
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรมทัวร์  TZ14 SNOW WALL OSA 4D3N-TZ-W21 

 
 
CODE: TZ14 AMAZING SNOW WALL OSAKA TAKAYAMA 4 Days 3Nights  
 

  

 

 

 
 

 
 
   

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 เดนิทางโดยสายการบนิ SCOOT สูค่นัไซ(โอซากา้)  เครือ่งใหมล่ าใหญ ่DREM LINNER  B787-9  ทนัสมยั สดุ สดุ 
340 ทีน่ ัง่ พเิศษน า้หนกักระเป๋า  20 KG  

ราคาเร ิม่เพยีง 29,900 บาท พกันาโกยา่ 1คนื มตัสโึมโต ้1คนื กโุจ 1คนื  
วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 2-6 ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่วเพิม่ 

(SGL ROOM) 

ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

16-19 เม.ย. 32,900  
 
 

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

 
 

7,500 34  

23-26 เม.ย. 32,900 7,500 34  

30เม.ย.-3พ.ค. 34,900 7,500 34  

7-10พ.ค. 32,900 7,500 34  

14-17พ.ค. 29,900 7,500 34  

21-24พ.ค. 29,900 7,500 34  

28-31พ.ค. 29,900 7,500 34  

4-7 ม.ิย. 29,900 7,500 34  

11-14ม.ิย. 29,900 7,500 34  
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18-21ม.ิย.  29,900 7,500 34  

 

วนัแรก      กรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง - สนามบนิคนัไซ โอซากา้ – นาโกยา่                    

 
06.30น. พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออก ช ัน้3 ประต ู

6 เคานเ์ตอร ์7สายการบนิ Scoot เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกดา้น
เอกสารกอ่นขึน้เครือ่ง 

09.35น.  น ำท่ำนเดินทำงสู่สนามบินคนัไซ ประเทศญี่ปุ่ น โดยสำยกำรบิน SCOOT เที่ยวบินที ่
TZ298 ** รำคำทวัรไ์มร่วมอำหำรบนเครือ่ง (บนเครือ่งมบีรกิำรจ ำหน่ำยอำหำรและเครือ่งดืม่) ** 

16.45น. เดนิทำงถงึ สนามบนิคนัไซ โอซากา้ (เวลำเร็วกว่ำเมอืงไทย 2 ชัว่โมง กรุณำปรับนำฬกิำของท่ำน เพือ่ควำม
สะดวกในกำรนัดหมำยเวลำ) ผ่ำนพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืงและศุลกำกร ส าคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตให้
น า อาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั  รับกระเป๋ำเรยีบ
และท ำภำรกจิสว่นตัว จำกนัน้น ำทำ่นขึน้รถปรับอำกำศเดนิทำงสูน่าโกยา่เป็นเมอืงใหญท่ีส่ดุใน ภมูภิาคชูบ ุซึง่อยู่
ตรงกลำงของประเทศญีปุ่่ น บรเิวณรอบๆนำโกยำ่มแีหลง่ผลติสนิคำ้กำรเกษตร ปศสุตัว ์และประมงทีม่ชี ือ่เสยีงของ
ญีปุ่่ น อกีทัง้ยงัเป็นเมอืงอตุสำหกรรมโดยมฐีำนกำรผลติรถยนต,์ ยำนอวกำศ, เครือ่งจักร, เซรำมกิ ฯลฯ 

 (อสิระอาหารเย็น ณ จดุ พกัรถ) น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั 

ทีพ่กั: Gifu Hashima Shinkansen Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั  

       (ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพัก ทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย5-7วนักอ่นวนัเดนิทำง) 

 

วนัทีส่อง  นาโกยา่ – หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – ทาคายามา่จยิะ – Little Kyoto – ปราสาทมตัสโึมโต ้ 
  อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที1่) 

 จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู ่หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ 
ทีย่ังคงอนุรักษ์บำ้นสไตล์ญี่ปุ่ นขนำนแทด้ัง้เดมิ และยังไดรั้บ
เลอืกจำกองคก์ำรยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ในเดอืนธันวำคม 
1995 บำ้นสไตลก์ัสโช-สคึุร ิจะมคีวำมยำวประมำณ 18 เมตร 
ควำมกวำ้ง 10 เมตร โครงสรำ้งของบำ้นสำมำรถรองรับหมิะที่
ตกหนักในชว่งฤดูหนำวไดด้ ีและรูปร่ำงของหลังคำเหมอืนกับ
สองมอืพนมของพระเจำ้ จงึเรยีกหมู่บำ้นสไตล์ นี้ว่ำ “กัสโช” และมผีูค้น

จำกทั่วทุกมมุโลกหลั่งไหลไปชมควำมงำมในแตล่ะปีไมต่ ่ำกวำ่ 680,000 
คน 

เทีย่ง       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที2่) 
       บรกิารJapanese Set 
บา่ย น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมอืงทาคายามา่ น ำท่ำนถ่ำยรปูดำ้นนอก ทาคายามา่ 

จนิยะ หรอื ทีว่า่การอ าเภอเกา่เมอืงทาคายามา่ ซึง่เป็นจวนผูว้่ำแห่งเมอืงทำคำยำม่ำ เป็นทีท่ ำงำนและทีอ่ยู่
อำศัยของผูว้่ำรำชกำรจังหวัดฮดิะ เป็นเวลำกว่ำ 176 ปี ภำยใตก้ำรปกครองของโชกนุตระกลูกกุำวำ ในสมยัเอโดะ 
จำกนัน้น ำท่ำนเดมิชม หมูบ่า้น LITTLE KYOTO หรอื เขตเมอืงเกา่ซนัมาจ ิซูจ ิซึง่เป็นหมู่บำ้นเก่ำแก่สมัยเอ
โดะกว่ำ  300 ปีก่อน ที่ยั ง
อนุรักษ์และคงสภำพเดิมได ้
เป็นอย่ำงดี อสิระใหทุ้กท่ำน
ได เ้ดินเที่ยวและชื่นชมกับ
ทัศนียภำพเมอืงเกำ่ซึง่เต็มไป
ดว้ยบำ้นเรือนโบรำณ และ
รำ้นคำ้หลำกหลำย  เช่น รำ้น
ผลติและจ ำหน่ำยเหลำ้สำเก 
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รำ้นท ำมโิสะ ฯลฯ พรอ้มทัง้เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึพืน้เมอืงเฉพำะ ถิน่ เชน่ ซารุโบะโบะ หรอื ตุก๊ตาทารกลงิตวัสี
แดงไม่มหีนา้ตา ซึง่ถอืว่ำเป็นสัญลักษณ์หนึง่ของเมอืงทำคำยำม่ำ และเป็นสนิคำ้ยอดนิยม เพรำะแฝงไปดว้ย
ควำมเชือ่เกีย่วกบัโชคลำงของชำวญีปุ่่ นอกีดว้ย และเก็บเกีย่วบรรยำกำศอนัน่ำประทับใจมำกมำย ทำ่นยังสำมำรถ
ลองลิม้ชมิรสขนมของหวำนนำนำชนดิอกีดว้ยเดนิทำงสู ่เมอืงมตัสโึมโต ้ ชมควำมสวยงำมของ ปราสาทมตัสโึม
โต ้ทีถู่กสรำ้งขึน้ในปี 1504 ซึง่นับไดว้ำ่เป็นปรำสำททีเ่กำ่แกท่ีส่ดุ และนอกจำกนี้ก็ยังเป็น ปราสาทตดิอนัดบั 1 
ใน 3 ของปราสาททีม่คีวามสวยงามทีสุ่ดของญีปุ่่ น ทีส่ำมำรถรอดพน้กำรถูกท ำลำยจำกเพลงิของสงครำมมำ
ไดจ้นถงึปัจจบุนั ตัวปรำสำทมผีนังทีท่ำดว้ยสดี ำสนทิท ำใหม้ฉีำยำวำ่ ปรำสำทอกีำด ำ (ชมดำ้นนอก)  

ค า่             รบัประทานอาหารค า่   (มือ้ที3่) หลงัอาหาร น าทา่นเขา้ทีพ่กั  

ทีพ่กั: Premier Hotel Cabin Matsumoto หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั  

       (ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพัก ทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย5-7วนักอ่นวนัเดนิทำง) 

วนัทีส่าม      เสน้ทางสายอลัไพน ์ทาเทยามะ คโุรเบะ – ก าแพงหมิะ – คานาซาวา่ – กโุจ  
                   อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น (BBQ Yakiniku) 

 
เชา้         รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที4่) 
 น ำทำ่นสมัผัสใกลช้ดิกบัควำมมหศัจรรยข์องธรรมชำตใิน เสน้ทางสายอลัไพนท์าเท

ยามะ-คุโรเบะ ซึง่เป็นส่วนหนึ่งของแจแปนแอลป์ น ำท่ำนเดนิทำงสู่ สถานทีาเท
ยามา่ จำกนัน้น ำท่ำนโดยสารเคเบิล้คาร ์ลอดภเูขำสู่ สถานบีโีจดยัระ ระยะทำง
ประมำณ 1.3 ก.ม. จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู ่
สถานมีโูรโดะ โดยรถปรบัอากาศ ระหวำ่งทำง
ใหท้่ำนไดเ้พลดิเพลนิกับทวิทัศน์ของเทือกเขำ
แอลป์ญีปุ่่ น ใหท้่ำนไดเ้ก็บเกีย่วควำมประทับใจ
ตำมอัธยำศัย จำกนัน้น ำท่ำนชม ยอดเขาทาเท
ยาม่า มคีวำมสูง 3,015 เมตร ซึง่สูงเป็นอันดับ
สองรองจำกภูเขำไฟฟูจ ิและยังเป็นหนึง่ในสำม
ภเูขำศักดิส์ทิธิต์ำมควำมเชือ่คนญีปุ่่ นตัง้แต่สมัย
โบรำณ ใหท้่ำนไดเ้ก็บภำพทวิทัศน์อันสวยงำม
น่ำประทับใจจำกยอดเขำทำเทยำมำ่ ซึง่ในวันทีท่อ้งฟ้ำโปร่ง สำมำรถมองเห็นไดไ้กลถงึภเูขำไฟฟจู ิและใหท้กุทำ่น
ไดเ้ดนิบนเสน้ทำงที่สองขำ้งทำงเป็น ก าแพงหมิะสูงชนั (SNOW WALL) สูงกว่ำสบิเมตร สัมผัสกับควำมขำว
ของหมิะที่สวยงำมและอำกำศอันหนำวเย็น นับเป็นอกีทัศนียภำพที่ตื่นตำตืน่ใจ เพลดิเพลนิกับกำรบันทกึภำพที่
ประทับใจ 

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (มือ้ที5่) บรกิาร Japanese Set 
บา่ย           น ำท่ำนเดนิทำงผ่ำนอโุมงคท์ีล่อดใตภ้เูขำทำเทยำมำ่ทีม่คีวำม ยำว 3.6 กโิลเมตร นับเป็นอโุมงคท์ีอ่ยูส่งูทีส่ดุใน

ญี่ปุ่ น จำกนั้น  น าท่านโดยสารกระเช้า
ไฟฟ้า ทีไ่มม่เีสำกลำงตลอดชว่ง 1,710 เมตร 
สู ่สถานคีุโรเบไดระ  น ำท่ำนน่ังเคเบิล้คำรล์
อดภเูขำจำก สถำนีคุโรเบะไดระไปยังสถำนีคุ
โรเบะ ระยะทำงประมำณ 800 เมตร ซึง่เป็น
เคเบิล้คำรแ์ห่งเดยีวในญีปุ่่ นทีล่อดภเูขำตัง้แต่
ตน้จนสุดเสน้ทำง ทัง้นี้เพื่อหลีกเลี่ยงหมิะที่
ตกรุนแรงมำกในฤดูหนำว จำกนัน้ชม เขือ่นคุ
โรเบะ ซึง่เป็นเขื่อนยักษ์กัน้น ้ำที่ใหญ่มหมึำ
ที่สุดของประเทศญี่ปุ่ น จะมีสำยรุง้พำดผ่ำน
ตลอดปี ที่โอบลอ้มดว้ยภูเขำนับรอ้ยลูกและ
ชมทัศนียภำพของวงลอ้มเขำหมิะ มคีวำมสูง
ถงึ 186 เมตร และมคีวำมกวำ้งถงึ 492 เมตร 
ซึ่งใช เ้วลำตั ้งแต่ เริ่มบุก เบิกจน เส ร็จสิ้น
ประมำณ 45 ปี เฉพำะตัวเขือ่นใชเ้วลำในกำรสรำ้ง 4 ปี โดยจะใชเ้วลำเดนิเทำ้เพือ่
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ขำ้มเขือ่น 800 เมตร จนสมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงกโุจ เพือ่เขา้ทีพ่กั  
เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ที6่) เมน ูYAKINIKU BUFFET (BBQ 
 หลงัอาหารไมค่วรพลาดประสบการณ์ การอาบน า้แรธ่รรมชาต ิเพือ่สขุภาพ/ ออนเซ็น (Onsen) น า้แรใ่น

ไสตลญ์ีปุ่่ นใหท้า่นไดพ้กัผอ่นอยา่งเต็มอิม่ ซึง่ชาวญีปุ่่ นเชือ่วา่น า้แรธ่รรมชาตนิีม้สีว่นชว่ยเรือ่ง โรคภยัไข้
เจ็บและผวิพรรณเปลง่ปล ัง่  

 ทีพ่กั: GUJO KOGEN HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั  

       (ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพัก ทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย5-7วนักอ่นวนัเดนิทำง) 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

วนัทีส่ ี ่       กโุจ – โอซากา้ - ชนิไชบาช ิ– รงิกเุอา้ทเ์ลท  -  สนามบนิคนัไซ - สนามบนิดอนเมอืง           
                อาหารเชา้  
 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที7่) 
 น ำทำ่นเดนิทำงสูโ่อซากา้ (ใชเ้วลำเดนิทำง

ประมำณ 2ชั่วโมง) น ำท่ำนเดินทำงไป
ละลำยเงนิเยน ชอ้ปป้ิงสนิคำ้ทีถ่นนโดทงโบ
ร ิย่านชนิไซบาช ิแหล่งชอ้ปป้ิงยอดนิยม
ที่สุดของโอซำกำ้ที่ เต็มไปดว้ยรำ้นค ำ้
ม ำกมำยทั ้ งแบ รนด์ เนม  ขอ งมือสอ ง 
รำ้นอำหำรชือ่ดังมำกมำยหลำกหลำยชนิด
และไม่ควรพลำดชอ้ป ป้ิงที่ร้านดองกี ้

และมัตสโึมโตค้โิยช ิรำ้นคำ้ยอดนิยมในใจของคนไทยทัง้หลำยที่ตอ้งแวะเมือ่มี
โอกำสไปญี่ปุ่ น และถา่ยรูปกบัป้ายกูลโิกะ (อสิระอาหารเทีย่งตามอธัยาศยั) 
จำกนั้นน ำท่ำนสู่ รงิกุ เอาทเ์ล็ท (Rinku Outlet) แหล่งชอ้ปป้ิงใหญ่ใกลก้ับ
สนำมบนิคันไซ ใหท้่ำนเพลดิเพลนิกับกำรเลือกซือ้สนิคำ้ “แบรนดเ์นม” ชือ่ดัง
หลำกหลำยและสนิคำ้ดีรำคำพเิศษ อำท ิเครือ่งส ำอำง, เครือ่งประดับ, เสื้อผำ้, 
กระเป๋ำ, รองเทำ้อปุกรณ์กฬีำ, เครือ่งใชไ้ฟฟ้ำและยังเป็นแหล่งรวมสนิคำ้แบรนดญ์ีปุ่่ นโกอนิเตอรม์ำกมำยกับคอล
เลคชั่นเสื้อผำ้ล่ำสุดอำทิMK,MichelKlein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley, DiffusioneTessile ฯลฯ
พรอ้มทัง้เลือกซือ้กระเป๋ำไฮโซ Bally, Prada, Gucci, Diesel,Tumi, Gap, Armany ฯลฯ หรอืจะเลือกดู
เครื่องประดับ และนำฬิกำหรูอย่ำง Tag Heuer, Agete,S.T.Dupont, Tasaki ฯลฯ รวมไปถึงรองเทำ้
แ ฟ ชั่ น  Hush Puppies, Scotch Grain,Skechers, Hogan ฯ ล ฯ 
หรือเลือกซื้อสินคำ้ส ำหรับคุณหนู  Aigle, Bandai Asobi, Hakka 
Kids,Miki House และสนิคำ้อืน่ๆอกีมำกมำย ใหท้่ำนไดเ้ลอืกชอ้ปป้ิง
ตำมอธัยำศัย 

                  จนสมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางไป สนามบนิคนัไซ เพือ่เช็คอนิ
เดนิทางกลบั 

17.55 น. ออกเดนิทำงสู ่กรงุเทพฯ โดยสำยกำรบนิ SCOOT เทีย่วบนิที ่TZ297 
 ** รำคำทวัรไ์มร่วมอำหำรบนเครือ่ง (บนเครือ่งมบีรกิำรจ ำหน่ำยอำหำรและเครือ่งดืม่)** 
22.30น.   เดนิทำงถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวสัดภิำพ  
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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  

- ขอสงวนสทิธใินกำรปรับรำคำคำ่บรกิำร โดยทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้ใหท้ำ่นทรำบกอ่นลว่งหนำ้ 
- หรอืสง่จอยทัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิกำรออกเดนิทำง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

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 
กรณีตอ้งกำรระบุทีน่ั่งตดิกันทัง้กรุ๊ปหรอืรมิหนำ้ต่ำงหรอืรมิทำงเดนิ แจง้หนำ้เคำน์เตอรเ์ช็คอนิ 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 ตัว๋กรุ๊ป
ไมส่ำมำรถอพัเกรดได ้
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2. คำ่ทีพ่ักหอ้งละ 2 ทำ่นตำมโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรหรอืระดับเทยีบเทำ่ 
3. คำ่อำหำรคำ่เขำ้ชมและคำ่ยำนพำหนะทกุชนดิตำมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรทัวรข์ำ้งตน้ 
4. เจำ้หนำ้ทีบ่รษัิทฯคอยอำนวยควำมสะดวกทกุทำ่นตลอดกำรเดนิทำง 
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
ทา่นลกูคา้และบรษิทัฯ 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นกำรเดนิทำงหรอืปรับรำคำคำ่บรกิำรขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทำ่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ำรเก็บคำ่นำ้มนัและภำษีสนำมบนิทกุแหง่เพิม่ หำกสำยกำรบนิมกีำรปรับขึน้กอ่นวันเดนิทำง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้อนัเนือ่งจำกสำเหตตุำ่งๆ  
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4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกดิกรณีควำมลำ่ชำ้จำกสำยกำรบนิ, กำรยกเลกิบนิ, กำรประทว้ง, กำรนัดหยดุงำน, 
กำรกอ่กำรจลำจล, ภยัธรรมชำต,ิ กำรนำสิง่ของผดิกฎหมำย ซึง่อยูน่อกเหนอืควำมรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกดิสิง่ของสญูหำย อันเนือ่งเกดิจำกควำมประมำทของทำ่น, เกดิจำกกำรโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุำกควำมประมำทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ท่ำนตกลงชำระเงนิมัดจำหรอืค่ำทัวรท์ัง้หมดกับทำงบรษัิทฯ แลว้ ทำงบรษัิทฯ จะถอืว่ำท่ำนไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตำ่งๆ ทัง้หมด  
7. รำยกำรนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บกำรยนืยันจำกบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจำกไดส้ ำรองโรงแรมที่พักในต่ำงประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อำจจะปรับเปลีย่นตำมทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. กำรจัดกำรเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในกำรจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขำ้พัก  โดยมหีอ้งพักส ำหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรี่
ได ้โดยอำจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ำมควำมประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับควำมพรอ้มใหบ้รกิำรของโรงแรม และไมส่ำมำรถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทำงตอ้งกำรควำมชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อำทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณำแจง้บรษัิทฯ อย่ำงนอ้ย 7วันก่อนกำรเดนิทำง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ำมำรถจัดกำรไดล้ว่งหนำ้ได ้ 
10. มคัคเุทศก ์พนักงำนและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินกำรใหค้ ำสญัญำใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจำกมเีอกสำรลงนำมโดย
ผูม้อี ำนำจของผูจ้ัดก ำกบัเทำ่นัน้  
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ำมำรถคนืค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ ไดเ้นือ่งจำกเป็นกำรเหมำจ่ำยกับตัวแทนต่ำงๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทำง
ไมผ่่ำนกำรพจิำรณำในกำรตรวจคนเขำ้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่ำจะเป็นกองตรวจคนเขำ้เมอืงหรอืกรมแรงงำนของทุกประเทศใน
รำยกำรท่องเทีย่ว อันเนื่องมำจำกกำรกระท ำทีส่อ่ไปในทำงผดิกฎหมำย กำรหลบหน ีเขำ้ออกเมอืง เอกสำรเดนิทำงไมถู่กตอ้ง 
หรอื กำรถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งกำรพักแบบ 3ท่ำน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินกำร
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่ำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่  
13. สภำพกำรจลำจรในชว่งวันเดนิทำงตรงกับวันหยดุเทศกำลของญีปุ่่ น หรอื วันเสำรอ์ำทติย ์รถอำจจะตดิ อำจท ำใหเ้วลำใน
กำรทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถำนทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขยัรถในกำรบรหิำรเวลำ ซึง่อำจจะขอ
ควำมรว่มมอืจำกผูเ้ดนิทำงในบำงครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตำมโปรแกรม 
14. บรกิำรน ้ำดืม่ทำ่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที2่ของกำรเดนิทำงถงึวันที4่ของกำรเดนิทำง รวมจ ำนวน3ขวด 
15. กำรบรกิำรของรถบัสน ำเทีย่วญีปุ่่ น ตำมกฎหมำยของประเทศญีปุ่่ น สำมำรถใหบ้รกิำรวันละ10-12ชัว่โมง อำทเิชน่ เริม่งำน
เวลำ 8.00น.ถงึเวลำ 20.00 น.ในวันนัน้ มอิำจเพิม่เวลำได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิำรเวลำตำมควำมเหมำะสม 
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภำพกำรจรำจรในวันเดนิทำงนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปลี่ยนเวลำท่องเที่ยวตำมสถำนที่ใน
โปรแกรมกำรเดนิทำง 
16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ ำไวส้ ำหรับควำมคุม้ครองผูเ้ดนิทำง เป็นกำรกำรประกันอบุัตเิหตุจำกกำรเดนิทำงท่องเทีย่ว 
ตำมพ.ร.บ. กำรท่องเทีย่ว เท่ำนัน้ ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่ำนสำมำรถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทำงบรษัิทฯถอืว่ำท่ำนไดเ้ขำ้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่ำนช ำระเงนิค่ำทัวร ์(ท่ำนสำมำรถซือ้ประกัน
สุขภำพ ในระหว่ำงกำรเดินทำงได  ้จำกบริษัท ประกันทั่ วไป และควรศึกษำเงื่อนไขควำมคุ ม้ครองใหล้ะเอียด) 
17. มคัคเุทศก ์พนักงำนและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินกำรใหค้ ำสญัญำใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด  นอกจำกมเีอกสำรลงนำมโดย
ผูม้อี ำนำจของผูจ้ัดก ำกบัเทำ่นัน้  
18. ผูจ้ัดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ำมำรถคนืคำ่ใชจ้่ำยต่ำงๆ ไดเ้นื่องจำกเป็นกำรเหมำจ่ำยกับตัวแทนต่ำงๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทำง
ไมผ่่ำนกำรพจิำรณำในกำรตรวจคนเขำ้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่ำจะเป็นกองตรวจคนเขำ้เมอืงหรอืกรมแรงงำนของทุกประเทศใน
รำยกำรท่องเทีย่ว อันเนื่องมำจำกกำรกระท ำทีส่อ่ไปในทำงผดิกฎหมำย กำรหลบหน ีเขำ้ออกเมอืง เอกสำรเดนิทำงไมถู่กตอ้ง 
หรอื กำรถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 


