
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

ชมความอลงัการของเทศกาลงานประดบัไฟ 

“Nabana no sato Winter Illumination“ 

โอกาก ิ1คนื กุโจ/ทาคายามา่ออนเซ็น 1 คนื โอซากา้ 2 คนื 

ทานเมนูบุฟเฟ่ตช์าบูเกยีวโต และ บุฟเฟ่ต ์BBQ Yakiniku ไมอ่ ัน้!!  

อสิระฟรเีดย ์1 วนั หรอืเลอืกเทีย่ว Universal Studio Japan (บตัร 3,000 บาท) 

 

 เดนิทางโดยสายการบนิ NOKSCOOT บนิตรงสูส่นามบนิคนัไซ (โอซากา้)  เครือ่งล าใหญ ่ 

B777 ทีน่ ัง่แบบ 3-4-3 น า้หนกักระเป๋า 20 KG  

วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

30ธนัวาคม-4มกราคม 35,888  

 

เด็กอายุ 0-2 ปี (INF) 

7,000 บาท 

9,500 34  

31ธนัวาคม-5มกราคม 35,888 9,500 34  

1-6 มกราคม 63 34,888 9,500 34  

28มกราคม-2กมุภาพนัธ ์ 27,888 9,500 34  

29มกราคม-3กมุภาพนัธ ์ 26,888 9,500 34  

4-9 กมุภาพนัธ ์63 28,888 9,500 34  

5-10 กมุภาพนัธ ์63 28,888 9,500 34  

6-11 กมุภาพนัธ ์63 28,888 9,500 34  

7-12 กมุภาพนัธ ์63 28,888 9,500 34  

8-13 กมุภาพนัธ ์63 27,888 9,500 34  

11-16 กมุภาพนัธ ์63 27,888 9,500 34  

12-17 กมุภาพนัธ ์63 26,888 9,500 34  



 

 

19-24 กมุภาพนัธ ์63 25,888 9,500 34  

3-8 มนีาคม 63 27,888 9,500 34  

4-9 มนีาคม 63 27,888 9,500 34  

10-15 มนีาคม 63 27,888 9,500 34  

11-16 มนีาคม 63 27,888 9,500 34  

17-22 มนีาคม 63 28,888 9,500 34  

18-23 มนีาคม 63 28,888 9,500 34  

 

 

ไฟลท์บนิ 

Departure DMK – KIX XW112 23.40-07.10+1 

Return       KIX – DMK XW111 08.30-12.45 

(คา่ทัวรไ์ม่รวมอาหารบนเครือ่ง ส ัง่ซือ้บนเคร ือ่งเทา่น ัน้!! บนเครือ่งมบีรกิารจ าหน่าย 

 

วนัแรก กรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง - สนามบนิคนัไซ โอซากา้  

    

 

20.30 น. พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออก ช ัน้3 เคานเ์ตอร ์สายการ

บนิ NokScoot เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารกอ่นขึน้เคร ือ่ง 

23.40 น. น าท่านเดนิทางสูส่นามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ  NOKSCOOT เทีย่วบนิที ่XW112 

 (คา่ทัวรไ์ม่รวมอาหารบนเครือ่ง ส ัง่ซือ้บนเคร ือ่งเทา่น ัน้!! บนเครือ่งมบีรกิารจ าหน่าย) 

 

วนัทีส่อง     ทา่อากาศยานคนัไซ - โอซากา้ - ปราสาทโอซากา้ - MITSUI OUTLET PARK JAZZ DREAM -  

งานไฟ Nabana no sato Winter Illumination - โอกาก ิ   อาหารเทีย่ง (BBQ Yakiniku บฟุเฟ่ต)์ 

 

 07.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิคนัไซ โอซากา้ (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่เมอืงไทย 2 

ชัว่โมง กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) 

ส าคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์

พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั น าท่าน

เดนิทางสู ่เมอืงโอซากา้ เดนิทางสู ่ปราสาทโอซากา้ เป็นสญัลกัษณอ์นั

โดดเดน่ของเมอืงโอซากา้ สรา้งขึน้เป็นครัง้แรกบนบรเิวณทีเ่คยเป็นวดั 

Osaka Hongan-ji เมือ่ปีค.ศ.1583โดยToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-

1598) นักรบระดบัไดเมยีวผูพ้ยายามรวบรวมประเทศเป็นครัง้แรก แต่

หลงัจากสงคราม Osaka Natsu No-jin ในปีค.ศ.1615 ตระกลู Toyotomi 

ถูกฆ่าลา้งโคตร Tenshukakuก็ถูกท าลายลงย่อยยับ ตอ่มาไดร้ับการบูรณะ

ใหม่ในสมัย Tokugawa แตน่่าเสยีดายทีใ่นปี ค.ศ.1665 ไดถู้กฟ้าฝ่า

เสยีหายทัง้หมดกอ่นจะท าการบูรณะขึน้มาใหม่อกีครัง้และถูกประกาศให ้

เป็นสมบัตขิองชาตอิกีดว้ย ปราสาทโอซากา้ปัจจุบันสงู55 เมตร ม ี5 สว่น 

8 ชัน้ เครือ่งประดบัหลงัคาและภาพเสอืบนก าแพงตวัปราสาทและหลายๆ

สว่นลงทองสอีร่ามสวยงาม (ทัวรน์ าชมและถ่ายรูปบรเิวณดา้นนอก)  

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (มือ้ที ่1) บุฟเฟ่ตB์BQ 

Yakiniku 



 

 

บา่ย น่านเดนิทางไป นาโกยา่ จงัหวดัไอจ ิน าท่านไปชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนเนมดร์าคาพเิศษ ที ่MITSUI OUTLET 

PARK JAZZ DREAM ในเขตจังหวดัมเิอะ เป็นเอาทเ์ล็ทมอลลข์นาดใหญ่ทีส่ดุในญีปุ่่ นใกลก้บัเมอืงนาโก

ย่า ขนาดพืน้ทีก่วา้งถงึ 45,700 ตารางเมตร  มสีนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย รวมถงึรา้นอาหาร เครือ่งดืม่ ถงึเวลานัด

หมายน าท่านเดนิทางไปชมความอลงัการของเทศกาลงานประดบัไฟฤดหูนาว“Nabana no sato Winter 

Illumination“ เป็นงานประดบัไฟในชว่งฤดหูนาวโดยเริม่จัดตัง้แตป่ระมาณกลางเดอืนตลุาคม (ฤดใูบไมร้่วง) 

ยาวไปจนถงึตน้เดอืนพฤษภาคม (ฤดใูบไมผ้ล)ิ ของปีถัดไป (จัดขึน้ระหวา่งวนัที ่19 ตลุาคม 2562 – 6 พฤษภาคม 

2563) เป็นหนึง่ในเทศกาลแสงสทีีใ่หญ่ทีส่ดุในญีปุ่่ น มไีฟประดบัมากกวา่ 8.5 ลา้นดวงภายในสวนดอกไมจ้ะมกีาร

ประดบัตกแตง่ไฟอย่างสวยงาม มทีัง้ทุ่งหญา้ขนาดใหญ่ทีน่ าไฟสฟ้ีามาตกแตง่ใหด้เูหมอืนทะเล นอกจากน้ียังมี

อโุมงคด์วงไฟและจุดชมววิทีส่ามารถขึน้ลฟิตไ์ปดา้นบน เมือ่มองลงมาจะเห็นสวนทีป่ระดบัไฟเป็นมมุกวา้ง อสิระให ้

ท่านเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั สมควรแกเ่วลาน าทา่นดนิทางสูท่ ีพ่กั(อาหารเย็นอสิระตามอธัยาศยั) 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นดนิทางสูท่ ีพ่กัโอกาก ิ

ทีพ่กั: Quintessa Hotel Ogaki หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 

วนัทีส่าม     เมอืงเซก ิ- รา้นซนัชู Hamonoyasan - หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – ทาคายามา่ - ทาคายามา่ จนิยะ - ลติ

เติล้เกยีวโต ซนัมาชซูิจ ิ– กโุจ/ทาคายามา่ ออนเซ็น   อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที2่ )  

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงเซก ิน าท่านแวะชม รา้นซนัชู หรอื 

Hamonoyasan สถานทีท่ ีผ่ลติมดีไดค้มสดุ ๆ อกีทัง้ยงัเป็นเมอืงทีม่ี

ชือ่เสยีงเรือ่งการตดีาบญีปุ่่ นอย่างดาบเซก ิส าหรับทีร่า้นซนัชน้ีูมี

เครือ่งใชข้องมคีมตา่ง ๆ มากมายกวา่ 3,000 ชิน้ ไม่วา่จะเป็นมดีหรอื

กรรไกรตดัแตง่กิง่และสวน กรรไกรตดัเล็บกรรไกรหลากขนาด หรอืมดี

ส าหรับท าครัวหลากหลายรูปแบบทีช่ว่ยใหก้ารเตรยีมวตัถุดบิของคณุง่าย

ยิง่ขึน้นอกจากน้ียังมดีาบญีปุ่่ น ขนมและเครือ่งดืม่เย็น ๆ จ าหน่ายอกีดว้ย 

อกีสิง่หนึง่พลาดไม่ไดเ้มือ่มารา้นซนัชคูอื การชมการแสดงดาบวชิาอิ

ไอกริ ิดาบซามูไรคมๆทีฟั่นฉับเดยีวตน้ไผ่ก็ขาดเป็น 2 ท่อน พรอ้มใส่

ชุดกโิมโนและเส ือ้ก ัก๊ซามูไรถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ สมควรแกเ่วลา น า

ท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวา เป็นหมู่บา้นชาวนาเล็กๆที่

สรา้งทอดตวัขนานไปกบัแม่น ้าโชคาวะในทีร่าบท่ามกลางขนุเขาแวดลอ้ม 

เป็นเสน้ทางระหวา่ง ทาคายาม่า และ คานาซาวา่ ของจังหวดักฟิ ุแห่ง

ภูมภิาคชบูุ ดนิแดนทีร่วยวฒันธรรม  เป็นหมู่บา้นสวยระดบัโลกทีย่ังคง

อนุรักษ์บา้นสไตลญ์ีปุ่่ นขนานแทด้ัง้เดมิ และยังไดร้ับเลอืกจากองคก์าร

ยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในเดอืนธันวาคม 1995 ชือ่เต็มของหมู่บา้นแห่ง

น้ีมชีือ่วา่ กสัโชซคึรุโิอกมิาฉิ ชริาคาวาโกะ จุดเดน่ของคอืบา้นทรงกสัโชซคึรุ ิมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร ความ

กวา้ง 10 เมตร โครงสรา้งของบา้นสามารถรองรบัหมิะทีต่กหนักในชว่งฤดหูนาวไดด้ ีความชนัถงึ 60 องศาคลา้ย

กบัการพนมมอืเขา้หากนั วสัดใุนการสรา้งบา้นน ามาจากธรรมชาตลิว้นๆ ใชต้น้หญา้ทีป่ลกูในหมู่บา้นมาท าหลงัคา 

ตวับา้นจะไม่มกีารตอกตะปู บา้นบางหลงัมอีายุยาวนานกวา่ 250 ปี ปัจจุบันยังมชีาวบา้นอาศยัอยู่ในหมู่บา้นดว้ย 

ผูค้นจากทั่วทุกมุมโลกหลัง่ไหลชมความงามในแตล่ะปีจ านวนมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที3่) Japanese Set 

บา่ย น าท่านชม ทาคายามา่ จนิยะ หรอื ทีว่า่การอ าเภอเกา่เมอืงทาคายามา่ (ถ่ายรูปดา้นหนา้) ซึง่เป็นจวนผูว้า่แห่ง

เมอืงทาคายาม่า เป็นทีท่ างานและทีอ่ยู่อาศยัของผูว้า่ราชการ

จังหวดัฮดิะ เป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโช

กนุตระกลูกกุาวา ในสมัยเอโดะ จากนัน้น าท่านเดนิชม 

หมูบ่า้น LITTLE KYOTO หรอืยา่นซนัมาชซูิจ ิ

(Sanmachi-Suji) เป็นเขตเมอืงเกา่ทีม่กีารอนุรักษ์บา้นเรือน

ในสมัยเอโดะทีม่อีายุกวา่ 300 ปีไวไ้ดเ้ป็นอย่างด ีเป็น 1 ใน 

ย่านทีเ่รยีกวา่เป็น Old Town ของญีปุ่่ น เมือ่ครัง้หนึง่ในอดตี

คอืในยุคเอโดะ (ค.ศ. 1603 – ค.ศ. 1868) มถีนนทีเ่ชือ่ม

ระหวา่งสถานทีส่ าคญัทัง้ ปราสาท, วดั และศาลเจา้ จุดเดน่

คอือาคารเกา่แกส่ว่นใหญ่ก็ตกทอดมาตัง้แตยุ่คเอโดะมาถงึ

ปัจจุบัน เป็นการสรา้งบา้นเรอืนตามสไตลแ์บบญีปุ่่ นแท ้อสิระ

ใหทุ้กท่านไดเ้ดนิเทีย่วและชืน่ชมกบัทัศนียภาพเมอืงเกา่ซึง่

เต็มไปดว้ยบา้นเรอืนโบราณ และรา้นคา้หลากหลาย เชน่ รา้น

ผลติและจ าหน่ายเหลา้สาเก รา้นท ามโิสะ ฯลฯ พรอ้มทัง้เลอืก

ซือ้ของทีร่ะลกึพืน้เมอืงเฉพาะถิน่ เชน่ ซารุโบะโบะ หรอื 

ตุก๊ตาทารกลงิตวัสแีดงไม่มหีนา้ตา ซึง่ถอืวา่เป็นสญัลกัษณ์

หนึง่ของเมอืงทาคายาม่า และเป็นสนิคา้ยอดนยิม เพราะแฝง

ไปดว้ยความเชือ่เกีย่วกบัโชคลางของชาวญีปุ่่ นอกีดว้ย และ

เก็บเกีย่วบรรยากาศอนัน่าประทับใจมากมาย ท่านยังสามารถ

ลองลิม้ชมิรสขนมของหวานนานาชนดิอกีดว้ย หรอืถ่ายรปูกบัสะพาน Nakabashi Bridge สะพานสแีดงทีท่อดขา้ม

แม่น ้ามยิากาวะซงึเป็นสญัลกัษณข์องเมอืงทาคายาม่าอกีดว้ย อสิระเก็บภาพความประทับใจเลอืกซือ้สนิคา้ตาม

อธัยาศยั สมควรแกเ่วลาน าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัแรมกโุจ/ทาคายามา่/กฟิุ ออนเซ็น 

ค า่  รบัประทานอาหาร ค า่ (มือ้ท ี4่) 

 หลงัอาหารไมค่วรพลาดประสบการณ์ สมัผสัวฒันธรรมการอาบน า้แรอ่อน

เซ็น (Onsen) น ้าแร่ในสไตลญ์ีปุ่่ นใหท้่านไดพ้ักผ่อนอย่างเต็มอิม่ ซึง่ชาวญีปุ่่ นเชือ่

วา่น ้าแร่ธรรมชาตน้ีิมสีว่นชว่ยเรือ่ง ระบบการหมุนเวยีนของเลอืดดขีึน้ การบรรเทา

อาการปวดเมือ่ยตา่งๆ และชว่ยผ่อนคลายความตงึเครยีดไดอ้ย่างด ีพรอ้มทัง้บ ารงุ

ผวิพรรณใหเ้ปลง่ปลัง่ 

ทีพ่กั: Gujo Vacance Mura hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั (กุโจ/ทาคายาม่า/กฟิุ) อสิระพกัผ่อนตาม

อธัยาศยั  

 

วนัทีส่ ี ่ กโุจ – ลานสก ี(กโุจ/ทาคายามา่/กฟิุ) - เกยีวโต - วดัทอง คนิคะคุจ ิ- ศาลเจา้ฟุชมิอินิาร ิ– โอซากา้ - 

ดวิตีฟ้ร ีJTC – ชอ้ปป้ิงไซบาช ิ    อาหารเชา้,เทีย่ง (ชาบเูกยีวโตบฟุเฟ่ต)์ 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที5่) 

 เดนิทางสูล่านสกกีโุจวาคานซ ์(Gujo Vacance Mura Ski 

Resort ) ไปสมัผัสหมิะของทวิเขาฮะคซุงั ทางลาดทีไ่มช่นัมาก 

และเป็นลานสกทีีเ่หมาะกบัเด็ก ๆ หรอืผูท้ีเ่ร ิม่เลน่สกดีว้ย ใหท้่าน

สนุกสนานหรอืเลอืกถ่ายรูปเก็บภาพบรรยากาศทีล่านสกตีาม

อธัยาศยั คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อปุกรณ์สก ีอปุกรณ์เลน่ตา่งๆหรอื

กจิกรรมตา่งๆ 

 



 

 

หมายเหตุ1 : ทางบรษัิทขออนุญาตปรับเปลีย่นไปลานสกใีกลเ้คยีงในเสน้ทางใกลโ้รงแรมคนืที2่กรณีพักทาคา

ยาม่าหรอืกฟิเุพือ่ความสะดวกเรือ่งเวลาการเดนิทางโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

หมายเหตุ2 : กรณีลานสกยีังไม่เปิด หรอืหมิะทับถมไม่เพยีงพอหรอืลานสกปิีดทางบรษัิทขอปรบัโปรแกรม

ทดแทนไปเทีย่วย่านกอิง(Gion) ย่านทีใ่หบ้รรยากาศแบบดัง้เดมิของเกยีวโตแทน  

จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงเกยีวโต เป็นเมอืงหลกัของ

จังหวดัเกยีวโต เป็นเมอืงหลวงเกา่แกข่องญีปุ่่ นในศตวรรษที8่

และรุ่งเรอืงในฐานะศนูยก์ลางการปกครอง เศรษฐกจิ และ

วฒันธรรมของญีปุ่่ นมากกวา่ 1,100 ปีกอ่นทีเ่มอืงหลวงจะถูก

ยา้ยไปยังโตเกยีวในกลางศตวรรษที ่19 วดัและศาลเจา้มากมาย

ในเกยีวโตถูกสรา้งขึน้มาในชว่งนัน้แหลง่ประวตัศิาสตร ์17 แห่ง 

มอีาณาเขตตัง้แตบ่รเิวณตะวนัออกเฉียงใตจ้ดตะวนัตกเฉียง

เหนือในตอนกลางและเหนือของภูมภิาคคนัไซ ซึง่จัดวา่เป็น

ศนูยก์ลางของเกาะฮนช ูน าท่านเดนิทางไป วดัคนิคะคจุ ิ

(Kinkaku-ji) หรอืวดัทอง เป็นวดัในนกิายเซน ตัง้อยู่ทางเหนือ

ของเกยีวโต ภาพวดัประดบัดว้ยทองอย่างหรูหราสะทอ้นความเงางามบนผวิน ้าของสระเคยีวโคะจหิรอืสระกระจก

ลอ้มรอบดว้ยสวนสวยแบบญีปุ่่ น เป็นจุดเดน่ของเกยีวโตที ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที6่) ชาบเูกยีวโตบฟุเฟ่ต ์

บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่ศาลเจา้ฟุชมิอินิาร ิหรอืศาลเจา้เทพอนิารเิทพแห่งความอดุมสมบูรณ ์หรอืทีค่นไทยเรยีกวา่

ศาลเจา้แดงหรอืศาลเจา้จิง้จอก เป็นศาลเจา้ในศาสนาชนิโต สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 711 ตัง้อยู่ทางทศิใตข้องเกยีวโต 

บรเิวณเขาอนิาร ิศาลเจา้แห่งน้ีมชีือ่เสยีงจากเสาโทรอิ ิ(Torii gate) เป็นหนึง่ในสญัลกัษณข์องเมอืงเกยีวโต น า

ท่านชม เสาโทรอิ ิซุม้ประตสูแีดงทีเ่ป็นสญัลกัษณข์องศาลเจา้ ทีม่มีากกวา่รอ้ยตน้ทอดตวัยาวตามเสน้ทางของ

ไหลเ่ขาลดหลัน่กนับนเสน้ทางยาวถงึ 4 กโิลเมตร ทีป่ระตโูทรอิ ิมจี านวนมากขนาดน้ีเน่ืองจากบรษัิทในญีปุ่่ นมี

ความเชือ่วา่จะสริมิงคลของบรษัิทก็เลยบรจิาคประตโูทรอิกินัจนไปถงึยอดเขา และทีน่ี่ยังเป็นฉากของภาพยนตร์

เรือ่ง MEMORIES OF GEISHAทีซ่ายรู ินางเอกของเรือ่งวิง่ลอดซุม้ประตเูพือ่ไปขอพรเทพเจา้ใหต้นเองสม

ความปรารถนา น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงโอซากา้ เดนิทางไปชอ้ปป้ิงที ่รา้น JTC Duty free อสิระเลอืกซือ้สนิคา้

ราคาถูก และผลติภัณฑต์า่งๆของญีปุ่่ นตามอธัยาศยั จากนัน้ใหท้่านไดอ้สิระชอ้ปป้ิงยา่นชนิไชบาช ิมทีัง้รา้นคา้

เกา่แก ่และทันสมัยปะปนกนั มสีนิคา้มากมายทัง้ถูกและแพง ทัง้สนิคา้แฟชัน่ลา่สดุ ขนมเคก้แสนอร่อย และย่าน

เกา่แกอ่ย่างถนนโดทงบรุ ิซ ึง่ท่านสามารถลิม้ลองขนม หรอือาหารขึน้ชือ่ของนครโอซากา้ทัง้ทาโกะยาก ิโอโคโน

มยิาก ิเป็นตน้ ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกนัตลอดทัง้วนั นอกจากน้ีในย่านน้ียังมหีา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ๆ และมชีือ่เสยีง

อย่างหา้งไดมารู หา้งโซโก ้หรอืจะเป็นทากาชมิาย่า มสีนิคา้มากมายใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้เลอืกหาอกีดว้ย อสิระชอ้ป

ป้ิงตามอธัยาศยั อาหารค า่อสิระตามอธัยาศยั สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั 

ทีพ่กั: FP HOTELS GRAND SOUTH-NAMBA / Noku Osaka / Toho Hotel Namba Motomachi 

ยา่นคนัไซ หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

กรณีพักโรงแรมFP Hotel สามารถเดนิไปชนิเซไก สปา เวลิดแ์ละ รา้นดองกโิฮเตไ้ด ้

 

วนัทีห่า้       อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนั หรอืเลอืกซือ้บตัรเขา้ยูนเิวอรแ์ซลสตดูโิอ (ราคา 3,000 บาท) 

                 อาหารเชา้  

 



 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที7่)  

 อสิระใหท้า่นทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนัดว้ยตวัทา่นเอง (ไกดแ์นะน าเสน้ทางให)้ 

 >> หรอืท่านสามารถเลอืกซือ้บตัรซือ้บตัรเขา้ยูนเิวอรแ์ซล สตูดโิอ เจแปน **กรณีส ัง่ซือ้กบับรษิทั ราคา

บตัรทา่นละ 3,000 บาท กรณุาส ัง่ซือ้พรอ้มจองทวัรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วนัเทา่น ัน้ (ทางบรษัิทจ าหน่าย

เฉพาะบัตรสวนสนุก ไม่มบีัตร Express Pass และไม่รวมคา่รถไฟในการเดนิทาง) **ทางบรษัิทขออนุญาตปรับราคา

บัตรขึน้ถา้เงนิเยนมกีารปรบัขึน้เรท100เยน=35บาท** 

 - ยูนเิวอรแ์ซลสตูดโิอ Universal Studio Japan ร่วมสนุกทา้ทายกบัเครือ่งเลน่หลากหลายชนดิตืน่เตน้ระทกึใจ

จากหนังดงัทีท่่านชืน่ชอบ กบัโลกภาพยนตรข์องฮอลล์วิูด้  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>> เลอืกอสิระเทีย่วเอง ชอ้ปป้ิงอสิระตามอธัยาศยัเต็มวนั (ไม่รวมคา่รถไฟและไม่มีรถบัสบรกิาร) ดว้ยการน่ัง

รถไฟ ท่านจะไดส้ัมผัสประสบการณ์การเดนิทางไปย่านต่างๆที่เป็นไฮไลท์ของโอซากา้ย่านดังที่เลอืกสรรเป็น

สวรรคข์องคนชอบ กนิ เทีย่ว ชอ้ป ไดแ้ก ่ 

 > ยา่นชนิไซบาช ิ(Shinsaibashi) เป็นย่านชอ้ปป้ิงทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในโอซากา้ เป็นถนนคนเดนิชนิไซบาชิ

ยาวประมาณ580 เมตร ตลอดเสน้ทางจะมรีา้นคา้อยู่ประมาณ 180 รา้น ทางฝ่ังทศิใต ้ของถนนคนเดนิของชนิไซบา

ชจิะมป้ีายทางเขา้แถวป้ายกลูโิกะ 

 > โดทงบรุ ิ(Dotonburi) หนึง่ในสถานบันเทงิยามค า่คนืทีโ่ดง่ดงัของโอซากา้ แหลง่รวมรา้นอาหารมากมาย

ทีเ่ปิดใหบ้รกิาร 24 ชัว่โมง ถนนแหง่น้ีจะเลยีบรมิคลองโดทงโบร ิและยังมทีัง้รา้นคา้ และแหลง่บันเทงิอกีมากมาย 

รวมไปถงึป้ายนักวิง่กลูโิกะ (Glico Running Man sign) และปูคานโิดราค ุ(Kani Doraku crab sign) ทีเ่ป็น

สญัลกัษณข์องเมอืงโอซากา้ดว้ย 



 

 

 > สวนนมับะ Namba Parks ออกแบบการสรา้งใหค้ลา้ยกบัหุบเขา สามารถน่ังพักผ่อนในสวนแบบธรรมชาติ

ท่ามกลางภูมทิัศนเ์มอืงใหญ่ มหีา้งสรรพสนิคา้กวา่ 120 รา้น รวมทัง้โรงภาพยนตร ์และสวนดาดฟ้า บนชัน้ 6 มี

รา้นอาหารจ านวนมากเปิดใหบ้รกิาร ไม่วา่จะเป็น อาหารเกาหล ีอาหารอติาเลยีน อาหารเวยีดนาม และอืน่ๆ รา้นคา้

เปิดเวลา 11:00-21:00 รา้นอาหารเปิดเวลา 11:00-23:00 

 > ย่านเด็นเด็น Den Den Town ตัง้อยู่ในพื้นที่ Nipponbashi เป็นย่านขายสนิคา้อเิล็กทรอนิกส ์คลา้ยกับ

ย่าน Akihabara ของโตเกยีว นอกจากน้ียังมกีารต์นูมังงะ อนเิมะ และคอสเพลยค์าเฟ่ตต์า่งๆรวมอยู่ทีน่ี่ดว้ย รา้นคา้

เปิดเป็น 2 ชว่ง คอื 10:00-11:00 และ 19:00-20:00 

> ยา่นชนิเซไก(Shinsekai) เป็นเสมอืนแลนดม์ารก์ส าคญัอกีแห่งหนึ่งของเมอืงโอซากา้ ชนิเซไกแปลตรง

ตวัว่า “โลกใหม่” ที่หมายถงึโลกใบใหม่แห่งโอซากา้ มทีัง้แหล่งชอ้ปป้ิง มีหอคอยซเึทนคาคุ(Tsutenkaku)ที่เป็น

เหมอืนสญัลกัษณข์องย่านชนิเซไกน้ีตัง้อยู่ตรงกลางดว้ย จะคกึคกัแบบสุดๆก็ช่วงกลางคนืน่ี เต็มไปดว้ยรา้นคา้และ 

ผูค้นมากนิดื่มกันตามรา้นตามๆอย่างเนืองแน่น บรเิวณน้ียังมีถนนแคบๆที่เรียกกันว่า จันจัน โยโกะโช (Jan Jan 

Yokocho) ที่เป็นแหลง่รวมรา้นกนิดืม่ส าหรับคนญี่ปุ่ น เปิดไฟรา้นเรยีกแขกคกึคกั มีอาหารและขนม และกับแกลม้

ใหล้องชมิกนัมากมายและยังมรีา้นขายของทีร่ะลกีใหเ้ลอืกชอ้ปป้ิงอกีหลายรา้นและทีน่ี่จะพบเห็นหุ่นคลา้ยลงิน่ังยิม้ 

ตามมุมตา่งๆก็คอืบลิลเิคน (Billikan) หรอืเทพแห่งโชคลาภเป็นอกีหนึง่สญัลกัษณข์องย่านน้ีดว้ย 

>สปา เวลิด ์(Spa World) ศูนยร์วมบอ่น า้แรใ่หญ่ทีสุ่ดในโอซากา้ เป็นศูนยร์วมวารบี าบัดทีใ่หญ่ทีสุ่ดใน

โอซากา้ ตัง้อยู่ในย่าน Shinseikai ใกลห้อคอยทสเึทงคาคุ ภายในมีบ่อน ้าแร่ธรรมชาตใินที่ร่มแยกเป็นโซนยุโรป 

โซนเอเชยี รวมทัง้สิน้ 16 บ่อ มีหอ้งซาวน่า หอ้งสปาหนิรอ้น นวดตัวผ่อนคลาย สวนน ้าซึง่เปิดใหบ้รกิารตลอด 24

ชัว่โมง *วนันีไ้มม่บีรกิารรถบสัและไมม่บีรกิารอาหารกลางวนัและอาหารเย็น* 

ทีพ่กั: FP HOTELS GRAND SOUTH-NAMBA / Noku Osaka / Toho Hotel Namba Motomachi 

ยา่นคนัไซ หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั กรณีพักโรงแรมFP Hotel สามารถเดนิไปชนิเซไก สปา เวลิดแ์ละ รา้นดองกิ

โฮเตไ้ด ้

 

วนัทีห่ก       ทา่อากาศยานคนัไซ – ทา่อากาศยานดอนเมอืง                                                   

                   อาหารเชา้ (บรกิารแบบ Set Box) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้แบบ Set Box  (มือ้ท ี ่8) 

เพือ่ความสะดวกในเร ือ่งเวลาและการเดนิทางมาสนามบนิ 

05.00น.    น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ เพือ่เตรยีมตวัเดนิทางกลบั 

08.30น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ   NOK SCOOT เทีย่วบนิที ่XW111  

(คา่ทัวรไ์มร่วมอาหารบนเครือ่ง ส ัง่ซือ้บนเคร ือ่งเทา่น ัน้!! บนเครือ่งมบีรกิารจ าหน่าย) 

12.45น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ 

+++++++++++++++++++++ 

  

ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง 

บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 

หมายเหตุ : โปรแกรมการเดนิทาง อตัราคา่บรกิารขา้งตน้ค านวณ จากอตัราแลกเปลีย่น 100 เยน เท่ากบั 30 บาท กรณีอัตรา

แลกเปลีย่นปรับสงูขึน้ บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการปรับอตัราคา่บรกิารเพิม่ขึน้ 

 

ประกาศส าคญั : รับเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ คา่ทัวรท์ีจ่่ายใหก้บัผูจ้ัด เป็นการช าระแบบจา่ยช าระขาด 

และผูจ้ัดไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะนัน้หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทาง

หรอืใชบ้รกิารตามรายการไม่ดว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้ับการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย

และประเทศญีปุ่่ น)  ทางผูจ้ัด ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทัง้คา่ตัว๋เครือ่งบนิใหแ้กท่่าน  

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร  

1การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 25 ทา่นขึน้ไป กรณีไม่ถงึ  

- ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้่านทราบกอ่นลว่งหนา้ 



 

 

- หรอืสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

 

การช าระคา่บรกิาร ช าระเงนิคา่จองทวัรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทาง 20 วนั  

**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนับจากวนัเดนิทางไป-กลบั*)  

 

การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ได้

ทกุกรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้

ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทัวรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ 

ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิ

มัดจาคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

อตัราคา่บรกิารนี ้ รวม 

1.  คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบัชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2 ท่านตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเท่า กรณีหอ้งพักคู/่พักสามท่านเต็มอาจมปีรับเปลีย่น

พักหอ้ง Single 1ท่านตอ่หอ้งในโรงแรมระดบัเดยีวกนัได ้

3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทุกชนดิตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดนิทาง 

5.  คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้คร ือ่งที ่สายการบนิ NokScoot ก าหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั สมัภาระ

ถอืขึน้เคร ือ่งไมเ่กนิ7กก. และคา่ประกนัวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  

 ซือ้น ้าหนักสมัภาระเพิม่สายการบนิ Nok Scoot (XW) (แจง้อย่างชา้กอ่นเดนิทาง 10 วนั) มคีา่ใชจ้่ายดงัน้ี (ราคาตอ่เทีย่ว) 

+5 กก. -- 400 บาท  +10กก. -- 700 บาท  +15กก. -- 1,000 บาท  +20กก. -- 1,300 บาท +30กก. -- 2,350 บาท 

หมายเหต:ุ สายการบนิไม่จ ากดัจ านวนชิน้ในการโหลด แตก่ฎหมายการบนิทั่วโลกให1้ใบ น ้าหนักสงูสดุได ้32กก./ชิน้ 

6. คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทคา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิ

อบุัตเิหตวุงเงนิท่านละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

ไมร่วมประกนัสุขภาพ ทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนัสุขภาพเพิม่ได ้

 

7. อตัราคา่บรกิารนี้ไมร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆทีน่อกเหนือจากรายการระบุอาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศพัทเ์ป็นตน้ 

3. คา่ภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

4. คา่ภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

5. คา่ทปิยกกระเป๋าทุกโรงแรม  

6. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 4,500 เยนตอ่ทรปิหรอืช าระเงนิไทย 1450 บาท ส าหรับกรุ๊ปทีม่หีัวหนา้ทัวรห์รอื

การใหท้ปิเพิม่ขึน้อยู่กบัความประทับใจในบรกิารของลกูคา้ 

 

หมายเหต ุ : กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง

ทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่

ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ท่าน  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, 

การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  



 

 

5. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อนัเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม 

และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  

6. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่/ ปลอดบุหรี่

ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ

รับประกนัได ้  

7. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชรก์รณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 10 วนั กอ่นการ

เดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

8. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่

ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการท่องเทีย่ว อนัเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 

หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

9. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ท่าน ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัด

หอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่คา่ใชจ้่ายเพิม่  

10. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุัตเิหตจุากการเดนิทางท่องเทีย่ว 

ตามพ.ร.บ การท่องเทีย่วเท่านัน้ ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของ

บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรบัขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านช าระเงนิคา่ทัวร ์(ท่านสามารถซือ้ประกนั

สขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทั่วไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 


