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 บินตรง ดอนเมือง-โอซากา้ / โอซากา้ -ดอนเมือง เดินทางโดยเคร่ืองบิน BOEING 787 DREAMLINER (335 ท่ี

นัง่) ฟรีน ้ำหนกักระเป๋ำขำไป 20 กิโลกรมั และขำกลบั 20 กิโลกรมั 

 พกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน พรอ้มอาหารเชา้ พกัโอซำกำ้ 2 คืน กิฟุ 1 คืน และมิเอะ 1 คืน 

 เมืองเกียวโต และนำรำ วดัน ้าใส (คิโยมิสึ) วดัคินคาคุจิ (ปราสาททอง) ป่าไผ่อาราชิยามา่ สะพานโทเก็ตซึเคียว 

วดัโทไดจิ 

 เมืองทำคำยำม่ำ หมูบ่า้นมรดกโลกชิราคาวาโกะ เขตเมืองเก่าซนัมาจิ ซูจิ ตลาดเชา้ทาคายามา่ 

 ชอ้ปป้ิงยา่นดงัแบบเต็มๆท่ียา่นชินไชบาชิ มิตซุยพารค์เฮา้ทเ์ลต และอิออน พลาซ่า 

 อ่ิมอร่อยกบับุฟเฟตป้ิ์งยำ่ง สไตลญ์ี่ปุ่น และวำไรตี้ เมนูบุฟเฟตส์ไตลญ์ี่ปุ่น พรอ้มขำปูยกัษแ์บบฉบบัของญี่ปุ่น 

 พรอ้มเปิดประสบกำรณก์ำรแช่ออนเซ็นเพ่ือสุขภำพ (ONSEN) ในแบบฉบบัของญี่ปุ่น 

วนัแรก          สนำมบินดอนเมือง - สนำมบินคนัไซ (สนำมบินโอซำกำ้) – เมืองโอซำกำ้ – ชอ้ปป้ิงชินไซบำชิ 

06.00 น. พรอ้มกนัที่ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง อำคำร 1 เคำนเ์ตอร ์7 สำยกำรบิน SCOOT โดยมีเจำ้หนำ้ที่จำก

บริษทัฯคอยใหก้ำรตอ้นรบัและอ ำนวยควำมสะดวกก่อนข้ึนเครื่อง 

09.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองโอซำกำ้ ประเทศญ่ีปุ่น โดย สำยกำรบิน SCOOT เที่ยวบินที่ TZ298 ***ค่ำทวัรไ์ม่

รวมอำหำรบนเครื่อง*** 

16.45 น. เดินทางถึง สนำมบินคนัไซ เมืองโอซำกำ้ ประเทศญี่ปุ่น (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง/ เวลา

ทอ้งถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง)หลังจากผ่านการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรญ่ีปุ่นจากน้ันน า

ท่านเดินทางสู่ เมืองโอซำกำ้ ตั้งอยู่บนเกาะฮอนชู ซ่ึงเป็นเกาะท่ีใหญ่และอยู่ตรงกลางสุดของประเทศ

ญ่ีปุ่น ถือเป็นศูนยก์ลางทางการคา้และเศรษฐกิจของญ่ีปุ่นมาตั้งแต่โบราณกาล  ใหท้่ำนได ้อิสระชอ้ปป้ิง

ยำ่นดงัของโอซำกำ้  ชินไซบำชิ ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางการ SHOPPING ท่ีใหญ่ท่ีสุดของนครโอซากา้ ทั้งรา้นคา้
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เก่าแก่ และทันสมัยปะปนกัน มีสินคา้มากมายทั้งถูกและแพง โดยสองขา้งทางจะเต็มไปดว้ยรา้นคา้

มากมาย ทั้งรา้นอาหาร ขนมหวานต่างๆ เส้ือผา้ เคร่ืองส าอาง เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ใหท่้านเลือกสรรกนัได้

ตามใจชอบ ท่านจะไดพ้บกบั ถนนโดทงบุริ ซ่ึงเป็นถนนท่ีรวมรา้นอาหารช่ือดังไวห้ลากหลาย อาทิเช่น 

รา้นปูยกัษ์ รา้นทาโกยากิ ซ่ึงเป็นของข้ึนช่ือของเมืองโอซากา้ท่ีท่านไมค่วรพลาด! และสญัลกัษณข์องยา่นน้ี

คือ ตึกรูปเคร่ืองหมายการคา้ของกูลิโกะ ผลิตภณัฑข์นมช่ือดงัจากญ่ีปุ่นนัน่เอง 

   เยน็  รบัประทำนอำหำรเยน็อิสระตำมอธัยำศยั เพ่ือไม่เป็นกำรรบกวนเวลำชอ้ปป้ิงของท่ำน 

น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ที่พกั TOYOKO INN TENNOJI / SUPER HOTEL ESAKA หรือระดบัเทียบเท่ำ  

วนัที่สอง       อิสระท่องเที่ยว หรือเลือกซ้ือทวัรพิ์เศษ “โอซำกำ้ ยูนิเวอรแ์ซล สตดูิโอ” 

   เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ที่หอ้งอำหำรของโรงแรม  (1)  

ท่ำนสำมำรถนัง่รถไฟเพื่อไปยงัสถำนที่ตำ่งๆ ไดอ้ยำ่งสะดวก  อำทิเช่น (ไม่รวมค่ำรถไฟและรถบสับริกำร) 

 ชินไซบำชิ (SHINSAIBASHI) เป็นศูนยก์ลางการ SHOPPING ท่ีใหญ่ท่ีสุดของครอบคลุมพ้ืนท่ีใน

บริเวณ SHINSAIBASHI-SUJIจนท าใหเ้ขตน้ีเป็นเขตของคนท่ีรกั การชอ้ปป้ิงรา้นคา้ในแถบน้ันก็

ได้แก่  APPLE STORE, ARMANI, BEAMS, BENNETON, BVLGARI, CAMERA NANIWA, CARTIER, 

CHANEL, COACH ฯลฯ 

 โดทงบุริ (DOTONBURI)  ตั้งอยู่ทางใตข้อง SHINSAIBASHI AREA เป็นเขตท่ีวยัรุ่นนิยมมาเท่ียว

กนั และนักแสวงหาอาหารการกินจะมารวมกนัท่ีน่ี   

 นัมบะ (NAMBA) เป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางใต ้ของโอซากา้ หรืออีกช่ือหน่ึงเราอาจจะ

เรียกว่า โซนมินามิ โซนน้ีจะเป็น โซนท่ีถัดมาทางใต ้จากโซนโดทงบุริ มีการสรา้งศูนย์รวม

สรรพสินคา้ขนาดใหญ่ ท่ีเรียกว่า NAMBA PARK ขึ้ นโดยการรวมเอารา้นคา้ ช่ือดังกว่า 120 

รา้นคา้ และรา้นอาหารมากมาย  

 นิปปอนบำ ชิ  (NIPPONBASHI) ห รือ ท่ี เ ร า เ รี ยกกันว่ า  DEN DEN TOWN  เ ป็ นศูนย์ร วม

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า สินคา้เก่ียวกบัอิเล็กทรอนิกส ์ของเล่น การต์ูน DVD ต่างๆ มากมาย หรือถา้เทียบ

กบัโตเกียวแลว้ ท่ีน่ีก็คือ อากิฮาบาระ (AKIHABARA) แห่งโอซากา้ 

 ชินเสะไก (SHINSEKAI)  ตั้งอยู่ทางใตถ้ดัลงมาจาก DEN DEN TOWN มีสญัลกัษณอ์นัโดดเด่นคือ 

หอคอย สึเทนคาคุ (TSUTENKAKU) ตั้งโดดเด่นเป็นศูนยก์ลางของเขต ชินเสะไก ในเขตน้ีมีทีเด็ด

ก็คือ เป็นแหล่ง SHOPPING ท่ีรวมรวมของทอ้งถ่ินราคาถูก ไมเ่นน้สินคา้แบรนดเ์นม 

 โอซำกำ้ ยูนิเวอรแ์ซล สตดูิโอ สวนสนุกท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดในแถบคนัไซ ซ่ึงลงทุนอยา่งมหาศาลและมี

พ้ืนท่ีกว่า 100,000 ตารางเมตร สถานท่ีท่ีไดจ้ าลองฉากภาพยนตร์เร่ืองดังของฮอลลีวูด้ ไว ้

มากมาย ภายในถูกจ าลองใหเ้ป็นโลกแห่งจินตนาการเสมือนจริง และมีพ้ืนท่ีกวา้งขวางโอ่อ่า ทั้ง

ยงัมีเคร่ืองเล่นหลากชนิดส าหรบัผูนิ้ยมความต่ืนเตน้และทา้ทาย แถมยงัมีการจ าลองฉากต่างๆ 

จากหนังดังทางฝั่งฮอลลีวูด้ไวเ้พียบ ต่ืนตากบั โซนใหม่!!! THE WIZARDING WORLD OF HARRY 
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POTTER ภายในปราสาทฮอกวอต จะมีสถานท่ีส าคญัมากมายท่ีปรากฏในภำพยนตรแ์ฮรี่ พอต

เตอร ์ทั้งโรงเรียนคาถาพ่อมดแมม่ดและเวทมนตรศ์าสตรฮ์อกวอตส ์ซ่ึงประกอบไปดว้ยหอ้งเรียน, 

หอ้งโถง รวมทั้งห้องท างานของศาสตราจารย์ดัมเบิลดอร์ ด้านสถานท่ีส าคัญอ่ืน ๆ ได้แก่ 

หมู่บา้นฮอกส์มี้ ด, รา้นฮันนีดุกส์, รา้นไมก้ายสิทธ์ิ โอลิเแวนเดอร์ ฯลฯ นอกจากน้ี คุณยังจะ

เพลิดเพลินไปกบัการแสดงท่ีจ าลองฉากมาจากภาพยนตร ์ เซซำมี สตรีท 4D มูฟว่ี เมจิก ซ่ึง

เป็นฉากท่ีพาด าลึกลงไปในทะเลและทะยานขึ้ นไปบนทอ้งฟ้าในแบบสามมิติและสนุกกบัเหล่า ET 

ท่ีจะพาท่านไปนอกอวกาศอย่างสนุกสนาน และมนัส์สุดๆ เมื่อสัมผัสเคร่ืองเล่นใหม่ล่าสุด คือ 

สไปเดอรแ์มน ใหท่้านไดถ่้ายรูปไวเ้ป็นท่ีระลึกและประทบัใจมากท่ีสุดและระทึกใจกบัฉากเพลิง

ไหมจ้ากเร่ืองแบคดรำ๊ฟท ์เชิญท่าน ต่ืนเตน้กบัการตามล่า ของฉลามยกัษ์จากเร่ือง จอรส์ ซ่ึงใช้

ทุนสรา้งกว่า 1,500 ลา้นเยน หรือเขา้ไปสมัผัสโลกของป่าท่ีน่าต่ืนเตน้ไดจ้ากภาพยนตร ์จูรำส

สิคพำรค์ พรอ้มร่วมคน้พบโลกท่ีไดโนเสาร์ยังมีชีวิตอยู่ในขณะท่ีนัง่เรือเพ่ือเขา้ไปผจญภัยกับ

ดินแดนของเหล่าไดโนเสาร ์ นอกจากน้ันยงัมีเคร่ืองเล่นอ่ืนๆ อีกมากมาย  

 รำยละเอียดเพิ่มเติมกรุณำสอบถำมไดท้ี่ไกดค์่ำตัว๋ยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ  รำคำผูใ้หญ่ท่ำนละ 

2,800 บำท และรำคำเด็กต  ำ่กว่ำ 12 ปี ท่ำนละ 2,600 บำท (ไม่รวมค่ำรถไฟ ไป–กลบั) 

(กรณีที่ท่ำนตอ้งกำรซ้ือบัตรเที่ยว ยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ กรุณำแจง้ควำมประสงคก่์อน

เดินทำง 10วนั พรอ้มทั้งช ำระเงิน) 

น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ที่พกั  TOYOKO INN TENNOJI / SUPER HOTEL ESAKA หรือระดบัเทียบเท่ำ 

วนัที่สำม       เกียวโต – อำรำชิยำม่ำ – ป่ำไผ่ – สะพำนโทเก็ตซึเคียว – ปรำสำททอง (คินคำคุจิ) – วดัคิโยมิสึ                                    

   เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้  ที่หอ้งอำหำรของโรงแรม   (2)                 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมืองเกียวโ”(KYOTO)เมืองหลวงเก่าของญ่ีปุ่นเมื่อ 1,000 กว่าปีมาแลว้ ก่อนท่ี

จะเปล่ียนเป็นเมืองโตเกียวว่ากนัวา่ผูใ้ดท่ีมาเยือนแดนอาทิตยอุ์ทยัแลว้ไม่ไดม้าเยือนเมืองเก่าของญ่ีปุ่นถือ

ว่ามาไม่ถึงญ่ีปุ่นร่วม จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ อำรำชิยำม่ำ น าท่านเดินทางชม สะพำนโทเก็ตซึเคียว 

(TOGETSUKYO BRIDGE)ซ่ึงเป็นสญัลกัษณข์องอาราชิยามะท่ีสรา้งตั้งแต่สมยัเฮอนั เป็นจุดชมวิวท่ีสวยงาม

ดว้ยภาพทิวทศัน์สะพานกลางน ้าและมีวิวขา้งหลงัเป็นป่าตน้ไมธ้รรมชาติ ทำงเดินเลียบป่ำไผ่ (BAMBOO 

PATHS) ท่ีมีความยาวกวา่ 500 เมตรตั้งอยูร่ะหวา่งช่วงห่างของวดัเทนริวจิและศาลเจา้โนโนมิยะ 

เที่ยง รบัประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร (3) เมนูบุฟเฟ่ตส์ไตลญ์ี่ปุ่นพรอ้มปูยกัษ ์KING CRAB ท่ำน

ละ 1 ตวั 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ วดัคินคะคุจิ น าท่านยอ้นร าลึกถึงท่านโชกุนจากการต์ูนเร่ืองดัง “เณรน้อยเจา้

ปัญญา อิคคิวซัง” ณ วัดปรำสำททอง”หรือท่ีเรียกว่า “ปราสาทคินคาคุจิ” อิสระใหท่้านไดช่ื้นชมความ

งามของตวัปราสาทโดยรอบท่ีปิดดว้ยทองค าเปลว พรอ้มด่ืมด า่กบัความสะอาดใสของ “สระน ้า”ท่ีสามารถ

สะทอ้นใหเ้ห็นภาพตัวปราสาทไดอ้ย่างงดงาม ใหท่้านไดเ้ลือกหามุมถูกใจเพ่ือบนัทึกภาพไวเ้ป็นท่ีระลึก 

http://www.jnto.go.jp/eng/location/regional/kyoto/index.html
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จากน้ันน าท่านชมวัดคิโยมิสึ” หรือ วัดน ้ำใส เป็นวดัท่ีใหญ่และเก่าแก่ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า 

และมีท่อนซุงวางเรียงซอ้นกนัตามแนวนอนตั้งจากพ้ืนดินขึ้ นมารองรบัระเบียงของตวัวิหารใหญ่ ซ่ึงไม่ใช้

ตะปูสกัตัว ใชว้ิธีการเขา้ล่ิมเหมือนเรือนไทย วดัน้ีมีอายุเก่าแก่ยิ่งกว่ากรุงเกียวโต กว่า 1,200 ปี มาแลว้ 

เป็นท่ีประดิษฐานของเทพเอปิสึ เทพเจา้แห่งความร า่รวย มัง่คัง่ นมสัการพระโพธิสตัวอ์วโลกิเตศวร, จาก

ระเบียงแห่งน้ีสามารถถ่ายภาพ ณ จุดท่ีสวยท่ีสุดในกรุงเกียว มองเห็นวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองเกียวโตได้

งดงาม พรอ้มกบัวิหารของวดัคิโยมิสึ และ เชิญด่ืมน ้าศกัด์ิสิทธ์ิสาม สายอนัเกิดข้ึนจากธรรมชาติท่ีไหลมา

จากเทือกเขา โดยเช่ือว่า สายแรก รวย สายสอง สวยหล่อ สายสาม แข็งแรง จากน้ันเดินตามทาง สมัผัส

กบัรา้นคา้ญ่ีปุ่นตกแต่งตามสมยัเอโดะ น าท่านสู่ ถนนกำน ้ำชำ(KEETTLE STREET)เลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมือง

ท่ีญ่ีปุ่นขนานแท ้อาทิ ขนมโมจิ ท่ีขึ้ นช่ือท่ีสุดของญ่ีปุ่น กิมจิ ญ่ีปุ่นหลากสีสนั ท่ีมาจากธรรมชาติ ส าหรบั

คนท่ีชอบทานกบัขา้วตม้ อาทิ แตงกวาดอง หวัไชเทา้ มะเขือยาว ฯลฯ, ชาเกียวโต ท่ีขึ้ นช่ือไมแ่พจ้งัหวดัชิชู

โอกะท่ีช่วยลดคอเลสเตอรอล, ตุ๊กตาเกียวโต สญัลกัษณท่ี์โด่งดงัท่ีสุดในญ่ีปุ่น คือ เกอิชา, พดัญ่ีปุ่น   

  เยน็  รบัประทำนอำหำรเยน็ ณ ภตัตำคำร (4)   

น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ที่พกั  HOTEL KPYP BEKKAN  / HOTEL  RESOL GIFU  หรือระดบัเทียบเท่ำ  

ใหท้่ำนไดอ้ิสระในกำรอำบน ้ำแร่เพ่ือสุขภำพออนเซ็น(ONSEN)กำรอำบน ้ำแร่ในแบบของญี่ปุ่น  

วนัที่สี่          ตลำดเชำ้ทำคำยำม่ำ – เขตเมืองเก่ำซนัมำชิซึจ ิ– หมู่บำ้นชิรำคำวำโกะ – มิตซุยพำรค์เอำ้ทเ์ล็ต 

   เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้  ที่หอ้งอำหำรของโรงแรม  (5)                      

จากน้ันน าท่านสู่ ตลำดเชำ้ทำคำยำม่ำ ซ่ึงเป็นตลาดท่ีมีช่ือเสียงในเขตเมืองเก่าทาคายาม่า ท่ีน่ีท่าน

สามารถเลือกซ้ือสินคา้ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นงานฝีมือทอ้งถ่ิน ขนมขบเค้ียว ผักสด ผักดอง และดอกไม ้จากน้ัน

น าท่านเดินชม  เขตเมืองเก่ำ KAMISANNOMACHI STREET ซ่ึงเต็มไปดว้ยบา้นเรือน และรา้นคา้น่ารกั ๆ 

ท่ียงัคงอนุรกัษ์แบบของบา้นในอดีตไดเ้ป็นอยา่งดี 

  เที่ยง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (6) เมนู JAPANESE SET 

น าท่านเดินทางสู่ หมู่บำ้นชิรำคำวะโกะ หมู่บา้นท่ีไดร้บัเลือกจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในปี 

ค.ศ.1995 ท่านจะไดพ้บกบับา้นในแบบกสัโชสึคุริ ซ่ึงเป็นแบบญ่ีปุ่นดั้งเดิม ช่ือน้ีไดม้าจากค าว่า กสัโช ซ่ึง

แปลว่า พนมมือ ตามรูปแบบของบา้นท่ีหลงัคาชนัถึง 60 องศา มีลกัษณะคลา้ยสองมือท่ีพนมเขา้หากนั 

ตวับา้นมีความยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกวา้ง 10 เมตร ซ่ึงโครงสรา้งของบา้นสรา้งขึ้ นโดยไมใ่ช้

ตะปูแมแ้ต่ตัวเดียว แต่ยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะท่ีตกมาอย่างหนัก ในช่วงฤดูหนาวไดดี้  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ มิตซุยพำรค์แจส๊ดรีมนำงำชิมะเอำ้ทเ์ล็ตชอ้ปป้ิงมอลล ์(MITSUI OUTLET 

PARK JAZZ DREAM NAGASHIMA) หน่ึงใน MITSUI OUTLET PARK ซ่ึงเป็น OUTLET MALLขนาดใหญ่ 

ดว้ยพ้ืนท่ีกว่า 39,300 ตารางเมตร ท่ีน่ีจึงรวบรวมรา้นคา้แบรนดเ์นมชั้นน ารา้นอาหารญ่ีปุ่นและสญัชาติ

อ่ืนๆท่ีมีช่ือเสียงไวเ้พียบ มีรา้นคา้มากกว่า 240 รา้นใหท่้านไดเ้ลือกชิมเลือกชอ้ป กนัตามอธัยาศัย โดย

ท่ีน่ีเลือกออกแบบใหม้ีสไตล์ๆ คลา้ยๆ กับเมืองนิวออร์ลีนส์ ซ่ึงเป็นเมืองท่าทางตะวนัตก ของอเมริกา 

รวมทั้งมีป้ายใหข้อ้มลูกบั นักชอ้ปถึง 5 ภาษา (องักฤษ จีนไตห้วนั จีนกลาง เกาหลี และญ่ีปุ่น) นอกจากน้ี
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ก็จะมีส่วนนัง่พกัเทา้ นัง่พกัผ่อน หลงัเดินชอ้ปป้ิงมาเหน่ือยๆ เมื่อยๆ กว่า 200 ท่ีนัง่ไวค้อยใหบ้ริการ อีก

ดว้ย  

   เยน็  รบัประทำนอำหำรเยน็อิสระตำมอธัยำศยั เพ่ือไม่เป็นกำรรบกวนเวลำชอ้ปป้ิงของท่ำน 

น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ที่พกั  ROUTE INN KAMEYAMA  หรือระดบัเทียบเท่ำ 

วนัที่หำ้          เมืองนำรำ – วดัโทไดจ ิ– เอออน พลำซ่ำ – สนำมบินคนัไซ  – สนำมบินดอนเมือง 

   เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้  ที่หอ้งอำหำรของโรงแรม  (7) 

น าท่านเดินสู่ เมืองนำรำ ซ่ึงเป็นจงัหวดัท่ีตั้งอยู่ในภาคคนัไซ โดยมีเมืองหลวงของจงัหวดัอนัมีช่ือเดียวกนั 

ซ่ึงในอดีตท่ีน่ีเป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศญ่ีปุ่นเมื่อ 1,300 ปีก่อน แต่ก็เป็นในระยะเวลาสั้นๆ เพราะ

ก่อนท่ีนาราจะไดร้บัการสถาปนาขึ้ นเป็นเมืองหลวงน้ัน ญ่ีปุ่นไม่ไดม้ีเมืองหลวงอย่างเป็นหลกัแหล่งแต่จะ

ยา้ยเมืองหลวงทุกครั้งเมื่อองคจ์กัรพรรดิส้ินพระชนมต์ามความเช่ือในลทัธิชินโต จนกระทัง่เมื่อรบัเอาพุทธ

ศาสนาเขา้มาเป็นศาสนาประจ าชาติ จึงไดส้ถาปนาเมืองหลวงแห่งแรกขึ้ นท่ีนารา จึงท าใหท่ี้น่ีมีสถานท่ี

ส าคญัทางประวติัศาสตรม์ากมาย  จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ วดัโทไดจิ เป็นวดัพุทธท่ีตั้งอยู่ในเมืองนารา 

ประเทศญ่ีปุ่น ภายในมีหอไดบุทสึซ่ึงเป็นอาคารไมท่ี้ประดิษฐานพระพุทธรูปไดบุสึขนาดใหญ่ โดยบนัทึก

ในอดีตไดร้ะบุวา่มีคนมาช่วยสรา้งพระพุทธรูปและหอท่ีประดิษฐานมากกวา่ 2,600,000 คน ณ เมืองชิงะ

ระกิ แต่หลงัจากเกิดเหตุเพลิงไหมแ้ละแผ่นดินไหวจนมีผูเ้สียชีวิตจ านวนมาก ก็ไดย้า้ยสถานท่ีสรา้งมายงั

เมืองนาราในปี พ.ศ. 1288 นอกจากน้ีวดัแห่งน้ีน้ียงัเป็นศูนยก์ลางของโรงเรียนศาสนาในสายเคงอน และ

ไดร้บัการขึ้ นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกดว้ย  จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ “เอออน พลำซ่ำ” ศูนยร์วมสินคา้

ชั้นน าต่างๆ มากมาย อาทิ นาฬิกา, กลอ้ง, กระเป๋า, รองเทา้, เส้ือผา้ เป็นตน้ รวมทั้ง “รำ้น 100 เยน” 

สินคา้คุณภาพดีราคาแสนถูก อิสระใหท่้านไดเ้พลินเพลินกบัการ “เลือกชมและซ้ือ” สินคา้ถูกใจฝากคน

ทางบา้นตามอธัยาศยัอยา่งจุใจ   

สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดินทำงสู่ สนำมบินคนัไซ เมืองโอซำกำ้ 

17.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน SCOOT เที่ยวบินที่ TZ297**ค่ำทัวรไ์ม่รวมอำหำรบน

เครื่อง** 

  22.35 น. ถึง ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

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

*** หมำยเหต ุ: รำยกำรทวัรส์ำมำรถเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง, สำย

กำรบินหรือกำรจรำจรเป็นตน้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ กำรบริกำรของรถบสัน ำเที่ยวญี่ปุ่น ตำมกฎหมำย 

ของประเทศญี่ปุ่น สำมำรถใหบ้ริกำรวนัละ10 ชัว่โมง มิอำจเพิ่มเวลำไดโ้ดยมัคคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ริหำร

เวลำตำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภำพกำรจรำจรในวนัเดินทำงนั้นๆ เป็นหลกัจงึขอสงวนสิทธใ์นกำร

ปรบัเปลี่ยนเวลำท่องเที่ยวตำมสถำนที่ในโปรแกรมกำรเดินทำง**** 
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โปรดทรำบเง่ือนไขตำ่งๆ ดงัน้ี :   

1)  โรงแรมที่พกัที่ระบุในรำยกำรทวัร ์จะยงัไม่คอนเฟิรม์ 100% ซ่ึงโรงแรมที่พกั อำจมีกำรเปล่ียนแปลง โดยจะใช้

อยูใ่นระดบัเดียวกนั ทำงบริษทัจะแจง้ใหท้่ำนทรำบก่อนกำรเดินทำงอยำ่งนอ้ยประมำณ 1-3 วนั พรอ้มทั้งใบนัด

หมำยเตรียมตวักำรเดินทำง 

2)  ส ำหรับโรงแรมที่ญี่ปุ่น หอ้งพักค่อนขำ้งเล็ก และบำงโรงแรมจะไม่มีหอ้งพักส ำหรับ 3 ท่ำน (เตียงคู่+เตียง

เสริม) ซ่ึงท่ำนอำจจะตอ้งพกัเป็น หอ้งที่นอน 2 ท่ำน และ 1 ท่ำน (แยกเป็น 2 หอ้ง) และบำงโรงแรมในหอ้งพกั

จะไม่มีเตียงคู่ อำจจะมีแค่เพียง 1 เตียง (เตียงใหญ่ 1 เตียง) ส ำหรับนอน 2 ท่ำนเท่ำนั้น และบำงโรงแรม

หอ้งพกัแบบ 2 เตยีงเตม็ ทำงบริษทัขออนุญำตจดัหอ้งพกัใหท้่ำน แบบพกัท่ำนเดียว/หอ้ 

อตัรำค่ำบริกำร 

 

รำคำน้ียงัไม่รวมค่ำทปิไกด+์คนขบัรถ ทำ่นละ 4,000 เยน / ทำ่น 

*** กรณีที่ลกูคำ้ตอ้งออกตัว๋เดินทำงภำยในประเทศ หรือไฟลท์ต่อ กรุณำติดตอ่เจำ้หนำ้ที่บริษทัฯ 

ใหท้รำบก่อนท ำกำรออกตัว๋ มิฉะนั้นบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ไม่รบัผิดชอบค่ำใชจ้ำ่ยใดๆ ทั้งสิ้ น *** 

 

รำคำทวัรร์วม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบัตามเสน้ทางท่ีระบุในรายการ ไป–กลบัพรอ้มคณะ (ไม่สำมำรถเล่ือนวนัเดินทำงได)้ 

 ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งท่ีมี // น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระสายการบิน SCOOT ขาไปและขากลบั ท่านละ 20 กก.  

 ค่าอาหาร ตามท่ีระบุในรายการ // ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมท่ีระบุ หรือเทียบเท่า 

 ค่ารถรบั–ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าไกดท์อ้งถ่ินน าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในต่างประเทศ 

วนัเดินทำง ผูใ้หญ่ 
เด็ก 1 ท่ำน พกักบัผูใ้หญ่ 2 

ท่ำน(เตยีงเสริม) 
พกัเดี่ยว 

วนัที่ 6 – 10 กนัยำยน 60 34,999.- 34,999.- 7,900.- 

วนัที่ 13 – 17 กนัยำยน 60 34,999.- 34,999.- 7,900.- 

วนัที่ 20 – 24 กนัยำยน 60 34,999.- 34,999.- 7,900.- 

วนัที่ 27 ก.ย. – 1ต.ค.60 34,999.- 34,999.- 7,900.- 

วนัที่ 4 – 8 ตลุำคม 60 34,999.- 34,999.- 7,900.- 

วนัที่ 11 – 15 ตลุำคม 60 34,999.- 34,999.- 7,900.- 

วนัที่ 18 – 22 ตลุำคม 60 34,999.- 34,999.- 7,900.- 
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 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง การชดเชยอุบติัเหตุส่วนบุคคลกรณีเสียชีวิตสูญเสียอวยัวะ สายตาหรือทุพพล 

ภาพถาวรส้ินเชิง1,000,000บาท / ค่ารกัษาพยาบาลต่ออุบติัเหตุไม่เกิน 500,000  บาท(เง่ือนไขกำรชดเชยตำม

กรมธรรมท์ี่บริษทัไดท้  ำไว ้) 

 

รำคำทวัรไ์ม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบารใ์นหอ้ง, รวมถึงค่าอาหาร และ

เคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ(หากท่านตอ้งการสัง่เพ่ิม กรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัรแ์ลว้จ่ายเพ่ิมเองต่างหาก) 

 ค่ำทิปคนขบัรถ และไกดท์่ำนละ 4,000 เยน   ตลอดทริป ตอ่ 1 ท่ำน 

 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3% (กรณีออกใบเสร็จรบัเงินในนำมบริษัท หรือตอ้งกำรใบก ำกับ

ภำษี) 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 20 กก.) 

 ค่าวีซ่าส าหรบัพาสปอรต์ต่างดา้วในกรณีท่ีไม่ใช่พาสปอรต์ไทย กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอรต์ 2)ใบประจ าตัว

คนต่างดา้ว 3)ใบส าคญัถ่ินท่ีอยู่ 4)ส าเนาทะเบียนบา้น 5)สมุดบญัชีเงินฝากประเภทออมทรพัย ์6)รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 

รูป แลว้ทางบริษัทฯจะเป็นผูด้ าเนินการยื่นวีซ่าใหท่้านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (ส าหรับหนังสือเดินทางต่างดา้ว 

เจา้ของหนังสือเดินทางตอ้งท าเร่ืองแจง้เขา้–ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)ค่าธรรมเนียมวีซ่าส าหรบัพาสปอรต์ต่าง

ดา้ว (ลกูคา้ตอ้งเป็นผูช้ าระดว้ยตนเอง) 

 

เง่ือนไขกำรจองและกำรใหบ้ริกำร 

1. ในการจองครั้งแรก มดัจ าท่านละ 10,000 บาท หรือ ช ำระทั้งหมด 

2. ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทาง 30 วนั กรณีท่ีไม่ช าระเงินส่วนท่ีเหลือตามเวลาท่ีก าหนด ขอสงวนสิทธ์ิในการบอก

ยกเลิกการเดินทาง 

3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อไดส้่งแฟกซ ์หรือ อีเมล ์ใบจองทัวรใ์หก้บัเจา้หน้าท่ีฝ่ายขาย พรอ้มกรอกรายช่ือ

ของผูเ้ดินทางท่ีสะกดตรงตามหนังสือเดินทาง 

 

กำรยกเลิกและคืนค่ำทวัร ์

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทวัรช์ าระเงินค่าจองค่าทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืน

เงิน ไดทุ้กกรณี  และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศ

ท่ีระบุไวใ้นรายการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัรไ์มว่่ากรณีใดๆทั้งส้ิน รวมถึง เม่ือท่านออกเดินทางไปกบั

คณะแลว้ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิไม่อาจเรียกรอ้ง

ค่าบริการและเงินมดัจาคืนไมว่า่กรณีใดๆทั้งส้ิน 
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รำยละเอียดกำรซ้ือท่ีนัง่ น ้ำหนักกระเป๋ำ อำหำรบนเคร่ือง ของสำยกำรบิน SCOOT AIRLINE 

1.  กรณีท่ำนมีควำมประสงคจ์ะเปล่ียนระดบัชั้นที่นัง่ (SCOOT BIZ/STRETCH SEAT/STANDARD SERT) 

     จะมีรายละเอียดดงัน้ี 

1.1 ที่นัง่ SCOOT BIZ สามารถเช็คท่ีวา่งและอพัท่ีนัง่ได ้กบัพนักงานตอ้นรบับินเคร่ืองบิน ณ วนัเดินทาง เท่ำนั้น 

      โดยจะมีค่าใชจ้่ายเพ่ิม ท่านละประมาณ 4,500 บาท ต่อคนต่อเท่ียวบิน (ท่านสามารถจองและช าระบนเคร่ืองกบั  

พนักงานตอ้นรบับินเคร่ืองบินไดเ้ลย) 

1.2  ที่นัง่ STRETCH SEAT / LONG LEG ในกรณีท่ีตอ้งการระบุท่ีนัง่ จะมีค่ำใชจ้่ำยเพ่ิม 4,000 บำท (รวมไป-  

กลบั)  ***ไม่อนุญำตใหเ้ด็กต ำ่กว่ำ 16 ปีและผูสู้งอำยุ 65 ปีข้ึนไป*** 

1.3 ที่นัง่ STANDARD SEAT ในกรณีท่ีตอ้งการระบุท่ีนัง่ จะมีค่ำใชจ้่ำยเพิ่ม 900 บำท (รวมไป-กลบั) 

2.  กรณีซ้ือน ้ำหนกักระเป๋ำเพ่ิม (จากปกติท่ีสายการบิน SCOOT ก าหนดขาไป และขากลบัท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรมั) 

       -  เพิ่ม 5 กิโลกรมั 500 บำท / เพิ่ม 10 กิโลกรมั 750 บำท / เพิ่ม 15 กิโลกรมั 1,000 บำท  / เพิ่ม 20 

กิโลกรมั 1,250 บำท 

          (เป็นรำคำตอ่คน ตอ่เที่ยวบิน) 

3.  กรณีซ้ืออำหำรรอ้นบนเครื่อง จะมีค่าใชจ้่ายเพ่ิม 900 บาท (รวมไป-กลบั) 

4. กรณีตอ้งกำรใชร้ถเข็น WHEELCHAIR จะมีค่ำใชจ้ำ่ยเพิ่ม 2,400 บำท (รวมไป-กลบั) 

 

หมำยเหตุ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีจ านวนผูเ้ดินทางต า่กว่า  35 ท่าน(ผูใ้หญ่)โดยบริษัทฯจะแจง้

ใหท้ราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั ก่อนการเดินทาง  

2. เท่ียวบิน ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้

เดินทางเป็นส าคญั 

3. หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูม้ีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือ

ท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

4. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งส้ิน อนัเน่ืองมาจากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, 

การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะด าเนินการประสานงาน

เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ลกูคา้) 

5. ทางบริษัทฯสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ีท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ เช่น ไม่เท่ียวบางรายการ, ไมท่าน

อาหารบางมื้ อ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้ัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน

ออกเดินทางแลว้ 

6. ทางบริษัทฯสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิด

จากความประมาทของตวันักท่องเท่ียวเอง 

http://www.elifegear.com/
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7. เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯจะถือว่าท่านไดย้อมรบัในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ

แลว้ ตามท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

8. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิเฉพำะลกูคำ้ที่มีวตัถุประสงคเ์พ่ือกำรท่องเที่ยวเท่ำนั้น   

 

 

 

 

เรื่อง กำรยกเวน้วีซ่ำเขำ้ประเทศญี่ปุ่นใหก้บัคนไทยเริ่มบงัคบัใชใ้นวนัที่ 1 กรกฎำคม พ.ศ.2556 

ทางรฐับาลญ่ีปุ่นไดป้ระกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทยท่ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการพ านักระยะสั้นในประเทศ

ญ่ีปุ่น ไดป้ระกาศเร่ิมบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556 และสามารถพ านักในประเทศญ่ีปุ่นได ้15 วนั (หากผูย้ื่น

ประสงคจ์ะพ านักในประเทศญ่ีปุ่นเกิน 15 วนั หรือไปท างาน หรือมีวตัถุประสงคอ่ื์นๆ จะตอ้งยื่นขอวีซ่าตามปกติ) 

 

เอกสำรในขั้นตอนกำรตรวจเขำ้เมืองเพ่ือยนืยนักำรมีคุณสมบตักิำรเขำ้ประเทศญี่ปุ่น มีดงัตอ่ไปน้ี 

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น (ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทวัร ์บริษัทจะเป็นผูด้ าเนินการออกเอกสาร

ดงักล่าว) 

2. ส่ิงท่ียืนยนัวา่ท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวา่งท่ีพ านักในประเทศญ่ีปุ่นได ้(เช่น เงินสด 

บตัรเครดิต เป็นตน้) 

3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขติดต่อในระหวา่งท่ีพ านักในประเทศญ่ีปุ่น (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอ่ืนๆ) 

(ในกรณีเดินทางเป็นกรุป๊ทวัร ์ทางบริษัทจะเป็นผูด้ าเนินการออกเอกสารดงักล่าว) 

4. ก าหนดการเดินทางระหวา่งท่ีพ านักในประเทศญ่ีปุ่น 

(ในกรณีเดินทางเป็นกรุป๊ทวัร ์ทางบริษัทจะเป็นผูด้ าเนินการออกเอกสารดงักล่าว) 

 

 
 



 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์  TAKAYAMA 5D4N OCT17-TZ-W52 

 

คุณสมบตักิำรเขำ้ประเทศญี่ปุ่น (ส ำหรบักรณีกำรเขำ้ประเทศญี่ปุ่นดว้ยมำตรกำรยกเวน้วีซ่ำ) 

1. หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลืออยูม่ากกวา่ 6 เดือนขึ้ นไป 

2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงท่ีขดัต่อกฎหมาย และเขา้ขา่ยคุณสมบติัการพ านักระยะ

สั้น 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกิน 15 วนั 

4. เป็นผูท่ี้ไมม่ีประวติัการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่น มิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

และไมเ่ขา้ขา่ยคุณสมบติัท่ีจะถูกปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 
 


