
JXW26 Oh!!...Sakura โอซากา้ ทาคายามา่ ชริาคาวาโกะ เกยีวโต 6D 4N  

 

Oh!!!...Sakura Osaka Takayama  

โอซากา้ ทาคายามา่ ชริาคาวาโกะ เกยีวโต 6วนั 4คนื 

ชมความอลงัการของเทศกาลงานประดบัไฟทีม่เิอะ 

“Nabana no sato Winter Illumination“ 



>> ชมซากรุะสวนนชิโินะมะรเุทเอ็ง ปราสาทโอซากา้ <<   

โอกาก ิ1คนื พกันาโกยา่ 1 คนื โอซากา้ 2 คนื 

ทานเมนูบฟุเฟ่ตช์าบเูกยีวโต และ BBQ Yakiniku ไมอ่ ัน้!! 

อสิระฟรเีดย1์ วนั หรอืเลอืกเทีย่ว Universal Studio Japan (บตัร 3,000 บาท) 

เดนิทางโดยสายการบนิ NOKSCOOT สูค่นัไซ(โอซากา้)  เครือ่งลาํใหญ ่

B777 ทีน่ ัง่แบบ3-4-3 นํา้หนกักระเป๋า 20 KG บรกิารอาหารบนเครือ่ง1เทีย่ว 

  

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  กรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง - สนามบนิคนัไซ โอซากา้ 

2  ทา่อากาศยานคนัไซ โอซากา้ – ปราสาทโอซากา้ ชมซากรุะสวนนชิโินะมะรเุทเอ็ง – มติซุยเอาทเ์ล็ตพารค์ - 
งานไฟ Nabana no sato Winter Illumination – โอกาก ิ

3  เมอืงเซก ิ- รา้นซนัชู Hamonoyasan - หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – ทาคายามา่ - ทาคายามา่ จนิยะ – ลติเต ิล้
เกยีวโต ซนัมาชซิูจ ิ- นาโกยา่ – หา้ง Aeon 

4  
นาโกยา่ – เกยีวโต – วดัคนิคะคจู ิ– ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิ– โอซากา้ – โดทงพลาซา่ – ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ

5  
อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนั หรอืเลอืกซือ้บตัรเขา้ยนูเิวอรแ์ซลสตดูโิอ (ราคา 3,000) 

6  
ทา่อากาศยานคนัไซ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

อตัราคา่บรกิาร 

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

27 Mar - 01 Apr 2019  29,888  29,888 29,888 7,000 9,500 

30 Mar - 04 Apr 2019  31,888  31,888 31,888 7,000 9,500 

03 - 08 Apr 2019  31,888  31,888 31,888 7,000 9,500 

10 - 15 Apr 2019  34,888  34,888 34,888 7,000 9,500 

11 - 16 Apr 2019  36,888  36,888 36,888 7,000 9,500 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 
กรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง - สนามบนิคนัไซ โอซากา้ 

20.30  พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออก ช ัน้ 3 เคานเ์ตอร ์4 สาย
การบนิ NOKScoot เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารกอ่นขึน้เครือ่ง 



23.40  นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ NOKSCOOT เทีย่วบนิที ่XW112  

วนัที ่2 ทา่อากาศยานคนัไซ โอซากา้ – ปราสาทโอซากา้ ชมซากรุะสวนนชิโินะมะรเุทเอ็ง – มติซุยเอาทเ์ล็ต
พารค์ - งานไฟ Nabana no sato Winter Illumination – โอกาก ิ

07.10  เดนิทางถงึ สนามบนิคนัไซ โอซากา้ (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชัว่โมง) ผา่นพธิกีาร/ตรวจคนเขา้เมอืงและ
ศลุกากร สําคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นญุาตใหน้ํา อาหารสด จาํพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ 
หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั รับกระเป๋าเรยีบรอ้ยและทําภารกจิสว่นตัว จากนัน้นําทา่นขึน้รถปรับอากาศนํา
ทา่นเดนิทางสู ่ตัวเมอืงโอซากา้  นําทา่นเดนิทางสู ่ปราสาทโอซากา้ เป็นสัญลักษณ์อันโดดเดน่ของเมอืงโอ
ซากา้ สรา้งขึน้เป็นครัง้แรกบนบรเิวณทีเ่คยเป็นวัด Osaka Hongan-jiเมือ่ปี ค.ศ.1583 โดยToyotomiHideyoshi 
(ค.ศ.1537-1598) นักรบระดับไดเมยีวผูพ้ยายามรวบรวมประเทศเป็นครัง้แรกหอคอยประสาทหรอืสว่นทีเ่รยีกวา่ 
Tenshukakuแลว้เสร็จลงสองปีตอ่มา  แตห่ลังจากสงคราม Osaka Natsu No-jinในปีค.ศ.1615 ตระกลู 
Toyotomi ถกูฆา่ลา้งโคตร Tenshukakuก็ถกูทําลายลงยอ่ยยับ ตอ่มาไดร้ับการบรูณะใหมใ่นสมัยTokugawa แต่
น่าเสยีดายทีใ่นปี ค.ศ.1665 ไดถ้กูฟ้าฝ่าเสยีหายทัง้หมด กอ่นจะทําการบรูณะขึน้มาใหมอ่กีครัง้และถกูประกาศ
ใหเ้ป็นสมบัตขิองชาตอิกีดว้ย ปราสาทโอซากา้ปัจจุบันสงู 55 เมตร ม ี5 สว่น 8 ชัน้เครือ่งประดับหลังคาและภาพ
เสอืบนกําแพงตัวปราสาทละหลายๆสว่นลงทองสอีรา่มสวยงามบนหอคอยชัน้ 8 ของ Tenshukakuทา่นสามารถ

มองเห็นทวิทัศนโ์ดยรวมของเมอืงโอซากา้ไดอ้ยา่งชดัเจนในแตล่ะปีจะมนัีกทอ่งเทีย่วจากทัง้ในและนอกประเทศ
มาเยอืนปีละราว 1-3 ลา้นคน(ทัวรนํ์าชมและถา่ยรปูบรเิวณดา้นนอก) ชว่งปลายมนีา-ตน้เมษาทา่นสามารถชม
ดอกซากรุะไดท้ี ่สวนนชิโินะมะรเุทเอ็งปราสาทโอซากา้ (Nishi No Maru Teien Park) สวนนีต้ัง้อยูภ่ายในอาณา
เขตของปราสาทโอซากา้ มซีากรุะกวา่ 600 ตน้ (ชว่งซากรุะบานอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่ับสถานทีแ่ละ
สภาพอากาศในแตล่ะปี)  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่) BBQ Yakiniku บฟุเฟ่ต ์ 

บา่ย  น่านเดนิทางไป นาโกยา่ จงัหวดัไอจ ิจากนัน้ทา่นไปชอ้ปป้ิง สนิคา้แบรนเนมดร์าคาพเิศษ ที่ Mitsui Outlet 
Park ในเขตจังหวัดมเิอะ เป็นเอาทเ์ล็ตมอลลข์นาดใหญท่ีส่ดุในญีปุ่่ นใกลก้ับเมอืงนาโกยา่ ขนาดพืน้ทีก่วา้งถงึ 
45,700 ตารางเมตร  มสีนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย รวมถงึรา้นอาหาร เครือ่งดืม่ รา้นกาแฟ (อาหารเย็นอสิระตาม
อธัยาศยั) ถงึเวลานัดหมายนําทา่นเดนิทางไปชมความอลังการของเทศกาลงานประดบัไฟฤดหูนาว
“Nabana no sato Winter Illumination“ (จัดขึน้ระหวา่งวันที ่20 ตลุาคม 2561 – 6 พฤษภาคม 2562) 
เป็นหนึง่ในเทศกาลแสงสทีีใ่หญท่ีส่ดุในญีปุ่่ น มไีฟประดับมากกวา่ 8.5 ลา้นดวง ภายในสวนดอกไมจ้ะมกีาร
ประดับตกแตง่ไฟอยา่งสวยงาม มทีัง้ทุง่หญา้ขนาดใหญท่ีนํ่าไฟสฟ้ีามาตกแตง่ใหด้เูหมอืนทะเล นอกจากนียั้งมี
อโุมงคด์วงไฟและจุดชมววิทีส่ามารถขึน้ลฟิตไ์ปดา้นบน เมือ่มองลงมาจะเห็นสวนทีป่ระดับไฟเป็นมมุกวา้ง อสิระ
ใหท้า่นเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย อาหารเย็นอสิระตามอธัยาศยั สมควรแกเ่วลานําทา่นดนิทางสูท่ ี่
พกัโอกาก ิ

ทีพ่กั: Quintessa Hotel Ogaki หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

  

 

วนัที ่3 เมอืงเซก ิ- รา้นซนัชู Hamonoyasan - หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – ทาคายามา่ - ทาคายามา่ จนิยะ – ลติ
เต ิล้เกยีวโต ซนัมาชซิูจ ิ- นาโกยา่ – หา้ง Aeon 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที2่) 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเซก ินําทา่นแวะชม รา้นซนัชู หรอื Hamonoyasan สถานทีท่ ีผ่ลติมดีไดค้ม
สดุๆ อกีทัง้ยังเป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงเรือ่งการตดีาบญีปุ่่ นอยา่งดาบเซก ิสําหรับทีร่า้นซนัชนูีม้เีครือ่งใชข้องมคีม
ตา่งๆ มากมายกวา่ 3,000 ชิน้ ไมว่า่จะเป็นมดีหรอืกรรไกรตัดแตง่กิง่และสวน กรรไกรตัดเล็บกรรไกรหลากขนาด 
หรอืมดีสําหรับทําครัวหลากหลายรปูแบบทีช่ว่ยใหก้ารเตรยีมวัตถดุบิของคณุง่ายยิง่ขึน้นอกจากนียั้งมดีาบญีปุ่่ น 
ขนมและเครือ่งดืม่เย็น ๆ จําหน่ายอกีดว้ย อกีสิง่หนึง่พลาดไมไ่ดเ้มือ่มารา้นซนัชคูอื การชมการแสดงดาบ
วชิาอไิอกริ ิดาบซามไูรคมๆ ทีฟั่นฉับเดยีวตน้ไผก็่ขาดเป็น 2 ทอ่น พรอ้มใสชุ่ดกโิมโนและเสือ้ก ัก๊ซามไูร
ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสู่ หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ทียั่งคงอนุรักษ์บา้น
สไตลญ์ีปุ่่ นขนานแทด้ัง้เดมิ และยังไดร้ับเลอืกจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลก ในเดอืนธันวาคม 1995 บา้น
สไตลก์ัสโช สคึรุ ิจะมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร ความกวา้ง 10 เมตร โครงสรา้งของบา้นสามารถรองรับหมิะที่



ตกหนักในชว่งฤดหูนาวไดด้ ีและรปูรา่งของหลังคาเหมอืนกับสองมอืพนมของพระเจา้ จงึเรยีกหมูบ่า้นสไตลน์ีว้า่ 

กัสโช และมผีูค้นจากทั่วทกุมมุโลกหลั่งไหลไปชมความงามในแตล่ะปีเป็นจํานวนมาก 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที3่)  

บา่ย  นําทา่นชม ทาคายามา่ จนิยะ หรอื ทีว่า่การอาํเภอเกา่เมอืงทาคายามา่ (ถา่ยรปูดา้นหนา้) ซึง่เป็นจวนผูว้า่
แหง่เมอืงทาคายามา่ เป็นทีทํ่างานและทีอ่ยูอ่าศัยของผูว้า่ราชการจังหวัดฮดิะ เป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้าร
ปกครองของโชกนุตระกลูกกุาวา ในสมัยเอโดะ จากนัน้นําทา่นเดมิชม หมูบ่า้น LITTLE KYOTO หรอื ยา่นซนั
มาชซิูจ ิ(Sanmachi-Suji) เป็นเขตเมอืงเกา่ทีม่กีารอนุรักษ์บา้นเรอืนในสมัยเอโดะทีม่อีายกุวา่ 300 ปีไวไ้ด ้
เป็นอยา่งด ีอสิระใหท้กุทา่นไดเ้ดนิเทีย่วและชืน่ชมกับทัศนยีภาพเมอืงเกา่ซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรอืนโบราณ และ
รา้นคา้หลากหลาย เชน่ รา้นผลติและจําหน่ายเหลา้สาเก รา้นทํามโิสะ ฯลฯ พรอ้มทัง้เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึ
พืน้เมอืงเฉพาะถิน่ เชน่ ซารโุบะโบะ หรอื ตุก๊ตาทารกลงิตัวสแีดงไมม่หีนา้ตา ซึง่ถอืวา่เป็นสัญลักษณ์หนึง่ของ
เมอืงทาคายามา่ และเป็นสนิคา้ยอดนยิม เพราะแฝงไปดว้ยความเชือ่เกีย่วกับโชคลางของชาวญีปุ่่ นอกีดว้ย และ
เก็บเกีย่วบรรยากาศอันน่าประทับใจมากมาย ทา่นยังสามารถลองลิม้ชมิรสขนมของหวานนานาชนดิอกีดว้ย 
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูน่าโกยา่ นําทา่นชอ้ปป้ิงทีห่า้งAeon อสิระเลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศยั 

ค่ํา  (อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั) สมควรแกเ่วลานําทา่นเขา้ทีพ่กั 

ทีพ่กั: Route-Inn Grantia Komaki หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัที ่4 นาโกยา่ – เกยีวโต – วดัคนิคะคจู ิ– ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิ– โอซากา้ – โดทงพลาซา่ – ชอ้ปป้ิงชนิไซบา
ช ิ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที4่) 

นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเกยีวโต เมอืงหลวงเกา่แกข่องญีปุ่่ น ซึง่มามอีายยุาวนานกวา่ 1,000 ปี ซึง่ในอดตีมคีวาม
เจรญิรุง่เรอืงทางดา้นศาสนาศลิปวัฒนธรรม และการปกครองเป็นอยา่งมาก นําชม วดัคนิคะคจู ิหรอืทีค่นไทย
นยิมเรยีกกันวา่วดัทอง เป็นวัดทีด่ังวัดหนึง่ในญีปุ่่ น หากมาเทีย่วเกยีวโตแลว้ไมไ่ดม้าทีวั่ดนีถ้อืวา่ยังไมม่าถงึเกยีว
โต สรา้งเมือ่ปี พ.ศ. 1940 ศาลาสทีองทีเ่ห็นในปัจจุบันเพิง่ไดรั้บการแปะผนัง ทองไปเมือ่ปี พ.ศ.2530 ทีผ่า่นมา 
จงึมองเห็นเหลอืงอลา่มสะทอ้นในสระน้ําอยา่งสวยงาม 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที5่)เมนชูาบเูกยีวโต บฟุเฟ่ต ์

บา่ย  นําทา่นเดนิทางสู ่ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิชม เสาโทรอิ ิซุม้ประตสูแีดงทีเ่ป็นสัญลักษณ์ของศาลเจา้ ทีม่มีากกวา่
รอ้ยตน้ทอดตัวยาวตามเสน้ทางของไหลเ่ขาลดหล่ันกันบนเสน้ทางยาวถงึ 4 กโิลเมตร และเป็นฉากของ
ภาพยนตรเ์รือ่ง MEMORIES OF GEISHAที ่ซายรู ินางเอกของเรือ่งวิง่ลอดซุม้ประตเูพือ่ไปขอพรเทพเจา้ให ้
ตนเองสมความปรารถนา จากนัน้นําทา่นไปชอ้ปป้ิงที ่DOTON PLAZA ยา่นชนิไซบาช ิเป็นหา้งสําหรับละลาย
เงนิเยน พบกับสนิคา้หลากหลายราคาถกู ไมว่า่จะเป็นเครือ่งสําอาง ครมี ของใช ้ยาบํารงุ สขุภาพ สบู ่ครมีลา้ง

หนา้ เครือ่งไฟฟ้า เป็นตน้อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้ตามอัธยาศัย จากนัน้อสิระชอ้ปป้ิงที ่ชนิไชบาช ิแหลง่ชอ้ปป้ิง
ยอดนยิมทีส่ดุของโอซากา้ทีเ่ต็มไปดว้ยรา้นคา้มากมายทัง้แบรนดเ์นม ของมอืสอง รา้นอาหารชือ่ดังมากมาย
หลากหลายชนดิ ใหท้า่นไดอ้สิระช็อปป้ิงสนิคา้ทีถ่นนโดทงโบ  (อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั) สมควรแกเ่วลา
นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก 

ทีพ่กั: : FP HOTELS GRAND SOUTH-NAMBA หรอืยา่นคนัไซ หรอืระดบัใกลเ้คยีง  

กรณีพกัโรงแรมFP Hotel สามารถเดนิไปชนิเซไก สปา เวลิดแ์ละ รา้นดองกโิฮเตไ้ด ้

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง) 



 

วนัที ่5 
อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนั หรอืเลอืกซือ้บตัรเขา้ยนูเิวอรแ์ซลสตดูโิอ (ราคา 3,000) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที6่) 

อสิระใหท้า่นทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนัดว้ยตวัทา่นเอง (ไกดแ์นะนําเสน้ทางให)้ 

>> หรอืทา่นสามารถเลอืกซือ้บตัรเขา้ยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ เจแปน 

**กรณีส ัง่ซือ้กบับรษิทั ราคาบตัรทา่นละ 3,000 บาท กรณุาส ัง่ซือ้พรอ้มจองทวัรห์รอืกอ่นเดนิทาง7วนั
เทา่น ัน้ (ทางบรษัิทจําหน่ายเฉพาะบัตรสวนสนุก ไมม่บัีตร Express Pass และไมร่วมคา่รถไฟในการเดนิทาง)**
ทางบรษัิทขออนุญาตปรับราคาบัตรขึน้ถา้เงนิเยนมกีารปรับขึน้เรท100เยน=35บาท** 

- ยนูเิวอรแ์ซลสตดูโิอ Universal Studio Japan 

รว่มสนุกทา้ทายกับเครือ่งเลน่หลากหลายชนดิตืน่เตน้ระทกึใจจากหนังดังทีท่า่นชืน่ชอบ กับโลกภาพยนตรข์อง
ฮอลล์วิูด้ เชน่ Hollywood Dream The Ride Backdrop ,ลอ่งเรอืผจญภัยกับไดโนเสารจ์ากเรือ่ง Jurassic Park 
น่ังเรอืเพือ่พบกับความน่าสะพรงึกลัวเหมอืนอยู ่ในเหตกุารณ์จรงิกับ Jaw ใชท้นุสรา้งมหาศาลกวา่ 1,500 ลา้น
เยน (เฉพาะจอว)์และสนุกสนานไปกับเครือ่งเลน่ภาคใหมข่อง Spider-Man ทีร่อใหท้า่นพสิจูนค์วามมันส ์พรอ้ม
ทัง้พบกับโซนตัวการต์นูสําหรับเด็กโซน “วันเดอรแ์ลนด”์ เป็นโซนสวนสนุกสไตลค์รอบครัวใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิ
กับตัวการต์นูสดุน่ารักชือ่ดังของญีปุ่่ น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street หรอืเป็นโซนใหม ่ HARRY 

POTTER ใหท้า่นไดด้ืม่ด่ํากับบรรยากาศทีจํ่าลองมาจากในเรือ่งแฮรีพ่อรต์เตอร ์และพบกับโซนใหมล่า่สดุทีเ่ปิด
ในวันที2่1เมษายน 2560 โซน Minions Park ภายในสวนสนุกUniversal หา้มนําอาหารและเครือ่งดืม่เขา้มา
ภายในสวนสนุกและสามารถซือ้อาหารไดจ้าก  ภายในสวนสนุก บรเิวณดา้นนอกตรงทางเขา้สวนสนุกคอื 
Universal City walk Osaka เป็นพืน้ทีจํ่าหน่ายสนิคา้ทีม่รีา้นอาหารมากมาย นอกจากนียั้งมจัีด Event Universal 
Cool Japan 2019 ซึง่จะมเีครือ่งเลน่พเิศษกับของทีร่ะลกึมาเพิม่เตมิใหส้นุกสนาน เชน่ Final Fantasy, 
Detective Conan, Monster Hunter, Pretty Guardian Sailor Moon 

>> เลอืกอสิระเทีย่วเอง ชอ้ปป้ิงอสิระตามอธัยาศยัเต็มวนั (ไมร่วมคา่รถไฟและไมม่รีถบสับรกิาร) ดว้ย
การน่ังรถไฟ ทา่นจะไดส้ัมผัสประสบการณ์การเดนิทางไปยา่นตา่งๆทีเ่ป็นไฮไลทข์องโอซากา้ยา่นดังทีเ่ลอืกสรร
เป็นสวรรคข์องคนชอบ กนิ เทีย่ว ชอ้ป ไดแ้ก่ 

     > ยา่นชนิไซบาช ิ(Shinsaibashi) เป็นยา่นชอ้ปป้ิงทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในโอซากา้ เป็นถนนคนเดนิชนิไซ
บาชยิาวประมาณ580 เมตร ตลอดเสน้ทางจะมรีา้นคา้อยูป่ระมาณ 180 รา้น ทางฝ่ังทศิใต ้ของถนนคนเดนิของ
ชนิไซบาชจิะมป้ีายทางเขา้แถวป้ายกลูโิกะ 

      > โดทงบรุ ิ(Dotonburi) หนึง่ในสถานบันเทงิยามค่ําคนืทีโ่ดง่ดังของโอซากา้ แหลง่รวมรา้นอาหาร
มากมายทีเ่ปิดใหบ้รกิาร 24 ชัว่โมง ถนนแหง่นีจ้ะเลยีบรมิคลองโดทงโบร ิและยังมทีัง้รา้นคา้ และแหลง่บันเทงิ
อกีมากมาย รวมไปถงึป้ายนักวิง่กลูโิกะ (Glico Running Man sign) และปคูานโิดราค ุ(Kani Doraku crab 
sign) ทีเ่ป็นสัญลักษณ์ของเมอืงโอซากา้ดว้ย 

      > สวนนมับะ Namba Parks ออกแบบการสรา้งใหค้ลา้ยกับหบุเขา สามารถน่ังพักผอ่นในสวนแบบ
ธรรมชาตทิา่มกลางภมูทิัศนเ์มอืงใหญ ่มหีา้งสรรพสนิคา้กวา่ 120 รา้น รวมทัง้โรงภาพยนตร ์อัฒจรรย ์และสวน
ดาดฟ้า บนชัน้ 6 มรีา้นอาหารจํานวนมากเปิดใหบ้รกิาร ไมว่า่จะเป็น อาหารเกาหล ีอาหารอติาเลยีน อาหาร
เวยีดนาม และอืน่ๆ รา้นคา้เปิดเวลา 11:00-21:00 รา้นอาหารเปิดเวลา 11:00-23:00 

      > ยา่นเด็นเด็น Den Den Town ตัง้อยูใ่นพืน้ที ่Nipponbashi เป็นยา่นขายสนิคา้อเิล็กทรอนกิส ์คลา้ย
กับยา่น Akihabara ของโตเกยีว นอกจากนียั้งมกีารต์นูมังงะ อนเิมะ และคอสเพลยค์าเฟ่ตต์า่งๆรวมอยูท่ีน่ีด่ว้ย 
รา้นคา้เปิดเป็น 2 ชว่ง คอื 10:00-11:00 และ 19:00-20:00 

      > ยา่นชนิเซไก(Shinsekai) เป็นเสมอืนแลนดม์ารก์สําคัญอกีแหง่หนึง่ของเมอืงโอซากา้ ชนิเซไกแปล



ตรงตัววา่ “โลกใหม”่ ทีห่มายถงึโลกใบใหมแ่หง่โอซากา้ มทีัง้แหลง่ชอ้ปป้ิง มหีอคอยซเึทนคาคุ

(Tsutenkaku)ทีเ่ป็นเหมอืนสัญลักษณ์ของยา่นชนิเซไกนีตั้ง้อยูต่รงกลางดว้ย จะคกึคักแบบสดุๆก็ชว่งกลางคนืนี ่
เต็มไปดว้ยรา้นคา้และ ผูค้นมากนิดืม่กันตามรา้นตามๆอยา่งเนอืงแน่น บรเิวณนียั้งมถีนนแคบๆทีเ่รยีกกันวา่ จันจัน 
โยโกะโช (Jan Jan Yokocho) ทีเ่ป็นแหลง่รวมรา้นกนิดืม่สําหรับคนญีปุ่่ น เปิดไฟรา้นเรยีกแขกคกึคัก มอีาหาร
และขนม และกับแกลม้ใหล้องชมิกันมากมายและยังมรีา้นขายของทีร่ะลกีใหเ้ลอืกชอ้ปป้ิงอกีหลายรา้นและทีน่ีจ่ะ
พบเห็นหุน่คลา้ยลงิน่ังยิม้ ตามมมุตา่งๆก็คอืบลิลเิคน (Billikan) หรอืเทพแหง่โชคลาภเป็นอกีหนึง่สัญลักษณ์ของ
ยา่นนีด้ว้ย 

     >สปา เวลิด ์(Spa World) ศนูยร์วมบอ่น้ําแรใ่หญท่ีส่ดุในโอซากา้ เป็นศนูยร์วมวารบํีาบัดทีใ่หญท่ีส่ดุในโอ
ซากา้ ตัง้อยูใ่นยา่น Shinseikai ใกลห้อคอยทสเึทงคาค ุภายในมบีอ่น้ําแรธ่รรมชาตใินทีร่ม่แยกเป็นโซนยโุรป 
โซนเอเชยี รวมทัง้สิน้ 16 บอ่ มหีอ้งซาวน่า หอ้งสปาหนิรอ้น นวดตัวผอ่นคลาย สวนน้ําซึง่เปิดใหบ้รกิารตลอด 
24ชัว่โมง 

*วนันีไ้มม่บีรกิารรถบสัและไมม่บีรกิารอาหารกลางวนัและอาหารคํา่* 

ทีพ่กั: FP HOTELS GRAND SOUTH-NAMBA หรอืยา่นคนัไซ หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

กรณีพกัโรงแรมFP Hotel สามารถเดนิไปชนิเซไก สปา เวลิดแ์ละ รา้นดองกโิฮเตไ้ด ้

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัที ่6 
ทา่อากาศยานคนัไซ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้แบบกลอ่ง (Set Box) (มือ้ที ่7) เพือ่ความสะดวกในเรือ่งเวลาและการเดนิทางมา
สนามบนิ 

05.00  นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ เพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับ 

08.30  ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ NOK SCOOT เทีย่วบนิที ่XW111 

12.10  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืงโดยสวัสดภิาพ 

หมายเหต ุ

หมายเหต ุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 
การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดย
คํานงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสันําเทีย่ว
ญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะ
เป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการ
เดนิทาง อตัราคา่บรกิารขา้งตน้คํานวณ จากอตัราแลกเปลีย่น 100 เยน เทา่กบั 30 บาท กรณีอตัราแลกเปลีย่นปรบัสงูข ึน้ 
บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ 

ประกาศสําคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ คา่ทวัรท์ ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการชําระแบบจา่ยชําระ
ขาด และผูจ้ดัไดชํ้าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบชําระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัน้หากทา่นไมไ่ด้
รว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศใน
รายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัง้คา่ต ัว๋เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึ30ทา่น 



- ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

- หรอืสง่จอยนท์ัวรก์ับบรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกัน 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทั
จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3.การชําระคา่บรกิาร ชําระเงนิคา่จองทัวรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืชําระกอ่นการเดนิทาง 20วัน 

**สาํเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ*) 

กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออกและเขา้
เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื** 

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

การยกเลกิทวัร ์เมือ่จองทวัรชํ์าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี และกรณีทีก่อง
ตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอ
สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใด
รายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรร Random ของสายการบนิไมส่ามารถเลอืกระบทุีน่ั่งได ้ยกเวน้การซือ้ทีน่ั่งเพิม่ 

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

- ทีน่ ัง่ช ัน้ ScootBiz ราคาเทีย่วเดยีว 5,500 บาท /ทา่น (ราคาไป-กลบั 10,000 บาท) แจง้กอ่นเดนิทาง10วนั 

- ทีน่ ัง่แบบ Super หรอื Stretch Seat แจง้กอ่นเดนิทาง7วนั มคีา่ใชจ้า่ยและเงือ่นไข ดงันี ้



 

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ กรณีหอ้งพักคู่/พักสามทา่นเต็มอาจมปีรับเปลีย่นพัก
หอ้ง Single 1ทา่นตอ่หอ้งในโรงแรมระดับเดยีวกันได ้

3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่นํา้หนกักระเป๋า สมัภาระทีส่ายการบนิ NokScoot กําหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั สมัภาระถอืข ึน้เครือ่งไมเ่กนิ7
กก. และคา่ประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

(คา่ทัวรไ์มร่วมการประกันความคุม้ครองการสญูเสยีหรอืเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง และทรัพยส์นิสว่นตัว กรณีเกดิความเสยี บรษัิทฯ
ไมส่ามารถรับผดิชอบได)้ 

ซือ้น้ําหนักสัมภาระเพิม่สายการบนิ Nok Scoot(XW) เสน้ทางโตเกยีว มคีา่ใชจ้่ายดังนี้ 

+5 กก. -- 400 บาท 

+10กก. -- 700 บาท 

+15กก. -- 1,000 บาท 

+20กก. -- 1,300 บาท 



+30กก. -- 2,350 บาท 

หมายเหต:ุ สายการบนิไมจํ่ากัดจํานวนชิน้ในการโหลด แตก่ฎหมายการบนิทั่วโลกให1้ใบ น้ําหนักสงูสดุได ้32กก./ชิน้ 

6. คา่ประกันอบัุตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาทคา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบัุตเิหตุ
วงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนัสขุภาพเพิม่ได  ้

(คา่ทวัรไ์มร่วมการประกนัความคุม้ครองการสญูเสยีหรอืเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง และทรพัยส์นิสว่นตวั กรณีเกดิ
ความเสยี บรษิทัฯไมส่ามารถรบัผดิชอบได)้ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆทีน่อกเหนอืจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. คา่ภาษีน้ํามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 

5. คา่ Vat 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

6. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม 

7. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 4,000 เยนตอ่ทรปิ สําหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจในบรกิาร 

รายละเอยีดเกีย่วกับมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย 

(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 

 จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไม่
วา่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิจะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนั
การมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตร 
เครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

 1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูไ่มต่ํ่ากวา่ 6 เดอืน 

 2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพํานักระยะสัน้ 

 3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 

 4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไม่ 
เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ  

7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่น
ลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นได้
ยอมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 



1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การ
กอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ 
อบัุตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 
ทัง้หมด 

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ย
แลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุป๊ทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้
โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกัน
ได ้ 

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชรก์รณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7วนักอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของผูจั้ดกํากับเทา่นัน้  

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่น

การพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ
ทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกู
ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้ง
ใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้่ายเพิม่ 

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาในการ
ทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความ
รว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่ในวันทีทํ่าทัวรเ์ต็มวัน เริม่ในวันที่2ของการเดนิทางรวมจํานวน2ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสนําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12ชัว่โมง อาทเิชน่ เริม่งานเวลา 
8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับ
สภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

16. การประกันภัย ทีบ่รษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบัุตเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเทีย่ว ตาม
พ.ร.บ. การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้
และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นชําระเงนิคา่ทัวร ์(ทา่นสามารถซือ้ประกันสขุภาพ ในระหวา่งการ
เดนิทางได ้จากบรษัิท ประกันทั่วไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
17. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของผูจั้ดกํากับเทา่นัน้ 

18. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่น
การพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ
ทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกู
ปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

 


