
 
 
 
 
 
 
 
 
CODE: TR25 Limited in September Osaka Kyoto Kobe Free day 4D3N 

 

 

 

 

 

 

 
 
   

 

 
 

 
 

 

 
 

 

โอซากา้ เกยีวโต โกเบ ฟรเีดย ์4วนั 3คนื 

พกัโกเบ 3 คนื ระดบั 4 ดาว ไมต่อ้งเปลีย่นทีพ่กั 
 
 
 พกั Hotel Hewitt Koshien ระดบั4ดาว 3คนื ไมต่อ้งเปลีย่นทีพั่ก ท ำเลใกลห้ำ้งรำ้นสะดวกซือ้ 

 ขึน้ตกึ อเุมดะ สกาย บวิลด์ ิง้ (Umeda Sky Building) หนึง่ในแลนมารค์ของโอซากา้ เมือ่มำแลว้ตอ้งไป!!! 
 อสิระฟรเีดย ์เลอืกเทีย่ว USJ/ชอ้ปป้ิงตำมอัธยำศัย/เลอืกซือ้ Option Tour 
 ตะลยุโกเบ วนัฟรเีดยไ์กดน์ ำทำ่นน่ังรถไฟไป โกเบฮำรเ์บอรแ์ลนด ์แหลง่ชอ้ป จดุชมววิรมิทะเลทีส่วยงำม 
 ทานเมนชูาบเูกยีวโต บฟุเฟ่ต ์
 

เดนิทางโดยสายการบนิ SCOOT สูค่นัไซ(โอซากา้)  เครือ่งล าใหญ ่ทนัสมยั 
DREAMLINER B787-8   จ านวน 340 ทีน่ ัง่ (แบบ3-3-3) น า้หนกักระเป๋า 20 KG  

 

วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี Infant 

(ไมเ่สรมิเตยีง) 

พกัเดีย่ว/เดนิทาง

ทา่นเดยีว เพิม่ 

ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

9 – 12 ก.ย. 19,788  

เด็กทารกไมเ่กนิ 2 ขวบ 
7,000 บาท 

 

7,500 34  

16 – 19 ก.ย. 19,788 7,500 34  

23 – 26 ก.ย. 21,788 7,500 34  

30 ก.ย. – 3 ต.ค. 22,788 7,500 34  

 



 

 

ไฟลท์บนิ 

Departure DMK – KIX TR866 09.35-16.45 

Return       KIX – DMK TR867 17.55-22.30 

 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานดอนเมอืง เคานเ์ตอรส์ายการบนิ SCOOT (TR) 
ออกเดนิทางสูโ่อซากา้  DMK – KIX TR866 09.35-16.45 

ทีพ่กัโกเบ จ.เฮยีวโงะ (โรงแรมระดบั4ดาว สะดวกสบายอยูใ่กล ้Aeon Koshienและหา้งLalaport ) 
อาหารเย็นอสิระตามอธัยาศยั 

2  โกเบ – หุน่ยนต ์Tetsujin 28 – ศาลเจา้เฮอนั – พธิชีงชา – ปราสาทโอซากา้ – โดทงพลาซา่ -  
ขึน้ตกึ Umeda Sky Building – โกเบ จ.เฮยีวโงะ 
 เชา้ ,เทีย่ง (ชาบเูกยีวโต บฟุเฟ่ต)์ 

 

3  อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั หรอืซือ้บตัรเทีย่ว USJ หรอืซือ้ Option Tour เทีย่วนารา เกยีวโต โอซากา้ 
 เชา้  
 

4  ไกดน์ าทา่นน ัง่รถไฟสูโ่กเบ ฮารเ์บอรแ์ลนด ์หรอือสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั - สนามบนิคนัไซ -  
ทา่อากาศยานดอนเมอืง KIX – DMK TR867 17.55-22.30 
 เชา้  
      

 
 
วนัแรก      กรงุเทพฯ ทา่อากาศยานดอนเมอืง - ทา่อากาศยานคนัไซ โอซากา้ – โกเบ จงัหวดัเฮยีวโงะ 

  
 
06.30น. พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขา

ออก ช ัน้3 ประตู 6 เคานเ์ตอร ์6 สายการบนิ Scoot เจา้หนา้ทีใ่หก้าร
ตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารกอ่นขึน้เครือ่ง 

 
09.35น. น ำท่ำนเดนิทำงสูส่นามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น โดยสำย

กำรบนิ SCOOT เทีย่วบนิที ่TR866  
หมำยเหต:ุ รำคำทัวรย์งัไมร่วมคำ่อำหำรบนเครือ่ง บนเครือ่ง
มบีรกิำรจ ำหน่ำยอำหำรและเครือ่งดืม่ 

16.45น. เดนิทำงถงึ สนามบนิคนัไซ โอซากา้ (เวลำทอ้งถิน่เร็วกวำ่เมอืงไทย 2 ชัว่โมง กรณุำปรับเวลำของทำ่นเพือ่ควำม
สะดวกในกำรนัดหมำยเวลำ) ผ่ำนพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืงและศุลกำกร ส าคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตให้
น าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั จำกนัน้น ำท่ำน
ขึน้รถปรับอำกำศ น ำท่ำนเดนิทำงสูย่ำ่นโกเบ (Kobe) เป็นชือ่เมอืงหลวงของจงัหวดัเฮยีวโงะ (Hyogo) เป็น
เมอืงทำ่กำรคำ้และอตุสำหกรรมทีส่ ำคัญเมอืงหนึง่ของญีปุ่่ น ท ำใหม้คีวำมหลำกหลำยของเชือ้ชำตแิละวัฒนธรรม
ของผูค้นทีม่ำรวมกนัอยูท่ีน่ี ่โกเบจงึเป็นอกีเมอืงหนึง่ทีม่คีวำมพเิศษทีเ่กดิจำกกำรผสมผสำนนี้ไมเ่หมอืนทีอ่ืน่ๆ น า
ทา่นเขา้ทีพ่กัยา่นโกเบ จงัหวดัเฮยีวโงะ 
อสิระใหท้่ำนพักผ่อนตำมอัธยำศัยหรือท่ำนสำมำรถเดนิเล่นชอ้ปป้ิงสนิคำ้ไดท้ี ่ Aeon Koshien อยู่ทีต่กึ 
Corowa และหา้ง Lalaport Koshien ใกล ้ๆ กบัโรงแรมและสถำนรีถไฟKoshien  อสิระอำหำรเย็นตำมอธัยำศัย 

ทีพ่กั: Hotel Hewitt Koshien หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั อสิระพักผอ่นตำมอธัยำศัย 

(ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพักทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทำง) 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 



วนัทีส่อง     โกเบ - หุน่ยนต ์Tetsujin 28 – ศาลเจา้เฮอนั – พธิชีงชา – ปราสาทโอซากา้ - โดทงพลาซา่ 
                  ข ึน้ตกึ Umeda Sky Building - โกเบ      อาหาร เชา้, เทีย่ง (ชาบเูกยีวโต บฟุเฟ่ต)์(ชาบบูฟุเฟ่ต)์ 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที1่) 

น ำท่ำนขึน้รถโคช้ปรับอำกำศเดนิทำงสู ่เทตสจึนิ หุน่เหล็กหมายเลข 28 Tetsujin 
28 เป็นหุ่นยนตเ์หล็กทีส่รำ้งมำจำกกำรต์ูนชือ่เรือ่งเดยีวกัน สูง 15 เมตร หนักกว่ำ 50 
ตัน มีมูลค่ำกำรก่อสรำ้งถงึ 1.4 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ (หรือประมำณ 135 ลำ้นเยน) 
หุ่นยนต์ตัวนี้ยืนเด่นเป็นสง่ำอยู่ตรงลำนกวำ้งบริเวณสวนสำธำรณะวำกะมัตซ ึ
(Wakamatsu Park) ในเขตนำกำตะ (Nagata) เมอืงโกเบ ซึง่เป็นหนึง่ในพืน้ทีท่ี่
ประสบภัยแผ่นดนิไหวจนไดรั้บควำมเสยีหำยอย่ำงหนัก กำรสรำ้งนัน้มกีำรระดมทุน
ร่วมกันของผูป้ระกอบกำรต่ำงๆ ในเมอืงโกเบท ำโปรเจ็ค Kobe Tetsujin Project ชบุ
ชวีติหุ่นยักษ์จำกกำรต์ูนขึน้มำใหเ้ป็นจรงิ มเีป้ำหมำยคอืสรำ้งเพือ่เป็นอนุสรณ์ร ำลกึถงึ
เหตุกำรณ์แผ่นดนิไหวครัง้ใหญ่ในเมอืงโกเบ เมือ่ปี ค.ศ.1995 ท ำควำมเสยีหำยอยำ่ง
หนักใหก้ับเมอืงโกเบและโดยรอบ และจุดประสงค์ที่แทจ้รงิอกีอย่ำงของกำรสรำ้ง
หุน่ยนตนั์น้ก็เพือ่ทีจ่ะใหเ้ป็นสถำนทีท่อ่งเทีย่วแหง่ใหมท่ีด่งึดดูนักทอ่งเทีย่วใหม้ำเยอืน

โกเบนี้ใหม้ำกขึน้ เพื่อเป็นกำรช่วยฟ้ืนฟูเศรษฐกจิ 
สรำ้งรำยไดใ้หเ้มอืงโกเบและเยยีวยำฟ้ืนฟจูติใจผูค้น
ในเมืองนี้อีกดว้ย ใหท้่ำนไดเ้ก็บภำพเป็นที่ระลึก 
จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู ่ เกยีวโต Kyotoเป็นเมอืงที่
ไดช้ือ่วำ่เมอืงแหง่ศลิปะและวฒันธรรมของญีปุ่่ นอยำ่ง
แทจ้รงิ เต็มไปดว้ยวัดและศำลเจำ้เก่ำแก่โบรำณทีม่ี
ควำมสวยงำมในแบบของญีปุ่่ นดัง้เดมิ เดนิทำงไปชม 
ศาลเจา้เฮอนั Heian Shrine เป็นศำลเจำ้ทีม่คีวำม
งดงำมและสถำปัตยกรรมทีโ่ดดเด่นจำกศำลเจำ้อืน่ๆของญีปุ่่ น ถงึแมศ้ำลเจำ้เฮอันจะไม่ไดม้ปีระวัตคิวำมเป็นมำ
ยำวนำนหลำยรอ้ยปีเหมอืนศำลเจำ้อืน่ๆของเกยีวโต เพรำะศำลเจำ้นี้ถูกสรำ้งขึน้เนื่องในโอกำสครบรอบปี 1100 
ของเมอืงเกยีวโตเมือ่รอ้ยกวำ่ปีกอ่นเทำ่นัน้ โดยสรำ้งขึน้เพือ่ใหร้ะลกึถงึจักรพรรดคิำมม ุ(Emperor Kammu) และ
จักรพรรดิโ์คเมอ ิ(Emperor Komei) ซึง่เป็นจักรพรรดอิงคแ์รกและองคส์ดุทำ้ยของเกยีวโต อำคำรหลักของศำล
เจำ้นี ้มตีน้แบบมำจำกอำคำรเดมิทีอ่ยูใ่นพระรำชวังสมัยยคุเฮอันซึง่มขีนำดเล็กกว่ำของจรงิ จำกนัน้น ำท่ำนสมัผสั
ประสบการณ์พเิศษ พธิชีงชาแบบญีปุ่่ น ใหท้่ำนไดเ้รยีนชงชำแบบธรรมเนียมญีปุ่่ น และท่ำนสำมำรถเลอืกซือ้
ชำตำ่งๆและสนิคำ้ของฝำกรำคำถกูไดจ้ำกทีน่ี ่เชน่โฟมลำ้งหนำ้ถำ่นหนิภเูขำไฟ 
โฟมชำเขยีว โฟมขำ้วญีปุ่่ น หรอืผลติภณัฑจ์ำกน ้ำมนัมำ้ และยำและวติำมนิของ
ญีปุ่่ นทีบ่ ำรงุสขุภำพและผวิพรรณ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที2่) ชาบเูกยีวโต บฟุเฟ่ต ์
บา่ย น ำท่ำนเดนิทำงสู่ ปราสาทโอซากา้ เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมอืงโอ

ซำกำ้ ทีต่ระหง่ำนท่ำมกลำงเมอืงซึง่เต็มไปดว้ยประวัตศิำสตรส์ ำคัญมำกมำย 
สรำ้งขึน้เป็นครัง้แรกบนบรเิวณทีเ่คยเป็นวัด OsakaHongan-jiเมือ่ปี ค.ศ.1583
โดยToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-1598) นักรบระดับไดเมยีวผูพ้ยำยำม
รวบรวมประเทศเป็นครัง้แรกหอคอย
ป ร ะ ส ำ ท ห รื อ ส่ ว น ที่ เ รี ย ก ว่ ำ 
Tenshukakuแลว้เสร็จลงสองปีต่อมำ 
แต่หลังจำกสงครำม Osaka Natsu 
No-jinในปีค.ศ.1615 ตระกูล
Toyotomi ถู ก ฆ่ ำ ล ้ ำ ง โ ค ต ร 
Tenshukakก็ถูกท ำลำยลงย่อยยับ 
ต่อมำได รั้บกำรบูรณะใหม่ในสมัย 
Tokugawa แต่น่ำเสยีดำยทีใ่นปี 
ค.ศ.1665 ไดถู้กฟ้ำฝ่ำเสยีหำย
ทัง้หมด กอ่นจะท ำกำรบรูณะขึน้มำ
ใหมอ่กีครัง้และถูกประกำศใหเ้ป็น
สมบตัขิองชำตอิกีดว้ย ปรำสำทโอ
ซำกำ้ปัจจุบันสูง 55 เมตร ม ี5 
ส่วน 8 ชัน้เครือ่งประดับหลังคำ
และภำพเสอืบนก ำแพงตัวปรำสำท
และหลำยๆส่วนลงทองสีอร่ำม
สวยงำมบนหอคอยชั ้น  8 
ข อ ง  Tenshukakuท่ ำ น
สำมำรถมองเห็นทิวทัศน์
โดยรวมของเมืองโอซำกำ้
ไดอ้ยำ่งชดัเจนในแต่ละปีจะ
มนัีกทอ่งเทีย่วจำกทัง้ในและ



นอกประเทศมำเยอืนปีละรำว 1-3 ลำ้นคน (ชมและถ่ำยรูปบรเิวณดำ้นนอก) จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู ่หา้งโดทง
พลาซา่ DOTON PLAZA ใหท้ำ่นไดเ้ลอืกชอ้ปป้ิงสนิคำ้รำคำถูก หลำกหลำยรำยกำร อำทเิชน่ ขนม เครือ่งส ำอำง 
เครื่องไฟฟ้ำ ผลติภัณฑจ์ำกน ้ำมันมำ้ โฟมลำ้งหนำ้ถ่ำนหนิภูเขำไฟ ผลติภัณฑแ์บรนด์ 4GF หรอืวติำมนิบ ำรุง
ร่ำงกำย และยำของดร.โนงูจ ิซ ึง่เป็นนักวจัิยชือ่ดังของชำวญีปุ่่ นและน ำท่ำนไป อุเมดะ สกาย บวิลด์ ิง้ (Umeda 
Sky Building) หนึง่แลนมารค์ของโอซากา้เมือ่มาแลว้ตอ้งไป!!! 
ตัง้อยูโ่ดดเด่นใจกลำงเมอืงในย่ำน Umeda สรำ้งขึน้เมือ่ปีค.ศ.1993 
ดว้ยควำมสงูถงึ 173 เมตรเป็นอำคำรแฝดคู ่40 ชัน้ โดยมทีำงเชือ่มกัน
ไดท้ี่ชั ้น 39 ที่ดัดแปลงเป็นรำ้นอำหำรกลำงอำกำศ มีดำดฟ้ำ 
(Rooftop) เปิดใหเ้ป็นจดุชมววิ สำมำรถมองเห็นววิโอซำกำ้ไดโ้ดยรอบ 
และยังมองไปไกลถงึเกำะอำวำจ ิ(Awaji Island) ทีอ่ยู่ห่ำงจำกโอ
ซำกำ้มำกกว่ำ 50 กโิลเมตร รูปทรงของตกึมลีักษณะเป็นตกึแฝด มี
สะพำนเชื่อมถงึกันที่กลำงตกึ และที่ดำดฟ้ำมี Platform รูปทรง
สีเ่หลีย่ม มรีูตรงกลำงแบบโดนัท เชือ่มระหว่ำง 2 ตกึไว ้บรเิวณนี้เป็น
จุดชมววิ 360 องศำ (Floating Garden Observatory) เป็นจุดชมววิ
มมุสงูอันเลือ่งชือ่ของเมอืงโอซำกำ้ทีห่ำ้ม ในตกึยังมชีัน้ใตด้นิม ีFood 
Theme Park “Takimikoji” ซึง่ถูกออกแบบใหเ้ป็นบรรยำกำศสมัยกอ่นสงครำมโลกครัง้ทีส่อง โดยมรีำ้นอำหำร
หลำกหลำยประเภทคอยใหบ้รกิำรชัน้อืน่ๆเป็นที่ตัง้ของส ำนักงำนต่ำงๆมำกมำย อสิระใหท้่านถ่ายภาพตาม
อธัยาศยัจนถงึบรเิวณช ัน้39 (ค่ำทัวรไ์ม่รวมค่ำบัตรขึน้ชัน้39-40) จากน ัน้น าทา่นเดนิทางกลบัโกเบเขา้สูท่ ี่
พกัอสิระอำหำรเย็นตำมอธัยำศัย 


ทีพ่กั: Hotel Hewitt Koshien หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั อสิระพักผอ่นตำมอธัยำศัย 

(ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพักทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทำง) 
 

วนัทีส่าม     อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนั หรอืซือ้บตัรเขา้ยนูเิวอรแ์ซล เจแปน หรอืเลอืกซือ้ Option Tour 
                  อาหารเชา้ 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที3่)  

อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนั หรอืเลอืกซือ้ Option Tour หรอืซือ้บตัรเขา้ยนูเิวอรแ์ซล เจแปน 
 

  เลอืกอสิระเทีย่วเอง ชอ้ปป้ิงอสิระตามอธัยาศยัเต็มวนั (ไมร่วมคำ่รถไฟและไมม่รีถบสับรกิำร) 
ดว้ยกำรน่ังรถไฟ ทำ่นจะไดส้มัผัสประสบกำรณ์กำรเดนิทำงไปยำ่นตำ่งๆทีเ่ป็นไฮไลทข์องโอซำกำ้ เชน่ 
> ยา่นชนิไซบาช ิ(Shinsaibashi) เป็นยำ่นช ้

อปป้ิงทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในโอซำกำ้ เป็นถนนคนเดนิชนิ
ไซบำชยิำวประมำณ580 เมตร ตลอดเสน้ทำงจะมี
รำ้นคำ้อยูป่ระมำณ 180 รำ้น ทำงฝ่ังทศิใต ้ ของถนน
คนเดนิของชนิไซบำชจิะมป้ีำยทำงเขำ้แถวป้ำยกูลิ
โกะ 

> โดทงบุร ิ(Dotonburi) หนึง่ในสถำนบันเทงิ
ยำมค ่ำคนืทีโ่ดง่ดังของโอซำกำ้ แหลง่รวมรำ้นอำหำร
มำกมำยทีเ่ปิดใหบ้รกิำร 24 ชั่วโมง ถนนแห่งนี้จะเลยีบรมิคลองโดทงโบร ิและยังมทีัง้รำ้นคำ้ และแหล่งบันเทงิอกี
มำกมำย รวมไปถงึป้ำยนักวิง่กลูโิกะ (Glico Running Man sign) และปคูำนโิดรำค ุ(Kani Doraku crab  sign) ทีเ่ป็น
สญัลักษณ์ของเมอืงโอซำกำ้ดว้ย 

> สวนนมับะ Namba Parks ออกแบบกำรสรำ้งใหค้ลำ้ยกับหุบเขำสำมำรถน่ังพักผ่อนในสวนแบบธรรมชำติ
ทำ่มกลำงภมูทิัศนเ์มอืงใหญ ่มหีำ้งสรรพสนิคำ้กวำ่ 120 รำ้น รวมทัง้โรงภำพยนตร ์อฒัจรรย ์และสวนดำดฟ้ำ บนชัน้ 6 
มรีำ้นอำหำรจ ำนวนมำกเปิดใหบ้รกิำร ไมว่ำ่จะเป็น อำหำรเกำหล ีอำหำรอติำเลยีน อำหำรเวียดนำม และอืน่ๆ รำ้นคำ้
เปิดเวลำ11:00-21:00รำ้นอำหำรเปิดเวลำ 11:00-23:00 

> ยา่นเด็นเด็น Den Den Town ตัง้อยูใ่นพืท้ีN่ipponbashiเป็นยำ่นขำยสนิคำ้อเิล็กทรอนกิส ์คลำ้ยกับยำ่น 
Akihabara ของโตเกยีว นอกจำกนีย้งัมกีำรต์นูมงังะ อนเิมะ และคอสเพลยค์ำเฟ่ตต์ำ่งๆรวมอยูท่ีน่ีด่ว้ย รำ้นคำ้เปิดเป็น 
2 ชว่ง คอื 10:00-11:00 และ 19:00-20:00 

> ยา่นอะเมมูระ หรอื หมูบ่า้นอเมรกิา โอซากา้ ขวญัใจเด็กแนว แหล่งรวมเด็กฮปิ เด็กแนวของโอซำกำ้ ถำ้
เปรยีบเทยีบกับโตเกยีวก็เหมอืนชบิูยำ่ หมู่บำ้นอเมรกิำ (Americamura) นี่ไดรั้บฉำยำเป็น Shibuya west ตัง้แต่ปี 
1970 เริม่จำกกำรเป็นโกดังเก็บและขำยสนิคำ้และเสือ้ผำ้มอืสองน ำเขำ้จำกอเมรกิำ ในปัจจุบัน หมู่บำ้นอเมรกิำ โอ
ซำกำ้ กลำยมำเป็นศูนยก์ลำงแห่งควำมทันสมัยทีป่ระชนัแฟชัน่ กจิกรรมกำรแสดง แหล่งชอ้ปป้ิงแฟชั่นแนว Street 
Ware แบรนดเ์นม สนิคำ้น ำเขำ้จำกอเมรกิำ และไอเทมชคิๆมำกมำย รวมไปถงึรำ้นคำ้ตำ่งๆทีม่เีอกลักษณ์เฉพำะตัว 

  
 
 
 
 



 
 
 
   ยนูเิวอรแ์ซลสตดูโิอ Universal Studio Japan 
  (ราคาบตัรทา่นละ 2,800 บาท หากตอ้งการส ัง่ซือ้บตัรกบัทางบรษิทั

ฯตอ้งด าเนนิการแจง้กอ่นเดนิทาง7วนั) 
รว่มสนุกทำ้ทำยกบัเครือ่งเลน่หลำกหลำยชนดิตืน่เตน้ระทกึใจจำกหนังดังที่
ท่ำนชืน่ชอบ กับโลกภำพยนตร์ของฮอลล์วิูด้  เช่น Hollywood Dream  
The Ride Backdrop ,ล่องเรอืผจญภัยกับไดโนเสำรจ์ำกเรือ่ง Jurassic 
Park น่ังเรอืเพือ่พบกับควำมน่ำสะพรงึกลัวเหมอืนอยู่ ในเหตุกำรณ์จรงิกับ 
Jaw ใชท้นุสรำ้งมหำศำลกวำ่ 1,500 ลำ้นเยน (เฉพำะจอว)์  และสนุกสนำน
ไปกับเครือ่งเล่นภำคใหมข่อง Spider-Man ทีร่อใหท้่ำนพสิูจน์ควำมมันส ์
พรอ้มทัง้พบกับโซนตัวกำรต์ูนส ำหรับเด็กโซน “วันเดอรแ์ลนด์” เป็นโซน
สวนสนุกสไตลค์รอบครัวใหท้่ำนไดเ้พลดิเพลนิกับตัวกำรต์ูนสดุน่ำรักชือ่ดัง
ของญีปุ่่ น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street หรอืเป็นโซนใหม ่ 
HARRY POTTER ใหท้ำ่นไดด้ืม่ด ่ำกบับรรยำกำศทีจ่ ำลองมำจำกในเรือ่งแฮ
รีพ่อรต์เตอร ์และพบกับโซนใหมล่่ำสดุทีเ่ปิดในวันที่21เมษำยน 2560 โซน 
Minions Park ภำยในสวนสนุกUniversal หำ้มน ำอำหำรและเครือ่งดืม่เขำ้
มำภำยในสวนสนุกและสำมำรถซือ้อำหำรไดจ้ำก  ภำยในสวนสนุก บรเิวณ
ดำ้นนอกตรงทำงเขำ้สวนสนุกคอื Universal City walk Osaka เป็นพืน้ที่
จ ำหน่ำยสนิคำ้ทีม่รีำ้นอำหำรมำกมำย กำรเดนิทำงโดยรถไฟจำกโรงแรม Hotel Hewitt Koshien ประมำณ 30 นำที ่

 
 

 เลอืกซือ้Option Tour เทีย่วโอซากา้ นารา เกยีวโต (มบีสัและไกด)์ 
หมายเหต:ุ รำยกำรทัวรเ์สรมินีเ้ป็นกำรเสนอขำยทัวรเ์สรมิวันฟรเีดยเ์บือ้งตน้ ทำงบรษัิทและไกดไ์มส่ำมำรถบังคับซือ้
ใดๆทัง้สิน้ ขึน้อยูก่บัควำมสมคัรใจและควำมตอ้งกำรเดนิทำงของลกูคำ้แตล่ะทำ่นเทำ่นัน้ 
อตัราคา่บรกิาร/ทา่น  
เดนิทาง 15-20 ทา่น ราคา 3,000 บาท/ทา่น 
เดนิทาง 21-25 ทา่น ราคา 2,500 บาท/ทา่น 
เดนิทาง 26-30 ทา่น  ราคา 2,000 บาท/ทา่น 
เดนิทาง 31 ทา่นขึน้ไป ราคา 1,500 บาท/ทา่น 

โปรแกรมทวัร ์
โรงแรม – นารา – วดัโทไดจ ิ– เกยีวโต – ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิ- Expo City - ชนิไซบาช ิ 

 
เชา้ น ำท่ ำ นขึ้น ร ถ โค ้ช ป รั บอ ำก ำศ
เดินทำงสู่ เมืองนารา (Nara) เป็นเมืองที่อยู่
ทำงทิศตะวันออกของเมืองโอซำกำ้  ด ว้ย
ระยะทำงประมำณ35 กโิลเมตร เมอืงนำรำ เคย
เป็นเมืองหลวงเก่ำของญี่ปุ่ นมำก่อนในปี ค.ศ. 
710-784 (กอ่นเมอืงหลวงจะถูกเปลีย่นเป็นเกยีว
โตในภำยหลัง) กวางเป็นสัญลักษณ์ของเมอืง
นำรำ เนื่องจำกชำวนำรำมคีวำมเชือ่ว่ำกวำงเป็น
สตัวรั์บใชเ้ทพเจำ้ ปัจจุบันเมอืงนำรำมกีวำงเดนิอยูอ่ยำ่งอสิระทัง้เมอืง ไมว่่ำจะ
เป็นศำลเจำ้ วัด หรอืตำมทอ้งถนน น ำทำ่นไปชม วดัโทไดจ ิ(Todaiji) (ไมร่วม
คำ่เขำ้500เยน) วัดใหญแ่หง่ทศิตะวันออก ถอืเป็นโบรำณสถำนทีม่คีวำมเกำ่แก่
และส ำคัญทีส่ดุแหง่หนึง่ของประเทศญีปุ่่ นและยังถอืว่ำเป็นวัดทีม่นัีกท่องเทีย่ว
มำเยอืนมำกทีสุ่ดในนำรำ สรำ้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ.752 ในชว่งทีพ่ระพุทธศำสนำ
เจรญิรุ่งเรอืงจนถงึขดีสดุ สิง่กอ่สรำ้งทีส่ ำคัญของวัดนี้คอืวหิำรไมห้ลังใหญ่ ได
บทุส ึซึง่เป็นทีป่ระดษิฐำนองคห์ลวงพ่อโต (ไดบทุส)ึ ว่ำกันว่ำเป็นอำคำรไมท้ี่
ใหญท่ีส่ดุในโลก โดยมคีวำมสงู 157 ฟตุ ควำมยำว 187 ฟตุ แมว้ำ่วหิำรไมท้ีเ่ห็นในปัจจบุนันีม้ขีนำดเพยีงแค ่2 ใน 
3 ของวหิำรหลังเดมิทีเ่คยถูกไฟไหมไ้ปจำกภัยสงครำม แต่ก็ยังคงมคีวำมยิง่ใหญ่จนไดรั้บกำรขึน้ทะเบยีนเป็น
มรดกโลก ดำ้นหนำ้บรเิวณวัดจะเป็นสวนกวำง ซึง่จะมี
กวำงออกมำเดิน ใหนั้กท่องเที่ยวไดถ้่ำยรูปและซื้อ
อำหำรใหก้นิ  จนสมควรแกเ่วลำน ำทำ่นเดนิทำงไปเกยีว
โต น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มอืงเกยีวโต เมอืงหลวงเก่ำแก่
ของญีปุ่่ น ซึง่มำมอีำยยุำวนำนกว่ำ 1,000 ปี ซึง่ในอดตี
มคีวำมเจรญิรุง่เรอืงทำงดำ้นศำสนำ ศลิปวัฒนธรรม และ
กำรปกครองเป็นอยำ่งมำก 



น ำทำ่นเดนิทำงไป 
บา่ย น ำทำ่นเดนิทำงไปชม ศาลเจา้ฟูชมิ ิอนิาร ิชม เสาโทรอิ ิซุม้ประตสูแีดงทีเ่ป็นสญัลักษณ์ของศำลเจำ้
ทีม่มีำกกว่ำรอ้ยตน้ทอดตัวยำวตำมเสน้ทำงของไหล่เขำลดหลั่นกันบนเสน้ทำงยำวถงึ 4 กโิลเมตร และเป็นฉำก
ของภำพยนตรเ์รือ่ง MEMORIES OF GEISHAทีซ่ำยรู ินำงเอกของเรือ่งวิง่ลอดซุม้ประตูเพือ่ไปขอพรเทพเจำ้
ใหต้นเองสมควำมปรำรถนำจนสมควรแก่เวลำ จำกนั้นน ำท่ำนเดนิทำงไป 
เอ็กซโ์ปซติี ้(EXPOCITY) ทีเ่ทีย่วแห่งใหม่ในโอซำกำ้ เป็นศูนยร์วมควำม
บันเทงิทีย่ ิง่ใหญ่ทีส่ดุแห่งหนึง่ของประเทศญีปุ่่ นเลยทเีดยีว ซึง่นักท่องเทีย่ว
จะไดท้ัง้เทีย่ว กนิ ชอ้ปป้ิง พรอ้มเรยีนรูส้ ิง่ใหม ่ๆ ไดใ้นทีเ่ดยีว ใครไปเทีย่วโอ
ซำกำ้แลว้ไมไ่ดไ้ปเยอืนจะตอ้งเสยีใจอยำ่งแน่นอน เอ็กซโ์ปซติี ้เป็นสว่นหนึง่
ของสวนสำธำรณะทีส่รำ้งขึน้เพือ่ระลกึถงึงำนเวลิดเ์อ็กซโ์ปประเทศญีปุ่่ น ทีจั่ด
ขึน้เมือ่ปี 1970  อสิระใหท้ำ่นชอ้ปป้ิงตำมอธัยำศัย  
เย็น น ำทำ่นไปชอ้ปป้ิงทีย่า่นชนิไซบาช ิ(Shinsaibashi) เป็นยำ่นชอ้ป
ป้ิงทีม่ชี ือ่เสยีงทีสุ่ดในโอซำกำ้ เป็นถนนคนเดนิชนิไซบำชยิำวประมำณ580 เมตร ตลอดเสน้ทำงจะมรีำ้นคำ้อยู่
ประมำณ 180 รำ้น ทำงฝ่ังทศิใต ้ของถนนคนเดนิของชนิไซบำชจิะมป้ีำยทำงเขำ้แถวป้ำยกลูโิกะ สมควรแกเ่วลำ
น ำทำ่นเขำ้ทีพ่ักยำ่นโกเบ 

 

ทีพ่กั: Hotel Hewitt Koshien หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั อสิระพักผอ่นตำมอธัยำศัย 

(ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพักทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทำง) 

 

วนัทีส่ ี ่       ไกดน์ าทา่นน ัง่รถไฟสูโ่กเบ ฮารเ์บอรแ์ลนด ์หรอือสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั – สนามบนิคนัไซ –  
                 ทา่อากาศยานดอนเมอืง            อาหารเชา้ 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที4่)  

 
>> ไกดน์ าทา่นสมัผสัประสบการณ์น ัง่รถไฟเทีย่ว (ค่ำทัวรไ์มร่วมค่ำรถไฟ ค่ำรถในกำรเดนิทำง) เดนิทำงสู ่
ยา่นโกเบ ฮารเ์บอรแ์ลนด ์ Oriental  ตัง้อยู่ที่บรเิวณท่ำเรือโกเบ 
นับเป็นย่ำนที่รวมทัง้แหล่งชอ้ปป้ิงและควำมบันเทงิที่หลำกหลำยที่
โด่งดังมำกๆของเมอืงแห่งนี้ประกอบดว้ยศูนยก์ำรคำ้ขนำดใหญ่ โรง
ภำพยนตร ์สวนสนุก ใกลก้ันยังตดิทะเลดว้ย ฮำรเ์บอร์แลนด์เป็นจุด
เดทชื่อดังของเป็นทิวทัศน์สุดแสนโรแมนติก นอกจำกนี้ยังมีจุด
ถ่ำยภำพมำกมำย เช่น โกเบพอร์ตทำวเวอร์ ชงิชำ้สวรรค์ โรงแรม 
Kobe Meriken Park ท่ำนสำมำรถช็อปป้ิงแบบชลิๆไดอ้ยำ่งสบำยๆ 
เพรำะมทีัง้รำ้นกำแฟ รำ้นอำหำร รำ้นคำ้ และสวนสนุก ซึง่เป็นจุดนัด
พบทีน่ยิมของชำวเมอืง ทำ่นสำมำรถเดนิเลน่ตำมทำงเดนิรมิน ้ำเพือ่ชืน่
ชมบรรยำกำศแบบคลำสสคิ มโีรงภำพยนตร ์และรำ้นอำหำรตัง้อยู่ใน
บรเิวณโกดังอฐิโบรำณทีร่โีนเวทมำจำกสมยัศตวรรษที ่19 อกีดว้ย ทีน่ี่
เหมำยกับสำยนักชอ้ปดว้ยเนื่องจำกไม่เพยีงมรีำ้นคำ้เรยีงรำยเต็มสองขำ้งทำงเท่ำนัน้ยังมหีำ้งใหญ่ๆ 2 หำ้ง คอื 
หา้ง Umie Mosaic ตัง้อยูร่มิน ้ำ ภำยในมรีำ้นคำ้เล็กๆขำยเสือ้ผำ้ และรำ้นอำหำรทีส่ำมำรถเห็นท่ำเรอืโกเบได ้
อยำ่งชดัเจน นอกจำกนี้ยังมสีวนสนุกเล็กๆสำมำรถขึน้ไปชมววิบนชงิชำ้สวรรคท์ีต่ัง้อยูห่ลังอำคำรหำ้งโมเสค และ
หา้ง Canal Garden ภำยในจะแบ่งออกเป็นหำ้งรำ้นต่ำงๆ เชน่ Hankyu, รำ้นอเิลคทรอนกิส ์Sofmap, รำ้น
อปุกรณ์กฬีำและเอำ้ทเ์ลตจ ำหน่ำยเสือ้ผำ้เครือ่งใชใ้นครัวเรอืนเป็นตน้  
การเดนิทางสูย่า่นโกเบฮารบ์อรแ์ลนด ์อยู่ตดิกับสถำนีรถไฟ JR Kobe Station และสถำนีรถไฟใตด้นิ 
Harborland Subway Station จำกสวนเมรเิคน (Meriken Park) เดนิไปประมำณ 5 นำท ี
 

แนะน า...อยากใหล้อง!!! โกเบเมอืงแหง่เนือ้ สิง่ที่พลำดไม่ไดเ้มอืงมำโกเบคอื เนื้อโกเบ หรือเนื้อของวัว 
Tajima ushi ซึง่ถอืวำ่มจีดุเดน่คอืฟองไขมนัเป็นเม็ดเล็ก คณุภำพด ีละลำยในอณุหภมูติ ่ำ มคีวำมนุ่ม อรอ่ยแทบจะ
ละลำยในปำก แนะน ำรา้น Steak land รำ้นขึน้ชือ่ของเมอืงนี้ ปัจจุบันม ี3 สำขำ แนะน ำสำขำนี้อยู่ที่อำคำร 
Sannomiya Kogyo building รำ้นอยูใ่กลส้ถำนีรถไฟฟ้ำใตด้นิ sannomiya และ hankyu sannomiya อยูช่ัน้ 6 
สงัเกตป้ำยรำ้นสแีดงๆ  
 
>> หรอืทา่นสามารถอสิระชอ้ปป้ิง ทอ่งเทีย่วไดต้ามอธัยาศยัดว้ยตวัทา่นเอง เชน่ Aeon Koshien หำ้ง 
Lalaport Koshien จนถงึเวลำนัดหมำยพรอ้มกนั ณ โรงแรมทีพ่ักเพือ่เดนิทำงไปสนำมบนิ 
หมายเหตุ: วนันีไ้มม่บีรกิารอาหารกลางวนัและรถบสัน าเทีย่ว ม ีShuttle bus ของโรงแรมน าทา่นไป
สนามบนิ 

 
สมควรแก่เวลานดัหมายทีโ่รงแรม น าท่านเดนิทางไป สนามบนิคนัไซ โดยรถชตัเตลิบสัของโรงแรม 
เพือ่ใหท้า่นเช็คอนิสมัภาระและเดนิทางกลบัประเทศไทย 
 

17.55น. ออกเดนิทำงสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ SCOOT เทีย่วบนิที ่TR867 



 หมำยเหต:ุ รำคำทัวรย์งัไมร่วมคำ่อำหำรบนเครือ่งบนเครือ่งมบีรกิำรจ ำหน่ำยอำหำรและเครือ่งดืม่ 
 
22.30น.   เดนิทำงถงึทา่อากาศยานดอนเมอืงโดยสวัสดภิำพ  
 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
 

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 
การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่น
โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสัน า
เทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละ
คนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่น
โปรแกรมการเดนิทาง อตัราคา่บรกิารขา้งตน้ค านวณ จากอตัราแลกเปลีย่น 100 เยน เทา่กบั 30 บาท กรณีอตัรา
แลกเปลีย่นปรบัสงูข ึน้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ 
 
ประกาศส าคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ คา่ทวัรท์ ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจา่ย
ช าระขาด และผูจ้ดัไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัน้หาก
ทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง
จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัง้คา่ต ัว๋
เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น  
 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึ30ทำ่น  

- ขอสง่จอยทัวรใ์หก้บับรษัิททีม่โีปรแกรมและรำคำใกลเ้คยีงกนั  
- หรอืขอเลือ่น หรอืยกเลกิกำรออกเดนิทำง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 
10 วนั 
- หรอืขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับรำคำค่ำบรกิำรเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทำงไมถ่งึ30ท่ำนและท่ำนยังประสงคเ์ดนิทำงต่อ) 
โดยทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้ใหท้ำ่นทรำบกอ่นลว่งหนำ้ 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
3.การช าระคา่บรกิาร  ช ำระเงนิคำ่จองทัวรท์ำ่นละ 15,000 บำท สว่นทีเ่หลอืช ำระกอ่นกำรเดนิทำง 30 วัน 
**ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ผูเ้ดนิทำง+ควำมประสงคเ์พิม่เตมิของลูกคำ้ กรุณำสง่พรอ้มหลักฐำนกำรโอนเงนิมัดจ ำหรอืพรอ้มยอด
คงเหลอื**  

 
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
การยกเลกิทวัร ์เมือ่จองทัวรแ์ละช ำระเงนิคำ่จองคำ่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ำมำรถยกเลกิ เลือ่น หรอืขอคนืเงนิไดท้กุกรณี 
กรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออก หรอื เขำ้ประเทศทีร่ะบไุว ้ ในรำยกำร
เดนิทำง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืค่ำทัวรไ์มว่่ำกรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึเมือ่ท่ำนออกเดนิทำงไปกับคณะแลว้ ถำ้ท่ำนงด



กำรใชบ้รกิำรรำยกำรใดรำยกำรหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทำงพรอ้มคณะถอืว่ำทำ่นสละสทิธิไ์มส่ำมำรถเรยีกรอ้งค่ำบรกิำรและเงนิค่ำทัวร์
คนืไมว่ำ่กรณีใดๆทัง้สิน้  
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1. คำ่ตัว๋โดยสำรเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยดัพรอ้มคำ่ภำษีสนำมบนิทกุแหง่ตำมรำยกำรทัวรข์ำ้งตน้ 
ทีน่ั่งเป็นไปตำมกำรจัดสรรของสำยกำรบนิ 
กรณีตอ้งกำรระบทุีน่ั่งตดิกนัทัง้กรุ๊ปหรอืรมิหนำ้ตำ่งหรอืรมิทำงเดนิ แจง้หนำ้เคำนเ์ตอรเ์ชค็อนิ ณ วันเดนิทำง 
**กรณีทำ่นมคีวำมประสงคจ์ะตอ้งกำรปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจะตอ้งด ำเนนิกำรแจง้พรอ้มจองทัวร ์หรอืกอ่นเดนิทำง15วัน
เทำ่นัน้ และทำงเซน็เตอรจ์ะท ำจองทีน่ั่งอพัเกรดเขำ้ระบบและแจง้เลขทีน่ั่งอกีครัง้**  
- ทีน่ั่ง Stretch Seat / Long Leg ช ำระเพิม่ 4,500 บำท (รวมไป-กลับ) **หำ้มเด็กต ำ่กวำ่16ปีและผูส้งูอำย6ุ5ปีขึน้ไปน่ัง
เนือ่งจำกทีน่ั่งอยูบ่รเิวณ Exit Seat 
- ทีน่ั่งScoot Biz ตั๋วกรุ๊ปไมส่ำมำรถอพัเกรดได ้
คำ่ทัวรไ์มร่วมคำ่อำหำรบนเครือ่ง สำมำรถสัง่ซือ้จำกเลม่เมนูบนเครือ่งไดเ้ลยเนือ่งจำกตั๋วกรุ๊ปไมส่ำมำรถสัง่จองลว่งหนำ้ได ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. คำ่ทีพ่ักหอ้งละ 2 ทำ่นตำมโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรหรอืระดบัเทยีบเทำ่ กรณีหอ้งพักระดับเดยีวกนัทีร่ะบใุนโปรแกรมเต็มจะ
ปรับเปลีย่นพักเมอืงใกลเ้คยีงในระดับเทยีบเท่ำกัน และกรณีเดนิทำง 3 ท่ำนจะเป็นหอ้งTriple จะเป็นแบบเตยีงเดีย่วสำมเตยีง
หรอืแบบเตยีงใหญ1่เตยีงเตยีงเดีย่ว1เตยีง เป็นกำรจัดแบบเตยีงของทำงโรงแรมไมส่ำมำรถระบไุด ้
กรณีโรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินกำรจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู่ และ 1หอ้งพักเดีย่ว 
โดยไมเ่สยีคำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่  
3. คำ่อำหำรคำ่เขำ้ชมและคำ่ยำนพำหนะทกุชนดิตำมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรทัวรข์ำ้งตน้ 
4. เจำ้หนำ้ทีบ่รษัิทฯคอยอ ำนวยควำมสะดวกทกุทำ่นตลอดกำรเดนิทำง 
5. คา่น า้หนกักระเป๋า สมัภาระทีส่ายการบนิ Scoot ก ำหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั และค่ำประกันวนิำศภัยเครือ่งบนิ
ตำมเงือ่นไขของแตล่ะสำยกำรบนิทีม่กีำรเรยีกเก็บ  
**กรณีทำ่นมคีวำมประสงคจ์ะซือ้น ้ำหนักเพิม่ กรณุำแจง้พรอ้มจองทัวร ์พรอ้มช ำระคำ่น ้ำหนัก** 

- ซือ้น ำหนักเพิม่ 5 กก. ช ำระเพิม่ 700 บำท /เพิม่10กก. ช ำระเพิม่ 1,200 บำท 
- ซือ้น ้ำหนักเพิม่15กก. ช ำระเพิม่ 1,700 บำท/เพิม่20กก. ช ำระเพิม่ 2,200 บำท 

6. ค่ำประกันอบุัตเิหตุคุม้ครองในระหว่ำงกำรเดนิทำงคุม้ครองในวงเงนิท่ำนละ 1,000,000 บำทค่ำรักษำพยำบำลกรณีเกดิ
อบุตัเิหตวุงเงนิทำ่นละ 500,000 บำทตำมเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพ 
(ค่ำทัวรไ์มร่วมกำรประกันควำมคุม้ครองกำรสญูเสยีหรอืเสยีหำยของกระเป๋ำเดนิทำง และทรัพยส์นิสว่นตัว กรณีเกดิควำมเสยี 
บรษัิทฯไมส่ำมำรถรับผดิชอบได)้ 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำงไทยและเอกสำรตำ่งดำ้วตำ่งๆ 
2. คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆทีน่อกเหนอืจำกรำยกำรระบอุำทเิชน่คำ่อำหำรเครือ่งดืม่คำ่ซกัรดี คำ่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 
3. คำ่ภำษีทกุรำยกำรคดิจำกยอดบรกิำร, คำ่ภำษีเดนิทำง (ถำ้มกีำรเรยีกเก็บ)  
4. คำ่ภำษีน ้ำมนัทีส่ำยกำรบนิเรยีกเก็บเพิม่ภำยหลังจำกทำงบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 
5. คำ่ Vat 7% และคำ่ภำษีหัก ณ ทีจ่ำ่ย 3% 
6. คำ่ทปิยกกระเป๋ำทกุโรงแรม 
7. คำ่ประกนักระเป๋ำเดนิทำง 
8. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 4,000 เยนตอ่ทรปิ ส าหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตน่ า้ใจจากทา่น 
รำยละเอยีดเกีย่วกบัมำตรกำรยกเวน้วซีำ่เขำ้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสำรทีจ่ะตอ้งใชใ้นกำรพจิำรณำกำรอนุญำตใหเ้ขำ้ประเทศ) 
 จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
1.       ตั๋วเครือ่งบนิขำออกจำกประเทศญีปุ่่ น (ทำงบรษัิทฯจัดกำรให)้ 
2.       สิง่ทีย่นืยันว่ำท่ำนสำมำรถรับผดิชอบค่ำใชจ้่ำยทีอ่ำจเกดิขึน้ในระหว่ำงทีพ่ ำนักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตร 
เครดติ เป็นตน้) 
3.       ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมำยเลขตดิตอ่ในระหวำ่งทีพ่ ำนักในประเทศญีปุ่่ น (ทำงบรษัิทจัดกำรให)้ 



4.       ก ำหนดกำรเดนิทำงระหวำ่งทีพ่ ำนักในประเทศญีปุ่่ น (ทำงบรษัิทฯจัดกำรให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.       หนังสอืเดนิทำงตอ้งมอีำยกุำรใชง้ำนเหลอือยูไ่มต่ ่ำกวำ่ 6 เดอืน 
 2.       กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท ำในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมำย และเขำ้ขำ่ยคณุสมบตักิำรพ ำนักระยะสัน้ 
 3.       ในขัน้ตอนกำรขอเขำ้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลำกำรพ ำนักไมเ่กนิ 15 วัน 
 4.       เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิำรถกูสง่ตัวกลับจำกประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลำของกำรถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขำ้ประเทศ และไม ่
เขำ้ขำ่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขำ้ประเทศ 
7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่
ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ำรเก็บคำ่น ้ำมนัและภำษีสนำมบนิทกุแหง่เพิม่ หำกสำยกำรบนิมกีำรปรับขึน้กอ่นวันเดนิทำง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้อนัเนือ่งจำกสำเหตตุำ่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกดิกรณีควำมลำ่ชำ้จำกสำยกำรบนิ, กำรยกเลกิบนิ, กำรประทว้ง, กำรนัดหยดุงำน, 
กำรกอ่กำรจลำจล, ภยัธรรมชำต,ิ กำรน ำสิง่ของผดิกฎหมำย ซึง่อยูน่อกเหนอืควำมรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกดิสิง่ของสญูหำย อนัเนือ่งเกดิจำกควำมประมำทของท่ำน, เกดิจำกกำรโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุำกควำมประมำทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ทำ่นตกลงช ำระเงนิมดัจ ำหรอืค่ำทัวรท์ัง้หมดกับทำงบรษัิทฯ แลว้ ทำงบรษัิทฯ จะถอืว่ำท่ำนไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตำ่งๆ ทัง้หมด  
7. รำยกำรนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บกำรยนืยันจำกบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจำกไดส้ ำรองโรงแรมทีพ่ักในต่ำงประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อำจจะปรับเปลีย่นตำมทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. กำรจัดกำรเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธิข์องโรงแรมในกำรจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขำ้พัก  โดยมหีอ้งพักส ำหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรี่
ได ้โดยอำจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ำมควำมประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับควำมพรอ้มใหบ้รกิำรของโรงแรม และไมส่ำมำรถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทำงตอ้งกำรควำมช่วยเหลือเป็นพเิศษ อำทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณำแจง้บรษัิทฯ อย่ำงนอ้ย10-14 วันก่อนกำร
เดนิทำง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ำมำรถจัดกำรไดล้ว่งหนำ้ได ้ 
10. มคัคเุทศก ์พนักงำนและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธิใ์นกำรใหค้ ำสญัญำใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจำกมเีอกสำรลงนำมโดย
ผูม้อี ำนำจของผูจ้ัดก ำกบัเทำ่นัน้  
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ำมำรถคนืคำ่ใชจ้่ำยต่ำงๆ ไดเ้นื่องจำกเป็นกำรเหมำจ่ำยกับตัวแทนต่ำงๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทำง
ไมผ่่ำนกำรพจิำรณำในกำรตรวจคนเขำ้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่ำจะเป็นกองตรวจคนเขำ้เมอืงหรอืกรมแรงงำนของทุกประเทศใน
รำยกำรทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมำจำกกำรกระท ำทีส่อ่ไปในทำงผดิกฎหมำย กำรหลบหนี เขำ้ออกเมอืง เอกสำรเดนิทำงไมถู่กตอ้ง 
หรอื กำรถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. สภำพกำรจรำจรในชว่งวันเดนิทำงตรงกับวันหยดุเทศกำลของญีปุ่่ น หรอื วันเสำรอ์ำทติย ์รถอำจจะตดิ อำจท ำใหเ้วลำใน
กำรทอ่งเทีย่วและชอ้ปป้ิงแตล่ะสถำนทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขบัรถในกำรบรหิำรเวลำ ซึง่อำจจะขอ
ควำมรว่มมอืจำกผูเ้ดนิทำงในบำงครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตำมโปรแกรม 
13. บรกิารน า้ด ืม่ทำ่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่ในวันทีท่ ำทัวรเ์ต็มวัน เริม่ในวันที2่ของกำรเดนิทำง รวมจ านวน2ขวด 
14. กำรบรกิำรของรถบสัน ำเทีย่วญีปุ่่ น ตำมกฎหมำยของประเทศญีปุ่่ น สำมำรถใหบ้รกิำรวันละ10-12ชัว่โมง อำทเิชน่ เริม่งำน
เวลำ 8.00น.ถงึเวลำ 20.00 น.ในวันนัน้ มอิำจเพิม่เวลำได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิำรเวลำตำมควำมเหมำะสม 
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภำพกำรจรำจรในวันเดนิทำงนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปลีย่นเวลำท่องเทีย่วตำมสถำนทีใ่น
โปรแกรมกำรเดนิทำง 
15. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ ำไวส้ ำหรับควำมคุม้ครองผูเ้ดนิทำง เป็นกำรกำรประกันอบุัตเิหตุจำกกำรเดนิทำงท่องเทีย่ว 
ตำมพ.ร.บ. กำรท่องเที่ยว เท่ำนัน้ ไม่ไดค้รอบคลุมถงึสุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วยและโรคประจ าตวั ท่ำนสำมำรถขอดู
เงือ่นไขกรมธรรมข์องบรษัิทฯได ้และทำงบรษัิทฯถอืว่ำท่ำนไดเ้ขำ้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่ำนช ำระเงนิค่ำทัวร ์(ท่ำน
สำมำรถซือ้ประกนัสขุภำพ ในระหวำ่งกำรเดนิทำงได ้จำกบรษัิทประกันทั่วไป และควรศกึษำเงือ่นไขควำมคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
16. มคัคเุทศก ์พนักงำนและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธิใ์นกำรใหค้ ำสญัญำใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด  นอกจำกมเีอกสำรลงนำมโดย
ผูม้อี ำนำจของผูจ้ัดก ำกบัเทำ่นัน้  
17. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ำมำรถคนืคำ่ใชจ้่ำยต่ำงๆ ไดเ้นื่องจำกเป็นกำรเหมำจ่ำยกับตัวแทนต่ำงๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทำง
ไมผ่่ำนกำรพจิำรณำในกำรตรวจคนเขำ้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่ำจะเป็นกองตรวจคนเขำ้เมอืงหรอืกรมแรงงำนของทุกประเทศใน
รำยกำรทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมำจำกกำรกระท ำทีส่อ่ไปในทำงผดิกฎหมำย กำรหลบหนี เขำ้ออกเมอืง เอกสำรเดนิทำงไมถู่กตอ้ง 
หรอื กำรถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 


