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โอซากา้ เกยีวโต นาโกยา่ 
ทาคายามา่ ชริาคาวาโกะ  

 Unseen!!! หนิแตง่งาน อเิสะ  
โอกาก ิ1คนื นาโกยา่ 1 คนื โอซากา้ 2 คนื ทานเมนบูฟุเฟ่ตช์าบูเกยีวโตไมอ่ ั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 

พกัเดีย่วเพ ิม่ ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

19-24 มถินุายน 62 24,888  
 

เด็กอาย ุ0-2 ปี (INF) 

7,000 บาท 
 
 

 

9,500 34  

26มถินุายน-1กรกฎาคม 25,888 9,500 34  

2-7 กรกฎาคม 62 25,888 9,500 34  

9-14 กรกฎาคม 62 25,888 9,500 34  

16-21 กรกฎาคม 62 27,888 9,500 34  
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23-28 กรกฎาคม 62 26,888  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

เด็กอาย ุ0-2 ปี (INF) 
7,000 บาท 

9,500 34  

30กรกฎาคม-4สงิหาคม 26,888 9,500 34  

20-25 สงิหาคม 62 25,888 9,500 34  

27สงิหาคม-1กนัยายน 24,888 9,500 34  

3-8 กนัยายน 62 24,888 9,500 34  

10-15 กนัยายน 62 25,888 9,500 34  

17-22 กนัยายน 62 25,888 9,500 34  

24-29กนัยายน 62 25,888 9,500 34  

1-6 ตลุาคม 62 29,888 9,500 34  

8-13 ตลุาคม 62 29,888 9,500 34  

15-20 ตลุาคม 62 29,888 9,500 34  

 

ไฟลท์บนิ 

Departure DMK – KIX XW112 23.40-07.10+1 

Return       KIX – DMK XW111 08.30-12.10 

 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

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

2  ทา่อากาศยานคนัไซ โอซากา้ - ปราสาทโอซากา้ – เกยีวโต – ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิ– ศาลเจา้เฮอนั - พธิี

ชงชาแบบญีปุ่่ น - MITSUI OUTLET PARK SHIGA RYUO เอาทเ์ล็ต - โอกาก ิ
 เทีย่ง (ชาบเูกยีวโตบฟุเฟ่ต)์ 

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

เต ิล้เกยีวโต ซนัมาชซูิจ ิ- หา้ง Aeon – นาโกยา่ 
 เชา้,เทีย่ง (Japanese Set) 

4  มเิอะ - ศาลเจา้ฟตุามโิอคทิามะ - หนิแตง่งาน Meoto Iwa – ศาลเจา้อเิสะ – ถนนเกา่โอฮาไรมาจ ิ- โอ
ซากา้ – โดทงพลาซา่ ยา่นไซบาช ิ
 เชา้ 

5 อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนั หรอืเลอืกซือ้บตัรเขา้ยูนเิวอรแ์ซลสตดูโิอ (ราคา 3,000บาท) 
เชา้ 

6 โอซากา้ – สนามบนิคนัไซ KIX-DMK XW111 08.30-12.10 
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 ำทำ่นเดนิทำงสูส่นามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น โดยสำยกำรบนิ  NOKSCOOT เทีย่วบนิที ่XW112 
 (คำ่ทวัรไ์ม่รวมอำหำรบนเครือ่ง ส ัง่ซือ้บนเครือ่งเทา่น ัน้!! บนเครือ่งมบีรกิำรจ ำหน่ำย) 
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วนัทีส่อง     ทา่อากาศยานคนัไซ โอซากา้ - ปราสาทโอซากา้ – เกยีวโต – ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิ– ศาลเจา้เฮอนั - พธิี

ชงชาแบบญีปุ่่ น - MITSUI OUTLET PARK SHIGA RYUO เอาทเ์ล็ต - โอกาก ิ
                   อาหารเทีย่ง อาหารเชา้,เทีย่ง 

 
07.10 น. เดนิทำงถงึ สนามบนิคนัไซ โอซากา้ (เวลำทอ้งถิน่เร็วกว่ำเมืองไทย 2 ชัว่โมง กรุณำปรับนำฬกิำของท่ำนเพื่อ

ควำมสะดวกในกำรนัดหมำยเวลำ) ส าคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื 
ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั จำกนัน้น ำท่ำนขึน้

รถปรับอำกำศน ำทำ่นเดนิทำงสู ่ตวัเมืองโอซำกำ้  น ำท่ำนเดนิทำงสู ่ปราสาท
โอซากา้ เป็นสญัลกัษณ์อันโดดเดน่ของเมอืงโอซำกำ้ สรำ้งขึน้เป็นครัง้แรกบน
บ ริ เ ว ณ ที่ เ ค ย เ ป็ น วั ด  OsakaHongan-ji เ มื่ อ ปี ค . ศ . 1583โ ด ย

ToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-1598) นักรบระดบัไดเมยีวผูพ้ยำยำมรวบรวม
ประเทศเป็นครัง้แรกหอคอยประสำทหรอืสว่นทีเ่รียกว่ำ Tenshukakuแลว้เสร็จ

ลงสองปีต่อมำ แต่หลังจำกสงครำม Osaka Natsu No-jinในปีค.ศ.1615 
ตระกลู Toyotomi ถกูฆำ่ลำ้งโคตร Tenshukakuก็ถูกท ำลำยลงย่อยยับ ต่อมำ
ไดร้ับกำรบูรณะใหม่ในสมัยTokugawa แต่น่ำเสยีดำยทีใ่นปี ค.ศ.1665 ไดถู้ก

ฟ้ำฝ่ำเสยีหำยทัง้หมด กอ่นจะท ำกำรบูรณะขึน้มำใหม่อกีครัง้และถกูประกำศให ้
เป็นสมบัตขิองชำตอิีกดว้ย ปรำสำทโอซำกำ้ปัจจุบันสงู 55 เมตร มี 5 สว่น 8 

ชัน้เครื่องประดับหลังคำและภำพเสอืบนก ำแพงตัวปรำสำทละหลำยๆส่วนลง
ทองสอีร่ำมสวยงำมบนหอคอยชัน้ 8 ของ Tenshukakuท่ำนสำมำรถมองเห็น
ทวิทศันโ์ดยรวมของเมืองโอซำกำ้ไดอ้ย่ำงชดัเจนในแต่ละปีจะมีนักท่องเทีย่ว

จำกทัง้ในและนอกประเทศมำเยอืนปีละรำว 1-3 ลำ้นคน (ทวัรน์ ำชมและถำ่ยรูป
บรเิวณดำ้นนอก) น ำทำ่นเดนิทำงสูเ่มอืงเกยีวโต เมืองหลวงเก่ำแก่ของญี่ปุ่ น 
ซึง่มำมอีำยุยำวนำนกว่ำ 1,000 ปี ซ ึง่ในอดตีมคีวำมเจรญิรุ่งเรอืงทำงดำ้นศำสนำศลิปวัฒนธรรม และกำรปกครอง

เป็นอย่ำงมำก 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (มือ้ที ่1) ชาบเูกยีวโตบฟุเฟ่ต ์

บา่ย น ำท่ำนเดนิทำงสู่ ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร  ิชม เสาโทรอิ ิซุม้ประตูสีแดงที่เป็น
สญัลักษณ์ของศำลเจำ้ ทีม่ีมำกกว่ำรอ้ยตน้ทอดตัวยำวตำมเสน้ทำงของไหล่
เขำลดหลัน่กนับนเสน้ทำงยำวถงึ 4 กโิลเมตร และเป็นฉำกของภำพยนตรเ์รื่อง 

MEMORIES OF GEISHAที ่ซำยูร ินำงเอกของเรือ่งวิง่ลอดซุม้ประตูเพื่อไป
ขอพรเทพเจำ้ใหต้นเองสมควำมปรำรถนำ ท่ำนเดนิทำงไปชม ศาลเจา้เฮอนั 

(Heian Shrine) เป็นศำลเจำ้ทีม่คีวำมงดงำมและสถำปัตยกรรมทีโ่ดดเด่นจำก
ศำลเจำ้อืน่ๆของญีปุ่่ น ถงึแมศ้ำลเจำ้เฮอันจะไม่ไดม้ปีระวัตคิวำมเป็นมำยำวนำน
หลำยรอ้ยปีเหมอืนศำลเจำ้อืน่ๆของเกยีวโต เพรำะศำลเจำ้นี้ถกูสรำ้งขึน้เนื่องใน

โอกำสครบรอบปี 1100 ของ
เมอืงเกยีวโตเมื่อรอ้ยกว่ำปีก่อน
เท่ำนั้น โดยสรำ้งขึ้นเพื่อให ้

ร ะ ลึก ถึ ง จั ก ร พ ร ร ดิ ค ำ ม มุ 
(Emperor Kammu) และ

จัก รพรรดิ์โค เมอิ (Emperor 
Komei) ซึง่เป็นจักรพรรดอิงค์
แรกและองค์สุดทำ้ยของเกียว

โต อำคำรหลักของศำลเจำ้นี้ มี
ตน้แบบมำจำกอำคำรเดมิที่อยู่ในพระรำชวังสมัยยุคเฮอัน

ซึ่งมีขนำดเล็กกว่ำของจริง  จากน ัน้น าท่านสมัผสั
ประสบการณ์พเิศษ พธิชีงชาแบบญีปุ่่ น ใหท้ำ่นไดเ้รยีน
ชงชำแบบธรรมเนียมญี่ปุ่ น และท่ำนสำมำรถเลือกซื้อชำ
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และสนิคำ้ของฝำกรำคำถูกไดจ้ำกที่นี่เช่น  โฟมลำ้งหนำ้ถ่ำนหนิภูเขำไฟ โฟมชำเขียว โฟมขำ้วญี่ปุ่ น หรือ
ผลติภณัฑจ์ำกน ้ำมันมำ้ และยำและวติำมนิของญีปุ่่ นทีบ่ ำรุงสขุภำพ จำกนัน้ทำ่นไปชอ้ปป้ิง สนิคำ้แบรนเนมดร์ำคำ
พเิศษที ่MITSUI OUTLET PARK SHIGA RYUO มีสนิคำ้แบรนดเ์นม รวมถงึรำ้นอำหำร เครื่องดืม่ อสิระให ้

ทำ่นชอ้ปป้ิงตำมอัธยำศยั (อำหำรเย็นอสิระตำมอัธยำศยั) สมควรแกเ่วลาน าทา่นดนิทางสูท่ ีพ่กัโอกาก ิ

ทีพ่กั: Quintessa Hotel Ogaki หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

  (ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพัก ทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย5-7วันกอ่นวันเดนิทำง) 
 

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

                    ลติเต ิล้เกยีวโต ซนัมาชซูิจ ิ- หา้ง Aeon  - นาโกยา่ อาหารเชา้,เทีย่ง (Japanese Set) 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

(มือ้ที2่ )  

 จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เมอืงเซก ิน ำทำ่นแวะ
ชม รา้นซนัชู หรอื Hamonoyasan สถานที่
ท ีผ่ลติมดีไดค้มสุด ๆ อีกทัง้ยังเป็นเมืองที่มี

ชือ่เสียงเรื่องการตดีาบญี่ปุ่ นอย่ำงดำบเซก ิ
ส ำหรับที่รำ้นซันชูนี้มีเครื่องใชข้องมีคมต่ำง ๆ 

มำกมำยกว่ำ 3,000 ชิน้ ไม่ว่ำจะเป็นมีดหรือ
กรรไกรตัดแต่งก ิ่งและสวน กรรไกรตัดเล็บ

กรรไกรหลำกขนำด หรือมีด
ส ำหรับท ำครัวหลำกหลำยรูปแบบ

ที่ช่วยใหก้ำรเตรียมวัตถุดบิของ
คุณง่ำยยิง่ข ึน้นอกจำกนี้ยังมีดำบ
ญี่ปุ่ น ขนมและเครื่องดื่มเย็น ๆ 

จ ำหน่ำยอกีดว้ย อกีส ิง่หนึง่พลำด
ไม่ไดเ้มือ่มำรำ้นซันชคูอื การชม
การแสดงดาบวชิาอไิอกริ ิดำบ

ซำมูไรคม ๆ ที่ฟันฉับเดียวตน้ไผ่ก็ขำดเป็น 2 ท่อน พรอ้มใส่ชุดกโิมโนและเสือ้ก ัก๊ซามูไรถ่ายรูปเป็นที่

ระลกึ สมควรแกเ่วลำ น ำทำ่นเดนิทำงสู ่หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ทีย่ังคงอนุรักษ์บำ้นสไตลญ์ี่ปุ่ นขนำน
แทด้ัง้เดมิ และยังไดร้ับเลอืกจำกองคก์ำรยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลก ในเดอืนธันวำคม 1995 บำ้นสไตลก์ัสโช สคึุร ิ
จะมคีวำมยำวประมำณ 18 เมตร ควำมกวำ้ง 10 เมตร โครงสรำ้งของบำ้นสำมำรถรองรับหมิะทีต่กหนักในชว่งฤดู
หนำวไดด้ ีและรูปร่ำงของหลงัคำเหมอืนกบัสองมือพนมของพระเจำ้ จงึเรียกหมู่บำ้นสไตล์นี้ว่ำ กัสโช และมีผูค้น

จำกทัว่ทกุมุมโลกหลัง่ไหลไปชมควำมงำมในแตล่ะปีเป็นจ ำนวนมำก 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที3่) Japanese Set 
บา่ย น ำท่ำนชม ทาคายาม่า จนิยะ หรอื ทีว่่าการอ าเภอเกา่เมอืงทาคายาม่า (ถ่ำยรูป

ดำ้นหนำ้) ซึง่เป็นจวนผูว้่ำแห่งเมืองทำคำยำม่ำ เป็นทีท่ ำงำนและทีอ่ยู่อำศัยของผูว้่ำ
รำชกำรจังหวัดฮดิะ เป็นเวลำกว่ำ 176 ปี ภำยใตก้ำรปกครองของโชกนุตระกลูกกุำวำ ใน

สมัยเอโดะ จำกนัน้น ำท่ำนเดมิชม หมูบ่า้น LITTLE KYOTO หรอื ย่านซนัมาชซูิจ ิ
(Sanmachi-Suji) เป็นเขตเมืองเก่ำทีม่ีกำรอนุรักษ์บำ้นเรือนในสมัยเอโดะทีม่ีอำยุกว่ำ 
300 ปีไวไ้ดเ้ป็นอย่ำงด ีอสิระใหทุ้กท่ำนไดเ้ดนิเทีย่วและชืน่ชมกับทัศนียภำพเมืองเก่ำ
ซึง่เต็มไปดว้ยบำ้นเรอืนโบรำณ และรำ้นคำ้หลำกหลำย เชน่ รำ้นผลติและจ ำหน่ำยเหลำ้
สำเก รำ้นท ำมโิสะ ฯลฯ พรอ้มทัง้เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึพืน้เมอืงเฉพำะถิน่ เชน่ ซำรุโบะโบะ หรอื ตุก๊ตำทำรกลงิตวัสี

แดงไม่มหีนำ้ตำ ซึง่ถอืว่ำเป็นสญัลกัษณ์หนึง่ของเมอืงทำคำยำม่ำ และเป็นสนิคำ้ยอดนยิม เพรำะแฝงไปดว้ยควำม
เชือ่เกีย่วกบัโชคลำงของชำวญีปุ่่ นอกีดว้ย และเก็บเกีย่วบรรยำกำศอันน่ำประทับใจมำกมำย ท่ำนยังสำมำรถลอง

ลิม้ชมิรสขนมของหวำนนำนำชนิดอีกดว้ย น ำท่ำนเดนิทำงสู ่หา้งAeon อสิระใหท้่ำนรับประทำนอำหำรตำม
อัธยำศยั 



 

ทวัร์ญ่ีปุ่ น (IT) JXW29 โอซาก้าสละโสด โอซาก้า เกียวโต นาโกยา่ Unseen หินแตง่งาน 6D 4N BY XW 

ค า่ (อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศยั) สมควรแกเ่วลาน าทา่นเขา้ทีพ่กั
นาโกยา่
ทีพ่กั: Route-Inn Grantia Komaki หรอืระดบัใกลเ้คยีง

กนั อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั
(ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพัก ทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย5-7วันกอ่นวันเดนิทำง) 

 

วนัทีส่ ี ่ มเิอะ - ศาลเจา้ฟตุามโิอคทิามะ - หนิแตง่งาน Meoto Iwa – ศาลเจา้อเิสะ – ถนนเกา่โอฮาไรมาจ ิ– โอ

ซากา้ – โดทงพลาซา่  ยา่นไซบาช ิ  อาหารเชา้ 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที4่) 
 น ำท่ำนเดนิทำงสู ่Mie (มเิอะ) เป็น
เมือง เล็ กๆตั ้งอยู่ ตอนกลำงของ

ประเทศญีปุ่่ น เป็นจังหวัดในภูมภิำคชู
บุ ซ ึ่งอยู่ตอนกลำงของเกำะฮอนช ู

(Honshu) มีธรรมชำติอันอุดม
สมบูรณ์ทัง้ทะเลและภูเขำทีส่วยงำม 
น ำท่ำนเดินทำงสู่ ศาลเจ้าฟุตาม ิ

โ อ ค ิ ท า ม ะ ( Futami Okitama 

Shrine) เป็นศำลเจำ้ทีส่รำ้งข ึน้ขำ้งทะเลทีอ่เิสะ-ชมิะ (Ise-Shima) เป็น
ศำลเจำ้เล็กๆรมิทะเลทีม่คีนญีปุ่่ นใหค้วำมส ำคญัและเป็นทีรู่จ้ักกนัดใีนหมู่

ชำวญี่ปุ่ นและนักท่องเที่ยวดว้ย ศำลเจำ้นี้เป็นศำลเจำ้ที่มีชือ่เสียงที่
ผูห้ญงิมำขอพรเพื่อใหส้มหวังในกำรแต่งงำน และคู่สมรสมำขอพรเพื่อ
ควำมสขุในชวีติสมรส มี หนิแตง่งาน  Meoto Iwa หรือ Wedding 

Rocks เป็นหนิ 2 กอ้นอยู่รมิทะเล กอ้นหนึ่งเล็กอีกกอ้นหนึ่งใหญ่ ถูก
เชื่อมโยงเขำ้  หำกันดว้ยเชือกฟำกเสน้ใหญ่ที่เรียกว่ำ ชเิมนำวะ
(Shimenawa Rope) ซึง่ตำมต ำนำนหมำยถงึคู่สำมีภรรยำคือ เทพอ

ซำนำง ิ(Izanagi no Okami) และเทพอซิำนำม ิ(Izanami no Okami) 
ผูส้รำ้งสรรพสิง่บนโลกและใหก้ ำเนดิเทพต่ำงๆอีกมำกมำย สว่นมำกคน
ทีม่ำสว่นใหญ่จะมำขอพรดา้นคู่ครองท ัง้คนโสดหรอืมคีูร่กัอยู่แลว้ 
คนโสดก็จะมำขอพรใหเ้จอเนื้อคู ่สว่นคนทีม่คีูอ่ยู่แลว้ก็จะขอพรใหร้ักกัน
ยนืยำวมคีวำมสขุตลอดไป นับเป็นจุดไฮไลทข์องศำลเจำ้นี้ และยังเป็นที่
นยิมในเรื่องเครื่องรำงและยังมีธรรมเนียมมำแต่โบรำณว่ำตอ้งช ำระลำ้ง
ตนเองใหบ้รสิุทธิท์ี่ศำลเจำ้ฟุตำม ิโอคทิำมะนี้ก่อนทีจ่ะไปขอพรที่ศำล

เจำ้อเิสะทีอ่ยู่ใกล ้ๆ  จำกนัน้น ำทำ่นสูศ่าลเจา้อเิสะ (Ise Jingu Shrines) 
ศำลเจำ้ที่ใหญ่และเก่ำแก่ในป่ำสนอำยุ 2000 ปี เป็นศำลเจำ้ในลัทธิ
ชนิโต สรำ้งข ึน้เมื่อ 4 ปีก่อนครสิตกำลหรือตรงกับพ.ศ.539 ชำวญี่ปุ่ น

มักจะมำสกักำระบูชำเทพเจำ้อะมะเทะระซ ึโอมคิำม ิ(Amaterasu) เทพ
เจำ้แห่งดวงอำทติยท์ีป่ระดษิฐำนอยู่ภำยในศำลเจำ้แห่งนี้ ซ ึง่เชือ่กันว่ำ
รำชวงศญ์ีปุ่่ นสบืเชือ้สำยมำโดยตรง ในทกุๆ 20 ปีจะมีกำรบูรณะศำลเจำ้

โดยใหท้กุอย่ำงยังคงแบบเดมิไวม้ำกทีส่ดุ ถอืเป็นกำรถำ่ยทอดทัง้ควำมรู ้
และทักษะของช่ำงฝีมือรุ่นเดมิใหก้ับช่ำงฝีมือรุ่นใหม่ จำกนั้นอสิระให ้

ทำ่นชอ้ปป้ิงเดนิเลน่บรเิวณถนนเกา่โอฮาไรมาจ ิ Oharaimachi ถอืเป็น
ถนนเสน้ส ำคัญของเมืองอเิสะชมิะ ถนนเก่ำแก่ที่ไดร้ับกำรอนุรักษ์ไว ้
อย่ำงด ีรวบรวมของอร่อยสไตลญ์ีปุ่่ นทีต่กทอดกนัมำนับรอ้ยปีไวม้ำกมำย 

เป็นย่ำนทีส่รำ้งข ึน้ใหม่ในปี 1993 แตท่ัง้หมดถกูสรำ้งใหดู้เหมือนเป็นยุค
โบรำณ ระยะทำงยำว 1 กโิลเมตร เรียงรำยไปดว้ยอำคำรสไตลญ์ี่ปุ่ น
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ดัง้เดมิ มีทัง้รำ้นคำ้ รำ้นอำหำร และทีอ่ยู่อำศัย ตลอดถนนทีปู่ดว้ยหนิยำวประมำณ 800 เมตร ท่ำนจะเห็นพวก
ไขมุ่กและอเิสะชำ (ของหวำนญีปุ่่ น) ซึง่ขำยอยู่ในรำ้นขำยของทีร่ะลกึต่ำงๆ มีรำ้นอำหำรทีม่ีอำหำรพื้นเมืองขำย 
เชน่ บะหมีอ่เิสะและซชูขิองทอ้งถิน่ และรำ้นคำ้อืน่ๆอกีมำกมำย อสิระอาหารเทีย่งตามอธัยาศยั 

บา่ย น ำทำ่นเดนิทำงสูโ่อซากา้ จำกนัน้น ำทำ่นไปชอ้ปป้ิงที ่DOTON PLAZA ยา่นชนิไซบาช ิเป็นหำ้งส ำหรับละลำย
เงนิเยน พบกบัสนิคำ้หลำกหลำยรำคำถกู ไม่ว่ำจะเป็นเครือ่งส ำอำง ครมี ของใช ้ยำบ ำรุง สขุภำพ สบู่ ครมีลำ้งหนำ้ 
เครื่องไฟฟ้ำ เป็นตน้อสิระใหท้่ำนเลือกซื้อตำมอัธยำศัย จำกนัน้อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยัที่ชนิไชบาช ิ

แหลง่รวมรำ้นอำหำรชือ่ดงัมำกมำยหลำกหลำยชนดิ สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั 

ทีพ่กั: FP HOTELS GRAND SOUTH-NAMBA หรอืยา่นคนัไซ หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

กรณีพกัโรงแรมFP Hotel สามารถเดนิไปชนิเซไก สปา เวลิดแ์ละ รา้นดองกโิฮเตไ้ด ้
(ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพัก ทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย5วันกอ่นวันเดนิทำง) 
 

วนัทีห่า้       อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนั หรอืเลอืกซือ้บตัรเขา้ยูนเิวอรแ์ซลสตูดโิอ (ราคา 3,000 บาท) 

                 อาหารเชา้  

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที5่)  

 อสิระใหท้า่นทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนัดว้ยตวัทา่นเอง (ไกดแ์นะน าเสน้ทางให)้ 
 >> หรอืทำ่นสำมำรถเลอืกซือ้บตัรซือ้บตัรเขา้ยูนเิวอรแ์ซล สตดูโิอ เจแปน 

 **กรณีส ัง่ซือ้กบับรษิทั ราคาบตัรทา่นละ 3,000 บาท กรุณาส ัง่ซือ้พรอ้มจองทวัรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วนั

เทา่น ัน้ (ทำงบรษัิทจ ำหน่ำยเฉพำะบัตรสวนสนุก ไม่มบีัตร Express Pass และไม่รวมคำ่รถไฟในกำรเดนิทำง)  
 **ทำงบรษัิทขออนุญำตปรับรำคำบัตรขึน้ถำ้เงนิเยนมกีำรปรับขึน้เรท100เยน=35บำท** 
 - ยูนเิวอรแ์ซลสตดูโิอ Universal Studio Japan 

ร่วมสนุกทำ้ทำยกับเครื่องเล่นหลำกหลำยชนดิตืน่เตน้

ระทกึใจจำกหนังดังที่ท่ำนชืน่ชอบ กับโลกภำพยนตร์
ของฮอลล์วิูด้ เช่น Hollywood Dream The Ride 
Backdrop ,ล่องเรือผจญภัยกับไดโนเสำร์จำกเรื่อง 
Jurassic Park น่ังเรือเพื่อพบกับควำมน่ำสะพรงึกลัว
เหมือนอยู่ ในเหตุกำรณ์จริงกับ Jaw ใชทุ้นสรำ้ง

มหำศำลกว่ำ 1,500 ลำ้นเยน (เฉพำะจอว์)และ
สนุกสนำนไปกบัเครือ่งเลน่ภำคใหม่ของ Spider-Man 
ที่รอใหท้่ำนพสิูจน์ควำมมันส ์พรอ้มทัง้พบกับโซนตัว

กำรต์ูนส ำหรับเด็กโซน “วันเดอรแ์ลนด”์ เป็นโซนสวน
สนุกสไตลค์รอบครัวใหท้ำ่นไดเ้พลดิเพลนิกับตัวกำรต์ูน
สดุน่ำรักชือ่ดงัของญีปุ่่ น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street หรอืเป็นโซนใหม่  HARRY POTTER ใหท้ำ่นได ้

ดืม่ด ่ำกับบรรยำกำศทีจ่ ำลองมำจำกในเรื่องแฮรี่พอร์ตเตอร์ และพบกับโซนใหม่ล่ำสุดที่เปิดในวันที่21เมษำยน 
2560 โซน Minions Park ภำยในสวนสนุกUniversal หำ้มน ำอำหำรและเครื่องดื่มเขำ้มำภำยในสวนสนุกและ

สำมำรถซือ้อำหำรไดจ้ำก  ภำยในสวนสนุก บรเิวณดำ้นนอกตรงทำงเขำ้สวนสนุกคอื Universal City walk Osaka 
เป็นพืน้ทีจ่ ำหน่ำยสนิคำ้ทีม่รีำ้นอำหำรมำกมำย นอกจำกนี้ยังมจีัด Event Universal Cool Japan 2019 ซึง่จะมี
เครื่องเล่นพเิศษกับของที่ระลกึมำเพิม่เตมิใหส้นุกสนำน เช่น Final Fantasy, Detective Conan, Monster 

Hunter, Pretty Guardian Sailor Moon 
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>> เลอืกอสิระเทีย่วเอง ชอ้ปป้ิงอสิระตามอธัยาศยัเต็มวนั (ไม่รวมคำ่รถไฟและไม่มีรถบัสบรกิำร) ดว้ยกำรน่ัง
รถไฟ ท่ำนจะไดส้ัมผัสประสบกำรณ์กำรเดนิทำงไปย่ำนต่ำงๆทีเ่ป็นไฮไลทข์องโอซำกำ้ย่ำนดังที่เลือกสรรเป็น
สวรรคข์องคนชอบ กนิ เทีย่ว ชอ้ป ไดแ้ก ่ 

 > ยา่นชนิไซบาช ิ(Shinsaibashi) เป็นย่ำนชอ้ปป้ิงทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในโอซำกำ้ เป็นถนนคนเดนิชนิไซบำชิ

ยำวประมำณ580 เมตร ตลอดเสน้ทำงจะมรีำ้นคำ้อยู่ประมำณ 180 รำ้น ทำงฝ่ังทศิใต ้ของถนนคนเดนิของชนิไซบำ
ชจิะมป้ีำยทำงเขำ้แถวป้ำยกลูโิกะ 

 > โดทงบรุ ิ(Dotonburi) หนึง่ในสถำนบันเทงิยำมค ำ่คนืทีโ่ดง่
ดังของโอซำกำ้ แหล่งรวมรำ้นอำหำรมำกมำยที่เปิดใหบ้รกิำร 24 

ชัว่โมง ถนนแห่งนี้จะเลยีบรมิคลองโดทงโบร ิและยังมทีัง้รำ้นคำ้ และ
แหลง่บันเทงิอกีมำกมำย รวมไปถงึป้ำยนักวิง่กลูโิกะ (Glico Running 
Man sign) และปูคำนิโดรำคุ (Kani Doraku crab sign) ที่เป็น

สญัลกัษณ์ของเมอืงโอซำกำ้ดว้ย 
 > สวนนมับะ Namba Parks ออกแบบกำรสรำ้งใหค้ลำ้ยกับ

หุบเขำ สำมำรถน่ังพักผ่อนในสวนแบบธรรมชำตทิ่ำมกลำงภูมทิัศน์
เมอืงใหญ่ มหีำ้งสรรพสนิคำ้กว่ำ 120 รำ้น รวมทัง้โรงภำพยนตร ์อัฒ
จรรย ์และสวนดำดฟ้ำ บนชัน้ 6 มรีำ้นอำหำรจ ำนวนมำกเปิดใหบ้รกิำร ไม่ว่ำจะเป็น อำหำรเกำหล ีอำหำรอติำเลยีน 

อำหำรเวยีดนำม และอืน่ๆ รำ้นคำ้เปิดเวลำ 11:00-21:00 รำ้นอำหำรเปิดเวลำ 11:00-23:00 
 > ยา่นเด็นเด็น Den Den Town ตัง้อยู่ในพื้นที ่Nipponbashi เป็นย่ำนขำยสนิคำ้อเิล็กทรอนกิส ์คลำ้ยกับ

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

> ยา่นชนิเซไก(Shinsekai) เป็นเสมอืนแลนดม์ำรก์ส ำคญัอกีแห่งหนึง่ของเมอืงโอซำกำ้ ชนิเซไกแปลตรง

ตวัว่ำ “โลกใหม่” ทีห่มำยถงึโลกใบใหม่แห่งโอซำกำ้ มีทัง้แหล่งชอ้ปป้ิง มีหอคอยซเึทนคำคุ(Tsutenkaku)ทีเ่ป็น
เหมือนสัญลักษณ์ของย่ำนชนิเซไกนี้ตัง้อยู่ตรง
กลำงดว้ย จะคกึคักแบบสดุๆก็ชว่งกลำงคนืนี่ เต็ม

ไปดว้ยรำ้นคำ้และ ผูค้นมำกนิดืม่กันตำมรำ้นตำมๆ
อย่ำงเนืองแน่น บรเิวณนี้ยังมีถนนแคบๆทีเ่รียกกัน

ว่ำ จันจัน โยโกะโช (Jan Jan Yokocho) ทีเ่ป็น
แหล่งรวมรำ้นกนิดื่มส ำหรับคนญี่ปุ่ น เปิดไฟรำ้น
เรียกแขกคกึคัก มีอำหำรและขนม และกับแกลม้

ใหล้องชมิกนัมำกมำยและยังมรีำ้นขำยของทีร่ะลกี
ใหเ้ลอืกชอ้ปป้ิงอีกหลำยรำ้นและทีน่ี่จะพบเห็นหุ่นคลำ้ยลงิน่ังยิม้ ตำมมุมต่ำงๆก็คอืบลิลเิคน (Billikan) หรือเทพ

แห่งโชคลำภเป็นอกีหนึง่สญัลกัษณ์ของย่ำนนี้ดว้ย 
>สปา เวลิด ์(Spa World) ศนูยร์วมบอ่น า้แรใ่หญท่ีส่ดุในโอซากา้ เป็นศูนยร์วมวำรีบ ำบัดทีใ่หญ่ทีส่ดุใน

โอซำกำ้ ตัง้อยู่ในย่ำน Shinseikai ใกลห้อคอยทสเึทงคำคุ ภำยในมีบ่อน ้ำแร่ธรรมชำตใินทีร่่มแยกเป็นโซนยุโรป 

โซนเอเชยี รวมทัง้ส ิน้ 16 บ่อ มหีอ้งซำวน่ำ หอ้งสปำหนิรอ้น นวดตัวผ่อนคลำย สวนน ้ำซ ึง่เปิดใหบ้รกิำรตลอด 24
ชัว่โมง 
*วนันีไ้มม่บีรกิารรถบสัและไมม่บีรกิารอาหารกลางวนัและอาหารเย็น* 

ทีพ่กั: FP HOTELS GRAND SOUTH-NAMBA หรอืยา่นคนัไซ หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

กรณีพกัโรงแรมFP Hotel สามารถเดนิไปชนิเซไก สปา เวลิดแ์ละ รา้นดองกโิฮเตไ้ด ้
(ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพัก ทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย5วันกอ่นวันเดนิทำง) 

 

วนัทีห่ก       ทา่อากาศยานคนัไซ – ทา่อากาศยานดอนเมอืง                                                   

                   อาหารเชา้  

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้แบบกลอ่ง (Set Box) (มือ้ที ่6) 

เพือ่ความสะดวกในเร ือ่งเวลาและการเดนิทางมาสนามบนิ 
05.00น.        น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ เพือ่เตรยีมตวัเดนิทำงกลบั 
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08.30น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ   NOK SCOOT เทีย่วบนิที ่XW111  
(คำ่ทวัรไ์ม่รวมอำหำรบนเครือ่ง ส ัง่ซือ้บนเครือ่งเทา่น ัน้!! บนเครือ่งมบีรกิำรจ ำหน่ำย) 

12.10น.   เดนิทำงถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืงโดยสวัสดภิำพ 
  

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

หมายเหต:ุ 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 อตัราคา่บรกิารขา้งตน้ค านวณ จากอตัราแลกเปลีย่น 100 เยน เทา่กบั 30 บาท กรณีอตัรา
แลกเปลีย่นปรบัสงูขึน้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ 

ประกาศส าคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเท่าน ัน้ คา่ทวัรท์ ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจา่ย
ช าระขาด และผูจ้ดัไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเช่นกนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัน้หาก
ทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตุใด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง

จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัง้คา่ต ัว๋
เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น  

 
เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 25 ทา่นขึน้ไป กรณีไม่ถงึ  

- ขอสงวนสทิธใินกำรปรับรำคำคำ่บรกิำร โดยทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้ใหท้ำ่นทรำบกอ่นลว่งหนำ้ 
- หรอืสง่จอยนท์วัรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิกำรออกเดนิทำง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

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

3.การช าระคา่บรกิารช ำระเงนิคำ่จองทวัรท์ำ่นละ 15,000 บำท สว่นทีเ่หลอืช ำระกอ่นกำรเดนิทำง 30 วัน  
**ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ผูเ้ดนิทำง (*จะตอ้งมอีำยุเหลอืมำกกว่ำ 6 เดอืนกอ่นหมดอำยุนับจำกวันเดนิทำงไป-กลบั*)  
กรุณำตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทำงบรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณีพำสปอรต์หมดอำยุและด่ำนตรวจปฏเิสธกำรออกและ

เขำ้เมอืงทำ่น*** กรุณำสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐำนกำรโอนเงนิมัดจ ำ หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

เนื่องจำกเป็นรำคำตั๋วเครื่องบนิโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวรช์ ำระเงนิค่ำจองค่ำทัวรแ์ลว้ ไม่สำมำรถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก
กรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตำ่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออก หรือ เขำ้ประเทศทีร่ะบุไว ้ใน
รำยกำรเดนิทำง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคำ่ทวัรไ์ม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทำ่นออกเดนิทำงไปกับคณะแลว้ ถำ้

ทำ่นงดกำรใชบ้รกิำรรำยกำรใดรำยกำรหนึง่ หรอืไม่เดนิทำง พรอ้มคณะถอืว่ำทำ่นสละสทิธิ ์ไม่อำจเรยีกรอ้งคำ่บรกิำรและเงนิมัด
จำคนื ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 5.อตัราคา่บรกิารนี ้ รวม 

1.  คำ่ตัว๋โดยสำรเครือ่งบนิไป-กลบัชัน้ประหยัดพรอ้มคำ่ภำษีสนำมบนิทกุแห่งตำมรำยกำรทวัรข์ำ้งตน้ 

ทีน่ั่งเป็นไปตำมกำรจัดสรร Random ของสำยกำรบนิไม่สำมำรถเลอืกระบุทีน่ั่งได ้ยกเวน้กำรซือ้ทีน่ั่งเพิม่ 
 ซือ้ทีน่ ัง่เพ ิม่ สายการบนิ Nok Scoot (XW) เสน้ทำงโตเกยีว-นำรติะ สำมำรถUpgrade ทีน่ั่ง พรอ้มช ำระคำ่ทีน่ั่งไดด้งันี ้

- 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 นิว้ 2,000 บำท 

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

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

โซนหนำ้ 32-34 Super มำกกวำ่ 35 นิว้ 1,200 บำท 
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โซนหลงั 61 *Stretch(Front Row) มำกกวำ่ 36 นิว้ 1,700 บำท 

*Stretch Seat 
-ไม่อนุญำตใหเ้ด็ก ทำรก ผูส้งูอำยุเกนิ 65 ปีและผูพ้กิำร น่ัง 

-โซนเงยีบไม่อนุญำตใหเ้ด็กน่ัง  
2. คำ่ทีพ่ักหอ้งละ 2 ทำ่นตำมโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรำยกำรหรอืระดบัเทยีบเทำ่ กรณีหอ้งพักคู/่พักสำมทำ่นเต็มอำจมปีรบัเปลีย่น

พักหอ้ง Single 1ทำ่นตอ่หอ้งในโรงแรมระดบัเดยีวกนัได ้
3. คำ่อำหำรคำ่เขำ้ชมและคำ่ยำนพำหนะทกุชนดิตำมทีร่ะบุไวใ้นรำยกำรทวัรข์ำ้งตน้ 

4. เจำ้หนำ้ทีบ่รษัิทฯคอยอ ำนวยควำมสะดวกทกุทำ่นตลอดกำรเดนิทำง 
5.  คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครือ่งทีส่ายการบนิ NokScoot ก ำหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั สมัภาระ

ถอืขึน้เครือ่งไมเ่กนิ7กก. และคำ่ประกนัวนิำศภยัเครือ่งบนิตำมเงือ่นไขของแตล่ะสำยกำรบนิทีม่กีำรเรยีกเก็บ  
(คำ่ทวัรไ์ม่รวมกำรประกนัควำมคุม้ครองกำรสญูเสยีหรือเสยีหำยของกระเป๋ำเดนิทำง และทรัพยส์นิสว่นตัว กรณีเกดิควำมเสยี 

บรษัิทฯไม่สำมำรถรับผดิชอบได)้ 
 ซือ้น ้ำหนักสมัภำระเพิม่สำยกำรบนิ Nok Scoot(XW) เสน้ทำงโตเกยีว มคีำ่ใชจ้่ำยดงันี้  

+5 กก. -- 400 บำท  
+10กก. -- 700 บำท 

+15กก. -- 1,000 บำท 
+20กก. -- 1,300 บำท 
+30กก. -- 2,350 บำท 

หมำยเหต:ุ สำยกำรบนิไม่จ ำกดัจ ำนวนชิน้ในกำรโหลด แตก่ฎหมำยกำรบนิทัว่โลกให1้ใบ น ้ำหนักสงูสดุได ้32กก./ช ิน้ 
6. ค่ำประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่ำงกำรเดนิทำงคุม้ครองในวงเงนิท่ำนละ 1,000,000 บำทค่ำรักษำพยำบำลกรณีเกดิ
อุบัตเิหตวุงเงนิทำ่นละ 500,000 บำทตำมเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสุขภาพ ทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนัสุขภาพ

เพิม่ได ้
7. อตัราคา่บรกิารนี้ไมร่วม 

1. คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำงไทยและเอกสำรตำ่งดำ้วตำ่งๆ 

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

4. คำ่ภำษีน ้ำมันทีส่ำยกำรบนิเรยีกเก็บเพิม่ภำยหลงัจำกทำงบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 
5. คำ่ Vat 7% และคำ่ภำษีหัก ณ ทีจ่่ำย 3% 

6. คำ่ทปิยกกระเป๋ำทกุโรงแรม  

7. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 4,000 เยนตอ่ทรปิ ส าหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจในบรกิาร 

รำยละเอยีดเกีย่วกบัมำตรกำรยกเวน้วซีำ่เขำ้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 

(เอกสำรทีจ่ะตอ้งใชใ้นกำรพจิำรณำกำรอนุญำตใหเ้ขำ้ประเทศ) 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 

เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
1.ตัว๋เครือ่งบนิขำออกจำกประเทศญีปุ่่ น (ทำงบรษัิทฯจัดกำรให)้ 

2.สิง่ทีย่นืยันว่ำทำ่นสำมำรถรับผดิชอบค่ำใชจ้่ำยทีอ่ำจเกดิข ึน้ในระหว่ำงทีพ่ ำนักในประเทศญี่ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ 
เป็นตน้) 
3.ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมำยเลขตดิตอ่ในระหว่ำงทีพ่ ำนักในประเทศญีปุ่่ น (ทำงบรษัิทจัดกำรให)้ 

4.ก ำหนดกำรเดนิทำงระหว่ำงทีพ่ ำนักในประเทศญีปุ่่ น (ทำงบรษัิทฯจัดกำรให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

 1.หนังสอืเดนิทำงตอ้งมอีำยุกำรใชง้ำนเหลอือยู่ ไม่ต ำ่กว่ำ 6 เดอืน 
 2.กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท ำในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นส ิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมำย และเขำ้ขำ่ยคณุสมบัตกิำรพ ำนักระยะสัน้ 
 3.ในขัน้ตอนกำรขอเขำ้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลำกำรพ ำนักไม่เกนิ 15 วัน 

 4.เป็นผูท้ีไ่ม่มีประวัตกิำรถูกส่งตัวกลับจำกประเทศญี่ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลำของกำรถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขำ้ประเทศ และไม่ 
    เขำ้ขำ่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขำ้ประเทศ 



 

ทวัร์ญ่ีปุ่ น (IT) JXW29 โอซาก้าสละโสด โอซาก้า เกียวโต นาโกยา่ Unseen หินแตง่งาน 6D 4N BY XW 

7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่
ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทำ่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ำรเก็บคำ่นำ้มันและภำษีสนำมบนิทกุแห่งเพิม่ หำกสำยกำรบนิมกีำรปรับขึน้กอ่นวันเดนิทำง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้อันเนื่องจำกสำเหตตุำ่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หำกเกดิกรณีควำมลำ่ชำ้จำกสำยกำรบนิ, กำรยกเลกิบนิ, กำรประทว้ง, กำรนัดหยุดงำน, 
กำรกอ่กำรจลำจล, ภยัธรรมชำต,ิ กำรนำสิง่ของผดิกฎหมำย ซึง่อยู่นอกเหนือควำมรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หำกเกดิส ิง่ของสญูหำย อันเนื่องเกดิจำกควำมประมำทของท่ำน, เกดิจำกกำรโจรกรรม 
และ อุบัตเิหตจุำกควำมประมำทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ทำ่นตกลงชำระเงนิมัดจำหรอืคำ่ทวัรท์ัง้หมดกบัทำงบรษัิทฯ แลว้ ทำงบรษัิทฯ จะถอืว่ำท่ำนไดย้อมรับเงื่อนไขขอ้ตกลง

ตำ่งๆ ทัง้หมด  
7. รำยกำรนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับกำรยืนยันจำกบรษัิทฯอีกครัง้หนึ่ง หลังจำกไดส้ ำรองโรงแรมทีพ่ักในต่ำงประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อำจจะปรับเปลีย่นตำมทีร่ะบุในโปรแกรม  
8. กำรจัดกำรเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในกำรจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขำ้พัก  โดยมหีอ้งพักส ำหรับผูส้บูบุหรี่ / ปลอดบุหรี่
ได ้โดยอำจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ำมควำมประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับควำมพรอ้มใหบ้รกิำรของโรงแรม และไม่สำมำรถ

รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทำงตอ้งกำรควำมชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อำทเิชน่ ใชว้วิแชรก์รุณำแจง้บรษัิทฯ อย่ำงนอ้ย10วันก่อนกำรเดนิทำง 

มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สำมำรถจัดกำรไดล้ว่งหนำ้ได ้ 
10. มัคคเุทศก ์พนักงำนและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินกำรใหค้ ำสญัญำใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจำกมเีอกสำรลงนำมโดย
ผูม้อี ำนำจของผูจ้ัดก ำกบัเทำ่นัน้  

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สำมำรถคนืคำ่ใชจ้่ำยตำ่งๆ ไดเ้นื่องจำกเป็นกำรเหมำจ่ำยกับตัวแทนต่ำงๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทำง
ไม่ผ่ำนกำรพจิำรณำในกำรตรวจคนเขำ้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่ำจะเป็นกองตรวจคนเขำ้เมืองหรือกรมแรงงำนของทุกประเทศใน
รำยกำรทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมำจำกกำรกระท ำทีส่อ่ไปในทำงผดิกฎหมำย กำรหลบหนี เขำ้ออกเมือง เอกสำรเดนิทำงไม่ถูกตอ้ง 

หรอื กำรถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งกำรพักแบบ 3ทำ่น ตอ่หอ้งหรือหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสทิธใินกำร

จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่คำ่ใชจ้่ำยเพิม่  
13. สภำพกำรจลำจรในชว่งวันเดนิทำงตรงกบัวันหยุดเทศกำลของญีปุ่่ น หรือ วันเสำรอ์ำทติย ์รถอำจจะตดิ อำจท ำใหเ้วลำใน
กำรทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถำนทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขยัรถในกำรบรหิำรเวลำ ซึง่อำจจะขอ

ควำมร่วมมอืจำกผูเ้ดนิทำงในบำงครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตำมโปรแกรม 
14. บรกิำรน ้ำดืม่ทำ่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันเร ิม่ในวันที2่ของกำรเดนิทำงถงึวันที4่ของกำรเดนิทำงรวมจ ำนวน 3 ขวด 

15. กำรบรกิำรของรถบัสน ำเทีย่วญีปุ่่ น ตำมกฎหมำยของประเทศญีปุ่่ น สำมำรถใหบ้รกิำรวันละ10-12ชัว่โมง อำทเิชน่ เร ิม่งำน
เวลำ 8.00น.ถงึเวลำ 20.00 น.ในวันนัน้ มอิำจเพิม่เวลำได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิำรเวลำตำมควำมเหมำะสม 
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภำพกำรจรำจรในวันเดนิทำงนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปลี่ยนเวลำท่องเทีย่วตำมสถำนทีใ่น

โปรแกรมกำรเดนิทำง 
16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ ำไวส้ ำหรับควำมคุม้ครองผูเ้ดนิทำง เป็นกำรกำรประกันอุบัตเิหตุจำกกำรเดนิทำงท่องเทีย่ว 
ตำมพ.ร.บ กำรท่องเที่ยวเท่ำนัน้ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่ำนสำมำรถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของ

บรษัิทฯได ้และทำงบรษัิทฯถือว่ำท่ำนไดเ้ขำ้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื่อท่ำนช ำระเงนิค่ำทัวร์ (ท่ำนสำมำรถซือ้ประกัน
สุขภำพ ในระหว่ำงกำรเดินทำงได ้จำกบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษำเงื่อนไขควำมคุม้ครองใหล้ะเอียด) 

17. มัคคเุทศก ์พนักงำนและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินกำรใหค้ ำสญัญำใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด  นอกจำกมเีอกสำรลงนำมโดย
ผูม้อี ำนำจของผูจ้ัดก ำกบัเทำ่นัน้  
18. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สำมำรถคนืคำ่ใชจ้่ำยตำ่งๆ ไดเ้นื่องจำกเป็นกำรเหมำจ่ำยกับตัวแทนต่ำงๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทำง

ไม่ผ่ำนกำรพจิำรณำในกำรตรวจคนเขำ้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่ำจะเป็นกองตรวจคนเขำ้เมืองหรือกรมแรงงำนของทุกประเทศใน
รำยกำรทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมำจำกกำรกระท ำทีส่อ่ไปในทำงผดิกฎหมำย กำรหลบหนี เขำ้ออกเมือง เอกสำรเดนิทำงไม่ถูกตอ้ง 

หรอื กำรถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 


