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เดนิทางโดยสายการบนิ NOKSCOOT (XW) บนิตรงสูส่นามบนิคนัไซ (โอซากา้) 
เครือ่งล าใหญ ่ B777 ทีน่ ัง่แบบ3-4-3 พเิศษน า้หนกักระเป๋า  20  KG  

โปรสดุคุม้!!! ราคาเร ิม่เพยีง 22,888 บาท  

พกัโอซากา้ 3 คนื (โรงแรมท าเลด ีใกลส้ถานรีถไฟ/แหลง่ชอ้ปป้ิง)  
นารา วดัโทไดจ ิสวนกวาง ปราสาทโอซากา้ ยา่นโกเบ ฮารเ์บอรแ์ลนด ์เกยีวโต น ัง่รถไฟสายโรแมน

ตกิ  
อาราชยิามา่ ป่าไผ ่สะพานโทเง็ตสเึคยีว ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิโอซากา้ ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิชนิเซไก 

พเิศษ!!! บุฟเฟ่ต ์BBQ YAKINIKU + บุฟเฟ่ตช์าบูเกยีวโตไมอ่ ัน้!!! 

พเิศษสดุๆ!!!น ัง่รถไฟสายโรแมนตกิ Sagano Romantic Train! ชมใบไมเ้ปลีย่นสี 
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วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่วเพ ิม่ ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

19-23 ตลุาคม 62 25,888 8,500 34  

20-24 ตลุาคม 62 25,888 8,500 34  

21-25 ตลุาคม 62 25,888 8,500 34  

22-26 ตลุาคม 62 25,888 8,500 34  

23-27 ตลุาคม 62 25,888 8,500 34  

24-28 ตลุาคม 62 23,888 8,500 34  

26-30 ตลุาคม 62 23,888 8,500 34  

30ตลุาคม-3พฤศจกิายน 22,888 8,500 34  

31ตลุาคม-4พฤศจกิายน 22,888 8,500 34  

2-6 พฤศจกิายน 62 22,888 8,500 34  

6-10 พฤศจกิายน 62 22,888 8,500 34  

7-11 พฤศจกิายน 62 22,888 8,500 34  

9-13 พฤศจกิายน 62 22,888 8,500 34  

13-17 พฤศจกิายน 62 23,888 8,500 34  

27พฤศจกิายน-1ธนัวาคม 24,888 8,500 34  

28พฤศจกิายน-2ธนัวาคม 24,888 8,500 34  

4-8 ธนัวาคม 62 24,888 8,500 34  

5-9 ธนัวาคม 62 25,888 8,500 34  

6-10 ธนัวาคม 62 25,888 8,500 34  

7-11 ธนัวาคม 62 25,888 8,500 34  

 

ไฟลท์บนิ 

Departure DMK – KIX XW112 23.40-07.10+1 

Return       KIX – DMK XW111 08.30-12.45 

  หมายเหต:ุ คา่ทวัรไ์มร่วมอาหารบนเครือ่ง ส ัง่ซือ้บนเครือ่งเทา่น ัน้! 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

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

2  สนามบนิคนัไซ โอซากา้ – นารา – วดัโทไดจ ิ– สวนกวาง - โอซากา้ – ปราสาทโอซากา้ - โกเบ – 

ยา่นโกเบฮารเ์บอรแ์ลนด ์– โอซากา้ – ชนิเซไก 
 เทีย่ง (บฟุเฟ่ต ์BBQ Yakiniku) 

3  โอซากา้ – เกยีวโต - อาราชยิามา่ – ป่าไผ ่– ถา่ยรปูสะพานโทเง็ตสเึคยีว - น ัง่รถไฟสายโรแมนตกิ 
Sagano Romantic Train สถาน ีSaka สู ่สถาน ีKameoka - ศาลเจา้ฟชูมิ ิอนิาร ิ– โอซากา้ –  
รา้น JTC Duty free - ชนิไซบาช ิ  เชา้,เทีย่ง (บฟุเฟ่ต ์ชาบเูกยีวโตไมอ่ ัน้) 

4  อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั หรอืซือ้บตัรเขา้ USJ (บตัรราคา3,000 บาท)  
 เชา้ 

5 โอซากา้ – สนามบนิคนัไซ KIX-DMK XW111 08.20-12.10 

เชา้ (Set Box)   
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วนัแรก กรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง  

 

 

20.30 น. พรอ้มกนัที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร
ผู ้ โด ย สารระห ว่างประเท ศขาออก  ช ั้น 3 

เคานเ์ตอรส์ายการบนิ NOKSCOOT เจา้หนา้ที่
ให้การต้อนรบั และอ านวยความสะดวกด้าน
เอกสารกอ่นขึน้เครือ่ง 

23.40 น. น ำท่ำนเดนิทำงสู่สนามบนิคนัไซ ประเทศญี่ปุ่ น 
โดยสำยกำรบนิ  NOKSCOOT เทีย่วบนิที ่XW112  

(คำ่ทวัรไ์ม่รวมอำหำรบนเครือ่ง สัง่ซือ้บนเครือ่งเทำ่นัน้!) 

วนัทีส่อง สนามบนิคนัไซ โอซากา้ – นารา – วดัโทไดจ ิ– 
สวนกวาง - โอซากา้ – ปราสาทโอซากา้ - โกเบ – 
ยา่นโกเบฮารเ์บอรแ์ลนด ์– โอซากา้ – ชนิเซไก        

 อาหารเทีย่ง (บฟุเฟ่ต ์BBQ Yakiniku) 

 

07.10 น. เดนิทำงถงึ สนามบนิคนัไซ โอซากา้ (เวลำเร็วกว่ำ
เมืองไทย 2 ชัว่โมง) ผ่ำนพธิีกำร/ตรวจคนเขำ้เมืองและ

ศุลกำกร ส ำคัญ !!! ประเทศญี่ ปุ่ นไม่อนุญำตใหน้ ำ 
อำหำรสด จ ำพวก เนื้อสตัว ์พชื ผัก ผลไม ้เขำ้ประเทศ หำกฝ่ำฝืนจะมโีทษจับและปรบั รับกระเป๋ำเรยีบรอ้ย
และท ำภำรกจิสว่นตัว จำกนัน้น ำท่ำนขึน้รถปรับอำกำศเดนิทำงสูเ่มอืงนารา Nara เป็นเมืองทีอ่ยู่ทำงทศิ

ตะวันออกของเมืองโอซำกำ้ระยะทำงประมำณ 35 กโิลเมตร ชือ่Nara มำจำกภำษำญี่ปุ่ นค ำว่ำ Narasu 
แปลว่ำท ำใหแ้บนรำบ เนื่องจำกพืน้ทีข่องเมอืง Nara ตัง้อยู่บนทีร่ำบเมอืงนำรำ เคยเป็นเมอืงหลวงเกำ่ของ

ญี่ปุ่ นมำก่อนในปีค.ศ.710-784(ก่อนเมืองหลวงจะถูกเปลี่ยนเป็นเกียวโตในภำยหลัง) มีกวางเป็น
สญัลกัษณ์ของเมอืงนารา เนื่องจำกชำวนำรำมคีวำมเชือ่ว่ำกวำงเป็นสตัวร์ับใชเ้ทพเจำ้ ปัจจุบันเมอืงนำรำ
มกีวำงเดนิอยู่อย่ำงอสิระทัง้เมือง ไม่ว่ำจะเป็นศำลเจำ้ วัด หรือตำมทอ้ง

ถนนก็ตำม น ำท่ำนไปชมวดัโทไดจ ิTodaiji ควำมหมำยตำมตัวอักษร
คอื วัดใหญ่แห่งทศิตะวันออก ตัง้อยู่ทีเ่มืองนำรำ ภูมภิำคคันไซถอืเป็น
โบรำณสถำนทีม่คีวำมเกำ่แกแ่ละส ำคญัทีส่ดุแห่งหนึง่ของประเทศญีปุ่่ น

และยังถอืว่ำเป็นวัดทีม่ีนักท่องเทีย่วมำเยือนมำกทีส่ดุในนำรำ สรำ้งขึน้
เมื่อปี ค.ศ. 752 ในช่วงที่พระพุทธศำสนำเจรญิรุ่งเรืองจนถงึขีดสุด 

ส ิง่ก่อสรำ้งที่ส ำคัญของวัดนี้ คือ วหิำรไมห้ลังใหญ่ ไดบุทส ึซึง่เป็นที่ประดษิฐำนองคห์ลวงพ่อโต (ได
บุทส)ึ ว่ำกันว่ำเป็นอำคำรไมท้ีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก โดยมีควำมสงู 157 ฟุต ควำมยำว 187 ฟุต แมว้่ำวหิำรไม ้
ทีเ่ห็นในปัจจุบันนี้มขีนำดเพยีงแค ่2 ใน 3 ของวหิำรหลงัเดมิทีเ่คยถกูไฟไหมไ้ปจำกภัยสงครำม แตก่็ยังคง

มีควำมยิง่ใหญ่จนไดร้ับกำรขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก ดำ้นหนำ้บรเิวณวัดจะเป็นสวนกวาง ซ ึง่จะมีกวำง
ออกมำเดนิใหนั้กทอ่งเทีย่วไดถ้ำ่ยรูปและซือ้อำหำรใหก้นิ  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่) บฟุเฟ่ต ์BBQ Buffet Yakiniku  
บา่ย น ำท่ำนเดนิทำงสู ่โอซากา้ เดนิทำงสู่ ปราสาทโอซากา้ เป็นสญัลักษณ์อันโดดเด่นของเมืองโอซำกำ้ 

สรำ้งขึน้เป็นครัง้แรกบนบรเิวณทีเ่คยเป็นวัด Osaka Hongan-jiเมือ่ปี ค.ศ.1583 โดยToyotomiHideyoshi 

(ค.ศ.1537-1598) นักรบระดับไดเมียวผูพ้ยำยำมรวบรวมประเทศเป็นครัง้แรก
หอคอยประสำทหรือส่วนที่เรียกว่ำ Tenshukakuแลว้เสร็จลงสองปีต่อมำ  แต่

หลังจำกสงครำม Osaka Natsu No-jinในปีค.ศ.1615 ตระกูล Toyotomi ถูกฆ่ำ
ลำ้งโคตร Tenshukakuก็ถูกท ำลำยลงย่อยยับ ต่อมำไดร้ับกำรบูรณะใหม่ในสมัย
Toku gawa แต่น่ำเสยีดำยทีใ่นปี ค.ศ.1665 ไดถู้กฟ้ำฝ่ำเสยีหำยทัง้หมด ก่อนจะ

ท ำกำรบูรณะขึน้มำใหม่อีกครัง้และถูกประกำศใหเ้ป็นสมบัตขิองชำติอีกดว้ย 
ปรำสำทโอซำกำ้ปัจจุบันสงู 55 เมตร ม ี5 สว่น 8 ชัน้เครือ่งประดบัหลงัคำและภำพ
เสอืบนก ำแพงตัวปรำสำทละหลำยๆส่วนลงทองสอีร่ำมสวยงำมบนหอคอยชัน้ 8 

ของ Tenshukakuทำ่นสำมำรถมองเห็นทวิทศันโ์ดยรวมของเมอืงโอซำกำ้ไดอ้ย่ำง
ชดัเจนในแตล่ะปีจะมนัีกท่องเทีย่วจำกทัง้ในและนอกประเทศมำเยือนปีละรำว 1-3 
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ลำ้นคน(ทวัรน์ ำชมและถำ่ยรูปบรเิวณดำ้นนอก) จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสู ่โกเบ น ำทำ่นไป ยา่นโกเบ ฮาร ์

เบอรแ์ลนด ์ Oriental ตัง้อยู่ที่บรเิวณท่ำเรือโกเบ นับเป็นย่ำนทีร่วมทัง้แหล่งชอ้ปป้ิงและควำมบันเทงิที่
หลำกหลำยทีโ่ดง่ดงัมำกๆของเมอืงแห่งนี้ประกอบดว้ยศนูยก์ำรคำ้ขนำดใหญ่ โรงภำพยนตร ์สวนสนุก ใกล ้
กนัยังตดิทะเลดว้ย ฮำรเ์บอรแ์ลนดเ์ป็นจุดเดทชือ่ดังของเป็นทวิทัศน์สดุแสนโรแมนตกิ นอกจำกนี้ยังมีจุด

ถำ่ยภำพมำกมำย เชน่ โกเบพอรต์ทำวเวอร ์ชงิชำ้สวรรค ์โรงแรม Kobe Meriken Park ท่ำนสำมำรถชอ้ป
ป้ิงไดอ้ย่ำงสบำยๆ เพรำะมีทัง้รำ้นกำแฟ รำ้นอำหำร รำ้นคำ้ และสวนสนุก ซึง่เป็นจุดนัดพบที่นิยมของ

ชำวเมือง ท่ำนสำมำรถเดนิเล่นตำมทำงเดนิรมิน ้ำเพือ่ชืน่ชมบรรยำกำศแบบคลำสสคิ มโีรงภำพยนตร ์และ
รำ้นอำหำรตัง้อยู่ในบรเิวณโกดังอฐิโบรำณทีร่ีโนเวทมำจำกสมัยศตวรรษที ่19 อีกดว้ย ทีน่ี่เหมำยกับสำย
นักชอ้ปดว้ยเนื่องจำกไม่เพียงมีรำ้นคำ้เรียงรำยเต็มสองขำ้งทำงเท่ำนั้นยังมีหำ้งใหญ่ๆ 2 หำ้ง คือ หา้ง 

Umie Mosaic ตัง้อยู่รมิน ้ำ ภำยในมีรำ้นคำ้เล็กๆขำยเสือ้ผำ้ และรำ้นอำหำรทีส่ำมำรถเห็นท่ำเรือโกเบได ้
อย่ำงชดัเจน นอกจำกนี้ยังมสีวนสนุกเล็กๆสำมำรถขึน้ไปชมววิบนชงิชำ้สวรรคท์ีต่ัง้อยู่หลงัอำคำรหำ้งโมเสค 

และหา้ง Canal Garden ภำยในจะแบ่งออกเป็นหำ้งรำ้นต่ำงๆ เชน่ Hankyu, รำ้นอเิลคทรอนิกส,์ รำ้น
อุปกรณ์กีฬำและเอำ้ทเ์ลตจ ำหน่ำยเสือ้ผำ้เครื่องใชใ้นครัวเรือนเป็นตน้ น ำท่ำนเดนิทำงสู่ ย่านชนิเซไก 
Shinsekai ย่ำนกลำงคนืทีเ่ป็นเสมอืนแลนดม์ำรก์อกีแห่งหนึง่ของโอซำกำ้ มหีอคอยซเึทนคำคTุsutenkaku 

Tower ทีเ่ป็นสญัลกัษณ์แสดงควำมเจรญิของเมืองโอซำกำ้สมัยกอ่นและตรอกจันจันโยโกะโจ ย่ำนกำรคำ้
ทีม่บีรรยำกำศคกึคกัแบบยอ้นยุค มรีำ้นคำ้อร่อยๆมำกมำย รำ้นน่ังดืม่ใหท้ำ่นไดส้มัผัสบรรยำกำศ สมควรแก่
เวลาน าทา่นเขา้ทีพ่กั อาหารค า่อสิระตามอธัยาศยั 

ที่พ ัก : FP HOTELS GRAND SOUTH-NAMBA / Noku Osaka /ย่ านค ัน ไซ  หรือ ระด ับ

ใกลเ้คยีงกนั 
กรณีพักโรงแรมFP Hotel สำมำรถเดนิไปชนิเซไก สปำ เวลิดแ์ละ รำ้นดองกโิฮเตไ้ด ้
(ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพัก ทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย5วันกอ่นวันเดนิทำง) 
 

วนัทีส่าม   โอซากา้ – เกยีวโต – อาราชยิามา่ - ป่าไผ ่– ถา่ยรปูสะพานโทเง็ตสเึคยีว - น ัง่รถไฟสายโรแมนตกิ 
Sagano Romantic Train สถาน ีSaga สู ่สถาน ีKameoka –- ศาลเจา้ฟชูมิ ิอนิาร ิ– โอซากา้ -  

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

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที ่2) 
น ำท่ำนเดนิทำงไปสู ่เกยีวโต 

อดตีเมอืงหลวงเก่าแก่ของ
ญีปุ่่ น ซ ึง่มำมอีำยุยำวนำนกวำ่ 
1,000 ปี  ซ ึ่งในอดีตมีควำม

เจรญิรุ่งเรืองทำงดำ้นศำสนำ 
ศิล ป วัฒ น ธ รรม  แ ล ะก ำ ร

ปกครองเป็นอย่ำงมำก น ำทำ่น
เดนิทำง ชมธรรมชาตแิถบ
อ าร าชิย าม่ า   แห ล่ งช ม

ธรรมชำตใินฤดูใบไมเ้ปลี่ยนสี

ของเมืองเกยีวโตทีโ่ด่งดังและมีชือ่เสยีงอีกแห่งในญี่ปุ่ นทีน่ยิมมำท่องเทีย่วเพื่อชืน่ชมกบับรรยำกำศหลำก
สสีนัสดใสของใบไมส้เีขยีว แดง เหลอืง กอ่นทีจ่ะร่วงหล่นจำกตน้ไปตำมฤดูกำล มสีะพำนทีท่อดขำ้มแม่น ้ำ

โอองิำวะ ชือ่สะพานโทเง็ตสเึคยีว มีควำมยำว200 เมตร ซึง่ชือ่ของสะพำนนี้มีควำมหมำยว่ำสะพำนที่
มองเห็นดวงจันทรอ์ยู่ขำ้งหนำ้ เบื้องล่ำงของสะพำนคอืแม่น ้ำโออทิีไ่หลมำจำกตำน ้ำในภเูขำอำรำชยิำมะที่

ยังคงควำมใสสะอำดมำนับตัง้แต่อดตี น ำทกุทำ่นเดนิทำงชมป่าไผ ่ไผ่ทีข่ ึน้อยู่สองขำ้งทำ้งเสมอืนหนึง่เป็น
อุโมงคใ์หเ้ดนิผ่ำนถูกปลูกขึน้ตัง้แต่สมัยเฮอันหรือกว่ำพันปีมำแลว้ เพื่อใช ้

ในกำรประดับสวนและชืน่ชมควำมสวยงำมและใชใ้นกำรบ ำบัดจติใจมำแต่

ครัง้โบรำณ จนกระทั่งกำลเวลำผ่ำนไปไผ่เหล่ำนี้ก็ยังไดร้ับกำรดูแลเป็น
อย่ำงด ีเมือ่เขำ้สูป่่ำไผ่แลว้ จะไดส้มัผัสถงึสำยลมจำกธรรมชำตทิีก่ระทบกบั

ใบไผ่ ควำมเขียวขจีและควำมสดชื่นตลอดเสน้ทำง จำกนั้นน าท่านน ัง่
รถไฟสายโรแมนตกิ Sagano Romantic Train ชมววิทวิทัศน์ทีส่วยงำม 
หำกมำในชว่งใบไมเ้ปลีย่นสทีำ่นจะไดช้มสสีนัของใบไมท้ีส่วยงำม รถไฟจะ

วิง่ เลยีบแม่น ้ำโฮส ุระหว่ำงทำงทำ่นสำมำรถชมบรรยำกำศทีส่วยงำมของววิ
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แม่โฮสพุรอ้มกบัใบไมเ้ปลีย่นสสีนัสวยงำม สเีขยีว สเีหลอืงสลับสแีดงไปตลอดเสน้ทำง อสิระถำ่ยภำพควำม

ประทับใจ บรรยำกำศตำมอัธยำศัย (ใบไมเ้ปลีย่นสขี ึน้อยู่กบัสภำพอำกำศและอุณหภูมใินปีนัน้ๆทำงบรษัิท
ไม่สำมำรถระบุวัน คำดเดำล่วงหนำ้ได)้ น่ังรถไฟจำกสถำนี Saga สูส่ถำนี Kameoka หรือบำงพีเรยีดอำจะ
น่ังสลบัยอ้นสถำนีตน้ทำงและปลำยทำงได ้จำกสถำนี Kameoka สูส่ถำนี Saga  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที3่)เมนบูฟุเฟ่ตช์าบเูกยีวโตไมอ่ ัน้!!! 
น ำท่ำนเดนิทำงสู่ศาลเจา้ฟูชิม ิอนิาร ิชม

เสาโทรอิ ิซุม้ประตสูแีดงทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของ
ศำลเจำ้ที่มีมำกกว่ำรอ้ยตน้ทอดตัวยำวตำม
เสน้ทำงของไหล่เขำลดหลั่นกันบนเสน้ทำง

ยำวถึง  4  ก ิโล เมต ร  แ ล ะ เป็ น ฉ ำกขอ ง
ภำพยนตร์เรื่อง MEMORIES OF GEISHAที่

ซำยูร ินำงเอกของเรือ่งวิง่ลอดซุม้ประตเูพือ่ไป
ขอพรเทพเจำ้ใหต้นเองสมควำมปรำรถนำ น ำ
ท่ำนเดนิทำงสูโ่อซากา้ จำกนัน้น ำท่ำนไปชอ้ปป้ิงที่ รา้น JTC Duty free อสิระเลอืกซื้อสนิคำ้รำคำถูก 

และผลติภัณฑต์่ำงๆของญี่ปุ่ นตำมอัธยำศัย จำกนั้นใหท้่ำนไดอ้สิระชอ้ปป้ิงย่านชนิไชบาช ิมีทัง้รำ้นคำ้
เกำ่แก ่และทนัสมัยปะปนกนั มสีนิคำ้มำกมำยทัง้ถกูและแพง ทัง้สนิคำ้
แฟชัน่ลำ่สดุ ขนมเคก้แสนอร่อย จนถงึกลอ้งดจิติอล คอมพวิเตอร ์และ

เกมสร์ุ่นใหม่ลำ่สดุและตืน่ตำกับลลีำชวีติของคนหนุ่มสำวชำวโอซำกำ้
ทีดู่จะสนุกสนำนและมสีสีนัมำกกว่ำทำงฝ่ังโตเกยีว รวมทัง้รำ้นอำหำร

หลำกหลำย เดนิไปเก็บภำพเป็นที่ระลกึกับ จุดเด่นของแต่ละรำ้นคำ้ 
เชน่ ปูยักษ์ หนำ้ภตัตำคำรขำปูยักษ์ และสญัลกัษณ์เด่นของย่ำนนี้คอื 
ตกึรูปเครื่องหมำยกำรคำ้ของกูลโิกะ ผลติภัณฑข์นมชือ่ดังจำกญี่ปุ่ น

น่ันเองหรือจะเป็นรำ้นดสินียช์อ้ปผลติภัณฑใ์หม่ๆจำกดสินีย ์และย่ำน
เกำ่แกอ่ย่ำงถนนโดทงบุร ิซ ึง่ท่ำนสำมำรถลิม้ลองขนม หรอือำหำรขึน้ชือ่ของนครโอซำกำ้ทัง้ทำโกะยำก ิ

โอโคโนมยิำก ิเป็นตน้ ใหท้ำ่นไดเ้พลดิเพลนิกันตลอดทัง้วัน นอกจำกนี้ในย่ำนนี้ยังมหีำ้งสรรพสนิคำ้ใหญ่ๆ 
และมชีือ่เสยีงอย่ำงหำ้งไดมำรู หำ้งโซโก ้หรอืจะเป็นทำกำชมิำย่ำ มสีนิคำ้มำกมำยใหท้ำ่นไดเ้ลอืกซือ้เลอืก
หำอกีดว้ย อสิระชอ้ปป้ิงตำมอัธยำศยั อาหารค า่อสิระตามอธัยาศยั จากน ัน้น าทา่นเขา้ทีพ่กั  

ที่พ ัก : FP HOTELS GRAND SOUTH-NAMBA / Noku Osaka /ย่ านค ัน ไซ  หรือ ระด ับ

ใกลเ้คยีงกนั 
กรณีพักโรงแรมFP Hotel สำมำรถเดนิไปชนิเซไก สปำ เวลิดแ์ละ รำ้นดองกโิฮเตไ้ด ้
(ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพัก ทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย5วันกอ่นวันเดนิทำง) 
 

วนัทีส่ ี ่ อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนั หรอืเลอืกซือ้บตัรเขา้ยูนเิวอรแ์ซลสตดูโิอ (ราคา 3,000 บาท) 
                 อาหารเชา้ 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที4่)  

 อสิระใหท้า่นทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนัดว้ยตวัทา่นเอง (ไกดแ์นะน าเสน้ทางให)้ 
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 >> หรอืทำ่นสำมำรถเลอืกซือ้บตัรซือ้บตัรเขา้ยูนเิวอรแ์ซล สตดูโิอ เจแปน 

 **กรณีส ัง่ซือ้กบับรษิทั ราคาบตัรทา่นละ 3,000 
บาท  กรุณ าส ั่งซื้อพร้อมจองทวัร ์หรือก่อน

เดนิทาง10วนัเท่าน ัน้ (ทำงบรษัิทจ ำหน่ำยเฉพำะ
บัตรสวนสนุก ไม่มีบัตร Express Pass และไม่รวมค่ำ
รถไฟในกำรเดนิทำง)  

 **ทำงบรษัิทขออนุญำตปรับรำคำบัตรขึน้ถำ้เงนิเยนมกีำร
ปรับขึน้เรท100เยน=35บำท** 

 - ยู น ิ เว อ ร ์แ ซ ล สตู ด ิ โอ  Universal Studio 

Japan 
ร่วมสนุกทำ้ทำยกับเครื่องเล่นหลำกหลำยชนิด
ตื่นเตน้ระทกึใจจำกหนังดังที่ท่ำนชืน่ชอบ กับโลก

ภำพยนตรข์องฮอลล์วิูด้ เชน่ Hollywood Dream The Ride Backdrop ,ล่องเรอืผจญภัยกับไดโนเสำรจ์ำก
เรื่อง Jurassic Park น่ังเรอืเพื่อพบกับควำมน่ำสะพรงึกลัวเหมือนอยู่ ในเหตุกำรณ์จรงิกับ Jaw ใชทุ้นสรำ้ง

มหำศำลกว่ำ 1,500 ลำ้นเยน (เฉพำะจอว)์และสนุกสนำนไปกบัเครือ่งเลน่ภำคใหม่ของ Spider-Man ทีร่อ
ใหท้่ำนพสิจูนค์วำมมันส ์พรอ้มทัง้พบกบัโซนตัวกำรต์นูส ำหรับเด็กโซน “วันเดอรแ์ลนด”์ เป็นโซนสวนสนุก
สไตลค์รอบครัวใหท้่ำนไดเ้พลดิเพลนิกับตวักำรต์ูนสดุน่ำรักชือ่ดงัของญีปุ่่ น Hello Kitty, Snoopy, Sesame 

Street หรือเป็นโซนใหม่  HARRY POTTER ใหท้่ำนไดด้ืม่ด ่ำกับบรรยำกำศทีจ่ ำลองมำจำกในเรื่องแฮรี่
พอรต์เตอร ์และพบกับโซนใหม่ล่ำสดุทีเ่ปิดในวันที2่1เมษำยน 2560 โซน Minions Park ภำยในสวนสนุก

Universal หำ้มน ำอำหำรและเครื่องดื่มเขำ้มำภำยในสวนสนุกและสำมำรถซื้ออำหำรไดจ้ำก  ภำยในสวน
สนุก บรเิวณดำ้นนอกตรงทำงเขำ้สวนสนุกคือ Universal City walk Osaka เป็นพื้นที่จ ำหน่ำยสนิคำ้ที่มี
รำ้นอำหำรมำกมำย นอกจำกนี้ยังมีจัด Event Universal Cool Japan 2019 ซึง่จะมเีครือ่งเลน่พเิศษกับ

ของที่ระลกึมำเพิ่มเต ิมใหส้นุกสนำน เช่น Final Fantasy, Detective Conan, Monster Hunter, Pretty 
Guardian Sailor Moon 
 

 
 

 
 
 

 
 

>> เลอืกอสิระเทีย่วเอง ชอ้ปป้ิงอสิระตามอธัยาศยัเต็มวนั 
(ไม่รวมค่ำรถไฟและไม่มีรถบัสบรกิำร) ดว้ยกำรน่ังรถไฟ ท่ำน
จะไดส้มัผัสประสบกำรณ์กำรเดนิทำงไปย่ำนตำ่งๆทีเ่ป็นไฮไลท์

ของโอซำกำ้ย่ำนดังที่เลือกสรรเป็นสวรรค์ของคนชอบ กิน 
เทีย่ว ชอ้ป ไดแ้ก ่ 

 > ยา่นชนิไซบาช ิ(Shinsaibashi) เป็นย่ำนชอ้ปป้ิงทีม่ี
ชื่อเสียงที่สุดในโอซำกำ้ เป็นถนนคนเดินช ินไซบำชิยำว
ประมำณ580 เมตร ตลอดเสน้ทำงจะมรีำ้นคำ้อยู่ประมำณ 180 

รำ้น ทำงฝ่ังทศิใต  ้ของถนนคนเดนิของชนิไซบำชจิะมีป้ำย
ทำงเขำ้แถวป้ำยกลูโิกะ 
 > โดทงบุร ิ(Dotonburi) หนึ่งในสถำนบันเทงิยำมค ่ำคืนที่

โด่งดังของโอซำกำ้ แหล่งรวมรำ้นอำหำรมำกมำยทีเ่ปิดใหบ้รกิำร 
24 ชั่วโมง ถนนแห่งนี้จะเลียบริมคลองโดทงโบริ และยังมีทั ้ง

รำ้นคำ้ และแหล่งบันเทงิอีกมำกมำย รวมไปถงึป้ำยนักวิง่กูลโิกะ 
(Glico Running Man sign) และปูคำนโิดรำค ุ(Kani Doraku crab 
sign) ทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงโอซำกำ้ดว้ย 

 > สวนนมับะ Namba Parks ออกแบบกำรสรำ้งใหค้ลำ้ยกับ
หุบเขำ สำมำรถน่ังพักผ่อนในสวนแบบธรรมชำตทิำ่มกลำงภมูทิศัน์

เมืองใหญ่ มีหำ้งสรรพสนิคำ้กว่ำ 120 รำ้น รวมทัง้โรงภำพยนตร ์
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และสวนดำดฟ้ำ บนชัน้ 6 มรีำ้นอำหำรจ ำนวนมำกเปิดใหบ้รกิำร ไม่ว่ำจะเป็น อำหำรเกำหล ีอำหำรอติำเลยีน 

อำหำรเวยีดนำม และอืน่ๆ รำ้นคำ้เปิดเวลำ 11:00-21:00 รำ้นอำหำรเปิดเวลำ 11:00-23:00 
 > ย่านเด็นเด็น Den Den Town ตัง้อยู่ในพื้นที่ Nipponbashi เป็นย่ำนขำยสนิคำ้อเิล็กทรอนิกส ์
คลำ้ยกบัย่ำน Akihabara ของโตเกยีว นอกจำกนี้ยังมกีำรต์นูมังงะ อนเิมะ และคอสเพลยค์ำเฟ่ตต์ำ่งๆรวมอยู่

ทีน่ี่ดว้ย รำ้นคำ้เปิดเป็น 2 ชว่ง คอื 10:00-11:00 และ 19:00-20:00 
 > สมัผสัประสบการณ์ ล่องเรอืทมโบร ิรเิวอรค์รูซส ์(Tombori River Cruise) ล่องเรือชมววิ

ของเมอืงทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของเขต Naniwa"Dotombori" จำกแม่น ้ำสมัผัสบรรยำกำศทีส่วยงำม 
> ย่านชนิเซไก(Shinsekai) เป็นเสมือนแลนดม์ำรก์ส ำคัญอีกแห่งหนึง่ของเมืองโอซำกำ้ ชนิเซไก

แปลตรงตัวว่ำ “โลกใหม่” ที่หมำยถงึโลกใบใหม่แห่งโอซำกำ้ มีทัง้แหล่งชอ้ปป้ิง มีหอคอยซเึทนคำคุ

(Tsutenkaku)ทีเ่ป็นเหมือนสญัลักษณ์ของย่ำนชนิ
เซไกนี้ตัง้อยู่ตรงกลำงดว้ย จะคกึคกัแบบสดุๆก็ชว่ง

กลำงคนืนี่ เต็มไปดว้ยรำ้นคำ้และ ผูค้นมำกนิดืม่กัน
ตำมรำ้นตำมๆอย่ำงเนืองแน่น บรเิวณนี้ยังมีถนน
แคบๆที่เรียกกันว่ำ จันจัน โยโกะโช  (Jan Jan 

Yokocho) ที่เป็นแหล่งรวมรำ้นกินดื่มส ำหรับคน
ญีปุ่่ น เปิดไฟรำ้นเรียกแขกคกึคัก มีอำหำรและขนม 
และกับแกลม้ใหล้องชมิกันมำกมำยและยังมีรำ้น

ขำยของทีร่ะลกีใหเ้ลอืกชอ้ปป้ิงอกีหลำยรำ้นและทีน่ี่จะพบเห็นหุ่นคลำ้ยลงิน่ังยิม้ ตำมมุมตำ่งๆก็คอืบลิลเิคน 
(Billiken) หรอืเทพแห่งโชคลำภเป็นอกีหนึง่สญัลกัษณ์ของย่ำนนี้ดว้ย 

>สปา เวลิด ์(Spa World) ศูนยร์วมบอ่น า้แรใ่หญ่ทีสุ่ดในโอซากา้ เป็นศนูยร์วมวำรบี ำบัดทีใ่หญ่
ทีส่ดุในโอซำกำ้ ตัง้อยู่ในย่ำน Shinseikai ใกลห้อคอยทสเึทงคำคุ ภำยในมีบ่อน ้ำแร่ธรรมชำตใินทีร่่มแยก
เป็นโซนยุโรป โซนเอเชยี รวมทัง้ส ิน้ 16 บ่อ มีหอ้งซำวน่ำ หอ้งสปำหนิรอ้น นวดตัวผ่อนคลำย สวนน ้ำซ ึง่

เปิดใหบ้รกิำรตลอด 24ชัว่โมง 
*วนันีไ้มม่บีรกิารรถบสัและไมม่บีรกิารอาหารกลางวนัและอาหารค า่* 

ที่พ ัก : FP HOTELS GRAND SOUTH-NAMBA / Noku Osaka /ย่ านค ัน ไซ  หรือ ระด ับ

ใกลเ้คยีงกนั  
กรณีพักโรงแรมFP Hotel สำมำรถเดนิไปชนิเซไก สปำ เวลิดแ์ละ รำ้นดองกโิฮเตไ้ด ้
(ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพัก ทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย5วันกอ่นวันเดนิทำง) 

 

วนัทีห่า้     ทา่อากาศยานคนัไซ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง                                                  
                  อาหารเชา้ (Set Box) 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่5) บรกิารอาหารเชา้แบบกลอ่ง (Set Box) 

เพือ่ความสะดวกในเร ือ่งเวลาและการเดนิทางมาสนามบนิ 
05.00น.    น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ เพือ่เตรยีมตวัเดนิทำงกลบั 
08.30น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ   NOK SCOOT เทีย่วบนิที ่XW111 (ค่ำทัวรไ์ม่รวมอำหำร

บนเครือ่ง สัง่ซือ้บนเครือ่งเทำ่นัน้!) 
12.45น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ  

 
 
 

 
หมายเหตุ: รำยกำรทัวรส์ำมำรถเปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกสภำวะอำกำศ , กำรเมือง, สำยกำรบนิ 
กำรจรำจรชว่งเทศกำลหรอืวันหยุดของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ โดยทำงผูจ้ัดจะปรับเปลีย่นโดย

ค ำนงึถงึผลประโยชน์ของท่ำนเป็นหลัก เพื่อใหท้่ำนท่องเทีย่วไดค้รบถว้นตำมโปรแกรม กำรบรกิำรของรถบัสน ำเที่ยว
ญีปุ่่ น ตำมกฎหมำยของประเทศญีปุ่่ น สำมำรถใหบ้รกิำรวันละ10 ชัว่โมง มอิำจเพิม่เวลำได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะ

เป็นผูบ้รหิำรเวลำตำมควำมเหมำะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปลี่ยนเวลำท่องเที่ยวตำมสถำนทีใ่นโปรแกรมกำร
เดนิทำง อัตรำค่ำบรกิำรขำ้งตน้ค ำนวณ จำกอัตรำแลกเปลี่ยน 100 เยน เท่ำกับ 30 บำท กรณีอัตรำแลกเปลี่ยนปรับ
สงูข ึน้ บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินกำรปรับอัตรำคำ่บรกิำรเพิม่ข ึน้ 
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ประกำศส ำคัญ รับเฉพำะผูม้ีวัตถปุระสงคเ์พื่อกำรท่องเทีย่วเท่ำนัน้ ค่ำทัวรท์ีจ่่ำยใหก้บัผูจ้ัด เป็นกำรช ำระแบบจ่ำยช ำระ

ขำด และผูจ้ัดไดช้ ำระใหก้บัสำยกำรบนิและสถำนทีต่ำ่งๆ แบบช ำระขำดเชน่กันก่อนออกเดนิทำง  ฉะนัน้หำกทำ่นไม่ได ้
ร่วมเดนิทำงหรือใชบ้รกิำรตำมรำยกำรไม่ดว้ยสำเหตุใด หรอืไดร้ับกำรปฏเิสธกำรเขำ้หรอืออกนอกเมืองจำกประเทศใน
รำยกำร (ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่ น)  ทำงผูจ้ัด ขอสงวนสทิธกิำรคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทัง้ค่ำตั๋วเครือ่งบนิใหแ้ก่

ทำ่น  
 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไม่ถงึ  

- ขอสงวนสทิธใินกำรปรับรำคำคำ่บรกิำร โดยทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้ใหท้ำ่นทรำบกอ่นลว่งหนำ้ 

- หรอืสง่จอยนท์วัรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิกำรออกเดนิทำง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบล่วงหนา้ก่อนการเดนิทาง 10 

วนั 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้
ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  

3.การช าระคา่บรกิารช ำระเงนิคำ่จองทวัรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช ำระกอ่นกำรเดนิทำง 20วัน  
**ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ผูเ้ดนิทำง (*จะตอ้งมอีำยุเหลอืมำกกว่ำ 6 เดอืนกอ่นหมดอำยุนับจำกวันเดนิทำงไป-กลบั*)  
กรุณำตรวจสอบก่อนสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทำงบรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณีพำสปอรต์หมดอำยุและด่ำนตรวจปฏเิสธกำร

ออกและเขำ้เมอืงทำ่น*** กรุณำสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐำนกำรโอนเงนิมัดจ ำ หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  

ช ำระเงินโดยโอนเงินเขำ้บญัชีกรรมกำรบรษิัท รกัยิ้ มทวัร ์ชื่อบญัชี : อรนิทรช์ยำ  บรรเจดิศริ ิ

 ธนำคำรกสิกรไทย  เลขที ่ 760-2-60427–0 สำขำเดอะพำซิโอลำดกระบงั  

   ธนำคำรไทยพำณิชย ์ เลขที ่ 405-0-14046-4 สำขำเดอะพำซิโอ(ลำดกระบงั) 

    ธนำคำร กรุงเทพ  เลขที ่ 919-0-20407–4 สำขำสุขุมวิท 77 (ประเวศ)  

 ธนำคำรกรุงไทย เลขที ่ 845-0-11221-4 สำขำเดอะพำซิโอ(ลำดกระบงั) 

         ธนำคำรทหำรไทย เลขที ่ 262-2-02142-2 สำขำเดอะพำซิโอลำดกระบงั 

หลงัจำกท ำกำรโอนเงินแลว้รบกวนส่งหนำ้หนังสือเดินทำง(พำสปอรต์)พรอ้มระบุหมำยเลขโทรศพัทต์ดิตอ่

กลบัระบุโปรแกรม วนัเดินทำงมำทีไ่ลนอ์อฟฟิค Line ID: @rakyimtour / rakyimtour / 

rakyimtour2 / 0613934433 / 0818171514 / 0936952758 / suksiritrip   

หรอือีเมลล ์E-Mail:rakyimtour@gmail.com 
 
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
เนื่องจำกเป็นรำคำตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรช์ ำระเงนิคำ่จองคำ่ทวัรแ์ลว้ ไม่สำมำรถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ได ้

ทกุกรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตำ่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออก หรอื เขำ้ประเทศที่
ระบุไว ้ในรำยกำรเดนิทำง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคำ่ทวัรไ์ม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทำ่นออกเดนิทำงไป

กับคณะแลว้ ถำ้ท่ำนงดกำรใชบ้รกิำรรำยกำรใดรำยกำรหนึ่ง หรือไม่เดนิทำง พรอ้มคณะถือว่ำท่ำนสละสทิธิ ์ไม่อำจ
เรยีกรอ้งคำ่บรกิำรและเงนิมัดจำคนื ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
อตัราคา่บรกิารนี ้ รวม 

1.  คำ่ตัว๋โดยสำรเครือ่งบนิไป-กลบัชัน้ประหยัดพรอ้มคำ่ภำษีสนำมบนิทกุแห่งตำมรำยกำรทวัรข์ำ้งตน้ 

ทีน่ั่งเป็นไปตำมกำรจัดสรร Random ของสำยกำรบนิไม่สำมำรถเลอืกระบุทีน่ั่งได ้ยกเวน้กำรซือ้ทีน่ั่งเพิม่ 
◼ ซือ้ทีน่ ัง่เพ ิม่ สายการบนิ Nok Scoot (XW) เสน้ทำงโตเกยีว-นำรติะ สำมำรถUpgrade ทีน่ั่ง พรอ้มช ำระคำ่ทีน่ั่ง

ไดด้งันี้ 
- ทีน่ ัง่ช ัน้ Scoot Biz ราคาเทีย่วเดยีว 5,500 บาท /ทา่น (ราคาไป-กลบั 10,000 บาท) แจง้กอ่นเดนิทาง10
วนั 

- ทีน่ ัง่แบบ Super หรอื Stretch Seat แจง้อยา่งชา้กอ่นเดนิทาง7วนั มคีา่ใชจ้า่ยและเง ือ่นไข ดงันี ้

โซน แถวที ่ ประเภททีน่ ัง่ Seat Pitch ราคาตอ่ทา่นตอ่เทีย่ว 
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โซนเงยีบ 21 *Stretch(Front Row) มำกกวำ่ 36 นิว้ 2,000 บำท 

โซนเงยีบ 22-25 Super มำกกวำ่ 35 นิว้ 1,500 บำท 

โซนหนำ้ 31 *Stretch(Front Row) มำกกวำ่ 36 นิว้ 1,700 บำท 

โซนหนำ้ 32-34 Super มำกกวำ่ 35 นิว้ 1,200 บำท 

โซนหลงั 61 *Stretch(Front Row) มำกกวำ่ 36 นิว้ 1,700 บำท 

*Stretch Seat 

-ไม่อนุญำตใหเ้ด็ก ทำรก ผูส้งูอำยุเกนิ 65 ปีและผูพ้กิำร น่ัง 
-โซนเงยีบไม่อนุญำตใหเ้ด็กน่ัง  
 
2. คำ่ทีพ่ักหอ้งละ 2 ทำ่นตำมโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรำยกำรหรอืระดบัเทยีบเทำ่ กรณีหอ้งพักคู/่พักสำมทำ่นเต็มอำจมี

ปรับเปลีย่นพักหอ้ง Single 1ทำ่นตอ่หอ้งในโรงแรมระดบัเดยีวกนัได ้
3. คำ่อำหำรคำ่เขำ้ชมและคำ่ยำนพำหนะทกุชนดิตำมทีร่ะบุไวใ้นรำยกำรทวัรข์ำ้งตน้ 

4. เจำ้หนำ้ทีบ่รษัิทฯคอยอ ำนวยควำมสะดวกทกุทำ่นตลอดกำรเดนิทำง 

5.  ค่าน า้หนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครือ่งที่สายการบนิ NokScoot ก ำหนดท่านละไม่เกนิ 20 กโิลกรมั 

สมัภาระถอืขึน้เครือ่งไมเ่กนิ7กก. และคำ่ประกนัวนิำศภยัเครือ่งบนิตำมเงือ่นไขของแตล่ะสำยกำรบนิทีม่กีำรเรยีกเก็บ  
(คำ่ทวัรไ์ม่รวมกำรประกนัควำมคุม้ครองกำรสญูเสยีหรอืเสยีหำยของกระเป๋ำเดนิทำง และทรัพยส์นิสว่นตวั กรณีเกดิควำม
เสยี บรษัิทฯไม่สำมำรถรับผดิชอบได)้ 
◼ ซือ้น ้ำหนักสมัภำระเพิม่สำยกำรบนิ Nok Scoot (XW) (แจง้อย่ำงชำ้กอ่นเดนิทำง 10 วัน) มีค่ำใชจ้่ำยดังนี้ (รำคำต่อ

เทีย่ว) 

+5 กก. -- 400 บำท  +10กก. -- 700 บำท  +15กก. -- 1,000 บำท  +20กก. -- 1,300 บำท +30กก. -- 2,350 บำท 
หมำยเหต:ุ สำยกำรบนิไม่จ ำกดัจ ำนวนชิน้ในกำรโหลด แตก่ฎหมำยกำรบนิทัว่โลกให1้ใบ น ้ำหนักสงูสดุได ้32กก./ช ิน้ 

6. ค่ำประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่ำงกำรเดนิทำงคุม้ครองในวงเงนิท่ำนละ 1,000,000 บำทคำ่รักษำพยำบำลกรณี
เกดิอุบัตเิหตุวงเงนิท่ำนละ 500,000 บำทตำมเงื่อนไขของกรมธรรม์ ไม่รวมประกนัสุขภาพ ท่านสามารถส ัง่ซื้อ
ประกนัสขุภาพเพิม่ได ้
อตัราคา่บรกิารนี้ไมร่วม 

1. คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำงไทยและเอกสำรตำ่งดำ้วตำ่งๆ 

2. คำ่ใชจ้่ำยอืน่ๆทีน่อกเหนือจำกรำยกำรระบุอำทเิชน่คำ่อำหำรเครือ่งดืม่คำ่ซกัรดี คำ่โทรศพัทเ์ป็นตน้ 
3. คำ่ภำษีทกุรำยกำรคดิจำกยอดบรกิำร, คำ่ภำษีเดนิทำง (ถำ้มกีำรเรยีกเก็บ)  

4. คำ่ภำษีน ้ำมันทีส่ำยกำรบนิเรยีกเก็บเพิม่ภำยหลงัจำกทำงบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

5. คำ่ทปิยกกระเป๋ำทกุโรงแรม  
6. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 4,000 เยนตอ่ทรปิหรอืช าระเงนิไทย 1,300 บาท ส าหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้

ทวัรห์รอืการใหท้ปิเพ ิม่ข ึน้อยูก่บัความประทบัใจในบรกิารของลกูคา้ 

7.ภาษมีลูคา่เพ ิม่7% ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
รำยละเอยีดเกีย่วกบัมำตรกำรยกเวน้วซีำ่เขำ้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสำรทีจ่ะตอ้งใชใ้นกำรพจิำรณำกำรอนุญำตใหเ้ขำ้ประเทศ) 

จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 
15 วนั ไม่วา่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการ
ตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1.ตัว๋เครือ่งบนิขำออกจำกประเทศญีปุ่่ น (ทำงบรษัิทฯจัดกำรให)้ 
2.สิง่ทีย่ืนยันว่ำท่ำนสำมำรถรับผดิชอบค่ำใชจ้่ำยทีอ่ำจเกดิข ึน้ในระหว่ำงทีพ่ ำนักในประเทศญี่ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตร

เครดติ เป็นตน้) 
3.ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมำยเลขตดิตอ่ในระหว่ำงทีพ่ ำนักในประเทศญีปุ่่ น (ทำงบรษัิทจัดกำรให)้ 
4.ก ำหนดกำรเดนิทำงระหว่ำงทีพ่ ำนักในประเทศญีปุ่่ น (ทำงบรษัิทฯจัดกำรให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.หนังสอืเดนิทำงตอ้งมอีำยุกำรใชง้ำนเหลอือยู่ ไม่ต ำ่กว่ำ 6 เดอืน 

 2.กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท ำในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นส ิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมำย และเขำ้ขำ่ยคณุสมบัตกิำรพ ำนักระยะสัน้ 
 3.ในขัน้ตอนกำรขอเขำ้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลำกำรพ ำนักไม่เกนิ 15 วัน 
 4.เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิำรถกูสง่ตวักลบัจำกประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลำของกำรถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขำ้ประเทศ และไม่ 

    เขำ้ขำ่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขำ้ประเทศ 
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หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทาง
บรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ำรเก็บคำ่นำ้มนัและภำษีสนำมบนิทกุแห่งเพิม่ หำกสำยกำรบนิมกีำรปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทำง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้อนัเนื่องจำกสำเหตตุำ่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หำกเกดิกรณีควำมลำ่ชำ้จำกสำยกำรบนิ, กำรยกเลกิบนิ, กำรประทว้ง, กำรนัด
หยุดงำน, กำรกอ่กำรจลำจล, ภยัธรรมชำต,ิ กำรนำสิง่ของผดิกฎหมำย ซึง่อยู่นอกเหนือควำมรบัผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หำกเกดิส ิง่ของสญูหำย อันเนื่องเกดิจำกควำมประมำทของทำ่น, เกดิจำกกำร

โจรกรรม และ อุบัตเิหตจุำกควำมประมำทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ทำ่นตกลงชำระเงนิมัดจำหรอืคำ่ทวัรท์ัง้หมดกบัทำงบรษัิทฯ แลว้ ทำงบรษัิทฯ จะถอืว่ำทำ่นไดย้อมรบัเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตำ่งๆ ทัง้หมด  
7. รำยกำรนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับกำรยนืยันจำกบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจำกไดส้ ำรองโรงแรมทีพ่ักใน
ตำ่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อำจจะปรับเปลีย่นตำมทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. กำรจัดกำรเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในกำรจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขำ้พัก  โดยมหีอ้งพักส ำหรับผูส้บูบุหรี ่/ 
ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอำจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ำมควำมประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัควำมพรอ้มใหบ้รกิำรของโรงแรม 
และไม่สำมำรถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทำงตอ้งกำรควำมชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อำทเิชน่ ใชว้วิแชรก์รุณำแจง้บรษัิทฯ อย่ำงนอ้ย 10วันกอ่นกำร
เดนิทำง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สำมำรถจัดกำรไดล้ว่งหนำ้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงำนและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินกำรใหค้ ำสญัญำใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจำกมเีอกสำรลง
นำมโดยผูม้อี ำนำจของผูจ้ัดก ำกบัเทำ่นัน้  
11. ผูจ้ัดจะไม่รบัผดิชอบและไม่สำมำรถคนืคำ่ใชจ้่ำยตำ่งๆ ไดเ้นื่องจำกเป็นกำรเหมำจำ่ยกบัตวัแทนตำ่งๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทำงไม่ผ่ำนกำรพจิำรณำในกำรตรวจคนเขำ้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่ำจะเป็นกองตรวจคนเขำ้เมอืงหรอืกรมแรงงำนของ
ทกุประเทศในรำยกำรทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมำจำกกำรกระท ำทีส่อ่ไปในทำงผดิกฎหมำย กำรหลบหนี เขำ้ออกเมอืง 

เอกสำรเดนิทำงไม่ถกูตอ้ง หรอื กำรถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งกำรพักแบบ 3ทำ่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวนสทิธิ
ในกำรจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพกัเดีย่ว โดยไม่คำ่ใชจ้่ำยเพิม่  

13. สภำพกำรจลำจรในชว่งวนัเดนิทำงตรงกบัวันหยุดเทศกำลของญีปุ่่ น หรอื วันเสำรอ์ำทติย ์รถอำจจะตดิ อำจท ำให ้
เวลำในกำรทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถำนทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขยัรถในกำรบรหิำร
เวลำ ซึง่อำจจะขอควำมร่วมมอืจำกผูเ้ดนิทำงในบำงครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตำมโปรแกรม 

14. บรกิำรน ้ำดืม่ทำ่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันเร ิม่ในวันที2่ของกำรเดนิทำงถงึวันที4่ของกำรเดนิทำงรวมจ ำนวน 2 ขวด 
15. กำรบรกิำรของรถบัสน ำเทีย่วญี่ปุ่ น ตำมกฎหมำยของประเทศญีปุ่่ น สำมำรถใหบ้รกิำรวันละ10-12ชัว่โมง อำทเิชน่ 

เร ิม่งำนเวลำ 8.00น.ถงึเวลำ 20.00 น.ในวนันัน้ มอิำจเพิม่เวลำได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิำรเวลำตำม
ควำมเหมำะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภำพกำรจรำจรในวันเดนิทำงนัน้ๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรบัเปลีย่นเวลำ
ทอ่งเทีย่วตำมสถำนทีใ่นโปรแกรมกำรเดนิทำง 

16. กำรประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ ำไวส้ ำหรับควำมคุม้ครองผูเ้ดนิทำง เป็นกำรกำรประกนัอุบัตเิหตจุำกกำรเดนิทำง
ทอ่งเทีย่ว ตำมพ.ร.บ กำรทอ่งเทีย่วเทำ่นัน้ไม่ไดค้รอบคลมุถงึ สขุภำพ กำรเจ็บไขไ้ดป่้วย ทำ่นสำมำรถขอดเูงือ่นไขกรม

ธรรมของบรษัิทฯได ้และทำงบรษัิทฯถอืวำ่ทำ่นไดเ้ขำ้ใจและยอมรบัขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทำ่นช ำระเงนิคำ่ทวัร ์(ทำ่นสำมำรถ
ซือ้ประกนัสขุภำพ ในระหวำ่งกำรเดนิทำงได ้จำกบรษัิท ประกนัทัว่ไป และควรศกึษำเงือ่นไขควำมคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
17. มัคคเุทศก ์พนักงำนและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินกำรใหค้ ำสญัญำใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด  นอกจำกมเีอกสำรลง

นำมโดยผูม้อี ำนำจของผูจ้ัดก ำกบัเทำ่นัน้  

18. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สำมำรถคนืคำ่ใชจ้่ำยตำ่งๆ ไดเ้นื่องจำกเป็นกำรเหมำจำ่ยกบัตวัแทนตำ่งๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทำงไม่ผ่ำนกำรพจิำรณำในกำรตรวจคนเขำ้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่ำจะเป็นกองตรวจคนเขำ้เมอืงหรอืกรมแรงงำนของ

ทกุประเทศในรำยกำรทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมำจำกกำรกระท ำทีส่อ่ไปในทำงผดิกฎหมำย กำรหลบหนี เขำ้ออกเมอืง 
เอกสำรเดนิทำงไม่ถกูตอ้ง หรอื กำรถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ 

 


