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รหสัโปรแกรมทวัร ์  A03 OSAKA NARA KYOTO KOBE 3D2N AUG17-TZ-W10 

 

เดนิทาง 
ราคาทวัร ์

หมายเหตุ 
ผูใ้หญ ่ เด็กมเีตยีง เด็กไมม่เีตยีง จอยแลนด ์ พกัเดีย่ว 

วนัที ่2-4 ม.ิย. 60 19,999 19,999 19,999 9,999 9,000  

วนัที ่9-11 ม.ิย. 60 19,999 19,999 19,999 9,999 9,000  

วนัที ่16-18 ม.ิย. 60 18,999 18,999 18,999 8,999 9,000  
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วนัที ่23-25 ม.ิย. 60 18,999 18,999 18,999 8,999 9,000  

วนัที ่30 ม.ิย.-2 ก.ค. 60 18,999 18,999 18,999 8,999 9,000  

วนัที ่7-9 ก.ค. 60 21,999 21,999 21,999 11,999 9,000  

วนัที ่14-16 ก.ค. 60 18,999 18,999 18,999 8,999 9,000  

วนัที ่21- 23 ก.ค. 60 18,999 18,999 18,999 8,999 9,000  

วนัที ่28- 30 ก.ค. 60 18,999 18,999 18,999 8,999 9,000  

วนัที ่4-6 ส.ค. 60 18,999 18,999 18,999 8,999 9,000  

วนัที ่11-13 ส.ค. 60 24,999 24,999 24,999 14,999 9,000  

วนัที ่18-20 ส.ค. 60 18,999 18,999 18,999 8,999 9,000  

วนัที ่25-27 ส.ค. 60 18,999 18,999 18,999 8,999 9,000  

***ไมม่รีาคาเด็ก INFANT 7,000 บาท*** 

 
***ราคาคา่ทวัรด์งักลา่วหากมกีารเปลีย่นแปลงคา่ต ัว๋เครือ่งบนิภาษสีนามบนิภาษนี า้มนัของสายการบนิ*** 

***บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาขึน้ตามสายการบนิ*** 

 
วนัแรก  สนามบนิดอนเมอืง – โอซากา้  

06.30 น. คณะพรอ้มกนัที ่สนามบนิดอนเมอืง ช ัน้ 3 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ SCOOT โดยมเีจา้หนา้ทีจ่ากทางบรษัิท คอยให ้
การตอ้นรับและอ านวยความสะดวกใหท้า่นในการเชค็อนิ  

09.35 น. เหริฟ้าสูเ่มอืงโอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่TZ298 
16.45น.  เดนิทางถงึ สนามบนิคนัไซ เมอืงโอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

ทีพ่กั  APA OSAKA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัทีส่อง     Option A: นารา - วดัโทไดจ ิ เกยีวโต - วดัคโิยมสิ ึ- โกเบ ยา่น KITANO - หุน่ยนตเ์หล็กหมายเลข 28 – 

โอซากา้  Option B: อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั Option C: ซือ้แพ็ตเกตทวัรย์ูนเิวอรแ์ซลสตูดโิอ)                                                           

(B / อสิระ / อสิระ) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 
Option A: มไีกดพ์าเทีย่ว  

อสิระอาหารเทีย่งและเย็นตามอธัยาศยั 
หลงัอาหารเชา้ น าทา่เดนิทางสู ่ เมอืงนารา น าทา่นชม วดัโทไดจ ิ วดัหลวงพ่อโตแหง่เมอืงนารา หรอื ไดบตุส ึ

(Daibutsu of Nara) เป็นหนึง่ในวดัทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุและมคีวามส าคญัทางประวัตศิาสตรข์องประเทศญีปุ่่ น ถูก

สรา้งขึน้ในปี 752 เป็นเหมอืนศนูยก์ลางของวดัทัง้หมดในประเทศและมอีทิพลเป็นอย่างมากในยคุนัน้ ตอ่มาเพือ่ลด
บทบาทและอทิธพิลของวัดตอ่รัฐบาลลง จงึไดม้กีารยา้ยเมอืงหลวงจากนาราไปยังนากาโอกะในปี 784 อาคารหลกั

ของวดัเป็นอาคารไมท้ีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก โดยอาคารหลงัปัจจบุันนีม้ขีนาดเพยีง 2 ใน 3 ของอาคารดัง้เดมิเทา่นัน้ ภายใน
เป็นทีป่ระดษิฐานของหลวงพ่อโตหรอื ไดบตุสเึดน ซึง่มขีนาดใหญท่ีส่ดุในญีปุ่่ น มคีวามสงูถงึ 15 เมตร อกีจดุที่

น่าสนใจและเป็นทีน่ยิมอย่างมากก็คอื เสาไมยั้กษ์ ซึง่ฐานขนาดรอบเสารน์ีม้ขีนาดเทา่กับรูจมกูของหลวงพ่อโต และ
ดา้นลา่งของเสาจะเป็นชอ่งขนาดไมใ่หญม่าก มคีวามเชือ่วา่หากใครสามารถรอดผ่านชอ่งนีไ้ปไดก็้จะสามารถตรัสรูไ้ด ้

ในชาตหินา้ จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงเกยีวโต ชมทา่นวดัคโิยมสิหึรอืวดัน า้ใส ทีต่ดิรอบสดุทา้ยของการ

ประกวด 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกยคุใหม ่ เป็นวัดทีใ่หญ่และเกา่แกต่ัง้อยูบ่รเิวณเนนิเขาฮงิาชยิามา่ และมทีอ่นซงุ
วางเรยีงซอ้นกนัตามแนวนอนตัง้จากพืน้ดนิขึน้มารองรับระเบยีงของตวัวหิารใหญ ่ ซึง่ไมใ่ชต้ะปสูกัตัว ใชว้ธิกีารเขา้ลิม่ 

เหมอืนเรอืนไทย วดันีม้อีายเุกา่แกย่ิง่กวา่กรุงเกยีวโต กวา่ 1,200 ปี มาแลว้ เป็นทีป่ระดษิฐานของเทพเอปิส ึ เทพเจา้
แหง่ความร ่ารวย มั่งคัง่ นมสัการพระโพธสิตัวอ์วโลกเิตศวร จากระเบยีงแหง่นีส้ามารถถา่ยภาพ ณ จดุทีส่วยทีส่ดุใน

กรุงเกยีวโต มองเห็นววิทวิทศันข์องตวัเมอืงเกยีวโตไดง้ดงาม พรอ้มกบัวหิารของวดัคโิยมสิ ึและเชญิดืม่น า้ศกัด ิส์ทิธ ิ์

สามสายอนัเกดิขึน้จากธรรมชาตทิีไ่หลมาจากเทอืกเขาโดยเชือ่วา่ สายแรก รวย  สายทีส่อง สวย-หลอ่ สายทีส่าม 
แข็งแรง ระหวา่งทางทา่นจะไดส้มัผัสกบัรา้นคา้ญีปุ่่ นตบแตง่ตามสมัยเอโดะ และเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงทีร่ะลกึ 

เกีย่วกบัญีปุ่่ นขนานแท ้ อาท ิ ขนมโมจ ิ ทีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุของญีปุ่่ น มใีหท้า่นไดเ้ลอืกชมิหลายหลากรส ไมว่า่จะเป็นไสถ้ั่ว
แดงสตูรดัง้เดมิ ไสส้ตรอเบอรร์ี ่ ชอคโกแลต เป็นตน้ หรอืวา่จะเป็นชาเกยีวโต ตุ๊กตาเกยีวโต สญัลักษณ์ทีโ่ดง่ดงัทีส่ดุ

ในญีปุ่่ น คอื เกอชิา เป็นตุ๊กตาแตง่กายดว้ยชดุกโิมโนประจ าชาตอิย่างเต็มรูปแบบ  ซึง่ควรคา่แกเ่ป็นของฝากของที่
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ระลกึในราคาย่อมเยา เครือ่งเซรามคิ ญีปุ่่ น ทัง้กาน ้าชา ถว้ย ชาม ตา่งๆ และของทีร่ะลกึ อกีมากมาย นอกจากนีย้ังมี
ไอศกรมีชาเขยีวทีข่ ึน้ชือ่ของเมอืงเกยีวโตใหท้า่นไดเ้ลอืกลิม้ลองอกีดว้ย  น าทา่นตะลยุโกเบ ยา่น คติาโนะ (Kitano) 

บา้นเมอืงเกา่ทีต่า่งชาตมิาสรา้งไวใ้นสมัยเมจ ิ จากนัน้น าทา่น ตามหา หุน่ Tetsujin 28 หรอืหุน่เหล็กหมายเลข 28 
ถา้ใครเคยไปดหูุน่ยนตก์นัดัม้ขนาดเทา่จรงิทีโ่อไดบะ โตเกยีวมาแลว้ คดิวา่น่า จะตอ้งตืน่ตาตืน่ใจกับเจา้เท็ตสจึนิ หุน่

เหล็กหมายเลข 28 นี ้ดว้ยการสรา้งขึน้ภายใต ้Kobe Tetsujin Project มวีตัถปุระสงคท์ีจ่ะสรา้งสญัลกัษณ์ประจ าเมอืง
โกเบหลงัจากทีเ่กดิเหตกุารณ์แผน่ดนิไหวในปี 1995 มคีวามสงูถงึ18 เมตร  จัดตัง้อยู่ทีส่วน Wakamatsu 

..............................................................................หรอื........................................................................................ 

Option B :  อสิระทอ่งเทีย่ว FREE DAY เต็มวนั (ไมร่วมคา่เดนิทาง) โดยไกดใ์หแ้นะน าเรือ่งการเดนิทาง 
อสิระอาหารเทีย่งและเย็นตามอธัยาศยั 

ตะลยุโกเบ ตามหาหุน่ Tetsujin 28 หรอืหุน่เหล็กหมายเลข 28  ถา้ใครเคยไปดหูุน่ยนตก์นัดัม้ขนาดเทา่จรงิทีโ่อ
ไดบะ โตเกยีวมาแลว้ คดิวา่น่าจะตอ้งตืน่ตาตืน่ใจกบัเจา้เท็ตสจึนิ หุน่เหล็กหมายเลข 28 นี ้ ดว้ยการสรา้งขึน้ภายใต ้Kobe 

Tetsujin Project มวีตัถปุระสงคท์ีจ่ะสรา้งสญัลกัษณ์ประจ าเมอืงโกเบหลงัจากทีเ่กดิเหตกุารณ์แผน่ดนิไหวในปี 1995 มคีวาม

สงูถงึ18 เมตร  จัดตัง้อยูท่ีส่วน Wakamatsu 
แนะน าสถานทีท่อ่งเทีย่วในโกเบอืน่ๆ 

- ถนน Motomachi       
ใครเป็นขาชอ้ปป้ิงก็ตอ้งมายา่นนี้กนัเลย ถนนซนัโนมยิะ และถนนโมโตมาจ ิทีน่ีจ่ะไดพ้บกบัรา้นรวงทีต่กแตง่แบบเก๋ๆ  และหา้ง

ไดมารูขนาดใหญย่ักษ์ ตวัตกึมกีารออกแบบสไตลย์โุรปภายในมรีา้นคา้มากกวา่ 70 รา้นใหเ้ดนิเลน่ไดต้ามสะดวก 
- China Town       

ไปหาอาหารจนีอร่อยๆ กนิกนั ทีไ่ชน่าทาวนข์องเมอืงโกเบ ทีย่า่นนันกนิมาช(ิNankin – mashi) จะเจอประตมูังกรทางเขา้ ที่

เป็นเอกลกัษณ์ของไชน่าทาวน ์ถงึเป็นไชน่าทาวนท์ีเ่ล็กทีส่ดุในญีปุ่่ น 
- ยอดเขารอกโกะ 

ขึน้ Rokko Cable Car แลว้ตอ่บัสขึน้ไปที ่Rokko Garden Terrace ชมความงามตรงจดุชมววิ ถา้ไดช้มววิตอนกลางคนื จะได ้
เห็นววิเมอืงโกเบยามค า่คนื แบบพาโนรามา ทีน่ีน่อกจาก จดุชมววิเมอืงโกเบทีส่วยงามแลว้ ยังมทีีเ่ทีย่วตามจดุอืน่ๆ

อกี เชน่ Rokko International Musical Box Museum ทีเ่ราสามารถท า กลอ่งดนตรขีองเราเองไดด้ว้ย หรอื Rokko Alpine 

Botanical Garden สวนพฤกษชาตทิีม่ดีอกไมแ้ละตน้ไมม้ากกวา่ 1,500 พันธุ ์ ถา้มาตาม ฤดกูาลก็จะไดเ้ห็นตน้ซากรุะ ตน้เม
เป้ิล หรอืดอกไมอ้ืน่ๆ บานสะพร่ัง ใหเ้ราไดด้ืม่ด า่กบัธรรมชาตไิดอ้ยา่งเต็มที ่

..............................................................................หรอื........................................................................................ 
 

Option C : เลอืกซือ้บตัรเทีย่วยนูเิวอรแ์ซลเจแปน ช าระเพิม่ทา่นละ 3,000 บาท (ราคานีไ้มร่วมคา่เดนิทาง) 
อสิระอาหารเทีย่งและเย็นตามอธัยาศยั 
ยนูเิวอรแ์ซลสตดูโิอ ร่วมสนุกทา้ทายกับเครือ่งเลน่หลากหลายชนดิตืน่เตน้ระทกึใจจากหนังดงัทีท่า่นชืน่ชอบ เชน่ 

ฉากเพลงิไหมจ้ากเรือ่ง “แบ็คดราฟท”์ลอ่งเรอืผจญภัยกบัไดโนเสารจ์ากเรือ่ง“จรูาสสคิพารค์” น่ังเรอืเพือ่พบกับความ
น่าสะพรงึกลัวเหมอืนอยู ่ ในเหตกุารณ์จรงิกบั “จอว”์ ใชท้นุสรา้งมหาศาลกวา่ 1,500 ลา้นเยน(เฉพาะจอว)์  และ

สนุกสนานไปกับเครือ่งเลน่ภาคใหมข่อง สไปเดอรแ์มน ทีร่อใหท้า่นพสิจูน์ความมันส ์ พรอ้มทัง้พบกับโซนตัวการต์นู
ส าหรับเด็กโซน วนัเดอรแ์ลนด ์ เป็นโซนสวนสนุกสไตลค์รอบครัวใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัตัวการต์นูสดุน่ารักชือ่ดงัของ

ญีปุ่่ น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street หรอืใหท้า่นพบกบัโซนใหมล่า่สดุทีจ่ะเปิดตวัเมือ่วนัที ่15 กรกฎาคมนี ้คอื

โซน“HARRY POTTER” ใหท้า่นไดด้ืม่ด า่กับบรรยากาศทีจ่ าลองมาจากในเรือ่งแฮรรีพ่อรต์เอรก์นัเลยทเีดยีว 
ทีพ่กั  APA OSAKA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัทีส่าม ปราสาทโอซากา้ – ชมซากรุะ (ตามฤดูกาล) - ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ - รงิกุเอาทเ์ล็ต - สนามบนิคนัไซ - 

กรุงเทพฯ                                 (B / อสิระ / -) 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 
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น าทา่นเดนิทางชมบรเิวณโดยรอบของ ปราสาทโอซากา้ (ไมร่วมคา่เขา้ปราสาท) ซึง่ถอืไดว้า่เป็นสญัลกัษณ์ของ
เมอืงสมัผัสความยิง่ใหญ่และชมนทิรรศการทีจั่ดแสดงอยูภ่ายใน ซึง่เลา่ถงึความเป็นมาของปราสาท รวมทัง้ประวตัแิละ

ขา้วของเครือ่งใช ้ ตา่งๆของโชกนุ ฮเิดโยชโิตโยโตม ิ ผูม้คี าสัง่ใหก้อ่สรา้งปราสาทแหง่นี้ ซมซากรุะปลายเดอืน
มนีาคม-เมษายน จากนัน้ทา่นชอ้ปป้ิงยา่น ชนิไซบาช ิ ย่านชอ้ปป้ิงชือ่ดงัของนคร โอซากา้ ภายในย่านนีม้รีา้นคา้
เกา่แกป่ะปนไปกบัรา้นคา้อนัทันสมัย และสนิคา้หลากหลายรูปแบบทัง้ส าหรับเด็กและผูใ้หญ ่ ซึง่ยา่นนีถ้อืวา่เป็นยา่น
แสงส ี และบนัเทงิชัน้น าแหง่หนึง่ของนครโอซากา้ อกีทัง้ยังมรีา้นอาหารทะเลขึน้ชือ่มากมายซึง่เสน่หอ์ยา่งหนึง่คอื ทกุ

รา้นจะประดบัประดารา้นของตนดว้ยแสงไฟนอีอนซึง่ดดัท าใหเ้ป็นรูปป ูกุง้ และปลาหมกึ ซึง่นักทอ่งเทีย่วใหค้วามสนใจ

และแวะถา่ยรูปกนัเป็นทีร่ะลกึอยา่งมาก และรา้นคา้ทกุแหง่ จะพยายามสรา้งจุดเดน่ใหแ้กร่า้นของตนใหไ้ดม้ากทีส่ดุ 
เพือ่ดงึดดูลกูคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้รกิาร สญัลกัษณ์เดน่ของย่านนี้คอื ตกึรูปเครือ่งหมายการคา้ของ  กลูโิกะ ผลติภัณฑข์นม

ชือ่ดงัจากญีปุ่่ นน่ันเอง  
เทีย่ง อสิระอาหารเทีย่งตามอธัยาศยั 

บา่ย จากนัน้น าทา่นสู ่รงิกุ เอาทเ์ล็ต (Rinku Outlet) แหลง่ชอ้ปป้ิงใหญใ่กลก้บัสนามบนิคนัไซ  ใหท้า่นเพลดิเพลนิกบั

การเลอืกซือ้สนิคา้ “แบรนดเ์นม” ชือ่ดงัหลากหลายและสนิคา้ดรีาคาพเิศษ อาท ิ เครือ่งส าอาง, เครือ่งประดับ, เสือ้ผา้, 
กระเป๋า, รองเทา้อปุกรณ์กฬีา, เครือ่งใชไ้ฟฟ้า และยังเป็นแหลง่รวมสนิคา้แบรนดญ์ีปุ่่ นโกอนิเตอรม์ากมายกบัคอล

เลคชัน่เสือ้ผา้ลา่สดุ อาท ิ MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley,  DiffusioneTessile ฯลฯ พรอ้มทัง้
เลอืกซือ้กระเป๋าไฮไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel,Tumi, Gap, Armany ฯลฯ หรอืจะเลอืกดเูครือ่งประดบั และ

นาฬกิาหรูอย่าง Tag Heuer, Agete,S.T.Dupont, Tasaki ฯลฯ รวมไปถงึรองเทา้แฟชัน่ Hush Puppies, Scotch 
Grain,Skechers, Hogan ฯลฯ หรอืเลอืกซือ้สนิคา้ส าหรับคณุหนู  Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids,Miki House 

และสนิคา้อืน่ๆอกีมากมาย ใหท้า่นไดเ้ลอืกชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นสู ่ สนามบนิคนัไซ เพือ่

เดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 
17.55 น. เหริฟ้าสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิSCOOT เทีย่วบนิที ่TZ297  

22.35 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 

เง ือ่นไขหอ้งพกั :  
1. โรงแรมทีร่ะบใุนรายการทวัรย์ังไมค่อนเฟิรม์ 100% ซึง่อาจจะมกีารเปลีย่นแปลง โดยทางบรษัิททวัรจ์ะแจง้ใหท้ราบพรอ้มกบัใบนัด

หมายเตรยีมตวั ประมาณ 1-3 วนั กอ่นการเดนิทาง โดยจะจัดโรงแรมใหอ้ยูใ่นระดบัเดยีวกนั 

2. โรงแรมในประเทศญีปุ่่ น หอ้งพักจะมขีนาดคอ่นขา้งเล็กและบางโรงแรมจะไมม่บีรกิารหอ้งพักแบบ 3 ทา่น (TRIPLE) ดงันัน้ทางบรษัิท
ทวัรจ์ะจัดหอ้งพักใหท้า่นแยกเป็น 2 หอ้งพักแทน คอื 1 หอ้งนอนคู ่(พัก 2 ทา่น) และ 1 หอ้งพักเดีย่ว (พัก 1 ทา่น) 

3. บางโรงแรมในประเทศญีปุ่่ น ไมม่บีรกิารหอ้งพักแบบเตยีงคู ่(TWIN) หรอืกรณีทีห่อ้งพักแบบเตยีงคูโ่รงแรมนัน้เต็ม (TWIN) ทาง
บรษัิททวัรจ์ะจัดหอ้งพักแบบ 1 เตยีงใหญ ่(DOUBLE) ใหท้า่นแทน 

4. กรณีโรงแรมทีเ่ขา้พัก ไมม่บีรกิารออนเซ็นภายในโรงแรม ทางบรษัิททวัรจ์ะน าคณะเขา้ใชบ้รกิารออนเซ็นทีอ่ยู่บรเิวณใกลเ้คยีงแทน 
(เฉพาะรายการทวัรท์ ีร่ะบุโปรแกรมอาบน า้แรธ่รรมชาตเิทา่น ัน้) 

 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

* ต ัว๋สายการบนิไมส่ามารถระบุทีน่ ัง่ ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกทีน่ ัง่โดยระบบสายการบนิ * 

การจดัทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้แตจ่ะท าการ Request 
ใหไ้ดเ้ทา่น ัน้ งดการคนืบตัรโดยสาร และหากยกเลกิการเดนิทาง ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น 

 

หากผูโ้ดยสารถูกปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศญีปุ่่ น จากเจา้หนา้ทีแ่รงงานไทยหรอืเจา้หนา้ทีต่รวจคน

ออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงทีป่ระเทศญีปุ่่ นทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ทุกกรณี ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัทีป่ระเทศญีปุ่่ นเรยีกเก็บ ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศ

ไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่วา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ัว๋เครือ่งบนิ ท ัง้นีแ้ลว้แตท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนและสายการบนิ ทาง

ผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

ราคาทวัรร์วม 

1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ตามรายการ  

2. คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
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3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ 

4. คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามรายการ 

5. คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

6. คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ทีม่ ี

7. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละ 20 กก. / กลับ 20 ก.ก. 

8. หัวหนา้ทัวรน์ าเทีย่วตลอดรายการ 

9. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์    

  

ราคาทวัรไ์มร่วม  
 

1. ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบก ากบัภาษี) 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัทส์ว่นตวั คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ 

3. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. / ขากลบั 20 ก.ก.) 

4. คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

5. คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 4,000 เยน หรอื 1,400 บาท ตอ่ทรปิ ช าระทีส่นามบนิดอนเมอืงในวนัเชค็อนิ 

 ** การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวน

สทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 15,000 บาท หรอื ทา่นละ 20,000 บาท กรณี

เดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจ าท ัง้หมด เนือ่งจากทาง

บรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนี า้มนัทีย่งัมไิดช้ าระ คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

กรุณาช าระ 20 วนักอ่นการเดนิทาง ** 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่ (ผูม้ชีือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์ อเีมลล ์ หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการ

จองกบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่ (ผูม้ชีือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์ อเีมลล ์ หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดย

แนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบัญชธีนาคาร
ทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ ***ในกรณีทีว่นัเดนิ
ทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั (ไมนั่บเสาร-์อาทติย)์ 

2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั (ไมนั่บเสาร-์อาทติย)์ คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั (ไมนั่บเสาร-์อาทติย)์ ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 
ทัง้นี ้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนือ่งในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว 

เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการ

บนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบรษัิท ดงันี ้วนัจันทร ์ถงึศกุร ์

เวลา 9.00 น. – 17.30 น. และวนัเสาร ์ เวลา 9.00 น. – 16.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 



 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

                                                                              

6 
 

รหสัโปรแกรมทวัร ์  A03 OSAKA NARA KYOTO KOBE 3D2N AUG17-TZ-W10 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 30 คน  
 

 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทวัรน์ีเ้ป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกู
ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บั

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอย่างนอ้ย 15 วนักอ่น
การเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วม

เดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื

เดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิท
พรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ 

และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคญั 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ

ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิ การจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิตั ิ  อบุตัเิหต ุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ในการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษี
เชือ้เพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  

 

ขอ้ควรทราบ 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่

เกนิ 15 วนัไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการ
ตรวจเขา้เมอืง 
เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

- ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- ส ิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ 

เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 
- ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น  (เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) ทาง

ทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกนัทกุชิน้ไม่

เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จดุ
เอ็กซเ์รย ์ อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจภุัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝาก

เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลด
ใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. ประเทศญีปุ่่ น มกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนือ้สตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่เนือ้สตัว ์ไสก้รอกฯ 
เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราทีส่งูมาก 

 
หมายเหตุ 

1.บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการออกทวัรต์ ัง้แต ่30 ทา่นขึน้ไป หากมลีูกทวัรต์ า่กวา่นีอ้าจจะตอ้งมกีารปรบัราคาขึน้ 



 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

                                                                              

7 
 

รหสัโปรแกรมทวัร ์  A03 OSAKA NARA KYOTO KOBE 3D2N AUG17-TZ-W10 

2.ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิเทีย่วบนิ, การประทว้ง, การนัด
หยดุงาน, การกอ่จลาจล หรอืกรณีทีท่า่นถูกปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้

จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 
3.ทางบรษัิทฯจะรับเฉพาะลกูคา้ทีม่คีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

4.ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ อาท ิ ไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไมท่านอาหาร
บางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้ 

โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นท าการจองทกุคร ัง้ 


