
 

   

 

Special Summer Osaka โอซากา้ ชริาคาวาโกะ อาราชยิามา่ 5วนั4คนื  
 เดนิทางโดยสายการบนิ SCOOT สูค่นัไซ(โอซากา้) เครื;องใหมล่าํใหญ ่DREM LINNER  B787-9   

เครื;องใหมท่นัสมยั สดุ สดุ 340 ที;น ั;ง พเิศษนํFาหนกักระเป๋า  20 KG  
ราคาสดุคุม้เร ิ;มตน้เพยีง 25,900 บาท พกันาโกยา่ 1คนื กโุจ/กฟิ ุ1คนื โอซากา้ 2 คนื 

● โอซากา้ นาโกยา่ หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ ทาคายามา่จนิยะ Little Kyoto กโุจ/กฟิ ุ 

● อาราชยิามา่ ป่าไผ ่ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิโอซากา้ ชนิไซบาช ิปราสาทโอซากา้ Doton Plaza  

● Expo City คนัไซ อสิระฟรเีดยเ์ต็มวนั หรอืเลอืกซืFอ Option ยนูเิวอรแ์ซล เจแปน 

วนัเดนิทาง  ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 2-6 ปี  
(ไมเ่สรมิเตยีงพกัรวมกบัผูใ้หญ ่

2ทา่น)

พกัเดี;ยวเพิ;ม 
(หอ้ง SGL)

ที;น ั;ง หมายเหตุ

19-23 ก.ค. 21,988

ไมม่รีาคาเด็ก 

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

7,500 34

2-6 ส.ค. 19,888 7,500 34

9-13 ส.ค. 22,888 7,500 34

16-20 ส.ค. 22,888 7,500 34



06.30น.     พรอ้มกนัที;ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออก ช ัFน3 ประต ู6 เคานเ์ตอร ์ 
                   7สายการบนิ Scoot เจา้หนา้ที;ใหก้ารตอ้นรบั และอาํนวยความสะดวกดา้นเอกสารและตดิแท็กกระเป๋า 
                   กอ่นขึFนเครื;อง 
09.35น. นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิคนัไซ ประเทศญี;ปุ่ น โดยสายการบนิ SCOOT เที2ยว

บนิที2 TZ298 
 ราคาทวัรย์งัไมร่วมคา่อาหารบนเครื2อง (บนเครื2องมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครื2องดื2ม)  
16.45น. เดนิทางถงึ สนามบนิคนัไซ โอซากา้ (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชั2วโมงกรณุาปรับ

นาฬกิาของท่านเพื2อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้
เมอืงและศลุกากร สาํคญั!!! ประเทศญี;ปุ่ นไม่ อนญุาตใหนํ้าอาหารสด จาํพวก 
เนืFอสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั รับกระเป๋าเรยีบรอ้ยและทํา ภารกจิสว่น
ตวั จากนัRนนําทา่นขึRนรถปรับอากาศ เดนิทางสูน่าโกยา่ เป็นเมอืงใหญท่ี2สดุใน ภมูภิาคชูบ ุซึ2งอยูต่รงกลางของ
ประเทศญี2ปุ่ น บรเิวณรอบๆนาโกยา่มแีหลง่ผลติสนิคา้การเกษตร ปศสุตัว ์ และประมงที2มชีื2อเสยีงของญี2ปุ่ น อกีทั Rง
ยงัเป็นเมอืงอตุสาหกรรม โดยมฐีานการผลติรถยนต,์ ยานอวกาศ, เครื2องจักร, เซรามกิ ฯลฯ (อสิระอาหารเย็น ณ 
จดุ พกัรถ ) นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ี;พกัแรมยา่นนาโกยา่ 

  !ที;พกั: Sunroute Plaza Nagoya หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
  (ชื2อโรงแรมที2ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

วนัที;สอง      นาโกยา่ – หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – ทาคายามา่จนิยะ – Little Kyoto – กโุจ/กฟิ ุ 
                   "อาหารเชา้,เที;ยง 

เชา้  "รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที;พกั (มืFอที;1) 
 นําทา่นเดนิทางสู ่ หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ที2ยงัคงอนุรักษ์บา้นสไตล์

ญี2ปุ่ นขนานแทด้ั Rงเดมิ และยงัไดรั้บเลอืกจากองค์
การยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ในเดอืนธันวาคม 
1995 บา้นสไตลก์สัโช-สคึรุิ จะมคีวามยาวประมาณ 
18 เมตร ความกวา้ง 10 เมตร โครงสรา้งของบ า้น
สามารถรองรับหมิะที2ตกหนักในชว่งฤดหูนาวไดด้ ี
และรูปร่างของหลังคาเหมือนกับสองมือพนม
ของพระเจา้ จงึเรยีก หมูบ่า้นสไตล ์นีRวา่ “กสัโช” 
และมผีูค้นจากทั2วทกุมมุโลกหลั2งไหลไปชมความงามในแตล่ะปีไมตํ่2ากวา่ 680,000 คน เลยทเีดยีว ใหท้า่นอสิระถา่ย
รปูเป็นที2ระลกึตามอธัยาศยั 

เที;ยง "รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มืFอที;2) 
บา่ย จากนัRนนําทา่นถา่ยรปูดา้นหนา้ ทาคายามา่ จนิยะ หรอื ที;วา่การอาํเภอเกา่

เมอืงทาคายามา่ ซึ2งเป็นจวนผูว้า่แหง่เมอืงทาคายามา่ เป็นที2ทํางานและที2อยู่
อาศยัของผูว้า่ราชการจังหวดัฮดิะ เป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของ
โชกนุตระกลูกกุาวา ในสมัยเอโดะ จากนัRนนําทา่นเดมิชม หมูบ่า้น LITTLE 
KYOTO หรอื เขตเมอืงเกา่ซนัมาจ ิ ซูจ ิ ซึ2งเป็ นหมูบ่า้นเกา่แกส่มยัเอโดะกวา่ 

300 ปีกอ่น ที2ยั งอนุรักษ์และคงสภาพ
เดมิไดเ้ป็นอยา่งด ี อสิระใหท้กุทา่นได ้
เดนิเที2ยวและชื2นชมกบัทศันยีภาพเมอืง
เก่าซึ2งเต็มไปดว้ยบา้นเรือนโบราณ 
และรา้นคา้หลากหลาย เชน่ รา้นผลติ
และจําหน่ายเหลา้สาเก รา้นทํามโิสะ 

23-27 ส.ค. 25,900 7,500 34

30 ส.ค. – 3ก.ย. 25,900 7,500 34

6-10 ก.ย. 25,900 7,500 34

13-17ก.ย. 26,900 7,500 34

20-24 ก.ย. 27,900 7,500 34

27ก.ย. – 1 ต.ค. 27,900 7,500 34

วนัแรก        กรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง – ญี;ปุ่ น สนามบนิคนัไซ โอซากา้ - นาโกยา่   
    



ฯลฯ พรอ้มทั RงเลอืกซืRอของที2ระลกึพืRนเมอืงเฉพาะถิ2น เชน่ ซารโุบะโบะ หรอื ตุก๊ตาทารกลงิตวัสแีดงไมม่หีนา้ตา 
ซึ2งถอืวา่เป็นสัญลักษณ์หนึ2งของเมอืงทาคายามา่ และเป็นสนิคา้ยอดนยิม เพราะแฝงไปดว้ยความเชื2อเกี2ยวกับ
โชคลางของชาวญี2ปุ่ นอกีดว้ย และเกบ็เกี2ยวบรรยากาศอนัน่าประทบัใจมากมาย ทา่นยงัสามารถลองลิRมชมิรสขนม
ของหวานนานาชนดิอกีดว้ย (อสิระอาหารเย็น ณ จดุ พกัรถ ) จากนัRนนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงกโุจ/กฟิ ุเพื;อเขา้
ที;พกั 

 !ที;พกั: Hashima Daily Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั  
       (ชื2อโรงแรมที2ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง)  

วนัที;สาม     เกยีวโต – อาราชยิามา่ ป่าไผ ่– ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิ– โอซากา้ – ชนิไซบาชิ 
 " อาหารเชา้,เที;ยง 

เชา้  " รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที;พกั  (มืFอที;3) 

นําทา่นเดนิทางสูเ่กยีวโต เมอืงหลวงเกา่แกข่องญี2ปุ่ นซึ2งมามอีายยุาวนานกวา่ 1,000 ปี ซึ2งในอดตีมคีวามเจรญิ
รุง่เรอืงทางดา้นศาสนา ศลิปวฒันธรรม และการปกครอง นําทา่น ชมธรรมชาตแิถบอาราชยิาม่ า  แหลง่ชม
ธรรมชาตใินฤดูใบไมเ้ปลี2ยนสขีองเมอืงเกยีวโตที2โด่งดังและมชีื2อเสยีงอกีแห่งในญี2ปุ่ นที2นิยมมาท่องเที2ยวเพื2อ
ชื2นชมกบับรรยากาศหลากสสีนัสดใสของใบไมส้เีขยีว แดง เหลอืง กอ่นที2จะรว่งหลน่จากตน้ไปตามฤดกูาล มี
สะพานที2ทอดขา้มแมนํ่Rาโอองิาวะ ชื2อสะพานโทเก็ตสเึคยีว มคีวามยาว200 เมตร ซึ2งชื2อของสะพานนีRมคีวาม
หมายวา่สะพานที2มองเห็นดวงจันทรอ์ยูข่า้งหนา้ เบืRองลา่งของสะพานคอื
แมนํ่Rาโออทิี2ไหลมาจากตานํRาในภเูขาอาราชยิามะที2ยังคงความใสสะอาดมา
นับตั Rงแตอ่ดตี นําทกุทา่นเดนิทางชมป่าไผ ่  ไผท่ี2ข ึRนอยูส่องขา้งทา้ง
เสมอืนหนึ2งเป็นอโุมงคใ์หเ้ดนิผา่นถกูปลกูขึRนตั Rงแตส่มัยเฮอันหรอืกวา่พันปี
มาแลว้ เพื2อใชใ้นการประดับสวนและชื2นชมความสวยงามและใชใ้นการ
บําบัดจติใจมาแตค่รั Rงโบราณ จนกระทั2งกาลเวลาผา่นไปไผเ่หลา่นีRก็ยังได ้
รับการดูแลเป็นอย่างด ี เมื2อเขา้สูป่่าไผ่แลว้ จะไดส้ัมผัสถงึสายลมจาก
ธรรมชาตทิี2กระทบกบัใบไผ ่ความเขยีวขจแีละความสดชื2นตลอดเสน้ทาง อ 

    เที;ยง " รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มืFอที;4) 
บา่ย   นําทา่นเดนิทางสู ่ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิชม เสาโทรอิ ิซุม้ประตสูแีดงที2เป็น

สญัลกัษณข์องศาลเจา้ ที2มมีากกวา่รอ้ยตน้ทอดตวัยาวตามเสน้ทางของไหล่
เขาลดหลั2นกนับนเสน้ทางยาวถงึ 4 กโิลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตร์
เรื2อง MEMORIES OF GEISHAที2 ซายู ร ิ นางเอกของเรื2องวิ2งลอดซุม้
ประตเูพื2อไปขอพรเทพเจา้ใหต้นเองสมความปรารถนา จากนัRนนําทา่นเดนิ
ทางสูโ่อซากา้ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2ชั2วโมง) นําทา่นเดนิทางไป
ละลายเงนิเยน ชอ้ปปิRงสนิคา้ที2ถนนโดทงโบร ิ ยา่นชนิไซบาช ิ แหลง่ชอ้ป
ปิRงยอดนิยมที2สุดของโอซากา้ที2เต็มไปดว้ยรา้นคา้มากมายทั Rงแบรนดเ์นม 
ของมอืสอง รา้นอาหารชื2อดังมากมายหลากหลายชนดิและไม่ควรพลาด
ชอ้ปปิRงที2รา้นดองกีF และมัตสโึมโตค้โิยช ิ ร ้ านคา้ยอดนยิมในใจของคนไทยทั Rงหลายที2ตอ้งแวะเมื2อมโีอกาสไป
ญี2ปุ่ น และถา่ยรปูก ับป้ายกลูโิกะ (อสิระอาหารคํ;าตามอธัยาศยั) จนสมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูท่ี2พัก ให ้
อสิระพักผอ่นตามอธัยาศยั 

 !ที;พกั: Plaza Kobe/Osaka Garden Palace หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั  
       (ชื2อโรงแรมที2ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง)  

วนัที;ส ี;      อสิระฟรเีดยเ์ต็มวนั หรอืเลอืกซืFอ Option ยนูเิวอรแ์ซล เจแปน         
              " อาหารเชา้  

เชา้ "รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที;พกั (มืFอที;5)  
 อสิระใหท้า่นทอ่งเที;ยวตามอธัยาศยัเต็มวนัดว้ยตวัทา่นเอง 



 >> ไกดนํ์าทา่นสมัผัสประสบการณนั์2งรถไฟไปชนิไซบาชเิพื2ออสิระใหท้า่นไดช้อ้ปปิRงหรอืทอ่ง
เที2ยวตามอธัยาศยั (ไมร่วมคา่รถไฟในการเดนิทาง ลกูคา้ชาํระคา่เดนิทางเอง) 

 >> หรอืทา่นสามารถเลอืกซืRอบตัรยนูเิวอรแ์ซลเจแปน  
 **กรณีส ั;งซืFอกบับรษิทั ราคาบตัรทา่นละ 2,800 บาท 

กรุณาส ั;งซืFอพรอ้มจองทวัรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วนัเทา่น ัFน 
(ทางบรษัิทจําหน่ายเฉพาะบัตรสวนสนุก ไม่รวมคา่รถไฟในการเดนิ
ทาง)  

 **ทางบรษัิทขออนุญาตปรับราคาบัตรขึRนถา้เงนิเยนมกีารปรับ
ขึRนเรท100เยน=35บาท** 

 - ยนูเิวอรแ์ซลสตดูโิอ Universal Studio Japan 
ร่วมสนุกทา้ทายกับเครื2องเลน่หลากหลายชนดิตื2นเตน้ระทกึใจ
จากหนังดงัที2ทา่นชื2นชอบ กบัโลกภาพยนตข์องฮอลล์วิูด้  เชน่ Hollywood Dream  The Ride Backdrop ,ลอ่ง
เรอืผจญภยักบัไดโนเสารจ์ากเรื2อง Jurassic Park นั2งเรอืเพื2อพบกบัความน่าสะพรงึกลวัเหมอืนอยู ่ในเหตกุารณจ์รงิ
กบั Jaw ใชทุ้ นสร ้ างมหาศาลกวา่ 1,500 ลา้นเยน (เฉพาะจอว)์  และสนุกสนานไปกบัเครื2องเลน่ภาคใหมข่อง 
Spider-Man ที2รอใหท้า่นพสิจูนค์วามมนัส ์ พรอ้มทั Rงพบกบัโซนตวัการต์นูสําหรับเด็กโซน “วนัเดอรแ์ลนด”์ เป็น
โซนสวนสนุกสไตลค์รอบครัวใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัตวัการต์นูสดุน่ารักชื2อดงัของญี2ปุ่ น Hello Kitty, Snoopy, 
Sesame Street หรอืเป็นโซนใหม ่ HARRY POTTER ใหท้า่นไดด้ื2มดํ2ากบับรรยากาศที 2จําลองมาจากในเรื2องแฮรี่
พอรต์เตอร ์ และพบกับโซนใหม่ล่าสดุที2จะเปิดในวันที221เมษายน 2560 โซน Minions Park ภายในสวน
สนุกUniversal หา้มนําอาหารและเครื2องดื2มเขา้มาภายในสวนสนุกและสามารถซืRออาหารไดจ้าก  ภายในสวนสนุก 
บรเิวณดา้นนอกตรงทางเขา้สวนสนุกคอื Universal City walk Osaka เป็นพืRนที2จําหน่ายสนิคา้ที2มรีา้นอาหาร
มากมาย 
 

- เลอืกอสิระเที;ยวเอง ชอ้ปปิF งอสิระตามอธัยาศยัเต็มวนั (ไม่ รวมคา่รถไฟและไมม่รีถบสับรกิาร) ดว้ยการนั2ง
รถไฟ ท่านจะไดส้ัมผัสประสบการณ์การเดนิทางไปย่านต่างๆที2เป็นไฮไลทข์องโอซากา้ย่านดังที2เลอืกสรรเป็น
สวรรคข์องคนชอบ กนิ เที2ยว ชอ้ป ไดแ้ก ่ 
 > ยา่นชนิไซบาช ิ (Shinsaibashi) เป็นยา่นชอ้ปปิRงที2มชี ื2อเสยีงที2สดุในโอ
ซากา้ เป็นถนนคนเดนิชนิไซบาชยิาวประมาณ580 เมตร ตลอดเสน้ทางจะมรีา้นคา้
อยูป่ระมาณ 180 รา้น ทางฝั2งทศิใต ้ ของถนนคนเดนิของชนิไซบาชจิะมป้ีายทาง
เขา้แถวป้ายกลูโิกะ 
 > โดทงบรุ ิ (Dotonburi) หนึ2งในสถานบนัเทงิยามคํ2าคนืที2โดง่ดงัของโอ
ซากา้ แหลง่รวมรา้นอาหารมากมายที2เปิดใหบ้รกิาร 24 ชั2วโมง ถนนแหง่นีRจะเลยีบ
รมิคลองโดทงโบร ิและยงัมทีั Rงรา้นคา้ และแหลง่บนัเทงิอกีมากมาย รวม
ไปถงึป้ายนักวิ2งกลูโิกะ (Glico Running Man s ign) และปคูานโิดราค ุ
(Kani Doraku crab  sign) ที2เป็นสญัลกัษณข์องเมอืงโอซากา้ดว้ย 
 > สวนนมับะ Namba Parks ออกแบบการสรา้งใหค้ลา้ยกบั
หบุเขา สามารถนั2งพักผอ่นในสวนแบบธรรมชาตทิา่มกลางภมูทิศันเ์มอืง
ใหญ ่ มหีา้งสรรพสนิคา้กวา่ 120 รา้น รวมทั Rงโรงภาพยนตร ์ อฒัจรรย ์
และสวนดาดฟ้า บนชั Rน 6 มรีา้นอาหารจํานวนมากเปิดใหบ้รกิาร ไมว่า่จะ
เป็น อาหารเกาหล ี อาหารอติาเลยีน อาหารเวยีดนาม และอื2นๆ รา้นคา้
เปิดเวลา 11:00-21:00 รา้นอาหารเปิดเวลา 11:00-23:00 
 > ยา่นเด็นเด็น Den Den Town ตั Rงอยูใ่นพืRนที2 Nipponbashi 
เป็นยา่นขายสนิคา้อเิล็กทรอนกิส ์ คลา้ยกบัยา่น Akihabara ของโตเกยีว นอกจากนีRยงัมกีารต์นูมงังะ อนเิมะ และ
คอสเพลยค์าเฟ่ตต์า่งๆรวมอยูท่ี2นี2ดว้ย รา้นคา้เปิดเป็น 2 ชว่ง คอื 10:00-11:00 และ 19:00-20:00 
**วนันีFไมม่บีรกิารรถบสัและอาหารกลางวนัและอาหารคํ;า ** 

!ที;พกั: Plaza Kobe/Osaka Garden Palace หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
       (ชื2อโรงแรมที2ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง)  

วนัที;หา้     ปราสาทโอซากา้ - Doton Plaza –  Expo City - สนามบนิคนัไซ - สนามบนิดอนเมอืง     
               " อาหารเชา้   
 
เชา้ "รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที;พกั (มืFอที;6) 



นําทา่นเดนิทางสู ่ ปราสาทโอซากา้ เป็นสญัลกัษณอ์นัโดดเดน่ของเมอืง
โอซากา้ สรา้งขึRนเป็นครั Rงแรกบนบรเิวณที2เคยเป็นวดั Osaka Hongan-
jiเมื2อปี ค.ศ.1583 โดยToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-1598) นักรบ

ระดับไดเมียวผู พ้ยายามรวบรวม
ประเทศเป็นครั Rงแรกหอคอยประสาท
หรอืสว่นที2เรยีกวา่ Tenshukakuแลว้
เสร็จลงสองปีต่อมา แต่หลังจาก
สงคราม Osaka Natsu No-jinใน
ปีค.ศ.1615 ตระกลู Toyotomi ถกูฆา่
ลา้งโคตร Tenshukakกถ็กูทําลายลง
ยอ่ยยบั ตอ่มาไดรั้บการบรูณะใหมใ่นสมยั Tokugawa แตน่่าเสี ยดายที2ในปี 
ค.ศ.1665 ไดถ้กูฟ้าฝ่าเสยีหายทั Rงหมด กอ่นจะทําการบรูณะขึRนมาใหมอ่กีครั Rง
และถกูประกาศใหเ้ป็นสมบตัขิองชาตอิกีดว้ย ปราสาทโอซากา้ปัจจบุนัสงู 55 

เมตร ม ี 5 สว่น 8 ชั Rนเครื2องประดับหลังคาและภาพเสอืบนกําแพงตัวปราสาทและหลายๆสว่นลงทองสอีรา่ม
สวยงามบนหอคอยชั Rน8 ของ Tenshukakuทา่นสามารถมองเห็นทวิทศันโ์ดยรวมของเมอืงโอซากา้ไดอ้ยา่งชดัเจน
ในแตล่ะปีจะมนัีกทอ่งเที2ยวจากทั Rงในและนอกประเทศมาเยอืนปีละราว 1-3 ลา้น  คน (ทวัรนํ์าชมและถา่ยรปูบรเิวณ
ดา้นนอก) จากนัRนนําทา่นเดนิทางสู ่ หา้ง DOTON PLAZA ใหท้า่นไดเ้ลอืกชอ้ปปิRงสนิคา้ราคาถกู หลากหลาย
รายการ อาท ิเชน่ ผลติภณัฑบํ์ารงุสขุภาพ เครื2องสําอาง เครื2อง  
**เพื 2อใหท้่านไดส้นุกสนานกับการชอ้ปปิR ง
อาหารเที2ยงอสิระตามอัธยาศัย ** จากนัRนนํา
ทา่นไป La La port Expo City  ศนูยก์ารคา้ที2
รวมสนิคา้ทุกอย่างทุกประเภททั Rงของญี2ปุ่ นและ
จากนานาชาตทิั2วโลก ไมเ่พยีงแตแ่บรนดเ์นมชื2อ
ดงัราคาหร ูแตย่งัมทีั Rงรา้น 100 เยนอยา่ง Daiso, 
รา้น 3coin ที2สนิคา้ทกุอยา่งราคา 300 เยน, 
ศนูยจํ์าหน่ายเครื2องกฬีา, เครื2องไฟฟ้า ,ซปุเปอร์
มาเกต็,ศนูยอ์าหารนานาชาต ิอสิระชอ้ปปิF งตาม
อธัยาศยัจนสมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ เพื;อเตรยีมตวัเดนิทางกลบั 
18.00น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ SCOOT เที;ยวบนิที; TZ297 

 ** ราคาทวัรย์งัไมร่วมคา่อาหารบนเครื2อง (บนเครื2องมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครื2องดื2ม) ** 
21.55น.   เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ  

**************************** 
หมายเหต ุ:  รายการทวัรส์ามารถเปลี;ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื;องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 
การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุของญี;ปุ่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลี;ยน
โดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพื;อใหท้า่นทอ่งเที;ยวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสันํา
เที;ยวญี;ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี;ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ั;วโมง มอิาจเพิ;มเวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละ
คนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิZในการปรบัเปลี;ยนเวลาทอ่งเที;ยวตามสถานที;ใน
โปรแกรมการเดนิทาง 
กรณีอตัราแลกเปลี;ยนเงนิเยนปรบัสงูขึFน บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิ;มขึFนโดยจะแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ 
เง ื;อนไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัFงนีFจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึFนไป กรณีไมถ่งึ30ทา่น  

- ขอสง่จอยทวัรใ์หก้บับรษัิทที2มโีปรแกรมและราคาใกลเ้คยีงกนั  
- หรอืขอเลื2อน หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทาํการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 
- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิ2ม (ในกรณีที2ผูเ้ดนิทางไมถ่งึ30ทา่นและทา่นยงัประสงคเ์ดนิทางตอ่) โดยทาง
บรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2. ในกรณีที;ลกูคา้ตอ้งออกต ั[วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที;ของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัFง มฉิะน ัFนทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัFงส ิFน กรณุาจองต ั[วเผื;อเวลาอยา่งนอ้ย 3-4ช ั;วโมง กอ่นเวลาบนิ 
3.การชําระคา่บรกิาร  ชาํระเงนิคา่จองทวัรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นที2เหลอืชาํระกอ่นการเดนิทาง 20 วนั  
**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง+ความประสงคเ์พิ2มเตมิของลกูคา้ กรณุาสง่พรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจําหรอืพรอ้มยอดคงเหลอื**  
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
เนื2องจากเป็นราคาตัbวเครื2องบนิโปรโมชั2น เมื2อจองทวัรช์าํระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื2อน หรอืขอคนืเงนิไดท้กุ
กรณี  และกรณีที2กองตรวจคนเขา้เมอืงทั Rงกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที2ระบไุว ้ใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิdที2จะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั RงสิRน  รวมถงึเมื2อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้
ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ2ง หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิdไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิ
คา่ทวัรค์นืไมว่า่กรณีใดๆทั RงสิRน  
อตัราคา่บรกิารนีFรวม 
1. คา่ตัbวโดยสารเครื2องบนิไป-กลบัชั Rนประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 
ที2นั2งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิ 
กรณีตอ้งการระบทุี2นั2งตดิกนัทั Rงกรุป๊หรอืรมิหนา้ตา่งหรอืรมิทางเดนิ แจง้หนา้เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ ณ วนัเดนิทาง 
**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลี2ยนระดบัชั Rนที2นั2งจะตอ้งดําเนนิการแจง้พรอ้มจองทวัร ์หรอืกอ่นเดนิทาง15วนัเทา่นัRน  



- ที2นั2ง Stretch Seat / Long Leg ชาํระเพิ2ม 4,500 บาท (รวมไป-กลบั) **หา้มเด็กตํ2ากวา่16ปีและผูส้งูอาย6ุ5ปีขึRนไปนั2ง
เนื2องจากที2นั2งอยูบ่รเิวณ Exit Seat 
- ที2นั2งScoot Biz ตัbวกรุป๊ไมส่ามารถอพัเกรดได ้
** คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครื2อง สามารถสั2งซืRอจากเลม่เมนูบนเครื2องไดเ้ลยเนื2องจากตัbวกรุป๊ไมส่ามารถสั2งจองลว่งหนา้ได ้
 

2. คา่ที2พักหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมที2ระบไุวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเทา่ กรณีเดนิทาง3 ทา่นจะเป็นหอ้งTriple จะเป็นแบบ
เตยีงเดี2ยวสามเตยีงหรอืแบบเตยีงใหญ1่เตยีงเตยีงเดี2ยว1เตยีง เป็นการจัดแบบเตยีงของทางโรงแรมไมส่ามารถระบไุด ้
กรณีโรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดี2ยว 
โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิ2ม  
3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามที2ระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4. เจา้หนา้ที2บรษัิทฯคอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
5. คา่นํ Fาหนกักระเป๋า สมัภาระที2สายการบนิ Scoot กําหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั และคา่ประกนัวนิาศภยัเครื2องบนิ
ตามเงื2อนไขของแตล่ะสายการบนิที2มกีารเรยีกเกบ็  
**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซืRอนํRาหนักเพิ2ม กรณุาแจง้พรอ้มจองทวัร ์พรอ้มชาํระคา่นํRาหนัก** 

- ซืRอนําหนักเพิ2ม 5 กก. ชาํระเพิ2ม 700 บาท /เพิ2ม10กก. ชาํระเพิ2ม 1,200 บาท 
- ซืRอนํRาหนักเพิ2ม15กก. ชาํระเพิ2ม 1,700 บาท/เพิ2ม20กก. ชาํระเพิ2ม 2,200 บาท 

6. คา่ประกันอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาทคา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงื2อนไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพ 
อตัราคา่บรกิารนีFไมร่วม 
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. คา่ใชจ้า่ยอื2นๆที2นอกเหนอืจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครื2องดื2มคา่ซกัรดี คา่โทรศพัทเ์ป็นตน้ 
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเกบ็)  
4. คา่ภาษีนํRามนัที2สายการบนิเรยีกเกบ็เพิ2มภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัbวเครื2องบนิ 
5. คา่ Vat 7% และคา่ภาษีหกั ณ ที2จา่ย 3% 
6. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม  
7. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 3,000 เยนตอ่ทรปิ สาํหรบักรุป๊ที;มหีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตนํ่ Fาใจจากทา่น 
รายละเอยีดเกี2ยวกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี2ปุ่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารที2จะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
 จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี;ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ี;ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ัFนในประเทศญี;ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พื;อการทอ่งเที;ยว เยี;ยมญาต ิ หรอืธุรกจิ จะตอ้งยื;นเอกสารในข ัFนตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพื;อยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี;ปุ่ น* ดงัตอ่ไปนีF 
1.       ตัbวเครื2องบนิขาออกจากประเทศญี2ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.       สิ2งที2ยนืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที2อาจเกดิขึRนในระหวา่งที2พํานักในประเทศญี2ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัร  
เครดติ เป็นตน้) 
3.       ชื2อ ที2อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที2พํานักในประเทศญี2ปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.       กําหนดการเดนิทางระหวา่งที2พํานักในประเทศญี2ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี;ปุ่ น (สาํหรบักรณีการเขา้ประเทศญี;ปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.       หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูไ่มตํ่2ากวา่ 6 เดอืน 
 2.       กจิกรรมใดๆ ที2จะกระทําในประเทศญี2ปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ2งที2ขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสั Rน 
 3.       ในขั Rนตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วนั 
 4.       เป็นผูท้ี2ไมม่ปีระวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญี2ปุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไม่ 
เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิี2จะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

7.หมายเหต ุ : กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัFงหมดกอ่นทาํการจอง เพื;อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมื;อทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัFงหมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะ
ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเง ื;อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัFงหมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิZท ี;จะเลื;อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึFนในกรณีที;มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิdการเกบ็คา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ2ม หากสายการบนิมกีารปรับขึRนกอ่นวนัเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิdในการเปลี2ยนเที2ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื2องจากสาเหตตุา่งๆ  



4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั RงสิRน หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิ2งของผดิกฎหมาย ซึ2งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บริษัทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั RงสิRน หากเกดิสิ2งของสญูหาย อนัเนื2องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกิดจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที2ยวเอง  
6. เมื 2อทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ั Rงหมดกบัทางบรษัิทฯ แล ้ว ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื2อนไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทั Rงหมด  
7. รายการนีRเป็นเพยีงขอ้เสนอที2ตอ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครั Rงหนึ2ง หลั งจากไดส้ํารองโรงแรมที2พักในตา่งประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ2งอาจจะปรับเปลี2ยนตามที2ระบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรื2องหอ้งพัก เป็นสทิธิของโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุป๊ที2เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี2 / ปลอดบหุรี่
ได ้ โดยอาจจะขอเปลี2ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี2พัก ทั RงนีRข ึRนอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใช ว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่ างนอ้ย 7วนัก่อนการเดนิทาง มิ
ฉะนัRน บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้สายการบนิ Scoot มเีสยีคา่บรกิารววิแชร ์
10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั Rงสิ Rนแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัRน  
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื2องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที2ผูเ้ดนิทาง
ไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน
รายการทอ่งเที2ยว อนัเนื2องมาจากการกระทําที2สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื2น ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรือหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดี2ยว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิ2ม  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของญี2ปุ่ น หรอื วนัเสารอ์าทติย ์ รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาใน
การทอ่งเที2ยวและ ชอ้ปปิRงแตล่ะสถานที2นอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซึ2งอาจจะขอ
ความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั Rงที2ตอ้งเรง่รบี เพื2อใหไ้ดท้อ่งเที2ยวตามโปรแกรม 
14. บรกิารนํRาดื2มทา่นวนัละ1ขวดตอ่คนตอ่ในวนัที2ทําทวัรเ์ต็มวนั เริ2มในวนัที22ของการเดนิทางรวมจํานวน3ขวด 
15. การบรกิารของรถบสันําเที2ยวญี2ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี2ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10-12ชั2วโมง อาทิเชน่ เริ2มงาน
เวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวนันัRน มอิาจเพิ2มเวลาได ้ โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ทั RงนีRข ึRนอยูก่ับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัRนๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิdในการปรับเปลี2ยนเวลาท่องเที2ยวตามสถานที2ใน
โปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ที2บรษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเที2ยว 
ตามพ.ร.บ. การทอ่งเที2ยว เทา่นัRน ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงื2อนไขกรมธรรมของบริ
ษัทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื2อทา่นชาํระเงนิคา่ทวัร ์  (ทา่นสามารถซืRอประกนัสขุภาพ 
ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทั2วไป และควรศกึษาเงื2อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
17. มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั RงสิRนแทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัRน  
18. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื2องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที2ผูเ้ดนิทาง
ไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน
รายการทอ่งเที2ยว อนัเนื2องมาจากการกระทําที2สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื2น ๆ  


