
 

 

OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5D4N 
ซุปตาร ์ซากรุะ อมชมพู  

กําหนดการเดนิทางเดอืนมนีาคม-เมษายน 2562 

 
 



 

โดยสายการบนิ  SCOOT (TR) 
เยอืนหมูบ่า้นมรดกโลก ชริาคาวาโกะ 

เทีย่วเมอืงเกา่สไตล ์Little Edo ณ เมอืงทาคายามา่ 

เยอืนเมอืงหลวงเกา่เกยีวโต คนิคะคจุ ิ 

เทีย่วเมอืงทตโทร ิเยอืนทะเลทรายญีปุ่่ น ยอ้นรอยบา้นเกดิโคนนั ยอดนกัสบืจ ิว๋ 

ชมปราสาทโอซากา้ และชอ้ปป้ิงจใุจ ยา่นชนิไซบาช ิและเอ็กซโ์ปซติี ้

ฟร!ี!!  WIFI บนบสั ตลอดการเดนิทาง 

มนีํา้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

** ปล. ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,000 บาท/ทรปิ** 
ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / เด็กอายุตํา่กวา่ 2 ปี (Infant) ราคา 7,900 บาท/ทา่น 

วนัแรก      กรงุเทพ   สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น  

06.00 น. พรอ้มกนัที่  สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง  ชัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร ์ 

สายการบนิสกูต๊ (SCOOT) เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกใน

การเชค็อนิ 

สายการบนิ SCOOT ใชเ้ครือ่ง Boeing 787 Dreamliner จัดทีน่ั่งแบบ 3-3-3 น้ําหนักกระเป๋า 20 กก.

ตอ่ทา่น (หากตอ้งการซือ้น้ําหนักเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายเพิม่)  

(ราคาทวัรไ์มร่วมคา่อาหาร) สายการบนิมบีรกิาร “จําหนา่ย” อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง  

09.35 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงโอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่TR866 

16.45 น.   ถงึ สนามบนิคนัไซ เมอืงโอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น หลงัจากผ่านขัน้ตอนศลุกากรแลว้นําทา่นเดนิทาง

สู ่โอซากา้ (Osaka) เป็นจังหวัดทีม่คีวามสาํคญัเป็นอันดบัสองและขนาดใหญ่เป็นอันดบัสามของ

ญีปุ่่ น เป็นเมอืงเศรษ ฐกจิทีส่าํคญัของภมูภิาคคนัไซ  อกีทัง้ยังมสีถานทีท่อ่งเทีย่วภายในเมอืงและ

รอบๆเมอืงมากมาย (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเพือ่ความ

สะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สําคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นญุาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก 

เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั*** 

 จากน ัน้นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงมเิอะ เพือ่เขา้สูท่ ีพ่กั  

คํา่         อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั  

พกัที ่ Ueno Flex Hotel Iga หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่อง   ทาคายามา่ – ซนัมาชซูิจ ิ- ชริาคาวาโกะ - เมอืงนาโกยา่ – ซาคาเอะ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 

เดนิทางสู ่ทาคายามา่ (Takayama) เมอืงเกา่แกอ่ยู่ในหุบเขาลอ้มรอบดว้ยเทอืกเขาเจแปนแอลป์  

ถกูขนานนามไวว้่าเป็น ลติเต ิล้เกยีวโต หรอื เกยีวโตนอ้ย เป็นเมอืงเกา่แกท่ีย่ังคงอนุรักษ์ไวซ้ ึง่อารย

ธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีในอดตีของชาวญีปุ่่ นไดอ้ย่างสมบูรณ์ บา้นเรอืนสรา้งขึน้ดว้ยไมแ้บบ

โบราณ บรรยากาศเกา่แก ่อายุเป็นรอ้ยๆปี ม ีวัด ศาลเจา้ สะพาน ตลาดเชา้ทีค่กึคกัเต็มไปดว้ยผูค้น 

ตวัเมอืงสวยสะอาด ทนัสมัย และมสีภา พธรรมชาตอิันอุดมสมบูรณ์  นําทา่นเด นเลน่ ชมบรรยากาศ

เมอืงเกา่ทาคายาม่าที ่ ซนัมาชซูิจ ิ ย่านเมอืงเกา่ทีอ่นุรักษ์ความเป็นเอโดะเมือ่ 300 ปีกอ่นไดเ้ป็น

อย่างด ีผ่านชม อาคารทาคายามา่จนิยะ (Takayama Jinya) อดตีทําหนา้ทีเ่ป็นสาํนักงานรัฐบาล

ทอ้งถิน่ประจําภมูภิาคฮดิะ ในสมัย การปกครองของโชกนุโทคงุาวะในปี 1692 จนกระทัง่ปี 1969 

จนถงึปัจจุบันเปิดเป็นพพิธิภณัฑใ์หป้ระชาชนเขา้ชมหอ้งเสีอ่ทาทามทิีไ่ดร้ับการบํารุงรักษาเป็นอย่างด ี

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 

20-24 มนีาคม 2562 30,888.- 8,900 

10-14 เมษายน 2562 35,888.- 8,900 

17-21 เมษายน 2562 30,888.- 8,900 

24-28 เมษายน 2562 30,888.- 8,900 



 

ปัจจุบันใชเ้ป็นทีจ่ัดแสดงขา้วของและเอกสารทางการของขนุนางศกัดนิา แผนทีภ่มูภิาคฮดิะ และ

ประวัตศิาสตรแ์ผนเมอืง เป็นตน้ (ไมร่วมคา่เขา้ จา่ยเพิม่ประมาณ 430 เยน/ทา่น) 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2)  

 

นําทา่นสู ่ ชริาคาวาโกะ (Shirakawago) เมอืงทีเ่ป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศญีปุ่่ น 

เป็นหมู่บา้นชาวนาทีม่รีูปร่างแปลกตาตดิอันดบั The most beautiful village in Japan และเป็น

เมอืงมรดกโลกทีม่ชีือ่เสยีงแห่งหนึง่ ไฮไลท!์!! หมู่บา้นแบบกชัโชสคึรุ ิเป็นบา้นชาวนาโบราณทีม่อีายุ

มากกว่า 250 ปี คําว่า กชัโช มคีวามหมายว่า “พนมมอื” ซึง่เป็นการบ่งบอกถงึลกัษณะ รูปแบบของ

บา้นทีม่หีลงัคามุงดว้ยฟางขา้วทีทํ่ามุมชนัถงึ 60 องศา คลา้ยสองมอืทีป่ระนมเขา้หากนั ตวับา้นมคีวาม

ยาวประมาณ 18 เมตร กวา้ง 10 เมตร ทัง้หลงัถกูสรา้งข ึน้โดยไม่ใชต้ะปู ตอ่มาในปี 1995 องคก์าร

ยูเนสโกขึน้ทะเบยีนใหช้ริาคาวาโกะเป็นมรดกโลก จากนัน้เดนิทางสู ่เมอืงนาโกยา่  (Nagoya) เป็น

ตวัเมอืงของ จงัหวดัไอจ ิ (Aichi) มปีระชากรอาศยัอยู่มากกว่า 2 ลา้นคน เป็นเมอืงศนูยร์วมการคา้

และการคมนาคมทีส่าํคญัแห่งหนึง่ของญีปุ่่ น  นําทา่นสู่  ยา่นซาคาเอะ  เป็นย่านธุรกจิการคา้  มี

หา้งสรรพสนิคา้มัตสซึาคายะ  หรอื เมอืงใตด้นิ  (central park) ทีเ่ต็มไปดว้ยรา้นตา่งๆ  เชน่ รา้น

เสือ้ผา้แฟชัน่, รา้นของใชก้ระจุกกระจกิ , รา้นซาลอนความงาม  เป็นตน้  ทีน่ี่กนิบรเิวณตัง้แตส่ถานีซา

คาเอะไปจนถงึสถานีฮซิายะโอโดร ิ

คํา่         อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั  

พกัที ่ Hotel Centmain Nagoya หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วนัทีส่าม   อาราซยิามา่ – สวนป่าไผ ่- สะพานโทเก็ตสเึคยีว - เมอืงเกยีวโต  – วดัคนิคะคจุ ิ – โอซากา้  – 

เอ็กซโ์ปซติี ้ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

 นําทา่นสู่ อาราชยิามา่  (Arashiyama) อยู่ทางตะวักตกของเกยีวโต ตวัเมอืงอาราชยิาม่านัน้จะ

คกึคกัมากในชว่งวันหยุด มทีัง้รา้นคา้ รา้นอาหาร และบรเิวณโดยรอบก็สามารถเดนิเทีย่วไดเ้รือ่ยๆ นํา

ทา่นชม สวนป่าไผ ่ (Bamboo Groves) เป็น เสน้ทางเดนิเล็กๆทีต่ดัผ่านในกลางสวนป่าไผ่ 

สามารถเดนิเลน่หรอืขีจ่ักรยายผ่านก็ ได ้ใหบ้รรยากาศทีแ่ปลกและหาไดย้าก อสิระใหท้า่นเดนิชม

ความงามยามทีม่แีสงอาทติยร์อดผ่านตวัป่าไผ่ลงมายังพืน้ดา้นลา่ง ประกอบกบัมลีมพัดมาพรอ้มกนัก็

จะเป็นเสยีงกิง่กา้นของตน้ไผ่กระทบกนัไปมา ดสูวยงามและใหบ้รรยากาศโรแมนตกิยิง่นัก บรเิวณ

ใกล ้ๆ  จะเป็นรา้นขายของพืน้เมอื งทีทํ่ามาจากตน้ไม ้เชน่ ตะกรา้ไมไ้ผ่ , ถว้ย, กลอ่งใสข่อง หรอืเสือ้

สานจากไผ่ จากนัน้ชม สะพานโทเก็ตสเึคยีว (Togetsukyo Bridge) หรอืนยิมเรยีกว่า Moon 

Crossing Bridge เป็นเสมอืนสญัลกัษณ์ของอาราชยิาม่า สะพานนี้มคีวามสวยงามอย่างมากเพราะ

ดา้นหลงันัน้เป็นภเูขาสงูใหญ่และดา้นลา่งเป็นแม่น้ําทีท่ัง้สองฝ่ังมแีนบตน้ซากรุะเรยีงรายเรยีบแม่น้ํา

ไปเรือ่ยๆ ทําใหเ้ป็นจุดชมซากรุะทีส่วยงามอกีจุดหนึง่  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4)  

 นําทา่นเดนิทางสู ่ เกยีวโต (Kyoto) ซึง่เคยเป็นเมอืงหลวงของประเทศญีปุ่่ นมายาวนานทีส่ดุ คอื

ตัง้แตปี่ค .ศ. 794 จนถงึ 1868 ร่วมๆ 1,100 ปีเลยทเีดยีว เกยีวโตจงึเป็นเมอืงสาํคญัทีเ่ต็มไปดว้ย

ประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมของญีปุ่่ นดว้ย เดนิทางสู ่วดัคนิคะคจุ ิ(Kinkakuji) เดมิสรา้งข ึน้เพือ่ใช ้

เป็นบา้นพักของท่ านโชกนุอาชกิากา้ โยชมิสิแุละทา่นมคีวามตัง้ใจยกบา้นพักแห่งนี้ใหเ้ป็นวัดนกิาย

เซนภายหลงัจากทีท่า่นเสยีชวีติ คนไทยนยิมเรยีกกนัว่า วัดทอง เนื่องจากทีว่ัดนี้จะมอีาคารหลกัเป็นสี

ทองเกอืบทัง้หลงัตัง้โดดเดน่อยู่กลางน้ํา ทําใหเ้กดิเป็นเงาสะทอ้นกบัพืน้น้ําเบือ้งหนา้ จนเกดิเป็นภาพ

ทีส่วยงามเป็นอกีสญัลกัษณ์หนึง่ของเมอืงเกยีวโต เดนิทางกลบัสูโ่อซากา้  นําทา่นชอ้ปป้ิงกนัตอ่ ณ 

เอ็กซโ์ปซติี ้(Expo City) ทีเ่ทีย่วแห่งใหม่ในโอซากา้ ศนูยร์วมความบันเทงิทีย่ ิง่ใหญ่ทีส่ดุแห่งหนึง่

ของประเทศญีปุ่่ น เอ็กซโ์ปซติีเ้ป็นสว่นหนึง่ของสวนสาธารณะทีส่รา้งข ึน้เพือ่ระลกึถงึงานเวลิดเ์อ็กซโ์ป 

ทีจ่ัดข ึน้เมือ่ปี 1970 ตัง้อยู่ในเมอืงซอุติะ จังหวัดโอซากา้ มเีนื้อทีท่ัง้หมดราว  ๆ 172,000 ตารางเมตร  

ภายในพืน้ทีแ่ห่งนี้มแีหลง่ความบันเทงิมากมาย  ภายใตค้อนเซ็ปต์  fusing the enjoyment of 

playing, learning, and discovering อสิระใหท้า่นเพลดิเพลนิกบักจิกรรมตา่งๆ ทัง้ชอ้ปป้ิง กนิขา้ว 

หรอืแมแ้ตถ่า่ยรูปไดต้ามอัธยาศยั 

เอ็กซโ์ปซติี ้ไดแ้บ่งออกเป็น 5 โซนใหญ่ ๆ ดว้ยกนั ดงันี้ 



 

1. NIFREL พพิธิภณัฑส์ตัวนํ์า้  จัดแสดงสตัวต์า่ง  ๆ ในรูปแบบการนําเสนองานศลิปะ  และยังให ้

นักทอ่งเทีย่วไดส้มัผัสกบัสตัวอ์ย่างใกลช้ดิ 

2. Osaka English Village ชมุชนสาํหรับคนรักภาษาอังกฤษ  เปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้รยีนรู ้

ภาษาอังกฤษในรูปแบบทีไ่ม่ซํ้าใคร ทา่มกลางบรรยากาศของเมอืงตา่ง ๆ จากทัว่ทัง้อเมรกิา 

3. Pokemon Expogym สวนสนุกของโปเกมอนแห่งแรกในญีปุ่่ น  ทีจ่ะทําใหค้ณุหลงใหลและ

ผจญภยัไปกบัการต์นูตวัโปรด 

4. Orbi สถานทีแ่ห่งการเรยีนรูธ้รรมชาต ิ

5. Entertainmentfield สวนสนุกภายใตค้อนเซ็ปต ์Shaun the Sheep ซึง่เป็นภาพยนตรก์ารต์นู

อันโดง่ดงั 

คํา่         อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 

พกัที ่ Shin Osaka Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่ ี ่   เมอืงโอซากา้ – เมอืงทตโทร ิ – เนนิทรายทตโทร ิ – พพิธิภณัฑศ์ลิปะทราย   - พพิธิภณัฑ์

โคนนัยอดนกัสบื – ดวิตีฟ้ร ี– ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

เดนิทางสู ่เมอืงทตโทร ินําทา่นสู ่เนนิทรายทตโทร ิหนึง่ในสามเนนิทรายในประเทศญีปุ่่ น และเป็น

เนนิทรายทีใ่หญ่ทีส่ดุอกีดว้ย เนนิทรายของทีน่ี่สจีะออกเหลอืงคลํ้า เพราะมกีารผสมของเนื้อทรายกบั

เถา้ภเูขาไฟ แตจุ่ดเดน่ของเนนิทรายทีน่ี่คอืทวิทศันข์องทรายสงูใหญ่ทีต่ดักบัสขีองทอ้งฟ้าและสขีอง

ทอ้งทะเล อสิระใหท้า่นทํากจิกรรมตา่งๆ บนเนนิทราย เชน่ เครือ่งร่อนพาราไกลเดอร์ หรอืจะน่ังรถมา้

เกวยีนลาก หรอื  ขีอู่ฐ  (ราคาไมร่วมในคา่ทวัร ์ ) จากนัน้นําทา่นเขา้ชม พพิธิภณัฑศ์ลิปะทราย  

ภายในมศีลิปะและประตมิากรรมทีทํ่าจากทราย ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัผลงานศลิปะตามอัธยาศยั 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6)  

เดนิทางสู ่พพิธิภณัฑโ์คนนัยอดนกัสบื  (The Gosho Aoyama Museum) หรอื โคนนั ทาวน์ 

ภายในพพิธิภณัฑม์ ี2 ชัน้ จัดแสดงผลงานของอาจารยอ์าโอยาม่า ตัง้แตส่มัยประถม ไปจนถงึผลงาน

ทีม่ชีือ่เสยีงทัง้หลาย  ทัง้ตน้ฉบับการตนู  แผ่นอนเิมะ  หุ่นจําลองตวัละครเรือ่งโคนันยอดนักสบื  และ

หอ้งทํางานจําลอง สว่นชัน้ที ่2 มมีุมใหท้ดลองแกไ้ขคดปีรศินาทีน่่าสนใจ รวมไปถงึตูเ้กมสเก็ตบอรด์

ทีใ่หเ้ราสวมบทบาทโคนันคงุ พพิธิภณัฑแ์ห่งนี้สรา้งขึน้เพือ่แฟนคลบัคโุด ้ชนิอจิยิอดนักสบื หรอื ยอด

นักสบืจิว๋โคนัน ของอาจารยโ์กไซ อาโอยาม่า ผูเ้ขยีนซรีีย่ส์การต์นูมังงะชือ่ดงัชดุนี้โดยเฉพาะ 

 จากนัน้ นําทา่น สู่ ดวิตีฟ้ร ี อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี ทัง้ เสือ้ผา้ น้ําหอม ตา่งๆ ตาม

อัธยาศยั  อสิระชอ้ปป้ิงย่าน ชนิไซบาช ิ Shinsaibashi บรเิวณแหลง่ชอ้ปป้ิงแห่งนี้มคีวามยาว

ประมาณ 600 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลกี รา้นแฟรนไชส ์รา้นเครือ่งสาํอางค ์รา้นรองเทา้ กระเป๋า

นาฬกิา รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเสือ้ผา้สตรทีแบรนดท์ัง้ญีปุ่่ นและตา่งประเทศ เชน่ Zara 

H&M Beans ABC Mart เป็นตน้ เรยีกว่ามทีกุอย่างทีต่อ้งการรวมกนัอยู่บรเิวณนี้  



 

คํา่         อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 

พกัที ่ Shin Osaka Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีห่า้  ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก) – หบุเขามโินะ – ผา่นชม วดัเรยีวอนัจ ิ – นํา้ตกมโินะ – ออิอน 

มอลล ์– สนามบนิดอนเมอืง 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7)  

 

 เดนิทางสู่  ปราสาทโอซากา้ (Osaka Castle) (ดา้นนอก ) เป็นหนึง่ในแลนดม์ารค์สาํคญัของ

เมอืงโอซากา้  หอคอยปราสาทจะมอียู่ดว้ยกนัทัง้หมด  8 ชัน้ ตวัปราสาทถกูลอ้มรอบดว้ยกําแพงหนิ

คอนกรตี , คน้ํูา และสวนนชิโินมารุซ ึง่อยู่ทางป้อมตะวักตก  มตีน้ซากรุะกว่า  600 ตน้ ในชว่งเดอืน

เมษายนจงึเป็นแหลง่ชมซากรุะทีโ่ดง่ดงัเพราะฉากดา้นหลงัของสวนแห่งนี้จะมองเห็นภาพปราสาทโอ

ซากา้ทีส่วยงามเป็นอย่างยิง่ จากนัน้นําทา่นเทีย่วชม วนอทุยานเมจโินะโมร ิมโิน เป็นวนอุทยานและ

ภเูขาชือ่ดงัประจําเมอืงโอซากา้ สถานทีแ่ห่งนี้ใชเ้วลาเดนิประมาณ 45 นาท ีระหว่างทางจะเต็มไปดว้ย

รา้นคา้ และวัดตา่งๆ จากนัน้นําทา่นชม นํา้ตกมโินะ ทีต่ัง้ตระหง่านดว้ยความกวา้ง 5 เมตร และสงู 33 

เมตรลงไปเป็นหุบเขาซึง่ทอดลดัเลาะไปตามแนวป่า มพีรรณไมร้าว 980 ชนดิ แมลงกว่า  3,000 ชนดิ

อาศยัอยู่  อสิระใหท้า่น  ชมความงามของตน้ไมท้ีถ่กูปกคลมุดว้ ยน้ําแข็งและเสาน้ําแข็งในฤดหูนาว  

จนกระทัง่ไดเ้วลาอันสมควร 

เทีย่ง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

 จากนัน้นําทา่นอสิระชอ้ปป้ิง หา้งออิอน  AEON MALL อยู่ไม่ไกลจากสนามบนิคนัไซ จ ากจุดนี้

สามารถมองเห็นทวิทศันข์องอ่าวโอซากา้ ภายในประกอบดว้ย รา้นอาหาร 43 รา้นและรา้นสนิคา้แบรน

เนมดต์า่งๆ อกีกว่า 86 รา้น อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้ของฝาก ของทีร่ะลกึตามอัธยาศยั 

 จากน ัน้ ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ 

 **สายการบนิมบีรกิาร  “จําหนา่ย ” อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง  (ราคาทวัรไ์มร่วม

คา่อาหาร)** 

22.30 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

  

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

สําหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ  หกัคา่ต ัว๋ออก 9,000 บาท จากราคาทวัร ์

 
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 



 

 

** รายละเอยีดทีน่ ัง่ สายการบนิสกูต๊**  



 

 

 
สายการบนิสกูต๊ใชร้ะบบการจองทีน่ ัง่เป็นแบบสุม่ทีน่ ัง่วา่ง อาจจะทําใหค้รอบครัวทีม่าดว้ยกันไมไ่ดน่ั้งตดิกัน  

**หากลกูคา้เทา่ไดป้ระสงคจ์ะจองทีน่ ัง่ตดิกนัหรอือพัทีน่ ัง่ โปรดตดิตอ่สอบถาม** 
 
บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ :  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ , 

การเมอืง , สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  การบรกิารของรถบสันําเทีย่วญีปุ่่ น ตาม

กฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบั

จะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ  เป็นหลกั จงึขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 



 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 ค่าต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีน้ํามัน  

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

***หอ้งพกัทีญ่ ีปุ่่ นมขีนาดเล็กและมจีํานวนหอ้งจํากดัในแตล่ะโรงแรม สงวนสทิธกิรณีลกูคา้  Request ประเภท

หอ้งพกั สามารถ Request ได ้แตอ่าจไมไ่ดต้ามทีต่อ้งการ (On Request)*** 

 ค่าธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 ค่าเบีย้ประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซกัรดี ค่ามนิบิารใ์น

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนือ่งจากทางญีปุ่่ นไดป้ ระกาศ

ยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยสําหรับผูท้ีป่ระสงคพํ์านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจา่ยเพิม่ 2,000 บาท สําหรับการยืน่

รอ้งขอวซีา่ 

× ค่าธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋ าสัมภาระทีม่น้ํีาหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสัมภาระใหญเ่กนิขนาด

มาตรฐาน 

× ค่าภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกต๋ัวเครือ่งบนิไปแลว้ 

× ค่ามัคคุเทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

× ภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
 

เดนิทางขึน้ตํา่ 34 ทา่น  หากตํา่กว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชาํระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบ

ลว่งหนา้  
 

เง ือ่นไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 

 มดัจําทา่นละ 15,000 บาท ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทาง

ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าทัวรเ์ต็มจํานวน  

 สว่นทีเ่หลอื ชาํระกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่าํระมดัจําตามทีกํ่าหนด ขออนญุาตตดัทีน่ ัง่ใหล้กูคา้ทา่นอืน่ท ีร่ออยู ่

 หากชาํระไม่ครบตามจํานวน บรษัิทฯถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นชาํระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ด ้

ระบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากชาํระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุ ือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์

 สง่รายชือ่สาํรองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้มยนืยนั

วา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สาํเนาหนงัสอื

เดนิทาง  (Passport) มาให ้ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความ

ผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เคร ือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป  และเหลอืหนา้กระดาษ

อย่างตํา่ 2 หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

1. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิท ัง้หมด 

2. ยกเลกิการเดนิทางไมถ่งึ 30 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บคา่มดัจําท ัง้หมด 

3. กรุป๊ท ีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิ หรอืกรุป๊ท ีม่กีารการนัตคีา่มดัจํา
ทีพ่กัโดยตรง หรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึ



 
เท ีย่วบนิ พเิศษเชน่ EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธิ ์ไมม่กีารคนืเงนิทกุกรณี ท ัง้
มดัจํา หรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด เนือ่งจากคา่ต ัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนิน ัน้ๆ 

 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 
วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้
เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ต๋ัวเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันว่าทา่นสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ นได ้ (เชน่ เงนิสด 
บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. กําหนดการเดนิทางระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ตํ่ากว่า 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีขั่ดต่อกฎหมายและเขา้ขา่ยคุณสมบัตกิารพํานักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ
ไม่เขา้ขา่ยคุณสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจ

ตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนือ่งจากสาเหตุต่างๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุด
งาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น , เกดิจากการ
โจรกรรม และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ  อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพั่กใน
ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอด
บหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นีข้ ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ
ไม่สามารถรับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการ
เดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้่วงหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากับเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้า่ยต่างๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไม่ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง 
เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวนสทิธใิน
การจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่ค่าใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลา
ในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา 
ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเริม่ในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึ วันที่ 3 ของการเดนิทาง รวมจํานวน 2 
ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสนําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจ
เพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวัน
เดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 


