
 

SNOW OSAKA TAKAYAMA 6D 3N 

โดยสายการบนิ NOK SCOOT (XW) 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนธนัวาคม 62 - มนีาคม 63 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ไฮไลทท์วัร ์

ชมหมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ สมัผสัวถิชีวีติคนญีปุ่่ น 

ชมเทศกาล NABANA NO SATO WINTER ILLUMINATION 

เพลดิเพลนิ ณ ลานสกทีาคายามา่ ชมเมอืงเกยีวโต เมอืงเล็กๆทีม่สีถานทีส่ าคญัทางประวตัศิาสตร ์

พกักฟิุ 1 คนื พกันาโกยา่ 1 คนื พกัโอซากา้ 1 คนื 

WIFI FREE ON BUS  น า้ดืม่บรกิารวนัละ 1 ขวด 

พเิศษ !! ชาบูสูตรตน้ต าหรบั + หมูยา่งใบโฮบะ 
 



 

 

หากทา่นมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณา

สอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองและขอความกรุณาใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิ

ประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการ

บนิ ไม่ว่าจะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการ

เดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบว่าอยู่เหนอืการความคุมของ

ทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตุผลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตุผลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตุผล

เหล่านี ้อยู่เหนอืการควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่รบัผดิชอบและไม่คนืคา่ใชจ้่าย

ใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุป๊ประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง ขออภยัในความไมส่ะดวก 

 

วนัทีห่นึง่  สนามบนิดอนเมอืง 

20.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคาร 1 ช ัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร์

สายการบนินกสกู๊ต (XW) สนามบนิดอนเมอืง พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้าร

ตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และหัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่
เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

 
 
 

23.40 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาต ิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายบิน NOK 

SCOOT เทีย่วบนิที ่XW112 

บรกิารอาหารรอ้นและน า้ดืม่ บนเครือ่ง 
(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.15 ช ัว่โมง) 

 

** ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้

เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั ** 

 

 

 
โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 สนามบนิดอนเมอืง   
  

2 

สนามบนิคนัไซ - เกยีวโต – ศาลเจา้เฮอนั – พธิชีงชาแบบ

ญีปุ่่น – วดัคนิคะคุจ ิ– เมอืงนาโกย่า - เทศกาลประดบัไฟ 

Nabana no Sato 

บนเครือ่ง  

 
TOYOKO INN GIFU 

หรอืเทยีบเท่า 

3 
ลานสกทีาคายาม่า - หมู่บา้นชริาคาวาโกะ – เมอืงเก่าทา

คายามา่ – สะพานนาคะบาช ิ- ยา่นชอ้ปป้ิงยา่นซาคาเอะ 

   TOYOKO INN 

NAGOYA 

หรอืเทยีบเท่า 

4 

เมอืงนารา – วดัโทไดจ ิ- โอซากา้ – ปราสาทโอซากา้ (ชม

ดา้นนอก) - ชนิไซบาช ิ- Duty Free - ดองกโิฮเต ้(Don 

Quijote) 

   
OSAKA HOTEL  

หรอืเทยีบเท่า 

5 อสิระชอ้ปป้ิง หรอื ซือ้ทวัรเ์สรมิ Universal Studios  
   OSAKA HOTEL  

หรอืเทยีบเท่า 

6 สนามบนิคนัไซ - สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ บนเครือ่ง  
 

 



 

วนัทีส่อง สนามบนิคนัไซ - เกยีวโต – ศาลเจา้เฮอนั – พธิชีงชาแบบญีปุ่่ น – วดัคนิคะคุจ ิ– 

เมอืงนาโกยา่ - เทศกาลประดบัไฟ Nabana no Sato 

07.10 น.   เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาต ิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น (เวลาทีญ่ีปุ่่ นเร็วกว่า

ประเทศไทย 2 ช ัว่โมง) หลงัจากผา่นข ัน้ตอนศุลกากร กรุณาปรบันาฬกิาของทา่น

เพือ่ความสะดวกในการนดัหมายเวลา 
น าท่านเดนิทางสู่ เกยีวโต (Kyoto) ซึง่เคยเป็นเมอืงหลวงของประเทศญีปุ่่ นมายาวนาน

ที่สุด คือตัง้แต่ปีค.ศ. 794 จนถงึ 1868 ร่วมๆ 1,100 ปีเลยทีเดียว เกียวโตจึงเป็นเมอืง

ส าคัญทีเ่ต็มไปดว้ยประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมของญีปุ่่ นดว้ย  

น าท่านเดนิทางสู ่ศาลเจา้เฮอนั เป็นศาลเจา้ทีถู่กสรา้งขึน้เนื่องในโอกาสครบรอบปี 1100 

ของ เมืองเกียวโตเมื่อรอ้ยกว่าปีก่อน ศาลเจา้แห่งนี้ นั ้นถูกสรา้งขึ้นเพื่อใหร้ะลึกถึง

จักรพรรดคิาม และจักรพรรดโิคเมอ ิผูท้ีม่คีวามส าคัญตอ่เมอืงเกยีวโตอย่างมาก เนื่องจาก

เป็นจักรพรรดอิงคแ์รกและองคส์ดุทา้ยของเกยีวโต  

จากน ัน้น าทา่นสมัผสัประสบการณ์ พธิชีงชาแบบญีปุ่่ น ใหท้่านไดท้ดลองชงชาดว้ย

ตัวท่านเองและอสิระใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้ราคาถูกตามอัธยาศัย 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่านสู่ วดัคนิคะคุจ ิ(Kinkakuji) เดมิสรา้งขึน้เพื่อใชเ้ป็นบา้นพักของท่านโช

กนุอาชกิากา้ โยชมิสิ ุและ ท่านมคีวามตัง้ใจยกบา้นพักแหง่นี้ใหเ้ป็นวัดนกิายเซนภายหลัง

จากทีท่่านเสยีชวีติ คนไทยนยิมเรียกกันวา่ วดัทอง เนื่องจากทีวั่ดนี้จะมอีาคารหลักเป็นสี

ทองเกอืบทัง้หลังตัง้โดดเด่นอยู่กลางน ้า ท าใหเ้กดิเป็นเงาสะทอ้นกับพื้นน ้าเบือ้งหนา้ จน

เกดิเป็นภาพทีส่วยงามเป็นอกีสัญลักษณ์หนึง่ของเมอืงเกยีวโต 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  เมนู ชาบู สูตรตน้ต ารบั 



 

จากนัน้น าท่านสู่ เมอืงนาโกย่า ซึง่ท่านจะไดสั้มผัสกับชวีติประจ าวันของชาวญีปุ่่ นอย่าง

แทจ้ริง น าท่านชม เทศกาลประดบัไฟ Nabana no Sato Winter Illumination 

อยู่ในเมืองนางาชมิะ จังหวัดมเิอะ เป็นที่รูจั้กไปทั่วญี่ปุ่ นก็คือการประดับไฟในฤดูหนาว 

เดิมที่ในฤดูหนาวชนิดของดอกไมจ้ะลดลง ดังนั้นจึงไดเ้ริ่มน าแสงสีของ LED เขา้มา
ประดับประดาตามตน้ไมภ้ายในสวน จนกระทั่งความสวยงามของ Illumination เลือ่งลอื

โด่งดังไปทั่วประเทศถงึขนาดถูกแนะน าว่าเป็นสถานทีด่ไูฟประดับ ทีส่วยอลังการทีส่ดุใน
ญี่ปุ่ น การประดับไฟในฤดหูนาวเริม่ขึน้ตัง้แต่ปี 2004 และมมีาอย่างตอ่เนื่องจนปี 2016 นี้
จะจัดขึน้เป็นปีที ่13 ซึง่ระดับความอลังการและผูม้าเทีย่วชมจะเพิม่ขึน้เรื่อยๆ ในแต่ละปี 

เคล็ดลับก็คือสเกลการใชพ้ื้นที่ทั่วทั ้งสวนประดับประดาไดอ้ย่างหรูหราอลังการและ
สามารถสะกดผูม้าเทีย่วชมไดอ้ยู่หมัด โดยการจัดองคป์ระกอบของลักษณะภมูปิระเทศกับ

ตน้ไมต้่างๆ ไดอ้ย่างลงตัว และใชค้วามเด่นของแสงสคีัลเลอรฟ์ูล ตน้ไม ้และดอกไมใ้น
สวนมาเนรมติโลกอันสวยงาม 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

จากน ัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั 

ค า่   อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

   พกัที ่ Toyoko Inn Gifu หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีส่าม ลานสกทีาคายาม่า - หมู่บา้นชริาคาวาโกะ – เมอืงเก่าทาคายาม่า – สะพานนาคะ

บาช ิ- ยา่นชอ้ปป้ิงยา่นซาคาเอะ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

จากนั้นน าท่านอิสระ เพลิดเพลินเล่นสกี ณ ลานสก ีทาคาสุ สโนวพ์ารค์ Takasu 

Snow Park สนุกกับการเลน่สกแีละกฬีาฤดหูนาวมากมายทีล่านสก ีณ เมอืงกโุจ ลานสกี

สุดกวา้งใหญ่ ตัง้อยู่บนเขาทาคาสุ สิง่แรกทีข่ ึน้ชือ่ส าหรับทีน่ี่คอืกจิกรรมเรือแจว 15 คน 

และมีเสน้ทางเดินเขาไปถึงยอดเขาประมาณ 4,000 เมตร และมีเสน้ทางใหเ้ลือก 3 

เสน้ทางที่แตกต่างกัน! มีเสน้ทางที่เดนิจะกวา้งและดีเหมาะส าหรับผูเ้ริ่มตน้เล่น, มีที่

ส าหรับเด็กทีเ่ป็นสายสะพานเคลือ่นทีแ่ละเป็นหนึง่ในเสน้ทางทีย่าวทีส่ดุ ในประเทศญีปุ่่ น

ภาคตะวันตกทีส่ามารถสนุกไดทุ้กคน 

คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อุปกรณ์สก ีอุปกรณ์เลน่ตา่งๆหรอืกจิกรรมตา่งๆ 

หมายเหตุ1 : ทางบรษัิทขออนุญาตปรับเปลีย่นไปลานสกใีกลเ้คยีง ในเสน้ทางใกลโ้รงแรมคนืที่ 2 กรณี

พักทาคายา หรอื นาโกย่า เพือ่ความสะดวกเรือ่งเวลาการเดนิทางโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

หมายเหตุ2 : กรณีลานสกียังไม่เปิด หรือหิมะทับถมไม่เพียงพอหรือลานสกีปิดทางบริษัทขอปรับ

โปรแกรมทดแทนไปเทีย่วยา่นซาคาเอะ แทน 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  เมนู หมูยา่งใบโฮบะ 

 

 

 

 

 

 

 
 

น าท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ทีย่ังคงอนุรักษ์บา้นสไตลญ์ีปุ่่ นขนาน

แทด้ัง้เดมิ และยังไดร้ับเลือกจากองค์การยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ในเดือนธันวาคม 

1995 โครงสรา้งของบา้นสามารถรองรับหมิะทีต่กหนักในชว่งฤดหูนาวไดด้ ีและรูปร่างของ

หลังคาเหมอืนกับสองมอืพนมของพระเจา้ จงึเรียกหมู่บา้นสไตลน์ี้ว่า “กัสโช” และมผีูค้น

จากทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลไปชมความงามในแตล่ะปีไม่ต ่ากวา่ 680,000 คน เลยทเีดยีว 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้น LITTLE KYOTO หรือ เขตเมอืงเก่า ซนัมาจซูิจ ิซึง่เป็น

หมู่บา้นเก่าแก่สมัยเอโดะกว่า 300 ปีก่อน ที่ยังอนุรักษ์และคงสภาพเดมิไดเ้ป็นอย่างดี 

อสิระใหทุ้กท่านไดเ้ดนิเที่ยวและชืน่ชมกับทัศนียภาพเมอืงเก่าซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรือน

โบราณ และรา้นคา้หลากหลาย  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

น าท่านชม สะพานแดงนากาบาช ิ(Nakabashi Bridge) เชือ่มไปยังย่านเมอืงเกา่ในฮิ

ดะ ทาคายามะ เมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยกลิน่อายของประวัตศิาสตรอ์ันยาวนานและอารยธรรม

โบราณของญี่ปุ่ น ในฤดูใบไมผ้ลติน้ซากุระจะออกดอกเป็นสขีาวและชมพูตัดกับสสีะพาน

อย่างสวยงาม ในฤดูรอ้นตน้ไมจ้ะมีสีสันสดใส หรือในฤดูหนาวซึง่จะมีบางช่วงที่ตก

กลางคนืแต่ทอ้งฟ้าเปิดก็สามารถเห็นแสงจันทรท์ีท่อดผ่านยังสะพานนากาบาชใิหค้วาม

สวยงามไปอกีแบบ 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ เมอืงนาโกย่า เดนิทางสู่ ย่านการคา้ซาคาเอะ ใหท้่านได ้

อสิระเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิง มรีา้นรวงประมาณ 1100 รา้น โดยย่านนี้จะมหีา้งดังเชน่ 

PARCO, MITSUKOSHI, DONGI, LOFT, BIG CAMERA, BOOK OFF, ร ้า น  100 เ ยน 

พรอ้มทัง้รา้นขายเสือ้ผา้ รองเทา้ พรอ้มทัง้ยังมรีา้นอาหารหลากหลายชนดิใหไ้ดเ้ลอืกซือ้

เลอืกทานอกีดว้ย 

ค า่   อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

   พกัที ่ TOYOKO INN HOTEL NAGOYA หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงนารา – วดัโทไดจ ิ- โอซากา้ – ปราสาทโอซากา้ (ชมดา้นนอก) - ชนิไซบาช ิ

- Duty Free - ดองกโิฮเต ้

เชา้    บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

เดินทางสู่ เมืองนารา เมืองแห่งพระใหญ่และฝูงกวาง  น าท่านชม วดัโทไดจิ 

(Todaiji) มีชือ่เรียกหลายๆชือ่ที่คนทั่วไปมักจะเรียกขานกันทัง้ วดัหลวงพ่อโตแห่ง

เมอืงนารา หรือ ไดบุตส(ึDaibutsu of Nara) นับว่าเป็นวัดที่มีชือ่เสียงความโด่งดังนี่

ระดับประเทศญีปุ่่ น 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  



 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ปราสาทโอซากา้ (Osaka Castle) (ชมดา้นนอก) เป็นหนึง่

ในแลนดม์ารค์ส าคัญของเมอืงโอซากา้ หอคอยปราสาทจะมอียู่ดว้ยกันทัง้หมด 8 ชัน้ ตัว

ปราสาทถูกลอ้มรอบดว้ยก าแพงหนิคอนกรตี คนู ้า และสวนนชิโินมารุซึง่อยู่ทางป้อมตะวัก

ตก มตีน้ซากุระกว่า 600 ตน้ ในช่วงเดอืนเมษายนจงึเป็นแหล่งชมซากุระทีโ่ด่งดังเพราะ

ฉากดา้นหลังของสวนแหง่นี้จะมองเห็นภาพปราสาทโอซากา้ทีส่วยงามเป็นอย่างยิง่  

น าท่านแวะรา้น Duty Free ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษี โดยตกึจะเป็นรูปตัว L เป็นอาคาร 3 

ชัน้ ใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้ตามอัธยาศัย 

น าท่านอสิระชอ้ปป้ิงย่าน ชนิไซบาช ิ(Shinsaibashi) บรเิวณแหล่งชอ้ปป้ิงแห่งนี้มคีวาม

ยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลีก รา้นแฟรนไชส ์รา้นเครื่องส าอาง รา้น

รองเทา้ กระเป๋านาฬกิา รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเสือ้ผา้สตรทีแบรนดท์ัง้ญีปุ่่ น

และต่างประเทศ เช่น Zara H&M Beans ABC Mart ดองกโิฮเต ้สาขา Dotombori 

รา้นดสิเคานทส์โตรข์นาดใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่ น ดองกโิฮเต ้สาขา Dotombori ม ี"ชงิชา้

สวรรคส์เีหลอืง" เป็นสัญลักษณ์ นับเป็นอกีหนึง่จุดสังเกตของย่าน Minami ในโอซากา้! 

ภายในมีสินคา้เครื่องใชป้ระจ าวัน, สินคา้จิปาถะ, เครื่องใชไ้ฟฟ้า, เครื่องแต่งกาย, 

เครือ่งประดับ, รา้นอาหาร สนิคา้ทุกประเภทเรยีงรายราวกับสวนสนุก รองรับการท่องเทีย่ว

ตลอด 24 ชม. 

ค า่   อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

   ทีพ่กั  OSAKA HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีห่า้  อสิระชอ้ปป้ิง หรอื เลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิ ยนูเิวอรแ์ซลสตูดโิอ 

เชา้    บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

หลังอาหารใหท้่านอสิระท่องเทีย่วตามสถานที่ต่างๆ ภายในเมอืงโอซากา้ โดยมไีกดใ์ห ้

ค าแนะน าการเดนิทาง (ไมม่รีถบสับรกิาร) 

 แนะน าสถานทีท่อ่งเทีย่วเมอืงโอซากา้และเมอืงรอบๆ 

• วดัชเิทนโนจ ิ(Shitennoji) หนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่ น เชือ่กันว่าเป็นวัดพุทธ

แหง่แรกขอประเทศญีปุ่่ น 

• พพิธิภณัฑส์ตัวท์ะเลโอซากา้ (Osaka Aquarium) หรอืทีเ่รยีกวา่ Kaiyukan ตัง้อยู่ที ่

Tempozan Harbor Village บริเวณอ่าวโอซากา้ พิพิธภัณฑ์สัตว์น ้าทีด่ีทีสุ่ดของญี่ปุ่ น มี

สัตวน์ ้าหลากหลายชนดิทีอ่าศัยอยู่ในมหาสมุทรแปซฟิิก 

• ศาลเจา้เฮอนั (Heian Shrine) เป็นศาลเจา้ที่มคีวามงดงามและสถาปัตยกรรมทีโ่ดด

เด่นจากศาลเจา้อืน่ๆของญี่ปุ่ น ถงึแมศ้าลเจา้เฮอันจะไม่ไดม้ปีระวัตคิวามเป็นมายาวนาน

หลายรอ้ยปีเหมอืนศาลเจา้อืน่ๆของเกยีวโต  

 แนะน าแหลง่ชอ้ปป้ิง 

• โดทงโบร ิหรอืดงโทโบร ิ(Dotonbori) หนึง่ในสถานบันเทงิยามค ่าคนืทีโ่ดง่ดังของโอ

ซากา้ เป็นแหลง่รวมรา้นอาหารมากมายทีเ่ปิดใหบ้รกิาร 24 ชัว่โมง 

• อะเมะรคิามูระ Amerikamura เป็นแหล่งแฮงคเ์อา้ของวัยรุ่นโอซากา้ คลา้ยกับย่านฮา

ราจูกุของโตเกยีว ย่านนี้ก็จะไดพ้บกับแฟชัน่การแต่งตัวของวัยรุ่น และวัฒนธรรมของชาว



 

ญีปุ่่ น มบีรรยากาศครกึครืน้ ระหวา่งทางมรีา้นกาแฟ เสือ้ผา้ และรา้นขายของตา่งๆมากมาย 

เป็นอกีย่านหนึง่ทีน่่ามาเดนิเลน่ 

   หรอื เลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิ  

(ไมร่วมในคา่ทวัรผ์ูใ้หญท่า่นละ 2800 บาท เด็ก 2-11 ราคา 2400 บาท )  

• ยูนเิวอรซ์ลั สตูดโิอส ์เจแปน (Universal Studios Japan, USJ) เปิดเมื่อเดือน

มนีาคม ปี 2001 เป็นสวนสนุกแหง่แรกของยูนเิวอรแ์ซล สตดูโิอ ทีเ่ปิดในเอเชยี ภายในมี

ท ั้งหมด  8  โซน :  Hollywood, New York, San Francisco, Jurassic Park, 

Lagoon, Waterworld, Amity Village และ Universal Wonderland ผู เ้ขา้ชม

สามารถเพลดิเพลนิไปกับเครื่องเล่นต่างๆ ตัง้แต่เครื่องเล่นส าหรับเด็กๆไปจนถงึรถไฟ

เหาะที่หวาดเสียวสุดๆ นอกจากนี้ยังมีหนัง 3 มติ ิอย่างเช่น Spiderman, Back to the 

Future, Terminator 2, Jurassic Park และเรื่องใหม่ล่าสุดอย่าง Harry Potter ภายนอก

สวนสนุกนั้น จะมี Universal City walk Osaka ซึง่เป็นหา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ ที่มี

โรงแรม รา้นคา้ รา้นอาคารจ านวนมาก รวมทัง้รา้นทีข่ายสนิคา้ของยูนิเวอรแ์ซล สตูดโิอ 

และของทีร่ะลกึของเมอืงโอซากา้ และใกล ้ๆ กันก็ยังมพีพิธิภัณฑท์าโกะยาก ิมรีา้นทาโกะ

ยากชิือ่ดังของโอซากา้มาเปิดใหไ้ดล้ิม้ลองรสชาตดิัง้เดมิ ของกนิขึน้ชือ่ของโอซากา้ ที่

ไดร้ับการโหวตจากชาวเมืองว่าเป็นสุดยอดรา้นทาโกะยากิ รวมกันมาเปิดอยู่ที่แลว้ 

พพิธิภัณฑน์ี้ตัง้อยู่ทีช่ัน้ 4 ของหา้งแหง่นี้ 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

**อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัและค า่ตามอธัยาศยั** 

   ทีพ่กั  OSAKA HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

 

 



 

วนัทีห่ก  สนามบนิคนัไซ - สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ 
 

เชา้   สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิคนัไซ  

08.30 น.   ออกเดนิทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายบนินกสกูต๊ เทีย่วบนิที ่XW111  

 บรกิารอาหารและน า้ดืม่บนเครือ่ง 
 

12.45 น.   เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 
 

 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 
ผูใ้หญพ่กัหอ้งละ 

2-3 ทา่น  ทา่นละ 

ราคาทวัรไ์ม่รวมต ัว๋ 

 
พกัเดีย่ว เพิม่ 

4 - 9 ธ.ค. 62 30,999.- 23,999.- 9,900.- 

5 - 10 ธ.ค. 62 31,999.- 24,999.- 9,900.- 

6 - 11 ธ.ค. 62 31,999.- 24,999.- 9,900.- 

11-16 ธ.ค. 62 28,999.- 21,999.- 9,900.- 

12-17 ธ.ค. 62 28,999.- 21,999.- 9,900.- 

13-18 ธ.ค. 62 28,999.- 21,999.- 9,900.- 

18-23 ธ.ค. 62 28,999.- 21,999.- 9,900.- 

19-24 ธ.ค. 62 28,999.- 21,999.- 9,900.- 

20-25 ธ.ค. 62 28,999.- 21,999.- 9,900.- 

25-30 ธ.ค. 62 33,999.- 26,999.- 10,900.- 

26-31 ธ.ค. 62 34,999.- 27,999.- 10,900.- 

27 ธ.ค.- 1 ม.ค. 62  ปีใหม ่ 36,999.- 29,999.- 11,900.- 

28 ธ.ค.- 2 ม.ค. 62   ปีใหม ่ 36,999.- 29,999.- 11,900.- 

29 ธ.ค.- 3 ม.ค. 62  ปีใหม ่ 36,999.- 29,999.- 11,900.- 

2-7 ม.ค. 63 30,999.- 23,999.- 9,900.- 

3-8 ม.ค. 63 30,999.- 23,999.- 9,900.- 

8-13 ม.ค. 63 25,999.- 18,999.- 9,900.- 

9-14 ม.ค. 63 26,999.- 19,999.- 9,900.- 

10-15 ม.ค. 63 26,999.- 19,999.- 9,900.- 

15-20 ม.ค. 63 26,999.- 19,999.- 9,900.- 

16-21 ม.ค. 63 26,999.- 19,999.- 9,900.- 

17-22 ม.ค. 63 26,999.- 19,999.- 9,900.- 

22-27 ม.ค. 63 26,999.- 19,999.- 9,900.- 

23-28 ม.ค. 63 26,999.- 19,999.- 9,900.- 

24-29 ม.ค. 63 26,999.- 19,999.- 9,900.- 

29 ม.ค.- 3 ก.พ. 63 26,999.- 19,999.- 9,900.- 

30 ม.ค.- 4 ก.พ. 63 26,999.- 19,999.- 9,900.- 



 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ **  

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ (ถา้ม)ี 

ทา่นละ 2,000 บาท/ทรปิ  (ช าระทีส่นามบนิดอนเมอืงในวนัเช็คอนิ) 

(คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

ราคาเด็ก INFANT 7,900 บาท 
 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

✓ คา่ตั๋วเครือ่งบนิโดยสารชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชือ้เพลงิ 
✓ คา่ทีพั่กหอ้งคู ่(2-3 ท่าน) ดังทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน 

✓ โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง) 
✓ คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 

✓ คา่เขา้ชม ดังทีร่ะบใุนรายการ 
✓ คา่รถน าเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 

✓ คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 
 

 

31 ม.ค.- 5 ก.พ. 63 26,999.- 19,999.- 9,900.- 

5-10 ก.พ. 63 28,999.- 21,999.- 9,900.- 

6-11 ก.พ. 63 28,999.- 21,999.- 9,900.- 

7-12 ก.พ. 63 28,999.- 21,999.- 9,900.- 

12-17 ก.พ. 63 26,999.- 19,999.- 9,900.- 

13-18 ก.พ. 63 26,999.- 19,999.- 9,900.- 

14-19 ก.พ. 63 26,999.- 19,999.- 9,900.- 

19-24 ก.พ. 63 26,999.- 19,999.- 9,900.- 

20-25 ก.พ. 63 26,999.- 19,999.- 9,900.- 

21-26 ก.พ. 63 26,999.- 19,999.- 9,900.- 

26 ก.พ.- 2 ม.ีค.63 27,999.- 20,999.- 9,900.- 

27 ก.พ.- 3 ม.ีค.63 27,999.- 20,999.- 9,900.- 

28 ก.พ.- 4 ม.ีค.63 27,999.- 20,999.- 9,900.- 

4-9 ม.ีค.63 28,999.- 21,999.- 9,900.- 

5-10 ม.ีค.63 28,999.- 21,999.- 9,900.- 

6-11 ม.ีค.63 28,999.- 21,999.- 9,900.- 

11-16 ม.ีค.63 28,999.- 21,999.- 9,900.- 

12-17 ม.ีค.63 28,999.- 21,999.- 9,900.- 

13-18 ม.ีค.63 28,999.- 21,999.- 9,900.- 

18-23 ม.ีค.63 29,999.- 22,999.- 9,900.- 

19-24 ม.ีค.63 29,999.- 22,999.- 9,900.- 

20-25 ม.ีค.63 29,999.- 22,999.- 9,900.- 



 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าใชจ่้ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครื่องดืม่ ค่าซักรีด 

คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 
× ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซี่าอกีครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นได ้

ประกาศยกเวน้การยืน่วีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศ
ญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่ นประกาศใหย้ื่นวีซ่าตามเดิม ผูเ้ดินทางจะตอ้งจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท 
ส าหรับการยืน่รอ้งขอวซีา่ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิ

ขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ (ถา้ม)ี ทา่นละ 2,000 บาท/ทรปิ ช าระทีส่นามบนิในวนัเช็คอนิ 

(คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

× ภาษีมูลคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ/ใบก ากับภาษี) 
 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

➢ กรุณาจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรุณาเตรยีมเงนิมดัจ า 15,000 บาท พรอ้ม

กับเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลังจากท าการจองแลว้ 

➢ การช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วัน ท่านควรจัดเตรยีมคา่

ทัวร์ใหเ้รียบรอ้ยก่อนก าหนด เนื่องจากทางบริษัทตอ้งส ารองค่าใชจ่้ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋ว

เครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

➢ หากท่านทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่นออกบัตร

โดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ 

รวมถงึการลา่ชา้ของสายการบนิระหว่างประเทศ 

➢ หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่สะดวกใน

การเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายใน

ครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 
 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

➢ ไม่สามารถยกเลกิได ้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชัน่ และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แต่สามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได ้
ตามก าหนดของแตล่ะสายการบนิกอ่น 7 วันของการเดนิทาง) 
 

หมายเหต ุ
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 

30 ทา่น ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์

ท ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี ้ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้และจะ

ไม่รบัผดิชอบใดๆ ในกรณีทีสู่ญหาย สูญเสยี หรอืไดร้บับาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของ

หวัหนา้ทวัรแ์ละอุบตัเิหตุสุดวสิยับางประการ เช่น การจราจร, การนดัหยุดงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การ

จลาจลตา่งๆ เป็นตน้ 

 

 
 

 



 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ เรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ท่าน

จะตอ้งช าระคา่ใชจ่้ายสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการ

บนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

1. ทางสายการบนิมนี ้าหนักกระเป๋าใหท้่านละ 20 กก. ตอ่ 1 เทีย่วการเดนิทาง ท่านใดประสงคจ์ะซือ้น ้าหนักเพิม่
กรุณาแจง้เจา้หนา้ที ่ณ วันจองทัวร.์..อัตราคา่สัมภาระตามรายละเอยีด 
 

2. หากลูกคา้ท่านใดประสงค์จะซื้อที่น่ังแบบ Super หรือ Stretch มีค่าใชจ่้ายเพิ่มเตมิ (โปรดแจง้ล่วงหนา้

กอ่น 7 วนัท าการ)  

และไม่อนุญาตใหเ้ด็กทารกและผูพ้กิาร น่ังทีน่ั่งแถวที ่31H/31J/31K, 61A/61B/61C, 61H/61J/61 
 

สายการบนิจะจ ากดัน า้หนกัสูงสุดไมเ่กนิ 32 กโิลกรมัตอ่ชิน้ 

** ราคาเป็นราคาอพัเดต ณ วนัที ่5 ม.ีค.62 อาจมกีารเปลีย่นแปลง โปรดสอบถามกอ่นจอง ** 

จากมาตรการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ น

ไม่เกนิ 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารใน
ข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคุีณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ่้ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ นได ้(เชน่ 
เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซ่ีา) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ต ่ากวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญี่ปุ่ นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ที่ขัดต่อกฎหมายและเขา้ข่ายคุณสมบัตกิาร

พ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้
ประเทศ และไม่เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจ  

ตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั 

❖ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 30 ท่าน  
❖ ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

❖ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  
❖ บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, 

การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบรษัิทฯ  

❖ บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิ

จากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  



 

❖ เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจ าหรือค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับ

เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 
❖ กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสัตว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

❖ รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

❖ การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูสู้บ

บุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ขึน้อยู่กับความพรอ้ม
ใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได ้  

❖ กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 วันกอ่น
การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

❖ มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มีสทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเท่านัน้ 

❖ ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ่้ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณี

ทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรม
แรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การ

หลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
❖ กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอ

สงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่คา่ใชจ่้ายเพิม่  

❖ สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่ น หรือ วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจ
ท าใหเ้วลาในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถ

ในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรีบ เพื่อใหไ้ดท้่องเทีย่วตาม
โปรแกรม 

❖ เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ 

ทางบริษัทจึงขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรับเงินคืนไดใ้นบรกิารบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่

ตอ้งการไดร้ับบรกิาร หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตใุดก็

ตาม ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทาง

บรษัิทไดท้ าการจองและถูกเก็บคา่ใชจ่้ายแบบเหมาจ่ายไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

❖ บรกิารน ้าดืม่ท่านวันละ 1 ขวด ต่อคนต่อวัน เริม่ในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่3 ของการเดนิทาง การ
บรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ 

มอิาจเพิ่มเวลาได ้โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่กับสภาพ
การจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน

โปรแกรมการเดนิทาง 
❖ กรณีพาสปอรต์ต่างชาตทิีต่อ้งการเดนิทางไปกับทัวร ์**ผูเ้ดนิทางตอ้งด าเนนิการเช็คเรือ่งการท าวซี่าในการ

เขา้ประเทศญี่ปุ่ นดว้ยตนเอง และหากมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเตมิผูเ้ดนิทางตอ้งรับผดิชอบในส่วนนัน้ๆ ซึง่หากวัน
เดนิทางผูเ้ดนิทางไม่ไดข้อวซีา่ จะถอืวา่เป็นความผดิของผูเ้ดนิทางเองและจะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ่้ายตา่งๆ 

❖ กรณีทีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่ใชจ่้ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา 

และ จะไม่สามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่วา่สว่นใดสว่นหนึง่ 

❖ หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  

(พาสปอรต์) ของท่านช ารุดแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่ มหีนา้ใดหนา้หนึง่หายไป 

มกีระดาษหนา้ใดหนา้หนึ่งหลดุออกมา มรีอยแยกระหวา่งสันของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่ว่ากรณีใดๆ

ทัง้สิน้ ทางสายการบนิ หรือ เจา้หนา้ที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง มีสทิธิไ์ม่อนุญาตใหท้่านเดนิทาง

ต่อไปได ้ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะ

เดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิตอ่กรมการกงสลุกระทรวงการตา่งประเทศเพือ่ท าหนังสอืเดนิทางฉบับใหม่ โดย

ใชฉ้บับเก่าไปอา้งองิ และ ยืนยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาทีบ่รษัิทเร็วทีสุ่ด เพื่อยืนยันการเปลีย่นแปลงขอ้มูล



 

หนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาทีบ่รษัิทเรียบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่ังไม่ออกบัตรโดยสาร ท่านสามารถ

เปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ่้าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบนิ) เรียบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยส่วนใหญ่ตั๋วเครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออก

เดนิทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้นี้ขึน้อยู่กับกระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

❖ กรณีทีท่่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรือ เขา้เมอืง (หา้มไม่ใหเ้ดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ใชจ่้ายใหไ้ม่วา่สว่นใดสว่นหนึง่ทัง้สิน้ 
 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 

 

 

 

 

 


