัคโิยะมซุิ (วดัน า้

ใส) – ชมซากรุะ สวนอนุสรณ์บมัปาคุ – EXPO CITY 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านเดนิทางต่อยัง ถนนสายนกัปราชญ ์(Philosopher’s Path) (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 1.45 ชม.) ภมูภิาคคันไซ ทางเดนิเทา้จุดชมซากรุะสดุสวยในเมอืงเกยีวโต 

เล็กๆ เลยีบคลองบวิาโกะใสสะอาดทีม่จีดุเริม่ตน้จากบรเิวณหนา้วดักนิคะคจุ ิไปจนสดุทางทีว่ัดนัน

เซ็นจ ิไดรั้บยกย่องวา่เป็นจุดชมซากุระทีส่วยทีส่ดุแห่งหนึง่ของเมอืงเกยีวโต ทีม่าของชือ่ “ถนน

นี้ไดม้าจาก ในอดตีนักปราชญท์ีม่ชี ือ่เสยีงในช่วงศตวรรษที ่20 ชือ่ Nishida สายนกัปราชญ”์ 

Kitaro มักจะมาเดนิสงบจติใจทีน่ี่ 

หมายเหตุ : การบานของดอกซากุระจะมากหรอืน้อยขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ ซึ่งอยู่

 นอกเหนอืการควบคมุของบรษิทัทวัร ์

จากนัน้น าท่านสัมผัสประสบการณ์ ใหท้่านไดท้ดลองชงชาดว้ยตัวท่านพธิชีงชาแบบญีปุ่่ น 

เอง และอสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ราคาถกูตามอัธยาศัย บรเิวณดา้นหลังของรา้น 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) เมนชูาบ ูเกยีวโต 

จาก นั้นน าท่ านชม  วดัคิโยะ

มิซุ  ห รื อ ที่(Kiyomizu-dera) 

เราๆ รูจั้กกันในชือ่ วดัน า้ใส นับเป็น 

วัดทีไ่ม่ไดม้ชีือ่เสยีงโด่งดัง เป็นจุด

ชมววิทีส่วยงาม มองเห็นเมอืงเกยีว

โตในฤดตูา่งๆ และเป็นจุดชมซากรุะ

 ทีข่ ึน้ชือ่ของเกยีวโตอกีดว้ย

หมายเหตุ : การบานของดอก

ซากรุะจะมากหรอืนอ้ยขึน้อยูก่บั

สภาพอากาศ ซึง่อยู่นอกเหนอื

 การควบคมุของบรษิทัทวัร ์

 
 

https://www.dplusguide.com/2014/ginkakuji-temple
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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 าท่านเดนิทางสู ่EXPO CITY แห่งโอซากา้ เป็นศนูยบ์ันเทงิครบวงจรทีใ่หญท่ีส่ดุในประเทศ 

ญีปุ่่ น และเป็นสว่นหนึง่ของสวนสาธารณะทีส่รา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึงานเวลิดเ์อ็กซโ์ปประเทศญีปุ่่ น ที่

จัดขึน้เมือ่ปี 1970 ตัง้อยูใ่นเมอืงซอุติะ จังหวัดโอซากา้ มเีนื้อทีทั่ง้หมดราวๆ 172,000 ตารางเมตร 

โดยอยู่ดา้นหนา้สถานีรถไฟฟ้า Bampaku-kinen-koen ภายในพื้นที่แห่งนี้ถูกเตมิเต็มไปดว้ย

สถานทีเ่พือ่ความบันเทงิมากมาย ภายใตค้อนเซ็ปต ์fusing the enjoyment of playing, learning, 

and discovering 

อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั ณ EXPO CITY 

ทีพ่กั  OSAKA HOTEL หรอื ระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัที ่4 อสิระชอ้ปป้ิง หรอื เลอืกทวัรเ์สรมิยนูเิวอรแ์ซลสตูดโิอ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

หลังอาหารใหท้่านอสิระท่องเทีย่วตามสถานที่ต่างๆ ภายในเมอืงโอซากา้ โดยมไีกดใ์หค้ าแนะน า

การเดนิทาง  (ไมม่รีถบสับรกิาร)

 แนะน าสถานทีท่อ่งเทีย่วเมอืงโอซากา้และเมอืงรอบๆ 

 วดัชเิทนโนจ ิ(Shitennoji) หนึง่ในวัดทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของญีปุ่่ น เชือ่กันวา่เป็นวัดพุทธแหง่

แรกขอประเทศญีปุ่่ น 

 พพิธิภณัฑส์ตัวท์ะเลโอซากา้ (Osaka Aquarium) หรอืทีเ่รยีกวา่ Kaiyukan ตัง้อยูท่ี ่

Tempozan Harbor Village บรเิวณอา่วโอซากา้ พพิธิภัณฑส์ัตวน์ ้าทีด่ทีีส่ดุของญีปุ่่ น มี

สตัวน์ ้าหลากหลายชนดิทีอ่าศัยอยูใ่นมหาสมทุรแปซฟิิก 

 ศาลเจา้เฮอนั (Heian Shrine) เป็นศาลเจา้ทีม่คีวามงดงามและสถาปัตยกรรมทีโ่ดดเดน่

จากศาลเจา้อืน่ๆของญีปุ่่ น ถงึแมศ้าลเจา้เฮอันจะไมไ่ดม้ปีระวัตคิวามเป็นมายาวนานหลาย

รอ้ยปีเหมอืนศาลเจา้อืน่ๆของเกยีวโต  
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  แนะน าแหลง่ชอ้ปป้ิง 

 โดทงโบร ิหรอืดงโทโบร ิ(Dotonbori) หนึง่ในสถานบันเทงิยามค ่าคนืทีโ่ด่งดังของโอ

ซากา้ เป็นแหลง่รวมรา้นอาหารมากมายทีเ่ปิดใหบ้รกิาร 24 ชัว่โมง 

 อะเมะรคิามรูะ Amerikamura เป็นแหลง่แฮงคเ์อา้ของวัยรุ่นโอซากา้ คลา้ยกับยา่นฮารา

จกูขุองโตเกยีว ยา่นนีก็้จะไดพ้บกับแฟชัน่การแตง่ตัวของวยัรุน่ และวฒันธรรมของชาวญีปุ่่ น 

มบีรรยากาศครกึครืน้ ระหวา่งทางมรีา้นกาแฟ เสือ้ผา้ และรา้นขายของต่างๆมากมาย เป็น

อกียา่นหนึง่ทีน่่ามาเดนิเลน่ 

   หรอื เลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิ 

(ไมร่วมในคา่ทวัรผ์ูใ้หญท่า่นละ 2800 บาท // เด็ก 2-11 ราคา 2400 บาท )  

 ยูนเิวอรซ์ลั สตูดโิอส ์เจแปน (Universal Studios Japan, USJ) เปิดเมือ่เดอืน

มนีาคม ปี 2001 เป็นสวนสนุกแหง่แรกของยูนเิวอรแ์ซล สตูดโิอ ทีเ่ปิดในเอเชยี ภายในมี

ท ัง้หมด 8 โซน: Hollywood, New York, San Francisco, Jurassic Park, 

Lagoon, Waterworld, Amity Village และ Universal Wonderland ผูเ้ขา้ชม

สามารถเพลดิเพลนิไปกับเครือ่งเลน่ตา่งๆ ตัง้แตเ่ครือ่งเลน่ส าหรับเด็กๆไปจนถงึรถไฟเหาะ

ทีห่วาดเสยีวสดุๆ นอกจากนี้ยังมหีนัง 3 มติ ิอยา่งเชน่ Spiderman, Back to the Future, 

Terminator 2, Jurassic Park และเรือ่งใหมล่า่สดุอยา่ง Harry Potter ภายนอกสวนสนุก

นัน้ จะม ีUniversal City walk Osaka ซึง่เป็นหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ ทีม่โีรงแรม 

รา้นคา้ รา้นอาคารจ านวนมาก รวมทัง้รา้นทีข่ายสนิคา้ของยนูเิวอรแ์ซล สตูดโิอ และของที่

ระลกึของเมอืงโอซากา้ และใกล ้ๆ กันก็ยังมพีพิธิภัณฑท์าโกะยาก ิมรีา้นทาโกะยากชิือ่ดัง

ของโอซากา้มาเปิดใหไ้ดล้ ิม้ลองรสชาตดิัง้เดมิ ของกนิขึน้ชือ่ของโอซากา้ ที่ไดรั้บการ

โหวตจากชาวเมอืงวา่เป็นสดุยอดรา้นทาโกะยาก ิรวมกันมาเปิดอยูท่ีแ่ลว้ 

 **อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัและค า่ตามอธัยาศยั** 

ทีพ่กั  OSAKA HOTEL หรอื ระดบัเทยีบเทา่ 

วนัที ่5 ชมซากรุะ ปราสาทโอซากา้ (ชมดา้นนอก) – RINKU OUTLET - สนามบนิคนัไซ 

 เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7)

จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู ่ปราสาทโอซากา้ (Osaka Castle) บรเิวณ(ชมดา้นนอก) 

ปราสาทโอซากา้ มจีดุชมซากรุะมากมาย ไมว่า่จะตรง หรอื ป้อมปราสาทเท็นชุคาคุ ตรงสวนนชิิ

บรเิวณทัง้หมดนีเ้รยีกรวมกันวา่ โนะมาร ุ สวนปราสาทโอซากา้ ทีน่ี่ยังมี(Osaka Castle Park) 

ความพเิศษอกีอยา่งคอืมตีน้ซากรุะทีท่างจังหวดัเลอืกใชเ้พือ่อา้งองิและประกาศวนัซากรุะบานอยา่ง

เป็นทางการดว้ย ถา้มาแลว้ขอแนะน าใหไ้ปตรง ทีม่ซีากรุะพันธุโ์ซเมโยชโินะให ้สวนนชิโินะมาร ุ
ชมกวา่ 300 ตน้ 

 
  

หมายเหตุ : การบานของดอกซากุระจะมากหรอืน้อยขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ ซึ่งอยู่

 นอกเหนอืการควบคมุของบรษิทัทวัร ์

https://www.talonjapan.com/expo-70-commemorative-banpaku-memorial-park/
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 อสิระอาหารเทีย่งตามอธัยาศยั 

จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อไปยัง แหล่งชอ้ปป้ิงใหญ่ใกลก้ับ สนามบนิคันไซ ให ้รงิกุเอา้ทเ์ล็ต 

ทา่นเพลดิเพลนิกับการเลอืกซือ้สนิคา้ “แบรนดเ์นม” ชือ่ดังหลากหลายและสนิคา้ดรีาคาพเิศษ อาท ิ

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

แหลง่รวมสนิคา้แบรนดญ์ีปุ่่ นโกอนิเตอรม์ากมายกับคอลเลคชัน่เสือ้ผา้ลา่สดุ 

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 ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไม ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บร ิทั  ขอสงวนสทิธิ เร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้ห  ่ ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋ พกัเดีย่ว 

19-23 ม.ีค. 63 25,999 18,999 9,900 

22-26 ม.ีค. 63 25,999 18,999 9,900 

24-28 ม.ีค. 63 26,999 19,999 9,900 

26-30 ม.ีค. 63 26,999 19,999 9,900 

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 ี 27,999 20,999 9,900 

5-9 เม.ย. 63  วนัจกัร ี 27,999 20,999 9,900 

9-13 เม.ย. 63 27,999 20,999 9,900 

12-16 เม.ย. 63 

วนัสงกรานต ์
32,999 22,999 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 ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆ ก าหนดหรอืสัมภาระใหญเ่กนิ
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

ทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ ี ้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 

จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศ ีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศ ีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 
วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่ม าต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้
เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศ ีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

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)้ 
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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 

 

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  
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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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