
 

 

 

 

CODE: JXW30 Sugoi Osaka โอซากา้ นารา เกียวโต โกเบ 5วัน 3คืน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เดินทางโดยสายการบิน NOK SCOOT (XW) บินตรงสู่สนามบินคันไซ (โอซาก้า) 

เคร่ืองล าใหญ่  B777 ที่น่ังแบบ3-4-3 พเิศษน  าหนักกระเป๋า  20  KG  

โปรสุดคุ้ม!!! ราคาเร่ิมเพียง 19,888 บาท  
พักโอซาก้า 3 คืน (โรงแรมท าเลดี ใกล้สถานีรถไฟ/แหล่งช้อปปิง้)  

นารา วัดโทไดจิ สวนกวาง ปราสาทโอซาก้า ห้าง Doton Plaza 
ช้อปปิ้งชินไซบาชิ ล่องเรือทมโบริ ริเวอร์ครูซส์ (Tombori River Cruise) เกียวโต ศาลเจ้าเฮอัน พิธีชงชา

แบบญี่ปุ่น อาราชิยาม่า ป่าไผ่ สะพานโทเง็ตสึเคียว ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ย่านโกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์ 

พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ BBQ YAKINIKU + บุฟเฟ่ต์ชาบูเกียวโตไม่อั น!!! 
 

วันเดินทาง 

 

ราคาผู้ใหญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี  

(ไม่เสริมเตียง) 

พักเด่ียวเพิม่ ที่น่ัง หมายเหตุ 

5-9 มถิุนายน 62 20,888  
 
 
 

เด็กอายุ 0-2 ปี (INF) 

7,000 บาท 
 

 
 

 

8,500 34  

6-10 มถิุนายน 62 19,888 8,500 34  

7-11 มถิุนายน 62 19,888 8,500 34  

12-16 มิถุนายน 62 20,888 8,500 34  

13-17 มิถุนายน 62 19,888 8,500 34  

14-18 มิถุนายน 62 19,888 8,500 34  

19-23 มิถุนายน 62 20,888 8,500 34  



 

 

 

 

20-24 มิถุนายน 62 19,888  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

เด็กอายุ 0-2 ปี (INF) 
7,000 บาท 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เด็กอายุ 0-2 ปี (INF) 
7,000 บาท 

 

8,500 34  

21-25 มิถุนายน 62 19,888 8,500 34  

26-30 มิถุนายน 62 20,888 8,500 34  

27มิถุนายน-1กรกฎาคม 19,888 8,500 34  

28มิถุนายน-2กรกฎาคม 20,888 8,500 34  

3-7 กรกฎาคม 62 20,888 8,500 34  

4-8 กรกฎาคม 62 19,888 8,500 34  

5-9 กรกฎาคม 62 20,888 8,500 34  

10-14 กรกฎาคม 62 20,888 8,500 34  

11-15 กรกฎาคม 62 19,888 8,500 34  

12-16 กรกฎาคม 62 22,888 8,500 34  

17-21 กรกฎาคม 62 24,888 8,500 34  

18-22 กรกฎาคม 62 19,888 8,500 34  

19-23 กรกฎาคม 62 20,888 8,500 34  

24-28 กรกฎาคม 62 22,888 8,500 34  

25-29 กรกฎาคม 62 22,888 8,500 34  

26-30 กรกฎาคม 62 24,888 8,500 34  

31กรกฎาคม-4สิงหาคม 19,888 8,500 34  

1-5 สิงหาคม 62 19,888 8,500 34  

2-6 สิงหาคม 62 20,888 8,500 34  

21-25 สิงหาคม 62 19,888 8,500 34  

22-26 สิงหาคม 62 19,888 8,500 34  

23-27 สิงหาคม 62 20,888 8,500 34  

28สิงหาคม-1กันยายน 19,888 8,500 34  

29สิงหาคม-2กันยายน 19,888 8,500 34  

30สิงหาคม-3กันยายน 20,888 8,500 34  

4-8 กันยายน 62 19,888 8,500 34  

5-9 กันยายน 62 19,888 8,500 34  

6-10 กันยายน 62 20,888 8,500 34  

11-15 กันยายน 62 20,888 8,500 34  

12-16 กันยายน 62 20,888 8,500 34  

13-17 กันยายน 62 20,888 8,500 34  

18-22 กันยายน 62 20,888 8,500 34  

19-23 กันยายน 62 20,888 8,500 34  

20-24 กันยายน 62 20,888 8,500 34  

25-29 กันยายน 62 20,888 8,500 34  

26-30 กันยายน 62 20,888 8,500 34  



 

 

 

 

27กันยายน-1ตุลาคม 22,888 8,500 34  

2-6 ตุลาคม 62 23,888 8,500 34  

3-7 ตุลาคม 62 24,888 8,500 34  

4-8 ตุลาคม 62 24,888 8,500 34  

9-13 ตุลาคม 62 24,888 8,500 34  

10-14 ตุลาคม 62 25,888 8,500 34  

11-15 ตุลาคม 62 25,888 8,500 34  

16-20 ตุลาคม 62 24,888 8,500 34  

17-21ตุลาคม 62 24,888 8,500 34  

18-22 ตุลาคม 62 24,888 8,500 34  

 

 

ไฟล์ทบิน 

Departure DMK – KIX XW112 23.40-07.10+1 

Return       KIX – DMK XW111 08.20-12.45 

หมายเหตุ: มีบริการอาหารบนเคร่ือง1เที่ยว 
   

วันที่ รายละเอยีดท่องเที่ยว 

1 พร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบิน Nok Scoot (XW) 
ออกเดินทางสนามบินคันไซ (โอซาก้า) DMK – KIX XW112 23.40-07.10+1 

2  สนามบินคันไซ โอซากา้ – นารา – วัดโทไดจิ – สวนกวาง - โอซากา้ – ปราสาทโอซาก้า - ห้าง Donton 
Plaza – ชินไซบาชิ – ล่องเรือทมโบริ ริเวอร์ครูซส ์
 เที่ยง (บุฟเฟ่ต์ BBQ Yakiniku) 

3  อิสระท่องเทีย่วตามอัธยาศัย หรือซื อบัตรเข้า USJ (บัตรราคา3,000 บาท)  
 เช้า 

4  โอซากา้ – เกียวโต - อาราชิยาม่า – ป่าไผ ่- ถ่ายรูปสะพานโทเง็ตสึเคียว – ศาลเจา้เฮอัน – พิธีชงชา 
 ศาลเจา้ฟูชิมิ อินาริ – โกเบ – ย่านโกเบฮาร์เบอร์แลนด์ - โอซาก้า 
 เช้า,เที่ยง (บุฟเฟ่ต์ชาบูเกียวโตไม่อั น) 

5 โอซากา้ – สนามบินคันไซ KIX-DMK XW111 08.20-12.45 
เช้า (Set Box)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

วันแรก กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง  

 

 
20.30 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั น3 เคาน์เตอร์สายการบิน 

NOKSCOOT เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึ นเคร่ือง 
23.40 น. น ำท่ำนเดินทำงสู่สนามบินคันไซ ประเทศญ่ีปุ่น โดยสำยกำรบิน  NOKSCOOT เที่ยวบินที่ XW112  
 

วันที่สอง สนามบินคันไซ โอซากา้ – นารา – วัดโทไดจิ – สวนกวาง - โอซากา้ – ปราสาทโอซาก้า ซากุระสวนนิชิ
โนะมะรุเทเอ็ง- ห้าง Donton Plaza – ชินไซบาชิ – ล่องเรือทมโบริ ริเวอร์ครูซส์ 

                    อาหารเทีย่ง (บฟุเฟ่ต์ BBQ Yakiniku) 

 
07.10 น. เดินทำงถึง สนามบินคันไซ  โอซาก้า 

(เวลำเร็วกว่ำเมืองไทย 2 ชั่วโมง) ผ่ำนพิธี
กำร/ต รวจคนเข้ ำเมื อ งและศุ ลกำกร 
ส ำคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญำตให้น ำ 
อำหำรสด จ ำพวก เน้ือสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ 
เข้ำประเทศ หำกฝ่ำฝืนจะมีโทษจับและ
ปรับ รับกระเป๋ำเรียบร้อยและท ำภำรกิจ
ส่วนตัว จำกน้ันน ำท่ำนข้ึนรถปรับอำกำศ
เดินทำงสู่เมืองนารา Nara เป็นเมืองที่อยู่
ท ำงทิ ศตะวันออกของเมืองโอซำก้ ำ
ระยะทำงประมำณ 35 กิโลเมตร ชื่อNara มำจำกภำษำญี่ปุ่นค ำว่ำ Narasu แปลว่ำท ำให้แบนรำบ เน่ืองจำกพื้นที่
ของเมือง Nara ตั้งอยู่บนที่รำบเมืองนำรำ เคยเป็นเมืองหลวงเก่ำของญี่ปุ่นมำก่อนในปี ค.ศ. 710-784 (ก่อนเมือง
หลวงจะถูกเปลีย่นเป็นเกียวโตในภำยหลัง) มีกวางเป็นสัญลักษณข์องเมอืงนารา เน่ืองจำกชำวนำรำมีควำมเชื่อ
ว่ำกวำงเป็นสัตว์รับใช้เทพเจ้ำ ปัจจุบันเมืองนำรำมีกวำงเดินอยู่อย่ำงอิสระทั้งเมือง ไม่ว่ำจะเป็นศำลเจ้ำ วัด หรือ
ตำมท้องถนนก็ตำม น ำท่ำนไปชมวัดโทไดจิ Todaiji ควำมหมำยตำมตัวอักษรคือ วัดใหญ่แห่งทิศตะวันออก 
ตั้งอยู่ที่เมืองนำรำ ภูมิภำคคันไซถือเป็นโบรำณสถำนที่มีควำมเก่ำแก่และส ำคัญที่สุดแห่งหน่ึงของประเทศญี่ปุ่น
และยังถือว่ำเป็นวัดที่มีนักท่องเที่ยวมำเยือนมำกที่สุดในนำรำ สร้ำงข้ึนเมื่อปี ค.ศ. 752 ในช่วงที่พระพุทธศำสนำ
เจริญรุ่งเรืองจนถึงขีดสุด สิ่งก่อสร้ำงที่ส ำคัญของวัดน้ี คือ วิหำรไม้หลังใหญ่ ไดบุทสึ ซ่ึงเป็นที่ประดิษฐำนองค์
หลวงพ่อโต (ไดบุทสึ) ว่ำกันว่ำเป็นอำคำรไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีควำมสูง 157 ฟุต ควำมยำว 187 ฟุต แม้ว่ำ
วิหำรไม้ที่เห็นในปัจจุบันน้ีมีขนำดเพียงแค่ 2 ใน 3 ของวิหำรหลังเดิมที่เคยถูกไฟไหม้ไปจำกภัยสงครำม แต่ก็
ยังคงมีควำมยิ่งใหญ่จนได้รับกำรข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก ด้ำนหน้ำบริเวณวัดจะเป็นสวนกวาง ซ่ึงจะมีกวำง
ออกมำเดินให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ำยรูปและซ้ืออำหำรให้กิน  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื อที1่) บุฟเฟ่ต์ BBQ Buffet Yakiniku  
บ่าย น ำท่ำนเดินทำงสู่ โอซาก้า เดินทำงสู่ ปราสาทโอซาก้า เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมืองโอซำก้ำ สร้ำงข้ึน

เป็นคร้ังแรกบนบริเวณที่เคยเป็นวัด Osaka Hongan-jiเมื่อปี ค.ศ.1583 โดยToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-
1598) นักรบระดับไดเมียวผู้พยำยำมรวบรวมประเทศเป็นคร้ังแรกหอคอยประสำทหรือส่วนที่เรียกว่ำ Tenshukaku
แล้วเสร็จลงสองปีต่อมำ  แต่หลังจำกสงครำม Osaka Natsu No-jinในปีค.ศ.1615 ตระกูล Toyotomi ถูกฆ่ำล้ำง
โคตร Tenshukakuก็ถูกท ำลำยลงย่อยยับ ต่อมำได้รับกำรบูรณะใหม่ในสมัยToku gawa แต่น่ำเสียดำยที่ในปี ค.ศ.
1665 ได้ถูกฟ้ำฝ่ำเสียหำยทั้งหมด ก่อนจะท ำกำรบูรณะข้ึนมำใหม่อีกคร้ังและถูกประกำศให้เป็นสมบัติของชำติอีก
ด้วย ปรำสำทโอซำก้ำปัจจุบันสูง 55 เมตร มี 5 ส่วน 8 ชั้นเคร่ืองประดับหลังคำและภำพเสือบนก ำแพงตัวปรำสำท
ละหลำยๆส่วนลงทองสีอร่ำมสวยงำมบนหอคอยชั้น 8 ของ Tenshukakuท่ำนสำมำรถมองเห็นทิวทัศน์โดยรวม
ของเมืองโอซำก้ำได้อย่ำงชัดเจนในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวจำกทั้งในและนอกประเทศมำเยือนปีละรำว 1-3 ล้ำน
คน(ทัวร์น ำชมและถ่ำยรูปบริเวณด้ำนนอก) ช่วงปลำยมีนำ-ต้นเมษำท่ำนสำมำรถชมดอกซำกุระได้ที่ สวนนิชิโนะ
มะรุเทเอ็งปราสาทโอซาก้า (Nishi No Maru Teien Park) สวนน้ีตั้งอยู่ภำยในอำณำเขตของปรำสำทโอซำก้ำ มี
ซำกุระกว่ำ 600 ต้น (ช่วงซำกุระบำนอำจจะมีกำรเปลี่ยนแปลงข้ึนอยู่กับสถำนที่และสภำพอำกำศในแต่ละปี)  
จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงไป Doton Plaza เป็นห้ำงส ำหรับละลำยเงินเยน พบกับสินค้ำหลำกหลำยรำคำถูก เช่น
เคร่ืองส ำอำง ครีม ของใช้ ยำบ ำรุง สุขภำพ สบู่ ครีมล้ำงหน้ำ เคร่ืองไฟฟ้ำ เป็นต้น อิสระให้ท่ำนเลือกซื้อสินคำ้ตำม
อัธยำศัย จำกน้ันน ำท่ำนไปล่องเรือทมโบริ ริเวอร์ครูซส์ (Tombori River Cruise) น ำท่ำน  ล่องเรือชมวิวของ
เมืองที่เป็นสัญลักษณ์ของเขต Naniwa "Dotombori" จำกแม่น้ ำสัมผัสบรรยำกำศที่สวยงำม จำกน้ันให้ท่ำนได้
อิสระช้อปปิ้งย่านชินไชบาชิ มีทั้งร้ำนค้ำเก่ำแก่ และทันสมัยปะปนกัน มีสินค้ำมำกมำยทั้งถูกและแพง ทั้งสินค้ำ
แฟชั่นล่ำสุด ขนมเค้กแสนอร่อย จนถึงกล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร์ และเกมส์รุ่นใหม่ล่ำสุดและตื่นตำกับลีลำชีวิต
ของคนหนุ่มสำวชำวโอซำก้ำที่ดจูะสนุกสนำนและมีสีสันมำกกว่ำทำงฝ่ังโตเกยีว รวมทั้งร้ำนอำหำรหลำกหลำย เดิน
ไปเก็บภำพเป็นที่ระลึกกับ จุดเด่นของแต่ละร้ำนค้ำ เช่น ปูยักษ์ หน้ำภัตตำคำรขำปูยักษ์ แ  ละสัญลักษณ์เด่นของ



 

 

 

 

ย่ำนน้ีคือ ตึกรูปเคร่ืองหมำยกำรค้ำของกูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจำกญี่ปุ่นน่ันเองหรือจะเป็นร้ำนดิสนีย์ช้อป
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆจำกดิสนีย์ และย่ำนเก่ำแก่อย่ำงถนนโดทงบุริ ซ่ึงท่ำนสำมำรถลิ้มลองขนม หรืออำหำรข้ึนชื่อของ
นครโอซำก้ำทั้งทำโกะยำกิ โอโคโนมิยำกิ เป็นต้น ให้ท่ำนได้เพลิดเพลินกันตลอดทั้งวัน นอกจำกน้ีในย่ำนน้ียังมี
ห้ำงสรรพสินค้ำใหญ่ๆ และมีชื่อเสียงอย่ำงห้ำงไดมำรู ห้ำงโซโก้ หรือจะเป็นทำกำชิมำย่ำ มีสินค้ำมำกมำยให้ท่ำน
ได้เลือกซ้ือเลือกหำอีกด้วย อิสระช้อปปิ้งตำมอัธยำศัย อาหารค่ าอิสระตามอัธยาศัย จากนั นน าท่านเข้าที่พัก  

ที่พัก: FP HOTELS GRAND SOUTH-NAMBA หรือย่านคันไซ หรือระดับใกล้เคียงกัน 

กรณีพักโรงแรมFP Hotel สามารถเดินไปชินเซไก สปา เวิลด์และ ร้านดองกิโฮเต้ได้ 
(ชื่อโรงแรมท่ีท่ำนพัก ทำงบริษัทจะท ำกำรแจ้งพร้อมใบนัดหมำย5วันก่อนวันเดินทำง) 

 

วันที่สาม อิสระท่องเทีย่วตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือเลือกซื อบตัรเข้ายูนิเวอร์แซลสตูดิโอ (ราคา 3,000 บาท) 
                 อาหารเช้า 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั (มื อที2่)  

 อิสระให้ท่านท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวันด้วยตัวท่านเอง (ไกด์แนะน าเส้นทางให้) 
 >> หรือทำ่นสำมำรถเลอืกซ้ือบัตรซื อบัตรเข้ายูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน 
 **กรณีสั่งซื อกับบริษัท ราคาบัตรท่านละ 3,000 บาท กรุณาสั่งซื อพร้อมจองทัวร์หรือก่อนเดินทาง10วัน

เท่านั น (ทำงบริษัทจ ำหน่ำยเฉพำะบัตรสวนสนุก ไม่มบีัตร Express Pass และไม่รวมค่ำรถไฟในกำรเดินทำง)  
 **ทำงบริษัทขออนุญำตปรับรำคำบัตรขึ้นถ้ำเงินเยนมีกำรปรับขึ้นเรท100เยน=35บำท** 
 - ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ Universal Studio Japan 

ร่วมสนุกท้ำทำยกับเคร่ืองเลน่หลำกหลำยชนิดตืน่เตน้ระทึกใจจำกหนังดงัที่ท่ำนชื่นชอบ กับโลกภำพยนตร์ของฮอล์
ลิวู้ด เช่น Hollywood Dream The Ride Backdrop ,ล่องเรือผจญภัยกับไดโนเสำร์จำกเร่ือง Jurassic Park น่ังเรือ
เพื่อพบกับควำมน่ำสะพรึงกลัวเหมือนอยู่ ในเหตุกำรณ์จริงกับ Jaw ใช้ทุนสร้ำงมหำศำลกว่ำ 1,500 ล้ำนเยน 
(เฉพำะจอว์)และสนุกสนำนไปกับเคร่ืองเลน่ภำคใหม่ของ Spider-Man ที่รอให้ท่ำนพิสูจน์ควำมมันส์ พร้อมทั้งพบ
กับโซนตัวกำร์ตูนส ำหรับเด็กโซน “วันเดอร์แลนด์” เป็นโซนสวนสนุกสไตล์ครอบครัวให้ท่ำนได้เพลิดเพลินกับตัว
กำร์ตูนสุดน่ำรักชื่อดังของญี่ปุ่น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street หรือเป็นโซนใหม่  HARRY POTTER ให้
ท่ำนได้ดื่มด่ ำกับบรรยำกำศที่จ ำลองมำจำกในเร่ืองแฮร่ีพอร์ตเตอร์ และพบกับโซนใหม่ล่ำสุดที่เปิดในวันที่21
เมษำยน 2560 โซน Minions Park ภำยในสวนสนุกUniversal ห้ำมน ำอำหำรและเคร่ืองดื่มเข้ำมำภำยในสวนสนุก
และสำมำรถซ้ืออำหำรได้จำก  ภำยในสวนสนุก บริเวณด้ำนนอกตรงทำงเข้ำสวนสนุกคือ Universal City walk 
Osaka เป็นพ้ืนที่จ ำหน่ำยสินค้ำที่มีร้ำนอำหำรมำกมำย นอกจำกน้ียังมีจัด Event Universal Cool Japan 2019 
ซ่ึงจะมีเคร่ืองเล่นพิเศษกับของที่ระลึกมำเพิ่มเติมให้สนุกสนำน เช่น Final Fantasy, Detective Conan, Monster 
Hunter, Pretty Guardian Sailor Moon 
 
 
 
 
 
 

 
 

>> เลือกอิสระเที่ยวเอง ช้อปปิ้งอิสระตามอัธยาศัยเต็มวัน (ไม่รวมค่ำรถไฟและไม่มีรถบัสบริกำร) ด้วยกำรน่ัง
รถไฟ ท่ำนจะได้สัมผัสประสบกำรณ์กำรเดินทำงไปย่ำนต่ำงๆที่เป็นไฮไลท์ของโอซำก้ำย่ำนดังที่เลือกสรรเป็น
สวรรค์ของคนชอบ กิน เที่ยว ช้อป ได้แก่  
 > ย่านชินไซบาชิ (Shinsaibashi) เป็นย่ำนช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงที่สุดในโอซำก้ำ เป็นถนนคนเดินชินไซบำชิ
ยำวประมำณ580 เมตร ตลอดเส้นทำงจะมีร้ำนค้ำอยู่ประมำณ 180 ร้ำน ทำงฝั่งทิศใต้ ของถนนคนเดินของชินไซบำ
ชิจะมีป้ำยทำงเข้ำแถวป้ำยกูลิโกะ 
 > โดทงบุริ (Dotonburi) หน่ึงในสถำนบันเทิงยำมค่ ำคนืที่โดง่ดังของโอซำก้ำ แหล่งรวมร้ำนอำหำรมำกมำย
ที่เปิดให้บริกำร 24 ชั่วโมง ถนนแห่งน้ีจะเลียบริมคลองโดทงโบริ และยังมีทั้งร้ำนค้ำ และแหล่งบันเทิงอีกมำกมำย 
รวมไปถึงป้ำยนักวิ่งกูลิโกะ (Glico Running Man sign) และปูคำนิโดรำคุ (Kani Doraku crab sign) ที่ เป็น
สัญลักษณ์ของเมืองโอซำก้ำด้วย 
 > สวนนัมบะ Namba Parks ออกแบบกำรสร้ำงใหค้ล้ำยกับหุบเขำ สำมำรถน่ังพักผ่อนในสวนแบบธรรมชำติ
ท่ำมกลำงภูมิทัศน์เมืองใหญ่ มีห้ำงสรรพสินค้ำกว่ำ 120 ร้ำน รวมทั้งโรงภำพยนตร์ อัฒจรรย์ และสวนดำดฟ้ำ บน
ชั้น 6 มีร้ำนอำหำรจ ำนวนมำกเปิดให้บริกำร ไม่ว่ำจะเป็น อำหำรเกำหลี อำหำรอิตำเลียน อำหำรเวียดนำม และอื่นๆ 
ร้ำนค้ำเปิดเวลำ 11:00-21:00 ร้ำนอำหำรเปิดเวลำ 11:00-23:00 



 

 

 

 

 > ย่านเด็นเด็น Den Den Town ตั้งอยู่ในพื้นที่ Nipponbashi เป็นย่ำนขำยสินค้ำอิเล็กทรอนิกส์ คล้ำยกับ
ย่ำน Akihabara ของโตเกียว นอกจำกนี้ยังมีกำร์ตูนมังงะ อนิเมะ และคอสเพลย์คำเฟ่ต์ต่ำงๆรวมอยู่ที่นี่ด้วย ร้ำนค้ำ
เปิดเป็น 2 ช่วง คือ 10:00-11:00 และ 19:00-20:00 

> ย่านชินเซไก(Shinsekai) เป็นเสมือนแลนด์มำร์กส ำคัญอีกแห่งหน่ึงของเมืองโอซำก้ำ ชินเซไกแปลตรง
ตัวว่ำ “โลกใหม่” ที่หมำยถึงโลกใบใหม่แห่งโอซำก้ำ มีทั้งแหล่งช้อปปิ้ง มีหอคอยซึเทนคำคุ(Tsutenkaku)ที่เป็น
เหมือนสัญลักษณ์ของย่ำนชินเซไกนี้ตั้งอยู่ตรงกลำงด้วย จะคึกคักแบบสุดๆก็ช่วงกลำงคืนน่ี เต็มไปด้วยร้ำนค้ำและ 
ผู้คนมำกินดื่มกันตำมร้ำนตำมๆอย่ำงเนืองแน่น บริเวณน้ียังมีถนนแคบๆที่เรียกกันว่ำ จันจัน โยโกะโช (Jan Jan 
Yokocho) ที่เป็นแหล่งรวมร้ำนกินดื่มส ำหรับคนญี่ปุ่น เปิดไฟร้ำนเรียกแขกคึกคัก มีอำหำรและขนม และกับแกล้ม
ให้ลองชิมกันมำกมำยและยังมีร้ำนขำยของที่ระลีกให้เลือกช้อปปิ้งอีกหลำยร้ำนและที่น่ีจะพบเห็นหุ่นคล้ำยลิงน่ังย้ิม 
ตำมมุมต่ำงๆก็คือบิลลิเคน (Billikan) หรือเทพแห่งโชคลำภเป็นอีกหน่ึงสัญลักษณ์ของย่ำนน้ีด้วย 

>สปา เวิลด์ (Spa World) ศูนย์รวมบ่อน  าแร่ใหญ่ที่สุดในโอซาก้า เป็นศูนย์รวมวำรีบ ำบัดที่ใหญ่ที่สุดใน
โอซำก้ำ ตั้งอยู่ในย่ำน Shinseikai ใกล้หอคอยทสึเทงคำคุ ภำยในมีบ่อน้ ำแร่ธรรมชำติในที่ร่มแยกเป็นโซนยุโรป 
โซนเอเชีย รวมทั้งสิ้น 16 บ่อ มีห้องซำวน่ำ ห้องสปำหินร้อน นวดตัวผ่อนคลำย สวนน้ ำซ่ึงเปิดให้บริกำรตลอด 24
ชั่วโมง 
*วันนี ไม่มีบริการรถบัสและไม่มีบริการอาหารกลางวันและอาหารค่ า* 

ที่พัก: FP HOTELS GRAND SOUTH-NAMBA หรือย่านคันไซ หรือระดับใกล้เคียงกัน  

กรณีพักโรงแรมFP Hotel สามารถเดินไปชินเซไก สปา เวิลด์และ ร้านดองกิโฮเต้ได้ 
(ชื่อโรงแรมท่ีท่ำนพัก ทำงบริษัทจะท ำกำรแจ้งพร้อมใบนัดหมำย5วันก่อนวันเดินทำง) 

 
 

วันที่สี ่      โอซาก้า – เกยีวโต - อาราชิยามา่ – ปา่ไผ่ - ถ่ายรูปสะพานโทเงต็สึเคียว – ศาลเจา้เฮอัน – พิธีชงชา –  
                ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – โกเบ – ย่านโกเบฮาร์เบอร์แลนด์ – โอซากา้ 

                 อาหารเช้า,เที่ยง (บฟุเฟ่ต์ชาบเูกียวโตไม่อั น) 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื อที ่3) 

น ำท่ำนเดินทำงไปสู่ เกียวโต อดีตเมืองหลวงเก่าแก่ของญี่ปุ่น ซ่ึงมำมีอำยุยำวนำนกว่ำ 1,000 ปี ซึ่งในอดีตมี
ควำมเจริญรุ่งเรืองทำงด้ำนศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม และกำรปกครองเป็นอย่ำงมำก น ำท่ำนเดินทำง ชมธรรมชาติ
แถบอาราชิยาม่า  แหล่งชมธรรมชำติในฤดูใบไม้เปลี่ยนสีของเมืองเกียวโตที่โด่งดังและมีชื่อเสียงอีกแห่งในญี่ปุ่น
ที่นิยมมำท่องเที่ยวเพื่อชืน่ชมกบับรรยำกำศหลำกสีสันสดใสของใบไม้สีเขียว แดง เหลือง ก่อนที่จะร่วงหล่นจำกตน้
ไปตำมฤดูกำล มีสะพำนที่ทอดข้ำมแม่น้ ำโออิงำวะ ชื่อสะพานโทเง็ตสึเคียว มีควำมยำว200 เมตร ซ่ึงชื่อของ
สะพำนน้ีมีควำมหมำยว่ำสะพำนที่มองเห็นดวงจันทร์อยู่ข้ำงหน้ำ เบื้องล่ำงของสะพำนคือแม่น้ ำโออิที่ไหลมำจำกตำ
น้ ำในภูเขำอำรำชิยำมะที่ยังคงควำมใสสะอำดมำนับตั้งแต่อดีต น ำทุกท่ำนเดินทำงชมป่าไผ่ ไผ่ที่ข้ึนอยู่สองข้ำง
ท้ำงเสมือนหน่ึงเป็นอุโมงค์ให้เดินผ่ำนถูกปลูกข้ึนตั้งแต่สมัยเฮอันหรือกว่ำพันปีมำแล้ว เพื่อใช้ในกำรประดับสวน
และชื่นชมควำมสวยงำมและใช้ในกำรบ ำบัดจิตใจมำแต่คร้ังโบรำณ จนกระทั่งกำลเวลำผ่ำนไปไผ่เหล่ำน้ีก็ยังได้รับ
กำรดูแลเป็นอย่ำงดี เมื่อเข้ำสู่ป่ำไผ่แล้ว จะได้สัมผัสถึงสำยลมจำกธรรมชำติที่กระทบกับใบไผ่ ควำมเขียวขจีและ
ควำมสดชื่นตลอดเส้นทำง เดินทำงไปชม ศาลเจ้าเฮอัน (Heian Shrine) เป็นศำลเจ้ำที่มีควำมงดงำมและ
สถำปัตยกรรมที่โดดเด่นจำกศำลเจ้ำอื่นๆของญี่ปุ่น ถึงแม้ศำลเจ้ำเฮอันจะไม่ได้มีประวัติควำมเป็นมำยำวนำนหลำย
ร้อยปีเหมือนศำลเจ้ำอื่นๆของเกียวโต เพรำะศำลเจ้ำนี้ถูกสร้ำงข้ึนเน่ืองในโอกำสครบรอบปี 1100 ของเมืองเกียวโต
เมื่อร้อยกว่ำปีก่อนเท่ำน้ัน โดยสร้ำงข้ึนเพื่อให้ระลึกถึงจักรพรรดิคำมมุ (Emperor Kammu) และจักรพรรดิ์โคเมอิ 
(Emperor Komei) ซ่ึงเป็นจักรพรรดิองค์แรกและองค์สุดท้ำยของเกียวโต อำคำรหลักของศำลเจ้ำน้ี มีต้นแบบมำ
จำกอำคำรเดิมที่อยู่ในพระรำชวังสมัยยุคเฮอันซ่ึงมีขนำดเล็กกว่ำของจริง จากนั นน าท่านสัมผัสประสบการณ์
พิเศษ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ให้ท่ำนได้เรียนชงชำแบบธรรมเนียมญี่ปุ่น และท่ำนสำมำรถเลือกซ้ือชำและสินค้ำของ
ฝำกรำคำถูกได้จำกที่น่ีเช่น  โฟมล้ำงหน้ำถ่ำนหินภูเขำไฟ โฟมชำเขียว โฟมข้ำวญี่ปุ่น หรือผลิตภัณฑ์จำกน้ ำมันม้ำ 
และยำและวิตำมินของญี่ปุ่นที่บ ำรุงสุขภำพ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื อที่4)เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูเกียวโตไม่อั น!!! 
น ำท่ำนเดินทำงสู่ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ ชมเสาโทริอิ ซุ้มประตูสีแดงที่เป็นสัญลักษณ์ของศำลเจ้ำที่มีมำกกว่ำร้อย
ต้นทอดตัวยำวตำมเส้นทำงของไหล่เขำลดหลั่นกนับนเส้นทำงยำวถึง 4 กิโลเมตร และเป็นฉำกของภำพยนตร์เร่ือง 
MEMORIES OF GEISHAที่ซำยูริ นำงเอกของเร่ืองวิ่งลอดซุ้มประตูเพื่อไปขอพรเทพเจ้ำให้ตนเองสมควำม
ปรำรถนำ จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงสู่ โกเบ ท่ำนไป ย่านโกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์  Oriental  ตั้งอยู่ที่บริเวณท่ำเรือ
โกเบ นับเป็นย่ำนที่รวมทั้งแหล่งช้อปปิ้งและควำมบันเทิงที่หลำกหลำยที่โด่งดังมำกๆของเมืองแห่งน้ีประกอบด้วย
ศูนย์กำรค้ำขนำดใหญ่ โรงภำพยนตร์ สวนสนุก ใกล้กันยังติดทะเลด้วย ฮำร์เบอร์แลนด์เป็นจุดเดทชื่อดังของเป็น
ทิวทัศน์สุดแสนโรแมนติก นอกจำกน้ียังมีจุดถ่ำยภำพมำกมำย เช่น โกเบพอร์ตทำวเวอร์ ชิงช้ำสวรรค์ โรงแรม 
Kobe Meriken Park ท่ำนสำมำรถช็อปปิ้งแบบชิลๆได้อย่ำงสบำยๆ เพรำะมีทั้งร้ำนกำแฟ ร้ำนอำหำร ร้ำนค้ำ และ
สวนสนุก ซ่ึงเป็นจุดนัดพบที่นิยมของชำวเมือง ท่ำนสำมำรถเดินเล่นตำมทำงเดินริมน้ ำเพื่อชื่นชมบรรยำกำศแบบ



 

 

 

 

คลำสสิค มีโรงภำพยนตร์ และร้ำนอำหำรตั้งอยู่ในบริเวณโกดังอิฐโบรำณที่รีโนเวทมำจำกสมัยศตวรรษที่ 19 อีก
ด้วย ที่น่ีเหมำยกับสำยนักช้อปด้วยเน่ืองจำกไม่เพียงมีร้ำนค้ำเรียงรำยเต็มสองข้ำงทำงเท่ำน้ันยังมีห้ำงใหญ่ๆ 2 
ห้ำง คือ ห้าง Umie Mosaic ตั้งอยู่ริมน้ ำ ภำยในมีร้ำนค้ำเล็กๆขำยเสื้อผ้ำ และร้ำนอำหำรที่สำมำรถเห็นท่ำเรือ
โกเบได้อย่ำงชัดเจน นอกจำกน้ียังมีสวนสนุกเล็กๆสำมำรถข้ึนไปชมวิวบนชิงช้ำสวรรค์ที่ตั้งอยู่หลังอำคำรห้ำงโม
เสค และห้าง Canal Garden ภำยในจะแบ่งออกเป็นห้ำงร้ำนต่ำงๆ เช่น Hankyu, ร้ำนอิเลคทรอนิกส์ Sofmap, 
ร้ำนอุปกรณ์กีฬำและเอ้ำท์เลตจ ำหน่ำยเสื้อผ้ำเคร่ืองใช้ในครัวเรือนเป็นต้น (อิสระอำหำรเย็นตำมอัธยำศัยบริเวณ
โรงแรมมีร้ำนรำเมน ร้ำนสะดวกซื้อ) หากมีเวลาท่านสามารถเดินไปช้อปปิ้งที่ริงกุเอ้าท์เล็ทได้ 

ที่พัก: N GATE HOTEL OSAKA หรือระดับใกล้เคียง   

(ชื่อโรงแรมท่ีท่ำนพัก ทำงบริษัทจะท ำกำรแจ้งพร้อมใบนัดหมำย5วันก่อนวันเดินทำง) 
 

วันทีห้่า     ท่าอากาศยานคันไซ - ท่าอากาศยานดอนเมือง                                                  
                  อาหารเช้า (Set Box) 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า (มื อที่ 5) บริการอาหารเช้าแบบกล่อง (Set Box) 

เพื่อความสะดวกในเร่ืองเวลาและการเดินทางมาสนามบิน 
05.00น.    น าท่านเดินทางสู ่สนามบินคันไซ เพื่อเตรียมตัวเดินทำงกลับ 
08.20น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน   NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW111 
12.10น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ  

* * * * * * * * * * * * * * * 
หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน 
การจราจรช่วงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ่น  เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยน
โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม การบริการของรถบัสน า
เที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ10 ช่ัวโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และ
คนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดินทาง อัตราค่าบริการข้างต้นค านวณ จากอัตราแลกเปลี่ยน 100 เยน เท่ากับ 30 บาท กรณีอัตรา
แลกเปลี่ยนปรับสูงขึ น บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการปรับอัตราค่าบริการเพิ่มขึ น 
ประกาศส าคัญ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั น ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการช าระแบบจ่าย
ช าระขาด และผู้จัดได้ช าระให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง  ฉะนั นหาก
ท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมือง
จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ่น)  ทางผู้จัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั งค่าตั๋ว
เคร่ืองบินให้แก่ท่าน  
 
เงื่อนไขการให้บริการ  
1. การเดินทางครั งนี จะต้องมีผู้โดยสารจานวน 30 ท่านขึ นไป กรณีไม่ถึง  

- ขอสงวนสิทธิในกำรปรับรำคำค่ำบริกำร โดยทำงบริษัทจะท ำกำรแจ้งให้ท่ำนทรำบก่อนล่วงหน้ำ 
- หรือส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกกำรออกเดินทำง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 10 วัน 

2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั ง มิฉะนั นทาง 
    บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น  
3.การช าระค่าบริการช ำระเงินค่ำจองทัวร์ท่ำนละ 15,000 บำท ส่วนที่เหลือช ำระก่อนกำรเดินทำง 20วัน  
**ส ำเนำหน้ำพำสปอร์ตผู้เดินทำง (*จะต้องมีอำยุเหลือมำกกว่ำ 6 เดือนก่อนหมดอำยุนับจำกวันเดินทำงไป-กลับ*)  
กรุณำตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะน้ันทำงบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพำสปอร์ตหมดอำยุและด่ำนตรวจปฏิเสธกำรออกและ
เข้ำเมืองท่ำน*** กรุณำส่งพร้อมพร้อมหลักฐำนกำรโอนเงินมัดจ ำ หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ**  
4.การยกเลิกและคืนค่าทัวร์  
เน่ืองจำกเป็นรำคำตั๋วเคร่ืองบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ช ำระเงินค่ำจองค่ำทัวร์แล้ว ไม่สำมำรถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุก
กรณี  และกรณีที่กองตรวจคนเข้ำเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทำงออก หรือ เข้ำประเทศที่ระบุไว้ ใน
รำยกำรเดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่ำทัวร์ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น  รวมถึง เมื่อท่ำนออกเดินทำงไปกับคณะแล้ว ถ้ำ
ท่ำนงดกำรใช้บริกำรรำยกำรใดรำยกำรหน่ึง หรือไม่เดินทำง พร้อมคณะถือว่ำท่ำนสละสิทธิ์ ไม่อำจเรียกร้องค่ำบริกำรและเงินมัด
จำคืน ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 5.อัตราค่าบริการนี   รวม 
1.  ค่ำตั๋วโดยสำรเคร่ืองบนิไป-กลับชั้นประหยดัพร้อมค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งตำมรำยกำรทวัร์ข้ำงต้น 
ที่นั่งเป็นไปตำมกำรจัดสรร Random ของสำยกำรบินไม่สำมำรถเลือกระบทุี่นั่งได้ ยกเว้นกำรซ้ือที่นั่งเพิ่ม 

 ซื อที่น่ังเพิ่ม สายการบนิ Nok Scoot (XW) เส้นทำงโตเกียว-นำริตะ สำมำรถUpgrade ที่นั่ง พร้อมช ำระค่ำที่นั่งไดด้ังน้ี 
- ทีน่ั่งชั น ScootBiz ราคาเที่ยวเดียว 5,500 บาท /ท่าน (ราคาไป-กลบั 10,000 บาท) แจ้งก่อนเดินทาง10วัน 
- ที่น่ังแบบ Super หรือ Stretch Seat แจ้งก่อนเดินทาง7วัน มีค่าใช้จา่ยและเงื่อนไข ดังนี  



 

 

 

 

โซน แถวที ่ ประเภทที่น่ัง Seat Pitch ราคาต่อท่านต่อเที่ยว 

โซนเงียบ 21 *Stretch(Front Row) มำกกวำ่ 36 น้ิว 2,000 บำท 

โซนเงียบ 22-25 Super มำกกวำ่ 35 น้ิว 1,500 บำท 

โซนหน้ำ 31 *Stretch(Front Row) มำกกวำ่ 36 น้ิว 1,700 บำท 

โซนหน้ำ 32-34 Super มำกกวำ่ 35 น้ิว 1,200 บำท 

โซนหลัง 61 *Stretch(Front Row) มำกกวำ่ 36 น้ิว 1,700 บำท 

*Stretch Seat 
-ไม่อนุญำตใหเ้ดก็ ทำรก ผูสู้งอำยเุกิน 65 ปีและผู้พิกำร นั่ง 
-โซนเงียบไม่อนุญำตให้เด็กน่ัง  
 

2. ค่ำที่พกัหอ้งละ 2 ทำ่นตำมโรงแรมที่ระบุไว้ในรำยกำรหรือระดับเทียบเทำ่ กรณีห้องพักคู่/พักสำมท่ำนเต็มอำจมีปรับเปลี่ยน
พักหอ้ง Single 1ท่ำนต่อหอ้งในโรงแรมระดับเดียวกันได ้
3. ค่ำอำหำรค่ำเข้ำชมและค่ำยำนพำหนะทุกชนิดตำมที่ระบุไว้ในรำยกำรทัวร์ข้ำงต้น 
4. เจ้ำหน้ำที่บริษัทฯคอยอ ำนวยควำมสะดวกทุกท่ำนตลอดกำรเดินทำง 
5.  ค่าน  าหนักกระเป๋าสัมภาระโหลดใต้เคร่ืองที่สายการบิน NokScoot ก ำหนดท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม สัมภาระ
ถือขึ นเคร่ืองไม่เกิน7กก. และค่ำประกันวินำศภัยเคร่ืองบินตำมเงื่อนไขของแต่ละสำยกำรบินที่มีกำรเรียกเก็บ  
(ค่ำทัวร์ไม่รวมกำรประกันควำมคุ้มครองกำรสูญเสียหรือเสียหำยของกระเป๋ำเดินทำง และทรัพย์สินส่วนตัว กรณีเกิดควำมเสีย 
บริษัทฯไม่สำมำรถรับผิดชอบได้) 
 ซ้ือน้ ำหนักสัมภำระเพิ่มสำยกำรบิน Nok Scoot (XW) (แจ้งอย่ำงช้ำก่อนเดินทำง 10 วัน) มีค่ำใช้จ่ำยดังน้ี  
+5 กก. -- 400 บำท  
+10กก. -- 700 บำท 
+15กก. -- 1,000 บำท 
+20กก. -- 1,300 บำท 
+30กก. -- 2,350 บำท 
หมำยเหตุ: สำยกำรบินไม่จ ำกัดจ ำนวนชิ้นในกำรโหลด แต่กฎหมำยกำรบินทั่วโลกให้1ใบ น้ ำหนักสูงสุดได้ 32กก./ชิ้น 
6. ค่ำประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่ำงกำรเดินทำงคุ้มครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำทค่ำรักษำพยำบำลกรณีเกิด
อุบัติเหตุวงเงินท่ำนละ 500,000 บำทตำมเงื่อนไขของกรมธรรม์ ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื อประกันสุขภาพ
เพิ่มได้ 
7. อัตราค่าบริการนี ไม่รวม 
1. ค่ำท ำหนังสือเดินทำงไทยและเอกสำรต่ำงด้ำวต่ำงๆ 
2. ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่นอกเหนือจำกรำยกำรระบุอำทิเช่นค่ำอำหำรเคร่ืองดื่มค่ำซักรีด ค่ำโทรศัพท์เป็นต้น 
3. ค่ำภำษีทุกรำยกำรคิดจำกยอดบริกำร, ค่ำภำษีเดินทำง (ถ้ำมีกำรเรียกเก็บ)  
4. ค่ำภำษีน้ ำมันที่สำยกำรบินเรียกเก็บเพิ่มภำยหลังจำกทำงบริษัทฯได้ออกตั๋วเคร่ืองบิน 
5. ค่ำ Vat 7% และค่ำภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% 
6. ค่ำทิปยกกระเป๋ำทุกโรงแรม  

7. ค่าทิปไกด์รวมคนขับรถ ท่านละ 4,000 เยนต่อทริป ส าหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจในบริการ 
รำยละเอียดเกี่ยวกับมำตรกำรยกเว้นวีซ่ำเข้ำประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย 
(เอกสำรที่จะต้องใช้ในกำรพิจำรณำกำรอนุญำตให้เข้ำประเทศ) 
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสั นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน 
ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั นตอนการตรวจเข้าเมือง 
เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญ่ีปุ่น* ดังต่อไปนี  
1.ตั๋วเคร่ืองบินขำออกจำกประเทศญี่ปุ่น (ทำงบริษัทฯจัดกำรให้) 
2.สิ่งที่ยืนยันว่ำท่ำนสำมำรถรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยที่อำจเกิดข้ึนในระหว่ำงที่พ ำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต 
เป็นต้น) 
3.ชื่อ ที่อยู่ และหมำยเลขติดต่อในระหว่ำงที่พ ำนักในประเทศญี่ปุ่น (ทำงบริษัทจัดกำรให้) 
4.ก ำหนดกำรเดินทำงระหว่ำงที่พ ำนักในประเทศญี่ปุ่น (ทำงบริษัทฯจัดกำรให้) 
คุณสมบัติการเข้าประเทศญ่ีปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
 1.หนังสือเดินทำงต้องมีอำยุกำรใช้งำนเหลืออยู่ ไม่ต่ ำกว่ำ 6 เดือน 
 2.กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท ำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมำย และเข้ำข่ำยคุณสมบัติกำรพ ำนักระยะสั้น 
 3.ในข้ันตอนกำรขอเข้ำประเทศ จะต้องระบุระยะเวลำกำรพ ำนักไม่เกิน 15 วัน 
 4.เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติกำรถูกส่งตัวกลับจำกประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลำของกำรถูกปฏิเสธไม่ให้เข้ำประเทศ และไม่ 
    เข้ำข่ำยคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้ำประเทศ 
7.หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั งหมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่าง
ท่านลูกค้าและบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือวา่
ท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั งหมด 



 

 

 

 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30ท่ำน  
2. ขอสงวนสิทธิ์กำรเก็บค่ำน้ำมันและภำษีสนำมบินทุกแห่งเพิ่ม หำกสำยกำรบินมีกำรปรับข้ึนก่อนวันเดินทำง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำอันเน่ืองจำกสำเหตุต่ำงๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หำกเกิดกรณีควำมล่ำช้ำจำกสำยกำรบิน, กำรยกเลิกบิน, กำรประท้วง, กำรนัดหยุดงำน, 
กำรก่อกำรจลำจล, ภัยธรรมชำติ, กำรนำสิ่งของผิดกฎหมำย ซ่ึงอยู่นอกเหนือควำมรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หำกเกิดสิ่งของสูญหำย อันเน่ืองเกิดจำกควำมประมำทของท่ำน, เกิดจำกกำรโจรกรรม 
และ อุบัติเหตุจำกควำมประมำทของนักท่องเที่ยวเอง  
6. เมื่อท่ำนตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่ำทัวร์ทั้งหมดกับทำงบริษัทฯ แล้ว ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่ำงๆ ทั้งหมด  
7. รำยกำรน้ีเป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับกำรยืนยันจำกบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจำกได้ส ำรองโรงแรมที่พักในต่ำงประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอำจจะปรับเปลี่ยนตำมที่ระบุในโปรแกรม  
8. กำรจัดกำรเร่ืองห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในกำรจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้ำพัก  โดยมีห้องพักส ำหรับผู้สูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ี
ได้ โดยอำจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตำมควำมประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับควำมพร้อมให้บริกำรของโรงแรม และไม่สำมำรถ
รับประกันได้   
9. กรณีผู้เดินทำงต้องกำรควำมช่วยเหลือเป็นพิเศษ อำทิเช่น ใช้วิวแชร์กรุณำแจ้งบริษัทฯ อย่ำงน้อย 10วันก่อนกำรเดินทำง 
มิฉะน้ัน บริษัทฯไม่สำมำรถจัดกำรได้ล่วงหน้ำได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงำนและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในกำรให้ค ำสัญญำใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจำกมีเอกสำรลงนำมโดย
ผู้มีอ ำนำจของผู้จัดก ำกับเท่ำน้ัน  
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สำมำรถคืนค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ได้เน่ืองจำกเป็นกำรเหมำจ่ำยกับตัวแทนต่ำงๆ ในกรณีที่ผู้เดินทำง
ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำในกำรตรวจคนเข้ำเมือง-ออกเมือง ไม่ว่ำจะเป็นกองตรวจคนเข้ำเมืองหรือกรมแรงงำนของทุกประเทศใน
รำยกำรท่องเที่ยว อันเน่ืองมำจำกกำรกระท ำที่ส่อไปในทำงผิดกฎหมำย กำรหลบหนี เข้ำออกเมือง เอกสำรเดินทำงไม่ถูกต้อง 
หรือ กำรถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  
12. กรณีต้องกำรพักแบบ 3ท่ำน ต่อห้องหรือห้องแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในกำร
จัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2ห้อง คือ 1ห้องพักคู่ และ 1ห้องพักเดี่ยว โดยไม่ค่ำใช้จ่ำยเพิ่ม  
13. สภำพกำรจลำจรในช่วงวันเดินทำงตรงกับวันหยุดเทศกำลของญี่ปุ่น หรือ วันเสำร์อำทิตย์ รถอำจจะติด อำจท ำให้เวลำใน
กำรท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถำนที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในกำรบริหำรเวลำ ซึ่งอำจจะขอ
ควำมร่วมมือจำกผู้เดินทำงในบำงคร้ังที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตำมโปรแกรม 
14. บริกำรน้ ำดื่มท่ำนวันละ1ขวดต่อคนต่อวันเร่ิมในวันที่2ของกำรเดินทำงถึงวันที4่ของกำรเดินทำงรวมจ ำนวน 2 ขวด 
15. กำรบริกำรของรถบัสน ำเที่ยวญี่ปุ่น ตำมกฎหมำยของประเทศญี่ปุ่น สำมำรถให้บริกำรวันละ10-12ชั่วโมง อำทิเช่น เร่ิมงำน
เวลำ 8.00น.ถึงเวลำ 20.00 น.ในวันน้ัน มิอำจเพิ่มเวลำได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหำรเวลำตำมควำมเหมำะสม 
ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับสภำพกำรจรำจรในวันเดินทำงน้ันๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในกำรปรับเปลี่ยนเวลำท่องเที่ยวตำมสถำนที่ใน
โปรแกรมกำรเดินทำง 
16. การประกันภัย ที่บริษัทฯได้ท ำไว้ส ำหรับควำมคุ้มครองผู้เดินทำง เป็นกำรกำรประกันอุบัติเหตุจำกกำรเดินทำงท่องเที่ยว 
ตำมพ.ร.บ กำรท่องเที่ยวเท่ำน้ันไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่ำนสำมำรถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของ
บริษัทฯได้ และทำงบริษัทฯถือว่ำท่ำนได้เข้ำใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่ำนช ำระเงินค่ำทัวร์ (ท่ำนสำมำรถซ้ือประกัน
สุขภำพ ในระหว่ำงกำรเดินทำงได้  จำกบริษัท ประกันทั่ วไป และควรศึกษำเงื่อนไขควำมคุ้มครองให้ละเอียด) 
17. มัคคุเทศก์ พนักงำนและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในกำรใหค้ ำสัญญำใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด  นอกจำกมีเอกสำรลงนำมโดย
ผู้มีอ ำนำจของผู้จัดก ำกับเท่ำน้ัน  
18. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สำมำรถคืนค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ได้เน่ืองจำกเป็นกำรเหมำจ่ำยกับตัวแทนต่ำงๆ ในกรณีที่ผู้เดินทำง
ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำในกำรตรวจคนเข้ำเมือง-ออกเมือง ไม่ว่ำจะเป็นกองตรวจคนเข้ำเมืองหรือกรมแรงงำนของทุกประเทศใน
รำยกำรท่องเที่ยว อันเน่ืองมำจำกกำรกระท ำที่ส่อไปในทำงผิดกฎหมำย กำรหลบหนี เข้ำออกเมือง เอกสำรเดินทำงไม่ถูกต้อง 
หรือ กำรถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  
 


