
  

 
 

 
อตัราคา่บรกิาร 

เดนิทาง 
ราคาทวัร ์

หมายเหต ุ
ผูใ้หญ ่ เด็กมเีตยีง เด็กไมม่เีตยีง จอยแลนด ์ พกัเดี�ยว 

1 – 5 ส.ค. 61 27,999 27,999 27,999 18,999 10,900  

8 – 12 ส.ค. 61 28,999 28,999 28,999 19,999 10,900  

15 – 19 ส.ค. 61 27,999 27,999 27,999 18,999 10,900  

22 – 26 ส.ค. 61 26,999 26,999 26,999 17,999 10,900  

29 ส.ค. – 1 ก.ย. 61 27,999 27,999 27,999 18,999 10,900  

5 – 9 ก.ย. 61 27,999 27,999 27,999 18,999 10,900  

12 – 16 ก.ย. 61 27,999 27,999 27,999 18,999 10,900  

19 – 23 ก.ย. 61 27,999 27,999 27,999 18,999 10,900  

26 – 30 ก.ย. 61 27,999 27,999 27,999 18,999 10,900  



  

 
 

3 – 7 ต.ค. 61 27,999 27,999 27,999 18,999 10,900  

10 – 14 ต.ค. 61 30,999 30,999 30,999 22,999 10,900  

17 – 21 ต.ค. 61 30,999 30,999 30,999 22,999 10,900  

24 – 28 ต.ค. 61 31,999 31,999 31,999 22,999 10,900  

***ราคาเด็ก INFANT (ต ั�งแตแ่รกเกดิถงึไมเ่กนิ 2 ปี) ทา่นละ 7,000 บาท*** 

***ราคาคา่ทวัรด์งักลา่วหากมกีารเปลี�ยนแปลงคา่ต ั�วเครื�องบนิภาษสีนามบนิภาษนํี�ามนัของสายการบนิ*** 
***บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ�ในการปรบัราคาขึ�นตามสายการบนิ*** 

 

วนัแรก  กรงุเทพฯ - สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิคนัไซ – กฟิ ุ                                          ( - / - / ขา้วปั�น ) 

06.00 น.  พรอ้มกนัที�สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออก ช ั�น 3 ประต ู5 เคานเ์ตอร ์6 สายการ
บนิ SCOOT เจา้หนา้ที�ใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารกอ่นขึ�นเครื�อง 

09.15 น. นําทา่นเดนิทางสูป่ระเทศญี�ปุ่ น โดยสายการบนิ SCOOT เที�ยวบนิที� TR866 
 (ราคาทัวรไ์มร่วมอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) 
16.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิคนัไซ เมอืงโอซากา้ (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชั�วโมง กรณุาปรับนาฬกิาของทา่น เพื�อความ

สะดวกในการนัดหมาย) ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร รับกระเป๋าเรยีบรอ้ยและทําภารกจิสว่นตัว จากนั�น
นําทา่นขึ�นรถปรับอากาศ เดนิทางสูท่ี�พักเมอืงโกเบ (ประเทศญี�ปุ่ นไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด เชน่ เนื�อสัตว ์พชื ผัก 
ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจับและปรับ)  

คํ�า บรกิารขา้วปั�น (มื�อที� 1) เพื�อความสะดวกในการเดนิทาง 
ที�พกั  GIFU HASHIMA SHINKANSEN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที�สอง หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – ทาคายามา่จยิะ - ลติเต ิ�ล เกยีวโต – บฟุเฟ่ตข์าป ู– ออนเซ็น         ( B / L / D ) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มื�อที� 2) 
นําท่านเดนิทางสู ่หมู่บา้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ที�ยัง  คง
อนุรักษ์บา้น สไตลญ์ี�ปุ่ นขนานแทด้ั �งเดมิ และยังไดรั้บเลอืกจาก
องค์การยูเนสโก ใหเ้ป็นมรดกโลกในเดือนธันวาคม ปี ค.ศ. 
1995 บา้นสไตล์กัสโชสคึุริ จะมีความยาวประมาณ 18 เมตร 
ความกวา้ง 10 เมตร โครงสรา้งของ บา้นสามารถรองรับหมิะที�
ตกหนักในชว่งฤดูหนาวไดด้ ีและรูปร่างของ หลังคาเหมอืนกับ
สองมือพนมของพระเจา้ จงึเรียกหมู่บา้นสไตลน์ี�ว่า  “กสัโช” 
และมผีูค้นจากทั�วทกุมมุโลกหลั�งไหลไปชมความงามใน แตล่ะปี
ไมตํ่�ากวา่ 680,000 คน  

เที�ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (มื�อที� 3) 
บา่ย นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืทาคายามา่ นําทา่นถา่ยรปูดา้นนอก ทาคายามา่ จนิยะ หรอื ที�วา่การอําเภอเกา่เมอืง

ทาคยาม่า ซึ�งเป็นจวนผูว้่าแห่งเมอืงทาคายาม่า เป็นที�ทํางานและที�อยู่อาศัย
ของผูว้า่ราชการจังหวัดฮดิะ เป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกนุ
ตระกลูกกุาวา ในสมัยเอโดะ จากนั�นนําทา่นเดนิชม หมูบ่า้น Little Kyoto หรอื
เขตเมอืงเกา่ซนัมาจซิูจ ิซ ึ�งเป็น  หมูบ่า้นเกา่แกส่มัยเอโดะกวา่ 300 ปีกอ่น ที�
ยังอนุรักษ์และคงสภาพเดมิไดเ้ป็นอยา่งด ีอสิระให ้ ทกุทา่นไดเ้ดนิเที�ยวและชื�น
ชมกับทัศนียภาพเมืองเก่าซึ�งเ ต็มไปดว้ยบา้นเรือนโบราณ และรา้นคา้
หลากหลาย เชน่ รา้นผลติและจําหน่ายเหลา้สาเก รา้นทํามโิสะ ฯลฯ พรอ้มทั �ง

เลอืกซื�อของที�ระลกึพื�นเมอืงเฉพาะถิ�น เชน่ ซารุโบโบะ หรือ ตุ๊กตาทารกลงิตัวสแีดง ไม่มหีนา้ตา ซึ�งถอืวา่เป็น
สญัลักษณ์หนึ�งของเมอืงทาคายามา่ และเป็นสนิคา้ยอดนยิมเพราะแฝงไปดว้ยความเชื�อเกี�ยวกบัโชคลางของชาว
ญี�ปุ่ นอกีดว้ย และเก็บเกี�ยวบรรยากาศอนัน่าประทับใจมากมาย ทา่นยังสามารถลองลิ�มชมิรสขนมหวานนานาชนดิ  

 สมควรแกเ่วลา นําคณะออกเดนิทางเขา้สูท่ี�พัก 
ที�พกั  DAIWA ROYNET HOTEL KOBE หรอืเทยีบเทา่ 
คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า ณ รา้นอาหาร (มื�อที� 4) อิ�มอรอ่ยกบัเมนูมื�อพเิศษที�มขีาป ูใหท้า่นไดล้ ิ�มลอง

รสชาตปิพูรอ้มนํ �าจ ิ�มสไตสญ์ี�ปุ่ นอยา่งจใุจ  
หลังอาหารใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชนํ่ �าแรธ่รรมชาต ิเชื�อวา่ถา้ไดแ้ชนํ่�าแรแ่ลว้ จะทําใหผ้วิพรรณสวยงาม
และชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขีึ�น 
 

วนัที�สาม โกเบ - หุน่ยนตเ์หล็กหมายเลข 28 – นารา - วดัโทไดจเิกยีวโต - วดัคโิยมสิ ึ- โอซากา้  (B / L / อสิระ) 



  

 
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้  (มื�อที� 5)  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําทา่น ตามหาหุน่ Tetsujin 28 หรอืหุน่เหล็กหมายเลข 28 ถา้ใครเคยไป
ดหูุน่ยนตก์ันดั �มขนาดเทา่จรงิที�โอไดบะ โตเกยีวมาแลว้ คดิวา่น่าจะตอ้งตื�นตา
ตื�นใจกับเจา้เท็ตสจึนิ หุน่เหล็กหมายเลข 28 นี� ดว้ยการสรา้งขึ�นภายใต ้Kobe 
Tetsujin Project มวีัตถปุระสงคท์ี�จะสรา้งสญัลักษณ์ประจําเมอืงโกเบหลังจาก
ที�เกดิเหตกุารณ์แผน่ดนิไหวในปี 1995 มคีวามสงูถงึ18 เมตร  จัดตั �งอยูท่ี�สวน 
Wakamatsu นําทา่เดนิทางสู ่เมอืงนารา นําทา่นชม วดัโทไดจวิัดหลวงพ่อ
โตแห่งเมืองนารา หรือ ไดบุตสึ (Daibutsu of Nara) เป็นหนึ�งในวัดที�มี

ชื�อเสยีงมากที�สุดและมีความสําคัญทางประวัตศิาสตร์ของประเทศญี� ปุ่ น ถูก
สรา้งขึ�นในปี 752 เป็นเหมอืนศนูยก์ลางของวัดทั �งหมดในประเทศและมอีทิพล
เป็นอย่างมากในยุคนั�น ต่อมาเพื�อลดบทบาทและอทิธพิลของวัดต่อรัฐบาลลง 
จงึไดม้กีารยา้ยเมอืงหลวงจากนาราไปยังนากาโอกะในปี 784 อาคารหลักของ
วัดเป็นอาคารไมท้ี�ใหญท่ี�สดุในโลก โดยอาคารหลังปัจจบุันนี�มขีนาดเพยีง 2 ใน 
3 ของอาคารดั �งเดมิเท่านั�น ภายในเป็นที�ประดษิฐานของหลวงพ่อโตหรือ ได
บตุสเึดน ซึ�งมขีนาดใหญ่ที�สดุในญี�ปุ่ น มคีวามสงูถงึ 15 เมตร อกีจุดที�น่าสนใจ
และเป็นที�นยิมอยา่งมากก็คอื เสาไมย้ักษ์ ซึ�งฐานขนาดรอบเสารน์ี�มขีนาดเทา่กบั

รูจมกูของหลวงพอ่โต และดา้นลา่งของเสาจะเป็นชอ่งขนาดไมใ่หญม่าก มคีวามเชื�อวา่หากใครสามารถรอดผา่น
ชอ่งนี�ไปไดก้็จะสามารถตรัสรูไ้ดใ้นชาตหินา้จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเกยีวโต 

เที�ยง  บรกิารอาหารกลางวนั (มื�อที� 6) 
บา่ย ชมทา่นวดัคโิยมสิหึรอืวดันํ �าใสที�ตดิรอบสดุทา้ยของการประกวด 1 ใน 7 สิ�งมหัศจรรยข์องโลกยคุใหม ่เป็นวัดที�

ใหญแ่ละเกา่แกต่ั �งอยูบ่รเิวณเนนิเขาฮงิาชยิามา่ และมทีอ่นซงุวางเรยีงซอ้น
กันตามแนวนอนตั �งจากพื�นดนิขึ�นมารองรับระเบยีงของตัววหิารใหญ ่ซึ�งไม่
ใชต้ะปสูักตัว ใชว้ธิีการเขา้ลิ�ม เหมอืนเรือนไทย วัดนี�มอีายุเกา่แกย่ิ�งกว่า
กรุงเกยีวโต กว่า 1,200 ปี มาแลว้ เป็นที�ประดษิฐานของเทพเอปิส ึเทพ
เจา้แห่งความรํ�ารวย มั�งคั�ง นมสัการพระโพธสิตัวอ์วโลกเิตศวร จาก
ระเบยีงแหง่นี�สามารถถา่ยภาพ ณ จดุที�สวยที�สดุในกรงุเกยีวโต มองเห็นววิ
ทวิทัศน์ของตัวเมอืงเกยีวโตไดง้ดงาม พรอ้มกับวหิารของวัดคโิยมสิ ึและ
เชญิดื�มนํ �าศกัด ิ�สทิธ ิ�สามสายอันเกดิขึ�นจากธรรมชาติที�ไหลมาจาก
เทือกเขาโดยเชื�อว่า สายแรก รวย  สายที�สอง สวย-หล่อ สายที�สาม 

แข็งแรง ระหวา่งทางทา่นจะไดส้ัมผัสกับรา้นคา้ญี�ปุ่ นตบแตง่ตามสมัยเอโดะ และเลอืกซื�อสนิคา้พื�นเมอืงที�ระลกึ 
เกี�ยวกบัญี�ปุ่ นขนานแท ้อาท ิขนมโมจ ิที�ข ึ�นชื�อที�สดุของญี�ปุ่ น มใีหท้า่นไดเ้ลอืกชมิหลายหลากรส ไมว่า่จะเป็นไส ้
ถั�วแดงสตูรดั �งเดมิ ไสส้ตรอเบอรร์ี� ชอคโกแลต เป็นตน้ หรอืวา่จะเป็นชาเกยีวโต ตุ๊กตาเกยีวโต สัญลักษณ์ที�โดง่
ดังที�สดุในญี�ปุ่ น คอืเกอชิา เป็นตุ๊กตาแตง่กายดว้ยชดุกโิมโนประจําชาตอิยา่งเต็มรูปแบบ ซึ�งควรคา่แกเ่ป็นของ
ฝากของที�ระลกึในราคายอ่มเยาเครื�องเซรามคิ ญี�ปุ่ น ทั �งกานํ�าชา ถว้ย ชาม ต่างๆ และของที�ระลกึ อกีมากมาย 
นอกจากนี�ยังมไีอศกรมีชาเขยีวที�ข ึ�นชื�อของเมอืงเกยีวโตใหท้า่นไดเ้ลอืกลิ�มลองอกีดว้ย  

คํ�า  อสิระอาหารคํ�าตามอธัยาศยั 
ที�พกั  OSAKA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที�ส ี�  อสิระทอ่งเที�ยว FREE DAY เต็มวนั หรอื เลอืกซื�อ Option เที�ยวยนูเิวอรแ์ซลเจแปน  (B / อสิระ/ อสิระ) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มื�อที� 7) ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 
 
Option A : อสิระทอ่งเที�ยว FREE DAY เต็มวนั (ไมร่วมคา่เดนิทาง) 

ตะลยุโกเบ ตามหาหุน่ Tetsujin 28 หรอืหุน่เหล็กหมายเลข 28 โดยไกดแ์นะนําถา้ใครเคยไปดหูุน่ยนต์
กนัดั �มขนาดเทา่จรงิที�โอไดบะ โตเกยีวมาแลว้ คดิวา่น่าจะตอ้งตื�นตาตื�นใจกบัเจา้เท็ตสจึนิ หุน่เหล็กหมายเลข 28 นี� ดว้ย
การสรา้งขึ�นภายใต ้Kobe Tetsujin Project มวีัตถปุระสงคท์ี�จะสรา้งสญัลักษณ์ประจําเมอืงโกเบหลังจากที�เกดิเหตกุารณ์
แผน่ดนิไหวในปี 1995 มคีวามสงูถงึ18 เมตร  จัดตั �งอยูท่ี�สวน Wakamatsu 
แนะนําสถานที�ทอ่งเที�ยวในโกเบอื�นๆ 

- ถนน Motomachi      ใครเป็นขาชอ้ปปิ�งก็ตอ้งมายา่นนี�กันเลย ถนนซันโนมยิะ และถนนโมโตมาจ ิที�นี�จะไดพ้บกับ
รา้นรวงที�ตกแต่งแบบเก๋ๆ และหา้งไดมารูขนาดใหญ่ยักษ์ ตัวตึกมีการออกแบบสไตล์ยุโรปภายในมีรา้นคา้
มากกวา่ 70 รา้นใหเ้ดนิเลน่ไดต้ามสะดวก 

- China Town      ไปหาอาหารจนีอรอ่ยๆ กนิกัน ที�ไชน่าทาวนข์องเมอืงโกเบ ที�ยา่นนันกนิมาช(ิNankin – mashi) จะ
เจอประตมูังกรทางเขา้ ที�เป็นเอกลักษณ์ของไชน่าทาวน ์ถงึเป็นไชน่าทาวนท์ี�เล็กที�สดุในญี�ปุ่ น 

- ยอดเขารอกโกะ ขึ�น Rokko Cable Car แลว้ตอ่บัสขึ�นไปที� Rokko Garden Terrace ชมความงามตรงจดุชมววิ ถา้ได ้
ชมววิตอนกลางคนื จะไดเ้ห็นววิเมอืงโกเบยามคํ�าคนืแบบพาโนรามา ที�นี�นอกจาก จุดชมววิเมอืงโกเบที�สวยงามแลว้ ยัง



  

 
 

มทีี�เที�ยวตามจุดอื�นๆอกี เชน่ Rokko International Musical Box Museum ที�เราสามารถทํา กล่องดนตรขีองเราเองได ้
ดว้ย หรือ Rokko Alpine Botanical Garden สวนพฤกษชาติที�มีดอกไมแ้ละตน้ไมม้ากกว่า 1,500 พันธุ์  ถ า้มา
ตาม ฤดกูาลก็จะไดเ้ห็นตน้ซากรุะ ตน้เมเปิ�ล หรอืดอกไมอ้ื�นๆ บานสะพรั�ง ใหเ้ราไดด้ื�มดํ�ากบัธรรมชาตไิดอ้ยา่งเต็มที� 
**อสิระอาหารกลางวนัและอาหารเย็นเพื�อไมเ่ป็นการรบกวนเวลา** 
 

Option B : เลอืกซื�อบตัรเที�ยวยนูเิวอรแ์ซลเจแปน ชําระเพิ�มทา่นละ 3,000 บาท (ราคานี�ไมร่วมคา่เดนิทาง) 
ยนูเิวอรแ์ซลสตดูโิอรว่มสนุกทา้ทายกบัเครื�องเลน่หลากหลายชนดิตื�นเตน้ระทกึ
ใจจากหนังดังที�ทา่นชื�นชอบ เชน่ ฉากเพลงิไหมจ้ากเรื�อง “แบ็คดราฟท”์ลอ่งเรอื
ผจญภัยกับไดโนเสาร์จากเรื�อง“จูราสสคิพาร์ค” นั� งเรือเพื�อพบกับความน่า
สะพรงึกลัวเหมอืนอยู ่ในเหตกุารณ์จรงิกบั “จอว”์ ใชท้นุสรา้งมหาศาลกวา่ 1,500 
ลา้นเยน(เฉพาะจอว)์  และสนุกสนานไปกับเครื�องเล่นภาคใหม่ของ สไปเดอร ์
แมน ที�รอใหท้า่นพสิจูนค์วามมันส ์พรอ้มทั �งพบกบัโซนตัวการต์นูสําหรับเด็กโซน 
วันเดอร์แลนด ์เป็นโซนสวนสนุกสไตลค์รอบครัวใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับตัว
การ์ตูนสุดน่ารักชื�อดังของญี�ปุ่ น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street หรือให ้
ทา่นพบกบัโซนใหมล่า่สดุที�จะเปิดตัวเมื�อวันที� 15 กรกฎาคมนี� คอืโซน“HARRY POTTER” ใหท้า่นไดด้ื�มดํ�ากบั
บรรยากาศที�จําลองมาจากในเรื�องแฮรรี�พอรต์เอรก์นัเลยทเีดยีว 
**อสิระอาหารกลางวนัและอาหารเย็นเพื�อไมเ่ป็นการรบกวนเวลา** 

ที�พกั  OSAKA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที�หา้  ปราสาทโอซากา้ – JTC DUTY FREE - ชอ้ปปิ� งชนิไซบาช ิ- สนามบนิคนัไซ - กรงุเทพฯ (B /อสิระ /-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มื�อที� 10) ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําทา่นเดนิทางชมบรเิวณโดยรอบของ ปราสาทโอซากา้ (ไมร่วมคา่เขา้ปราสาท)ซึ�งถอืไดว้า่เป็นสัญลักษณ์

ของเมืองสัมผัสความยิ�งใหญ่และชมนิทรรศการที�จัดแสดงอยู่
ภายใน ซึ�งเลา่ถงึความเป็นมาของปราสาท รวมทั �งประวัตแิละขา้ว
ของเครื�องใชต้่างๆของโชกุน ฮเิดโยชโิตโยโตมิ ผูม้ีคําสั�งให ้
ก่อสรา้งปราสาทแห่งนี� นําท่านเลือกซื�อสนิคา้ปลอดภาษี JTC 
DUTY FREEเลอืกซื�อสนิคา้ที�ระลกึปลอดภาษี นานาชนดิ จากนั�น
ทา่นชอ้ปปิ� งยา่นชนิไซบาชยิา่นชอ้ปปิ�งชื�อดังของนคร โอซากา้ 
ภายในย่านนี�มีรา้นคา้เก่าแก่ปะปนไปกับรา้นคา้อันทันสมัย และ
สนิคา้หลากหลายรปูแบบทั �งสําหรับเด็ก และผูใ้หญ ่ซึ�งยา่นนี�ถอืวา่
เป็นยา่นแสงส ีและบันเทงิชั �นนําแหง่หนึ�งของนครโอซากา้ อกีทั �ง
ยังมรีา้นอาหารทะเลขึ�นชื�อมากมายซึ�งเสน่หอ์ยา่งหนึ�งคอื ทกุรา้น

จะประดับประดารา้นของตนดว้ยแสงไฟนีออนซึ�งดัดทําใหเ้ป็นรูปป ูกุง้ และปลาหมกึ ซึ�งนักท่องเที�ยวใหค้วาม
สนใจและแวะถา่ยรปูกันเป็นที�ระลกึอยา่งมาก และรา้นคา้ทกุแหง่ จะพยายามสรา้งจุดเดน่ใหแ้กร่า้นของตนใหไ้ด ้
มากที�สดุ เพื�อดงึดดูลกูคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้รกิาร สัญลักษณ์เดน่ของยา่นนี�คอื ตกึรูปเครื�องหมายการคา้ของ  กลูโิกะ 
ผลติภัณฑข์นมชื�อดังจากญี�ปุ่ นนั�นเอง 

เที�ยง  อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นสู ่สนามบนิคนัไซ เพื�อเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ 

18.05 น. เหนิฟ้าสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิ SCOOT เที�ยวบนิที� TR867 
 (ราคาทัวรไ์มร่วมอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) 
21.55 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 
 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลี�ยนไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 
 



  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* ต ั�วสายการบนิไมส่ามารถระบทุี�น ั�ง ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกที�น ั�งโดยระบบสายการบนิ * 
การจดัที�น ั�งบนเครื�องบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ําหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

แตจ่ะทาํการ Request ใหไ้ดเ้ทา่น ั�น งดการคนืบตัรโดยสาร และหากยกเลกิการเดนิทาง  
ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น 

หากผูโ้ดยสารถกูปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศญี�ปุ่ น 
จากเจา้หนา้ที�แรงงานไทยหรอืเจา้หนา้ที�ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้

เมอืงที�ประเทศญี�ปุ่ นทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�เกดิข ึ�นทกุกรณี 
ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัที�ประเทศญี�ปุ่ นเรยีกเก็บ 

ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเที�ยวบนิถดัไปที�มที ี�น ั�งวา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ั�วเครื�องบนิ 
ท ั�งนี�แลว้แตท่างเจา้หนา้ที�ตรวจคนและสายการบนิ ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

เงื�อนไขหอ้งพกั :  
1. โรงแรมที�ระบใุนรายการทวัรย์ังไมค่อนเฟิรม์ 100% ซึ�งอาจจะมกีารเปลี�ยนแปลง โดยทางบรษัิททวัรจ์ะแจง้ใหท้ราบพรอ้มกบัใบนัด
หมายเตรยีมตวั ประมาณ 1-3 วนั กอ่นการเดนิทาง โดยจะจัดโรงแรมใหอ้ยูใ่นระดบัเดยีวกนั 
2. โรงแรมในประเทศญี�ปุ่ น หอ้งพักจะมขีนาดคอ่นขา้งเล็กและบางโรงแรมจะไมม่บีรกิารหอ้งพักแบบ 3 ทา่น (TRIPLE) ดงันั�นทาง
บรษัิททวัรจ์ะจัดหอ้งพักใหท้า่นแยกเป็น 2 หอ้งพักแทน คอื 1 หอ้งนอนคู ่(พัก 2 ทา่น) และ 1 หอ้งพักเดี�ยว (พัก 1 ทา่น) 
3. บางโรงแรมในประเทศญี�ปุ่ น ไมม่บีรกิารหอ้งพักแบบเตยีงคู ่(TWIN) หรอืกรณีที�หอ้งพักแบบเตยีงคูโ่รงแรมนั�นเต็ม (TWIN) ทาง
บรษัิททวัรจ์ะจดัหอ้งพักแบบ 1 เตยีงใหญ ่(DOUBLE) ใหท้า่นแทน 
4. กรณีโรงแรมที�เขา้พัก ไมม่บีรกิารออนเซ็นภายในโรงแรม ทางบรษัิททวัรจ์ะนําคณะเขา้ใชบ้รกิารออนเซ็นที�อยู่บรเิวณใกลเ้คยีงแทน 
(เฉพาะรายการทวัรท์ ี�ระบุโปรแกรมอาบนํ�าแรธ่รรมชาตเิทา่น ั�น) 
 

ทางบรษิทัเร ิ�มตน้และจบการบรกิารที�สนามบนิดอนเมอืงเทา่น ั�น  
กรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะทาํการสํารองต ั�วเครื�องบนิหรอืยานพาหนะอื�นๆ 
เพื�อใชเ้ดนิทางมาและกลบัจากสนามบนิดอนเมอืงน ั�น ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นนี�ที�เกดิขึ�น 

เนื�องจากเป็นคา่ใชจ้า่ยที�นอกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษิทั  
ฉะน ั�นทา่นควรจะใหก้รุป๊ Final 100% กอ่นที�จะสํารองต ั�วเครื�องบนิ หรอืยานพาหนะอื�นๆ 

 



  

 
 

ราคาทวัรร์วม 
1. คา่ตั�วเครื�องบนิไป-กลับ ตามรายการ   2.คา่อาหารทกุมื�อ ตามที�ระบใุนรายการ 
3. คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการ   4.คา่ที�พักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามรายการ 
5. คา่รถรับ-สง่ และนําเที�ยวตามรายการ   6.คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ที�ม ี
7. คา่นํ�าหนักกระเป๋าสมัภาระไป-กลับ ทา่นละ 20 กก.  8.หัวหนา้ทวัรนํ์าเที�ยวตลอดรายการ 
9. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 

 
ราคาทวัรไ์มร่วม  

1.   ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบกํากบัภาษี) 
2.   คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัทส์ว่นตวั คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�ม 
3. คา่นํ�าหนักกระเป๋าสมัภาระ ที�หนักเกนิสายการบนิกาํหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. / ขากลับ 20 ก.ก.) 
4. คา่วซีา่สําหรับพาสปอรต์ตา่งชาต ิ
5. ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ�นทา่นละ 5,000 เยน หรอื 1,500 บาท ตอ่ทรปิ (ชําระที�สนามบนิดอนเมอืง ในวนั

เช็คอนิ) 
6. ทปิหวัหนา้ทวัร ์ตามความพงึพอใจ 

 

การเดนิทางในแตล่ะคร ั�งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 30 ทา่นขึ�นไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิ�ในการเลื�อนการเดนิทาง หรอืเปลี�ยนแปลงราคา 
กรุณาชําระมดัจํา ทา่นละ 15,000 บาท  หรอืทา่นละ 20,000 กรณีเดนิทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์หากมกีาร
ยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ�ในการยดึมดัจําหรอืคา่ทวัรท์ ั�งหมด เนื�องจากทางบรษิทัฯ ไดชํ้าระคา่ต ั�ว
เคร ื�องบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นที�เรยีบรอ้ย คา่ทวัรส์ว่นที�เหลอื กรณุาชําระ 30 วนักอ่นการเดนิทาง  

 
เง ื�อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที�นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื�อนการเดนิทาง นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี� (ผูม้ชี ื�อ
ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิที�บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ�งเพื�อแจง้
ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี� (ผูม้ชี ื�อในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงนิคนืที�บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ�งเพื�อทําเรื�องขอรับเงนิ
คา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ 
และหนา้สมดุบญัชธีนาคารที�ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื�อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี� 
2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารที�ชําระแลว้ ***ในกรณีที�วนั

เดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั  
ทั �งนี� ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยที�ไดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารที�ชําระแลว้เนื�องในการเตรยีมการจัดการนําเที�ยวใหแ้ก่
นักทอ่งเที�ยว เชน่ การสํารองที�นั�งตั�วเครื�องบนิ การจองที�พกัฯลฯ 

3. การเดนิทางที�ตอ้งการันตมีัดจําหรอืซื�อขาดแบบมเีงื�อนไข หรอืเที�ยวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กบัสาย
การบนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทั �งหมด   

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเที�ยวเดนิทางไมถ่งึ 30 คน  
 
เง ื�อนไขและขอ้กาํหนดอื�นๆ 

1. ทัวรน์ี�สําหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั�น 
2. ทัวรน์ี�เป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที�ระบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทั �งหมด หรอื

ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั �งหมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที�มนัีกทอ่งเที�ยวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บั

นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที�ไมม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 15 วนั
กอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที�มวีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเที�ยวทกุทา่นยนิดทีี�จะชําระคา่บรกิารเพิ�มจากการที�มี
นักทอ่งเที�ยวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ที�ทางบรษัิทกําหนดเพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีี�จะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื�อ นามสกลุ คํานําหนา้ชื�อ เลขที�หนังสอื
เดนิทาง และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั�วเครื�องบนิ ในกรณีที�นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทาง
บรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมัดจํา 



  

 
 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์
ภมูอิากาศ และเวลา ณ วนัที�เดนิทางจรงิของประเทศที�เดนิทาง ทั �งนี� บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภยัของนักทอ่งเที�ยว
สว่นใหญเ่ป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ที�เพิ�มขึ�นของนักทอ่งเที�ยวที�มไิดเ้กดิจาก
ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหาย
หรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลี�ยนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอื�น เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนี�คํานวณจากอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันที�ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั�น ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิ�ในการปรับราคาคา่บรกิารเพิ�มขึ�น ในกรณีที�มกีารเปลี�ยนแปลงอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั�วเครื�องบนิ คา่
ภาษีเชื�อเพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิฯลฯ  

 

 

 

 

 

 
 
 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําตดิตัวขึ�นเครื�องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรต่อชิ�น และ
รวมกันทกุชิ�นไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึ�งมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที�
ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นั�น ถา้สิ�งของดังกลา่วมขีนาดบรรจภุัณฑม์ากกวา่ที�
กําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั�น  
2. สิ�งของที�มลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝาก
เจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั�น  
3. ประเทศญี�ปุ่ น มกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ี�ทํามาจากพชื และเนื�อสัตวท์ุกชนิดเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข่ 
เนื�อสตัว ์ไสก้รอกฯ เพื�อเป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ที�จะมาจากสิ�งเหลา่นี� หากเจา้หนา้ที�ตรวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอัตรา
ที�สงูมาก 

 
หมายเหต ุ

1.บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ�ในการออกทวัรต์ ั�งแต ่30 ทา่นขึ�นไป หากมลีกูทวัรต์ํ�ากวา่นี�อาจจะตอ้งมกีารปรบัราคาขึ�น 
2.ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�นหากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิเที�ยวบนิ, การประทว้ง, การ
นัดหยดุงาน, กอ่จลาจลหรอืกรณีที�ทา่นถกูปฏเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หนา้ที�กรม
แรงงานทั �งจากไทย และตา่งประเทศซึ�งอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 
3.ทางบรษัิทฯจะรับเฉพาะลกูคา้ที�มคีวามประสงคท์ี�จะเดนิทางไปทอ่งเที�ยวเทา่นั�น 
4.ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิ ไมเ่ที�ยวบางรายการ, ไมท่าน
อาหารบางมื�อเพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่งทางบรษัิทฯไดชํ้าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออก
เดนิทางแลว้ 

 
 

ขอ้ควรทราบ 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ี�ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ั�นในประเทศญี�ปุ่ นไม่

เกนิ 15 วนัไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว เยี�ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื�นเอกสารในข ั�นตอนการ
ตรวจเขา้เมอืงเพื�อยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น* ดงัตอ่ไปนี� 

- ต ั�วเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- สิ�งที�ยนืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�อาจเกดิขึ�นในระหวา่งที�พํานกัในประเทศญี�ปุ่ นได ้ 

(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 
- ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที�พํานกัในประเทศญี�ปุ่ น  

(เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอื�นๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานกัในประเทศญี�ปุ่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นทาํการจองทกุคร ั�ง 


