
 
 
 
 
 
 
 

รหสัทวัร ์AJP72-16 
 

 
  
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

เดนิทางโดยสายการบนิ AIR ASIA X (XJ) บนิตรงสูส่นามบนิคนัไซ (โอซากา้) 
น า้หนกักระเป๋าไป-กลบั 20 KG   

โปรสดุคุม้!!! ราคาเริม่เพยีง 19,888 บาท  

พกัโอซากา้ 3 คนื (โรงแรมท าเลด ีใกลส้ถานรีถไฟ/แหลง่ชอ้ปป้ิง)  

ทาน BBQ Yakiniku และ ชาบเูกยีวโต ไมอ่ ัน้ 
 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

ไฟลท์บนิ 

Departure    DMK - KIX    XJ612 00.55 - 08.40 

Return          KIX - DMK    XJ613 09.55 - 13.55 

 (คา่ทวัรไ์ม่รวมคา่อาหารบนเครือ่ง สัง่ซือ้บนเครือ่งเทา่นัน้) อัพเกรดทีน่ั่ง/เพิม่น ้าหนักสมัภาระ รายละเอยีดทา้ยรายการทวัร ์

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานดอนเมอืง เคานเ์ตอรส์ายการบนิ AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ612  
00.55 - 08.40+1 

2  โอซากา้ สนามบนิคนัไซ - นารา – วดัโทไดจ ิ– โอซากา้ – ปราสาทโอซากา้ – โกเบ – ยา่นโกเบฮาร์
เบอรแ์ลนด ์– โอซากา้ – ยา่นชนิเซไก  อาหารเทีย่ง (บฟุเฟ่ต ์BBQ Yakiniku)  

3  เกยีวโต - น ัง่รถไฟสายโรแมนตกิ Sagano Romantic Train สถาน ีSaka สู ่สถาน ีKameoka – อารา
ชยิามา่ – ป่าไผ ่- ถา่ยรปูสะพานโทเง็ตสเึคยีว – ศาลเจา้เฮอนั – ชมโชวซ์ามไูร - ศาลเจา้ฟชูมิ ิอนิาร ิ– โอ

ซากา้ - รา้น JTC Duty free – ชนิไซบาช ิ  อาหารเชา้,เทีย่ง (บเุฟ่ตช์าบเูกยีวโต ไมอ่ ัน้)  

4  อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั หรอืซือ้บตัรเขา้ USJ (บตัรราคา3,000 บาท) 
 อาหารเชา้ 

5  โอซากา้ – สนามบนิคนัไซ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง KIX-DMK XJ613 09.55 - 13.55 
 อาหารเชา้แบบกลอ่ง (Set Box) 

 

หมายเหตุ: โปรแกรมทวัรเ์ป็นวางขายโปรแกรมและการจองลว่งหนา้ตอ้งรอทางญีปุ่่ นคอนเฟิรม์3-4เดอืนกอ่นเดนิทาง 

โปรแกรมอาจมกีารสลบัวนัเทีย่วไดเ้นือ่งจากรอบเวลาขึน้รถไฟทีไ่ดค้อนเฟิรม์มาอาจมเีปลีย่นแปลง แต่ท่านจะได้

ทอ่งเทีย่วครบตามโปรแกรม 

 

วนัเดนิทาง 

 

ราคา

ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 0-2 ปี  

(ไมเ่สรมิเตยีงพกัรวมกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

 พกัเดีย่วเพิม่ / 

เดนิทางทา่นเดยีว 

ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

4-8 เมษายน 63 28,888  

 

 

 

 

 

 

 

 

Infant 7,000 บาท 

(อายไุมเ่กนิ 2 ปี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,500 30  

13-17 เมษายน 63 29,888 7,500 30  

18-22 เมษายน 63 25,888 7,500 30  

22-26 เมษายน 63 25,888 7,500 30  

29เมษายน-3 พฤษภาคม  27,888 7,500 30  

6-10 พฤษภาคม 63 22,888 7,500 30  

13-17 พฤษภาคม 63 22,888 7,500 30  

20-24 พฤษภาคม 63 22,888 7,500 30  

27-31พฤษภาคม 63 22,888 7,500 30  

3-7 มถินุายน 63 22,888 7,500 30  

10-14 มถินุายน 63 21,888 7,500 30  

17-21 มถินุายน 63 21,888 7,500 30  

24-28 มถินุายน 63 21,888 7,500 30  

3-7 กรกฎาคม 63 20,888 7,500 30  

8-12 กรกฎาคม 63 21,888 7,500 30  

18-22 กรกฎาคม 63 19,888 7,500 30  

22-26 กรกฎาคม 63 22,888 7,500 30  

24-28 กรกฎาคม 63 23,888 7,500 30  



 
 
 
 
 
 
 

29กรกฎาคม-2สงิหาคม 22,888  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infant 7,000 บาท 

(อายไุมเ่กนิ 2 ปี) 

 

7,500 30  

5-9 สงิหาคม 63 21,888 7,500 30  

8-12 สงิหาคม 63 24,888 7,500 30  

19-23 สงิหาคม 63 22,888 7,500 30  

26-30 สงิหาคม 63 21,888 7,500 30  

2-6 กนัยายน 63 21,888 7,500 30  

9-13 กนัยายน 63 21,888 7,500 30  

16-20 กนัยายน 63 22,888 7,500 30  

23-27 กนัยายน 63 22,888 7,500 30  

30กนัยายน-4ตลุาคม 22,888 7,500 30  

3-7 ตลุาคม 63 22,888 7,500 30  

7-11 ตลุาคม 63 22,888 7,500 30  

9-13 ตลุาคม 63 24,888 7,500 30  

10-14 ตลุาคม 63 24,888 7,500 30  

14-18 ตลุาคม 63 22,888 7,500 30  

17-21 ตลุาคม 63 22,888 7,500 30  

21-25 ตลุาคม 63 25,888 7,500 30  

22-26 ตลุาคม 63 24,888 7,500 30  

24-28 ตลุาคม 63 22,888 7,500 30  

28ตลุาคม-1พฤศจกิายน 22,888 7,500 30  

 

วนัทีแ่รก   กรงุเทพฯ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง  

 

 

21.30น.  พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง ขาออกช ัน้ 3 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ AIR 

ASIA X (XJ) มีเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯคอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและตดิ

แท็คกระเป๋า 

 

วนัทีส่อง   โอซากา้ สนามบนิคนัไซ - นารา – วดัโทไดจ ิ– โอซากา้ – ปราสาทโอซากา้ – โกเบ – ยา่นโกเบฮารเ์บอร ์

แลนด ์– โอซากา้ – ยา่นชนิเซไก   อาหารเทีย่ง (บฟุเฟ่ต ์BBQ Buffet Yakiniku)  

 

00.55น. น าทา่นเดนิทางสู ่โอซากา้ สนามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ นโดยสายการบนิ AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ612 (ค่า

ทวัรไ์ม่รวมคา่อาหารบนเครือ่ง สัง่ซือ้บนเครือ่งเทา่นัน้) 

 

08.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิคนัไซ โอซากา้ (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 2 ชัว่โมง) ผ่านพธิกีาร/ตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร 

ส าคญั!!! ประเทศญี่ปุ่ นไม่อนุญาตใหน้ า อาหารสด จ าพวก เนื้อสตัว ์พืช ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษ
จับและปรับ รับกระเป๋าเรยีบรอ้ยและท าภารกจิสว่นตวั จากนัน้น าทา่นขึน้รถปรับอากาศเดนิทางสูเ่มอืงนารา Nara เป็น
เมืองที่อยู่ทางทศิตะวันออกของเมืองโอซากา้ระยะทางประมาณ 35 กโิลเมตร ชือ่Nara มาจากภาษาญี่ปุ่ นค าว่า 

Narasu แปลว่าท าใหแ้บนราบ เนื่องจากพื้นทีข่องเมอืง Nara ตัง้อยู่บนทีร่าบเมอืงนารา เคยเป็นเมืองหลวงเก่าของ
ญี่ปุ่ นมาก่อนในปีค.ศ.710-784(ก่อนเมืองหลวงจะถูกเปลีย่นเป็นเกยีวโตในภายหลัง) มีกวางเป็นสญัลกัษณ์ของ

เมอืงนารา เนื่องจากชาวนารามคีวามเชือ่ว่ากวางเป็นสตัวร์ับใชเ้ทพเจา้ ปัจจุบันเมอืงนารามกีวางเดนิอยู่อย่างอสิระทัง้
เมอืง ไม่ว่าจะเป็นศาลเจา้ วัด หรอืตามทอ้งถนนก็ตาม น าทา่นไปชมวดัโทไดจ ิTodaiji ความหมายตามตัวอักษรคอื 
วัดใหญ่แห่งทศิตะวันออก ตัง้อยู่ทีเ่มืองนารา ภูมภิาคคันไซถอืเป็นโบราณสถานทีม่คีวามเกา่แกแ่ละส าคัญทีส่ดุแห่ง

หนึง่ของประเทศญีปุ่่ นและยงัถอืว่าเป็นวัดทีม่นัีกทอ่งเทีย่วมาเยอืนมากทีส่ดุในนารา สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 752 ในชว่งที่
พระพุทธศาสนาเจรญิรุ่งเรืองจนถงึขีดสุด ส ิง่ก่อสรา้งที่ส าคัญของวัดนี้ คือ วหิารไมห้ลังใหญ่ ไดบุทส ึซึง่เป็นที่



 
 
 
 
 
 
 

ประดษิฐานองคห์ลวงพ่อโต (ไดบุทส)ึ ว่ากันว่าเป็นอาคารไมท้ีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก โดยมีความสงู 157 ฟุต ความยาว 
187 ฟุต แมว้่าวหิารไมท้ี่เห็นในปัจจุบันนี้มีขนาดเพียงแค่ 2 ใน 3 ของวหิารหลังเดมิที่เคยถูกไฟไหมไ้ปจากภัย

สงคราม แตก่็ยังคงมีความยิง่ใหญ่จนไดร้ับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก ดา้นหนา้บรเิวณวัดจะเป็นสวนกวาง ซ ึง่จะมี
กวางออกมาเดนิใหนั้กทอ่งเทีย่วไดถ้า่ยรูปและซือ้อาหารใหก้นิ  

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่) บฟุเฟ่ต ์BBQ Buffet Yakiniku  

บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่โอซากา้ เดนิทางสู ่ปราสาทโอซากา้ เป็นสญัลักษณ์อันโดดเด่นของเมืองโอซากา้ 

สรา้งขึน้เป็นครัง้แรกบนบรเิวณทีเ่คยเป็นวัด Osaka Hongan-jiเมือ่ปี ค.ศ.1583 โดยToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-

1598) นักรบระดบัไดเมยีวผูพ้ยายามรวบรวมประเทศเป็นครัง้แรกหอคอยประสาทหรอืสว่นทีเ่รยีกว่า Tenshukakuแลว้

เสร็จลงสองปีต่อมา  แต่หลังจากสงคราม Osaka Natsu No-jinในปีค.ศ.1615 ตระกูล Toyotomi ถูกฆ่าลา้งโคตร 

Tenshukakuก็ถกูท าลายลงย่อยยับ ตอ่มาไดร้ับการบูรณะใหม่ในสมัยToku gawa แต่น่าเสยีดายทีใ่นปี ค.ศ.1665 ได ้

ถกูฟ้าฝ่าเสยีหายทัง้หมด กอ่นจะท าการบูรณะขึน้มาใหม่อกีครัง้และถูกประกาศใหเ้ป็นสมบัตขิองชาตอิกีดว้ย ปราสาท

โอซากา้ปัจจุบันสงู 55 เมตร มี 5 สว่น 8 ชัน้เครื่องประดับหลังคาและภาพเสอืบนก าแพงตวัปราสาทละหลายๆสว่นลง

ทองสอีร่ามสวยงามบนหอคอยชัน้ 8 ของ Tenshukakuท่านสามารถมองเห็นทวิทัศน์โดยรวมของเมืองโอซากา้ได ้

อย่างชดัเจนในแตล่ะปีจะมนัีกทอ่งเทีย่วจากทัง้ในและนอกประเทศมาเยอืนปีละราว 1-3 ลา้นคน(ทวัรน์ าชมและถา่ยรูป

บรเิวณดา้นนอก) จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ โกเบ น าท่านไป ย่านโกเบ ฮารเ์บอรแ์ลนด ์ Oriental ตัง้อยู่ที่บรเิวณ

ท่าเรือโกเบ นับเป็นย่านที่รวมทั ้งแหล่งชอ้ปป้ิงและความบันเทิงที่หลากหลายที่โด่งดังมากๆของเมืองแห่งนี้

ประกอบดว้ยศนูยก์ารคา้ขนาดใหญ่ โรงภาพยนตร ์สวนสนุก ใกลก้ันยังตดิทะเลดว้ย ฮารเ์บอรแ์ลนดเ์ป็นจุดเดทชือ่ดัง

ของเป็นทวิทศันส์ดุแสนโรแมนตกิ นอกจากนี้ยังมจีุดถา่ยภาพมากมาย เชน่ โกเบพอรต์ทาวเวอร ์ชงิชา้สวรรค ์โรงแรม 

Kobe Meriken Park ท่านสามารถชอ้ปป้ิงไดอ้ย่างสบายๆ เพราะมีทัง้รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นคา้ และสวนสนุก ซึง่

เป็นจุดนัดพบทีน่ิยมของชาวเมือง ท่านสามารถเดนิเล่นตามทางเดนิรมิน ้าเพื่อชืน่ชมบรรยากาศแบบคลาสสคิ มีโรง

ภาพยนตร ์และรา้นอาหารตัง้อยู่ในบรเิวณโกดังอฐิโบราณทีร่ีโนเวทมาจากสมัยศตวรรษที่ 19 อีกดว้ย ที่นี่เหมายกับ

สายนักชอ้ปดว้ยเนื่องจากไม่เพียงมีรา้นคา้เรียงรายเต็มสองขา้งทางเท่านั้นยังมีหา้งใหญ่ๆ 2 หา้ง คือ หา้ง Umie 

Mosaic ตัง้อยู่รมิน ้ า ภายในมีรา้นคา้เล็กๆขายเสือ้ผา้ และรา้นอาหารที่สามารถเห็นท่าเรือโกเบไดอ้ย่างชัดเจน 

นอกจากนี้ยังมีสวนสนุกเล็กๆสามารถขึน้ไปชมววิบนชงิชา้สวรรคท์ี่ตัง้อยู่หลังอาคารหา้งโมเสค และหา้ง Canal 

Garden ภายในจะแบ่งออกเป็นหา้งรา้นต่างๆ เช่น Hankyu, รา้นอเิลคทรอนิกส ,์ รา้นอุปกรณ์กีฬาและเอา้ท์เลต

จ าหน่ายเสือ้ผา้เครือ่งใชใ้นครัวเรอืนเป็นตน้ น าท่านเดนิทางสู ่ยา่นชนิเซไก Shinsekai เป็นเสมอืนแลนดม์ารก์ส าคัญ

อกีแห่งหนึง่ของเมืองโอซากา้ ชนิเซไกแปลตรงตวัว่า “โลกใหม่” ทีห่มายถงึโลกใบใหม่แห่งโอซากา้ มีทัง้แหลง่ชอ้ป

ป้ิง มีหอคอยซเึทนคาคุ(Tsutenkaku)ที่เป็นเหมือนสญัลักษณ์ของย่านชนิเซไกนี้ตัง้อยู่ตรงกลางดว้ย จะคกึคักแบบ

สดุๆก็ชว่งกลางคนืนี่ เต็มไปดว้ยรา้นคา้และ ผูค้นมากนิดืม่กันตามรา้นตามๆอย่างเนืองแน่น บรเิวณนี้ยังมถีนนแคบๆที่

เรยีกกนัว่า จันจัน โยโกะโช (Jan Jan Yokocho) ทีเ่ป็นแหลง่รวมรา้นกนิดืม่ส าหรับคนญีปุ่่ น เปิดไฟรา้นเรยีกแขกคกึคกั 

มอีาหารและขนม และกับแกลม้ใหล้องชมิกนัมากมายและยังมรีา้นขายของทีร่ะลกีใหเ้ลอืกชอ้ปป้ิงอกีหลายรา้นและทีน่ี่

จะพบเห็นหุ่นคลา้ยลงิน่ังยิม้ ตามมุมต่างๆก็คอืบลิลเิคน (Billikan) หรือเทพแห่งโชคลาภเป็นอีกหนึง่สญัลักษณ์ของ

ย่านนี้ดว้ย สมควรแกเ่วลาน าทา่นเขา้ทีพ่กั อาหารค า่อสิระตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

ที่ พ ั ก : FP HOTELS GRAND SOUTH-NAMBA / NOKU OSAKA / HOTEL BLOEMEN NORTH 

HANAZONO ยา่นคนัไซ หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

กรณีพักโรงแรมFP Hotel สามารถเดนิไปชนิเซไก สปา เวลิดแ์ละ รา้นดองกโิฮเตไ้ด ้
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัทีส่าม     เกยีวโต - น ัง่รถไฟสายโรแมนตกิ Sagano Romantic Train สถาน ีSaka สู ่สถาน ีKameoka – อารา

ชยิามา่ – ป่าไผ ่- ถา่ยรปูสะพานโทเง็ตสเึคยีว – ศาลเจา้เฮอนั – ชมชมโชวซ์ามไูร - ศาลเจา้ฟชูมิ ิอนิาร ิ– 

โอซากา้ - รา้น JTC Duty free – ชนิไซบาช ิ   อาหารเชา้, เทีย่ง  (บฟุเฟ่ตช์าบเูกยีวโตไมอ่ ัน้) 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที ่2) 

น าท่านเดนิทางไปสู ่เกยีวโต อดตีเมอืงหลวงเกา่แกข่องญีปุ่่ น ซ ึง่มามี

อายุยาวนานกว่า 1,000 ปี ซ ึง่ในอดตีมีความเจรญิรุ่งเรืองทางดา้นศาสนา 

ศลิปวัฒนธรรม และการปกครองเป็นอย่างมาก น าท่านน ัง่รถไฟสายโร

แมนตกิ Sagano Romantic Train ชมววิทวิทศันท์ีส่วยงาม หากมาในชว่ง

ใบไมเ้ปลี่ยนสที่านจะไดช้มสสีันของใบไมท้ี่สวยงาม รถไฟจะวิง่ เลียบ

แม่น ้าโฮส ุระหว่างทางท่านสามารถชมบรรยากาศทีส่วยงามของววิแม่โฮสุ

พรอ้มกบัธรรมชาตทิีส่วยงามตามฤดกูาล เชน่ดอกซากรุะ ใบไมเ้ปลีย่นสสีนั

สวยงามสลับสีเขียวหรือสีเหลืองสลับสีแดงไปตลอดเสน้ทาง อิสระ

ถา่ยภาพความประทับใจ บรรยากาศตามอัธยาศัย (ซากุระ/ใบไมเ้ปลีย่นสี

ข ึน้อยู่กับสภาพอากาศและอุณหภูมใินปีนัน้ๆทางบรษัิทไม่สามารถระบุวัน 

คาดเดาล่วงหนา้ได)้ น่ังรถไฟจากสถานี Saga สูส่ถานี Kameoka หรอืบางพีเรียดอาจะน่ังสลับยอ้นสถานีตน้ทางและ

ปลายทางได ้จากสถานี Kameoka สูส่ถานี Saga น าท่านเดนิทาง ชมธรรมชาตแิถบอาราชิยาม่า  แหล่งชม

ธรรมชาตใินฤดใูบไมเ้ปลีย่นสขีองเมืองเกยีวโตทีโ่ดง่ดงัและมชีือ่เสยีงอีกแห่งในญี่ปุ่ นทีน่ยิมมาทอ่งเทีย่วเพือ่ชืน่ชมกับ

บรรยากาศหลากสสีนัสดใสของใบไมส้เีขยีว แดง เหลอืง ก่อนทีจ่ะร่วงหลน่จากตน้ไปตามฤดกูาล มีสะพานทีท่อดขา้ม

แม่น ้าโอองิาวะ ชือ่สะพานโทเง็ตสเึคยีว มคีวามยาว200 เมตร ซึง่ชือ่ของสะพานนี้มคีวามหมายว่าสะพานทีม่องเห็น

ดวงจันทรอ์ยู่ขา้งหนา้ เบือ้งลา่งของสะพานคอืแม่น ้าโออทิีไ่หลมาจากตาน ้าในภเูขาอาราชยิามะทีย่ังคงความใสสะอาด

มานับตัง้แต่อดตี น าทุกท่านเดนิทางชมป่าไผ ่ไผ่ทีข่ ึน้อยู่สองขา้งทา้งเสมือนหนึง่เป็นอุโมงคใ์หเ้ดนิผ่านถูกปลูกขึน้

ตัง้แต่สมัยเฮอันหรือกว่าพันปีมาแลว้ เพือ่ใชใ้นการประดับสวนและชืน่ชมความสวยงามและใชใ้นการบ าบัดจติใจมาแต่

ครัง้โบราณ จนกระทัง่กาลเวลาผ่านไปไผ่เหล่านี้ก็ยังไดร้ับการดูแลเป็นอย่างด ีเมื่อเขา้สูป่่าไผ่แลว้ จะไดส้มัผัสถงึสาย

ลมจากธรรมชาตทิีก่ระทบกบัใบไผ่ ความเขยีวขจแีละความสดชืน่ตลอดเสน้ทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที3่) เมนบูฟุเฟ่ตช์าบเูกยีวโตไมอ่ ัน้!!! 

บา่ย น าท่านเดนิทางไปชม ศาลเจา้เฮอนั (Heian 

Shrine) เป็นศาลเจ า้ที่มีความงดงามและ

สถาปัตยกรรมที่โดดเด่นจากศาลเจา้อื่นๆของ

ญีปุ่่ น ถงึแมศ้าลเจา้เฮอันจะไม่ไดม้ปีระวัตคิวาม

เป็นมายาวนานหลายรอ้ยปีเหมือนศาลเจา้อื่นๆ

ของเกยีวโต เพราะศาลเจา้นี้ถูกสรา้งขึน้เนื่อง

ในโอกาสครบรอบปี 1100 ของเมืองเกียวโต

เมื่อรอ้ยกว่าปีก่อนเท่านัน้ โดยสรา้งขึน้เพื่อให ้

ระลกึถงึจักรพรรดคิามมุ (Emperor Kammu) และจักรพรรดิโ์คเมอ ิ(Emperor Komei) ซึง่เป็นจักรพรรดอิงคแ์รกและ

องคส์ดุทา้ยของเกยีวโต อาคารหลักของศาลเจา้นี้ มีตน้แบบมาจากอาคารเดมิที่อยู่ในพระราชวังสมัยยุคเฮอันซึง่มี

ขนาดเล็กกว่าของจรงิ จากน ัน้น าทา่นชมโชวซ์ามไูร เกยีวโต สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูศ่าลเจา้ฟชูมิ ิอนิาร ิ

ชมเสาโทรอิ ิซุม้ประตูสแีดงทีเ่ป็นสญัลักษณ์ของศาลเจา้ที่มีมากกว่ารอ้ยตน้ทอดตัวยาวตามเสน้ทางของไหล่เขา

ลดหลัน่กนับนเสน้ทางยาวถงึ 4 กโิลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตรเ์รือ่ง MEMORIES OF GEISHAทีซ่ายูร ินางเอก

ของเรือ่งวิง่ลอดซุม้ประตูเพือ่ไปขอพรเทพเจา้ใหต้นเองสมความปรารถนา น าทา่นเดนิทางสูโ่อซากา้ จากนัน้น าทา่น

ไปชอ้ปป้ิงที ่รา้น JTC Duty free อสิระเลอืกซือ้สนิคา้ราคาถกู และผลติภณัฑต์า่งๆของญี่ปุ่ นตามอัธยาศยั จากนัน้

ใหท้า่นไดอ้สิระชอ้ปป้ิงยา่นชนิไชบาช ิมีทัง้รา้นคา้เก่าแก ่และทันสมัยปะปนกัน มสีนิคา้มากมายทัง้ถูกและแพง ทัง้

สนิคา้แฟชัน่ลา่สดุ ขนมเคก้แสนอร่อย จนถงึกลอ้งดจิติอล คอมพวิเตอร ์และเกมสร์ุ่นใหม่ลา่สดุและตืน่ตากบัลลีาชวีติ

ของคนหนุ่มสาวชาวโอซากา้ทีด่จูะสนุกสนานและมสีสีนัมากกว่าทางฝ่ังโตเกยีว รวมทัง้รา้นอาหารหลากหลาย เดนิไป

เก็บภาพเป็นทีร่ะลกึกบั จุดเดน่ของแตล่ะรา้นคา้ เชน่ ปูยักษ์ หนา้ภัตตาคารขาปูยักษ์ และสญัลักษณ์เด่นของย่านนี้คอื 

ตกึรูปเครือ่งหมายการคา้ของกลูโิกะ ผลติภัณฑข์นมชือ่ดงัจากญี่ปุ่ นน่ันเองหรือจะเป็นรา้นดสินียช์อ้ปผลติภัณฑใ์หม่ๆ

จากดสินีย ์และย่านเก่าแกอ่ย่างถนนโดทงบรุ ิซ ึง่ทา่นสามารถลิม้ลองขนม หรอือาหารขึน้ชือ่ของนครโอซากา้ทัง้ทา

โกะยาก ิโอโคโนมยิาก ิเป็นตน้ ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกันตลอดทัง้วัน นอกจากนี้ในย่านนี้ยังมีหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ๆ 

และมชีือ่เสยีงอย่างหา้งไดมารู หา้งโซโก ้หรอืจะเป็นทากาชมิาย่า มสีนิคา้มากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เลอืกหาอกีดว้ย 

อสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศยั อาหารค า่อสิระตามอธัยาศยั จากน ัน้น าทา่นเขา้ทีพ่กั  

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ พ ั ก : FP HOTELS GRAND SOUTH-NAMBA / NOKU OSAKA / HOTEL BLOEMEN NORTH 

HANAZONO ยา่นคนัไซ หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

กรณีพักโรงแรมFP Hotel สามารถเดนิไปชนิเซไก สปา เวลิดแ์ละ รา้นดองกโิฮเตไ้ด ้
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัทีส่ ี ่  อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั หรอืซือ้บตัรเขา้ USJ (บตัรราคา3,000 บาท) 

                อาหารเชา้  

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที ่4) 

อสิระใหท้า่นทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนัดว้ยตวัทา่นเอง (ไกดแ์นะน าเสน้ทางให)้ 

 >> หรอืทา่นสามารถเลอืกซือ้บตัรซือ้บตัรเขา้ยูนเิวอรแ์ซล สตดูโิอ เจแปน 



 
 
 
 
 
 
 

 **กรณีส ัง่ซื้อกบับรษิทั ราคาบตัรท่านละ 3,000 บาท กรุณาส ัง่ซื้อพรอ้มจองทวัรห์รอืก่อนเดนิทาง10วนั

เทา่น ัน้ (ทางบรษัิทจ าหน่ายเฉพาะบัตรสวนสนุก ไม่มบีัตร Express Pass และไม่รวมคา่รถไฟในการเดนิทาง)  

 **ทางบรษัิทขออนุญาตปรับราคาบัตรขึน้ถา้เงนิเยนมกีารปรับขึน้เรท100เยน=35บาท** 

 - ยูนเิวอรแ์ซลสตดูโิอ Universal Studio Japan 

ร่วมสนุกทา้ทายกบัเครือ่งเลน่หลากหลายชนดิตืน่เตน้ระทกึใจจากหนังดงัที่

ทา่นชืน่ชอบ กบัโลกภาพยนตรข์องฮอลล์วิูด้ เชน่ Hollywood Dream The 

Ride Backdrop ,ลอ่งเรอืผจญภยักับไดโนเสารจ์ากเรือ่ง Jurassic Park น่ัง

เรือเพื่อพบกับความน่าสะพรงึกลัวเหมือนอยู่ ในเหตุการณ์จรงิกับ Jaw ใช ้

ทุนสรา้งมหาศาลกว่า 1,500 ลา้นเยน (เฉพาะจอว)์และสนุกสนานไปกับ

เครือ่งเลน่ภาคใหม่ของ Spider-Man ทีร่อใหท้า่นพสิจูนค์วามมันส ์พรอ้ม

ทัง้พบกบัโซนตวัการต์นูส าหรับเด็กโซน “วันเดอรแ์ลนด”์ เป็นโซนสวนสนุก

สไตลค์รอบครัวใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัตวัการต์นูสดุน่ารักชือ่ดงัของญีปุ่่ น 

Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street ห รือ เป็ น โซ น ให ม่   HARRY 

POTTER ใหท้่านไดด้ืม่ด ่ากับบรรยากาศที่จ าลองมาจากในเรื่องแฮรี่พอรต์เตอร ์และพบกับโซนใหม่ล่าสดุทีเ่ปิดใน

วันที2่1เมษายน 2560 โซน Minions Park ภายในสวนสนุกUniversal หา้มน าอาหารและเครื่องดืม่เขา้มาภายในสวน

สนุกและสามารถซื้ออาหารไดจ้าก  ภายในสวนสนุก บรเิวณดา้นนอกตรงทางเขา้สวนสนุกคือ Universal City walk 

Osaka เป็นพืน้ทีจ่ าหน่ายสนิคา้ทีม่รีา้นอาหารมากมาย นอกจากนี้ยังมีจัด Event Universal Cool Japan 2019 ซึง่

จะมีเครื่องเล่นพิเศษกับของที่ระล ึกมาเพิ่มเต ิมใหส้นุกสนาน เช่น Final Fantasy, Detective Conan, Monster 

Hunter, Pretty Guardian Sailor Moon 

>> เลอืกอสิระเทีย่วเอง ชอ้ปป้ิงอสิระตามอธัยาศยัเต็มวนั (ไม่รวมค่ารถไฟและไม่มีรถบัสบรกิาร) ดว้ยการน่ัง

รถไฟ ท่านจะไดส้มัผัสประสบการณ์การเดนิทางไปย่านต่างๆทีเ่ป็นไฮไลทข์องโอซากา้ย่านดังทีเ่ลอืกสรรเป็นสวรรค์

ของคนชอบ กนิ เทีย่ว ชอ้ป ไดแ้ก ่ 

 > ย่านชนิไซบาชิ (Shinsaibashi) เป็นย่านชอ้ปป้ิงที่มีชื่อเสียง

ทีส่ดุในโอซากา้ เป็นถนนคนเดนิชนิไซบาชยิาวประมาณ580 เมตร ตลอด

เสน้ทางจะมีรา้นคา้อยู่ประมาณ 180 รา้น ทางฝ่ังทศิใต  ้ของถนนคนเดนิ

ของชนิไซบาชจิะมป้ีายทางเขา้แถวป้ายกลูโิกะ 

 > โดทงบุร ิ(Dotonburi) หนึง่ในสถานบันเทงิยามค ่าคืนที่โด่งดัง

ของโอซากา้ แหล่งรวมรา้นอาหารมากมายที่เปิดใหบ้รกิาร 24 ชั่วโมง 

ถนนแห่งนี้จะเลยีบรมิคลองโดทงโบร ิและยังมทีัง้รา้นคา้ และแหลง่บันเทงิ

อกีมากมาย รวมไปถงึป้ายนักวิง่กลูโิกะ (Glico Running Man sign) และปู

คานโิดราค ุ(Kani Doraku crab sign) ทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงโอซากา้ดว้ย 

 > สวนนมับะ Namba Parks ออกแบบการสรา้งใหค้ลา้ยกับหุบเขา สามารถน่ังพักผ่อนในสวนแบบธรรมชาติ

ทา่มกลางภมูทิัศนเ์มอืงใหญ่ มหีา้งสรรพสนิคา้กว่า 120 รา้น รวมทัง้โรงภาพยนตร ์อัฒจรรย ์และสวนดาดฟ้า บนชัน้ 6 

มรีา้นอาหารจ านวนมากเปิดใหบ้รกิาร ไม่ว่าจะเป็น อาหารเกาหล ีอาหารอติาเลยีน อาหารเวียดนาม และอื่นๆ รา้นคา้

เปิดเวลา 11:00-21:00 รา้นอาหารเปิดเวลา 11:00-23:00 

 > ย่านเด็นเด็น Den Den Town ตัง้อยู่ในพื้นที ่Nipponbashi เป็นย่านขายสนิคา้อเิล็กทรอนกิส ์คลา้ยกบัย่าน 

Akihabara ของโตเกยีว นอกจากนี้ยังมกีารต์ูนมังงะ อนเิมะ และคอสเพลยค์าเฟ่ตต์่างๆรวมอยู่ทีน่ี่ดว้ย รา้นคา้เปิดเป็น 

2 ชว่ง คอื 10:00-11:00 และ 19:00-20:00 

>สปา เวลิด ์(Spa World) ศูนยร์วมบอ่น า้แรใ่หญ่ทีสุ่ดในโอซากา้ เป็นศูนยร์วมวารีบ าบัดทีใ่หญ่ทีส่ดุในโอ

ซากา้ ตัง้อยู่ในย่าน Shinseikai ใกลห้อคอยทสเึทงคาคุ ภายในมีบ่อน ้าแร่ธรรมชาตใินที่ร่มแยกเป็นโซนยุโรป โซน

เอเชยี รวมทัง้ส ิน้ 16 บ่อ มหีอ้งซาวน่า หอ้งสปาหนิรอ้น นวดตวัผ่อนคลาย สวนน ้าซ ึง่เปิดใหบ้รกิารตลอด 24ชัว่โมง 

*วนันีไ้มม่บีรกิารรถบสัและไมม่บีรกิารอาหารกลางวนัและอาหารเย็น* 

ที่ พ ั ก : FP HOTELS GRAND SOUTH-NAMBA / NOKU OSAKA / HOTEL BLOEMEN NORTH 

HANAZONO ยา่นคนัไซ หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

กรณีพักโรงแรมFP Hotel สามารถเดนิไปชนิเซไก สปา เวลิดแ์ละ รา้นดองกโิฮเตไ้ด ้
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5วันกอ่นวันเดนิทาง) 



 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีห่า้ โอซากา้ – สนามบนิคนัไซ – ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

อาหารเชา้แบบกลอ่ง (Set Box) 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้แบบกลอ่ง (Set Box) (มือ้ที ่5) 

เพือ่ความสะดวกในเร ือ่งเวลาและการเดนิทางมาสนามบนิ 

06.30น.    น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ เพือ่เตรยีมตวัเดนิทางกลบั 

09.55น. ออกเดนิทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ AIR ASIA X เที่ยวบนิที่ XJ613 (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง 

สัง่ซือ้บนเครือ่งเทา่นัน้) 

13.55น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ 
 

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

หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ , การเมอืง, สายการบนิ 

การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดย

ค านงึถงึผลประโยชนข์องท่านเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสัน าเทีย่ว

ญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะ

เป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการ

เดนิทาง อตัราค่าบรกิารขา้งตน้ค านวณ จากอตัราแลกเปลีย่น 100 เยน เท่ากบั 30 บาท กรณีอตัราแลกเปลีย่นปรบั

สงูขึน้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ 

ประกาศส าคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ คา่ทวัรท์ ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจา่ยช าระ

ขาด และผูจ้ดัไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเช่นกนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัน้หากทา่นไมไ่ด้
รว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศใน

รายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัง้คา่ต ัว๋เครือ่งบนิใหแ้ก่
ทา่น  
เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร  

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 20 ทา่นขึน้ไป กรณีไม่ถงึ  

- ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

- หรอืสง่จอยนท์วัรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ ก่อนทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง 

    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  

3.การช าระคา่บรกิารช าระเงนิคา่จองทวัรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทาง 20วัน  

**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลบั*)  

กรุณาตรวจสอบก่อนสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุและด่านตรวจปฏเิสธการออกและเขา้

เมอืงทา่น*** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี  

และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรายการ

เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการ

ใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรือไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่า

กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 5.อตัราคา่บรกิารนี ้ รวม 

1.  คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบัชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิไม่สามารถเลอืกระบุทีน่ั่งได ้

การอัพเกรดทีน่ั่ง สามารถอัพเกรดไดเ้ฉพาะ Hot Seat ส าหรับทีน่ั่งBusiness/Premium ตัว๋กรุป๊ทวัรไ์ม่สามารถอัพทีน่ั่งได ้ 

 



 
 
 
 
 
 
 

ทีน่ ัง่ Hot Seat เป็นทีน่ั่งทีม่พีืน้ทีว่่างทีม่ากกวา่ทีน่ั่งมาตรฐาน ดว้ยพืน้ทีว่างขาทีก่วา้งเป็นพเิศษ มพีืน้ทีพ่อทีจ่ะสามารถยดืขาได ้

อย่างเต็มที ่

- ไม่อนุญาตใหเ้ด็กทีม่อีายุต า่กว่า 10 ปีน่ังในโซนเงยีบ 

- เนื่องดว้ยเหตผุลดา้นความปลอดภยั ทีน่ั่งแถวทางออก Exit Seat ตอ้งเป็นผูท้ีม่อีายุ 15 ปีข ึน้ไปไม่เกนิ60ปี เป็นผูท้ีส่ามารถเขา้ใจ

ค าแนะน า มคีวามพรอ้มทัง้ทางดา้นร่างกายและจติใจเพือ่ทีจ่ะสามารถชว่ยเหลอืเจา้หนา้ทีใ่นกรณีฉุกเฉนิได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Airbus A330 

โซน แถวที ่ ราคา ตอ่เทีย่ว ตอ่ทา่น 

โซนเงยีบ Quiet Zone 7   ABC  DFG  HJK 2,500 บาท 

*Forward Zone แถวทางออก Exit Seat 15 HJK 2,350 บาท 

Forward Zonde 16 DFG 2,350 บาท 

Forward Zonde 17 ABC 2,350 บาท 

After Zone 34 DFG 2,250 บาท 

*After Zone แถวทางออก Exit Seat 35 ABC   HJK 2,250 บาท 

 

Airbus A332 

โซน แถวที ่ ราคา ตอ่เทีย่ว ตอ่ทา่น 

โซนเงยีบ Quiet Zone 1   DFG   2,500 บาท 

2   ABC  HJK 2,500 บาท 

Forward Zonde 14 ABC  DFG  HJK 2,350 บาท 

*After Zone แถวทางออก Exit Seat 30 ABC  DFG  HJK 2,250 บาท 

 

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเทา่ 

3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5.  ค่าน า้หนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครือ่งที่สายการบนิ Thai Air Asia X ก าหนดท่านละไม่เกนิ 20 กโิลกรมั 

สมัภาระถอืขึน้เครือ่งไมเ่กนิ7กก. และคา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  

**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซือ้น ้าหนักเพิม่ กรุณาแจง้พรอ้มจองทวัรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วันเทา่นัน้พรอ้มช าระคา่น ้าหนัก** 

- ซือ้น าหนักเพิม่ 5 กก. ช าระเพิม่ 600  บาท /เพิม่10กก. ช าระเพิม่ 1,000 บาท/เพิม่20กก. ช าระเพิม่ 2,000 บาท 

(คา่ทวัรไ์ม่รวมการประกนัความคุม้ครองการสญูเสยีหรอืเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง และทรัพยส์นิสว่นตวั กรณีเกดิความเสยี บรษัิท

ฯไม่สามารถรับผดิชอบได)้ 

 



 
 
 
 
 
 
 

6. คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาทคา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบัตเิหตุ

วงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสุขภาพ ทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนัสขุภาพเพิม่ไดจ้าก

บรษิทั ประกนัท ัว่ไป 

7. อตัราคา่บรกิารนี้ไมร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆทีน่อกเหนือจากรายการระบุอาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศพัทเ์ป็นตน้ 

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

4. คา่ภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

5. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม  

6. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 1,500 บาทตอ่ทรปิ ช าระคา่ทปิทีส่นามบนิดอนเมอืงขาไป ส าหรบักรุ๊ปทีม่หีวัหนา้

ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจในบรกิาร 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 

(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไม่

วา่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่

ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1.ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2.สิง่ทีย่ืนยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิข ึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็น

ตน้) 

3.ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4.ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

 1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ต า่กว่า 6 เดอืน 

 2.กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นส ิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพ านักระยะสัน้ 

 3.ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 

 4.เป็นผูท้ี่ไม่มีประวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่ น มิไดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่ 

    เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

7.หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่
ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การ
กอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ 
อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 

ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเรยีบรอ้ย

แลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่/ ปลอดบุหรีไ่ด ้
โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนั

ได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชรก์รุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7วันกอ่นการเดนิทาง (ไม่นับ
รวมวันหยุดและ ส-อา ) มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  



 
 
 
 
 
 
 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตวัแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ

ทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถูก
ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัด
หอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่คา่ใชจ้่ายเพิม่  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่ น หรือ วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาในการ

ทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความ
ร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 
14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันเร ิม่ในวันที2่ของการเดนิทางถงึวันที4่ของการเดนิทางรวมจ านวน 2ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12ชัว่โมง อาทเิชน่ เร ิม่งานเวลา 
8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่

กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั้นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการ
เดนิทาง 
16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอุบัตเิหตุจากการเดนิทางทอ่งเทีย่ว ตาม

พ.ร.บ การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้
และทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื่อท่านช าระเงนิค่าทัวร ์(ท่านสามารถซือ้ประกันสขุภาพ ในระหว่าง

การเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทัว่ไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
17. มัคคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มีสทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัดนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  

18. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ
ทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถูก

ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  


