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 TZ06: The Lost Kansai// Osaka Kyoto Kobe 4Day 3Nights  
 

 

 

 

 

 
 
   

 

 
 

 

 
 
 

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 ่ลําใหญ ่DREM LINNER  B787-9 ทนัสมยั สดุ สดุ 340 ทีน่ ัง่ พเิศษนํา้หนกักระเป๋า  20 KG  

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

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

8-11 พ.ค. 19,900   
 
 

ไมม่รีาคาเด็ก 
 
(ไมเ่กนิ2ขวบ 7,000 บาท) 

6,500 35  

22-25 พ.ค. 21,900 6,500 35  

5-8 ม.ิย. 19,900 6,500 35  

12-15ม.ิย. 21,900 6,500 35  

19-22 ม.ิย. 21,900 6,500 35  

26-29 ม.ิย. 21,900 6,500 35  

3-6 ก.ค. 19,900 6,500 35  

10-13ก.ค. 21,900 6,500 35  

17-20ก.ค. 22,900 6,500 35  

24-27ก.ค. 21,900 6,500 35  

31ก.ค.-3ส.ค. 21,900 6,500 35  

7-10 ส.ค. 19,900 6,500 35  

14-17 ส.ค. 21,900 6,500 35  

21-24 ส.ค. 21,900 6,500 35  
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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  

18-21ก.ย. 21,900 6,500 35  

25-28ก.ย. 21,900 6,500 35  

วนัแรก กรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิคนัไซ โอซากา้ - รงิก ุพรีเ่ม ีย่ม เอา้ทเ์ลท   

06.30น. พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ
ขาออก ช ัน้3 ประตู 6 เคานเ์ตอร์ 7สายการบนิ Scoot Airlines 
เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรบั และอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารกอ่นขึน้
เครือ่ง 

09.25น. นําท่านเดินทางสู่สนามบินคนัไซ ประเทศญี่ปุ่ น โดยสายการบิน 
SCOOT เทีย่วบนิที ่TZ298   (บนเครือ่งมบีรกิารจําหนา่ยอาหารและ
เครือ่งดืม่ *คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง)  

16.55น. เดนิทางถงึ สนามบนิคนัไซ โอซากา้ (เวลาเร็วกว่าเมอืงไทย 2 ชั่วโมง 
กรุณาปรับนาฬกิาของท่าน เพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ผ่านพธิี
การตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร สําคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตให้
นํา อาหารสด จําพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน
จะมโีทษจบัและปรบั  รับกระเป๋าเรยีบรอ้ยและทําภารกจิสว่นตัว จากนัน้นํา
ท่านขึน้รถปรับอากาศ นําท่านเดนิทางไป  รงิกุ พรเีมีย่ม เอา้ทเ์ลท คอือกี
หนึง่แหล่งชอ้ปป้ิงชือ่ดังอกีแห่งหนึง่ของโอซากา้ ตัง้อยูท่ีเ่มอืงรงิก ุตรงขา้ม
กับท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โดยออกแบบใหม้ีลักษณะเหมือนกับเมืองท่าของสหรัฐอเมริกา และมี
บรรยากาศแบบรสีอรท์ ซึง่ภายในแมจ้ะไมใ่หญ่โตมากนัก แต่ก็เพยีบพรอ้มไปดว้ยสิง่อํานวยความสะดวกมากมาย 
และรา้นคา้แบรนดเ์นมหลากหลายอนัมชีือ่เสยีงจากตา่งประเทศ (อสิระอาหารคํ่าตามอธัยาศัย) 

 จนถงึเวลานัด  หมายนําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่กยา่นคันไซ 

ทีพ่กั:  Kanku Joytel Hotel หรอืโรงแรมใกลส้นามบนิคนัไซ หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั อสิระพกัผอ่น     

                 ตามอธัยาศยั   (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะทําการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

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

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (1) จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่

เกยีวโต เมอืงหลวงเกา่แกข่องญีปุ่่ นซึง่มามอีายุยาวนานกว่า 1,000 ปี ซึง่ใน 
อดตี มคีวามเจรญิรุ่งเรอืงทางดา้นศาสนา ศลิปวัฒนธรรม และการปกครอง สู่

เมอืงอาราชยิามา่ สุดขอบตะวันตกของเกยีวโต ตัวเมอืงเล็กๆ แห่งนี้เต็มไป
ดว้ยเสน่ห์น่าสนใจมากมาย ตามถนนตลอดจนตรอกซอกซอยนั้นมีรา้นคา้
หลากหลายประเภทซ่อนอยู่ ตัง้แต่งานฝีมอืพืน้บา้น, ของดไีซน์เก๋ๆ, ขนม
อร่อยๆ, ตลอดจน   อาหารรสเยีย่มมากมาย เราสามารถเดนิเล่นชมเมอืง หารา้น
เก๋ๆ ววิสวยๆ ละเลยีดความอร่อยกับธรรมชาตไิดอ้ย่างมคีวามสขุทีสุ่ด นําท่าน

ชม สะพานโทเก็ตซเึคยีว (Togetsukyo Bridge) หรอืฉายาสากลว่า Moon 
Crossing Bridge นัน้ถอืเป็นสัญลักษณ์ของอาราชยิามา่ทีทุ่กคนรูจั้กดา สะพาน
แหง่นีท้อดขา้มแมน้ํ่าโฮะซ ึโดยมภีเูขาอราชยิามา่เป็นววิอันงดงาม   อยูเ่บือ้งหลัง 
สะพานอันเกา่แก่ดัง้เดมินี้นัน้สรา้งขึน้ตัง้แต่สมัยเฮอัน (Heian Period) ในยุค
ก่อตัง้กรุงเกยีวโตเลยทีเดียว และมกีารบูรณะครัง้ยิง่ใหญ่ล่าสุดในช่วงราวยุค 
1930 จากนั้นนําท่านเดินไป เสน้ทางสวนป่าไผ่แห่งอาราชิยาม่า 
(Arashiyama Bamboo Groves) เสน้ทางท่องเทีย่วยอดนยิมอันเป็นอกี
หนึง่เสน้ทางสัญลักษณ์แห่งอราชยิามา่ เสน้ทางนี้เป็นเสน้ทางเดนิราว 3 กม. ที่
ปกคลมุไปดว้ยป่าไผส่องขา้งทางแทงกอเสยีดฟ้า ไผ่ทีเ่ขยีวครึม้งดงามประกอบ
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ลมทีโ่ชยเอือ่ยพรอ้มกบักลิน่ไผ่อันน่าหลงใหลนัน้ทําใหก้ารเดนิชมป่าไผ่แห่งนี้ทําใหเ้ราสัมผัสไดถ้งึความสงบร่มเย็น
ไดเ้ป็นอยา่งดทีเีดยีว 

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) แบบ Japanese Set  

บา่ย นําท่านเดนิทางสู่ โกเบ(Kobe) เป็นชือ่เมอืงหลวงของจงัหวดัเฮยีวโงะ(Hyogo) เป็นเมอืงท่า การคา้และ

อุตสาหกรรมทีสํ่าคัญเมอืงหนึง่ของญีปุ่่ น ทําใหม้คีวามหลากหลายของเชือ้

ชาตแิละวัฒนธรรมของผูค้นทีม่ารวมกันอยู่ทีน่ี่ โกเบจงึเป็นอกีเมอืงหนึ่งที่มี

ความพเิศษที่เกดิจากการผสมผสานนี้ ไม่เหมือนที่อื่นๆ และแมว้่าจะเพิ่ง

ประสบกบัเหตแุผน่ดนิไหวครัง้รนุแรงเมือ่ปี 1995 แตก่็สามารถกลับมากา้วหนา้ 

และรุ่งเรืองภายในเวลาอันรวดเร็ว  ถึงโกเบ นําท่านเดินทางไป ย่าน 

Sannomiya  ไปชมศาลเจา้อันใหญ่ทีสุ่ดขอโกเบ ศาลเจา้อคิุตะ (Ikuta 

Shrine) เป็นหนึง่ในศาลเจา้ทีม่อีายเุกา่แกท่ีส่ดุในญีปุ่่ น ทีน่ี่หลายคนตอ้งมา

ขอพรกนั เนือ่งจากเป็นศาลเจา้แหง่ความรักและเทพเจา้แห่งศลิปะ ศาลเจา้อิ

คุตะ เป็นศาลเจา้ชนิโตในเมืองโกเบ ที่สรา้งขึน้เพื่อบูชาเทพเจา้แห่งการ

แต่งงาน (ความรัก) ภายในเงยีบสงบ อากาศด ีคู่รักหลายคู่ มากราบไหวข้อ

พร ขอความรักกบัศาลเจา้แหง่นี ้ซ ึง่เมือ่เราเดนิทางผา่นหนา้ประตเูขา้มา ก็จะ

มองเห็นซุม้ประตูสีแดงอันใหญ่ ดา้นในมีตัวอาคารหลังใหญ่ที่มีองค์เทพ

ประดษิฐานอยู ่ศาลเจา้ยงัมเีครือ่งรางคูใ่หบ้รกิารดว้ย นอกจากจะเป็นศาลเจา้

แห่งความรักแลว้ ยังมเีทพ Wakahirume-no-Mikoto ผูเ้ป็นนอ้งสาว ของ

เทพ Amaterasu-Omikami ซึง่เป็นเทพทีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุของญีปุ่่ น เป็นเทพผูใ้หกํ้าเนดิความออ่นเยาว ์ความสดชืน่ และ

ชวีติ เราจงึเห็นชาวญีปุ่่ นนําเด็กทารกทีเ่กดิใหมม่าทําพธิขีอพรทีศ่าลเจา้แหง่นีก้นัดว้ย จนสมควรแกเ่วลานําทา่นไปชม 

ยา่นบา้นพกัชาวตา่งชาต ิคติะโนะ (Kitano Street) เป็นย่านเก่าของ

ชาวต่างชาตทิีเ่ดนิทางมาคา้ขาย ทําธุรกจิทีเ่มอืงโกเบพักอาศัยอยู่ ทําใหใ้น

ปัจจบุนับรเิวณนีย้งัคงมบีา้นเรอืนและคฤหาสนส์ไตลต์ะวันตกกระจัดกระจายอยู่

หลายหลัง ซึง่ส่วนใหญ่จะเปิดใหเ้ขา้ชมโดยจะเสียค่าใชจ้่ายตัง้แต่ 300-

1,000 เยน(ไมร่วมในคา่ทวัร)์ จงึทําใหย้่านนี้เป็นอกีหนึง่ไฮไลทข์องเมอืง

โกเบเลยทีเดียว จากนั้นนําท่านเดินทางไป ย่านโกเบ ฮารเ์บอรแ์ลนด ์ 

ประกอบดว้ยศูนย์การคา้ขนาดใหญ่ โรงภาพยนตร์ สวนสนุก ใกลก้ันยังตดิ

ทะเลดว้ย เพียงเดนิเล่นที่ฮาร์เบอร์แลนด์ ท่านจะรูส้กึสดใสปลอดโปร่งขึน้

ทันท ีฮารเ์บอรแ์ลนดเ์ป็นจดุเดทชือ่ดังของโกเบ เมือ่ถงึยามคํ่าคนืสถานทีแ่ห่ง

นีจ้ะประดับดว้ยไฟหลากสแีละแสงจากสปอตไลท ์กลายเป็นทวิทัศนส์ดุแสนโร

แมนตกินอกจากนี้ยังมจีุดถ่ายภาพมากมาย เช่น โกเบพอรต์ทาวเวอร ์ชงิชา้

สวรรค ์โรงแรม Kobe Meriken Park Oriental เป็นตน้ 

  (อสิระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย) จนถงึเวลานัดหมายนําท่านเดนิทางสู่ที่พัก 

(ยา่นฮเิมจ,ิโกเบ,เกยีวโต,วาคายามา่ หรอืในแถบคนัไซ) 

 ทีพ่กั: Kobe Seishin Oriental Hotel หรอืพกัยา่นคนัไซ หรอื

ระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกัทางบรษิทัจะทําการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

วนัทีส่าม อสิระทอ่งเทีย่วฟรเีดยเ์ต็มวนั หรอืเลอืกซือ้ Option เทีย่วยนูเิวอรแ์ซล 
เจแปน   อาหารเชา้  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  (3) 

 (อสิระทอ่งเทีย่วตามอัธยาศัยเต็มวนั)  
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 หรอืท่านสามารถเลอืก ตะลุยโกเบ ตามหาหุน่  Tetsujin 28 หรอืหุน่เหล็กหมายเลข 28 โดยไกดแ์นะนําทา่น
น ัง่รถไฟ **คา่ทวัรไ์มร่วมคา่รถไฟเดนิทาง ถา้ใครเคยไปดูหุ่นยนตก์ันดัม้ขนาดเท่าจรงิทีโ่อไดบะ โตเกยีวมาแลว้ คดิว่าน่า
จะตอ้งตืน่ตาตืน่ใจกบัเจา้เท็ตสจึนิ หุน่เหล็กหมายเลข 28 นี ้ดว้ยการสรา้งขึน้ภายใต ้Kobe Tetsujin Project มวีัตถุประสงคท์ีจ่ะสรา้ง
สญัลักษณ์ประจําเมอืงโกเบหลังจากทีเ่กดิเหตกุารณ์แผน่ดนิไหวในปี 1995 มคีวามสงูถงึ18 เมตร  จัดตัง้อยูท่ีส่วน Wakamatsu 
แนะนําสถานทีท่อ่งเทีย่วในโกเบ อืน่ๆ 

- ถนน Motomachi            
ใครเป็นขาชอ้ปป้ิงก็ตอ้งมายา่นนีก้นัเลย ถนนซนัโนมยิะ และถนนโมโตมาจ ิทีน่ี่จะไดพ้บกับรา้นรวงทีต่กแต่งแบบเก๋ๆ  และหา้งไดมารู
ขนาดใหญย่กัษ์ ตัวตกึมกีารออกแบบสไตลย์โุรปภายในมรีา้นคา้มากกวา่ 70 รา้นใหเ้ดนิเลน่ไดต้ามสะดวก 

- China Town       
ไปหาอาหารจนีอร่อยๆ กนิกัน ทีไ่ชน่าทาวน์ของเมอืงโกเบ ทีย่่านนันกนิมาช ิ(Nankin – mashi) จะเจอประตูมังกรทางเขา้ ทีเ่ป็น
เอกลักษณ์ของไชน่าทาวน ์ถงึเป็นไชน่าทาวนท์ีเ่ล็กทีส่ดุในญีปุ่่ น 

- ยอดเขารอกโกะ 
ขึน้ Rokko Cable Car แลว้ต่อบัสขึน้ไปที ่Rokko Garden Terrace ชมความงามตรงจุดชมววิ ถา้ไดช้มววิตอนกลางคนื จะไดเ้ห็นววิ
เมืองโกเบยามคํ่าคืนแบบพาโนรามา ที่นี่นอกจาก จุดชมววิเมืองโกเบที่สวยงามแลว้ ยังมีที่เที่ยวตามจุดอื่นๆอีก เช่น Rokko 
International Musical Box Museum ทีเ่ราสามารถทํา กล่องดนตรขีองเราเองไดด้ว้ย หรอื Rokko Alpine Botanical Garden สวน
พฤกษชาตทิี่มดีอกไมแ้ละตน้ไมม้ากกว่า 1,500 พันธุ์ ถา้มาตาม ฤดูกาลก็จะไดเ้ห็นตน้ซากุระ ตน้เมเป้ิล หรือดอกไมอ้ื่นๆ บาน
สะพร่ัง ใหเ้ราไดด้ืม่ดํ่ากบัธรรมชาตไิดอ้ยา่งเต็มที ่
 **สําหรบัท่านทีต่อ้งการไปโอซากา้ ท่านสามารถอสิระตามอธัยาศยัเต็มวนั หรอืท่านสามารถเลอืกซือ้ **บตัร
ทอ่งเทีย่วยนูเิวอรแ์ซลเจแปน ทา่นละ 2,700 บาท 
**กรณุาแจง้ความประสงคแ์ละชําระคา่บตัรพรอ้มคา่ทวัร*์* 
ไมร่วมคา่รถไฟเดนิทาง 

- ยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ รว่มสนุกทา้ทายกบัเครือ่งเลน่หลากหลายชนดิตืน่เตน้ระทกึใจ
จากหนังดังทีท่า่นชืน่ชอบ  เชน่ ฉากเพลงิไหมจ้ากเรือ่ง “แบ็คดราฟท”์ลอ่งเรอืผจญภยั
กบัไดโนเสารจ์ากเรือ่ง“จรูาสสคิพารค์” น่ังเรอืเพือ่พบกบัความน่าสะพรงึกลวัเหมอืนอยู ่
ในเหตกุารณ์จรงิกบั “จอว”์ ใชท้นุสรา้งมหาศาลกวา่ 1,500 ลา้นเยน(เฉพาะจอว)์  และ
สนุกสนานไปกบัเครือ่งเลน่ภาคใหมข่อง สไปเดอรแ์มน ทีร่อใหท้า่นพสิจูนค์วามมนัส ์
พรอ้มทัง้พบกบัโซนตัวการต์นูสําหรับเด็กโซน วันเดอรแ์ลนด ์ เป็นโซนสวนสนุกสไตล์
ครอบครัวใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัตัวการต์นูสดุน่ารักชือ่ดังของญีปุ่่ น Hello Kitty, 
Snoopy, Sesame Street หรอืใหท้า่นพบกบัโซนใหมล่า่สดุทีจ่ะเปิดตวัเมือ่วันที ่ 15 
กรกฎาคมนี ้ คอืโซน“HARRY POTTER” ใหท้า่นไดด้ืม่ดํา่กบับรรยากาศทีจํ่าลองมา
จากในเรือ่งแฮรรีพ่อรต์เอรก์นัเลยทเีดยี 
**เพือ่ใหท้า่นไดส้นกุสนานอยา่งเต็มทีจ่งึไมม่บีรกิารอาหารกลางวนัและอาหารคํา่ ** 

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

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกัทางบรษิทัจะทําการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง 

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

นําทา่นเดนิทางสู ่ปราสาทโอซากา้ เป็นสญัลักษณ์อนัโดดเดน่ของเมอืงโอซากา้ สรา้งขึน้เป็นครัง้แรกบนบรเิวณ
ทีเ่คยเป็นวัด Osaka Hongan-jiเมือ่ปี ค.ศ.1583 โดยToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-1598) นักรบระดับได  

เมยีวผูพ้ยายามรวบรวมประเทศเป็นครัง้แรกหอคอยประสาทหรอืส่วนทีเ่รยีกว่า Tenshukakuแลว้เสร็จลงสองปี
ตอ่มา แตห่ลังจากสงคราม Osaka Natsu No-jinในปีค.ศ.1615 ตระกลู Toyotomi ถูกฆา่ลา้งโคตร Tenshukaku
ก็ถกูทําลายลงยอ่ยยบั ตอ่มาไดรั้บการบรูณะใหมใ่นสมัย Tokugawa แต่น่าเสยีดายทีใ่นปี ค.ศ.1665 ไดถู้กฟ้าฝ่า
เสยีหายทัง้หมด กอ่นจะทําการบรูณะขึน้มาใหม่อกีครัง้และถูกประกาศใหเ้ป็นสมบัตขิองชาตอิกีดว้ย ปราสาทโอ
ซากา้ปัจจบุนัสงู 55 เมตร ม ี5 สว่น 8 ชัน้เครือ่งประดับหลังคาและภาพเสอืบนกําแพงตัวปราสาท แ ล ะ
หลายๆสว่นลงทองสอีร่ามสวยงามบนหอคอยชัน้ 8 ของ Tenshukakuท่านสามารถมองเห็นทวิทัศน์โดยรวมของ
เมอืงโอซากา้ไดอ้ยา่งชดัเจนในแต่ละปีจะมนัีกท่องเทีย่วจากทัง้ในและนอกประเทศมาเยอืนปีละราว 1-3 ลา้นคน 
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(ทัวรนํ์าชมและถา่ยรปูบรเิวณดา้นนอก) จนสมควรแกเ่วลานําท่านไปชอ้ป
ป้ิงที ่Joy one Duty Free   จากนัน้ใหท้่านไดอ้สิระชอ้ปป้ิงสนิคา้ที่
ถนนโดทงโบร ิย่านชนิไซบาช ิแหล่งชอ้ปป้ิงยอดนิยมที่สุดของโอ
ซากา้เต็มไปดว้ยรา้นคา้มากมายทัง้แบรนดเ์นม ของมอืสอง รา้นอาหารชือ่
ดังมากมายหลากหลายชนดิ 
**เพือ่ใหท้า่นไดส้นกุสนานกบัการชอ้ปป้ิงอาหารเทีย่งอสิระตามอธัยาศยั ** 
จนสมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางไป สนามบนิคนัไซ 

18.00น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ SCOOT เทีย่วบนิที ่TZ297 (บนเครือ่งมบีรกิารจําหนา่ยอาหาร
และเครือ่งดืม่ *คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง) 

21.55น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวัสดภิาพ  
***************************************** 

หมายเหต:ุ  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง,  

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

อตัราแลกเปลีย่นปรบัสงูข ึน้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ 
ประกาศสําคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ คา่ทวัรท์ ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการชําระแบบจา่ย
ชําระขาด และผูจ้ดัไดชํ้าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบชําระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัน้หาก
ทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง
จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัง้คา่ต ัว๋
เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 30 ทา่นขึน้ไป  

- ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
- หรอืสง่จอยทัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
3.การชําระคา่บรกิารชําระเงนิคา่จองทัวรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืชําระกอ่นการเดนิทาง 20วัน  
**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ*)  
กรุณาตรวจสอบก่อนสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละด่านตรวจปฏเิสธการออกและ
เขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
 เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ําระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก
กรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้
ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดั
จาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิ 
กรณีตอ้งการระบทุีน่ั่งตดิกนัทัง้กรุ๊ปหรอืรมิหนา้ตา่งหรอืรมิทางเดนิ แจง้ความประสงคห์นา้เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ ณ วนัเดนิทาง ทาง
สายการบนิจะเป็นผูจ้ดัสรรทีน่ั่ง 
*กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่ง ตอ้งดําเนนิการแจง้กอ่นการเดนิทาง 5-7 วัน ยกเวน้ Scoot Biz* 
- ทีน่ั่ง Stretch Seat / Long Leg ชาํระเพิม่ 4,500 บาท (รวมไป-กลับ) **หา้มเด็กตํา่กวา่16ปีและผูส้งูอายุ65ปีขึน้ไป** 
- *ทีน่ั่งScoot Biz ตอ้งเชค็ทีว่า่งและอพัทีน่ั่ง ณ วนัเดนิทางทีห่นา้เคานเ์ตอร(์คา่ทีน่ั่ง+คา่ดําเนนิการของสายการบนิประมาณ6,000++) 
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2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ 
3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
5. คา่นํา้หนกักระเป๋า สมัภาระทีส่ายการบนิ Scoot กําหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั และค่าประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิ
ตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  
6. ค่าประกันอบุัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์**ไมร่วมประกนัสขุภาพ** 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีน่อกเหนอืจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน้ํามนัทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 
5. คา่ Vat 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
6. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม  
7. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 2,500 เยนตอ่ทรปิ สําหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจในบรกิาร 
รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
 จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
1.       ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
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2.       สิง่ทีย่นืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตร 
เครดติ เป็นตน้) 
3.       ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.       กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.       หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูไ่มตํ่่ากวา่ 6 เดอืน 
 2.       กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสัน้ 
 3.       ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 
 4.       เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไม่ 
เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 
 
หมายเหต ุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลูกคา้และบรษิทัฯ ดงัน ัน้เมือ่ทา่นชําระเงนิคา่จอง และหรอื คา่ทวัรแ์ลว้ ถอืวา่ท่านยอมรบัเงือ่นของบรษิทัแลว้ 
1.บรษิทัฯขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ30ทา่น 
2.ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 
3.บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 
4.บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ,การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การ
กอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมายซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 
5.บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้หากเกดิสิง่ของสญูหายอนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรมและ
อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 
6.เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯแลว้ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ
ทัง้หมด 
7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พักโดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้
โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงค์ของผูท้ี่พัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกนัได ้
9.กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7วันก่อนการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10.มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู ้
มอํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้  
11.ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12.กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีงTRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอขอสงวนสทิธใินการจัด
หอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาใน
การทอ่งเทีย่วและชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอ
ความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 
14. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที2่ของการเดนิทางถงึวันที4่ของการเดนิทาง รวมจํานวน2ขวด 
15. การบรกิารของรถบสันําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10ชัว่โมง อาทเิชน่ เริม่งานเวลา 
8.00น.ถงึเวลา 18.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้
ข ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรม
การเดนิทาง 
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