
 

 

รหัสทัวร B2B1901113 
ทัวรญี่ปุ�น โอซากา ซูซา 5 วัน 3 คืน (XW) 
นารา -วัดโทไดจิ –เกียวโต –ศาลเจาฟูชิมิอินาริ -ชงชาแบบญี่ปุ�น  
ปราสาทโอซากา (ชมดานนอก) – ชอปปم�ง โดตงโบริ – ชอปปم�งชินไชบาชิ 
ศาลเจาแหงความรัก (ศาลเจาอิคุตะ) - โกเบ ฮารเบอรแลนด  
EXPO CITY -อิออน มอลล 
 
 

 
   



 

 

 กําหนดการเดินทาง 
วันที่  29 - 02 มิถุนายน 2562 22,900.- 
วันที่  05 - 09 มิถุนายน 2562 22,900.- 
วันที่  19 - 23 มิถุนายน 2562 22,900.- 
วันที่  03 - 07 กรกฎาคม 2562 22,900.- 
วันที่  10 - 14 กรกฎาคม 2562 22,900.- 
วันที่  12 - 16 กรกฎาคม 2562 (วันหยุดอาสาฬหบูชา) 23,900.- 
วันที่  19 - 23 กรกฎาคม 2562 23,900.- 
วันที่  26 - 30 กรกฎาคม 2562 (วันหยุดเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10) 26,900.- 
วันที่  31 กรกฎาคม - 04 สิงหาคม 2562 22,900.- 
วันที่  08 - 12 สิงหาคม 2562 (วันหยุดวันแม) 26,900.- 
วันที่  14 - 18 สิงหาคม 2562 24,900.- 
วันที่  21 - 25 สิงหาคม 2562 22,900.- 
วันที่  28 สิงหาคม - 01 กันยายน 2562 22,900.- 
วันที่  04 - 08 กันยายน 2562 22,900.- 
วันที่  11 - 15 กันยายน 2562 22,900.- 
วันที่  18 - 22 กันยายน 2562 22,900.- 
วันที่  25 - 29 กันยายน 2562 22,900.- 
 

ราคาทัวรขางตนยงัไมรวมคาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ตอทาน 
***(เก็บทิปกอนการเดินทางท่ีสนามบินดอนเมือง)*** 



 

 

  

 เสนทางการเดินทาง 
วัน โปรแกรมการเดินทาง เชา กลางวัน คํ่า โรงแรมท่ีพัก 
1 สนามบินดอนเมือง  

[XW112 23.40 – 07.10+1] 
    

2 

สนามบนิคันไซ-นารา-วัดโทไดจิ-เกียวโต –  
ศาลเจาฟูชิมิอินาริ-ชงชาแบบญีปุ่�น-ปราสาทโอ
ซากา (ชมดานนอก) - ชอปปم�ง โดตงโบริ -  
ชอปปم�งชินไชบาชิ  

✈ � อิสระ 

OSAKA 
HOTELหรือ

เทียบเทา  

3 
อิสระทองเที่ยวตามสถานที่ตางๆ ในโอซากา  
หรือซื้อทัวรเสริม UNIVERSAL STUDIOS 
JAPAN 

� อิสระ อิสระ 
OSAKA 

HOTELหรือ
เทียบเทา  

4 

ศาลเจาแหงความรัก (ศาลเจาอิคุตะ) -  
โกเบ ฮารเบอรแลนด – OSAKA EXPO 
CITY –  
อิออน มอลล 

� อิสระ อิสระ 

OSAKA 
HOTELหรือ

เทียบเทา  

5 
สนามบินคันไซ-สนามบินดอนเมือง 
[XW111 08.30-12.10] ✈   

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง  
20.00 น. พรอมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 เคานเตอร 6 สายการบิน

นกสกูต (NOK SCOOT)  
เจาหนาท่ีจากบริษัท คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกดาน
เอกสารและสัมภาระ  
[ สําคัญมาก!! ไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม 
เขาประเทศญี่ปุ�น หากฝ�าฝนมีโทษจับปรับได ] 
++ สายการบิน NOK SCOOT ใชเครื่อง Boeing 777-200 
Dreamliner จัดที่น่ังแบบ 3-4-3 
น้ําหนักกระเป�า 20 กก.ตอทาน (หากตองการซื้อน้ําหนักเพิ่ม จะตองเสีย
คาใชจายเพ่ิมตางหาก) 
++ [พิเศษฟรี !! บริการอาหารรอนบนเครื่อง] ++ 

23.40 น. ออกเดินทางสู สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ�น โดย สายการบินนกสกูต 
เท่ียวบินที ่XW 112 

วันที่ 2 
สนามบนิคันไซ-นารา-วัดโทไดจิ – เกียวโต – ศาลเจาฟูชิมิอินาร-ิชงชาแบบ
ญี่ปุ�น-ปราสาทโอซากา (ชมดานนอก) – ชอปปم�ง โดตงโบริ – ชอปปم�งชินไช
บาชิ 

07.10 น. 

 
 

 

เดินทางถึง สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ�น นําทานผานขั้นตอนการตรวจคน
เขาเมืองและศุลกากร และเมื่อรับสัมภาระเรียบรอย ไกดจะพาทุกทานไป
ขึ้นรถบัส เตรียมตัวออกเดินทาง พรอมกับรบกวนปรับนาฬิกาของทานให
ตรงตามเวลาของญี่ปุ�น ซึ่งเร็วกวาเมืองไทย 2 ช่ัวโมง เพื่อความสะดวกใน
การนัดหมายเวลา นําทานออกเดินทางสู เมืองนารา ( Nara ) อดีตเมือง
หลวงเกาของชาวญี่ปุ�น ที่ตั้งขึ้นมาในป 710 และไดรับอิทธิพลของศาสนา
พุทธอยางเต็มที่  จนกระทั่ งถึ งป จจุบัน น้ียั งคงมีสถานที่ สํ าคัญทาง
ประวัติศาสตรมากมาย รวมไปถึงวัดวาอารามที่เกาแกที่สุดอีกดวย นําทาน
สู  วัดโทไดจิ (Todaiji) วัดหลวงพอโตแหงเมืองนารา หรือ ไดบุทสึ  
(Daibutsu of Nara) นับเปนห น่ึงในวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดและมี



 

 

ความสําคัญทางประวัติศาสตรของประเทศญี่ปุ�นอยางมาก จุดเดน คือ
อาคารหลักของวัดแหงน้ี เปนอาคารไมที่ใหญที่สุดในโลก หลวงพอโตหรือ 
ไดบุตสึ ยังเดนที่ประดิษฐานดานในอาคารหลักน่ี ซึ่งก็เรียกไดวามีขนาดที่
ใหญมากที่สุดของญี่ปุ�น มีความสูงมากถึง 15 เมตร วัดแหงน้ีนั้นถูก สราง
ขึ้น เมื่ อป  ค .ศ . 752 สามารถตรัสรู ได  และเป นที่ ชื่ นชอบสํ าหรับ
นักทองเที่ยวก็คือเจากวางนอยใหญที่เดินควักไขวไปมา ซึ่งก็สามารถให
อาหารกวางเหลาน้ันดวยขนมแซมเบที่ทํามาสําหรับกวางโดยเฉพาะ โดยจะ
มรีานที่ขายราคาก็จะอยูประมาณหอละ 150 เยน  

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
บาย 

 

เดินทางสู เมืองเกียวโต ซึ่งในอดีตเคยเปนเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ�น 
และยาวนานที่สุด คือตั้งแตปค.ศ. 794 จนถึง 1868 รวมๆ 1,100 ปเลย
ทีเดียว เกียวโตจึงเปนเมืองที่มีสถานที่สําคัญๆ ที่เต็มไปดวยประวัติศาสตร
และวัฒนธรรมดังเดิมของญี่ปุ�น นําทานชม ศาลเจาฟูชิมิอินาริ หรือ ศาล
เจาพอจิ้งจอกขาว สรางในศตวรรษที่ 9 โดยชาวนาเพื่อบูชาสุนัขจิ้งจอกที่
เชื่อกันวาเปนทูตสงสาสนของเทพเจาแหงการเก็บเกี่ยว ภายในศาลเจามี
เสาโทริอิจํานวนมากเรียงกันจนกลายเปนอุโมงคเสาโทริอิที่มีความยาว
ประมาณ 4 กิโลเมตร จากน้ันสัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุ�น น่ันก็
คือ การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ�น โดยการชงชาตามแบบญี่ปุ�นน้ัน มีขั้นตอน
มากมาย เริ่มต้ังแตการชงชา การรับชา และการดื่มชา ทุกขั้นตอนน้ันลวนมี
พิธี รายละเอียดที่บรรจงและสวยงามเปนอยางมาก พิธีชงชานี้ ไมใชแค
รับชมอยางเดียว ยงัเปดโอกาสใหทานไดมีสวนรวมในพิธีการชงชาน้ีอีกดวย 

 

ชมบริเวณดานนอก ของ ปราสาทโอซากา ซึ่งถือไดวาเปนสัญลักษณของ
เมือง สัมผัสความยิ่งใหญของยุคสมัยท่ีโชกุนโตโยโตมิ ปกครองและออก
คําสัง่ใหกอสรางปราสาทแหงน้ี 

 
 

ชอปปم�ง ยานโดตงโบร ิ(Dotombori) หน่ึงในยานบันเทิงยามค่ําคืนที่โดงดัง
ของโอซากา เปนแหลงรวมรานอาหารมากมายที่เปดใหบริการ 24 ชั่วโมง 



 

 

 
 

ถนนแหงน้ีจะเลียบริมคลองโดตงโบริ และยังมีทั้งรานคา และแหลงบันเทิง
อีกมากมาย ในชวงกลางคืนก็จะเปดไฟประดับประดาสวยงามป�ายรานคา
ตางๆ รวมไปถึง ป�ายนักวิ่งกูลิโกะ (Glico Running Man sign) และปู
คานิโดราคุ (Kani Doraku crab) ที่เปนสัญญลักษณของเมืองโอซากา 
แถมยังเชื่อมตอกับ ยานชินไซบาชิ ( Shinsaibashi ) บริเวณแหลงชอป
ปم�งที่มีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปดวยรานคาปลีก รานเฟรนไชส 
รานเครื่องสําอางค  รานรองเทา กระเป�า นาฬิกา รานกาแฟ รานอาหาร 
รานขนม รานเสื้อผาสตรีทแบรนดทั้งญี่ปุ�นและตางประเทศ เชน Zara , 
H&M , Beans , ABC Mart , GU เปนตน เรียกวามีทุกอยางที่ตองการ
รวมกันอยูบริเวณน้ี 

คํ่า  อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย ณ ชินไซบาช ิ
  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก OSAKA HOTEL หรือเทียบเทา 
วันที่ 3 อิสระทองเที่ยวตามสถานที่ตางๆ ในโอซากาหรือซื้อทัวรเสริม 

UNIVERSAL STUDIOS JAPAN 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 

 
 

 
 

ใหทานไดเลือกอิสระทองเที่ยวตามสถานที่ตางๆใน เมืองโอซากา โดยมี
ไกดคอยใหคําแนะนําทานในการเดินทาง ยานชินไซบาชิ เต็มไปดวยความ
หลากหลายของรานคาและแบรนดดังมากมายตั้งอยูปะปนไปกับรานคา
แบบดั้ งเดิมของญี่ ปุ�น ไดแก  Apple Store, Dior, Chanel, Gucci, 
H&M, Hermès, Louis Vuitton และอ่ืนๆ เรียกไดวาเปนศูนยรวมแทบ
จะทุกยี่หอดังทั่วโลกเลยก็วาได นอกจากนี้แลวยังมีสินคาจําพวกอาหารและ
เครื่องดื่มหรือตุกตานารักๆ ก็มีใหเลือกซื้อเชนกัน และนอกเหนือไปจาก
รานคาทันสมัยจากแบรนดตางๆ แลวที่ ชินไซบาชิยังมี  Shopping 
Arcade ที่เอารานคาเล็กๆ มารวมไวภายใตหลังคาเดียวกันมีเสนทางยาว
ประมาณ 600 เมตรมีสินคาใหเลือกสรรมากมาย อาทิ ชุดกิโมโนแบบ
ดั้ งเดิม , อัญมณี เครื่องประดับและรานหนังสือ เปนแหลงที่ตั้ งของ
หางสรรพสินคาช่ือดังและรานคามากมายใหทานไดชอปปم�งไดจุใจ และยังมี
สถานที่ทองเท่ียวสําคัญๆตางๆมากมาย เชน 



 

 

 

วัดชิเทนโนจ ิ พิพิธภัณสัตวน้ําไคยูกัง ศาลเจาเฮอัน 
ชิงชาสวรรคเท็มโปซาน อะเมะริคามูระ เลโกแลนด 
หุนยนตเหล็กเท็ตสึจิน พิพิธภัณฑวิทยาศาตรโอซากา 
หรือเลือก ซื้อทัวรเสริมยูนิเวอรแซล สตูดิโอ เต็มวัน เพิ่มผูใหญทานละ 
2,700 บาท / เด็ก 2,000 บาท ไมรวมคารถไฟในการเดินทาง [ราคา
อาจมีการเปลี่ยนแปลง] ทานที่ซื้อทัวรเสริมนําทานเดินทางสู ยูนิเวอรแซล 
สตูดิโอ รวมสนุกทาทายกับเครื่องเลนหลาก หลายชนิดตื่นเตน ระทึกใจจาก
หนังดังที่ทานชื่นชอบ เชน ฉากเพลิงไหมจากเรื่อง “แบ็คดราฟท”ลองเรือ
ผจญภัยกับไดโนเสารจากเรื่อง“จูราสสิคพารค” น่ังเรือเพื่อพบกับความนา
สะพรึงกลัวเหมือนอยู ในเหตุการณจริงกับ “จอว” ใชทุนสรางมหาศาลกวา 
1,500 ลานเยน (เฉพาะจอว) และสนุกสนานไปกับเครื่องเลนภาคใหมของ 
“สไปเดอรแมน” ที่รอใหทานพิสูจนความมันส พรอมทั้งพบกับโซนใหม “วัน
เดอรแลนด” เปนโซนสวนสนุกสไตลครอบครัวใหทานไดเพลิดเพลินกับตัว
การตูนสุดนารัก เชน Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street  โซน 
The Wizarding World of Harry Potter ที่สรางเพื่อเอาใจเหลาสาวก
ของแฮรรี่พอตเตอร ใหทานไดเขาไปสัมผัสบรรยากาศของโลกเวทมนตใน
ฉ าก ต า งๆ จาก ภ าพ ย น ต ร  โซน  THE FLYING DINOSAUR เป ด
ประสบการณใหม กับเครื่องเลนใหมลาสุด ที่จะไดใหคุณบินได ในโซน 
Jurassic Park เปนอีก 1 ใน เครื่องเลนหวาดเสียวสุดๆ และสามารถ
หมุนไดรอบทิศทางถึง 360 องศา บนระยะทาง1124 เมตร และจุดทิ้งดิ่ง
สูงสุดถึง 37.8 เมตร โซน MINION PARK เปนโซนใหมลาสุดที่สรางเอา
ใจสาวกเจาตัวเหลืองสุดกวนที่โดงดังมาจาก เรื่อง Depicable Me ซึ่ง
ไฮทไลทของโซนน้ีคือ Despicable Me Minion Mayhem ภายในจะ
ประกอบไปดวย รานคาขายของที่ระลึก รานอาหาร โชวตางๆ มากมาย 
รวมทั้งยังมีเครื่องเลนแนว 3-D มากมาย แถมยังเปนโซน "Minion Park" 
ที่ใหญที่สุดอีกทั้งสําหรับทานที่ช่ืนชอบนักสืบจิ๋วโคนันที่กระแสตอบรบัดจีนยู
นิเวอรแซล ญี่ปุ�น ตองนํากลับมาอีกครั้ง ภายในงานจะมีทั้งเกมไขปริศนา
สื บ ค ดี  Real Escape Game ต า ม ด ว ย  Entertainment 



 

 

Restaurant รานอาหารพรอมเสิรฟ และ Play Rally รับรองวาคุณจะ
ไดดื่มด่ํากับโลกของโคนันคุงแบบจัดเต็มไปเลย 
* เพื่อใหทานไดสนุกสนานอยางเต็มที่จึงไมมีบริการอาหารกลางวันและ
อาหารคํ่า* 

  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก OSAKA HOTEL หรือเทียบเทา 
วันที่ 4 ศาลเจาแหงความรัก (ศาลเจาอิคุตะ) - โกเบ ฮารเบอรแลนด - EXPO 

CITY - อิออน มอลล 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 

เดินทางสู เมืองโกเบ ( Kobe ) ซึ่งอยูในจังหวัดเฮียวโกะ และเปนหน่ึงใน 
10 เมืองใหญของประเทศญี่ปุ�นที่นาดึงดูดใจสําหรับนักทองเที่ยว โดยที่
ทาเรือโกเบน้ัน ในยุคศตวรรษที่ 19 ก็เปนหน่ึงในทาเรือท่ีเปดทําการคาขาย
กับตางประเทศเปนครั้งแรกอีกดวย นําทานสูยายชอปปم�งและแหลงรวม
รานคารานอาหารมากมาย นําทานเดินทางสู ศาลเจาแหงความรัก (ศาล
เจาอิคุตะ) ตั้งอยูใจกลางเมืองโกเบ และมีประวัติความเปนมายาวนานกวา 
1800 ป ตามตํานานกลาววามีเทพเจาแหงสายสัมพันธอยูภายในเขตวัด
นอกจากศาลเจาหลักแลว ยังมีศาลเจาเล็กๆอยูอีกมากมาย ศาลเจาอิคุตะ
เปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดาน "ความรัก"ชาวญี่ปุ�นมักจะเขาไปขอพรเกี่ยวกับ
ความรักอยูเสมอ ศาลเจาแหงนี้ยังมีบรรยากาศที่สงบและเปนสถานที่ ที่
นิยมไปขอพรของชาวเมืองโกเบ  

 

โกเบ ฮารเบอรแลนด (Kobe Harborland) เปนแหลงชอปปم�งใกลทาเรือ
โกเบ แบงเปน 2 สวนใหญ คือ Mosaic ที่ประกอบดวยรานเส้ือผาแฟช่ัน 
รานอาหาร ซ่ึงจะมองเห็นอาวโกเบทั้งหมด และสวนปลายสุดก็เปนสวน
สนุกขนาดยอมท่ีมีชิงชาสวรรคขนาดใหญตั้งอยู อีกสวนคือ Canal 
Garden มีหางฯใหญๆ เชน Hankyu Department store , ราน
เครื่องใชไฟฟ�า และ เอาทเล็ท รวมอยูดวย 

กลางวัน  อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย ณ โกเบ ฮารเบอรแลนด 
บาย ชอปปم�ง ณ โอซากาเอ็กซโปซิต้ี [OSAKA EXPO CITY] ทีเ่ที่ยวแหงใหม

ในโอซากา ศูนยรวมความบันเทิงที่ยิ่งใหญที่สุดแหงหน่ึงของประเทศญี่ปุ�น 



 

 

 

เอ็กซโปซิต้ีเปนสวนหน่ึงของสวนสาธารณะที่สรางขึ้นเพ่ือระลึกถึงงานเวิลด
เอ็กซโป ท่ีจัดขึ้นเม่ือป 1970 ต้ังอยูในเมืองซุอิตะ จังหวัดโอซากา มีเน้ือที่
ทั้งหมดราว ๆ 172,000 ตารางเมตร ภายในพื้นที่แหงน้ีมีแหลงความ
บันเทิงมากมาย ภายใตคอนเซ็ปต fusing the enjoyment of 
playing, learning, and discovering อิสระใหทานเพลิดเพลินกับ
กิจกรรมตางๆ ท้ังชอปปم�ง กินขาว หรือแมแตถายรูปไดตามอัธยาศัย  

 

ชอปปم�งที่ หางจัสโกอิออน มอลลใหทานไดซื้อของฝากมากมายหลากหลาย
ชนิด อาทิเชน ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไมตามฤดูกาล และพิเศษสุดกับราน 
100 เยน ทีทุกอยางในรานราคาเพียง 100 เยนเทาน้ัน 

คํ่า  อิสระรับประทานอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย ณ อิออน มอลล 
  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก OSAKA HOTEL หรือเทียบเทา 
วันที่ 5 สนามบินคันไซ-สนามบินดอนเมือง 
เชา  ทําการเช็คเอาท และ ตรวจสอบสัมภาระกอนเดินทางไปยัง สนามบินคันไซ 
06.00 น. ถึง สนามบินคันไซ ทําการเช็คอิน และโหลดกระเป�าสัมภาระ 
08.30 น. นําทานกลับสูกรุงเทพฯ โดย สายการบินนกสกูต (SCOOT) เท่ียวบินที ่

XW 111 
[  บริการอาหารเชาและน้ําด่ืมบนเครื่อง ] 

12.10 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความ
ประทับใจ 

 

 

 

 

 



 

 

โปรแกรม : โอซากา ซูซา 5D3N 
โดยสายการบินนกสกูต 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญ 
พักหอง
ละ 2-3 

ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12

ป 
 [มีเตียง] 
พักกับ
ผูใหญ 
 1 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12

ป 
[มีเตียง] 
พักกับ
ผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2
ป 

แตไมถึง7
ป  

[ไมมีเตียง] 
พักกับ
ผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

ราคา 
ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ทานละ 

29 พ.ค. – 02 มิ.ย. 
62 22,900 22,900 22,900 21,900 16,900 7,900 

05 มิ.ย. – 09 มิ.ย. 
62 22,900 22,900 22,900 21,900 16,900 7,900 

19 มิ.ย. – 23 มิ.ย. 
62 22,900 22,900 22,900 21,900 16,900 7,900 

03 ก.ค. – 07 ก.ค. 
62 22,900 22,900 22,900 21,900 16,900 7,900 

10 ก.ค. – 14 ก.ค. 
62 22,900 22,900 22,900 21,900 16,900 7,900 

12 ก.ค. – 16 ก.ค. 
62 

    (วันหยุด
อาสาฬหบูชา) 

23,900 23,900 23,900 22,900 17,900 7,900 

19 ก.ค. – 23 ก.ค. 
62 23,900 23,900 23,900 22,900 17,900 7,900 



 

 

26 ก.ค. – 30 ก.ค. 
62 

(วันหยุดเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ร.10) 

26,900 26,900 26,900 25,900 20,900 7,900 

31 ก.ค. – 04 ส.ค. 
62 22,900 22,900 22,900 21,900 16,900 7,900 

08 ส.ค. – 12 ส.ค. 
62 

(วันหยุดวันแม) 
26,900 26,900 26,900 25,900 20,900 7,900 

14 ส.ค. – 18 ส.ค. 
62 24,900 24,900 24,900 23,900 18,900 7,900 

21 ส.ค. – 25 ส.ค. 
62 22,900 22,900 22,900 21,900 16,900 7,900 

28 ส.ค. – 01 ก.ย. 
62 22,900 22,900 22,900 21,900 16,900 7,900 

04 ก.ย. – 08 ก.ย. 
62 22,900 22,900 22,900 21,900 16,900 7,900 

11 ก.ย. – 15 ก.ย. 
62 22,900 22,900 22,900 21,900 16,900 7,900 

18 ก.ย. – 22 ก.ย. 
62 22,900 22,900 22,900 21,900 16,900 7,900 

25 ก.ย. – 29 ก.ย. 
62 22,900 22,900 22,900 21,900 16,900 7,900 

ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบรูณ ณ วันเดินทางกลับ]  ทานละ 7,900- บาท  
ราคาน้ีรวมรายการทัวร ต๋ัวเครื่องบิน 

***ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ตอทาน*** 
**โปรแกรมอาจจะมีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล** 



 

 

 

เงื่อนไขการใหบริการ 
1. การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯเพื่อเช็ควากรุป
มีการ 
 คอนเฟรมเดินทางกอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบรษิัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น 
3. การชําระคาบริการ 
    3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 15 วันกอนออกเดินทาง 
4.การยกเลิการเดินทาง 
4.1 แจงยกเลิก กอนการเดินทาง 45 วัน ไมนับวันเดินทาง คืนคาใชจายท้ังหมด  
4.2 แจงยกเลิก กอนเดินทาง 15 วัน ไมนับวันเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 15,000 บาท  
4.3 แจงยกเลิก นอยกวา 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจายทั้งหมด  
4.4 ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปใหม, สงกรานต เปนตน บางสายการบินมีการ

การันตีมัดจําท่ีน่ังกบัสายการบินและคามัดจําท่ีพัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน CHARTER FLIGHT 
จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมด ไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ 

4.5 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขา
ประเทศที่ระบุ ไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

 **สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพ่ือการทองเที่ยวเทาน้ัน ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศญี่ปุ�นโดย
ผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ท้ังไทยและญี่ปุ�น ขึ้นอยูกับการพิจารณา
ของเจาหนาที่เทาน้ัน ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศก
ไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทั้งสิ้น** 

4.6 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบรกิารรายการใดรายการหน่ึง หรือไม
เดินทาง 

 พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบรกิารและเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 

อัตราคาบริการน้ีรวม 

1. คาต๋ัวโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยดัพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน 
 กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลีย่นระดบัชั้นที่น่ังจากชัน้ประหยัดเปนชั้นธุรกิจ โดยใช

คะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วันลวงหนา และถาโดยการชําระเงนิเพ่ือ
อัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทาน้ัน  

2. คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา 



 

 

** ในกรณีที่ทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แลวทางโรงแรมไมสามารถ
จัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2หองคือ 1 
TWN + 1SGL และอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป ** 

3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน 
4. เจาหนาที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 
5. คาน้ําหนักสัมภาระรวมในต๋ัวเครื่องบิน [นกสกูต 20 กิโลกรัม / แอรเอเซียเอกซ 20 กิโลกรัม / การ

บินไทย 30 กิโลกรัม / เจแปนแอรไลนและออลนิปปอน 2 ใบใบละไมเกิน 23 กิโลกรัม] คาประกัน
วินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเกบ็ 

6. คาประกันอุบัติเหตคุุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม  
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล  
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได **  
- เบ้ียประกนัเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
- เบ้ียประกนัเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป **  
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ลานบาท] 
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
7. ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3%  
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศยกเลิกวซีาใหกับ
คนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน15 **ถากรณีทางรัฐบาลญีปุ่�นประกาศให
กลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายเพิ่มในการขอวีซาตามที่สถานทูตกําหนด) 
 2. คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือท่ีระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ คาซัก
รีด คาโทรศัพท  
 3. คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน 
 4. คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,500 บาท / ทริป /ตอทาน 

 

 



 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย  
จากมาตรการยกเวนวซีาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�น
ไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูก
ตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง เพื่อเปนการยืนยันวามีคุณสมบัติในการเขา ประเทศ
ญี่ปุ�น 
**เอกสารที่อาจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเร่ืองที่
พักทางบริษัทจะจัดเตรียมใหกับลูกทัวร แตทั้งน้ีขึ้นอยูกับการพิจารณาของกองตรวจคนเขาเมืองของ
ญี่ปุ�น** 
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญีปุ่�น  
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรบัผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น  
    (เชน เงินสด บัตรเครดติ เปนตน) 
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (เชน คน รูจัก โรงแรม 
และอ่ืนๆ) 
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น 

 

คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นตามมาตรการยกเวนวีซา) 
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสท่ียังมีอายุการใชงานเหลืออยู 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย และเขาขายคุณสมบัติ
เพ่ือการพํานักระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
4. เปนผูที่ไมมีประวัตกิารถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น หรือมิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธ
ไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 



 

 

หมายเหต ุ
 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 10 ทาน 
 2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวนั
เดินทาง 
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุ
ตางๆ 

 4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การ
นัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ 

 5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของ
ทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง 

 6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบรษิัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานได
ยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ 
การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับอัตราแลกเปลี่ยน
ของเงินสกุลเยน 

 


