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�� Amazing Sakura �� 
โอซากา้ นารา เกยีวโต โกเบ 4วนั 3คนื 

โอซากา้ รงิก ุพรเีมี�ยม เอา้ทเ์ลท นารา วดัโทไดจ ิเกยีวโต ศาลเจา้ฟชูมิ ิอนิาร ิวดัคโิยมสิ ึโกเบ ฮารเ์บอรแ์ลนด ์
ปราสาทโอซากา้ หา้งโดทงพลาซา่ อสิระฟรเีดย1์ วนั หรอืเลอืกซื,อ Option เที�ยวยนูเิวอรแ์ซล 

 บนิสูส่นามบนิคนัไซ โอซากา้ สายการบนิ Scoot (TR) เครื:องใหม ่ทนัสมยั  
DREM LINER B787-8   340 ที:น ั:ง นํ Gาหนกักระเป๋า 20 KG 

โปรโมช ั:นสุดคุม้!!! ราคาเร ิ:ม 29,900 บาท พกัโอซากา้ 3 คนื  
ทานเมนบูฟุเฟ่ต ์BBQ Yakiniku และ ชาบ ูไมอ่ ัGน!!  

วนัเดนิทาง 
 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี 
ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดี:ยว/เดนิทาง
ทา่นเดยีวเพิ:ม 

ที:น ั:ง หมายเหต ุ

1 - 4 เม.ย. 61 29,900 เด็กไมเ่กนิ 2ปี 
7,000 บาท 

 
 

7,500 34  
8 - 11 เม.ย. 61 29,900 7,500 34  
15 - 18 เม.ย. 61 32,900 7,500 34  

 
 
ไฟลท์บนิ 
Departure DMK – KIX TR866 09.35-16.45 
Return       KIX – DMK TR867 17.55-22.30 
 
วนัแรก กรงุเทพฯ ทา่อากาศยานดอนเมอืง - ทา่อากาศยานคนัไซ โอซากา้ - รงิก ุพรเีมี:ยม เอา้ทเ์ลท 
 



 
06.30น. พรอ้มกนัที:ท่าอากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศขาออก ช ัGน 3 

ประต ู6 เคานเ์ตอร ์6 สายการบนิ Scoot เจา้หนา้ที�ใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวก
ดา้นเอกสารกอ่นขึ,นเครื�อง 

 
09.35น. นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิคนัไซ ประเทศญี:ปุ่ น โดยสายการบนิ SCOOT เที�ยวบนิที� TR866 

*ราคาทัวรย์งัไมร่วมคา่อาหารบนเครื�อง (บนเครื�องมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครื�องดื�ม) 
 

16.45น. เดนิทางถงึ สนามบนิคนัไซ โอซากา้ (เวลาทอ้งถิ�นเร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชั�วโมง กรณุาปรับเวลาของทา่นเพื�อความ
สะดวกในการนัดหมายเวลา) ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร สําคญั!!! ประเทศญี:ปุ่ นไมอ่นุญาตให้
นําอาหารสด จําพวก เนืGอสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั นําท่านขึ,นรถ
ปรับอากาศ นําทา่นเดนิทางเขา้สู่ท ี:พกัแรม อสิระพกัผ่อนตาม
อธัยาศยั หรอืทา่นสามารเดนิไป ชอ้ปปิG ง รงิก ุพรเีมี:ยม เอา้ทเ์ลท 

Rinku Premium Outlets (เดนิ 5 นาทจีากโรงแรม) แหล่งชอ้ปปิ,ง
ชื�อดังอีกแห่งหนึ�งของโอซากา้ ตั ,งอยู่ที�เมืองริงกุตรงขา้มกับท่า
อากาศยานนานาชาตคิันไซ โดยออกแบบใหม้ลีักษณะเหมอืนกับ
เมอืงทา่ของสหรัฐอเมรกิาและมบีรรยากาศแบบรสีอรท์ ซึ�งภายในแม ้
จะไมใ่หญ่โตมากนัก แต่ก็เพยีบพรอ้มไปดว้ยสิ�งอํานวยความสะดวก
มากมาย และรา้นคา้แบรนด์เนมหลากหลายอันมีชื�อเสียงจาก
ต่างประเทศ ใหท้่านชอ้ปปิ, งตามอัธยาศัย (อสิระอาหารคํ�าตาม
อธัยาศัย)  

�ที:พกั: N Gate Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   
 (ชื�อโรงแรมที�ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 
วนัที:สาม โอซากา้ – นารา – วดัโทไดจ ิ– เกยีวโต - ศาลเจา้ฟูชมิ ิอนิาร ิ– วดัคโิยมสิ ึ- โกเบ ฮารเ์บอรแ์ลนด ์    

�อาหารเชา้,เที:ยง  (ชาบบูฟุเฟ่ต)์ 
 

เชา้ � รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที:พกั (มืGอที:1) 
นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงนารา(Nara) จังหวัดเล็กๆ 
ของญี�ปุ่ นที�เคยเป็นเมืองหลวงในอดีต เป็นเมือง
แหง่พระใหญแ่ละฝงูกวาง นาราเคยเจรญิรุง่เรอืงใน
ฐานะที�เป็นเมอืงหลวงของญี�ปุ่ นตั ,งแต่ชว่งเริ�มแรก
ของราชวงศ์ยามาโต ้(300-600) จนกระทั�งเมอืง
หลวงถกูยา้ยในปี 784 นําท่านกราบนมัสการขอพร
พระพุทธรูปสํารดิที�เก่าแก่ตั ,งแต่สมัยครศิตวรรษที� 
18 ณ วดัโทไดจ ิซ ึ�งเป็นที�เคารพสกัการะของผูค้น
มากมาย ใหท้่านไดช้ม วหิารไม ้ที�ใหญ่ที�สุดในโลก และเพลดิเพลนิกับความ
น่ารักของฝงูกวางมากมายที�ปลอ่ยใหอ้ยูต่ามธรรมชาต ิพรอ้มป้อนอาหารใหก้ับ
กวางที� สวนกวาง นําท่านนมัสการหลวงพ่อโตไดบสุส ึที�สรา้งตั ,งแต่สมัยค.ศ 
700 อยูใ่นวหิารขนาดใหญ่ พรอ้มกับขอพรตามประสงค ์วหิารและหลวงพ่อโต
องคน์ี, สรา้งโดยจักรพรรดคิัมม ุ จากนั,นนําท่านเดนิทางสู ่เกยีวโต เมอืงหลวง
เก่าแก่ของญี�ปุ่ นซึ�งมามีอายุยาวนานกว่า 1,000 ปี ซึ�งใน อดีต มีความ
เจรญิรุง่เรอืงทางดา้นศาสนา ศลิปวัฒนธรรม และการปกครอง ไปชม ศาลเจา้
ฟูชมิ ิอนิาร ิชม เสาโทรอิ ิซุม้ประตูสแีดงที�เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจา้ที�มี
มากกวา่รอ้ยตน้ทอดตัวยาวตามเสน้ทางของไหลเ่ขาลดหลั�นกนับนเสน้ทางยาว
ถงึ 4 กโิลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตรเ์รื�อง MEMORIES OF GEISHAที� ซายรู ินางเอกของเรื�องวิ�งลอด
ซุม้ประตเูพื�อไปขอพรเทพเจา้ใหต้นเองสมความปรารถนา 

เที:ยง � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มืGอที:2) เมนชูาบ ูบฟุเฟ่ต ์
บา่ย นําชมวดัคโิยมสิ ึหรอื วดันํ Gาใส ที�ตดิรอบสดุทา้ยของการประกวด1 ใน 7 สิ�งมหัศจรรย์

ของโลกยุคใหม่ เป็นวัดที�ใหญ่และเก่าแก่ตั ,งอยู่
บรเิวณเนนิเขาฮงิาชยิามา่ และมทีอ่นซงุวางเรยีงซอ้น
กันตามแนวนอนตั ,งจากพื,นดนิขึ,นมารองรับระเบียง
ของตัววหิารใหญ ่ซึ�งไมใ่ชต้ะปสูกัตัว ใชว้ธิกีารเขา้ลิ�ม
เหมอืนเรอืนไทย วัดนี,มอีายเุกา่แกย่ ิ�งกวา่กรงุเกยีวโต กวา่ 1,200 ปี มาแลว้ เป็น
ที�ประดษิฐานของเทพเอปิส ึเทพเจา้แห่งความรํ�ารวย มั�งคั�ง , นมัสการพระ
โพธสิตัวอ์วโลกเิตศวร, จากระเบยีงแหง่นี,สามารถถ่ายภาพ ณ จุดที�สวยที�สดุใน
กรุงเกยีว มองเห็นววิทวิทัศน์ของตัวเมอืงเกยีวโตไดง้ดงาม พรอ้มกับวหิารของ
วัดคโิยมสิ ึและเชญิดื�มนํ,าศักดิ\สทิธิ\สามสายอันเกดิขึ,นจากธรรมชาตทิี�ไหลมา
จากเทอืกเขา โดยเชื�อว่า สายแรก รวย  สายสอง สวย-หล่อ สายสาม แข็งแรง  



จากนั,นเดนิตามทาง สัมผัสกับรา้นคา้ญี�ปุ่ นตบแต่งตามสมัยเอโดะ และ เลอืกซื,อสนิคา้พื,นเมอืง ที�ระลกึ เกี�ยวกับ
ญี�ปุ่ นขนานแท ้อาท ิขนมโมจ ิที�ข ึ,นชื�อที�สดุของญี�ปุ่ น เป็นตน้กําเนดิ กระจายขายไปยงัภมูภิาคต่างๆ ของญี�ปุ่ น ทั ,ง
ดว้ยแป้งที�เหนียว นุ่ม เป็นพเิศษ กับไสถ้ั�วแดงขนานแท ้หรอืประยกุตเ์ป็นไสส้ตอเบอรร์ี� ช็อกโกแลต ฯลฯ   กมิจ ิ
ญี�ปุ่ นหลากสสีนั ที�มาจากธรรมชาต ิสําหรับคนที�ชอบทานกบัขา้วตม้ อาท ิแตงกวา
ดอง หัวไชเทา้ มะเขอืยาว ฯลฯ, ชาเกยีวโต ที�ข ึ,นชื�อไมแ่พ ้จังหวัดชชิโูอกะ ที�ชว่ย
ลดโคเลสเตอรอลช่วยใหผ้วิพรรณเปล่งปลั�ง ขอ้มูลจากรายการเปิดโลกส่อง
เลนส ์ของ ดร.นติภิูม ินวรัตน์, ตุ๊กตาเกยีวโต สัญลักษณ์ที�โด่งดังที�สุดในญี�ปุ่ น 
คือ เกอชิา สตรีที�บรกิารความรื�นเรงิของชาวอาทติย์อุทัยมาแต่ชา้นานจนถงึ
ปัจจบุนัใน รปูแบบของตุ๊กตาเกยีวโตซึ�งแตง่กายดว้ยชดุกโิมโนประจําชาตอิยา่ง
เต็มรูปแบบซึ�งควรค่าแกเ่ป็นของฝากของที�ระลกึในราคายอ่มเยา สงูประมาณ 1 
ฟตุ (ประมาณ 1000 เยน) , พัดญี�ปุ่ น ซึ�ง เป็นศลิปะที�ละเอยีดอ่อน ประณีตใน
การประดษิฐ์ จากHANDMADE ซึ�งมีหลากส ีหลายสไตล์ ทั ,งรา้น อันสวยงาม 
ตระการตา, ผา้และกระดาษญี�ปุ่ น ที�นยิมนํามาห่อของขวัญ ในโอกาสพเิศษต่างๆ อันเป็นศลิปะพเิศษ ซึ�งมเีฉพาะ
ในญี�ปุ่ นเท่านั,น ที�ประณีต บรรจง เป็นพเิศษ, เครื�องเซรามคิ ญี�ปุ่ น ทั ,งกานํ,าชา จากนั,นนําท่านเดนิทางไป ยา่น
โกเบ ฮารเ์บอรแ์ลนด ์ ประกอบดว้ยศนูยก์ารคา้ขนาดใหญ ่โรงภาพยนตร ์สวนสนุก ใกลก้นัยงัตดิทะเลดว้ย เพยีง
เดนิเลน่ที�ฮารเ์บอรแ์ลนด ์ทา่นจะรูส้กึสดใสปลอดโปรง่ขึ,นทันท ีฮารเ์บอรแ์ลนดเ์ป็นจุดเดทชื�อดังของโกเบ เมื�อถงึ
ยามคํ�าคนืสถานที�แหง่นี,จะประดับดว้ยไฟหลากสแีละแสงจากสปอตไลท ์กลายเป็นทวิทัศน์สดุแสนโรแมนตกินอก
จากนี,ยงัมจีดุถา่ยภาพมากมาย เชน่ โกเบพอรต์ทาวเวอร ์ชงิชา้สวรรค ์โรงแรม Kobe Meriken Park Oriental เป็น
ตน้ (อสิระอาหารคํ�าตามอธัยาศัย)   
จนสมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูท่ ี:พกั  

�ที:พกั: Kawarayamamachi Crystal Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   
 (ชื�อโรงแรมที�ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 
วนัที:สาม อสิระฟรเีดยเ์ต็มวนั หรอืเลอืกซืGอ Option ยนูเิวอรแ์ซล เจแปน                          
                    � อาหารเชา้  

 
เชา้       �รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที:พกั (มืGอที:3) 

 อสิระใหท้า่นทอ่งเที:ยวตามอธัยาศยัเต็มวนัดว้ยตวัทา่นเอง 
 >> หรอืทา่นสามารถเลอืกซื,อบตัรยนูเิวอรแ์ซลเจแปน  
 **กรณีส ั:งซืGอกบับรษิทั ราคาบตัรทา่นละ 2,800 บาท กรุณาส ั:งซืGอพรอ้มจองทวัรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วนั

เทา่น ัGน (ทางบรษัิทจําหน่ายเฉพาะบตัรสวนสนุกไมร่วมคา่รถไฟในการเดนิทาง)  
 **ทางบรษัิทขออนุญาตปรับราคาบัตรขึ,นถา้เงนิเยนมกีารปรับขึ,นเรท100เยน=35บาท** 
 - ยนูเิวอรแ์ซลสตดูโิอ Universal Studio Japan 

ร่วมสนุกทา้ทายกับเครื�องเล่นหลากหลายชนิดตื�นเตน้ระทกึใจจาก
หนังดังที�ท่านชื�นชอบ กับโลกภาพยนตร์ของฮอล์ลิวูด้  เช่น 
Hollywood Dream  The Ride Backdrop ,ล่องเรอืผจญภัยกับ
ไดโนเสาร์จากเรื�อง Jurassic Park นั�งเรือเพื�อพบกับความน่า
สะพรงึกลัวเหมอืนอยู ่ในเหตุการณ์จรงิกับ Jaw ใชทุ้นสรา้งมหาศาล
กว่า 1,500 ลา้นเยน (เฉพาะจอว)์  และสนุกสนานไปกับเครื�องเล่น
ภาคใหมข่อง Spider-Man ที�รอใหท้่านพสิจูน์ความมันส ์พรอ้มทั ,ง
พบกับโซนตัวการต์ูนสําหรับเด็กโซน “วันเดอรแ์ลนด”์ เป็นโซนสวน
สนุกสไตลค์รอบครัวใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับตัวการต์ูนสุดน่ารักชื�อ
ดังของญี�ปุ่ น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street หรอืเป็นโซน
ใหม ่  HARRY POTTER ใหท้่านไดด้ื�มดํ�ากับบรรยากาศที�จําลองมาจากในเรื�องแฮรี�พอรต์เตอร ์และพบกับโซน
ใหมล่่าสดุที�จะเปิดในวันที�21เมษายน 2560 โซน Minions Park ภายในสวนสนุกUniversal หา้มนําอาหารและ
เครื�องดื�มเขา้มาภายในสวนสนุกและสามารถซื,ออาหารไดจ้าก  ภายในสวนสนุก บรเิวณดา้นนอกตรงทางเขา้สวน
สนุกคอื Universal City walk Osaka เป็นพื,นที�จําหน่ายสนิคา้ที�มรีา้นอาหารมากมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
- เลอืกอสิระเที:ยวเอง ชอ้ปปิG งอสิระตามอธัยาศยัเต็มวนั (ไม่รวมค่ารถไฟและไม่มรีถบัสบรกิาร) ดว้ยการนั�ง
รถไฟ ท่านจะไดส้ัมผัสประสบการณ์การเดนิทางไปย่านต่างๆที�เป็นไฮไลทข์องโอซากา้ย่านดังที�เลือกสรรเป็น
สวรรคข์องคนชอบ กนิ เที�ยว ชอ้ป ไดแ้ก ่ 



 > ยา่นชนิไซบาช ิ(Shinsaibashi) เป็นยา่นช ้ อปปิ,งที�มชี ื�อเสยีงที�สดุในโอ
ซากา้ เป็นถนนคนเดนิชนิไซบาชยิาวประมาณ580 เมตร ตลอดเสน้ทางจะมี
รา้นคา้อยู่ประมาณ 180 รา้น ทางฝั�งทศิใต ้ ของถนน คนเดินของชนิไซบาชจิะมี
ป้ายทางเขา้แถวป้ายกลูโิกะ 
 > โดทงบุร ิ(Dotonburi) หนึ�งในสถานบันเทงิ ยามคํ�าคืนที�โด่งดังของโอ
ซากา้ แหล่งรวมรา้นอาหารมากมายที�เปิดใหบ้รกิาร 24 ชั�วโมง ถนนแห่งนี,จะ
เลยีบรมิคลองโดทงโบร ิและยงัมทีั ,งรา้นคา้ และแหล่ง บันเทงิอีกมากมาย รวมไป
ถงึป้ายนักวิ�งกลูโิกะ (Glico Running Man s ign) และปคูานโิดราคุ (Kani Doraku crab  sign) ที�เป็นสัญลักษณ์
ของเมอืงโอซากา้ดว้ย 
 > สวนนมับะ Namba Parks ออกแบบการสรา้งใหค้ลา้ยกบัหบุเขา สามารถนั�งพักผอ่นในสวนแบบธรรมชาติ
ท่ามกลางภมูทิัศน์เมอืงใหญ่ มหีา้งสรรพสนิคา้กว่า 120 รา้น รวมทั ,งโรงภาพยนตร ์อัฒจรรย ์และสวนดาดฟ้า บน
ชั ,น 6 มรีา้นอาหารจํานวนมากเปิดใหบ้รกิาร ไมว่า่จะเป็น อาหารเกาหล ีอาหารอติาเลยีน อาหารเวยีดนาม และอื�นๆ 
รา้นคา้เปิดเวลา 11:00-21:00 รา้นอาหารเปิดเวลา 11:00-23:00 
 > ยา่นเด็นเด็น Den Den Town ตั ,งอยูใ่นพื,นที� Nipponbashi เป็นยา่นขายสนิคา้อเิล็กทรอนกิส ์คลา้ยกับ
ยา่น Akihabara ของโตเกยีว นอกจากนี,ยงัมกีารต์นูมงังะ อนเิมะ และคอสเพลยค์าเฟ่ตต์่างๆรวมอยูท่ี�นี�ดว้ย รา้นคา้
เปิดเป็น 2 ชว่ง คอื 10:00-11:00 และ 19:00-20:00 
**วนันีGไมม่บีรกิารรถบสัและอาหารกลางวนัและอาหารคํ:า ** 

�ที:พกั: Kawarayamamachi Crystal Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   
 (ชื�อโรงแรมที�ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 
วนัที:ส ี:        ปราสาทโอซากา้ – หา้งโดทงพลาซา่ – สนามบนิคนัไซ - สนามบนิดอนเมอืง 
                 � อาหารเชา้,เที:ยง (BBQ Yakiniku) 
 
เชา้ �รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที:พกั (มืGอที:4)  

นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงโอซากา้ นําท่านถ่ายภาพ ปราสาทโอซากา้ 
เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมอืงโอซากา้สรา้งขึ,นเป็นครั ,งแรกบน
บริเวณที�เคยเป็นวัดOsaka Hongan-jiเมื�อปี ค.ศ.1583 โดย
ToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-1598) นักรบระดับไดเมยีวผูพ้ยายาม
รวบรวมประเทศเป็นครั ,งแรกหอคอยประสาทหรือส่วนที�เรียกว่า 
Tenshukakuแลว้เสร็จลงสองปีต่อมา แต่หลังจากสงคราม Osaka 
Natsu No-jinในปีค.ศ.1615 ตระกูล Toyotomi ถูกฆ่าลา้งโคตร 
Tenshukak ก็ถูกทําลายลงย่อยยับ ต่อมาไดรั้บการบรูณะใหม่ในสมัย 
Tokugawa แต่น่าเสียดายที�ในปี ค.ศ.1665 ไดถู้กฟ้าฝ่าเสียหาย
ทั ,งหมด ก่อนจะทําการบูรณะขึ,นมาใหม่อกีครั ,งและถูกประกาศใหเ้ป็นสมบัตขิองชาตอิกีดว้ย ปราสาทโอซากา้
ปัจจบุนัสงู 55 เมตร ม ี5 สว่น 8 ชั ,นเครื�องประดับหลังคาและภาพเสอืบนกําแพงตวัปราสาทและหลายๆสว่นลงทอง
สีอร่ามสวยงามบนหอคอยชั ,น 8 ของ Tenshukakuท่านสามารถมองเห็น
ทวิทัศน์โดยรวมของเมอืงโอซากา้ไดอ้ยา่งชัดเจนในแต่ละปีจะมนัีกท่องเที�ยว
จากทั ,งในและนอกประเทศมาเยอืนปีละราว 1-3 ลา้นคน (ชมและถ่ายรูปบรเิวณ
ดา้นนอก) นําท่านเดนิทางสู ่หา้ง Doton Plaza เป็นหา้งสําหรับละลายเงนิ
เยน พบกับสนิคา้หลากหลายราคาถูก ไม่ว่าจะเป็นเครื�องสําอาง ครมี ของใช ้
ยาบํารงุ สขุภาพ สบู ่ครมีลา้งหนา้ เครื�องไฟฟ้า เป็นตน้ 

 
เที:ยง �รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มืGอที: 5)  เมน ูBBQ YAKINIKU  

จากนั,นใหท้า่นไดอ้สิระชอ็ปปิ,งสนิคา้ที�ถนนโดตงโบร ิยา่นชนิไซบาช ิแหล่งชอ้ปปิ,งยอดนยิมที�สดุของโอซากา้ที�
เต็มไปดว้ยรา้นคา้มากมายทั ,งแบรนดเ์นม ของมอืสอง รา้นอาหารชื�อดังมากมายหลากหลายชนดิ 
จนสมควรแก่เวลา นําท่านเดนิทางไป สนามบนิคนัไซ เพื:อเช็คอนิ
เดนิทางกลบั 

 
17.55น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ SCOOT เที:ยวบนิที: TR867  

* ราคาทัวรย์งัไมร่วมค่าอาหารบนเครื�อง (บนเครื�องมบีรกิารจําหน่ายอาหาร
และเครื�องดื�ม) 

22.30น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ  
 

**************************** 
หมายเหต ุ:  รายการทวัรส์ามารถเปลี:ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื:องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 
การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดของญี:ปุ่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลี:ยน
โดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพื:อใหท้า่นทอ่งเที:ยวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสันํา
เที:ยวญี:ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี:ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ั:วโมง มอิาจเพิ:มเวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละ
คนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิ}ในการปรบัเปลี:ยนเวลาท่องเที:ยวตามสถานที:ใน
โปรแกรมการเดนิทาง 



กรณีอตัราแลกเปลี:ยนเงนิเยนปรบัสงูขึGน บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิ:มขึGนโดยจะแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ 
เงื:อนไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัGงนีGจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึGนไป กรณีไมถ่งึ30ทา่น  

- ขอสง่จอยทัวรใ์หก้บับรษัิทที�มโีปรแกรมและราคาใกลเ้คยีงกนั  
- หรอืขอเลื�อน หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 
- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิ�ม (ในกรณีที�ผูเ้ดนิทางไม่ถงึ30ทา่นและทา่นยังประสงคเ์ดนิทางตอ่) โดยทาง
บรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2. ในกรณีที:ลูกคา้ตอ้งออกต ั~วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที:ของบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัGง มฉิะน ัGนทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัGงสิGน  
3.การชําระคา่บรกิาร  ชําระเงนิคา่จองทัวรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นที�เหลอืชําระกอ่นการเดนิทาง 20วัน  
**สาํเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง+ความประสงคเ์พิ�มเตมิของลกูคา้ กรุณาสง่พรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจําหรอืพรอ้มยอดคงเหลอื**  
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
การยกเลกิทวัร ์เมื�อจองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื�อน ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี  และกรณีที�กองตรวจ
คนเขา้เมอืงทั ,งกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที�ระบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอ
สงวนสทิธิ\ที�จะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั ,งสิ,น  รวมถงึ เมื�อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการ
ใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ\ ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั ,งสิ,น 
อตัราคา่บรกิารนีGรวม 
1. คา่ตั~วโดยสารเครื�องบนิไป-กลับชั ,นประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
ที�นั�งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิ 
กรณีตอ้งการระบทุี�นั�งตดิกนัทั ,งกรุ๊ปหรอืรมิหนา้ตา่งหรอืรมิทางเดนิ แจง้หนา้เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ ณ วันเดนิทาง 
**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลี�ยนระดบัชั ,นที�นั�งจะตอ้งดําเนนิการแจง้พรอ้มจองทวัร ์หรอืกอ่นเดนิทาง15วันเทา่นั,น และทาง
เซ็นเตอรจ์ะทําจองที�นั�งอพัเกรดเขา้ระบบไดเ้มื�อE-Ticket ทั ,งกรุ๊ปออกมาแลว้ ประมาณ3-5วันกอ่นวนัเดนิทาง**  
- ที�นั�ง Stretch Seat / Long Leg ชําระเพิ�ม 4,500 บาท (รวมไป-กลับ) **หา้มเด็กตํ�ากวา่16ปีและผูส้งูอาย6ุ5ปีขึ,นไปนั�ง
เนื�องจากที�นั�งอยูบ่รเิวณ Exit Seat 
- ที�นั�งScoot Biz ตั~วกรุ๊ปไมส่ามารถอพัเกรดได ้
** คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครื�อง สามารถสั�งซื,อจากเลม่เมนูบนเครื�องไดเ้ลยเนื�องจากตั~วกรุ๊ปไม่สามารถสั�งจองลว่งหนา้ได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. คา่ที�พักหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมที�ระบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเท่า กรณีเดนิทาง3 ท่านจะเป็นหอ้งTriple จะเป็นแบบ
เตยีงเดี�ยวสามเตยีงหรอืแบบเตยีงใหญ1่เตยีงเตยีงเดี�ยว1เตยีง เป็นการจัดแบบเตยีงของทางโรงแรมไมส่ามารถระบไุด ้
กรณีโรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู่ และ 1หอ้งพักเดี�ยว 
โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิ�ม  
3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามที�ระบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
4. เจา้หนา้ที�บรษัิทฯคอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
5. คา่นํ Gาหนกักระเป๋า สมัภาระที�สายการบนิ Scoot กําหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั และค่าประกันวนิาศภัยเครื�องบนิ
ตามเงื�อนไขของแตล่ะสายการบนิที�มกีารเรยีกเก็บ  
**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซื,อนํ,าหนักเพิ�ม กรณุาแจง้พรอ้มจองทัวร ์พรอ้มชําระคา่นํ,าหนัก** 

- ซื,อนําหนักเพิ�ม 5 กก. ชําระเพิ�ม 700 บาท /เพิ�ม10กก. ชําระเพิ�ม 1,200 บาท 
- ซื,อนํ,าหนักเพิ�ม15กก. ชําระเพิ�ม 1,700 บาท/เพิ�ม20กก. ชําระเพิ�ม 2,200 บาท 

6. ค่าประกันอบุัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงื�อนไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพ 
อตัราคา่บรกิารนีGไมร่วม 
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. คา่ใชจ้า่ยอื�นๆที�นอกเหนอืจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครื�องดื�มคา่ซกัรดี คา่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  



4. คา่ภาษีนํ,ามนัที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�มภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั~วเครื�องบนิ 
5. คา่ Vat 7% และคา่ภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% 
6. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม  
7. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 3,500 เยนตอ่ทรปิ สําหรบักรุป๊ที:มหีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตนํ่ Gาใจจากทา่น 
รายละเอยีดเกี�ยวกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารที�จะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
 จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี:ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ี:ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ัGนในประเทศญี:ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื:อการทอ่งเที:ยว เยี:ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื:นเอกสารในข ัGนตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพื:อยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี:ปุ่ น* ดงัตอ่ไปนีG 
1.       ตั~วเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.       สิ�งที�ยนืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายที�อาจเกดิขึ,นในระหว่างที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตร 
เครดติ เป็นตน้) 
3.       ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.       กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี:ปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญี:ปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.       หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูไ่มตํ่�ากวา่ 6 เดอืน 
 2.       กจิกรรมใดๆ ที�จะกระทําในประเทศญี�ปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ�งที�ขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสั ,น 
 3.       ในขั ,นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 
 4.       เป็นผูท้ี�ไมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญี�ปุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไม ่
เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิี�จะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 
7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัGงหมดกอ่นทําการจอง เพื:อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมื:อทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัGงหมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่
ทา่นไดย้อมรบัเงื:อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัGงหมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ}ท ี:จะเลื:อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึGนในกรณีที:มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิ\การเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ,นกอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ\ในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั ,งสิ,น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั ,งสิ,น หากเกดิสิ�งของสญูหาย อนัเนื�องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง  
6. เมื�อทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืค่าทัวรท์ั ,งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื�อนไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทั ,งหมด  
7. รายการนี,เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครั ,งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที�พักในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปที�เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี� / ปลอดบหุรี�
ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั ,งนี,ข ึ,นอยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7วันกอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนั,น บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั ,งสิ,นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั,น  
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที�ผูเ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเที�ยว อนัเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดี�ยว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิ�ม  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญี�ปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาใน
การทอ่งเที�ยวและ ชอ้ปปิ,งแตล่ะสถานที�นอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซึ�งอาจจะขอ
ความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั ,งที�ตอ้งเรง่รบี เพื�อใหไ้ดท้อ่งเที�ยวตามโปรแกรม 
14. บรกิารนํ,าดื�มทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่ในวันที�ทําทัวรเ์ต็มวัน เริ�มในวันที�2ของการเดนิทางรวมจํานวน2ขวด 
15. การบรกิารของรถบสันําเที�ยวญี�ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12ชั�วโมง อาทเิชน่ เริ�มงาน
เวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนั,น มอิาจเพิ�มเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ทั ,งนี,ข ึ,นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั,นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิ\ในการปรับเปลี�ยนเวลาท่องเที�ยวตามสถานที�ใน
โปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ที�บรษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุัตเิหตุจากการเดนิทางท่องเที�ยว 
ตามพ.ร.บ. การท่องเที�ยว เท่านั,น ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงื�อนไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถือว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื�อท่านชําระเงนิค่าทัวร์ (ท่านสามารถซื,อประกัน
สุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได ้จากบริษัท ประกันทั�วไป และควรศึกษาเงื�อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอียด) 



17. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั ,งสิ,นแทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั,น  
18. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที�ผูเ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเที�ยว อนัเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  


