
 

 

รหสัทวัร  ITV2000701 
ทัวรญี่ปุ�น โอซากา มาวะ!!! 5 วนั 3 คนื (XJ) 
นารา เมืองแหงสถาปตยกรรมโบราณมากมาย เกียวโต  
เมืองแหงศิลปะและวฒันธรรมของญี่ปุ�นอยางแทจริง 
โกเบ เมืองทาใหญติดอันดับตนๆ ของญี่ปุ�น โอซากา เมืองเศรษฐกิจขนาดใหญ เมืองแหงสสีันของญีปุ่�น 
สัมผัสประสบการณนัง่รถไฟสายโรแมนติกซากาโนะ หนึง่ในเสนทางที่สวยงามที่สดุในญี่ปุ�น  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทัวรโอซากา นารา เกียวโต โกเบ 5วัน 3คืน 
เดินทางโดยสายการบนิ AIR ASIA X (XJ) บินตรงสูสนามบินคันไซ (โอซากา) 
นํ้าหนกักระเป�าไป-กลบั 20 KG   
โปรสุดคุม!!! ราคาเริ่มเพียง 19,888 บาท  
พักโอซากา 3 คืน (โรงแรมทาํเลดี ใกลสถานีรถไฟ/แหลงชอปปم�ง)  
ทาน BBQ Yakiniku และ ชาบูเกียวโต ไมอั้น 
 
 
 



 

 

 
ไฟลทบนิ 

Departure    DMK - KIX    XJ612 00.55 - 08.40 
Return          KIX - DMK    XJ613 09.55 - 13.55 
 (คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง สัง่ซื้อบนเครื่องเทานั้น) อัพเกรดที่นัง่/เพิม่นํ้าหนกัสมัภาระ 
รายละเอียดทายรายการทวัร 
วันที่ รายละเอียดทองเที่ยว 

1 พรอมกันที่ทาอากาศยานดอนเมือง เคานเตอรสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ612  
00.55 - 08.40+1 

2  โอซากา สนามบินคันไซ - นารา – วัดโทไดจิ – โอซากา – ปราสาทโอซากา – โกเบ – ยานโกเบฮารเบอรแลนด – 
โอซากา – ยานชินเซไก  อาหารเที่ยง (บุฟเฟ�ต BBQ Yakiniku)  

3  เกียวโต - นั่งรถไฟสายโรแมนติก Sagano Romantic Train สถานี Saka สู สถานี Kameoka – อาราชิยามา 
– ป�าไผ - ถายรูปสะพานโทเง็ตสึเคียว – ศาลเจาเฮอัน – ชมโชวซามูไร - ศาลเจาฟูชิมิ อินาริ – โอซากา - ราน 
JTC Duty free – ชินไซบาช ิ  อาหารเชา,เที่ยง (บเุฟ�ตชาบูเกียวโต ไมอั้น)  

4  อิสระทองเที่ยวตามอัธยาศัย หรือซือ้บัตรเขา USJ (บตัรราคา3,000 บาท) 
 อาหารเชา 

5  โอซากา – สนามบินคันไซ - ทาอากาศยานดอนเมือง KIX-DMK XJ613 09.55 - 13.55 
 อาหารเชาแบบกลอง (Set Box) 

 
หมายเหต:ุ โปรแกรมทัวรเปนวางขายโปรแกรมและการจองลวงหนาตองรอทางญีปุ่�นคอนเฟรม3-
4เดือนกอนเดินทาง โปรแกรมอาจมกีารสลบัวันเที่ยวไดเน่ืองจากรอบเวลาขึ้นรถไฟที่ไดคอนเฟร
มมาอาจมเีปลี่ยนแปลง แตทานจะไดทองเที่ยวครบตามโปรแกรม 
 
วันเดินทาง 
 

ราคา
ผูใหญ 

ราคาเด็ก 0-2 ป  
(ไมเสริมเตียงพักรวมกับผูใหญ 2 
ทาน) 

 พักเดี่ยวเพิ่ม / 
เดินทางทาน
เดียว 

ที่นั่ง หมายเหต ุ

4-8 เมษายน 63 28,888  
 
 
 
 
 
 
 
 

7,500 30  
13-17 เมษายน 63 29,888 7,500 30  
18-22 เมษายน 63 25,888 7,500 30  
22-26 เมษายน 63 25,888 7,500 30  
29เมษายน-3 พฤษภาคม  27,888 7,500 30  
6-10 พฤษภาคม 63 22,888 7,500 30  
13-17 พฤษภาคม 63 22,888 7,500 30  
20-24 พฤษภาคม 63 22,888 7,500 30  
27-31พฤษภาคม 63 22,888 7,500 30  



 

 

3-7 มิถุนายน 63 22,888 Infant 7,000 บาท 
(อายุไมเกิน 2 ป) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Infant 7,000 บาท 
(อายุไมเกิน 2 ป) 
 

7,500 30  
10-14 มิถุนายน 63 21,888 7,500 30  
17-21 มิถุนายน 63 21,888 7,500 30  
24-28 มิถุนายน 63 21,888 7,500 30  
3-7 กรกฎาคม 63 20,888 7,500 30  
8-12 กรกฎาคม 63 21,888 7,500 30  
18-22 กรกฎาคม 63 19,888 7,500 30  
22-26 กรกฎาคม 63 22,888 7,500 30  
24-28 กรกฎาคม 63 23,888 7,500 30  
29กรกฎาคม-2สิงหาคม 22,888 7,500 30  
5-9 สิงหาคม 63 21,888 7,500 30  
8-12 สิงหาคม 63 24,888 7,500 30  
19-23 สิงหาคม 63 22,888 7,500 30  
26-30 สิงหาคม 63 21,888 7,500 30  
2-6 กันยายน 63 21,888 7,500 30  
9-13 กันยายน 63 21,888 7,500 30  
16-20 กันยายน 63 22,888 7,500 30  
23-27 กันยายน 63 22,888 7,500 30  
30กันยายน-4ตุลาคม 22,888 7,500 30  
3-7 ตุลาคม 63 22,888 7,500 30  
7-11 ตุลาคม 63 22,888 7,500 30  
9-13 ตุลาคม 63 24,888 7,500 30  
10-14 ตุลาคม 63 24,888 7,500 30  
14-18 ตุลาคม 63 22,888 7,500 30  
17-21 ตุลาคม 63 22,888 7,500 30  
21-25 ตุลาคม 63 25,888 7,500 30  
22-26 ตุลาคม 63 24,888 7,500 30  
24-28 ตุลาคม 63 22,888 7,500 30  
28ตุลาคม-1พฤศจิกายน 22,888 7,500 30  

 

วันทีแ่รก   กรงุเทพฯ - ทาอากาศยานดอนเมือง  
 

21.30น.  พรอมกันที ่ทาอากาศยานดอนเมือง ขาออกชั้น 3 เคานเตอร
สายการบิน AIR ASIA X (XJ) มีเจาหนาที่ของบรษิัทฯคอยอาํนวย
ความสะดวกดานเอกสารและตดิแทค็กระเป�า 



 

 

 
วันทีส่อง   โอซากา สนามบินคนัไซ - นารา – วดัโทไดจิ – โอซากา – ปราสาทโอซากา – โกเบ – 

ยานโกเบฮารเบอรแลนด – โอซากา – ยานชินเซไก   อาหารเที่ยง (บฟุเฟ�ต BBQ 
Buffet Yakiniku)  

 
00.55น. นําทานเดินทางสู โอซากา สนามบินคันไซ ประเทศญีปุ่�นโดยสายการบิน AIR ASIA X 

เที่ยวบินที ่XJ612 (คาทวัรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง สัง่ซื้อบนเครื่องเทานัน้) 
 
08.40 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ โอซากา (เวลาเรว็กวาเมืองไทย 2 ชัว่โมง) ผานพธิีการ/ตรวจคน

เขาเมอืงและศุลกากร สําคัญ!!! ประเทศญี่ปุ�นไมอนุญาตใหนํา อาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช 
ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝนจะมีโทษจับและปรับ รับกระเป�าเรียบรอยและทําภารกิจ
สวนตวั จากนั้นนําทานขึ้นรถปรับอากาศเดินทางสูเมืองนารา Nara เปนเมืองที่อยูทางทศิ
ตะวันออกของเมอืงโอซาการะยะทางประมาณ 35 กิโลเมตร ชือ่Nara มาจากภาษาญี่ปุ�นคําวา 
Narasu แปลวาทําใหแบนราบ เนื่องจากพื้นที่ของเมอืง Nara ตัง้อยูบนทีร่าบเมืองนารา เคย
เปนเมืองหลวงเกาของญี่ปุ�นมากอนในปค.ศ.710-784(กอนเมืองหลวงจะถูกเปล่ียนเปนเกียว
โตในภายหลงั) มีกวางเปนสัญลกัษณของเมอืงนารา เน่ืองจากชาวนารามีความเชือ่วากวาง
เปนสัตวรับใชเทพเจา ปจจบุันเมอืงนารามกีวางเดินอยูอยางอิสระทัง้เมอืง ไมวาจะเปนศาลเจา 
วัด หรอืตามทองถนนกต็าม นาํทานไปชมวดัโทไดจ ิTodaiji ความหมายตามตวัอกัษรคือ วัด
ใหญแหงทศิตะวันออก ตัง้อยูที่เมืองนารา ภูมภิาคคันไซถือเปนโบราณสถานที่มคีวามเกาแกและ
สําคัญที่สดุแหงหนึ่งของประเทศญี่ปุ�นและยังถอืวาเปนวดัทีม่ีนกัทองเที่ยวมาเยือนมากที่สดุใน
นารา สรางขึ้นเมือ่ป ค.ศ. 752 ในชวงที่พระพทุธศาสนาเจริญรุงเรืองจนถึงขดีสุด สิง่กอสรางที่
สําคัญของวดันี้ คือ วหิารไมหลงัใหญ ไดบุทสึ ซึ่งเปนที่ประดิษฐานองคหลวงพอโต (ไดบุทสึ) วา
กันวาเปนอาคารไมที่ใหญที่สุดในโลก โดยมคีวามสูง 157 ฟุต ความยาว 187 ฟตุ แมวาวหิาร
ไมที่เห็นในปจจุบันนีม้ีขนาดเพียงแค 2 ใน 3 ของวิหารหลงัเดมิที่เคยถกูไฟไหมไปจากภัย
สงคราม แตก็ยังคงมคีวามยิ่งใหญจนไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลก ดานหนาบริเวณวดัจะ
เปนสวนกวาง ซึ่งจะมีกวางออกมาเดินใหนักทองเที่ยวไดถายรูปและซื้ออาหารใหกิน  

 
 
 
 
 
 



 

 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (มื้อที่1) บุฟเฟ�ต BBQ Buffet Yakiniku  
บาย นําทานเดินทางสู โอซากา เดินทางสู ปราสาทโอซากา เปนสัญลักษณอันโดดเดนของ

เมืองโอซากา สรางขึ้นเปนครัง้แรกบนบริเวณที่เคยเปนวัด Osaka Hongan-jiเมื่อป ค.ศ.1583 
โดยToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-1598) นักรบระดับไดเมียวผูพยายามรวบรวมประเทศ
เปนครัง้แรกหอคอยประสาทหรือสวนที่เรียกวา Tenshukakuแลวเสร็จลงสองปตอมา  แต
หลังจากสงคราม Osaka Natsu No-jinในปค.ศ.1615 ตระกูล Toyotomi ถกูฆาลางโคตร 
Tenshukakuกถ็ูกทําลายลงยอยยับ ตอมาไดรับการบูรณะใหมในสมัยToku gawa แตนา
เสียดายที่ในป ค.ศ.1665 ไดถกูฟ�าฝ�าเสียหายทั้งหมด กอนจะทําการบูรณะขึ้นมาใหมอกีครัง้และ
ถูกประกาศใหเปนสมบัตขิองชาติอกีดวย ปราสาทโอซากาปจจุบันสูง 55 เมตร ม ี5 สวน 8 ชั้น
เครื่องประดับหลงัคาและภาพเสือบนกําแพงตวัปราสาทละหลายๆสวนลงทองสีอรามสวยงามบน
หอคอยชั้น 8 ของ Tenshukakuทานสามารถมองเห็นทวิทศันโดยรวมของเมอืงโอซากาได
อยางชัดเจนในแตละปจะมีนกัทองเที่ยวจากทัง้ในและนอกประเทศมาเยือนปละราว 1-3 ลานคน
(ทัวรนาํชมและถายรูปบริเวณดานนอก) จากนัน้นําทานเดินทางสู โกเบ นําทานไป ยานโกเบ 
ฮารเบอรแลนด  Oriental ตั้งอยูที่บริเวณทาเรือโกเบ นับเปนยานที่รวมทัง้แหลงชอปปم�งและ
ความบันเทงิที่หลากหลายที่โดงดงัมากๆของเมืองแหงนี้ประกอบดวยศูนยการคาขนาดใหญ โรง
ภาพยนตร สวนสนกุ ใกลกันยงัติดทะเลดวย ฮารเบอรแลนดเปนจดุเดทชือ่ดงัของเปนทิวทัศนสุด
แสนโรแมนตกิ นอกจากน้ียังมีจดุถายภาพมากมาย เชน โกเบพอรตทาวเวอร ชงิชาสวรรค 
โรงแรม Kobe Meriken Park ทานสามารถชอปปم�งไดอยางสบายๆ เพราะมีทัง้รานกาแฟ 
รานอาหาร รานคา และสวนสนกุ ซึ่งเปนจุดนดัพบที่นิยมของชาวเมือง ทานสามารถเดินเลนตาม
ทางเดินรมินํ้าเพื่อชื่นชมบรรยากาศแบบคลาสสิค มีโรงภาพยนตร และรานอาหารตั้งอยูใน
บริเวณโกดังอฐิโบราณทีร่ีโนเวทมาจากสมัยศตวรรษที ่19 อกีดวย ที่นี่เหมายกับสายนกัชอปดวย
เน่ืองจากไมเพียงมีรานคาเรียงรายเตม็สองขางทางเทานั้นยังมีหางใหญๆ 2 หาง คอื หาง 
Umie Mosaic ตั้งอยูรมินํ้า ภายในมีรานคาเล็กๆขายเส้ือผา และรานอาหารที่สามารถเห็น
ทาเรือโกเบไดอยางชดัเจน นอกจากนี้ยงัมีสวนสนุกเล็กๆสามารถขึ้นไปชมววิบนชงิชาสวรรคที่
ตั้งอยูหลังอาคารหางโมเสค และหาง Canal Garden ภายในจะแบงออกเปนหางรานตางๆ 
เชน Hankyu, รานอิเลคทรอนกิส, รานอุปกรณกีฬาและเอาทเลตจาํหนายเส้ือผาเครื่องใชใน
ครวัเรือนเปนตน นาํทานเดินทางสู ยานชนิเซไก Shinsekai เปนเสมือนแลนดมารกสําคัญอีก
แหงหนึ่งของเมอืงโอซากา ชินเซไกแปลตรงตัววา “โลกใหม” ที่หมายถงึโลกใบใหมแหงโอซากา 
มีทัง้แหลงชอปปم�ง มีหอคอยซึเทนคาคุ(Tsutenkaku)ที่เปนเหมือนสัญลักษณของยานชินเซไกนี้
ตั้งอยูตรงกลางดวย จะคกึคกัแบบสุดๆกช็วงกลางคืนนี่ เต็มไปดวยรานคาและ ผูคนมากินดืม่กนั



 

 

ตามรานตามๆอยางเนืองแนน บริเวณนี้ยังมถีนนแคบๆที่เรียกกันวา จันจัน โยโกะโช (Jan Jan 
Yokocho) ที่เปนแหลงรวมรานกินดื่มสาํหรับคนญี่ปุ�น เปดไฟรานเรยีกแขกคกึคัก มอีาหารและ
ขนม และกับแกลมใหลองชมิกันมากมายและยังมรีานขายของที่ระลกีใหเลือกชอปปم�งอกีหลาย
รานและที่นี่จะพบเห็นหุนคลายลิงนัง่ยิม้ ตามมมุตางๆก็คอืบิลลิเคน (Billikan) หรอืเทพแหงโชค
ลาภเปนอกีหนึง่สัญลักษณของยานนี้ดวย สมควรแกเวลานําทานเขาทีพ่ัก อาหารคํา่อิสระ
ตามอัธยาศัย 

 
 
 
 

 
�ที่พกั: FP HOTELS GRAND SOUTH-NAMBA / NOKU OSAKA / HOTEL 
BLOEMEN NORTH HANAZONO ยานคนัไซ หรือระดบัใกลเคียงกัน 
กรณีพกัโรงแรมFP Hotel สามารถเดินไปชินเซไก สปา เวิลดและ รานดองกิโฮเตได 
(ชื่อโรงแรมที่ทานพกั ทางบริษัทจะทาํการแจงพรอมใบนดัหมาย5วันกอนวันเดินทาง) 
 

วันทีส่าม     เกียวโต - นั่งรถไฟสายโรแมนติก Sagano Romantic Train สถาน ีSaka สู สถาน ี
Kameoka – อาราชิยามา – ป�าไผ - ถายรปูสะพานโทเงต็สึเคียว – ศาลเจาเฮอนั – ชม
ชมโชวซามูไร - ศาลเจาฟชูิมิ อินาริ – โอซากา - ราน JTC Duty free – ชินไซบาช ิ   
อาหารเชา, เที่ยง  (บฟุเฟ�ตชาบูเกียวโตไมอัน้) 

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (มื้อที่ 2) 



 

 

นําทานเดินทางไปสู เกียวโต อดีตเมืองหลวงเกาแกของ
ญี่ปุ�น ซึ่งมามีอายุยาวนานกวา 1,000 ป ซึง่ในอดตีมีความ
เจริญรุงเรอืงทางดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการ
ปกครองเปนอยางมาก นําทานนัง่รถไฟสายโรแมนติก 
Sagano Romantic Train ชมวิวทิวทัศนทีส่วยงาม หาก
มาในชวงใบไมเปลี่ยนสีทานจะไดชมสีสันของใบไมที่สวยงาม 
รถไฟจะวิง่ เลียบแมนํา้โฮสุ ระหวางทางทานสามารถชมบรรยากาศที่สวยงามของววิแมโฮสุ
พรอมกบัธรรมชาติที่สวยงามตามฤดกูาล เชนดอกซากุระ ใบไมเปลี่ยนสีสันสวยงามสลับสีเขยีว
หรือสเีหลืองสลับสแีดงไปตลอดเสนทาง อิสระถายภาพความประทับใจ บรรยากาศตามอัธยาศัย 
(ซากุระ/ใบไมเปล่ียนสขีึ้นอยูกับสภาพอากาศและอุณหภูมิในปนั้นๆทางบริษัทไมสามารถระบุวัน 
คาดเดาลวงหนาได) นั่งรถไฟจากสถาน ีSaga สูสถาน ีKameoka หรอืบางพีเรียดอาจะนัง่
สลับยอนสถานตีนทางและปลายทางได จากสถานี Kameoka สูสถานี Saga นําทานเดินทาง 
ชมธรรมชาตแิถบอาราชิยามา  แหลงชมธรรมชาติในฤดูใบไมเปลี่ยนสีของเมอืงเกียวโตที่โดง
ดังและมีชื่อเสียงอกีแหงในญี่ปุ�นที่นิยมมาทองเที่ยวเพื่อชืน่ชมกบับรรยากาศหลากสีสันสดใสของ
ใบไมสีเขียว แดง เหลือง กอนที่จะรวงหลนจากตนไปตามฤดกูาล มีสะพานทีท่อดขามแมนํา้โออิ
งาวะ ชื่อสะพานโทเง็ตสึเคียว มคีวามยาว200 เมตร ซึง่ชื่อของสะพานนีม้ีความหมายวา
สะพานทีม่องเห็นดวงจันทรอยูขางหนา เบื้องลางของสะพานคือแมนํ้าโออิที่ไหลมาจากตานํา้ใน
ภูเขาอาราชิยามะที่ยังคงความใสสะอาดมานับตั้งแตอดตี นําทกุทานเดินทางชมป�าไผ ไผทีข่ึน้อยู
สองขางทางเสมือนหนึ่งเปนอุโมงคใหเดินผานถูกปลูกขึ้นตัง้แตสมัยเฮอันหรือกวาพนัปมาแลว 
เพื่อใชในการประดับสวนและชื่นชมความสวยงามและใชในการบาํบดัจิตใจมาแตครั้งโบราณ 
จนกระทั่งกาลเวลาผานไปไผเหลานีก้็ยังไดรบัการดูแลเปนอยางด ีเมือ่เขาสูป�าไผแลว จะไดสัมผัส
ถึงสายลมจากธรรมชาติทีก่ระทบกับใบไผ ความเขียวขจแีละความสดชืน่ตลอดเสนทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (มื้อที่3) เมนูบฟุเฟ�ตชาบูเกียวโตไมอัน้!!! 
บาย นําทานเดินทางไปชม ศาลเจาเฮอัน 

(Heian Shrine) เปนศาลเจาทีม่ี
ความงดงามและสถาปตยกรรมทีโ่ดด
เดนจากศาลเจาอื่นๆของญี่ปุ�น ถงึแม
ศาลเจาเฮอันจะไมไดมีประวตัคิวาม
เปนมายาวนานหลายรอยปเหมอืนศาลเจาอื่นๆของเกียวโต เพราะศาลเจานี้ถกูสรางขึน้เนื่องใน
โอกาสครบรอบป 1100 ของเมืองเกียวโตเมื่อรอยกวาปกอนเทานั้น โดยสรางขึ้นเพื่อใหระลึกถงึ
จักรพรรดิคามมุ (Emperor Kammu) และจกัรพรรดิ์โคเมอ ิ(Emperor Komei) ซึง่เปน
จักรพรรดิองคแรกและองคสุดทายของเกียวโต อาคารหลักของศาลเจานี้ มตีนแบบมาจาก
อาคารเดิมที่อยูในพระราชวังสมัยยคุเฮอันซึง่มีขนาดเล็กกวาของจรงิ จากนั้นนําทานชมโชว
ซามูไร เกียวโต สมควรแกเวลานาํทานเดินทางสูศาลเจาฟชูิมิ อินาริ ชมเสาโทริอ ิซุมประตูสี
แดงที่เปนสัญลักษณของศาลเจาที่มมีากกวารอยตนทอดตวัยาวตามเสนทางของไหลเขาลดหลั่น
กันบนเสนทางยาวถึง 4 กิโลเมตร และเปนฉากของภาพยนตรเรือ่ง MEMORIES OF 
GEISHAที่ซายรูิ นางเอกของเรือ่งวิง่ลอดซุมประตูเพื่อไปขอพรเทพเจาใหตนเองสมความ
ปรารถนา นําทานเดินทางสูโอซากา จากนั้นนาํทานไปชอปปم�งที ่ราน JTC Duty free อิสระ
เลือกซื้อสินคาราคาถกู และผลติภัณฑตางๆของญี่ปุ�นตามอัธยาศัย จากนั้นใหทานไดอิสระชอป
ปم�งยานชินไชบาช ิมทีั้งรานคาเกาแก และทันสมัยปะปนกัน มีสินคามากมายทั้งถกูและแพง ทั้ง
สินคาแฟชั่นลาสดุ ขนมเคกแสนอรอย จนถึงกลองดิจิตอล คอมพวิเตอร และเกมสรุนใหมลาสุด
และตื่นตากบัลีลาชวีิตของคนหนุมสาวชาวโอซากาทีดู่จะสนุกสนานและมีสีสันมากกวาทางฝم�ง
โตเกียว รวมทัง้รานอาหารหลากหลาย เดินไปเก็บภาพเปนทีร่ะลกึกบั จดุเดนของแตละรานคา 
เชน ปูยักษ หนาภตัตาคารขาปูยกัษ และสัญลักษณเดนของยานนีค้ือ ตกึรปูเครือ่งหมายการคา
ของกูลิโกะ ผลติภัณฑขนมชื่อดังจากญี่ปุ�นนั่นเองหรือจะเปนรานดิสนียชอปผลติภัณฑใหมๆ
จากดิสนีย และยานเกาแกอยางถนนโดทงบุริ ซึ่งทานสามารถลิ้มลองขนม หรอือาหารขึ้นชื่อของ



 

 

นครโอซากาทัง้ทาโกะยากิ โอโคโนมิยากิ เปนตน ใหทานไดเพลดิเพลินกนัตลอดทั้งวัน 
นอกจากนี้ในยานนี้ยังมหีางสรรพสินคาใหญๆ และมีชื่อเสียงอยางหางไดมาร ูหางโซโก หรือจะ
เปนทากาชมิายา มีสินคามากมายใหทานไดเลือกซื้อเลือกหาอกีดวย อิสระชอปปم�งตามอัธยาศัย 
อาหารคํ่าอสิระตามอัธยาศัย จากนัน้นําทานเขาทีพ่ัก  

 
 
 
 
 
 

�ที่พกั: FP HOTELS GRAND SOUTH-NAMBA / NOKU OSAKA / HOTEL 
BLOEMEN NORTH HANAZONO ยานคนัไซ หรือระดบัใกลเคียงกัน 
กรณีพกัโรงแรมFP Hotel สามารถเดินไปชินเซไก สปา เวิลดและ รานดองกิโฮเตได 
(ชื่อโรงแรมที่ทานพกั ทางบริษัทจะทาํการแจงพรอมใบนดัหมาย5วันกอนวันเดินทาง) 
 

วันทีส่ี ่  อิสระทองเที่ยวตามอัธยาศัย หรอืซื้อบตัรเขา USJ (บัตรราคา3,000 บาท) 
                อาหารเชา  
 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (มื้อที่ 4) 

อิสระใหทานทองเที่ยวตามอธัยาศัยเต็มวันดวยตัวทานเอง (ไกดแนะนําเสนทางให) 
 >> หรือทานสามารถเลือกซื้อบตัรซื้อบตัรเขายูนิเวอรแซล สตูดโิอ เจแปน 
 **กรณสีั่งซื้อกบับริษทั ราคาบัตรทานละ 3,000 บาท กรณุาสั่งซื้อพรอมจองทัวรหรือกอน

เดินทาง10วันเทานั้น (ทางบริษทัจําหนายเฉพาะบตัรสวนสนกุ ไมมบีัตร Express Pass และ
ไมรวมคารถไฟในการเดินทาง)  

 **ทางบริษัทขออนุญาตปรบัราคาบัตรขึ้นถาเงนิเยนมีการปรับขึ้นเรท100เยน=35บาท** 
 - ยูนิเวอรแซลสตดูิโอ Universal Studio Japan 

รวมสนุกทาทายกบัเครือ่งเลนหลากหลายชนดิตื่นเตนระทึกใจ
จากหนังดงัที่ทานชื่นชอบ กับโลกภาพยนตรของฮอลลิ
วูด เชน Hollywood Dream The Ride Backdrop ,
ลองเรือผจญภัยกับไดโนเสารจากเรือ่ง Jurassic Park นัง่



 

 

เรือเพื่อพบกับความนาสะพรงึกลัวเหมือนอยู ในเหตกุารณจริงกับ Jaw ใชทุนสรางมหาศาลกวา 
1,500 ลานเยน (เฉพาะจอว)และสนกุสนานไปกับเครื่องเลนภาคใหมของ Spider-Man ที่รอ
ใหทานพิสูจนความมันส พรอมทั้งพบกับโซนตวัการตูนสําหรับเดก็โซน “วันเดอรแลนด” เปนโซน
สวนสนุกสไตลครอบครวัใหทานไดเพลิดเพลินกับตัวการตูนสุดนารักชื่อดังของญี่ปุ�น Hello 
Kitty, Snoopy, Sesame Street หรือเปนโซนใหม  HARRY POTTER ใหทานไดดื่มดํ่า
กับบรรยากาศที่จาํลองมาจากในเรื่องแฮรี่พอรตเตอร และพบกับโซนใหมลาสุดที่เปดในวันที2่1
เมษายน 2560 โซน Minions Park ภายในสวนสนุกUniversal หามนําอาหารและเครื่องดืม่
เขามาภายในสวนสนกุและสามารถซื้ออาหารไดจาก  ภายในสวนสนุก บริเวณดานนอกตรง
ทางเขาสวนสนุกคือ Universal City walk Osaka เปนพื้นที่จาํหนายสินคาที่มรีานอาหาร
มากมาย นอกจากนี้ยงัมีจดั Event Universal Cool Japan 2019 ซึ่งจะมีเครือ่งเลนพิเศษ
กับของที่ระลกึมาเพิม่เติมใหสนุกสนาน เชน Final Fantasy, Detective Conan, Monster 
Hunter, Pretty Guardian Sailor Moon 
>> เลือกอิสระเที่ยวเอง ชอปปم�งอสิระตามอธัยาศัยเต็มวัน (ไมรวมคารถไฟและไมมรีถบสั
บริการ) ดวยการน่ังรถไฟ ทานจะไดสัมผัสประสบการณการ
เดินทางไปยานตางๆที่เปนไฮไลทของโอซากายานดงัที่
เลือกสรรเปนสวรรคของคนชอบ กิน เที่ยว ชอป ไดแก  
 > ยานชินไซบาชิ (Shinsaibashi) เปนยานชอปปم�งทีม่ี
ชื่อเสียงที่สดุในโอซากา เปนถนนคนเดินชินไซบาชิยาว
ประมาณ580 เมตร ตลอดเสนทางจะมีรานคาอยูประมาณ 
180 ราน ทางฝم�งทิศใต ของถนนคนเดินของชนิไซบาชิจะมีป�ายทางเขาแถวป�ายกูลิโกะ 
 > โดทงบุริ (Dotonburi) หนึง่ในสถานบันเทงิยามคํ่าคืนที่โดงดงัของโอซากา แหลงรวม
รานอาหารมากมายที่เปดใหบรกิาร 24 ชั่วโมง ถนนแหงนี้จะเลียบรมิคลองโดทงโบริ และยงัมทีัง้
รานคา และแหลงบันเทงิอกีมากมาย รวมไปถงึป�ายนกัวิ่งกูลิโกะ (Glico Running Man sign) 
และปคูานิโดราค ุ(Kani Doraku crab sign) ที่เปนสัญลักษณของเมืองโอซากาดวย 
 > สวนนัมบะ Namba Parks ออกแบบการสรางใหคลายกับหุบเขา สามารถนัง่พกัผอนใน
สวนแบบธรรมชาตทิามกลางภูมทิัศนเมืองใหญ มหีางสรรพสินคากวา 120 ราน รวมทัง้โรง
ภาพยนตร อัฒจรรย และสวนดาดฟ�า บนชั้น 6 มีรานอาหารจาํนวนมากเปดใหบรกิาร ไมวาจะ
เปน อาหารเกาหล ีอาหารอิตาเลียน อาหารเวยีดนาม และอื่นๆ รานคาเปดเวลา 11:00-21:00 
รานอาหารเปดเวลา 11:00-23:00 



 

 

 > ยานเด็นเด็น Den Den Town ตัง้อยูในพืน้ที่ Nipponbashi เปนยานขายสินคา
อิเล็กทรอนิกส คลายกับยาน Akihabara ของโตเกียว นอกจากนี้ยงัมีการตูนมงังะ อนิเมะ และ
คอสเพลยคาเฟ�ตตางๆรวมอยูที่นีด่วย รานคาเปดเปน 2 ชวง คือ 10:00-11:00 และ 19:00-
20:00 

>สปา เวลิด (Spa World) ศูนยรวมบอนํ้าแรใหญทีสุ่ดในโอซากา เปนศูนยรวมวารบีําบัด
ที่ใหญที่สุดในโอซากา ตั้งอยูในยาน Shinseikai ใกลหอคอยทสึเทงคาคุ ภายในมีบอนํ้าแร
ธรรมชาติในทีร่มแยกเปนโซนยุโรป โซนเอเชีย รวมทัง้สิ้น 16 บอ มีหองซาวนา หองสปาหินรอน 
นวดตวัผอนคลาย สวนน้ําซึ่งเปดใหบรกิารตลอด 24ชั่วโมง 
*วันนี้ไมมีบริการรถบสัและไมมีบรกิารอาหารกลางวันและอาหารเย็น* 
�ที่พกั: FP HOTELS GRAND SOUTH-NAMBA / NOKU OSAKA / HOTEL 
BLOEMEN NORTH HANAZONO ยานคนัไซ หรือระดบัใกลเคียงกัน 
กรณีพกัโรงแรมFP Hotel สามารถเดินไปชินเซไก สปา เวิลดและ รานดองกิโฮเตได 
(ชื่อโรงแรมที่ทานพกั ทางบริษัทจะทาํการแจงพรอมใบนดัหมาย5วันกอนวันเดินทาง) 

 
วันทีห่า โอซากา – สนามบินคันไซ – ทาอากาศยานดอนเมือง 

อาหารเชาแบบกลอง (Set Box) 

 
เชา  บริการอาหารเชาแบบกลอง (Set Box) (มื้อที่ 5) 

เพื่อความสะดวกในเรื่องเวลาและการเดนิทางมาสนามบิน 
06.30น.    นําทานเดินทางสู สนามบนิคันไซ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ 
09.55น. ออกเดินทางสู กรงุเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ613 (คาทัวรไมรวม

คาอาหารบนเครื่อง สัง่ซื้อบนเครื่องเทานั้น) 
13.55น.   เดนิทางถงึ ทาอากาศยานดอนเมืองโดยสวสัดภิาพ 
 
************************************* 
หมายเหต:ุ รายการทวัรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, 
การเมือง, สายการบิน การจราจรชวงเทศกาลหรือวนัหยุดของญี่ปุ�น  เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบ
ลวงหนา โดยทางผูจัดจะปรับเปลี่ยนโดยคํานึงถงึผลประโยชนของทานเปนหลกั เพื่อใหทาน
ทองเที่ยวไดครบถวนตามโปรแกรม การบรกิารของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศ
ญี่ปุ�น สามารถใหบริการวันละ10 ชั่วโมง มอิาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหาร



 

 

เวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรม
การเดินทาง อัตราคาบรกิารขางตนคํานวณ จากอัตราแลกเปลี่ยน 100 เยน เทากบั 30 บาท กรณี
อัตราแลกเปลี่ยนปรับสูงขึน้ บริษทัฯขอสงวนสิทธิในการปรับอัตราคาบริการเพิ่มขึ้น 
ประกาศสําคญั รบัเฉพาะผูมีวตัถปุระสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น คาทัวรที่จายใหกับผูจดั เปนการ
ชําระแบบจายชําระขาด และผูจัดไดชําระใหกับสายการบนิและสถานที่ตางๆ แบบชําระขาดเชนกัน
กอนออกเดนิทาง  ฉะนั้นหากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามรายการไมดวยสาเหตุใด หรือ
ไดรบัการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ�น)  
ทางผูจดั ขอสงวนสทิธิการคนืเงินสดสวนใดๆ รวมทั้งคาตั๋วเครื่องบินใหแกทาน  
เงื่อนไขการใหบริการ  
1. การเดินทางครัง้นี้จะตองมีผูโดยสารจํานวน 20 ทานขึ้นไป กรณีไมถึง  

- ขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการ โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา 
- หรือสงจอยนทวัรกับบริษทัทีม่ีโปรแกรมใกลเคียงกัน 
- หรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดนิทาง โดยทางบรษิัทจะทําการแจงใหทานทราบลวงหนากอน
การเดินทาง 10 วัน 

2. ในกรณทีี่ลกูคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ กอนทุก
ครั้ง มิฉะนัน้ทาง 
    บรษิัทจะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น  
3.การชําระคาบรกิารชําระเงินคาจองทัวรทานละ 15,000 บาท สวนที่เหลือชําระกอนการเดินทาง 20วัน  
**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดนิทาง (*จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดอืนกอนหมดอายนุับจากวันเดินทาง
ไป-กลับ*)  
กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมฉิะนั้นทางบริษัทจะไมรับผดิชอบกรณพีาสปอรตหมดอายแุละดานตรวจ
ปฏิเสธการออกและเขาเมืองทาน*** กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมดัจาํ หรอืสงพรอมยอด
คงเหลือ**  
4.การยกเลกิและคืนคาทัวร  
เน่ืองจากเปนราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทวัรชาํระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลกิ เล่ือน 
ขอคืนเงิน ไดทกุกรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขาเมอืงทั้งกรงุเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิให
เดินทางออก หรอื เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวา
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น  รวมถงึ เมือ่ทานออกเดนิทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบรกิารรายการใดรายการ
หนึ่ง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบรกิารและเงินมดัจาคืน ไมวากรณี
ใดๆ ทั้งสิ้น 
 5.อัตราคาบรกิารนี ้ รวม 



 

 

1.  คาตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทกุแหงตามรายการทัวรขางตน 
ที่นั่งเปนไปตามการจัดสรรของสายการบินไมสามารถเลือกระบุที่นัง่ได 
การอัพเกรดที่น่ัง สามารถอพัเกรดไดเฉพาะ Hot Seat สําหรบัที่นัง่Business/Premium ตั๋วกรุปทัวร
ไมสามารถอพัที่นัง่ได  
 
ที่นั่ง Hot Seat เปนที่นั่งที่มพีื้นทีว่างทีม่ากกวาที่นัง่มาตรฐาน ดวยพื้นที่วางขาทีก่วางเปนพิเศษ มีพื้นที่
พอที่จะสามารถยดืขาไดอยางเตม็ที ่
- ไมอนุญาตใหเดก็ทีม่ีอายุตํา่กวา 10 ปนัง่ในโซนเงียบ 
- เน่ืองดวยเหตุผลดานความปลอดภัย ที่นัง่แถวทางออก Exit Seat ตองเปนผูทีม่ีอายุ 15 ปขึ้นไปไมเกิน
60ป เปนผูที่สามารถเขาใจคําแนะนาํ มีความพรอมทัง้ทางดานรางกายและจติใจเพื่อที่จะสามารถ
ชวยเหลือเจาหนาที่ในกรณีฉกุเฉินได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Airbus A330 
โซน แถวที ่ ราคา ตอเที่ยว ตอทาน 
โซนเงียบ Quiet Zone 7   ABC  DFG  HJK 2,500 บาท 
*Forward Zone แถวทางออก 15 HJK 2,350 บาท 



 

 

Exit Seat 
Forward Zonde 16 DFG 2,350 บาท 
Forward Zonde 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 ตอเที่ยว ตอทาน 
โซนเงียบ 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. คาที่พกัหองละ 2 ทานตามโรงแรมทีร่ะบุไวในรายการหรือระดบัเทียบเทา 
3. คาอาหารคาเขาชมและคายานพาหนะทกุชนดิตามที่ระบุไวในรายการทวัรขางตน 
4. เจาหนาที่บริษทัฯคอยอานวยความสะดวกทกุทานตลอดการเดินทาง 
5.  คานํา้หนกักระเป�าสัมภาระโหลดใตเครื่องทีส่ายการบิน Thai Air Asia X กาํหนดทานละไม
เกิน 20 กิโลกรัม สัมภาระถือขึน้เครื่องไมเกิน7กก. และคาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงือ่นไขของ
แตละสายการบินที่มกีารเรียกเก็บ  
**กรณีทานมีความประสงคจะซื้อนํา้หนกัเพิม่ กรุณาแจงพรอมจองทวัรหรือกอนเดินทาง10วนัเทานั้นพรอม
ชําระคานํ้าหนกั** 

- ซื้อนําหนกัเพิม่ 5 กก. ชําระเพิม่ 600  บาท /เพิ่ม10กก. ชาํระเพิ่ม 1,000 บาท/เพิ่ม20กก. 
ชําระเพิ่ม 2,000 บาท 

(คาทวัรไมรวมการประกันความคุมครองการสญูเสียหรือเสียหายของกระเป�าเดินทาง และทรัพยสินสวนตัว 
กรณีเกิดความเสีย บริษทัฯไมสามารถรับผดิชอบได) 
 



 

 

6. คาประกันอบุัติเหตคุุมครองในระหวางการเดินทางคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาทคา
รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตัิเหตวุงเงินทานละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม ไมรวมประกนั
สุขภาพ ทานสามารถสัง่ซื้อประกันสุขภาพเพิ่มไดจากบรษิทั ประกนัทัว่ไป 
7. อัตราคาบรกิารนี้ไมรวม 
1. คาทําหนังสอืเดินทางไทยและเอกสารตางดาวตางๆ 
2. คาใชจายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุอาทิเชนคาอาหารเครื่องดืม่คาซกัรดี คาโทรศัพทเปนตน 
3. คาภาษีทกุรายการคิดจากยอดบรกิาร, คาภาษีเดินทาง (ถามกีารเรียกเก็บ)  
4. คาภาษีนํ้ามันที่สายการบินเรียกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน 
5. คาทิปยกกระเป�าทกุโรงแรม  
6. คาทิปไกดรวมคนขบัรถ ทานละ 1,500 บาทตอทริป ชําระคาทปิทีส่นามบินดอนเมืองขาไป 
สําหรับกรุปที่มหีัวหนาทัวรแลวแตความประทับใจในบริการ 
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย 
(เอกสารที่จะตองใชในการพิจารณาการอนญุาตใหเขาประเทศ) 
จากมาตรการยกเวนวซีาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานกัระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวตัถปุระสงคเพื่อการทองเที่ยว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยืน่
เอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพื่อยืนยันการมคีณุสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น* ดังตอไปนี ้
1.ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญีปุ่�น (ทางบริษัทฯจดัการให) 
2.ส่ิงที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางทีพ่ํานกัในประเทศญี่ปุ�นได (เชน 
เงินสด บัตรเครดติ เปนตน) 
3.ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พาํนักในประเทศญีปุ่�น (ทางบริษัทจดัการให) 
4.กําหนดการเดินทางระหวางทีพ่ํานกัในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทฯจดัการให) 
คุณสมบตัิการเขาประเทศญีปุ่�น (สําหรบักรณีการเขาประเทศญีปุ่�นดวยมาตรการยกเวนวีซา) 
 1.หนงัสือเดินทางตองมอีายกุารใชงานเหลืออยู ไมตํ่ากวา 6 เดือน 
 2.กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนส่ิงที่ขดัตอกฎหมาย และเขาขายคณุสมบตัิการ
พํานักระยะสั้น 
 3.ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพาํนกัไมเกิน 15 วัน 
 4.เปนผูที่ไมมปีระวตัิการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น มิไดอยูในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใหเขา
ประเทศ และไม 
    เขาขายคุณสมบตัิที่จะถกูปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 



 

 

7.หมายเหตุ : กรณุาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความ
เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบรษิทั ฯ และเม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรอืคาทัวรทั้งหมด
กับทางบรษิัทฯ แลว ทางบรษิัทฯ จะถือวาทานไดยอมรบัเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดนิทางหรือปรบัราคาคาบรกิารขึน้ในกรณีที่มผีูรวมคณะไมถงึ 
20ทาน  
2. ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิม่ หากสายการบินมกีารปรับขึน้กอนวัน
เดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบนิ โดยมติองแจงใหทราบลวงหนาอนัเนื่องจากสาเหตตุางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากเกิดกรณคีวามลาชาจากสายการบิน, การยกเลกิบิน, การ
ประทวง, การนัดหยดุงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผดิกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนอื
ความรับผดิชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไมรบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากเกิดสิง่ของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของทาน, 
เกิดจากการโจรกรรม และ อบุัติเหตุจากความประมาทของนกัทองเที่ยวเอง  
6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมดัจาหรือคาทัวรทัง้หมดกับทางบริษทัฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถอืวาทานได
ยอมรบัเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทัง้หมด  
7. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอทีต่องไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดสํารองโรงแรมที่พกั
ในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจดัในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปล่ียนตามที่ระบุใน
โปรแกรม  
8. การจดัการเรือ่งหองพกั เปนสิทธขิองโรงแรมในการจดัหองใหกับกรุปที่เขาพกั  โดยมหีองพกัสําหรบัผู
สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูที่พกั ทัง้นี้ขึน้อยูกับความ
พรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรบัประกันได   
9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชรกรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7วัน
กอนการเดินทาง (ไมนบัรวมวันหยดุและ ส-อา ) มิฉะนั้น บริษัทฯไมสามารถจดัการไดลวงหนาได  
10. มคัคุเทศก พนกังานและตวัแทนของผูจดั ไมมีสทิธิในการใหคาํสัญญาใด ๆ ทัง้สิ้นแทนผูจัด นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูมีอาํนาจของผูจดักาํกบัเทานั้น  
11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคนืคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ 
ในกรณีทีผู่เดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขา
เมืองหรือกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทองเที่ยว อันเนือ่งมาจากการกระทาํที่สอไปในทางผดิ
กฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณอีื่น ๆ  
12. กรณตีองการพักแบบ 3ทาน ตอหองหรอืหองแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ 
ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2หอง คอื 1หองพกัคู และ 1หองพกัเดี่ยว โดยไมคาใชจาย
เพิ่ม  



 

 

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญี่ปุ�น หรอื วันเสารอาทติย รถอาจจะตดิ 
อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง  โดยเปนดุลยพินิจของมคัคุเทศก และคน
ขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางในบางครั้งที่ตองเรงรีบ เพือ่ใหได
ทองเที่ยวตามโปรแกรม 
14. บรกิารนํา้ดืม่ทานวันละ1ขวดตอคนตอวันเริ่มในวันที่2ของการเดินทางถงึวันที่4ของการเดินทางรวม
จํานวน 2ขวด 
15. การบรกิารของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่�น สามารถใหบรกิารวนัละ10-12
ชั่วโมง อาทิเชน เริม่งานเวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนั้น มิอาจเพิม่เวลาได โดยมคัคุเทศกและ
คนขบัจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเปนหลกั 
จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนเวลาทองเทีย่วตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 
16. การประกันภัย ทีบ่ริษัทฯไดทาํไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกันอบุัติเหตุจากการ
เดินทางทองเที่ยว ตามพ.ร.บ การทองเที่ยวเทานั้น ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไขไดป�วย ทาน
สามารถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของบริษทัฯได และทางบรษิัทฯถอืวาทานไดเขาใจและยอมรบัขอตกลงแลว
เมื่อทานชําระเงนิคาทวัร (ทานสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหวางการเดินทางได จากบรษิัท ประกัน
ทั่วไป และควรศกึษาเงื่อนไขความคุมครองใหละเอียด) 
17. มคัคุเทศก พนกังานและตวัแทนของผูจดั ไมมีสทิธิในการใหคาํสัญญาใด ๆ ทัง้สิ้นแทนผูจัดนอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูมีอาํนาจของผูจดักาํกบัเทานัน้  
18. ผูจดัจะไมรับผดิชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ 
ในกรณีทีผู่เดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขา
เมืองหรือกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทองเที่ยว อันเนือ่งมาจากการกระทาํที่สอไปในทางผดิ
กฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณอีื่น ๆ  


