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CODE: TZ92 Super Golden Route Osaka Tokyo 5Days 4Nights 
 

 

 

 

 

 
 
   

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 เดนิทางโดยสายการบนิ SCOOT AIRLINES บนิตรงสูค่นัไซ (โอซากา้)   
เครือ่งใหมล่ าใหญ ่DREAM LINER  B787-8 ทนัสมยั สดุ ๆ 340 ทีน่ ัง่ พเิศษน า้หนกักระเป๋า  20 KG  

ราคาเร ิม่เพยีง 32,900 บาท พกัคนัไซ 1คนื นาโกยา่ 1คนื มตัสโึมโต ้1คนื นารติะ1คนื  
วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก2-6ปี  

(ไมเ่สรมิเตยีง) 

พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

28ต.ค.-1พ.ย. 29,900  

 

 

ไมม่รีาคาเด็ก 
(เด็กอายุไมเ่กนิ 2ปี ราคา7,000 บาท) 

8,500 34  

11-15พ.ย. 32,900  8,500 34  

25-29พ.ย. 32,900 8,500 34  

9-13ธ.ค. 34,900 8,500 34  

23-27ธ.ค. 33,900 8,500 34  

6-10ม.ค. 32,900 8,500 34  

20-24ม.ค. 32,900 8,500 34  

3-7ก.พ. 32,900 8,500 34  
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10-14ก.พ. 34,900 8,500 34  

24-28ก.พ. 32,900 8,500 34  

10-14ม.ีค. 32,900 8,500 34  

 

วนัแรก กรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิคนัไซ – โอซากา้ - ชนิไชบาช ิอาหารเย็น (BBQ Yakiniku) 

 
06.00น. พรอ้มกันทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช ัน้ 3 

ประต ู6 เคานเ์ตอร ์6 สายการบนิ SCOOT มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยอ านวยความ
สะดวกดา้นเอกสารและตดิแท็กกระเป๋า  

09.35น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบินคนัไซ ประเทศญี่ปุ่ น โดยสายการบิน SCOOT 
เทีย่วบนิที ่  TZ298 

 **ราคาทวัร ์ไม่รวมอาหารบนเครื่อง  (บนเครื่องมีบร ิการจ าหน่ายอาหารและ
เครือ่งดืม่)**สาร สมัภาระ  

16.15น. เดนิทางถงึ สนามบนิคนัไซ โอซากา้ (เวลาเร็วกว่าเมอืงไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่าน เพื่อความ
สะดวกในการนัดหมายเวลา) ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร ส าคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นญุาตใหน้ า 
อาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบัรับกระเป๋าเรยีบรอ้ย
และท าภารกจิสว่นตัว จากนัน้น าท่านขึน้รถปรับอากาศ เดนิทางสู ่เมอืงโอซากา้ ใหท้่านไดอ้สิระชอ้ปป้ิงสนิคา้ที่
ถนนโดทงโบร ิยา่นชนิไซบาช ิแหลง่ชอ้ปป้ิงยอดนยิมทีส่ดุของโอซากา้ทีเ่ต็มไปดว้ยรา้นคา้มากมายทัง้แบรนดเ์นม 
ของมอืสอง รา้นอาหารชือ่ดังมากมายหลากหลายชนดิและไม่ควรพลาดชอ้ปป้ิงที่
รา้นดองกีโ้ฮเต ้(รา้น Super store ขนาดใหญ ่ทรีวบรวมสนิคา้นานาชนดิในราคาถกู
และเปิด  24ชม.) และร้านม ัตสึโมโต้ค ิโยชิ (ขายยา วิตามิน  ครีมบ ารุง 
เครือ่งส าอาง) รา้นคา้ยอดนยิมในใจของคนไทยทัง้หลายทีต่อ้งแวะชอ้ปเมือ่มโีอกาส
ไปญีปุ่่ น  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ เมน ู BBQ บฟุเฟ่ต ์Yakiniku แบบไมอ่ ัน้ (มือ้ที1่) 
 
 
 
 
 

 ทีพ่กั: ยา่นคนัไซ (โกเบ, เกยีวโต, วาคายามา่, แถบคนัไซหรอืแถบโอซากา้) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

วนัทีส่อง ปราสาทโอซากา้ – เกยีวโต – ศาลเจา้ฟูชมิ ิอนิาร ิ– วดัคโิยมสิ ึ– นาโกยา่   อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที2่)  
 น าท่านเดนิทางสู ่ปราสาทโอซากา้ เป็นสญัลักษณ์อนัโดดเด่นของเมอืง

โอซากา้ สรา้งขึน้เป็นครัง้แรกบนบรเิวณที่เคยเป็นวัด Osaka Hongan-ji
เมื่อ ปี  ค.ศ.1583 โดยToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-1598) นักรบ
ระดับไดเมยีวผูพ้ยายามรวบรวมประเทศเป็นครัง้แรกหอคอยประสาทหรอื
สว่นทีเ่รยีกว่า Tenshukakuแลว้เสร็จลงสองปีต่อมา แต่หลังจากสงคราม 
Osaka Natsu No-jinในปีค.ศ.1615 ตระกูล Toyotomi ถูกฆ่าลา้งโคตร 
Tenshukakuก็ถูกท าลายลงย่อยยับ ต่อมาไดรั้บการบูรณะใหม่ใน   สมัย 
Tokugawa แต่น่าเสยีดายทีใ่นปี ค.ศ.1665 ไดถู้กฟ้าฝ่าเสยีหายทัง้หมด 
ก่อนจะท าการบูรณะขึน้มาใหม่อกีครัง้และถูกประกาศใหเ้ป็นสมบัตขิอง
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ชาตอิกีดว้ย ปราสาทโอซากา้ปัจจุบันสงู 55 เมตร ม ี5 สว่น 8 ชัน้เครือ่งประดับหลังคาและภาพเสอืบนก าแพงตัว
ปราสาทและหลายๆสว่นลงทองสอีร่ามสวยงามบนหอคอยชัน้ 8 ของ Tenshukakuท่านสามารถมองเห็นทวิทัศน์
โดยรวมของเมอืงโอซากา้ไดอ้ยา่งชดัเจนในแต่ละปีจะมนัีกท่องเทีย่วจากทัง้ในและนอกประเทศมาเยอืนปีละราว 
1-3 ลา้นคน  (ชมและถา่ยรปูบรเิวณดา้นนอก) จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงเกยีวโต เมอืงหลวงเกา่แกข่องญีปุ่่ น
ซึง่มามีอายุยาวนานกว่า 1,000 ปี ซึง่ใน อดีต มีความเจรญิรุ่งเรืองทางดา้นศาสนา ศลิปวัฒนธรรม และการ
ปกครอง    ไปชม ศาลเจา้ฟูชมิ ิอนิาร ิชม เสาโทรอิ ิซุม้ประตูสแีดงทีเ่ป็นสัญลักษณ์ของศาลเจา้ ทีม่มีากกว่า
รอ้ยตน้ทอดตัวยาวตามเสน้ทางของไหลเ่ขาลดหลั่นกนับนเสน้ทางยาวถงึ 4 กโิลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตร์
เรือ่ง MEMORIES OF GEISHAที ่ซายูร ินางเอกของเรือ่งวิง่ลอดซุม้ประตูเพื่อไปขอพรเทพเจา้ใหต้นเองสม
ความปรารถนา 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที3่)   
บา่ย            น าชม วดัคโิยมสิ ึหรอื วดัน า้ใส ทีต่ดิรอบสดุทา้ยของการประกวด1 ใน 7 สิง่มหัศจรรย์

ของโลกยุคใหม่ เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ตัง้อยู่บรเิวณเนิน
เขาฮงิาชยิาม่า และมที่อนซงุวางเรยีงซอ้นกันตามแนวนอนตัง้
จากพืน้ดนิขึน้มารองรับระเบยีงของตัววหิารใหญ่ ซึง่ไมใ่ชต้ะปู
สักตัว ใชว้ธิกีารเขา้ลิม่เหมอืนเรอืนไทย วัดนี้มอีายุเก่าแก่ยิง่
กว่ากรุงเกยีวโต กว่า 1,200 ปี มาแลว้ เป็นที่ประดษิฐานของ

เทพเอปิส ึเทพเจา้แหง่ความร ่ารวย มั่งคั่ง , นมสัการพระโพธสิตัว์
อวโลกเิตศวร, จากระเบยีงแห่งนี้สามารถถ่ายภาพ ณ จุดที่สวย
ที่สุดในกรุงเกียว มองเห็นววิทิวทัศน์ของตัวเมืองเกียวโตได ้
งดงาม พรอ้มกบัวหิารของวัดคโิยมสิ ึและเชญิดืม่น ้าศกัดิส์ทิธิส์าม
สายอันเกดิขึน้จากธรรมชาตทิี่ไหลมาจากเทือกเขา โดยเชือ่ว่า 

สายแรก รวย  สายสอง สวย-หล่อ สายสาม แข็งแรง  จากนัน้เดนิตามทาง สัมผัสกับ
รา้นคา้ญีปุ่่ นตบแตง่ตามสมยัเอโดะ และ เลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืง ทีร่ะลกึ เกีย่วกบัญีปุ่่ นขนานแท ้อาท ิขนมโมจ ิที่
ข ึน้ชือ่ทีส่ดุของญีปุ่่ น เป็นตน้ก าเนดิ กระจายขายไปยงัภมูภิาคตา่งๆ ของญีปุ่่ น ทัง้ดว้ยแป้งทีเ่หนยีว นุ่ม เป็น พเิศษ 
กบัไสถ้ั่วแดงขนานแท ้หรอืประยกุตเ์ป็นไสส้ตรอเบอรร์ี ่ชอ็กโกแลต ฯลฯ กมิจ ิญีปุ่่ นหลากสสีนั ทีม่าจากธรรมชาต ิ
ส าหรับคนทีช่อบทานกบัขา้วตม้ อาท ิแตงกวาดอง หัวไชเทา้ มะเขอืยาว ฯลฯ, ชาเกยีวโต ทีข่ ึน้ชือ่ไมแ่พ ้จังหวัด
ชชิโูอกะ ทีช่ว่ยลดโคเลสเตอรอลชว่ยใหผ้วิพรรณเปล่งปลั่ง ขอ้มลูจากรายการเปิดโลกสอ่งเลนส ์ของ ดร.นติภิมู ิ
นวรัตน์, ตุ๊กตาเกยีวโต สัญลักษณ์ทีโ่ดง่ดังทีส่ดุในญีปุ่่ น คอื เกอชิา สตรทีีบ่รกิารความรืน่เรงิของชาวอาทติยอ์ทุัย
มาแต่ชา้นานจนถงึปัจจุบันในรูปแบบของตุ๊กตาเกยีวโตซึง่แต่งกายดว้ยชดุกโิมโนประจ าชาตอิยา่งเต็มรูปแบบซึง่
ควรค่าแก่เป็นของฝากของทีร่ะลกึในราคายอ่มเยา สูงประมาณ 1 ฟตุ (ประมาณ 1000 เยน) , พัดญีปุ่่ น ซึง่ เป็น
ศลิปะที่ละเอียดอ่อน ประณีตในการประดษิฐ ์จากHANDMADE ซึง่มีหลากสี หลายสไตล์ ทัง้รา้น อันสวยงาม 
ตระการตา, ผา้และกระดาษญีปุ่่ น ทีน่ยิมน ามาห่อของขวัญ ในโอกาสพเิศษต่างๆ อันเป็นศลิปะพเิศษ ซึง่มเีฉพาะ
ในญีปุ่่ นเท่านัน้ ทีป่ระณีตบรรจง เป็นพเิศษ, เครือ่งเซรามคิ ญีปุ่่ น ทัง้กาน ้าชา อสิระใหท้่านไดถ้่ายรปู ซือ้ของฝาก  
จนสมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูน่าโกยา่ จงัหวดัไอจ ิเพือ่เขา้ทีพ่กั 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ เมนJูapanese Set (มือ้ที4่)  

 ทีพ่กั: Nagoya Crown Plaza Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

วนัทีส่าม นาโกยา่ – หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – ทาคายามา่ – ทาคายามา่จนิยะ – Little Kyoto เขตเมอืงเกา่ซนัมา
จซูิจ ิ– เมอืงมตัสโึมโต ้– ออนเซ็น  อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น (บฟุเฟ่ตข์าป)ู 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที5่) 
 จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่หมู่บา้นมรดกโลกชริาคาวา

โกะ ทีย่ังคงอนุรักษ์บา้นสไตลญ์ีปุ่่ นขนานแทด้ัง้เดมิ และ
ยังไดรั้บเลือกจากองค์การยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ใน
เดอืนธันวาคม 1995  บา้นสไตลก์ัสโชสคึุร ิจะมคีวามยาว
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ประมาณ 18 เมตร ความกวา้ง 10 เมตร โครงสรา้งของบา้นสามารถรองรับหมิะทีต่กหนักในชว่งฤดูหนาวไดด้ ีและ
รปูร่างของหลังคาเหมอืนกบัสองมอืพนมของพระเจา้ จงึเรยีกหมูบ่า้นสไตล์ นี้ว่า “กัสโช” และมผีูค้นจากทั่วทุกมมุ

โลกหลั่งไหลไปชมความงามในแตล่ะปีไมต่ ่ากวา่ 680,000 คน 
 เทีย่ง          รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนJูapanese Set  (มือ้ที6่)   
บา่ย จากนัน้น าท่านชม ทาคายามา่ จนิยะ หรอื ทีว่า่การอ าเภอเกา่เมอืงทาคายามา่ (ชมและถา่ยรูปดา้นนอก) 

ซึง่เป็นจวนผูว้่าแห่งเมอืงทาคายาม่า เป็นที่ท างานและที่อยู่อาศัยของ
ผูว้า่ราชการจังหวัดฮดิะ เป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโช
กนุตระกลูกกุาวา ในสมยัเอโดะ จากนัน้น าทา่นเดมิชม หมูบ่า้น LITTLE 
KYOTO หรอื เขตเมอืงเกา่ซนัมาจ ิซูจ ิซึง่เป็นหมู่บา้นเกา่แกส่มัยเอ
โดะกว่า 300 ปีก่อน ทีย่ังอนุรักษ์และคงสภาพเดมิไดเ้ป็นอย่างด ีอสิระ

ให ทุ้ กท่ านได เ้ดิน เที่ ย วและชื่นชมกับ
ทัศนียภาพเมอืงเก่าซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรอืน
โบราณ และรา้นคา้หลากหลาย  เช่น รา้น
ผลติและจ าหน่ายเหลา้สาเก รา้นท ามโิสะ 
ฯลฯพรอ้มทัง้เลือกซือ้ของที่ระลกึพื้นเมอืง
เฉพาะถิ่น เช่นซารุโบะโบะ หรอื ตุ๊กตา
ทารกลงิตวัสแีดงไม่มหีนา้ตาซึง่ถอืว่าเป็นสัญลักษณ์หนึง่ของเมอืงทาคายามา่ และ
เป็นสนิคา้ยอดนยิม เพราะแฝงไปดว้ยความเชือ่เกีย่วกับโชคลางของชาวญีปุ่่ นอกีดว้ย 

และเก็บเกีย่วบรรยากาศอนัน่าประทับใจมากมาย ทา่นยงัสามารถลองลิม้ชมิรสขนมของหวานนานาชนดิอกีดว้ย จน
สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงมตัสโึมโต ้เพือ่เขา้สูพ่กัโรงแรม  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ เมนบูฟุเฟตข์าปยูกัษ ์(มือ้ที7่)  

 ทีพ่กั:  Shirakabako View Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

       (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 หลงัอาหารไมค่วรพลาดประสบการณ์ การอาบน า้แรธ่รรมชาต ิเพือ่สุขภาพ/ ออนเซ็น (Onsen) น า้แร่
ในสไตลญ์ี่ปุ่ นใหท้่านไดพ้กัผ่อนอย่างเต็มอิม่ ซึ่งชาวญี่ปุ่ นเชื่อว่าน า้แร่ธรรมชาตนิีม้สี่วนช่วยเรือ่ง 
โรคภยัไขเ้จ็บและผวิพรรณเปลง่ปล ัง่ 

วนัทีส่ ี ่ ยามานาซ ิยา่นภเูขาไปฟจู ิ– โอชโินะฮคัไก – พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว – โตเกยีว – วดัอาซากสุะ –  
 ถา่ยรปูโตเกยีวสกายทร ี- ชอ้ปป้ิงชนิจกู ุ - นารติะ  อาหารเชา้,เทีย่ง 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที8่) 
 น าท่านเดนิทางไป จงัหวดัยามานาช ิ น าท่านไปชม หมู่บา้นน า้ใส-โอชิ

โนะฮคัไก ชมบ่อน ้าที่แปดในโอชโินะ ที่เกดิจากการละลายของหมิะจากบน
ภเูขาไฟฟจูมิอีายมุามากกว่า 1,200 ปี ทีใ่ชเ้วลาอนัยาวนาน ในการไหลลงมาสู่

พื้นดนิและซมึซาบไปยังบ่อน ้าแต่ละบ่อน ้า ดังนัน้น ้าที่อยู่ในบ่อจะเป็นน ้าที่ใส
สะอาดและสดชืน่มากในปี 1985 สถานทีแ่ห่งนี้ยังไดถู้กเลอืกใหเ้ป็น 1 ใน 100 
อนัดับ แหล่งน ้าจากธรรมชาตทิีด่ทีีส่ดุของญีปุ่่ นอกีดว้ย  อกีทัง้บรเิวณโดยรอบ
สามารถชมววิของภูเขาไฟฟจูไิดใ้นวันทีอ่ากาศแจ่มใส ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิ 
กับ บรรยากาศ พรอ้ม ชม และเลอืกซือ้สนิคา้พื้นเมอืง จากนัน้น าท่านเดนิทางไป ทะเลสาบคาวากูจโิกะ เพือ่
รบัประทานอาหารกลางวนั  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั เมนแูบบ  Japanese Set  (มือ้ที9่) 
บา่ย          น าท่านเดนิทางไปสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม ่ที ่Experience Earthquake พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว ท่าน

จะไดท้ดสอบในบา้นจ าลองแผ่นดนิไหว รับการสั่นสะเทือนจากขัน้
ต ่าสุดสู่ขัน้สูงสุด และสนุกสานในการเรียนรูป้ระสบการณ์ ในหอ้ง
จ าลองแบบต่างๆ จากนัน้ ใหท้่านเลือกทอ้ของฝากราคาถูก   อาทิ
เช่น ขนม เครื่องส าอาง เครื่องไฟฟ้า โฟมลา้งหนา้จากถ่านหนิ
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ภูเขาไฟ ,ครมี ยาสระผม น า้มนัมา้ ,ผลติภณัฑย์า อาหารเสรมิของ ด็อกเตอรโ์นกูจ ิ เป็นตน้   จนสมควร
แกเ่วลาน าทา่นเดนิทางเขา้สูโ่ตเกยีว เมอืงหลวงจากนัน้ น าท่านเดนิทางสู ่วดัอาซากุสะ SENSOJI TEMPLE 
กราบนมสัการขอพรจาก องค ์เจา้แมก่วนอมิทองค า ทีเ่ป็นทองสมัฤทธิ ์มขีนาดเล็กเพยีง 5.5 เซนตเิมตร วัดพทุธ
ทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในภมูภิาคคันโต และมผีูค้นนยิมมากราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ถ่ายภาพเป็นที่
ระลกึกับ คามนิารมิง (ประตฟู้าค ารณ) ซึง่มโีคมไฟสแีดงขนาดยักษ์ทีม่คีวามสงูถงึ 4.5 เมตร โคมไฟทีใ่หญ่
ทีสุ่ดในโลก แขวนอยู ่เลอืกชมและเชา่เครือ่งรางของขลังอันศักดิส์ทิธิข์องวัดแห่งนี้  หรอืเพลดิเพลนิกับ ถนน
นาคามเิซ ถนนชอ้ปป้ิงทีม่ชี ือ่เสยีงของวัด มรีา้นขายของทีร่ะลกึมากมายไมว่่าจะเป็นเครือ่งรางของขลัง ของเล่น
โบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมทีค่นญีปุ่่ นมายังวัดแห่งนี้ตอ้งมาตอ่ควิกัน ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิ กับการ ชอ้ป
ป้ิงของฝากทีเ่ป็นแบบญีปุ่่ น Made In Japan  แท ้ๆ  รวมทัง้ขา้วของเครือ่งใชค้ณุภาพด ีมากมาย อาท ิรม่, หมวก, 
รองเทา้, กระเป๋า, เสือ้ผา้ เป็นตน้ ไดท้ีน่ี่ ทา่นสามารถเดนิไปถา่ยรูปคูก่บัหอคอยทีสู่งทีสุ่ดในโลก โตเกยีว
สกายทร ี(Tokyo Sky tree) ไดต้ามอธัยาศยั แลนดม์ารค์ใหมข่องมหานครโตเกยีว ที่ท่านสามารถถ่ายรูปได ้
งดงามจากบรเิวณใกลก้บัวัดอาซากซุะ จากน ัน้ น าทา่นชอ้ปป้ิง ยา่นชนิจกูุ ยา่นชอ้ปป้ิงชัน้น าของชาวญีปุ่่ นทีถ่อื
วา่เป็นแหลง่อพัเดทเทรนดข์องหนุ่มสาวญีปุ่่ น เป็นยา่นความเจรญิอันดับหนึง่ของนครโตเกยีวในปัจจุบนั เชญิท่าน
เลือก ชมและซื้อ สนิคา้มากมาย อาทเิช่น เครื่องใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป, MP-3,  คอมพวิเตอร์, Note Book, 
นาฬกิา, เสือ้ผา้ และเครือ่งส าอาง KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และอืน่ ๆ อกีมากมาย ทีร่าคาค่อนขา้ง
ถกูกวา่เมอืงไทย และทีจ่ะขาดไมไ่ดเ้ลยก็ คอื รา้น 100เยน (อยูต่กึPEPEช ัน้8) ซึง่สนิคา้ทกุอยา่งภายในรา้นจะ
ราคา 100 เยน เทา่กนัหมด ทีท่า่นสามารถเลอืกซือ้เป็นของฝากกลับบา้นได ้ในราคาทีส่บายกระเป๋า  
*** เพือ่ใหท้า่นไดใ้ชเ้วลาไดอ้ยา่งคุม้คา่ อาหารมือ้เย็นอสิระตามอธัยาศยั ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมิรา้นอรอ่ย
ตา่งๆ *** จนถงึเวลานดัหมายน าทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กัยา่นนารติะ 

ทีพ่กั: TOBU NARITA HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

วนัทีห่า้ สนามบนินารติะ - สนามบนิดอนเมอืง   อาหารเชา้  

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที1่0) 

    สมควรแกเ่วลาเดนิทางสูส่นามบนินารติะ เพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับ 
10.00 น. เหนิฟ้าสู ่สนามบนิดอนเมอืงโดย สายการบนิ  SCOOT   เทีย่วบนิที ่TZ291 
 **ราคาทวัรไ์มร่วมอาหารบนเครือ่ง (บนเครือ่งมบีรกิารจ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่)** 
13.50น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ  

 *********************************************************** 
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 กรณีไมถ่งึ  

- ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
- หรอืสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
3.การช าระคา่บรกิารช าระเงนิคา่จองทัวรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทาง 20วัน  
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**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ*)  
กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละด่านตรวจปฏเิสธการออกและ
เขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
 เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ 
ไดทุ้กกรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่
ระบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์มว่่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับ
คณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรียกรอ้ง
คา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิ 
กรณีตอ้งการระบทุีน่ั่งตดิกนัทัง้กรุ๊ปหรอืรมิหนา้ตา่งหรอืรมิทางเดนิ แจง้หนา้เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ ณ วันเดนิทาง ไมส่ามารถระบุ
ตอนจองทัวรไ์ด ้
*กรณีทา่นมคีวามประสงคต์อ้งการปรับเปลีย่นระดบัชัน้ทีน่ั่ง (อพัไดเ้ฉพาะ Stretch Seat) จะตอ้งด าเนนิการแจง้ภายใน5-7วัน
กอ่นวันเดนิทาง และเลขทีน่ั่งจะออกพรอ้มกบัตั๋วกรุ๊ปภายใน 1-3 วันกอ่นเดนิทาง* 
- ทีน่ั่ง Stretch Seat / Long Leg ช าระเพิม่ 4,500 บาท (รวมไป-กลับ) **หา้มเด็กต า่กวา่16ปีและผูส้งูอายุ65ปีขึน้ไป** 
- ทีน่ั่งScoot Biz ตัว๋กรุ๊ปไมส่ามารถอพัเกรดได ้
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ 
3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทางท าทัวรต์ามรายละเอยีดในโปรแกรม 
5. คา่น า้หนกักระเป๋า สมัภาระทีส่ายการบนิ Scoot ก าหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั และค่าประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิ
ตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  
**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซือ้น ้าหนักเพิม่ กรณุาแจง้พรอ้มจองทัวร ์พรอ้มช าระคา่น ้าหนัก** 

- ซือ้น าหนักเพิม่ 5 กก. ช าระเพิม่ 700 บาท /เพิม่10กก. ช าระเพิม่ 1,200 บาท 
- ซือ้น ้าหนักเพิม่15กก. ช าระเพิม่ 1,700 บาท/เพิม่20กก. ช าระเพิม่ 2,200 บาท 
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6. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพ 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีน่อกเหนอืจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน ้ามนัทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 
5. คา่ Vat 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
6. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม  
7. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 3,500 เยนตอ่ทรปิ ส าหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจในบรกิาร 
รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
 
 
 
 จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
1.       ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.       สิง่ที่ยนืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายที่อาจเกดิขึน้ในระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตร 
เครดติ เป็นตน้) 
3.       ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.       ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.       หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูไ่มต่ ่ากวา่ 6 เดอืน 
 2.       กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพ านักระยะสัน้ 
 3.       ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 
 4.       เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถูกสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไม ่
เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 
7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่
ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
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8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรี่
ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7วันก่อนการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาใน
การทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอ
ความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 
14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที2่ของการเดนิทางถงึวันที4่ของการเดนิทาง รวมจ านวน 3 ขวด 
15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12ชัว่โมง อาทเิชน่ เริม่งาน
เวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุัตเิหตุจากการเดนิทางท่องเทีย่ว 
ตามพ.ร.บ. การท่องเทีย่ว เท่านัน้ ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านช าระเงนิค่าทัวร ์(ท่านสามารถซือ้ประกัน
สขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทั่วไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
17. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
18. ผูจ้ัดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 


