
 

 

CODE: JXW34 ใบไม้ปลดิปลวิ...ที่โอซาก้า 6D 4N 

 

 

 

 

 
 
   

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

โอซากา้ เกยีวโต ทาคายามา่ ชริาคาวาโกะ 
ชมความอลงัการของเทศกาลงานประดบัไฟ 

“Nabana no sato Winter Illumination“ 
โอกาก ิ1คนื กโุจ/ทาคายามา่ออนเซ็น 1 คนื โอซากา้ 2 คนื 

ทานเมนบูฟุเฟ่ตช์าบเูกยีวโต และ บฟุเฟ่ต ์BBQ Yakiniku ไมอ่ ัน้!!  
อสิระฟรเีดย1์ วนั หรอืเลอืกเทีย่ว Universal Studio Japan (บตัร 3,000 บาท) 

 เดนิทางโดยสายการบนิ NOKSCOOT บนิตรงสูส่นามบนิคนัไซ (โอซากา้)  เครือ่งล าใหญ ่ 
B777 ทีน่ ัง่แบบ 3-4-3 น า้หนกักระเป๋า 20 KG  

วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

18-23 ตลุาคม 62 29,888  
 

เด็กอาย ุ0-2 ปี (INF) 

7,000 บาท 

9,500 34  

21-26 ตลุาคม 62 29,888 9,500 34  

22-27 ตลุาคม 62 29,888 9,500 34  



 

 

23-28 ตลุาคม 62 29,888  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

เด็กอาย ุ0-2 ปี (INF) 
7,000 บาท 

9,500 34  

29ตลุาคม-3พฤศจกิายน 26,888 9,500 34  

30ตลุาคม-4พฤศจกิายน 26,888 9,500 34  

5-10 พฤศจกิายน 62 26,888 9,500 34  

6-11 พฤศจกิายน 62 26,888 9,500 34  

12-17 พฤศจกิายน 62 26,888 9,500 34  

13-18 พฤศจกิายน 62 26,888 9,500 34  

19-24 พฤศจกิายน 62 27,888 9,500 34  

20-25 พฤศจกิายน 62 27,888 9,500 34  

26พฤศจกิายน-1ธนัวาคม 27,888 9,500 34  

27พฤศจกิายน-2ธนัวาคม 27,888 9,500 34  

3-8 ธนัวาคม 62 28,888 9,500 34  

4-9 ธนัวาคม 62 28,888 9,500 34  

5-10 ธนัวาคม 62 29,888 9,500 34  

6-11 ธนัวาคม 62 29,888 9,500 34  

7-12 ธนัวาคม 62 29,888 9,500 34  

8-13 ธนัวาคม 62 28,888 9,500 34  

9-14 ธนัวาคม 62 27,888 9,500 34  

 

ไฟลท์บนิ 

Departure DMK – KIX XW112 23.40-07.10+1 

Return       KIX – DMK XW111 08.30-12.45 

(คา่ทัวรไ์มร่วมอาหารบนเครือ่ง ส ัง่ซือ้บนเครือ่งเทา่น ัน้!! บนเครือ่งมบีรกิารจ าหน่าย) 
 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

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

2  ทา่อากาศยานคนัไซ - โอซากา้ - ปราสาทโอซากา้ - MITSUI OUTLET PARK JAZZ DREAM – งานไฟ 
Nabana no sato Winter Illumination – โอกาก ิ   เทีย่ง (BBQ Yakiniku บฟุเฟ่ต)์ 

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

4  กโุจ – เกยีวโต - วดัทอง คนิคะคจุ ิ- ศาลเจา้ฟุชมิอินิาร ิ– โอซากา้ - ดวิตีฟ้ร ีJTC - ชอ้ปป้ิงไซบาช ิ
 เชา้,เทีย่ง (ชาบเูกยีวโตบฟุเฟ่ต)์ 

5 อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนั หรอืเลอืกซือ้บตัรเขา้ยนูเิวอรแ์ซลสตดูโิอ (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. พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออก ช ัน้3 เคานเ์ตอร ์สายการ

บนิ NokScoot เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารกอ่นขึน้เครือ่ง 
23.40 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ  NOKSCOOT เทีย่วบนิที ่XW112 
 (คา่ทัวรไ์มร่วมอาหารบนเครือ่ง ส ัง่ซือ้บนเครือ่งเทา่น ัน้!! บนเครือ่งมบีรกิารจ าหน่าย) 
 

วนัทีส่อง     ทา่อากาศยานคนัไซ โอซากา้ - โอซากา้ - ปราสาทโอซากา้ – นาโกยา่ จ.ไอจ ิ- MITSUI OUTLET 
PARK JAZZ DREAM – งานไฟ Nabana no sato Winter Illumination – โอกาก ิ  

                   อาหารเทีย่ง (BBQ Yakiniku บฟุเฟ่ต)์ 

  
07.10 น. เดินทางถึง สนามบินคนัไซ โอซาก้า (เวลาทอ้งถิ่นเร็วกว่า

เมอืงไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพือ่ความสะดวกใน
การนัดหมายเวลา) ส าคญั!!! ประเทศญี่ปุ่ นไม่อนุญาตใหน้ า
อาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่า
ฝืนจะมีโทษจบัและปรบั  น าท่านเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า 
เดนิทางสู่ ปราสาทโอซากา้ เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมอืง
โอซากา้ สรา้งขึ้นเป็นครั ้งแรกบนบริเวณที่ เคยเป็นวัด Osaka 
Hongan-ji เมื่อปีค.ศ.1583โดยToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-
1598) นักรบระดับไดเมียวผูพ้ยายามรวบรวมประเทศเป็นครัง้แรก 
แต่หลังจากสงคราม Osaka Natsu No-jin ในปีค.ศ.1615 ตระกูล 
Toyotomi ถูกฆ่าลา้งโคตร Tenshukakuก็ถูกท าลายลงย่อยยับ 
ตอ่มาไดรั้บการบรูณะใหมใ่นสมยั Tokugawa แต่น่าเสยีดายทีใ่นปี ค.ศ.1665 ไดถ้กูฟ้าฝ่าเสยีหายทัง้หมดกอ่นจะ
ท าการบรูณะขึน้มาใหมอ่กีครัง้และถกูประกาศใหเ้ป็นสมบตัขิองชาตอิกีดว้ย ปราสาทโอซากา้ปัจจบุนัสงู55 เมตร ม ี
5 สว่น 8 ชัน้ เครือ่งประดับหลังคาและภาพเสอืบนก าแพงตัวปราสาทและ
หลายๆส่วนลงทองสีอร่ามสวยงาม (ทัวร์น าชมและถ่ายรูปบรเิวณดา้น
นอก)  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(มือ้ที ่1) บุฟเฟ่ตB์BQ 
Yakiniku 

บา่ย น่านเดนิทางไป นาโกย่า จงัหวดัไอจ  ิน าท่านไปชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรน
เนมดร์าคาพเิศษ ที ่MITSUI OUTLET PARK JAZZ DREAM ในเขต
จังหวัดมเิอะ เป็นเอาทเ์ล็ทมอลลข์นาดใหญ่ทีส่ดุในญีปุ่่ นใกลก้ับเมอืงนา
โกย่า ขนาดพื้นที่กวา้งถึง 45,700 ตารางเมตร  มีส ินคา้แบรนด์เนม
มากมาย รวมถงึรา้นอาหาร เครือ่งดืม่ ถงึเวลานัดหมายน าทา่นเดนิทางไป
ชมความอลังการของเทศกาลงานประดับไฟฤดูหนาว“Nabana no 
sato Winter Illumination“ เป็นงานประดับไฟในช่วงฤดูหนาวโดย
เริม่จัดตัง้แต่ประมาณกลางเดอืนตุลาคม (ฤดูใบไมร้่วง) ยาวไปจนถงึตน้
เดือนพฤษภาคม (ฤดูใบไมผ้ลิ) ของปีถัดไป (จัดขึน้ระหว่างวันที่ 19 
ตุ ล า ค ม  2562  – 6 
พฤษภาคม 2563) เป็นหนึง่
ในเทศกาลแสงสีที่ ใหญ่
ที่สุดในญี่ปุ่ น มีไฟประดับ
ม า ก ก ว่ า  8.5 ล ้า น ด ว ง
ภายในสวนดอกไมจ้ะมกีาร
ประดับตกแต่ งไฟอย่าง
สวยงาม มทีัง้ทุง่หญา้ขนาด
ใหญ่ทีน่ าไฟสฟ้ีามาตกแต่ง
ใ ห ้ ดู เ ห มื อ น ท ะ เ ล 



 

 

นอกจากนี้ยังมอีโุมงคด์วงไฟและจุดชมววิทีส่ามารถขึน้ลฟิตไ์ปดา้นบน เมือ่มองลงมาจะเห็นสวนทีป่ระดับไฟเป็น
มมุกวา้ง อสิระใหท้่านเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย สมควรแกเ่วลาน าทา่นดนิทางสูท่ ีพ่กั(อาหารเย็น
อสิระตามอธัยาศัย) สมควรแกเ่วลาน าทา่นดนิทางสูท่ ีพ่กัโอกาก ิ

ทีพ่กั: Quintessa Hotel Ogaki หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

  (ช ือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

วนัทีส่าม     เมอืงเซก ิ- รา้นซนัชู Hamonoyasan - หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – ทาคายามา่ - ทาคายามา่ จนิยะ - ลติ
เต ิล้เกยีวโต ซนัมาชซูิจ ิ– กโุจ/ทาคายามา่ ออนเซ็น   อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที2่ )  
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมอืงเซก  ิน าท่าน

แ ว ะช ม  ร้า น ซ ัน ชู  ห รือ  Hamonoyasan 
สถานทีท่ ีผ่ลติมดีไดค้มสุด ๆ อีกทัง้ยังเป็น
เมืองที่มีชือ่เสียงเรื่องการตดีาบญี่ปุ่ นอย่าง
ดาบเซก ิส าหรับที่รา้นซันชูนี้มเีครือ่งใชข้องมี
คมต่าง ๆ มากมายกว่า 3,000 ชิน้ ไมว่่าจะเป็น
มดีหรอืกรรไกรตัดแต่งกิง่และสวน กรรไกรตัด
เล็บกรรไกรหลากขนาด หรอืมดีส าหรับท าครัว
หลากหลายรูปแบบทีช่ว่ยใหก้ารเตรยีมวัตถุดบิ
ของคุณง่ายยิง่ขึน้นอกจากนี้
ยั งมี ด าบญี่ ปุ่ น  ข นมแล ะ
เครื่องดื่มเย็น ๆ จ าหน่ายอีก
ดว้ย อีกสิ่งหนึ่งพลาดไม่ได ้
เมื่อมารา้นซันชูคือ การชม
การแสดงดาบวชิาอไิอกริ ิ
ดาบซามูไรคมๆทีฟั่นฉับเดยีว
ต ้น ไผ่ ก็ ข าด เป็ น  2 ท่ อ น 
พรอ้มใสชุ่ดกโิมโนและเสือ้

ก ัก๊ซามูไรถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ สมควรแก่เวลา น าท่าน
เดนิทางสู่ หมู่บา้นมรดกโลกชริาคาวา เป็นหมู่บา้น
ชาวนาเล็กๆทีส่รา้งทอดตัวขนานไปกับแมน่ ้าโชคาวะใน
ทีร่าบท่ามกลางขนุเขาแวดลอ้ม เป็นเสน้ทางระหวา่ง ทา
คายามา่ และ คานาซาวา่ ของจังหวัดกฟิ ุแหง่ภมูภิาคชบูุ 
ดนิแดนที่รวยวัฒนธรรม  เป็นหมู่บา้นสวยระดับโลกที่
ยังคงอนุรักษ์บา้นสไตล์ญี่ปุ่ นขนานแทด้ัง้เดิม และยัง
ไดรั้บเลอืกจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในเดอืน
ธันวาคม 1995 ชือ่เต็มของหมูบ่า้นแห่งนีม้ชี ือ่ว่า กสัโชซึ

ครุโิอกมิาฉ ิชริาคาวาโกะ จดุเดน่ของคอืบา้นทรงกสัโชซึ

คุริ มีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกวา้ง 10 เมตร 
โครงสรา้งของบา้นสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในช่วงฤดู
หนาวไดด้ ีความชนัถงึ 60 องศาคลา้ยกบัการพนมมอืเขา้หากนั 
วัสดุในการสรา้งบา้นน ามาจากธรรมชาติลว้นๆ ใชต้น้หญา้ที่
ปลูกในหมู่บา้นมาท าหลังคา ตัวบา้นจะไมม่กีารตอกตะปู บา้น
บางหลังมอีายุยาวนานกว่า 250 ปี ปัจจุบันยังมชีาวบา้นอาศัย
อยูใ่นหมูบ่า้นดว้ย ผูค้นจากทั่วทุกมมุโลกหลั่งไหลไปชมความ
งามในแตล่ะปีเป็นจ านวนมาก 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที3่) Japanese Set 
บา่ย น าทา่นชม ทาคายามา่ จนิยะ หรอื ทีว่า่การอ าเภอเกา่เมอืง



 

 

ทาคายามา่ (ถา่ยรูปดา้นหนา้) ซึง่เป็นจวนผูว้่าแหง่เมอืงทาคายามา่ เป็นทีท่ างานและทีอ่ยูอ่าศัยของผูว้า่ราชการ
จังหวัดฮดิะ เป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกนุตระกลูกกุาวา ในสมยัเอโดะ จากนัน้น าทา่นเดนิชม 
หมูบ่า้น LITTLE KYOTO หรอืยา่นซนัมาชซูิจ ิ(Sanmachi-Suji) เป็นเขตเมอืงเกา่ทีม่กีารอนุรักษ์บา้นเรอืนใน
สมยัเอโดะทีม่อีายกุวา่ 300 ปีไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี เป็น 1 ใน ยา่นทีเ่รยีกว่าเป็น Old Town ของญีปุ่่ น เมือ่ครัง้หนึง่ใน
อดตีคอืในยคุเอโดะ (ค.ศ. 1603 – ค.ศ. 1868) มคีวามเฟ่ืองฟทูางเศรษฐกจิอยา่งมากเพราะวา่เป็นยา่นศนูยก์ลาง
ส าหรับการท าการคา้ของเมอืง Takayama มถีนนที่เชือ่มระหว่างสถานที่ส าคัญทัง้ ปราสาท, วัด และศาลเจา้ 
จดุเด่นคอือาคารเกา่แกส่ว่นใหญ่ก็ตกทอดมาตัง้แต่ยคุเอโดะมาถงึปัจจุบัน เป็นการสรา้งบา้นเรอืนตามสไตลแ์บบ
ญีปุ่่ นแท ้บา้นทัง้2 ขา้งทางจะมแีตเ่ฉพาะสนี ้าตาลหรอืสดี า ในปัจจุบนันีถ้า้ใครจะสรา้งบา้นหลังใหมก่็จะตอ้งใชแ้ค่
2 สนีี้เท่านัน้ เพือ่ไม่ใหโ้ดดหรอืดูแปลกแยกออกมาจากบา้นหลังอืน่ อสิระใหทุ้กท่านไดเ้ดนิเทีย่วและชืน่ชมกับ
ทัศนียภาพเมอืงเกา่ซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรอืนโบราณ และรา้นคา้หลากหลาย เชน่ รา้นผลติและจ าหน่ายเหลา้สาเก 
รา้นท ามโิสะ ฯลฯ พรอ้มทัง้เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึพืน้เมอืงเฉพาะถิน่ เชน่ ซารุโบะโบะ หรอื ตุ๊กตาทารกลงิตัวสแีดง
ไมม่หีนา้ตา ซึง่ถอืวา่เป็นสญัลักษณ์หนึง่ของเมอืงทาคายามา่ และเป็นสนิคา้ยอดนยิม เพราะแฝงไปดว้ยความเชือ่
เกีย่วกบัโชคลางของชาวญีปุ่่ นอกีดว้ย และเก็บเกีย่วบรรยากาศอนัน่าประทับใจมากมาย ทา่นยงัสามารถลองลิม้ชมิ
รสขนมของหวานนานาชนดิอกีดว้ย หรอืถ่ายรูปกับสะพาน Nakabashi Bridge สะพานสแีดงทีท่อดขา้มแมน่ ้ามยิา
กาวะซงึเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงทาคายาม่าอกีดว้ย อสิระเก็บภาพความประทับใจเลือกซือ้สนิคา้ตามอัธยาศัย 
สมควรแกเ่วลาน าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัแรมกโุจ/ทาคายามา่ออนเซ็น 

ค า่  รบัประทานอาหาร ค า่ (มือ้ที4่) 
หลงัอาหารไมค่วรพลาดประสบการณ์ สมัผสัวฒันธรรมการอาบน า้แร่
ออนเซ็น (Onsen) น ้าแรใ่นสไตลญ์ีปุ่่ นใหท้่านไดพั้กผ่อนอยา่งเต็มอิม่ ซึง่
ชาวญี่ปุ่ นเชือ่ว่าน ้าแร่ธรรมชาตนิี้มสี่วนช่วยเรื่อง ระบบการหมุนเวียนของ
เลอืดดขีึน้ การบรรเทาอาการปวดเมือ่ยต่างๆ และช่วยผ่อนคลายความตงึ
เครยีดไดอ้ยา่งด ีพรอ้มทัง้บ ารงุผวิพรรณใหเ้ปลง่ปลั่ง 

ทีพ่กั: Gujo Vacance Mura hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั อสิระ

พกัผอ่นตามอธัยาศยั
(ช ือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

วนัทีส่ ี ่ กโุจ – เกยีวโต - วดัทอง คนิคะคจุ ิ- ศาลเจา้ฟุชมิอินิาร ิ– โอซากา้ - ดวิตีฟ้ร ีJTC - ชอ้ปป้ิงไซบาช ิ
                  อาหารเชา้,เทีย่ง (ชาบเูกยีวโตบฟุเฟ่ต)์ 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที5่) 
 น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงเกยีวโต เป็นเมอืงหลักของจังหวัดเกยีว

โต เป็นเมอืงหลวงเกา่แกข่องญีปุ่่ นในศตวรรษที8่และรุง่เรอืงใน
ฐานะศูนยก์ลางการปกครอง เศรษฐกจิ และวัฒนธรรมของญีปุ่่ น
มากกว่า 1,100 ปีก่อนที่เมอืงหลวงจะถูกยา้ยไปยังโตเกยีวใน
กลางศตวรรษที ่19 วัดและศาลเจา้มากมายในเกยีวโตถูกสรา้ง
ขึน้มาในชว่งนัน้แหลง่ประวัตศิาสตร ์17 แห่ง มอีาณาเขตตัง้แต่
บรเิวณตะวันออกเฉียงใตจ้ดตะวันตกเฉียงเหนือในตอนกลาง
และเหนอืของภมูภิาคคันไซ ซึง่จัดวา่เป็นศนูยก์ลางของเกาะฮน
ช ูน าท่านเดนิทางไป วดัคนิคะคุจ ิ(Kinkaku-ji) หรอืวดัทอง 
เป็นวัดในนกิายเซน ตัง้อยูท่างเหนอืของเกยีวโต ภาพวัดประดับ
ดว้ยทองอย่างหรูหราสะทอ้นความเงางามบนผิวน ้ าของสระ
เคยีวโคะจหิรอืสระกระจกลอ้มรอบดว้ยสวนสวยแบบญีปุ่่ น เป็นจดุเดน่ของเกยีวโตทีนั่กทอ่งเทีย่วจดจ าไดม้ากทีส่ดุ
เปรียบเสมือนแลนด์มาร์คของเมืองเกียวโต ตัวอาคารชัน้บนสุดตกแต่งดว้ย
ทองค าเปลวสวยงามตา อาคารหลังนี้เคยเป็นทีพ่ักของโชกนุอะชคิางะ โยชมิทิซ ึ
อาคารหลังนี้เคยเกดิเหตุไฟไหมห้ลายครัง้และล่าสุดไดถู้กเผาท าลายลงไปในปี 
1950 โดยพระทีค่ลุม้คลั่ง ซึง่ตัวอาคารในปัจจุบันไดรั้บการปรับปรุงขึน้ในปี 1955
ซึง่อาคารหลังนี้คนไทยอาจจะคุน้เคยจากการต์ูนเรือ่งอคิอวิซังทีใ่ชป้ราสาทสทีอง
แห่งนี้เป็นฉากปราสาทของโชกุนในเรือ่งอคิควิซัง ตัวอาคารสีทองมี 3 ชัน้ ชัน้



 

 

ลา่งสดุสรา้งในสไตลช์นิเดง ท าจากไมแ้ละใชก้ าแพงสขีาวตดักบัตัวอาคารชัน้บนทีเ่ป็นส ีทอง ภายในของชัน้นีเ้ป็น
ทีป่ระดษิฐานของพระพทุธรปูและรปูปัน้ของโชกนุอะชคิางะ โยชมิทิซ ึชัน้ที ่2 สรา้งในสไตลบ์ ุ คเคะ เคยใชเ้ป็นที่
พักของซามไูร ตัวอาคารดา้นนอกปิดดว้ยทอง ดา้นในเป็นทีป่ระดษิฐานพระโพธสิัตวอ์วโลกเิตศวรและลอ้มรอบด ้
วยรูปปั้นของเทพ 4 องคผ์ูรั้กษาคุม้ครองโลกใน 4 ทศิ ชัน้ที ่3 สรา้งในสไตล์เซน ดา้นในและนอกปิดดว้ยทอง 
สว่นบนสุดป่ันรูปปั้นของนกฟินกิซส์ทีอง บรเิวณรอบๆมสีวนญี่ปุ่ นทีอ่อกแบบไดส้วยงามคงรูปแบบเดมิเหมอืนใน
สมยัโชกนุอะชคิางะ โยชมิทิซเึอาไว ้

 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที6่) ชาบเูกยีวโตบฟุเฟ่ต ์
บา่ย น าท่ า น เดิ น ท า งสู ่

ศาลเจ้าฟุชิม ิอนิาร ิ
หรอืศาลเจา้เทพอนิาริ
เทพแห่งความอุดม
สมบู รณ์  ห รือที่ ค น
ไทยเรียกว่าศาลเจา้
แ ด ง ห รื อ ศ า ล เจ ้า
จิ้งจอก เป็นศาลเจา้
ในศาสนาชนิโต สรา้ง
ขึน้ในปี ค.ศ. 711 ตัง้อยู่ทางทศิใตข้องเกยีวโต บรเิวณเขาอนิาร ิศาลเจา้แห่งนี้มชี ือ่เสยีงจากเสาโทรอิ ิ(Torii 
gate) เป็นหนึง่ในสญัลักษณ์ของเมอืงเกยีวโต น าทา่นชม เสาโทรอิ ิซุม้ประตูสแีดงทีเ่ป็นสญัลักษณ์ของศาลเจา้ 
ทีม่มีากกวา่รอ้ยตน้ทอดตัวยาวตามเสน้ทางของไหลเ่ขาลดหลั่นกนับนเสน้ทางยาวถงึ 4 กโิลเมตร ทีป่ระตูโทรอิ ิมี
จ านวนมากขนาดนีเ้นือ่งจากบรษัิทในญีปุ่่ นมคีวามเชือ่ว่าจะสริมิงคลของบรษัิทก็เลยบรจิาคประตโูทรอิกินัจนไปถงึ
ยอดเขา และที่นี่ยังเป็นฉากของภาพยนตร์เรื่อง MEMORIES OF 
GEISHAที่ซายูร ินางเอกของเรือ่งวิง่ลอดซุม้ประตูเพื่อไปขอพรเทพ
เจา้ใหต้นเองสมความปรารถนา น าท่านเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า 
เดนิทางไปชอ้ปป้ิงที ่รา้น JTC Duty free อสิระเลอืกซือ้สนิคา้ราคา
ถูก และผลิตภัณฑ์ต่างๆของญี่ปุ่ นตามอัธยาศัย จากนั้นใหท้่านได ้
อสิระชอ้ปป้ิงยา่นชนิไชบาช ิมทีัง้รา้นคา้เกา่แก ่และทันสมัยปะปนกัน 
มสีนิคา้มากมายทัง้ถูกและแพง ทัง้สนิคา้แฟชั่นล่าสุด ขนมเคก้แสน
อรอ่ย จนถงึกลอ้งดจิติอล คอมพวิเตอร ์และเกมสร์ุน่ใหมล่่าสดุและตืน่
ตากบัลลีาชวีติของคนหนุ่มสาวชาวโอซากา้ทีด่จูะสนุกสนานและมสีสีัน
มากกว่าทางฝ่ังโตเกยีว รวมทัง้รา้นอาหารหลากหลาย เดนิไปเก็บภาพ
เป็นทีร่ะลกึกับ จดุเด่นของแต่ละรา้นคา้ เชน่ ปยูกัษ์ หนา้ภัตตาคารขาปู
ยกัษ์ และสญัลักษณ์เด่นของยา่นนีค้อื ตกึรปูเครือ่งหมายการคา้ของกลูิ
โกะ ผลติภัณฑ์ขนมชือ่ดังจากญี่ปุ่ นน่ันเองหรอืจะเป็นรา้นดสินียช์อ้ป
ผลติภณัฑใ์หม่ๆ จากดสินีย ์และยา่นเกา่แกอ่ยา่งถนนโดทงบรุ ิซ ึง่ทา่น
สามารถลิม้ลองขนม หรอือาหารขึน้ชือ่ของนครโอซากา้ทัง้ทาโกะยาก ิ
โอโคโนมยิาก ิเป็นตน้ ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกนัตลอดทัง้วัน นอกจากนี้
ในยา่นนีย้ังมหีา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ๆ และมชีือ่เสยีงอยา่งหา้งไดมารู หา้ง
โซโก ้หรอืจะเป็นทากาชมิาย่า มสีนิคา้มากมายใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้เลอืกหาอกีดว้ย อสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย 
อาหารค า่อสิระตามอธัยาศยั สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั 

ที่ พ ั ก : FP HOTELS GRAND SOUTH-NAMBA / Noku Osaka / Toho Hotel Namba 

Motomachi ยา่นคนัไซ หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
กรณีพักโรงแรมFP Hotel สามารถเดนิไปชนิเซไก สปา เวลิดแ์ละ รา้นดองกโิฮเตไ้ด ้
(ช ือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

วนัทีห่า้       อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนั หรอืเลอืกซือ้บตัรเขา้ยนูเิวอรแ์ซลสตดูโิอ (ราคา 3,000 บาท) 
                 อาหารเชา้  

 



 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที7่)  
 อสิระใหท้า่นทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนัดว้ยตวัทา่นเอง (ไกดแ์นะน าเสน้ทางให)้ 
 >> หรอืทา่นสามารถเลอืกซือ้บตัรซือ้บตัรเขา้ยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ เจแปน 
 **กรณีส ัง่ซือ้กบับรษิทั ราคาบตัรทา่นละ 3,000 บาท กรุณาส ัง่ซือ้พรอ้มจองทวัรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วนั

เทา่น ัน้ (ทางบรษัิทจ าหน่ายเฉพาะบตัรสวนสนุก ไมม่บีตัร Express Pass และไมร่วมคา่รถไฟในการเดนิทาง)  
 **ทางบรษัิทขออนุญาตปรับราคาบัตรขึน้ถา้เงนิเยนมกีารปรับขึน้เรท100เยน=35บาท** 
 - ยนูเิวอรแ์ซลสตดูโิอ Universal Studio Japan 

ร่วมสนุกทา้ทายกับเครื่องเล่นหลากหลาย
ชนิดตื่นเตน้ระทึกใจจากหนังดังที่ท่านชื่น
ชอบ กับโลกภาพยนตร์ของฮอล์ลิวูด้ เช่น 
Hollywood Dream The Ride Backdrop ,
ล่องเรือผจญภัยกับไดโนเสาร์จากเรื่อง 
Jurassic Park น่ังเรือ เพื่อพบกับความน่า
สะพรงึกลัวเหมือนอยู่ ในเหตุการณ์จรงิกับ 
Jaw ใชทุ้นสรา้งมหาศาลกวา่ 1,500 ลา้นเยน 
(เฉพาะจอว)์และสนุกสนานไปกับเครือ่งเล่น
ภาคใหม่ของ Spider-Man ที่รอใหท้่ าน
พิสูจน์ความมันส์ พรอ้มทั ้งพบกับโซนตัว
การต์ูนส าหรับเด็กโซน “วันเดอรแ์ลนด์” เป็นโซนสวนสนุกสไตลค์รอบครัวใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับตัวการต์ูนสุด
น่ารักชือ่ดังของญีปุ่่ น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street หรอืเป็นโซนใหม ่ HARRY POTTER ใหท้า่นไดด้ืม่
ด ่ากับบรรยากาศทีจ่ าลองมาจากในเรือ่งแฮรีพ่อรต์เตอร ์และพบกับโซนใหมล่่าสดุทีเ่ปิดในวันที2่1เมษายน 2560 
โซน Minions Park ภายในสวนสนุกUniversal หา้มน าอาหารและเครือ่งดืม่เขา้มาภายในสวนสนุกและสามารถซือ้
อาหารไดจ้าก  ภายในสวนสนุก บรเิวณดา้นนอกตรงทางเขา้สวนสนุกคอื Universal City walk Osaka เป็นพื้นที่
จ าหน่ายสนิคา้ที่มรีา้นอาหารมากมาย นอกจากนี้ยังมจีัด Event Universal Cool Japan 2019 ซึง่จะมเีครือ่ง
เล่นพิเศษกับของที่ระลึกมาเพิ่มเติมใหส้นุกสนาน เช่น Final Fantasy, Detective Conan, Monster Hunter, 
Pretty Guardian Sailor Moon 
 
 
 
 
 
 
 

 
>> เลอืกอสิระเทีย่วเอง ชอ้ปป้ิงอสิระตามอธัยาศยัเต็มวนั (ไมร่วมค่ารถไฟและไมม่รีถบัสบรกิาร) ดว้ยการน่ัง
รถไฟ ท่านจะไดส้ัมผัสประสบการณ์การเดนิทางไปย่านต่างๆที่เป็นไฮไลท์ของโอซากา้ย่านดังที่เลือกสรรเป็น
สวรรคข์องคนชอบ กนิ เทีย่ว ชอ้ป ไดแ้ก ่ 
 > ยา่นชนิไซบาช ิ(Shinsaibashi) เป็นยา่นชอ้ปป้ิงทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในโอซากา้ เป็นถนนคนเดนิชนิไซบาชิ

ยาวประมาณ580 เมตร ตลอดเสน้ทางจะมรีา้นคา้อยูป่ระมาณ 180 รา้น ทางฝ่ังทศิใต ้ของถนนคนเดนิของชนิไซบา
ชจิะมป้ีายทางเขา้แถวป้ายกลูโิกะ 
 > โดทงบรุ ิ(Dotonburi) หนึง่ในสถานบนัเทงิยามค า่คนืทีโ่ดง่ดังของโอซากา้ แหลง่รวมรา้นอาหารมากมาย
ทีเ่ปิดใหบ้รกิาร 24 ชัว่โมง ถนนแหง่นี้จะเลยีบรมิคลองโดทงโบร ิและยังมทีัง้รา้นคา้ และแหล่งบนัเทงิอกีมากมาย 
รวมไปถึงป้ายนักวิ่งกูลิโกะ (Glico Running Man sign) และปูคานิโดราคุ (Kani Doraku crab sign) ที่เป็น
สญัลักษณ์ของเมอืงโอซากา้ดว้ย 
 > สวนนมับะ Namba Parks ออกแบบการสรา้งใหค้ลา้ยกบัหบุเขา สามารถน่ังพักผอ่นในสวนแบบธรรมชาติ
ท่ามกลางภูมทิัศน์เมอืงใหญ่ มหีา้งสรรพสนิคา้กว่า 120 รา้น รวมทัง้โรงภาพยนตร ์และสวนดาดฟ้า บนชัน้ 6 มี
รา้นอาหารจ านวนมากเปิดใหบ้รกิาร ไมว่า่จะเป็น อาหารเกาหล ีอาหารอติาเลยีน อาหารเวยีดนาม และอืน่ๆ รา้นคา้
เปิดเวลา 11:00-21:00 รา้นอาหารเปิดเวลา 11:00-23:00 



 

 

 > ยา่นเด็นเด็น Den Den Town ตัง้อยูใ่นพืน้ที ่Nipponbashi เป็นย่านขายสนิคา้อเิล็กทรอนกิส ์คลา้ยกับ
ยา่น Akihabara ของโตเกยีว นอกจากนี้ยงัมกีารต์ูนมงังะ อนเิมะ และคอสเพลยค์าเฟ่ตต์า่งๆรวมอยูท่ีน่ีด่ว้ย รา้นคา้
เปิดเป็น 2 ชว่ง คอื 10:00-11:00 และ 19:00-20:00 

> ยา่นชนิเซไก(Shinsekai) เป็นเสมอืนแลนดม์ารก์ส าคัญอกีแหง่หนึง่ของเมอืงโอซากา้ ชนิเซไกแปลตรง
ตัวว่า “โลกใหม”่ ทีห่มายถงึโลกใบใหมแ่ห่งโอซากา้ มทีัง้แหล่งชอ้ปป้ิง มหีอคอยซเึทนคาคุ(Tsutenkaku)ทีเ่ป็น
เหมือนสัญลักษณ์ของย่านชนิเซไกนี้ตั ้งอยู่ตรง
กลางดว้ย จะคกึคักแบบสดุๆก็ชว่งกลางคนืนี่ เต็ม
ไปดว้ยรา้นคา้และ ผูค้นมากนิดืม่กันตามรา้นตามๆ
อย่างเนืองแน่น บรเิวณนี้ยังมถีนนแคบๆทีเ่รยีกกัน
ว่า จันจัน โยโกะโช (Jan Jan Yokocho) ที่เป็น
แหล่งรวมรา้นกนิดื่มส าหรับคนญี่ปุ่ น เปิดไฟรา้น
เรยีกแขกคกึคัก มอีาหารและขนม และกบัแกลม้ให ้
ลองชมิกันมากมายและยังมรีา้นขายของทีร่ะลกีให ้
เลอืกชอ้ปป้ิงอกีหลายรา้นและทีน่ี่จะพบเห็นหุ่นคลา้ยลงิน่ังยิม้ ตามมมุต่างๆก็คอืบลิลเิคน (Billikan) หรอืเทพแห่ง
โชคลาภเป็นอกีหนึง่สญัลักษณ์ของยา่นนีด้ว้ย 

>สปา เวลิด ์(Spa World) ศนูยร์วมบอ่น า้แรใ่หญท่ีสุ่ดในโอซากา้ เป็นศนูยร์วมวารบี าบัดทีใ่หญ่ทีส่ดุใน
โอซากา้ ตัง้อยู่ในยา่น Shinseikai ใกลห้อคอยทสเึทงคาคุ ภายในมบี่อน ้าแร่ธรรมชาตใินทีร่่มแยกเป็นโซนยุโรป 
โซนเอเชยี รวมทัง้สิน้ 16 บอ่ มหีอ้งซาวน่า หอ้งสปาหนิรอ้น นวดตัวผ่อนคลาย สวนน ้าซึง่เปิดใหบ้รกิารตลอด 24
ชัว่โมง 
*วนันีไ้มม่บีรกิารรถบสัและไมม่บีรกิารอาหารกลางวนัและอาหารเย็น* 

ที่ พ ั ก : FP HOTELS GRAND SOUTH-NAMBA / Noku Osaka / Toho Hotel Namba 

Motomachi ยา่นคนัไซ หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
กรณีพักโรงแรมFP Hotel สามารถเดนิไปชนิเซไก สปา เวลิดแ์ละ รา้นดองกโิฮเตไ้ด ้
(ช ือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

วนัทีห่ก       ทา่อากาศยานคนัไซ – ทา่อากาศยานดอนเมอืง                                                   
                   อาหารเชา้ (บรกิารแบบ Set Box) 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้แบบ Set Box  (มือ้ที ่8) 

เพือ่ความสะดวกในเรือ่งเวลาและการเดนิทางมาสนามบนิ 
05.00น.    น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ เพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับ 
08.30น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ   NOK SCOOT เทีย่วบนิที ่XW111  

(คา่ทวัรไ์มร่วมอาหารบนเครือ่ง ส ัง่ซือ้บนเครือ่งเทา่น ัน้!! บนเครือ่งมบีรกิารจ าหน่าย) 
12.45น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืงโดยสวัสดภิาพ 
  

* * * * * * * * * * * * 
 
หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 
การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่น
โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสัน า
เทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละ
คนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่น
โปรแกรมการเดนิทาง อตัราคา่บรกิารขา้งตน้ค านวณ จากอตัราแลกเปลีย่น 100 เยน เทา่กบั 30 บาท กรณีอตัรา
แลกเปลีย่นปรบัสงูข ึน้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ 
ประกาศส าคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ คา่ทวัรท์ ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจา่ย
ช าระขาด และผูจ้ดัไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัน้หาก
ทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง



 

 

จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัง้คา่ต ัว๋
เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น  
 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 25 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึ  

- ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
- หรอืสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
3.การช าระคา่บรกิารช าระเงนิคา่จองทัวรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทาง 20วัน  
**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ*)  
กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละด่านตรวจปฏเิสธการออกและ
เขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชั่น เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก
กรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้
ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดั
จาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 5.อตัราคา่บรกิารนี ้ รวม 
1.  คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 
ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรร Random ของสายการบนิไมส่ามารถเลอืกระบทุีน่ั่งได ้ยกเวน้การซือ้ทีน่ั่งเพิม่ 
◼ ซือ้ทีน่ ัง่เพิม่ สายการบนิ Nok Scoot (XW) เสน้ทางโตเกยีว-นารติะ สามารถUpgrade ทีน่ั่ง พรอ้มช าระคา่ทีน่ั่งไดด้ังนี ้
- ทีน่ ัง่ช ัน้ ScootBiz ราคาเทีย่วเดยีว 5,500 บาท /ทา่น (ราคาไป-กลบั 10,000 บาท) แจง้กอ่นเดนิทาง10วนั 
- ทีน่ ัง่แบบ Super หรอื Stretch Seat แจง้กอ่นเดนิทาง7วนั มคีา่ใชจ้า่ยและเงือ่นไข ดงันี ้

โซน แถวที ่ ประเภททีน่ ัง่ Seat Pitch ราคาตอ่ทา่นตอ่เทีย่ว 

โซนเงยีบ 21 *Stretch(Front Row) มากกวา่ 36 นิว้ 2,000 บาท 

โซนเงยีบ 22-25 Super มากกวา่ 35 นิว้ 1,500 บาท 

โซนหนา้ 31 *Stretch(Front Row) มากกวา่ 36 นิว้ 1,700 บาท 

โซนหนา้ 32-34 Super มากกวา่ 35 นิว้ 1,200 บาท 

โซนหลัง 61 *Stretch(Front Row) มากกวา่ 36 นิว้ 1,700 บาท 

*Stretch Seat 
-ไมอ่นุญาตใหเ้ด็ก ทารก ผูส้งูอายเุกนิ 65 ปีและผูพ้กิาร น่ัง 
-โซนเงยีบไมอ่นุญาตใหเ้ด็กน่ัง  
2. คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ กรณีหอ้งพักคู/่พักสามทา่นเต็มอาจมปีรับเปลีย่น
พักหอ้ง Single 1ทา่นตอ่หอ้งในโรงแรมระดับเดยีวกนัได ้
3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
5.  คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครือ่งทีส่ายการบนิ NokScoot ก าหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั สมัภาระ
ถอืขึน้เครือ่งไมเ่กนิ7กก. และคา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  
(ค่าทัวรไ์ม่รวมการประกันความคุม้ครองการสญูเสยีหรอืเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง และทรัพยส์นิสว่นตัว กรณีเกดิความเสยี 
บรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบได)้ 
◼ ซือ้น ้าหนักสมัภาระเพิม่สายการบนิ Nok Scoot (XW) (แจง้อยา่งชา้กอ่นเดนิทาง 10 วัน) มคีา่ใชจ้า่ยดังนี ้(ราคาตอ่เทีย่ว) 
+5 กก. -- 400 บาท  +10กก. -- 700 บาท  +15กก. -- 1,000 บาท  +20กก. -- 1,300 บาท +30กก. -- 2,350 บาท 
หมายเหต:ุ สายการบนิไมจ่ ากดัจ านวนชิน้ในการโหลด แตก่ฎหมายการบนิทั่วโลกให1้ใบ น ้าหนักสงูสดุได ้32กก./ช ิน้ 



 

 

6. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อบุตัเิหตวุงเงนิท่านละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนัสขุภาพ
เพิม่ได ้
7. อตัราคา่บรกิารนี้ไมร่วม 
1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีน่อกเหนอืจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน ้ามนัทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 
5. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม  
6. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 4,500 เยนตอ่ทรปิ หรอืช าระเงนิไทย 1450 บาท ส าหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัร ์
หรอืการใหท้ปิเพิม่ข ึน้อยูก่บัความประทบัใจในบรกิารของลกูคา้ 
รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
1.ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.สิง่ทีย่นืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ 
เป็นตน้) 
3.ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน 
 2.กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพ านักระยะสัน้ 
 3.ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 
 4.เป็นผูท้ี่ไม่มปีระวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม ่
    เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่
ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรี่
ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้วิแชรก์รุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย10วันก่อนการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  



 

 

11. ผูจ้ัดจะไมรั่บผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาใน
การทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอ
ความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 
14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที2่ของการเดนิทางถงึวันที4่ของการเดนิทางรวมจ านวน 3 ขวด 
15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12ชัว่โมง อาทเิชน่ เริม่งาน
เวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุัตเิหตุจากการเดนิทางท่องเทีย่ว 
ตามพ.ร.บ การท่องเทีย่วเท่านัน้ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านช าระเงนิค่าทัวร ์(ท่านสามารถซือ้ประกัน
สุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได  ้จากบริษัท ประกันทั่ วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุ ม้ครองใหล้ะเอียด) 
17. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
18. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 

 


