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บนิตรงนาโกยา่ บนิกลบัโอซากา้ โดยสายการบนิ AIR ASIA X 
บรกิารนํา้หนกักระเป๋า 20 KG บรกิารอาหารบนเครือ่งเฉพาะขาไปเทา่น ัน้ 

หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ สมัผสัวถิชีวีติคนญีปุ่่ น 
จดุชมซากรุะ เมอืงนาโกยา่ รมิแมน่ํา้ยามาซาก ิ
ชมซากรุะ ทางรถไฟสายเกา่ เคอาเกะ อนิไคลน ์
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ชมเมอืงซากรุะเกยีวโต วดัคโิยมสิ ึ+ รมิแมน่ํา้คาโมะ 

เทีย่วสบาย เต็มอิม่ ไมอ่ดัแนน่ ไมผ่า่นชม 
พกักฟิ ุ2 คนื พกัโอซากา้ 1 คนื 

WIFI FREE ON BUS  นํา้ด ืม่บรกิารวนัละ 1 ขวด 

 

หากทา่นมคีวามจําเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรงุเทพฯ กรณุาสอบถาม

เทีย่วบนิ  เพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นทําการจอง  และขอความกรณุาใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภททีส่ามารถ

เลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิ

เทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเด ิ นทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่สายการบนิ

พจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคมุของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตผุลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็น

เหตผุลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตผุลเหลา่นี ้อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่

รบัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุป๊  ประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง ขออภยัใน

ความไมส่ะดวก 
 

วนัแรก กรงุเทพ - สนามบนิดอนเมอืง 

22.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง  กรุงเทพฯ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ  

อาคาร 1 ช ัน้ 3 เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ หมายเลข  3-4 สายการบนิ  Air Asia X โดยมเีจา้หนา้ทีข่อง
บรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อํานวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และหัวหนา้ทัวรใ์หคํ้าแนะนํา
เพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่น ออกเดนิทาง 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ทีน่ั่ง 

จัดทีน่ั่งแบบ 3-3-3 มบีรกิารอาหารรอ้น+เครือ่งดืม่ ใหบ้รกิาร เฉพาะขาไปเทา่น ัน้ 

(นํา้หนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น้ําหนักเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย ราคาทา้ยโปรแกรม) 

*** ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ การจดัทีน่ ัง่ของกรุป๊ ไมส่ามารถรเีควสหรอืเลอืกทีน่ ัง่ได ้และทางสายการ

บนิเป็นผูก้ําหนด ซึง่ทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้*** 
 

วนัทีส่อง สนามบนิดอนเมอืง  - สนามบนินาโกยา่  - ชมซากรุะ รมิแมน่ํา้ยามาซากิ  – ชมซากรุะ

บรเิวณแมนํ่า้ชนิซาไก - ออิอนมอลล ์- เมอืงกฟิ ุ

02.15 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนินาโกยา่ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่XJ638  

09.40 น. เดนิทางถงึ  สนามบนิ นาโกยา่  ประเทศญีปุ่่ น  ผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร  
เรยีบรอ้ยแลว้ 

    โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง คํา่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง     

2 

สนามบนิดอนเมอืง  DMK-NGO XJ638 (02.15-09.40) 

สนามบนินาโกยา่  - ชมซากรุะ  รมิแมนํ่า้ ยามาซากิ  – ชม
ซากรุะบรเิวณแมนํ่า้ชนิซาไก – เขา้โรงแรมทีพ่กั 
L : Japan Set   D : อสิระอาหาร บรเิวณ จดุพกัรถ 

   
Gifu Hotel 

หรอืเทยีบเทา่ 

3 
หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ - สะพานนาคะบาช ิ- ทีท่ําการเมอืงเกา่
ทาคายามา่ – เขตเมอืงเกา่ซนัมาชซิจึ ิ– ออิอนมอลล ์
L : Nabe Set 

   
Gifu / Ogaki Hotel 

หรอืเทยีบเทา่  

4 
เกยีวโต – ทางรถไฟสายเกา่ เคอาเกะ  อนิไคลน์ - ชมซากรุะ

รมิแมนํ่า้คาโมะ - พธิชีงชาญีปุ่่ น  - วดัคโิยมสิ ึ – โอซากา้  - ช้

อปป้ิงชนิไซบาช ิ L : Shabu Kyoto 
   

WELINA OSAKA 

หรอืเทยีบเทา่ 

5 
ชมซากรุะ ณ สวนหนา้ปราสาทโอซากา้ - ชมซากรุะ  ณ สวน
อนสุรณ์บมัปาคุ  – EXPO CITY – รงิกุ พรเีมีย่มเอาทเ์ล็ท  – 

สนามบนิคนัไซ KIX-DMK  XJ611 (23.55-03.50) 
    

6 สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ     

บนเครือ่ง 
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 ***สําคญัมาก !! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ําอาหารสด  จาํพวก  เนือ้สตัว์ พชื ผกั ผลไม้ 
เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั*** 

 (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง) กรณุาปรบันาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการ
นดัหมายเวลา 

หมายเหต ุ พเีรยีดเดนิทางตัง้แต ่วนัที ่29 มนีาคม 2563 เป็นตน้ไป ไฟลท์บนิขาไป มกีารเปลีย่นแปลงเวลาบนิ

เป็น 23.55-07.45 น. จะมกีารเพิม่โปรแกรมทอ่งเทีย่ว คอื ศาลเจา้โอสุคนันอน 

23.55 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนินาโกยา่ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่XJ638  

07.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนินาโกยา่ ประเทศญีปุ่่ น ผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

นําทา่นเดนิทางสู่  ศาลเจา้โอสคุนันอน  ตัง้อยูภ่ายในเมอืงนาโกยา่  จังหวัดไอจิ นับวา่เป็นวัดใน

พระพทุธศาสนาทีม่ชี ือ่เสยีงมากๆ ในแถบตอนกลาง สิง่ทีทํ่าใหวั้ดนี้มชี ือ่เสยีงโดง่ดังมากๆ  ก็คงเพราะ
วัดแหง่นี้นัน้เป็นทีป่ระดษิฐานของเทพคันนอน ซึง่เชือ่กันวา่เป็นเทพเจา้ทีข่ ึน้ชือ่เรือ่งความเมตตา 

จากนัน้นําทา่น ชมซากรุะ ณ รมิแมน่ํา้ยา

มาซากกิาวะ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  45 

นาที) ไดร้ับความนยิมอยา่ง มากในการเป็นจดุชม

ววิของเมอืง  โดยถนนทีอ่ยูต่ดิรมิแมน้ํ่ายามาซากิ

เสน้นี้เรยีกวา่  Shikinomichi แปลวา่เสน้ทางทัง้  4 

ฤดู ซึง่มตีน้ซากรุะเรยีงรายเป็นระยะทางเกอืบ  1 

กโิลเมตร ไดร้ับการการันตจีากการตดิอันดับ  1 ใน 

100  สถานทีช่มซากรุะของประเทศญีปุ่่ น เลย

ทเีดยีว 

หมายเหต ุ: การบานของดอกซากุระจะมากหรอืนอ้ยขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ ซึง่อยูน่อกเหนอื

การควบคมุของบรษิทัทวัร ์

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

จ

า

กนัน้ นําทา่นชม ซากรุะบานรมิแมนํ่า้ชนิซาไก (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาท)ีแมน้ํ่า

ชนิซาไกไหลผา่นใจกลางเมอืงคากามกิะฮาระทางตะวันออกของจังหวัดกฟิุ  บนรมิฝั่งท ัง้สองของ

แมน่ํา้มตีน้เชอรร์ ี ่1,200 ตน้ ทีเ่รยีกกันวา่  “ไฮยาคุ จโูระ ซากุระ” ในปี ค.ศ. 1931-32 อชิคิาวะ 

ไฮยาคจุโิระ นักแสดงคาบกุชิือ่ดังทีเ่กดิทีน่ี่ไดบ้รจิาคตน้โซเมอ-ิโยชโินะใหแ้กเ่มอืงนี้ แตน่่าเสยีดายที่

ตน้ไมส้ว่นใหญถ่กูทําลายในชว่งสงครามโลกครัง้ที่  2 ตอ่มาไดม้กีารปลกูตน้เชอรร์ีใ่นบรเิวณดังกลา่ว  

และสถานทีน่ี้ไดก้ลายเป็นจดุชมซากรุะทีต่ดิอันดับ  1 ใน 100 ของญีปุ่่ นทกุๆ  ปีตัง้แตช่ว่งปลายเดอืน

มนีาคมถงึตน้เดอืนเมษายน  นักทอ่งเทีย่วจํานวนมากจะมารวมตัวกันที่  สวนคากามกิะฮาระ  

เพือ่ทีจ่ะไดเ้พลดิเพลนิไปกับการชมดอกซากรุะรมิฝ่ังแมน้ํ่า โดยมแีผงขายอาหารตัง้อยูเ่ป็นทวิแถวรมิ

แมน้ํ่า และยังมเีรอืชมทวิทัศน์ลอ่งอยูใ่นแมน้ํ่าชนิซาไกอกีดว้ย 

หมายเหต ุ: การบานของดอกซากุระจะมากหรอืนอ้ยขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ ซึง่อยูน่อกเหนอื

การควบคมุของบรษิทัทวัร ์
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  อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั บรเิวณจดุพกัรถ กอ่นเขา้โรงแรมทีพ่กั 

พกัที ่   GIFU HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัที ่3 หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ - สะพานนาคะบาช ิ- ทีท่ําการเมอืงเกา่ทาคายามา่  – เขต

เมอืงเกา่ซนัมาชซิจึ ิ– ออิอนมอลล ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (2) 

นําทา่นเดนิทางสู่  หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ  (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชม.) เป็นพืน้ที่

หมูบ่า้นรมิแมน้ํ่าโชงาวะ ยาวตัง้แตก่ฟิไุปจนถงึโทยามา่  ไดถ้กูประกาสใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกยเูนสโก

ในปี 1995 ซึง่มชีือ่เสยีงในการทําไรแ่บบดัง้เดมิ gassho-zukuri farmhouses โดยบางแหง่มอีายกุวา่ 

250 ปี บา้นแตล่ะหลังมงุดว้ยหลังคาสงูชนัใหท้นทานตอ่ปรมิาณหมิะทีต่กลงมาอยา่งหนักในชว่งฤดู

หนาว มหีอ้งใตห้ลังคาทีก่วา้งขวางสําหรับเลีย้งหนอนไหม 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางยัง ยา่นเมอืงเกา่ทาคายามา่  (Takayama Old Town) (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 1 ชม.) เป็นหนึง่ในแหลง่ทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงมากแหง่หนึง่ของจังหวัดกฟิ ุเป็นยา่น

คา้ขายทีเ่คยเจรญิรุง่เรอืงอยา่งมากในอดตีซึง่ยังคงไดร้ับการอนุรักษ์เอาไวโ้ดยรัฐบาลญีปุ่่ น ยังมบีา้น
และอาคารตา่งๆ หลายหลักทีม่อีายหุลายรอ้ยปีใหช้ม ใหบ้รรยากาศบา้นเมอืงสมัยเอโดะอยา่งแทจ้รงิ 
 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

นําทา่นเดนิทางยัง  สะพานนาคะบาชิ  (Nakabashi Bridge) ตัง้อยูท่ีเ่มอืงทาคายามา่ใน

เขตฮดิะของจังหวัดกฟิ ุซึง่เมอืงเกา่แหง่นี้ยังคงรักษาบรรยากาศแบบญีปุ่่ นดัง้เดมิ จนกลายเป็นอกี

จดุหมายปลายทางยอดนยิมสําหรับเหลา่นักทอ่งเทีย่วทีต่อ้งการสมัผัสเสน่หแ์บบญีปุ่่ นๆทา่มกลาง

ธรรมชาตอิันงดงาม สะพานสามารถเห็นไดอ้ยา่งโดดเดน่จากสทีีแ่ดงเขม้ ทําใหเ้ป็นจดุทีส่งัเกตไดง้่าย 

อกีทัง้สะพานแหง่นี้ยังถอืเป็นสญัลักษณ์ทีสํ่าคัญจดุหนึง่ของเมอืง โดยเฉพาะชว่งกลางถงึปลายเดอืน

เมษายนทีจ่ะมซีากรุะบานสะพรั่งอยูร่ายลอ้มตัวสะพาน  จนกลายเป็นจดุชมซากรุะยอดนิ ยมแหง่หนึง่

ของเมอืงทาคายามา่ 

หมายเหต ุ: การบานของดอกซากุระจะมากหรอืนอ้ยขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ ซึง่อยูน่อกเหนอื

การควบคมุของบรษิทัทวัร ์
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 นําทา่นเดนิทางสู ่ AEON MALL GIFU ใหท้า่นไดอ้สิระซือ้สนิคา้ทั่วไปของญีปุ่่ น เชน่ ขนม , 

อาหารวา่ง, ของเลน่, กระเป๋า , รองเทา้, เสือ้ผา้ รวมถงึรา้นรอ้ยเยน  
 

อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 

พกัที ่      GIFU / OGAKI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัท ีส่ ี ่ เกยีวโต  – ทางรถไฟสายเกา่  เคอาเกะ  อนิไคลน์ - ชมซากรุะรมิแมน่ํา้คาโมะ  - พธิชีง

ชาญีปุ่่ น - วดัคโิยมสิ ึ– โอซากา้ - ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (4) 

นําทา่นเดนิทางสู ่ เกยีวโต (Kyoto) ซึง่เคยเป็นเมอืงหลวงของประเทศญีปุ่่ นมายาวนานทีส่ดุ คอื

ตัง้แตปี่ค .ศ. 794 จนถงึ 1868 รว่มๆ 1,100 ปี เลยทเีดยีว  เกยีวโตจงึเป็นเมอืงสําคัญทีเ่ต็มไปดว้ย

ประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมของญีปุ่่ นดว้ย 

จากนัน้นําทา่น เดนิ  ชมซากุระรว่ม 100 ตน้บนเสน้ทางรางรถเกา่กนั  ที่เคอาเกะ อนิไคลน์  

(Keage Incline) เสน้ทาง
รถไฟเกา่ เคอาเกะ อนิ
ไคลน์  (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1.45 ชม.)  ถกูใชเ้ป็น
เสน้ทางขนยา้ยเรอืระหวา่งเมอืง

โอส ึจังหวัดชกิะ กับเกยีวโต
จนถงึปี 1948 บรเิวณทีม่รีางจะ

เป็นทางลาดเสน้ตรงยาว 580 
เมตร ตรงกลางของทางลาดและ

ปลายทางจะมรีถรางทีใ่ชบ้รรทกุ
เรอืจอดอยูใ่หด้ดูว้ย  เสน้ทาง
รถไฟสายเกา่คอีะเกะ  

(Keage) ถอืเป็นจดุเร ิม่ตน้ทีด่ ี
ท ีสุ่ ดของการเดนิชมดอก

ซากุระในเกยีวโต 

หมายเหต ุ: การบานของดอกซากุระจะมากหรอืนอ้ยขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ ซึง่อยูน่อกเหนอื

การควบคมุของบรษิทัทวัร ์

จากนัน้นําทา่นสมัผัสประสบการณ์ พธิชีงชาแบบญีปุ่่ น  ใหท้า่นไดท้ดลองชงชาดว้ยตัวทา่นเองและ
อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ราคาถกูตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําทา่นชม แมนํ่า้คาโมะ (Kamo river) หรอืทีช่าวญีปุ่่ นเรยีกกันวา่ “Kamogawa” นัน้ตัง้อยู่

ทีเ่มอืงเกยีวโต เป็นแมน้ํ่าสายยาวทีม่เีสน้ทางสองขา้งทางใหไ้ดใ้ชพั้กผอ่นหรอื ทํากจิกรรมตา่ง ๆ ได ้

เป็นสถานที่ๆ  คนเกยีวโตรูจั้กและคุน้เคยเป็นอยา่งด ีในชว่งฤดใูบไมผ้ลขิองทกุปี ทีน่ี่จะกลายเป็นอกี

จดุชมซากรุะยอดนยิมของนักทอ่งเทีย่ว เพราะสองขา้งทางของแมน้ํ่านัน้จะกลายเป็นสชีมพจูากการ

ผลบิานของดอกซากรุะ ตลอดเสน้ทางแมน้ํ่าสายยาวนี้ เราสามารถเ ดนิชมและเก็บภาพดอกไมส้ชีมพู

สวยนี้ไดแ้บบจใุจ 
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เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (5) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

จากนัน้นําทา่นชม วดัคโิยะมซิุ (Kiyomizu-dera) หรอืทีเ่ราๆ รูจั้กกันในชือ่ วดันํา้ใส  นับเป็นวัด

ทีไ่มไ่ดม้ชี ือ่เสยีงโดง่ดัง  เป็นจดุชมววิทีส่วยงาม  มองเห็นเมอืง เกยีวโตในฤดตูา่งๆ  และเป็นจดุชม
ซากรุะทีข่ ึน้ชือ่ของเกยีวโตอกีดว้ย 

หมายเหต ุ: การบานของดอกซากุระจะมากหรอืนอ้ยขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ ซึง่อยูน่อกเหนอื

การควบคมุของบรษิทัทวัร ์

จากนัน้นําทา่นเดนิทางกลับเขา้สู ่โอซากา้ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  1 ชม.)  จากนัน้อสิระชอ้ปป้ิง

ยา่น ชนิไซบาช ิ(Shinsaibashi) บรเิวณแหลง่ชอ้ปป้ิงแหง่นี้มคีวามยาวประมาณ  600 เมตร 

เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลกี  รา้นแฟรนไชส์  รา้นเครือ่งสําอางค์  รา้นรองเทา้  กระเป๋านาฬกิา  รา้นกาแฟ  

รา้นอาหาร  รา้นขนม  รา้นเสือ้ผา้สตรทีแบรนดท์ัง้ญีปุ่่ นและตา่งประเทศ  เชน่ Zara H&M Beans ABC 
Mart เป็นตน้ 

  รบัประทานอาหารคํา่ ตามอธัยาศยั 

พกัที ่   OSAKA HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีห่า้  ชมซากุระ  ณ สวนหนา้ปราสาทโอซากา้  - ชมซากุระ  ณ สวนอนุสรณ์บมัปาคุ  – 

EXPO CITY – รงิกุ พรเีมีย่มเอาทเ์ล็ท – สนามบนิคนัไซ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (6) 

จากนัน้ นําทา่นเดนิทางสู ่ปราสาทโอซากา้  (Osaka Castle) (ชมดา้นนอก ) บรเิวณปราสาท

โอซากา้  มจีดุชมซากรุะมากมายไมว่า่จะตรง  ป้อมปราสาทเท็นชุคาคุ  หรอื ตรงสวนนชิโินะมารุ  

บรเิวณทัง้หมดนี้เรยีกรวมกันวา่ สวนปราสาทโอซากา้ ทีน่ี่ยังมคีวามพเิศษอกีอยา่งคอืมตีน้ซากรุะ

ทีท่างจังหวัดเลอืกใชเ้พือ่อา้งองิและประกาศวันซากรุะบานอยา่งเป็นทางการดว้ย ถา้มาแลว้ขอแนะนํา

ใหไ้ปตรงสวนนชิโินะมารทุีม่ซีากรุะพันธุโ์ซเมโยชโินะใหช้มกวา่ 300 ตน้ 

    

 

 

 
 

 

 

 

 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู่  สวนอนุสรณ์บมัปาคุ  (Expo’70 Commemorative Park) คอื

สถานทีจั่ดงานมหกรรมโลก World Expo เมือ่ครัง้ประเทศญีปุ่่ นเป็นเจา้ภาพในปี ค.ศ. 1970 มหีอคอย

พระอาทติย ์(Tower of the Sun) ผลงานของศลิปินโอคาโมโตะ  ทาโร ตัง้ตระหง่านเป็นสญัลักษณ์
ของสวนมาจนถงึทกุวันนี้  ภายในสวนมซีากุระ  9 สายพนัธุ ์ เชน่ โซเมโยชโินะ  และชดิาเระซากรุะ  

รวมประมาณ  5,500 ตน้ จะเดนิไปทางไหนก็มแีตส่ชีมพขูองซากรุะเต็มไปหมดจนตดิอันดับ  100 
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สถานทีช่มซากรุะยอดนยิมของญีปุ่่ นเลย  ดา้นในสวนกวา้งขวางมากเหมาะกับการพกเบ็นโต ะมาน่ัง
ปิกนกิทา่มกลางดอกซากรุะมากๆ 

หมายเหต ุ: การบานของดอกซากุระจะมากหรอืนอ้ยขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ ซึง่อยูน่อกเหนอื

การควบคมุของบรษิทัทวัร ์

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําทา่นเดนิทางสู่  EXPO CITY แหง่โอซากา้  เป็นศนูยบ์ันเทงิครบวงจรทีใ่หญท่ีส่ดุในประเทศญีปุ่่ น  

และเป็นสว่นหนึง่ของสวนสาธารณะทีส่รา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึงานเวลิดเ์อ็กซโ์ปประเทศญีปุ่่ น ทีจั่ดขึน้เมือ่
ปี 1970 ตัง้อยูใ่นเมอืงซอุติะ  จังหวัดโอซากา้  มเีนื้อทีท่ัง้หมดราว ๆ 172,000 ตารางเมตร  โดยอยู่

ดา้นหนา้สถานีรถไฟฟ้า  Bampaku-kinen-koen ภายในพืน้ทีแ่หง่นี้ถกูเตมิเ ต็มไปดว้ยสถานทีเ่พือ่
ความบันเทงิมากมาย 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางตอ่ไปยัง รงิกุเอา้ทเ์ล็ต แหลง่ชอ้ปป้ิงใหญใ่กลก้ับ  สนามบนิคันไซ  ใหท้า่น

เพลดิเพลนิกับการเลอืกซือ้สนิคา้  “แบรนดเ์นม ” ชือ่ดังหลากหลายและสนิคา้ดรีาคาพเิศษ  อาทิ 
เครือ่งสําอาง, เครือ่งประดับ, เสือ้ผา้, กระเป๋า, รองเทา้อปุกรณ์กฬีา, เครือ่งใชไ้ฟฟ้า และยังเป็นแหลง่

รวมสนิคา้แบรนดญ์ีปุ่่ นโกอนิเตอรม์ากมายกับคอลเลคชัน่เสือ้ผา้ลา่สดุ 

อสิระอาหารเทีย่ง และอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 

 สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ 

23.55 น. ออกเดนิทางกลับ กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ611 

ไมม่บีรกิารอาหารและนํา้ดืม่บนเครือ่ง แตม่จํีาหนา่ย 
(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.15 ช ัว่โมง) 

 

วนัที ่6 สนามบนิคนัไซ – สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ  
 

03.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 
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กําหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทีย่วบนิ 
ผูใ้หญห่อ้งละ 

2-3 ทา่น 

พกัเดีย่ว 

จา่ยเพิม่ 

ราคาทวัร ์

ไมร่วมต ัว๋ 

19 – 24 ม.ีค. 63 
DMK-NGO XJ638  02.15 - 09.40 

KIX-DMK  XJ611  23.55 - 03.55 (+1) 24,999 8,000 16,999 

20 – 25 ม.ีค. 63 
DMK-NGO XJ638  02.15 - 09.40 

KIX-DMK  XJ611  23.55 - 03.55 (+1) 26,999 8,000 18,999 

21 – 26 ม.ีค. 63 
DMK-NGO XJ638  02.15 – 09.40 

KIX-DMK  XJ611  23.55 – 03.55 (+1) 27,999 8,000 19,999 

22 – 27 ม.ีค. 63 
DMK-NGO XJ638  02.15 - 09.40 

KIX-DMK  XJ611  23.55 - 03.55 (+1) 27,999 8,000 19,999 

23 – 28 ม.ีค. 63 
DMK-NGO XJ638  02.15 - 09.40 

KIX-DMK  XJ611  23.55 - 03.55 (+1) 28,999 8,000 20,999 

24 – 29 ม.ีค. 63 
DMK-NGO XJ638  02.15 - 09.40 

KIX-DMK  XJ611  23.55 - 03.55 (+1) 28,999 8,000 20,999 

25 – 30 ม.ีค. 63 
DMK-NGO XJ638  02.15 - 09.40 

KIX-DMK  XJ611  23.55 - 03.55 (+1) 28,999 8,000 20,999 

26 – 31 ม.ีค. 63 
DMK-NGO XJ638  02.15 - 09.40 

KIX-DMK  XJ611  23.55 - 03.55 (+1) 28,999 8,000 20,999 

27 ม.ีค. – 01 เม.ย. 63 
DMK-NGO XJ638  02.15 - 09.40 

KIX-DMK  XJ611  23.55 - 03.55 (+1) 29,999 8,000 21,999 

29 ม.ีค. – 03 เม.ย. 63 
DMK-NGO XJ638  23.55 – 07.45 

KIX-DMK  XJ611  23.55 - 03.55 (+1) 28,999 8,000 20,999 

30 ม.ีค. – 04 เม.ย. 63 
DMK-NGO XJ638  23.55 – 07.45 

KIX-DMK  XJ611  23.55 - 03.55 (+1) 28,999 8,000 20,999 

01 – 06 เมษายน 63 
DMK-NGO XJ638  23.55 – 07.45 

KIX-DMK  XJ611  23.55 - 03.55 (+1) 29,999 8,000 21,999 

03 – 08 เมษายน 63 
(วนัจกัร)ี 

DMK-NGO XJ638  23.55 – 07.45 

KIX-DMK  XJ611  23.55 - 03.55 (+1) 31,999 8,000 23,999 

04 – 09 เมษายน 63 
(วนัจกัร)ี 

DMK-NGO XJ638  23.55 – 07.45 
KIX-DMK  XJ611  23.55 - 03.55 (+1) 

30,999 8,000 22,999 

05 – 10 เมษายน 63 
(วนัจกัร)ี 

DMK-NGO XJ638  23.55 – 07.45 
KIX-DMK  XJ611  23.55 - 03.55 (+1) 30,999 8,000 22,999 

06 – 11 เมษายน 63 
DMK-NGO XJ638  23.55 – 07.45 

KIX-DMK  XJ611  23.55 - 03.55 (+1) 31,999 8,000 23,999 

08 – 13 เมษายน 63 
DMK-NGO XJ638  23.55 – 07.45 

KIX-DMK  XJ611  23.55 - 03.55 (+1) 
32,999 8,000 22,999 

10 – 15 เมษายน 63 
(วนัสงกรานต)์ 

DMK-NGO XJ638  23.55 – 07.45 
KIX-DMK  XJ611  23.55 - 03.55 (+1) 36,999 8,000 26,999 

11 – 16 เมษายน 63 
(วนัสงกรานต)์ 

DMK-NGO XJ638  23.55 – 07.45 

KIX-DMK  XJ611  23.55 - 03.55 (+1) 38,999 8,000 28,999 

12 – 17 เมษายน 63 
(วนัสงกรานต)์ 

DMK-NGO XJ638  23.55 – 07.45 
KIX-DMK  XJ611  23.55 - 03.55 (+1) 36,999 8,000 26,999 

17 – 22 เมษายน 63 
DMK-NGO XJ638  23.55 – 07.45 

KIX-DMK  XJ611  23.55 - 03.55 (+1) 27,999 8,000 19,999 

18 – 23 เมษายน 2563 
DMK-NGO XJ638  23.55 – 07.45 

KIX-DMK  XJ611  23.55 - 03.55 (+1) 27,999 8,000 19,999 

19 – 24 เมษายน 2563 
DMK-NGO XJ638  23.55 – 07.45 

KIX-DMK  XJ611  23.55 - 03.55 (+1) 27,999 8,000 19,999 

22 – 27 เมษายน 2563 
DMK-NGO XJ638  23.55 – 07.45 

KIX-DMK  XJ611  23.55 - 03.55 (+1) 27,999 8,000 19,999 

24 – 29 เมษายน 2563 
DMK-NGO XJ638  23.55 – 07.45 

KIX-DMK  XJ611  23.55 - 03.55 (+1) 27,999 8,000 19,999 

25 – 30 เมษายน 2563 
DMK-NGO XJ638  23.55 – 07.45 

KIX-DMK  XJ611  23.55 - 03.55 (+1) 27,999 8,000 19,999 

26 เม.ย. – 01 พ.ค. 2563 
DMK-NGO XJ638  23.55 – 07.45 

KIX-DMK  XJ611  23.55 - 03.55 (+1) 27,999 8,000 19,999 

29 เม.ย. – 04 พ.ค. 2563 
DMK-NGO XJ638  23.55 – 07.45 

KIX-DMK  XJ611  23.55 - 03.55 (+1) 29,999 8,000 21,999 
 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ **  
ราคา INFANT ทา่นละ 7,900 บาท 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ (ถา้ม)ี 

ทา่นละ 2,000 บาท/ทรปิ (ชําระทีส่นามบนิดอนเมอืงในวนัเช็คอนิ) 
(คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 
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*** ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ การจดัทีน่ ัง่ของกรุป๊ ไมส่ามารถรเีควสหรอืเลอืกทีน่ ัง่ได ้และ

ทางสายการบนิเป็นผูกํ้าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิโดยสารชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชือ้เพลงิ 

 คา่ทีพั่กหอ้งคู ่(2-3 ทา่น) ดังทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน 
 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่เขา้ชม ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่รถนําเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี ค่ามนิิ
บารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่ง ๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นได ้
ประกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยสําหรับผูท้ีป่ระสงคพํ์านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่
เกนิ 15 วัน) 

 หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจา่ยเพิม่ 2,000 บาท สําหรับการ
ยืน่รอ้งขอวซีา่ 

 คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆ  กําหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิ
ขนาดมาตรฐาน 

 คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. // ขากลบั 20 กก.) 
 คา่ทปิคนขับรถ  และไกดท์อ้งถิน่  (ถา้มี) ทา่นละ  2,000 บาท/ทรปิ ชาํระทีส่นามบนิในวันเชค็อนิ (คา่ทปิ

หัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 
 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ/ใบกํากับภาษี) 

 
เง ือ่นไขการสํารองทีน่ ัง่ 

 กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย  30 วันกอ่นการเดนิทาง และ กรณุาเตรยีมเงนิมัดจํา 15,000 บาท พรอ้มกับ

เตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว้ 
 การชําระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน ทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทัวร์

ใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นกําหนด เนื่องจากทางบรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพั่กและตั๋ วเครือ่งบนิ  
มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวัด ) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่น

ออกบัตรโดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ รวมถงึการลา่ชา้ของสายการบนิระหวา่งประเทศ 

 

สาํคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากชําระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะทําการสํารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะคํานงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ 
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 หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจําตัว หรอืไม่
สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้าร

ดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้ง
ดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ เร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ  ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป- กลับพรอ้มกัน  หากตอ้งการเลือ่นวั นเดนิทางกลับ  ทา่น

จะตอ้งชําระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิ
เป็นผูกํ้าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 

การอพัเกรดทีน่ ัง่ สามารถอพัเกรดไดเ้ฉพาะ Hot Seat สําหรบัทีน่ ัง่ Business/Premium ต ัว๋กรุป๊ทวัรไ์มส่ามารถอพั
ทีน่ ัง่ได ้ 
 

ทีน่ ัง่ Hot Seat เป็นทีน่ั่งทีม่พีืน้ทีว่่างทีม่ากกว่าทีน่ั่งมาตรฐาน ดว้ยพืน้ทีว่างขาทีก่วา้งเป็นพเิศษ  มพีืน้ทีพ่อทีจ่ะสามารถยดืขา
ไดอ้ย่างเต็มที ่
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

ไฟลท์ขาไป DMK – NGO  XJ638  (02.15-09.40) 

Hot Seat (Quiet Zone) แถว 7 ราคา 1,750 บาท / เทีย่ว 

Standard (Quiet Zone) แถว 8-14 ราคา 600 บาท / เทีย่ว 

Hot Seat (Standard Zone) แถว 15-17 , 34-35 ราคา 1,650 บาท / เทีย่ว 

ไฟลท์ขากลบั KIX – DMK   XJ611  (23.45-04.00) 

Hot Seat (Quiet Zone) แถว 1 DFG , 2 ABC , 2 HJK ราคา 1,750 บาท / เทีย่ว 

Standard (Quiet Zone) แถว 2 DFG , แถว 3-12 ราคา 600 บาท / เทีย่ว 

Hot Seat (Standard Zone) แถว 14 , 30 ราคา 1,650 บาท / เทีย่ว 

หมายเหต ุ

1. Quiet Zone สําหรบับคุคลทีม่อีายุต ัง้แต ่10 ปีข ึน้ไปเทา่น ัน้ 

2. ทีน่ ัง่ แถว 15 HJK / 35 ABC HJK (บรเิวณประตทูางออกฉุกเฉนิ) หา้มคนชรา อายุเกนิ 60 ปี และเด็กอายุ

ตํา่กวา่ 16 ปีน ัง่ ตอ้งเป็นผูท้ ีม่คีวามพรอ้มทางดา้นรา่งกายและจติใจสมบรูณ์แข็งแรง เพือ่สามารถ

ชว่ยเหลอืในกรณีฉุกเฉนิ 

3. ทีน่ ัง่ แถว 16 DFG / 17 ABC / 34 DFG สามารถน ัง่ได ้ทกุเพศ ทกุวยั 
 
 
 
 

 
 

เพิม่นํา้หนกักระเป๋า 
ชําระเพิม่ 

ฮอกไกโด 

CTS 

โตเกยีว 

NRT 

นาโกยา่ 

NGO 

โอซากา้ 

KIX 

จาก 20 kg. เป็น 25 kg. 900 บาท / เทีย่ว 850 บาท / เทีย่ว 

จาก 20 kg. เป็น 30 kg. 1,200 บาท / เทีย่ว 1,050 บาท / เทีย่ว 

จาก 20 kg. เป็น 40 kg. 2,200 บาท / เทีย่ว 2,050 บาท / เทีย่ว 
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**ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง ตามประกาศจากสายการบนิ** 

หากตอ้งการเพิม่นํา้หนกักระเป๋า หรอื อพัเกรดทีน่ ัง่ โปรดแจง้ 3 วนัทําการ กอ่นเดนิทาง 
 
 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 ไมส่ามารถยกเลกิได ้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชัน่ และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แตส่ามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางไดต้าม
กําหนดของแตล่ะสายการบนิกอ่น 7 วันของการเดนิทาง) 

 

หมายเหต ุ

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้  5 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถทํากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย  30 ทา่น ใน
กรณีนี้บรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง

รายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้และจะไมร่ับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญู
หาย สญูเสยี หรอืไดร้ับบาดเจ็บที่ นอกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละอบุัตเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ 

การจราจร, การนัดหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ เป็นตน้ 
 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย  ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่

เกนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว  เยีย่มญาติ หรอืธุรกจิ  จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอน

การตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันว่าทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิข ึน้ในระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ นได ้  (เชน่ เงนิสด  บัตร
เครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. กําหนดการเดนิทางระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 
 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ตํา่กว่า 6 เดอืน 

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นส ิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพํานักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ให ้เขา้ประเทศ  และไม่

เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทาํการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจ

ตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น 
 ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ อันเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 
 บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การประทว้ง , การนัด

หยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
 บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ  ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น , เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 
 เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจําหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 
 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนือ้สตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
 รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพั่กใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอด

บหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม  
และไมส่ามารถรับประกันได ้

 กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการ
เดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

 มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากับเทา่นัน้ 

 ผูจั้ดจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ  ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง- ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเข ้ าเมอืง  หรอืกรมแรงงาน
ของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 
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 กรณีตอ้งการพกัแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอ
สงวนสทิธใินการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพกัคู ่และ 1 หอ้งพกัเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  

 สภาพการจลาจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วนัเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจ
ทาํใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขบัรถ
ในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางคร ัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตาม
โปรแกรม 

 เนือ่งจากการเดนิทางทอ่งเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการชาํระแบบเหมาจา่ยขาดกับบรษัิทตัวแทนในตา่งประเทศ ทางบรษัิทจงึ

ขอสงวนสทิธิ ์ไมส่ามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื สว่นใดสว่นหนึง่ทีท่า่นไมต่อ้งการไดร้ับบรกิาร  หาก

ระหวา่งเดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

ไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ใหท้า่น เนือ่งจากทางบรษัิทไดทํ้าการจองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยแบบเหมา

จา่ยไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

 บรกิารน้ําดืม่ทา่นวนัละ 1 ขวด ตอ่คนตอ่วนั เริม่ในวนัที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวนัที ่3 ของการเดนิทาง การบรกิารของ
รถบัสนําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนันัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้
โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนัน้ๆเป็น
หลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 กรณีพาสปอ รต์ตา่งชาตทิีต่อ้งการเดนิทางไปกับทัวร ์ **ผูเ้ดนิทางตอ้งดําเนนิการเชค็เรือ่งการทําวซีา่ในการเขา้
ประเทศญีปุ่่ นดว้ยตนเอง และหากมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิผูเ้ดนิทางตอ้งรับผดิชอบในสว่นนัน้ๆ ซึง่หากวนัเดนิทางผู ้
เดนิทางไมไ่ดข้อวซีา่ จะถอืวา่เป็นความผดิของผูเ้ดนิทางเองและจะไมร่ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ 

 กรณีทีท่า่นถกูปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา  และจะ

ไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นชาํระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

 หากวนัเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอืดา่นตรวจคนออก และเขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) ของ

ทา่นชาํรดุแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน้ําขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่ มหีนา้ใดหนา้หนึง่หายไป มกีระดาษหนา้ใดหนา้หนึง่

หลดุออกมา  มรีอยแยกระหวา่งสนัของเลม่หนังสอืเดนิทาง  เป็นตน้  ไมว่า่กรณีใดๆ  ทัง้สิน้  ทางสายการบนิ  หรอื  

เจา้หนา้ทีด่า่นตรวจคนออก และเขา้เมอืง มสีทิธิไ์มอ่นุญาตใหท้า่นเดนิทางตอ่ไปได  ้ดังนัน้กรณุาตรวจสอบ  และดแูล

หนังสอืเดนิทางของทา่นใหอ้ยูใ่นสภาพดอียูต่ลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีชาํรดุ กรณุาตดิตอ่กรมการกงสลุกระทรวง

การตา่งประเทศเพือ่ทําหนังสอืเดนิทางฉบับใหม ่โดยใชฉ้บับเกา่ไปอา้งองิ และยนืยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาทีบ่รษัิทเร็ว

ทีส่ดุ เพือ่ยนืยันการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากทา่นไดส้ง่เอกสารมาทีบ่รษัิทเรยีบรอ้ยแลว้  กรณีทีย่ังไม่

ออกบัตรโดยสาร ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้มม่คีา่ใชจ้า่ย แตห่ากออกบัตรโดยสา ร (ตั๋วเครือ่งบนิ ) เรยีบรอ้ยแลว้  

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญต่ั๋วเครือ่งบนิแบบกรุ๊ปจะออก

กอ่นออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับกระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

 กรณีทีท่า่นไมผ่า่นดา่นตรวจคนออก  หรอืเขา้เมอืง  (หา้มไมใ่หเ้ดนิทางตอ่  ไมว่า่กรณีใดๆ  ท ัง้ส ิน้ ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ท ัง้ส ิน้) 
 

*เม ือ่ทา่นชําระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯ แลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 


