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HILIGHT 
ไหวห้ลวงพอ่โต ทวีดัโทไดจ ิใหอ้าหารกวางนอ้ย 

บรเิวณหนา้วดั 

เดนิลอดเสาโทรอิสิแีดงนบัรอ้ยตน้ท ีศาลเจา้ฟชูมิ ิ

อนิาร ิ

ชมความงามของปราสาทโอซากา้ แลนดม์ารก์

อนัดบัหนงึของเมอืงโอซากา้ 

เทยีวเมอืงโกเบ ชอ้ป ชมิ ทโีกเบ ฮารเ์บอรแ์ลนด ์

ชอ้ปปิงจุใจทยีา่นชนิไซบาช ิของโอซากา้ 

อสิระชอ้ปปิง 1 วนัเต็ม ในเมอืงโอซากา้ !! 

บรกิารนําดมืทกุวนั วนัละ 1 ขวด 

Free Wi-Fi on Bus !! 

วนัท ี1 สนามบนิดอนเมอืง 

[XW112 23.40 – 07.10+1] 

วนัท ี2 สนามบนิคนัไซ-นารา-วดัโทไดจ ิ

เกยีวโต – ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร-ิชงชาแบบญปีุ่ น

ปราสาทโอซากา้ (ชมดา้นนอก) –  

ชอ้ปปิง โดตงโบร ิ– ชอ้ปปิงชนิไชบาช ิ 

วนัท ี3 ทอ่งเทยีวอสิระหรอืซอืทวัรเ์สรมิ USJ 

วนัท ี4 ศาลเจา้แหง่ความรกั (ศาลเจา้อคิตุะ) 

โกเบ พอรต์ทาวเวอร ์– OSAKA EXPO CITY 

– ออิอน มอลล ์

วนัท ี5  สนามบนิคนัไซ-สนามบนิดอนเมอืง 

[XW111 08.30-12.10] 
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 กาํหนดการเดนิทาง 
วนัท ี 25 - 29 กนัยายน 2562 22,900.- 

 

 

 

 

  

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทสีนามบนิดอนเมอืง)*** 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั คาํ โรงแรมที
พกั 

1 สนามบนิดอนเมอืง  
[XW112 23.40 – 07.10+1] 

    

2 

สนามบนิคนัไซ-นารา-วดัโทไดจ-ิเกยีวโต –  
ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร-ิชงชาแบบญปีุ่ น-ปราสาทโอซากา้ 
(ชมดา้นนอก) - ชอ้ปปิง โดตงโบร ิ-  
ชอ้ปปิงชนิไชบาช ิ 

✈ 🍽 อสิระ 
OSAKA 

HOTELหรอื
เทยีบเทา่  

3 
อสิระทอ่งเทยีวตามสถานทตีา่งๆ ในโอซากา้  
หรอืซอืทวัรเ์สรมิ UNIVERSAL STUDIOS JAPAN 🍽 อสิระ อสิระ 

OSAKA 
HOTELหรอื

เทยีบเทา่  

4 

ศาลเจา้แหง่ความรกั (ศาลเจา้อคิตุะ) -  
โกเบ ฮารเ์บอรแ์ลนด ์– OSAKA EXPO CITY –  
ออิอน มอลล ์

🍽 อสิระ อสิระ 
OSAKA 

HOTELหรอื
เทยีบเทา่  

5 
สนามบนิคนัไซ-สนามบนิดอนเมอืง 
[XW111 08.30-12.10] ✈   
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัท ี1 สนามบนิดอนเมอืง [XW112 2340 – 07.10] 
20.00 น. พรอ้มกนัทสีนามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ชนั 3 เคานเ์ตอร ์6 สายการบนินกสกูต๊ (NOK 

SCOOT)  
เจา้หนา้ทจีากบรษัิท คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและสัมภาระ  
[ สาํคญัมาก!! ไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด จาํพวก เนอืสตัว ์ พชื ผกั ผลไม ้ เขา้
ประเทศญปีุ่ น หากฝ่าฝืนมโีทษจบัปรบัได ้] 
++ สายการบนิ NOK SCOOT ใชเ้ครอืง Boeing 777-200 Dreamliner จดัทนีงั
แบบ 3-4-3 
นําหนกักระเป๋า 20 กก.ตอ่ทา่น (หากตอ้งการซอืนําหนกัเพมิ จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย
เพมิตา่งหาก) 
++ [พเิศษฟร ี!! บรกิารอาหารรอ้นบนเครอืง] ++ 

23.40 น. 
ออกเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ ประเทศญปีุ่ น โดย สายการบนินกสกูต๊ เทยีวบนิท ีXW 
112 

วนัท ี2 
สนามบนิคนัไซ-นารา-วดัโทไดจ ิ– เกยีวโต – ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร-ิชงชาแบบ
ญปีุ่ น-ปราสาทโอซากา้ (ชมดา้นนอก) – ชอ้ปปิง โดตงโบร ิ– ชอ้ปปิงชนิไช
บาช ิ

07.10 น. 

 
 

 

เดนิทางถงึ สนามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่ น นําท่านผ่านขันตอนการตรวจคนเขา้เมืองและ
ศุลกากร และเมอืรับสัมภาระเรยีบรอ้ย ไกดจ์ะพาทุกท่านไปขนึรถบัส เตรยีมตัวออกเดนิทาง 
พรอ้มกับรบกวนปรับนาฬกิาของท่านใหต้รงตามเวลาของญีปุ่ น ซงึเร็วกว่าเมืองไทย 2 
ชวัโมง เพอืความสะดวกในการนัดหมายเวลา นําท่านออกเดนิทางสู ่เมอืงนารา ( Nara ) 
อดตีเมอืงหลวงเกา่ของชาวญีปุ่ น ทตัีงขนึมาในปี 710 และไดร้ับอทิธพิลของศาสนาพุทธ
อยา่งเต็มท ีจนกระทังถงึปัจจุบันนยีังคงมสีถานทสีาํคัญทางประวัตศิาสตรม์ากมาย รวมไปถงึ
วัดวาอารามทเีกา่แกท่สีุดอกีดว้ย นําท่านสู ่วดัโทไดจ ิ(Todaiji) วัดหลวงพ่อโตแห่งเมอืง
นารา หรือ ไดบุทส ึ(Daibutsu of Nara) นับเป็นหนงึในวัดทีมชีอืเสยีงมากทสีุดและมี
ความสําคัญทางประวัตศิาสตรข์องประเทศญปีุ่ นอย่างมาก จุดเดน่ คอือาคารหลักของวัดแห่ง
นี เป็นอาคารไมท้ใีหญ่ทสีุดในโลก หลวงพ่อโตหรือ ไดบุตส ึยังเด่นทปีระดษิฐานดา้นใน
อาคารหลักน ีซงึก็เรยีกไดว้า่มขีนาดทใีหญ่มากทสีดุของญปีุ่ น มคีวามสงูมากถงึ 15 เมตร วัด
แห่งนีนันถูก สรา้งขึนเมือปี ค.ศ. 752 สามารถตรัสรูไ้ด ้และเป็นทีชืนชอบสําหรับ
นักท่องเทียวก็คือเจา้กวางนอ้ยใหญ่ทีเดนิควักไขว่ไปมา ซงึก็สามารถใหอ้าหารกวาง
เหล่านันดว้ยขนมแซมเบท้ีทํามาสําหรับกวางโดยเฉพาะ โดยจะมีรา้นทีขายราคาก็จะอยู่
ประมาณหอ่ละ 150 เยน  

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย 

 

เดนิทางสู ่เมอืงเกยีวโต ซงึในอดตีเคยเป็นเมอืงหลวงของประเทศญีปุ่ น และยาวนานทสีุด 
คอืตังแต่ปีค.ศ. 794 จนถงึ 1868 ร่วมๆ 1,100 ปีเลยทเีดยีว เกยีวโตจงึเป็นเมอืงทมีสีถานที
สําคัญๆ ทเีต็มไปดว้ยประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมดังเดมิของญปีุ่ น นําท่านชม ศาลเจา้ฟูชิ
มอินิาร ิหรอื ศาลเจา้พอ่จงิจอกขาว สรา้งในศตวรรษท ี9 โดยชาวนาเพอืบูชาสนัุขจงิจอก
ทเีชอืกนัว่าเป็นทูตสง่สาสน์ของเทพเจา้แห่งการเก็บเกยีว ภายในศาลเจา้มเีสาโทรอิจํิานวน
มากเรยีงกันจนกลายเป็นอโุมงคเ์สาโทรอิทิมีคีวามยาวประมาณ 4 กโิลเมตร จากนันสัมผัส
วัฒนธรรมดังเดมิของชาวญีปุ่ น นันก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญปุ่ีน โดยการชงชาตามแบบ
ญปีุ่ นนัน มขัีนตอนมากมาย เรมิตงัแต่การชงชา การรับชา และการดมืชา ทุกขันตอนนันลว้น
มพีธิ ีรายละเอยีดทบีรรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก พธิชีงชานี ไม่ใชแ่ค่รับชมอย่างเดยีว 
ยังเปิดโอกาสใหท้า่นไดม้สีว่นร่วมในพธิกีารชงชานอีกีดว้ย 



   
   
   
                                                                                                                                                           QE2KIX-XW001      หนา้ 4 จาก 9 
 

 

ชมบรเิวณดา้นนอก ของ ปราสาทโอซากา้ ซงึถอืไดว้่าเป็นสญัลักษณ์ของเมอืง สมัผัส
ความยงิใหญ่ของยุคสมัยทโีชกนุโตโยโตม ิปกครองและออกคําสงัใหก้อ่สรา้งปราสาทแหง่นี 

 
 

 
 

ชอ้ปปิง ยา่นโดตงโบร ิ(Dotombori) หนงึในย่านบันเทงิยามคําคนืทโีด่งดังของโอซากา้ 
เป็นแหล่งรวมรา้นอาหารมากมายทเีปิดใหบ้รกิาร 24 ชัวโมง ถนนแห่งนีจะเลยีบรมิคลองโด
ตงโบร ิและยังมทัีงรา้นคา้ และแหล่งบันเทงิอกีมากมาย ในชว่งกลางคนืก็จะเปิดไฟประดับ
ประดาสวยงามป้ายรา้นคา้ต่างๆ รวมไปถงึ ป้ายนักวงิกลูโิกะ (Glico Running Man sign) 
และปูคานิโดราคุ (Kani Doraku crab) ทีเป็นสัญญลักษณ์ของเมอืงโอซากา้ แถมยัง
เชอืมต่อกับ ยา่นชนิไซบาช ิ( Shinsaibashi ) บรเิวณแหล่งชอ้ปปิงทมีคีวามยาว
ประมาณ 600 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลกี รา้นเฟรนไชส ์รา้นเครอืงสําอางค ์ รา้นรองเทา้ 
กระเป๋า นาฬิกา รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเสือผา้สตรีทแบรนด์ทังญีปุ่ นและ
ต่างประเทศ เชน่ Zara , H&M , Beans , ABC Mart , GU เป็นตน้ เรยีกว่ามทีุกอย่างที
ตอ้งการรวมกันอยูบ่รเิวณนี 

คาํ  อสิระรบัประทานอาหารคาํตามอธัยาศยั ณ ชนิไซบาช ิ

  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พัีก OSAKA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัท ี3 อสิระทอ่งเทยีวตามสถานทตีา่งๆ ในโอซากา้หรอืซอืทวัรเ์สรมิ UNIVERSAL 
STUDIOS JAPAN 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 

 
 

 
 

 

ใหท้่านไดเ้ลือกอสิระท่องเทียวตามสถานทีต่างๆใน เมอืงโอซากา้ โดยมีไกด์ค่อยให ้
คําแนะนําท่านในการเดนิทาง ยา่นชนิไซบาช ิเต็มไปดว้ยความหลากหลายของรา้นคา้และ
แบรนดดั์งมากมายตงัอยูป่ะปนไปกับรา้นคา้แบบดังเดมิของญปีุ่ น ไดแ้ก ่Apple Store, Dior, 
Chanel, Gucci, H&M, Hermès, Louis Vuitton และอนืๆ เรยีกไดว้า่เป็นศนูยร์วมแทบจะทุก
ยหีอ้ดังทัวโลกเลยก็ว่าได ้นอกจากนีแลว้ยังมสีนิคา้จําพวกอาหารและเครอืงดมืหรือตุ๊กตา
น่ารักๆ ก็มใีหเ้ลอืกซอืเชน่กัน และนอกเหนือไปจากรา้นคา้ทันสมัยจากแบรนดต่์างๆ แลว้ที
ชนิไซบาชยิังม ีShopping Arcade ทเีอารา้นคา้เล็กๆ มารวมไวภ้ายใตห้ลังคาเดยีวกันมี
เสน้ทางยาวประมาณ 600 เมตรมสีนิคา้ใหเ้ลอืกสรรมากมาย อาท ิชดุกโิมโนแบบดังเดมิ
,อัญมณีเครืองประดับและรา้นหนังสอื เป็นแหล่งทตัีงของหา้งสรรพสนิคา้ชอืดังและรา้นคา้
มากมายใหท้่านไดช้อ้ปปิงไดจุ้ใจ และยงัมสีถานททีอ่งเทยีวสําคัญๆตา่งๆมากมาย เชน่ 
วดัชเิทนโนจ ิ พพิธิภณ์ัสตัวนํ์าไคยกูงั ศาลเจา้เฮอนั 
ชงิชา้สวรรคเ์ท็มโปซาน อะเมะรคิามรูะ เลโกแลนด ์
หุน่ยนตเ์หล็กเท็ตสจึนิ พพิธิภณัฑว์ทิยาศาตรโ์อซากา้ 
หรอืเลอืก ซอืทวัรเ์สรมิยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ เต็มวนั เพมิผูใ้หญท่า่นละ 2,700 บาท / 
เด็ก 2,000 บาท ไมร่วมคา่รถไฟในการเดนิทาง [ราคาอาจมกีารเปลยีนแปลง] ท่าน
ทซีอืทัวรเ์สรมินําทา่นเดนิทางสู ่ยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ ร่วมสนุกทา้ทายกับเครอืงเล่นหลาก 
หลายชนดิตนืเตน้ ระทกึใจจากหนังดังทที่านชนืชอบ เช่น ฉากเพลงิไหมจ้ากเรอืง “แบ็คด
ราฟท”์ล่องเรอืผจญภัยกบัไดโนเสารจ์ากเรอืง“จรูาสสคิพารค์” นังเรอืเพอืพบกับความน่า
สะพรงึกลัวเหมอืนอยู่ ในเหตุการณ์จรงิกบั “จอว”์ ใชทุ้นสรา้งมหาศาลกว่า 1,500 ลา้นเยน 
(เฉพาะจอว์) และสนุกสนานไปกับเครอืงเล่นภาคใหมข่อง “สไปเดอรแ์มน” ทรีอใหท้่าน
พิสูจน์ความมันส ์พรอ้มทังพบกับโซนใหม่ “วนัเดอรแ์ลนด”์ เป็นโซนสวนสนุกสไตล์
ครอบครัวใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับตัวการต์ูนสดุน่ารัก เชน่ Hello Kitty, Snoopy, Sesame 
Street  โซน The Wizarding World of Harry Potter ทสีรา้งเพอืเอาใจเหล่าสาวก
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ของแฮร์รีพอตเตอร์ ใหท้่านไดเ้ขา้ไปสัมผัสบรรยากาศของโลกเวทมนตใ์นฉากต่างๆจาก
ภาพยนตร ์โซน THE FLYING DINOSAUR เปิดประสบการณ์ใหม่ กับเครอืงเล่นใหม่
ล่าสดุ ทจีะไดใ้หค้ณุบนิได ้ ในโซน Jurassic Park เป็นอกี 1 ใน เครอืงเล่นหวาดเสยีวสดุๆ 
และสามารถหมนุไดร้อบทศิทางถงึ 360 องศา บนระยะทาง1124 เมตร และจุดทงิดงิสงูสดุ
ถงึ 37.8 เมตร โซน MINION PARK เป็นโซนใหม่ล่าสดุทสีรา้งเอาใจสาวกเจา้ตัวเหลอืง
สดุกวนทโีด่งดังมาจาก เรอืง Depicable Me ซงึไฮทไ์ลทข์องโซนนีคอื Despicable Me 
Minion Mayhem ภายในจะประกอบไปดว้ย รา้นคา้ขายของทรีะลกึ รา้นอาหาร โชว์ต่างๆ 
มากมาย รวมทังยังมเีครอืงเล่นแนว 3-D มากมาย แถมยังเป็นโซน "Minion Park" ทใีหญ่
ทสีดุอกีทงัสําหรับท่านทชีนืชอบนักสบืจวิโคนันทกีระแสตอบรับดจีนยูนเิวอรแ์ซล ญีปุ่ น ตอ้ง
นํากลับมาอกีครัง ภายในงานจะมทีังเกมไขปรศินาสบืคด ีReal Escape Game ตามดว้ย 
Entertainment Restaurant รา้นอาหารพรอ้มเสริฟ์ และ Play Rally รับรองว่าคณุจะไดด้มื
ดํากับโลกของโคนันคงุแบบจัดเต็มไปเลย 
* เพอืใหท้า่นไดส้นกุสนานอยา่งเต็มทจีงึไมม่บีรกิารอาหารกลางวนัและอาหารคาํ* 

  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พัีก OSAKA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
วนัท ี4 ศาลเจา้แหง่ความรกั (ศาลเจา้อคิตุะ) - โกเบ ฮารเ์บอรแ์ลนด ์- EXPO CITY - 

ออิอน มอลล ์
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 

เดนิทางสู ่เมอืงโกเบ ( Kobe ) ซงึอยูใ่นจังหวัดเฮยีวโกะ และเป็นหนงึใน 10 เมอืงใหญ่
ของประเทศญีปุ่ นทน่ีาดงึดูดใจสําหรับนักท่องเทยีว โดยทที่าเรอืโกเบนัน ในยุคศตวรรษท ี
19 ก็เป็นหนึงในท่าเรือทีเปิดทําการคา้ขายกับต่างประเทศเป็นครังแรกอีกดว้ย นําท่านสู่
ย่ายชอ้ปปิงและแหลง่รวมรา้นคา้รา้นอาหารมากมาย นําท่านเดนิทางสู ่ศาลเจา้แหง่ความ
รกั (ศาลเจา้อคิตุะ) ตังอยู่ใจกลางเมอืงโกเบ และมปีระวัตคิวามเป็นมายาวนานกว่า 1800 
ปี ตามตํานานกลา่วว่ามเีทพเจา้แห่งสายสัมพันธอ์ยู่ภายในเขตวัดนอกจากศาลเจา้หลักแลว้ 
ยังมศีาลเจา้เล็กๆอยู่อกีมากมาย ศาลเจา้อคิตุะเป็นสถานทีศักดสิทิธดิา้น "ความรัก"ชาว
ญีปุ่ นมักจะเขา้ไปขอพรเกียวกับความรักอยู่เสมอ ศาลเจา้แห่งนียังมีบรรยากาศทีสงบ
และเป็นสถานท ีทีนิยมไปขอพรของชาวเมืองโกเบ 

 

โกเบ ฮารเ์บอรแ์ลนด ์(Kobe Harborland) เป็นแหลง่ชอ้ปปิงใกลท้า่เรอืโกเบ แบง่เป็น 
2 สว่นใหญ่ คอื Mosaic ทปีระกอบดว้ยรา้นเสอืผา้แฟชนั รา้นอาหาร ซงึจะมองเห็นอา่วโกเบ
ทงัหมด และสว่นปลายสดุก็เป็นสวนสนุกขนาดยอ่มทมีชีงิชา้สวรรคข์นาดใหญ่ตงัอยู ่อกีสว่น
คอื Canal Garden มหีา้งฯใหญ่ๆ  เชน่ Hankyu Department store , รา้นเครอืงใชไ้ฟฟ้า 
และ เอาทเ์ล็ท รวมอยู่ดว้ย 

กลางวนั  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั ณ โกเบ ฮารเ์บอรแ์ลนด ์

บา่ย 

 

ชอ้ปปิง ณ โอซากา้เอ็กซโ์ปซติ ี[OSAKA EXPO CITY] ทเีทยีวแหง่ใหมใ่นโอซากา้ 
ศูนยร์วมความบนัเทงิทยีงิใหญ่ทสีดุแหง่หนงึของประเทศญปีุ่ น เอ็กซโ์ปซติเีป็นสว่นหนงึของ
สวนสาธารณะทสีรา้งขนึเพอืระลกึถงึงานเวลิดเ์อก็ซโ์ป ทจัีดขนึเมอืปี 1970 ตังอยูใ่นเมอืงซอุิ
ตะ จังหวัดโอซากา้ มเีนอืททีงัหมดราว ๆ 172,000 ตารางเมตร ภายในพนืทแีหง่นีมแีหลง่
ความบันเทงิมากมาย ภายใตค้อนเซ็ปต ์fusing the enjoyment of playing, learning, and 
discovering อสิระใหท้า่นเพลดิเพลนิกบักจิกรรมตา่งๆ ทังชอ้ปปิง กนิขา้ว หรอืแมแ้ตถ่่ายรูป
ไดต้ามอธัยาศัย  

 

ชอ้ปปิงท ีหา้งจสัโกอ้อิอน มอลลใ์หท้า่นไดซ้อืของฝากมากมายหลากหลายชนดิ อาทเิชน่ 
ขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไมต้ามฤดูกาล และพเิศษสดุกบัรา้น 100 เยน ททีกุอยา่งในรา้นราคา
เพยีง 100 เยนเทา่นัน 
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คาํ  อสิระรบัประทานอาหารคาํ ตามอธัยาศยั ณ ออิอน มอลล ์

  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พัีก OSAKA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัท ี5 สนามบนิคนัไซ-สนามบนิดอนเมอืง [XW111  08.30 – 12.10] 

เชา้  ทําการเช็คเอาท ์และ ตรวจสอบสมัภาระกอ่นเดนิทางไปยัง สนามบนิคนัไซ 

06.00 น. ถงึ สนามบนิคนัไซ ทําการเช็คอนิ และโหลดกระเป๋าสัมภาระ 

08.30 น. นําทา่นกลบัสูก่รุงเทพฯ โดย สายการบนินกสกูต๊ (SCOOT) เทยีวบนิท ีXW 111 
[  บรกิารอาหารเชา้และนําดมืบนเครอืง ] 

12.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

 

โปรแกรม : โอซากา้ ซูซ่า่ 5D3N 
โดยสายการบนินกสกูต๊ 

 

 

เงอืนไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะครงัจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจาํนวน 10 ทา่นขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทลีูกคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษิทัฯเพอืเช็ควา่กรุป๊มกีาร 

 คอนเฟิรม์เดนิทางกอ่นทุกครงั มฉิะนนัทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทงัสนิ 

3. การชําระคา่บรกิาร 

อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พกัหอ้งละ 
2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พกักบัผูใ้หญ่ 

 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พกักบัผูใ้หญ่ 

2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 

พกักบัผูใ้หญ่ 
2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตวั 
ทา่นละ 

พกัเดยีวเพมิ 
ทา่นละ 

25 ก.ย. – 29 ก.ย. 62 22,900 22,900 22,900 21,900 16,900 7,900 

ราคาเด็กทารก [อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ ์ณ วนัเดนิทางกลบั]  ทา่นละ 7,900- บาท  
ราคานรีวมรายการทวัร ์ตวัเครอืงบนิ 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลยีนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 
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    3.1 กรณุาชําระมดัจาํ ทา่นละ 15,000 บาท  

    3.2 กรณุาชําระคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื 15 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4.การยกเลกิารเดนิทาง 

4.1 แจง้ยกเลกิ กอ่นการเดนิทาง 45 วัน ไมนั่บวันเดนิทาง คนืคา่ใชจ้่ายทังหมด  

4.2 แจง้ยกเลกิ กอ่นเดนิทาง 15 วัน ไมนั่บวันเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 15,000 บาท  

4.3 แจง้ยกเลกิ นอ้ยกว่า 15 วันการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเก็บคา่ใชจ่้ายทังหมด  

4.4 ยกเวน้กรุป๊ทอีอกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมัีดจําทนัีง

กบัสายการบนิและคา่มัดจําทพัีก รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจาํ หรอื คา่ทวัร ์

ทงัหมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.5 กรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงทงักรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทรีะบ ุไว้

ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทงัสนิ 

 **สําคัญ!! บรษัิททําธรุกจิเพอืการทอ่งเทยีวเทา่นัน ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่ นโดยผดิกฎหมายและใน

ขันตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทังไทยและญปีุ่ น ขนึอยูก่ับการพจิารณาของเจา้หนา้ทเีทา่นัน ลูกคา้ทกุทา่นตอ้งผา่น

การตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของทา่นเอง ทางมัคคุเทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ังสนิ** 

4.6 เมอืทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทาง 

 พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธ ิไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทังสนิ 

 

อตัราคา่บรกิารนรีวม 

1. คา่ตัวโดยสารเครอืงบนิไป-กลับ ชนัประหยดัพรอ้มค่าภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

 กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลยีนระดับชนัทนัีงจากชนัประหยัดเป็นชันธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์

จะตอ้งดําเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการชําระเงนิเพอือัพเกรดตอ้งกระทําทเีคานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วัน

เดนิทาง เท่านัน  

2. คา่ทพัีกหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทรีะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

** ในกรณีททีา่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทนีอนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาหอ้งพกั

แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้งคอื 1 TWN + 1SGL และอาจมี

การจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทรีะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทบีรษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่นําหนักสมัภาระรวมในตวัเครอืงบนิ [นกสกูต๊ 20 กโิลกรัม / แอรเ์อเซยีเอกซ ์20 กโิลกรัม / การบนิไทย 30 กโิลกรัม / 

เจแปนแอรไ์ลน์และออลนปิปอน 2 ใบใบละไมเ่กนิ 23 กโิลกรัม] ค่าประกนัวนิาศภัยเครอืงบนิตามเงอืนไขของแต่ละสายการ

บนิทมีกีารเรยีกเก็บ 

6. ค่าประกันอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบัุตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงอืนไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซอืประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลมุเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  

เพมิเตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบยีประกนัเรมิตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
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- เบยีประกนัเรมิตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7. ภาษมีลูคา่เพมิ 7% และหกั ณ ทจีา่ย 3%  

 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 

 1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารต่างดา้วตา่งๆ(ทางรฐับาลญปีุ่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ ี

ประสงคจ์ะพํานกัระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ15 **ถา้กรณีทางรฐับาลญปีุ่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทาง

จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพมิในการขอวซีา่ตามทสีถานทตูกาํหนด) 

 2. คา่ใชจ้่ายอนืๆ ทนีอกเหนือทรีะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครอืงดมื นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์ 

 3. คา่ภาษีนํามัน ทสีายการบนิเรยีกเก็บเพมิภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตวัเครอืงบนิ 
 4. คา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท / ทรปิ /ตอ่ทา่น 

 

รายละเอยีดเกยีวกบัมาตรการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพํานักระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน ไมว่า่จะดว้ย

วัตถปุระสงคเ์พอืการทอ่งเทยีว เยยีมญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขันตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพอืเป็น

การยนืยันว่ามคีณุสมบัตใินการเขา้ ประเทศญปีุ่ น 

**เอกสารทอีาจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัวเครอืงบนิและเอกสารเรอืงทพัีกทางบรษัิทจะ

จัดเตรยีมใหกั้บลกูทัวร ์แตทั่งนขีนึอยู่กบัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่ น** 

1. ตัวเครอืงบนิขาออกจากประเทศญปีุ่ น  

2. สงิทยีนืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายทอีาจเกดิขนึระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ น  

    (เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชอื ทอียู่ และหมายเลขโทรศัพทท์ตีดิตอ่ไดร้ะหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ น (เชน่ คน รูจั้ก โรงแรม และอนืๆ) 

4. กําหนดการเดนิทางระหว่างทพํีานักในประเทศญปีุ่ น 
 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น (สาํหรบักรณีการเขา้ประเทศญปีุ่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ยีงัมอีายกุารใชง้านเหลอือยู่ 

2. กจิกรรมใดๆ ทจีะกระทําในประเทศญปีุ่ นจะตอ้งไม่เป็นสงิทขัีดตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตัเิพอืการพํานักระยะสนั 

3. ในขันตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ไีมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลับจากประเทศญปีุ่ น หรอืมไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่

เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิอีาจจะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
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หมายเหต ุ: 

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางในกรณีทมีผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธกิารเก็บคา่นํามันและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพมิ หากสายการบนิมกีารปรับขนึกอ่นวันเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนืองจากสาเหตตุ่างๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การ

จลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อันเนืองเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทยีวเอง 

 6. เมอืทา่นตกลงชําระเงนิมดัจําหรอืค่าทัวรท์ังหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงอืนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทังหมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ทงันขีนึอยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง สาย

การบนิ และราคาอาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทงันขีนึอยูก่บัอตัราแลกเปลยีนของเงนิสกลุเยน 

 


