
 
CODE: TR21 Snow Wall Japan Alps #1 Osaka Takayama Shirakawago Kyoto 5D4N  

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Snow Wall Japan Alps #1 โอซากา้ ทาคายามา่ ชริาคาวาโกะ เกยีวโต  
��กาํแพงหมิะ Snow Wall 5วนั 4คนื�� 

 บนิสูส่นามบนิคนัไซ โอซากา้ สายการบนิ Scoot (TR) เครืEองใหม ่ทนัสมยั  
DREM LINER B787-8   340 ทีEน ัEง นํ Pาหนกักระเป๋า 20 KG 

กฟิ ุหมูบ่า้นชริาคาวาโกะ เมอืงทาคายามา่ ลติเติ�ลเกยีวโต เขตเมอืงเกา่ซันมาชซิจู ิมัตสโึมโต ้ปราสาทมัตสโึมโต ้
เสน้ทางสายอัลไพน์ ทาเตยามะ คโุรเบะ กําแพงหมิะ กุโจ เกยีวโต ศาลเจา้เฮอัน รา้นชงชา ศาลเจา้ฟชูมิ ิอนิาร ิโอ
ซากา้ ชอ้ปปิ�งชนิไชบาช ิปราสาทโอซากา้ รงิก ุพรเีมี,ยม เอา้ทเ์ลท 

สดุคุม้!!! พาเทีEยวทกุวนั ราคาเร ิEม 31,900 บาท ทานเมนบูฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์Wi-Fi on bus 
พกักฟิ ุ1คนื มตัสโึมโต ้(ออนเซ็น) 1คนื กโุจ 1คนื โอซากา้/คนัไซ 1คนื 

 
วนัเดนิทาง 

 
ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 
พกัเดีEยวเพิEม ทีEน ัEง หมายเหต ุ

18 - 22 เม.ย. 61 35,900  
 
 

ไมม่รีาคาเด็ก 
Infant อายไุมเ่กนิ2ขวบ 7,000บาท 
 
 

8,500 34  
25 - 29 เม.ย. 61 35,900 8,500 34  
2 - 6 พ.ค. 61 35,900 8,500 34  
9 - 13 พ.ค. 61 34,900 8,500 34  
23 - 27 พ.ค. 61 33,900 8,500 34  

30 พ.ค. – 3 ม.ิย. 61 33,900 8,500 34  

6-10 ม.ิย. 61 32,900 8,500 34  

13-17 ม.ิย. 61 32,900 8,500 34  

20-24 ม.ิย. 61 31,900 8,500 34  

 



 
ไฟลท์บนิ 
Departure DMK – KIX TR866 09.35-16.45 
Return       KIX – DMK TR867 17.55-22.30 
 
 
วนัแรก กรงุเทพฯ ทา่อากาศยานดอนเมอืง - ทา่อากาศยานคนัไซ โอซากา้ – ฮาชมิะ จงัหวดักฟิ ุ
 
 
06.30น. � พรอ้มกนัทีEทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออก ช ัPน3 ประต ู5 เคานเ์ตอร ์ 

สายการบนิ Scoot เจา้หนา้ทีEใหก้ารตอ้นรบั และอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารกอ่นขึPนเครืEอง 
 
09.35น. นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิคนัไซ ประเทศญีEปุ่ น โดยสายการบนิ Scoot เที,ยวบนิที, TR866  

*ราคาทัวรย์งัไมร่วมคา่อาหารบนเครื,อง (บนเครื,องมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครื,องดื,ม) 
 
16.45น. เดินทางถึง สนามบินคนัไซ โอซาก้า (เวลาทอ้งถิ,นเร็วกว่า

เมอืงไทย 2 ชั,วโมง กรณุาปรับเวลาของทา่นเพื,อความสะดวกในการ
นัดหมายเวลา) ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร สําคญั!!!  
ประเทศญีEปุ่ นไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนืPอสตัว ์พชื 
ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั จากนั�น
นําท่านขึ�นรถปรับอากาศ นําท่านเดนิทางสู ่ฮาชมิะ จังหวัดกฟิ ุเป็น
จังหวัดที,ตั �งอยู่ในบรเิวณภมูภิาคจูบ ุบนเกาะฮนช ูโดยเป็นจังหวัดที,
ตั �งอยูใ่นใจกลางของประเทศญี,ปุ่ น (อสิระอาหารเย็น ณ จดุพักรถ )  

�ทีEพกั: Hashima Daily Hotel   หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั อสิระพักผอ่นตามอธัยาศัย 
(ชื,อโรงแรมที,ทา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 
วนัทีEสอง  หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – เมอืงทาคายามา่ – ลติเต ิPลเกยีวโต - เขตเมอืงเกา่ซนัมาชซูิจ ิ - มตัสโึมโต ้–  
                   ปราสาทมตัสโึมโต ้-  ออนเซ็น               � อาหารเชา้,เทีEยง,เย็น 
 
เชา้ �รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีEพกั (มืPอทีE1) 

นําท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นชริาคาวาโกะ (Shirakawago-go) ไดรั้บการขึ�นทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมโดยยเูนสโกเมื,อปี ค.ศ.
1995 ภายในหมู่บา้นที,สวยงาม
และเป็นแบบญี,ปุ่ นแทด้ั �งเดมินั�นมี
เสน่หด์งึดดูใหนั้กท่องเที,ยวทั �งใน 
และต่างประเท  ศ เป็นจํานวน
มาก  เอกลักษณ์ของบ า้นใน
แบบกัสโชสคึุร ิ(Gassho-zukuri) 
บา้นแบบญี,ปุ่ นดั �งเดมิ ชื,อนี�ไดม้า
จากคําว่า“กัสโช” ซึ,งแปลว่า 
“พนมมอื”ตามรูปแบบของบา้นที,หลังคาชนัถงึ 60 องศา มลีักษณะคลา้ยสองมอืที,พนมเขา้หากัน ตัวบา้นมคีวาม
ยาวประมาณ 18 เมตร และมคีวามกวา้ง 10 เมตร ซึ,งโครงสรา้งของบา้นสรา้งขึ�นโดยไม่ไดใ้ชต้ะปู อกีทั �งวัสดุ
อปุกรณ์ในการกอ่สรา้งต่างๆ ลว้นแต่มาจากวัสดุจากธรรมชาต ิอยา่งตน้หญา้ที,ปลูกไวเ้พื,อนํามาใชมุ้งเป็นหลังคา
ขนาดหนาแตย่งัคงความแข็งแรง จนสามารถรองรับหมิะที,ตกมาอยา่งหนักในชว่งฤดหูนาวไดเ้ป็นอยา่งด ี

 
เทีEยง � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มืPอทีE2) เมนแูบบ Set ญีEปุ่ น 
  
บา่ย  นําท่านชม ทาคายาม่าจ ินยะ 

หรอื ทีEว่าการอําเภอเก่าเมอืง
ทาคายามา่ ซึ,งเป็นจวนผูว้่าแห่ง
เมืองทาคายาม่า เป็นที,ทํางาน
และที,อยู่อาศัยของผูว้่าราชการ
จังหวัดฮดิะ เป็นเวลากว่า 176 ปี 
ภายใตก้ารปกครองของโชกุน
ตระกลูกกุาวาในสมัยเอโดะ (ทัวร์
นําชมดา้นอก)  จากนั�นนําท่าน
เดมิชม หมู่บา้น Little Kyoto หรอื เขตเมอืงเก่าซนัมาชซูิจ ิ

Sanmachi-Suji ซึ,งเป็นหมูบ่า้นเกา่แกส่มยั  เอโดะกวา่ 300 ปีกอ่น ที,ยัง  
อนุรักษ์และคงสภาพเดมิไดเ้ป็นอย่างด ีอสิระใหทุ้กท่านไดเ้ดนิเที,ยว



และชื,นชมกับทัศนียภาพเมอืงเก่าซึ,งเต็มไปดว้ยบา้นเรือนโบราณและรา้นคา้หลากหลาย เช่น รา้นผลติและจํา  
หน่ายเหลา้สาเก รา้นทํามโิสะ ฯลฯ พรอ้มทั �งเลอืกซื�อของที,ระลกึพื�นเมอืงเฉพาะถิ,น เชน่ ซารุโบะโบะ หรอื ตุ๊กตา
ทารกลงิตัวสแีดงไมม่หีนา้ตา ซึ,งถอืวา่เป็นสญัลักษณ์หนึ,งของเมอืงทาคายามา่ และเป็นสนิคา้ยอดนยิม เพราะแฝง
ไปดว้ยความเชื,อเกี,ยวกับโชคลางของชาวญี,ปุ่ นอกีดว้ย และเก็บเกี,ยวบรรยากาศอันน่าประทับใจมากมาย ท่านยัง
สามารถลองลิ�มชมิรสขนมของหวานนานาชนดิอกีดว้ยหรอืถ่ายรูปกับสะพานสแีดงนาคาบาช ิ Nakabashi 
Bridge จนสมควรแก่เวลานําท่านเดนิทางสู่ เมอืงมตัสโึมโต ้นําท่านแวะถ่ายรูป ปราสาทมตัสโึมโต ้หรอื
ปราสาทอกีาดาํ (ทัวรนํ์าชมถา่ยรปูดา้นนอก) เป็นปราสาทไมท้ี,คงความดั �งเดมิและเกา่แกท่ี,สดุในญี,ปุ่ นและไดถู้ก
ขึ�นทะเบยีนใหเ้ป็นสมบัตลํิ�าค่าประจําชาต ิการตัดกันของสดํีาและสขีาวของผนังปูนดา้นนอกปราสาท ทําให ้
ปราสาทแห่งนี�ดูโดดเด่นงดงามตัดกับฉากหลังของเทือกเขาแอลป์ญี,ปุ่ น 
ปราสาทแห่งนี�ถูกสรา้งขึ�นจากองคป์ระกอบทางสถาปัตยกรรมที,เป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตัวหลายอยา่ง ปราสาทมตัสโึมโตย้ังมศีาลาชมดวงจันทรท์ี,งดงาม แสดง
ใหเ้ห็นถงึวถิชีวีติของขุนนางในสมัยกอ่น สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูท่ ีE
พกัแรม 

คํEา  � รบัประทานอาหารคํEาทีEหอ้งอาหาร (มืPอทีE3)  
หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ การอาบนํPาแร่ธรรมชาต ิ เพืEอ
สุขภาพ/ ออนเซ็น (Onsen) นํ Pาแรใ่นสไตลญ์ีEปุ่ นใหท้า่นไดพ้กัผอ่นอยา่ง
เต็มอิEม ซึEงชาวญีEปุ่ นเชืEอวา่นํ Pาแรธ่รรมชาตนิีPมสีว่นชว่ยเรืEอง โรคภยัไขเ้จ็บและผวิพรรณเปลง่ปล ัEง  

�ทีEพกั: Itoen Hotel Asama no yu หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชื,อโรงแรมที,ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 
วนัทีEสาม มตัสโึมโต ้- เสน้ทางสายอลัไพน ์ทาเตยามะ คโุรเบะ กําแพงหมิะ (เขา้โองซิาวะสูท่าเตยามะ) - กโุจ  

�อาหารเชา้,เทีEยง,เย็น (บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ)์ 
 
เชา้        � รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีEพกั (มืPอทีE4) 

นําท่านสัมผัสใกลช้ดิกับความมหัศจรรยข์องธรรมชาต ิ
เสน้ทางเจแปนแอลป์ทาเทยามะ คโุรเบะ ซึ,งเป็นสว่น
หนึ,งของเจแปนแอลป์ นําทา่นเดนิทางสู ่สถานโีองซิา
วะ นําทา่นเดนิทางผา่นอโุมงคท์ี,ลอดใตภ้เูขาทาเทยามา่
ที,มีความยาว 3.6 กิโลเมตรโดยนั,งรถบัสรางไฟฟ้า
อุโมงค์คันเต็น นับเป็นอุโมงค์ที,อยู่สูงที,สุดในญี,ปุ่ นนํา
ท่านชมเขืEอนคุโรเบะซึ,งเป็นเขื,อนกั �นนํ�าที,ใหญ่ที,สุด
ของประเทศญี,ปุ่ น โอบลอ้มดว้ยภเูขานับรอ้ยลูกและชม
ทัศนียภาพของวงลอ้มเขาหมิะ มคีวามสงูถงึ 186 เมตร 
และมีความกวา้งถึง 492 เมตร ซึ,งใชเ้วลาตั �งแต่เริ,ม
บกุเบกิจนเสร็จสิ�นประมาณ45 ปี เฉพาะตัวเขื,อนใชเ้วลา
ในการสรา้ง4 ปี โดยจะใชเ้วลาเดนิเทา้เพื,อขา้มเขื,อน 800 เมตร ประมาณ15
นาท ีชมทัศนียภ์าพทะเลสาบคุโรเบะที,สวยงาม นําท่านนั,งเคเบิPลคารล์อด
ภเูขาจาก สถานีคุโรเบะโกะไปยังสถานีคุโรเบะไดระระยะทางประมาณ 800 
เมตร ซึ,งเป็นเคเบิ�ลคารแ์หง่เดยีวในญี,ปุ่ นที,ลอดภเูขาตั �งแต่ตน้จนสดุเสน้ทาง 
ทั �งนี�เพื,อหลกีเลี,ยงหมิะที,ตกรุนแรงมากในฤดูหนาว ใหท้่านไดช้มที,ราบคุโร
เบะไดระที,สวยงาม เต็มไปดว้ยหมิะ จากนั�นนําทา่นโดยสารกระเชา้ไฟฟ้าที,
ไม่มเีสากลางตลอดช่วง 1,710 เมตร สู่ สถานไีดกนัไบ เป็นจุดชมววิบน
เขื,อน สถานีรถไฟ ใหท้่านไดช้มความงามบนสถานีไดจ้ากชั �น2 จากนั�นนํา
ทา่นเดนิทางสู ่สถานมีโูรโดะ โดยรถบสัไฟฟ้า ลอดอโุมงคท์าเตยามะ 

เทีEยง � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มืPอทีE5) เมนแูบบ Set ญีEปุ่ น 
นําทา่นชม ยอดเขาทาเทยามา่ มคีวามสงู 3,015 เมตร ซึ,งสงูเป็นอันดับสองรอง
จากภเูขาไฟฟจู ิและยงัเป็นหนึ,งในสามภเูขาศักดิfสทิธิfตามความเชื,อคนญี,ปุ่ นตั �งแต่
สมยัโบราณ ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพทวิทัศนอ์นัสวยงามน่าประทับใจจากยอดเขาทาเท
ยามา่ ซึ,งในวันที,ทอ้งฟ้าโปร่ง สามารถมองเห็นไดไ้กลถงึภูเขาไฟฟจู ิและใหทุ้ก
ทา่นไดเ้ดนิบนเสน้ทางที,สองขา้งทางเป็นกําแพงหมิะสูงชนั (SNOW WALL) สงู
กว่าสบิเมตร สัมผัสกับความขาวของหิมะที,สวยงามและอากาศอันหนาวเย็น 
นับเป็นอีกทัศนียภาพที,ตื,นตาตื,นใจ ใหท้่านเพลิดเพลินกับการบันทึกภาพที,
ประทับใจ จากนั�นนําทา่นเดนิทาง โดยสารรถปรบัอากาศ ระหวา่งทางใหท้า่นได ้
เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของเทือกเขาแอลป์ญี,ปุ่ น ใหท้่านไดเ้ก็บเกี,ยวความ
ประทับใจตามอัธยาศัยเดนิทางสูส่ถานบีโีจดยัระ แลว้นําท่านโดยสารโดยสาร

เคเบิPลคาร ์ลอดภเูขาสูส่ถานทีาเตยามะ จนสมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่
เมอืงกโุจ นําทา่นเขา้ทีEพกั 

คํEา  � รบัประทานอาหารคํEาทีEหอ้งอาหาร (มืPอทีE6) เมนบูฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์
 



�ทีEพกั: Gujo Vacance Mura Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชื,อโรงแรมที,ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 
 
 

 
วนัทีEส ีE  กโุจ - เกยีวโต - ศาลเจา้เฮอนั - รา้นชงชา – ศาลเจา้ฟูชมิ ิอนิาร ิ- โอซากา้ - ชนิไชบาช ิ   
                  � อาหารเชา้,เทีEยง 
 
เชา้  �รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีEพกั (มืPอทีE7) 

นําท่านเดนิทางสู่เกยีวโต 
เมืองหลวงเก่าแก่ของ
ญี,ปุ่ นซึ,งมามีอายุยาวนาน
กว่า 1,000 ปี ซึ,งใน อดตี 
มี ค ว า ม เ จ ริญ รุ่ ง เ รื อ ง
ท า ง ด ้ า น ศ า ส น า 
ศิลปวัฒนธรรมและการ
ปกครอง (ใชเ้วลาเดนิทาง
จ า ก  กุ โ จ ถึ ง เ กี ย ว โ ต 
ป ร ะ ม า ณ  2 . 3 0  ช ม . ) 
เดนิทางถงึเกยีวโต นําทา่นสู ่  ศาลเจา้เฮอนั (Heian Shrine) เป็นศาลเจา้ที,มคีวามงดงามและสถาปัตยกรรมที,
โดดเด่นจากศาลเจา้อื,นๆของญี,ปุ่ น ถงึแมศ้าลเจา้เฮอันจะไม่ไดม้ปีระวัตคิวามเป็นมายาวนานเหมอืนศาลเจา้อื,นๆ
ของเกยีวโต เพราะศาลเจา้นี�สรา้งขึ�นเมื,อปี 1895 เนื,องในโอกาสครบรอบ 1100 ของมลูนธิทิุนโตเกยีวและสรา้ง
เป็นการกศุลแด่จักรพรรดอิงคแ์รกและโอกาสที,องคส์ดุทา้ยขึ�นครองราชยแ์ทนคอื จักรพรรด ิKammu ในปี 737-
806 และ จักรพรรด ิKomei ในปี 1831-1867 บรเิวณดา้นหนา้ของศาลเจา้มปีระตูโทรอิยิักษ์สแีดงเป็นเสาที,โดด
เดน่และเป็นอกีจดุหนึ,งที,ผูช้มนยิมมาถา่ยรปูทั �งกอ่นเขา้ชมศาลเจา้และตอนเดนิ
กลับ บรเิวณดา้นหลังของศาลเจา้นี� จะมสีวนขนาดใหญ่ที,โอบลอ้มบรเิวณวัด 
ภายในสวนมตีน้ไมห้ลากหลายพันธุ ์บ่อนํ�าที,ตกแต่งสไตลญ์ี,ปุ่ น และยังมตีน้
ซากรุะเรยีงรายอยูม่ากมาย ในชว่งที,มเีทศกาลชมดอกซากรุะในเดอืนเมษายน
นั�น สวนแหง่นี�เป็นอกีจดุหนึ,งที,ผูค้นนยิมมาชมดอกซากรุะ จากนั�นนําทา่นสมัผัส
ประสบการณ์พิเศษกับการทดลอง พิธีชงชาญีEปุ่ นแบบญีEปุ่ น ซึ,งเป็น
เอกลักษณ์ของประเทศญี,ปุ่ นที,เต็มไปดว้ยความสนุทรยีพ์ถิพีถิันโดยการชงชา
ผงสเีขยีวหรอืมทัฉะแบบตน้ฉบบัของพธิชีงชา จากนั�นอสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซื�อ
สนิคา้ของที,ระลกึราคาถกูตามอธัยาศัย 

เทีEยง � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มืPอทีE8) 
บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิชม เสาโทรอิ ิซุม้ประตูสแีดงที,เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจา้ที,มมีากกว่ารอ้ย

ตน้ทอดตัวยาวตามเสน้ทางของไหล่เขา
ลดหลั,นกันบนเสน้ทางยาวถงึ 4 กโิลเมตร 
แ ล ะ เ ป็ น ฉ า ก ข อ ง ภ า พ ย น ต ร์ เ รื, อ ง 
MEMORIES OF GEISHAที,ซายูร ิ
นางเอกของเรื,องวิ,งลอดซุม้ประตูเพื,อไปขอ
พรเทพเจา้ใหต้นเองสมความปรารถนา
จากนั�นนําท่านเดนิทางสู่เมอืง โอซากา้ นํา
ทา่นเดนิทางไปละลายเงนิเยน ชอ้ปปิ�งสนิคา้
ที,ถนนโดตงโบร ิย่านชนิไซบาช ิแหล่งช ้
อปปิ�งยอดนยิมที,สดุของโอซากา้ที,เต็มไปดว้ยรา้นคา้มากมายทั �งแบรนดเ์นมของมอืสองรา้นอาหารชื,อดังมากมาย
หลากหลายชนิดและไม่ควรพลาดชอ้ปปิ�งที,รา้นดองกีP และมัตสโึมโตค้โิยช ิรา้นคา้ยอดนิยมในใจของคนไทย
ทั �งหลายที,ตอ้งแวะเมื,อมโีอกาสไปญี,ปุ่ น และถา่ยรปูกบัป้ายกลูโิกะ 

 (อสิระรับประทานอาหารคํ,าตามอธัยาศัย) จนถงึเวลานัดหมายนําทา่นเดนิทางสูท่ี,พกั 

�ทีEพกั: FP HOTELS South-Namba หรอืยา่นคนัไซ หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชื,อโรงแรมที,ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

วนัทีEหา้       ปราสาทโอซากา้ - รงิก ุพรเีมีEยม เอา้ทเ์ลท – สนามบนิคนัไซ – สนามบนิดอนเมอืง  
                � อาหารเชา้  
 
เชา้ �  รบัประทานอาหารเชา้ ณ 

โรงแรมทีEพกั (มืPอทีE9) 
 นําท่านเดนิทางสู่ ปราสาทโอซากา้ 

เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมอืง
โอซากา้ สรา้งขึ�นเป็นครั �งแรกบน



บรเิวณที,เคยเป็นวัด Osaka Hongan-ji เมื,อปีค.ศ.1583 โดยToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-1598) นักรบระดับ
ไดเมยีวผูพ้ยายามรวบรวมประเทศเป็นครั �งแรก แต่หลังจากสงคราม Osaka Natsu No-jin ในปีค.ศ.1615 ตระกลู 
Toyotomi ถกูฆา่ลา้งโคตร Tenshukakuก็ถกูทําลายลงยอ่ยยบั ตอ่มาไดรั้บการบรูณะใหมใ่นสมัย Tokugawa แต่
น่าเสยีดายที,ในปี ค.ศ.1665 ไดถ้กูฟ้าฝ่าเสยีหายทั �งหมดกอ่นจะทําการบรูณะขึ�นมาใหมอ่กีครั �งและถูกประกาศให ้
เป็นสมบตัขิองชาตอิกีดว้ย ปราสาทโอซากา้ปัจจบุนัสงู55 เมตร ม ี5 สว่น 8 ชั �น เครื,องประดับหลังคาและภาพเสอื
บนกําแพงตัวปราสาทและหลายๆส่วนลงทองสอีร่ามสวยงาม (ทัวรนํ์าชมและถ่ายรูปบรเิวณดา้นนอก) จากนั�นนํา
ทา่นเดนิทางไปชอ้ปปิP ง รงิก ุพรเีมีEยม เอา้ทเ์ลท  Rinku Premium Outlets แหลง่ชอ้ปปิ�งชื,อดังอกีแหง่หนึ,งของ
โอซากา้ ตั �งอยูท่ี,เมอืงรงิกตุรงขา้มกบัทา่อากาศยานนานาชาตคิันไซ โดยออกแบบใหม้ลีักษณะเหมอืนกับเมอืงท่า
ของสหรัฐอเมรกิาและมบีรรยากาศแบบรีสอร์ท ซึ,งภายในแมจ้ะไม่ใหญ่โตมากนัก แต่ก็เพียบพรอ้มไปดว้ยสิ,ง
อํานวยความสะดวกมากมาย และรา้นคา้แบรนดเ์นมหลากหลายอันมชีื,อเสยีงจากต่างประเทศ ใหท้่านชอ้ปปิ�งตาม
อธัยาศัย (อสิระรับประทานอาหารกลางวันตามอธัยาศัย) 
จนสมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางไป สนามบนิคนัไซ เพื,อเชค็อนิเดนิทางกลับ 

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

22.30น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ  
 

**************************** 
 
หมายเหต ุ:  รายการทวัรส์ามารถเปลีEยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนืEองจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 
การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีEปุ่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีEยน
โดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพืEอใหท้า่นทอ่งเทีEยวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสันํา
เทีEยวญีEปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญีEปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัEวโมง มอิาจเพิEมเวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละ
คนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิ{ในการปรบัเปลีEยนเวลาท่องเทีEยวตามสถานทีEใน
โปรแกรมการเดนิทาง 
กรณีอตัราแลกเปลีEยนเงนิเยนปรบัสงูขึPน บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิEมขึPนโดยจะแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ 
เงืEอนไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัPงนีPจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึPนไป กรณีไมถ่งึ30ทา่น  

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

2. ในกรณีทีEลูกคา้ตอ้งออกต ั|วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีEของบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัPง มฉิะน ัPนทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัPงสิPน  
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
สงวนสทิธิfที,จะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น  รวมถงึ เมื,อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการ
ใดรายการหนึ,ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิf ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น 
อตัราคา่บรกิารนีPรวม 
1. คา่ตัwวโดยสารเครื,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 ตัwวกรุ๊ปไมส่ามารถอพัเกรดได ้
** คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครื,อง สามารถสั,งซื�อจากเลม่เมนูบนเครื,องไดเ้ลยเนื,องจากตัwวกรุ๊ปไม่สามารถสั,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 Pาหนกักระเป๋า 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 
อตัราคา่บรกิารนีPไมร่วม 
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. คา่ใชจ้า่ยอื,นๆที,นอกเหนอืจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครื,องดื,มคา่ซกัรดี คา่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีนํ�ามนัที,สายการบนิเรยีกเก็บเพิ,มภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัwวเครื,องบนิ 
5. คา่ Vat 7% และคา่ภาษีหัก ณ ที,จา่ย 3% 
6. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม  
7. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 4,000 เยนตอ่ทรปิ สําหรบักรุป๊ทีEมหีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตนํ่ Pาใจจากทา่น 
รายละเอยีดเกี,ยวกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี,ปุ่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารที,จะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
 จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีEปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีEประสงคจ์ะพํานกัระยะส ัPนในประเทศญีEปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พืEอการทอ่งเทีEยว เยีEยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืEนเอกสารในข ัPนตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพืEอยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีEปุ่ น* ดงัตอ่ไปนีP 
1.       ตัwวเครื,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)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีEปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีEปุ่ 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 ัPงหมดกอ่นทําการจอง เพืEอความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมืEอทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัPงหมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่
ทา่นไดย้อมรบัเงืEอนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัPงหมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ{ท ีEจะเลืEอนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึPนในกรณีทีEมผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิfการเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ,ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ�นกอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิfในการเปลี,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 จงึขอสงวนสทิธิfในการปรับเปลี,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  
 
 


