
 

 

 

 

 

 

 

 
 
   

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Osaka Autumn Snow  
ทวัรโ์อซากา้ นารา เกยีวโต โกเบ 5วนั 3คนื 
เดนิทางโดยสายการบนิ   NOK SCOOT (XW) บนิตรงสูค่นัไซ (โอซากา้) 

เคร ือ่งล าใหญ ่ B777 ทีน่ ัง่แบบ3-4-3 พเิศษน า้หนกักระเป๋า  20  KG  บรกิารอาหารบนเครือ่งขาไป 

โปรสดุคุม้!!! ราคาเร ิม่เพยีง 19,888 บาท พกัโอซากา้ 3 คนื  
นารา วดัโทไดจ ิสวนกวาง เกยีวโต ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิศาลเจา้เฮอนั พธิชีงชาแบบญีปุ่่ น ใสชุ่ดกโิมโน 

โกเบ หุน่ Tetsujin 28 หรอืลานสก ีRokkosan Snow Park ลานสก(ีชว่ง winter) โอซากา้ 
ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิปราสาทโอซากา้ Expo City หา้ง Doton Plaza Rinku Premium Outlets 

พเิศษ!!! บุฟเฟ่ต ์YAKINIKU BBQ + บุฟเฟ่ตช์าบูไมอ่ ัน้!!! 
 

วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี ไม่

เสรมิเตยีง 

พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

4 – 8 มกราคม 62 22,888  
 
 

เด็กอาย ุ0-2 ปี (INF) 
7,000 บาท 

 

8,500 34  

11 – 15 มกราคม 62 23,888 8,500 34  

18 – 22 มกราคม 62 23,888 8,500 34  

25 – 29 มกราคม 62 22,888 8,500 34  

1 – 5 กมุภาพนัธ ์62 22,888 8,500 34  

8 – 12 กมุภาพนัธ ์62 23,888 8,500 34  

15 – 19 กมุภาพนัธ ์62 24,888 8,500 34  

17 – 21 กมุภาพนัธ ์62 22,888 8,500 34  

22 – 26 กมุภาพนัธ ์62 22,888 8,500 34  

 

Ruby travel #ส ำนักงำนใหญ ่

104/2 M.5 T.Chaisatan A.saraphi Chiang Mai 50140 

โทร 053-115-912 / 089-644-7444 

Line add : @rubytravel 

   

 



1 – 5 มนีาคม 62 24,888 8,500 34  

8 – 12 มนีาคม 62 24,888  8,500 34  

15 – 22 มนีาคม 62 25,888  8,500 34  

22 – 26 มนีาคม 62 26,888  8,500 34  

 

 

ไฟลท์บนิ 

Departure DMK – KIX XW112 23.40-07.10+1 

Return       KIX – DMK XW111 08.20-12.45 

 

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 – ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิ– ศาลเจา้เฮ
อนั – พธิชีงชา ใสชุ่ดกโิมโน – โอซากา้ - ชนิไซบาช ิ
 เทีย่ง (บฟุเฟ่ตช์าบเูกยีวโตไมอ่ ัน้) 

3  อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั หรอืซือ้บตัรเขา้ USJ (บตัรราคา2,800 บาท)  

 เชา้ 

4  โอซากา้ - โกเบ หุน่ Tetsujin 28 หรอืลานสก ีRokkosan Snow Park - Expo City – ปราสาทโอซากา้ 
-   หา้ง Donton Plaza - รงิก ุพรเีมีย่ม เอา้ทเ์ลท   

 เชา้,เทีย่ง (BBQ Yakiniku บฟุเฟ่ต)์ 

5 โอซากา้ – สนามบนิคนัไซ KIX-DMK XW111 08.20-12.45 
เชา้ (Set Box)   

 

วนัแรก กรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง  

 

 

20.30 น. พรอ้มกนัที ่ ท่าอากาศยานดอนเมอืง อาคารผู ้โดยสารระหว่าง
ประเทศขาออก ช ัน้3 เคาน์เตอร ์  4สายการบิน NOKSCOOT 
เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารกอ่น

ขึน้เคร ือ่ง 
23.40 น. น ำท่ำนเดินทำงสู่สนามบนิคนัไซ ประเทศญี่ปุ่ น โดยสำยกำรบิน  

NOKSCOOT เทีย่วบนิที ่XW112 (บนเคร ือ่งมอีาหารบรกิาร)   

 

วนัทีส่อง สนามบนิคนัไซ - นารา – วดัโทไดจ ิ– สวนกวาง – เกยีวโต – ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิ- ศาลเจา้เฮอนั พธิชีง 

ใสชุ่ดกโิมโน – โอซากา้ - ชนิไซบาช ิ   อาหารเทีย่ง (บฟุเฟ่ตช์าบเูกยีวโตไมอ่ ัน้) 

 

07.10 น. เดินทำงถึง สนามบินคนัไซ 
โอซากา้ (เวลำเร็วกว่ำเมืองไทย 2 ชั่วโมง) 
ผ่ำนพิธีกำร/ตรวจคนเขำ้เมืองและศุลกำกร 
ส ำคญั!!! ประเทศญี่ปุ่ นไม่อนุญำตใหน้ ำ อำหำร

สด จ ำพวก เน้ือสตัว ์พชื ผัก ผลไม ้เขำ้ประเทศ 
หำกฝ่ำฝืนจะมีโทษจับและปรับ  รับกระเป๋ำ
เรียบรอ้ยและท ำภำรกจิส่วนตัว จำกนั้นน ำท่ำน

ขึน้รถปรับอำกำศเดินทำงสู่เมอืงนารา Nara 
เป็นเมืองที่อยู่ทำงทิศตะวันออกของเมืองโอ
ซำกำ้ระยะทำงประมำณ 35 กโิลเมตร ชือ่Nara มำจำกภำษำญี่ปุ่ นค ำว่ำ Narasu แปลว่ำท ำ

ใหแ้บนรำบ เน่ืองจำกพืน้ทีข่องเมอืง Nara ตัง้อยู่บนทีร่ำบเมืองนำรำ เคยเป็นเมืองหลวงเก่ำ
ของญีปุ่่ นมำกอ่นในปี ค.ศ. 710-784 (กอ่นเมอืงหลวงจะถูกเปลีย่นเป็นเกยีวโตในภำยหลัง) 
มกีวางเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงนารา เน่ืองจำกชำวนำรำมคีวำมเชือ่ว่ำกวำงเป็นสัตวร์ับใชเ้ทพเจำ้ ปัจจุบันเมืองนำรำมีกวำง

เดินอยู่อย่ำงอิสระทัง้เมือง ไม่ว่ำจะเป็นศำลเจำ้ วัด หรือตำมทอ้งถนนก็ตำม จำกนั้นน ำท่ำนไปชมวดัโทไดจ ิTodaiji 
ควำมหมำยตำมตวัอกัษรคอื วดัใหญ่แห่งทศิตะวนัออก ตัง้อยู่ทีเ่มอืงนำรำ ภูมภิำคคนัไซถอืเป็นโบรำณสถำนทีม่คีวำมเกำ่แกแ่ละ
ส ำคญัทีส่ดุแห่งหนึง่ของประเทศญีปุ่่ นและยังถือว่ำเป็นวัดที่มีนักท่องเที่ยวมำเยือนมำกที่สุดในนำรำ สรำ้งขึน้เมื่อปี ค.ศ. 752 

ในช่วงที่พระพุทธศำสนำเจรญิรุ่งเรืองจนถงึขีดสุด สิง่ก่อสรำ้งที่ส ำคัญของวัดน้ี คอื วหิำรไมห้ลังใหญ่ ไดบุทส ึ ซึง่เป็นที่
ประดษิฐำนองคห์ลวงพ่อโต (ไดบุทส)ึ ว่ำกันว่ำเป็นอำคำรไมท้ี่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีควำมสูง 157 ฟุต ควำมยำว 187 ฟุต 
แมว้ำ่วหิำรไมท้ีเ่ห็นในปัจจุบันน้ีมขีนำดเพยีงแค ่2 ใน 3 ของวหิำรหลงัเดมิทีเ่คยถูกไฟไหมไ้ปจำกภัยสงครำม แตก็่ยังคงมคีวำม



ยิง่ใหญ่จนไดร้ับกำรขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก ดำ้นหนำ้บรเิวณวดัจะเป็นสวนกวาง ซึง่จะมีกวำงออกมำเดนิใหนั้กท่องเที่ยวได ้
ถ่ำยรูปและซือ้อำหำรใหก้นิ จนสมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางไปเกยีวโต เมืองหลวงเก่ำแก่ของญี่ปุ่ น ซึง่มำมีอำยุยำวนำน

กวำ่ 1,000 ปี ซึง่ในอดตีมคีวำมเจรญิรุ่งเรอืงทำงดำ้นศำสนำ ศลิปวฒันธรรม และกำรปกครองเป็นอย่ำงมำก 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่) บฟุเฟ่ตช์าบเูกยีวโตไมอ่ ัน้!!! 
บา่ย น ำท่ำนเดนิทำงไปชม ศาลเจา้ฟูชมิ ิอนิาร ิชม เสาโทรอิ ิซุม้ประตูสี

แดงที่เป็นสัญลักษณ์ของศำลเจำ้ที่มีมำกกว่ำรอ้ยตน้ทอดตัวยำวตำม
เสน้ทำงของไหลเ่ขำลดหลัน่กนับนเสน้ทำงยำวถงึ 4 กโิลเมตร และเป็น
ฉำกของภำพยนตรเ์รือ่ง MEMORIES OF GEISHAที ่ ซำยูร ินำงเอก

ของเรื่องวิ่งลอดซุม้ประตูเพื่อไปขอพรเทพเจำ้ใหต้นเองสมควำม
ปรำรถนำ จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู ่ศาลเจา้เฮอนั Heian Shrine เป็น
ศำลเจำ้ที่มีควำมงดงำมและสถำปัตยกรรมที่โดดเด่นจำกศำลเจำ้อืน่ๆ

ของญี่ปุ่ น ถึงแมศ้ำลเจำ้เฮอันจะไม่ไดม้ีประวัตคิวำมเป็นมำยำวนำน
หลำยรอ้ยปีเหมอืนศำลเจำ้อืน่ๆของเกยีวโต เพรำะศำลเจำ้น้ีถูกสรำ้งขึน้
เน่ืองในโอกำสครบรอบปี 1100 ของ

เมืองเกีย วโตเมื่อร อ้ยกว่ำปีก่อน
เท่ำนัน้ โดยสรำ้งขึน้เพื่อใหร้ะลกึถึง
จักรพรรดคิำมมุ (Emperor Kammu) 

และจักรพรรดิ์โค เมอิ ( Emperor 
Komei) ซึง่เป็นจักรพรรดอิงคแ์รก
และองคส์ุดทำ้ยของเกียวโต อำคำร

หลักของศำลเจำ้น้ี มีตน้แบบมำจำก
อำคำรเดมิที่อยู่ในพระรำชวังสมัยยุค
เฮอันซึ่งมีขนำดเล็กกว่ำของจริง 

จากน ัน้น าทา่นสมัผสัประสบการณ์พเิศษพธิชีงชาแบบญีปุ่่ น ให ้
ท่ำนไดเ้รยีนชงชำแบบธรรมเนียมญีปุ่่ น และท่ำนสำมำรถเลอืกซือ้ชำและ
สนิคำ้ของฝำกรำคำถูกไดจ้ำกที่น่ีเช่น  โฟมลำ้งหนำ้ถ่ำนหนิภูเขำไฟ 
โฟมชำเขยีว โฟมขำ้วญี่ปุ่ น หรือผลติภัณฑจ์ำกน ้ำมันมำ้ และยำและ
วติำมินของญี่ปุ่ นที่บ ำรุงสุขภำพ พรอ้มอิสระใหท้่ำนใส่ชุดกโิมโน
ถา่ยรปูตำมอธัยำศยั (คำ่ทัวรไ์ม่รวมค่ำเช่ำชุดชุดกโิมโน ช่วงระยะเวลำ 

(ตลุำคม 2018 ถงึ พฤษภำคม 2019) คอรส์A รำคำ￥2300+Tax 8% 

(ไม่มบีรกิำรเซ็ตผมแถม) คอรส์B รำคำ￥2500+Tax 8% (มบีรกิำรเซ็ต

ผมแถมให)้ ตัง้แตเ่ดอืนมกรำคม 2019 เป็นตน้ไปภำษีจะถูกปรับขึน้เป็น 

10%) จนสมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดนิทำงสู่ โอซากา้ ไปแหล่งชอ้ปป้ิง
ย่านชินไชบาชิ มีทั ้งรำ้นคำ้เก่ำแก่ และทันสมัยปะปนกัน มีส ินคำ้
มำกมำยทัง้ถูกและแพง ทัง้สนิคำ้แฟชั่นล่ำสุด ขนมเคก้แสนอร่อย จนถงึ

กลอ้งดจิติอล คอมพวิเตอร ์และเกมสร์ุ่นใหม่ลำ่สุดและตืน่ตำกับลลีำชวีติ
ของคนหนุ่มสำวชำวโอซำกำ้ที่ดูจะสนุกสนำนและมีสสีันมำกกว่ำทำงฝ่ัง
โตเกียว รวมทัง้รำ้นอำหำรหลำกหลำย เดนิไปเก็บภำพเป็นที่ระลกึกับ 
จุดเด่นของแต่ละรำ้นคำ้ เช่น ปูยักษ์ หนำ้ภัตตำคำรขำปูยักษ์ และ
สัญลักษณ์เด่นของย่ำนน้ีคือ ตึกรูปเครื่องหมำยกำรคำ้ของกูลิโกะ 
ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจำกญี่ปุ่ น น่ันเองหรือจะเป็นรำ้นดิสนีย์ชอ้ป

ผลติภัณฑใ์หม่ๆจำกดสินีย ์และย่ำนเกำ่แกอ่ย่ำงถนนโดทงบรุ ิซ ึง่ท่ำนสำมำรถลิม้ลองขนม หรอือำหำรขึน้ชือ่ของ
นครโอซำกำ้ทัง้ทำโกะยำก ิโอโคโนมยิำก ิเป็นตน้ ใหท้่ำนไดเ้พลดิเพลนิกันตลอดทัง้วัน นอกจำกน้ีในย่ำนน้ียังมี
หำ้งสรรพสนิคำ้ใหญ่ๆ และมชีือ่เสยีงอย่ำงหำ้งไดมำรู หำ้งโซโก ้หรอืจะเป็นทำกำชมิำย่ำ มีสนิคำ้มำกมำยใหท้่ำน

ไดเ้ลอืกซือ้เลอืกหำอกีดว้ย อสิระชอ้ปป้ิงตำมอธัยำศยั อาหารค า่อสิระตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั: FP HOTELS South-Namba หรอืยา่นคนัไซ หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ช ือ่โรงแรมทีท่ำ่นพักทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทำง)  

 
 

วนัทีส่าม อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนั หรอืเลอืกซือ้บตัรเขา้ยูนเิวอรแ์ซลสตูดโิอ (ราคา 2,800) 
                 อาหารเชา้ 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที2่)  

 อสิระใหท้า่นทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนัดว้ยตวัทา่นเอง (ไกดแ์นะน าเสน้ทางให)้ 
 >> หรอืท่ำนสำมำรถเลอืกซือ้บตัรซือ้บตัรเขา้ยูนเิวอรแ์ซล สตูดโิอ เจแปน 
 **กรณีส ัง่ซือ้กบับรษิทั ราคาบตัรทา่นละ 2,800 บาท กรุณาส ัง่ซือ้พรอ้มจองทวัรห์รอืกอ่นเดนิทาง7วนั

เทา่น ัน้ (ทำงบรษัิทจ ำหน่ำยเฉพำะบัตรสวนสนุก ไม่มบีัตร Express Pass และไม่รวมคำ่รถไฟในกำรเดนิทำง)  
 **ทำงบรษัิทขออนุญำตปรับรำคำบัตรขึน้ถำ้เงนิเยนมกีำรปรับขึน้เรท100เยน=35บำท** 
 - ยูนเิวอรแ์ซลสตูดโิอ Universal Studio Japan 



ร่วมสนุกทำ้ทำยกับเครื่องเล่นหลำกหลำยชนิดตื่นเตน้
ระทกึใจจำกหนังดงัทีท่่ำนชืน่ชอบ กบัโลกภำพยนตรข์อง

ฮอลล์วิูด้ เชน่ Hollywood Dream  The Ride Backdrop 
,ลอ่งเรอืผจญภัยกับไดโนเสำรจ์ำก  เรื่อง Jurassic Park 
น่ังเรือเพื่อพบกับควำมน่ำสะพรึงกลัวเหมือนอยู่ ใน

เหตุกำรณ์จริงกับ Jaw ใชทุ้นสรำ้งมหำศำลกว่ำ 1,500 
ลำ้นเยน (เฉพำะจอว)์  และสนุกสนำนไปกับเครื่องเล่น
ภำคใหม่ของ Spider-Man ที่รอใหท้่ำนพสิูจน์ควำม

มันส ์พรอ้มทัง้พบกับโซนตัวกำรต์ูนส ำหรับเด็กโซน “วัน
เดอรแ์ลนด”์ เป็นโซนสวนสนุกสไตลค์รอบครัวใหท้่ำนไดเ้พลดิเพลนิกับตัวกำรต์ูนสุดน่ำรักชือ่ดังของญี่ปุ่ น Hello 
Kitty, Snoopy, Sesame Street หรอืเป็นโซนใหม่  HARRY POTTER ใหท้่ำนไดด้ืม่ด ำ่กบับรรยำกำศทีจ่ ำลองมำ

จำกในเรือ่งแฮรีพ่อรต์เตอร ์และพบกับโซนใหม่ล่ำสุดที่เปิดในวันที่21เมษำยน 2560 โซน Minions Park ภำยใน
สวนสนุกUniversal หำ้มน ำอำหำรและเครือ่งดืม่เขำ้มำภำยในสวนสนุกและสำมำรถซือ้อำหำรไดจ้ำก  ภำยในสวน
สนุก บรเิวณดำ้นนอกตรงทำงเขำ้สวนสนุกคอื Universal City walk Osaka เป็นพื้นที่จ ำหน่ำยสนิคำ้ที่มีรำ้นอำหำร

มำกมำย 
 
 

 
 
 

 
 

>> เลอืกอสิระเทีย่วเอง ชอ้ปป้ิงอสิระตามอธัยาศยัเต็มวนั (ไม่รวมค่ำ

รถไฟและไม่มรีถบัสบรกิำร) ดว้ยกำรน่ังรถไฟ ท่ำนจะไดส้ัมผัสประสบกำรณ์
กำรเดนิทำงไปย่ำนต่ำงๆที่เป็นไฮไลทข์องโอซำกำ้ย่ำนดังที่เลอืกสรรเป็น
สวรรคข์องคนชอบ กนิ เทีย่ว ชอ้ป ไดแ้ก ่ 

 > ยา่นชนิไซบาช ิ(Shinsaibashi) เป็นย่ำนชอ้ปป้ิงที่มีชือ่เสยีงที่สุด
ในโอซำกำ้ เป็นถนนคนเดนิชนิไซบำชยิำวประมำณ580 เมตร ตลอดเสน้ทำง
จะมรีำ้นคำ้อยู่ประมำณ 180 รำ้น ทำงฝ่ังทศิใต ้ของถนนคนเดนิของชนิไซบำ
ชจิะมป้ีำยทำงเขำ้แถวป้ำยกลูโิกะ 
 > โดทงบรุ ิ(Dotonburi) หนึง่ในสถำนบันเทงิยำมค ำ่คนืทีโ่ด่งดังของ
โอซำกำ้ แหลง่รวมรำ้นอำหำรมำกมำยทีเ่ปิดใหบ้รกิำร 24 ชั่วโมง ถนนแห่งน้ีจะเลยีบรมิคลองโดทงโบร ิและยังมี
ทัง้รำ้นคำ้ และแหลง่บันเทงิอกีมำกมำย รวมไปถงึป้ำยนักวิง่กูลโิกะ (Glico Running Man sign) และปูคำนิโดรำค ุ

(Kani Doraku crab  sign) ทีเ่ป็นสญัลกัษณข์องเมอืงโอซำกำ้ดว้ย 
 > สวนนมับะ Namba Parks ออกแบบกำรสรำ้งใหค้ลำ้ยกบัหุบเขำ สำมำรถน่ังพักผ่อนในสวนแบบธรรมชำติ
ท่ำมกลำงภูมทิัศนเ์มอืงใหญ่ มหีำ้งสรรพสนิคำ้กว่ำ 120 รำ้น รวมทัง้โรงภำพยนตร ์อัฒจรรย ์และสวนดำดฟ้ำ บน

ชัน้ 6 มรีำ้นอำหำรจ ำนวนมำกเปิดใหบ้รกิำร ไม่วำ่จะเป็น อำหำรเกำหล ีอำหำรอติำเลยีน อำหำรเวยีดนำม และอืน่ๆ 
รำ้นคำ้เปิดเวลำ 11:00-21:00 รำ้นอำหำรเปิดเวลำ 11:00-23:00 
 > ยา่นเด็นเด็น Den Den Town ตัง้อยู่ในพื้นที่ Nipponbashi เป็นย่ำนขำยสนิคำ้อเิล็กทรอนิกส ์คลำ้ยกับ

ย่ำน Akihabara ของโตเกยีว นอกจำกน้ียังมกีำรต์นูมังงะ อนเิมะ และคอสเพลยค์ำเฟ่ตต์ำ่งๆรวมอยู่ที่น่ีดว้ย รำ้นคำ้
เปิดเป็น 2 ชว่ง คอื 10:00-11:00 และ 19:00-20:00 

> ยา่นชนิเซไก(Shinsekai) เป็นเสมอืนแลนดม์ำรก์ส ำคญัอกีแห่งหนึง่ของเมอืงโอซำกำ้ ชนิเซไกแปลตรง

ตวัวำ่ “โลกใหม่” ทีห่มำยถงึโลกใบใหม่แห่งโอซำกำ้ มีทัง้แหล่งชอ้ปป้ิง มีหอคอยซเึทนคำคุ(Tsutenkaku)ที่เป็น
เหมอืนสญัลกัษณข์องย่ำนชนิเซไกน้ีตัง้อยู่ตรงกลำงดว้ย จะคกึคกัแบบสดุๆก็ชว่งกลำงคนืน่ี เต็มไปดว้ยรำ้นคำ้และ 
ผูค้นมำกนิดืม่กันตำมรำ้นตำมๆอย่ำงเนืองแน่น บรเิวณน้ียังมีถนนแคบๆที่เรียกกันว่ำ จันจัน โยโกะโช (Jan Jan 

Yokocho) ทีเ่ป็นแหลง่รวมรำ้นกนิดืม่ส ำหรับคนญีปุ่่ น เปิดไฟรำ้นเรียกแขกคกึคัก มีอำหำรและขนม และกับแกลม้
ใหล้องชมิกนัมำกมำยและยังมรีำ้นขำยของทีร่ะลกีใหเ้ลอืกชอ้ปป้ิงอกีหลำยรำ้นและทีน่ี่จะพบเห็นหุ่นคลำ้ยลงิน่ังยิม้ 
ตำมมุมตำ่งๆก็คอืบลิลเิคน (Billikan) หรอืเทพแห่งโชคลำภเป็นอกีหนึง่สญัลกัษณข์องย่ำนน้ีดว้ย 

>สปา เวลิด ์(Spa World) ศูนยร์วมบอ่น า้แรใ่หญท่ีสุ่ดในโอซากา้ เป็นศูนยร์วมวำรีบ ำบัดที่ใหญ่ที่สุดใน
โอซำกำ้ ตัง้อยู่ในย่ำน Shinseikai ใกลห้อคอยทสเึทงคำคุ ภำยในมีบ่อน ้ำแร่ธรรมชำตใินที่ร่มแยกเป็นโซนยุโรป 
โซนเอเชยี รวมทัง้สิน้ 16 บ่อ มหีอ้งซำวน่ำ หอ้งสปำหนิรอ้น นวดตัวผ่อนคลำย สวนน ้ำซึง่เปิดใหบ้รกิำรตลอด 24

ชัว่โมง 
*วนันีไ้มม่บีรกิารรถบสัและไมม่บีรกิารอาหารกลางวนัและอาหารค า่* 

ทีพ่กั: FP HOTELS South-Namba หรอืยา่นคนัไซ หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

ถา้กรณีพกัโรงแรมFP Hotel สามารถเดนิไปชนิเซไก สปา เวลิดแ์ละ หา้งออิอนได ้
(ช ือ่โรงแรมทีท่ำ่นพัก ทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย5-7 วันกอ่นวันเดนิทำง) 

 

วนัทีส่ ี ่      โอซากา้ - โกเบ หุน่ Tetsujin 28 หรอืลานสก ีRokkosan Snow Park - Expo City – ปราสาทโอซากา้ 

- หา้ง Donton Plaza – รงิก ุพรเีมีย่ม เอา้ทเ์ลท    อาหารเชา้,เทีย่ง (BBQ Yakiniku บฟุเฟ่ต)์ 

 



เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที ่3) 
น ำท่ำนเดนิทำงสูโ่กเบ ท่ำนไป ตาม

หาหุ่นTetsujin28หรือหุ่นเหล็ก
หมายเลข 28 ถำ้ใครเคยไปดูหุ่นยนต์
กันดัม้ขนำดเท่ำจรงิที่โอไดบะ โตเกยีว

มำแลว้ คดิว่ำน่ำจะตอ้งตื่นตำตื่นใจกับ
เจำ้เท็ตสึจิน หุ่นเหล็กหมำยเลข 28 น้ี
ดว้ย กำรสรำ้งขึน้ภำยใต ้Kobe Tetsujin 

Project มี วั ตถุ ป ร ะ สงค์ ที่ จ ะ ส ร ้ำ ง
สญัลกัษณป์ระจ ำเมอืงโกเหลังจำกที่เกดิ
เหตุกำรณ์แผ่นดนิไหวในปี1995 มีควำม

สูงถึง18 เมตร จัดตั ้งอยู่ที่สวน Waka  
matsu หรอื น ำท่ำนเดนิทำงสู่ ลานสก ี
Rokkosan Snow Park  (หมายเหตุ: 

ในช่วงฤดูหนาว Winter จะเปลีย่น
โ ป ร แ ก ร ม ไ ป เ ที่ ย ว ล า น ส ก ี
Rokkosan Snow Park แทน เป็น

ลำนสกีเปิดถึงสิน้เดือนมีนำแต่ทัง้น้ีจะขึน้อยู่กับสภำพอำกำศ ปริมำณควำม
หนำแน่นทับถมของหมิะดว้ย อสิระใหท้่ำนสัมผัสหิมะและเล่นกจิกรรมสโนว์
สเลด สโนวบ์อร์ด อย่ำงสนุกสนำนตำมอัธยำศัย) จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู ่

EXPO CITY เป็นศูนย์บันเทิงครบวงจรที่โอซำกำ้ โดยรวมสวนสนุก ,
พพิธิภัณฑ,์หำ้งสรรพสนิคำ้,ศนูยเ์รยีนรู,้รำ้นอำหำรนำนำชำต ิรวมกันไวท้ี่น่ี เป็น
แหล่งเที่ยว,กนิ,ช็อปป้ิงและเรียนรูข้นำดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่ น และเป็นสถำนที่

ท่องเทีย่วไฮไลทท์ี่ไม่แพยู้นิเวอรแ์ซล สตูดโิอ หรือดสินียแ์ลนด์ โอซำกำ้เคย
เป็นเจำ้ภำพจัดงำน World Expo เมื่อปี 1970 หลังจำกนัน้พื้นที่จัดงำนไดถู้ก
เปลีย่นเป็นสวนสำธำรณะขนำดใหญ่ ซึง่อยู่ห่ำงจำกใจกลำงนครโอซำกำ้ไปเพียง 1ชั่วโมงกว่ำ พื้นที่ส่วนหนึ่งกว่ำ 

170,000 ตำรำงเมตรไดถู้กเปลีย่นเป็นศนูยบ์ันเทงิครบวงจรแห่งใหม่ในชือ่ว่ำ EXPOCITY ที่รวมทุกสิง่ทุกอย่ำงไว ้
ในพืน้ทีแ่บบ "วนัเดยีวเดนิไม่ทั่ว ครัง้เดยีวเทีย่วไม่เต็มอิม่" 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที4่)เมนู BBQ Buffet Yakiniku 

บา่ย         น ำท่ำนเดนิทำงสู่ ปราสาทโอซากา้ เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมืองโอซำกำ้ 
สรำ้งขึน้เป็นครัง้แรกบนบรเิวณที่เคยเป็นวัด Osaka Hongan-jiเมื่อปี ค.ศ.1583 
โดยToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-1598) นักรบระดบัไดเมยีวผูพ้ยำยำมรวบรวม
ประเทศเป็นครัง้แรกหอคอยประสำทหรือส่วนที่เรียกว่ำ Tenshukakuแลว้เสร็จลง

สองปีต่อมำ  แต่หลังจำกสงครำม Osaka Natsu No-jinในปีค.ศ.1615 ตระกูล 
Toyotomi ถูกฆ่ำลำ้งโคตร Tenshukakuก็ถูกท ำลำยลงย่อยยับ ต่อมำไดร้ับกำร
บูรณะใหม่ในสมัยTokugawa แตน่่ำเสยีดำยที่ในปี ค.ศ.1665 ไดถู้กฟ้ำฝ่ำเสยีหำย

ทั ้งหมด ก่อนจะท ำกำรบู รณะ
ขึน้มำใหม่อกีครัง้และถูกประกำศ

ใหเ้ป็นสมบัติของชำติอีกดว้ย 
ปรำสำทโอซำกำ้ปัจจุบันสูง 55 
เมตร ม ี5 สว่น 8 ชัน้เครือ่งประดบั

หลงัคำและภำพเสอืบนก ำแพงตัว
ปรำสำทละหลำยๆส่วนลงทองสี

อร่ำมสวยงำมบนหอคอยชั ้น 8 
ของ Tenshukakuท่ำนสำมำรถ

มองเห็นทวิทัศนโ์ดยรวมของเมอืงโอซำกำ้ไดอ้ย่ำงชดัเจนในแตล่ะปีจะมนัีกท่องเทีย่วจำกทัง้ในและนอกประเทศมำ
เยอืนปีละรำว 1-3 ลำ้นคน  (ชมและถ่ำยรูปบรเิวณดำ้นนอก) จำกนัน้ น ำท่ำนเดนิทำงไป Doton Plaza เป็นหำ้ง

ส ำหรับละลำยเงนิเยน พบกบัสนิคำ้หลำกหลำยรำคำถูก เช่นเครื่องส ำอำง ครีม ของใช ้ยำบ ำรุง สุขภำพ สบู่ ครีม
ลำ้งหนำ้ เครือ่งไฟฟ้ำ เป็นตน้ อสิระใหท้่ำนเลอืกซือ้สนิคำ้ตำมอธัยำศยั จนถงึเวลานดั  หมายน าทา่นเดนิทางสู่ท ี่
พกั จากน ัน้อสิระใหท้า่นพกัผอ่นตามอธัยาศยั หรอืทา่นสามารถเดนิมา รงิก ุพรเีมีย่ม เอา้ทเ์ลท (ระยะทำง
ประมำณ800เมตร เดนิไม่เกนิ 8นำที) ไดซ้ ึง่อยู่ไม่ไกลจำกโรงแรม เป็นอกีหนึ่งแหล่งชอ้ปป้ิงชือ่ดังของโอซำกำ้ 
ตัง้อยู่ที่เมืองริงกุตรงขำ้มกับท่ำอำกำศยำนนำนำชำตคิันไซ โดยออกแบบใหม้ีลักษณะเหมือนกับเมืองท่ำของ
สหรัฐอเมรกิำ และมีบรรยำกำศแบบรีสอร์ท ซึง่ภำยในแมจ้ะไม่ใหญ่โตมำกนักแต่ก็เพียบพรอ้มไปดว้ยสิง่อ ำนวย

ควำมสะดวกมำกมำย และรำ้นคำ้แบรนดเ์นมหลำกหลำยทีม่ชี ือ่เสยีงจำกตำ่งประเทศ (อสิระอำหำรเย็นตำมอธัยำศยั
บรเิวณโรงแรมมรีำ้นรำเมน รำ้นสะดวกซือ้)  

ทีพ่กั: N GATE HOTEL OSAKA หรอืระดบัใกลเ้คยีง   

(ช ือ่โรงแรมทีท่ำ่นพัก ทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย5-7 วันกอ่นวันเดนิทำง) 
 

วนัทีห่า้     ทา่อากาศยานคนัไซ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง                                                  
                  อาหารเชา้ (Set Box) 



 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่5) บรกิารอาหารเชา้แบบกลอ่ง (Set Box) 

เพือ่ความสะดวกในเร ือ่งเวลาและการเดนิทางมาสนามบนิ 
05.00        น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ เพือ่เตรยีมตวัเดนิทำงกลบั 
08.20 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ   NOK SCOOT เทีย่วบนิที ่XW111  

  (หมายเหตุ: คำ่ทัวรไ์ม่รวมคำ่อำหำรบนเครือ่ง บนเครือ่งมจี ำหน่ำย)   
12.45 น.   เดนิทำงถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืงโดยสวสัดภิำพ  
 

หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 
การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่น
โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสัน า

เทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละ
คนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่น
โปรแกรมการเดนิทาง อตัราค่าบรกิารขา้งตน้ค านวณ จากอตัราแลกเปลีย่น 100 เยน เทา่กบั 30 บาท กรณีอตัรา

แลกเปลีย่นปรบัสูงขึน้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ 
ประกาศส าคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ ค่าทวัรท์ ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจา่ย
ช าระขาด และผูจ้ดัไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่่างๆ แบบช าระขาดเช่นกนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัน้หาก

ทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไม่ดว้ยสาเหตุใด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง
จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดส่วนใดๆ รวมท ัง้ค่าต ัว๋
เคร ือ่งบนิใหแ้กท่า่น  

 
เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไม่ถงึ  

- ขอสงวนสทิธใินกำรปรับรำคำคำ่บรกิำร โดยทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้ใหท้่ำนทรำบกอ่นลว่งหนำ้ 
- หรอืสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิกำรออกเดนิทำง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
3.การช าระคา่บรกิารช ำระเงนิคำ่จองทัวรท์่ำนละ 15,000 บำท สว่นทีเ่หลอืช ำระกอ่นกำรเดนิทำง 20วนั  

**ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ผูเ้ดนิทำง (*จะตอ้งมอีำยุเหลอืมำกกวำ่ 6 เดอืนกอ่นหมดอำยุนับจำกวนัเดนิทำงไป-กลบั*)  
กรุณำตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทำงบรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณีพำสปอรต์หมดอำยุและด่ำนตรวจปฏเิสธกำรออกและ
เขำ้เมอืงท่ำน*** กรุณำสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐำนกำรโอนเงนิมัดจ ำ หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

เน่ืองจำกเป็นรำคำตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรช์ ำระเงนิค่ำจองค่ำทัวรแ์ลว้ ไม่สำมำรถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก
กรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตำ่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออก หรือ เขำ้ประเทศที่ระบุไว ้ใน
รำยกำรเดนิทำง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคำ่ทัวรไ์ม่วำ่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ท่ำนออกเดนิทำงไปกับคณะแลว้ ถำ้

ท่ำนงดกำรใชบ้รกิำรรำยกำรใดรำยกำรหนึง่ หรอืไม่เดนิทำง พรอ้มคณะถอืวำ่ท่ำนสละสทิธิ ์ไม่อำจเรยีกรอ้งคำ่บรกิำรและเงนิมัด
จำคนื ไม่วำ่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 5.อตัราคา่บรกิารนี ้ รวม 

1.  คำ่ตัว๋โดยสำรเครือ่งบนิไป-กลบัชัน้ประหยัดพรอ้มคำ่ภำษีสนำมบนิทุกแห่งตำมรำยกำรทัวรข์ำ้งตน้ 
ทีน่ั่งเป็นไปตำมกำรจัดสรร Random ของสำยกำรบนิไมส่ำมำรถเลอืกระบุทีน่ั่งได ้ยกเวน้กำรซือ้ทีน่ั่งเพิม่ 

 ซือ้ทีน่ ัง่เพิม่ สายการบนิ Nok Scoot (XW) เสน้ทำงโตเกยีว-นำรติะ สำมำรถUpgrade ทีน่ั่ง พรอ้มช ำระคำ่ทีน่ั่งไดด้งัน้ี 
- ทีน่ ัง่ช ัน้ ScootBiz ราคาเทีย่วเดยีว 5,500 บาท /ทา่น (ราคาไป-กลบั 10,000 บาท) แจง้กอ่นเดนิทาง10วนั 

- ทีน่ ัง่แบบ Super หรอื Stretch Seat แจง้กอ่นเดนิทาง7วนั มคีา่ใชจ้า่ยและเง ือ่นไข ดงันี ้

โซน แถวที ่ ประเภททีน่ ัง่ Seat Pitch ราคาตอ่ทา่นตอ่เทีย่ว 

โซนเงยีบ 21 *Stretch(Front Row) มำกกวำ่ 36 นิ้ว 2,000 บำท 

โซนเงยีบ 22-25 Super มำกกวำ่ 35 นิ้ว 1,500 บำท 

โซนหนำ้ 31 *Stretch(Front Row) มำกกวำ่ 36 นิ้ว 1,700 บำท 

โซนหนำ้ 32-34 Super มำกกวำ่ 35 นิ้ว 1,200 บำท 

โซนหลงั 61 *Stretch(Front Row) มำกกวำ่ 36 นิ้ว 1,700 บำท 

*Stretch Seat 

-ไม่อนุญำตใหเ้ด็ก ทำรก ผูส้งูอำยุเกนิ 65 ปีและผูพ้กิำร น่ัง 
-โซนเงยีบไม่อนุญำตใหเ้ด็กน่ัง  
 

2. คำ่ทีพ่ักหอ้งละ 2 ท่ำนตำมโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรหรอืระดบัเทยีบเท่ำ กรณีหอ้งพักคู/่พักสำมท่ำนเต็มอำจมปีรับเปลีย่น
พักหอ้ง Single 1ท่ำนตอ่หอ้งในโรงแรมระดบัเดยีวกนัได ้

3. คำ่อำหำรคำ่เขำ้ชมและคำ่ยำนพำหนะทุกชนดิตำมทีร่ะบุไวใ้นรำยกำรทัวรข์ำ้งตน้ 
4. เจำ้หนำ้ทีบ่รษัิทฯคอยอ ำนวยควำมสะดวกทุกท่ำนตลอดกำรเดนิทำง 

5.  คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้คร ือ่งทีส่ายการบนิ NokScoot ก ำหนดทา่นละไม่เกนิ 20 กโิลกรมั สมัภาระ
ถอืขึน้เคร ือ่งไมเ่กนิ7กก. และคำ่ประกนัวนิำศภัยเครือ่งบนิตำมเงือ่นไขของแตล่ะสำยกำรบนิทีม่กีำรเรยีกเก็บ  



(คำ่ทัวรไ์ม่รวมกำรประกนัควำมคุม้ครองกำรสูญเสยีหรือเสยีหำยของกระเป๋ำเดนิทำง และทรัพยส์นิส่วนตัว กรณีเกดิควำมเสยี 
บรษัิทฯไม่สำมำรถรับผดิชอบได)้ 

 ซือ้น ้ำหนักสมัภำระเพิม่สำยกำรบนิ Nok Scoot(XW) เสน้ทำงโตเกยีว มคีำ่ใชจ้่ำยดงัน้ี  
+5 กก. -- 400 บำท  

+10กก. -- 700 บำท 
+15กก. -- 1,000 บำท 
+20กก. -- 1,300 บำท 

+30กก. -- 2,350 บำท 
หมำยเหต:ุ สำยกำรบนิไม่จ ำกดัจ ำนวนชิน้ในกำรโหลด แตก่ฎหมำยกำรบนิทั่วโลกให1้ใบ น ้ำหนักสงูสดุได ้32กก./ชิน้ 
6. ค่ำประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่ำงกำรเดนิทำงคุม้ครองในวงเงนิท่ำนละ  1,000,000 บำทค่ำรักษำพยำบำลกรณีเกดิ

อบุัตเิหตวุงเงนิท่ำนละ 500,000 บำทตำมเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสุขภาพ ทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนัสุขภาพ
เพิม่ได ้
7. อตัราคา่บรกิารนี้ไมร่วม 

1. คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำงไทยและเอกสำรตำ่งดำ้วตำ่งๆ 
2. คำ่ใชจ้่ำยอืน่ๆทีน่อกเหนือจำกรำยกำรระบุอำทเิชน่คำ่อำหำรเครือ่งดืม่คำ่ซกัรดี คำ่โทรศพัทเ์ป็นตน้ 

3. คำ่ภำษีทุกรำยกำรคดิจำกยอดบรกิำร, คำ่ภำษีเดนิทำง (ถำ้มกีำรเรยีกเก็บ)  
4. คำ่ภำษีน ้ำมันทีส่ำยกำรบนิเรยีกเก็บเพิม่ภำยหลงัจำกทำงบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

5. คำ่ Vat 7% และคำ่ภำษีหัก ณ ทีจ่่ำย 3% 
6. คำ่ทปิยกกระเป๋ำทุกโรงแรม  

7. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 3,500 เยนตอ่ทรปิ ส าหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจในบรกิาร 
รำยละเอยีดเกีย่วกบัมำตรกำรยกเวน้วซีำ่เขำ้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 

(เอกสำรทีจ่ะตอ้งใชใ้นกำรพจิำรณำกำรอนุญำตใหเ้ขำ้ประเทศ) 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วนั 
ไม่วา่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 

เพือ่ยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
1.ตัว๋เครือ่งบนิขำออกจำกประเทศญีปุ่่ น (ทำงบรษัิทฯจัดกำรให)้ 
2.สิง่ทีย่นืยันวำ่ท่ำนสำมำรถรับผดิชอบค่ำใชจ้่ำยที่อำจเกดิขึน้ในระหว่ำงที่พ ำนักในประเทศญี่ปุ่ นได ้(เช่น เงนิสด บัตรเครดติ 

เป็นตน้) 
3.ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมำยเลขตดิตอ่ในระหวำ่งทีพ่ ำนักในประเทศญีปุ่่ น (ทำงบรษัิทจัดกำรให)้ 
4.ก ำหนดกำรเดนิทำงระหวำ่งทีพ่ ำนักในประเทศญีปุ่่ น (ทำงบรษัิทฯจัดกำรให)้ 

คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.หนังสอืเดนิทำงตอ้งมอีำยุกำรใชง้ำนเหลอือยู่ ไม่ต ำ่กวำ่ 6 เดอืน 
 2.กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท ำในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมำย และเขำ้ขำ่ยคณุสมบัตกิำรพ ำนักระยะสัน้ 

 3.ในขัน้ตอนกำรขอเขำ้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลำกำรพ ำนักไม่เกนิ 15 วนั 
 4.เป็นผูท้ี่ไม่มีประวัตกิำรถูกส่งตัวกลับจำกประเทศญี่ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลำของกำรถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขำ้ประเทศ และไม่ 
    เขำ้ขำ่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขำ้ประเทศ 

7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่
ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ท่ำน  
2. ขอสงวนสทิธิก์ำรเก็บคำ่นำ้มันและภำษีสนำมบนิทุกแห่งเพิม่ หำกสำยกำรบนิมกีำรปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทำง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้อนัเน่ืองจำกสำเหตตุำ่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกดิกรณีควำมลำ่ชำ้จำกสำยกำรบนิ, กำรยกเลกิบนิ, กำรประทว้ง, กำรนัดหยุดงำน, 
กำรกอ่กำรจลำจล, ภัยธรรมชำต,ิ กำรนำสิง่ของผดิกฎหมำย ซึง่อยู่นอกเหนือควำมรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกดิสิง่ของสญูหำย อนัเน่ืองเกดิจำกควำมประมำทของท่ำน, เกดิจำกกำรโจรกรรม 
และ อบุัตเิหตจุำกควำมประมำทของนักท่องเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่ำนตกลงชำระเงนิมัดจำหรอืคำ่ทัวรท์ัง้หมดกบัทำงบรษัิทฯ แลว้ ทำงบรษัิทฯ จะถือว่ำท่ำนไดย้อมรับเงื่อนไขขอ้ตกลง
ตำ่งๆ ทัง้หมด  
7. รำยกำรน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับกำรยืนยันจำกบรษัิทฯอกีครัง้หนึ่ง หลังจำกไดส้ ำรองโรงแรมที่พักในต่ำงประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อำจจะปรับเปลีย่นตำมทีร่ะบุในโปรแกรม  
8. กำรจัดกำรเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในกำรจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขำ้พัก  โดยมหีอ้งพักส ำหรับผูสู้บบุหรี่ / ปลอดบุหรี่
ได ้โดยอำจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ำมควำมประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัควำมพรอ้มใหบ้รกิำรของโรงแรม และไม่สำมำรถ

รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทำงตอ้งกำรควำมช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อำทเิช่น ใชว้วิแชรก์รุณำแจง้บรษัิทฯ อย่ำงนอ้ย 7วันก่อนกำรเดนิทำง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สำมำรถจัดกำรไดล้ว่งหนำ้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงำนและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินกำรใหค้ ำสญัญำใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจำกมีเอกสำรลงนำมโดย
ผูม้อี ำนำจของผูจ้ัดก ำกบัเท่ำนัน้  
11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สำมำรถคนืคำ่ใชจ้่ำยตำ่งๆ ไดเ้น่ืองจำกเป็นกำรเหมำจ่ำยกับตัวแทนต่ำงๆ ในกรณีที่ผูเ้ดนิทำง

ไม่ผ่ำนกำรพจิำรณำในกำรตรวจคนเขำ้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่ำจะเป็นกองตรวจคนเขำ้เมืองหรือกรมแรงงำนของทุกประเทศใน
รำยกำรท่องเทีย่ว อนัเน่ืองมำจำกกำรกระท ำทีส่อ่ไปในทำงผดิกฎหมำย กำรหลบหนี เขำ้ออกเมือง เอกสำรเดนิทำงไม่ถูกตอ้ง 
หรอื กำรถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  



12. กรณีตอ้งกำรพักแบบ 3ท่ำน ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสทิธใินกำร
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่คำ่ใชจ้่ำยเพิม่  

13. สภำพกำรจลำจรในชว่งวนัเดนิทำงตรงกบัวนัหยุดเทศกำลของญี่ปุ่ น หรือ วันเสำรอ์ำทติย ์รถอำจจะตดิ อำจท ำใหเ้วลำใน
กำรท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถำนทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขยัรถในกำรบรหิำรเวลำ ซึง่อำจจะขอ
ควำมร่วมมอืจำกผูเ้ดนิทำงในบำงครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้่องเทีย่วตำมโปรแกรม 

14. บรกิำรน ้ำดืม่ท่ำนวนัละ1ขวดตอ่คนตอ่วนัเริม่ในวนัที2่ของกำรเดนิทำงถงึวนัที4่ของกำรเดนิทำงรวมจ ำนวน 2 ขวด 
15. กำรบรกิำรของรถบัสน ำเทีย่วญีปุ่่ น ตำมกฎหมำยของประเทศญีปุ่่ น สำมำรถใหบ้รกิำรวันละ10-12ชั่วโมง อำทเิช่น เริม่งำน
เวลำ 8.00น.ถงึเวลำ 20.00 น.ในวันนัน้ มอิำจเพิม่เวลำได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิำรเวลำตำมควำมเหมำะสม 

ทัง้น้ีขึน้อยู่กับสภำพกำรจรำจรในวันเดนิทำงนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปลีย่นเวลำท่องเที่ยวตำมสถำนที่ใน
โปรแกรมกำรเดนิทำง 
16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ ำไวส้ ำหรับควำมคุม้ครองผูเ้ดนิทำง เป็นกำรกำรประกันอุบัตเิหตุจำกกำรเดนิทำงท่องเที่ยว 

ตำมพ.ร.บ กำรท่องเที่ยวเท่ำนัน้ไม่ไดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย  ท่ำนสำมำรถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทำงบรษัิทฯถือว่ำท่ำนไดเ้ขำ้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื่อท่ำนช ำระเงินค่ำทัวร ์(ท่ำนสำมำรถซือ้ประกัน
สุขภำพ ในระหว่ำงกำรเดินทำงได ้จำกบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษำเงื่อนไขควำมคุม้ครองใหล้ะ เอียด) 

17. มัคคเุทศก ์พนักงำนและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินกำรใหค้ ำสญัญำใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด  นอกจำกมเีอกสำรลงนำมโดย
ผูม้อี ำนำจของผูจ้ัดก ำกบัเท่ำนัน้  
18. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สำมำรถคนืคำ่ใชจ้่ำยตำ่งๆ ไดเ้น่ืองจำกเป็นกำรเหมำจ่ำยกับตัวแทนต่ำงๆ ในกรณีที่ผูเ้ดนิทำง

ไม่ผ่ำนกำรพจิำรณำในกำรตรวจคนเขำ้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่ำจะเป็นกองตรวจคนเขำ้เมืองหรือกรมแรงงำนของทุกประเทศใน
รำยกำรท่องเทีย่ว อนัเน่ืองมำจำกกำรกระท ำทีส่อ่ไปในทำงผดิกฎหมำย กำรหลบหนี เขำ้ออกเมือง เอกสำรเดนิทำงไม่ถูกตอ้ง 
หรอื กำรถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 


