


1 สนามบินดอนเมือง	-	สนามบินคันไซ	หรือ	สนามบินโอซากา	-
เมืองโอซากา	-	ริงกุ	พรีเมียม	เอาทเล็ท

พักที่	OASAKA	BAY
PLAZA	หรือเทียบเทา
ระดับเดียวกัน

2 ปาไผเทนริวจิ	/	ปาไผ	-	สะพานโทเก็ตสึเคียว	-	เมืองเกียวโต	-
วัดคินคาคุจิ	-	ศาลเจาฟูชิมิอินาริ	-	ยานชินไซบาชิ

พักที่	OASAKA	BAY
PLAZA	หรือเทียบเทา
ระดับเดียวกัน

3 อิสระทองเที่ยวในโอซากา	หรือ	เลือกซื้อทัวรเสริม
พักที่	OASAKA	BAY
PLAZA	หรือเทียบเทา
ระดับเดียวกัน

4 ปราสาทโอซากา	-	EXPO	CITY	-	สนามบินคันไซ	หรือ	สนาม
บินโอซากา	-	สนามบินดอนเมือง

25	ก.พ.	61	-	28	ก.พ.	61 ฿25,999 ฿25,888 ฿25,888 ฿8,900

4	มี.ค.	61	-	7	มี.ค.	61 ฿26,999 ฿26,888 ฿26,888 ฿8,900

11	มี.ค.	61	-	14	มี.ค.	61 ฿27,999 ฿27,888 ฿27,888 ฿8,900

18	มี.ค.	61	-	21	มี.ค.	61 ฿27,999 ฿27,888 ฿27,888 ฿8,900



ชวงเชา
06.00	น.	พรอมกันที่	สนามบินนานาชาติดอนเมือง	ชัน้	3	อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ

เคานเตอร	สายการบินสกูต	(SCOOT)	เจาหนาที่ของบริษทัฯ	คอยใหการตอนรับ	และอํานวยความสะดวกใน
การเช็คอิน
หมายเหตุ	สายการบิน	SCOOT	ใชเครื่อง	Boeing	787	Dreamliner	จัดทีน่ัง่แบบ	3-3-3	น้ําหนัก

กระเป า	20	กก.ตอทาน	(หากตองการซื้อน้ําหนักเพิม่	ตองเสียคาใชจายเพิม่)	สายการบินมีบริการ
จําหนายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง	(ราคาทัวรไมรวมคาอาหาร)

09.25	น.	ออกเดินทางสูเมืองโอซากา	ประเทศญีป่ ุน	โดยสายบินสกูต	(SCOOT)	เที่ยวบินที่	TR	866	(ใช
ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ	6	ชั่วโมง)

ชวงบาย
16.45	น.	เดินทางถึงสนามบินคันไซ	เมืองโอซากา	ประเทศญีป่ ุน	(เวลาทีญ่ีป่ ุน	เร็วกวาเมืองไทย	2

ชัว่โมง	กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา)	***สําคัญมาก!!	ประเทศญีป่ ุนไม
อนุญาตใหนําอาหารสด	จําพวก	เน้ือสัตว	พืช	ผัก	ผลไม	เขาประเทศ	หากฝ าฝืนมีโทษปรับและจับ	***

หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองแลวแลวนําทานเดินทางสู	โอซากา	(Osaka)	เป็นจังหวัดที่มีความสําคัญเป็น
อันดับสองและขนาดใหญเป็นอันดับสามของญี่ป ุน	เป็นเมืองเศรษฐกิจที่สําคัญของภูมิภาคคันไซ	อีกทั้งยังมีสถาน
ที่ทองเที่ยวภายในเมืองและรอบๆเมืองมากมาย
นําทานสู	ริงกุเอาเล็ท	(Rinku	Outlet)	แหลงชอปป้ิงที่ใหญที่สุดในญี่ป ุนใกลกับสนามบินคันไซ	ให	ทาน

เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินคาแบรนดเนม	ชื่อดังหลากหลายและสินคาดีราคาพิเศษ	อาทิ	เครื่องสําอาง,
เครื่องประดับ,	เสื้อผา,	กระเปา,	รองเทาอุปกรณกีฬา,	เครื่องใชไฟฟาและยังเป็นแหลงรวมสินคาแบรนดญี่ป ุนโก
อินเตอรมากมายกับคอลเลคชั่นเสื้อผาลาสุด	อาทิ	MK	Michel	Klein,	Morgan,	Elle,	Cynthia	Rowley,	Diffusione
Tessile	ฯลฯ	และสินคาอื่นๆอีกมากมาย	ใหทานไดเลือกชอปป้ิงตามอัธยาศัย

ชวงคํ่า
อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
พักที	่OASAKA	BAY	PLAZA	หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี

ตั้งหางจากตัวเมืองโอซากา	ประมาณ	50	กม.เปิดใชบริการเมื่อปี	1994	มี	2	เท
อมินอล	โดย	เทอมินอล	1	จะเป็นสายการบินธรรมดา	สวนเทอมินอล	2	จะเป็น
สายการบินโลวคอสต



สายการบิน	SCOOT	ใชเครื่อง	Boeing	787	Dreamliner	จัดที่น่ังแบบ	3-3-3	น้ําหนักกระเป า	20	กก.ตอทาน
(หากตองการซื้อน้ําหนักเพิ่ม	ตองเสียคาใชจายเพิ่ม)	สายการบินมีบริการจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม
บนเครื่อง	(ราคาทัวรไมรวมคาอาหาร)
สําคัญมาก!!	ประเทศญี่ป ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด	จําพวก	เน้ือสัตว	พืช	ผัก	ผลไม	เขาประเทศ	หาก

ฝ าฝืนมีโทษปรับและจับ
อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

เป็นเมืองใหญอันดับสามของญี่ป ุน	ตั้งอยูริมทะเล	ถือวาเป็นประตูเขาออกสูโลก
ภายนอกแหงแรก	และเป็นเมืองทาและศูนยกลางการทองเที่ยวที่สําคัญ	ของ
ภูมิภาคคันไซ

แหลงชอปป้ิงชื่อดังอีกแหงหน่ึงของโอซากา	ตั้งอยูที่เมืองริงกุ	ตรงขามกับทา
อากาศยานนานาชาติคันไซ	โดยออกแบบใหมีลักษณะเหมือนกับเมืองทาของ
สหรัฐอเมริกา	และมีบรรยากาศแบบรีสอรท	ภายในแมจะไมใหญโตมากนัก
แตก็เพียบพรอมไปดวยสิ่งอํานวยความสะดวกมากมาย	ซึ่งรวมสินคานําเขา
และสินคาแบรนดญี่ป ุนมากมาย

	พักที่	OASAKA	BAY	PLAZA	หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานสู	อาราชิยามา	(Arashiyama)	อยูทางตะวักตกของเกียวโต	ตัวเมืองอาราชิยามาน้ันจะคึกคักมากใน

ชวงวันหยุด	มีทั้งรานคา	รานอาหาร	และบริเวณโดยรอบก็สามารถเดินเที่ยวไดเรื่อยๆ
นําทานชม	สวนป าไผ	(Bamboo	Groves)	เป็นเสนทางเดินเล็กๆที่ตัดผานในกลางสวนปาไผ	สามารถเดิน

เลนหรือขี่จักรยายผานก็ได	ใหบรรยากาศที่แปลกและหาไดยาก	อิสระใหทานเดินชมความงามยามที่มีแสง
อาทิตยรอดผานตัวป าไผลงมายังพื้นดานลาง	ประกอบกับมีลมพัดมาพรอมกันก็จะเป็นเสียงกิ่งกานของตนไผ
กระทบกันไปมา	ดูสวยงามและใหบรรยากาศโรแมนติกยิ่งนัก	บริเวณใกลๆ	จะเป็นรานขายของพื้นเมืองที่ทํามา
จากตนไม	เชน	ตะกราไมไผ,	ถวย,	กลองใสของ	หรือเสื้อสานจากไผ
จากน้ันชม	สะพานโทเก็ตสึเคียว	(Togetsukyo	Bridge)	หรือนิยมเรียกวา	Moon	Crossing	Bridge	เป็น

เสมือนสัญลักษณของอาราชิยามา	สะพานน้ีมีความสวยงามอยางมากเพราะดานหลังน้ันเป็นภูเขาสูงใหญและ
ดานลางเป็นแมน้ําที่ทั้งสองฝ่ังมีแนบตนซากุระเรียงรายเรียบแมน้ําไปเรื่อยๆ	ทําใหเป็นจุดชมซากุระที่สวยงาม
อีกจุดหน่ึง
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	เกียวโต	(Kyoto)	ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ป ุนมายาวนานที่สุด	คือตั้งแตปีค.ศ.

794	จนถึง	1868	รวมๆ	1,100	ปีเลยทีเดียว	เกียวโตจึงเป็นเมืองสําคัญที่เต็มไปดวยประวัติศาสตรและวัฒนธรรม
ของญี่ป ุนดวย
เดินทางสู	วัดคินคะคุจิ	(Kinkakuji)	เดิมสรางขึน้เพื่อใชเป็นบานพักของทานโชกุนอาชิกากา	โยชิมิสุและทาน

มีความตั้งใจยกบานพักแหงน้ีใหเป็นวัดนิกายเซนภายหลังจากที่ทานเสียชีวิต	คนไทยนิยมเรียกกันวา	วัดทอง
เน่ืองจากที่วัดน้ีจะมีอาคารหลักเป็นสีทองเกือบทั้งหลังตั้งโดดเดนอยูกลางน้ํา	ทําใหเกิดเป็นเงาสะทอนกับพื้นน้ํา
เบื้องหนา	จนเกิดเป็นภาพที่สวยงามเป็นอีกสัญลักษณหน่ึงของเมืองเกียวโต
จากน้ันสู	ศาลเจาเทพเจาจิ้งจอกอินาริ	(Fushimi	Inari	Shrine)	หรือที่คนไทยชอบเรียกกันวาศาลเจาแดง



เป็นศาลเจาชินโต	มีชื่อเสียงโดงดังจากประตูโทริอิ	(Torii	Gate)	หรือเสาสีแดงที่เรียงตัวกันจํานวนหลายหมื่นตน
จนเป็นทางเดินไดทั่วทั้งภูเขาอินาริ	ที่ผูคนเชื่อกันวาเป็นภูเขาศักดิส์ิทธ	โดยเทพอินาริจะเป็นตัวแทนของความ
อุดมสมบูรณ	การเก็บเกี่ยวขาว	รวมไปถึงพืชผลไรนาตางๆ	และมักจะมีจิ้งจอกเป็นสัตวคูกายจึงสามารถพบเห็น
รูปป้ันจิ้งจอกมากมายดวยเชนกัน
อิสระชอปป้ิงยาน	ชินไซบาชิ	Shinsaibashi	Shopping	Arcade	บริเวณแหลงชอปป้ิงแหงน้ีมีความยาว

ประมาณ	600	เมตร	เต็มไปดวยรานคาปลีก	รานแฟรนไชส	รานเครื่องสําอางค	รานรองเทา	กระเปานาฬิกา
รานกาแฟ	รานอาหาร	รานขนม	รานเสื้อผาสตรีทแบรนดทั้งญี่ป ุนและตางประเทศ	เชน	Zara	H&M	Beans	ABC
Mart	เป็นตน	เรียกวามีทุกอยางที่ตองการรวมกันอยูบริเวณน้ี

ชวงคํ่า
อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
พักที	่OASAKA	BAY	PLAZA	หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

วัดเทนริวจิ(Tenryuji)	เป็นวัดที่มีความสําคัญอยางยิ่งในเขตอาราชิยามาของ
เกียวโต	เป็นอันดับ	1	จาก	5	อันดับสูงสุดของวัดเซนและยังไดถูกบันทึกเป็นมร
กดโลก	นอกจากน้ียังมีโรงเรียนสอนศาสนาพุทธนิกายรินซาย	เซน	อยูภายใต
การดูแลของวัดเทนริวจิอีกดวย	วัดแหงน้ีถูกสรางขึน้ในปี	1339	ทานโชกุนอาชิ
คากะ	ทาคาอุจิ	เพื่ออุทิศใหกับจักรพรรดิ	โก-ไดโกะ	ผูไดเสด็จสวรรคตลวงลับ
ไปแลว

สะพานไมทอดยาว	ที่โดงดังและถือเป็นสัญลักษณของอะราชิยามา	มีภูเขาอะ
ราชิยามาเป็นวิวอยูเบื้องหลัง	สะพานเกาแกน้ีถูกสรางขึน้ในยุคกอตั้งกรุงเกียว
โต

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นเมืองหลวงเกาของญี่ป ุน	เป็นศูนยรวมวัฒนธรรมและประวัติศาสตรของ
ญี่ป ุนและชื่อน้ันไดมาจากเมืองฉางอานของจีน

หรือที่เรียกวาวัดทอง	เป็นวัดเกาแกของเมืองเกียวโต	วัดน้ีเคยเป็นที่พํานักของ
โชกุนอาชิคางะ	โยชิมิซึ	ผูที่ชอบทายปุจฉา	–	วิสัชนา	กับอิกคิวซังในการตูน
บรรยากาศภายในวัดจะเป็นการจัดสวนแบบเซน	มีการจัดให	ปราสาททองคํา
อยูตรงกลางสระน้ํา	ภาพสะทอนปราสาททองคําที่อยูในสระน้ํา	ทําใหปราสาท
ดูสวยงามและมีความขลังมากขึน้



อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

หรือศาลเจาจิ้งจอกขาว	เป็นอีกหน่ึงศาลเจาชื่อดังที่นักทองเที่ยวตางรูจักกันดี
เป็นศาลเจาในศาสนาชินโต	สรางขึน้เพื่อถวายใหแดเทพอินาริ	เทพเจาแหง
กสิกรรม	เพื่อใหพื้นที่บริเวณน้ีมีน้ําอุดมสมบูรณ	ปลูกขาวได	ผลผลิตดีมี
คุณภาพ	สิ่งที่นาสนใจนอกจากจะมาสักการะเทพเจาแลว	ก็คือการเดินเลน
ลอดอุโมงคเสาโทริอิกวาหมื่นตนที่เรียงตอทอดยาวจากดานลางขึน้ไปบนยอด
เขาสูงถึง	233	เมตร	ระยะทางราว	4	กิโลเมตร

ยานชอปป้ิงที่มีชื่อเสียงที่สุดในโอซากา	ยานดังที่เป็นสวรรคของนักชอป	นักกิน
ถนนสายทอดยาวกวา	600	เมตร	สองขางทางเรียงรายดวยสินคาหลากหลาย
ของใช	ของกิน	เครื่องใชไฟฟา	ฯลฯ

	พักที่	OASAKA	BAY	PLAZA	หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน

ชวงเชา	-	ชวงคํ่า
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
หลังอาหารใหทานอิสระทองเที่ยวตามสถานที่ตางๆ	ภายในเมืองโอซากา	โดยมีไกดใหคําแนะนําการเดินทาง

(ไมมีรถบัสบริการ)
แนะนําสถานทีท่องเทีย่วเมืองโอซากาและเมืองรอบๆ
-	วัดชิเทนโนจิ	(Shitennoji)	หน่ึงในวัดที่เกาแกที่สุดของญี่ป ุน	เชื่อกันวาเป็นวัดพุทธแหงแรกขอประเทศ

ญี่ป ุน
-	พิพิธภัณฑสัตวทะเลโอซากา	(Osaka	Aquarium)	หรือที่เรียกวา	Kaiyukan	ตั้งอยูที่	Tempozan	Harbor

Village	บริเวณอาวโอซากา	พิพิธภัณฑสัตวน้ําที่ดีที่สุดของญี่ป ุน	มีสัตวน้ําหลากหลายชนิดที่อาศัยอยูใน
มหาสมุทรแปซิฟิก

-	ศาลเจาเฮอัน	(Heian	Shrine)	เป็นศาลเจาที่มีความงดงามและสถาปัตยกรรมที่โดดเดนจากศาลเจาอื่นๆ
ของญี่ป ุน	ถึงแมศาลเจาเฮอันจะไมไดมีประวัติความเป็นมายาวนานหลายรอยปีเหมือนศาลเจาอื่นๆของเกียวโต

-	วัดโทไดจิ	(Todaiji)	วัดหลวงพอโตแหงเมืองนารา	หรือ	ไดบุตสึ	(Daibutsu	of	Nara)	เป็นหน่ึงในวัดที่มีชื่อ
เสียงมากที่สุดและมีความสําคัญทางประวัติศาสตรของประเทศญี่ป ุน

แนะนําแหลงชอปป้ิง
-	โดทงโบริ	หรือดงโทโบริ	(Dotonbori)	หน่ึงในสถานบันเทิงยามคํ่าคืนที่โดงดังของโอซากา	เป็นแหลงรวม

รานอาหารมากมายที่เปิดใหบริการ	24	ชั่วโมง
-	อะเมะริคามูระ	Amerikamura	เป็นแหลงแฮงคเอาของวัยรุนโอซากา	คลายกับยานฮาราจูกุของโตเกียว

ยานน้ีก็จะไดพบกับแฟชั่นการแตงตัวของวัยรุน	และวัฒนธรรมของชาวญี่ป ุน	มีบรรยากาศครึก้ครื้น	ระหวางทาง
มีรานกาแฟ	เสื้อผา	และรานขายของตางๆมากมาย	เป็นอีกยานหน่ึงที่นามาเดินเลน

หรือ	เลือกซื้อทัวรเสริม	(ไมรวมในคาทัวร)	
-	ยูนิเวอรซัล	สตูดิโอส	เจแปน	(Universal	Studios	Japan,	USJ)เปิดเมื่อเดือนมีนาคม	ปี	2001	เป็นสวน

สนุกแหงแรกของยูนิเวอรแซล	สตูดิโอ	ที่เปิดในเอเชีย	ภายในมีทัง้หมด	8	โซน:	Hollywood,	New	York,	San
Francisco,	Jurassic	Park,	Lagoon,	Waterworld,	Amity	Village	และ	Universal	Wonderland	ผูเขาชม
สามารถเพลิดเพลินไปกับเครื่องเลนตางๆ	ตั้งแตเครื่องเลนสําหรับเด็กๆไปจนถึงรถไฟเหาะที่หวาดเสียวสุดๆ



อิสระทองเที่ยวตามสถานที่ตางๆ	ไมมีรถบัสบริการ
ทัวรเสริมยูนิเวอรซัล	สตูดิโอส	เจแปน	ไมรวมในคาทัวร
อิสระรับประทานอาหารกลางวันและคํ่าตามอัธยาศัย

**อิสระรับประทานอาหารกลางวันและคํ่าตามอัธยาศัย**

พักที	่OASAKA	BAY	PLAZA	หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

อิสระชอปป้ิงเมืองโอซากา	หรือซื้อทัวรเสริมยูนิเวอรแซล	สตูดิโอ	สวนสนุกที่
สรางความบันเทิงใหกับคนแถบภูมิภาคคันไซมาหลายปีโดยการทุมทุนสราง
ของ	บริษทัสรางภาพยนตร	HOLLYWOOD	ชื่อดัง	น่ันคือ	UNIVERSAL
STUDIO	ซึ่งภายในไดจําลองสตูดิโอจากภาพยนตรเรื่องดังๆ	ที่ผานมาของทาง
บริษทัไวมากมาย	โดยเริ่มจาก	ภาพยนตรเรื่องแรก	ที่สรางชื่อเสียงใหกับ	สตี
เวน	สปรีลเบิรก	คือ	E.T.	ซึ่งเป็นการน่ังจักรยานไปพรอมกับ	อีที	และเดินทาง
ขามจักรวาลเพื่อกลับไปยังบานเกิด	ตอจากน้ัน	ไปยังสตูดิโอของ
TERMINATOR	ภาพยนตรคนเหล็ก	ที่สรางชื่อใหกับดาราดัง	อารโนล	ชวาสเซ
เน็กเกอร	ทานจะไดดูภาพยนตรที่ไมไดฉายตามโรงหนังแตเป็นภาคพิเศษแบบ
ดิจิตอล	2	มิติ	และ	3	มิติ

	พักที่	OASAKA	BAY	PLAZA	หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
เดินทางสู	ปราสาทโอซากา	(Osaka	Castle)	(ดานนอก)	เป็นหน่ึงในแลนดมารคสําคัญของเมืองโอซากา

หอคอยปราสาทจะมีอยูดวยกันทั้งหมด	8	ชั้น	ตัวปราสาทถูกลอมรอบดวยกําแพงหินคอนกรีต,	คูน้ํา	และสวนนิชิ
โนมารุซึ่งอยูทางปอมตะวักตก	มีตนซากุระกวา	600	ตน	ในชวงเดือนเมษายนจึงเป็นแหลงชมซากุระที่โดงดัง
เพราะฉากดานหลังของสวนแหงน้ีจะมองเห็นภาพปราสาทโอซากาที่สวยงามเป็นอยางยิ่ง
อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

ชวงบาย
นําทานชอปป้ิงกันตอ	ณ	เอ็กซโปซิตี้	(Expo	City)	ที่เที่ยวแหงใหมในโอซากา	ศูนยรวมความบันเทิงที่ยิ่งใหญ

ที่สุดแหงหน่ึงของประเทศญี่ป ุน	เอ็กซโปซิตี้เป็นสวนหน่ึงของสวนสาธารณะที่สรางขึน้เพื่อระลึกถึงงานเวิลด
เอ็กซโป	ที่จัดขึน้เมื่อปี	1970	ตั้งอยูในเมืองซุอิตะ	จังหวัดโอซากา	มีเน้ือที่ทั้งหมดราว	ๆ	172,000	ตารางเมตร
ภายในพื้นที่แหงน้ีมีแหลงความบันเทิงมากมาย	ภายใตคอนเซ็ปต	fusing	the	enjoyment	of	playing,	learning,
and	discovering	อิสระใหทานเพลิดเพลินกับกิจกรรมตางๆ	ทั้งชอปป้ิง	กินขาว	หรือแมแตถายรูปไดตามอัธยาศัย
เอ็กซโปซิตี้	ไดแบงออกเป็นโซนใหญ	ๆ	ดังนี
1.	NIFREL	พิพิธภัณฑสัตวน้ํา	จัดแสดงสัตวตาง	ๆ	ในรูปแบบการนําเสนองานศิลปะ	และยังใหนักทองเที่ยวได
สัมผัสกับสัตวอยางใกลชิด
2.	Osaka	English	Village	ชุมชนสําหรับคนรักภาษาอังกฤษ	เปิดโอกาสใหผูเขาชมไดเรียนรูภาษาอังกฤษในรูป
แบบที่ไมซํ้ าใคร	ทามกลางบรรยากาศของเมืองตาง	ๆ	จากทั่วทั้งอเมริกา
3.	Pokemon	Expogym	สวนสนุกของโปเกมอนแหงแรกในญี่ป ุน	ที่จะทําใหคุณหลงใหลและผจญภัยไปกับ
การตูนตัวโปรด
4.	Orbi	สถานที่แหงการเรียนรูธรรมชาติ
5.	Entertainmentfield	สวนสนุกภายใตคอนเซ็ปต	Shaun	the	Sheep	ซึ่งเป็นภาพยนตรการตูนที่มีชื่อเสียง
6.	Cinemas	Osaka-Expocity	โรงภาพยนตรสุดทันสมัย	ภายในมีโรงภาพยนตรทั้งหมด	11	โรงดวยกัน	จัด
หนักจัดเต็มทั้งระบบเสียงและภาพ
7.	ANIPO	สวนสนุกสุดนารักของเด็ก	ๆ	ที่จะมาสสรางความสนุกสนานใหทั้งคุณลูกและคุณพอ-คุณแม	โดยมีตัว
การตูนสัตวตาง	ๆ	เป็นสิ่งดึงดูดใจ



อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
สายการบินมีบริการจําหนายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง	(ราคาทัวรไมรวมคาอาหาร)

8.	Lalaport	Expocity	สวรรคของนักชอปป้ิง	ซึ่งขนรานคาแบรนดตาง	ๆ	มาไวที่น่ีมากกวา	100	ราน	พรอมทั้ง
รานอาหาร	รานกาแฟ	และอื่น	ๆ	อีกมากมาย

ชวงคํ่า
นําทานเดินทางสูสนามบินคันไซ	เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ	ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ
17.55	น.	ออกเดินทางจากเมืองโอซากา	กลับกรุงเทพฯ	โดยสายการบิน	สกูต	(SCOOT)	เทีย่วบินที่

TR867	(ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ	7.20	ชั่วโมง)	**สายการบินมีบริการจําหนายอาหารและ
เครื่องดื่มบนเครื่อง	(ราคาทัวรไมรวมคาอาหาร)**

22.30	น.	เดินทางถึง	สนามบินดอนเมือง	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เรียกอีกอยางวา	โอซากาโจ	สัญลักษณของเมืองโอซากา	และเป็นสิ่งปลูกสราง
ที่มีคุณคาทางวัฒนธรรมของญี่ป ุน	ถูกสรางขึน้แทนที่วัดอิชิยามา	ฮอนกันจิ	ชั้น
บนสุด	สามารถชมวิวเมืองโอซากาไดทั้งเมือง

EXPOCITY	เป็นศูนยบันเทิงครบวงจรที่โอซากา	โดยรวมสวน
สนุก,พิพิธภัณฑ,หางสรรพสินคา,ศูนยเรียนรู,รานอาหารนานาชาติ	รวมกันไว
ที่น่ี	เป็นแหลงเที่ยว,กิน,ช็อปป้ิงและเรียนรูขนาดใหญที่สุดในญี่ป ุน	และเป็น
สถานที่ทองเที่ยวไฮไลทที่ไมแพยูนิเวอรแซล	สตูดิโอ	หรือดิสนียแลนด	โอซากา
เคยเป็นเจาภาพจัดงาน	World	Expo	เมื่อปี	1970	หลังจากน้ันพื้นที่จัดงานได
ถูกเปลี่ยนเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ	ซึ่งอยูหางจากใจกลางนครโอซากาไป
เพียง	1ชั่วโมงกวา	พื้นที่สวนหน่ึงกวา	170,000	ตารางเมตรไดถูกเปลี่ยนเป็น
ศูนยบันเทิงครบวงจรแหงใหมในชื่อวา	EXPOCITY	ที่รวมทุกสิ่งทุกอยางไวใน
พื้นที่แบบ	"วันเดียวเดินไมทั่ว	ครั้งเดียวเที่ยวไมเต็มอิ่ม"	La	La	port
EXPOCITY	ศูนยการคาที่รวมสินคาทุกอยางทุกประเภททั้งของญี่ป ุนและจาก
นานาชาติทั่วโลก	ไมเพียงแตแบรนดเนมชื่อดังราคาหรู	แตยังมีทั้งราน	100
เยนอยาง	Daiso,	ราน	3coin	ที่สินคาทุกอยางราคา	300	เยน,	ศูนยจําหนาย
เครื่องกีฬา,	เครื่องไฟฟา	,ซุปเปอรมาเก็ต,ศูนยอาหารนานาชาติ

ตั้งหางจากตัวเมืองโอซากา	ประมาณ	50	กม.เปิดใชบริการเมื่อปี	1994	มี	2	เท
อมินอล	โดย	เทอมินอล	1	จะเป็นสายการบินธรรมดา	สวนเทอมินอล	2	จะเป็น
สายการบินโลวคอสต

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี



1.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนา	5	วัน	ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย	30
ทาน	ในกรณีน้ีบริษทัฯ	ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด	หรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถาตองการ

2.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไมอาจ
แกไขได	และจะไมรับผิดชอบใดๆ	ในกรณีที่สูญหาย	สูญเสีย	หรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
หัวหนาทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ	เชน	การนัดหยุดงาน,	ภัยธรรมชาติ,	การจลาจลตางๆ	เป็นตน

3.	กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได	เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาที่ไมวาเหตุผลใดๆ
ก็ตามทางบริษทัของสงวนสิทธิใ์นการ	ไมคืนคาทัวรทั้งหมด

4.	หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู	ไมตํ่ากวา	6	เดือน

1.	กรุณาจองลวงหนาอยางนอย	30	วันกอนการเดินทาง	และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา	15,000	บาท	พรอมกับเตรียม
เอกสารสงใหเรียบรอย	ภายใน	2-3	วัน	หลังจากทําการจองแลว

2.	การชําระคาทัวรสวนทีเ่หลือทางบริษทัฯ	จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา	30	วันทานควรจัดเตรียม
คาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนด	เน่ืองจากทางบริษทัตองสํารองคาใชจายในสวนของคาที่พักและตัว๋เครื่องบิน	มิฉะน้ัน
จะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

1.	คาตัว๋เครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด	รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง
2.	คาที่พักหองคู	(2-3	ทาน)	ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน	**	ในกรณีทีท่านจองหองพักแบบ	TRIPLE

[2	เตียง+1	ทีน่อนเสริม]	แลวทางโรงแรมไมสามารถจัดหาหองพักแบบ	TRIPLE	ได	ทางบริษทัอาจมีการ
จัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป	หรืออาจมีคาใชจายบางสวนเพิม่เติม	**

3.	คาอาหาร	ดังที่ระบุในรายการ
4.	คาเขาชม	ดังที่ระบุในรายการ
5.	คารถนําเที่ยว	ดังที่ระบุในรายการ
6.	คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง

1.	คาใชจายสวนตัว	เชน	คาอาหาร-เครื่องดื่ม	นอกเหนือรายการทัวร	คาซักรีด	คามินิบาร	คาโทรศัพท	ฯลฯ
2.	คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ป ุน	กรณีประกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกครั้ง	(เน่ืองจากทางญี่ป ุนได

ประกาศยกเวนการยื่นวีซาเขาประเทศญี่ป ุนใหกับคนไทยสําหรับผูที่ประสงคพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ป ุนไมเกิน
15	วัน)

3.	คาปรับ	สําหรับน้ําหนักกระเปาเดินทางที่เกินจากสายการบินกําหนด	(20	กิโลกรัม)

4.	คาทําหนังสือเดินทาง
5.	คาธรรมเนียมเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
6.	คาทิปไกดและคนขับรถ	1,000	บาทตอทิป	(ขออนุญาตเก็บคาทริปทีส่นามบินกอนเดินทาง)
7.	ภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%	และภาษีมูลคาเพิ่ม	7%

หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู	ไมตํ่ากวา	6	เดือน

1.	โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
2.	ไมมีราคาเด็ก	เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ	/	Infant	เด็กอายุตํ่ากวา	2	ปี	ราคา	7,900.-

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	มัคคุเทศก	และหัวหนาทัวรทานละ1,000	บาท	(ขออนุญาตเก็บคาทริป
ทีส่นามบินกอนเดินทาง)

3.	สําหรับลูกคาทานที่ไมเอาตัว๋เครื่องบิน	หักคาตัว๋ออก	9,000	บาท



4.	หากทานทีต่องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	(กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด)	ใหทานติดตอเจาหนาที่
กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง	หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใช
จายที่เกิดขึน้

5.	หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ	น่ังรถเข็น	(Wheelchair),	เด็ก,	ผูสูงอายุ,	มีโรคประจําตัว	หรือไม
สะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา	4	-	5	ชั่วโมงติดตอกัน	ทานและครอบครัวตองใหการดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง	เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ	หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวร
ทั้งหมด

ไมสามารถยกเลิกได	เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชั่น	และขอเก็บเงินทั้งหมด	(แตสามารถเปลีย่นชื่อผูเดินทาง
ไดตามกําหนดของแตละสายการบินกอนการเดินทาง)


