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บนิตรงสู ่โอซากา้ โดยสายการบนิ THAI LION AIR 

บรกิารนําหนกักระเป๋า 20 KG และบรกิารอาหารบนเครอืงไป-กลบั 

ชมงาน Festival of Light in Osaka 
เป็นถนนทมีตีน้ไมป้ระดบัไฟมากทสีดุของโลก 

ขอพร ณ ศาลเจา้จงิจอก ฟชูมิอินิาร ิ

ชมพธิชีงชา แบบฉบบัคนญปีุ่ น / ชมศาลเจา้เฮอนั 
อสิระทอ่งเทยีวตามอธัยาศยั หรอื ซอืทวัรเ์สรมิ ยนูเิวอรแ์ซล 

WIFI FREE ON BUS  นําดมืบรกิารวนัละ 1 ขวด 
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หากท่านมคีวามจําเป็นจะตอ้งซอืตัวเครอืงบนิภายในประเทศ เพอืบนิไปและกลับจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเทยีวบนิเพอื

ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทกีอ่นทําการจองและขอความกรณุาใหท้า่นซอืตวัเครอืงบนิประเภททสีามารถเลอืนวันและเวลาเดนิทาง

ได ้อนัเนอืงมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิเทยีวบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การ

ยบุเทยีวบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลยีนแปลง ซงึ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคมุ

ของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตุผลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตุผลดา้นความปลอดภัย ดังนันเหตุผลเหล่านี อยู่เหนือการ

ควบคุมของบรษัิทฯ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมร่ับผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทังสนิ อนงึ บรษัิทฯ จะคอนเฟิรม์กรุ๊ป 

ประมาณ 7-10 วันกอ่นเดนิทาง ขออภยัในความไมส่ะดวก 

 
 

วนัท ี1 สนามบนิดอนเมอืง - สนามบนิคนัไซ – EXPO CITY 

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) หลังจากผา่นขนัตอนศลุกากร กรณุาปรับนาฬกิาของท่านเพอืความสะดวกในการนัดหมายเวลา 

 

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

 

 
 
 

 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทยีง คาํ โรงแรมทพีกั 

1 
สนามบินดอนเมือง DMK-KIX  SL304 (05.55-13.45) - 
สนามบนิคันไซ – EXPO CITY 

 บนเครอืง - 
OSAKA HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

2 
เกยีวโต – ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิ– ศาลเจา้เฮอนั - ชมพธิชีง
ชา – โอซากา้ – ชอ้ปปิงชนิไซบาช ิ– DUTY FREE 

  - 
OSAKA HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

3 
อสิระทอ่งเทยีวตามอธัยาศยั หรอื ซอืทวัรเ์สรมิ ยนูเิวอรแ์ซล

สตดูโิอ 
   

OSAKA HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

4 

ปราสาทโอซาก้า (ชมด้านนอก) – RINKU PREMIUM 

OUTLET - สนามบินคันไซ KIX-DMK  SL305  (15.00-

19.05) 

 บนเครอืง   

นาํหนกักระเป๋า 20 กโิลกรมัตอ่ทา่น 
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นําท่านเดนิทางสู ่EXPO CITY แห่งโอซากา้ เป็นศูนยบ์ันเทงิครบวงจรทใีหญ่ทสีุดในประเทศ
ญปีุ่ น และเป็นสว่นหนงึของสวนสาธารณะทสีรา้งขนึเพอืระลกึถงึงานเวลิดเ์อ็กซโ์ปประเทศญปีุ่ น ที
จัดขนึเมอืปี 1970 ตังอยูใ่นเมอืงซอุติะ จังหวดัโอซากา้ มเีนอืททัีงหมดราว ๆ 172,000 ตารางเมตร 
โดยอยู่ดา้นหนา้สถานีรถไฟฟ้า Bampaku-kinen-koen ภายในพืนทีแห่งนีถูกเติมเต็มไปดว้ย
สถานทเีพอืความบันเทงิมากมาย ภายใตค้อนเซ็ปต ์fusing the enjoyment of playing, learning, 
and discovering 
อสิระอาหารคาํตามอธัยาศยั 

ทพีกั  OSAKA HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

วนัท ี2  เกยีวโต – ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิ– ศาลเจา้เฮอนั - ชมพธิชีงชา – โอซากา้ชอ้ปปิงชนิ

ไซบาช ิ– DUTY FREE 
เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทา่นเดนิทางสู ่เกยีวโต (Kyoto) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชม.) ซงึเคยเป็นเมอืงหลวงของ
ประเทศญปีุ่ นมายาวนานทสีดุ คอืตังแตปี่ค.ศ. 794 จนถงึ 1868 ร่วมๆ 1,100 ปีเลยทเีดยีว เกยีวโต
จงึเป็นเมอืงสําคัญทเีต็มไปดว้ยประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมของญปีุ่ นดว้ย 

นําท่านเดนิทางสู่ ศาลเจา้เฮอนั เป็นศาลเจา้ทถีูกสรา้งขนึเนืองในโอกาสครบรอบปี 1100 ของ 
เมอืงเกยีวโตเมอืรอ้ยกว่าปีก่อน ศาลเจา้แห่งนีนันถูกสรา้งขนึเพอืใหร้ะลกึถงึจักรพรรดคิาม และ
จักรพรรดโิคเมอ ิผูท้มีคีวามสําคัญตอ่เมอืงเกยีวโตอย่างมาก เนอืงจากเป็นจักรพรรดอิงคแ์รกและ
องคส์ดุทา้ยของเกยีวโต จากนันชมพธิชีงชา ตามแบบฉบับของคนญปีุ่ น ในรา้นชา จะมรีา้นขาย

ของฝากใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืกลับ 
จากนันนําท่านชม ศาลเจา้เทพเจา้จงิจอกอนิาร ิ(Fushimi Inari Shrine) หรอืทคีนไทยชอบ

เรียกกันว่าศาลเจา้แดง เป็นศาลเจา้ชนิโต มชีอืเสยีงโด่งดังจาก ประตูโทรอิ ิ(Torii Gate) หรอื 

เสาสแีดง ทเีรยีงตัวกันจํานวนหลายหมนืตน้จนเป็นทางเดนิไดทั้วทังภูเขาอนิาร ิทผีูค้นเชอืกันวา่
เป็นภเูขาศักดสิทิธโิดยเทพอนิารจิะเป็นตัวแทนของความอดุมสมบรูณ์ การเก็บเกยีวขา้ว รวมไปถงึ
พชืผลไรน่าตา่งๆ และมักจะมจีงิจอกเป็นสตัวค์ูก่ายจงึสามารถพบเห็นรปูปันจงิจอกมากมายดว้ย 

เทยีง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) เมน ูชาบ ูบฟุเฟต ์

จากนันนําท่านเดนิทางสูเ่มอืง โอซากา้ (Osaka) เมอืงอันดับสองและขนาดใหญ่เป็นอันดับสาม
ของญปีุ่ น เป็นเมอืงเศรษฐกจิทสีําคัญของภูมภิาคคันไซ อกีทังยังมสีถานทที่องเทยีวภายในเมอืง
และรอบๆเมอืงมากมาย จากนัน นําท่านแวะรา้น Duty Free ชอ้ปปิงสนิคา้ปลอดภาษี โดยตกึจะ
เป็นรปูตัว L เป็นอาคาร 3 ชนั ใหท้า่นเลอืกซอืสนิคา้ตามอัธยาศัย 
นําท่านอสิระชอ้ปปิงย่าน ชนิไซบาช ิ(Shinsaibashi) บริเวณแหล่งชอ้ปปิงแห่งนีมีความยาว
ประมาณ 600 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลกี รา้นแฟรนไชส ์รา้นเครอืงสําอาง รา้นรองเทา้ กระเป๋า
นาฬกิา รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเสอืผา้สตรทีแบรนดทั์งญปีุ่ นและตา่งประเทศ เชน่ Zara 
H&M Beans ABC Mart ดองกโิฮเต ้สาขา Dotombori รา้นดสิเคานทส์โตรข์นาดใหญท่สีดุของ

ญปีุ่ น ดองกโิฮเต ้สาขา Dotombori ม ี"ชงิชา้สวรรคส์เีหลอืง" เป็นสญัลักษณ ์นับเป็นอกีหนงึจุด
สังเกตของย่าน Minami ในโอซากา้! ภายในมีส ินคา้เครืองใชป้ระจําวัน, ส ินคา้จิปาถะ, 
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เครอืงใชไ้ฟฟ้า, เครอืงแต่งกาย, เครอืงประดับ, รา้นอาหาร สนิคา้ทุกประเภทเรยีงรายราวกับสวน
สนุก รองรับการทอ่งเทยีวตลอด 24 ชม. 

คาํ         อสิระรบัประทานอาหารคาํตามอธัยาศยั 

ทพีกั  OSAKA HOTEL หรอื ระดบัเทยีบเทา่  

วนัท ี3 อสิระชอ้ปปิงตามอธัยาศยั หรอื ชมงานประดบัไฟ Festival of Light in Osaka 

2019 หรอื ซอืทวัรเ์สรมิ สวนสนุกยูนเิวอรแ์ซล สตูดโิอ 
เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

หลังอาหารใหท้่านอสิระท่องเทยีวตามสถานทตีา่งๆ ภายในเมอืงโอซากา้ โดยมไีกดใ์หคํ้าแนะนํา
การเดนิทาง (ไมม่รีถบัสบรกิาร) 

 แนะนําแหลง่ชอ้ปปิง 

 โดทงโบร ิหรอืดงโทโบร ิ(Dotonbori) หนงึในสถานบันเทงิยามคําคนืทโีดง่ดังของโอ
ซากา้ เป็นแหลง่รวมรา้นอาหารมากมายทเีปิดใหบ้รกิาร 24 ชวัโมง 

 อะเมะรคิามรูะ Amerikamura เป็นแหลง่แฮงคเ์อา้ของวยัรุน่โอซากา้ คลา้ยกับยา่นฮารา
จกูขุองโตเกยีว ยา่นนก็ีจะไดพ้บกับแฟชนัการแตง่ตัวของวยัรุน่ และวฒันธรรมของชาวญปีุ่ น 
มบีรรยากาศครกึครนื ระหวา่งทางมรีา้นกาแฟ เสอืผา้ และรา้นขายของต่างๆมากมาย เป็น
อกียา่นหนงึทน่ีามาเดนิเลน่ 

   หรอื เลอืกซอืทวัรเ์สรมิ  

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

 ยูนเิวอรซ์ลั สตูดโิอส ์เจแปน (Universal Studios Japan, USJ) เปิดเมือเดือน
มนีาคม ปี 2001 เป็นสวนสนุกแห่งแรกของยนูเิวอรแ์ซล สตูดโิอ ทเีปิดในเอเชยี ภายในมี
ท ัง ห ม ด  8  โ ซ น :  Hollywood, New York, San Francisco, Jurassic Park, 
Lagoon, Waterworld, Amity Village และ  Universal Wonderland ผู เ้ ข า้ชม
สามารถเพลดิเพลนิไปกับเครอืงเลน่ตา่งๆ ตังแตเ่ครอืงเลน่สําหรับเด็กๆไปจนถงึรถไฟเหาะ
ทหีวาดเสยีวสดุๆ นอกจากนียังมหีนัง 3 มติ ิอย่างเชน่ Spiderman, Back to the Future, 
Terminator 2, Jurassic Park และเรอืงใหม่ล่าสดุอย่าง Harry Potter ภายนอกสวนสนุก
นัน จะม ีUniversal City walk Osaka ซงึเป็นหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ ่ทมีโีรงแรม รา้นคา้ 
รา้นอาคารจํานวนมาก รวมทังรา้นทขีายสนิคา้ของยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ และของทรีะลกึของ
เมอืงโอซากา้ และใกล ้ๆ กันก็ยังมพีพิธิภัณฑท์าโกะยาก ิมรีา้นทาโกะยากชิอืดังของโอซากา้
มาเปิดใหไ้ดล้มิลองรสชาติดังเดิม ของกินขนึชือของโอซากา้ ทีไดรั้บการโหวตจาก
ชาวเมอืงวา่เป็นสดุยอดรา้นทาโกะยาก ิรวมกันมาเปิดอยู่ทแีลว้ พพิธิภัณฑน์ีตังอยู่ทชีนั 4 
ของหา้งแหง่น ี
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หรืออสิระชมงาน เทศกาลประดับไฟสุดยงิใหญ่ประจําปี ทเีมอืงโอซากา้ ทมีชีอืว่า Festival of 
the Light in OSAKA 2019 จัดแสดงไฟภายใตค้อนเซ็ปต์ The Museum of Light ซงึปีนี
พเิศษกวา่ปีไหนๆ ขยายเวลาจัดงานนานขนึ ตังแต ่วนัท ี4 พฤศจกิายน 2019 – 31 มกราคม 
2020 ภายในงานจะมีโซนจัดงาน 2 ส่วนคือ Midosuji Illumination และ Osaka Hikari-
Renaissance ตลอดชว่งเวลาจัดงาน ตังแต่วันแรก จนถงึวันสดุทา้ย จะสามารถชมงานจัดแสดง
ไฟตลอดถนน Mido-suji Illumination จากบรเิวณสแียก Hanshin-mae ไปจนถงึสแียก Namba-
Nishiguchi เป็นระยะทางกว่า 4 กโิลเมตร ไดต้ังแต่เวลา 17.00-23.00 น. และล่าสุดถนนสายนี
ไดรั้บการบันทกึสถติ ิวา่เป็นถนนทมีตีน้ไมป้ระดับไฟมากทสีดุของโลก  

    อสิระรบัประทานอาหารเทยีงและอาหารคาํตามอธัยาศยั 

ทพีกั  OSAKA HOTEL หรอื ระดบัเทยีบเทา่  

วนัท ี4 ปราสาทโอซากา้ (ชมดา้นนอก) – RINKU PREMIUM OUTLET - สนามบนิคนัไซ  
เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

 เดนิทางสู ่ปราสาทโอซากา้ (Osaka Castle) 

(ชมดา้นนอก) เป็นหนึงในแลนด์มาร์คสําคัญ 
ของเมืองโอซากา้ หอคอยปราสาทจะมีอยู่
ดว้ยกันทังหมด 8 ชัน ตัวปราสาทถูกลอ้มรอบ
ดว้ยกําแพง หนิคอนกรตี, คนํูา และสวนนชิโินมา
รุซงึอยู่ทางป้อมตะวักตก มีตน้ซากุระกว่า 600 
ตน้ ในชว่งเดอืนเมษายนจงึเป็นแหลง่ชมซากรุะที
โด่งดังเพราะฉากดา้นหลังของสวนแห่งนีจะ
มองเห็นภาพปราสาทโอซากา้ทีสวยงามเป็น
อยา่งยงิ 

นําท่านเดนิทางสู ่รงิก ุพรเีมยีม เอาทเ์ล็ท เซ็นเตอรท์ใีหญท่สีดุในญปีุ่ นตะวนัตก ฝังตรงขา้ม
ท่าอากาศยานนานาชาตคิันไซ มสีนิคา้เเบรนดด์ังทังในประเทศแและต่างประเทศ, รา้นกฬีายอด
นิยมกว่า 210 รา้น ทังเสอืผา้, รองเทา้, เครอืงประดับ, เสอืผา้ชายไปจนถงึเสอืผา้เด็ก, ของใช ้
ประจําวนั บรรยากาศสบายๆ ช็อปปิงไดอ้ยา่งหรหูราในราคายอ่มเยา 
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อสิระอาหารเทยีงตามอธัยาศยั 
สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ 

15.00 น. ออกเดนิทางกลับ กรงุเทพฯ โดยสายบนิ ไทยไลออ้นแอร ์เทยีวบนิท ีSL305 

 บรกิารอาหารและนําดมืบนเครอืง 
(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.15 ชวัโมง) 

 

19.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 
 

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราคา่บรกิารทวัร ์
 

 
 
 
 
 
 

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

ทา่นละ 2,000 บาท/ทรปิ  (ชําระทสีนามบนิดอนเมอืงในวนัเช็คอนิ) 
(คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 
ราคาเด็กทารก Infant ราคาคนละ 10,000 บาท 

 

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 ่ พกัเดยีว 

16 - 19 พ.ย. 62 
*ตดิวนัหยุด ลางาน 2 วนั* 

14,999.- 8,900.- 

2 – 5 ธ.ค. 62 17,999.- 8,900.- 
5 - 8 ธ.ค. 62 

*ตดิวนัหยุด ลางาน 1 วนั* 
22,999.- 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 
 คา่ธรรมเนียมในกรณีทกีระเป๋าสัมภาระทมีนํีาหนักเกนิกวา่ทสีายการบนินันๆ กําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิ

ขนาดมาตรฐาน 
 คา่ภาษีนํามัน ทสีายการบนิเรยีกเก็บเพมิ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตวัเครอืงบนิไปแลว้ 
 คา่นําหนักกระเป๋าสมัภาระ ทหีนักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. // ขากลับ 20 กก.) 
 คา่ทปิคนขับรถ และไกดท์อ้งถนิ(ถา้ม)ี ท่านละ 2,000 บาท/ทรปิ ชาํระทสีนามบนิในวันเชค็อนิ (คา่ทปิ

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

 
เงอืนไขการสาํรองทนีงั 

 กรุณาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรณุาเตรยีมเงนิมดัจํา 15,000 บาท พรอ้ม
กับเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วนั หลังจากทําการจองแลว้ 

 การชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน ท่านควรจัดเตรยีมคา่
ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นกําหนด เนอืงจากทางบรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทพัีกและตัวเครอืงบนิ 
มฉิะนันจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 หากท่านทตีอ้งการออกตัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวดั) 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 ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พอืการทอ่งเทยีว 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 น ดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
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  
 เมอืท่านตกลงชาระเงนิมัดจําหรอืค่าทัวรท์ังหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ทางบรษัิทฯ 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 ซงึอาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครังทตีอ้งเรง่รบี 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 มหีนา้ใดหนา้หนงึหายไป มกีระดาษหนา้ใด
หนา้หนงึหลดุออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่ว่ากรณีใดๆทังสนิ ทางสายการบนิ 
หรอื เจา้หนา้ทดี่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธไิม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางตอ่ไปได ้ดังนันกรุณาตรวจสอบ 
และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีชํารุด กรุณาตดิต่อกรมการ
กงสลุกระทรวงการตา่งประเทศเพอืทําหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม ่โดยใชฉ้บบัเกา่ไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกับ
แจง้มาทีบรษัิทเร็วทีสุด เพือยืนยันการเปลียนแปลงขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาทีบรษัิท
เรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทยีังไมอ่อกบัตรโดยสาร ท่านสามารถเปลยีนแปลงไดไ้ม่มคีา่ใชจ้่าย แตห่ากออกบัตรโดยสาร 
(ตัวเครอืงบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิทังหมด ซงึโดยสว่น
ใหญ่ตัวเครอืงบนิแบบกรุ๊ปจะออกกอ่นออกเดนิทางประมาณ 14-20 วัน ทังนีขนึอยู่กับกระบวนการและขันตอนของ
แตล่ะคณะ 

 กรณีทที่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไม่ใหเ้ดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสนิ ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธใินการคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนงึทังสนิ 

 

*เมอืทา่นชําระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯ แลว้ทางบรษิทัฯ 
จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงอืนไขขอ้ตกลงทงัหมดนแีลว้* 
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บรกิารเพมิเตมิเลน่เน็ตชวิ ชวิ ตลอดทปิ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


