
#8985 ทัวรญ่ีปุน โอซากา ทาคายามา 5 วัน 4 คืน หมูบานชิ
ราคาวาโกะ วัดคิโยมิสึ บิน TR
ทัวรญี่ปุน โอซากา ทาคายามา นารา หมูบานชิราคาวาโกะ ทาคายามาจิยะ วัดโทได
จิ วัดคิโยมิสึ ศาลเจาเฮอัน สาธิตการชงชา DUTY FREE อิสระทองเที่ยว FREE
DAY เต็มวัน หรือ เลือกซ้ือ Option เที่ยวยูนิเวอรแซลเจแปน ปราสาทโอซากา
ชอปปงชินไซบาชิ สนามบินคันไซ



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง - ทาอากาศยานนานาชาติคันไซ - ออนเซน   
KUJO
HOTEL หรือ
เทียบเทา

2 หมูบานชิราคาวาโกะ - ที่ทําการเกาเมืองทาคายามา - เมืองทาคายามา - เมืองเกา ซันมาชิ
ซูจิ   

OSAKA
HOTEL หรือ
เทียบเทา

3 เมืองนารา - วัดโทไดจิ - ไดบุทสึ คามาคุระ หรือ วัดโคโตกุอิน - วัดคิโยมิสึ - ศาลเจาเฮย
อัน - พิธีชงชาญ่ีป ุน - ดิวตีฟ้รีประเทศญ่ีป ุน   

OSAKA
HOTEL หรือ
เทียบเทา

4 อิสระทองเที่ยวในโอซากา หรือ เลือกซ้ือทัวรเสริม   
OSAKA
HOTEL หรือ
เทียบเทา

5 ปราสาทโอซากา - ยานชินไซบาชิ - ทาอากาศยานนานาชาติคันไซ - ทาอากาศยาน
นานาชาติดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

13 มี.ค. 62 - 17 มี.ค. 62 ฿14,999 ฿14,999 ฿19,999 ฿10,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง - ทาอากาศยานนานาชาติคันไซ
- ออนเซน

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

06.30 น. พรอมกันท่ีสนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารระหวางประเทศขาออก ชัน้ 3 ประตู 6 เคานเตอร 7 สายการบิน
Scoot เจาหนาท่ีใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกดานเอกสารกอนขึน้เครื่อง

09.35 น. นําทานเดินทางสูประเทศญ่ีป ุน โดยสายการบิน Scoot เท่ียวบินท่ี TR298

** ราคาทัวรไมรวมอาหารบนเครื่อง (บนเครื่องมีบริการจําหนายอาหารและเครื่องด่ืม) **

บาย

16.45 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ เมืองโอซากา (เวลาเร็วกวาเมืองไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬิกาของทาน เพ่ือความ
สะดวกในการนัดหมาย) ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร รับกระเปาเรียบรอยและทําภารกิจสวนตัว จากน้ันนําทานขึน้
รถปรับอากาศ เดินทางสูเมืองกิฟุ

(ประเทศญ่ีป ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด เชน เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝืนจะมีโทษจับและปรับ)

ค่ํา

SNACK BOX เพ่ือสะดวกในการเดินทาง

หลังอาหารนําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก

ท่ีพัก KUJO HOTEL หรือเทียบเทา

ใหทานไดผอนคลายกับการแชน้ําแรธรรมชาติ เชื่อวาถาไดแชน้ําแรแลว จะทําใหผิวพรรณสวยงามและชวยใหระบบหมุนเวียน
โลหิตดีขึน้

ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง เชา

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี

ทาอากาศยานนานาชาติคันไซ บาย

ตัง้หางจากตัวเมืองโอซากา ประมาณ 50 กม.เปิดใชบริการเมื่อปี 1994 มี 2 เทอมินอล
โดย เทอมินอล 1 จะเป็นสายการบินธรรมดา สวนเทอมินอล 2 จะเป็นสายการบินโลว
คอสต

 คํ่า



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 หมูบานชิราคาวาโกะ - ท่ีทําการเกาเมืองทาคายามา - เมืองทาคา
ยามา - เมืองเกา ซันมาชิซูจิ

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

เวลาเร็วกวาเมืองไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬิกาของทาน เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย

** ราคาทัวรไมรวมอาหารบนเครื่อง (บนเครื่องมีบริการจําหนายอาหารและเครื่องด่ืม) **

ประเทศญ่ีป ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด เชน เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝืนจะมีโทษจับและปรับ

ออนเซน

 รับประทานอาหารเย็น บนรถโดยสาร SNACK BOX

 KUJO HOTEL หรือเทียบเทา

การแชน้ําแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซ่ึงสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม ซ่ึงจะแยกสระชายและหญิง การแช
น้ําแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม

นําทานเดินทางสู หมูบานมรดกโลกชิราคาวาโกะ ท่ียังคงอนุรักษบาน สไตลญ่ีป ุนขนานแทดัง้เดิม และยังไดรับเลือกจากองค
การยูเนสโก ใหเป็นมรดกโลกในเดือนธันวาคม ปี ค.ศ. 1995 บานสไตลกัสโชสึคุริ จะมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกวาง
10 เมตร โครงสรางของ บานสามารถรองรับหิมะท่ีตกหนักในชวงฤดูหนาวไดดี และรูปรางของ หลังคาเหมือนกับสองมือพนม
ของพระเจา จึงเรียกหมูบานสไตลน้ีวา “กัสโช”

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน

นําทานเดินทางสูเมืองทาคายามา นําทานถายรูปดานนอก ทาคายามา จินยะ หรือ ท่ีวาการอําเภอเกา เมืองทาคยามา ซ่ึงเป็น
จวนผูวาแหงเมืองทาคายามา เป็นท่ีทํางานและท่ีอยูอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮิดะ เป็นเวลากวา 176 ปี ภายใตการปกครอง
ของโชกุนตระกูลกุกาวา ในสมัยเอโดะ

นําทานเดินชม หมูบาน Little Kyoto หรือเขตเมืองเกาซันมาจิซูจิ ซ่ึงเป็น หมูบานเกาแกสมัยเอโดะกวา 300 ปีกอน ท่ียัง
อนุรักษและคงสภาพเดิมไดเป็นอยางดี อิสระใหทุกทานไดเดินเท่ียวและชื่นชมกับทัศนียภาพเมืองเกาซ่ึงเต็มไปดวยบานเรือน
โบราณ และรานคาหลากหลาย

ค่ํา

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

ท่ีพัก OSAKA HOTEL หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



วันท่ี 3 เมืองนารา - วัดโทไดจิ - ไดบุทสึ คามาคุระ หรือ วัดโคโตกุอิน -
วัดคิโยมิสึ - ศาลเจาเฮยอัน - พิธีชงชาญี่ปุน - ดิวตี้ฟรีประเทศ
ญี่ปุน

 หมายเหตุ อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

หมูบานชิราคาวาโกะ
หมูบานชิราคาวาโกไดรับการขึน้ทะเบียนใหเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม หมูบานแหงน้ีใช
โครงสรางท่ีเรียกวา กัสโช ซ่ึงแปลวาสรางแบบพนมมือ ดานหนาทําเป็นหนาจัว่แบบ
บานทรงไทย มีการเจาะชองหนาตางเพ่ือรับแสงสวางจากภายนอก เมื่อมองจากภายนอก
จึงดูมีสัดสวนสวยงาม

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ที่ทําการเกาเมืองทาคายามา

เมืองทาคายามา

เมืองเกา ซันมาชิซูจิ

 บาย

ใชเป็นทัง้ท่ีทํางาน และท่ีอยูอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮิดะมาเป็นเวลากวา 176 ปี ภาย
ใตการปกครองของโชกุนโตกุกาวา ในสมัยเอะโดะ หรือกวา 300 ปีท่ีแลว เป็นท่ีทําการรัฐ
ในยุคเอะโดะเพียงแหงเดียวท่ีขามพนยุคสมัยมาไดอยางสมบูรณ ซ่ึงภายในน้ีประกอบดวย
บริเวณไตสวนพิจารณาคดี หองขังนักโทษ โรงครัว และหองพักของเจาหนาท่ี

เป็นเมืองแหงปราสาทท่ีบานเมืองยังคงมีภาพของสะทอนของประวัติศาสตรเกาแกในอดีต
ไมวาจะเป็นบานเรือนท่ีมีโครงหนาตางขัดกันเป็นตาราง และวัดท่ีมีประวัติศาสตรเกาแก

เมืองเกาสมัยเอโดะ ท่ีมีอายุกวา 300 ปี แตยังคงอนุรักษสภาพแวดลอม และการดําเนิน
ชีวิตแบบดัง้เดิมไว ทัง้วัดวาอาราม ศาลเจา บานแบบดัง้เดิมของชาวนาญ่ีป ุนไดเป็นอยางดี

 คํ่า  OSAKA HOTEL หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทาเดินทางสู เมืองนารา

นําทานชม วัดโทไดจิวัดหลวงพอโตแหงเมืองนารา หรือ ไดบุตสึ (Daibutsu of Nara) เป็นหน่ึงในวัดท่ีมีชื่อเสียงมากท่ีสุด
และมีความสําคัญทางประวัติศาสตรของประเทศญ่ีป ุน ภายในเป็นท่ีประดิษฐานของหลวงพอโตหรือ ไดบุตสึเดน ซ่ึงมีขนาดใหญ

่ ่



ท่ีสุดในญ่ีป ุน มีความสูงถึง 15 เมตร

นําทานชมอีกจุดท่ีนาสนใจและเป็นท่ีนิยมอยางมากก็คือ เสาไมยักษ ซ่ึงฐานขนาดรอบเสารน้ีมีขนาดเทากับรูจมูกของหลวง
พอโต และดานลางของเสาจะเป็นชองขนาดไมใหญมาก มีความเชื่อวาหากใครสามารถรอดผานชองน้ีไปไดก็จะสามารถตรัสรูได
ในชาติหนา

จากน้ัน นําทานเดินทางสู เมืองเกียวโต

บาย

บริการอาหารกลางวัน

นําทานชม วัดคิโยมิสึ หรือวัดน้ําใส ท่ีติดรอบสุดทายของการประกวด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกยุคใหม เป็นวัดท่ีใหญและ
เกาแกตัง้อยูบริเวณเนินเขาฮิงาชิยามา และมีทอนซุงวางเรียงซอนกันตามแนวนอนตัง้จากพ้ืนดินขึน้มารองรับระเบียงของตัว
วิหารใหญ ซ่ึงไมใชตะปูสักตัว ใชวิธีการเขาล่ิม เหมือนเรือนไทย วัดน้ีมีอายุเกาแกย่ิงกวากรุงเกียวโต กวา 1,200 ปี มาแลว เป็น
ท่ีประดิษฐานของเทพเอปิสึ เทพเจาแหงความรํ่ารวย มัง่ค่ัง

นมัสการพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร จากระเบียงแหงน้ีสามารถถายภาพ ณ จุดท่ีสวยท่ีสุดในกรุงเกียวโต มองเห็นวิวทิวทัศน
ของตัวเมืองเกียวโตไดงดงาม พรอมกับวิหารของวัดคิโยมิสึ

เชิญด่ืมน้ําศักดิส์ิทธิส์ามสายอันเกิดขึน้จากธรรมชาติท่ีไหลมาจากเทือกเขาโดยเชื่อวา สายแรก รวย สายท่ีสอง สวย-หลอ สาย
ท่ีสาม แข็งแรง ระหวางทางทานจะไดสัมผัสกับรานคาญ่ีป ุนตบแตงตามสมัยเอโดะ และเลือกซ้ือสินคาพ้ืนเมืองท่ีระลึก เกี่ยวกับ
ญ่ีป ุนขนานแท หรือวาจะเป็นชาเกียวโต ตุกตาเกียวโต สัญลักษณท่ีโดงดังท่ีสุดในญ่ีป ุน คือเกอิชา เป็นตุกตาแตงกายดวยชุด
กิโมโนประจําชาติอยางเต็มรูปแบบ ซ่ึงควรคาแกเป็นของฝากของท่ีระลึก

นําทาน สู ศาลเจาเฮอัน(Heian Shrine)(ไมรวมคาเขาชมสวน) แมวาจะไมไดมีประวัติยาวนานเป็นพันปีหรือรอยๆปีเหมือน
กับท่ีอ่ืนๆ แตบอกเลยวาท่ีน่ีไมธรรมดาเลยนะคะ เพราะเป็นศาลเจาท่ีถูกสรางขึน้เน่ืองในโอกาสครบรอบปี 1100 ของเมืองเกียว
โตเมื่อรอยกวาปีกอนเทาน้ันเอง โดยเฉพาะจุดไฮไลทอยางประตูโทริอิยักษสีแดง ท่ีตัง้อยูดานหนา ของวัดท่ีสามารถเห็นแตไกล
ลิบๆเลยละคะ บอกเลยวาใครไปใครมาไมถายรูปตรงน้ีน่ีถือวาผิดเลยทีเดียว

นําทานสัมผัสวิถีชีวิตชาวญ่ีป ุน ดวยการสาธิต การชงชา แบบญ่ีป ุน และใหทานไดลองชงชา และเลือกซ้ือสินคานานาชนิด

นําทานเลือกซ้ือสินคาปลอดภาษี JTC DUTY FREE เลือกซ้ือสินคาท่ีระลึกปลอดภาษี นานาชนิด

ค่ํา

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

ท่ีพัก OSAKA HOTEL หรือเทียบเทา

เมืองนารา

วัดโทไดจิ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เมืองนารา (Nara) เป็นเมืองท่ีอยูทางทิศตะวันออกของเมืองโอซากา มีกวางเป็น
สัญลักษณของเมืองนารา เน่ืองจากชาวนารามีความเชื่อวากวางเป็นสัตวรับใชเทพเจา
ปัจจุบันเมืองนารามีกวางเดินอยูอยางอิสระทัง้เมือง ไมวาจะเป็นศาลเจา วัด หรือตามทอง
ถนนก็ตาม

วัดหลวงพอโตไดบุทสึแหงเมืองนาราท่ีใหญท่ีสุดในญ่ีป ุน เป็นหน่ึงในวัดท่ีมีชื่อเสียงมาก
ท่ีสุด และมีความสําคัญทางศาสนาของญ่ีป ุน เป็นเหมือนศูนยกลางของวัดทัง้หมดใน
ประเทศ อาคารหลักของวัดเป็นอาคารไมท่ีใหญท่ีสุดในโลก



วันท่ี 4 อิสระทองเท่ียวในโอซากา หรือ เลือกซ้ือทัวรเสริม

 หมายเหตุ อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

ไดบุทสึ คามาคุระ หรือ วัดโคโตกุอิน
ไดบุทสึ ถาแปลตรงๆตัวก็คือ “พระพุทธองคใหญ” เป็นพระพุทธรูปท่ีสรางขึน้ในสมัยคามา
คุระ จึงมีชื่อเรียกอ่ืนๆวา “คามาคุระ ไดบุทสึ” ประดิษฐานอยูภายในวัดโคโตกุ เมืองคามาคุ
ระ จังหวัดคานางาวะ องคปัจจุบันน้ันทําจากสําริด ความสูงรวมฐานประมาณ 13.35 เมตร
ท่ีเห็นองคพระเป็นสีเขียวน้ันเกิดจากโลหะสําริดทําปฏิกิริยากับอากาศท่ีมีทัง้ฝนและหิมะ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

วัดคิโยมิสึ

ศาลเจาเฮยอัน

พิธีชงชาญี่ปุน

ดิวต้ีฟรีประเทศญี่ปุน

 บาย

วัดคิโยมิสึ หรือ “วัดน้ําใส” วัดเกาแกบนเนินเขาท่ีมีอายุเกาแกกวาตัวเมืองเกียวโต เป็นวัด
ท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุด นิยมเดินทางมาเพ่ือสักการะและขอพรจากองคพระโพธิสัตวเจาแมกวน
อิม 11 พักตร 1000 กร ซ่ึงเป็นพระประธานของวัด ตัววัดกอสรางดวยไมเกือบทัง้หมด
แตท่ีนาสนใจ คือ เสาท่ีค้ํายันระเบียงวัดขนาดใหญ ประกอบไปดวยเสาไมจํานวนรอยกวา
ตน สูงจากพ้ืน 12 เมตร โดยไมใชตะปูแมแตตัวเดียว โดยใชวิธีเขาล่ิมดวยภูมิปัญญาของ
ชาวญ่ีป ุนโบราณ

สรางเพ่ือเป็นอนุสรณสําหรับเมืองหลวงเกาหรือก็คือเกียวโตท่ีครบรอบ 1100 ปี ประตู
ศาลเจาสีแดงดึงดูดผูคนจากไกลและหลังจากผานประตูมาแลวก็จะพบกับพ้ืนท่ีวางท่ีลอม
รอบไปดวยสิ่งกอสรางภายในศาลเจาท่ีลวนแตเป็นสีแดงสด ทําใหคุณรูสึกประทับใจอยาง
ย่ิงกับสิ่งท่ีเห็น

พิธีชงชาญ่ีป ุน ซ่ึงเป็นเอกลักษณของประเทศญ่ีป ุนวาดวยการใชเวลาอยางสุนทรีย ดวย
การด่ืมและการชงชาผงสีเขียวหรือมัทชา นับตัง้แตประมาณศตวรรษท่ี 14 ตนฉบับของ
พิธีชงชา และใหทานไดสัมผัสกับบรรยากาศของการจําลองเรื่องราวเกี่ยวการพบปะกันใน
วงสังคมเกี่ยวกับการด่ิมและชงชาท่ีไดแพรหลายในบรรดาชนชัน้สูงท่ีเกิดขึน้ในประเทศ
ญ่ีป ุน

ดิวตีฟ้รี (DUTY FREE SHOP) ทุกทานสามารถเลือกซ้ือสินคาแบรนดเนมชัน้นําของ
โลกโดยปลอดภาษี ท่ีน่ีเป็นศูนยช็อปป้ิงปลอดภาษีแหงแรกของญ่ีป ุนท่ีรัฐบาลอนุมัติใหผูท่ี
เดินทางออกนอกพ้ืนท่ีจังหวัดโอกินาวาซ้ือโดยไมตองเสียภาษีเหมือนกับเวลาเดินทางไปยัง
ตางประเทศ มีสินคาประมาณ 4,000-5000 รายการใหเลือกสรร อาทิ เครื่องสําอางค
น้ําหอม นาฬิกา กระเปา ไวน และสปิริต และยังมี DFS แกลอเรีย โอกินาวา (DFS
Galleria Okinawa) ท่ีเปิดในปี 2005 ใหเขาชมดวย ตัง้อยูท่ียานชินโตชิน เมืองนาฮา

 คํ่า  OSAKA HOTEL หรือเทียบเทา



วันท่ี 5 ปราสาทโอซากา - ยานชินไซบาชิ - ทาอากาศยานนานาชาติคันไซ
- ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

 หมายเหตุ **อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็นเพ่ือไมเป็นการรบกวนเวลา**

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

Option : เลือกซ้ือบัตรเท่ียวยูนิเวอรแซลเจแปน ชําระเพ่ิมทานละ 3,000 บาท (ราคาน้ีไมรวมคาเดินทาง)

ยูนิเวอรแซลสตูดิโอรวมสนุกทาทายกับเครื่องเลนหลากหลายชนิดตื่นเตนระทึกใจจากหนังดังท่ีทานชื่นชอบ เชน ฉากเพลิง
ไหมจากเรื่อง “แบ็คดราฟท”ลองเรือผจญภัยกับไดโนเสารจากเรื่อง“จูราสสิคพารค” น่ังเรือเพ่ือพบกับความนาสะพรึงกลัวเหมือนอยู
ในเหตุการณจริงกับ “จอว” ใชทุนสรางมหาศาลกวา 1,500 ลานเยน(เฉพาะจอว)

**อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็นเพ่ือไมเป็นการรบกวนเวลา**

ท่ีพัก OSAKA HOTEL หรือเทียบเทา

อิสระทองเที่ยวในโอซากา หรือ เลือกซื้อทัวรเสริม
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

อิสระชอปป้ิงเมืองโอซากา หรือซ้ือทัวรเสริมยูนิเวอรแซล สตูดิโอ สวนสนุกท่ีสรางความ
บันเทิงใหกับคนแถบภูมิภาคคันไซมาหลายปีโดยการทุมทุนสรางของ บริษัทสราง
ภาพยนตร HOLLYWOOD ชื่อดัง น่ันคือ UNIVERSAL STUDIO ซ่ึงภายในไดจําลอง
สตูดิโอจากภาพยนตรเรื่องดังๆ ท่ีผานมาของทางบริษัทไวมากมาย โดยเริ่มจาก ภาพยนตร
เรื่องแรก ท่ีสรางชื่อเสียงใหกับ สตีเวน สปรีลเบิรก คือ E.T. ซ่ึงเป็นการน่ังจักรยานไป
พรอมกับ อีที และเดินทางขามจักรวาลเพ่ือกลับไปยังบานเกิด ตอจากน้ัน ไปยังสตูดิโอ
ของ TERMINATOR ภาพยนตรคนเหล็ก ท่ีสรางชื่อใหกับดาราดัง อารโนล ชวาสเซเน็ก
เกอร ทานจะไดดูภาพยนตรท่ีไมไดฉายตามโรงหนังแตเป็นภาคพิเศษแบบดิจิตอล 2 มิติ
และ 3 มิติ

 คํ่า  OSAKA HOTEL หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางชมบริเวณโดยรอบของ ปราสาทโอซากา (ไมรวมคาเขาปราสาท)ซ่ึงถือไดวาเป็นสัญลักษณของเมืองสัมผัส
ความย่ิงใหญและชมนิทรรศการท่ีจัดแสดงอยูภายใน ซ่ึงเลาถึงความเป็นมาของปราสาท รวมทัง้ประวัติและขาวของเครื่องใชตางๆ
ของโชกุน ฮิเดโยชิโตโยโตมิ ผูมีคําสัง่ใหกอสรางปราสาทแหงน้ี

นําทานชอปป้ิงยานชินไซบาชิยานชอปป้ิงชื่อดังของนคร โอซากา ภายในยานน้ีมีรานคาเกาแกปะปนไปกับรานคาอันทันสมัย
และสินคาหลากหลายรูปแบบทัง้สําหรับเด็ก และผูใหญ ซ่ึงยานน้ีถือวาเป็นยานแสงสี และบันเทิงชัน้นําแหงหน่ึงของนครโอซากา
สัญลักษณเดนของยานน้ีคือ ตึกรูปเครื่องหมายการคาของ กูลิโกะ ผลิตภัณฑขนมชื่อดังจากญ่ีป ุนน่ันเอง

บาย

**อิสระอาหารกลางวันเพ่ือไมเป็นการรบกวนเวลา**

นําทานสู สนามบินคันไซ เพ่ือเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ

17.55 น. เหินฟาสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SCOOT เท่ียวบินท่ี TR297

22.35 น. ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



 หมายเหตุ **อิสระอาหารกลางวันเพ่ือไมเป็นการรบกวนเวลา**

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ปราสาทโอซากา

ยานชินไซบาชิ

เรียกอีกอยางวา โอซากาโจ สัญลักษณของเมืองโอซากา และเป็นสิ่งปลูกสรางท่ีมีคุณคา
ทางวัฒนธรรมของญ่ีป ุน ถูกสรางขึน้แทนท่ีวัดอิชิยามา ฮอนกันจิ ชัน้บนสุด สามารถชม
วิวเมืองโอซากาไดทัง้เมือง

ยานชอปป้ิงท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในโอซากา ยานดังท่ีเป็นสวรรคของนักชอป นักกิน ถนนสาย
ทอดยาวกวา 600 เมตร สองขางทางเรียงรายดวยสินคาหลากหลาย ของใช ของกิน เครื่อง
ใชไฟฟา ฯลฯ

ทาอากาศยานนานาชาติคันไซ บาย

ตัง้หางจากตัวเมืองโอซากา ประมาณ 50 กม.เปิดใชบริการเมื่อปี 1994 มี 2 เทอมินอล
โดย เทอมินอล 1 จะเป็นสายการบินธรรมดา สวนเทอมินอล 2 จะเป็นสายการบินโลว
คอสต

ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง คํ่า

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี



เง่ือนไข
1.บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการออกทัวรตัง้แต 30 ทานข้ึนไป หากมีลูกทัวรต่ํากวาน้ีอาจจะตองมีการปรับราคาข้ึน
2.ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกเที่ยวบิน, การประทวง, การ

นัดหยุดงาน, การกอจลาจล หรือกรณีที่ทานถูกปฏิเสธ การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาที่
กรมแรงงานทัง้จากไทย และตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

3.ทางบริษัทฯจะรับเฉพาะลูกคาที่มีความประสงคที่จะเดินทางไปทองเที่ยวเทาน้ัน
4.ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ, ไมทานอาหาร

บางม้ือเพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว
5.ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยวเทาน้ัน
6.ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทัง้หมด หรือ

ถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทัง้หมดใหแกทาน
7.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา 30 ทาน โดยจะแจงให

กับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 15 วัน
กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมจากการที่มีนักทองเที่ยว
รวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีที่จะใหบริการตอไป

8.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คํานําหนาช่ือ เลขที่
หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพ่ือใชในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับ
ทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา

9.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทัง้น้ี บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวน
ใหญเป็นสําคัญ

10.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพ่ิมข้ึนของนักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจาก
ความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือ
เสียหายของสัมภาระ ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นตน

11.อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิใ์นการปรับราคาคาบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตัว๋เคร่ืองบิน
คาภาษีเช้ือเพลิง คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ 

 

การชําระเงิน
ทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่นทานละ 5,000 เยน หรือ 1,500 บาท ตอทริป (ชําระท่ีสนามบินดอนเมืองในวันเช็คอิน)

ทิปหัวหนาทัวร ตามความพึงพอใจ

อัตรานี้รวม:
1.    คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ ตามรายการ            

2.    คาอาหารทุกมื้อ ตามท่ีระบุในรายการ

3.    คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการ            

4.    คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามรายการ

5.    คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ            

6.    คาภาษีสนามบิน ทุกแหงท่ีมี

7.    คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระไป-กลับ ทานละ 20 กก.        

8.    หัวหนาทัวรนําเท่ียวตลอดรายการ

9.    คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)

10.   น้ําด่ืมวันแรก 1 ขวด

อัตรานี้ไมรวม:
่ ่



1.   ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% (กรณีตองการใบเสร็จรับเงิน / ใบกํากับภาษี)

2.   คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพทสวนตัว คาซักรีด มินิบารในหอง อาหารและเครื่องด่ืมท่ีสัง่เพ่ิม

3.    คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. / ขากลับ 20 กก.)

4.    คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางชาติ

5.    ทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่นทานละ 5,000 เยน หรือ 1,500 บาท ตอทริป (ชําระท่ีสนามบินดอนเมืองในวันเช็คอิน)

6.    ทิปหัวหนาทัวร ตามความพึงพอใจ 
 

วีซา
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสัน้ในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วันไมวาจะดวย

วัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตองย่ืนเอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขาเมืองเพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเขา
ประเทศญ่ีป ุน* ดังตอไปน้ี

-    ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีป ุน ทางทัวรจัดเตรียมให

-    สิ่งท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึน้ในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุนได (เชน เงินสด บัตรเครดิต
เป็นตน)

-    ชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (เชน คนรูจัก โรงแรม และอ่ืนๆ) ทางทัวรจัดเตรียมให

-    กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน ทางทัวรจัดเตรียมให 
 

หมายเหตุ
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ท่ีจะนําติดตัวขึน้เครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิน้ และรวมกันทุก

ชิน้ไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาท่ีตรวจไดอยางสะดวก ณ
จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาท่ีกําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและ
ฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

2. สิ่งของท่ีมีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาท่ี
โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

3. ประเทศญ่ีป ุน มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑท่ีทํามาจากพืช และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ เชน ผัก ผลไมสด  ไข เน้ือสัตว ไส
กรอกฯ เพ่ือเป็นการปองกันโรคติดตอท่ีจะมาจากสิ่งเหลาน้ี หากเจาหนาท่ีตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราท่ีสูงมาก

เงื่อนไขหองพัก : 

1. โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวรยังไมคอนเฟิรม 100% ซ่ึงอาจจะมีการเปล่ียนแปลง โดยทางบริษัททัวรจะแจงใหทราบพรอมกับใบ
นัดหมายเตรียมตัว ประมาณ 1-3 วัน กอนการเดินทาง โดยจะจัดโรงแรมใหอยูในระดับเดียวกัน

2. โรงแรมในประเทศญ่ีป ุน หองพักจะมีขนาดคอนขางเล็กและบางโรงแรมจะไมมีบริการหองพักแบบ 3 ทาน (TRIPLE) ดังน้ัน
ทางบริษัททัวรจะจัดหองพักใหทานแยกเป็น 2 หองพักแทน คือ 1 หองนอนคู (พัก 2 ทาน) และ 1 หองพักเด่ียว (พัก 1 ทาน)

3. บางโรงแรมในประเทศญ่ีป ุน ไมมีบริการหองพักแบบเตียงคู (TWIN) หรือกรณีท่ีหองพักแบบเตียงคูโรงแรมน้ันเต็ม (TWIN)
ทางบริษัททัวรจะจัดหองพักแบบ 1 เตียงใหญ (DOUBLE) ใหทานแทน

4. กรณีโรงแรมท่ีเขาพัก ไมมีบริการออนเซ็นภายในโรงแรม ทางบริษัททัวรจะนําคณะเขาใชบริการออนเซ็นท่ีอยูบริเวณใกลเคียง
แทน (เฉพาะรายการทัวรท่ีระบุโปรแกรมอาบน้ําแรธรรมชาติเทาน้ัน)

* ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร *

การจัดท่ีน่ังบนเครื่องบิน เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูกําหนด ทางผูจัดไมสามารถเขาไปแทรกแซงได* ตัว๋สายการบินไมสามารถ
ระบุท่ีน่ัง ใชวิธี RANDOM คือการสุมเลือกท่ีน่ังโดยระบบสายการบิน *ทางสายการบินไมมีระบบคืนเงินบางสวนแตจะทําการ
Request ใหไดเทาน้ัน งดการคืนบัตรโดยสาร และหากยกเลิกการเดินทาง 

หากผูโดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเขาประเทศญ่ีป ุนจากเจาหนาท่ีแรงงานไทยหรือเจาหนาท่ีตรวจคนออกนอก
ประเทศไทยและเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองท่ีประเทศญ่ีป ุนทางผูจัดและทางสายการบินจะไมสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึน้ทุก
กรณีผูโดยสารอาจจะตองรับผิดชอบคาปรับท่ีประเทศญ่ีป ุนเรียกเก็บผูโดยสารตองรอกลับประเทศไทยในเท่ียวบินถัดไปท่ีมีท่ีน่ังวาง
หรือตามวันเดินทางของตัว๋เครื่องบินทัง้น้ีแลวแตทางเจาหนาท่ีตรวจคนและสายการบิน ทางผูจัดไมสามารถเขาไปแทรกแซงได



 
 

การยกเลิก
1.    กรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมีชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือแจงยกเลิกการจองกับทาง
บริษัทเป็นลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ

2.    กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตอง
แฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบ
หนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารท่ีตองการ
ใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี

3.    การเดินทางท่ีตองการันตีมัดจําหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสาย
การบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทัง้หมด  

4.    การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึง
ศุกร เวลา 9.00 น. – 17.30 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 16.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาล
ประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท

5.    ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเท่ียวเดินทางไมถึง 30 คน  
 


