
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์ Snow Wall Osaka 5D-TZ-W21 

 CODE: TZ04 SNOW WALL OSAKA TAKAYAMA 5Days 4Nights  
 

 

 

 

 
 

 
 
   

 

 
 

 

 
 
 
 

 เดนิทางโดยสายการบนิ SCOOT AIRLINES  บนิตรงสูค่นัไซ(โอซากา้) 
เครือ่งใหมล่ําใหญ ่DREAM LINER  B787ทนัสมยั สดุๆ 340 ทีน่ ัง่ พเิศษนํา้หนกักระเป๋า  20 KG  

สดุคุม้ เร ิม่เพยีง 35,900 บาท พกันาโกยา่ 1คนื มตัสโึมโต1้คนื คานา่ซาวา่1คนื โอซากา้1คนื 
วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก2-6ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

20 - 24 เม.ย. 36,900  
 
 
 
 
 
 
 

ไมม่รีาคาเด็ก 
Infant 7,000 

 

7,500 70  
27เม.ย. - 1พ.ค. 39,900 7,500 70  
4 - 8 พ.ค. 39,900 7,500 70  
11 - 15พ.ค. 35,900 7,500 70  
18 - 22พ.ค. 35,900 7,500 70  

25 - 29พ.ค. 35,900 7,500 70  
1 - 5ม.ิย. 35,900 7,500 70  
8 - 12ม.ิย. 35,900 7,500 70  
15 - 19ม.ิย. 35,900 7,500 70  

วนัแรก กรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง - สนามบนิคนัไซ โอซากา้ - นาโกยา่                    

06.00น. พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออก ช ัน้3 ประต ู6 เคานเ์ตอร ์7
สายการบนิ Scoot เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรบั และอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารกอ่นขึน้เครือ่ง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์ Snow Wall Osaka 5D-TZ-W21 

 09.35น.  นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ SCOOT เทีย่วบนิที ่TZ298 
 (บนเครือ่งมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่)  
16.15น. เดนิทางถงึ สนามบนิคนัไซ โอซากา้ (เวลาเร็วกว่าเมอืงไทย 2 ชั่วโมง) ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศลุกากร สําคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นญุาตใหนํ้า อาหารสด จําพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ 
หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั  รับกระเป๋าเรยีบรอ้ยและทําภารกจิส่วนตัว จากนัน้นําท่านขึน้รถปรับอากาศ 
เดนิทางสูน่าโกยา่ เป็นเมอืงใหญท่ีส่ดุใน “ภมูภิาคชูบ”ุ ซึง่อยูต่รงกลางของประเทศญีปุ่่ น บรเิวณรอบๆนาโกยา่มี
แหล่งผลติสนิคา้การเกษตร ปศุสัตว ์และประมงทีม่ชี ือ่เสยีงของญีปุ่่ น อกีทัง้ยังเป็นเมอืงอุตสาหกรรม โดยมฐีาน
การผลติรถยนต,์ ยานอวกาศ, เครือ่งจักร,เซรามกิฯลฯ (อสิระอาหารเย็น ณ จดุพกัรถ )  

ทีพ่กั: APA Hotel Nagoya Sakae หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั  

       (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะทําการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

วนัทีส่อง นาโกยา่ – หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – ทาคายามา่ – ทาคายามา่จนิยะ – Little Kyoto –  
                  ปราสาทมตัสโึมโต ้- ออนเซ็น     อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (1) นําท่านเดนิทางสู่ หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ทีย่ังคง
อนุรักษ์บา้นสไตลญ์ีปุ่่ นขนานแทด้ัง้เดมิ และยังไดรั้บเลอืกจากองคก์ารยเูนสโกให ้
เป็นมรดกโลก ในเดอืนธันวาคม 1995 บา้นสไตลก์สัโช สคึรุ ิจะมคีวามยาวประมาณ 
18 เมตร ความกวา้ง 10 เมตร โครงสรา้งของบา้นสามารถรองรับหมิะที่ตกหนัก
ในชว่งฤดูหนาวไดด้ ีและรูปร่างของหลังคาเหมอืนกับสองมอืพนมของพระเจา้ จงึ
เรยีกหมูบ่า้นสไตล ์นี้ว่า “กัสโช” และมผีูค้นจากทั่วทุกมมุโลกหลั่งไหลไปชมความ

งามในแต่ละปีไมตํ่่ากว่า 680,000 คน เลยทเีดียว  นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงทาคา
ยามา่ นําทา่นชม ทาคายามา่ จนิยะ หรอื ทีว่า่การอําเภอเกา่เมอืงทาคายามา่ 
ซึง่เป็นจวนผูว้่าแห่งเมอืงทาคายามา่ เป็นทีทํ่างานและทีอ่ยูอ่าศัยของผูว้่าราชการ
จังหวัดฮดิะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกนุตระกูลกกุาวา ใน
สมัยเอโดะ จากนัน้นําท่านเดมิชม หมูบ่า้น LITTLE KYOTO หรอื เขตเมอืง
เกา่ซนัมาจ ิซูจ ิซึง่เป็นหมูบ่า้นเกา่แกส่มัยเอโดะกว่า 300 ปีกอ่น ทีย่ังอนุรักษ์และ
คงสภาพเดมิไดเ้ป็นอยา่งด ีอสิระใหทุ้กท่านไดเ้ดนิเทีย่วและชืน่ชมกับทัศนียภาพ
เมอืงเกา่ซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรอืนโบราณ และรา้นคา้หลากหลาย เชน่ รา้นผลติและ
จําหน่ายเหลา้สาเก รา้นทํามโิสะ ฯลฯ พรอ้มทัง้เลือกซือ้ของทีร่ะลกึพื้นเมอืงเฉพาะถิน่ เชน่ ซารุโบะโบะ หรือ 
ตุ๊กตาทารกลงิตัวสแีดงไม่มหีนา้ตา ซึง่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึง่ของเมอืงทาคายาม่า และเป็นสนิคา้ยอดนิยม 
เพราะแฝงไปดว้ยความเชือ่เกีย่วกบัโชคลางของชาวญีปุ่่ นอกีดว้ย และเก็บเกีย่วบรรยากาศอนัน่าประทับใจมากมาย 
ทา่นยงัสามารถลองลิม้ชมิรสขนมของหวานนานาชนดิอกีดว้ย 

เทีย่ง       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) อาหารแบบ Japanese Set 
บา่ย เดนิทางสู่ เมอืงมตัสโึมโต ้ ชมความสวยงามของ ปราสาทมตัสโึมโต ้ทีถู่กสรา้ง

ขึน้ในปี 1504 ซึง่นับไดว้่าเป็นปราสาทที่เก่าแก่ที่สุด และนอกจากนี้ก็ยังเป็น 
ปราสาทตดิอนัดบั 1 ใน 3 ของปราสาททีม่คีวามสวยงามทีสุ่ดของญีปุ่่ น ที่
สามารถรอดพน้การถกูทําลายจากเพลงิของสงครามมาไดจ้นถงึปัจจุบัน ตัวปราสาท
มผีนังทีท่าดว้ยสดํีาสนทิทําใหม้ฉีายาว่า ปราสาทอกีาดํา (นําชมดา้นนอก) สมควร
แกเ่วลานําทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่ัก 

คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ (3)  หลงัอาหารไมค่วรพลาดประสบการณ์ การอาบนํา้แรธ่รรมชาต  ิ เพือ่
สขุภาพ/ ออนเซ็น (Onsen) นํา้แรใ่นสไตลญ์ีปุ่่ นใหท้า่นไดพ้กัผอ่นอยา่งเต็มอิม่ ซึง่ชาวญีปุ่่ นเชือ่วา่นํา้แร่
ธรรมชาตนิีม้สีว่นชว่ยเรือ่ง โรคภยัไขเ้จ็บและผวิพรรณเปลง่ปล ัง่ 

 ทีพ่กั: Tateshina Park Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะทําการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
วนัทีส่าม เสน้ทางสายอลัไพน ์ทาเทยามา่ คโุรเบะ – กําแพงหมิะ – เขือ่นคโุรเบะ – คานาซาวา่ –  
                  หา้งเอออน ชอ้ปป้ิงมอลล ์         อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์ Snow Wall Osaka 5D-TZ-W21 

 เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (4) นําท่านสัมผัสใกลช้ดิกับความ
มหัศจรรยข์องธรรมชาต ิในเสน้ทางสายอลัไพนท์าเทยามา่-คุโรเบะ ซึง่เป็น
สว่นหนึง่ของแจแปนแอลป์ นําท่านเดนิทางสู ่สถานทีาเทยามา่ จากนัน้นําท่าน
โดยสารเคเบิล้คาร ์ลอดภเูขาสู ่สถานบีโีจดยัระ ระยะทางประมาณ 1.3 ก.ม. 
จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ สถานมีูโรโดะ โดยรถปรบัอากาศ ระหว่างทางให ้
ทา่นไดเ้พลดิเพลนิกบัทวิทัศนข์องเทอืกเขาแอลป์ญีปุ่่ น ใหท้า่นไดเ้กบ็เกีย่วความ
ประทับใจตามอธัยาศัย จากนัน้นําทา่นชม ยอดเขาทาเทยามา่ มคีวามสงู 3,015 
เมตร ซึง่สูงเป็นอันดับสองรองจากภูเขาไฟฟูจิ และยังเป็นหนึ่งในสามภูเขา
ศักดิส์ทิธิต์ามความเชือ่คนญีปุ่่ นตัง้แตส่มยัโบราณ ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพทวิทัศน์อัน
สวยงามน่าประทับใจจากยอดเขาทาเทยาม่า ซึง่ในวันทีท่อ้งฟ้าโปร่ง สามารถ
มองเห็นไดไ้กลถงึภเูขาไฟฟจู  ิ และใหทุ้กท่านไดเ้ดนิบนเสน้ทางทีส่องขา้งทาง
เป็นกําแพงหมิะสูงชนั (SNOW WALL) สูงกว่าสบิเมตร สัมผัสกับความขาว
ของหมิะทีส่วยงามและอากาศอันหนาวเย็น นับเป็นอกีทัศนียภาพทีต่ืน่ตาตืน่ใจ 
เพลดิเพลนิกบัการบนัทกึภาพทีป่ระทับใจ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) อาหารแบบ Japanese Set 
บา่ย นําท่านเดนิทางผ่านอุโมงคท์ีล่อดใตภู้เขาทาเทยาม่าทีม่คีวาม ยาว 3.6 กโิลเมตร นับเป็นอโุมงคท์ีอ่ยู่สูงทีสุ่ดใน

ญีปุ่่ น จากนัน้ นําทา่นโดยสารกระเชา้ไฟฟ้า ทีไ่ม่มเีสากลางตลอดชว่ง 1,710 เมตร สู ่สถานคีโุรเบไดระ  นํา
ท่านน่ังเคเบิล้คารล์อดภูเขาจาก สถานีคุโรเบะไดระไปยังสถานีคุโรเบะโกะ ระยะทางประมาณ 800 เมตร ซึง่เป็น
เคเบิล้คารแ์หง่เดยีวในญีปุ่่ นทีล่อดภเูขาตัง้แตต่น้จนสดุเสน้ทาง ทัง้นี้เพือ่หลกีเลีย่งหมิะทีต่กรุนแรงมากในฤดูหนาว 
จากนัน้ชม เขือ่นคโุรเบะ ซึง่เป็นเขือ่นยักษ์กัน้น้ําทีใ่หญ่มหมึาทีสุ่ดของประเทศ
ญี่ปุ่ น จะมีสายรุง้พาดผ่านตลอดปี ที่โอบลอ้มดว้ยภูเขานับรอ้ยลูกและชม
ทัศนียภาพของวงลอ้มเขาหมิะ มคีวามสงูถงึ 186 เมตร และมคีวามกวา้งถงึ 492 
เมตร ซึง่ใชเ้วลาตัง้แตเ่ริม่บกุเบกิจนเสร็จสิน้ประมาณ 45 ปี เฉพาะตัวเขือ่นใชเ้วลา
ในการสรา้ง 4 ปี โดยจะใชเ้วลาเดนิเทา้เพือ่ขา้มเขือ่น 800 เมตร  จนสมควรแก่
เวลานําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคานา่ซาวา่  นําทา่นชอ้ปป้ิงทีห่า้งเอออน 

  อสิระเลอืกซือ้ของฝากราคาถกู ชอ้ปป้ิงอยา่งจใุจ 
คํา่ รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (6) เมนYูAKINIKU BUFFET 

(BBQ) 

             ทีพ่กั: Kanazawa Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะทําการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
วนัทีส่ ี ่  คานา่ซาวา่ – เกยีวโต – วดัคโึยมสิ ึ– ศาลเจา้ฟูชมิ ิอนิาร ิ- โอซากา้          อาหารเชา้,เทีย่ง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (7) นําท่านเดนิทางสู่เกยีวโต 
เมอืงหลวงเก่าแก่ของญีปุ่่ นซึง่มามอีายุยาวนานกว่า 1,000 ปี ซึง่ใน อดีต มี
ความเจรญิรุง่เรอืงทางดา้นศาสนา ศลิปวัฒนธรรม และการปกครอง  เดนิทางถงึ
เกยีวโต นําชมวดัคโิยมสิ ึหรอื วดันํา้ใส ทีต่ดิรอบสดุทา้ยของการประกวด1 
ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกยุคใหม่ เป็นวัดทีใ่หญ่และเก่าแก่ตัง้อยู่บรเิวณเนิน
เขาฮงิาชยิามา่ และมที่อนซงุวางเรยีงซอ้นกันตามแนวนอนตัง้จากพืน้ดนิขึน้มา
รองรับระเบยีงของตัววหิารใหญ ่ซึง่ไมใ่ชต้ะปสูกัตัว ใชว้ธิกีารเขา้ลิม่เหมอืนเรอืน
ไทย วัดนี้มีอายุเก่าแก่ยิ่งกว่ากรุงเกียวโต กว่า 1,200 ปี มาแลว้ เป็นที
ประดษิฐานของเทพเอปิส ึเทพเจา้แหง่ความร่ํารวย มั่งคั่ง นมัสการพระโพธสิัตว์
อวโลกเิตศวร, จากระเบยีงแหง่นีส้ามารถถา่ยภาพ ณ จุดทีส่วยทีส่ดุในกรุงเกยีว 
มองเห็นววิทวิทัศนข์องตัวเมอืงเกยีวโตไดง้ดงาม พรอ้มกับวหิารของวัดคโิยมสิ ึ
และเชญิดืม่น้ําศักดิส์ทิธิส์ามสายอนัเกดิขึน้จากธรรมชาตทิีไ่หลมาจากเทอืกเขา 
โดยเชือ่ว่า สายแรก รวย  สายสอง สวย-หล่อ สายสาม แข็งแรง  จากนัน้เดนิ
ตามทาง สัมผัสกับรา้นคา้ญี่ปุ่ นตบแต่งตามสมัยเอโดะ และ เลือกซือ้สนิคา้
พืน้เมอืง ทีร่ะลกึ เกีย่วกับญีปุ่่ นขนานแท ้อาท ิขนมโมจ ิทีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุของญีปุ่่ น 
เป็นตน้กําเนดิ กระจายขายไปยังภมูภิาคต่างๆ ของญีปุ่่ น ทัง้ดว้ยแป้งทีเ่หนียว 
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 นุ่ม เป็นพเิศษ กบัไสถ้ั่วแดงขนานแท ้หรอืประยกุตเ์ป็นไสส้ตอเบอรร์ี ่ชอ็กโกแลต ฯลฯ กมิจ ิญีปุ่่ นหลากสสีนั ทีม่า
จากธรรมชาต ิสําหรับคนทีช่อบทานกบัขา้วตม้ อาท ิแตงกวาดอง หัวไชเทา้ มะเขอืยาว ฯลฯ ชาเกยีวโต ทีข่ ึน้ชือ่
ไมแ่พ ้จังหวัดชชิโูอกะ ทีช่ว่ยลดโคเลสเตอรอลชว่ยใหผ้วิพรรณเปล่งปลั่ง ขอ้มูลจากรายการเปิดโลกสอ่งเลนส ์
ของ ดร.นติภิมู ินวรัตน์, ตุ๊กตาเกยีวโต สัญลักษณ์ทีโ่ด่งดังทีส่ดุในญีปุ่่ น คอื เกอชิา สตรทีีบ่รกิารความรืน่เรงิของ
ชาวอาทติยอ์ทุัยมาแตช่า้นานจนถงึปัจจบุนัในรปูแบบของตุ๊กตาเกยีวโตซึง่แตง่กายดว้ยชดุกโิมโนประจําชาตอิยา่ง
เต็มรูปแบบซึง่ควรค่าแก่เป็นของฝากของทีร่ะลกึในราคายอ่มเยา สูงประมาณ 1 ฟตุ (ประมาณ 1000 เยน) พัด
ญีปุ่่ น ซึง่เป็นศลิปะทีล่ะเอยีดอ่อน ประณีตในการประดษิฐ ์จากHANDMADE ซึง่มหีลากสหีลายสไตล ์ทัง้รา้นอัน
สวยงาม ตระการตา, ผา้และกระดาษญีปุ่่ น ทีน่ยิมนํามาหอ่ของขวัญ ในโอกาสพเิศษต่างๆอันเป็นศลิปะพเิศษซึง่มี
เฉพาะในญีปุ่่ นเท่านัน้ ทีป่ระณีต บรรจง เป็นพเิศษ เครือ่งเซรามคิ ญีปุ่่ น เชน่กาน้ําชา อสิระใหท้่านไดถ้่ายรูป ซือ้
ของฝาก 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (8)  
บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิชม เสาโทรอิ ิซุม้ประตูสแีดงทีเ่ป็นสัญลักษณ์ของศาลเจา้ทีม่มีากกว่ารอ้ย

ตน้ทอดตัวยาวตามเสน้ทางของไหลเ่ขาลดหลั่นกนับนเสน้ทางยาวถงึ 4 กโิลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตรเ์รือ่ง 
MEMORIES OF GEISHAที ่ซายรู ินางเอกของเรือ่งวิง่ลอดซุม้ประตูเพือ่ไปขอพรเทพเจา้ใหต้นเองสมความ
ปรารถนา จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโอซากา้ (อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั) นําทา่นเดนิทางสู่

ทีพ่กัยา่นคนัไซ 

 ทีพ่กั: ยา่นคนัไซ (โอซากา้, โกเบ, เกยีวโต, วาคายามา่ หรอืในแถบคนัไซ) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

      (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกัทางบรษิทัจะทําการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย5-7วนักอ่นวนั เดนิทาง) 

วนัทีห่า้ ชนิไชบาช ิ– รงิกเุอา้ทเ์ลท – สนามบนิคนัไซ - สนามบนิดอนเมอืง         อาหารเชา้, เทีย่ง  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (9) นําท่านเดนิทางไปละลายเงนิเยน ช ้

อปป้ิงสนิคา้ทีถ่นนโดทงโบร ิยา่นชนิไซบาช ิแหลง่ชอ้ปป้ิงยอดนยิมทีส่ดุของโอซากา้
ที่เต็มไปดว้ยรา้นคา้มากมายทัง้แบรนด์เนม ของมือสอง รา้นอาหารชือ่ดังมากมาย
หลากหลายชนดิและไมค่วรพลาดชอ้ปป้ิงทีร่า้นดองกี ้และมตัสโุมโตค้โิยช ิรา้นคา้ยอด
นยิมในใจของคนไทยทัง้หลายทีต่อ้งแวะเมือ่มโีอกาสไปญีปุ่่ น และถ่ายรูปกับป้ายกูลิ
โกะ จนถงึเวลานัดหมายนําทา่นไปรับประทานอาหารเทีย่ง 

เทีย่ง       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (10) 
      เมนพูเิศษ บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์ซูช ิ และอาหารหลากหลายชนดิแบบไมอ่ ัน้  

จากนัน้นําทา่นสู ่รงิก ุเอาทเ์ล็ท (Rinku Outlet) แหลง่ชอ้ปป้ิงใหญใ่กลก้บั
สนามบนิคันไซ ใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัการเลอืกซือ้สนิคา้ “แบรนดเ์นม” ชือ่ดัง
หลากหลายและสนิคา้ดรีาคาพเิศษ อาท ิเครือ่งสําอาง, เครือ่งประดับ, เสือ้ผา้, กระเป๋า
, รองเทา้อปุกรณ์กฬีา,เครือ่งใชไ้ฟฟ้า และยงัเป็นแหลง่รวมสนิคา้ 
แบรนดญ์ีปุ่่ นโกอนิเตอรม์ากมายกบัคอลเลคชัน่เสือ้ผา้ลา่สดุอาทิ
เชน่ MK,MichelKlein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley, DiffusioneTessile ฯลฯพรอ้มทัง้เลอืกซือ้
กระเป๋าไฮโซ Bally, Prada, Gucci, Diesel,Tumi, Gap, Armany ฯลฯ หรอืจะเลอืกดเูครือ่งประดับ และ
นาฬกิาหรอูยา่ง Tag Heuer, Agete,S.T.Dupont, Tasaki ฯลฯ รวมไปถงึรองเทา้แฟชัน่ Hush 
Puppies, Scotch Grain,Skechers, Hogan ฯลฯ หรอืเลอืกซือ้สนิคา้สําหรับคณุหนู  Aigle, Bandai 
Asobi, Hakka Kids,Miki House และสนิคา้อืน่ๆอกีมากมาย ใหท้า่นไดเ้ลอืกชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 
**เพือ่ใหท้า่นไดส้นกุสนานกบัการชอ้ปป้ิง อาหารเย็นอสิระตามอธัยาศยั ** 
สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางไป สนามบนิคนัไซ 

17.55น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ SCOOT เทีย่วบนิที ่TZ297 
 (บนเครือ่งมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่) 
23.55น.   เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ  
 
หมายเหต:ุ  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง,  

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

อตัราแลกเปลีย่นปรบัสงูข ึน้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ 
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 ประกาศสําคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ คา่ทวัรท์ ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการชําระแบบจา่ย
ชําระขาด และผูจ้ดัไดชํ้าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบชําระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัน้หาก
ทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง
จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัง้คา่ต ัว๋
เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึ  

- ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
- หรอืสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
3.การชําระคา่บรกิารชําระเงนิคา่จองทัวรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืชําระกอ่นการเดนิทาง 20วัน  
**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ*)  
กรุณาตรวจสอบก่อนสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละด่านตรวจปฏเิสธการออกและ
เขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
 เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ําระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก
กรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้
ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดั
จาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิ 
กรณีตอ้งการระบทุีน่ั่งตดิกนัทัง้กรุ๊ปหรอืรมิหนา้ตา่งหรอืรมิทางเดนิ ชําระเพิม่ทา่นละ 1,500 บาท/ทีน่ั่ง 
*กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจะตอ้งดําเนนิการแจง้พรอ้มจองทวัร ์หรอืกอ่นเดนิทาง15วัน
เทา่นัน้* 
- ทีน่ั่ง Stretch Seat / Long Leg ชาํระเพิม่ 4,500 บาท (รวมไป-กลับ) **หา้มเด็กตํา่กวา่16ปีและผูส้งูอายุ65ปีขึน้ไป** 
- ทีน่ั่งScoot Biz ตอ้งเชค็ทีว่า่งและอพัทีน่ั่ง ณ วนัเดนิทางทีห่นา้เคานเ์ตอร(์คา่ทีน่ั่ง+คา่ดําเนนิการของสายการบนิประมาณ6,000++) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ 
3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์ Snow Wall Osaka 5D-TZ-W21 

 4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
5. คา่นํา้หนกักระเป๋า สมัภาระทีส่ายการบนิ Scoot กําหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั และค่าประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิ
ตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  
**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซือ้น้ําหนักเพิม่ กรณุาแจง้พรอ้มจองทัวร ์พรอ้มชําระคา่น้ําหนัก** 

- ซือ้นําหนักเพิม่ 5 กก. ชําระเพิม่ 500 บาท /เพิม่10กก. ชําระเพิม่ 1,000 บาท 
- ซือ้น้ําหนักเพิม่15กก. ชําระเพิม่ 1,500 บาท/เพิม่20กก. ชําระเพิม่ 2,000 บาท 

6. ค่าประกันอบุัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีน่อกเหนอืจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน้ํามนัทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 
5. คา่ Vat 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
6. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม  
7. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 2,500 เยนตอ่ทรปิ สําหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจในบรกิาร 
รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 
 (เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
 จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
1.       ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.       สิง่ทีย่นืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตร 
เครดติ เป็นตน้) 
3.       ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.       กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.       หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูไ่มตํ่่ากวา่ 6 เดอืน 
 2.       กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสัน้ 
 3.       ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 
 4.       เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไม ่
เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 
หมายเหต ุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลูกคา้และบรษิทัฯ ดงัน ัน้เมือ่ทา่นชําระเงนิคา่จอง และหรอื คา่ทวัรแ์ลว้ ถอืวา่ท่านยอมรบัเงือ่นของบรษิทัแลว้ 
1.บรษิทัฯขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ30ทา่น 
2.ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 
3.บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 
4.บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมายซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 
5.บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้หากเกดิสิง่ของสญูหายอนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรมและ
อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 
6.เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯแลว้ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ
ทัง้หมด 
7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
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 8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พักโดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้
โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงค์ของผูท้ี่พัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกนัได ้
9.กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7วันก่อนการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10.มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู ้
มอํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้  
11.ผูจ้ัดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12.กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีงTRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอขอสงวนสทิธใินการจัด
หอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาใน
การทอ่งเทีย่วและชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอ
ความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 
14. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที2่ของการเดนิทางถงึวันที4่ของการเดนิทาง รวมจํานวน3ขวด 
15. การบรกิารของรถบสันําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10ชัว่โมง อาทเิชน่ เริม่งานเวลา 
8.00น.ถงึเวลา 18.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้
ข ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรม
การเดนิทาง 
 
 

 


