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

 

 

 

 

 
 
   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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

ราคาเร ิม่ต้นเพียง 32,900 บาท พกัโอซากา้หรอืโกเบ 1คืน กฟุิ1คืน/ยามานาช1ิคืน/นารติะ1คืน 
 

วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก2-6ปี  

(ไมเ่สรมิเตยีง) 

พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ หมายเหตุ 

3-7ก.พ. 32,900  
 

ไมม่รีาคาเด็ก 
(Infant/เด็กอายุไม่เกนิ 2 ปี 

ราคา7,000 บาท) 

8,500 34  

10-14ก.พ. 34,900 8,500 34  

24-28ก.พ. 34,900 8,500 36  

10-14ม.ีค. 33,900 8,500 34  

17-21ม.ีค. 33,900 8,500 34  

 
วนัแรก กรุงเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิคนัไซ – โอซากา้ - ชนิไชบาช ิอาหารเย็น (BBQ Yakiniku) 
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06.00น. พรอ้มกันทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช ัน้ 3 ประตู 6 เคานเ์ตอร ์6 สาย
การบนิ SCOOT มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและตดิแท็กกระเป๋า  

09.35น. น าท่านเดนิทางสู่ สนามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่น โดยสายการบนิ SCOOT เทีย่วบนิที ่  TZ298 
 **ราคาทัวร์ไม่รวมอาหารบนเครื่อง (บนเครื่องมบีริการจ าหน่ายอาหารและเครื่องดืม่)**สาร  
16.45น. เดนิทางถึง สนามบนิคนัไซ โอซากา้ (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 2 ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่าน เพื่อความ

สะดวกในการนัดหมายเวลา) ผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร ส าคญั!!! ประเทศญีปุ่่นไมอ่นุญาตใหน้ า 
อาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบัรับกระเป๋าเรยีบรอ้ย
และท าภารกจิส่วนตัว จากนั้นน าท่านขึน้รถปรับอากาศ เดนิทางสู่ เมอืงโอซากา้ ใหท้่านไดอ้สิระชอ้ปป้ิงสนิคา้ท ี่
ถนนโดทงโบร ิยา่นชนิไซบาช ิแหล่งชอ้ปป้ิงยอดนิยมที่สุดของโอซากา้ที่เต็มไปดว้ย
รา้นคา้มากมายทัง้แบรนดเ์นม ของมอืสอง รา้นอาหารชือ่ดังมากมายหลากหลายชนดิและ
ไม่ควรพลาดชอ้ปป้ิงทีร่า้นดองกี้โฮเต ้(รา้น Super store ขนาดใหญ่ ทีรวบรวมสนิคา้
นานาชนดิในราคาถูกและเปิด 24ชม.) และรา้นมัตสโึมโตค้โิยช ิ(ขายยา วติามนิ ครมีบ ารุง 
เครือ่งส าอาง) รา้นคา้ยอดนยิมในใจของคนไทยทัง้หลายทีต่อ้งแวะชอ้ปเมือ่มโีอกาสไปญีปุ่่น  

 
ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า เมนู  BBQ บุฟเฟ่ต ์Yakiniku แบบไมอ่ ัน้ (มือ้ที1่) 

 
 
 
 
 

 ทีพ่กั: Novotel Koshien /Osaka bay Plaza (แถบโอซากา้, โกเบ) หรอืระดบัใกล้เคยีงกนั 

  (ช ือ่โรงแรมท ีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนัก่อนวนัเดนิทาง) 

 

วนัทีส่อง ปราสาทโอซากา้ – เกยีวโต – ศาลเจา้ฟูชมิ ิอินาร ิ– วดัคนิคะคุจ ิ– นาโกยา่   อาหารเชา้,เทีย่ง,เยน็ 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที2่)  

 น าท่านเดนิทางสู่ ปราสาทโอซาก้า เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมอืงโอ
ซากา้ สรา้งขึน้เป็นครัง้แรกบนบรเิวณทีเ่คยเป็นวัด Osaka Hongan-jiเมือ่ปี ค.ศ.
1583 โดยToyotomiHideyoshi (ค.ศ. 1537-1598) นัก รบระ ดับไดเมีย วผู ้
พยายามรวบรวมประเทศเป็นครั้งแรกหอคอยประสาทหรือส่วนที่เรียก ว่า 
Tenshukakuแลว้เสร็จลงสองปีต่อมา แต่หลังจากสงคราม Osaka Natsu No-jin
ในปีค.ศ.1615 ตระกูล Toyotomi ถูกฆ่าลา้งโคตร Tenshukakuก็ถูกท าลายลง
ย่อยยับ ต่อมาไดรั้บการบูรณะใหม่ใน   สมัย Tokugawa แต่น่าเสยีดายที่ในปี 
ค.ศ.1665 ไดถู้กฟ้าฝ่าเสยีหายทัง้หมด ก่อนจะท าการบูรณะขึ้นมาใหม่อ ีกครั้ง
และถูกประกาศใหเ้ป็นสมบัตขิองชาติอกีดว้ย ปราสาทโอซากา้ปัจจุบัน
สูง 55 เมตร ม ี5 ส่วน 8 ชัน้เครือ่งประดับหลังคาและภาพเสอืบนก าแพง
ตัวปราสาทและหลายๆส่วนลงทองสอีร่ามสวยงามบนหอคอยชัน้ 8 ของ 
Tenshukakuท่านสามารถมองเห็นทวิทัศนโ์ดยรวมของเมอืงโอซากา้ได ้
อย่างชัดเจนในแต่ละปีจะมนัีกท่องเท ีย่วจากทัง้ในและนอกประเทศมา
เยือนปีละราว 1-3 ลา้นคน  (ชมและถ่ายรูปบรเิวณดา้นนอก) จากนัน้น า
ท่านเดินทางสู่เมืองเกยีวโต เมอืงหลวงเก่าแก่ของญี่ปุ่นซึง่มามีอายุ
ยาวนานกว่า 1,000 ปี ซึ่งใน อดตี มคีวามเจรญิรุ่งเรอืงทางดา้นศาสนา 
ศลิปวัฒนธรรม และการปกครอง    ไปชม ศาลเจา้ฟูชมิ ิอินาร ิชม เสา
โทรอิิ ซุม้ประตูสแีดงที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจา้ ท ีม่ ีมากกว่ารอ้ยตน้
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ทอดตัวยาวตามเสน้ทางของไหล่เขาลดหล่ันกันบนเสน้ทางยาวถ ึง 4 กโิลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตรเ์รือ่ง 
MEMORIES OF GEISHAที ่ซายูร ินางเอกของเรือ่งวิง่ลอดซุม้ประตูเพื่อไปขอพรเทพเจา้ใหต้นเองสมความ
ปรารถนา 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที3่)   

บา่ย      น า ช ม  ว ัด คิ น ค ะ คุ จ ิ
(Kinkakuji) หรือที่คนไทย
นยิมเรยีกกันว่าวดัทอง เป็นวัด
ที่ดังวัดหนึ่งในญี่ ปุ่น หากมา
เทีย่วเกยีวโตแลว้ไม่ไดม้าทีวั่ด
นี้ถ ือ ว่า ยังไม่ มาถ ึงเกีย วโต 
สรา้งเมือ่ปี พ.ศ. 1940 ศาลาสี
ทองทีเ่ห็นในปัจจุบันเพิ่งไดรั้บ
การแปะผนังทองไปเมือ่ปี พ.ศ.
2530 ที่ผ่านมา จึงมองเห็น
เหลอืงอล่ามสะทอ้นในสระน ้าอย่างสวยงามวหิารสรา้งในปี 1955 จ าลองแบบจากของเดมิในศตวรรษที่ 15 และ
เพิ่งหุม้ทองค าครัง้หลังสุดในปี 1987 วิหารม ี3 ชัน้ โดยชัน้แรกมีลักษณะเป็นพระราชวัง ชั้นท ีส่องเป็นแบบบา้น
ซามูไร ส่วนชัน้ท ีส่ามเป็นแบบวัดเซน คนิคะคุจตัิง้อยู่กลางทัศนยีภาพอันเหมาะเจาะ ผนืน ้าในสระกวา้งเบือ้งหนา้
สะทอ้นประกายระยับกัน้โอบดว้ยแมกไม ้วัดนีเ้ป็นวัดดังในการตู์นเร ือ่งอิกควิซงั เณรนอ้ยเจา้ปัญญา ก็จ าลอง
เรือ่งราวเหตุการณ์ของศาลาทองในวัดนี้ใหเ้ป็นปราสาทของท่านโชกุน (โชกุนอาชิกางะ โยชิมสิ ึ ( Ashikaga 
Yoshimistsu ) และบุตรชายของเขาทีเ่ป็นเจา้ของพลับพลาหลังนี้ ก่อนที่จะยกใหเ้ป็นทรัพย์สมบัตขิองวัดโรกุน
นอนจิ (Rokuonji : อกีชือ่ของวัดนี้) ในเวลาต่อมาพลับพลาหลังนี้เคยถูกลอบวางเพลงิในปี พ.ศ.2493 โดย
พระภกิษุที่บวชอยู่ในวัด พระรูปนี้บวชเขา้มาแลว้เกดิความหลงใหลในความงามของพระวิ หารและคิดว่าการทีจ่ะ
เขา้ถงึแก่นแทข้องความงานตอ้งเผาท าลายวัตถุแห่งความงามนัน้ไปดว้ย จงึไดม้ ีการสรา้งใหม่เม ือ่ปี พ.ศ.  2498 
ก่อนทางออกจะมกีารขอพรโดยการเขยีนขอพรทีแ่ผ่นไม ้“อกิคิว” โดยส่วนมากจะเขยีนขอใหม้ ีสตปัิญญา หลัก
แหลม ฉลาดแบบอกิควิซังจนสมควรแก่เวลาน าทา่นเดนิทางสู่กฟิุเพือ่เขา้ทีพ่กั 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า เมนูJapanese Set (มือ้ที4่)  

 ทีพ่กั: Hotel Koyo Gifu หรอืระดบัใกล้เคยีงกนั 

  (ช ือ่โรงแรมท ีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนัก่อนวนัเดนิทาง) 

วนัทีส่าม นาโกยา่ – หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – ทาคายามา่ – ทาคายามา่จนิยะ – Little Kyoto เขตเมอืงเกา่ซนัมา
จซูิจ ิ–ยามานาช ิ- ออนเซ็น  อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น (บุฟเฟ่ตข์าปู) 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที5่) 

 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่หมู่บา้นมรดกโลกชริาคาวา
โกะ ท ียั่งคงอนุรักษ์บา้นสไตลญ์ีปุ่่นขนานแทดั้ง้เดมิ และ
ยังไดรั้บเลือกจากองค์การยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ใน
เดอืนธันวาคม 1995  บา้นสไตลก์ัสโชสคุึร ิจะมคีวามยาว
ประมาณ 18 เมตร ความกวา้ง 10 เมตร โครงสรา้งของ
บา้นสามารถรองรับหมิะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาวไดด้ ี
และรูปร่างของหลังคาเหมอืนกับสองมอืพนมของพระเจา้ 
จงึเรยีกหมู่บา้นสไตล ์นี้ว่า “กัสโช” และมีผูค้นจากทั่วทุก

มุมโลกหล่ังไหลไปชมความงามในแต่ละปีไม่ต ่ากว่า 680,000 คน 
 เทีย่ง          รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูJapanese Set  (มือ้ที6่)   

บา่ย จากนัน้น าท่านชม ทาคายาม่า จนิยะ หรือ ทีว่ ่าการอ าเภอเกา่เมอืงทาคา
ยามา่ (ชมและถา่ยรูปดา้นนอก) ซึง่เป็นจวนผูว่้าแห่งเมอืงทาคายาม่า เป็นที่
ท างานและทีอ่ยู่อาศัยของผูว่้าราชการจังหวัดฮิดะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใต ้
การปกครองของโชกุนตระกูลกุกาวา ในสมัยเอโดะ  จากนั้นน าท่านเดิมชม 
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หมูบ่า้น LITTLE KYOTO หรอื เขตเมอืงเกา่ซนัมาจ ิซูจ ิซึง่เป็นหมู่บา้นเก่าแก่สมัยเอโดะกว่า 300 ปีก่อน ทียั่ง
อนุรักษ์และคงสภาพเดมิไดเ้ป็นอย่างด ีอสิระใหทุ้กท่านไดเ้ดนิเท ีย่วและชืน่ชมกับทัศนยีภาพเมอืงเก่าซึง่เต็มไป
ดว้ยบา้นเรือนโบราณ และรา้นคา้หลากหลาย  เช่น รา้นผลติและจ าหน่ายเหลา้สาเก รา้นท ามโิสะ ฯลฯพรอ้มทั ้ง
เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึพื้นเมอืงเฉพาะถ ิ่น เช่นซารุโบะโบะ หรอื ตุ๊กตาทารกลิงตวัสีแดงไม่มหีนา้ตาซึง่ถอืว่าเป็น
สัญลักษณ์หนึง่ของเมอืงทาคายาม่า และเป็นสนิคา้ยอดนยิม เพราะแฝงไปดว้ยความเชือ่เก ีย่วกับโชคลางของชาว
ญีปุ่่นอกีดว้ย และเก็บเกีย่วบรรยากาศอันน่าประทับใจมากมาย ท่านยังสามารถลองลิม้ชมิรสขนมของหวานนานา
ชนดิอกีดว้ย จนสมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่ยามานาช ิเพือ่เขา้สู่พกัโรงแรม  

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า เมนูบุฟเฟตข์าปูยกัษ์ (มือ้ที7่)  

 ทีพ่กั:  Hotel Sutami Onsen Wakamiro yamanashi หรอืระดบัใกล้เคยีงกนั  

       (ช ือ่โรงแรมท ีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พร ้อมใบนดัหมาย 5-7 วนัก่อนวนัเดนิทาง) 

 หลงัอาหารไมค่วรพลาดประสบการณ์ การอาบน า้แรธ่รรมชาต ิเพือ่สุขภาพ/ ออนเซ็น (Onsen) น า้แร ่
ในสไตล์ญีปุ่่นให ้ทา่นไดพ้กัผอ่นอยา่งเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว ่าน ้าแรธ่รรมชาตินีม้ ีส่วนชว่ยเร ื่อง 
โรคภยัไขเ้จ็บและผวิพรรณเปล่งปลั่ง 

วนัทีส่ี่ ยามานาซิ ยา่นภูเขาไปฟูจ ิ– โอชโินะฮคัไก – พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว – โตเกยีว – วดัอาซากุสะ –  
 ชอ้ปป้ิงชนิจูกุ - นารติะ  อาหารเชา้,เทีย่ง 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที8่) 

 น าทา่นเดนิทางไปชม หมูบ่า้นน า้ใส-โอชโินะฮคัไก ชมบ่อน ้าท ีแ่ปดในโอ
ชโินะ ท ี่เกดิจากการละลายของหิมะจากบนภูเขาไฟฟูจิมอีายุมามากกว่า 
1,200 ปี ท ีใ่ชเ้วลาอันยาวนาน ในการไหลลงมาสู่พื้นดนิและซมึซาบไปยังบ่อ
น ้าแต่ละบ่อน ้า ดังนัน้น ้าท ีอ่ ยู่ในบ่อจะเป็นน ้าท ีใ่สสะอาดและสดชืน่มากในปี 
1985 สถานที่แห่งนี้ยังไดถู้กเลอืกใหเ้ป็น 1 ใน 100 อันดับ แหล่งน ้าจาก
ธรรมชาตทิ ีด่ ีท ีสุ่ดของญีปุ่่นอกีดว้ย  อีกทัง้บรเิวณโดยรอบสามารถชมววิของ
ภูเขาไฟฟูจิไดใ้นวันทีอ่ากาศแจ่มใส ใหท้่านไดเ้พลิดเพลิน กับ บรรยากาศ 
พรอ้ม ชม และเลอืกซือ้สินคา้พื้นเมอืง จากนัน้น าท่านเดนิทางไป ทะเลสาบ
คาวากูจโิกะ เพือ่รบัประทานอาหารกลางวนั  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั เมนูแบบ  Japanese Set  (มือ้ที9่) 

บา่ย          น าท่านเดนิทางไปสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ ท ี ่Experience Earthquake พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว ท่าน
จะไดท้ดสอบในบา้นจ าลองแผ่นดินไหว รับการส่ันสะเทอืนจากขั้นต ่าสุดสู่ขั ้นสูงสุด และสนุกสานในการเรียนรู ้
ประสบการณ์ ในหอ้งจ าลองแบบต่างๆ จากนัน้ ใหท้่านเลอืกทอ้ของ
ฝากราคาถูก   อาทิเช่น ขนม เครือ่งส าอาง เครือ่งไฟฟ้า โฟมล้าง
หนา้จากถา่นหนิภูเขาไฟ ,ครมี ยาสระผม น า้มนัมา้ ,ผลิตภณัฑ์
ยา อาหารเสริมของ ด็อกเตอรโ์นกูจ ิ  เป็นตน้   จนสมควรแก่
เวลาน าท่านเดินทางเขา้สู่โตเกียว เมอืงหลวงจากนัน้ น าท่าน
เดนิทางสู่ วดัอาซากุสะ SENSOJI TEMPLE กราบนมัสการขอพรจาก 
องค ์เจา้แมก่วนอิมทองค า ทีเ่ป็นทองสัมฤทธิ ์มขีนาดเล็กเพียง 5.5 
เซนตเิมตร วัดพุทธทีเ่ก่าแก่ท ีสุ่ดในภูมภิาคคันโต และมผูีค้นนยิมมา
กราบไหวข้อพรเพื่อความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึกับ คามนิาริมง (ประตูฟ้าค ารณ) ซึง่ม ี
โคมไฟสแีดงขนาดยักษ์ทีม่คีวามสูงถงึ 4.5 เมตร โคมไฟทีใ่หญท่ีสุ่ดในโลก แขวนอยู่ เลอืกชมและเช่าเครือ่งราง
ของขลังอันศักดิส์ทิธิข์องวัดแห่งนี ้ หรือเพลดิเพลนิกับ ถนนนาคามิเซ ถนนช ้
อปป้ิงที่มชีือ่เสยีงของวัด มีรา้นขายของทีร่ะลกึมากมายไม่ว่าจะเป็นเครือ่งราง
ของขลัง ของเล่นโบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมทีค่นญีปุ่่นมายังวัดแห่งนี้
ตอ้งมาต่อคิวกัน ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิ กับการ ชอ้ปป้ิงของฝากทีเ่ป็นแบบญีปุ่่น 
Made In Japan  แท ้ๆ  รวมทัง้ขา้วของเครื่องใชคุ้ณภาพด ีมากมาย อาท ิร่ม , 
หมวก, รองเทา้, กระเป๋า, เสือ้ผา้ไดท้ ีน่ ี ่ใกล้ๆกนัทา่นสามารถเดนิไปถา่ยรูปคู่
กบัหอคอยทีสู่งทีสุ่ดในโลก โตเกยีวสกายทร ี(Tokyo Sky tree) ไดต้าม
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อธัยาศยั แลนด์มารค์ใหม่ของมหานครโตเกยีว จากน ัน้ น าทา่นชอ้ปป้ิง ยา่นชินจูกุ ย่านชอ้ปป้ิงชัน้น าของชาว
ญีปุ่่นทีถ่อืว่าเป็นแหล่งอัพเดทเทรนดข์องหนุ่มสาวญีปุ่่น เป็นย่านความเจรญิอันดับหนึง่ของนครโตเกยีวในปัจจุบัน 
เชญิท่านเลอืก ชมและซื้อ สินคา้มากมาย อาทเิช่น เครือ่งใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป, MP-3,  คอมพิวเตอร,์ Note 
Book, นาฬิกา, เสื้อผา้ และเครือ่งส าอาง KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และอืน่ ๆ อกีมากมาย ทีร่าคา
ค่อนขา้งถูกกว่าเมอืงไทย และทีจ่ะขาดไม่ไดเ้ลยก็ คอื รา้น 100เยน (อยูต่กึPEPEช ัน้8) ซึง่สินคา้ทุกอย่าง
ภายในรา้นจะราคา 100 เยน เท่ากันหมด ทีท่่านสามารถเลอืกซือ้เป็นของฝากกลับบา้นได ้ในราคาทีส่บายกระเป๋า  
*** เพือ่ใหท้า่นไดใ้ชเ้วลาไดอ้ยา่งคุม้คา่ อาหารมือ้เย็นอสิระตามอธัยาศยั ใหท้า่นไดเ้ลือกชมิรา้นอรอ่ย
ตา่งๆ *** จนถงึเวลานดัหมายน าทา่นเดนิทางสู่ท ีพ่กัยา่นนารติะ 

ทีพ่กั: The Herdistar Narita หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ช ือ่โรงแรมท ีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พร ้อมใบนดัหมาย5-7วนัก่อนวนัเดนิทาง) 
วนัทีห่า้ สนามบนินารติะ - สนามบนิดอนเมอืง   อาหารเชา้  

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที1่0) 

    สมควรแก่เวลาเดนิทางสู่สนามบนินารติะ เพื่อเตรยีมตัวเดนิทางกลับ 
09.35 น. เหนิฟ้าสู่ สนามบนิดอนเมอืงโดย สายการบนิ  SCOOT   เทีย่วบนิที ่TZ291 
 **ราคาทัวร์ไม่รวมอาหารบนเครื่อง (บนเครื่องมบีริการจ าหน่ายอาหารและเครื่องดืม่)** 
14.55น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ  

 *********************************************************** 
หมายเหตุ:  รายการทวัรส์ามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง,  

สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะ

ปรบัเปลี่ยนโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 
อตัราแลกเปลี่ยนปรบัสูงขึน้ บรษิทัฯขอสงวนสิทธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ขึน้ 
ประกาศส าคญั รบัเฉพาะผูม้ ีวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเที่ยวเทา่น ัน้ คา่ทวัรท์ ี่จา่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจา่ย
ช าระขาด และผูจ้ดัไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัน้หาก
ทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตุใด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง
จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสิทธกิารคนืเงนิสดส่วนใดๆ รวมท ัง้คา่ต ัว๋
เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไม่ถงึ  

- ทางบรษัิทขอส่งจอยนท์ัวรก์ับบรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกัน 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ก่อนการเดนิทาง 10 วัน 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิารเพิ่ม (ในกรณีท ีผู่เ้ดนิทางไม่ถ ึง30ท่านและท่านยังประสงคเ์ดนิทางต่อ) 
โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้่านทราบก่อนล่วงหนา้ 

2. ในกรณีทีลู่กค้าตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิ ัทฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้สิ้น  
3.การช าระคา่บรกิารช าระเงนิค่าจองทัวรท์่านละ 15,000 บาท ส่วนทีเ่หลอืช าระก่อนการเดนิทาง 20วัน  
**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนก่อนหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลับ*)  
กรุณาตรวจสอบก่อนส่งใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุและด่านตรวจปฏเิสธการออกและ
เขา้เมอืงท่าน*** กรุณาส่งพรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืส่งพรอ้มยอดคงเหลอื**  
4.การยกเลิกและคนืคา่ทวัร ์ 
 เนือ่งจากเป็นราคาต๋ัวเครื่องบนิโปรโมช่ัน เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลิก เลือ่น ขอคนืเงิน ไดทุ้ก
กรณี  และ กรณีท ีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้
ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัด
จาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1. ค่าต๋ัวโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยัดพรอ้มค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
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ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิ 
กรณีตอ้งการระบุท ีน่ั่งตดิกันทัง้กรุ๊ปหรอืรมิหนา้ต่างหรอืรมิทางเดนิ แจง้หนา้เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ ณ วันเดนิทาง ไม่สามารถระบุ
ตอนจองทัวรไ์ด ้
*กรณีท่านมคีวามประสงคต์อ้งการปรับเปลี่ยนระดับชัน้ท ี่น่ัง (อัพไดเ้ฉพาะ Stretch Seat) จะตอ้งด าเนนิการแจง้ภายใน5-7วัน
ก่อนวันเดนิทาง และเลขทีน่ั่งจะออกพรอ้มกับต๋ัวกรุ๊ปภายใน 1-3 วันก่อนเดนิทาง* 
- ท ีน่ั่ง Stretch Seat / Long Leg ช าระเพิ่ม 4,500 บาท (รวมไป-กลับ) **หา้มเด็กต ่ากว่า16ปีและผูสู้งอายุ65ปีข ึน้ไป** 
- ทีน่ั่งScoot Biz ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถอัพเกรดได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
2. ค่าทีพั่กหอ้งละ 2 ท่านตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเท่า 
3. ค่าอาหารค่าเขา้ชมและค่ายานพาหนะทุกชนดิตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดนิทางท าทัวรต์ามรายละเอยีดในโปรแกรม 
5. คา่น า้หนกักระเป๋า สมัภาระทีส่ายการบนิ Scoot ก าหนดท่านละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั และค่าประกันวนิาศภัยเครือ่งบิน
ตามเงือ่นไขของแต่ละสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  
**กรณีท่านมคีวามประสงคจ์ะซือ้น ้าหนักเพิ่ม กรุณาแจง้พรอ้มจองทัวร ์พรอ้มช าระค่าน ้าหนัก** 

- ซือ้น าหนักเพิ่ม 5 กก. ช าระเพิ่ม 700 บาท /เพิ่ม10กก. ช าระเพิ่ม 1,200 บาท 
- ซือ้น ้าหนักเพิ่ม15กก. ช าระเพิ่ม 1,700 บาท/เพิ่ม20กก. ช าระเพิ่ม 2,200 บาท 

6. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ  1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเก ิด
อุบัตเิหตุวงเงนิท่านละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสุขภาพ 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. ค่าท าหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
2. ค่าใชจ่้ายอืน่ๆท ีน่อกเหนอืจากรายการระบุอาทเิช่นค่าอาหารเครือ่งดืม่ค่าซักรดี ค่าโทรศัพทเ์ป็นตน้ 
3. ค่าภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, ค่าภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. ค่าภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกต๋ัวเครือ่งบนิ 
5. ค่า Vat 7% และค่าภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 
6. ค่าทปิยกกระเป๋าทุกโรงแรม  
7. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 3,500 เยนตอ่ทรปิ ส าหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ล้วแตน่ า้ใจและความประทบัใจใน
บรกิาร 
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รายละเอยีดเกีย่วกับมาตรการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้ับคนไทย 
(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
 
 จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอื ธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพือ่ยนืยนัการมคุีณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่น* ดงัตอ่ไปนี ้
1.       ต๋ัวเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.       สิง่ท ีย่ืนยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายทีอ่าจเกดิขึ้นในระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่นได ้(เช่น เงนิสด บัตร 
เครดติ เป็นตน้) 
3.       ชือ่ ท ีอ่ยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.       ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่นดว้ยมาตรการยกเวน้วซี่า) 
 1.       หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน 
 2.       กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ท ีขั่ดต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบัตกิารพ านักระยะสัน้ 
 3.       ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 
 4.       เป็นผูท้ ีไ่ม่มปีระวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญีปุ่่น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่ 
เขา้ข่ายคุณสมบัตทิ ีจ่ะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
 
7.หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหว่างท่านลูกคา้
และบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับ
เงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิท์ ีจ่ะเลื่อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่านา้มันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบนิมกีารปรับขึน้ก่อนวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเท ีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนือ่งจากสาเหตุต่างๆ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, 
การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย  อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักท่องเท ีย่วเอง  
6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ต่างๆ ทัง้หมด  
7. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหรี ่/ ปลอดบุหรี่
ได ้โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ ีพั่ก ทัง้นีข้ ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพิเศษ อาทเิช่น ใชว้ิวแชร ์กรุณาแจง้บริษัทฯ อย่างนอ้ย 7วันก่อนการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล่้วงหนา้ได ้ 
10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเท่านัน้  
11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีท ีผู่เ้ดนิทาง
ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเท ีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระท าท ีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง 
หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอ ืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู่ และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่ค่าใชจ่้ายเพิ่ม  
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13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่น หรอื วันเสารอ์าทิตย์ รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาใน
การท่องเท ีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพินจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอ
ความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ท ีต่อ้งเร่งรบี เพื่อใหไ้ดท้่องเท ีย่วตามโปรแกรม 
14. บรกิารน ้าดืม่ท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวันเริม่ในวันที2่ของการเดนิทางถงึวันที4่ของการเดนิทาง รวมจ านวน 3 ขวด 
15. การบรกิารของรถบัสน าเท ีย่วญีปุ่่น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12ช่ัวโมง อาทเิช่น เริม่งาน
เวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนั้น มอิาจเพิ่มเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ทัง้นี้ขึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนัน้ๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเท ี่ยวตามสถานทีใ่น
โปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ท ี่บรษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดินทาง เป็นการการประกันอุบัตเิหตุจากการเดนิทางท่องเท ีย่ว 
ตามพ.ร.บ. การท่องเท ีย่ว เท่านัน้ ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื่อท่านช าระเงนิค่าทัวร ์(ท่านสามารถซื้อประกัน
สุขภาพ ในระหว่างการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกันทั่วไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
17. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเท่านัน้  
18. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีท ีผู่เ้ดนิทาง
ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเท ีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระท าท ีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง 
หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอ ืน่ ๆ  
 


