
 
CODE: TR85 SUPER Golden Route A Tokyo Osaka 5D 3N  

 
    
  

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 
SUPER Golden Route A  โตเกยีว โอซากา้ 5วนั 3คนื

โตเกยีว จังหวัดยามานาช ิโอชโินะฮักไก เมอืงมัตสโึมโต ้ปราสาทมัตสโึมโต ้เมอืงทาคายาม่า ลติเติ!ลเกยีวโต เขต
เมอืงเกา่ซนัมาชซิจู ิหมูบ่า้นชริาคาวาโกะ โอกาก/ินาโกยา่ เกยีวโต ศาลเจา้ฟชูมิ ิอนิาร ิศาลเจา้เฮอัน พธิชีงชา รงิกุ
เอา้ทเ์ล็ท ปราสาทโอซากา้ หา้งโดทงพลาซา่ ชนิไชบาช ิ

พกัมตัสโึมโต ้ออนเซ็น 1 คนื โอกาก/ินาโกยา่ 1 คนื โอซากา้/คนัไซ 1 คนื 
บนิตรงสูโ่ตเกยีว (นารติะ) โดยสายการบนิ NOKSCOOT (XW) และบนิกลบัจากโอซากา้ (คนัไซ) โดย
สายการบนิ SCOOT (TR) นํ Eาหนกักระเป๋า 20 กก. 
�เทีMยวครบทกุวนั ไมม่อีสิระฟรเีดย�์Wi-Fi on bus�แชอ่อนเซ็น�บุฟเฟ่ตไ์มอ่ ัEนBBQและชาบู  

 
วนัเดนิทาง 

 
ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี Infant 

ไมเ่สรมิเตยีง 
พกัเดีMยว/เดนิทาง

ทา่นเดยีวเพิMม 
ทีMน ัMง หมายเหต ุ

4 - 8 มถินุายน 61 24,900   
 
 

เด็กทารกไมเ่กนิ 2 ขวบ 
7,000 บาท 

 
 
 

8,500 34  
11 - 15 มถินุายน 61 24,900 8,500 34  
18 - 22 มถินุายน 61  25,900 8,500 34  
25 - 29 มถินุายน 61 25,900 8,500 34  
2 - 6 กรกฎาคม 61  25,900 8,500 34  
9 - 13 กรกฎาคม 61 25,900 8,500 34  
16 - 20 กรกฎาคม 61  25,900 8,500 34  
23 - 27 กรกฎาคม 61 27,900 8,500 34  



30 - 3 สงิหาคม 61 25,900  
 
 
 
 
 

เด็กทารกไมเ่กนิ 2 ขวบ 
7,000 บาท 

  

8,500 34  
6 - 10 สงิหาคม 61  26,900 8,500 34  
13 - 17 สงิหาคม 61 25,900 8,500 34  
20 - 24 สงิหาคม 61 25,900 8,500 34  
27 - 31 สงิหาคม 61  25,900 8,500 34  
3 - 7 กนัยายน 61 25,900 8,500 34  
10 - 14 กนัยายน 61 25,900 8,500 34  
17 - 21กนัยายน 61  27,900 8,500 34  
24 - 28 กนัยายน 61 27,900 8,500 34  
1 - 5 ตลุาคม 61 29,900 8,500 34  
8 - 12 ตลุาคม 61 29,900 8,500 34  
15 - 19 ตลุาคม 61 29,900 8,500 34  

 
ไฟลท์บนิ 
Departure  DMK – NRT XW102 02.20-10.25  NOKSCOOT

Return            KIX – DMK   TR867 17.55-22.30 SCOOT   
 
วนัแรก     กรงุเทพฯ ทา่อากาศยานดอนเมอืง   
 
 
23.00น. �พรอ้มกนัที. อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช ัEน 3 ประตูทา่อากาศยานดอนเมอืง 

6 เคานเ์ตอร ์6 สายการบนิ NOKSCOOT มเีจา้หนา้ที.ของบรษัิทฯคอยอํานวยความสะดวกดา้น
 และตดิแท็กกระเป๋า l เอกสาร

 
วนัทีMสอง     ทา่อากาศยานนารติะ – จงัหวดัยามานาช ิ– โอชโินะฮกัไก - มตัสโึมโต ้- ปราสาทมตัสโึมโต ้- ออนเซ็น  
                  � อาหารเทีMยง (แบบเบนโตะ บนรถ) ,เย็น   
 

02.20น. �นําท่านออกเดนิทางสู่ โดยสายการบนิ NOKทา่อากาศยานนารติะ ประเทศญีMปุ่ น  เทีMยวบนิทีM SCOOT
XW102 * ราคาทัวรย์งัไมร่วมคา่อาหารบนเครื.อง (บนเครื.องมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครื.องดื.ม) 

 
10.25น. เดนิทางถงึ (เวลาทอ้งถิ.นเร็วกว่าเมอืงไทย 2 ชั.วโมง กรุณาปรับเวลาของท่านเพื.อความทา่อากาศยานนารติะ 

สะดวกในการนัดหมายเวลา) ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร สําคญั!!! ประเทศญีMปุ่ นไมอ่นญุาตใหนํ้า
อาหารสด จําพวก เนืEอสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั รับกระเป๋าเรยีบและ
ทําภารกจิ นําทา่นขึ!นรถปรับอากาศเดนิทางสู่ จังหวัดจังหวัดยามานาช ิ
ที.เต็มไปดว้ยความสวยงามของธรรมชาตแิละเป็นที.ตั !งของภเูขาไฟฟจู ิ

 (มืEอทีM1)   บรกิารอาหารกลางวนับนรถ เมนแูบบเบนโตะ เซตญีMปุ่ น 
บา่ย นําทา่นเดนิทางสูบ่รเิวณ เดนิทางไปยัง ยา่นภูเขาไฟฟูจ ิ หมูบ่า้นโอ

 เป็นหมูบ่า้นเล็กๆ ประกอบดว้ยชโินะ ฮกัไก (Oshino Hakkai Village)
บ่อนํ!า 8 บ่อในโอชโินะ ตั !งอยู่ระหว่างทะเลสาบคาวากูจิโกะกับ
ทะเลสาบยามานาคาโกะ บอ่นํ!าทั !ง 8 นี!เกดิจากการละลายหมิะบนภเูขา
ไฟฟจูทิี.ละลายในชว่งฤดรูอ้นที.มอีายมุามากกว่า 1,200 ปี ที.ใชเ้วลาอัน
ยาวนาน ในการไหลลงมาสูพ่ื!นดนิและซมึซาบไปยังบอ่นํ!าแต่ละบอ่นํ!า 
ดังนั!นนํ!าที.อยู่ในบ่อจะเป็นนํ!าที.ใสสะอาดและสดชื.นมาก ในปี 1985 

สถานที.แห่งนี!ยังไดถู้กเลอืกใหเ้ป็น 1 ใน 100 อันดับ แหล่งนํ!าจาก
ธรรมชาตทิี.ดทีี.สดุของญี.ปุ่ นอกีดว้ย  อกีทั !งบรเิวณโดยรอบสามารถชม
ดอกไมแ้ละวิวของภูเขาไฟฟูจิไดใ้นวันที.อากาศแจ่มใส ใหท้่านได ้
เพลิดเพลินกับบรรยากาศ พรอ้มชมและเลือกซื!อสินคา้พื!นเมือง  
จากนั!น นําท่านเดนิทางสู ่ (ใชเ้วลาเมอืงมตัสโึมโตะ (Matsumoto) 
การเดนิทางประมาณ 3.5ชั.วโมง) เป็นเมอืงที.ใหญ่เป็นอันดับสองของ
จังหวัดนากาโน่ เป็นเมอืงเกา่ที.งดงามดว้ยศลิปะและธรรมชาต ินําท่าน
ชมความสวยงามของ ที.ปราสาทมตัสโึมโตะ (Matsumoto Castle) 
ถกูสรา้งขึ!นในปี 1504 ซึ.งนับไดว้่าเป็นปราสาทที.เกา่แกท่ี.สดุ และนอกจากนี!ก็ยังเป็น ปราสาทตดิอนัดบั 1 ใน 3 
ของปราสาททีMมคีวามสวยงามทีMสดุของญีMปุ่ น ที.สามารถรอดพน้การถกูทําลายจากเพลงิของสงครามมาไดจ้นถงึ



ปัจจุบัน ตัวปราสาทมผีนังที.ทาดว้ยสดํีาสนทิทําใหม้ฉีายาว่า (ทวัรนํ์าชมถ่ายรูปดา้นนอก) ปราสาทอกีาดํา 
หมายเหต:ุ กรณีไปปราสาทไมท่ันจะพาไปถา่ยรปูในวันรุง่ขึ!น จากนั!นนําทา่นเขา้สูท่ ีMพกัยา่นมตัสโึมโต ้ออนเซ็น 

 
คํMา � (มืEอทีM2)  รบัประทานอาหารคํMา 

หลงัอาหารไมค่วรพลาดประสบการณ์ สมัผสัวฒันธรรมการอาบ
นํ!าแร่ในสไตลญ์ี.ปุ่ นใหท้่านไดพั้กผ่อนอยา่งนํ Eาแรอ่อนเซ็น (Onsen) 

เต็มอิ.ม ซึ.งชาวญี.ปุ่ นเชื.อว่านํ!าแร่ธรรมชาตนิี!มสี่วนชว่ยเรื.อง ระบบการ
หมนุเวยีนของเลอืดดขีึ!น การบรรเทาอาการปวดเมื.อยตา่งๆ และชว่ยผอ่นคลายความตงึเครยีดไดอ้ยา่งด ีพรอ้มทั !ง
บํารงุผวิพรรณใหเ้ปลง่ปลั.ง  

�ทีMพกั: Itoen Hotel Asama no yu หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชื.อโรงแรมที.ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนั กอ่นวนัเดนิทาง) 
 

วนัทีMสาม     มตัสโึมโต ้– เมอืงทาคายามา่ – ลติเต ิEลเกยีวโต – เขตเมอืงเกา่ซนัมาชซูิจ ิ– หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ -   
                  โอกาก/ินาโกยา่        � อาหารเชา้,เทีMยง,เย็น (BBQ Buffet Yakiniku) 
 
เชา้ � (มืEอทีM3) รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีMพกั 

 นําท่านเดินทางขา้มสู่ภูมภิาคจูบุ เมอืงทาคา
(ใชเ้วลาประมาณ 2.30 ชม.) เมืองยาม่า  

ประวั ติศ าสตร์ที. โอบล อ้มด ว้ยขุน เขาและ
ธรรมชาตทิี.สวยงาม นําท่านชม ทาคายามา่ จ ิ
นยะ หรือ ทีMว่าการอําเภอเก่าเมืองทาคา

 (ถ่ายรูปดา้นหนา้) เป็นจวนผูว้่าแห่งเมอืงยามา่
ทาคายามา่ เป็นที.ทํางานและที.อยูอ่าศัยของผูว้า่
ราชการจังหวัดฮดิะ เป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใต ้
การปกครองของโชกนุตระกูลกุกาวา ในสมัยเอโดะ จากนั!นนําท่านเดมิชม หมูบ่า้น Little Kyoto หรอื  เขต
เมอืงซนัมาชซูิจ ิ(Sanmachi-Suji) ซึ.งเป็นหมูบ่า้นเกา่แกส่มยัเอโดะกวา่ 300 ปีกอ่น ที.ยงัอนุรักษ์และคงสภาพเดมิ 

ไดเ้ป็นอยา่งด ีอสิระใหทุ้กท่านไดเ้ดนิเที.ยวและชื.นชมกับทัศนียภาพเมอืงเกา่ซึ.งเต็มไปดว้ยบา้นเรอืนโบราณและ
รา้นคา้หลากหลาย เชน่ รา้นผลติและจํา  หน่ายเหลา้สาเก รา้นทํามโิสะ ฯลฯ พรอ้มทั !งเลอืกซื!อของที.ระลกึพื!นเมอืง
เฉพาะถิ.น เชน่ ซารุโบะโบะ หรอื ตุ๊กตาทารกลงิตัวสแีดงไมม่หีนา้ตา ซึ.งถอืว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ.งของเมอืงทาคา
ยาม่า และเป็นสนิคา้ยอดนยิม เพราะแฝงไปดว้ยความเชื.อเกี.ยวกับโชคลางของชาวญี.ปุ่ นอกีดว้ย และเก็บเกี.ยว
บรรยากาศอันน่าประทับใจมากมาย ท่านยังสามารถลองลิ!มชมิรสขนมของหวานนานาชนดิอกีดว้ยหรอืถ่ายรูปกับ
สะพานสแีดงนาคาบาช ิNak  abashi Bridge  

เทีMยง � รบัประทานอาหารกลางวนั (มืEอทีM4) เมนแูบบเซตญีMปุ่ น 
บา่ย นําท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ (Shirakawa-go) ไดรั้บการขึ!นทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม 

โดยยูเนสโกเมื.อปี ค.ศ.1995 ภายในหมู่บา้นที.สวยงามและเป็นแบบญี.ปุ่ นแทด้ั !งเดิมนั!นมีเสน่ห์ดึงดูดให ้
นักท่องเที.ยวทั !งใน และต่างประเท  ศ เป็นจํานวนมาก เอกลักษณ์ของบา้นในแบบกัสโชสคึุร ิ(Gassho-zukuri) 
บา้นแบบญี.ปุ่ นดั !งเดมิ ชื.อนี!ไดม้าจากคําว่า“กัสโช” ซึ.งแปลว่า “พนมมอื”ตามรูปแบบของบา้นที.หลังคาชันถงึ 60 
องศา มลีักษณะคลา้ยสองมอืที.พนมเขา้หากนั ตัวบา้นมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร และมคีวามกวา้ง 10 เมตร ซึ.ง
โครงสรา้งของบา้นสรา้งขึ!นโดยไมไ่ดใ้ชต้ะป ูอกีทั !งวัสดุอปุกรณ์ในการกอ่สรา้ง
ต่างๆ ลว้นแต่มาจากวัสดุจากธรรมชาต ิอยา่งตน้หญา้ที.ปลูกไวเ้พื.อนํามาใชม้งุ
เป็นหลังคาขนาดหนาแต่ยังคงความแข็งแรง จนสามารถรองรับหมิะที.ตกมา
อย่างหนักในชว่งฤดูหนาวไดเ้ป็นอยา่งด ีจากนั!นนําท่านเดนิทางสู่เมอืงโอกา

 ก/ินาโกยา่ 
คํMา � รบัประทานอาหารคํMา (มืEอทีM5)   เมน ูBBQ BUFFET YAKINIKU  

 สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูท่ ีMพกั  

�ทีMพกั: Quintessa Ogaki /KOYO HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
 (ชื.อโรงแรมที.ทา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5วนั กอ่นวนัเดนิทาง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วนัทีMส ีM        โอกาก/ินาโกยา่ - เกยีวโต - ศาลเจา้ฟชูมิ ิอนิาร ิ– ศาลเจา้เฮอนั – พธิชีงชา - รงิกเุอา้ทเ์ล็ท        
                 � อาหาร เชา้,เทีMยง (ชาบ ูบฟูเฟ่ต)์ 
 
เชา้ �รบัประทานอาหารเชา้ทีMหอ้งอาหารของโรแรม (มืEอทีM6) 

นําทา่นเดนิทางสู ่ เป็นเมอืงที.ไดช้ื.อวา่เมอืงแหง่ศลิปะและเกยีวโต (Kyoto) 
วัฒนธรรมของญี.ปุ่ นอยา่งแทจ้รงิ เต็มไปดว้ยวัดและศาลเจา้เกา่แกโ่บราณที.
มคีวามสวยงามในแบบของญี.ปุ่ นดั !งเดมิ นําท่านเดนิทางสู ่ศาลเจา้ฟูชมิ ิอ ิ

 นาริ (Fushimi Inari Shrine) คนไทยชอบเรยีกกันว่าศาลเจา้แดงหรอืศาล
เจา้จิ!งจอกเป็นศาลเจา้ชนิโต(Shinto) ที.สถติของพระแม่โพสพ เป็น
ประชาชนจะมาสักการะขอพรใหม้ีความเป็นอยู่อุดมสมบูรณ์ของเรื.องพืชพรรณ
ธัญญาหาร นําทา่นสกัการะพระแมโ่พสพและเทพจิ!งจอก ทา่นจะไดต้ื.นตากบัรปูปั!นของ
เทพจิ!งจอกที.มจํีานวนมากมาย และชม เสาโทรอิซุิม้ประตสูแีดงที.เป็นสญัลักษณ์ของ
ศาลเจา้ที.มมีากกวา่รอ้ยตน้ทอดตัวยาวตามเสน้ทางของไหลเ่ขาลดหลั.นกนับนเสน้ทาง
ยาวถงึ 4 กโิลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตรเ์รื.อง MEMORIES OF GEISHA ที. ซายู
ร ินางเอกของเรื.องวิ.งลอดซุม้ประตเูพื.อไปขอพรเทพเจา้ใหต้นเองสมความปรารถนา       

เทีMยง �รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มืEอทีM7) เมน ูSHABU BUFEET  
บา่ย           นําท่านเดนิทางไปชม เป็นศาลเจา้ที.มคีวามงดงามและสถาปัตยกรรมที.โดดเด่นศาลเจา้เฮอนั (Heian Shrine) 

จากศาลเจา้อื.นๆของญี.ปุ่ น ถงึแมศ้าลเจา้เฮอนัจะไมไ่ดม้ปีระวัตคิวามเป็นมายาวนานหลายรอ้ยปีเหมอืนศาลเจา้อื.นๆ
ของเกยีวโต เพราะศาลเจา้นี!ถกูสรา้งขึ!นเนื.องในโอกาสครบรอบปี 1100 ของเมอืงเกยีวโตเมื.อรอ้ยกวา่ปีกอ่นเทา่นั!น 
โดยสรา้งขึ!นเพื.อใหร้ะลกึถงึจักรพรรดคิามม ุ(Emperor Kammu) และจักรพรรดิxโคเมอ ิ(Emperor Komei) ซึ.งเป็น
จักรพรรดอิงคแ์รกและองคส์ดุทา้ยของเกยีวโต อาคารหลักของศาลเจา้นี! มตีน้แบบมา
จากอาคารเดมิที.อยูใ่นพระราชวังสมัยยคุเฮอันซึ.งมขีนาดเล็กกว่าของจรงิ จากนั!นนํา
ท่านสัมผัสประสบการณ์ พเิศษ ใหท้่านไดเ้รยีนชงชาแบบธรรมพธิชีงชาแบบญีMปุ่ น 
เนียมญี.ปุ่ น และท่านสามารถเลอืกซื!อชาชาตติ่างๆและสนิคา้ของฝากราคาถูกไดจ้าก
ที.นี.เชน่โฟมลา้งหนา้ถ่านหนิภเูขาไฟ โฟมชาเขยีว โฟมขา้วญี.ปุ่ น หรอืผลติภัณฑจ์าก
นํ!ามันมา้ และยาและวติามนิของญี.ปุ่ นที.บํารุงสุขภาพและผวิพรรณ  จากนั!นนําท่าน
เดนิทางสู่ เป็นเอาท์เล็ทขนาดใหญ่ที.สุดในโอซากา้ พรั.งรงิกุ พรเีมีMยม เอา้ทเ์ลท
พรอ้มดว้ยแบรนดย์อดนยิมของญี.ปุ่ นและแบรนดด์ังจากต่างประเทศกว่า 200 รา้นใหเ้ลอืกซื!อกันไดใ้นราคาพเิศษ 
อาหารมืEอเย็นอสิระตามอธัยาศยั  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 �ทีMพกั: N GATE HOTEL OSAKA หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
 (ชื.อโรงแรมที.ทา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย3-5วนั กอ่นวนัเดนิทาง) 
 

วนัทีMหา้     ปราสาทโอซากา้ – โดทงพลาซา่ – ชนิไชบาช ิ– ทา่อากาศยานคนัไซ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง 
                � อาหาร เชา้ 
 
เชา้ �รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีMพกั (มืEอทีM 8) 

นําท่านเดนิทางสู่ ปราสาทโอซากา้ (Osaka 
เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมอืงโอCastle) 

ซากา้ สรา้งขึ!นเป็นครั !งแรกบนบรเิวณที.เคยเป็น
วัด Osaka Hongan-jiเมื.อปี ค.ศ.1583 โดย
ToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-1598) นักรบ
ระดับไดเมยีวผูพ้ยายามรวบรวมประเทศเป็นครั !ง
แ รกห อค อยปร ะสา ทห รือส่ ว นที. เ รี ย ก ว่ า 
Tenshukakuแล ว้ เส ร็ จล งสอง ปีต่ อ มา  แต่
หลังจากสงคราม Osaka Natsu No-jinในปีค.ศ.1615 
ตระกูลToyotomi ถูกฆ่าลา้งโคตร Tenshukakก็ถูก
ทําลายลงย่อยยับ ต่อมาไดรั้บการบูรณะใหม่ในสมัย 
Tokugawa แต่น่าเสยีดายที.ในปี ค.ศ.1665 ไดถู้กฟ้า
ฝ่าเสยีหายทั !งหมด ก่อนจะทําการบูรณะขึ!นมาใหม่อกี
ครั !งและถูกประกาศใหเ้ป็นสมบัติของชาติอีกดว้ย 



ปราสาทโอซากา้ปัจจบุันสงู 55 เมตร ม ี5 สว่น 8 ชั !นเครื.องประดับหลังคาและภาพเสอืบนกําแพงตัวปราสาทและ
หลายๆสว่นลงทองสอีร่ามสวยงามบนหอคอยชั !น 8 ของ Tenshukakuท่านสามารถมองเห็นทวิทัศน์โดยรวมของ
เมอืงโอซากา้ไดอ้ยา่งชดัเจนในแต่ละปีจะมนัีกท่องเที.ยวจากทั !งในและนอกประเทศมาเยอืนปีละราว 1-3 ลา้นคน 
(ชมและถา่ยรปูบรเิวณดา้นนอก) จากนั!นนําท่านเดนิทางสู ่  ใหท้่านไดเ้ลอืกช ้หา้งโดทงพลาซ่า DOTON PLAZA
อปปิ!งสนิคา้ราคาถูก หลากหลายรายการ อาทเิชน่ ขนม เครื.องสําอาง เครื.องไฟฟ้า ผลติภัณฑจ์ากนํ!ามันมา้ โฟ
มลา้งหนา้ถา่นหนิภเูขาไฟ ผลติภณัฑแ์บรนด ์4GF หรอืวติามนิบํารงุรา่งกาย และยาของดร.โนงจู ิซ ึ.งเป็นนักวจัิยชื.อ
ดังของชาวญี.ปุ่ นและนําท่านไป ซึ.งเป็นแหล่งชอ้ปปิ!งชื.อดังของนครโอซากา้ ทั !งรา้นคา้ชอ้ปปิ!งยา่นชนิไซบาช ิ
เก่าแก่ และทันสมัยปะปนกัน มสีนิคา้มากมายทั !งถูกและแพง ทั !งสนิคา้แฟชั.นล่าสุด ขนมเคก้แสนอร่อย จนถงึ
กลอ้งดจิติอล คอมพวิเตอร ์และเกมสร์ุ่นใหม่ล่าสุด และตื.นตากับลลีาชวีติของคนหนุ่มสาวชาวโอซากา้ที.ดูจะ
สนุกสนานและมสีสีันมากกว่าทางฝั.งโตเกยีว รวมทั !ง  รา้นอาหารหลากหลาย เดนิไปเก็บภาพเป็นที.ระลกึกับ  
จดุเดน่ของแตล่ะรา้นคา้ เชน่ ปยูักษ์ หนา้ภัตตาคารขาปยูักษ์ และสัญลักษณ์เด่นของยา่นนี!คอื ตกึรูปเครื.องหมาย
การคา้ของกลูโิกะ ผลติภณัฑข์นมชื.อดังจากญี.ปุ่ นนั.นเอง หรอืจะเป็นรา้นดสินยีช์อ้ปผลติภณัฑใ์หม่ๆ จากดสินยี ์และ
ยา่นเกา่แกอ่ยา่งถนนโดทงบรุ ิซ ึ.งทา่นสามารถลิ!มลองขนม หรอือาหารขึ!นชื.อ ของนครโอซากา้ ทั !งทาโกะยาก ิโอ
โคโนมยิาก ิเป็นตน้ ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกันตลอดทั !งวัน นอกจากนี!ในย่านนี!ยังมหีา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ๆ และมี
ชื.อเสยีง อยา่งหา้งไดมาร ูหา้งโซโก ้หรอืจะเป็นทากาชมิายา่ มสีนิคา้มากมายใหท้่านไดเ้ลอืกซื!อเลอืกหาอกีดว้ย 
จนสมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางไป เพืMอเช็คอนิเดนิทางกลบั สนามบนิคนัไซ 
 

17.55น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ SCOOT เทีMยวบนิทีM TR867  
* ราคาทัวรย์งัไมร่วมคา่อาหารบนเครื.อง (บนเครื.องมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครื.องดื.ม)  

22.30น.   เดนิทางถงึ โดยสวสัดภิาพ  ทา่อากาศยานดอนเมอืง
 

**************************** 
หมายเหต ุ:  รายการทวัรส์ามารถเปลีMยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนืMองจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 
การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีMปุ่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีMยน
โดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพืMอใหท้า่นทอ่งเทีMยวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสันํา
เทีMยวญีMปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญีMปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัMวโมง มอิาจเพิMมเวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละ
คนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิyในการปรบัเปลีMยนเวลาท่องเทีMยวตามสถานทีMใน
โปรแกรมการเดนิทาง 
กรณีอตัราแลกเปลีMยนเงนิเยนปรบัสงูข ึEน บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิMมข ึEนโดยจะแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ 
เงืMอนไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัEงนีEจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 30 ทา่นขึEนไป กรณีไมถ่งึ30ทา่น  

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

2. ในกรณีทีMลูกคา้ตอ้งออกต ัzวโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีMของบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัEง มฉิะน ัEนทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัEงส ิEน  
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
สงวนสทิธิxที.จะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั !งสิ!น  รวมถงึ เมื.อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการ
ใดรายการหนึ.ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิx ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั !งสิ!น 
อตัราคา่บรกิารนีEรวม 
1. คา่ตั�วโดยสารเครื.องบนิไป-กลับชั !นประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
ที.นั.งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิ 
กรณีตอ้งการระบทุี.นั.งตดิกนัทั !งกรุ๊ปหรอืรมิหนา้ตา่งหรอืรมิทางเดนิ แจง้หนา้เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ ณ วันเดนิทาง 
**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลี.ยนระดบัชั !นที.นั.ง (อพัไดแ้ค ่Stretch/Long leg ) จะตอ้งดําเนนิการแจง้พรอ้มจองทัวร ์หรอื
กอ่นเดนิทาง10วนัเทา่นั!น**  
- ที.นั.ง Stretch Seat / Long Leg ชําระเพิ.ม 4,500 บาท (รวมไป-กลับ) 
**หา้มเด็กตํ.ากวา่16ปีและผูส้งูอาย6ุ5ปีขึ!นไปนั.งเนื.องจากที.นั.งอยูบ่รเิวณ Exit Seat 
- ที.นั.ง Scoot Biz ตั�วกรุ๊ปไมส่ามารถอัพเกรดได ้
** คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครื.อง สามารถสั.งซื!อจากเลม่เมนูบนเครื.องไดเ้ลยเนื.องจากตั�วกรุ๊ปไมรั่บสั.งจองลว่งหนา้ 
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 Eาหนกักระเป๋า สมัภาระที.สายการบนิ NokScootและScoot กําหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั และค่าประกัน
วนิาศภยัเครื.องบนิตามเงื.อนไขของแตล่ะสายการบนิที.มกีารเรยีกเก็บ ตั�วกรุ๊ปทัวรไ์มร่วมประกนักระเป๋าเดนิทาง 
**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 
อตัราคา่บรกิารนีEไมร่วม 
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 สําหรบักรุป๊ทีMมหีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตนํ่ Eาใจจากทา่น 
รายละเอยีดเกี.ยวกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี.ปุ่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารที.จะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
 จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีMปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีMประสงคจ์ะพํานกัระยะส ัEนในประเทศญีMปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พืMอการทอ่งเทีMยว เยีMยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืMนเอกสารในข ัEนตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพืMอยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีMปุ่ น* ดงัตอ่ไปนีE 
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)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีMปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีMปุ่ 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 ัEงหมดกอ่นทําการจอง เพืMอความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมืMอทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัEงหมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่
ทา่นไดย้อมรบัเงืMอนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัEงหมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิyท ีMจะเลืMอนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึEนในกรณีทีMมผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิxการเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ.ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ!นกอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิxในการเปลี.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.2ของการเดนิทางรวมจํานวน4ขวด 
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 จงึขอสงวนสทิธิxในการปรับเปลี.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  
 
 


