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JXW22 OH Osaka Takayama Shirakawago Kyoto 6D4N  

 

Oh!...โอ้ววว โอซาก้า ทาคายามา่ ชิราคาวา
โกะ เกียวโต 6วัน 4คืน 

ชมความอลังการของเทศกาล งานประดับไฟฤดูหนาว 
“Nabana no sato Winter Illumination“ 

พักนาโกย่า/ไอจิ 1 คืน โอกากิ 1คืน โอซาก้า 2คืน 

นาโกย่า เมืองธรรมชาติ เมอืงเซกิ เมืองทีม่ีชือ่เสียงเรื่องการตดีาบญีปุ่่น เที่ยวชิ
ราคาวาโกะ  เมืองแห่งหมู่บ้านมรดกโลกทางวัฒนธรรมทีส่วยงามระดบัโลก เที่ยว

ทาคายาม่า เมืองประวตัิศาสตรท์ี่โอบล้อมดว้ยธรรมชาติและขุนเขา เกียวโต 
เมืองแห่งศลิปะและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นอย่างแท้จริงและเป็นอดีตเมืองหลวงที่
ยาวนานที่สดุของญี่ปุ่น โอซาก้า เมอืงที่เตม็ไปด้วยสีสัน หลากหลายสถานที่

ท่องเที่ยวทัง้ศาลเจ้า สวนสนุกย่ิงใหญ่ระดับโลก 
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พิเศษ!!! ทานเมนูบุฟเฟ่ตช์าบูเกียวโต และ BBQ Yakiniku 
ไม่อั้น!! อิสระฟรีเดย์ 1 วัน หรือเลือกเที่ยว Universal 

Studio Japan 

เดินทางโดยสายการบิน NOK SCOOT (XW) บินตรงสู่คัน
ไซ (โอซาก้า) เครื่องลําใหญ่  B777 ที่นั่งแบบ3-4-3 พิเศษ

น้ําหนักกระเป๋า 20 KG บริการอาหารบนเครื่องขาไป 

  

วันท่ี รายละเอียดทอ่งเทีย่ว 

1  กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมอืง  

2  ท่าอากาศยานคันไซ โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค - งานไฟ 
Nabana no sato Winter Illumination 

3  เมืองเซกิ - ร้านซันช ูHamonoyasan - หมู่บา้นชิราคาวาโกะ – ทาคายามา่ - ทาคา
ยาม่า จินยะ – ลิตเติ้ลเกียวโต ซันมาชซิจู ิ - โอกากิ - ห้างAeon Ogaki 

4  โอกากิ – เกียวโต – วัดคินคะคูจิ - ศาลเจา้ฟูชิมอิินาริ – โอซาก้า - EXPO CITY 

5  อิสระท่องเทีย่วตามอธัยาศัยเตม็วัน หรือเลือกซือ้บัตรเข้ายูนิเวอร์แซลสตดูิโอ (ราคา 
2,800) 

6  ท่าอากาศยานคันไซ - ท่าอากาศยานดอนเมือง 

อัตราค่าบริการ 

กําหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ ่ เด็ก(เสริมเตยีง) เด็ก(ไม่เสริมเตยีง) ทารก พักเดี่ยว 

29 Oct - 03 Nov 2018  25,888  25,888 25,888 7,000 9,500 

07 - 12 Nov 2018  26,900  26,900 26,900 7,000 9,500 

14 - 19 Nov 2018  26,900  26,900 26,900 7,000 9,500 

21 - 26 Nov 2018  26,900  26,900 26,900 7,000 9,500 
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28 Nov - 03 Dec 2018  27,900  27,900 27,900 7,000 9,500 

12 - 17 Dec 2018  29,900  29,900 29,900 7,000 9,500 

19 - 24 Dec 2018  29,900  29,900 29,900 7,000 9,500 

26 - 31 Dec 2018  32,900  32,900 32,900 7,000 9,500 

31 Dec 2018 - 05 Jan 

2019  
35,900  35,900 35,900 7,000 9,500 

02 - 07 Jan 2019  27,900  27,900 27,900 7,000 9,500 

09 - 14 Jan 2019  27,900  27,900 27,900 7,000 9,500 

16 - 21 Jan 2019  27,900  27,900 27,900 7,000 9,500 

23 - 28 Jan 2019  27,900  27,900 27,900 7,000 9,500 

30 Jan - 04 Feb 2019  27,900  27,900 27,900 7,000 9,500 

06 - 11 Feb 2019  27,900  27,900 27,900 7,000 9,500 

13 - 18 Feb 2019  27,900  27,900 27,900 7,000 9,500 

20 - 25 Feb 2019  27,900  27,900 27,900 7,000 9,500 

27 Feb - 04 Mar 2019  28,900  28,900 28,900 7,000 9,500 

06 - 11 Mar 2019  29,900  29,900 29,900 7,000 9,500 

13 - 18 Mar 2019  29,900  29,900 29,900 7,000 9,500 

20 - 25 Mar 2019  31,900  31,900 31,900 7,000 9,500 

รายละเอยีดทัวร ์
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วันท่ี 1 กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมอืง  

20.30  พร้อมกันท่ีท่าอากาศยานดอนเมอืง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั้น 
3 เคาน์เตอร์ 4 สายการบิน NOKScoot เจ้าหน้าทีใ่หก้ารตอ้นรบั และอํานวยความ
สะดวกดา้นเอกสารกอ่นขึ้นเครือ่ง 

23.40  นําท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ ประเทศญีปุ่่น โดยสายการบิน NOKSCOOT 
เที่ยวบินท่ี XW112 (บนเคร่ืองมีอาหารบริการ) 

วัน

ท่ี 2 
ท่าอากาศยานคันไซ โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค - งานไฟ 
Nabana no sato Winter Illumination 

07.

10  

เดินทางถงึ สนามบินคันไซ โอซาก้า (เวลาเร็วกว่าเมอืงไทย 2 ช่ัวโมง) ผ่านพิธีการ/ตรวจคนเข้า
เมืองและศลุกากร สําคญั!!! ประเทศญีปุ่่นไม่อนุญาตให้นํา อาหารสด จําพวก เน้ือสัตว์ พืช 
ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจบัและปรับ รับกระเป๋าเรยีบรอ้ยและทําภารกิจ
ส่วนตัว จากน้ันนําท่านขึ้นรถปรบัอากาศนําทา่นเดินทางสู่ ตัวเมอืงโอซาก้า นําทา่นเดินทางสู่ 
ปราสาทโอซาก้า เป็นสัญลักษณ์อันโดดเดน่ของเมืองโอซาก้า สร้างขึ้นเป็นครัง้แรกบนบริเวณที่
เคยเป็นวัด Osaka Hongan-jiเมื่อปี ค.ศ.1583 โดยToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-1598) 
นักรบระดบัไดเมยีวผู้พยายามรวบรวมประเทศเป็นครัง้แรกหอคอยปราสาทหรอืส่วนที่เรยีกว่า 
Tenshukakuแล้วเสร็จลงสองปตีอ่มา แต่หลงัจากสงคราม Osaka Natsu No-jinในปีค.ศ.1615 
ตระกลู Toyotomi ถูกฆา่ล้างโคตร Tenshukakก็ถกูทําลายลงยอ่ยยับตอ่มาได้รบัการบูรณะใหม่ใน
สมัย Tokugawa แต่น่าเสียดายที่ในปี ค.ศ.1665 ได้ถกูฟ้าผ่าเสียหายทั้งหมด กอ่นจะทําการ
บูรณะขึ้นมาใหมอ่กีครั้งและถกูประกาศให้เปน็สมบตัขิองชาตอิีกด้วย (ชมและถา่ยรูปบริเวณด้าน
นอก) 

เที่ย

ง  

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อท่ี1) BBQ Yakiniku บุฟเฟ่ต ์ 

บ่าย  น่านเดินทางไป นาโกย่า จังหวดัไอจ ิจากน้ันท่านไปช้อปปิง้ สินคา้แบรนเนมดร์าคาพิเศษ ที ่
Mitsui Outlet Park ในเขตจังหวัดมิเอะ เป็นเอาท์เล็ตมอลลข์นาดใหญท่ี่สุดในญ่ีปุ่นใกล้กบั
เมืองนาโกย่า ขนาดพื้นทีก่ว้างถึง 45,700 ตารางเมตร  มีสินค้าแบรนด์เนมมากมาย รวมถงึ
ร้านอาหาร เครือ่งดืม่ ร้านกาแฟ (อาหารเย็นอิสระตามอธัยาศยั) ถึงเวลานัดหมายนําท่าน
เดินทางไปชมความอลังการของเทศกาลงานประดบัไฟฤดูหนาว“Nabana no sato Winter 
Illumination“ (จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม 2561 – 6 พฤษภาคม 2562) เป็นหน่ึงใน
เทศกาลแสงสีทีใ่หญท่ี่สุดในญ่ีปุ่น มไีฟประดบัมากกว่า 8.5 ล้านดวงภายในสวนดอกไม้จะมีการ
ประดบัตกแต่งไฟอย่างสวยงาม มทีัง้ทุง่หญ้าขนาดใหญ่ที่นําไฟสีฟ้ามาตกแตง่ใหดู้เหมอืนทะเล 
นอกจากน้ียงัมอีโุมงคด์วงไฟและจุดชมวิวที่สามารถขึ้นลิฟตไ์ปด้านบน เมือ่มองลงมาจะเหน็สวนที่
ประดบัไฟเป็นมมุกว้าง อิสระใหท้่านเกบ็ภาพความประทับใจตามอัธยาศยั สมควรแก่เวลานําท่าน
ดินทางสู่ที่พกั 

ท่ีพัก: Route-Inn Grantia Komaki หรือระดับใกล้เคยีงกัน  

(ช่ือโรงแรมทีท่่านพกั ทางบริษทัจะทําการแจ้งพรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง) 
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วันท่ี 3 เมืองเซกิ - ร้านซันช ูHamonoyasan - หมู่บา้นชิราคาวาโกะ – ทาคายามา่ - 
ทาคายามา่ จินยะ – ลิตเติ้ลเกียวโต ซันมาชิซจู ิ - โอกากิ - ห้างAeon Ogaki 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อท่ี2) 

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ เมอืงเซกิ นําท่านแวะชม ร้านซันชู หรือ Hamonoyasan 
สถานท่ีท่ีผลิตมีดไดค้มสุดๆ อีกทัง้ยงัเป็นเมืองที่มีช่ือเสียงเรื่องการตดีาบญ่ีปุ่นอย่าง
ดาบเซกิ สําหรับทีร่้านซันชูน้ีมีเครือ่งใช้ของมคีมต่างๆ มากมายกว่า 3,000 ช้ิน ไม่ว่าจะ
เป็นมดีหรอืกรรไกรตดัแตง่กิ่งและสวน กรรไกรตดัเลบ็กรรไกรหลากขนาด หรอืมดี
สําหรบัทําครัวหลากหลายรปูแบบที่ช่วยใหก้ารเตรยีมวัตถุดบิของคุณงา่ยยิง่ขึ้น
นอกจากน้ียงัมดีาบญ่ีปุ่น ขนมและเครือ่งดืม่เย็น ๆ จําหน่ายอกีด้วย อกีส่ิงหน่ึงพลาด
ไมไ่ด้เมือ่มาร้านซันชูคอื การชมการแสดงดาบวิชาอิไอกิริ ดาบซามูไรคมๆ ที่ฟัน
ฉับเดียวต้นไผก่ข็าดเป็น 2 ท่อน พร้อมใส่ชดุกิโมโนและเส้ือก๊ักซามูไรถ่ายรูปเป็นท่ี
ระลึก สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่ หมูบ่้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ทีย่งัคง
อนุรกัษบ์้านสไตลญ่ี์ปุ่นขนานแท้ดัง้เดมิ และยังได้รบัเลอืกจากองคก์ารยูเนสโกใ้ห้เป็น
มรดกโลก ในเดอืนธันวาคม 1995 บ้านสไตลก์ัสโช สึคุร ิจะมคีวามยาวประมาณ 18 
เมตร ความกว้าง 10 เมตร โครงสร้างของบ้านสามารถรองรบัหิมะทีต่กหนักในช่วงฤดู
หนาวได้ดี และรูปร่างของหลังคาเหมอืนกบัสองมอืพนมของพระเจ้า จึงเรียกหมูบ่้าน
สไตล์น้ีว่า กัสโช และมีผูค้นจากทั่วทุกมุมโลกหลัง่ไหลไปชมความงามในแต่ละปีเป็น
จํานวนมาก 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (มือ้ท่ี3)  

บ่าย  นําท่านชม ทาคายามา่ จินยะ หรอื ทีว่่าการอําเภอเก่าเมอืงทาคายาม่า (ถ่ายรปู
ด้านหน้า) ซึ่งเป็นจวนผู้วา่แหง่เมอืงทาคายาม่า เป็นทีท่ํางานและทีอ่ยูอ่าศยัของผู้ว่า
ราชการจังหวดัฮดิะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกุนตระกูลกกุาวา ใน
สมัยเอโดะ จากน้ันนําท่านเดมิชม หมูบ่้าน LITTLE KYOTO หรือ ย่านซันมาชซิูจิ 
(Sanmachi-Suji) เป็นเขตเมอืงเก่าที่มกีารอนุรกัษบ์้านเรอืนในสมัยเอโดะที่มอีายุกว่า 
300 ปีไวไ้ด้เป็นอย่างดี อิสระใหท้กุท่านได้เดนิเที่ยวและช่ืนชมกบัทัศนียภาพเมอืงเก่า
ซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรอืนโบราณ และร้านค้าหลากหลาย เช่น รา้นผลิตและจําหน่ายเหล้า
สาเก ร้านทํามิโสะ ฯลฯ พรอ้มทัง้เลอืกซือ้ของที่ระลึกพื้นเมอืงเฉพาะถิ่น เช่น ซารุ
โบะโบะ หรอื ตุ๊กตาทารกลงิตัวสีแดงไม่มหีน้าตา ซึง่ถอืว่าเป็นสัญลักษณ์หน่ึงของเมอืง
ทาคายาม่า และเป็นสินค้ายอดนิยม เพราะแฝงไปด้วยความเช่ือเกีย่วกับโชคลางของ
ชาวญ่ีปุ่นอกีด้วย และเกบ็เกีย่วบรรยากาศอันน่าประทบัใจมากมาย ท่านยงัสามารถลอง
ลิ้มชิมรสขนมของหวานนานาชนิดอกีด้วย จากน้ันนําท่านเดินทางสู่เมอืงโอกากิ นํา
ท่านช้อปปิง้ท่ีห้างAeon Ogaki 



 
 

ทัวร์ญี่ปุ่น (IT)JXW22 OH Osaka Takayama Shirakawago Kyoto 6D4N 

ค่ํา  (อิสระอาหารค่ําตามอธัยาศยั) สมควรแก่เวลานําท่านเขา้ท่ีพัก 

ท่ีพัก: Quintessa Hotel Ogaki หรือระดับใกล้เคยีงกัน อิสระพักผ่อนตาม
อัธยาศยั 

(ช่ือโรงแรมทีท่่านพกั ทางบริษทัจะทําการแจ้งพรอ้มใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 

วันท่ี 4 โอกากิ – เกียวโต – วัดคินคะคูจิ - ศาลเจา้ฟูชิมอิินาริ – โอซาก้า - EXPO CITY 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อท่ี4) 

นําท่านเดินทางสู่เมอืงเกียวโต เมืองหลวงเก่าแก่ของญ่ีปุ่น ซึง่มามอีายุยาวนานกว่า 
1,000 ปี ซึง่ในอดีตมคีวามเจริญรุง่เรอืงทางด้านศาสนาศิลปวฒันธรรม และการปกครอง
เป็นอย่างมาก นําชม วัดคินคะคูจ ิหรอืที่คนไทยนิยมเรยีกกันว่าวดัทอง เป็นวัดทีด่งัวัด
หน่ึงในญ่ีปุ่น หากมาเทีย่วเกียวโตแล้วไมไ่ด้มาที่วดัน้ีถอืว่ายังไมม่าถงึเกยีวโต สรา้งเมื่อ
ปี พ.ศ. 1940 ศาลาสีทองที่เห็นในปัจจุบันเพิง่ได้รบัการแปะผนัง ทองไปเมื่อปี พ.ศ.
2530 ทีผ่่านมา จึงมองเห็นเหลืองอล่ามสะทอ้นในสระนํ้าอย่างสวยงาม 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อท่ี5)เมนูชาบูเกียวโต บุฟเฟ่ต ์

บ่าย  นําท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฟูชมิิอินาริ ชม เสาโทริอ ิซุ้มประตูสีแดงที่เป็นสัญลกัษณ์
ของศาลเจ้า ทีม่มีากกว่ารอ้ยต้นทอดตัวยาวตามเส้นทางของไหล่เขาลดหลั่นกันบน
เส้นทางยาวถึง 4 กโิลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตร์เรือ่ง MEMORIES OF 
GEISHA ที่ ซายรูิ นางเอกของเรือ่งวิง่ลอดซุ้มประตูเพือ่ไปขอพรเทพเจ้าให้ตนเองสม
ความปรารถนา จากน้ันนําท่านไปเอ็กซโ์ปซติี้ Expocity ที่เที่ยวแหง่ใหมใ่นโอซาก้า
เป็นศูนย์รวมความบันเทงิทีย่ิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหน่ึงของประเทศญ่ีปุ่นเลยทีเดยีว ซึ่ง
นักทอ่งเที่ยวจะไดท้ั้งเทีย่ว กิน ช้อปปิง้ พรอ้มเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ ได้ในที่เดยีว ใครไปเทีย่ว
โอซาก้าแลว้ไม่ไดไ้ปเยอืนจะตอ้งเสียใจอย่างแน่นอน เอ็กซโ์ปซิตี้ เป็นส่วนหน่ึงของ
สวนสาธารณะที่สร้างขึ้นเพื่อระลกึถึงงานเวิลด์เอก็ซ์โปประเทศญ่ีปุ่นที่จัดขึ้นเมือ่ปี 1970 
อิสระใหท้่านช้อปปิ้งทีห่้างลาล่าพอรต์ตามอัธยาศยั (อิสระอาหารค่าํตามอัธยาศยั) 
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพัก 

ท่ีพัก: : FP HOTELS South-Namba หรือยา่นคันไซ หรือระดบัใกล้เคยีง  

(ช่ือโรงแรมทีท่่านพกั ทางบริษทัจะทําการแจ้งพรอ้มใบนัดหมาย5-7 วันก่อนวัน
เดินทาง) 
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วันท่ี 5 อิสระท่องเทีย่วตามอธัยาศัยเตม็วัน หรือเลือกซือ้บัตรเข้ายูนิเวอร์แซลสตดูิโอ 
(ราคา 2,800) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อท่ี6) 

อิสระให้ท่านท่องเทีย่วตามอธัยาศัยเตม็วนัด้วยตวัท่านเอง (ไกดแ์นะนําเส้นทาง
ให้) 

>> หรือท่านสามารถเลือกซื้อบตัรเข้ายนิูเวอร์แซล สตดูิโอ เจแปน 

**กรณีส่ังซื้อกับบริษัท ราคาบตัรท่านละ 2,800 บาท กรุณาส่ังซือ้พร้อมจอง
ทัวร์หรือก่อนเดินทาง7วันเท่าน้ัน (ทางบรษิัทจําหน่ายเฉพาะบตัรสวนสนุก ไม่มบีตัร 
Express Pass และไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทาง)**ทางบริษทัขออนุญาตปรบัราคา
บัตรขึ้นถ้าเงินเยนมกีารปรับขึ้นเรท100เยน=35บาท** 

- ยูนิเวอร์แซลสตดูิโอ Universal Studio Japan 

ร่วมสนุกทา้ทายกบัเครื่องเล่นหลากหลายชนิดตื่นเต้นระทกึใจจากหนังดังทีท่่านช่ืนชอบ 
กบัโลกภาพยนตรข์องฮอลล์ิวู้ด เช่น Hollywood Dream  The Ride Backdrop ,
ล่องเรอืผจญภยักับไดโนเสาร์จาก  เรื่อง Jurassic Park น่ังเรือเพือ่พบกบัความน่า
สะพรงึกลัวเหมอืนอยู่ ในเหตุการณ์จรงิกบั Jaw ใช้ทุนสร้างมหาศาลกว่า 1,500 ล้านเยน 
(เฉพาะจอว์)  และสนุกสนานไปกบัเครือ่งเล่นภาคใหม่ของ Spider-Man ที่รอใหท้่าน
พิสูจน์ความมันส์ พร้อมทัง้พบกบัโซนตัวการต์ูนสําหรบัเด็กโซน “วันเดอร์แลนด”์ เป็น
โซนสวนสนุกสไตลค์รอบครัวใหท้่านได้เพลิดเพลินกบัตัวการต์ูนสุดน่ารกัช่ือดังของ
ญ่ีปุ่น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street หรอืเป็นโซนใหม ่ HARRY POTTER ให้
ท่านไดด้ื่มด่ํากับบรรยากาศที่จําลองมาจากในเรื่องแฮรี่พอรต์เตอร์ และพบกบัโซนใหม่
ล่าสุดที่เปดิในวันที2่1เมษายน 2560 โซน Minions Park ภายในสวนสนุกUniversal 
ห้ามนําอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาภายในสวนสนุกและสามารถซือ้อาหารได้จาก  ภายใน
สวนสนุก บริเวณด้านนอกตรงทางเข้าสวนสนุกคอื Universal City walk Osaka เป็น
พื้นที่จําหน่ายสินค้าที่มรี้านอาหารมากมาย 

>> เลือกอิสระเทีย่วเอง ช้อปปิง้อิสระตามอธัยาศยัเต็มวัน (ไม่รวมคา่รถไฟและ
ไม่มีรถบัสบริการ) ด้วยการน่ังรถไฟ ท่านจะได้สัมผสัประสบการณ์การเดินทางไปย่าน
ต่างๆที่เป็นไฮไลทข์องโอซาก้าย่านดงัที่เลอืกสรรเป็นสวรรคข์องคนชอบ กิน เทีย่ว ช้อป 
ได้แก ่

     > ย่านชินไซบาชิ (Shinsaibashi) เป็นย่านช้อปปิ้งทีม่ีช่ือเสียงที่สุดในโอซากา้ 
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เป็นถนนคนเดินชินไซบาชิยาวประมาณ580 เมตร ตลอดเส้นทางจะมรี้านค้าอยูป่ระมาณ 
180 ร้าน ทางฝัง่ทศิใต้ ของถนนคนเดินของชินไซบาชิจะมปี้ายทางเขา้แถวป้ายกลูโิกะ 

      > โดทงบุริ (Dotonburi) หน่ึงในสถานบันเทงิยามค่ําคืนทีโ่ด่งดงัของโอซาก้า 
แหลง่รวมร้านอาหารมากมายที่เปดิใหบ้รกิาร 24 ช่ัวโมง ถนนแห่งน้ีจะเลยีบริมคลอง
โดทงโบริ และยงัมทีัง้ร้านค้า และแหล่งบันเทงิอกีมากมาย รวมไปถึงป้ายนักวิ่งกลูิโกะ 
(Glico Running Man sign) และปคูานิโดราคุ (Kani Doraku crab sign) ที่เป็น
สัญลกัษณ์ของเมอืงโอซาก้าดว้ย 

      > สวนนัมบะ Namba Parks ออกแบบการสร้างใหค้ลา้ยกบัหบุเขา สามารถน่ัง
พักผอ่นในสวนแบบธรรมชาตทิ่ามกลางภมูิทศัน์เมอืงใหญ่ มหี้างสรรพสินค้ากว่า 120 
ร้าน รวมทัง้โรงภาพยนตร์ อัฒจรรย์ และสวนดาดฟ้า บนช้ัน 6 มีร้านอาหารจํานวนมาก
เปิดใหบ้รกิาร ไม่ว่าจะเป็น อาหารเกาหลี อาหารอิตาเลยีน อาหารเวียดนาม และอื่นๆ 
ร้านค้าเปิดเวลา 11:00-21:00 ร้านอาหารเปดิเวลา 11:00-23:00 

      > ยา่นเด็นเด็น Den Den Town ตั้งอยูใ่นพื้นที่ Nipponbashi เป็นย่านขาย
สินค้าอิเลก็ทรอนิกส์ คลา้ยกบัย่าน Akihabara ของโตเกยีว นอกจากน้ียังมกีารต์ูนมงังะ 
อนิเมะ และคอสเพลยค์าเฟต่ต์่างๆรวมอยูท่ี่น่ีด้วย ร้านค้าเปดิเป็น 2 ช่วง คอื 10:00-
11:00 และ 19:00-20:00 

      > ยา่นชินเซไก(Shinsekai) เป็นเสมอืนแลนด์มาร์กสําคัญอกีแหง่หน่ึงของเมือง
โอซาก้า ชินเซไกแปลตรงตัวว่า “โลกใหม”่ ที่หมายถงึโลกใบใหม่แหง่โอซาก้า มทีัง้
แหลง่ช้อปปิง้ มหีอคอยซึเทนคาคุ(Tsutenkaku)ที่เป็นเหมือนสัญลกัษณ์ของย่านชินเซ
ไกน้ีตัง้อยูต่รงกลางดว้ย จะคกึคักแบบสุดๆกช่็วงกลางคืนน่ี เต็มไปด้วยรา้นค้าและ ผู้คน
มากินดื่มกันตามร้านตามๆอย่างเนืองแน่น บรเิวณน้ียังมีถนนแคบๆที่เรียกกันว่า จันจัน โย
โกะโช (Jan Jan Yokocho) ที่เป็นแหลง่รวมร้านกินดืม่สําหรบัคนญ่ีปุ่น เปิดไฟร้านเรยีก
แขกคกึคัก มอีาหารและขนม และกบัแกลม้ให้ลองชิมกันมากมายและยงัมีรา้นขายของที่
ระลกีให้เลอืกช้อปปิง้อกีหลายร้านและที่น่ีจะพบเห็นหุ่นคล้ายลงิน่ังยิม้ ตามมุมต่างๆก็คอื
บิลลิเคน (Billikan) หรอืเทพแหง่โชคลาภเปน็อีกหน่ึงสัญลกัษณ์ของย่านน้ีดว้ย 

     >สปา เวิลด์ (Spa World) ศูนย์รวมบอ่นํ้าแรใ่หญท่ี่สุดในโอซาก้า เป็นศูนย์รวม
วารีบําบดัที่ใหญท่ี่สุดในโอซาก้า ตัง้อยู่ในย่าน Shinseikai ใกลห้อคอยทสึเทงคาคุ 
ภายในมบีอ่นํ้าแร่ธรรมชาติในที่รม่แยกเป็นโซนยุโรป โซนเอเชีย รวมทัง้ส้ิน 16 บอ่ มี
ห้องซาวน่า หอ้งสปาหินรอ้น นวดตัวผอ่นคลาย สวนนํ้าซึง่เปิดใหบ้รกิารตลอด 24
ช่ัวโมง 

*วันน้ีไม่มบีริการรถบัสและไม่มบีริการอาหารกลางวันและอาหารค่าํ* 

ท่ีพัก: FP HOTELS South-Namba หรือย่านคันไซ หรือระดบัใกล้เคียงกัน 

(ช่ือโรงแรมทีท่่านพกั ทางบริษทัจะทําการแจ้งพรอ้มใบนัดหมาย5-7 วันก่อนวัน
เดินทาง) 
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วันท่ี 6 ท่าอากาศยานคันไซ - ท่าอากาศยานดอนเมือง 

เช้า  บริการอาหารเช้าแบบกล่อง (Set Box) (มื้อท่ี 7) เพ่ือความสะดวกในเร่ืองเวลา
และการเดินทางมาสนามบิน 

05.00  นําท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ เพื่อเตรยีมตัวเดินทางกลับ 

08.20  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เทีย่วบินท่ี XW111 (หมาย
เหต:ุ ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครือ่ง บนเครื่องมีจําหน่าย) 

12.45  เดินทางถงึ ท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ 

หมายเหต ุ

หมายเหต ุ: รายการทัวร์สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบิน การจราจรชว่งเทศกาลหรือวันหยุดของญีปุ่่น  เป็นต้น โดยมิตอ้งแจง้ให้
ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปล่ียนโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพ่ือให้
ท่านท่องเทีย่วไดค้รบถ้วนตามโปรแกรม การบริการของรถบัสนําเท่ียวญีปุ่่น ตามกฎหมายของ
ประเทศญีปุ่่น สามารถใหบ้ริการวันละ10 ชั่วโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะ
เป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตาม
สถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง อัตราค่าบริการข้างต้นคํานวณ จากอตัราแลกเปล่ียน 100 
เยน เท่ากับ 30 บาท กรณอีัตราแลกเปล่ียนปรับสูงขึ้น บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการปรับอัตรา
ค่าบริการเพ่ิมขึ้น 

ประกาศสําคญั รับเฉพาะผู้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเทีย่วเท่าน้ัน ค่าทัวร์ท่ีจา่ยใหกั้บผู้จดั เป็น
การชําระแบบจา่ยชําระขาด และผู้จดัไดช้ําระให้กับสายการบินและสถานท่ีต่างๆ แบบชําระ
ขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง  ฉะน้ันหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามรายการไม่
ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศ
ไทยและประเทศญีปุ่่น)  ทางผู้จดั ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมท้ังคา่ตัว๋เคร่ืองบิน
ให้แก่ท่าน 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 

1. การเดินทางคร้ังน้ีจะตอ้งมีผู้โดยสารจานวน 30 ท่านขึ้นไป กรณีไมถ่ึง30ท่าน 

- ขอส่งจอยทัวรใ์หก้บับริษทัที่มโีปรแกรมและราคาใกล้เคยีงกัน 
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- หรอืขอเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจง้ให้ท่านทราบล่วงหน้า
ก่อนการเดินทาง 10 วัน 

- หรอืขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบรกิารเพิ่ม (ในกรณีทีผู่้เดินทางไม่ถงึ30ท่านและทา่นยังประสงค์
เดินทางต่อ) โดยทางบริษทัจะทําการแจ้งใหท้่านทราบก่อนล่วงหน้า 

2. ในกรณีท่ีลูกค้าตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อน
ทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน 

3.การชําระค่าบริการ ชําระเงินค่าจองทวัรท์่านละ 15,000 บาท ส่วนที่เหลอืชําระกอ่นการเดินทาง 20
วัน 

**สําเนาหน้าพาสปอรต์ผู้เดินทาง (*จะตอ้งมีอายุเหลอืมากกว่า 6 เดือนกอ่นหมดอายุนับจากวัน
เดินทางไป-กลบั*) 

กรุณาตรวจสอบก่อนส่งใหบ้ริษทัมิฉะน้ันทางบริษทัจะไม่รบัผดิชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่าน
ตรวจปฏิเสธการออกและเข้าเมืองท่าน*** กรุณาส่งพรอ้มพร้อมหลกัฐานการโอนเงินมดัจํา หรอืส่ง

พร้อมยอดคงเหลอื** 

4.การยกเลิกและคืนค่าทัวร์ 

การยกเลิกทัวร์ เมื่อจองทัวร์ชาํระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ได้
ทุกกรณ ีและกรณีทีก่องตรวจคนเข้าเมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมใิห้เดนิทางออก 
หรอื เข้าประเทศที่ระบไุว้ ในรายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมค่ืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทัง้ส้ิน รวมถึง เมือ่ท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บรกิารรายการใดรายการหน่ึง 
หรอืไม่เดินทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงินมดัจาคืน ไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทัง้ส้ิน 

อัตราค่าบริการน้ีรวม 

1. ค่าตั๋วโดยสารเครือ่งบินไป-กลบัช้ันประหยดัพรอ้มค่าภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการทัวรข์้างต้น 

ที่น่ังเป็นไปตามการจัดสรร Random ของสายการบินไม่สามารถเลือกระบุที่น่ังได้ ยกเว้นการซือ้ที่น่ัง
เพิ่ม 

ซื้อท่ีน่ังเพ่ิม สายการบิน Nok Scoot (XW) เส้นทางโตเกยีว-นาริตะ สามารถUpgrade ที่น่ัง พรอ้ม
ชําระค่าที่น่ังไดด้ังน้ี 

- ท่ีน่ังชั้น ScootBiz ราคาเที่ยวเดียว 5,500 บาท /ท่าน (ราคาไป-กลับ 10,000 บาท) แจง้
ก่อนเดินทาง10วัน 

- ท่ีน่ังแบบ Super หรือ Stretch Seat แจ้งก่อนเดินทาง7วัน มคี่าใช้จา่ยและเงื่อนไข ดงัน้ี 
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2.ค่าที่พกัหอ้งละ 2 ท่านตามโรงแรมที่ระบไุวใ้นรายการหรือระดับเทยีบเท่า กรณีหอ้งพักระดับเดยีวกันที่
ระบใุนโปรแกรมเต็มจะปรับเปลี่ยนพกัเมืองใกล้เคยีงในระดบัเทียบเท่ากัน และกรณีเดินทาง 3 ท่านจะ
เป็นหอ้งTriple จะเป็นแบบเตียงเดี่ยวสามเตยีงหรอืแบบเตยีงใหญ1่เตยีงเตียงเดี่ยว1เตียง เป็นการจัด
แบบเตยีงของทางโรงแรมไม่สามารถระบไุด ้

กรณีโรงแรมมหี้อง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2ห้อง คือ 1ห้องพกั
คู่ และ 1ห้องพกัเดี่ยว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

3. ค่าอาหารคา่เข้าชมและค่ายานพาหนะทกุชนิดตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ขา้งต้น 

4. เจ้าหน้าที่บริษทัฯคอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดินทาง 

5. ค่านํ้าหนักกระเปา๋ สัมภาระท่ีสายการบนิ NokScoot กําหนดทา่นละไม่เกิน 20 กิโลกรัม และ
ค่าประกันวินาศภัยเครือ่งบินตามเงือ่นไขของแต่ละสายการบินที่มกีารเรยีกเกบ็ 

(ค่าทัวรไ์ม่รวมการประกันความคุม้ครองการสญูเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และทรัพย์สิน
ส่วนตัว กรณีเกดิความเสีย บรษิัทฯไม่สามารถรับผดิชอบได้) 

ซื้อนํ้าหนักสัมภาระเพ่ิมสายการบิน Nok Scoot(XW) เส้นทางโตเกียว มคี่าใช้จ่ายดงัน้ี 

+5 กก. -- 400 บาท 

+10กก. -- 700 บาท 

+15กก. -- 1,000 บาท 

+20กก. -- 1,300 บาท 

+30กก. -- 2,350 บาท 

หมายเหต:ุ สายการบินไม่จํากดัจํานวนช้ินในการโหลด แตก่ฎหมายการบินทั่วโลกให้1ใบ นํ้าหนักสูงสุด
ได้ 32กก./ช้ิน 
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6. ค่าประกันอุบตัิเหตคุุ้มครองในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทค่า
รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไม่รวมประกัน
สุขภาพ 

(ค่าทัวร์ไม่รวมการประกันความคุ้มครองการสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และ
ทรัพย์สินส่วนตัว กรณีเกิดความเสีย บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบได้) 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทยและเอกสารต่างด้าวตา่งๆ 

2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบอุาทิเช่นค่าอาหารเครือ่งดื่มค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์เป็นต้น 

3. ค่าภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรยีกเกบ็) 

4. ค่าภาษีนํ้ามันที่สายการบินเรียกเกบ็เพิ่มภายหลังจากทางบริษทัฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบิน 

5. ค่า Vat 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

6. ค่าทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม 

7. ค่าทิปไกด์รวมคนขบัรถ ท่านละ 4,000 เยนตอ่ทริป สําหรับกรุ๊ปท่ีมีหวัหน้าทัวร์แล้วแต่นํ้าใจ
จากท่าน 

รายละเอียดเกี่ยวกบัมาตรการยกเว้นวซี่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กบัคนไทย 

(เอกสารที่จะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เขา้ประเทศ) 

 จากมาตรการยกเว้นวซี่าเข้าประเทศญีปุ่น่ให้กับคนไทย ผู้ท่ีประสงคจ์ะพํานักระยะส้ันใน
ประเทศญีปุ่่นไม่เกิน 15 วัน ไมว่่าจะด้วยวตัถุประสงค์เพ่ือการท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรือธุรกิจ
จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขา้เมอืง เพ่ือยืนยันการมีคณุสมบตัิการเข้าประเทศ
ญีปุ่่น* ดังตอ่ไปน้ี 

1. ตั๋วเครือ่งบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษทัฯจัดการให้) 

2. ส่ิงทีย่ืนยันว่าท่านสามารถรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกดิขึ้นในระหว่างที่พํานักในประเทศญ่ีปุ่นได้ 
(เช่น เงินสด บัตร 
เครดติ เป็นต้น) 

3. ช่ือ ทีอ่ยู่ และหมายเลขติดตอ่ในระหวา่งทีพ่ํานักในประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษทัจัดการให้) 

4. กําหนดการเดินทางระหวา่งที่พาํนักในประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษทัฯจัดการให้) 

คุณสมบัติการเขา้ประเทศญีปุ่่น (สําหรับกรณีการเข้าประเทศญีปุ่่นด้วยมาตรการยกเว้นวซี่า) 
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 1. หนังสือเดินทางต้องมอีายกุารใช้งานเหลอือยูไ่มต่่ํากว่า 6 เดือน 

 2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญ่ีปุ่นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงที่ขดัต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบตัิ
การพํานักระยะส้ัน 

 3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบรุะยะเวลาการพํานักไม่เกิน 15 วัน 

 4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถูกส่งตัวกลบัจากประเทศญ่ีปุ่น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใ่ห้
เข้าประเทศ และไม ่
เข้าข่ายคุณสมบตัทิี่จะถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าประเทศ  

7.หมายเหตุ : กรุณาอา่นศึกษารายละเอยีดทัง้หมดก่อนทําการจอง เพ่ือความถูกต้องและความ
เขา้ใจตรงกันระหวา่งท่านลูกค้าและบริษทั ฯ และเมือ่ท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือคา่ทัวร์
ท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านได้ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท้ังหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดนิทางหรือปรับราคาคา่บริการขึ้นในกรณท่ีีมีผู้ร่วม
คณะไม่ถึง 30ท่าน 

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเกบ็ค่าน้ามันและภาษีสนามบินทกุแหง่เพิม่ หากสายการบินมกีารปรบัขึ้นกอ่นวัน
เดินทาง 

3. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นเทีย่วบิน โดยมติอ้งแจ้งใหท้ราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุ
ต่างๆ 

4. บรษิัทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การยกเลกิบิน, การ
ประท้วง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาส่ิงของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือ
ความรบัผดิชอบของบริษทัฯ 

5. บรษิัทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน
, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบตัิเหตุจากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบริษทัฯ แล้ว ทางบริษทัฯ จะถอืว่าท่านได้
ยอมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

7. รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งได้รบัการยืนยันจากบรษิัทฯอกีครั้งหน่ึง หลงัจากได้สํารองโรงแรม
ที่พกัในต่างประเทศเรียบรอ้ยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดบัใกล้เคยีงกัน ซึ่งอาจจะปรบัเปลีย่นตามที่ระบุ
ในโปรแกรม 

8. การจัดการเรื่องหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องใหก้บักรุป๊ที่เข้าพัก  โดยมีหอ้งพกัสําหรับ
ผู้สูบบหุรี่ / ปลอดบุหรีไ่ด้ โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งได้ตามความประสงคข์องผูท้ี่พกั ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บั
ความพรอ้มใหบ้ริการของโรงแรม และไมส่ามารถรบัประกันได ้ 

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษทัฯ อยา่งน้อย 
10-14 วันก่อนการเดินทาง มิฉะน้ัน บริษทัฯไม่สามารถจัดการไดล้่วงหน้าได้ 
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10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไมม่ีสิทธิในการใหค้ําสัญญาใด ๆ ทัง้ส้ินแทนผู้จัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้อีํานาจของผู้จัดกํากบัเท่าน้ัน  

11. ผู้จัดจะไม่รบัผดิชอบและไม่สามารถคืนคา่ใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทน
ต่างๆ ในกรณีทีผู่้เดินทางไมผ่่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจ
คนเข้าเมืองหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเน่ืองมาจากการกระทาํที่ส่อไป
ในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมอืง เอกสารเดินทางไม่ถกูต้อง หรอื การถกูปฏิเสธในกรณีอื่น 
ๆ  

12. กรณีต้องการพกัแบบ 3ท่าน ตอ่หอ้งหรอืห้องแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ 
ขอสงวนสิทธิในการจัดหอ้งให้เป็นแบบ แยก 2ห้อง คอื 1ห้องพกัคู่ และ 1ห้องพกัเดีย่ว โดยไม่
ค่าใช้จ่ายเพิม่ 

13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญ่ีปุ่น หรอื วันเสารอ์าทติย์ รถอาจจะ
ติด อาจทําให้เวลาในการทอ่งเที่ยวและ ช้อปปิ้งแตล่ะสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก์ 
และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผู้เดินทางในบางครัง้ที่ตอ้งเรง่รบี เพือ่ให้
ไดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารนํ้าดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนตอ่ในวันทีท่ําทัวร์เต็มวัน เริม่ในวันที่2ของการเดินทางรวมจํานวน
2ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสนําเทีย่วญ่ีปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น สามารถใหบ้ริการวนัละ10-12
ช่ัวโมง อาทิเช่น เริ่มงานเวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันน้ัน มอิาจเพิม่เวลาได้ โดยมคัคุเทศก์และ
คนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึ้นอยูก่บัสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเป็นหลกั 
จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดินทาง 

16. การประกันภยั ทีบ่ริษทัฯไดท้ําไว้สําหรบัความคุม้ครองผู้เดินทาง เป็นการการประกันอบุัติเหตุจาก
การเดินทางทอ่งเทีย่ว ตามพ.ร.บ. การท่องเทีย่ว เทา่น้ัน ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจบ็ไข้ได้
ป่วย ท่านสามารถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของบริษทัฯได้ และทางบริษทัฯถือวา่ทา่นได้เข้าใจและยอมรบั
ขอ้ตกลงแล้วเมือ่ท่านชําระเงินค่าทัวร์ (ท่านสามารถซือ้ประกันสุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได้ จาก
บริษทั ประกันทั่วไป และควรศกึษาเงื่อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
17. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไมม่ีสิทธิในการใหค้ําสัญญาใดๆ ทัง้ส้ินแทนผู้จัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้อีํานาจของผู้จัดกํากบัเท่าน้ัน 

18. ผู้จัดจะไม่รบัผดิชอบและไม่สามารถคืนคา่ใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตวัแทน
ต่างๆ ในกรณีทีผู่้เดินทางไมผ่่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจ
คนเข้าเมืองหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเน่ืองมาจากการกระทาํที่ส่อไป
ในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมอืง เอกสารเดินทางไม่ถกูต้อง หรอื การถกูปฏิเสธในกรณี
อื่นๆ 

 


