
 

 

รหัสทัวร ITV1902113 
ทัวรญ่ีปุ�น ใบไมปลิดปลิว ท่ีโอซากา 6 วัน 4 คืน (XW)  
โอซากา เกียวโต ทาคายามา ชิราคาวาโกะ 
ชมความอลังการของเทศกาลงานประดับไฟ 
Nabana no sato Winter Illumination 
โอกากิ 1คืน กุโจ/ทาคายามาออนเซ็น 1 คืน โอซากา 2 คืน 
ทานเมนูบุฟเฟ�ตชาบูเกียวโต และ บุฟเฟ�ต BBQ Yakiniku ไมอ้ัน!!  
อิสระฟรีเดย1 วัน หรือเลือกเที่ยว Universal Studio Japan (บัตร 3,000 บาท) 
 
 
 
 
 
   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง - สนามบินคันไซ โอซากา   
 
20.30 น. พรอมกันท่ี ทาอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโดยสารระหวางประเทศขาออก ช้ัน3 

เคานเตอร สายการบิน NokScoot เจาหนาท่ีใหการตอนรับ และอํานวยความ
สะดวกดานเอกสารกอนข้ึนเคร่ือง 

23.40 น. นําทานเดินทางสูสนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ�น โดยสายการบิน  NOKSCOOT 
เที่ยวบินท่ี XW112 

 (คาทัวรไมรวมอาหารบนเคร่ือง ส่ังซื้อบนเคร่ืองเทาน้ัน!! บนเคร่ืองมีบริการจําหนาย) 
 
วันที่สอง     ทาอากาศยานคันไซ โอซากา - โอซากา - ปราสาทโอซากา – นาโกยา จ.ไอจิ - 

MITSUI OUTLET PARK JAZZ DREAM – งานไฟ Nabana no sato Winter 
Illumination – โอกากิ   

 อาหารเที่ยง (BBQ Yakiniku บุฟเฟ�ต) 
  
07.10 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ โอซากา (เวลาทองถ่ินเร็ว

กวาเมืองไทย 2 ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทาน
เพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา) สําคัญ!!! 
ประเทศญ่ีปุ�นไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก 
เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝนจะมี
โทษจับและปรับ นําทานเดินทางสู เมืองโอซากา 
เดินทางสู ปราสาทโอซากา เปนสัญลักษณอันโดดเดน
ของเมืองโอซากา สรางข้ึนเปนคร้ังแรกบนบริเวณที่เคยเปนวัด Osaka Hongan-ji 
เมื่อปค.ศ.1583โดยToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-1598) นักรบระดับไดเมียว
ผูพยายามรวบรวมประเทศเปนคร้ังแรก แตหลังจากสงคราม Osaka Natsu No-
jin ในปค.ศ.1615 ตระกูล Toyotomi ถูกฆาลางโคตร Tenshukakuก็ถูกทําลายลง
ยอยยับ ตอมาไดรับการบูรณะใหมในสมัย Tokugawa แตนาเสียดายท่ีในป ค.ศ.
1665 ไดถูกฟ�าฝ�าเสียหายท้ังหมดกอนจะทําการบูรณะข้ึนมาใหมอีกคร้ังและถูก
ประกาศใหเปนสมบัติของชาติอีกดวย ปราสาทโอซากาปจจุบันสูง55 เมตร มี 5 สวน 
8 ช้ัน เคร่ืองประดับหลังคาและภาพเสือบนกําแพงตัวปราสาทและหลายๆสวนลงทอง
สีอรามสวยงาม (ทัวรนําชมและถายรูปบริเวณดานนอก)  



 

 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(มื้อที่ 1) บุฟ
เฟ�ตBBQ Yakiniku 

บาย นานเดินทางไป นาโกยา จังหวัดไอจิ นําทานไปชอปปم�ง
สินคาแบรนเนมดราคาพิเศษ ที่ MITSUI OUTLET PARK 
JAZZ DREAM ในเขตจังหวัดมิเอะ เปนเอาทเล็ทมอลล
ขนาดใหญท่ีสุดในญี่ปุ�นใกลกับเมืองนาโกยา ขนาดพ้ืนที่
กวางถึง 45,700 ตารางเมตร  มีสินคาแบรนดเนม
มากมาย รวมถึง
รานอาหาร เคร่ืองด่ืม 
ถึงเวลานัดหมายนํา
ทานเดินทางไปชม
ความอลังการของ
เทศกาลงานประดับไฟ
ฤดูหนาว“Nabana 
no sato Winter Illumination“ เปนงานประดับไฟในชวงฤดูหนาวโดยเร่ิมจัด
ต้ังแตประมาณกลางเดือนตุลาคม (ฤดูใบไมรวง) ยาวไปจนถึงตนเดือนพฤษภาคม 
(ฤดูใบไมผลิ) ของปถัดไป (จัดข้ึนระหวางวันที่ 19 ตุลาคม 2562 – 6 พฤษภาคม 
2563) เปนหน่ึงในเทศกาลแสงสีท่ีใหญที่สุดในญ่ีปุ�น มีไฟประดับมากกวา 8.5 ลาน
ดวงภายในสวนดอกไมจะมีการประดับตกแตงไฟอยางสวยงาม มีทั้งทุงหญาขนาด
ใหญที่นําไฟสีฟ�ามาตกแตงใหดูเหมือนทะเล นอกจากน้ียังมีอุโมงคดวงไฟและจุดชม
วิวที่สามารถข้ึนลิฟตไปดานบน เมื่อมองลงมาจะเห็นสวนที่ประดับไฟเปนมุมกวาง 
อิสระใหทานเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย สมควรแกเวลานําทานดินทางสูที่
พัก(อาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย) สมควรแกเวลานําทานดินทางสูที่พักโอกากิ 
 ที่พัก: Quintessa Hotel Ogaki หรือระดับใกลเคียงกัน อิสระพักผอนตาม
อัธยาศัย 

  (ช่ือโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5วันกอนวันเดินทาง) 
 
วันที่สาม     เมืองเซกิ - รานซันชู Hamonoyasan - หมูบานชิราคาวาโกะ – ทาคายามา - 

ทาคายามา จินยะ - ลิตเต้ิลเกียวโต ซันมาชิซูจิ – กุโจ/ทาคายามา ออนเซ็น   
อาหารเชา,เที่ยง,เย็น 

 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก (ม้ือที่2 )  



 

 

 จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองเซกิ นํา
ทานแวะชม รานซันชู หรือ 
Hamonoyasan สถานท่ีที่ผลิตมีดได
คมสุด ๆ อีกท้ังยังเปนเมืองที่มี
ช่ือเสียงเร่ืองการตีดาบญ่ีปุ�นอยางดาบ
เซกิ สําหรับท่ีรานซันชูน้ี
มีเคร่ืองใชของมีคมตาง 
ๆ มากมายกวา 3,000 
ช้ิน ไมวาจะเปนมีดหรือ
กรรไกรตัดแตงกิ่งและ
สวน กรรไกรตัดเล็บ
กรรไกรหลากขนาด หรือมีดสําหรับทําครัวหลากหลายรูปแบบท่ีชวยใหการเตรียม
วัตถุดิบของคุณงายย่ิงข้ึนนอกจากน้ียังมีดาบญ่ีปุ�น ขนมและเคร่ืองดื่มเย็น ๆ จําหนาย
อีกดวย อีกส่ิงหน่ึงพลาดไมไดเม่ือมารานซันชูคือ การชมการแสดงดาบวิชาอิไอกิริ 
ดาบซามูไรคมๆที่ฟนฉับเดียวตนไผก็ขาดเปน 2 ทอน พรอมใสชุดกิโมโนและเส้ือก๊ัก
ซามูไรถายรูปเปนที่ระลึก สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสู หมูบานมรดกโลกชิราคา
วา เปนหมูบานชาวนาเล็กๆท่ีสรางทอดตัวขนานไปกับแมน้ําโชคาวะในที่ราบ
ทามกลางขุนเขาแวดลอม เปนเสนทางระหวาง ทาคายามา และ คานาซาวา ของ
จังหวัดกิฟุ แหงภูมิภาคชูบุ ดินแดนทีร่วยวัฒนธรรม  เปนหมูบานสวยระดับโลกที่
ยังคงอนุรักษบานสไตลญี่ปุ�นขนานแทด้ังเดิม และยังไดรับเลือกจากองคการยูเนสโก
ใหเปนมรดกโลกในเดือนธันวาคม 1995 ช่ือเต็มของหมูบานแหงน้ีมีช่ือวา กัสโชซึคุริ
โอกิมาฉิ ชิราคาวาโกะ จุดเดนของคือบานทรงกัสโชซึคุริ มีความยาวประมาณ 18 
เมตร ความกวาง 10 เมตร โครงสรางของบานสามารถรองรับหิมะท่ีตกหนักในชวง
ฤดูหนาวไดดี ความชันถึง 60 องศาคลายกับการพนมมือเขาหากัน วัสดุในการสราง
บานนํามาจากธรรมชาติลวนๆ ใชตนหญาที่ปลูกในหมูบานมาทําหลังคา ตัวบานจะไม
มีการตอกตะปู บานบางหลังมีอายุยาวนานกวา 250 ป ปจจุบันยังมีชาวบานอาศัยอยู
ในหมูบานดวย ผูคนจากท่ัวทุกมุมโลกหล่ังไหลไปชมความงามในแตละปเปนจํานวน
มาก 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อท่ี3) Japanese Set 
บาย นําทานชม ทาคายามา จินยะ หรือ ท่ีวาการอําเภอเกาเมืองทาคายามา (ถายรูป

ดานหนา) ซ่ึงเปนจวนผูวาแหงเมืองทาคายามา เปนที่ทํางานและท่ีอยูอาศัยของผูวา
ราชการจังหวัดฮิดะ เปนเวลากวา 176 ป ภายใตการปกครองของโชกุนตระกูลกุกาวา 



 

 

ในสมัยเอโดะ จากน้ันนําทานเดินชม หมูบาน LITTLE KYOTO หรือยานซันมาชิซูจิ 
(Sanmachi-Suji) เปนเขตเมืองเกาที่มีการอนุรักษบานเรือนในสมัยเอโดะที่มีอายุ
กวา 300 ปไวไดเปนอยางดี เปน 1 ใน ยานที่เรียกวาเปน Old Town ของญี่ปุ�น 
เมื่อคร้ังหน่ึงในอดีตคือในยุคเอโดะ (ค.ศ. 1603 – ค.ศ. 1868) มีความเฟم�องฟูทาง
เศรษฐกิจอยางมากเพราะวาเปนยานศูนยกลางสําหรับการทําการคาของเมือง 
Takayama มีถนนที่เช่ือมระหวางสถานท่ีสําคัญทั้ง ปราสาท, วัด และศาลเจา 
จุดเดนคืออาคารเกาแกสวนใหญก็ตกทอดมาต้ังแตยุคเอโดะมาถึงปจจุบัน เปนการ
สรางบานเรือนตามสไตลแบบญ่ีปุ�นแท บานทั้ง2 ขางทางจะมีแตเฉพาะสีน้ําตาลหรือสี
ดํา ในปจจุบันน้ีถาใครจะสรางบานหลังใหมก็จะตองใชแค2 สีน้ีเทาน้ัน เพ่ือไมใหโดด
หรือดูแปลกแยกออกมาจากบานหลังอ่ืน อิสระใหทุกทานไดเดินเที่ยวและช่ืนชมกับ
ทัศนียภาพเมืองเกาซึ่งเต็มไปดวยบานเรือนโบราณ และรานคาหลากหลาย เชน ราน
ผลิตและจําหนายเหลาสาเก รานทํามิโสะ ฯลฯ พรอมทั้งเลือกซื้อของท่ีระลึกพ้ืนเมือง
เฉพาะถ่ิน เชน ซารุโบะโบะ หรือ ตุกตาทารกลิงตัวสีแดงไมมีหนาตา ซ่ึงถือวาเปน
สัญลักษณหน่ึงของเมืองทาคายามา และเปนสินคายอดนิยม เพราะแฝงไปดวยความ
เช่ือเก่ียวกับโชคลางของชาวญ่ีปุ�นอีกดวย และเก็บเก่ียวบรรยากาศอันนาประทับใจ
มากมาย ทานยังสามารถลองลิ้มชิมรสขนมของหวานนานาชนิดอีกดวย หรือถายรูป
กับสะพาน Nakabashi Bridge สะพานสีแดงท่ีทอดขามแมน้ํามิยากาวะซึงเปน
สัญลักษณของเมืองทาคายามาอีกดวย อิสระเก็บภาพความประทับใจเลือกซ้ือสินคา
ตามอัธยาศัย สมควรแกเวลานําทานเขาสูท่ีพักแรมกุโจ/ทาคา
ยามาออนเซ็น 

ค่ํา  รับประทานอาหาร ค่ํา (ม้ือที่4) 
หลังอาหารไมควรพลาดประสบการณ สัมผัสวัฒนธรรมการ
อาบน้ําแรออนเซ็น (Onsen) น้ําแรในสไตลญี่ปุ�นใหทานได
พักผอนอยางเต็มอ่ิม ซ่ึงชาวญ่ีปุ�นเช่ือวาน้ําแรธรรมชาติน้ีมีสวนชวยเร่ือง ระบบการ
หมุนเวียนของเลือดดีข้ึน การบรรเทาอาการปวดเมื่อยตางๆ และชวยผอนคลายความ
ตึงเครียดไดอยางดี พรอมทั้งบํารุงผิวพรรณใหเปลงปล่ัง 
 ที่พัก: Gujo Vacance Mura hotel หรือระดับใกลเคียงกัน อิสระพักผอนตาม
อัธยาศัย 
(ช่ือโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวัน
เดินทาง) 
 
 

 



 

 

วันที่ส่ี กุโจ – เกียวโต - วัดทอง คินคะคุจิ - ศาลเจาฟุชิมิอินาริ – โอซากา - ดิวต้ีฟรี JTC - 
ชอปปم�งไซบาชิ 

                  อาหารเชา,เที่ยง (ชาบูเกียวโตบุฟเฟ�ต) 
 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก (ม้ือที5่) 
 นําทานเดินทางสูเมืองเกียวโต เปนเมืองหลักของ

จังหวัดเกียวโต เปนเมืองหลวงเกาแกของญ่ีปุ�นใน
ศตวรรษท่ี8และรุงเรืองในฐานะศูนยกลางการ
ปกครอง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของญี่ปุ�น
มากกวา 1,100 ปกอนที่เมืองหลวงจะถูกยายไปยัง
โตเกียวในกลางศตวรรษท่ี 19 วัดและศาลเจา
มากมายในเกียวโตถูกสรางข้ึนมาในชวงน้ันแหลง
ประวัติศาสตร 17 แหง มีอาณาเขตต้ังแตบริเวณตะวันออกเฉียงใต
จดตะวันตกเฉียงเหนือในตอนกลางและเหนือของภูมิภาคคันไซ ซ่ึง
จัดวาเปนศูนยกลางของเกาะฮนชู นําทานเดินทางไป วัดคินคะคุจิ 
(Kinkaku-ji) หรือวัดทอง เปนวัดในนิกายเซน ต้ังอยูทางเหนือ
ของเกียวโต ภาพวัดประดับดวยทองอยางหรูหราสะทอนความเงา
งามบนผิวน้ําของสระเคียวโคะจิหรือสระกระจกลอมรอบดวยสวนสวยแบบญี่ปุ�น เปน
จุดเดนของเกียวโตที่นักทองเท่ียวจดจําไดมากท่ีสุดเปรียบเสมือนแลนดมารคของเมือง
เกียวโต ตัวอาคารช้ันบนสุดตกแตงดวยทองคําเปลวสวยงามตา อาคารหลังน้ีเคยเปน
ที่พักของโชกุนอะชิคางะ โยชิมิทซึ อาคารหลังน้ีเคยเกิดเหตุไฟไหมหลายคร้ังและ
ลาสุดไดถูกเผาทําลายลงไปในป 1950 โดยพระที่คลุมคลั่ง ซ่ึงตัวอาคารในปจจุบัน
ไดรับการปรับปรุงขึ้นในป 1955ซึ่งอาคารหลังน้ีคนไทยอาจจะคุนเคยจากการตูนเร่ือง
อิคอิวซังท่ีใชปราสาทสีทองแหงน้ีเปนฉากปราสาทของโชกุนในเร่ืองอิคคิวซัง ตัว
อาคารสีทองมี 3 ช้ัน ช้ันลางสุดสรางในสไตลชินเดง ทําจากไมและใชกําแพงสีขาวตัด
กับตัวอาคารช้ันบนท่ีเปนสี ทอง ภายในของช้ันน้ีเปนท่ีประดิษฐานของพระพุทธรูป
และรูปปم�นของโชกุนอะชิคางะ โยชิมิทซึ ช้ันท่ี 2 สรางในสไตลบุ  คเคะ เคยใชเปนท่ี
พักของซามูไร ตัวอาคารดานนอกปดดวยทอง ดานในเปนที่ประดิษฐานพระโพธิสัตว
อวโลกิเตศวรและลอมรอบด วยรูปปم�นของเทพ 4 องคผูรักษาคุมครองโลกใน 4 ทิศ 
ช้ันที่ 3 สรางในสไตลเซน ดานในและนอกปดดวยทอง สวนบนสุดปم�นรูปปم�นของนก
ฟนิกซสีทอง บริเวณรอบๆมีสวนญ่ีปุ�นท่ีออกแบบไดสวยงามคงรูปแบบเดิมเหมือนใน
สมัยโชกุนอะชิคางะ โยชิมิทซึเอาไว 



 

 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี6) ชาบูเกียวโตบุฟเฟ�ต 
บาย นําทานเดินทางสู 

ศาลเจาฟุชิมิอินา
ริ หรือศาลเจา
เทพอินาริเทพ
แหงความอุดม
สมบูรณ หรือที่
คนไทยเรียกวาศาลเจาแดงหรือศาลเจาจ้ิงจอก เปนศาลเจาในศาสนาชินโต สรางขึ้น
ในป ค.ศ. 711 ต้ังอยูทางทิศใตของเกียวโต บริเวณเขาอินาริ ศาลเจาแหงน้ีมีช่ือเสียง
จากเสาโทริอิ (Torii gate) เปนหน่ึงในสัญลักษณของ
เมืองเกียวโต นําทานชม เสาโทริอิ ซุมประตูสีแดงที่เปน
สัญลักษณของศาลเจา ท่ีมีมากกวารอยตนทอดตัวยาว
ตามเสนทางของไหลเขาลดหล่ันกันบนเสนทางยาวถึง 4 
กิโลเมตร ท่ีประตูโทริอิ มีจํานวนมากขนาดน้ีเน่ืองจาก
บริษัทในญ่ีปุ�นมีความเช่ือวาจะสิริมงคลของบริษัทก็เลย
บริจาคประตูโทริอิกันจนไปถึงยอดเขา และที่น่ียังเปนฉาก
ของภาพยนตรเร่ือง MEMORIES OF GEISHAท่ีซายูริ 
นางเอกของเร่ืองว่ิงลอดซุมประตูเพ่ือไปขอพรเทพเจาให
ตนเองสมความปรารถนา นําทานเดินทางสู เมืองโอซากา 
เดินทางไปชอปปم�งที่ ราน JTC Duty free อิสระเลือกซ้ือ
สินคาราคาถูก และผลิตภัณฑตางๆของญ่ีปุ�นตามอัธยาศัย จากน้ันใหทานไดอิสระช
อปปم�งยานชินไชบาชิ มีทัง้รานคาเกาแก และทันสมัยปะปนกัน มีสินคามากมายท้ังถูก
และแพง ทั้งสินคาแฟช่ันลาสุด ขนมเคกแสนอรอย จนถึงกลองดิจิตอล คอมพิวเตอร 
และเกมสรุนใหมลาสุดและต่ืนตากับลีลาชีวิตของคนหนุมสาวชาวโอซากาท่ีดูจะ
สนุกสนานและมีสีสันมากกวาทางฝم�งโตเกียว รวมทั้งรานอาหารหลากหลาย เดินไป
เก็บภาพเปนท่ีระลึกกับ จุดเดนของแตละรานคา เชน ปูยักษ หนาภัตตาคารขาปูยักษ 
และสัญลักษณเดนของยานน้ีคือ ตึกรูปเคร่ืองหมายการคาของกูลิโกะ ผลิตภัณฑขนม
ช่ือดังจากญี่ปุ�นน่ันเองหรือจะเปนรานดิสนียชอปผลิตภัณฑใหมๆจากดิสนีย และยาน
เกาแกอยางถนนโดทงบุริ ซ่ึงทานสามารถล้ิมลองขนม หรืออาหารข้ึนช่ือของนครโอ
ซากาทั้งทาโกะยากิ โอโคโนมิยากิ เปนตน ใหทานไดเพลิดเพลินกันตลอดท้ังวัน 
นอกจากน้ีในยานน้ียังมีหางสรรพสินคาใหญๆ และมีช่ือเสียงอยางหางไดมารู หางโซ
โก หรือจะเปนทากาชิมายา มีสินคามากมายใหทานไดเลือกซ้ือเลือกหาอีกดวย 



 

 

อิสระชอปปم�งตามอัธยาศัย อาหารค่ําอิสระตามอัธยาศัย สมควรแกเวลานําทานเดิน
ทางเขาสูที่พัก 
 ที่พัก: FP HOTELS GRAND SOUTH-NAMBA / Noku Osaka / Toho 
Hotel Namba Motomachi ยานคันไซ หรือระดับใกลเคียงกัน 
กรณีพักโรงแรมFP Hotel สามารถเดินไปชินเซไก สปา เวิลดและ รานดองกิโฮเตได 
(ช่ือโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5วันกอนวันเดินทาง) 
 

วันทีห่า       อิสระทองเท่ียวตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือเลือกซ้ือบัตรเขายูนิเวอรแซลสตูดิโอ 
(ราคา 3,000 บาท) 
 อาหารเชา  
 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก (ม้ือที7่)  
 อิสระใหทานทองเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวันดวยตัวทานเอง (ไกดแนะนําเสนทางให) 
 >> หรือทานสามารถเลือกซ้ือบัตรซ้ือบัตรเขายูนิเวอรแซล สตูดิโอ เจแปน 
 **กรณีส่ังซ้ือกับบริษัท ราคาบัตรทานละ 3,000 บาท กรุณาส่ังซ้ือพรอมจองทัวรหรือ

กอนเดินทาง10วันเทาน้ัน (ทางบริษัทจําหนายเฉพาะบัตรสวนสนุก ไมมีบัตร 
Express Pass และไมรวมคารถไฟในการเดินทาง)  

 **ทางบริษัทขออนุญาตปรับราคาบัตรข้ึนถาเงินเยนมีการปรับข้ึนเรท100เยน=35
บาท** 

 - ยูนิเวอรแซลสตูดิโอ Universal Studio Japan 
รวมสนุกทาทายกับเคร่ืองเลน
หลากหลายชนิดต่ืนเตนระทึกใจจาก
หนังดังท่ีทานช่ืนชอบ กับโลก
ภาพยนตรของฮอลลิวูด เชน 
Hollywood Dream The Ride 
Backdrop ,ลองเรือผจญภัยกับ
ไดโนเสารจากเร่ือง Jurassic Park 
น่ังเรือเพ่ือพบกับความนาสะพรึงกลัวเหมือนอยู ในเหตุการณจริงกับ Jaw ใชทุนสราง
มหาศาลกวา 1,500 ลานเยน (เฉพาะจอว)และสนุกสนานไปกับเคร่ืองเลนภาคใหม
ของ Spider-Man ท่ีรอใหทานพิสูจนความมันส พรอมท้ังพบกับโซนตัวการตูน
สําหรับเด็กโซน “วันเดอรแลนด” เปนโซนสวนสนุกสไตลครอบครัวใหทานได
เพลิดเพลินกับตัวการตูนสุดนารักช่ือดังของญ่ีปุ�น Hello Kitty, Snoopy, Sesame 



 

 

Street หรือเปนโซนใหม  HARRY POTTER ใหทานไดด่ืมด่ํากับบรรยากาศท่ี
จําลองมาจากในเร่ืองแฮร่ีพอรตเตอร และพบกับโซนใหมลาสุดที่เปดในวันท่ี21
เมษายน 2560 โซน Minions Park ภายในสวนสนุกUniversal หามนําอาหาร
และเคร่ืองด่ืมเขามาภายในสวนสนุกและสามารถซ้ืออาหารไดจาก  ภายในสวนสนุก 
บริเวณดานนอกตรงทางเขาสวนสนุกคือ Universal City walk Osaka เปนพ้ืนท่ี
จําหนายสินคาที่มีรานอาหารมากมาย นอกจากน้ียังมีจัด Event Universal Cool 
Japan 2019 ซ่ึงจะมีเคร่ืองเลนพิเศษกับของที่ระลึกมาเพ่ิมเติมใหสนุกสนาน เชน 
Final Fantasy, Detective Conan, Monster Hunter, Pretty Guardian 
Sailor Moon 
 
 
 
 

 
>> เลือกอิสระเที่ยวเอง ชอปปم�งอิสระตามอัธยาศัยเต็มวัน (ไมรวมคารถไฟและไมมีรถ
บัสบริการ) ดวยการน่ังรถไฟ ทานจะไดสัมผัสประสบการณการเดินทางไปยานตางๆท่ี
เปนไฮไลทของโอซากายานดังท่ีเลือกสรรเปนสวรรคของคนชอบ กิน เท่ียว ชอป ไดแก  
 > ยานชินไซบาชิ (Shinsaibashi) เปนยานชอปปم�งท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในโอซากา 
เปนถนนคนเดินชินไซบาชิยาวประมาณ580 เมตร ตลอดเสนทางจะมีรานคาอยู
ประมาณ 180 ราน ทางฝم�งทิศใต ของถนนคนเดินของชินไซบาชิจะมปี�ายทางเขาแถว
ป�ายกูลิโกะ 
 > โดทงบุริ (Dotonburi) หน่ึงในสถานบันเทิงยามค่ําคืนที่โดงดังของโอซากา 
แหลงรวมรานอาหารมากมายท่ีเปดใหบริการ 24 ช่ัวโมง ถนนแหงน้ีจะเลียบริมคลอง
โดทงโบริ และยังมีทั้งรานคา และแหลงบันเทิงอีกมากมาย รวมไปถึงป�ายนักว่ิงกูลิโกะ 
(Glico Running Man sign) และปูคานิโดราคุ (Kani Doraku crab sign) ที่
เปนสัญลักษณของเมืองโอซากาดวย 
 > สวนนัมบะ Namba Parks ออกแบบการสรางใหคลายกับหุบเขา สามารถน่ัง
พักผอนในสวนแบบธรรมชาติทามกลางภูมิทัศนเมืองใหญ มีหางสรรพสินคากวา 120 
ราน รวมทั้งโรงภาพยนตร และสวนดาดฟ�า บนช้ัน 6 มีรานอาหารจํานวนมากเปด
ใหบริการ ไมวาจะเปน อาหารเกาหลี อาหารอิตาเลียน อาหารเวียดนาม และอ่ืนๆ 
รานคาเปดเวลา 11:00-21:00 รานอาหารเปดเวลา 11:00-23:00 



 

 

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

> ยานชินเซไก(Shinsekai) เปนเสมือนแลนดมารกสําคัญอีกแหงหน่ึงของเมืองโอ
ซากา ชินเซไกแปลตรงตัววา “โลกใหม” 
ท่ีหมายถึงโลกใบใหมแหงโอซากา มีท้ัง
แหลงชอปปم�ง มีหอคอยซึเทนคาคุ
(Tsutenkaku)ท่ีเปนเหมือนสัญลักษณ
ของยานชินเซไกน้ีต้ังอยูตรงกลางดวย จะ
คึกคักแบบสุดๆก็ชวงกลางคืนน่ี เต็มไป
ดวยรานคาและ ผูคนมากินด่ืมกันตามรานตามๆอยางเนืองแนน บริเวณน้ียังมีถนน
แคบๆท่ีเรียกกันวา จันจัน โยโกะโช (Jan Jan Yokocho) ท่ีเปนแหลงรวมรานกิน
ด่ืมสําหรับคนญ่ีปุ�น เปดไฟรานเรียกแขกคึกคัก มีอาหารและขนม และกับแกลมใหลอง
ชิมกันมากมายและยังมีรานขายของท่ีระลีกใหเลือกชอปปم�งอีกหลายรานและที่น่ีจะพบ
เห็นหุนคลายลิงน่ังย้ิม ตามมุมตางๆก็คือบิลลิเคน (Billikan) หรือเทพแหงโชคลาภ
เปนอีกหน่ึงสัญลักษณของยานน้ีดวย 

>สปา เวิลด (Spa World) ศูนยรวมบอน้ําแรใหญที่สุดในโอซากา เปนศูนยรวม
วารีบําบัดที่ใหญท่ีสุดในโอซากา ต้ังอยูในยาน Shinseikai ใกลหอคอยทสึเทงคาคุ 
ภายในมบีอน้ําแรธรรมชาติในท่ีรมแยกเปนโซนยุโรป โซนเอเชีย รวมท้ังส้ิน 16 บอ มี
หองซาวนา หองสปาหินรอน นวดตัวผอนคลาย สวนน้ําซ่ึงเปดใหบริการตลอด 24
ช่ัวโมง 
*วันน้ีไมมีบริการรถบัสและไมมีบริการอาหารกลางวันและอาหารเย็น* 
 ที่พัก: FP HOTELS GRAND SOUTH-NAMBA / Noku Osaka / Toho 
Hotel Namba Motomachi ยานคันไซ หรือระดับใกลเคียงกัน 
กรณีพักโรงแรมFP Hotel สามารถเดินไปชินเซไก สปา เวิลดและ รานดองกิโฮเตได 
(ช่ือโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5วันกอนวันเดินทาง) 

 
วันทีห่ก       ทาอากาศยานคันไซ – ทาอากาศยานดอนเมือง                                                   
                   อาหารเชา (บริการแบบ Set Box) 
 
เชา  บริการอาหารเชาแบบ Set Box  (มื้อท่ี 8) 



 

 

เพ่ือความสะดวกในเร่ืองเวลาและการเดินทางมาสนามบิน 
05.00น.    นําทานเดินทางสู สนามบินคันไซ เพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับ 
08.30น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน   NOK SCOOT เที่ยวบินท่ี XW111  

(คาทัวรไมรวมอาหารบนเคร่ือง ส่ังซื้อบนเคร่ืองเทาน้ัน!! บนเคร่ืองมีบริการจําหนาย) 
12.45น.   เดินทางถึง ทาอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ 
  

* * * * * * * * * * * * 
อัตราคาบริการ 

วันเดินทาง 
 

ราคาผูใหญ ราคาเด็ก 0-2 ป 
ไมเสริมเตียง 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ที่น่ัง หมายเหตุ 

18-23 ตุลาคม 62 29,888  
 
เด็กอายุ 0-2 ป 
(INF) 7,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9,500 34  
21-26 ตุลาคม 62 29,888 9,500 34  
22-27 ตุลาคม 62 29,888 9,500 34  
23-28 ตุลาคม 62 29,888 9,500 34  
29ตุลาคม-3
พฤศจิกายน 

26,888 9,500 34  

30ตุลาคม-4
พฤศจิกายน 

26,888 9,500 34  

5-10 พฤศจิกายน 62 26,888 9,500 34  
6-11 พฤศจิกายน 62 26,888 9,500 34  
12-17 พฤศจิกายน 62 26,888 9,500 34  
13-18 พฤศจิกายน 62 26,888 9,500 34  
19-24 พฤศจิกายน 62 27,888 9,500 34  
20-25 พฤศจิกายน 
62 

27,888 9,500 34  

26พฤศจิกายน-1
ธันวาคม 

27,888 9,500 34  

27พฤศจิกายน-2
ธันวาคม 

27,888 9,500 34  

3-8 ธันวาคม 62 28,888 9,500 34  
4-9 ธันวาคม 62 28,888 9,500 34  
5-10 ธันวาคม 62 29,888 9,500 34  
6-11 ธันวาคม 62 29,888 9,500 34  



 

 

7-12 ธันวาคม 62 29,888  
เด็กอายุ 0-2 ป 
(INF) 7,000 บาท 

9,500 34  
8-13 ธันวาคม 62 28,888 9,500 34  
9-14 ธันวาคม 62 27,888 9,500 34  

 
 
หมายเหตุ: รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, 
การเมือง, สายการบิน การจราจรชวงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ�น  เปนตน โดยมิตองแจงให
ทราบลวงหนา โดยทางผูจัดจะปรับเปล่ียนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของทานเปนหลัก เพ่ือให
ทานทองเท่ียวไดครบถวนตามโปรแกรม การบริการของรถบัสนําเที่ยวญ่ีปุ�น ตามกฎหมายของ
ประเทศญ่ีปุ�น สามารถใหบริการวันละ10 ช่ัวโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะ
เปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาทองเที่ยวตาม
สถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง อัตราคาบริการขางตนคํานวณ จากอัตราแลกเปล่ียน 100 เยน 
เทากับ 30 บาท กรณีอัตราแลกเปล่ียนปรับสูงข้ึน บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการปรับอัตรา
คาบริการเพ่ิมข้ึน 
ประกาศสําคัญ รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทาน้ัน คาทัวรที่จายใหกับผูจัด เปน
การชําระแบบจายชําระขาด และผูจัดไดชําระใหกับสายการบินและสถานที่ตางๆ แบบชําระขาด
เชนกันกอนออกเดินทาง  ฉะน้ันหากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามรายการไมดวย
สาเหตุใด หรือไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย
และประเทศญ่ีปุ�น)  ทางผูจัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดสวนใดๆ รวมท้ังคาต๋ัวเคร่ืองบินใหแก
ทาน  
 
เง่ือนไขการใหบริการ  
1. การเดินทางคร้ังน้ีจะตองมีผูโดยสารจํานวน 25 ทานข้ึนไป กรณีไมถึง  

- ขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการ โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบกอน
ลวงหนา 
- หรือสงจอยนทัวรกับบริษัทท่ีมีโปรแกรมใกลเคียงกัน 
- หรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบ
ลวงหนากอนการเดินทาง 10 วัน 

2. ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอน
ทุกคร้ัง มิฉะน้ันทาง 
    บริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน  



 

 

3.การชําระคาบริการชําระเงินคาจองทัวรทานละ 15,000 บาท สวนท่ีเหลือชําระกอนการ
เดินทาง 20วัน  
**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (*จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับจากวัน
เดินทางไป-กลับ*)  
กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุและ
ดานตรวจปฏิเสธการออกและเขาเมืองทาน*** กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา 
หรือสงพรอมยอดคงเหลือ**  
4.การยกเลิกและคืนคาทัวร  
เน่ืองจากเปนราคาต๋ัวเคร่ืองบินโปรโมช่ัน เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี  และกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และใน
ตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ิน  รวมถึง เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว 
ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ 
ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
อัตราคาบริการน้ี  รวม 
1.  คาต๋ัวโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับช้ันประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
ทัวรขางตน 
ท่ีน่ังเปนไปตามการจัดสรร Random ของสายการบินไมสามารถเลือกระบุที่น่ังได ยกเวนการ
ซ้ือท่ีน่ังเพ่ิม 
 ซ้ือที่น่ังเพ่ิม สายการบิน Nok Scoot (XW) เสนทางโตเกียว-นาริตะ สามารถUpgrade ที่
น่ัง พรอมชําระคาที่น่ังไดดังน้ี 
- ทีน่ั่งช้ัน ScootBiz ราคาเท่ียวเดียว 5,500 บาท /ทาน (ราคาไป-กลับ 10,000 บาท) แจง
กอนเดินทาง10วัน 
- ที่น่ังแบบ Super หรือ Stretch Seat แจงกอนเดินทาง7วัน มีคาใชจายและเง่ือนไข ดังน้ี 
โซน แถวท่ี ประเภทที่น่ัง Seat Pitch ราคาตอทานตอเที่ยว 
โซนเงียบ 21 *Stretch(Front 

Row) 
มากกวา 36 น้ิว 2,000 บาท 

โซนเงียบ 22-25 Super มากกวา 35 น้ิว 1,500 บาท 
โซนหนา 31 *Stretch(Front 

Row) 
มากกวา 36 น้ิว 1,700 บาท 

โซนหนา 32-34 Super มากกวา 35 น้ิว 1,200 บาท 
โซนหลัง 61 *Stretch(Front มากกวา 36 น้ิว 1,700 บาท 



 

 

Row) 
*Stretch Seat 
-ไมอนุญาตใหเด็ก ทารก ผูสูงอายุเกิน 65 ปและผูพิการ น่ัง 
-โซนเงียบไมอนุญาตใหเด็กน่ัง  
2. คาที่พักหองละ 2 ทานตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการหรือระดับเทียบเทา กรณีหองพักคู/
พักสามทานเต็มอาจมีปรับเปล่ียนพักหอง Single 1ทานตอหองในโรงแรมระดับเดียวกันได 
3. คาอาหารคาเขาชมและคายานพาหนะทุกชนิดตามท่ีระบุไวในรายการทัวรขางตน 
4. เจาหนาท่ีบริษัทฯคอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 
5.  คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระโหลดใตเคร่ืองท่ีสายการบิน NokScoot กําหนดทานละไม
เกิน 20 กิโลกรัม สัมภาระถือข้ึนเคร่ืองไมเกิน7กก. และคาประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตาม
เง่ือนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ  
(คาทัวรไมรวมการประกันความคุมครองการสูญเสียหรือเสียหายของกระเป�าเดินทาง และ
ทรัพยสินสวนตัว กรณีเกิดความเสีย บริษัทฯไมสามารถรับผิดชอบได) 
 ซ้ือน้ําหนักสัมภาระเพ่ิมสายการบิน Nok Scoot (XW) (แจงอยางชากอนเดินทาง 10 วัน) มี
คาใชจายดังน้ี (ราคาตอเท่ียว) 
+5 กก. -- 400 บาท  +10กก. -- 700 บาท  +15กก. -- 1,000 บาท  +20กก. -- 1,300 
บาท +30กก. -- 2,350 บาท 
หมายเหตุ: สายการบินไมจํากัดจํานวนช้ินในการโหลด แตกฎหมายการบินทั่วโลกให1ใบ น้ําหนัก
สูงสุดได 32กก./ช้ิน 
6. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 
บาทคารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของ
กรมธรรม ไมรวมประกันสุขภาพ ทานสามารถส่ังซ้ือประกันสุขภาพเพ่ิมได 
อัตราคาบริการน้ี  ไมรวม 
1. คาทําหนังสือเดินทางไทยและเอกสารตางดาวตางๆ 
2. คาใชจายอ่ืนๆท่ีนอกเหนือจากรายการระบุอาทิเชนคาอาหารเคร่ืองด่ืมคาซักรีด คา
โทรศัพทเปนตน 
3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ)  
4. คาภาษีน้ํามันที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบิน 
5. คาทิปยกกระเป�าทุกโรงแรม  
6. คาทิปไกดรวมคนขับรถ ทานละ 4,500 เยนตอทริป หรือชําระเงินไทย 1450 บาท 
สําหรับกรุปท่ีมีหัวหนาทัวรหรือการใหทิปเพ่ิมข้ึนอยูกับความประทับใจในบริการของลูกคา 
รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีปุ�นใหกับคนไทย 



 

 

(เอกสารท่ีจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ) 
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะส้ันในประเทศ
ญ่ีปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่น
เอกสารในข้ันตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีปุ�น* 
ดังตอไปน้ี 
1.ต๋ัวเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
2.ส่ิงที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีปุ�น
ได (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
3.ช่ือ ท่ีอยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทจัดการให) 
4.กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญ่ีปุ�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
คุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญ่ีปุ�นดวยมาตรการยกเวนวีซา) 
 1.หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมต่ํากวา 6 เดือน 
 2.กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญ่ีปุ�นจะตองไมเปนส่ิงท่ีขัดตอกฎหมาย และเขาขาย
คุณสมบัติการพํานักระยะส้ัน 
 3.ในข้ันตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
 4.เปนผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธ
ไมใหเขาประเทศ และไม 
    เขาขายคุณสมบัติท่ีจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 
7.หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความ
เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวร
ท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเง่ือนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการข้ึนในกรณีที่มีผูรวมคณะ
ไมถึง 30ทาน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึน
กอนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก
สาเหตุตางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, 
การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่ง
อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  



 

 

6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  
7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะ
ปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ทั้งน้ี
ข้ึนอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   
9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชรกรุณาแจงบริษัทฯ อยาง
นอย10วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ัน บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  
10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังส้ินแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน  
11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวา
จะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไม
ถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  
12. กรณีตองการพักแบบ 3ทาน ตอหองหรือหองแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple 
ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2หอง คือ 1หองพักคู และ 1หองพัก
เด่ียว โดยไมคาใชจายเพ่ิม  
13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ�น หรือ วันเสารอาทิตย 
รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเท่ียวและ ชอปปم�งแตละสถานท่ีนอยลง  โดยเปนดุลย
พินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางใน
บางคร้ังที่ตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 
14. บริการน้ําด่ืมทานวันละ1ขวดตอคนตอวันเร่ิมในวันที่2ของการเดินทางถึงวันที่4ของการ
เดินทางรวมจํานวน 3 ขวด 
15. การบริการของรถบัสนําเที่ยวญ่ีปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ�น สามารถใหบริการวันละ
10-12ช่ัวโมง อาทิเชน เร่ิมงานเวลา 8.00น.ถึงเวลา 20.00 น.ในวันน้ัน มิอาจเพ่ิมเวลาได โดย
มัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีข้ึนอยูกับสภาพการจราจรใน
วันเดินทางน้ันๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดินทาง 



 

 

16. การประกันภัย ท่ีบริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกัน
อุบัติเหตุจากการเดินทางทองเท่ียว ตามพ.ร.บ การทองเท่ียวเทาน้ันไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ 
การเจ็บไขไดป�วย ทานสามารถขอดูเง่ือนไขกรมธรรมของบริษัทฯได และทางบริษัทฯถือวาทาน
ไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเม่ือทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซ้ือประกันสุขภาพ ใน
ระหวางการเดินทางได จากบริษัท ประกันท่ัวไป และควรศึกษาเง่ือนไขความคุมครองให
ละเอียด) 
17. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังส้ินแทนผูจัด  
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน  
18. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวา
จะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไม
ถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  
 
 


