
 

BHT9190768 Sugoi Osaka โอซากา้ นารา เกยีวโต โกเบ 5วนั 3คนื  

 

ทวัรโ์อซากา้ นารา เกยีวโต โกเบ 5วนั 3คนื 

เดนิทางโดยสายการบนิ NOK SCOOT (XW) บนิตรงสูค่นัไซ (โอ
ซากา้) เครื7องลําใหญ ่ B777 ที7น ั7งแบบ3-4-3 พเิศษนํCาหนกักระเป๋า 

20 KG  

โปรสดุคุม้!!! ราคาเร ิ7มเพยีง 19,888 บาท พกัโอซากา้ 3 คนื(โรงแรม
ทาํเลด ีใกลแ้หลง่ชอ้ปปิC ง/สถานรีถไฟ) 

นารา วดัโทไดจ ิสวนกวาง ปราสาทโอซากา้ หา้ง Doton Plaza ชอ้ปปิC งชนิไซบาช ิลอ่งเรอื
ทมโบร ิรเิวอรค์รซูส ์(Tombori River Cruise) เกยีวโต ศาลเจา้เฮอนั พธิชีงชาแบบญี7ปุ่ น 

อาราชยิามา่ ป่าไผ ่สะพานโทเง็ตสเึคยีว ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิยา่นโกเบ ฮารเ์บอรแ์ลนด ์

พเิศษ!!! บฟุเฟ่ต ์BBQ YAKINIKU  + บฟุเฟ่ตช์าบเูกยีวโตไมอ่ ัCน!!! 

 

 

  



 

วนัที7 รายละเอยีดทอ่งเที7ยว 

1  กรงุเทพฯ ทา่อากาศยานดอนเมอืง  

2  สนามบนิคนัไซ โอซากา้ – นารา – วดัโทไดจ ิ– สวนกวาง - โอซากา้ – ปราสาทโอซากา้ ซากรุะ
สวนนชิโินะมะรเุทเอ็ง- หา้ง Donton Plaza – ชนิไซบาช ิ– ลอ่งเรอืทมโบร ิรเิวอรค์รซูส ์

3  อสิระทอ่งเที7ยวตามอธัยาศยัเต็มวนั หรอืเลอืกซืCอบตัรเขา้ยนูเิวอรแ์ซลสตดูโิอ (ราคา 3,000) 

4  โอซากา้ – เกยีวโต - อาราชยิามา่ – ป่าไผ ่- ถา่ยรปูสะพานโทเง็ตสเึคยีว – ศาลเจา้เฮอนั – พธิชีง
ชา – ศาลเจา้ฟชูมิ ิอนิาร ิ– โกเบ – ยา่นโกเบฮารเ์บอรแ์ลนด ์– โอซากา้ 

5  ทา่อากาศยานคนัไซ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดี7ยว 

05 - 09 Jun 2019  18,888  18,888 18,888 7,000 8,500 

06 - 10 Jun 2019  19,888  19,888 19,888 7,000 8,500 

07 - 11 Jun 2019  18,888  18,888 18,888 7,000 8,500 

12 - 16 Jun 2019  18,888  18,888 18,888 7,000 8,500 

13 - 17 Jun 2019  18,888  18,888 18,888 7,000 8,500 

14 - 18 Jun 2019  19,888  19,888 19,888 7,000 8,500 

19 - 23 Jun 2019  20,888  20,888 20,888 7,000 8,500 

20 - 24 Jun 2019  19,888  19,888 19,888 7,000 8,500 

21 - 25 Jun 2019  19,888  19,888 19,888 7,000 8,500 

26 - 30 Jun 2019  20,888  20,888 20,888 7,000 8,500 

27 Jun - 01 Jul 2019  19,888  19,888 19,888 7,000 8,500 

28 Jun - 02 Jul 2019  20,888  20,888 20,888 7,000 8,500 

03 - 07 Jul 2019  20,888  20,888 20,888 7,000 8,500 

04 - 08 Jul 2019  19,888  19,888 19,888 7,000 8,500 

05 - 09 Jul 2019  20,888  20,888 20,888 7,000 8,500 



 

10 - 14 Jul 2019  20,888  20,888 20,888 7,000 8,500 

11 - 15 Jul 2019  19,888  19,888 19,888 7,000 8,500 

12 - 16 Jul 2019  22,888  22,888 22,888 7,000 8,500 

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

18 - 22 Jul 2019  19,888  19,888 19,888 7,000 8,500 

19 - 23 Jul 2019  20,888  20,888 20,888 7,000 8,500 

24 - 28 Jul 2019  22,888  22,888 22,888 7,000 8,500 

25 - 29 Jul 2019  22,888  22,888 22,888 7,000 8,500 

26 - 30 Jul 2019  24,888  24,888 24,888 7,000 8,500 

31 Jul - 04 Aug 2019  19,888  19,888 19,888 7,000 8,500 

01 - 05 Aug 2019  19,888  19,888 19,888 7,000 8,500 

02 - 06 Aug 2019  20,888  20,888 20,888 7,000 8,500 

21 - 25 Aug 2019  19,888  19,888 19,888 7,000 8,500 

22 - 26 Aug 2019  19,888  19,888 19,888 7,000 8,500 

23 - 27 Aug 2019  20,888  20,888 20,888 7,000 8,500 

28 Aug - 01 Sep 2019  19,888  19,888 19,888 7,000 8,500 

29 Aug - 02 Sep 2019  19,888  19,888 19,888 7,000 8,500 

30 Aug - 03 Sep 2019  20,888  20,888 20,888 7,000 8,500 

04 - 08 Sep 2019  19,888  19,888 19,888 7,000 8,500 

05 - 09 Sep 2019  19,888  19,888 19,888 7,000 8,500 

06 - 10 Sep 2019  20,888  20,888 20,888 7,000 8,500 

11 - 15 Sep 2019  20,888  20,888 20,888 7,000 8,500 

12 - 16 Sep 2019  20,888  20,888 20,888 7,000 8,500 

13 - 17 Sep 2019  20,888  20,888 20,888 7,000 8,500 



 

18 - 22 Sep 2019  20,888  20,888 20,888 7,000 8,500 

19 - 23 Sep 2019  20,888  20,888 20,888 7,000 8,500 

20 - 24 Sep 2019  20,888  20,888 20,888 7,000 8,500 

25 - 29 Sep 2019  20,888  20,888 20,888 7,000 8,500 

26 - 30 Sep 2019  20,888  20,888 20,888 7,000 8,500 

27 Sep - 01 Oct 2019  22,888  22,888 22,888 7,000 8,500 

02 - 06 Oct 2019  23,888  23,888 23,888 7,000 8,500 

03 - 07 Oct 2019  24,888  24,888 24,888 7,000 8,500 

04 - 08 Oct 2019  24,888  24,888 24,888 7,000 8,500 

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

10 - 14 Oct 2019  25,888  25,888 25,888 7,000 8,500 

11 - 15 Oct 2019  25,888  25,888 25,888 7,000 8,500 

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

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

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

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที7 1 กรงุเทพฯ ทา่อากาศยานดอนเมอืง  

20.30  พรอ้มกนัที7ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออก ช ัCน 3 
เคานเ์ตอร ์4 สายการบนิ NOKScoot เจา้หนา้ที#ใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกดา้น
เอกสารกอ่นขึ8นเครื#อง 

23.40  นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิคนัไซ ประเทศญี7ปุ่ น โดยสายการบนิ NOKSCOOT เที7ยวบนิที7 
XW112  

วนัที7 2 
สนามบนิคนัไซ โอซากา้ – นารา – วดัโทไดจ ิ– สวนกวาง - โอซากา้ – ปราสาทโอซากา้ 
ซากรุะสวนนชิโินะมะรเุทเอ็ง- หา้ง Donton Plaza – ชนิไซบาช ิ– ลอ่งเรอืทมโบร ิรเิวอร ์
ครซูส ์

07.10  เดนิทางถงึ สนามบนิคนัไซ โอซากา้ (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชั#วโมง) ผา่นพธิกีาร/ตรวจคนเขา้
เมอืงและศลุกากร สาํคญั!!! ประเทศญี7ปุ่ นไมอ่นญุาตใหนํ้า อาหารสด จาํพวก เนืCอสตัว ์พชื ผกั 
ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั รับกระเป๋าเรยีบรอ้ยและทําภารกจิสว่นตวั 
จากนั8นนําทา่นขึ8นรถปรับอากาศเดนิทางสูเ่มอืงนารา Nara เป็นเมอืงที#อยูท่างทศิตะวนัออกของ
เมอืงโอซากา้ระยะทางประมาณ 35 กโิลเมตร ชื#อNara มาจากภาษาญี#ปุ่ นคําวา่ Narasu แปลวา่ทําให ้



 

แบนราบ เนื#องจากพื8นที#ของเมอืง Nara ตั 8งอยูบ่นที#ราบเมอืงนารา เคยเป็นเมอืงหลวงเกา่ของญี#ปุ่ นมา
กอ่นในปี ค.ศ. 710-784 (กอ่นเมอืงหลวงจะถกูเปลี#ยนเป็นเกยีวโตในภายหลงั) มกีวางเป็นสญัลกัษณ์
ของเมอืงนารา เนื#องจากชาวนารามคีวามเชื#อวา่กวางเป็นสตัวรั์บใชเ้ทพเจา้ ปัจจบุนัเมอืงนารามกีวาง
เดนิอยูอ่ยา่งอสิระทั 8งเมอืง ไมว่า่จะเป็นศาลเจา้ วดั หรอืตามทอ้งถนนก็ตาม จากนั8นนําทา่นไปชมวดั
โทไดจ ิTodaiji ความหมายตามตวัอกัษรคอื วดัใหญแ่หง่ทศิตะวนัออก ตั 8งอยูท่ี#เมอืงนารา ภมูภิาค
คนัไซถอืเป็นโบราณสถานที#มคีวามเกา่แกแ่ละสําคญัที#สดุแหง่หนึ#งของประเทศญี#ปุ่ นและยงัถอืวา่เป็น
วดัที#มนัีกทอ่งเที#ยวมาเยอืนมากที#สดุในนารา สรา้งขึ8นเมื#อปี ค.ศ.752 ในชว่งที#พระพทุธศาสนา
เจรญิรุง่เรอืงจนถงึขดีสดุ สิ#งกอ่สรา้งที#สําคญัของวดันี8 คอื วหิารไมห้ลงัใหญ ่ไดบทุส ึซึ#งเป็นที#
ประดษิฐานองคห์ลวงพอ่โต (ไดบทุส)ึ วา่กนัวา่เป็นอาคารไมท้ี#ใหญท่ี#สดุในโลก โดยมคีวามสงู 157 
ฟตุ ความยาว 187 ฟตุ แมว้า่วหิารไมท้ี#เห็นในปัจจบุนันี8มขีนาดเพยีงแค ่2 ใน 3 ของวหิารหลงัเดมิที#
เคยถกู ไฟไหมไ้ปจากภยัสงคราม แตก็่ยงัคงมคีวามยิ#งใหญจ่นไดรั้บการขึ8นทะเบยีนเป็นมรดกโลก 
ดา้นหนา้บรเิวณวดัจะเป็นสวนกวาง ซึ#งจะมกีวางออกมาเดนิใหนั้กทอ่งเที#ยวไดถ้า่ยรปูและซื8ออาหาร
ใหก้นิ จนสมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางไปเกยีวโต เมอืงหลวงเกา่แกข่องญี#ปุ่ น ซึ#งมามอีายุ
ยาวนานกวา่ 1,000 ปี ซึ#งในอดตีมคีวามเจรญิรุง่เรอืงทางดา้นศาสนา ศลิปวฒันธรรม และการ
ปกครองเป็นอยา่งมาก 

เที#ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มืCอที71) บฟุเฟ่ต ์BBQ Buffet Yakiniku 

บา่ย  นําทา่นเดนิทางสู ่โอซากา้ เดนิทางสู ่ปราสาทโอซากา้ เป็นสญัลกัษณ์อนัโดดเดน่ของเมอืงโอ
ซากา้ สรา้งขึ8นเป็นครั 8งแรกบนบรเิวณที#เคยเป็นวดั Osaka Hongan-jiเมื#อปี ค.ศ.1583 โดย
ToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-1598) นักรบระดบัไดเมยีวผูพ้ยายามรวบรวมประเทศเป็นครั 8งแรก
หอคอยประสาทหรอืสว่นที#เรยีกวา่ Tenshukakuแลว้เสร็จลงสองปีตอ่มา  แตห่ลงัจากสงคราม 
Osaka Natsu No-jinในปีค.ศ.1615 ตระกลู Toyotomi ถกูฆา่ลา้งโคตร Tenshukakuก็ถกูทําลายลง
ยอ่ยยบั ตอ่มาไดรั้บการบรูณะใหมใ่นสมัยTokugawa แตน่่าเสยีดายที#ในปี ค.ศ.1665 ไดถ้กูฟ้าฝ่า
เสยีหายทั 8งหมด กอ่นจะทําการบรูณะขึ8นมาใหมอ่กีครั 8งและถกูประกาศใหเ้ป็นสมบตัขิองชาตอิกีดว้ย 
ปราสาทโอซากา้ปัจจบุนัสงู 55 เมตร ม ี5 สว่น 8 ชั 8นเครื#องประดบัหลงัคาและภาพเสอืบนกําแพงตวั
ปราสาทละหลายๆสว่นลงทองสอีรา่มสวยงามบนหอคอยชั 8น 8 ของ Tenshukakuทา่นสามารถ
มองเห็นทวิทศันโ์ดยรวมของเมอืงโอซากา้ไดอ้ยา่งชดัเจนในแตล่ะปีจะมนัีกทอ่งเที#ยวจากทั 8งในและ
นอกประเทศมาเยอืนปีละราว 1-3 ลา้นคน(ทวัรนํ์าชมและถา่ยรปูบรเิวณดา้นนอก) ชว่งปลายมนีา-
ตน้เมษาทา่นสามารถชมดอกซากรุะไดท้ ี7 สวนนชิโินะมะรเุทเอ็งปราสาทโอซากา้ (Nishi No 
Maru Teien Park) สวนนี8ตั 8งอยูภ่ายในอาณาเขตของปราสาทโอซากา้ มซีากรุะกวา่ 600 ตน้ (ชว่ง
ซากรุะบานอาจจะมกีารเปลี#ยนแปลงขึ8นอยูก่บัสถานที#และสภาพอากาศในแตล่ะปี) จากนั8นนําทา่น
เดนิทางไป Doton Plaza เป็นหา้งสําหรับละลายเงนิเยน พบกบัสนิคา้หลากหลายราคาถกู เชน่
เครื#องสําอาง ครมี ของใช ้ยาบํารงุ สขุภาพ สบู ่ครมีลา้งหนา้ เครื#องไฟฟ้า เป็นตน้ อสิระใหท้า่นเลอืก
ซื8อสนิคา้ตามอธัยาศยั จากนั8นนําทา่นไปลอ่งเรอืทมโบร ิรเิวอรค์รซูส ์(Tombori River Cruise) 
นําทา่นลอ่งเรอืชมววิของเมอืงที#เป็นสญัลกัษณข์องเขต Naniwa "Dotombori" จากแมนํ่8าสมัผัส
บรรยากาศที#สวยงาม จากนั8นใหท้า่นไดอ้สิระชอ้ปปิC งยา่นชนิไชบาช ิมทีั 8งรา้นคา้เกา่แก ่และ
ทนัสมัยปะปนกนั มสีนิคา้มากมายทั 8งถกูและแพง ทั 8งสนิคา้แฟชั#นลา่สดุ ขนมเคก้แสนอรอ่ย จนถงึ
กลอ้งดจิติอล คอมพวิเตอร ์และเกมสร์ุน่ใหมล่า่สดุและตื#นตากบัลลีาชวีติของคนหนุ่มสาวชาวโอซากา้
ที#ดจูะสนุกสนานและมสีสีนัมากกวา่ทางฝั#งโตเกยีว รวมทั 8งรา้นอาหารหลากหลาย เดนิไปเก็บภาพเป็น
ที#ระลกึกบั จดุเดน่ของแตล่ะรา้นคา้ เชน่ ปยูกัษ์ หนา้ภตัตาคารขาปยูกัษ์ แ  ละสญัลกัษณ์เดน่ของ
ยา่นนี8คอื ตกึรปูเครื#องหมายการคา้ของกลูโิกะ ผลติภณัฑข์นมชื#อดงัจากญี#ปุ่ นนั#นเองหรอืจะเป็น
รา้นดสินยีช์อ้ปผลติภณัฑใ์หม่ๆ จากดสินยี ์และยา่นเกา่แกอ่ยา่งถนนโดทงบรุ ิซึ#งทา่นสามารถลิ8มลอง
ขนม หรอือาหารขึ8นชื#อของนครโอซากา้ทั 8งทาโกะยาก ิโอโคโนมยิาก ิเป็นตน้ ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิ
กนัตลอดทั 8งวนั นอกจากนี8ในยา่นนี8ยงัมหีา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ๆ  และมชีื#อเสยีงอยา่งหา้งไดมาร ูหา้งโซ
โก ้หรอืจะเป็นทากาชมิายา่ มสีนิคา้มากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกซื8อเลอืกหาอกีดว้ย อสิระชอ้ปปิ8งตาม
อธัยาศยั อาหารคํ7าอสิระตามอธัยาศยั จากนั8นนําทา่นเขา้ที#พัก 

ที7พกั: : FP HOTELS GRAND SOUTH-NAMBA  หรอืยา่นคนัไซ หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  



 

กรณีพกัโรงแรมFP Hotel สามารถเดนิไปชนิเซไก สปา เวลิดแ์ละ รา้นดองกโิฮเตไ้ด ้

(ชื#อโรงแรมที#ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

  

 

วนัที7 3 อสิระทอ่งเที7ยวตามอธัยาศยัเต็มวนั หรอืเลอืกซืCอบตัรเขา้ยนูเิวอรแ์ซลสตดูโิอ (ราคา 3,000) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที7พกั (มืCอที72) 

อสิระใหท้า่นทอ่งเที7ยวตามอธัยาศยัเต็มวนัดว้ยตวัทา่นเอง(ไกดแ์นะนําเสน้ทางให)้ 

>> หรอืทา่นสามารถเลอืกซืCอบตัรเขา้ยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ เจแปน 

**กรณีส ั7งซืCอกบับรษิทั ราคาบตัรทา่นละ 3,000 บาท กรณุาส ั7งซืCอพรอ้มจองทวัรห์รอืกอ่น
เดนิทาง10วนัเทา่น ัCน (ทางบรษัิทจําหน่ายเฉพาะบตัรสวนสนุกไมร่วมคา่รถไฟในการเดนิทาง) 

**ทางบรษัิทขออนุญาตปรับราคาบตัรขึ8นถา้เงนิเยนมกีารปรับขึ8นเรท100เยน=35บาท** 

- ยนูเิวอรแ์ซลสตดูโิอ Universal Studio Japan 

รว่มสนุกทา้ทายกบัเครื#องเลน่หลากหลายชนดิตื#นเตน้ระทกึใจจากหนังดงัที#ทา่นชื#นชอบ กบัโลก
ภาพยนตรข์องฮอลล์วิูด้  เชน่ Hollywood Dream  The Ride Backdrop ,ลอ่งเรอืผจญภยักบั
ไดโนเสารจ์ากเรื#อง Jurassic Park นั#งเรอืเพื#อพบกบัความน่าสะพรงึกลวัเหมอืนอยู ่ในเหตกุารณ์
จรงิกบั Jaw ใชท้นุสรา้งมหาศาลกวา่ 1,500 ลา้นเยน (เฉพาะจอว)์  และสนุกสนานไปกบัเครื#องเลน่
ภาคใหมข่อง Spider-Man ที#รอใหท้า่นพสิจูนค์วามมันส ์พรอ้มทั 8งพบกบัโซนตวัการต์นูสําหรับเด็ก
โซน “วนัเดอรแ์ลนด”์ เป็นโซนสวนสนุกสไตลค์รอบครัวใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัตวัการต์นูสดุน่ารัก
ชื#อดงัของญี#ปุ่ น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street หรอืเป็นโซนใหม ่ HARRY POTTER ให ้
ทา่นไดด้ื#มดํ#ากบับรรยากาศที#จําลองมาจากในเรื#องแฮรี#พอรต์เตอร ์และพบกบัโซนใหมล่า่สดุที#จะเปิด
ในวนัที#21เมษายน 2560 โซน Minions Park ภายในสวนสนุก Universal หา้มนําอาหารและ
เครื#องดื#มเขา้มาภายในสวนสนุกและสามารถซื8ออาหารไดจ้าก ภายในสวนสนุก บรเิวณดา้นนอกตรง
ทางเขา้สวนสนุกคอื Universal City walk Osaka เป็นพื8นที#จําหน่ายสนิคา้ที#มรีา้นอาหารมากมาย 

- เลอืกอสิระเที7ยวเอง ชอ้ปปิC งอสิระตามอธัยาศยัเต็มวนั (ไมร่วมคา่รถไฟและไมม่รีถบสั
บรกิาร) ดว้ยการนั#งรถไฟ ทา่นจะไดส้มัผัสประสบการณ์การเดนิทางไปยา่นตา่งๆที#เป็นไฮไลทข์องโอ
ซากา้ยา่นดงัที#เลอืกสรรเป็นสวรรคข์องคนชอบ กนิ เที#ยว ชอ้ป ไดแ้ก ่

     > ยา่นชนิไซบาช ิ(Shinsaibashi) เป็นยา่นชอ้ปปิ8งที#มชีื#อเสยีงที#สดุในโอซากา้ เป็นถนนคน
เดนิชนิไซบาชยิาวประมาณ580 เมตร ตลอดเสน้ทางจะมรีา้นคา้อยูป่ระมาณ 180 รา้น ทางฝั#งทศิใต ้
ของถนนคนเดนิของชนิไซบาชจิะมป้ีายทางเขา้แถวป้ายกลูโิกะ 

      > โดทงบรุ ิ(Dotonburi) หนึ#งในสถานบนัเทงิยามคํ#าคนืที#โดง่ดงัของโอซากา้ แหลง่รวม
รา้นอาหารมากมายที#เปิดใหบ้รกิาร 24 ชั#วโมง ถนนแหง่นี8จะเลยีบรมิคลองโดทงโบร ิและยงัมทีั 8ง



 

รา้นคา้ และแหลง่บนัเทงิอกีมากมาย รวมไปถงึป้ายนักวิ#งกลูโิกะ (Glico Running Man s ign) และปู
คานโิดราค ุ(Kani Doraku crab  sign) ที#เป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงโอซากา้ดว้ย 

      > สวนนมับะ Namba Parks ออกแบบการสรา้งใหค้ลา้ยกบัหบุเขา สามารถนั#งพักผอ่นในสวน
แบบธรรมชาตทิา่มกลางภมูทิศันเ์มอืงใหญ ่มหีา้งสรรพสนิคา้กวา่ 120 รา้น รวมทั 8งโรงภาพยนตร ์อฒั
จรรย ์และสวนดาดฟ้า บนชั 8น 6 มรีา้นอาหารจํานวนมากเปิดใหบ้รกิาร ไมว่า่จะเป็น อาหารเกาหล ี
อาหารอติาเลยีน อาหารเวยีดนาม และอื#นๆ รา้นคา้เปิดเวลา 11:00-21:00 รา้นอาหารเปิดเวลา 
11:00-23:00 

      > ยา่นเด็นเด็น Den Den Town ตั 8งอยูใ่นพื8นที# Nipponbashi เป็นยา่นขายสนิคา้
อเิล็กทรอนกิส ์คลา้ยกบัยา่น Akihabara ของโตเกยีว นอกจากนี8ยงัมกีารต์นูมังงะ อนเิมะ และคอส
เพลยค์าเฟ่ตต์า่งๆรวมอยูท่ี#นี#ดว้ย รา้นคา้เปิดเป็น 2 ชว่ง คอื 10:00-11:00 และ 19:00-20:00 

     > ยา่นชนิเซไก(Shinsekai) เป็นเสมอืนแลนดม์ารก์สําคญัอกีแหง่หนึ#งของเมอืงโอซากา้ ชนิ
เซไกแปลตรงตวัวา่ “โลกใหม”่ ที#หมายถงึโลกใบใหมแ่หง่โอซากา้ มทีั 8งแหลง่ชอ้ปปิ8ง มหีอคอยซึ
เทนคาค(ุTsutenkaku)ที#เป็นเหมอืนสญัลกัษณข์องยา่นชนิเซไกนี8ตั 8งอยูต่รงกลางดว้ย จะคกึคกัแบบ
สดุๆก็ชว่งกลางคนืนี# เต็มไปดว้ยรา้นคา้และ ผูค้นมากนิดื#มกนัตามรา้นตามๆอยา่งเนอืงแน่น บรเิวณนี8
ยงัมถีนนแคบๆที#เรยีกกนัวา่ จันจัน โยโกะโช (Jan Jan Yokocho) ที#เป็นแหลง่รวมรา้นกนิดื#มสําหรับ
คนญี#ปุ่ น เปิดไฟรา้นเรยีกแขกคกึคกั มอีาหารและขนม และกบัแกลม้ใหล้องชมิกนัมากมายและยงัมี
รา้นขายของที#ระลกีใหเ้ลอืกชอ้ปปิ8งอกีหลายรา้นและที#นี#จะพบเห็นหุน่คลา้ยลงินั#งยิ8ม ตามมมุตา่งๆก็
คอืบลิลเิคน (Billikan) หรอืเทพแหง่โชคลาภเป็นอกีหนึ#งสญัลกัษณ์ของยา่นนี8ดว้ย 

      >สปา เวลิด ์(Spa World) ศนูยร์วมบอ่นํ8าแรใ่หญท่ี#สดุในโอซากา้ เป็นศนูยร์วมวารบํีาบดัที#
ใหญท่ี#สดุในโอซากา้ ตั 8งอยูใ่นยา่น Shinseikai ใกลห้อคอยทสเึทงคาค ุภายในมบีอ่นํ8าแรธ่รรมชาตใิน
ที#รม่แยกเป็นโซนยโุรป โซนเอเชยี รวมทั 8งสิ8น 16 บอ่ มหีอ้งซาวน่า หอ้งสปาหนิรอ้น นวดตวัผอ่น
คลาย สวนนํ8าซึ#งเปิดใหบ้รกิารตลอด 24ชั#วโมง 

**วนันีCไมม่บีรกิารรถบสัและอาหารกลางวนัและอาหารคํ7า ** 

ที7พกั: FP HOTELS GRAND SOUTH-NAMBA หรอืยา่นคนัไซ หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

ถา้กรณีพกัโรงแรมFP Hotel สามารถเดนิไปชนิเซไก สปา เวลิดแ์ละ หา้งออิอนได ้

(ชื#อโรงแรมที#ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

วนัที7 4 โอซากา้ – เกยีวโต - อาราชยิามา่ – ป่าไผ ่- ถา่ยรปูสะพานโทเง็ตสเึคยีว – ศาลเจา้เฮอนั – 
พธิชีงชา – ศาลเจา้ฟชูมิ ิอนิาร ิ– โกเบ – ยา่นโกเบฮารเ์บอรแ์ลนด ์– โอซากา้ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที7พกั (มืCอที73) 

นําทา่นเดนิทางไปสู ่เกยีวโต อดตีเมอืงหลวงเกา่แกข่องญี#ปุ่ น ซึ#งมามอีายยุาวนานกวา่ 1,000 ปี ซึ#ง
ในอดตีมคีวามเจรญิรุง่เรอืงทางดา้นศาสนา ศลิปวฒันธรรม และการปกครองเป็นอยา่งมาก นํา
ทา่น ชมธรรมชาตแิถบอาราชยิามา่  แหลง่ชมธรรมชาตใินฤดใูบไมเ้ปลี#ยนสขีองเมอืงเกยีวโตที#
โดง่ดงัและมชีื#อเสยีงอกีแหง่ในญี#ปุ่ นที#นยิมมาทอ่งเที#ยวเพื#อชื#นชมกบับรรยากาศหลากสสีนัสดใสของ



 

ใบไมส้เีขยีว แดง เหลอืง กอ่นที#จะรว่งหลน่จากตน้ไปตามฤดกูาล มสีะพานที#ทอดขา้มแมนํ่8าโอองิาวะ 
ชื#อสะพานโทเง็ตสเึคยีว มคีวามยาว200 เมตร ซึ#งชื#อของสะพานนี8มคีวามหมายวา่สะพานที#มองเห็น
ดวงจันทรอ์ยูข่า้งหนา้ เบื8องลา่งของสะพานคอืแมนํ่8าโออทิี#ไหลมาจากตานํ8าในภเูขาอาราชยิามะที#
ยงัคงความใสสะอาดมานับตั 8งแตอ่ดตี นําทกุทา่นเดนิทางชมป่าไผ ่ไผท่ี#ข ึ8นอยูส่องขา้งทา้งเสมอืน
หนึ#งเป็นอโุมงคใ์หเ้ดนิผา่นถกูปลกูขึ8นตั 8งแตส่มัยเฮอนัหรอืกวา่พันปีมาแลว้ เพื#อใชใ้นการประดบัสวน
และชื#นชมความสวยงามและใชใ้นการบําบดัจติใจมาแตค่รั 8งโบราณ จนกระทั#งกาลเวลาผา่นไปไผ่
เหลา่นี8ก็ยงัไดรั้บการดแูลเป็นอยา่งด ีเมื#อเขา้สูป่่าไผแ่ลว้ จะไดส้มัผัสถงึสายลมจากธรรมชาตทิี#
กระทบกบัใบไผ ่ความเขยีวขจแีละความสดชื#นตลอดเสน้ทาง เดนิทางไปชม ศาลเจา้เฮอนั (Heian 
Shrine) เป็นศาลเจา้ที#มคีวามงดงามและสถาปัตยกรรมที#โดดเดน่จากศาลเจา้อื#นๆของญี#ปุ่ น ถงึแม ้
ศาลเจา้เฮอนัจะไมไ่ดม้ปีระวตัคิวามเป็นมายาวนานหลายรอ้ยปีเหมอืนศาลเจา้อื#นๆของเกยีวโต เพราะ
ศาลเจา้นี8ถกูสรา้งขึ8นเนื#องในโอกาสครบรอบปี 1100 ของเมอืงเกยีวโตเมื#อรอ้ยกวา่ปีกอ่นเทา่นั8น โดย
สรา้งขึ8นเพื#อใหร้ะลกึถงึจักรพรรดคิามม ุ(Emperor Kammu) และจักรพรรดิ�โคเมอ ิ(Emperor 
Komei) ซึ#งเป็นจักรพรรดอิงคแ์รกและองคส์ดุทา้ยของเกยีวโต อาคารหลกัของศาลเจา้นี8 มตีน้แบบมา
จากอาคารเดมิที#อยูใ่นพระราชวงัสมัยยคุเฮอนัซึ#งมขีนาดเล็กกวา่ของจรงิ จากน ัCนนําทา่นสมัผสั
ประสบการณพ์เิศษ พธิชีงชาแบบญี7ปุ่ น ใหท้า่นไดเ้รยีนชงชาแบบธรรมเนยีมญี#ปุ่ น และทา่น
สามารถเลอืกซื8อชาและสนิคา้ของฝากราคาถกูไดจ้ากที#นี#เชน่  โฟมลา้งหนา้ถา่นหนิภเูขาไฟ โฟมชา
เขยีว โฟมขา้วญี#ปุ่ น หรอืผลติภณัฑจ์ากนํ8ามันมา้ และยาและวติามนิของญี#ปุ่ นที#บํารงุสขุภาพ 

เที#ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มืCอที74)เมนบูฟุเฟ่ตช์าบเูกยีวโตไมอ่ ัCน!!! 

นําทา่นเดนิทางสูศ่าลเจา้ฟชูมิ ิอนิาร ิชมเสาโทรอิ ิซุม้ประตสูแีดงที#เป็นสญัลกัษณ์ของศาลเจา้ที#มี
มากกวา่รอ้ยตน้ทอดตวัยาวตามเสน้ทางของไหลเ่ขาลดหลั#นกนับนเสน้ทางยาวถงึ 4 กโิลเมตร และ
เป็นฉากของภาพยนตรเ์รื#อง MEMORIES OF GEISHAที#ซายรู ินางเอกของเรื#องวิ#งลอดซุม้ประตเูพื#อ
ไปขอพรเทพเจา้ใหต้นเองสมความปรารถนา จากนั8นนําทา่นเดนิทางสู ่โกเบ ทา่นไป ยา่นโกเบ ฮาร์
เบอรแ์ลนด ์Oriental ตั 8งอยูท่ี#บรเิวณทา่เรอืโกเบ นับเป็นยา่นที#รวมทั 8งแหลง่ชอ้ปปิ8งและความบนัเทงิ
ที#หลากหลายที#โดง่ดงัมากๆของเมอืงแหง่นี8ประกอบดว้ยศนูยก์ารคา้ขนาดใหญ ่โรงภาพยนตร ์สวน
สนุก ใกลก้นัยงัตดิทะเลดว้ย ฮารเ์บอรแ์ลนดเ์ป็นจดุเดทชื#อดงัของเป็นทวิทศันส์ดุแสนโรแมนตกิ 
นอกจากนี8ยงัมจีดุถา่ยภาพมากมาย เชน่ โกเบพอรต์ทาวเวอร ์ชงิชา้สวรรค ์โรงแรม Kobe Meriken 
Park ทา่นสามารถชอ็ปปิ8งแบบชลิๆไดอ้ยา่งสบายๆ เพราะมทีั 8งรา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นคา้ และสวน
สนุก ซึ#งเป็นจดุนัดพบที#นยิมของชาวเมอืง ทา่นสามารถเดนิเลน่ตามทางเดนิรมินํ8าเพื#อชื#นชม
บรรยากาศแบบคลาสสคิ มโีรงภาพยนตร ์และรา้นอาหารตั 8งอยูใ่นบรเิวณโกดงัอฐิโบราณที#รโีนเวทมา
จากสมัยศตวรรษที# 19 อกีดว้ย ที#นี#เหมายกบัสายนักชอ้ปดว้ยเนื#องจากไมเ่พยีงมรีา้นคา้เรยีงรายเต็ม
สองขา้งทางเทา่นั8นยงัมหีา้งใหญ่ๆ  2 หา้ง คอื หา้ง Umie Mosaic ตั 8งอยูร่มินํ8า ภายในมรีา้นคา้เล็กๆ
ขายเสื8อผา้ และรา้นอาหารที#สามารถเห็นทา่เรอืโกเบไดอ้ยา่งชดัเจน นอกจากนี8ยงัมสีวนสนุกเล็กๆ
สามารถขึ8นไปชมววิบนชงิชา้สวรรคท์ี#ตั 8งอยูห่ลงัอาคารหา้งโมเสค และหา้ง Canal Garden ภายในจะ
แบง่ออกเป็นหา้งรา้นตา่งๆ เชน่ Hankyu, รา้นอเิลคทรอนกิส ์Sofmap, รา้นอปุกรณ์กฬีาและเอา้ทเ์ลต
จําหน่ายเสื8อผา้เครื#องใชใ้นครัวเรอืนเป็นตน้ (อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยับรเิวณโรงแรมมรีา้น
ราเมน รา้นสะดวกซืCอ) หากมเีวลาทา่นสามารถเดนิไปชอ้ปปิ8งที#รงิกเุอา้ทเ์ล็ทได ้

ที7พกั: N GATE HOTEL OSAKA หรอืระดบัใกลเ้คยีง  

(ชื#อโรงแรมที#ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

   

วนัที7 5 ทา่อากาศยานคนัไซ - ทา่
อากาศยานดอนเมอืง 



 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ (มืCอที7 5) 
บรกิารอาหารเชา้แบบกลอ่ง 
(Set Box) เพื7อความสะดวกใน
เรื7องเวลาและการเดนิทางมา
สนามบนิ 

05.00  นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ 
เพื#อเตรยีมตวัเดนิทางกลบั 

08.20  ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสาย
การบนิ NOK SCOOT เที7ยวบนิ
ที7 XW111  

12.10  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอน
เมอืงโดยสวสัดภิาพ 

หมายเหต ุ

หมายเหต ุ: รายการทวัรส์ามารถเปลี7ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื7องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สาย
การบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุของญี7ปุ่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดั
จะปรบัเปลี7ยนโดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพื7อใหท้า่นทอ่งเที7ยวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 
การบรกิารของรถบสันําเที7ยวญี7ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี7ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ั7วโมง มอิาจ
เพิ7มเวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิ�ในการ
ปรบัเปลี7ยนเวลาทอ่งเที7ยวตามสถานที7ในโปรแกรมการเดนิทาง อตัราคา่บรกิารขา้งตน้คาํนวณ จากอตัรา
แลกเปลี7ยน 100 เยน เทา่กบั 30 บาท กรณีอตัราแลกเปลี7ยนปรบัสงูขึCน บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการปรบั
อตัราคา่บรกิารเพิ7มขึCน 

ประกาศสาํคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์พื7อการทอ่งเที7ยวเทา่น ัCน คา่ทวัรท์ ี7จา่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการชําระแบบ
จา่ยชําระขาด และผูจ้ดัไดชํ้าระใหก้บัสายการบนิและสถานที7ตา่งๆ แบบชําระขาดเชน่กนักอ่นออก
เดนิทาง  ฉะน ัCนหากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธ
การเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญี7ปุ่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธิ
การคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัCงคา่ต ั�วเครื7องบนิใหแ้กท่า่น 

เง ื7อนไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางคร ัCงนีCจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึCนไป กรณีไมถ่งึ 

- ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

- หรอืสง่จอยนท์วัรก์บับรษัิทที#มโีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืขอเลื#อน หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทาํการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 
10 วนั 

2. ในกรณีที7ลกูคา้ตอ้งออกต ั�วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที7ของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัCง 
มฉิะน ัCนทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัCงส ิCน 

3.การชําระคา่บรกิาร ชาํระเงนิคา่จองทวัรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นที#เหลอืชาํระกอ่นการเดนิทาง 20วนั 

**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวนัเดนิทางไป-กลบั*) 



 

กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนั8นทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการ
ออกและเขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื** 

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

การยกเลกิทวัร ์เมื7อจองทวัรชํ์าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื7อน ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี และ
กรณีที#กองตรวจคนเขา้เมอืงทั 8งกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที#ระบไุว ้ใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที#จะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั 8งสิ8น รวมถงึ เมื#อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะ
แลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ#ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ� ไมอ่าจเรยีกรอ้ง
คา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั 8งสิ8น 

อตัราคา่บรกิารนีCรวม 

1. คา่ตั�วโดยสารเครื#องบนิไป-กลบัชั 8นประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

ที#นั#งเป็นไปตามการจัดสรร Random ของสายการบนิไมส่ามารถเลอืกระบทุี#นั#งได ้ยกเวน้การซื8อที#นั#งเพิ#ม 

ซืCอที7น ั7งเพิ7ม สายการบนิ Nok Scoot (XW) เสน้ทางโตเกยีว-นารติะ สามารถUpgrade ที#นั#ง พรอ้มชาํระคา่ที#นั#งได ้
ดงันี8 

- ที7น ั7งช ัCน ScootBiz ราคาเที7ยวเดยีว 5,500 บาท /ทา่น (ราคาไป-กลบั 10,000 บาท) แจง้กอ่นเดนิทาง10
วนั 

- ที7น ั7งแบบ Super หรอื Stretch Seat แจง้กอ่นเดนิทาง7วนั มคีา่ใชจ้า่ยและเงื7อนไข ดงันีC 

 

2. คา่ที#พักหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมที#ระบไุวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเทา่ กรณีหอ้งพักคู/่พักสามทา่นเต็มอาจมี
ปรับเปลี#ยนพักหอ้ง Single 1ทา่นตอ่หอ้งในโรงแรมระดบัเดยีวกนัได ้

3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามที#ระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ที#บรษัิทฯคอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่นํ Cาหนกักระเป๋า สมัภาระที7สายการบนิ NokScoot กาํหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมัสมัภาระถอืขึCน
เครื7องไมเ่กนิ7กก.  และคา่ประกนัวนิาศภยัเครื#องบนิตามเงื#อนไขของแตล่ะสายการบนิที#มกีารเรยีกเก็บ 

(คา่ทวัรไ์มร่วมการประกนัความคุม้ครองการสญูเสยีหรอืเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง และทรัพยส์นิสว่นตวั กรณีเกดิ
ความเสยี บรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบได)้ 

ซื8อนํ8าหนักสมัภาระเพิ#มสายการบนิ Nok Scoot(XW) เสน้ทางโตเกยีว มคีา่ใชจ้า่ยดงันี8 

+5 กก. -- 400 บาท 

+10กก. -- 700 บาท 

+15กก. -- 1,000 บาท 

+20กก. -- 1,300 บาท 



 

+30กก. -- 2,350 บาท 

หมายเหต:ุ สายการบนิไมจํ่ากดัจํานวนชิ8นในการโหลด แตก่ฎหมายการบนิทั#วโลกให1้ใบ นํ8าหนักสงูสดุได ้32กก./ชิ8น 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาทคา่รักษาพยาบาลกรณี
เกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงื#อนไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพ 

(คา่ทวัรไ์มร่วมการประกนัความคุม้ครองการสญูเสยีหรอืเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง และทรพัยส์นิสว่นตวั 
กรณีเกดิความเสยี บรษิทัฯไมส่ามารถรบัผดิชอบได)้ 

อตัราคา่บรกิารนีCไมร่วม 

1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้า่ยอื#นๆที#นอกเหนอืจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครื#องดื#มคา่ซกัรดี คา่โทรศพัทเ์ป็นตน้ 

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. คา่ภาษีนํ8ามันที#สายการบนิเรยีกเก็บเพิ#มภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั�วเครื#องบนิ 

5. คา่ Vat 7% และคา่ภาษีหัก ณ ที#จา่ย 3% 

6. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม 

7. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 4,000 เยนตอ่ทรปิ สาํหรบักรุป๊ที7มหีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตนํ่ Cาใจจากทา่น 

รายละเอยีดเกี#ยวกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี#ปุ่ นใหก้บัคนไทย 

(เอกสารที#จะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 

 จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี7ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ี7ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ัCนในประเทศญี7ปุ่ นไมเ่กนิ 
15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พื7อการทอ่งเที7ยว เยี7ยมญาต ิหรอืธุรกจิจะตอ้งยื7นเอกสารในข ัCนตอนการ
ตรวจเขา้เมอืง เพื7อยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี7ปุ่ น* ดงัตอ่ไปนีC 

1. ตั�วเครื#องบนิขาออกจากประเทศญี#ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิ#งที#ยนืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที#อาจเกดิขึ8นในระหวา่งที#พํานักในประเทศญี#ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัร 
เครดติ เป็นตน้) 

3. ชื#อ ที#อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที#พํานักในประเทศญี#ปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งที#พํานักในประเทศญี#ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี7ปุ่ น (สาํหรบักรณีการเขา้ประเทศญี7ปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

 1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูไ่มตํ่#ากวา่ 6 เดอืน 

 2. กจิกรรมใดๆ ที#จะกระทําในประเทศญี#ปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ#งที#ขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสั 8น 

 3. ในขั 8นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วนั 



 

 4. เป็นผูท้ี#ไมม่ปีระวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญี#ปุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ
ไม ่
เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิี#จะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ  

7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัCงหมดกอ่นทาํการจอง เพื7อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมื7อทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัCงหมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทาง
บรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงื7อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัCงหมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ท ี7จะเลื7อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึCนในกรณีที7มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิ�การเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ#ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ8นกอ่นวนัเดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี#ยนเที#ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื#องจากสาเหตตุา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั 8งสิ8น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด
หยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิ#งของผดิกฎหมาย ซึ#งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั 8งสิ8น หากเกดิสิ#งของสญูหาย อนัเนื#องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที#ยวเอง 

6. เมื#อทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ั 8งหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื#อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั 8งหมด 

7. รายการนี8เป็นเพยีงขอ้เสนอที#ตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯอกีครั 8งหนึ#ง หลงัจากไดสํ้ารองโรงแรมที#พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ#งอาจจะปรับเปลี#ยนตามที#ระบใุนโปรแกรม 

8. การจัดการเรื#องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุป๊ที#เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี# / 
ปลอดบหุรี#ได ้โดยอาจจะขอเปลี#ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี#พัก ทั 8งนี8ข ึ8นอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้ 

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 10 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนั8น บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั 8งสิ8นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั8น  

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื#องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที#ผู ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทกุประเทศในรายการทอ่งเที#ยว อนัเนื#องมาจากการกระทําที#สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื#น ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธิ
ในการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดี#ยว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิ#ม 

13. สภาพการจลาจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของญี#ปุ่ น หรอื วนัเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําให ้
เวลาในการทอ่งเที#ยวและ ชอ้ปปิ8งแตล่ะสถานที#นอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขยัรถในการบรหิาร
เวลา ซึ#งอาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั 8งที#ตอ้งเรง่รบี เพื#อใหไ้ดท้อ่งเที#ยวตามโปรแกรม 

14. บรกิารนํ8าดื#มทา่นวนัละ1ขวดตอ่คนตอ่ในวนัที#ทําทวัรเ์ต็มวนั เริ#มในวนัที#2ของการเดนิทางรวมจํานวน2ขวด 



 

15. การบรกิารของรถบสันําเที#ยวญี#ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี#ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10-12ชั#วโมง อาทเิชน่ 
เริ#มงานเวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวนันั8น มอิาจเพิ#มเวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตาม
ความเหมาะสม ทั 8งนี8ข ึ8นอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนั8นๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี#ยนเวลา
ทอ่งเที#ยวตามสถานที#ในโปรแกรมการเดนิทาง 

16. การประกนัภยั ที#บรษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทาง
ทอ่งเที#ยว ตามพ.ร.บ. การทอ่งเที#ยว เทา่นั8น ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดู
เงื#อนไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื#อทา่นชาํระเงนิคา่ทวัร ์
(ทา่นสามารถซื8อประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทั#วไป และควรศกึษาเงื#อนไขความ
คุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
17. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทั 8งสิ8นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั8น 

18. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื#องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที#ผู ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทกุประเทศในรายการทอ่งเที#ยว อนัเนื#องมาจากการกระทําที#สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื#นๆ 

 

 

 

 

 


