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CODE: TZ11 Sakura Lover OsakaTakayama Gujo Kyoto Nara 5Days 4Nights  
 

 

 

 

 

 
 
   

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เดนิทางโดยสายการบนิ SCOOT สูค่นัไซ(โอซากา้)  เครือ่งใหมล่ าใหญ ่DREAM LINER  B787 ทนัสมยั สดุ สดุ 
340 ทีน่ ัง่ พเิศษน า้หนกักระเป๋า  20 KG  

ราคาสดุคุม้เร ิม่เพยีง 35,900 บาท พกันาโกยา่ 1คนื กโุจ 1คนื โอซากา้ 2คนื 
ก าหนดวนัเดนิทาง 

วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 2-6 ปี  

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

22-26 ม.ีค.  35,900  
ไมม่รีาคาเด็ก 

*Infant 7,000บาท 
(*อายไุมเ่กนิ 2 ปี) 

 

8,500 34  

29ม.ีค.-2 เม.ย.  35,900 8,500 34  

5-9  เม.ย.  วนัจกัร ี 36,900 8,500 34  

12-16  เม.ย. วนัสงกรานต ์ 49,900 8,500 34  
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วนัแรก      กรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง - สนามบนิคนัไซ โอซากา้ - นาโกยา่       

06.30น.     พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออก ช ัน้3 ประต ู6 เคานเ์ตอร ์
        7สายการบนิ Scoot เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารกอ่นเช็คอนิขึน้เครือ่ง 
09.35น. น ำท่ำนเดนิทำงสู่สนามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น โดยสำยกำรบนิ SCOOT 

เที่ยวบินที่ TZ298 ** รำคำทัวร์ไม่รวมอำหำรบนเครื่อง (บนเครื่องมีบริกำร
จ ำหน่ำยอำหำรและเครือ่งดืม่) ** 

16.45น. เดนิทำงถงึ สนามบนิคนัไซ โอซากา้(เวลำเร็วกวำ่เมอืงไทย 2 ชัว่โมง กรณุำ
ปรับนำฬกิำของท่ำน เพือ่ควำมสะดวกในกำรนัดหมำยเวลำ) ผ่ำนพธิกีำรตรวจ
คนเขำ้เมอืงและศุลกำกร (ส าคญั!!ประเทศญี่ปุ่ นไม่อนุญำตใหน้ ำอำหำรสด 
จ ำพวก เนื้อสัตว ์พชื ผัก ผลไม ้เขำ้ประเทศ หำกฝ่ำฝืนจะมโีทษจับและปรับ) 
จำกนัน้น ำทำ่นขึน้รถปรับอำกำศเดนิทำงสูน่าโกยา่ เป็นเมอืงใหญท่ีส่ดุใน “ภมูภิาคชู
บุ” ซึ่งอยู่ตรงกลำงของประเทศญี่ปุ่ น บรเิวณรอบๆนำโกย่ำมีแหล่งผลิตสินคำ้
กำรเกษตร ปศุสัตว ์และประมงทีม่ชี ือ่เสยีงของญีปุ่่ น อกีทัง้ยังเป็นเมอืงอตุสำหกรรม 
โดยมฐีำนกำรผลติรถยนต,์ ยำนอวกำศ, เครือ่งจักร, เซรำมกิ ฯลฯ (อสิระอาหารเย็น 
ณ จดุ พกัรถ ) 

 ทีพ่กั:  Gifu Hashima Shinkansen หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั อสิระพักผ่อน

ตำมอธัยำศัย  
       (ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพัก ทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย5-7วนักอ่นวนัเดนิทำง) 

 

วนัทีส่อง     นาโกยา่ – หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – ทาคายามา่จนิยะ – Little Kyoto - กโุจ        
                  อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น (BBQ Yakiniku) 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ท1ี)  
 น ำท่ำนเดนิทำงสู่ หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ทีย่ังคงอนุรักษ์บำ้น

สไตลญ์ีปุ่่ นขนำนแทด้ัง้เดมิและยังไดรั้บเลอืกจำกองคก์ำรยเูนสโกใหเ้ป็น
มรดกโลก ในเดือนธันวำคม 1995 บำ้นสไตล์กัสโช-สคึุร ิจะมคีวำมยำว
ประมำณ 18 เมตร ควำมกวำ้ง 10 เมตร โครงสรำ้งของบำ้นสำมำรถรองรับ
หมิะทีต่กหนักในชว่งฤดหูนำวไดด้ ีและรปูรำ่งของหลังคำเหมอืนกบัสองมอื
พนมของพระเจำ้ จงึเรยีกหมูบ่ำ้นสไตล์ นี้วำ่ “กัสโช” และมผีูค้นจำกทั่วทุก

มุมโลกหลั่งไหลไปชมควำมงำมในแต่ละปีไม่ต ่ำกว่ำ 680,000 คน เลย
ทเีดยีว   

 
เทีย่ง        รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ท2ี) 
บา่ย จำกนัน้น ำท่ำนถ่ำยรูปดำ้นหนำ้ ทาคายามา่ จนิยะ หรอื ทีว่า่การอ าเภอเกา่เมอืงทาคายามา่ ซึง่เป็นจวนผูว้่ำ

แห่งเมืองทำคำยำม่ำ เป็นที่
ท ำงำนและทีอ่ยูอ่ำศัยของผูว้่ำ
รำชกำรจังหวัดฮดิะ เป็นเวลำ
ก ว่ ำ  1 7 6  ปี  ภ ำ ย ใ ต ้ก ำ ร
ปกครองของโชกุนตระกูลกุกำ
วำ ในสมัยเอโดะ  จำกนั้นน ำ
ท่ำนเดมิชม หมูบ่า้น LITTLE 
KYOTO ห รื อ  เข ต เมื อ ง
เก่ าซ ัน ม าจิ  ซู จ ิ  ซึ่ ง เ ป็ น
หมู่บำ้นเก่ำแก่สมัยเอโดะกว่ำ 300ปีก่อน ที่ยังอนุรักษ์และคงสภำพเดมิไดเ้ป็นอย่ำงด ี
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อสิระใหทุ้กท่ำนไดเ้ดินเที่ยวและชื่นชมกับทัศนียภำพเมืองเก่ำซึง่เต็มไปดว้ยบำ้นเรือนโบรำณ และรำ้นคำ้
หลำกหลำย เช่น รำ้นผลติและจ ำหน่ำยเหลำ้สำเก รำ้นท ำมโิสะ ฯลฯ พรอ้มทัง้เลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมือง
เฉพำะถิน่ เชน่ ซำรุโบะโบะ หรอื ตุ๊กตำทำรกลงิตัวสแีดงไมม่หีนำ้ตำ ซึง่ถอืว่ำเป็นสัญลักษณ์หนึง่ของเมอืงทำคำ
ยำม่ำ และเป็นสนิคำ้ยอดนยิม เพรำะแฝงไปดว้ยควำมเชือ่เกีย่วกับโชคลำงของชำวญี่ปุ่ นอกีดว้ย และเก็บเกีย่ว
บรรยำกำศอนัน่ำประทับใจมำกมำย ท่ำนยงัสำมำรถลองลิม้ชมิรสขนมของหวำนนำนำชนดิอกีดว้ย น ำทำ่นเดนิทำง
สูเ่มอืงกโุจ เพือ่น าทา่นเขา้ทีพ่กั  

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ (มือ้ท3ี) แบบ BBQ YAKINIKU เนือ้ยา่ง หมยูา่ง หลงัอาหารไมค่วรพลาด
ประสบการณ์ การอาบน า้แรธ่รรมชาต ิ เพือ่สขุภาพ/ ออนเซ็น (Onsen) น า้แรใ่นไสตลญ์ีปุ่่ นใหท้า่นได้
พกัผอ่นอยา่งเต็มอิม่ ซึง่ชาวญีปุ่่ นเชือ่วา่น า้แรธ่รรมชาตนิีม้สีว่นชว่ยเรือ่ง โรคภยัไขเ้จ็บและผวิพรรณ
เปลง่ปล ัง่   

 ทีพ่กั:  GUJO KOGEN HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 (ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพัก ทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย5-7วนักอ่นวนัเดนิทำง) 

วนัทีส่าม     กโุจ – เกยีวโต – วดัคนิคะคจุ ิ– ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิ– โอซากา้ – หา้งเอออน 
                   อาหารเชา้,เทีย่ง 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  (มือ้ท4ี) 
                  น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่กยีวโต เมอืงหลวงเกำ่แกข่องญีปุ่่ นซึง่มำมี

อำยุยำวนำนกว่ำ 1,000 ปี ซึง่ใน อดีต มีควำมเจรญิรุ่งเรือง
ทำงดำ้นศำสนำ ศลิปะวัฒนธรรม และกำรปกครอง  (ใชเ้วลา
เดนิทางจาก กโุจถงึเกยีวโต ประมาณ 2.30 ชม.) เดนิทำง
ถงึเกยีวโต น าชม  วดัคนิคะคจู ิหรอืทีค่นไทยนยิมเรยีกกันว่ำ
วดัทอง เป็นวัดทีด่ังวัดหนึง่ในญี่ปุ่ น หำกมำเทีย่วเกยีวโตแลว้
ไมไ่ดม้ำทีว่ัดนีถ้อืว่ำยังไมม่ำถงึเกยีวโต สรำ้งเมือ่ปี พ .ศ . 1940 
ศำลำสทีองทีเ่ห็นในปัจจบุันเพิง่ไดรั้บกำรแปะผนังทองไปเมือ่ปี 
พ .ศ. 2530 ทีผ่ำ่นมำ จงึมองเห็นเหลอืงอลำ่มสะทอ้นในสระน ้ำอยำ่งสวยงำมวหิำรสรำ้งในปี 1955 จ ำลองแบบจำก
ของเดมิในศตวรรษที่ 15 และเพิง่หุม้ทองค ำครัง้หลังสุดในปี 1987 วหิำรมี 3 ชัน้ โดยชัน้แรกมลีักษณะเป็น
พระรำชวัง ชัน้ที่สองเป็นแบบบำ้นซำมูไร ส่วนชัน้ที่สำมเป็นแบบวัดเซน คินคะคุจติัง้อยู่กลำงทัศนียภำพอัน
เหมำะเจำะ ผนืน ้ำในสระกวำ้งเบือ้งหนำ้สะทอ้นประกำยระยบักัน้โอบดว้ยแมกไม ้วัดนีเ้ป็นวัดดังในการต์นูเรือ่งอกิ
ควิซงั เณรนอ้ยเจา้ปญัญา ก็จ ำลองเรือ่งรำวเหตกุำรณ์ของศำลำทองในวัดนีใ้หเ้ป็นปรำสำทของทำ่นโชกนุ )โช
กนุอำชกิำงะ โยชมิสิ ึ  ) Ashikaga Yoshimistsu ) และบตุรชำยของเขำทีเ่ป็นเจำ้ของพลับพลำหลังนี ้กอ่นทีจ่ะยก

ใหเ้ป็นทรัพยส์มบัตขิองวัดโรกุนนอนจ ิ)Rokuonji : อกีชือ่ของวัดนี้  (ในเวลำต่อมำ พลับพลำหลังนี้เคยถูกลอบ
วำงเพลงิในปี พ.ศ. 2493 โดยพระภกิษุทีบ่วชอยูใ่นวัด พระรปูนีบ้วชเขำ้มำแลว้เกดิควำมหลงใหลในควำมงำมของ
พระว ิหำรและคดิว่ำกำรทีจ่ะเขำ้ถงึแกน่แทข้องควำมงำนตอ้งเผำท ำลำยวัตถุแห่งควำมงำมนัน้ไปดว้ย จงึไดม้กีำร
สรำ้งใหม่เมือ่ปี พ .ศ . 2498 ก่อนทำงออกจะมกีำรขอพรโดยกำรเขยีนขอพรที่แผ่นไม ้“อกิควิ” โดยส่วนมำกจะ
เขยีนขอใหม้สีตปัิญญำ หลักแหลม ฉลำดแบบอกิควิซงั 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ท5ี) 
บา่ย  น ำท่ำนเดนิทำงสู่ ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิชม เสาโทรอิ ิซุม้ประตูสแีดงที่

เป็นสัญลักษณ์ของศำลเจำ้ ทีม่มีำกกว่ำรอ้ยตน้ทอดตัวยำวตำมเสน้ทำง
ของไหลเ่ขำลดหลั่นกันบนเสน้ทำงยำวถงึ 4 กโิลเมตร และเป็นฉำกของ
ภำพยนตรเ์รือ่ง MEMORIES OF GEISHAที่ ซำยูร ินำงเอกของเรือ่ง
วิง่ลอดซุม้ประตูเพื่อไปขอพรเทพเจำ้ใหต้นเองสมควำมปรำรถนำ จน
สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดนิทำงสู่ที่พัก อสิระพักผ่อนตำมอัธยำศัย หรอื
ท่ำนสำมำรถเดนิไปชอ้ปป้ิงหา้งเอออน พล่าซ่า ซึ่งอยู่บรเิวณใกล้
โรงแรม (อสิระอำหำรค ่ำตำมอธัยำศัย) 
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 ทีพ่กั:  Novotel Koshien Osaka West Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 (ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพัก ทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย5-7วนักอ่นวนัเดนิทำง) 
 

วนัทีส่ ี ่    ปราสาทโอซากา้ (น าชมดา้นนอก) – นารา – วดัโทไดจ ิ– โอซากา้ - ชอ้ปป้ิงชนิไชบาช ิ     
                  อาหารเชา้,เทีย่ง  
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  (มือ้ท6ี) 

น ำท่ำนเดนิทำงสู่ ปราสาทโอซากา้ เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของ
เมืองโอซำกำ้ สรำ้งขึ้นเป็นครัง้แรกบนบรเิวณที่เคยเป็นวัด Osaka 
Hongan-jiเมื่อ ปี  ค .ศ .1583 โดยToyotomiHideyoshi (ค .ศ .1537-
1598) นักรบระดับไดเมียวผูพ้ยำยำมรวบรวมประเทศเป็นครัง้แรก
หอคอยประสำทหรือส่วนที่เรียกว่ำ Tenshukakuแลว้เสร็จลงสองปี
ตอ่มำ แต่หลังจำกสงครำม Osaka Natsu No-jinในปีค.ศ.1615 ตระกลู 
Toyotomi ถูกฆ่ำลำ้งโคตร Tenshukak ก็ถูกท ำลำยลงย่อยยับ ต่อมำ
ไดรั้บกำรบรูณะใหมใ่นสมยั Tokugawa แต่น่ำเสยีดำยทีใ่นปี ค.ศ.1665 
ไดถู้กฟ้ำฝ่ำเสยีหำยทัง้หมด กอ่นจะท ำกำรบูรณะขึน้มำใหมอ่กีครัง้และ
ถูกประกำศใหเ้ป็นสมบัตขิองชำตอิกีดว้ย ปรำสำทโอซำกำ้ปัจจุบันสูง 55 เมตร มี 5 ส่วน 8 ชัน้เครื่องประดับ
หลังคำและภำพเสือบนก ำแพงตัวปรำสำทและหลำยๆส่วนลงทองสีอร่ำมสวยงำมบนหอคอยชัน้ 8 ของ 
Tenshukakuท่ำนสำมำรถมองเห็นทวิทัศน์โดยรวมของเมอืงโอซำกำ้ไดอ้ย่ำงชดัเจนในแต่ละปีจะมนัีกท่องเทีย่ว
จำกทัง้ในและนอกประเทศมำเยอืนปีละรำว 1-3 ลำ้นคน (ชม
และถ่ำยรูปบรเิวณดำ้นนอก) จากน ัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง
นารา 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ท7ี) 
 บา่ย น ำท่ำนกรำบนมัสกำรขอพรพระพุทธรูปส ำรดิที่เก่ำแก่ตัง้แต่

สมัยครศิตวรรษที ่18 ณ วดัโทไดจ ิซ ึง่เป็นทีเ่คำรพสักกำระ
ของผูค้นมำกมำย ท่ำนจะไดช้ม “วหิารไม”้ ที่ใหญ่ที่สุดใน
โลก และเพลดิเพลนิกับควำมน่ำรักของฝูงกวำงมำกมำยที่
ปล่อยใหอ้ยู่ตำมธรรมชำติพรอ้มป้อนอำหำรใหก้ับกวำงที ่
“สวนกวาง” น ำท่ำนนมัสกำรหลวงพ่อโตไดบุสส ึทีส่รำ้งตัง้แต่สมัย
ค.ศ. 700 อยู่ในวหิำรขนำดใหญ่ พรอ้มกับขอพรตำมประสงค ์วหิำร
และหลวงพ่อโตองค์นี้ สรำ้งโดยจักรพรรดคิัมมุ และเชญิใหอ้ำหำร
กวำง แสนเชือ่งทีอยู่บรเิวณรอบวัดเป็นจ ำนวนมำก  จำกนั้นน ำท่ำน
เดนิทำงสูเ่มอืงโอซากา้ ใหท้ำ่นไดอ้สิระช็อปป้ิงสนิคำ้ทีถ่นนโดตงโบ
ร ิยา่นชนิไซบาช ิแหล่งช็อปป้ิงยอดนยิมทีส่ดุของโอซำกำ้ทีเ่ต็มไป
ดว้ยรำ้นคำ้มำกมำยทั ้งแบรนด์เนม ของมือสอง รำ้นอำหำรชื่อดัง
มำกมำยหลำกหลำยชนิดและไม่ควรพลำดช็อปป้ิงที่ร้านดองกี ้
และมตัสโุมโตค้โิยช ิรำ้นคำ้ยอดนยิมในใจของคนไทยทัง้หลำยทีต่อ้ง
แวะเมือ่มโีอกำสไปญีปุ่่ น (อสิระรับประทำนอำหำรค ่ำตำมอธัยำศัย) จนถงึเวลำนัดหมำยน าทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กั 

 ทีพ่กั:  Novotel Koshien Osaka West Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 (ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพัก ทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย5-7วนักอ่นวนัเดนิทำง) 

 

วนัทีห่า้     ชนิเซไก - รงิกเุอา้ทเ์ลท – สนามบนิคนัไซ – สนามบนิดอนเมอืง 
                 อาหารเชา้, เทีย่ง (บฟุเฟ่ตข์าป+ูซูช)ิ 
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เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ท8ี) 
จำกนัน้น ำทำ่นไปยำ่น Shinsekai มปีระวัตมิำตัง้แตปี่ 1903 เมือ่รัฐบำลเป็นเจำ้ภำพจัดงำนแสดงสนิคำ้ในประเทศ
ครัง้ที ่5 บรเิวณนี้และยำ่น Tennoji ใกลเ้คยีงไดรั้บเลอืกใหเ้ป็นสถำนทีจั่ดแสดง หลังเสร็จสิน้กำรแสดงแลว้ ทำง
รำชกำรไดต้กลงใหส้รำ้งสวนสำธำรณะ Tennoji และหอคอย Tsutenkakuไวเ้ป็น
ทีร่ะลกึทำงทศิตะวันตก สว่นทำง  ทศิใตม้สีวนสนุก Luna Park โรงละคร และโรง
ภำพยนตร์ มีผูค้นพำกันมำคกึครืน้รืน่เรงิกันเสมอืนเป็น "โลกใหม่" (Shinsekai) 
ปัจจุบนัสวนสนุกและโรงภำพยนตรถ์กูยบุไปแลว้แต่ก็ยังมนัีกท่องเทีย่วจำกทีต่ำ่งๆ
มำเยอืนกนัเป็นประจ ำ ใตห้อคอยมโีรงละครเล็กๆทีม่นัีกรอ้งประจ ำเปิดแสดงทุกวัน
เสำร ์ทอดไปทำงทศิเหนอืจรดใตร้ำว 130 เมตรคอื JanjanYokochoอำเขตกำรคำ้
ซึง่มรีำ้นอำหำร Kuchi-katsu,Dote-yakiโรงแข่งหมำกรุกญี่ปุ่ น Shogiเรยีงรำยอยู่
รำว 50 รำ้น 

เทีย่ง       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ท9ี) 
        เมนพูเิศษ บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์ซูช ิและอาหารหลากหลายชนดิแบบไมอ่ ัน้  

จ ำ ก นั้ น น ำ ท่ ำ น สู่  ริ ง กุ  เ อ า ท์ เ ล็ ท  (Rinku 
Outlet) แหล่งชอ้ปป้ิงใหญ่ใกลก้บัสนำมบนิคันไซ ให ้
ท่ำนเพลดิเพลนิกับกำรเลือกซือ้สนิคำ้ “แบรนดเ์นม” 
ชื่อดั งหลำกหลำยและสินค ำ้ดีรำคำพิเศษ อำท ิ
เครือ่งส ำอำง, เครือ่งประดับ, เสือ้ผำ้, กระเป๋ำ, รองเทำ้
อุปกรณ์กีฬำ, เครื่องใชไ้ฟฟ้ำและยังเป็นแหล่งรวม
สนิคำ้แบรนดญ์ี่ปุ่ นโกอนิเตอรม์ำกมำยกับคอลเลคชั่น
เ สื้ อ ผ ้ ำ ล่ ำ สุ ด
อ ำทิ  MK,MichelKlein, Morgan, Elle, Cynthia 
Rowley, DiffusioneTessile ฯ ล ฯ พ ร ้ อ ม ทั ้ ง เ ลื อ ก ซื้ อ ก ร ะ เ ป๋ ำ
ไฮโซ Bally, Prada, Gucci, Diesel,Tumi, Gap, Armany ฯลฯ หรอืจะเลอืกดูเครือ่งประดับ และนำฬกิำหรู
อย่ำง Tag Heuer, Agete,S.T.Dupont, Tasaki ฯลฯ รวมไปถงึรองเทำ้แฟชั่น Hush Puppies, Scotch 
Grain,Skechers, Hogan ฯลฯ หรือเลือกซื้อสินคำ้ส ำหรับคุณหนู  Aigle, Bandai 
Asobi, Hakka Kids,Miki House และสนิคำ้อืน่ๆอกีมำกมำย ใหท้่ำนไดเ้ลือกชอ้ปป้ิง
ตำมอัธยำศัย(อสิระรับประทำนอำหำรเย็นตำมอัธยำศัย) จนสมควรแก่เวลาน าท่าน
เดนิทางไป สนามบนิคนัไซ เพือ่เชค็อนิเดนิทำงกลับ 

17.55น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ SCOOT เทีย่วบนิที ่TZ297 
 ** รำคำทวัรไ์มร่วมอำหำรบนเครือ่ง (บนเครือ่งมบีรกิำรจ ำหน่ำยอำหำรและเครือ่งดืม่) ** 

22.30น.   เดนิทำงถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวสัดภิำพ  
 
หมายเหต:ุ  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง,  
สายการบนิ การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะ
ปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 
 
อตัราแลกเปลีย่นปรบัสงูข ึน้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ 
ประกาศส าคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ คา่ทวัรท์ ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจา่ย
ช าระขาด และผูจ้ดัไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัน้หาก
ทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง
จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัง้คา่ต ัว๋
เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึ30ทำ่น  

- หรอืสง่จอยทัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
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- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิกำรออกเดนิทำง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินกำรปรับรำคำค่ำบรกิำรเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทำงไมถ่งึ30ท่ำนและท่ำนยังประสงคเ์ดนิทำงต่อ) 
โดยทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้ใหท้ำ่นทรำบกอ่นลว่งหนำ้ 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
3.การช าระคา่บรกิาร  ช ำระเงนิคำ่จองทัวรท์ำ่นละ 15,000 บำท สว่นทีเ่หลอืช ำระกอ่นกำรเดนิทำง 20วัน  
 
**ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ผูเ้ดนิทำง+ควำมประสงคเ์พิม่เตมิของลูกคำ้ กรณุำสง่พรอ้มหลักฐำนกำรโอนเงนิมัดจ ำหรอืพรอ้มยอด
คงเหลอื**  
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
 เนื่องจำกเป็นรำคำตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ ำระเงนิค่ำจองค่ำทัวรแ์ลว้ ไมส่ำมำรถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก
กรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตำ่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออก หรอื เขำ้ประเทศทีร่ะบไุว ้ใน
รำยกำรเดนิทำง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคำ่ทัวรไ์มว่่ำกรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ทำ่นออกเดนิทำงไปกบัคณะแลว้ ถำ้
ทำ่นงดกำรใชบ้รกิำรรำยกำรใดรำยกำรหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทำง พรอ้มคณะถอืวำ่ทำ่นสละสทิธิ ์ไมอ่ำจเรยีกรอ้งคำ่บรกิำรและเงนิมดั
จำคนื ไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1. คำ่ตัว๋โดยสำรเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยดัพรอ้มคำ่ภำษีสนำมบนิทกุแหง่ตำมรำยกำรทัวรข์ำ้งตน้ 
ทีน่ั่งเป็นไปตำมกำรจัดสรรของสำยกำรบนิ 
กรณีตอ้งกำรระบทุีน่ั่งตดิกนัทัง้กรุ๊ปหรอืรมิหนำ้ตำ่งหรอืรมิทำงเดนิ แจง้หนำ้เคำนเ์ตอรเ์ชค็อนิ ณ วันเดนิทำง ไมส่ำมำรถระบุ
ตอนจองทัวรไ์ด ้
*กรณีทำ่นมคีวำมประสงคต์อ้งกำรปรับเปลีย่นระดบัชัน้ทีน่ั่ง (อพัไดเ้ฉพำะ Stretch Seat) จะตอ้งด ำเนนิกำรแจง้ภำยใน5-7วัน
กอ่นวันเดนิทำง และเลขทีน่ั่งจะออกพรอ้มกบัตั๋วกรุ๊ปภำยใน 1-3 วันกอ่นเดนิทำง* 
- ทีน่ั่ง Stretch Seat / Long Leg ช ำระเพิม่ 4,500 บำท (รวมไป-กลับ) **หำ้มเด็กต ำ่กวำ่16ปีและผูส้งูอำยุ65ปีขึน้ไป** 
- ทีน่ั่งScoot Biz ตัว๋กรุ๊ปไมส่ำมำรถอพัเกรดได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. คำ่ทีพ่ักหอ้งละ 2 ทำ่นตำมโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรหรอืระดับเทยีบเทำ่ 
3. คำ่อำหำรคำ่เขำ้ชมและคำ่ยำนพำหนะทกุชนดิตำมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรทัวรข์ำ้งตน้ 
4. เจำ้หนำ้ทีบ่รษัิทฯคอยอำนวยควำมสะดวกทกุทำ่นตลอดกำรเดนิทำง 
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5. คา่น า้หนกักระเป๋า สมัภาระทีส่ายการบนิ  Scoot ก ำหนด ขาไปทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั ขากลบัทา่นละไมเ่กนิ
20กโิลกรมั และคำ่ประกนัวนิำศภยัเครือ่งบนิตำมเงือ่นไขของแตล่ะสำยกำรบนิทีม่กีำรเรยีกเก็บ  
**กรณีตอ้งการซือ้น า้หนกัสมัภาระเพิม่ แจง้กอ่นเดนิทาง 7วนั 
- เพิม่ 5 กโิลกรมั 700 บาท / เพิม่ 10 กโิลกรมั 1,200 บาท /เพิม่ 15 กโิลกรมั 1,700 บาท 
6. ค่ำประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่ำงกำรเดนิทำงคุม้ครองในวงเงนิท่ำนละ 1,000,000 บำทค่ำรักษำพยำบำลกรณีเกดิ
อบุตัเิหตวุงเงนิทำ่นละ 500,000 บำทตำมเงือ่นไขของกรมธรรม ์
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำงไทยและเอกสำรตำ่งดำ้วตำ่งๆ 
2. คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆทีน่อกเหนอืจำกรำยกำรระบอุำทเิชน่คำ่อำหำรเครือ่งดืม่คำ่ซกัรดี คำ่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 
3. คำ่ภำษีทกุรำยกำรคดิจำกยอดบรกิำร, คำ่ภำษีเดนิทำง (ถำ้มกีำรเรยีกเก็บ)  
4. คำ่ภำษีน ้ำมนัทีส่ำยกำรบนิเรยีกเก็บเพิม่ภำยหลังจำกทำงบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 
5. คำ่ Vat 7% และคำ่ภำษีหัก ณ ทีจ่ำ่ย 3% 
6. คำ่ทปิยกกระเป๋ำทกุโรงแรม  
7. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 3,000 เยนตอ่ทรปิ ส าหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจในบรกิาร 
รำยละเอยีดเกีย่วกบัมำตรกำรยกเวน้วซีำ่เขำ้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสำรทีจ่ะตอ้งใชใ้นกำรพจิำรณำกำรอนุญำตใหเ้ขำ้ประเทศ) 
 
 จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
1.       ตั๋วเครือ่งบนิขำออกจำกประเทศญีปุ่่ น (ทำงบรษัิทฯจัดกำรให)้ 
2.       สิง่ที่ยนืยันว่ำท่ำนสำมำรถรับผดิชอบค่ำใชจ้่ำยที่อำจเกดิขึน้ในระหว่ำงที่พ ำนักในประเทศญี่ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตร 
เครดติ เป็นตน้) 
3.       ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมำยเลขตดิตอ่ในระหวำ่งทีพ่ ำนักในประเทศญีปุ่่ น (ทำงบรษัิทจัดกำรให)้ 
4.       ก ำหนดกำรเดนิทำงระหวำ่งทีพ่ ำนักในประเทศญีปุ่่ น (ทำงบรษัิทฯจัดกำรให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.       หนังสอืเดนิทำงตอ้งมอีำยกุำรใชง้ำนเหลอือยูไ่มต่ ่ำกวำ่ 6 เดอืน 
 2.       กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท ำในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมำย และเขำ้ขำ่ยคณุสมบตักิำรพ ำนักระยะสัน้ 
 3.       ในขัน้ตอนกำรขอเขำ้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลำกำรพ ำนักไมเ่กนิ 15 วัน 
 4.       เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิำรถูกสง่ตัวกลับจำกประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลำของกำรถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขำ้ประเทศ และไม ่
เขำ้ขำ่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขำ้ประเทศ 
 
 
หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลูกคา้และบรษิทัฯ ดงัน ัน้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่จอง และหรอื คา่ทวัรแ์ลว้ ถอืวา่ท่านยอมรบัเงือ่นของบรษิทัแลว้ 
1.บรษิทัฯขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ30ทำ่น 
2.ขอสงวนสทิธิก์ำรเก็บคำ่นำ้มนัและภำษีสนำมบนิทกุแหง่เพิม่หำกสำยกำรบนิมกีำรปรับขึน้กอ่นวันเดนิทำง 
3.บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นเทีย่วบนิโดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้อนัเนือ่งจำกสำเหตตุำ่งๆ 
4.บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้หำกเกดิกรณีควำมลำ่ชำ้จำกสำยกำรบนิ, กำรยกเลกิบนิ,กำรประทว้ง, กำรนัดหยดุงำน, กำร
กอ่กำรจลำจล, ภยัธรรมชำต,ิ กำรนำสิง่ของผดิกฎหมำยซึง่อยูน่อกเหนอืควำมรับผดิชอบของบรษัิทฯ 
5.บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้หำกเกดิสิง่ของสญูหำยอนัเนือ่งเกดิจำกควำมประมำทของท่ำน, เกดิจำกกำรโจรกรรมและ
อบุตัเิหตจุำกควำมประมำทของนักทอ่งเทีย่วเอง 
6.เมือ่ทำ่นตกลงชำระเงนิมดัจำหรอืคำ่ทวัรท์ัง้หมดกบัทำงบรษัิทฯแลว้ทำงบรษัิทฯจะถอืวำ่ทำ่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตำ่งๆ
ทัง้หมด 
7. รำยกำรนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บกำรยนืยันจำกบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจำกไดส้ ำรองโรงแรมที่พักในต่ำงประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อำจจะปรับเปลีย่นตำมทีร่ะบใุนโปรแกรม  
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8. กำรจัดกำรเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในกำรจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขำ้พักโดยมหีอ้งพักส ำหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้
โดยอำจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ำมควำมประสงค์ของผูท้ี่พัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับควำมพรอ้มใหบ้รกิำรของโรงแรม และไม่สำมำรถ
รับประกนัได ้
9.กรณีผูเ้ดนิทำงตอ้งกำรควำมชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อำทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณำแจง้บรษัิทฯ อย่ำงนอ้ย 7วันก่อนกำรเดนิทำง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ำมำรถจัดกำรไดล้ว่งหนำ้ได ้ 
10.มคัคเุทศก ์พนักงำนและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินกำรใหค้ ำสญัญำใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจำกมเีอกสำรลงนำมโดยผู ้
มอี ำนำจของผูจ้ัดก ำกบัเทำ่นัน้  
11.ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ำมำรถคนืคำ่ใชจ้ำ่ยตำ่งๆ ไดเ้นือ่งจำกเป็นกำรเหมำจำ่ยกบัตวัแทนตำ่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทำงไม่
ผ่ำนกำรพจิำรณำในกำรตรวจคนเขำ้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่ำจะเป็นกองตรวจคนเขำ้เมอืงหรอืกรมแรงงำนของทุกประเทศใน
รำยกำรท่องเทีย่ว อันเนื่องมำจำกกำรกระท ำทีส่อ่ไปในทำงผดิกฎหมำย กำรหลบหน ีเขำ้ออกเมอืง เอกสำรเดนิทำงไมถู่กตอ้ง 
หรอื กำรถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12.กรณีตอ้งกำรพักแบบ 3ท่ำน ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีงTRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอขอสงวนสทิธใินกำรจัด
หอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่ำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่  
13. สภำพกำรจลำจรในชว่งวันเดนิทำงตรงกับวันหยดุเทศกำลของญีปุ่่ น หรอื วันเสำรอ์ำทติย ์รถอำจจะตดิ อำจท ำใหเ้วลำใน
กำรท่องเทีย่วและชอ้ปป้ิงแต่ละสถำนทีน่อ้ยลง โดยเป็นดุลยพนิจิของมคัคุเทศก ์และคนขัยรถในกำรบรหิำรเวลำ ซึง่อำจจะขอ
ควำมรว่มมอืจำกผูเ้ดนิทำงในบำงครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตำมโปรแกรม 
14. บรกิำรน ้ำดืม่ทำ่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที2่ของกำรเดนิทำงถงึวันที4่ของกำรเดนิทำง รวมจ ำนวน4ขวด 
15. กำรบรกิำรของรถบสัน ำเทีย่วญีปุ่่ น ตำมกฎหมำยของประเทศญีปุ่่ น สำมำรถใหบ้รกิำรวันละ10ชัว่โมง อำทเิชน่ เริม่งำนเวลำ 
8.00น.ถงึเวลำ 18.00 น.ในวันนัน้ มอิำจเพิม่เวลำได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิำรเวลำตำมควำมเหมำะสม ทัง้นี้
ข ึน้อยูก่ับสภำพกำรจรำจรในวันเดนิทำงนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปลีย่นเวลำทอ่งเทีย่วตำมสถำนทีใ่นโปรแกรม
กำรเดนิทำง 

 


