
 
CODE: TZ14 AMAZING SNOW WALL OSAKA TAKAYAMA 4 Days 3Nights  
 

  

 

 

 
 

 
 
   

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 เดนิทางโดยสายการบนิ SCOOT สูค่นัไซ(โอซากา้)  เครือ่งใหมล่ าใหญ ่DREM LINNER  B787-9  ทนัสมยั สดุ สดุ 
340 ทีน่ ัง่ พเิศษน า้หนกักระเป๋า  20 KG  

ราคาเร ิม่เพยีง 29,900 บาท พกันาโกยา่ 1คนื มตัสโึมโต ้1คนื กโุจ 1คนื  
วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 2-6 ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่วเพิม่ 

(SGL ROOM) 

ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

16-19 เม.ย. 32,900  
 
 

ไมม่รีาคาเด็ก 
*Infant 7,000บาท 
(*อายไุมเ่กนิ 2 ปี) 

 
 

7,500 34  

23-26 เม.ย. 32,900 7,500 34  

30เม.ย.-3พ.ค. 34,900 7,500 34  

7-10พ.ค. 32,900 7,500 34  

14-17พ.ค. 29,900 7,500 34  

21-24พ.ค. 29,900 7,500 34  

28-31พ.ค. 29,900 7,500 34  

4-7 ม.ิย. 29,900 7,500 34  

11-14ม.ิย. 29,900 7,500 34  

18-21ม.ิย.  29,900 7,500 34  

 

วนัแรก      กรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง - สนามบนิคนัไซ โอซากา้ – นาโกยา่                    

 



06.30น. พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออก ช ัน้ 3 ประต ู6 เคานเ์ตอร ์7
สายการบนิ Scoot เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารกอ่นขึน้เครือ่ง 

09.35น.  นําทา่นเดนิทางสู่สนามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ SCOOT เทีย่วบนิที่ TZ298 ** ราคาทวัรไ์ม่
รวมอาหารบนเครือ่ง (บนเครือ่งมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่) ** 

16.45น. เดนิทางถงึ สนามบนิคนัไซ โอซากา้ (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชัว่โมง กรณุาปรับนาฬกิาของทา่น เพือ่ความ
สะดวกในการนัดหมายเวลา)  ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร ส าคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นญุาตให้
น า อาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั  รับกระเป๋าเรยีบ
และทําภารกจิสว่นตัว จากนัน้นําทา่นขึน้รถปรับอากาศเดนิทางสูน่าโกยา่เป็นเมอืงใหญท่ีส่ดุใน ภมูภิาคชูบ ุซึง่อยู่
ตรงกลางของประเทศญีปุ่่ น บรเิวณรอบๆนาโกยา่มแีหลง่ผลติสนิคา้การเกษตร ปศสุตัว ์และประมงทีม่ชี ือ่เสยีงของ
ญีปุ่่ น อกีทัง้ยงัเป็นเมอืงอตุสาหกรรมโดยมฐีานการผลติรถยนต,์ ยานอวกาศ, เครือ่งจักร, เซรามกิ ฯลฯ 

 (อสิระอาหารเย็น ณ จดุ พกัรถ) น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั 

ทีพ่กั: Gifu Hashima Shinkansen Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั  

       (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

วนัทีส่อง  นาโกยา่ – หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – ทาคายามา่จยิะ – Little Kyoto – ปราสาทมตัสโึมโต ้ 
  อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที1่) 

 จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ  
ทีย่งัคงอนุรักษ์บา้นสไตลญ์ีปุ่่ นขนานแทด้ัง้เดมิ และยงัไดรั้บ
เลอืกจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ในเดอืนธันวาคม 
1995 บา้นสไตลก์สัโช-สคึรุ ิจะมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร 
ความกวา้ง 10 เมตร โครงสรา้งของบา้นสามารถรองรับหมิะที่
ตกหนักในชว่งฤดหูนาวไดด้ ีและรปูรา่งของหลังคาเหมอืนกบั
สองมอืพนมของพระเจา้ จงึเรยีกหมูบ่า้นสไตล์  นีว้า่ “กสัโช ” และมผีูค้น

จากทั่วทกุมมุโลกหลั่งไหลไปชมความงามในแตล่ะปีไมตํ่่ากวา่ 680,000 
คน 

เทีย่ง       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที2่) 
       บรกิารJapanese Set 
บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงทาคายามา่  นําทา่นถา่ยรปูดา้นนอก  ทาคายามา่ 

จนิยะ หรอื ทีว่า่การอ าเภอเกา่เมอืงทาคายามา่  ซึง่เป็นจวนผูว้า่แหง่เมอืงทาคายามา่ เป็นทีทํ่างานและทีอ่ยู่
อาศัยของผูว้า่ราชการจังหวัดฮดิะ เป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกนุตระกลูกกุาวา ในสมยัเอโดะ  
จากนัน้นําทา่นเดมิชม หมูบ่า้น LITTLE KYOTO หรอื เขตเมอืงเกา่ซนัมาจ ิซูจ ิ  ซึง่เป็นหมูบ่า้นเกา่แกส่มยัเอ
โดะกวา่  300 ปีกอ่น ทีย่งั
อนุรักษ์และคงสภาพเดมิได ้
เป็นอยา่งด ีอสิระใหท้กุทา่น
ไดเ้ดนิเทีย่วและชืน่ชมกบั
ทัศนยีภาพเมอืงเกา่ซึง่เต็มไป
ดว้ยบา้นเรอืนโบราณ และ
รา้นคา้หลากหลาย  เชน่ รา้น
ผลติและจําหน่ายเหลา้สาเก 
รา้นทํามโิสะ ฯลฯ พรอ้มทัง้
เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึพืน้เมอืงเฉพาะ ถิน่ เชน่ ซารโุบะโบะ  หรอื ตุก๊ตาทารกลงิตวัสแีดงไม่
มหีนา้ตา  ซึง่ถอืวา่เป็นสญัลักษณ์หนึง่ของเมอืงทาคายามา่ และเป็นสนิคา้ยอดนยิม เพราะ
แฝงไปดว้ยความเชือ่เกีย่วกบัโชคลางของชาวญีปุ่่ นอกีดว้ย  และเก็บเกีย่วบรรยากาศอนัน่า
ประทับใจมากมาย ทา่นยงัสามารถลองลิม้ชมิรสขนมของหวานนานาชนดิอกีดว้ ยเดนิทางสู ่
เมอืงมตัสโึมโต ้ ชมความสวยงามของ ปราสาทมตัสโึมโต้ ทีถ่กูสรา้งขึน้ในปี 1504 ซึง่นับ
ไดว้า่เป็นปราสาททีเ่กา่แกท่ีส่ดุ และนอกจากนีก้็ยงัเป็น  ปราสาทตดิอนัดบั 1 ใน 3 ของ
ปราสาททีม่คีวามสวยงามทีส่ดุของญีปุ่่ น  ทีส่ามารถรอดพน้การถกูทําลายจากเพลงิของสงครามมาไดจ้นถงึ
ปัจจบุนั ตัวปราสาทมผีนังทีท่าดว้ยสดํีาสนทิทําใหม้ฉีายาวา่ ปราสาทอกีาดํา (ชมดา้นนอก)  

ค า่             รบัประทานอาหารค า่   (มือ้ที3่) หลงัอาหาร น าทา่นเขา้ทีพ่กั  

ทีพ่กั: Premier Hotel Cabin Matsumoto หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั  

       (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

วนัทีส่าม      เสน้ทางสายอลัไพน ์ทาเทยามะ คโุรเบะ – ก าแพงหมิะ – คานาซาวา่ – กโุจ  
                   อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น (BBQ Yakiniku) 

 



เชา้         รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที4่) 
 นําทา่นสมัผัสใกลช้ดิกบัความมหัศจรรยข์องธรรมชาตใิน เสน้ทางสายอลัไพนท์าเท

ยามะ-คโุรเบะ  ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของแจแปนแอลป์ นําทา่นเดนิทาง สู ่สถานทีาเท
ยามา่ จากนัน้นําทา่น โดยสารเคเบิล้คาร์  ลอดภเูขาสู ่สถานบีโีจดยัระ  ระยะทาง
ประมาณ 1.3 ก.ม. จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่
สถานมีโูรโดะ โดยรถปรบัอากาศ ระหวา่งทาง
ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัทวิทัศนข์องเทอืกเขา
แอลป์ญีปุ่่ น ใหท้า่นไดเ้ก็บเกีย่วความประทับใจ
ตามอธัยาศัย จากนัน้นําทา่นชม ยอดเขาทาเท
ยามา่  มคีวามสงู 3,015 เมตร ซึง่สงูเป็นอนัดับ
สองรองจากภเูขาไฟฟจู ิและยงัเป็นหนึง่ในสาม
ภเูขาศักดิส์ทิธิต์ามความเชือ่คนญีปุ่่ นตัง้แตส่มยั
โบราณ ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพทวิทัศนอ์นัสวยงาม
น่าประทับใจจากยอดเขาทาเทยามา่ ซึง่ในวันทีท่อ้งฟ้าโปรง่ สามารถมองเห็นไดไ้กลถงึภเูขาไฟฟจูิ  และใหท้กุทา่น
ไดเ้ดนิบนเสน้ทางทีส่องขา้งทางเป็น  ก าแพงหมิะสงูชนั  (SNOW WALL) สงูกวา่สบิเมตร สมัผัสกบัความขาว
ของหมิะทีส่วยงามและอากาศอนัหนาวเย็น  นับเป็นอกีทัศนยีภาพทีต่ืน่ตาตืน่ใจ เพลดิเพลนิกบัการบนัทกึภาพที่
ประทับใจ 

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (มือ้ที5่) บรกิาร Japanese Set 
บา่ย           นําทา่นเดนิทางผา่นอโุมงคท์ีล่อดใตภ้เูขาทาเทยามา่ทีม่คีวาม ยาว 3.6 กโิลเมตร นับเป็นอโุมงคท์ีอ่ยูส่งูทีส่ดุใน

ญีปุ่่ น จากนัน้  น าทา่นโดยสารกระเชา้
ไฟฟ้า ทีไ่มม่เีสากลางตลอดชว่ง 1,710 เมตร 
สู ่สถานคีโุรเบไดระ   นําทา่นน่ังเคเบิล้คารล์
อดภเูขาจาก สถานคีโุรเบะไดระไปยงัสถานคีุ
โรเบะ  ระยะทางประมาณ 800 เมตร ซึง่เป็น
เคเบิล้คารแ์หง่เดยีวในญีปุ่่ นทีล่อดภเูขาตัง้แต่
ตน้จนสดุเสน้ทาง ทัง้นีเ้พือ่หลกีเลีย่งหมิะที่
ตกรนุแรงมากในฤดหูนาว จากนัน้ชม เขือ่นคุ
โรเบะ  ซึง่เป็นเขือ่นยกัษ์กัน้น้ําทีใ่หญม่หมึา
ทีส่ดุของประเทศญีปุ่่ น จะมสีายรุง้พาดผา่น
ตลอดปี ทีโ่อบลอ้มดว้ยภเูขานับรอ้ยลกูและ
ชมทัศนยีภาพของวงลอ้มเขาหมิะ มคีวามสงู
ถงึ 186 เมตร และมคีวามกวา้งถงึ 492 เมตร 
ซึง่ใชเ้วลาตัง้แตเ่ริม่บกุเบกิจนเสร็จสิน้
ประมาณ 45 ปี เฉพาะตัวเขือ่นใชเ้วลาในการสรา้ง 4 ปี โดยจะใชเ้วลาเดนิเทา้เพือ่
ขา้มเขือ่น 800 เมตร จนสมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงกโุจ เพือ่เขา้ที่
พกั  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ที6่) เมน ูYAKINIKU BUFFET 
(BBQ 

 หลงัอาหารไมค่วรพลาดประสบการณ์ การอาบน า้แรธ่รรมชาต ิเพือ่
สขุภาพ/ ออนเซ็น (Onsen) น า้แรใ่นไสตลญ์ีปุ่่ นใหท้า่นไดพ้กัผอ่นอยา่งเต็มอิม่ ซึง่ชาวญีปุ่่ นเชือ่วา่น า้แร่
ธรรมชาตนิีม้สีว่นชว่ยเรือ่ง โรคภยัไขเ้จ็บและผวิพรรณเปลง่ปล ัง่  

 ทีพ่กั: GUJO KOGEN HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั  

       (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

วนัทีส่ ี ่       กโุจ – โอซากา้ - ชนิไชบาช ิ– รงิกเุอา้ทเ์ลท  -  สนามบนิคนัไซ - สนามบนิดอนเมอืง           
                อาหารเชา้  
 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้  ณ โรงแรมที่

พกั (มือ้ที7่) 
 นําทา่นเดนิทางสูโ่อซากา้ (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2ชัว่โมง) นําทา่นเดนิทางไป
ละลายเงนิเยน ชอ้ปป้ิงสนิคา้ทีถ่นนโดทงโบ



ร ิยา่นชนิไซบาชิ  แหลง่ชอ้ปป้ิงยอดนยิมทีส่ดุของโอซากา้ทีเ่ต็มไปดว้ยรา้นคา้มากมายทัง้แบรนดเ์นม ของมอื
สอง รา้นอาหารชือ่ดังมากมายหลากหลายชนดิและไมค่วรพลาดชอ้ปป้ิงทีร่า้นดองกี ้และมตัสโึมโตค้โิยช ิรา้นคา้
ยอดนยิมในใจของคนไทยทัง้หลายทีต่อ้งแวะเมือ่มโีอกาสไปญีปุ่่ น  และถา่ยรปูกบัป้ายกลูโิกะ (อสิระอาหาร
เทีย่งตามอธัยาศยั) จากนัน้นําทา่นสู ่รงิก ุเอาทเ์ล็ท (Rinku Outlet) แหลง่ชอ้ปป้ิงใหญใ่กลก้บัสนามบนิคัน
ไซ ใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัการเลอืกซือ้สนิคา้ “แบรนดเ์นม ” ชือ่ดังหลากหลายและสนิคา้ดรีาคาพเิศษ อาท ิ
เครือ่งสําอาง, เครือ่งประดับ, เสือ้ผา้, กระเป๋า, รองเทา้อปุกรณ์กฬีา, เครือ่งใชไ้ฟฟ้าและยงัเป็นแหลง่รวมสนิคา้แบ
รนดญ์ีปุ่่ นโกอนิเตอรม์ากมายกบัคอลเลคชัน่เสือ้ผา้ลา่สุ ดอาทิMK,MichelKlein, Morgan, Elle, Cynthia 
Rowley, DiffusioneTessile ฯลฯพรอ้มทัง้เลอืกซื้ อ กระเป๋ า
ไฮโซ Bally, Prada, Gucci, Diesel,Tumi, Gap, Armany ฯลฯ หรอืจะเลอืกดเูครือ่งประดับ และนาฬกิาหรู
อยา่ง  Tag Heuer, Agete,S.T.Dupont, Tasaki ฯลฯ รวมไปถงึ
รองเทา้แฟชัน่  Hush Puppies, Scotch 
Grain,Skechers, Hogan ฯลฯ หรอืเลอืกซือ้สนิคา้สําหรับ
คณุหนู  Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids,Miki House และ
สนิคา้อืน่ๆอกีมากมาย ใหท้า่นไดเ้ลอืกชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 

                  จนสมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางไป สนามบนิคนัไซ เพือ่เช็คอนิ
เดนิทางกลบั 

17.55 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ SCOOT เทีย่วบนิที ่TZ297 
 ** ราคาทวัรไ์มร่วมอาหารบนเครือ่ง (บนเครือ่งมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่)** 
22.30น.   เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวัสดภิาพ  
 
หมายเหต:ุ  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง,  
สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะ
ปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 
 

อตัราแลกเปลีย่นปรบัสงูข ึน้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ 
ประกาศส าคญั  รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เทา่น ัน้ คา่ทวัรท์ ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจา่ย
ช าระขาด และผูจ้ดัไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัน้หาก
ทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง
จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัง้คา่ต ัว๋
เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึ30ทา่น  

- ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
- หรอืสง่จอยทัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ  กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ  กอ่นทกุคร ัง้  มฉิะน ัน้ทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
3.การช าระคา่บรกิาร  ชําระเงนิคา่จองทัวรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืชําระกอ่นการเดนิทาง 20วัน  
 
**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง+ความประสงคเ์พิม่เตมิของลกูคา้ กรณุาสง่พรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจําหรอืพรอ้มยอด
คงเหลอื**  
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 ไมส่ามารถระบุ
ตอนจองทัวรไ์ด ้
*กรณีทา่นมคีวามประสงคต์อ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่ง (อพัไดเ้ฉพาะ Stretch Seat) จะตอ้งดําเนนิการแจง้ภายใน5-7วัน
กอ่นวันเดนิทาง และเลขทีน่ั่งจะออกพรอ้มกบัตั๋วกรุ๊ปภายใน 1-3 วันกอ่นเดนิทาง* 
- ทีน่ั่ง Stretch Seat / Long Leg ชําระเพิม่ 4,500 บาท (รวมไป-กลับ) **หา้มเด็กตํา่กวา่16ปีและผูส้งูอาย6ุ5ปีขึน้ไป**  
- ทีน่ั่งScoot Biz ตัว๋กรุ๊ปไมส่ามารถอพัเกรดได  ้



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ 
3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
5. คา่น า้หนกักระเป๋า สมัภาระทีส่ายการบนิ  Scoot กําหนด ขาไปทา่นละไมเ่กนิ  20 กโิลกรมั ขากลบัทา่นละไมเ่กนิ
20กโิลกรมั และคา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  
**กรณีตอ้งการซือ้น า้หนกัสมัภาระเพิม่ แจง้กอ่นเดนิทาง 7วนั 
- เพิม่ 5 กโิลกรมั 700 บาท / เพิม่ 10 กโิลกรมั 1,200 บาท /เพิม่ 15 กโิลกรมั 1,700 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 3,000 เยนตอ่ทรปิ ส าหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจในบรกิาร 
รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
 
 จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ั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 (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.       หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูไ่มตํ่่ากวา่ 6 เดอืน 
 2.       กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสัน้ 
 3.       ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 
 4.       เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไม ่
เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 
หมายเหตุ : กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษิทัฯ 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 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 สามารถใหบ้รกิารวันละ 10-12ชัว่โมง อาทเิชน่ เริม่งาน
เวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่น
โปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเทีย่ว 
ตามพ.ร.บ. การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้  ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย  ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นชําระเงนิคา่ทัวร์  (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  

 


