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วนัที ่ รายการ B L D HOTEL 
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การนัตรคีณุภาพ โปรแกรมสดุคุม้ เทีย่วครบ เก็บทกุไฮไลท ์
WIFI FREE ON BUS บรกิารนํา้ดืม่วนัละ 1 ขวด 

** พเิศษ !! ฟร.ี. เสริฟ์อาหารรอ้นและนํา้ดืม่บนเครือ่งไป-กลบั 
วนัแรก กรงุเทพ-สนามบนิดอนเมอืง  

20.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคาร 1 ช ัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์าย
การบนินกสกูต๊ (XW) สนามบนิดอนเมอืง พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและ
อํานวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และหัวหนา้ทัวรใ์หคํ้าแนะนําเพือ่เตรยีมความพรอ้ม
กอ่นออกเดนิทาง 

 

 
 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
 
 
 
 
 

1 กรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง     

2 สนามบนิคนัไซ-ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร-ิเกยีวโต-อารา
ชยิามะ-ป่าไผ-่เมอืงโกเบ 

   KOBE HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

 

3 หุน่ยนต ์Tetsujin 28 -เดนิเลน่อา่วโกเบ-ถา่ยรปู
ตามอธัยาศยั-เมอืงนารา-วดัโทไดจ-ิชอ้ปป้ิงชนิไซ
บาช ิ

   OSAKA HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

4 ทอ่งเทีย่วอสิระ หรอืเลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิ USJ    OSAKA HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

5 สนามบนิคนัไซ สนามบนิดอนเมอืง 
 

    

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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23.40 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายบนิ NOK SCOOT 
เทีย่วบนิที ่XW112 

 

บรกิารอาหารรอ้นและนํา้ดืม่ บนเครือ่ง ไป-กลบั 
(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.15 ช ัว่โมง) 

 
** สาํคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นญุาตใหน้ําอาหารสด จําพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั 

ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั ** 
 

วนัทีส่อง สนามบนิคนัไซ - เกยีวโต – ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิ– อาราชยิามะ – ป่าไผ ่– 

เมอืงโกเบ 

07.10 น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น (เวลาทีญ่ ีปุ่่ นเร็วกวา่ประเทศ
ไทย 2 ช ัว่โมง) หลงัจากผ่านข ัน้ตอนศุลกากร กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเพือ่ความ
สะดวกในการนดัหมายเวลา 
นําทา่นชมศาลเจา้เทพเจา้จ ิง้จอกอนิาร ิ(Fushimi Inari Shrine) หรอืทีค่นไทยชอบเรยีก

กันวา่ศาลเจา้แดง เป็นศาลเจา้ชนิโต มชีือ่เสยีงโดง่ดังจาก ประตโูทรอิ ิ(Torii Gate) หรอื 

เสาสแีดง ทีเ่รยีงตัวกันจํานวนหลายหมืน่ตน้จนเป็นทางเดนิไดท่ั้วทัง้ภเูขาอนิาร ิทีผู่ค้นเชือ่กัน

วา่เป็นภเูขาศักดิส์ทิธ ์โดยเทพอนิารจิะเป็นตัวแทนของความอดุมสมบรูณ์ การเก็บเกีย่วขา้ว รวม

ไปถงึพชืผลไรน่าตา่งๆ และมักจะมจีิง้จอกเป็นสตัวค์ูก่ายจงึสามารถพบเห็นรปูปั้นจิง้จอก

มากมายดว้ยเชน่กัน  

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) 

นําท่านเดนิทางสู ่เกยีวโต (Kyoto) ซึง่เคยเป็นเมอืงหลวงของประเทศญีปุ่่ นมายาวนานทีส่ดุ 

คอืตัง้แตปี่ค.ศ. 794 จนถงึ 1868 รว่มๆ 1,100 ปีเลยทเีดยีว เกยีวโตจงึเป็นเมอืงสําคัญทีเ่ต็มไป

ดว้ยประวัตศิาสตร์และวัฒนธรรมของญีปุ่่ นดว้ย จากนั้นเดนิทางสู่ สวนป่าไผ่ ที่ตัง้อยู่ที่อารา

ชยิามา่เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทางธรรมชาตทิีด่ังมากๆของทีน่ี ่เชือ่วา่ถา้พดูถงึป่าไผปุ่๊ บตอ้งนกึถงึ

ที่นี่เป็นอันดับแรกแน่นอน ถา้คนที่ชื่นชอบวธิีชีวติเรียบง่ายและยังชอบเดินเล่นท่ามกลาง

บรรยากาศป่าๆตอ้งไม่พลาดอย่างเด็ดขาด เพราะทีป่่าไผ่แห่งนี้จะมเีสน้ทางเล็กๆทีร่ายลอ้มไป

ดว้ยป่าไผ่ที่สดุสดุลูกหูลูกตาเดนิทีกลิน่ไผ่หอมนดิๆก็โชยมา นอกจากนี้ยังจะมรีา้นขายของที่
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ระลกึทีเ่นน้สนิคา้ทีทํ่าจากตน้ไผแ่ละของทอ้งถิน่เป็นหลักไมว่า่จะเป็น ตะกรา้ไมไ้ผ,่ ถว้ย, กลอ่ง

ใส่ของ หรอืเสือ้เสือ้สานจากไผ่ ไวใ้หไ้ดช้็อปป้ิงกันเบาๆเป็นของฝากอกีดว้ย จากนั้นนําท่าน

เดนิทางสูเ่มอืงโกเบ  

คํา่ อสิระรบัประทานอารคํา่ตามอธัยาศยั 

พกัที ่ KOBE HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั  

วนัทีส่าม หุน่ยนต ์Tetsujin 28 – เดนิเลน่อา่วโกเบ – ถา่ยรปูตามอธัยาศยั – เมอืง

นารา          วดัโทไดจ ิ- ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

นําท่านชม  Tetsujin 28-go หรอื เท็ตสจึนิ หุน่เหล็กหมายเลข 28 นี้เป็นหุน่ยนตเ์หล็กที่

สรา้งมาจากการต์นูชือ่เรือ่งเดยีวกัน หุน่เหล็กตัวนี้มคีวามสงู 15 เมตร และมน้ํีาหนักกวา่ 50 ตัน 

กําลังโพสท์ท่าทีช่วนสรา้งความฮกึเฮมิในการลุกขึน้ต่อสูก้ับอุปสรรคอ์ย่างมคีวามหวังไดเ้ป็น

อย่างดี หุ่นยนต์ตัวนี้ยืนเด่นเป็นสง่าอยู่ตรงลานกวา้งบริเวณสวนสาธารณะวากะมัตซ ึ

(Wakamatsu Park) ในเขตนากาตะ (Nagata) เมอืงโกเบ จ.เฮยีวโกะ วัตถุประสงคท์ีแ่ทจ้รงิอกี

อยา่งของการสรา้งหุ่นยนต ์Tetsujin 28-go ขึน้มานัน้ก็เพือ่ทีจ่ะใหเ้ป็นสถานทีท่่องเทีย่วแห่ง

ใหม่ที่ดงึดูดนักท่องเที่ยวใหม้าเยอืนโกเบนี้ใหม้ากขึน้ เพื่อที่จะช่วยฟ้ืนฟูเศรษฐกจิของเมอืง

โกเบทียํ่า่แย ่และขณะเดยีวกันก็ชว่ยเยยีวยาฟ้ืนฟจูติใจ ตลอดจนคนืชวีติชวีากลับมาใหผู้ค้นและ

เมอืงนีอ้กีครัง้หนึง่ดว้ย จากนัน้นําทา่น Kobe Harborland คอืยา่นทอ่งเทีย่วตดิท่าเรอืทีต่ัง้อยู่

ระหวา่งสถานีรถไฟ JR Kobe และบรเิวณท่าเรอืโกเบ ทีเ่พรยีบพรอ้มไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้ชือ่

ดังของเมอืง พพิธิภัณฑต์่าง ๆ รวมไปถงึจุดชมววิทีเ่ราสามารถชมความงดงามจากทวิทัศน์ของ

เมอืงโกเบและสัมผัสความโรแมนตกิของเมอืงนี้ไปพรอ้ม ๆ กัน ในยา่น Kobe Harborland นัน้

จะมพีืน้ทีใ่หนั้กทอ่งเทีย่วอยา่งเราไดเ้ดนิเลน่ชมสถาปัตยกรรมทีน่่าสนใจหลายแหง่ ไมว่า่จะเป็น 

Harbor Walk พืน้ทีเ่ดนิเลน่ชมววิกนิลมทะเล ทางเดนิไมท้ีท่อดยาวอยูร่ะหวา่ง Signal Tower 

และบรเิวณ Brick Warehouses โกดังอันสวยงามสไตลว์นิเทจทีถู่กสรา้งขึน้ตัง้แตใ่นศตวรรษ 

18 หรอื Love’s Post Box ตูไ้ปรษณียแ์ห่งรักหนา้ตาสดุโรแมนตกิอันเป็นทีน่ยิมในการสง่

จดหมายบอกความรูส้กึกับคนทีแ่อบปลืม้ และเป็นจดุถา่ยรปูหวาน ๆ ของเหลา่คูรั่ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

 

เดินทางสู่เมืองนารา เมอืงแห่งพระใหญ่และฝูง

กวาง นําท่านชม วดัโทไดจ(ิTodaiji) มีชื่อเรียก

หลายๆชือ่ที่คนท่ัวไปมักจะเรียกขานกันทัง้ วัดหลวง

พ่อโตแห่งเมืองนารา หรือ ไดบุตส(ึDaibutsu of 

Nara) นับว่าเป็นวัดที่มีชื่อเสียงความโด่งดังนี่
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ระดับประเทศญีปุ่่ น เดนิทางสูเ่มอืง โอซากา้ (Osaka) เมอืงอันดับสองและขนาดใหญ่เป็น

อันดับสามของญีปุ่่ น เป็นเมอืงเศรษฐกจิทีส่ําคัญของภมูภิาคคันไซ อกีทัง้ยังมสีถานทีท่่องเทีย่ว

ภายในเมืองและรอบๆเมืองมากมาย  จากนั้นนําท่านอิสระชอ้ป ป้ิงย่าน ชินไซบาช ิ

(Shinsaibashi) บรเิวณแหลง่ชอ้ปป้ิงแหง่นี้มคีวามยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้

ปลกี รา้นแฟรนไชส ์รา้นเครือ่งสําอางค ์รา้นรองเทา้ กระเป๋านาฬกิา รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้น

ขนม รา้นเสือ้ผา้สตรทีแบรนดทั์ง้ญีปุ่่ นและตา่งประเทศ เชน่ Zara H&M Beans ABC Mart เป็น

ตน้  

คํา่ อสิระรบัประทานอารคํา่ตามอธัยาศยั 

พกัที ่ OSAKA HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั  

วนัทีส่ ี ่ ทอ่งเทีย่วอสิระ หรอืเลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิ USJ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

 หลังอาหารใหท้่านอิสระท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ภายในเมืองโอซากา้ โดยมีไกด์ให ้

คําแนะนําการเดนิทาง (ไมม่รีถบสับรกิาร) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนะนําสถานทีท่อ่งเทีย่วเมอืงโอซากา้และเมอืงรอบๆ 

 วดัชเิทนโนจ ิ(Shitennoji) หนึง่ในวัดทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุของญีปุ่่ น เชือ่กันวา่เป็นวัดพุทธ

แหง่แรกขอประเทศญีปุ่่ น 

 พพิธิภณัฑส์ตัวท์ะเลโอซากา้ (Osaka Aquarium) หรอืทีเ่รยีกวา่ Kaiyukan ตัง้อยู่

ที ่Tempozan Harbor Village บรเิวณอา่วโอซากา้ พพิธิภัณฑส์ัตวน้ํ์าทีด่ทีีส่ดุของญีปุ่่ น 

มสีตัวน้ํ์าหลากหลายชนดิทีอ่าศัยอยูใ่นมหาสมทุรแปซฟิิก 

 ศาลเจา้เฮอนั (Heian Shrine) เป็นศาลเจา้ทีม่คีวามงดงามและสถาปัตยกรรมทีโ่ดด

เดน่จากศาลเจา้อืน่ๆของญีปุ่่ น ถงึแมศ้าลเจา้เฮอันจะไมไ่ดม้ปีระวัตคิวามเป็นมายาวนาน

หลายรอ้ยปีเหมอืนศาลเจา้อืน่ๆของเกยีวโต 

 วดัโทไดจ ิ(Todaiji) วัดหลวงพ่อโตแห่งเมอืงนารา หรอื ไดบุตส ึ(Daibutsu of 

Nara) เป็นหนึ่งในวัดที่มีชือ่เสยีงมากที่สุดและมีความสําคัญทางประวัตศิาสตร์ของ

ประเทศญีปุ่่ น 

 แนะนําแหลง่ชอ้ปป้ิง 
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 โดทงโบร ิหรอืดงโทโบร ิ(Dotonbori) หนึง่ในสถานบันเทงิยามคํ่าคนืทีโ่ดง่ดังของ

โอซากา้ เป็นแหลง่รวมรา้นอาหารมากมายทีเ่ปิดใหบ้รกิาร 24 ชัว่โมง 

 อะเมะรคิามรูะ Amerikamura เป็นแหลง่แฮงคเ์อา้ของวัยรุ่นโอซากา้ คลา้ยกับยา่น

ฮาราจกูขุองโตเกยีว ยา่นนี้ก็จะไดพ้บกับแฟชั่นการแตง่ตัวของวัยรุ่น และวัฒนธรรมของ

ชาวญีปุ่่ น มบีรรยากาศครึก้ครืน้ ระหวา่งทางมรีา้นกาแฟ เสือ้ผา้ และรา้นขายของต่างๆ

มากมาย เป็นอกียา่นหนึง่ทีน่่ามาเดนิเลน่ 

หรอื เลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิ  

(ไมร่วมในคา่ทวัรผ์ูใ้หญท่า่นละ 2800 บาท เด็ก 4-11 ราคา 2400 บาท )  

 ยูนเิวอรซ์ลั สตูดโิอส ์เจแปน (Universal Studios Japan, USJ) เปิดเมือ่เดอืน

มนีาคม ปี 2001 เป็นสวนสนุกแหง่แรกของยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ ทีเ่ปิดในเอเชยี ภายใน

มที ัง้หมด 8 โซน: Hollywood, New York, San Francisco, Jurassic Park, 

Lagoon, Waterworld, Amity Village และ Universal Wonderland ผูเ้ขา้ชม

สามารถเพลดิเพลนิไปกับเครือ่งเล่นต่างๆ ตัง้แต่เครือ่งเล่นสําหรับเด็กๆไปจนถงึรถไฟ

เหาะทีห่วาดเสยีวสดุๆ นอกจากนี้ยังมหีนัง 3 มติ ิอยา่งเชน่ Spiderman, Back to the 

Future, Terminator 2, Jurassic Park และเรือ่งใหม่ลา่สดุอย่าง Harry Potter 

ภายนอกสวนสนุกนัน้ จะม ีUniversal City walk Osaka ซึง่เป็นหา้งสรรพสนิคา้ขนาด

ใหญ ่ทีม่โีรงแรม รา้นคา้ รา้นอาคารจํานวนมาก รวมทัง้รา้นทีข่ายสนิคา้ของยนูเิวอรแ์ซล 

สตูดโิอ และของทีร่ะลกึของเมอืงโอซากา้ และใกล ้ๆ กันก็ยังมพีพิธิภัณฑท์าโกะยาก ิมี

รา้นทาโกะยากชิือ่ดังของโอซากา้มาเปิดใหไ้ดล้ ิม้ลองรสชาตดิัง้เดมิ ของกนิขึน้ชือ่ของ

โอซากา้ ทีไ่ดรั้บการโหวตจากชาวเมอืงวา่เป็นสดุยอดรา้นทาโกะยาก ิรวมกันมาเปิดอยู่

ทีแ่ลว้ พพิธิภัณฑน์ีต้ัง้อยูท่ีช่ัน้ 4 ของหา้งแหง่นี ้(ราคาบัตรยนูเิวอรแ์ซล 

**อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัและคํา่ตามอธัยาศยั** 

 

 

 

 

 

 

 

ทีพ่กั  OSAKA HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

วนัทีห่า้ สนามบนิคนัไซ-สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ 
เชา้ สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิคนัไซ  

08.30 น. ออกเดนิทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายบนินกสกูต๊ เทีย่วบนิที ่XW111 (ใชร้ะยะเวลาในการ
เดนิทางประมาณ 6.50 ช ัว่โมง)   

บรกิารอาหารรอ้นและนํา้ดืม่ บนเครือ่ง ไป-กลบั 
(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.15 ช ัว่โมง) 

 
12.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 

....................... 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 



PJP25-XW PRO OSAKA KYOTO KOBE 5D3N เดินทาง ต.ค.-พ.ย.61 
 

**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถและมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ (ถา้ม)ี  

ทา่นละ 1,500 บาท ตอ่ทรปิ ตอ่ลูกคา้ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น  

ท ัง้นีร้วมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี (Infant) ณ วนัเดนิทางกลบั 

(ขออนุญาตเก็บทปิทีส่นามบนิในวนัเช็คอนิ) 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจ
ตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

 
บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสันําเทีย่วญีปุ่่ น 

ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง อาทเิชน่ เร ิม่งาน 08.00 น. ถงึ

เวลา 20.00 น. (ตอ้งถงึโรงแรมเรยีบรอ้ยแลว้) การใหบ้รกิารในแตล่ะวนั ไมส่ามารถเพิม่เวลาการใช้

รถบสัได ้ท ัง้นีม้คัคเุทศกแ์ละพนกังานขบัรถจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ข ึน้อยูก่บัสภาพ

การจราจร ณ วนัเดนิทางน ัน้ๆเป็นหลกั 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ตามเสน้ทางและสายการบนิทีร่ะบใุนโปรแกรม (ชัน้ทัศนาจร) รวมทัง้ 
คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวร ์และคา่ธรรมเนยีมน้ํามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ  

 คา่อาหาร, คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
 โรงแรมทีพั่กตามระบไุวใ้นรายการ หรอืในระดับเดยีวกัน  
 คา่ประกันอุบัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท (กรณีเสยีชวีติ) วงเงนิ 500,000 บาท 

(คา่รักษาพยาบาล) ** ไมร่วมประกันสขุภาพ ** 
 
อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่เครือ่งดืม่ในหอ้งพัก เป็นตน้ 
 คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนอืจากทีบ่รษัิทจัดให ้ในรายการทัวร ์
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
 คา่ทําหนังสอืเดนิทาง / ตอ่หนา้เลม่หนังสอืเดนิทาง 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็กอายตุํา่กวา่ 2 ปี พกัเดีย่ว 

28 ตลุาคม – 01 พฤศจกิายน 61 24,900 7,000 8,900 

02-06 พฤศจกิายน 61 24,900 7,000 8,900 

04-08 พฤศจกิายน 61 25,900 7,000 8,900 

09-13 พฤศจกิายน 61 26,900 7,000 8,900 

11-15 พฤศจกิายน 61 25,900 7,000 8,900 

16-20 พฤศจกิายน 61 26,900 7,000 8,900 

18-22 พฤศจกิายน 61 25,900 7,000 8,900 

23-27 พฤศจกิายน 61 26,900 7,000 8,900 

25-29 พฤศจกิายน 61 26,900 7,000 8,900 
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 ค่าเปลี่ยนแปลงตั๋วเครื่องบนิ สําหรับผูท้ี่ไปและ/หรือกลับ ไม่พรอ้มพรอ้มคณะ (สอบถามค่าใชจ้่ายกับ
เจา้หนา้ที)่ 

 คา่ธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสัมภาระมน้ํีาหนักเกนิกวา่ทีท่างสายการบนิกําหนด หรอืมขีนาดใหญ่เกนิกวา่
ขนาดมาตรฐาน 

 คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นได ้
ประกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยสําหรับผูท้ีป่ระสงคพํ์านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ น
ไมเ่กนิ 15 วนั) 

 คา่ธรรมเนยีมทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 1,500 บาท/ทา่น  ตลอดการเดนิทาง 
(คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 
 

เง ือ่นไขการสาํรองทีน่ ัง่ 
 กรุณาจองทัวร์ล่วงหนา้ก่อนการเดนิทาง พรอ้มชําระมดัจําท่านละ 20,000 บาท ภายใน 48 ช ัว่โมง 

หลงัจากสง่เอกสารจองทวัร ์
 สว่นทีเ่หลอืชําระกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน มฉิะน ัน้ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

และไมค่นืคา่มดัจําทวัร ์เนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิ 
 หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออกบัตร

โดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 
 หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไมส่ะดวกในการ

เดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชั่วโมงตดิตอ่กัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัว
ของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ง้หมด 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

เนือ่งจากเป็นราคาต ัว๋เครือ่งบนิโปรโมช ัน่ และหากเป็นกรณีการเดนิทางทีบ่รษิทัฯตอ้งทําการวางกา

รนัตคีา่มดัจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีง ือ่นไข และหรอืเทีย่วบนิเหมาลํา CHARTER FILGHT หรอื 

EXTRA FLIGHT กบัสายการบนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  เม ือ่จองทวัรชํ์าระ

เงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เล ือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้

เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศที่ระบุไว ้ในรายการ

เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืค่าทัวรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับ

คณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไม่

อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ พรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางกลับ 

ทา่นจะตอ้งชําคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิและบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจัดลําดับทีน่ั่ง ทางสายการ

บนิจะเป็นผูกํ้าหนด ซึง่ทางบรษัิทไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
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หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถทํากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 
30 ทา่น ในกรณีนีบ้รษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหทั้ง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิัยจนไมอ่าจแกไ้ข
ได ้และจะไมรั่บผดิชอบใด  ๆในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้
ทัวรแ์ละอบุัตเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ  เป็นตน้ 

3. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่วา่เหตุผลใด  ๆก็
ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรทั์ง้หมด 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่า่กวา่ 6 เดอืน  
 

เง ือ่นไขและขอ้กาํหนดอืน่ๆ 
 การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูเ้ดนิทาง 30 ทา่นขึน้ไป ถา้จํานวนผูเ้ดนิทางไมค่รบตามจํานวน

ดงักลา่ว ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคา หรอืยกเลกิการเดนิทาง  
 กรณีท่านมกีารเดนิทางดว้ยตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้ับเราทราบ ณ วันทีจ่องทัวร ์หาก

ไมม่กีารแจง้เรือ่งไว ้จะไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เสยีหายทีเ่กดิขึน้จากตั๋วเครือ่งบนิดังกลา่วได ้
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บค่าภาษีสนามบนิทุกแห่ง และภาษีตั๋วทุกชนดิเพิม่ หากสายการบนิปรับขึน้ก่อนวัน

เดนิทาง 
 หากทา่นไมเ่ดนิทางกลับพรอ้มคณะทัวร ์ตั๋วเครือ่งบนิขากลับซึง่ยังไมไ่ดใ้ช ้ไมส่ามารถนํามาขอคนืเงนิได ้ 
 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิ

จากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 
 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ํารองโรงแรมทีพั่กใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 
 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่

/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่กทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้

 สภาพการจราจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกับวนัหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอืวนัเสาร-์อาทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทํา
ใหเ้วลาในการท่องเทีย่วและชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศกแ์ละคนขับรถใน
การบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ที่ตอ้งเร่งรีบ เพื่อใหไ้ดท้่องเที่ยวตาม
โปรแกรมตามทีเ่รยีนเสนอ 

 การบรกิารของรถบัสนําเทีย่วญีปุ่่ นตามกฎหมายของสามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนันัน้ๆ มอิาจเพิม่
เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสมทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภาพการจราจรในวนั
เดนิทางนัน้ๆ เป็นหลัก 
จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง   

 ค่าบรกิารที่ท่านชําระกับทางบรษัิทฯ เป็นการชําระแบบเหมาขาด และทางบรษัิทฯไดช้ําระใหก้ับบรษัิทฯ 
ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเชน่กัน ดังนัน้หากท่านมเีหตุอันใดทีทํ่าใหท้่านไม่ไดท้่องเทีย่วพรอ้มคณะ
ตามรายการทีร่ะบไุว ้ทา่นจะขอคนืคา่บรกิารไมไ่ด ้ 

 หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ไม่ว่าประเทศใดจนทําใหท้่านไม่สามารถเดนิทางต่อไปได ้คณะทัวร์
ทา่นอืน่ๆ รวมถงึไกดจ์ะไมส่ามารถรอท่าน ณ สนามบนิได ้จําเป็นตอ้งออกเดนิทางตามโปรแกรมทีว่างไว ้แต่
ทางตัวแทนบรษัิทฯ จะทําหนา้ทีป่ระสานงานและเจา้หนา้ทีจ่ะทําการตดิตอ่ชว่ยเหลอืทา่นเป็นระยะ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่ายใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิัย เชน่ การยกเลกิหรอืลา่ชา้
ของสายการบนิ, อบุัตเิหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยดุงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่า่ง ๆ 
ทีเ่กดิเหนอือํานาจควบคมุของบรษัิท 

 บรษัิทฯ จะทําหนา้ทีเ่ป็นตัวแทนในการเรยีกรอ้งคา่ชดใชจ้ากสายการบนิ, โรงแรมหรอืบรษัิทขนสง่เมือ่เกดิการ
สญูหายของ สมัภาระระหวา่งการเดนิทาง แตจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่การสญูหายดังกลา่ว  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทัวรต์ามความเหมาะสม และสถานการณ์ตา่งๆ ทัง้นี้ทางบรษัิท
ฯ จะยดึถอืและคํานงึถงึความปลอดภัย รวมถงึประโยชนส์งูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นสําคัญ 

 เมือ่ท่านตกลงชําระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตา่ง ๆ แลว้ 
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เอกสารทีล่กูคา้ตอ้งเตรยีมไปวนัเดนิทาง 
จากการทีรั่ฐบาลญีปุ่่ น ประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศ ซึง่มผีลใชบ้ังคับตัง้แต่วันที ่1 กรกฎาคม 2556 ผูท้ีจ่ะ
เขา้ประเทศไดนั้น้ จะตอ้งผ่านการพจิารณาจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงก่อนจงึจะสามารถเขา้ประเทศได ้
(เชน่เดยีวกับผูท้ีย่ ืน่ขอวซีา่กับทางสถานทูตฯ) ทางเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงจะสอบถามถงึวัตถุประสงคใ์น
การเขา้ประเทศ หรอืขอตรวจเอกสารทีนํ่ามา เชน่ ตั๋วเครือ่งบนิขากลับ หรอืเอกสารอืน่ๆ สําหรับรายละเอยีดของ
เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาไดแ้ก ่
(1)  ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ เตรยีมให)้ 
(2)  สิง่ทีย่นืยันวา่ท่านสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพํ่านักในญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด 
บัตรเครดติ)  
(3)  ชือ่-ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น เชน่ โรงแรมทีพั่ก (ทางบรษัิทฯ เตรยีม
ให)้  
(4)  กําหนดการเดนิทาง ในชว่งระยะเวลาทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ เตรยีมให)้ 
 
 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น   (สาํหรบักรณีการเขา้ประเทศดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
(1)  หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูอ่ยา่งนอ้ย 6 เดอืน 
(2)  กจิกรรมใด ๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย แลเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิาร
พํานักระยะสัน้ 
(3)  ในขัน้ตอนของการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วนั 
(4)  เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้

ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ย คณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 

*** ขอความกรณุาทกุทา่นอา่นและศกึษาขอ้มลูท ัง้หมดกอ่นการจอง  

เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจทีต่รงกนัระหวา่งทา่นและบรษิทัฯ *** 

บรกิารเพิม่เตมิ Wifi เลน่เน็ตชวิ ชวิ ตลอดทปิ 

 

 
 

 

 

 


