
CODE: JXW29โอซากา้สละโสด โอซากา้ เกยีวโต นาโกยา่ Unseen หนิแตง่งาน 6D 4N 
 

 

 

 

 
 
   

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

โอซากา้ เกยีวโต นาโกยา่ 
ทาคายามา่ ชริาคาวาโกะ  

 Unseen!!! หนิแตง่งาน อเิสะ  
โอกาก ิ1คนื นาโกยา่ 1 คนื โอซากา้ 2 คนื ทานเมนบูฟุเฟ่ตช์าบเูกยีวโตไมอ่ ัน้!!  

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

B777 ทีน่ ัง่แบบ 3-4-3 นํา้หนกักระเป๋า 20 KG  

วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

19-24 มถินุายน 62 24,888  
 

เด็กอาย ุ0-2 ปี (INF) 

7,000 บาท 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

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  

23-28 กรกฎาคม 62 26,888 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 – ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิ– 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 - ศาลเจา้ฟุตามโิอคทิามะ - หนิแตง่งาน Meoto Iwa – ศาลเจา้อเิสะ – ถนนเกา่โอฮาไรมาจ ิ- โอ
ซากา้ – โดทงพลาซา่ ยา่นไซบาช ิ
 เชา้ 

5 อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนั หรอืเลอืกซือ้บตัรเขา้ยนูเิวอรแ์ซลสตดูโิอ (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 และอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารกอ่นขึน้เครือ่ง 
23.40 น. นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ  NOKSCOOT เทีย่วบนิที ่XW112 
 (คา่ทัวรไ์มร่วมอาหารบนเครือ่ง ส ัง่ซือ้บนเครือ่งเทา่น ัน้!! บนเครือ่งมบีรกิารจําหน่าย) 
 

วนัทีส่อง     ทา่อากาศยานคนัไซ โอซากา้ - ปราสาทโอซากา้ – เกยีวโต – ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิ– ศาลเจา้เฮอนั - พธิี
ชงชาแบบญีปุ่่ น - MITSUI OUTLET PARK SHIGA RYUO เอาทเ์ล็ต - โอกาก ิ

                   อาหารเทีย่ง อาหารเชา้,เทีย่ง 

 
07.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิคนัไซ โอซากา้ (เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพือ่

ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) สําคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนือ้สตัว ์พชื 
ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั จากนัน้นําท่านขึน้
รถปรับอากาศนําทา่นเดนิทางสู ่ตัวเมอืงโอซากา้  นําท่านเดนิทางสู ่ปราสาท
โอซากา้ เป็นสญัลักษณ์อนัโดดเดน่ของเมอืงโอซากา้ สรา้งขึน้เป็นครัง้แรกบน
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) นักรบระดับไดเมยีวผูพ้ยายามรวบรวม
ประเทศเป็นครัง้แรกหอคอยประสาทหรอืสว่นทีเ่รยีกว่า Tenshukakuแลว้เสร็จ
ลงสองปีต่อมา แต่หลังจากสงคราม Osaka Natsu No-jinในปีค.ศ.1615 
ตระกลู Toyotomi ถกูฆา่ลา้งโคตร Tenshukakuก็ถูกทําลายลงยอ่ยยับ ต่อมา
ไดรั้บการบรูณะใหมใ่นสมัยTokugawa แต่น่าเสยีดายทีใ่นปี ค.ศ.1665 ไดถู้ก
ฟ้าฝ่าเสยีหายทัง้หมด กอ่นจะทําการบรูณะขึน้มาใหมอ่กีครัง้และถกูประกาศให ้
เป็นสมบัตขิองชาตอิกีดว้ย ปราสาทโอซากา้ปัจจุบันสงู 55 เมตร ม ี5 สว่น 8 
ชัน้เครือ่งประดับหลังคาและภาพเสอืบนกําแพงตัวปราสาทละหลายๆส่วนลง
ทองสอีร่ามสวยงามบนหอคอยชัน้ 8 ของ Tenshukakuท่านสามารถมองเห็น
ทวิทัศน์โดยรวมของเมอืงโอซากา้ไดอ้ยา่งชัดเจนในแต่ละปีจะมนัีกท่องเทีย่ว
จากทัง้ในและนอกประเทศมาเยอืนปีละราว 1-3 ลา้นคน (ทัวรนํ์าชมและถา่ยรปู
บรเิวณดา้นนอก) นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงเกยีวโต เมอืงหลวงเกา่แกข่องญีปุ่่ น 
ซึง่มามอีายยุาวนานกวา่ 1,000 ปี ซึง่ในอดตีมคีวามเจรญิรุ่งเรอืงทางดา้นศาสนาศลิปวัฒนธรรม และการปกครอง
เป็นอยา่งมาก 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (มือ้ที ่1) ชาบเูกยีวโตบฟุเฟ่ต ์



บา่ย นําท่านเดนิทางสู่ ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิชม เสาโทรอิ ิซุม้ประตูสแีดงที่เป็น
สัญลักษณ์ของศาลเจา้ ทีม่มีากกว่ารอ้ยตน้ทอดตัวยาวตามเสน้ทางของไหล่
เขาลดหลั่นกนับนเสน้ทางยาวถงึ 4 กโิลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตรเ์รือ่ง 
MEMORIES OF GEISHAที ่ซายรู ินางเอกของเรือ่งวิง่ลอดซุม้ประตูเพือ่ไป
ขอพรเทพเจา้ใหต้นเองสมความปรารถนา ท่านเดนิทางไปชม ศาลเจา้เฮอนั 
(Heian Shrine) เป็นศาลเจา้ทีม่คีวามงดงามและสถาปัตยกรรมทีโ่ดดเด่นจาก
ศาลเจา้อืน่ๆของญีปุ่่ น ถงึแมศ้าลเจา้เฮอนัจะไมไ่ดม้ปีระวัตคิวามเป็นมายาวนาน
หลายรอ้ยปีเหมอืนศาลเจา้อืน่ๆของเกยีวโต เพราะศาลเจา้นีถ้กูสรา้งขึน้เนือ่งใน
โอกาสครบรอบปี 1100 ของ
เมอืงเกยีวโตเมือ่รอ้ยกว่าปีกอ่น
เท่านั้น โดยสรา้งขึ้นเพื่อให ้
ร ะ ลึ ก ถึ ง จั ก ร พ ร ร ดิ ค า ม ม ุ
(Emperor Kammu) และ
จักรพรรดิ์โค เมอิ (Emperor 
Komei) ซึง่เป็นจักรพรรดอิงค์
แรกและองค์สุดทา้ยของเกียว
โต อาคารหลักของศาลเจา้นี้ มี
ตน้แบบมาจากอาคารเดมิทีอ่ยู่ในพระราชวังสมัยยุคเฮอัน
ซึ่งมีขนาดเ ล็กกว่าของจริง จากน ัน้นําท่านสมัผสั
ประสบการณ์พเิศษ พธิชีงชาแบบญีปุ่่ น ใหท้า่นไดเ้รยีน
ชงชาแบบธรรมเนียมญี่ปุ่ น และท่านสามารถเลือกซือ้ชา
และสนิคา้ของฝากราคาถูกไดจ้ากทีน่ี่เชน่  โฟมลา้งหนา้
ถ่านหินภู เขาไฟ โฟมชาเขียว โฟมขา้วญี่ปุ่ น  หรือ
ผลติภณัฑจ์ากน้ํามนัมา้ และยาและวติามนิของญีปุ่่ นทีบํ่ารงุสขุภาพ จากนัน้ท่านไปชอ้ปป้ิง สนิคา้แบรนเนมดร์าคา
พเิศษที ่MITSUI OUTLET PARK SHIGA RYUO มสีนิคา้แบรนดเ์นม รวมถงึรา้นอาหาร เครือ่งดืม่ อสิระให ้
ทา่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย (อาหารเย็นอสิระตามอธัยาศัย) สมควรแกเ่วลานําทา่นดนิทางสูท่ ีพ่กัโอกาก ิ

ทีพ่กั: Quintessa Hotel Ogaki หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

  (ช ือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

วนัทีส่าม       เมอืงเซก ิ– รา้นซนัชู Hamonoyasan – หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – ทาคายามา่ – ทาคายามา่ จนิยะ –  
                    ลติเต ิล้เกยีวโต ซนัมาชซูิจ ิ- หา้ง Aeon  - นาโกยา่ อาหารเชา้,เทีย่ง (Japanese Set) 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

(มือ้ที2่ )  
 จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเซก ินําทา่นแวะ

ชม รา้นซนัชู หรอื Hamonoyasan สถานที่
ทีผ่ลติมดีไดค้มสุด ๆ อีกทัง้ยังเป็นเมืองที่มี
ชือ่เสียงเรื่องการตดีาบญีปุ่่ นอย่างดาบเซก ิ
สําหรับที่รา้นซันชูนี้มเีครื่องใชข้องมคีมต่าง ๆ 
มากมายกว่า 3,000 ชิน้ ไม่ว่าจะเป็นมดีหรือ
กรรไกรตัดแต่งกิ่งและสวน กรรไกรตัดเล็บ

กรรไกรหลากขนาด หรือมีด
สําหรับทําครัวหลากหลายรปูแบบ
ที่ช่วยใหก้ารเตรียมวัตถุดิบของ
คุณง่ายยิง่ขึน้นอกจากนี้ยังมดีาบ
ญี่ปุ่ น ขนมและเครื่องดื่มเย็น ๆ 
จําหน่ายอกีดว้ย อกีสิง่หนึง่พลาด
ไมไ่ดเ้มือ่มารา้นซนัชคูอื การชม
การแสดงดาบวชิาอไิอกริ ิดาบ
ซามูไรคม ๆ ที่ฟันฉับเดียวตน้ไผ่ก็ขาดเป็น 2 ท่อน พรอ้มใส่ชุดกโิมโนและเสือ้ก ัก๊ซามูไรถ่ายรูปเป็นที่

ระลกึ สมควรแกเ่วลา นําท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ทีย่ังคงอนุรักษ์บา้นสไตลญ์ีปุ่่ นขนาน

แทด้ัง้เดมิ และยงัไดรั้บเลอืกจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลก ในเดอืนธันวาคม 1995 บา้นสไตลก์ัสโช สคึุร ิ
จะมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร ความกวา้ง 10 เมตร โครงสรา้งของบา้นสามารถรองรับหมิะทีต่กหนักในชว่งฤดู
หนาวไดด้ ีและรูปร่างของหลังคาเหมอืนกับสองมอืพนมของพระเจา้ จงึเรยีกหมู่บา้น
สไตลน์ี้ว่า กัสโช และมผีูค้นจากทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลไปชมความงามในแต่ละปีเป็น
จํานวนมาก 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที3่) Japanese Set 
บา่ย นําท่านชม ทาคายาม่า จนิยะ หรอื ทีว่า่การอําเภอเก่าเมอืงทาคายาม่า (ถ่ายรูป

ดา้นหนา้) ซึง่เป็นจวนผูว้่าแห่งเมอืงทาคายาม่า เป็นทีทํ่างานและทีอ่ยู่อาศัยของผูว้่า
ราชการจังหวัดฮดิะ เป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกนุตระกลูกกุาวา ใน
สมัยเอโดะ จากนัน้นําท่านเดมิชม หมูบ่า้น LITTLE KYOTO หรอื ยา่นซนัมาชซูิจ ิ



(Sanmachi-Suji) เป็นเขตเมอืงเก่าที่มกีารอนุรักษ์บา้นเรอืนในสมัยเอโดะที่มอีายุกว่า 300 ปีไวไ้ดเ้ป็นอย่างดี 
อสิระใหทุ้กท่านไดเ้ดนิเทีย่วและชืน่ชมกับทัศนียภาพเมอืงเกา่ซึง่เต็ม
ไปดว้ยบา้นเรอืนโบราณ และรา้นคา้หลากหลาย เชน่ รา้นผลติและ
จําหน่ายเหลา้สาเก รา้นทํามโิสะ ฯลฯ พรอ้มทัง้เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึ
พืน้เมอืงเฉพาะถิน่ เชน่ ซารุโบะโบะ หรอื ตุ๊กตาทารกลงิตัวสแีดงไมม่ี
หนา้ตา ซึง่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของเมืองทาคายาม่า และเป็น
สนิคา้ยอดนยิม เพราะแฝงไปดว้ยความเชือ่เกีย่วกับโชคลางของชาว
ญีปุ่่ นอกีดว้ย และเก็บเกีย่วบรรยากาศอนัน่าประทับใจมากมาย ท่านยัง
สามารถลองลิม้ชมิรสขนมของหวานนานาชนดิอกีดว้ย นําทา่นเดนิทาง
สู ่หา้งAeon อสิระใหท้า่นรับประทานอาหารตามอธัยาศัย 

คํา่ (อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั) สมควรแกเ่วลานําทา่นเขา้ทีพ่กันาโกยา่
ทีพ่กั: Route-Inn Grantia Komaki หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั
(ช ือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

วนัทีส่ ี ่ มเิอะ - ศาลเจา้ฟุตามโิอคทิามะ - หนิแตง่งาน Meoto Iwa – ศาลเจา้อเิสะ – ถนนเกา่โอฮาไรมาจ ิ– โอ
ซากา้ – โดทงพลาซา่  ยา่นไซบาช ิ  อาหารเชา้ 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที4่) 

 นําท่านเดนิทางสู ่Mie (มเิอะ) เป็น
เมือง เ ล็กๆตั ้งอยู่ตอนกลางของ
ประเทศญีปุ่่ น เป็นจังหวัดในภมูภิาคชู
บุ ซ ึง่อยู่ตอนกลางของเกาะฮอนช ู
(Honshu) มีธรรมชาติอันอุดม
สมบูรณ์ทัง้ทะเลและภูเขาทีส่วยงาม 
นําท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฟุตามิ
โ อ คิ ท า ม ะ ( Futami Okitama 

Shrine) เป็นศาลเจา้ทีส่รา้งขึน้ขา้งทะเลทีอ่เิสะ-ชมิะ (Ise-Shima) เป็น
ศาลเจา้เล็กๆรมิทะเลทีม่คีนญีปุ่่ นใหค้วามสําคัญและเป็นทีรู่จ้ักกนัดใีนหมู่
ชาวญี่ปุ่ นและนักท่องเที่ยวดว้ย ศาลเจา้นี้เป็นศาลเจา้ที่มีชือ่เสียงที่
ผูห้ญงิมาขอพรเพือ่ใหส้มหวังในการแต่งงาน และคู่สมรสมาขอพรเพือ่
ความสุขในชวีติสมรส ม ีหนิแตง่งาน  Meoto Iwa หรอื Wedding 
Rocks เป็นหนิ 2 กอ้นอยู่รมิทะเล กอ้นหนึง่เล็กอกีกอ้นหนึง่ใหญ่ ถูก
เชื่อมโยงเขา้  หากันดว้ยเชือกฟากเสน้ใหญ่ที่เรียกว่า ชเิมนาวะ
(Shimenawa Rope) ซึง่ตามตํานานหมายถงึคู่สามภีรรยาคอื เทพอ
ซานาง ิ(Izanagi no Okami) และเทพอซิานาม ิ(Izanami no Okami) 
ผูส้รา้งสรรพสิง่บนโลกและใหกํ้าเนดิเทพต่างๆอกีมากมาย สว่นมากคน
ทีม่าสว่นใหญ่จะมาขอพรดา้นคูค่รองท ัง้คนโสดหรอืมคีูร่กัอยู่แลว้ 
คนโสดก็จะมาขอพรใหเ้จอเนือ้คู่ สว่นคนทีม่คีู่อยูแ่ลว้ก็จะขอพรใหรั้กกัน
ยนืยาวมคีวามสขุตลอดไป นับเป็นจดุไฮไลทข์องศาลเจา้นี ้และยงัเป็นที่
นยิมในเรือ่งเครือ่งรางและยังมธีรรมเนียมมาแต่โบราณว่าตอ้งชําระลา้ง
ตนเองใหบ้รสิุทธิท์ี่ศาลเจา้ฟตุาม ิโอคทิามะนี้ก่อนทีจ่ะไปขอพรทีศ่าล
เจา้อเิสะทีอ่ยูใ่กล ้ๆ  จากนัน้นําท่านสูศ่าลเจา้อเิสะ (Ise Jingu Shrines) 
ศาลเจา้ที่ใหญ่และเก่าแก่ในป่าสนอายุ 2000 ปี เป็นศาลเจา้ในลัทธิ
ชนิโต สรา้งขึน้เมือ่ 4 ปีก่อนครสิตกาลหรือตรงกับพ.ศ.539 ชาวญี่ปุ่ น
มกัจะมาสกัการะบชูาเทพเจา้อะมะเทะระซ ึโอมคิาม ิ(Amaterasu) เทพ
เจา้แห่งดวงอาทติยท์ีป่ระดษิฐานอยู่ภายในศาลเจา้แห่งนี้ ซ ึง่เชือ่กันว่า
ราชวงศญ์ีปุ่่ นสบืเชือ้สายมาโดยตรง ในทุกๆ 20 ปีจะมกีารบรูณะศาลเจา้
โดยใหท้กุอยา่งยงัคงแบบเดมิไวม้ากทีส่ดุ ถอืเป็นการถา่ยทอดทัง้ความรู ้
และทักษะของช่างฝีมอืรุ่นเดมิใหก้ับช่างฝีมือรุ่นใหม่ จากนัน้อสิระให ้
ทา่นชอ้ปป้ิงเดนิเลน่บรเิวณถนนเกา่โอฮาไรมาจ ิ Oharaimachi ถอืเป็น
ถนนเสน้สําคัญของเมืองอเิสะชมิะ ถนนเก่าแก่ที่ไดรั้บการอนุรักษ์ไว ้
อยา่งด ีรวบรวมของอรอ่ยสไตลญ์ีปุ่่ นทีต่กทอดกนัมานับรอ้ยปีไวม้ากมาย 
เป็นยา่นทีส่รา้งขึน้ใหมใ่นปี 1993 แตท่ัง้หมดถกูสรา้งใหดู้เหมอืนเป็นยคุ
โบราณ ระยะทางยาว 1 กโิลเมตร เรียงรายไปดว้ยอาคารสไตล์ญี่ปุ่ น
ดัง้เดมิ มทีัง้รา้นคา้ รา้นอาหาร และทีอ่ยูอ่าศัย ตลอดถนนทีป่ดูว้ยหนิยาว
ประมาณ 800 เมตร ทา่นจะเห็นพวกไขม่กุและอเิสะชา (ของหวานญีปุ่่ น) 
ซึง่ขายอยูใ่นรา้นขายของทีร่ะลกึต่างๆ มรีา้นอาหารทีม่อีาหารพืน้เมอืง
ขาย เช่น บะหมีอ่เิสะและซูชขิองทอ้งถิน่ และรา้นคา้อืน่ๆอกีมากมาย 
อสิระอาหารเทีย่งตามอธัยาศยั 

บา่ย นําท่านเดินทางสู่โอซาก้า  จากนั้นนําท่านไปชอ้ปป้ิงที่ DOTON 
PLAZA ยา่นชนิไซบาช ิ เป็นหา้งสําหรับละลายเงนิเยน พบกับสนิคา้



หลากหลายราคาถูก ไมว่่าจะเป็นเครือ่งสําอาง ครมี ของใช ้ยาบํารุง สขุภาพ สบู ่ครมีลา้งหนา้ เครือ่งไฟฟ้า เป็น
ตน้อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้ตามอธัยาศัย จากนัน้อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยัทีช่นิไชบาช ิแหล่งรวมรา้นอาหาร
ชือ่ดังมากมายหลากหลายชนดิ สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั 

ทีพ่กั: FP HOTELS GRAND SOUTH-NAMBA หรอืยา่นคนัไซ หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

กรณีพกัโรงแรมFP Hotel สามารถเดนิไปชนิเซไก สปา เวลิดแ์ละ รา้นดองกโิฮเตไ้ด ้
(ช ือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

วนัทีห่า้       อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนั หรอืเลอืกซือ้บตัรเขา้ยนูเิวอรแ์ซลสตดูโิอ (ราคา 3,000 บาท) 
                 อาหารเชา้  

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที5่)  

 อสิระใหท้า่นทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนัดว้ยตวัทา่นเอง (ไกดแ์นะนําเสน้ทางให)้ 
 >> หรอืทา่นสามารถเลอืกซือ้บตัรซือ้บตัรเขา้ยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ เจแปน 
 **กรณีส ัง่ซือ้กบับรษิทั ราคาบตัรทา่นละ 3,000 บาท กรุณาส ัง่ซือ้พรอ้มจองทวัรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วนั

เทา่น ัน้ (ทางบรษัิทจําหน่ายเฉพาะบตัรสวนสนุก ไมม่บีตัร Express Pass และไมร่วมคา่รถไฟในการเดนิทาง)  
 **ทางบรษัิทขออนุญาตปรับราคาบัตรขึน้ถา้เงนิเยนมกีารปรับขึน้เรท100เยน=35บาท** 
 - ยนูเิวอรแ์ซลสตดูโิอ Universal Studio Japan 

ร่วมสนุกทา้ทายกับเครือ่งเล่นหลากหลายชนดิตื่นเตน้
ระทกึใจจากหนังดังที่ท่านชืน่ชอบ กับโลกภาพยนตร์
ของฮอลล์วิูด้ เชน่ Hollywood Dream The Ride 
Backdrop ,ล่องเรือผจญภัยกับไดโนเสาร์จากเรื่อง 
Jurassic Park น่ังเรอืเพือ่พบกับความน่าสะพรงึกลัว
เหมือนอยู่ ในเหตุการณ์จริงกับ Jaw ใชทุ้นสรา้ง
มหาศาลกว่า 1,500 ลา้นเยน (เฉพาะจอว์)และ
สนุกสนานไปกบัเครือ่งเลน่ภาคใหมข่อง Spider-Man 
ที่รอใหท้่านพสิูจน์ความมันส์ พรอ้มทัง้พบกับโซนตัว
การต์ูนสําหรับเด็กโซน “วันเดอรแ์ลนด”์ เป็นโซนสวน
สนุกสไตลค์รอบครัวใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับตัวการต์ูน
สดุน่ารักชือ่ดังของญีปุ่่ น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street หรอืเป็นโซนใหม ่ HARRY POTTER ใหท้า่นได ้
ดืม่ดํ่ากับบรรยากาศที่จําลองมาจากในเรื่องแฮรีพ่อร์ตเตอร์ และพบกับโซนใหม่ล่าสุดทีเ่ปิดในวันที่21เมษายน 
2560 โซน Minions Park ภายในสวนสนุกUniversal หา้มนําอาหารและเครือ่งดืม่เขา้มาภายในสวนสนุกและ
สามารถซือ้อาหารไดจ้าก  ภายในสวนสนุก บรเิวณดา้นนอกตรงทางเขา้สวนสนุกคอื Universal City walk Osaka 
เป็นพืน้ทีจํ่าหน่ายสนิคา้ทีม่รีา้นอาหารมากมาย นอกจากนีย้งัมจีัด Event Universal Cool Japan 2019 ซึง่จะมี
เครือ่งเล่นพเิศษกับของทีร่ะลกึมาเพิม่เตมิใหส้นุกสนาน เชน่ Final Fantasy, Detective Conan, Monster 
Hunter, Pretty Guardian Sailor Moon 
 
 
 
 
 
 
 

 
>> เลอืกอสิระเทีย่วเอง ชอ้ปป้ิงอสิระตามอธัยาศยัเต็มวนั (ไมร่วมค่ารถไฟและไมม่รีถบัสบรกิาร) ดว้ยการน่ัง
รถไฟ ท่านจะไดส้ัมผัสประสบการณ์การเดนิทางไปย่านต่างๆที่เป็นไฮไลทข์องโอซากา้ย่านดังที่เลือกสรรเป็น
สวรรคข์องคนชอบ กนิ เทีย่ว ชอ้ป ไดแ้ก ่ 
 > ยา่นชนิไซบาช ิ(Shinsaibashi) เป็นยา่นชอ้ปป้ิงทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในโอซากา้ เป็นถนนคนเดนิชนิไซบาชิ

ยาวประมาณ580 เมตร ตลอดเสน้ทางจะมรีา้นคา้อยูป่ระมาณ 180 รา้น ทางฝ่ังทศิใต ้ของถนนคนเดนิของชนิไซบา
ชจิะมป้ีายทางเขา้แถวป้ายกลูโิกะ 
 > โดทงบรุ ิ(Dotonburi) หนึง่ในสถานบนัเทงิยามคํ่าคนืทีโ่ดง่
ดังของโอซากา้ แหล่งรวมรา้นอาหารมากมายที่เปิดใหบ้รกิาร 24 
ชัว่โมง ถนนแหง่นีจ้ะเลยีบรมิคลองโดทงโบร ิและยงัมทีัง้รา้นคา้ และ
แหลง่บนัเทงิอกีมากมาย รวมไปถงึป้ายนักวิง่กลูโิกะ (Glico Running 
Man sign) และปูคานโิดราคุ (Kani Doraku crab sign) ทีเ่ป็น
สญัลักษณ์ของเมอืงโอซากา้ดว้ย 
 > สวนนมับะ Namba Parks ออกแบบการสรา้งใหค้ลา้ยกับ
หุบเขา สามารถน่ังพักผ่อนในสวนแบบธรรมชาตทิ่ามกลางภูมทิัศน์
เมอืงใหญ่ มหีา้งสรรพสนิคา้กว่า 120 รา้น รวมทัง้โรงภาพยนตร ์อัฒ
จรรย ์และสวนดาดฟ้า บนชัน้ 6 มรีา้นอาหารจํานวนมากเปิดใหบ้รกิาร ไมว่่าจะเป็น อาหารเกาหล ีอาหารอติาเลยีน 
อาหารเวยีดนาม และอืน่ๆ รา้นคา้เปิดเวลา 11:00-21:00 รา้นอาหารเปิดเวลา 11:00-23:00 



 > ยา่นเด็นเด็น Den Den Town ตัง้อยูใ่นพืน้ที ่Nipponbashi เป็นยา่นขายสนิคา้อเิล็กทรอนกิส ์คลา้ยกับ
ยา่น Akihabara ของโตเกยีว นอกจากนีย้งัมกีารต์นูมงังะ อนเิมะ และคอสเพลยค์าเฟ่ตต์่างๆรวมอยูท่ีน่ี่ดว้ย รา้นคา้
เปิดเป็น 2 ชว่ง คอื 10:00-11:00 และ 19:00-20:00 

> ยา่นชนิเซไก(Shinsekai) เป็นเสมอืนแลนดม์ารก์สําคัญอกีแหง่หนึง่ของเมอืงโอซากา้ ชนิเซไกแปลตรง
ตัววา่ “โลกใหม”่ ทีห่มายถงึโลกใบใหมแ่ห่งโอซากา้ มทีัง้แหล่งชอ้ปป้ิง มหีอคอยซเึทนคาคุ(Tsutenkaku)ทีเ่ป็น
เหมือนสัญลักษณ์ของย่านชนิเซไกนี้ตัง้อยู่ตรง
กลางดว้ย จะคกึคักแบบสดุๆก็ชว่งกลางคนืนี่ เต็ม
ไปดว้ยรา้นคา้และ ผูค้นมากนิดืม่กันตามรา้นตามๆ
อยา่งเนืองแน่น บรเิวณนี้ยังมถีนนแคบๆทีเ่รยีกกัน
วา่ จันจัน โยโกะโช (Jan Jan Yokocho) ทีเ่ป็น
แหล่งรวมรา้นกนิดื่มสําหรับคนญี่ปุ่ น เปิดไฟรา้น
เรียกแขกคกึคัก มอีาหารและขนม และกับแกลม้
ใหล้องชมิกนัมากมายและยังมรีา้นขายของทีร่ะลกี
ใหเ้ลอืกชอ้ปป้ิงอกีหลายรา้นและทีน่ี่จะพบเห็นหุ่นคลา้ยลงิน่ังยิม้ ตามมมุต่างๆก็คอืบลิลเิคน (Billikan) หรอืเทพ
แหง่โชคลาภเป็นอกีหนึง่สญัลักษณ์ของยา่นนีด้ว้ย 

>สปา เวลิด ์(Spa World) ศนูยร์วมบอ่นํา้แรใ่หญท่ีสุ่ดในโอซากา้ เป็นศูนยร์วมวารบํีาบัดทีใ่หญ่ทีส่ดุใน
โอซากา้ ตัง้อยูใ่นยา่น Shinseikai ใกลห้อคอยทสเึทงคาคุ ภายในมบีอ่น้ําแร่ธรรมชาตใินทีร่่มแยกเป็นโซนยโุรป 
โซนเอเชยี รวมทัง้สิน้ 16 บอ่ มหีอ้งซาวน่า หอ้งสปาหนิรอ้น นวดตัวผ่อนคลาย สวนน้ําซึง่เปิดใหบ้รกิารตลอด 24
ชัว่โมง 
*วนันีไ้มม่บีรกิารรถบสัและไมม่บีรกิารอาหารกลางวนัและอาหารเย็น* 

ทีพ่กั: FP HOTELS GRAND SOUTH-NAMBA หรอืยา่นคนัไซ หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

กรณีพกัโรงแรมFP Hotel สามารถเดนิไปชนิเซไก สปา เวลิดแ์ละ รา้นดองกโิฮเตไ้ด ้
(ช ือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

วนัทีห่ก       ทา่อากาศยานคนัไซ – ทา่อากาศยานดอนเมอืง                                                   
                   อาหารเชา้  

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้แบบกลอ่ง (Set Box) (มือ้ที ่6) 

เพือ่ความสะดวกในเรือ่งเวลาและการเดนิทางมาสนามบนิ 
05.00น.        นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ เพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับ 
08.30น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ   NOK SCOOT เทีย่วบนิที ่XW111  

(คา่ทวัรไ์มร่วมอาหารบนเครือ่ง ส ัง่ซือ้บนเครือ่งเทา่น ัน้!! บนเครือ่งมบีรกิารจําหน่าย) 
12.10น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืงโดยสวัสดภิาพ 
  

* * * * * * * * * * * * 
 
หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 
การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่น
โดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสันํา
เทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละ
คนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่น
โปรแกรมการเดนิทาง อตัราคา่บรกิารขา้งตน้คํานวณ จากอตัราแลกเปลีย่น 100 เยน เทา่กบั 30 บาท กรณีอตัรา
แลกเปลีย่นปรบัสงูข ึน้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ 
ประกาศสําคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ คา่ทวัรท์ ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการชําระแบบจา่ย
ชําระขาด และผูจ้ดัไดชํ้าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบชําระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัน้หาก
ทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง
จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัง้คา่ต ัว๋
เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น  
 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 25 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึ  

- ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
- หรอืสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
3.การชําระคา่บรกิารชําระเงนิคา่จองทัวรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืชําระกอ่นการเดนิทาง 20วัน  
**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ*)  
กรุณาตรวจสอบก่อนสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละด่านตรวจปฏเิสธการออกและ
เขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 



เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ําระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก
กรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้
ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดั
จาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 5.อตัราคา่บรกิารนี ้ รวม 
1.  คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 
ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรร Random ของสายการบนิไมส่ามารถเลอืกระบทุีน่ั่งได ้ยกเวน้การซือ้ทีน่ั่งเพิม่ 
 ซือ้ทีน่ ัง่เพิม่ สายการบนิ Nok Scoot (XW) เสน้ทางโตเกยีว-นารติะ สามารถUpgrade ทีน่ั่ง พรอ้มชาํระคา่ทีน่ั่งไดด้ังนี ้
- 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) มากกวา่ 36 นิว้ 2,000 บาท 

โซนเงยีบ 22-25 Super มากกวา่ 35 นิว้ 1,500 บาท 

โซนหนา้ 31 *Stretch(Front Row) มากกวา่ 36 นิว้ 1,700 บาท 

โซนหนา้ 32-34 Super มากกวา่ 35 นิว้ 1,200 บาท 

โซนหลัง 61 *Stretch(Front Row) มากกวา่ 36 นิว้ 1,700 บาท 

*Stretch Seat 
-ไมอ่นุญาตใหเ้ด็ก ทารก ผูส้งูอายเุกนิ 65 ปีและผูพ้กิาร น่ัง 
-โซนเงยีบไมอ่นุญาตใหเ้ด็กน่ัง  

2. คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ กรณีหอ้งพักคู/่พักสามทา่นเต็มอาจมปีรับเปลีย่น
พักหอ้ง Single 1ทา่นตอ่หอ้งในโรงแรมระดับเดยีวกนัได ้
3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
5.  คา่นํา้หนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครือ่งทีส่ายการบนิ NokScoot กําหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั สมัภาระ
ถอืขึน้เครือ่งไมเ่กนิ7กก. และคา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  
(ค่าทัวรไ์มร่วมการประกันความคุม้ครองการสญูเสยีหรอืเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง และทรัพยส์นิสว่นตัว กรณีเกดิความเสยี 
บรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบได)้ 
 ซือ้น้ําหนักสมัภาระเพิม่สายการบนิ Nok Scoot(XW) เสน้ทางโตเกยีว มคีา่ใชจ้า่ยดังนี ้ 
+5 กก. -- 400 บาท  
+10กก. -- 700 บาท 
+15กก. -- 1,000 บาท 
+20กก. -- 1,300 บาท 
+30กก. -- 2,350 บาท 
หมายเหต:ุ สายการบนิไมจํ่ากดัจํานวนชิน้ในการโหลด แตก่ฎหมายการบนิทั่วโลกให1้ใบ น้ําหนักสงูสดุได ้32กก./ช ิน้ 
6. ค่าประกันอบุัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสุขภาพ ทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนัสุขภาพ
เพิม่ได ้
7. อตัราคา่บรกิารนี้ไมร่วม 
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีน่อกเหนอืจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน้ํามนัทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 
5. คา่ Vat 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
6. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม  

7. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 4,000 เยนตอ่ทรปิ สําหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจในบรกิาร 
รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
1.ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.สิง่ทีย่นืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ 
เป็นตน้) 
3.ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่่ากวา่ 6 เดอืน 
 2.กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสัน้ 
 3.ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 



 4.เป็นผูท้ี่ไม่มปีระวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม ่
    เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่
ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรี่
ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชรก์รุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย10วันก่อนการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้  
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาใน
การทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอ
ความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 
14. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที2่ของการเดนิทางถงึวันที4่ของการเดนิทางรวมจํานวน 3 ขวด 
15. การบรกิารของรถบสันําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12ชัว่โมง อาทเิชน่ เริม่งาน
เวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่น
โปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุัตเิหตุจากการเดนิทางท่องเทีย่ว 
ตามพ.ร.บ การท่องเทีย่วเท่านัน้ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถือว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านชําระเงนิค่าทัวร์ (ท่านสามารถซือ้ประกัน
สุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได ้จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอียด) 
17. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้  
18. ผูจ้ัดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 
 

 


