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เดนิทางโดยสายการบนิ NOKSCOOT (XW) บนิตรงสูส่นามบนิคนัไซ (โอซากา้) 

เครือ่งล าใหญ ่ B777 ทีน่ ัง่แบบ3-4-3 พเิศษน า้หนกักระเป๋า  20  KG  

โปรสดุคุม้!!! ราคาเร ิม่เพยีง 22,888 บาท  
พกัโอซากา้ 3 คนื (โรงแรมท าเลด ีใกลส้ถานรีถไฟ/แหลง่ชอ้ปป้ิง)  

นารา วดัโทไดจ ิสวนกวาง เกยีวโต ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิศาลเจา้เฮอนั พธิชีงชาแบบญีปุ่่ น โกเบ ลานสก ี

Rokko Snow Park โอซากา้ ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิปราสาทโอซากา้ JTC ดวิตีฟ้ร ีรงิกุ พรเีม ีย่ม เอา้ทเ์ลท 
 

พเิศษ!!! บุฟเฟ่ต ์BBQ YAKINIKU + บุฟเฟ่ตช์าบูเกยีวโตไมอ่ ัน้!!! 
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วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี  

(ไมเ่สรมิเตยีง) 

พกัเดีย่วเพ ิม่ 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  
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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 – ศาลเจา้เฮอนั -  

ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิ– โอซากา้ - ชนิไซบาช ิ เทีย่ง (บฟุเฟ่ตช์าบเูกยีวโตไมอ่ ัน้) 

3 โอซากา้ – ปราสาทโอซากา้ – รา้น JTC ดวิตีฟ้ร ี- โกเบ - ลานสก ีRokko Snow Park - รงิก ุ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 ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออก ช ัน้3 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ 

NOKSCOOT เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารกอ่นขึน้เครือ่ง 

23.40 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิคันไซ ประเทศญี่ปุ่ น โดยสายการบนิ  NOKSCOOT เทีย่วบนิที ่XW112 (ค่าทัวรไ์ม่
รวมอาหารบนเครือ่ง สัง่ซือ้บนเครือ่งเทา่นัน้!) 

 
 



 

HJ0516 หนาวจงัเลย! โอซากา้” โอซากา้ นารา เกียวโต โกเบ 5วนั 3คืน 

วนัทีส่อง สนามบนิคนัไซ โอซากา้ - นารา - วดัโทไดจ ิ- สวนกวาง - เกยีวโต - พธิชีงชา – ศาลเจา้เฮอนั -  
 ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิ– โอซากา้ - ชนิไซบาช ิ อาหารเทีย่ง (บฟุเฟ่ตช์าบเูกยีวโตไมอ่ ัน้) 

 

07.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิคนัไซ โอซากา้ (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง) ผ่านพธิีการ/ตรวจคนเขา้เมืองและ
ศุลกากร ส าคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่ น
ไ ม่ อ นุ ญ าต ให ้น า  อ าห า ร สด 

จ าพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม ้
เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษ

จับและปรับ รับกระเป๋าเรียบรอ้ย
และท าภารกจิส่วนตัว จากนั้นน า
ท่านขึน้รถปรับอากาศเดินทางสู่

เมอืงนารา Nara เป็นเมืองที่อยู่
ทางทิศตะวันออกของเมืองโอ

ซากา้ระยะทางประมาณ 35 กโิลเมตร ชือ่Nara มาจากภาษาญีปุ่่ นค าว่า Narasu แปลว่าท าใหแ้บนราบ เนื่องจาก
พืน้ทีข่องเมือง Nara ตัง้อยู่บนทีร่าบเมืองนารา เคยเป็นเมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่ นมาก่อนในปีค.ศ.710-784(ก่อน
เมืองหลวงจะถูกเปลีย่นเป็นเกียวโตในภายหลัง) มีกวางเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงนารา เนื่องจากชาวนารามี

ความเชือ่ว่ากวางเป็นสตัวร์ับใชเ้ทพเจา้ ปัจจุบันเมืองนารามีกวางเดนิอยู่อย่างอสิระทัง้เมือง ไม่ว่าจะเป็นศาลเจา้ 
วัด หรือตามทอ้งถนนก็ตาม น าท่านไปชม วดัโทไดจ ิTodaiji ความหมายตามตัวอักษรคอื วัดใหญ่แห่งทศิ

ตะวันออก ตัง้อยู่ทีเ่มืองนารา ภูมภิาคคันไซถือเป็นโบราณสถานที่มีความเก่าแก่และส าคัญที่สดุแห่งหนึ่งของ
ประเทศญีปุ่่ นและยังถอืว่าเป็นวัดทีม่นัีกทอ่งเทีย่วมาเยือนมากทีส่ดุในนารา สรา้งขึน้
เมื่อปี ค.ศ. 752 ในชว่งที่พระพุทธศาสนาเจรญิรุ่งเรืองจนถงึขดีสดุ ส ิง่ก่อสรา้งที่

ส าคญัของวัดนี้ คอื วหิารไมห้ลงัใหญ่ ไดบุทส ึซึง่เป็นทีป่ระดษิฐานองคห์ลวงพ่อโต 
(ไดบุทส)ึ ว่ากันว่าเป็นอาคารไมท้ีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก โดยมีความสงู 157 ฟุต ความ
ยาว 187 ฟตุ แมว้่าวหิารไมท้ีเ่ห็นในปัจจุบันนี้มขีนาดเพยีงแค ่2 ใน 3 ของวหิารหลัง

เดมิที่เคยถูกไฟไหมไ้ปจากภัยสงคราม แต่ก็ยังคงมีความยิง่ใหญ่จนไดร้ับการขึน้
ทะเบยีนเป็นมรดกโลก ดา้นหนา้บรเิวณวัดจะเป็นสวนกวาง ซ ึง่จะมีกวางออกมาเดนิ

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

พเิศษพธิชีงชาแบบญี่ปุ่ น ใหท้่าน
ไดเ้รียนชงชาแบบธรรมเนียมญี่ปุ่ น 

และท่านสามารถเลือกซื้อชาและ
สนิคา้ของฝากราคาถูกไดจ้ากทีน่ี่เชน่  
โฟมลา้งหนา้ถ่านหนิภูเขาไฟ โฟมชา

เขียว โฟมขา้วญี่ปุ่ น หรือผลติภัณฑ์
จากน ้ามันมา้ และยาและวติามนิของ
ญี่ปุ่ นทีบ่ ารุงสขุภาพ น าท่านเดนิทาง

ชม ศาลเจา้เฮอนั Heian Shrine เป็นศาลเจา้ที่มีความงดงามและ
สถาปัตยกรรมทีโ่ดดเด่นจากศาลเจา้อื่นๆของญี่ปุ่ น ถงึแมศ้าลเจา้เฮอัน

จะไม่ไดม้ปีระวัตคิวามเป็นมายาวนานหลายรอ้ยปีเหมอืนศาลเจา้อืน่ๆของ
เกยีวโต เพราะศาลเจา้นี้ถกูสรา้งขึน้เนื่องในโอกาสครบรอบปี 1100 ของ
เมืองเกียวโตเมื่อรอ้ยกว่าปีก่อนเท่านั้น โดยสรา้งขึน้เพื่อใหร้ะลกึถงึ

จักรพรรดคิามมุ (Emperor Kammu) และจักรพรรดิโ์คเมอ ิ(Emperor 
Komei) ซึง่เป็นจักรพรรดอิงคแ์รกและองคส์ดุทา้ยของเกยีวโต อาคาร

หลกัของศาลเจา้นี้ มตีน้แบบมาจากอาคารเดมิทีอ่ยู่ในพระราชวังสมัยยุค
เฮอันซึง่มขีนาดเล็กกว่าของจรงิ สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู ่ศาล

เจา้ฟูชมิ ิอนิาร ิชม เสาโทรอิ  ิซุม้ประตูสแีดงที่เป็นสญัลักษณ์ของศาลเจา้ที่มี
มากกว่ารอ้ยตน้ทอดตวัยาวตามเสน้ทางของไหลเ่ขาลดหลั่นกันบนเสน้ทางยาวถงึ 

4 กโิลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตรเ์รือ่ง MEMORIES OF GEISHAที ่ ซายู
ร ิ นางเอกของเรื่องวิ่งลอดซุม้ประตูเพื่อไปขอพรเทพเจา้ใหต้นเองสมความ

ปรารถนา น าท่านเดนิทางสู่ โอซากา้ ไปแหล่งชอ้ปป้ิงย่านชนิไชบาช ิมีทัง้
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รา้นคา้เก่าแก่ และทันสมัยปะปนกัน มีสนิคา้มากมายทัง้ถูกและแพง ทัง้สนิคา้แฟชัน่ล่าสดุ ขนมเคก้แสนอร่อย 
จนถงึกลอ้งดจิติอล คอมพวิเตอร ์และเกมสร์ุ่นใหม่ลา่สดุและตืน่ตากบัลลีาชวีติของคนหนุ่มสาวชาวโอซากา้ทีดู่จะ
สนุกสนานและมสีสีนัมากกว่าทางฝ่ังโตเกยีว รวมทัง้รา้นอาหารหลากหลาย เดนิไปเก็บภาพเป็นทีร่ะลกึกับ จุดเด่น
ของแตล่ะรา้นคา้ เชน่ ปูยักษ์ หนา้ภตัตาคารขาปูยักษ์ และสญัลักษณ์เด่นของย่านนี้คอื ตกึรูปเครื่องหมายการคา้
ของกลูโิกะ ผลติภัณฑข์นมชือ่ดังจากญี่ปุ่ นน่ันเองหรือจะเป็นรา้นดสินียช์อ้ปผลติภัณฑใ์หม่ๆจากดสินีย ์และย่าน
เกา่แกอ่ย่างถนนโดทงบรุ ิซ ึง่ทา่นสามารถลิม้ลองขนม หรอือาหารขึน้ชือ่ของนครโอซากา้ทัง้ทาโกะยาก ิโอโคโน

มยิาก ิเป็นตน้ ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกนัตลอดทัง้วัน นอกจากนี้ในย่านนี้ยังมีหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ๆ และมีชือ่เสยีง
อย่างหา้งไดมารู หา้งโซโก ้หรอืจะเป็นทากาชมิาย่า มีสนิคา้มากมายใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้เลอืกหาอีกดว้ย อสิระช้

อปป้ิงตามอธัยาศยั อาหารค า่อสิระตามอธัยาศยั 

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

กรณีพักโรงแรมFP Hotel สามารถเดนิไปชนิเซไก สปา เวลิดแ์ละ รา้นดองกโิฮเตไ้ด ้
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

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 าท่านเดนิทางสู ่ปราสาทโอซากา้ เป็นสญัลักษณ์อันโดดเด่นของเมือง
โอซากา้ สรา้งขึน้เป็นครัง้แรกบนบรเิวณทีเ่คยเป็นวัด Osaka Hongan-jiเมื่อ
ปี ค.ศ.1583 โดยToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-1598) นักรบระดับได

เมียวผูพ้ยายามรวบรวมประเทศเป็นครั ้งแรกหอคอยประสาทหรือส่วนที่
เรยีกว่า Tenshukakuแลว้เสร็จลงสองปีต่อมา  แต่หลังจากสงคราม Osaka 

Natsu No-jinในปีค.ศ.1615 ตระกูล Toyotomi ถูกฆ่าลา้งโคตร 
Tenshukakuก็ถูกท าลายลงย่อยยับ ต่อมาไดร้ับการบูรณะใหม่ในสมัย
Tokugawa แต่น่าเสยีดายทีใ่นปี ค.ศ.1665 ไดถู้กฟ้าฝ่าเสยีหายทัง้หมด 

กอ่นจะท าการบูรณะขึน้มาใหม่อกีครัง้และถูกประกาศใหเ้ป็นสมบัตขิองชาติ

อกีดว้ย ปราสาทโอซากา้ปัจจุบันสงู 55 เมตร มี 5 สว่น 8 ชัน้เครื่องประดับ

หลังคาและภาพเสอืบนก าแพงตัวปราสาทละหลายๆส่วนลงทองสอีร่าม
สวยงามบนหอคอยชัน้ 8 ของ Tenshukakuท่านสามารถมองเห็นทวิทัศน์
โดยรวมของเมอืงโอซากา้ไดอ้ย่างชดัเจนในแตล่ะปีจะมนัีกทอ่งเทีย่วจากทัง้

ในและนอกประเทศมาเยอืนปีละราว 1-3 ลา้นคน(ชมและถ่ายรูปบรเิวณดา้น
นอก) จากนัน้น าท่านไปชอ้ปป้ิงที่ รา้น JTC Duty free อสิระเลอืกซื้อ

สนิคา้ราคาถกู และผลติภณัฑต์า่งๆของญีปุ่่ นตามอัธยาศยั  
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที3่)เมน ูBBQ Buffet Yakiniku 
บา่ย         น าทา่นเดนิทางสูโ่กเบ เดนิทางสู ่ลานสก ีRokko san Snow Park  เป็นลานสกเีปิดถงึส ิน้เดอืนมีนาแต่ทัง้นี้จะข ึน้อยู่

กับสภาพอากาศ ปริมาณความหนาแน่นทับถม
ของหิมะดว้ย และมีโซนของเด็ก“สโนว์แลนด์” 

ส าหรับเด็กเล็กทีย่ังไม่ถงึวัยเล่นสกดีว้ย อสิระให ้
ทา่นสมัผัสหมิะและเลน่กจิกรรมสโนวส์เลด สโนว์
บอรด์ อย่างสนุกสนานตามอัธยาศัย (ค่าทัวร์ไม่
รวมค่าอุปกรณ์สก ีและกจิกรรมต่างๆ) สมควรแก่
เวลาน าท่านเดนิทางสู ่รงิกุ พรเีมีย่ม เอา้ทเ์ลท 
อกีหนึง่แหลง่ชอ้ปป้ิงชือ่ดังของโอซากา้ ตัง้อยู่ที่

เมืองรงิกุตรงขา้มกับท่าอากาศยานนานาชาตคิัน
ไซ โดยออกแบบใหม้ีลักษณะเหมือนกับเมืองท่า

ของสหรัฐอเมรกิา และมีบรรยากาศแบบรีสอร์ท 
ซึง่ภายในแมจ้ะไม่ใหญ่โตมากนักแตก่็เพยีบพรอ้ม
ไปดว้ยสิง่อ านวยความสะดวกมากมาย และรา้นคา้

แ บ ร นด์ เ น มหล ากหลายที่ มี ชื่ อ เ สีย ง จ า ก
ต่างประเทศ อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย 

(อสิระอาหารเย็นตามอัธยาศยั) สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กัแรม 
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ทีพ่กั: FP HOTELS GRAND SOUTH-NAMBA / Noku Osaka /ยา่นคนัไซ หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

กรณีพักโรงแรมFP Hotel สามารถเดนิไปชนิเซไก สปา เวลิดแ์ละ รา้นดองกโิฮเตไ้ด ้
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

วนัทีส่ ี ่      อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั หรอืซือ้บตัรเขา้ USJ (บตัรราคา2,800 บาท)  

                 อาหารเชา้ 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที ่4) 
 อสิระใหท้า่นทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนัดว้ยตวัทา่นเอง (ไกดแ์นะน าเสน้ทางให)้ 

 >> หรอืทา่นสามารถเลอืกซือ้บตัรซือ้บตัรเขา้ยูนเิวอรแ์ซล สตดูโิอ เจแปน 
 **กรณีส ัง่ซือ้กบับรษิทั ราคาบตัรทา่นละ 3,000 บาท กรุณาส ัง่ซือ้พรอ้มจองทวัรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วนั

เทา่น ัน้ (ทางบรษัิทจ าหน่ายเฉพาะบัตรสวนสนุก ไม่มบีัตร Express Pass และไม่รวมคา่รถไฟในการเดนิทาง)  
 **ทางบรษัิทขออนุญาตปรับราคาบัตรขึน้ถา้เงนิเยนมกีารปรับขึน้เรท100เยน=35บาท** 
 - ยูนเิวอรแ์ซลสตดูโิอ Universal Studio Japan 

ร่วมสนุกทา้ทายกับเครื่องเล่นหลากหลายชนิด

ตื่นเตน้ระทกึใจจากหนังดังที่ท่านชื่นชอบ กับ
โลกภาพยนตร์ของฮอล์ลวิูด้ เช่น Hollywood 

Dream The Ride Backdrop ,ล่องเรือผจญภัย
กบัไดโนเสารจ์ากเรือ่ง Jurassic Park น่ังเรอืเพื่อ
พบกับคว ามน่ าสะพรึงกลัว เหมือนอยู่  ใน

เหตุการณ์จรงิกับ Jaw ใชทุ้นสรา้งมหาศาลกว่า 
1,500 ลา้นเยน (เฉพาะจอว)์และสนุกสนานไป

กับเครื่องเล่นภาคใหม่ของ Spider-Man ทีร่อ
ใหท้า่นพสิจูน์ความมันส ์พรอ้มทัง้พบกับโซนตัว
การต์นูส าหรับเด็กโซน “วันเดอรแ์ลนด”์ เป็นโซนสวนสนุกสไตลค์รอบครัวใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับตัวการต์ูนสดุ

น่ารักชือ่ดงัของญีปุ่่ น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street หรอืเป็นโซนใหม่  HARRY POTTER ใหท้า่นไดด้ืม่
ด า่กบับรรยากาศทีจ่ าลองมาจากในเรือ่งแฮรีพ่อรต์เตอร ์และพบกับโซนใหม่ล่าสดุทีเ่ปิดในวันที2่1เมษายน 2560 

โซน Minions Park ภายในสวนสนุกUniversal หา้มน าอาหารและเครือ่งดืม่เขา้มาภายในสวนสนุกและสามารถซือ้
อาหารไดจ้าก  ภายในสวนสนุก บรเิวณดา้นนอกตรงทางเขา้สวนสนุกคอื Universal City walk Osaka เป็นพื้นที่
จ าหน่ายสนิคา้ทีม่ีรา้นอาหารมากมาย นอกจากนี้ยังมีจัด Event ต่างๆในแต่ละชว่งเดอืนดว้ย ซึง่จะมีเครื่องเล่น

พเิศษกับของทีร่ะลกึมาเพิม่เตมิใหส้นุกสนาน เชน่ Final Fantasy, Detective Conan, Monster Hunter, Pretty 
Guardian Sailor Moon เป็นตน้ 
 

 
 

 
 
 

 
 

>> เลอืกอสิระเทีย่วเอง ชอ้ปป้ิงอสิระตามอธัยาศยัเต็มวนั (ไม่รวมคา่รถไฟและไม่มีรถบัสบรกิาร) ดว้ยการน่ัง
รถไฟ ท่านจะไดส้ัมผัสประสบการณ์การเดนิทางไปย่านต่างๆทีเ่ป็นไฮไลทข์องโอซากา้ย่านดังที่เลือกสรรเป็น
สวรรคข์องคนชอบ กนิ เทีย่ว ชอ้ป ไดแ้ก ่ 

 > ย่านชนิไซบาช ิ(Shinsaibashi) เป็นย่านชอ้ปป้ิงทีม่ีชือ่เสยีง
ที่สุดในโอซากา้ เป็นถนนคนเดนิชนิไซบาชยิาวประมาณ580 เมตร 
ตลอดเสน้ทางจะมีรา้นคา้อยู่ประมาณ 180 รา้น ทางฝ่ังทศิใต ้ของถนน
คนเดนิของชนิไซบาชจิะมป้ีายทางเขา้แถวป้ายกลูโิกะ 
 > โดทงบรุ ิ(Dotonburi) หนึง่ในสถานบันเทงิยามค า่คนืทีโ่ด่งดัง

ของโอซากา้ แหล่งรวมรา้นอาหารมากมายทีเ่ปิดใหบ้รกิาร 24 ชัว่โมง 
ถนนแห่งนี้จะเลียบรมิคลองโดทงโบริ และยังมีทัง้ร า้นคา้ และแหล่ง
บันเทงิอีกมากมาย รวมไปถงึป้ายนักวิง่กูลโิกะ (Glico Running Man 
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sign) และปูคานโิดราค ุ(Kani Doraku crab sign) ทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงโอซากา้ดว้ย 
 > สวนนมับะ Namba Parks ออกแบบการสรา้งใหค้ลา้ยกบัหุบเขา สามารถน่ังพักผ่อนในสวนแบบธรรมชาติ
ท่ามกลางภูมทิัศน์เมืองใหญ่ มีหา้งสรรพสนิคา้กว่า 120 รา้น รวมทัง้โรงภาพยนตร์และสวนดาดฟ้า บนชัน้ 6 มี

รา้นอาหารจ านวนมากเปิดใหบ้รกิาร ไม่ว่าจะเป็น อาหารเกาหล ีอาหารอิ
ตาเลียน อาหารเวียดนาม และอื่นๆ รา้นคา้เปิดเวลา 11:00-21:00 
รา้นอาหารเปิดเวลา 11:00-23:00 

 > ย่านเด็นเด็น Den Den Town ตัง้อยู่ในพื้นที ่Nipponbashi 
เป็นย่านขายสนิคา้อเิล็กทรอนกิส ์คลา้ยกบัย่าน Akihabara ของโตเกยีว 

นอกจากนี้ยังมกีารต์นูมังงะ อนเิมะ และคอสเพลยค์าเฟ่ตต์า่งๆรวมอยู่ทีน่ี่
ดว้ย รา้นคา้เปิดเป็น 2 ชว่ง คอื 10:00-11:00 และ 19:00-20:00 
 > สมัผสัประสบการณ์ ลอ่งเรอืทมโบร ิรเิวอรค์รูซส ์(Tombori 

River Cruise) ล่องเรือชมวิวของเมืองที่เป็นสัญลักษณ์ของเขต 
Naniwa"Dotombori" จากแม่น ้าสมัผัสบรรยากาศทีส่วยงาม 

> ย่านชนิเซไก(Shinsekai) เป็นเสมือน
แลนด์มาร์กส าคัญอีกแห่งหนึ่งของเมืองโอซากา้ 
ชนิเซไกแปลตรงตัวว่า “โลกใหม่” ที่หมายถงึโลก

ใบใหม่แห่งโอซากา้ มทีัง้แหลง่ชอ้ปป้ิง มีหอคอยซึ

เทนคาค(ุTsutenkaku)ทีเ่ป็นเหมอืนสญัลกัษณ์ของ

ย่านชนิเซไกนี้ตัง้อยู่ตรงกลางดว้ย จะคกึคักแบบ
สดุๆก็ชว่งกลางคนืนี่ เต็มไปดว้ยรา้นคา้และ ผูค้นมา
กนิดืม่กนัตามรา้นตามๆอย่างเนืองแน่น บรเิวณนี้ยัง

มถีนนแคบๆทีเ่รยีกกนัว่า จันจัน โยโกะโช (Jan Jan Yokocho) ทีเ่ป็นแหล่งรวมรา้นกนิดืม่ส าหรับคนญี่ปุ่ น เปิดไฟ
รา้นเรยีกแขกคกึคกั มอีาหารและขนม และกบัแกลม้ใหล้องชมิกนัมากมายและยังมรีา้นขายของทีร่ะลกีใหเ้ลอืกชอ้ป
ป้ิงอกีหลายรา้นและทีน่ี่จะพบเห็นหุ่นคลา้ยลงิน่ังยิม้ ตามมุมต่างๆก็คอืบลิลเิคน (Billiken) หรือเทพแห่งโชคลาภ

เป็นอกีหนึง่สญัลกัษณ์ของย่านนี้ดว้ย 
>สปา เวลิด ์(Spa World) ศนูยร์วมบอ่น า้แรใ่หญท่ีส่ดุในโอซากา้ เป็นศูนยร์วมวารีบ าบัดทีใ่หญ่ทีส่ดุใน

โอซากา้ ตัง้อยู่ในย่าน Shinseikai ใกลห้อคอยทสเึทงคาคุ ภายในมีบ่อน ้าแร่ธรรมชาตใินทีร่่มแยกเป็นโซนยุโรป 
โซนเอเชยี รวมทัง้ส ิน้ 16 บ่อ มหีอ้งซาวน่า หอ้งสปาหนิรอ้น นวดตัวผ่อนคลาย สวนน ้าซ ึง่เปิดใหบ้รกิารตลอด 24
ชัว่โมง 

*วนันีไ้มม่บีรกิารรถบสัและไมม่บีรกิารอาหารกลางวนัและอาหารค า่* 

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

กรณีพักโรงแรมFP Hotel สามารถเดนิไปชนิเซไก สปา เวลิดแ์ละ รา้นดองกโิฮเตไ้ด ้
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

วนัทีห่า้     ทา่อากาศยานคนัไซ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง                                                  

                 อาหารเชา้ (Set Box) 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่5) บรกิารอาหารเชา้แบบกลอ่ง (Set Box) 

เพือ่ความสะดวกในเร ือ่งเวลาและการเดนิทางมาสนามบนิ 
05.00น.    น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ เพือ่เตรยีมตวัเดนิทางกลบั 

08.30น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ NOK SCOOT เทีย่วบนิที ่XW111 (คา่ทวัรไ์ม่รวมอาหารบนเครื่อง 
สัง่ซือ้บนเครือ่งเทา่นัน้!) 

12.45น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ  

* * * * * * * * * * * * * * * 
หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 
การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่น

โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสัน า
เทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละ

คนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่น
โปรแกรมการเดนิทาง อตัราคา่บรกิารขา้งตน้ค านวณ จากอตัราแลกเปลีย่น 100 เยน เทา่กบั 30 บาท กรณีอตัรา
แลกเปลีย่นปรบัสงูขึน้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ 
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ประกาศส าคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเท่าน ัน้ คา่ทวัรท์ ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจา่ย
ช าระขาด และผูจ้ดัไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเช่นกนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัน้หาก
ทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตุใด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง

จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัง้คา่ต ัว๋
เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น  
 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไม่ถงึ  

- ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
- หรอืสง่จอยนท์วัรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  

3.การช าระคา่บรกิารช าระเงนิคา่จองทวัรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทาง 30 วัน  
**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลบั*)  
กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุและด่านตรวจปฏเิสธการออกและ

เขา้เมอืงทา่น*** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบนิโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก
กรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้

ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัด
จาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 5.อตัราคา่บรกิารนี ้ รวม 

1.  คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบัชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรร Random ของสายการบนิไม่สามารถเลอืกระบุทีน่ั่งได ้ยกเวน้การซือ้ทีน่ั่งเพิม่ 
 ซือ้ทีน่ ัง่เพ ิม่ สายการบนิ Nok Scoot (XW) เสน้ทางโตเกยีว-นารติะ สามารถUpgrade ทีน่ั่ง พรอ้มช าระคา่ทีน่ั่งไดด้งันี ้

- ทีน่ ัง่ช ัน้ ScootBiz ราคาเทีย่วเดยีว 5,500 บาท /ทา่น (ราคาไป-กลบั 10,000 บาท) แจง้กอ่นเดนิทาง10วนั 
- ทีน่ ัง่แบบ Super หรอื Stretch Seat แจง้กอ่นเดนิทาง7วนั มคีา่ใชจ้า่ยและเง ือ่นไข 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 

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

*Stretch Seat 

-ไม่อนุญาตใหเ้ด็ก ทารก ผูส้งูอายุเกนิ 65 ปีและผูพ้กิาร น่ัง 
-โซนเงยีบไม่อนุญาตใหเ้ด็กน่ัง  
 
2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเทา่ กรณีหอ้งพักคู/่พักสามทา่นเต็มอาจมปีรบัเปลีย่น

พักหอ้ง Single 1ทา่นตอ่หอ้งในโรงแรมระดบัเดยีวกนัได ้
3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5.  คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครือ่งทีส่ายการบนิ NokScoot ก าหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั สมัภาระ

ถอืขึน้เครือ่งไมเ่กนิ7กก. และคา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  
(คา่ทวัรไ์ม่รวมการประกนัความคุม้ครองการสญูเสยีหรือเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง และทรัพยส์นิสว่นตัว กรณีเกดิความเสยี 

บรษัิทฯไม่สามารถรับผดิชอบได)้ 
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 ซือ้น ้าหนักสมัภาระเพิม่สายการบนิ Nok Scoot (XW) (แจง้อย่างชา้กอ่นเดนิทาง 10 วัน) มคีา่ใชจ้่ายดงันี้  

+5 กก. -- 400 บาท  

+10กก. -- 700 บาท 
+15กก. -- 1,000 บาท 
+20กก. -- 1,300 บาท 

+30กก. -- 2,350 บาท 
หมายเหต:ุ สายการบนิไม่จ ากดัจ านวนชิน้ในการโหลด แตก่ฎหมายการบนิทัว่โลกให1้ใบ น ้าหนักสงูสดุได ้32กก./ช ิน้ 
6. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิ

อุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสุขภาพ ทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนัสุขภาพ
เพิม่ได ้
7. อตัราคา่บรกิารนี้ไมร่วม 
1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆทีน่อกเหนือจากรายการระบุอาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศพัทเ์ป็นตน้ 

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

5. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม  
6. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 4,000 เยนตอ่ทรปิหรอืช าระเงนิไทย 1,300 บาท ส าหรบักรุ๊ปทีม่หีวัหนา้ทวัร ์

หรอืการใหท้ปิเพ ิม่ข ึน้อยูก่บัความประทบัใจในบรกิารของลกูคา้ 
รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 

(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั 

ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
1.ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2.สิง่ทีย่นืยันว่าทา่นสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิข ึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ 
เป็นตน้) 

3.ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

 1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ต า่กว่า 6 เดอืน 
 2.กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นส ิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพ านักระยะสัน้ 
 3.ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 

 4.เป็นผูท้ีไ่ม่มีประวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่ 
    เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่
ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขขอ้ตกลง

ตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯอีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี่ / ปลอดบุหรี่
ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ

รับประกนัได ้  
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9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชรก์รุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 10วันก่อนการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย

ผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรือหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่คา่ใชจ้่ายเพิม่  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรือ วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาใน

การทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอ
ความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันเร ิม่ในวันที2่ของการเดนิทางถงึวันที4่ของการเดนิทางรวมจ านวน 2 ขวด 
15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12ชัว่โมง อาทเิชน่ เร ิม่งาน
เวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 

ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่น
โปรแกรมการเดนิทาง 

16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอุบัตเิหตุจากการเดนิทางท่องเทีย่ว 
ตามพ.ร.บ การท่องเที่ยวเท่านัน้ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถือว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื่อท่านช าระเงนิค่าทัวร์ (ท่านสามารถซือ้ประกัน

สุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได ้จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอียด) 
17. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  

18. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 


