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

ชมใบไมเ้ปลยีนส ีวดันําใส คนิคะคจุ ิ
สกัการะ ศาลเจา้จงิจอก ฟูชมิอินิาร ิ

ชมใบไมเ้ปลยีนส ีณ ปราสาทวากายามา่ และสวนโมมจิดิาน ิ

ชมโชวแ์ลป่ลา ณ ตลาดปลาคโุรชโิอะ 
พเิศษ !! นงัรถไฟขบวนพเิศษ + คาเฟ่แมว 

WIFI FREE ON BUS  นําดมืบรกิารวนัละ 1 ขวด 
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หากทา่นมคีวามจาํเป็นจะตอ้งซอืตวัเครอืงบนิภายในประเทศ เพอืบนิไปและกลบัจากกรงุเทพฯ กรณุาสอบถามเทยีวบนิ

เพอืยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทกี่อนทําการจองและขอความกรณุาใหท้า่นซอืตวัเครอืงบนิประเภททสีามารถเลอืนวนัและ

เวลาเดนิทางได ้อนัเนอืงมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิเทยีวบนิ การลา่ชา้

ของสายการบนิ การยบุเทยีวบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลยีนแปลง ซงึ สายการบนิพจิารณาสถานการณแ์ลว้

พบว่าอยู่เหนอืการความคุมของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตุผลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตุผลดา้นความปลอดภยั 

ดงันนัเหตุผลเหลา่น ีอยูเ่หนอืการควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ 

ทงัสนิ อนงึ บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุป๊ ประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง ขออภยัในความไมส่ะดวก 
 

วนัท ี1 สนามบนิดอนเมอืง - สนามบนิคนัไซ – วากายามา่ มารนีซติ ี

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

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

*** ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ การจดัทนีงัของกรุป๊ ไมส่ามารถรเีควสหรอืเลอืกทนีงัได ้

และทางสายการบนิเป็นผูก้ําหนด ซงึทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้*** 
 

13.45 น.   เดนิทางถงึ สนามบนิคนัไซ เมอืงโอซากา้ ประเทศญปีุ่ น (เวลาทญีปีุ่ นเร็วกวา่ประเทศไทย 2 
ชวัโมง) หลงัจากผา่นขนัตอนศลุกากร กรณุาปรบันาฬกิาของทา่นเพอืความสะดวกในการ
นดัหมายเวลา 

 

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

 

 

 

 
 

โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทยีง คาํ โรงแรมทพีกั 

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

สนามบนิคนัไซ – ตลาดปลาคโุรชโิอะ 
   Wakayama Hotel 

หรอืเทยีบเทา่ 

2 
นงัรถไฟแมวทามะ+คาเฟ่แมว – ปราสาทวากายามา่+สวน
โมมจิดิาน ิ– โอซากา้ – ชอ้ปปิงชนิไซบาช ิ– DUTY FREE 

   OSAKA Hotel 
หรอืเทยีบเทา่ 

3 
เกยีวโต – ศาลเจา้เฮอนั – พธิชีงชา - ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร-ิ

วดันําใส คโิยมสิ ึ– โอซากา้ – ออิอนมอลล ์โอซากา้ 
   OSAKA Hotel 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 
ปราสาทโอซากา้ (ชมดา้นนอก) – EXPO CITY - สนามบนิคนั

ไซ KIX-DMK  SL305 (15.00-19.05) 
    

นําหนกักระเป๋า 20 กโิลกรมัตอ่ทา่น 
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นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงวากายามา่ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาท)ี จากนันนําท่านสู ่ตลาด

ปลาคุโรชโิอะ (KUROSHIO MARKET) อยู่ดา้นขวามอื ภายในตลาดมทัีง ปลาสดใหม่นานา
ชนดิ เชน่ มากโุระ (ทูน่า) จําหน่ายในราคาทถีกูสดุๆ หรอืรา้นอาหารทสีามารถเพลดิเพลนิไปกับเมนู

ปลาสดใสมากมาย ทังขา้วหนา้ปลามากโุระ หรอืซชู ิเป็นตน้ สว่นดา้นซา้ยมอื จะมรีา้น「KINOKUNI 

FRUIT VILLAGE」ทีจําหน่ายผลไมน้านาชนิดตังแต่ สม้ ลูกพีชโมโมะ องุ่น ไปจนถึง เมล่อน 

“ตลาดคโุรชโิอะ” เป็นตลาดทใีหค้วามรูส้กึเหมอืนไดเ้ดนิอยูใ่นโกดังขนาดใหญ ่มลีักษณะคลา้ย

ตลาด “คโุรมง” KUROMON MARKET ทโีอซากา้ หรอื ตลาด “โอมโิจ” OMICHO MARKET ที
คานาซาว่า ทังสองขา้งทางจะมรีา้นต่างๆ จําหน่ายของทะเลสดๆ มากมายทัง กุง้ หอย ปู ปลา 
บรรยากาศคกึคักมาก ภายในตลาดจะมรีา้นอาหารทสีามารถเพลดิเพลนิไปกับอาหารทะเลสดๆ ทัง
เมนูขา้วหนา้ปลาดบิ ซชู ิหรอืปลาดบิ เรยีงรายกันอยูม่ากมายหลายรา้น และไฮไลทข์อง “ตลาดคุ

โรชโิอะ” เลยก็คอื การแสดงแลป่ลามากโุระ หรอืปลาทูนา่ ทจีะทําการแลป่ลามากโุระตัวโตให ้
ไดดู้อย่างใกลช้ดิ และนําเนือมากุโระททํีาการแลไ่ปจําหน่ายเป็นเมนูซาชมิ ิหรอื ขา้วหนา้ปลาดบิ
ตา่งๆ โดยการแสดงแลป่ลามากโุระจะมอียู ่3 รอบ เวลา 11:00 / 12:00 / 15:00 ในทุกๆ วัน เมอื
โชวเ์รมิใกลเ้ขา้มาก็จะมนัีกทอ่งเทยีวเดนิทางมาดโูชวน์กีันอยา่งลน้หลาม 

 

 

 
 

 

 

อสิระรบัประทานอาหารเทยีงตามอธัยาศยั ณ ตลาดปลา 

พกัทโีรงแรม Wakayama Hotel หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัท ี2  นงัรถไฟแมวทามะ+คาเฟ่แมว – ปราสาทวากายามา่ – สวนโมมจิดิาน ิ– โอซากา้ – 

ชอ้ปปิง ชนิไซบาช ิ– DUTY FREE 
 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 

 
หลังจากรับประทานอาหารเชา้ นําท่านเดนิทางสู ่สถานรีถไฟคชิ ิ(Kishi) เป็นสถานีรถไฟแมว

เหมยีวทเีมอืงวากายาม่า รถไฟนีมชีอืว่า "รถไฟแมวเหมยีว" หรือ "ทามะเด็น" รถไฟน่ารักที
ตกแต่งในสไตลแ์มวเหมยีวตลอดทังคัน ตังแต่ลวดลายรถไฟรูปแมวเหมยีว ภายนอก แลว้ภายใน 
ทังเบาะนัง วอลเปเปอรต์ดิผนัง มอืจับเบาะรองนัง และมมุจัดวางหนังสอือา่นเลน่บนขบวนรถไฟอกี
ดว้ย และสงิทไีมธ่รรมดาของสถานีรถไฟเล็กๆ แห่งนี ก็คอื นายสถานทีามะ หรอื เจา้แมวทามะ 
แมวแสนน่ารักทไีดรั้บการแตง่ตังใหเ้ป็นนายสถานีเมอืปี 2007 ตอ่มาเมอืตน้ปี 2012 สถานีแหง่นก็ี
ไดม้ีการแต่งตังนายสถานีฝึกหัดขนึมาอกีหนึงตัว ชอืว่า นิทามะ ซงึในปัจจุบัน นทิามะ ไดเ้ป็น
ตัวแทนอยา่งเต็มตัวของ ทามะ นายสถานคีนเกา่ทลีาจากโลกไปเมอืปี 2015 ทผีา่นมาแลว้ 
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บรเิวณสถานีรถไฟแหง่นยีังม ีพพิธิภณัฑแ์มวเหมยีว ใหท้่านเดนิเลน่ หรอืคาเฟ่แมวเปิดใหม ่ให ้
ท่านไดเ้ลอืกซอืของหวาน ไดเ้วลาพาท่านนังรถไฟ วงิจาก สถานคีชิ ิไปจนสนิสุดปลายทางท ี
สถานอีติะคโิซะ (Idakiso) ใชเ้วลาเดนิทางโดยรถไฟประมาณ 10 นาท ี
 

หมายเหต ุ: รถไฟเป็นแบบไมร่ะบุทนีงั และไมส่ามารถระบุทขีบวนรถไฟไดว้่า จะเป็นลายแมว , ลาย

ของเลน่ หรอืลายสตรอเบอร ีหรอื ลายบว๊ย 

 

 

 
 

 
 

 
 

จากนันนําท่านชม ปราสาทวากายามะ (Wakayama Castle) เป็นหนงึในสถานทที่องเทียว
หลักของเมอืงวากายามะ ตังอยูบ่นเนนิเขา ภายในมสีว่นประกอบต่างๆ ตามรูปแบบของปราสาท
ดังเดมิเอาไวอ้ยู่หลายส่วน ถงึแมว้่าส่วนใหญ่จะเป็นการสรา้งขนึมาใหม่ทีหลัง แต่ก็เนน้ทคีวาม
คลา้ยคลงึกับของเดมิ เชน่ ตัวหอคอยปราสาทเป็นการสรา้งขนึใหม ่เพราะหอคอยเดมิถกูทําลายไป
ในชว่งสงครามกลางเมอืงไปแลว้ มคีนํูาและสวนขนาดใหญล่อ้มรอบ  

 

 
 

 
 

 

 

 

ปราสาทวากายามะ มสีงิทน่ีาสนใจหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นประตูเก่าดังเดมิ กําแพงเมอืง คูนํา 
หอคอยทแีมจ้ะสรา้งขนึใหมแ่ตก็่ยังดสูวยงาม รวมถงึสะพาน Ohashi Roka ทขีา้มคนํูาเชอืมระหวา่ง
สองส่วนของพนืทปีราสาทซงึมคีวามสูงต่างกัน และก็เหมอืนกับปราสาทอนืๆ คอื ทนีีเป็นจุดชม
ซากรุะและใบไมเ้ปลยีนสทีสีวยงามของเมอืงนดีว้ย สามารถชมใบไมเ้ปลยีนสใีนฤดใูบไมร้่วงทสีวน
แบบญปีุ่ นดังเดมิอันงดงามไดท้ ีสวนโมมจิดิาน ิซงึตังอยูใ่นพนืทขีองปราสาท 

เทยีง      รบัประทานอาหารเทยีง ณ รา้นอาหาร (2) 

เดนิทางสู ่เมอืงโอซากา้ (Osaka) เมอืงอันดับสองและขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของญปีุ่ น เป็น 

เมอืงเศรษฐกจิทสีําคัญของภมูภิาคคันไซ อกีทังยังมสีถานททีอ่งเทยีวภายในเมอืงและรอบเมอืง 

นําท่านอสิระชอ้ปปิงย่าน ชนิไซบาช ิ(Shinsaibashi) บรเิวณแหล่งชอ้ปปิงแห่งนีมคีวามยาว
ประมาณ 600 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลกี รา้นแฟรนไชส ์รา้นเครอืงสําอาง รา้นรองเทา้ กระเป๋า
นาฬกิา รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเสอืผา้สตรทีแบรนดทั์งญปีุ่ นและตา่งประเทศ เชน่ Zara 
H&M Beans ABC Mart เป็นตน้ นําท่านแวะรา้น Duty Free เพอืชอ้ปปิงสนิคา้ปลอดภาษี โดยตกึ

จะเป็นรปูตัว L เป็นอาคาร 3 ชนั ใหท้า่นเลอืกซอืสนิคา้ตามอัธยาศัย 

อสิระรบัประทานอาหารคาํตามอธัยาศยั 

ทพีกั  OSAKA HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
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วนัท ี3 เกยีวโต – ศาลเจา้เฮอนั – พธิชีงชา – ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิ- วดันําใส คโิยมสิ ึ– โอ

ซากา้ – ออิอนมอลล ์โอซากา้ 
เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

    จากนันพาท่านไปยัง ศาลเจา้เฮอนั ซงึเป็นศาลเจา้ทถีูกสรา้งขนึเนืองในโอกาสครบรอบปี 1100 
ของเมอืงเกยีวโต สงิทน่ีาสนใจในศาลเจา้เฮอัน มอียู ่3 อยา่ง ไดแ้ก ่ 

1. เสาโทรอิสิแีดงขนาดใหญท่สีดุในญปีุ่ น ทกีลางถนนกอ่นทจีะถงึศาลเจา้  

2. ตัวอาคารศาลเจา้ทีจําลองมาจากพระราชวังอมิพีเรียลใน
สมัยเฮอัน มขีนาดยอ่สว่น 5:8 เมอืเทยีบกับของจรงิ  

3. สวนทอียู่ดา้นหลังอาคาร สวนนีเป็นแหล่งชมซากุระทสีวย
แหง่หนงึในเกยีวโต    จากนันนําท่านสัมผัสประสบการณ์ พธิชีง
ชาแบบญปีุ่ น ใหท้่านไดท้ดลองชงชาดว้ยตัวท่านเองและ
อสิระใหท้า่นเลอืกซอืสนิคา้ราคาถกูตามอัธยาศัย 

นําท่านชม ศาลเจา้เทพเจา้จงิจอกอนิาร ิ(Fushimi Inari 
Shrine) หรอืทคีนไทยชอบเรยีกกันวา่ศาลเจา้แดง เป็นศาลเจา้ชนิโต มชีอืเสยีงโดง่ดังจาก ประตู
โทรอิ ิ(Torii Gate) หรอื เสาสแีดง ทเีรยีงตัวกันจํานวนหลายหมนืตน้จนเป็นทางเดนิไดทั้วทัง
ภเูขาอนิาร ิทผีูค้นเชอืกันวา่เป็นภเูขาศักดสิทิธโิดยเทพอนิารจิะเป็นตัวแทนของความอดุมสมบูรณ์ 
การเก็บเกยีวขา้ว รวมไปถงึพชืผลไรน่าตา่งๆ และมักจะมจีงิจอกเป็นสตัวค์ูก่ายจงึสามารถพบเห็นรูป
ปันจงิจอกมากมายดว้ยเชน่กัน 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

เทยีง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (4) 

จากนันนําท่านเดนิทางสู ่วดัคโิยะมซิ ุ(Kiyomizu-dera) หรอืทเีราๆรูจั้กกันในชอื วดันําใส วดัมี
สถาปัตยกรรมโบราณทีงดงามชวนตะลึงจนยูเนสโกไดบ้ันทึกใหว้ัดแห่งนีขนึเป็นมรดกโลก 
( UNESCO world heritage sites) ซึง
ทีมาของชอืวัดนําใสก็มาจากการทีวัด
แหง่นนัีนไดถ้กูสรา้งขนึปี ค.ศ. 780 แลว้
ไดม้ีนําทีเกดิขนึเองตามธรรมชาตจิาก
นําตกโอโตวะ (Otowa Waterfall) 
ไหลผ่านตัววัดนันเอง จุดทีถือว่าเป็น
ไฮไลทก์ารท่องเทยีวของทนีก็ีคงไม่พน้ 
อาคารไมข้นาดใหญ่ทแีค่การสรา้งก็น่า
ทงึแลว้ เพราะการสรา้งทังหมดนีไม่มี
การใชต้ะปูใดๆ ทังสิน ถือว่าเป็นภูมิ
ปัญญาของคนโบราณ เสาของอาคารมี
ความสงูถงึ 13 เมตรจากพนืดนิ และโถง
อาคารถูกสรา้งใหย้นืออกไปภายนอกทํา
ใหบ้ริเวณนี เ ป็นจุดชมวิวทีสวยงาม 
มองเห็นเมอืงเกยีวโตในฤดตูา่งๆ และเป็นจุดชมซากรุะและชมใบไมแ้ดงทขีนึชอืของเกยีวโตอกีดว้ย 
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จากนัน นําท่านเดินทางสู่ AEON MALL รา้นช็อปปิงก็อาจจะเหมือนหา้งปกติทัวไป มีโซน
รา้นอาหาร รา้น 100 เยน นอกจากนันแลว้ก็เป็นโซนช็อปปิง มรีา้นหลากหลายใหเ้ลอืก มขีองตังแต่
เครอืงสําอาง ของกนิ ของฝาก ไปถงึเครอืงใชไ้ฟฟ้าเลย 
 

อสิระรบัประทานอาหารคาํตามอธัยาศยั 

ทพีกั  OSAKA HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

วนัท ี4 ปราสาทโอซากา้ (ชมดา้นนอก) – EXPO CITY - สนามบนิคนัไซ  

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

 เดินทางสู่  ปราสาทโอซาก้า  (Osaka Castle)  
(ชมดา้นนอก) เป็นหนงึในแลนดม์ารค์สําคัญของเมอืง
โอซากา้ หอคอยปราสาทจะมอียู่ดว้ยกันทังหมด 8 ชัน 
ตัวปราสาทถูกลอ้มรอบดว้ยกําแพง หนิคอนกรีต, คูนํา 
และสวนนชิโินมารุซงึอยู่ทางป้อมตะวักตก มตีน้ซากุระ
กว่า 600 ตน้ ในช่วงเดือนเมษายนจึงเป็นแหล่งชม
ซากุระทีโด่งดังเพราะฉากดา้นหลังของสวนแห่งนีจะ
มองเห็นภาพปราสาทโอซากา้ทสีวยงามเป็นอยา่งยงิ 

         อสิระรบัประทานอาหารเทยีงตามอธัยาศยั 

 จากนันนําท่านเดนิทาง เอ็กซโ์ปซติ ีเป็นสว่นหนงึของ
สวนสาธารณะทสีรา้งขนึเพอืระลกึถงึงานเวลิดเ์อ็กซโ์ป
ประเทศญปีุ่ น ทีจัดขนึเมอืปี 1970 ตังอยู่ในเมืองซุอติะ จังหวัดโอซากา้ มีเนือทีทังหมดราว ๆ 
172,000 ตารางเมตร โดยอยูด่า้นหนา้สถานรีถไฟฟ้า Bampaku-kinen-koen ภายในพนืทแีหง่นถีกู
เตมิเต็มไปดว้ยสถานทีเพือความบันเทิงมากมาย ภายใตค้อนเซ็ปต์ fusing the enjoyment of 
playing, learning, and discovering 

สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ 

15.00 น. ออกเดนิทางกลับ กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ ไทยไลออ้นแอร ์(SL) เทยีวบนิท ีSL305  

 บรกิารอาหารและนําดมืบนเครอืง 
(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.15 ชวัโมง) 

 

19.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 
 

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

โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลยีนไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้ 
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อตัราคา่บรกิารทวัร ์

 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนอืงจากเป็นราคาพเิศษ **  
ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถนิ (ถา้ม)ี 

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

** ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 10,000 บาท 
 (ไมม่ทีนีงับนเครอืงบนิ)** 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตัวเครอืงบนิโดยสารชนัประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชอืเพลงิ 
 คา่ทพัีกหอ้งคู ่(2-3 ทา่น) ดังทรีะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน 
 โรงแรมทพัีกตามทรีะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่อาหาร ดังทรีะบใุนรายการ 
 คา่เขา้ชม ดังทรีะบใุนรายการ 
 คา่รถนําเทยีว ดังทรีะบใุนรายการ 
 คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงอืนไขตามกรรมธรรม)์ 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาทวัรไ์มร่วมตวั พกัเดยีว 

2 - 5 พ.ย. 62 23,999.- 17,999.- 8,900.- 

4 - 7 พ.ย. 62 22,999.- 16,999.- 8,900.- 

7 - 10 พ.ย. 62 22,999.- 16,999.- 8,900.- 

9 - 12 พ.ย. 62 22,999.- 16,999.- 8,900.- 

11 - 14 พ.ย. 62 21,999.- 15,999.- 8,900.- 

14 - 17 พ.ย. 62 22,999.- 16,999.- 8,900.- 

16 - 19 พ.ย. 62 22,999.- 16,999.- 8,900.- 

18 - 21 พ.ย. 62 22,999.- 16,999.- 8,900.- 

21 - 24 พ.ย. 62 23,999.- 17,999.- 8,900.- 

23 - 26 พ.ย. 62 23,999.- 17,999.- 8,900.- 

25 - 28 พ.ย. 62 23,999.- 17,999.- 8,900.- 

28 พ.ย. – 1 ธ.ค. 62 23,999.- 17,999.- 8,900.- 
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อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
 ค่าใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครอืงดมื ค่าซักรดี    

คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทมีไิดร้ะบใุนรายการ 
 ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายนืรอ้งขอวซีา่อกีครัง (เนืองจากทางญปีุ่ นได ้

ประกาศยกเวน้การยนืวซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้ับคนไทยสําหรับผูท้ปีระสงคพํ์านักระยะสนัในประเทศญปีุ่ น
ไมเ่กนิ 15 วนั) **ถา้กรณีททีางรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการทํา 

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

การยนืรอ้งขอวซีา่ 
 ค่าธรรมเนียมในกรณีทกีระเป๋าสัมภาระทมีนํีาหนักเกนิกวา่ทสีายการบนินันๆกําหนดหรอืสัมภาระใหญเ่กนิ

ขนาดมาตรฐาน 
 คา่ภาษีนํามัน ทสีายการบนิเรยีกเก็บเพมิ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตวัเครอืงบนิไปแลว้ 
 คา่นําหนักกระเป๋าสมัภาระ ทหีนักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. // ขากลับ 20 กก.) 
 คา่ทปิคนขับรถ และไกดท์อ้งถนิ(ถา้ม)ี ท่านละ 1,500 บาท/ทรปิ ชาํระทสีนามบนิในวันเชค็อนิ (คา่ทปิ

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

 
เงอืนไขการสาํรองทนีงั 
 กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วันก่อนการเดนิทาง และกรุณาเตรยีมเงนิมัดจํา 15,000 บาท พรอ้มกับ

เตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วนั หลังจากทําการจองแลว้ 
 การชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน ท่านควรจัดเตรยีมคา่

ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นกําหนด เนอืงจากทางบรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทพัีกและตัวเครอืงบนิ 
มฉิะนันจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 หากท่านทตีอ้งการออกตัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ท ีกอ่นออกบัตร
โดยสารทุกครัง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท ีทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายทเีกดิขนึ 
รวมถงึการลา่ชา้ของสายการบนิระหวา่งประเทศ 

 หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไมส่ะดวกใน
การเดนิทางท่องเทยีวในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัวโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายใน
ครอบครัวของทา่นเอง เนอืงจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์งหมด 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 ไม่สามารถยกเลกิได ้เนืองจากเป็นราคาโปรโมชัน และขอเก็บเงนิทังหมด (แตส่ามารถเปลยีนชอืผูเ้ดนิทางได ้

ตามกําหนดของแตล่ะสายการบนิกอ่น 7 วนัของการเดนิทาง) 
 

หมายเหต ุ
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธยิกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีทไีมส่ามารถทํากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 30 
ทา่น ในกรณีนบีรษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้งัหมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์นืใหถ้า้ตอ้งการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ
ทจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ ีเมอืเกดิเหตจุําเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้และจะ
ไมร่บัผดิชอบใดๆ ในกรณีทสีญูหาย สญูเสยี หรอืไดร้บับาดเจ็บทนีอกเหนอืความรบัผดิชอบของหวัหนา้
ทวัรแ์ละอบุตัเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การจราจร, การนดัหยุดงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ 
เป็นตน้ 
 
ขอ้มลูเพมิเตมิ เรอืงตวัเครอืงบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลอืนวันเดนิทางกลับ ท่าน
จะตอ้งชําระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทสีายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจัดทนัีงของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการ
บนิเป็นผูกํ้าหนด ซงึทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
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Lion Comfort Seat – แถว 1-2 (ราคา 1,100/เทยีว) 

Lion Comfort Seat – แถว 3-6 (ราคา 700/เทยีว) 

Lion Normal Seat – (ราคา 500/เทยีว) 

จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพํานกัระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 
วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พอืการทอ่งเทยีว เยยีมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยนืเอกสารในขนัตอนการตรวจเขา้
เมอืง เพอืยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น* ดงัตอ่ไปน ี

1. ตัวเครอืงบนิขาออกจากประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2. สงิทยีนืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทอีาจเกดิขนึในระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัร

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

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น (สาํหรบักรณีการเขา้ประเทศญปีุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่ากวา่ 6 เดอืน  
2. กจิกรรมใดๆ ทจีะกระทําในประเทศญปีุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสงิทขีดัตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสนั 
3. ในขนัตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 
4. เป็นผูท้ไีมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญปีุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ

ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิจีะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 
หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดทงัหมดกอ่นทําการจอง เพอืความถูกตอ้งและ

ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขนึในกรณีทมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  
 ขอสงวนสทิธกิารเก็บคา่นํามันและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพมิ หากสายการบนิมกีารปรับขนึกอ่นวันเดนิทาง  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนอืงจากสาเหตตุา่งๆ  
 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด

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

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทยีวเอง  
 เมอืท่านตกลงชาระเงนิมัดจําหรอืคา่ทัวรท์ังหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงอืนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทังหมด 
 กรณีททีา่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนอืสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทเีป็นกรณีพเิศษ 
 รายการนีเป็นเพียงขอ้เสนอทีตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯ อีกครังหนึง หลังจากไดส้ํารองโรงแรมทีพักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซงึอาจจะปรับเปลยีนตามทรีะบใุนโปรแกรม  
 การจัดการเรอืงหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทเีขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบุหร ี/ 

ปลอดบุหรไีด ้โดยอาจจะขอเปลยีนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้พีัก ทังนีขนึอยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้  

 กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการ
เดนิทาง มฉิะนันบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

 มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทังสนิแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อีํานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน 

 ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทผีู ้
เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเทยีว อันเนืองมาจากการกระทําทสีอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอนื ๆ  
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 กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดยีว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพมิ  

 สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญปีุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําให ้
เวลาในการทอ่งเทยีวและ ชอ้ปปิงแตล่ะสถานทนีอ้ยลง โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขยัรถในการบรหิาร
เวลา ซงึอาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครงัทตีอ้งเรง่รบี เพอืใหไ้ดท้อ่งเทยีวตามโปรแกรม 

 เนืองจากการเดนิทางท่องเทยีวในครังนี เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ ทาง
บรษัิทจงึขอสงวนสทิธ ิไม่สามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื สว่นใดสว่นหนงึทที่านไม่ตอ้งการไดร้ับ
บรกิาร หากระหว่างเดนิทาง สถานทที่องเทยีวใดทไีม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธใินการไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึงใหท้่าน เนืองจากทางบรษัิทไดทํ้าการจองและถูก
เก็บคา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปลว่งหนา้ทังหมดแลว้ 

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

 กรณีพาสปอรต์ต่างชาตทิตีอ้งการเดนิทางไปกับทัวร ์**ผูเ้ดนิทางตอ้งดําเนินการเช็คเรอืงการทําวซีา่ในการเขา้
ประเทศญปีุ่ นดว้ยตนเอง และหากมคี่าใชจ้่ายเพมิเตมิผูเ้ดนิทางตอ้งรับผดิชอบในสว่นนันๆ ซงึหากวันเดนิทางผู ้
เดนิทางไมไ่ดข้อวซีา่ จะถอืวา่เป็นความผดิของผูเ้ดนิทางเองและจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ 

 กรณีทที่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่ับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทจีะเกดิขนึตามมา และ 
จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ทีา่นชาํระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึ 

 หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ทสีายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  
(พาสปอรต์) ของท่านชํารุดแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกนํา ขาดไปหนา้ใดหนา้หนงึ มหีนา้ใดหนา้หนึงหายไป มี
กระดาษหนา้ใดหนา้หนงึหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่ว่ากรณีใดๆทังสนิ 
ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทดีา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธไิม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางตอ่ไปได ้ดังนัน
กรณุาตรวจสอบ และ ดแูล หนังสอืเดนิทางของทา่นใหอ้ยู่ในสภาพดอียูต่ลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีชาํรดุ กรณุา
ตดิตอ่กรมการกงสลุกระทรวงการตา่งประเทศเพอืทําหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม ่โดยใชฉ้บบัเกา่ไปอา้งองิ และ ยนืยนั
ดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทบีรษัิทเร็วทสีดุ เพอืยนืยันการเปลยีนแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากทา่นไดส้ง่เอกสารมาที
บรษัิทเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทยีังไม่ออกบัตรโดยสาร ท่านสามารถเปลยีนแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ้่าย แต่หากออกบัตร
โดยสาร (ตัวเครอืงบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิทังหมด ซงึ
โดยส่วนใหญ่ตัวเครอืงบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วัน ทังนีขนึอยู่กับกระบวนการและ
ขนัตอนของแตล่ะคณะ 

 กรณีททีา่นไมผ่า่นดา่นตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไมใ่หเ้ดนิทางตอ่ ไมว่า่กรณีใดๆทังสนิ ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธใินการคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนงึทังสนิ 

 

*เมอืทา่นชําระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯ แลว้ทางบรษิทัฯ 
จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงอืนไขขอ้ตกลงทงัหมดนแีลว้* 
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บรกิารเพมิเตมิเลน่เน็ตชวิ ชวิ ตลอดทปิ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


