
CODE: TZ93 Super Golden Route Osaka Tokyo 5Days 4Nights 

 

 

 

 

 

 

 
 
   

 

 
 
 

 
 

 
 

 

โอซากา้ ทาคายามา่ ชริาคาวาโกะ เกยีวโต โตเกยีว 5วนั 4คนื  
เดนิทางโดยสายการบนิ SCOOT AIRLINES บนิตรงสูค่นัไซ (โอซากา้)   

เครือ่งใหมล่ําใหญ ่DREAMLINER  B787-8 ทนัสมยั สดุ ๆ 340 ทีน่ ัง่ พเิศษนํา้หนกักระเป๋า  20 KG  

ราคาเร ิม่ 31,900 บาท พกัคนัไซ1คนื กโุจ/กฟิ1ุคนื มตัสโึมโต/้นากาโนะ1คนื นารติะ1คนื 
  
 

วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก2-6ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

24-28 ม.ีค. 
 

34,900  

 

 

 

 

ไมม่รีาคาเด็ก 
(Infant/เด็กอายไุมเ่กนิ 

2 ปี ราคา7,000 บาท) 

8,500 34  

31ม.ีค. – 4เม.ย.  35,900  8,500 34  

7-11 เม.ย.  35,900 8,500 34  

14-18 เม.ย. สงกรานต ์ 39,900 8,500 34  

21-25เม.ย. 34,900 8,500 34  

28เม.ย. – 2พ.ค.วนัแรงงาน 36,900 8,500 34  

5-9 พ.ค. วนัฉตัรมงคล 35,900 8,500 34  

12-16พ.ค. 32,900 8,500 34  

19-23พ.ค. 32,900 8,500 34  

26-30พ.ค. 32,900 8,500 34  

2-6ม.ิย. 32,900 8,500 34  



9-13ม.ิย. 31,900  8,500 34  

16-20 ม.ิย. 31,900  8,500 34  

23-27ม.ิย. 31,900  8,500 34  

30ม.ิย. – 4ก.ค. 31,900  8,500 34  

 

วนัแรก     กรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิคนัไซ – โอซากา้ - ชนิไชบาช ิ      
               อาหารเย็น (บฟุเฟ่ต ์BBQ Yakiniku) 

 
06.30น. พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ

ขาออก ช ัน้ 3 ประต ู6 เคานเ์ตอร ์ 7สายการบนิ Scoot เจา้หนา้ทีใ่ห้
การตอ้นรบั และอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารกอ่นขึน้เครือ่ง 

09.35น.  นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ SCOOT 
เทีย่วบนิที่  TZ298 ** ราคาทวัรไ์มร่วมอาหารบนเครือ่ง (บนเครือ่งมบีรกิาร
จําหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่) ** 

16.45น. เดนิทางถงึ สนามบนิคนัไซ โอซากา้ (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชัว่โมง กรณุาปรับนาฬกิาของทา่น เพือ่ความ
สะดวกในการนัดหมายเวลา)  ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร สําคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นญุาตให้
นํา อาหารสด จําพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมี
โทษจบัและปรบั  รับกระเป๋าเรยีบรอ้ยและทําภารกจิสว่นตัว จากนัน้นําทา่นขึน้รถ
ปรับอากาศ เดนิทาง เมอืงโอซากา้ ใหท้า่นไดอ้สิระชอ้ปป้ิงสนิคา้ทีถ่นนโดตงโบ
ร ิยา่นชนิไซบาชิ  แหลง่ชอ้ปป้ิงยอดนยิมทีส่ดุของโอซากา้ทีเ่ต็มไปดว้ยรา้นคา้
มากมายทัง้แบรนดเ์นม ของมอืสอง รา้นอาหารชือ่ดัง
มากมายหลากหลายชนดิและไมค่วรพลาดชอ้ปป้ิงที่
รา้นดองกี้ และมตัสโุมโตค้โิยช ิรา้นคา้ยอดนยิมใน
ใจของคนไทยทัง้หลายทีต่อ้งแวะเมือ่มโีอกาสไป
ญีปุ่่ น 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ (มือ้ที1่) เมนบูฟุเฟ่ต ์BBQ Yakiniku 
 
 
 
 
 

 ทีพ่กั: Plaza Osaka หรอืยา่นคนัไซ (โอซากา้, โกเบ, เกยีวโต หรอืคนัไซ) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   

       (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง)  

 

วนัทีส่อง     ปราสาทโอซากา้ - เกยีวโต – ศาลเจา้ฟชูมิ ิอนิาร ิ– วดัคนิคะคจุ ิ– กโุจ/กฟิ ุ
                  อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที2่) 
 นําทา่นเดนิทางสู ่ ปราสาทโอซากา้  เป็นสญัลักษณ์อนัโดดเดน่ของเมอืง

โอซากา้  สรา้งขึน้เป็นครัง้แรกบนบรเิวณทีเ่คยเป็นวัด Osaka Hongan-ji 
เมือ่ปี ค.ศ.1583 โดยToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-1598) นักรบระดับ
ไดเมยีวผูพ้ยายามรวบรวมประเทศเป็นครัง้แรกหอคอยประสาทหรอืสว่นที่
เรยีกวา่ Tenshukakuแลว้เสร็จลงสองปีตอ่มา  แตห่ลังจากสงคราม Osaka 
Natsu No-jinในปีค.ศ. 1615 ตระกลู Toyotomi ถกูฆา่ลา้งโคตร 
Tenshukakuก็ถกูทําลายลงยอ่ยยบั ตอ่มาไดรั้บการบรูณะใหมใ่น   สมยั 
Tokugawa แตน่่าเสยีดายทีใ่นปี ค.ศ. 1665 ไดถ้กูฟ้าฝ่าเสยีหายทัง้หมด 
กอ่นจะทําการบรูณะขึน้มาใหมอ่กีครัง้และถกูประกาศใหเ้ป็นสมบตัขิองชาติ
อกีดว้ย ปราสาทโอซากา้ปัจจบุนัสงู 55 เมตร ม ี5 สว่น 8 ชัน้เครือ่งประดับ
หลังคาและภาพเสอืบนกําแพงตัวปราสาทและหลายๆสว่นลงทองสอีรา่ม
สวยงามบนหอคอยชัน้ 8 ของ Tenshukakuทา่นสามารถมองเห็นทวิทัศน์
โดยรวมของเมอืงโอซากา้ไดอ้ยา่งชดัเจนในแตล่ะปีจะมนัีกทอ่งเทีย่วจาก
ทัง้ในและนอกประเทศมาเยอืนปีละราว 1-3 ลา้นคน   (ชมและถา่ยรปู
บรเิวณดา้นนอก) จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเกยีวโต เมอืงหลวงเกา่แก่
ของญีปุ่่ นซึง่มามอีายยุาวนานกวา่ 1,000 ปี ซึง่ใน อดตี มคีวาม
เจรญิรุง่เรอืงทางดา้นศาสนา ศลิปวัฒนธรรม และการปกครอง  ไปชม ศาล
เจา้ฟูชมิ ิอนิาร ิชม เสาโทรอิ ิซุม้ประตสูแีดงทีเ่ป็นสญัลักษณ์ของศาลเจา้ ที่
มมีากกวา่รอ้ยตน้ทอดตัวยาวตามเสน้ทางของไหลเ่ขาลดหลั่นกนับนเสน้ทาง
ยาวถงึ 4 กโิลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตรเ์รือ่ง MEMORIES OF 



GEISHAที ่ซายรู ินางเอกของเรือ่งวิง่ลอดซุม้ประตเูพือ่ไปขอพรเทพเจา้ใหต้นเองสมความปรารถนา 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที3่)   
บา่ย            นําชม  วดัคนิคะคจุ ิหรอืทีค่นไทยนยิมเรยีกกนัวา่วดัทอง เป็นวัดทีด่ังวัดหนึง่ในญีปุ่่ น หากมาเทีย่วเกยีวโตแลว้

ไมไ่ดม้าทีว่ัดนีถ้อืวา่ยงัไมม่าถงึเกยีวโต สรา้งเมือ่ปี พ.ศ. 1940 ศาลาสทีองทีเ่ห็นในปัจจบุนัเพิง่ไดรั้บการแปะผนัง
ทองไปเมือ่ปี พ.ศ.2530 ทีผ่า่นมา จงึมองเห็นเหลอืงอลา่มสะทอ้นในสระน้ําอยา่งสวยงามวหิารสรา้งในปี 1955 
จําลองแบบจากของเดมิในศตวรรษที ่15 และเพิง่หุม้ทองคําครัง้หลังสดุในปี 1987 วหิารม ี3 ชัน้ โดยชัน้แรกมี
ลักษณะเป็นพระราชวัง ชัน้ทีส่องเป็นแบบบา้นซามไูร สว่นชัน้ทีส่ามเป็นแบบวัดเซน คนิคะคจุติัง้อยูก่ลาง
ทัศนยีภาพอนัเหมาะเจาะ ผนืน้ําในสระกวา้งเบือ้งหนา้สะทอ้นประกายระยบักัน้โอบดว้ยแมกไม ้วัดนีเ้ป็นวัดดังใน
การต์นูเรือ่งอกิควิซงั เณรนอ้ยเจา้ปัญญา ก็จําลองเรือ่งราวเหตกุารณ์ของศาลาทองในวัดนีใ้หเ้ป็นปราสาทของ
ทา่นโชกนุ (โชกนุอาชกิางะ โยชมิสิ ึ( Ashikaga Yoshimistsu ) และบตุรชายของเขาทีเ่ป็นเจา้ของพลับพลาหลัง
นี ้กอ่นทีจ่ะยกใหเ้ป็นทรัพยส์มบตัขิองวัดโรกนุนอนจ ิ( Rokuonji : อกีชือ่ของวัดนี)้ ในเวลาตอ่มาพลับพลาหลังนี้
เคยถกูลอบวางเพลงิในปี พ.ศ.2493 โดยพระภกิษุทีบ่วชอยูใ่นวัด พระรปูนีบ้วชเขา้มาแลว้เกดิความหลงใหลใน
ความงามของพระวหิารและคดิวา่การทีจ่ะเขา้ถงึแกน่แทข้องความงานตอ้งเผาทําลายวัตถแุหง่ความงามนัน้ไปดว้ย 
จงึไดม้กีารสรา้งใหมเ่มือ่ปี พ.ศ.2498 กอ่นทางออกจะมกีารขอพรโดยการเขยีนขอพรทีแ่ผน่ไม ้ “อกิควิ” โดย
สว่นมากจะเขยีนขอใหม้สีตปัิญญา หลักแหลม ฉลาดแบบอกิควิซงั  จนสมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู่ กโุจ หรอื 
กฟิู เพือ่เขา้ทีพ่กั 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ (มือ้ที4่) เมน ูJapanese Set 

 ทีพ่กั: Gujo Kogen HOTEL /กฟิุ/ยา่นนาโกยา่ หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   

       (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง)  

 

วนัทีส่าม     หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – ทาคายามา่ – ลติเต ิล้เกยีวโต – มตัสโึมโต/้นากาโนะ 

                 อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น (บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ)์ 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที5่)  
 นําทา่นเดนิทางสู ่ หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ  ทีย่งัคงอนุรักษ์บา้น

สไตลญ์ีปุ่่ นขนานแทด้ัง้เดมิ และยงัไดรั้บ
เลอืกจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก  
ในเดอืนธันวาคม 1995  บา้นสไตลก์สัโชสคึรุ ิ
จะมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร ความกวา้ง 
10 เมตร โครงสรา้งของบา้นสามารถรองรับ
หมิะทีต่กหนักในชว่งฤดหูนาวไดด้ ีและรปูรา่ง
ของหลังคาเหมอืนกบัสองมอืพนมของพระ
เจา้จงึเรยีกหมูบ่า้นสไตล์  นีว้า่ “กสัโช ” และมี

ผูค้นจากทั่วทกุมมุโลกหลั่งไหลไปชมความงามในแตล่ะปีไมตํ่่ากวา่ 680,000 คน  
 เทีย่ง          รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที6่) 
        เมน ูJapanese Set   
บา่ย นําทา่นชม ทาคายามา่ จนิยะ หรอื ทีว่า่การอําเภอเกา่เมอืงทาคายามา่  ซึง่เป็นจวนผูว้า่แหง่เมอืงทาคายามา่ 

เป็นทีทํ่างานและทีอ่ยูอ่าศัยของผูว้า่ราชการจังหวัดฮดิะ เป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกนุตระกลู
กกุาวา ในสมยัเอโดะ  จากนัน้นําทา่นเดมิชม หมูบ่า้น LITTLE KYOTO หรอื เขตเมอืงเกา่ซนัมา ช ิซูจ  ิซึง่เป็น
หมูบ่า้นเกา่แกส่มยัเอโดะกวา่ 300 ปี
กอ่น ทีย่งัอนุรักษ์และคงสภาพเดมิได ้
เป็นอยา่งด ีอสิระใหท้กุทา่นไดเ้ดนิ
เทีย่วและชืน่ชมกบัทัศนยีภาพเมอืง
เกา่ซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรอืนโบราณ 
และรา้นคา้หลากหลาย  เชน่ รา้นผลติ
และจําหน่ายเหลา้สาเก รา้นทํามโิสะ 
ฯลฯ พรอ้มทัง้เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึ
พืน้เมอืงเฉพาะถิน่ เชน่ ซารโุบะโบะ 
หรอื ตุ๊กตาทารกลงิตัวสแีดงไมม่หีนา้ตา ซึง่ถอืวา่เป็นสญัลักษณ์หนึง่ของเมอืงทาคายามา่ และเป็นสนิคา้ยอดนยิม 
เพราะแฝงไปดว้ยความเชือ่เกีย่วกบัโชคลางของชาวญีปุ่่ นอกีดว้ย และเก็บเกีย่วบรรยากาศอนัน่าประทับใจมากมาย 
ทา่นยงัสามารถลองลิม้ชมิรสขนมของหวานนานาชนดิอกีดว้ ย จนสมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงมตัสโึม
โต/้นากาโนะ เพือ่เดนิทางเขา้ทีพ่กั 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม  
(มือ้ที7่) เมน ูบฟุเฟตข์าปยูกัษ ์

 หลงัอาหารไมค่วรพลาดประสบการณ์ การอาบ
นํา้แรธ่รรมชาติ เพือ่สขุภาพ/ ออนเซ็น (Onsen) 
นํา้แรใ่น สไตลญ์ีปุ่่ นใหท้า่นไดพ้กัผอ่นอยา่งเต็ม
อิม่ ซึง่ชาวญีปุ่่ นเชือ่วา่นํา้แรธ่รรมชาตนิีม้สีว่น
ชว่ยเรือ่ง โรคภยัไขเ้จ็บและผวิพรรณเปลง่ปล ัง่ 

 ทีพ่กั: Tateshina Park Hotel/ Matsumoto Tokyo Rei หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั โรงแรม 



 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

วนัทีส่ ี ่    ยามานาช ิ– โอชโินะฮคัไก – พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว – โตเกยีว – วดัอาซากสุะ – ชนิจกู ุ-  
              นารติะ      อาหารเชา้,เทีย่ง 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที8่) 
 นําทา่นเดนิทางไปจังหวัดยามานาซ ิชม หมูบ่า้นนํา้ใส-โอชโินะฮคัไก  ชมบอ่น้ําที่

แปดในโอชโินะ ทีเ่กดิจากการละลายของหมิะจากบนภเูขาไฟฟจูมิอีายมุามากกวา่ 
1,200 ปี ทีใ่ชเ้วลาอนัยาวนาน ในการไหลลงมาสูพ่ืน้ดนิและซมึซาบไปยงับอ่น้ําแต่
ละบอ่น้ํา ดังนัน้น้ําทีอ่ยูใ่นบอ่จะเป็นน้ําทีใ่สสะอาดและสดชืน่มากในปี 1985 สถานที่
แหง่นีย้งัไดถ้กูเลอืกใหเ้ป็น 1 ใน 100 อนัดับ แหลง่น้ําจากธรรมชาตทิีด่ทีีส่ดุของ
ญีปุ่่ นอกีดว้ย  อกีทัง้บรเิวณโดยรอบสามารถชมววิของภเูขาไฟฟจูไิดใ้นวันทีอ่ากาศ
แจม่ใส ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิ กบั บรรยากาศ พรอ้ม ชม และเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืง 
จากนัน้นําทา่นเดนิทางไป ทะเลสาบคาวากจูโิกะเพือ่รบัประทานอาหารกลางวนั  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที9่)  เมน ูJapanese Set   
บา่ย          นําทา่นเดนิทางไปสมัผัสประสบการณ์แปลกใหม ่ที ่ Experience Earthquake พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว  ทา่น

จะไดท้ดสอบในบา้นจําลองแผน่ดนิไหว รับการสัน่สะเทอืนจากขัน้ตํ่าสดุสูข่ัน้สงูสดุ และสนุกสานในการเรยีนรู ้
ประสบการณ์ ในหอ้งจําลองแบบตา่งๆ จากนัน้ ใหท้า่นเลอืกทอ้ของฝากราคาถกู   อาทเิชน่ ขนม เครือ่งสําอาง 
เครือ่งไฟฟ้า สมควรแกเ่วลานํา
ทา่นเดนิทางเขา้สู่ โตเกยีว เมอืง
หลวง  เดนิทางสู ่ วดัอาซากุ สะ 
SENSOJI TEMPLE กราบนมสัการ
ขอพรจากองค ์ เจา้แมก่วนอมิทอง
คาํ ทีเ่ป็นทองสมัฤทธิ ์มขีนาดเล็ก
เพยีง 5.5 เซนตเิมตร วัดพทุธที่
เกา่แกท่ีส่ดุในภมูภิาคคันโต และมี
ผูค้นนยิมมากราบไหวข้อพรเพือ่
ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึกบั คามนิารมิง (ประตฟู้าคาํรณ)  ซึง่มโีคมไฟสแีดงขนาด
ยกัษ์ทีม่คีวามสงูถงึ 4.5 เมตร โคมไฟทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก แขวนอยู ่เลอืกชมและเชา่เครือ่งรางของขลังอนั
ศักดิส์ทิธิข์องวัดแหง่นี ้ หรอืเพลดิเพลนิกบั ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปป้ิงทีม่ชี ือ่เสยีงของวัด มรีา้นขายของทีร่ะลกึ
มากมายไมว่า่จะเป็นเครือ่งรางของขลัง ของเลน่โบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมทีค่นญีปุ่่ นมายงัวัดแหง่นีต้อ้ง
มาตอ่ควิกนั ทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิ กบัการ  ชอ้ปป้ิงของฝากทีเ่ป็นแบบญีปุ่่ น Made In Japan  แท ้ๆ  รวมทัง้ขา้ว
ของเครือ่งใชค้ณุภาพด ีมากมาย อาท ิรม่, หมวก, รองเทา้, กระเป๋า, เสือ้ผา้ เป็นตน้ ไดท้ีน่ี ่ ทา่นสามารถเดนิไป
ถา่ยรปูคูก่บัหอคอยทีส่งูทีส่ดุในโลก  โตเกยีวสกายทรี (Tokyo Sky tree) ไดต้ามอธัยาศยั  แลนดม์ารค์
ใหมข่องมหานครโตเกยีว ทีท่า่นสามารถถา่ยรปูไดง้ดงามจากบรเิวณใกลก้บัวัดอาซากุสะ จากนัน้ นําทา่นชอ้ปป้ิง 
ยา่นชนิจกูุ  ยา่นชอ้ปป้ิงชัน้นําของชาวญีปุ่่ นทีถ่อืวา่เป็น
แหลง่อพัเดทเทรนดข์องชาวปลาดบิ เป็นยา่นความเจรญิ
อนัดับหนึง่ของนครโตเกยีวในปัจจบุนั  เชญิทา่นเลอืก 
ชมและซือ้  สนิคา้มากมาย อาทเิชน่ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า , 
กลอ้งถา่ยรปู , MP-3,  คอมพวิเตอร์ , Note Book, 
นาฬกิา, เสือ้ผา้ และเครือ่งสําอาง KOSE , SHISEDO , 
KANEBO , SK II และอืน่ ๆ อกีมากมาย ทีร่าคาคอ่นขา้ง
ถกูกวา่เมอืงไทย และทีจ่ะขาดไมไ่ดเ้ลยก็ คอื รา้น 100
เยน(อยูต่กึPEPEช ัน้8) ซึง่สนิคา้ทกุอยา่งภายในรา้นจะราคา 100 เยน  เทา่กนัหมด ทีท่า่นสามารถเลอืกซือ้เป็น
ของฝากกลับบา้นได ้ในราคาทีส่บายกระเป๋า สมควรแกเ่วลา  เพือ่ใหท้า่นไดใ้ชเ้วลาไดอ้ยา่งคุม้คา่  อาหารมือ้
เย็นอสิระตามอธัยาศยั ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมิรา้นอรอ่ยตา่งๆ  จนถงึเวลานดัหมายนําทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กัยา่น
นารติะ 

ทีพ่กั: NIKKO NARITA HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง)  
 

วนัทีห่า้     นารติะ - สนามบนินารติะ - สนามบนิดอนเมอืง      อาหารเชา้  

 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที1่0)   

    สมควรแกเ่วลาเดนิทางสูส่นามบนินารติะ เพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับ 
10.00 น. เหนิฟ้าสู ่สนามบนิดอนเมอืงโดย สายการบนิ  SCOOT   เทีย่วบนิที ่TZ291 
14.55น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ  

  
หมายเหต:ุ  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง,  
สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะ
ปรบัเปลีย่นโดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 



 
 
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 กรณีไมถ่งึ30ทา่น  

- หรอืสง่จอยทัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ30ทา่นและทา่นยงัประสงคเ์ดนิทางตอ่) 
โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ  กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ  กอ่นทกุคร ัง้  มฉิะน ัน้ทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
3.การชําระคา่บรกิารชําระเงนิคา่จองทัวรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืชําระกอ่นการเดนิทาง 20วัน  
**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ*)  
กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืง

ทา่น*** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจํา 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 แจง้หนา้เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ ณ วันเดนิทาง 
*กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจะตอ้งดําเนนิการแจง้พรอ้มจองทัวร ์หรอืกอ่นเดนิทาง15วัน
เทา่นัน้* 
- ทีน่ั่ง Stretch Seat / Long Leg ชําระเพิม่ 4,500 บาท (รวมไป-กลับ) **หา้มเด็กตํา่กวา่16ปีและผูส้งูอาย6ุ5ปีขึน้ไป**  
- ทีน่ั่งScoot Biz ตัว๋กรุ๊ปไมส่ามารถอพัเกรดได  ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

- ซือ้นําหนักเพิม่ 5 กก. ชําระเพิม่ 700 บาท /เพิม่10กก. ชําระเพิม่ 1,200 บาท 
- ซือ้น้ําหนักเพิม่15กก. ชําระเพิม่ 1,700 บาท/เพิม่20กก. ชําระเพิม่ 2,200 บาท 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ  1,000,000 บาทคา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพ 
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 3,500 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 
 
7.หมายเหตุ  :  กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ  แลว้ ทางบรษิทัฯ 
จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น , เกดิจากการโจรกรรม  
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ  แลว้ ทางบรษัิทฯ  จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรี่
ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7วันกอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้ 
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาใน
การทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอ
ความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 
14. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที2่ของการเดนิทางถงึวันที4่ของการเดนิทาง รวมจํานวน3ขวด 
15. การบรกิารของรถบสันําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10ชัว่โมง อาทเิชน่ เริม่งานเวลา 
8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้
ข ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรม
การเดนิทาง 



16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเทีย่ว 
ตามพ.ร.บ. การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้  ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย  ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นชําระเงนิคา่ทัวร ์  (ทา่นสามารถซือ้ประกนั
สขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทั่วไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด)  
17. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้ 
18. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 
 


