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 เดนิทางโดยสายการบนิ SCOOT AIRLINES บนิตรงสูค่นัไซ (โอซากา้)   
เครือ่งใหมล่ําใหญ ่DREAM LINER  B787 ทนัสมยั สดุ ๆ 340 ทีน่ ัง่ พเิศษนํา้หนกักระเป๋า  20 KG  

โปรโมช ัน่สดุคุม้ เร ิม่เพยีง 29,900 บาท พกันาโกยา่ 1คนื กฟิ ุ1คนื ยา่นคนัไซ 2คนื   
วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก2-6ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

10 – 14 ส.ค. 30,900 ไมม่รีาคาเด็ก 
Infant7,000 

 

7,500 35  

17 - 21ส.ค. 29,900 7,500 35  

24 – 28 ส.ค. 29,900 7,500 35  

31 ส.ค. – 4 ก.ย. 29,900 7,500 35  

7 - 11 ก.ย. 29,900 7,500 35  

14 – 18 ก.ย. 29,900 7,500 35  

21 – 25 ก.ย. 29,900 7,500 35 เต็ม 

28 ก.ย. – 2 ต.ค. 29,900 7,500 35  

5 – 9 ต.ค. 30,900 7,500 35  

12 – 16 ต.ค. 30,900 7,500 35  

19 – 23 ต.ค.  32,900 7,500 35  

วนัแรก กรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง - สนามบนิคนัไซ โอซากา้ - นาโกยา่                    

06.00น. พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออก ช ัน้ 3 ประต ู6 เคานเ์ตอร ์7
สายการบนิ Scoot เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรบั และอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารกอ่นขึน้เครือ่ง 

09.35น.  นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ SCOOT เทีย่วบนิที ่TZ298 
 (บนเครือ่งมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่)  



16.15น. เดนิทางถงึ สนามบนิ คนัไซ  โอซากา้  (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชัว่โมง) ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ
ศลุกากร สําคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นญุาตใหนํ้า อาหารสด จําพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ 
หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั   รับกระเป๋าเรยีบ รอ้ยและทําภารกจิสว่นตัว จากนัน้นําทา่นขึน้รถปรับอากาศ 
เดนิทางสูน่าโกยา่ เป็นเมอืงใหญท่ีส่ดุใน “ภมูภิาคชูบ”ุ ซึง่อยูต่รงกลางของประเทศญีปุ่่ น บรเิวณรอบๆนาโกยา่มี
แหลง่ผลติสนิคา้การเกษตร ปศสุตัว ์และประมงทีม่ชี ือ่เสยีงของญีปุ่่ น อกีทัง้ยงัเป็นเมอืงอตุสาหกรรม โดยมฐีาน
การผลติรถยนต,์ ยานอวกาศ, เครือ่งจักร,เซรามกิฯลฯ (อสิระอาหารเย็น ณ จดุพกัรถ )  

ทีพ่กั: APA Hotel Nagoya Sakae หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั  

       (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะทําการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

วนัทีส่อง นาโกยา่ – หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – ทาคายามา่ – ทาคายามา่ จนิยะ – Little Kyoto - กฟิุ                                 
อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ โรงแรมทีพ่กั  (1)  จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่
หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ทีย่งัคงอนุรักษ์บา้นสไตลญ์ีปุ่่ นขนานแทด้ัง้เดมิ 
และยงัไดรั้บเลอืกจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ในเดอืนธันวาคม 1995 
บา้นสไตลก์สัโชสคึรุ ิจะมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร ความกวา้ง 10 เมตร 
โครงสรา้งของบา้นสามารถรองรับหมิะทีต่กหนักในชว่งฤดหูนาวไดด้ ีและรปูรา่ง

ของหลังคาเหมอืนกบัสองมอืพนมของพระเจา้ จงึเรยีกหมูบ่า้นสไตล์  นีว้า่ “กสัโช” และมผีูค้นจาก

ทั่วทกุมมุโลกหลั่งไหลไปชมความงามในแตล่ะปีไมตํ่่ากวา่ 680,000 คน  
เทีย่ง       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) อาหารแบบ Japanese set  
บา่ย จากนัน้ นําทา่นชม ทาคายามา่ จนิยะ  หรอื ทีว่า่การอําเภอเกา่เมอืงทาคายามา่  ซึง่เป็นจวน

ผูว้า่แหง่เมอืงทาคายามา่ เป็นทีทํ่างานและทีอ่ยูอ่าศัยของผูว้า่ราชการจังหวัดฮดิะ เป็นเวลากวา่ 
176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกนุตระกลูกกุาวา ในสมยัเอโดะ  จากนัน้นําทา่นเดมิชม หมูบ่า้น 
LITTLE KYOTO หรอื เขตเมอืงเกา่ซนัมาจ ิซูจ ิ  ซึง่เป็นหมูบ่า้นเกา่แกส่มยัเอโดะกวา่ 300 ปี
กอ่น ทีย่งัอนุรักษ์และคงสภาพเดมิไดเ้ป็นอยา่งด ีอสิระใหท้กุทา่นไดเ้ดนิเทีย่วและชืน่ชมกบัทัศนยีภาพเมอืงเกา่ซึง่
เต็มไปดว้ยบา้นเรอืนโบราณ และรา้นคา้หลากหลาย  เชน่ รา้นผลติและจําหน่าย
เหลา้สาเก รา้นทํามโิสะ ฯลฯ พรอ้มทัง้เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึพืน้เมอืงเฉพาะถิน่ เชน่ 
ซารโุบะโบะ หรอื ตุ๊กตาทารกลงิตัวสแีดงไมม่หีนา้ตา ซึง่ถอืวา่เป็นสญัลักษณ์หนึง่
ของเมอืงทาคายามา่ และเป็นสนิคา้ยอดนยิม เพราะแฝงไปดว้ยความเชือ่เกีย่วกบั
โชคลางของชาวญีปุ่่ นอกีดว้ย และเก็บเกีย่วบรรยากาศอนัน่าประทับใจมากมาย 
ทา่นยงัสามารถลองลิม้ชมิรสขนมของหวานนานาชนดิอกีดว้ ย จากนัน้นําทา่น
เดนิทางสูเ่มอืงกฟิุ (Gifu) นําทา่นเขา้ทีพ่ัก 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่  (3)   หลงัอาหารไมค่วรพลาดประสบการณ์ การอาบนํา้แรธ่รรมชาติ  เพือ่
สขุภาพ/ ออนเซ็น  (Onsen) นํา้แรใ่นสไตลญ์ีปุ่่ นใหท้า่นไดพ้กัผอ่นอยา่งเต็มอิม่ ซึง่ชาวญีปุ่่ นเชือ่วา่
นํา้แรธ่รรมชาตนิีม้สีว่นชว่ยเรือ่ง โรคภยัไขเ้จ็บและผวิพรรณเปลง่ปล ัง่   

ทีพ่กั: GIFU GRAND HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั  

       (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะทําการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

วนัทีส่าม กฟิุ – เกยีวโต – วดัคโึยมสิ ึ– ศาลเจา้ฟูชมิ ิอนิาร ิ– โอซากา้ – ชนิไซบาช ิ       อาหารเชา้,เทีย่ง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  (4) 
                  จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูเ่กยีวโต (ใชเ้วลาเดนิทา 2-3ชม.) เมอืงหลวงเกา่แกข่อง

ญีปุ่่ นซึง่มามอีายยุาวนานกวา่ 1,000 ปี ซึง่ใน อดตี มคีวามเจรญิรุง่เรอืงทางดา้น
ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม  และการปกครอง   เดนิทางถงึเกยีวโต  นําชมวดัคโิยมสิ ึ 
หรอื วดันํา้ใส ทีต่ดิรอบสดุทา้ยของการประกวด1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกยคุ
ใหม ่เป็นวัดทีใ่หญแ่ละเกา่แกต่ัง้อยูบ่รเิวณเนนิเขาฮงิาชยิามา่ และมทีอ่นซงุวาง
เรยีงซอ้นกนัตามแนวนอนตัง้จากพืน้ดนิขึน้มารองรับระเบยีงของตัววหิารใหญ ่ซึง่
ไมใ่ชต้ะปสูกัตัว ใชว้ธิกีารเขา้ลิม่เหมอืนเรอืนไทย วัดนีม้อีายเุกา่แกย่ ิง่กวา่กรงุเกยีว
โต กวา่ 1,200 ปี มาแลว้ เป็นทีป่ระดษิฐานของเทพเอปิส ึเทพเจา้แหง่ความร่ํารวย 
มัง่คั่ง , นมสัการพระโพธสิตัวอ์วโลกเิตศวร, จากระเบยีงแหง่นีส้ามารถถา่ยภาพ ณ 
จดุทีส่วยทีส่ดุในกรงุเกยีว มองเห็นววิทวิทัศนข์องตัวเมอืงเกยีวโตไดง้ดงาม พรอ้ม
กบัวหิารของวัดคโิยมสิ ึและเชญิดืม่น้ําศักดิส์ทิธิส์ามสายอนัเกดิขึน้จากธรรมชาตทิี่
ไหลมาจากเทอืกเขา  โดยเชือ่วา่ สายแรก รวย  สายสอง สวย-หลอ่ สายสาม 
แข็งแรง  จากนัน้เดนิตามทาง สมัผัสกบัรา้นคา้ญีปุ่่ นตบแตง่ตามสมยัเอโดะ และ 
เลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืง ทีร่ะลกึ เกีย่วกบัญีปุ่่ นขนานแท ้อาท ิ ขนมโมจิ  ทีข่ ึน้ชือ่
ทีส่ดุของญีปุ่่ น เป็นตน้กําเนดิ กระจายขายไปยงัภมูภิาคตา่งๆ ของญีปุ่่ น ทัง้ดว้ย
แป้งทีเ่หนยีว นุ่ม เป็นพเิศษ กบัไสถ้ั่วแดงขนานแท ้หรอืประยกุตเ์ป็นไสส้ต รอ
เบอรร์ี ่ชอ็กโกแลต ฯลฯ กมิจ ิญีปุ่่ นหลากสสีนั ทีม่าจากธรรมชาต ิสําหรับคนที่
ชอบทานกบัขา้วตม้ อาท ิแตงกวาดอง หัวไชเทา้ มะเขอืยาว ฯลฯ, ชาเกยีวโต ที่
ข ึน้ชือ่ไมแ่พ ้จังหวัดชชิโูอกะ ทีช่ว่ยลด โคเลสเตอรอลชว่ยใหผ้วิพรรณเปลง่ปลั่ง 
ขอ้มลูจากรายการเปิดโลกสอ่งเลนส ์ของ ดร.นติภิมู ินวรัตน,์ ตุ๊กตาเกยีวโต 
สญัลักษณ์ทีโ่ดง่ดังทีส่ดุในญีปุ่่ น คอื เกอชิา สตรทีีบ่รกิารความรืน่เรงิของชาว
อาทติยอ์ทุัยมาแตช่า้นานจนถงึปัจจบุนัในรปูแบบของตุ๊กตาเกยีวโตซึง่แตง่กาย



ดว้ยชดุกโิมโนประจําชาตอิยา่งเต็มรปูแบบซึง่ควรคา่แกเ่ป็นของฝากของทีร่ะลกึในราคายอ่มเยา สงูประมาณ 1 ฟตุ 
(ประมาณ 1000 เยน) , พัดญีปุ่่ น  ซึง่ เป็นศลิปะทีล่ะเอยีดออ่น ประณีตในการประดษิฐ ์จาก HANDMADE ซึง่มี
หลากส ีหลายสไตล ์ทัง้รา้น อนัสวยงาม ตระการตา, ผา้และกระดาษญีปุ่่ น ทีน่ยิมนํามาหอ่ของขวัญ ในโอกาส
พเิศษตา่งๆ อนัเป็นศลิปะพเิศษ ซึง่มเีฉพาะในญีปุ่่ นเทา่นัน้ ที่ ประณีต บรรจง เป็น
พเิศษ, เครือ่งเซรามคิ ญีปุ่่ น ทัง้กาน้ําชา อสิระใหท้า่นไดถ้า่ยรปู ซือ้ของฝาก 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) 
บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่ ศาลเจา้ฟูชมิ ิอนิาริ  ชม เสาโทรอิ ิ  ซุม้ประตสูแีดงทีเ่ป็น

สญัลักษณ์ของศาลเจา้ ทีม่มีากกวา่รอ้ยตน้ทอดตัวยาวตามเสน้ทางของไหลเ่ขา
ลดหลั่นกนับนเสน้ทางยาวถงึ 4 กโิลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตรเ์รือ่ง 
MEMORIES OF GEISHAที ่ซายรู ินางเอกของเรือ่งวิง่ลอดซุม้ประตเูพือ่ไปขอพร
เทพเจา้ใหต้นเองสมความปรารถนา จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงโอซากา้ ให ้
ทา่นไดอ้สิระชอ้ปป้ิงสนิคา้ทีถ่นนโดตงโบร ิยา่นชนิไซบาช ิแหลง่ชอ้ปป้ิงยอดนยิม
ทีส่ดุของโอซากา้ทีเ่ต็มไปดว้ยรา้นคา้มากมายทัง้แบรนดเ์นม ของมอืสอง 
รา้นอาหารชือ่ดังมากมายหลากหลายชนดิและไมค่วรพลาดชอ้ปป้ิงทีร่า้นดองกี ้
และมตัสโุมโตค้โิยช ิรา้นคา้ยอดนยิมในใจของคนไทยทัง้หลายทีต่อ้งแวะเมือ่มี
โอกาสไปญีปุ่่ น เพือ่ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงอยา่งเต็มทีอ่สิระรบัประทานอาหารคํา่ตาม
อธัยาศยั 
จนถงึเวลานัดหมายนําทา่นเดนิทางสูท่ีพ่กัยา่นคนัไซ 

 ทีพ่กั: ยา่นคนัไซ (โอซากา้, โกเบ, เกยีวโต, วาคายามา่ หรอืในแถบคนัไซ) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   

       (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะทําการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

วนัทีส่ ี ่อสิระฟรเีดยเ์ต็มวนั หรอืเลอืกซือ้ Option ยนูเิวอรแ์ซล เจแปน  อาหารเชา้  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (6) อสิระใหท้า่นทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนัดว้ยตวัทา่นเอง  หรอื
 ทา่นสามารถเลอืกซือ้ บตัรยนูเิวอรแ์ซล เจแปน  (กรณีส ัง่ซือ้กบับรษิทัทา่นละ 2,700 บาท ไมร่วมคา่รถไฟ
เดนิทาง) 

- ยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ  รว่มสนุกทา้ทายกบัเครือ่งเลน่หลากหลายชนดิตืน่เตน้ระทกึใจจากหนังดังทีท่า่นชืน่
ชอบ  เชน่ ฉากเพลงิไหมจ้ากเรือ่ง  “แบ็คดราฟท์”ลอ่งเรอืผจญภยักบัไดโนเสารจ์ากเรือ่ง “จรูาสสคิพารค์” น่ังเรอื
เพือ่พบกบัความน่าสะพรงึกลัวเหมอืนอยู ่ในเหตกุารณ์จรงิกบั “จอว์” ใชท้นุสรา้งมหาศาลกวา่ 1,500 ลา้นเยน
(เฉพาะจอว)์  และสนุกสนานไปกบัเครือ่งเลน่ภาคใหมข่อง “สไปเดอรแ์มน” ทีร่อใหท้า่นพสิจูนค์วามมนัส ์พรอ้ม
ทัง้พบกบัโซนตัวการต์นูสําหรับเด็กโซน  “วันเดอรแ์ลนด์” เป็นโซนสวนสนุกสไตลค์รอบครัวใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิ
กบัตัวการต์นูสดุน่ารักชือ่ดังของญีปุ่่ น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street หรอืใหท้า่นพบกบัโซนใหมล่า่สดุที่
จะเปิดตัวเมือ่วันที ่15 กรกฎาคมนี ้คอืโซน“HARRY POTTER” ใหท้า่นไดด้ืม่ดํ่ากบับรรยากาศทีจํ่าลองมาจากใน
เรือ่งแฮรรีพ่อรต์เอรก์นัเลยทเีดยีว 

- เลอืกไปชอ้ปป้ิงอสิระตามอธัยาศยัเต็มวนั (ไมร่วมคา่รถไฟและไมม่รีถบสับรกิาร) เพือ่ใหท้า่นไดใ้ชเ้วลาชอ้ปป้ิง
อยา่งคุม้คา่ทา่นจะไดพ้บกบัรา้นคา้ทีม่ชี ือ่เสยีงและรา้นบตูคิหรหูราดว้ยและตืน่ตากบัแฟชัน่อนัทันสมยั เชญิทา่น
สนุกสนานกบัการ “เลอืกชมและซือ้” สนิคา้มากมายในหา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดัง “ไดมารู” รา้นเครือ่งใชไ้ฟฟ้า , เครือ่ง
คอมพวิเตอร ์และ “รา้น 100 เยน” อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกพักผอ่นตามอธัยาศัย 

- เลอืกอสิระเทีย่วเองดว้ยการ “น่ังรถไฟ” ทา่นจะไดส้มัผัสประสบการณ์การเดนิทา งไปยา่นตา่งๆทีเ่ป็นไฮไลทข์อง
โอซากา้ยา่นดังทีเ่ลอืกสรรเป็นสวรรคข์องคนชอบ กนิ เทีย่ว ชอ้ป ไดแ้ก่  ยา่นชนิไซบาช ิ( Shinsaibashi) , 
โดทงบรุ ิ(Dotonburi), นมับะ (Namba), Den Den Town 
**เพือ่ใหท้า่นไดส้นกุสนานอยา่งเต็มทีจ่งึไมม่บีรกิารอาหารกลางวนัและอาหารคํา่ ** 

ทีพ่กั: ยา่นคนัไซ (โอซากา้, โกเบ, เกยีวโต, วาคายามา่ หรอืในแถบคนัไซ) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   

       (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะทําการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

วนัทีห่า้ ปราสาทโอซากา้ – รงิกเุอา้ทเ์ลท – สนามบนิคนัไซ - สนามบนิดอนเมอืง      อาหารเชา้, เทีย่ง  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (7) 
นําทา่นเดนิทางสู ่ปราสาทโอซากา้ เป็นสญัลักษณ์อนัโดดเดน่ของเมอืง
โอซากา้ สรา้งขึน้เป็นครัง้แรกบนบรเิวณทีเ่คยเป็นวัด Osaka Hongan-ji
เมือ่ปี ค.ศ.1583 โดยToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-1598) นักรบ
ระดับได  เมยีวผูพ้ยายามรวบรวมประเทศเป็นครัง้แรกหอคอยประสาทหรอื
สว่นทีเ่รยีกวา่ Tenshukakuแลว้เสร็จลงสองปีตอ่มา แตห่ลังจากสงคราม  
Osaka Natsu No-jinในปีค.ศ.1615 ตระกลู Toyotomi ถกูฆา่ลา้งโคตร 
Tenshukakuก็ถกูทําลายลงยอ่ยยบั ตอ่มาไดรั้บการบรูณะใหมใ่นสมยั 
Tokugawa แตน่่าเสยีดายทีใ่นปี ค.ศ. 1665 ไดถ้กูฟ้าฝ่าเสยีหายทัง้หมด 
กอ่นจะทําการบรูณะขึน้มาใหมอ่กีครัง้และถกูประกาศใหเ้ป็นสมบตัขิองชาตอิกีดว้ย ปราสาทโอซากา้ปัจจบุนัสงู 55 
เมตร ม ี5 สว่น 8 ชัน้เครือ่งประดับหลังคาและภาพเสอืบนกําแพงตัวปราสาท และหลายๆสว่นลงทองสอีรา่ม
สวยงามบนหอคอยชัน้ 8 ของ Tenshukakuทา่นสามารถมองเห็นทวิทัศนโ์ดยรวมของเมอืงโอซากา้ไดอ้ยา่ง
ชดัเจนในแตล่ะปีจะมนัีกทอ่งเทีย่วจากทัง้ในและนอกประเทศมาเยอืนปีละราว 1-3 
ลา้นคน  (ชมและถา่ยรปูบรเิวณดา้นนอก) 

เทีย่ง       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (8) 
       เมนพูเิศษ บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์ ซูช ิและอาหารหลากหลายชนดิ  แบบไมอ่ ัน้ 



จากนัน้นําทา่นสู ่รงิก ุเอาทเ์ล็ท (Rinku Outlet) แหลง่ชอ้ปป้ิงใหญใ่กลก้บัสนามบนิคันไซ ใหท้า่นเพลดิเพลนิ
กบัการเลอืกซือ้สนิคา้ “แบรนดเ์นม” ชือ่ดังหลากหลายและสนิคา้ดรีาคาพเิศษ อาท ิเครือ่งสําอาง, เครือ่งประดับ, 
เสือ้ผา้, กระเป๋า, รองเทา้อปุกรณ์กฬีา, เครือ่งใชไ้ฟฟ้า และยงัเป็นแหลง่รวมสนิคา้แบรนดญ์ีปุ่่ นโกอนิเตอรม์ากมาย
กบัคอลเลคชัน่เสือ้ผา้ลา่สุ ด อาทิ  MK,MichelKlein, Morgan, Elle, Cynthia 
Rowley, DiffusioneTessile ฯลฯพรอ้มทัง้เลอืกซือ้   กระเป๋า
ไฮโซ Bally, Prada, Gucci, Diesel,Tumi, Gap, Armany ฯลฯ หรอืจะเลอืกดเูครือ่งประดับ และนาฬกิาหรู
อยา่ง Tag Heuer, Agete,S.T.Dupont, Tasaki ฯลฯ รวมไปถงึรองเทา้แฟชัน่  Hush Puppies, Scotch 
Grain,Skechers, Hogan ฯลฯ หรอืเลอืกซือ้สนิคา้สําหรับคณุหนู   Aigle, Bandai Asobi, Hakka 
Kids,Miki House และสนิคา้อืน่ๆอกีมากมาย ใหท้า่นไดเ้ลอืกชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 
**เพือ่ใหท้า่นไดส้นกุสนานกบัการชอ้ปป้ิงอาหารเย็นอสิระตามอธัยาศยั ** 
จนสมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางไป สนามบนิคนัไซ 

17.55น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ SCOOT เทีย่วบนิที ่TZ297 
 (บนเครือ่งมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่) 
23.55น.   เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวัสดภิาพ  
หมายเหต:ุ  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง,  

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

อตัราแลกเปลีย่นปรบัสงูข ึน้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ 
ประกาศสําคญั  รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เทา่น ัน้ คา่ทวัรท์ ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการชําระแบบจา่ย
ชําระขาด และผูจ้ดัไดชํ้าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบชําระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัน้หาก
ทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง
จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัง้คา่ต ัว๋
เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึ  

- ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
- หรอืสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ  กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ  กอ่นทกุคร ัง้  มฉิะน ัน้ทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
3.การชําระคา่บรกิารชําระเงนิคา่จองทัวรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืชําระกอ่นการเดนิทาง 20วัน  
**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ*)  
กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออกและ
เขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
 เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุ
กรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว  ้ใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้  ถา้
ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดั
จาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิ 
กรณีตอ้งการระบทุีน่ั่งตดิกนัทัง้กรุ๊ปหรอืรมิหนา้ตา่งหรอืรมิทางเดนิ ชําระเพิม่ทา่นละ 1,500 บาท/ทีน่ั่ง 
*กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจะตอ้งดําเนนิการแจง้พรอ้มจองทัวร ์หรอืกอ่นเดนิทาง15วัน
เทา่นัน้* 
- ทีน่ั่ง Stretch Seat / Long Leg ชําระเพิม่ 4,500 บาท (รวมไป-กลับ) **หา้มเด็กตํา่กวา่16ปีและผูส้งูอาย6ุ5ปีขึน้ไป**  

- ทีน่ั่งScoot Biz 

ตอ้งเชค็ทีว่า่ง
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2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ 
3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
5. คา่นํา้หนกักระเป๋า สมัภาระทีส่ายการบนิ Scoot กําหนดทา่นละไมเ่กนิ  20 กโิลกรมั และคา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิ
ตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  
**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซือ้น้ําหนักเพิม่ กรณุาแจง้พรอ้มจองทัวร ์พรอ้มชําระคา่น้ําหนัก** 

- ซือ้นําหนักเพิม่ 5 กก. ชําระเพิม่ 500 บาท /เพิม่10กก. ชําระเพิม่ 1,000 บาท 
- ซือ้น้ําหนักเพิม่15กก. ชําระเพิม่ 1,500 บาท/เพิม่20กก. ชําระเพิม่ 2,000 บาท 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ  1,000,000 บาทคา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีน่อกเหนอืจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน้ํามนัทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 
5. คา่ Vat 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
6. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม  
7. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 2,500 เยนตอ่ทรปิ สําหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจในบรกิาร 
รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
 จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
1.       ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.       สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัร 
เครดติ เป็นตน้) 
3.       ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.       กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.       หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูไ่มตํ่่ากวา่ 6 เดอืน 
 2.       กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสัน้ 
 3.       ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 
 4.       เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไม ่
เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 
 
หมายเหตุ : กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษิทัฯ ดงัน ัน้เมือ่ทา่นชําระเงนิคา่จอง และหรอื คา่ทวัรแ์ลว้ ถอืวา่ทา่นยอมรบัเงือ่นของบรษิทัแลว้  
1.บรษิทัฯขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ25ทา่น 
2.ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 
3.บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 
4.บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ,การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การ
กอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมายซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 
5.บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้หากเกดิสิง่ของสญูหายอนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น , เกดิจากการโจรกรรมและ
อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 



6.เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯแลว้ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ
ทัง้หมด 
7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พักโดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้
โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ
รับประกนัได ้
9.กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7วันกอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10.มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู ้
มอํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้  
11.ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12.กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3เตยีงTRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอขอสงวนสทิธใินการจัด
หอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาใน
การทอ่งเทีย่วและชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอ
ความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 
14. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที2่ของการเดนิทางถงึวันที4่ของการเดนิทาง รวมจํานวน2ขวด 
15. การบรกิารของรถบสันําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10ชัว่โมง อาทเิชน่ เริม่งานเวลา 
8.00น.ถงึเวลา 18.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้
ข ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรม
การเดนิทาง 
 
 

 


