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บนิตรงสู ่โอซากา้ โดยสายการบนิ THAI LION AIR 
บรกิารนําหนกักระเป๋า 20 KG และบรกิารอาหารบนเครอืงทงัไป-กลบั 

ชมซากรุะบานสะพรงั รอบปราสาทฮเิมจ ิ
ชมซากรุะ ณ สวนรอ่งรอยปราสาทชคิาโนะ เมอืงทตโทร ิ

สมัผสับรรยากาศทะเลทราย ณ เนนิทรายทตโทร ิ
ชมซากุระ ณ สวนยาวาระก ิเมอืงคาเมโอกะ 

ชมซากรุะ ณ สวนอนุสรณ์บมัปาค ุ+ สวนซากรุะปราสาทโอซากา้ 
ชมซากรุะ พรอ้มใหอ้าหารนอ้งกวาง ณ สวนกวางเมอืงนารา 

WIFI FREE ON BUS  นําดมืบรกิารวนัละ 1 ขวด 
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หากทา่นมคีวามจําเป็นจะตอ้งซอืตวัเครอืงบนิภายในประเทศ เพอืบนิไปและกลับจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเทยีวบนิ

เพอืยนืยันกับทางเจา้หนา้ทกีอ่นทําการจองและขอความกรุณาใหท้่านซอืตัวเครืองบนิประเภททสีามารถเลอืนวันและเวลา

เดนิทางได ้อันเนอืงมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไม่ว่าจะเป็นการยกเลกิเทยีวบนิ การล่าชา้ของสาย

การบนิ การยุบเทยีวบนิรวมกัน ตารางการเดนิทางมกีารเปลยีนแปลง ซงึสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนือ

การความคมุของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตผุลเชงิพาณชิย ์หรอืเป็นเหตุผลดา้นความปลอดภัย ดังนันเหตผุลเหลา่นี อยู่

เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสทิธทิีจะไม่รับผดิชอบและไม่คืนค่าใชจ้่ายใดๆ ทังสนิ อนึง บรษัิทฯ จะ

คอนเฟิรม์กรุ๊ป ประมาณ 7-10 วันกอ่นเดนิทาง ขออภัยในความไม่สะดวก 
 

วนัท ี1 สนามบนิดอนเมอืง - สนามบนิคนัไซ –  ชมซากุระ สวนอนุสรณ์บมัปาคุ – EXPO 

CITY 

03.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคาร 1 ชนั 3  อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบนิดอน
เมอืง เคานเ์ตอรส์ายการบนิ ไทยไลออ้นแอร ์(SL) พบเจา้หนา้ทีของบริษัทฯ คอยใหก้าร
ตอ้นรับและอํานวยความสะดวกตลอดขันตอนการเช็คอนิ และหัวหนา้ทัวรใ์หค้ําแนะนําเพือเตรยีม
ความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

05.55 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ เมอืงโอซากา้ ประเทศญปีุ่ น โดยสายการบนิ ไทยไลออ้นแอร ์
เทยีวบนิท ีSL304 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ การจดัทนีงัของกรุป๊ ไมส่ามารถรเีควสหรอืเลอืกทนีงัได ้

และทางสายการบนิเป็นผูกํ้าหนด ซงึทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้*** 
 

13.45 น.   เดนิทางถงึ สนามบนิคนัไซ เมอืงโอซากา้ ประเทศญปีุ่ น (เวลาทญีปุ่ีนเร็วกวา่ประเทศไทย 2 
ชวัโมง) หลงัจากผา่นขนัตอนศุลกากร กรณุาปรบันาฬกิาของทา่นเพอืความสะดวกในการ
นดัหมายเวลา 

 

** สําคญัมาก !! ประเทศญปีุ่ นไมอ่นุญาตใหน้ําอาหารสด จําพวก เนอืสตัว ์
พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั ** 

 

 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทยีง คํา โรงแรมทพีกั 

1 
สนามบนิดอนเมอืง DMK-KIX  SL304 (05.55-13.45) - 
สนามบนิคนัไซ –  ชมซากุระ สวนอนุสรณ์บมัปาคุ – EXPO 
CITY 

 บน 
เครอืง  

OSAKA HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

2 
ปราสาทฮเิมจ ิ(ชมซากุระดา้นนอก) – ชมซากุระ ณ สวน
รอ่งรอยปราสาทชคิาโนะ - เนนิทรายทตโตร ิ- ฟุกชุยิามา่ 

   
SUNROUTE 

FUKUCHIYAMA  
หรอืเทยีบเท่า 

3 
ชมซากุระ ณ สวน YAWARAGI NO MICHI - ศาลเจา้เฮ
อนั - พธิชีงชาแบบญปีุ่ น - ชมซากุระ ณ สวนกวางนารา - 
โอซากา้ - ชอ้ปปิงชนิไซบาช ิ

   
OSAKA HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 
ชมซากุระ ณ ปราสาทโอซากา้ (ชมดา้นนอก) –  รงิกุ เอา้

เล็ต - สนามบนิคนัไซ KIX-DMK  SL305 (15.00-19.05)  
 บน 

เครอืง  
 

นําหนกักระเป๋า 20 กโิลกรมัตอ่ทา่น 
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จากนันนําท่านเดนิทางสู่ สวนอนุสรณ์บมัปาคุ (Expo’70 Commemorative Park) คอื
สถานทีจัดงานมหกรรมโลก World Expo เมือครังประเทศญีปุ่ นเป็นเจา้ภาพในปี ค.ศ. 1970 มี
หอคอยพระอาทติย ์(Tower of the Sun) ผลงานของศลิปินโอคาโมโตะ ทาโร ตังตระหง่านเป็น
สัญลักษณ์ของสวนมาจนถงึทุกวันนี ภายในสวนมซีากุระ 9 สายพนัธุ ์เชน่ โซเมโยชโินะ และชิ
ดาเระซากรุะ รวมประมาณ 5,500 ตน้ จะเดนิไปทางไหนก็มแีตส่ชีมพูของซากุระเต็มไปหมดจนตดิ
อันดับ 100 สถานทชีมซากุระยอดนิยมของญปีุ่ นเลย ดา้นในสวนกวา้งขวางมากเหมาะกับการพก
เบ็นโตะมานังปิกนกิทา่มกลางดอกซากรุะมากๆ 
หมายเหตุ : การบานของดอกซากุระจะมากหรือน้อยขนึอยู่กบัสภาพอากาศ ซึงอยู่

นอกเหนอืการควบคมุของบรษิทัทวัร ์

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

นําท่านเดนิทางสู ่EXPO CITY แหง่โอซากา้ เป็นศูนยบ์ันเทงิครบวงจรทใีหญ่ทสีดุในประเทศ

ญปีุ่ น และเป็นสว่นหนงึของสวนสาธารณะทสีรา้งขนึเพอืระลกึถงึงานเวลิดเ์อ็กซโ์ปประเทศญปีุ่ น ที
จัดขนึเมอืปี 1970 ตังอยู่ในเมอืงซอุติะ จังหวัดโอซากา้ มเีนือททีังหมดราวๆ 172,000 ตารางเมตร 
โดยอยู่ดา้นหนา้สถานีรถไฟฟ้า Bampaku-kinen-koen ภายในพืนทีแห่งนีถูกเติมเต็มไปดว้ย
สถานทเีพอืความบันเทงิมากมาย ภายใตค้อนเซ็ปต ์fusing the enjoyment of playing, learning, 
and discovering 

อสิระอาหารคําตามอธัยาศยั ณ EXPO CITY 

ทพีกั  OSAKA HOTEL หรอื ระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัท ี2   โอซากา้ – ปราสาทฮเิมจ ิ(ชมดา้นนอก) – สวนร่องรอยปราสาทชคิาโนะ - เนนิ

ทรายทตโตร ิ(Tottori Sand Dunes) - ฟกุชุยิามะ 
เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 

 จากนันนําท่านสู ่ปราสาทฮเิมจ ิ(ชมดา้นนอก) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.20 ชม.) ถอื

ไดว้่าเป็นปราสาททมีชีอืเสยีงทสีุด สวยทสีุด และมผีูเ้ขา้ชมมากทสีุดในญปีุ่ น เพราะปราสาท

แห่งนียังมโีครงสรา้งททํีาจากไมแ้ทแ้บบดังเดมิเหมอืนตอนอดตี แถมปราสาทยังรอดไฟสงคราม
หรอืภัยพบิัตมิาหลายครังอย่างน่าอัศจรรย ์นอกจากนีผังปราสาทยังแสดงถงึภูมปัิญญาชนัยอดของ
ชาวญปีุ่ นในสมัยโบราณเป็นอย่างด ีทําใหป้ราสาทแห่งนีไดร้ับการยกฐานะใหเ้ป็นมรดกโลกโดย
องคก์าร UNESCO ชมปราสาทฮเิมจใินช่วงเวลาทสีวยทสีุด นนัก็คอื ช่วงทปีราสาทแหง่นมี ี

ซากรุะแสนสวยบานสะพรงักนัแบบเต็มพนืท ี
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หมายเหตุ : การบานของดอกซากุระจะมากหรือน้อยขนึอยู่กบัสภาพอากาศ ซึงอยู่

นอกเหนอืการควบคมุของบรษิทัทวัร ์

เทยีง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2)  

 จากนันนําท่านเดนิทางยัง สวนรอ่งรอยปราสาทชคิาโนะ (Shikano Castle Park) (ใช้

เวลาเดนิทางประมาณ 2 ชม.) อยู่ทางตอนใตใ้นเมอืงทตโทรนัินสรา้งขนึในยคุสมัยเซ็นโกข ุเคย

เป็นปราสาททีอยู่อาศัยของคาเมอิ โคเรโนริ (Kamei Korenori) ในปัจจุบันแถวๆ เลียบคูรอบ
ปราสาทยังคงเหลอืเคา้บรรยากาศในสมัยนันอยู ่เลยีบคูนํามตีน้ซากุระปลูกเอาไวก้วา่ 500 ตน้ 

ในช่วงทีดอกไมผ้ลบิาน เราจะไดเ้ห็นเงาของดอกไมส้ะทอ้นเหนือผวินําสวยงามตระการตามาก
ทเีดยีว ชว่งเวลาการบานของซากรุะ จะอยูช่ว่งประมาณตน้เดอืนเมษายน ถงึกลางเดอืนเมษายน 
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หมายเหตุ : การบานของดอกซากุระจะมากหรือน้อยขนึอยู่กบัสภาพอากาศ ซึงอยู่

นอกเหนอืการควบคมุของบรษิทัทวัร ์

จากนันนําท่านเดนิทางยัง เนนิทรายทตโทร ิ(Tottori Sand Dunes) (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 30 นาที) ตังอยู่ห่างจากใจกลางเมืองทตโตร ิ(Tottori) ประมาณ 16 กโิลเมตร แถบๆ
เลยีบชายฝังทะเลญปีุ่ น (Sea of Japan) อยูใ่นเขตของอทุยานแหง่ชาตซิานนิไคกนั นับว่าเป็นอกี
หนงึแลนดม์ารก์ของเมอืงทตโตร ิดว้ยความทเีป็นเนนิทรายทมีขีนาดใหญ ่มคีวามสงู 50 เมตร และ
มคีวามกวา้งถงึ 2 กโิลเมตร ทสีําคัญชอืเสยีงของทนีีนันโดง่ดังระดับประเทศเลย ทเีนนิทรายแห่งนี
ยังมีกจิกรรมทีจะทําใหคุ้ณเพลนิแบบขันสุดนันก็คือ “การขอีูฐ หรอื นงัเกวยีนทลีากดว้ยมา้” 
เพอืทจีะสามารถชมรอบๆแบบฟินๆ (ราคาทวัรไ์มร่วมคา่ขอีฐู ราคาทา่นละ 1300 เยน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนันนําทา่นเดนิเขา้สู ่เมอืงฟุกชุยิามะ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชม.) เพอืเขา้โรงแรม 

อสิระรบัประทานอาหารคําตามอธัยาศยั บรเิวณจถดพกัรถ กอ่นเขา้โรงแรม 

ทพีกั  SUNROUTE FUKUCHIYAMA หรอื ระดบัเทยีบเทา่  

วนัท ี3 ชมซากรุะ ณ สวน YAWARAGI NO MICHI - ศาลเจา้เฮอนั - พธิชีงชาแบบญปีุ่ น 

- นารา - ชนิไซบาช ิ
เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

จากนันนําท่านสู ่แหล่งชมซากรุะขนึชอือันดับ 1 ในคาเมโอกะ Kameoka Yawaragi-no-
michi Sakura Park (ยาวาราก ิโนะ มจิ)ิ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.15 ชม.) ทนีีมี
การปลูกตน้ซากรุะเอาไวก้ว่า 1,500 ตน้ รวม 30 สายพันธุ ์โดยมผีูค้นและนักท่องเทยีวเดนิทางมา
ชมความงดงามของซากุระกันมากมายเป็นประจําทุกปี สวนซากุระทตีังอยู่ตดิกับแห่งนีก็มซีากุระ 
ประมาณ 280ตน้ รวม 30 สายพันธุ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : การบานของดอกซากุระจะมากหรอืนอ้ยขนึอยูก่บัสภาพอากาศ ซงึอยูน่อกเหนอืการ

ควบคมุของบรษิทัทวัร ์
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จากนันนําท่านเดนิทางยัง ศาลเจา้เฮอนั (Heian Shrine) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 
นาท)ี เป็นศาลเจา้ทถีกูสรา้งขนึเนืองในโอกาสครบรอบปี 1100 ของเมอืงเกยีวโตเมอืรอ้ยกว่าปีกอ่น 
โดยเฉพาะจุดไฮไลทอ์ยา่งประตูโทรอิยิกัษส์แีดงทตีังอยู่ดา้นหนา้ของวัดทสีามารถเห็นแต่ไกล 
ศาลเจา้แห่งนีนันถูกสรา้งขนึเพอืใหร้ะลกึถงึจักรพรรดคิามมุ (Emperor Kammu) และจักรพรรดโิค
เมอ ิ(Emperor Komei) ผูท้มีีความสําคัญต่อเมืองเกยีวโตอย่างมาก เนืองจากเป็นจักรพรรดอิงค์
แรกและองคส์ดุทา้ยของเกยีว บรเิวณสวนทรีายรอบวัดนันก็แลดรูม่รนื เต็มไปดว้ยตน้ไมห้ลากหลาย
สายพันธุเ์นน้การตกแต่งสไตลญ์ปีุ่ นดังเดมิ ทเีด็ดสุดก็เป็นช่วงฤดูใบไมผ้ลทินัีบเป็นอกีหนงึจุดชม
ซากรุะทโีดง่ดังของเกยีวโตเลย 

 

 

 
 

 

 

 

 

หมายเหตุ : การบานของดอกซากุระจะมากหรอืนอ้ยขนึอยูก่บัสภาพอากาศ ซงึอยูน่อกเหนอืการ

ควบคมุของบรษิทัทวัร ์

จากนันนําท่านสัมผัสประสบการณ์ พธิชีงชาแบบญปีุ่ น ใหท้่านไดท้ดลองชงชาดว้ยตัวท่านเอง
และอสิระใหท้า่นเลอืกซอืสนิคา้ราคาถูกตามอัธยาศัย  

เทยีง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) เมนู ชาบเูกยีวโต 

จากนันนําท่านเดนิทางสู่ เมอืงนารา สวนกวาง (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชม.) ทนีีเป็น

แหล่งท่องเทยีวแลนดม์ารก์แห่งเมอืงนาราทตีอ้งมาปักหมุดใหไ้ด ้สวนแห่งนีเป็นหนงึในจุดชม

ซากุระทนียิมของนักท่องเทียวทังคนญีปุ่ นเองและต่างชาต ิเนืองจากมีพืนทีกวา้งขวาง และ

เดนิทางสะดวก ภายในสวนกวางนารา ปลูกตน้ซากุระไวป้ระมาณ 1,700 ตน้ กระจายไปทัวทัง

สวน และกวางกวา่ 500 ตวั มาทเีดยีวไดท้งัชมซากรุะและใหอ้าหารเหลา่กวางนอ้ยไปพรอ้มๆ กนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : การบานของดอกซากุระจะมากหรือน้อยขนึอยู่กบัสภาพอากาศ ซึงอยู่

นอกเหนอืการควบคมุของบรษิทัทวัร ์

จากนันนําท่านเดินทางกลับเข า้สู่  เมืองโอซาก้า  อิสระชอ้ปปิงย่าน ชินไซบาชิ 

(Shinsaibashi) บรเิวณแหล่งชอ้ปปิงแห่งนีมคีวามยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้

ปลกี รา้นแฟรนไชส ์รา้นเครอืงสําอาง รา้นรองเทา้ กระเป๋านาฬกิา รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม 
รา้นเสอืผา้สตรทีแบรนดท์งัญปีุ่ นและตา่งประเทศ เชน่ Zara H&M Beans ABC Mart  
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อสิระรบัประทานอาหารคําตามอธัยาศยั 

ทพีกั  OSAKA HOTEL หรอื ระดบัเทยีบเทา่  

วนัท ี4 ปราสาทโอซากา้ (ชมดา้นนอก) – รงิกเุอา้เล็ท - สนามบนิคนัไซ 
เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

 จากนัน นําท่านเดินทางสู่ ปราสาทโอซากา้ (Osaka Castle) (ชมดา้นนอก) บริเวณ

ปราสาทโอซากา้ มจีุดชมซากรุะมากมายไม่ว่าจะตรง ป้อมปราสาทเท็นชุคาคุ หรอื ตรงสวนนชิิ

โนะมารุ บรเิวณทังหมดนีเรยีกรวมกันว่า สวนปราสาทโอซากา้ ทนีียังมคีวามพเิศษอกีอย่าง

คอืมตีน้ซากรุะททีางจังหวัดเลอืกใชเ้พอือา้งองิและประกาศวันซากรุะบานอย่างเป็นทางการดว้ย ถา้
มาแลว้ขอแนะนําใหไ้ปตรงสวนนชิโินะมารทุมีซีากรุะพันธุโ์ซเมโยชโินะใหช้มกวา่ 300 ตน้ 

    

 

 

 
 

 
 

  

หมายเหตุ : การบานของดอกซากุระจะมากหรือน้อยขนึอยู่กบัสภาพอากาศ ซึงอยู่

นอกเหนอืการควบคมุของบรษิทัทวัร ์

จากนันนําท่านเดนิทางต่อไปยัง รงิกุเอา้ทเ์ล็ต แหล่งชอ้ปปิงใหญ่ใกลก้ับ สนามบนิคันไซ ให ้

ทา่นเพลดิเพลนิกบัการเลอืกซอืสนิคา้ “แบรนดเ์นม” ชอืดังหลากหลายและสนิคา้ดรีาคาพเิศษ อาท ิ

เครอืงสําอาง, เครอืงประดับ, เสอืผา้, กระเป๋า, รองเทา้อุปกรณ์กฬีา, เครอืงใชไ้ฟฟ้า และยังเป็น
แหลง่รวมสนิคา้แบรนดญ์ปีุ่ นโกอนิเตอรม์ากมายกบัคอลเลคชนัเสอืผา้ลา่สดุ 

 อสิระอาหารเทยีงตามอธัยาศยั 

สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ 

15.00 น. ออกเดนิทางกลับ กรงุเทพฯ โดยสายบนิ ไทยไลออ้นแอร ์เทยีวบนิท ีSL305  

 บรกิารอาหารและนําดมืบนเครอืง 
(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.15 ชวัโมง) 

 

19.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 
 

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

 

โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลยีนไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้ 
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อตัราคา่บรกิารทวัร ์

 
** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนอืงจากเป็นราคาพเิศษ **  

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถนิ (ถา้ม)ี 

ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ  (ชําระทสีนามบนิดอนเมอืงในวนัเช็คอนิ) 
(คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

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

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตัวเครอืงบนิโดยสารชนัประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชอืเพลงิ 
 คา่ทพีักหอ้งคู ่(2-3 ทา่น) ดังทรีะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกนั 
 โรงแรมทพัีกตามทรีะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่อาหาร ดังทรีะบใุนรายการ 
 คา่เขา้ชม ดังทรีะบใุนรายการ 
 คา่รถนําเทยีว ดังทรีะบใุนรายการ 
 คา่ประกนัอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงอืนไขตามกรรมธรรม)์ 

 
 
 
 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาทวัรไ์มร่วมตวั พกัเดยีว 

28-31 ม.ีค. 63 25,999 18,999 8,900 
4-7 เม.ย. 63  วนัจกัร ี 28,999 18,999 8,900 

11-14 เม.ย. 63 
วนัสงกรานต ์

29,999 19,999 8,900 

16-19 เม.ย. 63 24,999 17,999 8,900 
18-21 เม.ย. 63 24,999 17,999 8,900 
20-23 เม.ย. 63 22,999 15,999 8,900 
23-26 เม.ย. 63 23,999 16,999 8,900 
25-28 เม.ย. 63 23,999 16,999 8,900 
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อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครืองดมื ค่าซักรีด    

คา่มนิบิารใ์นหอ้งและค่าพาหนะตา่งๆ ทมีไิดร้ะบใุนรายการ 
 ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญปีุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายนืรอ้งขอวซี่าอกีครัง (เนืองจากทางญปีุ่ นได ้

ประกาศยกเวน้การยนืวซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้ับคนไทยสําหรับผูท้ปีระสงคพํ์านักระยะสนัในประเทศญปีุ่ น
ไม่เกนิ 15 วัน) **ถา้กรณีททีางรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการทํา 

o วซีา่เพมิ ทา่นละ 1,700 บาท** 
 หากในภายหลังทางรัฐบาลญปีุ่ นประกาศใหย้นืวซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพมิ 2,000 บาท สําหรับ

การยนืรอ้งขอวซีา่ 
 ค่าธรรมเนียมในกรณีทกีระเป๋าสัมภาระทมีนํีาหนักเกนิกว่าทสีายการบนินันๆกําหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิ

ขนาดมาตรฐาน 
 คา่ภาษีนํามัน ทสีายการบนิเรยีกเก็บเพมิ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตวัเครอืงบนิไปแลว้ 
 คา่นําหนักกระเป๋าสมัภาระ ทหีนักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. // ขากลบั 20 กก.) 
 ค่าทปิคนขับรถ และไกดท์อ้งถนิ(ถา้ม)ี ท่านละ 1,500 บาท/ทรปิ ชาํระทสีนามบนิในวันเชค็อนิ (ค่าทปิ

หัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 
 ภาษีมลูคา่เพมิ 7 % และภาษีหัก ณ ทจีา่ย 3 % (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ/ใบกํากบัภาษี) 

 
เงอืนไขการสํารองทนีงั 
 กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วันก่อนการเดนิทาง และกรุณาเตรียมเงนิมัดจํา 15,000 บาท พรอ้มกับ

เตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว้ 
 การชําระค่าทัวรส์ว่นทเีหลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน ท่านควรจัดเตรยีมคา่

ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นกําหนด เนืองจากทางบรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทพีักและตัวเครอืงบนิ 
มฉิะนันจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 หากท่านทตีอ้งการออกตัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ท ีกอ่นออกบัตร
โดยสารทุกครัง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท ีทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายทเีกดิขนึ 
รวมถงึการลา่ชา้ของสายการบนิระหว่างประเทศ 

 หากในคณะของท่านมผูีต้อ้งการดูแลพเิศษ นังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไม่สะดวกใน
การเดนิทางท่องเทยีวในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัวโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายใน
ครอบครัวของทา่นเอง เนืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์งหมด 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 ไม่สามารถยกเลกิได ้เนืองจากเป็นราคาโปรโมชัน และขอเก็บเงนิทังหมด (แต่สามารถเปลยีนชอืผูเ้ดนิทางได ้

ตามกําหนดของแตล่ะสายการบนิกอ่น 7 วันของการเดนิทาง) 
 

หมายเหต ุ
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธยิกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีทไีมส่ามารถทํากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 30 
ทา่น ในกรณีนบีรษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้งัหมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์นืใหถ้า้ตอ้งการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ
ทจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ ีเมอืเกดิเหตุจําเป็นสุดวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้และจะ
ไมร่บัผดิชอบใดๆ ในกรณีทสีูญหาย สูญเสยี หรอืไดร้บับาดเจ็บทนีอกเหนอืความรบัผดิชอบของหวัหนา้
ทวัรแ์ละอุบตัเิหตุสุดวสิยับางประการ เช่น การจราจร, การนดัหยุดงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ 
เป็นตน้ 
 
ขอ้มลูเพมิเตมิ เรอืงตวัเครอืงบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลอืนวันเดนิทางกลับ ท่าน
จะตอ้งชําระคา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทสีายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจดัทนีงัของกรุป๊ เป็นไปโดยสาย 
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หมายเหตุสําคญั !!! ในการอพัเกรดทนีงัของ สายการบนิไลออ้น

แอรแ์บบตวักรุป๊ จะอพัเกรดไดก็้ตอ่เมอืไดท้ําการสง่ชอืออกตวัแบบกรุป๊แลว้เทา่นนั ไม่
สามารถจอง หรอื อพัเกรดทนีงักอ่นการสง่ชอืออกตวัไดเ้ลย โดยทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถ
การนัตทีนีงัใหล้กูคา้ได ้จนกวา่จะไดม้กีารสง่ชอืออกตวักรุป๊แลว้เทา่นนั จงึจะสามารถเช็ค
ทนีงั และทําการอพัเกรดหากทนีงัดงักลา่วยงัวา่งอยู ่

โดยราคาในการอพัเกรด (กรณีทนีงัยงัวา่งอยู)่ เป็นไปตามทรีะบุขา้งตน้ 
จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพํานกัระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 
วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พอืการทอ่งเทยีว เยยีมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยนืเอกสารในขนัตอนการตรวจเขา้
เมอืง เพอืยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น* ดงัตอ่ไปน ี

1. ตัวเครอืงบนิขาออกจากประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2. สงิทยีนืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทอีาจเกดิขนึในระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตร

เครดติ เป็นตน้) 
3. ชอื ทอียู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทพีํานักในประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญปีุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซี่า) 
1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู่ ไมตํ่ากว่า 6 เดอืน  
2. กจิกรรมใดๆ ทจีะกระทําในประเทศญปีุ่ นจะตอ้งไม่เป็นสงิทขัีดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพํานักระยะสัน 
3. ในขันตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 
4. เป็นผูท้ไีม่มปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญปีุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ

ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิจีะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดทงัหมดกอ่นทําการจอง เพอืความถูกตอ้งและ

ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขนึในกรณีทมีผีูร้่วมคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  
 ขอสงวนสทิธกิารเก็บคา่นํามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพมิ หากสายการบนิมกีารปรับขนึกอ่นวันเดนิทาง  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนอืงจากสาเหตตุา่งๆ  
 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด

หยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อันเนืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทยีวเอง  
 เมอืท่านตกลงชาระเงนิมัดจําหรอืค่าทัวรทั์งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงอืนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทังหมด 
 กรณีททีา่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนอืสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ทเีป็นกรณีพเิศษ 
 รายการนีเป็นเพียงขอ้เสนอทีตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครังหนึง หลังจากไดส้ํารองโรงแรมทพีักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซงึอาจจะปรับเปลยีนตามทรีะบใุนโปรแกรม  
 การจัดการเรืองหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหกั้บกรุ๊ปทเีขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูสู้บบุหรี / 

ปลอดบุหรไีด ้โดยอาจจะขอเปลยีนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้พีัก ทังนีขนึอยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้  

 กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการ
เดนิทาง มฉิะนันบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

 มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใดๆ ทังสนิแทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากับเทา่นัน 

 ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทผีู ้
เดนิทางไม่ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเทยีว อันเนืองมาจากการกระทําทสี่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอนื ๆ  

 กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดยีว โดยไมค่่าใชจ่้ายเพมิ  

 สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญปีุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําให ้
เวลาในการทอ่งเทยีวและ ชอ้ปปิงแตล่ะสถานทนีอ้ยลง โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถในการบรหิาร
เวลา ซงึอาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครังทตีอ้งเร่งรบี เพอืใหไ้ดท้อ่งเทยีวตามโปรแกรม 
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 เนืองจากการเดนิทางท่องเทยีวในครังนี เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ ทาง
บรษัิทจงึขอสงวนสทิธ ิไม่สามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื สว่นใดสว่นหนงึทที่านไม่ตอ้งการไดร้ับ
บรกิาร หากระหว่างเดนิทาง สถานทที่องเทยีวใดทไีม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธใินการไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนงึใหท้่าน เนืองจากทางบรษัิทไดทํ้าการจองและถูก
เก็บคา่ใชจ้่ายแบบเหมาจ่ายไปลว่งหนา้ทังหมดแลว้ 

 บรกิารนําดมืท่านวันละ 1 ขวด ต่อคนต่อวัน เรมิในวันท ี2 ของการเดนิทาง ถงึวันท ี3 ของการเดนิทาง การบรกิาร
ของรถบัสนําเทยีวญปีุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญปีุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัวโมง ในวันนันๆ มอิาจเพมิ
เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทังนีขนึอยู่กับสภาพการจราจรในวัน
เดนิทางนันๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีนเวลาทอ่งเทยีวตามสถานทใีนโปรแกรมการเดนิทาง 

 กรณีพาสปอรต์ต่างชาตทิตีอ้งการเดนิทางไปกับทัวร ์**ผูเ้ดนิทางตอ้งดําเนินการเช็คเรืองการทําวซี่าในการเขา้
ประเทศญปีุ่ นดว้ยตนเอง และหากมคี่าใชจ่้ายเพมิเตมิผูเ้ดนิทางตอ้งรับผดิชอบในส่วนนันๆ ซงึหากวันเดนิทางผู ้
เดนิทางไมไ่ดข้อวซีา่ จะถอืวา่เป็นความผดิของผูเ้ดนิทางเองและจะไมร่ับผดิชอบคา่ใชจ้่ายตา่งๆ 

 กรณีทที่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่ับผดิชอบค่าใชจ่้ายทจีะเกดิขนึตามมา และ 
จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ทีา่นชําระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่วา่สว่นใดสว่นหนงึ 

 หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ทสีายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  
(พาสปอรต์) ของท่านชํารุดแมเ้พียงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกนํา ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง มีหนา้ใดหนา้หนึงหายไป มี
กระดาษหนา้ใดหนา้หนงึหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่ว่ากรณีใดๆทังสนิ 
ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทดี่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธไิม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางต่อไปได ้ดังนัน
กรุณาตรวจสอบ และ ดแูล หนังสอืเดนิทางของทา่นใหอ้ยู่ในสภาพดอียูต่ลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีชํารุด กรุณา
ตดิตอ่กรมการกงสลุกระทรวงการตา่งประเทศเพอืทําหนังสอืเดนิทางฉบับใหม ่โดยใชฉ้บับเกา่ไปอา้งองิ และ ยนืยัน
ดว้ย พรอ้มกับแจง้มาทบีรษัิทเร็วทสีดุ เพอืยนืยันการเปลยีนแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากทา่นไดส้ง่เอกสารมาที
บรษัิทเรียบรอ้ยแลว้ กรณีทยีังไม่ออกบัตรโดยสาร ท่านสามารถเปลยีนแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ้่าย แต่หากออกบัตร
โดยสาร (ตัวเครืองบนิ) เรียบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิทังหมด ซงึ
โดยส่วนใหญ่ตัวเครืองบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วัน ทังนีขนึอยู่กับกระบวนการและ
ขันตอนของแตล่ะคณะ 

 กรณีททีา่นไมผ่า่นดา่นตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไมใ่หเ้ดนิทางตอ่ ไมว่า่กรณีใดๆทงัสนิ ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธใินการคนืคา่ใชจ้่ายใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนงึทงัสนิ 

 

*เมอืทา่นชําระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯ แลว้ทางบรษิทัฯ 
จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงอืนไขขอ้ตกลงทงัหมดนแีลว้* 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


