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CODE: TZ09 The Lost Kansai#2// Osaka Kyoto Kobe Nara 4Days 3Nights  

 

 

 

 

 
 
   

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
The Lost Kansai#2 โอซากา้ เกยีวโต นารา โกเบ 4วนั 3คนื 

โอซากา้ ชอ้ปป้ิงชนิไชบาช ิรงิกเุอา้ทเ์ลท ปราสาทโอซากา้ เกยีวโต ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิ 
วดัคโิยมสิ ึ(วดันํา้ใส) ยา่นกอิอน โกเบ หุน่เหล็ก Tetsujinหมายเลข 28 
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 เดนิทางโดยสายการบนิ SCOOT บนิตรงสูค่นัไซ(โอซากา้)   
เครือ่งใหมลํ่าใหญ ่DREM LINNER  B787-8  ทนัสมยั สดุ สดุ 340 ทีน่ ัง่ พเิศษนํา้หนกักระเป๋า  20 KG  

โปรโมช ัน่สดุคุม้ เร ิม่เพยีง 22 ,900 บาท พกัโอซากา้ 2คนื  โกเบ 1คนื   
วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 2-6ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่วเพ ิม่ ทีน่ ัง่  

23-26 ต.ค. 59 19,900  
 

 
 
 

 
 
 

ไมม่รีาคาเด็ก 
*Infant 7,000บาท 

(*เด็กอายุไมเ่กนิ2ปี) 
 

6,500 34  

30ต.ค.-2 พ.ย. 59 22,900 6,500 34  

6-9 พ.ย.59 22,900 6,500 34  

13-16 พ.ย.59 23,900 6,500 34  

20-23 พ.ย.59 23,900 6,500 34  

27-30 พ.ย.59 23,900 6,500 34  

4-7 ธ.ค.59 24,900 6,500 34  

11-14 ธ.ค.59 24,900 6,500 34  

18-21 ธ.ค. 59 23,900 6,500 34  

25-28 ธ.ค.59 25,900 6,500 34  

1-4 ม.ค.60 29,900 6,500 34  

8-11 ม.ค.60 24,900 6,500 34  

15-18 ม.ค.60 24,900 6,500 34  

22-25 ม.ค.60 24,900 6,500 34  

29 ม.ค.-1 ก.พ.60  24,900 6,500 34  

5-8 ก.พ.60 24,900 6,500 34  

12-15 ก.พ.60 24,900 6,500 34  

19-22 ก.พ.60 25,900 6,500 34  

26ก.พ.-1 ม.ีค.60 24,900 6,500 34  

5-8 ม.ีค.60 24,900 6,500 34  

12-15 ม.ีค.60 24,900 6,500 34  

19-22 ม.ีค. 60 24,900 6,500 34  

 

 

วนัแรก กรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง - สนามบนิคนัไซ โอซากา้ - รงิกพุรเีม ีย่ม เอา้ทเ์ล็ท   

06.30น. พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออก ช ัน้3 ประตู 6 เคานเ์ตอร ์7

สายการบนิ Scoot เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรบั และอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารกอ่นขึน้เครือ่ง 
09.35น.  นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ SCOOT เทีย่วบนิที ่TZ298 
 **ราคาทวัรไ์มร่วมอาหารบนเครือ่ง (บนเครือ่งมบีรกิารจําหนา่ยอาหารและเครือ่งดืม่)**  

16.15น. เดนิทางถงึ สนามบนิคนัไซ โอซากา้ (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่าน เพื่อความ
สะดวกในการนัดหมายเวลา) ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร สําคญั!!! 

ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหนํ้า อาหารสด จําพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้
เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั จากนัน้นําท่านขึน้รถปรับอากาศ 
นําทา่นเดนิทางไป  รงิกุ พรเีมีย่ม เอา้ทเ์ลท คอือีกหนึง่แหล่งชอ้ปป้ิงชือ่ดังอีก

แห่งหนึง่ของโอซากา้ ตัง้อยู่ทีเ่มืองรงิกุ ตรงขา้มกับท่าอากาศยานนานาชาตคิัน
ไซ โดยออกแบบใหม้ีลักษณะเหมือนกับเมืองท่าของสหรัฐอเมริกา และมี

บรรยากาศแบบรสีอรท์ ซึง่ภายในแมจ้ะไม่ใหญ่โตมากนัก แตก่็เพยีบพรอ้มไปดว้ย
สิง่อํานวยความสะดวกมากมาย และรา้นคา้แบรนดเ์นมหลากหลายอันมีชือ่เสยีง
จากต่างประเทศ (*อสิระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย) จนถงึเวลานัดหมายนําท่าน

เดนิทางสูท่ีพ่ัก  
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ทีพ่กั:  Sunroute Sakai Hotel Osaka หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะทาํการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 
วนัทีส่อง อสิระฟรเีดยท์อ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนั หรอืเลอืกซือ้ Option ยูนเิวอรแ์ซล เจแปน 

  อาหารเชา้  

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที1่)  

 อสิระใหท้า่นทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนัดว้ยตวัทา่นเอง**ไมม่รีถบสับรกิารในวนันี*้* 

 หรอืทา่นสามารถเลอืกซือ้*บตัรยูนเิวอรแ์ซล เจแปน (*กรณีส ัง่ซือ้กบับรษิทั (แจง้ล่วงหนา้ก่อนเดนิทาง10วนั/ส ัง่ซือ้

พรอ้มจองทวัร)์ **จําหนา่ยบตัรทา่นละ 2,800 บาท ไมร่วมคา่รถไฟในเดนิทาง) 
***กรณีเงนิเยนปรบัขึน้ 100เยน=35 บาท/มากกวา่  ขออนุญาตปรบัราคาบตัรเป็น 3,000 บาท 

- ยูนเิวอรแ์ซล สตูดโิอ ร่วมสนุกทา้ทายกับเครื่องเล่นหลากหลายชนิด
ตืน่เตน้ระทกึใจจากหนังดงัทีท่า่นชืน่ชอบ  เชน่ ฉากเพลงิไหมจ้ากเรื่อง “แบ็
คดราฟท”์ลอ่งเรอืผจญภยักบัไดโนเสารจ์ากเรือ่ง“จูราสสคิพารค์” น่ังเรอืเพือ่

พบกบัความน่าสะพรงึกลวัเหมอืนอยู่ ในเหตกุารณ์จรงิกบั “จอว”์ ใชท้นุสรา้ง
มหาศาลกว่า 1,500 ลา้นเยน (เฉพาะจอ)  และสนุกสนานไปกับเครื่องเล่น

ภาคใหม่ของ “สไปเดอรแ์มน” ทีร่อใหท้่านพสิจูน์ความมันส ์พรอ้มทัง้พบ
กบัโซนตวัการต์นูสาํหรับเด็กโซน “วันเดอรแ์ลนด”์ เป็นโซนสวนสนุกสไตล์

ครอบครัวใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัตวัการต์นูสดุน่ารักชือ่ดังของญี่ปุ่ น Hello 
Kitty, Snoopy, Sesame Street หรือใหท้่านพบกับโซนใหม่ล่าสดุทีจ่ะ
เปิดตวัเมื่อวันที ่15 กรกฎาคมนี้ คอืโซน  “HARRY POTTER” ใหท้่านได ้

ดืม่ดํา่กบับรรยากาศทีจํ่าลองมาจากในเรือ่งแฮรรีพ่อรต์เอรก์นัเลยทเีดยีว 
- เลอืกไปชอ้ปป้ิงอสิระตามอธัยาศยัเต็มวนั (ไม่รวมค่ารถไฟและไม่มีรถ

บัสบรกิาร) เพือ่ใหท้า่นไดใ้ชเ้วลาชอ้ปป้ิงอย่างคุม้คา่ทา่นจะไดพ้บกบัรา้นคา้

ทีม่ีชือ่เสยีงและรา้นบูตคิหรูหราดว้ยและตืน่ตากับแฟชั่นอันทันสมัย เชญิ
ท่านสนุกสนานกับการ  “เลือกชมและซื้อ ” สินค า้มากมายใน

หา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดงั “ไดมาร”ู รา้นเครือ่งใชไ้ฟฟ้า, เครือ่งคอมพวิเตอร ์และ “รา้น 100 เยน” อสิระใหท้า่นได ้
เลอืกพักผ่อนตามอัธยาศยั 
  

 เลอืกอสิระเทีย่วเองดว้ยการ “น่ังรถไฟ” ทา่นจะไดส้มัผัสประสบการณ์การเดนิทางไปย่านต่างๆทีเ่ป็นไฮไลท์
ของโอซากา้ย่านดงัทีเ่ลอืกสรรเป็นสวรรคข์องคนชอบ กนิ เทีย่ว ชอ้ป ไดแ้ก ่ 

* ยา่นชนิไซบาช ิ(Shinsaibashi)  http://www.shinsaibashi.or.jp/map?lang=en 
แหลง่ชอ้ปป้ิงแห่งนี้มคีวามยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลกี รา้นเฟรนไชส ์รา้นเครื่องสําอางค ์รา้น
รองเทา้ กระเป๋า นาฬกิา รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้ขนม รา้นเสือ้ผา้สตรทีแบรนดท์ัง้ญีปุ่่ นและตา่งประเทศ เชน่ Zara 

H&M Beans ABC Mart เป็นตน้ เรียกว่ามีทุกอย่างทีต่อ้งการรวมกันอยู่
บรเิวณนี้ 
* โดทงบุร ิ(Dotonburi) หนึง่ในสถานบันเทงิยามคํ่าคนืทีโ่ด่งดังของ

โอซากา้ เป็นแหล่งรวมรา้นอาหารมากมาย ถนนแห่งนี้จะเลยีบรมิคลอง
โดทงโบริ และยังมีทัง้รา้นคา้ และแหล่งบันเทงิอีกมากมาย ในช่วง

กลางคนืก็จะเปิดไฟประดบัประดาสวยงามป้ายรา้นคา้ต่างๆ รวมไปถงึป้าย
นักวิง่กลูโิกะ(Glico Running Man sign) และปูคานโิดราคุ(Kani Doraku 
crab sign)ทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงโอซากา้ดว้ย 

* สวนนมับะ Namba Parks ออกแบบการสรา้งใหค้ลา้ยกับหุบเขา ประชาชนและนักท่องเทีย่วสามารถน่ัง
พักผ่อนในสวนแบบธรรมชาตทิ่ามกลางภูมทิัศน์เมืองใหญ่ มีหา้งสรรพสนิคา้กว่า 120 รา้น รวมทัง้โรงภาพยนตร ์

อัศจรรย ์และสวนดาดฟ้า บนชัน้ 6 มีรา้นอาหารจํานวนมากเปิดใหบ้รกิาร ไม่ว่าจะเป็น อาหารเกาหล ีอาหารอติา
เลยีน อาหารเวยีดนาม และอืน่ๆ รา้นคา้เปิดเวลา 11:00-21:00 รา้นอาหารเปิดเวลา 11:00-23:00 

http://www.shinsaibashi.or.jp/map?lang=en
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* Den Den Town  เด็นเด็น Den Den Town ตัง้อยู่ในพื้นที ่Nipponbashi เป็นย่านขายสนิคา้อเิล็กทรอนกิส ์
คลา้ยกบัย่าน Akihabara ของโตเกยีว ซึง่สามารถต่อรองราคาสนิคา้ไดด้กีว่า นอกจากนี้ยังมีการต์ูนมังงะ อนเิมะ 
และคอสเพลยค์าเฟ่ตต์า่งๆรวมอยู่ทีน่ี่ รา้นคา้เปิดเป็น 2 ชว่ง คอื 10:00-11:00 และ 19:00-20:00 

**เพือ่ใหท้า่นไดส้นุกสนานอยา่งเต็มทีจ่งึไมม่บีรกิารอาหารกลางวนัและอาหารคํา่ ** 

ทีพ่กั:  Sunroute Sakai Osaka Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั    

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะทาํการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

วนัทีส่าม นารา – วดัโทไดจ ิ– เกยีวโต - ศาลเจา้ฟชูมิ ิอนิาร ิ- วดัคโิยมสิ ึ– ยา่นกอิอน - โกเบ  

 อาหารเชา้,เทีย่ง  (Japanese Buffet +ปยูกัษK์ing Crab ทา่นละ1ตวั) 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที2่) 

 นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงนารา นําท่านกราบ
นมัสการขอพรพระพุทธรูปสําร ิดที่เก่าแก่
ตัง้แต่สมัยครศิตวรรษที่ 18 ณ วดัโทไดจ ิ

ซ ึง่เป็นที่เคารพสักการะของผูค้นมากมาย 
ทา่นจะไดช้ม “วหิารไม”้ ทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก 

และเพลดิเพลนิกับความน่ารักของฝูงกวาง
มากมายที่ปล่อยใหอ้ยู่ตามธรรมชาตพิรอ้ม
ป้อนอาหารใหก้บักวางที่ สวนกวาง นําท่าน

นมัสการหลวงพอ่โตไดบสุส ึทีส่รา้งตัง้แตส่มัยค.ศ. 700 อยู่ในวหิารขนาด
ใหญ่ พรอ้มกับขอพรตามประสงค ์วหิารและหลวงพ่อโตองคน์ี้ สรา้งโดย

จักรพรรดคิัมมุ และเชญิใหอ้าหารกวางแสนเชือ่งทีอยู่บรเิวณรอบวัดเป็น
จํานวนมาก  จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูเ่กยีวโต เมืองหลวงเก่าแก่ของญี่ปุ่ น

ซึง่มามอีายุยาวนานกว่า 1,000 ปี ซ ึง่ใน อดตี มคีวามเจรญิรุ่งเรืองทางดา้น
ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม และการปกครอง ไปชม ศาลเจา้ฟูชมิ ิอนิาร ิชม 
เสาโทรอิ ิซุม้ประตสูแีดงทีเ่ป็นสญัลักษณ์ของศาลเจา้ ทีม่ีมากกว่ารอ้ยตน้

ทอดตัวยาวตามเสน้ทางของไหล่เขาลดหลั่นกันบนเสน้ทางยาวถงึ 4 
กโิลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตรเ์รื่อง MEMORIES OF GEISHAที ่
ซายูร ินางเอกของเรื่องวิง่ลอดซุม้ประตูเพื่อไปขอพรเทพเจา้ใหต้นเองสมความ

ปรารถนา 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที3่)   

 เมนบูฟุเฟ่ตแ์บบญีปุ่่ น พรอ้มปยูกัษ ์KING CRAB ทา่นละ 1ตวั 

บา่ย          นําทา่นชม วดัคโิยมสิ ึหรอื วดันํา้ใส (Kiyomizu-dera) ตัง้อยู่บนเนนิเขาฮงิายา

มา  สาเหตุทีเ่รียกว่า "วัดน้ําใส" ก็เนื่องมาจากมีน้ําศักดิส์ทิธิจ์ากแมนํ่า้ 3สาย ซ ึง่

เกดิข ึน้เองตามธรรมชาตไิหลมาจากเทอืกเขา สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 788 (สมัยนาระ ประมาณปี พ.ศ.1321)  เพื่อ

ถวายแดพ่ระโพธสิตัวก์วนอมิ 11 พักตห์รอืสรา้งข ึน้มากอ่นทีเ่กยีวโตจะเป็นเมอืงหลวงของญีปุ่่ น  วัดคโิยมสิถึอืเป็น

เป็นมรดกโลกอันเก่าแก่กว่า 1500 ปี  จากน ัน้นําทา่นสู ่ย่านกอิอน(Gion) เป็นย่านราตรีแห่งเกยีวโต ทีจ่ะ

สามารถเห็นเกอชิาเดนิไปมาในบรเิวณนี้ได ้ย่านนี้อยู่ใกล ้ๆ กับศาลเจา้ยาซากะ(Yasaka Shrine) และแม่น้ําคาโมะ

(Kamo River) ถนนเสน้หลักจะเต็มไปดว้ยรา้นคา้ รา้นดืม่ชาและรา้นอาหารมากมาย ซึง่แต่ละรา้นก็จะการแสดง

โชวจ์ากเกอโิกะ(geiko) และ ไมโกะ(maiko) ซึง่สวยงามและเป็นทีช่ืน่ชอบของนักทอ่งเทีย่วเป็นอย่างมาก ในย่าน

นี้อาคารบา้นเรือนจะเป็นอาคารไมแ้บบดัง้เดมิ แต่ละหลังจะขนาดไม่ใหญ่ความกวา้งประมาณ 5-6 เมตรเท่านัน้ 

ถนนเสน้ทีม่สีสีนัและผูค้นพลกุพลา่นมากทีส่ดุก็คอืเสน้ ฮานาม-ิโคจ(ิHanami-koji) เป็นเสน้ทีอ่ยู่ระหว่างถนนชโิจ

และวัดเคนนนิจ(ิKenninji Temple) รา้นอาหารและรา้นชาโดยมากทีอ่ยู่ในเสน้นี้ ราคาค่อนขา้งสงูเนื่องจากใน

ระหว่างทีร่ับประทานอาหารนัน้ จะมกีารแสดงโชวศ์ลิปะของญี่ปุ่ น อย่างเชน่ การร่ายรําและการชงชาจากเกอโิกะ

และไมโกะ นอกจากนี้ยังมดีนตรแีละเพลงญีปุ่่ นดัง้เดมิบรรเลงใหฟั้งอกีดว้ย 

http://www.talonjapan.com/yasaka-shrine-kyoto/
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 (อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยัในย่านกอิอน)  จนสมควรแก่เวลา นําท่านเดนิทางสู ่โกเบ (Kobe) เป็นชือ่

เมอืงหลวงของจงัหวดัเฮยีวโงะ(Hyogo) เป็นเมอืงทา่การคา้และอุตสาหกรรมทีส่าํคญัเมอืงหนึง่ของญีปุ่่ น ทําให ้

มคีวามหลากหลายของเชือ้ชาตแิละวัฒนธรรมของผูค้นทีม่ารวมกนัอยู่ทีน่ี่ โกเบจงึเป็นอกีเมอืงหนึง่ทีม่คีวามพเิศษ

ทีเ่กดิจากการผสมผสานนี้ ไม่เหมอืนทีอ่ืน่ๆ และแมว้่าจะเพิง่ประสบกบัเหตแุผ่นดนิไหวครัง้รุนแรงเมือ่ปี 1995 แตก่็

สามารถกลบัมากา้วหนา้ และรุ่งเรอืงภายในเวลาอันรวดเร็ว  นําทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กั 

ทีพ่กั:  Hotel Plaza Kobe หรอื พกัยา่นคนัไซ (ฮเิมจ,ิ โกเบ, เกยีวโต, วาคายามา่ หรอืในแถบ คนัไซ) 

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะทาํการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

วนัทีส่ ี ่         ถา่ยรปูหุน่เหล็กTetsujin 28 – ปราสาทโอซากา้ – ชอ้ปป้ิงดวิตีฟ้ร ี-  สนามบนิคนัไซ  -  

                   สนามบนิดอนเมอืง     อาหารเชา้,เทีย่ง (ชาบ ูบฟุเฟ่ต)์ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที4่)  
นําทา่นถา่ยรูปกับ Tetsujin 28 หรอืหุน่เหล็กหมายเลข 28 ถา้ใคร

เคยไปดหูุ่นยนตก์นัดัม้ขนาดเทา่จรงิทีโ่อไดบะ โตเกยีวมาแลว้ คดิว่าน่า
จะตอ้งตืน่ตาตืน่ใจกับเจา้เท็ตสจึนิ หุ่นเหล็กหมายเลข 28 นี้ ดว้ยการ

สรา้งขึน้ภายใต ้Kobe Tetsujin Project มีวัตถุประสงคท์ี่จะสรา้ง
สญัลกัษณ์ประจําเมอืงโกเบหลงัจากทีเ่กดิเหตกุารณ์แผ่นดนิไหวในปี 
1995 มีความสูงถงึ18 เมตร  จัดตัง้อยู่ทีส่วน Wakamatsu จากนัน้นํา

ทา่นเดนิทางสู ่ปราสาทโอซากา้ เป็นสญัลักษณ์อันโดดเด่นของเมือง
โอซากา้ สรา้งขึน้เป็นครัง้แรกบนบรเิวณทีเ่คยเป็นวัด Osaka Hongan-

jiเมื่อปี ค.ศ.1583 โดยToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-1598) นักรบ
ระดับได  เมียวผูพ้ยายามรวบรวมประเทศเป็นครัง้แรกหอคอยประสาท
หรอืสว่นทีเ่รยีกว่า Tenshukakuแลว้เสร็จลงสองปีต่อมา แต่หลั งจาก

สงคราม Osaka Natsu No-jinในปีค.ศ.1615 ตระกูล Toyotomi ถูก
ฆ่าลา้งโคตร Tenshukakuก็ถูกทําลายลงย่อยยับ ต่อมาไดร้ับการ
บูรณะใหม่ในสมัย Tokugawa แต่น่าเสยีดายทีใ่นปี ค.ศ.1665 ไดถู้ก

ฟ้าฝ่าเสยีหายทัง้หมด ก่อนจะทําการบูรณะขึน้มาใหม่อีกครัง้และถูก
ประกาศใหเ้ป็นสมบัตขิองชาตอิีกดว้ย ปราสาทโอซากา้ปัจจุบันสงู 55 

เมตร มี 5 สว่น 8 ชัน้เครื่องประดับหลังคาและภาพเสอืบนกําแพงตัว
ปราสาทและหลายๆสว่นลงทองสอีร่ามสวยงามบนหอคอยชัน้ 8 ของ 
Tenshukakuทา่นสามารถมองเห็นทวิทัศน์โดยรวมของเมืองโอซากา้

ไดอ้ย่างชดัเจนในแตล่ะปีจะมนัีกทอ่งเทีย่วจากทัง้ในและนอกประเทศมาเยือนปีละราว 
1-3 ลา้นคน   (ชมและถ่ายรูปบรเิวณดา้นนอก) จนสมควรแก่เวลานําท่านไปชอ้ปป้ิงที ่

Joy one Duty Free พบกับสนิคา้ราคาพเิศษมากมาย อาท ิเชน่ เครื่องสําอาง 
ผลติภณัฑบํ์ารุงสขุภาพ เครื่องใชไ้ฟฟ้า ครีมบํารุงผวิ สนิคา้แนะนํา เชน่ โฟมลา้งหนา้
จากถา่นหนิภเูขาไฟ ,ครมี4GF,ผลติภณัฑย์า อาหารเสรมิของ ด็อกเตอรโ์นกจู ิเป็นตน้  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่5)  เมน ูชาบบูฟุเฟ่ต ์
สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางไป สนามบนิคนัไซ 

17.30น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ SCOOT เทีย่วบนิที ่TZ297 

 **ราคาทวัร ์ไม่รวมอาหารบนเครื่อง  (บนเครื่องมีบริการจําหน่ายอาหารและ

เครือ่งดืม่)**  
21.55น.   เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวัสดภิาพ 

************************************************** 
 

หมายเหต:ุ  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง,  

สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะ

ปรบัเปลีย่นโดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 
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อตัราแลกเปลีย่นปรบัสงูขึน้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ 
ประกาศสําคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเท่าน ัน้ คา่ทวัรท์ ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการชําระแบบจา่ย

ชําระขาด และผูจ้ดัไดชํ้าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบชําระขาดเช่นกนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัน้หาก
ทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตุใด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง
จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัง้คา่ต ัว๋

เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น 
เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร  

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไม่ถงึ  
- ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
- หรอืสง่จอยนท์วัรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทาํการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง 

    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
3.การชําระคา่บรกิารชาํระเงนิคา่จองทวัรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืชาํระกอ่นการเดนิทาง 20วัน  
**สาํเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลบั*)  

กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุและด่านตรวจปฏเิสธการออกและ
เขา้เมอืงทา่น*** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

 เนื่องจากเป็นราคาตัว๋เครื่องบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรชํ์าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ 
ไดท้กุกรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศที่

ระบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมื่อท่านออกเดนิทางไปกับ
คณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรือไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ ไม่อาจเรียกรอ้ง
คา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบัชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิ 
กรณีตอ้งการระบุทีน่ั่งตดิกนัทัง้กรุป๊หรอืรมิหนา้ตา่งหรอืรมิทางเดนิ แจง้หนา้เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ ณ วันเดนิทาง ไม่สามารถระบุ
ตอนจองทวัรไ์ด ้

*กรณีทา่นมคีวามประสงคต์อ้งการปรับเปลีย่นระดบัชัน้ทีน่ั่ง (อัพไดเ้ฉพาะ Stretch Seat) จะตอ้งดําเนนิการแจง้ภายใน5-7วัน
กอ่นวนัเดนิทาง และเลขทีน่ั่งจะออกพรอ้มกบัตัว๋กรุ๊ปภายใน 1-3 วันกอ่นเดนิทาง* 
- ทีน่ั่ง Stretch Seat / Long Leg ชาํระเพิม่ 4,500 บาท (รวมไป-กลบั) **หา้มเด็กตํ่ากวา่16ปีและผูส้งูอาย6ุ5ปีขึน้ไป** 
- ทีน่ั่งScoot Biz ตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถอัพเกรดได ้
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2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเทา่ 
3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทางทําทวัรต์ามรายละเอยีดในโปรแกรม 
5. คา่นํา้หนกักระเป๋า สมัภาระทีส่ายการบนิ Scoot กําหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั และค่าประกันวนิาศภัยเครื่องบนิ
ตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  

**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซือ้น้ําหนักเพิม่ กรุณาแจง้พรอ้มจองทวัร ์พรอ้มชาํระคา่น้ําหนัก** 
- ซือ้นําหนักเพิม่ 5 กก. ชาํระเพิม่ 700 บาท /เพิม่10กก. ชาํระเพิม่ 1,200 บาท 

- ซือ้น้ําหนักเพิม่15กก. ชาํระเพิม่ 1,700 บาท/เพิม่20กก. ชาํระเพิม่ 2,200 บาท 
6. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆทีน่อกเหนือจากรายการระบุอาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศพัทเ์ป็นตน้ 
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน้ํามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

5. คา่ Vat 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 
6. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม  
7. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 3,000 เยนตอ่ทรปิ สําหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจในบรกิาร 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 

 จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1.       ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.       สิง่ทีย่ืนยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิข ึน้ในระหว่างทีพํ่านักในประเทศญี่ปุ่ นได ้(เช่น เงนิสด บัตร 

เครดติ เป็นตน้) 
3.       ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.       กําหนดการเดนิทางระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.       หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ไม่ตํา่กว่า 6 เดอืน 
 2.       กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นส ิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพํานักระยะสัน้ 

 3.       ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกนิ 15 วัน 
 4.       เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่ 

เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
 
7.หมายเหต ุ:  

กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และ
บรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นได้

ยอมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การ
จลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ 
อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ 
โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
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8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุป๊ทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดย
อาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯ

ไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจ
ของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน้  

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่่านการ
พจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อัน
เนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็น
แบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้่ายเพิม่  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่ว

และ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทาง
ในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 
14. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที2่ของการเดนิทางถงึวันที4่ของการเดนิทาง รวมจํานวน3ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสนําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12ชั่วโมง อาทเิชน่ เริม่งานเวลา 8.00น.
ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาพ
การจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุตัเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเทีย่ว ตามพ.ร.บ. 
การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิท

ฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นชําระเงนิคา่ทัวร ์  (ทา่นสามารถซือ้ประกันสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จาก
บรษัิท ประกันทั่วไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
17. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจ

ของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน้  
18. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่่านการ
พจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อัน

เนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 
 


