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JVZ55 งามจา๊ดนกั.. OSAKA เที�ยวญี�ปุ�น... โอซากา้ เกยีวโต นารา 5วนั3คนื 
พักย่านช้อปป*+ งชินไซบาชิ/นัมบะ/โดทงโบริ 2คืน และ ย่านคันไซ 1 คืน  

 

 

อสิระทอ่งเที�ยวที� Universal Studios Japan (USJ) เตม็วนั!! 
ไหว้พระ วัดโทไดจิ แวะชมกวางที� สวนกวางนารา วัดนํ+าใสคิโยมิสุเดระ  ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ปราสาทโอซาก้า  

ย่านชินไซบาชิ ถ่ายภาพกับปPายไฟกูลิโกะ สะพานอิบิซึบาชิ  ย่านโดทงโบริ ช้อปป*+ งแบบจุใจ ณ แหล่งช้อปดัง!!  
 

เดินทางโดยสายการบิน VIETJET (VZ) บินตรงจาก เชียงใหม่ สู่ โอซาก้า 

นํ+าหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื�อง 20 Kg.  + Carry on 7 Kg. 

วันที� โปรแกรมทอ่งเที�ยว เช้า เที�ยง เย็น โรงแรม 

1 
ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่  VZ822 CNX-KIX 
23.00-06.00     

2 
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ – 
วัดโทไดจิ – สวนกวางนารา – โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า –
ย่านชินเซไก - อิสระช้อปป*+ งย่านชินไซบาชิ 

 �  
Hotel in Shinsaibashi / 

Dotonbori / Namba 3* หรือ
ระดับใกล้เคียงกัน 

3 อิสระท่องเที�ยวที� Universal Studios Japan �   
Hotel in Shinsaibashi / 

Dotonbori / Namba 3* หรือ
ระดับใกล้เคียงกัน 

4 
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – วัดคิโยมิสุเดระ - ศึกษาพิธีชงชา 
Kyoto Shikido Duty free – Lalaport EXPOCITY –  
รินคู พรีเมี�ยม เอาท์เล็ท  

� �  
Hotel in Kansai Airport area 

3* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

5 
ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ - ท่าอากาศยานนานาชาติ
เชียงใหม่ VZ823  KIX-CNX 08.00-12.35 ������    



 

� FLIGHT:  
DEPARTURE: VZ822   CNX-KIX 23.00-06.00 

RETURN: VZ823   KIX-CNX 08.00-12.35 

 

 
 
 

20.00 น. พร้อมกันที� ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน VIET JET 
(VZ) มีเจ้าหน้าที�ของบริษัทฯคอยอํานวยความสะดวกด้านเอกสารและติดแท็คกระเปxา 

23.00 น.  ออกเดินทางออกสู่ ประเทศญี�ปุ�น โดย สายการบิน VIET JET (VZ) เที�ยวบินที� VZ822 (ค่าทัวร์ไม่รวมคา่อาหารบนเครื�อง 
บนเครื�องมีจําหน่าย) 

 
 

 

06.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ ประเทศญี�ปุ�น (เวลาท้องถิ�นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั�วโมง กรุณาปรับนา(ิกา 

ของท่านเป*นเวลาท้องถิ�น เพื�อความสะดวกในการนัดหมาย)  นําท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร สําคัญ!!!  

ประเทศญี�ปุ�นไม่อนุญาตให้นําอาหารสด จําพวก เนื+อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ 

หากฝ�าฝzนจะมีโทษจับและปรับ เดินทางสู่ นารา พาทุกท่านไป สักการะพระพุทธรูป

สําริดที�ใหญ่ที�สุดในญี�ปุ�น วัดโทไดจิ Todaiji สักการะหลวงพ่อโตไดบุตสึในวิหารไม้

ใหญ่ที�สุดในโลก วัดโทไดจิ ความหมายตามตัวอักษรคือ วัดใหญ่แห่งทิศตะวันออก 

ตั+งอยู่ที�เมืองนารา ภูมิภาคคันไซ ถือเป|นโบราณสถานที�มีความเก่าแก่และสําคัญ

ที�สุดแห่งหนึ�งของประเทศญี�ปุ�น วัดโทไดจิ สร้างขึ+นเมื�อป} ค.ศ. 752 ในช่วงที�

พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมากๆ สิ�งก่อสร้างที�สําคัญของวัดนี+ คือ วิหารไม้หลัง

ใหญ่ ไดบุตสึเดนซึ�งเป|นที�ประดิษฐานองค์หลวงพ่อโตไดบุตสึ เป|นอาคารไม้ที�ใหญ่

ที�สุดในโลก โดยมีความสูง 157 ฟุต ความยาว 187 ฟุต แม้ว่าวิหารไม้ที�เห็นในป�จจุบัน

นี+มีขนาดเพียงแค่ 2 ใน 3 ของวิหารหลังเดิมที�เคยถูกไฟไหม้ไปจากภัยสงคราม แต่ก็

ยังคงมีความยิ�งใหญ่จนได้รับการขึ+นทะเบียนเป|นมรดกโลก บริเวณใกล้เคียงกัน มี 

สวนกวางนารา Nara deer park บริเวณทางเดินเข้าสู่ประตูใหญ่ของวัดโทไดจิ เต็ม

ไปด้วยร้านขายของที�ระลึกมากมาย สวนกวางแห่งนี+ก่อตั+งขึ+นเมื�อวันที� 14 กุมภาพันธ์ 

ค.ศ. 1880 เป|นสวนขนาดกว้างใหญ่ มีพื+นที�ทั+งหมดราว ๆ  660 เฮกตาร์ ซึ�งเต็มไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่นานาพรรณ สนาม

หญ้า สระนํ+า ศาลเจ้า วัด พิพิธภัณฑ์ เส้นทางศึกษาธรรมชาติ รวมทั+งสวนสวยในโซนต่าง ๆ  จุดเด่นของสวนนาราที�

นักท่องเที�ยวต่างมุ่งมาเที�ยวชมก็คือ ฝูงกวางซีกา (Sika deer) ที�มีมากกว่า 1,200 ตัว  

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่  
(บาท) 

ราคาเด็ก  
(บาท) 

พักเดี�ยว เพิ�ม 
 (บาท) 

ที�นั�ง หมายเหตุ 

25-29 มีนาคม 66 28,777 

ไม่มีราคาเด็ก 
(Infant ไม่เกิน 2ป} 

4,500 บาท) 
7,500 

30  

15-19 เมษายน 66 28,777 30  

22-26 เมษายน 66 28,777 30  

13-17 พฤษภาคม 66 28,777 30  

20-24 พฤษภาคม 66 28,777 30  

วันที�สอง     ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ – ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ – วัดโทไดจิ – สวนกวางนารา – โอซาก้า –  
      ปราสาทโอซาก้า – ย่านชินเซไก - อิสระช้อปป*+งย่านชินไซบาชิ                  � อาหาร เที�ยง                                                                                                             

วันที�หนึ�ง      ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 พาทุกท่านเดินทางสู่ โอซาก้า Osaka เป|นเมืองที�มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป|นอันดับ 2 และมีประชากรมากเป|นอันดับ 3 ของ

ประเทศญี�ปุ�น พาทุกท่านถ่ายภาพด้านหนา้กบั ปราสาทโอซาก้า Osaka Castle ชมปราสาทเก่าแก่ของญี�ปุ�น ถูกสร้างขึ+น

ในช่วงครึ�งหลังของศตวรรษที� 16 เพื�อเป|นที�พํานักของโทโยโทมิ ฮิเดโยชิ ผู้รวมญี�ปุ�นให้เป|นหนึ�งเดียวในสมัยนั+น ใช้เวลา

ตั+งแต่เริ�มก่อสร้างจนถึงเสร็จสมบูรณ์ยาวนานกว่า 16 ป} เป|นปราสาทขนาดใหญ่ที�กลายเป|นหนึ�งในสัญลักษณ์ของญี�ปุ�น 

ในป�จจุบันปราสาทโอซาก้าก็ยังคงได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพที�น่าเกรงขามและยิ�งใหญ่ จนนับว่าเป|นหนึ�งในสามปราสาท

ที�มีชื�อเสียงที�สุดในญี�ปุ�น (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเข้าปราสาท)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เที�ยง �รับประทานอาหารเที�ยง (มื+อที�1) ป*+ งย่าง Yakiniku 
 ตะลุยชอ้ปป*+ งแบบจใุจ ยามคํ�าคืนที� ย่านชินเซไก Shinsekai ย่านช้อปป*+ งสําคัญอีกแห่งหนึ�งของเมืองโอซาก้า โดยชื�อชินเซ

ไกสามารถแปลตรงๆตัวว่า “โลกใหม่” มีหอคอยซึเทนคาคุที�เป|นเหมือนสัญลักษณ์ของย่านชินเซไกนี+ตั+งอยู่ตรงกลางอีก
ด้วย ย่านนี+เป|นแหล่งช้อปป*+ งและร้านค้ามากมาย รวมถึงร้านอาหารอีกด้วย บริเวณนี+ยังมีถนนแคบๆที�เรียกกันว่า จันจัน 
โยโกะโชที�เป|นแหล่งรวมร้านกินดื�มสําหรับคนญี�ปุ�น มีอาหารและขนม ให้ท่านลองชิมกันมากมาย  

เย็น � อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 

 

 ที�พัก: Hotel in Shinsaibashi  / Namba / Dotonburi 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน  

 ชื�อโรงแรมที�ท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง 



หลังเชค็อนิโรงแรมแนะนาํให้ทา่นเดินชอ้ปป*+ ง ย่านชินไซบาชิ ย่านช้อปป*+ งขนาดมหึมาระยะทางกว่า 600 เมตร เต็มไปด้วย 
ร้านเครื�องสําอาง ร้านขายเสื+อผ้า ร้านปลอดภาษี (Duty Free) ร้าน 100 เยน ไปจนถึงร้านอาหารและคาเฟ�ก็รวมตัวกันอยู่
ที�นี�  และจุดเด่นคือมี ปPายไฟกูลิโกะ (Glio LED) ปPายไฟที�ไม่เพียงบ่งบอกความนิยมของแบรนด์ขนมชื�อดังอย่างกูลิโกะ
เท่านั+น แต่ยังเป|นแลนด์มาร์คสําคัญที�สุดแห่งหนึ�งของเมืองโอซาก้าอีกด้วย โดยปPายไฟกูลิโกะ (Glico LED) นี+ถูกสร้าง
ขึ+นมาครั+งแรกในป} ค.ศ. 1953 ตั+งอยู่บริเวณสะพานอิบิซึบาชิ (Ebisubashi Bridge) สะพานเล็กๆที�เชื�อมต่อระหว่าง ย่าน
โดทงโบริ (Dotonbori) กับย่านชินไซบาชิ (Shinsaibashi) ย่านการค้ายอดนิยมของโอซาก้า 

 

 
 
 

เช้า � รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื+อที�2)  
 พาทุกท่าน เป*ดประสบการ์ณการนั�งรถไฟเที�ยวในญี�ปุ�น 

เ ดิ น ท า ง สู่  Universal Studios Japan พ า ทุ ก ท่าน ม า
อัพเดทเครื�องเล่นใหม่ Super Nintendo World และโซน
อื�นๆอีกมากมาย Universal Studios Japan เป|นสวนสนุก
ระดับโลกที�ได้รับการจัดอันดับจาก TripAdvisor ให้เป|น
สวนสนุกที�ดีที�สุดของญี�ปุ�นเป|นเวลา 4 ป}ติดต่อกัน และยัง
ติดอันดับที� 4 ของลิสต์สวนสนุกระดับโลกที�ห้ามพลาดอีก
ด้ว ย Universal Studios Japan หรือเรียกสั+นๆว่า USJ 
เป*ดให้บริการตั+งแต่เดือนมีนาคมป} 2001 และได้ต้อนรับ
นักท่องเที�ยวจากทั�วโลกมาแล้วกว่า 100 ล้านคน สําหรับใน
ป} 2022 แบ่งเป|น 10 โซนด้วยกัน ทําให้สวนสนุกมีความ
หลากหลายและพร้อมต้อนรับทุกเพศทุกวัย  1. SUPER NINTENDO WORLD™ 
สัมผัสโลกแห่งมาริโอ้เก็บเห็ดในตํานาน ด้านในโซนนี+ มีเครื�องเล่นใหญ่สอง
อย่างคือ Mario Cart กับ Yoshi's Adventure และระหว่างทางจะมีมินิเกม
สําหรับเด็กๆ ให้เล่นตลอด เช่น ยิงปzนเลเซอร์สะสมแต้ม ชู้ตบาสเก็ตบอลเก็บ
คะแนน ฯลฯ และยังมีร้านอาหารและร้านค้าที�จําหน่ายสินค้าของ Super 
Nintendo World โดยเฉพาะอีกด้วย (ถังป�อบคอร์น แบบ limited ก็มีขาย
เฉพาะในโซนนี+เท่านั+น) 2. THE WIZARDING WORLD OF HARRY POTTER™ 
จากภาพยนตร์ชื�อดังของโลกพ่อมดแม่มด แฮรรี�พอตเตอร์ พื+นที�อันงดงามที�
สร้างโลกแห่งเรื�องราว Harry Potter ขึ+นมาใหม่ใส่ใจในรายละเอียดอย่าง
พิถีพิถัน ทั+งปราสาท Hogwarts หมู่บ้านพ่อมดแห่ง Hogsmeade และ รถ
จักรไอนํ+า รวมถึงเครื�องเล่นและร้านค้าสําหรับเวทมนตร์ศาสตร์ 3. Minion 
Park รวมพลเหล่ามินเนี�ยน เพลิดเพลินกับขนมธีมมินเนี�ยนแสนอร่อย แช้
อปป*งสินค้ามินเนี�ยนแสนน่ารัก 4. Universal Wonderland บริเวณนี+เป|น
บ้านของเอลโม่ สนูปป}+  คิตตี+ และเหล่าตัวละครน่ารักอื�นๆที�เป|นที�นิยมทั�วโลก 5. 
Hollywood พบกับเครื�องเล่นสุดระทึก รถไฟเหาะที�ราวกับบินอยู่บนท้องฟPา 
6. New York บริเวณนี+มีถนนในนิวยอร์กช่วงทศวรรษที� 1930 ค้นพบสถานที�สําคัญแห่งยุคสมัยตั+งแต่ 5th Avenue ไป
จนถึง Delancey Street แฟนหนังทุกประเภทจะเพลิดเพลินสํารวจแหล่งกําเนิดของความบันเทิงด้วยไปกับการเดิน เล่น
ไปตามถนนและตรอกซอกซอยจากภาพยนตร์ชื�อดัง 7. San Francisco สร้างจากเมืองท่าอันดับ 1 ของอเมริกา เช่น 

วันที�สาม     อิสระท่องเที�ยวที� Universal Studios Japan                        � อาหาร เช้า 



Fisherman's Wharf และไชน่าทาวน์ ด้วยทําเลที�ตั+งอยู่ริมทะเลสาบ ทําให้บริเวณนี+มีกลิ�นอายของทะเลเช่นเดียวกับเมือง
ท่าที�แท้จริง สัมผัสประสบการณ์เมืองซานฟรานซิสโกที�มีชีวิตชีวา ลิ+มลองรสชาติของซานฟรานซิสโกด้วยอาหาร
แคลิฟอร์เนียจากห้องอาหารสุดเก๋ 8. Jurassic Park พบกับไดโนเสาร์ขนาดมหึมาที�ฟz+นคืนชีพที�ด้วยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้ทุกท่านได้ทัวร์แม่นํ+าที�และลึกเข้าไปในป�าที�เต็มไปด้วยชีวิตยุคก่อนประวัติศาสตร์ 9. Amity Village 
คุ้นตาด้วยฉากของ JAWS หนังระทึกขวัญในตํานาน ด้วยความน่าสะพรึงกลัวของฉลามกินคนในเมืองนี+ Amity สํารวจ
เสน่ห์ของหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ ผ่อนคลายด้วยของว่างและไอศกรีมในหมู่บ้านชายทะเล 10. WaterWorld ชมการแสดง
ทางนํ+าที�โลดโผน สมจริงจนทําให้ท่านกลั+นหายใจตั+งแต่ต้นจนจบ (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าบัตร USJ และค่ารถไฟสําหรับเดินทาง)   

 ราคาบัตรค่าเข้า Universal Studios Japan โปรดตรวจสอบกับเจ้าหน้าที�อ ีกครั+งก่อนการสั�งซื+อ 
 ราคาบัตร ราคาเริ�มต้นท่านละ 2,800บาท 

 � อิสระอาหารเที�ยงและเย็นตามอัธยาศัย 
ที�พัก: Hotel in Shinsaibashi  / Namba / Dotonburi 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

 ชื�อโรงแรมที�ท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง 
 

 
 
 

เช้า � รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื+อที�3)  

เท ี�ยวชม ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ Fushimi Inari เป|นศาลเจ้าที�มีความเก่าแก่มากกว่าพันป} สร้างขึ+นครั+งแรกในป} ค.ศ.711 บน
ยอดเขา Inariyama หรือที�คนไทยเรียกกันว่า ศาลเจ้าแดง หรือ ศาลเจ้าจิ+งจอก เป|นสถานที�ที�มีความสําคัญแห่งหนึ�งของ
เมืองเกียวโต (Kyoto) มีชื�อเสียงโด่งดังจากประตูโทริอิ (Torii Gate) หรือเสาประตูสีแดงที�เรียงตัวกันข้างหลังศาลเจ้า
จํานวนหลายหมื�นต้นจนเป|นทางเดินได้ทั�วทั+งภูเขาอินาริ ผู้คนเชื�อกันว่าเป|นภูเขาศักดิ�สิทธ์ โดยเทพอินาริจะเป|นตัวแทน
ของความอุดมสมบูรณ์ การเก็บเกี�ยวข้าว รวมไปถึงพืชผลไร่นาต่างๆ และมักจะมีจิ+งจอกเป|นสัตว์คู่กาย ดังนั+นบริเวรศาล
เจ้าจึงมีรูปป�+ นจิ+งจอกอยู่มากมาย  

 

 
 

 จากนั+นพาทุกท่านไหว้พระ วัดคิโยมิสุเดระ Kiyomizu temple หรือที�คนไทยรู้จักกันดีว่า วัดนํ+าใส เป|นชื�อในภาษาญี�ปุ�นที�
แปลว่า “นํ+าบริสุทธิ�” เป|นวัดที�มีชื�อเสียงมากในเกียวโต และได้เป|นหนึ�งในมรดกโลกด้วย นักท่องเที�ยวส่วนมากมาเพื�อ
สักการะ และ ขอพรจากองค์พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม ซึ�งเป|นพระประธานของวัด นอกจากนี+ ที�นี�ยังเป|นที�ประดิษฐาน
ของเทพเอบิสึผู้เป|นเทพเจ้าแห่งความรํ�ารวยมั�งคั�ง และ อิสระเดินเล่นที� ย่านฮิกาชิยาม่า Higashiyama walking street 
ซึ�งเต็มไปด้วยบ้านเรือนที�ได้รับการอนุรักษ์ไว้และส่วนมากเป*ดเป|นร้านค้า คาเฟ� และร้านอาหาร ทุกท่านสามารถช้อปป*+ ง
ของที�ระลึกหรือโมจิ ของขึ+นชื�อของสถานที�แห่งนี+ หรือจะเป|นกระดาษซับมัน yojiya ที�มีชื�อเสียงของเกียวโต  

 

  

วันที�สี�           ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – วัดคิโยมิสุเดระ -ศึกษาพิธีชงชา Kyoto Shikido Duty free - Lalaport EXPOCITY –  
  รินคู พรีเมี�ยม เอาท์เล็ท                    � อาหาร เช้า, เที�ยง 
 



 จากนั+นนําท่านสัมผัสประสบการณ์ พิเศษ พิธีชงชาแบบญี�ปุ�น ให้ท่านได้เรียนรู้วิธีชง

ชาแบบธรรมเนียมญี�ปุ�น และท่านสามารถเลือกซื+อชารสชาติต่างๆได้ อีกทั+งยังได้

เพลิดเพลินกับการช้อปป*+ งสินค้ามากมาย Kyoto Shikido Duty free แหล่งช้อป

ปลอดภาษี ที�รวบรวมสินค้าราคาพิเศษ และมีชื�อเสียงที�เห็นแล้วต้องรู้ว่ามาจาก

ประเทศญี�ปุ�นแน่นอน เช่น เครื�องสําอาง ครีมบํารุงต่างๆ อาหารเสริม ขนม ชาเขียว 

และอื�นๆอีกมากมาย อีกทั+งยังมีพื+นที�ให้บริการสําหรับนั�งพักผ่อนทานอาหารหรือ

ขนมอีกด้วย สินค้ายอดนิยม ยกตัวอย่างเช่น ครีมของแบรนด์ Karen ทั+งครีมบํารุง

ผิวหน้า ผิวกาย ผลิตภัณฑ์สําหรับล้างหน้า และครีมกันแดด ซึ�งเป|นที�นิยมสําหรับ

ร้านค้าพรีออเดอร์ในประเทศไทยเช่นกัน โดยเฉพาะ ครีมกันแดดนํ+านม Karen 

Sunscreen ที�มีเนื+อครีมบางเบา และ ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ เหมาะสําหรับทุก

ผิว ทาได้ทั+งผิวหน้าและลําตัว   

เที�ยง �รับประทานอาหารเที�ยง (มื+อที�4) Japanese set 
จากนั+นช้อปป*+ งต่อกนัที� Lalaport EXPOCITY มีพื+นที�กว้างขวาง มีร้านค้าอยู่ประมาณ 300 ร้าน มีทั+งแบรนด์ชั+นนําระดับ
โลก ร้านบูติกชั+นนํา ร้านเสื+อผ้ากีฬา และ ร้านค้ากลางแจ้ง ไปจนถึงสถานเสริมความงามและสุขภาพ เสื+อผ้าแฟชั�นสําหรับ
เด็ก วัยรุ่น รวมไปถึงวัยทํางาน อีกทั+งสินค้าและบริการในชีวิตประจําวัน เครื�องใช้ไฟฟPา เครื�องครัวมากมาย และ รินคู พรี
เมี�ยม เอาท์เล็ท Rinku Premium Outlets ได้ถูกออกแบบมาโดยได้แรงบัลดาลใจมาจากบรรยากาศท่าเรือตอนใต้ของ
อเมริกา จําลองเป|นเสมือนเมืองท่าแห่งการช็อปป*+ งที�ยิ�งใหญ่ ภายใต้การแตกแต่งที�ดูหรูหรามีสไตล์และรวบรวมแบรนด์
ดังมากถึง 210 ร้าน ครบครันทั+งเสื+อผ้า กระเปxา รองเท้า และอุปกรณ์เครื�องใช้ภายในบ้าน เช่นแบรนด์ Dolce & Gabbana, 
Armani, Kate Spade New York, Coach, United Arrows,  NIKE, Adidas และ  Royal Copenhagen ยัง มีมุม ให้นั�ง
พักผ่อนอย่างศูนย์อาหารที�คัดร้านดีร้านอร่อยให้นั�งทานอีกด้วย 

เย็น  � อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 

ที�พัก: Hotel in Kansai Airport area 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

ชื�อโรงแรมที�ท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง 
 
 
 
 

เช้า    � รับประทานอาหารเช้า (มื+อที�5) บริการแบบกล่อง BOX SET 
   เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ เพื�อเตรียมตัวเดินทางกลับกรงุเทพฯ ประเทศไทย 

08.00 น.  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ โดย สายการบิน VIET JET (VZ) เที�ยวบินที�  VZ823 (ค่าทัวร์ไม่รวม
ค่าอาหารบนเครื�อง บนเครื�องมีจําหน่าย ) 

12.35 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ 
 

********************************* 
 

หมายเหต:ุ รายการทัวร์สามารถเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื�องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน การจราจรช่วง

เทศกาลหรือวันหยุดของญี�ปุ�น  เป|นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี�ยนโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของ

ท่านเป|นหลัก เพื�อให้ท่านท่องเที�ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม การบริการของรถบัสนําเที�ยวญี�ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ�น 

สามารถให้บริการวันละ10 ชั�วโมง มิอาจเพิ�มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป|นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวน

สิทธิ�ในการปรับเปลี�ยนเวลาท่องเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรมการเดินทาง 

 

ประกาศสําคญั: รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื�อการท่องเที�ยวเท่านั+น ค่าทัวร์ที�จ่ายให้กับผู้จัด เป|นการชําระแบบจ่ายชําระขาด และผู้

จัดได้ชําระให้กับสายการบินและสถานที�ต่างๆ แบบชําระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง  ฉะนั+นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทาง

หรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ 

(ประเทศไทยและประเทศญี�ปุ�น)  ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั+งค่าตั�วเครื�องบินให้แก่ท่าน 

 

 

 

 

วันที�ห้า        ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ – ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่                                                          � อาหาร เช้า  
  



ตามประกาศของรัฐบาลญี�ปุ�น (อัพเดท 26 ก.ย. 65) สําหรับการมาตรการเป*ดรับนักท่องเที�ยว ตั+งแต่ วนัที� 11 ตุลาคม 65 ที�เดินทาง

มาในรูปแบบคณะทัวร์ 

�	กลุ่มสีนํ+าเงิน (เสี�ยงตํ�า) ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มนี+ 

- ไม่ต้องตรวจ RT-PCR ที�สนามบินญี�ปุ�น 

- ไม่ต้องกักตัว 

- นักท่องเที�ยวจําเป|นต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชั�นลงในโทรศัพท์ส่วนตัวดังนี+  

1. My SOS เพื�อติดต่อเจ้าหน้าที�สาธารณสุข กรณีฉุกเฉิน ต้องการความช่วยเหลือเนื�องจากสงสัยว่าอาจจะติดเชื+อ ซึ�งสามารถทํา 

VDO call ได้และแชทได้ ต้องทําการลงทะเบียนให้เสร็จก่อนถึงญี�ปุ�น 6 ชั�วโมง และแอพต้องเปลี�ยนจากสีแดงเป|นสีเหลืองเมื�ออัพ

โหลดผลตรวจ PCR แล้ว เปลี�ยนเป|นสีเขียว 

2.Google maps ลิ+งค์กับ My SOS เพื�อทราบ location Real Time ตลอดเวลาที�อยู่ในญี�ปุ�น 

3.ลงทะเบียน Visit Japan ผ่านลิ+ง https://www.visitjapan.digital.go.jp/Web/Login   

 

► เอกสารที�ต้องทําการเตรียมก่อนเดินทาง  

1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  

2.เตรียมเอกสาร International Vaccinated Certificate ที�ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสจํานวน 3 เข็ม ที�ออกโดยกรมควบคุมโรค

กระทรวงสาธารณสุข โดยใบรับรองวัคซีนต้องเป|นภาษาอังกฤษและออกโดยสถาบันของรัฐบาลเท่านั+น หรือ สามารถใช้ใบรับรอง

จาก application หมอพร้อมได้  โดยวัคซีนเป|นไปตามที�องค์กรอนามัยโลก (WHO) ให้การรับรอง ทั+งหมด 7 ยี�ห้อ ได้แก่ Moderna, 

Pfizer/BioNTech, Janssen (Johnson & Johnson), Oxford/AstraZeneca, Covishield (Serum Institute of India, 

Oxford/AstraZeneca formulation), Sinopharm (Beijing) และ Sinovac สามารถฉีดแบบสูตรเดียว หรือ 3เข็ม แบบไขว้ได้ 

3. สําหรับผู้ที�ได้รับวัคซีนไม่ครบ 3 เข็ม ต้องมีใบรับรองผลตรวจTest COVID-19 แบบ RT-PCR เป|นลบ ภายใน 72 ชั�วโมงก่อนการ

เดินทาง (ใบรับรองระบุข้อมูลเป|นภาษาอังกฤษ)   

► เด็กอายุตํ�ากว่า 18 ป} ที�ไม่ได้รับวัคซีน สามารถเดินทางพร้อมผู้ปกครองที�ฉีดครบ 3 เข็มตามเกณฑ์ได้เลย แต่ถ้าผู้ปกครองฉีดไม่

ครบ เด็กจําเป|นต้องแสดงผลตรวจ RT-PCR เป|นลบ 72 ชม. ก่อนออกเดินทาง 

ข้อมูลการเข้าประเทศญี�ปุ�นอัพเดท ณ วนัที� 26 ก.ย. 65 อาจมีการเปลี�ยนแปลงขึ+นอยู่กับทางรัฐบาลญี�ปุ�น 

 

เงื�อนไขการให้บริการ 

► การเดินทางครั+งนี+จะต้องมีจํานวน 20 ท่านขึ+นไป กรณีไม่ถึงจํานวนดังกล่าว 

- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที�มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 

- หรือเลื�อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทางประมาณ 10 วัน 

- หรือขอสงวนสิทธิ�ในการปรับราคาค่าบริการเพิ�ม (ในกรณีที�ผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัท

จะทําการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 

► ในกรณีที�ลูกค้าต้องออกตั�วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที�ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั+ง มิฉะนั+นทางบริษัทจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ทั+งสิ+น  

► การจองทัวร์และชําระค่าบริการ  

- กรุณาชําระค่ามัดจํา ท่านละ 20,000 บาท กรุณาส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ต พร้อมเอกสารชําระมัดจําค่าทัวร์  

- ค่าทัวร์ส่วนที�เหลือชําระ 25-30 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯจําเป|นต้องออกตั�วก่อนท่านจําเป|นต้องชําระคา่ทัวรส่์วนที�เหลือ

ตามที�บริษัทกําหนดแจ้งเท่านั+น 

**สําคัญ ** สําเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและ

จํานวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสําหรับติดวีซ่าไม่ตํ�ากว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั+นทางบริษัทจะ

ไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา 

 

 



เงื�อนไขการยกเลิก 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั+งแต่ 30 วันขึ+นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ+นจริง 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที�ลูกค้าชําระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ+นจริง(ถ้ามี) 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ�ยึดเงินเต็มจํานวน 

 *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ+นจริง(ถ้ามี) 

 *ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ+นจริง เช่น ค่ามัดจําตั�วเครื�องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจําเป|นอื�นๆ 

 

อัตราค่าบริการนี+รวม   

1. ค่าตั�วโดยสารเครื�องบินไป-กลับ ชั+นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น  (ตั0วกรุ๊ปไม่สามารถ

Upgradeที�นั�ง ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั0วกรุ๊ปเท่านั;นไม่สามารถเลื�อนวันได้)  

2. ค่าที�พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที�ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  

3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที�เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจําเป|นต้องแยกพัก 2ห้อง กรณีห้องพักในเมืองที�ระบุไว้

ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที�พักในเมืองใกล้เคียงแทน 

4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที�ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  

5. เจ้าหน้าที�บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

6. ค่านํ+าหนักกระเปxา สายการบิน VIET JET (VZ) สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื�อง ไม่เกิน 20 กิโลกรัมและ ถือขึ+นเครื�องได้ 7กิโลกรัม 

และค่าประกันวินาศภัยเครื�องบินตามเงื�อนไขของแต่ละสายการบินที�มีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับ

ตามที�สายการบินเรียกเก็บ  

7. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ FWD INSURANCE 

แบบแผนประกันภัยเดินต่างประเทศ แผน 3 โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชื+อโควิด-19 หรืออุบัติเหตุ

ต่างๆ ซึ�งเกิดขึ+นภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องทําการรักษาในโรงพยาบาลที�ประกันครอบคลุมการรักษาเท่านั+น (เข้ารับรักษา

ในรูปแบบอื�นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึ�งสามารถศึกษาข้อมูลเพิ�มเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซื+อประกัน เพิ�ม

วงเงินคุ้มครอง เพิ�มความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซึ�งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป|นไปตามเงื�อนไขกรมธรรม์

ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทั+งนี+การทําประกันนี+จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พรบ ธุรกิจนําเที�ยว  ที�บังคับให้

บริษัทนําเที�ยว ทําประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั+น  แต่ทั+งนี+ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้น

แผนเติมจากเว็บไซด์ FWD INSURANCE ได้กรณีท่านต้องการซื+อความคุ้มครองเพิ�มสามารถแจ้งความประสงค์มาที�บริษัทฯ 

8. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีนํ+ามันตามรายการทัวร์ 

9. ค่ารถปรับอากาศนําเที�ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน) 

10. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที�จ่าย 3% 
 

อัตราค่าบริการนี+ไม่รวม  

1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  

2. ค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื�องดื�ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป|นต้น  

3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  

4. ค่าภาษีนํ+ามันที�สายการบินเรียกเก็บเพิ�มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั�วเครื�องบิน และได้ทําการขายโปรแกรมไปแล้ว 

5. ค่าพนักงานยกกระเปxาที�โรงแรม 

6. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 5000 เยน/ท่าน สําหรับกรุ๊ปที�มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและนํ+าใจจากท่าน 

7. ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชั�วโมงก่อนการเดินทาง ใบรับรองผลการตรวจเป|นภาษาอังกฤษ กรณีที�ลูกค้าฉีดวัคซีนไม่

ครบตามเงื�อนไขการเดินทางเข้าประเทศญี�ปุ�น 

 

 



 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั+งหมดก่อนทําการจอง เพื�อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและ

บริษัท ฯ และเมื�อท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั+งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื�อนไข

ข้อตกลงต่างๆ ทั+งหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ที�จะเลื�อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ+นในกรณีที�มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง20ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธิ�การเก็บค่านํ+ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ�ม หากสายการบินมีการปรับขึ+นก่อนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนเที�ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื�องจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั+งสิ+น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 

การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ�งของผิดกฎหมาย ซึ�งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั+งสิ+น หากเกิดสิ�งของสูญหาย อันเนื�องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 

อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที�ยวเอง  

6. เมื�อท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั+งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื�อนไขข้อตกลงต่างๆ 

ทั+งหมด  

7. รายการนี+เป|นเพียงข้อเสนอที�ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั+งหนึ�ง หลังจากได้สํารองโรงแรมที�พักในต่างประเทศ

เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื�องห้องพัก เป|นสิทธิ�ของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที�เข้าพัก  โดยมีห้องพักสําหรับผู้สูบบุหรี� / ปลอดบุหรี�ได้ 

โดยอาจจะขอเปลี�ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที�พัก ทั+งนี+ขึ+นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ

รับประกันได้   

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป|นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างช้า10วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั+น 

บริษัทฯไม่สามารถจัดการให้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงาน และ ตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ�ในการให้คําสัญญาใด ๆ ทั+งสิ+นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี

อํานาจของผู้จัดกํากับเท่านั+น 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื�องจากเป|นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที�ผู้เดินทางไม่ผ่าน

การพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป|นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ

ท่องเที�ยว อันเนื�องมาจากการกระทําที�ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูก

ปฏิเสธในกรณีอื�น ๆ   

 
 

 

 

 


