


1 ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง	-	ทาอากาศยานนานาชาติคันไซ	-	ริ
งกุ	พรีเมียม	เอาทเล็ท

N	Gate	HOTEL
หรือระดับใกล
เคียงกัน	อิสระ
พักผอนตาม
อัธยาศัย

2 เมืองนารา	-	วัดโทไดจิ	-	เมืองเกียวโต	-	ศาลเจาเฮยอัน	-	พิธีชงชาญี่ป ุน	-
ศาลเจาฟูชิมิอินาริ	/	ศาลโทริอิ	-	ฮารเบอรแลนด	-	เมืองโอซากา	-	ยานชิน
เซไก	-	หอคอยซึเทนคาคุ

FP	HOTELS
South-Namba
หรือยานคันไซ
หรือระดับใกล
เคียงกัน

3 อิสระทองเที่ยวในโอซากา	หรือ	เลือกซื้อทัวรเสริม

FP	HOTELS
South-Namba
หรือยานคันไซ
หรือระดับใกล
เคียงกัน

4 ปราสาทโอซากา	-	หาง	DOTON	PLAZA	-	EXPO	CITY	-	ทาอากาศยาน
นานาชาติคันไซ	-	ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง -

28	ต.ค.	61	-	31	ต.ค.	61 ฿19,888 ฿19,888 ฿19,888 ฿7,500



หมายเหตุ:	ราคาทัวรยังไมรวมคาอาหารบนเครื่อง	บนเครื่องมีบริการจําหนายอาหารและเครื่อง
ดื่ม

เชา

06.30น.	พรอมกันที่	ทาอากาศยานดอนเมือง	อาคารผูโดยสารระหวางประเทศขาออก	ชั้น3	ประตู	6
เคานเตอร	6	สายการบิน	Scoot	เจาหนาที่ใหการตอนรับ	และอํานวยความสะดวกดานเอกสารกอนขึน้เครื่อง
09.35น.	นําทานเดินทางสู	สนามบินคันไซ	ประเทศญี่ป ุน	โดยสายการบิน	SCOOT	เที่ยวบินที่	TR866

บาย

16.45น.	เดินทางถึง	สนามบินคันไซ	โอซากา	ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร
จากน้ันนําทานขึน้รถปรับอากาศเดินทางไป	ริงกุ	พรีเมีย่ม	เอาทเลท	Rinku	Premium	Outlets	แหลงชอป

ป้ิงชื่อดังอีกแหงหน่ึงของโอซากา	ตั้งอยูที่เมืองริงกุตรงขามกับทาอากาศยานนานาชาติคันไซ	โดยออกแบบใหมี
ลักษณะเหมือนกับเมืองทาของสหรัฐอเมริกาและมีบรรยากาศแบบรีสอรท

	รับประทานอาหารเชา

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

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

	N	Gate	HOTEL	หรือระดับใกลเคียงกัน	อิสระพักผอนตามอัธยาศัย



(เวลาทองถิน่เร็วกวาเมืองไทย	2	ชัว่โมง	กรุณาปรับเวลาของทานเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย
เวลา)
สําคัญ!!!	ประเทศญีป่ ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด	จําพวก	เน้ือสัตว	พืช	ผัก	ผลไม	เขาประเทศ

หากฝ าฝืนจะมีโทษจับและปรับ
(ชื่อโรงแรมทีท่านพักทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย	5-7	วันกอนวันเดินทาง)

เชา

นําทานขึน้รถโคชปรับอากาศเดินทางสู	เมืองนารา	(Nara)	เป็นเมืองที่อยูทางทิศตะวันออกของเมืองโอซากา
ดวยระยะทางประมาณ35	กิโลเมตร	Nara	มาจากภาษาญี่ป ุนคําวา	“Narasu	แปลวาทําใหแบนราบ
นําทานไปชม	วัดโทไดจิ	(Todaiji)	วัดใหญแหงทิศตะวันออก	ถือเป็นโบราณสถานที่มีความเกาแกและสําคัญ

ที่สุดแหงหน่ึงของประเทศญี่ป ุนและยังถือวาเป็นวัดที่มีนักทองเที่ยวมาเยือนมากที่สุดในนารา	สรางขึน้เมื่อปี
ค.ศ.752	ในชวงที่พระพุทธศาสนาเจริญรุงเรืองจนถึงขีดสุด
นําทานเดินทางสูเมือง	เกียวโต	เมืองหลวงเกาแกของญี่ป ุน	ซึ่งมามีอายุยาวนานกวา	1,000	ปี	ซึ่งในอดีตมี

ความเจริญรุงเรืองทางดานศาสนา	ศิลปวัฒนธรรม	และการปกครองเป็นอยางมาก
นําทานเดินทางไปชม	ศาลเจาเฮอัน	(Heian	Shrine)	เป็นศาลเจาที่มีความงดงามและสถาปัตยกรรมที่โดด

เดนจากศาลเจาอื่นๆของญี่ป ุน	ถึงแมศาลเจาเฮอันจะไมไดมีประวัติความเป็นมายาวนานหลายรอยปีเหมือนศาล
เจาอื่นๆของเกียวโต
จากนัน้นําทานสัมผัสประสบการณพิเศษ	พิธีชงชาแบบญีป่ ุน	ใหทานไดเรียนชงชาแบบธรรมเนียม

ญี่ป ุน	และทานสามารถเลือกซื้อชาและสินคาของฝากราคาถูกไดจากที่น่ีเชน	โฟมลางหนาถานหินภูเขาไฟ	โฟม
ชาเขียว	โฟมขาวญี่ป ุน	หรือผลิตภัณฑจากน้ํามันมา	และยาและวิตามินของญี่ป ุนที่บํารุงสุขภาพ

บาย

นําทานเดินทางไปชม	ศาลเจาฟูชิมิ	อินาริ	ชม	เสาโทริอิ	ซุมประตูสีแดงที่เป็นสัญลักษณของศาลเจาที่มี
มากกวารอยตนทอดตัวยาวตามเสนทางของไหลเขาลดหลั่นกันบนเสนทางยาวถึง	4	กิโลเมตร
จากน้ันนําทานเดินทางไป	ยานโกเบ	ฮารเบอรแลนด	ประกอบดวยศูนยการคาขนาดใหญ	โรงภาพยนตร

สวนสนุก	ใกลกันยังติดทะเลดวย	เพียงเดินเลนที่ฮารเบอรแลนด	ทานจะรูสึกสดใสปลอดโปรงขึน้ทันที
จนสมควรแกเวลานําทานเดินทางสูที่พักยานโอซากา
หลังจากเช็คอินเขาสูที่พักนําทานเดินไปยังยานชินเซไก	ชมแสง	สี	ยามคํ่าคืน	เป็นเสมือนแลนดมารกสําคัญอีก

แหงหน่ึงของเมืองโอซากา
หอคอยซึเทนคาคุ(Tsutenkaku)	เป็นเหมือนสัญลักษณของยานชินเซไกน้ีตั้งอยูตรงกลางอีก	ที่น่ีจะคึกคัก

มากชวงกลางคืนเต็มไปดวยราน่ังดื่ม	รานอาหารและขนม	กับแกลมใหลองชิมลิ้มลองกันมากมาย	และยังมีราน
ขายของที่ระลีกใหเลือกชอปป้ิงกันอีกหลายราน	ที่น่ียังมีหุนคลายลิงน่ังยิ้ม	ตามมุมตางๆที่เจอ	เรียกวา	บิลลิ
เคน(Billiken)	หรือเทพแหงโชคลาภเป็นอีกหน่ึงสัญลักษณของยานน้ีดวย

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองที่อยูทางทิศตะวันออกของเมืองโอซากา	มีกวางเป็นสัญลักษณของ
เมืองนารา	เน่ืองจากชาวนารามีความเชื่อวากวางเป็นสัตวรับใชเทพเจา
ปัจจุบันเมืองนารามีกวางเดินอยูอยางอิสระทั้งเมือง	ไมวาจะเป็นศาลเจา	วัด
หรือตามทองถนนก็ตาม



วัดหลวงพอโตไดบุทสึแหงเมืองนาราที่ใหญที่สุดในญี่ป ุน	เป็นหน่ึงในวัดที่มีชื่อ
เสียงมากที่สุด	และมีความสําคัญทางศาสนาของญี่ป ุน	เป็นเหมือนศูนยกลาง
ของวัดทั้งหมดในประเทศ	อาคารหลักของวัดเป็นอาคารไมที่ใหญที่สุดในโลก

เป็นเมืองหลวงเกาของญี่ป ุน	เป็นศูนยรวมวัฒนธรรมและประวัติศาสตรของ
ญี่ป ุนและชื่อน้ันไดมาจากเมืองฉางอานของจีน

สรางเพื่อเป็นอนุสรณสําหรับเมืองหลวงเกาหรือก็คือเกียวโตที่ครบรอบ	1100
ปี	ประตูศาลเจาสีแดงดึงดูดผูคนจากไกลและหลังจากผานประตูมาแลวก็จะพบ
กับพื้นที่วางที่ลอมรอบไปดวยสิ่งกอสรางภายในศาลเจาที่ลวนแตเป็นสีแดงสด
ทําใหคุณรูสึกประทับใจอยางยิ่งกับสิ่งที่เห็น

พิธีชงชาญี่ป ุน	ซึ่งเป็นเอกลักษณของประเทศญี่ป ุนวาดวยการใชเวลาอยางสุ
นทรีย	ดวยการดื่มและการชงชาผงสีเขียวหรือมัทชา	นับตั้งแตประมาณ
ศตวรรษที่	14	ตนฉบับของพิธีชงชา	และใหทานไดสัมผัสกับบรรยากาศของ
การจําลองเรื่องราวเกี่ยวการพบปะกันในวงสังคมเกี่ยวกับการดิ่มและชงชาที่
ไดแพรหลายในบรรดาชนชั้นสูงที่เกิดขึน้ในประเทศญี่ป ุน

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร	ชาบูบุฟเฟต

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

เป็นพื้นที่ชอปป้ิงและแหลงบันเทิงริมน้ําของบริเวณทาเรือโกเบ	มีทั้งรานกาแฟ
รานอาหาร	รานคา	และสวนสนุก	ซึ่งเป็นจุดนัดพบที่นิยมของชาวเมือง



(ชื่อโรงแรมทีท่านพักทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7	วันกอนวันเดินทาง)

เป็นเมืองใหญอันดับสามของญี่ป ุน	ตั้งอยูริมทะเล	ถือวาเป็นประตูเขาออกสูโลก
ภายนอกแหงแรก	และเป็นเมืองทาและศูนยกลางการทองเที่ยวที่สําคัญ	ของ
ภูมิภาคคันไซ

ยานชินเซไก(Shinsekai)	ที่แปลวา	“โลกใหม”	ของโอซากา	มีหอคอยซึเทนคา
คุ(Tsutenkaku)ที่เป็นเหมือนสัญลักษณของยานชินเซไกน้ีตั้งอยูตรงกลาง
บริเวณน้ีไดมีการจัดนิทรรศการขึน้โดย	National	Industrial	Exposition	ในปี
1903	และสามารถดึงดูดคนใหมายังยานน้ีไดมากกวา	5	ลานคน	ภายในระยะ
เวลา	5	เดือน	ภายหลังจากหมดงานเทศกาลลงยานน้ีก็ไดถูกพัฒนาตอไปอีก
ดวยการสรางหอคอย	สวนสาธารณะ	โรงหนัง	และสวนสนุก

ครั้งหน่ึงเคยเป็นสัญญลักษณที่แสดงความเจริญของเมืองโอซากาสมัยกอน
เพราะเมื่อตอนที่สรางน้ันเป็นอาคารที่มีความสูงมากที่ในเอเชีย	จึงเป็นที่มา
ของชื่อหอคอยน้ี	Tsutenkaku	ที่แปลวาสูงเทาฟา	ตั้งอยูใจกลางยานชินเซ
ไก(Shinsekai)	ประดับประดาดวยไฟนีออนจนกลายเป็นจุดดึงดูดนักทองเที่ยว
อีกจุดหน่ึงใหมาเยือนยานน้ีในยามคํ่าคืน	ถูกสรางขึน้ในปี	1912	ตามหอไอเฟล
ในปารีสมีความสูง	64	เมตร	แตในระหวางสงครามโลกครั้งที่สอง	หอคอยแหง
น้ีถูกทําลายลง	และถูกสรางขึน้มาใหมอีกครั้งเมื่อปี	1956	แตมีความสูงเพิ่มขึน้
เป็น	103	เมตร

	FP	HOTELS	South-Namba	หรือยานคันไซ	หรือระดับใกลเคียงกัน

เชา

อิสระใหทานทองเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวันดวยตัวทานเอง
>	ยานชินไซบาชิ	(Shinsaibashi)	เป็นยานชอปป้ิงที่มีชื่อเสียงที่สุดในโอซากา	เป็นถนนคนเดินชินไซบาชิยาว

ประมาณ580	เมตร
>	โดทงบุริ	(Dotonburi)	หน่ึงในสถานบันเทิงยามคํ่าคืนที่โดงดังของโอซากา	แหลงรวมรานอาหารมากมายที่

เปิดใหบริการ	24	ชั่วโมง
>	สวนนัมบะ	Namba	Parks	ออกแบบการสรางใหคลายกับหุบเขา	สามารถน่ังพักผอนในสวนแบบธรรมชาติ

ทามกลางภูมิทัศนเมืองใหญ	มีหางสรรพสินคากวา	120	ราน
>	ยานเด็นเด็น	Den	Den	Town	ตั้งอยูในพื้นที่	Nipponbashi	เป็นยานขายสินคาอิเล็กทรอนิกส	คลายกับยาน

Akihabara	ของโตเกียว

----------------------------------------------------------------

>>	หรือทานสามารถเลือกซื้อบัตรยูนิเวอรแซลเจแปน
กรณีสั่งซื้อกับบริษทั	ราคาบัตรทานละ	2,800	บาท	กรุณาสั่งซื้อพรอมจองทัวรหรือกอนเดินทาง10วันเทาน้ัน

(ทางบริษทัจําหนายเฉพาะบัตรสวนสนุก	ไมรวมคารถไฟในการเดินทาง)
**ทางบริษทัขออนุญาตปรับราคาบัตรขึน้ถาเงินเยนมีการปรับขึน้เรท100เยน=35บาท**



(ชื่อโรงแรมทีท่านพักทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย	5-7	วันกอนวันเดินทาง)

นิเวอรแซลสตูดิโอ	Universal	Studio	Japan
รวมสนุกทาทายกับเครื่องเลนหลากหลายชนิดตื่นเตนระทึกใจจากหนังดังที่ทานชื่นชอบ	กับโลกภาพยนตรของ
ฮอลลิวูด	เชน	Hollywood	Dream	The	Ride	Backdrop	,ลองเรือผจญภัยกับไดโนเสารจากเรื่อง	Jurassic	Park
น่ังเรือเพื่อพบกับความนาสะพรึงกลัวเหมือนอยู	ในเหตุการณจริงกับ	Jaw	ใชทุนสรางมหาศาลกวา	1,500	ลาน
เยน

	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

	FP	HOTELS	South-Namba	หรือยานคันไซ	หรือระดับใกลเคียงกัน

เชา

ทานเดินทางสู	ปราสาทโอซากา	เป็นสัญลักษณอันโดดเดนของเมืองโอซากา	สรางขึน้เป็นครั้งแรกบน
บริเวณที่เคยเป็นวัด	Osaka	Hongan-jiเมื่อปี	ค.ศ.1583	โดยToyotomiHideyoshi	(ค.ศ.1537-1598)	นักรบระดับ
ไดเมียวผูพยายามรวบรวมประเทศเป็นครั้งแรกหอคอยปราสาทหรือสวนที่เรียกวา	Tenshukaku(ทัวรนําชม
และถายรูปบริเวณดานนอก)
จนสมควรแกเวลานําทานไปชอปป้ิงที่	DOTON	PLAZA	ยานชินไซบาชิ	เป็นหางสําหรับละลายเงินเยน	พบกับ

สินคาหลากหลายราคาถูก	ไมวาจะเป็นเครื่องสําอาง	ครีม	ของใช	ยาบํารุง	สุขภาพ	สบู	ครีมลางหนา	เครื่อง
ไฟฟา	เป็นตนอิสระใหทานเลือกซื้อตามอัธยาศัย
จากน้ันนําทานเดินทางสู	EXPO	CITY	เป็นศูนยบันเทิงครบวงจรที่โอซากา	โดยรวมสวนสนุก,พิพิธภัณฑ,หาง

สรรพสินคา,ศูนยเรียนรู,รานอาหารนานาชาติ	รวมกันไวที่น่ี	เป็นแหลงเที่ยว,กิน,ช็อปป้ิงและเรียนรูขนาดใหญ
ที่สุดในญี่ป ุน

บาย

จนสมควรแกเวลา	นําทานเดินทางไป	สนามบินคันไซ
17.55น.	ออกเดินทางสู	กรุงเทพฯ	โดยสายการบิน	SCOOT	เที่ยวบินที่	TR867

คํ่า

22.30น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานดอนเมือง	โดยสวัสดิภาพ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



อาหารกลางวันตามอัธยาศัยที	่EXPO	CITY
หมายเหตุ:	ราคาทัวรยังไมรวมคาอาหารบนเครื่องบนเครื่องมีบริการจําหนายอาหารและเครื่อง

ดื่ม

เรียกอีกอยางวา	โอซากาโจ	สัญลักษณของเมืองโอซากา	และเป็นสิ่งปลูกสราง
ที่มีคุณคาทางวัฒนธรรมของญี่ป ุน	ถูกสรางขึน้แทนที่วัดอิชิยามา	ฮอนกันจิ	ชั้น
บนสุด	สามารถชมวิวเมืองโอซากาไดทั้งเมือง

หาง	DOTON	PLAZA	ใหทานไดเลือกชอปป้ิงสินคาราคาถูก	หลากหลาย
รายการ	อาทิ	เชน	ผลิตภัณฑบํารุงสุขภาพ	เครื่องสําอาง	เครื่องไฟฟา	และ
ใกลๆกันทานสามารถเดินทางไปยานชินไชบาชิได	ใหทานไดอิสระชอปป้ิง
สินคาที่แหลงชอปป้ิงยอดนิยมที่สุดของโอซากาที่เต็มไปดวยรานคามากมาย
ทั้งแบรนดเนม	ของมือสอง	รานอาหารชื่อดังมากมายหลากหลายชนิดและไม
ควรพลาดชอปป้ิง

EXPOCITY	เป็นศูนยบันเทิงครบวงจรโดยรวมสวนสนุก,พิพิธภัณฑ,หางสรรพ
สินคา,ศูนยเรียนรู,รานอาหารนานาชาติ	รวมกันไวที่น่ี	เป็นแหลง
เที่ยว,กิน,ช็อปป้ิงและเรียนรูขนาดใหญที่สุดในญี่ป ุน	และเป็นสถานที่ทองเที่ยว
ไฮไลทที่ไมแพยูนิเวอรแซล	สตูดิโอ	หรือดิสนียแลนด	โอซากาเคยเป็นเจาภาพ
จัดงาน	World	Expo	เมื่อปี	1970	หลังจากน้ันพื้นที่จัดงานไดถูกเปลี่ยนเป็นสวน
สาธารณะขนาดใหญ	ซึ่งอยูหางจากใจกลางนครโอซากาไปเพียง	1ชั่วโมงกวา
พื้นที่สวนหน่ึงกวา	170,000	ตารางเมตรไดถูกเปลี่ยนเป็นศูนยบันเทิงครบ
วงจรแหงใหมในชื่อวา	EXPOCITY	ที่รวมทุกสิ่งทุกอยางไวในพื้นที่แบบ	"วัน
เดียวเดินไมทั่ว	ครั้งเดียวเที่ยวไมเต็มอิ่ม"	La	La	port	EXPOCITY	ศูนยการคา
ที่รวมสินคาทุกอยางทุกประเภททั้งของญี่ป ุนและจากนานาชาติทั่วโลก	ไม
เพียงแตแบรนดเนมชื่อดังราคาหรู	แตยังมีทั้งราน	100	เยนอยาง	Daiso,	ราน
3coin	ที่สินคาทุกอยางราคา	300	เยน,	ศูนยจําหนายเครื่องกีฬา,	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



การเดินทางครั้งน้ีจะตองมีผูโดยสารจํานวน	30	ทานขึน้ไป	กรณีไมถึง30ทาน	
ขอสงจอยทัวรใหกับบริษทัที่มีโปรแกรมและราคาใกลเคียงกัน	
หรือขอเลื่อน	หรือยกเลิกการออกเดินทาง	โดยทางบริษทัจะทําการแจงใหทานทราบลวงหนากอนการเดินทาง	10

วัน
หรือขอสงวนสิทธิใ์นการปรับราคาคาบริการเพิ่ม	(ในกรณีที่ผูเดินทางไมถึง30ทานและทานยังประสงคเดินทางตอ)

โดยทางบริษทัจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา
ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ัน

ทาง	บริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	
รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	เน่ืองจากสภาวะอากาศ,	การเมือง,	สายการบิน	การ

จราจรชวงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ป ุน		เป็นตน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา	โดยทางผูจัดจะปรับเปลี่ยนโดย
คํานึงถึงผลประโยชนของทานเป็นหลัก	เพื่อใหทานทองเที่ยวไดครบถวนตามโปรแกรม	การบริการของรถบัสนําเที่ยว
ญี่ป ุน	ตามกฎหมายของประเทศญี่ป ุน	สามารถใหบริการวันละ10	ชั่วโมง	มิอาจเพิ่มเวลาได	โดยมัคคุเทศกและคนขับ
จะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม	จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรม
การเดินทาง	
อัตราคาบริการขางตนคํานวณ	จากอัตราแลกเปลี่ยน	100	เยน	เทากับ	30	บาท	กรณีอัตราแลกเปลี่ยนปรับสูงขึน้

บริษทัฯขอสงวนสิทธิในการปรับอัตราคาบริการเพิ่มขึน้
รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน	คาทัวรที่จายใหกับผูจัด	เป็นการชําระแบบจายชําระขาด	และผู

จัดไดชําระใหกับสายการบินและสถานที่ตางๆ	แบบชําระขาดเชนกันกอนออกเดินทาง		ฉะน้ันหากทานไมไดรวมเดิน
ทางหรือใชบริการตามรายการไมดวยสาเหตุใด	หรือไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศใน
รายการ	(ประเทศไทยและประเทศญี่ป ุน)		ทางผูจัด	ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดสวนใดๆ	รวมทั้งคาตัว๋เครื่องบินใหแก
ทาน	
กรณีโรงแรมมีหอง	Triple	ไมเพียงพอ	ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเป็นแบบ	แยก	2หอง	คือ	1หองพักคู	และ	1หอง

พักเดี่ยว	โดยไมเสียคาใชจายเพิ่ม	
กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง	เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคา

และบริษทั	ฯ	และเมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษทัฯ	แลว	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานได
ยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ	ทั้งหมด
บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึน้ในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง	30ทาน	
ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม	หากสายการบินมีการปรับขึน้กอนวันเดินทาง	
บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนเที่ยวบิน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตาง
บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,	การยกเลิกบิน,	การประทวง,	การนัด

หยุดงาน,	การกอการจลาจล,	ภัยธรรมชาติ,	การนําสิ่งของผิดกฎหมาย	ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ	
บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหาย	อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน,	เกิดจากการ

โจรกรรม	และ	อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง	
เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษทัฯ	แลว	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอ

ตกลงตางๆ	ทั้งหมด	
ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ	ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ	ในกรณีที่ผู

เดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง	ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว	อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย	การหลบหนี	เขาออกเมือง
เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น	ๆ	
กรณีตองการพักแบบ	3ทานตอหองหรือหองแบบ3เตียง	TRIPLE	โรงแรมมีหอง	Triple	ไมเพียงพอ	ขอสงวนสิทธิใ์น

การจัดหองใหเป็นแบบ	แยก	2หอง	คือ	1หองพักคู	และ	1หองพักเดี่ยว	โดยไมเสียคาใชจายเพิ่ม	
สภาพการจราจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ป ุน	หรือ	วันเสารอาทิตย	รถอาจจะติด	อาจทําให

เวลาในการทองเที่ยวและชอปป้ิงแตละสถานที่นอยลง		โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก	และคนขับรถในการบริหาร
เวลา	ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางในบางครั้งที่ตองเรงรีบ	เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม
การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ป ุน	ตามกฎหมายของประเทศญี่ป ุน	สามารถใหบริการวันละ10-12ชั่วโมง	อาทิเชน

เริ่มงานเวลา	8.00น.ถึงเวลา	20.00	น.ในวันน้ัน	มิอาจเพิ่มเวลาได	โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตาม
ความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเป็นหลัก	จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลา
ทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ	ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ	ในกรณีที่ผู

เดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง	ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว	อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย	การหลบหนี	เขาออกเมือง



เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น	ๆ	

การชําระคาบริการ		ชําระเงินคาจองทัวรทานละ	15,000	บาท	สวนที่เหลือชําระกอนการเดินทาง	20วัน	สําเนาหนา
พาสปอรตผูเดินทาง+ความประสงคเพิ่มเติมของลูกคา	กรุณาสงพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจําหรือพรอมยอดคง
เหลือ
ที่น่ัง	Stretch	Seat	/	Long	Leg	ชําระเพิ่ม	4,500	บาท	(รวมไป-กลับ)	**หามเด็กตํ่ ากวา16ปีและผูสูงอายุ65ปีขึน้ไปน่ัง

เน่ืองจากที่น่ังอยูบริเวณ	Exit	Seat

กรณีทานมีความประสงคจะซื้อน้ําหนักเพิ่ม	กรุณาแจงพรอมจองทัวร	พรอมชําระคาน้ําหนัก**
-				ซื้อนําหนักเพิ่ม	5	กก.	ชําระเพิ่ม	700	บาท	/เพิ่ม10กก.	ชําระเพิ่ม	1,200	บาท
-				ซื้อน้ําหนักเพิ่ม15กก.	ชําระเพิ่ม	1,700	บาท/เพิ่ม20กก.	ชําระเพิ่ม	2,200	บาท
	

คาตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตนที่น่ังเป็นไปตาม
การจัดสรรของสายการบินกรณีตองการระบุที่น่ังติดกันทั้งกรุปหรือริมหนาตางหรือริมทางเดิน	แจงหนาเคานเตอร
เช็คอิน	ณ	วันเดินทาง
คาที่พักหองละ	2	ทานตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการหรือระดับเทียบเทา	กรณีหองพักระดับเดียวกันที่ระบุใน

โปรแกรมเต็มจะปรับเปลี่ยนพักเมืองใกลเคียงในระดับเทียบเทากัน	และกรณีเดินทาง	3	ทานจะเป็นหองTriple	จะเป็น
แบบเตียงเดี่ยวสามเตียงหรือแบบเตียงใหญ1เตียงเตียงเดี่ยว1เตียง	เป็นการจัดแบบเตียงของทางโรงแรมไมสามารถ
ระบุได
คาอาหารคาเขาชมและคายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน
เจาหนาที่บริษทัฯคอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง
คาน้ําหนักกระเปา	สัมภาระที่สายการบิน	Scoot	กําหนดทานละไมเกิน	20	กิโลกรัม	และคาประกันวินาศภัยเครื่อง

บินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ	
คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางคุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาทคารักษาพยาบาลกรณี

เกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	500,000	บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม	ไมรวมประกันสุขภาพ

คาทําหนังสือเดินทางไทยและเอกสารตางดาวตางๆ
คาใชจายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุอาทิเชนคาอาหารเครื่องดื่มคาซักรีด	คาโทรศัพทเป็นตน
คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ,	คาภาษีเดินทาง	(ถามีการเรียกเก็บ)	
คาภาษีน้ํามันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษทัฯไดออกตัว๋เครื่องบิน
คา	Vat	7%	และคาภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%
คาทิปยกกระเปาทุกโรงแรม	
คาทิปไกดรวมคนขับรถ	ทานละ	4,000	เยนตอทริป	สําหรับกรุปที่มีหัวหนาทัวรแลวแตน้ําใจจากทาน
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ป ุนใหกับคนไทย

	

เอกสารทีจ่ะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ป ุนใหกับคนไทย	ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ป ุนไมเกิน	15
วัน	ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว	เยี่ยมญาติ	หรือธุรกิจ	จะตองยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง
เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญี่ป ุน*	ดังตอไปน้ี
ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ป ุน	(ทางบริษทัฯจัดการให)
สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึน้ในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุนได	(เชน	เงินสด	บัตร

เครดิต	เป็นตน)
ชื่อ	ที่อยู	และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	(ทางบริษทัจัดการให)



กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	(ทางบริษทัฯจัดการให)

คุณสมบัติการเขาประเทศญีป่ ุน	(สําหรับกรณีการเขาประเทศญีป่ ุนดวยมาตรการยกเวนวีซา)

หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยูไมตํ่ ากวา	6	เดือน
กิจกรรมใดๆ	ที่จะกระทําในประเทศญี่ป ุนจะตองไมเป็นสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย	และเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะ

สั้น
ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ	จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน	15	วัน
เป็นผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ป ุน	มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

และไม
เขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ
	

	

ที่น่ัง	Stretch	Seat	/	Long	Leg	ชําระเพิ่ม	4,500	บาท	(รวมไป-กลับ)	**หามเด็กตํ่ ากวา16ปีและผูสูงอายุ65ปีขึน้ไปน่ัง
เน่ืองจากที่น่ังอยูบริเวณ	Exit	Seat
ที่น่ังScoot	Biz	ตัว๋กรุปไมสามารถอัพเกรดได
กรณีตองการระบุที่น่ังติดกันทั้งกรุปหรือริมหนาตางหรือริมทางเดิน	แจงหนาเคานเตอรเช็คอิน	ณ	วันเดินทาง
กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่น่ังจะตองดําเนินการแจงพรอมจองทัวร	หรือกอนเดิน

ทาง15วันเทาน้ัน	และทางเซ็นเตอรจะทําจองที่น่ังอัพเกรดเขาระบบและแจงเลขที่น่ังอีกครั้ง
คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง	สามารถสั่งซื้อจากเลมเมนูบนเครื่องไดเลยเน่ืองจากตัว๋กรุปไมสามารถสั่งจอง

ลวงหนาได
กรณีทานมีความประสงคจะซื้อน้ําหนักเพิ่ม	กรุณาแจงพรอมจองทัวร	พรอมชําระคาน้ําหนัก**

-				ซื้อนําหนักเพิ่ม	5	กก.	ชําระเพิ่ม	700	บาท	/เพิ่ม10กก.	ชําระเพิ่ม	1,200	บาท
-				ซื้อน้ําหนักเพิ่ม15กก.	ชําระเพิ่ม	1,700	บาท/เพิ่ม20กก.	ชําระเพิ่ม	2,200	บาท
คาทัวรไมรวมการประกันความคุมครองการสูญเสียหรือเสียหายของกระเปาเดินทาง	และทรัพยสินสวนตัว	กรณี

เกิดความเสีย	บริษทัฯไมสามารถรับผิดชอบได
รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษทัฯอีกครั้งหน่ึง	หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตาง

ประเทศเรียบรอยแลว	โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน	ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม	.การจัดการ
เรื่องหองพัก	เป็นสิทธิข์องโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก		โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่	/	ปลอดบุหรี่ได
โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก	ทั้งน้ีขึน้อยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม	และไม
สามารถรับประกันได		
มัคคุเทศก	พนักงานและตัวแทนของผูจัด	ไมมีสิทธิใ์นการใหคําสัญญาใด	ๆ	ทั้งสิ้นแทนผูจัด	นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน	
บริการน้ําดื่มทานวันละ1ขวดตอคนตอในวันที่ทําทัวรเต็มวัน	เริ่มในวันที่2ของการเดินทางรวมจํานวน3ขวด
การประกันภัย	ที่บริษทัฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง	เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางทอง

เที่ยว	ตามพ.ร.บ.	การทองเที่ยว	เทาน้ัน	ไมไดครอบคลุมถึงสุขภาพ	การเจ็บไขไดป วยและโรคประจําตัว	ทานสามารถ
ขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษทัฯได	และทางบริษทัฯถือวาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคา
ทัวร	(ทานสามารถซื้อประกันสุขภาพ	ในระหวางการเดินทางได	จากบริษทัประกันทั่วไป	และควรศึกษาเงื่อนไขความ
คุมครองใหละเอียด)
มัคคุเทศก	พนักงานและตัวแทนของผูจัด	ไมมีสิทธิใ์นการใหคําสัญญาใด	ๆ	ทั้งสิ้นแทนผูจัด		นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน	

การยกเลิกทัวร	เมื่อจองทัวรและชําระเงินคาจองคาทัวรแลว	ไมสามารถยกเลิก	เลื่อน	หรือขอคืนเงินไดทุกกรณี
กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ	และในตางประเทศ	ปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือ	เขาประเทศที่ระบุไว	ใน

รายการเดินทาง	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น		รวมถึงเมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะ
แลว	ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิไ์มสามารถเรียก
รองคาบริการและเงินคาทัวรคืนไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น	
การจัดการเรื่องหองพัก	เป็นสิทธิข์องโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก		โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่	/



ปลอดบุหรี่รับประกันได		ได	โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก	ทั้งน้ีขึน้อยูกับความพรอมให
บริการของโรงแรม	และไมสามารถ
กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ	 อาทิเชน	 ใชวิวแชร	 กรุณาแจงบริษทัฯ	 อยาง

นอย10-14	วันกอนการเดินทาง	มิฉะน้ัน	บริษทัฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได


