
 

 

 
เยือนญีปุ่่นดนิแดนอาทติย์อุทยั ชมความยิง่ใหญ่ของปราสาทโอซาก้า 

ชมมรดกโลกวดัน า้ใส ส่ิงมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ ช้อปป้ิงถนนสายกาน า้ชา 
ชมศาลโทริอ ิซุ้มประตูสีแดง ที่เป็นสัญลกัษณ์ของศาลเจ้ามากกว่าร้อยต้น 

ช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์ดงัที่ ริงก ุเอาท์เลต็ (RINKU OUTLET) และ ย่านชินไชบาชิ 
อสิระเตม็วนัให้ท่านเลือกช้อปป้ิง หรือเลือกเทีย่ว ยูนิเวอร์แซล สตูดโิอ 

เดนิทางโดยสายการบิน SCOOT 

ก ำหนดกำรเดินทำง : มีนำคม – มิถนุำยน 2559 



 
06.00 น. พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ช้ัน 2 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน 

SCOOT เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน  สายการบิน 
SCOOT ใช้เคร่ือง  BOEING 787 DREAMLINER (ดรีมไลเนอร์) จ านวน 340 ที่น่ัง จัดที่น่ังแบบ 3-3-3 
**ไม่มีบริการอาหารร้อนเสิร์ฟทั้งขาไปและขากลบั** 

09.35 น. เหิรฟ้าสู่เมืองโอซาก้า ประเทศญีปุ่่น โดยเทีย่วบินที ่TZ298  
16.15 น.  เดินทางถึง สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญีปุ่่น หลงัผ่านพธีิการตรวจคนเข้าเมือง  

จากนั้นน าท่านสู่ ริงกุ เอาท์เล็ต (RINKU OUTLET) แหล่งชอ้ปป้ิงใหญ่ใกลก้บัสนามบินคนัไซ ให้ท่าน
เพลิดเพลินกับการเลือกซ้ือสินค้า “แบรนด์ เนม” ช่ือดังหลากหลายและสินค้าดีราคาพิ เศษ อาทิ 
เคร่ืองส าอาง, เคร่ืองประดบั, เส้ือผา้, กระเป๋า, รองเทา้อุปกรณ์กีฬา, เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และยงัเป็นแหล่งรวม
สิ น ค้ าแบ รนด์ ญ่ี ปุ่ น โก อิน เตอ ร์ม ากม ายกับ คอล เลคชั่ น เส้ื อ ผ้า ล่ า สุ ด  อ าทิ   MK MICHEL 
KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY,  DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ พร้อมทั้ งเลือกซ้ือ
กระ เป๋ าไฮไซ  BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI, GAP, ARMANY ฯลฯ  ห รือจะ เลื อก ดู
เคร่ืองประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง TAG HEUER, AGETE,S.T.DUPONT, TASAKI ฯลฯ รวมไปถึง
รองเท้าแฟชั่น  HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN,SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรือเลือกซ้ือสินค้า
ส าหรับคุณหนู  AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS,MIKI HOUSE และสินคา้อ่ืนๆอีกมากมาย 
ใหท้่านไดเ้ลือกชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  

ค ่า  อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศัย  
 น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ OSAKA TOKYU INN HOTEL// KYOTO TOKYU INN HOTEL หรือเทยีบเท่า 

 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต ชมท่าน วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน ้าใส ท่ีติดรอบสุดทา้ยของการประกวด 1 ใน 
7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยุคใหม่ เป็นวดัท่ีใหญ่และเก่าแก่ตั้งอยูบ่ริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า และมีท่อนซุงวาง
เรียงซ้อนกนัตามแนวนอนตั้งจากพื้นดินข้ึนมารองรับระเบียงของตวัวิหารใหญ่ ซ่ึงไม่ใช้ตะปูสักตวั ใช้
วิธีการเข้าล่ิม เหมือนเรือนไทย ว ัดน้ีมีอายุเก่าแก่ยิ่งกว่ากรุงเกียวโต กว่า 1,200 ปี  มาแล้ว เป็นท่ี
ประดิษฐานของเทพเอปิสึ เทพเจา้แห่งความร ่ ารวย มัง่คัง่ , นมสัการพระโพธิสัตวอ์วโลกิเตศวร, จาก

วนัทีส่อง เกยีวโต – วดัคโิยมสึิ – ฟูชิมอินิาริ – ปราสาททอง – ช้อปป้ิงเกยีวโต สเตช่ัน 

วนัแรก  กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – โอซาก้า – ช้อปป้ิงริงก ุเอาท์เลต็ 

วนัแรก  กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 



ระเบียงแห่งน้ีสามารถถ่ายภาพ ณ จุดท่ีสวยท่ีสุดในกรุงเกียวโต มองเห็นววิทิวทศัน์ของตวัเมืองเกียวโตได้
งดงาม พร้อมกบัวิหารของวดัคิโยมิสึ และเชิญด่ืมน ้ าศกัด์ิสิทธ์ิสามสายอนัเกิดข้ึนจากธรรมชาติท่ีไหลมา
จากเทือกเขา โดยเช่ือวา่ สายแรก รวย สายสอง สวย-หล่อ สายสาม แขง็แรง ระหวา่งทาง ท่านจะไดส้ัมผสั
กบัร้านคา้ญ่ีปุ่นตบแต่งตามสมยัเอโดะ และ เลือกซ้ือสินคา้พื้นเมือง ท่ีระลึก เก่ียวกบัญ่ีปุ่นขนานแท ้อาทิ 
ขนมโมจิ ท่ีข้ึนช่ือท่ีสุดของญ่ีปุ่น มีให้ท่านไดเ้ลือกชิมหลายหลากรส ไม่วา่จะเป็นไส้ถัว่แดงสูตรดั้งเดิม, 
ไส้สตรอเบอร์ร่ี, ช็อกโกแลต เป็นตน้ หรือวา่จะเป็นชาเกียวโต, ตุ๊กตาเกียวโต สัญลกัษณ์ท่ีโด่งดงัท่ีสุดใน
ญ่ีปุ่น คือ เกอิชา  เป็นตุ๊กตาแต่งกายดว้ยชุดกิโมโนประจ าชาติอยา่งเต็มรูปแบบซ่ึงควรค่าแก่เป็นของฝาก
ของท่ีระลึกในราคายอ่มเยา , เคร่ืองเซรามิค ญ่ีปุ่น ทั้งกาน ้าชา ถว้ย ชาม ต่างๆ และของท่ีระลึกอีกมากมาย 
นานาชนิด นอกจากน้ียงัมีไอศกรีมชาเขียวท่ีข้ึนช่ือของเมืองเกียวโตให้ท่านได้เลือกล้ิมลองอีกด้วย 
จากนั้นน าท่านชม ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ท่ีสถิตของพระแม่โพสพ เทพเจา้ท่ีเป็นท่ีนับถือยิ่งของประชาชน
ท่ีมาสักการะขอพร ให้มีความเป็นอยูอุ่ดมสมบูรณ์ของเร่ืองพืชพรรณธญัญาหาร น าท่านสักการะ พระแม่
โพสพ และเทพจ้ิงจอกท่ีชาวญ่ีปุ่นช่ือว่าเป็น ทูตสวรรค์ ผูค้อยน าข่าวสารจากสรวงสวรรค์ลงมายงัโลก
มนุษย ์ท่านจะไดต่ื้นตากบัรูปป้ันของเทพจ้ิงจอก ท่ีมีจ  านวนมากมาย น าท่านชม ศาลโทริอิ ซุ้มประตูสี
แดงท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของศาลเจา้ท่ีมีมากกวา่ร้อยตน้ทอดตวัยาวตามเส้นทางของไหล่เขาลดหลัน่กนับน
เส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตร์เร่ือง MEMORIES OF GEISHA ท่ี ซายูริ นางเอก
ของเร่ืองวิง่ลอดซุม้ประตูเพื่อไปขอพรเทพเจา้ให้ตนเองสมความปรารถนา 

 
เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านชม วัดคินคะคุจิ หรือ ปราสาททอง สร้างโดยโชกุน อาชิคางะ โยชิมิสึ เพื่อเป็นสถานท่ีพกัผ่อน 

ต่อมาบุตรชายของท่านไดด้ดัแปลงให้เป็นวดั แต่ปราสาทเดิมไดถู้กไฟไหมใ้นปี พ.ศ.2493 และสร้างข้ึน
ใหม่เม่ือปี พ.ศ.2498 ปราสาทโดยรอบปิดดว้ยทองค าเปลวอยา่งสวยงาม ใหท้่านไดด่ื้มด ่ากบัความสะอาด
ใสของสระน ้ าท่ีสามารถสะทอ้นให้เห็นภาพตวัปราสาทไดอ้ยา่งงดงาม จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เกยีวโต 
สเตช่ัน แหล่งรวมหา้งสรรพสินคา้โดยรอบไม่วา่จะเป็น อิชิตนั เดอะคิวบ ์หรือร้านคา้บริเวณในสถานี พบ
กับข้าวของเคร่ืองใช้นานาชนิดไม่ว่าจะเป็น เส้ือผา้ กระเป๋า รองเท้า เคร่ืองส าอาง นาฬิกา แว่นตา 
อุปกรณ์อิเลกทรอนิกส์ กลอ้งถ่ายรูป เกมส์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ขนมต่างๆ หรือของท่ีระลึกของเมืองเกียวโต 
และยงัรวมถึง ร้านราเมง็ ช่ือดงัใหท้่านไดท้ดลองล้ิมรสราเมงช่ือดงัของเมืองเกียวโตท่ีไดค้ดัสรร มาไวใ้ห้
ท่านได้ลองชิมกว่า 10 ร้านดงั (เน่ืองจากเป็นร้านแบบญ่ีปุ่นจึงไม่สามารถจองได้อาจจะต้องยืนรอคิว
ประมาณ 5-10 นาที)  

ค ่า อสิระรับประทานอาหารค ่าตามอธัยาศัย 
 น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ OSAKA TOKYU INN HOTEL// KYOTO TOKYU INN HOTEL หรือเทยีบเท่า 



 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  

หลงัอาหาร อิสระตามอธัยาศยัให้ท่านเลือกช้อปป้ิงตามย่านดงัของมหานครโอซากา้ โดยการนั่งรถไฟ 
(ไม่รวมค่ารถไฟ) ท่านสามารถนัง่รถไฟ JR เพื่อเดินทางเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวช่ือดงั อาทิ 
ชินไซบาชิ ย่านช้อปป้ิงช่ือดังของนครโอซาก้า ภายในย่านน้ีมีร้านค้าเก่าแก่ปะปนไปกับร้านค้าอัน
ทนัสมยั และสินคา้หลากหลายรูปแบบทั้งส าหรับเด็ก และผูใ้หญ่ ซ่ึงย่านน้ีถือว่าเป็นย่านแสงสี และ
บนัเทิงชั้นน าแห่งหน่ึงของนครโอซากา้ อีกทั้งยงัมีร้านอาหารทะเลข้ึนช่ือมากมาย ซ่ึงเสน่ห์อยา่งหน่ึงคือ 
ทุกร้านจะประดับประดาร้านของตนด้วยแสงไฟนีออนซ่ึงดัดท าให้เป็นรูปปู กุ้ง และปลาหมึก ซ่ึง
นกัท่องเท่ียวให้ความสนใจและแวะถ่ายรูปกนัเป็นท่ีระลึกอยา่งมาก และร้านคา้ทุกแห่ง จะพยายามสร้าง
จุดเด่นให้แก่ร้านของตนให้ไดม้ากท่ีสุด เพื่อดึงดูดลูกคา้ให้เขา้มาใชบ้ริการ สัญลกัษณ์เด่นของยา่นน้ีคือ 
ตึกรูปเคร่ืองหมายการคา้ของ กูลิโกะ ผลิตภณัฑข์นมช่ือดงัจากญ่ีปุ่นนัน่เอง   
โอซาก้า อะควอเร่ียม เป็นพิพิธภณัฑ์สัตวน์ ้ าในร่มท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ท่านจะไดพ้บกบัปลาฉลามวาฬท่ีมี
ขนาดใหญ่ท่ีหาชมไดย้าก, แลว้เฮฮากบัหน้าตาของปลาแสงอาทิตย ์ท่ีมีขนาดตวัใหญ่ราคาประเมินมิได้
และเพลินตากบัสัตวมี์ชีวิตใตน้ ้ านานาชนิดจากทัว่ทุกมุมโลก อาทิเช่น ปลาโลมา, ปูแมงมุม, นาคทะเล, 
นกเพนกวนิ เป็นตน้  
วัดชิเท็นโนจิ วดัท่ีมีอายุเก่าแก่ท่ีสุดของเมืองโอซากา้ประมาณ 1,400 ปี และเป็นพุทธสถานแห่งแรกใน
ญ่ีปุ่นโดยมีจุดเด่นอยูท่ี่ เจดีย ์5 ชั้นอนัวจิิตร สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมสมยั อาซุกะ ภายในประดิษฐาน
พระพุทธรูปหลายองค ์ 

 
หรือท่านท่ีสนใจเดินทางสู่ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ช าระเพิ่มท่านละ 2,700.- บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง) ร่วม
สนุกทา้ทายกบัเคร่ืองเล่นหลากหลายชนิดต่ืนเตน้ระทึกใจจากหนงัดงัท่ีท่านช่ืนชอบ เช่น ฉากเพลิงไหม้
จากเร่ือง “แบค็ดราฟท”์ล่องเรือผจญภยักบัไดโนเสาร์จากเร่ือง“จูราสสิคพาร์ค” นัง่เรือเพื่อพบกบัความน่า
สะพรึงกลัวเหมือนอยู่ ในเหตุการณ์จริงกับ “จอว์” ใช้ทุนสร้างมหาศาลกว่า 1,500 ล้านเยน (เฉพาะ
จอว์)  และสนุกสนานไปกบัเคร่ืองเล่นภาคใหม่ของ “สไปเดอร์แมน” ท่ีรอให้ท่านพิสูจน์ความมนัส์ 
พร้อมทั้งพบกบัโซนใหม่ “วนัเดอร์แลนด์” เป็นโซนสวนสนุกสไตล์ครอบครัวให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบั
ตวัการ์ตูนสุดน่ารักช่ือดงัของญ่ีปุ่น HELLO KITTY, SNOOPY, SESAME STREET หรือสนุกสนานกบั
โซนใหม่ THE WIZARDING WORLD OF HARRY POTTER ท่ีสร้างเพื่อเอาใจเหล่าสาวกของแฮร์ร่ี
พอตเตอร์ ให้ท่ านได้เข้าไปสัมผัสบรรยากาศของ โลกเวทมนตร์ในฉากต่างๆ จากภาพยนตร์ 

วนัทีส่าม อสิระเต็มวนั หรือเลือกซ้ือทวัร์ยูนิเวอร์แซล ตามอธัยาศัย 



อาทิ ปราสาทฮอกวอต เพลิดเพลินกบัการส ารวจห้องเรียนเวทมนตร์คาถา   ย่านฮอกมีท ร้านขายของ
แปลกประหลาดของเหล่าพ่อมดและแม่มดทั้งหลาย และท่ีไม่ควรพลาดชิมคือ บตัเตอร์เบียร์ เคร่ืองด่ืมท่ี
ไดรั้บความนิยมในโลกของพ่อมดและแม่มดแห่งน้ี (ไม่มีแอลกฮอล์) และท่ีพลาดไม่ไดคื้อในโซนน้ีท่ีถือ
ว่าเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี ดี ท่ี สุดของโลกคือ  โซน  HARRY POTTER AND THE FORBIDDEN 
JOURNEY ท่ีมีการสร้างด้วยเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัในการถ่ายภาพ 4K ท่ีจะสร้างความต่ืนเตน้เร้าใจให้
ท่านเสมือนท่านไดเ้ดินทางท่องโลกเวทมนตร์ไปกบัแฮร์ร่ีพอตเตอร์เลยทีเดียว ให้ท่านไดส้นุกสนานต่อ
กบัเคร่ืองเล่นนานาชนิดอยา่งจุใจ 

 
***อสิระอาหารกลางวนัและอาหารค ่าตามอธัยาศัย*** 
น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ OSAKA TOKYU INN HOTEL// KYOTO TOKYU INN HOTEL หรือเทยีบเท่า 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางชมบริเวณโดยรอบของ ปราสาทโอซาก้า (ไม่รวมค่าเข้าปราสาท) ซ่ึงถือได้ว่าเป็น
สัญลกัษณ์ของเมือง สัมผสัความยิ่งใหญ่และชมนิทรรศการท่ีจดัแสดงอยู่ภายใน ซ่ึงเล่าถึงความเป็นมา
ของปราสาท รวมทั้งประวติัและขา้วของเคร่ืองใช ้ต่างๆของโชกุน ฮิเดโยชิโตโยโตมิ ผูมี้ค  าสั่งใหก่้อสร้าง
ปราสาทแห่งน้ี  หมายเหตุ: ประมาณปลายเดือน มี.ค.-ต้นเดือน เม.ย.ท่านจะได้ชมบรรยากาศของซากุระ
บาน ณ ปราสาทโอซาก้า ที่พร้อมบานสะพร่ังต้อนรับนักท่องเที่ยว แต่ทั้งนี้ทั้งน้ันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ
ในแต่ละปี จากนั้นน าท่านช้อปป้ิงย่าน ชินไซบาชิ ย่านช้อปป้ิงช่ือดงัของนครโอซาก้า ภายในย่านน้ีมี
ร้านคา้เก่าแก่ปะปนไปกบัร้านคา้อนัทนัสมยั และสินคา้หลากหลายรูปแบบทั้งส าหรับเด็ก และผูใ้หญ่ ซ่ึง
ยา่นน้ีถือวา่เป็นยา่นแสงสี และบนัเทิงชั้นน าแห่งหน่ึงของนครโอซากา้ อีกทั้งยงัมีร้านอาหารทะเลข้ึนช่ือ
มากมาย ซ่ึงเสน่ห์อยา่งหน่ึงคือ ทุกร้านจะประดบัประดาร้านของตนดว้ยแสงไฟนีออนซ่ึงดดัท าใหเ้ป็นรูป
ปู กุง้ และปลาหมึก ซ่ึงนกัท่องเท่ียวใหค้วามสนใจและแวะถ่ายรูปกนัเป็นท่ีระลึกอยา่งมาก และร้านคา้ทุก
แห่ง จะพยายามสร้างจุดเด่นให้แก่ร้านของตนให้ได้มากท่ีสุด เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการ 
สัญลกัษณ์เด่นของยา่นน้ีคือ ตึกรูปเคร่ืองหมายการคา้ของ กูลิโกะ ผลิตภณัฑข์นมช่ือดงัจากญ่ีปุ่นนัน่เอง 

วนัทีส่ี่  DUTY FREE – ปราสาทโอซาก้า – ช้อปป้ิงชินไซบาชิ – สนามบินคนัไซ – กรุงเทพฯ 



 
ได้เวลาอนัสมควรน าท่านสู่ สนามบินคันไซ เพ่ือเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 

17.55 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบินที ่TZ297  
23.50 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ... 

*** หมายเหตุ : โปรแกรมอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม*** 
 
 

อตัราค่าบริการ 
 

 
ก าหนดการเดินทาง 

ผู้ใหญ่ห้องละ 
2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่  
เด็กมเีตียง 

(เด็กอายุไม่เกนิ12ปี) 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 
เด็กไม่มเีตียง 

(เด็กอายุไม่เกนิ12ปี) 

พกัเดี่ยว
เพิม่ 

27 – 30 มีนาคม 2559 (ซากรุะ) 31,900 31,900 31,900 8,000 
03 – 06 เมษายน 2559 (ซากรุะ) 31,900 31,900 31,900 8,000 
10 – 13 เมษายน 2559  37,900 37,900 37,900 10,000 
17 – 20 เมษายน 2559 29,900 29,900 29,900 8,000 
24 – 27 เมษายน 2559 29,900 29,900 29,900 8,000 
01 – 04 พฤษภาคม 2559 31,900 31,900 31,900 10,000 
08 - 11 พฤษภาคม 2559 29,900 29,900 29,900 8,000 
15 - 18 พฤษภาคม 2559 27,900 27,900 27,900 8,000 
22 - 25 พฤษภาคม 2559 27,900 27,900 27,900 8,000 
29 พ.ค. – 01 มิ.ย. 2559 27,900 27,900 27,900 8,000 
05 – 08 มิถุนายน 2559 25,900 25,900 25,900 8,000 
12 – 15 มิถุนายน 2559 25,900 25,900 25,900 8,000 
19 – 22 มิถุนายน 2559 25,900 25,900 25,900 8,000 
26 – 29 มิถุนายน 2559 25,900 25,900 25,900 8,000 

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี 8,000 บาท ** 
***ค่าบริการข้างต้น ยงัไม่รวมค่าทปิคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 2000 เยน /ทริป/ต่อท่าน*** 

 
 



อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ     
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  
 ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    
 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นให้กบัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะ

พ านกัระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั) **ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วซ่ีา ผู้เดินทางจะต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายในการท าวซ่ีาเพิม่ ท่านละ 1,700 บาท** 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า
อินเตอร์เน็ต ค่าซกัรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจาก
หัวหน้าทวัร์ก่อนการใช้บริการ) 

 ค่าทปิคนขับรถ หัวหน้าทวัร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 2000 เยน /ทริป/ต่อท่าน 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นให้กบัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะ

พ านกัระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั) 
 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง 
 กรุณามัดจ า 15,000 บาท / ท่านหลงัจากการจองภายใน 3 วัน โดยโอนเงินเขา้บญัชี 

ธนาคาร  ไทยพาณิชย์  (สาขา หนึ่งพนั) 
ช่ือบัญชี  บริษัท แกรนด์ ฮอลเิดย์ จ ากดั 
เลขทีบ่ัญชี 175-231417-5 (ออมทรัพย์) 

 แฟกซ์สลปิโอนเงินมาทีบ่ริษัทฯ  แฟกซ์ 02-3619689 
 ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ช าระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วัน พร้อมส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง ที่มีอายุการใช้งาน

เหลือไม่ต ่ากว่า 6 เดือน 
 
 
 



เง่ือนไขการยกเลกิการเดินทาง 
 กรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมี้ช่ือ

ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษทัอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อแจง้
ยกเลิกการจองกบัทางบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

 กรณีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษทัอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อท าเร่ืองขอรับเงิน
ค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบอ านาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการ
ต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

- ยกเลิกก่อนวนัเดินทาง 45 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้  
- ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 45 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 

 ทั้งน้ี ทางบริษทัจะหักค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแล้วเน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียวให้แก่
นกัท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

 การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า CHARTER FLIGHT หรือ 
EXTRA FLIGHT กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือ
ค่าบริการทั้งหมด   

 การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนั
จนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือ
วา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
 

เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
 ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 

 ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมด 
หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่
ท่าน 

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้
ให้กบันกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอยา่ง
นอ้ย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวซ่ีา  แต่หากทางนกัท่องเท่ียวทุกท่านยนิดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจาก
การท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบริษทัก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ี
หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิได้ส่งหน้าหนังสือ
เดินทางใหก้บัทางบริษทัพร้อมการช าระเงินมดัจ า 



 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว
ส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนกัท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิด
จากความผิดของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความ
สูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิัยอ่ืน เป็นตน้ 

 อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋
เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

 มคัคุเทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น  

 ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก 45 วนัก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทางบริษทัจะไม่คืนมดัจ าไม่วา่ดว้ย
กรณีใดๆทั้งส้ิน เพราะวา่ทางบริษทัไดท้  าการจ่ายค่าตัว๋ไปใหก้บัการสายการบินเรียบร้อยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความให้ถ่ี
ถว้นก่อนการจองทวัร์ทุกคร้ัง เพื่อประโยชน์แก่ตวัท่านเอง 

 การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 30 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว บริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 

 ตัว๋เม่ือออกแลว้ ไม่สามารถรีฟันดไ์ด ้อนัเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน 
 

ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 
 กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และ

รวมกันทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้
เจา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตให้ถือไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุ
ภณัฑม์ากกวา่ท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  

 ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  

 ประเทศญ่ีปุ่น มีกฎหมายห้ามน าผลิตภณัฑ์ท่ีท ามาจากพืช และเน้ือสัตวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั ผลไมส้ด  ไข่ 
เน้ือสัตว ์ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หนา้ท่ีตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรับใน
อตัราท่ีสูงมาก 
 



 
 

จากมาตรการยกเว้นวซ่ีาเข้าประเทศญีปุ่่ นให้กบัคนไทย ผู้ทีป่ระสงค์จะพ านักระยะส้ันในประเทศ
ญี่ปุ่ นไม่เกนิ 15 วนั ไม่ว่าจะด้วยวตัถุประสงค์เพ่ือการท่องเทีย่ว เยีย่มญาติ หรือธุรกจิ จะต้องย่ืน
เอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพ่ือยืนยนัการมคุีณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่ น ดังต่อไปนี ้

1. ตั๋วเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่ น ทางทวัร์จัดเตรียมให้ 
2. ส่ิงทียื่นยนัว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใช้จ่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศ

ญี่ปุ่ นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น) 
3. ช่ือ ทีอ่ยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และ

อ่ืนๆ ทางทวัร์จัดเตรียมให้ 
4. ก าหนดการเดินทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ น ทางทวัร์จัดเตรียมให้ 


