
PJP11A-SL PRO OSAKA SONGKRAN พีเรียตสงกรานต์ 12-16 เมษายน 2562 เที่ยวจดัเต็มแบบไมล่างาน 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 11619 (กรุณาแจง้รหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



PJP11A-SL PRO OSAKA SONGKRAN พีเรียตสงกรานต์ 12-16 เมษายน 2562 เที่ยวจดัเต็มแบบไมล่างาน 

 
 

เทีย่วสงกรานต ์แบบไมล่างาน พเีรยีต 12-16 เม.ย.62 

การนัตรคีณุภาพ โปรแกรมสดุคุม้ เทีย่วครบ เก็บทกุไฮไลท ์
พกักฟิ ุ2 คนื พกัโอซากา้ 1 คนื 

WIFI FREE ON BUS // น า้ดืม่บรกิารวนัล  1 ววด 
หากทา่นมคีวามจ าเป็นจ ตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในปร เทศ เพือ่บนิไปแล กลบัจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเทีย่วบนิ

เพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองแล วอความกรุณาใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิปร เภททีส่ามารถเลือ่นวนัแล เวลา
เดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จ เป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้วองสาย

การบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยู่
เหนอืการความคุมวองทางสายการบนิ หรอืจ เป็นเหตุผลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตุผลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตุผล

เหล่านี ้อยู่เหนอืการควบคุมวองบรษิทัฯ บรษิทัฯ วอสงวนสทิธิท์ ีจ่ ไม่รบัผดิชอบแล ไม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ 

บรษิทัฯ จ คอนเฟิรม์กรุป๊ปร มาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง วออภยัในความไมส่ ดวก 

 วนัแรก  สนามบนิดอนเมอืง - สนามบนิคนัไซ 

23.40 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารวาออกร หวา่งปร เทศ สนามบนิดอนเมอืง เคานเ์ตอร ์

สายการบนิ ไทยไลออ้นแอร ์พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความ

สะดวก 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

02.45 น. ออกเดนิทางสู่สนามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายบนิ ไลออ้น แอรไ์ลน ์เที่ยวบนิที ่

SL304  ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6 ชัว่โมง  

(เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาพกัผอ่นวองทา่น ไมม่บีรกิารอาหารแล เครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
แตม่จี าหนา่ยใหท้า่นเลอืกซือ้ตามอธัยาศยั) 

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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วนัทีส่อง สนามบนิคนัไซ - เกยีวโต - ศาลเจา้เฮอนั – ชงชาแบบญีปุ่่ น – ศาลเจา้ฟูชมิ ิ   

อนิาร ิโอกาก ิ- หา้งออิอน - จ.กฟิ ุ

10.35 น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิคนัไซ ปร เทศญีปุ่่ น (เวลาทีญ่ ีปุ่่ นเร็วกวา่ปร เทศ
ไทย 2 ช ัว่โมง) หลงัจากผ่านว ัน้ตอนศุลกากร กรุณาปรบันาฬกิาวองท่านเพือ่ความ
ส ดวกในการนดัหมายเวลา 
 น าท่านเดนิทางสู ่เกยีวโต (Kyoto) ซึง่เคยเป็นเมอืงหลวงของประเทศญีปุ่่ นมายาวนานทีส่ดุ 

คอืตัง้แตปี่ค.ศ. 794 จนถงึ 1868 รว่มๆ 1,100 ปีเลยทเีดยีว เกยีวโตจงึเป็นเมอืงส าคัญทีเ่ต็มไป

ดว้ยประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมของญีปุ่่ นดว้ย จากนัน้เดนิทางสูศ่าลเจา้เฮอนั เป็นศาลเจา้ทีม่ี

ความงดงามและสถาปัตยกรรมทีโ่ดดเด่น แมศ้าลเจา้เฮอันจะไม่ไดม้ีประวัตคิวามเป็นมายาวนาน

หลายรอ้ยปีเหมอืนศาลเจา้อืน่ๆของเกยีวโต แตถ่กูสรา้งขึน้เนื่องในโอกาสครบรอบปี 1100 ของเมอืง

เกยีวโตเมือ่รอ้ยกว่าปีกอ่นเท่านัน้ โดยสรา้งขึน้เพือ่ใหร้ะลกึถงึจักรพรรดคิามมุ (Emperor Kammu) 

และจักรพรรดิโ์คเมอ ิ(Emperor Komei) ซึง่เป็นจักรพรรดอิงคแ์รกและองคส์ดุทา้ยของเกยีวโต 

จากน ัน้น าทา่นสมัผสัปร สบการณ์พธิชีงชาแบบญีปุ่่ น ใหท้่านไดท้ดลองชงชาดว้ยตัวท่าน

เองและอสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ราคาถกูตามอัธยาศัย 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นชม ศาลเจา้เทพเจา้จ ิง้จอกอนิาร ิ(Fushimi Inari Shrine) หรอืทีค่นไทยชอบเรยีก

กันวา่ศาลเจา้แดง เป็นศาลเจา้ชนิโต มชีือ่เสยีงโด่งดังจาก ปร ตูโทรอิ ิ(Torii Gate) หรือ 

เสาสแีดง ทีเ่รยีงตัวกันจ านวนหลายหมืน่ตน้จนเป็นทางเดนิไดท่ั้วทัง้ภเูขาอนิาร ิทีผู่ค้นเชือ่กันวา่

เป็นภเูขาศักดิส์ทิธ ิโดยเทพอนิารจิะเป็นตัวแทนของความอดุมสมบรูณ์ การเก็บเกีย่วขา้ว รวมไป

ถงึพชืผลไร่นาตา่งๆ และมักจะมจีิง้จอกเป็นสัตวค์ู่กายจงึสามารถพบเห็นรูปปั้นจิง้จอกมากมาย

ดว้ยเชน่กัน จากนัน้น าท่านเดอืนทางสูเ่มอืงโอกาก ิจ.กฟิุ น าท่านเดนิทางสู ่AEON TOWN 

SHOPPING  MALL ใหท้่านไดล้ะลายเงนิเยน ใหท้่านไดอ้สิระซือ้สนิคา้ท่ัวไปของญีปุ่่ น เชน่ 

ขนม, อาหารวา่ง, ของเลน่, กระเป๋า , รองเทา้,เสือ้ผา้ รวมถงึรา้นรอ้ยเยน  

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (2) 

พกัที ่ GIFU HOTEL หรอืร ดบัเดยีวกนั  

 

วนัทีส่าม หมูบ่า้นชริาคาวาโก  - เมอืงทาคายามา่ -ทาคายามา่จนิจ  - ซนัมาช ิซูจ ิ- 

ยา่นชอ้ปป้ิง Sakae  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารวองโรงแรม (3) 
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น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโก  ทีย่ังคงอนุรักษ์บา้นสไตลญ์ีปุ่่ นขนานแท ้

ดัง้เดมิ และยังไดรั้บเลอืกจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ในเดอืนธันวาคม 1995 

โครงสรา้งของบา้นสามารถรองรับหมิะทีต่กหนักในชว่งฤดหูนาวไดด้ ีและรปูรา่งของหลังคา

เหมอืนกับสองมอืพนมของพระเจา้ จงึเรยีกหมูบ่า้นสไตลน์ีว้า่ “กัสโช” และมผีูค้นจากท่ัวทกุมมุ

โลกหลั่งไหลไปชมความงามในแตล่ะปีไมต่ า่กวา่ 680,000 คน เลยทเีดยีว น าทา่นชม ทาคา

ยามา่จนิย  หรอื ทีว่า่การอ าเภอเกา่เมอืงทาคายามา่ (ถา่ยรปูแล ชมดา้นนอก) ซึง่เป็น

จวนผูว้า่แหง่เมอืงทาคายามา่ เป็นทีท่ างานและทีอ่ยูอ่าศัยของผูว้า่ราชการจังหวดัฮดิะ เป็นเวลา

กวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกนุตระกลูกกุาวาในสมัยเอโดะ หมูบ่า้น LITTLE KYOTO 

หรอื เขตเมอืงเกา่ ซนัมาจซูิจ ิซ ึง่เป็นหมูบ่า้นเกา่แกส่มัยเอโดะกวา่ 300 ปีกอ่น ทีย่ังอนุรักษ์ 

 และคงสภาพเดมิไดเ้ป็นอยา่งด ีอสิระใหท้กุทา่นไดเ้ดนิเทีย่วและชืน่ชมกับทัศนยีภาพเมอืงเกา่

ซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรอืนโบราณ และรา้นคา้หลากหลาย  

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

 จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ เมืองนาโกย่า เดนิทางสู่ ย่านการคา้ซาคาเอ  ใหท้่านไดอ้สิระ

เพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิง มรีา้นรวงประมาณ 1100 รา้น โดยย่านนี้จะมหีา้งดังเชน่ PARCO, 

MITSUKOSHI, DONGI, LOFT, BIG CAMERA, BOOK OFF, รา้น 100 เยน พรอ้มทัง้รา้นขาย

เสือ้ผา้ รองเทา้ พรอ้มทัง้ยังมรีา้นอาหารหลากหลายชนดิใหไ้ดเ้ลอืกซือ้เลอืกทานอกีดว้ย 

ค า่ อสิร อาหารค า่ตามอธัยาศยั 

พกัที ่ GIFU HOTEL หรอืร ดบัเดยีวกนั  

วนัทีส่ ี ่ กฟิ ุ- โอซากา้ - ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก) ชอ้ปป้ิงชนิไชบาช ิรงิกเุอา้ทเ์ลต 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารวองโรงแรม (5) 

เดนิทางสู่เมอืง โอซากา้ (Osaka) เมอืงอันดับสองและขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของญีปุ่่ น 
เป็นเมืองเศรษฐกจิที่ส าคัญของภูมภิาคคันไซ อกีทัง้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวภายในเมืองและ
รอบๆเมอืงมากมาย น าท่านเดนิทางสู ่ปราสาทโอซากา้ (Osaka Castle) (ดา้นนอก) เป็น
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หนึง่ในแลนดม์ารค์ส าคัญของเมอืงโอซากา้ หอคอยปราสาทจะมอียู่ดว้ยกันทัง้หมด 8 ชัน้ ตัว
ปราสาทถกูลอ้มรอบดว้ยก าแพงหนิคอนกรตี คนู ้า และสวนนชิโินมารุซ ึง่อยูท่างป้อมตะวักตก มี
ตน้ซากรุะกวา่ 600 ตน้ ในชว่งเดอืนเมษายนจงึเป็นแหลง่ชมซากรุะทีโ่ดง่ดังเพราะฉากดา้นหลัง
ของสวนแหง่นีจ้ะมองเห็นภาพปราสาทโอซากา้ทีส่วยงามเป็นอยา่งยิง่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ชนิไชบาช ิอสิระใหท้่านชอ้ปป้ิง บรเิวณแหล่งชอ้ปป้ิงแห่งนี้มคีวาม

ยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลกี รา้นแฟรนไชส ์รา้นเครือ่งส าอางค ์รา้นรองเทา้ 

กระเป๋านาฬิกา รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเสื้อผา้สตรีทแบรนด์ทั ้งญี่ปุ่ นและ

ตา่งประเทศ เชน่ Zara H&M Beans ABC Mart เป็นตน้ จากนัน้น าท่านเดนิทางไป รงิก ุพรี

เม ีย่ม เอา้ทเ์ลท เป็นอกีหนึง่แหลง่ชอ้ปป้ิงชือ่ดังของโอซากา้ ตัง้อยูท่ีเ่มอืงรงิกตุรงขา้มกับท่า

อากาศยานนานาชาตคิันไซ โดยออกแบบใหม้ลีักษณะเหมอืนกับเมอืงท่าของสหรัฐอเมรกิา 

และมีบรรยากาศแบบรีสอร์ท ซึง่ภายในแมจ้ะไม่ใหญ่โตมากนักแต่ก็เพียบพรอ้มไปดว้ยสิง่

อ านวยความสะดวกมากมาย และรา้นคา้แบรนดเ์นมหลากหลายทีม่ชี ือ่เสยีงจากตา่งประเทศ  

ค า่ อสิร อาหารค า่ตามอธัยาศยั 

พกัที ่ N GATE HOTEL OSAKA หรอืร ดบัเดยีวกนั  

วนัทีห่า้  สนามบนิคนัไซ-สนามบนิดอนเมอืง 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารวองโรงแรม (7) 

สมควรแกเ่วลาน าทานเดนิทางสูส่นามบนิคนัไซ 
12.05 น. ออกเดินทางสู่สนามบนิดอนเมือง โดยสายบิน ไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL305  

ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6 ชัว่โมง 
16.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 

โปรแกรมอาจจ มกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมา สมวองสภาพอากาศ 

แล ฤดกูาลโดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้ 

**ราคาทวัรว์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนวบัรถแล มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ (ถา้ม)ี  

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 
อายตุ า่กวา่ 2 ปี 

พกัเดีย่ว 

12-16 เมษายน 62 39,999 12,900 15,900 
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ทา่นล  2,000 บาท ตอ่ทรปิ ตอ่ลูกคา้ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น  

ท ัง้นีร้วมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี (Infant) ณ วนัเดนิทางกลบั 

(วออนุญาตเก็บทปิทีส่นามบนิในวนัเช็คอนิ) 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายล เอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งแล ความเวา้ใจ
ตรงกนัร หวา่งทา่นลกูคา้แล บรษิทั 

 
บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมา สม เนือ่งจากสภาว อากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารวองรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น 

ตามกฎหมายวองปร เทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัล  10 ช ัว่โมง อาทเิชน่ เร ิม่งาน 08.00 น. ถงึ

เวลา 20.00 น. (ตอ้งถงึโรงแรมเรยีบรอ้ยแลว้) การใหบ้รกิารในแตล่ วนั ไมส่ามารถเพิม่เวลาการใช้

รถบสัได ้ท ัง้นีม้คัคเุทศกแ์ล พนกังานวบัรถจ เป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมา สม ว ึน้อยูก่บัสภาพ

การจราจร ณ วนัเดนิทางน ัน้ๆเป็นหลกั 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ตามเสน้ทางและสายการบนิทีร่ะบใุนโปรแกรม (ชัน้ทัศนาจร) รวมทัง้ 
คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวร ์และคา่ธรรมเนยีมน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ  

 คา่อาหาร, คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
 โรงแรมทีพั่กตามระบไุวใ้นรายการ หรอืในระดับเดยีวกัน  
 คา่ประกันอุบัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท (กรณีเสยีชวีติ) วงเงนิ 500,000 บาท 

(คา่รักษาพยาบาล) ** ไมร่วมประกันสขุภาพ ** 
 
อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่เครือ่งดืม่ในหอ้งพัก เป็นตน้ 
 คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนอืจากทีบ่รษัิทจัดให ้ในรายการทัวร ์
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง / ตอ่หนา้เลม่หนังสอืเดนิทาง 
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 ค่าเปลี่ยนแปลงตั๋วเครื่องบนิ ส าหรับผูท้ี่ไปและ/หรือกลับ ไม่พรอ้มพรอ้มคณะ (สอบถามค่าใชจ้่ายกับ
เจา้หนา้ที)่ 

 คา่ธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสัมภาระมนี ้าหนักเกนิกวา่ทีท่างสายการบนิก าหนด หรอืมขีนาดใหญ่เกนิกวา่
ขนาดมาตรฐาน 

 คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นได ้
ประกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ น
ไมเ่กนิ 15 วนั) 

 คา่ภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิ 
 คา่ธรรมเนยีมทปิไกดแ์ล คนวบัรถ 2,000 บาท/ทา่น  ตลอดการเดนิทาง 

(คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 
 

เง ือ่นไวการส ารองทีน่ ัง่ 
 กรุณาจองทัวรล์่วงหนา้ก่อนการเดนิทาง พรอ้มช าร มดัจ าทา่นล  20,000 บาท ภายใน 24 ช ัว่โมง 

หลงัจากสง่เอกสารจองทวัร ์

 สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน มฉิ น ัน้ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

แล ไมค่นืคา่มดัจ าทวัร ์เนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิ 

 หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวดั) ใท่านตดิตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่นออกบัตรโดยสาร

ทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 

 หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไมส่ะดวกใน

การเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายใน

ครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ง้หมด 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

เนือ่งจากเป็นราคาต ัว๋เครือ่งบนิโปรโมช ัน่ แล หากเป็นกรณีการเดนิทางทีบ่รษิทัฯตอ้งท าการวางกา

รนัตคีา่มดัจ าหรอืซือ้วาดแบบมเีง ือ่นไว แล หรอืเทีย่วบนิเหมาล า CHARTER FILGHT หรอื 

EXTRA FLIGHT กบัสายการบนิ หรอืผา่นตวัแทนในปร เทศหรอืตา่งปร เทศ  เม ือ่จองทวัรช์ าร 

เงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เล ือ่น วอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้

เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมิใหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศที่ระบุไว ้ในรายการ

เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืค่าทัวรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับ

คณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไม่

อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

วอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ พรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางกลับ 

ทา่นจะตอ้งช าคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิและบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจัดล าดับทีน่ั่ง ทางสายการ

บนิจะเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 
30 ทา่น ในกรณีนีบ้รษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหทั้ง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิัยจนไมอ่าจแกไ้ข
ได ้และจะไมรั่บผดิชอบใด  ๆในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้
ทัวรแ์ละอบุัตเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ  เป็นตน้ 

3. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่วา่เหตุผลใด  ๆก็
ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรทั์ง้หมด 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน  
 

เง ือ่นไวแล วอ้ก าหนดอืน่ๆ 
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 การเดนิทางในแตล่ คร ัง้จ ตอ้งมผีูเ้ดนิทาง 30 ทา่นวึน้ไป ถา้จ านวนผูเ้ดนิทางไมค่รบตามจ านวน
ดงักลา่ว ทางบรษิทัฯ วอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคา หรอืยกเลกิการเดนิทาง  

 กรณีท่านมกีารเดนิทางดว้ยตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้ับเราทราบ ณ วันทีจ่องทัวร ์หาก
ไมม่กีารแจง้เรือ่งไว ้จะไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เสยีหายทีเ่กดิขึน้จากตั๋วเครือ่งบนิดังกลา่วได ้

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บค่าภาษีสนามบนิทุกแห่ง และภาษีตั๋วทุกชนดิเพิม่ หากสายการบนิปรับขึน้ก่อนวัน
เดนิทาง 

 หากทา่นไมเ่ดนิทางกลับพรอ้มคณะทัวร ์ตั๋วเครือ่งบนิขากลับซึง่ยังไมไ่ดใ้ช ้ไมส่ามารถน ามาขอคนืเงนิได ้ 
 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิ

จากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 
 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 
 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่

/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่กทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้

 สภาพการจราจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกับวนัหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอืวนัเสาร-์อาทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท า
ใหเ้วลาในการท่องเทีย่วและชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศกแ์ละคนขับรถใน
การบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ที่ตอ้งเร่งรีบ เพื่อใหไ้ดท้่องเที่ยวตาม
โปรแกรมตามทีเ่รยีนเสนอ 

 การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ นตามกฎหมายของสามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนันัน้ๆ มอิาจเพิม่
เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสมทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภาพการจราจรในวนั
เดนิทางนัน้ๆ เป็นหลัก 
จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง   

 ค่าบรกิารที่ท่านช าระกับทางบรษัิทฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบรษัิทฯไดช้ าระใหก้ับบรษัิทฯ 
ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเชน่กัน ดังนัน้หากท่านมเีหตุอันใดทีท่ าใหท้่านไม่ไดท้่องเทีย่วพรอ้มคณะ
ตามรายการทีร่ะบไุว ้ทา่นจะขอคนืคา่บรกิารไมไ่ด ้ 

 หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ไม่ว่าประเทศใดจนท าใหท้่านไม่สามารถเดนิทางต่อไปได ้คณะทัวร์
ทา่นอืน่ๆ รวมถงึไกดจ์ะไมส่ามารถรอท่าน ณ สนามบนิได ้จ าเป็นตอ้งออกเดนิทางตามโปรแกรมทีว่างไว ้แต่
ทางตัวแทนบรษัิทฯ จะท าหนา้ทีป่ระสานงานและเจา้หนา้ทีจ่ะท าการตดิตอ่ชว่ยเหลอืทา่นเป็นระยะ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่ายใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิัย เชน่ การยกเลกิหรอืลา่ชา้
ของสายการบนิ, อบุัตเิหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยดุงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่า่ง ๆ 
ทีเ่กดิเหนอือ านาจควบคมุของบรษัิท 

 บรษัิทฯ จะท าหนา้ทีเ่ป็นตัวแทนในการเรยีกรอ้งคา่ชดใชจ้ากสายการบนิ, โรงแรมหรอืบรษัิทขนสง่เมือ่เกดิการ
สญูหายของ สมัภาระระหวา่งการเดนิทาง แตจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่การสญูหายดังกลา่ว  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทัวรต์ามความเหมาะสม และสถานการณ์ตา่งๆ ทัง้นี้ทางบรษัิท
ฯ จะยดึถอืและค านงึถงึความปลอดภัย รวมถงึประโยชนส์งูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นส าคัญ 

 เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตา่ง ๆ แลว้ 

 
เอกสารทีล่กูคา้ตอ้งเตรยีมไปวนัเดนิทาง 
จากการทีรั่ฐบาลญีปุ่่ น ประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศ ซึง่มผีลใชบ้ังคับตัง้แต่วันที ่1 กรกฎาคม 2556 ผูท้ีจ่ะ
เขา้ประเทศไดนั้น้ จะตอ้งผ่านการพจิารณาจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงก่อนจงึจะสามารถเขา้ประเทศได ้
(เชน่เดยีวกับผูท้ีย่ ืน่ขอวซีา่กับทางสถานทูตฯ) ทางเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงจะสอบถามถงึวัตถุประสงคใ์น
การเขา้ประเทศ หรอืขอตรวจเอกสารทีน่ ามา เชน่ ตั๋วเครือ่งบนิขากลับ หรอืเอกสารอืน่ๆ ส าหรับรายละเอยีดของ
เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาไดแ้ก ่
(1)  ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ เตรยีมให)้ 
(2)  สิง่ทีย่นืยันวา่ท่านสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด 
บัตรเครดติ)  
(3)  ชือ่-ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น เชน่ โรงแรมทีพั่ก (ทางบรษัิทฯ เตรยีม
ให)้  
(4)  ก าหนดการเดนิทาง ในชว่งระยะเวลาทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ เตรยีมให)้ 
 
คณุสมบตักิารเวา้ปร เทศญีปุ่่ น   (ส าหรบักรณีการเวา้ปร เทศดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
(1)  หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูอ่ยา่งนอ้ย 6 เดอืน 



PJP11A-SL PRO OSAKA SONGKRAN พีเรียตสงกรานต์ 12-16 เมษายน 2562 เที่ยวจดัเต็มแบบไมล่างาน 

(2)  กจิกรรมใด ๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย แลเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิาร
พ านักระยะสัน้ 
(3)  ในขัน้ตอนของการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วนั 
(4)  เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้

ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ย คณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

*** วอความกรณุาทกุทา่นอา่นแล ศกึษาวอ้มลูท ัง้หมดกอ่นการจอง  

เพือ่ความถกูตอ้งแล ความเวา้ใจทีต่รงกนัร หวา่งทา่นแล บรษิทัฯ *** 


