
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

โอซากา้ เกยีวโต ทาคายามา่ ชริาคาวาโกะ สก ี
ชมความอลงัการของเทศกาลงานประดบัไฟ 

“Nabana no sato Winter Illumination“ 

โอกาก ิ1คนื กโุจ/ทาคายามา่ออนเซ็น 1 คนื โอซากา้ 2 คนื 
ทานเมนูบฟุเฟ่ตช์าบเูกยีวโต 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

เพ ิม่ 

ทีน่ ัง่ 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 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  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
เด็กอาย ุ0-2 ปี (INF) 

7,000 บาท 

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 

(คา่ทวัรไ์ม่รวมอาหารบนเครือ่ง 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 ิ– กุโจ/ทาคายามา่ ออนเซ็น       เชา้,เทีย่ง (Japanese Set),เย็น 

4  กโุจ – ลานสก ี(กุโจ/ทาคายามา่/กฟิ)ุ - เกยีวโต - วดัทอง คนิคะคจุ ิ- ศาลเจา้ฟชุมิอินิาร ิ– โอซากา้ - 

ดวิตีฟ้ร ีJTC - ชอ้ปป้ิงไซบาชิ เชา้,เทีย่ง (ชาบเูกยีวโตบฟุเฟ่ต)์ 

5 อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนั หรอืเลอืกซือ้บตัรเขา้ยูนเิวอรแ์ซลสตดูโิอ (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 
 (คา่ทวัรไ์ม่รวมอาหารบนเครือ่ง ส ัง่ซือ้บนเครือ่งเทา่น ัน้!! บนเครือ่งมบีรกิารจ าหน่าย) 
 

วนัทีส่อง     ทา่อากาศยานคนัไซ - โอซากา้ - ปราสาทโอซากา้ - MITSUI OUTLET PARK JAZZ DREAM -  

งานไฟ Nabana no sato Winter Illumination - โอกาก ิ   อาหารเทีย่ง (BBQ Yakiniku บฟุเฟ่ต)์ 

 
 07.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิคนัไซ โอซากา้ (เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าเมืองไทย 2 

ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) 
ส าคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์
พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั น าท่าน

เดนิทางสู ่เมอืงโอซากา้ เดนิทางสู ่ปราสาทโอซากา้ เป็นสญัลักษณ์อัน
โดดเด่นของเมืองโอซากา้ สรา้งขึน้เป็นครัง้แรกบนบรเิวณที่เคยเป็นวัด 

Osaka Hongan-ji เมื่อปีค.ศ.1583โดยToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-
1598) นักรบระดับไดเมียวผูพ้ยายามรวบรวมประเทศเป็นครัง้แรก แต่
หลงัจากสงคราม Osaka Natsu No-jin ในปีค.ศ.1615 ตระกูล Toyotomi 

ถกูฆา่ลา้งโคตร Tenshukakuก็ถกูท าลายลงย่อยยับ ตอ่มาไดร้ับการบูรณะ
ใหม่ในสมัย Tokugawa แต่น่าเสียดายที่ในปี ค.ศ.1665 ไดถู้กฟ้าฝ่า

เสยีหายทัง้หมดก่อนจะท าการบูรณะขึน้มาใหม่อีกครัง้และถูกประกาศให ้
เป็นสมบัตขิองชาตอิีกดว้ย ปราสาทโอซากา้ปัจจุบันสงู55 เมตร มี 5 สว่น 
8 ชัน้ เครื่องประดับหลงัคาและภาพเสอืบนก าแพงตวัปราสาทและหลายๆ

สว่นลงทองสอีร่ามสวยงาม (ทวัรน์ าชมและถา่ยรูปบรเิวณดา้นนอก)  
 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (มือ้ที ่1) บฟุเฟ่ตB์BQ Yakiniku 

บา่ย น่านเดนิทางไป นาโกย่า จงัหวดัไอจ  ิน าท่านไปชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรน
เนมดร์าคาพเิศษ ที ่MITSUI OUTLET PARK JAZZ DREAM ในเขต

จังหวัดมเิอะ เป็นเอาทเ์ล็ทมอลลข์นาดใหญ่ทีส่ดุในญี่ปุ่ นใกลก้ับเมอืงนา
โกย่า ขนาดพื้นที่กวา้งถึง 45,700 ตารางเมตร  มีสนิคา้แบรนด์เนม
มากมาย รวมถงึรา้นอาหาร เครือ่งดืม่ ถงึเวลานัดหมายน าทา่นเดนิทางไป

ชมความอลังการของ
เทศกาลงานประดับไฟ

ฤดูหนาว“Nabana no 
sato Winter 



 

 

 

Illumination“ เป็นงานประดับไฟในชว่งฤดูหนาวโดยเริม่จัดตัง้แต่ประมาณกลางเดอืนตุลาคม (ฤดูใบไมร้่วง) 
ยาวไปจนถงึตน้เดอืนพฤษภาคม (ฤดใูบไมผ้ล)ิ ของปีถดัไป (จัดขึน้ระหว่างวันที ่19 ตลุาคม 2562 – 6 พฤษภาคม 

2563) เป็นหนึง่ในเทศกาลแสงสทีีใ่หญ่ทีส่ดุในญีปุ่่ น มไีฟประดบัมากกว่า 8.5 ลา้นดวงภายในสวนดอกไมจ้ะมกีาร
ประดับตกแต่งไฟอย่างสวยงาม มีทัง้ทุ่งหญา้ขนาดใหญ่ที่น าไฟสฟ้ีามาตกแต่งใหดู้เหมือนทะเล นอกจากนี้ยังมี

อุโมงคด์วงไฟและจุดชมววิทีส่ามารถขึน้ลฟิตไ์ปดา้นบน เมือ่มองลงมาจะเห็นสวนทีป่ระดบัไฟเป็นมุมกวา้ง อสิระให ้
ทา่นเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย สมควรแกเ่วลาน าทา่นดนิทางสูท่ ีพ่กั(อาหารเย็นอสิระตามอัธยาศยั) 
สมควรแกเ่วลาน าทา่นดนิทางสูท่ ีพ่กัโอกาก ิ

ทีพ่กั: Quintessa Hotel Ogaki หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

วนัทีส่าม     เมอืงเซก ิ- รา้นซนัชู Hamonoyasan - หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – ทาคายามา่ - ทาคายามา่ จนิยะ - ลติ

เต ิล้เกยีวโต ซนัมาชซูิจ ิ– กุโจ/ทาคายามา่ ออนเซ็น   อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที2่ )  
 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเซก ิน าท่านแวะชม รา้นซนัชู หรอื Hamonoyasan สถานทีท่ ีผ่ลติมดีไดค้มสุด 

ๆ อีกทั ้งยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องการตี

ดาบญีปุ่่ นอย่างดาบเซก ิส าหรับทีร่า้นซันชนูี้มี
เครื่องใชข้องมีคมต่าง ๆ มากมายกว่า 3,000 
ชิน้ ไม่ว่าจะเป็นมีดหรือกรรไกรตัดแต่งก ิง่และ

สวน กรรไกรตัดเล็บกรรไกรหลากขนาด หรือ
มีดส าหรับท าครัวหลากหลายรูปแบบทีช่่วยให ้

การเตรยีมวัตถุดบิของคุณง่ายยิง่ข ึน้นอกจากนี้
ยั งมีดาบญี่ ปุ่ น  ขนมและเครื่อ งดื่ม เย็น  ๆ 
จ าหน่ายอีกดว้ย อีกส ิง่หนึง่พลาดไม่ไดเ้มื่อมา

รา้นซนัชคูอื การชมการแสดงดาบวชิาอไิอกริ ิดาบซามูไรคมๆทีฟั่นฉับ
เดียวตน้ไผ่ก็ขาดเป็น 2 ท่อน พรอ้มใสชุ่ดกโิมโนและเส ือ้ก ัก๊ซามูไร

ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นมรดก
โลกชิราคาวา เป็นหมู่บา้นชาวนาเล็กๆที่สรา้งทอดตัวขนานไปกับ
แม่น ้าโชคาวะในทีร่าบทา่มกลางขุนเขาแวดลอ้ม เป็นเสน้ทางระหว่าง ทา

คายาม่า และ คานาซาว่า ของจังหวัดกฟิุ แห่งภูมภิาคชบูุ ดนิแดนที่รวย
วัฒนธรรม  เป็นหมู่บา้นสวยระดับโลกที่ยังคงอนุรักษ์บา้นสไตล์ญี่ปุ่ น

ขนานแทด้ัง้เดมิ และยังไดร้ับเลอืกจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก
ในเดอืนธันวาคม 1995 ชือ่เต็มของหมู่บา้นแห่งนี้มีชือ่ว่า กัสโชซคึุรโิอกมิาฉิ ชริาคาวาโกะ จุดเด่นของคอืบา้น
ทรงกสัโชซคึรุ ิมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร ความกวา้ง 10 เมตร โครงสรา้งของบา้นสามารถรองรับหมิะทีต่กหนัก

ในชว่งฤดหูนาวไดด้ ีความชนัถงึ 60 องศาคลา้ยกับการพนมมอืเขา้หากัน วัสดุในการสรา้งบา้นน ามาจากธรรมชาติ
ลว้นๆ ใชต้น้หญา้ทีป่ลกูในหมู่บา้นมาท าหลงัคา ตวับา้นจะไม่มกีารตอกตะปู บา้นบางหลงัมอีายุยาวนานกวา่ 250 ปี 

ปัจจุบันยังมชีาวบา้นอาศยัอยู่ในหมู่บา้นดว้ย ผูค้นจากทัว่ทกุมุมโลกหลัง่ไหลชมความงามในแตล่ะปีจ านวนมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที3่) Japanese Set 
บา่ย น าท่านชม ทาคายาม่า จนิยะ หรอื ทีว่่าการอ าเภอเก่า

เมอืงทาคายาม่า (ถ่ายรูปดา้นหนา้) ซึง่เป็นจวนผูว้่าแห่ง
เมืองทาคายาม่า เป็นที่ท างานและ
ทีอ่ยู่อาศยัของผูว้่าราชการจังหวัดฮิ

ดะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใตก้าร
ปกครองของโชกนุตระกลูกกุาวา ใน



 

 

 

สมัยเอโดะ จากนัน้น าท่านเดนิชม หมูบ่า้น LITTLE KYOTO หรอืย่านซนัมาชซูิจ ิ(Sanmachi-Suji) เป็นเขต
เมืองเก่าทีม่ีการอนุรักษ์บา้นเรอืนในสมัยเอโดะทีม่ีอายุกว่า 300 ปีไวไ้ดเ้ป็นอย่างดี เป็น 1 ใน ย่านทีเ่รยีกว่าเป็น 

Old Town ของญีปุ่่ น เมือ่ครัง้หนึง่ในอดตีคอืในยุคเอโดะ (ค.ศ. 1603 – ค.ศ. 1868) มคีวามเฟ่ืองฟทูางเศรษฐกจิ
อย่างมากเพราะว่าเป็นย่านศูนย์กลางส าหรับการท าการคา้ของเมือง Takayama มีถนนที่เชือ่มระหว่างสถานที่

ส าคัญทัง้ ปราสาท, วัด และศาลเจา้ จุดเด่นคอือาคารเก่าแก่สว่นใหญ่ก็ตกทอดมาตัง้แต่ยุคเอโดะมาถงึปัจจุบัน 
เป็นการสรา้งบา้นเรอืนตามสไตลแ์บบญีปุ่่ นแท ้บา้นทัง้2 ขา้งทางจะมีแต่เฉพาะสนี ้าตาลหรอืสดี า ในปัจจุบันนี้ถา้
ใครจะสรา้งบา้นหลงัใหม่ก็จะตอ้งใชแ้ค2่ สนีี้เทา่นัน้ เพือ่ไม่ใหโ้ดดหรอืดูแปลกแยกออกมาจากบา้นหลงัอื่น อสิระ

ใหทุ้กท่านไดเ้ดนิเทีย่วและชืน่ชมกับทศันียภาพเมืองเก่าซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรือนโบราณ และรา้นคา้หลากหลาย 
เชน่ รา้นผลติและจ าหน่ายเหลา้สาเก รา้นท ามโิสะ ฯลฯ พรอ้มทัง้เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึพื้นเมอืงเฉพาะถิน่ เชน่ ซารุ
โบะโบะ หรอื ตุก๊ตาทารกลงิตวัสแีดงไม่มหีนา้ตา ซึง่ถอืว่าเป็นสญัลักษณ์หนึง่ของเมอืงทาคายาม่า และเป็นสนิคา้

ยอดนิยม เพราะแฝงไปดว้ยความเชื่อเกี่ยวกับโชคลางของชาวญี่ปุ่ นอีกดว้ย และเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันน่า
ประทับใจมากมาย ท่านยังสามารถลองลิม้ชมิรสขนมของหวานนานาชนิดอีกดว้ย หรือถ่ายรูปกับสะพาน 

Nakabashi Bridge สะพานสแีดงทีท่อดขา้มแม่น ้ามยิากาวะซงึเป็นสญัลักษณ์ของเมอืงทาคายาม่าอีกดว้ย อสิระ
เก็บภาพความประทับใจเลอืกซือ้สนิคา้ตามอัธยาศยั สมควรแกเ่วลาน าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัแรมกโุจ/ทาคายามา่/
กฟิ ุออนเซ็น 

ค า่  รบัประทานอาหาร ค า่ (มือ้ที4่) 
 หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ สมัผสัวฒันธรรมการอาบน า้แรอ่อน

เซ็น (Onsen) น ้าแร่ในสไตลญ์ีปุ่่ นใหท้่านไดพ้ักผ่อนอย่างเต็มอิม่ ซ ึง่ชาวญี่ปุ่ นเชือ่
ว่าน ้าแร่ธรรมชาตนิี้มีสว่นชว่ยเรื่อง ระบบการหมุนเวียนของเลอืดดขี ึน้ การบรรเทา
อาการปวดเมื่อยต่างๆ และชว่ยผ่อนคลายความตงึเครียดไดอ้ย่างด ีพรอ้มทัง้บ ารุง

ผวิพรรณใหเ้ปลง่ปลัง่ 

ทีพ่กั: Gujo Vacance Mura hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั (กุโจ/ทาคายาม่า/กฟิุ) อสิระพกัผ่อน

ตามอธัยาศยั (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

วนัทีส่ ี ่ กโุจ – ลานสก ี(กุโจ/ทาคายามา่/กฟิ)ุ - เกยีวโต - วดัทอง คนิคะคจุ ิ- ศาลเจา้ฟชุมิอินิาร ิ– โอซากา้ - 

ดวิตีฟ้ร ีJTC – ชอ้ปป้ิงไซบาช ิ    อาหารเชา้,เทีย่ง (ชาบเูกยีวโตบฟุเฟ่ต)์ 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที5่) 
 เดนิทางสูล่านสกกีโุจวาคานซ ์(Gujo Vacance Mura Ski Resort ) ไปสมัผัสหมิะขาวโพลนความกวา้งใหญ่ของ

ทวิเขาฮะคุซงั ลานสกกีุโจวาคานซท์ีม่เีสน่หใ์นการจัดสถานทีใ่ห ้
ใชส้อยประโยชน์จากธรรมชาตไิดอ้ย่างสงูสุด ทางลาดที่ไม่ชัน

มาก และเป็นลานสกีที่เหมาะกับเด็ก ๆ หรือผูท้ี่เร ิม่เล่นสกีดว้ย 
ใหท้่านสนุกสนานหรือเลอืกถ่ายรูปเก็บภาพบรรยากาศทีล่านสกี
ตามอัธยาศยั คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อปุกรณ์สก ีอปุกรณ์เลน่ตา่งๆ

หรอืกจิกรรมตา่งๆ 
หมายเหตุ1 : ทางบริษัทขออนุญาตปรับเปลี่ยนไปลานสกี
ใกลเ้คยีงในเสน้ทางใกลโ้รงแรมคนืที2่กรณีพักทาคายาม่าหรอืก ิ
ฟเุพื่อความสะดวกเรื่องเวลาการเดนิทางโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้  
หมายเหตุ2 : กรณีลานสกยีังไม่เปิด หรอืหมิะทับถมไม่เพียงพอ
หรือลานสกปิีดทางบรษัิทขอปรับโปรแกรมทดแทนไปเทีย่วย่านกอิง(Gion) ย่านทีใ่หบ้รรยากาศแบบดัง้เดมิของ
เกยีวโตแทน  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองเกียวโต เป็นเมืองหลักของ
จังหวัดเกยีวโต เป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของญี่ปุ่ นในศตวรรษที่8

และรุ่งเรืองในฐานะศูนย์กลางการปกครอง เศรษฐกิจ และ
วัฒนธรรมของญี่ปุ่ นมากกว่า 1,100 ปีก่อนที่เมืองหลวงจะถูก
ยา้ยไปยังโตเกยีวในกลางศตวรรษที ่19 วัดและศาลเจา้มากมาย

ในเกยีวโตถกูสรา้งข ึน้มาในชว่งนัน้แหลง่ประวัตศิาสตร ์17 แห่ง 
มีอาณาเขตตัง้แต่บรเิวณตะวันออกเฉียงใตจ้ดตะวันตกเฉียง

เหนือในตอนกลางและเหนือของภูมภิาคคันไซ ซึง่จัดว่าเป็น
ศูนย์กลางของเกาะฮนชู น าท่านเดินทางไป วดัค ินคะคุจ ิ
(Kinkaku-ji) หรอืวดัทอง เป็นวัดในนกิายเซน ตัง้อยู่ทางเหนือ

ของเกยีวโต ภาพวัดประดับดว้ยทองอย่างหรูหราสะทอ้นความ



 

 

 

เงางามบนผวิน ้าของสระเคียวโคะจิหรือสระกระจกลอ้มรอบดว้ยสวนสวยแบบญี่ปุ่ น เป็นจุดเด่นของเกียวโตที่
นักท่องเที่ยวจดจ าไดม้ากที่สุดเปรียบเสมือนแลนด์มาร์คของเมืองเกียวโต ตัวอาคารชัน้บนสุดตกแต่งดว้ย

ทองค าเปลวสวยงามตา อาคารหลงันี้เคยเป็นทีพ่ักของโชกนุอะชคิางะ โยชมิทิซ ึอาคารหลงันี้เคยเกดิเหตไุฟไหม ้
หลายครัง้และล่าสุดไดถู้กเผาท าลายลงไปในปี 1950 โดยพระที่คลุม้คลั่ง ซ ึง่ตัวอาคารในปัจจุบันไดร้ับการ

ปรับปรุงข ึน้ในปี 1955ซึง่อาคารหลงันี้คนไทยอาจจะคุน้เคยจากการต์นูเรือ่งอคิอวิซงัทีใ่ชป้ราสาทสทีองแห่งนี้เป็น
ฉากปราสาทของโชกนุในเรือ่งอคิควิซงั ตวัอาคารสทีองม ี3 ชัน้ ชัน้ล่างสดุสรา้งในสไตลช์นิเดง ท าจากไมแ้ละใช ้

ก าแพงสขีาวตัดกับตัวอาคารชัน้บนที่เป็นส  ีทอง ภายในของชัน้นี้เป็นที่ประดษิฐานของพระพุทธรูปและรูปปั้น
ของโชกนุอะชคิางะ โยชมิทิซ ึชัน้ที ่2 สรา้งในสไตลบ์ุคเคะ เคยใชเ้ป็นทีพ่ักของซามูไร ตวัอาคารดา้นนอกปิดดว้ย
ทอง ดา้นในเป็นทีป่ระดษิฐานพระโพธสิตัวอ์วโลกเิตศวรและลอ้มรอบดว้ยรูปปั้นของเทพ 4 องคผ์ูร้ักษาคุม้ครอง
โลกใน 4 ทศิ ชัน้ที่ 3 สรา้งในสไตลเ์ซน ดา้นในและนอกปิดดว้ยทอง ส่วนบนสดุป่ันรูปปั้นของนกฟินกิซส์ทีอง 

บรเิวณรอบๆมสีวนญีปุ่่ นทีอ่อกแบบไดส้วยงามคงรูปแบบเดมิเหมอืนในสมัยโชกนุอะชคิางะ โยชมิทิซเึอาไว ้
 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที6่) ชาบเูกยีวโตบฟุเฟ่ต ์
บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่ศาลเจา้ฟุชมิอินิาร ิหรือศาลเจา้เทพอนิารเิทพแห่งความอุดมสมบูรณ์ หรือทีค่นไทยเรยีกว่า

ศาลเจา้แดงหรอืศาลเจา้จิง้จอก เป็นศาลเจา้ในศาสนาชนิโต สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 711 ตัง้อยู่ทางทศิใตข้องเกยีวโต 

บรเิวณเขาอนิาร ิศาลเจา้แห่งนี้มีชือ่เสยีงจากเสาโทรอิ ิ(Torii gate) เป็นหนึง่ในสญัลักษณ์ของเมืองเกยีวโต น า
ท่านชม เสาโทรอิ ิซุม้ประตูสแีดงที่เป็นสญัลักษณ์ของศาลเจา้ ทีม่ีมากกว่ารอ้ยตน้ทอดตัวยาวตามเสน้ทางของ

ไหล่เขาลดหลั่นกันบนเสน้ทางยาวถงึ 4 กโิลเมตร ทีป่ระตูโทรอิ ิมีจ านวนมากขนาดนี้เนื่องจากบรษัิทในญี่ปุ่ นมี
ความเชือ่ว่าจะสริมิงคลของบรษัิทก็เลยบรจิาคประตโูทรอิกินัจนไปถงึยอดเขา และ
ที่นี่ยังเป็นฉากของภาพยนตรเ์รื่อง MEMORIES OF GEISHAที่ซายูร ินางเอก

ของเรื่องวิง่ลอดซุม้ประตูเพื่อไปขอพรเทพเจา้ใหต้นเองสมความปรารถนา น าท่าน
เดินทางสู่ เมืองโอซาก้า เด ินทาง
ไปชอ้ปป้ิงที่  ร้าน JTC Duty free 

อิสระเลือกซื้อส ินคา้ราคาถูก และ
ผลติภณัฑต์า่งๆของญีปุ่่ นตามอัธยาศยั 

จากนั้นใหท้่านไดอ้ิสระชอ้ปป้ิงย่าน
ชนิไชบาชิ มีทัง้รา้นคา้เก่าแก่ และ
ทันสมัยปะปนกัน มีสนิคา้มากมายทัง้

ถูกและแพง ทั ้งส ินคา้แฟชั่นล่าสุด 
ขนม เค ้กแสนอร่อย  จนถึงกล อ้ ง

ดจิติอล คอมพวิเตอร ์และเกมสร์ุ่นใหม่ลา่สดุและตืน่ตากบัลลีาชวีติของคนหนุ่มสาวชาวโอซากา้ทีด่จูะสนุกสนาน
และมสีสีนัมากกว่าทางฝ่ังโตเกยีว รวมทัง้รา้นอาหารหลากหลาย 
เดนิไปเก็บภาพเป็นที่ระลกึกับ จุดเด่นของแต่ละรา้นคา้ เช่น ปู
ยักษ์ หนา้ภัตตาคารขาปูยักษ์ และสัญลักษณ์เด่นของย่านนี้คือ 
ตกึรูปเครื่องหมายการคา้ของกูลโิกะ ผลติภัณฑข์นมชือ่ดังจาก

ญีปุ่่ นน่ันเองหรอืจะเป็นรา้นดสินียช์อ้ปผลติภัณฑใ์หม่ๆจากดสินีย ์
และย่านเก่าแก่อย่างถนนโดทงบุร ิซ ึง่ท่านสามารถลิม้ลองขนม 
หรืออาหารขึน้ชือ่ของนครโอซากา้ทัง้ทาโกะยาก ิโอโคโนมยิาก ิ

เป็นตน้ ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกนัตลอดทัง้วัน นอกจากนี้ในย่านนี้
ยังมีหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ๆ และมีชือ่เสยีงอย่างหา้งไดมารู หา้ง
โซโก ้หรือจะเป็นทากาชมิาย่า มีสนิคา้มากมายใหท้่านไดเ้ลือกซื้อเลือกหาอีกดว้ย 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 ้
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

วนัทีห่า้       อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนั หรอืเลอืกซือ้บตัรเขา้ยูนเิวอรแ์ซลสตูดโิอ (ราคา 3,000 บาท) 

                 อาหารเชา้  

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที7่)  
 อสิระใหท้า่นทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนัดว้ยตวัทา่นเอง (ไกดแ์นะน าเสน้ทางให)้ 



 

 

 

 >> หรอืทา่นสามารถเลอืกซือ้บตัรซือ้บตัรเขา้ยูนเิวอรแ์ซล สตดูโิอ เจแปน **กรณีส ัง่ซือ้กบับรษิทั ราคา
บตัรทา่นละ 3,000 บาท กรณุาส ัง่ซือ้พรอ้มจองทวัรห์รอืกอ่นเดนิทาง

10วนัเทา่น ัน้ (ทางบรษัิทจ าหน่ายเฉพาะบัตรสวนสนุก ไม่มบีัตร Express 

Pass และไมร่วมคา่รถไฟในการเดนิทาง)  
 **ทางบรษัิทขออนุญาตปรับราคาบัตรขึน้ถา้เงนิเยนมกีารปรับขึน้เรท100เยน=35

บาท** 
 - ยูนเิวอรแ์ซลสตดูโิอ Universal Studio Japan 

ร่วมสนุกทา้ทายกบัเครือ่งเลน่หลากหลายชนดิตืน่เตน้ระทกึใจจากหนังดงัที่
ทา่นชืน่ชอบ กบัโลกภาพยนตรข์องฮอลล์วิูด้ เชน่ Hollywood Dream The 
Ride Backdrop ,ล่องเรอืผจญภัยกับไดโนเสารจ์ากเรือ่ง Jurassic Park น่ัง

เรือเพื่อพบกับความน่าสะพรงึกลัวเหมือนอยู่ ในเหตุการณ์จรงิกับ Jaw ใช ้

ทุนสรา้งมหาศาลกว่า 1,500 ลา้นเยน (เฉพาะจอว์)และสนุกสนานไปกับ

เครือ่งเลน่ภาคใหม่ของ Spider-Man ทีร่อใหท้า่นพสิจูนค์วามมันส ์พรอ้ม
ทัง้พบกับโซนตวัการต์นูส าหรับเด็กโซน “วันเดอรแ์ลนด”์ เป็นโซนสวนสนุก
สไตลค์รอบครัวใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัตัวการต์นูสดุน่ารักชือ่ดงัของญีปุ่่ น 

Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street ห รือ เป็ น โ ซ น ให ม่   HARRY 
POTTER ใหท้า่นไดด้ืม่ด า่กบับรรยากาศทีจ่ าลองมาจากในเรือ่งแฮรีพ่อรต์

เตอร์ และพบกับโซนใหม่ล่าสุดที่เปิดในวันที่21เมษายน 2560 โซน 
Minions Park ภายในสวนสนุกUniversal หา้มน าอาหารและเครื่องดืม่เขา้
มาภายใน สวนสนุกและสามารถซื้ออาหารไดจ้าก  ภายในสวนสนุก บรเิวณดา้นนอกตรงทางเขา้สวนสนุกคือ 

Universal City walk Osaka เป็นพืน้ทีจ่ าหน่ายสนิคา้ทีม่รีา้นอาหารมากมาย 
 
  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
>> เลอืกอสิระเทีย่วเอง ชอ้ปป้ิงอสิระตามอธัยาศยัเต็มวนั (ไม่รวมค่ารถไฟและไม่มีรถบัสบรกิาร) ดว้ยการน่ัง

รถไฟ ท่านจะไดส้ัมผัสประสบการณ์การเดนิทางไปย่านต่างๆที่เป็นไฮไลทข์องโอซากา้ย่านดังที่เลือกสรรเป็น
สวรรคข์องคนชอบ กนิ เทีย่ว ชอ้ป ไดแ้ก ่ 



 

 

 

 > ย่านชินไซบาชิ (Shinsaibashi) เป็นย่านชอ้ปป้ิงที่มี
ชือ่เสยีงที่สุดในโอซากา้ เป็นถนนคนเดนิชนิไซบาชยิาวประมาณ

580 เมตร ตลอดเสน้ทางจะมีรา้นคา้อยู่ประมาณ 180 รา้น ทางฝ่ัง
ทศิใต ้ของถนนคนเดนิของชนิไซบาชจิะมีป้ายทางเขา้แถวป้ายกูล ิ
โกะ 
 > โดทงบุร ิ(Dotonburi) หนึ่งในสถานบันเทงิยามค ่าคืนที่
โด่งดังของโอซากา้ แหล่งรวมรา้นอาหารมากมายที่เปิดใหบ้รกิาร 

24 ชัว่โมง ถนนแห่งนี้จะเลยีบรมิคลองโดทงโบร ิและยังมทีัง้รา้นคา้ 
และแหล่งบันเทงิอีกมากมาย รวมไปถงึป้ายนักวิง่กูลโิกะ (Glico Running Man sign) และปูคานิโดราคุ (Kani 
Doraku crab sign) ทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงโอซากา้ดว้ย 

 > สวนนมับะ Namba Parks ออกแบบการสรา้งใหค้ลา้ยกบัหุบเขา สามารถน่ังพักผ่อนในสวนแบบธรรมชาติ
ท่ามกลางภูมทิัศน์เมืองใหญ่ มีหา้งสรรพสนิคา้กว่า 120 รา้น รวมทัง้โรงภาพยนตร ์และสวนดาดฟ้า บนชัน้ 6 มี

รา้นอาหารจ านวนมากเปิดใหบ้รกิาร ไม่ว่าจะเป็น อาหารเกาหล ีอาหารอติาเลยีน อาหารเวยีดนาม และอืน่ๆ รา้นคา้
เปิดเวลา 11:00-21:00 รา้นอาหารเปิดเวลา 11:00-23:00 
 > ย่านเด็นเด็น Den Den Town ตัง้อยู่ในพื้นที ่Nipponbashi เป็นย่านขายสนิคา้อเิล็กทรอนกิส ์คลา้ยกับ

ย่าน Akihabara ของโตเกยีว นอกจากนี้ยังมกีารต์นูมังงะ อนเิมะ และคอสเพลยค์าเฟ่ตต์า่งๆรวมอยู่ทีน่ี่ดว้ย รา้นคา้
เปิดเป็น 2 ชว่ง คอื 10:00-11:00 และ 19:00-20:00 

> ย่านชินเซไก(Shinsekai) เป็นเสมือน
แลนดม์ารก์ส าคัญอีกแห่งหนึ่งของเมืองโอซากา้ 
ชนิเซไกแปลตรงตัวว่า “โลกใหม่” ทีห่มายถงึโลก

ใบใหม่ แห่ งโอซ าก า้  มีทั ้งแหล่ งชอ้ป ป้ิ ง  มี
หอคอยซึเทนคาคุ(Tsutenkaku)ที่เป็นเหมือน
สญัลักษณ์ของย่านชนิเซไกนี้ตัง้อยู่ตรงกลางดว้ย 

จะคึกคักแบบสุดๆก็ช่วงกลางคืนนี่  เต็มไปดว้ย
รา้นคา้และ ผูค้นมากนิดื่มกันตามรา้นตามๆอย่าง

เนืองแน่น บรเิวณนี้ยังมีถนนแคบๆที่เรียกกันว่า จันจัน โยโกะโช (Jan Jan Yokocho) ทีเ่ป็นแหล่งรวมรา้นกนิดื่ม
ส าหรับคนญีปุ่่ น เปิดไฟรา้นเรยีกแขกคกึคกั มอีาหารและขนม และกบัแกลม้ใหล้องชมิกนัมากมายและยังมรีา้นขาย
ของทีร่ะลกีใหเ้ลอืกชอ้ปป้ิงอกีหลายรา้นและทีน่ี่จะพบเห็นหุ่นคลา้ยลงิน่ังยิม้ ตามมุมต่างๆก็คอืบลิลเิคน (Billikan) 

หรอืเทพแห่งโชคลาภเป็นอกีหนึง่สญัลกัษณ์ของย่านนี้ดว้ย 
>สปา เวลิด ์(Spa World) ศนูยร์วมบอ่น า้แรใ่หญ่ทีส่ดุในโอซากา้ เป็นศนูยร์วมวารบี าบัดทีใ่หญ่ทีส่ดุใน

โอซากา้ ตัง้อยู่ในย่าน Shinseikai ใกลห้อคอยทสเึทงคาคุ ภายในมีบ่อน ้าแร่ธรรมชาตใินที่ร่มแยกเป็นโซนยุโรป 
โซนเอเชยี รวมทัง้ส ิน้ 16 บ่อ มีหอ้งซาวน่า หอ้งสปาหนิรอ้น นวดตัวผ่อนคลาย สวนน ้าซ ึง่เปิดใหบ้รกิารตลอด 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 ้
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัทีห่ก       ทา่อากาศยานคนัไซ – ทา่อากาศยานดอนเมอืง                                                   

                   อาหารเชา้ (บรกิารแบบ Set Box) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้แบบ Set Box  (มือ้ที ่8) 
เพือ่ความสะดวกในเร ือ่งเวลาและการเดนิทางมาสนามบนิ 

05.00น.    น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ เพือ่เตรยีมตวัเดนิทางกลบั 
08.30น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ   NOK SCOOT เทีย่วบนิที ่XW111  

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

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

หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 
การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่น
โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสัน า

เทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละ
คนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่น



 

 

 

โปรแกรมการเดนิทาง อตัราค่าบรกิารขา้งตน้ค านวณ จากอตัราแลกเปลีย่น 100 เยน เท่ากบั 30 บาท กรณีอตัรา
แลกเปลีย่นปรบัสงูขึน้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ 

ประกาศส าคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเท่าน ัน้ คา่ทวัรท์ ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจา่ย
ช าระขาด และผูจ้ดัไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่่างๆ แบบช าระขาดเช่นกนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัน้หาก

ทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตุใด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง
จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัง้คา่ต ัว๋
เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น  

 
เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 25 ทา่นขึน้ไป กรณีไม่ถงึ  

- ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
- หรอืสง่จอยนท์วัรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  

3.การช าระคา่บรกิารช าระเงนิคา่จองทวัรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทาง 20วัน  
**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลบั*)  

กรุณาตรวจสอบก่อนสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุและด่านตรวจปฏเิสธการออกและ
เขา้เมอืงทา่น*** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก
กรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมื่อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้

ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัด
จาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 5.อตัราคา่บรกิารนี ้ รวม 
1.  คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบัชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรร Random ของสายการบนิไม่สามารถเลอืกระบุทีน่ั่งได ้ยกเวน้การซือ้ทีน่ั่งเพิม่ 
 ซือ้ทีน่ ัง่เพ ิม่ สายการบนิ Nok Scoot (XW) เสน้ทางโตเกยีว-นารติะ สามารถUpgrade ทีน่ั่ง พรอ้มช าระคา่ทีน่ั่งไดด้งันี ้

- ทีน่ ัง่ช ัน้ ScootBiz ราคาเทีย่วเดยีว 5,500 บาท /ทา่น (ราคาไป-กลบั 10,000 บาท) แจง้กอ่นเดนิทาง10วนั 
- ทีน่ ัง่แบบ Super หรอื Stretch Seat แจง้กอ่นเดนิทาง7วนั มคีา่ใชจ้า่ยและเง ือ่นไข 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 

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

*Stretch Seat 
-ไม่อนุญาตใหเ้ด็ก ทารก ผูส้งูอายุเกนิ 65 ปีและผูพ้กิาร น่ัง 
-โซนเงยีบไม่อนุญาตใหเ้ด็กน่ัง  
2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเทา่ กรณีหอ้งพักคู/่พักสามทา่นเต็มอาจมปีรบัเปลีย่น

พักหอ้ง Single 1ทา่นตอ่หอ้งในโรงแรมระดบัเดยีวกนัได ้
3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5.  คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครือ่งทีส่ายการบนิ NokScoot ก าหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั สมัภาระ

ถอืขึน้เครือ่งไมเ่กนิ7กก. และคา่ประกนัวนิาศภยัเครื่องบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  
(ค่าทัวรไ์ม่รวมการประกันความคุม้ครองการสญูเสยีหรอืเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง และทรัพยส์นิสว่นตัว กรณีเกดิความเสยี 
บรษัิทฯไม่สามารถรับผดิชอบได)้ 
 ซือ้น ้าหนักสมัภาระเพิม่สายการบนิ Nok Scoot (XW) (แจง้อย่างชา้กอ่นเดนิทาง 10 วัน) มคีา่ใชจ้่ายดงันี้ (ราคาตอ่เทีย่ว) 

+5 กก. -- 400 บาท  +10กก. -- 700 บาท  +15กก. -- 1,000 บาท  +20กก. -- 1,300 บาท +30กก. -- 2,350 บาท 

หมายเหต:ุ สายการบนิไม่จ ากดัจ านวนชิน้ในการโหลด แตก่ฎหมายการบนิทัว่โลกให1้ใบ น ้าหนักสงูสดุได ้32กก./ช ิน้ 
6. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ  1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิ

อุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม์ ไมร่วมประกนัสุขภาพ ทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนัสขุภาพ
เพิม่ได ้



 

 

 

7. อตัราคา่บรกิารนี้ไมร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆทีน่อกเหนือจากรายการระบุอาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศพัทเ์ป็นตน้ 

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

4. คา่ภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 
5. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม  

6. ค่าทปิไกดร์วมคนขบัรถ ท่านละ 4,500 เยนต่อทรปิหรอืช าระเงนิไทย 1450 บาท ส าหรบักรุ๊ปทีม่หีวัหนา้ทวัร ์

หรอืการใหท้ปิเพ ิม่ข ึน้อยูก่บัความประทบัใจในบรกิารของลกูคา้ 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยี่ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1.ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.สิง่ทีย่ืนยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิข ึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ 
เป็นตน้) 

3.ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ต า่กว่า 6 เดอืน 
 2.กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นส ิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพ านักระยะสัน้ 

 3.ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 
 4.เป็นผูท้ี่ไม่มีประวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่ 

    เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
7.หมายเหตุ : กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่

ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, 

การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯอีกครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่/ ปลอดบุหรี่

ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชรก์รุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย10วันก่อนการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มีสทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดย

ผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่คา่ใชจ้่ายเพิม่  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาใน

การทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอ
ความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 



 

 

 

14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันเร ิม่ในวันที2่ของการเดนิทางถงึวันที4่ของการเดนิทางรวมจ านวน 3 ขวด 
15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12ชัว่โมง อาทเิชน่ เร ิม่งาน

เวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั้นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานทีใ่น

โปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอุบัตเิหตจุากการเดนิทางท่องเทีย่ว 
ตามพ.ร.บ การท่องเที่ยวเท่านัน้ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของ

บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถือว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื่อท่านช าระเงนิค่าทัวร ์(ท่านสามารถซื้อประกัน
สุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได  ้จากบริษัท ประกันทั่ วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุ ม้ครองใหล้ะเอียด) 
17. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดย

ผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
18. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง

ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 
 

 


