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 ไฮไลท์ของโปรแกรม 

• บินตรง ดอนเมือง-นาริตะ / โอซากา้ -ดอนเมือง เดินทางโดยเครื�องบิน BOEING 787-800 DREAMLINER (335 ที�นั�ง)                
ฟรีนํ*าหนกักระเป๋าขาไป 20 กิโลกรัม และขากลบั 34 กิโลกรัม 

• พกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน พร้อมอาหารเชา้ พกันากาโน่ � คนื กฟุิ � คนื และโอซาก้า � คนื 
• เมืองโตเกยีว วดัอาซากุสะ เขตเมืองเก่าคาวาโคเอะ  

• เมืองทาคายาม่า หมู่บา้นมรดกโลกชิราคาวาโกะ เขตเมืองเก่าซนัมาจิ ซูจิ 

• เมืองเกยีวโต และโอซาก้า วดัปราสาททอง (คินคาคุจิ) ศาลเจา้ฟุชิมิ อินาริ ชมปราสาทโอซากา้ (นาํชมดา้นนอก)  
• ชอ้ปปิ* งยา่นดงัแบบเตม็ๆที�ยา่นชินจุกุ ชินไชบาชิ และมิตซุยพาร์คเอา้ทเ์ลต 

• พร้อมเปิดประสบการณ์การแช่ออนเซ็นเพื)อสุขภาพ (ONSEN) ในแบบฉบับของญี)ปุ่น 
 

พเิศษ!!!  อิ)มอร่อยกบัเมนูบุฟเฟต์ปิ8 งย่าง YAKINIKU และวาไรตี8เมนูบุฟเฟต์สไตล์ญี)ปุ่นพร้อมบุฟเฟต์ขาปูยกัษ์ 
 

 
 

กาํหนดการเดินทาง 
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กาํหนดการเดนิทาง 
@ – �B สิงหาคม CDEF ราคา  BG,@@@.- 
�K – CC ตุลาคม CDEF ราคา  BD,@@@.- 

 

วนัแรก          กรุงเทพ - สนามบินนาริตะ 
  21.30 น.  พร้อมกนัที)ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 เคาน์เตอร์ 7 สายการบิน SCOOT 

     โดยมีเจา้หนา้ที�จากบริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกก่อนขึ*นเครื�อง 

วนัที)สอง       สนามบินนาริตะ – เมอืงโตเกยีว – วดัอาซะกซุ่า – ช้อปปิ8 งชินจูก ุ– เขตเมอืงเก่าคาวาโคเอะ – 
เมอืงนากาโน่ – อาบนํ8าแร่ออนเซ็น 

    FF.DD น. ออกเดินทางสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี�ปุ่น                             (–/ -/ อาหารเยน็) 
 โดย สายการบิน SCOOT เที)ยวบินที) TZ292  
 (บนเครื)องมีบริการจําหน่ายอาหารและเครื)องดื)ม) **ค่าทวัร์ไม่รวมอาหารบนเครื)อง** 

 09.00 น. เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี)ปุ่น                                                      
(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชั�วโมง/ เวลาทอ้งถิ�นเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชั�วโมง) 
 (กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ)นเพื)อความสะดวกในการนัดหมาย) 
หลงัจากผา่นการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรญี�ปุ่น 
 
 
 
 
 
 
จากนั*นเดินทางสู่ “มหานครโตเกยีว”เมืองหลวงของประเทศญี�ปุ่นโตเกียว หมายถึง "นครหลวงตะวนัออก" 
เป็นเมืองที�มีประชากรมากที�สุดในโลกเมืองหนึ�ง จึงทาํให้ กรุงโตเกียวเป็นหนึ� งในศูนยก์ลาง การเงินระหวา่ง
ประเทศ เศรษฐกิจ การคมนาคม เทคโนโลย ี  
จากนั*นเดินทางสู่ “วัดอาซะกุซ่าคันนอน”วดัที�เก่าแก่ที�สุดในโตเกียว เป็นที�ประดิษฐานขององคเ์จา้แม่กวนอิม 
ที�เป็นทองสัมฤทธิP  ที�มีขนาดเล็กเพียง 5.5 ให้ท่านไดน้มสัการขอพรจากเจา้แม่กวนอิมและถ่ายภาพประทบัใจ
กบั “โคมไฟขนาดยกัษ์”และซื*อสินคา้ของฝากของที�ระลึกที� “ถนนนาคามิเซะ”สินคา้ MADE IN JAPAN แท้ๆ  
ใหท้่านไดเ้ลือกซื*อร่ม, หมวก, รองเทา้, กระเป๋า, เสื*อผา้ เป็นตน้ รวมทั*งขนมอร่อยสไตลญี์�ปุ่นตามอธัยาศยั 
จากนั*นเพื�อเป็นการเอาใจเหล่านกั SHOPAHOLIC พาตะลุยแหล่งอพัเดทเทรนด์ของชาวปลาดิบที�“ชินจูกุ”
หรือ “ศูนย์กลางที)สองแห่งนคร”ยา่นความเจริญอนัดบัหนึ�งของนครโตเกียวในปัจจุบนัให้ท่านไดเ้พลิดเพลิน
กบัการจบัจ่ายซื*อของจากร้านคา้ต่างๆมากมายในยา่นนี* เช่น เครื�องใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูปMP–3, WALKMAN, 
CD–PLAYER, คอมพิวเตอร์, นาฬิกา, เสื* อผา้ และเครื�องสําอาง เป็นตน้ไม่ว่าจะเป็น H&M, ZARA, 
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ONITSUKA, BIGCAMERA, DON QUIJOTE, 100 YEN, ABC MART, BIG QLO, MUJI, COMME DES 
GARCON  

    กลางวนั  อิสระอาหารมื8อกลางวัน เพื)อให้ท่านได้เลือกซื8อสินค้า และเลือกชิมร้านอร่อยที) ย่านชินจูกุ  เช่นร้าน                
ROBOT RESTAURANT, MOMO PARADIDE, ROKASEN, RAMEN ขอ้สอบ 

 
 
 
 
 

 
จากนั*นนาํทุกท่านสู่ เมืองเก่า คาวาโคเอะ เมืองเก่าที�ไดขึ้*นชื�อว่าเป็นเมืองเกียวโตน้อยหรือKOEDOตั*งอยู่ใน
จงัหวดัไซตามะ  เมืองคาวาโกเอะมีเสน่ห์แบบโบราณที�ยงัคงสภาพให้เราไดเ้ห็นจนถึงทุกวนันี* อดีตหัวเมือง
สําคญัในสมยัเอะโดะที�พร้อมจะพาเรายอ้นยุคสู่สมยัเอะโดะดว้ยอาคารบา้นเรือนแบบดั*งเดิมพร้อมแสดงให้
เห็นถึงวถีิการใชชี้วติของชาวญี�ปุ่นในสมยัที�ขา้วเป็นสมบติัอนัลํ*าค่าของชาวญี�ปุ่น  หลงัจากนั*นนาํท่านเดินทาง
สู่ เมืองนากาโนะ ตั*งอยู่เกือบใจกลางของประเทศญี�ปุ่น ถูกห้อมล้อมด้วยภูเขาสูงถึง 3,000 เมตร จาํนวน
มากมาย เป็นแหล่งของสโนวรี์สอร์ทชั*นนาํของญี�ปุ่น ที�มีนกัท่องเที�ยวเดินทางมาเยือนเป็นจาํนวนมาก เพื�อนาํ
ท่านเขา้สู่ที�พกั (ใช้เวลาเดินทางประมาณ G ชั)วโมง) 

  คํ)า  �รับประทานอาหารคํ)า ณ ภัตตาคาร  (�) 
SPECIAL: เมนูพเิศษวาไรตี8บุฟเฟ่ต์ พร้อมปูยกัษ์ “มัตสึบะ” ปูนํ8าเยน็แห่งเกาะฮอกไกโดที)ได้รับการกล่าวขาน
จากนักโภชนาการญี)ปุ่นว่าเป็นปูนํ8าเยน็ที)มีรสชาติอร่อยที)สุดให้ทุกท่านได้อิ)มอร่อยกันแบบไม่อั8น  
นําท่านเดินทางเข้าสู่ที)พกั � TSUGAIKE KOGEN HOTEL หรือระดับเทยีบเท่า 
ห้ามพลาด: เปิดประสบการณ์การอาบนํ*าแร่เพื�อสุขภาพออนเซ็น(ONSEN)การอาบนํ*าแร่ในแบบของญี�ปุ่น  
สรรพคุณการอาบนํ* าแร่: การอาบนํ* าแร่สามารถรักษาและบรรเทาอาการต่างๆได้ เช่นบรรเทาอาการปวด
กระดูก ปวดกลา้มเนื*อช่วยใหโ้ลหิตในร่างกายหมุนเวียนไดดี้ขึ*นช่วยขบัสิ�งอุดตนัใตผ้ิวหนงัและรูขุมขนทาํให้
ผวิหนงัสะอาดบาํรุงผวิพรรณใหส้ดใสคลายความตรึงเครียด  

วนัที)สาม        จุดชมววิ HAKUBA VIEW POINT – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เขตเมอืงเก่าซันมาชิซึจิ – เมอืงกฟุิ 

   เช้า  � รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม  (C)                        (อาหารเช้า/ อาหารกลางวนั/ อาหารเยน็) 
 
 
 
 

จากนั*นนาํท่านชมวิวทศันียภาพยงั จุดชมวิว  HAKUBA VIEW POINT ให้ทุกท่านจะไดส้ัมผสักบัความ
สวยงามของภูเขาที�มีตน้ไมขึ้*นปกคลุมอยูโ่ดยรอบ ให้เราไดเ้พลิดเพลินกบัการถ่ายรูป และชมวิวของภูเขาที�ปก
คลุมไปดว้ยตน้ไมห้ลากหลายสายพนัธ์ุ  
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  เที)ยง  �รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  (B)   
จากนั*นนาํท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวะโกะ หมู่บา้นที�ไดรั้บเลือกจากองคก์ารยเูนสโกให้เป็นมรดกโลกใน
ปี ค.ศ.kllm ท่านจะไดพ้บกบับา้นในแบบกสัโชสึคุริ ซึ� งเป็นแบบญี�ปุ่นดั*งเดิม ชื�อนี* ไดม้าจากคาํวา่ กสัโช ซึ� ง
แปลวา่ พนมมือ ตามรูปแบบของบา้นที�หลงัคาชนัถึง n4 องศา มีลกัษณะคลา้ยสองมือที�พนมเขา้หากนั ตวับา้น
มีความยาวประมาณ ko เมตร และมีความกวา้ง k4 เมตร ซึ� งโครงสร้างของบา้นสร้างขึ*นโดยไม่ใชต้ะปูแมแ้ต่
ตวัเดียว แต่ยงัคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะที�ตกมาอย่างหนกัในช่วงฤดูหนาวได้ดี  จากนั*นนาํท่าน         
เดินชม เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ ซึ� งเต็มไปดว้ยบา้นเรือน และร้านคา้น่ารัก ๆ ที�ยงัคงอนุรักษ์แบบของบา้นใน
สมยัเอะโดะกวา่ p44 ปีก่อน ให้ท่านไดเ้ลือกซื*อของที�ระลึกพื*นเมืองและเก็บเกี�ยวบรรยากาศอนัน่าประทบัใจ 
ไม่ว่าจะเป็นเหลา้สาเก ซุปมิโสะชิรุ ตุ๊กตาซารุโบะโบะ ซึ� งเป็นตุ๊กตาตามความเชื�อของคนโบราณสมยัก่อน 
หลงัจากนั*นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองกฟุิ  (GIFU) เพื�อนาํท่านเขา้ที�พกั 

  คํ)า  �รับประทานอาหารคํ)า ณ ภัตตาคาร    (G)  

นําท่านเดินทางเข้าสู่ที)พกั � RISOL GIFU HOTEL  หรือระดับเทยีบเท่า 
 

วนัที)สี)            มติซุยพาร์คเอ้าท์เลต็ช้อปปิ8 งมอลล์ – ปราสาททอง (คนิคาคุจิ) – ศาลเจ้าฟุชิม ิอนิาริ – เมอืงโอซาก้า 

   เช้า  � รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม  (D)     (อาหารเช้า/ อาหารกลางวนั/ อาหารเยน็) 
 
 
 
 
 

นาํท่านเดินทางสู่ มิตซุยพาร์คแจ๊สดรีมนางาชิมะเอ้าท์เล็ตช้อปปิ8 งมอลล์ (MITSUI OUTLET PARK JAZZ 
DREAM NAGASHIMA) หนึ� งใน MITSUI OUTLET PARK ซึ� งเป็น OUTLET MALLขนาดใหญ่ ดว้ยพื*นที�
กว่า 39,300 ตารางเมตร ที�นี� จึงรวบรวมร้านคา้แบรนด๑เนมชั*นนาํร้านอาหารญี�ปุ่นและสัญชาติอื�นๆที�มี
ชื�อเสียงไวเ้พียบ มีร้านค้ามากกว่า 240 ร้านให้ท่านได้เลือกชิมเลือกช้อป กันตามอธัยาศยั โดยที�นี� เลือก
ออกแบบใหมี้สไตล์ๆ  คลา้ยๆ กบัเมืองนิวออร์ลีนส์ ซึ� งเป็นเมืองท่าทางตะวนัตก ของอเมริกา รวมทั*งมีป้ายให้
ขอ้มูลกบันกัชอ้ปถึง 5 ภาษา (องักฤษ จีนไตห้วนั จีนกลาง เกาหลี และญี�ปุ่น) นอกจากนี*ก็จะมีส่วนนั�งพกัเทา้ 
นั�งพกัผอ่น หลงัเดินชอ้ปปิ* งมาเหนื�อยๆ เมื�อยๆ กวา่ 200 ที�นั�งไวค้อยใหบ้ริการ อีกดว้ย  

   เที)ยง  � รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  (E) 
จากนั*นนาํท่านเดินทางสู่”เมืองเกยีวโต” (KYOTO) เมืองหลวงเก่าของญี�ปุ่นเมื�อ 1,000 กวา่ปีมาแลว้ ก่อนที�จะ
เปลี�ยนเป็นเมืองโตเกียววา่กนัวา่ผูใ้ดที�มาเยอืนแดนอาทิตยอุ์ทยัแลว้ไม่ไดม้าเยือนเมืองเก่าของญี�ปุ่นถือวา่มาไม่
ถึงญี�ปุ่นร่วม  จากนั*นนาํท่านเดินทางสู่ วัดคินคะคุจิ นาํท่านยอ้นรําลึกถึงท่านโชกุนจากการ์ตูนเรื� องดงั               
“เณรนอ้ยเจา้ปัญญา  อิคคิวซงั” ณ “วดัปราสาททอง” หรือที�เรียกวา่ “ปราสาทคินคาคุจิ”... อิสระให้ท่านไดชื้�น
ชมความงามของตวัปราสาทโดยรอบที�ปิดดว้ยทองคาํเปลว พร้อมดื�มดํ�ากบัความสะอาดใสของ “สระนํ* า” ที�
สามารถสะทอ้นให้เห็นภาพตวัปราสาทไดอ้ยา่งงดงาม... ให้ท่านไดเ้ลือกหามุมถูกใจเพื�อบนัทึกภาพไวเ้ป็นที�
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ระลึก หลังจากนั*นนําท่านสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ (FUSHIMI INARI SHRINE) เป็นศาลเจา้ชื�อดังที�
นกัท่องเที�ยวที�มาเที�ยวเกียวโตทุกคนต่างเดินทางมาดูโทริอิ (TORII) หรือประตูศาลเจา้ที�เรียงต่อทอดยาว จาก
ตีนเขาไปถึงยอดเขาสูงถึง 233 เมตร ประตูโทริที�เรียงรายกนัเป็นอุโมงค์สีแดงนี* เป็นแหล่งดึงดูดนกัท่องเที�ยว
ไดเ้ป็นอยา่งดี  จากนั*นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า ตั*งอยูบ่นเกาะฮอนชู ซึ� งเป็นเกาะที�ใหญ่และอยูต่รงกลาง
สุดของประเทศญี�ปุ่นถือเป็นศูนยก์ลางทางการคา้และเศรษฐกิจของญี�ปุ่นมาตั*งแต่โบราณกาล 

  คํ)า  �รับประทานอาหารคํ)า ณ ภัตตาคาร    (k) อาหารแบบ YAKINNIKU BUFFET  
นําท่านเดินทางเข้าสู่ที)พกั SUPER  HOTEL KODOMA หรือระดับเทยีบเท่า  

วนัที)ห้า          เมอืงโอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ช้อปปิ8 งชินไซบาชิ – ออิอน พลาซ่า – 
                      สนามบินคนัไซ (โอซาก้า) –   ท่าอากาศยานดอนเมอืง (กรุงเทพฯ) 

   เช้า  � รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม  (K)                                                            (อาหารเช้า/ -/ -) 
 
 
 
 
 

จากนั*นนาํท่าน ปราสาทโอซาก้า (ภายนอก) ซึ� งเป็นปราสาทที�ยิ�งใหญ่ที�สุดในญี�ปุ่นซึ� งสร้างโยโชกุน โตโยมิ              
ฮิเดโยชิ ตั*งแต่สมยัศตวรรษที� 16 (ค.ศ. 1585) เป็นสัญลกัษณ์อนัโดดเด่นของเมืองโอซากา้ ตวัปราสาทแบ่งเป็น  
5 ชั*น โอบลอ้มดว้ยกาํแพงหินแกรนิต สร้างไดอ้ยา่งประณีตแลว้สวยงาม พร้อมทั*งบนัทึกความงามในมุมที�
ท่านประทบัใจ  จากนั*นให้ท่านได้อิสระช้อปปิ* งย่านดงัของโอซาก้า ย่านชินไซบาชิ ซึ� งเป็นศูนยก์ลางการ 
SHOPPING ที�ใหญ่ที�สุดของนครโอซากา้ ทั*งร้านคา้เก่าแก่ และทนัสมยัปะปนกนั มีสินคา้มากมายทั*งถูกและ
แพง โดยสองข้างทางจะเต็มไปด้วยร้านคา้มากมาย ทั* งร้านอาหาร ขนมหวานต่างๆ เสื* อผา้ เครื�องสําอาง 
เครื� องใช้ไฟฟ้า ให้ท่านเลือกสรรกันได้ตามใจชอบ ท่านจะได้พบกับ ถนนโดทงบุริ ซึ� งเป็นถนนที�รวม
ร้านอาหารชื�อดงัไวห้ลากหลาย อาทิเช่น ร้านปูยกัษ ์ร้านทาโกยากิ ซึ� งเป็นของขึ*นชื�อของเมืองโอซากา้ที�ท่าน
ไม่ควรพลาด! และสัญลกัษณ์ของย่านนี* คือ ตึกรูปเครื�องหมายการคา้ของกูลิโกะ ผลิตภณัฑ์ขนมชื�อดงัจาก
ญี�ปุ่นนั�นเอง 

  เที)ยง  อสิระอาหารมื8อกลางวนั เพื)อให้ท่านได้เลอืกซื8อสินค้า และเลอืกชิมร้านอร่อย 
จากนั*นนาํท่านเดินทางสู่ “อิออน พลาซ่า” ศูนยร์วมสินคา้ชั*นนาํต่างๆ มากมาย อาทิ นาฬิกา, กลอ้ง, กระเป๋า, 
รองเทา้, เสื*อผา้ เป็นตน้ รวมทั*ง “ร้าน 100 เยน” สินคา้คุณภาพดีราคาแสนถูก อิสระให้ท่านไดเ้พลินเพลิน              
กบัการ “เลอืกชมและซื8อ” สินคา้ถูกใจฝากคนทางบา้นตามอธัยาศยัอยา่งจุใจ   
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า 

�k.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ   โดยสายการบิน SCOOT เที)ยวบินที) TZ297    
(บนเครื)องมีบริการจําหน่ายอาหารและเครื)องดื)ม) **ค่าทวัร์ไม่รวมอาหารบนเครื)อง** 

CC.BF น. ถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
************************************************************* 
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*** กรณทีี)ลูกค้าต้องออกตัnวเดนิทางภายในประเทศ หรือไฟล์ทต่อ กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที)บริษทัฯ 
ให้ทราบก่อนทําการออกตัnว มิฉะนั8นบริษทัขอสงวนสิทธิp ไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั8งสิ8น *** 

 
*** หมายเหตุ : รายการทวัร์สามารถเปลี)ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื)องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบินหรือ

การจราจรเป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสนําเที)ยวญี)ปุ่น ตามกฎหมาย ของประเทศญี)ปุ่น 
สามารถให้บริการวนัละ10 ชั)วโมง มิอาจเพิ)มเวลาได้โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั8งนี8

ขึ8นอยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนั8นๆ เป็นหลกัจึงขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี)ยนเวลาท่องเที)ยวตามสถานที)ใน
โปรแกรมการเดินทาง**** 

โปรดทราบเงื)อนไขต่างๆ ดงันี8 :   
�)  โรงแรมที)พักที)ระบุในรายการทัวร์ จะยังไม่คอนเฟิร์ม �FF% ซึ)งโรงแรมที)พัก อาจมีการเปลี)ยนแปลง โดยจะใช้อยู่ในระดับ

เดียวกัน ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนการเดินทางอย่างน้อยประมาณ �-B วัน พร้อมทั8งใบนัดหมายเตรียมตัวการ
เดินทาง 

2)  สําหรับโรงแรมที)ญี)ปุ่น ห้องพักค่อนข้างเล็ก และบางโรงแรมจะไม่มีห้องพักสําหรับ 3 ท่าน (เตียงคู่+เตียงเสริม) ซึ)งท่าน
อาจจะต้องพักเป็น ห้องที)นอน 2 ท่าน และ 1 ท่าน (แยกเป็น 2 ห้อง) และบางโรงแรมในห้องพักจะไม่มีเตียงคู่ อาจจะมีแค่
เพยีง 1 เตียง (เตียงใหญ่ � เตียง) สําหรับนอน 2 ท่านเท่านั8น และบางโรงแรมห้องพักแบบ 2 เตียงเต็ม ทางบริษัทขออนุญาต
จัดห้องพกัให้ท่าน แบบพกัท่านเดียว/ห้อง 

 

 
อตัราค่าบริการ 

วนัที) @ – �B ส.ค. EF ท่านละ 
ผู้ใหญ่พกัห้องละ C-B  ท่าน   
ขอสงวนสิทธิpสําหรับโปรแกรมโปรโมชั)น  ไม่มีราคาเด็ก BG,@@@.- 
พกัเดี)ยวเพิ)ม  E,@FF.- 

 

วนัที) �K – CC ต.ค. EF ท่านละ 
ผู้ใหญ่พกัห้องละ C-B  ท่าน   
ขอสงวนสิทธิpสําหรับโปรแกรมโปรโมชั)น  ไม่มีราคาเด็ก BD,@@@.- 
พกัเดี)ยวเพิ)ม  E,@FF.- 

 
 
 
 

ราคาทวัร์รวม ราคาทวัร์ไม่รวม 
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1. ค่าตัyวเครื�องบินไป–กลบัตามเส้นทางที�ระบุในรายการ 
ไป–กลบัพร้อมคณะ (ไม่สามารถเลื)อนวนัเดินทางได้) 

2. ค่าอาหาร ตามที�ระบุในรายการ 
3. ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการ  
4. ค่าที�พกัตามระบุในรายการ พกัหอ้งละ 3 ท่าน  
       ตามโรงแรมที�ระบุ หรือเทียบเท่า 
5. ค่ารถรับ–ส่ง และนาํเที�ยวตามรายการ 
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที�มี 
7. นํ*าหนกักระเป๋าสัมภาระสายการบิน SCOOT  

 ขาไปและขากลบั ท่านละ 34 กก.  
8. ค่าไกด์ท้องถิ�นนําท่านท่องเที�ยวตลอดรายการใน

ต่างประเทศ 
9. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง  

–การชดเชยอุบติัเหตุส่วนบุคคลกรณีเสียชีวิตสูญเสีย
อวยัวะ 
สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ*นเชิง1,000,000บาท 
–ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบติัเหตุไม่เกิน D00,FFF  บาท 
(เงื)อนไขการชดเชยตามกรมธรรม์ที)บริษัทได้ทาํไว้ ) 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าทาํหนงัสือเดินทาง,  
ค่าโทรศพัท์ส่วนตวั, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึง
ค่าอาหาร และเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มนอกเหนือรายการ(หาก
ท่านตอ้งการสั�งเพิ�ม กรุณาติดต่อหัวหนา้ทวัร์แลว้จ่ายเพิ�ม
เองต่างหาก) 

2. ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท่านละ B,FFF เยน  ตลอดทริป 
ต่อ � ท่าน (ขออนุญาตเก็บที)สนามบินดอนเมือง ณ วัน
เดินทาง) 

3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ)ม 7% และภาษีหัก ณ ที)จ่าย 3% (กรณี
ออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้องการใบกํากับ
ภาษี) 

4. ค่านํ*าหนกักระเป๋าสัมภาระ ที�หนกัเกินสายการบินกาํหนด  
(ปกติ 34 กก.) 

5. ค่ า วี ซ่ า สํ า ห รับ พ า ส ป อร์ ตต่า ง ด้า วใ นก รณี ที� ไ ม่ ใ ช่
พาสปอร์ตไทย กรุณาเตรียมเอกสารคือ k)พาสปอร์ต 3)ใบ
ประจําตัวคนต่างด้าว p)ใบสําคัญถิ�นที�อยู่  z)สํา เนา
ทะเบียนบา้น m)สมุดบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย ์n)
รูปถ่ายสี 3 นิ*ว 3 รูป แลว้ทางบริษทัฯจะเป็นผูด้าํเนินการ
ยื�นวซ่ีาใหท้่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สําหรับหนงัสือ
เดินทางต่างด้าว เจา้ของหนงัสือเดินทางตอ้งทาํเรื�องแจง้
เขา้–ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื�นวซ่ีา) 

6. ค่าธรรมเนียมวีซ่าสําหรับพาสปอร์ตต่างด้าว (ลูกคา้ตอ้ง
เป็นผูช้าํระดว้ยตนเอง) 

 
เงื)อนไขการจองและการให้บริการ 

1. ในการจองครั* งแรก มดัจาํท่านละ 10,000 บาท หรือ ชําระทั8งหมด 
2. ส่วนที�เหลือชาํระก่อนเดินทาง BF วัน กรณีที�ไม่ชาํระเงินส่วนที�เหลือตามเวลาที�กาํหนด ขอสงวนสิทธิP ในการบอก

ยกเลิกการเดินทาง 
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื�อไดส่้งแฟกซ์ หรือ อีเมล์ ใบจองทวัร์ให้กบัเจา้หนา้ที�ฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายชื�อของผู ้

เดินทางที�สะกดตรงตามหนงัสือเดินทาง และแนบสําเนาพาสสปอตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า E เดือนก่อน
หมดอายุนับจากวนัเดินทางไป-กลบั) 

4. ในกรณทีี)ลูกค้าต้องออกตัnวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที)ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั8ง มิฉะนั8นทาง บริษัท
จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั8งสิ8น 

การยกเลกิและคืนค่าทวัร์ 
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เนื�องจากเป็นราคาตัyวเครื�องบินโปรโมชั�น เมื�อจองทวัร์ชาํระเงินค่าจองค่าทวัร์แลว้ ไม่สามารถยกเลิก เลื�อน ขอคืนเงิน 
ไดทุ้กกรณี  และ กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองทั*งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศที�ระบุไว้
ในรายการเดินทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิP ที�จะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆทั*งสิ*น รวมถึง เมื�อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ถา้
ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ� งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิP ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและ                 
เงินมดัจาํคืนไม่วา่กรณีใดๆทั*งสิ*น 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

รายละเอยีดเกี)ยวกบัการซื8อที)นั)ง นํ8าหนักกระเป๋า อาหารบนเครื)อง ของสายการบิน SCOOT AIRLINE 
�.  กรณท่ีานมีความประสงค์จะเปลี)ยนระดับชั8นที)นั)ง (SCOOT BIZ/STRETCH SEAT/STANDARD SERT) 
     จะมีรายละเอียดดงันี*  

�.� ที)นั)ง SCOOT BIZ สามารถเช็คที�วา่งและอพัที�นั�งได ้กบัพนกังานตอ้นรับบินเครื�องบิน ณ วนัเดินทาง เท่านั8น 
      โดยจะมีค่าใชจ่้ายเพิ�ม ท่านละประมาณ z,m44 บาท ต่อคนต่อเที�ยวบิน (ท่านสามารถจองและชาํระบนเครื�องกบั  

พนกังานตอ้นรับบินเครื�องบินไดเ้ลย) 
�.C  ที)นั)ง STRETCH SEAT / LONG LEG ในกรณีที�ตอ้งการระบุที�นั�ง จะมีค่าใช้จ่ายเพิ)ม G,FFF บาท (รวมไป-กลบั)  
       ***ไม่อนุญาตให้เด็กตํ)ากว่า �E ปีและผู้สูงอายุ ED ปีขึ8นไป*** 
�.B ที)นั)ง STANDARD SEAT ในกรณีที�ตอ้งการระบุที�นั�ง จะมีค่าใช้จ่ายเพิ)ม @FF บาท (รวมไป-กลบั) 

2.  กรณซืี8อนํ8าหนักกระเป๋าเพิ)ม (จากปกติที�สายการบิน SCOOT กาํหนดขาไป และขากลบัท่านละไม่เกิน 34 กิโลกรัม) 
       เพิ)ม D กโิลกรัม DDF บาท / เพิ)ม �F กโิลกรัม KDF บาท / เพิ)ม �D กโิลกรัม �,�DF บาท / เพิ)ม CF กโิลกรัม �,GDF บาท 
          (เป็นราคาต่อคน ต่อเที)ยวบิน) 
3.  กรณซืี8ออาหารร้อนบนเครื)อง จะมีค่าใชจ่้ายเพิ�ม l44 บาท (รวมไป-กลบั) 
4. กรณีตอ้งการใชร้ถเขน็ WHEELCHAIR จะมีค่าใชจ่้ายเพิ�ม 2,444 บาท (รวมไป-กลบั) 

****ต้องดาํเนินการแจ้งก่อนการเดนิทางอย่างน้อย k วันทาํการก่อนการเดนิทาง (ไม่นับรวมเสาร์-อาทติย์)**** 

หมายเหตุ 
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1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิP  ยกเลิกการเดินทางในกรณีที�จาํนวนผูเ้ดินทางตํ�ากว่า  pm ท่าน(ผูใ้หญ่)โดยบริษทัฯจะแจง้ให้
ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั ก่อนการเดินทาง  

2. เที�ยวบิน ราคาและรายการท่องเที�ยว สามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผู ้
เดินทางเป็นสาํคญั 

3. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ n เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื�อท่องเที�ยว
เท่านั*น 

4. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิP ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั*งสิ*น อนัเนื�องมาจากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การ
ประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภยัธรรมชาติ (โดยบริษทัฯจะดาํเนินการประสานงานเพื�อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้) 

5. ทางบริษทัฯสงวนสิทธิP ไม่คืนเงิน ในกรณีที�ท่านใช้บริการของทางบริษทัฯไม่ครบ เช่น ไม่เที�ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื*อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแลว้ 

6. ทางบริษทัฯสงวนสิทธิP ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ�งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุที�เกิดจาก
ความประมาทของตวันกัท่องเที�ยวเอง 

7. เมื�อท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทั*งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯจะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเงื�อนไขขอ้ตกลงต่างๆแลว้ 
ตามที�ไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั*งหมด 

8. บริษัทขอสงวนสิทธิpเฉพาะลูกค้าที)มีวตัถุประสงค์เพื)อการท่องเที)ยวเท่านั8น   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรื)อง การยกเว้นวซ่ีาเข้าประเทศญี)ปุ่นให้กบัคนไทยเริ)มบังคับใช้ในวนัที) 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556 
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ทางรัฐบาลญี�ปุ่นไดป้ระกาศยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญี�ปุ่นให้กบัคนไทยที�มีวตัถุประสงคเ์พื�อการพาํนกัระยะสั*นในประเทศญี�ปุ่น 
ไดป้ระกาศเริ�มบงัคบัใชใ้นวนัที� 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556 และสามารถพาํนกัในประเทศญี�ปุ่นได ้15 วนั (หากผูย้ื�นประสงคจ์ะ
พาํนกัในประเทศญี�ปุ่นเกิน 15 วนั หรือไปทาํงาน หรือมีวตัถุประสงคอื์�นๆ จะตอ้งยื�นขอวซ่ีาตามปกติ) 
 
เอกสารในขั8นตอนการตรวจเข้าเมืองเพื)อยืนยนัการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี)ปุ่น มีดังต่อไปนี8 

k. ตัyวเครื�องบินขาออกจากประเทศญี�ปุ่น (ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทวัร์ บริษทัจะเป็นผูด้าํเนินการออกเอกสารดงักล่าว) 

2. สิ�งที�ยนืยนัวา่ท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายที�อาจเกิดขึ*นในระหวา่งที�พาํนกัในประเทศญี�ปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัร

เครดิต เป็นตน้) 

p. ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขติดต่อในระหวา่งที�พาํนกัในประเทศญี�ปุ่น (เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอื�นๆ) 

(ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทวัร์ ทางบริษทัจะเป็นผูด้าํเนินการออกเอกสารดงักล่าว) 

z. กาํหนดการเดินทางระหวา่งที�พาํนกัในประเทศญี�ปุ่น 

(ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทวัร์ ทางบริษทัจะเป็นผูด้าํเนินการออกเอกสารดงักล่าว) 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี)ปุ่น (สําหรับกรณกีารเข้าประเทศญี)ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวซ่ีา) 
1. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลืออยูม่ากกวา่ n เดือนขึ*นไป 

2. กิจกรรมใดๆที�จะกระทาํในประเทศญี�ปุ่นจะตอ้งไม่เป็นสิ�งที�ขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบติัการพาํนกัระยะสั*น 

3. ในขั*นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพาํนกัไม่เกิน 15 วนั 

4. เป็นผูที้�ไม่มีประวติัการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญี�ปุ่น มิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่

เขา้ข่ายคุณสมบติัที�จะถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 
 
 
 
 


