
 

 
 

TR20 Amazing Sakura Osaka Nara Kyoto Kobe 4D 3N  

 

Amazing Sakura โอซากา้ นารา เกยีวโต 
โกเบ 4วนั 3คนื 

โอซากา้ รงิก ุพรเีมีย่ม เอา้ทเ์ลท นารา วดัโทไดจ ิเกยีวโต ศาลเจา้ฟชูมิ ิอนิาร ิ
วดัคโิยมสิ ึโกเบ ฮารเ์บอรแ์ลนด ์ปราสาทโอซากา้ หา้งโดทงพลาซา่ อสิระฟรเีดย์

1 วนั หรอืเลอืกซือ้ Option เทีย่วยนูเิวอรแ์ซล 

 บนิสูส่นามบนิคนัไซ โอซากา้ สายการบนิ Scoot (TR) 
เครือ่งใหม ่ทนัสมยั DREM LINER B787-8 340 ทีน่ ัง่ 

น า้หนกักระเป๋า 20 KG 

โปรโมช ัน่สดุคุม้!!! ราคาเร ิม่ 29,900 บาท พกัโอซากา้ 3 
คนื 



ทานเมนูบฟุเฟ่ต ์BBQ Yakiniku และ ชาบ ูไมอ่ ัน้!! 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  กรงุเทพฯ ทา่อากาศยานดอนเมอืง - ทา่อากาศยานคนัไซ โอซากา้ - รงิกุ พรเีมีย่ม 
เอา้ทเ์ลท 

2  โอซากา้ – นารา – วดัโทไดจ ิ– เกยีวโต - ศาลเจา้ฟูชมิ ิอนิาร ิ– วดัคโิยมสิ ึ- โกเบ 
ฮารเ์บอรแ์ลนด ์

3  อสิระฟรเีดยเ์ต็มวนั หรอืเลอืกซือ้ Option ยนูเิวอรแ์ซล เจแปน 

4  ปราสาทโอซากา้ – หา้งโดทงพลาซา่ – สนามบนิคนัไซ - สนามบนิดอนเมอืง 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

01 - 04 Apr 2018  29,900  29,900 29,900 7,000 7,500 

08 - 11 Apr 2018  29,900  29,900 29,900 7,000 7,500 

15 - 18 Apr 2018  32,900  32,900 32,900 7,000 7,500 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่

1 
กรงุเทพฯ ทา่อากาศยานดอนเมอืง - ทา่อากาศยานคนัไซ โอซากา้ - รงิกุ พรเีมีย่ม เอา้ท ์
เลท 

06.3

0  

พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออก ช ัน้ 3 ประต ู
6 เคานเ์ตอร ์6 สายการบนิ Scoot เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้น
เอกสารกอ่นขึน้เครือ่ง 

09.3

5  

น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ SCOOT เทีย่วบนิที ่TR866 
*ราคาทวัรย์ังไมร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง (บนเครือ่งมบีรกิารจ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่) 

16.4

5  

เดนิทางถงึ สนามบนิคนัไซ โอซากา้ (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชัว่โมง กรณุาปรับเวลา
ของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 
ส าคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้
ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั น าทา่นขึน้รถปรับอากาศ น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ี่
พกัแรม อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั หรอืทา่นสามารเดนิไป ชอ้ปป้ิง รงิก ุพรเีมีย่ม เอา้ทเ์ลท 
Rinku Premium Outlets (เดนิ 5 นาทจีากโรงแรม) แหลง่ชอ้ปป้ิงชือ่ดงัอกีแหง่หนึง่ของโอ
ซากา้ ตัง้อยูท่ีเ่มอืงรงิกตุรงขา้มกบัทา่อากาศยานนานาชาตคินัไซ โดยออกแบบใหม้ลีกัษณะ
เหมอืนกบัเมอืงทา่ของสหรัฐอเมรกิาและมบีรรยากาศแบบรสีอรท์ ซึง่ภายในแมจ้ะไมใ่หญโ่ตมาก
นัก แตก็่เพยีบพรอ้มไปดว้ยสิง่อ านวยความสะดวกมากมาย และรา้นคา้แบรนดเ์นมหลากหลาย



อนัมชีือ่เสยีงจากตา่งประเทศ ใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั (อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั) 

ทีพ่กั: N Gate Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัที ่2 โอซากา้ – นารา – วดัโทไดจ ิ– เกยีวโต - ศาลเจา้ฟูชมิ ิอนิาร ิ– วดัคโิยมสิ ึ- 
โกเบ ฮารเ์บอรแ์ลนด ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที1่) 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงนารา(Nara) จังหวัดเล็กๆ ของญีปุ่่ นทีเ่คยเป็นเมอืงหลวงใน
อดตี เป็นเมอืงแหง่พระใหญแ่ละฝงูกวาง นาราเคยเจรญิรุง่เรอืงในฐานะทีเ่ป็นเมอืงหลวง
ของญีปุ่่ นตัง้แตช่ว่งเริม่แรกของราชวงศย์ามาโต ้(300-600) จนกระทั่งเมอืงหลวงถกู
ยา้ยในปี 784 น าทา่นกราบนมัสการขอพรพระพทุธรปูส ารดิทีเ่กา่แกต่ัง้แตส่มัยคริ
ศตวรรษที ่18 ณ วดัโทไดจ ิซึง่เป็นทีเ่คารพสกัการะของผูค้นมากมาย ใหท้า่นไดช้ม 
วหิารไม ้ทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก และเพลดิเพลนิกบัความน่ารักของฝงูกวางมากมายทีป่ลอ่ย
ใหอ้ยูต่ามธรรมชาต ิพรอ้มป้อนอาหารใหก้บักวางที ่สวนกวาง น าทา่นนมัสการหลวงพอ่
โตไดบสุส ึทีส่รา้งตัง้แตส่มัยค.ศ 700 อยูใ่นวหิารขนาดใหญ ่พรอ้มกบัขอพรตาม
ประสงค ์วหิารและหลวงพอ่โตองคน์ี้ สรา้งโดยจักรพรรดคิมัม ุจากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่
เกยีวโต เมอืงหลวงเกา่แกข่องญีปุ่่ นซึง่มามอีายยุาวนานกวา่ 1,000 ปี ซึง่ใน อดตี มี
ความเจรญิรุง่เรอืงทางดา้นศาสนา ศลิปวฒันธรรม และการปกครอง ไปชม ศาลเจา้ฟูชิ

ม ิอนิาร ิชมเสาโทรอิ ิซุม้ประตสูแีดงทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของศาลเจา้ทีม่มีากกวา่รอ้ยตน้
ทอดตวัยาวตามเสน้ทางของไหลเ่ขาลดหลัน่กนับนเสน้ทางยาวถงึ 4 กโิลเมตร และเป็น
ฉากของภาพยนตรเ์รือ่ง MEMORIES OF GEISHA ที ่ซายรู ินางเอกของเรือ่งวิง่ลอด
ซุม้ประตเูพือ่ไปขอพรเทพเจา้ใหต้นเองสมความปรารถนา 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที2่)เมนูชาบ ูบฟุเฟ่ต ์

บา่ย  น าชมวดัคโิยมสิ ึหรอื วดัน า้ใส ทีต่ดิรอบสดุทา้ยของการประกวด1 ใน 7 สิง่มหศัจรรย์
ของโลกยคุใหม ่เป็นวัดทีใ่หญแ่ละเกา่แกต่ัง้อยูบ่รเิวณเนนิเขาฮงิาชยิามา่ และมทีอ่นซงุ
วางเรยีงซอ้นกนัตามแนวนอนตัง้จากพืน้ดนิขึน้มารองรับระเบยีงของตวัวหิารใหญ ่ซึง่ไม่
ใชต้ะปสูกัตวั ใชว้ธิกีารเขา้ลิม่เหมอืนเรอืนไทย วัดนี้มอีายเุกา่แกย่ิง่กวา่กรงุเกยีวโต กวา่ 
1,200 ปี มาแลว้ เป็นทีป่ระดษิฐานของเทพเอปิส ึเทพเจา้แหง่ความร า่รวย มั่งคัง่ , 
นมัสการพระโพธสิตัวอ์วโลกเิตศวร, จากระเบยีงแหง่นี้สามารถถา่ยภาพ ณ จดุทีส่วย
ทีส่ดุในกรงุเกยีว มองเห็นววิทวิทัศนข์องตวัเมอืงเกยีวโตไดง้ดงาม พรอ้มกบัวหิารของ
วัดคโิยมสิ ึและเชญิดืม่น ้าศกัดิส์ทิธิส์ามสายอนัเกดิขึน้จากธรรมชาตทิีไ่หลมาจาก
เทอืกเขา โดยเชือ่วา่ สายแรก รวย สายสอง สวย-หลอ่ สายสาม แข็งแรง จากนัน้เดนิ
ตามทาง สมัผัสกบัรา้นคา้ญีปุ่่ นตบแตง่ตามสมัยเอโดะ และ เลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืง ที่
ระลกึ เกีย่วกบัญีปุ่่ นขนานแท ้อาท ิขนมโมจ ิทีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุของญีปุ่่ น เป็นตน้ก าเนดิ 



กระจายขายไปยังภมูภิาคตา่งๆ ของญีปุ่่ น ทัง้ดว้ยแป้งทีเ่หนียว นุ่ม เป็นพเิศษ กบัไสถ่ั้ว
แดงขนานแท ้หรอืประยกุตเ์ป็นไสส้ตอเบอรร์ี ่ชอ็กโกแลต ฯลฯ กมิจ ิญีปุ่่ นหลากสสีนั 
ทีม่าจากธรรมชาต ิส าหรับคนทีช่อบทานกบัขา้วตม้ อาท ิแตงกวาดอง หวัไชเทา้ มะเขอื
ยาว ฯลฯ, ชาเกยีวโต ทีข่ ึน้ชือ่ไมแ่พ ้จังหวัดชชิโูอกะ ทีช่ว่ยลดโคเลสเตอรอลชว่ยให ้
ผวิพรรณเปลง่ปลัง่ ขอ้มลูจากรายการเปิดโลกสอ่งเลนส ์ของ ดร.นติภิมู ินวรัตน,์ ตุก๊ตา
เกยีวโต สญัลกัษณ์ทีโ่ดง่ดงัทีส่ดุในญีปุ่่ น คอื เกอชิา สตรทีีบ่รกิารความรืน่เรงิของชาว
อาทติยอ์ทุัยมาแตช่า้นานจนถงึปัจจบุนัในรปูแบบของตุก๊ตาเกยีวโตซึง่แตง่กายดว้ยชดุ
กโิมโนประจ าชาตอิยา่งเต็มรปูแบบซึง่ควรคา่แกเ่ป็นของฝากของทีร่ะลกึในราคายอ่มเยา 
สงูประมาณ 1 ฟตุ (ประมาณ 1000 เยน), พัดญีปุ่่ น ซึง่ เป็นศลิปะทีล่ะเอยีดออ่น 
ประณีตในการประดษิฐ ์จากHANDMADE ซึง่มหีลากส ีหลายสไตล ์ทัง้รา้น อนัสวยงาม 
ตระการตา, ผา้และกระดาษญีปุ่่ น ทีน่ยิมน ามาหอ่ ของขวัญ ในโอกาสพเิศษตา่งๆ อนั
เป็นศลิปะพเิศษ ซึง่มเีฉพาะในญีปุ่่ นเทา่นัน้ ทีป่ระณีต บรรจง เป็นพเิศษ, เครือ่งเซรามคิ 
ญีปุ่่ น ทัง้กาน ้าชา จากนัน้น าทา่นเดนิทางไป ยา่นโกเบ ฮารเ์บอรแ์ลนด ์ประกอบดว้ย
ศนูยก์ารคา้ขนาดใหญ ่โรงภาพยนตร ์สวนสนุก ใกลก้นัยังตดิทะเลดว้ย เพยีงเดนิเลน่ที่
ฮารเ์บอรแ์ลนด ์ทา่นจะรูส้กึสดใสปลอดโปรง่ขึน้ทันท ีฮารเ์บอรแ์ลนดเ์ป็นจดุเดทชือ่ดงั
ของโกเบ เมือ่ถงึยามค า่คนืสถานทีแ่หง่นี้จะประดบัดว้ยไฟหลากสแีละแสงจากสปอต
ไลท ์กลายเป็นทวิทัศนส์ดุแสนโรแมนตกินอกจากนีย้งัมจีดุถา่ยภาพมากมาย เชน่ โกเบ
พอรต์ทาวเวอร ์ชงิชา้สวรรค ์โรงแรม Kobe Meriken Park Oriental เป็นตน้ (อสิระ
อาหารค า่ตามอธัยาศยั)  

จนสมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กั 

ทีพ่กั: Kawarayamamachi Crystal Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวัน
เดนิทาง) 

  

 

วนัที ่3 อสิระฟรเีดยเ์ต็มวนั หรอืเลอืกซือ้ Option ยนูเิวอรแ์ซล เจแปน 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที3่) 

อสิระใหท้า่นทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนัดว้ยตวัทา่นเอง 

>> หรอืทา่นสามารถเลอืกซือ้บตัรยนูเิวอรแ์ซลเจแปน 

**กรณีส ัง่ซือ้กบับรษิทั ราคาบตัรทา่นละ 2,800 บาท กรณุาส ัง่ซือ้พรอ้มจอง
ทวัรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วนัเทา่น ัน้ (ทางบรษัิทจ าหน่ายเฉพาะบตัรสวนสนุกไมร่วมคา่



รถไฟในการเดนิทาง) 

**ทางบรษัิทขออนุญาตปรับราคาบตัรขึน้ถา้เงนิเยนมกีารปรับขึน้เรท100เยน=35
บาท** 

- ยนูเิวอรแ์ซลสตดูโิอ Universal Studio Japan 

รว่มสนุกทา้ทายกบัเครือ่งเลน่หลากหลายชนดิตืน่เตน้ระทกึใจจากหนังดงัทีท่า่นชืน่ชอบ 
กบัโลกภาพยนตรข์องฮอลล์วิูด้  เชน่ Hollywood Dream  The Ride Backdrop ,
ลอ่งเรอืผจญภัยกบัไดโนเสารจ์ากเรือ่ง Jurassic Park น่ังเรอืเพือ่พบกบัความน่า
สะพรงึกลวัเหมอืนอยู ่ในเหตกุารณ์จรงิกบั Jaw ใชท้นุสรา้งมหาศาลกวา่ 1,500 ลา้นเยน 
(เฉพาะจอว)์  และสนุกสนานไปกบัเครือ่งเลน่ภาคใหมข่อง Spider-Man ทีร่อใหท้า่น
พสิจูนค์วามมนัส ์พรอ้มทัง้พบกบัโซนตวัการต์นูส าหรับเด็กโซน “วนัเดอรแ์ลนด”์ เป็น
โซนสวนสนุกสไตลค์รอบครัวใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัตวัการต์นูสดุน่ารักชือ่ดงัของ
ญีปุ่่ น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street หรอืเป็นโซนใหม ่ HARRY POTTER 
ใหท้า่นไดด้ืม่ด า่กบับรรยากาศทีจ่ าลองมาจากในเรือ่งแฮรีพ่อรต์เตอร ์และพบกบัโซน
ใหมล่า่สดุทีจ่ะเปิดในวันที2่1เมษายน 2560 โซน Minions Park ภายในสวนสนุก 
Universal หา้มน าอาหารและเครือ่งดืม่เขา้มาภายในสวนสนุกและสามารถซือ้อาหารได ้
จาก ภายในสวนสนุก บรเิวณดา้นนอกตรงทางเขา้สวนสนุกคอื Universal City walk 
Osaka เป็นพืน้ทีจ่ าหน่ายสนิคา้ทีม่รีา้นอาหารมากมาย 

- เลอืกอสิระเทีย่วเอง ชอ้ปป้ิงอสิระตามอธัยาศยัเต็มวนั (ไมร่วมคา่รถไฟและไมม่ี
รถบสับรกิาร) ดว้ยการน่ังรถไฟ ทา่นจะไดส้มัผัสประสบการณ์การเดนิทางไปยา่นตา่งๆ
ทีเ่ป็นไฮไลทข์องโอซากา้ยา่นดงัทีเ่ลอืกสรรเป็นสวรรคข์องคนชอบ กนิ เทีย่ว ชอ้ป 
ไดแ้ก ่

     > ยา่นชนิไซบาช ิ(Shinsaibashi) เป็นยา่นชอ้ปป้ิงทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในโอซากา้ 
เป็นถนนคนเดนิชนิไซบาชยิาวประมาณ580 เมตร ตลอดเสน้ทางจะมรีา้นคา้อยูป่ระมาณ 
180 รา้น ทางฝ่ังทศิใต ้ของถนนคนเดนิของชนิไซบาชจิะมป้ีายทางเขา้แถวป้ายกลูโิกะ 

      > โดทงบรุ ิ(Dotonburi) หนึง่ในสถานบนัเทงิยามค า่คนืทีโ่ดง่ดงัของโอซากา้ 
แหลง่รวมรา้นอาหารมากมายทีเ่ปิดใหบ้รกิาร 24 ชัว่โมง ถนนแหง่นี้จะเลยีบรมิคลอง
โดทงโบร ิและยังมทีัง้รา้นคา้ และแหลง่บนัเทงิอกีมากมาย รวมไปถงึป้ายนักวิง่กลูโิกะ 
(Glico Running Man s ign) และปคูานโิดราค ุ(Kani Doraku crab  sign) ทีเ่ป็น
สญัลกัษณ์ของเมอืงโอซากา้ดว้ย 

      > สวนนมับะ Namba Parks ออกแบบการสรา้งใหค้ลา้ยกบัหบุเขา สามารถน่ัง
พักผอ่นในสวนแบบธรรมชาตทิา่มกลางภมูทิัศนเ์มอืงใหญ ่มหีา้งสรรพสนิคา้กวา่ 120 
รา้น รวมทัง้โรงภาพยนตร ์อฒัจรรย ์และสวนดาดฟ้า บนชัน้ 6 มรีา้นอาหารจ านวนมาก
เปิดใหบ้รกิาร ไมว่า่จะเป็น อาหารเกาหล ีอาหารอติาเลยีน อาหารเวยีดนาม และอืน่ๆ 
รา้นคา้เปิดเวลา 11:00-21:00 รา้นอาหารเปิดเวลา 11:00-23:00 

      > ยา่นเด็นเด็น Den Den Town ตัง้อยูใ่นพืน้ที ่Nipponbashi เป็นยา่นขาย
สนิคา้อเิล็กทรอนกิส ์คลา้ยกบัยา่น Akihabara ของโตเกยีว นอกจากนีย้ังมกีารต์นูมังงะ 
อนเิมะ และคอสเพลยค์าเฟ่ตต์า่งๆรวมอยูท่ีน่ี่ดว้ย รา้นคา้เปิดเป็น 2 ชว่ง คอื 10:00-



11:00 และ 19:00-20:00 

**วนันีไ้มม่บีรกิารรถบสัและอาหารกลางวนัและอาหารค า่ ** 

ทีพ่กั: Kawarayamamachi Crystal Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวัน
เดนิทาง) 

 

วนัที ่4 ปราสาทโอซากา้ – หา้งโดทงพลาซา่ – สนามบนิคนัไซ - สนามบนิดอนเมอืง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที4่) 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโอซากา้ น าทา่นถา่ยภาพ ปราสาทโอซากา้ เป็นสญัลกัษณ์อนั
โดดเดน่ของเมอืงโอซากา้สรา้งขึน้เป็นครัง้แรกบนบรเิวณทีเ่คยเป็นวัดOsaka Hongan-ji
เมือ่ปี ค.ศ.1583 โดยToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-1598) นักรบระดบัไดเมยีวผู ้
พยายามรวบรวมประเทศเป็นครัง้แรกหอคอยประสาทหรอืสว่นทีเ่รยีกวา่ Tenshukaku
แลว้เสร็จลงสองปีตอ่มา แตห่ลงัจากสงคราม Osaka Natsu No-jinในปีค.ศ.1615 
ตระกลู Toyotomi ถกูฆา่ลา้งโคตร Tenshukak ก็ถกูท าลายลงยอ่ยยับ ตอ่มาไดร้ับการ
บรูณะใหมใ่นสมัย Tokugawa แตน่่าเสยีดายทีใ่นปี ค.ศ.1665 ไดถ้กูฟ้าฝ่าเสยีหาย
ทัง้หมด กอ่นจะท าการบรูณะขึน้มาใหมอ่กีครัง้และถกูประกาศใหเ้ป็นสมบตัขิองชาตอิกี
ดว้ย ปราสาทโอซากา้ปัจจบุนัสงู 55 เมตร ม ี5 สว่น 8 ชัน้เครือ่งประดบัหลงัคาและภาพ
เสอืบนก าแพงตวัปราสาทและหลายๆสว่นลงทองสอีรา่มสวยงามบนหอคอยชัน้ 8 ของ 
Tenshukakuทา่นสามารถมองเห็นทวิทัศนโ์ดยรวมของเมอืงโอซากา้ไดอ้ยา่งชดัเจนใน
แตล่ะปีจะมนัีกทอ่งเทีย่วจากทัง้ในและนอกประเทศมาเยอืนปีละราว 1-3 ลา้นคน (ชม
และถา่ยรปูบรเิวณดา้นนอก) น าทา่นเดนิทางสู ่หา้ง Doton Plaza เป็นหา้งส าหรับ
ละลายเงนิเยน พบกบัสนิคา้หลากหลายราคาถกู ไมว่า่จะเป็นเครือ่งส าอาง ครมี ของใช ้
ยาบ ารงุ สขุภาพ สบู ่ครมีลา้งหนา้ เครือ่งไฟฟ้า เป็นตน้ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่5) เมนู BBQ YAKINIKU 

จากนัน้ใหท้า่นไดอ้สิระชอ็ปป้ิงสนิคา้ทีถ่นนโดตงโบร ิยา่นชนิไซบาช ิแหลง่ชอ้ปป้ิง
ยอดนยิมทีส่ดุของโอซากา้ทีเ่ต็มไปดว้ยรา้นคา้มากมายทัง้แบรนดเ์นม ของมอืสอง 
รา้นอาหารชือ่ดงัมากมายหลากหลายชนดิ 

จนสมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางไป สนามบนิคนัไซ เพือ่เช็คอนิเดนิทางกลบั 

17.55  ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ SCOOT เทีย่วบนิที ่TR867 *ราคาทัวรย์ัง
ไมร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง (บนเครือ่งมบีรกิารจ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่) 



22.30  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืงโดยสวัสดภิาพ 

 

หมายเหต ุ

หมายเหต ุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ให้
ทราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ให้
ทา่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของ
ประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะ
เป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตาม
สถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

กรณีอตัราแลกเปลีย่นเงนิเยนปรบัสูงขึน้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิาร
เพิม่ข ึน้โดยจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึ30ทา่น 

- ขอสง่จอยทัวรใ์หก้บับรษัิททีม่โีปรแกรมและราคาใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืขอเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้
กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ30ทา่นและทา่นยังประสงค์
เดนิทางตอ่) โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่น
ทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3.การช าระคา่บรกิาร ช าระเงนิคา่จองทัวรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทาง 30
วัน 



 

**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง+ความประสงคเ์พิม่เตมิของลกูคา้ กรณุาสง่พรอ้มหลกัฐานการโอน
เงนิมัดจ าหรอืพรอ้มยอดคงเหลอื** 

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

การยกเลกิทวัร ์เมือ่จองทวัรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ได้
ทกุกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก 
หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ 
ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ 
หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณี
ใดๆ ทัง้ส ิน้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบัชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิ 

กรณีตอ้งการระบทุีน่ั่งตดิกนัทัง้กรุ๊ปหรอืรมิหนา้ตา่งหรอืรมิทางเดนิ แจง้หนา้เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ ณ วนั
เดนิทาง 

**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดบัชัน้ทีน่ั่งจะตอ้งด าเนนิการแจง้พรอ้มจองทัวร ์
หรอืกอ่นเดนิทาง15วันเทา่นัน้ และทางเซน็เตอรจ์ะท าจองทีน่ั่งอพัเกรดเขา้ระบบไดเ้มือ่E-Ticket ทัง้
กรุ๊ปออกมาแลว้ ประมาณ3-5วันกอ่นวันเดนิทาง** 



- ทีน่ั่ง Stretch Seat / Long Leg ช าระเพิม่ 4,500 บาท (รวมไป-กลบั) **หา้มเด็กต า่กวา่16ปีและ
ผูส้งูอาย6ุ5ปีขึน้ไปน่ังเนื่องจากทีน่ั่งอยูบ่รเิวณ Exit Seat 

- ทีน่ั่งScoot Biz ตัว๋กรุ๊ปไมส่ามารถอพัเกรดได ้

** คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง สามารถสัง่ซือ้จากเลม่เมนูบนเครือ่งไดเ้ลยเนื่องจากตัว๋กรุ๊ปไม่
สามารถสัง่จองลว่งหนา้ได ้

 

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเทา่ กรณีเดนิทาง3 ทา่นจะเป็น
หอ้งTriple จะเป็นแบบเตยีงเดีย่วสามเตยีงหรอืแบบเตยีงใหญ่1เตยีงเตยีงเดีย่ว1เตยีง เป็นการจัดแบบ
เตยีงของทางโรงแรมไมส่ามารถระบไุด ้



กรณีโรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพัก
คู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่ 

3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น า้หนกักระเป๋า สมัภาระทีส่ายการบนิ Scoot ก าหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั และคา่
ประกนัวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซือ้น ้าหนักเพิม่ กรณุาแจง้พรอ้มจองทัวร ์พรอ้มช าระคา่น ้าหนัก** 

- ซือ้น าหนักเพิม่ 5 กก. ช าระเพิม่ 700 บาท /เพิม่10กก. ช าระเพิม่ 1,200 บาท 

- ซือ้น ้าหนักเพิม่15กก. ช าระเพิม่ 1,700 บาท/เพิม่20กก. ช าระเพิม่ 2,200 บาท 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาทคา่
รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนั
สุขภาพ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีน่อกเหนือจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศพัทเ์ป็นตน้ 

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. คา่ภาษีน ้ามนัทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

5. คา่ Vat 7% และคา่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

6. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม 

7. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 3,500 เยนตอ่ทรปิ ส าหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตน่ า้ใจ
จากทา่น 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 

(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 

 จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ใน
ประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ
จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศ
ญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้



1. ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้
(เชน่ เงนิสด บตัร 
เครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

 1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูไ่มต่ า่กวา่ 6 เดอืน 

 2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตัิ
การพ านักระยะสัน้ 

 3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

 4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่ห ้
เขา้ประเทศ และไม ่
เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ  

7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความ
เขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัร ์
ท ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่ม
คณะไมถ่งึ 30ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวัน
เดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตุ
ตา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การ
ประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือ
ความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น
, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นได ้
ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 



7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองโรงแรม
ทีพ่ักในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุ
ในโปรแกรม 

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับ
ผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บั
ความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้ 

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7
วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้  

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ 
ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ 
ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่
คา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะ
ตดิ อาจท าใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์
และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ให ้
ไดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่ในวนัทีท่ าทัวรเ์ตม็วัน เริม่ในวันที2่ของการเดนิทางรวมจ านวน
3ขวด 

15. การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12
ชัว่โมง อาทเิชน่ เริม่งานเวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละ
คนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั 
จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุาก
การเดนิทางทอ่งเทีย่ว ตามพ.ร.บ. การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ด้
ป่วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับ
ขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัร ์(ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จาก
บรษัิท ประกนัทั่วไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
17. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้ 



18. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณี
อืน่ๆ 

 


