
 
CODE: TR19 Wonder Sakura��Osaka Takayama Shirakawago Nara Kyoto 5D4N  

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

��Wonder Sakura�� 
โอซากา้ ทาคายามา่ ชริาคาวาโกะ นารา เกยีวโต 5วนั 4คนื  

 บนิสูส่นามบนิคนัไซ โอซากา้ สายการบนิ Scoot (TR) เครื>องใหม ่ทนัสมยั  
DREM LINER B787-8   340 ที>น ั>ง นํ Lาหนกักระเป๋า 20 KG 

พกัโอกาก/ินาโกยา่ 1 คนื กโุจออนเซ็น 1คนื โอซากา้/คนัไซ 2 คนื 
นาโกย่า/โอกาก ิเมอืงเซก ิรา้นมดีซันช ูHamonoyasan หมู่บา้นชริาคาวาโกะ ทาคายาม่า ลติเติ&ลเกยีวโต 
เขตเมอืงเกา่ซนัมาชซิจู ิ กโุจ วัดทอง คนิคะคุจ ิศาลเจา้ฟชูมิ ิอนิาร ิ คันไซ  รงิก ุพรเีมี.ยม เอา้ทเ์ลท นารา 
สวนกวาง วัด โทไดจ ิโอซากา้ ปราสาทโอซากา้ หา้ง Doton Plaza ชอ้ปปิ&งชนิไชบาช ิชนิเซไก อเูมดะ หา้ง 
EXPO CITY   
พเิศษ!!! Wifi on bus ทานเมนูบุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ ์และ BBQ หมูยา่งไมอ่ ัLน 

วนัเดนิทาง 
 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี  
ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดี>ยวเพิ>ม ที>น ั>ง หมายเหต ุ

28 ม.ีค. – 1 เม.ย.  35,900  
เด็กทารกไมเ่กนิ 2 ขวบ 7,000 บาท 
 

8,500 34  
11 - 15 เม.ย.  38,900 8,500 34  

 

 
ไฟลท์บนิ 
Departure DMK – KIX TR866 09.35-16.45 
Return       KIX – DMK TR867 17.55-22.30 
 



วนัแรก       กรงุเทพฯ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง - สนามบนิคนัไซ โอซากา้ – นาโกยา่/โอกาก ิ 
 

 
06.30น. พรอ้มกนัที>ท่าอากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศขาออก ช ัLน 3 

ประต ู6 เคานเ์ตอร ์6 สายการบนิ Scoot เจา้หนา้ที.ใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวก
ดา้นเอกสารกอ่นขึ&นเครื.อง 

 
09.35น. นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิคนัไซ ประเทศญี>ปุ่ น โดยสายการบนิ SCOOT เที.ยวบนิที. TR866 

*ราคาทัวรย์งัไมร่วมคา่อาหารบนเครื.อง (บนเครื.องมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครื.องดื.ม) 
 

16.45น. เดนิทางถงึ สนามบนิคนัไซ โอซากา้ (เวลาทอ้งถิ.นเร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชั.วโมง กรณุาปรับเวลาของทา่นเพื.อความ
สะดวกในการนัดหมายเวลา) ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร สําคญั!!! ประเทศญี>ปุ่ นไมอ่นุญาตให้
นําอาหารสด จําพวก เนืLอสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั นําท่านขึ&นรถ
ปรับอากาศ เดนิทางสู่ นาโกยา่ เป็นเมอืงใหญ่ที.สุดใน ภูมภิาคชูบุ ซึ.งอยู่ตรงกลางของประเทศญี.ปุ่ น บรเิวณ
รอบๆนาโกย่ามีแหล่งผลิตสนิคา้การเกษตร ปศุสัตว์ และประมงที.มีชื.อเสียงของญี.ปุ่ น อีกทั &งยังเป็นเมือง
อตุสาหกรรม โดยมฐีานการผลติรถยนต,์ ยานอวกาศ, เครื.องจักร, เซรามกิ ฯลฯ 

 (อสิระอาหารเย็น ณ จดุ พกัรถ ) นําทา่นเดนิทางเขา้ที>พกัแรม 

 �ที>พกั: Quintessa Ogaki/Hotel Rubura Ohzan Nagoya หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
 อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
 (ชื.อโรงแรมที.ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 
วนัที>สอง นาโกยา่ - เมอืงเซก ิ- รา้นมดีซนัชู Hamonoyasan – หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – ทาคายามา่ –  
                  เขตเมอืงเกา่ซนัมาชซูิจ ิ- กโุจ  �อาหารเชา้,เที>ยง,เย็น (BBQ หมยูา่ง+เครื>องดื>มซอฟดริLง) 
 
เชา้ �รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที>พกั (มืLอที>1) 
 นําท่านสู่เมอืงเซก ิเมอืงขึ&นชื.อสถานที.ที.ผลติมดีไดค้มสุดๆอกีทั &งยัง

เป็นเมอืงที.มชี ื.อเสยีงเรื.องการตดีาบญี.ปุ่ นอยา่งดาบเซกดิว้ย นําท่าน
เดนิทางสู่  รา้นมดีซนัชู Hamonoyasan มเีครื.องใชข้องมคีมต่าง ๆ 
มากมายกวา่ 3,000 ช ิ&น ไมว่า่จะเป็นมดีหรอืกรรไกรตัดแต่งกิ.งและสวน 
กรรไกรตัดเล็บ กรรไกรหลากขนาด และใหท้า่นชมการแสดงดาบวชิาอิ
กริ ิจากนั&นนําท่านเดนิทางสู่ หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ (Shirakawago-
go) ไดรั้บการขึ&นทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยยเูนสโก
เมื.อปี ค.ศ.1995 ภายในหมูบ่า้นที.สวยงามและเป็นแบบญี.ปุ่ นแทด้ั &งเดมิ
นั&นมเีสน่หด์งึดดูใหนั้กทอ่งเที.ยวทั &งใน และตา่งประเทศเป็นจํานวนมาก 
เอกลักษณ์ของบา้นในแบบกัสโชสคึุ  ร ิ(Gassho-zukuri) บา้นแบบ
ญี.ปุ่ นดั &งเดิม ชื.อนี&ไดม้าจากคําว่า“กัสโช”ซึ.งแปลว่า“พนมมือ”ตาม
รูปแบบของบา้นที.หลังคาชนัถงึ 60 องศา มลีักษณะคลา้ย  สองมอืที.
พนมเขา้หากัน ตัวบา้นมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร และมคีวามกวา้ง 
10 เมตร ซึ.งโครงสรา้งของบา้นสรา้งขึ&นโดยไม่ไดใ้ชต้ะปู อกีทั &งวัสดุ
อุปกรณ์ในการก่อสรา้งต่างๆ ลว้นแต่มาจากวัสดุจากธรรมชาตอิย่าง
ตน้หญา้ที.ปลูกไวเ้พื.อนํามาใชม้งุเป็นหลังคาขนาดหนาแต่ยังคงความแข็งแรงจนสามารถรองรับหมิะที.ตกมาอยา่ง
หนักในชว่งฤดหูนาวไดเ้ป็นอยา่งด ี

เที>ยง       �รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มืLอที>2) 
บา่ย นําท่านชม ทาคายามา่จนิยะ หรอื ที>วา่การอําเภอเกา่เมอืงทาคายามา่ ซึ.งเป็นจวนผูว้่าแห่งเมอืงทาคายาม่า 

เป็นที.ทํางานและที.อยูอ่าศยัของผูว้า่ราชการจังหวัดฮดิะ เป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกนุตระกลู
กุกาวาในสมัยเอโดะ (ทัวร์นํา
ชมดา้นอก)  จากนั&นนําท่าน
เ ดิ ม ช ม  ห มู่ บ ้ า น  Little 
Kyoto หรอื  เขตเมอืง
เก่าซนัมาชซูิจ  ิ Sanmachi-
Suji ซึ.งเป็นหมูบ่า้นเกา่แกส่มัย
เอโดะกว่า 300 ปีก่อน ที.ยัง  
อนุรักษ์และคงสภาพเดิมได ้
เป็นอยา่งด ีอสิระใหท้กุทา่นได ้
เดนิเที.ยวและชื.นชมกับทัศนียภาพเมอืงเกา่ซึ.งเต็มไปดว้ยบา้นเรอืนโบราณและรา้นคา้หลากหลาย เชน่ รา้นผลติ
และจํา  หน่ายเหลา้สาเก รา้นทํามโิสะ ฯลฯ พรอ้มทั &งเลือกซื&อของที.ระลกึ
พื&นเมอืงเฉพาะถิ.น เชน่ ซารโุบะโบะ หรอื ตุ๊กตาทารกลงิตัวสแีดงไมม่หีนา้ตา ซึ.ง
ถอืว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ.งของเมอืงทาคายาม่า และเป็นสนิคา้ยอดนิยม เพราะ
แฝงไปดว้ยความเชื.อเกี.ยวกับโชคลางของชาวญี.ปุ่ นอีกดว้ย และเก็บเกี.ยว
บรรยากาศอนัน่าประทับใจมากมาย ท่านยังสามารถลองลิ&มชมิรสขนมของหวาน



นานาชนดิอกีดว้ยหรอืถา่ยรปูกบัสะพานสแีดงนาคาบาช ิNakabashi Bridge จากนั&นนําท่านเดนิทางสูเ่มอืงกุโจ 
เพื>อเขา้ที>พกัแรม  

 
คํ>า �  รบัประทานอาหารคํ>า ณ หอ้งอาหารโรงแรม  (มืLอที>3) เมน ู

BBQ หมยูา่งบฟุเฟต ์พรอ้มเครื>องดื>มซอฟดริLง 
  หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ การอาบนํLาแร่ธรรมชาต ิ

เพื>อสุขภาพ/ ออนเซ็น (Onsen) นํ Lาแรใ่นไสตลญ์ี>ปุ่ นใหท้า่นได้
พกัผอ่นอยา่งเต็มอิ>ม ซึ>งชาวญี>ปุ่ นเชื>อวา่นํ Lาแรธ่รรมชาตนิีLมสีว่น
ชว่ยเรื>อง โรคภยัไขเ้จ็บและผวิพรรณเปลง่ปล ั>ง   

�ที>พกั: Gujo Vacance Mura Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชื.อโรงแรมที.ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 
วนัที>สาม กโุจ – เกยีวโต – วดัทอง คนิคะคจุ ิ– ศาลเจา้ฟูชมิ ิอนิาร ิ– คนัไซ - รงิก ุพรเีมี>ยม เอา้ทเ์ลท 
                 �อาหารเชา้,เที>ยง 
 
 
เชา้ � รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที>พกั (มืLอที>4)  

นําท่านเดนิทางสู่เกยีวโต เมอืงหลวงเก่าแก่ของญี.ปุ่ นซึ.งมามอีายุยาวนานกว่า 1,000 ปี ซึ.งใน อดตี มคีวาม
เจรญิรุง่เรอืงทางดา้นศาสนา ศลิปวัฒนธรรมและการปกครอง (ใชเ้วลาเดนิทางจาก กโุจถงึเกยีวโต ประมาณ 2.30 
ชม.) เดนิทางถงึเกยีวโต นําทา่นชม  วดัคนิคะคจุ ิ(Kinkaku-ji) หรอืที.คนไทยนยิมเรยีกกันว่า วดัทอง  เป็นวัดที.
ดังวัดหนึ.งในญี.ปุ่ น หากมาเที.ยวเกยีวโตแลว้ไมไ่ดม้าที.วดันี&ถอืวา่ยงัไมม่าถงึเกยีวโต สรา้งเมื.อปี พ .ศ . 1940 ศาลาสี
ทองที.เห็นในปัจจุบันเพิ.งไดรั้บการแปะผนังทองไปเมื.อปี พ  .ศ . 2530 
ที.ผ่านมา จงึมองเห็นเหลืองอล่ามสะทอ้นในสระนํ&าอย่างสวยงาม
วหิารสรา้งในปี 1955  จําลองแบบจากของเดมิในศตวร รษที. 15  และ
เพิ.งหุม้ทองคําครั &งหลังสุดในปี 1987 วหิารม ี3 ชั &น โดยชั &นแรกมี
ลักษณะเป็นพระราชวัง ชั &นที.สองเป็นแบบบา้นซามไูร  สว่นชั &นที.สาม

เป็นแบบวัดเซน คนิคะคจุติั &งอยูก่ลางทัศนยีภาพอนัเหมาะเจาะ ผนืนํ&า
ในสระกวา้งเบื&องหนา้สะทอ้นประกายระยับกั &นโอบดว้ยแมกไม ้วัดนี&
เป็นวัดดังในการต์นูเรื>องอกิควิซงั เณรนอ้ยเจา้ปญัญา  

เที>ยง � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มืLอที>5) 
บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิชม เสาโทรอิ ิซุม้ประตูสแีดง

ที.เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจา้ที.มีมากกว่ารอ้ยตน้ทอดตัวยาวตาม
เสน้ทางของไหล่เขา
ลดหลั.นกันบนเสน้ทาง
ยาวถงึ 4 กโิลเมตร และ
เป็นฉากของภาพยนตร์
เรื.อง MEMORIES OF 
GEISHAที. ซ า ยู ร ิ
นางเอกของเรื.องวิ.งลอด
ซุม้ประตูเพื.อไปขอพร
เทพเจา้ใหต้นเองสม
ความปรารถนา จนสมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูท่ ี>พกั 

 อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั หรอื ทา่นสามารถเดนิไป ชอ้ปปิL ง รงิกุ พรเีมี>ยม เอา้ทเ์ลท Rinku Premium 
Outlets แหลง่ชอ้ปปิ&งชื.อดังอกีแหง่หนึ.งของโอซากา้ ตั &งอยูท่ี.เมอืงรงิกตุรงขา้มกับท่าอากาศยานนานาชาตคิันไซ 
โดยออกแบบใหม้ลีักษณะเหมอืนกับเมอืงท่าของสหรัฐอเมรกิาและมบีรรยากาศแบบรสีอรท์ ซึ.งภายในแมจ้ะไม่
ใหญ่โตมากนัก แต่ก็เพยีบพรอ้มไปดว้ยสิ.งอํานวยความสะดวกมากมาย และรา้นคา้แบรนดเ์นมหลากหลายอันมี
ชื.อเสยีงจากตา่งประเทศ ใหท้า่นชอ้ปปิ&งตามอธัยาศัย 

                 

�ที>พกั: N Gate Hotel Kansai หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   
 (ชื.อโรงแรมที.ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 
วนัที>ส ี>       นารา – วดัโทไดจ ิ– โอซากา้ - ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก) – หา้ง Doton Plaza - ชอ้ปปิL งชนิไชบาช ิ            
                 � อาหารเชา้,เที>ยง  
 
เชา้ �รบัประทานอาหารเชา้ ณ 

โรงแรมที>พกั (มืLอที>6) 
นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงนารา(Nara) 
จังหวัดเล็กๆ ของญี.ปุ่ นที.เคยเป็นเมอืง
หลวงในอดตี เป็นเมอืงแห่งพระใหญ่
และฝงูกวาง นาราเคยเจรญิรุ่งเรอืงใน



ฐานะที.เป็นเมอืงหลวงของญี.ปุ่ นตั &งแตช่ว่งเริ.มแรกของราชวงศย์ามาโต ้(300-600) จนกระทั.งเมอืงหลวงถูกยา้ยใน
ปี 784 นําท่านกราบนมัสการขอพรพระพุทธรูปสํารดิที.เกา่แกต่ั &งแต่สมัยครศิตวรรษที. 18 ณ วดัโทไดจ ิซ ึ.งเป็นที.
เคารพสกัการะของผูค้นมากมาย ใหท้า่นไดช้ม วหิารไม ้ที.ใหญท่ี.สดุในโลก และเพลดิเพลนิกับความน่ารักของฝูง
กวางมากมายที.ปลอ่ยใหอ้ยูต่ามธรรมชาต ิพรอ้มป้อนอาหารใหก้ับกวางที. สวนกวาง นําท่านนมัสการหลวงพ่อโต
ไดบสุส ึที.สรา้งตั &งแตส่มยัค.ศ 700 อยูใ่นวหิารขนาดใหญ ่พรอ้มกบัขอพรตามประสงค ์วหิารและหลวงพอ่โตองคน์ี& 
สรา้งโดยจักรพรรดคิัมม ุ 

เที>ยง  �รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มืLอที>7) 
 
บา่ย  นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโอซากา้ นําทา่นถา่ยภาพ ปราสาทโอซากา้ 

เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมอืงโอซากา้สรา้งขึ&นเป็นครั &งแรกบน
บริเวณที.เคยเป็นวัดOsaka Hongan-jiเมื.อปี ค.ศ.1583 โดย
ToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-1598) นักรบระดับไดเมียวผู ้
พยายามรวบรวมประเทศเป็นครั &งแรกหอคอยประสาทหรือส่วนที.
เรียกว่า Tenshukakuแลว้เสร็จลงสองปีต่อมา แต่หลังจากสงคราม 
Osaka Natsu No-jinในปีค.ศ.1615 ตระกลู Toyotomi ถูกฆา่ลา้ง
โคตร Tenshukak ก็ถูกทําลายลงยอ่ยยับ ต่อมาไดรั้บการบรูณะใหม่
ในสมัย Tokugawa แต่น่าเสยีดายที.ในปี ค.ศ.1665 ไดถู้กฟ้าฝ่า
เสียหายทั &งหมด ก่อนจะทําการบูรณะขึ&นมาใหม่อีกครั &งและถูก
ประกาศใหเ้ป็นสมบตัขิองชาตอิกีดว้ย ปราสาทโอซากา้ปัจจบุนัสงู 55 
เมตร ม ี5 ส่วน 8 ชั &นเครื.องประดับหลังคาและภาพเสอืบนกําแพงตัว
ปราสาทและหลายๆสว่นลงทองสอีร่ามสวยงามบนหอคอยชั &น 8 ของ 
Tenshukakuทา่นสามารถมองเห็นทวิทัศนโ์ดยรวมของเมอืงโอซากา้
ไดอ้ยา่งชดัเจนในแตล่ะปีจะมนัีกทอ่งเที.ยวจากทั &งในและนอกประเทศ
มาเยอืนปีละราว 1-3 ลา้นคน   (ชมและถ่ายรูปบรเิวณดา้นนอก) นํา
ท่านเดนิทางสู ่หา้ง Doton Plaza เป็นหา้งสําหรับละลานเงนิเยน 
พบกบัสนิคา้หลากหลายราคาถกู ไมว่า่จะเป็นเครื.องสําอาง ครมี ของใช ้ยาบํารงุ สขุภาพ สบู ่ครมีลา้งหนา้ เครื.อง
ไฟฟ้า เป็นตน้ จากนั&นใหท้า่นไดอ้สิระชอ็ปปิ&งสนิคา้ที.ถนนโดทงโบร ิยา่นชนิไซบาช ิแหลง่ชอ้ปปิ&งยอดนยิมที.สดุ
ของโอซากา้ที.เต็มไปดว้ยรา้นคา้มากมายทั &งแบรนดเ์นมของมอืสอง รา้นอาหารชื.อดังมากมายหลากหลายชนดิและ
ไมค่วรพลาดชอ้ปปิ&งที. รา้นดองกีL และมตัสโึมโตค้โิยช ิรา้นคา้ยอดนยิมในใจของคนไทยทั &งหลายที.ตอ้งแวะเมื.อมี
โอกาสไปญี.ปุ่ น (อสิระรบัประทานอาหารคํ>าตามอธัยาศยั) จนถงึเวลานัดหมายนําทา่นเดนิทางสูท่ี.พกั 

�ที>พกั: N Gate Hotel Kansai หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชื.อโรงแรมที.ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

วนัที>หา้      ชนิเซไก – อเูมดะ - EXPO CITY – สนามบนิคนัไซ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง   
                 � อาหารเชา้, เที>ยง (บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ)์ 
 
เชา้ �รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที>พกั (มืLอที>8) 

นําท่านไป ยา่นชนิเซไก Shinsekai มปีระวัตมิาตั &งแต่ปี 1903 เมื.อรัฐบาล
เป็นเจา้ภาพจัดงานแสดงสินคา้ในประเทศครั&งที. 5 บริเวณนี&และย่าน 
Tennoji ใกลเ้คยีงไดรั้บเลอืกใหเ้ป็นสถานที.จัดแสดงหลังเสร็จสิ&นการแสดง
แลว้ ทางราชการไดต้กลงใหส้รา้งสวนสาธารณะ Tennoji และหอคอย 
Tsutenkakuไวเ้ป็นที.ระลกึทางทศิตะวันตก สว่นทางทศิใตม้สีวนสนุก Luna 
Park โรงละคร และโรงภาพยนตร ์มผีูค้นพากันมาคกึครื&นรื.นเรงิกันเสมอืน
เป็น "โลกใหม"่ (Shinsekai) ปัจจุบันสวนสนุกและโรงภาพยนตรถ์ูกยบุไปแลว้แต่ก็
ยังมนัีกท่องเที.ยวจากที.ต่างๆมาเยอืนกันเป็นประจํา ใตห้อคอยมโีรงละครเล็กๆที.มี
นักรอ้งประจําเปิดแสดงทุกวันเสาร ์ทอดไปทางทศิเหนือจรดใตร้าว 130 เมตรคอื 
JanjanYokochoอาเขตการคา้ซึ.งมีรา้นอาหาร Kuchi-katsu,Dote-yakiโรงแข่ง
หมากรกุญี.ปุ่ น Shogi เรยีงรายอยูร่าว 50 รา้น  จากนั&นนําท่านเดนิทางสูอ่เูมดะเพื.อ
ทานอาหารกลางวัน   

เที>ยง       �รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มืLอที>9) บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์

เมนบูฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์ชูซ ิและอาหารหลากหลายชนดิแบบไมอ่ ัLน 
บา่ย นําท่านเดนิทางสู่ หา้งเอ็กซโ์ปซติีL (EXPOCITY) ที.เที.ยวแห่งใหม่ในโอ

ซากา้ เป็นศูนยร์วมความบันเทงิที.ย ิ.งใหญ่ที.สุดแห่งหนึ.งของประเทศญี.ปุ่ น
เลยทเีดยีว ซึ.งนักทอ่งเที.ยวจะไดท้ั &งเที.ยว กนิ ชอ้ปปิ&ง พรอ้มเรยีนรูส้ ิ.งใหม ่ๆ 
ไดใ้นที.เดียว เอ็กซโ์ปซติี& เป็นส่วนหนึ.งของสวนสาธารณะที.สรา้งขึ&นเพื.อ
ระลกึถงึงานเวลิดเ์อ็กซโ์ปประเทศญี.ปุ่ น ที.จัดขึ&นเมื.อปี 1970 จนสมควรแก่
เวลา นําทา่นเดนิทางไป สนามบนิคนัไซ เพื.อเชค็อนิเดนิทางกลับ 

 
17.55น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ SCOOT เที>ยวบนิที> TR867  

* ราคาทัวรย์งัไมร่วมคา่อาหารบนเครื.อง (บนเครื.องมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครื.องดื.ม) 



22.30น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ  
 

**************************** 
หมายเหต ุ:  รายการทวัรส์ามารถเปลี>ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื>องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 
การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดของญี>ปุ่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลี>ยน
โดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพื>อใหท้า่นทอ่งเที>ยวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสันํา
เที>ยวญี>ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี>ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ั>วโมง มอิาจเพิ>มเวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละ
คนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิ}ในการปรบัเปลี>ยนเวลาท่องเที>ยวตามสถานที>ใน
โปรแกรมการเดนิทาง 
กรณีอตัราแลกเปลี>ยนเงนิเยนปรบัสงูขึLน บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิ>มขึLนโดยจะแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ 
เงื>อนไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัLงนีLจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึLนไป กรณีไมถ่งึ30ทา่น  

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

2. ในกรณีที>ลูกคา้ตอ้งออกต ั~วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที>ของบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัLง มฉิะน ัLนทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัLงสิLน  
3.การชําระคา่บรกิาร  ชําระเงนิคา่จองทัวรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นที.เหลอืชําระกอ่นการเดนิทาง 20วัน  
**สาํเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง+ความประสงคเ์พิ.มเตมิของลกูคา้ กรุณาสง่พรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจําหรอืพรอ้มยอดคงเหลอื**  
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
การยกเลกิทวัร ์เมื.อจองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื.อน ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี  และกรณีที.กองตรวจ
คนเขา้เมอืงทั &งกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที.ระบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอ
สงวนสทิธิ}ที.จะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั &งสิ&น  รวมถงึ เมื.อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการ
ใดรายการหนึ.ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ} ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั &งสิ&น 
อตัราคา่บรกิารนีLรวม 
1. คา่ตั~วโดยสารเครื.องบนิไป-กลับชั &นประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
ที.นั.งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิ 
กรณีตอ้งการระบทุี.นั.งตดิกนัทั &งกรุ๊ปหรอืรมิหนา้ตา่งหรอืรมิทางเดนิ แจง้หนา้เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ ณ วันเดนิทาง 
**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลี.ยนระดบัชั &นที.นั.งจะตอ้งดําเนนิการแจง้พรอ้มจองทวัร ์หรอืกอ่นเดนิทาง15วันเทา่นั&น และทาง
เซ็นเตอรจ์ะทําจองที.นั.งอพัเกรดเขา้ระบบไดเ้มื.อE-Ticket ทั &งกรุ๊ปออกมาแลว้ ประมาณ3-5วันกอ่นวนัเดนิทาง**  
- ที.นั.ง Stretch Seat / Long Leg ชําระเพิ.ม 4,500 บาท (รวมไป-กลับ) **หา้มเด็กตํ.ากวา่16ปีและผูส้งูอาย6ุ5ปีขึ&นไปนั.ง
เนื.องจากที.นั.งอยูบ่รเิวณ Exit Seat 
- ที.นั.งScoot Biz ตั~วกรุ๊ปไมส่ามารถอพัเกรดได ้
** คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครื.อง สามารถสั.งซื&อจากเลม่เมนูบนเครื.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  



**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซื&อนํ&าหนักเพิ.ม กรณุาแจง้พรอ้มจองทัวร ์พรอ้มชําระคา่นํ&าหนัก** 
- ซื&อนําหนักเพิ.ม 5 กก. ชําระเพิ.ม 700 บาท /เพิ.ม10กก. ชําระเพิ.ม 1,200 บาท 
- ซื&อนํ&าหนักเพิ.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. คา่ภาษีนํ&ามนัที.สายการบนิเรยีกเก็บเพิ.มภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั~วเครื.องบนิ 
5. คา่ Vat 7% และคา่ภาษีหัก ณ ที.จา่ย 3% 
6. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม  
7. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 3,500 เยนตอ่ทรปิ สําหรบักรุป๊ที>มหีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตนํ่ Lาใจจากทา่น 
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.       ตั~วเครื.องบนิขาออกจากประเทศญี.ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.       สิ.งที.ยนืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายที.อาจเกดิขึ&นในระหว่างที.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 &น 
 3.       ในขั &นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 
 4.       เป็นผูท้ี.ไมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญี.ปุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไม ่
เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิี.จะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 
7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัLงหมดกอ่นทําการจอง เพื>อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมื>อทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัLงหมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่
ทา่นไดย้อมรบัเงื>อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัLงหมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ}ท ี>จะเลื>อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึLนในกรณีที>มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิ}การเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ.ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ&นกอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ}ในการเปลี.ยนเที.ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื.องจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั &งสิ&น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิ.งของผดิกฎหมาย ซึ.งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั &งสิ&น หากเกดิสิ.งของสญูหาย อนัเนื.องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที.ยวเอง  
6. เมื.อทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืค่าทัวรท์ั &งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื.อนไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทั &งหมด  
7. รายการนี&เป็นเพยีงขอ้เสนอที.ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครั &งหนึ.ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที.พักในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึ.งอาจจะปรับเปลี.ยนตามที.ระบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรื.องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปที.เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี. / ปลอดบหุรี.
ได ้โดยอาจจะขอเปลี.ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี.พัก ทั &งนี&ข ึ&นอยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7วันกอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนั&น บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั &งสิ&นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั&น  
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 ชอ้ปปิ&งแตล่ะสถานที.นอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซึ.งอาจจะขอ
ความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั &งที.ตอ้งเรง่รบี เพื.อใหไ้ดท้อ่งเที.ยวตามโปรแกรม 
14. บรกิารนํ&าดื.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.ในวันนั&น มอิาจเพิ.มเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ทั &งนี&ข ึ&นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั&นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิ}ในการปรับเปลี.ยนเวลาท่องเที.ยวตามสถานที.ใน
โปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ที.บรษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุัตเิหตุจากการเดนิทางท่องเที.ยว 
ตามพ.ร.บ. การท่องเที.ยว เท่านั&น ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงื.อนไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถือว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื.อท่านชําระเงนิค่าทัวร์ (ท่านสามารถซื&อประกัน
สุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได ้จากบริษัท ประกันทั.วไป และควรศึกษาเงื.อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอียด) 
17. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั &งสิ&นแทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั&น  
18. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื.องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที.ผูเ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเที.ยว อนัเนื.องมาจากการกระทําที.สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื.น ๆ  
 


