
 

ทวัร์ญ่ีปุ่น (IT) JXW25 Kansai Spring โอซากา้ นารา เกียวโต โกเบ 5D3N (XW) 

CODE: JXW25 Kansai Spring โอซากา้ นารา เกยีวโต โกเบ 5วนั3คนื 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 Plaza 
ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิลอ่งเรอืทมโบร ิรเิวอรค์รซูส ์(Tombori River Cruise) เกยีวโต วดัคนิคะคจุ ิ(วดัทอง) 

อาราชยิามา่ ป่าไผ ่สะพานโทเง็ตสเึคยีว ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิยา่นโกเบ ฮารเ์บอรแ์ลนด ์

พเิศษ!!! บุฟเฟ่ต ์BBQ YAKINIKU + บุฟเฟ่ตช์าบูเกยีวโตไมอ่ ัน้!!! 
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วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี ไม่

เสรมิเตยีง 

พกัเดีย่วเพ ิม่ ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

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-4มถินุายน  19,888  8,500 34  

 

 

ไฟลท์บนิ 

Departure DMK – KIX XW112 23.40-07.10+1 

Return       KIX – DMK XW111 08.20-12.45 

หมายเหต:ุ มบีรกิารอาหารบนเครือ่ง1เทีย่ว 
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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 ชมซากรุะสวน

นชิโินะมะรเุทเอ็ง - หา้ง Donton Plaza – ชนิไซบาช ิ– ลอ่งเรอืทมโบร ิรเิวอรค์รซูส ์
 เทีย่ง (บฟุเฟ่ต ์BBQ Yakiniku) 

3  อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั หรอืซือ้บตัรเขา้ USJ (บตัรราคา3,000 บาท)  
 เชา้ 

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

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

5 โอซากา้ – สนามบนิคนัไซ KIX-DMK XW111 08.20-12.45 

เชา้ (Set Box)   

 

วนัแรก กรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง  

 

 

20.30 น. พรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออก ช ัน้3 
เคานเ์ตอรส์ายการบนิ NOKSCOOT เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวก
ดา้นเอกสารกอ่นขึน้เครือ่ง 

23.40 น. น ำทำ่นเดนิทำงสูส่นามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น โดยสำยกำรบนิ  NOKSCOOT เทีย่วบนิ
ที ่XW112  

 

วนัทีส่อง สนามบนิคนัไซ โอซากา้ – นารา – วดัโทไดจ ิ– สวนกวาง - โอซากา้ – ปราสาทโอซากา้ ซากรุะสวนนชิิ

โนะมะรเุทเอ็ง- หา้ง Donton Plaza – ชนิไซบาช ิ– ลอ่งเรอืทมโบร ิรเิวอรค์รซูส ์
                    อาหารเทีย่ง (บฟุเฟ่ต ์BBQ Yakiniku) 

 

07.10 น. เด ินทำงถงึ สนามบนิคนัไซ โอ
ซาก้า (เวลำเร็วกว่ำเมืองไทย 2 
ชัว่โมง) ผ่ำนพธิีกำร/ตรวจคนเขำ้

เมื อ งแ ล ะศุ ล ก ำก ร  ส ำคั ญ !!! 
ประเทศญี่ ปุ่ นไม่อ นุญำตใหน้ ำ 
อำหำรสด จ ำพวก เนื้อสัตว์ พืช 

ผัก ผลไม ้เขำ้ประเทศ หำกฝ่ำฝืน
จะมีโทษจับและปรับ รับกระเป๋ำ

เรียบรอ้ยและท ำภำรกิจส่วนตัว 
จำกนัน้น ำท่ำนขึน้รถปรับอำกำศเดนิทำงสูเ่มอืงนารา Nara เป็นเมืองที่อยู่ทำงทศิตะวันออกของเมืองโอซำกำ้
ระยะทำงประมำณ 35 กโิลเมตร ชือ่Nara มำจำกภำษำญี่ปุ่ นค ำว่ำ Narasu แปลว่ำท ำใหแ้บนรำบ เนื่องจำกพื้นที่

ของเมอืง Nara ตัง้อยู่บนทีร่ำบเมอืงนำรำ เคยเป็นเมอืงหลวงเกำ่ของญีปุ่่ นมำกอ่นในปี ค.ศ. 710-784 (กอ่นเมอืง
หลวงจะถกูเปลีย่นเป็นเกยีวโตในภำยหลงั) มกีวางเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงนารา เนื่องจำกชำวนำรำมคีวำมเชือ่

ว่ำกวำงเป็นสตัวร์ับใชเ้ทพเจำ้ ปัจจุบันเมืองนำรำมีกวำงเดนิอยู่อย่ำงอสิระทัง้เมือง ไม่ว่ำจะเป็นศำลเจำ้ วัด หรือ
ตำมทอ้งถนนก็ตำม น ำท่ำนไปชมวดัโทไดจ ิTodaiji ควำมหมำยตำม
ตวัอักษรคอื วัดใหญ่แห่งทศิตะวันออก ตัง้อยู่ทีเ่มืองนำรำ ภูมภิำคคัน

ไซถือเป็นโบรำณสถำนที่มีควำมเก่ำแก่และส ำคัญที่สดุแห่งหนึ่งของ
ประเทศญี่ปุ่ นและยังถอืว่ำเป็นวัดทีม่ีนักท่องเทีย่วมำเยอืนมำกทีส่ดุใน

นำรำ สรำ้งขึน้เมื่อปี ค.ศ. 752 ในช่วงทีพ่ระพุทธศำสนำเจรญิรุ่งเรือง
จนถงึขีดสุด ส ิง่ก่อสรำ้งที่ส ำคัญของวัดนี้ คือ วหิำรไมห้ลังใหญ่ ได
บุทส ึซึง่เป็นที่ประดษิฐำนองค์หลวงพ่อโต (ไดบุทส)ึ ว่ำกันว่ำเป็น

อำคำรไมท้ี่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีควำมสงู 157 ฟุต ควำมยำว 187 
ฟตุ แมว้่ำวหิำรไมท้ีเ่ห็นในปัจจุบันนี้มีขนำดเพียงแค ่2 ใน 3 ของวหิำร
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หลังเดมิที่เคยถูกไฟไหมไ้ปจำกภัยสงครำม แต่ก็ยังคงมีควำมยิง่ใหญ่จนไดร้ับกำรขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก 

ดำ้นหนำ้บรเิวณวัดจะเป็นสวนกวาง ซ ึง่จะมกีวำงออกมำเดนิใหนั้กทอ่งเทีย่วไดถ้ำ่ยรูปและซือ้อำหำรใหก้นิ  
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่) บฟุเฟ่ต ์BBQ Buffet Yakiniku  
บา่ย น ำท่ำนเดนิทำงสู ่โอซากา้ เดนิทำงสู ่ปราสาทโอซากา้ เป็นสญัลักษณ์อันโดดเด่นของเมืองโอซำกำ้ สรำ้งขึน้

เป็นครัง้แรกบนบรเิวณที่เคยเป็นวัด Osaka Hongan-jiเมื่อปี ค.ศ.1583 โดยToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-
1598) นักรบระดบัไดเมียวผูพ้ยำยำมรวบรวมประเทศเป็นครัง้แรกหอคอยประสำทหรือสว่นทีเ่รยีกว่ำ Tenshukaku

แลว้เสร็จลงสองปีตอ่มำ  แต่หลังจำกสงครำม Osaka Natsu No-jinในปีค.ศ.1615 ตระกลู Toyotomi ถูกฆำ่ลำ้ง
โคตร Tenshukakuก็ถกูท ำลำยลงย่อยยับ ตอ่มำไดร้ับกำรบูรณะใหม่ในสมัยTokugawa แตน่่ำเสยีดำยทีใ่นปี ค.ศ.
1665 ไดถู้กฟ้ำฝ่ำเสยีหำยทัง้หมด กอ่นจะท ำกำรบูรณะขึน้มำใหม่อกีครัง้และถกูประกำศใหเ้ป็นสมบัตขิองชำตอิีก

ดว้ย ปรำสำทโอซำกำ้ปัจจุบันสงู 55 เมตร ม ี5 สว่น 8 ชัน้เครื่องประดับ
หลงัคำและภำพเสอืบนก ำแพงตวัปรำสำทละหลำยๆสว่นลงทองสอีร่ำม

สวยงำมบนหอคอยชัน้ 8 ของ Tenshukakuท่ำนสำมำรถมองเห็น
ทิวทัศน์โดยรวมของเมืองโอซำกำ้ไดอ้ย่ำงชัดเจนในแต่ละปีจะมี
นักท่องเทีย่วจำกทัง้ในและนอกประเทศมำเยือนปีละรำว 1-3 ลำ้นคน

(ทัวรน์ ำชมและถ่ำยรูปบรเิวณดำ้นนอก) ชว่งปลำยมีนำ-ตน้เมษำท่ำน
สำมำรถชมดอกซำกุระไดท้ี ่สวนนชิโินะมะรุเทเอ็งปราสาทโอซากา้ 
(Nishi No Maru Teien Park) สวนนี้ ตั ้งอยู่ภำยในอำณำเขตของ

ปรำสำทโอซำกำ้ มีซำกุระกว่ำ 600 ตน้ (ชว่งซำกุระบำนอำจจะมีกำร

เปลี่ยนแปลงขึน้อยู่กับสถำนที่
และสภำพอำกำศในแต่ละปี )  
จ ำก นั้ น น ำท่ ำน เดิน ท ำงไป 
Doton Plaza เป็นหำ้งส ำหรับ

ละลำยเงิน เยน พบกับส ินค ำ้
ห ล ำ ก ห ล ำ ย ร ำค ำ ถู ก  เช่ น

เครื่องส ำอำง ครีม ของใช ้ยำ
บ ำรุง สุขภำพ สบู่ ครีมลำ้งหนำ้ 
เครื่องไฟฟ้ำ เป็นตน้ อิสระให ้

ทำ่นเลอืกซือ้สนิคำ้ตำมอัธยำศัย 
จำกนัน้น ำทำ่นไปลอ่งเรอืทมโบร ิรเิวอรค์รซูส ์(Tombori River Cruise) น ำท่ำน  ลอ่งเรอืชมววิของเมืองทีเ่ป็น
สญัลักษณ์ของเขต Naniwa "Dotombori" จำกแม่น ้ำสมัผัสบรรยำกำศทีส่วยงำม จำกนัน้ใหท้่ำนไดอ้สิระชอ้ปป้ิง
ย่านชนิไชบาช ิมีทัง้รำ้นคำ้เก่ำแก ่และทันสมัยปะปนกัน มีสนิคำ้มำกมำยทัง้ถูกและแพง ทัง้สนิคำ้แฟชัน่ล่ำสดุ 
ขนมเคก้แสนอร่อย จนถงึกลอ้งดจิติอล คอมพวิเตอร ์และเกมสร์ุ่นใหม่ลำ่สดุและตืน่ตำกบัลลีำชวีติของคนหนุ่มสำว

ชำวโอซำกำ้ทีด่จูะสนุกสนำนและมสีสีนัมำกกว่ำทำงฝ่ังโตเกยีว รวมทัง้รำ้นอำหำรหลำกหลำย เดนิไปเก็บภำพเป็น
ทีร่ะลกึกบั จุดเดน่ของแต่ละรำ้นคำ้ เชน่ ปูยักษ์ หนำ้ภตัตำคำรขำปูยักษ์ แ  ละสญัลกัษณ์เด่นของย่ำนนี้คอื ตกึรูป
เครื่องหมำยกำรคำ้ของกูลโิกะ ผลติภัณฑข์นมชือ่ดังจำกญี่ปุ่ นน่ันเองหรือจะเป็นรำ้นดสินียช์อ้ปผลติภัณฑใ์หม่ๆ

จำกดสินีย ์และย่ำนเก่ำแกอ่ย่ำงถนนโดทงบรุ ิซ ึง่ทำ่นสำมำรถลิม้ลองขนม หรอือำหำรขึน้ชือ่ของนครโอซำกำ้ทัง้
ทำโกะยำก ิโอโคโนมยิำก ิเป็นตน้ ใหท้่ำนไดเ้พลดิเพลนิกนัตลอดทัง้วัน นอกจำกนี้ในย่ำนนี้ยังมีหำ้งสรรพสนิคำ้

ใหญ่ๆ และมชีือ่เสยีงอย่ำงหำ้งไดมำรู หำ้งโซโก ้หรอืจะเป็นทำกำชมิำย่ำ มสีนิคำ้มำกมำยใหท้ำ่นไดเ้ลอืกซือ้เลอืก
หำอกีดว้ย อสิระชอ้ปป้ิงตำมอัธยำศยั อาหารค า่อสิระตามอธัยาศยั จากน ัน้น าทา่นเขา้ทีพ่กั  

ทีพ่กั: FP HOTELS GRAND SOUTH-NAMBA หรอืยา่นคนัไซ หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

กรณีพกัโรงแรมFP Hotel สามารถเดนิไปชนิเซไก สปา เวลิดแ์ละ รา้นดองกโิฮเตไ้ด ้
(ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพัก ทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย5วันกอ่นวันเดนิทำง) 

 

วนัทีส่าม อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนั หรอืเลอืกซือ้บตัรเขา้ยูนเิวอรแ์ซลสตดูโิอ (ราคา 3,000 บาท) 

                 อาหารเชา้ 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที2่)  
 อสิระใหท้า่นทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนัดว้ยตวัทา่นเอง (ไกดแ์นะน าเสน้ทางให)้ 
 >> หรอืทำ่นสำมำรถเลอืกซือ้บตัรซือ้บตัรเขา้ยูนเิวอรแ์ซล สตดูโิอ เจแปน 

 **กรณีส ัง่ซือ้กบับรษิทั ราคาบตัรทา่นละ 3,000 บาท กรณุาส ัง่ซือ้พรอ้มจองทวัรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วนั

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

ร่วมสนุกทำ้ทำยกับเครื่องเล่นหลำกหลำยชนดิตืน่เตน้
ระทกึใจจำกหนังดังที่ท่ำนชืน่ชอบ กับโลกภำพยนตร์

ข อ งฮ อ ล์ ล ิ วู ้ด  เช่ น  Hollywood Dream The Ride 
Backdrop ,ล่องเรือผจญภัยกับไดโนเสำร์จำกเรื่อง 
Jurassic Park น่ังเรือเพื่อพบกับควำมน่ำสะพรึงกลัว
เหมือนอยู่  ใน เหตุกำรณ์ จริงกับ  Jaw ใชทุ้นสรำ้ง
มหำศำลกว่ำ  1,500 ล ำ้น เยน  (เฉพ ำะจอว์)และ

สนุกสนำนไปกบัเครือ่งเลน่ภำคใหม่ของ Spider-Man 
ที่รอใหท้่ำนพิสูจน์ควำมมันส ์พรอ้มทัง้พบกับโซนตัว

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

ดืม่ด ่ำกับบรรยำกำศที่จ ำลองมำจำกในเรื่องแฮรี่พอรต์เตอร ์และพบกับโซนใหม่ล่ำสดุที่เปิดในวันที่21เมษำยน 
2560 โซน Minions Park ภำยในสวนสนุกUniversal หำ้มน ำอำหำรและเครื่องดื่มเขำ้มำภำยในสวนสนุกและ
สำมำรถซือ้อำหำรไดจ้ำก  ภำยในสวนสนุก บรเิวณดำ้นนอกตรงทำงเขำ้สวนสนุกคอื Universal City walk Osaka 

เป็นพืน้ทีจ่ ำหน่ำยสนิคำ้ทีม่รีำ้นอำหำรมำกมำย นอกจำกนี้ยังมจีัด Event Universal Cool Japan 2019 ซึง่จะมี
เครื่องเล่นพิเศษกับของที่ระล ึกมำเพิ่มเต ิมใหส้นุกสนำน เช่น  Final Fantasy, Detective Conan, Monster 

Hunter, Pretty Guardian Sailor Moon 
 
 

 
 

 
 

 

 
>> เลอืกอสิระเทีย่วเอง ชอ้ปป้ิงอสิระตามอธัยาศยัเต็มวนั (ไม่รวมค่ำรถไฟและไม่มีรถบัสบรกิำร) ดว้ยกำรน่ัง
รถไฟ ท่ำนจะไดส้ัมผัสประสบกำรณ์กำรเดนิทำงไปย่ำนต่ำงๆที่เป็น

ไฮไลทข์องโอซำกำ้ย่ำนดงัทีเ่ลอืกสรรเป็นสวรรคข์องคนชอบ กนิ เทีย่ว 
ชอ้ป ไดแ้ก ่ 

 > ยา่นชนิไซบาช ิ(Shinsaibashi) เป็นย่ำนชอ้ปป้ิงทีม่ชี ือ่เสยีง
ที่สุดในโอซำกำ้ เป็นถนนคนเดนิชนิไซบำชยิำวประมำณ580 เมตร 
ตลอดเสน้ทำงจะมีรำ้นคำ้อยู่ประมำณ 180 รำ้น ทำงฝ่ังทศิใต ้ของถนน
คนเดนิของชนิไซบำชจิะมป้ีำยทำงเขำ้แถวป้ำยกลูโิกะ 
 > โดทงบุร ิ(Dotonburi) หนึ่งในสถำนบันเทงิยำมค ่ำคนืที่โด่ง

ดังของโอซำกำ้ แหล่งรวมรำ้นอำหำรมำกมำยที่เปิดใหบ้รกิำร 24 
ชัว่โมง ถนนแห่งนี้จะเลยีบรมิคลองโดทงโบร ิและยังมีทัง้รำ้นคำ้ และ
แหลง่บันเทงิอกีมำกมำย รวมไปถงึป้ำยนักวิง่กลูโิกะ (Glico Running Man sign) และปูคำนโิดรำค ุ(Kani Doraku 

crab sign) ทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงโอซำกำ้ดว้ย 
 > สวนนมับะ Namba Parks ออกแบบกำรสรำ้งใหค้ลำ้ยกบัหุบเขำ สำมำรถน่ังพักผ่อนในสวนแบบธรรมชำติ
ทำ่มกลำงภูมทิัศน์เมอืงใหญ่ มีหำ้งสรรพสนิคำ้กว่ำ 120 รำ้น รวมทัง้โรงภำพยนตร ์อัฒจรรย ์และสวนดำดฟ้ำ บน

ชัน้ 6 มรีำ้นอำหำรจ ำนวนมำกเปิดใหบ้รกิำร ไม่ว่ำจะเป็น อำหำรเกำหล ีอำหำรอติำเลยีน อำหำรเวยีดนำม และอืน่ๆ 
รำ้นคำ้เปิดเวลำ 11:00-21:00 รำ้นอำหำรเปิด

เวลำ 11:00-23:00 
 > ย่านเด็นเด็น Den Den Town ตัง้อยู่ใน
พื้ น ที่  Nipponbashi เ ป็ น ย่ ำ น ข ำ ย สิ น ค ้ ำ

อิเล็กทรอนิกส์ คลำ้ยกับย่ำน Akihabara ของ
โตเกียว นอกจำกนี้ยังมีกำรต์ูนมังงะ อนิเมะ และ

คอสเพลยค์ำเฟ่ตต์่ำงๆรวมอยู่ทีน่ี่ดว้ย รำ้นคำ้เปิด
เป็น 2 ชว่ง คอื 10:00-11:00 และ 19:00-20:00 
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> ยา่นชนิเซไก(Shinsekai) เป็นเสมือนแลนดม์ำรก์ส ำคญัอกีแห่งหนึง่ของเมืองโอซำกำ้ ชนิเซไกแปลตรง

ตวัว่ำ “โลกใหม่” ทีห่มำยถงึโลกใบใหม่แห่งโอซำกำ้ มีทัง้แหล่งชอ้ปป้ิง มีหอคอยซเึทนคำค(ุTsutenkaku)ทีเ่ป็น
เหมอืนสญัลกัษณ์ของย่ำนชนิเซไกนี้ตัง้อยู่ตรงกลำงดว้ย จะคกึคักแบบสดุๆก็ชว่งกลำงคนืนี่ เต็มไปดว้ยรำ้นคำ้และ 
ผูค้นมำกนิดื่มกันตำมรำ้นตำมๆอย่ำงเนืองแน่น บรเิวณนี้ยังมีถนนแคบๆที่เรียกกันว่ำ จันจัน โยโกะโช (Jan Jan 

Yokocho) ทีเ่ป็นแหลง่รวมรำ้นกนิดืม่ส ำหรับคนญีปุ่่ น เปิดไฟรำ้นเรยีกแขกคกึคกั มีอำหำรและขนม และกับแกลม้
ใหล้องชมิกนัมำกมำยและยังมรีำ้นขำยของทีร่ะลกีใหเ้ลอืกชอ้ปป้ิงอกีหลำยรำ้นและทีน่ี่จะพบเห็นหุ่นคลำ้ยลงิน่ังยิม้ 

ตำมมุมตำ่งๆก็คอืบลิลเิคน (Billikan) หรอืเทพแห่งโชคลำภเป็นอกีหนึง่สญัลกัษณ์ของย่ำนนี้ดว้ย 
>สปา เวลิด ์(Spa World) ศนูยร์วมบอ่น า้แรใ่หญ่ทีส่ดุในโอซากา้ เป็นศนูยร์วมวำรบี ำบัดทีใ่หญ่ทีส่ดุใน

โอซำกำ้ ตัง้อยู่ในย่ำน Shinseikai ใกลห้อคอยทสเึทงคำคุ ภำยในมีบ่อน ้ำแร่ธรรมชำตใินที่ร่มแยกเป็นโซนยุโรป 

โซนเอเชยี รวมทัง้ส ิน้ 16 บ่อ มีหอ้งซำวน่ำ หอ้งสปำหนิรอ้น นวดตัวผ่อนคลำย สวนน ้ำซ ึง่เปิดใหบ้รกิำรตลอด 24
ชัว่โมง 

*วนันีไ้มม่บีรกิารรถบสัและไมม่บีรกิารอาหารกลางวนัและอาหารค า่* 

ทีพ่กั: FP HOTELS GRAND SOUTH-NAMBA หรอืยา่นคนัไซ หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

กรณีพกัโรงแรมFP Hotel สามารถเดนิไปชนิเซไก สปา เวลิดแ์ละ รา้นดองกโิฮเตไ้ด ้
(ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพัก ทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย5วันกอ่นวันเดนิทำง) 

 

วนัทีส่ ี ่      โอซากา้ - เกยีวโต – วดัคนิคะคจุ ิ(วดัทอง) – อาราชยิามา่ - ป่าไผ ่– ถา่ยรปูสะพานโทเง็ตสเึคยีว –  

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

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที ่3) 
น ำท่ำนเดนิทำงไปสู ่เกยีวโต อดตีเมอืงหลวงเกา่แกข่องญีปุ่่ น 
ซ ึง่มำมีอำยุยำวนำนกว่ำ 1,000 ปี ซ ึง่ในอดีตมีควำมเจรญิรุ่งเรือง

ทำงดำ้นศำสนำ ศลิปวัฒนธรรม และกำรปกครองเป็นอย่ำงมำก 
เดนิทำงสู่วดัคนิคะคุจ(ิKinkakuji Temple ) หรือวัดทอง เป็นวัด

เกำ่แกข่องเมอืงเกยีวโต สรำ้งเมือ่ปี พ.ศ. 1940 ในอดตี พลบัพลำห
ลงันี้เคยถูกลอบวำงเพลงิในปี พ.ศ.2493 โดยพระภกิษุทีบ่วชอยู่ใน
วัด ซึง่ศำลำสทีองทีเ่ห็นในปัจจุบันเพิง่ไดร้ับกำรแปะผนังทองไปเมือ่

ปี พ.ศ.2530 ทีผ่่ำนมำ  จงึมองเห็นเหลืองอล่ำมสะทอ้น ในสระน ้ำ
อย่ำงสวยงำม ภำยในประกอบดว้ย วหิำรมี 3 ชัน้ ชัน้แรกมีลักษณะ
เป็นพระรำชวัง ชัน้ทีส่องเป็นแบบบำ้นซำมูไร ชัน้ทีส่ำมเป็นแบบวัด

เซน  วัดนี้มีต ำนำนเกีย่วกับกำรต์ูนเรือ่งอกิควิซังว่ำเคยเป็นทีพ่ ำนัก
ของโชกุนอำชคิำงะ โยชมิซิ ึผูท้ีช่อบทำยปุจฉำ – วสิชันำ กับอกิควิ

ซังในกำร์ตูนเรื่องอิควิซัง เณรนอ้ยเจำ้ปัญญำ ก็จ ำลองเรื่องรำว
เหตกุำรณ์ของศำลำทองในวัดนี้ใหเ้ป็นปรำสำทของท่ำนโชกุน (โช
กุนอำชิกำงะ โยชิมิส ึ) และบุตรชำยของเขำที่ เป็นเจ ำ้ของ

พลับพลำหลงันี้ ก่อนทีจ่ะยกใหเ้ป็นทรัพยส์มบัตขิองวัดโรกุนนอนจิ
(อีกชื่อของวัดนี้) บรเิวณวัดก่อนทำงออกจะมีกำรขอพรโดยกำร

เขียนขอพรทีแ่ผ่นไม ้“อกิควิ” โดยส่วนมำกจะเห็นนักเรียนจ ำนวน
มำกเขียนขอใหม้ีสตปัิญญำหลักแหลม ฉลำดแบบอิกควิซัง จึง

มำร่วมขอพรจ ำนวนมำก  น ำท่ำน  ชมธรรมชาติแถบอารา
ชยิามา่  แหล่งชมธรรมชำตใินฤดใูบไมเ้ปลีย่นสขีองเมอืงเกยีวโตที่
โด่งดังและมีชือ่เสยีงอีกแห่งในญี่ปุ่ นทีน่ยิมมำท่องเทีย่วเพื่อชืน่ชม

กบับรรยำกำศหลำกสสีนัสดใสของใบไมส้เีขยีว แดง เหลอืง ก่อนที่
จะร่วงหลน่จำกตน้ไปตำมฤดูกำล มสีะพำนทีท่อดขำ้มแม่น ้ำโอองิำ
วะ ชือ่สะพานโทเง็ตสเึคยีว มคีวำมยำว200 เมตร ซึง่ชือ่ของสะพำนนี้มคีวำมหมำยว่ำสะพำนทีม่องเห็นดวงจันทร์

อยู่ขำ้งหนำ้ เบื้องล่ำงของสะพำนคือแม่น ้ำโออทิีไ่หลมำจำกตำน ้ำในภูเขำอำรำชยิำมะทีย่ังคงควำมใสสะอำดมำ
นับตัง้แตอ่ดตี น ำทุกท่ำนเดนิทำงชมป่าไผ ่ไผ่ทีข่ ึน้อยู่สองขำ้งทำ้งเสมือนหนึง่เป็นอุโมงคใ์หเ้ดนิผ่ำนถกูปลกูขึน้

ตัง้แตส่มัยเฮอันหรอืกว่ำพันปีมำแลว้ เพือ่ใชใ้นกำรประดบัสวนและชืน่ชมควำมสวยงำมและใชใ้นกำรบ ำบัดจติใจมำ
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แตค่รัง้โบรำณ จนกระทัง่กำลเวลำผ่ำนไปไผ่เหลำ่นี้ก็ยังไดร้ับกำรดูแลเป็นอย่ำงด ีเมื่อเขำ้สูป่่ำไผ่แลว้ จะไดส้มัผัส

ถงึสำยลมจำกธรรมชำตทิีก่ระทบกบัใบไผ่ ควำมเขยีวขจแีละควำมสดชืน่ตลอดเสน้ทำง 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที4่)เมนบูฟุเฟ่ตช์าบเูกยีวโตไมอ่ ัน้!!! 

น ำทำ่นเดนิทำงสูศ่าลเจา้ฟูชมิ ิอนิาร ิ

ชมเสาโทรอิ  ิซุม้ประตูสีแดงที่เป็น
สัญลักษณ์ของศำลเจำ้ที่มีมำกกว่ำ

รอ้ยตน้ทอดตัวยำวตำมเสน้ทำงของ
ไหล่เขำลดหลั่นกันบนเสน้ทำงยำวถงึ 
4  ก ิโ ล เม ต ร  แ ล ะ เป็ น ฉ ำก ข อ ง

ภ ำ พ ย น ต ร์ เ รื่ อ ง  MEMORIES OF 
GEISHAที่ซำยูร ินำงเอกของเรื่องวิง่

ลอดซุม้ประตูเพื่อไปขอพรเทพเจำ้ใหต้นเองสมควำม

ปรำรถนำ จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู ่โกเบ ท่ำนไป ย่าน
โกเบ ฮารเ์บอรแ์ลนด ์ Oriental  ตัง้อยู่ทีบ่รเิวณท่ำเรือ
โกเบ นับเป็นย่ำนที่รวมทั ้งแหล่งชอ้ปป้ิงและควำม

บันเทิงที่หลำกหลำยที่โด่งดังมำกๆของเมืองแห่งนี้
ประกอบดว้ยศูนยก์ำรคำ้ขนำดใหญ่ โรงภำพยนตร ์สวน

สนุก ใกลก้ันยังตดิทะเลดว้ย ฮำรเ์บอรแ์ลนดเ์ป็นจุดเดท
ชือ่ดงัของเป็นทวิทัศนส์ดุแสนโรแมนตกิ นอกจำกนี้ยังมี
จุดถ่ำยภำพมำกมำย เช่น โกเบพอร์ตทำวเวอร์ ชงิชำ้

สวรรค์ โรงแรม Kobe Meriken Park ท่ำนสำมำรถช็อปป้ิงแบบชลิๆไดอ้ย่ำงสบำยๆ เพรำะมีทั ้งรำ้นกำแฟ 
รำ้นอำหำร รำ้นคำ้ และสวนสนุก ซึง่เป็นจุดนัดพบทีน่ยิมของชำวเมอืง ทำ่นสำมำรถเดนิเล่นตำมทำงเดนิรมิน ้ำเพื่อ

ชืน่ชมบรรยำกำศแบบคลำสสคิ มีโรงภำพยนตร ์และรำ้นอำหำรตัง้อยู่ในบรเิวณโกดังอฐิโบรำณทีร่โีนเวทมำจำก
สมัยศตวรรษที่ 19 อีกดว้ย ที่นี่เหมำยกับสำยนักชอ้ปดว้ยเนื่องจำกไม่เพียงมีรำ้นคำ้เรียงรำยเต็มสองขำ้งทำง
เท่ำนั้นยังมีหำ้งใหญ่ๆ 2 หำ้ง คือ ห้าง Umie Mosaic ตั ้งอยู่ร ิมน ้ ำ ภำยในมีรำ้นคำ้เล็กๆขำยเสื้อผำ้ และ

รำ้นอำหำรทีส่ำมำรถเห็นท่ำเรือโกเบไดอ้ย่ำงชดัเจน นอกจำกนี้ยังมีสวนสนุกเล็กๆสำมำรถขึน้ไปชมววิบนชงิชำ้
สวรรค์ที่ตั ้งอยู่หลังอำคำรหำ้งโมเสค และห้าง Canal Garden ภำยในจะแบ่งออกเป็นหำ้งรำ้นต่ำงๆ เช่น 
Hankyu, รำ้นอเิลคทรอนกิส ์Sofmap, รำ้นอุปกรณ์กฬีำและเอำ้ทเ์ลตจ ำหน่ำยเสือ้ผำ้เครือ่งใชใ้นครัวเรือนเป็นตน้ 

(อสิระอำหำรเย็นตำมอัธยำศัยบรเิวณโรงแรมมรีำ้นรำเมน รำ้นสะดวกซือ้) หากมเีวลาทา่นสามารถเดนิไปชอ้ป
ป้ิงทีร่งิกเุอา้ทเ์ล็ทได ้

ทีพ่กั: N GATE HOTEL OSAKA หรอืระดบัใกลเ้คยีง   

(ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพัก ทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย5วันกอ่นวันเดนิทำง) 
 

วนัทีห่า้     ทา่อากาศยานคนัไซ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง                                                  

                  อาหารเชา้ (Set Box) 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่5) บรกิารอาหารเชา้แบบกลอ่ง (Set Box) 

เพือ่ความสะดวกในเร ือ่งเวลาและการเดนิทางมาสนามบนิ 
05.00น.    น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ เพือ่เตรยีมตวัเดนิทำงกลบั 

08.20น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ   NOK SCOOT เทีย่วบนิที ่XW111 
12.10น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ  

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

 
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 
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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 ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 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 25 วัน  

**ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ผูเ้ดนิทำง (*จะตอ้งมอีำยุเหลอืมำกกว่ำ 6 เดอืนกอ่นหมดอำยุนับจำกวันเดนิทำงไป-กลบั*)  
กรุณำตรวจสอบก่อนสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทำงบรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณีพำสปอรต์หมดอำยุและด่ำนตรวจปฏเิสธกำรออกและ
เขำ้เมอืงทำ่น*** กรุณำสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐำนกำรโอนเงนิมัดจ ำ หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
เนื่องจำกเป็นรำคำตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวรช์ ำระเงนิค่ำจองค่ำทัวรแ์ลว้ ไม่สำมำรถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก

กรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออก หรอื เขำ้ประเทศทีร่ะบุไว ้ใน
รำยกำรเดนิทำง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่ำทวัรไ์ม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมื่อทำ่นออกเดนิทำงไปกบัคณะแลว้ 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 

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  

(ค่ำทัวรไ์ม่รวมกำรประกันควำมคุม้ครองกำรสญูเสยีหรอืเสยีหำยของกระเป๋ำเดนิทำง และทรัพยส์นิสว่นตัว กรณีเกดิควำมเสยี 
บรษัิทฯไม่สำมำรถรับผดิชอบได)้ 
 ซือ้น ้ำหนักสมัภำระเพิม่สำยกำรบนิ Nok Scoot(XW) เสน้ทำงโตเกยีว(แจง้อย่ำงชำ้กอ่นเดนิทำง 10 วัน) มคีำ่ใชจ้่ำยดงันี้  

+5 กก. -- 400 บำท  

+10กก. -- 700 บำท 
+15กก. -- 1,000 บำท 
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+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 บำทตำมเงือ่นไขของกรมธรรม์ ไมร่วมประกนัสุขภาพ ทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนัสขุภาพ
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 3,500 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.สิง่ทีย่ืนยันว่ำท่ำนสำมำรถรับผดิชอบค่ำใชจ้่ำยทีอ่ำจเกดิข ึ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.เป็นผูท้ี่ไม่มีประวัตกิำรถูกส่งตัวกลับจำกประเทศญี่ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลำของกำรถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขำ้ประเทศ และไม่ 
    เขำ้ขำ่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขำ้ประเทศ 

7.หมายเหตุ : กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
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. เมื่อท่ำนตกลงชำระเงนิมัดจำหรือค่ำทัวรท์ัง้หมดกับทำงบรษัิทฯ แลว้ ทำงบรษัิทฯ จะถอืว่ำท่ำนไดย้อมรับเงื่อนไขขอ้ตกลง
ตำ่งๆ ทัง้หมด  
7. รำยกำรนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับกำรยืนยันจำกบรษัิทฯอีกครัง้หนึง่ หลังจำกไดส้ ำรองโรงแรมทีพ่ักในต่ำงประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อำจจะปรับเปลีย่นตำมทีร่ะบุในโปรแกรม  
8. กำรจัดกำรเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในกำรจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขำ้พัก  โดยมหีอ้งพักส ำหรับผูส้บูบุหรี ่/ ปลอดบุหรี่

ได ้โดยอำจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ำมควำมประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัควำมพรอ้มใหบ้รกิำรของโรงแรม และไม่สำมำรถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทำงตอ้งกำรควำมชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อำทเิชน่ ใชว้วิแชรก์รุณำแจง้บรษัิทฯ อย่ำงนอ้ย 10วันก่อนกำรเดนิทำง 

มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สำมำรถจัดกำรไดล้ว่งหนำ้ได ้ 
10. มัคคเุทศก ์พนักงำนและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มีสทิธใินกำรใหค้ ำสญัญำใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจำกมีเอกสำรลงนำมโดย

ผูม้อี ำนำจของผูจ้ัดก ำกบัเทำ่นัน้  



 

ทวัร์ญ่ีปุ่น (IT) JXW25 Kansai Spring โอซากา้ นารา เกียวโต โกเบ 5D3N (XW) 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สำมำรถคนืค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ ไดเ้นื่องจำกเป็นกำรเหมำจ่ำยกับตัวแทนตำ่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทำง

ไม่ผ่ำนกำรพจิำรณำในกำรตรวจคนเขำ้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่ำจะเป็นกองตรวจคนเขำ้เมืองหรือกรมแรงงำนของทุกประเทศใน
รำยกำรทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมำจำกกำรกระท ำทีส่อ่ไปในทำงผดิกฎหมำย กำรหลบหนี เขำ้ออกเมอืง เอกสำรเดนิทำงไม่ถกูตอ้ง 
หรอื กำรถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งกำรพักแบบ 3ทำ่น ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสทิธใินกำร
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่คำ่ใชจ้่ำยเพิม่  

13. สภำพกำรจลำจรในชว่งวันเดนิทำงตรงกับวันหยุดเทศกำลของญี่ปุ่ น หรอื วันเสำรอ์ำทติย ์รถอำจจะตดิ อำจท ำใหเ้วลำใน
กำรทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถำนทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขยัรถในกำรบรหิำรเวลำ ซึง่อำจจะขอ
ควำมร่วมมอืจำกผูเ้ดนิทำงในบำงครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตำมโปรแกรม 

14. บรกิำรน ้ำดืม่ทำ่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันเร ิม่ในวันที2่ของกำรเดนิทำงถงึวันที4่ของกำรเดนิทำงรวมจ ำนวน 2 ขวด 
15. กำรบรกิำรของรถบัสน ำเทีย่วญีปุ่่ น ตำมกฎหมำยของประเทศญี่ปุ่ น สำมำรถใหบ้รกิำรวันละ10-12ชัว่โมง อำทเิชน่ เร ิม่งำน

เวลำ 8.00น.ถงึเวลำ 20.00 น.ในวันนัน้ มอิำจเพิม่เวลำได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิำรเวลำตำมควำมเหมำะสม 
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภำพกำรจรำจรในวันเดนิทำงนั้นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปลี่ยนเวลำท่องเที่ยวตำมสถำนทีใ่น
โปรแกรมกำรเดนิทำง 

16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ ำไวส้ ำหรับควำมคุม้ครองผูเ้ดนิทำง เป็นกำรกำรประกันอุบัตเิหตจุำกกำรเดนิทำงท่องเทีย่ว 
ตำมพ.ร.บ กำรท่องเที่ยวเท่ำนัน้ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่ำนสำมำรถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทำงบรษัิทฯถือว่ำท่ำนไดเ้ขำ้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื่อท่ำนช ำระเงนิค่ำทัวร ์(ท่ำนสำมำรถซื้อประกัน

สุขภำพ ในระหว่ำงกำรเดินทำงได  ้จำกบริษัท ประกันทั่ วไป และควรศึกษำเงื่อนไขควำมคุ ม้ครองใหล้ะเอียด) 
17. มัคคเุทศก ์พนักงำนและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินกำรใหค้ ำสญัญำใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด  นอกจำกมเีอกสำรลงนำมโดย

ผูม้อี ำนำจของผูจ้ัดก ำกบัเทำ่นัน้  
18. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สำมำรถคนืค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ ไดเ้นื่องจำกเป็นกำรเหมำจ่ำยกบัตวัแทนตำ่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทำง
ไม่ผ่ำนกำรพจิำรณำในกำรตรวจคนเขำ้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่ำจะเป็นกองตรวจคนเขำ้เมืองหรือกรมแรงงำนของทุกประเทศใน

รำยกำรทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมำจำกกำรกระท ำทีส่อ่ไปในทำงผดิกฎหมำย กำรหลบหนี เขำ้ออกเมอืง เอกสำรเดนิทำงไม่ถกูตอ้ง 
หรอื กำรถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 


