
 
 
CODE: TR83 WoW#3 Golden Route Tokyo Osaka 5D 3N   

 
    
  

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 
 

ฮาโกเน่ ลอ่งเรอืโจรสลดัที�ทะเลสาบอาช ิหบุเขาโอวาคดุาน ิมัตสโึมโตอ้อนเซ็น ปราสาทมัตสโึมโต ้เมอืงทาคายามา่ 

ลติเติ&ลเกยีวโต เขตเมอืงเกา่ซนัมาชซิจู ิหมูบ่า้นชริาคาวาโกะ โอกาก ิเกยีวโต ศาลเจา้ฟชูมิ ิอนิาร ิศาลเจา้เฮอัน พธิี

ชงชา รงิกเุอา้ทเ์ล็ท ปราสาทโอซากา้ โดทงพลาซา่ ชนิไชบาช ิ

บนิสูส่นามบนินารติะ โตเกยีว สายการบนิ Scoot (TR) เครื2องรุน่ใหม ่ทนัสมยั  
DREM LINER B787-8   340 ที2น ั2ง นํ Cาหนกักระเป๋า 20 KG  

 
วนัเดนิทาง 

 
ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี Infant 

ไมเ่สรมิเตยีง 
พกัเดี2ยว/เดนิทาง

ทา่นเดยีว เพิ2ม 
ที2น ั2ง หมายเหต ุ

30 เม.ย.- 4พ.ค.  29,900   
ไมม่รีาคาเด็ก 

เด็กทารกไมเ่กนิ 2 ขวบ 7,000 บาท 

 

8,500 34  
7-11 พ.ค.  29,900 8,500 34  
14-18 พ.ค.  27,900 8,500 34  
21-25 พ.ค.  26,900 8,500 34  
28พ.ค. – 1ม.ิย.  25,900 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. �พรอ้มกนัที� ทา่อากาศยาน ดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช ัCน 3 

ประตู6 เคานเ์ตอร ์6 สายการบนิ SCOOT มเีจา้หนา้ที2ของบรษิทัฯคอยอํานวยความ
 และตดิแท็กกระเป๋า l สะดวกดา้นเอกสาร

 
วนัที2สอง     ทา่อากาศยานนารติะ – ฮาโกเน ่- ลอ่งเรอืโจรสลดั ที2ทะเลสาบอาช ิ– หบุเขาโอวาคดุาน ิ-  มตัสโึมโต ้- 

ออนเซ็น     � อาหาร เที2ยง,เย็น   
 

00.30น. �นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนารติะ ประเทศญี2ปุ่ น โดยสายการบนิ  เที2ยวบนิที2 TR868 SCOOT
* ราคาทัวรย์งัไมร่วมคา่อาหารบนเครื�อง (บนเครื�องมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครื�องดื�ม) 
 

08.00น. เดนิทางถึงท่าอากาศยานนารติะ (เวลาทอ้งถิ�นเร็วกว่าเมืองไทย 2 
ชั�วโมง กรุณาปรับเวลาของท่านเพื�อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) 
ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร สําคญั!!! ประเทศญี2ปุ่ นไม่
อนุญาตให้นําอาหารสด จําพวก เนืCอสตัว ์พืช ผกั ผลไม้ เข้า
ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั รับกระเป๋าเรยีบและทําภารกจิ 
นําท่านขึ&นรถโคช้ปรับอากาศ เดนิทางสู ่ วนอุทยานแหง่ชาต ิฮาโกเน ่
(Hakone) อยูใ่กลก้ับภเูขาไฟฟจู ิโดยเป็นส่วนหนึ�งของอทุยานแห่งชาต ิ
ฟจู-ิฮาโกเน่-อสิ ึFuji-Hakone-Izu National Parkเป็นสถานที�ท่องเที�ยว
ที�ไดรั้บความนยิม มชีื�อเสยีงในเรื�องของทัศนียภาพและความงดงามของ
ธรรมชาต ิที�ผูม้าเยอืนสามารถชื�นชมความงามแหง่ธรรมชาต ิและดอกไมน้านาพันธุห์ลากสสีนัที�เบง่บานตลอดทั &งปี 
รวมไปถงึววิภเูขาไฟฟจู ิทะเลสาบอาช ิและ โอวาคุดาน ิและฮาโกเน่ยังมชีื�อเสยีงในเรื�องของการเป็นแหล่งนํ&าพุ
รอ้น (ออนเซน็) ที�มจํีานวนมากถงึ 17 แหง่ดว้ย  

เที2ยง � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มืCอที21) เมนแูบบเซตญี2ปุ่ น  
บา่ย นําท่าน ล่องเรือโจรสลดั ที2ทะเลสาบอาช ิ

(Lake Ashi) ทะเลสาบอาชโินโกะ(Lake 
Ashinoko) ทะเลสาบที�กอ่ตัวจากลาวาของภเูขา
ไฟฟจู ิเกดิขึ&นหลังจากการประทุของภเูขาไฟฮา
โกเน่เมื�อ 3000 ปีก่อน เป็นลักษณะทะเลสาบ
ปล่องภูเขาไฟทอดตัวในแนวตะวันตกเฉียงใต ้
หากวันใดอากาศสดใสท่านจะไดส้ัมผัสกับ
ทัศนยีภาพอนังดงามของทะเลสาบที�มภีเูขาไฟฟู
จเิป็นฉากหลัง และระหว่างล่องเรอืท่านก็จะได ้
ชื�นชมธรรมชาตทิี�เปลี�ยนผันไปตามฤดกูาล รปูแบบของเรอืนั&นจะถูกตกแต่ง
เป็นแบบเรือโจรสลัดยอ้นยุค นําท่านเดินทางสู่ หุบเขาโอวาคุดาน ิ
(Owakudani) หรอืหุบเขานรก เกดิจากการระเบดิของภูเขาไฟฮาโกเน่
เมื�อประมาณ 3000 ที�แลว้ ปัจจบุนันั&นภเูขาไฟ  นี&ยังคงไมด่ับ จงึทําใหม้บีอ่
นํ&ารอ้นและถา้กํามะถันหลงเหลอือยู ่ชมบอ่นํ&าแร่กํามะถันที�สามาร  ถตม้ไข่
ไหส้กุ ดว้ยอณุหภูม ิ97 องศาเซลเซยีส ชมิไขด่ํา ที�เชื�อกันว่า เมื�อกนิไข่
ดํา 1 ฟอง จะทําใหม้อีายยุนืยาว  ขึ&น 7 ปี อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกชมและซื&อ 
สนิคา้พื&นเมอืงที�ข ึ&นชื�อ  มากมาย อาท ิสบู่ดํา, แชมพูดํา,โฟมลา้งหนา้ดํา 

ซึ�งลว้นเป็นผลติภณัฑจ์ากกํามะถันที�คนญี�ปุ่ นเชื�อว่าบํารุงผวิพรรณและเสน้
ผมใหด้รีวมทั &ง คติตีCไขด่ํา ซึ�งเป็นโอทอป อย่างหนึ�งของญี�ปุ่ นและที�หุบ
เขาถา้อากาศสดใสท่านยังสามารถมองเห็นภเูขาไฟฟจูไิดอ้กีดว้ย นําท่าน
เดนิทางสู ่เมอืงมตัสโึมโต ้เป็นเมอืงที�ใหญ่เป็นอันดับสองของจังหวัดนา
กาโน่ (ใชเ้วลาการเดินทางประมาณ 3.30 ช.ม.) นําท่านเขา้สู่ท ี2พกั
ยา่นมตัสโึมโตอ้อนเซ็น 

 
คํ2า � รบัประทานอาหารคํ2า (มืCอที22) 



หลงัอาหารไมค่วรพลาดประสบการณ์ การอาบนํCาแรธ่รรมชาต ิเพื2อสุขภาพ/ ออนเซ็น (Onsen) นํ&าแร่ใน
สไตลญ์ี�ปุ่ นใหท้า่นไดพั้กผอ่นอยา่งเต็มอิ�ม ซึ�งชาวญี�ปุ่ นเชื�อว่านํ&าแร่ธรรมชาตนิี&มสีว่นชว่ยเรื�อง โรคภัยไขเ้จ็บและ
ผวิพรรณเปลง่ปลั�ง  

 �ที�พัก: Itoen Hotel Asama no yu หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชื�อโรงแรมที�ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 
 

วนัที2สาม     ปราสาทมตัสโึมโต ้– เมอืงทาคายามา่ – ลติเต ิCลเกยีวโต – เขตเมอืงเกา่ซนัมาชซูิจ ิ–  
                  หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ - โอกาก ิ       � อาหารเชา้,เที2ยง,เย็น (BBQ Buffet Yakiniku) 
 
เชา้ �รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที2พกั (มืCอที23) 

 นําทา่นชมความสวยงามของ ปราสาทมตัสโึมโตะ (Matsumoto Castle) 
เป็น 1 ใน 12 ปราสาทดั &งเดมิที�ยงัคงสภาพสมบรูณ์ที�สดุของประเทศญี�ปุ่ น 
(สรา้งขึ&นในปี 1592-1614) เนื�องจากสรา้งอยู่บนพื&นที�ราบ สามารถรอด
พน้การถูกทําลายจากเพลงิของสงครามมาไดจ้นถงึปัจจุบัน นับไดว้่าเป็น
ปราสาทที�เกา่แกท่ี�สดุ และนอกจากนี&ก็ยังเป็น ปราสาทตดิอนัดบั 1 ใน 
3 ของปราสาทที2มคีวามสวยงามที2สุดของญี2ปุ่ น ตัวปราสาทมผีนังที�
ทาดว้ยสดํีาสนทิทําใหม้ฉีายาว่า ปราสาทอกีาดํา (ทัวรนํ์าชมถ่ายรูปดา้น

นอก) จากนั&นนําท่านเดนิทางขา้มสู่ภูมภิาคจูบุ เมอืงทาคายาม่า (ใช ้
เวลาประมาณ 2.30 ชม.) จากนั&นนําท่านชม ทาคายาม่า จนิยะ หรอื 
ที2วา่การอําเภอเกา่เมอืงทาคายามา่ (ถา่ยรูปดา้นหนา้) ซึ�งเป็นจวนผูว้่า
แห่งเมืองทาคายาม่า เป็นที�ทํางานและที�อยู่อาศัยของผูว้่าราชการ
จังหวัดฮดิะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกุนตระกลูกุ
กาวา ในสมัยเอโดะ จากนั&นนําท่านเดมิชม หมูบ่า้น Little Kyoto หรอื
เขตเมอืงเกา่ซนัมาชซูิจ ิ Sanmachi-Suji ซึ�งเป็นหมู่บา้นเกา่แก่สมัยเอ
โดะกว่า 300 ปีกอ่น ที�ยังอนุรักษ์และคงสภาพเดมิ
ไดเ้ป็นอยา่งด ีอสิระใหท้กุทา่นไดเ้ดนิเที�ยวและชื�น
ชมกับทัศนียภาพเมอืงเกา่ซึ�งเต็มไปดว้ยบา้นเรอืน
โบราณและรา้นคา้หลากหลาย เชน่ รา้นผลติและ
จําหน่ายเหลา้สาเก รา้นทํามโิสะ ฯลฯ พรอ้มทั &ง
เลอืกซื&อของที�ระลกึพื&นเมอืงเฉพาะถิ�น เชน่ ซารุ
โบะโบะ หรือ ตุ๊กตาทารกลิงตวัสีแดงไม่มี
หนา้ตา ซึ�งถอืว่าเป็นสัญลักษณ์ หนึ�งของเมอืงทา
คายามา่ และเป็นสนิคา้ยอดนยิม เพราะแฝงไปดว้ยความเชื�อเกี�ยวกับโชคลางของชาวญี�ปุ่ นอกีดว้ย และเก็บเกี�ยว
บรรยากาศอันน่าประทับใจมากมาย ท่านยังสามารถลองลิ&มชมิรสขนมของหวานนานาชนดิอกีดว้ยหรอืถ่ายรูปกับ
สะพานสแีดงนาคาบาช ิNakabashi Bridge  

เที2ยง � รบัประทานอาหารกลางวนั (มืCอที24) เมนแูบบเซตญี2ปุ่ น 
บา่ย นําท่านเดินทางสู่ หมู่บ ้านชิ

ราคาวาโกะ (Shirakawago-
go) ไดรั้บการขึ&นทะเบยีนใหเ้ป็น
มรดกโลกทางวัฒนธรรมโดย
ยู เ น ส โ ก เ มื� อ ปี  ค . ศ . 1 9 9 5 
ภายในหมู่บา้นที�สวยงามและ
เป็นแบบญี�ปุ่ นแทด้ั &งเดิมนั&นมี
เสน่ห์ดงึดูดใหนั้กท่องเที�ยวทั &ง
ใน และต่างประเทศ เป็นจํานวน
มาก เอกลักษณ์ของบา้นในแบบกัสโชสคึุร ิ(Gassho-zukuri) บา้นแบบ
ญี�ปุ่ นดั &งเดมิ ชื�อนี&ไดม้าจากคําวา่“กสัโช” ซึ�งแปลวา่“พนมมอื”ตามรปูแบบ
ของบา้นที�หลังคาชนัถงึ 60 องศา มลีักษณะคลา้ยสองมอืที�พนมเขา้หา
กัน ตัวบา้นมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร และมคีวามกวา้ง 10 เมตร ซึ�ง
โครงสรา้งของบา้นสรา้งขึ&นโดยไม่ไดใ้ชต้ะปู อกีทั &งวัสดุอุปกรณ์ในการ
ก่อสรา้งต่างๆ ลว้นแต่มาจากวัสดุจากธรรมชาต ิอย่างตน้หญา้ที�ปลูกไว ้
เพื�อนํามาใชม้งุเป็นหลังคา ขนาดหนาแต่ยังคงความแข็งแรง จนสามารถ
รองรับหมิะที�ตกมาอยา่งหนักในชว่งฤดหูนาวไดเ้ป็นอยา่งด ีจากนั&นนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโอกาก/ินาโกยา่  

 
คํ2า � รบัประทานอาหารคํ2า (มืCอที25) เมน ูBBQ BUFFET YAKINIKU   

 สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูท่ ี2พกั  

�ที�พัก: Loisir Hotel Ogaki // KOYO HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
 (ชื�อโรงแรมที�ทา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 



 
วนัที2ส ี2        โอกาก ิ- เกยีวโต - ศาลเจา้ฟูชมิ ิอนิาร ิ- ศาลเจา้เฮอนั – พธิชีงชา - รงิกเุอา้ทเ์ล็ท        
               � อาหาร เชา้,เที2ยง (ชาบ ูบฟุเฟ่ต)์ 
 
เชา้ �รบัประทานอาหารเชา้ที2หอ้งอาหารของโรแรม (มืCอที26) 

นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงเกยีวโต (Kyoto) เป็นเมอืงที�ไดช้ื�อว่าเมอืงแห่ง
ศลิปะและวัฒนธรรมของญี�ปุ่ นอยา่งแทจ้รงิ เดนิทางสู ่ศาลเจา้ฟูชมิ ิอนิาร ิ

(Fushimi Inari Shrine) คนไทยชอบเรยีกกันว่าศาลเจา้แดงหรอืศาลเจา้
จิ&งจอกเป็นศาลเจา้ชนิโต (Shinto)ที�มคีวามสําคัญแห่งหนึ�งของเมอืงเกยีว
โต(Kyoto) ศาลเจา้เป็นที�สถติของพระแมโ่พสพ เทพเจา้ที�เป็นที�นับถอืยิ�ง
ของประชาชนที�มาสักการะขอพร ใหม้คีวามเป็นอยู่อุดมสมบูรณ์ของเรื�อง
พชืพรรณธัญญาหาร นําท่านสักการะพระแม่โพสพและเทพจิ&งจอกที�ชาว
ญี�ปุ่ นชื�อว่าเป็นทูตสวรรค ์ผูค้อยนําขา่วสารจากสรวงสวรรคล์งมายังโลกมนุษย ์ท่านจะไดต้ื�นตากับรูปปั&นของเทพ
จิ&งจอกที�มจํีานวนมากมายและ ชมเสาโทรอิ ิ(Torii) เสาประตสูแีดงที2เรยีงตวักนัขา้งหลงัศาลเจา้จํานวนหลาย
หมื2นตน้ ที�เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจา้ที�ทอดตัวยาวตามเสน้ทางของไหล่เขา
ลดหลั�นกันบนเสน้ทางยาวถงึ 4 กโิลเมตร และที�นี�ยังเป็น
ฉากของภาพยนตรเ์รื�อง MEMORIES OF GEISHA นางเอก
ซายูร ิว ิ�งลอดซุม้ประตูเพื�อไปขอพรเทพเจา้ใหต้นเองสม
ความปรารถนา       

เที2ยง �รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มืCอที27) 
เมน ูSHABU BUFEET  

บา่ย         นําทา่นเดนิทางไปชม ศาลเจา้เฮอนั (Heian Shrine) ศาลเจา้ที�มคีวามงดงามและสถาปัตยกรรมที�โดดเดน่จากศาล
เจา้อื�นๆของญี�ปุ่ น ถูกสรา้ง
ขึ&นเนื�องในโอกาสครบรอบปี 
1100 ของเมอืงเกยีวโตเมื�อ
รอ้ยกว่าปีก่อน โดยสรา้งขึ&น
เพื�อใหร้ะลึกถึงจักรพรรดิ
คามม ุ(Emperor Kammu) 
แ ล ะ จั ก ร พ ร ร ดิy โ ค เ ม อ ิ
(Emperor Komei) ซึ�งเป็น

จักรพรรดอิงคแ์รกและองคส์ดุทา้ยของเกยีวโต อาคารหลักของศาลเจา้นี&มี
ตน้แบบมาจากอาคารเดมิที�อยูใ่นพระราชวังสมัยยคุเฮอันซึ�งมขีนาดเล็กกว่า
ของจรงิ จากนั&นนําทา่นสมัผสัประสบการณ์ พเิศษ พธิชีงชาแบบญี2ปุ่ น 
ใหท้า่นไดเ้รยีนรูว้ธิชีงชาแบบธรรมเนียมญี�ปุ่ น และท่านสามารถเลอืกซื&อชา
รสชาตติ่างๆได ้จากนั&นนําท่านเดนิทางสู ่รงิกุ พรเีมี2ยม เอา้ทเ์ล็ท Rinku 
Premium Outlet เป็นเอาทเ์ล็ทขนาดใหญ่ที�สดุในโอซากา้ พรั�งพรอ้มดว้ย
แบรนดย์อดนยิมของญี�ปุ่ นและแบรนดด์ังจากต่างประเทศกว่า 200 รา้นให ้
เลอืกซื&อกันไดใ้นราคาพเิศษ อาหารมืCอเย็นอสิระตามอธัยาศยั จากน ัCน
นําทา่นเขา้สูท่ ี2พกัแรม 

 �ที�พัก: N GATE HOTEL OSAKA หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
 (ชื�อโรงแรมที�ทา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

วนัที2หา้     ปราสาทโอซากา้ – โดทงพลาซา่ – ชนิไชบาช ิ– ทา่อากาศยานคนัไซ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง 
                � อาหาร เชา้ 
 
เชา้ �รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที2พกั (มืCอที2 8) 

นําท่านเดนิทางสู่ ปราสาทโอซากา้ เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมอืงโอซากา้ 
สรา้งขึ&นเป็นครั &งแรกบนบรเิวณที�เคยเป็นวัด Osaka Hongan-jiเมื�อปี ค.ศ.1583 โดย
ToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-1598) 
นักรบระดับไดเมียวผูพ้ยายามรวบรวม
ประเทศเป็นครั &งแรกหอคอยประสาทหรือ
ส่วนที�เรียกว่า Tenshukakuแลว้เสร็จลง
สองปีต่อมา แต่หลังจากสงคราม Osaka 
Natsu No-jinในปีค.ศ.1615 ตระกูล
Toyotomi ถูกฆ่าลา้งโคตร Tenshukakก็
ถกูทําลายลงยอ่ยยับ ต่อมาไดรั้บการบรูณะ
ใหมใ่นสมยั Tokugawa แตน่่าเสยีดายที�ใน
ปี ค.ศ.1665 ไดถู้กฟ้าฝ่าเสยีหายทั &งหมด 
กอ่นจะทําการบรูณะขึ&นมาใหมอ่กีครั &งและถกูประกาศใหเ้ป็นสมบตัขิองชาตอิกีดว้ย ปราสาทโอซากา้ปัจจบุนัสงู 55 
เมตร ม ี5 ส่วน 8 ชั &นเครื�องประดับหลังคาและภาพเสอืบนกําแพงตัวปราสาทและหลายๆส่วนลงทองสอีร่าม



สวยงามบนหอคอยชั &น 8 ของ Tenshukakuท่านสามารถมองเห็นทวิทัศน์โดยรวมของเมอืงโอซากา้ไดอ้ย่าง
ชดัเจนในแตล่ะปีจะมนัีกทอ่งเที�ยวจากทั &งในและนอกประเทศมาเยอืนปีละราว 1-3 ลา้นคน (ชมและถ่ายรูปบรเิวณ
ดา้นนอก) จากนั&นนําท่านเดนิทางสู ่หา้งโดทงพลาซ่า DOTON PLAZA ใหท้่านไดเ้ลอืกชอ้ปปิ&งสนิคา้ราคาถูก 
หลากหลายรายการ อาทเิชน่ ขนม เครื�องสําอาง เครื�องไฟฟ้า ผลติภัณฑจ์ากนํ&ามันมา้ โฟมลา้งหนา้ถ่านหนิภเูขา
ไฟ ผลติภัณฑแ์บรนด ์4GF หรอืวติามนิบํารุงร่างกาย และยาของดร.โนงูจ ิซึ�งเป็นนักวจัิยชื�อดังของชาวญี�ปุ่ น นํา
ทา่นไปชอ้ปปิC งยา่นชนิไซบาช ิซ ึ�งเป็นแหลง่ชอ้ปปิ&งชื�อดังของนครโอซากา้ ทั &งรา้นคา้เกา่แก ่และทันสมัยปะปน
กัน มสีนิคา้มากมายทั &งถูกและแพง ทั &งสนิคา้แฟชั�นล่าสุด ขนมเคก้แสนอร่อย จนถงึกลอ้งดจิติอล คอมพวิเตอร ์
และเกมสร์ุน่ใหมล่า่สดุ และตื�นตากบัลลีาชวีติของคนหนุ่มสาวชาวโอซากา้ที�ดจูะสนุกสนานและมสีสีนัมากกวา่ทาง
ฝั�งโตเกยีว รวมทั &ง  รา้นอาหารหลากหลาย เดนิไปเก็บภาพเป็นที�ระลกึกับ  จุดเด่นของแต่ละรา้นคา้ เชน่ ปยูักษ์ 
หนา้ภตัตาคารขาปยูกัษ์ และสญัลักษณ์เดน่ของยา่นนี&คอื ตกึรูปเครื�องหมายการคา้ของกลูโิกะ ผลติภัณฑข์นมชื�อ
ดังจากญี�ปุ่ นนั�นเอง หรอืจะเป็นรา้นดสินียช์อ้ปผลติภัณฑใ์หม่ๆจากดสินีย ์และยา่นเก่าแก่อย่างถนนโดทงบุร ิซ ึ�ง
ท่านสามารถลิ&มลองขนม หรอือาหารขึ&นชื�อ ของนครโอซากา้ ทั &งทาโกะยาก ิโอโคโนมยิาก ิเป็นตน้ ใหท้่านได ้
เพลดิเพลนิกนัตลอดทั &งวัน นอกจากนี&ในยา่นนี&ยงัมหีา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ๆ และมชีื�อเสยีง อยา่งหา้งไดมารู หา้งโซ
โก ้หรือจะเป็นทากาชมิาย่า มสีนิคา้มากมายใหท้่านไดเ้ลอืกซื&อเลอืกหาอกีดว้ย จนสมควรแกเ่วลา นําท่าน
เดนิทางไป สนามบนิคนัไซ เพื2อเช็คอนิเดนิทางกลบั 
 

17.55น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ SCOOT เที2ยวบนิที2 TR867  
* ราคาทัวรย์งัไมร่วมคา่อาหารบนเครื�อง (บนเครื�องมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครื�องดื�ม) 

22.30น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ  
 

************************** 
 
หมายเหต ุ:  รายการทวัรส์ามารถเปลี2ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื2องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 
การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดของญี2ปุ่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลี2ยน
โดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพื2อใหท้า่นทอ่งเที2ยวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสันํา
เที2ยวญี2ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี2ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ั2วโมง มอิาจเพิ2มเวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละ
คนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิyในการปรบัเปลี2ยนเวลาท่องเที2ยวตามสถานที2ใน
โปรแกรมการเดนิทาง กรณีอตัราแลกเปลี2ยนเงนิเยนปรบัสูงขึCน บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิาร
เพิ2มขึCนโดยจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
เงื2อนไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัCงนีCจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึCนไป กรณีไมถ่งึ30ทา่น  

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

2. ในกรณีที2ลูกคา้ตอ้งออกต ัzวโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที2ของบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัCง มฉิะน ัCนทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัCงสิCน  
3.การชําระคา่บรกิาร  ชําระเงนิคา่จองทัวรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นที�เหลอืชําระกอ่นการเดนิทาง 20วัน  
**สาํเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง+ความประสงคเ์พิ�มเตมิของลกูคา้กรุณาสง่พรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจําหรอืพรอ้มยอดคงเหลอื**  
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
การยกเลกิทวัร ์เมื�อจองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื�อน ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี  และกรณีที�กองตรวจ
คนเขา้เมอืงทั &งกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที�ระบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอ
สงวนสทิธิyที�จะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั &งสิ&น  รวมถงึ เมื�อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการ
ใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิy ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั &งสิ&น 
อตัราคา่บรกิารนีCรวม 
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 Cาหนกักระเป๋า 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 
อตัราคา่บรกิารนีCไมร่วม 
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 สําหรบักรุป๊ที2มหีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตนํ่ Cาใจจากทา่น 
รายละเอยีดเกี�ยวกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารที�จะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
 จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี2ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ี2ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ัCนในประเทศญี2ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื2อการทอ่งเที2ยว เยี2ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื2นเอกสารในข ัCนตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพื2อยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี2ปุ่ น* ดงัตอ่ไปนีC 
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)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี2ปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญี2ปุ่ 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 ัCงหมดกอ่นทําการจอง เพื2อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมื2อทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัCงหมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่
ทา่นไดย้อมรบัเงื2อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัCงหมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิyท ี2จะเลื2อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึCนในกรณีที2มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิyการเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ&นกอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิyในการเปลี�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 จงึขอสงวนสทิธิyในการปรับเปลี�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  
 
 


