
 

WINTER OSAKA 5D 3N 
โดยสายการบนิ NOKSCOOT (XW) 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนธนัวาคม 62 - มนีาคม 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไฮไลทท์วัร ์
พกัโอซากา้ 3 คนื (โรงแรมท าเลด ีใกลส้ถานรีถไฟ/แหลง่ชอ้ปป้ิง) 

นารา วดัโทไดจ ิสวนกวาง เกยีวโต ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิศาลเจา้เฮอนั 

พธิชีงชาแบบญีปุ่่ น โกเบ ลานสก ีRokko Snow Park โอซากา้ 

ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิปราสาทโอซากา้ JTC ดวิตีฟ้ร ีรงิกุ พรเีมีย่ม เอา้ทเ์ลท 

พเิศษ!! บุฟเฟ่ต ์BBQ YAKINIKU + บฟุเฟ่ตช์าบูเกยีวโตไมอ่ ัน้ 



 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 

 
ราคาผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 0-2 ปี  

(ไมเ่สรมิเตยีง) 
พกัเดีย่วเพิม่ 

11-15 ธนัวาคม 62 23,888  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เด็กอายุ 0-2 ปี (INF) 

7,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,500 

12-16 ธนัวาคม 62 23,888 8,500 

14-18 ธนัวาคม 62 23,888 8,500 

18-22 ธนัวาคม 62 23,888 8,500 

19-23 ธนัวาคม 62 23,888 8,500 

21-25 ธนัวาคม 62 23,888 8,500 

25-29 ธนัวาคม 62 26,888 8,500 

26-30 ธนัวาคม 62 29,888 8,500 

27-31 ธนัวาคม 62 29,888 8,500 

28ธนัวาคม-1มกราคม 63 33,888 8,500 

29ธนัวาคม-2มกราคม 63 33,888 8,500 

30ธนัวาคม-3มกราคม 63 33,888 8,500 

31ธนัวาคม-4มกราคม 63 32,888 8,500 

1-5 มกราคม 63 32,888 8,500 

2-6 มกราคม 63 32,888 8,500 

4-8 มกราคม 63 25,888 8,500 

8-12 มกราคม 63 22,888 8,500 

9-13 มกราคม 63 22,888 8,500 

11-15 มกราคม 63 22,888 8,500 

15-19 มกราคม 63 22,888 8,500 

16-20 มกราคม 63 22,888 8,500 

18-22 มกราคม 63 22,888 8,500 

22-26 มกราคม 63 22,888 8,500 

23-27 มกราคม 63 22,888 8,500 



 

25-29 มกราคม 63 22,888  

 

 

 

 

 

 

เด็กอายุ 0-2 ปี (INF) 

7,000 บาท 

 

8,500 

29มกราคม-2กุมภาพนัธ ์ 22,888 8,500 

30มกราคม-3กุมภาพนัธ ์ 22,888 8,500 

1-5 กุมภาพนัธ ์63 22,888 8,500 

5-9 กุมภาพนัธ ์63 24,888 8,500 

6-10 กุมภาพนัธ ์63 24,888 8,500 

7-11 กุมภาพนัธ ์63 25,888 8,500 

8-12 กุมภาพนัธ ์63 24,888 8,500 

12-16 กุมภาพนัธ ์63 23,888 8,500 

13-17 กุมภาพนัธ ์63 23,888 8,500 

15-19 กุมภาพนัธ ์63 23,888 8,500 

19-23 กุมภาพนัธ ์63 22,888 8,500 

20-24 กุมภาพนัธ ์63 22,888 8,500 

22-26 กุมภาพนัธ ์63 22,888 8,500 

26กุมภาพนัธ-์1มนีาคม 23,888 8,500 

27กุมภาพนัธ-์2มนีาคม 23,888 8,500 

29กุมภาพนัธ-์4มนีาคม 23,888 8,500 

4-8 มนีาคม 63 24,888 8,500 

5-9 มนีาคม 63 24,888 8,500 

7-11 มนีาคม 63 23,888 8,500 

11-15 มนีาคม 63 24,888 8,500 

 

ไฟลท์บนิ 

Departure DMK – KIX XW112 23.40-07.10+1 

Return       KIX – DMK XW111 08.30-12.45 

หมายเหตุ: คา่ทวัรไ์มร่วมอาหารบนเครือ่ง ส ัง่ซือ้บนเครือ่งเทา่น ัน้! 

 



 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานดอนเมอืง เคานเ์ตอรส์ายการบนิ Nok Scoot (XW) 
ออกเดนิทางสนามบนิคนัไซ (โอซากา้) DMK – KIX XW112 23.40-07.10+1 

2  สนามบนิคนัไซ โอซากา้ - นารา - วดัโทไดจ ิ- สวนกวาง - เกยีวโต - พธิชีงชา – ศาล

เจา้เฮอนั -  
ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิ– โอซากา้ - ชนิไซบาช ิ เทีย่ง (บุฟเฟ่ตช์าบูเกยีวโตไมอ่ ัน้) 

3 โอซากา้ – ปราสาทโอซากา้ – รา้น JTC ดวิตีฟ้ร ี- โกเบ - ลานสก ีRokko Snow Park 
- รงิกุ พรเีมีย่ม เอา้ทเ์ลท    เชา้,เทีย่ง (BBQ Yakiniku บุฟเฟ่ต)์ 

3  อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั หรอืซือ้บตัรเขา้ USJ (บตัรราคา3,000 บาท)  

 เชา้ 

5 โอซากา้ – สนามบนิคนัไซ KIX-DMK XW111 08.30-12.45 

เชา้ (Set Box)   

 

วนัแรก  กรุงเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง 

20.30 น. พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศขาออก ชัน้3 

เคาน์เตอร์สายการบนิ NOKSCOOT เจา้หนา้ที่ใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความ

สะดวกดา้นเอกสารกอ่นขึน้เครือ่ง 

23.40 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่ น โดยสายการบนิ  NOKSCOOT 

เทีย่วบนิที ่XW112 (คา่ทัวรไ์ม่รวมอาหารบนเครือ่ง สัง่ซือ้บนเครือ่งเท่านัน้) 

 

วนัทีส่อง สนามบนิคนัไซ โอซากา้ - นารา - วดัโทไดจ ิ- สวนกวาง - เกยีวโต - พธิชีงชา 

– ศาลเจา้เฮอนั - ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิ– โอซากา้ - ชนิไซบาช ิ

07.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิคนัไซ โอซากา้ (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชัว่โมง) ผ่านพธิกีาร/

ตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร ส าคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่ นไม่อนุญาตใหน้ า อาหารสด 

จ าพวก เนื้อสัตว ์พชื ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจับและปรับ รับกระเป๋า

เรียบรอ้ยและท าภารกจิส่วนตัว จากนัน้น าท่านขึน้รถปรับอากาศเดนิทางสู่ เมอืงนารา 

Nara เป็นเมืองที่อยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองโอซากา้ระยะทางประมาณ 35 

กโิลเมตร ชือ่Nara มาจากภาษาญี่ปุ่ นค าว่า Narasu แปลว่าท าใหแ้บนราบ เนื่องจาก

พืน้ทีข่องเมอืง Nara ตัง้อยู่บนทีร่าบเมอืงนารา เคยเป็นเมอืงหลวงเกา่ของญีปุ่่ นมากอ่น

ในปีค.ศ.710-784(ก่อนเมอืงหลวงจะถูกเปลีย่นเป็นเกยีวโตในภายหลัง) มกีวางเป็น

สัญลักษณ์ของเมอืงนารา เนื่องจากชาวนารามคีวามเชือ่ว่ากวางเป็นสัตวร์ับใชเ้ทพเจา้ 

ปัจจุบันเมอืงนารามกีวางเดนิอยู่อย่างอสิระทัง้เมอืง ไม่ว่าจะเป็นศาลเจา้ วัด หรือตาม

ทอ้งถนนก็ตาม น าท่านไปชม วดัโทไดจ ิTodaiji ความหมายตามตัวอักษรคือ วัด

ใหญ่แห่งทศิตะวันออก ตัง้อยู่ทีเ่มอืงนารา ภูมภิาคคันไซถอืเป็นโบราณสถานทีม่คีวาม

เก่าแก่และส าคัญทีสุ่ดแห่งหนึง่ของประเทศญีปุ่่ นและยังถอืว่าเป็นวัดทีม่นัีกท่องเทีย่ว

มาเยือนมากที่สุดในนารา สรา้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 752 ในช่วงที่พระพุทธศาสนา

เจรญิรุ่งเรืองจนถงึขดีสุด สิง่ก่อสรา้งทีส่ าคัญของวัดนี้ คอื วหิารไมห้ลังใหญ่ ไดบุทส ึ

ซึง่เป็นทีป่ระดษิฐานองคห์ลวงพ่อโต (ไดบุทส)ึ ว่ากันว่าเป็นอาคารไมท้ีใ่หญ่ทีสุ่ดใน



 

โลก โดยมีความสูง 157 ฟุต ความยาว 187 ฟุต แมว้่าวหิารไมท้ี่เห็นในปัจจุบันนี้มี

ขนาดเพยีงแค ่2 ใน 3 ของวหิารหลังเดมิทีเ่คยถูกไฟไหมไ้ปจากภัยสงคราม แตก่็ยังคง

มคีวามยิง่ใหญ่จนไดร้ับการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก ดา้นหนา้บรเิวณวัดจะเป็นสวน

กวาง ซึง่จะมกีวางออกมาเดนิใหนั้กท่องเทีย่วไดถ่้ายรูปและซือ้อาหารใหก้นิ  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บุฟเฟ่ตช์าบูเกยีวโตไมอ่ ัน้ 

บา่ย จากน ัน้น าทา่นสมัผสัประสบการณ์พเิศษ พธิชีงชาแบบญีปุ่่ น ใหท้่านได ้

เรียนชงชาแบบธรรมเนียมญี่ปุ่ น และท่านสามารถเลอืกซือ้ชาและสนิคา้ของฝากราคา

ถูกไดจ้ากที่นี่เช่น  โฟมลา้งหนา้ถ่านหนิภูเขาไฟ โฟมชาเขียว โฟมขา้วญี่ปุ่ น หรือ

ผลติภัณฑจ์ากน ้ามันมา้ และยาและวติามนิของญีปุ่่ นทีบ่ ารุงสขุภาพ น าท่านเดนิทางชม 

เป็นศาลเจา้ที่มีความงดงามและสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นจากศาลเจา้อื่นๆของญี่ปุ่ น 

ถงึแมศ้าลเจา้เฮอันจะไม่ไดม้ีประวัตคิวามเป็นมายาวนานหลายรอ้ยปีเหมอืนศาลเจา้

อืน่ๆของเกยีวโต เพราะศาลเจา้นี้ถูกสรา้งขึน้เนื่องในโอกาสครบรอบปี 1100 ของเมอืง

เกียวโตเมื่อรอ้ยกว่าปีก่อนเท่านั้น โดยสรา้งขึ้นเพื่อใหร้ะลึกถึงจักรพรรดิคามมุ 

(Emperor Kammu) และจักรพรรดิโ์คเมอ ิ(Emperor Komei) ซึง่เป็นจักรพรรดอิงค์

แรกและองคส์ดุทา้ยของเกยีวโต อาคารหลักของศาลเจา้นี้ มตีน้แบบมาจากอาคารเดมิ

ทีอ่ยู่ในพระราชวังสมัยยุคเฮอันซึง่มขีนาดเล็กกวา่ของจรงิ  

 

 

 

 

 

 

 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่ ศาลเจา้ฟูชมิ ิอนิาร ิชม เสาโทรอิ ิซุม้ประตูสแีดงที่

เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจา้ทีม่ีมากกว่ารอ้ยตน้ทอดตัวยาวตามเสน้ทางของไหล่เขา

ลดหลั่นกันบนเสน้ทางยาวถึง 4 กิโลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตร์เรื่อง 

MEMORIES OF GEISHA ที ่ ซายูร ินางเอกของเรื่องวิง่ลอดซุม้ประตูเพื่อไปขอพร

เทพเจา้ใหต้นเองสมความปรารถนา น าท่านเดนิทางสู่ โอซากา้ ไปแหล่งชอ้ปป้ิงย่าน

ชนิไชบาช ิมทีัง้รา้นคา้เก่าแก่ และทันสมัยปะปนกัน มสีนิคา้มากมายทัง้ถูกและแพง 

ทัง้สนิคา้แฟชัน่ล่าสุด ขนมเคก้แสนอร่อย จนถงึกลอ้งดจิติอล คอมพวิเตอร ์และเกมส์

รุ่นใหม่ลา่สดุและตืน่ตากับลลีาชวีติของคนหนุ่มสาวชาวโอซากา้ทีดู่จะสนุกสนานและมี

สสัีนมากกวา่ทางฝ่ังโตเกยีว รวมทัง้รา้นอาหารหลากหลาย เดนิไปเก็บภาพเป็นทีร่ะลกึ

กับ จุดเด่นของแต่ละรา้นคา้ เช่น ปูยักษ์ หนา้ภัตตาคารขาปูยักษ์ และสัญลักษณ์เด่น

ของย่านนี้คือ ตกึรูปเครื่องหมายการคา้ของกูลโิกะ ผลติภัณฑ์ขนมชือ่ดังจากญี่ปุ่ น

น่ันเองหรือจะเป็นรา้นดสินียช์อ้ปผลติภัณฑใ์หม่ๆจากดสินีย ์และย่านเกา่แก่อย่างถนน



 

โดทงบุร ิซึง่ท่านสามารถลิม้ลองขนม หรืออาหารขึน้ชือ่ของนครโอซากา้ทัง้ทาโกะยา

ก ิโอโคโนมยิาก ิเป็นตน้ ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกันตลอดทัง้วัน นอกจากนี้ในย่านนี้ยังมี

หา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ๆ และมชีือ่เสยีงอย่างหา้งไดมารู หา้งโซโก ้หรอืจะเป็นทากาชมิา

ย่า มสีนิคา้มากมายใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้เลอืกหาอกีดว้ย อสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย  

ค า่   อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ที่พ ัก  FP HOTELS GRAND SOUTH-NAMBA / Noku Osaka /ย่ านค ัน ไซ 

หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 

วนัทีส่าม โอซากา้ – ปราสาทโอซากา้ – รา้น JTC ดวิตีฟ้ร ี- โกเบ - ลานสก ีRokko 

Snow Park - รงิกุ พรเีมีย่ม เอา้ทเ์ลท    

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  

น าท่านเดนิทางสู่ ปราสาทโอซากา้ เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมืองโอซากา้ 

สรา้งขึน้เป็นครัง้แรกบนบรเิวณทีเ่คยเป็นวัด Osaka Hongan-jiเมือ่ปี ค.ศ.1583 โดย

ToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-1598) นักรบระดับไดเมียวผูพ้ยายามรวบรวม

ประเทศเป็นครัง้แรกหอคอยประสาทหรอืสว่นทีเ่รยีกวา่ Tenshukakuแลว้เสร็จลงสองปี

ต่อมา  แต่หลังจากสงคราม Osaka Natsu No-jinในปีค.ศ.1615 ตระกูล Toyotomi 

ถูกฆา่ลา้งโคตร Tenshukakuก็ถูกท าลายลงย่อยยับ ตอ่มาไดร้ับการบรูณะใหม่ในสมัย

Tokugawa แต่น่าเสียดายทีใ่นปี ค.ศ.1665 ไดถู้กฟ้าฝ่าเสียหายทัง้หมด ก่อนจะท า

การบูรณะขึน้มาใหม่อกีครัง้และถูกประกาศใหเ้ป็นสมบัตขิองชาตอิกีดว้ย ปราสาทโอ

ซากา้ปัจจุบันสูง 55 เมตร ม ี5 ส่วน 8 ชัน้เครือ่งประดับหลังคาและภาพเสอืบนก าแพง

ตัวปราสาทละหลายๆส่วนลงทองสอีร่ามสวยงามบนหอคอยชัน้ 8 ของ Tenshukaku

ท่านสามารถมองเห็นทวิทัศน์โดยรวมของเมอืงโอซากา้ไดอ้ย่างชัดเจนในแต่ละปีจะมี

นักท่องเทีย่วจากทัง้ในและนอกประเทศมาเยอืนปีละราว 1-3 ลา้นคน(ชมและถ่ายรูป

บริเวณดา้นนอก) จากนั้นน าท่านไปชอ้ปป้ิงที่ รา้น JTC Duty free อสิระเลือกซื้อ

สนิคา้ราคาถูก และผลติภัณฑต์า่งๆของญีปุ่่ นตามอัธยาศัย  

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู BBQ Buffet Yakiniku 

บา่ย  น าท่านเดนิทางสูโ่กเบ เดนิทางสู ่ลานสก ีRokko san Snow Park  เป็นลาน

สกเีปิดถงึสิน้เดอืนมนีาแต่ทัง้นี้จะขึน้อยู่กับสภาพอากาศ ปรมิาณความหนาแน่นทับถม

ของหมิะดว้ย และมโีซนของเด็ก“สโนวแ์ลนด”์ ส าหรับเด็กเล็กทีย่ังไม่ถงึวัยเลน่สกดีว้ย 

อสิระใหท้่านสัมผัสหมิะและเล่นกจิกรรมสโนวส์เลด สโนวบ์อรด์ อย่างสนุกสนานตาม

อัธยาศัย (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอุปกรณ์สกี และกิจกรรมต่างๆ) สมควรแก่เวลาน าท่าน

เดนิทางสู่ รงิกุ พรเีมีย่ม เอา้ทเ์ลท อกีหนึ่งแหลง่ชอ้ปป้ิงชือ่ดังของโอซากา้ ตัง้อยู่ที่

เมืองริงกุตรงขา้มกับท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โดยออกแบบใหม้ีลักษณะ

เหมอืนกับเมอืงท่าของสหรัฐอเมรกิา และมบีรรยากาศแบบรสีอรท์ ซึง่ภายในแมจ้ะไม่

ใหญ่โตมากนักแต่ก็เพียบพรอ้มไปดว้ยสิง่อ านวยความสะดวกมากมาย และรา้นคา้แบ

รนดเ์นมหลากหลายทีม่ชี ือ่เสยีงจากตา่งประเทศ อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย 

เย็น   อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั 



 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กัแรม 

ที่พ ัก  FP HOTELS GRAND SOUTH-NAMBA / Noku Osaka /ย่ านค ัน ไซ 

หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 

วนัทีส่ ี ่        อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั หรอืซือ้บตัรเขา้ USJ (บตัรราคา2,800 บาท) 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก (มือ้ที ่4) 

   อสิระใหท้่านท่องเทีย่วตามอัธยาศัยเต็มวันดว้ยตัวท่านเอง (ไกดแ์นะน าเสน้ทางให)้ 

   >> หรอืท่านสามารถเลอืกซือ้บัตรซือ้บัตรเขา้ยูนเิวอรแ์ซล สตดูโิอ เจแปน 

**กรณีส่ังซือ้กับบรษัิท ราคาบัตรท่านละ 3,000 บาท กรุณาส่ังซือ้พรอ้มจองทัวรห์รอื

ก่อนเดนิทาง10วันเท่านัน้ (ทางบรษัิทจ าหน่ายเฉพาะบัตรสวนสนุก ไม่มบีัตร Express 

Pass และไม่รวมคา่รถไฟในการเดนิทาง)  

**ทางบริษัทขออนุญาตปรับราคาบัตรขึ้นถา้เงินเยนมีการปรับขึ้นเรท100เยน=35

บาท** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   - ยูนเิวอรแ์ซลสตูดโิอ Universal Studio Japan 

ร่วมสนุกทา้ทายกับเครื่องเล่นหลากหลายชนิดตื่นเตน้ระทกึใจจากหนังดังทีท่่านชืน่

ชอบ กับโลกภาพยนตรข์องฮอลล์วิูด้ เช่น Hollywood Dream The Ride Backdrop ,

ล่องเรือผจญภัยกับไดโนเสาร์จากเรื่อง Jurassic Park น่ังเรือเพื่อพบกับความน่า

สะพรงึกลัวเหมอืนอยู่ ในเหตุการณ์จรงิกับ Jaw ใชทุ้นสรา้งมหาศาลกว่า 1,500 ลา้น

เยน (เฉพาะจอว์)และสนุกสนานไปกับเครื่องเล่นภาคใหม่ของ Spider-Man ที่รอให ้

ท่านพสิูจน์ความมันส ์พรอ้มทัง้พบกับโซนตัวการต์ูนส าหรับเด็กโซน “วันเดอรแ์ลนด”์ 



 

เป็นโซนสวนสนุกสไตลค์รอบครัวใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับตัวการต์ูนสุดน่ารักชือ่ดัง

ของญีปุ่่ น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street หรอืเป็นโซนใหม่  HARRY POTTER 

ใหท้่านไดด้ืม่ด ่ากับบรรยากาศทีจ่ าลองมาจากในเรือ่งแฮรี่พอรต์เตอร ์และพบกับโซน

ใหม่ล่าสุดที่เ ปิดในวันที่21เมษายน 2560 โซน Minions Park ภายในสวนสนุก

Universal หา้มน าอาหารและเครือ่งดืม่เขา้มาภายในสวนสนุกและสามารถซือ้อาหารได ้

จาก  ภายในสวนสนุก บรเิวณดา้นนอกตรงทางเขา้สวนสนุกคือ Universal City walk 

Osaka เป็นพื้นทีจ่ าหน่ายสนิคา้ทีม่รีา้นอาหารมากมาย นอกจากนี้ยังมจัีด Event ต่างๆ

ในแตล่ะชว่งเดอืนดว้ย ซึง่จะมเีครือ่งเลน่พเิศษกับของทีร่ะลกึมาเพิม่เตมิใหส้นุกสนาน 

เช่ น  Final Fantasy, Detective Conan, Monster Hunter, Pretty Guardian Sailor 

Moon เป็นตน้ 

>> เลอืกอสิระเทีย่วเอง ชอ้ปป้ิงอสิระตามอธัยาศยัเต็มวนั (ไม่รวมค่ารถไฟและ

ไม่มรีถบัสบรกิาร) ดว้ยการน่ังรถไฟ ท่านจะไดสั้มผัสประสบการณ์การเดนิทางไปย่าน

ต่างๆทีเ่ป็นไฮไลทข์องโอซากา้ย่านดังทีเ่ลอืกสรรเป็นสวรรคข์องคนชอบ กนิ เทีย่ว ช ้

อป ไดแ้ก ่ 

> ย่านชนิไซบาช ิ(Shinsaibashi) เป็นย่านชอ้ปป้ิงที่มีชือ่เสียงที่สุดในโอซากา้ 

เป็นถนนคนเดินชนิไซบาชยิาวประมาณ580 เมตร ตลอดเสน้ทางจะมีรา้นคา้อยู่

ประมาณ 180 รา้น ทางฝ่ังทศิใต ้ของถนนคนเดนิของชนิไซบาชจิะมป้ีายทางเขา้แถว

ป้ายกลูโิกะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> (Dotonburi) หนึ่งในสถานบันเทิงยามค ่าคืนที่โด่งดังของโอซากา้ แหล่งรวม

รา้นอาหารมากมายทีเ่ปิดใหบ้รกิาร 24 ชั่วโมง ถนนแห่งนี้จะเลยีบรมิคลองโดทงโบริ 

และยังมีทัง้รา้นคา้ และแหล่งบันเทงิอีกมากมาย รวมไปถงึป้ายนักวิง่กูลโิกะ (Glico 

Running Man sign) และปูคานิโดราคุ (Kani Doraku crab sign) ที่เป็นสัญลักษณ์

ของเมอืงโอซากา้ดว้ย 

> สวนนมับะ Namba Parks ออกแบบการสรา้งใหค้ลา้ยกับหุบเขา สามารถน่ัง

พักผ่อนในสวนแบบธรรมชาตทิ่ามกลางภูมทิัศน์เมอืงใหญ่ มหีา้งสรรพสนิคา้กว่า 120 

รา้น รวมทั ้งโรงภาพยนตร์และสวนดาดฟ้า บนชัน้ 6 มีรา้นอาหารจ านวนมากเปิด



 

ใหบ้ริการ ไม่ว่าจะเป็น อาหารเกาหลี อาหารอิตาเลียน อาหารเวียดนาม และอื่นๆ 

รา้นคา้เปิดเวลา 11:00-21:00 รา้นอาหารเปิดเวลา 11:00-23:00 

> ย่านเด็นเด็น Den Den Town ตัง้อยู่ในพื้นที่ Nipponbashi เป็นย่านขายสนิคา้

อเิล็กทรอนิกส ์คลา้ยกับย่าน Akihabara ของโตเกยีว นอกจากนี้ยังมกีารต์ูนมังงะ อนิ

เมะ และคอสเพลยค์าเฟ่ตต์า่งๆรวมอยู่ทีน่ี่ดว้ย รา้นคา้เปิดเป็น 2 ชว่ง คอื 10:00-11:00 

และ 19:00-20:00 

> สมัผสัประสบการณ์ ล่องเรอืทมโบร ิรเิวอรค์รูซส ์(Tombori River Cruise) 

ล่องเรือชมวิวของเมืองที่เป็นสัญลักษณ์ของเขต Naniwa"Dotombori" จากแม่น ้า

สัมผัสบรรยากาศทีส่วยงาม 

> ยา่นชนิเซไก(Shinsekai) เป็นเสมอืนแลนดม์ารก์ส าคัญอกีแหง่หนึง่ของเมอืงโอ

ซากา้ ชนิเซไกแปลตรงตัวว่า “โลกใหม่” ที่หมายถงึโลกใบใหม่แห่งโอซากา้ มีทัง้

แหล่งชอ้ปป้ิง มหีอคอยซเึทนคาคุ(Tsutenkaku)ทีเ่ป็นเหมอืนสัญลักษณ์ของย่านชนิ

เซไกนี้ตัง้อยู่ตรงกลางดว้ย จะคกึคักแบบสุดๆก็ช่วงกลางคนืนี่ เต็มไปดว้ยรา้นคา้และ 

ผูค้นมากนิดืม่กันตามรา้นตามๆอย่างเนืองแน่น บรเิวณนี้ยังมถีนนแคบๆทีเ่รยีกกันวา่ จัน

จัน โยโกะโช (Jan Jan Yokocho) ทีเ่ป็นแหล่งรวมรา้นกนิดืม่ส าหรับคนญี่ปุ่ น เปิดไฟ

รา้นเรยีกแขกคกึคัก มอีาหารและขนม และกับแกลม้ใหล้องชมิกันมากมายและยังมรีา้น

ขายของทีร่ะลกีใหเ้ลอืกชอ้ปป้ิงอกีหลายรา้นและทีน่ี่จะพบเห็นหุ่นคลา้ยลงิน่ังยิม้ ตาม

มุมตา่งๆก็คอืบลิลเิคน (Billiken) หรอืเทพแหง่โชคลาภเป็นอกีหนึง่สัญลักษณ์ของย่าน

นี้ดว้ย 

>สปา เวลิด ์(Spa World) ศูนยร์วมบ่อน ้าแร่ใหญ่ทีสุ่ดในโอซากา้ เป็นศูนยร์วมวารี

บ าบัดทีใ่หญ่ทีส่ดุในโอซากา้ ตัง้อยู่ในย่าน Shinseikai ใกลห้อคอยทสเึทงคาค ุภายใน

มบีอ่น ้าแร่ธรรมชาตใินทีร่่มแยกเป็นโซนยุโรป โซนเอเชยี รวมทัง้สิน้ 16 บอ่ มหีอ้งซาว

น่า หอ้งสปาหนิรอ้น นวดตัวผ่อนคลาย สวนน ้าซึง่เปิดใหบ้รกิารตลอด 24ชัว่โมง 

*วนันีไ้มม่บีรกิารรถบสัและไมม่บีรกิารอาหารกลางวนัและอาหารค า่* 

ที่พกั:  FP HOTELS GRAND SOUTH-NAMBA / Noku Osaka /ย่านคนัไซ 

หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 

วนัทีห่า้       ทา่อากาศยานคนัไซ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง                                                  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้  บรกิารอาหารเชา้แบบกลอ่ง (Set Box) 

เพือ่ความสะดวกในเรือ่งเวลาและการเดนิทางมาสนามบนิ 

05.00น.      น าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ เพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลบั 

08.30น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ NOK SCOOT เทีย่วบนิที ่XW111 (คา่

ทัวรไ์ม่รวมอาหารบนเครือ่ง สัง่ซือ้บนเครือ่งเท่านัน้!) 

12.45น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืงโดยสวัสดภิาพ  

 

* * * * * * * * * * * * * * * 

 

 



 

หมายเหตุ  

รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , การเมือง, สายการบิน 

การจราจรช่วงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ่ น  เป็นตน้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจั้ดจะ

ปรับเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อใหท้่านท่องเที่ยวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การ

บรกิารของรถบัสน าเทีย่วญี่ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10 ชั่วโมง มอิาจเพิม่

เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่น

เวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง อัตราคา่บรกิารขา้งตน้ค านวณ จากอัตราแลกเปลีย่น 100 

เยน เท่ากับ 30 บาท กรณีอัตราแลกเปลีย่นปรับสงูขึน้ บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการปรับอัตราคา่บรกิารเพิม่ขึน้ 

ประกาศส าคญั รับเฉพาะผูม้วีัตถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้ ค่าทัวรท์ีจ่่ายใหก้ับผูจั้ด เป็นการช าระ

แบบจ่ายช าระขาด และผูจั้ดไดช้ าระใหก้ับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกันก่อนออก

เดนิทาง  ฉะนัน้หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามรายการไม่ดว้ยสาเหตุใด หรือไดร้ับการปฏเิสธ

การเขา้หรือออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ น)  ทางผูจั้ด ขอสงวนสทิธิ

การคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทัง้คา่ตั๋วเครือ่งบนิใหแ้กท่่าน  

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร  

1. การเดนิทางครัง้นี้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ท่านขึน้ไป กรณีไม่ถงึ  

- ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้่านทราบกอ่นลว่งหนา้ 

- หรอืสง่จอยน์ทัวรก์ับบรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกัน 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้กอ่นการเดนิทาง 

10 วัน 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทุกครัง้ มฉิะนัน้

ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้  

3. การช าระคา่บรกิารช าระเงนิคา่จองทัวรท์่านละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทาง 20วัน  

**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-

กลับ*)  

กรุณาตรวจสอบก่อนส่งใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุและด่านตรวจ

ปฏเิสธการออกและเขา้เมืองท่าน*** กรุณาส่งพรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า หรือส่งพรอ้มยอด

คงเหลอื**  

การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอ

คนืเงนิ ไดทุ้กกรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทาง

ออก หรือ เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรายการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่

เดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 



 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

✓ คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

✓ คา่ทีพั่กหอ้งละ 2 ท่านตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเท่า กรณีหอ้งพักคู/่พักสามท่าน

เต็มอาจมปีรับเปลีย่นพักหอ้ง Single 1ท่านตอ่หอ้งในโรงแรมระดับเดยีวกันได ้

✓ คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทุกชนดิตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

✓ เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดนิทาง 

✓ คา่น ้าหนักกระเป๋าสัมภาระโหลดใตเ้ครือ่งทีส่ายการบนิ NokScoot ก าหนดท่านละไม่เกนิ 20 กโิลกรัม 

สัมภาระถอืขึน้เครือ่งไม่เกนิ7กก. และคา่ประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิที่

มกีารเรยีกเก็บ  

✓ (ค่าทัวรไ์ม่รวมการประกันความคุม้ครองการสูญเสียหรือเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง และทรัพย์สนิ

สว่นตัว กรณีเกดิความเสยี บรษัิทฯไม่สามารถรับผดิชอบได)้ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

× คา่ใชจ่้ายอืน่ๆทีน่อกเหนือจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซักรดี คา่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 

× คา่ภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

× คา่ภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 

× คา่ทปิยกกระเป๋าทุกโรงแรม  

× คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 4,000 เยนตอ่ทรปิหรอืช าระเงนิไทย 1,300 บาท ส าหรับกรุ๊ป

ทีม่หัีวหนา้ทัวรห์รอืการใหท้ปิเพิม่ขึน้อยู่กับความประทับใจในบรกิารของลกูคา้ 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 

(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 

จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกนิ 

15 วัน ไม่วา่จะดว้ยวัตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในขัน้ตอนการตรวจ

เขา้เมอืง เพือ่ยนืยันการมคีณุสมบัตกิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดังตอ่ไปนี้ 

1.ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2.สิง่ทีย่นืยันวา่ท่านสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ่้ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิ

สด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3.ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4.ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

คณุสมบัตกิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรับกรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

 1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ต ่ากวา่ 6 เดอืน 

 2.กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพ านัก

ระยะสัน้ 

 3.ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 

 4.เป็นผูท้ี่ไม่มีประวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้

ประเทศ และไม่เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 



 

หมายเหตุ   

กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหว่างท่าน

ลกูคา้และบรษัิท ฯ และเมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะ

ถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 30ท่าน  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, 

การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิ

จากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับ

เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่ก

ในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บู

บุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พัก ทัง้นี้ขึน้อยู่กับความพรอ้ม

ใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้วิแชรก์รุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 10วัน

กอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเท่านัน้  

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ใน

กรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอื

กรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การ

หลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอ

สงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่คา่ใชจ่้ายเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่ น หรือ วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ 

อาจท าใหเ้วลาในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคน

ขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพื่อใหไ้ดท้่องเทีย่ว

ตามโปรแกรม 



 

14. บรกิารน ้าดืม่ท่านวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที2่ของการเดนิทางถงึวันที4่ของการเดนิทางรวมจ านวน 

2 ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญี่ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12ชัว่โมง 

อาทเิช่น เริม่งานเวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็น

ผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิ์

ในการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

16. การประกันภัย ที่บริษัทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอุบัตเิหตุจากการ

เดนิทางท่องเที่ยว ตามพ.ร.บ การท่องเที่ยวเท่านั้นไม่ไดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่าน

สามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้

เมือ่ท่านช าระเงนิคา่ทัวร ์(ท่านสามารถซือ้ประกันสุขภาพ ในระหว่างการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกันทั่วไป 

และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 

17. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด  นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเท่านัน้  

18. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ใน

กรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอื

กรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การ

หลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 

 

 

 

 


