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เดนิทางโดยสายการบนิ NOK SCOOT (XW) บนิตรงสูส่นามบนิคนัไซ (โอซากา้) 

เครือ่งล าใหญ ่ B777 ทีน่ ัง่แบบ3-4-3 พเิศษน า้หนกักระเป๋า  20  KG บรกิารอาหารบนเครือ่ง1เทีย่ว   

โปรสดุคุม้!!! ราคาเร ิม่เพยีง 19,888 บาท  
พกัโอซากา้ 3 คนื (โรงแรมท าเลด ีใกลแ้หลง่ชอ้ปป้ิง/สถานรีถไฟ)  

นารา วดัโทไดจ ิสวนกวาง ปราสาทโอซากา้ ชมซากุระสวนนชิโินะมะรเุทเอ็ง หา้ง Doton 
Plazaชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิลอ่งเรอืทมโบร ิรเิวอรค์รซูส ์(Tombori River Cruise) เกยีวโต 
วดัคนิคะคจุ ิ(วดัทอง) อาราชยิามา่ ป่าไผ ่สะพานโทเง็ตสเึคยีว ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิย่านโกเบ 

ฮารเ์บอรแ์ลนด ์
 

พเิศษ!!! บฟุเฟ่ต ์BBQ YAKINIKU + บฟุเฟ่ตช์าบเูกยีวโตไมอ่ ัน้!!! 
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วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี ไม่

เสรมิเตยีง 

พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ หมายเหตุ 

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-4
มถินุายน  

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 

หมายเหต:ุ มบีรกิารอาหารบนเครือ่ง1เทีย่ว 
   

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

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

2  สนามบนิคนัไซ โอซากา้ – นารา – วดัโทไดจ ิ– สวนกวาง - โอซากา้ – ปราสาทโอซากา้ ชม
ซากรุะสวนนชิโินะมะรเุทเอ็ง - หา้ง Donton Plaza – ชนิไซบาช ิ– ลอ่งเรอืทมโบร ิรเิวอร ์
ครซูส ์
 เทีย่ง (บฟุเฟ่ต ์BBQ Yakiniku) 

3  อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั หรอืซือ้บตัรเขา้ USJ (บตัรราคา3,000 บาท)  
 เชา้ 

4  โอซากา้ - เกยีวโต – วดัคนิคะคจุ ิ(วดัทอง) – อาราชยิามา่ - ป่าไผ ่– ถา่ยรปูสะพานโทเง็ตสึ

เคยีว -  

 ศาลเจา้ฟชูมิ ิอนิาร ิ– โกเบ – ยา่นโกเบฮารเ์บอรแ์ลนด ์- โอซากา้ 
 เชา้,เทีย่ง (บฟุเฟ่ตช์าบเูกยีวโตไมอ่ ัน้) 

5 โอซากา้ – สนามบนิคนัไซ KIX-DMK XW111 08.20-12.45 
เชา้ (Set Box)   

 

วนัแรก กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง  
 

 
20.30 น. พรอ้มกนัท่ี ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั้น3 

เคาน์เตอรส์ายการบิน NOKSCOOT เจา้หน้าท่ีใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้น
เอกสารกอ่นขึ้นเคร่ือง 

23.40 น. น าทา่นเดินทางสูส่นามบินคนัไซ ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบิน  NOKSCOOT เท่ียวบินท่ี XW112  
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วนัท่ีสอง สนามบินคนัไซ โอซากา้ – นารา – วดัโทไดจิ – สวนกวาง - โอซากา้ – ปราสาทโอซากา้ ซากุระ
สวนนิชิโนะมะรุเทเอ็ง- หา้ง Donton Plaza – ชินไซบาชิ – ล่องเรือทมโบริ ริเวอรค์รูซส ์

                    อาหารเท่ียง (บุฟเฟ่ต ์BBQ Yakiniku) 

07.10 น. เดินทางถึง สนามบินคนัไซ โอซากา้ (เวลาเร็วกวา่เมืองไทย 2 ช ัว่โมง) ผา่นพิธีการ/ตรวจคนเขา้เมืองและ 
                     ศุลกากร ส าคญั!!! ประเทศญ่ีปุ่นไมอ่นุญาตใหน้ า อาหารสด จ าพวก  
                     เน้ือสตัว ์พืช ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจบัและปรับ รับ 
                     กระเป๋าเรียบรอ้ยและท าภารกิจสว่นตวั จากนั้นน าทา่นขึ้นรถปรับอากาศ 
                     เดินทางสูเ่มืองนารา Nara เป็นเมืองท่ีอยูท่างทิศตะวนัออกของเมืองโอซากา้ 
                     ระยะทางประมาณ 35 กิโลเมตร ช่ือNara มาจากภาษาญ่ีปุ่นค าวา่ Narasu  
                     แปลวา่ท าใหแ้บนราบ เน่ืองจากพ้ืนท่ีของเมือง Nara ตัง้อยูบ่นท่ีราบเมือง 
                     นารา เคยเป็นเมืองหลวงเกา่ของญ่ีปุ่นมากอ่นในปี ค.ศ. 710-784 (กอ่น 
                     เมืองหลวงจะถูกเปล่ียนเป็นเกียวโตในภายหลงั) มีกวางเป็นสญัลกัษณข์อง 
                    เมืองนารา เน่ืองจากชาวนารามีความเช่ือวา่กวางเป็นสตัวร์ับใชเ้ทพเจา้  
                    ปจัจุบนัเมืองนารามีกวางเดินอยูอ่ยา่งอิสระท ัง้เมือง ไมว่า่จะเป็นศาลเจา้ วดั  
                    หรือตามทอ้งถนนก็ตาม น าทา่นไปชมวดัโทไดจิ Todaiji ความหมายตาม 
                    ตวัอกัษรคือ วดัใหญแ่หง่ทิศตะวนัออก ตัง้อยูท่ี่เมืองนารา ภูมิภาคคนัไซถือ 
                   เป็นโบราณสถานท่ีมีความเกา่แกแ่ละส าคญัท่ีสุดแหง่หน่ึงของประเทศญ่ีปุ่นและยงัถือวา่เป็นวดัท่ีมี 
                   นักทอ่งเท่ียวมาเยือนมากท่ีสุดในนารา สรา้งขึ้นเม่ือปี ค.ศ. 752 ในชว่งท่ีพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง 
                   จนถึงขีดสุด ส่ิงกอ่สรา้งท่ีส าคญัของวดัน้ี คือ วิหารไมห้ลงัใหญ ่ไดบุทสึ ซ่ึงเป็นท่ีประดิษฐานองคห์ลวงพอ่ 
                   โต (ไดบุทสึ) วา่กนัวา่เป็นอาคารไมท่ี้ใหญท่ี่สุดในโลก โดยมีความสูง 157 ฟตุ ความยาว 187 ฟตุ แมว้า่ 
                   วิหารไมท่ี้เห็นในปจัจุบนัน้ีมีขนาดเพียงแค ่2 ใน 3 ของวิหารหลงัเดิมท่ีเคยถูกไฟไหมไ้ปจากภยัสงคราม แต ่
                   ก็ยงัคงมีความย่ิงใหญจ่นไดร้ับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ดา้นหนา้บริเวณวดัจะเป็นสวนกวาง ซ่ึงจะมี 
                  กวางออกมาเดินใหน้ักทอ่งเท่ียวไดถ้า่ยรูปและซ้ืออาหารใหกิ้น  
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี1) บุฟเฟ่ต ์

BBQ Buffet Yakiniku  
บ่าย น าทา่นเดินทางสู่ โอซากา้ เดินทางสู่ ปราสาทโอซากา้ เป็นสญัลกัษณ์

อนัโดดเดน่ของเมืองโอซากา้ สรา้งขึ้นเป็นครั้งแรกบนบริเวณท่ีเคยเป็นวดั 
Osaka Hongan-jiเม่ื อ ปี  ค .ศ .1583 โ ด ย ToyotomiHideyoshi (ค .ศ .
1537-1598) นักรบระดบัไดเมียวผูพ้ยายามรวบรวมประเทศเป็นครั้งแรก
หอคอยประสาทหรือส่วนท่ีเรียกวา่ Tenshukakuแลว้เสร็จลงสองปีตอ่มา  
แตห่ลงัจากสงคราม Osaka Natsu No-jinในปีค.ศ.1615 ตระกูล Toyotomi ถูกฆา่ลา้งโคตร Tenshukaku
ก็ถูกท าลายลงยอ่ยยบั ตอ่มาไดร้ับการบูรณะใหมใ่นสมยัTokugawa แตน่่าเสียดายท่ีในปี ค.ศ.1665 ไดถู้กฟ้า
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ฝ่าเสียหายท ัง้หมด กอ่นจะท าการบูรณะขึ้นมาใหมอี่กครั้งและ
ถูกประกาศใหเ้ป็นสมบติัของชาติอีกดว้ย ปราสาทโอซากา้
ปจัจุบนัสูง 55 เมตร มี 5 ส่วน 8 ชัน้เคร่ืองประดบัหลงัคาและ
ภาพเสือบนก าแพงตวัปราสาทละหลายๆส่วนลงทองสีอร่าม
สวยงามบนหอคอยชั้น 8 ของ Tenshukakuท่านสามารถ
มองเห็นทิวทศัน์โดยรวมของเมืองโอซากา้ไดอ้ยา่งชดัเจนในแต่
ละปีจะมีนักทอ่งเท่ียวจากท ัง้ในและนอกประเทศมาเยือนปีละ
ราว 1-3 ลา้นคน(ทวัร์น าชมและถา่ยรูปบริเวณดา้นนอก) ชว่ง
ปลายมีนา-ตน้เมษาทา่นสามารถชมดอกซากุระไดท่ี้ สวนนิชิ
โนะมะรุเทเอ็งปราสาทโอซากา้ (Nishi No Maru Teien 
Park) สวนน้ีตัง้อยูภ่ายในอาณาเขตของปราสาทโอซากา้ มี
ซา กุ ระกว่า  600 ต ้น  (ช่ว งซากุ ระบานอาจจะ มีการ
เปล่ียนแปลงข้ึนอยู่กบัสถานท่ีและสภาพอากาศในแตล่ะปี)  
จากนั้นน าท่านเดินทางไป Doton Plaza เป็นหา้งส าหรับ
ละลายเงินเยน พบกบัสินคา้หลากหลายราคาถูก เชน่เคร่ืองส าอาง ครีม ของใช ้ยาบ ารุง สุขภาพ สบู ่ครีม
ลา้งหนา้ เคร่ืองไฟฟ้า เป็นตน้ อิสระใหท้า่นเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั จากนั้นน าทา่นไปล่องเรือทมโบริ ริ
เวอรค์รูซส ์(Tombori River Cruise) น าทา่น  ล่องเรือชมวิวของเมืองท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของเขต Naniwa 
"Dotombori" จากแมน่ ้าสมัผสับรรยากาศท่ีสวยงาม จากนั้นใหท้า่นไดอิ้สระชอ้ปป้ิงย่านชินไชบาชิ มีท ัง้
รา้นคา้เกา่แก ่และทนัสมยัปะปนกนั มีสินคา้มากมายทัง้ถูกและแพง ท ัง้สินคา้แฟช ัน่ลา่สุด ขนมเคก้แสนอร่อย 
จนถึงกลอ้งดิจิตอล คอมพิวเตอร์ และเกมสรุ่์นใหมล่า่สุดและต่ืนตากบัลีลาชีวิตของคนหนุ่มสาวชาวโอซากา้
ท่ีดูจะสนุกสนานและมีสีสนัมากกวา่ทางฝั่งโตเกียว รวมท ัง้รา้นอาหารหลากหลาย เดินไปเก็บภาพเป็นท่ีระลึก
กบั จุดเดน่ของแตล่ะรา้นคา้ เชน่ ปูยกัษ ์หนา้ภตัตาคารขาปูยกัษ ์แ  ละสญัลกัษณ์เดน่ของยา่นน้ีคือ ตึกรูป
เคร่ืองหมายการคา้ของกูลิโกะ ผลิตภณัฑข์นมช่ือดงัจากญ่ีปุ่นนั่นเองหรือจะเป็นรา้นดิสนียช์อ้ปผลิตภณัฑ์
ใหม่ๆ จากดิสนีย ์และยา่นเกา่แกอ่ยา่งถนนโดทงบุริ ซ่ึงทา่นสามารถล้ิมลองขนม หรืออาหารขึ้นช่ือของนคร
โอซากา้ท ัง้ทาโกะยากิ โอโคโนมิยากิ เป็นตน้ ใหท้า่นไดเ้พลิดเพลินกนัตลอดท ัง้วนั นอกจากน้ีในยา่นน้ียงัมี
หา้งสรรพสินคา้ใหญ่ๆ  และมีช่ือเสียงอยา่งหา้งไดมารู หา้งโซโก ้หรือจะเป็นทากาชิมายา่ มีสินคา้มากมายให ้
ทา่นไดเ้ลือกซ้ือเลือกหาอีกดว้ย อิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั อาหารค า่อิสระตามอธัยาศยั จากนัน้น าท่าน
เขา้ท่ีพกั  
ท่ีพกั: FP HOTELS GRAND SOUTH-NAMBA หรือย่านคนัไซ หรือระดบัใกลเ้คียงกนั 

กรณีพกัโรงแรมFP Hotel สามารถเดินไปชินเซไก สปา เวิลดแ์ละ รา้นดองกิโฮเตไ้ด ้
(ช่ือโรงแรมท่ีทา่นพกั ทางบริษัทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5วนักอ่นวนัเดินทาง) 
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วนัท่ีสาม อิสระท่องเท่ียวตามอธัยาศยัเต็มวนั หรือเลือกซ้ือบตัรเขา้ยูนิเวอรแ์ซลสตูดิโอ (ราคา 3,000 
บาท)    อาหารเชา้ 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั (ม้ือท่ี2)  
 อิสระใหท่้านท่องเท่ียวตามอธัยาศยัเต็มวนัดว้ยตวัท่านเอง (ไกดแ์นะน าเสน้ทางให)้ 
 >> หรือทา่นสามารถเลือกซ้ือบตัรซ้ือบตัรเขา้ยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ เจแปน 
 **กรณีสัง่ซ้ือกบับริษทั ราคาบตัรท่านละ 3,000 บาท กรุณาสัง่ซ้ือพรอ้มจองทวัรห์รือก่อนเดินทาง

10วนัเท่านั้น (ทางบริษัทจ าหน่ายเฉพาะบตัรสวนสนุก ไม่มีบตัร Express Pass และไมร่วมคา่รถไฟในการ
เดินทาง)  

 **ทางบริษัทขออนุญาตปรับราคาบตัรข้ึนถา้เงินเยนมีการปรับข้ึนเรท100เยน=35บาท** 
 - ยูนิเวอรแ์ซลสตูดิโอ Universal Studio Japan 

ร่วมสนุกทา้ทายกบัเคร่ืองเล่นหลากหลายชนิดต่ืนเตน้
ระทึกใจจากหนังดงัท่ีทา่นช่ืนชอบ กบัโลกภาพยนตร์ของ
ฮ อ ล์ ลิ วู ้ ด  เ ช่ น  Hollywood Dream The Ride 
Backdrop ,ล่องเรือผจญภัยก ับ ไดโน เสาร์จากเร่ือง 
Jurassic Park นั่ งเรือ เพ่ือพบกับความน่าสะพรึงกลัว
เหมือนอยู ่ในเหตุการณ์จริงกบั Jaw ใชทุ้นสรา้งมหาศาล
กวา่ 1,500 ลา้นเยน (เฉพาะจอว)์และสนุกสนานไปกบั
เคร่ืองเลน่ภาคใหมข่อง Spider-Man ท่ีรอใหท้า่นพิสูจน์ความมนัส ์พรอ้มท ัง้พบกบัโซนตวัการ์ตูนส าหรับเด็ก
โซน “วนัเดอร์แลนด”์ เป็นโซนสวนสนุกสไตลค์รอบครัวใหท้า่นไดเ้พลิดเพลินกบัตวัการ์ตูนสุดน่ารักช่ือดงัของ
ญ่ี ปุ่น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street หรือเป็นโซนใหม่  HARRY POTTER ให ้ท่านไดด่ื้มด ่ าก ับ
บรรยากาศท่ีจ าลองมาจากในเร่ืองแฮร่ีพอร์ตเตอร์ และพบกบัโซนใหมล่า่สุดท่ีเปิดในวนัท่ี21เมษายน 2560 
โซน Minions Park ภายในสวนสนุกUniversal หา้มน าอาหารและเคร่ืองด่ืมเขา้มาภายในสวนสนุกและ
สามารถซ้ืออาหารไดจ้าก  ภายในสวนสนุก บริเวณดา้นนอกตรงทางเขา้สวนสนุกคือ Universal City walk 
Osaka เป็นพ้ืนท่ีจ าหน่ายสินคา้ท่ีมีรา้นอาหารมากมาย นอกจากน้ียงัมีจดั Event Universal Cool Japan 
2019 ซ่ึงจะมีเคร่ืองเล่นพิเศษกบัของท่ีระลึกมาเพ่ิมเติมใหส้นุกสนาน เช่น  Final Fantasy, Detective 
Conan, Monster Hunter, Pretty Guardian Sailor Moon 
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>> เลือกอิสระเท่ียวเอง ชอ้ปป้ิงอิสระตามอธัยาศยัเต็มวนั (ไมร่วมคา่
รถไฟและไมมี่รถบสับริการ) ดว้ยการนั่งรถไฟ ทา่นจะไดส้มัผสัประสบการณ์
การเดินทางไปย่านต่างๆท่ีเป็นไฮไลทข์องโอซากา้ย่านดงัท่ีเลือกสรรเป็น
สวรรคข์องคนชอบ กิน เท่ียว ชอ้ป ไดแ้ก ่ 
 > ย่านชินไซบาชิ (Shinsaibashi) เป็นยา่นชอ้ปป้ิงท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดใน
โอซากา้ เป็นถนนคนเดินชินไซบาชิยาวประมาณ580 เมตร ตลอดเสน้ทาง
จะมีรา้นคา้อยูป่ระมาณ 180 รา้น ทางฝั่งทิศใต  ้ของถนนคนเดินของชินไซ
บาชิจะมีป้ายทางเขา้แถวป้ายกูลิโกะ 
 > โดทงบุริ (Dotonburi) หน่ึงในสถานบนัเทิงยามค ่ าคืนท่ีโด่งด ังของโอซากา้ แหลง่รวมรา้นอาหาร
มากมายท่ีเปิดใหบ้ริการ 24 ชัว่โมง ถนนแหง่น้ีจะเลียบริมคลองโดทงโบริ และยงัมีท ัง้รา้นคา้ และแหลง่บนัเทิง
อีกมากมาย รวมไปถึงป้ายนักว่ิงกูลิโกะ (Glico Running Man sign) และปูคานิโดราคุ (Kani Doraku crab 
sign) ท่ีเป็นสญัลกัษณข์องเมืองโอซากา้ดว้ย 
 > สวนนัมบะ Namba Parks ออกแบบการสรา้งใหค้ลา้ยกบัหุบเขา สามารถนั่ งพกัผอ่นในสวนแบบ
ธรรมชาติทา่มกลางภูมิทศัน์เมืองใหญ ่มีหา้งสรรพสินคา้กวา่ 120 รา้น รวมท ัง้โรงภาพยนตร์ อฒัจรรย ์และ
สวนดาดฟ้า บนชัน้ 6 มีรา้นอาหารจ านวนมากเปิดใหบ้ริการ ไมว่า่จะเป็น อาหารเกาหลี อาหารอิตาเลียน 
อาหารเวียดนาม และอ่ืนๆ รา้นคา้เปิดเวลา 11:00-21:00 รา้นอาหารเปิดเวลา 11:00-23:00 
 > ย่านเด็นเด็น Den Den Town ตัง้อยูใ่นพ้ืนท่ี Nipponbashi เป็นยา่นขายสินคา้อิเล็กทรอนิกส ์คลา้ย
กบัย่าน Akihabara ของโตเกียว นอกจากน้ียังมี
การ์ตูนมังงะ อนิเมะ และคอสเพลย์คาเฟ่ต์ต่างๆ
รวมอยู่ท่ีน่ีดว้ย ร้านคา้เปิดเป็น 2 ชว่ง คือ 10:00-
11:00 และ 19:00-20:00 

> ย่านชินเซไก(Shinsekai) เป็นเสมือนแลนด์
มาร์กส าคญัอีกแห่งหน่ึงของเมืองโอซากา้ ชินเซไก
แปลตรงตัวว่า “โลกใหม่” ท่ีหมายถึงโลกใบใหม่แห่งโอซากา้ มีท ัง้แหล่งชอ้ปป้ิง มีหอคอยซึเทนคาคุ
(Tsutenkaku)ท่ีเป็นเหมือนสญัลกัษณข์องยา่นชินเซไกน้ีตัง้อยูต่รงกลางดว้ย จะคึกคกัแบบสุดๆก็ชว่งกลางคืน
น่ี เต็มไปดว้ยรา้นคา้และ ผูค้นมากินด่ืมกนัตามรา้นตามๆอยา่งเนืองแน่น บริเวณน้ียงัมีถนนแคบๆท่ีเรียกกนัวา่ 
จนัจนั โยโกะโช (Jan Jan Yokocho) ท่ีเป็นแหลง่รวมรา้นกินด่ืมส าหรับคนญ่ีปุ่น เปิดไฟรา้นเรียกแขกคึกคกั มี
อาหารและขนม และกบัแกลม้ใหล้องชิมกนัมากมายและยงัมีรา้นขายของท่ีระลีกใหเ้ลือกชอ้ปป้ิงอีกหลายรา้น
และท่ีน่ีจะพบเห็นหุ่นคลา้ยลิงนั่งย้ิม ตามมุมตา่งๆก็คือบิลลิเคน (Billikan) หรือเทพแห่งโชคลาภเป็นอีกหน่ึง
สญัลกัษณข์องยา่นน้ีดว้ย 
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>สปา เวิลด ์(Spa World) ศูนย์รวมบ่อน ้าแร่ใหญ่ท่ีสุดในโอซากา้ เป็นศูนยร์วมวารีบ าบดัท่ีใหญ่
ท่ีสุดในโอซากา้ ตัง้อยูใ่นยา่น Shinseikai ใกลห้อคอยทสึเทงคาคุ ภายในมีบอ่น ้าแร่ธรรมชาติในท่ีร่มแยกเป็น
โซนยุโรป โซนเอเชีย รวมท ัง้ส้ิน 16 บอ่ มีหอ้งซาวน่า หอ้งสปาหินรอ้น นวดตวัผ่อนคลาย สวนน ้าซ่ึงเปิด
ใหบ้ริการตลอด 24ช ัว่โมง 
*วนัน้ีไม่มีบริการรถบสัและไม่มีบริการอาหารกลางวนัและอาหารค า่* 

ท่ีพกั: FP HOTELS GRAND SOUTH-NAMBA หรือย่านคนัไซ หรือระดบัใกลเ้คียงกนั  
กรณีพกัโรงแรมFP Hotel สามารถเดินไปชินเซไก สปา เวิลดแ์ละ รา้นดองกิโฮเตไ้ด ้
(ช่ือโรงแรมท่ีทา่นพกั ทางบริษัทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5วนักอ่นวนัเดินทาง) 
 

วนัท่ีส่ี       โอซากา้ - เกียวโต – วดัคินคะคุจิ (วดัทอง) – อาราชิยาม่า - ป่าไผ่ – ถ่ายรูปสะพานโทเง็ตสึเคียว 
–  ศาลเจา้ฟูชิมิ อินาริ – โกเบ – ย่านโกเบฮารเ์บอรแ์ลนด ์– โอซากา้ 

                 อาหารเชา้,เท่ียง (บุฟเฟ่ตช์าบูเกียวโตไม่อัน้) 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั (ม้ือท่ี 3) 

น าทา่นเดินทางไปสู่ เกียวโต อดีตเมืองหลวงเก่าแก่ของญ่ีปุ่น ซ่ึง
มามีอายุยาวนานกวา่ 1,000 ปี ซ่ึงในอดีตมีความเจริญรุ่งเรืองทางดา้น
ศาสนา ศิลปวฒันธรรม และการปกครองเป็นอย่างมาก  เดินทางสู่
วดัคินคะคุจิ(Kinkakuji Temple ) หรือวดัทอง เป็นวดัเกา่แกข่องเมือง
เกียวโต สร้างเม่ือปี พ.ศ. 1940 ในอดีต พลบัพลาหลงัน้ีเคยถูกลอบ
วางเพลิงในปี พ.ศ.2493 โดยพระภิกษุท่ีบวชอยูใ่นวดั ซ่ึงศาลาสีทองท่ี
เห็นในปัจจุบนัเพ่ิงไดร้ับการแปะผนังทองไปเม่ือปี พ.ศ.2530 ท่ีผา่นมา  
จึงมองเห็นเหลืองอล่ามสะทอ้น  ในสระน ้ าอย่างสวยงาม ภายใน
ประกอบดว้ย วิหารมี 3 ช ัน้ ช ัน้แรกมีลกัษณะเป็นพระราชวงั ช ัน้ท่ีสอง
เป็นแบบบา้นซามูไร ช ัน้ท่ีสามเป็นแบบวดัเซน  วดัน้ีมีต านานเก่ียวกบั

การ์ตูนเร่ืองอิกคิวซงัวา่เคยเป็นท่ีพ านักของโชกุนอาชิคางะ โยชิมิซึ ผูท่ี้
ชอบทายปุจฉา – วิสชันา กบัอิกคิวซงัในการ์ตูนเร่ืองอิคิวซงั เณรนอ้ย
เจา้ปัญญา ก็จ าลองเร่ืองราวเหตุการณ์ของศาลาทองในวดัน้ีใหเ้ป็น
ปราสาทของทา่นโชกุน (โชกุนอาชิกางะ โยชิมิสึ) และบุตรชายของเขา
ท่ีเป็นเจา้ของพลบัพลาหลงัน้ี กอ่นท่ีจะยกใหเ้ป็นทรัพยส์มบติัของวดัโร
กุนนอนจิ(อีกช่ือของวดัน้ี) บริเวณวดักอ่นทางออกจะมีการขอพรโดย
การเขียนขอพรท่ีแผน่ไม ้“อิกคิว” โดยสว่นมากจะเห็นนักเรียนจ านวนมากเขียนขอใหมี้สติปัญญาหลกัแหลม 
ฉลาดแบบอิกคิวซัง จึงมาร่วมขอพรจ านวนมาก น าทา่น ชมธรรมชาติแถบอาราชิยาม่า  แหล่งชม
ธรรมชาติในฤดูใบไมเ้ปล่ียนสีของเมืองเกียวโตท่ีโดง่ดงัและมีช่ือเสียงอีกแห่งในญ่ีปุ่นท่ีนิยมมาทอ่งเท่ียวเพ่ือช่ืน
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ชมกบับรรยากาศหลากสีสนัสดใสของใบไมสี้เขียว แดง เหลือง กอ่นท่ีจะร่วงหลน่จากตน้ไปตามฤดูกาล มี
สะพานท่ีทอดขา้มแม่น ้าโออิงาวะ ช่ือสะพานโทเง็ตสึเคียว มีความยาว200 เมตร ซ่ึงช่ือของสะพานน้ีมี
ความหมายวา่สะพานท่ีมองเห็นดวงจนัทร์อยูข่า้งหนา้ เบ้ืองลา่งของสะพานคือแมน่ ้าโออิท่ีไหลมาจากตาน ้าใน
ภูเขาอาราชิยามะท่ียงัคงความใสสะอาดมานับตัง้แตอ่ดีต น าทุกทา่นเดินทางชมป่าไผ่ ไผท่ี่ขึ้นอยูส่องขา้งทา้ง
เสมือนหน่ึงเป็นอุโมงคใ์หเ้ดินผา่นถูกปลูกขึ้นตัง้แตส่มยัเฮอนัหรือกวา่พนัปีมาแลว้ เพ่ือใชใ้นการประดบัสวน
และช่ืนชมความสวยงามและใชใ้นการบ าบดัจิตใจมาแตค่รั้งโบราณ จนกระท ัง่กาลเวลาผา่นไปไผเ่หลา่น้ีก็ยงั
ไดร้ับการดูแลเป็นอยา่งดี เม่ือเขา้สูป่่าไผแ่ลว้ จะไดส้มัผสัถึงสายลมจากธรรมชาติท่ีกระทบกบัใบไผ ่ความเขียว
ขจีและความสดช่ืนตลอดเสน้ทาง 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (ม้ือท่ี4)เมนูบุฟเฟ่ตช์าบูเกียวโตไม่อัน้!!! 
น าทา่นเดินทางสู่ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ 
ชม เสาโท ริ อิ  ซุ ้มประ ตู สีแดงท่ี เป็น
สัญลกัษณ์ของศาลเจา้ท่ีมีมากกวา่ร้อย
ตน้ทอดตวัยาวตามเสน้ทางของไหล่เขา
ลดหลัน่กนับนเสน้ทางยาวถึง 4 กิโลเมตร 

แล ะ เป็น ฉ ากขอ งภาพยนต ร์ เ ร่ือ ง  MEMORIES OF 
GEISHAท่ีซายูริ นางเอกของเร่ืองว่ิงลอดซุม้ประตูเพ่ือไป
ขอพรเทพเจา้ใหต้นเองสมความปรารถนา จากนั้นน าทา่น
เดินทางสู่ โกเบ ท่านไป ย่านโกเบ ฮาร์เบอรแ์ลนด ์ 
Oriental  ตัง้อยูท่ี่บริเวณทา่เรือโกเบ นับเป็นยา่นท่ีรวมท ัง้
แหลง่ชอ้ปป้ิงและความบนัเทิงท่ีหลากหลายท่ีโดง่ดงัมากๆ
ของเมืองแหง่น้ีประกอบดว้ยศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ ่โรงภาพยนตร์ สวนสนุก ใกลก้นัยงัติดทะเลดว้ย ฮาร์เบอร์
แลนดเ์ป็นจุดเดทช่ือดงัของเป็นทิวทศัน์สุดแสนโรแมนติก นอกจากน้ียงัมีจุดถา่ยภาพมากมาย เชน่ โกเบ
พอร์ตทาวเวอร์ ชิงชา้สวรรค ์โรงแรม Kobe Meriken Park ทา่นสามารถช็อปป้ิงแบบชิลๆไดอ้ยา่งสบายๆ 
เพราะมีท ัง้รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นคา้ และสวนสนุก ซ่ึงเป็นจุดนัดพบท่ีนิยมของชาวเมือง ทา่นสามารถ
เดินเล่นตามทางเดินริมน ้าเพ่ือช่ืนชมบรรยากาศแบบคลาสสิค มีโรงภาพยนตร์ และรา้นอาหารตัง้อยู่ใน
บริเวณโกดงัอิฐโบราณท่ีรีโนเวทมาจากสมยัศตวรรษท่ี 19 อีกดว้ย ท่ีน่ีเหมายกบัสายนักชอ้ปดว้ยเน่ืองจากไม่
เพียงมีรา้นคา้เรียงรายเต็มสองขา้งทางเทา่นั้นยงัมีหา้งใหญ่ๆ  2 หา้ง คือ หา้ง Umie Mosaic ตัง้อยู่ริมน ้า 
ภายในมีรา้นคา้เล็กๆขายเส้ือผา้ และรา้นอาหารท่ีสามารถเห็นทา่เรือโกเบไดอ้ยา่งชดัเจน นอกจากน้ียงัมีสวน
สนุกเล็กๆสามารถขึ้ นไปชมวิวบนชิงชา้สวรรคท่ี์ตั้งอยู่หลงัอาคารหา้งโมเสค และหา้ง Canal Garden 
ภายในจะแบง่ออกเป็นหา้งรา้นตา่งๆ เชน่ Hankyu, รา้นอิเลคทรอนิกส ์Sofmap, รา้นอุปกรณ์กีฬาและเอา้ท ์
เลตจ าหน่ายเส้ือผา้เคร่ืองใชใ้นครัวเรือนเป็นตน้ (อิสระอาหารเย็นตามอธัยาศยับริเวณโรงแรมมีรา้นราเมน 
รา้นสะดวกซ้ือ) หากมีเวลาท่านสามารถเดินไปชอ้ปป้ิงท่ีริงกุเอา้ทเ์ล็ทได ้
ท่ีพกั: N GATE HOTEL OSAKA หรือระดบัใกลเ้คียง  
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วนัท่ีหา้     ท่าอากาศยานคนัไซ - ท่าอากาศยานดอนเมือง                                                  
                  อาหารเชา้ (Set Box) 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ (ม้ือท่ี 5) บริการอาหารเชา้แบบกล่อง (Set Box) 

เพ่ือความสะดวกในเร่ืองเวลาและการเดินทางมาสนามบิน 
05.00น.    น าท่านเดินทางสู่ สนามบินคนัไซ เพ่ือเตรียมตวัเดินทางกลบั 
08.20น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน   NOK SCOOT เท่ียวบินท่ี XW111 
12.10น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวสัดิภาพ  

* * * * * * * * * * * * * * * 
หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สาย
การบิน การจราจรช่วงเทศกาลหรือวนัหยุดของญ่ีปุ่น  เป็นตน้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า โดยทางผูจ้ดัจะ
ปรบัเปล่ียนโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพ่ือใหท่้านท่องเท่ียวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การ
บริการของรถบสัน าเท่ียวญ่ีปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น สามารถใหบ้ริการวนัละ10 ชัว่โมง มิอาจเพ่ิม
เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียน
เวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง อตัราค่าบริการขา้งตน้ค านวณ จากอตัราแลกเปล่ียน 100 
เยน เท่ากบั 30 บาท กรณีอตัราแลกเปล่ียนปรบัสูงข้ึน บริษทัฯขอสงวนสิทธิในการปรบัอตัราค่าบริการเพ่ิมข้ึน 
ประกาศส าคญั รบัเฉพาะผูมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่านั้น ค่าทวัรท่ี์จ่ายใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบ
จ่ายช าระขาด และผูจ้ดัไดช้ าระใหก้บัสายการบินและสถานท่ีต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกนัก่อนออกเดินทาง  
ฉะนัน้หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามรายการไม่ดว้ยสาเหตุใด หรือไดร้บัการปฏิเสธการเขา้หรือ
ออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ่น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสด
ส่วนใดๆ รวมทัง้ค่าตัว๋เคร่ืองบินใหแ้ก่ท่าน  
 
เง่ือนไขการใหบ้ริการ  
1. การเดินทางครัง้น้ีจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจานวน 30 ท่านข้ึนไป กรณีไมถึ่ง  

- ขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคา่บริการ โดยทางบริษทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
- หรือสง่จอยน์ทวัร์กบับริษทัท่ีมีโปรแกรมใกลเ้คียงกนั 
- หรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษทัจะท าการแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง 
10 วนั 

2. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้
ทางบริษทัจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน  
3.การช าระค่าบริการช าระเงินคา่จองทวัร์ทา่นละ 15,000 บาท สว่นท่ีเหลือช าระกอ่นการเดินทาง 20วนั  
**ส าเนาหนา้พาสปอร์ตผูเ้ดินทาง (*จะตอ้งมีอายุเหลือมากกวา่ 6 เดือนกอ่นหมดอายุนับจากวนัเดินทางไป-กลบั*)  
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กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้ริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไมร่ับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและดา่นตรวจปฏิเสธการออก
และเขา้เมืองทา่น*** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงินมดัจ า หรือสง่พรอ้มยอดคงเหลือ**  
4.การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์ 
เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมช ัน่ เม่ือจองทวัร์ช าระเงินคา่จองคา่ทวัร์แลว้ ไมส่ามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุ้ก
กรณี  และกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองท ัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไว ้
ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่ทวัร์ไมว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส้ิน  รวมถึง เม่ือทา่นออกเดินทางไปกบัคณะ
แลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง  หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้อง
คา่บริการและเงินมดัจาคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส้ิน 

 5.อตัราค่าบริการน้ี  รวม 

1.  คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบัช ัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบินทุกแหง่ตามรายการทวัร์ขา้งตน้ 
ท่ีนั่งเป็นไปตามการจดัสรร Random ของสายการบินไมส่ามารถเลือกระบุท่ีนั่งได ้ยกเวน้การซ้ือท่ีนั่งเพ่ิม 

◼ ซ้ือท่ีนัง่เพ่ิม สายการบิน Nok Scoot (XW) เสน้ทางโตเกียว-นาริตะ สามารถUpgrade ท่ีนั่ง พรอ้มช าระคา่ท่ีนั่งได ้
ดงัน้ี 
- ท่ีนัง่ชัน้ ScootBiz ราคาเท่ียวเดียว 5,500 บาท /ท่าน (ราคาไป-กลบั 10,000 บาท) แจง้ก่อนเดินทาง10
วนั 
- ท่ีนัง่แบบ Super หรือ Stretch Seat แจง้ก่อนเดินทาง7วนั มีค่าใชจ่้ายและเง่ือนไข ดงัน้ี 

โซน แถวท่ี ประเภทท่ีนัง่ Seat Pitch ราคาต่อท่านต่อเท่ียว 
โซนเงียบ 21 *Stretch(Front Row) มากกวา่ 36 น้ิว 2,000 บาท 
โซนเงียบ 22-25 Super มากกวา่ 35 น้ิว 1,500 บาท 
โซนหนา้ 31 *Stretch(Front Row) มากกวา่ 36 น้ิว 1,700 บาท 
โซนหนา้ 32-34 Super มากกวา่ 35 น้ิว 1,200 บาท 
โซนหลงั 61 *Stretch(Front Row) มากกวา่ 36 น้ิว 1,700 บาท 

*Stretch Seat 
-ไม่อนุญาตใหเ้ด็ก ทารก ผูสู้งอายุเกิน 65 ปีและผูพิ้การ นัง่ 

-โซนเงียบไม่อนุญาตใหเ้ด็กนัง่ 

2. คา่ท่ีพกัหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการหรือระดบัเทียบเทา่ กรณีหอ้งพกัคู/่พกัสามทา่นเต็มอาจมี
ปรับเปล่ียนพกัหอ้ง Single 1ทา่นตอ่หอ้งในโรงแรมระดบัเดียวกนัได ้

3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทุกชนิดตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 

4. เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯคอยอ านวยความสะดวกทุกทา่นตลอดการเดินทาง 

5.  ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้คร่ืองท่ีสายการบิน NokScoot ก าหนดท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรมั 
สมัภาระถือข้ึนเคร่ืองไม่เกิน7กก. และคา่ประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแตล่ะสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ  
(คา่ทวัร์ไมร่วมการประกนัความคุม้ครองการสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และทรัพยสิ์นส่วนตวั กรณีเกิดความ
เสีย บริษทัฯไมส่ามารถรับผิดชอบได)้ 
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◼ ซ้ือน ้าหนักสมัภาระเพ่ิมสายการบิน Nok Scoot(XW) เสน้ทางโตเกียว(แจง้อยา่งชา้กอ่นเดินทาง 10 วนั) มีคา่ใชจ้า่ย
ดงัน้ี  
+5 กก. -- 400 บาท  
+10กก. -- 700 บาท 
+15กก. -- 1,000 บาท 
+20กก. -- 1,300 บาท 
+30กก. -- 2,350 บาท 
หมายเหตุ: สายการบินไมจ่ ากดัจ านวนชิ้นในการโหลด แตก่ฎหมายการบินท ัว่โลกให1้ใบ น ้าหนักสูงสุดได ้32กก./ช้ิน 
6. คา่ประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทางคุม้ครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาทคา่รักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบติัเหตุวงเงินทา่นละ 500,000 บาทตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ไม่รวมประกนัสุขภาพ ท่านสามารถสัง่ซ้ือประกนั
สุขภาพเพ่ิมได ้
7. อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. คา่ท าหนังสือเดินทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆท่ีนอกเหนือจากรายการระบุอาทิเชน่คา่อาหารเคร่ืองด่ืมคา่ซกัรีด คา่โทรศพัทเ์ป็นตน้ 

3. คา่ภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คา่ภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ)  

4. คา่ภาษีน ้ามนัท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 

5. คา่ Vat 7% และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

6. คา่ทิปยกกระเป๋าทุกโรงแรม  

7. ค่าทิปไกดร์วมคนขบัรถ ท่านละ 3,500 เยนต่อทริป ส าหรบักรุป๊ท่ีมีหวัหน้าทวัรแ์ลว้แต่ความประทบัใจ
ในบริการ 
รายละเอียดเก่ียวกบัมาตรการยกเวน้วีซา่เขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารท่ีจะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 
15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตอ้งย่ืนเอกสารในขั้นตอนการ
ตรวจเขา้เมือง เพ่ือยืนยนัการมีคุณสมบติัการเขา้ประเทศญ่ีปุ่น* ดงัต่อไปน้ี 
1.ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษทัฯจดัการให)้ 
2.ส่ิงท่ียืนยนัวา่ทา่นสามารถรับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีอาจเกิดขึ้นในระหวา่งท่ีพ านักในประเทศญ่ีปุ่นได ้(เชน่ เงินสด บตัรเครดิต 
เป็นตน้) 
3.ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขติดตอ่ในระหวา่งท่ีพ านักในประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษทัจดัการให)้ 
4.ก าหนดการเดินทางระหวา่งท่ีพ านักในประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษทัฯจดัการให)้ 
คุณสมบติัการเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญ่ีปุ่นดว้ยมาตรการยกเวน้วีซ่า) 
 1.หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลืออยู ่ไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน 
 2.กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่นจะตอ้งไมเ่ป็นส่ิงท่ีขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคุณสมบติัการพ านักระยะสัน้ 
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 3.ในข ัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไมเ่กิน 15 วนั 
 4.เป็นผูท่ี้ไมมี่ประวติัการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่น มิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไม่ 
    เขา้ขา่ยคุณสมบติัท่ีจะถูกปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหว่างท่านลูกคา้และบริษทั ฯ และเม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทาง
บริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรบัราคาค่าบริการข้ึนในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 30ทา่น  
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบินทุกแหง่เพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอ่นวนัเดินทาง  
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุตา่งๆ  
4. บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบใดๆ ท ัง้ส้ิน หากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนัดหยุด
งาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ  
5. บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบใดๆ ท ัง้ส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของทา่น , เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนักทอ่งเท่ียวเอง  
6. เม่ือทา่นตกลงชาระเงินมดัจาหรือคา่ทวัร์ท ัง้หมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ทา่นไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ท ัง้หมด  
7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้ับการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศ
เรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม  
8. การจดัการเร่ืองหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปท่ีเขา้พกั  โดยมีหอ้งพกัส าหรับผูสู้บบุหร่ี / ปลอด
บุหร่ีได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ท ัง้น้ีขึ้นอยูก่บัความพรอ้มใหบ้ริการของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความชว่ยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน่ ใชวิ้วแชร์กรุณาแจง้บริษทัฯ อยา่งนอ้ย 10วนักอ่นการเดินทาง 
มิฉะนั้น บริษทัฯไมส่ามารถจดัการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมมี่สิทธิในการใหค้ าสญัญาใด ๆ ท ัง้ส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูมี้อ านาจของผูจ้ดัก ากบัเทา่นั้น  
11. ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีท่ีผู ้
เดินทางไมผ่า่นการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการทอ่งเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสาร
เดินทางไมถู่กตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  
12. กรณีตอ้งการพกัแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรือหอ้งแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไมเ่พียงพอ ขอสงวนสิทธิใน
การจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คือ 1หอ้งพกัคู ่และ 1หอ้งพกัเด่ียว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพ่ิม  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของญ่ีปุ่น หรือ วนัเสาร์อาทิตย ์รถอาจจะติด อาจท าใหเ้วลา
ในการทอ่งเท่ียวและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานท่ีนอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก ์และคนขยัรถในการบริหารเวลา ซ่ึง
อาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดินทางในบางครั้งท่ีตอ้งเร่งรีบ เพ่ือใหไ้ดท้อ่งเท่ียวตามโปรแกรม 
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14. บริการน ้าด่ืมทา่นวนัละ1ขวดตอ่คนตอ่วนัเร่ิมในวนัท่ี2ของการเดินทางถึงวนัท่ี4ของการเดินทางรวมจ านวน 2 ขวด 
15. การบริการของรถบสัน าเท่ียวญ่ีปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น สามารถใหบ้ริการวนัละ10 -12ชัว่โมง อาทิเชน่ 
เร่ิมงานเวลา 8.00น.ถึงเวลา 20.00 น.ในวนันั้น มิอาจเพ่ิมเวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความ
เหมาะสม ท ัง้น้ีขึ้นอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนั้นๆเป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาทอ่งเท่ียวตาม
สถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 
16. การประกนัภยั ท่ีบริษัทฯไดท้  าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดินทาง เป็นการการประกนัอุบติัเหตุจากการเดินทาง
ทอ่งเท่ียว ตามพ.ร.บ การทอ่งเท่ียวเทา่นั้นไม่ไดค้รอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดูเง่ือนไขกรม
ธรรมของบริษัทฯได ้และทางบริษัทฯถือวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เม่ือทา่นช าระเงินคา่ทวัร์ (ทา่นสามารถซ้ือ
ประกนัสุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได ้จากบริษัท ประกนัท ั่วไป และควรศึกษาเง่ือนไขความคุม้ครองใหล้ะเอียด)  
17. มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมมี่สิทธิในการใหค้ าสญัญาใด ๆ ท ัง้ส้ินแทนผูจ้ดั  นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูมี้อ านาจของผูจ้ดัก ากบัเทา่นั้น  
18. ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไมส่ามารถคืนคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีท่ีผู ้
เดินทางไมผ่า่นการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการทอ่งเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสาร
เดินทางไมถู่กตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  
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