
 
 

 
 

 

Osaka Autumn Snow 
ทัวร์โอซาก้า นารา เกียวโต โกเบ 5วัน 3คืน 

เดินทางโดยสายการบิน   NOK SCOOT (XW) บินตรงสู่คันไซ (โอซาก้า)  
โปรสุดคุ้ม!!! ราคาเริ่มเพียง 19,888 บาท พักโอซาก้า 3 คืน 

นารา วัดโทไดจิ สวนกวาง เกียวโต ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ศาลเจ้าเฮอัน พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ใส่ชุดกิโมโน โกเบ หุ่น 
Tetsujin 28 หรือลานสกี Rokkosan Snow Park ลานสกี(ช่วง winter) โอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาชิ ปราสาทโอ

ซาก้า Expo City ห้าง Doton Plaza Rinku Premium Outlets 
พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ YAKINIKU BBQ + บุฟเฟ่ต์ชาบูไม่อั้น!!! 

วันที่ รายละเอียดท่องเที่ยว 

1  กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง  

2  
สนามบินคันไซ - นารา – วัดโทไดจิ – สวนกวาง – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - ศาลเจ้าเฮอัน พิธีชง 
ใส่ชุดกิโมโน – โอซาก้า - ชินไซบาชิ 

3  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือเลือกซื้อบัตรเข้ายูนิเวอร์แซลสตูดิโอ (ราคา 2,800) 

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

5  ท่าอากาศยานคันไซ - ท่าอากาศยานดอนเมือง 



 
 

 
 

อัตราค่าบริการ 
ก าหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ ่ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไม่เสริมเตียง) 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 

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 

 
 
 



 
 

 
 

รายละเอียดทัวร์ 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง  

20.30  พร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั้น 3 เคาน์เตอร์ 4 
สายการบิน NOKScoot เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึ้นเครื่อง 

23.40  น าท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน NOKSCOOT เที่ยวบินที ่XW112 
(บนเครื่องมีอาหารบริการ) 

วันที่ 2 
สนามบินคันไซ - นารา – วัดโทไดจิ – สวนกวาง – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - ศาลเจ้าเฮอัน 
พิธีชง ใส่ชุดกิโมโน – โอซาก้า - ชินไซบาชิ 

07.10  เดินทางถึง สนามบินคันไซ โอซาก้า (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง) ผ่านพิธีการ/ตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากร ส าคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้น า อาหารสด จ าพวก เน้ือสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้า
ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ รับกระเปา๋เรียบร้อยและท าภารกิจส่วนตัว จากน้ันน าท่านขึ้น
รถปรับอากาศเดินทางสู่เมืองนารา Nara เป็นเมืองที่อยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองโอซาก้าระยะทาง
ประมาณ 35 กิโลเมตร ชื่อNara มาจากภาษาญี่ปุ่นค าว่า Narasu แปลว่าท าให้แบนราบ เน่ืองจากพ้ืนที่
ของเมือง Nara ตั้งอยู่บนที่ราบเมืองนารา เคยเป็นเมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่นมาก่อนในปี ค.ศ. 710-784 
(ก่อนเมืองหลวงจะถูกเปลี่ยนเป็นเกียวโตในภายหลัง) มีกวางเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนารา เน่ืองจากชาวนา
รามีความเชื่อว่ากวางเป็นสัตว์รับใช้เทพเจ้า ปัจจุบันเมืองนารามีกวางเดินอยู่อย่างอิสระทั้งเมือง ไม่ว่าจะ
เป็นศาลเจ้า วัด หรือตามท้องถนนก็ตาม จากน้ันน าท่านไปชมวัดโทไดจิ Todaiji ความหมายตามตัวอักษร
คือ วัดใหญ่แห่งทศิตะวันออก ตั้งอยู่ที่เมืองนารา ภูมิภาคคันไซถือเป็นโบราณสถานที่มีความเก่าแก่และ
ส าคัญที่สุดแห่งหน่ึงของประเทศญี่ปุ่นและยังถือว่าเป็นวัดที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุดในนารา สร้าง
ขึ้นเมื่อปี ค.ศ.752 ในช่วงที่พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองจนถึงขีดสุด ส่ิงก่อสร้างที่ส าคัญของวัดน้ี คือ 
วิหารไม้หลังใหญ่ ไดบทุสึ ซ่ึงเป็นที่ประดิษฐานองค์หลวงพ่อโต (ไดบุทสึ) ว่ากันว่าเป็นอาคารไม้ที่ใหญ่ที่สุด
ในโลก โดยมคีวามสูง 157 ฟุต ความยาว 187 ฟุต แม้ว่าวิหารไม้ที่เห็นในปัจจุบันน้ีมีขนาดเพียงแค่ 2 ใน 
3 ของวิหารหลังเดิมที่เคยถูก ไฟไหม้ไปจากภยัสงคราม แต่ก็ยังคงมีความยิ่งใหญจ่นได้รับการขึ้นทะเบียน
เป็นมรดกโลก ดา้นหน้าบริเวณวัดจะเป็นสวนกวาง ซ่ึงจะมีกวางออกมาเดินให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปและ
ซ้ืออาหารให้กิน จนสมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางไปเกียวโต เมืองหลวงเก่าแก่ของญี่ปุ่น ซ่ึงมามีอายุ
ยาวนานกว่า 1,000 ปี ซ่ึงในอดีตมีความเจริญรุง่เรืองทางด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการปกครอง
เป็นอย่างมาก 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่1) บุฟเฟ่ต์ชาบูเกียวโตไม่อั้น!!! 

บ่าย  น าท่านเดินทางไปชม ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ ชม เสาโทริอิ ซุ้มประตูสีแดงที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้าที่มี
มากกว่าร้อยต้นทอดตัวยาวตามเส้นทางของไหล่เขาลดหลั่นกันบนเส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร และเป็นฉาก



 
 

 
 

ของภาพยนตร์เรื่อง MEMORIES OF GEISHA ที่ซายูริ นางเอกของเรื่องวิ่งลอดซุ้มประตูเพ่ือไปขอพร
เทพเจ้าให้ตนเองสมความปรารถนา จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าเฮอัน Heian Shrine เป็นศาลเจ้า
ที่มีความงดงามและสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นจากศาลเจ้าอ่ืนๆของญี่ปุ่น ถึงแม้ศาลเจ้าเฮอันจะไม่ได้มีประวัติ
ความเป็นมายาวนานหลายร้อยปีเหมือนศาลเจา้อ่ืนๆของเกียวโต เพราะศาลเจ้าน้ีถูกสร้างขึ้นเน่ืองในโอกาส
ครบรอบปี 1100 ของเมืองเกียวโตเมื่อร้อยกว่าปีก่อนเท่าน้ัน โดยสร้างขึ้นเพ่ือให้ระลึกถึงจักรพรรดิคามมุ 
(Emperor Kammu) และจกัรพรรดิ์โคเมอิ (Emperor Komei) ซ่ึงเป็นจักรพรรดิองค์แรกและองค์สุดท้าย
ของเกียวโต อาคารหลักของศาลเจ้าน้ี มีต้นแบบมาจากอาคารเดิมที่อยู่ในพระราชวังสมัยยุคเฮอันซ่ึงมี
ขนาดเล็กกว่าของจริง จากน้ันน าท่านสัมผัสประสบการณ์พิเศษพิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ให้ท่านได้เรียนชง
ชาแบบธรรมเนียมญี่ปุ่น และท่านสามารถเลือกซื้อชาและสินค้าของฝากราคาถูกได้จากที่น่ีเช่น  โฟมล้าง
หน้าถ่านหินภูเขาไฟ โฟมชาเขียว โฟมข้าวญี่ปุ่น หรือผลิตภณัฑ์จากน้ ามันม้า และยาและวิตามนิของญี่ปุ่นที่
บ ารุงสุขภาพ พร้อมอิสระให้ท่านใส่ชุดกิโมโนถ่ายรูปตามอัธยาศัย (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเช่าชดุชดุกิโมโน ช่วง

ระยะเวลา (ตุลาคม 2018 ถึง พฤษภาคม 2019) คอร์สA ราคา￥2300+Tax 8% (ไม่มีบริการเซ็ตผม

แถม) คอร์สB ราคา￥2500+Tax 8% (มีบริการเซ็ตผมแถมให้) ตั้งแต่เดือนมกราคม 2019 เป็นต้นไป
ภาษีจะถูกปรับขึ้นเป็น 10%) จนสมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ โอซาก้า ไปแหล่งช้อปปิ้งย่านชินไชบาชิ 
มีทั้งร้านค้าเก่าแก่ และทันสมัยปะปนกัน มีสินค้ามากมายทั้งถูกและแพง ทั้งสินค้าแฟชั่นล่าสุด ขนมเค้ก
แสนอร่อย จนถึงกล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร์ และเกมส์รุ่นใหม่ล่าสุดและตื่นตากบัลีลาชีวิตของคนหนุ่มสาว
ชาวโอซาก้าที่ดูจะสนุกสนานและมีสีสันมากกว่าทางฝั่งโตเกียว รวมทั้งร้านอาหารหลากหลาย เดินไปเก็บ
ภาพเป็นที่ระลึกกับ จดุเด่นของแต่ละร้านค้า เช่น ปูยักษ์ หน้าภัตตาคารขาปูยักษ์ และสัญลักษณ์เด่นของ
ย่านน้ีคือ ตึกรูปเครื่องหมายการค้าของกูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจากญีปุ่่นน่ันเองหรือจะเป็นร้านดิสนีย์
ช้อปผลิตภัณฑ์ใหม่ๆจากดิสนีย์ และย่านเก่าแกอ่ย่างถนนโดทงบุริ ซ่ึงท่านสามารถลิ้มลองขนม หรืออาหาร
ขึ้นชื่อของนครโอซาก้าทั้งทาโกะยากิ โอโคโนมิยากิ เป็นต้น ให้ท่านได้เพลิดเพลินกันตลอดทั้งวัน นอกจากน้ี
ในย่านน้ียังมีห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ และมีชื่อเสียงอย่างห้างไดมารู ห้างโซโก้ หรือจะเป็นทากาชิมาย่า มี
สินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซ้ือเลือกหาอีกด้วย อิสระช้อปปิง้ตามอัธยาศัย อาหารค่ าอิสระตาม
อัธยาศัย 
ที่พัก: FP HOTELS South-Namba หรือย่านคันไซ หรือระดับใกล้เคียงกัน  
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง) 
  



 
 

 
 

 

วันที่ 3 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือเลือกซื้อบัตรเข้ายูนิเวอร์แซลสตูดิโอ (ราคา 2,800) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่2) 
อิสระให้ท่านท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวันด้วยตัวท่านเอง 
>> หรือท่านสามารถเลือกซื้อบัตรยูนิเวอร์แซลเจแปน 
**กรณีสั่งซื้อกับบริษัท ราคาบัตรท่านละ 2,800 บาท กรุณาสั่งซื้อพร้อมจองทัวร์หรือก่อนเดินทาง
10วันเท่าน้ัน (ทางบริษัทจ าหน่ายเฉพาะบัตรสวนสนุกไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทาง) 
**ทางบริษัทขออนุญาตปรับราคาบัตรขึ้นถ้าเงินเยนมีการปรบัขึ้นเรท100เยน=35บาท** 
- ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ Universal Studio Japan 
ร่วมสนุกท้าทายกับเครื่องเล่นหลากหลายชนิดตื่นเต้นระทึกใจจากหนังดังที่ท่านชื่นชอบ กับโลกภาพยนตร์
ของฮอล์ลิวู้ด  เช่น Hollywood Dream  The Ride Backdrop ,ล่องเรือผจญภัยกับไดโนเสาร์จากเรื่อง 
Jurassic Park น่ังเรือเพ่ือพบกับความน่าสะพรึงกลัวเหมือนอยู่ ในเหตุการณ์จริงกบั Jaw ใช้ทุนสร้าง
มหาศาลกว่า 1,500 ล้านเยน (เฉพาะจอว์)  และสนุกสนานไปกับเครื่องเล่นภาคใหม่ของ Spider-Man ที่
รอให้ท่านพิสูจน์ความมันส์ พร้อมทั้งพบกับโซนตัวการต์ูนส าหรับเด็กโซน “วันเดอร์แลนด์” เป็นโซนสวนสนุก
สไตล์ครอบครัวให้ทา่นได้เพลิดเพลินกับตัวการต์ูนสุดน่ารักชื่อดังของญี่ปุ่น Hello Kitty, Snoopy, 
Sesame Street หรือเป็นโซนใหม่  HARRY POTTER ใหท้่านได้ดื่มด่ ากับบรรยากาศที่จ าลองมาจากใน
เรื่องแฮรี่พอร์ตเตอร์ และพบกับโซนใหม่ล่าสุดที่จะเปิดในวันที่21เมษายน 2560 โซน Minions Park 
ภายในสวนสนุก Universal ห้ามน าอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาภายในสวนสนุกและสามารถซ้ืออาหารได้
จาก ภายในสวนสนุก บริเวณด้านนอกตรงทางเข้าสวนสนุกคือ Universal City walk Osaka เป็นพ้ืนที่
จ าหน่ายสินค้าที่มีร้านอาหารมากมาย 
- เลือกอิสระเที่ยวเอง ช้อปปิ้งอิสระตามอัธยาศัยเต็มวัน (ไม่รวมค่ารถไฟและไม่มีรถบัสบริการ) 
ด้วยการน่ังรถไฟ ท่านจะได้สัมผัสประสบการณ์การเดินทางไปย่านต่างๆที่เป็นไฮไลทข์องโอซาก้าย่านดังที่
เลือกสรรเป็นสวรรค์ของคนชอบ กิน เที่ยว ช้อป ได้แก่ 
     > ย่านชินไซบาชิ (Shinsaibashi) เป็นยา่นช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงที่สุดในโอซาก้า เป็นถนนคนเดินชินไซ
บาชิยาวประมาณ580 เมตร ตลอดเส้นทางจะมีร้านค้าอยู่ประมาณ 180 ร้าน ทางฝั่งทิศใต้ ของถนนคน
เดินของชินไซบาชิจะมีป้ายทางเข้าแถวปา้ยกูลโิกะ 



 
 

 
 

      > โดทงบุริ (Dotonburi) หน่ึงในสถานบันเทิงยามค่ าคืนที่โด่งดังของโอซาก้า แหล่งรวมร้านอาหาร
มากมายที่เปิดให้บรกิาร 24 ชั่วโมง ถนนแห่งน้ีจะเลียบริมคลองโดทงโบริ และยังมีทั้งร้านค้า และแหล่ง
บันเทิงอีกมากมาย รวมไปถึงป้ายนักวิ่งกูลิโกะ (Glico Running Man s ign) และปูคานิโดราคุ (Kani 
Doraku crab  sign) ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอซาก้าด้วย 
      > สวนนัมบะ Namba Parks ออกแบบการสร้างให้คลา้ยกบัหุบเขา สามารถน่ังพักผ่อนในสวนแบบ
ธรรมชาตทิ่ามกลางภูมิทศัน์เมืองใหญ่ มีห้างสรรพสินค้ากว่า 120 ร้าน รวมทั้งโรงภาพยนตร์ อัฒจรรย์ 
และสวนดาดฟ้า บนชั้น 6 มีร้านอาหารจ านวนมากเปิดให้บริการ ไม่ว่าจะเป็น อาหารเกาหลี อาหารอิตา
เลียน อาหารเวียดนาม และอ่ืนๆ ร้านค้าเปิดเวลา 11:00-21:00 ร้านอาหารเปิดเวลา 11:00-23:00 
      > ย่านเด็นเด็น Den Den Town ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ Nipponbashi เป็นย่านขายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ 
คล้ายกบัย่าน Akihabara ของโตเกียว นอกจากน้ียังมีการ์ตูนมังงะ อนิเมะ และคอสเพลย์คาเฟ่ต์ต่างๆ
รวมอยู่ที่น่ีด้วย ร้านค้าเปดิเป็น 2 ช่วง คือ 10:00-11:00 และ 19:00-20:00 
     > ย่านชินเซไก(Shinsekai) เป็นเสมือนแลนด์มาร์กส าคัญอีกแห่งหน่ึงของเมืองโอซาก้า ชินเซไกแปล
ตรงตัวว่า “โลกใหม่” ทีห่มายถึงโลกใบใหม่แห่งโอซาก้า มีทั้งแหล่งช้อปปิ้ง มีหอคอยซึเทนคาคุ
(Tsutenkaku)ที่เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของย่านชินเซไกน้ีตั้งอยู่ตรงกลางด้วย จะคึกคักแบบสุดๆก็ช่วง
กลางคืนน่ี เต็มไปด้วยร้านค้าและ ผู้คนมากินดืม่กันตามร้านตามๆอย่างเนืองแน่น บริเวณน้ียังมีถนนแคบๆที่
เรียกกันว่า จันจัน โยโกะโช (Jan Jan Yokocho) ที่เป็นแหล่งรวมร้านกินดื่มส าหรับคนญีปุ่่น เปิดไฟร้าน
เรียกแขกคกึคัก มีอาหารและขนม และกบัแกลม้ให้ลองชิมกันมากมายและยังมีร้านขายของที่ระลีกให้
เลือกช้อปปิ้งอีกหลายร้านและที่น่ีจะพบเห็นหุ่นคล้ายลิงน่ังยิ้ม ตามมุมต่างๆก็คือบิลลิเคน (Billikan) หรือ
เทพแห่งโชคลาภเป็นอีกหน่ึงสัญลักษณ์ของย่านน้ีด้วย 
      >สปา เวิลด์ (Spa World) ศูนย์รวมบอ่น้ าแร่ใหญ่ที่สุดในโอซาก้า เป็นศูนย์รวมวารบี าบัดที่ใหญ่
ที่สุดในโอซาก้า ตั้งอยู่ในย่าน Shinseikai ใกล้หอคอยทสึเทงคาคุ ภายในมีบ่อน้ าแร่ธรรมชาตใินที่ร่มแยก
เป็นโซนยุโรป โซนเอเชีย รวมทั้งส้ิน 16 บ่อ มีห้องซาวน่า ห้องสปาหินร้อน นวดตัวผ่อนคลาย สวนน้ าซ่ึง
เปิดให้บรกิารตลอด 24ชั่วโมง 
**วันนี้ไม่มีบริการรถบัสและอาหารกลางวันและอาหารค ่า ** 
ที่พัก: FP HOTELS South-Namba หรือย่านคันไซ หรือระดับใกล้เคียงกัน 
ถ้ากรณีพักโรงแรมFP Hotel สามารถเดินไปชินเซไก สปา เวิลด์และ ห้างอิออนได ้
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง) 



 
 

 
 

 

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

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่3) 
น าท่านเดินทางสู่โกเบ ท่านไป ตามหาหุ่นTetsujin28หรือหุ่นเหล็กหมายเลข 28 ถ้าใครเคยไปดูหุ่นยนต์
กันดั้มขนาดเท่าจริงที่โอไดบะ โตเกียวมาแลว้ คดิว่าน่าจะต้องตื่นตาตื่นใจกับเจ้าเท็ตสึจิน หุ่นเหล็ก
หมายเลข 28 น้ีด้วย การสร้างขึ้นภายใต้ Kobe Tetsujin Project มีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างสัญลักษณ์
ประจ าเมืองโกเหลังจากที่เกิดเหตกุารณ์แผ่นดินไหวในปี1995 มีความสูงถึง18 เมตร จัดตั้งอยู่ที่สวน Waka 
matsu หรือ น าท่านเดินทางสู่ ลานสกี Rokkosan Snow Park (หมายเหตุ: ในช่วงฤดูหนาว 
Winter จะเปลี่ยนโปรแกรมไปเที่ยวลานสกี Rokkosan Snow Park แทน เป็นลานสกีเปิดถึงสิ้น
เดือนมีนาแต่ทั้งนี้จะข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ ปริมาณความหนาแน่นทับถมของหิมะด้วย อิสระให้ท่าน
สัมผัสหิมะและเล่นกิจกรรมสโนว์สเลด สโนว์บอร์ด อย่างสนุกสนานตามอัธยาศัย) จากน้ันน าท่าน
เดินทางสู่ EXPO CITY เป็นศูนย์บันเทิงครบวงจรที่โอซาก้า โดยรวมสวนสนุก,พิพิธภัณฑ์,ห้างสรรพสินค้า
,ศูนย์เรียนรู้,ร้านอาหารนานาชาติ รวมกันไว้ที่น่ี เป็นแหล่งเที่ยว,กิน,ช็อปปิ้งและเรียนรู้ขนาดใหญ่ที่สุดใน
ญี่ปุ่น และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไฮไลท์ที่ไม่แพ้ยนิูเวอร์แซล สตูดิโอ หรือดิสนีย์แลนด์ โอซาก้าเคยเป็น
เจ้าภาพจัดงาน World Expo เมื่อปี 1970 หลังจากน้ันพ้ืนที่จัดงานได้ถูกเปลี่ยนเป็นสวนสาธารณะขนาด
ใหญ่ ซ่ึงอยู่ห่างจากใจกลางนครโอซาก้าไปเพียง 1ชั่วโมงกว่า พ้ืนที่ส่วนหน่ึงกว่า 170,000 ตารางเมตรได้
ถูกเปลี่ยนเป็นศูนย์บันเทิงครบวงจรแห่งใหม่ในชือ่ว่า EXPOCITY ที่รวมทุกส่ิงทุกอย่างไว้ในพ้ืนที่แบบ "วัน
เดียวเดินไม่ทั่ว ครั้งเดียวเที่ยวไม่เต็มอ่ิม" 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่4)เมนู BBQ Buffet Yakiniku 

บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมืองโอซาก้า สร้างขึ้นเป็นครั้งแรกบน
บริเวณที่เคยเป็นวัด Osaka Hongan-jiเมื่อปี ค.ศ.1583 โดยToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-1598) 
นักรบระดับไดเมียวผู้พยายามรวบรวมประเทศเป็นครั้งแรกหอคอยประสาทหรือส่วนที่เรียกว่า 
Tenshukakuแล้วเสร็จลงสองปีต่อมา  แต่หลังจากสงคราม Osaka Natsu No-jinในปีค.ศ.1615 ตระกูล 
Toyotomi ถูกฆ่าล้างโคตร Tenshukakuก็ถูกท าลายลงย่อยยับ ต่อมาไดร้ับการบรูณะใหม่ในสมัย
Tokugawa แต่น่าเสียดายที่ในปี ค.ศ.1665 ไดถู้กฟ้าฝ่าเสียหายทั้งหมด ก่อนจะท าการบรูณะขึ้นมาใหม่อีก



 
 

 
 

ครั้งและถูกประกาศให้เป็นสมบัติของชาติอีกด้วย ปราสาทโอซาก้าปัจจบุันสูง 55 เมตร มี 5 ส่วน 8 ชั้น
เครื่องประดับหลังคาและภาพเสือบนก าแพงตัวปราสาทละหลายๆส่วนลงทองสีอร่ามสวยงามบนหอคอยชั้น 
8 ของ Tenshukakuท่านสามารถมองเห็นทิวทัศน์โดยรวมของเมืองโอซาก้าได้อย่างชัดเจนในแต่ละปีจะมี
นักท่องเที่ยวจากทั้งในและนอกประเทศมาเยือนปีละราว 1-3 ล้านคน (ชมและถ่ายรูปบริเวณดา้นนอก) 
จากน้ัน น าท่านเดินทางไป Doton Plaza เป็นห้างส าหรับละลายเงินเยน พบกับสินค้าหลากหลายราคา
ถูก เช่นเครื่องส าอาง ครีม ของใช้ ยาบ ารุง สุขภาพ สบู่ ครีมล้างหน้า เครื่องไฟฟ้า เป็นต้น อิสระให้ท่าน
เลือกซ้ือสินค้าตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัด หมายน าท่านเดินทางสู่ที่พัก จากน้ันอิสระให้ท่านพักผ่อนตาม
อัธยาศัย หรือท่านสามารถเดินมา ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท (ระยะทางประมาณ800เมตร เดินไม่เกิน 8
นาที) ได้ซ่ึงอยู่ไม่ไกลจากโรงแรม เป็นอีกหน่ึงแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของโอซาก้า ตั้งอยู่ที่เมืองริงกุตรงข้ามกับ
ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โดยออกแบบใหม้ีลักษณะเหมือนกับเมืองท่าของสหรัฐอเมริกา และมี
บรรยากาศแบบรีสอร์ท ซ่ึงภายในแม้จะไม่ใหญโ่ตมากนักแตก่็เพียบพร้อมไปด้วยส่ิงอ านวยความสะดวก
มากมาย และร้านค้าแบรนด์เนมหลากหลายที่มชีื่อเสียงจากต่างประเทศ (อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
บริเวณโรงแรมมีร้านราเมน ร้านสะดวกซ้ือ) 
ที่พัก: N GATE HOTEL OSAKA หรือระดับใกล้เคียง  
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7 วันก่อนวันเดินทาง) 

 

วันที่ 5 ท่าอากาศยานคันไซ - ท่าอากาศยานดอนเมือง 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 5) บริการอาหารเช้าแบบกล่อง (Set Box) เพ่ือความสะดวกในเรื่อง
เวลาและการเดินทางมาสนามบิน 

05.00  น าท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ เพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับ 

08.20  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW111 (หมายเหตุ: ค่าทัวรไ์ม่
รวมค่าอาหารบนเครื่อง บนเครื่องมีจ าหน่าย)  

12.45  เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ 

หมายเหตุ 
หมายเหตุ : รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการ
บิน การจราจรช่วงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ่น  เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะ



 
 

 
 

ปรับเปลี่ยนโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพ่ือให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม การบริการของ
รถบัสน าเที่ยวญ่ีปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ10 ชั่วโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได้ โดย
มัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตาม
สถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง อัตราค่าบริการข้างต้นค านวณ จากอัตราแลกเปลี่ยน 100 เยน เท่ากับ 30 บาท 
กรณีอัตราแลกเปลี่ยนปรับสูงขึ้น บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการปรับอัตราค่าบริการเพ่ิมขึ้น 
ประกาศส าคัญ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการช าระแบบจ่าย
ช าระขาด และผู้จัดได้ช าระให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง  ฉะน้ันหาก
ท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจาก
ประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น)  ทางผู้จัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตั๋ว
เครื่องบินให้แก่ท่าน 
เงื่อนไขการให้บริการ 
1. การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีผู้โดยสารจานวน 30 ท่านข้ึนไป กรณีไม่ถึง30ท่าน 
- ขอส่งจอยทัวร์ให้กบับริษัทที่มโีปรแกรมและราคาใกล้เคยีงกัน 
- หรือขอเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 10 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบรกิารเพ่ิม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง30ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทาง
บริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะน้ันทาง
บริษัทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
3.การช าระค่าบริการ ช าระเงินค่าจองทัวร์ท่านละ 15,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดนิทาง 20วัน 

**ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (*จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ*) 
กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏิเสธการออกและ

เข้าเมืองท่าน*** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ า หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ** 
4.การยกเลิกและคืนค่าทัวร์ 
การยกเลิกทัวร์ เมื่อจองทัวร์ช าระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณทีี่
กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไมว่่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้
บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่
ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
 
 
 



 
 

 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวรข์้างต้น 

ที่น่ังเป็นไปตามการจัดสรร Random ของสายการบินไม่สามารถเลือกระบุที่น่ังได้ ยกเว้นการซ้ือที่น่ังเพ่ิม 
ซื้อที่นั่งเพ่ิม สายการบิน Nok Scoot (XW) เส้นทางโตเกียว-นาริตะ สามารถUpgrade ที่น่ัง พร้อมช าระค่าที่น่ังได้ดังน้ี 
- ที่นั่งชั้น ScootBiz ราคาเที่ยวเดียว 5,500 บาท /ท่าน (ราคาไป-กลับ 10,000 บาท) แจ้งก่อนเดินทาง10วัน 

- ที่นั่งแบบ Super หรือ Stretch Seat แจ้งก่อนเดินทาง7วัน มีค่าใช้จ่ายและเงื่อนไข ดังนี้ 

 
2.ค่าที่พักห้องละ 2 ท่านตามโรงแรมทีร่ะบไุว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า กรณีห้องพักระดบัเดียวกันที่ระบุในโปรแกรมเต็ม
จะปรับเปลี่ยนพักเมืองใกล้เคียงในระดบัเทียบเท่ากัน และกรณีเดินทาง 3 ท่านจะเป็นห้องTriple จะเป็นแบบเตียงเดี่ยวสาม
เตียงหรือแบบเตียงใหญ1่เตียงเตียงเดี่ยว1เตียง เป็นการจัดแบบเตียงของทางโรงแรมไม่สามารถระบุได้ 
กรณโีรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2ห้อง คอื 1ห้องพักคู่ และ 1ห้องพักเดี่ยว 

โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพ่ิม 
3. ค่าอาหารค่าเข้าชมและคา่ยานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 
4. เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยอานวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดินทาง 
5. ค่าน้ าหนักกระเป๋า สัมภาระที่สายการบิน NokScoot ก าหนดท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัย
เครื่องบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินที่มกีารเรียกเกบ็ 
(ค่าทัวร์ไมร่วมการประกันความคุ้มครองการสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และทรพัย์สินส่วนตัว กรณีเกิดความเสีย 

บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบได้) 
ซ้ือน้ าหนักสัมภาระเพ่ิมสายการบิน Nok Scoot(XW) เส้นทางโตเกียว มีค่าใช้จ่ายดังน้ี 

+5 กก. -- 400 บาท 
+10กก. -- 700 บาท 
+15กก. -- 1,000 บาท 
+20กก. -- 1,300 บาท 
+30กก. -- 2,350 บาท 

หมายเหตุ: สายการบินไม่จ ากัดจ านวนชิ้นในการโหลด แตก่ฎหมายการบินทั่วโลกให้1ใบ น้ าหนักสูงสุดได้ 32กก./ชิ้น 



 
 

 
 

6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกดิ
อุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาทตามเง่ือนไขของกรมธรรม์ ไม่รวมประกันสุขภาพ 
(ค่าทัวร์ไม่รวมการประกันความคุ้มครองการสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และทรัพย์สินส่วนตัว กรณีเกิด
ความเสีย บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบได้) 
 
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทยและเอกสารต่างด้าวต่างๆ 
2. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่นอกเหนือจากรายการระบุอาทิเช่นค่าอาหารเครื่องดื่มค่าซักรีด คา่โทรศัพท์เป็นต้น 
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบรกิาร, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเกบ็) 
4. ค่าภาษีน้ ามันที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน 
5. ค่า Vat 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
6. ค่าทิปยกกระเป๋าทกุโรงแรม 
7. ค่าทิปไกด์รวมคนขับรถ ท่านละ 3,500 เยนต่อทริป ส าหรับกรุ๊ปทีม่ีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่น้ าใจจากท่าน 
รายละเอียดเกีย่วกบัมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นใหก้ับคนไทย 
(เอกสารที่จะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ) 
 จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน 
ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจจะต้องย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพ่ือ
ยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้ 
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้) 
2. ส่ิงที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จา่ยที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พ านักในประเทศญีปุ่่นได้ (เช่น เงินสด บัตร 
เครดิต เป็นต้น) 
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทจัดการให้) 
4. ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้) 
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
 1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ไม่ต่ ากว่า 6 เดือน 
 2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นส่ิงที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคณุสมบัติการพ านักระยะส้ัน 
 3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบรุะยะเวลาการพ านักไม่เกิน 15 วัน 
 4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัตกิารถูกส่งตัวกลบัจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่ 
เข้าข่ายคณุสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เขา้ประเทศ  



 
 

 
 

7.หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่าง
ท่านลูกค้าและบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือ
ว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30ท่าน 
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกดิกรณคีวามล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลกิบิน, การประท้วง, การนัดหยุด
งาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯ 
5. บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 
และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด 
7. รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยนืยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกล้เคยีงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นตามที่ระบุในโปรแกรม 
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กบักรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอด
บุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บรกิารของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกันได้  
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรณุาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 10-14 วันก่อนการ
เดินทาง มิฉะน้ัน บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ลว่งหน้าได้ 
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้
มีอ านาจของผู้จัดก ากับเท่าน้ัน  
11. ผู้จัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตัวแทนต่างๆ ในกรณทีี่ผู้เดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  
12. กรณีต้องการพักแบบ 3ท่าน ต่อห้องหรือหอ้งแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการ
จัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2ห้อง คือ 1ห้องพักคู่ และ 1ห้องพักเดี่ยว โดยไม่ค่าใชจ้่ายเพ่ิม 
13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวนัหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจท าให้เวลาใน
การท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขยัรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะ
ขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพ่ือให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม 
14. บริการน้ าดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อในวันที่ท าทัวร์เต็มวัน เริ่มในวันที่2ของการเดินทางรวมจ านวน2ขวด 



 
 

 
 

15. การบรกิารของรถบัสน าเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ10-12ชั่วโมง อาทิเช่น เริ่มงาน
เวลา 8.00น.ถึงเวลา 20.00 น.ในวันน้ัน มิอาจเพ่ิมเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บรหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดินทาง 
16. การประกันภัย ทีบ่ริษัทฯได้ท าไว้ส าหรับความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยว 
ตามพ.ร.บ. การท่องเที่ยว เท่าน้ัน ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเง่ือนไขกรมธรรมของ
บริษัทฯได้ และทางบริษัทฯถือว่าท่านได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่านช าระเงินค่าทัวร ์(ท่านสามารถซ้ือประกัน
สุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได้ จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศกึษาเง่ือนไขความคุ้มครองให้ละเอียด) 
17. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้
มีอ านาจของผู้จัดก ากับเท่าน้ัน 
18. ผู้จัดจะไม่รบัผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตัวแทนต่างๆ ในกรณทีี่ผู้เดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
 


