
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

โอซากา้ เกยีวโต ทาคายามา่ ชริาคาวาโกะ สก ี
ชมความอลงัการของเทศกาลงานประดบัไฟ 

“Nabana no sato Winter Illumination“ 

โอกาก ิ1คนื กโุจ/ทาคายามา่ออนเซ็น 1 คนื โอซากา้ 2 คนื 
ทานเมนบูฟุเฟ่ตช์าบเูกยีวโต และ บฟุเฟ่ต ์BBQ Yakiniku ไมอ่ ั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 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

10-15 ธนัวาคม 62 27,888  
 

เด็กอาย ุ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  

26-31 ธนัวาคม 62 33,888 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  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
เด็กอาย ุ0-2 ปี (INF) 

7,000 บาท 

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-2กมุภาพนัธ ์ 27,888 9,500 34  

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

4-9 กมุภาพนัธ ์63 28,888 9,500 34  

5-10 กมุภาพนัธ ์63 28,888 9,500 34  

6-11 กมุภาพนัธ ์63 28,888 9,500 34  

7-12 กมุภาพนัธ ์63 28,888 9,500 34  

8-13 กมุภาพนัธ ์63 27,888 9,500 34  

11-16 กมุภาพนัธ ์63 27,888 9,500 34  

12-17 กมุภาพนัธ ์63 26,888 9,500 34  

18-23 กมุภาพนัธ ์63 25,888 9,500 34  

19-24 กมุภาพนัธ ์63 25,888 9,500 34  

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

26กมุภาพนัธ-์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 

(คา่ทัวรไ์มร่วมอาหารบนเครือ่ง ส ัง่ซือ้บนเครือ่งเทา่น ัน้!! บนเครือ่งมบีรกิารจําหน่าย) 
 

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 – งานไฟ 
Nabana no sato Winter Illumination – โอกาก ิ   เทีย่ง (BBQ Yakiniku บฟุเฟ่ต)์ 

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

4  กโุจ – ลานสก ี(กโุจ/ทาคายามา่/กฟิุ) - เกยีวโต - วดัทอง คนิคะคจุ ิ- ศาลเจา้ฟุชมิอินิาร ิ– โอซากา้ - 
ดวิตีฟ้ร ีJTC - ชอ้ปป้ิงไซบาชิ เชา้,เทีย่ง (ชาบเูกยีวโตบฟุเฟ่ต)์ 

5 อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนั หรอืเลอืกซือ้บตัรเขา้ยนูเิวอรแ์ซลสตดูโิอ (ราคา 3,000บาท) 
เชา้ 

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



 

 

 

วนัแรก กรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง - สนามบนิคนัไซ โอซากา้  
    

 
20.30 น. พรอ้มกนัที่ ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออก ช ัน้ 3 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 - MITSUI OUTLET PARK JAZZ DREAM -  
งานไฟ Nabana no sato Winter Illumination - โอกาก ิ   อาหารเทีย่ง (BBQ Yakiniku บฟุเฟ่ต)์ 

 
 07.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิคนัไซ โอซากา้  (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่เมอืงไทย 2 

ชัว่โมง กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา ) 
สําคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นญุาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนือ้สตัว ์
พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั  นําทา่น
เดนิทางสู ่เมอืงโอซากา้ เดนิทางสู ่ปราสาทโอซากา้ เป็นสญัลักษณ์อนั
โดดเดน่ของเมอืงโอซากา้  สรา้งขึน้เป็นครัง้แรกบนบรเิวณทีเ่คยเป็นวัด 
Osaka Hongan-ji เมือ่ปีค.ศ.1583โดยToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-
1598) นักรบระดับไดเมยีวผูพ้ยายามรวบรวมประเทศเป็นครัง้แรก  แต่
หลังจากสงคราม Osaka Natsu No-jin ในปีค.ศ.1615 ตระกลู Toyotomi 
ถกูฆา่ลา้งโคตร Tenshukakuก็ถกูทําลายลงยอ่ยยบั ตอ่มาไดรั้บการบรูณะ
ใหมใ่นสมยั Tokugawa แตน่่าเสยีดายทีใ่นปี ค.ศ. 1665 ไดถ้กูฟ้าฝ่า
เสยีหายทัง้หมดกอ่นจะทําการบรูณะขึน้มาใหมอ่กีครัง้และถกูประกาศให ้
เป็นสมบตัขิองชาตอิกีดว้ย ปราสาทโอซากา้ปัจจบุนัสงู 55 เมตร ม ี5 สว่น 
8 ชัน้ เครือ่งประดับหลังคาและภาพเสอืบนกําแพงตัวปราสาทและหลายๆ
สว่นลงทองสอีรา่มสวยงาม (ทัวรนํ์าชมและถา่ยรปูบรเิวณดา้นนอก)  

 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (มือ้ที ่1) บฟุเฟ่ตB์BQ Yakiniku 
บา่ย น่านเดนิทางไป นาโกยา่ จงัหวดัไอจิ  นําทา่นไปชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรน

เนมดร์าคาพเิศษ ที ่ MITSUI OUTLET PARK JAZZ DREAM ในเขต
จังหวัดมเิอะ เป็นเอาทเ์ล็ทมอลลข์นาดใหญท่ีส่ดุในญีปุ่่ นใกลก้บัเมอืงนา
โกยา่  ขนาดพืน้ทีก่วา้งถงึ 45,700 ตารางเมตร   มสีนิคา้แบรนดเ์นม
มากมาย รวมถงึรา้นอาหาร เครือ่งดืม่ ถงึเวลานัดหมายนําทา่นเดนิทางไป
ชมความอลังการของ เทศกาลงานประดับไฟฤดหูนาว “Nabana no 
sato Winter Illumination“ เป็นงานประดับไฟในชว่งฤดหูนาวโดย

เริม่จัดตัง้แตป่ระมาณกลางเดอืนตลุาคม (ฤดใูบไมร้ว่ง) ยาวไปจนถงึตน้
เดอืนพฤษภาคม (ฤดใูบไมผ้ล)ิ ของปีถัดไป  (จัดขึน้ ระหวา่งวันที ่ 19 
ตลุาคม 2562 – 6 
พฤษภาคม 2563) เป็น
หนึง่ในเทศกาลแสงสทีี่
ใหญท่ีส่ดุในญีปุ่่ น มไีฟ
ประดับมากกวา่ 8.5 
ลา้นดวงภายในสวน
ดอกไมจ้ะมกีารประดับ
ตกแตง่ไฟอยา่งสวยงาม 
มทีัง้ทุง่หญา้ขนาดใหญ่
ทีนํ่าไฟสฟ้ีามาตกแตง่
ใหด้เูหมอืนทะเล นอกจากนีย้งัมอีโุมงคด์วงไฟและจดุชมววิทีส่ามารถขึน้ลฟิตไ์ปดา้นบน เมือ่มองลงมาจะเห็นสวน
ทีป่ระดับไฟเป็นมมุกวา้ง  อสิระใหท้า่นเก็บภาพความประทับใจตามอธัยาศัย สมควรแกเ่วลานําทา่นดนิทางสูท่ ี่
พกั(อาหารเย็นอสิระตามอธัยาศัย) สมควรแกเ่วลานําทา่นดนิทางสูท่ ีพ่กัโอกาก ิ

ทีพ่กั: Quintessa Hotel Ogaki หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

วนัทีส่าม     เมอืงเซก ิ- รา้นซนัชู Hamonoyasan - หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – ทาคายามา่ - ทาคายามา่ จนิยะ - ลติ
เต ิล้เกยีวโต ซนัมาชซูิจ ิ– กโุจ/ทาคายามา่ ออนเซ็น   อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที2่ )  



 จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเซก ินําทา่นแวะชม รา้นซนัชู หรอื Hamonoyasan สถานทีท่ ีผ่ลติมดีไดค้มสดุ 
ๆ อกีทัง้ยงัเป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงเรือ่ง การตี
ดาบญีปุ่่ นอยา่งดาบเซก ิสําหรับทีร่า้นซนัชนูีม้ ี
เครือ่งใชข้องมคีมตา่ง ๆ มากมายกวา่ 3,000 
ชิน้ ไมว่า่จะเป็นมดีหรอืกรรไกรตัดแตง่กิง่และ
สวน กรรไกรตัดเล็บกรรไกรหลากขนาด หรอื
มดีสําหรับทําครัวหลากหลายรปูแบบทีช่ว่ยให ้
การเตรยีมวัตถดุบิของคณุงา่ยยิง่ขึน้นอกจากนี้
ยงัมดีาบญีปุ่่ น ขนมและเครือ่งดืม่เย็น ๆ 
จําหน่ายอกีดว้ย อกีสิง่หนึง่พลาดไมไ่ดเ้มือ่มา
รา้นซนัชคูอื การชมการแสดงดาบวชิาอไิอกริ ิดาบซามไูรคมๆทีฟั่นฉับ
เดยีวตน้ไผก่็ขาดเป็น 2 ทอ่น พรอ้มใสชุ่ดกโิมโนและเสือ้ก ัก๊ซามไูร

ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ  สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสู ่ หมูบ่า้นมรดก

โลกชริาคาวา  เป็นหมูบ่า้นชาวนา เล็กๆ ทีส่รา้งทอดตัวขนานไปกบั
แมน้ํ่าโชคาวะในทีร่าบทา่มกลางขนุเขาแวดลอ้ม เป็นเสน้ทางระหวา่ง ทา
คายามา่ และ คานาซาวา่ ของจังหวัดกฟิ ุแหง่ภมูภิาคชบูุ  ดนิแดนทีร่วย
วัฒนธรรม   เป็นหมูบ่า้นสวยระดับโลก ทีย่งัคงอนุรักษ์บา้นสไตลญ์ีปุ่่ น
ขนานแทด้ัง้เดมิ และยงัไดรั้บเลอืกจากองคก์าร ยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก
ในเดอืนธันวาคม 1995 ชือ่เต็มของหมูบ่า้นแหง่นีม้ชี ือ่วา่ กสัโชซคึรุโิอกมิาฉ ิชริาคาวาโกะ  จดุเดน่ของคอืบา้น
ทรงกสัโชซคึรุ ิมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร ความกวา้ง 10 เมตร โครงสรา้งของบา้นสามารถรองรับหมิะทีต่กหนัก
ในชว่งฤดหูนาวไดด้ ีความชนัถงึ 60 องศาคลา้ยกบัการพนมมอืเขา้หากนั วัสดใุนการสรา้งบา้นนํามาจากธรรมชาติ
ลว้นๆ ใชต้น้หญา้ทีป่ลกูในหมูบ่า้นมาทําหลังคา ตัวบา้นจะไมม่กีารตอกตะป ูบา้นบางหลังมอีายยุาวนานกวา่ 250 ปี 
ปัจจบุนัยงัมชีาวบา้นอาศัยอยูใ่นหมูบ่า้นดว้ย ผูค้นจากทั่วทกุมมุโลกหลั่งไหลชมความงามในแตล่ะปีจํานวนมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที3่) Japanese Set 
บา่ย นําทา่นชม ทาคายามา่ จนิยะ หรอื ทีว่า่การอําเภอเกา่เมอืงทาคายามา่ (ถา่ยรปูดา้นหนา้) ซึง่เป็นจวนผูว้า่แหง่

เมอืงทาคายามา่ เป็นทีทํ่างานและทีอ่ยูอ่าศัยของผูว้า่ราชการ
จังหวัดฮดิะ เป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโช
กนุตระกลูกกุาวา ในสมยัเอโดะ  
จากนัน้นําทา่นเดิ นชม  หมูบ่า้น 
LITTLE KYOTO หรอืยา่นซนัมา
ชซูิจ ิ (Sanmachi-Suji) เป็นเขต
เมอืงเกา่ทีม่กีารอนุรักษ์บา้นเรอืนใน
สมยัเอโดะทีม่อีายกุวา่ 300 ปีไวไ้ด ้
เป็นอยา่งด ีเป็น 1 ใน ยา่นทีเ่รยีกวา่
เป็น Old Town ของญีปุ่่ น เมือ่ครัง้

หนึง่ในอดตีคอืในยคุเอโดะ (ค.ศ. 1603 – ค.ศ. 1868) มี
ความเฟ่ืองฟทูางเศรษฐกจิอยา่งมากเพราะวา่เป็นยา่น
ศนูยก์ลางสําหรับการทําการคา้ของเมอืง Takayama มถีนนที่
เชือ่มระหวา่งสถานทีสํ่าคัญทัง้ ปราสาท , วัด และศาลเจา้ 
จดุเดน่คอือาคารเกา่แกส่ว่นใหญก่็ตกทอดมาตัง้แตย่คุเอโดะ
มาถงึปัจจบุนั เป็นการสรา้งบา้นเรอืนตามสไตลแ์บบญีปุ่่ นแท ้  
บา้นทัง้2 ขา้งทางจะมแีตเ่ฉพาะสน้ํีาตาลหรอืสดํีา ในปัจจบุนันี้
ถา้ใครจะสรา้งบา้นหลังใหมก่็จะตอ้งใชแ้ค2่ สนีี้ เทา่นัน้  เพือ่
ไมใ่หโ้ดดหรอืดแูปลกแยกออกมาจากบา้นหลังอืน่  อสิระให ้
ทกุทา่นไดเ้ดนิเทีย่วและชืน่ชมกบัทัศนยีภาพเมอืงเกา่ซึง่เต็ม
ไปดว้ยบา้นเรอืนโบราณ และรา้นคา้หลากหลาย  เชน่ รา้น
ผลติและจําหน่ายเหลา้สาเก รา้นทํามโิสะ ฯลฯ พรอ้มทัง้เลอืก
ซือ้ของทีร่ะลกึพืน้เมอืงเฉพาะถิน่ เชน่ ซารโุบะโบะ หรอื ตุ๊กตาทารกลงิตัวสแีดงไมม่หีนา้ตา ซึง่ถอืวา่เป็น
สญัลักษณ์หนึง่ของเมอืงทาคายามา่ และเป็นสนิคา้ยอดนยิม เพราะแฝงไปดว้ยความเชือ่เกีย่วกบัโชคลางของชาว
ญีปุ่่ นอกีดว้ย และเก็บเกีย่วบรรยากาศอนัน่าประทับใจมากมาย ทา่นยงัสามารถลองลิม้ชมิรสขนมของหวานนานา
ชนดิอกีดว้ย หรอืถา่ยรปูกบัสะพาน Nakabashi Bridge สะพานสแีดงทีท่อดขา้มแมน้ํ่ามยิากาวะซงึเป็นสญัลักษณ์



ของเมอืงทาคายามา่ อกีดว้ย อสิระเก็บภาพความประทับใจเลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศัย สมควรแกเ่วลานําทา่น
เขา้สูท่ ีพ่กัแรมกโุจ/ทาคายามา่/กฟิุ ออนเซ็น 

คํา่  รบัประทานอาหาร คํา่ (มือ้ที4่) 
 หลงัอาหารไมค่วรพลาดประสบการณ์ สมัผสัวฒันธรรมการอาบนํา้แรอ่อน

เซ็น (Onsen) น้ําแรใ่นสไตลญ์ีปุ่่ นใหท้า่นไดพั้กผอ่นอยา่งเต็มอิม่ ซึง่ชาวญีปุ่่ นเชือ่
วา่น้ําแรธ่รรมชาตนิีม้สีว่นชว่ยเรือ่ง ระบบการหมนุเวยีนของเลอืดดขีึน้ การบรรเทา
อาการปวดเมือ่ยตา่งๆ  และชว่ยผอ่นคลายความตงึเครยีดไดอ้ยา่งดี  พรอ้มทัง้บํารงุ
ผวิพรรณใหเ้ปลง่ปลั่ง 

ทีพ่กั: Gujo Vacance Mura hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั (กโุจ/ทาคายามา่/กฟิุ) อสิระพกัผอ่น

ตามอธัยาศยั(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง)
 

วนัทีส่ ี ่ กโุจ – ลานสก ี(กโุจ/ทาคายามา่/กฟิุ) - เกยีวโต - วดัทอง คนิคะคจุ ิ- ศาลเจา้ฟุชมิอินิาร ิ– โอซากา้ - 
ดวิตีฟ้ร ีJTC – ชอ้ปป้ิงไซบาช ิ    อาหารเชา้,เทีย่ง (ชาบเูกยีวโตบฟุเฟ่ต)์ 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที5่) 
 เดนิทางสูล่านสกกีโุจวาคานซ ์(Gujo Vacance Mura Ski Resort ) ไปสมัผัสหมิะขาวโพลนความกวา้งใหญข่อง

ทวิเขาฮะคซุงั ลานสกกีโุจวาคานซท์ีม่เีสน่หใ์นการจัดสถานทีใ่ห ้
ใชส้อยประโยชนจ์ากธรรมชาตไิดอ้ยา่งสงูสดุ ทางลาดทีไ่มช่นั
มาก และเป็นลานสกทีีเ่หมาะกบัเด็ก ๆ หรอืผูท้ีเ่ร ิม่เลน่สกี ดว้ย 
ใหท้า่นสนุกสนานหรอืเลอืกถา่ยรปูเก็บภาพบรรยากาศทีล่านสกี
ตามอธัยาศัย คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อปุกรณ์สก ีอปุกรณ์เลน่ตา่งๆ
หรอืกจิกรรมตา่งๆ 
หมายเหต1ุ : ทางบรษัิทขออนุญาตปรับเปลีย่นไปลานสกี
ใกลเ้คยีงในเสน้ทางใกลโ้รงแรมคนืที2่กรณีพักทาคายามา่หรอืกิ
ฟเุพือ่ความสะดวกเรือ่งเวลาการเดนิทางโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้  
หมายเหต2ุ : กรณีลานสกยีงัไมเ่ปิด หรอืหมิะทับถมไมเ่พยีงพอ
หรอืลานสกปิีดทางบรษัิทขอปรับโปรแกรมทดแทนไปเทีย่วยา่น กอิง(Gion) ยา่นทีใ่หบ้รรยากาศแบบดัง้เดมิของ
เกยีวโตแทน  
จากนัน้ นําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงเกยีวโต  เป็นเมอืงหลักของ
จังหวัดเกยีวโต  เป็นเมอืงหลวงเกา่แกข่องญีปุ่่ น ในศตวรรษที8่
และรุง่เรอืงในฐานะศนูยก์ลางการปกครอง เศรษฐกจิ และ
วัฒนธรรมของญีปุ่่ นมากกวา่ 1 ,100 ปีกอ่นทีเ่มอืงหลวงจะถกู
ยา้ยไปยงัโตเกยีวในกลางศตวรรษที ่19 วัดและศาลเจา้มากมาย
ในเกยีวโตถกูสรา้งขึน้มาในชว่งนัน้แหลง่ประวัตศิาสตร ์17 แหง่  
มอีาณาเขตตัง้แตบ่รเิวณตะวันออกเฉียงใตจ้ดตะวันตกเฉียง
เหนอืในตอนกลางและเหนอืของภมูภิาคคันไซ  ซึง่จัดวา่เป็น
ศนูยก์ลางของเกาะฮนชู  นําทา่น เดนิทางไป วดัคนิคะคจุ ิ  
(Kinkaku-ji) หรอืวดัทอง เป็นวัดในนกิายเซน ตัง้อยูท่างเหนอื
ของเกยีวโต ภาพวัดประดับดว้ยทองอยา่งหรหูราสะทอ้น ความ
เงางามบนผวิน้ําของสระเคยีวโคะจหิรอืสระกระจก ลอ้มรอบดว้ย
สวนสวยแบบญีปุ่่ น เป็นจดุเดน่ ของเกยีวโตที่ นักทอ่งเทีย่ว จดจําไดม้ากทีส่ดุ เปรยีบเสมอืนแลนดม์ารค์ของเมอืง
เกยีวโต ตัวอาคารชัน้บนสดุตกแตง่ดว้ยทองคําเปลวสวยงามตา อาคารหลังนีเ้คยเป็นทีพั่กของโชกนุอะชคิางะ โย
ชมิทิซ ึอาคารหลังนี้ เคยเกดิเหตไุฟไหมห้ลายครัง้และลา่สดุไดถ้กูเผาทําลาย
ลงไปในปี 1950 โดยพระทีค่ลุม้คลั่ง ซึง่ตัวอาคารในปัจจบุนัไดรั้บการปรับปรงุ
ขึน้ในปี 1955ซึง่อาคารหลังนีค้นไทยอาจจะคุน้เคยจากการต์นูเรือ่งอคิอวิซงัที่
ใชป้ราสาทสทีองแหง่นีเ้ป็นฉากปราสาทของโชกนุในเรือ่งอคิควิซงั ตัวอาคารสี

ทองม ี3 ชัน้ ชัน้ลา่งสดุสรา้งในสไตลช์นิเดง ทําจากไมแ้ละใชกํ้าแพงสขีาวตัด
กบัตัวอาคารชัน้บนทีเ่ป็นสี  ทอง ภายในของชัน้นีเ้ป็นทีป่ระดษิฐานของ
พระพทุธรปูและรปูปัน้ของโชกนุอะชคิางะ โยชมิทิซึ  ชัน้ที ่2 สรา้งในสไตลบ์คุ
เคะ เคยใชเ้ป็นทีพั่กของซามไูร ตัวอาคารดา้นนอกปิดดว้ยทอง ดา้นในเป็นที่
ประดษิฐานพระโพธสิตัวอ์วโลกเิตศวรและลอ้มรอบดว้ยรปูปัน้ของเทพ 4 องคผ์ูรั้กษาคุม้ครองโลกใน 4 ทศิ  ชัน้ที ่
3 สรา้งในสไตลเ์ซน ดา้นในและนอกปิดดว้ยทอง สว่นบนสดุป่ันรปูปัน้ของนกฟินกิซส์ทีอง บรเิวณรอบๆมสีวนญีปุ่่ น
ทีอ่อกแบบไดส้วยงามคงรปูแบบเดมิเหมอืนในสมยัโชกนุอะชคิางะ โยชมิทิซเึอาไว ้
 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที6่) ชาบเูกยีวโตบฟุเฟ่ต ์



บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่ ศาลเจา้ฟุชมิอินิาร ิ  หรอืศาลเจา้เทพอนิารเิทพ แหง่ความอดุมสมบรูณ์ หรอืทีค่นไทยเรยีกวา่
ศาลเจา้แดงหรอืศาลเจา้จิง้จอก เป็นศาลเจา้ในศาสนาชนิโต สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 711 ตัง้อยูท่างทศิใตข้องเกยีวโต 
บรเิวณเขาอนิาร ิศาลเจา้แหง่นีม้ชี ือ่เสยีงจากเสาโทรอิ ิ( Torii gate) เป็นหนึง่ในสญัลักษณ์ของเมอืงเกยีวโต  นํา
ทา่นชม เสาโทรอิ ิ ซุม้ประตสูแีดงทีเ่ป็นสญัลักษณ์ของศาลเจา้ ทีม่มีากกวา่รอ้ยตน้ทอดตัวยาวตามเสน้ทางของ
ไหลเ่ขาลดหลั่นกนับนเสน้ทางยาวถงึ 4 กโิลเมตร ทีป่ระตโูทรอิ ิ มจํีานวนมากขนาดนี้ เนือ่งจากบรษัิทในญีปุ่่ นมี
ความเชือ่วา่จะสริมิงคลของบรษัิทก็เลยบรจิาคประตโูทรอิกินัจนไปถงึยอดเขา  และ
ทีน่ีย่งัเป็นฉากของภาพยนตรเ์รือ่ง MEMORIES OF GEISHAทีซ่ายรู ินางเอก
ของเรือ่งวิง่ลอดซุม้ประตเูพือ่ไปขอพรเทพเจา้ใหต้นเองสมความปรารถนา  นําทา่น
เดนิทางสู ่ เมอืงโอซากา้  เดนิทาง
ไปชอ้ปป้ิงที ่ รา้น JTC Duty free 
อสิระเลอืกซือ้สนิคา้ราคาถกู และ
ผลติภณัฑต์า่งๆของญีปุ่่ นตามอธัยาศัย 
จากนัน้ใหท้า่นไดอ้สิระชอ้ปป้ิง ยา่น
ชนิไชบาชิ  มีทัง้รา้นคา้เกา่แก ่และ
ทันสมยัปะปนกนั มสีนิคา้มากมายทัง้
ถกูและแพง ทัง้สนิคา้แฟชัน่ลา่สดุ 
ขนมเคก้แสนอรอ่ย จนถงึกลอ้ง
ดจิติอล คอมพวิเตอร ์และเกมสร์ุน่ใหมล่า่สดุและตืน่ตากบัลลีาชวีติของคนหนุ่มสาวชาวโอซากา้ทีด่จูะสนุกสนาน
และมสีสีนัมากกวา่ทางฝ่ังโตเกยีว รวมทัง้รา้นอาหารหลากหลาย 
เดนิไปเก็บภาพเป็นทีร่ะลกึกบั  จดุเดน่ของแตล่ะรา้นคา้ เชน่ ปู
ยกัษ์ หนา้ภตัตาคารขาปยูกัษ์ และสญัลักษณ์เดน่ของยา่นนีค้อื 
ตกึรปูเครือ่งหมายการคา้ของกลูโิกะ ผลติภณัฑข์นมชือ่ดังจาก
ญีปุ่่ นน่ันเองหรอืจะเป็นรา้นดสินยีช์อ้ปผลติภณัฑใ์หม่ๆ จากดสินยี ์
และยา่นเกา่แกอ่ยา่ง ถนนโดทงบรุ ิ ซึง่ทา่นสามารถลิม้ลองขนม 
หรอือาหารขึน้ชือ่ของนครโอซากา้ทัง้ทาโกะยาก ิโอโคโนมยิาก ิ
เป็นตน้ ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกนัตลอดทัง้วัน นอกจากนีใ้นยา่นนี้
ยงัมหีา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ๆ  และมชีือ่เสยีงอยา่งหา้งไดมาร ูหา้งโซ
โก ้หรอืจะเป็นทากาชมิายา่ มสีนิคา้มากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เลอืกหาอกีดว้ย อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย อาหาร
คํา่อสิระตามอธัยาศยั สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั 

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

Motomachi ยา่นคนัไซ หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
กรณีพักโรงแรมFP Hotel สามารถเดนิไปชนิเซไก สปา เวลิดแ์ละ รา้นดองกโิฮเตไ้ด ้
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

วนัทีห่า้       อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนั หรอืเลอืกซือ้บตัรเขา้ยนูเิวอรแ์ซลสตดูโิอ (ราคา 3,000 บาท) 
                 อาหารเชา้  

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที7่)  

 อสิระใหท้า่นทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนัดว้ยตวัทา่นเอง (ไกดแ์นะนําเสน้ทางให)้ 
 >> หรอืทา่นสามารถเลอืกซือ้บตัรซือ้บตัรเขา้ยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ เจแปน  **กรณีส ัง่ซือ้กบับรษิทั ราคา

บตัรทา่นละ 3,000 บาท  กรณุาส ัง่ซือ้พรอ้มจองทวัรห์รอืกอ่นเดนิทาง

10วนัเทา่น ัน้ (ทางบรษัิทจําหน่ายเฉพาะบตัรสวนสนุก ไมม่ี บตัร Express 

Pass และไมร่วมคา่รถไฟในการเดนิทาง)  
 **ทางบรษัิทขออนุญาตปรับราคาบตัรขึน้ถา้เงนิเยนมกีารปรับขึน้เรท100เยน =35

บาท** 
 - ยนูเิวอรแ์ซลสตดูโิอ Universal Studio Japan 

รว่มสนุกทา้ทายกบัเครือ่งเลน่หลากหลายชนดิตืน่เตน้ระทกึใจจากหนังดังที่
ทา่นชืน่ชอบ กบัโลกภาพยนตรข์องฮอลล์วิูด้  เชน่ Hollywood Dream The 
Ride Backdrop ,ลอ่งเรอืผจญภยักบัไดโนเสารจ์ากเรือ่ง  Jurassic Park น่ัง
เรอืเพือ่พบกบัความน่าสะพรงึกลัวเหมอืนอยู ่ในเหตกุารณ์จรงิกบั Jaw ใช ้

ทนุสรา้งมหาศาลกวา่ 1,500 ลา้นเยน (เฉพาะจอว)์และสนุกสนานไปกบั
เครือ่งเลน่ภาคใหมข่อง Spider-Man ทีร่อใหท้า่นพสิจูนค์วามมนัส ์พรอ้ม
ทัง้พบกบัโซนตัวการต์นูสําหรับเด็กโซน “วันเดอรแ์ลนด์” เป็นโซนสวนสนุก
สไตลค์รอบครัวใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัตัวการต์นูสดุน่ารักชือ่ดังของญีปุ่่ น 
Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street หรอืเป็นโซนใหม่  HARRY 
POTTER ใหท้า่นไดด้ืม่ดํ่ากบับรรยากาศทีจํ่าลองมาจากในเรือ่งแฮรีพ่อรต์
เตอร์  และพบกบัโซนใหมล่า่สดุทีเ่ปิดในวันที2่1เมษายน 2560 โซน 
Minions Park ภายในสวนสนุกUniversal หา้มนําอาหารและเครือ่งดืม่เขา้
มาภายใน  สวนสนุกและสามารถซือ้อาหารไดจ้าก   ภายในสวนสนุก บรเิวณดา้นนอก ตรงทางเขา้สวนสนุกคอื 
Universal City walk Osaka เป็นพืน้ทีจํ่าหน่ายสนิคา้ทีม่รีา้นอาหารมากมาย 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
>> เลอืกอสิระเทีย่วเอง ชอ้ปป้ิงอสิระตามอธัยาศยัเต็มวนั (ไมร่วมคา่รถไฟและไมม่รีถบสับรกิาร)  ดว้ยการน่ัง
รถไฟ  ทา่นจะไดส้มัผัสประสบการณ์การเดนิทา งไปยา่นตา่งๆทีเ่ป็นไฮไลทข์องโอซากา้ ยา่นดังทีเ่ลอืกสรรเป็น
สวรรคข์องคนชอบ กนิ เทีย่ว ชอ้ป ไดแ้ก ่ 
 > ยา่นชนิไซบาช ิ( Shinsaibashi) เป็นยา่นชอ้ปป้ิงทีม่ี
ชือ่เสยีงทีส่ดุในโอซากา้  เป็นถนนคนเดนิชนิไซบาชยิาว ประมาณ
580 เมตร ตล อดเสน้ทางจะมรีา้นคา้อยู่ ประมาณ  180 รา้น  ทางฝ่ัง
ทศิใต  ้ ของถนนคนเดนิของชนิไซบาชิ จะมีป้ายทางเขา้แถวป้ายกลูิ
โกะ 
 > โดทงบรุ ิ( Dotonburi) หนึง่ในสถานบนัเทงิยามคํ่าคนืที่
โดง่ดังของโอซากา้ แหลง่รวมรา้นอาหารมากมายทีเ่ปิดใหบ้รกิาร 
24 ชัว่โมง ถนนแหง่นีจ้ะเลยีบรมิคลองโดทงโบร ิและยงัมทีัง้รา้นคา้ 
และแหลง่บนัเทงิอกีมากมาย  รวมไปถงึป้ายนักวิง่กลูโิกะ (Glico Running Man sign) และปคูานโิดราค ุ (Kani 
Doraku crab sign) ทีเ่ป็นสญัลักษณ์ของเมอืงโอซากา้ดว้ย 
 > สวนนมับะ Namba Parks ออกแบบการสรา้งใหค้ลา้ยกบัหบุเขา สามารถน่ังพักผอ่นในสวนแบบธรรมชาติ
ทา่มกลางภมูทิัศนเ์มอืงใหญ ่มหีา้งสรรพสนิคา้กวา่ 120 รา้น รวมทัง้โรงภาพยนตร ์และสวนดาดฟ้า บนชัน้ 6 มี
รา้นอาหารจํานวนมากเปิดใหบ้รกิาร ไมว่า่จะเป็น อาหารเกาหล ีอาหารอติาเลยีน อาหารเวยีดนาม และอืน่ๆ รา้นคา้
เปิดเวลา 11:00-21:00 รา้นอาหารเปิดเวลา 11:00-23:00 
 > ยา่นเด็นเด็น Den Den Town ตัง้อยูใ่นพืน้ที ่Nipponbashi เป็นยา่นขายสนิคา้อเิล็กทรอนกิส ์คลา้ยกบั
ยา่น Akihabara ของโตเกยีว นอกจากนีย้งัมกีารต์นูมงังะ อนเิมะ และคอสเพลยค์าเฟ่ตต์า่งๆรวมอยูท่ีน่ี่ ดว้ย รา้นคา้
เปิดเป็น 2 ชว่ง คอื 10:00-11:00 และ 19:00-20:00 

> ยา่นชนิเซไก( Shinsekai) เป็นเสมอืน
แลนดม์ารก์สําคัญอกีแหง่หนึง่ของเมอืงโอซากา้  
ชนิเซไกแปลตรงตัววา่ “โลกใหม”่ ทีห่มายถงึโลก
ใบใหมแ่หง่โอซากา้  มทีัง้แหลง่ ชอ้ปป้ิง มี
หอคอยซเึทนคาค(ุ Tsutenkaku)ทีเ่ป็นเหมอืน
สญัลักษณ์ของยา่นชนิเซไกนีต้ัง้อยูต่รงกลางดว้ย 
จะคกึคักแบบสดุๆก็ชว่งกลางคนืนี่  เต็มไปดว้ย
รา้นคา้ และ ผูค้นมากนิดืม่กนัตามรา้นตามๆอยา่ง
เนอืงแน่น บรเิวณนีย้งัมถีนนแคบๆทีเ่รยีกกนัวา่ จันจัน โยโกะโช  (Jan Jan Yokocho) ทีเ่ป็นแหลง่รวมรา้นกนิดืม่
สําหรับคนญีปุ่่ น เปิดไฟรา้นเรยีกแขกคกึคัก มอีาหารและขนม และกบัแกลม้ใหล้องชมิกนัมากมายและยงัมรีา้นขาย
ของทีร่ะลกีใหเ้ลอืกชอ้ปป้ิงอกีหลายรา้นและทีน่ีจ่ะพบเห็นหุน่คลา้ยลงิน่ังยิม้ ตามมมุตา่งๆก็คอืบลิลเิคน  (Billikan) 
หรอืเทพแหง่โชคลาภเป็นอกีหนึง่สญัลักษณ์ของยา่นนีด้ว้ย 

>สปา เวลิด ์(Spa World) ศนูยร์วมบอ่นํา้แรใ่หญท่ีส่ดุในโอซากา้  เป็นศนูยร์วมวารบํีาบดัทีใ่หญท่ีส่ดุใน
โอซากา้ ตัง้อยูใ่นยา่น Shinseikai ใกลห้อคอยทสเึทงคาค ุ ภายในมีบอ่น้ําแรธ่รรมชาตใินทีร่ม่ แยกเป็นโซนยโุรป 



โซนเอเชยี รวมทัง้สิน้ 16 บอ่ มหีอ้งซาวน่า หอ้งสปาหนิรอ้น นวดตัวผอ่นคลาย สวนน้ําซึง่เปิดใหบ้รกิารตลอด 24
ชัว่โมง *วนันีไ้มม่บีรกิารรถบสัและไมม่บีรกิารอาหารกลางวนัและอาหารเย็น* 

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

Motomachi ยา่นคนัไซ หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
กรณีพักโรงแรมFP Hotel สามารถเดนิไปชนิเซไก สปา เวลิดแ์ละ รา้นดองกโิฮเตไ้ด ้
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

วนัทีห่ก       ทา่อากาศยานคนัไซ – ทา่อากาศยานดอนเมอืง                                                   
                   อาหารเชา้ (บรกิารแบบ Set Box) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้แบบ Set Box  (มือ้ที ่8) 
เพือ่ความสะดวกในเรือ่งเวลาและการเดนิทางมาสนามบนิ 

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

(คา่ทัวรไ์มร่วมอาหารบนเครือ่ง ส ัง่ซือ้บนเครือ่งเทา่น ัน้!! บนเครือ่งมบีรกิารจําหน่าย) 
12.45น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืงโดยสวัสดภิาพ 
  

* * * * * * * * * * * * 
 
หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ , การเมอืง, สายการบนิ 
การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่น
โดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสันํา
เทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละ
คนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม  จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่น
โปรแกรมการเดนิทาง  อตัราคา่บรกิารขา้งตน้คาํนวณ จากอตัราแลกเปลีย่น 100 เยน เทา่กบั 3 0 บาท กรณีอตัรา
แลกเปลีย่นปรบัสงูข ึน้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ 
ประกาศสําคญั  รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ั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. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ  กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ  กอ่นทกุคร ัง้  มฉิะน ัน้ทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
3.การชําระคา่บรกิารชําระเงนิคา่จองทัวรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืชําระกอ่นการเดนิทาง 20วัน  
**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ*)  
กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออกและ
เขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุ
กรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก  หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ ใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้  ถา้
ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดั
จาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 5.อตัราคา่บรกิารนี ้ รวม 
1.  คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรร Random ของสายการบนิไมส่ามารถเลอืกระบทุีน่ั่งได ้ยกเวน้การซือ้ทีน่ั่งเพิม่ 

 ซือ้ทีน่ ัง่เพิม่ สายการบนิ Nok Scoot (XW) เสน้ทางโตเกยีว-นารติะ สามารถUpgrade ทีน่ั่ง พรอ้มชําระคา่ทีน่ั่งไดด้ังนี ้
- 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. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ กรณีหอ้งพักคู/่พักสามทา่นเต็มอาจมปีรับเปลีย่น
พักหอ้ง Single 1ทา่นตอ่หอ้งในโรงแรมระดับเดยีวกนัได ้
3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
5.  คา่นํา้หนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครือ่งทีส่ายการบนิ NokScoot กําหนดทา่นละไมเ่กนิ  20 กโิลกรมั สมัภาระ
ถอืขึน้เครือ่งไมเ่กนิ7กก. และคา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  
(คา่ทัวรไ์มร่วมการประกนัความคุม้ครองการสญูเสยีหรอืเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง และทรัพยส์นิสว่นตัว กรณีเกดิความเสยี 
บรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบได)้ 
 ซือ้น้ําหนักสมัภาระเพิม่สายการบนิ Nok Scoot (XW) (แจง้อยา่งชา้กอ่นเดนิทาง 10 วัน) มคีา่ใชจ้า่ยดังนี ้(ราคาตอ่เทีย่ว) 
+5 กก. -- 400 บาท  +10กก. -- 700 บาท  +15กก. -- 1,000 บาท  +20กก. -- 1,300 บาท +30กก. -- 2,350 บาท 
หมายเหต:ุ สายการบนิไมจํ่ากดัจํานวนชิน้ในการโหลด แตก่ฎหมายการบนิทั่วโลกให1้ใบ น้ําหนักสงูสดุได ้32กก./ชิน้ 
6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ  1,000,000 บาทคา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพ  ทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนัสขุภาพ
เพิม่ได ้

7. อตัราคา่บรกิารนี้ไมร่วม 
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีน่อกเหนอืจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน้ํามนัทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 
5. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม  
6. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 4, 500 เยนตอ่ทรปิหรอืชําระเงนิไทย 1450 บาท  สําหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัร ์
หรอืการใหท้ปิเพิม่ข ึน้อยูก่บัความประทบัใจในบรกิารของลกูคา้ 
รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
1.ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ 
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.เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 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 อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น , เกดิจากการโจรกรรม  
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ  แลว้ ทางบรษัิทฯ  จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรี่
ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชรก์รณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 10วันกอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้  



11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาใน
การทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอ
ความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 
14. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที2่ของการเดนิทางถงึวันที4่ของการเดนิทางรวมจํานวน 3 ขวด 
15. การบรกิารของรถบสันําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10-12ชัว่โมง อาทเิชน่ เริม่งาน
เวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่น
โปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเทีย่ว 
ตามพ.ร.บ การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย  ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นชําระเงนิคา่ทัวร์  (ทา่นสามารถซือ้ประกนั
สขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทั่วไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด)  
17. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้  
18. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 
 

 


