
 
 
 
เยือนญี	ปุ่นดินแดนอาทิตยอ์ุทยั ชมความยิ	งใหญ่ งดงามของปราสาทโอซากา้ 
ชมมรดกโลกวัดนํ%าใส สิ	งมหศัจรรยข์องโลกยุคใหม่ ชอ้ปปิ% งถนนสายกานํ%าชา        
ชมศาลโทริอิ ซุม้ประตูสีแดง ที	เป็นสัญลักษณข์องศาลเจา้มากกว่ารอ้ยตน้     
ชอ้ปปิ% งสินคา้แบรนดด์งัที	 ริงกุ เอาทเ์ล็ต (RINKU OUTLET)+ชอ้ปปิ% งชินไชบาชิ  
อิสระเตม็วนัใหท้า่นเลือกชอ้ปปิ% ง หรือเลือกเที	ยว ยูนิเวอรแ์ซล สตดิูโอ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดินทางเดอืนมิถุนายน – ตลุาคม =>>?  
ราคาเริ	ม  =@,?BB  บาท พกัระดบั @ ดาว 



เดินทางโดยสายการบิน  SCOTT   เครื	องลาํใหญ่ @DB ที	นั 	ง 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – โอซากา้ – ชอ้ปปิ% งรงิกุ เอาทเ์ล็ต 
 

BF.BB น. พรอ้มกันที	สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั%น = อาคารผู ้โดยสารระหว่างประเทศ 
เคานเ์ตอรส์ายการบิน SCOOT เจา้หน้าที
ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอาํนวยความ
สะดวกในการเช็คอิน 

                สายการบนิ SCOOT ใชเ้ครื�อง  BOEING 787 DREAMLINER (ดรมีไลเนอร)์ จํานวน 340 ที�น ั�ง 

        จดัที�น ั�งแบบ 3-3-3 **ไมม่บีรกิารอาหารรอ้นเสริฟ์ท ั9งขาไปและขากลบั** 

B?.@> น. เหิรฟ้าสู่เมืองโอซากา้ ประเทศญี
ปุ่น โดยเที	ยวบินที	 TZ298  
OF.15 น.  เดินทางถึง สนามบินคนัไซ เมืองโอซากา้ ประเทศญี	ปุ่น หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  

จากนั0นนําท่านสู่ ริงกุ เอาทเ์ล็ต (Rinku Outlet) แหล่งชอ้ปปิ0 งใหญ่ใกลก้ับสนามบินคันไซ            
ใหท่้านเพลิดเพลินกบัการเลือกซื0 อสินคา้ “แบรนดเ์นม” ชื
อดงัหลากหลายและสินคา้ดีราคา
พิเศษ อาทิ เครื
องสําอาง, เครื
องประดับ, เสื0 อผา้, กระเป๋า, รองเทา้อุปกรณ์กีฬา, 
เครื
องใชไ้ฟฟ้า และยงัเป็นแหล่งรวมสินคา้แบรนด์ญี
ปุ่นโกอินเตอร์มากมายกับคอลเลคชั 
น
เสื0 อผา้ล่าสุด อาทิ  MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley,  Diffusione Tessile ฯลฯ 
พรอ้มทั0งเลือกซื0 อกระเป๋าไฮไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel,Tumi, Gap, Armany ฯลฯ หรือจะ
เลือกดูเครื
องประดบั และนาฬิกาหรูอยา่ง Tag Heuer, Agete,S.T.Dupont, Tasaki ฯลฯ รวมไป
ถึงรองเทา้แฟชั 
น Hush Puppies, Scotch Grain,Skechers, Hogan ฯลฯ หรือเลือกซื0 อสินคา้
สาํหรบัคุณหนู  Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids,Miki House และสินคา้อื
นๆอีกมากมาย ให้
ท่านไดเ้ลือกชอ้ปปิ0 งตามอธัยาศยั  
 
 
 
 
 
 
 
เพื	อไม่เป็นการรบกวนเวลาชอ้ปปิ% งของท่าน อิสระอาหารคํ 	าตามอธัยาศยั 

พกัที	 โรงแรม HOTEL PLAZA KOBE หรอืระดบัเดียวกนั 

 



วนัที	สอง เกียวโต – วดัคิโยมิสึ – ฟูชิมิอินาริ – ปราสาททอง – ชอ้ปปิ% งเกียวโต สเตชั 	น 
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  
นําท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต ชมท่าน วัดคิโยมิสึ หรือ วัดนํ%าใส ที	ติดรอบสุดทา้ยของการ
ประกวด O ใน q สิ	งมหัศจรรยข์องโลกยุคใหม่ เป็นวดัที
ใหญ่และเก่าแก่ตั0งอยู่บริเวณเนิน
เขาฮิงาชิยาม่า และมีท่อนซุงวางเรียงซอ้นกนัตามแนวนอนตั0งจากพื0 นดินขึ0 นมารองรบัระเบียง
ของตวัวิหารใหญ่ ซึ
งไม่ใชต้ะปสูกัตวั ใชว้ิธีการเขา้ลิ
ม เหมือนเรือนไทย วดันี0 มีอายุเก่าแก่ยิ
งกว่า
กรุงเกียวโต กว่า =,>?? ปี มาแลว้ เป็นที
ประดิษฐานของเทพเอปิสึ เทพเจา้แห่งความรํ 
ารวย 
มั 
งคั 
ง , นมสัการพระโพธิสตัวอ์วโลกิเตศวร, จากระเบียงแห่งนี0 สามารถถ่ายภาพ ณ จุดที	สวย
ที	สุดในกรุงเกียวโต มองเห็นวิวทิวทศันข์องตวัเมืองเกียวโตไดง้ดงาม พรอ้มกบัวิหารของ
วดัคิโยมิส ึและเชิญดื	มนํ%าศกัดิsสทิธิsสามสายอนัเกิดขึ% นจากธรรมชาตทีิ	ไหลมาจากเทือกเขา 
โดยเชื	อว่า สายแรก รวย  สายสอง สวย-หล่อ สายสาม แข็งแรง   

 
 

 

ระหว่างทาง ท่านจะไดส้มัผสักับรา้นคา้ญี	ปุ่นตบแต่งตามสมัยเอโดะ และ เลือกซื% อสินคา้
พื% นเมือง ที	ระลึก เกี	ยวกับญี	ปุ่นขนานแท ้อาทิ ขนมโมจิ ที
ขึ0 นชื
อที
สุดของญี
ปุ่น มีใหท่้านได้
เลือกชิมหลายหลากรส ไม่ว่าจะเป็นไสถ้ั 
วแดงสูตรดั0งเดิม, ไสส้ตรอเบอรรี์
, ชอคโกแลต เป็นตน้ 
หรือวา่จะเป็นชาเกียวโต, ตุ๊กตาเกียวโต สญัลกัษณ์ที
โด่งดงัที
สุดในญี
ปุ่น คือ เกอิชา  เป็นตุ๊กตา
แต่งกายดว้ยชุดกิโมโนประจาํชาติอยา่งเต็มรปูแบบซึ
งควรค่าแก่เป็นของฝากของที
ระลึกในราคา
ย่อมเยาว,์ เครื
องเซรามิค ญี
ปุ่น ทั0งกานํ0าชา ถว้ย ชาม ต่างๆ และของที
ระลึก อีกมากมาย 
นานาชนิด นอกจากนี% ยงัมีไอศกรมีชาเขียวที	ขึ% นชื	อของเมืองเกียวโตใหท่้านไดเ้ลือกลิ% มลอง 
 
 
 
 



 
 
อีกดว้ยจากนั0นนําท่านชม ศาลเจา้ฟูชิมิอินาร ิที
สถิตของพระแม่โพสภ เทพเจา้ที
เป็นที
นับถือยิ
ง
ของประชาชนที
มาสกัการะขอพร ใหมี้ความเป็นอยู่อุดมสมบูรณ์ของเรื
องพืชพรรณธัญญาหาร 
นําท่านสกัการะ พระแม่โพสภ และเทพจิ0 งจอกที
ชาวญี
ปุ่นชื
อวา่เป็น ทตูสวรรค ์ผูค้อยนําข่าวสาร
จากสรวงสวรรค์ลงมายังโลกมนุษย์ ท่านจะไดตื้
นตากับรูปปั0 นของเทพจิ0 งจอก ที
มีจํานวน
มากมาย แลว้นําท่านชม ศาลโทริอิ ซุม้ประตูสีแดงที	เป็นสญัลกัษณข์องศาลเจา้ที	มีมากกว่า
รอ้ยตน้ทอดตวัยาวตามเสน้ทางของไหล่เขาลดหลั 	นกันบนเสน้ทางยาวถึง D กิโลเมตร 
และเป็นฉากของภาพยนตรเ์รื	อง MEMORIES OF GEISHA ที	 ซายูริ นางเอกของเรื	องวิ	งลอด
ซุม้ประตเูพื	อไปขอพรเทพเจา้ใหต้นเองสมความปรารถนา 

เที	ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย นําท่านชม วดัคินคะคุจ ิหรอื ปราสาททอง สรา้งโดยโชกุน อาชิคางะ โยชิมิสึ เพื
อเป็นสถานที


พกัผ่อน ต่อมาบุตรชายของท่านไดด้ดัแปลงใหเ้ป็นวดั แต่ปราสาทเดิมไดถู้กไฟไหมใ้นปี พ.ศ.
2493 และสรา้งขึ0 นใหม่เมื
อปี พ.ศ.2498 ปราสาทโดยรอบปิดดว้ยทองคาํเปลวอยา่งสวยงาม 
ใหท่้านไดดื้
มดํ 
ากบัความสะอาดใสของสระนํ0าที
สามารถสะทอ้นใหเ้ห็นภาพตวัปราสาทไดอ้ยา่ง

งดงาม  
จากนั0นนําท่านเดินทางสู่ เกียวโต สเตชั 	น แหล่งรวม
หา้งสรรพสินคา้โดยรอบไม่ว่าจะเป็น อิชิตัน เดอะคิวบ์ หรือ
รา้นคา้บริเวณในสถานี พบกบัขา้วของเครื
องใชน้านาชนิดไม่ว่า
จะเป็น เสื0 อผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครื
องสาํอาง นาฬิกา แว่นตา 
อุปกรณ์อิเลกทรอนิกส์ กลอ้งถ่ายรูป เกมส์ เครื
องใชไ้ฟฟ้า 
ขนมต่างๆ หรือของที
ระลึกของเมืองเกียวโต และยังรวมถึง 

รา้นราเม็ง ชื
อดังใหท่้านไดท้ดลองลิ0 มรสราเมงชื
อดงัของ
เมืองเกียวโตที
ไดค้ัดสรร มาไวใ้หท่้านไดล้องชิมกว่า =? 
รา้นดัง (เนื
องจากเป็นรา้นแบบญี
ปุ่นจึงไม่สามารถจองได้
อาจจะตอ้งยนืรอคิวประมาณ K-=? นาที)  

คํ 	า อิสระอาหารคํ 	าตามอธัยาศยั 
พกัที	 โรงแรม HOTEL PLAZA KOBE หรอืระดบัเดียวกนั 

 
วนัที	สาม อิสระเตม็วนั หรอืเลือกซื% อทวัรยู์นิเวอรแ์ซล ตามอธัยาศยั 
 



เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  
หลงัอาหาร อิสระตามอธัยาศยัใหท่้านเลือกชอ้ปปิ0 งตามยา่นดงัของมหานครโอซากา้ โดยการนั
ง
รถไฟ (ไม่รวมค่ารถไฟ) ท่านสามารถนั
งรถไฟ JR เพื
อเดินทางเที
ยวในแหล่งท่องเที
ยวชื
อดงั 
อาทิ 
- ชินไซบาชิ ย่านชอ้ปปิ0 งชื
อดังของนครโอซากา้ ภายในย่านนี0 มีรา้นคา้เก่าแก่ปะปนไปกับ

รา้นคา้อนัทนัสมยั และสินคา้หลากหลายรูปแบบทั0งสาํหรบัเด็ก และผูใ้หญ่ ซึ
งย่านนี0 ถือว่า
เป็นยา่นแสงสี และบนัเทิงชั0นนําแห่งหนึ
งของนครโอซากา้ อีกทั0งยงัมีรา้นอาหารทะเลขึ0 นชื
อ
มากมาย ซึ
งเสน่หอ์ยา่งหนึ
งคือ ทุกรา้นจะประดบัประดารา้นของตนดว้ยแสงไฟนีออนซึ
งดดั
ทําใหเ้ป็นรูปปู กุง้ และปลาหมึก ซึ
งนักท่องเที
ยวใหค้วามสนใจและแวะถ่ายรูปกันเป็นที

ระลึกอยา่งมาก และรา้นคา้ทุกแหง่ จะพยายามสรา้งจุดเด่นใหแ้ก่รา้นของตนใหไ้ดม้ากที
สุด 
เพื
อดึงดูดลูกคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้ริการ สญัลกัษณ์เด่นของย่านนี0 คือ ตึกรูปเครื
องหมายการคา้
ของ กลิูโกะ ผลิตภณัฑข์นมชื
อดงัจากญี
ปุ่นนั
นเอง   

- โอซากา้ อะควอเรี	ยม เป็นพิพิธภณัฑส์ตัวนํ์0าในร่มที
ใหญ่ที
สุดในโลก ท่านจะไดพ้บกบัปลา
ฉลามวาฬที
มีขนาดใหญ่ที
หาชมไดย้าก, แลว้เฮฮากบัหน้าตาของปลาแสงอาทิตย ์ที
มีขนาด
ตวัใหญ่ราคาประเมินมิไดแ้ละเพลินตากบัสตัวมี์ชีวิตใตนํ้0านานาชนิดจากทั 
วทุกมุมโลก อาทิ
เชน่ ปลาโลมา, ปแูมงมุม, นาคทะเล, นกเพนกวิน เป็นตน้  

- วัดชิเท็นโนจิ วดัที
มีอายุเก่าแก่ที
สุดของเมืองโอซากา้ประมาณ 1,400 ปี และเป็นพุทธ
สถานแหง่แรกในญี
ปุ่น โดยมีจุดเด่นอยูที่
 เจดีย ์5 ชั0นอนัวิจิตร สรา้งตามแบบสถาปัตยกรรม
สมยั อาซุกะ ภายในประดิษฐานพระพุทธรปูหลายองค ์ 

หรือท่านที
สนใจเดินทางสู่ ยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ ชาํระเพิ	มท่านละ =,qBB.- บาท (ไม่รวม
ค่าเดินทาง) ร่วมสนุกทา้ทายกบัเครื
องเล่นหลากหลายชนิดตื
นเตน้ระทึกใจจากหนังดงัที
ท่าน
ชื
นชอบ เช่น ฉากเพลิงไหมจ้ากเรื
อง “แบ็คดราฟท์”ล่องเรือผจญภยักับไดโนเสารจ์ากเรื
อง“จู
ราสสิคพารค์” นั
งเรือเพื
อพบกบัความน่าสะพรึงกลวัเหมือนอยู ่ในเหตุการณ์จริงกบั “จอว”์ ใช ้
ทุนสรา้งมหาศาลกวา่ 1,500 ลา้นเยน (เฉพาะจอว)์  และสนุกสนานไปกบัเครื
องเล่นภาคใหม่
ของ “สไปเดอรแ์มน” ที
รอใหท่้านพิสูจน์ความมนัส ์พรอ้มทั0งพบกบัโซนใหม่ “วนัเดอรแ์ลนด”์ 
เป็นโซนสวนสนุกสไตลค์รอบครัวใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกับตัวการต์ูนสุดน่ารักชื
อดงัของญี
ปุ่น 
Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street  
 
 
 



 
 
 

หรือสนุกสนานกบัโซนใหม่ The Wizarding World of Harry Potter ที
สรา้งเพื
อเอาใจเหล่าสาวก
ของแฮร์รี
พอตเตอร์ ใหท่้านไดเ้ขา้ไปสัมผัสบรรยากาศของ โลกเวทมนตร์ในฉากต่างๆ จาก
ภาพยนตร์ อาทิ ปราสาทฮอกวอต เพลิดเพลินกับการสํารวจห้องเรียนเวทมนตร์คาถา               
ย่านฮอกมีท รา้นขายของแปลกประหลาดของเหล่าพ่อมดและแม่มดทั0งหลาย และที
ไม่ควร
พลาดชิมคือ บตัเตอรเ์บียร ์เครื
องดื
มที
ไดร้บัความนิยมในโลกของพ่อมดและแม่มดแห่งนี0  [ไม่มี
แอลกฮอล์] และที
พลาดไม่ได้คือในโซนนี0 ที
 ถือว่าเป็นสถานที
 ท่องเที
ยวที
 ดีที
 สุดของโลก               
คือโซน Harry Potter and the Forbidden Journey ที
มีการสรา้งดว้ยเทคโนโลยีที
ทนัสมยัในการ
ถ่ายภาพ 4K ที
จะสรา้งความตื
นเตน้เรา้ใจใหท่้านเสมือนท่านไดเ้ดินทางท่องโลกเวทมนตรไ์ป
กบัแฮรรี์
พอตเตอรเ์ลยทีเดียว ใหท่้านไดส้นุกสนานต่อกบัเครื
องเล่นนานาชนิดอยา่งจุใจ  
 
 
 

  
 
 
 
 เพื	อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน อิสระอาหารเที	ยง และอาหารคํ 	าตามอธัยาศยั 
พกัที	 โรงแรม HOTEL PLAZA KOBE หรอืระดบัเดียวกนั 

 
วนัที	สี	  ปราสาทโอซากา้ – ชอ้ปปิ% งชินไซบาชิ – สนามบินคนัไซ – กรุงเทพฯ 
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  
จากนั0นนําท่านเดินทางชมบริเวณโดยรอบของ ปราสาทโอซากา้ (ไม่รวมค่าเขา้ปราสาท) ซึ
ง
ถือไดว้า่เป็นสญัลกัษณข์องเมือง สมัผัสความยิ
งใหญ่และชมนิทรรศการที
จดัแสดงอยูภ่ายใน ซึ
ง
เล่าถึงความเป็นมาของปราสาท รวมทั0งประวติัและขา้ว
ของเครื
องใช ้ต่างๆของโชกุน ฮิเดโยชิโตโยโตมิ ผูมี้คาํสั 
ง
ใหก้่อสรา้งปราสาทแห่งนี0   จากนั0น นําท่านเดินทางสู่
เมืองโอซากา้ ท่านชอ้ปปิ0 งยา่น ชินไซบาชิ ยา่นชอ้ปปิ0 งชื
อ



ดังของนคร โอซากา้ ภายในย่านนี0 มีรา้นคา้เก่าแก่ปะปนไปกับรา้นคา้อันทันสมัย และสินคา้
หลากหลายรูปแบบทั0งสําหรบัเด็ก และผูใ้หญ่ ซึ
งย่านนี0 ถือว่าเป็นย่านแสงสี และบันเทิงชั0นนํา
แห่งหนึ
งของนครโอซากา้ อีกทั0งยงัมีรา้นอาหารทะเลขึ0 นชื
อมากมาย ซึ
งเสน่หอ์ย่างหนึ
งคือ ทุก
รา้นจะประดบัประดารา้นของตนดว้ยแสงไฟนีออนซึ
งดดัทําใหเ้ป็นรูปปู กุง้ และปลาหมึก ซึ
ง
นักท่องเที
ยวใหค้วามสนใจและแวะถ่ายรูปกันเป็นที
ระลึกอย่างมาก และรา้นคา้ทุกแห่ง จะ
พยายามสรา้งจุดเด่นใหแ้ก่รา้นของตนใหไ้ดม้ากที
 สุด เพื
อดึงดูดลูกคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้ริการ 
สญัลกัษณ์เด่นของย่านนี0 คือ ตึกรูปเครื
องหมายการคา้ของ  กูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื
อดังจาก
ญี
ปุ่นนั
นเอง 
ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านสู ่สนามบินคนัไซ เพื	อเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 

 

Oq.55 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยเที	ยวบินที	 TZ297  
=@.>B น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ... 

 
 

อตัราค่าบริการ “ 
 

กาํหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ 
หอ้งละ  

=-@ ท่าน 

O เด็ก = ผูใ้หญ่ 
เด็กมีเตยีง 

(เด็กอายไุม่เกินO=ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  
เด็กไม่มีเตยีง 

(เด็กอายไุม่เกินO=
ปี) 

พกัเดี	ยว
เพิ	ม 

ราคา 
ไม่รวม 

ตั |ว 

=D – =q กรกฎาคม =>>? O?,?BB O?,?BB O?,?BB ~,BBB O?,?BB 
@O ก.ค. – B@ ส.ค. =>>? O?,?BB O?,?BB O?,?BB ~,BBB O?,?BB 
Bq – OB สงิหาคม =>>? =@,?BB =@,?BB =@,?BB ~,BBB O?,?BB 
OD - Oq สงิหาคม =>>? =@,?BB =@,?BB =@,?BB ~,BBB O?,?BB 
=O - =D สงิหาคม =>>? =@,?BB =@,?BB =@,?BB ~,BBB O?,?BB 
=~ - @O สงิหาคม =>>? =@,?BB =@,?BB =@,?BB ~,BBB O?,?BB 
BD – Bq กนัยายน =>>? =@,?BB =@,?BB =@,?BB ~,BBB O?,?BB 
OO - OD กนัยายน =>>? =@,?BB =@,?BB =@,?BB ~,BBB O?,?BB 
O~ – =O กนัยายน =>>?  =@,?BB =@,?BB =@,?BB ~,BBB O?,?BB 
=> - =~ กนัยายน =>>? =@,?BB =@,?BB =@,?BB ~,BBB O?,?BB 
B= – B> ตลุาคม =>>? =q,?BB =q,?BB =q,?BB ~,BBB O?,?BB 
B? – O= ตลุาคม =>>? =q,?BB =q,?BB =q,?BB ~,BBB O?,?BB 



OF – O? ตลุาคม =>>? =q,?BB =q,?BB =q,?BB ~,BBB O?,?BB 

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง = ปี ~,BBB บาท ** 
***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิ	น

ทา่นละ =BBB เยน /ทริป/ตอ่ทา่น*** 
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก D> วนัก่อนการเดินทางเท่านั%น ไม่เช่นนั%นทาง
บริษัทจะไม่คืนมัดจาํไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆทั%งสิ% น เพราะว่าทางบริษัทไดท้าํการจ่ายค่า
ตั |วไปใหก้ับการสายการบินเรียบรอ้ยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความใหถี้	ถว้นก่อนการจอง
ทวัรทุ์กครั%ง เพื	อประโยชนแ์ก่ตวัทา่นเอง  
 

การเดินทางในแต่ละครั%งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน @B ท่านขึ% นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดงักล่าว 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิsในการเลื	อนการเดินทาง หรอืเปลี	ยนแปลงราคา 
กรุณาชาํระมดัจาํ ท่านละ OB,BBB.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษัทขอสงวนสิทธิsในการคืน
มดัจาํทั%งหมด เนื	องจากทางบริษัทฯ ไดช้าํระค่าตั |วเครื	องบินเต็มใบใหก้ับสายการบินเป็นที	เรียบรอ้ย 
ยกเวน้ค่าภาษีนํ%ามนัที	ยงัมิไดช้าํระ ค่าทวัรส์ว่นที	เหลือ กรุณาชาํระ =O วนัก่อนการเดินทาง 
หมายเหต ุ O. ตั |วเมื	อออกแลว้ ไม่สามารถรฟัีนดไ์ด ้อนัเนื	องจากเงื	อนไขของสายการบิน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี	ปุ่นใหก้บัคนไทย ผูที้	ประสงคจ์ะพาํนกัระยะสั%นใน
ประเทศญี	ปุ่นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื	อการท่องเที	ยว เยี	ยมญาต ิหรอื
ธุรกิจ จะตอ้งยื	นเอกสารในขั%นตอนการตรวจเขา้เมือง เพื	อยนืยนัการมีคุณสมบตักิารเขา้
ประเทศญี	ปุ่น ดงัตอ่ไปนี%  

1. ตั |วเครื	องบินขาออกจากประเทศญี	ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
2. สิ	งที	ยนืยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยที	อาจเกิดขึ% นในระหว่างที	พาํนกัใน

ประเทศญี	ปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
3. ชื	อ ที	อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างที	พาํนกัในประเทศญี	ปุ่น (เช่น คนรูจ้กั 

โรงแรม และอื	นๆ ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
4. กาํหนดการเดินทางระหว่างที	พาํนกัในประเทศญี	ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้



อตัราค่าบรกิารนี% รวม 
� ค่าตั fวเครื
องบินไป-กลบั พรอ้มคณะ    � ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ที
มี 
� ค่านํ0าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน >? กก. � ค่ารถรบั-ส่ง และนําเที
ยวตามรายการ 
� ค่าที
พกัตามที
ระบุในรายการ พกัหอ้งละ > ท่าน � ค่าเขา้ชมสถานที
ต่างๆ ตามรายการ  
� ค่าอาหารตามมื0 อที
ระบุในรายการ   � ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
� ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ =,???,??? บาท  (เงื
อนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราค่าบรกิารนี% ไม่รวม 
� ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญี
ปุ่น (เพราะรฐับาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี
ปุ่นใหก้บัคนไทย ผูที้

ประสงคจ์ะพาํนักระยะสั0นในประเทศญี
ปุ่นไม่เกิน =K วนั) **ถา้กรณีที
ทางรฐับาลประกาศใหก้ลบัมาใชว้ีซ่า      
ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยในการทาํวีซ่าเพิ
ม ท่านละ =,h?? บาท** 
� ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการที
ระบุ เชน่ ค่าทาํหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล 
ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซักรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื
องดื
มที
สั 
งเพิ
มนอกเหนือรายการ (กรุณา
สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 
� ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิ	น ทา่นละ =BBB เยน /ทริป/ตอ่ทา่น 
� ค่าภาษีมลูค่าเพิ
ม h% และภาษีหกั ณ ที
จา่ย j% 
� ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญี
ปุ่น (เพราะรฐับาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี
ปุ่นใหก้บัคนไทย ผูที้

ประสงคจ์ะพาํนักระยะสั0นในประเทศญี
ปุ่นไม่เกิน =K วนั) 
 
เงื	อนไขการชาํระค่าบรกิาร 

1. นกัท่องเที	ยวหรอืเอเจนซี	ตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 15,000 บาทตอ่ท่านเพื	อสาํรองที	นั 	ง  

2. นักท่องเที
ยวหรือเอเจนซี
ตอ้งชาํระเงินค่าบริการส่วนที
เหลือทั0งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย 21 วนั 
กรณีนักท่องเที
ยวหรือเอเจนซี
ไม่ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน
ถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเที
ยวสละสิทธิการเดินทางในทวัรนั์0นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทาง

บริษัท ดงันี0  วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 

นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที
รฐับาลประกาศในปีนั0นๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของ

ทางบริษัท 

 

เงื	อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที
นักท่องเที
ยวหรือเอเจนซี
ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื
อนการเดินทาง นักท่องเที
ยวหรือ

เอเจนซี
(ผูมี้ชื
อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที




บริษัทอย่างใดอยา่งหนึ
งเพื
อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไม่รบั
ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที
ยวหรือเอเจนซี
ตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที
ยวหรือเอเจนซี
 (ผูมี้ชื
อใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนที
บริษัทอย่างใด
อยา่งหนึ
งเพื
อทาํเรื
องขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการ
มอบอาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารที
ตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้
ใหค้รบถว้น โดยมีเงื
อนไขการคืนเงินค่าบริการดงันี0  
2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทาง 45 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการที
ชาํระแลว้  
2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 45 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการที
ชาํระแลว้ทั0งหมด 
ทั0งนี0  ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายที
ไดจ้่ายจริงจากค่าบริการที
ชาํระแลว้เนื
องในการเตรียมการจดัการนํา
เที
ยวใหแ้ก่นักท่องเที
ยว เชน่ การสาํรองที
นั
งตั fวเครื
องบิน การจองที
พกัฯลฯ 

3. การเดินทางที
ตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซื0 อขาดแบบมีเงื
อนไข หรือเที
ยวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ 
Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือ
ค่าบริการทั0งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทาง
บริษัท ดงันี0  วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 
นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที
รฐับาลประกาศในปีนั0นๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของ
ทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิtในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที
ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
 

เงื	อนไขและขอ้กาํหนดอื	นๆ 
1. ทวัรนี์0 สาํหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื
อการท่องเที
ยวเท่านั0น 
2. ทัวร์นี0 เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที
ระบุไวใ้นรายการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั0งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน
ค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั0งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิtในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที
มีนักท่องเที
ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า =K 
ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเที
ยวหรือเอเจนซี
ทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย h วนัก่อนการเดินทางสาํหรบั
ประเทศที
ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย =? วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที
มีวีซ่า  แต่หากทาง
นักท่องเที
ยวทุกท่านยินดีที
จะชาํระค่าบริการเพิ
มจากการที
มีนักท่องเที
ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที
ทาง
บริษัทกาํหนดเพื
อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีที
จะใหบ้ริการต่อไป 



4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิt ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื
อ นามสกุล คํา
นําหนา้ชื
อ เลขที
หนังสือเดินทาง และอื
นๆ เพื
อใชใ้นการจองตั fวเครื
องบิน ในกรณีที
นักท่องเที
ยวหรือเอ
เจนซี
มิไดส้่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิtในการเปลี
ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื
อใหส้อดคลอ้ง
กบัสถานการณ ์ภมิูอากาศ และเวลา ณ วนัที
เดินทางจริงของประเทศที
เดินทาง ทั0งนี0  บริษัทจะคาํนึงถึง
ความปลอดภยัของนักท่องเที
ยวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิt ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที
 เพิ
มขึ0 นของ
นักท่องเที
ยวที
มิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เชน่ ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การ
ปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลี
ยนแปลง หรือ
การบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอื
น เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบริการนี0 คํานวณจากอัตราแลกเปลี
ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที
ทางบริษัทเสนอราคา 
ดงันั0น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิtในการปรับราคาค่าบริการเพิ
มขึ0 น ในกรณีที
มีการเปลี
ยนแปลงอตัรา
แลกเปลี
ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั fวเครื
องบิน ค่าภาษีเชื0 อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การ
เปลี
ยนแปลงเที
ยวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้
แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่านั0น  

 
ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 
O. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที
จะนําติดตวัขึ0 นเครื
องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน =?? มิลลิลิตร
ต่อชิ0 น และรวมกนัทุกชิ0 นไม่เกิน =,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ
งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถ
นําออกมาใหเ้จา้หน้าที
ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ = ใบเท่านั0น ถา้สิ
งของ
ดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ที
กาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที
โหลดใตท้อ้งเครื
องบิน
เท่านั0น  
 

=. สิ
งของที
มีลักษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจา้หนา้ที
โหลดใตท้อ้งเครื
องบินเท่านั0น  
 

@. ประเทศญี
ปุ่น มีกฎหมายหา้มนําผลิตภณัฑที์
ทาํมาจากพืช และเนื0 อสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก ผลไม้
สด  ไข ่เนื0 อสตัว ์ไสก้รอกฯ เพื
อเป็นการป้องกนัโรคติดต่อที
จะมาจากสิ
งเหล่านี0  หากเจา้หน้าที
ตรวจพบ จะตอ้ง
เสียค่าปรบัในอตัราที
สงูมาก 

  


