
#15947 ทัวรญ่ีปุน โอซากา 4 วัน 3 คืน สะพานโอนารุโตะ
นํ้าวนนารุโตะ ชมซากุระ ณ ปราสาทโอซากา บิน SL
ทัวรญี่ปุน โอซากา โกเบ สวนดอกไมอะวะจิฮะนะซะจิคิ สะพานอะคาชิไคเคียว โกเบ
ฮารเบอรแลนด ลองเรือเฟอรรี่ชมพระอาทิตยตกดิน แชออนเซ็นจักรพรรดิ ฟรี
เดย 1 วันเต็ม!!



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง - ทาอากาศยานคันไซ - ลองเรือเฟอรร่ีวาคายามา-โทคุชิมา (ชม
อาทิตยตกดิน) - อิออนมอลลโทคุชิมา   

Century
Plaza Hotel
หรือเทียบเทา

2 ใตสะพานโอนารุโตะ - น้ําวนนารูโตะ - สวนดอกไมอะวาจิ ฮานะซะจิคิ - สะพานอาคาชิไค
เคียว - โกเบ - อาริมะออนเซ็น - โกเบฮารเบอรแลนด   

Osaka Hotel
หรือเทียบเทา

3 อิสระทองเที่ยวในโอซากา หรือ เลือกซ้ือทัวรเสริม   
Osaka Hotel
หรือเทียบเทา

4 ปราสาทโอซากา - ริงกุ พรีเมียม เอาทเลต - ทาอากาศยานคันไซ - ทาอากาศยาน
ดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

28 มี.ค. 64 - 31 มี.ค. 64 ฿23,999 ฿23,999 ฿23,999 ฿8,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานดอนเมือง - ทาอากาศยานคันไซ - ลองเรือเฟอรร่ี
วาคายามา-โทคุชิมา (ชมอาทิตยตกดิน) - อิออนมอลลโทคุชิมา

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

03.00 น. คณะพรอมกัน ณ อาคาร 1 ชั้น 3 อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ สนามบินดอนเมือง เคานเตอรสายการ
บิน ไทยไลออนแอร (SL) พบเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ
หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง

05.55 น. ออกเดินทางสู สนามบินคันไซ เมืองโอซากา ประเทศญ่ีป ุน โดยสายการบิน ไทยไลออนแอร เท่ียวบินท่ี SL304
*** ในการเดินทางเป็นหมูคณะ การจัดท่ีน่ังของกรุป ไมสามารถรีเควสหรือเลือกท่ีน่ังได และทางสายการบินเป็นผูกําหนด

ซ่ึงทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได ***

บาย

13.45 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ เมืองโอซากา ประเทศญ่ีป ุน (เวลาท่ีญ่ีป ุนเร็วกวาประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับ
นาฬิกาของทานเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา) หลังจากผานขั้นตอนศุลกากร

** สําคัญมาก !! ประเทศญ่ีป ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝืนมีโทษปรับ
และจับ **

นําทานเดินทางสู ทาเรือวากายามะ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) ดินแดนแหงขุนเขา สายน้ํา และบรรยากาศชนบทท่ี
เต็มไปดวยสีสัน วากายามะ เป็นจังหวัดหน่ึงในภูมิภาคคันไซ ตั้งอยูบนคาบสมุทรคิอิ ซ่ึงเป็นคาบสมุทรท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดใน
ญ่ีป ุน ทําใหท่ีน่ีมีแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติอยางหลากหลาย ท้ังภูเขา แมน้ํา บอออนเซ็น แหลงมรดกโลก รวมท้ังเมืองตาก
อากาศและเมืองชายทะเล

จากนั้น ลองเรือเฟอรรี่ ชมความงามพระอาทิยตกดินยามเย็น เพ่ือเดินทางยังทาเรือโทคุชิมา (ใชเวลาในการลองเรือ 2 ชม.)
บนเรือจะมีรานคาเล็กๆ ขายของท่ีระลึกอยู ใหทานชมวิว หรือเลือกซ้ือสินคาตามอัธยาศัย

นําทาน AEON MALL ใหทานไดอิสระซ้ือสินคาท่ัวไปของญ่ีป ุน เชน ขนม, อาหารวาง, ของเลน, กระเปา , รองเทา, เสื้อผา
รวมถึงรานรอยเยน

ค่ํา

อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พักท่ี Century Plaza Hotel หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานดอนเมือง เชา

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี

ทาอากาศยานคันไซ บาย

เป็นทาอากาศยานหลักของโอซากา ทาอากาศยานแหงน้ีตั้งหางจากตัวเมืองโอซากา
ประมาณ 50 กม.เปิดใชบริการเมื่อปี 1994 มี 2 เทอมินอล โดย เทอมินอล 1 จะเป็นสาย
การบินธรรมดา สวนเทอมินอล 2 จะเป็นสายการบินโลวคอสต



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ใตสะพานโอนารุโตะ - น้ําวนนารูโตะ - สวนดอกไมอะวาจิ ฮานะซะ
จิคิ - สะพานอาคาชิไคเคียว - โกเบ - อาริมะออนเซ็น - โกเบฮาร
เบอรแลนด

*** ในการเดินทางเป็นหมูคณะ การจัดท่ีน่ังของกรุป ไมสามารถรีเควสหรือเลือกท่ีน่ังได และทางสายการบินเป็นผูกําหนด
ซ่ึงทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได ***

เวลาท่ีญ่ีป ุนเร็วกวาประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา

สําคัญมาก !! ประเทศญ่ีป ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝืนมีโทษปรับและ
จับ

อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ลองเรือเฟอรรี่วาคายามา-โทคุชิมา (ชมอาทิตยต…

อิออนมอลลโทคุชิมา

ลองเรือเฟอรรี่เสนทางวาคายามา-โทคุชิมา ซ่ึงจะพานักทองเท่ียวเดินทางขามอาววาคายามา
พรอมชมบรรยากาศอาทิตยตกดินอันสุดงดงาม

เป็นหางอิออนมอลลสาขาโทคุชิมา โดยภายในหางจะขายสินคา ของแบรนดเนม และของ
ฝากตางๆ มากมาย

 คํ่า  Century Plaza Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู สะพานโอนารุโตะ (Ohnaruto) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) เป็นอีกแหงท่ีเหมาะสําหรับการชม
น้ําวน จาก “Uzu-no-michi” ทางเดินทอดอยูกนสะพาน นักทองเท่ียวสามารถมองเห็นวิวเหนือมหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลใน
ของญ่ีป ุน บางสวนของทางเดินน้ีทําเป็นพ้ืนกระจกใสท่ีสามารถมองเห็นกระแสน้ําขึ้นน้ําลงท่ีรุนแรงจากความสูง 45 เมตรเหนือ
มหาสมุทร

น้ําวนนารูโตะ (Naruto Whirlpools) เกิดขึ้นตามแนวชายฝ่ังทะเลของชองแคบนารูโตะ จึงกอใหเกิดประมาณน้ําจํานวน
มหาศาลถูกเคล่ือนยายระหวางทะเล Seto Inland Sea กับมหาสมุทรแปซิฟิกระหวางระดับน้ําสูงและตํ่า ตามความเปล่ียนแปลง
ของระดับน้ําจะเกิดขึ้นทุกๆ 6 ชั่วโมงซ่ึงจะพบไดในชวงเชา 1 ครั้ง และชวงบายอีก 1 ครั้ง ครั้งละ 1-2 ชั่วโมง ขนาดของน้ําวนจะ
แตกตางกันขึ้นอยูกับความรุนแรงของกระแสน้ํา



นําทานเดินทางชม สวนดอกไมอะวะจิ ฮะนะซะจิคิ (Awaji Hanasajiki Flower Park) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 50
นาที) สวรรคของคนรักดอกไม ดวยการจัดดอกไมหลากชนิด ใหเบงบานตามฤดูกาลไปบนพ้ืนท่ีขนาดพ้ืนท่ี 1 แสน 5 หมื่น
ตารางเมตร เรียกไดวา ถาคุณมาชวงไหนก็จะไดเห็นดอกไมแนนอน

สําหรับท่ีมีชื่อเสียงมากท่ีสุดคือ ทุงดอกเรปซีด (Rapeseed) หรือท่ีมีชื่อเป็นภาษาญ่ีป ุนวา นาโนะฮานะ จะบานในชวง
ประมาณเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน สีเหลืองสดของดอกไมจะตัดกับสีเขียวของตนไมและสีฟาของทองฟาและทองทะเลได
อยางสวยงาม และนอกจากน้ียังมีทุงดอกเวอรบีนา (Verbena) ทีจะบานในชวงซัมเมอร และทุงดอกคอสมอสท่ีบานในชวงฤดู
ใบไมรวงดวย

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานชมสะพานท่ียาวท่ีสุดในโลก สะพานอะคาชิไคเคียว (Akashi Kaikyo Bridge) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.)
ตั้งอยูระหวางโกเบ และเกาะอาวะจิ ท่ีชองแคบอะกาชิ และเป็นสวนหน่ึงของทางดวน Kobe-Awaji-Naruto ซ่ึงถือไดวาเป็น 1
ใน 3 ทางดวนท่ีเชื่อมตอเกาะฮอนชู กับชิโกกุ ถูกสรางขึ้นตั้งแตปี ค.ศ. 1998 โดยสิ่งท่ีทําใหสะพานแหงน้ีนั้นพิเศษไปมากกวา
สะพานอ่ืนๆ ก็ตรงความยาว เพราะมีระยะทางรวมท้ังสิ้น 4 กิโลเมตร จนกลายมาเป็นสะพานแขวนท่ียาวท่ีสุดในโลก

นําทานเดินทางไป แชออนเซ็นจักรพรรดิ Arima Onsen (ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) คือ หน่ึงในยานออนเซ็นเกา
แกท่ีสุดในญ่ีป ุน ตั้งอยูบนภูเขาท่ีมีความสูงจากระดับน้ําทะเลถึง 300-350 เมตร บริเวณดานเหนือของภูเขา Rokko และมี
โรงแรมสไตลเรียวกังเปิดใหบริการกวา 30 โรงแรม น้ําแรในบอออนเซ็นแหงน้ีมีคุณภาพดีและมีเอกลักษณ ติดอันดับ 1 ใน 3
ของออนเซ็นท่ีเกาแกและมีชื่อเสียงมากท่ีสุดในญ่ีป ุน เน่ืองจากอุดมไปดวยแรธาตุคุณภาพดึในน้ําแรถึง 7 ชนิดในบอเดียว ซ่ึงแร
ธาตุเหลาน้ีมีสวนชวยในการรักษาโรค

จากนั้นผอนคลาย ยานโกเบฮารเบอรแลนด (Kobe Harborland) ตั้งอยูท่ีบริเวณทาเรือโกเบ นับเป็นยานท่ีรวมท้ังแหลง
ช็อปป้ิงและความบันเทิงท่ีหลากหลายท่ีโดงดังมากๆของเมืองแหงน้ี เรียกไดวาสามารถช็อปป้ิงแบบชิลๆไดอยางสบายๆ เพราะมี
ท้ังรานกาแฟ รานอาหาร รานคา และสวนสนุก

ค่ํา

อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พักท่ี Osaka Hotel หรือเทียบเทา

ใตสะพานโอนารุโตะ

นํ้าวนนารูโตะ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นสถานท่ีทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงของเมืองนารุโตะ จุดเดนคือมีวังน้ําวนเป็นปรากฎการณ
ธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นจากระดับน้ําท่ีแตกตางกันของน้ําทะเลในเซโตะกับมหาสมุทรแปซิฟิก
เมื่อกระแสน้ํามาปะทะกันจึงเกิดเป็นกระแสน้ําวน ซ่ึงเกิดขึ้นอยูใตสะพานโอนารุโตะ แต
กระแสน้ําวนดังกลาวไมไดเกิดขึ้นตลอดเวลา ในแตละวันมีชวงเวลาดีท่ีสุดเพียงวันละ 2
ครั้ง

น้ําวนนารูโตะ(Naruto Whirlpools) เกิดขึ้นตามแนวชายฝ่ังทะเลของชองแคบนารูโตะ จึง
กอใหเกิดประมาณน้ําจํานวนมหาศาลถูกเคล่ือนยายระหวางทะเล Seto Inland Sea กับ
มหาสมุทรแปซิฟิกระหวางระดับน้ําสูงและตํ่า ตามความเปล่ียนแปลงของระดับน้ําจะเกิด
ขึ้นทุกๆ 6 ชั่วโมงซ่ึงจะพบไดในชวงเชา 1 ครั้ง และชวงบายอีก 1 ครั้ง ครั้งละ 1-2 ชั่วโมง
ขนาดของน้ําวนจะแตกตางกันขึ้นอยูกับความรุนแรงของกระแสน้ํา ซ่ึงมีแนวโนมวาจะมี
ขนาดใหญในชวงฤดูรอนมากกวาฤดูหนาว และน้ําวนขนาดใหญท่ีสุดมักจะเกิดในชวงฤดู
ใบไมผลิเป็นประจําทุก 2 สัปดาห



วันท่ี 3 อิสระทองเท่ียวในโอซากา หรือ เลือกซ้ือทัวรเสริม

 หมายเหตุ อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

สวนดอกไมอะวาจิ ฮานะซะจิคิ
เป็นทุงดอกไมท่ีมีพ้ืนท่ีกวางขวางกวา 150,000 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยูบนพ้ืนท่ีเนินเขา
ทางเหนือของเกาะอะวาจิ ทุงแหงน้ีถือเป็นสรวงสวรรคของคนรักดอกไม ท่ีมีการจัด
ดอกไมหลากชนิดซ่ึงจะเบงบานตามฤดูกาลตางๆ ท่ีแตกตางกันไป นอกจากน้ีบนทุง
ดอกไมดังกลาวนักทองเท่ียวยังจะไดเห็นวิวอาวโอซากาอันสุดงดงามดวย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

สะพานอาคาชิไคเคียว

โกเบ

อาริมะออนเซ็น

โกเบฮารเบอรแลนด

 บาย

หรือ สะพานไขมุก เป็นสะพานแขวนท่ีมีชวงกลางยาวท่ีสุดในโลก ยาว 1,991 เมตร หรือ
6,532 ฟุต สะพานน้ีสรางเสร็จในปี 1998 ซ่ึงใชเชื่อมระหวางเมืองเมืองโกเบบนเกาะ
ฮอนชู กับเมืองอิวะยะบนเกาะอะวะจิ ขามชองแคบอะกะชิ เป็นสวนหน่ึงของทางหลวง
สายฮอนชู – ชิโกะกุ

โคเบะหรือ โกเบ เป็นเมืองเอกของจังหวัดเฮียวโงะ ประเทศญ่ีป ุน เป็นเมืองขนาดใหญ
อันดับท่ี 5 และเป็นเมืองทาท่ีสําคัญของญ่ีป ุน โคเบะเป็นเมืองทาท่ีสําคัญของญ่ีป ุนท่ีมีการ
คาขายกับทางประเทศตะวันตกนับตั้งแตการยกเลิกนโยบายปิดประเทศ ในปี ค.ศ. 1995
เกิดเหตุการณแผนดินไหวครั้งใหญทําใหเมืองโคเบะไดรับความเสียหายอยางหนัก แตก็
สามารถซอมแซมบูรณะจนกลายมาเป็นเมืองทาท่ีสําคัญอีกครั้งหน่ึงได บริษัทหลายๆแหง
ไดตั้งสํานักงานใหญท่ีโคเบะ และเมืองน้ียังขึ้นชื่อในเรื่องของเน้ือโคเบะอีกดวย

เป็นแลนมารคหน่ึงท่ีขึ้นชื่อในเรื่องน้ําพุรอนออนเซ็นของโกเบ อยูบริเวณเชิงเขาร็อคโค
ทางเหนือ โดยตั้งอยูขึ้นไปทางเหนือของเมืองโกเบไปประมาณ 20 กิโลเมตร ออนเซ็น
แหงน้ีเป็นสมบัติล้ําคาท่ีซอนอยูของเมืองโกเบท่ีทันสมัย ท่ีดึงดูดชาวญ่ีป ุนและนักทอง
เท่ียวจํานวนมากท่ีตองการความเงียบสงบดวยสภาพแวดลอมทางธรรมชาติท่ีสวยงามและ
เขาถึงไดงายจากตัวเมืองโกเบ

เป็นพ้ืนท่ีชอปป้ิงและแหลงบันเทิงริมน้ําของบริเวณทาเรือโกเบ มีท้ังรานกาแฟ รานอาหาร
รานคา และสวนสนุก ซ่ึงเป็นจุดนัดพบท่ีนิยมของชาวเมือง

 คํ่า  Osaka Hotel หรือเทียบเทา



วันท่ี 4 ปราสาทโอซากา - ริงกุ พรีเมียม เอาทเลต - ทาอากาศยานคันไซ
- ทาอากาศยานดอนเมือง

 หมายเหตุ อิสระรับประทานอาหารกลางวันและค่ําตามอัธยาศัย

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

อิสระทองเท่ียวตามสถานท่ีตางๆ ภายในเมืองโอซากา โดยมีไกดใหคําแนะนําการเดินทาง (ไมมีรถบัสบริการ)

แนะนําสถานท่ีทองเท่ียวเมืองโอซากาและเมืองรอบๆ
- วัดชิเทนโนจิ (Shitennoji) หน่ึงในวัดท่ีเกาแกท่ีสุดของญ่ีป ุน เชื่อกันวาเป็นวัดพุทธแหงแรกขอประเทศญ่ีป ุน

- พิพิธภัณฑสัตวทะเลโอซากา (Osaka Aquarium) หรือท่ีเรียกวา Kaiyukan ตั้งอยูท่ี Tempozan Harbor Village
บริเวณอาวโอซากา พิพิธภัณฑสัตวน้ําท่ีดีท่ีสุดของญ่ีป ุน มีสัตวน้ําหลากหลายชนิดท่ีอาศัยอยูในมหาสมุทรแปซิฟิก

- ศาลเจาเฮอัน (Heian Shrine) เป็นศาลเจาท่ีมีความงดงามและสถาปัตยกรรมท่ีโดดเดนจากศาลเจาอ่ืนๆของญ่ีป ุน ถึงแม
ศาลเจาเฮอันจะไมไดมีประวัติความเป็นมายาวนานหลายรอยปีเหมือนศาลเจาอ่ืนๆของเกียวโต

แนะนําแหลงชอปป้ิง
- โดทงโบริ หรือดงโทโบริ (Dotonbori) หน่ึงในสถานบันเทิงยามค่ําคืนท่ีโดงดังของโอซากา เป็นแหลงรวมรานอาหาร

มากมายท่ีเปิดใหบริการ 24 ชั่วโมง

- อะเมะริคามูระ Amerikamura เป็นแหลงแฮงคเอาของวัยรุนโอซากา คลายกับยานฮาราจูกุของโตเกียว ยานน้ีก็จะไดพบ
กับแฟชั่นการแตงตัวของวัยรุน และวัฒนธรรมของชาวญ่ีป ุน มีบรรยากาศครึกครื้น ระหวางทางมีรานกาแฟ เสื้อผา และรานขาย
ของตางๆมากมาย เป็นอีกยานหน่ึงท่ีนามาเดินเลน

หรือ เลือกซ้ือทัวรเสริม (ไมรวมในคาทัวรผูใหญทานละ 2800 บาท // เด็ก 2-11 ราคา 2400 บาท )
- ยูนิเวอรซัล สตูดิโอส เจแปน (Universal Studios Japan, USJ) เปิดเมื่อเดือนมีนาคม ปี 2001 เป็นสวนสนุกแหง

แรกของยูนิเวอรแซล สตูดิโอ ท่ีเปิดในเอเชีย ภายในมีท้ังหมด 8 โซน: Hollywood, New York, San Francisco, Jurassic
Park, Lagoon, Waterworld, Amity Village และ Universal Wonderland ผูเขาชมสามารถเพลิดเพลินไปกับเครื่องเลน
ตางๆ ตั้งแตเครื่องเลนสําหรับเด็กๆไปจนถึงรถไฟเหาะท่ีหวาดเสียวสุดๆ นอกจากน้ียังมีหนัง 3 มิติ อยางเชน Spiderman,
Back to the Future, Terminator 2, Jurassic Park และเรื่องใหมลาสุดอยาง Harry Potter ภายนอกสวนสนุกนั้น จะมี
Universal City walk Osaka ซ่ึงเป็นหางสรรพสินคาขนาดใหญ ท่ีมีโรงแรม รานคา รานอาคารจํานวนมาก รวมท้ังรานท่ีขาย
สินคาของยูนิเวอรแซล สตูดิโอ และของท่ีระลึกของเมืองโอซากา และใกลๆกันก็ยังมีพิพิธภัณฑทาโกะยากิ มีรานทาโกะยากิชื่อดัง
ของโอซากามาเปิดใหไดล้ิมลองรสชาติด้ังเดิม ของกินขึ้นชื่อของโอซากา ท่ีไดรับการโหวตจากชาวเมืองวาเป็นสุดยอดรานทาโกะ
ยากิ รวมกันมาเปิดอยูท่ีแลว พิพิธภัณฑน้ีตั้งอยูท่ีชั้น 4 ของหางแหงน้ี

อิสระรับประทานอาหารกลางวันและค่ําตามอัธยาศัย

พักท่ี Osaka Hotel หรือเทียบเทา

อิสระทองเที่ยวในโอซากา หรือ เลือกซื้อทัวรเสริม
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

อิสระชอปป้ิงเมืองโอซากา หรือซ้ือทัวรเสริมยูนิเวอรแซล สตูดิโอ สวนสนุกท่ีสรางความ
บันเทิงใหกับคนแถบภูมิภาคคันไซมาหลายปีโดยการทุมทุนสรางของ บริษัทสราง
ภาพยนตร HOLLYWOOD ชื่อดัง น่ันคือ UNIVERSAL STUDIO ซ่ึงภายในไดจําลอง
สตูดิโอจากภาพยนตรเรื่องดังๆ ท่ีผานมาของทางบริษัทไวมากมาย โดยเริ่มจาก ภาพยนตร
เรื่องแรก ท่ีสรางชื่อเสียงใหกับ สตีเวน สปรีลเบิรก คือ E.T. ซ่ึงเป็นการน่ังจักรยานไป
พรอมกับ อีที และเดินทางขามจักรวาลเพ่ือกลับไปยังบานเกิด ตอจากนั้น ไปยังสตูดิโอ
ของ TERMINATOR ภาพยนตรคนเหล็ก ท่ีสรางชื่อใหกับดาราดัง อารโนล ชวาสเซเน็ก
เกอร ทานจะไดดูภาพยนตรท่ีไมไดฉายตามโรงหนังแตเป็นภาคพิเศษแบบดิจิตอล 2 มิติ
และ 3 มิติ

 คํ่า  Osaka Hotel หรือเทียบเทา

เชา



้ ่ ่

 กิจกรรม รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู ปราสาทโอซากา (Osaka Castle) (ชมดานนอก) บริเวณปราสาทโอซากา มีจุดชมซากุระมากมาย ไมวาจะ
ตรง ปอมปราสาทเท็นชุคาคุ หรือ ตรงสวนนิชิโนะมารุ บริเวณท้ังหมดน้ีเรียกรวมกันวา สวนปราสาทโอซากา (Osaka Castle
Park) ท่ีน่ียังมีความพิเศษอีกอยางคือมีตนซากุระท่ีทางจังหวัดเลือกใชเพ่ืออางอิงและประกาศวันซากุระบานอยางเป็นทางการ
ดวย ถามาแลวขอแนะนําใหไปตรงสวนนิชิโนะมารุท่ีมีซากุระพันธุโซเมโยชิโนะใหชมกวา 300 ตน

บาย

อิสระอาหารเท่ียงตามอัธยาศัย

นําทานเดินทางตอไปยัง ริงกุเอาทเล็ต แหลงชอปป้ิงใหญใกลกับ สนามบินคันไซ ใหทานเพลิดเพลินกับการเลือกซ้ือสินคา
“แบรนดเนม” ชื่อดังหลากหลายและสินคาดีราคาพิเศษ อาทิ เครื่องสําอาง, เครื่องประดับ, เสื้อผา, กระเปา, รองเทาอุปกรณกีฬา,
เครื่องใชไฟฟา และยังเป็นแหลงรวมสินคาแบรนดญ่ีป ุนโกอินเตอรมากมายกับคอลเลคชั่นเสื้อผาลาสุด

สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสู สนามบินคันไซ

15.00 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทยไลออนแอร เท่ียวบินท่ี SL305 (บริการอาหารและน้ําด่ืมบน
เครื่อง ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6.15 ชั่วโมง)

ค่ํา

19.05 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

ปราสาทโอซากา
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เรียกอีกอยางวา โอซากาโจ เป็นปราสาทท่ีถือเป็นสัญลักษณของเมืองโอซากา และเป็นสิ่ง
ปลูกสรางท่ีมีคุณคาทางวัฒนธรรมของญ่ีป ุน ถูกสรางขึ้นแทนท่ีวัดอิชิยามา ฮอนกันจิ ชั้น
บนสุด สามารถชมวิวเมืองโอซากาไดท้ังเมือง

ริงกุ พรีเมียม เอาทเลต

ทาอากาศยานคันไซ

 บาย

เป็นแหลงชอปป้ิงชื่อดังอีกแหงหน่ึงของโอซากา ตั้งอยูท่ีเมืองริงกุ ตรงขามกับทา
อากาศยานนานาชาติคันไซ โดยออกแบบใหมีลักษณะเหมือนกับเมืองทาของ
สหรัฐอเมริกา และมีบรรยากาศแบบรีสอรท ภายในแมจะไมใหญโตมากนัก แตก็เพียบ
พรอมไปดวยสิ่งอํานวยความสะดวกมากมาย ซ่ึงรวมสินคานําเขาและสินคาแบรนดญ่ีป ุน
มากมาย

เป็นทาอากาศยานหลักของโอซากา ทาอากาศยานแหงน้ีตั้งหางจากตัวเมืองโอซากา
ประมาณ 50 กม.เปิดใชบริการเมื่อปี 1994 มี 2 เทอมินอล โดย เทอมินอล 1 จะเป็นสาย
การบินธรรมดา สวนเทอมินอล 2 จะเป็นสายการบินโลวคอสต

ทาอากาศยานดอนเมือง คํ่า

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี



 หมายเหตุ บริการอาหารและน้ําด่ืมบนเครื่อง

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ



เง่ือนไข
กรุณาอานศึกษารายละเอียดท้ังหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 30 ทาน 

ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ 

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การ
กอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 

เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ท้ังหมด

กรณีท่ีทานเป็นอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาท่ีเป็นกรณีพิเศษ

รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอย
แลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

การจัดการเรื่องหองพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปท่ีเขาพัก  โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดย
อาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ท้ังน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได  

กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะนั้น
บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได 

มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจ
ของผูจัดกํากับเทานั้น

ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการ
พิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณี
อ่ืน ๆ 

กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัด
หองใหเป็นแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 หองพักเด่ียว โดยไมคาใชจายเพ่ิม 

สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญ่ีป ุน หรือ วันเสารอาทิตย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทอง
เท่ียวและ ชอปป้ิงแตละสถานท่ีนอยลง โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความรวมมือจาก
ผูเดินทางในบางครั้งท่ีตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเท่ียวตามโปรแกรม

เน่ืองจากการเดินทางทองเท่ียวในครั้งน้ี เป็นการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวน
สิทธิ ์ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ สวนใดสวนหน่ึงท่ีทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานท่ี
ทองเท่ียวใดท่ีไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไมสามารถคืนคาใชจายไมวาสวนใดสวน
หน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาท้ังหมดแลว

บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1 ขวด ตอคนตอวัน เริ่มในวันท่ี 2 ของการเดินทาง ถึงวันท่ี 3 ของการเดินทาง การบริการของรถบัสนํา
เท่ียวญ่ีป ุน ตามกฎหมายของประเทศญ่ีป ุน สามารถใหบริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับ
จะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับ
เปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง

กรณีพาสปอรตตางชาติท่ีตองการเดินทางไปกับทัวร **ผูเดินทางตองดําเนินการเช็คเรื่องการทําวีซาในการเขาประเทศญ่ีป ุนดวย
ตนเอง และหากมีคาใชจายเพ่ิมเติมผูเดินทางตองรับผิดชอบในสวนนั้นๆ ซ่ึงหากวันเดินทางผูเดินทางไมไดขอวีซา จะถือวาเป็นความ
ผิดของผูเดินทางเองและจะไมรับผิดชอบคาใชจายตางๆ

กรณีท่ีทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใชจายท่ีจะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืน
เงินคาทัวรท่ีทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง

หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง (พาสปอรต) ของทานชํารุด
แมเพียงเล็กนอย เชน เปียกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใดหนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยก
ระหวางสันของเลมหนังสือเดินทาง เป็นตน ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ีดานตรวจคนออก และ เขาเมือง มี
สิทธิไ์มอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะ
เดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง
และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด เพ่ือยืนยันการเปล่ียนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาท่ีบริษัท
เรียบรอยแลว กรณีท่ียังไมออกบัตรโดยสาร ทานสามารถเปล่ียนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน)

์ ่ ้ ้ ่ ๋ ่



เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงท้ังหมด ซ่ึงโดยสวนใหญตั๋วเครื่องบินแบบกรุปจะออกกอน
ออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ท้ังน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละคณะ

กรณีท่ีทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการคืน
คาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงท้ังสิ้น

*เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯ แลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงท้ังหมดน้ีแลว*

การชําระเงิน
กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 15,000 บาท พรอมกับเตรียมเอกสารสงให

เรียบรอย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว

การชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 30 วัน (ในวันเวลาทําการ) ทานควรจัดเตรียมคาทัวร
ใหเรียบรอยกอนกําหนด เน่ืองจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของคาท่ีพักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการ
เดินทางโดยอัตโนมัติ

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง

คาท่ีพักหองคู (2-3 ทาน) ดังท่ีระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน

โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง) 

คาอาหาร ดังท่ีระบุในรายการ

คาเขาชม ดังท่ีระบุในรายการ

คารถนําเท่ียว ดังท่ีระบุในรายการ

คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะ

ตางๆ ท่ีมิไดระบุในรายการ

คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญ่ีป ุน กรณีประกาศใหกลับมาย่ืนรองขอวีซาอีกครั้ง (เน่ืองจากทางญ่ีป ุนไดประกาศยกเวนการย่ืนวีซา
เขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทยสําหรับผูท่ีประสงคพํานักระยะสั้นในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน) **ถากรณีท่ีทางรัฐบาลประกาศให
กลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพ่ิม ทานละ 1,700 บาท**

หากในภายหลังทางรัฐบาลญ่ีป ุนประกาศใหย่ืนวีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพ่ิม 2,000 บาท สําหรับการย่ืนรองขอวีซา

คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเปาสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินนั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน

คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว

คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. // ขากลับ 20 กก.)

คาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น(ถามี) ทานละ 1,500 บาท/ทริป ชําระท่ีสนามบินในวันเช็คอิน (คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึง
พอใจของทาน)

ภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3 % (กรณีตองการใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี)

วีซา
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวย
วัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตองย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการ
เขาประเทศญ่ีป ุน* ดังตอไปน้ี

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีป ุน (ทางบริษัทฯจัดการให)

2. สิ่งท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุนได (เชน เงินสด บัตรเครดิต
เป็นตน)

3. ชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (ทางบริษัทจัดการให)

4. กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (ทางบริษัทฯ จัดการให)

่ ่



คุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีป ุน (สําหรับกรณีการเขาประเทศญ่ีป ุนดวยมาตรการยกเวนวีซา)

1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมตํ่ากวา 6 เดือน 

2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญ่ีป ุนจะตองไมเป็นสิ่งท่ีขัดตอกฎหมายและเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะสั้น

3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน

4. เป็นผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญ่ีป ุน มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขาย
คุณสมบัติท่ีจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

หมายเหตุ
ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ 

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น (ถามี) ทานละ 1,500 บาท/ทริป  (ชําระท่ีสนามบินดอนเมืองในวันเช็ค
อิน) (คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน)

ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ปี ณ วันเดินทาง (Infant) ทานละ 10,000 บาท

หากทานมีความจําเป็นจะตองซ้ือตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เพ่ือบินไปและกลับจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเท่ียวบินเพ่ือยืนยัน
กับทางเจาหนาท่ีกอนทําการจอง และขอความกรุณาใหทานซ้ือตั๋วเครื่องบินประเภทท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได อันเน่ืองมา
จากหากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไมวาจะเป็นการยกเลิกเท่ียวบิน การลาชาของสายการบิน การยุบเท่ียวบินรวมกัน
ตารางการเดินทางมีการเปล่ียนแปลง ซ่ึงสายการบินพิจารณาสถานการณแลวพบวาอยูเหนือการความคุมของทางสายการบิน หรือจะ
เป็นเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเป็นเหตุผลดานความปลอดภัย ดังนั้นเหตุผลเหลาน้ี อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิท่ี์จะไมรับผิดชอบและไมคืนคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น อน่ึง บริษัทฯ จะคอนเฟิรมกรุป ประมาณ 7-10 วันกอนเดินทาง ขออภัยในความ
ไมสะดวก

สําคัญ กรุณาอานเงื่อนไขรายละเอียดแนบทายโดยละเอียด เพ่ือประโยชนสูงสุดแกตัวทานเอง หากชําระเงินแลว ทางบริษัทฯ จะ
ถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขแลวและไมสามารถเปล่ียนแปลงเงื่อนไขใดๆได

รายการทัวรสามารถสลับ ปรับเปล่ียนหรืองดไปบางรายการไดตามเหมาะสม โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา อันเน่ืองมาจากสภาพ
อากาศ เหตุการณทางธรรมชาติ เหตุการณทางการเมือง สภาพการจราจร สายการบิน หรือเหตุสุดวิสัยตางๆท้ังน้ีจะคํานึงถึงความ
ปลอดภัย ความเป็นไปไดและผลประโยชนของผูเดินทางเป็นสําคัญ ทางผูเดินทางจะไมฟองรองใดๆอันเน่ืองมาจากไดรับเงื่อนไขกอน
การเดินทางแลว

บริษัทฯขอสงวนสิทธฺเริ่มและจบการใหบริการ ท่ี สนามบินตนทางขาไป เทานั้น

กรณีผูเดินทางมาจากตางจังหวัดหรือตางประเทศ และจะทําการสํารองตั๋วเครื่องบิน หรือยานพาหนะอ่ืนๆเพ่ือใชเดินทางมาและกลับ
ณ สนามบิน สุวรรณภูมิทางบริษัท จะไมรับผิดชอบคาใชจายเน่ืองจากเป็นคาใชจายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรม

หากทานท่ีตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง
หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้น รวมถึงการลาชาของสายการบิน
ระหวางประเทศ

หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดิน
ทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง
เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด

การยกเลิก
ไมสามารถยกเลิกได เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินท้ังหมด (แตสามารถเปล่ียนชื่อผูเดินทางไดตามกําหนดของแตละ

สายการบินกอน 7 วันของการเดินทาง)

ในการอัพเกรดท่ีน่ังของ สายการบินไลออนแอรแบบตั๋วกรุป จะอัพเกรดไดก็ตอเมื่อไดทําการสงชื่อออกตั๋วแบบกรุปแลวเทานั้น ไม
สามารถจอง หรือ อัพเกรดท่ีน่ังกอนการสงชื่อออกตั๋วไดเลย โดยทางบริษัทฯ ไมสามารถการันตีท่ีน่ังใหลูกคาได จนกวาจะไดมีการสง
ชื่อออกตั๋วกรุปแลวเทานั้น จึงจะสามารถเช็คท่ีน่ัง และทําการอัพเกรดหากท่ีน่ังดังกลาวยังวางอยูโดยราคาในการอัพเกรด (กรณีท่ีน่ังยัง
วางอยู) เป็นไปตามท่ีระบุขางตน


