
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรมทัวร์  TZ13 SAKURA OSA KOBE KOT NARA4D3N ARP17-TZ-W21 

CODE: TZ13 Amazing Sakura Osaka Kobe Kyoto Nara 4Days 3Nights  
 

 

 

 

 
 
   

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Amazing Sakura โอซากา้ เกยีวโต นารา โกเบ 4วนั 3คนื  
โอซากา้ รงิกเุอา้ทเ์ลท เกยีวโต ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิวดัทอง คนิคะคจุ ิ  

นารา วดัโทไดจ ิ  เอออนพลาซา่ ยา่นโกเบฮารเ์บอรแ์ลนด ์ปราสาทโอซากา้ ชอ้ปป้ิงชนิไชบาช ิ
 เดนิทางโดยสายการบนิ SCOOT สูค่นัไซ(โอซากา้)  เครือ่งใหมล่ าใหญ ่DREM LINNER  B787ทนัสมยั สดุ สดุ 

340 ทีน่ ัง่ พเิศษน า้หนกักระเป๋า  20 KG  

ราคาโปรโมช ัน่เร ิม่ตน้เพยีง 25 ,900 บาท พกัโอซากา้ 1คนื  โกเบ 2คนื   
วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 2-6 ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

26-29 ม.ีค.  25,900 ไมม่รีาคาเด็ก 
*Infant 7,000บาท 
(*อายไุมเ่กนิ 2 ปี) 

 

7,500 34  

2-5 เม.ย.  25,900 7,500 34  

9-12 เม.ย.  26,900 7,500 34  

 

วนัแรก      กรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิคนัไซ โอซากา้ - รงิก ุพรเีมีย่ม เอา้ทเ์ลท   

 
06.30น. พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ

ขาออก ช ัน้3 ประตู 6 เคานเ์ตอร ์7สายการบนิ Scoot เจา้หนา้ทีใ่ห้
การตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารกอ่นขึน้เครือ่ง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรมทัวร์  TZ13 SAKURA OSA KOBE KOT NARA4D3N ARP17-TZ-W21 

09.35น.  น ำท่ำนเดนิทำงสูส่นามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น โดยสำยกำรบนิ SCOOT เทีย่วบนิที่ TZ298 ** รำคำทัวรไ์ม่
รวมอำหำรบนเครือ่ง (บนเครือ่งมบีรกิำรจ ำหน่ำยอำหำรและเครือ่งดืม่) ** 

16.45น. เดนิทำงถงึ สนามบนิคนัไซ โอซากา้ (เวลำเร็วกว่ำเมืองไทย 2 ชั่วโมง 
กรุณำปรับนำฬกิำของท่ำน เพือ่ควำมสะดวกในกำรนัดหมำยเวลำ) ผ่ำนพธิี
กำรตรวจคนเขำ้เมืองและศุลกำกร รับกระเป๋ำเรียบและท ำภำรกจิส่วนตัว 
ส าคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไม่อนุญาตใหน้ า อาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์
พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั  จำกนัน้น ำ
ท่ำนขึน้รถปรับอำกำศ เดนิทำงไป  รงิกุ พรเีมีย่ม เอา้ทเ์ลท คืออกีหนึ่ง
แหลง่ชอ้ปป้ิงชือ่ดังอกีแหง่หนึง่ของโอซำกำ้ ตัง้อยูท่ีเ่มอืงรงิก ุตรงขำ้มกบัท่ำ
อำกำศยำนนำนำชำตคิันไซ โดยออกแบบใหม้ลีักษณะเหมอืนกบัเมอืงทำ่ของ
สหรัฐอเมรกิำ และมบีรรยำกำศแบบรสีอรท์ ซึง่ภำยในแมจ้ะไมใ่หญ่โตมำกนัก แต่ก็เพยีบพรอ้มไปดว้ยสิง่อ ำนวย
ควำมสะดวกมำกมำย และรำ้นคำ้แบรนด์เนมหลำกหลำยอันมีชือ่เสียงจำกต่ำงประเทศ (อสิระอำหำรค ่ำตำม
อธัยำศัย) ถงึเวลำนัดหมำยน าทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กั  

ทีพ่กั:  Osaka Bay Plaza Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

   (ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพัก ทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย5-7วนักอ่นวนัเดนิทำง) 

วนัทีส่อง      โอซากา้ – นารา – วดัโทไดจ ิ- เกยีวโต - ศาลเจา้ฟชูมิ ิอนิาร ิ– ปราสาททอง คนิคะคจุ ิ–  
    ยา่นโกเบฮารเ์บอรแ์ลนด ์– เอออนพลาซา่          อาหารเชา้,เทีย่ง  

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที1่) 
 น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมอืงนารา น ำท่ำนกรำบนมัสกำรขอพร

พระพุทธรูปส ำรดิทีเ่ก่ำแก่ตัง้แต่สมัยครศิตวรรษที ่18 ณ วดั
โทไดจ ิซ ึง่เป็นทีเ่คำรพสักกำระของผูค้นมำกมำย ท่ำนจะได ้
ชม “วหิารไม”้ ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก และเพลดิเพลนิกับควำม
น่ำรักของฝูงกวำงมำกมำยทีป่ล่อยใหอ้ยู่ตำมธรรมชำตพิรอ้ม
ป้อนอำหำรใหก้ับกวำงที่ สวนกวาง  น ำท่ำนนมัสกำรหลวง
พ่อโตไดบุสส ึทีส่รำ้งตัง้แต่สมัยค.ศ 700 อยู่ในวหิำรขนำด
ใหญ ่พรอ้มกบัขอพรตำมประสงค ์วหิำรและหลวงพอ่โตองคน์ี ้
สรำ้งโดยจักรพรรดคิัมม ุและเชญิใหอ้ำหำรกวำงแสนเชือ่งทอียูบ่รเิวณรอบวัดเป็น
จ ำนวนมำก  จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสูเ่กยีวโต เมอืงหลวงเกำ่แกข่องญีปุ่่ นซึง่มำมี
อำยุยำวนำนกว่ำ 1,000 ปี ซึ่งใน อดีต มีควำมเจรญิรุ่งเรืองทำงดำ้นศำสนำ 
ศลิปวัฒนธรรม และกำรปกครอง ไปชม ศาลเจา้ฟูชมิ ิอนิาร ิ+ชม เสาโทรอิ ิซุม้
ประตูสีแดงที่เป็นสัญลักษณ์ของศำลเจำ้ ที่มีมำกกว่ำรอ้ยตน้ทอดตัวยำวตำม
เสน้ทำงของไหล่เขำลดหลั่นกันบนเสน้ทำงยำวถงึ 4 กโิลเมตร และเป็นฉำกของ
ภำพยนตรเ์รือ่ง MEMORIES OF GEISHAที ่ซำยรู ินำงเอกของเรือ่งวิง่ลอดซุม้

ประตเูพือ่ไปขอพรเทพเจำ้ใหต้นเองสมควำมปรำรถนำ 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที2่)   
บา่ย น าท่านชมปราสาททองญี่ปุน (golden pavilion japan ) ปราสาท

คนิคะคจุ ิหรอื ปราสาททอง ปรำสำททีม่ชี ือ่เสยีงเมอืงเกยีวโต เป็นจดุชม
ววิที่เป็นที่นิยม และถือเป็นสัญลักษณ์ของโอซะกะ เดิมเป็นสถำน ตำก
อำกำศ ของโชกุนโยชมิสิ ึแห่งตระกูลอำชคิำงะ จำกภำพยนตรเ์รือ่ง เณร
นอ้ยเจำ้ปัญญำ–อคิควิซงั สรำ้งขึน้ใหมใ่นปีค.ศ. 1955 หลังจำกทีไ่ด ้ถกูไฟ
ไหม ้ไปเมือ่ปี ค.ศ. 1950 ซึง่ได ้ถอดแบบจ ำลองโครงสรำ้งจำกของจรงิใน
ยคุศตวรรษที ่14 ตัวอำคำรม ี3 ชัน้ ตัวเรอืนเป็นสทีองจำก ทองค ำเปลว มี
จดุเด่นเป็นรปูหลอ่ นกฟีนกิซ ์บนยอดปรำสำท โดยรอบปรำสำทมลี ำธำรน ้ำ
ใสสะอำดท ำใหเ้กดิภำพสะทอ้นผวิน ้ำ จนสมควรแกเ่วลำ น ำท่ำนเดนิทำงสู ่
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ย่านโกเบฮารเ์บอรแ์ลนด  ์เป็นพื้นที่ชอ้ปป้ิงและแหล่งบันเทิงรมิน ้ ำของบรเิวณท่ำเรือโกเบ มีทั ้งรำ้นกำแฟ 
รำ้นอำหำร รำ้นคำ้ และสวนสนุก ซึง่เป็นจดุนัดพบทีน่ยิมของชำวเมอืง อสิระใหท้่ำนไดถ้ำ่ยภำพเก็บบรรยำกำศตำม
อธัยำศัย สมควรแกเ่วลำน าทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กั (อสิระอำหำรค ่ำตำมอธัยำศัย)  

ทีพ่กั:  Novotel Koshien Osaka West Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 (ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพัก ทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย5-7วนักอ่นวนัเดนิทำง) 
 อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรอื ทา่นสามารถเดนิไปชอ้ปป้ิงหา้งเอออน พลา่ซา่ซึง่อยูบ่รเิวณใกลโ้รงแรม 

 

วนัทีส่าม       อสิระฟรเีดยเ์ต็มวนั หรอืเลอืกซือ้ Option ยนูเิวอรแ์ซล เจแปน   อาหารเชา้  
 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที3่)  

 อสิระใหท้า่นทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนัดว้ยตวัทา่นเองหรอืท่ำนสำมำรถ เลอืกซือ้บตัรยูนเิวอรแ์ซล เจ
แปน (กรณีส ัง่ซือ้กบับรษิทั (แจง้ลว่งหนา้กอ่น เดนิทาง10วนั/ส ัง่ซือ้พรอ้มจองทวัร)์  
**จ าหนา่ยบตัรทา่นละ 2,800 บาท ไมร่วมคา่รถไฟในเดนิทาง) 

 ***กรณีเงนิเยนปรบัข ึน้ 100เยน=35 บาท/มากกวา่  ขออนญุาตปรบัราคาบตัรเป็น 3,000 บาท 
 
ไกด์น ำท่ำนสัมผัสประสบกำรณ์ น ำท่ำนน่ังรถไฟไปชนิไชบำช ิเพื่ออสิระใหท้่ำนได ้ชอ้ปป้ิงหรือท่องเที่ยวตำม
อธัยำศัย (ไมร่วมคำ่เดนิทำง)  

- ยูนเิวอรแ์ซล สตูดโิอ ร่วมสนุกทำ้ทำยกับเครือ่งเล่นหลำกหลำยชนดิ
ตืน่เตน้ระทกึใจจำกหนังดังทีท่ำ่นชืน่ชอบ  เชน่ ฉำกเพลงิไหมจ้ำกเรือ่ง “แบ็
คดรำฟท”์ลอ่งเรอืผจญภยักบัไดโนเสำรจ์ำกเรือ่ง“จรูำสสคิพำรค์” น่ังเรอืเพือ่
พบกบัควำมน่ำสะพรงึกลัวเหมอืนอยู ่ในเหตกุำรณ์จรงิกบั “จอว”์ ใชท้นุสรำ้ง
มหำศำลกวำ่ 1,500 ลำ้นเยน (เฉพำะจอว)์  และสนุกสนำนไปกบัเครือ่งเล่น
ภำคใหม่ของ “สไปเดอรแ์มน” ทีร่อใหท้่ำนพสิูจน์ควำมมันส ์พรอ้มทัง้พบ
กับโซนตัวกำรต์ูนส ำหรับเด็กโซน “วันเดอรแ์ลนด”์ เป็นโซนสวนสนุกสไตลค์รอบครัวใหท้่ำนไดเ้พลดิเพลนิกับตัว
กำรต์ูนสุดน่ำรักชือ่ดังของญี่ปุ่ น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street หรอืใหท้่ำนพบกับโซนใหม่ล่ำสุดที่จะ
เปิดตัวเมือ่วันที ่15 กรกฎำคมนี้ คอืโซน  “HARRY POTTER” ใหท้่ำนไดด้ืม่ด ่ำกับบรรยำกำศทีจ่ ำลองมำจำกใน
เรือ่งแฮรรีพ่อรต์เอรก์นัเลยทเีดยีว 

- เลอืกไปชอ้ปป้ิงอสิระตามอธัยาศยัเต็มวนั (ไมร่วมค่ำรถไฟและไมม่รีถบสับรกิำร)เพือ่ใหท้ำ่นไดใ้ชเ้วลำชอ้ปป้ิง
อย่ำงคุม้ค่ำท่ำนจะไดพ้บกับรำ้นคำ้ทีม่ชี ือ่เสยีงและรำ้นบูตคิหรูหรำดว้ยและตืน่ตำกับแฟชั่นอันทันสมัย เชญิท่ำน
สนุกสนำนกบักำร “เลอืกชมและซือ้” สนิคำ้มำกมำยในหำ้งสรรพสนิคำ้ชือ่ดัง “ไดมำร”ู รำ้นเครือ่งใชไ้ฟฟ้ำ, เครือ่ง
คอมพวิเตอร ์และ “รำ้น 100 เยน” อสิระใหท้ำ่นไดเ้ลอืกพักผอ่นตำมอธัยำศัย 

- เลอืกอสิระเทีย่วเองดว้ยกำร “น่ังรถไฟ” ทำ่นจะไดส้มัผัสประสบกำรณ์กำรเดนิทำงไปยำ่นตำ่งๆทีเ่ป็นไฮไลทข์อง
โอซำกำ้ยำ่นดังทีเ่ลอืกสรรเป็นสวรรคข์องคนชอบ กนิ เทีย่ว ชอ้ป ไดแ้ก ่ยา่น
ชนิไซบาช ิ(Shinsaibashi) , โดทงบรุ ิ(Dotonburi), นมับะ (Namba), 
Den Den Town  

- หรอืเลอืกไปถา่ยรูปกบั Tetsujin 28 หรอืหุน่เหล็กหมายเลข 28 ถำ้ใคร
เคยไปดูหุ่นยนตก์ันดัม้ขนำดเท่ำจรงิทีโ่อไดบะ โตเกยีวมำแลว้ คดิว่ำน่ำจะตอ้ง
ตืน่ตำตืน่ใจกับเจำ้เท็ตสจึนิ หุ่นเหล็กหมำยเลข 28 นี้ ดว้ยกำรสรำ้งขึน้ภำยใต ้
Kobe Tetsujin Project มีวัตถุประสงค์ที่จะสรำ้งสัญลักษณ์ประจ ำเมืองโกเบ
หลังจำกทีเ่กดิเหตกุำรณ์แผน่ดนิไหวในปี 1995 มคีวำมสงูถงึ18 เมตร  จัดตัง้อยู่
ทีส่วน Wakamatsu **ไมม่บีรกิำรอำหำรกลำงวันและอำหำรค ่ำ ** 

ทีพ่กั:  Novotel Koshien Osaka West Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 (ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพัก ทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย5-7วนักอ่นวนัเดนิทำง 

วนัทีส่ ี ่     โกเบ – ปราสาทโอซากา้ - ชอ้ปป้ิงดวิตีฟ้ร ี– ชนิไซบาช ิ- สนามบนิคนัไซ - สนามบนิดอนเมอืง   
               อาหารเชา้,เทีย่ง (BBQ Yakiniku) 
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เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที4่)  

น ำท่ำนเดนิทำงสู่ ปราสาทโอซากา้ เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมอืงโอ
ซำกำ้ สรำ้งขึน้เป็นครัง้แรกบนบรเิวณทีเ่คยเป็นวัด Osaka Hongan-jiเมือ่ปี ค.ศ.
1583 โดยToyotomiHideyoshi (ค.ศ .1537-1598) นัก รบระดั บได  เมียวผู ้
พยำยำมรวบรวมประเทศเป็นครัง้แรกหอคอยประสำทหรือส่วนที่เรียกว่ำ 
Tenshukakuแลว้เสร็จลงสองปีต่อมำ แต่หลังจำกสงครำม Osaka Natsu No-
jinในปีค.ศ.1615 ตระกลู Toyotomi ถูกฆำ่ลำ้งโคตร Tenshukakuก็ถูกท ำลำย
ลงย่อยยับ ต่อมำไดรั้บกำรบูรณะใหม่ในสมัย Tokugawa แต่น่ำเสียดำยที่ในปี 
ค.ศ.1665 ไดถู้กฟ้ำฝ่ำเสยีหำยทัง้หมด กอ่นจะท ำกำรบรูณะขึน้มำใหมอ่กีครัง้และ 
ถกูประกำศใหเ้ป็นสมบตัขิองชำตอิกีดว้ย ปรำสำทโอซำกำ้ปัจจบุนัสงู 55 เมตร ม ี5 
สว่น 8 ชัน้เครือ่งประดับหลังคำและภำพเสอืบนก ำแพงตัวปรำสำท และหลำยๆ
ส่วนลงทองสีอร่ำมสวยงำมบนหอคอยชัน้ 8 ของ Tenshukakuท่ำนสำมำรถ
มองเห็นทิวทัศน์โดยรวมของเมืองโอซำกำ้ไดอ้ย่ำงชัดเจนในแต่ละปีจะมี
นักท่องเที่ยวจำกทัง้ในและนอกประเทศมำเยือนปีละรำว 1-3 ลำ้นคน (ชมและ

ถำ่ยรปูบรเิวณดำ้นนอก) จนสมควรแกเ่วลำน ำทำ่นไปชอ้ปป้ิงที ่Joy one Duty Free ให ้
ทำ่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคำ้รำคำพเิศษ   

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่5) เมน ูBBQ YAKINIKU 
จำกนัน้ใหท้่ำนไดอ้สิระช็อปป้ิงสนิคำ้ที่ถนนโดตงโบร ิยา่นชนิไซบา
ชิ แหล่งชอ้ปป้ิงยอดนิยมที่สุดของโอซำกำ้ที่เต็มไปดว้ยรำ้นคำ้
มำกมำยทั ้งแบรนด์เนม ของมือสอง รำ้นอำหำรชื่อดังมำกมำย
หลำกหลำยชนดิ 
จนสมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางไป สนามบนิคนัไซ 

17.55น. ออกเดนิทำงสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ SCOOT เทีย่วบนิที ่TZ297 
 ** รำคำทวัรไ์มร่วมอำหำรบนเครือ่ง (บนเครือ่งมบีรกิำรจ ำหน่ำยอำหำรและเครือ่งดืม่) ** 

22.30น.   เดนิทำงถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวสัดภิำพ 
  
หมายเหต:ุ  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง,  
สายการบนิ การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะ
ปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 
 

อตัราแลกเปลีย่นปรบัสงูข ึ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 ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึ30ทำ่น  

- หรอืสง่จอยทัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิกำรออกเดนิทำง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินกำรปรับรำคำค่ำบรกิำรเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทำงไมถ่งึ30ท่ำนและท่ำนยังประสงคเ์ดนิทำงต่อ) 
โดยทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้ใหท้ำ่นทรำบกอ่นลว่งหนำ้ 

 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
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3.การช าระคา่บรกิาร  ช ำระเงนิคำ่จองทัวรท์ำ่นละ 15,000 บำท สว่นทีเ่หลอืช ำระกอ่นกำรเดนิทำง 20วัน  
 
**ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ผูเ้ดนิทำง+ควำมประสงคเ์พิม่เตมิของลูกคำ้ กรณุำสง่พรอ้มหลักฐำนกำรโอนเงนิมัดจ ำหรอืพรอ้มยอด
คงเหลอื**  
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
 เนื่องจำกเป็นรำคำตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ ำระเงนิค่ำจองค่ำทัวรแ์ลว้ ไมส่ำมำรถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก
กรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตำ่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออก หรอื เขำ้ประเทศทีร่ะบไุว ้ใน
รำยกำรเดนิทำง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคำ่ทัวรไ์มว่่ำกรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ทำ่นออกเดนิทำงไปกบัคณะแลว้ ถำ้
ทำ่นงดกำรใชบ้รกิำรรำยกำรใดรำยกำรหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทำง พรอ้มคณะถอืวำ่ทำ่นสละสทิธิ ์ไมอ่ำจเรยีกรอ้งคำ่บรกิำรและเงนิมดั
จำคนื ไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1. คำ่ตัว๋โดยสำรเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยดัพรอ้มคำ่ภำษีสนำมบนิทกุแหง่ตำมรำยกำรทัวรข์ำ้งตน้ 
ทีน่ั่งเป็นไปตำมกำรจัดสรรของสำยกำรบนิ 
กรณีตอ้งกำรระบทุีน่ั่งตดิกนัทัง้กรุ๊ปหรอืรมิหนำ้ตำ่งหรอืรมิทำงเดนิ แจง้หนำ้เคำนเ์ตอรเ์ชค็อนิ ณ วันเดนิทำง ไมส่ำมำรถระบุ
ตอนจองทัวรไ์ด ้
*กรณีทำ่นมคีวำมประสงคต์อ้งกำรปรับเปลีย่นระดบัชัน้ทีน่ั่ง (อพัไดเ้ฉพำะ Stretch Seat) จะตอ้งด ำเนนิกำรแจง้ภำยใน5-7วัน
กอ่นวันเดนิทำง และเลขทีน่ั่งจะออกพรอ้มกบัตั๋วกรุ๊ปภำยใน 1-3 วันกอ่นเดนิทำง* 
- ทีน่ั่ง Stretch Seat / Long Leg ช ำระเพิม่ 4,500 บำท (รวมไป-กลับ) **หำ้มเด็กต ำ่กวำ่16ปีและผูส้งูอำยุ65ปีขึน้ไป** 
- ทีน่ั่งScoot Biz ตัว๋กรุ๊ปไมส่ำมำรถอพัเกรดได ้
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

2. คำ่ทีพ่ักหอ้งละ 2 ทำ่นตำมโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรหรอืระดับเทยีบเทำ่ 
3. คำ่อำหำรคำ่เขำ้ชมและคำ่ยำนพำหนะทุกชนดิตำมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรทัวรข์ำ้งตน้ 
4. เจำ้หนำ้ทีบ่รษัิทฯคอยอำนวยควำมสะดวกทกุทำ่นตลอดกำรเดนิทำง 
5. คา่น า้หนกักระเป๋า สมัภาระทีส่ายการบนิ  Scoot ก ำหนด ขาไปทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั ขากลบัทา่นละไมเ่กนิ
20กโิลกรมั และคำ่ประกนัวนิำศภยัเครือ่งบนิตำมเงือ่นไขของแตล่ะสำยกำรบนิทีม่กีำรเรยีกเก็บ  
**กรณีตอ้งการซือ้น า้หนกัสมัภาระเพิม่ แจง้กอ่นเดนิทาง 7วนั 
- เพิม่ 5 กโิลกรมั 700 บาท / เพิม่ 10 กโิลกรมั 1,200 บาท /เพิม่ 15 กโิลกรมั 1,700 บาท 
6. ค่ำประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่ำงกำรเดนิทำงคุม้ครองในวงเงนิท่ำนละ 1,000,000 บำทค่ำรักษำพยำบำลกรณีเกดิ
อบุตัเิหตวุงเงนิทำ่นละ 500,000 บำทตำมเงือ่นไขของกรมธรรม ์
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
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1. คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำงไทยและเอกสำรตำ่งดำ้วตำ่งๆ 
2. คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆทีน่อกเหนอืจำกรำยกำรระบอุำทเิชน่คำ่อำหำรเครือ่งดืม่คำ่ซกัรดี คำ่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 
3. คำ่ภำษีทกุรำยกำรคดิจำกยอดบรกิำร, คำ่ภำษีเดนิทำง (ถำ้มกีำรเรยีกเก็บ)  
4. คำ่ภำษีน ้ำมนัทีส่ำยกำรบนิเรยีกเก็บเพิม่ภำยหลังจำกทำงบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 
5. คำ่ Vat 7% และคำ่ภำษีหัก ณ ทีจ่ำ่ย 3% 
6. คำ่ทปิยกกระเป๋ำทกุโรงแรม  
7. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 2,500 เยนตอ่ทรปิ ส าหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจในบรกิาร 
รำยละเอยีดเกีย่วกบัมำตรกำรยกเวน้วซีำ่เขำ้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสำรทีจ่ะตอ้งใชใ้นกำรพจิำรณำกำรอนุญำตใหเ้ขำ้ประเทศ 
 
 จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
1.       ตั๋วเครือ่งบนิขำออกจำกประเทศญีปุ่่ น (ทำงบรษัิทฯจัดกำรให)้ 
2.       สิง่ที่ยนืยันว่ำท่ำนสำมำรถรับผดิชอบค่ำใชจ้่ำยที่อำจเกดิขึน้ในระหว่ำงที่พ ำนักในประเทศญี่ปุ่ 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.       เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิำรถูกสง่ตัวกลับจำกประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลำของกำรถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขำ้ประเทศ และไม ่
เขำ้ขำ่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขำ้ประเทศ 
 
7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่
ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25ทำ่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ำรเก็บคำ่นำ้มนัและภำษีสนำมบนิทกุแหง่เพิม่ หำกสำยกำรบนิมกีำรปรับขึน้กอ่นวันเดนิทำง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้อนัเนือ่งจำกสำเหตตุำ่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกดิกรณีควำมล่ำชำ้จำกสำยกำรบนิ,กำรยกเลกิบนิ, กำรประทว้ง, กำรนัดหยดุงำน, 
กำรกอ่กำรจลำจล, ภยัธรรมชำต,ิ กำรนำสิง่ของผดิกฎหมำย ซึง่อยูน่อกเหนอืควำมรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกดิสิง่ของสญูหำย อันเนือ่งเกดิจำกควำมประมำทของทำ่น, เกดิจำกกำรโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุำกควำมประมำทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ท่ำนตกลงชำระเงนิมัดจำหรอืค่ำทัวรท์ัง้หมดกับทำงบรษัิทฯ แลว้ ทำงบรษัิทฯ จะถอืว่ำท่ำนไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตำ่งๆ ทัง้หมด  
7. รำยกำรนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บกำรยนืยันจำกบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจำกไดส้ ำรองโรงแรมที่พักในต่ำงประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อำจจะปรับเปลีย่นตำมทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. กำรจัดกำรเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในกำรจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขำ้พัก  โดยมหีอ้งพักส ำหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรี่
ได ้โดยอำจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ำมควำมประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับควำมพรอ้มใหบ้รกิำรของโรงแรม และไมส่ำมำรถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทำงตอ้งกำรควำมชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อำทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณำแจง้บรษัิทฯ อย่ำงนอ้ย 7วันก่อนกำรเดนิทำง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ำมำรถจัดกำรไดล้ว่งหนำ้ได ้ 
10. มคัคเุทศก ์พนักงำนและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินกำรใหค้ ำสญัญำใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจำกมเีอกสำรลงนำมโดย
ผูม้อี ำนำจของผูจ้ัดก ำกบัเทำ่นัน้  
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11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ำมำรถคนืค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ ไดเ้นือ่งจำกเป็นกำรเหมำจ่ำยกับตัวแทนต่ำงๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทำง
ไมผ่่ำนกำรพจิำรณำในกำรตรวจคนเขำ้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่ำจะเป็นกองตรวจคนเขำ้เมอืงหรอืกรมแรงงำนของทุกประเทศใน
รำยกำรท่องเทีย่ว อันเนื่องมำจำกกำรกระท ำทีส่อ่ไปในทำงผดิกฎหมำย กำรหลบหน ีเขำ้ออกเมอืง เอกสำรเดนิทำงไมถู่กตอ้ง 
หรอื กำรถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งกำรพักแบบ 3ท่ำน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินกำร
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่ำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่  
13. สภำพกำรจลำจรในชว่งวันเดนิทำงตรงกับวันหยดุเทศกำลของญีปุ่่ น หรอื วันเสำรอ์ำทติย ์รถอำจจะตดิ อำจท ำใหเ้วลำใน
กำรทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถำนทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขยัรถในกำรบรหิำรเวลำ ซึง่อำจจะขอ
ควำมรว่มมอืจำกผูเ้ดนิทำงในบำงครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตำมโปรแกรม 
14. บรกิำรน ้ำดืม่ทำ่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที2่ของกำรเดนิทำงถงึวันที4่ของกำรเดนิทำง รวมจ ำนวน2ขวด 
15. กำรบรกิำรของรถบัสน ำเทีย่วญีปุ่่ น ตำมกฎหมำยของประเทศญีปุ่่ น สำมำรถใหบ้รกิำรวันละ10-12ชัว่โมง อำทเิชน่ เริม่งำน
เวลำ 8.00น.ถงึเวลำ 20.00 น.ในวันนัน้ มอิำจเพิม่เวลำได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิำรเวลำตำมควำมเหมำะสม 
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภำพกำรจรำจรในวันเดนิทำงนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปลี่ยนเวลำท่องเที่ยวตำมสถำนที่ใน
โปรแกรมกำรเดนิทำง 
16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ ำไวส้ ำหรับควำมคุม้ครองผูเ้ดนิทำง เป็นกำรกำรประกันอบุัตเิหตุจำกกำรเดนิทำงท่องเทีย่ว 
ตำมพ.ร.บ. กำรท่องเทีย่ว เท่ำนัน้ ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่ำนสำมำรถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทำงบรษัิทฯถอืว่ำท่ำนไดเ้ขำ้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่ำนช ำระเงนิค่ำทัวร ์  (ท่ำนสำมำรถซือ้ประกัน
สุขภำพ ในระหว่ำงกำรเดินทำงได  ้จำกบริษัท ประกันทั่ วไป และควรศึกษำเงื่อนไขควำมคุ ม้ครองใหล้ะเอียด) 
17. มคัคเุทศก ์พนักงำนและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินกำรใหค้ ำสญัญำใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด  นอกจำกมเีอกสำรลงนำมโดย
ผูม้อี ำนำจของผูจ้ัดก ำกบัเทำ่นัน้ 
18. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ำมำรถคนืคำ่ใชจ้่ำยต่ำงๆ ไดเ้นื่องจำกเป็นกำรเหมำจ่ำยกับตัวแทนต่ำงๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทำง
ไมผ่่ำนกำรพจิำรณำในกำรตรวจคนเขำ้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่ำจะเป็นกองตรวจคนเขำ้เมอืงหรอืกรมแรงงำนของทุกประเทศใน
รำยกำรท่องเทีย่ว อันเนื่องมำจำกกำรกระท ำทีส่อ่ไปในทำงผดิกฎหมำย กำรหลบหน ีเขำ้ออกเมอืง เอกสำรเดนิทำงไมถู่กตอ้ง 
หรอื กำรถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  


