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ไฮไลท์ของโปรแกรม 
 บินตรง ดอนเมือง-โอซากา้ / โอซากา้ -ดอนเมือง เดินทางโดยเคร่ืองบิน BOEING 787 DREAMLINER (335 ท่ีนัง่) 

ฟรีน ้าหนกักระเป๋าขาไป 20 กิโลกรัม และขากลบั 20 กิโลกรัม 

 พกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน พร้อมอาหารเชา้ พกัโอซาก้า 2 คืน กฟุิ 1 คืน และมเิอะ 1 คืน 
 เมืองเกยีวโต และนารา ศาลเจา้ฟูชิมิ อินาริ วดัน ้าใส (คิโยมิสึ) วดัคินคาคุจิ (ปราสาททอง) วดัโทไดจิ 
 เมืองทาคายาม่า หมู่บา้นมรดกโลกชิราคาวาโกะ เขตเมืองเก่าซนัมาจิ ซูจิ ตลาดเชา้ทาคายาม่า 
 ชอ้ปป้ิงแบบเตม็ๆท่ี มิตซุยพาร์คเฮา้ทเ์ลต และอิออน พลาซ่า 

 พร้อมเปิดประสบการณ์การแช่ออนเซ็นเพ่ือสุขภาพ (ONSEN) ในแบบฉบับของญีปุ่่น 
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ก าหนดการเดินทาง 

กนัยายน 60 
6 – 10  ก.ย. 60 27,999.- 
13 – 17 / 20 – 24 / 27 ก.ย. – 1 ต.ค. 60 28,999.- 

 
วนัแรก          สนามบินดอนเมือง - สนามบินคนัไซ (สนามบินโอซาก้า) – เมืองโอซาก้า  

  
  06.00 น. พร้อมกนัทีท่่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 เคาน์เตอร์ 7 สายการบิน SCOOT                                        (-/-/-) 

โดยมีเจา้หนา้ท่ีจากบริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกก่อนข้ึนเคร่ือง 
   09.25 น. ออกเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า ประเทศญ่ีปุ่น                        

โดย สายการบิน SCOOT เทีย่วบินที ่TR298  
(บนเคร่ืองมีบริการจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม) ***ค่าทวัร์ไม่รวมอาหารบนเคร่ือง*** 

16.55 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญีปุ่่น                                                      
(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง/ เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
 (กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย) 
หลงัจากผา่นการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรญ่ีปุ่น 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า ตั้งอยูบ่นเกาะฮอนชู ซ่ึงเป็นเกาะท่ีใหญ่และอยูต่รงกลางสุดของประเทศ
ญ่ีปุ่น ถือเป็นศูนยก์ลางทางการคา้และเศรษฐกิจของญ่ีปุ่นมาตั้งแต่โบราณกาล   

   เยน็  รับประทานอาหารเยน็อสิระตามอธัยาศัย  
น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั  OSAKA BEY PLAZA  หรือระดับเทยีบเท่า  

วนัทีส่อง       อสิระท่องเทีย่ว หรือเลือกซ้ือทวัร์พเิศษ “โอซาก้า ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ” 
   เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ทีห้่องอาหารของโรงแรม  (1)                                         (อาหารเช้า/ -/ -) 

ท่านสามารถน่ังรถไฟเพ่ือไปยงัสถานทีต่่างๆ ได้อย่างสะดวก  อาทเิช่น (ไม่รวมค่ารถไฟและรถบัสบริการ) 
ชินไซบาชิ (SHINSAIBASHI) เป็นศูนยก์ลางการ SHOPPING ท่ีใหญ่ท่ีสุดของครอบคลุมพื้นท่ีในบริเวณ 
SHINSAIBASHI-SUJIจนท าให้เขตน้ีเป็นเขตของคนท่ีรัก การช้อปป้ิงร้านค้าในแถบนั้นก็ได้แก่ APPLE 
STORE, ARMANI, BEAMS, BENNETON, BVLGARI, CAMERA NANIWA, CARTIER, CHANEL, 
COACH ฯลฯ 
โดทงบุริ (DOTONBURI)  ตั้งอยูท่างใตข้อง SHINSAIBASHI AREA เป็นเขตท่ีวยัรุ่นนิยมมาเท่ียวกนั และนกั
แสวงหาอาหารการกินจะมารวมกนัท่ีน่ี   
นัมบะ (NAMBA) เป็นศูนยก์ลางการคมนาคมทางใต ้ของโอซากา้ หรืออีกช่ือหน่ึงเราอาจจะเรียกวา่ โซนมินา
มิ โซนน้ีจะเป็น โซนท่ีถดัมาทางใต ้จากโซนโดทงบุริ มีการสร้างศูนยร์วมสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ ท่ีเรียกว่า 
NAMBA PARK ข้ึนโดยการรวมเอาร้านคา้ ช่ือดงักวา่ 120 ร้านคา้ และร้านอาหารมากมาย  
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นิปปอนบาชิ (NIPPONBASHI) หรือท่ีเราเรียกกนัวา่ DEN DEN TOWN  เป็นศูนยร์วมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า สินคา้
เก่ียวกบัอิเล็กทรอนิกส์ ของเล่น การ์ตูน DVD ต่างๆ มากมาย หรือถา้เทียบกบัโตเกียวแลว้ ท่ีน่ีก็คือ อากิฮาบา
ระ (AKIHABARA) แห่งโอซากา้ 
ชินเสะไก (SHINSEKAI)  ตั้งอยูท่างใตถ้ดัลงมาจาก DEN DEN TOWN มีสัญลกัษณ์อนัโดดเด่นคือ หอคอย สึ
เทนคาคุ (TSUTENKAKU) ตั้ งโดดเด่นเป็นศูนย์กลางของเขต ชินเสะไก ในเขตน้ีมีทีเด็ดก็คือ เป็นแหล่ง 
SHOPPING ท่ีรวมรวมของทอ้งถ่ินราคาถูก ไม่เนน้สินคา้แบรนดเ์นม 
โอซาก้า ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สวนสนุกท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดในแถบคนัไซ ซ่ึงลงทุนอย่างมหาศาลและมีพื้นท่ีกว่า 
100,000 ตารางเมตร สถานท่ีท่ีไดจ้  าลองฉากภาพยนตร์เร่ืองดงัของฮอลลีวูด้ ไวม้ากมาย ภายในถูกจ าลองให้
เป็นโลกแห่งจินตนาการเสมือนจริง และมีพื้นท่ีกวา้งขวางโอ่อ่า ทั้งยงัมีเคร่ืองเล่นหลากชนิดส าหรับผูนิ้ยม
ความต่ืนเตน้และทา้ทาย แถมยงัมีการจ าลองฉากต่างๆ จากหนังดงัทางฝ่ังฮอลลีวูด้ไวเ้พียบ ต่ืนตากบั โซน
ใหม่!!! THE WIZARDING WORLD OF HARRY POTTER ภายในปราสาทฮอกวอต จะมีสถานท่ีส าคญั
มากมายท่ีปรากฏในภาพยนตร์แฮร่ี พอตเตอร์ ทั้งโรงเรียนคาถาพ่อมดแม่มดและเวทมนตร์ศาสตร์ฮอกวอตส์ 
ซ่ึงประกอบไปดว้ยห้องเรียน, ห้องโถง รวมทั้งห้องท างานของศาสตราจารยด์มัเบิลดอร์ ดา้นสถานท่ีส าคญัอ่ืน 
ๆ ได้แก่ หมู่บ้านฮอกส์ม้ีด, ร้านฮันนีดุกส์ , ร้านไม้กายสิทธ์ิ โอลิเแวนเดอร์ ฯลฯ นอกจากน้ี คุณยงัจะ
เพลิดเพลินไปกบัการแสดงท่ีจ าลองฉากมาจากภาพยนตร์  เซซามี สตรีท 4D มูฟวี ่เมจิก ซ่ึงเป็นฉากท่ีพาด าลึก
ลงไปในทะเลและทะยานข้ึนไปบนทอ้งฟ้าในแบบสามมิติและสนุกกบัเหล่า ET ท่ีจะพาท่านไปนอกอวกาศ
อยา่งสนุกสนาน และมนัส์สุดๆ เม่ือสัมผสัเคร่ืองเล่นใหม่ล่าสุด คือ สไปเดอร์แมน ให้ท่านไดถ่้ายรูปไวเ้ป็นท่ี
ระลึกและประทบัใจมากท่ีสุดและระทึกใจกบัฉากเพลิงไหมจ้ากเร่ืองแบคดร๊าฟท์ เชิญท่าน ต่ืนเตน้กบัการตาม
ล่า ของฉลามยกัษจ์ากเร่ือง จอร์ส ซ่ึงใชทุ้นสร้างกวา่ 1,500 ลา้นเยน หรือเขา้ไปสัมผสัโลกของป่าท่ีน่าต่ืนเตน้
ไดจ้ากภาพยนตร์ จูราสสิคพาร์ค พร้อมร่วมคน้พบโลกท่ีไดโนเสาร์ยงัมีชีวิตอยูใ่นขณะท่ีนัง่เรือเพื่อเขา้ไปผจญ
ภยักบัดินแดนของเหล่าไดโนเสาร์  นอกจากนั้นยงัมีเคร่ืองเล่นอ่ืนๆ อีกมากมาย  
รายละเอยีดเพิม่เติมกรุณาสอบถามได้ทีไ่กด์ 
ค่าตั๋วยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ  ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 2,800 บาท และราคาเด็กต ่ากว่า 12 ปี ท่านละ 2,600 บาท                                  
(ไม่รวมค่ารถไฟ ไป–กลับ) (กรณีที่ท่านต้องการซ้ือบัตรเที่ยว ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ กรุณาแจ้งความประสงค์
ก่อนเดินทาง 10วนั พร้อมทั้งช าระเงิน) 
น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั    OSAKA BEY PLAZA  หรือระดับเทยีบเท่า 

วนัทีส่าม       เมืองเกยีวโต – ศาลเจ้าฟูชิมอินิาริ - ปราสาททอง (คนิคาคุจิ)  – วดัคโิยมสึิ                                    

  เช้า   รับประทานอาหารเช้า  ทีห้่องอาหารของโรงแรม   (2)                                        (อาหารเช้า/อาหารเทีย่ง/ -) 
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จากนั้นน าท่านเดินทางสู่”เมืองเกียวโต” (KYOTO) เมืองหลวงเก่าของญ่ีปุ่นเม่ือ 1,000 กวา่ปีมาแลว้ ก่อนท่ีจะ
เปล่ียนเป็นเมืองโตเกียววา่กนัวา่ผูใ้ดท่ีมาเยอืนแดนอาทิตยอุ์ทยัแลว้ไม่ไดม้าเยือนเมืองเก่าของญ่ีปุ่นถือวา่มาไม่
ถึงญ่ีปุ่นร่วม น าท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิอนิาริ ชม เสาโทริอ ิซุ้มประตูสีแดงท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของศาลเจา้ ท่ีมี
มากกว่าร้อยตน้ทอดตวัยาวตามเส้นทางของไหล่เขาลดหลัน่กนับนเส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร และเป็นฉาก
ของภาพยนตร์เร่ือง MEMORIES OF GEISHAท่ี ซายูริ นางเอกของเร่ืองวิ่งลอดซุ้มประตูเพื่อไปขอพรเทพเจา้
ใหต้นเองสมความปรารถนา 

  เทีย่ง            รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (3) เมนู JAPANESE SET 
 
 
 
 
 
 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วัดคินคะคุจิ น าท่านยอ้นร าลึกถึงท่านโชกุนจากการ์ตูนเร่ืองดงั “เณรนอ้ยเจา้ปัญญา  
อิคคิวซงั” ณ “วัดปราสาททอง” หรือท่ีเรียกวา่ “ปราสาทคินคาคุจิ”... อิสระให้ท่านไดช่ื้นชมความงามของตวั
ปราสาทโดยรอบท่ีปิดดว้ยทองค าเปลว พร้อมด่ืมด ่ากบัความสะอาดใสของ “สระน ้ า” ท่ีสามารถสะทอ้นให้
เห็นภาพตวัปราสาทไดอ้ยา่งงดงาม... ให้ท่านไดเ้ลือกหามุมถูกใจเพื่อบนัทึกภาพไวเ้ป็นท่ีระลึก จากนั้นน าท่าน
ชม“วัดคิโยมิสึ” หรือ“วดัน า้ใส” เป็นวดัท่ีใหญ่และเก่าแก่ตั้งอยูบ่ริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า และมีท่อนซุงวางเรียง
ซอ้นกนัตามแนวนอนตั้งจากพื้นดินข้ึนมารองรับระเบียงของตวัวิหารใหญ่ ซ่ึงไม่ใชต้ะปูสักตวั ใชว้ธีิการเขา้ล่ิม
เหมือนเรือนไทย วดัน้ีมีอายุเก่าแก่ยิ่งกว่ากรุงเกียวโต กว่า 1,200 ปี มาแล้ว เป็นท่ีประดิษฐานของเทพเอปิสึ                
เทพเจา้แห่งความร ่ ารวย มัง่คัง่ นมสัการพระโพธิสัตวอ์วโลกิเตศวร, จากระเบียงแห่งน้ีสามารถถ่ายภาพ ณ จุดท่ี
สวยท่ีสุดในกรุงเกียว มองเห็นวิวทิวทศัน์ของตวัเมืองเกียวโตไดง้ดงาม พร้อมกบัวิหารของวดัคิโยมิสึ และ           
เชิญด่ืมน ้ าศกัด์ิสิทธ์ิสาม สายอนัเกิดข้ึนจากธรรมชาติท่ีไหลมาจากเทือกเขา โดยเช่ือวา่ สายแรก รวย สายสอง               
สวยหล่อ สายสาม แข็งแรง จากนั้นเดินตามทาง สัมผสักับร้านค้าญ่ีปุ่นตกแต่งตามสมยัเอโดะ น าท่านสู่             
“ถนนกาน ้าชา”(KEETTLE STREET) เลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองท่ีญ่ีปุ่นขนานแท ้อาทิ ขนมโมจิ ท่ีข้ึนช่ือท่ีสุด
ของญ่ีปุ่น กิมจิ ญ่ีปุ่นหลากสีสัน ท่ีมาจากธรรมชาติ ส าหรับคนท่ีชอบทานกบัขา้วตม้ อาทิ แตงกวาดอง หวัไช
เท้า มะเขือยาว ฯลฯ , ชาเกียวโต ท่ีข้ึนช่ือไม่แพ้จังหวดัชิชูโอกะท่ีช่วยลดคอเลสเตอรอล , ตุ๊กตาเกียวโต 
สัญลกัษณ์ท่ีโด่งดงัท่ีสุดในญ่ีปุ่น คือ เกอิชา, พดัญ่ีปุ่น   

  เยน็  รับประทานอาหารเยน็อสิระตามอธัยาศัย 
น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั   HOTEL KOYO BEKKAN หรือระดับเทยีบเท่า  
ห้ามพลาด: เปิดประสบการณ์การอาบน ้าแร่เพื่อสุขภาพออนเซ็น(ONSEN)การอาบน ้าแร่ในแบบของญ่ีปุ่น  
สรรพคุณการอาบน ้ าแร่: การอาบน ้ าแร่สามารถรักษาและบรรเทาอาการต่างๆได้ เช่นบรรเทาอาการ                       
ปวดกระดูก ปวดกลา้มเน้ือช่วยใหโ้ลหิตในร่างกายหมุนเวยีนไดดี้ข้ึนช่วยขบัส่ิงอุดตนัใตผ้วิหนงัและรูขมุขน 
ท าใหผ้วิหนงัสะอาดบ ารุงผวิพรรณใหส้ดใสคลายความตรึงเครียด  

http://www.jnto.go.jp/eng/location/regional/kyoto/index.html
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วนัทีส่ี่            ตลาดเช้าทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ –  
                      มติซุยพาร์คเอ้าท์เลต็ช้อปป้ิงมอลล์ 
   เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ทีห้่องอาหารของโรงแรม   (5)                      (อาหารเช้า/ อาหารเทีย่ง/ -) 
 
 
 
 
 

จากนั้นน าท่านสู่ ตลาดเช้าทาคายาม่า ซ่ึงเป็นตลาดท่ีมีช่ือเสียงในเขตเมืองเก่าทาคายาม่า ท่ีน่ีท่านสามารถเลือก
ซ้ือสินคา้ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นงานฝีมือทอ้งถ่ิน ขนมขบเค้ียว ผกัสด ผกัดอง และดอกไม ้จากนั้นน าท่านเดินชม                 
เขตเมืองเก่า KAMISANNOMACHI STREET ซ่ึงเต็มไปดว้ยบา้นเรือน และร้านคา้น่ารัก ๆ ท่ียงัคงอนุรักษ์
แบบของบา้นในอดีตไดเ้ป็นอยา่งดี 

  เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   (6)  เมนู JAPANESE SET 
น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวะโกะ หมู่บา้นท่ีไดรั้บเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.
1995 ท่านจะไดพ้บกบับา้นในแบบกสัโชสึคุริ ซ่ึงเป็นแบบญ่ีปุ่นดั้งเดิม ช่ือน้ีไดม้าจากค าวา่ กสัโช ซ่ึงแปลว่า 
พนมมือ ตามรูปแบบของบา้นท่ีหลงัคาชนัถึง 60 องศา มีลกัษณะคลา้ยสองมือท่ีพนมเขา้หากนั ตวับา้นมีความ
ยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกวา้ง 10 เมตร ซ่ึงโครงสร้างของบา้นสร้างข้ึนโดยไม่ใชต้ะปูแมแ้ต่ตวัเดียว 
แต่ยงัคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะท่ีตกมาอย่างหนกัในช่วงฤดูหนาวไดดี้  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ 
มิตซุยพาร์คแจ๊สดรีมนางาชิมะเอ้าท์ เล็ต ช้อปป้ิงมอลล์ (MITSUI OUTLET PARK JAZZ DREAM 
NAGASHIMA) หน่ึงใน MITSUI OUTLET PARK ซ่ึ งเป็น OUTLET MALLขนาดใหญ่  ด้วยพื้ น ท่ีกว่า 
39,300 ตารางเมตร ท่ีน่ีจึงรวบรวมร้านคา้แบรนด์เนมชั้นน าร้านอาหารญ่ีปุ่นและสัญชาติอ่ืนๆท่ีมีช่ือเสียงไว้
เพียบ มีร้านค้ามากกว่า 240 ร้านให้ท่านได้เลือกชิมเลือกช้อป กนัตามอธัยาศยั โดยท่ีน่ีเลือกออกแบบให้มี
สไตล์ๆ คล้ายๆ กบัเมืองนิวออร์ลีนส์ ซ่ึงเป็นเมืองท่าทางตะวนัตก ของอเมริกา รวมทั้งมีป้ายให้ขอ้มูลกับ               
นักช้อปถึง 5 ภาษา (องักฤษ จีนไต้หวนั จีนกลาง เกาหลี และญ่ีปุ่น) นอกจากน้ีก็จะมีส่วนนั่งพกัเท้า นั่ง
พกัผอ่น หลงัเดินชอ้ปป้ิงมาเหน่ือยๆ เม่ือยๆ กวา่ 200 ท่ีนัง่ไวค้อยใหบ้ริการ อีกดว้ย  

   เยน็  รับประทานอาหารเยน็อสิระตามอธัยาศัย เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปป้ิงของท่าน 
น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั   ROUTE INN KAMEYAMA  หรือระดับเทยีบเท่า 
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วนัทีห้่า          เมืองนารา – วดัโทไดจิ – เอออน พลาซ่า – สนามบินคนัไซ  – สนามบินดอนเมือง 
   เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ทีห้่องอาหารของโรงแรม  (7)                        (อาหารเช้า/ - / -) 

 
 
 
 
 
 
น าท่านเดินสู่ เมืองนารา ซ่ึงเป็นจงัหวดัท่ีตั้งอยูใ่นภาคคนัไซ โดยมีเมืองหลวงของจงัหวดัอนัมีช่ือเดียวกนั ซ่ึง
ในอดีตท่ีน่ีเป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศญ่ีปุ่นเม่ือ 1,300 ปีก่อน แต่ก็เป็นในระยะเวลาสั้ นๆ เพราะก่อนท่ี
นาราจะไดรั้บการสถาปนาข้ึนเป็นเมืองหลวงนั้น ญ่ีปุ่นไม่ไดมี้เมืองหลวงอย่างเป็นหลกัแหล่งแต่จะยา้ยเมือง
หลวงทุกคร้ังเม่ือองคจ์กัรพรรดิส้ินพระชนมต์ามความเช่ือในลทัธิชินโต จนกระทัง่เม่ือรับเอาพุทธศาสนาเขา้
มาเป็นศาสนาประจ าชาติ จึงได้สถาปนาเมืองหลวงแห่งแรกข้ึนท่ีนารา จึงท าให้ท่ีน่ีมีสถานท่ีส าคญัทาง
ประวติัศาสตร์มากมาย   
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วัดโทไดจิ (ไม่รวมค่าเขา้ 500 บาท/ท่าน) เป็นวดัพุทธท่ีตั้งอยูใ่นเมืองนารา ประเทศ
ญ่ีปุ่น ภายในมีหอไดบุทสึซ่ึงเป็นอาคารไมท่ี้ประดิษฐานพระพุทธรูปไดบุสึขนาดใหญ่ โดยบนัทึกในอดีตได้
ระบุวา่มีคนมาช่วยสร้างพระพุทธรูปและหอท่ีประดิษฐานมากกวา่ 2,600,000 คน ณ เมืองชิงะระกิ แต่หลงัจาก
เกิดเหตุเพลิงไหมแ้ละแผ่นดินไหวจนมีผูเ้สียชีวิตจ านวนมาก ก็ไดย้า้ยสถานท่ีสร้างมายงัเมืองนาราในปี พ.ศ. 
1288 นอกจากน้ีวดัแห่งน้ีน้ียงัเป็นศูนยก์ลางของโรงเรียนศาสนาในสายเคงอน และไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็น
มรดกโลกอีกด้วย  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “เอออน พลาซ่า” ศูนย์รวมสินค้าชั้นน าต่างๆ มากมาย อาทิ 
นาฬิกา, กลอ้ง, กระเป๋า, รองเทา้, เส้ือผา้ เป็นตน้ รวมทั้ง “ร้าน 100 เยน” สินคา้คุณภาพดีราคาแสนถูก อิสระ
ใหท้่านไดเ้พลินเพลินกบัการ “เลือกชมและซ้ือ” สินคา้ถูกใจฝากคนทางบา้นตามอธัยาศยัอยา่งจุใจ   
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า 

  18.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ     โดยสายการบิน SCOOT เทีย่วบินที ่TR297 
(บนเคร่ืองมีบริการจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม) **ค่าทวัร์ไม่รวมอาหารบนเคร่ือง** 

  21.55 น. ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
*********************************************** 

 
*** หมายเหตุ : รายการทวัร์สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบินหรือ
การจราจรเป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่น ตามกฎหมาย ของประเทศญี่ปุ่น 

สามารถให้บริการวนัละ10 ช่ัวโมง มิอาจเพิม่เวลาได้โดยมัคคุเทศก์และคนขบัจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้
ขึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดินทางน้ันๆ เป็นหลกัจึงขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่น

โปรแกรมการเดินทาง**** 
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โปรดทราบเง่ือนไขต่างๆ ดงันี ้:   
1)  โรงแรมที่พักที่ระบุในรายการทัวร์ จะยังไม่คอนเฟิร์ม 100% ซ่ึงโรงแรมที่พัก อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยจะใช้อยู่ในระดับ

เดียวกัน ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนการเดินทางอย่างน้อยประมาณ 1 -3 วัน พร้อมทั้งใบนัดหมายเตรียมตัวการ
เดินทาง 

2)  ส าหรับโรงแรมที่ญี่ปุ่น ห้องพักค่อนข้างเล็ก และบางโรงแรมจะไม่มีห้องพักส าหรับ 3 ท่าน (เตียงคู่+เตียงเสริม) ซ่ึงท่าน
อาจจะต้องพักเป็น ห้องที่นอน 2 ท่าน และ 1 ท่าน (แยกเป็น 2 ห้อง) และบางโรงแรมในห้องพักจะไม่มีเตียงคู่ อาจจะมีแค่
เพียง 1 เตียง (เตียงใหญ่ 1 เตียง) ส าหรับนอน 2 ท่านเท่าน้ัน และบางโรงแรมห้องพักแบบ 2 เตียงเต็ม ทางบริษัทขออนุญาต
จัดห้องพกัให้ท่าน แบบพกัท่านเดียว/ห้อง 

 
 

อตัราค่าบริการ 
 

กนัยายน 2560   6-10 ก.ย. 60 ท่านละ 
ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2  ท่าน   

ขอสงวนสิทธ์ิส าหรับโปรแกรมโปรโมช่ัน  ไม่มรีาคาเด็ก 27,999.- 
พกัเดี่ยวเพิม่  7,900.- 

 
กนัยายน 2560  13-17 / 20-24 / 27 ก.ย. – 1  ต.ค. 60 ท่านละ 

ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2  ท่าน   

ขอสงวนสิทธ์ิส าหรับโปรแกรมโปรโมช่ัน  ไม่มรีาคาเด็ก 28,999.- 
พกัเดี่ยวเพิม่  7,900.- 

 
 

*** กรณทีีลู่กค้าต้องออกตัว๋เดนิทางภายในประเทศ หรือไฟล์ทต่อ กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าทีบ่ริษทัฯ 
ให้ทราบก่อนท าการออกตัว๋ มิฉะน้ันบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน *** 
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ราคาทวัร์รวม ราคาทวัร์ไม่รวม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามเสน้ทางท่ีระบุในรายการ 

ไป-กลบัพร้อมคณะ (ไม่สามารถเล่ือนวนัเดนิทางได้) 
2. ค่าอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ 
3. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
4. ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  
       ตามโรงแรมท่ีระบุ หรือเทียบเท่า 
5. ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งท่ีมี 
7. น ้าหนกักระเป๋าสมัภาระสายการบิน SCOOT  

 ขาไปและกลบัท่านละ 20 กก. 
8. ค่าไกดท์อ้งถ่ินน าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในต่างประเทศ 
9. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง  

-การชดเชยอุบติัเหตุส่วนบุคคลกรณีเสียชีวติสูญเสียอวยัวะ 
สายตาหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง1,000,000บาท 
-ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบติัเหตุไม่เกิน 500,000  บาท 
(เง่ือนไขการชดเชยตามกรมธรรม์ทีบ่ริษัทได้ท าไว้ ) 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง,  
ค่าโทรศพัท์ส่วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร 
และเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ(หากท่านตอ้งการสั่ง
เพ่ิม กรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์แลว้จ่ายเพ่ิมเองต่างหาก) 

2. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 4,000 เยน  ต่อ 1 ท่านตลอด 
ทริป 

3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออก
ใบเสร็จรับเงนิในนามบริษัท หรือต้องการใบก ากบัภาษี) 

4. ค่าน ้ าหนกักระเป๋าสมัภาระ ท่ีหนกัเกินสายการบินก าหนด  
(ปกติ 20 กก.) 

5. ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างดา้วในกรณีท่ีไม่ใช่พาสปอร์ตไทย 
กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 
3)ใบส าคญัถ่ินท่ีอยู่ 4)ส าเนาทะเบียนบา้น 5)สมุดบญัชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย ์6)รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป แลว้ทางบริษทัฯจะ
เป็นผู ้ด าเนินการยื่นวีซ่าให้ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก 
(ส าหรับหนงัสือเดินทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสือเดินทางตอ้งท า
เร่ืองแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วซ่ีา) 

6. ค่าธรรมเนียมวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างด้าว (ลูกคา้ตอ้งเป็นผู ้
ช าระดว้ยตนเอง) 

 
เง่ือนไขการจองและการให้บริการ 

1. ในการจองคร้ังแรก มดัจ าท่านละ 10,000 บาท หรือ ช าระทั้งหมด 
2. ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทาง 30 วัน กรณีท่ีไม่ช าระเงินส่วนท่ีเหลือตามเวลาท่ีก าหนด ขอสงวนสิทธ์ิในการบอก

ยกเลิกการเดินทาง 
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือไดส่้งแฟกซ์ หรือ อีเมล์ ใบจองทวัร์ให้กบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายช่ือของผู ้

เดินทางท่ีสะกดตรงตามหนงัสือเดินทาง และแนบส าเนาพาสสปอตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อน
หมดอายุนับจากวนัเดินทางไป-กลบั) 

4. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทาง บริษัท
จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
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หมายเหตุ 

– กรุณาส่งแฟกซ์ส าเนาใบโอนเงินพร้อมระบุช่ือพนกังานขายท่ีติดต่อดว้ยทางโทรสาร 02–694–0175, 02–692–5202 
– ส่งส าเนาใบโอนเงินมาทางอีเมลข์องเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายหรือทางโทรสาร 

 
 
 
การยกเลกิและคืนค่าทวัร์ 

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เม่ือจองทวัร์ช าระเงินค่าจองค่าทวัร์แลว้ ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน 
ไดทุ้กกรณี  และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุไว้
ในรายการเดินทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน รวมถึง เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ถา้
ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงิน           
มดัจ าคืนไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 
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รายละเอยีดเกีย่วกบัการซ้ือทีน่ั่ง น า้หนักกระเป๋า อาหารบนเคร่ือง ของสายการบิน SCOOT AIRLINE 
1.  กรณท่ีานมีความประสงค์จะเปลีย่นระดับช้ันทีน่ั่ง (SCOOT BIZ/STRETCH SEAT/STANDARD SERT) 
     จะมีรายละเอียดดงัน้ี 

1.1 ทีน่ั่ง SCOOT BIZ สามารถเช็คท่ีวา่งและอพัท่ีนัง่ได ้กบัพนกังานตอ้นรับบินเคร่ืองบิน ณ วนัเดินทาง เท่าน้ัน 
      โดยจะมีค่าใชจ่้ายเพิ่ม ท่านละประมาณ 4,500 บาท ต่อคนต่อเท่ียวบิน (ท่านสามารถจองและช าระบนเคร่ืองกบั  

พนกังานตอ้นรับบินเคร่ืองบินไดเ้ลย) 
1.2  ทีน่ั่ง STRETCH SEAT / LONG LEG ในกรณีท่ีตอ้งการระบุท่ีนัง่ จะมีค่าใช้จ่ายเพิม่ 4,000 บาท (รวมไป-กลบั)  
       ***ไม่อนุญาตให้เด็กต ่ากว่า 16 ปีและผู้สูงอายุ 65 ปีขึน้ไป*** 
1.3 ทีน่ั่ง STANDARD SEAT ในกรณีท่ีตอ้งการระบุท่ีนัง่ จะมีค่าใช้จ่ายเพิม่ 900 บาท (รวมไป-กลบั) 

2.  กรณซ้ืีอน า้หนักกระเป๋าเพิ่ม (จากปกติท่ีสายการบิน SCOOT ก าหนดขาไป และขากลบัท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม) 
       -  เพิม่ 5 กโิลกรัม 550 บาท / เพิม่ 10 กโิลกรัม 850 บาท / เพิม่ 15 กโิลกรัม 1,150 บาท / เพิม่ 20 กโิลกรัม 1,450 บาท 
          (เป็นราคาต่อคน ต่อเทีย่วบิน) 
3.  กรณซ้ืีออาหารร้อนบนเคร่ือง จะมีค่าใชจ่้ายเพิ่ม 900 บาท (รวมไป-กลบั) 
4. กรณต้ีองการใช้รถเข็น WHEELCHAIR จะมีค่าใชจ่้ายเพิ่ม 2,400 บาท (รวมไป-กลบั) 

****ต้องด าเนินการแจ้งก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 7 วันท าการก่อนการเดนิทาง (ไม่นับรวมเสาร์-อาทติย์)**** 

 
 
 
หมายเหตุ 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีจ านวนผูเ้ดินทางต ่ากว่า  35 ท่าน(ผูใ้หญ่)โดยบริษทัฯจะแจง้ให้
ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั ก่อนการเดินทาง  

2. เท่ียวบิน ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู ้
เดินทางเป็นส าคญั 

3. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียว
เท่านั้น 

4. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งส้ิน อนัเน่ืองมาจากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การ
ประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภยัธรรมชาติ (โดยบริษทัฯจะด าเนินการประสานงานเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้) 

5. ทางบริษทัฯสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ีท่านใช้บริการของทางบริษทัฯไม่ครบ เช่น ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแลว้ 

6. ทางบริษทัฯสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

http://www.elifegear.com/
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7. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯจะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆแลว้ 
ตามท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

8. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกค้าทีม่ีวตัถุประสงค์เพ่ือการท่องเทีย่วเท่าน้ัน  
เร่ือง การยกเว้นวซ่ีาเข้าประเทศญีปุ่่นให้กบัคนไทยเร่ิมบังคับใช้ในวนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556 

ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นไดป้ระกาศยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่นให้กบัคนไทยท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการพ านกัระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่น 
ไดป้ระกาศเร่ิมบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556 และสามารถพ านกัในประเทศญ่ีปุ่นได ้15 วนั (หากผูย้ืน่ประสงคจ์ะ
พ านกัในประเทศญ่ีปุ่นเกิน 15 วนั หรือไปท างาน หรือมีวตัถุประสงคอ่ื์นๆ จะตอ้งยืน่ขอวซ่ีาตามปกติ) 
 
เอกสารในข้ันตอนการตรวจเข้าเมืองเพ่ือยืนยนัการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญีปุ่่น มีดังต่อไปนี ้

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น (ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทวัร์ บริษทัจะเป็นผูด้  าเนินการออกเอกสารดงักล่าว) 

2. ส่ิงท่ียนืยนัวา่ท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวา่งท่ีพ  านกัในประเทศญ่ีปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัร

เครดิต เป็นตน้) 

3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขติดต่อในระหวา่งท่ีพ  านกัในประเทศญ่ีปุ่น (เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอ่ืนๆ) 

(ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทวัร์ ทางบริษทัจะเป็นผูด้  าเนินการออกเอกสารดงักล่าว) 

4. ก าหนดการเดินทางระหวา่งท่ีพ  านกัในประเทศญ่ีปุ่น 

(ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทวัร์ ทางบริษทัจะเป็นผูด้  าเนินการออกเอกสารดงักล่าว) 

 
 
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (ส าหรับกรณกีารเข้าประเทศญีปุ่่นด้วยมาตรการยกเว้นวซ่ีา) 

1. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลืออยูม่ากกวา่ 6 เดือนข้ึนไป 

2. กิจกรรมใดๆท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงท่ีขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบติัการพ านกัระยะสั้น 

3. ในขั้นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 15 วนั 

4. เป็นผูท่ี้ไม่มีประวติัการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่น มิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่

เขา้ข่ายคุณสมบติัท่ีจะถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 


