
 

OSAKATAKAYAMAKYOTO 5D4N 
ซุปตาร ์SNOW WHITE  

กาํหนดการเดนิทางเดอืนมกราคม-มนีาคม 2562 

 
โดยสายการบนิSCOOT (TR) 

อสิระเลน่สก ีณ ลานสกเีมอืงทาคายามา่ 

เยอืนหมูบ่า้นมรดกโลก ชริาคาวาโกะ 



 

เทีย่วเมอืงเกา่สไตล ์Little Edo ณ เมอืงทาคายามา่ 

เยอืนเมอืงหลวงเกา่เกยีวโต คนิคะคจุ ิ

เทีย่วเมอืงทตโทร ิเยอืนทะเลทรายญีปุ่่ น ยอ้นรอยบา้นเกดิโคนนั ยอดนกัสบืจิว๋ 

ชมปราสาทโอซากา้ และชอ้ปป้ิงจใุจ ยา่นชนิไซบาช ิและเอ็กซโ์ปซติี ้

ฟร!ี!!  WIFI บนบสั ตลอดการเดนิทาง 

มนํีา้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

** ปล. ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ1,000 บาท/ทรปิ** 
ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ /เด็กอายตุํา่กวา่ 2 ปี (Infant) ราคา 7,900 บาท/ทา่น 

วนัแรก      กรงุเทพ    สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น 

06.00 น. พรอ้มกนัที่ สนามบนินานาชาตดิอนเมอืงชัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร์สาย

การบนิสกูต๊  (SCOOT) เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการ

เชค็อนิ 

สายการบนิ SCOOT ใชเ้ครือ่ง Boeing 787 Dreamliner จัดทีน่ั่งแบบ 3-3-3น้ําหนักกระเป๋า 20 กก.

ตอ่ทา่น (หากตอ้งการซือ้น้ําหนักเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่) 

(ราคาทวัรไ์มร่วมคา่อาหาร)สายการบนิมบีรกิาร“จําหนา่ย”อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

09.35น. เหริฟ้าสูเ่มอืงโอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่TR866 

16.45น.   ถงึสนามบนิคนัไซเมอืงโอซากา้ประเทศญีปุ่่ นหลังจากผา่นขัน้ตอนศลุกากรแลว้นําทา่นเดนิทางสู่

โอซากา้ (Osaka)เป็นจังหวัดทีม่คีวามสําคัญเป็นอนัดับสองและขนาดใหญเ่ป็นอนัดับสามของญีปุ่่ น

เป็นเมอืงเศรษฐกจิทีสํ่าคัญของภมูภิาคคันไซอกีทัง้ยงัมสีถานทีท่อ่งเทีย่วภายในเมอืงและรอบๆเมอืง

มากมาย(เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกใน

การนัดหมายเวลา) ***สําคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นญุาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนือ้สตัว ์

พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั*** 

 จากน ัน้นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงมเิอะ เพือ่เขา้สูท่ ีพ่กั 

คํา่         อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั   

พกัที ่ Ueno Flex Hotel Igaหรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่อง   เลน่สกณีลานสกเีมอืงทาคายามา่ -ทาคายามา่ – ซนัมาชซูิจ ิ- ชริาคาวาโกะ – เมอืงนาโกยา่  

- ซาคาเอะ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ ลานสกีเมอืงทาคายามา่ อสิระใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบักจิกรรมฤดหูนาว 

บนลานสกหีมิะขาวโพลนกวา้งสดุลกูหลูกูตา ทา่นสามารถเชา่ชดุอปุกรณ์สกสํีาหรับถา่ยรปูหรอืเลน่สกี

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 

02-06 มกราคม 2562 28,888.- 8,900 

20-24 กมุภาพนัธ ์2562 28,888.- 8,900 

13-17 มนีาคม 2562 29,888.- 8,900 



 

ทัง้ Sled Snow board หรอื กจิกรรมอืน่ๆ อกีมากมาย (ราคาไมร่วมคา่กจิกรรม – คา่เชา่อปุกรณ์

ตา่งๆ) 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) 

เดนิทางสู ่ทาคายามา่ (Takayama)เมอืงเกา่แกอ่ยูใ่นหบุเขาลอ้มรอบดว้ยเทอืกเขาเจแปนแอลป์  

ถกูขนานนามไวว้า่เป็น ลติเต ิล้เกยีวโต หรอื เกยีวโตนอ้ย เป็นเมอืงเกา่แกท่ีย่งัคงอนุรักษ์ไวซ้ ึง่อารย

ธรรม ขนบธรรมเนยีมประเพณีในอดตีของชาวญีปุ่่ นไดอ้ยา่งสมบรูณ์ บา้นเรอืนสรา้งขึน้ดว้ยไมแ้บบ

โบราณ บรรยากาศเกา่แก ่อายเุป็นรอ้ยๆปี ม ีวัด ศาลเจา้ สะพาน ตลาดเชา้ทีค่กึคักเต็มไปดว้ยผูค้น 

ตัวเมอืงสวยสะอาด ทันสมยั และมสีภาพธรรมชาตอินัอดุมสมบรูณ์ นําทา่นเดนเลน่ ชมบรรยากาศ

เมอืงเกา่ทาคายามา่ที ่ ซนัมาชซูิจ ิ ยา่นเมอืงเกา่ทีอ่นุรักษ์ความเป็นเอโดะเมือ่ 300 ปีกอ่นไดเ้ป็น

อยา่งด ีผา่นชมอาคารทาคายามา่จนิยะ ( Takayama Jinya)อดตีทําหนา้ทีเ่ป็นสํานักงานรัฐบาล

ทอ้งถิน่ประจําภมูภิาคฮดิะ ในสมยัการปกครองของโชกนุโทคงุาวะในปี 1692 จนกระทั่งปี 1969 

จนถงึปัจจบุนัเปิดเป็นพพิธิภณัฑใ์หป้ระชาชนเขา้ชมหอ้งเสีอ่ทาทามทิีไ่ดรั้บการบํารงุรักษาเป็นอยา่งด ี

ปัจจบุนัใชเ้ป็นทีจั่ดแสดงขา้วของและเอกสารทางการของขนุนางศักดนิา แผนทีภ่มูภิาคฮดิะ และ

ประวัตศิาสตรแ์ผนเมอืง เป็นตน้ (ไมร่วมคา่เขา้ จา่ยเพิม่ประมาณ 430 เยน/ทา่น) 

นําทา่นสู ่ ชริาคาวาโกะ ( Shirakawago) เมอืงทีเ่ป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศญีปุ่่ น 

เป็นหมูบ่า้นชาวนาทีม่รีปูรา่งแปลกตาตดิอนัดับ The most beautiful village in Japan และเป็น

เมอืงมรดกโลกทีม่ชี ือ่เสยีงแหง่หนึง่ HILIGHT!!! หมูบ่า้นแบบกชัโชสคึรุ ิเป็นบา้นชาวนาโบราณทีม่ี

อายมุากกวา่ 250 ปี คําวา่ “กชัโช”  มคีวามหมายวา่ “พนมมอื” ซึง่เป็นการบง่บอกถงึลักษณะ 

รปูแบบของบา้นทีม่หีลังคามงุดว้ยฟางขา้วทีทํ่ามมุชนัถงึ 60 องศา คลา้ยสองมอืทีป่ระนมเขา้หากนั 

ตัวบา้นมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร กวา้ง 10 เมตร ทัง้หลังถกูสรา้งขึน้โดยไมใ่ชต้ะป ูตอ่มาในปี 

1995 องคก์ารยเูนสโกขึน้ทะเบยีนใหช้ริาคาวาโกะเป็นมรดกโลก จากนัน้เดนิทางสู ่ เมอืงนาโกยา่

(Nagoya)เป็นตัวเมอืงของ จงัหวดัไอจ ิ(Aichi) มปีระชากรอาศัยอยูม่ากกวา่ 2 ลา้นคน เป็นเมอืง

ศนูยร์วมการคา้และการคมนาคมทีสํ่าคัญแหง่หนึง่ของญีปุ่่ น นําทา่นสู่ ยา่นซาคาเอะ เป็นยา่นธรุกจิ

การคา้มหีา้งสรรพสนิคา้มตัสซึาคายะ หรอื เมอืงใตด้นิ (central park)ทีเ่ต็มไปดว้ยรา้นตา่งๆเชน่

รา้นเสือ้ผา้แฟชัน่,รา้นของใชก้ระจกุกระจกิ, รา้นซาลอนความงามเป็นตน้ทีน่ีก่นิบรเิวณตัง้แตส่ถานซีา

คาเอะไปจนถงึสถานฮีซิายะโอโดร ิ

คํา่         อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั   

พกัที ่ Hotel Centmain Nagoya หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่าม อาราซยิามา่  – สวนป่าไผ่  - สะพานโทเก็ตสเึคยีว- เมอืงเกยีวโต  – วดัคนิคะคจุ ิ –โอซากา้–

เอ็กซโ์ปซติี ้ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

 

นําทา่นสู่ อาราชยิามา่ ( Arashiyama)อยูท่างตะวักตกของเกยีวโต ตัวเมอืงอาราชยิามา่นัน้จะ

คกึคักมากในชว่งวันหยดุ มทีัง้รา้นคา้ รา้นอาหาร และบรเิวณโดยรอบก็สามารถเดนิเทีย่วไดเ้รือ่ยๆ นํา

ทา่นชม สวนป่าไผ ่(Bamboo Groves)เป็นเสน้ทางเดนิเล็กๆทีต่ัดผา่นในกลางสวนป่าไผ ่สามารถ

เดนิเลน่หรอืขีจ่ักรยายผา่นก็ได ้ใหบ้รรยากาศทีแ่ปลกและหาไดย้าก อสิระใหท้า่นเดนิชมความงาม

ยามทีม่แีสงอาทติยร์อดผา่นตัวป่าไผล่งมายงัพืน้ดา้นลา่ง ประกอบกบัมลีมพัดมาพรอ้มกนัก็จะเป็น

เสยีงกิง่กา้นของตน้ไผก่ระทบกนัไปมา ดสูวยงามและใหบ้รรยากาศโรแมนตกิยิง่นัก บรเิวณใกล ้ๆ  จะ

เป็นรา้นขายของพืน้เมอืงทีทํ่ามาจากตน้ไม ้เชน่ ตะกรา้ไมไ้ผ,่ ถว้ย, กลอ่งใสข่อง หรอืเสือ้สานจากไผ ่



 

จากนัน้ชม สะพานโทเก็ตสเึคยีว ( Togetsukyo Bridge)หรอืนยิมเรยีกวา่ Moon Crossing 

Bridge เป็นเสมอืนสญัลักษณ์ของอาราชยิามา่ สะพานนีม้คีวามสวยงามอยา่งมากเพราะดา้นหลังนัน้

เป็นภเูขาสงูใหญแ่ละดา้นลา่งเป็นแมน้ํ่าทีท่ัง้สองฝ่ังมแีนบตน้ซากรุะเรยีงรายเรยีบแมน้ํ่าไปเรือ่ยๆ ทํา

ใหเ้ป็นจดุชมซากรุะทีส่วยงามอกีจดุหนึง่  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

 นําทา่นเดนิทางสู ่ เกยีวโต ( Kyoto)ซึง่เคยเป็นเมอืงหลวงของประเทศญีปุ่่ นมายาวนานทีส่ดุ คอื

ตัง้แตปี่ค.ศ. 794 จนถงึ 1868 รว่มๆ 1,100 ปีเลยทเีดยีว เกยีวโตจงึเป็นเมอืงสําคัญทีเ่ต็มไปดว้ย

ประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมของญีปุ่่ นดว้ย เดนิทางสู ่วดัคนิคะคจุ ิ(Kinkakuji)เดมิสรา้งขึน้เพือ่ใช ้

เป็นบา้นพักของทา่นโชกนุอาชกิากา้ โยชมิสิแุละทา่นมคีวามตัง้ใจยกบา้นพักแหง่นีใ้หเ้ป็นวัดนกิาย

เซนภายหลังจากทีท่า่นเสยีชวีติ คนไทยนยิมเรยีกกนัวา่ วัดทอง เนือ่งจากทีว่ัดนีจ้ะมอีาคารหลักเป็นสี

ทองเกอืบทัง้หลังตัง้โดดเดน่อยูก่ลางน้ํา ทําใหเ้กดิเป็นเงาสะทอ้นกบัพืน้น้ําเบือ้งหนา้ จนเกดิเป็นภาพ

ทีส่วยงามเป็นอกีสญัลักษณ์หนึง่ของ เมอืงเกยีวโต เดนิทางกลับสู่โอซากา้นําทา่นชอ้ปป้ิงกนัตอ่ ณ 

เอ็กซโ์ปซติี ้(Expo City) ทีเ่ทีย่วแหง่ใหมใ่นโอซากา้ศนูยร์วมความบนัเทงิทีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุแหง่หนึง่

ของประเทศญีปุ่่ น เอ็กซโ์ปซติีเ้ป็นสว่นหนึง่ของสวนสาธารณะทีส่รา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึงานเวลิดเ์อ็กซโ์ป

ทีจ่ัดขึน้เมือ่ปี1970 ตัง้อยูใ่นเมอืงซอุติะจังหวัดโอซากา้มเีนือ้ทีท่ัง้หมดราวๆ 172,000 ตารางเมตร

ภายในพืน้ทีแ่หง่นีม้แีหลง่ความบนัเทงิมากมายภายใตค้อนเซป็ต์ fusing the enjoyment of playing, 

learning, and discovering อสิระใหท้า่นเพลดิเพลนิกบักจิกรรมตา่งๆ ทัง้ชอ้ปป้ิง กนิขา้ว หรอืแมแ้ต่

ถา่ยรปูไดต้ามอธัยาศัย 

เอ็กซโ์ปซติีไ้ดแ้บง่ออกเป็น5โซนใหญ่ๆ ดว้ยกนัดังนี ้

1. NIFREL พพิธิภณัฑส์ตัวนํ์า้ จัดแสดงสตัวต์า่งๆในรปูแบบการนําเสนองานศลิปะและยงัให ้

นักทอ่งเทีย่วไดส้มัผัสกบัสตัวอ์ยา่งใกลช้ดิ 

2. Osaka English Villageชมุชนสําหรับคนรักภาษาองักฤษเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้รยีนรู ้

ภาษาองักฤษในรปูแบบทีไ่มซ้ํ่าใครทา่มกลางบรรยากาศของเมอืงตา่งๆจากทั่วทัง้อเมรกิา 

3. PokemonExpogymสวนสนุกของโปเกมอนแหง่แรกในญีปุ่่ นทีจ่ะทําใหค้ณุหลงใหลและผจญ

ภยัไปกบัการต์นูตัวโปรด 

4. Orbiสถานทีแ่หง่การเรยีนรูธ้รรมชาต ิ

5. Entertainmentfieldสวนสนุกภายใตค้อนเซป็ต์ Shaun the Sheep ซึง่เป็นภาพยนตรก์ารต์นู

อนัโดง่ดัง 

คํา่         อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั  

พกัที ่ Shin Osaka Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่ ี ่  เมอืงโอซากา้ – เมอืงทตโทร ิ – เนนิทรายทตโทร ิ –พพิธิภณัฑศ์ลิปะทราย - พพิธิภณัฑ์

โคนนัยอดนกัสบื–ศาลเจา้เฮอนั - พธิชีงชาญีปุ่่ น– ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 



 

เดนิทางสู ่เมอืงทตโทร ินําทา่นสู ่เนนิทรายทตโทริหนึง่ในสามเนนิทรายในประเทศญีปุ่่ น และเป็น

เนนิทรายทีใ่หญท่ีส่ดุอกีดว้ย เนนิทรายของทีน่ีส่จีะออกเหลอืงคล้ําเพราะมกีารผสมของเนือ้ทรายกบั

เถา้ภเูขาไฟแตจ่ดุเดน่ของเนนิทรายทีน่ีค่อืทวิทัศนข์องทรายสงูใหญท่ีต่ัดกบัสขีองทอ้งฟ้าและสขีอง

ทอ้งทะเลอสิระใหท้า่นทํากจิกรรมตา่งๆ บนเนนิทราย เชน่ เครือ่งรอ่นพาราไกลเดอรห์รอืจะน่ังรถมา้

เกวยีนลาก หรอืขีอ่ฐู(ราคาไมร่วมในคา่ทวัร)์ จากนัน้นําทา่นเขา้ชม พพิธิภณัฑศ์ลิปะทรายภายใน

มศีลิปะและประตมิากรรมทีทํ่าจากทราย ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัผลงานศลิปะตามอธัยาศัย 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) 

เดนิทางสู ่พพิธิภณัฑโ์คนนัยอดนกัสบื (The Gosho Aoyama Museum) หรอืโคนนั ทาวน์

ภายในพพิธิภณัฑม์2ีชัน้จัดแสดงผลงานของอาจารยอ์าโอยามา่ตัง้แตส่มยัประถมไปจนถงึผลงานทีม่ี

ชือ่เสยีงทัง้หลายทัง้ตน้ฉบบัการตนูแผน่อนเิมะหุน่จําลองตัวละครเรือ่งโคนันยอดนักสบืและหอ้ง

ทํางานจําลองสว่นชัน้ที2่มมีมุใหท้ดลองแกไ้ขคดปีรศินาทีน่่าสนใจรวมไปถงึตูเ้กมสเก็ตบอรด์ทีใ่หเ้รา

สวมบทบาทโคนันคงุพพิธิภณัฑแ์หง่นีส้รา้งขึน้เพือ่แฟนคลับคโุดช้นิอจิยิอดนักสบืหรอืยอดนักสบืจิว๋

โคนันของอาจารยโ์กไซอาโอยามา่ผูเ้ขยีนซรีีย่ส์การต์นูมงังะชือ่ดังชดุนีโ้ดยเฉพาะนําทา่นสู ่ ศาลเจา้

เฮอนั ศาลเจา้แหง่นีนั้น้ถกูสรา้งขึน้เพือ่ใหร้ะลกึถงึจักรพรรดคิามมแุละจักรพรรดิโ์คเมอผิูท้ีม่ ี

ความสําคัญตอ่เมอืงเกยีวโตอยา่งมากเนือ่งจากเป็นจักรพรรดอิงคแ์รกและองคส์ดุทา้ยของเกยีวโต 

โดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมในยคุเฮอนั โดยเฉพาะเสาและประคโูทรอิยิกัษ์สแีดงทีต่ัง้อยูด่า้นหนา้ของ

วัด มสีแีดงสดใสมองเห็นมาแตไ่กล ไฮไลท์!!!จากนัน้สมัผัสวัฒนธรรมดัง้เดมิของชาวญีปุ่่ นน่ันก็คอื

การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น (Sado)โดยการชงชาตามแบบญีปุ่่ นนัน้มขีัน้ตอนมากมายเริม่ตัง้แตก่ารชง

ชาการรับชาและการดืม่ชาทกุขัน้ตอนนัน้ลว้นมพีธิรีายละเอยีดทีบ่รรจงและสวยงามเป็นอยา่งมากพธิี

ชงชานีไ้มใ่ชแ่ครั่บชมอยา่งเดยีวยงัเปิดโอกาสใหท้า่นไดม้สีว่นรว่มในพธิกีารชงชานีอ้กีดว้ย 

อสิระชอ้ปป้ิงยา่น ชนิไซบาช ิ Shinsaibashiบรเิวณแหลง่ชอ้ปป้ิงแหง่นีม้คีวามยาวประมาณ 600 

เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลกี รา้นแฟรนไชส ์รา้นเครือ่งสําอางค ์รา้นรองเทา้ กระเป๋านาฬกิา รา้นกาแฟ 

รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเสือ้ผา้สตรทีแบรนดท์ัง้ญีปุ่่ นและตา่งประเทศ เชน่ Zara H&M Beans ABC 

Mart เป็นตน้ เรยีกวา่มทีกุอยา่งทีต่อ้งการรวมกนัอยูบ่รเิวณนี ้ 

คํา่         อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั  

พกัที ่ Fujiya Hotel Osakaหรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีห่า้ ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก) – หบุเขามโินะ – ผา่นชม วดัเรยีวอนัจ ิ – นํา้ตกมโินะ – ออิอน 

มอลล ์– สนามบนิดอนเมอืง 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

 เดนิทางสูป่ราสาทโอซากา้ (Osaka Castle)(ดา้นนอก) เป็นหนึง่ในแลนดม์ารค์สําคัญของเมอืง

โอซากา้หอคอยปราสาทจะมอียูด่ว้ยกนัทัง้หมด8 ชัน้ตัวปราสาทถกูลอ้มรอบดว้ยกําแพงหนิคอนกรตี , 

คน้ํูาและสวนนชิโินมารซุ ึง่อยูท่างป้อมตะวักตกมตีน้ซากรุะกวา่ 600 ตน้ในชว่งเดอืนเมษายนจงึเป็น

แหลง่ชมซากรุะทีโ่ดง่ดังเพราะฉากดา้นหลังของสวนแหง่นีจ้ะมองเห็นภาพปราสาทโอซากา้ทีส่วยงาม

เป็นอยา่งยิง่ จากนัน้นําทา่นเทีย่วชม วนอทุยานเมจโินะโมรมิโิน เป็นวนอทุยานและภเูขาชือ่ดัง

ประจําเมอืงโอซากา้ สถานทีแ่หง่นีใ้ชเ้วลาเดนิประมาณ 45 นาทรีะหวา่งทางจะเต็มไปดว้ยรา้นคา้และ



 

วัดตา่งๆจากนัน้นําทา่นชม นํา้ตกมโินะ ทีต่ัง้ตระหงา่นดว้ยความกวา้ง  5 เมตรและสงู  33 เมตรลงไป

เป็นหบุเขาซึง่ทอดลัดเลาะไปตามแนวป่ามพีรรณไมร้าว  980 ชนดิแมลงกวา่  3,000 ชนดิอาศัยอยู่

อสิระใหท้า่นชมความงามของตน้ไมท้ีถ่กูปกคลมุดว้ยน้ําแข็งและเสาน้ําแข็งในฤดหูนาวจนกระทั่งได ้

เวลาอนัสมควร 

เทีย่ง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

 จากนัน้นําทา่นอสิระชอ้ปป้ิง หา้งออิอน AEON MALL อยูไ่มไ่กลจากสนามบนิคันไซ จากจดุนี้

สามารถมองเห็นทวิทัศนข์องอา่วโอซากา้ภายในประกอบดว้ย รา้นอาหาร 43 รา้นและรา้นสนิคา้แบรน

เนมดต์า่งๆ อกีกวา่ 86 รา้น อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้ของฝาก ของทีร่ะลกึตามอธัยาศัย 

 จากน ัน้ ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ 

 **สายการบนิมบีรกิาร  “จําหนา่ย ” อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง (ราคาทวัรไ์มร่วม

คา่อาหาร)** 

22.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืงกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

  

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

สําหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ  หกัคา่ต ัว๋ออก9,000 บาท จากราคาทวัร ์

 
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 



 

 

** รายละเอยีดทีน่ ัง่ สายการบนิสกูต๊**  

 



 

 
สายการบนิสกูต๊ใชร้ะบบการจองทีน่ ัง่เป็นแบบสุม่ทีน่ ัง่วา่ง อาจจะทําใหค้รอบครัวทีม่าดว้ยกนัไมไ่ดน่ั้งตดิกนั  

**หากลูกคา้เทา่ไดป้ระสงคจ์ะจองทีน่ ัง่ตดิกนัหรอือพัทีน่ ัง่โปรดตดิตอ่สอบถาม** 
 
บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ , 

การเมอืง , สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  การบรกิารของรถบสันําเทีย่วญีปุ่่ น ตาม

กฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบั

จะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆเป็นหลกั จงึขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน้ํามัน  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

***หอ้งพกัทีญ่ ีปุ่่ นมขีนาดเล็กและมจีาํนวนหอ้งจาํกดัในแตล่ะโรงแรม สงวนสทิธกิรณีลกูคา้ Request ประเภท

หอ้งพกัสามารถ Request ได ้แตอ่าจไมไ่ดต้ามทีต่อ้งการ (On Request)*** 

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทยสําหรับผูท้ีป่ระสงคพํ์านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจา่ยเพิม่ 2,000 บาท สําหรับการยืน่

รอ้งขอวซีา่ 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

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

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
 

เดนิทางขึน้ตํา่ 34 ทา่น หากตํ่ากวา่กําหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบ

ลว่งหนา้  
 

เงือ่นไขการจอง และ การชําระเงนิ: 

 มดัจําทา่นละ 15,000 บาทภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทาง

ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

 สว่นทีเ่หลอื ชําระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่าํระมดัจาํตามทีก่ําหนด ขออนุญาตตดัทีน่ ัง่ใหล้กูคา้ทา่นอืน่ท ีร่ออยู ่



 
 หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นชาํระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ด ้

ระบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากชาํระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุ ือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์

 สง่รายชือ่สาํรองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้มยนืยนั

วา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สาํเนาหนงัสอื

เดนิทาง( Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความ

ผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เคร ือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่ง

ตํ่า 2 หนา้หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 
 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั ไดเ้งนิคนืท ัง้หมด 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29-15วนั ไดเ้งนิคนื 70 เปอรเ์ซ็นของคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 ยกเลกิหลงั 14 วนั ไมไ่ดค้า่ทวัรค์นื  

 กรุป๊ท ีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจาํกบัสายการบนิ หรอืกรุป๊ท ีม่กีารการนัตคีา่มดัจาํ
ทีพ่กัโดยตรง หรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึ
เทีย่วบนิ พเิศษเชน่ EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธิ ์ไมม่กีารคนืเงนิทกุกรณี ท ัง้
มดัจาํ หรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด เนือ่งจากคา่ต ัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนิน ัน้ๆ 

หมายเหตกุรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯและในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุ

ไวใ้นรายการเดนิทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบั

คณะแลว้ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิไ์มอ่าจเรยีกรอ้ง

คา่บรกิารและเงนิมดัจาคนืไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพาํนกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 
วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้
เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัร
เครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่า่กวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ
ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจ

ตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ
งาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น , เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  



 
7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพั่กใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอด
บหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ
ไมส่ามารถรับประกนัได ้

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการ
เดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีงTRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใิน
การจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลา
ในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา 
ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ1ขวด ตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที2่ ของการเดนิทาง ถงึวันที3่ ของการเดนิทาง รวมจาํนวน 2 ขวด 

15. การบรกิารของรถบสันําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจ
เพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวัน
เดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

ใบจองทวัร ์/ BOOKING FORM 

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

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

จํานวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตํุ่ากวา่ 12 ปี..............ทา่น)  

จํานวนหอ้งพักทีใ่ชท้ัง้หมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหต ุกรณุ าแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร  ไมท่านเนือ้วัว  ไมท่านเนือ้หม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมงัสาวรัิต 

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

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

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    



 

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

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

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

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


