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อตัราคา่บรกิาร 

เดนิทาง 
ราคาทวัร ์

หมายเหตุ 
ผูใ้หญ ่ เด็กมเีตยีง เด็กไมม่เีตยีง จอยแลนด ์ พกัเดีย่ว 

วนัที ่1-5 พ.ย. 60 28,999 28,999 28,999 18,999 10,900  

วนัที8่-12 พ.ย.60 28,999 28,999 28,999 18,999 10,900  

วนัที1่5-19 พ.ย.60 28,999 28,999 28,999 18,999 10,900  

วนัที2่2-26 พ.ย.60 28,999 28,999 28,999 18,999 10,900  

วนัที2่9 พ.ย.-3 ธ.ค.60 29,999 29,999 29,999 18,999 10,900  

วนัที6่-10 ธ.ค.60 32,999 32,999 32,999 18,999 10,900  

วนัที1่3-17 ธ.ค.60 30,999 30,999 30,999 18,999 10,900  

วนัที2่0-24 ธ.ค.60 30,999 30,999 30,999 18,999 10,900  

วนัที2่7-31 ธ.ค.60 33,999 33,999 33,999 18,999 10,900  
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วนัที3่-7 ม.ค.61 29,999 29,999 29,999 18,999 10,900  

วนัที1่0-14 ม.ค.61 29,999 29,999 29,999 18,999 10,900  

วนัที1่7-21 ม.ค.61 29,999 29,999 29,999 18,999 10,900  

วนัที2่4-28 ม.ค.61 29,999 29,999 29,999 18,999 10,900  

วนัที3่1 ม.ค.-4 ก.พ.61 29,999 29,999 29,999 18,999 10,900  

วนัที7่- 11 ก.พ.61 29,999 29,999 29,999 18,999 10,900  

วนัที1่4-18 ก.พ.61 29,999 29,999 29,999 18,999 10,900  

วนัที2่1-25 ก.พ.61 29,999 29,999 29,999 18,999 10,900  

วนัที2่8 ก.พ.-4 ม.ีค.61 32,999 32,999 32,999 18,999 10,900  

วนัที7่-11 ม.ีค.61 31,999 31,999 31,999 18,999 10,900  

วนัที1่4-18 ม.ีค.61 31,999 31,999 31,999 18,999 10,900  

วนัที2่1-25 ม.ีค.61 32,999 32,999 32,999 18,999 10,900  

***ราคาเด็ก INFANT 7,000 บาท*** 

***ราคาคา่ทวัรด์งักลา่วหากมกีารเปลีย่นแปลงคา่ต ัว๋เครือ่งบนิภาษสีนามบนิภาษนี า้มนัของสายการบนิ*** 

***บรษิทัฯขอสงวนสทิธ ิใ์นการปรบัราคาข ึน้ตามสายการบนิ*** 
 

วนัแรก  กรุงเทพฯ - สนามบนิดอนเมอืง - สนามบนิคนัไซ  – กฟิุ         ( - / - / SNACK BOX ) 

06.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออก ช ัน้ 3 ประตู 6 เคานเ์ตอร ์ 7 สาย

การบนิ Scootเจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารกอ่นขึน้เครื่อง  
09.35 น. น าทา่นเดนิทางสูป่ระเทศญี่ปุ่ น โดยสายการบนิ Scoot เทีย่วบนิที ่TR298 

 ** ราคาทัวรไ์ม่รวมอาหารบนเครื่อง (บนเครือ่งมีบรกิารจ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่) ** 

16.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิคนัไซ เมอืงโอซากา้ (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 2 ชัว่โมง กรณุาปรับนาฬกิาของทา่น เพือ่ความ

สะดวกในการนัดหมาย) ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร รับกระเป๋าเรียบรอ้ยและท าภารกจิสว่นตัว จากนั้น
น าทา่นขึน้รถปรับอากาศ เดนิทางสูเ่มืองกฟิ ุ

(ประเทศญี่ปุ่ นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด เชน่ เนื้อสตัว ์พชื ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ)  
ค า่ SNACKBOX(มือ้ท ี ่1) หลังอาหารน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพั่ก 
ทีพ่กั GIFU HASHIMA SHINKANSEN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – ทาคายามา่จยิะ - ลติเต ิล้เกยีวโต–ขาปูยกัษ ์แบบไมอ่ ัน้( B/L/D ) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ท ี ่2) 
น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะทีย่ังคงอนุรักษ์บา้น สไตล์

ญี่ปุ่ นขนานแทด้ัง้เดมิ และยังไดรั้บเลอืกจากองคก์ารยเูนสโก ใหเ้ป็นมรดกโลก

ในเดือนธันวาคม ปี ค.ศ. 1995 บา้นสไตล์กสัโชสคึุร ิจะมีความยาวประมาณ 

18 เมตร ความกวา้ง 10 เมตร โครงสรา้งของ บา้นสามารถรองรับหมิะที่ตก
หนักในชว่งฤดูหนาวไดด้ี และรูปร่างของ หลังคาเหมือนกับสองมือพนมของ

พระเจา้ จงึเรียกหมู่บา้นสไตล์นี้ว ่า  “กสัโช” และมีผูค้นจากทั่วทุกมุมโลก

หลั่งไหลไปชมความงามใน แตล่ะปีไม่ต า่กวา่ 680,000 คน 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร แบบ Japanese Set (มือ้ท ี ่3) 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่เมือทาคายาม่า น าท่านถ่ายรูปดา้นนอก ทาคายาม่า จ ิ

นยะ หรอื ที่วา่การอ าเภอเกา่ เมอืงทาคยาม่า ซ ึง่เป็นจวนผูว้า่แห่งเมืองทาคายาม่า เป็นที่ท างานและที่อยู่
อาศัยของผูว้ ่าราชการจังหวัดฮดิะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใตก้าร

ปกครองของโชกนุตระกลูกกุาวา ในสมัยเอโดะ จากนั้นน าทา่นเดนิชม

หมู่บ ้าน  Little Kyoto หร ือเขต เมืองเก่าซ ันมาจิซู จ ิซึ่ง เป็น 
หมู่บา้นเกา่แกส่มัยเอโดะกว่า 300 ปีกอ่น ที่ยังอนุรักษ์และคงสภาพ

เดิมได เ้ป็นอย่างดี อิส ระใหทุ้กท่านได ้เด ิน เที่ ยวและชื่นชมกับ

ทัศนียภาพเมืองเก่าซ ึ่งเต็มไปดว้ยบา้นเรือนโบราณ และรา้นคา้
หลากหลาย เชน่ รา้นผลติและจ าหน่ายเหลา้สาเก รา้นท ามิโสะ ฯลฯ 

พรอ้มทัง้เลอืกซื้อของทีร่ะลกึพื้นเมืองเฉพาะถิน่ เชน่ ซารโุบโบะ หรือ 

ตุ๊กตาทารกลงิตัวสแีดง ไม่มีหนา้ตา ซึง่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของ
เมืองทาคายาม่า และเป็นสนิคา้ยอดนิยมเพราะแฝงไปดว้ยความเชือ่
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เกีย่วกับโชคลางของชาวญี่ปุ่ นอีกดว้ย และเก็บเกีย่วบรรยากาศอันน่าประทับใจมากมาย ทา่นยังสามารถลองลิม้

ชมิรสขนมหวานนานาชนดิ  
ค า่  บรกิารอาหารค า่ (มือ้ท ี ่4) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม เมนูบุฟเฟ่ตน์านาชนดิ พรอ้มขาปูยกัษแ์บบไม่อ ัน้ 

ทีพ่กั  FRUIT FLOWER HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

หลังอาหารใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกับการแชน่ า้แรธ่รรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ชน่ ้าแรแ่ลว้ จะท าใหผ้วิพรรณสวยงาม
และชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขี ึน้ 

 

วนัทีส่าม โกเบยา่น KITANO - หุน่ยนตเ์หล็กหมายเลข 28 – นารา - วดัโทไดจเิกยีวโต - วดัคโิยมสิ ึ- โอซากา้

             (B / L / อสิระ) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้  (มือ้ท ี ่5)ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านตะลุยโกเบ ยา่น คติาโนะ (Kitano) บา้นเมืองเกา่ที่ตา่งชาตมิาสรา้งไว ้

ในสมัยเมจ ิ จากนั้นน าทา่น ตามหาหุน่ Tetsujin 28 หรอืหุน่เหล็กหมายเลข 
28 ถา้ใครเคยไปดูหุน่ยนตก์ันดัม้ขนาดเทา่จรงิที่โอไดบะ โตเกยีวมาแลว้ คดิว่า

น่าจะตอ้งตื่นตาตื่นใจกบัเจา้เท็ตสจึนิ หุน่เหล็กหมายเลข 28 นี้ ดว้ยการสรา้งขึน้

ภายใต ้Kobe Tetsujin Project มีวัตถุประสงค์ที่จะสรา้งสัญลักษณ์ประจ าเมือง
โกเบหลังจากที่เกดิเหตุการณ์แผ่นดนิไหวในปี 1995 มีความสูงถึง18 เมตร  

จัดตัง้อยู่ทีส่วน Wakamatsuน าท่าเดนิทางสู ่เมอืงนารา น าท่านชม วดัโทไดจวิัดหลวงพ่อโตแห่งเมืองนารา 

หรือ ไดบตุส(ึDaibutsu of Nara) เป็นหนึง่ในวัดที่มีช ือ่เสยีงมากที่สุดและมีความส าคัญทางประวัตศิาสตร์ของ
ประเทศญี่ปุ่ น ถูกสรา้งข ึน้ในปี 752 เป็นเหมือนศนูยก์ลางของวัดทัง้หมดในประเทศและมีอทิพลเป็นอยา่งมากใน

ยคุนัน้ ตอ่มาเพือ่ลดบทบาทและอทิธพิลของวัดตอ่รัฐบาลลง จงึไดม้ีการยา้ยเมืองหลวงจากนาราไปยังนากาโอกะ

ในปี 784 อาคารหลักของวัดเป็นอาคารไมท้ีใ่หญ่ที่สดุในโลก โดยอาคารหลังปัจจบัุนนี้มีขนาดเพยีง 2 ใน 3 ของ
อาคารดัง้เดมิเท่านัน้ ภายในเป็นทีป่ระดษิฐานของหลวงพ่อโตหรือ ไดบตุสเึดน ซึง่มีขนาดใหญ่ที่สดุในญี่ปุ่ น มี

ความสูงถงึ 15 เมตร อกีจดุทีน่่าสนใจและเป็นทีน่ิยมอย่างมากกค็ือ เสาไมยั้กษ์ ซ ึง่ฐานขนาดรอบเสารน์ี้มีขนาด

เท่ากับรูจมูกของหลวงพอ่โต และดา้นล่างของเสาจะเป็นชอ่งขนาดไม่ใหญ่มาก มีความเชือ่ว่าหากใครสามารถ
รอดผา่นชอ่งนี้ไปไดก้จ็ะสามารถตรัสรูไ้ดใ้นชาตหินา้จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงเกยีวโต 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ท ี ่6)ณ ภตัตาคาร  

บา่ย ชมท่านวดัคโิยมสิหึรอืวดัน ้าใสที่ตดิรอบสุดทา้ยของการประกวด 1 ใน 7 
ส ิง่มหัศจรรยข์องโลกยคุใหม่ เป็นวัดที่ใหญ่และเกา่แกต่ัง้อยูบ่รเิวณเนนิเขาฮิ

งาชยิาม่า และมีท่อนซุงวางเรียงซอ้นกันตามแนวนอนตัง้จากพื้นดนิข ึน้มา

รองรับระเบยีงของตัววหิารใหญ่ ซ ึง่ไม่ใชต้ะปสูักตัว ใชว้ธิกีารเขา้ล ิม่ เหมือน

เรอืนไทย วัดนี้มีอายุเกา่แกย่ ิง่กว่ากรงุเกยีวโต กวา่ 1,200 ปี มาแลว้ เป็นที่
ประดษิฐานของเทพเอปิส ึเทพเจา้แห่งความร ่ารวย ม่ังคั่ง นมสัการพระ

โพธิสตัวอ์วโลกเิตศวร จากระเบียงแห่งนี้สามารถถ่ายภาพ ณ จุดที่สวย

ทีส่ดุในกรงุเกยีวโต มองเห็นววิทวิทัศน์ของตัวเมืองเกยีวโตไดง้ดงาม พรอ้ม
กบัวหิารของวัดคโิยมิส ึและเชญิดืม่น ้าศกัดิส์ทิธิส์ามสายอันเกดิข ึน้จากธรรมชาตทิี่ไหลมาจากเทือกเขาโดย

เชือ่วา่ สายแรก รวย  สายที่สอง สวย-หลอ่ สายทีส่าม แข็งแรง ระหว่างทางท่านจะไดส้ัมผัสกบัรา้นคา้ญี่ปุ่ นตบ

แตง่ตามสมัยเอโดะ และเลอืกซือ้สนิคา้พื้นเมืองที่ระลกึ เกีย่วกับญี่ปุ่ นขนานแท ้อาท ิขนมโมจ ิทีข่ ึน้ช ือ่ทีส่ดุของ
ญี่ปุ่ น มีใหท้่านไดเ้ลอืกชมิหลายหลากรส ไม่ว่าจะเป็นไสถ่ั้วแดงสูตรดัง้เดมิ ไสส้ตรอเบอร์รี ่ชอคโกแลต เป็นตน้ 

หรือว่าจะเป็นชาเกยีวโต ตุ๊กตาเกยีวโต สัญลักษณ์ที่โด่งดังทีส่ ุดในญี่ปุ่ น คือเกอชิา เป็นตุ๊กตาแต่งกายดว้ยชดุ

กโิมโนประจ าชาตอิย่างเต็มรูปแบบ ซึง่ควรคา่แกเ่ป็นของฝากของทีร่ะลกึในราคายอ่มเยาเครือ่งเซรามคิ ญี่ปุ่ น ทัง้
กาน ้าชา ถว้ย ชาม ตา่งๆ และของทีร่ะลกึ อีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีไอศกรมีชาเขียวทีข่ ึน้ช ือ่ของเมืองเกยีวโต

ใหท้า่นไดเ้ลอืกลิม้ลองอกีดว้ย  

ค า่  อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
ทีพ่กั  OSAKA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่  อสิระทอ่งเทีย่ว FREE DAY เต็มวนั หรอื เลอืกซือ้ Option เทีย่วยูนเิวอรแ์ซลเจแปน  (B / อสิระ/ อสิระ) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ท ี ่7)ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

Option A : อสิระทอ่งเทีย่ว FREE DAY เต็มวนั (ไมร่วมคา่เดนิทาง) 
ตะลุยโกเบ ตามหาหุน่ Tetsujin 28 หรอืหุน่เหล็กหมายเลข 28 โดยไกด์แนะน าถา้ใครเคยไปดูหุ่นยนต์

กนัดัม้ขนาดเทา่จรงิที่โอไดบะ โตเกยีวมาแลว้ คดิวา่น่าจะตอ้งตื่นตาตืน่ใจกบัเจา้เท็ตสจึนิ หุน่เหล็กหมายเลข 28 นี้ ดว้ย

การสรา้งขึ้นภายใต  ้Kobe Tetsujin Project มีวัตถุประสงค์ที่จะสรา้งสัญลักษณ์ประจ าเมืองโกเบหลังจากที่ เกดิ
เหตกุารณ์แผน่ดนิไหวในปี 1995 มีความสงูถงึ18 เมตร  จัดตัง้อยูท่ ีส่วน Wakamatsu 

แนะน าสถานทีท่อ่งเทีย่วในโกเบอืน่ๆ 
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- ถนน Motomachi  ใครเป็นขาชอ้ปป้ิงกต็อ้งมายา่นนี้กนัเลย ถนนซันโนมยิะ และถนนโมโตมาจ ิที่นี่จะไดพ้บกบัรา้น

รวงทีต่กแต่งแบบเก๋ๆ  และหา้งไดมารขูนาดใหญ่ยักษ์ ตัวตกึมีการออกแบบสไตลย์ุโรปภายในมีรา้นคา้มากกวา่ 70 รา้น
ใหเ้ดนิเลน่ไดต้ามสะดวก 

- China Town ไปหาอาหารจีนอรอ่ยๆ กนิกัน ที่ไชน่าทาวน์ของเมืองโกเบ ทีย่่านนันกนิมาช(ิNankin – mashi) จะเจอ

ประตมัูงกรทางเขา้ ทีเ่ป็นเอกลักษณ์ของไชน่าทาวน์ ถงึเป็นไชน่าทาวน์ทีเ่ล็กทีส่ดุในญี่ปุ่ น 
- ยอดเขารอกโกะขึน้ Rokko Cable Car แลว้ต่อบัสขึน้ไปที ่Rokko Garden Terrace ชมความงามตรงจุดชมววิ ถา้ได ้

ชมววิตอนกลางคนื จะไดเ้ห็นววิเมืองโกเบยามค า่คืนแบบพาโนรามา ทีน่ี่นอกจาก จุดชมววิเมืองโกเบที่สวยงามแลว้ ยัง

มีที่เที่ยวตามจดุอื่นๆอกี เชน่ Rokko International Musical Box Museum ทีเ่ราสามารถท า กลอ่งดนตรีของเราเองได ้
ด ว้ย หรือ Rokko Alpine Botanical Garden สวนพฤกษชาติที่ มีดอกไม ้และตน้ไม ้มากกว่า  1,500 พันธุ์  ถ า้มา

ตาม ฤดกูาลกจ็ะไดเ้ห็นตน้ซากรุะ ตน้เมเป้ิล หรอืดอกไมอ้ืน่ๆ บานสะพร่ัง ใหเ้ราไดด้ืม่ด า่กบัธรรมชาตไิดอ้ยา่งเต็มที ่

**อสิระอาหารกลางวันและอาหารเย็นเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลา** 

Option B : เลอืกซือ้บตัรเทีย่วยูนเิวอรแ์ซลเจแปน ช าระเพิม่ทา่นละ 3,000 บาท (ราคานีไ้มร่วมคา่เดนิทาง) 
ยูนิเวอรแ์ซลสตูด ิโอร่วมสนุกทา้ทายกับเครื่องเล่นหลากหลายชนิดตื่นเตน้ระทกึใจจากหนังดังที่ท่านชื่น

ชอบ เชน่ ฉากเพลงิไหมจ้ากเรือ่ง “แบ็คดราฟท์”ลอ่งเรือผจญภัยกับไดโนเสาร์

จากเรือ่ง“จูราสสคิพาร์ค” น่ังเรือเพื่อพบกับความน่าสะพรงึกลัวเหมือนอยู่ ใน
เหตุการณ์จร ิงกับ “จอว์” ใชทุ้นสรา้งมหาศาลกว่า 1,500 ลา้นเยน(เฉพาะ

จอว์)  และสนุกสนานไปกบัเครือ่งเล่นภาคใหม่ของ สไปเดอรแ์มน ทีร่อใหท้า่น

พสิูจน์ความมันส์ พรอ้มทัง้พบกับโซนตัวการ์ตนูส าหรับเด็กโซน วันเดอรแ์ลนด ์
เป็นโซนสวนสนุกสไตล์ครอบครัวใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัตัวการต์ูนสดุน่ารักชือ่

ดังของญี่ปุ่ น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street หรอืใหท้่านพบกบัโซนใหม่

ล่าสุดที่จะเปิดตัวเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคมนี้  คือโซน“HARRY POTTER” ให ้
ทา่นไดด้ืม่ด า่กบับรรยากาศทีจ่ าลองมาจากในเรือ่งแฮรรีพ่อรต์เอร์กนัเลยทเีดยีว 

**อสิระอาหารกลางวันและอาหารเย็นเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลา** 

ทีพ่กั  OSAKA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห่า้  ปราสาทโอซากา้ - DUTY FREE - ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ- สนามบนิคนัไซ - กรุงเทพฯ  (B /อสิระ /-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ท ี ่8) ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางชมบรเิวณโดยรอบของ ปราสาทโอซากา้ (ไมร่วมค่าเขา้ปราสาท)ซึง่ถอืไดว้่าเป็นสัญลักษณ์

ของเมืองสัมผัสความยิง่ใหญ่และชมนทิรรศการทีจั่ดแสดงอยูภ่ายใน ซึง่เลา่ถงึความเป็นมาของปราสาท รวมทัง้
ประวัตแิละขา้วของเครือ่งใชต้า่งๆของโชกนุ ฮเิดโยชโิตโยโตมิ ผูม้ี

ค าสั่งใหก้อ่สรา้งปราสาทแห่งนี้น าท่านเลือกซื้อส ินคา้ปลอดภาษี 

JTC DUTY FREEเลือกซื้อส ินคา้ที่ระล ึกปลอดภาษี นานาชนิด
จากนั้นท่านชอ้ปป้ิงย่านชนิไซบาชยิ่านชอ้ปป้ิงชือ่ดังของนคร โอ

ซากา้ ภายในย่านนี้มีรา้นคา้เกา่แก่ปะปนไปกับรา้นคา้อันทันสมัย 

และสนิคา้หลากหลายรปูแบบทัง้ส าหรับเด็ก และผูใ้หญ่ ซ ึง่ยา่นนี้ถือ
วา่เป็นยา่นแสงส ีและบันเทงิชัน้น าแห่งหนึง่ของนครโอซากา้ อีกทัง้

ยังมีรา้นอาหารทะเลขึน้ชือ่มากมายซึง่เสน่หอ์ยา่งหนึง่คอื ทกุรา้นจะ

ประดับประดารา้นของตนดว้ยแสงไฟนีออนซึง่ดัดท าใหเ้ป็นรปูปู กุง้ 

และปลาหมกึ ซ ึง่นักทอ่งเทีย่วใหค้วามสนใจและแวะถา่ยรปูกนัเป็นที่
ระลกึอย่างมาก และรา้นคา้ทกุแห่ง จะพยายามสรา้งจุดเดน่ใหแ้กร่า้นของตนใหไ้ดม้ากที่สดุ เพื่อดงึดดูลกูคา้ให ้

เขา้มาใชบ้รกิาร สัญลักษณ์เด่นของย่านนี้คือ ตกึรปูเครื่องหมายการคา้ของ  กลูโิกะ ผลติภัณฑ์ขนมชือ่ดังจาก

ญี่ปุ่ นน่ันเอง 
**อสิระอาหารกลางวันเพือ่ไม่เป็นการรบกวนเวลา** 

ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นสู ่สนามบนิคันไซ เพื่อเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ 

17.55 น. เหนิฟ้าสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิSCOOT เทีย่วบนิที ่TR297 
22.35 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 
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**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

ราคาทวัรร์วม 
1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ตามรายการ   2.คา่อาหารทุกมื้อ ตามทีร่ะบุในรายการ 

3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ   4.คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามรายการ 

5. คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ   6.คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ทีม่ี 
7. คา่น ้าหนักกระเป๋าสัมภาระไป-กลับ ทา่นละ 20 กก.  8.หัวหนา้ทัวรน์ าเทีย่วตลอดรายการ 

9. คา่ประกนัอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)  

 
ราคาทวัรไ์มร่วม  

1.   ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบก ากบัภาษี) 

2.   คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพทส์ว่นตัว คา่ซักรดี มนิบิาร์ในหอ้ง อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่ 

3. คา่น ้าหนักกระเป๋าสัมภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิขาไป20 กก. / ขากลับ 20 ก.ก.) 
4. คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

5. ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ ิน่ทา่นละ 4,000 เยน หรอื 1,400 บาท ตอ่ทรปิ(ช าระทีส่นามบนิดอนเมอืง ในวนั

เช็คอนิ) 
6. ทปิหวัหนา้ทวัร ์ตามความพงึพอใจ 

 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 30 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการเล ือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท  หรอืท่านละ 20,000 ภายใน 2 วนัหลงัการท าจอง กรณีเดนิทางตรงกบั
วนัหยุดนกัขตัฤกษห์ากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ในการยดึมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดเนื่องจาก

ทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋เคร ือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรุณาช าระ 20 วนั

กอ่นการเดนิทาง (ไมน่บัเสาร-์อาทติย ์และวนัหยุดนกัขตัฤกษ)์ 

 

 

เง ือ่นไขหอ้งพกั :  
1. โรงแรมทีร่ะบุในรายการทัวรยั์งไม่คอนเฟิรม์ 100% ซึง่อาจจะมกีารเปลีย่นแปลง โดยทางบรษัิททัวรจ์ะแจง้ใหท้ราบพรอ้มกบัใบนัด
หมายเตรยีมตัว ประมาณ 1-3 วัน ก่อนการเดนิทาง โดยจะจัดโรงแรมใหอ้ยู่ในระดับเดียวกัน 

2. โรงแรมในประเทศญีปุ่่ น หอ้งพักจะมขีนาดค่อนขา้งเล็กและบางโรงแรมจะไม่มบีรกิารหอ้งพักแบบ 3 ท่าน (TRIPLE) ดังนัน้ทาง
บรษัิททัวรจ์ะจัดหอ้งพักใหท้่านแยกเป็น 2 หอ้งพักแทน คอื 1 หอ้งนอนคู่ (พัก 2 ท่าน) และ 1 หอ้งพักเดีย่ว (พัก 1 ท่าน) 
3. บางโรงแรมในประเทศญีปุ่่ น ไม่มบีรกิารหอ้งพักแบบเตยีงคู่ (TWIN) หรอืกรณีทีห่อ้งพักแบบเตยีงคู่โรงแรมนัน้เต็ม (TWIN) ทาง
บรษัิททัวรจ์ะจัดหอ้งพักแบบ 1 เตยีงใหญ่ (DOUBLE) ใหท้่านแทน 
4. กรณีโรงแรมทีเ่ขา้พัก ไม่มบีรกิารออนเซน็ภายในโรงแรม ทางบรษัิททัวรจ์ะน าคณะเขา้ใชบ้รกิารออนเซน็ทีอ่ยู่บรเิวณใกลเ้คยีงแทน 
(เฉพาะรายการทวัรท์ ีร่ะบุโปรแกรมอาบน า้แรธ่รรมชาตเิทา่น ัน้) 
 

 

* ต ัว๋สายการบนิไมส่ามารถระบทุีน่ ัง่ ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกทีน่ ัง่โดยระบบสายการบนิ * 
การจดัทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

แตจ่ะท าการ Request ใหไ้ดเ้ทา่น ัน้ งดการคนืบตัรโดยสาร และหากยกเลกิการเดนิทาง  
ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น 

หากผูโ้ดยสารถกูปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศญีปุ่่ น 

จากเจา้หนา้ทีแ่รงงานไทยหรอืเจา้หนา้ทีต่รวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้
เมอืงทีป่ระเทศญีปุ่่ นทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้ทกุกรณี 

ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบค่าปรบัทีป่ระเทศญีปุ่่ นเรยีกเก็บ 
ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่วา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ัว๋เครือ่งบนิ 

ท ัง้นีแ้ลว้แต่ทางเจา้หนา้ทีต่รวจคนและสายการบนิ ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได้ 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 
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เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่ว (ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที่บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพื่อแจง้ยกเลกิการจองกับทาง
บรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่ว (ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อเีมลล ์หรือ
เดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพื่อท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคืน โดยแนบหนังสือมอบ

อ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการ
ใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 45 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้***ในกรณีทีว่นั

เดนิทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่้อยกวา่ 60 วนั(ไม่นับเสาร-์อาทติย)์ 
ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้ก่

นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครื่องบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมัีดจ าหรือซื้อขาดแบบมีเงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสาย

การบนิ หรือผา่นตัวแทนในประเทศหรือตา่งประเทศ  จะไม่มีการคนืเงนิมัดจ าหรือคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ์ อเีมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ
ศกุร ์เวลา 9.00 น. – 17.30 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 16.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ที่

รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมีนักท่องเทีย่วเดนิทางไม่ถงึ 30 คน  

 
เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้ีวัตถปุระสงคเ์พื่อการทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไม่ไดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรือ
ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรือทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ีนักทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักทอ่งเทีย่วทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มีวซีา่  และอยา่งนอ้ย 15 วันกอ่นการ
เดนิทางส าหรับประเทศทีม่ีวซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่ีนักทอ่งเทีย่วรว่ม

เดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารต่อไป  

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสือ
เดนิทางและอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทาง

บรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 
ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่ว

สว่นใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจาก

ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อบัุตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหาย
หรอืเสยีหายของสัมภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรือการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิัยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ ในกรณีทีม่ีการเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่
ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้ควรทราบ 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้บัคนไทยผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศ

ญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนัไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เย ีย่มญาต ิหรอืธุรกจิจะตอ้งยืน่เอกสาร
ในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืงเพือ่ยนืยนัการมคุีณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

- ต ัว๋เคร ือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ นทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

- สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิข ึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศ
ญีปุ่่ นได ้ 
(เช่น เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

- ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่น  
(เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ)ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

- ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ นทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
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ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าตดิตัวข ึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจภัุณฑ์ไม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อช ิน้ และ
รวมกนัทุกช ิน้ไม่เกนิ 1,000 มิลลลิติร โดยแยกใส่ถงุพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่

ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้ส ิง่ของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ที่

ก าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครื่องบนิเทา่นัน้  
2. สิง่ของที่มีลักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. ประเทศญี่ปุ่ น มีกฎหมายหา้มน าผลติภัณฑ์ที่ท ามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่
เนื้อสัตว ์ไสก้รอกฯ เพื่อเป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหล่านี้ หากเจา้หนา้ที่ตรวจพบ จะตอ้งเสยีค่าปรับในอัตรา

ทีส่งูมาก 

 

 
หมายเหตุ 

1.บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการออกทวัรต์ ัง้แต ่30 ทา่นขึน้ไป หากมลีูกทวัรต์ า่กวา่นีอ้าจจะตอ้งมกีารปรบัราคาขึน้ 

2.ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิเทีย่วบนิ, การประทว้ง, การ
นัดหยดุงาน, การกอ่จลาจล หรือกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมือง หรอื

เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

3.ทางบรษัิทฯจะรับเฉพาะลูกคา้ทีม่ีความประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
4.ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ อาท ิ ไม่เทีย่วบางรายการ, ไม่ทาน

อาหารบางมื้อ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้ัวแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออก

เดนิทางแลว้ 
 

 

 
 

 

โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  

หากมขีอ้สงสยักรุณาสอบถามกอ่นท าการจองทกุคร ัง้ 


