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ไฮไลท์ของโปรแกรม 
 บินตรง ดอนเมอืง-โอซากา้ / โอซากา้ -ดอนเมอืง เดินทางโดยเคร่ืองบิน BOEING 787 DREAMLINER (335 ท่ีนั่ง) 

ฟรีน ้ าหนักกระเป๋าขาไป 20 กโิลกรัม และขากลบั 20 กโิลกรัม 

 พกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน พร้อมอาหารเชา้ พักโอซาก้า 2 คืน กิฟุ 2 คืน  
 เมืองเกียวโต  ศาลเจา้ฟูชิม ิ อินาริ ป่าไผอ่าราชิยามา่ สะพานโทเกต็ซึเคียว ศาลเจา้ยาซากะ 
 เมืองทาคายาม่า หมูบ่า้นมรดกโลกชิราคาวาโกะ เขตเมอืงเกา่ซนัมาจิ ซจิู ตลาดเชา้ทาคายามา่ 
 ชอ้ปป้ิงแบบเต็มๆท่ี มติซยุพาร์คเฮา้ท์เลต และอิออน พลาซา่ 
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ก าหนดการเดินทาง 

กันยายน 60 6 – 10 / 13 – 17 / 20 – 24 ก.ย. 60 22,999.- 
 

วันแรก          สนามบินดอนเมือง - สนามบินคันไซ (สนามบินโอซาก้า) – เมืองโอซาก้า  
  

  06.00 น. พร้อมกันทีท่่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 เคาน์เตอร์ 7 สายการบิน SCOOT                                        (-/-/-) 
โดยมเีจา้หน้าท่ีจากบริษัทฯคอยให้การตอ้นรับและอ านวยความสะดวกกอ่นข้ึนเคร่ือง 

   09.25 น. ออกเดินทางสู ่ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น                        

โดย สายการบิน SCOOT เทีย่วบินที ่TR298  
(บนเคร่ืองมีบริการจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม) ***ค่าทวัร์ไม่รวมอาหารบนเคร่ือง*** 

16.55 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญีปุ่่ น                                                      
(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ช ัว่โมง/ เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ช ัว่โมง) 
 (กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย)  
หลงัจากผา่นการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรญี่ปุ่น  
จากนั้ นน าทา่นเดินทางสู ่เมืองโอซาก้า  ตั้งอยูบ่นเกาะฮอนช ูซ่ึงเป็นเกาะท่ีใหญแ่ละอยูต่รงกลางสุดของประเทศ
ญี่ปุ่น ถือเป็นศูนย์กลางทางการคา้และเศรษฐกิจของญี่ปุ่นมาตั้งแตโ่บราณกาล   

   เย็น  รับประทานอาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย  
น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั  OSAKA  BAY  PLAZA  หรือระดับเทยีบเท่า  

วันที่สอง       อิสระท่องเที่ยว หรือเลือกซ้ือทัวร์พิเศษ “โอซาก้า ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ” 
   เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ทีห้่องอาหารของโรงแรม  (1)                                         (อาหารเช้า/ -/ -) 

ท่านสามารถนั่งรถไฟเพ่ือไปยังสถานทีต่่างๆ ได้อย่างสะดวก  อาทเิช่น (ไม่รวมค่ารถไฟและรถบัสบริการ) 
ชินไซบาชิ (SHINSAIBASHI) เ ป็นศูนย์กลางการ SHOPPING ท่ีใหญท่ี่สุดของครอบคลุมพื้นท่ีในบริเวณ 
SHINSAIBASHI-SUJIจนท าให้เขตน้ี เ ป็นเขตของคนท่ีรัก การช ้อปป้ิงร้านค้าในแถบนั้ นก็ได้แก ่APPLE 
STORE, ARMANI, BEAMS, BENNETON, BVLGARI, CAMERA NANIWA, CARTIER, CHANEL, 
COACH ฯลฯ 
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โดทงบุริ (DOTONBURI)  ตั้งอยูท่างใตข้อง SHINSAIBASHI AREA เป็นเขตท่ีวยัรุน่นิยมมาเท่ียวกนั และนัก
แสวงหาอาหารการกนิจะมารวมกนัท่ีน่ี   
นัมบะ (NAMBA) เ ป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางใต ้ของโอซากา้ หรืออีกชื่อหน่ึงเราอาจจะเรียกวา่ โซนมนิา
ม ิโซนน้ีจะเป็น โซนท่ีถัดมาทางใต้ จากโซนโดทงบุริ มีการสร้างศูนย์รวมสรรพ สินค้าขนาดใหญ ่ท่ีเรียกวา่ 
NAMBA PARK ข้ึนโดยการรวมเอาร้านคา้ ชื่อดงักวา่ 120 ร้านคา้ และร้านอาหารมากมาย  
นิปปอนบาชิ (NIPPONBASHI) หรือท่ีเราเ รียกกนัวา่ DEN DEN TOWN  เ ป็นศูนย์รวมเคร่ืองใช ้ไฟฟ้า สินค้า
เกีย่วกบัอิเล็กทรอนิกส์ ของเลน่ การ์ตูน DVD ตา่งๆ มากมาย หรือถ้าเ ทียบกบัโตเกียวแล้ว ท่ีน่ีกคื็อ อากฮิาบา
ระ (AKIHABARA) แหง่โอซากา้ 
ชินเสะไก (SHINSEKAI)  ตั้งอยูท่างใตถ้ัดลงมาจาก DEN DEN TOWN มสัีญลักษณ์อนัโดดเดน่คือ หอคอย สึ
เทนคาค ุ(TSUTENKAKU) ตั้งโดดเดน่เป็นศูนย์กลางของเขต ชินเสะไก ในเขตน้ีมีทีเ ด็ดก็คือ เป็นแหลง่ 
SHOPPING ท่ีรวมรวมของทอ้งถ่ินราคาถูก ไมเ่น้นสินคา้แบรนด์เนม 
โอซาก้า ยูนิเวอร์แซล  สตูดิโอ  สวนสนุกท่ีย่ิงใหญท่ี่สุดในแถบคนัไซ ซ่ึงลงทุนอยา่งมหาศาลและมพีื้นท่ีกวา่ 
100 ,000 ตารางเมตร สถานท่ีท่ีไดจ้ าลองฉากภาพยนตร์เ ร่ืองดังของฮอลลีวูด้ ไวม้ากมาย ภายในถูกจ าลองให้
เป็นโลกแห่งจินตนาการเสมือนจริง และมพีื้นท่ีกวา้งขวางโออ่า่ ทั้งยังมีเคร่ืองเลน่หลากชนิดส าหรับผูนิ้ยม
ความต่ืนเต้นและท้าทาย แถมยังมกีารจ าลองฉากตา่งๆ จากหนังดงัทางฝ่ังฮอลลีวูด้ไวเ้พียบ ต่ืนตากบั โซน
ใหม!่!! THE WIZARDING WORLD OF HARRY POTTER ภายในปราสาทฮอกวอต จะมีสถานท่ีส าคัญ
มากมายท่ีปรากฏในภาพยนตร์แฮร่ี พอตเตอร์ ทั้งโรงเรียนคาถาพอ่มดแมม่ดและเวทมนตร์ศาสตร์ฮอกวอตส์ 
ซ่ึงประกอบไปดว้ยห้องเรียน, ห้องโถง รวมทั้งห้องท างานของศาสตราจารย์ดัมเบิลดอร์ ด้านสถานท่ีส าคญัอ่ืน 
ๆ ได้แก ่หมูบ่า้นฮอกส์มี้ด, ร้านฮนันีดุกส์, ร้านไมก้ายสิทธ์ิ โอลิเแวนเดอร์ ฯลฯ นอกจากน้ี คณุยงัจะเพลิดเพลิน
ไปกบัการแสดงท่ีจ าลองฉากมาจากภาพยนตร์  เซซามี สตรีท 4D มูฟวี่ เมจิก  ซ่ึงเ ป็นฉากท่ีพาด าลึกลงไปใน
ทะเลและทะยานข้ึนไปบนท้องฟ้าในแบบสามมิติและสนุกกบัเหลา่ ET ท่ีจะพาทา่นไปนอกอวกาศอยา่ง
สนุกสนาน และมนัส์สุดๆ เมือ่สัมผสัเคร่ืองเลน่ใหมล่า่สุด คือ สไปเดอร์แมน ให้ทา่นไดถ้า่ยรูปไวเ้ป็นท่ีระลึก
และประทบัใจมากท่ีสุดและระทึกใจกบัฉากเพลิงไหมจ้ากเร่ือง แบคดร๊าฟท์ เชิญทา่น ต่ืนเตน้กบัการตามลา่ 
ของฉลามยักษ์จากเร่ือง จอร์ส ซ่ึงใชทุ้นสร้างกวา่ 1,500 ลา้นเยน หรือเขา้ไปสัมผัสโลกของป่าท่ีน ่าต่ืนเต้นได้
จากภาพยนตร์ จูราสสิคพาร์ค พร้อมรว่มคน้พบโลกท่ีไดโนเสาร์ยงัมีชีวติอยูใ่นขณะท่ีนั่งเรือเพื่อเขา้ไปผจญภัย
กบัดินแดนของเหลา่ไดโนเสาร์  นอกจากนั้นยงัมเีคร่ืองเลน่อ่ืนๆ อีกมากมาย  
รายละเอียดเพิม่เติมกรุณาสอบถามได้ทีไ่กด์ 
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ค่าตั๋วยูนิเวอร์แซล  สตูดิโอ  ราคาผู้ ใหญ่ท่านละ 2,800 บาท และราคาเด็กต ่ากว่า 12 ปี ท่านละ 2,600 บาท                                  

(ไม่รวมค่ารถไฟ ไป–กลับ) (กรณทีีท่่านต้องการซ้ือบัตรเทีย่ว ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ  กรุณาแจ้งความประสงค์
ก่อนเดินทาง 10วัน พร้อมทั้งช าระเงิน) 

น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั    OSAKA BEY PLAZA  หรือระดับเทยีบเท่า 

วันที่สาม       เมืองเกียวโต – ป่าไผ่อาราชิยาม่า – สะพานโทเก็ตซึเคียว -  ศาลเจ้าฟูชิมอิินาริ ชมเสาโทริอิ –  
                      ศาลเจ้ายาซากะ – ย่านกิออน - มติซุยเอ้าท์เล็ต                                 

  เช้า   รับประทานอาหารเช้า  ทีห้่องอาหารของโรงแรม   (2)                                         (อาหารเช้า/-/ -) 

จากนั้ นน าทา่นเ ดินทางสู”่เ มืองเกียวโต” (KYOTO) เมอืงหลวงเกา่ของญี่ปุ่นเมือ่ 1,000 กวา่ปีมาแลว้ กอ่นท่ีจะ
เปล่ียนเป็นเมืองโตเกยีววา่กนัวา่ผูใ้ดท่ีมาเยือนแดนอาทิตย์อุทยัแลว้ไมไ่ด้มาเยือนเมอืงเกา่ของญี่ ปุ่นถือวา่มาไม ่
ถึงญี่ปุ่นรว่ม จากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่อาราชิยาม่า น าทา่นเดินทางชม สะพานโทเก็ตซึเคียว (TOGETSUKYO 
BRIDGE) ซ่ึงเ ป็นสัญลักษณ์ของอาราชิยามะ ท่ีสร้างตั้งแตส่มยัเฮอัน เ ป็นจุดชมวิวท่ีสวยงามดว้ยภาพทิวทศัน์
สะพานกลางน ้ าและมวีวิขา้งหลงัเ ป็นป่าตน้ไมธ้รรมชาติ ทางเดินเลี ยบป่าไผ่ (BAMBOO PATHS) ท่ีมคีวาม
ยาวกวา่ 500 เมตรตั้งอยูร่ะหวา่งชว่งหา่งของวดัเทนริวจิและศาลเจา้โนโนมยิะ  น าทา่นเดินทางสู ่ศาลเจ้าฟชิูมิอิ
นาริ ชม เสาโทริอิ ซุม้ประตูสีแดงท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของศาลเจ้า ท่ีมมีากกวา่ร้อยตน้ทอดตวัยาวตามเส้นทางของ
ไหลเ่ขาลดหลัน่กนับนเส้นทางยาวถึง 4 กโิลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตร์เร่ือง MEMORIES OF GEISHA
ท่ี ซายูริ นางเอกของเร่ืองวิง่ลอดซุม้ประตูเพื่อไปขอพรเทพเจา้ให้ตนเองสมความปรารถนา 

  เทีย่ง             รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย 

จากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่ศาลเจ้ายาซากะ (Yasaka Jinja) หรือศาลเจา้กอิอน เป็นอีกหน่ึงศาลเจา้ท่ีมชีื่อเสียงใน
เกียวโต ถูกสร้าง ข้ึนประมาณ 1350 ปีกอ่น ศาลเจ้าน้ีตั้งอยูใ่นยา่นกิออนและยา่นฮิกาชิยามา่ อาคารหลกัถูก
ออกแบบโดยเป็นการรวมระหวา่งฮอนเดน (honden) และไฮเดน (haiden) ด้านหน้าของอาคารหลกัน้ีเป็นศาลา
ท่ีมโีคมไฟหลายร้อยอนัแขวนอยู ่ถ้าในชว่งเ ย็นๆจะมีการเปิดไฟท่ีโคมสวยงามมาก โคมแตล่ะอันไดม้าจากการ
บริจาคของร้านคา้ตา่งๆในเกยีวโต  ให้ทา่นไดอิ้สระชอ้ปป้ิง “ย่านกิออน” เป็นถนนสายเกอิชาอันเล่ืองชื่อโดยท่ี
สองขา้งทางจะเรียงรายด้วย “โรงน ้ าชา” และ “ร้านอาหาร” สุดหรูมากมาย ยา่นน้ีแตเ่ ดิมเ รียกวา่  “ยา่นฮานามา
จิ” ซ่ึงเป็นศูนย์รวมความบนัเทิงและการสังสรรค์ของชาวเกียวโต ปัจจุบนัก็ยงัคงเหลือกล่ินอายอนัรุง่เ ร่ืองเมื่อ
คร้ังอดีตให้เ ห็นอยูร่วมทั้งยังอาจพบเกอิชาท่ีออกมาท างานในโรงน ้ าชายา่นน้ีอีกด้วย อิสระให้ทา่นไดเ้ดินชม
และเลือกซ้ือสินคา้กนัตามอธัยาศยั  

จากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่มิตซุยพาร์คแจ๊สดรีมนางาชิมะเอ้าท์เล็ ตช้อปป้ิงมอล ล์  (MITSUI OUTLET PARK 
JAZZ DREAM NAGASHIMA) หน่ึ ง ใ น  MITSUI OUTLET PARK ซ่ึง เ ป็น  OUTLET MALLขน าดใหญ ่ 

http://www.jnto.go.jp/eng/location/regional/kyoto/index.html
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ดว้ยพื้นท่ีกวา่ 39,300 ตารางเมตร ท่ีน่ีจึงรวบรวมร้านคา้แบรนด์เนมช ั้นน าร้านอาหารญี่ปุ่นและสัญชาติอ่ืนๆท่ีมี
ชื่อเ สียงไวเ้พียบ มีร้านค้ามากกวา่ 240 ร้านให้ทา่นไดเ้ ลือกชิมเ ลือกช ้อป กนัตามอัธยาศัย โดยท่ีน่ี เ ลือก
ออกแบบให้มสีไตล์ๆ คลา้ยๆ กบัเมืองนิวออร์ลีนส์ ซ่ึง เป็นเมืองทา่ทางตะวนัตก ของอเมริกา  รวมทั้งมีป้ายให้
ขอ้มูลกบันักชอ้ปถึง 5 ภาษา (องักฤษ จีนไต้หวนั จีนกลาง เกาหลี และญี่ปุ่น) นอกจากน้ีก็จะมสีว่นนั่งพกัเท้า 
นั่งพกัผอ่น หลงัเดินชอ้ปป้ิงมาเหน่ือยๆ เมือ่ยๆ กวา่ 200 ท่ีนั่งไวค้อยให้บริการ อีกดว้ย  

   เย็น  รับประทานอาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปป้ิงของท่าน 

น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั   HOTEL KOYO BEKKAN หรือระดับเทยีบเท่า  
 

วันที่ส่ี                ตลาดเช้าทาคายาม่า – KAMISANNOMACHI STREET - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  
   เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ทีห้่องอาหารของโรงแรม   (3)                                               (อาหารเช้า/ -/ -) 

จากนั้นน าทา่นสู ่ตลาดเช้าทาคายาม่า  ซ่ึงเป็นตลาดท่ีมชีื่อเสียงในเขตเมอืงเกา่ทาคายามา่ ท่ีน่ีทา่นสามารถเลือก
ซ้ือสินคา้ซ่ึงสว่นใหญเ่ป็นงานฝีมือท้อง ถ่ิน ขนมขบเ ค้ียว ผกัสด ผกัดอง และดอกไม ้จากนั้ นน าทา่นเ ดินชม                 
เขตเมืองเก่า KAMISANNOMACHI STREET ซ่ึง เต็มไปด้วยบา้นเ รือน และร้านคา้นา่รัก ๆ ท่ียงัคงอนุรักษ์
แบบของบา้นในอดีตไดเ้ป็นอยา่งดี 

  เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย 

น าทา่นเดินทางสู ่หมู่บ้านชิราคาวะโกะ หมูบ่า้นท่ีไดรั้บเ ลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.
1995 ทา่นจะได้พบกบับ้านในแบบกสัโชสึคริุ ซ่ึงเป็นแบบญี่ปุ่นดั้ง เดิม ชื่อน้ีได้มาจากค าวา่ กสัโช ซ่ึงแปลวา่ 
พนมมอื ตามรูปแบบของบา้นท่ีหลงัคาชนัถึง 60 องศา มลีกัษณะคล้ายสองมอืท่ีพนมเข้าหากนั ตวับา้นมคีวาม
ยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกวา้ง 10 เมตร ซ่ึงโครงสร้างของบา้นสร้าง ข้ึนโดยไมใ่ชต้ะปูแมแ้ตต่ัวเ ดียว 
แตย่งัคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะท่ีตกมาอยา่งหนักในชว่งฤดูหนาวได้ดี   

   เย็น  รับประทานอาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย  
น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั   HOTEL KOYO BEKKAN  หรือระดับเทยีบเท่า 

วันที่ห้า          เมืองโอซาก้า – เอ็กซ์โปซิตี้ (EXPO CITY) - เอออน พลาซ่า – สนามบินคันไซ  – สนามบินดอนเมือง 
   เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ทีห้่องอาหารของโรงแรม  (4)                        (อาหารเช้า/ - / -) 

จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ เอ็กซ์โปซิตี้ (EXPO CITY) ท่ีเ ท่ียวแห่งใหมใ่นโอซากา้ เป็นศูนย์รวมความบนัเทิง ท่ี
ย่ิงใหญท่ี่สุดแหง่หน่ึงของประเทศญี่ ปุ่นเลยทีเดียว ซ่ึงนักทอ่งเท่ียวจะได้ทั้งเ ท่ียว กนิ ชอ้ปป้ิง พร้อมเ รียนรู้ส่ิง
ใหม ่ๆ ได้ในท่ีเดียว ใครไปเ ท่ียวโอซากา้แลว้ไมไ่ดไ้ปเยือนจะต้องเสียใจอยา่งแนน่อน เอ็กซ์โปซิ ต้ี เ ป็นสว่น
หน่ึงของสวนสาธารณะท่ีสร้างข้ึนเพื่อระลึกถึงงานเวลิด์เอ็กซ์โปประเทศญี่ปุ่น ท่ีจดัข้ึนเมือ่ปี 1970   
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  เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย 

จากนั้นน าทา่นเ ดินทางสู่ “เอออน พลาซ่า” ศูนย์รวมสินคา้ช ั้นน าตา่งๆ มากมาย อาทิ นาฬิกา , กล้อง, กระเป๋า , 
รองเทา้ , เส้ือผา้ เป็นต้น รวมทั้ง “ร้าน 100 เยน” สินค้าคณุภาพดีราคาแสนถูก อิสระให้ทา่นไดเ้พลินเพลินกบั
การ “เลือกชมและซ้ือ” สินคา้ถูกใจฝากคนทางบา้นตามอธัยาศยัอยา่งจุใจ   
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า 

  18.00 น. ออกเดินทางสู ่ กรุงเทพฯ     โดยสายการบิน SCOOT เทีย่วบินที ่TR297 
(บนเคร่ืองมีบริการจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม) **ค่าทวัร์ไม่รวมอาหารบนเคร่ือง** 

  21.55 น. ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
*********************************************** 

 
*** หมายเหตุ : รายการทวัร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ , การเมือง, สายการบินหรือ

การจราจรเป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมาย  ของประเทศญีปุ่่ น 
สามารถให้บริการวันละ10 ช่ัวโมง มิอาจเพิม่เวลาได้โดยมัคคเุทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้

ขึ้นอยู่ กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลักจงึขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่น
โปรแกรมการเดินทาง**** 

 
 

 
 

 

 

โปรดทราบเงื่อนไขต่างๆ ดังนี ้:   
1)  โรงแรมที่พกัที่ระบุในรายการทวัร์ จะยังไม่คอนเฟิร์ม 100% ซึ่งโรงแรมที่พกั อาจมีการเปลี่ ยนแปลง โดยจะใช้อยู่ ในระดับ

เดียวกัน ทางบริษทัจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนการเดินทางอย่างน้อยประมาณ 1-3 วัน พร้อมทั้งใบนัดหมายเตรียมตัวการ
เดินทาง 

2)  ส าหรับโรงแรมทีญ่ี่ปุ่ น  ห้องพกัค่อนข้างเล็ ก และบางโรงแรมจะไม่มีห้องพักส าหรับ 3 ท่าน (เตียงคู่ +เตียงเสริม) ซึ่งท่าน
อาจจะต้องพกัเป็น  ห้องที่นอน 2 ท่าน และ 1 ท่าน (แยกเป็น 2 ห้อง) และบางโรงแรมในห้องพักจะไม่มีเตียงคู่  อาจจะมีแค่
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เพยีง 1 เตียง (เตียงใหญ่ 1 เตียง) ส าหรับนอน 2 ท่านเท่านั้น และบางโรงแรมห้องพกัแบบ 2 เตียงเต็ม ทางบริษทัขออนุญาต

จัดห้องพกัให้ท่าน แบบพกัท่านเดียว/ห้อง 

 
 

อัตราค่าบริการ 
 

กันยายน 2560   6 – 10 / 13 – 17 / 20 – 24 ก.ย. 60 ท่านละ 

ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2  ท่าน   

ขอสงวนสิทธิ์ส าหรับโปรแกรมโปรโมช่ัน  ไม่มรีาคาเด็ก 
22,999.- 

พกัเดี่ยวเพิม่  7,900.- 

 
 

 

*** กรณีท่ีลูกค้าต้องออกต๋ัวเดินทางภายในประเทศ หรือไฟล์ทต่อ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ  
ให้ทราบก่อนท าการออกต๋ัว มิฉะน้ันบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังส้ิน ***  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

ราคาทัวร์รวม ราคาทัวร์ไม่รวม 
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1. คา่ต ัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบัตามเสน้ทางทีร่ะบใุนรายการ 
ไป-กลบัพรอ้มคณะ (ไม่สามารถเล่ือนวันเดินทางได้) 

2. คา่อาหารทกุมื้อ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ 
4. คา่ทีพ่กัตามระบใุนรายการ พกัห้องละ 2 ทา่น  
       ตามโรงแรมทีร่ะบ ุหรือเทยีบเทา่ 
5. คา่รถรบั-ส่ง และน าเทีย่วตามรายการ 
6. คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแห่งทีม่ี 
7. น ้ าหนักกระเป๋าสมัภาระสายการบนิ SCOOT  

 ขาไปและกลบัทา่นละ 20 กก. 
8. คา่ไกด์ทอ้งถ่ินน าทา่นทอ่งเทีย่วตลอดรายการในตา่งประเทศ 
9. คา่ประกนัอุบตัเิหตรุะหวา่งเดินทาง  

-การชดเชยอุบตัเิหตสุ่วนบคุคลกรณีเสียชวีติสูญเสียอวยัวะ 
สายตาหรือทพุพลภาพถาวรส้ินเชงิ1,000,000บาท 
-คา่รกัษาพยาบาลตอ่อุบตัเิหตไุม่เกนิ 500,000  บาท 
(เง่ือนไขการชดเชยตามกรมธรรม์ที่บริษทัได้ท าไว้ ) 

1. คา่ใชจ่้ายส่วนตวั อาท ิคา่ท  าหนังสือเดินทาง,  
คา่โทรศพัทส่์วนตวั, คา่ซกัรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงคา่อาหาร 
และเคร่ืองด่ืมทีส่ ั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(หากท่านตอ้งการสั่ง
เพิ่ม กรุณาตดิตอ่หัวหน้าทวัร์แลว้จ่ายเพิ่มเองตา่งหาก) 

2. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 4,000 เยน  ต่อ  1 ท่านตลอด 
ทริป 

3. ค่าภาษมีูล ค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่ จ่าย 3% (กรณีออก
ใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั หรือต้องการใบก ากบัภาษ)ี 

4. คา่น ้ าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก  าหนด  
(ปกต ิ20 กก.) 

5. คา่วีซา่ส าหรับพาสปอร์ตตา่งดา้วในกรณีทีไ่ม่ใชพ่าสปอร์ตไทย 
กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจ าตวัคนตา่งดา้ว 
3)ใบส าคญัถ่ินทีอ่ยู่  4)ส าเนาทะเบยีนบา้น 5)สมุดบญัชเีงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์  6)รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป แล้วทางบริษทัฯจะ
เ ป็นผูด้ าเ นินการยื่นวีซ่าให้ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก 
(ส าหรับหนังสือเดินทางตา่งดา้ว เ จ้าของหนังสือเดินทางตอ้งท  า
เร่ืองแจ้งเขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยื่นวซีา่) 

6. คา่ธรรมเ นียมวีซา่ส าหรบัพาสปอร์ตต่างดา้ว (ลูกคา้ตอ้งเป็นผู ้
ช  าระดว้ยตนเอง) 

 

เง่ือนไขการจองและการให้บริการ 
1. ในการจองคร้ังแรก มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท หรือ ช าระทั้งหมด 
2. สว่นท่ีเหลือช  าระกอ่นเดินทาง  30 วัน กรณีท่ีไมช่  าระเ งินส่วนท่ีเหลือตามเวลาท่ีก  าหนด ขอสงวนสิทธ์ิในการบอก

ยกเลิกการเดินทาง 
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์กต็อ่เมือ่ได้สง่แฟกซ์ หรือ อีเมล์ ใบจองทัวร์ให้กบัเจ้าหน้าท่ีฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายชื่อของผู้

เดินทางท่ีสะกดตรงตามหนังสือเดินทาง และแนบส าเนาพาสสปอตผู้ เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อน
หมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ) 

4. ในกรณทีีลู่กค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีข่องบริษทัฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทาง  บริษัท
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

หมายเหตุ 

– กรุณาสง่แฟกซ์ส าเนาใบโอนเงินพร้อมระบุชื่อพนักงานขายท่ีติดตอ่ดว้ยทางโทรสาร 02–694–0175, 02–692–5202 
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– สง่ส าเนาใบโอนเงินมาทางอีเมล์ของเจา้หน้าท่ีฝ่ายขายหรือทางโทรสาร 

 
 

 
การยกเลิกและคืนค่าทวัร์ 

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมช ัน่  เมื่อจองทัวร์ช  าระเงินคา่จองคา่ทวัร์แลว้ ไมส่ามารถยกเลิก เ ล่ือน ขอคืนเงิน 
ไดทุ้กกรณี  และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมอืงทั้งกรุงเทพฯและในตา่งประเทศปฏิเสธมใิห้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุไว ้
ในรายการเ ดินทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่ทวัร์ไมว่า่กรณีใดๆทั้งส้ิน รวมถึง เมื่อทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ถ้า
ทา่นงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไมเ่ดินทางพร้อมคณะถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิไมอ่ าจเรียกร้องคา่บริการและเงิน           
มดัจ าคืนไมว่า่กรณีใดๆทั้งส้ิน 
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รายละเอียดเก่ียวกับการซ้ือที่นั่ง น ้าหนักกระเป๋า อาหารบนเคร่ือง ของสายการบิน SCOOT AIRLINE 
1.  กรณท่ีานมีความประสงค์จะเปลี่ยนระดับช้ันทีน่ั่ง (SCOOT BIZ/STRETCH SEAT/STANDARD SERT) 
     จะมรีายละเอียดดงัน้ี 

1.1 ทีน่ั่ง SCOOT BIZ สามารถเช็คท่ีวา่งและอพัท่ีนั่งได ้ กบัพนักงานตอ้นรับบินเคร่ืองบิน ณ วนัเดินทาง เท่านั้น 
      โดยจะมคีา่ใชจ้า่ยเพิ่ม ทา่นละประมาณ 4,500 บาท ตอ่คนตอ่เท่ียวบิน (ทา่นสามารถจองและช  าระบนเคร่ืองกบั  

พนักงานตอ้นรับบินเคร่ืองบินไดเ้ลย) 
1.2  ทีน่ั่ง STRETCH SEAT / LONG LEG ในกรณีท่ีตอ้งการระบุท่ีนั่ง จะมีค่าใช้จ่ายเพิม่ 4,000 บาท (รวมไป-กลับ)  
       ***ไม่อนุญาตให้เด็กต ่ากว่า 16 ปีและผู้ สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป*** 
1.3 ทีน่ั่ง STANDARD SEAT ในกรณีท่ีตอ้งการระบุท่ีนั่ง จะมีค่าใช้จ่ายเพิม่ 900 บาท (รวมไป-กลับ) 

2.  กรณซ้ืีอน ้าหนักกระเป๋าเพิม่ (จากปกติท่ีสายการบิน SCOOT ก  าหนดขาไป และขากลบัทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม)  
       -  เพิม่ 5 กิโลกรัม 550 บาท / เพิม่ 10 กิโลกรัม 850 บาท / เพิม่ 15 กิโลกรัม 1,150 บาท / เพิม่ 20 กิโลกรัม 1,450 บาท 

          (เป็นราคาต่อคน ต่อเทีย่วบิน) 

3.  กรณซ้ืีออาหารร้อนบนเคร่ือง จะมคีา่ใชจ้า่ยเพิ่ม 900 บาท (รวมไป-กลับ) 
4. กรณต้ีองการใช้รถเข็น WHEELCHAIR จะมคีา่ใชจ้า่ยเพิ่ม 2,400 บาท (รวมไป-กลับ) 

****ต้องด าเนินการแจ้งก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 7 วนัท าการก่อนการเดนิทาง (ไม่นับรวมเสาร์-อาทิตย์)**** 

http://www.elifegear.com/
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หมายเหตุ 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ยกเ ลิกการเ ดินทางในกรณีท่ีจ านวนผู้เ ดินทางต ่ากวา่  35 ทา่น (ผู ้ใหญ)่โดยบริษัทฯจะแจง้ให้
ทราบลว่งหน้าอยา่งน้อย 7 วนั กอ่นการเดินทาง  

2. เท่ียวบิน ราคาและรายการทอ่งเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้
เดินทางเป็นส าคญั 

3. หนังสือเดินทางตอ้งมอีายุเหลือใชง้านไมน่้อยกวา่ 6 เ ดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูม้จุีดประสงค์เดินทางเพื่อทอ่งเท่ียว
เทา่นั้น 

4. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบคา่เสียหายใดๆทั้งส้ิน อันเ น่ืองมาจากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน, การ
ประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่จลาจล , การเมือง , ภยัธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะด าเ นินการประสานงานเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแกลู่กคา้) 

5. ทางบริษัทฯสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงิน ในกรณีท่ีทา่นใช ้บริการของทางบริษัทฯไมค่รบ เชน่ ไมเ่ ท่ียวบางรายการ, ไมท่าน
อาหารบางมื้อ เพราะคา่ใชจ้า่ยทุกอยา่ง ทางบริษัทฯได้ช  าระคา่ใชจ้า่ยให้ตวัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออก
เดินทางแลว้ 

6. ทางบริษัทฯสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบใดๆ หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตัวนักทอ่งเท่ียวเอง 

7. เมือ่ทา่นตกลงช  าระเงินไมว่า่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯจะถือวา่ทา่นได้ยอมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงตา่งๆแล้ว 
ตามท่ีไดร้ะบุไวแ้ล้วทั้งหมด 

8. บริษทัขอสงวนสิทธิ์ เฉพาะลูกค้าทีมี่วัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเทีย่วเท่านั้น  
เร่ือง การยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญีปุ่่ นให้กับคนไทยเร่ิมบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556 

ทางรัฐบาลญี่ปุ่นไดป้ระกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี่ปุ่นให้กบัคนไทยท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อการพ  านักระยะส้ันในประเทศญี่ ปุ่น 
ไดป้ระกาศเร่ิมบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556 และสามารถพ านักในประเทศญี่ปุ่นได ้ 15 วนั (หากผูย่ื้นประสงค์จะ
พ านักในประเทศญี่ปุ่นเกนิ 15 วนั หรือไปท างาน หรือมวีตัถุประสงค์อ่ืนๆ จะตอ้งย่ืนขอวซีา่ตามปกติ)  
 
เอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมืองเพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญีปุ่่ น มีดังต่อไปนี้  

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญี่ ปุ่น (ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทวัร์ บริษทัจะเป็นผูด้ าเนินการออกเอกสารดงักลา่ว)  

2. ส่ิงท่ียืนยนัวา่ทา่นสามารถรับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวา่งท่ีพ  านักในประเทศญี่ ปุ่นได ้ (เชน่ เงินสด บตัร

เครดิต เป็นตน้) 
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3. ชื่อ ท่ีอยู ่ และหมายเลขติดตอ่ในระหวา่งท่ีพ  านักในประเทศญี่ปุ่น (เชน่ คนรู้จกั โรงแรม และอ่ืนๆ)  

(ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทวัร์ ทางบริษทัจะเป็นผูด้ าเนินการออกเอกสารดงักลา่ว)  

4. ก  าหนดการเดินทางระหวา่งท่ีพ  านักในประเทศญี่ปุ่น  

(ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทวัร์ ทางบริษทัจะเป็นผูด้ าเนินการออกเอกสารดงักลา่ว) 

 
 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญีปุ่่ น (ส าหรับกรณกีารเข้าประเทศญีปุ่่ นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)  
1. หนังสือเดินทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลืออยูม่ากกวา่ 6 เดือนข้ึนไป 

2. กจิกรรมใดๆท่ีจะกระท าในประเทศญี่ปุ่นจะตอ้งไมเ่ ป็นส่ิงท่ีขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบติัการพ านักระยะส้ัน 

3. ในขั้นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วนั 

4. เป็นผูท่ี้ไมม่ปีระวติัการถูกสง่ตัวกลบัจากประเทศญี่ปุ่น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใ่ห้เขา้ประเทศ และไม ่

เขา้ขา่ยคณุสมบติัท่ีจะถูกปฏิเสธไมใ่ห้เขา้ประเทศ 


