
  

 

 

            

 

 

CODE: JXW29โอซากา้สละโสด โอซากา้ เกยีวโต นาโกยา่ Unseen หนิแตง่งาน 6D 4N 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โอซากา้ เกยีวโต นาโกยา่ 
ทาคายามา่ ชริาคาวาโกะ  

��� Unseen!!! หนิแตง่งาน อเิสะ ��� 
โอกาก ิ1คนื นาโกยา่ 1 คนื โอซากา้ 2 คนื ทานเมนบูฟุเฟ่ตช์าบเูกยีวโตไม่

อ ั7น!!  
อสิระฟรเีดย1์ วนั หรอืเลอืกเที8ยว Universal Studio Japan (บตัร 3,000 บาท) 

 เดนิทางโดยสายการบนิ NOKSCOOT บนิตรงสูส่นามบนิคนัไซ (โอซากา้)  เครื8องลําใหญ ่ 
B777 ที8น ั8งแบบ 3-4-3 นํ 7าหนกักระเป๋า 20 KG บรกิารอาหารบนเครื8อง1เที8ยว 

วนัเดนิทาง 
 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี 
ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดี8ยวเพิ8ม ที8น ั8ง หมายเหต ุ

19-24 มถินุายน 62 24,888  
 

เด็กอาย ุ0-2 ปี (INF) 
7,000 บาท 

 
 
 
 
 
 

9,500 34  

26มถินุายน-1กรกฎาคม 25,888 9,500 34  

2-7 กรกฎาคม 62 25,888 9,500 34  

9-14 กรกฎาคม 62 25,888 9,500 34  

16-21 กรกฎาคม 62 27,888 9,500 34  

23-28 กรกฎาคม 62 26,888 9,500 34  

30กรกฎาคม-4สงิหาคม 26,888 9,500 34  



  

 

 

            

 

 

20-25 สงิหาคม 62 25,888  
 
 
 
 
 
 

เด็กอาย ุ0-2 ปี (INF) 
7,000 บาท 

9,500 34  

27สงิหาคม-1กนัยายน 24,888 9,500 34  

3-8 กนัยายน 62 24,888 9,500 34  

10-15 กนัยายน 62 25,888 9,500 34  

17-22 กนัยายน 62 25,888 9,500 34  

24-29กนัยายน 62 25,888 9,500 34  

1-6 ตลุาคม 62 29,888 9,500 34  

8-13 ตลุาคม 62 29,888 9,500 34  

15-20 ตลุาคม 62 29,888 9,500 34  

 
ไฟลท์บนิ 
Departure DMK – KIX XW112 23.40-07.10+1 
Return       KIX – DMK XW111 08.30-12.10 
 

วนัที8 รายละเอยีดทอ่งเที8ยว 

1 พรอ้มกนัที8ทา่อากาศยานดอนเมอืง เคานเ์ตอรส์ายการบนิ Nok Scoot (XW) 
ออกเดนิทางสนามบนิคนัไซ (โอซากา้) DMK – KIX XW112 23.40-07.10+1 

2  ทา่อากาศยานคนัไซ โอซากา้ - ปราสาทโอซากา้ – เกยีวโต – ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิ– ศาลเจา้เฮอนั - 
พธิชีงชาแบบญี8ปุ่ น - MITSUI OUTLET PARK SHIGA RYUO เอาทเ์ล็ต - โอกาก ิ
� เที8ยง (ชาบเูกยีวโตบฟุเฟ่ต)์ 

3  เมอืงเซก ิ- รา้นซนัชู Hamonoyasan - หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – ทาคายามา่ - ทาคายามา่ จนิยะ - ลติ
เต ิ7ลเกยีวโต ซนัมาชซูิจ ิ- หา้ง Aeon – นาโกยา่ 
� เชา้,เที8ยง (Japanese Set) 

4  มเิอะ - ศาลเจา้ฟตุามโิอคทิามะ - หนิแตง่งาน Meoto Iwa – ศาลเจา้อเิสะ – ถนนเกา่โอฮาไรมาจ ิ- โอ
ซากา้ – โดทงพลาซา่ ยา่นไซบาช ิ
� เชา้ 

5 อสิระทอ่งเที8ยวตามอธัยาศยัเต็มวนั หรอืเลอืกซื7อบตัรเขา้ยนูเิวอรแ์ซลสตดูโิอ (ราคา 3,000บาท) 
�เชา้ 

6 โอซากา้ – สนามบนิคนัไซ KIX-DMK XW111 08.30-12.10 
�เชา้ (Set Box)   

 
วนัแรก กรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง - สนามบนิคนัไซ โอซากา้  
    
 
20.30 น. พรอ้มกนัที8 ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออก ช ั7น3 เคานเ์ตอร ์สายการ

บนิ NokScoot เจา้หนา้ที8ใหก้ารตอ้นรบั และอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารกอ่นขึ7นเครื8อง 
23.40 น. นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิคนัไซ ประเทศญี8ปุ่ น โดยสายการบนิ  NOKSCOOT เที8ยวบนิที8 XW112 
 (คา่ทัวรไ์มร่วมอาหารบนเครื�อง ส ั8งซื7อบนเครื8องเทา่น ั7น!! บนเครื�องมบีรกิารจําหน่าย) 
 
วนัที8สอง     ทา่อากาศยานคนัไซ โอซากา้ - ปราสาทโอซากา้ – เกยีวโต – ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิ– ศาลเจา้เฮอนั - 

พธิชีงชาแบบญี8ปุ่ น - MITSUI OUTLET PARK SHIGA RYUO เอาทเ์ล็ต - โอกาก ิ
                  � อาหารเที8ยง �อาหารเชา้,เที8ยง 
 



  

 

 

            

 

 

07.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิคนัไซ โอซากา้ (เวลาทอ้งถิ�นเร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชั�วโมง กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเพื�อ
ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) สําคญั!!! ประเทศญี8ปุ่ นไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนื7อสตัว ์
พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั จากนั/นนํา
ท่านขึ/นรถปรับอากาศนําท่านเดนิทางสู่ ตัวเมอืงโอซากา้  นําท่านเดนิทางสู ่
ปราสาทโอซากา้ เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมอืงโอซากา้ สรา้งขึ/นเป็น
ค รั /งแรกบนบริเวณ ที� เคยเป็นวัด  OsakaHongan-ji เมื�อ ปีค .ศ .1583โดย
ToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-1598) นักรบระดับไดเมยีวผูพ้ยายามรวบรวม
ประเทศเป็นครั /งแรกหอคอยประสาทหรอืสว่นที�เรยีกวา่ Tenshukakuแลว้เสร็จ
ลงสองปีต่อมา แต่หลังจากสงคราม Osaka Natsu No-jinในปีค.ศ.1615 
ตระกลู Toyotomi ถูกฆา่ลา้งโคตร Tenshukakuก็ถูกทําลายลงยอ่ยยับ ต่อมา
ไดรั้บการบูรณะใหม่ในสมัยTokugawa แต่น่าเสยีดายที�ในปี ค.ศ.1665 ไดถู้ก
ฟ้าฝ่าเสยีหายทั/งหมด กอ่นจะทําการบรูณะขึ/นมาใหมอ่กีครั /งและถกูประกาศให ้
เป็นสมบัตขิองชาตอิกีดว้ย ปราสาทโอซากา้ปัจจุบันสูง 55 เมตร ม ี5 ส่วน 8 
ชั /นเครื�องประดับหลังคาและภาพเสอืบนกําแพงตัวปราสาทละหลายๆส่วนลง
ทองสอีร่ามสวยงามบนหอคอยชั /น 8 ของ Tenshukakuท่านสามารถมองเห็น
ทวิทัศน์โดยรวมของเมอืงโอซากา้ไดอ้ย่างชัดเจนในแต่ละปีจะมนัีกท่องเที�ยว
จากทั/งในและนอกประเทศมาเยอืนปีละราว 1-3 ลา้นคน (ทัวรนํ์าชมและถา่ยรปู
บรเิวณดา้นนอก) นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงเกยีวโต เมอืงหลวงเกา่แกข่องญี�ปุ่ น 
ซึ�งมามีอายุยาวนานกว่า 1,000 ปี ซึ�งในอดีตมีความเจรญิรุ่งเรืองทางดา้นศาสนาศลิปวัฒนธรรม และการ
ปกครองเป็นอยา่งมาก 

เที8ยง � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (มื7อที8 1) ชาบเูกยีวโตบฟุเฟ่ต ์
บา่ย นําท่านเดนิทางสู่ ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิชม เสาโทรอิ ิซุม้ประตูสีแดงที�เป็น

สัญลักษณ์ของศาลเจา้ ที�มมีากกว่ารอ้ยตน้ทอดตัวยาวตามเสน้ทางของไหล่
เขาลดหลั�นกนับนเสน้ทางยาวถงึ 4 กโิลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตรเ์รื�อง 
MEMORIES OF GEISHAที� ซายรู ินางเอกของเรื�องวิ�งลอดซุม้ประตูเพื�อไป
ขอพรเทพเจา้ใหต้นเองสมความปรารถนา ท่านเดนิทางไปชม ศาลเจา้เฮอนั 
(Heian Shrine) เป็นศาลเจา้ที�มคีวามงดงามและสถาปัตยกรรมที�โดดเด่นจาก
ศาลเจา้อื�นๆของญี�ปุ่ น ถงึแมศ้าลเจา้เฮอนัจะไมไ่ดม้ปีระวัตคิวามเป็นมายาวนาน
หลายรอ้ยปีเหมอืนศาลเจา้อื�นๆของเกยีวโต เพราะศาลเจา้นี/ถกูสรา้งขึ/นเนื�องใน
โอกาสครบรอบปี 1100 ของ
เมอืงเกยีวโตเมื�อรอ้ยกวา่ปีกอ่น
เท่ านั/น  โดยสรา้งขึ/น เพื� อให ้
ร ะ ลึ ก ถึ ง จั ก ร พ ร ร ดิ ค า ม ม ุ
( Emperor Kammu) แ ล ะ
จัก รพ รรดิe โค เมอิ (Emperor 
Komei) ซึ�งเป็นจักรพรรดิองค์
แรกและองค์สุดทา้ยของเกียว
โต อาคารหลักของศาลเจา้นี/ มี
ตน้แบบมาจากอาคารเดมิที�อยู่ในพระราชวังสมัยยุคเฮอัน
ซึ�งมีขนาดเล็กกว่าของจริง จากน ั7น นําท่านสมัผ ัส
ประสบการณ์พเิศษ พธิชีงชาแบบญี8ปุ่ น ใหท้า่นไดเ้รยีน
ชงชาแบบธรรมเนียมญี�ปุ่ น และท่านสามารถเลือกซื/อชา
และสนิคา้ของฝากราคาถูกไดจ้ากที�นี�เช่น  โฟมลา้งหนา้
ถ่านหินภู เขาไฟ  โฟมชาเขียว โฟมข า้วญี� ปุ่ น  ห รือ
ผลติภัณฑจ์ากนํ/ามันมา้ และยาและวติามนิของญี�ปุ่ นที�บํารุงสขุภาพ จากนั/นท่านไปชอ้ปปิ/ง สนิคา้แบรนเนมด์
ราคาพิเศษที� MITSUI OUTLET PARK SHIGA RYUO มีสนิคา้แบรนด์เนม รวมถงึรา้นอาหาร เครื�องดื�ม 
อสิระใหท้า่นชอ้ปปิ/งตามอธัยาศัย (อาหารเย็นอสิระตามอธัยาศัย) สมควรแกเ่วลานําทา่นดนิทางสูท่ ี8พกัโอกา
ก ิ

�ที8พกั: Quintessa Hotel Ogaki หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
  (ชื�อโรงแรมที�ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 



  

 

 

            

 

 

 
วนัที8สาม       เมอืงเซก ิ– รา้นซนัชู Hamonoyasan – หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – ทาคายามา่ – ทาคายามา่ จนิยะ –  
                    ลติเต ิ7ลเกยีวโต ซนัมาชซูิจ ิ- หา้ง Aeon  - นาโกยา่ �อาหารเชา้,เที8ยง (Japanese Set) 
 
เชา้ � รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที8พกั 

(มื7อที82 )  
 จากนั/นนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเซก ินําทา่นแวะ

ชม รา้นซนัชู หรอื Hamonoyasan สถานที8
ท ี8ผลติมดีไดค้มสุด ๆ อีกทั /งยังเป็นเมืองที�มี
ชื�อเสียงเรื�องการตดีาบญี8ปุ่ นอย่างดาบเซก ิ
สําหรับที�รา้นซันชูนี/มีเครื�องใชข้องมีคมต่าง ๆ 
มากมายกว่า 3,000 ชิ/น ไม่ว่าจะเป็นมีดหรือ
กรรไกรตัดแต่งกิ�งและสวน กรรไกรตัดเล็บ

กรรไกรหลากขนาด  ห รือมีด
สําหรับทําครัวหลากหลายรปูแบบ
ที�ช่วยใหก้ารเตรียมวัตถุดิบของ
คุณง่ายยิ�งขึ/นนอกจากนี/ยังมดีาบ
ญี�ปุ่ น ขนมและเครื�องดื�มเย็น ๆ 
จําหน่ายอกีดว้ย อกีสิ�งหนึ�งพลาด
ไมไ่ดเ้มื�อมารา้นซันชคูอื การชม
การแสดงดาบวชิาอไิอกริ ิดาบ
ซามูไรคม ๆ ที�ฟันฉับเดียวตน้ไผ่ก็ขาดเป็น 2 ท่อน พรอ้มใส่ชุดกโิมโนและเสื7อก ั{กซามูไรถ่ายรูปเป็นที8
ระลกึ สมควรแก่เวลา นําท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ที�ยังคงอนุรักษ์บา้นสไตล์ญี�ปุ่ น
ขนานแทด้ั /งเดมิ และยังไดรั้บเลอืกจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลก ในเดอืนธันวาคม 1995 บา้นสไตล์
กัสโช สคึุร ิจะมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร ความกวา้ง 10 เมตร โครงสรา้งของบา้นสามารถรองรับหมิะที�ตก
หนักในชว่งฤดูหนาวไดด้ ีและรูปร่างของหลังคาเหมอืนกับสองมอืพนมของพระเจา้ จงึเรยีกหมู่บา้นสไตลน์ี/ว่า 
กสัโช และมผีูค้นจากทั�วทกุมมุโลกหลั�งไหลไปชมความงามในแตล่ะปีเป็นจํานวนมาก 

เที8ยง � รบัประทานอาหารกลางวนั (มื7อที83) Japanese Set 

บา่ย นําท่านชม ทาคายาม่า จนิยะ หรอื ที8วา่การอําเภอเก่าเมอืงทาคายาม่า (ถ่ายรูป
ดา้นหนา้) ซึ�งเป็นจวนผูว้่าแห่งเมืองทาคายาม่า เป็นที�ทํางานและที�อยู่อาศัยของผูว้่า
ราชการจังหวัดฮดิะ เป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกนุตระกลูกกุาวา ใน
สมัยเอโดะ จากนั/นนําท่านเดมิชม หมู่บา้น LITTLE KYOTO หรอื ย่านซนัมาชซูิจ ิ
(Sanmachi-Suji) เป็นเขตเมืองเก่าที�มีการอนุรักษ์บา้นเรอืนในสมัยเอโดะที�มีอายุกว่า 
300 ปีไวไ้ดเ้ป็นอย่างด ีอสิระใหทุ้กท่านไดเ้ดนิเที�ยวและชื�นชมกับทัศนียภาพเมอืงเกา่
ซึ�งเต็มไปดว้ยบา้นเรอืนโบราณ และรา้นคา้หลากหลาย เชน่ รา้นผลติ
และจําหน่ายเหลา้สาเก รา้นทํามโิสะ ฯลฯ พรอ้มทั /งเลือกซื/อของที�
ระลกึพื/นเมอืงเฉพาะถิ�น เชน่ ซารโุบะโบะ หรอื ตุก๊ตาทารกลงิตัวสแีดง
ไมม่หีนา้ตา ซึ�งถอืวา่เป็นสญัลักษณ์หนึ�งของเมอืงทาคายามา่ และเป็น
สนิคา้ยอดนยิม เพราะแฝงไปดว้ยความเชื�อเกี�ยวกับโชคลางของชาว
ญี�ปุ่ นอกีดว้ย และเก็บเกี�ยวบรรยากาศอันน่าประทับใจมากมาย ทา่นยัง
สามารถลองลิ/มชมิรสขนมของหวานนานาชนดิอกีดว้ย นําทา่นเดนิทาง
สู ่หา้งAeon อสิระใหท้า่นรับประทานอาหารตามอธัยาศัย 

คํ8า (อสิระอาหารคํ8าตามอธัยาศยั) สมควรแกเ่วลานําทา่นเขา้ที8พกั
นาโกยา่ 

�ที8พกั: Route-Inn Grantia Komaki หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
(ชื�อโรงแรมที�ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 
วนัที8ส ี8 มเิอะ - ศาลเจา้ฟตุามโิอคทิามะ - หนิแตง่งาน Meoto Iwa – ศาลเจา้อเิสะ – ถนนเกา่โอฮาไรมาจ ิ– 

โอซากา้ – โดทงพลาซา่  ยา่นไซบาช ิ � อาหารเชา้ 



  

 

 

            

 

 

 
เชา้ � รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที8พกั (มื7อที84) 

 นําท่านเดินทางสู่ Mie (มิเอะ) เป็น
เมือ งเล็ กๆตั /งอยู่ ต อนกลางของ
ประเทศญี�ปุ่ น เป็นจังหวัดในภมูภิาคชู
บุ ซึ�งอยู่ตอนกลางของเกาะฮอนช ู
(Honshu) มี ธ ร ร ม ช า ติ อั น อุ ด ม
สมบูรณ์ทั /งทะเลและภูเขาที�สวยงาม 
นําท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฟุตามิ
โ อ คิ ท า ม ะ ( Futami Okitama 

Shrine) เป็นศาลเจา้ที�สรา้งขึ/นขา้งทะเลที�อเิสะ-ชมิะ (Ise-Shima) เป็น
ศาลเจา้เล็กๆรมิทะเลที�มคีนญี�ปุ่ นใหค้วามสําคัญและเป็นที�รูจั้กกนัดใีนหมู่
ชาวญี�ปุ่ นและนักท่องเที�ยวดว้ย ศาลเจา้นี/เป็นศาลเจา้ที�มีชื�อเสียงที�
ผูห้ญงิมาขอพรเพื�อใหส้มหวังในการแต่งงาน และคู่สมรสมาขอพรเพื�อ
ความสุขในชีวิตสมรส มี หินแต่งงาน  Meoto Iwa หรือ Wedding 
Rocks เป็นหิน 2 กอ้นอยู่รมิทะเล กอ้นหนึ�งเล็กอีกกอ้นหนึ�งใหญ่ ถูก
เชื�อมโยงเขา้   หากันดว้ยเชือกฟากเสน้ใหญ่ที� เรียกว่า ชิเมนาวะ
(Shimenawa Rope) ซึ�งตามตํานานหมายถึงคู่สามีภรรยาคือ เทพอ
ซานาง ิ(Izanagi no Okami) และเทพอซิานาม ิ(Izanami no Okami) 
ผูส้รา้งสรรพสิ�งบนโลกและใหก้ําเนดิเทพต่างๆอกีมากมาย สว่นมากคน
ที�มาส่วนใหญ่จะมาขอพรดา้นคูค่รองท ั7งคนโสดหรอืมคีู่รกัอยู่แลว้ 
คนโสดก็จะมาขอพรใหเ้จอเนื/อคู ่สว่นคนที�มคีูอ่ยูแ่ลว้ก็จะขอพรใหรั้กกัน
ยนืยาวมคีวามสขุตลอดไป นับเป็นจดุไฮไลทข์องศาลเจา้นี/ และยังเป็นที�
นยิมในเรื�องเครื�องรางและยังมธีรรมเนียมมาแต่โบราณว่าตอ้งชําระลา้ง
ตนเองใหบ้รสิุทธิeที�ศาลเจา้ฟุตาม ิโอคทิามะนี/ก่อนที�จะไปขอพรที�ศาล
เจา้อเิสะที�อยูใ่กล ้ๆ  จากนั/นนําท่านสูศ่าลเจา้อเิสะ (Ise Jingu Shrines) 
ศาลเจา้ที�ใหญ่และเก่าแก่ในป่าสนอายุ 2000 ปี เป็นศาลเจา้ในลัทธิ
ชนิโต สรา้งขึ/นเมื�อ 4 ปีก่อนครสิตกาลหรอืตรงกับพ.ศ.539 ชาวญี�ปุ่ น
มักจะมาสักการะบชูาเทพเจา้อะมะเทะระซ ึโอมคิาม ิ(Amaterasu) เทพ
เจา้แห่งดวงอาทติยท์ี�ประดษิฐานอยู่ภายในศาลเจา้แห่งนี/ ซึ�งเชื�อกันว่า
ราชวงศญ์ี�ปุ่ นสบืเชื/อสายมาโดยตรง ในทกุๆ 20 ปีจะมกีารบรูณะศาลเจา้
โดยใหท้กุอยา่งยังคงแบบเดมิไวม้ากที�สดุ ถอืเป็นการถา่ยทอดทั/งความรู ้
และทักษะของช่างฝีมือรุ่นเดมิใหก้ับช่างฝีมือรุ่นใหม่ จากนั/นอสิระให ้
ทา่นชอ้ปปิ/งเดนิเลน่บรเิวณถนนเกา่โอฮาไรมาจ ิ Oharaimachi ถอืเป็น
ถนนเสน้สําคัญของเมืองอเิสะชมิะ ถนนเก่าแก่ที�ไดรั้บการอนุรักษ์ไว ้
อยา่งด ีรวบรวมของอรอ่ยสไตลญ์ี�ปุ่ นที�ตกทอดกนัมานับรอ้ยปีไวม้ากมาย 
เป็นยา่นที�สรา้งขึ/นใหมใ่นปี 1993 แตทั่ /งหมดถกูสรา้งใหด้เูหมอืนเป็นยคุ
โบราณ ระยะทางยาว 1 กโิลเมตร เรียงรายไปดว้ยอาคารสไตล์ญี�ปุ่ น
ดั /งเดมิ มทัี /งรา้นคา้ รา้นอาหาร และที�อยูอ่าศัย ตลอดถนนที�ปดูว้ยหนิยาว
ประมาณ 800 เมตร ทา่นจะเห็นพวกไขม่กุและอเิสะชา (ของหวานญี�ปุ่ น) 
ซึ�งขายอยู่ในรา้นขายของที�ระลกึต่างๆ มรีา้นอาหารที�มอีาหารพื/นเมอืง
ขาย เช่น บะหมี�อเิสะและซูชขิองทอ้งถิ�น และรา้นคา้อื�นๆอีกมากมาย 
อสิระอาหารเที8ยงตามอธัยาศยั 

บา่ย นําท่านเดินทางสู่โอซาก้า จากนั/นนําท่านไปชอ้ปปิ/ งที�  DOTON 
PLAZA ย่านชนิไซบาช ิเป็นหา้งสําหรับละลายเงนิเยน พบกับสนิคา้
หลากหลายราคาถกู ไมว่า่จะเป็นเครื�องสําอาง ครมี ของใช ้ยาบํารงุ สขุภาพ สบู ่ครมีลา้งหนา้ เครื�องไฟฟ้า เป็น
ตน้อิสระใหท้่านเลือกซื/อตามอัธยาศัย จากนั/นอสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยัที�ชินไชบาชิ แหล่งรวม
รา้นอาหารชื�อดังมากมายหลากหลายชนดิ สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ี8พกั 

�ที8พกั: FP HOTELS GRAND SOUTH-NAMBA หรอืยา่นคนัไซ หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  
กรณีพกัโรงแรมFP Hotel สามารถเดนิไปชนิเซไก สปา เวลิดแ์ละ รา้นดองกโิฮเตไ้ด ้



  

 

 

            

 

 

(ชื�อโรงแรมที�ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

วนัที8หา้       อสิระทอ่งเที8ยวตามอธัยาศยัเต็มวนั หรอืเลอืกซื7อบตัรเขา้ยนูเิวอรแ์ซลสตดูโิอ (ราคา 3,000 บาท) 
                � อาหารเชา้  
 
เชา้ � รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที8พกั (มื7อที85)  

 อสิระใหท้า่นทอ่งเที8ยวตามอธัยาศยัเต็มวนัดว้ยตวัทา่นเอง (ไกดแ์นะนําเสน้ทางให)้ 
 >> หรอืทา่นสามารถเลอืกซื/อบตัรซื7อบตัรเขา้ยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ เจแปน 
 **กรณีส ั8งซื7อกบับรษิทั ราคาบตัรทา่นละ 3,000 บาท กรุณาส ั8งซื7อพรอ้มจองทวัรห์รอืกอ่นเดนิทาง10

วนัเทา่น ั7น (ทางบรษัิทจําหน่ายเฉพาะบตัรสวนสนุก ไมม่บีตัร Express Pass และไมร่วมคา่รถไฟในการเดนิทาง)  
 **ทางบรษัิทขออนุญาตปรับราคาบตัรขึ/นถา้เงนิเยนมกีารปรับขึ/นเรท100เยน=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 า้นเยน (เฉพ าะจอว์)แล ะ
สนุกสนานไปกับเครื�องเลน่ภาคใหมข่อง Spider-Man 
ที�รอใหท้่านพิสูจน์ความมันส์ พรอ้มทั /งพบกับโซนตัว
การต์ูนสําหรับเด็กโซน “วันเดอรแ์ลนด”์ เป็นโซนสวน
สนุกสไตลค์รอบครัวใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัตัวการต์นู
สดุน่ารักชื�อดังของญี�ปุ่ น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street หรอืเป็นโซนใหม ่ HARRY POTTER ใหท้า่น
ไดด้ื�มดํ�ากบับรรยากาศที�จําลองมาจากในเรื�องแฮรี�พอรต์เตอร ์และพบกบัโซนใหมล่า่สดุที�เปิดในวันที�21เมษายน 
2560 โซน Minions Park ภายในสวนสนุกUniversal หา้มนําอาหารและเครื�องดื�มเขา้มาภายในสวนสนุกและ
สามารถซื/ออาหารไดจ้าก  ภายในสวนสนุก บรเิวณดา้นนอกตรงทางเขา้สวนสนุกคือ Universal City walk 
Osaka เป็นพื/นที�จําหน่ายสนิคา้ที�มีรา้นอาหารมากมาย นอกจากนี/ยังมีจัด Event Universal Cool Japan 
2019 ซึ�งจะมเีครื�องเลน่พเิศษกับของที�ระลกึมาเพิ�มเตมิใหส้นุกสนาน เชน่ Final Fantasy, Detective Conan, 
Monster Hunter, Pretty Guardian Sailor Moon 
 
 
 
 
 
 
 

 
>> เลอืกอสิระเที8ยวเอง ชอ้ปปิ7 งอสิระตามอธัยาศยัเต็มวนั (ไมร่วมคา่รถไฟและไมม่รีถบัสบรกิาร) ดว้ยการ
นั�งรถไฟ ทา่นจะไดส้มัผัสประสบการณ์การเดนิทางไปยา่นตา่งๆที�เป็นไฮไลทข์องโอซากา้ยา่นดังที�เลอืกสรรเป็น
สวรรคข์องคนชอบ กนิ เที�ยว ชอ้ป ไดแ้ก ่ 
 > ยา่นชนิไซบาช ิ(Shinsaibashi) เป็นย่านชอ้ปปิ/งที�มชีื�อเสยีงที�สดุในโอซากา้ เป็นถนนคนเดนิชนิไซ
บาชยิาวประมาณ580 เมตร ตลอดเสน้ทางจะมรีา้นคา้อยู่ประมาณ 180 รา้น ทางฝั�งทศิใต ้ของถนนคนเดนิของ
ชนิไซบาชจิะมป้ีายทางเขา้แถวป้ายกลูโิกะ 
 > โดทงบรุ ิ(Dotonburi) หนึ�งในสถานบนัเทงิยามคํ�าคนืที�โดง่
ดังของโอซากา้ แหล่งรวมรา้นอาหารมากมายที�เปิดใหบ้รกิาร 24 
ชั�วโมง ถนนแหง่นี/จะเลยีบรมิคลองโดทงโบร ิและยังมทัี /งรา้นคา้ และ
แหลง่บันเทงิอกีมากมาย รวมไปถงึป้ายนักวิ�งกลูโิกะ (Glico Running 
Man sign) แล ะปู ค านิ โด ราคุ  (Kani Doraku crab sign) ที�เป็ น
สญัลักษณ์ของเมอืงโอซากา้ดว้ย 



  

 

 

            

 

 

 > สวนนมับะ Namba Parks ออกแบบการสรา้งใหค้ลา้ยกับหุบเขา สามารถนั�งพักผ่อนในสวนแบบ
ธรรมชาตทิ่ามกลางภมูทัิศน์เมอืงใหญ่ มหีา้งสรรพสนิคา้กวา่ 120 รา้น รวมทั/งโรงภาพยนตร ์อัฒจรรย ์และสวน
ดาดฟ้า บนชั /น 6 มีรา้นอาหารจํานวนมากเปิดใหบ้รกิาร ไม่ว่าจะเป็น อาหารเกาหลี อาหารอติาเลียน อาหาร
เวยีดนาม และอื�นๆ รา้นคา้เปิดเวลา 11:00-21:00 รา้นอาหารเปิดเวลา 11:00-23:00 
 > ยา่นเด็นเด็น Den Den Town ตั /งอยู่ในพื/นที� Nipponbashi เป็นย่านขายสนิคา้อเิล็กทรอนิกส ์คลา้ย
กับย่าน Akihabara ของโตเกยีว นอกจากนี/ยังมกีารต์ูนมังงะ อนเิมะ และคอสเพลยค์าเฟ่ตต์่างๆรวมอยู่ที�นี�ดว้ย 
รา้นคา้เปิดเป็น 2 ชว่ง คอื 10:00-11:00 และ 19:00-20:00 

> ยา่นชนิเซไก(Shinsekai) เป็นเสมอืนแลนดม์ารก์สําคัญอกีแห่งหนึ�งของเมอืงโอซากา้ ชนิเซไกแปล
ตรงตัวว่า “โลกใหม่” ที�หมายถึงโลกใบใหม่แห่งโอซากา้ มีทั /งแหล่งชอ้ปปิ/ ง มีหอคอยซึเทนคาคุ
(Tsutenkaku)ที�เป็นเหมอืนสญัลักษณ์ของยา่นชนิ
เซไกนี/ตั /งอยู่ตรงกลางดว้ย จะคึกคักแบบสุดๆก็
ชว่งกลางคนืนี� เต็มไปดว้ยรา้นคา้และ ผูค้นมากนิ
ดื�มกันตามรา้นตามๆอย่างเนืองแน่น บรเิวณนี/ยังมี
ถนนแคบๆที�เรยีกกันวา่ จันจัน โยโกะโช (Jan Jan 
Yokocho) ที�เป็นแหล่งรวมรา้นกนิดื�มสําหรับคน
ญี�ปุ่ น เปิดไฟรา้นเรียกแขกคึกคัก มีอาหารและ
ขนม และกับแกลม้ใหล้องชมิกันมากมายและยังมี
รา้นขายของที�ระลกีใหเ้ลอืกชอ้ปปิ/งอกีหลายรา้นและที�นี�จะพบเห็นหุน่คลา้ยลงินั�งยิ/ม ตามมมุตา่งๆก็คอืบลิลเิคน 
(Billikan) หรอืเทพแหง่โชคลาภเป็นอกีหนึ�งสญัลักษณ์ของยา่นนี/ดว้ย 

>สปา เวลิด ์(Spa World) ศูนยร์วมบอ่นํ 7าแรใ่หญท่ี8สุดในโอซากา้ เป็นศนูยร์วมวารบํีาบัดที�ใหญ่ที�สดุ
ในโอซากา้ ตั /งอยู่ในย่าน Shinseikai ใกลห้อคอยทสเึทงคาคุ ภายในมบี่อนํ/าแร่ธรรมชาตใินที�ร่มแยกเป็นโซน
ยุโรป โซนเอเชยี รวมทั/งสิ/น 16 บอ่ มหีอ้งซาวน่า หอ้งสปาหนิรอ้น นวดตัวผ่อนคลาย สวนนํ/าซึ�งเปิดใหบ้รกิาร
ตลอด 24ชั�วโมง 
*วนันี7ไมม่บีรกิารรถบสัและไมม่บีรกิารอาหารกลางวนัและอาหารเย็น* 

�ที8พกั: FP HOTELS GRAND SOUTH-NAMBA หรอืยา่นคนัไซ หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  
กรณีพกัโรงแรมFP Hotel สามารถเดนิไปชนิเซไก สปา เวลิดแ์ละ รา้นดองกโิฮเตไ้ด ้
(ชื�อโรงแรมที�ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 
วนัที8หก       ทา่อากาศยานคนัไซ – ทา่อากาศยานดอนเมอืง                                                   
                  � อาหารเชา้  
 
เชา้ � บรกิารอาหารเชา้แบบกลอ่ง (Set Box) (มื7อที8 6) 

เพื8อความสะดวกในเรื8องเวลาและการเดนิทางมาสนามบนิ 
05.00น.        นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ เพื�อเตรยีมตัวเดนิทางกลับ 
08.30น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ   NOK SCOOT เที8ยวบนิที8 XW111  

(คา่ทัวรไ์มร่วมอาหารบนเครื�อง ส ั8งซื7อบนเครื8องเทา่น ั7น!! บนเครื�องมบีรกิารจําหน่าย) 

12.10น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืงโดยสวัสดภิาพ 

  
* * * * * * * * * * * * 

 
หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลี8ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื8องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการ
บนิ การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดของญี8ปุ่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะ
ปรบัเปลี8ยนโดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องท่านเป็นหลกั เพื8อใหท้่านท่องเที8ยวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การ
บรกิารของรถบสันําเที8ยวญี8ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี8ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ั8วโมง มอิาจเพิ8มเวลา
ได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิ�ในการปรบัเปลี8ยนเวลา
ทอ่งเที8ยวตามสถานที8ในโปรแกรมการเดนิทาง อตัราคา่บรกิารขา้งตน้คํานวณ จากอตัราแลกเปลี8ยน 100 เยน 
เทา่กบั 30 บาท กรณีอตัราแลกเปลี8ยนปรบัสงูขึ7น บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิ8มขึ7น 
ประกาศสําคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์พื8อการทอ่งเที8ยวเทา่น ั7น คา่ทวัรท์ ี8จา่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการชําระแบบจา่ย
ชําระขาด และผูจ้ดัไดชํ้าระใหก้บัสายการบนิและสถานที8ตา่งๆ แบบชําระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ั7นหาก
ทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง



  

 

 

            

 

 

จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญี8ปุ่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ั7งคา่
ต ั�วเครื8องบนิใหแ้กท่า่น  
 
เง ื8อนไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ั7งนี7จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 25 ทา่นขึ7นไป กรณีไมถ่งึ  

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

2. ในกรณีที8ลกูคา้ตอ้งออกต ั�วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที8ของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ั7ง มฉิะน ั7นทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ั7งส ิ7น  
3.การชําระคา่บรกิารชาํระเงนิคา่จองทัวรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นที�เหลอืชาํระกอ่นการเดนิทาง 20วัน  
**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ*)  
กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนั/นทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออกและ
เขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
เนื�องจากเป็นราคาตั�วเครื�องบนิโปรโมชั�น เมื�อจองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื�อน ขอคนืเงนิ ไดท้กุ
กรณี  และกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั /งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที�ระบไุว ้
ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิeที�จะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทั /งสิ/น  รวมถงึ เมื�อท่านออกเดนิทางไปกับคณะ
แลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิe ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร
และเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั /งสิ/น 
 5.อตัราคา่บรกิารนี7 � รวม 
1. � คา่ตั�วโดยสารเครื�องบนิไป-กลับชั /นประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
ที�นั�งเป็นไปตามการจัดสรร Random ของสายการบนิไมส่ามารถเลอืกระบทุี�นั�งได ้ยกเวน้การซื/อที�นั�งเพิ�ม 
� ซื7อที8น ั8งเพิ8ม สายการบนิ Nok Scoot (XW) เสน้ทางโตเกยีว-นารติะ สามารถUpgrade ที�นั�ง พรอ้มชาํระคา่ที�นั�งได ้
ดังนี/ 
- ที8น ั8งช ั7น ScootBiz ราคาเที8ยวเดยีว 5,500 บาท /ทา่น (ราคาไป-กลบั 10,000 บาท) แจง้กอ่นเดนิทาง10วนั 
- ที8น ั8งแบบ Super หรอื Stretch Seat แจง้กอ่นเดนิทาง7วนั มคีา่ใชจ้า่ยและเงื8อนไข ดงันี7 

โซน แถวที8 ประเภทที8น ั8ง Seat Pitch ราคาตอ่ทา่นตอ่เที8ยว 
โซนเงยีบ 21 *Stretch(Front Row) มากกวา่ 36 นิ/ว 2,000 บาท 
โซนเงยีบ 22-25 Super มากกวา่ 35 นิ/ว 1,500 บาท 
โซนหนา้ 31 *Stretch(Front Row) มากกวา่ 36 นิ/ว 1,700 บาท 
โซนหนา้ 32-34 Super มากกวา่ 35 นิ/ว 1,200 บาท 
โซนหลัง 61 *Stretch(Front Row) มากกวา่ 36 นิ/ว 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 7าหนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครื8องที�สายการบนิ NokScoot กําหนดท่านละไม่เกนิ 20 กโิลกรมั 
สมัภาระถอืขึ7นเครื8องไมเ่กนิ7กก. และคา่ประกนัวนิาศภัยเครื�องบนิตามเงื�อนไขของแตล่ะสายการบนิที�มกีารเรยีกเก็บ  
(คา่ทัวรไ์มร่วมการประกนัความคุม้ครองการสญูเสยีหรอืเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง และทรัพยส์นิสว่นตัว กรณีเกดิความเสยี 
บรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบได)้ 
� ซื/อนํ/าหนักสมัภาระเพิ�มสายการบนิ Nok Scoot(XW) เสน้ทางโตเกยีว มคีา่ใชจ้า่ยดังนี/  
+5 กก. -- 400 บาท  
+10กก. -- 700 บาท 
+15กก. -- 1,000 บาท 
+20กก. -- 1,300 บาท 
+30กก. -- 2,350 บาท 



  

 

 

            

 

 

หมายเหต:ุ สายการบนิไมจํ่ากดัจํานวนชิ/นในการโหลด แตก่ฎหมายการบนิทั�วโลกให1้ใบ นํ/าหนักสงูสดุได ้32กก./ชิ/น 
6. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อุบัตเิหตุวงเงนิท่านละ 500,000 บาทตามเงื�อนไขของกรมธรรม์ ไม่รวมประกนัสุขภาพ ท่านสามารถส ั8งซื7อประกนั
สขุภาพเพิ8มได ้
7. อตัราคา่บรกิารนี7⌧ไมร่วม 
1. ⌧คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. ⌧คา่ใชจ้า่ยอื�นๆที�นอกเหนอืจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครื�องดื�มคา่ซกัรดี คา่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 
3. ⌧คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. ⌧คา่ภาษีนํ/ามันที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�มภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั�วเครื�องบนิ 
5. ⌧คา่ Vat 7% และคา่ภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% 
6. ⌧คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม  
7. ⌧คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ท่านละ 4,000 เยนต่อทรปิ สําหรบักรุ๊ปที8มหีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจใน
บรกิาร 
รายละเอยีดเกี�ยวกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารที�จะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญี8ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ี8ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ั7นในประเทศญี8ปุ่ นไมเ่กนิ 15 
วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื8อการทอ่งเที8ยว เยี8ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื8นเอกสารในข ั7นตอนการตรวจเขา้
เมอืง เพื8อยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี8ปุ่ น* ดงัตอ่ไปนี7 
1.ตั�วเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.สิ�งที�ยนืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�อาจเกดิขึ/นในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ 
เป็นตน้) 
3.ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี8ปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญี8ปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน 
 2.กจิกรรมใดๆ ที�จะกระทําในประเทศญี�ปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ�งที�ขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสั /น 
 3.ในขั /นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 
 4.เป็นผูท้ี�ไม่มปีระวัตกิารถูกสง่ตัวกลับจากประเทศญี�ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม ่
    เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิี�จะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
7.หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ั7งหมดก่อนทําการจอง เพื8อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหว่างท่านลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมื8อท่านตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืค่าทวัรท์ ั7งหมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทาง
บรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเง ื8อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ั7งหมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ท ี8จะเลื8อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึ7นในกรณีที8มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิeการเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ/นกอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิeในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั /งสิ/น หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุด
งาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั /งสิ/น หากเกดิสิ�งของสูญหาย อันเนื�องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง  
6. เมื�อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวร์ทั /งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื�อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั /งหมด  
7. รายการนี/เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครั /งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที�พักในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที�เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบุหรี� / ปลอด
บหุรี�ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั /งนี/ข ึ/นอยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชรก์รุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย10วันกอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนั/น บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทั /งสิ/นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั/น  



  

 

 

            

 

 

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 ชอ้ปปิ/งแต่ละสถานที�นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึ�ง
อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั /งที�ตอ้งเรง่รบี เพื�อใหไ้ดท้อ่งเที�ยวตามโปรแกรม 
14. บรกิารนํ/าดื�มทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันเริ�มในวันที�2ของการเดนิทางถงึวันที�4ของการเดนิทางรวมจํานวน 3 ขวด 
15. การบรกิารของรถบัสนําเที�ยวญี�ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12ชั�วโมง อาทเิชน่ เริ�ม
งานเวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนั/น มอิาจเพิ�มเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความ
เหมาะสม ทั /งนี/ข ึ/นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั/นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิeในการปรับเปลี�ยนเวลาท่องเที�ยวตาม
สถานที�ในโปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ที�บรษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทาง
ทอ่งเที�ยว ตามพ.ร.บ การทอ่งเที�ยวเทา่นั/นไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงื�อนไขกรม
ธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื�อทา่นชําระเงนิคา่ทัวร ์(ทา่นสามารถซื/อ
ประกันสุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได ้จากบรษัิท ประกันทั�วไป และควรศกึษาเงื�อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอียด) 
17. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั /งสิ/นแทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั/น  
18. ผูจั้ดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที�ผู ้
เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการท่องเที�ยว อันเนื�องมาจากการกระทําที�ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสาร
เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  
 
 

 

 


