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The Lost Kansai โอซากา้ เกยีวโต โกเบ อาราชยิามา่ 4วนั 3คนื 
โอซากา้ เกยีวโต ป่าไผอ่าราชยิามา่  สะพานโทเก็ตซเึคยีว ศาลเจา้อคิตุะ  

ถนนคติะโนะ  โกเบ ฮารเ์บอรแ์ลนด ์  ปราสาทโอซากา้ ชนิไซบาช ิ
 เดนิทางโดยสายการบนิ SCOOT AIRLINES บนิตรงสูส่นามบนิคนัไซ(โอซากา้) 

เครือ่งใหม ่ล าใหญ ่DREM LINNER  B787-9 ทนัสมยั สดุ สดุ 340 ทีน่ ัง่ พเิศษน า้หนกักระเป๋า  20 KG  

โปรโมช ัน่สดุคุม้ เร ิม่เพยีง 19,900 บาท พกัคนัไซ 1คนื  โกเบหรอืยา่นคนัไซ 2คนื   
วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

3-6 ก.ค. 19,900  
 
 

ไมม่รีาคาเด็ก 
Infant 7,000 บาท 

6,500 35 เต็ม 

10-13ก.ค. 21,900 6,500 35 เต็ม 

17-20ก.ค. 22,900 6,500 35 เต็ม 

24-27ก.ค. 21,900 6,500 35 เต็ม 

31ก.ค.-3ส.ค. 21,900 6,500 35  

7-10 ส.ค. 19,900 6,500 35 เต็ม 

14-17 ส.ค. 21,900 6,500 35  

21-24 ส.ค. 21,900 6,500 35  

28-31ส.ค. 21,900 6,500 35  

4-7ก.ย. 21,900 6,500 35  

11-14 ก.ย. 19,900 6,500 35 เต็ม 

18-21ก.ย. 21,900 6,500 35 เต็ม 

25-28ก.ย. 21,900 6,500 35 เต็ม 
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วนัแรก กรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิคนัไซ โอซากา้ - รงิก ุพรีเ่ม ีย่ม เอา้ทเ์ลท   

06.30น. พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ
ขาออก ช ัน้3 ประตู 6 เคาน์เตอร ์7สายการบิน Scoot Airlines 
เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารกอ่นขึน้
เครือ่ง 

09.25น. น ำท่ำนเดินทำงสู่สนามบินคนัไซ ประเทศญี่ปุ่ น  โดยสำยกำรบิน 
SCOOT เทีย่วบนิที ่TZ298   (บนเครือ่งมบีรกิารจ าหนา่ยอาหารและ
เครือ่งดืม่ *คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง)  

16.55น. เดนิทำงถงึ สนามบนิคนัไซ โอซากา้ (เวลำเร็วกว่ำเมืองไทย 2 ชั่วโมง 
กรุณำปรับนำฬกิำของท่ำน เพือ่ควำมสะดวกในกำรนัดหมำยเวลำ) ผ่ำนพธิี
กำรตรวจคนเขำ้เมอืงและศุลกำกร ส าคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตให้
น า อาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน
จะมโีทษจบัและปรบั  รับกระเป๋ำเรยีบรอ้ยและท ำภำรกจิสว่นตัว จำกนัน้น ำ
ท่ำนขึน้รถปรับอำกำศ น ำท่ำนเดนิทำงไป  รงิกุ พรเีมีย่ม เอา้ทเ์ลท คอือกี
หนึง่แหล่งชอ้ปป้ิงชือ่ดังอกีแห่งหนึง่ของโอซำกำ้ ตัง้อยูท่ีเ่มอืงรงิก ุตรงขำ้ม
กับท่ำอำกำศยำนนำนำชำติคันไซ โดยออกแบบใหม้ีลักษณะเหมือนกับเมืองท่ำของสหรัฐอเมรกิำ และมี
บรรยำกำศแบบรสีอรท์ ซึง่ภำยในแมจ้ะไมใ่หญ่โตมำกนัก แตก่็เพยีบพรอ้มไปดว้ยสิง่อ ำนวยควำมสะดวกมำกมำย 
และรำ้นคำ้แบรนดเ์นมหลำกหลำยอนัมชีือ่เสยีงจำกตำ่งประเทศ (อสิระอำหำรค ่ำตำมอธัยำศัย) 

 จนถงึเวลำนัด  หมำยน ำทำ่นเดนิทำงเขำ้สูท่ีพั่กยำ่นคันไซ 

ทีพ่กั:  Kanku Joytel Hotel หรอืโรงแรมใกลส้นามบนิคนัไซ หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั อสิระพกัผอ่น     

                 ตามอธัยาศยั   (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

วนัทีส่อง เกยีวโต - อาราชยิามา่ - สะพานโทเก็ตซเึคยีว – ป่าไผ ่– โกเบ – ศาลเจา้อคิตุะ - ถนนคติะโนะ  
 -  ฮารเ์บอรแ์ลนด ์ อาหารเชา้,เทีย่ง  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (1) จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่

เกยีวโต เมอืงหลวงเก่ำแก่ของญี่ปุ่ นซึง่มำมอีำยุยำวนำนกว่ำ 1,000 ปี ซึง่ใน 
อดตี มคีวำมเจรญิรุ่งเรอืงทำงดำ้นศำสนำ ศลิปวัฒนธรรม และกำรปกครอง สู่

เมอืงอาราชยิาม่า สุดขอบตะวันตกของเกยีวโต ตัวเมอืงเล็กๆ แห่งนี้เต็มไป
ดว้ยเสน่ห์น่ำสนใจมำกมำย ตำมถนนตลอดจนตรอกซอกซอยนั้นมีรำ้นคำ้
หลำกหลำยประเภทซ่อนอยู่ ตัง้แต่งำนฝีมือพื้นบำ้น, ของดีไซน์เก๋ๆ, ขนม
อร่อยๆ, ตลอดจน   อำหำรรสเยีย่มมำกมำย เรำสำมำรถเดนิเล่นชมเมือง หำรำ้น
เก๋ๆ  ววิสวยๆ ละเลยีดควำมอร่อยกับธรรมชำตไิดอ้ยำ่งมคีวำมสุขทีสุ่ด น ำท่ำน
ชม สะพานโทเก็ตซเึคยีว (Togetsukyo Bridge) หรอืฉำยำสำกลวำ่ Moon 
Crossing Bridge นัน้ถอืเป็นสัญลักษณ์ของอำรำชยิำมำ่ทีทุ่กคนรูจั้กดำ สะพำน
แห่งนีท้อดขำ้มแมน่ ้ำโฮะซ ึโดยมภีเูขำอรำชยิำมำ่เป็นววิอันงดงำม   อยูเ่บือ้งหลัง 
สะพำนอันเก่ำแก่ดัง้เดมินี้นั ้นสรำ้งขึน้ตัง้แต่สมัยเฮอัน (Heian Period) ในยุค
ก่อตัง้กรุงเกยีวโตเลยทีเดียว และมีกำรบูรณะครัง้ยิง่ใหญ่ล่ำสุดในช่วงรำวยุค 
1930 จำก นั้นน ำท่ ำน เดินไป  เส น้ท ำงสวน ป่ าไผ่แห่ งอาราชิยาม่ า 
(Arashiyama Bamboo Groves) เสน้ทำงท่องเที่ยวยอดนิยมอันเป็นอีก
หนึง่เสน้ทำงสัญลักษณ์แห่งอรำชยิำมำ่ เสน้ทำงนี้เป็นเสน้ทำงเดนิรำว 3 กม. ที่
ปกคลมุไปดว้ยป่ำไผ่สองขำ้งทำงแทงกอเสยีดฟ้ำ ไผท่ีเ่ขยีวครึม้งดงำมประกอบ

ลมทีโ่ชยเอือ่ยพรอ้มกับกลิน่ไผ่อันน่ำหลงใหลนัน้ท ำใหก้ำรเดนิชมป่ำไผ่แห่งนี้
ท ำใหเ้รำสมัผัสไดถ้งึควำมสงบรม่เย็นไดเ้ป็นอยำ่งดทีเีดยีว 

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) แบบ Japanese Set  

บา่ย น ำท่ำนเดินทำงสู่ โกเบ(Kobe) เป็นชื่อเมืองหลวงของจงัหวดัเฮียวโงะ

(Hyogo) เป็นเมอืงทำ่ กำรคำ้และอตุสำหกรรมทีส่ ำคัญเมอืงหนึง่ของญีปุ่่ น ท ำ
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ใหม้คีวำมหลำกหลำยของเชือ้ชำตแิละวัฒนธรรมของผูค้นทีม่ำรวมกนัอยูท่ีน่ี ่โกเบจงึเป็นอกีเมอืงหนึง่ทีม่คีวำมพเิศษ

ทีเ่กดิจำกกำรผสมผสำนนี้ ไมเ่หมอืนทีอ่ืน่ๆ และแมว้่ำจะเพิง่ประสบกับเหตุ

แผน่ดนิไหวครัง้รนุแรงเมือ่ปี 1995 แตก่็สำมำรถกลับมำกำ้วหนำ้ และรุง่เรอืง

ภำยในเวลำอนัรวดเร็ว ถงึโกเบ น ำทำ่นเดนิทำงไป ยำ่น Sannomiya  ไปชม

ศำลเจำ้อนัใหญท่ีส่ดุขอโกเบ ศาลเจา้อคิตุะ (Ikuta Shrine) เป็นหนึง่ใน

ศำลเจำ้ทีม่อีำยเุกำ่แกท่ีส่ดุในญีปุ่่ น ทีน่ี่หลำยคนตอ้งมำขอพรกัน เนื่องจำก

เป็นศำลเจำ้แห่งควำมรักและเทพเจำ้แห่งศลิปะ ศำลเจำ้อคิุตะ เป็นศำลเจำ้

ชนิโตในเมอืงโกเบ ทีส่รำ้งขึน้เพือ่บชูำเทพเจำ้แห่งกำรแต่งงำน (ควำมรัก) 

ภำยในเงยีบสงบ อำกำศดี คู่รักหลำยคู่ มำกรำบไหวข้อพร ขอควำมรักกับ

ศำลเจำ้แห่งนี้ ซ ึง่เมือ่เรำเดนิทำงผ่ำนหนำ้ประตูเขำ้มำ ก็จะมองเห็นซุม้ประตูสแีดงอันใหญ่ ดำ้นในมตีัวอำคำรหลัง

ใหญ่ทีม่อีงคเ์ทพประดษิฐำนอยู ่ศำลเจำ้ยงัมเีครือ่งรำงคู่ใหบ้รกิำรดว้ย นอกจำกจะเป็นศำลเจำ้แห่งควำมรักแลว้ ยังมี

เทพ Wakahirume-no-Mikoto ผูเ้ป็นนอ้งสำว ของเทพ Amaterasu-Omikami ซึง่เป็นเทพทีย่ ิง่ใหญ่ทีส่ดุของญีปุ่่ น 

เป็นเทพผูใ้หก้ ำเนดิควำมออ่นเยำว ์ควำมสดชืน่ และชวีติ เรำจงึเห็นชำวญีปุ่่ นน ำเด็กทำรกทีเ่กดิใหมม่ำท ำพธิขีอพรที่

ศำลเจำ้แห่งนี้กนัดว้ย จนสมควรแกเ่วลำน ำท่ำนไปชม ยา่นบา้นพกัชาวตา่งชาต ิคติะโนะ (Kitano Street) เป็น

ย่ำนเก่ำของชำวต่ำงชำตทิี่เดนิทำงมำคำ้ขำย ท ำธุรกจิที่เมอืงโกเบพักอำศัยอยู่ ท ำใหใ้นปัจจุบันบรเิวณนี้ยังคงมี

บำ้นเรอืนและคฤหำสน์สไตลต์ะวันตกกระจัดกระจำยอยูห่ลำยหลัง ซึง่สว่นใหญ่จะเปิดใหเ้ขำ้ชมโดยจะเสยีค่ำใชจ้่ำย

ตัง้แต่ 300-1,000 เยน(ไมร่วมในคา่ทวัร)์ จงึท ำใหย้่ำนนี้เป็นอกีหนึง่ไฮไลท์ของเมอืงโกเบเลยทเีดยีว จำกนัน้น ำ

ทำ่นเดนิทำงไป ยา่นโกเบ ฮารเ์บอรแ์ลนด ์ ประกอบดว้ยศนูยก์ำรคำ้ขนำดใหญ ่โรงภำพยนตร ์สวนสนุก ใกลก้ันยัง

ตดิทะเลดว้ย เพยีงเดนิเล่นทีฮ่ำรเ์บอรแ์ลนด ์ท่ำนจะรูส้กึสดใสปลอดโปร่งขึน้

ทันท ีฮำรเ์บอรแ์ลนดเ์ป็นจดุเดทชือ่ดังของโกเบ เมือ่ถงึยำมค ่ำคนืสถำนทีแ่ห่ง

นีจ้ะประดับดว้ยไฟหลำกสแีละแสงจำกสปอตไลท ์กลำยเป็นทวิทัศนส์ดุแสนโร

แมนตกินอกจำกนี้ยังมจีุดถ่ำยภำพมำกมำย เช่น โกเบพอรต์ทำวเวอร ์ชงิชำ้

สวรรค ์โรงแรม Kobe Meriken Park Oriental เป็นตน้ 

  (อสิระอำหำรค ่ำตำมอัธยำศัย) จนถงึเวลำนัดหมำยน ำท่ำนเดนิทำงสู่ที่พัก 

(ยา่นฮเิมจ,ิโกเบ,เกยีวโต,วาคายามา่ หรอืในแถบคนัไซ) 

 ที่พ ัก : Kobe Seishin Oriental Hotel หรือพ ักย่านคนัไซ หรือ

ระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกัทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

วนัทีส่าม อสิระทอ่งเทีย่วฟรเีดยเ์ต็มวนั หรอืเลอืกซือ้ Option เทีย่วยนูเิวอรแ์ซล เจแปน   อาหารเชา้  
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  (3) 

 (อสิระทอ่งเทีย่วตำมอัธยำศัยเต็มวนั)  
 หรอืท่ำนสำมำรถเลือก ตะลุยโกเบ ตามหาหุ่น  Tetsujin 28 หรอืหุ่นเหล็กหมายเลข 
28 โดยไกดแ์นะน าทา่นน ัง่รถไฟ **คา่ทวัรไ์มร่วมคา่รถไฟเดนิทาง ถำ้ใครเคยไปดหูุน่ยนตก์นัดัม้
ขนำดเท่ำจริงที่โอไดบะ โตเกียวมำแลว้ คิดว่ำน่ำจะตอ้งตื่นตำตื่นใจกับเจำ้เท็ตสึจิน หุ่นเหล็ก
หมำยเลข 28 นี ้ดว้ยกำรสรำ้งขึน้ภำยใต ้Kobe Tetsujin Project มวีัตถปุระสงคท์ีจ่ะสรำ้งสญัลักษณ์ประจ ำ
เมืองโกเบหลังจำกที่เก ิดเหตุกำรณ์แผ่นดินไหวในปี 1995 มีควำมสูงถึง18 เมตร  จัดตั ้งอยู่ที่สวน 
Wakamatsu 
แนะน าสถานทีท่อ่งเทีย่วในโกเบ อืน่ๆ 

- ถนน Motomachi            
ใครเป็นขำชอ้ปป้ิงก็ตอ้งมำย่ำนนี้กันเลย ถนนซันโนมยิะ และถนนโมโตมำจ ิที่นี่จะไดพ้บกับรำ้นรวงที่
ตกแต่งแบบเก๋ๆ  และหำ้งไดมำรูขนำดใหญ่ยักษ์ ตัวตกึมกีำรออกแบบสไตลย์ุโรปภำยในมรีำ้นคำ้มำกกว่ำ 70 รำ้นใหเ้ดนิเล่นไดต้ำม
สะดวก 

- China Town       
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ไปหำอำหำรจีนอร่อยๆ กนิกัน ที่ไชน่ำทำวน์ของเมอืงโกเบ ที่ย่ำนนันกนิมำช ิ(Nankin – mashi) จะเจอประตูมังกรทำงเขำ้ ที่เป็น
เอกลักษณ์ของไชน่ำทำวน ์ถงึเป็นไชน่ำทำวนท์ีเ่ล็กทีส่ดุในญีปุ่่ น 

- ยอดเขารอกโกะ 
ขึน้ Rokko Cable Car แลว้ต่อบัสขึน้ไปที ่Rokko Garden Terrace ชมควำมงำมตรงจุดชมววิ ถำ้ไดช้มววิตอนกลำงคนื จะไดเ้ห็นววิ
เมืองโกเบยำมค ่ำคืนแบบพำโนรำมำ ที่นี่นอกจำก จุดชมววิเมืองโกเบที่สวยงำมแลว้ ยังมีที่เที่ยวตำมจุดอื่นๆอีก เช่น Rokko 
International Musical Box Museum ที่เรำสำมำรถท ำ กล่องดนตรขีองเรำเองไดด้ว้ย หรอื Rokko Alpine Botanical Garden สวน
พฤกษชำตทิี่มีดอกไมแ้ละตน้ไมม้ำกกว่ำ 1,500 พันธุ์ ถำ้มำตำม ฤดูกำลก็จะไดเ้ห็นตน้ซำกุระ ตน้เมเป้ิล หรอืดอกไมอ้ื่นๆ บำน
สะพร่ัง ใหเ้รำไดด้ืม่ด ่ำกบัธรรมชำตไิดอ้ยำ่งเต็มที ่
 **ส าหรบัท่านทีต่อ้งการไปโอซากา้ ท่านสามารถอสิระตามอธัยาศยัเต็มวนั หรอืท่านสามารถเลอืกซื้อ **บตัร
ทอ่งเทีย่วยนูเิวอรแ์ซลเจแปน ทา่นละ 3,000 บาท(*ปรบัราคาเนือ่งจากเงนิเยนขึน้) 
**กรณุาแจง้ความประสงคแ์ละช าระคา่บตัรพรอ้มคา่ทวัร*์* 
ไมร่วมคา่รถไฟเดนิทาง 

- ยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ รว่มสนุกทำ้ทำยกบัเครือ่งเลน่หลำกหลำยชนดิตืน่เตน้ระทกึใจ
จำกหนังดังทีท่ำ่นชืน่ชอบ  เชน่ ฉำกเพลงิไหมจ้ำกเรือ่ง “แบ็คดรำฟท”์ลอ่งเรอืผจญภยั
กบัไดโนเสำรจ์ำกเรือ่ง“จรูำสสคิพำรค์” น่ังเรอืเพือ่พบกบัควำมน่ำสะพรงึกลวัเหมอืนอยู ่
ในเหตกุำรณ์จรงิกบั “จอว”์ ใชท้นุสรำ้งมหำศำลกวำ่ 1,500 ลำ้นเยน(เฉพำะจอว)์  และ
สนุกสนำนไปกบัเครือ่งเลน่ภำคใหมข่อง สไปเดอรแ์มน ทีร่อใหท้ำ่นพสิจูนค์วำมมนัส ์
พรอ้มทัง้พบกบัโซนตัวกำรต์นูส ำหรับเด็กโซน วันเดอรแ์ลนด ์ เป็นโซนสวนสนุกสไตล์
ครอบครัวใหท้ำ่นไดเ้พลดิเพลนิกบัตัวกำรต์นูสดุน่ำรักชือ่ดังของญีปุ่่ น Hello Kitty, 
Snoopy, Sesame Street หรอืใหท้ำ่นพบกบัโซนใหมล่ำ่สดุทีจ่ะเปิดตวัเมือ่วันที ่ 15 
กรกฎำคมนี ้ คอืโซน“HARRY POTTER” ใหท้ำ่นไดด้ืม่ด ำ่กบับรรยำกำศทีจ่ ำลองมำ
จำกในเรือ่งแฮรรีพ่อรต์เอรก์นัเลยทเีดยี 
**เพือ่ใหท้า่นไดส้นกุสนานอยา่งเต็มทีจ่งึไมม่บีรกิารอาหารกลางวนัและอาหารค า่ ** 

ทีพ่กั: พกัยา่นคนัไซ (โกเบ,เกยีวโต,วาคายามา่ หรอืในแถบคนัไซ)  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกัทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง 

วนัทีส่ ี ่  ปราสาทโอซากา้ - Joy one Duty Free – ชนิไซบาช ิ– สนามบนิคนัไซ – สนามบนิดอนเมอืง 
           อาหารเชา้  
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (4) 

น ำท่ำนเดนิทำงสู ่ปราสาทโอซากา้ เป็นสญัลักษณ์อันโดดเดน่ของเมอืงโอซำกำ้ สรำ้งขึน้เป็นครัง้แรกบนบรเิวณ
ที่เคยเป็นวัด Osaka Hongan-jiเมื่อปี ค.ศ.1583 โดยToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-1598) นักรบระดับได  

เมยีวผูพ้ยำยำมรวบรวมประเทศเป็นครัง้แรกหอคอยประสำทหรอืส่วนที่เรยีกว่ำ Tenshukakuแลว้เสร็จลงสองปี
ตอ่มำ แต่หลังจำกสงครำม Osaka Natsu No-jinในปีค.ศ.1615 ตระกลู Toyotomi ถูกฆำ่ลำ้งโคตร Tenshukaku
ก็ถูกท ำลำยลงยอ่ยยับ ต่อมำไดรั้บกำรบูรณะใหมใ่นสมัย Tokugawa แต่
น่ำเสยีดำยทีใ่นปี ค.ศ.1665 ไดถู้กฟ้ำฝ่ำเสยีหำยทัง้หมด ก่อนจะท ำกำร
บูรณะขึน้มำใหม่อีกครัง้และถูกประกำศใหเ้ป็นสมบัตขิองชำติอีกดว้ย 
ปรำสำทโอซำกำ้ปัจจบุนัสงู 55 เมตร ม ี5 สว่น 8 ชัน้เครือ่งประดับหลังคำ
และภำพเสอืบนก ำแพงตัวปรำสำท และหลำยๆส่วนลงทองสีอ ร่ำม
สวยงำมบนหอคอยชัน้ 8 ของ Tenshukakuทำ่นสำมำรถมองเห็นทวิทัศน์
โดยรวมของเมอืงโอซำกำ้ไดอ้ยำ่งชดัเจนในแตล่ะปีจะมนัีกทอ่งเทีย่วจำก
ทั ้งในและนอกประเทศมำเยือนปีละรำว 1-3 ลำ้นคน (ทัวร์น ำชมและ
ถำ่ยรปูบรเิวณดำ้นนอก) จนสมควรแกเ่วลำน ำท่ำนไปชอ้ปป้ิงที ่Joy one 
Duty Free   จำกนัน้ใหท้่ำนไดอ้สิระชอ้ปป้ิงสนิคำ้ที่ถนนโดทงโบร ิย่านชนิไซบาช ิแหล่งชอ้ปป้ิงยอดนยิม
ทีส่ดุของโอซำกำ้เต็มไปดว้ยรำ้นคำ้มำกมำยทัง้แบรนดเ์นม ของมอืสอง รำ้นอำหำรชือ่ดังมำกมำยหลำกหลำยชนดิ 
**เพือ่ใหท้า่นไดส้นกุสนานกบัการชอ้ปป้ิงอาหารเทีย่งอสิระตามอธัยาศยั ** 
จนสมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางไป สนามบนิคนัไซ 
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18.00น. ออกเดนิทำงสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ SCOOT เทีย่วบนิที ่TZ297 (บนเครือ่งมบีรกิารจ าหนา่ยอาหาร

และเครือ่งดืม่ *คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง) 
21.55น. เดนิทำงถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวัสดภิำพ  

***************************************** 
หมายเหต:ุ  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง,  

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

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 ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป  

- ขอสงวนสทิธใินกำรปรับรำคำคำ่บรกิำร โดยทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้ใหท้ำ่นทรำบกอ่นลว่งหนำ้ 
- หรอืสง่จอยทัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิกำรออกเดนิทำง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
3.การช าระคา่บรกิารช ำระเงนิคำ่จองทัวรท์ำ่นละ 15,000 บำท สว่นทีเ่หลอืช ำระกอ่นกำรเดนิทำง 20วัน  
**ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ผูเ้ดนิทำง (*จะตอ้งมอีำยเุหลอืมำกกวำ่ 6 เดอืนกอ่นหมดอำยนัุบจำกวันเดนิทำงไป-กลับ*)  
กรณุำตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทำงบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพำสปอรต์หมดอำยแุละด่ำนตรวจปฏเิสธกำรออกและ
เขำ้เมอืงทำ่น*** กรณุำสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐำนกำรโอนเงนิมดัจ ำ หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  
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 แจง้ควำมประสงคห์นำ้เคำนเ์ตอรเ์ชค็อนิ ณ วนัเดนิทำง ทำง
สำยกำรบนิจะเป็นผูจ้ดัสรรทีน่ั่ง 
*กรณีทำ่นมคีวำมประสงคจ์ะเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่ง ตอ้งด ำเนนิกำรแจง้กอ่นกำรเดนิทำง 5-7 วัน ยกเวน้ Scoot Biz* 
- ทีน่ั่ง Stretch Seat / Long Leg ช ำระเพิม่ 4,500 บำท (รวมไป-กลับ) **หำ้มเด็กต ำ่กวำ่16ปีและผูส้งูอำยุ65ปีขึน้ไป** 
- *ทีน่ั่งScoot Biz ตอ้งเชค็ทีว่ำ่งและอพัทีน่ั่ง ณ วนัเดนิทำงทีห่นำ้เคำนเ์ตอร(์คำ่ทีน่ั่ง+คำ่ด ำเนนิกำรของสำยกำรบนิประมำณ6,000++) 
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2. คำ่ทีพ่ักหอ้งละ 2 ทำ่นตำมโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรหรอืระดับเทยีบเทำ่ 
3. คำ่อำหำรคำ่เขำ้ชมและคำ่ยำนพำหนะทกุชนดิตำมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรทัวรข์ำ้งตน้ 
4. เจำ้หนำ้ทีบ่รษัิทฯคอยอำนวยควำมสะดวกทกุทำ่นตลอดกำรเดนิทำง 
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. ค่ำประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่ำงกำรเดนิทำงคุม้ครองในวงเงนิท่ำนละ 1,000,000 บำทค่ำรักษำพยำบำลกรณีเกดิ
อบุตัเิหตวุงเงนิทำ่นละ 500,000 บำทตำมเงือ่นไขของกรมธรรม ์**ไมร่วมประกนัสขุภาพ** 
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. 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 
 
 
หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลูกคา้และบรษิทัฯ ดงัน ัน้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่จอง และหรอื คา่ทวัรแ์ลว้ ถอืวา่ท่านยอมรบัเงือ่นของบรษิทัแลว้ 
1.บรษิทัฯขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ30ทำ่น 
2.ขอสงวนสทิธิก์ำรเก็บคำ่นำ้มนัและภำษีสนำมบนิทกุแหง่เพิม่หำกสำยกำรบนิมกีำรปรับขึน้กอ่นวันเดนิทำง 
3.บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นเทีย่วบนิโดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้อนัเนือ่งจำกสำเหตตุำ่งๆ 
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4.บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้หำกเกดิกรณีควำมลำ่ชำ้จำกสำยกำรบนิ, กำรยกเลกิบนิ,กำรประทว้ง, กำรนัดหยดุงำน, กำร
กอ่กำรจลำจล, ภยัธรรมชำต,ิ กำรนำสิง่ของผดิกฎหมำยซึง่อยูน่อกเหนอืควำมรับผดิชอบของบรษัิทฯ 
5.บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้หำกเกดิสิง่ของสญูหำยอนัเนือ่งเกดิจำกควำมประมำทของท่ำน, เกดิจำกกำรโจรกรรมและ
อบุตัเิหตจุำกควำมประมำทของนักทอ่งเทีย่วเอง 
6.เมือ่ทำ่นตกลงชำระเงนิมดัจำหรอืคำ่ทวัรท์ัง้หมดกบัทำงบรษัิทฯแลว้ทำงบรษัิทฯจะถอืวำ่ทำ่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตำ่งๆ
ทัง้หมด 
7. รำยกำรนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บกำรยนืยันจำกบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจำกไดส้ ำรองโรงแรมที่พักในต่ำงประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อำจจะปรับเปลีย่นตำมทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. กำรจัดกำรเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในกำรจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขำ้พักโดยมหีอ้งพักส ำหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้
โดยอำจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ำมควำมประสงค์ของผูท้ี่พัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับควำมพรอ้มใหบ้รกิำรของโรงแรม และไม่สำมำรถ
รับประกนัได ้
9.กรณีผูเ้ดนิทำงตอ้งกำรควำมชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อำทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณำแจง้บรษัิทฯ อย่ำงนอ้ย 7วันก่อนกำรเดนิทำง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ำมำรถจัดกำรไดล้ว่งหนำ้ได ้ 
10.มคัคเุทศก ์พนักงำนและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินกำรใหค้ ำสญัญำใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจำกมเีอกสำรลงนำมโดยผู ้
มอี ำนำจของผูจ้ัดก ำกบัเทำ่นัน้  
11.ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ำมำรถคนืคำ่ใชจ้ำ่ยตำ่งๆ ไดเ้นือ่งจำกเป็นกำรเหมำจำ่ยกบัตวัแทนตำ่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทำงไม่
ผ่ำนกำรพจิำรณำในกำรตรวจคนเขำ้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่ำจะเป็นกองตรวจคนเขำ้เมอืงหรอืกรมแรงงำนของทุกประเทศใน
รำยกำรท่องเทีย่ว อันเนื่องมำจำกกำรกระท ำทีส่อ่ไปในทำงผดิกฎหมำย กำรหลบหน ีเขำ้ออกเมอืง เอกสำรเดนิทำงไมถู่กตอ้ง 
หรอื กำรถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12.กรณีตอ้งกำรพักแบบ 3ท่ำน ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีงTRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอขอสงวนสทิธใินกำรจัด
หอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่ำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่  
13. สภำพกำรจลำจรในชว่งวันเดนิทำงตรงกับวันหยดุเทศกำลของญีปุ่่ น หรอื วันเสำรอ์ำทติย ์รถอำจจะตดิ อำจท ำใหเ้วลำใน
กำรท่องเทีย่วและชอ้ปป้ิงแต่ละสถำนทีน่อ้ยลง โดยเป็นดุลยพนิจิของมคัคุเทศก ์และคนขัยรถในกำรบรหิำรเวลำ ซึง่อำจจะขอ
ควำมรว่มมอืจำกผูเ้ดนิทำงในบำงครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตำมโปรแกรม 
14. บรกิำรน ้ำดืม่ทำ่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที2่ของกำรเดนิทำงถงึวันที4่ของกำรเดนิทำง รวมจ ำนวน2ขวด 
15. กำรบรกิำรของรถบสัน ำเทีย่วญีปุ่่ น ตำมกฎหมำยของประเทศญีปุ่่ น สำมำรถใหบ้รกิำรวันละ10ชัว่โมง อำทเิชน่ เริม่งำนเวลำ 
8.00น.ถงึเวลำ 18.00 น.ในวันนัน้ มอิำจเพิม่เวลำได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิำรเวลำตำมควำมเหมำะสม ทัง้นี้
ข ึน้อยูก่ับสภำพกำรจรำจรในวันเดนิทำงนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปลีย่นเวลำทอ่งเทีย่วตำมสถำนทีใ่นโปรแกรม
กำรเดนิทำง 
 
 

 


