
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 11809 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
 
CODE: JXW26 Oh!!...Sakura โอซากา้ ทาคายามา่ ชริาคาวาโกะ เกยีวโต 5D 4N 
 

 

 

 

 
 
   

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
โอซากา้ ทาคายามา่ ชริาคาวาโกะ เกยีวโต 6วนั 4คนื 

 ชมความอลงัการของเทศกาลงานประดบัไฟทีม่เิอะ  

“Nabana no sato Winter Illumination“ 
>> ชมซากรุะสวนนชิโินะมะรเุทเอ็ง ปราสาทโอซากา้ <<   

โอกาก ิ1คนื พกันาโกยา่ 1 คนื โอซากา้ 2 คนื 

ทานเมนบูฟุเฟ่ตช์าบเูกยีวโต และ BBQ Yakiniku ไมอ่ ัน้!!  
อสิระฟรเีดย1์ วนั หรอืเลอืกเทีย่ว Universal Studio Japan (บตัร 3,000 บาท) 

 เดนิทางโดยสายการบนิ NOKSCOOT สูค่นัไซ(โอซากา้)  เครือ่งล าใหญ ่ 
B777 ทีน่ ัง่แบบ3-4-3 น า้หนกักระเป๋า 20 KG บรกิารอาหารบนเครือ่ง1เทีย่ว 

 
 



วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

27 มนีาคม -1 เมษายน  29,888  
 

เด็กอาย ุ0-2 ปี (INF) 
7,000 บาท 

9,500 34  

30 มนีาคม - 4 เมษายน  31,888 9,500 34  

3 – 8 เมษายน 62 31,888 9,500 34  

10 – 15 เมษายน 62 34,888 9,500 34  

11 – 16 เมษายน 62 36,888 9,500 34  

 

ไฟลท์บนิ 

Departure DMK – KIX XW112 23.40-07.10+1 

Return       KIX – DMK XW111 08.30-12.10 

หมายเหต:ุ มบีรกิารอาหารบนเครือ่ง1เทีย่ว 
 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

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

2  ทา่อากาศยานคนัไซ โอซากา้ – ปราสาทโอซากา้ ชมซากรุะสวนนชิโินะมะรเุทเอ็ง – มติซุยเอาทเ์ล็ต
พารค์ - งานไฟ Nabana no sato Winter Illumination – โอกาก ิ
 เทีย่ง(BBQ Yakiniku บฟุเฟ่ต)์ 

3  เมอืงเซก ิ- รา้นซนัชู Hamonoyasan - หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – ทาคายามา่ - ทาคายามา่ จนิยะ - ลติ
เต ิล้เกยีวโต ซนัมาชซูิจ ิ - นาโกยา่ – หา้ง Aeon  
 เชา้,เทีย่ง 

4  นาโกยา่ – เกยีวโต – วดัคนิคะคจู ิ- ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิ– โอซากา้ – โดทงพลาซา่ – ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ
 เชา้,เทีย่ง (ชาบเูกยีวโตบฟุเฟ่ต)์ 

5 อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนั หรอืเลอืกซือ้บตัรเขา้ยนูเิวอรแ์ซลสตดูโิอ (ราคา 3,000) 
เชา้ 

6 โอซากา้ – สนามบนิคนัไซ KIX-DMK XW111 08.30-12.10 
เชา้ (Set Box)   

 

วนัแรก กรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง - สนามบนิคนัไซ โอซากา้     

 
20.30 น. พรอ้มกนัที ่ ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออก ช ัน้3 

เคานเ์ตอร ์สายการบนิ NokScoot เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวก
ดา้นเอกสารกอ่นขึน้เครือ่ง 

 
 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

http://bit.ly/2NMk5YE


 
23.40 น. น ำทำ่นเดนิทำงสูส่นามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น โดยสำยกำรบนิ  NOKSCOOT เทีย่วบนิที ่XW112  
 

วนัทีส่อง     ทา่อากาศยานคนัไซ โอซากา้ – ปราสาทโอซากา้ ชมซากรุะสวนนชิโินะมะรเุทเอ็ง – มติซุยเอาทเ์ล็ต
พารค์ - งานไฟ Nabana no sato Winter Illumination – โอกาก ิ

                   อาหารเทีย่ง (BBQ Yakiniku บฟุเฟ่ต)์ 

 
07.10 น. เดนิทำงถงึ สนามบนิคนัไซ โอซากา้ (เวลำทอ้งถิน่เร็วกว่ำเมอืงไทย 2 

ชั่วโมง กรุณำปรับนำฬกิำของท่ำนเพื่อควำมสะดวกในกำรนัดหมำย
เวลำ) ส าคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก 
เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและ
ปรบั จำกนัน้น ำทำ่นขึน้รถปรับอำกำศน ำทำ่นเดนิทำงสู ่ตัวเมอืงโอซำกำ้  
น ำท่ำนเดนิทำงสู่ ปราสาทโอซากา้ เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของ
เมืองโอซำกำ้ สรำ้งขึ้นเป็นครั ้งแรกบนบริเวณที่เคยเป็นวัด Osaka 
Hongan-jiเมือ่ปี ค.ศ.1583 โดยToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-
1598) นักรบระดับไดเมียวผูพ้ยำยำมรวบรวมประเทศเป็นครัง้แรก
หอคอยประสำทหรอืสว่นทีเ่รยีกวำ่ Tenshukakuแลว้เสร็จลงสองปีตอ่มำ  
แต่หลังจำกสงครำม Osaka Natsu No-jinในปีค.ศ.1615 ตระกูล 
Toyotomi ถูกฆ่ำลำ้งโคตร Tenshukakuก็ถูกท ำลำยลงย่อยยับ ต่อมำ
ไดรั้บกำรบรูณะใหมใ่นสมัยTokugawa แต่น่ำเสยีดำยทีใ่นปี ค.ศ.1665 
ไดถู้กฟ้ำฝ่ำเสยีหำยทัง้หมด กอ่นจะท ำกำรบรูณะขึน้มำใหมอ่กีครัง้และ
ถกูประกำศใหเ้ป็นสมบตัขิองชำตอิกีดว้ย ปรำสำทโอซำกำ้ปัจจบุนัสงู 55 
เมตร ม ี5 ส่วน 8 ชัน้เครือ่งประดับหลังคำและภำพเสอืบนก ำแพงตัว
ปรำสำทละหลำยๆส่วนลงทองสอีร่ำมสวยงำมบนหอคอยชัน้ 8 ของ 
Tenshukakuทำ่นสำมำรถมองเห็นทวิทัศนโ์ดยรวมของเมอืงโอซำกำ้ได ้
อย่ำงชัดเจนในแต่ละปีจะมนัีกท่องเทีย่วจำกทัง้ในและนอกประเทศมำ
เยอืนปีละรำว 1-3 ลำ้นคน(ทัวรน์ ำชมและถ่ำยรูปบรเิวณดำ้นนอก) ชว่งปลำยมนีำ-ตน้เมษำท่ำนสำมำรถชมดอก
ซำกรุะไดท้ี ่สวนนชิโินะมะรุเทเอ็งปราสาทโอซากา้ (Nishi No Maru Teien Park) สวนนี้ตัง้อยูภ่ำยในอำณำ
เขตของปรำสำทโอซำกำ้ มซีำกรุะกว่ำ 600 ตน้ (ชว่งซำกรุะบำนอำจจะมกีำรเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่ับสถำนทีแ่ละ
สภำพอำกำศในแตล่ะปี)  

 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (มือ้ที ่1) BBQ Yakiniku บุฟ

เฟ่ต ์ 
บา่ย          น ำทำ่นเดนิทำงไป นำโกยำ่ จังหวัดไอจ ิจำกนัน้ท่ำนไปชอ้ปป้ิง สนิคำ้แบรนเนมด์

รำคำพิเศษ ที่ Mitsui Outlet 
Park ในเขตจงัหวดัมเิอะ เป็น
เอำท์เล็ตมอลล์ขนำดใหญ่ที่สุดใน
ญี่ปุ่ นใกลก้ับเมืองนำโกย่ำ  ขนำด
พืน้ทีก่วำ้งถงึ 45,700 ตำรำงเมตร  มี
ส ินคำ้แบรนด์เนมมำกมำย รวมถึง
รำ้นอำหำร เครื่องดื่ม รำ้นกำแฟ 
(อำหำรเย็นอสิระตำมอัธยำศัย) ถงึ
เวลำนัดหมำยน ำท่ำนเดนิทำงไปชมควำมอลังกำรของเทศกำลงำนประดับไฟฤดูหนำว“Nabana no sato 
Winter Illumination“ (จัดขึน้ระหวำ่งวันที ่20 ตลุำคม 2561 – 6 พฤษภำคม 2562) เป็นหนึง่ในเทศกำลแสง
สทีีใ่หญท่ีส่ดุในญีปุ่่ น มไีฟประดับมำกกวำ่ 8.5 ลำ้นดวงภำยในสวนดอกไมจ้ะมกีำรประดับตกแตง่ไฟอยำ่งสวยงำม 
มทีัง้ทุ่งหญำ้ขนำดใหญ่ที่น ำไฟสฟ้ีำมำตกแต่งใหดู้เหมือนทะเล นอกจำกนี้ยังมอีุโมงค์ดวงไฟและจุดชมววิที่
สำมำรถขึน้ลฟิตไ์ปดำ้นบน เมือ่มองลงมำจะเห็นสวนทีป่ระดับไฟเป็นมมุกวำ้ง อสิระใหท้ำ่นเก็บภำพควำมประทับใจ
ตำมอธัยำศัย อำหำรเย็นอสิระตำมอธัยำศัย สมควรแกเ่วลาน าทา่นดนิทางสูท่ ีพ่กัโอกาก ิ

ทีพ่กั: Quintessa Hotel Ogaki หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

  (ช ือ่โรงแรมทีท่ำ่นพัก ทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย5-7วนักอ่นวนัเดนิทำง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



วนัทีส่าม       เมอืงเซก ิ– รา้นซนัชู Hamonoyasan – หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – ทาคายามา่ – ทาคายามา่ จนิยะ –  
                    ลติเต ิล้เกยีวโต ซนัมาชซูิจ ิ - นาโกยา่ – หา้ง Aeon  อาหารเชา้,เทีย่ง 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

(มือ้ที2่ )  
 จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เมอืงเซก ิน ำทำ่นแวะ

ชม รา้นซนัชู หรอื Hamonoyasan สถานที่
ทีผ่ลติมดีไดค้มสุด ๆ อีกทัง้ยังเป็นเมืองที่มี
ชือ่เสียงเรื่องการตดีาบญีปุ่่ นอย่ำงดำบเซก ิ
ส ำหรับที่รำ้นซันชูนี้มเีครื่องใชข้องมคีมต่ำง ๆ 
มำกมำยกว่ำ 3,000 ชิน้ ไม่ว่ำจะเป็นมดีหรือ
กรรไกรตัดแต่งกิ่งและสวน กรรไกรตัดเล็บ

กรรไกรหลำกขนำด หรอืมดีส ำหรับ
ท ำครัวหลำกหลำยรูปแบบทีช่ว่ยให ้
กำรเตรยีมวัตถดุบิของคุณง่ำยยิง่ขึน้
นอกจำกนี้ยังมีดำบญี่ปุ่ น ขนมและ
เครือ่งดืม่เย็น ๆ จ ำหน่ำยอกีดว้ย อกี
สิง่หนึง่พลำดไม่ไดเ้มือ่มำรำ้นซันชู
คือ การชมการแสดงดาบวชิาอิ
ไอกริ  ิดำบซำมูไรคม ๆ ที่ฟันฉับ
เดียวตน้ไผ่ก็ขำดเป็น 2 ท่อน 

พรอ้มใสชุ่ดกโิมโนและเสือ้ก ัก๊ซามูไรถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ สมควรแก่
เวลำ น ำทำ่นเดนิทำงสู ่หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ทีย่งัคงอนุรักษ์บำ้นสไตลญ์ีปุ่่ นขนำนแทด้ัง้เดมิ และยัง
ไดรั้บเลอืกจำกองค์กำรยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลก ในเดอืนธันวำคม 1995 บำ้นสไตล์กัสโช สคึุร ิจะมคีวำมยำว
ประมำณ 18 เมตร ควำมกวำ้ง 10 เมตร โครงสรำ้งของบำ้นสำมำรถรองรับหมิะทีต่กหนักในชว่งฤดูหนำวไดด้ ีและ
รูปร่ำงของหลังคำเหมอืนกับสองมอืพนมของพระเจำ้ จงึเรยีกหมู่บำ้นสไตล์นี้ว่ำ กัสโช และมผีูค้นจำกทั่วทุกมุม
โลกหลั่งไหลไปชมควำมงำมในแตล่ะปีเป็นจ ำนวนมำก 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที3่)  
บา่ย น ำทำ่นชม ทาคายามา่ จนิยะ หรอื ทีว่า่การอ าเภอเกา่เมอืงทาคายามา่ (ถำ่ยรปูดำ้นหนำ้) ซึง่เป็นจวนผูว้ำ่แหง่

เมอืงทำคำยำมำ่ เป็นทีท่ ำงำนและทีอ่ยูอ่ำศัยของผูว้ำ่รำชกำรจังหวัดฮดิะ เป็นเวลำกวำ่ 176 ปี ภำยใตก้ำรปกครอง
ของโชกนุตระกลูกกุำวำ ในสมัยเอโดะ จำกนัน้น ำท่ำนเดมิชม หมูบ่า้น LITTLE KYOTO หรอื ยา่นซนัมาชซูิจ ิ
(Sanmachi-Suji) เป็นเขตเมอืงเก่ำที่มกีำรอนุรักษ์บำ้นเรอืนในสมัยเอโดะที่มอีำยุกว่ำ 300 ปีไวไ้ดเ้ป็นอย่ำงดี 
อสิระใหทุ้กท่ำนไดเ้ดนิเที่ยวและชืน่ชมกับ
ทัศนียภำพเมอืงเก่ำซึง่เต็มไปดว้ยบำ้นเรอืน
โบรำณ และรำ้นคำ้หลำกหลำย เชน่ รำ้นผลติ
และจ ำหน่ำยเหลำ้สำเก รำ้นท ำมโิสะ ฯลฯ 
พรอ้มทั ้ง เลือกซื้อของที่ระลึกพื้น เมือง
เฉพำะถิน่ เชน่ ซำรโุบะโบะ หรอื ตุ๊กตำทำรก
ลิงตั วสีแดงไม่มีหน ้ำตำ  ซึ่งถือว่ ำ เ ป็ น
สญัลักษณ์หนึง่ของเมอืงทำคำยำมำ่ และเป็น
สนิคำ้ยอดนยิม เพรำะแฝงไปดว้ยควำมเชือ่เกีย่วกับโชคลำงของชำวญีปุ่่ นอกีดว้ย และเก็บเกีย่วบรรยำกำศอันน่ำ
ประทับใจมำกมำย ท่ำนยังสำมำรถลองลิม้ชมิรสขนมของหวำนนำนำชนดิอกีดว้ย จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสูน่าโก
ยา่ น าทา่นชอ้ปป้ิงทีห่า้งAeon อสิระเลอืกซือ้สนิคำ้ตำมอธัยำศัย 

ค า่ (อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั) สมควรแกเ่วลาน าทา่นเขา้ทีพ่กั
ทีพ่กั: Route-Inn Grantia Komaki หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั
(ช ือ่โรงแรมทีท่ำ่นพัก ทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย5-7วนักอ่นวนัเดนิทำง) 

 

วนัทีส่ ี ่ นาโกยา่ – เกยีวโต – วดัคนิคะคจู ิ– ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิ– โอซากา้ – โดทงพลาซา่ – ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ
                   อาหารเชา้,เทีย่ง (ชาบเูกยีวโตบฟุเฟ่ต)์ 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที4่) 

 น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมอืงเกยีวโต เมืองหลวงเก่ำแก่ของญี่ปุ่ น ซึง่มำมีอำยุ
ยำวนำนกว่ำ 1,000 ปี ซึง่ในอดีตมีควำมเจรญิรุ่งเรืองทำงดำ้นศำสนำ
ศลิปวัฒนธรรม และกำรปกครองเป็นอยำ่งมำก น าชม วดัคนิคะคจู ิหรอืทีค่น
ไทยนยิมเรยีกกนัวำ่วดัทอง เป็นวัดทีด่ังวัดหนึง่ในญีปุ่่ น หำกมำเทีย่วเกยีวโต
แลว้ไม่ไดม้ำทีว่ัดนี้ถอืว่ำยังไม่มำถงึเกยีวโต สรำ้งเมือ่ปี พ  .ศ  . 1940 ศำลำสี

ทองทีเ่ห็นในปัจจบุนัเพิง่ไดรั้บกำรแปะผนัง ทองไปเมือ่ปี พ .ศ. 2530 ทีผ่ำ่นมำ 
จงึมองเห็นเหลอืงอลำ่มสะทอ้นในสระน ้ำอยำ่งสวยงำม 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที5่) เมนูชาบูเกยีวโต 
บฟุเฟ่ต ์



บา่ย น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิชม เสาโทรอิ ิซุม้ประตสูแีดงทีเ่ป็นสัญลักษณ์ของศำลเจำ้ ทีม่มีำกกว่ำรอ้ย
ตน้ทอดตัวยำวตำมเสน้ทำงของไหลเ่ขำลดหลั่นกนับนเสน้ทำงยำวถงึ 4 กโิลเมตร และเป็นฉำกของภำพยนตรเ์รือ่ง 
MEMORIES OF GEISHAที ่ซำยรู ินำงเอกของเรือ่งวิง่ลอดซุม้ประตูเพือ่ไปขอพรเทพเจำ้ใหต้นเองสมควำม
ปรำรถนำ จำกนัน้น ำท่ำนไปชอ้ปป้ิงที ่DOTON PLAZA ยา่นชนิไซบาช ิเป็นหำ้งส ำหรับละลำยเงนิเยน พบกับ
สนิคำ้หลำกหลำยรำคำถกู ไมว่ำ่จะเป็นเครือ่งส ำอำง ครมี ของใช ้ยำบ ำรุง สขุภำพ สบู ่ครมีลำ้งหนำ้ เครือ่งไฟฟ้ำ 
เป็นตน้อสิระใหท้ำ่นเลอืกซือ้ตำมอัธยำศัย จำกนัน้อสิระชอ้ปป้ิงที ่ชนิไชบาช ิ
แหล่งชอ้ปป้ิงยอดนิยมทีสุ่ดของโอซำกำ้ทีเ่ต็มไปดว้ยรำ้นคำ้มำกมำยทัง้แบ
รนดเ์นม ของมอืสอง รำ้นอำหำรชือ่ดังมำกมำยหลำกหลำยชนดิ ใหท้่ำนได ้
อสิระชอ็ปป้ิงสนิคำ้ทีถ่นนโดทงโบ  (อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั) สมควร
แกเ่วลาน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั 

ทีพ่กั: FP HOTELS GRAND SOUTH-NAMBA หรอืยา่นคนัไซ 

หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  
กรณีพกัโรงแรมFP Hotel สามารถเดนิไปชนิเซไก สปา เวลิดแ์ละ รา้น
ดองกโิฮเตไ้ด ้
(ช ือ่โรงแรมทีท่ำ่นพัก ทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย5วนักอ่นวนัเดนิทำง) 
 

วนัทีห่า้       อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนั หรอืเลอืกซือ้บตัรเขา้ยนูเิวอรแ์ซลสตดูโิอ (ราคา 3,000 บาท) 
                 อาหารเชา้  

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที6่)  

 อสิระใหท้า่นทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนัดว้ยตวัทา่นเอง (ไกดแ์นะน าเสน้ทางให)้ 
 >> หรอืทำ่นสำมำรถเลอืกซือ้บตัรซือ้บตัรเขา้ยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ เจแปน 
 **กรณีส ัง่ซือ้กบับรษิทั ราคาบตัรทา่นละ 3,000 บาท กรุณาส ัง่ซือ้พรอ้มจองทวัรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วนั

เทา่น ัน้ (ทำงบรษัิทจ ำหน่ำยเฉพำะบตัรสวนสนุก ไมม่บีตัร Express Pass และไมร่วมคำ่รถไฟในกำรเดนิทำง)  
 **ทำงบรษัิทขออนุญำตปรับรำคำบัตรขึน้ถำ้เงนิเยนมกีำรปรับขึน้เรท100เยน=35บำท** 
 - ยนูเิวอรแ์ซลสตดูโิอ Universal Studio Japan 

ร่วมสนุกทำ้ทำยกับเครือ่งเล่นหลำกหลำยชนดิตื่นเตน้
ระทกึใจจำกหนังดังที่ท่ำนชืน่ชอบ กับโลกภำพยนตร์
ของฮอลล์วิูด้ เชน่ Hollywood Dream The Ride 
Backdrop ,ล่องเรือผจญภัยกับไดโนเสำร์จำกเรื่อง 
Jurassic Park น่ังเรอืเพือ่พบกับควำมน่ำสะพรงึกลัว
เหมือนอยู่ ในเหตุกำรณ์จริงกับ Jaw ใชทุ้นสรำ้ง
มหำศำลกว่ำ 1,500 ลำ้นเยน (เฉพำะจอว์)และ
สนุกสนำนไปกบัเครือ่งเลน่ภำคใหมข่อง Spider-Man 
ที่รอใหท้่ำนพสิูจน์ควำมมันส์ พรอ้มทัง้พบกับโซนตัว
กำรต์ูนส ำหรับเด็กโซน “วันเดอรแ์ลนด”์ เป็นโซนสวน
สนุกสไตลค์รอบครัวใหท้ำ่นไดเ้พลดิเพลนิกับตัวกำรต์ูน
สดุน่ำรักชือ่ดังของญีปุ่่ น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street หรอืเป็นโซนใหม ่ HARRY POTTER ใหท้ำ่นได ้
ดืม่ด ่ำกับบรรยำกำศที่จ ำลองมำจำกในเรื่องแฮรีพ่อร์ตเตอร์ และพบกับโซนใหม่ล่ำสุดทีเ่ปิดในวันที่21เมษำยน 
2560 โซน Minions Park ภำยในสวนสนุกUniversal หำ้มน ำอำหำรและเครือ่งดืม่เขำ้มำภำยในสวนสนุกและ
สำมำรถซือ้อำหำรไดจ้ำก  ภำยในสวนสนุก บรเิวณดำ้นนอกตรงทำงเขำ้สวนสนุกคอื Universal City walk Osaka 
เป็นพืน้ทีจ่ ำหน่ำยสนิคำ้ทีม่รีำ้นอำหำรมำกมำย นอกจำกนีย้งัมจีัด Event Universal Cool Japan 2019 ซึง่จะมี
เครือ่งเล่นพเิศษกับของทีร่ะลกึมำเพิม่เตมิใหส้นุกสนำน เชน่ Final Fantasy, Detective Conan, Monster 
Hunter, Pretty Guardian Sailor Moon 
 
 
 
 
 
 

 
 

>> เลอืกอสิระเทีย่วเอง ชอ้ปป้ิงอสิระตามอธัยาศยัเต็มวนั (ไมร่วมค่ำรถไฟและไมม่รีถบัสบรกิำร) ดว้ยกำรน่ัง
รถไฟ ท่ำนจะไดส้ัมผัสประสบกำรณ์กำรเดนิทำงไปย่ำนต่ำงๆที่เป็น
ไฮไลทข์องโอซำกำ้ยำ่นดังทีเ่ลอืกสรรเป็นสวรรคข์องคนชอบ กนิ เทีย่ว 
ชอ้ป ไดแ้ก ่ 
 > ยา่นชนิไซบาช ิ(Shinsaibashi) เป็นยำ่นชอ้ปป้ิงทีม่ชี ือ่เสยีง
ที่สุดในโอซำกำ้ เป็นถนนคนเดนิชนิไซบำชยิำวประมำณ580 เมตร 
ตลอดเสน้ทำงจะมรีำ้นคำ้อยูป่ระมำณ 180 รำ้น ทำงฝ่ังทศิใต ้ของถนน
คนเดนิของชนิไซบำชจิะมป้ีำยทำงเขำ้แถวป้ำยกลูโิกะ 



 > โดทงบรุ ิ(Dotonburi) หนึง่ในสถำนบนัเทงิยำมค ำ่คนืทีโ่ดง่ดังของโอซำกำ้ แหลง่รวมรำ้นอำหำรมำกมำย
ทีเ่ปิดใหบ้รกิำร 24 ชัว่โมง ถนนแหง่นีจ้ะเลยีบรมิคลองโดทงโบร ิและยังมทีัง้รำ้นคำ้ และแหล่งบันเทงิอกีมำกมำย 
รวมไปถงึป้ำยนักวิง่กลูโิกะ (Glico Running Man sign) และปคูำนโิดรำคุ (Kani Doraku crab sign) ทีเ่ป็น
สญัลักษณ์ของเมอืงโอซำกำ้ดว้ย 
 > สวนนมับะ Namba Parks ออกแบบกำรสรำ้งใหค้ลำ้ยกบัหบุเขำ สำมำรถน่ังพักผอ่นในสวนแบบธรรมชำติ
ท่ำมกลำงภมูทิัศน์เมอืงใหญ่ มหีำ้งสรรพสนิคำ้กว่ำ 120 รำ้น รวมทัง้โรงภำพยนตร ์อัฒจรรย ์และสวนดำดฟ้ำ บน
ชัน้ 6 มรีำ้นอำหำรจ ำนวนมำกเปิดใหบ้รกิำร ไมว่ำ่จะเป็น อำหำรเกำหล ีอำหำรอติำเลยีน อำหำรเวยีดนำม และอืน่ๆ 
รำ้นคำ้เปิดเวลำ 11:00-21:00 รำ้นอำหำรเปิดเวลำ 11:00-23:00 
 > ยา่นเด็นเด็น Den Den Town ตัง้อยูใ่นพืน้ที ่Nipponbashi เป็นยำ่นขำยสนิคำ้อเิล็กทรอนกิส ์คลำ้ยกับ
ยำ่น Akihabara ของโตเกยีว นอกจำกนีย้งัมกีำรต์นูมงังะ อนเิมะ และคอสเพลยค์ำเฟ่ตต์่ำงๆรวมอยูท่ีน่ี่ดว้ย รำ้นคำ้
เปิดเป็น 2 ชว่ง คอื 10:00-11:00 และ 19:00-
20:00 

> ยา่นชนิเซไก(Shinsekai) เป็นเสมอืน
แลนด์มำรก์ส ำคัญอกีแห่งหนึง่ของเมอืงโอซำกำ้ 
ชนิเซไกแปลตรงตัวว่ำ “โลกใหม”่ ทีห่มำยถงึโลก
ใบใหม่แห่งโอซำกำ้ มีทัง้แหล่งชอ้ปป้ิง มี
หอคอยซึเทนคำคุ(Tsutenkaku)ที่เป็นเหมือน
สัญลักษณ์ของยำ่นชนิเซไกนี้ตัง้อยูต่รงกลำงดว้ย 
จะคึกคักแบบสุดๆก็ช่วงกลำงคืนนี่ เต็มไปดว้ย
รำ้นคำ้และ ผูค้นมำกนิดืม่กันตำมรำ้นตำมๆอยำ่งเนืองแน่น บรเิวณนี้ยังมถีนนแคบๆทีเ่รยีกกันว่ำ จันจัน โยโกะโช 
(Jan Jan Yokocho) ทีเ่ป็นแหลง่รวมรำ้นกนิดืม่ส ำหรับคนญีปุ่่ น เปิดไฟรำ้นเรยีกแขกคกึคัก มอีำหำรและขนม และ
กบัแกลม้ใหล้องชมิกนัมำกมำยและยงัมรีำ้นขำยของทีร่ะลกีใหเ้ลอืกชอ้ปป้ิงอกีหลำยรำ้นและทีน่ีจ่ะพบเห็นหุน่คลำ้ย
ลงิน่ังยิม้ ตำมมมุตำ่งๆก็คอืบลิลเิคน (Billikan) หรอืเทพแหง่โชคลำภเป็นอกีหนึง่สญัลักษณ์ของยำ่นนีด้ว้ย 

>สปา เวลิด ์(Spa World) ศนูยร์วมบอ่น า้แรใ่หญท่ีสุ่ดในโอซากา้ เป็นศูนยร์วมวำรบี ำบัดทีใ่หญ่ทีส่ดุใน
โอซำกำ้ ตัง้อยูใ่นยำ่น Shinseikai ใกลห้อคอยทสเึทงคำคุ ภำยในมบีอ่น ้ำแร่ธรรมชำตใินทีร่่มแยกเป็นโซนยโุรป 
โซนเอเชยี รวมทัง้สิน้ 16 บอ่ มหีอ้งซำวน่ำ หอ้งสปำหนิรอ้น นวดตัวผ่อนคลำย สวนน ้ำซึง่เปิดใหบ้รกิำรตลอด 24
ชัว่โมง 
*วนันีไ้มม่บีรกิารรถบสัและไมม่บีรกิารอาหารกลางวนัและอาหารค า่* 

ทีพ่กั: FP HOTELS GRAND SOUTH-NAMBA หรอืยา่นคนัไซ หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

กรณีพกัโรงแรมFP Hotel สามารถเดนิไปชนิเซไก สปา เวลิดแ์ละ รา้นดองกโิฮเตไ้ด ้
(ช ือ่โรงแรมทีท่ำ่นพัก ทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย5วนักอ่นวนัเดนิทำง) 

 

วนัทีห่ก       ทา่อากาศยานคนัไซ – ทา่อากาศยานดอนเมอืง                                                   
                   อาหารเชา้  

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้แบบกลอ่ง (Set Box) (มือ้ที ่7) 

เพือ่ความสะดวกในเรือ่งเวลาและการเดนิทางมาสนามบนิ 
05.00        น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ เพือ่เตรยีมตัวเดนิทำงกลับ 
08.30 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ   NOK SCOOT เทีย่วบนิที ่XW111  
12.10 น.   เดนิทำงถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืงโดยสวัสดภิำพ 
  

* * * * * * * * * * * * 
 
หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 
การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่น
โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสัน า
เทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละ
คนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่น
โปรแกรมการเดนิทาง อตัราคา่บรกิารขา้งตน้ค านวณ จากอตัราแลกเปลีย่น 100 เยน เทา่กบั 30 บาท กรณีอตัรา
แลกเปลีย่นปรบัสงูข ึน้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ 
ประกาศส าคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ คา่ทวัรท์ ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจา่ย
ช าระขาด และผูจ้ดัไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัน้หาก
ทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง
จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัง้คา่ต ัว๋
เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น  



 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึ  

- ขอสงวนสทิธใินกำรปรับรำคำคำ่บรกิำร โดยทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้ใหท้ำ่นทรำบกอ่นลว่งหนำ้ 
- หรอืสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิกำรออกเดนิทำง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
3.การช าระคา่บรกิารช ำระเงนิคำ่จองทัวรท์ำ่นละ 15,000 บำท สว่นทีเ่หลอืช ำระกอ่นกำรเดนิทำง 30 วัน  
**ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ผูเ้ดนิทำง (*จะตอ้งมอีำยเุหลอืมำกกวำ่ 6 เดอืนกอ่นหมดอำยนัุบจำกวันเดนิทำงไป-กลับ*)  
กรุณำตรวจสอบก่อนสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทำงบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพำสปอรต์หมดอำยแุละด่ำนตรวจปฏเิสธกำรออกและ
เขำ้เมอืงทำ่น*** กรณุำสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐำนกำรโอนเงนิมดัจ ำ หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
เนื่องจำกเป็นรำคำตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ ำระเงนิค่ำจองค่ำทัวรแ์ลว้ ไมส่ำมำรถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก
กรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตำ่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออก หรอื เขำ้ประเทศทีร่ะบไุว ้ใน
รำยกำรเดนิทำง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคำ่ทัวรไ์มว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ทำ่นออกเดนิทำงไปกับคณะแลว้ ถำ้
ทำ่นงดกำรใชบ้รกิำรรำยกำรใดรำยกำรหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทำง พรอ้มคณะถอืวำ่ทำ่นสละสทิธิ ์ไมอ่ำจเรยีกรอ้งคำ่บรกิำรและเงนิมดั
จำคนื ไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 5.อตัราคา่บรกิารนี ้ รวม 
1.  คำ่ตั๋วโดยสำรเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยดัพรอ้มคำ่ภำษีสนำมบนิทกุแหง่ตำมรำยกำรทวัรข์ำ้งตน้ 
ทีน่ั่งเป็นไปตำมกำรจัดสรร Random ของสำยกำรบนิไมส่ำมำรถเลอืกระบทุีน่ั่งได ้ยกเวน้กำรซือ้ทีน่ั่งเพิม่ 

 ซือ้ทีน่ ัง่เพิม่ สายการบนิ Nok Scoot (XW) เสน้ทำงโตเกยีว-นำรติะ สำมำรถUpgrade ทีน่ั่ง พรอ้มช ำระคำ่ทีน่ั่งไดด้ังนี ้
- ทีน่ ัง่ช ัน้ ScootBiz ราคาเทีย่วเดยีว 5,500 บาท /ทา่น (ราคาไป-กลบั 10,000 บาท) แจง้กอ่นเดนิทาง10วนั 
- ทีน่ ัง่แบบ Super หรอื Stretch Seat แจง้กอ่นเดนิทาง7วนั มคีา่ใชจ้า่ยและเงือ่นไข ดงันี ้

โซน แถวที ่ ประเภททีน่ ัง่ Seat Pitch ราคาตอ่ทา่นตอ่เทีย่ว 

โซนเงยีบ 21 *Stretch(Front Row) มำกกวำ่ 36 นิว้ 2,000 บำท 

โซนเงยีบ 22-25 Super มำกกวำ่ 35 นิว้ 1,500 บำท 

โซนหนำ้ 31 *Stretch(Front Row) มำกกวำ่ 36 นิว้ 1,700 บำท 

โซนหนำ้ 32-34 Super มำกกวำ่ 35 นิว้ 1,200 บำท 

โซนหลัง 61 *Stretch(Front Row) มำกกวำ่ 36 นิว้ 1,700 บำท 

*Stretch Seat 
-ไมอ่นุญำตใหเ้ด็ก ทำรก ผูส้งูอำยเุกนิ 65 ปีและผูพ้กิำร น่ัง 
-โซนเงยีบไมอ่นุญำตใหเ้ด็กน่ัง  
 

2. คำ่ทีพ่กัหอ้งละ 2 ทำ่นตำมโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรหรอืระดับเทยีบเทำ่ กรณีหอ้งพักคู/่พักสำมทำ่นเต็มอำจมปีรับเปลีย่น
พักหอ้ง Single 1ทำ่นตอ่หอ้งในโรงแรมระดับเดยีวกนัได ้

3. คำ่อำหำรคำ่เขำ้ชมและคำ่ยำนพำหนะทกุชนดิตำมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรทัวรข์ำ้งตน้ 
4. เจำ้หนำ้ทีบ่รษัิทฯคอยอ ำนวยควำมสะดวกทกุทำ่นตลอดกำรเดนิทำง 
5.  คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครือ่งทีส่ายการบนิ NokScoot ก ำหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั สมัภาระ
ถอืขึน้เครือ่งไมเ่กนิ7กก. และคำ่ประกนัวนิำศภยัเครือ่งบนิตำมเงือ่นไขของแตล่ะสำยกำรบนิทีม่กีำรเรยีกเก็บ  
(ค่ำทัวรไ์มร่วมกำรประกันควำมคุม้ครองกำรสญูเสยีหรอืเสยีหำยของกระเป๋ำเดนิทำง และทรัพยส์นิสว่นตัว กรณีเกดิควำมเสยี 
บรษัิทฯไมส่ำมำรถรับผดิชอบได)้ 

 ซือ้น ้ำหนักสมัภำระเพิม่สำยกำรบนิ Nok Scoot(XW) เสน้ทำงโตเกยีว มคีำ่ใชจ้ำ่ยดังนี ้ 



+5 กก. -- 400 บำท  
+10กก. -- 700 บำท 
+15กก. -- 1,000 บำท 
+20กก. -- 1,300 บำท 
+30กก. -- 2,350 บำท 
หมำยเหต:ุ สำยกำรบนิไมจ่ ำกดัจ ำนวนชิน้ในกำรโหลด แตก่ฎหมำยกำรบนิทั่วโลกให1้ใบ น ้ำหนักสงูสดุได ้32กก./ช ิน้ 
6. ค่ำประกันอบุัตเิหตุคุม้ครองในระหว่ำงกำรเดนิทำงคุม้ครองในวงเงนิท่ำนละ 1,000,000 บำทค่ำรักษำพยำบำลกรณีเกดิ
อบุตัเิหตวุงเงนิทำ่นละ 500,000 บำทตำมเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสุขภาพ ทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนัสุขภาพ
เพิม่ได ้

7. อตัราคา่บรกิารนี้ไมร่วม 
1. คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำงไทยและเอกสำรตำ่งดำ้วตำ่งๆ 
2. คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆทีน่อกเหนอืจำกรำยกำรระบอุำทเิชน่คำ่อำหำรเครือ่งดืม่คำ่ซกัรดี คำ่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 
3. คำ่ภำษีทกุรำยกำรคดิจำกยอดบรกิำร, คำ่ภำษีเดนิทำง (ถำ้มกีำรเรยีกเก็บ)  
4. คำ่ภำษีน ้ำมนัทีส่ำยกำรบนิเรยีกเก็บเพิม่ภำยหลังจำกทำงบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 
5. คำ่ Vat 7% และคำ่ภำษีหัก ณ ทีจ่ำ่ย 3% 
6. คำ่ทปิยกกระเป๋ำทกุโรงแรม  
7. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 4,000 เยนตอ่ทรปิ ส าหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจในบรกิาร 
รำยละเอยีดเกีย่วกบัมำตรกำรยกเวน้วซีำ่เขำ้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสำรทีจ่ะตอ้งใชใ้นกำรพจิำรณำกำรอนุญำตใหเ้ขำ้ประเทศ) 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
1.ตั๋วเครือ่งบนิขำออกจำกประเทศญีปุ่่ น (ทำงบรษัิทฯจัดกำรให)้ 
2.สิง่ทีย่นืยันว่ำท่ำนสำมำรถรับผดิชอบค่ำใชจ้่ำยทีอ่ำจเกดิขึน้ในระหว่ำงทีพ่ ำนักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ 
เป็นตน้) 
3.ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมำยเลขตดิตอ่ในระหวำ่งทีพ่ ำนักในประเทศญีปุ่่ น (ทำงบรษัิทจัดกำรให)้ 
4.ก ำหนดกำรเดนิทำงระหวำ่งทีพ่ ำนักในประเทศญีปุ่่ น (ทำงบรษัิทฯจัดกำรให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.หนังสอืเดนิทำงตอ้งมอีำยกุำรใชง้ำนเหลอือยู ่ไมต่ ่ำกวำ่ 6 เดอืน 
 2.กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท ำในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมำย และเขำ้ขำ่ยคณุสมบตักิำรพ ำนักระยะสัน้ 
 3.ในขัน้ตอนกำรขอเขำ้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลำกำรพ ำนักไมเ่กนิ 15 วัน 
 4.เป็นผูท้ี่ไม่มปีระวัตกิำรถูกส่งตัวกลับจำกประเทศญี่ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลำของกำรถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขำ้ประเทศ และไม ่
    เขำ้ขำ่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขำ้ประเทศ 
7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่
ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทำ่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ำรเก็บคำ่นำ้มนัและภำษีสนำมบนิทกุแหง่เพิม่ หำกสำยกำรบนิมกีำรปรับขึน้กอ่นวันเดนิทำง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้อนัเนือ่งจำกสำเหตตุำ่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกดิกรณีควำมลำ่ชำ้จำกสำยกำรบนิ, กำรยกเลกิบนิ, กำรประทว้ง, กำรนัดหยดุงำน, 
กำรกอ่กำรจลำจล, ภยัธรรมชำต,ิ กำรนำสิง่ของผดิกฎหมำย ซึง่อยูน่อกเหนอืควำมรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกดิสิง่ของสญูหำย อนัเนือ่งเกดิจำกควำมประมำทของท่ำน, เกดิจำกกำรโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุำกควำมประมำทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ทำ่นตกลงชำระเงนิมดัจำหรอืค่ำทัวรท์ัง้หมดกับทำงบรษัิทฯ แลว้ ทำงบรษัิทฯ จะถอืว่ำท่ำนไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตำ่งๆ ทัง้หมด  
7. รำยกำรนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บกำรยนืยันจำกบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจำกไดส้ ำรองโรงแรมทีพั่กในต่ำงประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อำจจะปรับเปลีย่นตำมทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. กำรจัดกำรเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในกำรจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขำ้พัก  โดยมหีอ้งพักส ำหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรี่
ได ้โดยอำจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ำมควำมประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับควำมพรอ้มใหบ้รกิำรของโรงแรม และไมส่ำมำรถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทำงตอ้งกำรควำมชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อำทเิชน่ ใชว้วิแชรก์รุณำแจง้บรษัิทฯ อย่ำงนอ้ย 7วันก่อนกำรเดนิทำง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ำมำรถจัดกำรไดล้ว่งหนำ้ได ้ 
10. มคัคเุทศก ์พนักงำนและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินกำรใหค้ ำสญัญำใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจำกมเีอกสำรลงนำมโดย
ผูม้อี ำนำจของผูจ้ัดก ำกบัเทำ่นัน้  
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ำมำรถคนืคำ่ใชจ้่ำยต่ำงๆ ไดเ้นื่องจำกเป็นกำรเหมำจ่ำยกับตัวแทนต่ำงๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทำง
ไมผ่่ำนกำรพจิำรณำในกำรตรวจคนเขำ้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่ำจะเป็นกองตรวจคนเขำ้เมอืงหรอืกรมแรงงำนของทุกประเทศใน
รำยกำรทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมำจำกกำรกระท ำทีส่อ่ไปในทำงผดิกฎหมำย กำรหลบหนี เขำ้ออกเมอืง เอกสำรเดนิทำงไมถู่กตอ้ง 
หรอื กำรถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งกำรพักแบบ 3ท่ำน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินกำร
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่ำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่  



13. สภำพกำรจลำจรในชว่งวันเดนิทำงตรงกับวันหยดุเทศกำลของญีปุ่่ น หรอื วันเสำรอ์ำทติย ์รถอำจจะตดิ อำจท ำใหเ้วลำใน
กำรทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถำนทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขยัรถในกำรบรหิำรเวลำ ซึง่อำจจะขอ
ควำมรว่มมอืจำกผูเ้ดนิทำงในบำงครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตำมโปรแกรม 
14. บรกิำรน ้ำดืม่ทำ่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที2่ของกำรเดนิทำงถงึวันที4่ของกำรเดนิทำงรวมจ ำนวน 3 ขวด 
15. กำรบรกิำรของรถบสัน ำเทีย่วญีปุ่่ น ตำมกฎหมำยของประเทศญีปุ่่ น สำมำรถใหบ้รกิำรวันละ10-12ชัว่โมง อำทเิชน่ เริม่งำน
เวลำ 8.00น.ถงึเวลำ 20.00 น.ในวันนัน้ มอิำจเพิม่เวลำได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิำรเวลำตำมควำมเหมำะสม 
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภำพกำรจรำจรในวันเดนิทำงนั้นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปลีย่นเวลำท่องเทีย่วตำมสถำนทีใ่น
โปรแกรมกำรเดนิทำง 
16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ ำไวส้ ำหรับควำมคุม้ครองผูเ้ดนิทำง เป็นกำรกำรประกันอบุัตเิหตุจำกกำรเดนิทำงท่องเทีย่ว 
ตำมพ.ร.บ กำรท่องเทีย่วเท่ำนัน้ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่ำนสำมำรถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทำงบรษัิทฯถือว่ำท่ำนไดเ้ขำ้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่ำนช ำระเงนิค่ำทัวร์ (ท่ำนสำมำรถซือ้ประกัน
สุขภำพ ในระหว่ำงกำรเดินทำงได ้จำกบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษำเงื่อนไขควำมคุม้ครองใหล้ะเอียด) 
17. มคัคเุทศก ์พนักงำนและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินกำรใหค้ ำสญัญำใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด  นอกจำกมเีอกสำรลงนำมโดย
ผูม้อี ำนำจของผูจ้ัดก ำกบัเทำ่นัน้  
18. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ำมำรถคนืคำ่ใชจ้่ำยต่ำงๆ ไดเ้นื่องจำกเป็นกำรเหมำจ่ำยกับตัวแทนต่ำงๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทำง
ไมผ่่ำนกำรพจิำรณำในกำรตรวจคนเขำ้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่ำจะเป็นกองตรวจคนเขำ้เมอืงหรอืกรมแรงงำนของทุกประเทศใน
รำยกำรทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมำจำกกำรกระท ำทีส่อ่ไปในทำงผดิกฎหมำย กำรหลบหนี เขำ้ออกเมอืง เอกสำรเดนิทำงไมถู่กตอ้ง 
หรอื กำรถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 
 

 


