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 ไฮไลท์ของโปรแกรม 
 บินตรง ดอนเมือง-นาริตะ / โอซากา้ -ดอนเมือง เดินทางโดยเคร่ืองบิน BOEING 787-800 DREAMLINER (335 ท่ีนัง่)                

ฟรีนํ้าหนกักระเป๋าขาไป 20 กิโลกรัม และขากลบั 20 กิโลกรัม 

 พกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน พร้อมอาหารเชา้ พกันากาโน่ 1 คนื กฟุิ 1 คนื และโอซาก้า 1 คนื 
 เมืองโตเกยีว วดัอาซากุสะ เขตเมืองเก่าคาวาโคเอะ  
 เมืองทาคายาม่า หมู่บา้นมรดกโลกชิราคาวาโกะ เขตเมืองเก่าซนัมาจิ ซูจิ 
 เมืองเกยีวโต และโอซาก้า วดันํ้าใส (คิโยมิสึ) ศาลเจา้ฟุชิมิ อินาริ ชมประสาทโอซากา้ (นาํชมดา้นนอก)  
 ชอ้ปป้ิงยา่นดงัแบบเตม็ๆท่ียา่นชินจุกุ ชินไชบาชิ และมิตซุยพาร์คเอา้ทเ์ลต 

 พร้อมเปิดประสบการณ์การแช่ออนเซ็นเพือ่สุขภาพ (ONSEN) ในแบบฉบับของญีปุ่่น 
 

พเิศษ!!!  อิม่อร่อยกบัเมนูบุฟเฟต์ป้ิงย่าง YAKINIKU และวาไรตีเ้มนูบุฟเฟต์สไตล์ญีปุ่่นพร้อมบุฟเฟต์ขาปูยกัษ์ 
 

 

กมุภาพนัธ์ 2560 
1 – 5 (เตม็) / 15 – 19 ก.พ. 60 ราคา  35,999.- 
8 – 12 ก.พ. 60 (วนัมาฆบูชา) ราคา  36,999.- 
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มีนาคม 2560 
8 – 12 / 15 – 19 มี.ค. 60 ราคา  35,999.- 
22 – 26 มี.ค. 60 ราคา  36,999.- 

 

วนัแรก          กรุงเทพ - สนามบินนาริตะ 
  21.30 น.  พร้อมกนัที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 เคาน์เตอร์ 7 สายการบิน SCOOT 

     โดยมีเจา้หนา้ท่ีจากบริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกก่อนข้ึนเคร่ือง 

วนัทีส่อง       สนามบินนาริตะ – เมอืงโตเกยีว – วดัอาซะกซุ่า – ช้อปป้ิงชินจูก ุ– เขตเมอืงเก่าคาวาโคเอะ – 
เมอืงนากาโน่ – อาบนํา้แร่ออนเซ็น 

    00.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น                             (–/ -/ อาหารเยน็) 
 โดย สายการบิน SCOOT เทีย่วบินที ่TZ292  
 (บนเคร่ืองมีบริการจําหน่ายอาหารและเคร่ืองดื่ม) **ค่าทวัร์ไม่รวมอาหารบนเคร่ือง** 

 08.00 น. เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญีปุ่่น                                                      
(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง/ เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
 (กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย) 
หลงัจากผา่นการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรญ่ีปุ่น 
จากนั้นเดินทางสู่ “มหานครโตเกยีว”เมืองหลวงของประเทศญ่ีปุ่นโตเกียว หมายถึง "นครหลวงตะวนัออก" 
เป็นเมืองท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในโลกเมืองหน่ึง จึงทาํให ้กรุงโตเกียวเป็นหน่ึงในศูนยก์ลาง การเงินระหวา่ง
ประเทศ เศรษฐกิจ การคมนาคม เทคโนโลย ี  
จากนั้นเดินทางสู่ “วดัอาซะกุซ่าคันนอน ”วดัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโตเกียว เป็นท่ีประดิษฐานขององคเ์จา้แม่กวนอิม 
ท่ีเป็นทองสัมฤทธ์ิ ท่ีมีขนาดเล็กเพียง 5.5 ใหท้่านไดน้มสัการขอพรจากเจา้แม่กวนอิมและถ่ายภาพประทบัใจ
กบั “โคมไฟขนาดยกัษ์”และซ้ือสินคา้ของฝากของท่ีระลึกท่ี  “ถนนนาคามิเซะ ”สินคา้ MADE IN JAPAN แท้ๆ  
ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือร่ม, หมวก, รองเทา้, กระเป๋า, เส้ือผา้ เป็นตน้ รวมทั้งขนมอร่อยสไตลญ่ี์ปุ่นตามอธัยาศยั 
จากนั้นเพื่อเป็นการเอาใจเหล่านกั  SHOPAHOLIC พาตะลุยแหล่งอพัเดทเทรนดข์องชาวปลาดิบ ท่ี“ชินจูกุ”
หรือ “ศูนย์กลางทีส่องแห่งนคร ”ยา่นความเจริญอนัดบัหน่ึงของนครโตเกียวในปัจจุบนัใหท้่านไดเ้พลิดเพลิน
กบัการจบัจ่ายซ้ือของจากร้านคา้ต่างๆมากมายในยา่นน้ีเช่น เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า , กลอ้งถ่ายรูปMP–3, WALKMAN, 
CD–PLAYER, คอมพิวเตอร์ , นาฬิกา , เส้ือผา้ และเคร่ืองสาํอาง เป็นตน้ไม่วา่จะเป็น  H&M, ZARA, 
ONITSUKA, BIGCAMERA, DON QUIJOTE, 100 YEN, ABC MART, BIG QLO, MUJI, COMME DES 
GARCON  

    กลางวนั  อสิระอาหารมือ้ กลางวนั  เพือ่ให้ท่านได้เลอืกซ้ือสินค้า และเลอืกชิมร้านอร่อยทีย่่านชินจูกุ เช่นร้าน                
ROBOT RESTAURANT, MOMO PARADIDE, ROKASEN, RAMEN ขอ้สอบ 
จากนั้นนาํทุกท่านสู่ เมืองเก่า  คาวาโคเอะ  เมืองเก่าท่ีไดข้ึ้นช่ือวา่เป็นเมืองเกียวโตนอ้ยหรือ KOEDOตั้งอยูใ่น
จงัหวดัไซตามะ  เมืองคาวาโกเอะมีเสน่ห์แบบโบราณท่ียงัคงสภาพใหเ้ราไดเ้ห็นจนถึงทุกวนัน้ีอดีตหวัเมือง
สาํคญัในสมยัเอะโดะท่ีพร้อมจะพาเรายอ้นยคุสู่สมยัเอะโดะดว้ยอาคารบา้นเรือนแบบดั้งเดิมพร้อมแสดงให้
เห็นถึงวถีิการใชชี้วติของชาวญ่ีปุ่นในสมยัท่ีขา้วเป็นสมบติัอนัลํ้าค่าของชาวญ่ีปุ่น   หลงัจากนั้นนาํท่านเดินทาง
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สู่ เมืองนากาโนะ ตั้งอยูเ่กือบใจกลางของประเทศญ่ีปุ่น ถูกหอ้มลอ้มดว้ยภูเขาสูงถึง 3,000 เมตร จาํนวน
มากมาย เป็นแหล่งของสโนวรี์สอร์ทชั้นนาํของญ่ีปุ่น ท่ีมีนกัท่องเท่ียวเดินทางมาเยอืนเป็นจาํนวนมาก  เพื่อนาํ
ท่านเขา้สู่ท่ีพกั (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง) 

  คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  (1) 
SPECIAL: เมนูพเิศษวาไรตีบุ้ฟเฟ่ต์ พร้อมปูยกัษ์ “มัตสึบะ” ปูนํา้เยน็แห่งเกาะฮอกไกโดทีไ่ด้รับการกล่าวขาน
จากนักโภชนาการญีปุ่่นว่าเป็นปูนํา้เยน็ทีม่ีรสชาติอร่อยทีสุ่ดให้ทุกท่านได้อิม่อร่อยกนัแบบไม่อั้น  
นําท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั  TSUGAIKE KOGEN HOTEL หรือระดับเทยีบเท่า 
ห้ามพลาด: เปิดประสบการณ์การอาบนํ้าแร่เพื่อสุขภาพออนเซ็น(ONSEN)การอาบนํ้าแร่ในแบบของญ่ีปุ่น  
สรรพคุณการอาบนํ้าแร่ : การอาบนํ้าแร่สามารถรักษาและบรรเทาอาการต่างๆได ้เช่นบรรเทาอาการปวด
กระดูก ปวดกลา้มเน้ือช่วยใหโ้ลหิตในร่างกายหมุนเวยีนไดดี้ข้ึนช่วยขบัส่ิงอุดตนัใตผ้วิหนงัและรูขมุขนทาํให้
ผวิหนงัสะอาดบาํรุงผวิพรรณใหส้ดใสคลายความตรึงเครียด  

วนัทีส่าม        จุดชมววิ HAKUBA SKI RESORT – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เขตเมอืงเก่าซันมาชิซึจิ – เมอืงกฟุิ 

   เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม  (2)                        (อาหารเช้า/ อาหารกลางวนั/ อาหารเยน็) 
จากนั้นนาํท่านสัมผสักบัความสวยงามของหิมะท่ี  HAKUBA SKI RESORT ใหทุ้กท่านจะไดส้ัมผสักบัความ
สวยงามและความหนาวเยน็ของหิมะ เพลิดเพลินกบัการถ่ายรูป และชมววิของภูเขาท่ีปกคลุมดว้ยหิมะขาวโพลน 

  เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  (3)   
จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวะโกะ  หมู่บา้นท่ีไดรั้บเลือกจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกใน
ปี ค.ศ.1995 ท่านจะไดพ้บกบับา้นในแบบกสัโชสึคุริ ซ่ึงเป็นแบบญ่ีปุ่นดั้งเดิม ช่ือน้ีไดม้าจากคาํวา่ กสัโช ซ่ึง
แปลวา่ พนมมือ ตามรูปแบบของบา้นท่ีหลงัคาชนัถึง 60 องศา มีลกัษณะคลา้ยสองมือท่ีพนมเขา้หากนั ตวับา้น
มีความยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกวา้ง 10 เมตร ซ่ึงโครงสร้างของบา้นสร้างข้ึนโดยไม่ใชต้ะปูแมแ้ต่
ตวัเดียว แต่ยงัคงความแขง็แรงสามารถรองรับหิมะท่ีตกมาอยา่งหนกัในช่วงฤดูหนาวไดดี้  จากนั้นนาํท่าน          
เดินชม เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ  ซ่ึงเตม็ไปดว้ยบา้นเรือน และร้านคา้น่ารัก ๆ ท่ียงัคงอนุรักษแ์บบของบา้นใน
สมยัเอะโดะกวา่ 300 ปีก่อน ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือของท่ีระลึกพื้นเมืองและเก็บเก่ียวบรรยากาศอนัน่าประทบัใจ 
ไม่วา่จะเป็นเหลา้สาเก  ซุปมิโสะชิรุ ตุก๊ตาซารุโบะโบะ ซ่ึงเป็นตุก๊ตาตามความเช่ือของคนโบราณสมยัก่อน 
หลงัจากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองกฟุิ  (GIFU) เพื่อนาํท่านเขา้ท่ีพกั 

  คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร    (4)  

นําท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั  RISOL GIFU HOTEL  หรือระดับเทยีบเท่า 

วนัทีส่ี่            มติซุยพาร์คเอ้าท์เลต็ช้อปป้ิงมอลล์ – วดัคโิยมสึิ – ศาลเจ้าฟุชิม ิอนิาริ – เมอืงโอซาก้า 

   เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม  (5)     (อาหารเช้า/ อาหารกลางวนั/ อาหารเยน็) 
นาํท่านเดินทางสู่ มิตซุยพาร์คแจ๊สดรีมนางาชิมะเอ้าท์เลต็ช้อปป้ิงมอลล์  (MITSUI OUTLET PARK JAZZ 
DREAM NAGASHIMA) หน่ึงใน MITSUI OUTLET PARK ซ่ึงเป็น OUTLET MALLขนาดใหญ่ ดว้ยพื้นท่ี
กวา่ 39,300 ตารางเมตร ท่ีน่ีจึงรวบรวมร้านคา้แบรนด๑เนมชั้นนาํร้านอาหารญ่ีปุ่นและสัญชาติอ่ืนๆท่ีมี
ช่ือเสียงไวเ้พียบ มีร้านคา้มากกวา่ 240 ร้านใหท้่านไดเ้ลือกชิมเลือกชอ้ป กนัตามอธัยาศยั โดยท่ีน่ีเลือก
ออกแบบใหมี้สไตล์ๆ  คลา้ยๆ กบัเมืองนิวออร์ลีนส์ ซ่ึงเป็นเมืองท่าทางตะวนัตก ของอเมริกา รวมทั้งมีป้ายให้
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ขอ้มูลกบันกัชอ้ปถึง 5 ภาษา (องักฤษ จีนไตห้วนั จีนกลาง เกาหลี และญ่ีปุ่น) นอกจากน้ีก็จะมีส่วนนัง่พกัเทา้ 
นัง่พกัผอ่น หลงัเดินชอ้ปป้ิงมาเหน่ือยๆ เม่ือยๆ กวา่ 200 ท่ีนัง่ไวค้อยใหบ้ริการ อีกดว้ย  

   เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  (6) 
จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่”เมืองเกยีวโต” (KYOTO) เมืองหลวงเก่าของญ่ีปุ่นเม่ือ 1,000 กวา่ปีมาแลว้  ก่อนท่ีจะ
เปล่ียนเป็นเมืองโตเกียววา่กนัวา่ผูใ้ดท่ีมาเยอืนแดนอาทิตยอุ์ทยัแลว้ไม่ไดม้าเยอืนเมืองเก่าของญ่ีปุ่นถือวา่มาไม่
ถึงญ่ีปุ่นร่วม  จากนั้นนาํท่านชม“วดัคิโยมิสึ” หรือ“วดันํา้ใส” เป็นวดัท่ีใหญ่และเก่าแก่ตั้งอยูบ่ริเวณเนินเขาฮิงา
ชิยาม่า และมีท่อนซุงวางเรียงซอ้นกนัตามแนวนอนตั้งจากพื้นดินข้ึนมารองรับระเบียงของตวัวหิารใหญ่ ซ่ึงไม่
ใชต้ะปูสักตวั ใชว้ธีิการเขา้ล่ิมเหมือนเรือนไทย วดัน้ีมีอายเุก่าแก่ยิง่กวา่กรุงเกียวโต กวา่ 1,200 ปี มาแลว้ เป็นท่ี
ประดิษฐานของเทพเอปิสึ เทพเจา้แห่งความร่ํารวย มัง่คัง่ นมสัการพระโพธิสัตวอ์วโลกิเตศวร , จากระเบียง
แห่งน้ีสามารถถ่ายภาพ ณ จุดท่ีสวยท่ีสุดในกรุงเกียว มองเห็นววิทิวทศัน์ของตวัเมืองเกียวโตไดง้ดงาม พร้อม
กบัวหิารของวดัคิโยมิสึ และเชิญด่ืมนํ้าศกัด์ิสิทธ์ิสาม สายอนัเกิดข้ึนจากธรรมชาติท่ีไหลมาจากเทือกเขา โดย
เช่ือวา่ สายแรก รวย สายสอง สวยหล่อ สายสาม แขง็แรง จากนั้นเดินตามทาง สัมผสักบัร้านคา้ญ่ีปุ่นตกแต่ง
ตามสมยัเอโดะ นาํท่านสู่ “ถนนกานํา้ชา” (KEETTLE STREET) เลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองท่ีญ่ีปุ่นขนานแท ้
อาทิ ขนมโมจิ ท่ีข้ึนช่ือท่ีสุดของญ่ีปุ่น กิมจิ ญ่ีปุ่นหลากสีสัน ท่ีมาจากธรรมชาติ สาํหรับคนท่ีชอบทานกบั
ขา้วตม้ อาทิ แตงกวาดอง หวัไชเทา้ มะเขือยาว ฯลฯ , ชาเกียวโต ท่ีข้ึนช่ือไม่แพจ้งัหวดัชิชูโอกะท่ีช่วยลด
คอเลสเตอรอล , ตุก๊ตาเกียวโต สัญลกัษณ์ท่ีโด่งดงัท่ีสุดในญ่ีปุ่น คือ เกอิชา , พดัญ่ีปุ่น  หลงัจากนั้นนาํท่านสู่ 
ศาลเจ้าฟูชิมิ อนิาริ ( FUSHIMI INARI SHRINE) เป็นศาลเจา้ช่ือดงั ท่ีนกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวเกียวโตทุกคน
ต่างเดินทางมาดูโทริอิ ( TORII) หรือประตูศาลเจา้ท่ีเรียงต่อทอดยาว จากตีนเขาไปถึงยอดเขาสูงถึง 233 เมตร 
ประตูโทริท่ีเรียงรายกนัเป็นอุโมงคสี์แดงน้ีเป็นแหล่งดึงดูดนกัท่องเท่ียวไดเ้ป็นอยา่งดี   จากนั้นนาํท่านเดินทาง
สู่ เมืองโอซาก้า ตั้งอยูบ่นเกาะฮอนชู ซ่ึงเป็นเกาะท่ีใหญ่และอยูต่รงกลางสุดของประเทศญ่ีปุ่นถือเป็นศูนยก์ลาง
ทางการคา้และเศรษฐกิจของญ่ีปุ่นมาตั้งแต่โบราณกาล 

  คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร    (7) อาหารแบบ YAKINNIKU BUFFET  
นําท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั SUPER  HOTEL KODOMA หรือระดับเทยีบเท่า  

วนัทีห้่า          เมอืงโอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ช้อปป้ิงชินไซบาชิ – ออิอน พลาซ่า – 
                      สนามบินคนัไซ (โอซาก้า) –   สนามบินดอนเมอืง (กรุงเทพฯ) 

   เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม  (8)                                                            (อาหารเช้า/ -/ -) 
จากนั้นนาํท่าน ปราสาทโอซาก้า  (ภายนอก)  ซ่ึงเป็นปราสาทท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่นซ่ึงสร้างโยโชกุน  โตโยมิ              
ฮิเดโยชิ ตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 16 (ค.ศ. 1585) เป็นสัญลกัษณ์อนัโดดเด่นของเมืองโอซากา้  ตวัปราสาทแบ่งเป็น   
5 ชั้น โอบลอ้มดว้ยกาํแพงหินแกรนิต  สร้างไดอ้ยา่งประณีตแลว้สวยงาม  พร้อมทั้งบนัทึกความงามในมุมท่ี
ท่านประทบัใจ   จากนั้นใหท้่านได้ อิสระชอ้ปป้ิง ยา่นดงัของโอซากา้  ย่าน ชินไซบาชิ  ซ่ึงเป็น ศูนยก์ลางการ 
SHOPPING ท่ีใหญ่ท่ีสุดของนครโอซากา้ ทั้งร้านคา้เก่าแก่ และทั นสมยัปะปนกนั มีสินคา้มากมายทั้งถูกและ
แพง โดยสองขา้งทางจะเตม็ไปดว้ยร้านคา้มากมาย ทั้งร้านอาหาร ขนมหวานต่างๆ เส้ือผา้ เคร่ืองสาํอาง 
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ใหท้่านเลือกสรรกนัไดต้ามใจชอบ ท่านจะไดพ้บกบั ถนนโดทงบุริ  ซ่ึงเป็นถนนท่ีรวม
ร้านอาหารช่ือดงัไวห้ลากหลาย อาทิเช่น ร้านปูยกัษ ์ร้านทาโกยากิ ซ่ึงเป็นของข้ึนช่ือของเมืองโอซากา้ท่ีท่าน
ไม่ควรพลาด ! และสัญลกัษณ์ของยา่นน้ีคือ ตึกรูปเคร่ืองหมายการคา้ของกลิูโกะ  ผลิตภณัฑข์นมช่ือดงัจาก
ญ่ีปุ่นนัน่เอง 

http://www.jnto.go.jp/eng/location/regional/kyoto/index.html
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  เทีย่ง  อสิระอาหารมือ้กลางวนั เพือ่ให้ท่านได้เลอืกซ้ือสินค้า และเลอืกชิมร้านอร่อย 
จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ “ออิอน พลาซ่า” ศูนยร์วมสินคา้ชั้นนาํต่างๆ มากมาย อาทิ นาฬิกา , กลอ้ง, กระเป๋า, 
รองเทา้ , เส้ือผา้ เป็นตน้ รวมทั้ง “ร้าน 100 เยน” สินคา้คุณภาพดีราคาแสนถูก อิสระใหท้่านไดเ้พลินเพลิน               
กบัการ “เลอืกชมและซ้ือ” สินคา้ถูกใจฝากคนทางบา้นตามอธัยาศยัอยา่งจุใจ   
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า 

17.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ   โดยสายการบิน SCOOT เทีย่วบินที ่TZ297    
(บนเคร่ืองมีบริการจําหน่ายอาหารและเคร่ืองดื่ม) **ค่าทวัร์ไม่รวมอาหารบนเคร่ือง** 

22.30 น. ถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ  
************************************************************* 

*** กรณทีี่ลูกค้าต้องออกตัว๋เดนิทางภายในประเทศ หรือไฟล์ทต่อ กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่บริษทัฯ 
ให้ทราบก่อนทําการออกตัว๋ มิฉะน้ันบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน *** 

*** หมายเหตุ : รายการทวัร์สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบินหรือ
การจราจรเป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสนําเทีย่วญีปุ่่น ตามกฎหมาย  ของประเทศญีปุ่่น 

สามารถให้บริการวนัละ10 ช่ัวโมง มิอาจเพิม่เวลาได้โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้
ขึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดินทางน้ันๆ เป็นหลกัจึงขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่น

โปรแกรมการเดินทาง**** 

โปรดทราบเงือ่นไขต่างๆ ดงันี ้:   
1)  โรงแรมทีพ่กัทีร่ะบุในรายการทวัร์ จะยงัไม่คอนเฟิร์ม 100% ซ่ึงโรงแรมทีพ่กั อาจมีการเปลีย่นแปลง โดยจะใช้อยู่ในระดับ

เดียวกนั ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนการเดินทางอย่างน้อยประมาณ 1-3 วนั พร้อมทั้งใบนัดหมายเตรียมตัวการ
เดินทาง 

2)  สําหรับโรงแรมทีญ่ีปุ่่น  ห้องพกัค่อนข้างเลก็  และบางโรงแรมจะไม่มีห้องพกัสําหรับ  3 ท่าน (เตียงคู่+เตียงเสริม ) ซ่ึงท่าน
อาจจะต้องพกัเป็น  ห้องทีน่อน  2 ท่าน และ 1 ท่าน (แยกเป็น 2 ห้อง) และบางโรงแรมในห้องพกัจะไม่มีเตียงคู่  อาจจะมีแค่
เพยีง 1 เตียง (เตียงใหญ่ 1 เตียง) สําหรับนอน  2 ท่านเท่าน้ัน และบางโรงแรมห้องพกัแบบ  2 เตียงเต็ม  ทางบริษัทขออนุญาต
จัดห้องพกัให้ท่าน แบบพกัท่านเดียว/ห้อง 

เดือนมนีาคม 2560          8 – 12 / 15 – 19 มี.ค. 60 ท่านละ 
ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2-3  ท่าน   
ขอสงวนสิทธ์ิสําหรับโปรแกรมโปรโมช่ัน  ไม่มีราคาเด็ก 35,999.- 
พกัเดี่ยวเพิม่  6,900.- 

 

วนัที ่ 22 – 26 มี.ค. 59 ท่านละ 
ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2-3  ท่าน   
ขอสงวนสิทธ์ิสําหรับโปรแกรมโปรโมช่ัน  ไม่มีราคาเด็ก 36,999.- 
พกัเดี่ยวเพิม่  6,900.- 
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ราคาทวัร์รวม ราคาทวัร์ไม่รวม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบัตามเส้นทางท่ีระบุในรายการ 

ไป–กลบัพร้อมคณะ (ไม่สามารถเลือ่นวนัเดินทางได้) 
2. ค่าอาหาร ตามท่ีระบุในรายการ 
3. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
4. ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  
       ตามโรงแรมท่ีระบุ หรือเทียบเท่า 
5. ค่ารถรับ–ส่ง และนาํเท่ียวตามรายการ 
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งท่ีมี 
7. นํ้าหนกักระเป๋าสัมภาระสายการบิน SCOOT  

 ขาไปและขากลบั ท่านละ 20 กก.  
8. ค่าไกดท์อ้งถ่ินนาํท่านท่องเท่ียวตลอดรายการใน

ต่างประเทศ 
9. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง  

–การชดเชยอุบติัเหตุส่วนบุคคลกรณีเสียชีวติสูญเสีย
อวยัวะ 
สายตาหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง1,000,000บาท 
–ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบติัเหตุไม่เกิน 500,000  บาท 
(เงื่อนไขการชดเชยตามกรมธรรม์ทีบ่ริษัทได้ทาํไว้ ) 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าทาํหนงัสือเดินทาง,  
ค่าโทรศพัทส่์วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบาร์ในหอ้ง, รวมถึง
ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(หาก
ท่านตอ้งการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์แลว้จ่ายเพิ่ม
เองต่างหาก) 

2. ค่าทปิคนขับรถ และไกด์ท่านละ 3,000 เยน  ตลอดทริป 
ต่อ 1 ท่าน 

3. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% (กรณี
ออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้องการใบกาํกบั
ภาษี) 

4. ค่านํ้าหนกักระเป๋าสัมภาระ ท่ีหนกัเกินสายการบินกาํหนด  
(ปกติ 20 กก.) 

5. ค่าวซ่ีาสาํหรับพาสปอร์ตต่างดา้วในกรณีท่ีไม่ใช่
พาสปอร์ตไทย กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบ
ประจาํตวัคนต่างดา้ว 3)ใบสาํคญัถ่ินท่ีอยู ่4)สาํเนา
ทะเบียนบา้น 5)สมุดบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย ์6)
รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป แลว้ทางบริษทัฯจะเป็นผูด้าํเนินการ
ยืน่วซ่ีาใหท้่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สาํหรับหนงัสือ
เดินทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสือเดินทางตอ้งทาํเร่ืองแจง้
เขา้–ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วซ่ีา) 

6. ค่าธรรมเนียมวซ่ีาสาํหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว (ลูกคา้ตอ้ง
เป็นผูช้าํระดว้ยตนเอง) 

เงื่อนไขการจองและการให้บริการ 
1. ในการจองคร้ังแรก มดัจาํท่านละ 10,000 บาท หรือ ชําระทั้งหมด 
2. ส่วนท่ีเหลือชาํระก่อนเดินทาง  30 วนั  กรณีท่ีไม่ชาํระเงินส่วนท่ีเหลือตามเวลาท่ีกาํหนด ขอสงวนสิทธ์ิในการบอก

ยกเลิกการเดินทาง 
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือไดส่้งแฟกซ์ หรือ อีเมล ์ใบจองทวัร์ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายช่ือของผู ้

เดินทางท่ีสะกดตรงตามหนงัสือเดินทาง  และแนบสําเนาพาสสปอตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลอืมากกว่า 6 เดือนก่อน
หมดอายุนับจากวนัเดินทางไป-กลบั) 

4. ในกรณทีีลู่กค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีข่องบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทาง  บริษัท
จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

การยกเลกิและคืนค่าทวัร์ 
เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เม่ือจองทวัร์ชาํระเงินค่าจองค่าทวัร์แลว้ ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน 

ไดทุ้กกรณี  และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุไว้
ในรายการเดินทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน รวมถึง เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ถา้
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ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดั
จาคืนไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัการซ้ือทีน่ั่ง นํา้หนักกระเป๋า อาหารบนเคร่ือง ของสายการบิน SCOOT AIRLINE 
1.  กรณท่ีานมีความประสงค์จะเปลีย่นระดับช้ันทีน่ั่ง (SCOOT BIZ/STRETCH SEAT/STANDARD SERT) 
     จะมีรายละเอียดดงัน้ี 

1.1 ทีน่ั่ง SCOOT BIZ สามารถเช็คท่ีวา่งและอพัท่ีนัง่ได ้กบัพนกังานตอ้นรับบินเคร่ืองบิน ณ วนัเดินทาง เท่าน้ัน 
      โดยจะมีค่าใชจ่้ายเพิ่ม ท่านละประมาณ 4,500 บาท ต่อคนต่อเท่ียวบิน (ท่านสามารถจองและชาํระบนเคร่ืองกบั  

พนกังานตอ้นรับบินเคร่ืองบินไดเ้ลย) 
1.2  ทีน่ั่ง STRETCH SEAT / LONG LEG ในกรณีท่ีตอ้งการระบุท่ีนัง่ จะมีค่าใช้จ่ายเพิม่ 4,000 บาท (รวมไป-กลบั)  
       ***ไม่อนุญาตให้เด็กตํ่ากว่า 16 ปีและผู้สูงอายุ 65 ปีขึน้ไป*** 
1.3 ทีน่ั่ง STANDARD SEAT ในกรณีท่ีตอ้งการระบุท่ีนัง่ จะมีค่าใช้จ่ายเพิม่ 900 บาท (รวมไป-กลบั) 

2.  กรณซ้ืีอนํา้หนักกระเป๋าเพิม่ (จากปกติท่ีสายการบิน SCOOT กาํหนดขาไป และขากลบัท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม) 
       -  เพิม่ 5 กโิลกรัม 500 บาท / เพิม่ 10 กโิลกรัม 750 บาท / เพิม่ 15 กโิลกรัม 1,000 บาท / เพิม่ 20 กโิลกรัม 1,250 บาท 
          (เป็นราคาต่อคน ต่อเทีย่วบิน) 
3.  กรณซ้ืีออาหารร้อนบนเคร่ือง จะมีค่าใชจ่้ายเพิ่ม 900 บาท (รวมไป-กลบั) 

4. กรณีตอ้งการใชร้ถเขน็ WHEELCHAIR จะมีค่าใชจ่้ายเพิ่ม 2,400 บาท (รวมไป-กลบั) 

****ต้องดาํเนินการแจ้งก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 7 วนัทาํการก่อนการเดนิทาง (ไม่นับรวมเสาร์-อาทติย์)**** 

หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีจาํนวนผูเ้ดินทางตํ่ากวา่  35 ท่าน (ผูใ้หญ่)โดยบริษทัฯจะแจง้ให้

ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั ก่อนการเดินทาง  
2. เท่ียวบิน ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผู ้

เดินทางเป็นสาํคญั 
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3. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียว
เท่านั้น 

4. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าเสียหายใดๆทั้งส้ิน อนัเน่ืองมาจากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การ
ประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล , การเมือง , ภยัธรรมชาติ (โดยบริษทัฯจะดาํเนินการประสานงานเพื่อใหเ้กิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้) 

5. ทางบริษทัฯสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ีท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ เช่น ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแลว้ 

6. ทางบริษทัฯสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบใดๆ หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

7. เม่ือท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯจะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆแลว้ 
ตามท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

8. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกค้าทีม่ีวตัถุประสงค์เพือ่การท่องเทีย่วเท่าน้ัน   
เร่ือง การยกเว้นวซ่ีาเข้าประเทศญีปุ่่นให้กบัคนไทยเร่ิมบังคับใช้ในวนัที่  1 กรกฎาคม พ.ศ.2556 

ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นไดป้ระกาศยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทยท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการพาํนกัระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่น 
ไดป้ระกาศเร่ิมบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556 และสามารถพาํนกัในประเทศญ่ีปุ่นได ้15 วนั (หากผูย้ืน่ประสงคจ์ะ
พาํนกัในประเทศญ่ีปุ่นเกิน 15 วนั หรือไปทาํงาน หรือมีวตัถุประสงคอ่ื์นๆ จะตอ้งยืน่ขอวซ่ีาตามปกติ)  
เอกสารในข้ันตอนการตรวจเข้าเมืองเพือ่ยนืยนัการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญีปุ่่น มีดังต่อไปนี้  

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น (ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทวัร์ บริษทัจะเป็นผูด้าํเนินการออกเอกสารดงักล่าว) 

2. ส่ิงท่ียนืยนัวา่ท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวา่งท่ีพาํนกัในประเทศญ่ีปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัร

เครดิต เป็นตน้) 

3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขติดต่อในระหวา่งท่ีพาํนกัในประเทศญ่ีปุ่น (เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอ่ืนๆ)  

(ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทวัร์ ทางบริษทัจะเป็นผูด้าํเนินการออกเอกสารดงักล่าว) 

4. กาํหนดการเดินทางระหวา่งท่ีพาํนกัในประเทศญ่ีปุ่น 

(ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทวัร์ ทางบริษทัจะเป็นผูด้าํเนินการออกเอกสารดงักล่าว)  

คุณสมบัติการเข้าประเทศญีปุ่่น (สําหรับกรณกีารเข้าประเทศญีปุ่่นด้วยมาตรการยกเว้นวซ่ีา)  
1. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลืออยูม่ากกวา่ 6 เดือนข้ึนไป 

2. กิจกรรมใดๆท่ีจะกระทาํในประเทศญ่ีปุ่นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงท่ีขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบติัการพาํนกัระยะสั้น  

3. ในขั้นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพาํนกัไม่เกิน 15 วนั 

4. เป็นผูท่ี้ไม่มีประวติัการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่น มิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่

เขา้ข่ายคุณสมบติัท่ีจะถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 
 
 
 


