
 

   

 

  

  

  

 

 

CODE: JXW30 Sugoi Osaka โอซากา้ นารา เกยีวโต โกเบ 5วนั 3คนื 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เดนิทางโดยสายการบนิ NOK SCOOT (XW) บนิตรงสูส่นามบนิคนัไซ (โอซากา้) 
เครื4องลําใหญ ่ B777 ที4น ั4งแบบ3-4-3 พเิศษนํBาหนกักระเป๋า  20  KG  

โปรสดุคุม้!!! ราคาเร ิ4มเพยีง 19,888 บาท  
พกัโอซากา้ 3 คนื (โรงแรมทําเลด ีใกลส้ถานรีถไฟ/แหลง่ชอ้ปปิB ง)  

นารา วดัโทไดจ ิสวนกวาง ปราสาทโอซากา้ หา้ง Doton Plaza 
ชอ้ปปิB งชนิไซบาช ิลอ่งเรอืทมโบร ิรเิวอรค์รซูส ์(Tombori River Cruise) เกยีวโต ศาลเจา้เฮอนั พธิชีง

ชาแบบญี4ปุ่ น อาราชยิามา่ ป่าไผ ่สะพานโทเง็ตสเึคยีว ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิยา่นโกเบ ฮารเ์บอรแ์ลนด ์
พเิศษ!!! บฟุเฟ่ต ์BBQ YAKINIKU + บฟุเฟ่ตช์าบเูกยีวโตไมอ่ ัBน!!! 

 
วนัเดนิทาง 

 
ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี  

(ไมเ่สรมิเตยีง) 
พกัเดี4ยวเพิ4ม ที4น ั4ง หมายเหต ุ

5-9 มถินุายน 62 20,888  
 
 
 

เด็กอาย ุ0-2 ปี (INF) 

8,500 34  

6-10 มถินุายน 62 19,888 8,500 34  

7-11 มถินุายน 62 19,888 8,500 34  

12-16 มถินุายน 62 20,888 8,500 34  



 

   

 

  

  

  

 

 

13-17 มถินุายน 62 19,888 7,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เด็กอาย ุ0-2 ปี (INF) 
7,000 บาท 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เด็กอาย ุ0-2 ปี (INF) 

8,500 34  

14-18 มถินุายน 62 19,888 8,500 34  

19-23 มถินุายน 62 20,888 8,500 34  

20-24 มถินุายน 62 19,888 8,500 34  

21-25 มถินุายน 62 19,888 8,500 34  

26-30 มถินุายน 62 20,888 8,500 34  

27มถินุายน-1กรกฎาคม 19,888 8,500 34  

28มถินุายน-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-4สงิหาคม 19,888 8,500 34  

1-5 สงิหาคม 62 19,888 8,500 34  

2-6 สงิหาคม 62 20,888 8,500 34  

21-25 สงิหาคม 62 19,888 8,500 34  

22-26 สงิหาคม 62 19,888 8,500 34  

23-27 สงิหาคม 62 20,888 8,500 34  

28สงิหาคม-1กนัยายน 19,888 8,500 34  

29สงิหาคม-2กนัยายน 19,888 8,500 34  

30สงิหาคม-3กนัยายน 20,888 8,500 34  

4-8 กนัยายน 62 19,888 8,500 34  

5-9 กนัยายน 62 19,888 8,500 34  

6-10 กนัยายน 62 20,888 8,500 34  

11-15 กนัยายน 62 20,888 8,500 34  

12-16 กนัยายน 62 20,888 8,500 34  

13-17 กนัยายน 62 20,888 8,500 34  



 

   

 

  

  

  

 

 

18-22 กนัยายน 62 20,888 7,000 บาท 
 

8,500 34  

19-23 กนัยายน 62 20,888 8,500 34  

20-24 กนัยายน 62 20,888 8,500 34  

25-29 กนัยายน 62 20,888 8,500 34  

26-30 กนัยายน 62 20,888 8,500 34  

27กนัยายน-1ตลุาคม 22,888 8,500 34  

2-6 ตลุาคม 62 23,888 8,500 34  

3-7 ตลุาคม 62 24,888 8,500 34  

4-8 ตลุาคม 62 24,888 8,500 34  

9-13 ตลุาคม 62 24,888 8,500 34  

10-14 ตลุาคม 62 25,888 8,500 34  

11-15 ตลุาคม 62 25,888 8,500 34  

16-20 ตลุาคม 62 24,888 8,500 34  

17-21ตลุาคม 62 24,888 8,500 34  

18-22 ตลุาคม 62 24,888 8,500 34  

 

 

ไฟลท์บนิ 
Departure DMK – KIX XW112 23.40-07.10+1 

Return       KIX – DMK XW111 08.20-12.45 

หมายเหต:ุ มบีรกิารอาหารบนเครื4อง1เที4ยว 
   

วนัที4 รายละเอยีดทอ่งเที4ยว 

1 พรอ้มกนัที4ทา่อากาศยานดอนเมอืง เคานเ์ตอรส์ายการบนิ Nok Scoot (XW) 
ออกเดนิทางสนามบนิคนัไซ (โอซากา้) DMK – KIX XW112 23.40-07.10+1 

2  สนามบนิคนัไซ โอซากา้ – นารา – วดัโทไดจ ิ– สวนกวาง - โอซากา้ – ปราสาทโอซากา้ - หา้ง 
Donton Plaza – ชนิไซบาช ิ– ลอ่งเรอืทมโบร ิรเิวอรค์รซูส ์
� เที4ยง (บฟุเฟ่ต ์BBQ Yakiniku) 

3  อสิระทอ่งเที4ยวตามอธัยาศยั หรอืซืBอบตัรเขา้ USJ (บตัรราคา3,000 บาท)  
� เชา้ 

4  โอซากา้ – เกยีวโต - อาราชยิามา่ – ป่าไผ ่- ถา่ยรปูสะพานโทเง็ตสเึคยีว – ศาลเจา้เฮอนั – พธิชีงชา 
 ศาลเจา้ฟชูมิ ิอนิาร ิ– โกเบ – ยา่นโกเบฮารเ์บอรแ์ลนด ์- โอซากา้ 
� เชา้,เที4ยง (บฟุเฟ่ตช์าบเูกยีวโตไมอ่ ัBน) 

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

 
วนัแรก กรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง  
 
 



 

   

 

  

  

  

 

 

20.30 น. พรอ้มกนัที4 ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออก ช ัBน3 เคานเ์ตอรส์ายการ
บนิ NOKSCOOT เจา้หนา้ที4ใหก้ารตอ้นรบั และอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารกอ่นขึBนเครื4อง 

23.40 น. นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิคนัไซ ประเทศญี4ปุ่ น โดยสายการบนิ  NOKSCOOT เที4ยวบนิที4 XW112  
 
วนัที4สอง สนามบนิคนัไซ โอซากา้ – นารา – วดัโทไดจ ิ– สวนกวาง - โอซากา้ – ปราสาทโอซากา้ ซากรุะสวนนิ

ชโินะมะรเุทเอ็ง- หา้ง Donton Plaza – ชนิไซบาช ิ– ลอ่งเรอืทมโบร ิรเิวอรค์รซูส ์
                   � อาหารเที4ยง (บฟุเฟ่ต ์BBQ Yakiniku) 
 
07.10 น. เดินทางถึง สนามบนิคนัไซ โอซาก้า 

(เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชั�วโมง) ผ่านพธิี
ก าร/ต รวจคน เข า้ เมือ งและศุลกากร 
สําคัญ!!! ประเทศญี�ปุ่ นไม่อนุญาตใหนํ้า 
อาหารสด จําพวก เนื4อสัตว ์พชื ผัก ผลไม ้
เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและ
ปรับ รับกระเป๋าเรียบรอ้ยและทําภารกิจ
ส่วนตัว จากนั4นนําท่านขึ4นรถปรับอากาศ
เดนิทางสูเ่มอืงนารา Nara เป็นเมอืงที�อยู่
ท างทิศตะวันออกของเมืองโอซาก า้
ระยะทางประมาณ 35 กโิลเมตร ชื�อNara มาจากภาษาญี�ปุ่ นคําว่า Narasu แปลว่าทําใหแ้บนราบ เนื�องจาก
พื4นที�ของเมือง Nara ตั 4งอยู่บนที�ราบเมอืงนารา เคยเป็นเมอืงหลวงเก่าของญี�ปุ่ นมาก่อนในปี ค.ศ. 710-784 
(กอ่นเมอืงหลวงจะถกูเปลี�ยนเป็นเกยีวโตในภายหลัง) มกีวางเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงนารา เนื�องจากชาวนา
รามคีวามเชื�อว่ากวางเป็นสัตวรั์บใชเ้ทพเจา้ ปัจจุบันเมอืงนารามกีวางเดนิอยู่อย่างอสิระทั 4งเมอืง ไม่ว่าจะเป็น
ศาลเจา้ วัด หรอืตามทอ้งถนนก็ตาม นําทา่นไปชมวดัโทไดจ ิTodaiji ความหมายตามตัวอกัษรคอื วัดใหญแ่หง่
ทศิตะวันออก ตั 4งอยู่ที�เมอืงนารา ภูมภิาคคันไซถอืเป็นโบราณสถานที�มคีวามเก่าแกแ่ละสําคัญที�สดุแห่งหนึ�ง
ของประเทศญี�ปุ่ นและยังถอืวา่เป็นวัดที�มนัีกทอ่งเที�ยวมาเยอืนมากที�สดุในนารา สรา้งขึ4นเมื�อปี ค.ศ. 752 ในชว่ง
ที�พระพุทธศาสนาเจรญิรุง่เรอืงจนถงึขดีสดุ สิ�งกอ่สรา้งที�สําคัญของวัดนี4 คอื วหิารไมห้ลังใหญ ่ไดบทุส ึซึ�งเป็น
ที�ประดษิฐานองคห์ลวงพ่อโต (ไดบุทส)ึ ว่ากันว่าเป็นอาคารไมท้ี�ใหญ่ที�สุดในโลก โดยมีความสูง 157 ฟุต 
ความยาว 187 ฟตุ แมว้า่วหิารไมท้ี�เห็นในปัจจุบันนี4มขีนาดเพยีงแค ่2 ใน 3 ของวหิารหลังเดมิที�เคยถกูไฟไหม ้
ไปจากภัยสงคราม แต่ก็ยังคงมคีวามยิ�งใหญ่จนไดรั้บการขึ4นทะเบยีนเป็นมรดกโลก ดา้นหนา้บรเิวณวัดจะเป็น
สวนกวาง ซึ�งจะมกีวางออกมาเดนิใหนั้กทอ่งเที�ยวไดถ้า่ยรปูและซื4ออาหารใหก้นิ  

เที4ยง � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มืBอที41) บฟุเฟ่ต ์BBQ Buffet Yakiniku  
บา่ย นําท่านเดินทางสู่ โอซาก้า เดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า เป็น

สัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมืองโอซากา้ สรา้งขึ4นเป็นครั 4งแรกบน
บ ริเวณ ที� เค ย เป็ น วั ด  Osaka Hongan-jiเมื� อ ปี  ค .ศ .1583 โด ย
ToyotomiHideyoshi (ค .ศ .1537-1598) นั ก รบ ระดั บ ไ ด เมี ย ว ผู ้
พยายามรวบรวมประเทศเป็นครั 4งแรกหอคอยประสาทหรือส่วนที�
เรียกว่า Tenshukakuแลว้เสร็จลงสองปีต่อมา  แต่หลังจากสงคราม 
Osaka Natsu No-jinในปีค.ศ.1615 ตระกูล Toyotomi ถูกฆ่าลา้งโคตร Tenshukakuก็ถูกทําลายลงย่อยยับ 
ตอ่มาไดรั้บการบรูณะใหมใ่นสมัยToku gawa แตน่่าเสยีดายที�ในปี ค.ศ.1665 ไดถ้กูฟ้าฝ่าเสยีหายทั4งหมด กอ่น
จะทําการบรูณะขึ4นมาใหมอ่กีครั 4งและถูกประกาศใหเ้ป็นสมบัตขิองชาตอิกีดว้ย ปราสาทโอซากา้ปัจจุบันสงู 55 
เมตร มี 5 ส่วน 8 ชั 4นเครื�องประดับหลังคาและภาพเสือบนกําแพงตัวปราสาทละหลายๆส่วนลงทองสีอร่าม
สวยงามบนหอคอยชั 4น 8 ของ Tenshukakuท่านสามารถมองเห็นทวิทัศน์โดยรวมของเมอืงโอซากา้ไดอ้ย่าง
ชัดเจนในแต่ละปีจะมีนักท่องเที�ยวจากทั4งในและนอกประเทศมาเยือนปีละราว 1-3 ลา้นคน(ทัวรนํ์าชมและ
ถา่ยรปูบรเิวณดา้นนอก) จากนั4นนําทา่นเดนิทางไป Doton Plaza เป็นหา้งสําหรับละลายเงนิเยน พบกับสนิคา้
หลากหลายราคาถูก เชน่เครื�องสําอาง ครมี ของใช ้ยาบํารุง สุขภาพ สบู่ ครมีลา้งหนา้ เครื�องไฟฟ้า เป็นตน้ 
อสิระใหท้่านเลือกซื4อสนิคา้ตามอัธยาศัย จากนั4นนําท่านไปล่องเรอืทมโบร ิรเิวอรค์รูซส ์(Tombori River 
Cruise) นําท่าน  ล่องเรือชมววิ
ของเมืองที�เป็นสัญลักษณ์ของ
เ ข ต  Naniwa "Dotombori" 
จากแม่นํ4 าสัมผัสบรรยากาศที�
ส วยงาม  จาก นั4น ให ท้่ านได ้



 

   

 

  

  

  

 

 

อสิระชอ้ปปิ4งยา่นชนิไชบาช ิมทัี 4งรา้นคา้เกา่แก ่และทันสมัยปะปนกนั มสีนิคา้มากมายทั4งถกูและแพง ทั 4งสนิคา้
แฟชั�นลา่สดุ ขนมเคก้แสนอรอ่ย จนถงึกลอ้งดจิติอล คอมพวิเตอร ์และเกมสร์ุน่ใหมล่า่สดุและตื�นตากบัลลีาชวีติ
ของคนหนุ่มสาวชาวโอซากา้ที�ดจูะสนุกสนานและมสีสีันมากกวา่ทางฝั�งโตเกยีว รวมทั4งรา้นอาหารหลากหลาย 
เดนิไปเก็บภาพเป็นที�ระลกึกับ จุดเด่นของแต่ละรา้นคา้ เชน่ ปูยักษ์ หนา้ภัตตาคารขาปูยักษ์ แ  ละสัญลักษณ์
เด่นของย่านนี4คือ ตึกรูปเครื�องหมายการคา้ของกูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื�อดังจากญี�ปุ่ นนั�นเองหรือจะเป็น
รา้นดสินียช์อ้ปผลติภัณฑใ์หม่ๆ จากดสินีย ์และยา่นเกา่แกอ่ยา่งถนนโดทงบรุ ิซ ึ�งทา่นสามารถลิ4มลองขนม หรอื
อาหารขึ4นชื�อของนครโอซากา้ทั 4งทาโกะยาก ิโอโคโนมยิาก ิเป็นตน้ ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกันตลอดทั4งวัน 
นอกจากนี4ในยา่นนี4ยังมหีา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ๆ  และมชีื�อเสยีงอยา่งหา้งไดมาร ูหา้งโซโก ้หรอืจะเป็นทากาชมิายา่ 
มสีนิคา้มากมายใหท้่านไดเ้ลอืกซื4อเลอืกหาอกีดว้ย อสิระชอ้ปปิ4งตามอัธยาศัย อาหารคํ4าอสิระตามอธัยาศยั 
จากน ัBนนําทา่นเขา้ที4พกั  

�ที4พกั: FP HOTELS GRAND SOUTH-NAMBA หรอืยา่นคนัไซ หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
กรณีพกัโรงแรมFP Hotel สามารถเดนิไปชนิเซไก สปา เวลิดแ์ละ รา้นดองกโิฮเตไ้ด ้
(ชื�อโรงแรมที�ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 
วนัที4สาม อสิระทอ่งเที4ยวตามอธัยาศยัเต็มวนั หรอืเลอืกซืBอบตัรเขา้ยนูเิวอรแ์ซลสตดูโิอ (ราคา 3,000 บาท) 
                � อาหารเชา้ 
 
เชา้ � รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที4พกั (มืBอที42)  

 อสิระใหท้า่นทอ่งเที4ยวตามอธัยาศยัเต็มวนัดว้ยตวัทา่นเอง (ไกดแ์นะนําเสน้ทางให)้ 
 >> หรอืทา่นสามารถเลอืกซื4อบตัรซืBอบตัรเขา้ยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ เจแปน 
 **กรณีส ั4งซืBอกบับรษิทั ราคาบตัรทา่นละ 3,000 บาท กรุณาส ั4งซืBอพรอ้มจองทวัรห์รอืกอ่นเดนิทาง10

วนัเทา่น ัBน (ทางบรษัิทจําหน่ายเฉพาะบตัรสวนสนุก ไมม่บีตัร Express Pass และไมร่วมคา่รถไฟในการเดนิทาง)  
 **ทางบรษัิทขออนุญาตปรับราคาบัตรขึ4นถา้เงนิเยนมกีารปรับ

ขึ4นเรท100เยน=35บาท** 
 - ยนูเิวอรแ์ซลสตดูโิอ Universal Studio Japan 

ร่วมสนุกทา้ทายกับเครื�องเล่นหลากหลายชนิดตื�นเตน้
ระทกึใจจากหนังดังที�ท่านชื�นชอบ กับโลกภาพยนตร์
ข อ งฮ อ ล์ ลิ วู ด้  เช่ น  Hollywood Dream The Ride 
Backdrop ,ล่องเรือผจญภัยกับไดโนเสาร์จากเรื�อง 

Jurassic Park นั�งเรือเพื�อพบกับความน่าสะพรึงกลัว
เหมือนอยู่  ในเหตุการณ์ จริงกับ  Jaw ใชทุ้ นสรา้ง
มห าศาลกว่า  1,500 ล า้น เยน  (เฉพ าะจอว์)แล ะ
สนุกสนานไปกับเครื�องเลน่ภาคใหมข่อง Spider-Man 
ที�รอใหท้่านพสิจูน์ความมันส ์พรอ้มทั 4งพบกับโซนตัวการต์ูนสําหรับเด็กโซน “วันเดอรแ์ลนด”์ เป็นโซนสวนสนุก
สไตล์ครอบครัวใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับตัวการ์ตูนสุดน่ารักชื�อดังของญี�ปุ่ น Hello Kitty, Snoopy, Sesame 
Street หรอืเป็นโซนใหม่  HARRY POTTER ใหท้่านไดด้ื�มดํ�ากับบรรยากาศที�จําลองมาจากในเรื�องแฮรี�พอรต์
เตอร ์และพบกับโซนใหม่ล่าสดุที�เปิดในวันที�21เมษายน 2560 โซน Minions Park ภายในสวนสนุกUniversal 
หา้มนําอาหารและเครื�องดื�มเขา้มาภายในสวนสนุกและสามารถซื4ออาหารไดจ้าก  ภายในสวนสนุก บรเิวณดา้น
นอกตรงทางเขา้สวนสนุกคือ Universal City walk Osaka เป็นพื4นที�จําหน่ายสนิคา้ที�มีรา้นอาหารมากมาย 
นอกจากนี4ยังมจัีด Event Universal Cool Japan 2019 ซึ�งจะมเีครื�องเลน่พเิศษกบัของที�ระลกึมาเพิ�มเตมิให ้
สนุกสนาน เชน่ Final Fantasy, Detective Conan, Monster Hunter, Pretty Guardian Sailor Moon 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

   

 

  

  

  

 

 

>> เลอืกอสิระเที4ยวเอง ชอ้ปปิB งอสิระตามอธัยาศยัเต็มวนั (ไมร่วมคา่รถไฟและไมม่รีถบัสบรกิาร) ดว้ยการ
นั�งรถไฟ ทา่นจะไดส้มัผัสประสบการณ์การเดนิทางไปยา่นตา่งๆที�เป็นไฮไลทข์องโอซากา้ยา่นดังที�เลอืกสรรเป็น
สวรรคข์องคนชอบ กนิ เที�ยว ชอ้ป ไดแ้ก ่ 
 > ยา่นชนิไซบาช ิ(Shinsaibashi) เป็นย่านชอ้ปปิ4งที�มชีื�อเสยีงที�สดุในโอซากา้ เป็นถนนคนเดนิชนิไซ
บาชิยาวประมาณ580 เมตร ตลอดเสน้ทางจะมีรา้นคา้อยู่
ประมาณ 180 รา้น ทางฝั�งทศิใต ้ของถนนคนเดนิของชนิไซบา
ชจิะมป้ีายทางเขา้แถวป้ายกลูโิกะ 
 > โดทงบรุ ิ(Dotonburi) หนึ�งในสถานบันเทงิยามคํ�าคนื
ที�โด่งดังของโอซากา้ แหล่งรวมรา้นอาหารมากมายที�เปิด
ใหบ้รกิาร 24 ชั�วโมง ถนนแห่งนี4จะเลียบรมิคลองโดทงโบร ิ
และยังมทัี 4งรา้นคา้ และแหลง่บันเทงิอกีมากมาย รวมไปถงึป้าย
นักวิ�งกูลิโกะ (Glico Running Man sign) และปูคานิโดราค ุ
(Kani Doraku crab sign) ที�เป็นสัญลักษณ์ของเมอืงโอซากา้
ดว้ย 
 > สวนนมับะ Namba Parks ออกแบบการสรา้งใหค้ลา้ยกับหุบเขา สามารถนั�งพักผ่อนในสวนแบบ
ธรรมชาตทิ่ามกลางภมูทัิศน์เมอืงใหญ่ มหีา้งสรรพสนิคา้กวา่ 120 รา้น รวมทั4งโรงภาพยนตร ์อัฒจรรย ์และสวน
ดาดฟ้า บนชั 4น 6 มีรา้นอาหารจํานวนมากเปิดใหบ้รกิาร ไม่ว่าจะเป็น อาหารเกาหลี อาหารอติาเลียน อาหาร
เวยีดนาม และอื�นๆ รา้นคา้เปิดเวลา 11:00-21:00 รา้นอาหารเปิดเวลา 11:00-23:00 
 > ยา่นเด็นเด็น Den Den Town ตั 4งอยู่ในพื4นที� Nipponbashi เป็นย่านขายสนิคา้อเิล็กทรอนิกส ์คลา้ย
กับย่าน Akihabara ของโตเกยีว นอกจากนี4ยังมกีารต์ูนมังงะ อนเิมะ และคอสเพลยค์าเฟ่ตต์่างๆรวมอยู่ที�นี�ดว้ย 
รา้นคา้เปิดเป็น 2 ช่วง คือ 10:00-11:00 และ 
19:00-20:00 

> ย่านชินเซไก(Shinsekai) เป็นเสมือน
แลนดม์ารก์สําคัญอกีแห่งหนึ�งของเมืองโอซากา้ 
ชนิเซไกแปลตรงตัววา่ “โลกใหม”่ ที�หมายถงึโลก
ใบให ม่แห่ งโอซ าก า้  มี ทั 4 งแห ล่ งช อ้ป ปิ4 ง  มี
หอคอยซึเทนคาคุ(Tsutenkaku)ที� เป็นเหมือน
สัญลักษณ์ของย่านชนิเซไกนี4ตั 4งอยู่ตรงกลางดว้ย 
จะคึกคักแบบสุดๆก็ช่วงกลางคืนนี� เต็มไปดว้ย
รา้นคา้และ ผูค้นมากนิดื�มกนัตามรา้นตามๆอยา่งเนืองแน่น บรเิวณนี4ยังมถีนนแคบๆที�เรยีกกันวา่ จันจัน โยโกะโช 
(Jan Jan Yokocho) ที�เป็นแหล่งรวมรา้นกนิดื�มสําหรับคนญี�ปุ่ น เปิดไฟรา้นเรยีกแขกคกึคัก มอีาหารและขนม 
และกับแกลม้ใหล้องชมิกันมากมายและยังมรีา้นขายของที�ระลกีใหเ้ลอืกชอ้ปปิ4งอกีหลายรา้นและที�นี�จะพบเห็น
หุน่คลา้ยลงินั�งยิ4ม ตามมมุตา่งๆก็คอืบลิลเิคน (Billikan) หรอืเทพแหง่โชคลาภเป็นอกีหนึ�งสัญลักษณ์ของยา่นนี4
ดว้ย 

>สปา เวลิด ์(Spa World) ศูนยร์วมบอ่นํ Bาแรใ่หญท่ี4สุดในโอซากา้ เป็นศนูยร์วมวารบํีาบัดที�ใหญ่ที�สดุ
ในโอซากา้ ตั 4งอยู่ในย่าน Shinseikai ใกลห้อคอยทสเึทงคาคุ ภายในมบี่อนํ4าแร่ธรรมชาตใินที�ร่มแยกเป็นโซน
ยุโรป โซนเอเชยี รวมทั4งสิ4น 16 บอ่ มหีอ้งซาวน่า หอ้งสปาหนิรอ้น นวดตัวผ่อนคลาย สวนนํ4าซึ�งเปิดใหบ้รกิาร
ตลอด 24ชั�วโมง 
*วนันีBไมม่บีรกิารรถบสัและไมม่บีรกิารอาหารกลางวนัและอาหารคํ4า* 

�ที4พกั: FP HOTELS GRAND SOUTH-NAMBA หรอืยา่นคนัไซ หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  
กรณีพกัโรงแรมFP Hotel สามารถเดนิไปชนิเซไก สปา เวลิดแ์ละ รา้นดองกโิฮเตไ้ด ้
(ชื�อโรงแรมที�ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 
 

วนัที4ส ี4       โอซากา้ – เกยีวโต - อาราชยิามา่ – ป่าไผ ่- ถา่ยรปูสะพานโทเง็ตสเึคยีว – ศาลเจา้เฮอนั – พธิชีงชา –  
                ศาลเจา้ฟชูมิ ิอนิาร ิ– โกเบ – ยา่นโกเบฮารเ์บอรแ์ลนด ์– โอซากา้ 
                � อาหารเชา้,เที4ยง (บฟุเฟ่ตช์าบเูกยีวโตไมอ่ ัBน) 
 
เชา้ � รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที4พกั (มืBอที4 3) 



 

   

 

  

  

  

 

 

นําท่านเดนิทางไปสู ่เกยีวโต อดตีเมอืงหลวงเกา่แกข่องญี4ปุ่ น 
ซึ�งมามีอายุยาวนานกว่า 1,000 ปี ซึ�งในอดีตมีความเจรญิรุ่งเรือง
ทางดา้นศาสนา ศลิปวัฒนธรรม และการปกครองเป็นอย่างมาก นํา
ทา่นเดนิทาง ชมธรรมชาตแิถบอาราชยิามา่  แหลง่ชมธรรมชาติ
ในฤดใูบไมเ้ปลี�ยนสขีองเมอืงเกยีวโตที�โดง่ดังและมชีื�อเสยีงอกีแหง่
ในญี�ปุ่ นที�นิยมมาท่องเที�ยวเพื�อชื�นชมกับบรรยากาศหลากสีสัน
สดใสของใบไมส้เีขียว แดง เหลือง ก่อนที�จะร่วงหล่นจากตน้ไป
ตามฤดูกาล มีสะพานที�ทอดขา้มแม่นํ4าโอองิาวะ ชื�อสะพานโท
เง็ตสเึคยีว มคีวามยาว200 เมตร ซึ�งชื�อของสะพานนี4มคีวามหมาย
วา่สะพานที�มองเห็นดวงจันทรอ์ยูข่า้งหนา้ เบื4องล่างของสะพานคอื
แม่นํ4าโออทิี�ไหลมาจากตานํ4าในภูเขาอาราชยิามะที�ยังคงความใส
สะอาดมานับตั 4งแต่อดตี นําทุกท่านเดนิทางชมป่าไผ่ ไผ่ที�ข ึ4นอยู่
สองขา้งทา้งเสมือนหนึ�งเป็นอุโมงค์ใหเ้ดนิผ่านถูกปลูกขึ4นตั 4งแต่
สมัยเฮอันหรอืกวา่พันปีมาแลว้ เพื�อใชใ้นการประดับสวนและชื�นชม
ความสวยงามและใชใ้นการบําบัดจติใจมาแตค่รั 4งโบราณ จนกระทั�ง
กาลเวลาผ่านไปไผ่เหล่านี4ก็ยังไดรั้บการดูแลเป็นอย่างด ีเมื�อเขา้สู่
ป่าไผ่แลว้ จะไดส้ัมผัสถงึสายลมจากธรรมชาตทิี�กระทบกับใบไผ ่
ความเขยีวขจีและความสดชื�นตลอดเสน้ทาง เดนิทางไปชม ศาล
เจา้เฮอนั (Heian Shrine) เป็นศาลเจา้ที�มีความงดงามและสถาปัตยกรรมที�
โดดเด่นจากศาลเจา้อื�นๆของญี�ปุ่ น ถงึแมศ้าลเจา้เฮอันจะไม่ไดม้ปีระวัตคิวาม
เป็นมายาวนานหลายรอ้ยปีเหมอืนศาลเจา้อื�นๆของเกยีวโต เพราะศาลเจา้นี4ถูก
สรา้งขึ4นเนื�องในโอกาสครบรอบปี 1100 ของเมืองเกยีวโตเมื�อรอ้ยกว่าปีก่อน
เท่านั4น โดยสรา้งขึ4นเพื�อใหร้ะลกึถงึจักรพรรดคิามมุ (Emperor Kammu) และ
จักรพรรดิ�โคเมอ ิ(Emperor Komei) ซึ�งเป็นจักรพรรดอิงคแ์รกและองคส์ดุทา้ย
ของเกียวโต อาคารหลักของศาลเจา้นี4 มีตน้แบบมาจากอาคารเดมิที�อยู่ใน
พระราชวังสมัยยุคเฮอันซึ�งมีขนาดเล็กกว่าของจรงิ จากน ัBนนําท่านสมัผสั
ประสบการณ์พเิศษ พธิชีงชาแบบญี4ปุ่ น ใหท้่านไดเ้รียนชงชาแบบธรรม
เนยีมญี�ปุ่ น และทา่นสามารถเลอืกซื4อชาและสนิคา้ของฝากราคาถกูไดจ้ากที�นี�เชน่  โฟมลา้งหนา้ถา่นหนิภเูขาไฟ 
โฟมชาเขยีว โฟมขา้วญี�ปุ่ น หรอืผลติภัณฑจ์ากนํ4ามันมา้ และยาและวติามนิของญี�ปุ่ นที�บํารงุสขุภาพ 

เที4ยง � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มืBอที44)เมนบูฟุเฟ่ตช์าบเูกยีวโตไมอ่ ัBน!!! 
นําท่านเดนิทางสูศ่าลเจา้ฟูชมิ ิอนิาร ิ
ชมเสาโทรอิ ิ ซุม้ประตูสีแดงที�เป็น
สัญลักษณ์ของศาลเจา้ที�มมีากกวา่รอ้ย
ตน้ทอดตัวยาวตามเสน้ทางของไหล่
เขาลดหลั�นกันบนเสน้ทางยาวถึง 4 
กโิลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตร์
เรื�อง MEMORIES OF GEISHAที�ซายูร ิ
นางเอกของเรื�องวิ�งลอดซุม้ประตูเพื�อ
ไปขอพรเทพเจา้ใหต้นเองสมความปรารถนา จากนั4นนํา
ท่านเดินทางสู่ โกเบ ท่านไป ย่านโกเบ ฮารเ์บอร์
แลนด ์ Oriental  ตั 4งอยู่ที�บรเิวณท่าเรือโกเบ นับเป็น
ย่ าน ที� รวม ทั 4 งแห ล่ งช อ้ ป ปิ4 งแล ะค วาม บั น เทิ งที�
หลากหลายที�โด่งดังมากๆของเมอืงแห่งนี4ประกอบดว้ย
ศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่ โรงภาพยนตร ์สวนสนุก ใกลก้ัน
ยังตดิทะเลดว้ย ฮาร์เบอรแ์ลนด์เป็นจุดเดทชื�อดังของ
เป็นทิวทัศน์สุดแสนโรแมนติก นอกจากนี4 ยังมีจุด
ถา่ยภาพมากมาย เชน่ โกเบพอรต์ทาวเวอร ์ชงิชา้สวรรค ์
โรงแรม Kobe Meriken Park ท่านสามารถช็อปปิ4งแบบชลิๆไดอ้ย่างสบายๆ เพราะมทัี 4งรา้นกาแฟ รา้นอาหาร 
รา้นคา้ และสวนสนุก ซึ�งเป็นจุดนัดพบที�นยิมของชาวเมอืง ท่านสามารถเดนิเล่นตามทางเดนิรมินํ4าเพื�อชื�นชม
บรรยากาศแบบคลาสสคิ มโีรงภาพยนตร ์และรา้นอาหารตั 4งอยู่ในบรเิวณโกดังอฐิโบราณที�รโีนเวทมาจากสมัย
ศตวรรษที� 19 อกีดว้ย ที�นี�เหมายกบัสายนักชอ้ปดว้ยเนื�องจากไมเ่พยีงมรีา้นคา้เรยีงรายเต็มสองขา้งทางเทา่นั4น



 

   

 

  

  

  

 

 

ยังมหีา้งใหญ่ๆ 2 หา้ง คอื หา้ง Umie Mosaic ตั 4งอยูร่มินํ4า ภายในมรีา้นคา้เล็กๆขายเสื4อผา้ และรา้นอาหารที�
สามารถเห็นท่าเรอืโกเบไดอ้ย่างชัดเจน นอกจากนี4ยังมีสวนสนุกเล็กๆสามารถขึ4นไปชมววิบนชงิชา้สวรรค์ที�
ตั 4งอยูห่ลังอาคารหา้งโมเสค และหา้ง Canal Garden ภายในจะแบง่ออกเป็นหา้งรา้นตา่งๆ เชน่ Hankyu, รา้น
อเิลคทรอนิกส ์Sofmap, รา้นอุปกรณ์กฬีาและเอา้ท์เลตจําหน่ายเสื4อผา้เครื�องใชใ้นครัวเรือนเป็นตน้ (อสิระ
อาหารเย็นตามอัธยาศัยบรเิวณโรงแรมมรีา้นราเมน รา้นสะดวกซื4อ) หากมเีวลาทา่นสามารถเดนิไปชอ้ปปิB งที4
รงิกเุอา้ทเ์ล็ทได ้

�ที4พกั: N GATE HOTEL OSAKA หรอืระดบัใกลเ้คยีง   
(ชื�อโรงแรมที�ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

วนัที4หา้     ทา่อากาศยานคนัไซ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง                                                  
                 � อาหารเชา้ (Set Box) 
 
เชา้ � รบัประทานอาหารเชา้ (มืBอที4 5) บรกิารอาหารเชา้แบบกลอ่ง (Set Box) 

เพื4อความสะดวกในเรื4องเวลาและการเดนิทางมาสนามบนิ 
05.00น.    นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ เพื�อเตรยีมตัวเดนิทางกลับ 
08.20น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ   NOK SCOOT เที4ยวบนิที4 XW111 
12.10น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ  

* * * * * * * * * * * * * * * 
หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลี4ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื4องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการ
บนิ การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดของญี4ปุ่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะ
ปรบัเปลี4ยนโดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องท่านเป็นหลกั เพื4อใหท้่านท่องเที4ยวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การ
บรกิารของรถบสันําเที4ยวญี4ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี4ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ั4วโมง มอิาจเพิ4มเวลา
ได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิ�ในการปรบัเปลี4ยนเวลา
ทอ่งเที4ยวตามสถานที4ในโปรแกรมการเดนิทาง อตัราคา่บรกิารขา้งตน้คํานวณ จากอตัราแลกเปลี4ยน 100 เยน 
เทา่กบั 30 บาท กรณีอตัราแลกเปลี4ยนปรบัสงูขึBน บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิ4มขึBน 
ประกาศสําคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์พื4อการทอ่งเที4ยวเทา่น ัBน คา่ทวัรท์ ี4จา่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการชําระแบบจา่ย
ชําระขาด และผูจ้ดัไดชํ้าระใหก้บัสายการบนิและสถานที4ตา่งๆ แบบชําระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัBนหาก
ทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง
จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญี4ปุ่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัBงคา่
ต ั�วเครื4องบนิใหแ้กท่า่น  
 
เง ื4อนไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัBงนีBจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึBนไป กรณีไมถ่งึ  

- ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
- หรอืสง่จอยนทั์วรก์บับรษัิทที�มโีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลื�อน หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีที4ลกูคา้ตอ้งออกต ั�วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที4ของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัBง มฉิะน ัBนทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัBงส ิBน  
3.การชําระคา่บรกิารชาํระเงนิคา่จองทัวรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นที�เหลอืชาํระกอ่นการเดนิทาง 20วัน  
**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ*)  
กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนั4นทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออกและ
เขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
เนื�องจากเป็นราคาตั�วเครื�องบนิโปรโมชั�น เมื�อจองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื�อน ขอคนืเงนิ ไดท้กุ
กรณี  และกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั 4งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที�ระบไุว ้
ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทั 4งสิ4น  รวมถงึ เมื�อท่านออกเดนิทางไปกับคณะ
แลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ� ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร
และเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั 4งสิ4น 
 5.อตัราคา่บรกิารนีB � รวม 
1. � คา่ตั�วโดยสารเครื�องบนิไป-กลับชั 4นประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
ที�นั�งเป็นไปตามการจัดสรร Random ของสายการบนิไมส่ามารถเลอืกระบทุี�นั�งได ้ยกเวน้การซื4อที�นั�งเพิ�ม 



 

   

 

  

  

  

 

 

� ซืBอที4น ั4งเพิ4ม สายการบนิ Nok Scoot (XW) เสน้ทางโตเกยีว-นารติะ สามารถUpgrade ที�นั�ง พรอ้มชาํระคา่ที�นั�งได ้
ดังนี4 
- ที4น ั4งช ัBน ScootBiz ราคาเที4ยวเดยีว 5,500 บาท /ทา่น (ราคาไป-กลบั 10,000 บาท) แจง้กอ่นเดนิทาง10วนั 
- ที4น ั4งแบบ Super หรอื Stretch Seat แจง้กอ่นเดนิทาง7วนั มคีา่ใชจ้า่ยและเงื4อนไข ดงันีB 

โซน แถวที4 ประเภทที4น ั4ง Seat Pitch ราคาตอ่ทา่นตอ่เที4ยว 
โซนเงยีบ 21 *Stretch(Front Row) มากกวา่ 36 นิ4ว 2,000 บาท 
โซนเงยีบ 22-25 Super มากกวา่ 35 นิ4ว 1,500 บาท 
โซนหนา้ 31 *Stretch(Front Row) มากกวา่ 36 นิ4ว 1,700 บาท 
โซนหนา้ 32-34 Super มากกวา่ 35 นิ4ว 1,200 บาท 
โซนหลัง 61 *Stretch(Front Row) มากกวา่ 36 นิ4ว 1,700 บาท 
*Stretch Seat 
-ไมอ่นุญาตใหเ้ด็ก ทารก ผูส้งูอายเุกนิ 65 ปีและผูพ้กิาร นั�ง 
-โซนเงยีบไมอ่นุญาตใหเ้ด็กนั�ง  
 
2. �คา่ที�พักหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมที�ระบไุวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเทา่ กรณีหอ้งพักคู/่พักสามทา่นเต็มอาจมี
ปรับเปลี�ยนพักหอ้ง Single 1ทา่นตอ่หอ้งในโรงแรมระดับเดยีวกนัได ้
3. �คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามที�ระบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
4. �เจา้หนา้ที�บรษัิทฯคอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
5. � ค่านํ Bาหนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครื4องที�สายการบนิ NokScoot กําหนดท่านละไม่เกนิ 20 กโิลกรมั 
สมัภาระถอืขึBนเครื4องไมเ่กนิ7กก. และคา่ประกนัวนิาศภัยเครื�องบนิตามเงื�อนไขของแตล่ะสายการบนิที�มกีารเรยีกเก็บ  
(คา่ทัวรไ์มร่วมการประกนัความคุม้ครองการสญูเสยีหรอืเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง และทรัพยส์นิสว่นตัว กรณีเกดิความเสยี 
บรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบได)้ 
� ซื4อนํ4าหนักสมัภาระเพิ�มสายการบนิ Nok Scoot (XW) (แจง้อยา่งชา้กอ่นเดนิทาง 10 วัน) มคีา่ใชจ้า่ยดังนี4  
+5 กก. -- 400 บาท  
+10กก. -- 700 บาท 
+15กก. -- 1,000 บาท 
+20กก. -- 1,300 บาท 
+30กก. -- 2,350 บาท 
หมายเหต:ุ สายการบนิไมจํ่ากดัจํานวนชิ4นในการโหลด แตก่ฎหมายการบนิทั�วโลกให1้ใบ นํ4าหนักสงูสดุได ้32กก./ชิ4น 
6. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อุบัตเิหตุวงเงนิท่านละ 500,000 บาทตามเงื�อนไขของกรมธรรม์ ไม่รวมประกนัสุขภาพ ท่านสามารถส ั4งซืBอประกนั
สขุภาพเพิ4มได ้
7. อตัราคา่บรกิารนีB⌧ไมร่วม 
1. ⌧คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. ⌧คา่ใชจ้า่ยอื�นๆที�นอกเหนอืจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครื�องดื�มคา่ซกัรดี คา่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 
3. ⌧คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. ⌧คา่ภาษีนํ4ามันที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�มภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั�วเครื�องบนิ 
5. ⌧คา่ Vat 7% และคา่ภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% 
6. ⌧คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม  
7. ⌧คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ท่านละ 4,000 เยนต่อทรปิ สําหรบักรุ๊ปที4มหีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจใน
บรกิาร 
รายละเอยีดเกี�ยวกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารที�จะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญี4ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ี4ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ัBนในประเทศญี4ปุ่ นไมเ่กนิ 15 
วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื4อการทอ่งเที4ยว เยี4ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื4นเอกสารในข ัBนตอนการตรวจเขา้
เมอืง เพื4อยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี4ปุ่ น* ดงัตอ่ไปนีB 
1.ตั�วเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.สิ�งที�ยนืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�อาจเกดิขึ4นในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ 
เป็นตน้) 
3.ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 



 

   

 

  

  

  

 

 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี4ปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญี4ปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน 
 2.กจิกรรมใดๆ ที�จะกระทําในประเทศญี�ปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ�งที�ขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสั 4น 
 3.ในขั 4นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 
 4.เป็นผูท้ี�ไม่มปีระวัตกิารถูกสง่ตัวกลับจากประเทศญี�ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม ่
    เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิี�จะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
7.หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัBงหมดก่อนทําการจอง เพื4อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหว่างท่านลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมื4อท่านตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืค่าทวัรท์ ัBงหมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทาง
บรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเง ื4อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัBงหมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ท ี4จะเลื4อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึBนในกรณีที4มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิ�การเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ4นกอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั 4งสิ4น หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุด
งาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั 4งสิ4น หากเกดิสิ�งของสูญหาย อันเนื�องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง  
6. เมื�อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวร์ทั 4งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื�อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั 4งหมด  
7. รายการนี4เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครั 4งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที�พักในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที�เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบุหรี� / ปลอด
บหุรี�ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั 4งนี4ข ึ4นอยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชรก์รณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 10วันกอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนั4น บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทั 4งสิ4นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั4น  
11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที�ผู ้
เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการท่องเที�ยว อันเนื�องมาจากการกระทําที�ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสาร
เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดี�ยว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิ�ม  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญี�ปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลา
ในการท่องเที�ยวและ ชอ้ปปิ4งแต่ละสถานที�นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึ�ง
อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั 4งที�ตอ้งเรง่รบี เพื�อใหไ้ดท้อ่งเที�ยวตามโปรแกรม 
14. บรกิารนํ4าดื�มทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันเริ�มในวันที�2ของการเดนิทางถงึวันที�4ของการเดนิทางรวมจํานวน 2 ขวด 
15. การบรกิารของรถบัสนําเที�ยวญี�ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12ชั�วโมง อาทเิชน่ เริ�ม
งานเวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนั4น มอิาจเพิ�มเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความ
เหมาะสม ทั 4งนี4ข ึ4นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั4นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี�ยนเวลาท่องเที�ยวตาม
สถานที�ในโปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ที�บรษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทาง
ทอ่งเที�ยว ตามพ.ร.บ การทอ่งเที�ยวเทา่นั4นไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงื�อนไขกรม
ธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื�อทา่นชําระเงนิคา่ทัวร ์(ทา่นสามารถซื4อ
ประกันสุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได ้จากบรษัิท ประกันทั�วไป และควรศกึษาเงื�อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอียด) 
17. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั 4งสิ4นแทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั4น  
18. ผูจั้ดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที�ผู ้
เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการท่องเที�ยว อันเนื�องมาจากการกระทําที�ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสาร
เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  



 

   

 

  

  

  

 

 

 
 


