
  

 

 

            

 

 

CODE: JXW35 หนา๊ว หนาว ...โอซากา้ 6D 4N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

โอซากา้ เกยีวโต ทาคายามา่ ชริาคาวาโกะ สก ี
���ชมความอลงัการของเทศกาลงานประดบัไฟ��� 

“Nabana no sato Winter Illumination“ 

โอกาก ิ1คนื กโุจ/ทาคายามา่ออนเซ็น 1 คนื โอซากา้ 2 คนื 
ทานเมนบูฟุเฟ่ตช์าบเูกยีวโต และ บฟุเฟ่ต ์BBQ Yakiniku ไมอ่ ัMน!!  

อสิระฟรเีดย1์ วนั หรอืเลอืกเทีOยว Universal Studio Japan (บตัร 3,000 บาท) 
 เดนิทางโดยสายการบนิ NOKSCOOT บนิตรงสูส่นามบนิคนัไซ (โอซากา้)  เครืOองลําใหญ ่ 

B777 ทีOน ัOงแบบ 3-4-3 นํ Mาหนกักระเป๋า 20 KG  
วนัเดนิทาง 

 
ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 
พกัเดีOยว

เพิOม 
ทีOน ัOง หมายเหต ุ

10-15 ธนัวาคม 62 27,888  
 

เด็กอาย ุ0-2 ปี (INF) 
7,000 บาท 

 

9,500 34  

11-16 ธนัวาคม 62 27,888 9,500 34  

17-22 ธนัวาคม 62 27,888 9,500 34  

18-23 ธนัวาคม 62 27,888 9,500 34  



  

 

 

            

 

 

24-29 ธนัวาคม 62 30,888  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เด็กอาย ุ0-2 ปี (INF) 
7,000 บาท 

9,500 34  

25-30 ธนัวาคม 62 32,888 9,500 34  

26-31 ธนัวาคม 62 33,888 9,500 34  

27ธนัวาคม-1 มกราคม  36,888 9,500 34  

28ธนัวาคม-2 มกราคม 36,888 9,500 34  

29ธนัวาคม-3มกราคม 36,888 9,500 34  

30ธนัวาคม-4มกราคม 35,888 9,500 34  

31ธนัวาคม-5มกราคม 35,888 9,500 34  

1-6 มกราคม 63 34,888 9,500 34  

7-12 มกราคม 63 27,888 9,500 34  

8-13 มกราคม 63 26,888 9,500 34  

14-19 มกราคม 63 27,888 9,500 34  

15-20 มกราคม 63 26,888 9,500 34  

21-26 มกราคม 63 26,888 9,500 34  

22-27 มกราคม 63 26,888 9,500 34  

28มกราคม-2กมุภาพนัธ ์ 27,888 9,500 34  

29มกราคม-3กมุภาพนัธ ์ 26,888 9,500 34  

4-9 กมุภาพนัธ ์63 28,888 9,500 34  

5-10 กมุภาพนัธ ์63 28,888 9,500 34  

6-11 กมุภาพนัธ ์63 28,888 9,500 34  

7-12 กมุภาพนัธ ์63 28,888 9,500 34  

8-13 กมุภาพนัธ ์63 27,888 9,500 34  

11-16 กมุภาพนัธ ์63 27,888 9,500 34  

12-17 กมุภาพนัธ ์63 26,888 9,500 34  

18-23 กมุภาพนัธ ์63 25,888 9,500 34  

19-24 กมุภาพนัธ ์63 25,888 9,500 34  

25กมุภาพนัธ-์1มนีาคม  26,888 9,500 34  

26กมุภาพนัธ-์2มนีาคม 26,888 9,500 34  

3-8 มนีาคม 63 27,888 9,500 34  

4-9 มนีาคม 63 27,888 9,500 34  

10-15 มนีาคม 63 27,888 9,500 34  

11-16 มนีาคม 63 27,888 9,500 34  

17-22 มนีาคม 63 28,888 9,500 34  

18-23 มนีาคม 63 28,888 9,500 34  

 

 



  

 

 

            

 

 

ไฟลท์บนิ 
Departure DMK – KIX XW112 23.40-07.10+1 

Return       KIX – DMK XW111 08.30-12.45 

(คา่ทัวรไ์มร่วมอาหารบนเครื�อง ส ัOงซืMอบนเครืOองเทา่น ัMน!! บนเครื�องมบีรกิารจําหน่าย) 
 

วนัทีO รายละเอยีดทอ่งเทีOยว 

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

2  ทา่อากาศยานคนัไซ - โอซากา้ - ปราสาทโอซากา้ - MITSUI OUTLET PARK JAZZ DREAM – งาน
ไฟ Nabana no sato Winter Illumination – โอกาก ิ  � เทีOยง (BBQ Yakiniku บฟุเฟ่ต)์ 

3  เมอืงเซก ิ- รา้นซนัชู Hamonoyasan - หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – ทาคายามา่ - ทาคายามา่ จนิยะ - ลติ
เต ิMลเกยีวโต ซนัมาชซูิจ ิ– กโุจ/ทาคายามา่ ออนเซ็น      � เชา้,เทีOยง (Japanese Set),เย็น 

4  กโุจ – ลานสก ี(กโุจ/ทาคายามา่/กฟิ)ุ - เกยีวโต - วดัทอง คนิคะคจุ ิ- ศาลเจา้ฟชุมิอินิาร ิ– โอซากา้ - 
ดวิตีMฟร ีJTC - ชอ้ปปิM งไซบาช�ิ เชา้,เทีOยง (ชาบเูกยีวโตบฟุเฟ่ต)์ 

5 อสิระทอ่งเทีOยวตามอธัยาศยัเต็มวนั หรอืเลอืกซืMอบตัรเขา้ยนูเิวอรแ์ซลสตดูโิอ (ราคา 3,000บาท) 
�เชา้ 

6 โอซากา้ – สนามบนิคนัไซ KIX-DMK XW111 08.30-12.45 
�เชา้ (Set Box)   

 
 
 
วนัแรก กรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง - สนามบนิคนัไซ โอซากา้  
    
 
20.30 น. พรอ้มกนัทีO ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออก ช ัMน3 เคานเ์ตอร ์สายการ

บนิ NokScoot เจา้หนา้ทีOใหก้ารตอ้นรบั และอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารกอ่นขึMนเครืOอง 
23.40 น. นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิคนัไซ ประเทศญีOปุ่ น โดยสายการบนิ  NOKSCOOT เทีOยวบนิทีO XW112 
 (คา่ทัวรไ์มร่วมอาหารบนเครื�อง ส ัOงซืMอบนเครืOองเทา่น ัMน!! บนเครื�องมบีรกิารจําหน่าย) 
 
วนัทีOสอง     ทา่อากาศยานคนัไซ - โอซากา้ - ปราสาทโอซากา้ - MITSUI OUTLET PARK JAZZ DREAM -  

งานไฟ Nabana no sato Winter Illumination - โอกาก ิ  � อาหารเทีOยง (BBQ Yakiniku บฟุ
เฟ่ต)์ 

 
 07.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิคนัไซ โอซากา้ (เวลาทอ้งถิ�นเร็วกว่าเมอืงไทย 2 

ชั�วโมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพื�อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) 
สําคญั!!! ประเทศญีOปุ่ นไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนืMอสตัว ์
พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั นําท่าน
เดนิทางสู ่เมอืงโอซากา้ เดนิทางสู ่ปราสาทโอซากา้ เป็นสญัลักษณ์อัน
โดดเด่นของเมืองโอซากา้ สรา้งขึ2นเป็นครั 2งแรกบนบรเิวณที�เคยเป็นวัด 
Osaka Hongan-ji เมื�อปีค.ศ.1583โดยToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-
1598) นักรบระดับไดเมียวผูพ้ยายามรวบรวมประเทศเป็นครั 2งแรก แต่
หลังจากสงคราม Osaka Natsu No-jin ในปีค.ศ.1615 ตระกลู Toyotomi 
ถกูฆา่ลา้งโคตร Tenshukakuก็ถกูทําลายลงยอ่ยยับ ตอ่มาไดรั้บการบรูณะ
ใหม่ในสมัย Tokugawa แต่น่าเสียดายที�ในปี ค.ศ.1665 ไดถู้กฟ้าฝ่า
เสยีหายทั2งหมดกอ่นจะทําการบูรณะขึ2นมาใหม่อกีครั 2งและถูกประกาศให ้
เป็นสมบัตขิองชาตอิกีดว้ย ปราสาทโอซากา้ปัจจุบันสงู55 เมตร ม ี5 สว่น 
8 ชั 2น เครื�องประดับหลังคาและภาพเสอืบนกําแพงตัวปราสาทและหลายๆ



  

 

 

            

 

 

สว่นลงทองสอีรา่มสวยงาม (ทัวรนํ์าชมและถา่ยรปูบรเิวณดา้นนอก)  
 
เทีOยง � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (มืMอทีO 1) บฟุเฟ่ตB์BQ Yakiniku 
บา่ย น่านเดนิทางไป นาโกย่า จงัหวดัไอจ ินําท่านไปชอ้ปปิ2 งสนิคา้แบรน

เนมดร์าคาพเิศษ ที� MITSUI OUTLET PARK JAZZ DREAM ในเขต
จังหวัดมเิอะ เป็นเอาทเ์ล็ทมอลลข์นาดใหญ่ที�สดุในญี�ปุ่ นใกลก้ับเมอืงนา
โกย่า ขนาดพื2นที�กวา้งถึง 45,700 ตารางเมตร  มีสินคา้แบรนด์เนม
มากมาย รวมถงึรา้นอาหาร เครื�องดื�ม ถงึเวลานัดหมายนําทา่นเดนิทางไป
ชมความอลังการของเทศกาลงานประดับไฟฤดูหนาว“Nabana no 
sato Winter Illumination“ เป็นงานประดับไฟในช่วงฤดูหนาวโดย
เริ�มจัดตั 2งแต่ประมาณกลางเดอืนตุลาคม (ฤดูใบไมร้่วง) ยาวไปจนถงึตน้
เดือนพฤษภาคม (ฤดูใบไมผ้ลิ) ของปีถัดไป (จัดขึ2นระหว่างวันที� 19 
ตุ ล า ค ม  2562  – 6 
พฤษภาคม 2563) เป็น
หนึ�งในเทศกาลแสงสทีี�
ใหญ่ที�สุดในญี�ปุ่ น มไีฟ
ป ระดั บ ม าก ก ว่ า  8.5 
ล า้น ด วงภ ายในส วน
ดอกไมจ้ะมีการประดับ
ตกแตง่ไฟอยา่งสวยงาม 
มทัี 2งทุ่งหญา้ขนาดใหญ่
ที�นําไฟสีฟ้ามาตกแต่ง
ใหดู้เหมอืนทะเล นอกจากนี2ยังมอีโุมงคด์วงไฟและจุดชมววิที�สามารถขึ2นลฟิตไ์ปดา้นบน เมื�อมองลงมาจะเห็น
สวนที�ประดับไฟเป็นมุมกวา้ง อสิระใหท้่านเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย สมควรแกเ่วลานําทา่นดนิ
ทางสูท่ ีOพกั(อาหารเย็นอสิระตามอธัยาศัย) สมควรแกเ่วลานําทา่นดนิทางสูท่ ีOพกัโอกาก ิ

�ทีOพกั: Quintessa Hotel Ogaki หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
  (ชื�อโรงแรมที�ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 
วนัทีOสาม     เมอืงเซก ิ- รา้นซนัชู Hamonoyasan - หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – ทาคายามา่ - ทาคายามา่ จนิยะ - ลติ

เต ิMลเกยีวโต ซนัมาชซูิจ ิ– กโุจ/ทาคายามา่ ออนเซ็น   �อาหารเชา้,เทีOยง,เย็น 
 
เชา้ � รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีOพกั (มืMอทีO2 )  
 จากนั2นนําท่านเดนิทางสู ่เมอืงเซก ินําท่านแวะชม รา้นซนัชู หรอื Hamonoyasan สถานทีOท ีOผลติมดีไดค้ม

สดุ ๆ อกีทั 2งยังเป็นเมอืงที�มชีื�อเสยีงเรื�องการตี
ดาบญีOปุ่ นอยา่งดาบเซก ิสําหรับที�รา้นซันชนูี2มี
เครื�องใชข้องมีคมต่าง ๆ มากมายกว่า 3,000 
ชิ2น ไม่ว่าจะเป็นมดีหรอืกรรไกรตัดแต่งกิ�งและ
สวน กรรไกรตัดเล็บกรรไกรหลากขนาด หรือ
มดีสําหรับทําครัวหลากหลายรูปแบบที�ชว่ยให ้
การเตรยีมวัตถุดบิของคุณง่ายยิ�งขึ2นนอกจากนี2
ยั งมีด าบญี� ปุ่ น  ขนมและเค รื�อ งดื�ม เย็น  ๆ 
จําหน่ายอกีดว้ย อกีสิ�งหนึ�งพลาดไม่ไดเ้มื�อมา
รา้นซนัชคูอื การชมการแสดงดาบวชิาอไิอกริ ิดาบซามไูรคมๆที�ฟันฉับ
เดยีวตน้ไผ่ก็ขาดเป็น 2 ท่อน พรอ้มใส่ชุดกโิมโนและเสืMอก ั}กซามูไร
ถ่ายรูปเป็นทีOระลกึ สมควรแก่เวลา นําท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นมรดก
โลกชิราคาวา เป็นหมู่บา้นชาวนาเล็กๆที�สรา้งทอดตัวขนานไปกับ
แมนํ่2าโชคาวะในที�ราบทา่มกลางขนุเขาแวดลอ้ม เป็นเสน้ทางระหวา่ง ทา
คายาม่า และ คานาซาว่า ของจังหวัดกฟิุ แห่งภูมภิาคชบูุ ดนิแดนที�รวย
วัฒนธรรม  เป็นหมู่บา้นสวยระดับโลกที�ยังคงอนุรักษ์บา้นสไตล์ญี�ปุ่ น
ขนานแทด้ั 2งเดมิ และยังไดรั้บเลอืกจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก



  

 

 

            

 

 

ในเดอืนธันวาคม 1995 ชื�อเต็มของหมู่บา้นแห่งนี2มชีื�อว่า กัสโชซคึุรโิอกมิาฉ ิชริาคาวาโกะ จุดเดน่ของคอืบา้น
ทรงกัสโชซคึรุ ิมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร ความกวา้ง 10 เมตร โครงสรา้งของบา้นสามารถรองรับหมิะที�ตก
หนักในชว่งฤดูหนาวไดด้ ีความชันถงึ 60 องศาคลา้ยกับการพนมมอืเขา้หากัน วัสดุในการสรา้งบา้นนํามาจาก
ธรรมชาตลิว้นๆ ใชต้น้หญา้ที�ปลูกในหมู่บา้นมาทําหลังคา ตัวบา้นจะไม่มีการตอกตะปู บา้นบางหลังมีอายุ
ยาวนานกวา่ 250 ปี ปัจจุบันยังมชีาวบา้นอาศัยอยูใ่นหมู่บา้นดว้ย ผูค้นจากทั�วทุกมมุโลกหลั�งไหลชมความงาม
ในแตล่ะปีจํานวนมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีOยง � รบัประทานอาหารกลางวนั (มืMอทีO3) Japanese Set 

บา่ย นําท่านชม ทาคายามา่ จนิยะ หรอื ทีOวา่การอําเภอเกา่เมอืงทาคายามา่ (ถา่ยรูปดา้นหนา้) ซึ�งเป็นจวนผูว้า่
แห่งเมืองทาคายาม่า เป็นที�ทํางานและที�อยู่อาศัยของผูว้่า
ราชการจังหวัดฮดิะ เป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครอง
ของโชกุนตระกูลกุกาวา ในสมัยเอ
โดะ จากนั2นนําทา่นเดนิชม หมูบ่า้น 
LITTLE KYOTO หรอืยา่นซนัมา
ชิ ซู จ ิ  (Sanmachi-Suji) เป็ น เข ต
เมอืงเกา่ที�มกีารอนุรักษ์บา้นเรอืนใน
สมัยเอโดะที�มอีายุกว่า 300 ปีไวไ้ด ้
เป็นอยา่งด ีเป็น 1 ใน ยา่นที�เรยีกวา่
เป็น Old Town ของญี�ปุ่ น เมื�อครั 2ง

หนึ�งในอดีตคือในยุคเอโดะ (ค.ศ. 1603 – ค.ศ. 1868) มี
ความเฟื� องฟูทางเศรษฐกิจอย่างมากเพราะว่าเป็นย่าน
ศนูยก์ลางสําหรับการทําการคา้ของเมอืง Takayama มถีนนที�
เชื�อมระหว่างสถานที�สําคัญทั2ง ปราสาท, วัด และศาลเจา้ 
จุดเด่นคอือาคารเกา่แกส่ว่นใหญ่ก็ตกทอดมาตั 2งแต่ยุคเอโดะ
มาถงึปัจจุบัน เป็นการสรา้งบา้นเรอืนตามสไตลแ์บบญี�ปุ่ นแท ้
บา้นทั 2ง2 ขา้งทางจะมแีตเ่ฉพาะสนํี2าตาลหรอืสดํีา ในปัจจบุนันี2
ถา้ใครจะสรา้งบา้นหลังใหม่ก็จะตอ้งใชแ้ค่2 สนีี2เท่านั2น เพื�อ
ไม่ใหโ้ดดหรอืดูแปลกแยกออกมาจากบา้นหลังอื�น อสิระให ้
ทุกท่านไดเ้ดนิเที�ยวและชื�นชมกับทัศนียภาพเมอืงเกา่ซึ�งเต็ม
ไปดว้ยบา้นเรือนโบราณ และรา้นคา้หลากหลาย เช่น รา้น
ผลติและจําหน่ายเหลา้สาเก รา้นทํามโิสะ ฯลฯ พรอ้มทั 2งเลอืก
ซื2อของที�ระลกึพื2นเมืองเฉพาะถิ�น เช่น ซารุโบะโบะ หรือ ตุ๊กตาทารกลงิตัวสีแดงไม่มีหนา้ตา ซึ�งถือว่าเป็น
สัญลักษณ์หนึ�งของเมอืงทาคายามา่ และเป็นสนิคา้ยอดนยิม เพราะแฝงไปดว้ยความเชื�อเกี�ยวกับโชคลางของ
ชาวญี�ปุ่ นอกีดว้ย และเก็บเกี�ยวบรรยากาศอันน่าประทับใจมากมาย ท่านยังสามารถลองลิ2มชมิรสขนมของหวาน
นานาชนิดอกีดว้ย หรอืถ่ายรูปกับสะพาน Nakabashi Bridge สะพานสแีดงที�ทอดขา้มแม่นํ2ามยิากาวะซงึเป็น
สัญลักษณ์ของเมอืงทาคายาม่าอกีดว้ย อสิระเก็บภาพความประทับใจเลอืกซื2อสนิคา้ตามอัธยาศัย สมควรแก่
เวลานําทา่นเขา้สูท่ ีOพกัแรมกโุจ/ทาคายามา่/กฟิ ุออนเซ็น 

คํOา � รบัประทานอาหาร คํOา (มืMอทีO4) 
 หลงัอาหารไมค่วรพลาดประสบการณ์ สมัผสัวฒันธรรมการอาบนํMาแรอ่อน

เซ็น (Onsen) นํ2าแร่ในสไตลญ์ี�ปุ่ นใหท้า่นไดพั้กผ่อนอยา่งเต็มอิ�ม ซึ�งชาวญี�ปุ่ นเชื�อ
ว่านํ2าแร่ธรรมชาตนิี2มสีว่นชว่ยเรื�อง ระบบการหมุนเวยีนของเลอืดดขีึ2น การบรรเทา



  

 

 

            

 

 

อาการปวดเมื�อยตา่งๆ และชว่ยผอ่นคลายความตงึเครยีดไดอ้ยา่งด ีพรอ้มทั 2งบํารงุผวิพรรณใหเ้ปลง่ปลั�ง 

�ทีOพกั: Gujo Vacance Mura hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั (กโุจ/ทาคายามา่/กฟิุ) อสิระพกัผอ่น
ตามอธัยาศยั (ชื�อโรงแรมที�ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 
วนัทีOส ีO กโุจ – ลานสก ี(กโุจ/ทาคายามา่/กฟิ)ุ - เกยีวโต - วดัทอง คนิคะคจุ ิ- ศาลเจา้ฟชุมิอินิาร ิ– โอซากา้ 

- ดวิตีMฟร ีJTC – ชอ้ปปิM งไซบาช ิ   � อาหารเชา้,เทีOยง (ชาบเูกยีวโตบฟุเฟ่ต)์ 
 
เชา้ � รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีOพกั (มืMอทีO5) 
 เดนิทางสูล่านสกกีุโจวาคานซ ์(Gujo Vacance Mura Ski Resort ) ไปสัมผัสหมิะขาวโพลนความกวา้งใหญ่

ของทิวเขาฮะคุซัง ลานสกีกุโจวาคานซ์ที�มีเสน่ห์ในการจัด
สถานที�ใหใ้ชส้อยประโยชนจ์ากธรรมชาตไิดอ้ยา่งสงูสดุ ทางลาด
ที�ไมช่นัมาก และเป็นลานสกทีี�เหมาะกบัเด็ก ๆ หรอืผูท้ี�เร ิ�มเลน่สกี
ดว้ย ใหท้่านสนุกสนานหรือเลือกถ่ายรูปเก็บภาพบรรยากาศที�
ลานสกตีามอัธยาศัย ค่าทวัรไ์ม่รวมค่าอุปกรณ์สก ีอุปกรณ์
เลน่ตา่งๆหรอืกจิกรรมตา่งๆ 
หมายเหตุ1 : ทางบริษัทขออนุญาตปรับเปลี�ยนไปลานสกี
ใกลเ้คยีงในเสน้ทางใกลโ้รงแรมคนืที�2กรณีพักทาคายามา่หรอืกิ
ฟเุพื�อความสะดวกเรื�องเวลาการเดนิทางโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้  
หมายเหต2ุ : กรณีลานสกยัีงไมเ่ปิด หรอืหมิะทับถมไมเ่พยีงพอ
หรอืลานสกปิีดทางบรษัิทขอปรับโปรแกรมทดแทนไปเที�ยวยา่นกอิง(Gion) ยา่นที�ใหบ้รรยากาศแบบดั 2งเดมิของ
เกยีวโตแทน  
จากนั2นนําท่านเดินทางสู่เมืองเกียวโต เป็นเมืองหลักของ
จังหวัดเกยีวโต เป็นเมอืงหลวงเก่าแก่ของญี�ปุ่ นในศตวรรษที�8
และรุ่งเรืองในฐานะศูนย์กลางการปกครอง เศรษฐกิจ และ
วัฒนธรรมของญี�ปุ่ นมากกว่า 1,100 ปีก่อนที�เมืองหลวงจะถูก
ยา้ยไปยังโตเกยีวในกลางศตวรรษที� 19 วัดและศาลเจา้มากมาย
ในเกยีวโตถกูสรา้งขึ2นมาในชว่งนั2นแหลง่ประวัตศิาสตร ์17 แห่ง 
มีอาณาเขตตั 2งแต่บรเิวณตะวันออกเฉียงใตจ้ดตะวันตกเฉียง
เหนือในตอนกลางและเหนือของภูมภิาคคันไซ ซึ�งจัดว่าเป็น
ศูนย์กลางของเกาะฮนชู นําท่านเดินทางไป วดัค ินคะคุจ ิ
(Kinkaku-ji) หรอืวดัทอง เป็นวัดในนกิายเซน ตั 2งอยูท่างเหนือ
ของเกยีวโต ภาพวัดประดับดว้ยทองอย่างหรูหราสะทอ้นความ
เงางามบนผวินํ2าของสระเคยีวโคะจหิรอืสระกระจกลอ้มรอบดว้ย
สวนสวยแบบญี�ปุ่ น เป็นจุดเดน่ของเกยีวโตที�นักทอ่งเที�ยวจดจําไดม้ากที�สดุเปรยีบเสมอืนแลนดม์ารค์ของเมอืง
เกยีวโต ตัวอาคารชั 2นบนสดุตกแต่งดว้ยทองคําเปลวสวยงามตา อาคารหลังนี2เคยเป็นที�พักของโชกนุอะชคิางะ 
โยชมิิทซึ อาคารหลังนี2เคยเกดิเหตุไฟไหมห้ลายครั 2งและล่าสุดไดถู้กเผา
ทําลายลงไปในปี 1950 โดยพระที�คลุม้คลั�ง ซึ�งตัวอาคารในปัจจุบันไดรั้บการ
ปรับปรุงขึ2นในปี 1955ซึ�งอาคารหลังนี2คนไทยอาจจะคุน้เคยจากการต์ูนเรื�อง
อคิอวิซังที�ใชป้ราสาทสทีองแหง่นี2เป็นฉากปราสาทของโชกนุในเรื�องอคิควิซัง 
ตัวอาคารสีทองมี 3 ชั 2น ชั 2นล่างสุดสรา้งในสไตล์ชนิเดง ทําจากไมแ้ละใช ้
กําแพงสีขาวตัดกับตัวอาคารชั 2นบนที�เป็นสี ทอง ภายในของชั 2นนี2 เป็นที�
ประดษิฐานของพระพุทธรูปและรูปปั2นของโชกุนอะชคิางะ โยชมิทิซ ึชั 2นที� 2 
สรา้งในสไตลบ์ุคเคะ เคยใชเ้ป็นที�พักของซามูไร ตัวอาคารดา้นนอกปิดดว้ย
ทอง ดา้นในเป็นที�ประดษิฐานพระโพธสิตัวอ์วโลกเิตศวรและลอ้มรอบดว้ยรปูปั2นของเทพ 4 องคผ์ูรั้กษาคุม้ครอง
โลกใน 4 ทศิ ชั 2นที� 3 สรา้งในสไตลเ์ซน ดา้นในและนอกปิดดว้ยทอง สว่นบนสดุปั�นรูปปั2นของนกฟินกิซส์ทีอง 
บรเิวณรอบๆมสีวนญี�ปุ่ นที�ออกแบบไดส้วยงามคงรปูแบบเดมิเหมอืนในสมัยโชกนุอะชคิางะ โยชมิทิซเึอาไว ้
 

เทีOยง � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มืMอทีO6) ชาบเูกยีวโตบฟุเฟ่ต ์



  

 

 

            

 

 

บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่ศาลเจา้ฟุชมิอินิาร ิหรอืศาลเจา้เทพอนิารเิทพแหง่ความอดุมสมบรูณ์ หรอืที�คนไทยเรยีกวา่
ศาลเจา้แดงหรอืศาลเจา้จิ2งจอก เป็นศาลเจา้ในศาสนาชนิโต สรา้งขึ2นในปี ค.ศ. 711 ตั 2งอยูท่างทศิใตข้องเกยีว
โต บรเิวณเขาอนิาร ิศาลเจา้แหง่นี2มชีื�อเสยีงจากเสาโทรอิ ิ(Torii gate) เป็นหนึ�งในสญัลักษณ์ของเมอืงเกยีวโต 
นําท่านชม เสาโทรอิ ิซุม้ประตูสแีดงที�เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจา้ ที�มมีากกวา่รอ้ยตน้ทอดตัวยาวตามเสน้ทาง
ของไหล่เขาลดหลั�นกันบนเสน้ทางยาวถงึ 4 กโิลเมตร ที�ประตูโทรอิ ิมจํีานวนมากขนาดนี2เนื�องจากบรษัิทใน
ญี�ปุ่ นมคีวามเชื�อว่าจะสริมิงคลของบรษัิทก็เลยบรจิาคประตูโทรอิกิันจนไปถงึยอด
เขา และที�นี�ยังเป็นฉากของภาพยนตร์เรื�อง MEMORIES OF GEISHAที�ซายูร ิ
นางเอกของเรื�องวิ�งลอดซุม้ประตูเพื�อไปขอพรเทพเจา้ใหต้นเองสมความปรารถนา 
นําท่านเดินทางสู่  เมืองโอซาก้า 
เดนิทางไปชอ้ปปิ2งที� รา้น JTC Duty 
free อิสระเลือกซื2อสินคา้ราคาถูก 
และผลิตภัณฑ์ต่างๆของญี�ปุ่ นตาม
อัธยาศัย จากนั2นใหท้่านไดอ้สิระชอ้ป
ปิ2งยา่นชนิไชบาช ิมทัี 2งรา้นคา้เกา่แก ่
และทันสมัยปะปนกัน มสีนิคา้มากมาย
ทั2งถูกและแพง ทั 2งสนิคา้แฟชั�นล่าสุด 
ขนม เค ก้แสนอร่อ ย  จนถึงกล อ้ ง
ดิจิตอล คอมพิวเตอร์ และเกมส์รุ่นใหม่ล่าสุดและตื�นตากับลีลาชีวติของคนหนุ่มสาวชาวโอซากา้ที�ดูจะ
สนุกสนานและมสีสีันมากกว่าทางฝั�งโตเกยีว รวมทั2งรา้นอาหาร
หลากหลาย เดินไปเก็บภาพเป็นที�ระลึกกับ จุดเด่นของแต่ละ
รา้นคา้ เชน่ ปูยักษ์ หนา้ภัตตาคารขาปูยักษ์ และสัญลักษณ์เด่น
ของย่านนี2คือ ตกึรูปเครื�องหมายการคา้ของกูลโิกะ ผลติภัณฑ์
ขนมชื�อดังจากญี�ปุ่ นนั�นเองหรอืจะเป็นรา้นดสินียช์อ้ปผลติภัณฑ์
ใหม่ๆจากดิสนีย์ และย่านเก่าแก่อย่างถนนโดทงบุร ิซ ึ�งท่าน
สามารถลิ2มลองขนม หรืออาหารขึ2นชื�อของนครโอซากา้ทั 2งทา
โกะยาก ิโอโคโนมยิาก ิเป็นตน้ ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกันตลอด
ทั2งวัน นอกจากนี2ในย่านนี2 ยังมีหา้งสรรพสินคา้ใหญ่ๆ และมี
ชื�อเสยีงอยา่งหา้งไดมาร ูหา้งโซโก ้หรอืจะเป็นทากาชมิายา่ มสีนิคา้มากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกซื2อเลอืกหาอกีดว้ย 
อสิระชอ้ปปิ2งตามอธัยาศัย อาหารคํOาอสิระตามอธัยาศยั สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีOพกั 

�ทีO พ ั ก : FP HOTELS GRAND SOUTH-NAMBA / Noku Osaka / Toho Hotel Namba 
Motomachi ยา่นคนัไซ หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
กรณีพักโรงแรมFP Hotel สามารถเดนิไปชนิเซไก สปา เวลิดแ์ละ รา้นดองกโิฮเตไ้ด ้
(ชื�อโรงแรมที�ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

วนัทีOหา้       อสิระทอ่งเทีOยวตามอธัยาศยัเต็มวนั หรอืเลอืกซืMอบตัรเขา้ยนูเิวอรแ์ซลสตดูโิอ (ราคา 3,000 บาท) 
                � อาหารเชา้  
 
เชา้ � รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีOพกั (มืMอทีO7)  

 อสิระใหท้า่นทอ่งเทีOยวตามอธัยาศยัเต็มวนัดว้ยตวัทา่นเอง (ไกดแ์นะนําเสน้ทางให)้ 
 >> หรอืทา่นสามารถเลอืกซื2อบตัรซืMอบตัรเขา้ยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ เจแปน **กรณีส ัOงซืMอกบับรษิทั ราคา

บตัรทา่นละ 3,000 บาท กรณุาส ัOงซืMอพรอ้มจองทวัรห์รอืกอ่นเดนิทาง
10วนัเทา่น ัMน (ทางบรษัิทจําหน่ายเฉพาะบตัรสวนสนุก ไมม่บีตัร Express 
Pass และไมร่วมคา่รถไฟในการเดนิทาง)  

 **ทางบรษัิทขออนุญาตปรับราคาบัตรขึ2นถา้เงนิเยนมกีารปรับขึ2นเรท100เยน=35
บาท** 

 - ยนูเิวอรแ์ซลสตดูโิอ Universal Studio Japan 
รว่มสนุกทา้ทายกบัเครื�องเลน่หลากหลายชนดิตื�นเตน้ระทกึใจจากหนังดังที�
ทา่นชื�นชอบ กับโลกภาพยนตรข์องฮอลล์วิูด้ เชน่ Hollywood Dream The 
Ride Backdrop ,ลอ่งเรอืผจญภัยกับไดโนเสารจ์ากเรื�อง Jurassic Park นั�ง
เรอืเพื�อพบกับความน่าสะพรงึกลัวเหมอืนอยู่ ในเหตุการณ์จรงิกับ Jaw ใช ้



  

 

 

            

 

 

ทนุสรา้งมหาศาลกวา่ 1,500 ลา้นเยน (เฉพาะจอว)์และสนุกสนานไปกับเครื�องเลน่ภาคใหมข่อง Spider-Man 
ที�รอใหท้่านพสิจูน์ความมันส ์พรอ้มทั 2งพบกับโซนตัวการต์ูนสําหรับเด็กโซน “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�มเขา้มาภายใน สวนสนุกและสามารถซื2ออาหารไดจ้าก  ภายในสวนสนุก บรเิวณดา้น
นอกตรงทางเขา้สวนสนุกคอื Universal City walk Osaka เป็นพื2นที�จําหน่ายสนิคา้ที�มรีา้นอาหารมากมาย 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
>> เลอืกอสิระเทีOยวเอง ชอ้ปปิM งอสิระตามอธัยาศยัเต็มวนั (ไมร่วมคา่รถไฟและไมม่รีถบัสบรกิาร) ดว้ยการ
นั�งรถไฟ ทา่นจะไดส้มัผัสประสบการณ์การเดนิทางไปยา่นตา่งๆที�เป็นไฮไลทข์องโอซากา้ยา่นดังที�เลอืกสรรเป็น
สวรรคข์องคนชอบ กนิ เที�ยว ชอ้ป ไดแ้ก ่ 
 > ย่านชินไซบาชิ (Shinsaibashi) เป็นย่านชอ้ปปิ2 งที�มี
ชื�อเสยีงที�สุดในโอซากา้ เป็นถนนคนเดนิชนิไซบาชยิาวประมาณ
580 เมตร ตลอดเสน้ทางจะมรีา้นคา้อยู่ประมาณ 180 รา้น ทางฝั�ง
ทศิใต ้ของถนนคนเดนิของชนิไซบาชจิะมป้ีายทางเขา้แถวป้ายกูลิ
โกะ 
 > โดทงบุร ิ(Dotonburi) หนึ�งในสถานบันเทงิยามคํ�าคืนที�
โด่งดังของโอซากา้ แหล่งรวมรา้นอาหารมากมายที�เปิดใหบ้รกิาร 
24 ชั�วโมง ถนนแหง่นี2จะเลยีบรมิคลองโดทงโบร ิและยังมทัี 2งรา้นคา้ 
และแหล่งบันเทงิอกีมากมาย รวมไปถงึป้ายนักวิ�งกลูโิกะ (Glico Running Man sign) และปูคานโิดราคุ (Kani 
Doraku crab sign) ที�เป็นสญัลักษณ์ของเมอืงโอซากา้ดว้ย 
 > สวนนมับะ Namba Parks ออกแบบการสรา้งใหค้ลา้ยกับหุบเขา สามารถนั�งพักผ่อนในสวนแบบ
ธรรมชาตทิา่มกลางภมูทัิศนเ์มอืงใหญ ่มหีา้งสรรพสนิคา้กวา่ 120 รา้น รวมทั2งโรงภาพยนตร ์และสวนดาดฟ้า บน



  

 

 

            

 

 

ชั 2น 6 มรีา้นอาหารจํานวนมากเปิดใหบ้รกิาร ไม่วา่จะเป็น อาหารเกาหล ีอาหารอติาเลยีน อาหารเวยีดนาม และ
อื�นๆ รา้นคา้เปิดเวลา 11:00-21:00 รา้นอาหารเปิดเวลา 11:00-23:00 
 > ยา่นเด็นเด็น Den Den Town ตั 2งอยู่ในพื2นที� Nipponbashi เป็นย่านขายสนิคา้อเิล็กทรอนิกส ์คลา้ย
กับย่าน Akihabara ของโตเกยีว นอกจากนี2ยังมกีารต์ูนมังงะ อนเิมะ และคอสเพลยค์าเฟ่ตต์่างๆรวมอยู่ที�นี�ดว้ย 
รา้นคา้เปิดเป็น 2 ชว่ง คอื 10:00-11:00 และ 19:00-20:00 

> ย่านชินเซไก(Shinsekai) เป็นเสมือน
แลนดม์ารก์สําคัญอกีแห่งหนึ�งของเมืองโอซากา้ 
ชนิเซไกแปลตรงตัววา่ “โลกใหม่” ที�หมายถงึโลก
ใบให ม่แห่ งโอซ าก า้  มี ทั 2 งแห ล่ งช อ้ป ปิ2 ง  มี
หอคอยซึเทนคาคุ(Tsutenkaku)ที� เป็นเหมือน
สัญลักษณ์ของย่านชนิเซไกนี2ตั 2งอยู่ตรงกลางดว้ย 
จะคึกคักแบบสุดๆก็ช่วงกลางคืนนี� เต็มไปดว้ย
รา้นคา้และ ผูค้นมากนิดื�มกันตามรา้นตามๆอย่าง
เนืองแน่น บรเิวณนี2ยังมถีนนแคบๆที�เรยีกกันวา่ จันจัน โยโกะโช (Jan Jan Yokocho) ที�เป็นแหลง่รวมรา้นกนิดื�ม
สําหรับคนญี�ปุ่ น เปิดไฟรา้นเรยีกแขกคกึคัก มอีาหารและขนม และกับแกลม้ใหล้องชมิกันมากมายและยังมรีา้น
ขายของที�ระลีกใหเ้ลือกชอ้ปปิ2 งอกีหลายรา้นและที�นี�จะพบเห็นหุ่นคลา้ยลงินั�งยิ2ม ตามมุมต่างๆก็คือบลิลเิคน 
(Billikan) หรอืเทพแหง่โชคลาภเป็นอกีหนึ�งสญัลักษณ์ของยา่นนี2ดว้ย 

>สปา เวลิด ์(Spa World) ศูนยร์วมบอ่นํ Mาแรใ่หญท่ีOสุดในโอซากา้ เป็นศนูยร์วมวารบํีาบัดที�ใหญ่ที�สดุ
ในโอซากา้ ตั 2งอยู่ในย่าน Shinseikai ใกลห้อคอยทสเึทงคาคุ ภายในมบี่อนํ2าแร่ธรรมชาตใินที�ร่มแยกเป็นโซน
ยุโรป โซนเอเชยี รวมทั2งสิ2น 16 บอ่ มหีอ้งซาวน่า หอ้งสปาหนิรอ้น นวดตัวผ่อนคลาย สวนนํ2าซึ�งเปิดใหบ้รกิาร
ตลอด 24ชั�วโมง *วนันีMไมม่บีรกิารรถบสัและไมม่บีรกิารอาหารกลางวนัและอาหารเย็น* 

�ทีO พ ั ก : FP HOTELS GRAND SOUTH-NAMBA / Noku Osaka / Toho Hotel Namba 
Motomachi ยา่นคนัไซ หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
กรณีพักโรงแรมFP Hotel สามารถเดนิไปชนิเซไก สปา เวลิดแ์ละ รา้นดองกโิฮเตไ้ด ้
(ชื�อโรงแรมที�ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 
วนัทีOหก       ทา่อากาศยานคนัไซ – ทา่อากาศยานดอนเมอืง                                                   
                  � อาหารเชา้ (บรกิารแบบ Set Box) 
เชา้ � บรกิารอาหารเชา้แบบ Set Box  (มืMอทีO 8) 

เพืOอความสะดวกในเรืOองเวลาและการเดนิทางมาสนามบนิ 
05.00น.    นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ เพื�อเตรยีมตัวเดนิทางกลับ 
08.30น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ   NOK SCOOT เทีOยวบนิทีO XW111  

(คา่ทัวรไ์มร่วมอาหารบนเครื�อง ส ัOงซืMอบนเครืOองเทา่น ัMน!! บนเครื�องมบีรกิารจําหน่าย) 

12.45น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืงโดยสวัสดภิาพ 

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

 
หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีOยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนืOองจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการ
บนิ การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีOปุ่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะ
ปรบัเปลีOยนโดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องท่านเป็นหลกั เพืOอใหท้่านท่องเทีOยวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การ
บรกิารของรถบสันําเทีOยวญีOปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญีOปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัOวโมง มอิาจเพิOมเวลา
ได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิ�ในการปรบัเปลีOยนเวลา
ทอ่งเทีOยวตามสถานทีOในโปรแกรมการเดนิทาง อตัราคา่บรกิารขา้งตน้คํานวณ จากอตัราแลกเปลีOยน 100 เยน 
เทา่กบั 30 บาท กรณีอตัราแลกเปลีOยนปรบัสงูขึMน บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิOมขึMน 
ประกาศสําคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์พืOอการทอ่งเทีOยวเทา่น ัMน คา่ทวัรท์ ีOจา่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการชําระแบบจา่ย
ชําระขาด และผูจ้ดัไดชํ้าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีOตา่งๆ แบบชําระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัMนหาก
ทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง
จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญีOปุ่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัMงคา่
ต ั�วเครืOองบนิใหแ้กท่า่น  
 



  

 

 

            

 

 

เง ืOอนไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัMงนีMจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 25 ทา่นขึMนไป กรณีไมถ่งึ  

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

2. ในกรณีทีOลกูคา้ตอ้งออกต ั�วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีOของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัMง มฉิะน ัMนทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัMงส ิMน  
3.การชําระคา่บรกิารชาํระเงนิคา่จองทัวรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นที�เหลอืชาํระกอ่นการเดนิทาง 20วัน  
**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ*)  
กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนั2นทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออกและ
เขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
เนื�องจากเป็นราคาตั�วเครื�องบนิโปรโมชั�น เมื�อจองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื�อน ขอคนืเงนิ ไดท้กุ
กรณี  และกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั 2งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที�ระบไุว ้
ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทั 2งสิ2น  รวมถงึ เมื�อท่านออกเดนิทางไปกับคณะ
แลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ� ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร
และเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั 2งสิ2น 
 5.อตัราคา่บรกิารนีM � รวม 
1. � คา่ตั�วโดยสารเครื�องบนิไป-กลับชั 2นประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
ที�นั�งเป็นไปตามการจัดสรร Random ของสายการบนิไมส่ามารถเลอืกระบทุี�นั�งได ้ยกเวน้การซื2อที�นั�งเพิ�ม 
� ซืMอทีOน ัOงเพิOม สายการบนิ Nok Scoot (XW) เสน้ทางโตเกยีว-นารติะ สามารถUpgrade ที�นั�ง พรอ้มชาํระคา่ที�นั�งได ้
ดังนี2 
- ทีOน ัOงช ัMน ScootBiz ราคาเทีOยวเดยีว 5,500 บาท /ทา่น (ราคาไป-กลบั 10,000 บาท) แจง้กอ่นเดนิทาง10วนั 
- ทีOน ัOงแบบ Super หรอื Stretch Seat แจง้กอ่นเดนิทาง7วนั มคีา่ใชจ้า่ยและเงืOอนไข ดงันีM 

โซน แถวทีO ประเภททีOน ัOง Seat Pitch ราคาตอ่ทา่นตอ่เทีOยว 
โซนเงยีบ 21 *Stretch(Front Row) มากกวา่ 36 นิ2ว 2,000 บาท 
โซนเงยีบ 22-25 Super มากกวา่ 35 นิ2ว 1,500 บาท 
โซนหนา้ 31 *Stretch(Front Row) มากกวา่ 36 นิ2ว 1,700 บาท 
โซนหนา้ 32-34 Super มากกวา่ 35 นิ2ว 1,200 บาท 
โซนหลัง 61 *Stretch(Front Row) มากกวา่ 36 นิ2ว 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 Mาหนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครืOองที�สายการบนิ NokScoot กําหนดท่านละไม่เกนิ 20 กโิลกรมั 
สมัภาระถอืขึMนเครืOองไมเ่กนิ7กก. และคา่ประกนัวนิาศภัยเครื�องบนิตามเงื�อนไขของแตล่ะสายการบนิที�มกีารเรยีกเก็บ  
(คา่ทัวรไ์มร่วมการประกนัความคุม้ครองการสญูเสยีหรอืเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง และทรัพยส์นิสว่นตัว กรณีเกดิความเสยี 
บรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบได)้ 
� ซื2อนํ2าหนักสมัภาระเพิ�มสายการบนิ Nok Scoot (XW) (แจง้อยา่งชา้กอ่นเดนิทาง 10 วัน) มคีา่ใชจ้า่ยดังนี2 (ราคาตอ่เที�ยว) 
+5 กก. -- 400 บาท  +10กก. -- 700 บาท  +15กก. -- 1,000 บาท  +20กก. -- 1,300 บาท +30กก. -- 2,350 บาท 
หมายเหต:ุ สายการบนิไมจํ่ากดัจํานวนชิ2นในการโหลด แตก่ฎหมายการบนิทั�วโลกให1้ใบ นํ2าหนักสงูสดุได ้32กก./ชิ2น 
6. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อุบัตเิหตุวงเงนิท่านละ 500,000 บาทตามเงื�อนไขของกรมธรรม์ ไม่รวมประกนัสุขภาพ ท่านสามารถส ัOงซืMอประกนั
สขุภาพเพิOมได ้
7. อตัราคา่บรกิารนีM⌧ไมร่วม 
1. ⌧คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. ⌧คา่ใชจ้า่ยอื�นๆที�นอกเหนอืจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครื�องดื�มคา่ซกัรดี คา่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 



  

 

 

            

 

 

3. ⌧คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. ⌧คา่ภาษีนํ2ามันที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�มภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั�วเครื�องบนิ 
5. ⌧คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม  
6. ⌧คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 4,500 เยนตอ่ทรปิหรอืชําระเงนิไทย 1450 บาท สําหรบักรุป๊ทีOมหีวัหนา้ทวัร ์
หรอืการใหท้ปิเพิOมขึMนอยูก่บัความประทบัใจในบรกิารของลกูคา้ 
รายละเอยีดเกี�ยวกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารที�จะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีOปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีOประสงคจ์ะพํานกัระยะส ัMนในประเทศญีOปุ่ นไมเ่กนิ 15 
วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พืOอการทอ่งเทีOยว เยีOยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืOนเอกสารในข ัMนตอนการตรวจเขา้
เมอืง เพืOอยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีOปุ่ น* ดงัตอ่ไปนีM 
1.ตั�วเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.สิ�งที�ยนืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�อาจเกดิขึ2นในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ 
เป็นตน้) 
3.ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีOปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีOปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน 
 2.กจิกรรมใดๆ ที�จะกระทําในประเทศญี�ปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ�งที�ขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสั 2น 
 3.ในขั 2นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 
 4.เป็นผูท้ี�ไม่มปีระวัตกิารถูกสง่ตัวกลับจากประเทศญี�ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม ่
    เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิี�จะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
7.หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัMงหมดก่อนทําการจอง เพืOอความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหว่างท่านลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมืOอท่านตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืค่าทวัรท์ ัMงหมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทาง
บรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเง ืOอนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัMงหมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ท ีOจะเลืOอนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึMนในกรณีทีOมผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิ�การเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ2นกอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั 2งสิ2น หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุด
งาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั 2งสิ2น หากเกดิสิ�งของสูญหาย อันเนื�องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง  
6. เมื�อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวร์ทั 2งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื�อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั 2งหมด  
7. รายการนี2เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครั 2งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที�พักในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที�เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบุหรี� / ปลอด
บหุรี�ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั 2งนี2ข ึ2นอยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชรก์รุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย10วันกอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนั2น บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทั 2งสิ2นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั2น  
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 ชอ้ปปิ2งแต่ละสถานที�นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึ�ง
อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั 2งที�ตอ้งเรง่รบี เพื�อใหไ้ดท้อ่งเที�ยวตามโปรแกรม 



  

 

 

            

 

 

14. บรกิารนํ2าดื�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.ในวันนั2น มอิาจเพิ�มเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความ
เหมาะสม ทั 2งนี2ข ึ2นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั2นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี�ยนเวลาท่องเที�ยวตาม
สถานที�ในโปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ที�บรษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทาง
ทอ่งเที�ยว ตามพ.ร.บ การทอ่งเที�ยวเทา่นั2นไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงื�อนไขกรม
ธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื�อทา่นชําระเงนิคา่ทัวร ์(ทา่นสามารถซื2อ
ประกันสุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได ้จากบรษัิท ประกันทั�วไป และควรศกึษาเงื�อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอียด) 
17. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั 2งสิ2นแทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั2น  
18. ผูจั้ดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที�ผู ้
เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการท่องเที�ยว อันเนื�องมาจากการกระทําที�ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสาร
เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  
 
 

 

 


