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JXW21 Osaka Autumn Snow Nara Kyoto Kobe 5D3N  

 

Osaka Autumn Snow 

ทัวร์โอซากา้ นารา เกียวโต โกเบ 5วัน 3คืน 

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

น้ําหนักกระเป๋า 20 KG บริการอาหารบนเครื่องขาไป 

โปรสุดคุ้ม!!! ราคาเริ่มเพียง 19,888 บาท พักโอซาก้า 3 คืน 

นารา วดัโทไดจิ สวนกวาง เกียวโต ศาลเจ้าฟูชิมอิินาริ ศาลเจ้าเฮอัน พิธีชงชา
แบบญี่ปุ่น ใสช่ดุกิโมโน โกเบ หุ่น Tetsujin 28 หรือลานสกี Rokkosan Snow 

Park ลานสกี(ช่วง winter) โอซาก้า ชอ้ปป้ิงชินไซบาช ิปราสาทโอซาก้า Expo 
City ห้าง Doton Plaza Rinku Premium Outlets 

พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ YAKINIKU BBQ + บุฟเฟ่ต์ชาบูไม่อั้น!!! 
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วันท่ี รายละเอียดทอ่งเทีย่ว 

1  กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมอืง  

2  สนามบินคันไซ - นารา – วัดโทไดจิ – สวนกวาง – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมอิินาริ - 
ศาลเจ้าเฮอัน พิธชีง ใส่ชดุกิโมโน – โอซาก้า - ชินไซบาช ิ

3  อิสระท่องเทีย่วตามอธัยาศัยเตม็วัน หรือเลือกซือ้บัตรเข้ายูนิเวอร์แซลสตดูิโอ (ราคา 
2,800) 

4  โอซาก้า - โกเบ หุ่น Tetsujin 28 หรือลานสกี Rokkosan Snow Park - Expo City 
– ปราสาทโอซาก้า - ห้าง Donton Plaza – ริงกุ พรีเมีย่ม เอ้าท์เลท 

5  ท่าอากาศยานคันไซ - ท่าอากาศยานดอนเมือง 

อัตราค่าบริการ 

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

02 - 06 Nov 2018  19,888  19,888 19,888 7,000 8,500 

09 - 13 Nov 2018  21,888  21,888 21,888 7,000 8,500 

16 - 20 Nov 2018  22,888  22,888 22,888 7,000 8,500 

23 - 27 Nov 2018  22,888  22,888 22,888 7,000 8,500 

30 Nov - 04 Dec 2018  23,888  23,888 23,888 7,000 8,500 

14 - 18 Dec 2018  24,888  24,888 24,888 7,000 8,500 

21 - 25 Dec 2018  24,888  24,888 24,888 7,000 8,500 

28 Dec 2018 - 01 Jan 

2019  
29,888  29,888 29,888 7,000 8,500 

30 Dec 2018 - 03 Jan 

2019  
29,888  29,888 29,888 7,000 8,500 
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04 - 08 Jan 2019  22,888  22,888 22,888 7,000 8,500 

11 - 15 Jan 2019  23,888  23,888 23,888 7,000 8,500 

18 - 22 Jan 2019  23,888  23,888 23,888 7,000 8,500 

25 - 29 Jan 2019  22,888  22,888 22,888 7,000 8,500 

01 - 05 Feb 2019  22,888  22,888 22,888 7,000 8,500 

08 - 12 Feb 2019  23,888  23,888 23,888 7,000 8,500 

15 - 19 Feb 2019  24,888  24,888 24,888 7,000 8,500 

17 - 21 Feb 2019  22,888  22,888 22,888 7,000 8,500 

22 - 26 Feb 2019  22,888  22,888 22,888 7,000 8,500 

01 - 05 Mar 2019  24,888  24,888 24,888 7,000 8,500 

08 - 12 Mar 2019  24,888  24,888 24,888 7,000 8,500 

15 - 19 Mar 2019  25,888  25,888 25,888 7,000 8,500 

22 - 26 Mar 2019  26,888  26,888 26,888 7,000 8,500 

รายละเอยีดทัวร ์

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) 

วันท่ี 2 สนามบินคันไซ - นารา – วัดโทไดจิ – สวนกวาง – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมอิินาริ 
- ศาลเจา้เฮอัน พิธีชง ใส่ชดุกิโมโน – โอซาก้า - ชินไซบาช ิ
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07.10  เดินทางถงึ สนามบินคันไซ โอซาก้า (เวลาเร็วกว่าเมอืงไทย 2 ช่ัวโมง) ผ่านพิธีการ/
ตรวจคนเข้าเมอืงและศุลกากร สําคญั!!! ประเทศญีปุ่่นไม่อนุญาตให้นํา อาหารสด 
จําพวก เน้ือสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจับและปรับ รับ
กระเป๋าเรยีบรอ้ยและทําภารกิจส่วนตัว จากน้ันนําท่านขึ้นรถปรบัอากาศเดินทางสู่เมือง
นารา Nara เป็นเมอืงทีอ่ยู่ทางทศิตะวันออกของเมืองโอซาก้าระยะทางประมาณ 35 
กิโลเมตร ช่ือNara มาจากภาษาญ่ีปุ่นคาํว่า Narasu แปลว่าทําให้แบนราบ เน่ืองจาก
พื้นทีข่องเมือง Nara ตั้งอยู่บนที่ราบเมืองนารา เคยเป็นเมอืงหลวงเก่าของญ่ีปุ่นมากอ่น
ในปี ค.ศ. 710-784 (กอ่นเมอืงหลวงจะถกูเปลี่ยนเป็นเกยีวโตในภายหลงั) มกีวางเป็น
สัญลกัษณ์ของเมอืงนารา เน่ืองจากชาวนารามีความเช่ือว่ากวางเป็นสัตว์รบัใช้เทพเจ้า 
ปัจจุบันเมอืงนารามกีวางเดินอยูอ่ย่างอิสระทัง้เมอืง ไม่ว่าจะเป็นศาลเจ้า วดั หรอืตาม
ทอ้งถนนกต็าม จากน้ันนําท่านไปชมวดัโทไดจิ Todaiji ความหมายตามตวัอกัษรคอื 
วัดใหญ่แหง่ทศิตะวันออก ตัง้อยู่ที่เมอืงนารา ภูมิภาคคันไซถือเป็นโบราณสถานทีม่ีความ
เก่าแก่และสําคัญที่สุดแหง่หน่ึงของประเทศญ่ีปุ่นและยงัถอืว่าเป็นวดัทีม่ีนักทอ่งเที่ยวมา
เยือนมากทีสุ่ดในนารา สร้างขึ้นเมือ่ปี ค.ศ.752 ในช่วงที่พระพทุธศาสนาเจริญรุง่เรอืง
จนถึงขีดสุด ส่ิงก่อสร้างที่สําคัญของวัดน้ี คือ วิหารไมห้ลงัใหญ่ ไดบทุสึ ซึ่งเป็นที่
ประดิษฐานองคห์ลวงพอ่โต (ไดบุทสึ) ว่ากันว่าเป็นอาคารไมท้ี่ใหญท่ี่สุดในโลก โดยมี
ความสูง 157 ฟตุ ความยาว 187 ฟุต แม้ว่าวหิารไมท้ี่เห็นในปัจจุบันน้ีมขีนาดเพยีงแค่ 2 
ใน 3 ของวหิารหลงัเดิมที่เคยถูก ไฟไหม้ไปจากภยัสงคราม แตก่็ยงัคงมคีวามยิง่ใหญ่จน
ไดร้ับการขึ้นทะเบยีนเป็นมรดกโลก ด้านหน้าบริเวณวดัจะเป็นสวนกวาง ซึ่งจะมีกวาง
ออกมาเดินให้นักทอ่งเทีย่วได้ถา่ยรูปและซื้ออาหารใหก้ิน จนสมควรแก่เวลานําท่าน
เดินทางไปเกียวโต เมืองหลวงเก่าแกข่องญ่ีปุ่น ซึง่มามอีายุยาวนานกว่า 1,000 ปี ซึง่
ในอดีตมคีวามเจริญรุง่เรอืงทางด้านศาสนา ศลิปวฒันธรรม และการปกครองเป็นอย่าง
มาก 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อท่ี1) บุฟเฟ่ต์ชาบูเกียวโตไมอ่ั้น!!! 

บ่าย  นําท่านเดินทางไปชม ศาลเจา้ฟูชิม ิอินาริ ชม เสาโทริอ ิซุ้มประตสีูแดงที่เป็น
สัญลกัษณ์ของศาลเจ้าทีม่ีมากกว่ารอ้ยต้นทอดตัวยาวตามเส้นทางของไหล่เขาลดหลั่น
กันบนเส้นทางยาวถงึ 4 กโิลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตร์เรื่อง MEMORIES OF 
GEISHA ทีซ่ายรูิ นางเอกของเรือ่งวิง่ลอดซุม้ประตูเพื่อไปขอพรเทพเจ้าใหต้นเองสม
ความปรารถนา จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าเฮอัน Heian Shrine เป็นศาลเจ้าที่
มีความงดงามและสถาปัตยกรรมทีโ่ดดเด่นจากศาลเจ้าอื่นๆของญ่ีปุ่น ถงึแม้ศาลเจ้าเฮ
อันจะไมไ่ดม้ปีระวตัิความเป็นมายาวนานหลายรอ้ยปีเหมอืนศาลเจ้าอื่นๆของเกยีวโต 
เพราะศาลเจ้าน้ีถกูสร้างขึ้นเน่ืองในโอกาสครบรอบปี 1100 ของเมืองเกยีวโตเมือ่ร้อย
กว่าปกี่อนเท่าน้ัน โดยสร้างขึ้นเพื่อให้ระลึกถงึจักรพรรดคิามมุ (Emperor Kammu) และ
จักรพรรดิ์โคเมอิ (Emperor Komei) ซึ่งเป็นจักรพรรดิองค์แรกและองค์สุดท้ายของเกยีว
โต อาคารหลกัของศาลเจ้าน้ี มตี้นแบบมาจากอาคารเดมิที่อยูใ่นพระราชวงัสมยัยุคเฮอัน
ซึ่งมีขนาดเลก็กว่าของจรงิ จากน้ันนําท่านสัมผัสประสบการณ์พิเศษพิธชีงชาแบบ
ญีปุ่่น ใหท้่านได้เรยีนชงชาแบบธรรมเนียมญ่ีปุ่น และท่านสามารถเลือกซือ้ชาและ
สินค้าของฝากราคาถูกได้จากที่น่ีเช่น  โฟมล้างหน้าถ่านหินภูเขาไฟ โฟมชาเขยีว 
โฟมข้าวญ่ีปุ่น หรือผลิตภัณฑ์จากนํ้ามันม้า และยาและวิตามินของญ่ีปุ่นทีบ่ํารุงสุขภาพ 
พร้อมอิสระใหท้่านใส่ชุดกิโมโนถ่ายรูปตามอธัยาศยั (ค่าทัวรไ์มร่วมค่าเช่าชุดชุด
กิโมโน ช่วงระยะเวลา (ตุลาคม 2018 ถึง พฤษภาคม 2019) คอร์สA ราคา￥

2300+Tax 8% (ไมม่ีบริการเซต็ผมแถม) คอร์สB ราคา￥2500+Tax 8% (มีบริการ
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เซ็ตผมแถมให้) ตั้งแต่เดือนมกราคม 2019 เป็นต้นไปภาษีจะถูกปรับขึ้นเป็น 10%) จน
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ โอซาก้า ไปแหล่งช้อปปิ้งยา่นชินไชบาช ิมทีัง้
ร้านค้าเก่าแก่ และทันสมัยปะปนกัน มีสินค้ามากมายทัง้ถกูและแพง ทั้งสินค้าแฟช่ัน
ล่าสุด ขนมเคก้แสนอรอ่ย จนถงึกล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร์ และเกมส์รุ่นใหมล่่าสุดและ
ตื่นตากบัลลีาชีวติของคนหนุ่มสาวชาวโอซาก้าที่ดูจะสนุกสนานและมีสีสันมากกว่าทาง
ฝั่งโตเกยีว รวมทัง้ร้านอาหารหลากหลาย เดนิไปเกบ็ภาพเป็นที่ระลกึกบั จุดเด่นของแต่
ละร้านค้า เช่น ปยูกัษ์ หน้าภัตตาคารขาปยูักษ์ และสัญลกัษณ์เด่นของย่านน้ีคอื ตกึรปู
เครือ่งหมายการค้าของกลูิโกะ ผลิตภัณฑข์นมช่ือดงัจากญ่ีปุ่นน่ันเองหรอืจะเป็น
ร้านดิสนีย์ช้อปผลติภัณฑ์ใหม่ๆจากดิสนีย์ และย่านเก่าแกอ่ย่างถนนโดทงบรุิ ซึง่ท่าน
สามารถลิม้ลองขนม หรืออาหารขึ้นช่ือของนครโอซาก้าทั้งทาโกะยากิ โอโคโนมิยากิ 
เป็นต้น ใหท้่านได้เพลิดเพลินกันตลอดทัง้วัน นอกจากน้ีในย่านน้ียังมีหา้งสรรพสินค้า
ใหญ่ๆ  และมีช่ือเสียงอยา่งห้างไดมารู ห้างโซโก้ หรอืจะเป็นทากาชิมายา่ มีสินค้า
มากมายใหท้่านได้เลอืกซือ้เลือกหาอีกด้วย อิสระชอ้ปปิ้งตามอธัยาศัย อาหารค่ํา
อิสระตามอธัยาศยั 

ท่ีพัก: FP HOTELS South-Namba หรือย่านคันไซ หรือระดบัใกล้เคียงกัน  

(ช่ือโรงแรมทีท่่านพกั ทางบริษทัจะทําการแจ้งพรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวัน
เดินทาง) 

  

 

วันท่ี 3 อิสระท่องเทีย่วตามอธัยาศัยเตม็วัน หรือเลือกซือ้บัตรเข้ายูนิเวอร์แซลสตดูิโอ 
(ราคา 2,800) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อท่ี2) 

อิสระให้ท่านท่องเทีย่วตามอธัยาศัยเตม็วนัด้วยตวัท่านเอง 

>> หรอืท่านสามารถเลือกซือ้บตัรยูนิเวอร์แซลเจแปน 

**กรณีส่ังซื้อกับบริษัท ราคาบตัรท่านละ 2,800 บาท กรุณาส่ังซื้อพร้อมจอง
ทัวร์หรือก่อนเดินทาง10วันเทา่น้ัน (ทางบริษัทจําหน่ายเฉพาะบตัรสวนสนุกไม่รวมค่า
รถไฟในการเดินทาง) 

**ทางบริษทัขออนุญาตปรบัราคาบตัรขึ้นถ้าเงินเยนมีการปรบัขึ้นเรท100เยน=35
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บาท** 

- ยูนิเวอร์แซลสตดูิโอ Universal Studio Japan 

ร่วมสนุกทา้ทายกบัเครื่องเล่นหลากหลายชนิดตื่นเต้นระทกึใจจากหนังดังทีท่่านช่ืนชอบ 
กบัโลกภาพยนตรข์องฮอลล์ิวู้ด  เช่น Hollywood Dream  The Ride Backdrop ,
ล่องเรอืผจญภยักับไดโนเสาร์จากเรือ่ง Jurassic Park น่ังเรือเพือ่พบกบัความน่า
สะพรงึกลัวเหมอืนอยู่ ในเหตุการณ์จรงิกบั Jaw ใช้ทุนสร้างมหาศาลกว่า 1,500 ล้านเยน 
(เฉพาะจอว์)  และสนุกสนานไปกบัเครือ่งเล่นภาคใหม่ของ Spider-Man ทีร่อใหท้่าน
พิสูจน์ความมันส์ พร้อมทัง้พบกบัโซนตัวการต์ูนสําหรบัเด็กโซน “วันเดอร์แลนด”์ เป็น
โซนสวนสนุกสไตลค์รอบครัวใหท้่านได้เพลิดเพลินกบัตัวการต์ูนสุดน่ารกัช่ือดังของ
ญ่ีปุ่น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street หรอืเป็นโซนใหม ่ HARRY POTTER 
ใหท้่านไดด้ื่มด่ํากบับรรยากาศที่จําลองมาจากในเรือ่งแฮรี่พอรต์เตอร์ และพบกบัโซน
ใหม่ล่าสุดที่จะเปิดในวันที2่1เมษายน 2560 โซน Minions Park ภายในสวนสนุก 
Universal ห้ามนําอาหารและเครือ่งดืม่เข้ามาภายในสวนสนุกและสามารถซือ้อาหารได้
จาก ภายในสวนสนุก บริเวณด้านนอกตรงทางเข้าสวนสนุกคอื Universal City walk 
Osaka เป็นพื้นที่จําหน่ายสินค้าที่มรี้านอาหารมากมาย 

- เลือกอิสระเที่ยวเอง ชอ้ปปิง้อิสระตามอธัยาศยัเต็มวัน (ไม่รวมคา่รถไฟและไม่มี
รถบัสบริการ) ด้วยการน่ังรถไฟ ท่านจะได้สัมผัสประสบการณ์การเดินทางไปย่านตา่งๆ
ที่เป็นไฮไลทข์องโอซาก้าย่านดงัที่เลอืกสรรเป็นสวรรคข์องคนชอบ กิน เที่ยว ช้อป 
ได้แก ่

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

      > โดทงบุริ (Dotonburi) หน่ึงในสถานบันเทงิยามค่ําคืนทีโ่ด่งดงัของโอซาก้า 
แหลง่รวมร้านอาหารมากมายที่เปดิใหบ้รกิาร 24 ช่ัวโมง ถนนแห่งน้ีจะเลยีบริมคลอง
โดทงโบริ และยงัมทีัง้ร้านค้า และแหล่งบันเทงิอกีมากมาย รวมไปถึงป้ายนักวิ่งกลูิโกะ 
(Glico Running Man s ign) 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 
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     > ย่านชินเซไก(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 

**วันน้ีไม่มบีริการรถบัสและอาหารกลางวันและอาหารค่ํา ** 

ท่ีพัก: FP HOTELS South-Namba หรือย่านคันไซ หรือระดบัใกล้เคียงกัน 

ถ้ากรณีพักโรงแรมFP Hotel สามารถเดนิไปชินเซไก สปา เวิลดแ์ละ ห้างออิอน
ได้ 

(ช่ือโรงแรมทีท่่านพกั ทางบริษทัจะทําการแจ้งพรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวัน
เดินทาง) 

 

วันท่ี 4 โอซาก้า - โกเบ หุ่น Tetsujin 28 หรือลานสกี Rokkosan Snow Park - Expo 
City – ปราสาทโอซาก้า - ห้าง Donton Plaza – ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อท่ี3) 

นําท่านเดินทางสู่โกเบ ท่านไป ตามหาหุ่นTetsujin28หรอืหุ่นเหลก็หมายเลข 28 ถ้า
ใครเคยไปดูหุ่นยนตก์ันดัม้ขนาดเท่าจริงทีโ่อไดบะ โตเกยีวมาแล้ว คดิว่าน่าจะตอ้งตื่นตา
ตื่นใจกบัเจ้าเทต็สึจิน หุ่นเหลก็หมายเลข 28 น้ีด้วย การสร้างขึ้นภายใต ้Kobe Tetsujin 
Project มีวัตถปุระสงค์ที่จะสร้างสัญลักษณ์ประจําเมอืงโกเหลงัจากที่เกดิเหตกุารณ์
แผ่นดินไหวในป1ี995 มีความสูงถงึ18 เมตร จัดตัง้อยูท่ี่สวน Waka matsu หรอื นําทา่น
เดินทางสู่ ลานสกี Rokkosan Snow Park (หมายเหตุ: ในช่วงฤดหูนาว Winter 
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จะเปล่ียนโปรแกรมไปเทีย่วลานสกี Rokkosan Snow Park แทน เป็นลานสกี
เปดิถึงส้ินเดอืนมีนาแต่ทั้งน้ีจะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ปริมาณความหนาแน่นทับ
ถมของหิมะดว้ย อิสระให้ท่านสัมผัสหิมะและเล่นกิจกรรมสโนว์สเลด สโนว์บอร์ด 
อยา่งสนุกสนานตามอัธยาศยั) จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ EXPO CITY เป็นศูนย์
บันเทงิครบวงจรที่โอซาก้า โดยรวมสวนสนุก,พิพิธภัณฑ,์ห้างสรรพสินค้า,ศูนย์เรยีนรู,้
ร้านอาหารนานาชาติ รวมกันไวท้ี่น่ี เป็นแหลง่เที่ยว,กิน,ช็อปปิ้งและเรยีนรูข้นาดใหญ่
ที่สุดในญ่ีปุ่น และเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วไฮไลทท์ี่ไม่แพยู้นิเวอร์แซล สตดูโิอ หรอืดิสนีย์
แลนด์ โอซาก้าเคยเป็นเจ้าภาพจัดงาน World Expo เมื่อปี 1970 หลงัจากน้ันพื้นที่จัด
งานได้ถกูเปลีย่นเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ซึ่งอยู่ห่างจากใจกลางนครโอซาก้าไป
เพียง 1ช่ัวโมงกว่า พื้นที่ส่วนหน่ึงกว่า 170,000 ตารางเมตรได้ถกูเปลีย่นเป็นศูนยบ์ันเทิง
ครบวงจรแหง่ใหม่ในช่ือว่า EXPOCITY ทีร่วมทกุส่ิงทกุอยา่งไวใ้นพื้นที่แบบ "วันเดยีว
เดินไม่ทั่ว ครัง้เดียวเทีย่วไม่เต็มอิม่" 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อท่ี4)เมนู BBQ Buffet Yakiniku 

บ่าย  นําท่านเดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมอืงโอซากา้ สร้าง
ขึ้นเป็นครัง้แรกบนบริเวณที่เคยเป็นวดั Osaka Hongan-jiเมือ่ป ีค.ศ.1583 โดย
ToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-1598) นักรบระดบัไดเมียวผูพ้ยายามรวบรวมประเทศ
เป็นครัง้แรกหอคอยประสาทหรือส่วนที่เรียกวา่ Tenshukakuแล้วเสร็จลงสองปี
ต่อมา  แต่หลังจากสงคราม Osaka Natsu No-jinในปีค.ศ.1615 ตระกูล Toyotomi ถูก
ฆ่าล้างโคตร Tenshukakuก็ถกูทําลายลงยอ่ยยบั ตอ่มาได้รบัการบูรณะใหม่ในสมัย
Tokugawa แต่น่าเสียดายทีใ่นปี ค.ศ.1665 ไดถู้กฟ้าฝ่าเสียหายทัง้หมด กอ่นจะทําการ
บูรณะขึ้นมาใหมอ่กีครั้งและถกูประกาศให้เปน็สมบตัขิองชาตอิีกด้วย ปราสาทโอซาก้า
ปัจจุบันสูง 55 เมตร มี 5 ส่วน 8 ช้ันเครื่องประดบัหลังคาและภาพเสือบนกําแพงตวั
ปราสาทละหลายๆส่วนลงทองสีอร่ามสวยงามบนหอคอยช้ัน 8 ของ Tenshukakuท่าน
สามารถมองเห็นทิวทัศน์โดยรวมของเมืองโอซาก้าได้อย่างชัดเจนในแตล่ะปีจะมี
นักทอ่งเที่ยวจากทัง้ในและนอกประเทศมาเยอืนปลีะราว 1-3 ล้านคน (ชมและถ่ายรปู
บริเวณด้านนอก) จากน้ัน นําทา่นเดินทางไป Doton Plaza เป็นห้างสําหรับละลายเงิน
เยน พบกบัสินค้าหลากหลายราคาถกู เช่นเครื่องสําอาง ครีม ของใช้ ยาบํารงุ สุขภาพ 
สบู่ ครีมล้างหน้า เครือ่งไฟฟ้า เป็นต้น อิสระให้ท่านเลอืกซือ้สินค้าตามอัธยาศัย จนถึง
เวลานัด หมายนําท่านเดินทางสู่ที่พกั จากน้ันอิสระใหท้่านพักผอ่นตามอัธยาศยั หรือ
ท่านสามารถเดินมา ริงกุ พรีเมีย่ม เอ้าท์เลท (ระยะทางประมาณ800เมตร เดินไม่เกิน 
8นาที) ได้ซึง่อยูไ่มไ่กลจากโรงแรม เป็นอกีหน่ึงแหล่งช้อปปิ้งช่ือดังของโอซาก้า ตัง้อยู่
ที่เมอืงรงิกุตรงข้ามกบัท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โดยออกแบบใหม้ีลกัษณะ
เหมอืนกบัเมืองท่าของสหรัฐอเมริกา และมบีรรยากาศแบบรีสอรท์ ซึง่ภายในแม้จะไม่
ใหญโ่ตมากนักแตก่็เพยีบพรอ้มไปด้วยส่ิงอํานวยความสะดวกมากมาย และร้านค้าแบ
รนด์เนมหลากหลายที่มีช่ือเสียงจากต่างประเทศ (อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัยบริเวณ
โรงแรมมีรา้นราเมน รา้นสะดวกซื้อ) 

ท่ีพัก: N GATE HOTEL OSAKA หรือระดับใกล้เคยีง  

(ช่ือโรงแรมทีท่่านพกั ทางบริษทัจะทําการแจ้งพรอ้มใบนัดหมาย5-7 วันก่อนวัน
เดินทาง) 
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วันท่ี 5 ท่าอากาศยานคันไซ - ท่าอากาศยานดอนเมือง 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า (มื้อท่ี 5) บริการอาหารเชา้แบบกล่อง (Set Box) เพ่ือ
ความสะดวกในเร่ืองเวลาและการเดินทางมาสนามบิน 

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 รวมทัง้คา่ตัว๋เคร่ืองบิน
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 3,500 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 มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไมใ่ห้
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 ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามที่ระบุ
ในโปรแกรม 

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

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษทัฯ อยา่งน้อย 
10-14 วันก่อนการเดินทาง มิฉะน้ัน บริษทัฯไม่สามารถจัดการไดล้่วงหน้าได ้
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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 ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทน
ต่างๆ ในกรณีทีผู่้เดินทางไมผ่่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจ
คนเข้าเมืองหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเน่ืองมาจากการกระทาํที่ส่อไป
ในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมอืง เอกสารเดินทางไม่ถกูต้อง หรอื การถกูปฏิเสธในกรณี
อื่นๆ 

 


