
  

 
    
  

 

 
 
 
  
 
 

 
 

 

 

Wow#1 Golden Route โตเกยีว โอซากา้  5วนั3คนื

ทาคายามา่ ชริาคาวาโกะ เกยีวโต ฟจู ิมตัสโึมโต ้
โตเกยีว โอชโินะฮกัไก หรอืขึน้ภูเขาไฟฟูจชิ ัน้5 ปราสาทมตัสโึมโต ้ ทาคายามา่ 
ลติเต ิล้เกยีวโต หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ เกยีวโต ศาลเจา้ฟชูมิ ิอนิาร ิวดัทอง คนิคะคจุ ิรงิ
กพุรเีมีย่มเอา้ทเ์ล็ท ปราสาทโอซากา้ หา้งโดทงพลาซา่ ชนิไซบาช ิ 

 พกัมตัสโึมโต ้ออนเซ็น 1 คนื โอกาก/ินาโกยา่ 1 คนื โอซากา้/คนัไซ 1 คนื  

เทีย่วครบสดุคุม้+Wi-Fi on bus + แชอ่อนเซ็น + บฟุเฟ่ต ์BBQ และ ชาบ ูไมอ่ ัน้!!! 
บนิสูส่นามบนิคนัไซ โอซากา้ สายการบนิ Scoot (TR) เครือ่งใหม ่ทนัสมยั  

DREM LINER B787-8   340 ทีน่ ัง่ น า้หนกักระเป๋า 20 KG  

 
วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี Infant 

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/เดนิทาง

ทา่นเดยีว เพิม่ 

ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

26 - 30 ม.ีค. 61 33,900   

ไมม่รีาคาเด็ก 

เด็กทารกไมเ่กนิ 2 ขวบ 7,000 บาท 

 

8,500 34  

2 - 6 เม.ย. 61 33,900 8,500 34  

9 -13 เม.ย. 61 36,900 8,500 34  

16 - 20 เม.ย. 61 32,900 8,500 34  

23 - 27 เม.ย. 61 31,900 8,500 34  

 
 

ไฟลท์บนิ 



Departure DMK – NRT   TR868 00.30-08.00 

Return       KIX – DMK    TR867 17.55-22.30 

 
 
 

วนัแรก กรงุเทพฯ ทา่อากาศยานดอนเมอืง  

21.00น. พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยาน ดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช ัน้ 3 

ประตู6 เคานเ์ตอร ์6 สายการบนิ SCOOT มเีจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯคอยอ านวยความ

 และตดิแท็กกระเป๋า l สะดวกดา้นเอกสาร

 

วนัทีส่อง     ทา่อากาศยานนารติะ - โอชโินะฮกัไก หรอืฟจูชิ ัน้ท ี ่5 - มตัสโึมโต ้- ปราสาทมตัสโึมโต ้- ออนเซ็น  

                   อาหารเทีย่ง,เย็น   

 

00.30น. น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ  เทีย่วบนิที ่TR868 SCOOT

* ราคาทัวรย์ังไมร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง (บนเครือ่งมบีรกิารจ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่) 
 

08.00น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานนารติะ (เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรับเวลาของท่านเพื่อความ
สะดวกในการนัดหมายเวลา) ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร ส าคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ า
อาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั รับกระเป๋าเรยีบและ
ท าภารกจิ น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นโอชโินะ ฮกัไก (Oshino Hakkai Village) เป็นหมูบ่า้นทีต่ัง้อยูใ่กลภ้เูขาไฟฟู
จ ิบรเิวณทะเลสาบยามานาคาโกะ (Lake Yamanaka-ko) ซึง่ในปี 
2013 ฟจูซิังไดรั้บเลอืกใหเ้ป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลก ทีน่ี่เองก็
ไดรั้บเลือกในฐานะส่วนหนึ่งของฟูจซิังดว้ย ในบรเิวณนี้มีบ่อน ้าใสๆ 
รวมกันกวา่ 8 บอ่ เป็นน ้าทีเ่กดิจากการละลายของหมิะจากบนภเูขาไฟ
ฟจูมิอีายมุามากกวา่ 1,200 ปี ทีใ่ชเ้วลาอันยาวนาน ในการไหลลงมา
สูพ่ืน้ดนิและซมึซาบไปยังบอ่น ้าแตล่ะบอ่น ้า ดังนัน้น ้าทีอ่ยูใ่นบอ่จะเป็น
น ้าทีใ่สสะอาด และสดชืน่มาก ท าใหค้นไทยเราเรยีกทีน่ี่วา่ หมูบ่า้นน า้
ใส ในปี 1985 สถานทีแ่หง่นี้ยังไดถ้กูเลอืกใหเ้ป็น 1 ใน 100 อันดับ 
แหล่งน ้ าจากธรรมชาติที่ดีที่สุดของญี่ปุ่ นอีกดว้ย  อีกทั ้งบริเวณ
โดยรอบสามารถชมดอกไมแ้ละววิของภูเขาไฟฟูจไิดใ้นวันที่อากาศ
แจ่มใส ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิ กับบรรยากาศ พรอ้มชม และเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืง หรอืชมิขนมโมจยิ่างขึน้ชือ่ที่
เป็นสเีขยีวๆท าจากหญา้สมนุไพร เรยีกวา่ ยากคิซุะโมจ ิหรอืเลอืกชมิซอรฟ์ครมีหลากรส ทัง้โมโมะ, วานลิลา, องุน่, 
ชาเขยีว, ลาเวนเดอร,์ และรสฮกัไก หรอืชมิเตา้หูใ้สม่โิสะรสอรอ่ย อสิระตามอธัยาศัย 

 หมายเหต:ุ กรณีภเูขาไฟฟจูชิัน้ 5 เปิดใหข้ึน้ โปรแกรมจะเปลีย่นไปขึน้ภเูขาไฟฟจูชิัน้5แทนหมูบ่า้นโอชโินะฮัคไก 
ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ บรษัิทฯ ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ได ้

 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่)  เมนแูบบเซตญีปุ่่ น  
 บา่ย น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงมตัสโึมโต ้(ใชเ้วลาการเดนิทางประมาณ 3.5

ชัว่โมง) ชมความสวยงามของ ปราสาทมตัสโึมโต ้ทีถ่กูสรา้งขึน้ในปี 
1504 ซึง่นับไดว้า่เป็นปราสาททีเ่กา่แกท่ีส่ดุ และนอกจากนี้ก็ยังเป็น 
ปราสาทตดิอนัดบั 1 ใน 3 ของปราสาททีม่คีวามสวยงามทีสุ่ด
ของญีปุ่่ น ทีส่ามารถรอดพน้การถูกท าลายจากเพลงิของสงครามมา
ไดจ้นถงึปัจจุบัน ตัวปราสาทมผีนังทีท่าดว้ยสดี าสนทิท าใหม้ฉีายาว่า 
ปราสาทอกีาด า (ทัวรน์ าชมถ่ายรูปดา้นนอก) จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ ี่
พกัยา่นมตัสโึมโตอ้อนเซ็น 

 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ (มือ้ที2่) 

หลงัอาหารไมค่วรพลาดประสบการณ์ การอาบน า้แรธ่รรมชาต ิ
เพือ่สขุภาพ/ ออนเซ็น (Onsen) น ้าแรใ่นสไตลญ์ีปุ่่ นใหท้า่นได ้
พักผ่อนอย่างเต็มอิม่ ซึง่ชาวญีปุ่่ นเชือ่ว่าน ้าแร่ธรรมชาตนิี้มสี่วนชว่ย
เรือ่ง โรคภัยไขเ้จ็บและผวิพรรณเปลง่ปลั่ง  

 ทีพั่ก: Itoen Hotel Asama no yu หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง 
 

วนัทีส่าม     มตัสโึมโต ้– เมอืงทาคายามา่ – ลติเต ิล้เกยีวโต – เขตเมอืงเกา่ซนัมาชซูิจ ิ– หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ -   

                  โอกาก ิ        อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น (BBQ Buffet Yakiniku) 



 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที3่) 

 น าทา่นเดนิทางขา้มสูภ่มูภิาคจบู ุเมอืงทาคายามา่  (ใช ้

เวลาประมาณ 2.30 ชม.) จากนั้นน าท่านชม ทาคา
ยาม่า จนิยะ หรอื ทีว่่าการอ าเภอเก่าเมอืงทาคา
ยามา่ (ถา่ยรปูดา้นหนา้) ซึง่เป็นจวนผูว้า่แหง่เมอืงทาคา
ยาม่า เป็นที่ท างานและที่อยู่อาศัยของผูว้่าราชการ
จังหวัดฮดิะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใตก้ารปกครอง
ของโชกนุตระกลูกกุาวา ในสมัยเอโดะ จากนัน้น าท่านเดมิชม หมูบ่า้น Little 
Kyoto หรอื  เขตเมอืงเกา่ซนัมาชซูิจ ิ Sanmachi-Suji ซึง่เป็นหมูบ่า้นเกา่แก่
สมัยเอโดะกวา่ 300 ปีกอ่น ทีย่ังอนุรักษ์และคงสภาพเดมิไดเ้ป็นอยา่งด ีอสิระให ้
ทกุทา่นไดเ้ดนิเทีย่วและชืน่ชมกับทัศนียภาพเมอืงเกา่ซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรอืนโบราณและรา้นคา้หลากหลาย เชน่ 
รา้นผลติและจ า  หน่ายเหลา้สาเก รา้นท ามโิสะ ฯลฯ พรอ้มทัง้เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึพืน้เมอืงเฉพาะถิน่ เชน่ ซารุ
โบะโบะ หรอื ตุ๊กตาทารกลงิตัวสแีดงไมม่หีนา้ตา ซึง่ถอืวา่เป็นสัญลักษณ์หนึง่ของเมอืงทาคายามา่ และเป็นสนิคา้
ยอดนิยม เพราะแฝงไปดว้ยความเชื่อเกี่ยวกับโชคลางของชาวญี่ปุ่ นอีกดว้ย และเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันน่า
ประทับใจมากมาย ท่านยังสามารถลองลิม้ชมิรสขนมของหวานนานาชนิดอกีดว้ยหรือถ่ายรูปกับสะพานสแีดง
นาคาบาช ิNakabashi Bridge  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที4่) เมนแูบบเซตญีปุ่่ น 
บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ (Shirakawago-go) ไดร้ับการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม

โดยยูเนสโกเมื่อปี ค.ศ.1995 ภายในหมู่บา้นที่สวยงามและเป็นแบบญี่ปุ่ นแทด้ั ้งเดิมนั้นมีเสน่ห์ดึงดูดให ้
นักท่องเทีย่วทัง้ใน และต่างประเท  ศ เป็นจ านวนมาก เอกลักษณ์ของบา้นในแบบกัสโชสคึุร ิ(Gassho-zukuri) 
บา้นแบบญีปุ่่ นดัง้เดมิ ชือ่นี้ไดม้าจากค าว่า“กัสโช” ซึง่แปลว่า “พนมมอื”ตามรูปแบบของบา้นทีห่ลังคาชันถงึ 60 
องศา มลีักษณะคลา้ยสองมอืทีพ่นมเขา้หากนั ตัวบา้นมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร และมคีวามกวา้ง 10 เมตร ซึง่
โครงสรา้งของบา้นสรา้งขึน้โดยไมไ่ดใ้ชต้ะป ูอกีทัง้วัสดุอปุกรณ์ในการกอ่สรา้ง
ต่างๆ ลว้นแต่มาจากวัสดุจากธรรมชาต ิอย่างตน้หญา้ทีป่ลูกไวเ้พื่อน ามาใชมุ้ง
เป็นหลังคาขนาดหนาแตย่ังคงความแข็งแรง จนสามารถรองรับหมิะทีต่กมาอยา่ง
หนักในชว่งฤดูหนาวไดเ้ป็นอย่างด ีจากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงโอกาก/ินา
โกยา่  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ (มือ้ที5่) เมน ูBBQ BUFFET YAKINIKU   
 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กั  

ทีพั่ก: Loisir Hotel Ogaki // KOYO HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่ ี ่       เกยีวโต - ศาลเจา้ฟชูมิ ิอนิาร ิ- วดัทอง คนิคะคจุ ิ- รงิกเุอา้ทเ์ล็ท 
                 อาหาร เชา้,เทีย่ง (ชาบ ูบฟูเฟ่ต)์ 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารของโรแรม (มือ้ที6่) 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเกยีวโต  น าทา่นเดนิทางสู ่ศาลเจา้ฟูชมิ ิอนิาร ิทีส่ถติของพระแม่โพสพ เทพเจา้ทีเ่ป็นที่
นับถอืยิง่ของประชาชนทีม่าสักการะขอพร ใหม้คีวามเป็นอยู่อุดมสมบูรณ์ของเรื่องพืชพรรณธัญญาหาร น าท่าน
สกัการะพระแมโ่พสพและเทพจิง้จอกทีช่าวญีปุ่่ นชือ่วา่เป็นทตูสวรรค ์ผูค้อยน าขา่วสารจากสรวงสวรรคล์งมายังโลก
มนุษย์ ท่านจะไดต้ื่นตากับรูปปั้นของเทพจิง้จอกที่มีจ านวนมากมาย และชม  เสาโทรอิซุิม้ประตูสแีดงที่เป็น
สัญลักษณ์ของศาลเจา้ทีม่มีากกว่ารอ้ยตน้ทอดตัวยาวตามเสน้ทางของไหล่เขาลดหลั่นกันบนเสน้ทางยาวถงึ 4 
กโิลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตรเ์รือ่ง MEMORIES OF GEISHA ที ่ซายรู ินางเอก
ของเรือ่งวิง่ลอดซุม้ประตเูพือ่ไปขอพรเทพเจา้ใหต้นเองสมความปรารถนา       

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที7่) เมนู SHABU BUFEET  
น าท่านชม วดัคนิคะคุจ ิ(Kinkaku-ji) หรอืทีค่นไทยนยิมเรยีกกันว่าวดัทอง  เป็นวัดที่
ดังวัดหนึ่งในญีปุ่่ น หากมาเทีย่วเกยีวโตแลว้ไม่ไดม้าทีว่ัดนี้ถอืว่ายังไม่มาถงึเกยีวโต 
และวัดนี้ยังมีอีกชือ่หนึ่งว่า“Rokuonji” สรา้งเมื่อปี พ  .ศ  . 1940 ศาลาสทีองที่เห็นใน
ปัจจุบันไดร้ับการแปะผนังทองเมือ่ปี พ  .ศ . 2530 ทีผ่่านมาจงึมองเห็นเป็นสเีหลืองอล่ามสะทอ้นในสระน ้าอย่าง
สวยงาม วัดนี้เดมิสรา้งเพือ่ใชเ้ป็นบา้นพักของทา่นโชกนุอาชกิากา้ โยชมิสิ ุ(Ashikaga Yoshimitsu) และทา่นมี
ความตัง้ใจยกบา้นพักแหง่นีใ้หเ้ป็นวัดนกิายเซนภายหลังจากทีท่า่น อาคารเดมิของวัดนัน้ถกูไฟไหมห้ลายตอ่หลาย



ครัง้ในอดตี รวมถงึในชว่งสงครามโอนนิ (Onin ) ในปี 1950 เกดิสงครามกลางเมอืงทีไ่ดท้ าลายสถานทีส่ าคัญๆ
ของเกยีวโตไปหลายแหง่รวมถงึวัดแหง่นี้ดว้ย และไดม้กีารสรา้งวัดนี้ข ึน้มาใหมอ่กีครัง้ในปี 1955 และวัดนี้ยังเป็น
วัดดังในการต์ูนเร ือ่งอกิควิซงั เณรนอ้ยเจา้ปัญญาซึง่จ าลองเรือ่งราวเหตุการณ์ของศาลาทองในวัดนี้ใหเ้ป็น
ปราสาทของทา่นโชกนุ Ashikaga Yoshimistsuและบตุรชายของเขาทีเ่ป็นเจา้ของพลับพลาหลังนี้ กอ่นทีจ่ะยกให ้
เป็นทรัพยส์มบัตขิองวัด กอ่นถงึทางออกจะมกีารขอพรโดยการเขยีนขอพรทีแ่ผ่นไมอ้กิควิ โดยสว่นมากจะเขยีน
ขอใหม้สีตปัิญญา หลักแหลม ฉลาดแบบอกิควิซงั  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่รงิกพุรีเ่ม ีย่ม เอา้ทเ์ล็ท เป็นเอาท์
เล็ทขนาดใหญท่ีส่ดุในโอซากา้ พรั่งพรอ้มดว้ยแบรนดย์อดนยิมของญีปุ่่ นและแบรนดด์ังจากตา่งประเทศกวา่ 200 
รา้นใหเ้ลอืกซือ้กนัไดใ้นราคาพเิศษ อาหารมือ้เย็นอสิระตามอธัยาศยั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ทีพั่ก: N GATE HOTEL OSAKA หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

วนัทีห่า้     ปราสาทโอซากา้ – โดทงพลาซา่ – ชนิไชบาช ิ– ทา่อากาศยานคนัไซ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง 
                 อาหาร เชา้ 
 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที ่8) 

น าท่านเดนิทางสู ่ปราสาทโอซากา้ เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมอืง
โอซากา้ สรา้งขึน้เป็นครัง้แรกบนบรเิวณทีเ่คยเป็นวัด Osaka Hongan-ji
เมือ่ปี ค.ศ.1583 โดยToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-1598) นักรบระดับ
ไดเมยีวผูพ้ยายามรวบรวมประเทศเป็นครัง้แรกหอคอยประสาทหรอืสว่นที่
เรยีกวา่ Tenshukakuแลว้เสร็จลงสองปีตอ่มา แตห่ลังจากสงคราม Osaka 
Natsu No-jinในปีค.ศ.1615 ตระกูลToyotomi ถูกฆ่าลา้งโคตร 
Tenshukakก็ถูกท าลายลงย่อยยับ ต่อมาไดร้ับการบูรณะใหม่ในสมัย 
Tokugawa แตน่่าเสยีดายทีใ่นปี ค.ศ.1665 ไดถ้กูฟ้าฝ่าเสยีหายทัง้หมด 
กอ่นจะท าการบรูณะขึน้มาใหมอ่กีครัง้และถกูประกาศใหเ้ป็นสมบัตขิองชาติ
อกีดว้ย ปราสาทโอซากา้ปัจจบุันสงู 55 เมตร ม ี5 สว่น 8 ชัน้เครือ่งประดับหลังคาและ
ภาพเสอืบนก าแพงตัวปราสาทและหลายๆสว่นลงทองสอีร่ามสวยงามบนหอคอยชัน้ 8 
ของ Tenshukakuท่านสามารถมองเห็นทวิทัศน์โดยรวมของเมืองโอซากา้ไดอ้ย่าง
ชัดเจนในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวจากทัง้ในและนอกประเทศมาเยือนปีละราว 1-3 
ลา้นคน (ชมและถา่ยรูปบรเิวณดา้นนอก) จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่หา้งโดทงพลาซา่ 
DOTON PLAZA ใหท้า่นไดเ้ลอืกชอ้ปป้ิงสนิคา้ราคาถกู หลากหลายรายการ อาทเิชน่ 
ขนม เครือ่งส าอาง เครือ่งไฟฟ้า ผลติภัณฑจ์ากน ้ามันมา้ โฟมลา้งหนา้ถา่นหนิภเูขาไฟ 
ผลติภัณฑแ์บรนด ์4GF หรอืวติามนิบ ารุงร่างกาย และยาของดร.โนงูจ ิซึง่เป็นนักวจัิย
ชือ่ดังของชาวญีปุ่่ นและน าท่านไปชอ้ปป้ิง  ยา่นชนิไซบาช ิซึง่เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงชือ่
ดังของนครโอซากา้ ทัง้รา้นคา้เกา่แก ่และทันสมัยปะปนกนั มสีนิคา้มากมายทัง้ถกูและ
แพง ทัง้สนิคา้แฟชัน่ล่าสดุ ขนมเคก้แสนอร่อย จนถงึกลอ้งดจิติอล คอมพวิเตอร ์และ
เกมสร์ุ่นใหมล่า่สดุ และตืน่ตากับลลีาชวีติของคนหนุ่มสาวชาวโอซากา้ทีด่จูะสนุกสนานและมสีสีันมากกวา่ทางฝ่ัง
โตเกยีว รวมทัง้  รา้นอาหารหลากหลาย เดนิไปเก็บภาพเป็นทีร่ะลกึกบั  จดุเดน่ของแตล่ะรา้นคา้ เชน่ ปยูักษ์ หนา้
ภัตตาคารขาปยูักษ์ และสัญลักษณ์เด่นของย่านนี้คอื ตกึรูปเครือ่งหมายการคา้ของกลูโิกะ ผลติภัณฑข์นมชือ่ดัง
จากญีปุ่่ นน่ันเอง หรอืจะเป็นรา้นดสินียช์อ้ปผลติภัณฑใ์หม่ๆจากดสินีย ์และย่านเกา่แกอ่ยา่งถนนโดทงบรุ ิซึง่ทา่น
สามารถลิม้ลองขนม หรืออาหารขึน้ชือ่ ของนครโอซากา้ ทัง้ทาโกะยาก ิโอโคโนมยิาก ิเป็นตน้ ใหท้่านได ้
เพลดิเพลนิกันตลอดทัง้วัน นอกจากนี้ในยา่นนี้ยังมหีา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ๆ  และมชีือ่เสยีง อยา่งหา้งไดมาร ูหา้งโซ
โก ้หรือจะเป็นทากาชมิาย่า มีสนิคา้มากมายใหท้่านไดเ้ลือกซือ้เลือกหาอกีดว้ย จนสมควรแกเ่วลา น าทา่น
เดนิทางไป สนามบนิคนัไซ เพือ่เช็คอนิเดนิทางกลบั 
 

17.55น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ SCOOT เทีย่วบนิที ่TR867  
* ราคาทัวรย์ังไมร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง (บนเครือ่งมบีรกิารจ าหน่ายอาหาร
และเครือ่งดืม่) 

22.30น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ  
 

**************************** 



 
หมายเหต ุ:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 
การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่น
โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสัน า
เทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละ
คนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่น
โปรแกรมการเดนิทาง 
กรณีอตัราแลกเปลีย่นเงนิเยนปรบัสงูขึน้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ข ึน้โดยจะแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ 
เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึ30ทา่น  

- ขอสง่จอยทัวรใ์หก้บับรษัิททีม่โีปรแกรมและราคาใกลเ้คยีงกนั  
- หรอืขอเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ30ทา่นและทา่นยังประสงคเ์ดนิทางตอ่) โดยทาง
บรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
3.การช าระคา่บรกิาร  ช าระเงนิคา่จองทัวรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทาง 20วัน  
**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง+ความประสงคเ์พิม่เตมิของลกูคา้ กรณุาสง่พรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจ าหรอืพรอ้มยอดคงเหลอื**  

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
การยกเลกิทวัร ์เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี  และกรณีทีก่องตรวจ
คนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอ
สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการ
ใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิ 
กรณีตอ้งการระบทุีน่ั่งตดิกนัทัง้กรุ๊ปหรอืรมิหนา้ตา่งหรอืรมิทางเดนิ แจง้หนา้เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ ณ วันเดนิทาง 
**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดบัชัน้ทีน่ั่งจะตอ้งด าเนนิการแจง้พรอ้มจองทัวร ์หรอืกอ่นเดนิทาง15วนัเทา่นัน้ และทาง
เซน็เตอรจ์ะท าจองทีน่ั่งอพัเกรดเขา้ระบบไดเ้มือ่E-Ticket ทัง้กรุ๊ปออกมาแลว้ ประมาณ3-5วนักอ่นวนัเดนิทาง**  

- ทีน่ั่ง Stretch Seat / Long Leg ช าระเพิม่ 4,500 บาท (รวมไป-กลบั) **หา้มเด็กต า่กวา่16ปีและผูส้งูอาย6ุ5ปีขึน้ไปน่ัง
เนือ่งจากทีน่ั่งอยูบ่รเิวณ Exit Seat 
- ทีน่ั่งScoot Biz ตัว๋กรุ๊ปไมส่ามารถอพัเกรดได ้
** คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง สามารถสัง่ซือ้จากเลม่เมนูบนเครือ่งไดเ้ลยเนือ่งจากตัว๋กรุ๊ปไมส่ามารถสัง่จองลว่งหนา้ได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. คา่ทีพั่กหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ กรณีเดนิทาง3 ทา่นจะเป็นหอ้งTriple จะเป็นแบบ
เตยีงเดีย่วสามเตยีงหรอืแบบเตยีงใหญ1่เตยีงเตยีงเดีย่ว1เตยีง เป็นการจัดแบบเตยีงของทางโรงแรมไมส่ามารถระบไุด ้
กรณีโรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว 
โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  
3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
5. คา่น า้หนกักระเป๋า สมัภาระทีส่ายการบนิ Scoot ก าหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั และคา่ประกนัวนิาศภัยเครือ่งบนิ
ตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  
**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซือ้น ้าหนักเพิม่ กรณุาแจง้พรอ้มจองทัวร ์พรอ้มช าระคา่น ้าหนัก** 

- ซือ้น าหนักเพิม่ 5 กก. ช าระเพิม่ 700 บาท /เพิม่10กก. ช าระเพิม่ 1,200 บาท 



- ซือ้น ้าหนักเพิม่15กก. ช าระเพิม่ 1,700 บาท/เพิม่20กก. ช าระเพิม่ 2,200 บาท 
6. คา่ประกันอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาทคา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพ 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีน่อกเหนอืจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 
5. คา่ Vat 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
6. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม  
7. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 3,500 เยนตอ่ทรปิ ส าหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตน่ า้ใจจากทา่น 
รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
 จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
1.       ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.       สิง่ทีย่นืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตร 
เครดติ เป็นตน้) 
3.       ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.       ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.       หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูไ่มต่ า่กวา่ 6 เดอืน 
 2.       กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพ านักระยะสัน้ 
 3.       ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 
 4.       เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไม่ 
เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 
7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่
ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรี่
ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7วันกอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้  
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาใน
การทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอ
ความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 
14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่ในวันทีท่ าทัวรเ์ต็มวัน เริม่ในวันที2่ของการเดนิทางรวมจ านวน3ขวด 



15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12ชัว่โมง อาทเิชน่ เริม่งาน
เวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่น
โปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุัตเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเทีย่ว 
ตามพ.ร.บ. การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถือว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื่อท่านช าระเงนิค่าทัวร์ (ท่านสามารถซือ้ประกัน
สุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได ้จากบริษัท ประกันท่ัวไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอียด) 
17. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้  
18. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 
 


