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OSAKA NARA KOBE สดใส 5 วัน 3 คืน 
เดินทาง กรกฎาคม–ตุลาคม 2562  

เร่ิมต้นเพียง 22,900.- 

 
เส้นทางการเดนิทาง 

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

วนัท่ี 2 สนามบนิคนัไซ-นารา-วดัโทไดจิ-เกียวโต – ศาลเจ้าฟชูิมอิินาริ– ชงชาแบบญ่ีปุ่ นปราสาทโอซาก้า (ชมด้านนอก) – ช้อปปิง้ โดตงโบริ –  

ช้อปปิง้ชินไชบาชิ 
วนัท่ี 3. อิสระท่องเท่ียวตามสถานท่ีต่างๆ ในโอซาก้า หรือซือ้ทวัร์เสริม UNIVERSAL STUDIOS JAPAN 

วนัท่ี 4. ศาลเจ้าแห่งความรัก (ศาลเจ้าอิคตุะ) - โกเบ พอร์ตทาวเวอร์ – OSAKA EXPO CITY – อิออน มอลล์ 

วนัท่ี 5.  โอซาก้า (สนามบนิคนัไซ ) -กรุงเทพ (สนามบนิดอนเมือง) (XW111/08.30 – 12.10+1) 

 

 



 

ทวัร์ญี่ปุ่ น (GTH) OSAKA NARA KOBE สดใส 5 วนั 3 คืน โดยสายการบินนกสกู๊ต (XW) 

วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – โอซาก้า (สนามบินคันไซ )  
(XW112/ 23.40 – 07.10) 

20.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ช ัน้ 3 เคานเ์ตอร ์6 สายการบนินกสกูต๊ (NOK SCOOT) 
23.40 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น โดย สายการบนินกสกูต๊ เทีย่วบนิที ่XW 112 

[พเิศษฟร ี!! บรกิารอาหารรอ้นบนเครือ่ง]  

วันที่ 2 
โอซาก้า (สนามบินคันไซ)-นารา-วัดโทไดจิ – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-ชงชา
แบบญ่ีปุ่น-ปราสาทโอซาก้า (ชมด้านนอก) – ช้อปป้ิง โดตงโบริ – ช้อปป้ิงชินไช
บาชิ 

07.10 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ ประเทศญ่ีปุ่ น น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร และเม่ือรับสัมภาระ
เรียบร้อย ไกด์จะพาทุกท่านไปขึน้รถบสั เตรียมตวัออกเดินทาง พร้อมกับรบกวนปรับนาฬิกาของท่านให้ตรงตามเวลาของ
ญ่ีปุ่ น ซึ่งเร็วกวา่เมืองไทย 2 ชัว่โมง เพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองนารา ( Nara ) อดีต
เมืองหลวงเก่าของชาวญ่ีปุ่ น ท่ีตัง้ขึน้มาในปี 710 และได้รับอิทธิพลของศาสนาพทุธอย่างเต็มท่ี จนกระทั่งถึงปัจจุบนันีย้ังคงมี
สถานท่ีส าคญัทางประวตัศิาสตร์มากมาย รวมไปถึงวดัวาอารามท่ีเก่าแก่ท่ีสดุอีกด้วย  

 น าท่านสู ่วัดโทไดจ ิ(Todaiji) วดัหลวงพอ่โตแห่งเมืองนารา หรือ ไดบุทสึ (Daibutsu of Nara) นับเป็นหนึ่งในวดัท่ีมีช่ือเสียง
มากท่ีสดุและมีความส าคญัทางประวตัศิาสตร์ของประเทศญ่ีปุ่ นอย่างมาก จุดเด่น คืออาคารหลกัของวดัแห่งนี ้เป็นอาคารไม้
ท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก หลวงพ่อโตหรือ ไดบุตสึ ยังเด่นท่ีประดิษฐานด้านในอาคารหลกัน่ี ซึ่งก็เรียกได้ว่ามีขนาดท่ีใหญ่มากท่ีสดุ
ของญ่ีปุ่ น มีความสงูมากถึง 15 เมตร วดัแห่งนีน้ัน้ถูก สร้างขึน้เม่ือปี ค.ศ. 752 สามารถตรัสรู้ได้ และเป็นท่ีช่ืนชอบส าหรับ
นกัท่องเท่ียวก็คือเจ้ากวางน้อยใหญ่ท่ีเดินควกัไขว่ไปมา ซึ่งก็สามารถให้อาหารกวางเหล่านัน้ด้วยขนมแซมเบ้ท่ีท ามาส าหรับ
กวางโดยเฉพาะ โดยจะมีร้านท่ีขายราคาก็จะอยู่ประมาณห่อละ 150 เยน 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร 

 เดนิทางสู ่เมืองเกียวโต ซึ่งในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศญ่ีปุ่ น และยาวนานท่ีสดุ คือตัง้แต่ปีค.ศ. 794 จนถึง 1868 
ร่วมๆ 1,100 ปีเลยทีเดียว เกียวโตจึงเป็นเมืองท่ีมีสถานท่ีส าคญัๆ ท่ีเต็มไปด้วยประวตัิศาสตร์และวฒันธรรมดงัเดิมของญ่ีปุ่ น 



 

ทวัร์ญี่ปุ่ น (GTH) OSAKA NARA KOBE สดใส 5 วนั 3 คืน โดยสายการบินนกสกู๊ต (XW) 

น าท่านชม ศาลเจ้าฟูชมิิอินาริ หรือ ศาลเจ้าพ่อจิง้จอกขาว สร้างในศตวรรษท่ี 9 โดยชาวนาเพ่ือบูชาสนุัขจิง้จอกท่ีเช่ือกัน
วา่เป็นทตูสง่สาสน์ของเทพเจ้าแห่งการเก็บเก่ียว ภายในศาลเจ้ามีเสาโทริอิจ านวนมากเรียงกนัจนกลายเป็นอโุมงค์เสาโทริอิท่ีมี
ความยาวประมาณ 4 กิโลเมตร จากนัน้สมัผสัวฒันธรรมดัง้เดิมของชาวญ่ีปุ่ น นั่นก็คือ การเรียนพิธีชงชาญ่ีปุ่ น โดยการชง
ชาตามแบบญ่ีปุ่ นนัน้ มีขัน้ตอนมากมาย เร่ิมตัง้แตก่ารชงชา การรับชา และการดื่มชา ทุกขัน้ตอนนัน้ล้วนมีพิธี รายละเอียดท่ี
บรรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก พธีิชงชานี ้ไมใ่ช่แครั่บชมอย่างเดียว ยังเปิดโอกาสให้ท่านได้มีส่วนร่วมในพิธีการชงชานีอี้ก
ด้วย 

 ชมบริเวณด้านนอก ของ ปราสาทโอซาก้า ซึ่งถือได้วา่เป็นสญัลกัษณ์ของเมือง สมัผสัความยิ่งใหญ่ของยุคสมยัท่ีโชกุนโตโย
โตม ิปกครองและออกค าสัง่ให้ก่อสร้างปราสาทแห่งนี ้

 ช้อปปิง้ ย่านโดตงโบริ (Dotombori) หนึ่งในย่านบนัเทิงยามค ่าคืนท่ีโด่งดงัของโอซาก้า เป็นแหล่งรวมร้านอาหารมากมายท่ี
เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ถนนแห่งนีจ้ะเลียบริมคลองโดตงโบริ และยังมีทัง้ร้านค้า และแหล่งบันเทิงอีกมากมาย ในช่วง
กลางคืนก็จะเปิดไฟประดบัประดาสวยงามป้ายร้านค้าต่างๆ รวมไปถึง ป้ายนักวิ่งกูลิโกะ (Glico Running Man sign) และปู
คานิโดราค ุ(Kani Doraku crab) ท่ีเป็นสญัญลกัษณ์ของเมืองโอซาก้า แถมยังเช่ือมต่อกับ ย่านชินไซบาชิ ( Shinsaibashi ) 
บริเวณแหลง่ช้อปปิง้ท่ีมีความยาวประมาณ 600 เมตร เตม็ไปด้วยร้านค้าปลีก ร้านเฟรนไชส์ ร้านเคร่ืองส าอางค์  ร้านรองเท้า 
กระเป๋า นาฬกิา ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านขนม ร้านเสือ้ผ้าสตรีทแบรนด์ทัง้ญ่ีปุ่ นและต่างประเทศ เช่น Zara , H&M , Beans 
, ABC Mart , GU เป็นต้น เรียกวา่มีทกุอย่างท่ีต้องการรวมกนัอยู่บริเวณนี ้

 
ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าอิสระตามอธัยาศยั ณ แหลง่ช้อปปิง้ 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกัโรงแรม OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วันที่ 3 
อิสระท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ในโอซาก้าหรือซือ้ทัวร์เสริม UNIVERSAL 
STUDIOS JAPAN 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ให้ท่านได้เลือกอิสระท่องเท่ียวตามสถานท่ีตา่งๆใน เมืองโอซาก้า โดยมีไกด์คอ่ยให้ค าแนะน าท่านในการเดินทาง ย่านชินไซ

บาชิ เต็มไปด้วยความหลากหลายของร้านค้าและแบรนด์ดงัมากมายตัง้อยู่ปะปนไปกับร้านค้าแบบดัง้เดิมของญ่ีปุ่ น ได้แก่ 
Apple Store, Dior, Chanel, Gucci, H&M, Hermès, Louis Vuitton และอ่ืนๆ เรียกได้ว่าเป็นศนูย์รวมแทบจะทุกย่ีห้อดงัทั่ว
โลกเลยก็ว่าได้ นอกจากนีแ้ล้วยังมีสินค้าจ าพวกอาหารและเคร่ืองดื่มหรือตุ๊ กตาน่ารักๆ ก็มีให้เลือกซือ้เช่นกัน และ
นอกเหนือไปจากร้านค้าทันสมัยจากแบรนด์ต่างๆ แล้วท่ีชินไซบาชิยังมี Shopping Arcade ท่ีเอาร้านค้าเล็กๆ มารวมไว้
ภายใต้หลงัคาเดียวกันมีเส้นทางยาวประมาณ 600 เมตรมีสินค้าให้เลือกสรรมากมาย อาทิ ชุดกิโมโนแบบดัง้เดิม ,อัญมณี
เคร่ืองประดบัและร้านหนงัสือ เป็นแหลง่ท่ีตัง้ของห้างสรรพสินค้าช่ือดงัและร้านค้ามากมายให้ท่านได้ช้อปปิง้ได้จุใจ และยัง มี
สถานท่ีท่องเท่ียวส าคญัๆตา่งๆมากมาย เช่น 
วัดชเิทนโนจิ พพิธิภัณ์สัตว์น า้ไคยูกัง ศาลเจ้าเฮอัน 
ชงิช้าสวรรค์เทม็โปซาน อะเมะริคามูระ เลโกแลนด์ 
หุ่นยนต์เหล็กเทต็สึจนิ พพิธิภัณฑ์วทิยาศาตร์โอซาก้า 
หรือเลือก ซือ้ทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เต็มวัน เพิ่มผู้ใหญ่ท่านละ 2,700 บาท / เด็ก 2,000 บาท ไม่รวมค่า

รถไฟในการเดนิทาง [ราคาอาจมีการเปล่ียนแปลง] ท่านท่ีซือ้ทวัร์เสริมน าท่านเดนิทางสู ่ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ร่วมสนุก
ท้าทายกบัเคร่ืองเลน่หลาก หลายชนิดตื่นเต้น ระทึกใจจากหนังดงัท่ีท่านช่ืนชอบ เช่น ฉากเพลิงไหม้จากเร่ือง “แบ็คดราฟท์”

ลอ่งเรือผจญภยักบัไดโนเสาร์จากเร่ือง“จูราสสิคพาร์ค” นัง่เรือเพ่ือพบกบัความน่าสะพรึงกลวัเหมือนอยู่ ในเหตกุารณ์จริงกับ 
“จอว์” ใช้ทนุสร้างมหาศาลกวา่ 1,500 ล้านเยน (เฉพาะจอว์) และสนกุสนานไปกบัเคร่ืองเลน่ภาคใหมข่อง “สไปเดอร์แมน” ท่ี
รอให้ท่านพสิจูน์ความมนัส์ พร้อมทัง้พบกบัโซนใหม ่“วันเดอร์แลนด์” เป็นโซนสวนสนุกสไตล์ครอบครัวให้ท่านได้เพลิดเพลิน
กบัตวัการ์ตนูสดุน่ารัก เช่น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street  โซน The Wizarding World of Harry Potter ท่ีสร้างเพ่ือ
เอาใจเหลา่สาวกของแฮร์ร่ีพอตเตอร์ ให้ท่านได้เข้าไปสมัผสับรรยากาศของโลกเวทมนต์ในฉากตา่งๆจากภาพยนตร์ โซน THE 

FLYING DINOSAUR เปิดประสบการณ์ใหม่ กับเคร่ืองเล่นใหม่ล่าสดุ ท่ีจะได้ให้คณุบินได้ ในโซน Jurassic Park เป็นอีก 1 
ใน เคร่ืองเลน่หวาดเสียวสดุๆ และสามารถหมนุได้รอบทิศทางถึง 360 องศา บนระยะทาง1124 เมตร และจุดทิง้ดิ่งสงูสดุถึง 
37.8 เมตร โซน MINION PARK เป็นโซนใหมล่า่สดุท่ีสร้างเอาใจสาวกเจ้าตวัเหลืองสดุกวนท่ีโด่งดงัมาจาก เร่ือง Depicable 
Me ซึ่งไฮท์ไลท์ของโซนนีค้ือ Despicable Me Minion Mayhem ภายในจะประกอบไปด้วย ร้านค้าขายของท่ีระลกึ ร้านอาหาร 
โชว์ตา่งๆ มากมาย รวมทัง้ยงัมีเคร่ืองเลน่แนว 3-D มากมาย แถมยงัเป็นโซน "Minion Park" ท่ีใหญ่ท่ีสดุอีกทัง้ส าหรับท่านท่ีช่ืน
ชอบนักสืบจิ๋วโคนันท่ีกระแสตอบรับดีจนยูนิเวอร์แซล ญ่ีปุ่ น ต้องน ากลบัมาอีกครัง้ ภายในงานจะมีทัง้เกมไขปริศนาสืบคดี 
Real Escape Game ตามด้วย Entertainment Restaurant ร้านอาหารพร้อมเสร์ิฟ และ Play Rally รับรองวา่คณุจะได้ดื่มด ่า
กบัโลกของโคนนัคงุแบบจดัเตม็ไปเลย 
* เพ่ือให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเตม็ที่จงึไม่มีบริการอาหารกลางวันและอาหารค ่า* 

ท่ีพกั น าท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วันที่ 4 
ศาลเจ้าแห่งความรัก (ศาลเจ้าอิคุตะ) - โกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์ - EXPO CITY –  
อิออน มอลล์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 เดนิทางสู ่เมืองโกเบ ( Kobe ) ซึ่งอยู่ในจงัหวดัเฮียวโกะ และเป็นหนึ่งใน 10 เมืองใหญ่ของประเทศญ่ีปุ่ นท่ีน่าดึงดดูใจส าหรับ

นกัท่องเท่ียว โดยท่ีท่าเรือโกเบนัน้ ในยคุศตวรรษท่ี 19 ก็เป็นหนึ่งในท่าเรือท่ีเปิดท าการค้าขายกับต่างประเทศเป็นครัง้แรกอีก
ด้วย น าท่านสูย่่ายช้อปปิง้และแหล่งรวมร้านค้าร้านอาหารมากมาย น าท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าแห่งความรัก (ศาลเจ้าอิคุ
ตะ) ตัง้อยู่ใจกลางเมืองโกเบ และมีประวตัคิวามเป็นมายาวนานกว่า 1800 ปี ตามต านานกล่าวว่ามีเทพเจ้าแห่งสายสมัพนัธ์
อยู่ภายในเขตวดันอกจากศาลเจ้าหลกัแล้ว ยงัมีศาลเจ้าเลก็ๆอยู่อีกมากมาย ศาลเจ้าอิคตุะเป็นสถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิด้าน "ความ
รัก"ชาวญ่ีปุ่ นมักจะเข้าไปขอพรเก่ียวกับความรักอยู่เสมอ ศาลเจ้าแห่งนีย้ังมีบรรยากาศท่ีสงบและเป็นสถานท่ี ท่ีนิยม
ไปขอพรของชาวเมืองโกเบ 

 โกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์ (Kobe Harborland) เป็นแหลง่ช้อปปิง้ใกล้ท่าเรือโกเบ แบง่เป็น 2 สว่นใหญ่ คือ Mosaic ท่ีประกอบด้วย
ร้านเสือ้ผ้าแฟชัน่ ร้านอาหาร ซึ่งจะมองเห็นอ่าวโกเบทัง้หมด และสว่นปลายสดุก็เป็นสวนสนกุขนาดย่อมท่ีมีชิงช้าสวรรค์ขนาด
ใหญ่ตัง้อยู่ อีกส่วนคือ Canal Garden มีห้างฯใหญ่ๆ เช่น Hankyu Department store , ร้านเคร่ืองใช้ไฟฟ้า และ เอาท์เล็ท 
รวมอยู่ด้วย 

กลางวนั อิสระรับประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

 ช้อปปิง้ ณ โอซาก้าเอ็กซ์โปซิตี ้[OSAKA EXPO CITY] ท่ีเท่ียวแห่งใหมใ่นโอซาก้า ศนูย์รวมความบนัเทิงท่ียิ่งใหญ่ท่ีสดุแห่ง
หนึ่งของประเทศญ่ีปุ่ น เอ็กซ์โปซิตีเ้ป็นสว่นหนึ่งของสวนสาธารณะท่ีสร้างขึน้เพ่ือระลกึถึงงานเวลิด์เอ็กซ์โป ท่ีจดัขึน้เม่ือปี 1970 
ตัง้อยู่ในเมืองซุอิตะ จังหวัดโอซาก้า มีเนือ้ท่ีทัง้หมดราว ๆ 172,000 ตารางเมตร ภายในพืน้ท่ีแห่งนีมี้แหล่งความบนัเทิง
มากมาย ภายใต้คอนเซ็ปต์ fusing the enjoyment of playing, learning, and discovering อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับ
กิจกรรมตา่งๆ ทัง้ช้อปปิง้ กินข้าว หรือแม้แตถ่่ายรูปได้ตามอธัยาศยั 

 
 ช้อปปิง้ท่ี ห้างจัสโก้อิออน มอลล์ให้ท่านได้ซือ้ของฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทิเช่น ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ตาม
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ฤดกูาล และพเิศษสดุกบัร้าน 100 เยน ทีทกุอย่างในร้านราคาเพียง 100 เยนเท่านัน้ 
ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอธัยาศยั 

 น าท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ 5 
โอซาก้า(สนามบินคันไซ ) - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 
(XW111/ 08.30 – 12.10) 

เช้า ท าการเช็คเอาท์ และ ตรวจสอบสมัภาระก่อนเดนิทางไปยงั สนามบนิคันไซ 
06.00 น. ถึง สนามบนิคันไซ ท าการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าสมัภาระ 
08.30 น. น าท่านกลบัสูก่รุงเทพฯ โดย สายการบนินกสกู๊ต (SCOOT) เท่ียวบนิท่ี XW 111 

บริการอาหารเช้าและน า้ดื่มบนเคร่ือง  
12.10 น. เดนิทางถึง สนามบนิดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทบัใจ 

 
** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบนิ,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ก่อนท าการ 

ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ท หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

 

อัตราค่าบริการ : OSAKA NARA KOBE สดใส 5 วัน 3 คืน  
โดยสายการบินนกสกู๊ต  

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเด่ียว 
ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

03 ก.ค. – 07 ก.ค. 62 22,900 22,900 22,900 7,900.- 16,900 

10 ก.ค. – 14 ก.ค. 62 22,900 22,900 22,900 7,900.- 16,900 

12 ก.ค. – 16 ก.ค. 62 23,900 23,900 23,900 7,900.- 17,900 

19 ก.ค. – 23 ก.ค. 62 23,900 23,900 23,900 7,900.- 17,900 

26 ก.ค. – 30 ก.ค. 62 26,900 26,900 26,900 7,900.- 20,900 

31 ก.ค. – 04 ส.ค. 62 22,900 22,900 22,900 7,900.- 16,900 

08 ส.ค. – 12 ส.ค. 62 26,900 26,900 26,900 7,900.- 20,900 

14 ส.ค. – 18 ส.ค. 62 24,900 24,900 24,900 7,900.- 18,900 

21 ส.ค. – 25 ส.ค. 62 22,900 22,900 22,900 7,900.- 16,900 

28 ส.ค. – 01 ก.ย. 62 22,900 22,900 22,900 7,900.- 16,900 
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04 ก.ย. – 08 ก.ย. 62 22,900 22,900 22,900 7,900.- 16,900 

11 ก.ย. – 15 ก.ย. 62 22,900 22,900 22,900 7,900.- 16,900 

18 ก.ย. – 22 ก.ย. 62 22,900 22,900 22,900 7,900.- 16,900 

02 ต.ค. – 06 ต.ค. 62 26,900 26,900 26,900 7,900.- 20,900 

04 ต.ค. – 08 ต.ค.62 26,900 26,900 26,900 7,900.- 20,900 

10 ต.ค. – 14 ต.ค.62 26,900 26,900 26,900 7,900.- 20,900 

11 ต.ค. – 15 ต.ค.62 27,900 27,900 27,900 7,900.- 21,900 

16 ต.ค. – 20 ต.ค.62 26,900 26,900 26,900 7,900.- 20,900 

19 ต.ค. – 23 ต.ค.62 26,900 26,900 26,900 7,900.- 20,900 

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดนิทางกลับ] ท่านละ 7,900 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน  
 ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 

 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักลา่ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาหรือยกเลกิการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ป

มีการคอนเฟิร์มเดินทางก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอื 30 วนัก่อนออกเดินทาง 
4. การยกเลกิารเดินทาง 

4.1 แจ้งยกเลกิ ก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด  
4.2 แจ้งยกเลกิ ก่อนเดินทาง 15 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 15,000 บาท  
4.3 แจ้งยกเลกิ น้อยกวา่ 15 วนัการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด  
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4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการ
บินมีการการันตีมดัจ าที่นัง่กบัสายการบินและค่ามัดจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ ค่าทัวร์ทัง้หมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้า
ประเทศท่ีระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไม่คืนคา่ทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคญั!! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการท่องเท่ียวเท่านัน้ ไม่สนบัสนุนให้ลกูค้าเดินทางเข้าประเทศญ่ีปุ่ น
โดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กับการ
พิจารณาของเจ้าหน้าที่เทา่นัน้ ลกูค้าทกุทา่นต้องผา่นการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตวัของท่านเอง ทาง
มคัคเุทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลอืใดๆได้ทัง้สิน้** 
4.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทาง   

 พร้อมคณะถือวา่ทา่นสละสทิธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องคา่บริการและเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพร้อมคา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการทวัร์ข้างต้น 

 กรณีทา่นมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดบัชัน้ท่ีนัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบตัรสะสมไมล์ จะต้องด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัลว่งหน้า และถ้าโดยการช าระเงินเพื่อ
อพัเกรดต้องกระท าท่ีเคาน์เตอร์สนามบิน ณ วนัเดินทาง เทา่นัน้  

2.  คา่ที่พกัห้องละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการ หรือ ระดบัเทียบเทา่ 
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ 
แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3.  คา่อาหาร คา่เข้าชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบุไว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 
4.  เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดินทาง 
5.  คา่น า้หนกัสมัภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบินนกสกู๊ต  20 กิโล  ค่าประกันวินาศภยัเคร่ืองบินตามเงื่อนไข

ของแตล่ะสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 
6.  คา่ประกนัอุบติัเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  

** ลกูค้าทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมูล 
เพิม่เติมกบัทางบริษัทได้ **  

- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายุมากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี **  
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 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอุบติัเหตุ 3 ล้านบาท] 
**ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอุบติัเหต ุ1.5 ล้านบาท] 

7.  ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  คา่ท าหนงัสอืเดินทางไทย และเอกสารตา่งด้าวตา่งๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ่ นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับ

คนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาล
ญ่ีปุ่ นประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่
สถานทูตก าหนด) 

2.  คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเช่น คา่อาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่า
โทรศพัท์  

3.  คา่ภาษีน า้มนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบิน 

4.  คา่ทิปมคัคเุทศก์และคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ทา่น 
 

หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเลือ่นการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ ร่วมคณะไม่ถึง 10 ทา่น 
2.  ขอสงวนสทิธ์ิการเก็บคา่น า้มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวนั

เดินทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุ

ตา่งๆ 
4.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดั

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน
เกิดจากการโจรกรรม และ อุบติัเหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเท่ียวเอง 

6.  เม่ือทา่นตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะ

อากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัอตัรา

แลกเปลีย่นของเงินสกลุเยน 

 



 

ทวัร์ญี่ปุ่ น (GTH) OSAKA NARA KOBE สดใส 5 วนั 3 คืน โดยสายการบินนกสกู๊ต (XW) 

รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่ นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเว้นวีซา่เข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย ผู้ ท่ีประสงค์จะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่
เกิน 15 วนั ไม่วา่จะด้วยวตัถปุระสงค์เพื่อการทอ่งเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบ
เอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบติัในการเข้า ประเทศญ่ีปุ่ น 
**เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนญุาตให้เข้าประเทศ – ตัว๋เคร่ืองบินและเอกสารเร่ืองท่ีพกั
ทางบริษัทจะจดัเตรียมให้กบัลกูทวัร์ แตท่ัง้นีข้ึน้อยูก่บัการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญ่ีปุ่ น** 
1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิง่ท่ียืนยนัวา่ทา่นสามารถรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
     (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นต้น) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ท่ีติดตอ่ได้ระหวา่งที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คน รู้จกั โรงแรม 

และอ่ืนๆ) 
 
ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่ น 
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่ น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่ นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสอืเดินทางอิเลก็ทรอนิกส์ท่ียงัมีอายกุารใช้งานเหลอือยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะต้องไม่เป็นสิง่ท่ีขดัตอ่กฎหมาย และเข้าขา่ยคณุสมบติั

เพื่อการพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 15 วนั 
 เป็นผู้ ท่ีไม่มีประวติัการถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรือมิได้อยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธ

ไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าขา่ยคณุสมบติัท่ีอาจจะถกูปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 


