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โอซากา้ เกยีวโต ทาคายามา่ ชริาคาวาโกะ สก ี
ชมความอลงัการของเทศกาลงานประดบัไฟ 

“Nabana no sato Winter Illumination“ 

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

อสิระฟรเีดย1์ วนั หรอืเลอืกเทีย่ว Universal Studio Japan (บตัร 3,000 บาท) 
 เดนิทางโดยสายการบนิ NOKSCOOT บนิตรงสูส่นามบนิคนัไซ (โอซากา้)  เคร ือ่งล าใหญ ่ 

B777 ทีน่ ัง่แบบ 3-4-3 น า้หนกักระเป๋า 20 KG  

วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

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  
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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 

(คำ่ทัวรไ์ม่รวมอำหำรบนเครือ่ง ส ัง่ซือ้บนเคร ือ่งเทา่น ัน้!! บนเครือ่งมบีรกิำรจ ำหน่ำย) 
 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 
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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
เติล้เกยีวโต ซนัมาชซูิจ ิ– กโุจ/ทาคายามา่ ออนเซ็น       เชา้,เทีย่ง (Japanese Set),เย็น 

4  กโุจ – ลานสก ี(กโุจ/ทาคายามา่/กฟิุ) - เกยีวโต - วดัทอง คนิคะคุจ ิ- ศาลเจา้ฟุชมิอินิาร ิ– โอซากา้ - 
ดวิตีฟ้ร ีJTC - ชอ้ปป้ิงไซบาชิ เชา้,เทีย่ง (ชาบเูกยีวโตบฟุเฟ่ต)์ 

5 อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนั หรอืเลอืกซือ้บตัรเขา้ยูนเิวอรแ์ซลสตูดโิอ (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 านวยความสะดวกดา้นเอกสารกอ่นขึน้เคร ือ่ง 

23.40 น. น ำท่ำนเดนิทำงสูส่นามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น โดยสำยกำรบนิ  NOKSCOOT เทีย่วบนิที ่XW112 
 (คำ่ทัวรไ์ม่รวมอำหำรบนเครือ่ง ส ัง่ซือ้บนเคร ือ่งเทา่น ัน้!! บนเครือ่งมบีรกิำรจ ำหน่ำย) 
 

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

 
 07.10 น. เดนิทำงถงึ สนามบนิคนัไซ โอซากา้ (เวลำทอ้งถิน่เร็วกว่ำเมืองไทย 2 

ชัว่โมง กรุณำปรับนำฬกิำของท่ำนเพื่อควำมสะดวกในกำรนัดหมำยเวลำ) 
ส าคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์
พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั น ำท่ำน
เดนิทำงสู ่เมอืงโอซากา้ เดนิทำงสู ่ปราสาทโอซากา้ เป็นสัญลักษณ์อัน

โดดเด่นของเมืองโอซำกำ้ สรำ้งขึน้เป็นครัง้แรกบนบริเวณที่เคยเป็นวัด 
Osaka Hongan-ji เมือ่ปีค.ศ.1583โดยToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-
1598) นักรบระดับไดเมียวผูพ้ยำยำมรวบรวมประเทศเป็นครัง้แรก แต่

หลงัจำกสงครำม Osaka Natsu No-jin ในปีค.ศ.1615 ตระกูล Toyotomi 
ถูกฆ่ำลำ้งโคตร Tenshukakuก็ถูกท ำลำยลงย่อยยบั ตอ่มำไดร้ับกำรบูรณะ
ใหม่ในสมัย Tokugawa แต่น่ำเสยีดำยที่ในปี ค.ศ.1665 ไดถู้กฟ้ำฝ่ำ

เสยีหำยทัง้หมดก่อนจะท ำกำรบูรณะขึน้มำใหม่อกีครัง้และถูกประกำศให ้
เป็นสมบัตขิองชำตอิกีดว้ย ปรำสำทโอซำกำ้ปัจจุบันสูง55 เมตร มี 5 ส่วน 
8 ชัน้ เครือ่งประดบัหลงัคำและภำพเสอืบนก ำแพงตัวปรำสำทและหลำยๆ

สว่นลงทองสอีร่ำมสวยงำม (ทัวรน์ ำชมและถ่ำยรูปบรเิวณดำ้นนอก)  
 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (มือ้ที ่1) บุฟเฟ่ตB์BQ 

Yakiniku 

บา่ย น่ำนเดนิทำงไป นาโก
ยา่ จงัหวดัไอจ ิน ำท่ำน
ไปชอ้ปป้ิงสนิคำ้แบรน

เนมด์ร ำคำพิ เ ศษ  ที ่
MITSUI OUTLET 
PARK JAZZ DREAM 

ในเขตจังหวัดมเิอะ เป็น
เอำท์เล็ทมอลล์ขนำด
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ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่ นใกลก้ับเมืองนำโกย่ำ ขนำดพื้นที่กวำ้งถงึ 45,700 ตำรำงเมตร  มีสนิคำ้แบรนดเ์นมมำกมำย 
รวมถงึรำ้นอำหำร เครื่องดืม่ ถงึเวลำนัดหมำยน ำท่ำนเดนิทำงไปชมควำมอลังกำรของเทศกำลงำนประดับไฟฤดู
หนำว“Nabana no sato Winter Illumination“ เป็นงำนประดบัไฟในชว่งฤดหูนำวโดยเริม่จัดตัง้แตป่ระมำณ

กลำงเดอืนตลุำคม (ฤดใูบไมร้่วง) ยำวไปจนถงึตน้เดอืนพฤษภำคม (ฤดใูบไมผ้ล)ิ ของปีถัดไป (จัดขึน้ระหวำ่งวันที ่
19 ตลุำคม 2562 – 6 พฤษภำคม 2563) เป็นหนึง่ในเทศกำลแสงสทีี่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่ น มีไฟประดับมำกกว่ำ 8.5 
ลำ้นดวงภำยในสวนดอกไมจ้ะมกีำรประดบัตกแตง่ไฟอย่ำงสวยงำม มทีัง้ทุ่งหญำ้ขนำดใหญ่ทีน่ ำไฟสฟ้ีำมำตกแต่ง

ใหด้เูหมอืนทะเล นอกจำกน้ียังมอีโุมงคด์วงไฟและจุดชมววิทีส่ำมำรถขึน้ลฟิตไ์ปดำ้นบน เมือ่มองลงมำจะเห็นสวน
ทีป่ระดบัไฟเป็นมุมกวำ้ง อสิระใหท้่ำนเก็บภำพควำมประทับใจตำมอัธยำศัย สมควรแกเ่วลาน าทา่นดนิทางสู่ท ี่
พกั(อำหำรเย็นอสิระตำมอธัยำศยั) สมควรแกเ่วลาน าทา่นดนิทางสูท่ ีพ่กัโอกาก ิ

ทีพ่กั: Quintessa Hotel Ogaki หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

  (ช ือ่โรงแรมทีท่ำ่นพัก ทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย5วันกอ่นวันเดนิทำง) 
 

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

เติล้เกยีวโต ซนัมาชซูิจ ิ– กโุจ/ทาคายามา่ ออนเซ็น   อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที2่ )  
 จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมอืงเซก ิน ำท่ำนแวะชม รา้นซนัชู หรอื Hamonoyasan สถานทีท่ ีผ่ลติมดีไดค้มสุด 

ๆ อีกทัง้ยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องการตี

ดาบญีปุ่่ นอย่ำงดำบเซก ิส ำหรับที่รำ้นซันชูน้ีมี
เครื่องใชข้องมีคมต่ำง ๆ มำกมำยกว่ำ 3,000 
ชิน้ ไม่ว่ำจะเป็นมีดหรือกรรไกรตัดแต่งกิง่และ

สวน กรรไกรตัดเล็บกรรไกรหลำกขนำด หรือ
มีดส ำหรับท ำครัวหลำกหลำยรูปแบบที่ช่วยให ้
กำรเตรยีมวัตถุดบิของคุณง่ำยยิง่ขึน้นอกจำกน้ี

ยังมีดำบญี่ปุ่ น  ขนมและ เครื่ องดื่ม เ ย็น  ๆ 
จ ำหน่ำยอกีดว้ย อกีสิง่หนึ่งพลำดไม่ไดเ้มื่อมำ
รำ้นซนัชคูอื การชมการแสดงดาบวชิาอไิอกริ ิดำบซำมูไรคมๆทีฟั่นฉับ

เดยีวตน้ไผ่ก็ขำดเป็น 2 ท่อน พรอ้มใสชุ่ดกโิมโนและเส ือ้ก ัก๊ซามูไร

ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ สมควรแก่เวลำ น ำท่ำนเดนิทำงสู่ หมู่บา้นมรดก
โลกชิราคาวา เป็นหมู่บำ้นชำวนำเล็กๆที่สรำ้งทอดตัวขนำนไปกับ
แม่น ้ำโชคำวะในทีร่ำบท่ำมกลำงขนุเขำแวดลอ้ม เป็นเสน้ทำงระหว่ำง ทำ

คำยำม่ำ และ คำนำซำว่ำ ของจังหวัดกฟิุ แห่งภูมภิำคชูบุ ดนิแดนที่รวย
วัฒนธรรม  เป็นหมู่บำ้นสวยระดับโลกที่ยังคงอนุรักษ์บำ้นสไตลญ์ี่ปุ่ น
ขนำนแทด้ัง้เดมิ และยังไดร้ับเลอืกจำกองคก์ำรยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก

ในเดอืนธันวำคม 1995 ชือ่เต็มของหมู่บำ้นแห่งน้ีมีชือ่ว่ำ กัสโชซคึุริโอกมิำฉิ ชริำคำวำโกะ จุดเด่นของคอืบำ้น
ทรงกสัโชซคึรุ ิมคีวำมยำวประมำณ 18 เมตร ควำมกวำ้ง 10 เมตร โครงสรำ้งของบำ้นสำมำรถรองรับหมิะทีต่กหนัก
ในชว่งฤดหูนำวไดด้ ีควำมชนัถงึ 60 องศำคลำ้ยกบักำรพนมมอืเขำ้หำกนั วสัดใุนกำรสรำ้งบำ้นน ำมำจำกธรรมชำติ

ลว้นๆ ใชต้น้หญำ้ทีป่ลกูในหมู่บำ้นมำท ำหลงัคำ ตวับำ้นจะไม่มกีำรตอกตะปู บำ้นบำงหลงัมอีำยุยำวนำนกวำ่ 250 ปี 
ปัจจุบันยังมชีำวบำ้นอำศยัอยู่ในหมู่บำ้นดว้ย ผูค้นจำกทั่วทุกมุมโลกหลัง่ไหลชมควำมงำมในแตล่ะปีจ ำนวนมำก 

 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั 
(มือ้ที3่) Japanese Set 

บา่ย น ำท่ำนชม ทาคายาม่า จ ินยะ 
หรอื ทีว่่าการอ าเภอเกา่เมอืงทา

คายามา่ (ถ่ำยรูปดำ้นหนำ้) ซึง่เป็น
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จวนผูว้ำ่แห่งเมอืงทำคำยำม่ำ เป็นทีท่ ำงำนและทีอ่ยู่อำศยัของผูว้ำ่รำชกำรจังหวดัฮดิะ เป็นเวลำกวำ่ 176 ปี ภำยใต ้
กำรปกครองของโชกุนตระกูลกุกำวำ ในสมัยเอโดะ  จำกนัน้น ำท่ำนเดนิชม หมู่บา้น LITTLE KYOTO หรอื
ยา่นซนัมาชซูิจ ิ(Sanmachi-Suji) เป็นเขตเมอืงเกำ่ทีม่กีำรอนุรักษ์บำ้นเรือนในสมัยเอโดะที่มีอำยุกว่ำ 300 ปีไว ้
ไดเ้ป็นอย่ำงด ีเป็น 1 ใน ย่ำนทีเ่รยีกวำ่เป็น Old Town ของญีปุ่่ น เมือ่ครัง้หนึง่ในอดตีคอืในยุคเอโดะ (ค.ศ. 1603 
– ค.ศ. 1868) มีควำมเฟ่ืองฟูทำงเศรษฐกจิอย่ำงมำกเพรำะว่ำเป็นย่ำนศูนยก์ลำงส ำหรับกำรท ำกำรคำ้ของเมือง 
Takayama มถีนนทีเ่ชือ่มระหวำ่งสถำนทีส่ ำคญัทัง้ ปรำสำท, วัด และศำลเจำ้ จุดเด่นคอือำคำรเก่ำแก่ส่วนใหญ่ก็

ตกทอดมำตัง้แตยุ่คเอโดะมำถงึปัจจุบัน เป็นกำรสรำ้งบำ้นเรือนตำมสไตลแ์บบญี่ปุ่ นแท ้บำ้นทัง้2 ขำ้งทำงจะมีแต่
เฉพำะสนี ้ำตำลหรอืสดี ำ ในปัจจุบันน้ีถำ้ใครจะสรำ้งบำ้นหลังใหม่ก็จะตอ้งใชแ้ค่2 สน้ีีเท่ำนัน้ เพื่อไม่ใหโ้ดดหรือดู
แปลกแยกออกมำจำกบำ้นหลังอืน่ อสิระใหทุ้กท่ำนไดเ้ดนิเที่ยวและชืน่ชมกับทัศนียภำพเมืองเก่ำซึง่เต็มไปดว้ย

บำ้นเรอืนโบรำณ และรำ้นคำ้หลำกหลำย เชน่ รำ้นผลติและจ ำหน่ำยเหลำ้สำเก รำ้นท ำมโิสะ ฯลฯ พรอ้มทัง้เลอืก
ซื้อของที่ระลกึพื้นเมืองเฉพำะถิ่น เช่น ซำรุโบะโบะ หรือ ตุ๊กตำทำรกลงิตัวสีแดงไม่มีหนำ้ตำ ซึ่งถือว่ำเป็น
สญัลกัษณห์นึง่ของเมอืงทำคำยำม่ำ และเป็นสนิคำ้ยอดนยิม เพรำะแฝงไปดว้ยควำมเชือ่เกีย่วกับโชคลำงของชำว

ญีปุ่่ นอกีดว้ย และเก็บเกีย่วบรรยำกำศอนัน่ำประทับใจมำกมำย ท่ำนยังสำมำรถลองลิม้ชมิรสขนมของหวำนนำนำ
ชนดิอกีดว้ย หรอืถ่ำยรูปกบัสะพำน Nakabashi Bridge สะพำนสแีดงทีท่อดขำ้มแม่น ้ำมยิำกำวะซงึเป็นสัญลักษณ์
ของเมอืงทำคำยำม่ำอกีดว้ย อสิระเก็บภำพควำมประทับใจเลอืกซือ้สนิคำ้ตำมอัธยำศัย สมควรแกเ่วลาน าทา่น

เขา้สูท่ ีพ่กัแรมกโุจ/ทาคายามา่/กฟิุ ออนเซ็น 
ค า่  รบัประทานอาหาร ค า่ (มือ้ท ี4่) 
 หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ สมัผสัวฒันธรรมการอาบน า้แรอ่อน

เซ็น (Onsen) น ้ำแร่ในสไตลญ์ีปุ่่ นใหท้่ำนไดพ้ักผ่อนอย่ำงเต็มอิม่ ซึง่ชำวญี่ปุ่ นเชือ่
วำ่น ้ำแร่ธรรมชำตน้ีิมีส่วนช่วยเรื่อง ระบบกำรหมุนเวยีนของเลอืดดขีึน้ กำรบรรเทำ
อำกำรปวดเมือ่ยตำ่งๆ และช่วยผ่อนคลำยควำมตงึเครียดไดอ้ย่ำงด ีพรอ้มทัง้บ ำรุง

ผวิพรรณใหเ้ปลง่ปลัง่ 

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

ตามอธัยาศยั (ช ือ่โรงแรมทีท่ำ่นพัก ทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย5-7วันกอ่นวันเดนิทำง) 
 

วนัทีส่ ี ่ กโุจ – ลานสก ี(กโุจ/ทาคายามา่/กฟิุ) - เกยีวโต - วดัทอง คนิคะคุจ ิ- ศาลเจา้ฟุชมิอินิาร ิ– โอซากา้ - 
ดวิตีฟ้ร ีJTC – ชอ้ปป้ิงไซบาช ิ    อาหารเชา้,เทีย่ง (ชาบเูกยีวโตบฟุเฟ่ต)์ 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที5่) 
 เดนิทำงสูล่านสกกีโุจวาคานซ ์(Gujo Vacance Mura Ski Resort ) ไปสมัผัสหมิะขำวโพลนควำมกวำ้งใหญ่ของ

ทวิเขำฮะคซุงั ลำนสกกีโุจวำคำนซท์ีม่ีเสน่หใ์นกำรจัดสถำนที่ให ้
ใชส้อยประโยชน์จำกธรรมชำตไิดอ้ย่ำงสูงสุด ทำงลำดที่ไม่ชัน
มำก และเป็นลำนสกีที่เหมำะกับเด็ก ๆ หรือผูท้ี่เร ิ่มเล่นสกีดว้ย 

ใหท้่ำนสนุกสนำนหรือเลอืกถ่ำยรูปเก็บภำพบรรยำกำศที่ลำนสกี
ตำมอธัยำศยั คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อปุกรณ์สก ีอุปกรณ์เล่นต่างๆ
หรอืกจิกรรมตา่งๆ 

หมายเหตุ1 : ทำงบริษัทขออนุญำตปรับเปลี่ยนไปลำนสกี
ใกลเ้คยีงในเสน้ทำงใกลโ้รงแรมคนืที่2กรณีพักทำคำยำม่ำหรือกิ
ฟเุพือ่ควำมสะดวกเรื่องเวลำกำรเดนิทำงโดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบ
ลว่งหนำ้  
หมายเหตุ2 : กรณีลำนสกยีังไม่เปิด หรอืหมิะทับถมไม่เพียงพอ
หรอืลำนสกปิีดทำงบรษัิทขอปรับโปรแกรมทดแทนไปเที่ยวย่ำนกอิง(Gion) ย่ำนที่ใหบ้รรยำกำศแบบดัง้เดมิของ
เกยีวโตแทน  
จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองเกยีวโต เป็นเมืองหลักของ
จังหวัดเกยีวโต เป็นเมืองหลวงเก่ำแก่ของญี่ปุ่ นในศตวรรษที่8
และรุ่งเรืองในฐำนะศูนย์กลำงกำรปกครอง เศรษฐกิจ และ

วัฒนธรรมของญี่ปุ่ นมำกกว่ำ 1,100 ปีก่อนที่เมืองหลวงจะถูก
ยำ้ยไปยังโตเกยีวในกลำงศตวรรษที ่19 วดัและศำลเจำ้มำกมำย
ในเกยีวโตถูกสรำ้งขึน้มำในชว่งนัน้แหล่งประวัตศิำสตร ์17 แห่ง 

มีอำณำเขตตัง้แต่บริเวณตะวันออกเฉียงใตจ้ดตะวันตกเฉียง
เหนือในตอนกลำงและเหนือของภูมิภำคคันไซ ซึง่จัดว่ำเป็น
ศูนย์กลำงของเกำะฮนชู น ำท่ำนเดินทำงไป วดัคินคะคุจ ิ

(Kinkaku-ji) หรอืวดัทอง เป็นวดัในนกิำยเซน ตัง้อยู่ทำงเหนือ
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ของเกยีวโต ภำพวดัประดบัดว้ยทองอย่ำงหรูหรำสะทอ้นควำมเงำงำมบนผวิน ้ำของสระเคยีวโคะจิหรือสระกระจก
ลอ้มรอบดว้ยสวนสวยแบบญีปุ่่ น เป็นจุดเดน่ของเกยีวโตทีนั่กท่องเทีย่วจดจ ำไดม้ำกทีส่ดุเปรยีบเสมือนแลนดม์ำรค์
ของเมอืงเกยีวโต ตวัอำคำรชัน้บนสดุตกแตง่ดว้ยทองค ำเปลวสวยงำมตำ อำคำรหลงัน้ีเคยเป็นที่พักของโชกุนอะชิ

คำงะ โยชมิทิซ ึอำคำรหลงัน้ีเคยเกดิเหตไุฟไหมห้ลำยครัง้และลำ่สดุไดถู้กเผำท ำลำยลงไปในปี 1950 โดยพระที่
คลุม้คลัง่ ซึง่ตวัอำคำรในปัจจุบันไดร้ับกำรปรับปรุงขึน้ในปี 1955ซึง่อำคำรหลังน้ีคนไทยอำจจะคุน้เคยจำกกำรต์ูน
เรือ่งอคิอวิซังที่ใชป้รำสำทสทีองแห่งน้ีเป็นฉำกปรำสำทของโชกุนในเรื่องอคิควิซัง ตัวอำคำรสทีองมี 3 ชัน้ ชัน้

ลำ่งสดุสรำ้งในสไตลช์นิเดง ท ำจำกไมแ้ละใชก้ ำแพงสขีำวตดักบัตวัอำคำรชัน้บนทีเ่ป็นส ีทอง ภำยในของชัน้น้ีเป็น
ทีป่ระดษิฐำนของพระพุทธรูปและรูปปั้นของโชกนุอะชคิำงะ โยชมิทิซ ึชัน้ที่ 2 สรำ้งในสไตลบ์ุคเคะ เคยใชเ้ป็นที่
พักของซำมูไร ตัวอำคำรดำ้นนอกปิดดว้ยทอง ดำ้นในเป็นที่ประดษิฐำนพระโพธสิัตวอ์วโลกเิตศวรและลอ้มรอบ

ดว้ยรูปปั้นของเทพ 4 องคผ์ูร้ักษำคุม้ครองโลกใน 4 ทศิ ชัน้ที่ 3 สรำ้งในสไตลเ์ซน ดำ้นในและนอกปิดดว้ยทอง 
สว่นบนสดุป่ันรูปปั้นของนกฟินิกซส์ทีอง บรเิวณรอบๆมีสวนญี่ปุ่ นที่ออกแบบไดส้วยงำมคงรูปแบบเดมิเหมือนใน
สมัยโชกนุอะชคิำงะ โยชมิทิซเึอำไว ้

 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที6่) ชาบเูกยีวโตบฟุเฟ่ต ์
บา่ย น ำท่ำนเดนิทำงสู ่ศาลเจา้ฟุชมิอินิาร ิหรือศำลเจำ้เทพอนิำรเิทพแห่งควำมอุดมสมบูรณ์ หรือที่คนไทยเรียกว่ำ

ศำลเจำ้แดงหรอืศำลเจำ้จิง้จอก เป็นศำลเจำ้ในศำสนำชนิโต สรำ้งขึน้ในปี ค.ศ. 711 ตัง้อยู่ทำงทศิใตข้องเกยีวโต 
บรเิวณเขำอนิำร ิศำลเจำ้แห่งน้ีมีชือ่เสยีงจำกเสำโทรอิ ิ(Torii gate) เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของเมืองเกยีวโต น ำ
ท่ำนชม เสาโทรอิ ิซุม้ประตูสแีดงที่เป็นสัญลักษณ์ของศำลเจำ้ ที่มีมำกกว่ำรอ้ยตน้ทอดตัวยำวตำมเสน้ทำงของ

ไหล่เขำลดหลั่นกันบนเสน้ทำงยำวถงึ 4 กโิลเมตร ที่ประตูโทรอิ ิมีจ ำนวนมำกขนำดน้ีเน่ืองจำกบรษัิทในญี่ปุ่ นมี
ควำมเชือ่วำ่จะสริมิงคลของบรษัิทก็เลยบรจิำคประตูโทรอิกิันจนไปถงึยอดเขำ และ
ที่น่ียังเป็นฉำกของภำพยนตรเ์รื่อง MEMORIES OF GEISHAที่ซำยูร ินำงเอก

ของเรือ่งวิง่ลอดซุม้ประตเูพือ่ไปขอพรเทพเจำ้ใหต้นเองสมควำมปรำรถนำ น ำท่ำน
เดินทำงสู่ เมืองโอซากา้ เดินทำง
ไปชอ้ปป้ิงที่ รา้น JTC Duty free 

อิสระเลือกซื้อสินคำ้รำคำถูก และ
ผลติภัณฑต์ำ่งๆของญีปุ่่ นตำมอธัยำศัย 
จำกนั้นใหท้่ำนไดอ้ิสระชอ้ปป้ิงย่าน
ชนิไชบาช ิมีทั ้งรำ้นคำ้เก่ำแก่ และ

ทันสมัยปะปนกัน มีสนิคำ้มำกมำยทัง้
ถูกและแพง ทั ้งสินคำ้แฟชั่นล่ำสุด 
ขนม เคก้แสนอร่ อย  จนถึงกลอ้ ง

ดจิติอล คอมพวิเตอร ์และเกมสร์ุ่นใหม่ลำ่สดุและตืน่ตำกับลลีำชวีติของคนหนุ่มสำวชำวโอซำกำ้ที่ดูจะสนุกสนำน
และมสีสีนัมำกกวำ่ทำงฝ่ังโตเกยีว รวมทัง้รำ้นอำหำรหลำกหลำย 
เดนิไปเก็บภำพเป็นที่ระลกึกับ  จุดเด่นของแต่ละรำ้นคำ้ เช่น ปู
ยักษ์ หนำ้ภัตตำคำรขำปูยักษ์ และสัญลักษณ์เด่นของย่ำนน้ีคือ 
ตกึรูปเครื่องหมำยกำรคำ้ของกูลโิกะ ผลติภัณฑข์นมชื่อดังจำก
ญีปุ่่ นน่ันเองหรอืจะเป็นรำ้นดสินียช์อ้ปผลติภัณฑใ์หม่ๆจำกดสินีย ์

และย่ำนเกำ่แกอ่ย่ำงถนนโดทงบุร ิซ ึง่ท่ำนสำมำรถลิม้ลองขนม 
หรอือำหำรขึน้ชือ่ของนครโอซำกำ้ทัง้ทำโกะยำก ิโอโคโนมยิำก ิ
เป็นตน้ ใหท้่ำนไดเ้พลดิเพลนิกนัตลอดทัง้วนั นอกจำกน้ีในย่ำนน้ี

ยังมีหำ้งสรรพสนิคำ้ใหญ่ๆ และมีชือ่เสยีงอย่ำงหำ้งไดมำรู หำ้ง
โซโก ้หรือจะเป็นทำกำชมิำย่ำ มีสนิคำ้มำกมำยใหท้่ำนไดเ้ลอืกซือ้เลอืกหำอกีดว้ย อสิระชอ้ปป้ิงตำมอัธยำศัย 
อาหารค า่อสิระตามอธัยาศยั สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั 

ทีพ่กั: FP HOTELS GRAND SOUTH-NAMBA / Noku Osaka / Toho Hotel Namba 

Motomachi ยา่นคนัไซ หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
กรณีพักโรงแรมFP Hotel สำมำรถเดนิไปชนิเซไก สปำ เวลิดแ์ละ รำ้นดองกโิฮเตไ้ด ้
(ช ือ่โรงแรมทีท่ำ่นพัก ทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย5วันกอ่นวันเดนิทำง) 
 

วนัทีห่า้       อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนั หรอืเลอืกซือ้บตัรเขา้ยูนเิวอรแ์ซลสตดูโิอ (ราคา 3,000 บาท) 
                 อาหารเชา้  

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที7่)  

 อสิระใหท้า่นทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนัดว้ยตวัทา่นเอง (ไกดแ์นะน าเสน้ทางให)้ 
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 >> หรอืท่ำนสำมำรถเลอืกซือ้บตัรซือ้บตัรเขา้ยูนเิวอรแ์ซล สตูดโิอ เจแปน **กรณีส ัง่ซือ้กบับรษิทั ราคา

บตัรทา่นละ 3,000 บาท กรณุาส ัง่ซือ้พรอ้มจองทวัรห์รอืกอ่นเดนิทาง

10วนัเทา่น ัน้ (ทำงบรษัิทจ ำหน่ำยเฉพำะบัตรสวนสนุก ไม่มบีัตร Express 

Pass และไม่รวมคำ่รถไฟในกำรเดนิทำง)  
 **ทำงบรษัิทขออนุญำตปรับรำคำบัตรขึน้ถำ้เงนิเยนมกีำรปรับขึน้เรท100เยน=35

บำท** 
 - ยูนเิวอรแ์ซลสตูดโิอ Universal Studio Japan 

ร่วมสนุกทำ้ทำยกบัเครือ่งเลน่หลำกหลำยชนดิตืน่เตน้ระทกึใจจำกหนังดังที่
ท่ำนชืน่ชอบ กบัโลกภำพยนตรข์องฮอลล์วิูด้ เช่น Hollywood Dream The 

Ride Backdrop ,ลอ่งเรอืผจญภัยกบัไดโนเสำรจ์ำกเรื่อง Jurassic Park น่ัง
เรอืเพื่อพบกับควำมน่ำสะพรงึกลัวเหมือนอยู่ ในเหตุกำรณ์จรงิกับ Jaw ใช ้

ทุนสรำ้งมหำศำลกว่ำ 1,500 ลำ้นเยน (เฉพำะจอว)์และสนุกสนำนไปกับ

เครือ่งเลน่ภำคใหม่ของ Spider-Man ทีร่อใหท้่ำนพสิจูนค์วำมมันส ์พรอ้ม
ทัง้พบกบัโซนตวักำรต์นูส ำหรับเด็กโซน “วนัเดอรแ์ลนด”์ เป็นโซนสวนสนุก
สไตลค์รอบครัวใหท้่ำนไดเ้พลดิเพลนิกบัตวักำรต์ูนสุดน่ำรักชือ่ดังของญี่ปุ่ น 

Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street หรือเป็นโซนใหม่  HARRY 
POTTER ใหท้่ำนไดด้ืม่ด ำ่กบับรรยำกำศทีจ่ ำลองมำจำกในเรื่องแฮรี่พอรต์
เตอร์ และพบกับโซนใหม่ล่ำสุดที่เปิดในวันที่21เมษำยน 2560 โซน 

Minions Park ภำยในสวนสนุกUniversal หำ้มน ำอำหำรและเครื่องดืม่เขำ้
มำภำยใน สวนสนุกและสำมำรถซื้ออำหำรไดจ้ำก  ภำยในสวนสนุก บรเิวณดำ้นนอกตรงทำงเขำ้สวนสนุกคือ 
Universal City walk Osaka เป็นพืน้ทีจ่ ำหน่ำยสนิคำ้ทีม่รีำ้นอำหำรมำกมำย 

 
  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
>> เลอืกอสิระเทีย่วเอง ชอ้ปป้ิงอสิระตามอธัยาศยัเต็มวนั (ไม่รวมคำ่รถไฟและไม่มรีถบัสบรกิำร) ดว้ยกำรน่ัง
รถไฟ ท่ำนจะไดส้ัมผัสประสบกำรณ์กำรเดนิทำงไปย่ำนต่ำงๆที่เป็นไฮไลทข์องโอซำกำ้ย่ำนดังที่เลือกสรรเป็น

สวรรคข์องคนชอบ กนิ เทีย่ว ชอ้ป ไดแ้ก ่ 
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 > ย่านชนิไซบาช ิ(Shinsaibashi) เป็นย่ำนชอ้ปป้ิงที่มี
ชือ่เสียงที่สุดในโอซำกำ้ เป็นถนนคนเดนิชนิไซบำชยิำวประมำณ
580 เมตร ตลอดเสน้ทำงจะมีรำ้นคำ้อยู่ประมำณ 180 รำ้น ทำงฝ่ัง

ทศิใต ้ของถนนคนเดนิของชนิไซบำชจิะมป้ีำยทำงเขำ้แถวป้ำยกูลิ
โกะ 
 > โดทงบุร ิ(Dotonburi) หนึ่งในสถำนบันเทงิยำมค ่ำคนืที่

โด่งดังของโอซำกำ้ แหล่งรวมรำ้นอำหำรมำกมำยที่เปิดใหบ้รกิำร 
24 ชัว่โมง ถนนแห่งน้ีจะเลยีบรมิคลองโดทงโบร ิและยังมทีัง้รำ้นคำ้ 
และแหล่งบันเทงิอกีมำกมำย รวมไปถงึป้ำยนักวิง่กูลโิกะ (Glico Running Man sign) และปูคำนิโดรำคุ (Kani 

Doraku crab sign) ทีเ่ป็นสญัลกัษณข์องเมอืงโอซำกำ้ดว้ย 
 > สวนนมับะ Namba Parks ออกแบบกำรสรำ้งใหค้ลำ้ยกบัหุบเขำ สำมำรถน่ังพักผ่อนในสวนแบบธรรมชำติ
ท่ำมกลำงภูมทิัศน์เมืองใหญ่ มีหำ้งสรรพสนิคำ้กว่ำ 120 รำ้น รวมทัง้โรงภำพยนตร ์และสวนดำดฟ้ำ บนชัน้ 6 มี

รำ้นอำหำรจ ำนวนมำกเปิดใหบ้รกิำร ไม่วำ่จะเป็น อำหำรเกำหล ีอำหำรอติำเลยีน อำหำรเวยีดนำม และอืน่ๆ รำ้นคำ้
เปิดเวลำ 11:00-21:00 รำ้นอำหำรเปิดเวลำ 11:00-23:00 
 > ยา่นเด็นเด็น Den Den Town ตัง้อยู่ในพื้นที่ Nipponbashi เป็นย่ำนขำยสนิคำ้อเิล็กทรอนิกส ์คลำ้ยกับ

ย่ำน Akihabara ของโตเกยีว นอกจำกน้ียังมกีำรต์นูมังงะ อนเิมะ และคอสเพลยค์ำเฟ่ตต์ำ่งๆรวมอยู่ที่น่ีดว้ย รำ้นคำ้
เปิดเป็น 2 ชว่ง คอื 10:00-11:00 และ 19:00-20:00 

> ย่านชนิเซไก(Shinsekai) เป็นเสมือน

แลนดม์ำรก์ส ำคัญอกีแห่งหนึ่งของเมืองโอซำกำ้ 
ชนิเซไกแปลตรงตวัวำ่ “โลกใหม่” ที่หมำยถงึโลก
ใบใหม่แห่งโอซำกำ้  มีทั ้งแหล่งชอ้ปป้ิง มี

หอคอยซึเทนคำคุ(Tsutenkaku)ที่เป็นเหมือน
สญัลกัษณ์ของย่ำนชนิเซไกน้ีตัง้อยู่ตรงกลำงดว้ย 
จะคึกคักแบบสุดๆก็ช่วงกลำงคืนน่ี เต็มไปดว้ย

รำ้นคำ้และ ผูค้นมำกนิดื่มกันตำมรำ้นตำมๆอย่ำง
เนืองแน่น บรเิวณน้ียังมีถนนแคบๆที่เรียกกันว่ำ จันจัน โยโกะโช (Jan Jan Yokocho) ที่เป็นแหล่งรวมรำ้นกนิดืม่
ส ำหรับคนญีปุ่่ น เปิดไฟรำ้นเรยีกแขกคกึคกั มอีำหำรและขนม และกบัแกลม้ใหล้องชมิกนัมำกมำยและยังมีรำ้นขำย
ของทีร่ะลกีใหเ้ลอืกชอ้ปป้ิงอกีหลำยรำ้นและทีน่ี่จะพบเห็นหุ่นคลำ้ยลงิน่ังยิม้ ตำมมุมต่ำงๆก็คอืบลิลเิคน (Billikan) 

หรอืเทพแห่งโชคลำภเป็นอกีหนึง่สญัลกัษณข์องย่ำนน้ีดว้ย 
>สปา เวลิด ์(Spa World) ศูนยร์วมบอ่น า้แรใ่หญท่ีสุ่ดในโอซากา้ เป็นศูนยร์วมวำรีบ ำบัดที่ใหญ่ที่สุดใน

โอซำกำ้ ตัง้อยู่ในย่ำน Shinseikai ใกลห้อคอยทสเึทงคำคุ ภำยในมีบ่อน ้ำแร่ธรรมชำตใินที่ร่มแยกเป็นโซนยุโรป 

โซนเอเชยี รวมทัง้สิน้ 16 บ่อ มหีอ้งซำวน่ำ หอ้งสปำหนิรอ้น นวดตัวผ่อนคลำย สวนน ้ำซึง่เปิดใหบ้รกิำรตลอด 24
ชัว่โมง *วนันีไ้มม่บีรกิารรถบสัและไมม่บีรกิารอาหารกลางวนัและอาหารเย็น* 

ทีพ่กั: FP HOTELS GRAND SOUTH-NAMBA / Noku Osaka / Toho Hotel Namba 

Motomachi ยา่นคนัไซ หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

กรณีพักโรงแรมFP Hotel สำมำรถเดนิไปชนิเซไก สปำ เวลิดแ์ละ รำ้นดองกโิฮเตไ้ด ้
(ช ือ่โรงแรมทีท่ำ่นพัก ทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย5วันกอ่นวันเดนิทำง) 

 

วนัทีห่ก       ทา่อากาศยานคนัไซ – ทา่อากาศยานดอนเมอืง                                                   
                   อาหารเชา้ (บรกิารแบบ Set Box) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้แบบ Set Box  (มือ้ท ี ่8) 

เพือ่ความสะดวกในเร ือ่งเวลาและการเดนิทางมาสนามบนิ 
05.00น.    น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ เพือ่เตรยีมตวัเดนิทำงกลบั 
08.30น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ   NOK SCOOT เทีย่วบนิที ่XW111  

(คำ่ทัวรไ์มร่วมอำหำรบนเครือ่ง ส ัง่ซือ้บนเคร ือ่งเทา่น ัน้!! บนเครือ่งมบีรกิำรจ ำหน่ำย) 
12.45น.   เดนิทำงถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืงโดยสวสัดภิำพ 
  

* * * * * * * * * * * * 
 
หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 

การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่น
โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสัน า
เทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละ
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คนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่น
โปรแกรมการเดนิทาง อตัราค่าบรกิารขา้งตน้ค านวณ จากอตัราแลกเปลีย่น 100 เยน เทา่กบั 30 บาท กรณีอตัรา
แลกเปลีย่นปรบัสูงขึน้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ 

ประกาศส าคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ ค่าทวัรท์ ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจา่ย
ช าระขาด และผูจ้ดัไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่่างๆ แบบช าระขาดเช่นกนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัน้หาก
ทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไม่ดว้ยสาเหตุใด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง

จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดส่วนใดๆ รวมท ัง้ค่าต ัว๋
เคร ือ่งบนิใหแ้กท่า่น  
 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 25 ทา่นขึน้ไป กรณีไม่ถงึ  

- ขอสงวนสทิธใินกำรปรับรำคำคำ่บรกิำร โดยทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้ใหท้่ำนทรำบกอ่นลว่งหนำ้ 

- หรอืสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิกำรออกเดนิทำง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง 

    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
3.การช าระคา่บรกิารช ำระเงนิคำ่จองทัวรท์่ำนละ 15,000 บำท สว่นทีเ่หลอืช ำระกอ่นกำรเดนิทำง 20วนั  
**ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ผูเ้ดนิทำง (*จะตอ้งมอีำยุเหลอืมำกกวำ่ 6 เดอืนกอ่นหมดอำยุนับจำกวนัเดนิทำงไป-กลบั*)  

กรุณำตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทำงบรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณีพำสปอรต์หมดอำยุและด่ำนตรวจปฏเิสธกำรออกและ
เขำ้เมอืงท่ำน*** กรุณำสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐำนกำรโอนเงนิมัดจ ำ หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

เน่ืองจำกเป็นรำคำตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรช์ ำระเงนิค่ำจองค่ำทัวรแ์ลว้ ไม่สำมำรถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก
กรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตำ่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออก หรือ เขำ้ประเทศที่ระบุไว ้ใน
รำยกำรเดนิทำง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคำ่ทัวรไ์ม่วำ่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ท่ำนออกเดนิทำงไปกับคณะแลว้ ถำ้

ท่ำนงดกำรใชบ้รกิำรรำยกำรใดรำยกำรหนึง่ หรอืไม่เดนิทำง พรอ้มคณะถอืวำ่ท่ำนสละสทิธิ ์ไม่อำจเรยีกรอ้งคำ่บรกิำรและเงนิมัด
จำคนื ไม่วำ่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 5.อตัราคา่บรกิารนี ้ รวม 

1.  คำ่ตัว๋โดยสำรเครือ่งบนิไป-กลบัชัน้ประหยัดพรอ้มคำ่ภำษีสนำมบนิทุกแห่งตำมรำยกำรทัวรข์ำ้งตน้ 
ทีน่ั่งเป็นไปตำมกำรจัดสรร Random ของสำยกำรบนิไมส่ำมำรถเลอืกระบุทีน่ั่งได ้ยกเวน้กำรซือ้ทีน่ั่งเพิม่ 

 ซือ้ทีน่ ัง่เพิม่ สายการบนิ Nok Scoot (XW) เสน้ทำงโตเกยีว-นำรติะ สำมำรถUpgrade ทีน่ั่ง พรอ้มช ำระคำ่ทีน่ั่งไดด้งัน้ี 
- 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) มำกกวำ่ 36 นิ้ว 2,000 บำท 

โซนเงยีบ 22-25 Super มำกกวำ่ 35 นิ้ว 1,500 บำท 

โซนหนำ้ 31 *Stretch(Front Row) มำกกวำ่ 36 นิ้ว 1,700 บำท 

โซนหนำ้ 32-34 Super มำกกวำ่ 35 นิ้ว 1,200 บำท 

โซนหลงั 61 *Stretch(Front Row) มำกกวำ่ 36 นิ้ว 1,700 บำท 

*Stretch Seat 

-ไม่อนุญำตใหเ้ด็ก ทำรก ผูส้งูอำยุเกนิ 65 ปีและผูพ้กิำร น่ัง 
-โซนเงยีบไม่อนุญำตใหเ้ด็กน่ัง  
2. คำ่ทีพ่ักหอ้งละ 2 ท่ำนตำมโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรหรอืระดบัเทยีบเท่ำ กรณีหอ้งพักคู/่พักสำมท่ำนเต็มอำจมปีรับเปลีย่น

พักหอ้ง Single 1ท่ำนตอ่หอ้งในโรงแรมระดบัเดยีวกนัได ้
3. คำ่อำหำรคำ่เขำ้ชมและคำ่ยำนพำหนะทุกชนดิตำมทีร่ะบุไวใ้นรำยกำรทัวรข์ำ้งตน้ 

4. เจำ้หนำ้ทีบ่รษัิทฯคอยอ ำนวยควำมสะดวกทุกท่ำนตลอดกำรเดนิทำง 
5.  คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้คร ือ่งทีส่ายการบนิ NokScoot ก ำหนดทา่นละไม่เกนิ 20 กโิลกรมั สมัภาระ

ถอืขึน้เคร ือ่งไมเ่กนิ7กก. และคำ่ประกนัวนิำศภัยเครือ่งบนิตำมเงือ่นไขของแตล่ะสำยกำรบนิทีม่กีำรเรยีกเก็บ  
(คำ่ทัวรไ์ม่รวมกำรประกนัควำมคุม้ครองกำรสูญเสยีหรือเสยีหำยของกระเป๋ำเดนิทำง และทรัพยส์นิส่วนตัว กรณีเกดิควำมเสยี 
บรษัิทฯไม่สำมำรถรับผดิชอบได)้ 

 ซือ้น ้ำหนักสมัภำระเพิม่สำยกำรบนิ Nok Scoot (XW) (แจง้อย่ำงชำ้กอ่นเดนิทำง 10 วนั) มคีำ่ใชจ้่ำยดงัน้ี (รำคำตอ่เทีย่ว) 
+5 กก. -- 400 บำท  +10กก. -- 700 บำท  +15กก. -- 1,000 บำท  +20กก. -- 1,300 บำท +30กก. -- 2,350 บำท 
หมำยเหต:ุ สำยกำรบนิไม่จ ำกดัจ ำนวนชิน้ในกำรโหลด แตก่ฎหมำยกำรบนิทั่วโลกให1้ใบ น ้ำหนักสงูสดุได ้32กก./ชิน้ 
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6. ค่ำประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่ำงกำรเดนิทำงคุม้ครองในวงเงนิท่ำนละ  1,000,000 บำทค่ำรักษำพยำบำลกรณีเกดิ
อบุัตเิหตวุงเงนิท่ำนละ 500,000 บำทตำมเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสุขภาพ ทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนัสุขภาพ
เพิม่ได ้

7. อตัราคา่บรกิารนี้ไมร่วม 
1. คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำงไทยและเอกสำรตำ่งดำ้วตำ่งๆ 

2. คำ่ใชจ้่ำยอืน่ๆทีน่อกเหนือจำกรำยกำรระบุอำทเิชน่คำ่อำหำรเครือ่งดืม่คำ่ซกัรดี คำ่โทรศพัทเ์ป็นตน้ 
3. คำ่ภำษีทุกรำยกำรคดิจำกยอดบรกิำร, คำ่ภำษีเดนิทำง (ถำ้มกีำรเรยีกเก็บ)  

4. คำ่ภำษีน ้ำมันทีส่ำยกำรบนิเรยีกเก็บเพิม่ภำยหลงัจำกทำงบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 
5. คำ่ทปิยกกระเป๋ำทุกโรงแรม  

6. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 4,500 เยนต่อทรปิหรอืช าระเงนิไทย 1450 บาท ส าหรบักรุ๊ปทีม่หีวัหนา้ทวัร ์
หรอืการใหท้ปิเพิม่ข ึน้อยูก่บัความประทบัใจในบรกิารของลูกคา้ 

รำยละเอยีดเกีย่วกบัมำตรกำรยกเวน้วซีำ่เขำ้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสำรทีจ่ะตอ้งใชใ้นกำรพจิำรณำกำรอนุญำตใหเ้ขำ้ประเทศ) 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วนั 

ไม่วา่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพือ่ยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
1.ตัว๋เครือ่งบนิขำออกจำกประเทศญีปุ่่ น (ทำงบรษัิทฯจัดกำรให)้ 

2.สิง่ทีย่นืยันวำ่ท่ำนสำมำรถรับผดิชอบค่ำใชจ้่ำยที่อำจเกดิขึน้ในระหว่ำงที่พ ำนักในประเทศญี่ปุ่ นได ้(เช่น เงนิสด บัตรเครดติ 
เป็นตน้) 
3.ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมำยเลขตดิตอ่ในระหวำ่งทีพ่ ำนักในประเทศญีปุ่่ น (ทำงบรษัิทจัดกำรให)้ 

4.ก ำหนดกำรเดนิทำงระหวำ่งทีพ่ ำนักในประเทศญีปุ่่ น (ทำงบรษัิทฯจัดกำรให)้ 
คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.หนังสอืเดนิทำงตอ้งมอีำยุกำรใชง้ำนเหลอือยู่ ไม่ต ำ่กวำ่ 6 เดอืน 

 2.กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท ำในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมำย และเขำ้ขำ่ยคณุสมบัตกิำรพ ำนักระยะสัน้ 
 3.ในขัน้ตอนกำรขอเขำ้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลำกำรพ ำนักไม่เกนิ 15 วนั 
 4.เป็นผูท้ี่ไม่มีประวัตกิำรถูกส่งตัวกลับจำกประเทศญี่ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลำของกำรถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขำ้ประเทศ และไม่ 

    เขำ้ขำ่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขำ้ประเทศ 
7.หมายเหตุ : กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่

ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ท่ำน  
2. ขอสงวนสทิธิก์ำรเก็บคำ่นำ้มันและภำษีสนำมบนิทุกแห่งเพิม่ หำกสำยกำรบนิมกีำรปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทำง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้อนัเน่ืองจำกสำเหตตุำ่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกดิกรณีควำมลำ่ชำ้จำกสำยกำรบนิ, กำรยกเลกิบนิ, กำรประทว้ง, กำรนัดหยุดงำน, 
กำรกอ่กำรจลำจล, ภัยธรรมชำต,ิ กำรนำสิง่ของผดิกฎหมำย ซึง่อยู่นอกเหนือควำมรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกดิสิง่ของสญูหำย อนัเน่ืองเกดิจำกควำมประมำทของท่ำน, เกดิจำกกำรโจรกรรม 

และ อบุัตเิหตจุำกควำมประมำทของนักท่องเทีย่วเอง  
6. เมือ่ท่ำนตกลงชำระเงนิมัดจำหรอืคำ่ทัวรท์ัง้หมดกบัทำงบรษัิทฯ แลว้ ทำงบรษัิทฯ จะถือว่ำท่ำนไดย้อมรับเงื่อนไขขอ้ตกลง
ตำ่งๆ ทัง้หมด  

7. รำยกำรน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับกำรยืนยันจำกบรษัิทฯอกีครัง้หนึ่ง หลังจำกไดส้ ำรองโรงแรมที่พักในต่ำงประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อำจจะปรับเปลีย่นตำมทีร่ะบุในโปรแกรม  
8. กำรจัดกำรเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในกำรจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขำ้พัก  โดยมหีอ้งพักส ำหรับผูสู้บบุหรี่ / ปลอดบุหรี่

ได ้โดยอำจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ำมควำมประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัควำมพรอ้มใหบ้รกิำรของโรงแรม และไม่สำมำรถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทำงตอ้งกำรควำมช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อำทเิช่น ใชว้วิแชรก์รุณำแจง้บรษัิทฯ อย่ำงนอ้ย10วันก่อนกำรเดนิทำง 

มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สำมำรถจัดกำรไดล้ว่งหนำ้ได ้ 
10. มัคคเุทศก ์พนักงำนและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินกำรใหค้ ำสญัญำใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจำกมีเอกสำรลงนำมโดย
ผูม้อี ำนำจของผูจ้ัดก ำกบัเท่ำนัน้  

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สำมำรถคนืคำ่ใชจ้่ำยตำ่งๆ ไดเ้น่ืองจำกเป็นกำรเหมำจ่ำยกับตัวแทนต่ำงๆ ในกรณีที่ผูเ้ดนิทำง
ไม่ผ่ำนกำรพจิำรณำในกำรตรวจคนเขำ้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่ำจะเป็นกองตรวจคนเขำ้เมืองหรือกรมแรงงำนของทุกประเทศใน
รำยกำรท่องเทีย่ว อนัเน่ืองมำจำกกำรกระท ำทีส่อ่ไปในทำงผดิกฎหมำย กำรหลบหนี เขำ้ออกเมือง เอกสำรเดนิทำงไม่ถูกตอ้ง 

หรอื กำรถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งกำรพักแบบ 3ท่ำน ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสทิธใินกำร
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่คำ่ใชจ้่ำยเพิม่  
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13. สภำพกำรจลำจรในชว่งวนัเดนิทำงตรงกบัวนัหยุดเทศกำลของญี่ปุ่ น หรือ วันเสำรอ์ำทติย ์รถอำจจะตดิ อำจท ำใหเ้วลำใน
กำรท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถำนทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขยัรถในกำรบรหิำรเวลำ ซึง่อำจจะขอ
ควำมร่วมมอืจำกผูเ้ดนิทำงในบำงครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้่องเทีย่วตำมโปรแกรม 

14. บรกิำรน ้ำดืม่ท่ำนวนัละ1ขวดตอ่คนตอ่วนัเริม่ในวนัที2่ของกำรเดนิทำงถงึวนัที4่ของกำรเดนิทำงรวมจ ำนวน 3 ขวด 
15. กำรบรกิำรของรถบัสน ำเทีย่วญีปุ่่ น ตำมกฎหมำยของประเทศญีปุ่่ น สำมำรถใหบ้รกิำรวันละ10-12ชั่วโมง อำทเิช่น เริม่งำน
เวลำ 8.00น.ถงึเวลำ 20.00 น.ในวันนัน้ มอิำจเพิม่เวลำได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิำรเวลำตำมควำมเหมำะสม 

ทัง้น้ีขึน้อยู่กับสภำพกำรจรำจรในวันเดนิทำงนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปลีย่นเวลำท่องเที่ยวตำมสถำนที่ใน
โปรแกรมกำรเดนิทำง 
16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ ำไวส้ ำหรับควำมคุม้ครองผูเ้ดนิทำง เป็นกำรกำรประกันอุบัตเิหตุจำกกำรเดนิทำงท่องเที่ยว 

ตำมพ.ร.บ กำรท่องเที่ยวเท่ำนัน้ไม่ไดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย  ท่ำนสำมำรถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทำงบรษัิทฯถือว่ำท่ำนไดเ้ขำ้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื่อท่ำนช ำระเงินค่ำทัวร ์(ท่ำนสำมำรถซือ้ประกัน
สุขภำพ ในระหว่ำงกำรเดินทำงได ้จำกบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษำเงื่อนไขควำมคุม้ครองใหล้ะ เอียด) 

17. มัคคเุทศก ์พนักงำนและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินกำรใหค้ ำสญัญำใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด  นอกจำกมเีอกสำรลงนำมโดย
ผูม้อี ำนำจของผูจ้ัดก ำกบัเท่ำนัน้  
18. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สำมำรถคนืคำ่ใชจ้่ำยตำ่งๆ ไดเ้น่ืองจำกเป็นกำรเหมำจ่ำยกับตัวแทนต่ำงๆ ในกรณีที่ผูเ้ดนิทำง

ไม่ผ่ำนกำรพจิำรณำในกำรตรวจคนเขำ้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่ำจะเป็นกองตรวจคนเขำ้เมืองหรือกรมแรงงำนของทุกประเทศใน
รำยกำรท่องเทีย่ว อนัเน่ืองมำจำกกำรกระท ำทีส่อ่ไปในทำงผดิกฎหมำย กำรหลบหนี เขำ้ออกเมือง เอกสำรเดนิทำงไม่ถูกตอ้ง 
หรอื กำรถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 
 

 


