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นารา วัดโทไดจ ิ เกียวโต วัดคโิยมิสึ โกเบ 
ย่าน KITANO หุ่นยนต์เหล็กหมายเลข 28 

โอซาก้า ปราสาทโอซาก้า 
 
 
 



 

 
 

 
วันที่ 1 สนามบนิดอนเมอืง – โอซาก้า  

06.30 น. คณะพร้อมกนัท่ี สนามบินดอนเมือง ชัน้ 3 เคาน์เตอร์สายการบิน SCOOT โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัท คอยให้การ
ต้อนรับและอ านวยความสะดวกให้ทา่นในการเช็คอิน  

09.35 น. เหิรฟา้สูเ่มืองโอซาก้า ประเทศญ่ีปุ่ น โดยเที่ยวบินที่ TZ298 
16.45น.  เดินทางถงึ สนามบินคนัไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 
ที่พกั  APA OSAKA HOTEL หรือเทยีบเทา่ 

 
วันที่ 2     Option A: นารา วัดโทไดจิ  เกยีวโต วดัคิโยมิสึ โกเบ ย่าน KITANO หุ่นยนต์เหล็กหมายเลข 28 โอซาก้า  

Option B: อิสระช้อปป้ิงตามอธัยาศัย Option C: ซือ้แพต็เกตทวัร์ยนิูเวอร์แซลสตดูิโอ)   (B / อิสระ / อิสระ) 

เช้า บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 
Option A: มีไกด์พาเที่ยว  

อิสระอาหารเที่ยงและเย็นตามอธัยาศยั 
หลงัอาหารเช้า น าทา่เดินทางสู ่เมืองนารา น าทา่นชม วดัโทไดจิ วดัหลวงพอ่โตแหง่เมืองนารา หรือ ไดบตุส ึ(Daibutsu 
of Nara) เป็นหนึง่ในวดัที่มีช่ือเสยีงมากที่สดุและมคีวามส าคญัทางประวตัิศาสตร์ของประเทศญ่ีปุ่ น ถกูสร้างขึน้ในปี 
752 เป็นเหมือนศนูย์กลางของวดัทัง้หมดในประเทศและมีอิทพลเป็นอยา่งมากในยคุนัน้ ตอ่มาเพื่อลดบทบาทและ
อิทธิพลของวดัตอ่รัฐบาลลง จึงได้มีการย้ายเมืองหลวงจากนาราไปยงันากาโอกะในปี 784 อาคารหลกัของวดัเป็น
อาคารไม้ทีใ่หญ่ที่สดุในโลก โดยอาคารหลงัปัจจบุนันีม้ขีนาดเพียง 2 ใน 3 ของอาคารดัง้เดมิเทา่นัน้ ภายในเป็นท่ี
ประดิษฐานของหลวงพอ่โตหรือ ไดบตุสเึดน ซึง่มีขนาดใหญ่ที่สดุในญ่ีปุ่ น มีความสงูถงึ 15 เมตร อกีจดุที่นา่สนใจและ
เป็นท่ีนิยมอยา่งมากก็คือ เสาไม้ยกัษ์ ซึง่ฐานขนาดรอบเสาร์นีม้ขีนาดเทา่กบัรูจมกูของหลวงพอ่โต และด้านลา่งของ
เสาจะเป็นช่องขนาดไมใ่หญ่มาก มีความเช่ือวา่หากใครสามารถรอดผา่นช่องนีไ้ปได้ก็จะสามารถตรัสรู้ได้ในชาติหน้า 
จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่เมืองเกียวโต ชมทา่นวดัคิโยมิสหึรือวดัน า้ใส ท่ีติดรอบสดุท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิง่
มหศัจรรย์ของโลกยคุใหม ่เป็นวดัที่ใหญ่และเก่าแก่ตัง้อยูบ่ริเวณเนินเขาฮิงาชิยามา่ และมีทอ่นซงุวางเรียงซ้อนกนัตาม
แนวนอนตัง้จากพืน้ดินขึน้มารองรับระเบียงของตวัวิหารใหญ่ ซึง่ไมใ่ช้ตะปสูกัตวั ใช้วิธีการเข้าลิม่ เหมือนเรือนไทย วดั
นีม้ีอายเุก่าแก่ยิง่กวา่กรุงเกียวโต กวา่ 1,200 ปี มาแล้ว เป็นท่ีประดิษฐานของเทพเอปิส ึเทพเจ้าแหง่ความร ่ารวย มัง่คัง่ 
นมสัการพระโพธิสตัว์อวโลกิเตศวร จากระเบียงแหง่นีส้ามารถถ่ายภาพ ณ จดุที่สวยที่สดุในกรุงเกียวโต มองเห็นววิ
ทิวทศัน์ของตวัเมืองเกียวโตได้งดงาม พร้อมกบัวิหารของวดัคิโยมสิ ึและเชิญดื่มน า้ศกัดิ์สทิธ์ิสามสายอนัเกิดขึน้จาก



 

 
 

ธรรมชาติที่ไหลมาจากเทือกเขาโดยเช่ือวา่ สายแรก รวย  สายที่สอง สวย-หลอ่ สายที่สาม แขง็แรง ระหวา่งทางทา่นจะ
ได้สมัผสักบัร้านค้าญ่ีปุ่ นตบแตง่ตามสมยัเอโดะ และเลอืกซือ้สนิค้าพืน้เมืองที่ระลกึ เก่ียวกบัญ่ีปุ่ นขนานแท้ อาทิ ขนม
โมจิ ท่ีขึน้ช่ือที่สดุของญ่ีปุ่ น มใีห้ทา่นได้เลอืกชิมหลายหลากรส ไมว่า่จะเป็นไส้ถัว่แดงสตูรดัง้เดิม ไส้สตรอเบอร์ร่ี ชอค
โกแลต เป็นต้น หรือวา่จะเป็นชาเกียวโต ตุ๊กตาเกียวโต สญัลกัษณ์ที่โดง่ดงัที่สดุในญ่ีปุ่ น คือ เกอชิา เป็นตุ๊กตาแตง่กาย
ด้วยชดุกิโมโนประจ าชาติอยา่งเตม็รูปแบบ  ซึง่ควรคา่แก่เป็นของฝากของที่ระลกึในราคายอ่มเยา เคร่ืองเซรามคิ ญ่ีปุ่ น 
ทัง้กาน า้ชา ถ้วย ชาม ตา่งๆ และของที่ระลกึ อีกมากมาย นอกจากนีย้งัมีไอศกรีมชาเขียวทีข่ึน้ช่ือของเมืองเกียวโตให้
ทา่นได้เลอืกลิม้ลองอกีด้วย  น าทา่นตะลยุโกเบ ยา่น คิตาโนะ (Kitano) บ้านเมืองเกา่ที่ตา่งชาตมิาสร้างไว้ในสมยัเมจิ  
จากนัน้น าทา่น ตามหา หุน่ Tetsujin 28 หรือหุน่เหลก็หมายเลข 28 ถ้าใครเคยไปดหูุน่ยนต์กนัดัม้ขนาดเทา่จริงที่โอ
ไดบะ โตเกียวมาแล้ว คิดวา่นา่ จะต้องตื่นตาตื่นใจกบัเจ้าเท็ตสจิึน หุน่เหลก็หมายเลข 28 นี ้ด้วยการสร้างขึน้ภายใต้ 
Kobe Tetsujin Project มีวตัถปุระสงค์ที่จะสร้างสญัลกัษณ์ประจ าเมืองโกเบหลงัจากทีเ่กิดเหตกุารณ์แผน่ดินไหวในปี 
1995 มีความสงูถงึ18 เมตร  จดัตัง้อยูท่ี่สวน Wakamatsu 
..........................................................หรือ.............................................. 

Option B :  อิสระท่องเที่ยว FREE DAY เต็มวนั (ไม่รวมค่าเดนิทาง) โดยไกด์ให้แนะน าเร่ืองการเดินทาง 
อิสระอาหารเที่ยงและเย็นตามอธัยาศยั 
ตะลยุโกเบ ตามหาหุน่ Tetsujin 28 หรือหุน่เหลก็หมายเลข 28  ถ้าใครเคยไปดหูุน่ยนต์กนัดัม้ขนาดเทา่จริงที่โอ
ไดบะ โตเกียวมาแล้ว คดิวา่นา่จะต้องตื่นตาตื่นใจกบัเจ้าเทต็สจิึน หุน่เหลก็หมายเลข 28 นี ้ด้วยการสร้างขึน้ภายใต้ Kobe 
Tetsujin Project มวีตัถปุระสงค์ที่จะสร้างสญัลกัษณ์ประจ าเมืองโกเบหลงัจากทีเ่กิดเหตกุารณ์แผน่ดินไหวในปี 1995 มีความ
สงูถงึ18 เมตร  จดัตัง้อยูท่ี่สวน Wakamatsu 
แนะน าสถานท่ีทอ่งเที่ยวในโกเบอื่นๆ 

- ถนน Motomachi       
ใครเป็นขาช้อปปิง้ก็ต้องมายา่นนีก้นัเลย ถนนซนัโนมยิะ และถนนโมโตมาจิ ที่น่ีจะได้พบกบัร้านรวงทีต่กแตง่แบบเก๋ๆ และห้าง
ไดมารูขนาดใหญ่ยกัษ์ ตวัตกึมกีารออกแบบสไตล์ยโุรปภายในมีร้านค้ามากกวา่ 70 ร้านให้เดินเลน่ได้ตามสะดวก 

- China Town       
ไปหาอาหารจีนอร่อย  ๆกินกนั ที่ไชนา่ทาวน์ของเมืองโกเบ ที่ยา่นนนักินมาชิ(Nankin – mashi) จะเจอประตมูงักรทางเข้า ทีเ่ป็น
เอกลกัษณ์ของไชนา่ทาวน์ ถงึเป็นไชนา่ทาวน์ที่เลก็ที่สดุในญ่ีปุ่ น 

- ยอดเขารอกโกะ 
ขึน้ Rokko Cable Car แล้วตอ่บสัขึน้ไปที่ Rokko Garden Terrace ชมความงามตรงจดุชมววิ ถ้าได้ชมวิวตอนกลางคืน จะได้
เห็นวิวเมืองโกเบยามค า่คืน แบบพาโนรามา ที่น่ีนอกจาก จดุชมววิเมอืงโกเบที่สวยงามแล้ว ยงัมีทีเ่ที่ยวตามจดุอื่นๆ
อีก เช่น Rokko International Musical Box Museum ทีเ่ราสามารถท า กลอ่งดนตรีของเราเองได้ด้วย หรือ Rokko Alpine 
Botanical Garden สวนพฤกษชาตทิี่มีดอกไม้และต้นไม้มากกวา่ 1,500 พนัธุ์ ถ้ามาตาม ฤดกูาลก็จะได้เหน็ต้นซากรุะ ต้นเม
เปิล้ หรือดอกไม้อืน่ๆ บานสะพร่ัง ให้เราได้ดืม่ด ่ากบัธรรมชาติได้อยา่งเตม็ที ่
..........................................................หรือ............................................... 

 
 
 



 

 
 

Option C : เลือกซือ้บตัรเที่ยวยนิูเวอร์แซลเจแปน ช าระเพิ่มท่านละ 3,000 บาท (ราคานีไ้ม่รวมค่าเดนิทาง) 
อิสระอาหารเที่ยงและเย็นตามอธัยาศยั 
 
ยนูิเวอร์แซลสตดูิโอ ร่วมสนกุท้าทายกบัเคร่ืองเลน่หลากหลายชนดิตื่นเต้นระทกึใจจากหนงัดงัที่ทา่นช่ืนชอบ เช่น ฉากเพลงิไหม้จากเร่ือง 

“แบ็คดราฟท์”ลอ่งเรือผจญภยักบัไดโนเสาร์จากเร่ือง“จรูาสสคิพาร์ค” นัง่เรือเพื่อพบกบัความนา่สะพรึงกลวัเหมือนอยู ่
ในเหตกุารณ์จริงกบั “จอว์” ใช้ทนุสร้างมหาศาลกวา่ 1,500 ล้านเยน(เฉพาะจอว์)  และสนกุสนานไปกบัเคร่ืองเลน่ภาค
ใหมข่อง สไปเดอร์แมน ที่รอให้ทา่นพิสจูน์ความมนัส์ พร้อมทัง้พบกบัโซนตวัการ์ตนูส าหรับเด็กโซน วนัเดอร์แลนด์ เป็น
โซนสวนสนกุสไตล์ครอบครัวให้ทา่นได้เพลดิเพลนิกบัตวัการ์ตนูสดุนา่รักช่ือดงัของญ่ีปุ่ น Hello Kitty, Snoopy, 
Sesame Street หรือให้ทา่นพบกบัโซนใหมล่า่สดุที่จะเปิดตวัเมื่อวนัท่ี 15 กรกฎาคมนี ้คือโซน“HARRY POTTER” ให้
ทา่นได้ดื่มด า่กบับรรยากาศที่จ าลองมาจากในเร่ืองแฮรร่ีพอร์ตเอร์กนัเลยทีเดียว 

ที่พกั  APA OSAKA HOTEL หรือเทยีบเทา่ 
 
วันที่ 3 ปราสาทโอซาก้า  ชมซากุระ (ตามฤดกูาล)ช้อปป้ิงชนิไซบาช ิริงกุเอาท์เล็ต สนามบนิคนัไซ กรุงเทพฯ   (B / 

อิสระ / ) 

 
เช้า บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดินทางชมบริเวณโดยรอบของ ปราสาทโอซาก้า (ไมร่วมคา่เข้าปราสาท) ซึง่ถือได้วา่เป็นสญัลกัษณ์ของเมือง
สมัผสัความยิ่งใหญ่และชมนิทรรศการท่ีจดัแสดงอยูภ่ายใน ซึง่เลา่ถึงความเป็นมาของปราสาท รวมทัง้ประวตัิและข้าว
ของเคร่ืองใช้ ตา่งๆของโชกนุ ฮิเดโยชิโตโยโตมิ ผู้มีค าสัง่ให้ก่อสร้างปราสาทแหง่นี ้ซมซากรุะปลายเดือนมีนาคม-
เมษายน จากนัน้ทา่นช้อปปิง้ยา่น ชินไซบาชิ ยา่นช้อปปิง้ช่ือดงัของนคร โอซาก้า ภายในยา่นนีม้ีร้านค้าเกา่แก่ปะปนไป
กบัร้านค้าอนัทนัสมยั และสนิค้าหลากหลายรูปแบบทัง้ส าหรับเดก็และผู้ใหญ่ ซึง่ยา่นนีถื้อวา่เป็นยา่นแสงส ีและบนัเทิง
ชัน้น าแหง่หนึง่ของนครโอซาก้า อีกทัง้ยงัมีร้านอาหารทะเลขึน้ช่ือมากมายซึง่เสนห์่อยา่งหนึง่คือ ทกุร้านจะประดบั
ประดาร้านของตนด้วยแสงไฟนีออนซึง่ดดัท าให้เป็นรูปป ูกุ้ ง และปลาหมกึ ซึง่นกัทอ่งเที่ยวให้ความสนใจและแวะ
ถ่ายรูปกนัเป็นท่ีระลกึอยา่งมาก และร้านค้าทกุแหง่ จะพยายามสร้างจดุเดน่ให้แก่ร้านของตนให้ได้มากที่สดุ เพื่อดงึดดู
ลกูค้าให้เข้ามาใช้บริการ สญัลกัษณ์เดน่ของยา่นนีค้ือ ตกึรูปเคร่ืองหมายการค้าของ  กลูโิกะ ผลติภณัฑ์ขนมช่ือดงัจาก
ญ่ีปุ่ นนัน่เอง  

เที่ยง อิสระอาหารเที่ยงตามอธัยาศยั 
บา่ย จากนัน้น าทา่นสู ่ริงก ุเอาท์เลต็ (Rinku Outlet) แหลง่ช้อปปิง้ใหญ่ใกล้กบัสนามบินคนัไซ  ให้ทา่นเพลดิเพลนิกบัการ

เลอืกซือ้สนิค้า “แบรนด์เนม” ช่ือดงัหลากหลายและสนิค้าดีราคาพิเศษ อาทิ  เคร่ืองส าอาง, เคร่ืองประดบั, เสือ้ผ้า, 
กระเป๋า, รองเท้าอปุกรณ์กีฬา, เคร่ืองใช้ไฟฟา้ และยงัเป็นแหลง่รวมสนิค้าแบรนด์ญ่ีปุ่ นโกอินเตอร์มากมายกบัคอล
เลคชัน่เสือ้ผ้าลา่สดุ อาทิ  MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley,  DiffusioneTessile ฯลฯ พร้อมทัง้
เลอืกซือ้กระเป๋าไฮไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel,Tumi, Gap, Armany ฯลฯ หรือจะเลอืกดเูคร่ืองประดบั และ
นาฬิกาหรูอยา่ง Tag Heuer, Agete,S.T.Dupont, Tasaki ฯลฯ รวมไปถึงรองเท้าแฟชัน่ Hush Puppies, Scotch 
Grain,Skechers, Hogan ฯลฯ หรือเลอืกซือ้สนิค้าส าหรับคณุหน ู Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids,Miki House 



 

 
 

และสนิค้าอื่นๆอีกมากมาย ให้ทา่นได้เลอืกช้อปปิง้ตามอธัยาศยั ได้เวลาอนัสมควรน าทา่นสู ่สนามบินคนัไซ เพื่อ
เดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 

17.55 น. เหิรฟา้สูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินSCOOT เที่ยวบินที่ TZ297  
22.35 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดภิาพ 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรับเปลีย่นได้โดยไมต้่องแจ้งลว่งหน้า** 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

อัตราค่าบริการ 

เดินทาง 
ราคาทัวร์ 

ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง จอยแลนด์ พักเดี่ยว 
วนัท่ี 1-3 ก.ย. 60 18,999 18,999 18,999  9,000 
วนัท่ี 8-10 ก.ย. 60 18,999 18,999 18,999  9,000 
วนัท่ี 15-17 ก.ย. 60 19,999 19,999 19,999  9,000 
วนัท่ี 22-24 ก.ย. 60 19,999 19,999 19,999  9,000 
วนัท่ี 29-1 ก.ย. 60 19,999 19,999 19,999  9,000 
วนัท่ี 6-8 ต.ค. 60 21,999 21,999 21,999  9,000 
วนัท่ี 13-15 ต.ค. 60 22,999 22,999 22,999  9,000 
วนัท่ี 20-22 ต.ค. 60 25,999 25,999 25,999  9,000 

***ไมม่ีราคาเดก็ INFANT 7,000 บาท*** 
 
เงื่อนไขห้องพกั :  
1.  โรงแรมที่ระบใุนรายการทวัร์ยงัไมค่อนเฟิร์ม 100% ซึง่อาจจะมีการเปลีย่นแปลง โดยทางบริษัททวัร์จะแจ้งให้ทราบ

พร้อมกบัใบนดัหมายเตรียมตวั ประมาณ 1-3 วนั กอ่นการเดินทาง โดยจะจดัโรงแรมให้อยูใ่นระดบัเดียวกนั 
2.  โรงแรมในประเทศญ่ีปุ่ น ห้องพกัจะมีขนาดคอ่นข้างเลก็และบางโรงแรมจะไมม่ีบริการห้องพกัแบบ 3 ทา่น (TRIPLE) 

ดงันัน้ทางบริษัททวัร์จะจดัห้องพกัให้ทา่นแยกเป็น 2 ห้องพกัแทน คือ 1 ห้องนอนคู ่(พกั 2 ทา่น) และ 1 ห้องพกัเดี่ยว 
(พกั 1 ทา่น) 



 

 
 

3.  บางโรงแรมในประเทศญ่ีปุ่ น ไมม่ีบริการห้องพกัแบบเตียงคู ่(TWIN) หรือกรณีที่ห้องพกัแบบเตียงคูโ่รงแรมนัน้เตม็ 
(TWIN) ทางบริษัททวัร์จะจดัห้องพกัแบบ 1 เตียงใหญ่ (DOUBLE) ให้ทา่นแทน 

 
4.  กรณีโรงแรมที่เข้าพกั ไมม่ีบริการออนเซ็นภายในโรงแรม ทางบริษัททวัร์จะน าคณะเข้าใช้บริการออนเซ็นท่ีอยูบ่ริเวณ

ใกล้เคยีงแทน (เฉพาะรายการทวัร์ที่ระบโุปรแกรมอาบน า้แร่ธรรมชาติเทา่นัน้) 
 
  *ทา่นใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศตอ่ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวนัจองทวัร์ * 

*  ตัว๋สายการบินไมส่ามารถระบทุี่นัง่ ใช้วิธี RANDOM คือการสุม่เลอืกที่นัง่โดยระบบสายการบิน  
การจดัที่นัง่บนเคร่ืองบิน เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ทางผู้จดัไมส่ามารถเข้าไปแทรกแซงได้ แตจ่ะท าการ 
Request ให้ได้เทา่นัน้ งดการคืนบตัรโดยสาร และหากยกเลกิการเดินทาง ทางสายการบินไมม่ีระบบคืนเงินบางสว่น 

 
หากผู้โดยสารถกูปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเข้าประเทศญ่ีปุ่ น จากเจ้าหน้าที่แรงงานไทยหรือเจ้าหน้าที่ตรวจ
คนออกนอกประเทศไทยและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศญ่ีปุ่ นทางผู้จดัและทางสายการบินจะไมส่ามารถ
รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้ทกุกรณี ผู้ โดยสารอาจจะต้องรับผิดชอบคา่ปรับท่ีประเทศญ่ีปุ่ นเรียกเก็บ ผู้ โดยสารต้องรอ
กลบัประเทศไทยในเที่ยวบินถดัไปท่ีมีที่นัง่วา่งหรือตามวนัเดินทางของตัว๋เคร่ืองบิน ทัง้นีแ้ล้วแตท่างเจ้าหน้าที่ตรวจคน
และสายการบิน ทางผู้จดัไมส่ามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 

ราคาทัวร์รวม 

1. คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตามรายการ  

2. คา่อาหารทกุมือ้ ตามที่ระบใุนรายการ 

3. คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ 

4. คา่ที่พกัห้องละ 2-3 ทา่น ตามรายการ 

5. คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

6. คา่ภาษีสนามบิน ทกุแหง่ที่มี 

7. คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระทา่นละ 20 กก. / กลบั 20 ก.ก. 

8. หวัหน้าทวัร์น าเที่ยวตลอดรายการ 

9. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์)    

 

 



 

 
 

 

ราคาทัวร์ไม่รวม  
 
1. ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบก ากบัภาษี) 

2. คา่ใช้จา่ยสว่นตวั อาทิ คา่ท าหนงัสอืเดินทาง คา่โทรศพัท์สว่นตวั คา่ซกัรีด มินิบาร์ในห้อง อาหารและเคร่ืองดื่มที่สัง่เพิ่ม 

3. คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระ ที่หนกัเกินสายการบินก าหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. / ขากลบั 20 ก.ก.) 

4. คา่วซีา่ส าหรับพาสปอร์ตตา่งชาติ 

5. คา่ทิปคนขบัรถ และไกด์ท้องถ่ินทา่นละ 4,000 เยน หรือ 1,400 บาท ตอ่ทริป ช าระท่ีสนามบินดอนเมืองในวนัเช็คอิน 

 **  การเดินทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บริษัทฯ ขอสงวน
สทิธ์ิในการเลือ่นการเดินทาง หรือเปลีย่นแปลงราคา กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 15,000 บาท หรือ ทา่นละ 20,000 
บาท กรณีเดินทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการคืนมดัจ า
ทัง้หมด เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้ช าระคา่ตัว๋เคร่ืองบินเต็มใบให้กบัสายการบินเป็นท่ีเรียบร้อย ยกเว้นคา่ภาษีน า้มนัท่ียงั
มิได้ช าระ คา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอื กรุณาช าระ 20 วนัก่อนการเดินทาง ** 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดนิทาง 
1. กรณีที่นกัทอ่งเทีย่วหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลกิการเดินทาง หรือเลือ่นการเดินทาง นกัทอ่งเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีช่ือ

ในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที่บริษัทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพื่อแจ้ง
ยกเลกิการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัท์ไมว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนกัทอ่งเทีย่วหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินคา่บริการคืน นกัทอ่งเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีช่ือในเอกสารการจอง) 
จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพื่อท าเร่ืองขอรับเงิน
คา่บริการคืน โดยแนบหนงัสอืมอบอ านาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินคา่บริการ
ตา่งๆ และหน้าสมดุบญัชีธนาคารท่ีต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคา่บริการดงันี ้

2.1 ยกเลกิก่อนวนัเดินทางไมน้่อยกวา่ 30 วนั คืนเงินคา่บริการร้อยละ 100 ของคา่บริการท่ีช าระแล้ว ***ในกรณีทีว่นัเดิน
ทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ ต้องยกเลกิการเดินทางไมน้่อยกวา่ 45 วนั (ไมน่บัเสาร์-อาทิตย์) 

2.2 ยกเลกิก่อนวนัเดินทางไมน้่อยกวา่ 15 วนั (ไมน่บัเสาร์-อาทติย์) คนืเงินคา่บริการร้อยละ 50 ของคา่บริการท่ีช าระแล้ว 
2.3 ยกเลกิก่อนวนัเดินทางน้อยกวา่ 15 วนั (ไมน่บัเสาร์-อาทิตย์) ไมค่นืเงินคา่บริการท่ีช าระแล้วทัง้หมดทัง้นี ้ทางบริษัทจะ

หกัคา่ใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากคา่บริการท่ีช าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจดัการน าเที่ยวให้แก่นกัทอ่งเที่ยว เช่น การ
ส ารองที่นัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองที่พกัฯลฯ 

3. การเดินทางทีต้่องการันตมีดัจ าหรือซือ้ขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบั
สายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศ  จะไมม่ีการคืนเงินมดัจ าหรือคา่บริการทัง้หมด   



 

 
 

4. การติดตอ่ใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงันี ้วนัจนัทร์ 
ถึงศกุร์ เวลา 9.00 น. – 17.30 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 16.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนกัขตั
ฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทางกรณีมีนกัทอ่งเท่ียวเดินทางไมถ่ึง 30 คน  
 
เงื่อนไขและข้อก าหนดอื่นๆ 
 
1.   ทวัร์นีส้ าหรับผู้มีวตัถปุระสงค์เพื่อการทอ่งเที่ยวเทา่นัน้ 
2.   ทวัร์นีเ้ป็นทวัร์แบบเหมา หากทา่นไมไ่ด้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบไุว้ในรายการไมว่า่บางสว่นหรือทัง้หมด 

หรือถกูปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตผุลใดๆ ทางบริษัทจะไมค่ืนเงินคา่บริการไมว่า่บางสว่นหรือทัง้หมดให้แก่ทา่น 
3.   ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัทอ่งเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกวา่ 30 ทา่น โดยจะแจ้ง

ให้กบันกัทอ่งเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลว่งหน้าอยา่งน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไมม่ีวีซา่  และอยา่ง
น้อย 15 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวซีา่  แตห่ากทางนกัทอ่งเทีย่วทกุทา่นยินดีทีจ่ะช าระคา่บริการเพิ่มจาก
การท่ีมีนกัทอ่งเทีย่วร่วมเดินทางน้อยกวา่ที่ทางบริษัทก าหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดทีี่จะให้บริการตอ่ไป 

4.   ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บผิดชอบคา่เสยีหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกลุ ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ี
หนงัสอืเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีทีน่กัทอ่งเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้สง่หน้าหนงัสอืเดินทาง
ให้กบัทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมดัจ า 

5.   ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ 
ภมูิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทัง้นี ้บริษัทจะค านงึถึงความปลอดภยัของนกัทอ่งเที่ยว
สว่นใหญ่เป็นส าคญั 

6.   ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บผิดชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรือคา่ใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึน้ของนกัทอ่งเท่ียวท่ีมิได้เกิดจาก
ความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏิวตัิ  อบุตัิเหต ุความเจ็บป่วย ความสญู
หายหรือเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ช้า เปลีย่นแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตสุดุวิสยัอื่น เป็นต้น 

7.   อตัราคา่บริการนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบริษัทขอ
สงวนสทิธ์ิในการปรับราคาคา่บริการเพ่ิมขึน้ ในกรณีท่ีมกีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ คา่ตัว๋
เคร่ืองบิน คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบิน การเปลีย่นแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8.   มคัคเุทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไมม่ีอ านาจในการให้ค าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแตม่เีอกสารลง
นามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทก ากบัเทา่นัน้  

ข้อควรทราบ 
จากมาตรการยกเว้นวซีา่เข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไมเ่กิน 15 วนัไม่
วา่จะด้วยวตัถปุระสงค์เพื่อการทอ่งเที่ยว เยีย่มญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขัน้ตอนการตรวจเข้าเมืองเพื่อ
ยืนยนัการมีคณุสมบตักิารเข้าประเทศญ่ีปุ่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

-  ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น ทางทวัร์จดัเตรียมให้ 
-  สิง่ที่ยืนยนัวา่ทา่นสามารถรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายที่อาจเกิดขึน้ในระหวา่งที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ นได้ (เช่น เงินสด บตัร

เครดิต เป็นต้น) 



 

 
 

 
-  ช่ือ ที่อยู ่และหมายเลขติดตอ่ในระหวา่งที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น  (เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอื่นๆ) ทางทวัร์จดัเตรียมให้ 
-  ก าหนดการเดินทางระหวา่งที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น ทางทวัร์จดัเตรียมให้ 
 
ข้อแนะน าก่อนการเดนิทาง 
1.  กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าตดิตวัขึน้เคร่ืองบิน ต้องมขีนาดบรรจภุณัฑ์ไมเ่กิน 100 มิลลลิติรตอ่ชิน้ และ

รวมกนัทกุชิน้ไมเ่กิน 1,000 มิลลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มีซิปลอ็คปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้
เจ้าหน้าที่ตรวจได้อยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซ์เรย์ อนญุาตให้ถือได้ทา่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถ้าสิง่ของดงักลา่วมขีนาดบรรจุ
ภณัฑ์มากกวา่ที่ก าหนดจะต้องใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเทา่นัน้  

2.  สิง่ของที่มีลกัษณะคล้ายกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเลบ็ มีดพก แหนบ อปุกรณ์กีฬาฯ จะต้องใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเทา่นัน้  

3.  ประเทศญ่ีปุ่ น มีกฎหมายห้ามน าผลติภณัฑ์ที่ท ามาจากพชื และเนือ้สตัว์ทกุชนดิเข้าประเทศ เช่น ผกั ผลไม้สด  ไข ่
เนือ้สตัว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการปอ้งกนัโรคติดตอ่ที่จะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสยีคา่ปรับใน
อตัราที่สงูมาก 

 
หมายเหตุ 
1. บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการออกทวัร์ตัง้แต ่30 ทา่นขึน้ไป หากมีลกูทวัร์ต า่กวา่นีอ้าจจะต้องมีการปรับราคาขึน้ 
2. ทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การยกเลกิเที่ยวบิน, การประท้วง, 

การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ทา่นถกูปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ
เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

3. ทางบริษัทฯจะรับเฉพาะลกูค้าทีม่ีความประสงค์ที่จะเดินทางไปทอ่งเที่ยวเทา่นัน้ 
4. ทางบริษัทจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากทา่นใช้บริการของทางบริษัทฯไมค่รบ อาทิ ไมเ่ที่ยวบางรายการ, ไมท่าน

อาหารบางมือ้ เพราะคา่ใช้จา่ยทกุอยา่ง ทางบริษัทฯได้ช าระคา่ใช้จ่ายให้ตวัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

โปรดอ่านทุกข้อในรายการทัวร์โดยละเอียด  
หากมข้ีอสงสัยกรุณาสอบถามก่อนท าการจองทุกครัง้ 
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