
              

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

โปรโอซากา้ นารา เกยีวโต โกเบ 5 วนั 3 คนื 
การนัตรคีณุภาพ !! พกัโอซากา้ 3 คนื มอีสิระชอ้ปปิ ง หรอืเลอืกไป USJ 
พเิศษ บฟุเฟ่ตปิ์ งยา่ง และ ชาบตูน้ตาํรบั เสริฟ์แบบไมอ่ ั น 

เดนิทางโดยสายการบนิ NOK SCOOT เครื7องลําใหญ ่B777 ที7น ั7งแบบ 3-4-3  
พเิศษ นํ  าหนกักระเป๋า 20 กโิลกรมั // บรกิารอาหารบนเครื7องไป-กลบั 

หากทา่นมคีวามจําเป็นจะตอ้งซื อต ัDวเครื7องบนิภายในประเทศ เพื7อบนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถาม
เที7ยวบนิเพื7อยนืยนักบัทางเจา้หนา้ที7กอ่นทําการจองและขอความกรุณาใหท้า่นซื อต ัDวเครื7องบนิประเภทที7สามารถ
เลื7อนวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนื7องมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิ
เที7ยวบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยุบเที7ยวบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลี7ยนแปลง ซึ7ง สายการบนิ



              

 

    

พจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคมุของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตผุลเชงิพาณชิย ์หรอืเป็น
เหตุผลดา้นความปลอดภยั ดงัน ั นเหตุผลเหลา่นี  อยู่เหนอืการควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิKท ี7จะไม่
รบัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ั งส ิ น อนึ7ง บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุป๊ประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง ขออภยั
ในความไมส่ะดวก 
 

วนัแรก กรงุเทพ-สนามบนิดอนเมอืง  
20.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคาร 1 ช ั น 3 อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์าย

การบนินกสกู๊ต (XW) สนามบนิดอนเมอืง พบเจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและ
อํานวยความสะดวกตลอดขั #นตอนการเช็คอนิ และหัวหนา้ทัวรใ์หคํ้าแนะนําเพื�อเตรยีมความพรอ้ม
กอ่นออกเดนิทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พเิศษ บรกิารอาหารบนเครื7องไป-กลบั !! 
  

23.40 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาต ิคนัไซ ประเทศญี7ปุ่ น โดยสายบนิ NOK SCOOT 
เที�ยวบนิที� XW112 

  
 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.15 ช ั7วโมง)  

 
** สําคญัมาก!! ประเทศญี7ปุ่ นไมอ่นญุาตใหนํ้าอาหารสด จาํพวก เนื อสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้

เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั ** 
 

วนัที7สอง สนามบนิคนัไซ-ชมกวางเมอืงนารา-วดัโทไดจ-ิเกยีวโต-ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิ
ชงชาแบบญี7ปุ่ น-ปราสาทโอซากา้(ดา้นนอก)-Expo city 

 ***บฟุเฟ่ตช์าบตูน้ตาํหรบั แบบไมอ่ ั น*** 

วนัที7 รายการ B L D HOTEL 
1 กรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง (XW112: 23.40-07.10)     
2 สนามบนิคนัไซ-ชมกวางเมอืงนารา-วดัโทไดจ-ิเกยีวโต

ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร-ิชงชาแบบญี7ปุ่ น- ปราสาทโอซากา้
(ดา้นนอก)-Expo city (บฟุเฟ่ตช์าบตูน้ตาํหรบั แบบไมอ่ ั น) 

   OSAKA HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

3 ทอ่งเที7ยวอสิระ หรอืเลอืกซื อทวัรเ์สรมิ USJ    OSAKA HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

4 โกเบ-หุน่ยนต ์Tetsujin 28-เดนิเลน่อา่วโกเบ ถา่ยรปู
ตามอธัยาศยั-DUTY FREE-ชอ้ปปิ งชนิไชบาช-ิรงิก ุเอา้
เลต 
 

   OSAKA HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

5 สนามบนิคนัไซ สนามบนิดอนเมอืง 
(XW111: 08.30-12.45) 
 

    

บนเครื�อง ชาบ ูชาบ ู

ปิ#งยา่ง 

บนเครื�อง 



              

 

    

07.10 น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิคนัไซ ประเทศญี7ปุ่ น (เวลาที7ญี7ปุ่ นเร็วกวา่ประเทศไทย 
2 ช ั7วโมง) หลงัจากผา่นข ั นตอนศุลกากร กรุณาปรบันาฬกิาของทา่นเพื7อความสะดวกใน
การนดัหมายเวลา นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงนารา เมอืงแหง่พระใหญแ่ละฝงูกวาง  

 
 
 

นําท่านชม วดัโทไดจ ิมชีื�อเรยีกหลายๆชื�อที�คนทั�วไปมักจะเรยีกขานกันทั #ง วัดหลวงพ่อโตแห่ง
เมอืงนารา หรอื ไดบุตส(ึDaibutsu of Nara) นับวา่เป็นวัดที�มชีื�อเสยีงความโดง่ดังนี�ระดับประเทศ
ญี�ปุ่ น 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ทา่นชม ศาลเจา้เทพเจา้จ ิ งจอกอนิาร ิ(Fushimi Inari Shrine) หรอืที�คนไทยชอบเรยีกกนัวา่
ศาลเจา้แดง เป็นศาลเจา้ชนิโต มชีื�อเสยีงโดง่ดังจาก ประตูโทรอิ ิ(Torii Gate) หรอื เสาสแีดง 
ที�เรยีงตัวกนัจํานวนหลายหมื�นตน้จนเป็นทางเดนิไดท้ั�วทั #งภเูขาอนิาร ิที�ผูค้นเชื�อกนัวา่เป็นภเูขาศักดิB
สทิธ ์โดยเทพอนิารจิะเป็นตัวแทนของความอดุมสมบูรณ์ การเก็บเกี�ยวขา้ว รวมไปถงึพชืผลไร่นา
ตา่งๆ และมักจะมจีิ#งจอกเป็นสัตวค์ูก่ายจงึสามารถพบเห็นรปูปั#นจิ#งจอกมากมายดว้ยเชน่กนั จากนั#น
นําท่านสัมผัสประสบการณ์ พธิชีงชาแบบญี7ปุ่ น ใหท้่านไดเ้รยีนรูแ้ละสัมผัสวธิกีารชงชาแบบคน
ญี�ปุ่ น และอสิระใหท้า่นเลอืกซื#อสนิคา้ราคาถกูตามอธัยาศยั  

เที7ยง  บรกิารอาหารกลางวนัแบบชาบ ูชาบบูฟุเฟ่ต ์(1)  
 จากนั#นนําท่านเดนิทางสู่ ปราสาทโอซากา้ (Osaka 
Castle) (ดา้นนอก) เป็นหนึ�งในแลนดม์ารค์สําคัญของ
เมอืงโอซากา้ หอคอยปราสาทจะมอียู่ดว้ยกันทั #งหมด 8 
ชั #น ตัวปราสาทถกูลอ้มรอบดว้ยกําแพงหนิคอนกรตี คนํู#า 
และสวนนิชโินมารุซึ�งอยู่ทางป้อมตะวักตก มีตน้ซากุระ
กวา่ 600 ตน้ ในชว่งเดอืนเมษายนจงึเป็นแหลง่ชมซากรุะ



              

 

    

ที�โดง่ดงัเพราะฉากดา้นหลงัของสวนแหง่นี#จะมองเห็นภาพปราสาทโอซากา้ที�สวยงามเป็นอยา่งยิ�ง  

 

 

นําท่านเดนิทางสู่ เอ็กซโ์ปรซติี  เป็นสว่นหนึ�งของสวนสาธารณะที�สรา้งขึ#นเพื�อระลกึถงึงานเวลิด์
เอ็กซโ์ปประเทศญี�ปุ่ น ที�จัดขึ#นเมื�อปี 1970 ตั #งอยูใ่นเมอืงซอุติะ จังหวดัโอซากา้ มเีนื#อที�ทั #งหมดราว 
ๆ 172,000 ตารางเมตร โดยอยูด่า้นหนา้สถานีรถไฟฟ้า Bampaku-kinen-koen ภายในพื#นที�แหง่นี#
ถกูเตมิเต็มไปดว้ยสถานที�เพื�อความบันเทงิมากมาย ภายใตค้อนเซ็ปต ์fusing the enjoyment of 
playing, learning, and discovering 

คํ7า         อสิระอาหารคํ7าตามอธัยาศยั  

ที7พกั  OSAKA HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนัคํ7า 

วนัที7สาม ทอ่งเที7ยวอสิระ หรอืเลอืกซื อทวัรเ์สรมิ USJ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

หลงัอาหารใหท้า่นอสิระทอ่งเที�ยวตามสถานที�ตา่งๆ ภายในเมอืงโอซากา้ โดยมไีกดใ์หคํ้าแนะนํา
การเดนิทาง (ไมม่รีถบสับรกิาร) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แนะนําสถานที7ทอ่งเที7ยวเมอืงโอซากา้และเมอืงรอบๆ 

• วดัชเิทนโนจ ิ(Shitennoji) หนึ�งในวัดที�เกา่แกท่ี�สดุของญี�ปุ่ น เชื�อกันวา่เป็นวัดพุทธแหง่
แรกขอประเทศญี�ปุ่ น 

• พพิธิภณัฑส์ตัวท์ะเลโอซากา้ (Osaka Aquarium) หรอืที�เรยีกวา่ Kaiyukan ตั #งอยู่ที� 
Tempozan Harbor Village บรเิวณอ่าวโอซากา้ พิพิธภัณฑ์สัตวนํ์#าที�ดีที�สุดของญี�ปุ่ น มี
สตัวนํ์#าหลากหลายชนดิที�อาศยัอยูใ่นมหาสมทุรแปซฟิิก 



              

 

    

• ศาลเจา้เฮอนั (Heian Shrine) เป็นศาลเจา้ที�มคีวามงดงามและสถาปัตยกรรมที�โดดเดน่
จากศาลเจา้อื�นๆของญี�ปุ่ น ถงึแมศ้าลเจา้เฮอันจะไม่ไดม้ปีระวัตคิวามเป็นมายาวนานหลาย
รอ้ยปีเหมอืนศาลเจา้อื�นๆของเกยีวโต 

 แนะนําแหลง่ชอ้ปปิ ง 

• โดทงโบร ิหรอืดงโทโบร ิ(Dotonbori) หนึ�งในสถานบันเทงิยามคํ�าคนืที�โด่งดังของโอ
ซากา้ เป็นแหลง่รวมรา้นอาหารมากมายที�เปิดใหบ้รกิาร 24 ชั�วโมง 

• อะเมะรคิามรูะ Amerikamura เป็นแหลง่แฮงคเ์อา้ของวยัรุน่โอซากา้ คลา้ยกบัยา่นฮารา
จกูขุองโตเกยีว ยา่นนี#ก็จะไดพ้บกบัแฟชั�นการแตง่ตัวของวยัรุน่ และวฒันธรรมของชาวญี�ปุ่ น 
มบีรรยากาศครึ#กครื#น ระหวา่งทางมรีา้นกาแฟ เสื#อผา้ และรา้นขายของต่างๆมากมาย เป็น
อกียา่นหนึ�งที�น่ามาเดนิเลน่ 

หรอื เลอืกซื อทวัรเ์สรมิ  

(ไมร่วมในคา่ทวัร ์ผูใ้หญท่า่นละ 2800 บาท เด็ก 4-11 ราคา 2400 บาท ) ราคานี ไมร่วม
คา่รถไฟในการเดนิทาง 

• ยนูเิวอรซ์ลั สตดูโิอส ์เจแปน (Universal Studios Japan, USJ) เปิดเมื�อเดอืนมนีาคม ปี 
2001 เป็นสวนสนุกแห่งแรกของยูนิเวอร์แซล สตูดโิอ ที�เปิดในเอเชยี ภายในมีท ั งหมด 8 
โ ซ น :  Hollywood, New York, San Francisco, Jurassic Park, Lagoon, 
Waterworld, Amity Village แ ล ะ  Universal Wonderland ผู ้ เ ข ้า ช ม ส า ม า ร ถ
เพลดิเพลนิไปกบัเครื�องเลน่ตา่งๆ ตั #งแตเ่ครื�องเลน่สําหรับเด็กๆไปจนถงึรถไฟเหาะที�หวาดเสยีว
สุดๆ นอกจากนี#ยังมหีนัง 3 มติ ิอย่างเช่น Spiderman, Back to the Future, Terminator 2, 
Jurassic Park และเรื�องใหม่ล่าสุดอย่าง Harry Potter ภายนอกสวนสนุกนั#น จะมี Universal 
City walk Osaka ซึ�งเป็นหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ ที�มโีรงแรม รา้นคา้ รา้นอาคารจํานวนมาก 
รวมทั #งรา้นที�ขายสนิคา้ของยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ และของที�ระลกึของเมอืงโอซากา้ และใกล ้ๆ
กนัก็ยังมพีพิธิภัณฑท์าโกะยาก ิมรีา้นทาโกะยากชิื�อดังของโอซากา้มาเปิดใหไ้ดล้ิ#มลองรสชาติ
ดั #งเดมิ ของกนิขึ#นชื�อของโอซากา้ ที�ไดรั้บการโหวตจากชาวเมอืงวา่เป็นสดุยอดรา้นทาโกะยาก ิ
รวมกนัมาเปิดอยูท่ี�แลว้ พพิธิภณัฑน์ี#ตั #งอยูท่ี�ชั #น 4 ของหา้งแหง่นี#  

 

 

 

 

 

  

 

**อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัและคํ7าตามอธัยาศยั** 

พกัที7 OSAKA HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั  

วนัที7ส ี7 โก เบ -หุ่นยนต์ Tetsujin 28-เดิน เล่นอ่าวโก เบ  ถ่ายรูป ตามอธัยาศ ัย           
Duty free-ชอ้ปปิ งชนิไซบาช-ิรงิก ุพรเีมี7ยม เอา้เลต 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 



              

 

    

นําท่านชม Tetsujin 28-go หรอื เท็ตสจึนิ หุน่เหล็กหมายเลข 28 นี#เป็นหุน่ยนตเ์หล็กที�สรา้ง
มาจากการต์ูนชื�อเรื�องเดยีวกัน หุ่นเหล็กตัวนี#มคีวามสูง 15 เมตร และมนํี#าหนักกว่า 50 ตัน กําลัง
โพสท์ท่าที�ชวนสรา้งความฮกึเฮมิในการลุกขึ#นต่อสูก้ับอุปสรรค์อย่างมีความหวังไดเ้ป็นอย่างด ี
หุ่นยนต์ตัวนี#ยืนเด่นเป็นสง่าอยู่ตรงลานกวา้งบริเวณสวนสาธารณะวากะ                  มัตซ ึ
(Wakamatsu Park) ในเขตนากาตะ (Nagata) เมอืงโกเบ จ.เฮยีวโกะ วัตถุประสงคท์ี�แทจ้รงิอกี
อยา่งของการสรา้งหุน่ยนต ์Tetsujin 28-go ขึ#นมานั#นก็เพื�อที�จะใหเ้ป็นสถานที�ทอ่งเที�ยวแหง่ใหมท่ี�
ดงึดดูนักทอ่งเที�ยวใหม้าเยอืนโกเบนี#ใหม้ากขึ#น เพื�อที�จะชว่ยฟื#นฟเูศรษฐกจิของเมอืงโกเบที�ยํ�าแย ่
และขณะเดยีวกันก็ชว่ยเยยีวยาฟื#นฟูจติใจ ตลอดจนคนืชวีติชวีากลับมาใหผู้ค้นและเมอืงนี#อกีครั #ง
หนึ�งดว้ย จากนั#นนําท่าน Kobe Harborland คอืย่านท่องเที�ยวตดิท่าเรือที�ตั #งอยู่ระหว่างสถานี
รถไฟ JR Kobe และบรเิวณท่าเรือโกเบ ที�เพรียบพรอ้มไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้ชื�อดังของเมือง 
พพิธิภัณฑต์่าง ๆ รวมไปถงึจุดชมววิที�เราสามารถชมความงดงามจากทวิทัศน์ของเมอืงโกเบและ
สมัผัสความโรแมนตกิของเมอืงนี#ไปพรอ้ม ๆ กนั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ในย่าน Kobe Harborland นั#นจะมีพื#นที�ใหนั้กท่องเที�ยวอย่างเราไดเ้ดนิเล่นชมสถาปัตยกรรมที�
น่าสนใจหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็น Harbor Walk พื#นที�เดนิเล่นชมววิกนิลมทะเล ทางเดนิไมท้ี�ทอด
ยาวอยูร่ะหวา่ง Signal Tower และบรเิวณ Brick Warehouses โกดังอันสวยงามสไตลว์นิเทจที�ถกู
สรา้งขึ#นตั #งแตใ่นศตวรรษ 18 หรอื Love’s Post Box ตูไ้ปรษณียแ์หง่รักหนา้ตาสดุโรแมนตกิอนัเป็น
ที�นยิมในการสง่จดหมายบอกความรูส้กึกับคนที�แอบปลื#ม และเป็นจดุถา่ยรปูหวาน ๆ ของเหลา่คูรั่ก 
จากนั#น นําทา่นแวะรา้น duty free ชอ้ปปิ#งสนิคา้ปลอดภาษี โดยตกึจเป็นรปูตัว L เป็นอาคาร 3 ชั #น 
ใหท้า่นเลอืกซื#อสนิคา้ตามอธัยาศยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เที7ยง  บรกิารอาหารกลางวนัแบบปิ งยา่งยากนิกิ ุ(4)  

หลังอาหารกลางวันนําทา่นอสิระชอ้ปปิ#งยา่น ชนิไซบาช ิ(Shinsaibashi) บรเิวณแหลง่ชอ้ปปิ#ง
แหง่นี#มคีวามยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลกี รา้นแฟรนไชส ์รา้นเครื�องสําอางค ์รา้น
รองเทา้ กระเป๋านาฬิกา รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเสื#อผา้สตรีทแบรนด์ทั #งญี�ปุ่ นและ
ตา่งประเทศ เชน่ Zara H&M Beans ABC Mart เป็นตน้ จากนั#นนําทา่นเดนิทางตอ่ไปยงั รงิกเุอา้ท์
เล็ต แหลง่ชอ้ปปิ#งใหญใ่กลก้บั สนามบนิคันไซ ใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัการเลอืกซื#อสนิคา้ “ แบรนด์
เนม ” ชื�อดังหลากหลายและสนิคา้ดีราคาพิเศษ อาทิ เครื�องสําอาง, เครื�องประดับ, เสื#อผา้, 



              

 

    

กระเป๋า, รองเทา้อปุกรณ์กฬีา, เครื�องใชไ้ฟฟ้า และยังเป็นแหลง่รวมสนิคา้แบรนดญ์ี�ปุ่ นโกอนิเตอร์
มากมายกบัคอลเลคชั�นเสื#อผา้ลา่สดุ 

คํ7า พกัที7 OSAKA HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั   

วนัที7หา้ สนามบนิคนัไซ-สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ 
 สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิคนัไซ  

08.30 น. ออกเดนิทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายบนินกสกู๊ต เที�ยวบนิที� XW111 (ใชร้ะยะเวลาในการ
เดนิทางประมาณ 6.50 ช ั7วโมง)   
***พเิศษ !!!! บรกิารอาหารและนํ  าดื7มบนเครื7อง*** 
 

12.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 
 
 

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

อตัราคา่บรกิาร 
วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็กอายตุํ7ากวา่ 2 ปี พกัเดี7ยว 

04-08 มกราคม 62 19,999 7,000 8,900 
11-15 มกราคม 62 23,999 7,000 8,900 

18-22 มกราคม 62 23,999 7,000 8,900 

25-29 มกราคม 62 23,999 7,000 8,900 

01-05 กมุภาพนัธ ์62 22,999 7,000 8,900 

08-12 กมุภาพนัธ ์62 23,999 7,000 8,900 

10-14 กมุภาพนัธ ์62 23,999 7,000 8,900 

15-19 กมุภาพนัธ ์62 25,888 7,000 8,900 

17-21 กมุภาพนัธ ์62 23,888 7,000 8,900 

22-26 กมุภาพนัธ ์62 22,888 7,000 8,900 

24-28 กมุภาพนัธ ์62 23,999 7,000 8,900 

01-05 มนีาคม 62 24,888 7,000 8,900 

03-07 มนีาคม 62 25,888 7,000 8,900 

08-12 มนีาคม 62 25,888 7,000 8,900 

10-14 มนีาคม 62 25,888 7,000 8,900 

15-19 มนีาคม 62 25,888 7,000 8,900 

17-21 มนีาคม 62 25,888 7,000 8,900 

22-26 มนีาคม 62 26,888 7,000 8,900 

24-28 มนีาคม 62 26,888 7,000 8,900 



              

 

    

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ั งหมดก่อนทําการจอง เพื7อความถูกตอ้งและความเขา้ใจ
ตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถและมคัคเุทศกท์อ้งถิ7น (ถา้ม)ี  
ทา่นละ 2,000 บาท ตอ่ทรปิ ตอ่ลกูคา้ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น  

ท ั งนี รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี (Infant) ณ วนัเดนิทางกลบั 
 (ขออนญุาตเก็บทปิที7สนามบนิในวนัเช็คอนิ) 

บรษัิทขอสงวนสทิธิB : รายการทวัรส์ามารถเปลี7ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื7องจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสันําเที7ยวญี7ปุ่ น ตาม
กฎหมายของประเทศญี7ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ั7วโมง อาทเิชน่ เร ิ7มงาน 08.00 น. ถงึเวลา 20.00 
น. (ตอ้งถงึโรงแรมเรยีบรอ้ยแลว้) การใหบ้รกิารในแตล่ะวนั ไมส่ามารถเพิ7มเวลาการใชร้ถบสัได ้ท ั งนี 
มคัคเุทศกแ์ละพนกังานขบัรถจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ขึ นอยูก่บัสภาพการจราจร ณ วนั
เดนิทางน ั นๆเป็นหลกั 

 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

� ตั�วเครื�องบนิไป-กลบั ตามเสน้ทางและสายการบนิที�ระบใุนโปรแกรม (ชั #นทศันาจร) รวมทั #ง 

คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัร ์และคา่ธรรมเนยีมนํ#ามนัที�สายการบนิเรยีกเก็บ  
� คา่อาหาร, คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามที�ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 

� โรงแรมที�พักตามระบไุวใ้นรายการ หรอืในระดบัเดยีวกนั  

� คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท (กรณีเสยีชวีติ) วงเงนิ 500,000 บาท (คา่
รักษาพยาบาล) ** ไมร่วมประกนัสขุภาพ ** 

 
อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 
� คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่เครื�องดื�มในหอ้งพัก เป็นตน้ 

� คา่อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งพเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนอืจากที�บรษัิทจัดให ้ในรายการทวัร ์

� คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ที�จา่ย 3% 

� คา่ทําหนังสอืเดนิทาง / ตอ่หนา้เลม่หนังสอืเดนิทาง 

� ค่าเปลี�ยนแปลงตั�วเครื�องบิน สําหรับผูท้ี�ไปและ/หรือกลับ ไม่พรอ้มพรอ้มคณะ (สอบถามค่าใชจ้่ายกับ
เจา้หนา้ที�) 

� ค่าธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสัมภาระมีนํ#าหนักเกนิกว่าที�ทางสายการบนิกําหนด หรือมีขนาดใหญ่เกนิกว่า
ขนาดมาตรฐาน 



              

 

    

� ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญี�ปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายื�นรอ้งขอวซี่าอีกครั #ง (เนื�องจากทางญี�ปุ่ นได ้
ประกาศยกเวน้การยื�นวซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทยสําหรับผูท้ี�ประสงคพํ์านักระยะสั #นในประเทศญี�ปุ่ นไม่
เกนิ 15 วนั) 

� คา่ธรรมเนยีมทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 2,000 บาท/ทา่น  ตลอดการเดนิทาง 

(คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 
 

เง ื7อนไขการสํารองที7น ั7ง 
� กรุณาจองทัวร์ล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง พรอ้มชําระมดัจําท่านละ 15,000 บาท ภายใน 48 ช ั7วโมง 

หลงัจากสง่เอกสารจองทวัร ์

� ส่วนที�เหลอืชําระก่อนการเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน มฉิะน ั นถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ
และไมค่นืคา่มดัจาํทวัร ์เนื�องจากทางบรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ที�พักและตั�วเครื�องบนิ 

� หากทา่นที�ตอ้งการออกตั�วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที� กอ่นออกบัตรโดยสาร
ทกุครั #ง หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที� ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิBไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ#น 

� หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ นั�งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจําตัว หรือไม่สะดวกในการ
เดนิทางทอ่งเที�ยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชั�วโมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของ
ทา่นเอง เนื�องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั #งหมด 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

เนื7องจากเป็นราคาต ัDวเครื7องบนิโปรโมช ั7น และหากเป็นกรณีการเดนิทางที7บรษิทัฯตอ้งทาํการวางการนั
ตคี่ามดัจําหรอืซื อขาดแบบมเีงื7อนไข และหรอืเที7ยวบนิเหมาลํา CHARTER FILGHT หรอื EXTRA 
FLIGHT กบัสายการบนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  เมื7อจองทวัรชํ์าระเงนิคา่จองคา่
ทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลื7อน ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี และกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั #งกรุงเทพฯ 
และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที�ระบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวน
สทิธิBที�จะไม่คืนค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทั #งสิ#น รวมถงึ เมื�อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใช ้
บรกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิB ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิ
มดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั #งสิ#น 

ขอ้มลูเพิ7มเตมิเร ื7องต ัDวเครื7องบนิ 
ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ พรอ้มกัน หากตอ้งการเลื�อนวันเดนิทางกลับ 
ทา่นจะตอ้งชําคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งที�สายการบนิและบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจัดลําดับที�นั�ง ทางสายการบนิ
จะเป็นผูกํ้าหนด ซึ�งทางบรษัิทไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิBยกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วัน ในกรณีที�ไมส่ามารถทํากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 
ทา่น ในกรณีนี#บรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ั #งหมด หรอืจัดหาคณะทวัรอ์ื�นใหถ้า้ตอ้งการ 

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิBที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี# เมื�อเกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิัยจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
และจะไมรั่บผดิชอบใด  ๆในกรณีที�สญูหาย สญูเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บที�นอกเหนอืความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละ
อบุตัเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ  เป็นตน้ 

3. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื�องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที�ไมว่า่เหตุผลใด  ๆก็ตาม
ทางบรษัิทของสงวนสทิธิBในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ั #งหมด 



              

 

    

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน  
 

เง ื7อนไขและขอ้กาํหนดอื7นๆ 
� การเดนิทางในแต่ละคร ั งจะตอ้งมผีูเ้ดนิทาง 30 ท่านขึ นไป ถา้จํานวนผูเ้ดนิทางไม่ครบตามจํานวน

ดงักลา่ว ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิKในการเปลี7ยนแปลงราคา หรอืยกเลกิการเดนิทาง  

� กรณีทา่นมกีารเดนิทางดว้ยตั�วเครื�องบนิภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้ับเราทราบ ณ วันที�จองทัวร ์หากไมม่ี
การแจง้เรื�องไว ้จะไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เสยีหายที�เกดิขึ#นจากตั�วเครื�องบนิดงักลา่วได ้

� บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิBเก็บค่าภาษีสนามบนิทุกแห่ง และภาษีตั�วทุกชนิดเพิ�ม หากสายการบนิปรับขึ#นก่อนวัน
เดนิทาง 

� หากทา่นไมเ่ดนิทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ตั�วเครื�องบนิขากลบัซึ�งยงัไมไ่ดใ้ช ้ไมส่ามารถนํามาขอคนืเงนิได ้ 

� บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั #งสิ#น หากเกดิสิ�งของสญูหาย อันเนื�องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก
การโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง 

� รายการนี#เป็นเพียงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครั #งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที�พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม 

� การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที�เขา้พัก โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี� / 
ปลอดบหุรี�ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พักทั #งนี#ข ึ#นอยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้

� สภาพการจราจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญี�ปุ่ น หรอืวันเสาร-์อาทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําให ้
เวลาในการท่องเที�ยวและชอ้ปปิ# งแต่ละสถานที�นอ้ยลง โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศกแ์ละคนขับรถในการ
บรหิารเวลา ซึ�งอาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั #งที�ตอ้งเร่งรบี เพื�อใหไ้ดท้่องเที�ยวตามโปรแกรม
ตามที�เรยีนเสนอ 

� การบรกิารของรถบสันําเที�ยวญี�ปุ่ นตามกฎหมายของสามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชั�วโมง ในวนันั#นๆ มอิาจเพิ�มเวลา
ได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสมทั #งนี#ข ึ#นอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทาง
นั#นๆ เป็นหลัก 
จงึขอสงวนสทิธิBในการปรับเปลี�ยนเวลาทอ่งเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรมการเดนิทาง   

� คา่บรกิารที�ทา่นชําระกับทางบรษัิทฯ เป็นการชําระแบบเหมาขาด และทางบรษัิทฯไดช้ําระใหก้บับรษัิทฯ ตัวแทน
แตล่ะแหง่แบบเหมาขาดเชน่กัน ดังนั#นหากทา่นมเีหตอุนัใดที�ทําใหท้า่นไมไ่ดท้อ่งเที�ยวพรอ้มคณะตามรายการที�
ระบไุว ้ทา่นจะขอคนืคา่บรกิารไมไ่ด ้ 

� หากท่านถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ไมว่า่ประเทศใดจนทําใหท้่านไมส่ามารถเดนิทางตอ่ไปได ้คณะทัวรท์่าน
อื�นๆ รวมถงึไกดจ์ะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบนิได ้จําเป็นตอ้งออกเดนิทางตามโปรแกรมที�วางไว ้แต่ทาง
ตวัแทนบรษัิทฯ จะทําหนา้ที�ประสานงานและเจา้หนา้ที�จะทําการตดิตอ่ชว่ยเหลอืทา่นเป็นระยะ 

� บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิBที�จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆ ในกรณีที�เกดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืลา่ชา้ของ
สายการบนิ, อบุัตเิหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยดุงาน, การจลาจล หรอืสิ�งของสญูหายตามสถานที�ตา่ง ๆ ที�เกดิ
เหนอือํานาจควบคมุของบรษัิท 



              

 

    

� บรษัิทฯ จะทําหนา้ที�เป็นตัวแทนในการเรยีกรอ้งค่าชดใชจ้ากสายการบนิ, โรงแรมหรอืบรษัิทขนสง่เมื�อเกดิการ
สญูหายของ สมัภาระระหวา่งการเดนิทาง แตจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่การสญูหายดงักลา่ว  

� บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิBที�จะเปลี�ยนแปลงรายการทัวรต์ามความเหมาะสม และสถานการณ์ตา่งๆ ทั #งนี#ทางบรษัิทฯ 
จะยดึถอืและคํานงึถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนส์งูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นสําคญั 

� เมื�อทา่นตกลงชําระเงนิไมว่า่ทั #งหมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงื�อนไขขอ้ตกลงตา่ง 
ๆ แลว้ 

 
 
 
เอกสารที7ลกูคา้ตอ้งเตรยีมไปวนัเดนิทาง 
จากการที�รัฐบาลญี�ปุ่ น ประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศ ซึ�งมผีลใชบ้ังคับตั #งแต่วันที� 1 กรกฎาคม 2556 ผูท้ี�จะเขา้
ประเทศไดนั้#น จะตอ้งผ่านการพิจารณาจากเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมืองก่อนจึงจะสามารถเขา้ประเทศได ้
(เชน่เดยีวกับผูท้ี�ยื�นขอวซีา่กับทางสถานทูตฯ) ทางเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืงจะสอบถามถงึวัตถปุระสงคใ์นการ
เขา้ประเทศ หรือขอตรวจเอกสารที�นํามา เช่น ตั�วเครื�องบนิขากลับ หรือเอกสารอื�นๆ สําหรับรายละเอียดของ
เอกสารที�จะตอ้งใชใ้นการพจิารณาไดแ้ก ่
(1)  ตั�วเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯ เตรยีมให)้ 
(2)  สิ�งที�ยนืยันวา่ท่านสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�อาจเกดิขึ#นในระหวา่งที�พํานักในญี�ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตร
เครดติ)  
(3)  ชื�อ-ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น เชน่ โรงแรมที�พัก (ทางบรษัิทฯ เตรยีมให)้  
(4)  กําหนดการเดนิทาง ในชว่งระยะเวลาที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯ เตรยีมให)้ 
 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี7ปุ่ น   (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
(1)  หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูอ่ยา่งนอ้ย 6 เดอืน 
(2)  กจิกรรมใด ๆ ที�จะกระทําในประเทศญี�ปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ�งที�ขดัตอ่กฎหมาย แลเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานัก
ระยะสั #น 
(3)  ในขั #นตอนของการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วนั 
(4)  เป็นผูท้ี�ไมม่ปีระวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญี�ปุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

และไมเ่ขา้ขา่ย คณุสมบตัทิี�จะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 

*** ขอความกรณุาทกุทา่นอา่นและศกึษาขอ้มลูท ั งหมดกอ่นการจอง  

เพื7อความถกูตอ้งและความเขา้ใจที7ตรงกนัระหวา่งทา่นและบรษิทัฯ *** 

 

บรกิารเพิ7มเตมิ Wifi เลน่เน็ตชวิ ชวิ ตลอดทปิ 

 

 
 

 

 

 


