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โกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์ | ศาลเจ้าฟชิูมิ อินาริ | หลวงพอ่โต ทีวดัโทไดจิ | ปราสาทโอซาก้า  
 

 

  

OSAKA NARA KOBE สดใส 5 วัน 3 คืน 

เดินทาง กรกฎาคม–กันยายน 2562  

เริมต้นเพียง 19,900.- 
เส้นทางการเดินทาง 

วนัที . กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง) -โอซาก้า (สนามบนิคนัไซ ) (XW112/23.40 – 07.10+1) 

วนัที  โอซาก้า (สนามบนิคนัไซ)-นารา-วดัโทไดจ-ิเกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอนิาริ– ชงชาแบบญีปุ่ นปราสาทโอซาก้า (ชมด้านนอก) –  

          ช้อปปิง โดตงโบริ – ช้อปปิงชินไชบาชิ 

วนัที . อสิระท่องเทียวตามสถานทีต่างๆ ในโอซาก้า หรือซือทวัร์เสริม UNIVERSAL STUDIOS JAPAN 

วนัที . ศาลเจ้าแห่งความรัก (ศาลเจ้าอิคตุะ) - โกเบ พอร์ตทาวเวอร์ – OSAKA EXPO CITY – ออิอน มอลล์ 

วนัที .  โอซาก้า (สนามบนิคันไซ ) -กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง) (XW111/08.30 – 12.10+1) 
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วันที  
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – โอซาก้า (สนามบนิคันไซ )  

(XW112/ 23.40 – 07.10) 
20.00 น. พรอ้มกนัทสีนามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ชนั 3 เคานเ์ตอร ์6 สายการบนินกสกูต๊ (NOK SCOOT) 

.  น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ ประเทศญปีุ่ น โดย สายการบนินกสกูต๊ เทยีวบนิท ีXW 112 
[พเิศษฟร ี!! บรกิารอาหารรอ้นบนเครอืง]  

วันที  

โอซาก้า (สนามบนิคันไซ)-นารา-วัดโทไดจิ – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-ชงชา

แบบญีปุ่ น-ปราสาทโอซาก้า (ชมด้านนอก) – ช้อปปิง โดตงโบริ – ช้อปปิงชินไช

บาช ิ
.  น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ ประเทศญีปุ่ น นําท่านผ่านขันตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร และเมือรับสัมภาระ

เรียบร้อย ไกด์จะพาทุกท่านไปขึนรถบสั เตรียมตัวออกเดินทาง พร้อมกับรบกวนปรับนาฬิกาของท่านให้ตรงตามเวลาของ

ญีปุ่ น ซงึเร็วกว่าเมืองไทย  ชวัโมง เพือความสะดวกในการนัดหมายเวลา นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองนารา ( Nara ) อดีต

เมืองหลวงเก่าของชาวญีปุ่ น ทีตงัขนึมาในปี  และได้รับอิทธิพลของศาสนาพุทธอย่างเต็มที จนกระทงัถึงปัจจุบนันียังคงมี

สถานทีสําคญัทางประวตัิศาสตร์มากมาย รวมไปถึงวดัวาอารามทีเก่าแก่ทีสดุอีกด้วย  

 นําท่านสู่ วัดโทไดจิ (Todaiji) วัดหลวงพ่อโตแห่งเมืองนารา หรือ ไดบุทสึ (Daibutsu of Nara) นบัเป็นหนึงในวัดทีมีชือเสียง

มากทีสดุและมีความสําคญัทางประวตัิศาสตร์ของประเทศญีปุ่ นอย่างมาก จุดเด่น คืออาคารหลกัของวดัแห่งนี เป็นอาคารไม้

ทีใหญ่ทีสุดในโลก หลวงพ่อโตหรือ ไดบุตสึ ยังเด่นทีประดิษฐานด้านในอาคารหลกันี ซงึก็เรียกได้ว่ามีขนาดทีใหญ่มากทีสุด

ของญีปุ่ น มีความสูงมากถึง  เมตร วัดแห่งนีนนัถูก สร้างขึนเมือปี ค.ศ.  สามารถตรัสรู้ได้ และเป็นทีชืนชอบสําหรับ

นกัท่องเทียวก็คือเจ้ากวางน้อยใหญ่ทีเดินควกัไขว่ไปมา ซงึก็สามารถให้อาหารกวางเหล่านนัด้วยขนมแซมเบ้ทีทํามาสําหรับ

กวางโดยเฉพาะ โดยจะมีร้านทีขายราคาก็จะอยู่ประมาณห่อละ  เยน 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร 

 เดินทางสู่ เมืองเกียวโต ซงึในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศญีปุ่ น และยาวนานทีสุด คือตงัแต่ปีค.ศ. 794 จนถึง 1868 

ร่วมๆ 1,100 ปีเลยทีเดียว เกียวโตจึงเป็นเมืองทีมีสถานทีสําคญัๆ ทีเต็มไปด้วยประวตัิศาสตร์และวฒันธรรมดงัเดิมของญีปุ่ น 

นําท่านชม ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ หรือ ศาลเจ้าพ่อจงิจอกขาว สร้างในศตวรรษที  โดยชาวนาเพือบูชาสุนขัจิงจอกทีเชือกนั

ว่าเป็นทตูส่งสาสน์ของเทพเจ้าแห่งการเก็บเกียว ภายในศาลเจ้ามีเสาโทริอิจํานวนมากเรียงกนัจนกลายเป็นอโุมงค์เสาโทริอิทีมี
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ความยาวประมาณ  กิโลเมตร จากนนัสมัผสัวฒันธรรมดงัเดิมของชาวญีปุ่ น นนัก็คือ การเรียนพิธีชงชาญีปุ่น โดยการชง

ชาตามแบบญีปุ่ นนนั มีขนัตอนมากมาย เริมตงัแต่การชงชา การรับชา และการดืมชา ทุกขนัตอนนนัล้วนมีพิธี รายละเอียดที

บรรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก พิธีชงชานี ไม่ใช่แค่รับชมอย่างเดียว ยงัเปิดโอกาสให้ท่านได้มีส่วนร่วมในพิธีการชงชานีอีก

ด้วย 

 ชมบริเวณด้านนอก ของ ปราสาทโอซาก้า ซงึถือได้ว่าเป็นสญัลกัษณ์ของเมือง สมัผสัความยิงใหญ่ของยุคสมยัทีโชกุนโตโย

โตมิ ปกครองและออกคําสงัให้ก่อสร้างปราสาทแห่งนี 

 ช้อปปิง ย่านโดตงโบริ (Dotombori) หนึงในย่านบนัเทิงยามคําคืนทีโด่งดงัของโอซาก้า เป็นแหล่งรวมร้านอาหารมากมายที

เปิดให้บริการ  ชัวโมง ถนนแห่งนีจะเลียบริมคลองโดตงโบริ และยังมีทังร้านค้า และแหล่งบันเทิงอีกมากมาย ในช่วง

กลางคืนก็จะเปิดไฟประดบัประดาสวยงามป้ายร้านค้าต่างๆ รวมไปถึง ป้ายนกัวิงกูลิโกะ (Glico Running Man sign) และปู

คานิโดราคุ (Kani Doraku crab) ทีเป็นสญัญลกัษณ์ของเมืองโอซาก้า แถมยงัเชือมต่อกับ ย่านชินไซบาชิ ( Shinsaibashi ) 

บริเวณแหล่งช้อปปิงทีมีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปด้วยร้านค้าปลีก ร้านเฟรนไชส์ ร้านเครืองสําอางค์  ร้านรองเท้า 

กระเป๋า นาฬิกา ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านขนม ร้านเสือผ้าสตรีทแบรนด์ทงัญีปุ่ นและต่างประเทศ เช่น Zara , H&M , Beans 

, ABC Mart , GU เป็นต้น เรียกว่ามีทกุอย่างทีต้องการรวมกนัอยู่บริเวณนี 

 
คาํ อสิระรับประทานอาหารคําอิสระตามอธัยาศยั ณ แหล่งช้อปปิง 

ทีพัก นําท่านเดินทางเข้าสู่ทีพกัโรงแรม OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที  
อิสระท่องเทียวตามสถานทต่ีางๆ ในโอซาก้าหรือซอืทัวร์เสริม UNIVERSAL 

STUDIOS JAPAN 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ให้ท่านได้เลือกอสิระท่องเทียวตามสถานทีต่างๆใน เมืองโอซาก้า โดยมีไกด์ค่อยให้คําแนะนําท่านในการเดินทาง ย่านชินไซ

บาชิ เต็มไปด้วยความหลากหลายของร้านค้าและแบรนด์ดงัมากมายตงัอยู่ปะปนไปกบัร้านค้าแบบดงัเดิมของญีปุ่ น ได้แก่ 

Apple Store, Dior, Chanel, Gucci, H&M, Hermès, Louis Vuitton และอนืๆ เรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมแทบจะทุกยีห้อดงัทวั

โลกเลยก็ ว่าได้ นอกจากนีแล้วยังมีสินค้าจําพวกอาหารและเครืองดืมหรือตุ๊ กตาน่ารักๆ ก็มีให้เลือกซือเช่นกัน และ

นอกเหนือไปจากร้านค้าทันสมัยจากแบรนด์ต่างๆ แล้วทีชินไซบาชิยังมี Shopping Arcade ทีเอาร้านค้าเล็กๆ มารวมไว้
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ภายใต้หลังคาเดียวกันมีเส้นทางยาวประมาณ 600 เมตรมีสินค้าให้เลือกสรรมากมาย อาทิ ชุดกิโมโนแบบดงัเดิม,อญัมณี

เครืองประดบัและร้านหนงัสือ เป็นแหล่งทีตงัของห้างสรรพสินค้าชือดงัและร้านค้ามากมายให้ท่านได้ช้อปปิงได้จุใจ และยงัมี

สถานทีท่องเทียวสําคญัๆต่างๆมากมาย เชน่ 

วัดชิเทนโนจ ิ พพิิธภณ์ัสัตว์นําไคยูกงั ศาลเจ้าเฮอัน 

ชิงช้าสวรรค์เทม็โปซาน อะเมะริคามูระ เลโกแลนด์ 

หุ่นยนต์เหล็กเทต็สึจนิ พพิิธภณัฑ์วิทยาศาตร์โอซาก้า 

หรือเลือก ซือทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เต็มวัน เพิมผู้ใหญ่ท่านละ ,  บาท / เด็ก ,  บาท ไม่รวมค่า

รถไฟในการเดนิทาง [ราคาอาจมีการเปลียนแปลง] ท่านทีซือทวัร์เสริมนําท่านเดินทางสู่ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ร่วมสนุก

ท้าทายกบัเครืองเล่นหลาก หลายชนิดตืนเต้น ระทึกใจจากหนงัดังทีท่านชืนชอบ เช่น ฉากเพลิงไหม้จากเรือง “แบ็คดราฟท์”

ล่องเรือผจญภยักบัไดโนเสาร์จากเรือง“จูราสสิคพาร์ค” นงัเรือเพือพบกบัความน่าสะพรึงกลวัเหมือนอยู่ ในเหตุการณ์จริงกบั 

“จอว์” ใช้ทนุสร้างมหาศาลกว่า ,  ล้านเยน (เฉพาะจอว์) และสนกุสนานไปกบัเครืองเล่นภาคใหมข่อง “สไปเดอร์แมน” ที

รอให้ท่านพิสจูน์ความมนัส์ พร้อมทงัพบกบัโซนใหม่ “วันเดอร์แลนด์” เป็นโซนสวนสนกุสไตล์ครอบครัวให้ท่านได้เพลิดเพลิน

กบัตวัการ์ตนูสุดน่ารัก เช่น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street  โซน The Wizarding World of Harry Potter ทีสร้างเพือ

เอาใจเหล่าสาวกของแฮร์รีพอตเตอร์ ให้ท่านได้เข้าไปสมัผสับรรยากาศของโลกเวทมนต์ในฉากต่างๆจากภาพยนตร์ โซน THE 

FLYING DINOSAUR เปิดประสบการณ์ใหม่ กับเครืองเล่นใหม่ล่าสุด ทีจะได้ให้คุณบินได้ ในโซน Jurassic Park เป็นอีก 1 

ใน เครืองเล่นหวาดเสียวสุดๆ และสามารถหมุนได้รอบทิศทางถึง 360 องศา บนระยะทาง1124 เมตร และจุดทิงดิงสูงสุดถึง 

37.8 เมตร โซน MINION PARK เป็นโซนใหม่ล่าสดุทีสร้างเอาใจสาวกเจ้าตวัเหลืองสุดกวนทีโด่งดงัมาจาก เรือง Depicable 

Me ซงึไฮท์ไลท์ของโซนนีคือ Despicable Me Minion Mayhem ภายในจะประกอบไปด้วย ร้านค้าขายของทีระลึก ร้านอาหาร 

โชว์ต่างๆ มากมาย รวมทงัยงัมีเครืองเล่นแนว -D มากมาย แถมยงัเป็นโซน "Minion Park" ทีใหญ่ทีสดุอีกทงัสําหรับท่านทีชืน

ชอบนกัสืบจิวโคนนัทีกระแสตอบรับดีจนยูนิเวอร์แซล ญีปุ่ น ต้องนํากลบัมาอีกครัง ภายในงานจะมีทังเกมไขปริศนาสืบคดี 

Real Escape Game ตามด้วย Entertainment Restaurant ร้านอาหารพร้อมเสิร์ฟ และ Play Rally รับรองว่าคุณจะได้ดืมดํา

กบัโลกของโคนนัคงุแบบจดัเต็มไปเลย 

* เพือให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเตม็ทีจงึไม่มีบริการอาหารกลางวันและอาหารคํา* 

ทีพกั นําท่านเดินทางเข้าสู่ทีพกั OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที  
ศาลเจ้าแห่งความรัก (ศาลเจ้าอิคุตะ) - โกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์ - EXPO CITY –  

อิออน มอลล์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 เดินทางสู่ เมืองโกเบ ( Kobe ) ซงึอยู่ในจังหวดัเฮียวโกะ และเป็นหนึงใน  เมืองใหญ่ของประเทศญีปุ่ นทีน่าดึงดูดใจสําหรับ

นกัท่องเทียว โดยทีท่าเรือโกเบนนั ในยุคศตวรรษที  ก็เป็นหนึงในท่าเรือทีเปิดทําการค้าขายกบัต่างประเทศเป็นครังแรกอีก

ด้วย นําท่านสู่ย่ายช้อปปิงและแหล่งรวมร้านค้าร้านอาหารมากมาย นําท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าแห่งความรัก (ศาลเจ้าอิคุ

ตะ) ตงัอยู่ใจกลางเมืองโกเบ และมีประวตัิความเป็นมายาวนานกว่า 1800 ปี ตามตํานานกล่าวว่ามีเทพเจ้าแห่งสายสมัพันธ์

อยู่ภายในเขตวัดนอกจากศาลเจ้าหลกัแล้ว ยงัมศีาลเจ้าเล็กๆอยู่อกีมากมาย ศาลเจ้าอิคตุะเป็นสถานทีศักดิสิทธิด้าน "ความ

รัก"ชาวญีปุ่ นมักจะเข้าไปขอพรเกียวกับความรักอยู่เสมอ ศาลเจ้าแห่งนียังมีบรรยากาศทีสงบและเป็นสถานที ทีนิยม

ไปขอพรของชาวเมืองโกเบ 

 โกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์ (Kobe Harborland) เป็นแหล่งช้อปปิงใกล้ท่าเรือโกเบ แบง่เป็น  ส่วนใหญ่ คือ Mosaic ทีประกอบด้วย

ร้านเสือผ้าแฟชนั ร้านอาหาร ซงึจะมองเห็นอ่าวโกเบทงัหมด และส่วนปลายสดุก็เป็นสวนสนกุขนาดย่อมทีมีชิงช้าสวรรค์ขนาด

ใหญ่ตงัอยู่ อีกส่วนคือ Canal Garden มีห้างฯใหญ่ๆ เช่น Hankyu Department store , ร้านเครืองใช้ไฟฟ้า และ เอาท์เล็ท 
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รวมอยู่ด้วย 

กลางวนั อสิระรับประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย 

 ช้อปปิง ณ โอซาก้าเอ็กซ์โปซิตี [OSAKA EXPO CITY] ทีเทียวแห่งใหม่ในโอซาก้า ศนูย์รวมความบนัเทิงทียิงใหญ่ทีสุดแห่ง

หนงึของประเทศญีปุ่ น เอ็กซ์โปซตีิเป็นส่วนหนงึของสวนสาธารณะทีสร้างขนึเพือระลกึถงึงานเวิลด์เอ็กซ์โป ทีจัดขึนเมือปี  

ตงัอยู่ในเมืองซุอิตะ จังหวัดโอซาก้า มีเนือทีทังหมดราว ๆ ,  ตารางเมตร ภายในพืนทีแห่งนีมีแหล่งความบนัเทิง

มากมาย ภายใต้คอนเซ็ปต์ fusing the enjoyment of playing, learning, and discovering อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับ

กิจกรรมต่างๆ ทงัช้อปปิง กินข้าว หรือแม้แต่ถ่ายรูปได้ตามอธัยาศยั 

 ช้อปปิงที ห้างจัสโก้อิออน มอลล์ให้ท่านได้ซือของฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทิเช่น ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ตาม

ฤดกูาล และพิเศษสุดกบัร้าน  เยน ทีทกุอย่างในร้านราคาเพียง  เยนเท่านนั 

คํา อสิระรับประทานอาหารคําตามอธัยาศยั 

 นําท่านเดินทางเข้าสู่ทีพกั OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที  
โอซาก้า(สนามบนิคันไซ ) - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 

(XW111/ 08.30 – 12.10) 
เช้า ทําการเช็คเอาท์ และ ตรวจสอบสมัภาระก่อนเดินทางไปยงั สนามบนิคันไซ 

06.00 น. ถงึ สนามบนิคันไซ ทําการเช็คอนิ และโหลดกระเป๋าสมัภาระ 

08.30 น. นําท่านกลบัสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินนกสกู๊ต (SCOOT) เทียวบนิที XW 111 

บริการอาหารเช้าและนําดืมบนเครือง  

12.10 น. เดินทางถงึ สนามบนิดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 
** หากท่านทต้ีองออกตัวภายใน (เครืองบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเจ้าหน้าทีทุกครังก่อนทาํการ 

ออกตัวเนืองจากสายการบนิอาจมีการปรับเปลียนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
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อัตราค่าบริการ : OSAKA NARA KOBE สดใส 5 วัน 3 คืน  

โดยสายการบนินกสกู๊ต  

กําหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก -  ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน  ปี  

(เสริมเตียง)  

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน  ปี 

(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดยีว 

ท่านละ 
ไม่รวมตัว 
ท่านละ 

12 ก.ค. –  ก.ค.  19,900 19,900 19,900 7,900.- 14,900 

26 ก.ค. –  ก.ค.  19,900 19,900 19,900 7,900.- 14900 

31 ก.ค. –  ส.ค.  19,900 19,900 19,900 7,900.- 14900 

14 ส.ค. –  ส.ค.  24,900 24,900 24,900 7,900.- 18,900 

28 ส.ค. –  ก.ย.  19,900 19,900 19,900 7,900.- 14900 

04 ก.ย. –  ก.ย.  19,900 19,900 19,900 7,900.- 14900 

18 ก.ย. –  ก.ย.  19,900 19,900 19,900 7,900.- 14900 

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วนัเดนิทางกลับ] ท่านละ 7,900 บาท ราคานีรวมรายการทวัร์ ตัวเครืองบิน  

 ไม่มีราคาเดก็ เนืองจากเป็นราคาพเิศษ 

 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทคิน์ุท้อถนิและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 

หัวหน้าทวัร์ทีดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
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เงอืนไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแต่ละครังจะต้องมีผู้ โดยสารจํานวน 10 ท่านขึนไป ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบจํานวน

ดงักลา่ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงราคาหรือยกเลกิการเดินทาง 

2.  ในกรณีทีลกูค้าต้องออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีของบริษัทฯเพือเช็คว่ากรุ๊ป

มีการคอนเฟิร์มเดนิทางก่อนทกุครัง มิฉะนนัทางบริษัทจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทงัสิน 

.  การชาํระคา่บริการ 

     .  กรุณาชําระมดัจํา ท่านละ 15,000 บาท  

    .  กรุณาชําระค่าทวัร์สว่นทีเหลือ 15 วนัก่อนออกเดินทาง 

. การยกเลกิารเดินทาง 

4.1 แจ้งยกเลิก ก่อนการเดนิทาง 45 วนั ไมน่บัวนัเดนิทาง คืนคา่ใช้จ่ายทงัหมด  

.  แจ้งยกเลิก กอ่นเดินทาง 15 วนั ไมน่บัวนัเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ทา่นละ 15,000 บาท  

4.3 แจ้งยกเลิก น้อยกว่า 15 วนัการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ เก็บคา่ใช้จ่ายทงัหมด  

4.4 ยกเว้นกรุ๊ปทีออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม,่ สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการ

บินมีการการันตีมดัจําทีนงักบัสายการบินและค่ามดัจําทีพัก รวมถึงเทียวบินพิเศษ เช่น CHARTER 

FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจาํ หรือ ค่าทวัร์ทังหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 

4.5 กรณีทีกองตรวจคนเข้าเมืองทงักรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้า

ประเทศทีระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไมค่นืคา่ทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทงัสิน 

 **สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพือการท่องเทียวเท่านนั ไม่สนับสนุนให้ลกูค้าเดินทางเข้าประเทศญีปุ่ น

โดยผิดกฎหมายและในขันตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทังไทยและญีปุ่ น ขึนอยู่กับการ

พิจารณาของเจ้าหน้าทีเท่านนั ลูกค้าทกุท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตวัของท่านเอง ทาง

มคัคเุทศก์ไมส่ามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทงัสิน** 

4.6 เมือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึง หรือไม่

เดินทาง   

 พร้อมคณะถือวา่ท่านสละสทิธิ ไม่อาจเรียกร้องคา่บริการและเงินมดัจําคืน ไมว่่ากรณีใดๆ ทงัสนิ 
 

อัตราค่าบริการนีรวม 
.  ค่าตวัโดยสารเครืองบินไป-กลบั ชนัประหยดัพร้อมคา่ภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการทวัร์ข้างต้น 

 กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลียนระดบัชนัทีนงัจากชนัประหยัดเป็นชนัธุรกิจ โดยใช้

คะแนนจากบตัรสะสมไมล์ จะต้องดําเนินก่อนเดินทาง 7 วนัล่วงหน้า และถ้าโดยการชําระเงินเพือ

อพัเกรดต้องกระทําทีเคาน์เตอร์สนามบิน ณ วนัเดินทาง เท่านนั  

2.  ค่าทีพกัห้องละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีระบไุว้ในรายการ หรือ ระดบัเทียบเทา่ 
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** ในกรณีทท่ีานจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ทนีอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่

สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ 

แยก ห้องคือ  TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

.  ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามทีระบุไว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 

.  เจ้าหน้าทีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดินทาง 

.  ค่านําหนกัสมัภาระรวมในตวัเครืองบินนกสกู๊ต  20 กิโล  คา่ประกนัวินาศภัยเครืองบินตามเงือนไข

ของแตล่ะสายการบินทีมีการเรียกเก็บ 

.  ค่าประกนัอบุัตเิหตคุุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  

 ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุติัเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงือนไขของกรมธรรม์  

** ลกูค้าทา่นใดสนใจ...ซือประกนัการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 

เพิมเตมิกบัทางบริษัทได้ **  

- เบียประกนัเริมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบียประกนัเริมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลุมผู้ เอาประกนัทีมอีายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **  

 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนอืง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุติัเหต ุ3 ล้านบาท] 

**ความครอบคลุมผู้ เอาประกนัทีมอีายนุ้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **  

  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนอืง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุติัเหต ุ1.5 ล้านบาท] 

.  ภาษีมลูคา่เพิม 7% และหกั ณ ทีจ่าย 3%  

 

อัตราค่าบริการนีไม่รวม 
.  ค่าทําหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารตา่งด้าวต่างๆ(ทางรัฐบาลญีปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับ

คนไทย ผู้ทปีระสงค์จะพํานักระยะสันในประเทศญีปุ่นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาล

ญีปุ่นประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิมในการขอวีซ่าตามที

สถานทตูกาํหนด) 

.  ค่าใช้จา่ยอืนๆ ทีนอกเหนือทีระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครืองดืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่า

โทรศพัท์  

.  ค่าภาษีนาํมนั ทีสายการบินเรียกเก็บเพิมภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตวัเครืองบิน 

.  ค่าทิปมคัคเุทศก์และคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ท่าน 

 

หมายเหตุ 

.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะเลือนการเดินทางในกรณีทีมีผู้ ร่วมคณะไมถ่ึง 10 ทา่น 

.  ขอสงวนสิทธิการเก็บค่านํามนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพิม หากสายการบินมีการปรับขึนก่อนวนั

เดินทาง 



TAT No. 11/09094

  

บริษัท ออลล์ ทราเวล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ALL TRAVEL INTERNATIONAL CO.,LTD.

127 ถนน สาธรใต้ ตรอก/ซอย - ตำบล/แขวง ทุ่งมหาเมฆ อำเภอ/เขต สาทร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120

tel : 020712207, Email : booking@alltravel.co.th

Website : -
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.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนเทียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนืองจากสาเหตุ

ต่างๆ 

4.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทงัสิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดั

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิงของผิดกฎหมาย ซึงอยู่นอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษัทฯ 

.  บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทงัสิน หากเกิดสิงของสญูหาย อนัเนืองเกิดจากความประมาทของท่าน

เกิดจากการโจรกรรม และ อบุติัเหตจุากความประมาทของนกัท่องเทียวเอง 

.  เมือท่านตกลงชําระเงินมดัจําหรือคา่ทวัร์ทังหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้

ยอมรับเงือนไขข้อตกลงต่างๆ ทงัหมด  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทังนีขึนอยู่กับสภาวะ

อากาศ การเมอืง สายการบิน และราคาอาจเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทังนีขึนอยู่กับอตัรา

แลกเปลียนของเงินสกุลเยน 

 

รายละเอียดเกียวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญีปุ่นให้กับคนไทย  

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญีปุ่ นให้กบัคนไทย ผู้ ทีประสงค์จะพํานกัระยะสนัในประเทศญีปุ่ นไม่

เกิน 15 วนั ไมว่า่จะด้วยวตัถุประสงค์เพือการท่องเทียว เยียมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบ

เอกสารในขนัตอนการตรวจคนเข้าเมอืง เพือเป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบัติในการเข้า ประเทศญีปุ่ น 

**เอกสารทีอาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ – ตวัเครืองบินและเอกสารเรืองทีพกั

ทางบริษัทจะจดัเตรียมให้กบัลกูทวัร์ แต่ทงันีขึนอยู่กบัการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญีปุ่ น** 

1. ตวัเครืองบินขาออกจากประเทศญีปุ่ น  

2. สิงทียืนยนัว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีอาจเกิดขนึระหว่างทีพํานกัในประเทศญีปุ่ น  

     (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นต้น) 

3. ชือ ทีอยู่ และหมายเลขโทรศพัท์ทีติดต่อได้ระหว่างทีพํานกัในประเทศญีปุ่ น (เช่น คน รู้จกั โรงแรม 

และอนืๆ) 

 

กาํหนดการเดินทางระหว่างทพีาํนักในประเทศญีปุ่น 

คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญีปุ่น (สําหรับกรณีการเข้าประเทศญีปุ่ นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสือเดนิทางอเิลก็ทรอนิกส์ทียงัมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ 

2. กิจกรรมใดๆ ทีจะกระทําในประเทศญีปุ่ นจะต้องไมเ่ป็นสงิทีขดัตอ่กฎหมาย และเข้าข่ายคณุสมบตัิ

เพือการพํานกัระยะสนั 

3. ในขนัตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบรุะยะเวลาการพํานกัไมเ่กิน 15 วนั 
 เป็นผู้ ทีไมมี่ประวตัิการถกูส่งตวักลบัจากประเทศญีปุ่ น หรือมไิด้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธ

ไมใ่ห้เข้าประเทศ และไมเ่ข้าข่ายคณุสมบตัิทีอาจจะถูกปฏิเสธไมใ่ห้เข้าประเทศ 
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