
 

 

รหัสทัวร ITV1900503 
ทัวรญี่ปุ�น นารา โอซากา เกียวโต 5 วัน 3 คืน (XW) 
วัดโทไดจิ ปราสาทโอซากา ลองเรือทอมโบริริเวอรครูซส ชมป�าไผ ศาลเจาเฮอัน                            
สัมผัสประสบการณพิเศษ พิธีชงชาแบบญี่ปุ�น ศาลเจาฟูชิมิ ฮารเบอรแลนด Universal Studio 
Japan 

 

                 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ ทาอากาศยานดอนเมือง  
20.30  พรอมกันที่ทาอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโดยสารระหวางประเทศขาออก ช้ัน 3 

เคานเตอร 4 สายการบิน NOKScoot เจาหนาที่ใหการตอนรับ และอํานวยความ
สะดวกดานเอกสารกอนขึ้นเคร่ือง 

23.40  นําทานเดินทางสูสนามบินคันไซ ประเทศญ่ีปุ�น โดยสายการบิน NOKSCOOT 
เท่ียวบินที่ XW112 

  

วันที่ 2 
สนามบินคันไซ โอซากา – นารา – วัดโทไดจิ – สวนกวาง - โอซากา – ปราสาทโอ
ซากา ซากุระสวนนิชิโนะมะรุเทเอ็ง- หาง Donton Plaza – ชินไซบาชิ – ลองเรือ
ทมโบริ ริเวอรครูซส 

07.10  เดินทางถึง สนามบินคันไซ โอซากา (เวลาเร็วกวาเมืองไทย 2 ช่ัวโมง) ผานพิธีการ/
ตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร สําคัญ!!! ประเทศญ่ีปุ�นไมอนุญาตใหนํา อาหารสด 
จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝนจะมีโทษจับและปรับ รับ
กระเป�าเรียบรอยและทําภารกิจสวนตัว จากน้ันนําทานขึ้นรถปรับอากาศเดินทางสู
เมืองนารา Nara เปนเมืองที่อยูทางทิศตะวันออกของเมืองโอซาการะยะทาง
ประมาณ 35 กิโลเมตร ช่ือNara มาจากภาษาญ่ีปุ�นคําวา Narasu แปลวาทําให
แบนราบ เน่ืองจากพื้นที่ของเมือง Nara ต้ังอยูบนที่ราบเมืองนารา เคยเปนเมือง
หลวงเกาของญี่ปุ�นมากอนในป ค.ศ. 710-784 (กอนเมืองหลวงจะถูกเปลี่ยนเปน
เกียวโตในภายหลัง) มีกวางเปนสัญลักษณของเมืองนารา เน่ืองจากชาวนารามีความ
เช่ือวากวางเปนสัตวรับใชเทพเจา ปจจุบันเมืองนารามีกวางเดินอยูอยางอิสระทั้ง
เมือง ไมวาจะเปนศาลเจา วัด หรือตามทองถนนก็ตาม จากน้ันนําทานไปชมวัดโทได
จิ Todaiji ความหมายตามตัวอักษรคือ วัดใหญแหงทิศตะวันออก ต้ังอยูท่ีเมือง
นารา ภูมิภาคคันไซถือเปนโบราณสถานที่มีความเกาแกและสําคัญที่สุดแหงหน่ึงของ
ประเทศญี่ปุ�นและยังถือวาเปนวัดที่มีนักทองเที่ยวมาเยือนมากที่สุดในนารา สรางข้ึน
เม่ือป ค.ศ.752 ในชวงท่ีพระพุทธศาสนาเจริญรุงเรืองจนถึงขีดสุด สิ่งกอสรางท่ี
สําคัญของวัดน้ี คือ วิหารไมหลังใหญ ไดบุทสึ ซึ่งเปนที่ประดิษฐานองคหลวงพอโต 



 

 

(ไดบุทสึ) วากันวาเปนอาคารไมที่ใหญที่สุดในโลก โดยมีความสูง 157 ฟุต ความ
ยาว 187 ฟุต แมวาวิหารไมที่เห็นในปจจุบันน้ีมีขนาดเพียงแค 2 ใน 3 ของวิหาร
หลังเดิมที่เคยถูก ไฟไหมไปจากภัยสงคราม แตก็ยังคงมีความย่ิงใหญจนไดรับการขึ้น
ทะเบียนเปนมรดกโลก ดานหนาบริเวณวัดจะเปนสวนกวาง ซึ่งจะมีกวางออกมาเดิน
ใหนักทองเท่ียวไดถายรูปและซื้ออาหารใหกิน จนสมควรแกเวลานําทานเดินทางไป
เกียวโต เมืองหลวงเกาแกของญ่ีปุ�น ซึ่งมามีอายุยาวนานกวา 1,000 ป ซึ่งในอดีตมี
ความเจริญรุงเรืองทางดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการปกครองเปนอยางมาก 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที1่) บุฟเฟ�ต BBQ Buffet 
Yakiniku 

บาย  นําทานเดินทางสู โอซากา เดินทางสู ปราสาทโอซากา เปนสัญลักษณอันโดดเดนของ
เมืองโอซากา สรางขึ้นเปนคร้ังแรกบนบริเวณที่เคยเปนวัด Osaka Hongan-jiเม่ือ
ป ค.ศ.1583 โดยToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-1598) นักรบระดับไดเมียว
ผูพยายามรวบรวมประเทศเปนคร้ังแรกหอคอยประสาทหรือสวนท่ีเรียกวา 
Tenshukakuแลวเสร็จลงสองปตอมา  แตหลังจากสงคราม Osaka Natsu No-
jinในปค.ศ.1615 ตระกูล Toyotomi ถูกฆาลางโคตร Tenshukakuก็ถูกทําลาย
ลงยอยยับ ตอมาไดรับการบูรณะใหมในสมัยTokugawa แตนาเสียดายที่ในป ค.ศ.
1665 ไดถูกฟ�าฝ�าเสียหายทั้งหมด กอนจะทําการบูรณะขึ้นมาใหมอีกคร้ังและถูก
ประกาศใหเปนสมบัติของชาติอีกดวย ปราสาทโอซากาปจจุบันสูง 55 เมตร มี 5 
สวน 8 ช้ันเคร่ืองประดับหลังคาและภาพเสือบนกําแพงตัวปราสาทละหลายๆสวนลง
ทองสีอรามสวยงามบนหอคอยช้ัน 8 ของ Tenshukakuทานสามารถมองเห็น
ทิวทัศนโดยรวมของเมืองโอซากาไดอยางชัดเจนในแตละปจะมีนักทองเท่ียวจากทั้ง
ในและนอกประเทศมาเยือนปละราว 1-3 ลานคน(ทัวรนําชมและถายรูปบริเวณดาน
นอก) ชวงปลายมีนา-ตนเมษาทานสามารถชมดอกซากุระไดที่ สวนนิชิโนะมะรุเทเอ็ง
ปราสาทโอซากา (Nishi No Maru Teien Park) สวนน้ีต้ังอยูภายในอาณาเขต
ของปราสาทโอซากา มีซากุระกวา 600 ตน (ชวงซากุระบานอาจจะมีการ
เปลี่ยนแปลงข้ึนอยูกับสถานท่ีและสภาพอากาศในแตละป) จากน้ันนําทานเดินทางไป 
Doton Plaza เปนหางสําหรับละลายเงินเยน พบกับสินคาหลากหลายราคาถูก เชน
เคร่ืองสําอาง ครีม ของใช ยาบํารุง สุขภาพ สบู ครีมลางหนา เคร่ืองไฟฟ�า เปนตน 
อิสระใหทานเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย จากน้ันนําทานไปลองเรือทมโบริ ริเวอร
ครูซส (Tombori River Cruise) นําทานลองเรือชมวิวของเมืองที่เปนสัญลักษณ



 

 

ของเขต Naniwa "Dotombori" จากแมน้ําสัมผัสบรรยากาศที่สวยงาม จากน้ันให
ทานไดอิสระชอปปم�งยานชินไชบาชิ มีทั้งรานคาเกาแก และทันสมัยปะปนกัน มีสินคา
มากมายทั้งถูกและแพง ทั้งสินคาแฟช่ันลาสุด ขนมเคกแสนอรอย จนถึงกลองดิจิตอล 
คอมพิวเตอร และเกมสรุนใหมลาสุดและต่ืนตากับลีลาชีวิตของคนหนุมสาวชาวโอ
ซากาที่ดูจะสนุกสนานและมีสีสันมากกวาทางฝم�งโตเกียว รวมทั้งรานอาหาร
หลากหลาย เดินไปเก็บภาพเปนที่ระลึกกับ จุดเดนของแตละรานคา เชน ปูยักษ หนา
ภัตตาคารขาปูยักษ แ  ละสัญลักษณเดนของยานน้ีคือ ตึกรูปเคร่ืองหมายการคาของ
กูลิโกะ ผลิตภัณฑขนมช่ือดังจากญ่ีปุ�นน่ันเองหรือจะเปนรานดิสนียชอปผลิตภัณฑ
ใหมๆจากดิสนีย และยานเกาแกอยางถนนโดทงบุริ ซึ่งทานสามารถลิ้มลองขนม 
หรืออาหารขึ้นช่ือของนครโอซากาทั้งทาโกะยากิ โอโคโนมิยากิ เปนตน ใหทานได
เพลิดเพลินกันตลอดทั้งวัน นอกจากน้ีในยานน้ียังมีหางสรรพสินคาใหญๆ และมี
ช่ือเสียงอยางหางไดมารู หางโซโก หรือจะเปนทากาชิมายา มีสินคามากมายใหทาน
ไดเลือกซื้อเลือกหาอีกดวย อิสระชอปปم�งตามอัธยาศัย อาหารค่ําอิสระตามอัธยาศัย 
จากน้ันนําทานเขาที่พัก 

ที่พัก: : FP HOTELS GRAND SOUTH-NAMBA  หรือยานคันไซ หรือระดับ
ใกลเคียงกัน  

กรณีพักโรงแรมFP Hotel สามารถเดินไปชินเซไก สปา เวิลดและ รานดองกิโฮเตได 

(ช่ือโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวัน
เดินทาง) 

  
วันที่ 3 อิสระทองเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือเลือกซื้อบัตรเขายูนิเวอรแซลสตูดิโอ (ราคา 

3,000) 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก (ม้ือที่2) 

อิสระใหทานทองเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวันดวยตัวทานเอง(ไกดแนะนําเสนทางให) 

>> หรือทานสามารถเลือกซื้อบัตรเขายูนิเวอรแซล สตูดิโอ เจแปน 



 

 

**กรณีส่ังซื้อกับบริษัท ราคาบัตรทานละ 3,000 บาท กรุณาส่ังซ้ือพรอมจองทัวร
หรือกอนเดินทาง10วันเทาน้ัน (ทางบริษัทจําหนายเฉพาะบัตรสวนสนุกไมรวมคา
รถไฟในการเดินทาง) 

**ทางบริษัทขออนุญาตปรับราคาบัตรขึ้นถาเงินเยนมีการปรับข้ึนเรท100เยน=35
บาท** 

- ยูนิเวอรแซลสตูดิโอ Universal Studio Japan 

รวมสนุกทาทายกับเคร่ืองเลนหลากหลายชนิดต่ืนเตนระทึกใจจากหนังดังท่ีทานช่ืน
ชอบ กับโลกภาพยนตรของฮอลลิวูด  เชน Hollywood Dream  The Ride 
Backdrop ,ลองเรือผจญภัยกับไดโนเสารจากเร่ือง Jurassic Park น่ังเรือเพื่อ
พบกับความนาสะพรึงกลัวเหมือนอยู ในเหตุการณจริงกับ Jaw ใชทุนสรางมหาศาล
กวา 1,500 ลานเยน (เฉพาะจอว)  และสนุกสนานไปกับเคร่ืองเลนภาคใหมของ 
Spider-Man ที่รอใหทานพิสูจนความมันส พรอมทั้งพบกับโซนตัวการตูนสําหรับ
เด็กโซน “วันเดอรแลนด” เปนโซนสวนสนุกสไตลครอบครัวใหทานไดเพลิดเพลินกับ
ตัวการตูนสุดนารักช่ือดังของญี่ปุ�น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street 
หรือเปนโซนใหม  HARRY POTTER ใหทานไดด่ืมด่ํากับบรรยากาศที่จําลองมา
จากในเร่ืองแฮร่ีพอรตเตอร และพบกับโซนใหมลาสุดที่จะเปดในวันที่21เมษายน 
2560 โซน Minions Park ภายในสวนสนุก Universal หามนําอาหารและ
เคร่ืองด่ืมเขามาภายในสวนสนุกและสามารถซื้ออาหารไดจาก ภายในสวนสนุก 
บริเวณดานนอกตรงทางเขาสวนสนุกคือ Universal City walk Osaka เปนพื้นที่
จําหนายสินคาที่มีรานอาหารมากมาย 

- เลือกอิสระเท่ียวเอง ชอปปم�งอิสระตามอัธยาศัยเต็มวัน (ไมรวมคารถไฟและไมมีรถ
บัสบริการ) ดวยการน่ังรถไฟ ทานจะไดสัมผัสประสบการณการเดินทางไปยานตางๆ
ที่เปนไฮไลทของโอซากายานดังท่ีเลือกสรรเปนสวรรคของคนชอบ กิน เท่ียว ชอป 
ไดแก 

     > ยานชินไซบาชิ (Shinsaibashi) เปนยานชอปปم�งท่ีมีช่ือเสียงที่สุดในโอซากา 
เปนถนนคนเดินชินไซบาชิยาวประมาณ580 เมตร ตลอดเสนทางจะมีรานคาอยู
ประมาณ 180 ราน ทางฝم�งทิศใต ของถนนคนเดินของชินไซบาชิจะมีป�ายทางเขา



 

 

แถวป�ายกูลิโกะ 

      > โดทงบุริ (Dotonburi) หน่ึงในสถานบันเทิงยามค่ําคืนที่โดงดังของโอซากา 
แหลงรวมรานอาหารมากมายที่เปดใหบริการ 24 ช่ัวโมง ถนนแหงน้ีจะเลียบริม
คลองโดทงโบริ และยังมีท้ังรานคา และแหลงบันเทิงอีกมากมาย รวมไปถึงป�ายนักว่ิง
กูลิโกะ (Glico Running Man s ign) และปูคานิโดราคุ (Kani Doraku 
crab  sign) ที่เปนสัญลักษณของเมืองโอซากาดวย 

      > สวนนัมบะ Namba Parks ออกแบบการสรางใหคลายกับหุบเขา สามารถ
น่ังพักผอนในสวนแบบธรรมชาติทามกลางภูมิทัศนเมืองใหญ มีหางสรรพสินคากวา 
120 ราน รวมทั้งโรงภาพยนตร อัฒจรรย และสวนดาดฟ�า บนช้ัน 6 มีรานอาหาร
จํานวนมากเปดใหบริการ ไมวาจะเปน อาหารเกาหลี อาหารอิตาเลียน อาหาร
เวียดนาม และอ่ืนๆ รานคาเปดเวลา 11:00-21:00 รานอาหารเปดเวลา 11:00-
23:00 

      > ยานเด็นเด็น Den Den Town ต้ังอยูในพื้นที่ Nipponbashi เปนยานขาย
สินคาอิเล็กทรอนิกส คลายกับยาน Akihabara ของโตเกียว นอกจากน้ียังมี
การตูนมังงะ อนิเมะ และคอสเพลยคาเฟ�ตตางๆรวมอยูที่น่ีดวย รานคาเปดเปน 2 
ชวง คือ 10:00-11:00 และ 19:00-20:00 

     > ยานชินเซไก(Shinsekai) เปนเสมือนแลนดมารกสําคัญอีกแหงหน่ึงของเมือง
โอซากา ชินเซไกแปลตรงตัววา “โลกใหม” ที่หมายถึงโลกใบใหมแหงโอซากา มีทั้ง
แหลงชอปปم�ง มีหอคอยซึเทนคาคุ(Tsutenkaku)ที่เปนเหมือนสัญลักษณของยาน
ชินเซไกน้ีต้ังอยูตรงกลางดวย จะคึกคักแบบสุดๆก็ชวงกลางคืนน่ี เต็มไปดวยรานคา
และ ผูคนมากินด่ืมกันตามรานตามๆอยางเนืองแนน บริเวณน้ียังมีถนนแคบๆที่เรียก
กันวา จันจัน โยโกะโช (Jan Jan Yokocho) ที่เปนแหลงรวมรานกินด่ืมสําหรับคน
ญ่ีปุ�น เปดไฟรานเรียกแขกคึกคัก มีอาหารและขนม และกับแกลมใหลองชิมกัน
มากมายและยังมีรานขายของที่ระลีกใหเลือกชอปปم�งอีกหลายรานและที่น่ีจะพบเห็น
หุนคลายลิงน่ังย้ิม ตามมุมตางๆก็คือบิลลิเคน (Billikan) หรือเทพแหงโชคลาภเปน
อีกหน่ึงสัญลักษณของยานน้ีดวย 

      >สปา เวิลด (Spa World) ศูนยรวมบอน้ําแรใหญที่สุดในโอซากา เปนศูนย



 

 

รวมวารีบําบัดที่ใหญที่สุดในโอซากา ต้ังอยูในยาน Shinseikai ใกลหอคอยทสึเทง
คาคุ ภายในมีบอน้ําแรธรรมชาติในที่รมแยกเปนโซนยุโรป โซนเอเชีย รวมทั้งส้ิน 16 
บอ มีหองซาวนา หองสปาหินรอน นวดตัวผอนคลาย สวนน้ําซึ่งเปดใหบริการตลอด 
24ช่ัวโมง 

**วันน้ีไมมีบริการรถบัสและอาหารกลางวันและอาหารค่ํา ** 

ที่พัก: FP HOTELS GRAND SOUTH-NAMBA หรือยานคันไซ หรือระดับ
ใกลเคียงกัน 

ถากรณีพักโรงแรมFP Hotel สามารถเดินไปชินเซไก สปา เวิลดและ หางอิออนได 

(ช่ือโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวัน
เดินทาง) 
 

วันที่ 4 
โอซากา – เกียวโต - อาราชิยามา – ป�าไผ - ถายรูปสะพานโทเง็ตสึเคียว – ศาลเจา
เฮอัน – พิธีชงชา – ศาลเจาฟูชิมิ อินาริ – โกเบ – ยานโกเบฮารเบอรแลนด – โอ
ซากา 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก (ม้ือที่3) 

นําทานเดินทางไปสู เกียวโต อดีตเมืองหลวงเกาแกของญี่ปุ�น ซึ่งมามีอายุยาวนาน
กวา 1,000 ป ซึ่งในอดีตมีความเจริญรุงเรืองทางดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และ
การปกครองเปนอยางมาก นําทาน ชมธรรมชาติแถบอาราชิยามา  แหลงชม
ธรรมชาติในฤดูใบไมเปลี่ยนสีของเมืองเกียวโตท่ีโดงดังและมีช่ือเสียงอีกแหงในญ่ีปุ�น
ที่นิยมมาทองเท่ียวเพื่อช่ืนชมกับบรรยากาศหลากสีสันสดใสของใบไมสีเขียว แดง 
เหลือง กอนที่จะรวงหลนจากตนไปตามฤดูกาล มีสะพานที่ทอดขามแมน้ําโออิงาวะ 
ช่ือสะพานโทเง็ตสึเคียว มีความยาว200 เมตร ซึ่งช่ือของสะพานน้ีมีความหมายวา
สะพานที่มองเห็นดวงจันทรอยูขางหนา เบ้ืองลางของสะพานคือแมน้ําโออิที่ไหลมา
จากตาน้ําในภูเขาอาราชิยามะที่ยังคงความใสสะอาดมานับต้ังแตอดีต นําทุกทาน
เดินทางชมป�าไผ ไผที่ขึ้นอยูสองขางทางเสมือนหน่ึงเปนอุโมงคใหเดินผานถูกปลูกขึ้น
ต้ังแตสมัยเฮอันหรือกวาพันปมาแลว เพ่ือใชในการประดับสวนและช่ืนชมความ
สวยงามและใชในการบําบัดจิตใจมาแตคร้ังโบราณ จนกระท่ังกาลเวลาผานไปไผ



 

 

เหลาน้ีก็ยังไดรับการดูแลเปนอยางดี เมื่อเขาสูป�าไผแลว จะไดสัมผัสถึงสายลมจาก
ธรรมชาติที่กระทบกับใบไผ ความเขียวขจีและความสดช่ืนตลอดเสนทาง เดินทางไป
ชม ศาลเจาเฮอัน (Heian Shrine) เปนศาลเจาที่มีความงดงามและสถาปตยกรรม
ที่โดดเดนจากศาลเจาอ่ืนๆของญ่ีปุ�น ถึงแมศาลเจาเฮอันจะไมไดมีประวัติความ
เปนมายาวนานหลายรอยปเหมือนศาลเจาอ่ืนๆของเกียวโต เพราะศาลเจาน้ีถูกสราง
ขึ้นเน่ืองในโอกาสครบรอบป 1100 ของเมืองเกียวโตเม่ือรอยกวาปกอนเทาน้ัน โดย
สรางข้ึนเพ่ือใหระลึกถึงจักรพรรดิคามมุ (Emperor Kammu) และจักรพรรด์ิโค
เมอิ (Emperor Komei) ซึ่งเปนจักรพรรดิองคแรกและองคสุดทายของเกียวโต 
อาคารหลักของศาลเจาน้ี มีตนแบบมาจากอาคารเดิมทีอ่ยูในพระราชวังสมัยยุคเฮ
อันซึ่งมีขนาดเล็กกวาของจริง จากน้ันนําทานสัมผัสประสบการณพิเศษ พิธีชงชาแบบ
ญ่ีปุ�น ใหทานไดเรียนชงชาแบบธรรมเนียมญ่ีปุ�น และทานสามารถเลือกซื้อชาและ
สินคาของฝากราคาถูกไดจากท่ีน่ีเชน  โฟมลางหนาถานหินภูเขาไฟ โฟมชาเขียว 
โฟมขาวญ่ีปุ�น หรือผลิตภัณฑจากน้ํามันมา และยาและวิตามินของญี่ปุ�นท่ีบํารุง
สุขภาพ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที4่)เมนูบุฟเฟ�ตชาบูเกียวโตไมอ้ัน!!! 

นําทานเดินทางสูศาลเจาฟูชิมิ อินาริ ชมเสาโทริอิ ซุมประตูสีแดงที่เปนสัญลักษณ
ของศาลเจาที่มีมากกวารอยตนทอดตัวยาวตามเสนทางของไหลเขาลดหลั่นกันบน
เสนทางยาวถึง 4 กิโลเมตร และเปนฉากของภาพยนตรเร่ือง MEMORIES OF 
GEISHAที่ซายูริ นางเอกของเร่ืองวิ่งลอดซุมประตูเพื่อไปขอพรเทพเจาใหตนเองสม
ความปรารถนา จากน้ันนําทานเดินทางสู โกเบ ทานไป ยานโกเบ ฮารเบอรแลนด 
Oriental ต้ังอยูที่บริเวณทาเรือโกเบ นับเปนยานที่รวมทั้งแหลงชอปปم�งและความ
บันเทิงท่ีหลากหลายท่ีโดงดังมากๆของเมืองแหงน้ีประกอบดวยศูนยการคาขนาด
ใหญ โรงภาพยนตร สวนสนุก ใกลกันยังติดทะเลดวย ฮารเบอรแลนดเปนจุดเดทช่ือ
ดังของเปนทิวทัศนสุดแสนโรแมนติก นอกจากน้ียังมีจุดถายภาพมากมาย เชน โกเบ
พอรตทาวเวอร ชิงชาสวรรค โรงแรม Kobe Meriken Park ทานสามารถช็อปปم�ง
แบบชิลๆไดอยางสบายๆ เพราะมีทั้งรานกาแฟ รานอาหาร รานคา และสวนสนุก ซ่ึง
เปนจุดนัดพบที่นิยมของชาวเมือง ทานสามารถเดินเลนตามทางเดินริมน้ําเพื่อช่ืนชม
บรรยากาศแบบคลาสสิค มีโรงภาพยนตร และรานอาหารต้ังอยูในบริเวณโกดังอิฐ
โบราณท่ีรีโนเวทมาจากสมัยศตวรรษที่ 19 อีกดวย ที่น่ีเหมายกับสายนักชอปดวย



 

 

เน่ืองจากไมเพียงมีรานคาเรียงรายเต็มสองขางทางเทาน้ันยังมีหางใหญๆ 2 หาง คือ 
หาง Umie Mosaic ต้ังอยูริมน้ํา ภายในมีรานคาเล็กๆขายเสื้อผา และรานอาหารท่ี
สามารถเห็นทาเรือโกเบไดอยางชัดเจน นอกจากน้ียังมีสวนสนุกเล็กๆสามารถขึ้นไป
ชมวิวบนชิงชาสวรรคที่ต้ังอยูหลังอาคารหางโมเสค และหาง Canal Garden 
ภายในจะแบงออกเปนหางรานตางๆ เชน Hankyu, รานอิเลคทรอนิกส Sofmap, 
รานอุปกรณกีฬาและเอาทเลตจําหนายเสื้อผาเคร่ืองใชในครัวเรือนเปนตน (อิสระ
อาหารเย็นตามอัธยาศัยบริเวณโรงแรมมีรานราเมน รานสะดวกซื้อ) หากมีเวลาทาน
สามารถเดินไปชอปปم�งท่ีริงกุเอาทเล็ทได 

ที่พัก: N GATE HOTEL OSAKA หรือระดับใกลเคียง  

(ช่ือโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5วันกอนวัน
เดินทาง) 
 

วันที่ 5 ทาอากาศยานคันไซ - ทาอากาศยานดอนเมือง 
เชา  รับประทานอาหารเชา (ม้ือที่ 5) บริการอาหารเชาแบบกลอง (Set Box) เพื่อความ

สะดวกในเร่ืองเวลาและการเดินทางมาสนามบิน 
05.00  นําทานเดินทางสู สนามบินคันไซ เพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับ 

08.20  ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที ่XW111  

12.10  เดินทางถึง ทาอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไมเสริมเตียง) ทารก พักเด่ียว 

05 - 09 Jun 2019  20,888 20,888 20,888 7,000 8,500 



 

 

06 - 10 Jun 2019  19,888 19,888 19,888 7,000 8,500 

07 - 11 Jun 2019  19,888 19,888 19,888 7,000 8,500 

12 - 16 Jun 2019  20,888 20,888 20,888 7,000 8,500 

13 - 17 Jun 2019  19,888 19,888 19,888 7,000 8,500 

14 - 18 Jun 2019  19,888 19,888 19,888 7,000 8,500 

19 - 23 Jun 2019  20,888 20,888 20,888 7,000 8,500 

20 - 24 Jun 2019  19,888 19,888 19,888 7,000 8,500 

21 - 25 Jun 2019  19,888 19,888 19,888 7,000 8,500 

26 - 30 Jun 2019  20,888 20,888 20,888 7,000 8,500 

27 Jun - 01 Jul 
2019  19,888 19,888 19,888 7,000 8,500 

28 Jun - 02 Jul 
2019  20,888 20,888 20,888 7,000 8,500 

03 - 07 Jul 2019  20,888 20,888 20,888 7,000 8,500 

04 - 08 Jul 2019  19,888 19,888 19,888 7,000 8,500 

05 - 09 Jul 2019  20,888 20,888 20,888 7,000 8,500 

10 - 14 Jul 2019  20,888 20,888 20,888 7,000 8,500 

11 - 15 Jul 2019  19,888 19,888 19,888 7,000 8,500 



 

 

12 - 16 Jul 2019  22,888 22,888 22,888 7,000 8,500 

17 - 21 Jul 2019  24,888 24,888 24,888 7,000 8,500 

18 - 22 Jul 2019  19,888 19,888 19,888 7,000 8,500 

19 - 23 Jul 2019  20,888 20,888 20,888 7,000 8,500 

24 - 28 Jul 2019  22,888 22,888 22,888 7,000 8,500 

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

26 - 30 Jul 2019  24,888 24,888 24,888 7,000 8,500 

31 Jul - 04 Aug 
2019  19,888 19,888 19,888 7,000 8,500 

01 - 05 Aug 2019  19,888 19,888 19,888 7,000 8,500 

02 - 06 Aug 2019  20,888 20,888 20,888 7,000 8,500 

21 - 25 Aug 2019  19,888 19,888 19,888 7,000 8,500 

22 - 26 Aug 2019  19,888 19,888 19,888 7,000 8,500 

23 - 27 Aug 2019  20,888 20,888 20,888 7,000 8,500 

28 Aug - 01 Sep 
2019  19,888 19,888 19,888 7,000 8,500 

29 Aug - 02 Sep 
2019  19,888 19,888 19,888 7,000 8,500 



 

 

30 Aug - 03 Sep 
2019  20,888 20,888 20,888 7,000 8,500 

04 - 08 Sep 2019  19,888 19,888 19,888 7,000 8,500 

05 - 09 Sep 2019  19,888 19,888 19,888 7,000 8,500 

06 - 10 Sep 2019  20,888 20,888 20,888 7,000 8,500 

11 - 15 Sep 2019  20,888 20,888 20,888 7,000 8,500 

12 - 16 Sep 2019  20,888 20,888 20,888 7,000 8,500 

13 - 17 Sep 2019  20,888 20,888 20,888 7,000 8,500 

18 - 22 Sep 2019  20,888 20,888 20,888 7,000 8,500 

19 - 23 Sep 2019  20,888 20,888 20,888 7,000 8,500 

20 - 24 Sep 2019  20,888 20,888 20,888 7,000 8,500 

25 - 29 Sep 2019  20,888 20,888 20,888 7,000 8,500 

26 - 30 Sep 2019  20,888 20,888 20,888 7,000 8,500 

27 Sep - 01 Oct 
2019  22,888 22,888 22,888 7,000 8,500 

02 - 06 Oct 2019  23,888 23,888 23,888 7,000 8,500 

03 - 07 Oct 2019  24,888 24,888 24,888 7,000 8,500 

04 - 08 Oct 2019  24,888 24,888 24,888 7,000 8,500 



 

 

09 - 13 Oct 2019  24,888 24,888 24,888 7,000 8,500 

10 - 14 Oct 2019  25,888 25,888 25,888 7,000 8,500 

11 - 15 Oct 2019  25,888 25,888 25,888 7,000 8,500 

16 - 20 Oct 2019  24,888 24,888 24,888 7,000 8,500 

17 - 21 Oct 2019  24,888 24,888 24,888 7,000 8,500 

18 - 22 Oct 2019  24,888 24,888 24,888 7,000 8,500 

 

หมายเหตุ 

รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สาย
การบิน การจราจรชวงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ�น  เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา โดย
ทางผูจัดจะปรับเปล่ียนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของทานเปนหลัก เพ่ือใหทานทองเที่ยวไดครบถวน
ตามโปรแกรม การบริการของรถบัสนําเท่ียวญ่ีปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ�น สามารถ
ใหบริการวันละ10 ช่ัวโมง มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตาม
ความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการ
เดินทาง อัตราคาบริการขางตนคํานวณ จากอัตราแลกเปลี่ยน 100 เยน เทากับ 30 บาท กรณี
อัตราแลกเปลี่ยนปรับสูงข้ึน บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการปรับอัตราคาบริการเพ่ิมขึ้น 

ประกาศสําคัญ  

รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทาน้ัน คาทัวรที่จายใหกับผูจัด เปนการชําระแบบจาย
ชําระขาด และผูจัดไดชําระใหกับสายการบินและสถานที่ตางๆ แบบชําระขาดเชนกันกอนออก
เดินทาง  ฉะน้ันหากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามรายการไมดวยสาเหตุใด หรือไดรับ
การปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ�น)  ทาง
ผูจัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดสวนใดๆ รวมทั้งคาต๋ัวเคร่ืองบินใหแกทาน 



 

 

เง่ือนไขการใหบริการ 

1. การเดินทางคร้ังน้ีจะตองมีผูโดยสารจานวน 30 ทานขึ้นไป กรณีไมถึง 

- ขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการ โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา 

- หรือสงจอยนทัวรกับบริษัทที่มีโปรแกรมใกลเคียงกัน 

- หรือขอเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบลวงหนากอน
การเดินทาง 10 วัน 

2. ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทุก
คร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

3.การชําระคาบริการ ชําระเงินคาจองทัวรทานละ 15,000 บาท สวนท่ีเหลือชําระกอนการเดินทาง 
20วัน 

**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (*จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับจากวัน
เดินทางไป-กลับ*) 

กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุและ
ดานตรวจปฏิเสธการออกและเขาเมืองทาน*** กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา 
หรือสงพรอมยอดคงเหลือ** 

การยกเลิกทัวร  

เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี และกรณีที่
กองตรวจคนเขาเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่
ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ิน รวมถึง 
เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม
เดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ 
ทั้งส้ิน 

 



 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 

1. คาต๋ัวโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับช้ันประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวร
ขางตน 

ที่น่ังเปนไปตามการจัดสรร Random ของสายการบินไมสามารถเลือกระบุที่น่ังได ยกเวนการซื้อที่
น่ังเพิ่ม 

ซื้อท่ีน่ังเพิ่ม สายการบิน Nok Scoot (XW) เสนทางโตเกียว-นาริตะ สามารถUpgrade ที่น่ัง 
พรอมชําระคาที่น่ังไดดังน้ี 

- ที่น่ังช้ัน ScootBiz ราคาเที่ยวเดียว 5,500 บาท /ทาน (ราคาไป-กลับ 10,000 บาท) แจงกอน
เดินทาง10วัน 

- ที่น่ังแบบ Super หรือ Stretch Seat แจงกอนเดินทาง7วัน มีคาใชจายและเง่ือนไข ดังน้ี 

 

 
 

 

ไม่สามารถแสดงรูปที�ลิงก์ได ้ไฟล์นี�อาจไดร้ับการยา้ย เปลี�ยนชื�อหรือลบ ตรวจสอบว่าลิงก์ช ี�ไปที�ไฟล์และตําแหน่งที�ตั �งที�ถูกตอ้ง



 

 

2. คาที่พักหองละ 2 ทานตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการหรือระดับเทียบเทา กรณีหองพักคู/พัก
สามทานเต็มอาจมีปรับเปลี่ยนพักหอง Single 1ทานตอหองในโรงแรมระดับเดียวกันได 

3. คาอาหารคาเขาชมและคายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน 

4. เจาหนาที่บริษัทฯคอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 

5. คาน้ําหนักกระเป�า สัมภาระที่สายการบิน NokScoot กําหนดทานละไมเกิน 20 กิโลกรัม
สัมภาระถือขึ้นเคร่ืองไมเกิน7กก.  และคาประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแตละสายการ
บินที่มีการเรียกเก็บ 

(คาทัวรไมรวมการประกันความคุมครองการสูญเสียหรือเสียหายของกระเป�าเดินทาง และทรัพยสิน
สวนตัว กรณีเกิดความเสีย บริษัทฯไมสามารถรับผิดชอบได) 

ซื้อน้ําหนักสัมภาระเพ่ิมสายการบิน Nok Scoot(XW) เสนทางโตเกียว มีคาใชจายดังน้ี 

+5 กก. -- 400 บาท 

+10กก. -- 700 บาท 

+15กก. -- 1,000 บาท 

+20กก. -- 1,300 บาท 

+30กก. -- 2,350 บาท 

หมายเหตุ: สายการบินไมจํากัดจํานวนช้ินในการโหลด แตกฎหมายการบินท่ัวโลกให1ใบ น้ําหนัก
สูงสุดได 32กก./ช้ิน 

6. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท
คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 500,000 บาทตามเง่ือนไขของกรมธรรม ไม
รวมประกันสุขภาพ 

(คาทัวรไมรวมการประกันความคุมครองการสูญเสียหรือเสียหายของกระเป�าเดินทาง และทรัพยสิน
สวนตัว กรณีเกิดความเสีย บริษัทฯไมสามารถรับผิดชอบได) 



 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

1. คาทําหนังสือเดินทางไทยและเอกสารตางดาวตางๆ 

2. คาใชจายอ่ืนๆท่ีนอกเหนือจากรายการระบุอาทิเชนคาอาหารเคร่ืองด่ืมคาซักรีด คาโทรศัพทเปน
ตน 

3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ) 

4. คาภาษีน้ํามันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบิน 

5. คา Vat 7% และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 

6. คาทิปยกกระเป�าทุกโรงแรม 

7. คาทิปไกดรวมคนขับรถ ทานละ 4,000 เยนตอทริป สําหรับกรุปที่มีหัวหนาทัวรแลวแตน้ําใจ
จากทาน 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีปุ�นใหกับคนไทย 

(เอกสารที่จะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ) 

 จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีปุ�นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศ
ญ่ีปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจจะตองย่ืน
เอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น* ดังตอไปน้ี 

1. ต๋ัวเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 

2. ส่ิงท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�นได 
(เชน เงินสด บัตร 
เครดิต เปนตน) 

3. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทจัดการให) 

4. กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 



 

 

คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญ่ีปุ�นดวยมาตรการยกเวนวีซา) 

 1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยูไมต่ํากวา 6 เดือน 

 2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนส่ิงท่ีขัดตอกฎหมาย และเขาขาย
คุณสมบัติการพํานักระยะสั้น 

 3. ในข้ันตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 

 4. เปนผูทีไ่มมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญ่ีปุ�น มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธ
ไมใหเขาประเทศ และไม 
เขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ  

หมายเหตุ  

กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจตรงกัน
ระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ 
แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเง่ือนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไม
ถึง 30ทาน 

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอน
วันเดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุ
ตางๆ 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, 
การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของ
ทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง 



 

 

6. เม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทาน
ไดยอมรับเง่ือนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 

7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ทั้งน้ี
ขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได  

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยาง
นอย 10 วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ัน บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได 

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน  

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกอง
ตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระทําที่
สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืน ๆ  

12. กรณีตองการพักแบบ 3ทาน ตอหองหรือหองแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไม
เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2หอง คือ 1หองพักคู และ 1หองพักเด่ียว 
โดยไมคาใชจายเพ่ิม 

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญ่ีปุ�น หรือ วันเสารอาทิตย รถ
อาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเท่ียวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง  โดยเปนดุลยพินิจของ
มัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางในบางคร้ังที่
ตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเท่ียวตามโปรแกรม 



 

 

14. บริการน้ําด่ืมทานวันละ1ขวดตอคนตอในวันที่ทําทัวรเต็มวัน เร่ิมในวันที2่ของการเดินทางรวม
จํานวน2ขวด 

15. การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถใหบริการวันละ
10-12ช่ัวโมง อาทิเชน เร่ิมงานเวลา 8.00น.ถึงเวลา 20.00 น.ในวันน้ัน มิอาจเพิ่มเวลาได โดย
มัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวัน
เดินทางน้ันๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรม
การเดินทาง 

16. การประกันภัย ที่บริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกันอุบัติเหตุ
จากการเดินทางทองเที่ยว ตามพ.ร.บ. การทองเท่ียว เทาน้ัน ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข
ไดป�วย ทานสามารถขอดูเง่ือนไขกรมธรรมของบริษัทฯได และทางบริษัทฯถือวาทานไดเขาใจและ
ยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหวางการ
เดินทางได จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเง่ือนไขความคุมครองใหละเอียด) 
17. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

18. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกอง
ตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระทําที่
สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืนๆ 

 


