
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

โอซากา้ อะไรวะ่! โอซากา้ นารา เกยีวโต โกเบ 5D3N 

 

 
เดนิทางโดยสายการบนิ NOK SCOOT (XW) บนิตรงสูส่นามบนิคนัไซ (โอซากา้) 

เครื+องลําใหญ ่ B777 ที+น ั+งแบบ3-4-3 พเิศษนํ9าหนกักระเป๋า  20  KG  
โปรสดุคุม้!!!ราคาเดยีว 15,888 บาท  

พกัโอซากา้ 3 คนื (โรงแรมทาํเลด ีใกลส้ถานรีถไฟ/แหลง่ชอ้ปปิ9 ง)  
พเิศษ!!! บฟุเฟ่ต ์BBQ YAKINIKU ไมอ่ ั9น!!! 

 
วนัเดนิทาง 

 
ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี  

(ไมเ่สรมิเตยีง) 
พกัเดี+ยวเพิ+ม ที+น ั+ง 

3-7 กรกฎาคม 62 15,888  

 

 

 

 

INF 7,000 บาท 

8,500 30 

4-8 กรกฎาคม 62 15,888 8,500 30 

10-14 กรกฎาคม 62 15,888 8,500 30 

2-6 สงิหาคม 62 15,888 8,500 30 

23-27 สงิหาคม 62 15,888 8,500 30 

29สงิหาคม-2กนัยายน 62 15,888 8,500 30 

6-10 กนัยายน 62 15,888 8,500 30 

13-17 กนัยายน 62 15,888 8,500 30 

20-24 กนัยายน 62 15,888 8,500 30 

26-30 กนัยายน 62 15,888 8,500 30 

27กนัยายน-1ตลุาคม 62 15,888 8,500 30 

 
 
 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

ไฟลท์บนิ 

 
Departure   DMK – KIX    XW112     23.40-07.10+1 
Return         KIX – DMK    XW111    08.20-12.10 
 “ไมร่วมคา่อาหารบนเครื+อง บนเครื+องมจีาํหนา่ย/ส ั+งซื9อบนเครื+องเทา่น ั9น” 
 
 

วนัแรก กรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง  

20.30 น. พรอ้มกันที� ท่าอากาศยานดอนเมอืง  ขาออกชั �น 3 เคาน์เตอรส์ายการบนิ THAI AIR ASIA X (XJ) มเีจา้หนา้ที�
ของบรษัิทฯคอยอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและตดิแท็คกระเป๋า 

23.40 น. นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ ประเทศญี+ปุ่ น โดยสายการบนิ  NOKSCOOT เที�ยวบนิที� XW112  
(คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครื�อง บนเครื�องมจํีาหน่าย/สั�งซื�อบนเครื�องเทา่นั�น ) 

 

วนัที+สอง สนามบนิคนัไซ โอซากา้ – นารา – วดัโทไดจ ิ– สวนกวาง - โอซากา้ – ปราสาทโอซากา้ - หา้ง Donton 
Plaza – ชนิไซบาช ิ � อาหารเที+ยง (บฟุเฟ่ต ์BBQ Yakiniku) 

07.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิคนัไซ โอซากา้ (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั�วโมง) ผ่านพธิีการ/ตรวจคนเขา้เมืองและ
ศลุกากร สําคัญ!!! ประเทศญี�ปุ่ นไม่อนุญาตใหนํ้า อาหารสด จําพวก เนื�อสัตว ์พชื ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่า
ฝืนจะมโีทษจับและปรับ รับกระเป๋าเรยีบรอ้ยและทําภารกจิสว่นตัว  
จากนั�นนําท่านขึ�นรถปรับอากาศเดนิทางสู ่เมอืงนารา Nara เป็นเมอืงที�อยู่
ทางทศิตะวันออกของเมืองโอซากา้ระยะทางประมาณ 35 กโิลเมตร ชื�อ
Nara มาจากภาษาญี�ปุ่ นคําว่า Narasu แปลว่าทําใหแ้บนราบ เนื�องจาก
พื�นที�ของเมอืง Nara ตั �งอยู่บนที�ราบเมอืงนารา เคยเป็นเมอืงหลวงเกา่ของ
ญี�ปุ่ นมากอ่นในปี ค.ศ. 710-784 (กอ่นเมอืงหลวงจะถกูเปลี�ยนเป็นเกยีวโต
ในภายหลัง) มกีวางเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงนารา เนื�องจากชาวนารามี
ความเชื�อว่ากวางเป็นสัตวร์ับใชเ้ทพเจา้ ปัจจุบันเมืองนารามีกวางเดนิอยู่
อยา่งอสิระทั �งเมอืง ไมว่า่จะเป็นศาลเจา้ วดั หรอืตามทอ้งถนนก็ตาม  
นําท่านไปชมวดัโทไดจ ิTodaiji (ไมร่วมคา่เขา้ 550 เยน) ความหมาย
ตามตัวอักษรคอื วัดใหญ่แห่งทศิตะวันออก ตั �งอยู่ที�เมอืงนารา ภูมภิาคคันไซถอื
เป็นโบราณสถานที�มคีวามเกา่แกแ่ละสําคัญที�สดุแหง่หนึ�งของประเทศญี�ปุ่ นและยัง
ถอืว่าเป็นวัดที�มนัีกท่องเที�ยวมาเยอืนมากที�สดุในนารา สรา้งขึ�นเมื�อปี ค.ศ. 752 
ในชว่งที�พระพุทธศาสนาเจรญิรุง่เรอืงจนถงึขดีสดุ สิ�งกอ่สรา้งที�สําคัญของวดันี� คอื 
วหิารไมห้ลังใหญ ่ไดบุทส ึซึ�งเป็นที�ประดษิฐานองคห์ลวงพ่อโต (ไดบทุส)ึ ว่ากัน
ว่าเป็นอาคารไมท้ี�ใหญ่ที�สุดในโลก โดยมีความสูง 157 ฟุต ความยาว 187 ฟุต 
แมว้่าวหิารไมท้ี�เห็นในปัจจุบันนี�มขีนาดเพยีงแค่ 2 ใน 3 ของวหิารหลังเดมิที�เคย
ถูกไฟไหมไ้ปจากภัยสงคราม แต่ก็ยังคงมคีวามยิ�งใหญ่จนไดร้ับการขึ�นทะเบยีน
เป็นมรดกโลก ดา้นหนา้บรเิวณวัดจะเป็น สวนกวาง ซึ�งจะมกีวางออกมาเดนิให ้
นักทอ่งเที�ยวไดถ้า่ยรปูและซื�ออาหารใหก้นิ  

เที+ยง � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มื9อที+1) บฟุเฟ่ต ์BBQ Buffet Yakiniku  



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่โอซากา้ เดนิทางสู ่ปราสาทโอซากา้ เป็นสญัลักษณ์อัน
โดดเด่นของเมืองโอซากา้ สรา้งขึ�นเป็นครั �งแรกบนบริเวณที�เคยเป็นวัด 
Osaka Hongan-jiเมื�อปี ค.ศ.1583 โดยToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-
1598) นักรบระดับไดเมียวผูพ้ยายามรวบรวมประเทศเป็นครั �งแรกหอคอย
ประสาทหรือส่วนที�เรียกว่า Tenshukakuแลว้เสร็จลงสองปีต่อมา  แต่
หลงัจากสงคราม Osaka Natsu No-jinในปีค.ศ.1615 ตระกลู Toyotomi ถกู
ฆา่ลา้งโคตร Tenshukakuก็ถูกทําลายลงย่อยยับ ต่อมาไดรั้บการบูรณะใหม่
ในสมัยTo  ku gawa แต่น่าเสยีดายที�ในปี ค.ศ.1665 ไดถู้กฟ้าฝ่าเสยีหาย
ทั �งหมด ก่อนจะทําการบูรณะขึ�นมาใหม่อีกครั �งและถูกประกาศใหเ้ป็นสมบัตขิองชาตอิีกดว้ย ปราสาทโอซากา้
ปัจจุบันสงู 55 เมตร ม ี5 สว่น 8 ชั �นเครื�องประดับหลังคาและภาพเสอืบนกําแพงตัวปราสาทละหลายๆสว่นลงทองสี
อร่ามสวยงามบนหอคอยชั �น 8 ของ Tenshukakuท่านสามารถมองเห็นทวิทัศนโ์ดยรวมของเมอืงโอซากา้ไดอ้ย่าง
ชัดเจนในแต่ละปีจะมนัีกท่องเที�ยวจากทั�งในและนอกประเทศมาเยอืนปีละราว 1-3 ลา้นคน(ทัวรนํ์าชมและถ่ายรูป
บรเิวณดา้นนอก)  
จากนั�นนําท่านเดนิทางไป Doton Plaza เป็นหา้งสําหรับละลายเงนิเยน พบกับสนิคา้หลากหลายราคาถูก เช่น
เครื�องสําอาง ครมี ของใช ้ยาบํารุง สขุภาพ สบู ่ครมีลา้งหนา้ เครื�องไฟฟ้า เป็นตน้ อสิระใหท้า่นเลอืกซื�อสนิคา้ตาม
อัธยาศัย จากนั�นใหท้่านไดอ้ิสระชอ้ปปิ� ง ย่านชนิไชบาช ิมีทั �งรา้นคา้
เก่าแก่ และทันสมัยปะปนกัน มีสนิคา้มากมายทั �งถูกและแพง ทั�งสนิคา้
แฟชั�นล่าสุด ขนมเคก้แสนอร่อย จนถงึกลอ้งดจิิตอล คอมพิวเตอร์ และ
เกมสร์ุน่ใหมล่า่สดุและตื�นตากบัลลีาชวีติของคนหนุ่มสาวชาวโอซากา้ที�ดจูะ
สนุกสนานและมสีสีนัมากกวา่ทางฝั�งโตเกยีว รวมทั �งรา้นอาหารหลากหลาย 
เดนิไปเก็บภาพเป็นที�ระลกึกับ จุดเด่นของแต่ละรา้นคา้ เช่น ปูยักษ์ หนา้
ภัตตาคารขาปูยักษ์ แ  ละสัญลักษณ์เด่นของย่านนี�คอื ตกึรูปเครื�องหมาย
การคา้ของกูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื�อดังจากญี�ปุ่ นนั�นเองหรือจะเป็น
รา้นดสินียช์อ้ปผลติภัณฑใ์หม่ๆจากดสินีย ์และยา่นเกา่แกอ่ยา่งถนนโดทง
บรุ ิซึ�งทา่นสามารถลิ�มลองขนม หรอือาหารขึ�นชื�อของนครโอซากา้ทั �งทาโกะยาก ิโอโคโนมยิาก ิเป็นตน้ ใหท้า่นได ้
เพลดิเพลนิกันตลอดทั �งวนั นอกจากนี�ในยา่นนี�ยังมหีา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ๆ  และมชีื�อเสยีงอยา่งหา้งไดมารู หา้งโซโก ้
หรอืจะเป็นทากาชมิายา่ มสีนิคา้มากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกซื�อเลอืกหาอกีดว้ย อสิระชอ้ปปิ�งตามอธัยาศยั  
** อาหารคํ+าอสิระตามอธัยาศยั** จากน ั9นนําทา่นเขา้ที+พกั  

� ที+พกั: FP HOTELS GRAND SOUTH-NAMBA หรอืยา่นคนัไซ หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

กรณีพกัโรงแรม FP Hotel สามารถเดนิไปชนิเซไก สปา เวลิดแ์ละ รา้นดองกโิฮเตไ้ด ้
(ชื�อโรงแรมที�ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัที+สาม อสิระทอ่งเที+ยวตามอธัยาศยัเต็มวนั หรอืเลอืกซื9อบตัรเขา้ยนูเิวอรแ์ซลสตดูโิอ (ราคา 3,000 บาท) 
                � อาหารเชา้ 

เชา้ � รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที+พกั (มื9อที+2)  
 อสิระใหท้า่นทอ่งเที+ยวตามอธัยาศยัเต็มวนัดว้ยตวัทา่นเอง (ไกดแ์นะนําเสน้ทางให)้ 
 >> หรอืทา่นสามารถเลอืกซื�อ บตัรซื9อบตัรเขา้ยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ เจแปน 
 **กรณีส ั+งซื9อกบับรษิทั ราคาบตัรทา่นละ 3,000 บาท กรุณาส ั+งซื9อพรอ้มจองทวัรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วนั

เทา่น ั9น (ทางบรษัิทจําหน่ายเฉพาะบตัรสวนสนุก ไมม่บีตัร Express Pass และไมร่วมคา่รถไฟในการเดนิทาง)  
 **ทางบรษัิทขออนุญาตปรับราคาบัตรขึ�นถา้เงนิเยนมกีารปรับขึ�นเรท100เยน=35บาท** 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 >>  ยนูเิวอรแ์ซลสตดูโิอ Universal Studio Japan 
ร่วมสนุกทา้ทายกับเครื�องเล่นหลากหลายชนิดตื�นเตน้
ระทกึใจจากหนังดังที�ทา่นชื�นชอบ กบัโลกภาพยนตรข์อง
ฮอลล์วิูด้ เช่น Hollywood Dream The Ride Backdrop 
,ล่องเรือผจญภัยกับไดโนเสาร์จากเรื�อง Jurassic Park 
นั� งเรือเพื�อพบกับความน่าสะพรึงกลัวเหมือนอยู่ ใน
เหตุการณ์จรงิกับ Jaw ใชทุ้นสรา้งมหาศาลกว่า 1,500 
ลา้นเยน (เฉพาะจอว)์และสนุกสนานไปกบัเครื�องเลน่ภาค
ใหม่ของ Spider-Man ที�รอใหท้่านพิสูจน์ความมันส์ 
พรอ้มทั �งพบกับโซนตัวการ์ตูนสําหรับเด็กโซน “วันเดอร์แลนด์” เป็นโซนสวนสนุกสไตล์ครอบครัวใหท้่านได ้
เพลดิเพลนิกบัตวัการต์นูสดุน่ารักชื�อดงัของญี�ปุ่ น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street หรอืเป็นโซนใหม ่ HARRY 
POTTER ใหท้่านไดด้ื�มดํ�ากับบรรยากาศที�จําลองมาจากในเรื�องแฮรี�พอรต์เตอร ์และพบกับโซนใหม่ลา่สดุที�เปิดใน
วนัที�21เมษายน 2560 โซน Minions Park ภายในสวนสนุกUniversal หา้มนําอาหารและเครื�องดื�มเขา้มาภายในสวน
สนุกและสามารถซื�ออาหารไดจ้าก  ภายในสวนสนุก บรเิวณดา้นนอกตรงทางเขา้สวนสนุกคอื Universal City walk 
Osaka เป็นพื�นที�จําหน่ายสนิคา้ที�มรีา้นอาหารมากมาย นอกจากนี�ยังมจัีด Event Universal Cool Japan 2019 
ซึ�งจะมเีครื�องเล่นพเิศษกับของที�ระลกึมาเพิ�มเตมิใหส้นุกสนาน เช่น Final Fantasy, Detective Conan, Monster 
Hunter, Pretty Guardian Sailor Moon 
 
 
 
 
 
 

 
>> เลอืกอสิระเที+ยวเอง ชอ้ปปิ9 งอสิระตามอธัยาศยัเต็มวนั (ไม่รวมค่ารถไฟและไม่มรีถบัสบรกิาร) ดว้ยการนั�ง
รถไฟ ทา่นจะไดส้มัผัสประสบการณ์การเดนิทางไปยา่นตา่งๆที�เป็นไฮไลทข์องโอซากา้ยา่นดังที�เลอืกสรรเป็นสวรรค์
ของคนชอบ กนิ เที�ยว ชอ้ป ไดแ้ก ่ 
 > ยา่นชนิไซบาช ิ(Shinsaibashi) เป็นยา่นชอ้ปปิ�งที�มชีื�อเสยีงที�สดุในโอซากา้ เป็นถนนคนเดนิชนิไซบาชิ
ยาวประมาณ580 เมตร ตลอดเสน้ทางจะมีรา้นคา้อยู่ประมาณ 
180 รา้น ทางฝั�งทศิใต ้ของถนนคนเดนิของชนิไซบาชจิะมป้ีาย
ทางเขา้แถวป้ายกลูโิกะ 
 > โดทงบรุ ิ(Dotonburi) หนึ�งในสถานบนัเทงิยามคํ�าคนืที�
โดง่ดังของโอซากา้ แหลง่รวมรา้นอาหารมากมายที�เปิดใหบ้รกิาร 
24 ชั�วโมง ถนนแห่งนี�จะเลียบรมิคลองโดทงโบร ิและยังมีทั �ง
รา้นคา้ และแหลง่บันเทงิอกีมากมาย รวมไปถงึป้ายนักวิ�งกลูโิกะ 
(Glico Running Man sign) และปูคานิโดราคุ (Kani Doraku 
crab sign) ที�เป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงโอซากา้ดว้ย 
 > สวนนมับะ Namba Parks ออกแบบการสรา้งใหค้ลา้ยกับหบุเขา สามารถนั�งพักผ่อนในสวนแบบธรรมชาติ
ทา่มกลางภมูทิัศนเ์มอืงใหญ ่มหีา้งสรรพสนิคา้กวา่ 120 รา้น รวมทั �งโรงภาพยนตร ์อัฒจรรย ์และสวนดาดฟ้า บนชั �น 
6 มรีา้นอาหารจํานวนมากเปิดใหบ้รกิาร ไม่ว่าจะเป็น อาหารเกาหล ีอาหารอติาเลยีน อาหารเวยีดนาม และอื�นๆ 
รา้นคา้เปิดเวลา 11:00-21:00 รา้นอาหารเปิดเวลา 11:00-23:00 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 > ยา่นเด็นเด็น Den Den Town ตั �งอยู่ในพื�นที� Nipponbashi เป็นย่านขายสนิคา้อเิล็กทรอนิกส ์คลา้ยกับ
ยา่น Akihabara ของโตเกยีว นอกจากนี�ยังมกีารต์ูนมังงะ อนเิมะ และคอสเพลยค์าเฟ่ตต์่างๆรวมอยูท่ี�นี�ดว้ย รา้นคา้
เปิดเป็น 2 ชว่ง คอื 10:00-11:00 และ 19:00-20:00 

> ย่านชินเซไก(Shinsekai) เ ป็น เสมือน
แลนดม์ารก์สําคัญอกีแห่งหนึ�งของเมอืงโอซากา้ ชนิ
เซไกแปลตรงตัวว่า “โลกใหม่” ที�หมายถงึโลกใบ
ใหม่แหง่โอซากา้ มทีั �งแหลง่ชอ้ปปิ�ง มหีอคอยซเึทน
คาคุ(Tsutenkaku)ที�เป็นเหมอืนสัญลักษณ์ของย่าน
ชนิเซไกนี�ตั �งอยู่ตรงกลางดว้ย จะคกึคักแบบสุดๆก็
ชว่งกลางคนืนี� เต็มไปดว้ยรา้นคา้และ ผูค้นมากนิดื�ม
กันตามรา้นตามๆอย่างเนืองแน่น บรเิวณนี�ยังมีถนน
แคบๆที�เรยีกกนัวา่ จันจัน โยโกะโช (Jan Jan Yokocho) ที�เป็นแหลง่รวมรา้นกนิดื�มสําหรับคนญี�ปุ่ น เปิดไฟรา้นเรยีก
แขกคกึคัก มอีาหารและขนม และกับแกลม้ใหล้องชมิกันมากมายและยังมรีา้นขายของที�ระลกีใหเ้ลอืกชอ้ปปิ�งอกี
หลายรา้นและที�นี�จะพบเห็นหุ่นคลา้ยลงินั�งยิ�ม ตามมุมต่างๆก็คอืบลิลเิคน (Billikan) หรอืเทพแหง่โชคลาภเป็นอกี
หนึ�งสญัลกัษณ์ของยา่นนี�ดว้ย 

>สปา เวลิด ์(Spa World) ศนูยร์วมบอ่นํ 9าแรใ่หญท่ี+สดุในโอซากา้ เป็นศนูยร์วมวารบํีาบัดที�ใหญท่ี�สดุในโอ
ซากา้ ตั �งอยูใ่นย่าน Shinseikai ใกลห้อคอยทสเึทงคาค ุภายในมบีอ่นํ�าแร่ธรรมชาตใินที�ร่มแยกเป็นโซนยุโรป โซน
เอเชยี รวมทั�งสิ�น 16 บอ่ มหีอ้งซาวน่า หอ้งสปาหนิรอ้น นวดตวัผอ่นคลาย สวนนํ�าซึ�งเปิดใหบ้รกิารตลอด 24ชั�วโมง 
** วนันี9ไมม่บีรกิารรถบสัและไมม่บีรกิารอาหารกลางวนัและอาหารคํ+า ** 

�ที+พกั: FP HOTELS GRAND SOUTH-NAMBA หรอืยา่นคนัไซ หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

กรณีพกัโรงแรมFP Hotel สามารถเดนิไปชนิเซไก สปา เวลิดแ์ละ รา้นดองกโิฮเตไ้ด ้
(ชื�อโรงแรมที�ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัที+ส ี+       โอซากา้ – เกยีวโต - อาราชยิามา่ – ป่าไผ ่– ถา่ยรปูสะพานโทเง็ตสเึคยีว – ศาลเจา้เฮอนั – พธิชีงชา –  
                ศาลเจา้ฟชูมิ ิอนิาร ิ– โกเบ – ยา่นโกเบฮารเ์บอรแ์ลนด ์– โอซากา้                                        � อาหารเชา้ 

เชา้ � รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที+พกั (มื9อที+ 3) 
นําท่านเดนิทางไปสู ่เกยีวโต อดตีเมอืงหลวงเกา่แกข่องญี+ปุ่ น ซึ�งมามอีายุยาวนานกว่า 1,000 ปี ซึ�งในอดตีมี
ความเจรญิรุง่เรอืงทางดา้นศาสนา ศลิปวฒันธรรม และการปกครองเป็นอยา่งมาก  
นําท่านเดนิทาง ชมธรรมชาตแิถบอาราชยิามา่  แหล่งชมธรรมชาตใินฤดูใบไมเ้ปลี�ยนสขีองเมอืงเกยีวโตที�โดง่
ดังและมชีื�อเสยีงอกีแหง่ในญี�ปุ่ นที�นยิมมาท่องเที�ยวเพื�อชื�นชมกับบรรยากาศหลากสสีนัสดใสของใบไมส้เีขยีว แดง 
เหลอืง ก่อนที�จะร่วงหล่นจากตน้ไปตามฤดูกาล มสีะพานที�ทอดขา้มแม่นํ�าโอองิาวะ ชื�อ สะพานโทเง็ตสเึคยีว มี
ความยาว200 เมตร ซึ�งชื�อของสะพานนี�มคีวามหมายวา่สะพานที�มองเห็นดวงจันทรอ์ยูข่า้งหนา้ เบื�องลา่งของสะพาน
คอืแมนํ่�าโออทิี�ไหลมาจากตานํ�าในภเูขาอาราชยิามะที�ยงัคงความใสสะอาดมานับตั �งแตอ่ดตี  
นําทุกท่านเดนิทาง ชมป่าไผ่ ไผ่ที�ข ึ�นอยู่สองขา้งทา้งเสมือนหนึ�ง
เป็นอุโมงค์ใหเ้ดินผ่านถูกปลูกขึ�นตั �งแต่สมัยเฮอันหรือกว่าพันปี
มาแลว้ เพื�อใชใ้นการประดับสวนและชื�นชมความสวยงามและใชใ้น
การบําบัดจิตใจมาแต่ครั �งโบราณ จนกระทั�งกาลเวลาผ่านไปไผ่
เหลา่นี�ก็ยังไดรั้บการดแูลเป็นอยา่งด ีเมื�อเขา้สูป่่าไผแ่ลว้ จะไดส้มัผัส
ถงึสายลมจากธรรมชาตทิี�กระทบกบัใบไผ ่ความเขยีวขจแีละความสด
ชื�นตลอดเสน้ทาง  



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

เดนิทางไปชม ศาลเจา้เฮอนั (Heian Shrine) เป็นศาลเจา้ที�มคีวาม
งดงามและสถาปัตยกรรมที�โดดเด่นจากศาลเจา้อื�นๆของญี�ปุ่ น ถงึแม ้
ศาลเจา้เฮอนัจะไมไ่ดม้ปีระวตัคิวามเป็นมายาวนานหลายรอ้ยปีเหมอืน
ศาลเจา้อื�นๆของเกยีวโต เพราะศาลเจา้นี�ถูกสรา้งขึ�นเนื�องในโอกาส
ครบรอบปี 1100 ของเมืองเกียวโตเมื�อรอ้ยกว่าปีก่อนเท่านั�น โดย
สรา้งขึ�นเพื�อใหร้ะลกึถงึจักรพรรดคิามมุ (Emperor Kammu) และ
จักรพรรดิ�โคเมอ ิ(Emperor Komei) ซึ�งเป็นจักรพรรดอิงคแ์รกและ
องคส์ดุทา้ยของเกยีวโต อาคารหลักของศาลเจา้นี� มตีน้แบบมาจาก
อาคารเดมิที�อยูใ่นพระราชวงัสมัยยคุเฮอนัซึ�งมขีนาดเล็กกวา่ของจรงิ  
จากนั�นนําท่านสมัผัสประสบการณ์พเิศษ พธิชีงชาแบบญี+ปุ่ น ใหท้่านไดเ้รยีนชงชาแบบธรรมเนยีมญี�ปุ่ น และทา่น
สามารถเลอืกซื�อชาและสนิคา้ของฝากราคาถกูไดจ้ากที�นี�เชน่  โฟมลา้งหนา้ถา่นหนิภูเขาไฟ โฟมชาเขยีว โฟมขา้ว
ญี�ปุ่ น หรอืผลติภัณฑจ์ากนํ�ามันมา้ และยาและวติามนิของญี�ปุ่ นที�บํารงุสขุภาพ 
**อาหารเที+ยงอสิระตามอธัยาศยั** 

บา่ย นําท่านเดนิทางสู่ ศาลเจา้ฟูชมิ ิอนิาร ิชมเสาโทรอิ ิซุม้ประตูสแีดงที�
เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจา้ที�มีมากกว่ารอ้ยตน้ทอดตัวยาวตามเสน้ทาง
ของไหลเ่ขาลดหลั�นกันบนเสน้ทางยาวถงึ 4 กโิลเมตร และเป็นฉากของ
ภาพยนตร์เรื�อง MEMORIES OF GEISHAที�ซายูริ นางเอกของเรื�องวิ�ง
ลอดซุม้ประตเูพื�อไปขอพรเทพเจา้ใหต้นเองสมความปรารถนา  
จากนั�นนําท่านเดินทางสู่ โกเบ ท่านไป ย่านโกเบ ฮารเ์บอรแ์ลนด ์ 
Oriental  ตั �งอยู่ที�บรเิวณท่าเรอืโกเบ นับเป็นย่านที�รวมทั �งแหล่งชอ้ปปิ�ง
และความบันเทงิที�หลากหลายที�โด่งดังมากๆของเมือง
แห่งนี�ประกอบดว้ยศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่ โรงภาพยนตร์ 
สวนสนุก ใกลก้ันยังตดิทะเลดว้ย ฮารเ์บอร์แลนดเ์ป็นจุด
เดทชื�อดังของเป็นทวิทัศนส์ดุแสนโรแมนตกิ นอกจากนี�ยัง
มีจุดถ่ายภาพมากมาย เช่น โกเบพอร์ตทาวเวอร์ ชงิชา้
สวรรค ์โรงแรม Kobe Meriken Park ท่านสามารถช็อปปิ�ง
แบบชลิๆไดอ้ย่างสบายๆ เพราะมทีั �งรา้นกาแฟ รา้นอาหาร 
รา้นคา้ และสวนสนุก ซึ�งเป็นจุดนัดพบที�นยิมของชาวเมอืง 
ทา่นสามารถเดนิเลน่ตามทางเดนิรมินํ�าเพื�อชื�นชมบรรยากาศแบบคลาสสคิ มโีรงภาพยนตร ์และรา้นอาหารตั �งอยูใ่น
บรเิวณโกดังอฐิโบราณที�รโีนเวทมาจากสมัยศตวรรษที� 19 อกีดว้ย ที�นี�เหมายกบัสายนักชอ้ปดว้ยเนื�องจากไมเ่พยีงมี
รา้นคา้เรยีงรายเต็มสองขา้งทางเทา่นั�นยังมหีา้งใหญ่ๆ 2 หา้ง คอื หา้ง Umie Mosaic ตั �งอยู่รมินํ�า ภายในมรีา้นคา้
เล็กๆขายเสื�อผา้ และรา้นอาหารที�สามารถเห็นท่าเรอืโกเบไดอ้ย่างชัดเจน นอกจากนี�ยังมสีวนสนุกเล็กๆสามารถขึ�น
ไปชมววิบนชงิชา้สวรรคท์ี�ตั �งอยู่หลังอาคารหา้งโมเสค และ หา้ง Canal Garden ภายในจะแบ่งออกเป็นหา้งรา้น
ตา่งๆ เชน่ Hankyu, รา้นอเิลคทรอนกิส ์Sofmap, รา้นอปุกรณ์กฬีาและเอา้ทเ์ลตจําหน่ายเสื�อผา้เครื�องใชใ้นครัวเรอืน
เป็นตน้  
**อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยับรเิวณโรงแรมมรีา้นราเมน รา้นสะดวกซื9อ** 
หากมเีวลาทา่นสามารถเดนิไปชอ้ปปิ9 งที+รงิกเุอา้ทเ์ล็ทได ้

�ที+พกั: N GATE HOTEL OSAKA หรอืระดบัใกลเ้คยีง   
(ชื�อโรงแรมที�ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

วนัที+หา้      ทา่อากาศยานคนัไซ – ทา่อากาศยานดอนเมอืง                                                                 � อาหารเชา้  
เชา้ � รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที+พกั (มื9อที+ 4) 

สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ เพื�อเตรยีมตวัเดนิทางกลบั 

08.30 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ NOK SCOOT เที�ยวบนิที� XW111 
(คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครื�อง บนเครื�องมจํีาหน่าย/สั�งซื�อบนเครื�องเทา่นั�น ) 

12.10 น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ  
******************************** 

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลี+ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื+องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 
การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุของญี+ปุ่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลี+ยนโดย
คาํนงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพื+อใหท้า่นทอ่งเที+ยวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสันําเที+ยว
ญี+ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี+ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ั+วโมง มอิาจเพิ+มเวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบั
จะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิ�ในการปรบัเปลี+ยนเวลาทอ่งเที+ยวตามสถานที+ในโปรแกรมการ
เดนิทาง อตัราคา่บรกิารขา้งตน้คํานวณ จากอตัราแลกเปลี+ยน 100 เยน เทา่กบั 30 บาท กรณีอตัราแลกเปลี+ยนปรบั
สงูขึ9น บรษัทัฯขอสงวสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิ+มขึ9น 
ประกาศสําคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์พื+อการท่องเที+ยวเท่าน ั9น คา่ทวัรท์ ี+จ่ายใหก้บัผูจ้ดั เป็นการชําระแบบจ่าย
ชําระขาด และผูจ้ดัไดชํ้าระใหก้บัสายการบนิและสถานที+ตา่งๆ แบบชําระขาดเช่นกนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ั9นหาก
ทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตุใด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง
จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญี+ปุ่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ั9งคา่ต ั�ว
เครื+องบนิใหแ้กท่า่น  
 
เงื+อนไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ั9งนี9จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 25 ทา่นขึ9นไป กรณีไมถ่งึ  

- ขอสงวนสทิธิ�ในการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
- หรอืสง่จอยนท์วัรก์บับรษัิทที�มโีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลื�อน หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีที+ลูกคา้ตอ้งออกต ั�วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที+ของบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ั9ง มฉิะน ั9นทาง 
     บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ั9งส ิ9น  
3. การชําระคา่บรกิาร ชําระเงนิคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  
**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวนัเดนิทางไป-กลบั*)  
กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนั�นทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออกและเขา้
เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
1. กรณีที�นักท่องเที�ยวตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื�อนการเดนิทาง นักท่องเที�ยว(ผูม้ชี ื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที�บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ�งเพื�อแจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 
2. ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน (นับรวมวนัเสาร-์อาทติย ์และวันหยดุนักขตัฤกษ์) คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของ
คา่บรกิารที�ชําระแลว้ 
2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน (นับรวมวนัเสาร-์อาทติย ์และวันหยดุนักขตัฤกษ์) คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของ
คา่บรกิารที�ชําระแลว้ 
2.2 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน(นับรวมวันเสาร-์อาทติย ์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)  ไม่คนืเงนิค่าบรกิารที�ชําระแลว้
ทั �งหมด ทั �งนี� ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายที�ไดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารที�ชําระแลว้เนื�องในการเตรียมการจัดการนํา เที�ยวใหแ้ก่
นักทอ่งเที�ยว เชน่ การสํารองที�นั�งตั�วเครื�องบนิ การจองที�พักฯลฯ 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

3. ในกรณีที�ลกูคา้ยื�นวซีา่กับทางบรษัิทแลว้ ทางบรษัิทขออนุญาตไิม่คนืคา่ทัวรท์ี�ลกูคา้ชําระมาแลว้ยกเวน้ในกรณีที�วซีา่ไม่ผ่าน 
ทางบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้า่ยตามที�เกดิขึ�นจรงิ 
4. กรณียื�นวซีา่แลว้ไมไ่ดร้ับการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้าํระคา่ทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ 
ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายที�เกดิขึ�นจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยื�นวซีา่ / คา่มัดจําตั�วเครื�องบนิ หรอืคา่ตั�วเครื�องบนิ (กรณีออกตั�ว
เครื�องบนิแลว้)     
5. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื�องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที� ไม่วา่เหตผุลใดๆตามทางบรษัิท
ของ สงวนสทิธิ�ในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ั �งหมด 
 
อตัราคา่บรกิารนี9 � รวม 
1. � คา่ตั�วโดยสารเครื�องบนิไป-กลบัชั �นประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
ที�นั�งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิไมส่ามารถเลอืกระบทุี�นั�งได ้
 
การอพัเกรดที�นั�ง สามารถอัพเกรดไดเ้ฉพาะ Hot Seat สําหรับที�นั�งBusiness/Premium ตั�วกรุป๊ทัวรไ์มส่ามารถอพัที�นั�งได ้ 
 
ที+น ั+ง Hot Seat เป็นที�นั�งที�มพีื�นที�วา่งที�มากกวา่ที�นั�งมาตรฐาน ดว้ยพื�นที�วางขาที�กวา้งเป็นพเิศษ มพีื�นที�พอที�จะสามารถยดืขา
ไดอ้ยา่งเต็มที� 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Airbus A330 

โซน แถวที+ ราคา ตอ่เที+ยว ตอ่ทา่น 

โซนเงยีบ Quiet Zone 7   ABC  DFG  HJK 2,500 บาท 
*Forward Zone แถวทางออก Exit Seat 15 HJK 2,350 บาท 
Forward Zone 16 DFG 2,350 บาท 
Forward Zone 17 ABC 2,350 บาท 
After Zone 34 DFG 2,250 บาท 
*After Zone แถวทางออก Exit Seat 35 ABC   HJK 2,250 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Airbus A332 
โซน แถวที+ ราคา ตอ่เที+ยว ตอ่ทา่น 

โซนเงยีบ Quiet Zone 1   DFG   2,500 บาท 
2   ABC  HJK 2,500 บาท 

Forward Zonde 14 ABC  DFG  HJK 2,350 บาท 
*After Zone แถวทางออก Exit Seat 30 ABC  DFG  HJK 2,250 บาท 

 
2. �คา่ที�พักหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมที�ระบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ 
3. �คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามที�ระบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
4. �เจา้หนา้ที�บรษัิทฯคอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
5. � ค่านํ 9าหนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครื+องที�สายการบนิ Thai Air Asia X กําหนดท่านละไม่เกนิ 20 กโิลกรมั 
สมัภาระถอืขึ9นเครื+องไมเ่กนิ7กก. และคา่ประกนัวนิาศภัยเครื�องบนิตามเงื�อนไขของแตล่ะสายการบนิที�มกีารเรยีกเก็บ  
**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซื�อนํ�าหนักเพิ�ม กรณุาแจง้พรอ้มจองทวัรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วันเทา่นั�นพรอ้มชําระคา่นํ�าหนัก** 

- ซื�อนําหนักเพิ�ม 5 กก. ชําระเพิ�ม 600  บาท /เพิ�ม10กก. ชําระเพิ�ม 1,000 บาท 
- เพิ�ม20กก. ชําระเพิ�ม 2,000 บาท  

6. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อุบัตเิหตุวงเงนิท่านละ 500,000 บาทตามเงื�อนไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถส ั+งซื9อประกนัสุขภาพ
เพิ+มได ้
 
อตัราคา่บรกิารนี9⌧ไมร่วม 
1. ⌧คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. ⌧คา่ใชจ้า่ยอื�นๆที�นอกเหนอืจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครื�องดื�มคา่ซกัรดี คา่โทรศพัทเ์ป็นตน้ 
3. ⌧คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. ⌧คา่ภาษีนํ�ามันที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�มภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั�วเครื�องบนิ 
5. ⌧คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม 
6. ⌧คา่ประกนักระเป๋าเดนิทาง  
7. ⌧คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 1500 บาทตอ่ทรปิ สาํหรบักรุป๊ที+มหีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจในบรกิาร 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

รายละเอยีดเกี�ยวกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารที�จะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญี+ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ี+ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ั9นในประเทศญี+ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พื+อการทอ่งเที+ยว เยี+ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื+นเอกสารในข ั9นตอนการตรวจเขา้เมอืง เพื+อ
ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี+ปุ่ น* ดงัตอ่ไปนี9 
1.ตั�วเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.สิ�งที�ยนืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�อาจเกดิขึ�นในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็น
ตน้) 
3.ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี+ปุ่ น (สาํหรบักรณีการเขา้ประเทศญี+ปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน 
 2.กจิกรรมใดๆ ที�จะกระทําในประเทศญี�ปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ�งที�ขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสั �น 
 3.ในขั �นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 
 4.เป็นผูท้ี�ไม่มีประวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี�ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม ่
    เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิี�จะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 
หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ั9งหมดกอ่นทําการจอง เพื+อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมื+อทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ั9งหมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่
ทา่นไดย้อมรบัเงื+อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ั9งหมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ท ี+จะเลื+อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึ9นในกรณีที+มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิ�การเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ�นกอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิสิ�งของสญูหาย อันเนื�องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง  
6. เมื�อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรทั์ �งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื�อนไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทั �งหมด  
7. รายการนี�เป็นเพียงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครั �งหนึ�ง หลังจากไดส้ํารองโรงแรมที�พักในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุป๊ที�เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี� / ปลอดบหุรี�ได ้
โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7วันก่อนการเดนิทาง 
มฉิะนั�น บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั �งสิ�นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู ้
มอํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั�น  
11. ผูจ้ัดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที�ผูเ้ดนิทางไม่
ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ทอ่งเที�ยว อันเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การ
ถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ท่าน ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัด
หอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดี�ยว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิ�ม  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของญี�ปุ่ น หรอื วนัเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาในการ
ทอ่งเที�ยวและ ชอ้ปปิ�งแตล่ะสถานที�นอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซึ�งอาจจะขอความ
รว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั �งที�ตอ้งเรง่รบี เพื�อใหไ้ดท้อ่งเที�ยวตามโปรแกรม 
14. บรกิารนํ�าดื�มทา่นวนัละ1ขวดตอ่คนตอ่วนัเริ�มในวนัที�2ของการเดนิทางถงึวนัที�4ของการเดนิทางรวมจํานวน 2 ขวด 
15. การบรกิารของรถบัสนําเที�ยวญี�ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12ชั�วโมง อาทเิชน่ เริ�มงาน
เวลา 8.00น.ถงึเวลา 19.00 น.ในวันนั�น มอิาจเพิ�มเวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั�งนี�
ข ึ�นอยูก่ับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั�นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี�ยนเวลาท่องเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรม
การเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ที�บรษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอุบัตเิหตุจากการเดนิทางท่องเที�ยว 
ตาม พ.ร.บ. การท่องเที�ยว เท่านั�น ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงื�อนไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื�อทา่นชําระเงนิคา่ทวัร ์(ทา่นสามารถซื�อประกนัสขุภาพ 
ใ น ร ะ หว่ า ง ก า ร เ ดิน ท าง ไ ด  ้ จ าก บ ริ ษั ท  ป ร ะ กั น ทั� ว ไ ป  แ ล ะ คว ร ศึก ษ า เ งื� อ น ไ ข ค ว าม คุ ม้ ค ร อ ง ใ ห ล้ ะ เ อี ย ด ) 
17. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั �งสิ�นแทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั�น  
18. ผูจ้ัดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที�ผูเ้ดนิทางไม่
ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ
ทอ่งเที�ยว อันเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การ
ถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  
 

 

  

  

 

 


