
 

 

รหัสทัวร GQH1901770 
ทัวรญ่ีปุ�น โอซากา นารา โกเบ สดใส 5 วัน 3 คืน [XJ] 
วัดโทไดจิ ศาลเจาฟูชิมิอินาริ ปราสาทโอซากา ชอปปم�งชินไชบาชิ ศาลเจาแหงความรัก  

EXPO CITY  

อิสระทองเที่ยวตามสถานที่ตางๆ ในโอซากาหรือซ้ือทัวรเสริม UNIVERSAL STUDIOS 
JAPAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

   

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันท่ี 1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – โอซากา (สนามบินคันไซ )  
(XW112/ 23.40 – 07.10) 

20.00 น. พรอมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ช้ัน 3 เคานเตอร 6 สายการบินนกสกูต 
(NOK SCOOT) 

23.40 น. ออกเดินทางสู สนามบินคันไซ ประเทศญ่ีปุ�น โดย สายการบินนกสกูต เที่ยวบินท่ี XW 
112 
[พิเศษฟรี !! บริการอาหารรอนบนเคร่ือง]  

วันท่ี 2 โอซากา (สนามบินคันไซ)-นารา-วัดโทไดจิ – เกียวโต – ศาลเจาฟูชิมิอินาริ-ชงชาแบบ
ญ่ีปุ�น-ปราสาทโอซากา (ชมดานนอก) – ชอปปم�ง โดตงโบริ – ชอปปم�งชินไชบาชิ 

07.10 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ ประเทศญ่ีปุ�น นําทานผานข้ันตอนการตรวจคนเขาเมือง
และศุลกากร และเมื่อรับสัมภาระเรียบรอย ไกดจะพาทุกทานไปข้ึนรถบัส เตรียมตัว
ออกเดินทาง พรอมกับรบกวนปรับนาฬิกาของทานใหตรงตามเวลาของญ่ีปุ�น ซ่ึงเร็ว
กวาเมืองไทย 2 ช่ัวโมง เพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา นําทานออกเดินทางสู 
เมืองนารา ( Nara ) อดีตเมืองหลวงเกาของชาวญ่ีปุ�น ท่ีต้ังขึ้นมาในป 710 และไดรับ
อิทธิพลของศาสนาพุทธอยางเต็มที่ จนกระทั่งถึงปจจุบันน้ียังคงมีสถานที่สําคัญทาง
ประวัติศาสตรมากมาย รวมไปถึงวัดวาอารามที่เกาแกท่ีสุดอีกดวย  

 นําทานสู วัดโทไดจิ (Todaiji) วัดหลวงพอโตแหงเมืองนารา หรือ ไดบุทสึ 
(Daibutsu of Nara) นับเปนหน่ึงในวัดที่มีช่ือเสียงมากที่สุดและมีความสําคัญทาง
ประวัติศาสตรของประเทศญี่ปุ�นอยางมาก จุดเดน คืออาคารหลักของวัดแหงน้ี เปน
อาคารไมท่ีใหญที่สุดในโลก หลวงพอโตหรือ ไดบุตสึ ยังเดนที่ประดิษฐานดานใน
อาคารหลักน่ี ซ่ึงก็เรียกไดวามีขนาดที่ใหญมากที่สุดของญ่ีปุ�น มีความสูงมากถึง 15 
เมตร วัดแหงน้ีน้ันถูก สรางข้ึนเมื่อป ค.ศ. 752 สามารถตรัสรูได และเปนท่ีช่ืนชอบ
สําหรับนักทองเท่ียวก็คือเจากวางนอยใหญท่ีเดินควักไขวไปมา ซ่ึงก็สามารถใหอาหาร
กวางเหลาน้ันดวยขนมแซมเบที่ทํามาสําหรับกวางโดยเฉพาะ โดยจะมรีานท่ีขายราคา
ก็จะอยูประมาณหอละ 150 เยน 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
 เดินทางสู เมืองเกียวโต ซ่ึงในอดีตเคยเปนเมืองหลวงของประเทศญ่ีปุ�น และยาวนาน

ท่ีสุด คือต้ังแตปค.ศ. 794 จนถึง 1868 รวมๆ 1,100 ปเลยทีเดียว เกียวโตจึงเปน
เมืองที่มีสถานที่สําคัญๆ ที่เต็มไปดวยประวัติศาสตรและวัฒนธรรมดังเดิมของญ่ีปุ�น 
นําทานชม ศาลเจาฟูชิมิอินาริ หรือ ศาลเจาพอจ้ิงจอกขาว สรางในศตวรรษที่ 9 โดย
ชาวนาเพ่ือบูชาสุนัขจิ้งจอกท่ีเช่ือกันวาเปนทูตสงสาสนของเทพเจาแหงการเก็บเก่ียว 
ภายในศาลเจามีเสาโทริอิจํานวนมากเรียงกันจนกลายเปนอุโมงคเสาโทริอิท่ีมีความ
ยาวประมาณ 4 กิโลเมตร จากน้ันสัมผัสวัฒนธรรมด้ังเดิมของชาวญ่ีปุ�น น่ันก็คือ การ
เรียนพิธีชงชาญ่ีปุ�น โดยการชงชาตามแบบญี่ปุ�นน้ัน มีข้ันตอนมากมาย เร่ิมต้ังแตการ
ชงชา การรับชา และการด่ืมชา ทุกข้ันตอนน้ันลวนมีพิธี รายละเอียดที่บรรจงและ
สวยงามเปนอยางมาก พิธีชงชาน้ี ไมใชแครับชมอยางเดียว ยังเปดโอกาสใหทานไดมี
สวนรวมในพิธีการชงชาน้ีอีกดวย 

 ชมบริเวณดานนอก ของ ปราสาทโอซากา ซ่ึงถือไดวาเปนสัญลักษณของเมือง สัมผัส
ความย่ิงใหญของยุคสมัยที่โชกุนโตโยโตมิ ปกครองและออกคําส่ังใหกอสรางปราสาท
แหงน้ี 

 ชอปปم�ง ยานโดตงโบริ (Dotombori) หน่ึงในยานบันเทิงยามค่ําคืนที่โดงดังของโอ
ซากา เปนแหลงรวมรานอาหารมากมายท่ีเปดใหบริการ 24 ช่ัวโมง ถนนแหงน้ีจะ
เลียบริมคลองโดตงโบริ และยังมีท้ังรานคา และแหลงบันเทิงอีกมากมาย ในชวง
กลางคืนก็จะเปดไฟประดับประดาสวยงามป�ายรานคาตางๆ รวมไปถึง ป�ายนักวิ่งกูลิ
โกะ (Glico Running Man sign) และปูคานิโดราคุ (Kani Doraku crab) ท่ีเปน
สัญญลักษณของเมืองโอซากา แถมยังเช่ือมตอกับ ยานชินไซบาชิ ( Shinsaibashi ) 



 

 

บริเวณแหลงชอปปم�งที่มีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปดวยรานคาปลีก รานเฟ
รนไชส รานเคร่ืองสําอางค  รานรองเทา กระเป�า นาฬิกา รานกาแฟ รานอาหาร ราน
ขนม รานเส้ือผาสตรีทแบรนดทั้งญ่ีปุ�นและตางประเทศ เชน Zara , H&M , Beans 
, ABC Mart , GU เปนตน เรียกวามีทุกอยางที่ตองการรวมกันอยูบริเวณน้ี 

ค่ํา อิสระรับประทานอาหารค่ําอิสระตามอัธยาศัย ณ แหลงชอปปم�ง 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พักโรงแรม OSAKA HOTEL หรือเทียบเทา 
วันท่ี 3 อิสระทองเที่ยวตามสถานที่ตางๆ ในโอซากาหรือซื้อทัวรเสริม UNIVERSAL 

STUDIOS JAPAN 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ใหทานไดเลือกอิสระทองเที่ยวตามสถานที่ตางๆใน เมืองโอซากา โดยมีไกดคอยให

คําแนะนําทานในการเดินทาง ยานชินไซบาชิ เต็มไปดวยความหลากหลายของรานคา
และแบรนดดังมากมายต้ังอยูปะปนไปกับรานคาแบบด้ังเดิมของญี่ปุ�น ไดแก Apple 
Store, Dior, Chanel, Gucci, H&M, Hermès, Louis Vuitton และอ่ืนๆ 
เรียกไดวาเปนศูนยรวมแทบจะทุกย่ีหอดังทั่วโลกเลยก็วาได นอกจากน้ีแลวยังมีสินคา
จําพวกอาหารและเคร่ืองด่ืมหรือตุกตานารักๆ ก็มีใหเลือกซ้ือเชนกัน และ
นอกเหนือไปจากรานคาทันสมัยจากแบรนดตางๆ แลวที่ชินไซบาชิยังมี Shopping 
Arcade ที่เอารานคาเล็กๆ มารวมไวภายใตหลังคาเดียวกันมีเสนทางยาวประมาณ 
600 เมตรมีสินคาใหเลือกสรรมากมาย อาทิ ชุดกิโมโนแบบด้ังเดิม,อัญมณี
เคร่ืองประดับและรานหนังสือ เปนแหลงท่ีต้ังของหางสรรพสินคาช่ือดังและรานคา
มากมายใหทานไดชอปปم�งไดจุใจ และยังมีสถานท่ีทองเที่ยวสําคัญๆตางๆมากมาย 



 

 

เชน 
วัดชิเทนโนจิ พิพิธภัณสัตวน้ําไคยูกัง ศาลเจาเฮอัน 
ชิงชาสวรรคเท็มโปซาน อะเมะริคามูระ เลโกแลนด 
หุนยนตเหล็กเท็ตสึจิน พิพิธภัณฑวิทยาศาตรโอซากา 
หรือเลือก ซ้ือทัวรเสริมยูนิเวอรแซล สตูดิโอ เต็มวัน เพ่ิมผูใหญทานละ 2,700 บาท / 
เด็ก 2,000 บาท ไมรวมคารถไฟในการเดินทาง [ราคาอาจมีการเปล่ียนแปลง] ทานที่
ซ้ือทัวรเสริมนําทานเดินทางสู ยูนิเวอรแซล สตูดิโอ รวมสนุกทาทายกับเคร่ืองเลน
หลาก หลายชนิดต่ืนเตน ระทึกใจจากหนังดังท่ีทานช่ืนชอบ เชน ฉากเพลิงไหมจาก
เร่ือง “แบ็คดราฟท”ลองเรือผจญภัยกับไดโนเสารจากเร่ือง“จูราสสิคพารค” น่ังเรือเพ่ือ
พบกับความนาสะพรึงกลัวเหมือนอยู ในเหตุการณจริงกับ “จอว” ใชทุนสรางมหาศาล
กวา 1,500 ลานเยน (เฉพาะจอว) และสนุกสนานไปกับเคร่ืองเลนภาคใหมของ “สไป
เดอรแมน” ที่รอใหทานพิสูจนความมันส พรอมท้ังพบกับโซนใหม “วันเดอรแลนด” 
เปนโซนสวนสนุกสไตลครอบครัวใหทานไดเพลิดเพลินกับตัวการตูนสุดนารัก เชน 
Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street  โซน The Wizarding World of 
Harry Potter ที่สรางเพ่ือเอาใจเหลาสาวกของแฮรร่ีพอตเตอร ใหทานไดเขาไป
สัมผัสบรรยากาศของโลกเวทมนตในฉากตางๆจากภาพยนตร โซน THE FLYING 
DINOSAUR เปดประสบการณใหม กับเครื่องเลนใหมลาสุด ท่ีจะไดใหคุณบินได ใน
โซน Jurassic Park เปนอีก 1 ใน เคร่ืองเลนหวาดเสียวสุดๆ และสามารถหมุนได
รอบทิศทางถึง 360 องศา บนระยะทาง1124 เมตร และจุดท้ิงด่ิงสูงสุดถึง 37.8 
เมตร โซน MINION PARK เปนโซนใหมลาสุดท่ีสรางเอาใจสาวกเจาตัวเหลืองสุด
กวนที่โดงดังมาจาก เร่ือง Depicable Me ซ่ึงไฮทไลทของโซนน้ีคือ Despicable 
Me Minion Mayhem ภายในจะประกอบไปดวย รานคาขายของที่ระลึก รานอาหาร 
โชวตางๆ มากมาย รวมท้ังยังมีเคร่ืองเลนแนว 3-D มากมาย แถมยังเปนโซน 
"Minion Park" ท่ีใหญที่สุดอีกท้ังสําหรับทานท่ีช่ืนชอบนักสืบจ๋ิวโคนันที่กระแสตอบ
รับดีจนยูนิเวอรแซล ญ่ีปุ�น ตองนํากลับมาอีกคร้ัง ภายในงานจะมีทั้งเกมไขปริศนาสืบ
คดี Real Escape Game ตามดวย Entertainment Restaurant รานอาหาร
พรอมเสิรฟ และ Play Rally รับรองวาคุณจะไดด่ืมด่ํากับโลกของโคนันคุงแบบจัด
เต็มไปเลย 
* เพ่ือใหทานไดสนุกสนานอยางเต็มที่จึงไมมีบริการอาหารกลางวันและอาหารค่ํา* 

ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก OSAKA HOTEL หรือเทียบเทา 
 
 
 



 

 

วันท่ี 4 ศาลเจาแหงความรัก (ศาลเจาอิคุตะ) - โกเบ ฮารเบอรแลนด - EXPO CITY –  
อิออน มอลล 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 เดินทางสู เมืองโกเบ ( Kobe ) ซ่ึงอยูในจังหวัดเฮียวโกะ และเปนหน่ึงใน 10 เมือง

ใหญของประเทศญ่ีปุ�นท่ีนาดึงดูดใจสําหรับนักทองเที่ยว โดยท่ีทาเรือโกเบน้ัน ในยุค
ศตวรรษที่ 19 ก็เปนหน่ึงในทาเรือที่เปดทําการคาขายกับตางประเทศเปนคร้ังแรกอีก
ดวย นําทานสูยายชอปปم�งและแหลงรวมรานคารานอาหารมากมาย นําทานเดินทางสู 
ศาลเจาแหงความรัก (ศาลเจาอิคุตะ) ต้ังอยูใจกลางเมืองโกเบ และมีประวัติความ
เปนมายาวนานกวา 1800 ป ตามตํานานกลาววามีเทพเจาแหงสายสัมพันธอยูภายใน
เขตวัดนอกจากศาลเจาหลักแลว ยังมีศาลเจาเล็กๆอยูอีกมากมาย ศาลเจาอิคุตะเปน
สถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิดาน "ความรัก"ชาวญ่ีปุ�นมักจะเขาไปขอพรเก่ียวกับความรักอยู
เสมอ ศาลเจาแหงน้ียังมีบรรยากาศที่สงบและเปนสถานที่ ที่นิยมไปขอพรของ
ชาวเมืองโกเบ 

 โกเบ ฮารเบอรแลนด (Kobe Harborland) เปนแหลงชอปปم�งใกลทาเรือโกเบ 
แบงเปน 2 สวนใหญ คือ Mosaic ที่ประกอบดวยรานเส้ือผาแฟช่ัน รานอาหาร ซ่ึงจะ
มองเห็นอาวโกเบท้ังหมด และสวนปลายสุดก็เปนสวนสนุกขนาดยอมท่ีมีชิงชาสวรรค
ขนาดใหญต้ังอยู อีกสวนคือ Canal Garden มีหางฯใหญๆ เชน Hankyu 
Department store , รานเคร่ืองใชไฟฟ�า และ เอาทเล็ท รวมอยูดวย 

กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
 ชอปปم�ง ณ โอซากาเอ็กซโปซิต้ี [OSAKA EXPO CITY] ท่ีเที่ยวแหงใหมในโอซากา 

ศูนยรวมความบันเทิงท่ีย่ิงใหญที่สุดแหงหน่ึงของประเทศญ่ีปุ�น เอ็กซโปซิต้ีเปนสวน
หน่ึงของสวนสาธารณะที่สรางข้ึนเพ่ือระลึกถึงงานเวิลดเอ็กซโป ท่ีจัดข้ึนเม่ือป 1970 
ต้ังอยูในเมืองซุอิตะ จังหวัดโอซากา มีเน้ือที่ทั้งหมดราว ๆ 172,000 ตารางเมตร 
ภายในพ้ืนที่แหงน้ีมีแหลงความบันเทิงมากมาย ภายใตคอนเซ็ปต fusing the 
enjoyment of playing, learning, and discovering อิสระใหทานเพลิดเพลิน
กับกิจกรรมตางๆ ทั้งชอปปم�ง กินขาว หรือแมแตถายรูปไดตามอัธยาศัย 



 

 

 ชอปปم�งที่ หางจัสโกอิออน มอลลใหทานไดซ้ือของฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทิ
เชน ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไมตามฤดูกาล และพิเศษสุดกับราน 100 เยน ทีทุกอยางใน
รานราคาเพียง 100 เยนเทาน้ัน 

ค่ํา อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
 นําทานเดินทางเขาสูที่พัก OSAKA HOTEL หรือเทียบเทา 

วันท่ี 5 โอซากา(สนามบินคันไซ ) - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 
(XW111/ 08.30 – 12.10) 

เชา ทําการเช็คเอาท และ ตรวจสอบสัมภาระกอนเดินทางไปยัง สนามบินคันไซ 
06.00 น. ถึง สนามบินคันไซ ทําการเช็คอิน และโหลดกระเป�าสัมภาระ 
08.30 น. นําทานกลับสูกรุงเทพฯ โดย สายการบินนกสกูต (SCOOT) เท่ียวบินที ่XW 111 

บริการอาหารเชาและน้ําด่ืมบนเคร่ือง  
12.10 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

 
** หากทานที่ตองออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบิน,รถทัวร,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาที่ทุกคร้ัง
กอนทําการ 
ออกต๋ัวเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบ
ลวงหนา ** 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ  

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 2-3 
ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  
(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
7 ป 
(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว 
ทานละ 

ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

26 ก.ค. – 30 
ก.ค. 62 26,900 26,900 26,900 7,900.- 20,900 

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

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

ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ] ทานละ 7,900 บาท ราคาน้ีรวม
รายการทัวร ต๋ัวเครื่องบิน ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ 

 

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิคุนทอถ่ินและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทาน/ทริป 

หัวหนาทัวรท่ีดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตทานจะเห็นสมควร 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

เง่ือนไขการใหบริการ 
1.  การเดินทางในแตละคร้ังจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานข้ึนไป ถาผูโดยสารไมครบ

จํานวนดังกลาว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯเพ่ือ

เช็ควากรุปมีการคอนเฟรมเดินทางกอนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ 
ท้ังส้ิน 

3.  การชําระคาบริการ 
     3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 15 วันกอนออกเดินทาง 
4. การยกเลิการเดินทาง 

4.1 แจงยกเลิก กอนการเดินทาง 45 วัน ไมนับวันเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด  
4.2 แจงยกเลิก กอนเดินทาง 15 วัน ไมนับวันเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 15,000 
บาท  
4.3 แจงยกเลิก นอยกวา 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจาย
ท้ังหมด  
4.4 ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปใหม, สงกรานต เปนตน บางสาย
การบินมีการการันตีมัดจําที่น่ังกับสายการบินและคามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน 
CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมด ไมวายกเลิกดวยกรณี
ใดๆ 
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก 
หรือ เขาประเทศที่ระบุ ไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคาทัวรไมวา
กรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

 **สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพ่ือการทองเท่ียวเทาน้ัน ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขา
ประเทศญ่ีปุ�นโดยผิดกฎหมายและในข้ันตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ท้ังไทยและ
ญ่ีปุ�น ข้ึนอยูกับการพิจารณาของเจาหนาท่ีเทาน้ัน ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขา
เมืองดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดท้ังส้ิน** 
4.6 เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง 
หรือไมเดินทาง   

 พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ 
ท้ังส้ิน 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1.  คาต๋ัวโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

ทัวรขางตน 



 

 

 กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปล่ียนระดับช้ันที่น่ังจากช้ันประหยัดเปนช้ันธุรกิจ 
โดยใชคะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วันลวงหนา และถาโดยการ
ชําระเงินเพ่ืออัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทาน้ัน  

2.  คาที่พักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา 
** ในกรณีท่ีทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แลวทางโรงแรมไม
สามารถจัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ 
แยก 2หองคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป ** 

3.  คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน 
4.  เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 
5.  คาน้ําหนักสัมภาระรวมในต๋ัวเคร่ืองบินนกสกูต  20 กิโล  คาประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตาม

เง่ือนไขของแตละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 
6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 

บาท  
 คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของ

กรมธรรม  
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได **  
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายมุากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป **  
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 
ลานบาท] 
**ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 
ลานบาท] 

7.  ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ที่จาย 3%  
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1.  คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ(ทางรัฐบาลญ่ีปุ�นประกาศยกเลิกวีซา

ใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะส้ันในประเทศญ่ีปุ�นไมเกิน 15  **ถากรณีทาง
รัฐบาลญ่ีปุ�นประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายเพ่ิมในการขอวีซา
ตามท่ีสถานทูตกําหนด) 



 

 

2.  คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ 
คาซักรีด คาโทรศัพท  

3.  คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบิน 
4.  คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ทาน 
 
หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 10 ทาน 
2.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึน

กอนวันเดินทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก

สาเหตุตางๆ 
4.  บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การ

ประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิดกฎหมาย 
ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความ
ประมาทของทานเกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยว
เอง 

6.  เม่ือทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือ
วาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ท้ังน้ีข้ึนอยูกับ
สภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 
ท้ังน้ีข้ึนอยูกับอัตราแลกเปล่ียนของเงินสกุลเยน 

 
รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีปุ�นใหกับคนไทย  
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะส้ันในประเทศ
ญ่ีปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมี
การ ถูกตรวจสอบเอกสารในข้ันตอนการตรวจคนเขาเมือง เพ่ือเปนการยืนยันวามีคุณสมบัติใน
การเขา ประเทศญ่ีปุ�น 
**เอกสารที่อาจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ – ต๋ัวเคร่ืองบินและเอกสาร
เร่ืองที่พักทางบริษัทจะจัดเตรียมใหกับลูกทัวร แตท้ังน้ีข้ึนอยูกับการพิจารณาของกองตรวจคน
เขาเมืองของญ่ีปุ�น** 
1. ต๋ัวเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ�น  
2. ส่ิงท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดข้ึนระหวางท่ีพํานักในประเทศญี่ปุ�น  
     (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 



 

 

3. ช่ือ ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดระหวางที่พํานักในประเทศญ่ีปุ�น (เชน คน รูจัก 
โรงแรม และอ่ืนๆ) 

 
กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีปุ�น 
คุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญ่ีปุ�นตามมาตรการยกเวนวีซา) 
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสที่ยังมีอายุการใชงานเหลืออยู 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญ่ีปุ�นจะตองไมเปนส่ิงท่ีขัดตอกฎหมาย และเขาขาย

คุณสมบัติเพ่ือการพํานักระยะส้ัน 
3. ในข้ันตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
 เปนผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญ่ีปุ�น หรือมิไดอยูในระยะเวลาของการถูก

ปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 


