
JXW29 โอซากา้สละโสด โอซากา้ เกยีวโต นาโกยา่ Unseen หนิแตง่งาน 6D4N  

 

โอซากา้สละโสด โอซากา้ เกยีวโต นาโกยา่ 
Unseen หนิแตง่งาน 6D 4N 

โอซากา้ เกยีวโต นาโกยา่ ทาคายามา่ ชริาคาวาโกะ 
Unseen!!! หนิแตง่งาน อเิสะ  

โอกาก ิ1คนื พกันาโกยา่ 1 คนื โอซากา้ 2 คนื 
ทานเมนบูฟุเฟ่ตช์าบเูกยีวโตไมอ่ ัน้!! 

อสิระฟรเีดย1์ วนั หรอืเลอืกเทีย่ว Universal Studio Japan (บตัร 3,000 บาท) 
เดนิทางโดยสายการบนิ NOKSCOOT สูค่นัไซ(โอซากา้)  เครือ่งลาํใหญ ่

B777 ทีน่ ัง่แบบ3-4-3 นํา้หนกักระเป๋า 20 KG  
วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  กรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง - สนามบนิคนัไซ โอซากา้ 

2  
ทา่อากาศยานคนัไซ โอซากา้ - ปราสาทโอซากา้ – เกยีวโต – ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิ– 
ศาลเจา้เฮอนั - พธิชีงชาแบบญีปุ่่ น - MITSUI OUTLET PARK SHIGA RYUO เอาท์
เล็ต - โอกาก ิ

3  เมอืงเซก ิ- รา้นซนัชู Hamonoyasan - หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – ทาคายามา่ - ทาคา
ยามา่ จนิยะ – ลติเต ิล้เกยีวโต ซนัมาชซูิจ ิ- นาโกยา่ – หา้ง Aeon - นาโกยา่  

4  มเิอะ - ศาลเจา้ฟุตามโิอคทิามะ - หนิแตง่งาน Meoto Iwa – ศาลเจา้อเิสะ – ถนน
เกา่โอฮาไรมาจ ิ– โอซากา้ – โดทงพลาซา่  ยา่นไซบาช ิ



5  อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนั หรอืเลอืกซือ้บตัรเขา้ยนูเิวอรแ์ซลสตดูโิอ (ราคา 
3,000) 

6  ทา่อากาศยานคนัไซ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

19 - 24 Jun 2019  24,888  24,888 24,888 7,000 9,500 

26 Jun - 01 Jul 2019  25,888  25,888 25,888 7,000 9,500 

02 - 07 Jul 2019  25,888  25,888 25,888 7,000 9,500 

09 - 14 Jul 2019  25,888  25,888 25,888 7,000 9,500 

16 - 21 Jul 2019  27,888  27,888 27,888 7,000 9,500 

23 - 28 Jul 2019  26,888  26,888 26,888 7,000 9,500 

30 Jul - 04 Aug 2019  26,888  26,888 26,888 7,000 9,500 

20 - 25 Aug 2019  25,888  25,888 25,888 7,000 9,500 

27 Aug - 01 Sep 2019  24,888  24,888 24,888 7,000 9,500 

03 - 08 Sep 2019  24,888  24,888 24,888 7,000 9,500 

10 - 15 Sep 2019  25,888  25,888 25,888 7,000 9,500 

17 - 22 Sep 2019  25,888  25,888 25,888 7,000 9,500 

24 - 29 Sep 2019  25,888  25,888 25,888 7,000 9,500 

01 - 06 Oct 2019  29,888  29,888 29,888 7,000 9,500 

08 - 13 Oct 2019  29,888  29,888 29,888 7,000 9,500 

15 - 20 Oct 2019  29,888  29,888 29,888 7,000 9,500 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 กรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง - สนามบนิคนัไซ โอซากา้ 

20.30  พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออก ช ัน้ 
3 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ NOKScoot เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับ และอํานวยความ
สะดวกดา้นเอกสารกอ่นขึน้เครือ่ง 



23.40  นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ NOKSCOOT 
เทีย่วบนิที ่XW112  

(คา่ทวัรไ์มร่วมอาหารบนเครือ่ง สัง่ซือ้บนเครือ่งเทา่นัน้!! บนเครือ่งมบีรกิารจําหน่าย) 

 
วนัที ่2 

ทา่อากาศยานคนัไซ โอซากา้ - ปราสาทโอซากา้ – เกยีวโต – ศาลเจา้ฟชูมิอินิา
ร ิ– ศาลเจา้เฮอนั - พธิชีงชาแบบญีปุ่่ น - MITSUI OUTLET PARK SHIGA 
RYUO เอาทเ์ล็ต - โอกาก ิ

07.10  เดนิทางถงึ สนามบนิคนัไซ โอซากา้ (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชัว่โมง) ผา่นพธิกีาร/
ตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร สําคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหนํ้า อาหารสด 
จําพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั รับ
กระเป๋าเรยีบรอ้ยและทําภารกจิสว่นตวั จากนัน้นําทา่นขึน้รถปรับอากาศนําทา่นเดนิทางสู ่
ตวัเมอืงโอซากา้  นําทา่นเดนิทางสู ่ปราสาทโอซากา้ เป็นสญัลกัษณ์อนัโดดเดน่ของ
เมอืงโอซากา้ สรา้งขึน้เป็นครัง้แรกบนบรเิวณทีเ่คยเป็นวัด Osaka Hongan-jiเมือ่ปี ค.ศ.
1583 โดยToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-1598) นักรบระดบัไดเมยีวผูพ้ยายาม
รวบรวมประเทศเป็นครัง้แรกหอคอยประสาทหรอืสว่นทีเ่รยีกวา่ Tenshukakuแลว้เสร็จ
ลงสองปีตอ่มา  แตห่ลงัจากสงคราม Osaka Natsu No-jinในปีค.ศ.1615 ตระกลู 
Toyotomi ถกูฆา่ลา้งโคตร Tenshukakuก็ถกูทําลายลงยอ่ยยับ ตอ่มาไดรั้บการบรูณะ
ใหมใ่นสมัยTokugawa แตน่่าเสยีดายทีใ่นปี ค.ศ.1665 ไดถ้กูฟ้าฝ่าเสยีหายทัง้หมด 
กอ่นจะทําการบรูณะขึน้มาใหมอ่กีครัง้และถกูประกาศใหเ้ป็นสมบตัขิองชาตอิกีดว้ย 
ปราสาทโอซากา้ปัจจบุนัสงู 55 เมตร ม ี5 สว่น 8 ชัน้เครือ่งประดบัหลงัคาและภาพเสอื
บนกําแพงตวัปราสาทละหลายๆสว่นลงทองสอีรา่มสวยงามบนหอคอยชัน้ 8 ของ 
Tenshukakuทา่นสามารถมองเห็นทวิทัศนโ์ดยรวมของเมอืงโอซากา้ไดอ้ยา่งชดัเจนใน
แตล่ะปีจะมนัีกทอ่งเทีย่วจากทัง้ในและนอกประเทศมาเยอืนปีละราว 1-3 ลา้นคน(ทัวร์
นําชมและถา่ยรปูบรเิวณดา้นนอก) นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเกยีวโต เมอืงหลวงเกา่แก่
ของญีปุ่่ น ซึง่มามอีายยุาวนานกวา่ 1,000 ปี ซึง่ในอดตีมคีวามเจรญิรุง่เรอืงทางดา้น
ศาสนาศลิปวฒันธรรม และการปกครองเป็นอยา่งมาก 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่) ชาบเูกยีวโตบฟุเฟ่ต ์

บา่ย  นําทา่นเดนิทางสู ่ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิชม เสาโทรอิ ิซุม้ประตสูแีดงทีเ่ป็นสญัลกัษณ์
ของศาลเจา้ ทีม่มีากกวา่รอ้ยตน้ทอดตวัยาวตามเสน้ทางของไหลเ่ขาลดหลัน่กนับน
เสน้ทางยาวถงึ 4 กโิลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตรเ์รือ่ง MEMORIES OF GEISHA
ที ่ซายรู ินางเอกของเรือ่งวิง่ลอดซุม้ประตเูพือ่ไปขอพรเทพเจา้ใหต้นเองสมความ
ปรารถนา ทา่นเดนิทางไปชม ศาลเจา้เฮอนั (Heian Shrine) เป็นศาลเจา้ทีม่คีวาม
งดงามและสถาปัตยกรรมทีโ่ดดเดน่จากศาลเจา้อืน่ๆของญีปุ่่ น ถงึแมศ้าลเจา้เฮอนัจะ
ไมไ่ดม้ปีระวัตคิวามเป็นมายาวนานหลายรอ้ยปีเหมอืนศาลเจา้อืน่ๆของเกยีวโต เพราะ
ศาลเจา้นี้ถกูสรา้งขึน้เนื่องในโอกาสครบรอบปี 1100 ของเมอืงเกยีวโตเมือ่รอ้ยกวา่ปี
กอ่นเทา่นัน้ โดยสรา้งขึน้เพือ่ใหร้ะลกึถงึจักรพรรดคิามม ุ(Emperor Kammu) และ
จักรพรรดิโ์คเมอ ิ(Emperor Komei) ซึง่เป็นจักรพรรดอิงคแ์รกและองคส์ดุทา้ยของเกยีว
โต อาคารหลกัของศาลเจา้นี้ มตีน้แบบมาจากอาคารเดมิทีอ่ยูใ่นพระราชวังสมัยยคุเฮอนั
ซึง่มขีนาดเล็กกวา่ของจรงิ จากน ัน้นําทา่นสมัผสัประสบการณ์พเิศษ พธิชีงชาแบบ
ญีปุ่่ น ใหท้า่นไดเ้รยีนชงชาแบบธรรมเนยีมญีปุ่่ น และทา่นสามารถ เลอืกซือ้ชาและ
สนิคา้ของฝากราคาถกูไดจ้ากทีน่ี่เชน่  โฟมลา้งหนา้ถา่นหนิภเูขาไฟ โฟมชาเขยีว โฟม
ขา้วญีปุ่่ น หรอืผลติภัณฑจ์ากน้ํามันมา้ และยาและวติามนิของญีปุ่่ นทีบํ่ารงุสขุภาพ 
จากนัน้ทา่นไปชอ้ปป้ิง สนิคา้แบรนเนมดร์าคาพเิศษที ่MITSUI OUTLET PARK 
SHIGA RYUO มสีนิคา้แบรนดเ์นม รวมถงึรา้นอาหาร เครือ่งดืม่ อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิง
ตามอธัยาศยั (อาหารเย็นอสิระตามอธัยาศยั) สมควรแกเ่วลานําทา่นดนิทางสูท่ ี่
พกัโอกาก ิ

ทีพ่กั: Quintessa Hotel Ogaki หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั อสิระพกัผอ่นตาม
อธัยาศยั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวัน
เดนิทาง) 



  

 

 

 

วนัที ่3 
เมอืงเซก ิ- รา้นซนัชู Hamonoyasan - หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – ทาคายามา่ - 
ทาคายามา่ จนิยะ – ลติเต ิล้เกยีวโต ซนัมาชซูิจ ิ- นาโกยา่ – หา้ง Aeon - นาโก
ยา่  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที2่) 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเซก ินําทา่นแวะชม รา้นซนัชู หรอื Hamonoyasan 
สถานทีท่ ีผ่ลติมดีไดค้มสดุๆ อกีทัง้ยังเป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงเรือ่งการตดีาบญีปุ่่ นอยา่ง
ดาบเซก ิสาํหรับทีร่า้นซนัชนูี้มเีครือ่งใชข้องมคีมตา่งๆ มากมายกวา่ 3,000 ชิน้ ไมว่า่จะ
เป็นมดีหรอืกรรไกรตดัแตง่กิง่และสวน กรรไกรตดัเล็บกรรไกรหลากขนาด หรอืมดี
สาํหรับทําครัวหลากหลายรปูแบบทีช่ว่ยใหก้ารเตรยีมวัตถดุบิของคณุงา่ยยิง่ขึน้
นอกจากนี้ยังมดีาบญีปุ่่ น ขนมและเครือ่งดืม่เย็น ๆ จําหน่ายอกีดว้ย อกีสิง่หนึง่พลาด
ไมไ่ดเ้มือ่มารา้นซนัชคูอื การชมการแสดงดาบวชิาอไิอกริ ิดาบซามไูรคมๆ ทีฟั่น
ฉับเดยีวตน้ไผก็่ขาดเป็น 2 ทอ่น พรอ้มใสชุ่ดกโิมโนและเสือ้ก ัก๊ซามไูรถา่ยรปูเป็นที่
ระลกึ สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ทีย่ังคง
อนุรักษ์บา้นสไตลญ์ีปุ่่ นขนานแทด้ัง้เดมิ และยังไดรั้บเลอืกจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็น
มรดกโลก ในเดอืนธันวาคม 1995 บา้นสไตลก์สัโช สคึรุ ิจะมคีวามยาวประมาณ 18 
เมตร ความกวา้ง 10 เมตร โครงสรา้งของบา้นสามารถรองรับหมิะทีต่กหนักในชว่งฤดู
หนาวไดด้ ีและรปูรา่งของหลงัคาเหมอืนกบัสองมอืพนมของพระเจา้ จงึเรยีกหมูบ่า้น
สไตลน์ี้วา่ กสัโช และมผีูค้นจากทั่วทกุมมุโลกหลัง่ไหลไปชมความงามในแตล่ะปีเป็น
จํานวนมาก 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที3่)Japanese Set  

บา่ย  นําทา่นชม ทาคายามา่ จนิยะ หรอื ทีว่า่การอําเภอเกา่เมอืงทาคายามา่ (ถา่ยรปู
ดา้นหนา้) ซึง่เป็นจวนผูว้า่แหง่เมอืงทาคายามา่ เป็นทีทํ่างานและทีอ่ยูอ่าศยัของผูว้า่
ราชการจังหวัดฮดิะ เป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกนุตระกลูกกุาวา ใน
สมัยเอโดะ จากนัน้นําทา่นเดมิชม หมูบ่า้น LITTLE KYOTO หรอื ยา่นซนัมาชซูิจ ิ
(Sanmachi-Suji) เป็นเขตเมอืงเกา่ทีม่กีารอนุรักษ์บา้นเรอืนในสมยัเอโดะทีม่อีายกุวา่ 
300 ปีไวไ้ดเ้ป็นอยา่งด ีอสิระใหท้กุทา่นไดเ้ดนิเทีย่วและชืน่ชมกบัทัศนยีภาพเมอืงเกา่
ซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรอืนโบราณ และรา้นคา้หลากหลาย เชน่ รา้นผลติและจําหน่ายเหลา้
สาเก รา้นทํามโิสะ ฯลฯ พรอ้มทัง้เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึพืน้เมอืงเฉพาะถิน่ เชน่ ซารุ
โบะโบะ หรอื ตุก๊ตาทารกลงิตวัสแีดงไมม่หีนา้ตา ซึง่ถอืวา่เป็นสญัลกัษณ์หนึง่ของเมอืง
ทาคายามา่ และเป็นสนิคา้ยอดนยิม เพราะแฝงไปดว้ยความเชือ่เกีย่วกบัโชคลางของ
ชาวญีปุ่่ นอกีดว้ย และเก็บเกีย่วบรรยากาศอนัน่าประทบัใจมากมาย ทา่นยังสามารถลอง
ลิม้ชมิรสขนมของหวานนานาชนดิอกีดว้ย นําทา่นชอ้ปป้ิงทีห่า้งAeon อสิระเลอืกซือ้
สนิคา้ตามอธัยาศยั 

คํา่  (อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั) สมควรแกเ่วลานําทา่นเขา้ทีพ่กันาโกยา่  

ทีพ่กั: Route-Inn Grantia Komaki หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั อสิระพกัผอ่นตาม
อธัยาศยั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 



 

  

วนัที ่4 มเิอะ - ศาลเจา้ฟุตามโิอคทิามะ - หนิแตง่งาน Meoto Iwa – ศาลเจา้อเิสะ – 
ถนนเกา่โอฮาไรมาจ ิ– โอซากา้ – โดทงพลาซา่  ยา่นไซบาช ิ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที4่) 

นําทา่นเดนิทางสู ่Mie (มเิอะ) เป็นเมอืงเล็กๆตัง้อยูต่อนกลางของประเทศญีปุ่่ น เป็น
จังหวัดในภมูภิาคชบู ุซึง่อยูต่อนกลางของเกาะฮอนช ู(Honshu) มธีรรมชาตอินัอดุม
สมบรูณ์ทัง้ทะเลและภเูขาทีส่วยงาม นําทา่นเดนิทางสู ่ศาลเจา้ฟุตามโิอคทิามะ
(Futami Okitama Shrine) เป็นศาลเจา้ทีส่รา้งขึน้ขา้งทะเลทีอ่เิสะ-ชมิะ (Ise-
Shima) เป็นศาลเจา้เล็กๆรมิทะเลทีม่คีนญีปุ่่ นใหค้วามสาํคญัและเป็นทีรู่จั้กกนัดใีนหมู่
ชาวญีปุ่่ นและนักทอ่งเทีย่วดว้ย ศาลเจา้นีเ้ป็นศาลเจา้ทีม่ชี ือ่เสยีงทีผู่ห้ญงิมาขอพร
เพือ่ใหส้มหวังในการแตง่งาน และคูส่มรสมาขอพรเพือ่ความสขุในชวีติสมรส ม ีหนิ
แตง่งาน  Meoto Iwa หรอื Wedding Rocks เป็นหนิ 2 กอ้นอยูร่มิทะเล กอ้น
หนึง่เล็กอกีกอ้นหนึง่ใหญ ่ถกูเชือ่มโยงเขา้  หากนัดว้ยเชอืกฟากเสน้ใหญท่ีเ่รยีกวา่ ชเิม
นาวะ(Shimenawa Rope) ซึง่ตามตาํนานหมายถงึคูส่ามภีรรยาคอื เทพอซานาง ิ
(Izanagi no Okami) และเทพอซิานาม ิ(Izanami no Okami) ผูส้รา้งสรรพสิง่บนโลก
และใหกํ้าเนดิเทพตา่งๆอกีมากมาย สว่นมากคนทีม่าสว่นใหญจ่ะมาขอพรดา้นคูค่รอง
ท ั�งคนโสดหรอืมคี ูร่ กัอย ูแ่ลว้ คนโสดก็จะมาขอพรใหเ้จอเนื้อคู ่สว่นคนทีม่คีูอ่ยูแ่ลว้ก็
จะขอพรใหรั้กกนัยนืยาวมคีวามสขุตลอดไป นับเป็นจดุไฮไลทข์องศาลเจา้นี้ และยังเป็น
ทีน่ยิมในเรือ่งเครือ่งรางและยังมธีรรมเนยีมมาแตโ่บราณวา่ตอ้งชาํระลา้งตนเองให ้
บรสิทุธิท์ีศ่าลเจา้ฟตุาม ิโอคทิามะนี้กอ่นทีจ่ะไปขอพรทีศ่าลเจา้อเิสะทีอ่ยูใ่กล ้ๆ  จากนัน้
นําทา่นสูศ่าลเจา้อเิสะ (Ise Jingu Shrines) ศาลเจา้ทีใ่หญแ่ละเกา่แกใ่นป่าสนอาย ุ
2000 ปี เป็นศาลเจา้ในลทัธชินิโต สรา้งขึน้เมือ่ 4 ปีกอ่นครสิตกาลหรอืตรงกบัพ.ศ.539 
ชาวญีปุ่่ นมักจะมาสกัการะบชูาเทพเจา้อะมะเทะระซ ึโอมคิาม ิ(Amaterasu) เทพเจา้
แหง่ดวงอาทติยท์ีป่ระดษิฐานอยูภ่ายในศาลเจา้แหง่นี ้ซ ึง่เชือ่กนัวา่ราชวงศญ์ีปุ่่ นสบืเชือ้
สายมาโดยตรง ในทกุๆ 20 ปีจะมกีารบรูณะศาลเจา้โดยใหท้กุอยา่งยังคงแบบเดมิไว ้
มากทีส่ดุ ถอืเป็นการถา่ยทอดทัง้ความรูแ้ละทักษะของชา่งฝีมอืรุน่เดมิใหก้บัชา่งฝีมอืรุน่
ใหม ่จากนัน้อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงเดนิเลน่บรเิวณถนนเกา่โอฮาไรมาจ ิOharaimachi 
ถอืเป็นถนนเสน้สาํคญัของเมอืงอเิสะชมิะ ถนนเกา่แกท่ีไ่ดรั้บการอนุรักษ์ไวอ้ยา่งด ี
รวบรวมของอรอ่ยสไตลญ์ีปุ่่ นทีต่กทอดกนัมานับรอ้ยปีไวม้ากมาย เป็นยา่นทีส่รา้งขึน้
ใหมใ่นปี 1993 แตท่ัง้หมดถกูสรา้งใหด้เูหมอืนเป็นยคุโบราณ ระยะทางยาว 1 กโิลเมตร 
เรยีงรายไปดว้ยอาคารสไตลญ์ีปุ่่ นดัง้เดมิ มทีัง้รา้นคา้ รา้นอาหาร และทีอ่ยูอ่าศยั ตลอด
ถนนทีป่ดูว้ยหนิยาวประมาณ 800 เมตร ทา่นจะเห็นพวกไขม่กุและอเิสะชา (ของหวาน
ญีปุ่่ น) ซึง่ขายอยูใ่นรา้นขายของทีร่ะลกึตา่งๆ มรีา้นอาหารทีม่อีาหารพืน้เมอืงขาย เชน่ 
บะหมีอ่เิสะและซชูขิองทอ้งถิน่ และรา้นคา้อืน่ๆอกีมากมาย อสิระอาหารเทีย่งตาม
อธัยาศยั 

บา่ย  นําทา่นเดนิทางสูโ่อซากา้ จากนัน้นําทา่นไปชอ้ปป้ิงที ่DOTON PLAZA ยา่นชนิไซ
บาช ิเป็นหา้งสาํหรับละลายเงนิเยน พบกบัสนิคา้หลากหลายราคาถกู ไมว่า่จะเป็น
เครือ่งสาํอาง ครมี ของใช ้ยาบํารงุ สขุภาพ สบู ่ครมีลา้งหนา้ เครือ่งไฟฟ้า เป็นตน้อสิระ
ใหท้า่นเลอืกซือ้ตามอธัยาศยั จากนัน้อสิระชอ้ปป้ิงที ่ชนิไชบาช ิแหลง่ชอ้ปป้ิงยอด
นยิมทีส่ดุของโอซากา้ทีเ่ต็มไปดว้ยรา้นคา้มากมายทัง้แบรนดเ์นม ของมอืสอง 
รา้นอาหารชือ่ดงัมากมายหลากหลายชนดิ ใหท้า่นไดอ้สิระชอ็ปป้ิงสนิคา้ทีถ่นนโดทง
โบ  (อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั) สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก 

ทีพ่กั: : FP HOTELS GRAND SOUTH-NAMBA หรอืยา่นคนัไซ หรอืระดบั
ใกลเ้คยีง  



กรณีพกัโรงแรมFP Hotel สามารถเดนิไปชนิเซไก สปา เวลิดแ์ละ รา้นดองกิ
โฮเตไ้ด ้

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7 วันกอ่นวัน
เดนิทาง) 

 

 

 

วนัที ่5 อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนั หรอืเลอืกซือ้บตัรเขา้ยนูเิวอรแ์ซลสตดูโิอ 
(ราคา 3,000) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที6่) 

อสิระใหท้า่นทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนัดว้ยตวัทา่นเอง (ไกดแ์นะนําเสน้ทาง
ให)้ 

>> หรอืทา่นสามารถเลอืกซือ้บตัรเขา้ยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ เจแปน 

**กรณีส ัง่ซือ้กบับรษิทั ราคาบตัรทา่นละ 3,000 บาท กรณุาส ัง่ซือ้พรอ้มจอง
ทวัรห์รอืกอ่นเดนิทาง7วนัเทา่น ัน้ (ทางบรษัิทจําหน่ายเฉพาะบตัรสวนสนุก ไมม่บีตัร 
Express Pass และไมร่วมคา่รถไฟในการเดนิทาง)**ทางบรษัิทขออนุญาตปรับราคา
บตัรขึน้ถา้เงนิเยนมกีารปรับขึน้เรท100เยน=35บาท** 

- ยนูเิวอรแ์ซลสตดูโิอ Universal Studio Japan 

รว่มสนุกทา้ทายกบัเครือ่งเลน่หลากหลายชนดิตืน่เตน้ระทกึใจจากหนังดงัทีท่า่นชืน่ชอบ 
กบัโลกภาพยนตรข์องฮอลล์วิูด้ เชน่ Hollywood Dream The Ride Backdrop ,ลอ่งเรอื
ผจญภัยกบัไดโนเสารจ์ากเรือ่ง Jurassic Park น่ังเรอืเพือ่พบกบัความน่าสะพรงึกลวั
เหมอืนอยู ่ในเหตกุารณ์จรงิกบั Jaw ใชท้นุสรา้งมหาศาลกวา่ 1,500 ลา้นเยน (เฉพาะ
จอว)์และสนุกสนานไปกบัเครือ่งเลน่ภาคใหมข่อง Spider-Man ทีร่อใหท้า่นพสิจูนค์วาม
มันส ์พรอ้มทัง้พบกบัโซนตวัการต์นูสาํหรับเด็กโซน “วันเดอรแ์ลนด”์ เป็นโซนสวนสนุก
สไตลค์รอบครัวใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัตวัการต์นูสดุน่ารักชือ่ดงัของญีปุ่่ น Hello Kitty, 
Snoopy, Sesame Street หรอืเป็นโซนใหม ่ HARRY POTTER ใหท้า่นไดด้ืม่ดํา่กบั
บรรยากาศทีจํ่าลองมาจากในเรือ่งแฮรีพ่อรต์เตอร ์และพบกบัโซนใหมล่า่สดุทีเ่ปิดใน
วันที2่1เมษายน 2560 โซน Minions Park ภายในสวนสนุกUniversal หา้มนําอาหาร
และเครือ่งดืม่เขา้มาภายในสวนสนุกและสามารถซือ้อาหารไดจ้าก  ภายในสวนสนุก 
บรเิวณดา้นนอกตรงทางเขา้สวนสนุกคอื Universal City walk Osaka เป็นพืน้ที่
จําหน่ายสนิคา้ทีม่รีา้นอาหารมากมาย นอกจากนี้ยังมจัีด Event Universal Cool Japan 
2019 ซึง่จะมเีครือ่งเลน่พเิศษกบัของทีร่ะลกึมาเพิม่เตมิใหส้นุกสนาน เชน่ Final 
Fantasy, Detective Conan, Monster Hunter, Pretty Guardian Sailor Moon 

>> เลอืกอสิระเทีย่วเอง ชอ้ปป้ิงอสิระตามอธัยาศยัเต็มวนั (ไมร่วมคา่รถไฟและ
ไมม่รีถบสับรกิาร) ดว้ยการน่ังรถไฟ ทา่นจะไดส้มัผสัประสบการณ์การเดนิทางไปยา่น
ตา่งๆทีเ่ป็นไฮไลทข์องโอซากา้ยา่นดงัทีเ่ลอืกสรรเป็นสวรรคข์องคนชอบ กนิ เทีย่ว ชอ้ป 
ไดแ้ก ่

     > ยา่นชนิไซบาช ิ(Shinsaibashi) เป็นยา่นชอ้ปป้ิงทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในโอซากา้ 
เป็นถนนคนเดนิชนิไซบาชยิาวประมาณ580 เมตร ตลอดเสน้ทางจะมรีา้นคา้อยูป่ระมาณ 



180 รา้น ทางฝ่ังทศิใต ้ของถนนคนเดนิของชนิไซบาชจิะมป้ีายทางเขา้แถวป้ายกลูโิกะ 

      > โดทงบรุ ิ(Dotonburi) หนึง่ในสถานบนัเทงิยามคํา่คนืทีโ่ดง่ดงัของโอซากา้ 
แหลง่รวมรา้นอาหารมากมายทีเ่ปิดใหบ้รกิาร 24 ชัว่โมง ถนนแหง่นี้จะเลยีบรมิคลอง
โดทงโบร ิและยังมทีัง้รา้นคา้ และแหลง่บนัเทงิอกีมากมาย รวมไปถงึป้ายนักวิง่กลูโิกะ 
(Glico Running Man sign) และปคูานโิดราค ุ(Kani Doraku crab sign) ทีเ่ป็น
สญัลกัษณ์ของเมอืงโอซากา้ดว้ย 

      > สวนนมับะ Namba Parks ออกแบบการสรา้งใหค้ลา้ยกบัหบุเขา สามารถน่ัง
พักผอ่นในสวนแบบธรรมชาตทิา่มกลางภมูทิัศนเ์มอืงใหญ ่มหีา้งสรรพสนิคา้กวา่ 120 
รา้น รวมทัง้โรงภาพยนตร ์อฒัจรรย ์และสวนดาดฟ้า บนชัน้ 6 มรีา้นอาหารจํานวนมาก
เปิดใหบ้รกิาร ไมว่า่จะเป็น อาหารเกาหล ีอาหารอติาเลยีน อาหารเวยีดนาม และอืน่ๆ 
รา้นคา้เปิดเวลา 11:00-21:00 รา้นอาหารเปิดเวลา 11:00-23:00 

      > ยา่นเด็นเด็น Den Den Town ตัง้อยูใ่นพืน้ที ่Nipponbashi เป็นยา่นขาย
สนิคา้อเิล็กทรอนกิส ์คลา้ยกบัยา่น Akihabara ของโตเกยีว นอกจากนีย้ังมกีารต์นูมังงะ 
อนเิมะ และคอสเพลยค์าเฟ่ตต์า่งๆรวมอยูท่ีน่ี่ดว้ย รา้นคา้เปิดเป็น 2 ชว่ง คอื 10:00-
11:00 และ 19:00-20:00 

      > ยา่นชนิเซไก(Shinsekai) เป็นเสมอืนแลนดม์ารก์สาํคญัอกีแหง่หนึง่ของเมอืง
โอซากา้ ชนิเซไกแปลตรงตวัวา่ “โลกใหม”่ ทีห่มายถงึโลกใบใหมแ่หง่โอซากา้ มทีัง้
แหลง่ชอ้ปป้ิง มหีอคอยซเึทนคาค(ุTsutenkaku)ทีเ่ป็นเหมอืนสญัลกัษณ์ของยา่นชนิเซ
ไกนี้ตัง้อยูต่รงกลางดว้ย จะคกึคกัแบบสดุๆก็ชว่งกลางคนืนี่ เต็มไปดว้ยรา้นคา้และ ผูค้น
มากนิดืม่กนัตามรา้นตามๆอยา่งเนืองแน่น บรเิวณนี้ยงัมถีนนแคบๆทีเ่รยีกกนัวา่ จันจัน โย
โกะโช (Jan Jan Yokocho) ทีเ่ป็นแหลง่รวมรา้นกนิดืม่สาํหรับคนญีปุ่่ น เปิดไฟรา้นเรยีก
แขกคกึคกั มอีาหารและขนม และกบัแกลม้ใหล้องชมิกนัมากมายและยังมรีา้นขายของที่
ระลกีใหเ้ลอืกชอ้ปป้ิงอกีหลายรา้นและทีน่ี่จะพบเห็นหุน่คลา้ยลงิน่ังยิม้ ตามมมุตา่งๆก็คอื
บลิลเิคน (Billikan) หรอืเทพแหง่โชคลาภเป็นอกีหนึง่สญัลกัษณ์ของยา่นนี้ดว้ย 

     >สปา เวลิด ์(Spa World) ศนูยร์วมบอ่น้ําแรใ่หญท่ีส่ดุในโอซากา้ เป็นศนูยร์วม
วารบํีาบดัทีใ่หญท่ีส่ดุในโอซากา้ ตัง้อยูใ่นยา่น Shinseikai ใกลห้อคอยทสเึทงคาค ุ
ภายในมบีอ่น้ําแรธ่รรมชาตใินทีร่ม่แยกเป็นโซนยโุรป โซนเอเชยี รวมทัง้ส ิน้ 16 บอ่ มี
หอ้งซาวน่า หอ้งสปาหนิรอ้น นวดตวัผอ่นคลาย สวนน้ําซึง่เปิดใหบ้รกิารตลอด 24
ชัว่โมง 

*วนันีไ้มม่บีรกิารรถบสัและไมม่บีรกิารอาหารกลางวนัและอาหารคํา่* 

ทีพ่กั: FP HOTELS GRAND SOUTH-NAMBA หรอืยา่นคนัไซ หรอืระดบั
ใกลเ้คยีงกนั 

กรณีพกัโรงแรมFP Hotel สามารถเดนิไปชนิเซไก สปา เวลิดแ์ละ รา้นดองกิ
โฮเตไ้ด ้

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7 วันกอ่นวัน
เดนิทาง) 

 

 

 

วนัที ่6 ทา่อากาศยานคนัไซ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง 



เชา้  บรกิารอาหารเชา้แบบกลอ่ง (Set Box) (มือ้ที ่6) เพือ่ความสะดวกในเรือ่งเวลา
และการเดนิทางมาสนามบนิ 

05.00  นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ เพือ่เตรยีมตวัเดนิทางกลบั 

08.30  ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ NOK SCOOT เทีย่วบนิที ่XW111 

(คา่ทวัรไ์มร่วมอาหารบนเคร ือ่ง ส ัง่ซ ื�อบนเคร ือ่งเทา่น ั�น!! บนเคร ือ่งมบีรกิาร
จําหนา่ย) 

12.10  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืงโดยสวัสดภิาพ 

 
หมายเหต ุ

หมายเหต ุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ให้
ทราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ให้
ทา่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสันําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของ
ประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะ
เป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตาม
สถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง อตัราคา่บรกิารขา้งตน้คํานวณ จากอตัราแลกเปลีย่น 100 
เยน เทา่กบั 30 บาท กรณีอตัราแลกเปลีย่นปรบัสูงขึน้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการปรบัอตัรา
คา่บรกิารเพิม่ข ึน้ 

ประกาศสําคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ คา่ทวัรท์ ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็น
การชําระแบบจา่ยชําระขาด และผูจ้ดัไดชํ้าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบชําระ
ขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัน้หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไม่
ดว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศ
ไทยและประเทศญีปุ่่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัง้คา่ต ัว๋เครือ่งบนิ
ใหแ้กท่า่น 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 25 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึ 

- ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

- หรอืสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้
กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่น
ทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3.การชําระคา่บรกิาร ชาํระเงนิคา่จองทัวรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืชาํระกอ่นการเดนิทาง 20
วัน 

**สาํเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวนั
เดนิทางไป-กลบั*) 

กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่น
ตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจํา หรอืสง่

พรอ้มยอดคงเหลอื** 



4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

การยกเลกิทวัร ์เมือ่จองทวัรชํ์าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ได้
ทกุกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก 
หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ 
ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ 
หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ 
ทัง้ส ิน้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบัชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรร Random ของสายการบนิไมส่ามารถเลอืกระบทุีน่ั่งได ้ยกเวน้การซือ้ทีน่ั่ง
เพิม่ 

ซือ้ทีน่ ัง่เพิม่ สายการบนิ Nok Scoot (XW) เสน้ทางโตเกยีว-นารติะ สามารถUpgrade ทีน่ั่ง พรอ้ม
ชาํระคา่ทีน่ั่งไดด้งันี ้

- ทีน่ ัง่ช ัน้ ScootBiz ราคาเทีย่วเดยีว 5,500 บาท /ทา่น (ราคาไป-กลบั 10,000 บาท) แจง้
กอ่นเดนิทาง10วนั 

- ทีน่ ัง่แบบ Super หรอื Stretch Seat แจง้กอ่นเดนิทาง7วนั มคีา่ใชจ้า่ยและเงือ่นไข 
ดงันี้

 

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเทา่ กรณีหอ้งพักคู/่พักสาม
ทา่นเตม็อาจมปีรับเปลีย่นพักหอ้ง Single 1ทา่นตอ่หอ้งในโรงแรมระดบัเดยีวกนัได ้

3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่นํา้หนกักระเป๋า สมัภาระทีส่ายการบนิ NokScoot กําหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 
กโิลกรมั สมัภาระถอืขึน้เครือ่งไมเ่กนิ7กก. และคา่ประกนัวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะ
สายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

(คา่ทวัรไ์มร่วมการประกนัความคุม้ครองการสญูเสยีหรอืเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง และทรัพยส์นิ
สว่นตวั กรณีเกดิความเสยี บรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบได)้ 

ซือ้น้ําหนักสมัภาระเพิม่สายการบนิ Nok Scoot(XW) เสน้ทางโตเกยีว มคีา่ใชจ้า่ยดงันี ้

+5 กก. -- 400 บาท 



+10กก. -- 700 บาท 

+15กก. -- 1,000 บาท 

+20กก. -- 1,300 บาท 

+30กก. -- 2,350 บาท 

หมายเหต:ุ สายการบนิไมจํ่ากดัจํานวนชิน้ในการโหลด แตก่ฎหมายการบนิทั่วโลกให1้ใบ น้ําหนักสงูสดุ
ได ้32กก./ชิน้ 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาทคา่
รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนั
สุขภาพทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนัสุขภาพเพิม่ได ้

(คา่ทวัรไ์มร่วมการประกนัความคุม้ครองการสูญเสยีหรอืเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง และ
ทรพัยส์นิสว่นตวั กรณีเกดิความเสยี บรษิทัฯไมส่ามารถรบัผดิชอบได)้ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีน่อกเหนือจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศพัทเ์ป็นตน้ 

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. คา่ภาษีน้ํามนัทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

5. คา่ Vat 7% และคา่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

6. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม 

7. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 4,000 เยนตอ่ทรปิ สําหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วาม
ประทบัใจในบรกิาร 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 

(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 

 จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ใน
ประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ
จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศ
ญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ นได ้
(เชน่ เงนิสด บตัร 
เครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 



 1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูไ่มตํ่า่กวา่ 6 เดอืน 

 2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตัิ
การพํานักระยะสัน้ 

 3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 

 4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่ห ้
เขา้ประเทศ และไม ่
เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ  

7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความ
เขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัร ์
ท ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่ม
คณะไมถ่งึ 30ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวัน
เดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตุ
ตา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การ
ประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือ
ความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น
, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นได ้
ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้าํรองโรงแรม
ทีพ่ักในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุ
ในโปรแกรม 

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสาํหรับ
ผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บั
ความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้ 

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชรก์รณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่ง
นอ้ย 7วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ําสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน้  

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ 
ๆ  



12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ 
ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่
คา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะ
ตดิ อาจทําใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์
และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ให ้
ไดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวนัละ1ขวดตอ่คนตอ่ในวนัทีทํ่าทัวรเ์ตม็วัน เริม่ในวันที2่ของการเดนิทางรวมจํานวน
2ขวด 

15. การบรกิารของรถบสันําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12
ชัว่โมง อาทเิชน่ เริม่งานเวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละ
คนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั 
จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดทํ้าไวส้าํหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุาก
การเดนิทางทอ่งเทีย่ว ตามพ.ร.บ. การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ด้
ป่วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับ
ขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นชาํระเงนิคา่ทวัร ์(ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จาก
บรษัิท ประกนัทั่วไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
17. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน้ 

18. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณี
อืน่ๆ 
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