
 
CODE: TZ16 Special Summer Osaka โอซากา้ ชริาคาวาโกะ อาราชยิามา่ 5วนั 4คนื  

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Special Summer Osaka โอซากา้ ชริาคาวาโกะ อาราชยิามา่ 5วนั4คนื  
 เดนิทางโดยสายการบนิ SCOOT สูค่นัไซ(โอซากา้) เครื5องใหมลํ่าใหญ ่DREM LINNER  B787-9   

เครื5องใหมท่นัสมยั สดุ สดุ 340 ที5น ั5ง พเิศษนํLาหนกักระเป๋า  20 KG  
ราคาสดุคุม้เร ิ5มตน้เพยีง 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 หรอืเลอืกซืLอ Option ยนูเิวอรแ์ซล เจแปน 
 

วนัเดนิทาง 
 

ราคาผูใ้หญ ่
 

ราคาเด็ก 2-6 ปี  
(ไมเ่สรมิเตยีงพกัรวมกบัผูใ้หญ ่2ทา่น) 

พกัเดี5ยวเพิ5ม 
(หอ้ง SGL) 

ที5น ั5ง หมายเหต ุ

19-23 ก.ค.  25,900  
 

ไมม่รีาคาเด็ก 
 

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

7,500 34  
2-6 ส.ค. 25,900 7,500 34  
9-13 ส.ค.  25,900 7,500 34  
16-20 ส.ค. 25,900 7,500 34  
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 – ญี5ปุ่ น สนามบนิคนัไซ โอซากา้ - นาโกยา่   
     
 
06.30น.     พรอ้มกนัที5ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออก ช ัLน3 ประต ู6 เคานเ์ตอร ์ 
                   7สายการบนิ Scoot เจา้หนา้ที5ใหก้ารตอ้นรบั และอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและตดิแท็กกระเป๋า 
                   กอ่นขึLนเครื5อง 

09.35น. นําท่านเดินทางสู่สนามบนิคนัไซ ประเทศญี5ปุ่ น โดยสายการบนิ SCOOT 
เที�ยวบนิที� TZ298 

 ราคาทวัรยั์งไมร่วมคา่อาหารบนเครื�อง (บนเครื�องมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครื�องดื�ม)  
16.45น. เดนิทางถงึ สนามบนิคนัไซ โอซากา้ (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชั�วโมงกรณุาปรับ

นาฬกิาของท่านเพื�อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้
เมอืงและศลุกากร สําคญั!!! ประเทศญี5ปุ่ นไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนืLอสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้
ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั รับกระเป๋าเรยีบรอ้ยและทําภารกจิส่วนตัว จากนั6นนําท่านขึ6นรถปรับ
อากาศ เดนิทางสูน่าโกยา่ เป็นเมอืงใหญท่ี�สดุใน ภมูภิาคชูบ ุซึ�งอยูต่รงกลางของประเทศญี�ปุ่ น บรเิวณรอบๆนา
โกยา่มแีหลง่ผลติสนิคา้การเกษตร ปศสุตัว ์และประมงที�มชี ื�อเสยีงของญี�ปุ่ น อกีทั 6งยงัเป็นเมอืงอตุสาหกรรม โดยมี
ฐานการผลติรถยนต,์ ยานอวกาศ, เครื�องจักร, เซรามกิ ฯลฯ (อสิระอาหารเย็น ณ จุด พกัรถ ) นําทา่นเดนิ
ทางเขา้สูท่ ี5พกัแรมยา่นนาโกยา่ 

  �ที5พกั: Sunroute Plaza Nagoya หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
  (ชื�อโรงแรมที�ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

วนัที5สอง      นาโกยา่ – หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – ทาคายามา่จนิยะ – Little Kyoto – กโุจ/กฟิุ  
                   �อาหารเชา้,เที5ยง 
 
เชา้  �รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที5พกั (มืLอที51) 
 นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ที�ยังคงอนุรักษ์บา้นสไตล์

ญี�ปุ่ นขนานแทด้ั 6งเดมิ และยังไดรั้บเลือกจาก
องค์การยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ในเดือน
ธันวาคม 1995 บา้นสไตลก์สัโช-สคึรุ ิจะมคีวาม
ยาวประมาณ 18 เมตร ความกวา้ง 10 เมตร 
โครงสรา้งของบา้นสามารถรองรับหิมะที�ตก
หนักในช่วงฤดูหนาวไดด้ี และรูปร่างของ
หลังคาเหมอืนกับสองมอืพนมของพระเจา้ จงึ
เรียก หมู่บา้นสไตล์ นี6ว่า “กัสโช” และมผีูค้นจากทั�วทุกมุมโลกหลั�งไหลไปชมความงามในแต่ละปีไม่ตํ�ากว่า 
680,000 คน เลยทเีดยีว ใหท้า่นอสิระถา่ยรปูเป็นที�ระลกึตามอธัยาศัย 

เที5ยง �รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มืLอที52) 
บา่ย จากนั6นนําท่านถ่ายรูปดา้นหนา้ ทาคายามา่ จนิยะ หรอื ที5วา่การอําเภอเกา่

เมอืงทาคายามา่ ซึ�งเป็นจวนผูว้่าแห่งเมอืงทาคายามา่ เป็นที�ทํางานและที�อยู่
อาศัยของผูว้่าราชการจังหวัดฮดิะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใตก้ารปกครอง
ของโชกนุตระกลูกกุาวา ในสมยัเอโดะ จากนั6นนําทา่นเดมิชม หมูบ่า้น LITTLE 
KYOTO หรอื เขตเมอืงเกา่ซนัมาจ ิซูจ ิซึ�งเป็นหมูบ่า้นเกา่แกส่มัยเอโดะกว่า 

300 ปีกอ่น ที�ยงัอนุรักษ์และคงสภาพ
เดมิไดเ้ป็นอย่างดี อสิระใหทุ้กท่าน
ไดเ้ดนิเที�ยวและชื�นชมกบัทัศนยีภาพ
เมืองเก่าซึ�งเต็มไปดว้ยบา้นเรือน
โบราณ และรา้นคา้หลากหลาย เชน่ 
รา้นผลติและจําหน่ายเหลา้สาเก รา้น
ทํามโิสะ ฯลฯ พรอ้มทั 6งเลอืกซื6อของ

ที�ระลกึพื6นเมืองเฉพาะถิ�น เช่น ซารุโบะโบะ หรือ ตุ๊กตา
ทารกลงิตัวสแีดงไมม่หีนา้ตา ซึ�งถอืว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ�ง
ของเมอืงทาคายาม่า และเป็นสนิคา้ยอดนยิม เพราะแฝงไปดว้ยความเชื�อเกี�ยวกับโชคลางของชาวญี�ปุ่ นอกีดว้ย 
และเก็บเกี�ยวบรรยากาศอันน่าประทับใจมากมาย ท่านยังสามารถลองลิ6มชมิรสขนมของหวานนานาชนดิอกีดว้ย 
(อสิระอาหารเย็น ณ จดุ พกัรถ ) จากนั6นนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงกโุจ/กฟิุ เพื5อเขา้ที5พกั 

 �ที5พกั: Hashima Daily Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั  
       (ชื�อโรงแรมที�ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง)  



 
วนัที5สาม     เกยีวโต – อาราชยิามา่ ป่าไผ ่– ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิ– โอซากา้ – ชนิไซบาช ิ

 � อาหารเชา้,เที5ยง 
 
เชา้  � รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที5พกั  (มืLอที53) 

 
นําท่านเดนิทางสู่เกยีวโต เมอืงหลวงเก่าแก่ของญี�ปุ่ นซึ�งมามอีายุยาวนานกว่า 1,000 ปี ซึ�งในอดีตมคีวาม
เจรญิรุ่งเรอืงทางดา้นศาสนา ศลิปวัฒนธรรม และการปกครอง นําท่าน ชมธรรมชาตแิถบอาราชยิามา่  แหล่ง
ชมธรรมชาตใินฤดูใบไมเ้ปลี�ยนสขีองเมอืงเกยีวโตที�โด่งดังและมชีื�อเสยีงอกีแห่งในญี�ปุ่ นที�นยิมมาท่องเที�ยวเพื�อ
ชื�นชมกับบรรยากาศหลากสสีันสดใสของใบไมส้เีขยีว แดง เหลือง ก่อนที�จะร่วงหล่นจากตน้ไปตามฤดูกาล มี
สะพานที�ทอดขา้มแม่นํ6าโอองิาวะ ชื�อสะพานโทเก็ตสเึคยีว มีความยาว200 เมตร ซึ�งชื�อของสะพานนี6มี
ความหมายว่าสะพานที�มองเห็นดวงจันทร์อยู่ขา้งหนา้ เบื6องล่างของ
สะพานคอืแมนํ่6าโออทิี�ไหลมาจากตานํ6าในภเูขาอาราชยิามะที�ยังคงความ
ใสสะอาดมานับตั 6งแตอ่ดตี นําทุกท่านเดนิทางชมป่าไผ ่ ไผ่ที�ข ึ6นอยูส่อง
ขา้งทา้งเสมอืนหนึ�งเป็นอโุมงคใ์หเ้ดนิผา่นถกูปลกูขึ6นตั 6งแตส่มยัเฮอันหรอื
กวา่พันปีมาแลว้ เพื�อใชใ้นการประดับสวนและชื�นชมความสวยงามและใช ้
ในการบําบดัจติใจมาแตค่รั 6งโบราณ จนกระทั�งกาลเวลาผา่นไปไผเ่หลา่นี6ก็
ยังไดรั้บการดูแลเป็นอย่างดี เมื�อเขา้สู่ป่าไผ่แลว้ จะไดส้ัมผัสถงึสายลม
จากธรรมชาตทิี�กระทบกับใบไผ่ ความเขียวขจีและความสดชื�นตลอด
เสน้ทาง อ 

    เที5ยง � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มืLอที54) 
บา่ย   นําทา่นเดนิทางสู ่ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิชม เสาโทรอิ ิซุม้ประตูสแีดงที�เป็น

สัญลักษณ์ของศาลเจา้ ที�มมีากกว่ารอ้ยตน้ทอดตัวยาวตามเสน้ทางของ
ไหล่เขาลดหลั�นกันบนเสน้ทางยาวถึง 4 กิโลเมตร และเป็นฉากของ
ภาพยนตรเ์รื�อง MEMORIES OF GEISHAที� ซายรู ินางเอกของเรื�องวิ�ง
ลอดซุม้ประตูเพื�อไปขอพรเทพเจา้ใหต้นเองสมความปรารถนา จากนั6นนํา
ท่านเดนิทางสู่โอซากา้ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2ชั�วโมง) นําท่าน
เดนิทางไปละลายเงนิเยน ชอ้ปปิ6งสนิคา้ที�ถนนโดทงโบร ิยา่นชนิไซบา
ช ิแหลง่ชอ้ปปิ6งยอดนยิมที�สดุของโอซากา้ที�เต็มไปดว้ยรา้นคา้มากมายทั 6ง
แบรนดเ์นม ของมอืสอง รา้นอาหารชื�อดังมากมายหลากหลายชนดิและไมค่วรพลาดชอ้ปปิ6งที�รา้นดองกีL และมัตสึ
โมโตค้โิยช ิรา้นคา้ยอดนยิมในใจของคนไทยทั 6งหลายที�ตอ้งแวะเมื�อมโีอกาสไปญี�ปุ่ น และถา่ยรปูกบัป้ายกลูโิกะ 
(อสิระอาหารคํ5าตามอธัยาศยั) จนสมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูท่ี�พัก ใหอ้สิระพักผอ่นตามอธัยาศัย 

 �ที5พกั: Plaza Kobe/Osaka Garden Palace หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั  
       (ชื�อโรงแรมที�ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง)  

 

วนัที5ส ี5      อสิระฟรเีดยเ์ต็มวนั หรอืเลอืกซืLอ Option ยนูเิวอรแ์ซล เจแปน         
              � อาหารเชา้  

 
เชา้ �รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที5พกั (มืLอที55)  
 อสิระใหท้า่นทอ่งเที5ยวตามอธัยาศยัเต็มวนัดว้ยตวัทา่นเอง 
 >> ไกดนํ์าทา่นสมัผัสประสบการณ์นั�งรถไฟไปชนิไซบาชเิพื�ออสิระใหท้า่นไดช้อ้ปปิ6งหรอื

ทอ่งเที�ยวตามอธัยาศัย (ไมร่วมคา่รถไฟในการเดนิทาง ลกูคา้ชําระคา่เดนิทางเอง) 
 >> หรอืทา่นสามารถเลอืกซื6อบตัรยนูเิวอรแ์ซลเจแปน  
 **กรณีส ั5งซืLอกบับรษิทั ราคาบตัรท่านละ 2,800 บาท 

กรณุาส ั5งซืLอพรอ้มจองทวัรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วนัเทา่น ัLน 
(ทางบริษัทจําหน่ายเฉพาะบัตรสวนสนุก ไม่รวมค่ารถไฟในการ
เดนิทาง)  

 **ทางบรษัิทขออนุญาตปรับราคาบัตรขึ6นถา้เงนิเยนมกีารปรับ
ขึ6นเรท100เยน=35บาท** 



 - ยนูเิวอรแ์ซลสตดูโิอ Universal Studio Japan 
รว่มสนุกทา้ทายกบัเครื�องเลน่หลากหลายชนดิตื�นเตน้ระทกึใจจากหนังดังที�ทา่นชื�นชอบ กับโลกภาพยนตข์องฮอล์
ลวิูด้  เชน่ Hollywood Dream  The Ride Backdrop ,ล่องเรอืผจญภัยกับไดโนเสารจ์ากเรื�อง Jurassic Park นั�ง
เรอืเพื�อพบกับความน่าสะพรงึกลัวเหมอืนอยู ่ในเหตุการณ์จรงิกับ Jaw ใชทุ้นสรา้งมหาศาลกว่า 1,500 ลา้นเยน 
(เฉพาะจอว)์  และสนุกสนานไปกับเครื�องเล่นภาคใหมข่อง Spider-Man ที�รอใหท้่านพสิจูน์ความมันส ์พรอ้มทั 6ง
พบกบัโซนตัวการต์ูนสําหรับเด็กโซน “วันเดอรแ์ลนด”์ เป็นโซนสวนสนุกสไตลค์รอบครัวใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับ
ตัวการต์ูนสดุน่ารักชื�อดังของญี�ปุ่ น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street หรอืเป็นโซนใหม ่ HARRY POTTER 
ใหท้า่นไดด้ื�มดํ�ากบับรรยากาศที�จําลองมาจากในเรื�องแฮรี�พอรต์เตอร ์และพบกับโซนใหมล่่าสดุที�จะเปิดในวันที�21
เมษายน 2560 โซน Minions Park ภายในสวนสนุกUniversal หา้มนําอาหารและเครื�องดื�มเขา้มาภายในสวนสนุก
และสามารถซื6ออาหารไดจ้าก  ภายในสวนสนุก บรเิวณดา้นนอกตรงทางเขา้สวนสนุกคอื Universal City walk 
Osaka เป็นพื6นที�จําหน่ายสนิคา้ที�มรีา้นอาหารมากมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
- เลอืกอสิระเที5ยวเอง ชอ้ปปิL งอสิระตามอธัยาศยัเต็มวนั (ไม่รวมค่ารถไฟและไม่มรีถบัสบรกิาร) ดว้ยการนั�ง
รถไฟ ท่านจะไดส้ัมผัสประสบการณ์การเดนิทางไปย่านต่างๆที�เป็นไฮไลทข์องโอซากา้ย่านดังที�เลือกสรรเป็น
สวรรคข์องคนชอบ กนิ เที�ยว ชอ้ป ไดแ้ก ่ 
 > ยา่นชนิไซบาช ิ(Shinsaibashi) เป็นยา่นชอ้ปปิ6งที�มชี ื�อเสยีงที�สดุใน
โอซากา้ เป็นถนนคนเดนิชนิไซบาชยิาวประมาณ580 เมตร ตลอดเสน้ทางจะมี
รา้นคา้อยู่ประมาณ 180 รา้น ทางฝั�งทศิใต ้ ของถนนคนเดนิของชนิไซบาชจิะมี
ป้ายทางเขา้แถวป้ายกลูโิกะ 
 > โดทงบุร ิ(Dotonburi) หนึ�งในสถานบันเทงิยามคํ�าคนืที�โด่งดังของโอ
ซากา้ แหล่งรวมรา้นอาหารมากมายที�เปิดใหบ้รกิาร 24 ชั�วโมง ถนนแห่งนี6จะ
เลยีบรมิคลองโดทงโบร ิและยงัมทีั 6งรา้นคา้ และแหล่งบันเทงิอกีมากมาย รวมไป
ถงึป้ายนักวิ�งกลูโิกะ (Glico Running Man s ign) และปคูานโิดราค ุ
(Kani Doraku crab  sign) ที�เป็นสญัลักษณ์ของเมอืงโอซากา้ดว้ย 
 > สวนนมับะ Namba Parks ออกแบบการสรา้งใหค้ลา้ยกับหุบ
เขา สามารถนั�งพักผ่อนในสวนแบบธรรมชาตทิ่ามกลางภูมทิัศน์เมอืง
ใหญ่ มหีา้งสรรพสนิคา้กว่า 120 รา้น รวมทั 6งโรงภาพยนตร ์อัฒจรรย ์
และสวนดาดฟ้า บนชั 6น 6 มรีา้นอาหารจํานวนมากเปิดใหบ้รกิาร ไมว่่า
จะเป็น อาหารเกาหลี อาหารอติาเลียน อาหารเวียดนาม และอื�นๆ 
รา้นคา้เปิดเวลา 11:00-21:00 รา้นอาหารเปิดเวลา 11:00-23:00 
 > ยา่นเด็นเด็น Den Den Town ตั 6งอยูใ่นพื6นที� Nipponbashi 
เป็นยา่นขายสนิคา้อเิล็กทรอนกิส ์คลา้ยกับยา่น Akihabara ของโตเกยีว นอกจากนี6ยังมกีารต์ูนมังงะ อนเิมะ และ
คอสเพลยค์าเฟ่ตต์า่งๆรวมอยูท่ี�นี�ดว้ย รา้นคา้เปิดเป็น 2 ชว่ง คอื 10:00-11:00 และ 19:00-20:00 
**วนันีLไมม่บีรกิารรถบสัและอาหารกลางวนัและอาหารคํ5า ** 

 �ที5พกั: Plaza Kobe/Osaka Garden Palace หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
       (ชื�อโรงแรมที�ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง)  

วนัที5หา้     ปราสาทโอซากา้ - Doton Plaza –  Expo City - สนามบนิคนัไซ - สนามบนิดอนเมอืง     
               � อาหารเชา้   
 
เชา้ �รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที5พกั (มืLอที56) 

นําทา่นเดนิทางสู ่ปราสาทโอซากา้ เป็นสญัลักษณ์อนัโดดเดน่ของเมอืง
โอซากา้ สรา้งขึ6นเป็นครั 6งแรกบนบรเิวณที�เคยเป็นวัด Osaka Hongan-ji
เมื�อปี ค.ศ.1583 โดยToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-1598) นักรบ

ระดับไดเมียวผูพ้ยายามรวบรวม
ป ร ะ เ ทศ เ ป็ นค รั 6ง แ รกหอค อ ย
ป ร ะ ส า ท ห รื อ ส่ ว น ที� เ รี ย ก ว่ า 
Tenshukakuแล ว้ เส ร็จลงสอง ปี
ต่อมา แต่หลังจากสงคราม Osaka 
Natsu No-jinในปีค.ศ.1615 ตระกูล Toyotomi ถูกฆ่าลา้งโคตร 
Tenshukakก็ถูกทําลายลงย่อยยับ ต่อมาไดรั้บการบูรณะใหม่ในสมัย 
Tokugawa แต่น่าเสยีดายที�ในปี ค.ศ.1665 ไดถู้กฟ้าฝ่าเสยีหายทั 6งหมด 
กอ่นจะทําการบูรณะขึ6นมาใหม่อกีครั 6งและถูกประกาศใหเ้ป็นสมบัตขิองชาติ
อกีดว้ย ปราสาทโอซากา้ปัจจุบันสงู 55 เมตร ม ี5 สว่น 8 ชั 6นเครื�องประดับ



หลังคาและภาพเสือบนกําแพงตัวปราสาทและหลายๆส่วนลงทองสีอร่ามสวยงามบนหอคอยชั 6น8 ของ 
Tenshukakuท่านสามารถมองเห็นทวิทัศน์โดยรวมของเมอืงโอซากา้ไดอ้ย่างชดัเจนในแต่ละปีจะมนัีกท่องเที�ยว
จากทั 6งในและนอกประเทศมาเยอืนปีละราว 1-3 ลา้น  คน (ทัวรนํ์าชมและถ่ายรูปบรเิวณดา้นนอก) จากนั6นนําท่าน
เดนิทางสู่ หา้ง DOTON PLAZA ใหท้่านไดเ้ลือกชอ้ปปิ6 งสนิคา้ราคาถูก หลากหลายรายการ อาท ิเช่น 
ผลติภณัฑบํ์ารงุสขุภาพ เครื�องสําอาง เครื�อง  
**เพื�อใหท้่านไดส้นุกสนานกับการชอ้ปปิ6 ง
อาหารเที�ยงอสิระตามอัธยาศัย ** จากนั6นนํา
ท่านไป La La port Expo City  ศูนยก์ารคา้
ที�รวมสนิคา้ทุกอย่างทุกประเภททั 6งของญี�ปุ่ น
และจากนานาชาตทิั�วโลก ไม่เพยีงแต่แบรนด์
เนมชื�อดังราคาหรู แต่ยังมีทั 6งรา้น 100 เยน
อยา่ง Daiso, รา้น 3coin ที�สนิคา้ทกุอยา่งราคา 
300 เยน, ศูนยจํ์าหน่ายเครื�องกฬีา, เครื�อง
ไฟฟ้า ,ซปุเปอรม์าเก็ต,ศนูยอ์าหารนานาชาต ิอสิระชอ้ปปิL งตามอธัยาศยัจนสมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสู ่
สนามบนิคนัไซ เพื5อเตรยีมตวัเดนิทางกลบั 
18.00น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ SCOOT เที5ยวบนิที5 TZ297 

 ** ราคาทวัรยั์งไมร่วมคา่อาหารบนเครื�อง (บนเครื�องมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครื�องดื�ม) ** 
21.55น.   เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ  
 

**************************** 
หมายเหต ุ:  รายการทวัรส์ามารถเปลี5ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื5องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 
การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดของญี5ปุ่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลี5ยน
โดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพื5อใหท้า่นทอ่งเที5ยวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสันํา
เที5ยวญี5ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี5ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ั5วโมง มอิาจเพิ5มเวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละ
คนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิ~ในการปรบัเปลี5ยนเวลาท่องเที5ยวตามสถานที5ใน
โปรแกรมการเดนิทาง 
กรณีอตัราแลกเปลี5ยนเงนิเยนปรบัสงูขึLน บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิ5มขึLนโดยจะแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ 
เงื5อนไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัLงนีLจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึLนไป กรณีไมถ่งึ30ทา่น  

- ขอสง่จอยทัวรใ์หก้บับรษัิทที�มโีปรแกรมและราคาใกลเ้คยีงกนั  
- หรอืขอเลื�อน หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 
- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิ�ม (ในกรณีที�ผูเ้ดนิทางไม่ถงึ30ทา่นและทา่นยังประสงคเ์ดนิทางตอ่) โดยทาง
บรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2. ในกรณีที5ลูกคา้ตอ้งออกต ั�วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที5ของบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัLง มฉิะน ัLนทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัLงสิLน กรณุาจองต ั�วเผื5อเวลาอยา่งนอ้ย 3-4ช ั5วโมง กอ่นเวลาบนิ 
3.การชําระคา่บรกิาร  ชําระเงนิคา่จองทัวรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นที�เหลอืชําระกอ่นการเดนิทาง 20 วัน  
**สาํเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง+ความประสงคเ์พิ�มเตมิของลกูคา้ กรุณาสง่พรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจําหรอืพรอ้มยอดคงเหลอื**  
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
เนื�องจากเป็นราคาตั�วเครื�องบนิโปรโมชั�น เมื�อจองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื�อน หรอืขอคนืเงนิไดท้กุ
กรณี  และกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั 6งกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที�ระบไุว ้ใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะไมค่นืค่าทัวรไ์มว่่ากรณีใดๆ ทั 6งสิ6น  รวมถงึเมื�อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้
ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ�ไมส่ามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิ
คา่ทัวรค์นืไมว่า่กรณีใดๆทั 6งสิ6น  
อตัราคา่บรกิารนีLรวม 
1. คา่ตั�วโดยสารเครื�องบนิไป-กลับชั 6นประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
ที�นั�งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิ 
กรณีตอ้งการระบทุี�นั�งตดิกนัทั 6งกรุ๊ปหรอืรมิหนา้ตา่งหรอืรมิทางเดนิ แจง้หนา้เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ ณ วันเดนิทาง 
**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลี�ยนระดบัชั 6นที�นั�งจะตอ้งดําเนนิการแจง้พรอ้มจองทวัร ์หรอืกอ่นเดนิทาง15วันเทา่นั6น  
- ที�นั�ง Stretch Seat / Long Leg ชําระเพิ�ม 4,500 บาท (รวมไป-กลับ) **หา้มเด็กตํ�ากวา่16ปีและผูส้งูอาย6ุ5ปีขึ6นไปนั�ง
เนื�องจากที�นั�งอยูบ่รเิวณ Exit Seat 
- ที�นั�งScoot Biz ตั�วกรุ๊ปไมส่ามารถอพัเกรดได ้
** คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครื�อง สามารถสั�งซื6อจากเลม่เมนูบนเครื�องไดเ้ลยเนื�องจากตั�วกรุ๊ปไม่สามารถสั�งจองลว่งหนา้ได ้
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
2. คา่ที�พักหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมที�ระบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเท่า กรณีเดนิทาง3 ท่านจะเป็นหอ้งTriple จะเป็นแบบ
เตยีงเดี�ยวสามเตยีงหรอืแบบเตยีงใหญ1่เตยีงเตยีงเดี�ยว1เตยีง เป็นการจัดแบบเตยีงของทางโรงแรมไมส่ามารถระบไุด ้
กรณีโรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู่ และ 1หอ้งพักเดี�ยว 
โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิ�ม  
3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามที�ระบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
4. เจา้หนา้ที�บรษัิทฯคอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
5. คา่นํ Lาหนกักระเป๋า สมัภาระที�สายการบนิ Scoot กําหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั และค่าประกันวนิาศภัยเครื�องบนิ
ตามเงื�อนไขของแตล่ะสายการบนิที�มกีารเรยีกเก็บ  
**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซื6อนํ6าหนักเพิ�ม กรณุาแจง้พรอ้มจองทัวร ์พรอ้มชําระคา่นํ6าหนัก** 

- ซื6อนําหนักเพิ�ม 5 กก. ชําระเพิ�ม 700 บาท /เพิ�ม10กก. ชําระเพิ�ม 1,200 บาท 
- ซื6อนํ6าหนักเพิ�ม15กก. ชําระเพิ�ม 1,700 บาท/เพิ�ม20กก. ชําระเพิ�ม 2,200 บาท 

6. ค่าประกันอบุัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงื�อนไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพ 
อตัราคา่บรกิารนีLไมร่วม 
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. คา่ใชจ้า่ยอื�นๆที�นอกเหนอืจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครื�องดื�มคา่ซกัรดี คา่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีนํ6ามนัที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�มภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั�วเครื�องบนิ 
5. คา่ Vat 7% และคา่ภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% 
6. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม  
7. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 3,000 เยนตอ่ทรปิ สําหรบักรุป๊ที5มหีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตนํ่ Lาใจจากทา่น 
รายละเอยีดเกี�ยวกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารที�จะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
 จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี5ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ี5ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ัLนในประเทศญี5ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื5อการทอ่งเที5ยว เยี5ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื5นเอกสารในข ัLนตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพื5อยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี5ปุ่ น* ดงัตอ่ไปนีL 
1.       ตั�วเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.       สิ�งที�ยนืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายที�อาจเกดิขึ6นในระหว่างที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตร 
เครดติ เป็นตน้) 
3.       ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.       กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี5ปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญี5ปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.       หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูไ่มตํ่�ากวา่ 6 เดอืน 
 2.       กจิกรรมใดๆ ที�จะกระทําในประเทศญี�ปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ�งที�ขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสั 6น 
 3.       ในขั 6นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 
 4.       เป็นผูท้ี�ไมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญี�ปุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไม ่
เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิี�จะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 
7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัLงหมดกอ่นทําการจอง เพื5อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมื5อทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัLงหมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่
ทา่นไดย้อมรบัเงื5อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัLงหมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ~ท ี5จะเลื5อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึLนในกรณีที5มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิ�การเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ6นกอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั 6งสิ6น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั 6งสิ6น หากเกดิสิ�งของสญูหาย อนัเนื�องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง  
6. เมื�อทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืค่าทัวรท์ั 6งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื�อนไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทั 6งหมด  
7. รายการนี6เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครั 6งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที�พักในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปที�เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี� / ปลอดบหุรี�
ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั 6งนี6ข ึ6นอยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ
รับประกนัได ้  



9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7วันกอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนั6น บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้สายการบนิ Scoot มเีสยีคา่บรกิารววิแชร ์
10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั 6งสิ6นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั6น  
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที�ผูเ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเที�ยว อนัเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดี�ยว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิ�ม  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญี�ปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาใน
การทอ่งเที�ยวและ ชอ้ปปิ6งแตล่ะสถานที�นอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซึ�งอาจจะขอ
ความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั 6งที�ตอ้งเรง่รบี เพื�อใหไ้ดท้อ่งเที�ยวตามโปรแกรม 
14. บรกิารนํ6าดื�มทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่ในวันที�ทําทัวรเ์ต็มวัน เริ�มในวันที�2ของการเดนิทางรวมจํานวน3ขวด 
15. การบรกิารของรถบสันําเที�ยวญี�ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12ชั�วโมง อาทเิชน่ เริ�มงาน
เวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนั6น มอิาจเพิ�มเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ทั 6งนี6ข ึ6นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั6นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี�ยนเวลาท่องเที�ยวตามสถานที�ใน
โปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ที�บรษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุัตเิหตุจากการเดนิทางท่องเที�ยว 
ตามพ.ร.บ. การท่องเที�ยว เท่านั6น ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงื�อนไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื�อท่านชําระเงนิค่าทัวร ์  (ท่านสามารถซื6อประกัน
สุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได ้จากบริษัท ประกันทั�วไป และควรศึกษาเงื�อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอียด) 
17. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั 6งสิ6นแทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั6น  
18. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที�ผูเ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเที�ยว อนัเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  
 


