
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

MAY 24-28 

JUNE 14-18 / 28-2 JUL 

JULY 26-30 

AUGUST 23-27 

SEPTEMBER 13-17 / 27-1 OCT 

 

 “ล่องเรือ” ชมความงามของสองฝั่ง “แม่น า้สมุิดะ” 
 นมัสการเจ้าแม่กวนอมิทองค าภายใน “วดัอาซะกุซ่าคนันอน”  

 อพัเดทเทรนดแ์ฟช่ันสดุฮติย่าน “ชินจูกุ” 

 สมัผัสประสบการณน์ั่งรถไฟความเรว็สงู “ชินคังเซน” (2 ½ ช.ม. จากโตเกยีว – เกยีวโต) 

 น าท่านดื่ม “น ้าศกัด์ิสิทธ ์3 สาย” แห่ง “วดัคิโยมิสึ” ที่ได้รับการเสนอช่ือชิง 7 สิ่งมหัศจรรย์ในปี 2008 

 สนุกสนานเพลิดเพลินกบัเคร่ืองเล่นที่ Universal Studio Japan 1 Day passport 

 เพลิดเพลินกบัการช้อปป้ิงย่าน “ชินไซบาชิ” 

 ช่ืนชมความงามอลังการของ “ปราสาทโอซากา้” 

 ย่านแฟช่ันสดุฮิตที่  “Rinku Outlet”  ที่รวมสนิค้าไว้หลากหลาย 
**************************************************************** 

**พรอ้มเสริฟความอร่อยพเิศษดว้ยอาหารข้ึนชื่อของญีปุ่่น**  

เนื้ อย่างรา้นดงัจากรายการ TV CHAMPION “Rokkasen” 

บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ตบ์าร์บคีวิสไตล์ญี่ปุ่น ให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย และ อาหารทะเลสดๆให้ทุกท่านรับประทานอย่างจุใจ อาหาร

มื้ อพเิศษ! Kanidoraku รา้นปูชื่อดงัแห่งโอซากา้ 

อิ่มอร่อยกบั “ปูยักษ”์ อาหารขึ้นชื่อของแดนอาทติย์อทุยั อาท ิปูเผา ซชูิหน้าปู ปูนึ่ง ซาชิมปูิ นอกจากนั้นท่านจะได้ลิ้มลองเทมปุระ 

ชั้นเลิศรสชาตต้ินต ารับ ไข่ตุน๋สไตล์ญี่ปุ่น ตบท้ายด้วยผลไม้ตามฤดูกาล 



62,900 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
วนัท่ีหนึง่            กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - นาริตะ 

2030  
 

 

 

 

 

 

 พร้อมกนัที่สนามบนิดอนเมอืง Terminal 1 อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 3 ประตทูางเข้าที่ 6 -7  

“เคานเ์ตอรส์ายการบินสกูต๊แอร”์...พบกบัเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคานเ์ตอร์  

** สำยกำรบิน SCOOT AIR ท ำกำรบินด้วยเคร่ืองบนิ BOEING 787-800 DREAM LINER ทีน่ั่งแบบ 3-3-3 (335 ทีน่ั่ง) 
น ำ้หนักกระเป๋ำเดนิทำงขำไป 20 กก. ขำกลบั 20 กก. ** 
*** หมายเหตุ : เคานเ์ตอรเ์ช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผูโ้ดยสารข้ึนเคร่ือง ดงันั้นผูโ้ดยสาร 

จ าเป็นตอ้งพรอ้ม ณ ประตูข้ึนเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างนอ้ย 45 นาที *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีสอง            นาริตะ – วดัอาซาคุสะ – ล่องเรือแม่น ้ าสุมดิะ – พาเลททาวน ์– วีนสัฟอรต์ – ชอ้ปป้ิงชินจูกุ - โตเกียว  

0045  ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Scoot Air เท่ียวบิน TZ292 

มีบริการอาหารรอ้นและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง (ยกเวน้น ้าอดัลม, น ้ าผลไม,้ เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ์ฯลฯ) 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง ... เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

0850 ถงึสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่ นดินแดนอาทิตยอ์ุทยั ... ผ่านพิธศีุลกากรและตรวจคนเข้าเมอืง พร้อมตรวจเชค็สมัภาระ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร(1) 

บุฟเฟต์แบบตะวันตกและญี่ปุ่น หมูแฮม ไส้กรอก เบคอน ไข่สตูรต่าง ๆ ผัดผัก 

คอนเฟลกจืดและช็อกโก ผักดองหลากหลายชนิด ปลาแซลมอนอบเกลือ 

สาหร่ายกรอบ ถั่วหมกันัตโตะ บว๊ยดอง น า้ผลไม้ต่าง ๆ นมสด ชาและกาแฟ  
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น าท่านเดินทางสู่ “วดัอาซะกุซ่าคนันอน” วัดเก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ... เชิญท่านกราบนมัสการขอพรจาก “องคเ์จ้าแม่

กวนอิม” ที่เป็นทองสมัฤทธิ์ มีขนาดเลก็เพียง 5.5 เซนตเิมตร พร้อมถ่ายภาพความประทบัใจกบั “โคมไฟขนาดยกัษ”์  ที่มี

ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สูง 4.5 เมตร หากมีเวลา เชิญท่านเลือกชมและเช่าเคร่ืองรางของขลังอันศักดิ์สทิธิ์ของวัดแห่งนี้  ... 

หรือจะเลือก เดินที่ “ถนนนาคามิเซะ” ท่านจะได้ชมและซื้ อสินค้าของฝากของที่ระลึกที่เป็นสินค้าพ้ืนเมือง “Made In 

Japan” แท้ๆ รวมทั้งข้าวของเคร่ืองใช้คุณภาพดี มากมาย อาท ิร่ม, หมวก, รองเท้า, กระเป๋า, เสื้อผ้า เป็นต้น หรือจะเลือก

ชิมขนมอร่อยสไตล์ญี่ปุ่นตามอธัยาศัย ... น าทุกท่านเดนิถ่ายรปูคู่กบัแลนดม์าร์กแห่งใหม่ของกรงุโตเกยีว ณ ริมแม่น า้สมุดิะ  
“หอคอยโตเกียวสกายทรี” (Tokyo Sky tree) หอส่งสญัญาณโทรคมนาคมที่สงูที่สดุในโลก ... เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 
22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้ มีความสงู 634 เมตร สามารถท าลายสถิติความสงูของหอกวางตุ้ง ในมณฑลกว่างโจว ซึ่งมี

ความสงู 600 เมตร และหอซีเอน็ ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มคีวามสงู 553 เมตร ... ทวิทศัน์ของ “หอคอย

โตเกียวสกายทรี” ที่บรรจุเทคโนโลยีแนวหน้าสดุสามารถมองเหน็ได้จากละแวกวัดอาซะกุซ่าที่เตม็ไปด้วยกล่ินอายแบบเมอืง

เก่าของเอะโดะ…. 

น าท่านเปล่ียนอริิยาบถเป็นการ “ล่องเรือ” ชมความงามของสองฝั่ง “แม่น า้สุมิ

ดะ”แม่น ้าสายหลักส าคัญของโตเกียว....เพ่ือให้ท่านเพลินตากับวิวเมืองหลวง

ปัจจุบันพร้อมทั้งสถาปัตยกรรมแปลก อาท ิตึกเบียรอาซะฮีที่เป็นรูปฟองเบียร

ขนาดใหญ่ยื่นออกมาจากตกึ.... 
 

 

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) NABEZO บริกำรท่ำนด้วยอำหำรญี่ปุ่ นแบบเซ็ตเมนู ชำบู-ชำบูสไตล์ญี่ปุ่ นแท้ 
เสิร์ฟด้วยเน้ือวัว หรือเน้ือหมูคัดสรรมำเป็นอย่ำงดี สไลด์เป็นช้ินสวยงำม และผักสดนำนำชนิด อำทิ เห็ดเข็มทอง เห็ดหอม 
ผกักำดขำว ต้นหอมญี่ปุ่ น เส้นอุด้ง และชำญี่ปุ่ น     

หลังอาหารเดินทางสู่ “พาเล็ตทาวน”์  (Palatte Town) แหล่งรวมเทคโนโลยีล ้ายุคและทันสมัย .... น าท่าน   

ต่ืนตากับสีสันของแสงไฟที่ประดับประดาบน “ชิงชา้สวรรค”์ (Ferris Wheel) ที่ใหญ่ที่สุดในญ่ีปุ่น …. ท่าน

สามารถลองสัมผัสด้วยการ “นัง่กินลมชมวิว” ของอ่าวโตเกียวที่มี “สะพานเรนโบว”์ (Rainbow Bridge) 

พาดผ่านและมีแสงสีของกรุงโตเกียวยามค ่าคืนเป็นฉากหลัง … ส าหรับท่านที่ช่ืนชอบ “รถยนต”์ ท่านจะได้พบ

กบัรถยนต์ล า้สมัยมากมาย ทั้งรุ่นส่งออก และรุ่นที่ผลิตเพ่ือขายในประเทศ รวมทั้งรุ่นใหม่ล่าสุดที่เคยจัดแสดง

ในงานมอเตอร์โชว์ 2003 ได้ที่  “เมกา้ เวบ” (Mega Web) สวนสนุกรถยนต์.... ทา่นสามารถ “ทดลองขบั”  

รถยนต์ที่ถูกใจได้ตามอธัยาศัย .... หรือเลือกที่จะต่ืนเต้นเร้าใจที่ “เซกา้ เวิลด์” (Sega World) สนุกสนานกับ

เคร่ืองเล่นทนัสมัยถูกใจนานาชนิดให้ท่านได้เลือกเล่นอย่างจุใจ .... หรือท่านจะเลือกช้อปป้ิงอีกคร้ังก่อนกลับ

บ้านได้ที่  “Venus Ford” ห้างสรรพสินค้าช้ันน าอีกแห่งของญ่ีปุ่น  (ไม่รวมค่าชิงชา้สวรรค ,์ค่าเขา้ชม และ

เครือ่งเล่นต่างๆ) เพ่ือและเป็นการเอาใจเหล่านัก  “Shopaholic” ดัวยการพาตะลุยย่านช้อปป้ิงชั้นน าของชาวญี่ปุ่นที่

ถอืว่าเป็น “แหล่งอพัเดทเทรนด”์ ของชาวปลาดิบ ณ ย่านการค้า “ชินจูกุ” หรือ “ศูนยก์ลางท่ีสองแห่งนคร”  ย่านความ

เจริญอันดับหนึ่งของนครโตเกียวในปัจจุบัน เชิญท่านเลือก “ชมและซ้ือ” สินค้ามากมาย อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้อง

ถ่ายรปู, MP-3, Walkman, CD-Player, คอมพิวเตอร์, Note Book, นาฬกิา, เสื้อผ้า และเคร่ืองส าอาง เป็นต้น 



ค ่า รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (3) Rokkasen บริกำรท่ำนด้วยบุฟเฟ่ต์บำร์บีควิสไตล์ญี่ปุ่ น ร้ำนดงัจำกรำยกำร 
TV CHAMPION ให้ท่ำนได้เลือกสรรมำกมำยทั้ง อำหำรทะเลสดๆ อำท ิ      เช่น กุ้ง ปลำหมกึ หอยเชลล์ ปูยกัษ์แบบสดๆ เน้ือสัน
สไลด์อย่ำงด ีเน้ือไก่ผกัสดต่ำงๆ เพ่ือน ำมำย่ำงทีโ่ต๊ะเคร่ืองเคยีงเป็น ผกัสด สลดัผกั และผกัดองต่ำงๆแบบญี่ปุ่ น ข้ำวสวย พร้อม
ซุปชนิดต่ำงๆอำท ิสำหร่ำย ซุปไข่ 
ท่ีพกั : Keio Plaza Hotel หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 
วนัท่ีสาม  โตเกียว – เดินทางสู่ เกียวโต – รถไฟชินคนัเซน – วดัคิโยมิสึ – ปราสาททองคินคะคุจิ – กิออน – โอซากา้ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4) 

 บุฟเฟต์แบบตะวันตกและญี่ปุ่น หมูแฮม ไส้กรอก เบคอน ไข่สูตรต่าง ๆ ผัด

ผัก คอนเฟลกจืดและชอ็กโก ผักดองหลากหลายชนิด ปลาแซลมอนอบเกลือ 

สาหร่ายกรอบ ถั่วหมกันัตโตะ บว๊ยดอง น า้ผลไม้ต่าง ๆ นมสด ชาและกาแฟ 

 

น าท่านเดนิทางจากสถานีโตเกยีวไป

ยังเมอืงเกยีวโต โดย “รถไฟชินคนัเซน” หรือ “รถไฟหัวกระสนุ”  ที่วิ่งด้วยความเรว็ 

240 กโิลเมตร/ชั่วโมง  ซึ่งเป็นที่ 3 รองจากรถไฟของฝร่ังเศสและเซี่ยงไฮ้  (สถานี

รถไฟชินคนัเซน็ โตเกยีว – เกยีวโต ใช้เวลาเดนิทาง 2 ½ ช.ม.) “เมอืงเกยีวโต” 

เมอืงหลวงอนัเก่าแก่ที่มอีายุมากว่า 1,000 ปีของประเทศญี่ปุ่น 

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5)บริกำรท่ำนด้วยอำหำรกลำงวนัแบบเซ็ตเมนู เทมปรุะรวมมติร อำทเิช่น กุ้ง ผกั
ชนิดต่ำงๆ  อำหำรประจ ำวนัของร้ำนอำท ิเต้ำหู้เยน็ทรงเคร่ือง เสริฟพร้อมด้วยเคร่ืองเคยีงเป็นผกัดอง และซุป มโิสะหรือซุป 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ “วัดคิโยมิซึ” วัดที่สรางด้วยท่อนซุงขนาดมหึมา ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง…เชิญท่านดื่มน ้าศักดิ์สิทธิ์ “น า้ 3 

สาย” ที่เชื่อกนัว่า ถ้าดื่มแล้วจะเกดิความเป็นสริิมงคลในด้าน “ความร ่ารวย ความมีชื่อเสียง ความมีสขุภาพดี” …อสิระให้

ท่านได้บนัทกึภาพความงามของทวิทศัน์... 

น าท่านเดินทางสู่ “ปราสาททอง” หรือที่เรียกว่า “ปราสาทคินคาคุจิ” ร่วมย้อนร าลึกถึงท่านโชกุนจากการ์ตูนเรื่องดัง “เณร

น้อยเจ้าปัญญา - อคิคิวซัง” .... อสิระให้ท่านได้ชื่นชมความงามของตัวปราสาทโดยรอบที่ปิดด้วยทองค าเปลว  พร้อมดื่มด ่า

กบัความสะอาดใสของ “สระน ้า” ที่สามารถสะท้อนให้เห็นภาพตัวปราสาทได้อย่างงดงาม .... อิสระให้ท่านได้เลือกหามุม

ถูกใจเพ่ือบันทกึภาพไว้เป็นที่ระลึก .... จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “ย่านกอิอน” เป็นถนนสายเกอชิาอนัเล่ืองชื่อโดยที่สองข้าง

ทาง จะเรียงรายด้วย “โรงน า้ชา” และ “ร้านอาหาร” สดุหรูมากมาย ... ย่านนี้ แต่เดิมเรียกว่า “ย่านฮานามาจิ” ซึ่งเป็นศูนย์

รวมความบันเทงิและการสงัสรรค์ของชาวเกยีวโต ปัจจุบันกย็ังคงเหลือกลิ่นอายอนัรุ่งเรื่องเมื่อครั้งอดีตให้เหน็อยู่ รวมทั้งยัง

อาจพบเกอชิาที่ออกมาท างานในโรงน า้ชาย่านนี้อกีด้วย อสิระให้ท่านได้เดนิชมและเลือกซื้อสนิค้ากนัตามอธัยาศัย 

น าท่านเดนิทางสู่เมอืง โอซาก้า  



ค ่า  รับประทานค ่า ณ ภัตตาคาร (6) บุฟเฟ่ตบ์าร์บีควิให้ท่านได้เลือกสรรเนื้ อวัวสไลด์  เนื้ อหมูสไลด์ เนื้อหมูติดมัน  เนื้ อวัวรวม

หมักซอส  เนื้ อไก่  ปลาหมึกสด ลูกชิ้ น ผักสดอาทิ หอมใหญ่ พริกหวาน ฝักทอง มันเทศญี่ ปุ่น ผักกาด น ามาย่างบนเตา

รับประทานพร้อมน า้จิ้มสไตล์ญี่ปุ่น พร้อมด้วย สลัดผักสด พร้อมน า้สลัดสตูรต่างๆ  ออเดริฟเยน็  เกี้ยวซ่า ทาโกยาก ิปลาย่าง  

ผกัดอง ข้าวป้ันหน้าต่างๆ อาท ิปลาซาบะ ปลาหมกึ ไข่หวาน ปลาโอ ฯลฯ  ซปุต่างๆ ทั้งซุปข้าวโพด ซปุเต้าเจี้ยว  แกงกระหร่ี  

ข้าวสวย ปิดท้ายด้วย เค้กแบบต่างๆ เครฟ และผลไม้ตามฤดูกาล ให้ท่านเลือกรับประทานได้ไม่อั้นอย่างจุใจ 

ท่ีพกั : Grasmere Osaka หรือเทียบเท่า 

 
วนัท่ีสี่      โอซากา้ – Universal Studio Japan (รวมตัว๋) ชอ้ปป้ิงชินไซบาชิ – โอซากา้ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7) 

บุฟเฟต์แบบตะวันตกและญี่ ปุ่น หมูแฮม ไส้กรอก เบคอน ไข่สตูรต่าง ๆ ผัดผัก 

คอนเฟลกจืดและชอ็กโก ผกัดองหลากหลายชนิด ปลาแซลมอนอบเกลือ สาหร่าย

กรอบ ถั่วหมกันัตโตะ บว๊ยดอง น า้ผลไม้ต่าง ๆ นมสด ชาและกาแฟ 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู่ “ยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ” ที่ทุ่มทุนสร้างอย่างมหาศาลบนพ้ืนที่กว่า 100,000 ตารางเมตร ซึ่งเป็นขนาดใหญ่

ที่สดุในโลก ... ตื่นตากบั “โรงถา่ยภาพยนตร”์ ที่แบ่งออกเป็นโซน เช่น ฮอลลีวูด๊ ... ชมฉากจ าลองของนวิยอร์ค, ฉาก

จ าลองเมอืงซาน ฟรานซิสโก เป็นต้น ... ชมภาพยนตร์สามมติเิรื่อง “เทอรม์ิเนเตอร ์2” หรือ“คนเหล็ก 2” ที่ใช้งบประมาณ

การก่อสร้างกว่า 400 ล้านบาทท่านจะได้สมัผสับรรยากาศการต่อสู้และการไล่ล่าที่ดุเดอืดเร้าใจ... แล้วไปสนุกตื่นเต้นกบัการ

ห้อยโหนโผนทะยานไปกบัซปุเปอร์ ฮีโร่สายพันธุใ์หม่ “SpiderMan” ... สนุกสนานกบัการขบัรถผาดโผน ทะยานไปใน

อากาศที่สนุกเสมอืนขบัจริงในการเล่น “Simulator” ของฉากภาพยนตร์เรื่อง “Back To The Future” … ตื่นเต้น

เร้าใจกบัเหตกุารณจ์ าลองฉากเพลิงไหม้ใน นครซานฟรานซิสโกจากภาพยนตร์เรื่อง “Black Draff” หรือ “วีรบุรุษใน

เปลวไฟ” ... น าท่านสมัผสักบัเคร่ืองเล่นชิ้นใหม่ “Spce Fantacy”... ให้ท่านสนุกสนานไปกบัการล่องเรืออพร้อมฉาก

ปลาฉลามที่จะโผล่ขึ้นมาล่าเหย่ือขณะล่องเรือและฉากอื่น ๆ ที่หวาดเสยีวจากเร่ือง “Jaw” ... แล้วระทกึใจกบัฉากจ าลอง

เรื่อง “จูราสสิคพารค์” (Jurassic Park) ท่านจะได้ย้อนกลบัไปในยุคดกึด าบรรพ์ พบกบัเหล่าไดโนเสาร์นานาชนิด 

รวมทั้ง “ทีเร็กซ”์ ไดโนเสาร์ที่ใจดทีี่สดุ ... จากนั้นน าท่านตื่นตากบัโซนเปิดใหม่ล่าสดุ  “The Wizarding World of 

Harry Potter” ที่สร้างเพ่ือเอาใจเหล่าสาวกของแฮร์ร่ีพอตเตอร์ ให้ท่านได้เข้าไปสมัผสับรรยากาศของ โลกเวทมนตร์ใน

ฉากต่างๆจากภาพยนตร์ อาทเิช่น ปราสาท ฮอกวอต เพลิดเพลนิกบัการส ารวจห้องเรียนเวทมนตร์คาถา ย่านฮอกมที ร้าน

ขายของแปลกประหลาดของเหล่าพ่อมดและแม่มดทั้งหลายและที่ไม่ควรพลาดชิมคอื “บตัเตอรเ์บียร”์ เคร่ืองดื่มที่ได้รับ

ความนิยมในโลกของพ่อมดและแม่มดแห่งนี้  [ไม่มแีอลกฮอล์] ... และที่พลาดไม่ได้คอืในโซนนี้ที่ถอืว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยว

ที่ดทีี่สดุของโลก คอืโซน “Harry Potter and the Forbidden Journey” ที่มกีารสร้างด้วยเทคโนโลยีที่ทนัสมยัใน

การถ่ายภาพ 4K ที่จะสร้างความตื่นเต้นเร้าใจให้ท่านเสมอืนท่านได้เดนิทางท่องโลกเวทมนตร์ไปกบัแฮร์ร่ีพอตเตอร์เลย

ทเีดยีว ... หรือคุณหนูจะเลือกสนุกสนานที่ “วนัเดอรแ์ลนด”์ โซนสวนสนุกสไตล์ครอบครัวให้ท่านได้เพลิดเพลินกบัตวั

การ์ตนูสดุน่ารักชื่อดงัของญี่ปุ่น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street และเหล่าผองเพ่ือนมากมาย ... อสิระให้

ท่านได้สนุกสนานต่อกบัเคร่ืองเล่น  

*** เพ่ือให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมื้ อกลางวันอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้า

ต่างๆ *** 



 น าทา่นเดินทางสู่ ชินไซบาชิ ย่านการค้าของเมืองโอซาก้า.... พบกบัร้านค้าที่มีช่ือเสียง   และร้านบูติคหรูหรา

ด้วย และตื่นตากบัแฟช่ันอนัทนัสมัย.... เชิญทา่นสนุกสนานกบัการ “เลือกชมและซ้ือ” สนิค้ามากมายใน

ห้างสรรพสนิค้าช่ือดัง “ไดมารู” นอกจากน้ียังมีร้านอาหาร เชิญทา่นทดลองชิม “ทาโกยากิ” หรือลูกช้ิน

ปลาหมึกอาหารขึ้นซ้ือของเมืองโอซาก้าทมีีมากมายหลายร้าน  ร้านเคร่ืองใช้ไฟฟ้า กล้อง บนตึก บ๊ิกคาเมล่า , 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร้านเคร่ืองส าอาง ร้านขายขนม ร้านขายเสื้อผ้า รองเท้า เคร่ืองประดับ ร้าน 100 เยน ฯลฯ 

นอกจากน้ีให้ทา่นเกบ็ภาพประทบัใจกบัสะพานกุลิโกะ สัญลักษณ์ของชินไซบาชิ 

 

 
ค ่า  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (8)  

(Kani)บริกำรท่ำนด้วยอิ่มอร่อยกับมื้อพิเศษด้วยอำหำรญี่ปุ่ นแบบเซ็ตเมนู พร้อม
ด้วยอำหำรขึ้นช่ือของญี่ปุ่ นนั่นคือ “ปูยักษ์” ที่ท่ำน จะประทับใจกับปูยักษ์หม้อไฟ 
พร้อมด้วยผักสดชนิดต่ำงๆ มำกมำยให้เลือกทำนกัน เห็ดเข็มทอง แครอท ต้นหอม 
ผกักำดขำว เต้ำหู้ญี่ปุ่ น เส้นบุก เส้นอุด้งและแป้งโมจิที่ทำงร้ำนท ำเอง นอกจำกนั้นยังมี
ออเดิรฟ์ ซำชิมิปู ปูนึ่งพร้อมน ้ำจิ้ม เทมปุระปู ไข่ตุ๋นปู ตบท้ำยด้วยข้ำวต้มปู  เสิร์ฟ
พร้อมด้วยชำญี่ปุ่ น และขนมหวำน 

ท่ีพกั : Grasmere Osaka Hotel หรือเทียบเท่า  
วนัท่ีหา้     โอซากา้ –ปราสาทโอซากา้ – ชอ้ปป้ิง Rinku Outlet – สนามบินคนัไซ   

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9)  

บุฟเฟตแ์บบตะวันตกและญี่ปุ่น หมูแฮม ไส้กรอก เบคอน ไข่สตูรต่าง ๆ ผดัผกั คอน

เฟลกจืดและชอ็กโก ผักดองหลากหลายชนิด ปลาแซลมอนอบเกลือ สาหร่ายกรอบ 

ถั่วหมกันัตโตะ บว๊ยดอง น า้ผลไม้ต่าง ๆ นมสด ชาและกาแฟ 

 

น าท่านสู่ “ปราสาทโอซากา้” ปราสาทโบราณ 7 ชั้นที่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่กลางเมอืง... 

ซึ่งเป็นปราสาทเก่าแก่ขนาดมหึมาที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยของโตโยโตมิ ฮิเดโยชิ เจ้า

เมอืงผู้ย่ิงใหญ่และมบีทบาทส าคญักบัการเมอืงของญี่ปุ่น... น าท่านชม “พิพิธภัณฑ”์ 

ที่เกบ็รวบรวมข้าวของเคร่ืองใช้ และอุปกรณก์ารต่อสู้ของญี่ปุ่นสมัยโบราณที่ดูแล้วมี

มนต์ขลังยิ่งนัก ... พร้อมชม “วีดีทศัน์” ที่ถ่ายทอดถงึประวัติความเป็นมาของเมือง

โอซาก้าและการก่อสร้างปราสาทแห่งนึ้  ... แล้วขึ้นชม “ทวิทศัน์” ของเมืองโอซาก้า

จากบริเวณชั้นดาดฟ้าของปราสาท พร้อมบนัทกึภาพความงามตามอธัยาศัย 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (10)  

เชิญท่านสนุกสนานกบัการ “เลือกชมและซ้ือ” สนิค้ามากมายในเอาทเ์ลต็ชื่อดงั “Rinku Outlet” ให้ท่านได้อสิระกบัการเลือก

ซื้ อเลือกชมสินค้าที่ได้รวบรวมกว่า 165 แบรนด์ดังไม่ว่าจะเป็น Coach , Bally , Diesel , Gucci , Hugo Boss, 

Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีกมากมาย หมวดสินค้า Intimate Apparel 

ได้ แ ก่  Kid Blue และ  Triumph หมวดสิน ค้ าHome Fashion ไ ด้ แ ก่  Bodum, Fragrance Outlet และ 

Richard Ginori เป็นต้น ... นอกจากนี้ ยังมหีมวดสนิค้าอื่นๆ อย่างรองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้าเดก็ ซึ่งของทุกชิ้นเป็นของแท้

และราคาถูกกว่าในห้างสรรพสินค้า ที่รวมไว้ในพ้ืนที่กว่า 400,000 ตารางฟุต ถือเป็นสวรรค์แห่งการช้อปป้ิงของคนญี่ ปุ่น

โดยเฉพาะให้ท่านได้อสิระช้อปป้ิงกนัตามอธัยาศัย 

                 สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ “สนามบินคนัไซ เมืองโอซากา้”  

 

1800  เดินทางจากสนามบินคนัไซ โดยเท่ียวบิน TZ297 

2155  ถงึ สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พร้อมความประทบัใจมริู้ลืม 

*หมายเหตุ :  รายการอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต ้

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***กรุณาอ่านเงือ่นไขดา้นล่างก่อนช าระมดัจ าทุกครั้ง  

และรบกวนส่งส าเนาพาสปอรต์ก่อนการเดินทาง 15 วนันะคะ*** 

อตัราค่าบริการ  
ผูใ้หญ่ ท่านละ                                                                     ท่านละ 62,900.- บาท 
เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1 ท่าน)                              ท่านละ 62,900.- บาท 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)               ท่านละ 62,900.- บาท 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)            ท่านละ 56,900.- บาท 

พกัเดี่ยวเพิม่                                                                        ท่านละ 8,000.- บาท 

มีตัว๋แลว้ลด                                                                         ท่านละ 7,000.- บาท 

 
อตัราค่าบริการนี้ รวม 

1. ค่าบตัรโดยสารเครื่องบนิ ไป – กลับชั้นทศันาจร ตามเส้นทางและสายการบนิที่ได้ระบุไว้ในรายการ  

2. ค่าที่พัก  หอ้งละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ  หรือระดบัเดยีวกนั 

3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

4. ค่าใช้จ่ายของมคัคุเทศกท์ี่คอยอ านวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดนิทาง 

5. ค่าประกนัอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดนิทางในวงเงนิ ท่านละ  1,000,000.- บาท  

(หากอายเุกิน 70 ปีข้ึนไป ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) 

 
อตัราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายสว่นตวั  อาท ิค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท ์เป็นต้น 

2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษมูีลค่าเพ่ิม 

*** ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคา้ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อท่องเท่ียวหรือส ารวจเสน้ทางเท่านั้น หากท่านถูก

เจ้าหนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่ นปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลท่ีอยู่นอกเหนือ

ความรบัผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะคืนค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ินแก่ท่าน *** 

***หนงัสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน*** 



3. ค่าท าหนังสอืเดนิทาง 

4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบนิอาจมกีารเรียกเกบ็เพ่ิมเตมิอกี !!!!! 

5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเวน้ ณ วนัท่ี 1 ก.ค. 56) 

6. ค่าน า้หนักของกระเป๋าเดนิทางใรกรณทีี่เกนิกว่าสายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัม / ท่าน 

 

เงื่อนไขการช าระเงิน :   ส าหรบัการจอง กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000.- บาท  
 

 ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 21 วนั 
 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์ 

1. ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 45 วันขึ้นไป คนืมดัจ าทั้งหมด 

2. ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 30 วัน เกบ็ค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท 

3. ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 25-30 วัน ขอเกบ็เงนิมดัจากทั้งหมด 

4. ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 15-25 วัน ขอเกบ็ค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 

5. ยกเลิกก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเกบ็ค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 

6. ยกเว้นกรุป๊ที่ออกเดนิทางช่วงเทศกาลวนัหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นต้น บางสายการบนิมกีารการันตมีดัจ าที่นั่งกบัสายการบนิและ

ค่ามดัจ าที่พัก รวมถงึเที่ยวบนิพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มกีารคนืเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วย

กรณใีดๆ 

7. กรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังแต่ถ้าสามารถหาผู้เดนิทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ ยกเลิกต้องรับผดิชอบค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้นทั้งหมด

ตามความเป็นจริง เช่นค่าธรรมเนียมการเปล่ียนชื่อตัว๋, ส่วนต่างของภาษีน า้มนัเชื้อเพลิง / ตัว๋ 1 ใบ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี 

8. กรณทีี่ท่านมคีวามประสงคจ์ะย่ืนวีซ่าและฟังผลวีซ่าหลังจากวนัที่ทางบริษัทฯ ได้ดาเนนิการออกตัว๋ เคร่ืองบนิแล้ว ถ้าวีซ่าไม่ผ่าน ทาง

บริษัทฯ ขอเรียกเกบ็ค่าตัว๋เคร่ืองบนิ 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึ้นอยู่กบัราคาตัว๋เคร่ืองบนิในแต่ละกรุป๊)  

9. กรณทีี่กองตรวจคนเข้าเมอืงทั้งกรงุเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิห้เดนิทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดนิทาง 

บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่คนืค่าทวัร์ไม่ว่ากรณใีดๆ ทั้งสิ้น 

 

หมายเหตุ   

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมต้ิองแจ้งล่วงหน้า รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

เนื่องจากภัยธรรมชาต,ิ สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอบุตัเิหต,ุ การเมอืง, สายการบนิ, อตัราแลกเปล่ียน หรือปัญหาอื่นๆ โดยทาง 

บริษัทฯ จะแก้ไขและค านงึถงึประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นส าคญัที่สดุ  
 

2. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การน าสิ่งของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง 

และความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี รวมถงึภัยธรรมชาต ิและการยกเลิกเที่ยวบนิ 

 

3. ในกรณทีี่เกดิภัยพิบตัทิางธรรมชาตต่ิางๆ ทางบริษัทสามารถคนืเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ ได้กต่็อเมื่อทางสายการบนิ และโรงแรมที่พักได้ท า

การพิจารณาคนืเงนิสว่นนั้นให้แล้ว 
 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกดิสิ่งของสญูหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตุ

จากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 
 

5. ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการจดัที่นั่งบนสายการบนิ หากลูกค้าในกรุป๊ส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถงึ 15 ท่าน ทางสายการบนิไทยจะไม่รับจัดที่

นั่งล่วงหน้า (PRE CHECK IN) อาจต้องนั่งแยกกนัทั้งกรุป๊ แต่ทางบริษัทจะพยายามจัดให้สมาชิกแต่ละบ้านได้นั่งด้วยกนั โปรด

ทราบ!!! ทางสายการบนิไม่รับจองที่นั่ง LONG LEG ทุกกรณี 
 

6. หากท่านที่ต้องออกตัว๋เคร่ืองบนิภายใน (เคร่ืองบนิ,รถทวัร์,รถไฟ) กรณุาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋ เนื่องจากสาย

การบนิอาจมกีารปรับเปล่ียนเที่ยวบนิ หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 



7. ส าหรับการเดนิทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวนัหยุดยาวไทย วนัหยุดญี่ปุ่น อาจเจอปัญหารถตดิ คนแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ร้านอาหาร

คนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามดืเรว็ รวมถงึช่วงปีใหม่ร้านค้าจะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเรว็กว่าปกต ิขอให้ท่านท าความเข้าใจก่อน

จองทวัร ์
 

8. เนื่องจากโรงแรมในญี่ปุ่นห้องพักมขีนาดค่อนข้างเลก็ เรียนแนะน าว่าให้จองห้องพักส าหรับ 2-3 คน / ห้อง หากท่านจองห้องแบบเดก็ไม่

เสริมเตยีงแล้วต้องการเปล่ียนภายหลังอาจไม่มห้ีองว่าง ส าหรับเดก็เสริมเตยีงจะสะดวกกว่า 
 

9. โรงแรมในญี่ปุ่นไม่มบีริกรยกกระเป๋า ขอความร่วมมอืจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตวัท่านเอง บางโรงแรมที่อยู่ในเมอืง ถนนค่อนข้างแคบ 

รถบสัไม่สามารถจอดหน้าโรงแรมได้จ าเป็นต้องลากกระเป๋าไปเองจนถงึโรงแรม 
 

10.  หนงัสอืเดนิทางต้องมอีายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดอืน 

 

11.  เมื่อท่านตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถอืว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

 

...โปรดอ่านขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นก่อนการจองทวัรทุ์กครั้งเพือ่ประโยชนแ์ก่ตวัท่านเอง... 

 


