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ญ่ีปุ่ น โอซากา้ – เกียวโต – นารา 4 วนั 3 คืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดินทางโดยสายการบินสก ู๊ต โหลดกระเป๋าได ้20 กิโลกรมั 

พักโอซากา้ 3 คืน / ฟรีเดย ์1 วนั  

 บนิกบั Scoot ดว้ยเครือ่งใหมป้่ายแดง Boeing 787 Dreamliner 
 วดัคโิยมสิึ หรอื วดัน า้ใส มอีายุเกา่แกย่ิง่กวา่เมอืงเกยีวโต คอืยาวนานกวา่ 1,200 ปี 
 ศาลเจา้ฟูชมิอิินาร ิทีส่ถติของพระแมโ่พสภ 
 ชอ้ปป้ิง ถนนชนิไชบาช ิเป็นยา่นชอ้ปป้ิงชือ่ดงัของนครโอซากา้ 
 รงิคุ ทาวน ์เอาทเ์ล็ต ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมชือ่ดงั 
 ฟรอีิสระ 1 วนั เพือ่ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงอยา่งจุใจ 
 พเิศษ!!! Free Wi-Fi ตลอดการเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

พักหอ้งละ 2 ท่าน พกัเดีย่ว 

::ราคาโปรโมช ัน่!!!ไมม่รีาคาเด็ก:: 

05 – 08 ม.ีค. 60 27,900 .- 7,900.- 

12 – 15 ม.ีค. 60 27,900.- 7,900.- 

19 – 22 ม.ีค. 60 28,900.- 7,900.- 
ราคาอืน่ๆ  

1. เด็กทารก INFA NT (อายุต ่ากว่า 2 ปี) ราคา 6,900 บาท 

2. จอยแลนดไ์ม่ใชต้ ัว๋เคร ือ่งบนิ ราคา 18,900 บาท 
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วนัที ่1 กรุงเทพฯ – โอซากา้ 

 
06.00 น.  คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 3 ทา่อากาศยานดอนเมอืง ประตู 7 เคานเ์ตอร ์6-7  

ของสายการบิน Scoot (TZ) พบเจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระและบัตร
ขึน้เครือ่ง 

09.30 น.  ออกเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานคนัไซ เมอืงโอซากา้ โดยเทีย่วบนิที ่TZ298 เดนิทางดว้ยเครือ่งบนิล าใหม่
แบบ Boeing 787 Dreamliner ***ราคาทัวรไ์ม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่มบนเครือ่ง (บนเครื่องมีอาหาร
และเครือ่งดืม่จ าหน่าย) สายการบนิสกู๊ตไม่อนุญาตใหเ้ลอืกทีน่ั่งจะเป็นระบบสุ่มทีน่ั่ง ไม่สามารถรเีควสทีน่ั่ง
ก่อนได ้หากตอ้งการทีน่ั่งรมิหนา้ต่างหรอืท ีน่ั่งติดกัน สามารถรเีควสไดท้ ีห่นา้เคาเตอรต์อนทีเ่ช็คอนิเท่านั ้น 
ท ีน่ั่ง ScootBiz ต๋ัวกรุ๊ปไม่สามารถท าการอัพเกรดได*้**  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.15 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานคนัไซ เมอืงโอซากา้ ประเทศญีปุ่่น หลังผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับ

สัมภาระเรยีบรอ้ยแลว้ น าท่านเดนิทางสู่ใจกลาง เมอืงโอซากา้ ตัง้อยู่บนเกาะฮอนชู ซึง่เป็นเกาะทีใ่หญ่และ
อยู่ตรงกลางสุดของประเทศญีปุ่่น ถอืเป็นศูนย์กลางทางการคา้และเศรษฐกจิของญีปุ่่นมาตัง้แต่โบราณกาล  

ค ่า รบัประทานอาหารเย็น  ณ ภตัตาคาร (1) บรกิารทา่นดว้ยเมนูป้ิงยา่ง Yakiniku สไตล์ญีปุ่่น 
 พักที ่Ibis Style Osaka / Agora Osaka Hotel ระดับ 3 ดาวหรอืเทยีบเท่า เมอืงโอซากา้  

โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะส่งใหก้่อน 5-7 วันก่อนเดนิทาง 
  

วนัที ่2 
เมอืงเกยีวโต – วดัคนิคะคุจ ิ(วดัพลบัพลาทอง) – วดัคโิยมสิึ (วดัน า้ใส) – ศาลเจา้ฟูชมิอิินาร ิ 
ชอ้ปป้ิงยา่นชนิไซบาช ิ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (2) 
น าท่านเดินทางสู่ เมอืงเกยีวโต เมอืงหลวงเก่าแก่ของญี่ปุ่นนานนับพันปี จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ วดัคิน
คะคุจ ิเรยีกอกีชือ่ว่า วดัพลบัพลาทองเป็นอกีหนึง่วัดในเกยีวโต ทีม่ผูีค้นหล่ังไหลกันมาเยือนทุกวัน เรยีก
ไดว่้าเป็นสถานทีส่ าคัญ ทีต่อ้งมาเยือน เวลามาเกียวโต เลยทีเดยีว ทัง้ความสวยงามของบรเิวณฯรอบวัด 
และความสวยงามของปราสาททอง ทีตั่ง้เด่งอยู่กลางพื้นท ีวั่ด มสีระน ้า ชือ่ว่า สระเรยีวโกะ และเขาลอ้มรอบ 
ศาลาวัด และเมือ่สะทอ้นน ้าในสระจะมคีวามสวยงามมาก ไดเ้ป็นแบบจ าลองใหก้ับปราสาทของโชกุน ใน
การ์ตูนชื่อดังเรื่อง อกิควิซัง เณรนอ้ยเจา้ปัญญา โดยท่านโชกุนอาชิกางะ โยชิมสิ ึ เป็นเจา้ของ น าท่าน
เดนิทางสู่ วดัคโิยมสิึ หรอื วดัน า้ใส มอีายุเก่าแก่ยิ่งกว่าเมอืงเกยีวโต คอืยาวนานกว่า 1,200 ปี จุดเด่นอัน
เป็นเอกลักษณ์ของวัดคอื หอ้งโถงใหญ่ สรา้งยื่นออกจากหนา้ผา มเีสาไมข้นาดใหญ่ 139 ตน้ ค ้ายัน และสิง่
ท ีน่่าอัศจรรย์ คอื สรา้งโดยไม่ไดใ้ชต้ะปูเลย ดังนัน้องคก์ารยูเนสโกไดข้ึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลก และเชญิ
ทุกท่านไดด้ืม่น ้าศักดิ์สทิธิส์ามสายอันเกดิขึน้จากธรรมชาตทิ ีไ่หลมาจากเทอืกเขาอีกดว้ย จากนัน้ใหท้่าน 
อิสระชอ้ปป้ิง ณ ถนนกาน า้ชา ซึง่ตัง้อยู่ระหว่างทางเขา้วัดคโิยมสิ ึรา้นคา้ต่างๆ ไดต้กแต่งเลยีนแบบสมัย
เฮอัน ซึง่มสีนิคา้พื้นเมอืงนานาชนดิ เช่น รองเทา้โซร(ิรองเทา้เกี๊ยะแบบญีปุ่่น), ชุดยูกะตะ, ตุ๊กตานางระบ า
ญีปุ่่น, ขมมชูครมีสอดไสน้านาชนดิ, รา้น 1,000 เยน, ชาเขยีวเกยีวโต ทีข่ ึน้ชือ่อกีแห่งหนึง่ของญีปุ่่น, ของที่
ระลกึแบบญีปุ่่นดัง้เดมิ เป็นตน้   
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร (3) 
 

จากนัน้น าท่านชม ศาลเจา้ฟูชมิอิินาร ิท ีส่ถติของพระแม่โพสภ เทพเจา้ท ีเ่ป็นทีนั่บถอืยิ่งของประชาชนทีม่า
สักการะขอพร ใหม้คีวามเป็นอยู่อุดมสมบูรณ์ของเรือ่งพืชพรรณธัญญาหาร น าท่านสักการะ พระแม่โพสภ และ
เทพจิง้จอกทีช่าวญีปุ่่นชือ่ว่าเป็นทูตสวรรค ์ผูค้อยน าข่าวสารจากสรวงสวรรคล์งมายังโลกมนุษย์ ท่านจะไดต้ื่น
ตากับรูปป้ันของเทพจิง้จอกทีม่ ีจ านวนมากมาย แลว้น าท่านชม ศาลโทรอิิ ซุม้ประตูสแีดงทีเ่ป็นสัญลักษณ์
ของศาลเจา้ท ีม่มีากกว่ารอ้ยตน้ทอดตัวยาวตามเสน้ทางของไหล่เขาลดหล่ันกนับนเสน้ทางยาวถงึ 4 กโิลเมตร 
และเป็นฉากของภาพยนตรเ์รือ่ง MEMORIES OF GEISHA ที ่ซายูร ินางเอกของเรือ่งวิง่ลอดซุม้ประตูเพื่อไป
ขอพรเทพเจา้ใหต้นเองสมความปรารถนา  
สมควรเวลาน าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโอซากา้ น าท่านเดนิทางสู่ ถนนชนิไชบาช ิเป็นย่านชอ้ปป้ิงชือ่ดังของ
นครโอซากา้ เป็นแหล่งช็อปป้ิงชัน้น าของโอซากา้ทอดยาวลงมาถงึสถานนัีมบะภายในมรีา้นเก่าแก่ขนาดเล็ก
ตัง้ปะปนอยู่กับหา้งใหญ่ๆ อย่างไม่เกรงกลัว มสีนิคา้หลากหลายรูปแบบทัง้ส าหรับเด็ก และผูใ้หญ่ ซึง่ย่านนี้
ถอืว่าเป็นย่านแสงสี และบันเทงิชั้นน าแห่งหนึง่ของนครโอซากา้ อ ีกทัง้ยังมรีา้นอาหารทะเลขึ้นชือ่มากมาย 
ซึง่เสน่ห์อย่างหนึง่คือ ทุกรา้นจะประดับประดารา้นของตนดว้ยแสงไฟนอีอนซึ่งดัดท าใหเ้ป็นรูปปู กุง้ และ
ปลาหมกึ ซึง่นักท่องเท ีย่วใหค้วามสนใจและแวะถ่ายรูปกันเป็นที่ระลกึอย่างมาก และรา้นคา้ทุกแห่ง จะ
พยายามสรา้งจุดเด่นใหแ้ก่รา้นของตนใหไ้ดม้ากทีสุ่ด เพื่อดงึดูดลูกคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้รกิาร สัญลักษณ์เด่นของ
ย่านนีค้อืตกึรูปเครือ่งหมายการคา้ของกูลโิกะ ผลติภัณฑข์นมชือ่ดังจากญีปุ่่นน่ันเอง  
อสิระอาหารเย็นเพื่อใหท้่านสะดวกในการชอ้ปป้ิงไดอ้ย่างเต็มที ่
 
 
 
 
 
 
 
 

 พักที ่Ibis Style Osaka / Agora Osaka Hotel ระดับ 3 ดาวหรอืเทยีบเท่า เมอืงโอซากา้  
โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะส่งใหก้่อน 5-7 วันก่อนเดนิทาง 
  

วนัที ่3 อิสระตามอธัยาศยั หรอื ทา่นสามารถเลอืกซื้อต ัว๋ Universal Studio Japan 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (4) 

อิสระตามอธัยาศยั หรอืทา่นสามารถเลือกซื้อต ัว๋ Universal Studio 
Japan (บตัรคา่เขา้ผูใ้หญ ่2,700 บาท ไมร่วมคา่เดนิทาง หากสนใจ
ใหท้างบรษิทัซื้อต ัว๋ล่วงหนา้ กรุณาแจง้กอ่นวนัเดนิทาง)  
สวนสนุกทีย่ิ่งใหญ่ทีสุ่ดในแถบคันไซ ซึง่ลงทุนอย่างมหาศาลและมพีื้นท ี่
กว่า 100,000 ตารางเมตร สถานทีท่ ี่ไดจ้ าลองฉากภาพยนตรเ์รือ่งดังของ
ฮอลลีวูด้ ไวม้ากมาย ภายในถูกจ าลองใหเ้ป็นโลกแห่งจนิตนาการเสมอืน
จรงิ และมพีื้นท ีก่วา้งขวางโอ่อ่า ทัง้ยังมเีครือ่งเล่นหลากชนดิส าหรับผูน้ยิมความตืน่เตน้และทา้ทาย แถมยัง
มกีารจ าลองฉากต่างๆ จากหนังดังทางฝ่ังฮอลลวูีด้ไวเ้พียบ ตืน่ตากับ โซนใหม่!!!  
The Wizarding World of Harry Potter ภายในปราสาทฮอกวอตส ์จะมสีถานที่ส าคัญมากมายที่
ปรากฏในภาพยนตรแ์ฮรี ่พอตเตอร ์ทัง้โรงเรยีนคาถา 
พ่อมดแม่มดและเวทมนตรศ์าสตรฮ์อกวอตส ์ซึง่ประกอบไปดว้ยหอ้งเรยีน, หอ้งโถง รวมทัง้หอ้งท างานของ
ศาสตราจารย์ดัมเบลิดอร ์ดา้นสถานทีส่ าคัญอื่น ๆ ไดแ้ก่ หมู่บา้นฮอกสม์ ีด้, รา้นฮันนดุีกส,์ รา้นไมก้ายสทิธิ ์
โอลเิแวนเดอร ์ฯลฯ นอกจากนี ้คุณยังจะเพลดิเพลนิไปกับการแสดงทีจ่ าลองฉากมาจากภาพยนตร ์ เซซาม ี
สตรที 4D มูฟวี ่เมจกิ ซึง่เป็นฉากทีพ่าด าลกึลงไปในทะเลและทะยานขึน้ไปบนทอ้งฟ้าในแบบสามมติแิละ
สนุกกับเหล่า ET ที่จะพาท่านไปนอกอวกาศอย่างสนุกสนาน และมันสสุ์ดๆ      เมือ่สัมผัสเครือ่งเล่นใหม่
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ล่าสุด คอื สไปเดอรแ์มน ใหท้่านไดถ้่ายรูปไวเ้ป็นทีร่ะลกึและประทับใจมากทีสุ่ดและระทกึใจกับฉากเพลงิ
ไหมจ้ากเรือ่งแบคดร๊าฟท ์เชญิท่าน ตืน่เตน้กับการตามล่า ของฉลามยักษ์จากเรือ่ง จอรส์ ซึง่ใชทุ้นสรา้งกว่า 
1,500 ลา้นเยน หรอืเขา้ไปสัมผัสโลกของป่าทีน่่าตืน่เตน้ไดจ้ากภาพยนตร ์จูราสสิคพารค์ พรอ้มร่วมคน้พบ
โลกทีไ่ดโนเสารยั์งมชีวีติอยู่ในขณะทีน่ั่งเรอืเพือ่เขา้ไปผจญภัยกับดนิแดนของเหล่าไดโนเสาร ์ นอกจากนัน้
ยังมเีครือ่งเล่นอืน่ๆ อกีมากมาย  
อสิระอาหารกลางวันและอาหารเย็น เพื่อใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับเครือ่งเล่นภายในสวนสนุกอย่างเต็มที่ 
*************************************************************************** 
ส าหรับท่านทีไ่ม่ไป Universal Studio Japan ท่านเลอืกชอ้ปป้ิงตามย่านดังของมหานครโอซากา้ โดย
การน่ังรถไฟ (ไมร่วมคา่รถไฟ) ท่านสามารถน่ังรถไฟ JR เพื่อเดนิทางเทีย่วในแหล่งท่องเท ีย่วชือ่ดัง อาท ิ
- ชนิไซบาชิ ย่านชอ้ปป้ิงชือ่ดังของนครโอซากา้ ภายในย่านนี้มรีา้นคา้เก่าแก่ปะปนไปกับรา้นคา้อัน

ทันสมัย และสนิคา้หลากหลายรูปแบบทั ้งส าหรับเด็ก และผูใ้หญ่ ซึ่งย่านนีถ้ ือว่าเป็นย่านแสงส ีและ
บันเทงิชัน้น าแห่งหนึง่ของนครโอซากา้ อกีทัง้ยังมรีา้นอาหารทะเลขึน้ชือ่มากมาย ซึง่เสน่หอ์ย่างหนึง่คอื 
ทุกรา้นจะประดับประดารา้นของตนดว้ยแสงไฟนีออนซึ่งดัดท าใหเ้ป็นรูปปู กุง้ และปลาหมึก ซึ่ง
นักท่องเท ีย่วใหค้วามสนใจและแวะถา่ยรูปกันเป็นทีร่ะลกึอย่างมาก และรา้นคา้ทุกแห่ง จะพยายามสรา้ง
จุดเด่นใหแ้ก่รา้นของตนใหไ้ดม้ากทีสุ่ด เพื่อดงึดูดลูกคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้รกิาร สัญลักษณ์เด่นของย่านนีค้อื 
ตกึรูปเครือ่งหมายการคา้ของ กูลโิกะ ผลติภัณฑข์นมชือ่ดังจากญีปุ่่นน่ันเอง   

- พพิธิภณัฑส์ตัวน์ า้ไคยูคงั เป็นพิพิธภัณฑสั์ตวน์ ้าในร่มทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก ท่านจะไดพ้บกับปลาฉลาม
วาฬทีม่ขีนาดใหญ่ที่หาชมไดย้าก , แลว้เฮฮากับหนา้ตาของปลาแสงอาทติย์ ท ี่มขีนาดตัวใหญ่ราคา
ประเมนิมไิดแ้ละเพลนิตากับสัตวม์ชีวีติใตน้ ้านานาชนดิจากทั่วทุกมุมโลก อาทเิช่น ปลาโลมา, ปูแมงมุม, 
นาคทะเล, นกเพนกวนิ เป็นตน้  

- วดัชเิท็นโนจ ิวัดทีม่อีายุเก่าแก่ท ีสุ่ดของเมอืงโอซากา้ประมาณ  1,400 ปี และเป็นพุทธสถานแห่งแรก
ในญีปุ่่น โดยมจุีดเด่นอยู่ท ี่ เจดีย์ 5 ชั้นอันวจิิตร สรา้งตามแบบสถาปัตยกรรมสมัย อาซุกะ ภายใน
ประดษิฐานพระพุทธรูปหลายองค ์ 

- ปราสาทโอซากา้ ซึง่เป็นปราสาททีย่ิ่งใหญ่ทีสุ่ดในญีปุ่่นซึง่สรา้งโยโชกุน โตโยม ิฮเิดโยช ิตัง้แต่สมัย
ศตวรรษที ่16 (ค.ศ. 1585) เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมอืงโอซากา้ ตัวปราสาทแบ่งเป็น 5 ชั้น 
โอบลอ้มดว้ยก าแพงหนิแกรนติ สรา้งไดอ้ย่างประณีตแลว้สวยงาม พรอ้มทัง้บันทกึความงามในมุมทีท่า่น
ประทับใจ 
อิสระอาหารกลางวนัและเย็นเพือ่สะดวกในการทอ่งเทีย่วของทา่น 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 พักที ่Ibis Style Osaka / Agora Osaka Hotel ระดับ 3 ดาวหรอืเทยีบเท่า เมอืงโอซากา้  

โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะส่งใหก้่อน 5-7 วันก่อนเดนิทาง  
 

วนัที ่4 วดัโทไดจ ิ– รงิคุ ทาวน ์เอาทเ์ลท (Rinku Town Outlet) – สนามบนิคนัไซ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (5) 

น าท่านเดินทางสู่ วดัโทไดจ ิวัดหลวงพ่อโตแห่งเมอืงนารา (ไดบุตส)ึ เป็นหนึง่ในวัดทีม่ ีชือ่เสยีงมากทีสุ่ด

และมีความส าคัญทางประวัตศิาสตรข์องประเทศญี่ปุ่น ถูกสรา้งขึน้ในปี 752 เป็นเหมือนศูนย์กลางของวัด

ทัง้หมดในประเทศและมอีทิพลเป็นอย่างมากในยุคนัน้ เพื่อลดบทบาทและอทิธพิลของวัดต่อรัฐบาลลง จึง

ไดม้กีารยา้ยเมืองหลวงจากนาราไปยังนากาโอกะในปี 784 อาคารหลักของวัดเป็นอาคารไมท้ ีใ่หญ่ทีสุ่ดใน

โลก จรงิๆแลว้อาคารหลังนีม้ขีนาดเพียงแค่ 2 ใน 3 ของอาคารดัง้เดมิเท่านัน้ ภายในเป็นที่ประดษิฐานของ
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หลวงพ่อโตหรอื ไดบุตสเึดน ซึง่มขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในญีปุ่่น มคีวามสูงถงึ 15 เมตร อกีจุดทีน่่าสนใจและเป็นที่

นยิมอย่างมากก็คอื เสารไ์มยั้กษ์ ซึง่ฐานขนาดรอบเสารน์ีม้ขีนาดเท่ากันรูจมูกของหลวงพ่อโต และดา้นล่าง

ของเสารจ์ะเป็นช่องขนาดไม่ใหญ่มาก มคีวามเชือ่ว่าหากใครสามารถรอดผ่านช่องนีไ้ปไดก้็จะสามารถตรัสรู ้

ไดใ้นชาตหินา้ 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางชอ้ปป้ิงที ่รงิคุ ทาวน ์เอาทเ์ล็ต เมอืงรงิคุ เป็นเมอืงเล็กๆ ไม่ไกลจากสนามบนิคันไซ ทีน่ ี่ม ี
หลายอย่าน่าสนใจ โดยเฉพราะนักช๊อปป้ิงในช่วงลดราคา ทีร่ ิงคุ เอาทเ์ล็ตแห่งนี้มคีรบทัง้รา้นขายยา รา้น
ขายเครือ่งส าอาง รา้น 100 เยน ซุปเปอรม์าเก็ต ทัง้นียั้งมีใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้เลอืกชมสนิคา้อย่างจุใจกับ 
Collection ต่างๆ เสือ้ผา้ล่าสุด อาทิ MK Michel Klein, Morgen, Elle, Cynthia Rowley, Diffusione 
Tessile ฯลฯ กระเป๋าสไตล์หรูหรา อาทิ Bally, Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armany ฯลฯ 
เครือ่งประดับและนาฬิกาหรู อาทิ Tag Heuer, Agete, S.T . Dupont, Tasaki, Longines ฯลฯ รองเทา้
แฟช่ันต่างๆ อาท ิHush Puppies, Scotch Grain, Skechers, Hogan ฯลฯ หรือสนิคา้ส าหรับคุณหนู เช่น 
Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids, Miki House และสนิคา้อืน่ๆ อกีมากมาย 

อสิระอาหารกลางวันเพื่อใหท้่านสะดวกในการชอ้ปป้ิงไดอ้ย่างเต็มที ่
สมควรแก่เวลาน าท่านสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตคินัไซ  เพื่อเตรยีมตัวกลับสู่ กรุงเทพมหานคร 

17.55 น.  ออกเดนิทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบนิ Scoot เท ีย่วบนิที ่TZ297  
23.25 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาเขา้  โดยสวัสดภิาพ 

***กอ่นตดัสินใจจองทวัร ์ควรอ่านเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้แล้วจงึวางมดัจ า  
เพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง*** 

 
หมายเหตุ :  

1. โรงแรมทีญ่ีปุ่่นหอ้งคอ่นขา้งเล็ก และบางโรงแรมไมม่หีอ้งส าหรบันอน 3 ทา่น ทา่นอาจจะตอ้งพกัเป็นหอ้งที่

นอน 2 ทา่น และหอ้งทีน่อน 1 ทา่น (แยกเป็น 2 หอ้ง) และในกรณีทีพ่กั 2 ทา่น บางโรงแรมอาจจะไมม่ี

เตยีงทวนิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการจดัหอ้งพกัเป็นเตยีงดบัเบิล้ส าหรบันอน 2 ทา่น 

2. รายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารสลบัหรอืเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยมแิจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ในกรณีทีม่เีหตุการณ์สุดวสิยั หรอืภยัธรรมชาต ิหรอืเหตุการณ์ทีไ่มไ่ดอ้ยูภ่ายใตก้ารควบคุมของบรษิทัฯ  

เนือ่งจากบรษิทัรถทวัรข์องญีปุ่่นสามารถใชร้ถได ้12 ช ัว่โมง / วนั หากเกดิเหตุการณ์สุดวสิยั ทางบรษิทั

ของสงวนสิทธิใ์นการสลบัหรอืเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม ท ัง้นี ้บรษิทัฯ จะค านงึถงึความ

ปลอดภยั ตลอดจนผลประโยชนข์องคณะเป็นส าคญั 

การเดนิทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมผูีเ้ดนิทางจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป 

ถา้ผูเ้ดนิทางไมค่รบจ านวนดังกล่าว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ เลื่อนการเดนิทาง หรอื เปลี่ยนแปลงราคา 
 

ยงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์และคนขบัรถทา่นละ 3,000 เยน ตลอดทรปิ  
กรุณาช าระมดัจ าทา่นละ 15,000 บาท ภายใน 3 วนัหลงัจากทีท่ าการจอง  
หากไมช่ าระภายในวนัทีก่ าหนด ทางบรษิทัขออนุญาตตดัทีน่ ัง่ตามเงือ่นไข 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 ค่าต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับ ตามเทีย่วบนิทีร่ะบุในรายการท่องเท ีย่ว 
 ค่าภาษีสนามบนิ ภาษีน ้ามัน 
 ค่าหอ้งพักโรงแรม (หอ้งละ 2 หรอื 3 ท่าน) ตามทีร่ะบุในรายการท่องเท ีย่วหรอืระดับเดยีวกัน 
 ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนดิตามทีร่ะบุในรายการทอ่งเท ีย่ว 
 ค่าใชจ่้ายมัคคุเทศก ์/ หัวหนา้ทัวร ์ท ีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 ค่าประกันอุบัตเิหตุประเภท Medical Insurance คุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ค่าธรรมเนยีม Wheelchair ของสายการบนิสกู๊ต เท ีย่วละ 3,200 บาท / เท ีย่วบนิ (6,400 บาท ไป-กลับ) 
*ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง ทัง้นีข้ ึน้อยู่กับสายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

 ค่าธรรมเนยีมในการท าหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
 ค่าระวางกระเป๋าน ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด 
 ค่าธรรมเนยีมวซ่ีา 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการท่องเท ีย่ว ค่าซักรดี ค่าโทรศัพท ์ มนิบิารแ์ละทวีี

ช่องพิเศษของโรงแรม เป็นตน้ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ทีจ่่ายของแต่ละประเทศ 
 ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 3,000 เยน / ทา่น / ทรปิ (ส าหรบักรุ๊ปทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ละแตจ่ะพอใจใน

การบรกิาร) 
 

เงือ่นไขการช าระเงนิ 
 ช าระค่ามัดจ า ท่านละ 15,000 บาท หลังจากท าการจองภายใน 3 วัน 
 ช าระเงนิค่าทัวรส่์วนทีเ่หลอืภายใน 21 วัน ก่อนออกเดนิทาง 

 
เงือ่นไขการยกเลิก 

 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยึดมัดจ าเต็มจ านวน 
 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 21 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาทัวรท์ัง้หมด 
 กรณีกรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวันหยุด เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม ่สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารการันตมีัดจ า

ท ีน่ั่งกับทางสายการบนิ รวมถงึเท ีย่วบนิพิเศษ เช่น Charter Flight และโรงแรมทีพั่กต่างๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวน
สทิธิไ์ม่คนืค่ามัดจ า หรอื ค่าทัวรท์ัง้หมด ไม่ว่ายกเลกิกรณีใดก็ตาม 

 เมือ่ออกต๋ัวแลว้ หากทา่นมเีหตุบางประการท าใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้ ไมส่ามารถขอคนืคา่ต ัว๋ได ้ เนือ่งจากเป็น
นโยบายของสายการบนิ 

 
 
หมายเหตุ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา ในกรณีท ีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ 30 คนขึน้ไป 
 ในกรณีท ีส่ายการบนิประการปรับขึน้ภาษีน ้ามัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าภาษีน ้ามันเพิ่มตาม

ความเป็นจรงิ 
 ต๋ัวเครือ่งบนิทีอ่อกเป็นกรุ๊ปไม่สามารถเลือ่นวันเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืสลับรายการท่องเท ีย่วตามความเหมาะสม ในกรณีท ีเ่กดิเหตุสุดวสัิย 

หรอืเหตุการณ์ท ีอ่ยู่เหนอืการควบคุมของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะค านงึถงึความปลอดภัยและผลประโยชนข์อง
คณะผูเ้ดนิทางเป็นหลัก 

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สนิ หากเกดิเหตุการณ์สุดวสัิย เช่น ความล่าชา้จากสายการบนิ การยกเลกิ
เท ีย่วบนิ การเมอืง การประทว้ง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ปัญหาจราจร อุบัตเิหตุ ภัยธรรมชาต ิ หรอื
ทรัพย์สนิสูญหายอันเนือ่งมาจากความประมาทของตัวท่านเอง หรอืจากการโจรกรรม และอุบัตเิหตุจากความ
ประมาทของตัวท่านเอง 

 กรณีท ีส่ถานทีท่อ่งเท ีย่วใดๆ ทีไ่ม่สามารถเขา้ชมไดเ้นือ่งจากเหตุสุดวสัิย สภาพอากาศ เหตุการณ์ท ีอ่ยู่เหนอืการ
ควบคุมของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ่้ายใดๆ ทัง้สิน้ 

 กรณีท ีท่่านสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารใดๆ หรอืไม่เขา้ชมสถานทีใ่ดๆ ก็ตามทีร่ะบุในรายการทอ่งเท ีย่ว หรอืไม่
เดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ่้ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
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 กรณีท ีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในประเทศไทย และในต่างประเทศมปีฏเิสธมใิหเ้ดนิทางเขา้-ออกตามประเทศที่
ระบุไว ้ เนือ่งจากการครอครองสิง่ผดิกฎหมาย สิง่ของตอ้งหา้ม เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอืไม่ว่าดว้ยเหตุผล
ใดๆ ก็ตามบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

 กรณีท ีท่่านใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทางเพื่อการทอ่งเท ีย่วกับคณะทัวร ์ หากท่านถกูปฏเิสธ
ในการเขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทัวรแ์ละรับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

 เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงต่าง  ๆ
ทัง้หมด 

 

รายละเอียดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนุญาตเขา้ประเทศญีปุ่่น) 

 
จากมาตรการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้ับคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่นไม่เกนิ 15 วัน 

ไม่ว่าจะอยู่ดว้ยวัตถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่ว เยี่ยมญาต ิ หรอืธุรกจิ จะตอ้งยื่นเอกสารในขึน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพื่อ
ยืนยันการมคุีณสมบัตรการเขา้ประเทศญีปุ่่นดังต่อไปนี ้

1. ต๋ัวเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่น 
2. สิง่ท ีย่ืนยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่นได ้ 

(เช่น เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 
3. ชือ่ ท ีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศัพทท์ ีต่ดิต่อไดใ้นระหว่างพ านักอยู่ในประเทศญีปุ่่น (เช่น คนรูจั้ก โรงแรม เป็นตน้) 
4. ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่น 

เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศญีปุ่่น ทางบรษิทัฯ ไดม้กีารจดัเตรยีมไวใ้หแ้ล้ว  
ท ัง้นีข้ึน้อยูก่บัดุลยพนิจิของเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงทีป่ระเทศญีปุ่่นดว้ย 

 

คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่น  
(กรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่นตามมาตรการยกเวน้วซ่ีา) 

 
1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ไม่ต ่าว่า 6 เดอืน 
2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่น จะตอ้งไม่เป็นสิง่ท ีขั่ดต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบัตเิพื่อการพ านัก

ระยะสัน้เท่านัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาในการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 
4. ตอ้งเป็นผูท้ ีไ่ม่มปีระวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญีปุ่่น หรอืมไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้

ประเทศ และไม่เขา้ข่ายคุณสมบัตทิ ีอ่าจจะถูกปฏเิสธในการเขา้ประเทศ 
 

 


