
  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

CODE: JXW3� “หนาวจังเลย! โอซาก้า” โอซาก้า นารา เกียวโต โกเบ 5วัน �คืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
เดนิทางโดยสายการบนิ NOKSCOOT (XW) บนิตรงสู่สนามบนิคันไซ (โอซาก้า) 

เครื"องลาํใหญ่  B777 ที"นั" งแบบ3-4-3 พเิศษนํ *าหนักกระเป๋า  .0  KG 

โปรสุดคุ้ม!!! ราคาเริ"มเพียง ..,888 บาท 

พักโอซาก้า � คืน (โรงแรมทาํเลดี ใกล้สถานีรถไฟ/แหล่งช้อปปิ*ง) 

 
นารา วัดโทไดจ ิสวนกวาง เกียวโต ศาลเจ้าฟูชมิอินิาริ ศาลเจ้าเฮอัน พธีิชงชาแบบญี"ปุ่น โกเบ ลานสกี Rokko Snow 

Park โอซาก้า ช้อปปิ*งชนิไซบาช ิปราสาทโอซาก้า JTC ดวิตี *ฟรี ริงกุ พรีเมี"ยม เอ้าท์เลท 

พเิศษ!!! บุฟเฟ่ต์ BBQ YAKINIKU + บุฟเฟ่ต์ชาบูเกียวโตไม่อั *น!!! 

 
 
 
 
 
 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
 
 
 
 
 
 
วันเดนิทาง 

 

ราคาผู้ใหญ่ ราคาเดก็ 9-. ปี  
(ไม่เสริมเตียง) 

พักเดี"ยวเพิ"ม ที"นั" ง หมายเหตุ 

;;-;< ธันวาคม =. .�,888  
 
 
เดก็อายุ 9-. ปี (INF) 

>,999 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
เดก็อายุ 9-. ปี (INF) 

>,999 บาท 

 

?,<99 �A  

;.-;= ธันวาคม =. .�,888 ?,<99 �A  

;A-;? ธันวาคม =. .�,888 ?,<99 �A  

;?-.. ธันวาคม =. .�,888 ?,<99 �A  

;B-.� ธันวาคม =. .�,888 ?,<99 �A  

.;-.< ธันวาคม =. .�,888 ?,<99 �A  

.<-.B ธันวาคม =. 26,888 ?,<99 �A  

.=-�9 ธันวาคม =. 29,888 ?,<99 �A  

.>-�; ธันวาคม =. 29,888 ?,<99 �A  

.?ธันวาคม-;มกราคม =� 3�,888 ?,<99 �A  

.Bธันวาคม-.มกราคม =� 3�,888 ?,<99 �A  

�9ธันวาคม-�มกราคม =� 3�,888 ?,<99 �A  

�;ธันวาคม-Aมกราคม =� 32,888 ?,<99 �A  

;-< มกราคม =� 32,888 ?,<99 �A  

.-= มกราคม =� 32,888 ?,<99 �A  

A-? มกราคม =� 25,888 ?,<99 �A  

?-;. มกราคม =� 22,888 8,500 34  

B-;� มกราคม =� 22,888 8,500 34  

;;-;< มกราคม =� 22,888 8,500 34  

;<-;B มกราคม =� 22,888 8,500 34  

;=-.9 มกราคม =� 22,888 8,500 34  

;?-.. มกราคม =� 22,888 8,500 34  

..-.= มกราคม =� 22,888 8,500 34  

.�-.> มกราคม =� 22,888 8,500 34  

.<-.B มกราคม =� 22,888 8,500 34  

.Bมกราคม-.กุมภาพันธ์  22,888 8,500 34  

�9มกราคม-�กุมภาพันธ์ 22,888 8,500 34  



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

;-< กุมภาพันธ์ =� 22,888 8,500 34  
<-B กุมภาพันธ์ =� 24,888 8,500 34  
=-;9 กุมภาพันธ์ =� 24,888 8,500 34  
>-;; กุมภาพันธ์ =� 25,888 8,500 34  
?-;. กุมภาพันธ์ =� 24,888 8,500 34  
;.-;= กุมภาพันธ์ =� 23,888 8,500 34  
;�-;> กุมภาพันธ์ =� 23,888 8,500 34  
;<-;B กุมภาพันธ์ =� 23,888 8,500 34  
;B-.� กุมภาพันธ์ =� 22,888 8,500 34  
.9-.A กุมภาพันธ์ =� 22,888 8,500 34  
..-.= กุมภาพันธ์ =� 22,888 8,500 34  
.=กุมภาพันธ์-;มีนาคม 23,888 8,500 34  
.>กุมภาพันธ์-.มีนาคม 23,888 8,500 34  
.Bกุมภาพันธ์-Aมีนาคม 23,888 8,500 34  
A-? มีนาคม =� 24,888 8,500 34  
<-B มีนาคม =� 24,888 8,500 34  
>-;; มีนาคม =� 23,888 8,500 34  
;;-;< มีนาคม =� 24,888 8,500 34  

 
 
 
ไฟล์ทบนิ 

Departure DMK – KIX XW112 23.40-07.10+1 
Return       KIX – DMK XW111 08.30-12.45 
  หมายเหตุ: ค่าทัวร์ไม่รวมอาหารบนเครื"อง สั"งซื *อบนเครื"องเท่านั*น! 

 

วันที" รายละเอียดท่องเที"ยว 

1 พร้อมกันที"ท่าอากาศยานดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบนิ Nok Scoot (XW) 

ออกเดนิทางสนามบนิคันไซ (โอซาก้า) DMK – KIX XW112 23.40-07.10+1 

.  สนามบนิคันไซ โอซาก้า - นารา - วัดโทไดจ ิ- สวนกวาง - เกียวโต - พธีิชงชา – ศาลเจ้าเฮอัน -  
ศาลเจ้าฟูชมิอิินาริ – โอซาก้า - ชนิไซบาช ิ� เที"ยง (บุฟเฟ่ต์ชาบูเกียวโตไม่อั *น) 

3 โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – ร้าน JTC ดวิตี *ฟรี - โกเบ - ลานสกี Rokko Snow Park - ริงกุ พรีเมี"ยม 

เอ้าท์เลท   � เช้า,เที"ยง (BBQ Yakiniku บุฟเฟ่ต์) 
�  อสิระท่องเที"ยวตามอัธยาศัย หรือซื *อบัตรเข้า USJ (บัตรราคา�,999 บาท)  

� เช้า 
< โอซาก้า – สนามบนิคันไซ KIX-DMK XW111 08.�0-12.A< 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

�เช้า (Set Box)   

 
วันแรก กรุงเทพฯ สนามบนิดอนเมือง  
 

 
.0.39 น. พร้อมกันที" ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั *น� เคาน์เตอร์สายการบนิ 

NOKSCOOT เจ้าหน้าที"ให้การต้อนรับ และอาํนวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึ *นเครื"อง 

��.�� น. นําท่านเดนิทางสู่สนามบินคนัไซ ประเทศญี�ปุ่ น โดยสายการบนิ  NOKSCOOT เที�ยวบินที� XW112 (ค่าทวัร์ไม่รวม

อาหารบนเครื�อง สั�งซื�อบนเครื�องเท่านั�น!) 

วันที"สอง สนามบนิคันไซ โอซาก้า - นารา - วัดโทไดจ ิ- สวนกวาง - เกียวโต - พธีิชงชา – ศาลเจ้าเฮอัน -  

 ศาลเจ้าฟูชมิอิินาริ – โอซาก้า - ชนิไซบาช ิ� อาหารเที"ยง (บุฟเฟ่ต์ชาบูเกียวโตไม่อั *น) 

 
9>.;9 น. เดินทางถงึ สนามบนิคันไซ โอซาก้า 

(เวลาเร็วกวา่เมืองไทย � ชั�วโมง) ผา่นพิธี
การ/ตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร 

สําคญั!!! ประเทศญี�ปุ่ นไมอ่นญุาตให้
นํา อาหารสด จําพวก เนื 7อสตัว์ พืช ผกั 
ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษ
จบัและปรับ รับกระเป๋าเรียบร้อยและทํา

ภารกิจสว่นตวั จากนั 7นนําทา่นขึ 7นรถปรับอากาศเดินทางสูเ่มืองนารา Nara เป็นเมืองที�อยูท่างทิศตะวนัออกของเมืองโอซาก้า

ระยะทางประมาณ 35 กิโลเมตร ชื�อNara มาจากภาษาญี�ปุ่ นคําวา่ Narasu แปลวา่ทําให้แบนราบ เนื�องจากพื 7นที�ของ

เมือง Nara ตั 7งอยูบ่นที�ราบเมืองนารา เคยเป็นเมืองหลวงเก่าของญี�ปุ่ นมาก่อนในปีค.ศ.710-784(ก่อนเมืองหลวงจะถกู
เปลี�ยนเป็นเกียวโตในภายหลงั) มีกวางเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนารา เนื�องจากชาวนารามีความเชื�อวา่กวางเป็นสตัว์รับใช้เทพ
เจ้า ปัจจบุนัเมืองนารามีกวางเดินอยูอ่ยา่งอิสระทั 7งเมือง ไมว่า่จะเป็นศาลเจ้า วดั หรือตามท้องถนน

ก็ตาม นําทา่นไปชม วัดโทไดจ ิTodaiji ความหมายตามตวัอกัษรคือ วดัใหญ่แหง่ทิศ
ตะวนัออก ตั 7งอยูที่�เมืองนารา ภมิูภาคคนัไซถือเป็นโบราณสถานที�มีความเก่าแก่และสําคญัที�สดุ
แหง่หนึ�งของประเทศญี�ปุ่ นและยงัถือวา่เป็นวดัที�มีนกัทอ่งเที�ยวมาเยือนมากที�สดุในนารา สร้างขึ 7น

เมื�อปี ค.ศ. 752 ในช่วงที�พระพทุธศาสนาเจริญรุ่งเรืองจนถงึขีดสดุ สิ�งก่อสร้างที�สําคญัของวดันี 7 
คือ วิหารไม้หลงัใหญ่ ไดบทุส ึซึ�งเป็นที�ประดิษฐานองค์หลวงพอ่โต (ไดบทุส)ึ วา่กนัวา่เป็นอาคารไม้ที�ใหญ่ที�สดุในโลก โดยมีความ

สงู 157 ฟตุ ความยาว 187 ฟตุ แม้วา่วิหารไม้ที�เหน็ในปัจจบุนันี 7มีขนาดเพียงแค ่2 ใน 3 ของวิหารหลงัเดิมที�เคยถกูไฟไหม้
ไปจากภยัสงคราม แตก็่ยงัคงมีความยิ�งใหญ่จนได้รับการขึ 7นทะเบียนเป็นมรดกโลก ด้านหน้าบริเวณวดัจะเป็นสวนกวาง ซึ�งจะมี
กวางออกมาเดินให้นกัทอ่งเที�ยวได้ถ่ายรูปและซื 7ออาหารให้กิน  

เที"ยง � รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื *อที"1) บุฟเฟ่ต์ชาบูเกียวโตไม่อั *น 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

บ่าย จากนั*นนําท่านสัมผัสประสบการณ์
พเิศษพธีิชงชาแบบญี"ปุ่น ให้ท่านได้เรียน
ชงชาแบบธรรมเนียมญี�ปุ่ น และทา่น
สามารถเลือกซื 7อชาและสนิค้าของฝากราคา
ถกูได้จากที�นี�เช่น  โฟมล้างหน้าถ่านหินภเูขา
ไฟ โฟมชาเขียว โฟมข้าวญี�ปุ่ น หรือ

ผลติภณัฑ์จากนํ 7ามนัม้า และยาและวิตามินของญี�ปุ่ นที�บํารุงสขุภาพ นําทา่นเดินทาง

ชม ศาลเจ้าเฮอัน Heian Shrine เป็นศาลเจ้าที�มีความงดงามและ
สถาปัตยกรรมที�โดดเดน่จากศาลเจ้าอื�นๆของญี�ปุ่ น ถงึแม้ศาลเจ้าเฮอนัจะไมไ่ด้มี
ประวติัความเป็นมายาวนานหลายร้อยปีเหมือนศาลเจ้าอื�นๆของเกียวโต เพราะศาล

เจ้านี 7ถกูสร้างขึ 7นเนื�องในโอกาสครบรอบปี 1100 ของเมืองเกียวโตเมื�อร้อยกวา่ปี

ก่อนเทา่นั 7น โดยสร้างขึ 7นเพื�อให้ระลกึถงึจกัรพรรดิคามม ุ(Emperor 

Kammu) และจกัรพรรดิDโคเมอิ (Emperor Komei) ซึ�งเป็นจกัรพรรดิองค์แรกและองค์สดุท้ายของเกียวโต อาคาร
หลกัของศาลเจ้านี 7 มีต้นแบบมาจากอาคารเดิมที�อยูใ่นพระราชวงัสมยัยคุเฮอนัซึ�งมีขนาดเลก็กวา่ของจริง สมควรแก่เวลานําทา่น
เดินทางสู ่ศาลเจ้าฟูชมิ ิอนิาริ ชม เสาโทริอ ิซุ้มประตสีูแดงที�เป็นสญัลกัษณ์ของศาลเจ้าที�มีมากกวา่ร้อยต้นทอดตวัยาวตาม

เส้นทางของไหลเ่ขาลดหลั�นกนับนเส้นทางยาวถงึ � กิโลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตร์เรื�อง MEMORIES OF 

GEISHAที�  ซายริู นางเอกของเรื�องวิ�งลอดซุ้มประตเูพื�อไปขอพรเทพเจ้าให้ตนเองสมความปรารถนา นําทา่นเดินทางสู ่โอ
ซาก้า ไปแหลง่ช้อปปิ 7งย่านชนิไชบาช ิมีทั 7งร้านค้าเก่าแก่ และทนัสมยัปะปนกนั มีสนิค้ามากมายทั 7งถกูและแพง ทั 7งสนิค้าแฟชั�น
ลา่สดุ ขนมเค้กแสนอร่อย จนถึงกล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร์ และเกมส์รุ่นใหมล่า่สดุและตื�นตากบัลีลาชีวิตของคนหนุ่มสาวชาวโอ
ซาก้าที�ดจูะสนกุสนานและมีสีสนัมากกวา่ทางฝั�งโตเกียว รวมทั 7งร้านอาหารหลากหลาย เดินไปเก็บภาพเป็นที�ระลกึกบั จดุเดน่ของ
แตล่ะร้านค้า เช่น ปยูกัษ์ หน้าภตัตาคารขาปยูกัษ์ และสญัลกัษณ์เดน่ของยา่นนี 7คือ ตกึรูปเครื�องหมายการค้าของกลูโิกะ 
ผลติภณัฑ์ขนมชื�อดงัจากญี�ปุ่ นนั�นเองหรือจะเป็นร้านดิสนีย์ช้อปผลติภณัฑ์ใหม่ๆ จากดิสนีย์ และยา่นเก่าแก่อยา่งถนนโดทงบุริ ซึ�ง
ทา่นสามารถลิ 7มลองขนม หรืออาหารขึ 7นชื�อของนครโอซาก้าทั 7งทาโกะยากิ โอโคโนมิยากิ เป็นต้น ให้ทา่นได้เพลิดเพลนิกนัตลอดทั 7ง
วนั นอกจากนี 7ในยา่นนี 7ยงัมีห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ และมีชื�อเสียงอยา่งห้างไดมารู ห้างโซโก้ หรือจะเป็นทากาชิมายา่ มีสนิค้า
มากมายให้ทา่นได้เลือกซื 7อเลือกหาอีกด้วย อสิระช้อปปิ*งตามอัธยาศัย อาหารคํ"าอสิระตามอัธยาศัย 

�ที"พัก: FP HOTELS GRAND SOUTH-NAMBA / Noku Osaka /ย่านคันไซ หรือ
ระดับใกล้เคียงกัน 

กรณีพกัโรงแรมFP Hotel สามารถเดินไปชินเซไก สปา เวิลด์และ ร้านดองกิโฮเต้ได้ 
(ชื�อโรงแรมที�ท่านพกั ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนดัหมาย(วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 

วันที"สาม โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – ร้าน JTC ดวิตี *ฟรี - โกเบ - ลานสกี Rokko Snow Park - ริงกุ พรีเมี"ยม 

เอ้าท์เลท   � อาหารเช้า,เที"ยง (บุฟเฟ่ต์ BBQ Yakiniku) 

 
เช้า � รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที"พัก (มื *อที" .) 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

นําทา่นเดินทางสู ่ปราสาทโอซาก้า เป็นสญัลกัษณ์อนัโดดเดน่ของเมืองโอซาก้า สร้าง

ขึ 7นเป็นครั 7งแรกบนบริเวณที�เคยเป็นวดั Osaka Hongan-jiเมื�อปี ค.ศ.1583 

โดยToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-1598) นกัรบระดบัไดเมียวผู้
พยายามรวบรวมประเทศเป็นครั 7งแรกหอคอยประสาทหรือสว่นที�เรียกวา่ 

Tenshukakuแล้วเสร็จลงสองปีตอ่มา  แต่หลงัจากสงคราม Osaka Natsu 

No-jinในปีค.ศ.1615 ตระกลู Toyotomi ถกูฆา่ล้างโคตร Tenshukaku

ก็ถกูทําลายลงย่อยยบั ตอ่มาได้รับการบรูณะใหมใ่นสมยัTokugawa แตน่่าเสียดาย

ที�ในปี ค.ศ.1665 ได้ถกูฟา้ฝ่าเสียหายทั 7งหมด ก่อนจะทําการบรูณะขึ 7นมาใหมอี่กครั 7ง

และถกูประกาศให้เป็นสมบติัของชาติอีกด้วย ปราสาทโอซาก้าปัจจบุนัสงู 55 เมตร มี 

5 สว่น 8 ชั 7นเครื�องประดบัหลงัคาและภาพเสือบนกําแพงตวัปราสาทละหลายๆสว่นลง

ทองสีอร่ามสวยงามบนหอคอยชั 7น 8 ของ Tenshukakuทา่นสามารถมองเหน็ทิวทศัน์โดยรวมของเมืองโอซาก้าได้อยา่ง

ชดัเจนในแตล่ะปีจะมีนกัทอ่งเที�ยวจากทั 7งในและนอกประเทศมาเยือนปีละราว 1-3 ล้านคน(ชมและถ่ายรูปบริเวณด้านนอก) 

จากนั 7นนําทา่นไปช้อปปิ 7งที� ร้าน JTC Duty free อิสระเลือกซื 7อสนิค้าราคาถกู และผลิตภณัฑ์ตา่งๆของญี�ปุ่ นตาม
อธัยาศยั  

เที"ยง � รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื *อที"�)เมนู BBQ Buffet Yakiniku 

บ่าย         นําท่านเดินทางสูโ่กเบ เดินทางสู ่ลานสกี Rokko san 

Snow Park  เป็นลานสกีเปิดถงึสิ 7นเดือนมีนาแตท่ั 7งนี 7
จะขึ 7นอยูก่บัสภาพอากาศ ปริมาณความหนาแน่นทบัถม

ของหิมะด้วย และมีโซนของเดก็“สโนว์แลนด์” สําหรับ
เดก็เลก็ที�ยงัไมถ่ึงวยัเลน่สกีด้วย อิสระให้ทา่นสมัผสัหิมะ
และเลน่กิจกรรมสโนว์สเลด สโนว์บอร์ด อยา่งสนกุสนาน
ตามอธัยาศยั (ค่าทวัร์ไม่รวมค่าอปุกรณ์สกี และกิจกรรม

ต่างๆ) สมควรแก่เวลานําทา่นเดินทางสู ่ริงกุ พรีเมี"ยม 

เอ้าท์เลท อีกหนึ�งแหลง่ช้อปปิ 7งชื�อดงัของโอซาก้า ตั 7งอยูที่�
เมืองริงกตุรงข้ามกบัทา่อากาศยานนานาชาติคนัไซ โดย
ออกแบบให้มีลกัษณะเหมือนกบัเมืองทา่ของสหรัฐอเมริกา 
และมีบรรยากาศแบบรีสอร์ท ซึ�งภายในแม้จะไมใ่หญ่โตมากนกัแตก็่เพียบพร้อมไปด้วยสิ�งอํานวยความสะดวกมากมาย และร้านค้า
แบรนด์เนมหลากหลายที�มีชื�อเสียงจากตา่งประเทศ อิสระให้ทา่นช้อปปิ 7งตามอธัยาศยั (อิสระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั) สมควรแก่
เวลานําท่านเดนิทางเข้าสู่ที"พักแรม 

�ที"พัก: FP HOTELS GRAND SOUTH-NAMBA / Noku Osaka /ย่านคันไซ หรือ
ระดับใกล้เคียงกัน 

กรณีพกัโรงแรมFP Hotel สามารถเดินไปชินเซไก สปา เวิลด์และ ร้านดองกิโฮเต้ได้ 
(ชื�อโรงแรมที�ท่านพกั ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนดัหมาย(วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

วันที"สี"       อิสระท่องเที"ยวตามอัธยาศัย หรือซื *อบัตรเข้า USJ (บัตรราคา.,?99 บาท)  
                � อาหารเช้า 

 
เช้า � รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที"พัก (มื *อที" A) 
 อสิระให้ท่านท่องเที"ยวตามอัธยาศัยเตม็วันด้วยตัวท่านเอง (ไกด์แนะนําเส้นทางให้) 

 >> หรือทา่นสามารถเลือกซื 7อบัตรซื *อบัตรเข้ายูนิเวอร์แซล สตูดโิอ เจแปน 

 **กรณีสั"งซื *อกับบริษัท ราคาบัตรท่านละ 3,099 บาท กรุณาสั"งซื *อพร้อมจองทัวร์หรือก่อนเดนิทาง10วันเท่านั*น (ทาง

บริษัทจําหน่ายเฉพาะบตัรสวนสนกุ ไมมี่บตัร Express Pass และไมร่วมคา่รถไฟในการเดินทาง)  

 **ทางบริษัทขออนญุาตปรบัราคาบตัรขึ�นถา้เงินเยนมีการปรบัขึ�นเรท455เยน=6(บาท** 

 - ยูนิเวอร์แซลสตูดโิอ Universal Studio Japan 

ร่วมสนกุท้าทายกบัเครื�องเลน่หลากหลายชนิด
ตื�นเต้นระทกึใจจากหนงัดงัที�ทา่นชื�นชอบ กบัโลก

ภาพยนตร์ของฮอล์ลวิู้ด เช่น Hollywood 

Dream The Ride Backdrop ,
ลอ่งเรือผจญภยักบัไดโนเสาร์จากเรื�อง 

Jurassic Park นั�งเรือเพื�อพบกบัความน่า

สะพรึงกลวัเหมือนอยู ่ในเหตกุารณ์จริงกบั Jaw 

ใช้ทนุสร้างมหาศาลกวา่ 1,500 ล้านเยน 

(เฉพาะจอว์)และสนกุสนานไปกบัเครื�องเลน่ภาคใหมข่อง Spider-Man ที�รอให้ทา่นพิสจูน์ความมนัส์ พร้อมทั 7งพบกบัโซน

ตวัการ์ตนูสําหรับเดก็โซน “วนัเดอร์แลนด์” เป็นโซนสวนสนกุสไตล์ครอบครัวให้ทา่นได้เพลดิเพลนิกบัตวัการ์ตนูสดุน่ารักชื�อดงัของ

ญี�ปุ่ น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street หรือเป็นโซนใหม ่ HARRY POTTER ให้ทา่นได้ดื�มดํ�า

กบับรรยากาศที�จําลองมาจากในเรื�องแฮรี�พอร์ตเตอร์ และพบกบัโซนใหมล่า่สดุที�เปิดในวนัที��Gเมษายน �HI� โซน Minions 

Park ภายในสวนสนกุUniversal ห้ามนําอาหารและเครื�องดื�มเข้ามาภายในสวนสนกุและสามารถซื 7ออาหารได้จาก  ภายใน

สวนสนกุ บริเวณด้านนอกตรงทางเข้าสวนสนกุคือ Universal City walk Osaka เป็นพื 7นที�จําหน่ายสนิค้าที�มี

ร้านอาหารมากมาย นอกจากนี 7ยงัมีจดั Event ตา่งๆในแตล่ะช่วงเดือนด้วย ซึ�งจะมีเครื�องเลน่พิเศษกบัของที�ระลกึมาเพิ�มเติมให้

สนกุสนาน เช่น Final Fantasy, Detective Conan, Monster Hunter, Pretty Guardian 

Sailor Moon เป็นต้น 

 

 

 
 

 

 
 

 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

>> เลือกอสิระเที"ยวเอง ช้อปปิ*งอิสระตามอัธยาศัยเตม็วัน (ไมร่วมคา่รถไฟและไมมี่รถบสับริการ) ด้วยการนั�งรถไฟ ทา่นจะ
ได้สมัผสัประสบการณ์การเดินทางไปยา่นตา่งๆที�เป็นไฮไลท์ของโอซาก้ายา่นดงัที�เลือกสรรเป็นสวรรค์ของคนชอบ กิน เที�ยว ช้อป 
ได้แก่  

 > ย่านชนิไซบาช ิ(Shinsaibashi) เป็นยา่นช้อปปิ 7งที�มีชื�อเสียง
ที�สดุในโอซาก้า เป็นถนนคนเดินชินไซบาชิยาวประมาณHJ� เมตร ตลอดเส้นทางจะ
มีร้านค้าอยูป่ระมาณ GJ� ร้าน ทางฝั�งทิศใต้ ของถนนคนเดินของชินไซบาชิจะมีปา้ย
ทางเข้าแถวปา้ยกลูโิกะ 

 > โดทงบุริ (Dotonburi) หนึ�งในสถานบนัเทิงยามคํ�าคืนที�โดง่ดงัของ

โอซาก้า แหลง่รวมร้านอาหารมากมายที�เปิดให้บริการ 24 ชั�วโมง ถนนแหง่นี 7จะ

เลียบริมคลองโดทงโบริ และยงัมีทั 7งร้านค้า และแหลง่บนัเทิงอีกมากมาย รวมไปถึงปา้ยนกัวิ�งกลูโิกะ (Glico Running 

Man sign) และปคูานิโดราค ุ(Kani Doraku crab sign) ที�เป็นสญัลกัษณ์ของเมืองโอซาก้าด้วย 

 > สวนนัมบะ Namba Parks ออกแบบการสร้างให้คล้ายกบัหบุเขา สามารถนั�งพกัผอ่นในสวนแบบธรรมชาติ

ทา่มกลางภมิูทศัน์เมืองใหญ่ มีห้างสรรพสนิค้ากวา่ 120 ร้าน รวมทั 7งโรงภาพยนตร์

และสวนดาดฟา้ บนชั 7น 6 มีร้านอาหารจํานวนมากเปิดให้บริการ ไมว่า่จะเป็น 
อาหารเกาหลี อาหารอิตาเลียน อาหารเวียดนาม และอื�นๆ ร้านค้าเปิดเวลา 

11:00-21:00 ร้านอาหารเปิดเวลา 11:00-23:00 

 > ย่านเดน็เดน็ Den Den Town ตั 7งอยูใ่นพื 7นที� 

Nipponbashi เป็นยา่นขายสนิค้าอิเลก็ทรอนิกส์ คล้ายกบัยา่น 

Akihabara ของโตเกียว นอกจากนี 7ยงัมีการ์ตนูมงังะ อนิเมะ และคอสเพลย์คา

เฟ่ต์ตา่งๆรวมอยูที่�นี�ด้วย ร้านค้าเปิดเป็น 2 ช่วง คือ 10:00-11:00 และ 19:00-20:00 

 > สัมผัสประสบการณ์ ล่องเรือทมโบริ ริเวอร์ครูซส์ (Tombori River Cruise) ลอ่งเรือชมวิวของเมืองที�

เป็นสญัลกัษณ์ของเขต Naniwa"Dotombori" จากแมนํ่ 7าสมัผสับรรยากาศที�สวยงาม 

> ย่านชนิเซไก(Shinsekai) เป็นเสมือน
แลนด์มาร์กสําคญัอีกแหง่หนึ�งของเมืองโอซาก้า ชินเซไก
แปลตรงตวัวา่ “โลกใหม”่ ที�หมายถงึโลกใบใหม่แหง่โอซาก้า 
มีทั 7งแหลง่ช้อปปิ 7ง มีหอคอยซเึทนคาคุ

(Tsutenkaku)ที�เป็นเหมือนสญัลกัษณ์ของยา่นชินเซ
ไกนี 7ตั 7งอยูต่รงกลางด้วย จะคกึคกัแบบสดุๆก็ช่วงกลางคืนนี� 

เตม็ไปด้วยร้านค้าและ ผู้คนมากินดื�มกนัตามร้านตามๆอยา่งเนืองแน่น บริเวณนี 7ยงัมีถนนแคบๆที�เรียกกนัวา่ จนัจนั โยโกะโช (Jan 

Jan Yokocho) ที�เป็นแหลง่รวมร้านกินดื�มสําหรับคนญี�ปุ่ น เปิดไฟร้านเรียกแขกคกึคกั มีอาหารและขนม และกบัแกล้มให้
ลองชิมกนัมากมายและยงัมีร้านขายของที�ระลีกให้เลือกช้อปปิ 7งอีกหลายร้านและที�นี�จะพบเหน็หุน่คล้ายลงินั�งยิ 7ม ตามมมุตา่งๆก็คือ

บิลลเิคน (Billiken) หรือเทพแหง่โชคลาภเป็นอีกหนึ�งสญัลกัษณ์ของยา่นนี 7ด้วย 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

>สปา เวิลด์ (Spa World) ศูนย์รวมบ่อนํ *าแร่ใหญ่ที"สุดในโอซาก้า เป็นศนูย์รวมวารีบําบดัที�ใหญ่ที�สดุในโอ

ซาก้า ตั 7งอยูใ่นย่าน Shinseikai ใกล้หอคอยทสเึทงคาค ุภายในมีบอ่นํ 7าแร่ธรรมชาติในที�ร่มแยกเป็นโซนยโุรป โซนเอเชีย รวม
ทั 7งสิ 7น GI บอ่ มีห้องซาวน่า ห้องสปาหินร้อน นวดตวัผอ่นคลาย สวนนํ 7าซึ�งเปิดให้บริการตลอด ��ชั�วโมง 

*วันนี *ไม่มีบริการรถบัสและไม่มีบริการอาหารกลางวันและอาหารคํ"า* 

�ที"พัก: FP HOTELS GRAND SOUTH-NAMBA / Noku Osaka /ย่านคันไซ หรือ
ระดับใกล้เคียงกัน 

กรณีพกัโรงแรมFP Hotel สามารถเดินไปชินเซไก สปา เวิลด์และ ร้านดองกิโฮเต้ได้ 
(ชื�อโรงแรมที�ท่านพกั ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนดัหมาย(วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 
วันที"ห้า     ท่าอากาศยานคันไซ - ท่าอากาศยานดอนเมือง                                                  

                � อาหารเช้า (Set Box) 

 
เช้า � รับประทานอาหารเช้า (มื *อที" <) บริการอาหารเช้าแบบกล่อง (Set Box) 

เพื"อความสะดวกในเรื"องเวลาและการเดนิทางมาสนามบนิ 

9<.99น.    นําท่านเดนิทางสู่ สนามบนิคันไซ เพื�อเตรียมตวัเดินทางกลบั 

98.�9น. ออกเดนิทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ NOK SCOOT เที"ยวบนิที" XW111 (ค่าทวัร์ไม่รวมอาหารบนเครื�อง 

สั�งซื�อบนเครื�องเท่านั�น!) 

1..A<น.   เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดภิาพ  
* * * * * * * * * * * * * * * 

หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปลี"ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื"องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบนิ การจราจรช่วง
เทศกาลหรือวันหยุดของญี"ปุ่น  เป็นต้น โดยมต้ิองแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี"ยนโดยคาํนึงถงึผลประโยชน์ของ
ท่านเป็นหลัก เพื"อให้ท่านท่องเที"ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม การบริการของรถบัสนําเที"ยวญี"ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี"ปุ่น 
สามารถให้บริการวันละ;9 ชั"วโมง มอิาจเพิ"มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวน
สทิธิLในการปรับเปลี"ยนเวลาท่องเที"ยวตามสถานที"ในโปรแกรมการเดนิทาง อัตราค่าบริการข้างต้นคาํนวณ จากอัตราแลกเปลี"ยน ;99 
เยน เท่ากับ �9 บาท กรณีอัตราแลกเปลี"ยนปรับสูงขึ *น บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการปรับอัตราค่าบริการเพิ"มขึ *น 

ประกาศสาํคัญ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื"อการท่องเที"ยวเท่านั*น ค่าทัวร์ที"จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชาํระแบบจ่ายชาํระขาด และผู้
จัดได้ชาํระให้กับสายการบนิและสถานที"ต่างๆ แบบชาํระขาดเช่นกันก่อนออกเดนิทาง  ฉะนั*นหากท่านไม่ได้ร่วมเดนิทางหรือใช้
บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏเิสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและ
ประเทศญี"ปุ่น)  ทางผู้จัด ขอสงวนสทิธิการคืนเงนิสดส่วนใดๆ รวมทั *งค่าตัPวเครื"องบนิให้แก่ท่าน  

 
เงื"อนไขการให้บริการ  

1. การเดนิทางครั*งนี *จะต้องมีผู้โดยสารจานวน 30 ท่านขึ *นไป กรณีไมถ่งึ  
- ขอสงวนสทิธิในการปรับราคาคา่บริการ โดยทางบริษัทจะทําการแจ้งให้ทา่นทราบก่อนลว่งหน้า 

- หรือสง่จอยน์ทวัร์กบับริษัทที�มีโปรแกรมใกล้เคียงกนั 

- หรือเลื�อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทาํการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดนิทาง 10 วัน 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

2. ในกรณีที"ลูกค้าต้องออกตัPวโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที"ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั*ง มฉิะนั*นทาง 
    บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั *งสิ *น  

�.การชาํระค่าบริการชําระเงินคา่จองทวัร์ทา่นละ GH,��� บาท สว่นที�เหลือชําระก่อนการเดินทาง ��วนั  

**สําเนาหน้าพาสปอร์ตผู้ เดินทาง (*จะต้องมีอายเุหลือมากกวา่ I เดือนก่อนหมดอายนุบัจากวนัเดินทางไป-กลบั*)  
กรุณาตรวจสอบก่อนสง่ให้บริษัทมิฉะนั 7นทางบริษัทจะไมรั่บผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายแุละดา่นตรวจปฏิเสธการออกและเข้าเมืองทา่น*** 
กรุณาสง่พร้อมพร้อมหลกัฐานการโอนเงินมดัจํา หรือสง่พร้อมยอดคงเหลือ**  
A.การยกเลกิและคืนค่าทัวร์  
เนื�องจากเป็นราคาตัRวเครื�องบินโปรโมชั�น เมื�อจองทวัร์ชําระเงินค่าจองคา่ทวัร์แล้ว ไมส่ามารถยกเลกิ เลื�อน ขอคืนเงิน ได้ทกุกรณี  และกรณีที�กอง
ตรวจคนเข้าเมืองทั 7งกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที�ระบไุว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิD

ที�จะไมคื่นคา่ทวัร์ไมว่า่กรณีใดๆ ทั 7งสิ 7น  รวมถงึ เมื�อทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ถ้าทา่นงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ�ง หรือไม่
เดินทาง พร้อมคณะถือวา่ทา่นสละสทิธิD ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการและเงินมดัจาคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทั 7งสิ 7น 
 <.อัตราค่าบริการนี * � รวม 

1. � คา่ตัRวโดยสารเครื�องบินไป-กลบัชั 7นประหยดัพร้อมคา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการทวัร์ข้างต้น 

ที�นั�งเป็นไปตามการจดัสรร Random ของสายการบินไมส่ามารถเลือกระบทีุ�นั�งได้ ยกเว้นการซื 7อที�นั�งเพิ�ม 

� ซื *อที"นั" งเพิ"ม สายการบนิ Nok Scoot (XW) เส้นทางโตเกียว-นาริตะ สามารถUpgrade ที�นั�ง พร้อมชําระคา่ที�นั�งได้ดงันี 7 

- ที"นั" งชั *น ScootBiz ราคาเที"ยวเดียว <,<99 บาท /ท่าน (ราคาไป-กลับ ;9,000 บาท) แจ้งก่อนเดนิทาง;9วัน 

- ที"นั" งแบบ Super หรือ Stretch Seat แจ้งก่อนเดนิทาง>วัน มีค่าใช้จ่ายและเงื"อนไข ดังนี * 
โซน แถวที" ประเภทที"นั" ง Seat Pitch ราคาต่อท่านต่อเที"ยว 

โซนเงียบ �G *Stretch(Front 

Row) 

มากกวา่ �I นิ 7ว �,��� บาท 

โซนเงียบ ��-�H Super มากกวา่ �H นิ 7ว G,H�� บาท 
โซนหน้า �G *Stretch(Front 

Row) 

มากกวา่ �I นิ 7ว G,S�� บาท 

โซนหน้า ��-�� Super มากกวา่ �H นิ 7ว G,��� บาท 
โซนหลงั IG *Stretch(Front 

Row) 

มากกวา่ �I นิ 7ว G,S�� บาท 

*Stretch Seat 

-ไมอ่นญุาตให้เดก็ ทารก ผู้สงูอายเุกิน IH ปีและผู้พิการ นั�ง 
-โซนเงียบไมอ่นญุาตให้เดก็นั�ง  
 

2. �คา่ที�พกัห้องละ 2 ทา่นตามโรงแรมที�ระบไุว้ในรายการหรือระดบัเทียบเท่า กรณีห้องพกัคู่/พกัสามทา่นเต็มอาจมีปรับเปลี�ยนพกัห้อง 

Single Gทา่นตอ่ห้องในโรงแรมระดบัเดียวกนัได้ 

3. �คา่อาหารคา่เข้าชมและค่ายานพาหนะทกุชนิดตามที�ระบไุว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

�. �เจ้าหน้าที�บริษัทฯคอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดินทาง 

H. � ค่านํ *าหนักกระเป๋าสัมภาระโหลดใต้เครื"องที�สายการบนิ NokScoot กําหนดท่านละไม่เกนิ 20 กโิลกรัม สัมภาระถือขึ *น

เครื"องไม่เกนิ>กก. และคา่ประกนัวินาศภยัเครื�องบินตามเงื�อนไขของแตล่ะสายการบินที�มีการเรียกเก็บ  

(คา่ทวัร์ไมร่วมการประกนัความคุ้มครองการสญูเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และทรัพย์สนิสว่นตวั กรณีเกิดความเสีย บริษัทฯไมส่ามารถ
รับผิดชอบได้) 

� ซื 7อนํ 7าหนกัสมัภาระเพิ�มสายการบิน Nok Scoot (XW) (แจ้งอยา่งช้าก่อนเดินทาง G� วนั) มีคา่ใช้จ่ายดงันี 7  

+H กก. -- ��� บาท  

+G�กก. -- S�� บาท 

+GHกก. -- G,��� บาท 

+��กก. -- G,��� บาท 

+��กก. -- �,�H� บาท 
หมายเหต:ุ สายการบินไมจํ่ากดัจํานวนชิ 7นในการโหลด แต่กฎหมายการบินทั�วโลกให้Gใบ นํ 7าหนกัสงูสดุได้ ��กก./ชิ 7น 

I. คา่ประกนัอบุติัเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทางคุ้มครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาทคา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงิน

ทา่นละ 500,000 บาทตามเงื�อนไขของกรมธรรม์ ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั"งซื *อประกันสุขภาพเพิ"มได้ 
>. อัตราค่าบริการนี *⌧ไม่รวม 
G. ⌧คา่ทําหนงัสือเดินทางไทยและเอกสารตา่งด้าวตา่งๆ 

�. ⌧คา่ใช้จ่ายอื�นๆที�นอกเหนือจากรายการระบอุาทิเช่นคา่อาหารเครื�องดื�มคา่ซกัรีด คา่โทรศพัท์เป็นต้น 

�. ⌧คา่ภาษีทกุรายการคิดจากยอดบริการ, คา่ภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  

�. ⌧คา่ภาษีนํ 7ามนัที�สายการบินเรียกเก็บเพิ�มภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัRวเครื�องบิน 

H. ⌧คา่ทิปยกกระเป๋าทกุโรงแรม  

I. ⌧ค่าทปิไกด์รวมคนขับรถ ท่านละ A,999 เยนต่อทริปหรือชาํระเงนิไทย ;,300 บาท สาํหรับกรุ๊ปที"มีหัวหน้าทัวร์หรือการให้ทปิ
เพิ"มขึ *นอยู่กับความประทับใจในบริการของลูกค้า 
รายละเอียดเกี�ยวกบัมาตรการยกเว้นวีซา่เข้าประเทศญี�ปุ่ นให้กบัคนไทย 
(เอกสารที�จะต้องใช้ในการพิจารณาการอนญุาตให้เข้าประเทศ) 
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี"ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที"ประสงค์จะพาํนักระยะสั *นในประเทศญี"ปุ่นไม่เกนิ ;< วัน ไม่ว่าจะด้วย
วัตถุประสงค์เพื"อการท่องเที"ยว เยี"ยมญาต ิหรือธุรกจิ จะต้องยื"นเอกสารในขั *นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื"อยืนยันการมีคุณสมบัตกิาร
เข้าประเทศญี"ปุ่น* ดังต่อไปนี * 

1.ตัRวเครื�องบินขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น (ทางบริษัทฯจดัการให้) 

2.สิ�งที�ยืนยนัวา่ทา่นสามารถรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายที�อาจเกิดขึ 7นในระหวา่งที�พํานกัในประเทศญี�ปุ่ นได้ (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นต้น) 

3.ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขติดตอ่ในระหวา่งที�พํานกัในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบริษัทจดัการให้) 

4.กําหนดการเดินทางระหวา่งที�พํานกัในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบริษัทฯจดัการให้) 
คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญี"ปุ่น (สาํหรับกรณีการเข้าประเทศญี"ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

 1.หนงัสือเดินทางต้องมีอายกุารใช้งานเหลืออยู ่ไมตํ่�ากวา่ I เดือน 

 2.กิจกรรมใดๆ ที�จะกระทําในประเทศญี�ปุ่ นจะต้องไมเ่ป็นสิ�งที�ขดัตอ่กฎหมาย และเข้าข่ายคณุสมบติัการพํานกัระยะสั 7น 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 3.ในขั 7นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบรุะยะเวลาการพํานกัไมเ่กิน GH วนั 

 4.เป็นผู้ ที�ไมมี่ประวติัการถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญี�ปุ่ น มิได้อยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าประเทศ และไม่ 
    เข้าข่ายคณุสมบติัที�จะถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าประเทศ 

>.หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอียดทั *งหมดก่อนทาํการจอง เพื"อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและ
บริษัท ฯ และเมื"อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวร์ทั *งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื"อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั *งหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิLที"จะเลื"อนการเดนิทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ *นในกรณีที"มีผู้ร่วมคณะไม่ถงึ �9ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิDการเก็บคา่น้ามนัและภาษีสนามบินทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบินมีการปรับขึ 7นก่อนวนัเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิDในการเปลี�ยนเที�ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าอนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทั 7งสิ 7น หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การยกเลกิบิน, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อการ

จลาจล, ภยัธรรมชาติ, การนาสิ�งของผิดกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทั 7งสิ 7น หากเกิดสิ�งของสญูหาย อนัเนื�องเกิดจากความประมาทของทา่น, เกิดจากการโจรกรรม และ อบุติัเหตุ
จากความประมาทของนกัทอ่งเที�ยวเอง  

6. เมื�อทา่นตกลงชาระเงินมดัจาหรือคา่ทวัร์ทั 7งหมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นได้ยอมรับเงื�อนไขข้อตกลงตา่งๆ ทั 7งหมด  
>. รายการนี 7เป็นเพียงข้อเสนอที�ต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั 7งหนึ�ง หลงัจากได้สํารองโรงแรมที�พกัในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดย
โรงแรมจดัในระดบัใกล้เคียงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม  
?. การจดัการเรื�องห้องพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัห้องให้กบักรุ๊ปที�เข้าพกั  โดยมีห้องพกัสําหรับผู้สบูบหุรี� / ปลอดบหุรี�ได้ โดยอาจจะขอ
เปลี�ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ ที�พกั ทั 7งนี 7ขึ 7นอยูก่บัความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได้   

9. กรณีผู้ เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์กรุณาแจ้งบริษัทฯ อยา่งน้อย G�วนัก่อนการเดินทาง มิฉะนั 7น บริษัทฯไม่
สามารถจดัการได้ลว่งหน้าได้  

10. มคัคเุทศก์ พนกังานและตวัแทนของผู้จดั ไมมี่สทิธิในการให้คําสญัญาใด ๆ ทั 7งสิ 7นแทนผู้จดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้ มีอํานาจของผู้

จดักํากบัเทา่นั 7น  

11. ผู้จดัจะไมรั่บผิดชอบและไมส่ามารถคืนค่าใช้จ่ายตา่งๆ ได้เนื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที�ผู้ เดินทางไมผ่า่นการ
พิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเที�ยว อนั

เนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื�น ๆ  

;.. กรณีต้องการพกัแบบ �ทา่น ตอ่ห้องหรือห้องแบบ�เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไมเ่พียงพอ ขอสงวนสทิธิในการจดัห้องให้เป็น
แบบ แยก �ห้อง คือ Gห้องพกัคู ่และ Gห้องพกัเดี�ยว โดยไมค่า่ใช้จ่ายเพิ�ม  
;�. สภาพการจลาจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของญี�ปุ่ น หรือ วนัเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทําให้เวลาในการทอ่งเที�ยวและ ช้
อปปิ 7งแตล่ะสถานที�น้อยลง  โดยเป็นดลุยพินิจของมคัคเุทศก์ และคนขยัรถในการบริหารเวลา ซึ�งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้ เดินทางในบางครั 7งที�
ต้องเร่งรีบ เพื�อให้ได้ทอ่งเที�ยวตามโปรแกรม 

;A. บริการนํ 7าดื�มทา่นวนัละGขวดตอ่คนตอ่วนัเริ�มในวนัที��ของการเดินทางถงึวนัที��ของการเดินทางรวมจํานวน � ขวด 
;<. การบริการของรถบสันําเที�ยวญี�ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่ น สามารถให้บริการวนัละG�-G�ชั�วโมง อาทิเช่น เริ�มงานเวลา J.��น.ถงึ
เวลา ��.�� น.ในวนันั 7น มิอาจเพิ�มเวลาได้ โดยมคัคเุทศก์และคนขบัจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั 7งนี 7ขึ 7นอยูก่บัสภาพการจราจรในวนั
เดินทางนั 7นๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิDในการปรับเปลี�ยนเวลาท่องเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรมการเดินทาง 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

16. การประกันภัย ที�บริษัทฯได้ทําไว้สําหรับความคุ้มครองผู้ เดินทาง เป็นการการประกนัอบุติัเหตจุากการเดินทางทอ่งเที�ยว ตามพ.ร.บ การ
ทอ่งเที�ยวเทา่นั 7นไม่ได้ครอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจบ็ไข้ได้ป่วย ทา่นสามารถขอดเูงื�อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได้ และทางบริษัทฯถือวา่ทา่นได้
เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื�อทา่นชําระเงินคา่ทวัร์ (ทา่นสามารถซื 7อประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดินทางได้ จากบริษัท ประกนัทั�วไป และ
ควรศกึษาเงื�อนไขความคุ้มครองให้ละเอียด) 

17. มคัคเุทศก์ พนกังานและตวัแทนของผู้จดั ไมมี่สทิธิในการให้คําสญัญาใด ๆ ทั 7งสิ 7นแทนผู้จดั  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้ มีอํานาจของผู้
จดักํากบัเทา่นั 7น  

18. ผู้จดัจะไมรั่บผิดชอบและไมส่ามารถคืนค่าใช้จ่ายตา่งๆ ได้เนื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที�ผู้ เดินทางไมผ่า่นการ
พิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเที�ยว อนั
เนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื�น ๆ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


