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โอซากา้ เกยีวโต ทาคายามา่ ชริาคาวาโกะ สก ี
ชมความอลงัการของเทศกาลงานประดบัไฟ 

“Nabana no sato Winter Illumination“ 

โอกาก ิ1คนื กุโจ/ทาคายามา่ออนเซ็น 1 คนื โอซากา้ 2 คนื 
ทานเมนบูุฟเฟ่ตช์าบูเกยีวโต และ บฟุเฟ่ต ์BBQ Yakiniku ไมอ่ ัน้!!  

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

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

วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

10-15 ธนัวาคม 62 27,888  
 

เด็กอายุ 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  
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26-31 ธนัวาคม 62 33,888  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

เด็กอายุ 0-2 ปี (INF) 
7,000 บาท 

9,500 34  

27ธนัวาคม-1 มกราคม  36,888 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-2กุมภาพนัธ ์ 27,888 9,500 34  

29มกราคม-3กุมภาพนัธ ์ 26,888 9,500 34  

4-9 กุมภาพนัธ ์63 28,888 9,500 34  

5-10 กุมภาพนัธ ์63 28,888 9,500 34  

6-11 กุมภาพนัธ ์63 28,888 9,500 34  

7-12 กุมภาพนัธ ์63 28,888 9,500 34  

8-13 กุมภาพนัธ ์63 27,888 9,500 34  

11-16 กุมภาพนัธ ์63 27,888 9,500 34  

12-17 กุมภาพนัธ ์63 26,888 9,500 34  

18-23 กุมภาพนัธ ์63 25,888 9,500 34  

19-24 กุมภาพนัธ ์63 25,888 9,500 34  

25กุมภาพนัธ-์1มนีาคม  26,888 9,500 34  

26กุมภาพนัธ-์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 

(ค่าทัวรไ์ม่รวมอาหารบนเครือ่ง ส ัง่ซือ้บนเครือ่งเทา่น ัน้!! บนเครือ่งมบีรกิารจ าหน่าย) 
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วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

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

2  ทา่อากาศยานคนัไซ - โอซากา้ - ปราสาทโอซากา้ - MITSUI OUTLET PARK JAZZ DREAM – งาน
ไฟ Nabana no sato Winter Illumination – โอกาก ิ   เทีย่ง (BBQ Yakiniku บุฟเฟ่ต)์ 

3  เมอืงเซก ิ- รา้นซนัชู Hamonoyasan - หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – ทาคายามา่ - ทาคายามา่ จนิยะ - ลติ
เติล้เกยีวโต ซนัมาชซูิจ ิ– กุโจ/ทาคายามา่ ออนเซ็น       เชา้,เทีย่ง (Japanese Set),เย็น 

4  กุโจ – ลานสก ี(กุโจ/ทาคายามา่/กฟิุ) - เกยีวโต - วดัทอง คนิคะคุจ ิ- ศาลเจา้ฟุชมิอินิาร ิ– โอซากา้ - 

ดวิตีฟ้ร ีJTC - ชอ้ปป้ิงไซบาชิ เชา้,เทีย่ง (ชาบูเกยีวโตบุฟเฟ่ต)์ 

5 อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนั หรอืเลอืกซือ้บตัรเขา้ยูนเิวอรแ์ซลสตูดโิอ (ราคา 3,000บาท) 
เชา้ 

6 โอซากา้ – สนามบนิคนัไซ KIX-DMK XW111 08.30-12.45 
เชา้ (Set Box)   

 

 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง - สนามบนิคนัไซ โอซากา้  

    

 
20.30 น. พรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศขาออก ช ัน้3 เคานเ์ตอร ์สายการ

บนิ NokScoot เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารกอ่นขึน้เครือ่ง 
23.40 น. น าท่านเดนิทางสูส่นามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่น โดยสายการบนิ  NOKSCOOT เทีย่วบนิที ่XW112 
 (ค่าทัวรไ์ม่รวมอาหารบนเครือ่ง ส ัง่ซือ้บนเครือ่งเทา่น ัน้!! บนเครือ่งมบีรกิารจ าหน่าย) 
 

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

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

 
 07.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิคนัไซ โอซากา้ (เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าเมืองไทย 2 

ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) 
ส าคญั!!! ประเทศญีปุ่่นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์
พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั น าท่าน

เดนิทางสู ่เมอืงโอซากา้ เดนิทางสู ่ปราสาทโอซากา้ เป็นสัญลักษณ์อัน
โดดเด่นของเมืองโอซากา้ สรา้งขึ้นเป็นครัง้แรกบนบริเวณที่เคยเป็นวัด 
Osaka Hongan-ji เมื่อปีค.ศ.1583โดยToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-

1598) นักรบระดับไดเมียวผูพ้ยายามรวบรวมประเทศเป็นครั ้งแรก แต่
หลังจากสงคราม Osaka Natsu No-jin ในปีค.ศ.1615 ตระกลู Toyotomi 
ถูกฆ่าลา้งโคตร Tenshukakuก็ถูกท าลายลงย่อยยับ ต่อมาไดร้ับการบูรณะ

ใหม่ในสมัย Tokugawa แต่น่าเสียดายที่ในปี ค.ศ.1665 ไดถู้กฟ้าฝ่า
เสยีหายทัง้หมดก่อนจะท าการบูรณะขึน้มาใหม่อีกครัง้และถูกประกาศให ้
เป็นสมบัตขิองชาตอิีกดว้ย ปราสาทโอซากา้ปัจจุบันสงู55 เมตร มี 5 ส่วน 

8 ชัน้ เครื่องประดับหลังคาและภาพเสอืบนก าแพงตัวปราสาทและหลายๆ
สว่นลงทองสอีร่ามสวยงาม (ทัวรน์ าชมและถ่ายรูปบรเิวณดา้นนอก)  

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (มือ้ที ่1) บุฟเฟ่ตB์BQ Yakiniku 
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บา่ย น่านเดินทางไป นาโกย่า จงัหวดัไอจ  ิน าท่านไปชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรน

เนมดร์าคาพเิศษ ที่ MITSUI OUTLET PARK JAZZ DREAM ในเขต
จังหวัดมเิอะ เป็นเอาท์เล็ทมอลล์ขนาดใหญ่ทีสุ่ดในญี่ปุ่ นใกลกั้บเมอืงนา
โกย่า ขนาดพื้นที่กวา้งถึง 45,700 ตารางเมตร  มีส ินคา้แบรนด์เนม

มากมาย รวมถงึรา้นอาหาร เครือ่งดืม่ ถงึเวลานัดหมายน าท่านเดนิทางไป
ชมความอลังการของเทศกาลงานประดับไฟฤดูหนาว“Nabana no sato 
Winter Illumination“ เป็นงานประดับไฟในช่วงฤดูหนาวโดยเริ่มจัด

ตัง้แต่ประมาณกลางเดือนตุลาคม (ฤดูใบไมร้่วง) ยาวไปจนถงึตน้เดือน
พฤษภาคม (ฤดูใบไมผ้ล)ิ ของปีถัดไป (จัดขึน้ระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม 
2562  – 6 พฤษภาคม 

2563 )  เ ป็ น ห นึ่ ง ใ น
เทศกาลแสงสีที่ใหญ่
ที่ สุ ด ใ น ญี่ ปุ่ น  มี ไ ฟ

ประดับมากกว่า 8.5 ลา้น
ดวงภายในสวนดอกไม ้
จะมีการประดับตกแต่ง

ไฟอย่างสวยงาม มีทัง้
ทุ่งหญา้ขนาดใหญ่ที่น า
ไฟสีฟ้ามาตกแต่งใหดู้
เหมือนทะเล นอกจากน้ียังมีอุโมงคด์วงไฟและจุดชมววิที่สามารถขึน้ลฟิตไ์ปดา้นบน เมื่อมองลงมาจะเห็นสวนที่

ประดับไฟเป็นมุมกวา้ง อสิระใหท้่านเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย สมควรแกเ่วลาน าทา่นดนิทางสู่ทีพ่กั
(อาหารเย็นอสิระตามอัธยาศัย) สมควรแกเ่วลาน าทา่นดนิทางสูท่ ีพ่กัโอกาก ิ

ทีพ่กั: Quintessa Hotel Ogaki หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

  (ชือ่โรงแรมทีท่่านพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

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

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

 

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

ๆ อีกทั ้งยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องการตี
ดาบญีปุ่่นอย่างดาบเซก ิส าหรับทีร่า้นซันชน้ีูมี

เครื่องใชข้องมีคมต่าง ๆ มากมายกว่า 3,000 
ชิน้ ไม่ว่าจะเป็นมีดหรือกรรไกรตัดแต่งกิง่และ
สวน กรรไกรตัดเล็บกรรไกรหลากขนาด หรือ

มีดส าหรับท าครัวหลากหลายรูปแบบที่ช่วยให ้
การเตรียมวัตถุดบิของคุณง่ายยิง่ขึน้นอกจากน้ี
ยั งมีดาบญี่ปุ่ น  ขนมและ เครื่ องดื่ม เย็น ๆ 

จ าหน่ายอีกดว้ย อีกสิง่หนึ่งพลาดไม่ไดเ้มื่อมา
รา้นซันชคูอื การชมการแสดงดาบวชิาอไิอกริ ิดาบซามูไรคมๆทีฟั่นฉับ
เดียวตน้ไผ่ก็ขาดเป็น 2 ท่อน พรอ้มใสชุ่ดกโิมโนและเส ือ้ก ัก๊ซามูไร

ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นมรดก
โลกชิราคาวา เป็นหมู่บา้นชาวนาเล็กๆที่สรา้งทอดตัวขนานไปกับ
แม่น ้าโชคาวะในทีร่าบท่ามกลางขนุเขาแวดลอ้ม เป็นเสน้ทางระหว่าง ทา
คายาม่า และ คานาซาว่า ของจังหวัดกฟิุ แห่งภูมภิาคชูบุ ดนิแดนที่รวย

วัฒนธรรม  เป็นหมู่บา้นสวยระดับโลกที่ยังคงอนุรักษ์บา้นสไตล์ญี่ปุ่ น
ขนานแทดั้ง้เดมิ และยังไดร้ับเลือกจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก
ในเดือนธันวาคม 1995 ชือ่เต็มของหมู่บา้นแห่งน้ีมีชือ่ว่า กัสโชซคุึรโิอกมิาฉิ ชริาคาวาโกะ จุดเด่นของคือบา้น

ทรงกัสโชซคุึร ิมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร ความกวา้ง 10 เมตร โครงสรา้งของบา้นสามารถรองรับหมิะทีต่กหนัก
ในชว่งฤดูหนาวไดด้ ีความชันถงึ 60 องศาคลา้ยกับการพนมมอืเขา้หากัน วัสดุในการสรา้งบา้นน ามาจากธรรมชาติ
ลว้นๆ ใชต้น้หญา้ทีป่ลูกในหมู่บา้นมาท าหลังคา ตัวบา้นจะไม่มกีารตอกตะปู บา้นบางหลังมอีายุยาวนานกว่า 250 ปี 

ปัจจุบันยังมชีาวบา้นอาศัยอยู่ในหมู่บา้นดว้ย ผูค้นจากทั่วทุกมุมโลกหล่ังไหลชมความงามในแต่ละปีจ านวนมาก 
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เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที3่) Japanese Set 
บา่ย น าท่านชม ทาคายามา่ จนิยะ หรอื ทีว่า่การอ าเภอเกา่เมอืงทาคายามา่ (ถ่ายรูปดา้นหนา้) ซึง่เป็นจวนผูว่้าแห่ง

เมอืงทาคายาม่า เป็นทีท่ างานและทีอ่ยู่อาศัยของผูว่้าราชการ
จังหวัดฮดิะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโช
กุนตระกูลกุกาวา ในสมัยเอโดะ  
จากนั้นน าท่านเดินชม หมู่บ้าน 
LITTLE KYOTO หรอืย่านซนัมา
ชิซูจิ (Sanmachi-Suji) เ ป็ น เขต
เมอืงเกา่ทีม่กีารอนุรักษ์บา้นเรือนใน
สมัยเอโดะที่มอีายุกว่า 300 ปีไวไ้ด ้
เป็นอย่างด ีเป็น 1 ใน ย่านทีเ่รยีกว่า

เป็น Old Town ของญี่ปุ่ น เมื่อครั ้ง
หนึ่งในอดีตคือในยุคเอโดะ (ค.ศ. 
1603 – ค.ศ. 1868) มีความเฟ่ืองฟูทางเศรษฐกจิอย่างมาก

เพราะว่าเป็นย่านศูนย์กลางส าหรับการท าการคา้ของเมือง 
Takayama มีถนนที่เชือ่มระหว่างสถานที่ส าคัญทัง้ ปราสาท, 
วัด และศาลเจา้ จุดเด่นคอือาคารเก่าแกส่ว่นใหญ่ก็ตกทอดมา

ตัง้แต่ยุคเอโดะมาถงึปัจจุบัน เป็นการสรา้งบา้นเรอืนตามสไตล์
แบบญี่ปุ่ นแท ้บา้นทัง้2 ขา้งทางจะมแีต่เฉพาะสนี ้าตาลหรอืสี

ด า ในปัจจุบันน้ีถา้ใครจะสรา้งบา้นหลังใหม่ก็จะตอ้งใชแ้ค่2 สี

น้ีเท่านั้น เพื่อไม่ใหโ้ดดหรือดูแปลกแยกออกมาจากบา้นหลัง
อื่น อิสระใหทุ้กท่านไดเ้ดินเที่ยวและชื่นชมกับทัศนียภาพ
เมืองเก่าซึ่ง เ ต็มไปดว้ยบา้นเรือนโบราณ และร า้นค า้

หลากหลาย เช่น รา้นผลติและจ าหน่ายเหลา้สาเก รา้นท ามิ
โสะ ฯลฯ พรอ้มทัง้เลือกซือ้ของที่ระลึกพื้นเมืองเฉพาะถิน่ เช่น ซารุโบะโบะ หรือ ตุ๊กตาทารกลงิตัวสีแดงไม่มี
หนา้ตา ซึง่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของเมืองทาคายาม่า และเป็นสนิคา้ยอดนิยม เพราะแฝงไปดว้ยความเชื่อ

เกีย่วกับโชคลางของชาวญีปุ่่ นอกีดว้ย และเก็บเกีย่วบรรยากาศอันน่าประทับใจมากมาย ท่านยังสามารถลองลิม้ชมิ
รสขนมของหวานนานาชนิดอีกดว้ย หรอืถ่ายรูปกับสะพาน Nakabashi Bridge สะพานสแีดงทีท่อดขา้มแม่น ้ามยิา
กาวะซงึเป็นสัญลักษณ์ของเมืองทาคายาม่าอีกดว้ย อสิระเก็บภาพความประทับใจเลือกซื้อสนิคา้ตามอัธยาศัย 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัแรมกุโจ/ทาคายามา่/กฟิุ ออนเซ็น 
ค า่  รบัประทานอาหาร ค า่ (มือ้ที4่) 
 หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ สมัผสัวฒันธรรมการอาบน า้แร่ออน

เซ็น (Onsen) น ้าแร่ในสไตล์ญีปุ่่ นใหท้่านไดพ้ักผ่อนอย่างเต็มอิม่ ซึง่ชาวญี่ปุ่ นเชือ่
ว่าน ้าแร่ธรรมชาตน้ีิมีส่วนช่วยเรื่อง ระบบการหมุนเวียนของเลือดดีขึน้ การบรรเทา
อาการปวดเมื่อยต่างๆ และช่วยผ่อนคลายความตงึเครยีดไดอ้ย่างดี พรอ้มทัง้บ ารุง
ผวิพรรณใหเ้ปล่งปล่ัง 

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

ตามอธัยาศยั (ชือ่โรงแรมทีท่่านพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

วนัทีส่ ี ่ กุโจ – ลานสก ี(กุโจ/ทาคายามา่/กฟิุ) - เกยีวโต - วดัทอง คนิคะคุจ ิ- ศาลเจา้ฟุชมิอินิาร ิ– โอซากา้ - 

ดวิตีฟ้ร ีJTC – ชอ้ปป้ิงไซบาช ิ    อาหารเชา้,เทีย่ง (ชาบูเกยีวโตบุฟเฟ่ต)์ 
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เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที5่) 

 เดนิทางสูล่านสกกุีโจวาคานซ ์(Gujo Vacance Mura Ski Resort ) ไปสัมผัสหมิะขาวโพลนความกวา้งใหญ่ของ
ทวิเขาฮะคุซัง ลานสกกีโุจวาคานซท์ีม่ีเสน่หใ์นการจัดสถานที่ให ้
ใชส้อยประโยชน์จากธรรมชาตไิดอ้ย่างสูงสุด ทางลาดที่ไม่ชัน

มาก และเป็นลานสกทีีเ่หมาะกับเด็ก ๆ หรอืผูท้ีเ่ร ิม่เล่นสกดีว้ย ให ้
ท่านสนุกสนานหรอืเลอืกถ่ายรูปเก็บภาพบรรยากาศทีล่านสกตีาม
อัธยาศัย คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อุปกรณ์สก ีอุปกรณ์เลน่ตา่งๆหรอื

กจิกรรมตา่งๆ 
หมายเหตุ1 : ทางบริษัทขออนุญาตปรับเปลี่ยนไปลานสกี
ใกลเ้คยีงในเสน้ทางใกลโ้รงแรมคนืที2่กรณีพักทาคายาม่าหรือกิ
ฟุเพื่อความสะดวกเรือ่งเวลาการเดนิทางโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ
ล่วงหนา้  
หมายเหตุ2 : กรณีลานสกยีังไม่เปิด หรอืหมิะทับถมไม่เพยีงพอ
หรือลานสกปิีดทางบรษัิทขอปรับโปรแกรมทดแทนไปเที่ยวย่านกอิง(Gion) ย่านที่ใหบ้รรยากาศแบบดัง้เดมิของ
เกยีวโตแทน  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองเกียวโต เป็นเมืองหลักของ

จังหวัดเกยีวโต เป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของญี่ปุ่ นในศตวรรษที่8
และรุ่งเรืองในฐานะศูนย์กลางการปกครอง เศรษฐกิจ และ
วัฒนธรรมของญี่ปุ่ นมากกว่า 1,100 ปีก่อนที่เมืองหลวงจะถูก
ยา้ยไปยังโตเกยีวในกลางศตวรรษที ่19 วัดและศาลเจา้มากมาย

ในเกยีวโตถูกสรา้งขึน้มาในช่วงนั้นแหล่งประวัตศิาสตร ์17 แห่ง 
มีอาณาเขตตัง้แต่บริเวณตะวันออกเฉียงใตจ้ดตะวันตกเฉียง
เหนือในตอนกลางและเหนือของภูมิภาคคันไซ ซึง่จัดว่าเป็น

ศูนย์กลางของเกาะฮนชู น าท่านเดินทางไป วดัคินคะคุจิ 
(Kinkaku-ji) หรอืวดัทอง เป็นวัดในนกิายเซน ตัง้อยู่ทางเหนือ
ของเกยีวโต ภาพวัดประดับดว้ยทองอย่างหรูหราสะทอ้นความ

เงางามบนผวิน ้าของสระเคียวโคะจหิรือสระกระจกลอ้มรอบดว้ย
สวนสวยแบบญี่ปุ่ น เป็นจุดเด่นของเกยีวโตที่นักท่องเที่ยวจดจ าไดม้ากที่สุดเปรียบเสมือนแลนดม์าร์คของเมือง
เกยีวโต ตัวอาคารชัน้บนสดุตกแต่งดว้ยทองค าเปลวสวยงามตา อาคารหลังน้ีเคยเป็นทีพ่ักของโชกนุอะชคิางะ โย

ชมิทิซ ึอาคารหลังน้ีเคยเกดิเหตุไฟไหมห้ลายครัง้และล่าสุดไดถู้กเผาท าลาย
ลงไปในปี 1950 โดยพระทีค่ลุม้คล่ัง ซึง่ตัวอาคารในปัจจุบันไดร้ับการปรับปรุง
ขึน้ในปี 1955ซึง่อาคารหลังน้ีคนไทยอาจจะคุน้เคยจากการ์ตูนเรือ่งอคิอวิซังที่

ใชป้ราสาทสทีองแห่งน้ีเป็นฉากปราสาทของโชกนุในเรือ่งอคิควิซัง ตัวอาคารสี

ทองม ี3 ชัน้ ชัน้ล่างสดุสรา้งในสไตลช์นิเดง ท าจากไมแ้ละใชก้ าแพงสขีาวตัด
กับตัวอาคารชั ้นบนที่เป็นสี ทอง ภายในของชั ้นน้ีเป็นที่ประดิษฐานของ
พระพุทธรูปและรูปปั้นของโชกุนอะชคิางะ โยชมิทิซ ึชัน้ที่ 2 สรา้งในสไตลบ์ุค
เคะ เคยใชเ้ป็นที่พักของซามูไร ตัวอาคารดา้นนอกปิดดว้ยทอง ดา้นในเป็นที่
ประดษิฐานพระโพธสิตัวอ์วโลกเิตศวรและลอ้มรอบดว้ยรูปปั้นของเทพ 4 องคผู์ร้ักษาคุม้ครองโลกใน 4 ทศิ ชัน้ที ่3 

สรา้งในสไตลเ์ซน ดา้นในและนอกปิดดว้ยทอง สว่นบนสดุป่ันรูปปั้นของนกฟินกิซส์ทีอง บรเิวณรอบๆมสีวนญีปุ่่ นที่
ออกแบบไดส้วยงามคงรูปแบบเดมิเหมอืนในสมัยโชกนุอะชคิางะ โยชมิทิซเึอาไว ้
 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที6่) ชาบูเกยีวโตบุฟเฟ่ต ์
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บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ ศาลเจา้ฟุชมิอินิาร ิหรือศาลเจา้เทพอนิารเิทพแห่งความอุดมสมบูรณ์ หรือที่คนไทยเรียกว่า

ศาลเจา้แดงหรอืศาลเจา้จิง้จอก เป็นศาลเจา้ในศาสนาชนิโต สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 711 ตัง้อยู่ทางทศิใตข้องเกยีวโต 
บรเิวณเขาอนิาร ิศาลเจา้แห่งน้ีมีชือ่เสยีงจากเสาโทรอิ ิ(Torii gate) เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของเมอืงเกยีวโต น า
ท่านชม เสาโทรอิ ิซุม้ประตูสแีดงที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจา้ ที่มีมากกว่ารอ้ยตน้ทอดตัวยาวตามเสน้ทางของ

ไหล่เขาลดหล่ันกันบนเสน้ทางยาวถงึ 4 กโิลเมตร ที่ประตูโทรอิ ิมีจ านวนมากขนาดน้ีเน่ืองจากบรษัิทในญี่ปุ่ นมี
ความเชือ่ว่าจะสริมิงคลของบรษัิทก็เลยบรจิาคประตูโทรอิกัินจนไปถงึยอดเขา และ
ที่น่ียังเป็นฉากของภาพยนตร์เรื่อง MEMORIES OF GEISHAที่ซายูริ นางเอก

ของเรื่องวิง่ลอดซุม้ประตูเพือ่ไปขอพรเทพเจา้ใหต้นเองสมความปรารถนา น าท่าน
เดินทางสู่ เมืองโอซาก้า เดินทาง
ไปชอ้ปป้ิงที่ ร้าน JTC Duty free 

อิสระเลือกซื้อสินคา้ราคาถูก และ
ผลติภัณฑต่์างๆของญีปุ่่ นตามอัธยาศัย 
จากนั้นใหท้่านไดอ้ิสระชอ้ปป้ิงย่าน

ชนิไชบาช ิมีทัง้รา้นคา้เก่าแก่ และ
ทันสมัยปะปนกัน มีสนิคา้มากมายทัง้
ถูกและแพง ทั ้งสินคา้แฟชั่นล่าสุด 

ขนม เคก้แสนอร่ อย  จนถึงกลอ้ ง
ดจิติอล คอมพวิเตอร ์และเกมสร์ุ่นใหม่ล่าสดุและตื่นตากับลีลาชวีติของคนหนุ่มสาวชาวโอซากา้ที่ดูจะสนุกสนาน
และมสีสีันมากกว่าทางฝ่ังโตเกยีว รวมทัง้รา้นอาหารหลากหลาย 
เดินไปเก็บภาพเป็นที่ระลึกกับ จุดเด่นของแต่ละรา้นคา้ เช่น ปู
ยักษ์ หนา้ภัตตาคารขาปูยักษ์ และสัญลักษณ์เด่นของย่านน้ีคือ 
ตกึรูปเครื่องหมายการคา้ของกูลโิกะ ผลติภัณฑข์นมชือ่ดังจาก
ญีปุ่่ นน่ันเองหรอืจะเป็นรา้นดสินียช์อ้ปผลติภัณฑใ์หม่ๆจากดิสนีย์ 

และย่านเก่าแก่อย่างถนนโดทงบุร ิซ ึง่ท่านสามารถลิม้ลองขนม 
หรืออาหารขึน้ชือ่ของนครโอซากา้ทัง้ทาโกะยาก ิโอโคโนมยิาก ิ
เป็นตน้ ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกันตลอดทัง้วัน นอกจากน้ีในย่านน้ี

ยังมหีา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ๆ และมชีือ่เสยีงอย่างหา้งไดมารู หา้งโซ
โก ้หรอืจะเป็นทากาชมิาย่า มสีนิคา้มากมายใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้เลอืกหาอกีดว้ย อสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย อาหาร
ค า่อสิระตามอธัยาศยั สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั 

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

ยา่นคนัไซ หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
กรณีพักโรงแรมFP Hotel สามารถเดนิไปชนิเซไก สปา เวลิดแ์ละ รา้นดองกโิฮเตไ้ด ้
(ชือ่โรงแรมทีท่่านพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

วนัทีห่า้       อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนั หรอืเลอืกซือ้บตัรเขา้ยูนเิวอรแ์ซลสตดูโิอ (ราคา 3,000 บาท) 
                 อาหารเชา้  

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที7่)  

 อสิระใหท้า่นทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนัดว้ยตวัทา่นเอง (ไกดแ์นะน าเสน้ทางให)้ 
 >> หรอืท่านสามารถเลอืกซือ้บตัรซือ้บตัรเขา้ยูนเิวอรแ์ซล สตดูโิอ เจแปน **กรณีส ัง่ซือ้กบับรษิทั ราคาบตัร

ทา่นละ 3,000 บาท กรุณาส ัง่ซือ้พรอ้มจองทวัรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วนั

เทา่น ัน้ (ทางบรษัิทจ าหน่ายเฉพาะบัตรสวนสนุก ไมม่บีัตร Express Pass 

และไมร่วมค่ารถไฟในการเดนิทาง)  
 **ทางบรษัิทขออนุญาตปรับราคาบัตรขึน้ถา้เงนิเยนมีการปรับขึน้เรท100เยน=35

บาท** 
 - ยูนเิวอรแ์ซลสตูดโิอ Universal Studio Japan 
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ร่วมสนุกทา้ทายกับเครือ่งเล่นหลากหลายชนดิตืน่เตน้ระทกึใจจากหนังดังทีท่่านชืน่ชอบ กับโลกภาพยนตรข์องฮอล์

ลวูิด้ เชน่ Hollywood Dream The Ride Backdrop ,ล่องเรอืผจญภัยกับไดโนเสารจ์ากเรื่อง Jurassic Park น่ังเรือ
เพื่อพบกับความน่าสะพรึงกลัวเหมือนอยู่ ในเหตุการณ์จริงกับ Jaw ใชทุ้นสรา้งมหาศาลกว่า 1,500 ลา้นเยน 
(เฉพาะจอว)์และสนุกสนานไปกับเครื่องเล่นภาคใหม่ของ Spider-Man ที่

รอใหท้่านพสิูจน์ความมันส ์พรอ้มทัง้พบกับโซนตัวการ์ตูนส าหรับเด็กโซน 
“วันเดอรแ์ลนด”์ เป็นโซนสวนสนุกสไตลค์รอบครัวใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับ
ตัวการ์ตูนสุดน่ารักชื่อดังของญี่ปุ่ น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street 

หรือเป็นโซนใหม่  HARRY POTTER ใหท้่านไดด้ื่มด ่ากับบรรยากาศที่
จ าลองมาจากในเรื่องแฮรี่พอร์ตเตอร์ และพบกับโซนใหม่ล่าสุดที่เปิดใน
วันที2่1เมษายน 2560 โซน Minions Park ภายในสวนสนุกUniversal หา้ม

น าอาหารและเครือ่งดืม่เขา้มาภายใน สวนสนุกและสามารถซือ้อาหารไดจ้าก  
ภายในสวนสนุก บรเิวณดา้นนอกตรงทางเขา้สวนสนุกคือ Universal City 
walk Osaka เป็นพืน้ทีจ่ าหน่ายสนิคา้ทีม่รีา้นอาหารมากมาย 

 
  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
>> เลอืกอสิระเทีย่วเอง ชอ้ปป้ิงอสิระตามอธัยาศยัเต็มวนั (ไม่รวมค่ารถไฟและไม่มรีถบัสบรกิาร) ดว้ยการน่ัง
รถไฟ ท่านจะไดส้ัมผัสประสบการณ์การเดนิทางไปย่านต่างๆที่เป็นไฮไลท์ของโอซากา้ย่านดังที่เลือกสรรเป็น

สวรรคข์องคนชอบ กนิ เทีย่ว ชอ้ป ไดแ้ก ่ 
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 > ย่านชินไซบาชิ (Shinsaibashi) เป็นย่านชอ้ปป้ิงที่มี

ชื่อเสียงที่สุดในโอซากา้ เป็นถนนคนเดนิชนิไซบาชยิาวประมาณ
580 เมตร ตลอดเสน้ทางจะมีรา้นคา้อยู่ประมาณ 180 รา้น ทางฝ่ัง
ทศิใต ้ของถนนคนเดนิของชนิไซบาชจิะมีป้ายทางเขา้แถวป้ายกลูิ
โกะ 
 > โดทงบุร ิ(Dotonburi) หนึ่งในสถานบันเทิงยามค ่าคืนที่
โด่งดังของโอซากา้ แหล่งรวมรา้นอาหารมากมายที่เปิดใหบ้ริการ 

24 ชั่วโมง ถนนแห่งน้ีจะเลยีบรมิคลองโดทงโบร ิและยังมทีัง้รา้นคา้ 
และแหล่งบันเทิงอีกมากมาย รวมไปถงึป้ายนักวิ่งกูลิโกะ (Glico Running Man sign) และปูคานิโดราคุ (Kani 
Doraku crab sign) ทีเ่ป็นสัญลักษณ์ของเมอืงโอซากา้ดว้ย 

 > สวนนมับะ Namba Parks ออกแบบการสรา้งใหค้ลา้ยกับหุบเขา สามารถน่ังพักผ่อนในสวนแบบธรรมชาติ
ท่ามกลางภูมทิัศน์เมืองใหญ่ มีหา้งสรรพสนิคา้กว่า 120 รา้น รวมทัง้โรงภาพยนตร์ และสวนดาดฟ้า บนชัน้ 6 มี
รา้นอาหารจ านวนมากเปิดใหบ้รกิาร ไม่ว่าจะเป็น อาหารเกาหล ีอาหารอติาเลยีน อาหารเวยีดนาม และอืน่ๆ รา้นคา้

เปิดเวลา 11:00-21:00 รา้นอาหารเปิดเวลา 11:00-23:00 
 > ย่านเด็นเด็น Den Den Town ตัง้อยู่ในพื้นที่ Nipponbashi เป็นย่านขายสนิคา้อเิล็กทรอนิกส ์คลา้ยกับ
ย่าน Akihabara ของโตเกยีว นอกจากน้ียังมกีารตู์นมังงะ อนเิมะ และคอสเพลยค์าเฟ่ตต่์างๆรวมอยู่ทีน่ี่ดว้ย รา้นคา้

เปิดเป็น 2 ชว่ง คอื 10:00-11:00 และ 19:00-20:00 
> ย่านชินเซไก(Shinsekai) เป็นเสมือน

แลนด์มาร์กส าคัญอีกแห่งหนึ่งของเมืองโอซากา้ 
ชนิเซไกแปลตรงตัวว่า “โลกใหม่” ที่หมายถงึโลก

ใบใหม่แห่งโอซากา้ มทีัง้แหล่งชอ้ปป้ิง มหีอคอยซึ

เทนคาคุ(Tsutenkaku)ที่เป็นเหมือนสัญลักษณ์
ของย่านชนิเซไกน้ีตัง้อยู่ตรงกลางดว้ย จะคึกคัก

แบบสุดๆก็ช่วงกลางคืนน่ี เต็มไปดว้ยรา้นคา้และ 
ผูค้นมากินดื่มกันตามรา้นตามๆอย่างเนืองแน่น 
บรเิวณน้ียังมีถนนแคบๆที่เรียกกันว่า จันจัน โยโกะโช (Jan Jan Yokocho) ที่เป็นแหล่งรวมรา้นกนิดื่มส าหรับคน

ญี่ปุ่ น เปิดไฟรา้นเรยีกแขกคกึคัก มีอาหารและขนม และกับแกลม้ใหล้องชมิกันมากมายและยังมรีา้นขายของทีร่ะ
ลกีใหเ้ลอืกชอ้ปป้ิงอกีหลายรา้นและทีน่ี่จะพบเห็นหุ่นคลา้ยลงิน่ังยิม้ ตามมุมต่างๆก็คอืบลิลเิคน (Billikan) หรอืเทพ
แห่งโชคลาภเป็นอกีหนึง่สัญลักษณ์ของย่านน้ีดว้ย 

>สปา เวลิด ์(Spa World) ศูนยร์วมบอ่น า้แรใ่หญ่ทีสุ่ดในโอซากา้ เป็นศูนยร์วมวารบี าบัดที่ใหญ่ที่สุดใน
โอซากา้ ตัง้อยู่ในย่าน Shinseikai ใกลห้อคอยทสเึทงคาคุ ภายในมีบ่อน ้าแร่ธรรมชาตใินที่ร่มแยกเป็นโซนยุโรป 
โซนเอเชยี รวมทัง้สิน้ 16 บ่อ มหีอ้งซาวน่า หอ้งสปาหนิรอ้น นวดตัวผ่อนคลาย สวนน ้าซึง่เปิดใหบ้รกิารตลอด 24

ชั่วโมง *วนันีไ้มม่บีรกิารรถบสัและไมม่บีรกิารอาหารกลางวนัและอาหารเย็น* 

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

ยา่นคนัไซ หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
กรณีพักโรงแรมFP Hotel สามารถเดนิไปชนิเซไก สปา เวลิดแ์ละ รา้นดองกโิฮเตไ้ด ้
(ชือ่โรงแรมทีท่่านพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัทีห่ก       ทา่อากาศยานคนัไซ – ทา่อากาศยานดอนเมอืง                                                   

                   อาหารเชา้ (บรกิารแบบ Set Box) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้แบบ Set Box  (มือ้ที ่8) 
เพือ่ความสะดวกในเรือ่งเวลาและการเดนิทางมาสนามบนิ 

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

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

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

 
หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 
การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่น

โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสัน า



 

ทวัรญ่ี์ปุ่ น หน๊าว..หนาว! โอซากา้ เกียวโต ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ สกี 6วนั4คืน (XW) 

เทีย่วญีปุ่่น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละ

คนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่น
โปรแกรมการเดนิทาง อตัราค่าบรกิารขา้งตน้ค านวณ จากอตัราแลกเปลีย่น 100 เยน เท่ากบั 30 บาท กรณีอตัรา
แลกเปลีย่นปรบัสูงขึน้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ขึน้ 

ประกาศส าคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่าน ัน้ ค่าทวัรท์ีจ่่ายใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจ่าย
ช าระขาด และผูจ้ดัไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเช่นกนัก่อนออกเดนิทาง  ฉะน ัน้หาก
ท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไม่ดว้ยสาเหตุใด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง

จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัง้คา่ต ัว๋
เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น  
 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 25 ทา่นขึน้ไป กรณีไม่ถงึ  

- ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิาร โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้่านทราบกอ่นล่วงหนา้ 

- หรอืสง่จอยน์ทัวรกั์บบรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกัน 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ ก่อนทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง 

    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
3.การช าระคา่บรกิารช าระเงนิค่าจองทัวรท์่านละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทาง 20วัน  
**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลับ*)  
กรุณาตรวจสอบก่อนส่งใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏเิสธการออกและ

เขา้เมอืงท่าน*** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
เน่ืองจากเป็นราคาต๋ัวเครื่องบนิโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ช าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลื่อน ขอคืนเงนิ ไดทุ้ก

กรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้
ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัด

จาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 5.อตัราคา่บรกิารนี ้ รวม 
1.  ค่าต๋ัวโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยัดพรอ้มค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรร Random ของสายการบนิไมส่ามารถเลอืกระบุทีน่ั่งได ้ยกเวน้การซือ้ทีน่ั่งเพิม่ 
◼ ซือ้ทีน่ ัง่เพิม่ สายการบนิ Nok Scoot (XW) เสน้ทางโตเกยีว-นารติะ สามารถUpgrade ทีน่ั่ง พรอ้มช าระค่าทีน่ั่งไดดั้งน้ี 

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

โซน แถวที ่ ประเภททีน่ ัง่ Seat Pitch ราคาตอ่ทา่นตอ่เทีย่ว 

โซนเงยีบ 21 *Stretch(Front Row) มากกว่า 36 นิ้ว 2,000 บาท 

โซนเงยีบ 22-25 Super มากกว่า 35 นิ้ว 1,500 บาท 

โซนหนา้ 31 *Stretch(Front Row) มากกว่า 36 นิ้ว 1,700 บาท 

โซนหนา้ 32-34 Super มากกว่า 35 นิ้ว 1,200 บาท 

โซนหลัง 61 *Stretch(Front Row) มากกว่า 36 นิ้ว 1,700 บาท 

*Stretch Seat 
-ไม่อนุญาตใหเ้ด็ก ทารก ผูส้งูอายุเกนิ 65 ปีและผูพ้กิาร น่ัง 

-โซนเงยีบไม่อนุญาตใหเ้ด็กน่ัง  
2. ค่าทีพ่ักหอ้งละ 2 ท่านตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเท่า กรณีหอ้งพักคู่/พักสามท่านเต็มอาจมปีรับเปลีย่น

พักหอ้ง Single 1ท่านต่อหอ้งในโรงแรมระดับเดยีวกันได ้
3. ค่าอาหารค่าเขา้ชมและค่ายานพาหนะทุกชนดิตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดนิทาง 

5.  คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครือ่งทีส่ายการบนิ NokScoot ก าหนดทา่นละไม่เกนิ 20 กโิลกรมั สมัภาระ

ถอืขึน้เครือ่งไมเ่กนิ7กก. และค่าประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแต่ละสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  
(ค่าทัวร์ไม่รวมการประกันความคุม้ครองการสูญเสยีหรอืเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง และทรัพยส์นิสว่นตัว กรณีเกดิความเสยี 
บรษัิทฯไม่สามารถรับผดิชอบได)้ 
◼ ซือ้น ้าหนักสัมภาระเพิม่สายการบนิ Nok Scoot (XW) (แจง้อย่างชา้กอ่นเดนิทาง 10 วัน) มค่ีาใชจ้่ายดังน้ี (ราคาต่อเทีย่ว) 

+5 กก. -- 400 บาท  +10กก. -- 700 บาท  +15กก. -- 1,000 บาท  +20กก. -- 1,300 บาท +30กก. -- 2,350 บาท 
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หมายเหตุ: สายการบนิไม่จ ากัดจ านวนชิน้ในการโหลด แต่กฎหมายการบนิทั่วโลกให1้ใบ น ้าหนักสงูสดุได ้32กก./ชิน้ 

6. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ  1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อุบัตเิหตุวงเงนิท่านละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสุขภาพ ทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนัสุขภาพ
เพิม่ได ้
7. อตัราคา่บรกิารนี้ไมร่วม 

1. ค่าท าหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
2. ค่าใชจ้่ายอืน่ๆทีน่อกเหนือจากรายการระบุอาทเิชน่ค่าอาหารเครือ่งดืม่ค่าซักรดี ค่าโทรศัพทเ์ป็นตน้ 

3. ค่าภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, ค่าภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. ค่าภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกต๋ัวเครือ่งบนิ 

5. ค่าทปิยกกระเป๋าทุกโรงแรม  
6. ค่าทปิไกดร์วมคนขบัรถ ท่านละ 4,500 เยนต่อทรปิหรอืช าระเงนิไทย 1450 บาท ส าหรบักรุ๊ปทีม่หีวัหนา้ทวัร์

หรอืการใหท้ปิเพิม่ขึน้อยูก่บัความประทบัใจในบรกิารของลูกคา้ 

รายละเอยีดเกีย่วกับมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหกั้บคนไทย 
(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
จากมาตรการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่นไมเ่กนิ 15 วนั 

ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพือ่ยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่น* ดงัตอ่ไปนี ้
1.ต๋ัวเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2.สิง่ที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายที่อาจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ นได ้(เช่น เงนิสด บัตรเครดติ 
เป็นตน้) 
3.ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4.ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่นดว้ยมาตรการยกเวน้วซ่ีา) 
 1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน 

 2.กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีขั่ดต่อกฎหมาย และเขา้ขา่ยคุณสมบัตกิารพ านักระยะสัน้ 
 3.ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 
 4.เป็นผูท้ี่ไม่มีประวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่ น มิไดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม ่
    เขา้ขา่ยคุณสมบัตทิีจ่ะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

7.หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่าง
ทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่
ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ท่าน  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่านา้มันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม 

และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ต่างๆ ทัง้หมด  

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯอีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหกั้บกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่/ ปลอดบุหรี่

ได ้โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้น้ีขึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้วิแชร์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย10วันก่อนการเดนิทาง 

มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล่้วงหนา้ได ้ 
10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากับเท่านัน้  

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
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รายการท่องเทีย่ว อันเน่ืองมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง 

หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู่ และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่ค่าใชจ้่ายเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์ รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาใน
การท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอ
ความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้่องเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวันเริม่ในวันที2่ของการเดนิทางถงึวันที4่ของการเดนิทางรวมจ านวน 3 ขวด 
15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12ชั่วโมง อาทเิชน่ เริม่งาน
เวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนั้น มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 

ทัง้น้ีขึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ที่บรษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอุบัตเิหตุจากการเดนิทางท่องเทีย่ว 

ตามพ.ร.บ การท่องเที่ยวเท่านั้นไม่ไดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถือว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื่อท่านช าระเงนิค่าทัวร์ (ท่านสามารถซือ้ประกัน
สุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได ้ จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุม้ครองใหล้ะ เอียด) 

17. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากับเท่านัน้  
18. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการท่องเทีย่ว อันเน่ืองมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง 
หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 

 

 


