
 

 
  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

บนิตรงสูค่นัไซ (โอซากา้) เครอืงลาํใหญ ่ B777 ทนีงัแบบ3-4-3 
พเิศษนําหนกักระเป๋า 20 KG บรกิารอาหารบนเครอืงขาไป 

โปรสดุคุม้!!! ราคาเรมิเพยีง 19,888 บาท พกัโอซากา้ 3 คนื 

นารา วดัโทไดจ ิสวนกวาง เกยีวโต ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิศาลเจา้เฮอนั พธิชีงชาแบบญปีุ่ น ใส่
ชุดกโิมโน โกเบ หุน่ Tetsujin 28 หรอืลานสก ีRokkosan Snow Park ลานสก(ีชว่ง 
winter) โอซากา้ ชอ้ปปิงชนิไซบาช ิปราสาทโอซากา้ Expo City หา้ง Doton Plaza 

Rinku Premium Outlets 

พเิศษ!!! บฟุเฟ่ต ์YAKINIKU BBQ + บฟุเฟ่ตช์าบไูมอ่นั!!! 

 



วนัท ี รายละเอยีดทอ่งเทยีว 

1  กรงุเทพฯ ทา่อากาศยานดอนเมอืง  

2  สนามบนิคนัไซ - นารา – วดัโทไดจ ิ– สวนกวาง – เกยีวโต – ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิ- ศาลเจา้เฮอนั 
พธิชีง ใสชุ่ดกโิมโน – โอซากา้ - ชนิไซบาช ิ

3  อสิระทอ่งเทยีวตามอธัยาศยัเต็มวนั หรอืเลอืกซอืบตัรเขา้ยนูเิวอรแ์ซลสตดูโิอ (ราคา 2,800) 

4  โอซากา้ - โกเบ หุน่ Tetsujin 28 หรอืลานสก ีRokkosan Snow Park - Expo City – ปราสาท
โอซากา้ - หา้ง Donton Plaza – รงิก ุพรเีมยีม เอา้ทเ์ลท 

5  ทา่อากาศยานคนัไซ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) พกัเดยีว 

02 - 06 Nov 2018  19,888  19,888 19,888 8,500 

09 - 13 Nov 2018  21,888  21,888 21,888 8,500 

16 - 20 Nov 2018  22,888  22,888 22,888 8,500 

23 - 27 Nov 2018  22,888  22,888 22,888 8,500 

30 Nov - 04 Dec 2018  23,888  23,888 23,888 8,500 

14 - 18 Dec 2018  24,888  24,888 24,888 8,500 

21 - 25 Dec 2018  24,888  24,888 24,888 8,500 

28 Dec 2018 - 01 Jan 
2019  

29,888  29,888 29,888 8,500 

30 Dec 2018 - 03 Jan 
2019  

29,888  29,888 29,888 8,500 

04 - 08 Jan 2019  22,888  22,888 22,888 8,500 

11 - 15 Jan 2019  23,888  23,888 23,888 8,500 

18 - 22 Jan 2019  23,888  23,888 23,888 8,500 

25 - 29 Jan 2019  22,888  22,888 22,888 8,500 



01 - 05 Feb 2019  22,888  22,888 22,888 8,500 

08 - 12 Feb 2019  23,888  23,888 23,888 8,500 

15 - 19 Feb 2019  24,888  24,888 24,888 8,500 

17 - 21 Feb 2019  22,888  22,888 22,888 8,500 

22 - 26 Feb 2019  22,888  22,888 22,888 8,500 

01 - 05 Mar 2019  24,888  24,888 24,888 8,500 

08 - 12 Mar 2019  24,888  24,888 24,888 8,500 

15 - 19 Mar 2019  25,888  25,888 25,888 8,500 

22 - 26 Mar 2019  26,888  26,888 26,888 8,500 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัท ี1 กรงุเทพฯ ทา่อากาศยานดอนเมอืง  

20.30  พรอ้มกนัททีา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออก ชนั 3 เคานเ์ตอร ์
4 สายการบนิ NOKScoot เจา้หนา้ทใีหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารกอ่นขนึ
เครอืง 

23.40  นําท่านเดนิทางสูส่นามบนิคนัไซ ประเทศญปีุ่ น โดยสายการบนิ NOKSCOOT เทยีวบนิท ี
XW112 (บนเครอืงมอีาหารบรกิาร) 

วนัท ี2 สนามบนิคนัไซ - นารา – วดัโทไดจ ิ– สวนกวาง – เกยีวโต – ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิ- ศาลเจา้เฮ
อนั พธิชีง ใสชุ่ดกโิมโน – โอซากา้ - ชนิไซบาช ิ

07.10  เดนิทางถงึ สนามบนิคนัไซ โอซากา้ (เวลาเร็วกว่าเมอืงไทย 2 ชวัโมง) ผ่านพธิกีาร/ตรวจคนเขา้
เมอืงและศลุกากร สําคญั!!! ประเทศญปีุ่ นไมอ่นุญาตใหนํ้า อาหารสด จําพวก เนอืสตัว ์พชื ผกั 
ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั รับกระเป๋าเรียบรอ้ยและทําภารกจิส่วนตัว 
จากนันนําท่านขนึรถปรับอากาศเดนิทางสูเ่มอืงนารา Nara เป็นเมอืงทอียู่ทางทศิตะวันออกของ
เมอืงโอซากา้ระยะทางประมาณ 35 กโิลเมตร ชอืNara มาจากภาษาญปีุ่ นคําวา่ Narasu แปลวา่ทําให ้
แบนราบ เนืองจากพนืทขีองเมอืง Nara ตงัอยูบ่นทรีาบเมอืงนารา เคยเป็นเมอืงหลวงเกา่ของญปีุ่ นมา
กอ่นในปี ค.ศ. 710-784 (กอ่นเมอืงหลวงจะถูกเปลยีนเป็นเกยีวโตในภายหลงั) มกีวางเป็นสญัลักษณ์
ของเมอืงนารา เนืองจากชาวนารามคีวามเชอืว่ากวางเป็นสตัวร์ับใชเ้ทพเจา้ ปัจจุบันเมอืงนารามกีวาง
เดนิอยู่อย่างอสิระทังเมอืง ไม่ว่าจะเป็นศาลเจา้ วัด หรอืตามทอ้งถนนก็ตาม จากนันนําท่านไปชมวดั
โทไดจ ิTodaiji ความหมายตามตัวอักษรคอื วัดใหญ่แหง่ทศิตะวันออก ตังอยู่ทเีมอืงนารา ภูมภิาค
คนัไซถอืเป็นโบราณสถานทมีคีวามเกา่แกแ่ละสาํคัญทสีดุแหง่หนงึของประเทศญปีุ่ นและยังถอืว่าเป็น
วัดทีมีนักท่องเทยีวมาเยอืนมากทสีุดในนารา สรา้งขนึเมอืปี ค.ศ.752 ในช่วงทพีระพุทธศาสนา
เจริญรุ่งเรืองจนถึงขีดสุด สงิก่อสรา้งทีสําคัญของวัดนี คือ วหิารไมห้ลังใหญ่ ไดบุทส ึซงึเป็นที
ประดษิฐานองคห์ลวงพ่อโต (ไดบทุส)ึ ว่ากันว่าเป็นอาคารไมท้ใีหญ่ทสีดุในโลก โดยมคีวามสงู 157 
ฟตุ ความยาว 187 ฟตุ แมว้่าวหิารไมท้เีห็นในปัจจุบันนีมขีนาดเพยีงแค ่2 ใน 3 ของวหิารหลังเดมิที
เคยถูก ไฟไหมไ้ปจากภัยสงคราม แต่ก็ยังคงมคีวามยงิใหญ่จนไดรั้บการขนึทะเบยีนเป็นมรดกโลก 
ดา้นหนา้บรเิวณวัดจะเป็นสวนกวาง ซงึจะมกีวางออกมาเดนิใหนั้กท่องเทยีวไดถ้่ายรูปและซอือาหาร



ใหก้นิ จนสมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางไปเกยีวโต เมอืงหลวงเก่าแก่ของญปีุ่ น ซงึมามอีายุ
ยาวนานกวา่ 1,000 ปี ซงึในอดตีมคีวามเจรญิรุง่เรอืงทางดา้นศาสนา ศลิปวัฒนธรรม และการปกครอง
เป็นอยา่งมาก 

เทยีง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มอืท1ี) บฟุเฟ่ตช์าบเูกยีวโตไมอ่นั!!! 

บา่ย  นําท่านเดนิทางไปชม ศาลเจา้ฟูชมิ ิอนิาร ิชม เสาโทรอิ ิซุม้ประตสูแีดงทเีป็นสญัลักษณ์ของศาล
เจา้ทมีมีากกวา่รอ้ยตน้ทอดตวัยาวตามเสน้ทางของไหลเ่ขาลดหลันกนับนเสน้ทางยาวถงึ 4 กโิลเมตร 
และเป็นฉากของภาพยนตรเ์รอืง MEMORIES OF GEISHA ทซีายูร ินางเอกของเรอืงวงิลอดซุม้
ประตูเพอืไปขอพรเทพเจา้ใหต้นเองสมความปรารถนา จากนันนําท่านเดนิทางสู ่ ศาลเจา้เฮอนั 
Heian Shrine เป็นศาลเจา้ทมีคีวามงดงามและสถาปัตยกรรมทโีดดเดน่จากศาลเจา้อนืๆของญปีุ่ น 
ถงึแมศ้าลเจา้เฮอันจะไม่ไดม้ปีระวัตคิวามเป็นมายาวนานหลายรอ้ยปีเหมอืนศาลเจา้อนืๆของเกยีวโต 
เพราะศาลเจา้นีถูกสรา้งขนึเนืองในโอกาสครบรอบปี 1100 ของเมอืงเกยีวโตเมอืรอ้ยกวา่ปีกอ่นเทา่นัน 
โดยสรา้งขนึเพอืใหร้ะลกึถงึจักรพรรดคิามมุ (Emperor Kammu) และจักรพรรดโิคเมอ ิ(Emperor 
Komei) ซงึเป็นจักรพรรดอิงคแ์รกและองคส์ดุทา้ยของเกยีวโต อาคารหลกัของศาลเจา้นี มตีน้แบบมา
จากอาคารเดมิทอียู่ในพระราชวังสมัยยุคเฮอันซงึมขีนาดเล็กกว่าของจรงิ จากนนันําทา่นสมัผสั
ประสบการณ์พเิศษพธิชีงชาแบบญปีุ่ น ใหท้่านไดเ้รียนชงชาแบบธรรมเนียมญปีุ่ น และท่าน
สามารถเลอืกซอืชาและสนิคา้ของฝากราคาถกูไดจ้ากทนีเีชน่  โฟมลา้งหนา้ถ่านหนิภเูขาไฟ โฟม
ชาเขยีว โฟมขา้วญปีุ่ น หรอืผลติภัณฑจ์ากนํามันมา้ และยาและวติามนิของญปีุ่ นทบีํารงุสขุภาพ พรอ้ม
อสิระใหท้่านใสชุ่ดกโิมโนถา่ยรูปตามอธัยาศยั (คา่ทัวรไ์ม่รวมคา่เชา่ชดุชดุกโิมโน ชว่งระยะเวลา 
(ตลุาคม 2018 ถงึ พฤษภาคม 2019) คอรส์A ราคา￥2300+Tax 8% (ไม่มบีรกิารเซ็ตผมแถม) 
คอรส์B ราคา￥2500+Tax 8% (มบีรกิารเซ็ตผมแถมให)้ ตงัแตเ่ดอืนมกราคม 2019 เป็นตน้ไปภาษี
จะถูกปรับขนึเป็น 10%) จนสมควรแกเ่วลานําท่านเดนิทางสู ่โอซากา้ ไปแหลง่ชอ้ปปิงยา่นชนิไช
บาช ิมทีังรา้นคา้เกา่แก ่และทันสมัยปะปนกัน มสีนิคา้มากมายทังถูกและแพง ทังสนิคา้แฟชนัลา่สดุ 
ขนมเคก้แสนอร่อย จนถงึกลอ้งดจิติอล คอมพวิเตอร ์และเกมสร์ุ่นใหม่ล่าสดุและตนืตากับลลีาชวีติ
ของคนหนุ่มสาวชาวโอซากา้ทดีูจะสนุกสนานและมสีสีันมากกว่าทางฝังโตเกยีว รวมทังรา้นอาหาร
หลากหลาย เดนิไปเก็บภาพเป็นทรีะลกึกับ จุดเดน่ของแตล่ะรา้นคา้ เชน่ ปูยักษ์ หนา้ภัตตาคารขาปู
ยักษ์ และสญัลกัษณ์เดน่ของยา่นนีคอื ตกึรปูเครอืงหมายการคา้ของกลูโิกะ ผลติภัณฑข์นมชอืดังจาก
ญปีุ่ นนันเองหรอืจะเป็นรา้นดสินียช์อ้ปผลติภัณฑใ์หม่ๆจากดสินีย ์และย่านเก่าแก่อย่างถนนโดทงบุร ิ
ซงึทา่นสามารถลมิลองขนม หรอือาหารขนึชอืของนครโอซากา้ทังทาโกะยาก ิโอโคโนมยิาก ิเป็นตน้ 
ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกันตลอดทังวัน นอกจากนีในย่านนียังมีหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ๆ และมชีอืเสยีง
อย่างหา้งไดมารู หา้งโซโก ้หรอืจะเป็นทากาชมิาย่า มสีนิคา้มากมายใหท้่านไดเ้ลอืกซอืเลอืกหาอกี
ดว้ย อสิระชอ้ปปิงตามอธัยาศยั อาหารคําอสิระตามอธัยาศยั 

ทพีกั: FP HOTELS South-Namba หรอืยา่นคนัไซ หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

(ชอืโรงแรมททีา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

  

 

วนัท ี3 อสิระทอ่งเทยีวตามอธัยาศยัเต็มวนั หรอืเลอืกซอืบตัรเขา้ยนูเิวอรแ์ซลสตดูโิอ (ราคา 2,800) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพีกั (มอืท2ี) 



อสิระใหท้า่นทอ่งเทยีวตามอธัยาศยัเต็มวนัดว้ยตวัทา่นเอง 

>> หรอืทา่นสามารถเลอืกซอืบตัรยนูเิวอรแ์ซลเจแปน 

**กรณีสงัซอืกบับรษิทั ราคาบตัรทา่นละ 2,800 บาท กรุณาสงัซอืพรอ้มจองทวัรห์รอืกอ่น
เดนิทาง10วนัเทา่นนั (ทางบรษัิทจําหน่ายเฉพาะบตัรสวนสนุกไมร่วมคา่รถไฟในการเดนิทาง) 

**ทางบรษัิทขออนุญาตปรับราคาบตัรขนึถา้เงนิเยนมกีารปรับขนึเรท100เยน=35บาท** 

- ยูนเิวอรแ์ซลสตดูโิอ Universal Studio Japan 

ร่วมสนุกทา้ทายกับเครอืงเล่นหลากหลายชนิดตนืเตน้ระทกึใจจากหนังดังทีท่านชนืชอบ กับโลก
ภาพยนตรข์องฮอลล์วิูด้  เชน่ Hollywood Dream  The Ride Backdrop ,ล่องเรอืผจญภัยกับ
ไดโนเสารจ์ากเรอืง Jurassic Park นังเรอืเพอืพบกับความน่าสะพรงึกลัวเหมอืนอยู่ ในเหตกุารณ์
จรงิกับ Jaw ใชทุ้นสรา้งมหาศาลกว่า 1,500 ลา้นเยน (เฉพาะจอว)์  และสนุกสนานไปกับเครอืงเลน่
ภาคใหม่ของ Spider-Man ทรีอใหท้่านพสิจูน์ความมันส ์พรอ้มทังพบกับโซนตัวการต์นูสําหรับเด็ก
โซน “วันเดอรแ์ลนด”์ เป็นโซนสวนสนุกสไตลค์รอบครัวใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับตัวการต์นูสดุน่ารัก
ชอืดังของญปีุ่ น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street หรอืเป็นโซนใหม่  HARRY POTTER ให ้
ทา่นไดด้มืดํากบับรรยากาศทจํีาลองมาจากในเรอืงแฮรพีอรต์เตอร ์และพบกับโซนใหม่ลา่สดุทจีะเปิด
ในวันท2ี1เมษายน 2560 โซน Minions Park ภายในสวนสนุก Universal หา้มนําอาหารและ
เครอืงดมืเขา้มาภายในสวนสนุกและสามารถซอือาหารไดจ้าก ภายในสวนสนุก บรเิวณดา้นนอกตรง
ทางเขา้สวนสนุกคอื Universal City walk Osaka เป็นพนืทจํีาหน่ายสนิคา้ทมีรีา้นอาหารมากมาย 

- เลอืกอสิระเทยีวเอง ชอ้ปปิงอสิระตามอธัยาศยัเต็มวนั (ไมร่วมคา่รถไฟและไมม่รีถบสั
บรกิาร) ดว้ยการนังรถไฟ ทา่นจะไดส้มัผัสประสบการณ์การเดนิทางไปยา่นตา่งๆทเีป็นไฮไลทข์องโอ
ซากา้ยา่นดงัทเีลอืกสรรเป็นสวรรคข์องคนชอบ กนิ เทยีว ชอ้ป ไดแ้ก ่

     > ยา่นชนิไซบาช ิ(Shinsaibashi) เป็นย่านชอ้ปปิงทมีชีอืเสยีงทสีดุในโอซากา้ เป็นถนนคน
เดนิชนิไซบาชยิาวประมาณ580 เมตร ตลอดเสน้ทางจะมรีา้นคา้อยู่ประมาณ 180 รา้น ทางฝังทศิใต ้
ของถนนคนเดนิของชนิไซบาชจิะมป้ีายทางเขา้แถวป้ายกลูโิกะ 

      > โดทงบุร ิ(Dotonburi) หนึงในสถานบันเทงิยามคําคนืทโีด่งดังของโอซากา้ แหลง่รวม
รา้นอาหารมากมายทเีปิดใหบ้รกิาร 24 ชัวโมง ถนนแห่งนีจะเลยีบรมิคลองโดทงโบร ิและยังมทีัง
รา้นคา้ และแหลง่บันเทงิอกีมากมาย รวมไปถงึป้ายนักวงิกลูโิกะ (Glico Running Man s ign) และปู
คานโิดราค ุ(Kani Doraku crab  sign) ทเีป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงโอซากา้ดว้ย 

      > สวนนมับะ Namba Parks ออกแบบการสรา้งใหค้ลา้ยกับหบุเขา สามารถนังพักผ่อนในสวน
แบบธรรมชาตทิา่มกลางภมูทิัศนเ์มอืงใหญ ่มหีา้งสรรพสนิคา้กว่า 120 รา้น รวมทังโรงภาพยนตร ์อัฒ
จรรย ์และสวนดาดฟ้า บนชนั 6 มรีา้นอาหารจํานวนมากเปิดใหบ้รกิาร ไม่ว่าจะเป็น อาหารเกาหล ี
อาหารอติาเลยีน อาหารเวยีดนาม และอนืๆ รา้นคา้เปิดเวลา 11:00-21:00 รา้นอาหารเปิดเวลา 
11:00-23:00 

      > ย่านเด็นเด็น Den Den Town ตังอยู่ในพนืท ีNipponbashi เป็นย่านขายสนิคา้
อเิล็กทรอนกิส ์คลา้ยกับย่าน Akihabara ของโตเกยีว นอกจากนียังมกีารต์ูนมังงะ อนเิมะ และคอส
เพลยค์าเฟ่ตต์า่งๆรวมอยูท่นีดีว้ย รา้นคา้เปิดเป็น 2 ชว่ง คอื 10:00-11:00 และ 19:00-20:00 

     > ยา่นชนิเซไก(Shinsekai) เป็นเสมอืนแลนดม์ารก์สําคัญอกีแหง่หนงึของเมอืงโอซากา้ ชนิ
เซไกแปลตรงตัวว่า “โลกใหม่” ทหีมายถงึโลกใบใหม่แหง่โอซากา้ มทีังแหล่งชอ้ปปิง มหีอคอยซึ
เทนคาค(ุTsutenkaku)ทเีป็นเหมอืนสญัลักษณ์ของย่านชนิเซไกนีตงัอยู่ตรงกลางดว้ย จะคกึคักแบบ
สดุๆก็ชว่งกลางคนืนี เต็มไปดว้ยรา้นคา้และ ผูค้นมากนิดมืกันตามรา้นตามๆอย่างเนืองแน่น บรเิวณนี
ยังมถีนนแคบๆทเีรยีกกันว่า จันจัน โยโกะโช (Jan Jan Yokocho) ทเีป็นแหลง่รวมรา้นกนิดมืสําหรับ



คนญปีุ่ น เปิดไฟรา้นเรยีกแขกคกึคัก มอีาหารและขนม และกับแกลม้ใหล้องชมิกันมากมายและยังมี
รา้นขายของทรีะลกีใหเ้ลอืกชอ้ปปิงอกีหลายรา้นและทนีีจะพบเห็นหุน่คลา้ยลงินังยมิ ตามมุมตา่งๆก็
คอืบลิลเิคน (Billikan) หรอืเทพแหง่โชคลาภเป็นอกีหนงึสญัลักษณข์องยา่นนีดว้ย 

      >สปา เวลิด ์(Spa World) ศนูยร์วมบอ่นําแร่ใหญ่ทสีดุในโอซากา้ เป็นศนูยร์วมวารบํีาบัดที
ใหญท่สีดุในโอซากา้ ตงัอยูใ่นยา่น Shinseikai ใกลห้อคอยทสเึทงคาค ุภายในมบีอ่นําแร่ธรรมชาตใิน
ทรี่มแยกเป็นโซนยุโรป โซนเอเชยี รวมทังสนิ 16 บ่อ มหีอ้งซาวน่า หอ้งสปาหนิรอ้น นวดตัวผ่อน
คลาย สวนนําซงึเปิดใหบ้รกิารตลอด 24ชวัโมง 

**วนันไีมม่บีรกิารรถบสัและอาหารกลางวนัและอาหารคํา ** 

ทพีกั: FP HOTELS South-Namba หรอืยา่นคนัไซ หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

ถา้กรณีพกัโรงแรมFP Hotel สามารถเดนิไปชนิเซไก สปา เวลิดแ์ละ หา้งออิอนได ้

(ชอืโรงแรมททีา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัท ี4 โอซากา้ - โกเบ หุน่ Tetsujin 28 หรอืลานสก ีRokkosan Snow Park - Expo City – 
ปราสาทโอซากา้ - หา้ง Donton Plaza – รงิก ุพรเีมยีม เอา้ทเ์ลท 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพีกั (มอืท3ี) 

นําท่านเดนิทางสูโ่กเบ ท่านไป ตามหาหุน่Tetsujin28หรอืหุน่เหล็กหมายเลข 28 ถา้ใครเคยไปดู
หุน่ยนตก์นัดมัขนาดเทา่จรงิทโีอไดบะ โตเกยีวมาแลว้ คดิวา่น่าจะตอ้งตนืตาตนืใจกับเจา้เท็ตสจึนิ หุน่
เหล็กหมายเลข 28 นีดว้ย การสรา้งขนึภายใต ้Kobe Tetsujin Project มวีัตถุประสงคท์ีจะสรา้ง
สญัลกัษณ์ประจําเมอืงโกเหลงัจากทเีกดิเหตกุารณ์แผน่ดนิไหวในปี1995 มคีวามสงูถงึ18 เมตร จัดตงั
อยู่ทสีวน Waka matsu หรอื นําท่านเดนิทางสู ่ ลานสก ีRokkosan Snow Park (หมายเหตุ: 
ในชว่งฤดูหนาว Winter จะเปลยีนโปรแกรมไปเทยีวลานสก ีRokkosan Snow Park แทน 
เป็นลานสกเีปิดถงึสนิเดอืนมนีาแตท่งันจีะขนึอยูก่บัสภาพอากาศ ปรมิาณความหนาแน่นทบั
ถมของหมิะดว้ย อสิระใหท้่านสมัผสัหมิะและเล่นกจิกรรมสโนวส์เลด สโนวบ์อรด์ อย่าง
สนุกสนานตามอธัยาศยั) จากนันนําท่านเดนิทางสู ่ EXPO CITY เป็นศนูยบ์ันเทงิครบวงจรทโีอ
ซากา้ โดยรวมสวนสนุก,พพิธิภัณฑ,์หา้งสรรพสนิคา้,ศนูยเ์รยีนรู,้รา้นอาหารนานาชาต ิรวมกันไวท้นี ี
เป็นแหลง่เทยีว,กนิ,ชอ็ปปิงและเรยีนรูข้นาดใหญท่สีดุในญปีุ่ น และเป็นสถานทที่องเทยีวไฮไลทท์ไีม่
แพย้นูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ หรอืดสินียแ์ลนด ์โอซากา้เคยเป็นเจา้ภาพจัดงาน World Expo เมอืปี 1970 
หลังจากนันพนืทจัีดงานไดถู้กเปลยีนเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ซงึอยู่ห่างจากใจกลางนครโอ
ซากา้ไปเพยีง 1ชวัโมงกวา่ พนืทสีว่นหนงึกวา่ 170,000 ตารางเมตรไดถ้กูเปลยีนเป็นศนูยบ์ันเทงิครบ
วงจรแหง่ใหมใ่นชอืวา่ EXPOCITY ทรีวมทกุสงิทกุอยา่งไวใ้นพนืทแีบบ "วันเดยีวเดนิไม่ทัว ครังเดยีว
เทยีวไมเ่ต็มอมิ" 

เทยีง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มอืท4ี)เมน ูBBQ Buffet Yakiniku 

บา่ย  นําท่านเดนิทางสู ่ ปราสาทโอซากา้ เป็นสญัลักษณ์อันโดดเดน่ของเมอืงโอซากา้ สรา้งขนึเป็นครัง
แรกบนบรเิวณทเีคยเป็นวัด Osaka Hongan-jiเมอืปี ค.ศ.1583 โดยToyotomiHideyoshi (ค.ศ.
1537-1598) นักรบระดับไดเมยีวผูพ้ยายามรวบรวมประเทศเป็นครังแรกหอคอยประสาทหรอืสว่นที
เรยีกว่า Tenshukakuแลว้เสร็จลงสองปีตอ่มา  แตห่ลังจากสงคราม Osaka Natsu No-jinในปีค.ศ.



1615 ตระกลู Toyotomi ถูกฆ่าลา้งโคตร Tenshukakuก็ถูกทําลายลงย่อยยับ ตอ่มาไดรั้บการบรูณะ
ใหม่ในสมัยTokugawa แตน่่าเสยีดายทใีนปี ค.ศ.1665 ไดถู้กฟ้าฝ่าเสยีหายทังหมด กอ่นจะทําการ
บรูณะขนึมาใหม่อกีครังและถูกประกาศใหเ้ป็นสมบัตขิองชาตอิกีดว้ย ปราสาทโอซากา้ปัจจุบันสงู 55 
เมตร ม ี5 สว่น 8 ชนัเครอืงประดับหลังคาและภาพเสอืบนกําแพงตัวปราสาทละหลายๆสว่นลงทองสี
อร่ามสวยงามบนหอคอยชนั 8 ของ Tenshukakuท่านสามารถมองเห็นทวิทัศน์โดยรวมของเมอืงโอ
ซากา้ไดอ้ยา่งชดัเจนในแตล่ะปีจะมนัีกทอ่งเทยีวจากทังในและนอกประเทศมาเยอืนปีละราว 1-3 ลา้น
คน (ชมและถ่ายรูปบรเิวณดา้นนอก) จากนัน นําท่านเดนิทางไป Doton Plaza เป็นหา้งสําหรับ
ละลายเงนิเยน พบกับสนิคา้หลากหลายราคาถูก เชน่เครอืงสําอาง ครมี ของใช ้ยาบํารุง สขุภาพ สบู ่
ครมีลา้งหนา้ เครอืงไฟฟ้า เป็นตน้ อสิระใหท้่านเลอืกซอืสนิคา้ตามอัธยาศัย จนถงึเวลานัด หมายนํา
ทา่นเดนิทางสูท่พีัก จากนันอสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศยั หรอืทา่นสามารถเดนิมา รงิก ุพรเีมยีม 
เอา้ทเ์ลท (ระยะทางประมาณ800เมตร เดนิไม่เกนิ 8นาท)ี ไดซ้งึอยู่ไม่ไกลจากโรงแรม เป็นอกีหนงึ
แหล่งชอ้ปปิงชอืดังของโอซากา้ ตังอยู่ทีเมืองรงิกุตรงขา้มกับท่าอากาศยานนานาชาตคิันไซ โดย
ออกแบบใหม้ลีกัษณะเหมอืนกบัเมอืงท่าของสหรัฐอเมรกิา และมบีรรยากาศแบบรสีอรท์ ซงึภายในแม ้
จะไม่ใหญ่โตมากนักแต่ก็เพยีบพรอ้มไปดว้ยสงิอํานวยความสะดวกมากมาย และรา้นคา้แบรนดเ์นม
หลากหลายทมีีชอืเสยีงจากต่างประเทศ (อสิระอาหารเย็นตามอัธยาศัยบรเิวณโรงแรมมรีา้นราเมน 
รา้นสะดวกซอื) 

ทพีกั: N GATE HOTEL OSAKA หรอืระดบัใกลเ้คยีง  

(ชอืโรงแรมททีา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัท ี5 ทา่อากาศยานคนัไซ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ (มอืท ี5) บรกิารอาหารเชา้แบบกลอ่ง (Set Box) เพอืความสะดวกใน
เรอืงเวลาและการเดนิทางมาสนามบนิ 

05.00  นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ เพอืเตรยีมตวัเดนิทางกลบั 

08.20  ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ NOK SCOOT เทยีวบนิท ีXW111 (หมายเหต:ุ คา่ทัวร์
ไมร่วมคา่อาหารบนเครอืง บนเครอืงมจํีาหน่าย)  

12.45  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืงโดยสวัสดภิาพ 

หมายเหต ุ
หมายเหตุ : รายการทวัรส์ามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนอืงจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สาย
การบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดของญปีุ่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดั
จะปรบัเปลยีนโดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องท่านเป็นหลกั เพอืใหท้่านทอ่งเทยีวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 
การบรกิารของรถบสันําเทยีวญปีุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญปีุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ชวัโมง มอิาจ
เพมิเวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธใินการ
ปรบัเปลยีนเวลาท่องเทยีวตามสถานทใีนโปรแกรมการเดนิทาง อตัราค่าบรกิารขา้งตน้คํานวณ จากอตัรา
แลกเปลยีน 100 เยน เทา่กบั 30 บาท กรณีอตัราแลกเปลยีนปรบัสูงขนึ บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการปรบัอตัรา
คา่บรกิารเพมิขนึ 
ประกาศสําคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์พอืการทอ่งเทยีวเทา่นนั คา่ทวัรท์จีา่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการชําระแบบ
จ่ายชําระขาด และผู ้จดัได้ชําระให้กบัสายการบินและสถานทีต่างๆ แบบชําระขาดเช่นกนัก่อนออก
เดนิทาง  ฉะนนัหากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตุใด หรอืไดร้บัการปฏเิสธ



การเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญปีุ่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธิ
การคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทงัคา่ตวัเครอืงบนิใหแ้กท่า่น 
เงอืนไขการใหบ้รกิาร 
1. การเดนิทางครงันจีะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขนึไป กรณีไมถ่งึ30ทา่น 
- ขอสง่จอยทัวรใ์หก้บับรษัิททมีโีปรแกรมและราคาใกลเ้คยีงกัน 
- หรอืขอเลอืน หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 
10 วนั 
- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพมิ (ในกรณีทผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ30ทา่นและทา่นยังประสงคเ์ดนิทางตอ่) 
โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
2. ในกรณีทลีูกคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษิทัฯ กอ่นทกุครงั มฉิะนนั
ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทงัสนิ 
3.การชําระคา่บรกิาร ชาํระเงนิคา่จองทัวรท์า่นละ 18,000 บาท สว่นทเีหลอืชาํระกอ่นการเดนิทาง 20วัน 

**สาํเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลบั*) 
กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนันทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการ

ออกและเขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื** 
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์
การยกเลกิทวัร ์เมอืจองทวัรชํ์าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลอืน ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี และ
กรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทรีะบไุว ้ใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทังสนิ รวมถงึ เมอืทา่นออกเดนิทางไปกับคณะ
แลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธ ิไมอ่าจเรยีกรอ้ง
คา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทังสนิ 
อตัราคา่บรกิารนรีวม 
1. คา่ตวัโดยสารเครอืงบนิไป-กลบัชนัประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

ทนัีงเป็นไปตามการจัดสรร Random ของสายการบนิไมส่ามารถเลอืกระบทุนัีงได ้ยกเวน้การซอืทนัีงเพมิ 
ซอืทนีงัเพมิ สายการบนิ Nok Scoot (XW) เสน้ทางโตเกยีว-นารติะ สามารถUpgrade ทนัีง พรอ้มชาํระคา่ทนัีงได ้

ดงันี 
- ทนีงัชนั ScootBiz ราคาเทยีวเดยีว 5,500บาท/ทา่น (ราคาไป-กลบั 10,000 บาท) แจง้กอ่นเดนิทาง10วนั 

- ทนีงัแบบ Super หรอื Stretch Seat แจง้กอ่นเดนิทาง7วนั มคีา่ใชจ้า่ยและเงอืนไข ดงัน ี

 
2.คา่ทพีักหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทรีะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ กรณีหอ้งพักระดับเดยีวกนัทรีะบใุน
โปรแกรมเต็มจะปรับเปลยีนพักเมอืงใกลเ้คยีงในระดบัเทยีบเทา่กนั และกรณีเดนิทาง 3 ทา่นจะเป็นหอ้งTriple จะเป็น
แบบเตยีงเดยีวสามเตยีงหรอืแบบเตยีงใหญ1่เตยีงเตยีงเดยีว1เตยีง เป็นการจัดแบบเตยีงของทางโรงแรมไมส่ามารถระบุ
ได ้

กรณีโรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1
หอ้งพักเดยีว โดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ยเพมิ 

3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทรีะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
4. เจา้หนา้ทบีรษัิทฯคอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
5. คา่นําหนกักระเป๋า สมัภาระทสีายการบนิ NokScoot กําหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั และคา่ประกันวนิาศ
ภัยเครอืงบนิตามเงอืนไขของแตล่ะสายการบนิทมีกีารเรยีกเก็บ 

(คา่ทวัรไ์มร่วมการประกนัความคุม้ครองการสญูเสยีหรอืเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง และทรัพยส์นิสว่นตัว กรณีเกดิ
ความเสยี บรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบได)้ 

 
 



 
 
 

ซอืนําหนักสมัภาระเพมิสายการบนิ Nok Scoot(XW) เสน้ทางโตเกยีว มคีา่ใชจ้า่ยดงัน ี
+5 กก. -- 400 บาท 
+10กก. -- 700 บาท 

+15กก. -- 1,000 บาท 
+20กก. -- 1,300 บาท 
+30กก. -- 2,350 บาท 

หมายเหต:ุ สายการบนิไมจํ่ากดัจํานวนชนิในการโหลด แตก่ฎหมายการบนิทัวโลกให1้ใบ นําหนักสงูสดุได ้32กก./ชนิ 
6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาทคา่รักษาพยาบาลกรณี
เกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงอืนไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสุขภาพ 
(คา่ทวัรไ์มร่วมการประกนัความคุม้ครองการสูญเสยีหรอืเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง และทรพัยส์นิสว่นตวั 
กรณีเกดิความเสยี บรษิทัฯไมส่ามารถรบัผดิชอบได)้ 
อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. คา่ใชจ้า่ยอนืๆทนีอกเหนือจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครอืงดมืคา่ซกัรดี คา่โทรศพัทเ์ป็นตน้ 
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 
4. คา่ภาษีนํามนัทสีายการบนิเรยีกเก็บเพมิภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตวัเครอืงบนิ 
5. คา่ Vat 7% และคา่ภาษีหกั ณ ทจี่าย 3% 
6. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม 
7. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 3,500 เยนตอ่ทรปิ สําหรบักรุป๊ทมีหีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตนํ่าใจจากทา่น 
รายละเอยีดเกยีวกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารทจีะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
 จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพาํนกัระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 
15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พอืการทอ่งเทยีว เยยีมญาต ิหรอืธุรกจิจะตอ้งยนืเอกสารในขนัตอนการ
ตรวจเขา้เมอืง เพอืยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น* ดงัตอ่ไปน ี
1. ตวัเครอืงบนิขาออกจากประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2. สงิทยีนืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทอีาจเกดิขนึในระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัร 
เครดติ เป็นตน้) 
3. ชอื ทอียู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญปีุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูไ่มต่ํากวา่ 6 เดอืน 
 2. กจิกรรมใดๆ ทจีะกระทําในประเทศญปีุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสงิทขีดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสนั 
 3. ในขนัตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 
 4. เป็นผูท้ไีมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลบัจากประเทศญปีุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ
ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิจีะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ  
7.หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดทงัหมดกอ่นทําการจอง เพอืความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมอืทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์งัหมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทาง
บรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทงัหมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขนึในกรณีทมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทา่น 
2. ขอสงวนสทิธกิารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพมิ หากสายการบนิมกีารปรับขนึกอ่นวันเดนิทาง 
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนืองจากสาเหตตุา่งๆ 
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด
หยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 
5. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อันเนืองเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทยีวเอง 
6. เมอืทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ังหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงอืนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทังหมด 



7. รายการนเีป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครังหนงึ หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมทพีกัใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซงึอาจจะปรับเปลยีนตามทรีะบใุนโปรแกรม 
8. การจัดการเรอืงหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทเีขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสาํหรับผูส้บูบหุร ี/ 
ปลอดบหุรไีด ้โดยอาจจะขอเปลยีนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้พีัก ทังนีขนึอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม 
และไมส่ามารถรับประกันได ้ 
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 10-14 วันกอ่น
การเดนิทาง มฉิะนัน บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้
10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไมม่สีทิธใินการใหค้ําสญัญาใด ๆ ทังสนิแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อีํานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน  
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นืองจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทผีู ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทกุประเทศในรายการทอ่งเทยีว อนัเนืองมาจากการกระทําทสีอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอนื ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธิ
ในการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดยีว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพมิ 
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญปีุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําให ้
เวลาในการทอ่งเทยีวและ ชอ้ปปิงแตล่ะสถานทนีอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขยัรถในการบรหิาร
เวลา ซงึอาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครังทตีอ้งเรง่รบี เพอืใหไ้ดท้่องเทยีวตามโปรแกรม 
14. บรกิารนําดมืทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่ในวนัททํีาทัวรเ์ตม็วัน เรมิในวันท2ีของการเดนิทางรวมจํานวน2ขวด 
15. การบรกิารของรถบสันําเทยีวญปีุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญปีุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12ชวัโมง อาทเิชน่ 
เรมิงานเวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวนันัน มอิาจเพมิเวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตาม
ความเหมาะสม ทังนีขนึอยูก่บัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนันๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีนเวลา
ทอ่งเทยีวตามสถานทใีนโปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ทบีรษัิทฯไดทํ้าไวส้าํหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทาง
ทอ่งเทยีว ตามพ.ร.บ. การทอ่งเทยีว เทา่นัน ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดู
เงอืนไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมอืทา่นชาํระเงนิคา่ทวัร ์
(ทา่นสามารถซอืประกันสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทัวไป และควรศกึษาเงอืนไขความ
คุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
17. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ําสญัญาใดๆ ทังสนิแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อีํานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน 
18. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นืองจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทผีู ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทกุประเทศในรายการทอ่งเทยีว อนัเนืองมาจากการกระทําทสีอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอนืๆ 
 


