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เยอืนหมูบ่า้นมรดกโลก ชริาคาวาโกะ 

เทีย่วเมอืงเกา่สไตล ์Little Edo ณ เมอืงทาคายามา่ 

เยอืนเมอืงหลวงเกา่เกยีวโต คนิคะคจุ ิ 

เทีย่วเมอืงทตโทร ิเยอืนทะเลทรายญีปุ่่ น ยอ้นรอยบา้นเกดิโคนนั ยอดนกัสบืจ ิว๋ 

ชมปราสาทโอซากา้ และชอ้ปป้ิงจใุจ ยา่นชนิไซบาช ิและเอ็กซโ์ปซติ ี ้

ฟร!ี!!  WIFI บนบสั ตลอดการเดนิทาง 



มนี า้ด ืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

เดนิทางโดยสายการบนิ  SCOOT (TR) 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนมนีาคม-เมษายน 2562 
วนัแรก      กรงุเทพ   สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น  

06.00 น. พรอ้มกนัที ่สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์สายการ

บนิสกูต๊ (SCOOT) เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

สายการบนิ SCOOT ใชเ้ครื่อง Boeing 787 Dreamliner จัดที่น่ังแบบ 3-3-3 น ้าหนักกระเป๋า 20 กก.ต่อ

ทา่น (หากตอ้งการซือ้น ้าหนักเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่)  

(ราคาทวัรไ์มร่วมคา่อาหาร) สายการบนิมบีรกิาร “จ าหนา่ย” อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง  

09.35 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงโอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่TR866 

16.45 น.   ถงึ สนามบนิคนัไซ เมอืงโอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น หลังจากผ่านขัน้ตอนศลุกากรแลว้น าทา่นเดนิทางสู ่โอ

ซากา้ (Osaka) เป็นจังหวัดทีม่คีวามส าคัญเป็นอันดับสองและขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของญีปุ่่ น เป็น

เมอืงเศรษฐกจิทีส่ าคัญของภมูภิาคคันไซ อกีทัง้ยังมสีถานทีท่่องเทีย่วภายในเมอืงและรอบๆเมอืงมากมาย 

(เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย

เวลา) ***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้

เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั*** 

 จากน ัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงมเิอะ เพือ่เขา้สูท่ ีพ่กั  

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั  

พกัที ่ Ueno Flex Hotel Iga หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่อง   ทาคายามา่ – ซนัมาชซูิจ ิ- ชริาคาวาโกะ - เมอืงนาโกยา่ – ซาคาเอะ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 

เดนิทางสู ่ทาคายามา่ (Takayama) เมอืงเกา่แกอ่ยูใ่นหุบเขาลอ้มรอบดว้ยเทอืกเขาเจแปนแอลป์  ถูก

ขนานนามไวว้่าเป็น ลติเต ิล้เกยีวโต หรอื เกยีวโตนอ้ย เป็นเมอืงเก่าแก่ทีย่ังคงอนุรักษ์ไวซ้ ึง่อารยธรรม 

ขนบธรรมเนียมประเพณีในอดีตของชาวญี่ปุ่ นไดอ้ย่างสมบูรณ์ บา้นเรือนสรา้งขึน้ดว้ยไมแ้บบโบราณ 

บรรยากาศเกา่แก่ อายเุป็นรอ้ยๆปี ม ีวัด ศาลเจา้ สะพาน ตลาดเชา้ทีค่กึคักเต็มไปดว้ยผูค้น ตัวเมอืงสวย

สะอาด ทันสมยั และมสีภาพธรรมชาตอินัอดุมสมบรูณ์ น าทา่นเดนเล่น ชมบรรยากาศเมอืงเกา่ทาคายามา่ที ่

ซนัมาชซูิจ ิยา่นเมอืงเก่าทีอ่นุรักษ์ความเป็นเอโดะเมือ่ 300 ปีก่อนไดเ้ป็นอย่างดี ผ่านชม อาคารทาคา

ยามา่จนิยะ (Takayama Jinya) อดตีท าหนา้ทีเ่ป็นส านักงานรัฐบาลทอ้งถิน่ประจ าภมูภิาคฮดิะ ในสมัย

การปกครองของโชกนุโทคุงาวะในปี 1692 จนกระทั่งปี 1969 จนถงึปัจจบุนัเปิดเป็นพพิธิภณัฑใ์หป้ระชาชน

เขา้ชมหอ้งเสีอ่ทาทามทิีไ่ดรั้บการบ ารุงรักษาเป็นอย่างดี ปัจจุบันใชเ้ป็นที่จัดแสดงขา้วของและเอกสาร

ทางการของขนุนางศักดนิา แผนทีภ่มูภิาคฮดิะ และประวัตศิาสตรแ์ผนเมอืง เป็นตน้ (ไมร่วมคา่เขา้ จา่ย

เพิม่ประมาณ 430 เยน/ทา่น) 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2)  

 



น าท่านสู่ ชริาคาวาโกะ (Shirakawago) เมอืงที่เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศญีปุ่่ น เป็น

หมูบ่า้นชาวนาทีม่รีปูรา่งแปลกตาตดิอนัดับ The most beautiful village in Japan และเป็นเมอืงมรดก

โลกทีม่ชี ือ่เสยีงแหง่หนึง่ ไฮไลท!์!! หมูบ่า้นแบบกัชโชสคึุร ิเป็นบา้นชาวนาโบราณทีม่อีายมุากกว่า 250 ปี 

ค าวา่ กชัโช มคีวามหมายวา่ “พนมมอื” ซึง่เป็นการบง่บอกถงึลักษณะ รปูแบบของบา้นทีม่หีลังคามงุดว้ย

ฟางขา้วทีท่ ามมุชนัถงึ 60 องศา คลา้ยสองมอืทีป่ระนมเขา้หากนั ตัวบา้นมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร กวา้ง 

10 เมตร ทัง้หลังถูกสรา้งขึน้โดยไม่ใชต้ะป ูต่อมาในปี 1995 องคก์ารยเูนสโกขึน้ทะเบยีนใหช้ริาคาวาโกะ

เป็นมรดกโลก จากนัน้เดนิทางสู่ เมอืงนาโกย่า (Nagoya) เป็นตัวเมืองของจงัหวดัไอจ ิ(Aichi) มี

ประชากรอาศัยอยูม่ากกวา่ 2 ลา้นคน เป็นเมอืงศูนยร์วมการคา้และการคมนาคมทีส่ าคัญแห่งหนึง่ของญีปุ่่ น 

น าท่านสู ่ยา่นซาคาเอะ เป็นยา่นธุรกจิการคา้ มหีา้งสรรพสนิคา้มัตสซึาคายะ หรอื เมอืงใตด้นิ (central 

park) ทีเ่ต็มไปดว้ยรา้นต่างๆ เชน่ รา้นเสือ้ผา้แฟชัน่, รา้นของใชก้ระจุกกระจกิ, รา้นซาลอนความงาม เป็น

ตน้ ทีน่ีก่นิบรเิวณตัง้แตส่ถานซีาคาเอะไปจนถงึสถานฮีซิายะโอโดร ิ

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั  

พกัที ่ Hotel Centmain Nagoya หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั  

วนัทีส่าม   อาราซยิามา่ – สวนป่าไผ ่- สะพานโทเก็ตสเึคยีว - เมอืงเกยีวโต – วดัคนิคะคจุ ิ– โอซากา้ – เอ็กซ์

โปซติี ้ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

น าท่านสู่ อาราชยิามา่  (Arashiyama) อยูท่างตะวักตกของเกยีวโต ตัวเมอืงอาราชยิาม่านัน้จะคกึคัก

มากในชว่งวันหยดุ มทีัง้รา้นคา้ รา้นอาหาร และบรเิวณโดยรอบก็สามารถเดนิเทีย่วไดเ้รือ่ยๆ น าทา่นชม สวน

ป่าไผ ่(Bamboo Groves) เป็นเสน้ทางเดนิเล็กๆทีต่ัดผา่นในกลางสวนป่าไผ ่สามารถเดนิเล่นหรอืขีจั่กร

ยายผ่านก็ได ้ใหบ้รรยากาศทีแ่ปลกและหาไดย้าก อสิระใหท้่านเดนิชมความงามยามทีม่แีสงอาทติยร์อด

ผา่นตัวป่าไผล่งมายงัพืน้ดา้นลา่ง ประกอบกับมลีมพัดมาพรอ้มกนัก็จะเป็นเสยีงกิง่กา้นของตน้ไผก่ระทบกัน

ไปมา ดูสวยงามและใหบ้รรยากาศโรแมนตกิยิง่นัก บรเิวณใกล ้ๆ  จะเป็นรา้นขายของพืน้เมอืงทีท่ ามาจาก

ตน้ไม ้เช่น ตะกรา้ไมไ้ผ่, ถว้ย, กล่องใส่ของ หรือเสื้อสานจากไผ่ จากนั้นชม สะพานโทเก็ตสเึคยีว 

(Togetsukyo Bridge) หรือนยิมเรียกว่า Moon Crossing Bridge เป็นเสมอืนสัญลักษณ์ของอารา

ชยิาม่า สะพานนี้มคีวามสวยงามอยา่งมากเพราะดา้นหลังนัน้เป็นภเูขาสงูใหญ่และดา้นล่างเป็นแมน่ ้าทีท่ัง้

สองฝ่ังมแีนบตน้ซากรุะเรยีงรายเรยีบแมน่ ้าไปเรือ่ยๆ ท าใหเ้ป็นจดุชมซากรุะทีส่วยงามอกีจดุหนึง่    

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4)  

 น าท่านเดนิทางสู ่เกยีวโต (Kyoto) ซึง่เคยเป็นเมอืงหลวงของประเทศญีปุ่่ นมายาวนานทีส่ดุ คอืตัง้แต่ปี

ค.ศ. 794 จนถงึ 1868 ร่วมๆ 1,100 ปีเลยทเีดยีว เกยีวโตจงึเป็นเมอืงส าคัญทีเ่ต็มไปดว้ยประวัตศิาสตรแ์ละ

วัฒนธรรมของญีปุ่่ นดว้ย เดนิทางสู ่วดัคนิคะคจุ ิ(Kinkakuji) เดมิสรา้งขึน้เพือ่ใชเ้ป็นบา้นพักของทา่นโช

กนุอาชกิากา้ โยชมิสิแุละทา่นมคีวามตัง้ใจยกบา้นพักแห่งนีใ้หเ้ป็นวัดนกิายเซนภายหลังจากทีท่า่นเสยีชวีติ 

คนไทยนยิมเรยีกกันว่า วัดทอง เนื่องจากทีว่ัดนี้จะมอีาคารหลักเป็นสทีองเกอืบทัง้หลังตัง้โดดเด่นอยูก่ลาง

น ้า ท าใหเ้กดิเป็นเงาสะทอ้นกับพืน้น ้าเบือ้งหนา้ จนเกดิเป็นภาพทีส่วยงามเป็นอกีสญัลักษณ์หนึง่ของเมอืง

เกยีวโต เดนิทางกลับสูโ่อซากา้ น าทา่นชอ้ปป้ิงกันตอ่ ณ เอ็กซโ์ปซติี ้(Expo City) ทีเ่ทีย่วแหง่ใหมใ่น



โอซากา้ ศูนยร์วมความบันเทงิที่ย ิง่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่ น เอ็กซโ์ปซติี้เป็นส่วนหนึ่งของ

สวนสาธารณะทีส่รา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึงานเวลิดเ์อ็กซโ์ป ทีจ่ัดขึน้เมือ่ปี 1970 ตัง้อยูใ่นเมอืงซอุติะ จังหวัดโอ

ซากา้ มเีนื้อทีท่ัง้หมดราว ๆ 172,000 ตารางเมตร ภายในพืน้ทีแ่ห่งนี้มแีหล่งความบันเทงิมากมาย ภายใต ้

คอนเซ็ปต์ fusing the enjoyment of playing, learning, and discovering อสิระใหท้่านเพลดิเพลนิกับ

กจิกรรมตา่งๆ ทัง้ชอ้ปป้ิง กนิขา้ว หรอืแมแ้ตถ่า่ยรปูไดต้ามอธัยาศัย  

เอ็กซโ์ปซติี ้ไดแ้บง่ออกเป็น 5 โซนใหญ ่ๆ ดว้ยกนั ดังนี ้

1. NIFREL พพิิธภณัฑส์ตัวน์ า้ จัดแสดงสัตว์ต่าง ๆ ในรูปแบบการน าเสนองานศิลปะ และยังให ้

นักทอ่งเทีย่วไดส้มัผัสกบัสตัวอ์ยา่งใกลช้ดิ 

2. Osaka English Village ชุมชนส าหรับคนรักภาษาอังกฤษ เปิดโอกาสใหผู้ เ้ขา้ชมไดเ้รียนรู ้

ภาษาองักฤษในรปูแบบทีไ่มซ่ ้าใคร ทา่มกลางบรรยากาศของเมอืงตา่ง ๆ จากทั่วทัง้อเมรกิา 

3. Pokemon Expogym สวนสนุกของโปเกมอนแห่งแรกในญีปุ่่ น ทีจ่ะท าใหคุ้ณหลงใหลและผจญภัย

ไปกบัการต์นูตัวโปรด 

4. Orbi สถานทีแ่หง่การเรยีนรูธ้รรมชาต ิ

5. Entertainmentfield สวนสนุกภายใตค้อนเซป็ต ์Shaun the Sheep ซึง่เป็นภาพยนตรก์ารต์นูอนัโดง่

ดัง 

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

พกัที ่ Shin Osaka Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่ ี ่   เมอืงโอซากา้ – เมอืงทตโทร ิ– เนนิทรายทตโทร ิ– พพิธิภณัฑศ์ลิปะทราย  - พพิธิภณัฑโ์คนนั

ยอดนกัสบื – ดวิตีฟ้ร ี– ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

เดนิทางสู่ เมอืงทตโทร ิน าท่านสู ่เนนิทรายทตโทร ิหนึง่ในสามเนนิทรายในประเทศญีปุ่่ น และเป็นเนนิ

ทรายทีใ่หญ่ทีส่ดุอกีดว้ย เนนิทรายของทีน่ี่สจีะออกเหลอืงคล ้า เพราะมกีารผสมของเนือ้ทรายกับเถา้ภเูขา
ไฟ แต่จุดเด่นของเนินทรายทีน่ี่คือทวิทัศน์ของทรายสูงใหญ่ทีต่ัดกับสขีองทอ้งฟ้าและสขีองทอ้งทะเล 

อสิระใหท้่านท ากจิกรรมต่างๆ บนเนนิทราย เชน่ เครือ่งร่อนพาราไกลเดอร ์หรอืจะน่ังรถมา้เกวยีนลาก หรอื 

ขี่อูฐ (ราคาไม่รวมในค่าทวัร)์ จากนั้นน าท่านเขา้ชม พพิธิภณัฑศ์ลิปะทราย ภายในมีศิลปะและ

ประตมิากรรมทีท่ าจากทราย ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัผลงานศลิปะตามอธัยาศัย  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6)  

เดนิทางสู ่พพิธิภณัฑโ์คนนัยอดนกัสบื (The Gosho Aoyama Museum) หรอื โคนนั ทาวน ์ภายใน

พพิธิภัณฑม์ ี2 ชัน้ จัดแสดงผลงานของอาจารยอ์าโอยามา่ ตัง้แต่สมัยประถม ไปจนถงึผลงานทีม่ชี ือ่เสยีง

ทัง้หลาย ทัง้ตน้ฉบับการตูน แผ่นอนเิมะ หุ่นจ าลองตัวละครเรือ่งโคนันยอดนักสบื และหอ้งท างานจ าลอง 

สว่นชัน้ที ่2 มมีมุใหท้ดลองแกไ้ขคดปีรศินาทีน่่าสนใจ รวมไปถงึตูเ้กมสเก็ตบอรด์ทีใ่หเ้ราสวมบทบาทโคนัน

คงุ พพิธิภณัฑแ์ห่งนีส้รา้งขึน้เพือ่แฟนคลับคโุด ้ชนิอจิยิอดนักสบื หรอื ยอดนักสบืจิว๋โคนัน ของอาจารยโ์ก

ไซ อาโอยาม่า ผูเ้ขยีนซรีี่ยส์การต์ูนมังงะชือ่ดังชดุนี้โดยเฉพาะ  จากนัน้น าท่านสู่ ดวิตีฟ้ร ีอสิระใหท้่าน

เลือกซื้อสินคา้ปลอดภาษี ทั ้ง เสื้อผา้ น ้ าหอม ต่างๆ ตามอัธยาศัย อิสระชอ้ปป้ิงย่าน ชินไซบาชิ 



Shinsaibashi บรเิวณแหล่งชอ้ปป้ิงแห่งนี้มคีวามยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลกี รา้นแฟ

รนไชส ์รา้นเครือ่งส าอางค ์รา้นรองเทา้ กระเป๋านาฬกิา รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเสือ้ผา้สตรทีแบ

รนด์ทัง้ญี่ปุ่ นและต่างประเทศ เช่น Zara H&M Beans ABC Mart เป็นตน้ เรียกว่ามีทุกอย่างที่ตอ้งการ

รวมกนัอยูบ่รเิวณนี ้ 

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

พกัที ่ Shin Osaka Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีห่า้  ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก) – หุบเขามโินะ – ผา่นชม วดัเรยีวอนัจ ิ– น า้ตกมโินะ – ออิอน มอลล ์

– สนามบนิดอนเมอืง 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7)  

เดนิทางสู่ ปราสาทโอซากา้ (Osaka Castle) (ดา้นนอก) เป็นหนึง่ในแลนดม์ารค์ส าคัญของเมอืงโอ

ซากา้ หอคอยปราสาทจะมอียูด่ว้ยกันทัง้หมด 8 ชัน้ ตัวปราสาทถูกลอ้มรอบดว้ยก าแพงหนิคอนกรตี, คูน ้า 

และสวนนชิโินมารุซ ึง่อยูท่างป้อมตะวักตก มตีน้ซากรุะกว่า 600 ตน้ ในชว่งเดอืนเมษายนจงึเป็นแหล่งชม

ซากุระทีโ่ด่งดังเพราะฉากดา้นหลังของสวนแห่งนี้จะมองเห็นภาพปราสาทโอซากา้ทีส่วยงามเป็นอยา่งยิง่ 

จากนัน้น าท่านเทีย่วชม วนอุทยานเมจโินะโมร ิมโิน เป็นวนอทุยานและภูเขาชือ่ดังประจ าเมอืงโอซากา้ 

สถานทีแ่ห่งนี้ใชเ้วลาเดนิประมาณ 45 นาท ีระหว่างทางจะเต็มไปดว้ยรา้นคา้ และวัดต่างๆ จากนัน้น าท่าน

ชม น า้ตกมโินะ ทีต่ัง้ตระหงา่นดว้ยความกวา้ง 5 เมตร และสงู 33 เมตรลงไปเป็นหบุเขาซึง่ทอดลัดเลาะไป

ตามแนวป่า มพีรรณไมร้าว 980 ชนดิ แมลงกว่า 3,000 ชนดิอาศัยอยู ่อสิระใหท้า่น ชมความงามของตน้ไม ้

ทีถ่กูปกคลมุดว้ยน ้าแข็งและเสาน ้าแข็งในฤดหูนาว จนกระทั่งไดเ้วลาอนัสมควร 

เทีย่ง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

 จากนัน้น าท่านอสิระชอ้ปป้ิง หา้งออิอน AEON MALL อยู่ไม่ไกลจากสนามบนิคันไซ จากจุดนี้สามารถ

มองเห็นทวิทัศน์ของอ่าวโอซากา้ ภายในประกอบดว้ย รา้นอาหาร 43 รา้นและรา้นสนิคา้แบรนเนมดต์่างๆ 

อกีกวา่ 86 รา้น อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้ของฝาก ของทีร่ะลกึตามอธัยาศัย 

 จากน ัน้ ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ 

 **สายการบนิมบีรกิาร “จ าหนา่ย” อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง (ราคาทวัรไ์มร่วมคา่อาหาร)** 

22.30 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

  

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

โปรแกรมการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 

 

 



อตัราคา่บรกิาร 

** ปล. ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,000 บาท/ทรปิ** 
ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / เด็กอายตุ า่กวา่ 2 ปี (Infant) ราคา 7,900 บาท/ทา่น 

 

 

ส าหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ  หกัคา่ต ัว๋ออก 9,000 บาท จากราคาทวัร ์

 
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 

** รายละเอยีดทีน่ ัง่ สายการบนิสกูต๊**  

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 

20-24 มนีาคม 2562 30,888.- 8,900 

27-31 มนีาคม 2562 30,888.- 8,900 

03-07 เมษายน 2562 32,888.- 8,900 

10-14 เมษายน 2562 35,888.- 8,900 

17-21 เมษายน 2562 30,888.- 8,900 

24-28 เมษายน 2562 30,888.- 8,900 



 

 
สายการบนิสกูต๊ใชร้ะบบการจองทีน่ ัง่เป็นแบบสุม่ทีน่ ัง่วา่ง อาจจะท าใหค้รอบครัวทีม่าดว้ยกนัไมไ่ดน่ั้งตดิกนั  

**หากลูกคา้เทา่ไดป้ระสงคจ์ะจองทีน่ ัง่ตดิกนัหรอือพัทีน่ ัง่ โปรดตดิตอ่สอบถาม** 

 
บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศ

ญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตาม

ความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่น

เวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

***หอ้งพกัทีญ่ ีปุ่่ นมขีนาดเล็กและมจี านวนหอ้งจ ากดัในแตล่ะโรงแรม สงวนสทิธกิรณีลูกคา้ Request ประเภทหอ้งพกั 

สามารถ Request ได ้แตอ่าจไมไ่ดต้ามทีต่อ้งการ (On Request)*** 

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้ง

และคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นไดป้ระกาศยกเวน้การ

ยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจา่ยเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับการยืน่รอ้งขอวี

ซา่ 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 



 

เดนิทางขึน้ต า่ 34 ทา่น หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิาร

เพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ในการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 15,000 บาท ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 1 วัน  กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 

20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่ าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ ัง่ใหล้กูคา้ทา่นอืน่ท ีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุว ้

ทัง้หมดนี้แลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุ ือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้มยนืยนัว่า

ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง 

(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการ

สะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เคร ือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต ่า 2 

หนา้หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 
 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

1. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนัข ึน้ไป คนืเงนิท ัง้หมด 

2. ยกเลกิการเดนิทางไมถ่งึ 30 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บคา่มดัจ าท ัง้หมด 

3. กรุป๊ท ีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิ หรอืกรุป๊ท ีม่กีารการนัตคีา่มดัจ าทีพ่กั
โดยตรง หรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิ พเิศษเชน่ 
EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธิ ์ไมม่กีารคนืเงนิทกุกรณี ท ัง้มดัจ า หรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
เนือ่งจากคา่ต ัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนิน ัน้ๆ 

 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไม่
ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่
ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตร
เครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไม่
เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจ

ตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  



5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรี่
ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ
รับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนัก่อนการ
เดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่
ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาในการ
ทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอ
ความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่3 ของการเดนิทาง รวมจ านวน 2 ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนัน้ๆ มอิาจเพิม่
เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั้นๆ
เป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

รายการทัวร.์................................................................................. วันเดนิทาง........................................ 

ชือ่ผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

จ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 

จ านวนหอ้งพักทีใ่ชท้ัง้หมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไมท่านเนือ้วัว  ไมท่านเนือ้หม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมงัสาวรัิต 

รายละเอยีดอืน่ๆ .................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................... 

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชือ่.............................................................ผูจ้อง 
 

(..............................................................) 
 

ล าดบั ชือ่-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชือ่-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


