
 

 

รหัสทัวร JWT1903985 
ทัวรญี่ปุ�น โอซากา เกียวโต 4 วัน 3 คืน (SL) 
เกียวโต   ชมซากุระ ณ วัดน้ําใส คิโยมิสึ   ศาลเจาฟูชิมิอินาริ 
ชมซากุระ ณ ยานกิออน   โอซากา   ชอปปم�งชินไซบาชิ   ชอปปم�งริงกุ เอาทเล็ต 
อิสระทองเที่ยว ชอปปم�งตามอัธยาศัย 
หรือ ซื้อทัวรเสริม สวนสนุก ยูนิเวอรแซล สตูดิโอ 
ชมซากุระ ณ ปราสาทโอซากา (ชมดานนอก) 

 



 

 

บินตรงสู โอซากา โดยสายการบิน THAI LION AIR 
บริการนํ้าหนักกระเป�า 20 KG และบริการอาหารบนเครื่องทั้งไป-กลับ 
ชมซากุระ ณ วัดน้ําใส คิโยมิสึ + ยานกิออน ศาลเจาจ้ิงจอก 
ชมซากุระสุดสะพรั่ง ณ สวนดานหนาปราสาทโอซากา  
ชมซากุระ ณ สวนอนสุรณบัมปาคุ Expo’70 Commemorative 
 
อิสระชอปปم�ง หรือ ซือ้ทัวรเสริม สวนสนุกยูนิเวอรแซล 
WIFI FREE ON BUS  นํ้าดื่มบริการวันละ 1 ขวด 
 
หากทานมีความจําเปนจะตองซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เพ่ือบินไปและกลับจากกรุงเทพฯ 
กรุณาสอบถามเท่ียวบนิเพ่ือยืนยันกับทางเจาหนาท่ีกอนทําการจองและขอความกรุณาใหทานซื้อต๋ัว
เครื่องบินประเภทท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได อันเน่ืองมาจากหากเกิดความผิดพลาด
จากทางสายการบิน ไมวาจะเปนการยกเลิกเท่ียวบิน การลาชาของสายการบิน การยุบเท่ียวบิน
รวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง สายการบินพิจารณาสถานการณแลวพบวาอยู
เหนือการความคมุของทางสายการบิน หรือจะเปนเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเปนเหตุผลดานความ
ปลอดภัย ดังน้ันเหตุผลเหลาน้ี อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม
รับผิดชอบและไมคืนคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น อน่ึง บริษัทฯ จะคอนเฟรมกรุป ประมาณ 7-10 วันกอน
เดินทาง ขออภัยในความไมสะดวก 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 โปรแกรมการเดินทาง เชา เที่ยง คํ่า โรงแรมที่พัก 

1 

สนามบินดอนเมือง DMK-KIX  
SL304 (05.55-13.45) - 
สนามบินคันไซ – ชมซากุระ ณ สวน
อนุสรณบัมปาคุ - EXPO CITY 

  
บน

- 

OSAKA 
HOTEL 
หรือเทียบเทา 

2 

เกียวโต - ชมซากุระ ณ วัดน้ําใส คิ
โยมิสึ - รานชา - ศาลเจาฟูชิมิอินาริ 
– ชมซากุระ ณ ยานกิออน - โอ
ซากา – ชอปปم�งชินไซบาชิ L : ชาบู
บุฟเฟต 

  - 
OSAKA 
HOTEL 
หรือเทียบเทา 

3 
อิสระทองเที่ยว ชอปปم�งตาม
อัธยาศัย หรือ ซื้อทัวรเสริม สวน
สนุก ยูนิเวอรแซล สตดูิโอ 

   OSAKA 
HOTEL 
หรือเทียบเทา 

4 

ชมซากุระ ณ ปราสาทโอซากา (ชม
ดานนอก) – อิสระชอปปم�งริงกุ เอาท
เล็ต - สนามบนิคันไซ KIX-DMK  
SL305 (15.00-19.05) 

  
 
บน

  



 

 

วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง - สนามบนิคันไซ – EXPO CITY 
03.00 น. คณะพรอมกัน ณ อาคาร 1 ช้ัน 3  อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ 

สนามบินดอนเมือง เคานเตอรสายการบิน ไทยไลออนแอร (SL) พบเจาหนาที่
ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน 
และหัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง 

05.55 น. ออกเดินทางสู สนามบินคันไซ เมืองโอซากา ประเทศญี่ปุ�น โดยสายการบิน ไทยไล
ออนแอร เท่ียวบินที่ SL304 

 
 
 
 
 
 
 
 
*** ในการเดินทางเปนหมูคณะ การจัดที่น่ังของกรุป ไมสามารถรีเควสหรือเลือกที่น่ังได และ

ทางสายการบินเปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได *** 
 
13.45 น.   เดินทางถึง สนามบินคนัไซ เมืองโอซากา ประเทศญี่ปุ�น (เวลาที่ญีปุ่�นเร็วกวา

ประเทศไทย 2 ชั่วโมง) หลังจากผานขั้นตอนศุลกากร กรุณาปรบันาฬิกาของทาน
เพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา 

 
** สําคัญมาก !! ประเทศญี่ปุ�นไมอนญุาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช 
ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝนมีโทษปรบัและจับ ** 
 
 

นํ �าหนกักระเป๋า 20 กโิลกรมัตอ่ทา่น 



 

 

จากน้ันนําทานเดินทางสู สวนอนุสรณบัมปาค ุ(Expo’70 Commemorative 
Park) คือสถานที่จัดงานมหกรรมโลก World Expo เมื่อครั้งประเทศญี่ปุ�นเปน
เจาภาพในป ค.ศ. 1970 มีหอคอยพระอาทติย (Tower of the Sun) ผลงานของ
ศิลปนโอคาโมโตะ ทาโร ตัง้ตระหงานเปนสัญลักษณของสวนมาจนถงึทุกวันน้ี ภายใน
สวนมีซากุระ 9 สายพันธุ เชน โซเมโยชิโนะ และชิดาเระซากุระ รวมประมาณ 
5,500 ตน จะเดินไปทางไหนก็มีแตสีชมพูของซากุระเต็มไปหมดจนติดอันดับ 100 
สถานที่ชมซากุระยอดนิยมของญี่ปุ�นเลย ดานในสวนกวางขวางมากเหมาะกับการพก
เบ็นโตะมาน่ังปกนิกทามกลางดอกซากรุะมากๆ 
หมายเหตุ : การบานของดอกซากุระจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ซึ่ง
อยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัททัวร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําทานเดินทางสู EXPO CITY แหงโอซากา เปนศูนยบันเทิงครบวงจรที่ใหญที่สุดใน
ประเทศญี่ปุ�น และเปนสวนหน่ึงของสวนสาธารณะที่สรางขึ้นเพ่ือระลึกถึงงานเวิลด
เอ็กซโปประเทศญีปุ่�น ท่ีจัดขึ้นเมื่อป 1970 ตัง้อยูในเมืองซุอิตะ จังหวัดโอซากา มีเน้ือ
ที่ท้ังหมดราวๆ 172,000 ตารางเมตร โดยอยูดานหนาสถานีรถไฟฟ�า Bampaku-
kinen-koen ภายในพื้นท่ีแหงน้ีถูกเติมเต็มไปดวยสถานที่เพื่อความบันเทิงมากมาย 



 

 

ภายใตคอนเซ็ปต fusing the enjoyment of playing, learning, and 
discovering 
อิสระอาหารคํ่าตามอธัยาศัย ณ EXPO CITY 

ที่พัก  OSAKA HOTEL หรือเทียบเทา 
 
วันที่ 2  เกียวโต - ชมซากุระ ณ วัดน้ําใส คิโยมิสึ - รานชา - ศาลเจาฟูชมิิอินาริ –  
 ชมซากุระ ณ ยานกิออน - โอซากา - ชอปปم�งชินไซบาชิ 
เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (1) 

นําทานเดินทางสู เกียวโต (Kyoto) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) ซึง่เคยเปน
เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ�นมายาวนานท่ีสุด คือต้ังแตปค.ศ. 794 จนถึง 1868 
รวมๆ 1,100 ปเลยทีเดียว เกียวโตจงึเปนเมอืงสําคัญที่เต็มไปดวยประวตัิศาสตรและ
วัฒนธรรมของญี่ปุ�นดวย  
จากน้ันนําทานชม วัดคิโยะมิซุ (Kiyomizu-dera) หรือทีเ่ราๆ รูจักกันในชื่อ วัดน้ํา
ใส นับเปนวัดที่ไมไดมชีื่อเสียงโดงดัง เปนจดุชมวิวที่สวยงาม มองเห็นเมืองเกียวโตใน
ฤดูตางๆ และเปนจุดชมซากุระที่ขึ้นช่ือของเกยีวโตอีกดวย 
 
หมายเหตุ : การบานของดอกซากุระจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ซึ่ง
อยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัททัวร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

นําทาน ชมพิธีชงชา ตามแบบฉบับของคนญีปุ่�น ในรานชา จะมีรานขายของฝากให
ทานไดเลือกซื้อกลับ จากน้ันนําทานชม ศาลเจาเทพเจาจิ้งจอกอินาริ (Fushimi 
Inari Shrine) หรือที่คนไทยชอบเรียกกันวาศาลเจาแดง เปนศาลเจาชินโต มี
ชื่อเสียงโดงดังจาก ประตูโทริอิ (Torii Gate) หรือ เสาสแีดง ที่เรียงตัวกนัจํานวน
หลายหมื่นตนจนเปนทางเดินไดทั่วทั้งภูเขาอินาริ ที่ผูคนเช่ือกันวาเปนภูเขาศักดิ์สิทธิ์
โดยเทพอินาริจะเปนตัวแทนของความอุดมสมบูรณ การเก็บเกี่ยวขาว รวมไปถึง
พืชผลไรนาตางๆ และมักจะมีจิง้จอกเปนสัตวคูกายจึงสามารถพบเห็นรูปปم�นจิ้งจอก
มากมายดวยเชนกนั 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)  

นําทานเดินทางยัง ยานกิออน (Gion) ยานทองเที่ยวสุดยามราตรขีองเมืองเกียวโต 
ยานกิออนน้ันมีชื่อเสียงโดงดังนาจะเปนเพราะบรรยากาศความคลาสสิก จากการที่
อาคารบานเรือนจะเปนอาคารไมแบบด้ังเดิม แตละหลังจะขนาดไมใหญความกวาง
ประมาณ 5-6 เมตรเทาน้ัน แหลงช็อปปم�ง ผสมผสานความเปนวัฒนธรรมด้ังเดิมของ
คนญี่ปุ�นอยางเกอิชาไวดวย โดยสามารถเห็นเกอิชาเดินไปๆมาๆในบริเวณนี้ได  
นําทานเดินทางสู เมือง โอซากา (Osaka) เมืองอันดับสองและขนาดใหญเปนอันดับ
สามของญี่ปุ�น เปน เมอืงเศรษฐกิจที่สําคัญของภูมิภาคคันไซ อีกทั้งยังมีสถานที่
ทองเที่ยวภายในเมืองและรอบเมือง 



 

 

จากน้ันอิสระชอปปم�งยาน ชินไซบาช ิ
(Shinsaibashi) บริเวณแหลงชอปปم�ง
แหงน้ีมีความยาวประมาณ 600 เมตร 
เต็มไปดวยรานคาปลีก รานแฟรนไชส ราน
เครื่องสําอางค รานรองเทา กระเป�า
นาฬิกา รานกาแฟ รานอาหาร รานขนม 
รานเสื้อผาสตรีทแบรนดทั้งญี่ปุ�นและ
ตางประเทศ เชน Zara H&M Beans ABC Mart เปนตน 

         อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก  OSAKA HOTEL หรือ ระดับเทียบเทา  
 
วันที่ 3 อิสระทองเที่ยว ชอปปم�งตามอัธยาศัย หรือ ซื้อทัวรเสริม สวนสนุก ยูนิเวอรแซล 

สตูดิโอ 
เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (3) 

หลังอาหารใหทานอิสระทองเที่ยวตามสถานที่ตางๆ ภายในเมืองโอซากา โดยมีไกด
ใหคําแนะนําการเดินทาง (ไมมีรถบัสบริการ) 

 แนะนําสถานทีท่องเที่ยวเมืองโอซากาและเมืองรอบๆ 
 วัดชิเทนโนจ ิ(Shitennoji) หน่ึงในวดัที่เกาแกที่สุดของญี่ปุ�น เช่ือกันวาเปน

วัดพุทธแหงแรกขอประเทศญี่ปุ�น 
 พิพิธภัณฑสัตวทะเลโอซากา (Osaka Aquarium) หรือที่เรียกวา 

Kaiyukan ตัง้อยูที ่Tempozan Harbor Village บริเวณอาวโอซากา 
พิพิธภัณฑสัตวน้ําที่ดีที่สุดของญี่ปุ�น มีสัตวนํ้าหลากหลายชนิดที่อาศัยอยูใน
มหาสมุทรแปซิฟก 

 ศาลเจาเฮอัน (Heian Shrine) เปนศาลเจาท่ีมีความงดงามและ
สถาปตยกรรมที่โดดเดนจากศาลเจาอ่ืนๆของญี่ปุ�น ถึงแมศาลเจาเฮอันจะไมได
มีประวัตคิวามเปนมายาวนานหลายรอยปเหมือนศาลเจาอ่ืนๆของเกียวโต  

  



 

 

แนะนําแหลงชอปปم�ง 
 โดทงโบร ิหรือดงโทโบร ิ(Dotonbori) หน่ึงในสถานบันเทิงยามคํา่คืนที่โดง

ดังของโอซากา เปนแหลงรวมรานอาหารมากมายท่ีเปดใหบรกิาร 24 ชั่วโมง 
 อะเมะริคามูระ Amerikamura เปนแหลงแฮงคเอาของวัยรุนโอซากา คลาย

กับยานฮาราจูกุของโตเกียว ยานน้ีก็จะไดพบกบัแฟชั่นการแตงตัวของวัยรุน 
และวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ�น มีบรรยากาศครึกครื้น ระหวางทางมีรานกาแฟ 
เส้ือผา และรานขายของตางๆมากมาย เปนอีกยานหน่ึงที่นามาเดินเลน 

หรือ เลือกซื้อทัวรเสริม  
(ไมรวมในคาทัวรผูใหญทานละ 2800 บาท เด็ก 2-11 ราคา 2400 บาท )  

 ยูนิเวอรซัล สตูดิโอส เจแปน (Universal Studios Japan, USJ) เปด
เมื่อเดือนมีนาคม ป 2001 เปนสวนสนุกแหงแรกของยูนิเวอรแซล สตูดิโอ ที่
เปดในเอเชีย ภายในมทีั้งหมด 8 โซน: Hollywood, New York, San 
Francisco, Jurassic Park, Lagoon, Waterworld, Amity 
Village และ Universal Wonderland ผูเขาชมสามารถเพลิดเพลินไป
กับเครื่องเลนตางๆ ตั้งแตเครื่องเลนสําหรับเด็กๆไปจนถึงรถไฟเหาะท่ี
หวาดเสียวสุดๆ นอกจากน้ียังมีหนัง 3 มิต ิอยางเชน Spiderman, Back 
to the Future, Terminator 2, Jurassic Park และเร่ืองใหมลาสุด
อยาง Harry Potter ภายนอกสวนสนุกน้ัน จะมี Universal City walk 
Osaka ซึ่งเปนหางสรรพสินคาขนาดใหญ ทีม่ีโรงแรม รานคา รานอาคาร
จํานวนมาก รวมทั้งรานที่ขายสินคาของยูนิเวอรแซล สตูดิโอ และของที่ระลึก
ของเมืองโอซากา และใกลๆกันก็ยังมีพิพิธภัณฑทาโกะยากิ มีรานทาโกะยากิ
ชื่อดังของโอซากามาเปดใหไดลิม้ลองรสชาติดัง้เดิม ของกินขึ้นชื่อของโอซากา 
ที่ไดรับการโหวตจากชาวเมืองวาเปนสุดยอดรานทาโกะยากิ รวมกันมาเปดอยู
ที่แลว พิพิธภัณฑน้ีต้ังอยูท่ีชั้น 4 ของหางแหงน้ี 

คํ่า         อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก  OSAKA HOTEL ทีพั่กในเมืองโอซากา 
 
 



 

 

วันที่ 4 ชมซากุระ ณ สวนปราสาทโอซากา  ปราสาทโอซากา (ชมดานนอก) –  
 ริงกุเอาทเลต  - สนามบินคันไซ  
เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (4) 

จากน้ัน นําทานเดินทางสู ปราสาทโอซากา (Osaka Castle) (ชมดานนอก) 
บริเวณปราสาทโอซากา มีจุดชมซากรุะมากมาย ไมวาจะตรง ป�อมปราสาทเท็นชุคา
ค ุหรือ ตรงสวนนชิิโนะมารุ บริเวณทั้งหมดน้ีเรียกรวมกันวา สวนปราสาทโอซากา 
(Osaka Castle Park) ที่น่ียังมคีวามพิเศษอีกอยางคือมีตนซากรุะที่ทางจังหวัด
เลือกใชเพ่ืออางอิงและประกาศวันซากุระบานอยางเปนทางการดวย ถามาแลวขอ
แนะนําใหไปตรงสวนนิชิโนะมารุที่มีซากุระพันธุโซเมโยชิโนะใหชมกวา 300 ตน 
    
 
 
 
 

 
จากน้ันนําทานเดินทางตอไปยัง ริงกุเอาทเลต็ แหลงชอปปم�งใหญใกลกับ สนามบินคัน
ไซ ใหทานเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินคา “แบรนดเนม” ช่ือดังหลากหลายและ
สินคาดีราคาพิเศษ อาทิ เครื่องสําอาง, เครื่องประดับ, เส้ือผา, กระเป�า, รองเทา
อุปกรณกฬีา, เครื่องใชไฟฟ�า และยังเปนแหลงรวมสินคาแบรนดญีปุ่�นโกอินเตอร
มากมายกบัคอลเลคชัน่เส้ือผาลาสุด 
อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย 
สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสู สนามบนิคันไซ 

15.00 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายบนิ ไทยไลออนแอร เท่ียวบินที่ SL305  
 บริการอาหารและนํา้ดื่มบนเครื่อง 
(ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6.15 ช่ัวโมง) 

19.05 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสด์ิภาพ 
+++++++++++++++++++ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราคาบริการทัวร 
วันเดินทาง ราคาผูใหญ ราคาทัวรไมรวมตั๋ว พักเด่ียว 
21 - 24 มี.ค. 63 
ติดวันหยุด ลางาน 2 วัน 20,999 14,999 8,900 

23 - 26 มี.ค. 63 19,999 13,999 8,900 
26 - 29 มี.ค. 63 
ติดวันหยุด ลางาน 2 วัน 22,999 16,999 8,900 

28 - 31 มี.ค. 63 
ติดวันหยุด ลางาน 2 วัน 22,999 16,999 8,900 

30 มี.ค.- 2 เม.ย. 63 21,999 15,999 8,900 
2 - 5 เม.ย. 63 
ติดวันหยุด ลางาน 2 วัน 23,999 17,999 8,900 

4 - 7 เม.ย. 63 
ติดวันหยุดจักรี ลางาน 1 
วัน 

27,999 18,999 8,900 

6 - 9 เม.ย. 63 23,999 17,999 8,900 



 

 

 
** ปล. ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ ** 

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น (ถามี) 
ทานละ 1,500 บาท/ทริป  (ชําระที่สนามบนิดอนเมืองในวันเช็คอิน) 

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

 
อัตราคาบริการรวม 

 คาตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง 
 คาท่ีพักหองคู (2-3 ทาน) ดังที่ระบุในรายการหรือระดบัเดียวกัน 
 โรงแรมที่พักตามที่ระบ ุหรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  
 คาอาหาร ดังที่ระบุในรายการ 
 คาเขาชม ดงัที่ระบุในรายการ 
 คารถนําเท่ียว ดังที่ระบุในรายการ 
 คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไข

ตามกรรมธรรม) 
 

 

 

9 - 12 เม.ย. 63 
ติดวันหยุด ลางาน 2 วัน 23,999 17,999 8,900 

11 - 14 เม.ย. 63 
วันหยุดสงกรานต 28,999 19,999 8,900 

13 - 16 เม.ย. 63 
วันหยุดสงกรานต ลางาน 
1 วัน 

28,999 19,999 8,900 



 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม 

คาซักรดี    คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 
 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น กรณีประกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกครั้ง (เน่ืองจาก

ทางญี่ปุ�นไดประกาศยกเวนการยื่นวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทยสําหรับผูท่ีประสงค
พํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกนิ 15 วัน) **ถากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศใหกลบัมาใชวี
ซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวซีาเพิ่ม ทานละ 1,700 บาท** 

 หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศใหยืน่วีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพิ่ม 
2,000 บาท สําหรับการยื่นรองขอวีซา 

 คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

 คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว 

 คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. // ขากลบั 
20 กก.) 

 คาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น(ถามี) ทานละ 1,500 บาท/ทริป ชําระที่สนามบินในวัน
เช็คอิน (คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน) 

 ภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % (กรณีตองการใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี) 
 
เงื่อนไขการสํารองทีน่ั่ง 

 กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาเตรยีมเงินมดัจํา 15,000 
บาท พรอมกับเตรียมเอกสารสงใหเรียบรอย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว 

 การชําระคาทัวรสวนทีเ่หลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 30 วัน ทาน
ควรจดัเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนด เน่ืองจากทางบรษิัทตองสํารองคาใชจายใน
สวนของคาที่พักและต๋ัวเครื่องบิน มฉิะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต ิ

 หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาที่ 
กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม
รับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น รวมถึงการลาชาของสายการบินระหวางประเทศ 



 

 

 หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว 
หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและ
ครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ 
หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

 ไมสามารถยกเลิกได เน่ืองจากเปนราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินทั้งหมด (แตสามารถเปลี่ยนชื่อ
ผูเดินทางไดตามกําหนดของแตละสายการบินกอน 7 วันของการเดินทาง) 

 
หมายเหตุ 
บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 5 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปได
อยางนอย 30 ทาน ในกรณีน้ีบริษัทฯ ยินดคีืนเงินใหทั้งหมด หรอืจัดหาคณะทัวรอื่นใหถา
ตองการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิด
เหตุจําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือ
ไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและอบุัติเหตุสุดวิสัยบางประการ 
เชน การจราจร, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลตางๆ เปนตน 
 
ขอมูลเพ่ิมเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน 
ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเล่ือนวัน
เดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ 
และการจัดที่น่ังของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขา
ไปแทรกแซงได 
 



 

 

 
 
Lion Comfort Seat – แถว 1-2 (ราคา 1,100/เทีย่ว) 
Lion Comfort Seat – แถว 3-6 (ราคา 700/เที่ยว) 
Lion Normal Seat – (ราคา 500/เที่ยว) 
หมายเหตุสําคัญ !!! ในการอัพเกรดที่น่ังของ สายการบินไลออนแอรแบบตั๋วกรุป จะอพัเกรด
ไดก็ตอเม่ือไดทําการสงช่ือออกตั๋วแบบกรุปแลวเทานั้น ไมสามารถจอง หรือ อัพเกรดที่นั่ง
กอนการสงชื่อออกตั๋วไดเลย โดยทางบริษัทฯ ไมสามารถการันตีที่น่ังใหลูกคาได จนกวาจะได
มีการสงช่ือออกตั๋วกรุปแลวเทานั้น จึงจะสามารถเช็คที่นั่ง และทาํการอัพเกรดหากที่นั่ง
ดังกลาวยังวางอยู 
โดยราคาในการอัพเกรด (กรณีที่นั่งยังวางอยู) เปนไปตามที่ระบขุางตน 
 
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นใน
ประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ 
จะตองย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศ
ญี่ปุ�น* ดังตอไปน้ี 

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญีปุ่�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรบัผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศ

ญี่ปุ�นได (เชน เงินสด บัตรเครดติ เปนตน) 
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทจัดการให) 
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบรษิัทฯ จัดการให) 



 

 

คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น (สาํหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นดวยมาตรการยกเวนวีซา) 
1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมตํ่ากวา 6 เดือน  
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมายและเขาขาย

คุณสมบัตกิารพํานักระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
4. เปนผูที่ไมมีประวัตกิารถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น มิไดอยูในระยะเวลาของการถูก

ปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 
 
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความ

เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีทีม่ีผูรวมคณะไม

ถึง 30 ทาน  
 ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัขึ้นกอน

วันเดินทาง  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุ

ตางๆ  
 บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกดิกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบนิ, 

การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่ง
อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบรษิัทฯ  

 บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกดิส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของ
ทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

 เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แลว ทางบรษิัทฯ จะถือวาทาน
ไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 

 กรณีที่ทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาที่เปน
กรณีพเิศษ 

 รายการนี้เปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยนืยันจากบรษิัทฯ อีกครัง้หน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  



 

 

 การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกบักรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก 
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

 กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยาง
นอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะนั้นบรษิัทฯไมสามารถจดัการไดลวงหนาได  

 มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมสีิทธิในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน 

 ผูจัดจะไมรบัผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปน
กองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว อันเน่ืองมาจากการ
กระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถกูตอง หรือ 
การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

 กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไม
เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 หองพัก
เด่ียว โดยไมคาใชจายเพ่ิม  

 สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ�น หรือ วันเสารอาทิตย รถ
อาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง โดยเปนดุลยพินิจ
ของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางใน
บางครัง้ที่ตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 

 เน่ืองจากการเดินทางทองเที่ยวในครั้งน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบรษิทัจึงขอสงวนสิทธ์ิ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ สวน
ใดสวนหน่ึงที่ทานไมตองการไดรบับริการ หากระหวางเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไม
สามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมสามารถคืน
คาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจาย
แบบเหมาจายไปลวงหนาทั้งหมดแลว 

 บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1 ขวด ตอคนตอวัน เริ่มในวันที ่2 ของการเดินทาง ถงึวันที่ 3 ของการ
เดินทาง การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถใหบรกิาร
วันละ 10 ช่ัวโมง ในวนัน้ันๆ มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมคัคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลา



 

 

ตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์
ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเท่ียวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

 กรณีพาสปอรตตางชาติที่ตองการเดินทางไปกับทัวร **ผูเดินทางตองดําเนินการเช็คเร่ืองการทํา
วีซาในการเขาประเทศญี่ปุ�นดวยตนเอง และหากมีคาใชจายเพ่ิมเติมผูเดินทางตองรบัผิดชอบใน
สวนน้ันๆ ซึ่งหากวันเดนิทางผูเดินทางไมไดขอวีซา จะถือวาเปนความผิดของผูเดินทางเองและ
จะไมรับผดิชอบคาใชจายตางๆ 

 กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผดิชอบคาใชจายที่จะ
เกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง 

 หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือ
เดินทาง  
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกนํ้า ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใด
หนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มรีอยแยกระหวางสันของเลมหนังสือ
เดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ีดานตรวจคนออก และ 
เขาเมือง มีสิทธิ์ไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดงัน้ันกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือ
เดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการ
กงสุลกระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบบัเกาไปอางอิง และ 
ยืนยันดวย พรอมกบัแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพ่ือยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง 
หากทานไดสงเอกสารมาท่ีบริษัทเรียบรอยแลว กรณีที่ยังไมออกบตัรโดยสาร ทานสามารถ
เปลี่ยนแปลงไดไมมคีาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัวเครื่องบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมด ซึ่งโดยสวนใหญตั๋วเครื่องบินแบบ
กรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งน้ีขึ้นอยูกบักระบวนการและข้ันตอนของ
แตละคณะ 

 กรณีที่ทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงทั้งสิ้น 

 
*เม่ือทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯ แลวทางบริษัทฯ 

จะถือวาทานไดยอมรบัเงื่อนไขขอตกลงทั้งหมดนี้แลว* 
 


