
 

 

KANSAI SPRING 

ทวัรโ์อซากา้ นารา เกยีวโต โกเบ 5วนั 3คนื 

เดนิทางโดยสายการบนิ NOK SCOOT (XW) บนิตรงสูค่นั
ไซ (โอซากา้) เครือ่งล าใหญ ่ B777 ทีน่ ัง่แบบ3-4-3 พเิศษ

น า้หนกักระเป๋า 20 KG บรกิารอาหารบนเครือ่ง1เทีย่ว 

โปรสดุคุม้!!! ราคาเร ิม่เพยีง 19,888 บาท พกัโอซากา้ 3 คนื
(โรงแรมท าเลด ีใกลแ้หลง่ชอ้ปป้ิง/สถานรีถไฟ) 

นารา วดัโทไดจ ิสวนกวาง ปราสาทโอซากา้ ชมซากรุะสวนนชิโินะมะรเุทเอ็ง 
หา้ง Doton Plaza ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิลอ่งเรอืทมโบร ิรเิวอรค์รซูส ์(Tombori 
River Cruise) เกยีวโต วดัคนิคะคจุ ิ(วดัทอง) อาราชยิามา่ ป่าไผ ่สะพานโท

เง็ตสเึคยีว ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิยา่นโกเบ ฮารเ์บอรแ์ลนด ์

พเิศษ!!! บฟุเฟ่ต ์YAKINIKU BBQ + บฟุเฟ่ตช์าบเูกยีวโต
ไมอ่ ัน้!!! 

  



 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

27 - 31 Mar 2019  26,888  26,888 26,888 7,000 8,500 

28 Mar - 01 Apr 2019  26,888  26,888 26,888 7,000 8,500 

29 Mar - 02 Apr 2019  26,888  26,888 26,888 7,000 8,500 

03 - 07 Apr 2019  26,888  26,888 26,888 7,000 8,500 

04 - 08 Apr 2019  26,888  26,888 26,888 7,000 8,500 

05 - 09 Apr 2019  26,888  26,888 26,888 7,000 8,500 

10 - 14 Apr 2019  32,888  32,888 32,888 7,000 8,500 

11 - 15 Apr 2019  34,888  34,888 34,888 7,000 8,500 

12 - 16 Apr 2019  35,888  35,888 35,888 7,000 8,500 

17 - 21 Apr 2019  24,888  24,888 24,888 7,000 8,500 

18 - 22 Apr 2019  24,888  24,888 24,888 7,000 8,500 

19 - 23 Apr 2019  24,888  24,888 24,888 7,000 8,500 

24 - 28 Apr 2019  25,888  25,888 25,888 7,000 8,500 

25 - 29 Apr 2019  26,888  26,888 26,888 7,000 8,500 

26 - 30 Apr 2019  26,888  26,888 26,888 7,000 8,500 

01 - 05 May 2019  25,888  25,888 25,888 7,000 8,500 

02 - 06 May 2019  25,888  25,888 25,888 7,000 8,500 

03 - 07 May 2019  23,888  23,888 23,888 7,000 8,500 

08 - 12 May 2019  24,888  24,888 24,888 7,000 8,500 

09 - 13 May 2019  24,888  24,888 24,888 7,000 8,500 

10 - 14 May 2019  24,888  24,888 24,888 7,000 8,500 



15 - 19 May 2019  23,888  23,888 23,888 7,000 8,500 

16 - 20 May 2019  24,888  24,888 24,888 7,000 8,500 

17 - 21 May 2019  25,888  25,888 25,888 7,000 8,500 

22 - 26 May 2019  21,888  21,888 21,888 7,000 8,500 

23 - 27 May 2019  21,888  21,888 21,888 7,000 8,500 

24 - 28 May 2019  21,888  21,888 21,888 7,000 8,500 

29 May - 02 Jun 2019  21,888  21,888 21,888 7,000 8,500 

30 May - 03 Jun 2019  20,888  20,888 20,888 7,000 8,500 

31 May - 04 Jun 2019  19,888  19,888 19,888 7,000 8,500 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 กรงุเทพฯ ทา่อากาศยานดอนเมอืง  

20.30  พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออก ช ัน้ 
3 เคานเ์ตอร ์4 สายการบนิ NOKScoot เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรบั และอ านวยความ
สะดวกดา้นเอกสารกอ่นขึน้เครือ่ง 

23.40  น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ NOKSCOOT 
เทีย่วบนิที ่XW112  

 

วนัที ่2 
สนามบนิคนัไซ โอซากา้ – นารา – วดัโทไดจ ิ– สวนกวาง - โอซากา้ – ปราสาท
โอซากา้ ซากรุะสวนนชิโินะมะรเุทเอ็ง- หา้ง Donton Plaza – ชนิไซบาช ิ– 
ลอ่งเรอืทมโบร ิรเิวอรค์รซูส ์

07.10  เดนิทางถงึ สนามบนิคนัไซ โอซากา้ (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชัว่โมง) ผา่นพธิกีาร/
ตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร ส าคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นญุาตใหน้ า อาหารสด 
จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั รับ
กระเป๋าเรยีบรอ้ยและท าภารกจิสว่นตัว จากนัน้น าทา่นขึน้รถปรบัอากาศเดนิทางสูเ่มอืง
นารา Nara เป็นเมอืงทีอ่ยูท่างทศิตะวนัออกของเมอืงโอซากา้ระยะทางประมาณ 35 
กโิลเมตร ชือ่Nara มาจากภาษาญีปุ่่ นค าวา่ Narasu แปลวา่ท าใหแ้บนราบ เนือ่งจาก
พืน้ทีข่องเมอืง Nara ตัง้อยูบ่นทีร่าบเมอืงนารา เคยเป็นเมอืงหลวงเกา่ของญีปุ่่ นมากอ่น
ในปี ค.ศ. 710-784 (กอ่นเมอืงหลวงจะถกูเปลีย่นเป็นเกยีวโตในภายหลงั) มกีวางเป็น
สญัลกัษณ์ของเมอืงนารา เนือ่งจากชาวนารามคีวามเชือ่วา่กวางเป็นสตัวร์บัใชเ้ทพเจา้ 
ปัจจบุันเมอืงนารามกีวางเดนิอยูอ่ยา่งอสิระทัง้เมอืง ไมว่า่จะเป็นศาลเจา้ วดั หรอืตาม
ทอ้งถนนก็ตาม จากนัน้น าทา่นไปชมวดัโทไดจ ิTodaiji ความหมายตามตวัอกัษรคอื 
วดัใหญแ่หง่ทศิตะวนัออก ตัง้อยูท่ีเ่มอืงนารา ภมูภิาคคันไซถอืเป็นโบราณสถานทีม่ี
ความเกา่แกแ่ละส าคัญทีส่ดุแหง่หนึง่ของประเทศญีปุ่่ นและยังถอืวา่เป็นวดัทีม่ี
นักทอ่งเทีย่วมาเยอืนมากทีส่ดุในนารา สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ.752 ในชว่งที่
พระพทุธศาสนาเจรญิรุง่เรอืงจนถงึขดีสดุ สิง่กอ่สรา้งทีส่ าคญัของวดันี ้คอื วหิารไมห้ลงั
ใหญ ่ไดบทุส ึซึง่เป็นทีป่ระดษิฐานองคห์ลวงพอ่โต (ไดบทุส)ึ วา่กันวา่เป็นอาคารไมท้ี่
ใหญท่ีส่ดุในโลก โดยมคีวามสงู 157 ฟตุ ความยาว 187 ฟตุ แมว้า่วหิารไมท้ีเ่ห็นใน



ปัจจบุันนีม้ขีนาดเพยีงแค ่2 ใน 3 ของวหิารหลังเดมิทีเ่คยถกู ไฟไหมไ้ปจากภยัสงคราม 
แตก็่ยงัคงมคีวามยิง่ใหญจ่นไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก ดา้นหนา้บรเิวณวดัจะ
เป็นสวนกวาง ซึง่จะมกีวางออกมาเดนิใหนั้กทอ่งเทีย่วไดถ้า่ยรปูและซือ้อาหารใหก้นิ 
จนสมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางไปเกยีวโต เมอืงหลวงเกา่แกข่องญีปุ่่ น ซึง่มามี
อายยุาวนานกวา่ 1,000 ปี ซึง่ในอดตีมคีวามเจรญิรุง่เรอืงทางดา้นศาสนา 
ศลิปวฒันธรรม และการปกครองเป็นอยา่งมาก 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่) บุฟเฟ่ต ์BBQ Buffet 
Yakiniku 

บา่ย  น าทา่นเดนิทางสู ่โอซากา้ เดนิทางสู ่ปราสาทโอซากา้ เป็นสญัลกัษณ์อันโดดเดน่
ของเมอืงโอซากา้ สรา้งขึน้เป็นครัง้แรกบนบรเิวณทีเ่คยเป็นวดั Osaka Hongan-jiเมือ่ปี 
ค.ศ.1583 โดยToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-1598) นักรบระดบัไดเมยีวผูพ้ยายาม
รวบรวมประเทศเป็นครัง้แรกหอคอยประสาทหรอืสว่นทีเ่รยีกวา่ Tenshukakuแลว้เสร็จ
ลงสองปีตอ่มา  แตห่ลงัจากสงคราม Osaka Natsu No-jinในปีค.ศ.1615 ตระกลู 
Toyotomi ถกูฆา่ลา้งโคตร Tenshukakuก็ถกูท าลายลงยอ่ยยบั ตอ่มาไดร้ับการบรูณะ
ใหมใ่นสมัยTokugawa แตน่่าเสยีดายทีใ่นปี ค.ศ.1665 ไดถ้กูฟ้าฝ่าเสยีหายทัง้หมด 
กอ่นจะท าการบรูณะขึน้มาใหมอ่กีครัง้และถกูประกาศใหเ้ป็นสมบัตขิองชาตอิกีดว้ย 
ปราสาทโอซากา้ปัจจบุันสงู 55 เมตร ม ี5 สว่น 8 ชัน้เครือ่งประดับหลงัคาและภาพเสอื
บนก าแพงตัวปราสาทละหลายๆสว่นลงทองสอีรา่มสวยงามบนหอคอยชัน้ 8 ของ 
Tenshukakuทา่นสามารถมองเห็นทวิทศันโ์ดยรวมของเมอืงโอซากา้ไดอ้ยา่งชดัเจนใน
แตล่ะปีจะมนัีกทอ่งเทีย่วจากทัง้ในและนอกประเทศมาเยอืนปีละราว 1-3 ลา้นคน(ทัวร์
น าชมและถา่ยรปูบรเิวณดา้นนอก) ชว่งปลายมนีา-ตน้เมษาทา่นสามารถชมดอก
ซากรุะไดท้ี ่สวนนชิโินะมะรเุทเอ็งปราสาทโอซากา้ (Nishi No Maru Teien Park) 
สวนนีต้ัง้อยูภ่ายในอาณาเขตของปราสาทโอซากา้ มซีากรุะกวา่ 600 ตน้ (ชว่งซากรุะ
บานอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่บัสถานทีแ่ละสภาพอากาศในแตล่ะปี) จากนัน้น า
ทา่นเดนิทางไป Doton Plaza เป็นหา้งส าหรบัละลายเงนิเยน พบกับสนิคา้
หลากหลายราคาถกู เชน่เครือ่งส าอาง ครมี ของใช ้ยาบ ารงุ สขุภาพ สบู ่ครมีลา้งหนา้ 
เครือ่งไฟฟ้า เป็นตน้ อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ตามอัธยาศยั จากนัน้น าทา่นไป
ลอ่งเรอืทมโบร ิรเิวอรค์รซูส ์(Tombori River Cruise) น าทา่นลอ่งเรอืชมววิของ
เมอืงทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของเขต Naniwa "Dotombori" จากแมน่ ้าสมัผัสบรรยากาศที่
สวยงาม จากนัน้ใหท้า่นไดอ้สิระชอ้ปป้ิงยา่นชนิไชบาช ิมทีัง้รา้นคา้เกา่แก ่และ
ทันสมยัปะปนกัน มสีนิคา้มากมายทัง้ถกูและแพง ทัง้สนิคา้แฟชัน่ลา่สดุ ขนมเคก้แสน
อรอ่ย จนถงึกลอ้งดจิติอล คอมพวิเตอร ์และเกมสร์ุน่ใหมล่า่สดุและตืน่ตากบัลลีาชวีติ
ของคนหนุ่มสาวชาวโอซากา้ทีด่จูะสนุกสนานและมสีสีนัมากกวา่ทางฝ่ังโตเกยีว รวมทัง้
รา้นอาหารหลากหลาย เดนิไปเก็บภาพเป็นทีร่ะลกึกับ จดุเดน่ของแตล่ะรา้นคา้ เชน่ ปู
ยักษ์ หนา้ภตัตาคารขาปยูกัษ์ แ  ละสญัลกัษณ์เดน่ของยา่นนีค้อื ตกึรปูเครือ่งหมาย
การคา้ของกลูโิกะ ผลติภัณฑข์นมชือ่ดงัจากญีปุ่่ นน่ันเองหรอืจะเป็นรา้นดสินยีช์อ้ป
ผลติภัณฑใ์หม่ๆ จากดสินยี ์และยา่นเกา่แกอ่ยา่งถนนโดทงบรุ ิซึง่ทา่นสามารถลิม้ลอง
ขนม หรอือาหารขึน้ชือ่ของนครโอซากา้ทัง้ทาโกะยาก ิโอโคโนมยิาก ิเป็นตน้ ใหท้า่น
ไดเ้พลดิเพลนิกันตลอดทัง้วนั นอกจากนีใ้นยา่นนีย้ังมหีา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ๆ  และมี
ชือ่เสยีงอยา่งหา้งไดมาร ูหา้งโซโก ้หรอืจะเป็นทากาชมิายา่ มสีนิคา้มากมายใหท้า่นได ้
เลอืกซือ้เลอืกหาอกีดว้ย อสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศยั อาหารค า่อสิระตามอธัยาศยั 
จากนัน้น าทา่นเขา้ทีพ่กั 

ทีพ่กั: : FP HOTELS GRAND SOUTH-NAMBA  หรอืยา่นคนัไซ หรอืระดบั
ใกลเ้คยีงกนั  

กรณีพกัโรงแรมFP Hotel สามารถเดนิไปชนิเซไก สปา เวลิดแ์ละ รา้นดองกิ
โฮเตไ้ด ้

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนั
เดนิทาง) 



 

วนัที ่3 อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนั หรอืเลอืกซือ้บตัรเขา้ยูนเิวอรแ์ซลสตดูโิอ 
(ราคา 3,000) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที2่) 

อสิระใหท้า่นทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนัดว้ยตวัทา่นเอง(ไกดแ์นะน าเสน้ทางให)้ 

>> หรอืทา่นสามารถเลอืกซือ้บตัรเขา้ยูนเิวอรแ์ซล สตดูโิอ เจแปน 

**กรณีส ัง่ซือ้กบับรษิทั ราคาบตัรทา่นละ 3,000 บาท กรณุาส ัง่ซือ้พรอ้มจอง
ทวัรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วนัเทา่น ัน้ (ทางบรษัิทจ าหน่ายเฉพาะบตัรสวนสนุกไมร่วม
คา่รถไฟในการเดนิทาง) 

**ทางบรษัิทขออนุญาตปรับราคาบัตรขึน้ถา้เงนิเยนมกีารปรบัข ึน้เรท100เยน=35บาท** 

- ยูนเิวอรแ์ซลสตดูโิอ Universal Studio Japan 

รว่มสนุกทา้ทายกบัเครือ่งเลน่หลากหลายชนดิตืน่เตน้ระทกึใจจากหนังดังทีท่า่นชืน่ชอบ 
กบัโลกภาพยนตรข์องฮอลล์วิูด้  เชน่ Hollywood Dream  The Ride Backdrop ,
ลอ่งเรอืผจญภยักับไดโนเสารจ์ากเรือ่ง Jurassic Park น่ังเรอืเพือ่พบกบัความน่า
สะพรงึกลัวเหมอืนอยู ่ในเหตกุารณ์จรงิกบั Jaw ใชท้นุสรา้งมหาศาลกวา่ 1,500 ลา้น
เยน (เฉพาะจอว)์  และสนุกสนานไปกับเครือ่งเลน่ภาคใหมข่อง Spider-Man ทีร่อให ้
ทา่นพสิจูนค์วามมันส ์พรอ้มทัง้พบกบัโซนตัวการต์นูส าหรับเด็กโซน “วนัเดอรแ์ลนด”์ 
เป็นโซนสวนสนุกสไตลค์รอบครวัใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัตัวการต์นูสดุน่ารกัชือ่ดงัของ
ญีปุ่่ น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street หรอืเป็นโซนใหม ่ HARRY POTTER 
ใหท้า่นไดด้ืม่ด ่ากบับรรยากาศทีจ่ าลองมาจากในเรือ่งแฮรีพ่อรต์เตอร ์และพบกบัโซน
ใหมล่า่สดุทีจ่ะเปิดในวนัที2่1เมษายน 2560 โซน Minions Park ภายในสวนสนุก 
Universal หา้มน าอาหารและเครือ่งดืม่เขา้มาภายในสวนสนุกและสามารถซือ้อาหารได ้
จาก ภายในสวนสนุก บรเิวณดา้นนอกตรงทางเขา้สวนสนุกคอื Universal City walk 
Osaka เป็นพืน้ทีจ่ าหน่ายสนิคา้ทีม่รีา้นอาหารมากมาย 

- เลอืกอสิระเทีย่วเอง ชอ้ปป้ิงอสิระตามอธัยาศยัเต็มวนั (ไมร่วมคา่รถไฟและไม่
มรีถบสับรกิาร) ดว้ยการน่ังรถไฟ ทา่นจะไดส้มัผัสประสบการณ์การเดนิทางไปยา่น
ตา่งๆทีเ่ป็นไฮไลทข์องโอซากา้ยา่นดงัทีเ่ลอืกสรรเป็นสวรรคข์องคนชอบ กนิ เทีย่ว ช ้

อป ไดแ้ก ่

     > ยา่นชนิไซบาช ิ(Shinsaibashi) เป็นยา่นชอ้ปป้ิงทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในโอซากา้ 
เป็นถนนคนเดนิชนิไซบาชยิาวประมาณ580 เมตร ตลอดเสน้ทางจะมรีา้นคา้อยูป่ระมาณ 
180 รา้น ทางฝ่ังทศิใต ้ของถนนคนเดนิของชนิไซบาชจิะมป้ีายทางเขา้แถวป้ายกลูโิกะ 

      > โดทงบุร ิ(Dotonburi) หนึง่ในสถานบันเทงิยามค ่าคนืทีโ่ดง่ดงัของโอซากา้ 
แหลง่รวมรา้นอาหารมากมายทีเ่ปิดใหบ้รกิาร 24 ชัว่โมง ถนนแหง่นีจ้ะเลยีบรมิคลอง
โดทงโบร ิและยงัมทีัง้รา้นคา้ และแหลง่บันเทงิอกีมากมาย รวมไปถงึป้ายนักวิง่กลูโิกะ 
(Glico Running Man s ign) และปคูานโิดราค ุ(Kani Doraku crab  sign) ทีเ่ป็น
สญัลกัษณ์ของเมอืงโอซากา้ดว้ย 



      > สวนนมับะ Namba Parks ออกแบบการสรา้งใหค้ลา้ยกบัหบุเขา สามารถน่ัง
พักผอ่นในสวนแบบธรรมชาตทิา่มกลางภมูทิศันเ์มอืงใหญ ่มหีา้งสรรพสนิคา้กวา่ 120 
รา้น รวมทัง้โรงภาพยนตร ์อัฒจรรย ์และสวนดาดฟ้า บนชัน้ 6 มรีา้นอาหารจ านวนมาก
เปิดใหบ้รกิาร ไมว่า่จะเป็น อาหารเกาหล ีอาหารอติาเลยีน อาหารเวยีดนาม และอืน่ๆ 
รา้นคา้เปิดเวลา 11:00-21:00 รา้นอาหารเปิดเวลา 11:00-23:00 

      > ยา่นเด็นเด็น Den Den Town ตัง้อยูใ่นพืน้ที ่Nipponbashi เป็นยา่นขาย
สนิคา้อเิล็กทรอนกิส ์คลา้ยกบัยา่น Akihabara ของโตเกยีว นอกจากนีย้ังมกีารต์นูมงังะ 
อนเิมะ และคอสเพลยค์าเฟ่ตต์า่งๆรวมอยูท่ีน่ีด่ว้ย รา้นคา้เปิดเป็น 2 ชว่ง คอื 10:00-
11:00 และ 19:00-20:00 

     > ยา่นชนิเซไก(Shinsekai) เป็นเสมอืนแลนดม์ารก์ส าคัญอกีแหง่หนึง่ของเมอืง
โอซากา้ ชนิเซไกแปลตรงตัววา่ “โลกใหม”่ ทีห่มายถงึโลกใบใหมแ่หง่โอซากา้ มทีัง้
แหลง่ชอ้ปป้ิง มหีอคอยซเึทนคาค(ุTsutenkaku)ทีเ่ป็นเหมอืนสญัลกัษณ์ของยา่นชนิเซ
ไกนีต้ัง้อยูต่รงกลางดว้ย จะคกึคักแบบสดุๆก็ชว่งกลางคนืนี ่เต็มไปดว้ยรา้นคา้และ ผูค้น
มากนิดืม่กันตามรา้นตามๆอยา่งเนอืงแน่น บรเิวณนีย้ังมถีนนแคบๆทีเ่รยีกกันวา่ จันจัน 
โยโกะโช (Jan Jan Yokocho) ทีเ่ป็นแหลง่รวมรา้นกนิดืม่ส าหรับคนญีปุ่่ น เปิดไฟรา้น
เรยีกแขกคกึคกั มอีาหารและขนม และกบัแกลม้ใหล้องชมิกันมากมายและยังมรีา้นขาย
ของทีร่ะลกีใหเ้ลอืกชอ้ปป้ิงอกีหลายรา้นและทีน่ีจ่ะพบเห็นหุน่คลา้ยลงิน่ังยิม้ ตามมมุ
ตา่งๆก็คอืบลิลเิคน (Billikan) หรอืเทพแหง่โชคลาภเป็นอกีหนึง่สญัลกัษณ์ของยา่นนี้
ดว้ย 

      >สปา เวลิด ์(Spa World) ศนูยร์วมบอ่น ้าแรใ่หญท่ีส่ดุในโอซากา้ เป็นศนูยร์วม
วารบี าบดัทีใ่หญท่ีส่ดุในโอซากา้ ตัง้อยูใ่นยา่น Shinseikai ใกลห้อคอยทสเึทงคาค ุ
ภายในมบีอ่น ้าแรธ่รรมชาตใินทีร่ม่แยกเป็นโซนยโุรป โซนเอเชยี รวมทัง้สิน้ 16 บอ่ มี
หอ้งซาวน่า หอ้งสปาหนิรอ้น นวดตัวผอ่นคลาย สวนน ้าซึง่เปิดใหบ้รกิารตลอด 24
ชัว่โมง 

**วนันีไ้มม่บีรกิารรถบสัและอาหารกลางวนัและอาหารค า่ ** 

ทีพ่กั: FP HOTELS GRAND SOUTH-NAMBA หรอืยา่นคนัไซ หรอืระดบั
ใกลเ้คยีงกนั 

ถา้กรณีพกัโรงแรมFP Hotel สามารถเดนิไปชนิเซไก สปา เวลิดแ์ละ หา้งออิอน
ได ้

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนั
เดนิทาง) 

 

วนัที ่4 
โอซากา้ - เกยีวโต – วดัคนิคะคจุ ิ(วดัทอง) – อาราชยิามา่ - ป่าไผ ่– ถา่ยรปู
สะพานโทเง็ตสเึคยีว – ศาลเจา้ฟชูมิ ิอนิาร ิ– โกเบ – ยา่นโกเบฮารเ์บอรแ์ลนด ์– 
โอซากา้ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที3่) 



น าทา่นเดนิทางไปสู ่เกยีวโต อดตีเมอืงหลวงเกา่แกข่องญีปุ่่ น ซึง่มามอีายยุาวนานกวา่ 
1,000 ปี ซึง่ในอดตีมคีวามเจรญิรุง่เรอืงทางดา้นศาสนา ศลิปวฒันธรรม และการ
ปกครองเป็นอยา่งมาก เดนิทางสูว่ดัคนิคะคจุ(ิKinkakuji Temple) หรอืวดัทอง 
เป็นวดัเกา่แกข่องเมอืงเกยีวโต สรา้งเมือ่ปี พ.ศ. 1940 ในอดตี พลับพลาหลงันีเ้คยถกู
ลอบวางเพลงิในปี พ.ศ.2493 โดยพระภกิษุทีบ่วชอยูใ่นวดั ซึง่ศาลาสทีองทีเ่ห็นใน
ปัจจบุันเพิง่ไดร้บัการแปะผนังทองไปเมือ่ปี พ.ศ.2530 ทีผ่า่นมา  จงึมองเห็นเหลอืงอ
ลา่มสะทอ้น ในสระน ้าอยา่งสวยงาม ภายในประกอบดว้ย วหิารม ี3 ชัน้ ชัน้แรกมี
ลักษณะเป็นพระราชวงั ชัน้ทีส่องเป็นแบบบา้นซามไูร ชัน้ทีส่ามเป็นแบบวดัเซน  วดันีม้ี
ต านานเกีย่วกบัการต์นูเรือ่งอกิควิซงัวา่เคยเป็นทีพ่ านักของโชกนุอาชคิางะ โยชมิซิ ึผูท้ี่
ชอบทายปจุฉา – วสิชันา กบัอกิควิซงัในการต์นูเรือ่งอคิวิซงั เณรนอ้ยเจา้ปัญญา ก็
จ าลองเรือ่งราวเหตกุารณ์ของศาลาทองในวดันีใ้หเ้ป็นปราสาทของทา่นโชกนุ (โชกนุ
อาชกิางะ โยชมิสิ)ึ และบตุรชายของเขาทีเ่ป็นเจา้ของพลบัพลาหลังนี ้กอ่นทีจ่ะยกให ้
เป็นทรัพยส์มบตัขิองวดัโรกนุนอนจ(ิอกีชือ่ของวดันี)้ บรเิวณวดักอ่นทางออกจะมกีารขอ
พรโดยการเขยีนขอพรทีแ่ผน่ไม ้“อกิควิ” โดยสว่นมากจะเห็นนักเรยีนจ านวนมากเขยีน
ขอใหม้สีตปัิญญาหลกัแหลม ฉลาดแบบอกิควิซงั จงึมารว่มขอพรจ านวนมาก น า
ทา่น ชมธรรมชาตแิถบอาราชยิามา่  แหลง่ชมธรรมชาตใินฤดใูบไมเ้ปลีย่นสขีอง
เมอืงเกยีวโตทีโ่ดง่ดงัและมชีือ่เสยีงอกีแหง่ในญีปุ่่ นทีน่ยิมมาทอ่งเทีย่วเพือ่ชืน่ชมกบั
บรรยากาศหลากสสีนัสดใสของใบไมส้เีขยีว แดง เหลอืง กอ่นทีจ่ะรว่งหลน่จากตน้ไป
ตามฤดกูาล มสีะพานทีท่อดขา้มแมน่ ้าโอองิาวะ ชือ่สะพานโทเง็ตสเึคยีว มคีวามยาว
200 เมตร ซึง่ชือ่ของสะพานนีม้คีวามหมายวา่สะพานทีม่องเห็นดวงจันทรอ์ยูข่า้งหนา้ 
เบือ้งลา่งของสะพานคอืแมน่ ้าโออทิีไ่หลมาจากตาน ้าในภเูขาอาราชยิามะทีย่ังคงความ
ใสสะอาดมานับตัง้แตอ่ดตี น าทกุทา่นเดนิทางชมป่าไผ ่ไผท่ีข่ ึน้อยูส่องขา้งทา้งเสมอืน
หนึง่เป็นอโุมงคใ์หเ้ดนิผา่นถกูปลกูขึน้ตัง้แตส่มัยเฮอันหรอืกวา่พันปีมาแลว้ เพือ่ใชใ้น
การประดบัสวนและชืน่ชมความสวยงามและใชใ้นการบ าบดัจติใจมาแตค่รัง้โบราณ 
จนกระทัง่กาลเวลาผา่นไปไผเ่หลา่นีก็้ยังไดร้บัการดแูลเป็นอยา่งด ีเมือ่เขา้สูป่่าไผแ่ลว้ 
จะไดส้มัผัสถงึสายลมจากธรรมชาตทิีก่ระทบกบัใบไผ ่ความเขยีวขจแีละความสดชืน่
ตลอดเสน้ทาง 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที4่)เมนบูุฟเฟ่ตช์าบูเกยีวโตไม่
อ ัน้!!! 

น าทา่นเดนิทางสูศ่าลเจา้ฟชูมิ ิอนิาร ิชมเสาโทรอิ ิซุม้ประตสูแีดงทีเ่ป็นสญัลกัษณ์
ของศาลเจา้ทีม่มีากกวา่รอ้ยตน้ทอดตัวยาวตามเสน้ทางของไหลเ่ขาลดหลั่นกันบน
เสน้ทางยาวถงึ 4 กโิลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตรเ์รือ่ง MEMORIES OF GEISHA
ทีซ่ายรู ินางเอกของเรือ่งว ิง่ลอดซุม้ประตเูพือ่ไปขอพรเทพเจา้ใหต้นเองสมความ
ปรารถนา จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่โกเบ ทา่นไป ยา่นโกเบ ฮารเ์บอรแ์ลนด ์
Oriental ตัง้อยูท่ีบ่รเิวณทา่เรอืโกเบ นับเป็นยา่นทีร่วมทัง้แหลง่ชอ้ปป้ิงและความบันเทงิ
ทีห่ลากหลายทีโ่ดง่ดงัมากๆของเมอืงแหง่นีป้ระกอบดว้ยศนูยก์ารคา้ขนาดใหญ ่โรง
ภาพยนตร ์สวนสนุก ใกลก้ันยงัตดิทะเลดว้ย ฮารเ์บอรแ์ลนดเ์ป็นจดุเดทชือ่ดงัของเป็น
ทวิทัศนส์ดุแสนโรแมนตกิ นอกจากนีย้งัมจีดุถา่ยภาพมากมาย เชน่ โกเบพอรต์ทาวเวอร ์
ชงิชา้สวรรค ์โรงแรม Kobe Meriken Park ทา่นสามารถชอ็ปป้ิงแบบชลิๆไดอ้ยา่ง
สบายๆ เพราะมทีัง้รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นคา้ และสวนสนุก ซึง่เป็นจดุนัดพบทีน่ยิม
ของชาวเมอืง ทา่นสามารถเดนิเลน่ตามทางเดนิรมิน ้าเพือ่ชืน่ชมบรรยากาศแบบ
คลาสสคิ มโีรงภาพยนตร ์และรา้นอาหารตัง้อยูใ่นบรเิวณโกดงัอฐิโบราณทีร่โีนเวทมา
จากสมัยศตวรรษที ่19 อกีดว้ย ทีน่ีเ่หมายกบัสายนักชอ้ปดว้ยเนือ่งจากไมเ่พยีงมรีา้นคา้
เรยีงรายเต็มสองขา้งทางเทา่นัน้ยงัมหีา้งใหญ่ๆ  2 หา้ง คอื หา้ง Umie Mosaic ตัง้อยู่
รมิน ้า ภายในมรีา้นคา้เล็กๆขายเสือ้ผา้ และรา้นอาหารทีส่ามารถเห็นทา่เรอืโกเบไดอ้ยา่ง
ชดัเจน นอกจากนีย้งัมสีวนสนุกเล็กๆสามารถขึน้ไปชมววิบนชงิชา้สวรรคท์ีต่ัง้อยูห่ลงั
อาคารหา้งโมเสค และหา้ง Canal Garden ภายในจะแบง่ออกเป็นหา้งรา้นตา่งๆ เชน่ 
Hankyu, รา้นอเิลคทรอนกิส ์Sofmap, รา้นอปุกรณ์กฬีาและเอา้ทเ์ลตจ าหน่ายเสือ้ผา้



เครือ่งใชใ้นครัวเรอืนเป็นตน้ (อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยับรเิวณโรงแรมมรีา้นรา
เมน รา้นสะดวกซือ้) หากมเีวลาทา่นสามารถเดนิไปชอ้ปป้ิงทีร่งิกเุอา้ทเ์ล็ทได ้

ทีพ่กั: N GATE HOTEL OSAKA หรอืระดบัใกลเ้คยีง  

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

วนัที ่5 ทา่อากาศยานคนัไซ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่5) บรกิารอาหารเชา้แบบกลอ่ง (Set Box) เพือ่
ความสะดวกในเรือ่งเวลาและการเดนิทางมาสนามบนิ 

05.00  น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ เพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับ 

08.20  ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ NOK SCOOT เทีย่วบนิที ่XW111  

12.10  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ 

 

หมายเหต ุ

หมายเหต ุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ให้
ทราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ให้
ทา่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของ
ประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะ
เป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตาม
สถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง อตัราคา่บรกิารขา้งตน้ค านวณ จากอตัราแลกเปลีย่น 100 
เยน เทา่กบั 30 บาท กรณีอตัราแลกเปลีย่นปรบัสงูขึน้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการปรบัอตัรา
คา่บรกิารเพิม่ข ึน้ 

ประกาศส าคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ คา่ทวัรท์ ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็น
การช าระแบบจา่ยช าระขาด และผูจ้ดัไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระ
ขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัน้หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไม่
ดว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศ
ไทยและประเทศญีปุ่่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัง้คา่ต ัว๋เครือ่งบนิ
ใหแ้กท่า่น 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึ30ทา่น 

- ขอสง่จอยทัวรใ์หก้บับรษัิททีม่โีปรแกรมและราคาใกลเ้คยีงกัน 



- หรอืขอเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้
กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ30ทา่นและทา่นยังประสงค์
เดนิทางตอ่) โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่น
ทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3.การช าระคา่บรกิาร ช าระเงนิคา่จองทวัรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทาง 20
วนั 

**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวนั
เดนิทางไป-กลบั*) 

กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมร่บัผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่น
ตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจ า หรอืสง่

พรอ้มยอดคงเหลอื** 

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

การยกเลกิทวัร ์เมือ่จองทวัรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ได้
ทกุกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก 
หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ 
ทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ 
หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณี
ใดๆ ทัง้สิน้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลบัชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรร Random ของสายการบนิไมส่ามารถเลอืกระบทุีน่ั่งได ้ยกเวน้การซือ้ทีน่ั่ง
เพิม่ 

ซือ้ทีน่ ัง่เพิม่ สายการบนิ Nok Scoot (XW) เสน้ทางโตเกยีว-นารติะ สามารถUpgrade ทีน่ั่ง พรอ้ม
ช าระคา่ทีน่ั่งไดด้ังนี ้

- ทีน่ ัง่ช ัน้ ScootBiz ราคาเทีย่วเดยีว 5,500 บาท /ทา่น (ราคาไป-กลบั 10,000 บาท) แจง้
กอ่นเดนิทาง10วนั 

- ทีน่ ัง่แบบ Super หรอื Stretch Seat แจง้กอ่นเดนิทาง7วนั มคีา่ใชจ้า่ยและเงือ่นไข ดงันี ้

 



2.คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ กรณีหอ้งพักระดับเดยีวกันที่
ระบใุนโปรแกรมเต็มจะปรับเปลีย่นพกัเมอืงใกลเ้คยีงในระดบัเทยีบเทา่กัน และกรณีเดนิทาง 3 ทา่นจะ
เป็นหอ้งTriple จะเป็นแบบเตยีงเดีย่วสามเตยีงหรอืแบบเตยีงใหญ1่เตยีงเตยีงเดีย่ว1เตยีง เป็นการจัด
แบบเตยีงของทางโรงแรมไมส่ามารถระบไุด ้

กรณีโรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพกั
คู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น า้หนกักระเป๋า สมัภาระทีส่ายการบนิ NokScoot ก าหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั
สมัภาระถอืขึน้เครือ่งไมเ่กนิ7กก.  และคา่ประกันวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิ
ทีม่กีารเรยีกเก็บ 

(คา่ทัวรไ์มร่วมการประกันความคุม้ครองการสญูเสยีหรอืเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง และทรัพยส์นิ
สว่นตัว กรณีเกดิความเสยี บรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบได)้ 

ซือ้น ้าหนักสมัภาระเพิม่สายการบนิ Nok Scoot(XW) เสน้ทางโตเกยีว มคีา่ใชจ้า่ยดงันี ้

+5 กก. -- 400 บาท 

+10กก. -- 700 บาท 

+15กก. -- 1,000 บาท 

+20กก. -- 1,300 บาท 

+30กก. -- 2,350 บาท 

หมายเหต:ุ สายการบนิไม่จ ากดัจ านวนชิน้ในการโหลด แตก่ฎหมายการบนิทัว่โลกให1้ใบ น ้าหนักสงูสดุได ้

32กก./ช ิน้ 

6. คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาทคา่รักษาพยาบาล

กรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสุขภาพ 

(คา่ทวัรไ์มร่วมการประกนัความคุม้ครองการสญูเสยีหรอืเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง และ
ทรพัยส์นิสว่นตวั กรณีเกดิความเสยี บรษิทัฯไมส่ามารถรบัผดิชอบได)้ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีน่อกเหนอืจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. คา่ภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 

5. คา่ Vat 7% และคา่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 



6. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม 

7. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 3,500 เยนตอ่ทรปิ ส าหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตน่ า้ใจ
จากทา่น 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 

(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 

 จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ใน
ประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ
จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศ
ญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้
(เชน่ เงนิสด บัตร 
เครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซี่า) 

 1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูไ่มต่ ่ากวา่ 6 เดอืน 

 2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตัิ
การพ านักระยะสัน้ 

 3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วนั 

 4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถกูสง่ตัวกลบัจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่ห ้
เขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ  

7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความ
เขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัร ์
ท ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่ม
คณะไมถ่งึ 30ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้กอ่นวนั
เดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนือ่งจากสาเหตุ
ตา่งๆ 



4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การ
ประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอื
ความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น
, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นได ้
ยอมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองโรงแรม
ทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุ
ในโปรแกรม 

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุป๊ทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับ
ผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่กั ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บั
ความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรบัประกันได ้ 

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่ง
นอ้ย 10 วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้  

11. ผูจั้ดจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระท าที่สอ่ไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ 
ๆ  

12. กรณีตอ้งการพกัแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ 
ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพกัคู ่และ 1หอ้งพกัเดีย่ว โดยไม่
คา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

13. สภาพการจลาจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วนัเสารอ์าทติย ์รถอาจจะ
ตดิ อาจท าใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์
และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ให ้
ไดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวนัละ1ขวดตอ่คนตอ่ในวนัทีท่ าทัวรเ์ต็มวนั เริม่ในวนัที2่ของการเดนิทางรวมจ านวน
2ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10-12
ชัว่โมง อาทเิชน่ เริม่งานเวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวนันัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละ
คนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั 
จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

16. การประกันภัย ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรบัความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุัตเิหตจุาก
การเดนิทางทอ่งเทีย่ว ตามพ.ร.บ. การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ด้
ป่วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรบั
ขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทัวร ์(ทา่นสามารถซือ้ประกันสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จาก



บรษัิท ประกันทั่วไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
17. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้ 

18. ผูจั้ดจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณี
อืน่ๆ 


