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 บนิกบั Scoot ดว้ยเครือ่งใหมป้่ายแดง Boeing 787 Dreamliner 
 ชอ้ปป้ิง ถนนชนิไชบาช ิเป็นยา่นชอ้ปป้ิงชือ่ดงัของนครโอซากา้ 
 ศาลเจา้ฟูชมิอิินาร ิทีส่ถติของพระแมโ่พสภ 
 หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ทีย่งัคงอนุรกัษบ์า้นสไตล์ญีปุ่่นขนานแทด้ ัง้เดมิ  
 เจแปน แอลป์ เทอืกเขาทาคายามา่ ทีม่ชี ือ่เสียงทีสุ่ดของประเทศญีปุ่่น 
 ปราสาทมตัซึโมโตะ เป็นปราสาทไมท้ีค่งความด ัง้เดมิและเกา่แกท่ีสุ่ดในญีปุ่่น 
 มรดกโลกทางวฒันธรรม ภูเขาไฟฟูจ ิสถานทีศ่กัดิส์ิทธิแ์ละแหล่งบนัดาลใจทางศลิปะ 
 วดัเซนโซจ ิ หรอื วดัอาซากุสะ วดัทีเ่กา่แกท่ีสุ่ดในกรุงโตเกยีว 
 ใหช้อ้ปป้ิงจุใจ ยา่นชนิจุกุ ชบูิยะ ฮาจุกุ แหล่งชอ้ปป้ิงช ัน้น าของญีปุ่่น 
 สมัผสัประสบการณ์ อาบน า้แรอ่อนเซ็น ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายความเมือ่ยล้า 
 พเิศษ!!! ขาปูยกัษ์ และ Free Wi-Fi ตลอดการเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

พักหอ้งละ 2 ท่าน 
พกัเดีย่ว 

::ราคาโปรโมช ัน่!!!ไมม่รีาคาเด็ก:: 
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21 – 25 เมษายน 60 39,900.- 8,900.- 

19 – 23 พฤษภาคม 60 39,900.- 8,900.- 

02 – 06 มถิุนายน 60 38,900.- 8,900.- 
ราคาอืน่ๆ  

1. เด็กทารก INFA NT (อายุต ่ากว่า 2 ปี) ราคา 6,900 บาท 

2. จอยแลนดไ์ม่ใชต้ ัว๋เคร ือ่งบนิ ราคา 29,900 บาท 
 

วนัที ่1 กรุงเทพฯ – โอซากา้ – ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ

 
06.00 น.  คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 3 ทา่อากาศยานดอนเมอืง ประตู 7 เคานเ์ตอร ์6-7  

ของสายการบิน Scoot (TZ) พบเจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระและบัตร
ขึน้เครือ่ง 

09.30 น.  ออกเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานคนัไซ เมอืงโอซากา้ โดยเทีย่วบนิที ่TZ298 เดนิทางดว้ยเครือ่งบนิล าใหม่
แบบ Boeing 787 Dreamliner ***ราคาทัวรไ์ม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่มบนเครือ่ง (บนเครื่องมีอาหาร
และเครือ่งดืม่จ าหน่าย) สายการบนิสกู๊ตไม่อนุญาตใหเ้ลอืกทีน่ั่งจะเป็นระบบสุ่มทีน่ั่ง ไม่สามารถรเีควสทีน่ั่ง
ก่อนได ้หากตอ้งการทีน่ั่งรมิหนา้ต่างหรอืท ีน่ั่งติดกัน สามารถรเีควสไดท้ ีห่นา้เคาเตอรต์อนทีเ่ช็คอนิเท่านั ้น 
ท ีน่ั่ง ScootBiz ต๋ัวกรุ๊ปไม่สามารถท าการอัพเกรดได*้** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.15 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานคนัไซ เมอืงโอซากา้ ประเทศญีปุ่่น หลังผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับ

สัมภาระเรยีบรอ้ยแลว้ น าท่านเดนิทางสู่ใจกลาง เมอืงโอซากา้ ตัง้อยู่บนเกาะฮอนชู ซึง่เป็นเกาะทีใ่หญ่และ
อยู่ตรงกลางสุดของประเทศญี่ปุ่น ถอืเป็นศูนย์กลางทางการคา้และเศรษฐกิจของญี่ปุ่นมาตัง้แต่โบราณ
กาล น าท่านเดนิทางสู่ ถนนชนิไชบาชิ เป็นย่านชอ้ปป้ิงชือ่ดังของนครโอซากา้ 
เป็นแหล่งช็อปป้ิงชัน้น าของโอซากา้ทอดยาวลงมาถึงสถานนัีมบะภายในมรีา้น
เก่าแก่ขนาดเล็กตัง้ปะปนอยู่กับหา้งใหญ่ๆ อย่างไม่เกรงกลัว มสีนิคา้หลากหลาย
รูปแบบทัง้ส าหรับเด็ก และผูใ้หญ่ ซึง่ย่านนีถ้อืว่าเป็นย่านแสงส ีและบันเทงิชัน้น า
แห่งหนึง่ของนครโอซากา้ อ ีกทัง้ยังมรีา้นอาหารทะเลขึ้นชือ่มากมาย ซึ่งเสน่ห์
อย่างหนึ่งคอื ทุกรา้นจะประดับประดารา้นของตนดว้ยแสงไฟนอีอนซึง่ดัดท าให ้
เป็นรูปปู กุง้ และปลาหมกึ ซึง่นักท่องเท ีย่วใหค้วามสนใจและแวะถ่ายรูปกันเป็น
ทีร่ะลกึอย่างมาก และรา้นคา้ทุกแห่ง จะพยายามสรา้งจุดเด่นใหแ้ก่รา้นของตน
ใหไ้ดม้ากทีสุ่ด เพื่อดงึดูดลูกคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้รกิาร สัญลักษณ์เด่นของย่านนีค้ ือ
ตกึรูปเครือ่งหมายการคา้ของกูลโิกะ ผลติภัณฑข์นมชือ่ดังจากญีปุ่่นน่ันเอง  
อสิระอาหารเย็นเพื่อใหท้่านสะดวกในการชอ้ปป้ิงไดอ้ย่างเต็มที ่

 
 พักที ่Ibis Style Osaka / Agora Osaka Hotel ระดับ 3 ดาวหรอืเทยีบเท่า เมอืงโอซากา้  

โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะส่งใหก้่อน 5-7 วันก่อนเดนิทาง 
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วนัที ่2 เมอืงเกยีวโต – ศาลเจา้ฟูชมิอิินาร ิ– ทาคายามา่ – หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – เมอืงคานาซาวา่ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (1) 
น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเกยีวโต เมอืงหลวงเก่าแก่ของญีปุ่่นนานนับพันปี จากนัน้จากนัน้น าท่านชม ศาลเจ้า
ฟูชิมิอินาริ ท ี่สถ ิตของพระแม่โพสภ เทพ เจา้ท ี่เ ป็นที่นับถ ือยิ่งของ
ประชาชนทีม่าสักการะขอพร ใหม้ ีความเป็นอยู่อุดมสมบูรณ์ของเรือ่งพืช
พรรณธัญญาหาร น าท่านสักการะ พระแม่โพสภ และเทพจิง้จอกทีช่าวญีปุ่่น
ชือ่ว่าเป็นทูตสวรรค์ ผูค้อยน าข่าวสารจากสรวงสวรรค์ลงมายังโลกมนุษย์ 
ท่านจะไดต้ืน่ตากับรูปป้ันของเทพจิง้จอกทีม่จี านวนมากมาย แลว้น าท่านชม 
ศาลโทรอิิ ซุม้ประตูสีแดงทีเ่ป็นสัญลักษณ์ของศาลเจา้ท ีม่มีากกว่ารอ้ยตน้
ทอดตัวยาวตามเสน้ทางของไหล่เขาลดหล่ันกันบนเสน้ทางยาวถ ึง 4 
กโิลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตรเ์รือ่ง MEMORIES OF GEISHA ที ่ซา
ยูร ินางเอกของเรือ่งวิง่ลอดซุม้ประตูเพื่อไปขอพรเทพเจา้ใหต้นเองสมความ
ปรารถนา  
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมอืง ทาคายามา่ ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ช่ัวโมงครึง่  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ จุดพกัรถ โดยทางบรษิทัจะแจกเงนิสดใหท้า่นละ 1,000 เยน 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ทียั่งคงอนุรักษ์บา้นสไตลญ์ีปุ่่นขนานแทดั้ง้เดิม 
และยังไดรั้บเลอืกจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกเมือ่เดอืนธันวาคม 1995 บา้นสไตลก์ัสโช-สคุึร ิจะมี
ความยาวประมาณ 18 เมตร ความกวา้ง 10 เมตร โครงสรา้งของบา้นสามารถรองรับหมิะทีต่กหนักในช่วงฤดู 

ค ่า รบัประทานอาหารเย็น  ณ ภตัตาคาร (3) 
 

พักที ่TONAMI ROYAL HOTEL ระดับ 3 ดาวหรอืเทยีบเท่า เมอืงคานาซาวา่ 
โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะส่งใหก้่อน 5-7 วันก่อนเดนิทาง 
 

วนัที ่3 เจแปน แอลป์ – ปราสามตัซึโมโตะ – เมอืงอิซาวา่ – แชน่ า้แรอ่อนเซ็น – เมนูขาปูยกัษ์ 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (4) 

จากนัน้น าท่านสัมผัสใกลช้ดิกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาต ิในเสน้ทางสายอลัไพนท์าเทยามา่-คุโรเบะ 
ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของเจแปนแอลป์ น าท่านเดนิทางสู่ สถานทีาเทยามะ จากนัน้น าท่านโดยสารเคเบิล้คาร ์
ลอดภูเขาสู่ สถานบีโีจดยัระ ระยะทางประมาณ 1.3 ก.ม. จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ สถานมูีโรโดะ โดย
รถปรบัอากาศ ระหว่างทางใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับทวิทัศนข์องเทอืกเขาแอลป์ญีปุ่่น ใหท้่านไดเ้ก็บเกีย่ว
ความประทับใจตามอัธยาศัย จากนัน้น าท่านชม ยอดเขาทาเทยามา่ มคีวามสูง 3,015 เมตร ซึง่สูงเป็น
อันดับสองรองจากภูเขาไฟฟูจ ิและยังเป็นหนึง่ในสามภูเขาศักดิส์ทิธิต์ามความเชือ่คนญีปุ่่นตัง้แต่สมัยโบราณ 
ใหท้่านไดเ้ก็บภาพทวิทัศนอ์ันสวยงามน่าประทับใจจากยอดเขาทาเทยาม่า ซึง่ในวันทีท่อ้งฟ้าโปร่ง สามารถ
มองเห็นไดไ้กลถงึภูเขาไฟฟูจ ิและใหทุ้กท่านไดเ้ดนิบนเสน้ทางทีส่องขา้งทางเป็นก าแพงหมิะสูงชัน 
(SNOW WALL) สูงกว่าสบิเมตร สัมผัสกับความขาวของหมิะทีส่วยงามและอากาศอันหนาวเย็น นับเป็นอกี
ทัศนยีภาพทีต่ ืน่ตาตืน่ใจ เพลดิเพลนิกับการบันทกึภาพทีป่ระทบัใจ 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร (5) 

น าท่านเดนิทางผ่านอุโมงคท์ ีล่อดใตภู้เขาทาเทยาม่าท ีม่คีวาม ยาว 
3.6 กโิลเมตร นับเป็นอุโมงคท์ ีอ่ยู่สูงท ีสุ่ดในญีปุ่่น จากนัน้ น าทา่น
โดยสารกระเชา้ไฟฟ้า ท ีไ่ม่มเีสากลางตลอดช่วง 1,710 เมตร สู่ 
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สถานคุีโรเบไดระ  น าท่านน่ังเคเบิล้คารล์อดภูเขาจาก สถานคุีโรเบะไดระไปยังสถานคุีโรเบะโกะ ระยะทาง
ประมาณ 800 เมตร ซึง่เป็นเคเบิล้คารแ์ห่งเดยีวในญีปุ่่นทีล่อดภูเขาตัง้แต่ตน้จนสุดเสน้ทาง ทัง้นีเ้พื่อ
หลกีเลีย่งหมิะทีต่กรุนแรงมากในฤดูหนาว จากนัน้ชม เขือ่นคุโรเบะ ซึง่เป็นเขือ่นยักษ์กัน้น ้าท ีใ่หญ่มหมึา
ทีสุ่ดของประเทศญีปุ่่น จะมสีายรุง้พาดผ่านตลอดปี ท ีโ่อบลอ้มดว้ยภูเขานับรอ้ยลูกและชมทัศนยีภาพของวง
ลอ้มเขาหมิะ มคีวามสูงถงึ 186 เมตร และมคีวามกวา้งถงึ 492 เมตร ซึง่ใชเ้วลาตัง้แต่เริม่บุกเบกิจนเสร็จสิน้
ประมาณ 45 ปี เฉพาะตัวเขือ่นใชเ้วลาในการสรา้ง 4 ปี โดยจะใชเ้วลาเดนิเทา้เพื่อขา้มเขือ่น 800 เมตร  
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงมตัซึโมโตะ ชม ปราสามตัซึโมโตะ เป็นปราสาทไมท้ ีค่งความดัง้เดมิและ
เก่าแก่ท ีสุ่ดในญีปุ่่นและไดถู้กขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นสมบัตลิ ้าค่าประจ าชาต ิการตัดกันของสดี าและสขีาวของ
ผนังปูนดา้นนอกปราสาท ท าใหป้ราสาทแห่งนีดู้โดดเด่นงดงามตัดกับฉากหลังของเทอืกเขาแอลป์ญีปุ่่น 
ปราสาทแห่งนีถู้กสรา้งขึน้จากองคป์ระกอบทางสถาปัตยกรรมทีเ่ป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวหลายอย่าง 
ปราสาทมัตสโึมโตยั้งมศีาลาชมดวงจันทรท์ ีง่ดงาม แสดงใหเ้ห็นถงึวถิชีวีติของขุนนางในสมัยก่อน ในฤดู
ใบไมผ้ลบิรเิวณดา้นล่างของปราสาทจะกลับมามชีวีติชวีาดว้ยสสัีนของดอกซากุระอกีครัง้ 
 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (6) บรกิารทา่นดว้ยรา้นอาหารของโรงแรมพรอ้มขาปูยกัษ์ 
หลังอาหารใหท้่านได ้แชน่ ้าแรร่ ้อนธรรมชาต ิ(Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ การแช่น ้าแร่รอ้น
ช่วยท าใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติด ีและยังช่วยใหผ้วิพรรณดอีกีดว้ย (ควรแช่ครัง้ละ 20 นาท ีแต่ไม่ควรแช่เกนิ 
1 ช่ัวโมง) 

          พักที ่ISAWA ONSEN KYOSUISO HOTEL  ระดับ 3 ดาวหรอืเทยีบเท่า จงัหวดัอิซาวา่ 
          โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะส่งใหก้่อน 5-7 วันก่อนเดนิทาง  
 

วนัที ่4 
ชมทุง่พงิคม์อส หรอื หมูบ่า้นน า้ใสโอชโินะฮคัไค – พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว – โตเกยีว – วดัอาซากุสะ  

จุดชมววิ Tokyo Sky Tree – ชอ้ปป้ิงชนิจุกุ 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (7) 

น าท่านชม ดอกชบิะซากุระ หรอื PINKMOSS มตีน้ก าเนดิมาจากทวปีอเมรกิาตะวันออกเฉยีงเหนอื 
ดอกไมช้นดินีม้หีลายพันธุ ์ทัง้สชีมพูและสขีาว ดอกจะบานทีพ่ื้นดนิ ญีปุ่่นน ามาปลูกตามรัว้บา้น หรอืตามที่
ลาดเอยีง ดุจดังพรมผนืยักษ์ ในช่วงฤดูใบไมผ้ลดิอกไมจ้ะบานและหนา้ตาดูคลา้ยกบัดอกซากุระ 
 
 
 
 
 
 
 

 
**ส าหรบักรุ๊ปวนัที ่02 – 06 ม.ิย. 60 ชมหมูบ่า้นโอชโินะฮคัไค** 

 หมูบ่า้นโอชโินะฮคัไค เป็นหมู่บา้นทีม่บ่ีอน ้าซึง่เกดิจากการละลายของหมิะบนภูเขาไฟฟูจ ิซึง่ใชร้ะยะเวลา
อันยาวนานในการไหลลงมาสู่พื้นดนิและซมึซาบไปยังแต่ละบ่อ ดังนัน้น ้าท ีอ่ยู่ในบ่อจะเป็นน ้าท ีใ่สสะอาดและ
สดชืน่มาก ในปี 1985 สถานทีแ่ห่งนีไ้ดถู้กเลอืกใหเ้ป็น 1 ใน 100 อันดับแหล่งน ้าจากธรรมชาตทิ ีด่ที ีสุ่ดของ
ญีปุ่่นอกีดว้ย ใหท้่านไดเ้ลอืกชมเลอืกซือ้สนิคา้พื้นเมอืงและขนมขึน้ชือ่ของญีปุ่่นตามอัธยาศัย  
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว EARTH QUAKE MUSEUM ดา้นในจ าลอง
สถานการณ์เก ีย่วกับแผ่นดนิไหว ใหท้่านไดสั้มผัสถงึแรงส่ันสะเทอืนของแผ่นดนิไหว และใหท้่านเลอืกซือ้
ของฝากไดต้ามอัธยาศัย 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (8) 
น าท่านเดนิทางสู่ มหานครโตเกยีว เมืองหลวงของประเทศญีปุ่่น ท ีค่ลาคล ่าไปดว้ยผูค้นจากทั่วทุกมุมโลก 
ท่านจะไดเ้ห็นวัฒนธรรม วถิชีวีติของชาวญีปุ่่นทีผ่สมผสานเขา้กันกับเทคโนโลยีอันทันสมัยไดอ้ย่างกลมกลืน 
น าท่านเดนิทางสู่     วดัเซนโซจ ิ หรอื วดัอาซากุสะ วัดทีเ่ก่าแก่ท ีสุ่ดในกรุงโตเกยีว ก่อตัง้เมือ่ปี 628 ซึ่ง
ตามประวัตคิวามเป็นมา วัดนีเ้กดิขึน้โดยชาวประมงทีอ่อกไปหาปลา แต่กลับทอดแหไดพ้ระโพธสัิตวก์วนอมิท
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องค า ความสูง 5.5 เซนตเิมตร หลังจากนั้นคนในหม่บา้นก็ไดส้รา้งวัดนีข้ ึน้เพื่อเป็นสถานที่ประดิษฐานพระ
โพธสัิตวก์วนอมิใหผู้ค้นไดก้ราบไหวบู้ชา นอกจากนีลั้กษณะโดดเด่นของวัดคอื ประตูทางเขา้วัดทีป่ระดับดว้ย
โคมสีแดงขนาดใหญ่ที่มคีวามสูงถงึ 4.5 เมตร แขวนอยู่ชื่อว่า ประตูฟ้าค ารณ หรือ Kaminari Mon 
ภายในวัดท่านสามารถเลือกซื้อเครือ่งรางของขลัง หรือเลือกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึต่างๆ มากมายที ่ถนน
นาคามิเสะ  อาท ิพวงกุญแจ ตุ๊กตาแมวกวัก ดาบซามูไร ชุดแต่งกายประจ าชาตญิีปุ่่น และพลาดไม่ไดก้ับ 
ขนมอาเกะมันจู ขนมซาลาเปาทอดสูตรเฉพาะของวัด และเป็นขนมขึน้ชือ่ของวัดอาซากุสะ จากนัน้น าท่านสู่
จุดชมววิเพื่อถ่ายรูปคู่กับ Tokyo Sky Tree  แลนดม์ารก์แห่งใหม่ของมหานครโตเกยีว เปิดใหบ้รกิารอย่าง
เป็นทางการเมือ่วันที ่22 พฤษภาคม 2555 เป็นหอส่งสัญญาณโทรทัศนแ์ละวทิยุระบบดจิติอลแห่งใหม่ ซึง่แต่
เดมิใชห้อคอยโตเกยีวทาวเวอร์ท ีม่คีวามสูง 333 เมตร แต่ในปัจจุบันความสูงไม่เพียงพอในการส่งสัญญาณ 
เนือ่งจากในมหานครโตเกยีวมตีกึสูงเป็นจ านวนมาก ท าใหส่้งสัญญาณไม่สะดวก จงึไดส้รา้งหอคอยแห่งนีม้า
รองรับแทนดว้ยมคีวามสูงถ ึง 634 เมตร สามารถส่งสัญญาณไดท้ั่วทัง้ภูมภิาค สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทาง
สู่จังหวัดยามานาช ิเพื่อเขา้โรงแรมสมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่ ยา่นชนิจุกุ ศูนย์กลางอกีแห่งหนึง่ของ
มหานครโตเกียว ย่านชอ้ปป้ิงชัน้น าท ีถ่อืว่าเป็นแหล่งอัพเดทเทรนด์ของชาวญีปุ่่น ย่านความเจรญิอันดับหนึ่ง
ของมหานครโตเกยีวในปัจจุบัน ใหท้่านอสิระเลือกชมสนิคา้มากมาย ทัง้เสือ้ผา้แบรนดเ์นม เครื่องส าอางค ์
รวมไปถงึเครือ่งใชไ้ฟฟ้า เป็นตน้ และทีข่าดไม่ไดเ้ลยทีจ่ะตอ้งแวะชมคอื รา้น 100 เยน สนิคา้ทุกอย่างภายใน
รา้นจะขายในราคาเพียง 100 เยนเท่านั ้น ซึง่ท่านสามารถหาซื้อของฝากไดใ้นราคาสบายกระเป๋า อิสระ
อาหารเย็นเพือ่สะดวกในการชอ้ปป้ิง 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า  พักที ่Narita View Hotel / Narita Tobu Hotel  ระดับ 3 ดาวหรอืเทยีบเท่า เมอืงนารติะ 

โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะส่งใหก้่อน 5-7 วันก่อนเดนิทาง 
 

วนัที ่5 ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ – กรุงเทพฯ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (9)  

สมควรแก่เวลาน าท่านสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ เพื่อเตรยีมตัวกลับสู่ กรุงเทพมหานคร 
09.25 น.  ออกเดนิทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร โดยเทีย่วบนิที ่TZ291***ราคาทัวรไ์ม่รวมค่าอาหารและเครือ่งดื่ม

บนเครือ่ง (บนเครือ่งมอีาหารและเครือ่งดืม่จ าหน่าย) สายการบนิสกู๊ตไม่อนุญาตใหเ้ลอืกทีน่ั่งจะเป็นระบบสุ่ม
ทีน่ั่ง ไม่สามารถรเีควสทีน่ั่งก่อนได ้หากตอ้งการทีน่ั่งรมิหนา้ต่างหรอืทีน่ั่งตดิกัน สามารถรเีควสไดท้ ีห่นา้เคา
เตอรต์อนทีเ่ช็คอนิเท่านัน้ ท ีน่ั่ง ScootBiz ต๋ัวกรุ๊ปไม่สามารถท าการอัพเกรดได*้** 

14.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาเขา้  โดยสวัสดภิาพ 
 

***กอ่นตดัสินใจจองทวัร ์ควรอ่านเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้แล้วจงึวางมดัจ า 
เพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง*** 

 
หมายเหตุ :  

1. โรงแรมทีญ่ีปุ่่นหอ้งคอ่นขา้งเล็ก และบางโรงแรมไมม่หีอ้งส าหรบันอน 3 ทา่น ทา่นอาจจะตอ้งพกัเป็นหอ้งที่

นอน 2 ทา่น และหอ้งทีน่อน 1 ทา่น (แยกเป็น 2 หอ้ง) และในกรณีทีพ่กั 2 ทา่น บางโรงแรมอาจจะไมม่ี

เตยีงทวนิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการจดัหอ้งพกัเป็นเตยีงดบัเบิล้ส าหรบันอน 2 ทา่น 

2. รายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารสลบัหรอืเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยมแิจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
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ในกรณีทีม่เีหตุการณ์สุดวสิยั หรอืภยัธรรมชาต ิหรอืเหตุการณ์ทีไ่มไ่ดอ้ยูภ่ายใตก้ารควบคุมของบรษิทัฯ  

เนือ่งจากบรษิทัรถทวัรข์องญีปุ่่นสามารถใชร้ถได ้12 ช ัว่โมง / วนั หากเกดิเหตุการณ์สุดวสิยั ทางบรษิทั

ของสงวนสิทธิใ์นการสลบัหรอืเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม ท ัง้นี ้บรษิทัฯ จะค านงึถงึความ

ปลอดภยั ตลอดจนผลประโยชนข์องคณะเป็นส าคญั 

การเดนิทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมผูีเ้ดนิทางจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป 

ถา้ผูเ้ดนิทางไมค่รบจ านวนดังกล่าว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ เลื่อนการเดนิทาง หรอื เปลี่ยนแปลงราคา 
 

ยงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์และคนขบัรถทา่นละ 3,500 เยน ตลอดทรปิ  
กรุณาช าระมดัจ าทา่นละ 15,000 บาท ภายใน 3 วนัหลงัจากทีท่ าการจอง  
หากไมช่ าระภายในวนัทีก่ าหนด ทางบรษิทัขออนุญาตตดัทีน่ ัง่ตามเงือ่นไข 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 ค่าต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับ ตามเทีย่วบนิทีร่ะบุในรายการท่องเท ีย่ว 
 ค่าภาษีสนามบนิ ภาษีน ้ามัน 
 ค่าหอ้งพักโรงแรม (หอ้งละ 2 หรอื 3 ท่าน) ตามทีร่ะบุในรายการท่องเท ีย่วหรอืระดับเดยีวกัน 
 ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนดิตามทีร่ะบุในรายการทอ่งเท ีย่ว 
 ค่าใชจ่้ายมัคคุเทศก ์/ หัวหนา้ทัวร ์ท ีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 ค่าประกันอุบัตเิหตุประเภท Medical Insurance คุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ค่าธรรมเนยีม Wheelchair ของสายการบนิสกู๊ต เท ีย่วละ 3,200 บาท / เท ีย่วบนิ (6,400 บาท ไป-กลับ) 
*ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง ทัง้นีข้ ึน้อยู่กับสายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

 ค่าธรรมเนยีมในการท าหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
 ค่าระวางกระเป๋าน ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด 
 ค่าธรรมเนยีมวซ่ีา 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการท่องเท ีย่ว ค่าซักรดี ค่าโทรศัพท ์ มนิบิารแ์ละทวีี

ช่องพิเศษของโรงแรม เป็นตน้ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ทีจ่่ายของแต่ละประเทศ 
 ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 3,500 เยน / ทา่น / ทรปิ (ส าหรบักรุ๊ปทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ละแตจ่ะพอใจใน

การบรกิาร) 
 

เงือ่นไขการช าระเงนิ 
 ช าระค่ามัดจ า ท่านละ 15,000 บาท หลังจากท าการจองภายใน 3 วัน 
 ช าระเงนิค่าทัวรส่์วนทีเ่หลอืภายใน 21 วัน ก่อนออกเดนิทาง 

 
เงือ่นไขการยกเลิก 

 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยึดมัดจ าเต็มจ านวน 
 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 21 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาทัวรท์ัง้หมด 
 กรณีกรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวันหยุด เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม ่สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารการันตมีัดจ า

ท ีน่ั่งกับทางสายการบนิ รวมถงึเท ีย่วบนิพิเศษ เช่น Charter Flight และโรงแรมทีพั่กต่างๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวน
สทิธิไ์ม่คนืค่ามัดจ า หรอื ค่าทัวรท์ัง้หมด ไม่ว่ายกเลกิกรณีใดก็ตาม 

 เมือ่ออกต๋ัวแลว้ หากทา่นมเีหตุบางประการท าใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้ ไมส่ามารถขอคนืคา่ต ัว๋ได ้ เนือ่งจากเป็น
นโยบายของสายการบนิ 
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หมายเหตุ 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา ในกรณีท ีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ 30 คนขึน้ไป 
 ในกรณีท ีส่ายการบนิประการปรับขึน้ภาษีน ้ามัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าภาษีน ้ามันเพิ่มตาม

ความเป็นจรงิ 
 ต๋ัวเครือ่งบนิทีอ่อกเป็นกรุ๊ปไม่สามารถเลือ่นวันเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืสลับรายการท่องเท ีย่วตามความเหมาะสม ในกรณีท ีเ่กดิเหตุสุดวสัิย 

หรอืเหตุการณ์ท ีอ่ยู่เหนอืการควบคุมของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะค านงึถงึความปลอดภัยและผลประโยชนข์อง
คณะผูเ้ดนิทางเป็นหลัก 

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สนิ หากเกดิเหตุการณ์สุดวสัิย เช่น ความล่าชา้จากสายการบนิ การยกเลกิ
เท ีย่วบนิ การเมอืง การประทว้ง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ปัญหาจราจร อุบัตเิหตุ ภัยธรรมชาต ิ หรอื
ทรัพย์สนิสูญหายอันเนือ่งมาจากความประมาทของตัวท่านเอง หรอืจากการโจรกรรม และอุบัตเิหตุจากความ
ประมาทของตัวท่านเอง 

 กรณีท ีส่ถานทีท่อ่งเท ีย่วใดๆ ทีไ่ม่สามารถเขา้ชมไดเ้นือ่งจากเหตุสุดวสัิย สภาพอากาศ เหตุการณ์ท ีอ่ยู่เหนอืการ
ควบคุมของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ่้ายใดๆ ทัง้สิน้ 

 กรณีท ีท่่านสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารใดๆ หรอืไม่เขา้ชมสถานทีใ่ดๆ ก็ตามทีร่ะบุในรายการทอ่งเท ีย่ว หรอืไม่
เดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ่้ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 กรณีท ีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในประเทศไทย และในต่างประเทศมปีฏเิสธมใิหเ้ดนิทางเขา้-ออกตามประเทศที่
ระบุไว ้ เนือ่งจากการครอครองสิง่ผดิกฎหมาย สิง่ของตอ้งหา้ม เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอืไม่ว่าดว้ยเหตุผล
ใดๆ ก็ตามบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

 กรณีท ีท่่านใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทางเพื่อการทอ่งเท ีย่วกับคณะทัวร ์ หากท่านถกูปฏเิสธ
ในการเขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทัวรแ์ละรับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

 เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงต่าง  ๆ
ทัง้หมด 

รายละเอียดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนุญาตเขา้ประเทศญีปุ่่น) 

 
จากมาตรการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้ับคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่นไม่เกนิ 15 วัน 

ไม่ว่าจะอยู่ดว้ยวัตถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่ว เยี่ยมญาต ิ หรอืธุรกจิ จะตอ้งยื่นเอกสารในขึน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพื่อ
ยืนยันการมคุีณสมบัตรการเขา้ประเทศญีปุ่่นดังต่อไปนี ้

1. ต๋ัวเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่น 
2. สิง่ท ีย่ืนยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่นได ้ 

(เช่น เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 
3. ชือ่ ท ีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศัพทท์ ีต่ดิต่อไดใ้นระหว่างพ านักอยู่ในประเทศญีปุ่่น (เช่น คนรูจั้ก โรงแรม เป็นตน้) 
4. ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่น 

เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศญีปุ่่น ทางบรษิทัฯ ไดม้กีารจดัเตรยีมไวใ้หแ้ล้ว  
ท ัง้นีข้ึน้อยูก่บัดุลยพนิจิของเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงทีป่ระเทศญีปุ่่นดว้ย 

 

คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่น  
(กรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่นตามมาตรการยกเวน้วซ่ีา) 

 
1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ไม่ต ่าว่า 6 เดอืน 
2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่น จะตอ้งไม่เป็นสิง่ท ีขั่ดต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบัตเิพื่อการพ านัก

ระยะสัน้เท่านัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาในการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 
4. ตอ้งเป็นผูท้ ีไ่ม่มปีระวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญีปุ่่น หรอืมไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้

ประเทศ และไม่เขา้ข่ายคุณสมบัตทิ ีอ่าจจะถูกปฏเิสธในการเขา้ประเทศ 


