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CODE: JXW25 Kansai Spring โอซากา้ นารา เกยีวโต โกเบ 5วนั3คนื 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เดนิทางโดยสายการบิน NOK SCOOT (XW) บินตรงสู่สนามบินคนัไซ (โอซาก้า) 

เคร่ืองล าใหญ่  B777 ที่นั่งแบบ3-4-3 พเิศษน า้หนักกระเป๋า  20  KG บริการอาหารบนเคร่ือง1เที่ยว   
โปรสุดคุ้ม!!! ราคาเร่ิมเพยีง 19,888 บาท  

พกัโอซาก้า 3 คืน (โรงแรมท าเลด ีใกล้แหล่งช้อปป้ิง/สถานีรถไฟ)  
นารา วดัโทไดจ ิสวนกวาง ปราสาทโอซาก้า ชมซากรุะสวนนิชิโนะมะรุเทเอง็ ห้าง Doton Plaza 

ช้อปป้ิงชินไซบาชิ ล่องเรือทมโบริ ริเวอร์ครูซส์ (Tombori River Cruise) เกยีวโต วดัคนิคะคุจ ิ(วดั
ทอง) อาราชิยาม่า ป่าไผ่ สะพานโทเงต็สึเคยีว ศาลเจ้าฟูชิมิอนิาริ ย่านโกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์ 

พเิศษ!!! บุฟเฟ่ต์ BBQ YAKINIKU + บุฟเฟ่ต์ชาบูเกยีวโตไม่อั้น!!! 

mailto:booking@travelwizus.com
http://www.travelwizus.com/


 

 
 

บรษัิท แทรเวล วซิ อสั (ประเทศไทย) จ ำกดั 10/119 อำคำรเทรนดี ้ชัน้10, 1004H, ซ.สขุมุวทิ13 (แสงจันทร)์, คลองเตยเหนอื, กรงุเทพฯ 10110      

โทร: 02 168 7653 | 096 978 6585, Email: booking@travelwizus.com | Website: www.travelwizus.com **ใบอนุญำตเลขที ่11/09342 

 

 
วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี ไม่

เสรมิเตยีง 

พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

27-31 มนีาคม 62 26,888  
 
 
 

เด็กอาย ุ0-2 ปี (INF) 
7,000 บาท 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

เด็กอาย ุ0-2 ปี (INF) 

7,000 บาท 

8,500 34  

28 มนีาคม-1 เมษายน 62 26,888 8,500 34  

29 มนีาคม-2 เมษายน 62 26,888 8,500 34  

3 – 7 เมษายน 62 26,888 8,500 34  

4 – 8 เมษายน 62 26,888 8,500 34  

5 – 9 เมษายน 62 26,888 8,500 34  

10 – 14 เมษายน 62 32,888 8,500 34  

11 – 15 เมษายน 62 34,888 8,500 34  

12 – 16 เมษายน 62 35,888 8,500 34  

17 – 21 เมษายน 62 24,888 8,500 34  

18 – 22 เมษายน 62 24,888 8,500 34  

19 – 23 เมษายน 62 24,888 8,500 34  

24 – 28 เมษายน 62 25,888 8,500 34  

25 – 29 เมษายน 62 26,888 8,500 34  

26 – 30 เมษายน 62 26,888 8,500 34  

1 – 5 พฤษภาคม 62 25,888 8,500 34  

2 – 6 พฤษภาคม 62 25,888 8,500 34  

3 – 7 พฤษภาคม 62 23,888 8,500 34  

8 – 12 พฤษภาคม 62 24,888 8,500 34  

9 – 13 พฤษภาคม 62 24,888 8,500 34  

10 – 14 พฤษภาคม 62 24,888  8,500 34  

15 – 19 พฤษภาคม 62 23,888  8,500 34  

16 – 20 พฤษภาคม 62 24,888  8,500 34  

17 – 21 พฤษภาคม 62 25,888  8,500 34  

22 – 26 พฤษภาคม 62 21,888  8,500 34  

23 – 27 พฤษภาคม 62 21,888  8,500 34  

24 – 28 พฤษภาคม 62 21,888  8,500 34  

29พฤษภาคม-2 มถินุายน  21,888  8,500 34  

30พฤษภาคม-3 มถินุายน  20,888  8,500 34  

31พฤษภาคม-4มถินุายน  19,888  8,500 34  
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ไฟลท์บนิ 

Departure DMK – KIX XW112 23.40-07.10+1 

Return       KIX – DMK XW111 08.20-12.45 

หมายเหตุ: มีบริการอาหารบนเคร่ือง1เทีย่ว 

  วนัที ่ รายละเอยีดท่องเทีย่ว 

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

2  สนามบินคนัไซ โอซาก้า – นารา – วดัโทไดจ ิ– สวนกวาง - โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า ชมซากรุะสวนนิชิโนะมะรุเทเอง็ - ห้าง 
Donton Plaza – ชินไซบาชิ – ล่องเรือทมโบริ ริเวอร์ครูซส์ 
 เทีย่ง (บุฟเฟ่ต์ BBQ Yakiniku) 

3  อสิระท่องเทีย่วตามอธัยาศัย หรือซ้ือบัตรเข้า USJ (บัตรราคา3,000 บาท)  
 เช้า 

4  โอซาก้า - เกยีวโต – วดัคนิคะคุจ ิ(วดัทอง) – อาราชิยาม่า - ป่าไผ่ – ถ่ายรูปสะพานโทเงต็สึเคยีว -  
 ศาลเจ้าฟูชิม ิอนิาริ – โกเบ – ย่านโกเบฮาร์เบอร์แลนด์ - โอซาก้า 
 เช้า,เทีย่ง (บุฟเฟ่ต์ชาบูเกยีวโตไม่อั้น) 

5 โอซาก้า – สนามบินคนัไซ KIX-DMK XW111 08.20-12.45 
เช้า (Set Box)   

 

วนัแรก กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง  
 

 
20.30 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ช้ัน3 เคาน์เตอร์สายการบิน 

NOKSCOOT เจ้าหน้าทีใ่ห้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึน้เคร่ือง 
23.40 น. น ำท่ำนเดินทำงสู่สนามบินคนัไซ ประเทศญี่ปุ่ น โดยสำยกำรบิน  NOKSCOOT เทีย่วบินที ่XW112  
 

วนัทีส่อง สนามบินคนัไซ โอซาก้า – นารา – วดัโทไดจ ิ– สวนกวาง - โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า ซากรุะสวนนิชิโนะมะรุเทเอง็- ห้าง Donton 
Plaza – ชินไซบาชิ – ล่องเรือทมโบริ ริเวอร์ครูซส์ 

                    อาหารเทีย่ง (บุฟเฟ่ต์ BBQ Yakiniku) 

 
07.10 น. เดินทำงถึง สนามบินคันไซ  โอซาก้า 

(เวลำเร็วกวำ่เมืองไทย 2 ชัว่โมง) ผ่ำนพิธี
กำร/ตรวจคน เข้ำเมืองและศุลกำกร 
ส ำคญั!!! ประเทศญ่ีปุ่นไม่อนุญำตให้น ำ 
อำหำรสด จ ำพวก เน้ือสัตว ์พืช ผกั ผลไม ้
เขำ้ประเทศ หำกฝ่ำฝืนจะมีโทษจับและ
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ปรับ รับกระเป๋ำเรียบร้อยและท ำภำรกิจส่วนตวั จำกนั้นน ำท่ำนข้ึนรถปรับอำกำศเดินทำงสู่เมืองนารา Nara เป็นเมืองท่ีอยูท่ำงทิศ
ตะวนัออกของเมืองโอซำก้ำระยะทำงประมำณ 35 กิโลเมตร ช่ือNara มำจำกภำษำญ่ีปุ่นค ำว่ำ Narasu แปลว่ำท ำให้แบนรำบ 
เน่ืองจำกพ้ืนท่ีของเมือง Nara ตั้งอยูบ่นท่ีรำบเมืองนำรำ เคยเป็นเมืองหลวงเก่ำของญ่ีปุ่นมำก่อนในปี ค.ศ. 710-784 (ก่อนเมืองหลวง
จะถกูเปล่ียนเป็นเกียวโตในภำยหลงั) มีกวางเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนารา เน่ืองจำกชำวนำรำมีควำมเช่ือวำ่กวำงเป็นสตัวรั์บใชเ้ทพ
เจำ้ ปัจจุบนัเมืองนำรำมีกวำงเดินอยูอ่ยำ่งอิสระทั้งเมือง ไม่วำ่จะเป็นศำลเจำ้ วดั หรือตำมทอ้งถนนก็ตำม น ำท่ำนไปชมวัดโทไดจิ 
Todaiji ควำมหมำยตำมตวัอกัษรคือ วดัใหญ่แห่งทิศตะวนัออก ตั้งอยูท่ี่เมืองนำรำ ภูมิภำคคนัไซถือเป็นโบรำณสถำนท่ีมีควำมเก่ำแก่
และส ำคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงของประเทศญ่ีปุ่นและยงัถือวำ่เป็นวดัท่ีมีนกัท่องเท่ียวมำเยือนมำกท่ีสุดในนำรำ สร้ำงข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 752 
ในช่วงท่ีพระพุทธศำสนำเจริญรุ่งเรืองจนถึงขีดสุด ส่ิงก่อสร้ำงท่ีส ำคัญของวดัน้ี คือ วิหำรไม้หลังใหญ่ ไดบุทสึ ซ่ึงเป็นท่ี
ประดิษฐำนองคห์ลวงพ่อโต (ไดบุทสึ) วำ่กนัวำ่เป็นอำคำรไมท่ี้ใหญ่ท่ีสุดในโลก โดยมีควำมสูง 157 ฟุต ควำมยำว 187 ฟุต แมว้ำ่
วหิำรไมท่ี้เห็นในปัจจุบนัน้ีมีขนำดเพียงแค่ 2 ใน 3 ของวิหำรหลงัเดิมท่ีเคยถูกไฟไหมไ้ปจำกภยัสงครำม แต่ก็ยงัคงมีควำมยิง่ใหญ่
จนไดรั้บกำรข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก ดำ้นหนำ้บริเวณวดัจะเป็นสวนกวาง ซ่ึงจะมีกวำงออกมำเดินให้นกัท่องเท่ียวไดถ่้ำยรูปและ
ซ้ืออำหำรใหกิ้น  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (มื้อที1่) บุฟเฟ่ต์ BBQ Buffet Yakiniku  
บ่าย น ำท่ำนเดินทำงสู่ โอซาก้า เดินทำงสู่ ปราสาทโอซาก้า เป็นสญัลกัษณ์อนัโดดเด่นของเมืองโอซำกำ้ สร้ำงข้ึนเป็นคร้ังแรกบนบริเวณท่ี

เคยเป็นวดั Osaka Hongan-jiเม่ือปี ค.ศ.1583 โดยToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-1598) นักรบระดับไดเมียวผูพ้ยำยำมรวบรวม
ประเทศเป็นคร้ังแรกหอคอยประสำทหรือส่วนท่ีเรียกว่ำ Tenshukakuแลว้เสร็จลงสองปีต่อมำ  แต่หลงัจำกสงครำม Osaka Natsu 
No-jinในปีค.ศ.1615 ตระกูล Toyotomi ถูกฆ่ำลำ้งโคตร Tenshukakuก็ถูกท ำลำยลงย่อยยบั ต่อมำได้รับกำรบูรณะใหม่ในสมัย
Tokugawa แต่น่ำเสียดำยท่ีในปี ค.ศ.1665 ไดถู้กฟ้ำฝ่ำเสียหำยทั้งหมด ก่อนจะท ำกำร
บูรณะข้ึนมำใหม่อีกคร้ังและถูกประกำศให้เป็นสมบติัของชำติอีกดว้ย ปรำสำทโอ
ซำก้ำปัจจุบันสูง 55 เมตร มี 5 ส่วน 8 ชั้นเคร่ืองประดับหลังคำและภำพเสือบน
ก ำแพงตัวปรำสำทละหลำยๆส่วนลงทองสีอร่ำมสวยงำมบนหอคอยชั้น 8 ของ 
Tenshukakuท่ำนสำมำรถมองเห็นทิวทศัน์โดยรวมของเมืองโอซำกำ้ไดอ้ยำ่งชดัเจน
ในแต่ละปีจะมีนกัท่องเท่ียวจำกทั้งในและนอกประเทศมำเยอืนปีละรำว 1-3 ลำ้นคน

(ทัวร์น ำชมและถ่ำยรูปบริเวณด้ำน
นอก) ช่วงปลำยมีนำ-ต้นเมษำท่ำน
สำมำรถชมดอกซำกุระได้ท่ี สวนนิชิ
โนะมะรุเทเอ็งปราสาทโอซาก้า (Nishi 
No Maru Teien Park) ส วน น้ี ตั้ ง อ ยู่
ภำยในอำณำเขตของปรำสำทโอซำกำ้ 
มีซำกรุะกวำ่ 600 ตน้ (ช่วงซากุระบาน
อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึน้อยู่กับสถานท่ีและสภาพอากาศในแต่ละปี)  จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงไป Doton Plaza เป็นห้ำงส ำหรับ
ละลำยเงินเยน พบกบัสินคำ้หลำกหลำยรำคำถูก เช่นเคร่ืองส ำอำง ครีม ของใช ้ยำบ ำรุง สุขภำพ สบู่ ครีมลำ้งหนำ้ เคร่ืองไฟฟ้ำ เป็น
ตน้ อิสระให้ท่ำนเลือกซ้ือสินคำ้ตำมอธัยำศัย จำกนั้ นน ำท่ำนไปล่องเรือทมโบริ ริเวอร์ครูซส์ (Tombori River Cruise) น ำท่ำน  
ล่องเรือชมวิวของเมืองท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของเขต Naniwa "Dotombori" จำกแม่น ้ ำสัมผสับรรยำกำศท่ีสวยงำม จำกนั้นให้ท่ำนได้
อิสระชอ้ปป้ิงย่านชินไชบาชิ มีทั้งร้ำนคำ้เก่ำแก่ และทนัสมยัปะปนกนั มีสินคำ้มำกมำยทั้งถูกและแพง ทั้งสินคำ้แฟชัน่ล่ำสุด ขนม
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เคก้แสนอร่อย จนถึงกลอ้งดิจิตอล คอมพิวเตอร์ และเกมส์รุ่นใหม่ล่ำสุดและต่ืนตำกบัลีลำชีวิตของคนหนุ่มสำวชำวโอซำกำ้ท่ีดูจะ
สนุกสนำนและมีสีสันมำกกวำ่ทำงฝ่ังโตเกียว รวมทั้งร้ำนอำหำรหลำกหลำย เดินไปเก็บภำพเป็นท่ีระลึกกบั จุดเด่นของแต่ละร้ำนคำ้ 
เช่น ปูยกัษ ์หนำ้ภตัตำคำรขำปูยกัษ ์แ  ละสญัลกัษณ์เด่นของยำ่นน้ีคือ ตึกรูปเคร่ืองหมำยกำรคำ้ของกลิูโกะ ผลิตภณัฑข์นมช่ือดงัจำก
ญ่ีปุ่นนัน่เองหรือจะเป็นร้ำนดิสนียช์อ้ปผลิตภณัฑใ์หม่ๆจำกดิสนีย ์และยำ่นเก่ำแก่อยำ่งถนนโดทงบุริ ซ่ึงท่ำนสำมำรถล้ิมลองขนม 
หรืออำหำรข้ึนช่ือของนครโอซำกำ้ทั้งทำโกะยำกิ โอโคโนมิยำกิ เป็นตน้ ใหท่้ำนไดเ้พลิดเพลินกนัตลอดทั้งวนั นอกจำกน้ีในยำ่นน้ี
ยงัมีห้ำงสรรพสินคำ้ใหญ่ๆ และมีช่ือเสียงอยำ่งห้ำงไดมำรู ห้ำงโซโก ้หรือจะเป็นทำกำชิมำยำ่ มีสินคำ้มำกมำยให้ท่ำนไดเ้ลือกซ้ือ
เลือกหำอีกดว้ย อิสระชอ้ปป้ิงตำมอธัยำศยั อาหารค า่อสิระตามอธัยาศัย จากนั้นน าท่านเข้าทีพ่กั  

ทีพ่กั: FP HOTELS GRAND SOUTH-NAMBA หรือย่านคนัไซ หรือระดบัใกล้เคยีงกนั 
กรณีพกัโรงแรมFP Hotel สามารถเดนิไปชินเซไก สปา เวลิด์และ ร้านดองกโิฮเต้ได้ 
(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 

วนัทีส่าม อสิระท่องเทีย่วตามอธัยาศัยเตม็วนั หรือเลือกซ้ือบตัรเข้ายูนิเวอร์แซลสตูดโิอ (ราคา 3,000 บาท)                 อาหารเช้า 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั (มื้อที2่)  

 อสิระให้ท่านท่องเทีย่วตามอธัยาศัยเตม็วนัด้วยตวัท่านเอง (ไกด์แนะน าเส้นทางให้) 
 >> หรือท่ำนสำมำรถเลือกซ้ือบัตรซ้ือบัตรเข้ายูนิเวอร์แซล สตูดโิอ เจแปน 
 **กรณีส่ังซ้ือกับบริษัท ราคาบัตรท่านละ 3,000 บาท กรุณาส่ังซ้ือพร้อมจองทัวร์หรือก่อนเดินทาง10วนัเท่านั้น (ทำงบริษทัจ ำหน่ำย

เฉพำะบตัรสวนสนุก ไม่มีบตัร Express Pass และไม่รวมค่ำรถไฟในกำรเดินทำง)  
 **ทางบริษัทขออนุญาตปรับราคาบัตรขึน้ถ้าเงินเยนมกีารปรับขึน้เรท100เยน=35บาท** 
 - ยูนิเวอร์แซลสตูดโิอ Universal Studio Japan 

ร่วมสนุกทำ้ทำยกบัเคร่ืองเล่นหลำกหลำยชนิดต่ืนเตน้ระทึก
ใจจำกหนังดังท่ีท่ำนช่ืนชอบ กับโลกภำพยนตร์ของฮอล์ลิ
วูด้ เช่น Hollywood Dream The Ride Backdrop ,ล่องเรือผจญ
ภัยกับไดโนเสำร์จำกเร่ือง Jurassic Park นั่งเรือเพ่ือพบกับ
ควำมน่ำสะพรึงกลวัเหมือนอยู่ ในเหตุกำรณ์จริงกบั Jaw ใช้
ทุนสร้ำงมหำศำลกว่ำ 1,500 ล้ำนเยน (เฉพำะจอว์)และ
สนุกสนำนไปกบัเคร่ืองเล่นภำคใหม่ของ Spider-Man ท่ีรอ
ให้ท่ำนพิสูจน์ควำมมันส์ พร้อมทั้ งพบกับโซนตัวกำร์ตูน
ส ำหรับเด็กโซน “วนัเดอร์แลนด์” เป็นโซนสวนสนุกสไตลค์รอบครัวให้ท่ำนไดเ้พลิดเพลินกบัตวักำร์ตูนสุดน่ำรักช่ือดงัของญ่ีปุ่น 
Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street หรือเป็นโซนใหม่  HARRY POTTER ให้ท่ำนไดด่ื้มด ่ำกบับรรยำกำศท่ีจ ำลองมำจำกในเร่ือง
แฮร่ีพอร์ตเตอร์ และพบกบัโซนใหม่ล่ำสุดท่ีเปิดในวนัท่ี21เมษำยน 2560 โซน Minions Park ภำยในสวนสนุกUniversal ห้ำมน ำ
อำหำรและเคร่ืองด่ืมเขำ้มำภำยในสวนสนุกและสำมำรถซ้ืออำหำรไดจ้ำก  ภำยในสวนสนุก บริเวณดำ้นนอกตรงทำงเขำ้สวนสนุกคือ 
Universal City walk Osaka เป็นพ้ืนท่ีจ ำหน่ำยสินคำ้ท่ีมีร้ำนอำหำรมำกมำย นอกจำกน้ียงัมีจดั Event Universal Cool Japan 2019 
ซ่ึงจะมีเคร่ืองเล่นพิเศษกับของท่ีระลึกมำเพ่ิมเติมให้สนุกสนำน เช่น Final Fantasy, Detective Conan, Monster Hunter, Pretty 
Guardian Sailor Moon 
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>> เลือกอสิระเที่ยวเอง ช้อปป้ิงอิสระตามอธัยาศัยเตม็วัน (ไม่รวมค่ำรถไฟและไม่มี
รถบสับริกำร) ดว้ยกำรนั่งรถไฟ ท่ำนจะไดส้ัมผสัประสบกำรณ์กำรเดินทำงไปยำ่น
ต่ำงๆท่ีเป็นไฮไลท์ของโอซำกำ้ยำ่นดงัท่ีเลือกสรรเป็นสวรรคข์องคนชอบ กิน เท่ียว 
ชอ้ป ไดแ้ก่  
 > ย่านชินไซบาชิ (Shinsaibashi) เป็นย่ำนชอ้ปป้ิงท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในโอซำกำ้ 
เป็นถนนคนเดินชินไซบำชิยำวประมำณ580 เมตร ตลอดเส้นทำงจะมีร้ำนคำ้อยู่
ประมำณ 180 ร้ำน ทำงฝ่ังทิศใต ้ของถนนคนเดินของชินไซบำชิจะมีป้ำยทำงเขำ้แถว
ป้ำยกลิูโกะ 
 > โดทงบุริ (Dotonburi) หน่ึงในสถำนบนัเทิงยำมค ่ำคืนท่ีโด่งดงัของโอซำกำ้ แหล่งรวมร้ำนอำหำรมำกมำยท่ีเปิดให้บริกำร 24 
ชัว่โมง ถนนแห่งน้ีจะเลียบริมคลองโดทงโบริ และยงัมีทั้งร้ำนคำ้ และแหล่งบนัเทิงอีกมำกมำย รวมไปถึงป้ำยนกัวิ่งกูลิโกะ (Glico 
Running Man sign) และปูคำนิโดรำคุ (Kani Doraku crab sign) ท่ีเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองโอซำกำ้ดว้ย 
 > สวนนัมบะ Namba Parks ออกแบบกำรสร้ำงใหค้ลำ้ยกบัหุบเขำ สำมำรถนัง่พกัผอ่นในสวนแบบธรรมชำติท่ำมกลำงภูมิทศัน์
เมืองใหญ่ มีห้ำงสรรพสินคำ้กวำ่ 120 ร้ำน รวมทั้งโรงภำพยนตร์ อฒัจรรย ์และสวนดำดฟ้ำ บนชั้น 6 มีร้ำนอำหำรจ ำนวนมำกเปิด
ให้บริกำร ไม่วำ่จะเป็น อำหำรเกำหลี อำหำรอิตำเลียน อำหำรเวียดนำม และอ่ืนๆ ร้ำนคำ้เปิดเวลำ 11:00-21:00 ร้ำนอำหำรเปิดเวลำ 
11:00-23:00 
 > ย่านเด็นเด็น Den Den Town ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ี Nipponbashi เป็นย่ำนขำยสินคำ้อิเล็กทรอนิกส์ คลำ้ยกับย่ำน Akihabara ของ
โตเกียว นอกจำกน้ียงัมีกำร์ตูนมงังะ อนิเมะ และคอสเพลยค์ำเฟ่ตต์่ำงๆรวมอยูท่ี่น่ีดว้ย ร้ำนคำ้เปิดเป็น 2 ช่วง คือ 10:00-11:00 และ 
19:00-20:00 

> ย่านชินเซไก(Shinsekai) เป็นเสมือนแลนด์มำร์ก
ส ำคญัอีกแห่งหน่ึงของเมืองโอซำกำ้ ชินเซไกแปลตรงตวัวำ่ 
“โลกใหม่” ท่ีหมำยถึงโลกใบใหม่แห่งโอซำกำ้ มีทั้งแหล่งช้
อป ป้ิง มีหอคอยซึ เทนคำคุ (Tsutenkaku)ท่ี เป็น เห มือน
สัญลกัษณ์ของย่ำนชินเซไกน้ีตั้งอยูต่รงกลำงดว้ย จะคึกคกั
แบบสุดๆก็ช่วงกลำงคืนน่ี เต็มไปดว้ยร้ำนคำ้และ ผูค้นมำกินด่ืมกนัตำมร้ำนตำมๆอยำ่งเนืองแน่น บริเวณน้ียงัมีถนนแคบๆท่ีเรียกกนั
วำ่ จนัจนั โยโกะโช (Jan Jan Yokocho) ท่ีเป็นแหล่งรวมร้ำนกินด่ืมส ำหรับคนญ่ีปุ่น เปิดไฟร้ำนเรียกแขกคึกคกั มีอำหำรและขนม 
และกบัแกลม้ให้ลองชิมกนัมำกมำยและยงัมีร้ำนขำยของท่ีระลีกให้เลือกชอ้ปป้ิงอีกหลำยร้ำนและท่ีน่ีจะพบเห็นหุ่นคลำ้ยลิงนั่งยิม้ 
ตำมมุมต่ำงๆก็คือบิลลิเคน (Billikan) หรือเทพแห่งโชคลำภเป็นอีกหน่ึงสญัลกัษณ์ของยำ่นน้ีดว้ย 

>สปา เวิลด์ (Spa World) ศูนย์รวมบ่อน ้าแร่ใหญ่ที่สุดในโอซาก้า เป็นศูนยร์วมวำรีบ ำบดัท่ีใหญ่ท่ีสุดในโอซำกำ้ ตั้งอยูใ่นยำ่น 
Shinseikai ใกลห้อคอยทสึเทงคำคุ ภำยในมีบ่อน ้ ำแร่ธรรมชำติในท่ีร่มแยกเป็นโซนยโุรป โซนเอเชีย รวมทั้งส้ิน 16 บ่อ มีหอ้งซำวน่ำ 
หอ้งสปำหินร้อน นวดตวัผอ่นคลำย สวนน ้ ำซ่ึงเปิดใหบ้ริกำรตลอด 24ชัว่โมง 
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*วนันีไ้ม่มบีริการรถบัสและไม่มบีริการอาหารกลางวนัและอาหารค า่* 
ทีพ่กั: FP HOTELS GRAND SOUTH-NAMBA หรือย่านคนัไซ หรือระดบัใกล้เคยีงกนั  

กรณีพกัโรงแรมFP Hotel สามารถเดนิไปชินเซไก สปา เวลิด์และ ร้านดองกโิฮเต้ได้ 
(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5วนัก่อนวนัเดินทาง) 
 

วนัทีส่ี่       โอซาก้า - เกยีวโต – วดัคินคะคุจิ (วดัทอง) – อาราชิยาม่า - ป่าไผ่ – ถ่ายรูปสะพานโทเง็ตสึเคียว – ศาลเจ้าฟูชิมิ อนิาริ – 
โกเบ – ย่านโกเบฮาร์เบอร์แลนด์ – โอซาก้า                อาหารเช้า,เทีย่ง (บุฟเฟ่ต์ชาบูเกยีวโตไม่อั้น) 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั (ม้ือที ่3) 

น ำท่ำนเดินทำงไปสู่ เกียวโต อดีตเมืองหลวงเก่าแก่ของญี่ปุ่น ซ่ึงมำมี
อำยุยำวนำนกว่ำ 1,000 ปี ซ่ึงในอดีตมีควำมเจริญรุ่งเรืองทำงด้ำน
ศำสนำ ศิลปวฒันธรรม และกำรปกครองเป็นอย่ำงมำก เดินทำงสู่
วัดคินคะคุจิ(Kinkakuji Temple ) หรือวดัทอง เป็นวดัเก่ำแก่ของเมือง
เกียวโต สร้ำงเม่ือปี พ.ศ. 1940 ในอดีต พลับพลำหลังน้ีเคยถูกลอบ
วำงเพลิงในปี พ.ศ.2493 โดยพระภิกษุท่ีบวชอยูใ่นวดั ซ่ึงศำลำสีทองท่ี
เห็นในปัจจุบนัเพิ่งไดรั้บกำรแปะผนงัทองไปเม่ือปี พ.ศ.2530 ท่ีผำ่นมำ  
จึงมองเห็นเหลืองอล่ำมสะท้อน  ในสระน ้ ำอย่ำงสวยงำม ภำยใน
ประกอบดว้ย วหิำรมี 3 ชั้น ชั้นแรกมีลกัษณะเป็นพระรำชวงั ชั้นท่ีสอง

เป็นแบบบำ้นซำมูไร ชั้นท่ีสำมเป็นแบบวดัเซน  วดัน้ีมีต ำนำนเก่ียวกบั
กำร์ตูนเร่ืองอิกคิวซังวำ่เคยเป็นท่ีพ  ำนกัของโชกุนอำชิคำงะ โยชิมิซึ ผู ้
ท่ีชอบทำยปุจฉำ – วิสัชนำ กับอิกคิวซังในกำร์ตูนเร่ืองอิคิวซัง เณร
นอ้ยเจำ้ปัญญำ ก็จ  ำลองเร่ืองรำวเหตุกำรณ์ของศำลำทองในวดัน้ีใหเ้ป็น
ปรำสำทของท่ำนโชกุน (โชกุนอำชิกำงะ โยชิมิสึ) และบุตรชำยของ
เขำท่ีเป็นเจำ้ของพลบัพลำหลงัน้ี ก่อนท่ีจะยกให้เป็นทรัพยส์มบติัของ
วดัโรกุนนอนจิ(อีกช่ือของวดัน้ี) บริเวณวดัก่อนทำงออกจะมีกำรขอพรโดยกำรเขียนขอพรท่ีแผน่ไม ้“อิกคิว” โดย
ส่วนมำกจะเห็นนกัเรียนจ ำนวนมำกเขียนขอให้มีสติปัญญำหลกัแหลม ฉลำดแบบอิกคิวซงั จึงมำร่วมขอพรจ ำนวน
มำก น ำท่ำน ชมธรรมชาติแถบอาราชิยาม่า  แหล่งชมธรรมชำติในฤดูใบไมเ้ปล่ียนสีของเมืองเกียวโตท่ีโด่งดงัและมี
ช่ือเสียงอีกแห่งในญ่ีปุ่นท่ีนิยมมำท่องเท่ียวเพื่อช่ืนชมกบับรรยำกำศหลำกสีสันสดใสของใบไมสี้เขียว แดง เหลือง 
ก่อนท่ีจะร่วงหล่นจำกตน้ไปตำมฤดูกำล มีสะพำนท่ีทอดขำ้มแม่น ้ ำโออิงำวะ ช่ือสะพานโทเง็ตสึเคียว มีควำมยำว
200 เมตร ซ่ึงช่ือของสะพำนน้ีมีควำมหมำยวำ่สะพำนท่ีมองเห็นดวงจนัทร์อยูข่ำ้งหนำ้ เบ้ืองล่ำงของสะพำนคือแม่น ้ ำ
โออิท่ีไหลมำจำกตำน ้ ำในภูเขำอำรำชิยำมะท่ียงัคงควำมใสสะอำดมำนบัตั้งแต่อดีต น ำทุกท่ำนเดินทำงชมป่าไผ่ ไผท่ี่
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ข้ึนอยูส่องขำ้งทำ้งเสมือนหน่ึงเป็นอุโมงคใ์ห้เดินผำ่นถูกปลูกข้ึนตั้งแต่สมยัเฮอนัหรือกวำ่พนัปีมำแลว้ เพื่อใชใ้นกำร
ประดบัสวนและช่ืนชมควำมสวยงำมและใช้ในกำรบ ำบดัจิตใจมำแต่คร้ังโบรำณ จนกระทัง่กำลเวลำผ่ำนไปไผ่
เหล่ำน้ีก็ยงัได้รับกำรดูแลเป็นอย่ำงดี เม่ือเขำ้สู่ป่ำไผ่แลว้ จะได้สัมผสัถึงสำยลมจำกธรรมชำติท่ีกระทบกบัใบไผ ่
ควำมเขียวขจีและควำมสดช่ืนตลอดเส้นทำง 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (ม้ือที4่)เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูเกยีวโตไม่อั้น!!! 
น ำท่ำนเดินทำงสู่ศาลเจ้าฟูชิมิ  อินาริ 
ชมเสาโทริอิ  ซุ้ มประตูสีแดงท่ี เป็น
สัญลกัษณ์ของศำลเจำ้ท่ีมีมำกกว่ำร้อย
ตน้ทอดตวัยำวตำมเส้นทำงของไหล่เขำ
ลดห ลั่น กัน บ น เส้ น ท ำงย ำว ถึ ง  4 
กิโลเมตร และเป็นฉำกของภำพยนตร์เร่ือง MEMORIES 
OF GEISHAท่ีซำยูริ นำงเอกของเร่ืองวิ่งลอดซุ้มประตูเพื่อ
ไปขอพรเทพเจำ้ให้ตนเองสมควำมปรำรถนำ  จำกนั้นน ำ
ท่ำนเดินทำงสู่ โกเบ ท่ำนไป ย่านโกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์  
Oriental  ตั้งอยู่ท่ีบริเวณท่ำเรือโกเบ นับเป็นย่ำนท่ีรวมทั้ง
แหล่งชอ้ปป้ิงและควำมบนัเทิงท่ีหลำกหลำยท่ีโด่งดงัมำกๆ
ของเมืองแห่งน้ีประกอบด้วยศูนยก์ำรคำ้ขนำดใหญ่ โรงภำพยนตร์ สวนสนุก ใกล้กนัยงัติดทะเลด้วย ฮำร์เบอร์
แลนด์เป็นจุดเดทช่ือดงัของเป็นทิวทศัน์สุดแสนโรแมนติก นอกจำกน้ียงัมีจุดถ่ำยภำพมำกมำย เช่น โกเบพอร์ตทำว
เวอร์ ชิงช้ำสวรรค์ โรงแรม Kobe Meriken Park ท่ำนสำมำรถช็อปป้ิงแบบชิลๆได้อย่ำงสบำยๆ เพรำะมีทั้งร้ำน
กำแฟ ร้ำนอำหำร ร้ำนคำ้ และสวนสนุก ซ่ึงเป็นจุดนดัพบท่ีนิยมของชำวเมือง ท่ำนสำมำรถเดินเล่นตำมทำงเดิน
ริมน ้ ำเพื่อช่ืนชมบรรยำกำศแบบคลำสสิค มีโรงภำพยนตร์ และร้ำนอำหำรตั้งอยู่ในบริเวณโกดงัอิฐโบรำณท่ีรีโน
เวทมำจำกสมยัศตวรรษท่ี 19 อีกดว้ย ท่ีน่ีเหมำยกบัสำยนกัชอ้ปดว้ยเน่ืองจำกไม่เพียงมีร้ำนคำ้เรียงรำยเต็มสองขำ้ง
ทำงเท่ำนั้ นยงัมีห้ำงใหญ่ๆ 2 ห้ำง คือ ห้าง Umie Mosaic ตั้ งอยู่ริมน ้ ำ ภำยในมีร้ำนค้ำเล็กๆขำยเส้ือผ้ำ และ
ร้ำนอำหำรท่ีสำมำรถเห็นท่ำเรือโกเบไดอ้ย่ำงชดัเจน นอกจำกน้ียงัมีสวนสนุกเล็กๆสำมำรถข้ึนไปชมวิวบนชิงช้ำ
สวรรค์ท่ีตั้งอยู่หลงัอำคำรห้ำงโมเสค และห้าง Canal Garden ภำยในจะแบ่งออกเป็นห้ำงร้ำนต่ำงๆ เช่น Hankyu, 
ร้ำนอิเลคทรอนิกส์ Sofmap, ร้ำนอุปกรณ์กีฬำและเอ้ำท์เลตจ ำหน่ำยเส้ือผำ้เคร่ืองใช้ในครัวเรือนเป็นตน้ (อิสระ
อำหำรเยน็ตำมอธัยำศยับริเวณโรงแรมมีร้ำนรำเมน ร้ำนสะดวกซ้ือ) หากมีเวลาท่านสามารถเดินไปช้อปป้ิงที่ริงกุ
เอ้าท์เลท็ได้ 
ทีพ่กั: N GATE HOTEL OSAKA หรือระดับใกล้เคียง   

(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5วนัก่อนวนัเดินทาง) 
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วนัทีห้่า     ท่าอากาศยานคนัไซ - ท่าอากาศยานดอนเมือง                                                  
                  อาหารเช้า (Set Box) 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า (มื้อที ่5) บริการอาหารเช้าแบบกล่อง (Set Box) 

เพ่ือความสะดวกในเร่ืองเวลาและการเดนิทางมาสนามบิน 
05.00น.    น าท่านเดนิทางสู่ สนามบินคนัไซ เพื่อเตรียมตวัเดินทำงกลบั 
08.20น. ออกเดนิทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน   NOK SCOOT เทีย่วบินที ่XW111 
12.10น.   เดนิทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวสัดภิาพ  
 
 

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

หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ , การเมือง, สายการบิน การจราจรช่วงเทศกาลหรือ
วันหยุดของญี่ปุ่ น  เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพ่ือให้ท่าน
ท่องเทีย่วได้ครบถ้วนตามโปรแกรม การบริการของรถบัสน าเที่ยวญี่ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่ น สามารถให้บริการวันละ10 ช่ัวโมง มอิาจ
เพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ ใน
โปรแกรมการเดินทาง อัตราค่าบริการข้างต้นค านวณ จากอัตราแลกเปลีย่น 100 เยน เท่ากับ 30 บาท กรณีอตัราแลกเปลี่ยนปรับสูงขึน้ บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิในการปรับอตัราค่าบริการเพิม่ขึน้ 
ประกาศส าคญั รับเฉพาะผู้มวีตัถุประสงค์เพ่ือการท่องเทีย่วเท่านั้น ค่าทวัร์ทีจ่่ายให้กบัผู้จัด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผู้จดัได้ช าระให้กับ
สายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง  ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดนิทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด 
หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่ น)  ทางผู้จดั ขอสงวนสิทธิการคืนเงนิสดส่วน
ใดๆ รวมทั้งค่าตัว๋เคร่ืองบินให้แก่ท่าน  
 
เง่ือนไขการให้บริการ  
1. การเดนิทางคร้ังนีจ้ะต้องมผู้ีโดยสารจานวน 30 ท่านขึน้ไป กรณีไม่ถึง  

-  ขอสงวนสิทธิในกำรปรับรำคำค่ำบริกำร โดยทำงบริษทัจะท ำกำรแจง้ใหท่้ำนทรำบก่อนล่วงหนำ้ 
-  หรือส่งจอยทวัร์กบับริษทัท่ีมีโปรแกรมใกลเ้คียงกนั 
-  หรือเล่ือน หรือยกเลิกกำรออกเดินทำง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดนิทาง 10 วนั 

2. ใน ก รณี ที่ ลู ก ค้ า ต้ อ งอ อ กตั๋ ว โด ย ส ารภ าย ใน ป ระ เท ศ  ก รุณ าติ ด ต่ อ เจ้ าห น้ าที่ ข อ งบ ริษั ท ฯ  ก่ อ น ทุ ก ค ร้ั ง  มิ ฉ ะนั้ น ท าง 
    บริษัทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน  
3. การช าระค่าบริการ ช าระเงนิค่าจองทวัร์ท่านละ 15,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช ำระก่อนกำรเดินทำง 20วนั  
**ส ำเนำหนำ้พำสปอร์ตผูเ้ดินทำง (*จะตอ้งมีอำยเุหลือมำกกวำ่ 6 เดือนก่อนหมดอำยนุบัจำกวนัเดินทำงไป-กลบั*)  
กรุณำตรวจสอบก่อนส่งให้บริษทัมิฉะนั้นทำงบริษทัจะไม่รับผิดชอบกรณีพำสปอร์ตหมดอำยแุละด่ำนตรวจปฏิเสธกำรออกและเขำ้เมืองท่ำน*** 
กรุณำส่งพร้อมพร้อมหลกัฐำนกำรโอนเงินมดัจ ำ หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ**  
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การยกเลกิและคืนค่าทวัร์  
เน่ืองจำกเป็นรำคำตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เม่ือจองทวัร์ช ำระเงินค่ำจองค่ำทวัร์แลว้ ไม่สำมำรถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุ้กกรณี  และกรณีท่ีกอง
ตรวจคนเขำ้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทำงออก หรือ เขำ้ประเทศท่ีระบุไว ้ในรำยกำรเดินทำง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ี
จะไม่คืนค่ำทวัร์ไม่วำ่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  รวมถึง เม่ือท่ำนออกเดินทำงไปกบัคณะแลว้ ถำ้ท่ำนงดกำรใชบ้ริกำรรำยกำรใดรำยกำรหน่ึง หรือไม่เดินทำง 
พร้อมคณะถือวำ่ท่ำนสละสิทธ์ิ ไม่อำจเรียกร้องค่ำบริกำรและเงินมดัจำคืน ไม่วำ่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
 อตัราค่าบริการนี ้ รวม 
1.  ค่ำตัว๋โดยสำรเคร่ืองบินไป-กลบัชั้นประหยดัพร้อมค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งตำมรำยกำรทวัร์ขำ้งตน้ 
ท่ีนัง่เป็นไปตำมกำรจดัสรร Random ของสำยกำรบินไม่สำมำรถเลือกระบุท่ีนัง่ได ้ยกเวน้กำรซ้ือท่ีนัง่เพ่ิม 
 ซ้ือทีน่ั่งเพิม่ สายการบิน Nok Scoot (XW) เสน้ทำงโตเกียว-นำริตะ สำมำรถUpgrade ท่ีนัง่ พร้อมช ำระค่ำท่ีนัง่ไดด้งัน้ี 
- ทีน่ั่งช้ัน ScootBiz ราคาเทีย่วเดียว 5,500 บาท /ท่าน (ราคาไป-กลบั 10,000 บาท) แจ้งก่อนเดนิทาง10วนั 
- ทีน่ั่งแบบ Super หรือ Stretch Seat แจ้งก่อนเดนิทาง7วนั มค่ีาใช้จ่ายและเง่ือนไข 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 

โซนหลงั 61 *Stretch(Front Row) มำกกวำ่ 36 น้ิว 1,700 บำท 
*Stretch Seat 
-ไม่อนุญำตใหเ้ด็ก ทำรก ผูสู้งอำยเุกิน 65 ปีและผูพิ้กำร นัง่ 
-โซนเงียบไม่อนุญำตใหเ้ด็กนัง่  
 
2. ค่ำท่ีพกัหอ้งละ 2 ท่ำนตำมโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรำยกำรหรือระดบัเทียบเท่ำ กรณีหอ้งพกัคู่/พกัสำมท่ำนเตม็อำจมีปรับเปล่ียนพกัหอ้ง Single 1
ท่ำนต่อหอ้งในโรงแรมระดบัเดียวกนัได ้
3. ค่ำอำหำรค่ำเขำ้ชมและค่ำยำนพำหนะทุกชนิดตำมท่ีระบุไวใ้นรำยกำรทวัร์ขำ้งตน้ 
4. เจำ้หนำ้ท่ีบริษทัฯคอยอ ำนวยควำมสะดวกทุกท่ำนตลอดกำรเดินทำง 
5.  ค่าน า้หนักกระเป๋าสัมภาระโหลดใต้เคร่ืองท่ีสายการบิน NokScoot ก ำหนดท่านละไม่เกนิ 20 กิโลกรัม สัมภาระถือขึน้เคร่ืองไม่เกิน7กก. และ
ค่ำประกนัวนิำศภยัเคร่ืองบินตำมเง่ือนไขของแต่ละสำยกำรบินท่ีมีกำรเรียกเก็บ  
(ค่ำทวัร์ไม่รวมกำรประกนัควำมคุม้ครองกำรสูญเสียหรือเสียหำยของกระเป๋ำเดินทำง และทรัพยสิ์นส่วนตวั กรณีเกิดควำมเสีย บริษทัฯไม่สำมำรถ
รับผิดชอบได)้ 
 ซ้ือน ้ ำหนกัสมัภำระเพ่ิมสำยกำรบิน Nok Scoot(XW) เสน้ทำงโตเกียว(แจง้อยำ่งชำ้ก่อนเดินทำง 10 วนั) มีค่ำใชจ่้ำยดงัน้ี  
+5 กก. -- 400 บำท  
+10กก. -- 700 บำท 
+15กก. -- 1,000 บำท 
+20กก. -- 1,300 บำท 
+30กก. -- 2,350 บำท 
หมำยเหตุ: สำยกำรบินไม่จ ำกดัจ ำนวนช้ินในกำรโหลด แต่กฎหมำยกำรบินทัว่โลกให1้ใบ น ้ ำหนกัสูงสุดได ้32กก./ช้ิน 
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6. ค่ำประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวำ่งกำรเดินทำงคุม้ครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำทค่ำรักษำพยำบำลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่ำนละ 
500,000 บำทตำมเง่ือนไขของกรมธรรม ์ไม่รวมประกนัสุขภาพ ท่านสามารถส่ังซ้ือประกนัสุขภาพเพิม่ได้ 
7. อตัราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่ำท ำหนงัสือเดินทำงไทยและเอกสำรต่ำงดำ้วต่ำงๆ 
2. ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆท่ีนอกเหนือจำกรำยกำรระบุอำทิเช่นค่ำอำหำรเคร่ืองด่ืมค่ำซกัรีด ค่ำโทรศพัทเ์ป็นตน้ 
3. ค่ำภำษีทุกรำยกำรคิดจำกยอดบริกำร, ค่ำภำษีเดินทำง (ถำ้มีกำรเรียกเก็บ)  
4. ค่ำภำษีน ้ ำมนัท่ีสำยกำรบินเรียกเก็บเพ่ิมภำยหลงัจำกทำงบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 
5. ค่ำ Vat 7% และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3% 
6. ค่ำทิปยกกระเป๋ำทุกโรงแรม  
7. ค่าทปิไกด์รวมคนขับรถ ท่านละ 3,500 เยนต่อทริป ส าหรับกรุ๊ปทีม่หัีวหน้าทวัร์แล้วแต่ความประทบัใจในบริการ 
รำยละเอียดเก่ียวกบัมำตรกำรยกเวน้วซ่ีำเขำ้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย 
(เอกสำรท่ีจะตอ้งใชใ้นกำรพิจำรณำกำรอนุญำตใหเ้ขำ้ประเทศ) 
จากมาตรการยกเว้นวซ่ีาเข้าประเทศญี่ปุ่ นให้กบัคนไทย ผู้ทีป่ระสงค์จะพ านักระยะส้ันในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกนิ 15 วนั ไม่ว่าจะด้วยวตัถุประสงค์เพ่ือ
การท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรือธุรกจิ จะต้องย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพ่ือยืนยนัการมคุีณสมบัตกิารเข้าประเทศญี่ปุ่ น* ดงัต่อไปนี ้
1.ตัว๋เคร่ืองบินขำออกจำกประเทศญ่ีปุ่น (ทำงบริษทัฯจดักำรให)้ 
2.ส่ิงท่ียนืยนัวำ่ท่ำนสำมำรถรับผิดชอบค่ำใชจ่้ำยท่ีอำจเกิดข้ึนในระหวำ่งท่ีพ ำนกัในประเทศญ่ีปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
3.ช่ือ ท่ีอยู ่และหมำยเลขติดต่อในระหวำ่งท่ีพ ำนกัในประเทศญ่ีปุ่น (ทำงบริษทัจดักำรให)้ 
4.ก ำหนดกำรเดินทำงระหวำ่งท่ีพ ำนกัในประเทศญ่ีปุ่น (ทำงบริษทัฯจดักำรให)้ 
คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญี่ปุ่ น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่ นด้วยมาตรการยกเว้นวซ่ีา) 
 1.หนงัสือเดินทำงตอ้งมีอำยกุำรใชง้ำนเหลืออยู ่ไม่ต ่ำกวำ่ 6 เดือน 
 2.กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท ำในประเทศญ่ีปุ่นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงท่ีขดัต่อกฎหมำย และเขำ้ข่ำยคุณสมบติักำรพ ำนกัระยะสั้น 
 3.ในขั้นตอนกำรขอเขำ้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลำกำรพ ำนกัไม่เกิน 15 วนั 
 4.เป็นผู ้ ท่ี ไ ม่ มีประวัติกำรถูกส่ งตัวกลับจำกประเทศ ญ่ี ปุ่น  มิ ได้อยู่ในระยะ เวลำของกำรถูกป ฏิ เสธไม่ให้ เข้ำป ระ เทศ  และไม่ 
    เขำ้ข่ำยคุณสมบติัท่ีจะถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขำ้ประเทศ 
7.หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอยีดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกนัระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท ฯ และเม่ือ
ท่านตกลงชาระเงนิมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะเล่ือนการเดนิทางหรือปรับราคาค่าบริการขึน้ในกรณีทีม่ผู้ีร่วมคณะไม่ถึง 30ท่ำน  
2. ขอสงวนสิทธ์ิกำรเก็บค่ำนำ้มนัและภำษีสนำมบินทุกแห่งเพ่ิม หำกสำยกำรบินมีกำรปรับข้ึนก่อนวนัเดินทำง  
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้อนัเน่ืองจำกสำเหตุต่ำงๆ  
4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หำกเกิดกรณีควำมล่ำชำ้จำกสำยกำรบิน, กำรยกเลิกบิน, กำรประทว้ง, กำรนดัหยดุงำน, กำรก่อกำรจลำจล, 
ภยัธรรมชำติ, กำรนำส่ิงของผิดกฎหมำย ซ่ึงอยูน่อกเหนือควำมรับผิดชอบของบริษทัฯ  
5. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หำกเกิดส่ิงของสูญหำย อนัเน่ืองเกิดจำกควำมประมำทของท่ำน, เกิดจำกกำรโจรกรรม และ อุบติัเหตุจำก
ควำมประมำทของนกัท่องเท่ียวเอง  
6. เม่ือท่ำนตกลงชำระเงินมดัจำหรือค่ำทวัร์ทั้งหมดกบัทำงบริษทัฯ แลว้ ทำงบริษทัฯ จะถือวำ่ท่ำนไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่ำงๆ ทั้งหมด  
7. รำยกำรน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บกำรยืนยนัจำกบริษทัฯอีกคร้ังหน่ึง หลงัจำกไดส้ ำรองโรงแรมท่ีพกัในต่ำงประเทศเรียบร้อยแลว้ โดย
โรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอำจจะปรับเปล่ียนตำมท่ีระบุในโปรแกรม  
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8. กำรจดักำรเร่ืองห้องพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในกำรจดัห้องให้กบักรุ๊ปท่ีเขำ้พกั  โดยมีห้องพกัส ำหรับผูสู้บบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได ้โดยอำจจะขอ
เปล่ียนหอ้งไดต้ำมควำมประสงคข์องผูท่ี้พกั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัควำมพร้อมใหบ้ริกำรของโรงแรม และไม่สำมำรถรับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดินทำงตอ้งกำรควำมช่วยเหลือเป็นพิเศษ อำทิเช่น ใชว้ิวแชร์กรุณำแจง้บริษทัฯ อย่ำงน้อย 10วนัก่อนกำรเดินทำง มิฉะนั้น บริษทัฯไม่
สำมำรถจดักำรไดล่้วงหนำ้ได ้ 
10. มคัคุเทศก์ พนกังำนและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในกำรให้ค  ำสัญญำใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจำกมีเอกสำรลงนำมโดยผูมี้อ  ำนำจของผูจ้ดั
ก ำกบัเท่ำนั้น  
11. ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สำมำรถคืนคำ่ใชจ่้ำยต่ำงๆ ไดเ้น่ืองจำกเป็นกำรเหมำจ่ำยกบัตวัแทนต่ำงๆ ในกรณีท่ีผูเ้ดินทำงไม่ผำ่นกำรพิจำรณำใน
กำรตรวจคนเขำ้เมือง-ออกเมือง ไม่วำ่จะเป็นกองตรวจคนเขำ้เมืองหรือกรมแรงงำนของทุกประเทศในรำยกำรท่องเท่ียว อนัเน่ืองมำจำกกำรกระท ำ
ท่ีส่อไปในทำงผิดกฎหมำย กำรหลบหนี เขำ้ออกเมือง เอกสำรเดินทำงไม่ถูกตอ้ง หรือ กำรถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  
12. กรณีตอ้งกำรพกัแบบ 3ท่ำน ต่อห้องหรือห้องแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในกำรจดัห้องให้เป็นแบบ 
แยก 2หอ้ง คือ 1หอ้งพกัคู่ และ 1หอ้งพกัเด่ียว โดยไม่ค่ำใชจ่้ำยเพ่ิม  
13. สภำพกำรจลำจรในช่วงวนัเดินทำงตรงกบัวนัหยดุเทศกำลของญ่ีปุ่น หรือ วนัเสำร์อำทิตย ์รถอำจจะติด อำจท ำใหเ้วลำในกำรท่องเท่ียวและ ชอ้ป
ป้ิงแต่ละสถำนท่ีนอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก ์และคนขยัรถในกำรบริหำรเวลำ ซ่ึงอำจจะขอควำมร่วมมือจำกผูเ้ดินทำงในบำงคร้ังท่ีตอ้ง
เร่งรีบ เพ่ือใหไ้ดท่้องเท่ียวตำมโปรแกรม 
14. บริกำรน ้ ำด่ืมท่ำนวนัละ1ขวดต่อคนต่อวนัเร่ิมในวนัท่ี2ของกำรเดินทำงถึงวนัท่ี4ของกำรเดินทำงรวมจ ำนวน 2 ขวด 
15. กำรบริกำรของรถบสัน ำเท่ียวญ่ีปุ่น ตำมกฎหมำยของประเทศญ่ีปุ่น สำมำรถให้บริกำรวนัละ10-12ชัว่โมง อำทิเช่น เร่ิมงำนเวลำ 8.00น.ถึงเวลำ 
20.00 น.ในวนันั้น มิอำจเพ่ิมเวลำได ้โดยมคัคุเทศก์และคนขบัจะเป็นผูบ้ริหำรเวลำตำมควำมเหมำะสม ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กบัสภำพกำรจรำจรในวนั
เดินทำงนั้นๆเป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในกำรปรับเปล่ียนเวลำท่องเท่ียวตำมสถำนท่ีในโปรแกรมกำรเดินทำง 
16. การประกนัภัย ท่ีบริษทัฯไดท้ ำไวส้ ำหรับควำมคุม้ครองผูเ้ดินทำง เป็นกำรกำรประกนัอุบติัเหตุจำกกำรเดินทำงท่องเท่ียว ตำมพ.ร.บ กำร
ท่องเท่ียวเท่ำนั้นไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจบ็ไข้ได้ป่วย ท่ำนสำมำรถขอดูเง่ือนไขกรมธรรมของบริษทัฯได ้ และทำงบริษทัฯถือวำ่ท่ำนได้
เขำ้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เม่ือท่ำนช ำระเงินค่ำทวัร์ (ท่ำนสำมำรถซ้ือประกนัสุขภำพ ในระหวำ่งกำรเดินทำงได ้ จำกบริษทั ประกนัทัว่ไป และ
ควรศึกษำเง่ือนไขควำมคุม้ครองใหล้ะเอียด) 
17. มคัคุเทศก ์พนกังำนและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในกำรใหค้  ำสญัญำใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั  นอกจำกมีเอกสำรลงนำมโดยผูมี้อ ำนำจของผูจ้ดั
ก ำกบัเท่ำนั้น  
18. ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สำมำรถคืนคำ่ใชจ่้ำยต่ำงๆ ไดเ้น่ืองจำกเป็นกำรเหมำจ่ำยกบัตวัแทนต่ำงๆ ในกรณีท่ีผูเ้ดินทำงไม่ผำ่นกำรพิจำรณำใน
กำรตรวจคนเขำ้เมือง-ออกเมือง ไม่วำ่จะเป็นกองตรวจคนเขำ้เมืองหรือกรมแรงงำนของทุกประเทศในรำยกำรท่องเท่ียว อนัเน่ืองมำจำกกำรกระท ำ
ท่ีส่อไปในทำงผิดกฎหมำย กำรหลบหนี เขำ้ออกเมือง เอกสำรเดินทำงไม่ถูกตอ้ง หรือ กำรถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  
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