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 เดนิทางโดยสายการบนิ SCOOT AIRLINES บนิตรงสูค่นัไซ (โอซากา้)   
เครื:องใหมลํ่าใหญ ่DREAM LINER  B787 ทนัสมยั สดุ ๆ 340 ที:น ั:ง พเิศษนํLาหนกักระเป๋า  20 KG  

โปรโมช ั:นสดุคุม้ เร ิ:มเพยีง 29,900 บาท พกันาโกยา่ 1คนื กฟิ ุ1คนื ยา่นคนัไซ 2คนื   
วนัเดนิทาง 

 
ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก2-6ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 
พกัเดี:ยวเพิ:ม ที:น ั:ง หมายเหต ุ

22 – 26 ม.ิย. 29,900  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไมม่รีาคาเด็ก 
Infant7,000 

 
 

7,500 35 เต็ม 
29 ม.ิย. – 3 ก.ค. 29,900 7,500 35  
6 - 10 ก.ค. 29,900 7,500 35  
13 – 17 ก.ค. 29,900 7,500 35  

20 – 24 ก.ค. 29,900 7,500 35  

27 – 31 ก.ค. 29,900 7,500 35  

3 - 7ส.ค. 29,900 7,500 35  

10 – 14 ส.ค. 30,900 7,500 35  

17 - 21ส.ค. 29,900 7,500 35  

24 – 28 ส.ค. 29,900 7,500 35  

31 ส.ค. – 4 ก.ย. 29,900 7,500 35  

7 - 11 ก.ย. 29,900 7,500 35  

14 – 18 ก.ย. 29,900 7,500 35  

21 – 25 ก.ย. 29,900 7,500 35 เต็ม 

28 ก.ย. – 2 ต.ค. 29,900 7,500 35  

5 – 9 ต.ค. 30,900 7,500 35  

12 – 16 ต.ค. 30,900 7,500 35  



19 – 23 ต.ค.  32,900 7,500 35  

วนัแรก กรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง - สนามบนิคนัไซ โอซากา้ - นาโกยา่                    
06.00น. พรอ้มกนัที:ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออก ช ัLน3 ประต ู6 เคานเ์ตอร ์7

สายการบนิ Scoot เจา้หนา้ที:ใหก้ารตอ้นรบั และอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารกอ่นขึLนเครื:อง 
09.35น.  นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิคนัไซ ประเทศญี:ปุ่ น โดยสายการบนิ SCOOT เที�ยวบนิที� TZ298 
 (บนเครื�องมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครื�องดื�ม)  
16.15น. เดนิทางถงึ สนามบนิคนัไซ โอซากา้ (เวลาเร็วกว่าเมอืงไทย 2 ชั�วโมง) ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศลุกากร สําคญั!!! ประเทศญี:ปุ่ นไมอ่นญุาตใหนํ้า อาหารสด จําพวก เนืLอสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ 
หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั  รับกระเป๋าเรยีบรอ้ยและทําภารกจิส่วนตัว จากนั2นนําท่านขึ2นรถปรับอากาศ 
เดนิทางสูน่าโกยา่ เป็นเมอืงใหญท่ี�สดุใน “ภมูภิาคชูบ”ุ ซึ�งอยูต่รงกลางของประเทศญี�ปุ่ น บรเิวณรอบๆนาโกยา่มี
แหล่งผลติสนิคา้การเกษตร ปศุสัตว ์และประมงที�มชี ื�อเสยีงของญี�ปุ่ น อกีทั 2งยังเป็นเมอืงอุตสาหกรรม โดยมฐีาน
การผลติรถยนต,์ ยานอวกาศ, เครื�องจักร,เซรามกิฯลฯ (อสิระอาหารเย็น ณ จดุพกัรถ )  

  �ที:พกั: APA Hotel Nagoya Sakae หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั  
       (ชื:อโรงแรมที:ทา่นพกั ทางบรษิทัจะทําการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

วนัที:สอง นาโกยา่ – หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – ทาคายามา่ – ทาคายามา่ จนิยะ – Little Kyoto - กฟิุ                           
�อาหารเชา้,เที:ยง,เย็น 

เชา้ �รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที:พกั (1)  จากนั2นนําท่านเดนิทางสู ่
หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ที�ยงัคงอนุรักษ์บา้นสไตลญ์ี�ปุ่ นขนานแทด้ั 2งเดมิ 
และยังไดรั้บเลอืกจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ในเดอืนธันวาคม 1995 
บา้นสไตล์กัสโชสคึุร ิ จะมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกวา้ง 10 เมตร 
โครงสรา้งของบา้นสามารถรองรับหมิะที�ตกหนักในชว่งฤดูหนาวไดด้ ีและรูปร่าง

ของหลังคาเหมอืนกบัสองมอืพนมของพระเจา้ จงึเรยีกหมูบ่า้นสไตล ์นี2ว่า “กัสโช” และมผีูค้นจาก
ทั�วทกุมมุโลกหลั�งไหลไปชมความงามในแตล่ะปีไมตํ่�ากวา่ 680,000 คน  

เที:ยง       �รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) อาหารแบบ Japanese set  
บา่ย จากนั2นนําท่านชม ทาคายามา่ จนิยะ หรอื ที:วา่การอําเภอเกา่เมอืงทาคายามา่ ซึ�งเป็นจวน

ผูว้่าแห่งเมอืงทาคายามา่ เป็นที�ทํางานและที�อยูอ่าศัยของผูว้่าราชการจังหวัดฮดิะ เป็นเวลากว่า 
176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกนุตระกลูกกุาวา ในสมัยเอโดะ จากนั2นนําท่านเดมิชม หมูบ่า้น 
LITTLE KYOTO หรอื เขตเมอืงเกา่ซนัมาจ ิซูจ ิซึ�งเป็นหมูบ่า้นเกา่แกส่มัยเอโดะกว่า 300 ปี
กอ่น ที�ยงัอนุรักษ์และคงสภาพเดมิไดเ้ป็นอยา่งด ีอสิระใหท้กุทา่นไดเ้ดนิเที�ยวและชื�นชมกบัทัศนยีภาพเมอืงเกา่ซึ�ง
เต็มไปดว้ยบา้นเรอืนโบราณ และรา้นคา้หลากหลาย เชน่ รา้นผลติและจําหน่าย
เหลา้สาเก รา้นทํามโิสะ ฯลฯ พรอ้มทั 2งเลอืกซื2อของที�ระลกึพื2นเมอืงเฉพาะถิ�น เชน่ 
ซารโุบะโบะ หรอื ตุ๊กตาทารกลงิตัวสแีดงไมม่หีนา้ตา ซึ�งถอืว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ�ง
ของเมอืงทาคายามา่ และเป็นสนิคา้ยอดนยิม เพราะแฝงไปดว้ยความเชื�อเกี�ยวกับ
โชคลางของชาวญี�ปุ่ นอกีดว้ย และเก็บเกี�ยวบรรยากาศอันน่าประทับใจมากมาย 
ท่านยังสามารถลองลิ2มชมิรสขนมของหวานนานาชนดิอกีดว้ย จากนั2นนําท่าน
เดนิทางสูเ่มอืงกฟิุ (Gifu) นําทา่นเขา้ที�พัก 

คํ:า � รบัประทานอาหารคํ:า (3)   หลงัอาหารไมค่วรพลาดประสบการณ์ การอาบนํLาแรธ่รรมชาต ิ เพื:อ
สุขภาพ/ ออนเซ็น (Onsen) นํ Lาแรใ่นสไตลญ์ี:ปุ่ นใหท้า่นไดพ้กัผอ่นอยา่งเต็มอิ:ม ซึ:งชาวญี:ปุ่ นเชื:อวา่
นํ Lาแรธ่รรมชาตนิีLมสีว่นชว่ยเรื:อง โรคภยัไขเ้จ็บและผวิพรรณเปลง่ปล ั:ง   

  �ที:พกั: GIFU GRAND HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั  
       (ชื:อโรงแรมที:ทา่นพกั ทางบรษิทัจะทําการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

วนัที:สาม กฟิุ – เกยีวโต – วดัคโึยมสิ ึ– ศาลเจา้ฟูชมิ ิอนิาร ิ– โอซากา้ – ชนิไซบาช ิ      � อาหารเชา้,เที:ยง 
เชา้  �รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที:พกั  (4) 
                  จากนั2นนําทา่นเดนิทางสูเ่กยีวโต (ใชเ้วลาเดนิทา 2-3ชม.) เมอืงหลวงเกา่แกข่อง

ญี�ปุ่ นซึ�งมามอีายุยาวนานกว่า 1,000 ปี ซึ�งใน อดตี มคีวามเจรญิรุ่งเรอืงทางดา้น
ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม และการปกครอง  เดนิทางถงึเกยีวโต นําชมวดัคโิยมสิ ึ
หรอื วดันํ Lาใส ที�ตดิรอบสดุทา้ยของการประกวด1 ใน 7 สิ�งมหัศจรรยข์องโลกยคุ
ใหม่ เป็นวัดที�ใหญ่และเก่าแก่ตั 2งอยู่บรเิวณเนินเขาฮงิาชยิาม่า และมที่อนซงุวาง
เรยีงซอ้นกันตามแนวนอนตั 2งจากพื2นดนิขึ2นมารองรับระเบยีงของตัววหิารใหญ่ ซึ�ง
ไมใ่ชต้ะปสูกัตัว ใชว้ธิกีารเขา้ลิ�มเหมอืนเรอืนไทย วัดนี2มอีายเุกา่แกย่ ิ�งกวา่กรงุเกยีว
โต กวา่ 1,200 ปี มาแลว้ เป็นที�ประดษิฐานของเทพเอปิส ึเทพเจา้แหง่ความรํ�ารวย 
มั�งคั�ง , นมสัการพระโพธสิตัวอ์วโลกเิตศวร, จากระเบยีงแห่งนี2สามารถถ่ายภาพ ณ 
จดุที�สวยที�สดุในกรงุเกยีว มองเห็นววิทวิทัศนข์องตัวเมอืงเกยีวโตไดง้ดงาม พรอ้ม
กบัวหิารของวัดคโิยมสิ ึและเชญิดื�มนํ2าศักดิMสทิธิMสามสายอันเกดิขึ2นจากธรรมชาติ
ที�ไหลมาจากเทอืกเขา โดยเชื�อว่า สายแรก รวย  สายสอง สวย-หล่อ สายสาม 
แข็งแรง  จากนั2นเดนิตามทาง สัมผัสกับรา้นคา้ญี�ปุ่ นตบแต่งตามสมัยเอโดะ และ 
เลอืกซื2อสนิคา้พื2นเมอืง ที�ระลกึ เกี�ยวกับญี�ปุ่ นขนานแท ้อาท ิขนมโมจ ิที�ข ึ2นชื�อ
ที�สุดของญี�ปุ่ น เป็นตน้กําเนดิ กระจายขายไปยังภูมภิาคต่างๆ ของญี�ปุ่ น ทั 2งดว้ย
แป้งที�เหนียว นุ่ม เป็นพเิศษ กับไสถ้ั�วแดงขนานแท ้หรือประยุกต์เป็นไสส้ตรอ



เบอรร์ี� ชอ็กโกแลต ฯลฯ กมิจ ิญี�ปุ่ นหลากสสีัน ที�มาจากธรรมชาต ิสําหรับคนที�ชอบทานกับขา้วตม้ อาท ิแตงกวา
ดอง หัวไชเทา้ มะเขอืยาว ฯลฯ, ชาเกยีวโต ที�ข ึ2นชื�อไม่แพ ้จังหวัดชชิูโอกะ ที�ช่วยลดโคเลสเตอรอลช่วยให ้
ผวิพรรณเปลง่ปลั�ง ขอ้มลูจากรายการเปิดโลกสอ่งเลนส ์ของ ดร.นติภิมู ินวรัตน์, ตุ๊กตาเกยีวโต สัญลักษณ์ที�โด่ง
ดังที�สดุในญี�ปุ่ น คอื เกอชิา สตรทีี�บรกิารความรื�นเรงิของชาวอาทติยอ์ทุัยมาแตช่า้นานจนถงึปัจจบุนัในรูปแบบของ
ตุ๊กตาเกยีวโตซึ�งแตง่กายดว้ยชดุกโิมโนประจําชาตอิยา่งเต็มรูปแบบซึ�งควรค่าแกเ่ป็นของฝากของที�ระลกึในราคา
ยอ่มเยา สงูประมาณ 1 ฟตุ (ประมาณ 1000 เยน) , พัดญี�ปุ่ น ซึ�ง เป็นศลิปะที�ละเอยีดออ่น ประณีตในการประดษิฐ ์
จากHANDMADE ซึ�งมหีลากส ีหลายสไตล ์ทั 2งรา้น อนัสวยงาม ตระการตา, ผา้และกระดาษญี�ปุ่ น ที�นยิมนํามาห่อ
ของขวัญ ในโอกาสพเิศษต่างๆ อันเป็นศลิปะพเิศษ ซึ�งมเีฉพาะในญี�ปุ่ นเท่านั2น ที�
ประณีตบรรจง เป็นพเิศษ, เครื�องเซรามคิ ญี�ปุ่ น ทั 2งกานํ2าชา อสิระใหท้่านไดถ้่ายรูป 
ซื2อของฝาก 

เที:ยง �รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) 
บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่ ศาลเจา้ฟูชมิ ิ อนิาร ิ ชม เสาโทรอิ ิ ซุม้ประตสูแีดงที�เป็น

สญัลักษณ์ของศาลเจา้ ที�มมีากกวา่รอ้ยตน้ทอดตวัยาวตามเสน้ทางของไหลเ่ขา
ลดหลั�นกนับนเสน้ทางยาวถงึ 4 กโิลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตรเ์รื�อง 
MEMORIES OF GEISHAที� ซายรู ินางเอกของเรื�องวิ�งลอดซุม้ประตเูพื�อไปขอพร
เทพเจา้ใหต้นเองสมความปรารถนา จากนั2นนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโอซากา้ ให ้
ทา่นไดอ้สิระชอ้ปปิ2งสนิคา้ที�ถนนโดตงโบร ิยา่นชนิไซบาช ิแหลง่ชอ้ปปิ2งยอดนยิม
ที�สดุของโอซากา้ที�เต็มไปดว้ยรา้นคา้มากมายทั 2งแบรนดเ์นม ของมอืสอง 
รา้นอาหารชื�อดังมากมายหลากหลายชนดิและไมค่วรพลาดชอ้ปปิ2งที�รา้นดองกีL 
และมตัสโุมโตค้โิยช ิ รา้นคา้ยอดนยิมในใจของคนไทยทั 2งหลายที�ตอ้งแวะเมื�อมี
โอกาสไปญี�ปุ่ น เพื�อใหท้า่นไดช้อ้ปปิ2งอยา่งเต็มที�อสิระรบัประทานอาหารคํ:าตาม
อธัยาศยั 
จนถงึเวลานัดหมายนําทา่นเดนิทางสูท่ี�พกัยา่นคนัไซ 

 �ที:พกั: ยา่นคนัไซ (โอซากา้, โกเบ, เกยีวโต, วาคายามา่ หรอืในแถบคนัไซ) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   
       (ชื:อโรงแรมที:ทา่นพกั ทางบรษิทัจะทําการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

วนัที:ส ี: อสิระฟรเีดยเ์ต็มวนั หรอืเลอืกซืLอ Option ยนูเิวอรแ์ซล เจแปน � อาหารเชา้  
เชา้ �รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที:พกั (6) อสิระใหท้า่นทอ่งเที:ยวตามอธัยาศยัเต็มวนัดว้ยตวัทา่นเอง หรอื
 ท่านสามารถเลือกซื2อบตัรยูนเิวอรแ์ซล เจแปน (กรณีส ั:งซืLอกบับรษิทัท่านละ 2,700 บาท ไม่รวมคา่รถไฟ
เดนิทาง) 

- ยูนเิวอรแ์ซล สตูดโิอ ร่วมสนุกทา้ทายกับเครื�องเล่นหลากหลายชนิดตื�นเตน้ระทกึใจจากหนังดังที�ท่านชื�น
ชอบ  เชน่ ฉากเพลงิไหมจ้ากเรื�อง “แบ็คดราฟท”์ล่องเรอืผจญภัยกับไดโนเสารจ์ากเรื�อง“จูราสสคิพารค์” นั�งเรอื
เพื�อพบกับความน่าสะพรงึกลัวเหมอืนอยู่ ในเหตุการณ์จรงิกับ “จอว”์ ใชทุ้นสรา้งมหาศาลกว่า 1,500 ลา้นเยน
(เฉพาะจอว)์  และสนุกสนานไปกับเครื�องเล่นภาคใหมข่อง “สไปเดอรแ์มน” ที�รอใหท้่านพสิจูน์ความมันส ์พรอ้ม
ทั 2งพบกบัโซนตัวการต์ูนสําหรับเด็กโซน “วันเดอรแ์ลนด”์ เป็นโซนสวนสนุกสไตลค์รอบครัวใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิ
กับตัวการต์ูนสดุน่ารักชื�อดังของญี�ปุ่ น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street หรอืใหท้่านพบกับโซนใหมล่่าสดุที�
จะเปิดตัวเมื�อวันที� 15 กรกฎาคมนี2 คอืโซน“HARRY POTTER” ใหท้า่นไดด้ื�มดํ�ากบับรรยากาศที�จําลองมาจากใน
เรื�องแฮรรี�พอรต์เอรก์นัเลยทเีดยีว 

- เลอืกไปชอ้ปปิL งอสิระตามอธัยาศยัเต็มวนั (ไมร่วมคา่รถไฟและไมม่รีถบัสบรกิาร)เพื�อใหท้่านไดใ้ชเ้วลาชอ้ปปิ2ง
อย่างคุม้ค่าท่านจะไดพ้บกับรา้นคา้ที�มชี ื�อเสยีงและรา้นบูตคิหรูหราดว้ยและตื�นตากับแฟชั�นอันทันสมัย เชญิท่าน
สนุกสนานกบัการ “เลอืกชมและซื2อ” สนิคา้มากมายในหา้งสรรพสนิคา้ชื�อดัง “ไดมารู” รา้นเครื�องใชไ้ฟฟ้า, เครื�อง
คอมพวิเตอร ์และ “รา้น 100 เยน” อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกพักผอ่นตามอธัยาศัย 

- เลอืกอสิระเที:ยวเองดว้ยการ “นั�งรถไฟ” ทา่นจะไดส้ัมผัสประสบการณ์การเดนิทางไปยา่นต่างๆที�เป็นไฮไลทข์อง
โอซากา้ย่านดังที�เลอืกสรรเป็นสวรรคข์องคนชอบ กนิ เที�ยว ชอ้ป ไดแ้ก ่ยา่นชนิไซบาช ิ(Shinsaibashi) , 
โดทงบรุ ิ(Dotonburi), นมับะ (Namba), Den Den Town 
**เพื:อใหท้า่นไดส้นกุสนานอยา่งเต็มที:จงึไมม่บีรกิารอาหารกลางวนัและอาหารคํ:า ** 

�ที:พกั: ยา่นคนัไซ (โอซากา้, โกเบ, เกยีวโต, วาคายามา่ หรอืในแถบคนัไซ) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   
       (ชื:อโรงแรมที:ทา่นพกั ทางบรษิทัจะทําการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

วนัที:หา้ ปราสาทโอซากา้ – รงิกเุอา้ทเ์ลท – สนามบนิคนัไซ - สนามบนิดอนเมอืง     � อาหารเชา้, เที:ยง  
เชา้ �รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที:พกั (7) 

นําทา่นเดนิทางสู ่ปราสาทโอซากา้ เป็นสญัลักษณ์อันโดดเด่นของเมอืง
โอซากา้ สรา้งขึ2นเป็นครั 2งแรกบนบรเิวณที�เคยเป็นวัด Osaka Hongan-ji
เมื�อปี ค.ศ.1583 โดยToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-1598) นักรบ
ระดับได  เมยีวผูพ้ยายามรวบรวมประเทศเป็นครั 2งแรกหอคอยประสาทหรอื
สว่นที�เรยีกว่า Tenshukakuแลว้เสร็จลงสองปีต่อมา แต่หลังจากสงคราม 
Osaka Natsu No-jinในปีค.ศ.1615 ตระกลู Toyotomi ถูกฆา่ลา้งโคตร 
Tenshukakuก็ถูกทําลายลงย่อยยับ ต่อมาไดรั้บการบูรณะใหม่ในสมัย 
Tokugawa แต่น่าเสยีดายที�ในปี ค.ศ.1665 ไดถู้กฟ้าฝ่าเสยีหายทั 2งหมด 
กอ่นจะทําการบรูณะขึ2นมาใหมอ่กีครั 2งและถกูประกาศใหเ้ป็นสมบตัขิองชาตอิกีดว้ย ปราสาทโอซากา้ปัจจบุนัสงู 55 
เมตร ม ี5 สว่น 8 ชั 2นเครื�องประดับหลังคาและภาพเสอืบนกําแพงตัวปราสาท และหลายๆส่วนลงทองสีอร่าม
สวยงามบนหอคอยชั 2น 8 ของ Tenshukakuท่านสามารถมองเห็นทวิทัศน์โดยรวมของเมอืงโอซากา้ไดอ้ย่าง



ชดัเจนในแตล่ะปีจะมนัีกทอ่งเที�ยวจากทั 2งในและนอกประเทศมาเยอืนปีละราว 1-3 ลา้นคน  (ชมและถา่ยรปูบรเิวณ
ดา้นนอก) 

เที:ยง       �รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (8) 
       เมนพูเิศษ บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์ ซูช ิและอาหารหลากหลายชนดิ  แบบไมอ่ ัLน 

จากนั2นนําท่านสู่ รงิกุ เอาทเ์ล็ท (Rinku Outlet) แหล่งชอ้ปปิ2 งใหญ่ใกลก้ับ
สนามบนิคันไซ ใหท้่านเพลดิเพลนิกับการเลอืกซื2อสนิคา้ “แบรนดเ์นม” ชื�อดัง
หลากหลายและสนิคา้ดรีาคาพเิศษ อาท ิเครื�องสําอาง, เครื�องประดับ, เสื2อผา้, 
กระเป๋า, รองเทา้อปุกรณ์กฬีา, เครื�องใชไ้ฟฟ้า และยังเป็นแหล่งรวมสนิคา้แบรนด์
ญี� ปุ่ น โ ก อิ น เ ต อ ร์ ม า ก ม า ย กั บ ค อ ล เ ล ค ชั� น เ สื2 อ ผ ้ า ล่ า สุ ด
อาทิ MK,MichelKlein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley, DiffusioneTessile ฯลฯพรอ้มทั 2งเลือกซื2อ  
กระเป๋าไฮโซ Bally, Prada, Gucci, Diesel,Tumi, Gap, Armany ฯลฯ หรือจะเลือกดูเครื�องประดับ และ
นาฬิกาหรูอย่าง Tag Heuer, Agete,S.T.Dupont, Tasaki ฯลฯ รวมไปถึงรองเทา้แฟชั�น Hush 
Puppies, Scotch Grain,Skechers, Hogan ฯลฯ หรือเลือกซื2อสนิคา้สําหรับคุณหนู  Aigle, Bandai 
Asobi, Hakka Kids,Miki House และสนิคา้อื�นๆอกีมากมาย ใหท้า่นไดเ้ลอืกชอ้ปปิ2งตามอธัยาศัย 
**เพื:อใหท้า่นไดส้นกุสนานกบัการชอ้ปปิL งอาหารเย็นอสิระตามอธัยาศยั ** 
จนสมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางไป สนามบนิคนัไซ 

17.55น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ SCOOT เที:ยวบนิที: TZ297 
 (บนเครื�องมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครื�องดื�ม) 
23.55น.   เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวัสดภิาพ  
หมายเหต:ุ  รายการทวัรส์ามารถเปลี:ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื:องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง,  
สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
อตัราแลกเปลี:ยนปรบัสงูขึLน บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิ:มขึLน 
ประกาศสําคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์พื:อการทอ่งเที:ยวเทา่น ัLน คา่ทวัรท์ ี:จา่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการชําระแบบจา่ย
ชําระขาด และผูจ้ดัไดชํ้าระใหก้บัสายการบนิและสถานที:ตา่งๆ แบบชําระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัLนหาก
ทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง
จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญี:ปุ่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัLงคา่ต ั}ว
เครื:องบนิใหแ้กท่า่น 
เงื:อนไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัLงนีLจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึLนไป กรณีไมถ่งึ  

- ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
- หรอืสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิทที�มโีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลื�อน หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีที:ลูกคา้ตอ้งออกต ั}วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที:ของบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัLง มฉิะน ัLนทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัLงสิLน  
3.การชําระคา่บรกิารชําระเงนิคา่จองทัวรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นที�เหลอืชําระกอ่นการเดนิทาง 20วัน  
**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ*)  
กรุณาตรวจสอบก่อนสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนั2นทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละด่านตรวจปฏเิสธการออกและ
เขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
 เนื�องจากเป็นราคาตัtวเครื�องบนิโปรโมชั�น เมื�อจองทัวรช์ําระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื�อน ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก
กรณี  และ กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั 2งกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที�ระบไุว ้ใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิMที�จะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั 2งสิ2น  รวมถงึ เมื�อทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้
ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิM ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดั
จาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั 2งสิ2น  
อตัราคา่บรกิารนีLรวม 
1. คา่ตัtวโดยสารเครื�องบนิไป-กลับชั 2นประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
ที�นั�งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิ 
กรณีตอ้งการระบทุี�นั�งตดิกนัทั 2งกรุ๊ปหรอืรมิหนา้ตา่งหรอืรมิทางเดนิ ชําระเพิ�มทา่นละ 1,500 บาท/ที�นั�ง 
*กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลี�ยนระดับชั 2นที�นั�งจะตอ้งดําเนนิการแจง้พรอ้มจองทวัร ์หรอืกอ่นเดนิทาง15วัน
เทา่นั2น* 
- ที�นั�ง Stretch Seat / Long Leg ชาํระเพิ�ม 4,500 บาท (รวมไป-กลับ) **หา้มเด็กตํ�ากวา่16ปีและผูส้งูอายุ65ปีขึ2นไป** 
- ที�นั�งScoot Biz ตอ้งเชค็ที�วา่งและอพัที�นั�ง ณ วนัเดนิทางที�หนา้เคานเ์ตอร(์คา่ที�นั�ง+คา่ดําเนนิการของสายการบนิประมาณ6,000++) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. คา่ที�พักหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมที�ระบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ 
3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามที�ระบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
4. เจา้หนา้ที�บรษัิทฯคอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
5. คา่นํ Lาหนกักระเป๋า สมัภาระที�สายการบนิ Scoot กําหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั และค่าประกันวนิาศภัยเครื�องบนิ
ตามเงื�อนไขของแตล่ะสายการบนิที�มกีารเรยีกเก็บ  
**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซื2อนํ2าหนักเพิ�ม กรณุาแจง้พรอ้มจองทัวร ์พรอ้มชําระคา่นํ2าหนัก** 

- ซื2อนําหนักเพิ�ม 5 กก. ชําระเพิ�ม 500 บาท /เพิ�ม10กก. ชําระเพิ�ม 1,000 บาท 
- ซื2อนํ2าหนักเพิ�ม15กก. ชําระเพิ�ม 1,500 บาท/เพิ�ม20กก. ชําระเพิ�ม 2,000 บาท 

6. ค่าประกันอบุัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงื�อนไขของกรมธรรม ์
อตัราคา่บรกิารนีLไมร่วม 
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. คา่ใชจ้า่ยอื�นๆที�นอกเหนอืจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครื�องดื�มคา่ซกัรดี คา่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีนํ2ามนัที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�มภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัtวเครื�องบนิ 
5. คา่ Vat 7% และคา่ภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% 
6. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม  
7. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 2,500 เยนตอ่ทรปิ สําหรบักรุป๊ที:มหีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจในบรกิาร 
รายละเอยีดเกี�ยวกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารที�จะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
 จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี:ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ี:ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ัLนในประเทศญี:ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื:อการทอ่งเที:ยว เยี:ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื:นเอกสารในข ัLนตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพื:อยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี:ปุ่ น* ดงัตอ่ไปนีL 
1.       ตัtวเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.       สิ�งที�ยนืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายที�อาจเกดิขึ2นในระหว่างที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตร 
เครดติ เป็นตน้) 
3.       ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.       กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี:ปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญี:ปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.       หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูไ่มตํ่�ากวา่ 6 เดอืน 
 2.       กจิกรรมใดๆ ที�จะกระทําในประเทศญี�ปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ�งที�ขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสั 2น 
 3.       ในขั 2นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 
 4.       เป็นผูท้ี�ไมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญี�ปุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไม ่
เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิี�จะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 
 
หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัLงหมดกอ่นทําการจอง เพื:อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลูกคา้และบรษิทัฯ ดงัน ัLนเมื:อทา่นชําระเงนิคา่จอง และหรอื คา่ทวัรแ์ลว้ ถอืวา่ท่านยอมรบัเงื:อนของบรษิทัแลว้ 
1.บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ�ท ี:จะเลื:อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึLนในกรณีที:มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ25ทา่น 
2.ขอสงวนสทิธิMการเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�มหากสายการบนิมกีารปรับขึ2นกอ่นวันเดนิทาง 
3.บรษัิทฯขอสงวนสทิธิMในการเปลี�ยนเที�ยวบนิโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ 
4.บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทั 2งสิ2นหากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ,การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การ
กอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิ�งของผดิกฎหมายซึ�งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 
5.บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทั 2งสิ2นหากเกดิสิ�งของสญูหายอนัเนื�องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรมและ
อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง 



6.เมื�อทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ั 2งหมดกบัทางบรษัิทฯแลว้ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ
ทั 2งหมด 
7. รายการนี2เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครั 2งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที�พักในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปที�เขา้พักโดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี� / ปลอดบหุรี�ได ้
โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงค์ของผูท้ี�พัก ทั 2งนี2ข ึ2นอยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกนัได ้
9.กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7วันก่อนการเดนิทาง 
มฉิะนั2น บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10.มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั 2งสิ2นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู ้
มอํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั2น  
11.ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที�ผูเ้ดนิทางไม่
ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเที�ยว อนัเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  
12.กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีงTRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอขอสงวนสทิธใินการจัด
หอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดี�ยว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิ�ม  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญี�ปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาใน
การทอ่งเที�ยวและชอ้ปปิ2งแตล่ะสถานที�นอ้ยลง โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึ�งอาจจะขอ
ความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั 2งที�ตอ้งเรง่รบี เพื�อใหไ้ดท้อ่งเที�ยวตามโปรแกรม 
14. บรกิารนํ2าดื�มทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันเริ�มในวันที�2ของการเดนิทางถงึวันที�4ของการเดนิทาง รวมจํานวน2ขวด 
15. การบรกิารของรถบสันําเที�ยวญี�ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10ชั�วโมง อาทเิชน่ เริ�มงานเวลา 
8.00น.ถงึเวลา 18.00 น.ในวันนั2น มอิาจเพิ�มเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั 2งนี2
ข ึ2นอยูก่บัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั2นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิMในการปรับเปลี�ยนเวลาทอ่งเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรม
การเดนิทาง 
 
 
 


