
 
 

 

เที่ยวญี่ปุ่น โอซาก้า นารา เกียโต 

โกเบ 5 วัน 3 คืน  
 
 

 
 
 
 

 

 
พเิศษ!!! บฟุเฟ่ต ์BBQ YAKINIKU + บฟุเฟ่ตช์าบเูกยีวโตไมอ่ ัน้!!! 

พเิศษสดุๆ!!!น ัง่รถไฟสายโรแมนตกิ Sagano Romantic Train! ชมใบไมเ้ปลีย่นสี 



 
 

 
 

 

ไฟลท์บนิ 

Departure DMK – KIX XW112 23.40-07.10+1 

Return       KIX – DMK XW111 08.30-12.45 

  หมายเหต:ุ คา่ทวัรไ์มร่วมอาหารบนเครือ่ง ส ัง่ซือ้บนเครือ่งเทา่น ัน้! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี  

(ไมเ่สรมิเตยีง) 

พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

19-23 ตลุาคม 62 25,888  
 
 
 

เด็กอาย ุ0-2 ปี (INF) 
7,000 บาท 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

เด็กอาย ุ0-2 ปี (INF) 

7,000 บาท 
 
 

 

8,500 34  

20-24 ตลุาคม 62 25,888 8,500 34  

21-25 ตลุาคม 62 25,888 8,500 34  

22-26 ตลุาคม 62 25,888 8,500 34  

23-27 ตลุาคม 62 25,888 8,500 34  

24-28 ตลุาคม 62 23,888 8,500 34  

26-30 ตลุาคม 62 23,888 8,500 34  

30ตลุาคม-3พฤศจกิายน 22,888 8,500 34  

31ตลุาคม-4พฤศจกิายน 22,888 8,500 34  

2-6 พฤศจกิายน 62 22,888 8,500 34  

6-10 พฤศจกิายน 62 22,888 8,500 34  

7-11 พฤศจกิายน 62 22,888 8,500 34  

9-13 พฤศจกิายน 62 22,888 8,500 34  

13-17 พฤศจกิายน 62 23,888 8,500 34  

27พฤศจกิายน-1ธนัวาคม 24,888 8,500 34  

28พฤศจกิายน-2ธนัวาคม 24,888 8,500 34  

4-8 ธนัวาคม 62 24,888 8,500 34  

5-9 ธนัวาคม 62 25,888 8,500 34  

6-10 ธนัวาคม 62 25,888 8,500 34  

7-11 ธนัวาคม 62 25,888 8,500 34  



 
 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

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

2  สนามบนิคนัไซ โอซากา้ – นารา – วดัโทไดจ ิ– สวนกวาง - โอซากา้ – ปราสาทโอซากา้ - 
โกเบ – ยา่นโกเบฮารเ์บอรแ์ลนด ์– โอซากา้ – ชนิเซไก 
 เทีย่ง (บฟุเฟ่ต ์BBQ Yakiniku) 

3  โอซากา้ – เกยีวโต - อาราชยิามา่ – ป่าไผ ่– ถา่ยรปูสะพานโทเง็ตสเึคยีว - น ัง่รถไฟสายโร
แมนตกิ Sagano Romantic Train สถาน ีSaka สู ่สถาน ีKameoka - ศาลเจา้ฟูชมิ ิอนิาร ิ– 
โอซากา้ –  
รา้น JTC Duty free - ชนิไซบาช ิ  เชา้,เทีย่ง (บฟุเฟ่ต ์ชาบเูกยีวโตไมอ่ ัน้) 

4  อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั หรอืซือ้บตัรเขา้ USJ (บตัรราคา3,000 บาท)  
 เชา้ 

5 โอซากา้ – สนามบนิคนัไซ KIX-DMK XW111 08.20-12.10 
เชา้ (Set Box)   

 
 
 

วนัแรก กรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง  

 

 
20.30 น. พรอ้มกนัที ่ ท่าอากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศขาออก ช ัน้3 

เคานเ์ตอรส์ายการบนิ NOKSCOOT เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกดา้น
เอกสารกอ่นขึน้เครือ่ง 

23.40 น. น ำท่ำนเดนิทำงสู่สนามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น โดยสำยกำรบนิ  NOKSCOOT เทีย่วบนิที ่
XW112  
(คำ่ทัวรไ์มร่วมอำหำรบนเครือ่ง สัง่ซือ้บนเครือ่งเทำ่นัน้!) 

วนัทีส่อง สนามบนิคนัไซ โอซากา้ – นารา – วดัโทไดจ ิ– สวนกวาง - โอซากา้ – ปราสาทโอซากา้ - 
โกเบ – ยา่นโกเบฮารเ์บอรแ์ลนด ์– โอซากา้ – ชนิเซไก         อาหารเทีย่ง (บฟุเฟ่ต ์

BBQ Yakiniku) 

 
 
07.10 น. เดนิทำงถงึ สนามบนิคนัไซ โอซากา้ (เวลำเร็วกวำ่เมอืงไทย 2 ชัว่โมง) ผ่ำนพธิกีำร/ตรวจคนเขำ้

เมอืงและศุลกำกร ส ำคัญ!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญำต
ใหน้ ำ อำหำรสด จ ำพวก เนื้อสัตว ์พชื ผัก ผลไม ้เขำ้
ประเทศ หำกฝ่ำฝืนจะมโีทษจับและปรับ รับกระเป๋ำ
เรยีบรอ้ยและท ำภำรกจิส่วนตัว จำกนัน้น ำท่ำนขึน้รถ
ปรับอำกำศเดนิทำงสูเ่มอืงนารา Nara เป็นเมอืงทีอ่ยู่
ทำงทศิตะวันออกของเมอืงโอซำกำ้ระยะทำงประมำณ 
35 กโิลเมตร ชื่อNara มำจำกภำษำญี่ปุ่ นค ำว่ำ 
Narasu แปลว่ำท ำใหแ้บนรำบ เนื่องจำกพื้นที่ของ
เมอืง Nara ตัง้อยูบ่นทีร่ำบเมอืงนำรำ เคยเป็นเมอืงหลวงเก่ำของญีปุ่่ นมำก่อนในปีค.ศ.710-784 
(ก่อนเมอืงหลวงจะถูกเปลี่ยนเป็นเกยีวโตในภำยหลัง) มกีวางเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงนารา 
เนือ่งจำกชำวนำรำมคีวำมเชือ่ว่ำกวำงเป็นสัตวรั์บใชเ้ทพเจำ้ ปัจจุบันเมอืงนำรำมกีวำงเดนิอยูอ่ยำ่ง
อสิระทัง้เมอืง ไม่ว่ำจะเป็นศำลเจำ้ วัด หรอืตำมทอ้งถนนก็ตำม น ำท่ำนไปชมวดัโทไดจ ิTodaiji 
ควำมหมำยตำมตัวอักษรคือ วัดใหญ่แห่งทศิตะวันออก ตัง้อยู่ที่เมอืงนำรำ ภูมภิำคคันไซถอืเป็น
โบรำณสถำนที่มคีวำมเก่ำแก่และส ำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่ นและยังถือว่ำเป็นวัดที่มี
นักท่องเที่ยวมำเยือนมำกที่สุดในนำรำ สรำ้งขึน้เมื่อปี ค.ศ. 752 ในช่วงที่พระพุทธศำสนำ
เจรญิรุ่งเรอืงจนถงึขดีสุด สิง่ก่อสรำ้งทีส่ ำคัญของวัดนี้ คอื วหิำรไมห้ลังใหญ่ ไดบุทส ึ ซึง่เป็นที่
ประดษิฐำนองค์หลวงพ่อโต (ไดบุทส)ึ ว่ำกันว่ำเป็นอำคำรไมท้ีใ่หญ่ที่สุดในโลก โดยมคีวำมสูง 
157 ฟตุ ควำมยำว 187 ฟตุ แมว้ำ่วหิำรไมท้ีเ่ห็นในปัจจบุนันีม้ขีนำดเพยีงแค ่2 ใน 3 ของวหิำรหลัง



 
 

เดมิทีเ่คยถูกไฟไหมไ้ปจำกภัยสงครำม แต่ก็ยังคงมคีวำมยิง่ใหญ่จน
ไดรั้บกำรขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก ดำ้นหนำ้บรเิวณวัดจะเป็นสวน
กวาง ซึง่จะมกีวำงออกมำเดนิใหนั้กทอ่งเทีย่วไดถ้่ำยรูปและซือ้อำหำร
ใหก้นิ  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่) บฟุเฟ่ต ์BBQ Buffet Yakiniku  
บา่ย น ำท่ำนเดนิทำงสู ่ โอซากา้ เดนิทำงสู่ ปราสาทโอซากา้ เป็นสัญลักษณ์อันโดด

เด่นของเมืองโอซำกำ้ สรำ้งขึ้นเป็นครั ้งแรกบนบริเวณที่เคยเป็นวัด Osaka 
Hongan-jiเมือ่ปี ค.ศ.1583 โดยToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-1598) นักรบ
ระดับไดเมยีวผูพ้ยำยำมรวบรวมประเทศเป็นครัง้แรกหอคอยประสำทหรือส่วนที่
เรยีกวำ่ Tenshukakuแลว้เสร็จลงสองปีต่อมำ  แต่หลังจำกสงครำม Osaka Natsu 
No-jinในปีค.ศ.1615 ตระกลู Toyotomi ถกูฆำ่ลำ้งโคตร Tenshukakuก็ถกูท ำลำย
ลงยอ่ยยบั ตอ่มำไดรั้บกำรบรูณะใหมใ่นสมยัToku gawa แตน่่ำเสยีดำยทีใ่นปี ค.ศ.
1665 ไดถู้กฟ้ำฝ่ำเสยีหำยทัง้หมด ก่อนจะท ำกำรบรูณะขึน้มำใหมอ่กีครัง้และถูก
ประกำศใหเ้ป็นสมบัตขิองชำตอิกีดว้ย ปรำสำทโอซำกำ้ปัจจุบันสงู 55 เมตร ม ี5 
สว่น 8 ชัน้เครือ่งประดับหลงัคำและภำพเสอืบนก ำแพงตัวปรำสำทละหลำยๆสว่นลง
ทองสอีร่ำมสวยงำมบนหอคอยชัน้ 8 ของ Tenshukakuท่ำนสำมำรถมองเห็น
ทวิทัศน์โดยรวมของเมอืงโอซำกำ้ไดอ้ย่ำงชดัเจนในแต่ละปีจะมนัีกท่องเทีย่วจำก
ทัง้ในและนอกประเทศมำเยอืนปีละรำว 1-3 ลำ้นคน
(ทัวรน์ ำชมและถำ่ยรปูบรเิวณดำ้นนอก) จำกนัน้น ำท่ำน
เดินทำงสู่ โกเบ น ำท่ำนไป ย่านโกเบ ฮารเ์บอร์
แลนด ์ Oriental ตัง้อยู่ที่บรเิวณท่ำเรือโกเบ นับเป็น
ย่ำนที่รวมทั ้งแหล่ งช อ้ป ป้ิงและควำมบันเทิงที่
หลำกหลำยทีโ่ดง่ดังมำกๆของเมอืงแหง่นี้ประกอบดว้ย
ศนูยก์ำรคำ้ขนำดใหญ ่โรงภำพยนตร ์สวนสนุก ใกลก้นั
ยังตดิทะเลดว้ย ฮำรเ์บอรแ์ลนดเ์ป็นจุดเดทชือ่ดังของ
เป็นทวิทัศนส์ดุแสนโรแมนตกิ นอกจำกนี ้

 
 
 
 

ยงัมจีดุถำ่ยภำพมำกมำย เชน่ โกเบพอรต์ทำวเวอร ์ชงิชำ้สวรรค ์โรงแรม Kobe Meriken Park ท่ำน
สำมำรถชอ้ปป้ิงไดอ้ย่ำงสบำยๆ เพรำะมทีัง้รำ้นกำแฟ รำ้นอำหำร รำ้นคำ้ และ
สวนสนุก ซึง่เป็นจดุนัดพบทีน่ยิมของชำวเมอืง ทำ่นสำมำรถเดนิเลน่ตำมทำงเดนิ
รมิน ้ำเพือ่ชืน่ชมบรรยำกำศแบบคลำสสคิ มโีรงภำพยนตร ์และรำ้นอำหำรตัง้อยู่
ในบรเิวณโกดังอฐิโบรำณทีร่โีนเวทมำจำกสมัยศตวรรษที ่19 อกีดว้ย ทีน่ี่เหมำย
กบัสำยนักชอ้ปดว้ยเนือ่งจำกไมเ่พยีงมรีำ้นคำ้เรยีงรำยเต็มสองขำ้งทำงเท่ำนัน้ยัง
มหีำ้งใหญ่ๆ 2 หำ้ง คอื หา้ง Umie Mosaic ตัง้อยูร่มิน ้ำ ภำยในมรีำ้นคำ้เล็กๆ
ขำยเสือ้ผำ้ และรำ้นอำหำรทีส่ำมำรถเห็นท่ำเรอืโกเบไดอ้ยำ่งชดัเจน นอกจำกนี้
ยงัมสีวนสนุกเล็กๆสำมำรถขึน้ไปชมววิบนชงิชำ้สวรรคท์ีต่ัง้อยูห่ลังอำคำรหำ้งโม
เสค และหา้ง Canal Garden ภำยในจะแบ่งออกเป็นหำ้งรำ้นต่ำงๆ เช่น 
Hankyu, รำ้นอเิลคทรอนกิส,์ รำ้นอุปกรณ์กฬีำและเอำ้ทเ์ลตจ ำหน่ำยเสือ้ผำ้
เครื่องใชใ้นครัวเรือนเป็นตน้ น ำท่ำนเดนิทำงสู่ ยา่นชนิเซไก Shinsekai ย่ำน
กลำงคนืทีเ่ป็นเสมอืนแลนดม์ำรก์อกีแห่งหนึง่ของโอซำกำ้ มหีอคอยซเึทนคำคุ
Tsutenkaku Tower ที่เป็นสัญลักษณ์แสดงควำมเจรญิของเมืองโอซำกำ้
สมัยก่อนและตรอกจันจันโยโกะโจ ย่ำนกำรคำ้ทีม่บีรรยำกำศคกึคักแบบยอ้นยุค มรีำ้นคำ้อร่อยๆ
มำกมำย รำ้นน่ังดืม่ใหท้ำ่นไดส้มัผัสบรรยำกำศ สมควรแกเ่วลาน าทา่นเขา้ทีพ่กั อาหารค า่อสิระ
ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั: FP HOTELS GRAND SOUTH-NAMBA / Noku Osaka /ยา่นคนัไซ หรอืระดบั

ใกลเ้คยีงกนั 
กรณีพักโรงแรมFP Hotel สำมำรถเดนิไปชนิเซไก สปำ เวลิดแ์ละ รำ้นดองกโิฮเตไ้ด ้
(ช ือ่โรงแรมทีท่ำ่นพัก ทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย5วนักอ่นวนัเดนิทำง) 
 



 
 

วนัทีส่าม   โอซากา้ – เกยีวโต – อาราชยิามา่ - ป่าไผ ่– ถา่ยรปูสะพานโทเง็ตสเึคยีว - น ัง่รถไฟสายโร
แมนตกิ Sagano Romantic Train สถาน ีSaga สู ่สถาน ีKameoka –- ศาลเจา้ฟูชมิ ิอนิา
ร ิ– โอซากา้ -  
รา้น JTC Duty free - ชนิไซบาช ิ– ชนิเซไก       อาหารเชา้,เทีย่ง (บฟุเฟ่ตช์าบเูกยีวโต

ไมอ่ ัน้) 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที ่2) 

น ำทำ่นเดนิทำงไปสู ่เกยีวโต 
อดตีเมอืงหลวงเก่าแก่ของ
ญีปุ่่ น ซึง่มำมอีำยยุำวนำนกวำ่ 
1,000 ปี ซึง่ในอดีตมคีวำม
เจรญิรุ่งเรืองทำงดำ้นศำสนำ 
ศิล ป วั ฒนธ ร รม  แล ะก ำ ร
ปกครองเป็นอยำ่งมำก น ำทำ่น
เดนิทำง ชมธรรมชาตแิถบ
อา ร าชิย าม่ า   แหล่ ง ช ม
ธรรมชำตใินฤดูใบไมเ้ปลีย่นสี

ของเมอืงเกยีวโตทีโ่ดง่ดังและมชีือ่เสยีงอกีแหง่ในญีปุ่่ นทีน่ยิมมำท่องเทีย่วเพือ่ชืน่ชมกับบรรยำกำศ
หลำกสสีันสดใสของใบไมส้เีขยีว แดง เหลอืง กอ่นทีจ่ะร่วงหล่นจำกตน้ไปตำมฤดูกำล มสีะพำนที่
ทอดขำ้มแม่น ้ำโอองิำวะ ชือ่สะพานโทเง็ตสเึคยีว มคีวำมยำว200 เมตร ซึง่ชือ่ของสะพำนนี้มี
ควำมหมำยว่ำสะพำนทีม่องเห็นดวงจันทรอ์ยู่ขำ้งหนำ้ เบือ้งล่ำงของสะพำนคอืแมน่ ้ำโออทิีไ่หลมำ
จำกตำน ้ำในภเูขำอำรำชยิำมะทีย่งัคงควำมใสสะอำดมำนับตัง้แต่อดตี น ำทุกท่ำนเดนิทำงชมป่าไผ ่
ไผ่ทีข่ ึน้อยูส่องขำ้งทำ้งเสมอืนหนึง่เป็นอโุมงคใ์หเ้ดนิผ่ำนถูกปลูกขึน้ตัง้แต่สมัยเฮอันหรอืกว่ำพันปี
มำแลว้ เพือ่ใชใ้นกำรประดับสวนและชืน่ชม
ควำมสวยงำมและใชใ้นกำรบ ำบัดจติใจมำ
แต่ครัง้โบรำณ จนกระทั่งกำลเวลำผ่ำนไป
ไผ่เหล่ำนี้ก็ยังไดรั้บกำรดูแลเป็นอย่ำงด ี
เมือ่เขำ้สู่ป่ำไผ่แลว้ จะไดส้ัมผัสถงึสำยลม
จำกธรรมชำตทิีก่ระทบกับใบไผ่ ควำมเขยีว
ขจแีละควำมสดชืน่ตลอดเสน้ทำง จำกนัน้
น าทา่นน ัง่รถไฟสายโรแมนตกิ Sagano 
Romantic Train ชมววิทวิทัศนท์ีส่วยงำม หำกมำในชว่งใบไมเ้ปลีย่นสทีำ่นจะไดช้มสสีนัของใบไมท้ี่
สวยงำม รถไฟจะวิง่ เลยีบแมน่ ้ำโฮส ุระหวำ่งทำงทำ่น 
สำมำรถชมบรรยำกำศทีส่วยงำมของววิแมโ่ฮสพุรอ้มกบัใบไมเ้ปลีย่นสสีนั 
สวยงำม สเีขยีว สเีหลอืงสลับสแีดงไปตลอดเสน้ทำง อสิระถำ่ยภำพควำม
ประทับใจ บรรยำกำศตำมอัธยำศัย (ใบไมเ้ปลีย่นสขีึน้อยูก่ับสภำพอำกำศ
และอุณหภูมใินปีนัน้ๆทำงบรษัิทไม่สำมำรถระบุวัน คำดเดำล่วงหนำ้ได)้ 
น่ังรถไฟจำกสถำนี Saga สูส่ถำนี Kameoka หรอืบำงพเีรยีดอำจะน่ังสลับ
ยอ้นสถำนตีน้ทำงและปลำยทำงได ้จำกสถำน ีKameoka สูส่ถำน ีSaga  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที3่)เมนบูฟุเฟ่ตช์าบเูกยีวโตไมอ่ ัน้!!! 
น ำท่ำนเดินทำงสู่ศาลเจา้ฟูชมิ ิอนิาร ิชม
เสาโทรอิ ิซุม้ประตสูแีดงทีเ่ป็นสญัลักษณ์ของ
ศำลเจำ้ที่มีมำกกว่ำรอ้ยตน้ทอดตัวยำวตำม
เสน้ทำงของไหล่เขำลดหลั่นกันบนเสน้ทำง
ยำวถึง  4  กิโล เมตร  และ เ ป็นฉำกของ
ภำพยนตรเ์รือ่ง MEMORIES OF GEISHAที่
ซำยรู ินำงเอกของเรือ่งวิง่ลอดซุม้ประตเูพือ่ไป
ขอพรเทพเจำ้ใหต้นเองสมควำมปรำรถนำ น ำ
ท่ำนเดนิทำงสู่โอซากา้ จำกนัน้น ำท่ำนไปชอ้ปป้ิงที ่รา้น JTC Duty 
free อสิระเลอืกซือ้สนิคำ้รำคำถูก และผลติภัณฑต์่ำงๆของญีปุ่่ นตำม
อัธยำศัย จำกนัน้ใหท้่ำนไดอ้สิระชอ้ปป้ิงย่านชนิไชบาช ิมทีัง้รำ้นคำ้
เก่ำแก่ และทันสมัยปะปนกัน มสีนิคำ้มำกมำยทัง้ถูกและแพง ทัง้สนิคำ้
แฟชัน่ล่ำสุด ขนมเคก้แสนอร่อย จนถงึกลอ้งดจิติอล คอมพวิเตอร ์และ
เกมสร์ุน่ใหมล่ำ่สดุและตืน่ตำกับลลีำชวีติของคนหนุ่มสำวชำวโอซำกำ้ที่
ดูจะสนุกสนำนและมีสีสันมำกกว่ำทำงฝ่ังโตเกียว รวมทัง้รำ้นอำหำร
หลำกหลำย เดนิไปเก็บภำพเป็นทีร่ะลกึกบั จดุเดน่ของแต่ละรำ้นคำ้ เชน่ 
ปยูักษ์ หนำ้ภัตตำคำรขำปูยักษ์ และสัญลักษณ์เด่นของยำ่นนี้คอื ตกึรูปเครือ่งหมำยกำรคำ้ของกูลิ
โกะ ผลติภณัฑข์นมชือ่ดังจำกญีปุ่่ นน่ันเองหรอืจะเป็นรำ้นดสินยีช์อ้ปผลติภณัฑใ์หม่ๆ จำกดสินีย ์และ
ยำ่นเกำ่แกอ่ยำ่งถนนโดทงบุร ิซ ึง่ท่ำนสำมำรถลิม้ลองขนม หรอือำหำรขึน้ชือ่ของนครโอซำกำ้ทัง้
ทำโกะยำก ิโอโคโนมยิำก ิเป็นตน้ ใหท้่ำนไดเ้พลดิเพลนิกันตลอดทัง้วัน นอกจำกนี้ในย่ำนนี้ยังมี
หำ้งสรรพสนิคำ้ใหญ่ๆ และมชีือ่เสยีงอยำ่งหำ้งไดมำรู หำ้งโซโก ้หรอืจะเป็นทำกำชมิำยำ่ มสีนิคำ้
มำกมำยใหท้่ำนไดเ้ลือกซื้อเลือกหำอีกดว้ย อสิระชอ้ปป้ิงตำมอัธยำศัย อาหารค ่าอสิระตาม
อธัยาศยั จากน ัน้น าทา่นเขา้ทีพ่กั  

ทีพ่กั: FP HOTELS GRAND SOUTH-NAMBA / Noku Osaka /ยา่นคนัไซ หรอืระดบั

ใกลเ้คยีงกนั 
กรณีพักโรงแรมFP Hotel สำมำรถเดนิไปชนิเซไก สปำ เวลิดแ์ละ รำ้นดองกโิฮเตไ้ด ้
(ช ือ่โรงแรมทีท่ำ่นพัก ทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย5วนักอ่นวนัเดนิทำง) 

 
 

วนัทีส่ ี ่ อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนั หรอืเลอืกซือ้บตัรเขา้ยนูเิวอรแ์ซลสตดูโิอ (ราคา 3,000 
บาท) 

                 อาหารเชา้ 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที4่)  

 อสิระใหท้า่นทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนัดว้ยตวัทา่นเอง (ไกดแ์นะน าเสน้ทางให)้ 
 >> หรอืทำ่นสำมำรถเลอืกซือ้บตัรซือ้บตัรเขา้ยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ เจแปน 
 **กรณีส ัง่ซือ้กบับรษิทั ราคาบตัรทา่นละ 3,000 บาท กรุณาส ัง่ซือ้พรอ้มจองทวัรห์รอืกอ่น

เดนิทาง10วนัเทา่น ัน้ (ทำงบรษัิทจ ำหน่ำยเฉพำะบตัรสวนสนุก ไมม่บีตัร Express Pass และไมร่วม

คำ่รถไฟในกำรเดนิทำง)  
 **ทำงบริษัทขออนุญำตปรับรำคำบัตรขึน้ถำ้เงนิเยนมีกำร

ปรับขึน้เรท100เยน=35บำท** 
 - ยนูเิวอรแ์ซลสตดูโิอ Universal Studio Japan 

รว่มสนุกทำ้ทำยกบัเครือ่งเลน่หลำกหลำยชนดิตืน่เตน้
ระทกึใจจำกหนังดังทีท่่ำนชืน่ชอบ กับโลกภำพยนตร์
ของฮอลล์วิูด้ เชน่ Hollywood Dream The Ride 
Backdrop ,ล่องเรือผจญภัยกับไดโนเสำร์จำกเรื่อง 
Jurassic Park น่ังเรอืเพือ่พบกับควำมน่ำสะพรงึกลัว
เหมอืนอยู่ ในเหตุกำรณ์จรงิกับ Jaw ใชทุ้นสรำ้ง
มหำศำลกว่ำ 1,500 ลำ้นเยน (เฉพำะจอว์)และ
สนุกสนำนไปกับเครื่องเล่นภำคใหม่ของ Spider-
Man ทีร่อใหท้่ำนพสิจูน์ควำมมันส ์พรอ้มทัง้พบกับโซนตัวกำรต์ูนส ำหรับเด็กโซน “วันเดอรแ์ลนด์



 
 

เป็นโซนสวนสนุกสไตลค์รอบครัวใหท้่ำนไดเ้พลดิเพลนิกับตัวกำรต์ูนสดุน่ำรักชือ่ดังของญีปุ่่ น Hello 
Kitty, Snoopy, Sesame Street หรอืเป็นโซนใหม ่  HARRY POTTER ใหท้่ำนไดด้ืม่ด ่ำกับ
บรรยำกำศทีจ่ ำลองมำจำกในเรือ่งแฮรีพ่อรต์เตอร ์และพบกบัโซนใหมล่ำ่สดุทีเ่ปิดในวันที2่1เมษำยน 
2560 โซน Minions Park ภำยในสวนสนุกUniversal หำ้มน ำอำหำรและเครือ่งดืม่เขำ้มำภำยในสวน
สนุกและสำมำรถซือ้อำหำรไดจ้ำก  ภำยในสวนสนุก บรเิวณดำ้นนอกตรงทำงเขำ้สวนสนุกคือ 
Universal City walk Osaka เป็นพืน้ทีจ่ ำหน่ำยสนิคำ้ทีม่รีำ้นอำหำรมำกมำย นอกจำกนี้ยังมจีัด 
Event Universal Cool Japan 2019 ซึง่จะมเีครือ่งเล่นพเิศษกับของทีร่ะลกึมำเพิม่เตมิให ้
สนุกสนำน เชน่ Final Fantasy, Detective Conan, Monster Hunter, Pretty Guardian Sailor 
Moon 
 
 
 
 
 
 

 
 

>> เลอืกอสิระเทีย่วเอง ชอ้ปป้ิงอสิระตามอธัยาศยัเต็ม
วนั (ไม่รวมค่ำรถไฟและไม่มรีถบัสบรกิำร) ดว้ยกำรน่ังรถไฟ 
ท่ำนจะไดส้ัมผัสประสบกำรณ์กำรเดนิทำงไปยำ่นต่ำงๆทีเ่ป็น
ไฮไลทข์องโอซำกำ้ยำ่นดังทีเ่ลอืกสรรเป็นสวรรคข์องคนชอบ 
กนิ เทีย่ว ชอ้ป ไดแ้ก ่ 
 > ยา่นชนิไซบาช ิ(Shinsaibashi) เป็นยำ่นชอ้ปป้ิงที่
มชี ือ่เสียงที่สุดในโอซำกำ้ เป็นถนนคนเดนิชนิไซบำชยิำว
ประมำณ580 เมตร ตลอดเสน้ทำงจะมีรำ้นคำ้อยู่ประมำณ 
180 รำ้น ทำงฝ่ังทศิใต ้ ของถนนคนเดนิของชนิไซบำชจิะมี
ป้ำยทำงเขำ้แถวป้ำยกลูโิกะ 
 > โดทงบุร ิ(Dotonburi) หนึง่ในสถำนบันเทงิยำมค ่ำคนืทีโ่ด่งดังของโอซำกำ้ แหล่งรวม
รำ้นอำหำรมำกมำยทีเ่ปิดใหบ้รกิำร 24 ชัว่โมง ถนนแห่งนี้จะเลยีบรมิคลองโดทงโบร ิและยังมทีัง้
รำ้นคำ้ และแหลง่บนัเทงิอกีมำกมำย รวมไปถงึป้ำยนักวิง่กลูโิกะ (Glico Running Man sign) และปู
คำนโิดรำค ุ(Kani Doraku crab sign) ทีเ่ป็นสญัลักษณ์ของเมอืงโอซำกำ้ดว้ย 

 
 > สวนนมับะ Namba Parks ออกแบบกำรสรำ้งใหค้ลำ้ยกบัหบุเขำ สำมำรถน่ังพักผอ่นในสวน
แบบธรรมชำตทิ่ำมกลำงภูมทิัศน์เมอืงใหญ่ มหีำ้งสรรพสนิคำ้กว่ำ 120 รำ้น รวมทัง้โรงภำพยนตร ์
และสวนดำดฟ้ำ บนชัน้ 6 มรีำ้นอำหำรจ ำนวนมำกเปิดใหบ้รกิำร ไมว่่ำ
จะเป็น อำหำรเกำหลี อำหำรอติำเลียน อำหำรเวียดนำม และอืน่ๆ 
รำ้นคำ้เปิดเวลำ 11:00-21:00 รำ้นอำหำรเปิดเวลำ 11:00-23:00 
 > ยา่นเด็นเด็น Den Den Town ตัง้อยูใ่นพืน้ที ่Nipponbashi 
เป็นย่ำนขำยสนิคำ้อเิล็กทรอนิกส ์คลำ้ยกับย่ำน Akihabara ของ
โตเกยีว นอกจำกนี้ยังมกีำรต์ูนมังงะ อนเิมะ และคอสเพลยค์ำเฟ่ต์
ต่ำงๆรวมอยูท่ีน่ี่ดว้ย รำ้นคำ้เปิดเป็น 2 ชว่ง คอื 10:00-11:00 และ 
19:00-20:00 
 > สมัผสัประสบการณ์ ล่องเรือทมโบริ ร ิเวอร์ครูซส ์
(Tombori River Cruise) ลอ่งเรอืชมววิของเมอืงทีเ่ป็นสญัลักษณ์
ของเขต Naniwa"Dotombori" จำกแมน่ ้ำสมัผัสบรรยำกำศทีส่วยงำม 

> ยา่นชนิเซไก(Shinsekai) เป็นเสมอืนแลนดม์ำรก์ส ำคัญอกีแหง่หนึง่ของเมอืงโอซำกำ้ ชนิ
เซไกแปลตรงตัววำ่ “โลกใหม”่ ทีห่มำยถงึโลกใบ
ใหมแ่ห่งโอซำกำ้ มทีัง้แหล่งชอ้ปป้ิง มหีอคอยซึ

เทนคำคุ(Tsutenkaku)ที่เป็นเหมอืนสัญลักษณ์
ของยำ่นชนิเซไกนี้ตัง้อยูต่รงกลำงดว้ย จะคกึคัก
แบบสดุๆก็ชว่งกลำงคนืนี่ เต็มไปดว้ยรำ้นคำ้และ 
ผูค้นมำกนิดื่มกันตำมรำ้นตำมๆอย่ำงเนืองแน่น 



 
 

บรเิวณนี้ยังมถีนนแคบๆทีเ่รยีกกันว่ำ จันจัน โยโกะโช (Jan Jan Yokocho) ทีเ่ป็นแหล่งรวมรำ้นกนิ
ดืม่ส ำหรับคนญีปุ่่ น เปิดไฟรำ้นเรยีกแขกคกึคกั มอีำหำรและขนม และกบัแกลม้ใหล้องชมิกนัมำกมำย
และยังมรีำ้นขำยของทีร่ะลกีใหเ้ลอืกชอ้ปป้ิงอกีหลำยรำ้นและทีน่ี่จะพบเห็นหุ่นคลำ้ยลงิน่ังยิม้ ตำม
มมุตำ่งๆก็คอืบลิลเิคน (Billiken) หรอืเทพแหง่โชคลำภเป็นอกีหนึง่สญัลักษณ์ของยำ่นนีด้ว้ย 

>สปา เวลิด ์(Spa World) ศนูยร์วมบอ่น า้แรใ่หญท่ีสุ่ดในโอซากา้ เป็นศูนยร์วมวำรบี ำบัด
ทีใ่หญท่ีส่ดุในโอซำกำ้ ตัง้อยูใ่นยำ่น Shinseikai ใกลห้อคอยทสเึทงคำค ุภำยในมบีอ่น ้ำแรธ่รรมชำติ
ในทีร่ม่แยกเป็นโซนยโุรป โซนเอเชยี รวมทัง้สิน้ 16 บอ่ มหีอ้งซำวน่ำ หอ้งสปำหนิรอ้น นวดตัวผ่อน
คลำย สวนน ้ำซึง่เปิดใหบ้รกิำรตลอด 24ชัว่โมง 
*วนันีไ้มม่บีรกิารรถบสัและไมม่บีรกิารอาหารกลางวนัและอาหารค า่* 

ทีพ่กั: FP HOTELS GRAND SOUTH-NAMBA / Noku Osaka /ยา่นคนัไซ หรอืระดบั

ใกลเ้คยีงกนั  
กรณีพักโรงแรมFP Hotel สำมำรถเดนิไปชนิเซไก สปำ เวลิดแ์ละ รำ้นดองกโิฮเตไ้ด ้
(ช ือ่โรงแรมทีท่ำ่นพัก ทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย5วนักอ่นวนัเดนิทำง) 

 

วนัทีห่า้     ทา่อากาศยานคนัไซ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง                                                  
                  อาหารเชา้ (Set Box) 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่5) บรกิารอาหารเชา้แบบกลอ่ง (Set Box) 

เพือ่ความสะดวกในเรือ่งเวลาและการเดนิทางมาสนามบนิ 
05.00น.    น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ เพือ่เตรยีมตัวเดนิทำงกลับ 
08.30น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ   NOK SCOOT เทีย่วบนิที ่XW111 (ค่ำทัวรไ์มร่วม

อำหำรบนเครือ่ง สัง่ซือ้บนเครือ่งเทำ่นัน้!) 
12.45น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ  

* * * * * * * * * * * * * * * 
หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 
สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดย
ทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพื่อใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้น
ตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนั
ละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง อตัราคา่บรกิารขา้งตน้
ค านวณ จากอตัราแลกเปลีย่น 100 เยน เทา่กบั 30 บาท กรณีอตัราแลกเปลีย่นปรบัสูงข ึน้ บรษิทัฯขอ
สงวนสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ 
ประกาศส าคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ คา่ทวัรท์ ีจ่า่ยให้กบัผูจ้ดั เป็นการ
ช าระแบบจา่ยช าระขาด และผูจ้ดัไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเชน่กนักอ่น
ออกเดนิทาง  ฉะน ัน้หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บั
การปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ น)  ทางผู ้
จดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัง้คา่ต ัว๋เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น  
 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึ  

- ขอสงวนสทิธใินกำรปรับรำคำคำ่บรกิำร โดยทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้ใหท้ำ่นทรำบกอ่นลว่งหนำ้ 
- หรอืสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรือเลื่อน หรือยกเลกิกำรออกเดนิทำง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้กอ่นการ
เดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ 
มฉิะน ัน้ทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
3.การช าระคา่บรกิารช ำระเงนิคำ่จองทัวรท์ำ่นละ 15,000 บำท สว่นทีเ่หลอืช ำระกอ่นกำรเดนิทำง 20วัน  
**ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ผูเ้ดนิทำง (*จะตอ้งมอีำยุเหลอืมำกกว่ำ 6 เดอืนก่อนหมดอำยุนับจำกวันเดนิทำงไป-
กลับ*)  
กรณุำตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทำงบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพำสปอรต์หมดอำยแุละด่ำนตรวจปฏเิสธ
กำรออกและเขำ้เมอืงทำ่น*** กรณุำสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐำนกำรโอนเงนิมดัจ ำ หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  



 
 

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
เนือ่งจำกเป็นรำคำตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ ำระเงนิคำ่จองคำ่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ำมำรถยกเลกิ เลือ่น ขอคนื
เงนิ ไดท้กุกรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตำ่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออก หรอื 
เขำ้ประเทศทีร่ะบไุว ้ ในรำยกำรเดนิทำง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืค่ำทัวรไ์มว่่ำกรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ 
เมือ่ทำ่นออกเดนิทำงไปกบัคณะแลว้ ถำ้ทำ่นงดกำรใชบ้รกิำรรำยกำรใดรำยกำรหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทำง พรอ้มคณะ
ถอืวำ่ทำ่นสละสทิธิ ์ไมอ่ำจเรยีกรอ้งคำ่บรกิำรและเงนิมดัจำคนื ไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 5.อตัราคา่บรกิารนี ้ รวม 
1.  คำ่ตั๋วโดยสำรเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยดัพรอ้มคำ่ภำษีสนำมบนิทกุแหง่ตำมรำยกำรทวัรข์ำ้งตน้ 
ทีน่ั่งเป็นไปตำมกำรจัดสรร Random ของสำยกำรบนิไมส่ำมำรถเลอืกระบทุีน่ั่งได ้ยกเวน้กำรซือ้ทีน่ั่งเพิม่ 

 ซือ้ทีน่ ัง่เพิม่ สายการบนิ Nok Scoot (XW) เสน้ทำงโตเกยีว-นำรติะ สำมำรถUpgrade ทีน่ั่ง พรอ้มช ำระ
คำ่ทีน่ั่งไดด้ังนี ้
- ทีน่ ัง่ช ัน้ Scoot Biz ราคาเทีย่วเดยีว 5,500 บาท /ทา่น (ราคาไป-กลบั 10,000 บาท) แจง้กอ่น
เดนิทาง10วนั 
- ทีน่ ัง่แบบ Super หรอื Stretch Seat แจง้อยา่งชา้กอ่นเดนิทาง7วนั มคีา่ใชจ้า่ยและเงือ่นไข ดงันี ้

โซน แถวที ่ ประเภททีน่ ัง่ Seat Pitch ราคาตอ่ทา่นตอ่เทีย่ว 

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

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

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

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

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

*Stretch Seat 
-ไมอ่นุญำตใหเ้ด็ก ทำรก ผูส้งูอำยเุกนิ 65 ปีและผูพ้กิำร น่ัง 
-โซนเงยีบไมอ่นุญำตใหเ้ด็กน่ัง  
 

2. คำ่ทีพ่กัหอ้งละ 2 ทำ่นตำมโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรหรอืระดับเทยีบเทำ่ กรณีหอ้งพักคู/่พักสำมทำ่นเต็ม
อำจมปีรับเปลีย่นพักหอ้ง Single 1ทำ่นตอ่หอ้งในโรงแรมระดับเดยีวกนัได ้

3. คำ่อำหำรคำ่เขำ้ชมและคำ่ยำนพำหนะทกุชนดิตำมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรทัวรข์ำ้งตน้ 
4. เจำ้หนำ้ทีบ่รษัิทฯคอยอ ำนวยควำมสะดวกทกุทำ่นตลอดกำรเดนิทำง 
5.  คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครือ่งทีส่ายการบนิ NokScoot ก ำหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 
กโิลกรมั สมัภาระถอืขึน้เครือ่งไมเ่กนิ7กก. และคำ่ประกนัวนิำศภยัเครือ่งบนิตำมเงือ่นไขของแตล่ะสำยกำรบนิ
ทีม่กีำรเรยีกเก็บ  
(คำ่ทัวรไ์มร่วมกำรประกันควำมคุม้ครองกำรสญูเสยีหรอืเสยีหำยของกระเป๋ำเดนิทำง และทรัพยส์นิสว่นตัว กรณี
เกดิควำมเสยี บรษัิทฯไมส่ำมำรถรับผดิชอบได)้ 
 ซือ้น ้ำหนักสัมภำระเพิม่สำยกำรบนิ Nok Scoot (XW) (แจง้อย่ำงชำ้กอ่นเดนิทำง 10 วัน) มคี่ำใชจ้่ำยดังนี ้
(รำคำตอ่เทีย่ว) 
+5 กก. -- 400 บำท  +10กก. -- 700 บำท  +15กก. -- 1,000 บำท  +20กก. -- 1,300 บำท +30กก. -- 
2,350 บำท 
หมำยเหตุ: สำยกำรบนิไมจ่ ำกัดจ ำนวนชิน้ในกำรโหลด แต่กฎหมำยกำรบนิทั่วโลกให1้ใบ น ้ำหนักสงูสุดได ้32
กก./ช ิน้ 
6. คำ่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวำ่งกำรเดนิทำงคุม้ครองในวงเงนิทำ่นละ 1,000,000 บำทคำ่รักษำพยำบำล
กรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทำ่นละ 500,000 บำทตำมเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสุขภาพ ทา่นสามารถ
ส ัง่ซือ้ประกนัสขุภาพเพิม่ได ้
 
 
 
 
 

7. อตัราคา่บรกิารนี้ไมร่วม 
1. คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำงไทยและเอกสำรตำ่งดำ้วตำ่งๆ 
2. คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆทีน่อกเหนอืจำกรำยกำรระบอุำทเิชน่คำ่อำหำรเครือ่งดืม่คำ่ซกัรดี คำ่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 
3. คำ่ภำษีทกุรำยกำรคดิจำกยอดบรกิำร, คำ่ภำษีเดนิทำง (ถำ้มกีำรเรยีกเก็บ)  
4. คำ่ภำษีน ้ำมนัทีส่ำยกำรบนิเรยีกเก็บเพิม่ภำยหลังจำกทำงบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 



 
 

5. คำ่ทปิยกกระเป๋ำทกุโรงแรม  
6. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 4,000 เยนตอ่ทรปิหรอืช าระเงนิไทย 1,300 บาท ส าหรบักรุป๊ทีม่ ี
หวัหนา้ทวัรห์รอืการใหท้ปิเพิม่ข ึน้อยูก่บัความประทบัใจในบรกิารของลกูคา้ 
รำยละเอยีดเกีย่วกบัมำตรกำรยกเวน้วซีำ่เขำ้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสำรทีจ่ะตอ้งใชใ้นกำรพจิำรณำกำรอนุญำตใหเ้ขำ้ประเทศ) 
จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ น
ไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารใน
ข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
1.ตั๋วเครือ่งบนิขำออกจำกประเทศญีปุ่่ น (ทำงบรษัิทฯจัดกำรให)้ 
2.สิง่ทีย่นืยนัวำ่ทำ่นสำมำรถรับผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยทีอ่ำจเกดิขึน้ในระหวำ่งทีพ่ ำนักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด 
บตัรเครดติ เป็นตน้) 
3.ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมำยเลขตดิตอ่ในระหวำ่งทีพ่ ำนักในประเทศญีปุ่่ น (ทำงบรษัิทจัดกำรให)้ 
4.ก ำหนดกำรเดนิทำงระหวำ่งทีพ่ ำนักในประเทศญีปุ่่ น (ทำงบรษัิทฯจัดกำรให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.หนังสอืเดนิทำงตอ้งมอีำยกุำรใชง้ำนเหลอือยู ่ไมต่ ่ำกวำ่ 6 เดอืน 
 2.กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท ำในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ัดต่อกฎหมำย และเขำ้ข่ำยคุณสมบัตกิำรพ ำนัก
ระยะสัน้ 
 3.ในขัน้ตอนกำรขอเขำ้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลำกำรพ ำนักไมเ่กนิ 15 วัน 
 4.เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิำรถกูสง่ตัวกลับจำกประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลำของกำรถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขำ้ประเทศ 
แ ล ะ ไ ม ่
    เขำ้ขำ่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขำ้ประเทศ 
7.หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจ
ตรงกนัระหว่างท่านลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทาง
บรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 
30 ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ำรเก็บคำ่นำ้มนัและภำษีสนำมบนิทกุแหง่เพิม่ หำกสำยกำรบนิมกีำรปรับขึน้กอ่นวันเดนิทำง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้อนัเนือ่งจำกสำเหตตุำ่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกดิกรณีควำมล่ำชำ้จำกสำยกำรบนิ, กำรยกเลกิบนิ, กำรประทว้ง, 
กำรนัดหยดุงำน, กำรกอ่กำรจลำจล, ภัยธรรมชำต,ิ กำรนำสิง่ของผดิกฎหมำย ซึง่อยูน่อกเหนือควำมรับผดิชอบ
ของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกดิสิง่ของสญูหำย อนัเนือ่งเกดิจำกควำมประมำทของทำ่น, เกดิจำก
กำรโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุำกควำมประมำทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ท่ำนตกลงชำระเงนิมัดจำหรอืค่ำทัวรท์ัง้หมดกับทำงบรษัิทฯ แลว้ ทำงบรษัิทฯ จะถอืว่ำท่ำนไดย้อมรับ
เงือ่นไขขอ้ตกลงตำ่งๆ ทัง้หมด  
7. รำยกำรนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บกำรยนืยันจำกบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจำกไดส้ ำรองโรงแรมทีพั่กใน
ตำ่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อำจจะปรับเปลีย่นตำมทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. กำรจัดกำรเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในกำรจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขำ้พัก  โดยมหีอ้งพักส ำหรับผูส้บูบหุรี ่
/ ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอำจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ำมควำมประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับควำมพรอ้มใหบ้รกิำร
ของโรงแรม และไมส่ำมำรถรับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทำงตอ้งกำรควำมชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อำทเิชน่ ใชว้วิแชรก์รุณำแจง้บรษัิทฯ อยำ่งนอ้ย 10วันกอ่น
กำรเดนิทำง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ำมำรถจัดกำรไดล้ว่งหนำ้ได ้ 
10. มัคคุเทศก ์พนักงำนและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินกำรใหค้ ำสัญญำใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจำกมี
เอกสำรลงนำมโดยผูม้อี ำนำจของผูจ้ัดก ำกบัเทำ่นัน้  
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไม่สำมำรถคนืค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ ไดเ้นื่องจำกเป็นกำรเหมำจ่ำยกับตัวแทนต่ำงๆ ใน
กรณีทีผู่เ้ดนิทำงไมผ่่ำนกำรพจิำรณำในกำรตรวจคนเขำ้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่ำจะเป็นกองตรวจคนเขำ้เมอืงหรอื
กรมแรงงำนของทุกประเทศในรำยกำรท่องเที่ยว อันเนื่องมำจำกกำรกระท ำทีส่่อไปในทำงผดิกฎหมำย กำร
หลบหน ีเขำ้ออกเมอืง เอกสำรเดนิทำงไมถ่กูตอ้ง หรอื กำรถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งกำรพักแบบ 3ท่ำน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอ
สงวนสทิธใินกำรจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่ำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่  
 
 



 
 

13. สภำพกำรจลำจรในชว่งวันเดนิทำงตรงกบัวันหยดุเทศกำลของญีปุ่่ น หรอื วันเสำรอ์ำทติย ์รถอำจจะตดิ อำจ
ท ำใหเ้วลำในกำรทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถำนทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถใน
กำรบรหิำรเวลำ ซึง่อำจจะขอควำมร่วมมือจำกผูเ้ดนิทำงในบำงครัง้ที่ตอ้งเร่งรีบ เพื่อใหไ้ดท้่องเที่ยวตำม
โปรแกรม 
14. บรกิำรน ้ำดืม่ทำ่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที2่ของกำรเดนิทำงถงึวันที4่ของกำรเดนิทำงรวมจ ำนวน 2 
ขวด 
15. กำรบรกิำรของรถบัสน ำเทีย่วญี่ปุ่ น ตำมกฎหมำยของประเทศญีปุ่่ น สำมำรถใหบ้รกิำรวันละ10-12ชั่วโมง 
อำทเิชน่ เริม่งำนเวลำ 8.00น.ถงึเวลำ 20.00 น.ในวันนัน้ มอิำจเพิม่เวลำได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็น
ผูบ้รหิำรเวลำตำมควำมเหมำะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภำพกำรจรำจรในวันเดนิทำงนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์น
กำรปรับเปลีย่นเวลำทอ่งเทีย่วตำมสถำนทีใ่นโปรแกรมกำรเดนิทำง 
16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ ำไวส้ ำหรับควำมคุม้ครองผูเ้ดนิทำง เป็นกำรกำรประกนัอบุตัเิหตจุำกกำร
เดนิทำงทอ่งเทีย่ว ตำมพ.ร.บ กำรทอ่งเทีย่วเทำ่นัน้ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทำ่น
สำมำรถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทำงบรษัิทฯถอืวำ่ทำ่นไดเ้ขำ้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่
ทำ่นช ำระเงนิคำ่ทวัร ์(ทำ่นสำมำรถซือ้ประกนัสขุภำพ ในระหวำ่งกำรเดนิทำงได ้จำกบรษัิท ประกนัทัว่ไป และควร
ศกึษำเงือ่นไขควำมคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
17. มคัคเุทศก ์พนักงำนและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินกำรใหค้ ำสญัญำใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด  นอกจำกมี
เอกสำรลงนำมโดยผูม้อี ำนำจของผูจ้ัดก ำกบัเทำ่นัน้  
18. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ำมำรถคนืค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ ไดเ้นื่องจำกเป็นกำรเหมำจ่ำยกับตัวแทนต่ำงๆ ใน
กรณีทีผู่เ้ดนิทำงไมผ่่ำนกำรพจิำรณำในกำรตรวจคนเขำ้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่ำจะเป็นกองตรวจคนเขำ้เมอืงหรอื
กรมแรงงำนของทุกประเทศในรำยกำรท่องเที่ยว อันเนื่องมำจำกกำรกระท ำทีส่่อไปในทำงผดิกฎหมำย กำร
หลบหน ีเขำ้ออกเมอืง เอกสำรเดนิทำงไมถ่กูตอ้ง หรอื กำรถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 


