
 
 

 

WINTER OSAKA หนาวจังเลย   

5 วัน 3 คืน 
 

 
พกัโอซากา้ 3 คนื (โรงแรมท าเลด ีใกลส้ถานรีถไฟ/แหลง่ชอ้ปป้ิง) 

นารา วดัโทไดจ ิสวนกวาง เกยีวโต ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิศาลเจา้เฮอนั พธิชีงชา
แบบญีปุ่่ น โกเบ ลานสก ีRokko Snow Park โอซากา้ ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิปราสาท

โอซากา้ JTC ดวิตีฟ้ร ีรงิก ุพรเีมีย่ม เอา้ทเ์ลท 

 

พเิศษ!!! บฟุเฟ่ต ์BBQ YAKINIKU + บฟุเฟ่ตช์าบเูกยีวโตไมอ่ ัน้!! 



 
 

วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี  

(ไมเ่สรมิเตยีง) 

พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

11-15 ธนัวาคม 62 23,888  
 
 

เด็กอาย ุ0-2 ปี (INF) 

7,000 บาท 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

เด็กอาย ุ0-2 ปี (INF) 

7,000 บาท 
 

8,500 34  

12-16 ธนัวาคม 62 23,888 8,500 34  

14-18 ธนัวาคม 62 23,888 8,500 34  

18-22 ธนัวาคม 62 23,888 8,500 34  

19-23 ธนัวาคม 62 23,888 8,500 34  

21-25 ธนัวาคม 62 23,888 8,500 34  

25-29 ธนัวาคม 62 26,888 8,500 34  

26-30 ธนัวาคม 62 29,888 8,500 34  

27-31 ธนัวาคม 62 29,888 8,500 34  

28ธนัวาคม-1มกราคม 63 33,888 8,500 34  

29ธนัวาคม-2มกราคม 63 33,888 8,500 34  

30ธนัวาคม-3มกราคม 63 33,888 8,500 34  

31ธนัวาคม-4มกราคม 63 32,888 8,500 34  

1-5 มกราคม 63 32,888 8,500 34  

2-6 มกราคม 63 32,888 8,500 34  

4-8 มกราคม 63 25,888 8,500 34  

8-12 มกราคม 63 22,888 8,500 34  

9-13 มกราคม 63 22,888 8,500 34  

11-15 มกราคม 63 22,888 8,500 34  

15-19 มกราคม 63 22,888 8,500 34  

16-20 มกราคม 63 22,888 8,500 34  

18-22 มกราคม 63 22,888 8,500 34  

22-26 มกราคม 63 22,888 8,500 34  

23-27 มกราคม 63 22,888 8,500 34  

25-29 มกราคม 63 22,888 8,500 34  

29มกราคม-2กมุภาพนัธ ์ 22,888 8,500 34  

30มกราคม-3กมุภาพนัธ ์ 22,888 8,500 34  

1-5 กมุภาพนัธ ์63 22,888 8,500 34  

5-9 กมุภาพนัธ ์63 24,888 8,500 34  

6-10 กมุภาพนัธ ์63 24,888 8,500 34  

7-11 กมุภาพนัธ ์63 25,888 8,500 34  

8-12 กมุภาพนัธ ์63 24,888 8,500 34  

12-16 กมุภาพนัธ ์63 23,888 8,500 34  

13-17 กมุภาพนัธ ์63 23,888 8,500 34  

15-19 กมุภาพนัธ ์63 23,888 8,500 34  



 
 

19-23 กมุภาพนัธ ์63 22,888 8,500 34  

20-24 กมุภาพนัธ ์63 22,888 8,500 34  

22-26 กมุภาพนัธ ์63 22,888 8,500 34  

26กมุภาพนัธ-์1มนีาคม 23,888 8,500 34  

27กมุภาพนัธ-์2มนีาคม 23,888 8,500 34  

29กมุภาพนัธ-์4มนีาคม 23,888 8,500 34  

4-8 มนีาคม 63 24,888 8,500 34  

5-9 มนีาคม 63 24,888 8,500 34  

7-11 มนีาคม 63 23,888 8,500 34  

11-15 มนีาคม 63 24,888 8,500 34  

 

 

 

ไฟลท์บนิ 

Departure DMK – KIX XW112 23.40-07.10+1 

Return       KIX – DMK XW111 08.30-12.45 

  หมายเหต:ุ คา่ทวัรไ์มร่วมอาหารบนเครือ่ง ส ัง่ซือ้บนเครือ่งเทา่น ัน้! 
 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานดอนเมอืง เคานเ์ตอรส์ายการบนิ Nok Scoot (XW) 
ออกเดนิทางสนามบนิคนัไซ (โอซากา้) DMK – KIX XW112 23.40-07.10+1 

2  สนามบนิคนัไซ โอซากา้ - นารา - วดัโทไดจ ิ- สวนกวาง - เกยีวโต - พธิชีงชา – ศาลเจา้เฮ
อนั -  
ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิ– โอซากา้ - ชนิไซบาช ิ เทีย่ง (บฟุเฟ่ตช์าบเูกยีวโตไมอ่ ัน้) 

3 โอซากา้ – ปราสาทโอซากา้ – รา้น JTC ดวิตีฟ้ร ี- โกเบ - ลานสก ีRokko Snow Park - รงิ
ก ุพรเีมีย่ม เอา้ทเ์ลท    เชา้,เทีย่ง (BBQ Yakiniku บฟุเฟ่ต)์ 

3  อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั หรอืซือ้บตัรเขา้ USJ (บตัรราคา3,000 บาท)  
 เชา้ 

5 โอซากา้ – สนามบนิคนัไซ KIX-DMK XW111 08.30-12.45 
เชา้ (Set Box)   

 

วนัแรก กรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง  

 

 
20.30 น. พรอ้มกนัที ่ ท่าอากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศขาออก ช ัน้3 

เคานเ์ตอรส์ายการบนิ NOKSCOOT เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกดา้น
เอกสารกอ่นขึน้เครือ่ง 

23.40 น. น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิคันไซ ประเทศญี่ปุ่ น โดยสายการบนิ  NOKSCOOT เที่ยวบนิที ่
XW112 (คา่ทัวรไ์มร่วมอาหารบนเครือ่ง สัง่ซือ้บนเครือ่งเทา่นัน้!) 

 
 
 



 
 

วนัทีส่อง สนามบนิคนัไซ โอซากา้ - นารา - วดัโทไดจ ิ- สวนกวาง - เกยีวโต - พธิชีงชา – ศาลเจา้เฮ
อนั -  

 ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิ– โอซากา้ - ชนิไซบาช ิ อาหารเทีย่ง (บฟุเฟ่ตช์าบเูกยีวโตไมอ่ ัน้) 

 
07.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิคนัไซ โอซากา้ (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชัว่โมง) ผ่านพธิกีาร/ตรวจคนเขา้

เ มือ ง แล ะศุ ลก าก ร 
ส าคัญ!!! ประเทศ
ญีปุ่่ นไม่อนุญาตใหน้ า 
อ าหา รสด  จ าพวก 
เ นื้ อ สั ต ว์  พื ช  ผั ก 
ผลไม  ้ เข า้ประ เทศ 
หากฝ่าฝืนจะมโีทษจับ
และปรับ รับกระเป๋า
เ รี ย บ ร ้อ ย แ ล ะ ท า
ภารกจิสว่นตัว จากนัน้น าท่านขึน้รถปรับอากาศเดนิทางสูเ่มอืงนารา Nara เป็นเมอืงทีอ่ยู่ทางทศิ
ตะวันออกของเมอืงโอซากา้ระยะทางประมาณ 35 กโิลเมตร ชือ่Nara มาจากภาษาญีปุ่่ นค าว่า 
Narasu แปลว่าท าใหแ้บนราบ เนื่องจากพืน้ทีข่องเมอืง Nara ตัง้อยูบ่นทีร่าบเมอืงนารา เคยเป็น
เมอืงหลวงเก่าของญี่ปุ่ นมาก่อนในปีค.ศ.710-784(ก่อนเมอืงหลวงจะถูกเปลี่ยนเป็นเกยีวโตใน
ภายหลัง) มกีวางเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงนารา เนื่องจากชาวนารามคีวามเชือ่ว่ากวางเป็นสัตว์
รับใชเ้ทพเจา้ ปัจจบุนัเมอืงนารามกีวางเดนิอยูอ่ยา่งอสิระทัง้เมอืง ไมว่า่จะเป็นศาลเจา้ วัด หรอืตาม
ทอ้งถนนก็ตาม น าท่านไปชม วดัโทไดจ ิTodaiji ความหมายตาม
ตัวอกัษรคอื วัดใหญ่แหง่ทศิตะวันออก ตัง้อยูท่ีเ่มอืงนารา ภมูภิาคคัน
ไซถอืเป็นโบราณสถานทีม่คีวามเกา่แกแ่ละส าคัญทีส่ดุแห่งหนึง่ของ
ประเทศญีปุ่่ นและยังถอืว่าเป็นวัดทีม่นัีกท่องเทีย่วมาเยอืนมากทีสุ่ด
ในนารา สรา้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 752 ในช่วงที่พระพุทธศาสนา
เจรญิรุ่งเรอืงจนถงึขดีสุด สิง่กอ่สรา้งทีส่ าคัญของวัดนี้ คอื วหิารไม ้
หลังใหญ่ ไดบทุส ึ ซึง่เป็นทีป่ระดษิฐานองคห์ลวงพ่อโต (ไดบทุส)ึ 
ว่ากันว่าเป็นอาคารไมท้ีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก โดยมคีวามสูง 157 ฟตุ 
ความยาว 187 ฟตุ แมว้า่วหิารไมท้ีเ่ห็นในปัจจบุนันีม้ขีนาดเพยีงแค ่2 ใน 3 ของวหิารหลังเดมิทีเ่คย
ถูกไฟไหมไ้ปจากภัยสงคราม แต่ก็ยังคงมคีวามยิง่ใหญ่จนไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก 
ดา้นหนา้บรเิวณวัดจะเป็นสวนกวาง ซึง่จะมกีวางออกมาเดนิใหนั้กท่องเที่ยวไดถ้่ายรูปและซือ้
อาหารใหก้นิ  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่) บฟุเฟ่ตช์าบเูกยีวโตไมอ่ ัน้ 
บา่ย จากน ัน้น าท่านสมัผสัประสบการณ์พเิศษพธิชีงชา

แบบญีปุ่่ น ใหท้่านไดเ้รียนชงชาแบบธรรมเนียมญี่ปุ่ น 
และทา่นสามารถเลอืกซือ้ชาและสนิคา้ของฝากราคาถูก
ไดจ้ากทีน่ี่เชน่  โฟมลา้งหนา้ถ่านหนิภูเขาไฟ โฟมชา
เขยีว โฟมขา้วญีปุ่่ น หรอืผลติภณัฑจ์ากน ้ามนัมา้ และยา
และวติามนิของญีปุ่่ นทีบ่ ารุงสขุภาพ น าท่านเดนิทางชม 
ศาลเจา้เฮอนั Heian Shrine เป็นศาลเจา้ที่มคีวาม
งดงามและสถาปัตยกรรมทีโ่ดดเดน่จากศาลเจา้อืน่ๆของ
ญีปุ่่ น ถงึแมศ้าลเจา้เฮอันจะไม่ไดม้ปีระวัตคิวามเป็นมา
ยาวนานหลายรอ้ยปีเหมือนศาลเจา้อื่นๆของเกียวโต 
เพราะศาลเจา้นี้ถูกสรา้งขึน้เนื่องในโอกาสครบรอบปี 
1100 ของเมอืงเกยีวโตเมือ่รอ้ยกว่าปีกอ่นเท่านัน้ โดย
สรา้งขึ้นเพื่อใหร้ะลึกถึงจักรพรรดิคามมุ (Emperor 
Kammu) และจักรพรรดิโ์คเมอ ิ(Emperor Komei) ซึง่
เป็นจักรพรรดิองค์แรกและองค์สุดทา้ยของเกียวโต 
อาคารหลักของศาลเจา้นี้ มตีน้แบบมาจากอาคารเดมิที่
อยูใ่นพระราชวังสมยัยคุเฮอันซึง่มขีนาดเล็กกว่าของจรงิ 
สมควรแกเ่วลาน า 

 



 
 

 
 
 
ทา่นเดนิทางสู ่ศาลเจา้ฟูชมิ ิอนิาร ิชม เสาโทรอิ ิซุม้ประตูสี

แดงที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจา้ที่มีมากกว่ารอ้ยตน้
ทอดตัวยาวตามเสน้ทางของไหล่เขาลดหลั่นกันบน
เสน้ทางยาวถงึ 4 กโิลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตร์
เรือ่ง MEMORIES OF GEISHAที ่ ซายรู ินางเอกของ
เรื่องวิง่ลอดซุม้ประตูเพื่อไปขอพรเทพเจา้ใหต้นเองสม
ความปรารถนา น าทา่นเดนิทางสู ่โอซากา้ ไปแหล่งชอ้ป
ป้ิงยา่นชนิไชบาช ิมทีัง้รา้นคา้เก่าแก่ และทันสมัยปะปนกัน มสีนิคา้มากมายทัง้ถูกและแพง ทัง้
สนิคา้แฟชัน่ลา่สดุ ขนมเคก้แสนอรอ่ย จนถงึกลอ้งดจิติอล คอมพวิเตอร ์และเกมสร์ุน่ใหมล่่าสดุและ
ตืน่ตากับลลีาชวีติของคนหนุ่มสาวชาวโอซากา้ทีดู่จะสนุกสนานและมสีสีันมากกว่าทางฝ่ังโตเกยีว 
รวมทัง้รา้นอาหารหลากหลาย เดนิไปเก็บภาพเป็นทีร่ะลกึกับ จุดเด่นของแต่ละรา้นคา้ เชน่ ปยูักษ์ 
หนา้ภัตตาคารขาปูยักษ์ และสัญลักษณ์เด่นของย่านนี้คือ ตกึรูปเครื่องหมายการคา้ของกูลโิกะ 
ผลติภณัฑข์นมชือ่ดังจากญีปุ่่ นน่ันเองหรอืจะเป็นรา้นดสินยีช์อ้ปผลติภัณฑใ์หม่ๆ จากดสินีย ์และยา่น
เก่าแกอ่ยา่งถนนโดทงบุร ิซ ึง่ท่านสามารถลิม้ลองขนม หรอือาหารขึน้ชือ่ของนครโอซากา้ทัง้ทา
โกะยาก ิโอโคโนมยิาก ิเป็นตน้ ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกันตลอดทัง้วัน นอกจากนี้ในย่านนี้ยังมี
หา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ๆ และมชีือ่เสยีงอยา่งหา้งไดมารู หา้งโซโก ้หรอืจะเป็นทากาชมิายา่ มสีนิคา้
มากมายใหท้่านไดเ้ลือกซือ้เลือกหาอกีดว้ย อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั อาหารค ่าอสิระตาม
อธัยาศยั 

ทีพ่กั: FP HOTELS GRAND SOUTH-NAMBA / Noku Osaka /ยา่นคนัไซ หรอืระดบั

ใกลเ้คยีงกนั 
กรณีพักโรงแรมFP Hotel สามารถเดนิไปชนิเซไก สปา เวลิดแ์ละ รา้นดองกโิฮเตไ้ด ้
(ช ือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

วนัทีส่าม โอซากา้ – ปราสาทโอซากา้ – รา้น JTC ดวิตีฟ้ร ี- โกเบ - ลานสก ีRokko Snow Park - 
รงิก ุพรเีมีย่ม เอา้ทเ์ลท    อาหารเชา้,เทีย่ง (บฟุเฟ่ต ์BBQ Yakiniku) 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที ่2) 

น าท่านเดนิทางสู่ ปราสาทโอซากา้ เป็นสัญลักษณ์อันโดด
เดน่ของเมอืงโอซากา้ สรา้งขึน้เป็นครัง้แรกบนบรเิวณทีเ่คยเป็น
วัด  Osaka Hongan-jiเมื่อ ปี  ค.ศ.1583 โดย
ToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-1598) นักรบระดับไดเมยีวผู ้
พยายามรวบรวมประเทศเป็นครัง้แรกหอคอยประสาทหรอืสว่นที่
เรียกว่า Tenshukakuแลว้เสร็จลงสองปีต่อมา  แต่หลังจาก
สงคราม Osaka Natsu No-jinในปีค.ศ.1615 ตระกูล 
Toyotomi ถกูฆา่ลา้งโคตร Tenshukakuก็ถูกท าลายลงยอ่ยยับ 
ตอ่มาไดรั้บการบรูณะใหมใ่นสมยัTokugawa แตน่่าเสยีดายทีใ่น

ปี ค.ศ.1665 ไดถ้กูฟ้าฝ่าเสยีหายทัง้หมด กอ่นจะท าการบรูณะ
ขึน้มาใหมอ่กีครัง้และถูกประกาศใหเ้ป็นสมบัตขิองชาตอิกีดว้ย 
ปราสาทโอซากา้ปัจจุบันสูง 55 เมตร ม ี5 ส่วน 8 ชัน้
เครื่องประดับหลังคาและภาพเสือบนก าแพงตัวปราสาทละ
หลายๆส่วนลงทองสีอร่ามสวยงามบนหอคอยชัน้ 8 ของ 
Tenshukakuทา่นสามารถมองเห็นทวิทัศนโ์ดยรวมของเมอืงโอ
ซากา้ไดอ้ยา่งชดัเจนในแตล่ะปีจะมนัีกทอ่งเทีย่วจากทัง้ในและนอก
ประเทศมาเยอืนปีละราว 1-3 ลา้นคน(ชมและถ่ายรูปบรเิวณดา้น
นอก) จากนัน้น าท่านไปชอ้ปป้ิงที ่รา้น JTC Duty free อสิระ
เลอืกซือ้สนิคา้ราคาถกู และผลติภณัฑต์า่งๆของญีปุ่่ นตามอธัยาศัย  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที3่)เมน ู
BBQ Buffet Yakiniku 



 
 

บา่ย         น าทา่นเดนิทางสูโ่กเบ เดนิทางสู ่ลานสก ีRokko san Snow Park  เป็นลานสกเีปิดถงึสิน้เดอืนมนีาแต่
ทั ้งนี้ จ ะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ 
ปริมาณความหนาแน่นทับถมของ
หมิะดว้ย และมโีซนของเด็ก“สโนว์
แลนด”์ ส าหรับเด็กเล็กทีย่งัไมถ่งึวัย
เลน่สกดีว้ย อสิระใหท้่านสัมผัสหมิะ
และเล่นกจิกรรมสโนว์สเลด สโนว์
บอรด์ อยา่งสนุกสนานตามอัธยาศัย 

(ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอุปกรณ์สกี และ
กจิกรรมต่างๆ) สมควรแก่เวลาน า
ท่านเดินทางสู่  ร ิงกุ  พรีเมี่ยม 
เอา้ทเ์ลท อกีหนึง่แหล่งชอ้ปป้ิงชือ่
ดังของโอซากา้ ตัง้อยู่ที่เมืองริงกุ
ตรงขา้มกบัทา่อากาศยานนานาชาติ
คันไซ โดยออกแบบใหม้ีลักษณะ
เหมอืนกบัเมอืงทา่ของสหรัฐอเมรกิา และมบีรรยากาศแบบรสีอรท์ ซึง่ภายในแมจ้ะไมใ่หญโ่ตมากนัก
แต่ก็เพียบพรอ้มไปดว้ยสิง่อ านวยความสะดวกมากมาย และรา้นคา้แบรนด์เนมหลากหลายที่มี
ชือ่เสยีงจากตา่งประเทศ อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย (อสิระอาหารเย็นตามอัธยาศัย) สมควร
แกเ่วลาน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กัแรม 

ทีพ่กั: FP HOTELS GRAND SOUTH-NAMBA / Noku Osaka /ยา่นคนัไซ หรอืระดบั

ใกลเ้คยีงกนั 
กรณีพักโรงแรมFP Hotel สามารถเดนิไปชนิเซไก สปา เวลิดแ์ละ รา้นดองกโิฮเตไ้ด ้
(ช ือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

วนัทีส่ ี ่      อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั หรอืซือ้บตัรเขา้ USJ (บตัรราคา2,800 บาท)  
                 อาหารเชา้ 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที ่4) 
 อสิระใหท้า่นทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนัดว้ยตวัทา่นเอง (ไกดแ์นะน าเสน้ทางให)้ 
 >> หรอืทา่นสามารถเลอืกซือ้บตัรซือ้บตัรเขา้ยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ เจแปน 
 **กรณีส ัง่ซือ้กบับรษิทั ราคาบตัรทา่นละ 3,000 บาท กรุณาส ัง่ซือ้พรอ้มจองทวัรห์รอืกอ่น

เดนิทาง10วนัเทา่น ัน้ (ทางบรษัิทจ าหน่ายเฉพาะบตัรสวนสนุก ไมม่บีตัร Express Pass และไมร่วม

คา่รถไฟในการเดนิทาง)  
 **ทางบรษัิทขออนุญาตปรับราคาบัตรขึน้ถา้เงนิเยนมกีารปรับขึน้เรท100เยน=35บาท** 
 - ยนูเิวอรแ์ซลสตดูโิอ Universal Studio Japan 

รว่มสนุกทา้ทายกับเครือ่งเล่น
หลากหลายชนดิตืน่เตน้ระทกึ
ใจจากหนังดังที่ท่านชืน่ชอบ 
กับโลกภาพยนตร์ของฮอล์ลิ
วูด้ เชน่ Hollywood Dream 
The Ride Backdrop ,
ลอ่งเรอืผจญภยักับไดโนเสาร์
จากเรือ่ง Jurassic Park น่ัง
เ รื อ เ พื่ อ พ บ กั บ ค ว า ม น่ า
สะพรึงกลัว เหมือนอยู่  ใน
เหตุการณ์จรงิกับ Jaw ใชทุ้น
สรา้งมหาศาลกว่า 1,500 ลา้นเยน (เฉพาะจอว์)และสนุกสนานไปกับเครื่องเล่นภาคใหม่ของ 
Spider-Man ทีร่อใหท้า่นพสิจูนค์วามมนัส ์พรอ้มทัง้พบกบัโซนตัวการต์นูส าหรับเด็กโซน “วันเดอร์
แลนด”์ เป็นโซนสวนสนุกสไตลค์รอบครัวใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัตัวการต์นูสดุน่ารักชือ่ดังของญีปุ่่ น 
Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street หรอืเป็นโซนใหม ่ HARRY POTTER ใหท้่านไดด้ืม่ด ่ากับ
บรรยากาศทีจ่ าลองมาจากในเรือ่งแฮรีพ่อรต์เตอร ์และพบกบัโซนใหมล่า่สดุทีเ่ปิดในวันที2่1เมษายน 



 
 

2560 โซน Minions Park ภายในสวนสนุกUniversal หา้มน าอาหารและเครือ่งดืม่เขา้มาภายในสวน
สนุกและสามารถซือ้อาหารไดจ้าก  ภายในสวนสนุก บรเิวณดา้นนอกตรงทางเขา้สวนสนุกคือ 
Universal City walk Osaka เป็นพืน้ทีจ่ าหน่ายสนิคา้ทีม่รีา้นอาหารมากมาย นอกจากนี้ยังมจีัด 
Event ต่างๆในแต่ละชว่งเดอืนดว้ย ซึง่จะมเีครือ่งเล่นพเิศษกับของทีร่ะลกึมาเพิม่เตมิใหส้นุกสนาน 
เชน่ Final Fantasy, Detective Conan, Monster Hunter, Pretty Guardian Sailor Moon เป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 

 
 

>> เลอืกอสิระเทีย่วเอง ชอ้ปป้ิงอสิระตามอธัยาศยัเต็มวนั (ไม่รวมค่ารถไฟและไม่มรีถบัส
บรกิาร) ดว้ยการน่ังรถไฟ ทา่นจะไดส้มัผัสประสบการณ์การเดนิทางไปยา่นตา่งๆทีเ่ป็นไฮไลทข์องโอ
ซากา้ยา่นดังทีเ่ลอืกสรรเป็นสวรรคข์องคนชอบ กนิ เทีย่ว ชอ้ป ไดแ้ก ่ 
 > ยา่นชนิไซบาช ิ(Shinsaibashi) เป็นยา่นชอ้ปป้ิงที่
มชี ือ่เสยีงที่สุดในโอซากา้ เป็นถนนคนเดนิชนิไซบาชยิาว
ประมาณ580 เมตร ตลอดเสน้ทางจะมีรา้นคา้อยู่ประมาณ 
180 รา้น ทางฝ่ังทศิใต ้ ของถนนคนเดนิของชนิไซบาชจิะมี
ป้ายทางเขา้แถวป้ายกลูโิกะ 
 > โดทงบุร ิ(Dotonburi) หนึง่ในสถานบันเทงิยามค ่า
คนืทีโ่ดง่ดังของโอซากา้ แหล่งรวมรา้นอาหารมากมายทีเ่ปิด
ใหบ้รกิาร 24 ชัว่โมง ถนนแห่งนี้จะเลยีบรมิคลองโดทงโบร ิ
และยังมทีัง้รา้นคา้ และแหล่งบันเทงิอกีมากมาย รวมไปถงึ
ป้ายนักวิง่กลูโิกะ (Glico Running Man sign) และปคูานโิดราคุ (Kani Doraku crab sign) ทีเ่ป็น
สญัลักษณ์ของเมอืงโอซากา้ดว้ย 
 > สวนนมับะ Namba Parks ออกแบบการสรา้งใหค้ลา้ยกบัหบุเขา สามารถน่ังพักผอ่นในสวน
แบบธรรมชาตทิา่มกลางภมูทิัศนเ์มอืงใหญ ่มหีา้งสรรพสนิคา้กวา่ 120 รา้น รวมทัง้โรงภาพยนตรแ์ละ
สวนดาดฟ้า บนชัน้ 6 มรีา้นอาหารจ านวนมากเปิดใหบ้รกิาร 
ไมว่า่จะเป็น อาหารเกาหล ีอาหารอติาเลยีน อาหารเวยีดนาม 
และอืน่ๆ รา้นคา้เปิดเวลา 11:00-21:00 รา้นอาหารเปิดเวลา 
11:00-23:00 
 > ยา่นเด็นเด็น Den Den Town ตัง้อยู่ในพืน้ที ่
Nipponbashi เป็นย่านขายสนิคา้อเิล็กทรอนกิส ์คลา้ยกับ
ยา่น Akihabara ของโตเกยีว นอกจากนี้ยังมกีารต์ูนมังงะ อนิ
เมะ และคอสเพลยค์าเฟ่ตต์า่งๆรวมอยูท่ีน่ีด่ว้ย รา้นคา้เปิดเป็น 
2 ชว่ง คอื 10:00-11:00 และ 19:00-20:00 
 > สมัผสัประสบการณ์ ลอ่งเรอืทมโบร ิรเิวอรค์รูซส ์
(Tombori River Cruise) ล่องเรือชมวิวของเมืองที่ เ ป็นสัญลักษณ์ของเขต 
Naniwa"Dotombori" จากแมน่ ้าสมัผัสบรรยากาศทีส่วยงาม 

> ย่านชนิเซไก(Shinsekai) 
เป็นเสมือนแลนด์มาร์กส าคัญอีกแห่ง
หนึง่ของเมอืงโอซากา้ ชนิเซไกแปลตรง
ตัววา่ “โลกใหม”่ ทีห่มายถงึโลกใบใหม่
แห่งโอซากา้ มีทัง้แหล่งชอ้ปป้ิง มี
หอคอยซเึทนคาคุ(Tsutenkaku)ที่เป็น
เหมือนสัญลักษณ์ของย่านชนิเซไกนี้
ตัง้อยูต่รงกลางดว้ย จะคกึคักแบบสดุๆก็
ชว่งกลางคนืนี่ เต็มไปดว้ยรา้นคา้และ ผูค้นมากนิดืม่กันตามรา้นตามๆอย่างเนืองแน่น บรเิวณนี้ยังมี
ถนนแคบๆทีเ่รยีกกันว่า จันจัน โยโกะโช (Jan Jan Yokocho) ทีเ่ป็นแหล่งรวมรา้นกนิดืม่ส าหรับคน
ญีปุ่่ น เปิดไฟรา้นเรยีกแขกคกึคัก มอีาหารและขนม และกบัแกลม้ใหล้องชมิกันมากมายและยังมรีา้น



 
 

ขายของทีร่ะลกีใหเ้ลอืกชอ้ปป้ิงอกีหลายรา้นและทีน่ี่จะพบเห็นหุ่นคลา้ยลงิน่ังยิม้ ตามมมุต่างๆก็คอื
บลิลเิคน (Billiken) หรอืเทพแหง่โชคลาภเป็นอกีหนึง่สญัลักษณ์ของยา่นนีด้ว้ย 

>สปา เวลิด ์(Spa World) ศนูยร์วมบอ่น า้แรใ่หญท่ีสุ่ดในโอซากา้ เป็นศูนยร์วมวารบี าบัด
ทีใ่หญท่ีส่ดุในโอซากา้ ตัง้อยูใ่นยา่น Shinseikai ใกลห้อคอยทสเึทงคาค ุภายในมบีอ่น ้าแรธ่รรมชาติ
ในทีร่ม่แยกเป็นโซนยโุรป โซนเอเชยี รวมทัง้สิน้ 16 บอ่ มหีอ้งซาวน่า หอ้งสปาหนิรอ้น นวดตัวผ่อน
คลาย สวนน ้าซึง่เปิดใหบ้รกิารตลอด 24ชัว่โมง 
*วนันีไ้มม่บีรกิารรถบสัและไมม่บีรกิารอาหารกลางวนัและอาหารค า่* 

ทีพ่กั: FP HOTELS GRAND SOUTH-NAMBA / Noku Osaka /ยา่นคนัไซ หรอืระดบั

ใกลเ้คยีงกนั 
กรณีพักโรงแรมFP Hotel สามารถเดนิไปชนิเซไก สปา เวลิดแ์ละ รา้นดองกโิฮเตไ้ด ้
(ช ือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

วนัทีห่า้     ทา่อากาศยานคนัไซ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง                                                  
                 อาหารเชา้ (Set Box) 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่5) บรกิารอาหารเชา้แบบกลอ่ง (Set Box) 

เพือ่ความสะดวกในเรือ่งเวลาและการเดนิทางมาสนามบนิ 
05.00น.    น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ เพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับ 
08.30น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ NOK SCOOT เทีย่วบนิที ่XW111 (ค่าทัวรไ์มร่วม

อาหารบนเครือ่ง สัง่ซือ้บนเครือ่งเทา่นัน้!) 
12.45น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ  

* * * * * * * * * * * * * * * 
หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 
สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดย
ทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้น
ตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนั
ละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง อตัราคา่บรกิารขา้งตน้
ค านวณ จากอตัราแลกเปลีย่น 100 เยน เทา่กบั 30 บาท กรณีอตัราแลกเปลีย่นปรบัสูงข ึน้ บรษิทัฯขอ
สงวนสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ 
ประกาศส าคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ คา่ทวัรท์ ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการ
ช าระแบบจา่ยช าระขาด และผูจ้ดัไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเชน่กนักอ่น
ออกเดนิทาง  ฉะน ัน้หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บั
การปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ น)  ทางผู ้
จดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัง้คา่ต ัว๋เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น  
 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึ  

- ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
- หรอืสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรือเลื่อน หรือยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้กอ่นการ
เดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ 
มิ ฉ ะ น ั้ น ท า ง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
3.การช าระคา่บรกิารช าระเงนิคา่จองทัวรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทาง 20วัน  
**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนก่อนหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-
กลับ*)  
กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละด่านตรวจปฏเิสธ
การออกและเขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 



 
 

เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนื
เงนิ ไดท้กุกรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื 
เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืค่าทัวรไ์มว่่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ 
เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะ
ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 5.อตัราคา่บรกิารนี ้ รวม 
1.  คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 
ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรร Random ของสายการบนิไมส่ามารถเลอืกระบทุีน่ั่งได ้ยกเวน้การซือ้ทีน่ั่งเพิม่ 

 ซือ้ทีน่ ัง่เพิม่ สายการบนิ Nok Scoot (XW) เสน้ทางโตเกยีว-นารติะ สามารถUpgrade ทีน่ั่ง พรอ้มช าระ
คา่ทีน่ั่งไดด้ังนี ้
- ทีน่ ัง่ช ัน้ ScootBiz ราคาเทีย่วเดยีว 5,500 บาท /ทา่น (ราคาไป-กลบั 10,000 บาท) แจง้กอ่น
เดนิทาง10วนั 
- ทีน่ ัง่แบบ Super หรอื Stretch Seat แจง้กอ่นเดนิทาง7วนั มคีา่ใชจ้า่ยและเงือ่นไข ดงันี ้

โซน แถวที ่ ประเภททีน่ ัง่ Seat Pitch ราคาตอ่ทา่นตอ่เทีย่ว 

โซนเงยีบ 21 *Stretch(Front Row) มากกวา่ 36 นิว้ 2,000 บาท 

โซนเงยีบ 22-25 Super มากกวา่ 35 นิว้ 1,500 บาท 

โซนหนา้ 31 *Stretch(Front Row) มากกวา่ 36 นิว้ 1,700 บาท 

โซนหนา้ 32-34 Super มากกวา่ 35 นิว้ 1,200 บาท 

โซนหลัง 61 *Stretch(Front Row) มากกวา่ 36 นิว้ 1,700 บาท 

*Stretch Seat 
-ไมอ่นุญาตใหเ้ด็ก ทารก ผูส้งูอายเุกนิ 65 ปีและผูพ้กิาร น่ัง 
-โซนเงยีบไมอ่นุญาตใหเ้ด็กน่ัง  
 
2. คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ กรณีหอ้งพักคู/่พักสามทา่นเต็ม
อาจมปีรับเปลีย่นพักหอ้ง Single 1ทา่นตอ่หอ้งในโรงแรมระดับเดยีวกนัได ้

3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
5.  คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครือ่งทีส่ายการบนิ NokScoot ก าหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 
กโิลกรมั สมัภาระถอืขึน้เครือ่งไมเ่กนิ7กก. และคา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิ
ทีม่กีารเรยีกเก็บ  
(คา่ทัวรไ์มร่วมการประกันความคุม้ครองการสญูเสยีหรอืเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง และทรัพยส์นิสว่นตัว กรณี
เกดิความเสยี บรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบได)้ 

 ซือ้น ้าหนักสมัภาระเพิม่สายการบนิ Nok Scoot (XW) (แจง้อยา่งชา้กอ่นเดนิทาง 10 วัน) มคีา่ใชจ้า่ยดังนี ้ 
+5 กก. -- 400 บาท  
+10กก. -- 700 บาท 
+15กก. -- 1,000 บาท 
+20กก. -- 1,300 บาท 
+30กก. -- 2,350 บาท 
หมายเหตุ: สายการบนิไมจ่ ากัดจ านวนชิน้ในการโหลด แต่กฎหมายการบนิทั่วโลกให1้ใบ น ้าหนักสงูสุดได ้32
กก./ช ิน้ 
6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาทคา่รักษาพยาบาล
กรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสุขภาพ ทา่นสามารถ
ส ัง่ซือ้ประกนัสขุภาพเพิม่ได ้

7. อตัราคา่บรกิารนี้ไมร่วม 
1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีน่อกเหนอืจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน ้ามนัทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 
5. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม  
6. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 4,000 เยนตอ่ทรปิหรอืช าระเงนิไทย 1,300 บาท ส าหรบักรุป๊ทีม่ ี
หวัหนา้ทวัรห์รอืการใหท้ปิเพิม่ข ึน้อยูก่บัความประทบัใจในบรกิารของลกูคา้ 
รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 



 
 

(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ น
ไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารใน
ข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
1.ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด 
บตัรเครดติ เป็นตน้) 
3.ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน 
 2.กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ัดต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบัตกิารพ านัก
ระยะสัน้ 
 3.ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 
 4.เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
แ ล ะ ไ ม ่
    เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
7.หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจ
ตรงกนัระหว่างท่านลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทาง
บรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 
30ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, 
การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบ
ของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจาก
การโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับ
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่ักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่
/ ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชรก์รุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 10วันกอ่น
การเดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ใน
กรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอื
กรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การ
หลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอ
สงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจ
ท าใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถใน
การบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ที่ตอ้งเร่งรีบ เพื่อใหไ้ดท้่องเที่ยวตาม
โปรแกรม 
14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที2่ของการเดนิทางถงึวันที4่ของการเดนิทางรวมจ านวน 2 
ขวด 



 
 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12ชั่วโมง 
อาทเิชน่ เริม่งานเวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็น
ผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์น
การปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการ
เดนิทางทอ่งเทีย่ว ตามพ.ร.บ การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่น
สามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่
ทา่นช าระเงนิคา่ทวัร ์(ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทัว่ไป และควร
ศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
17. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด  นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
18. ผูจ้ัดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ใน
กรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอื
กรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การ
หลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 


