
 

 

 

 

 

 

 

 

 5 DAY 3 NIGHT BY SCOOT AIRLINE (TZ) 
 

** มีรถเดินทางทุกวนั   ** บริการเสิรฟ์อาหารรอ้นบนเครือ่งไป-กลบั  

** นอนโรงแรมในโตเกียว 1 คืน  ** ผ่อนคลายกบัการแช่น ้ าแร่ธรรมชาติ (ONZEN) 

** อาหารมื้ อพิเศษ! บุฟเฟต ์“ปูซูไว” 1 ในปูน ้ าเยน็รสชาติเยีย่มแห่งเกาะฮอกไกโด 
 

 

 ช่ืนชมความงามของ “ภูเขาไฟฟูจิ” สญัลักษณ์อนังดงามโดดเด่นที่สดุในโลก 

 “ล่องเรือโจรสลดั”   สมัผสัความงามของ “ทะเลสาบอาชิ” (ใชเ้วลาล่อง 30นาที) 

 ชมบ่อน า้ศักด์ิสทิธ์ “โอชิโนะฮคัไค”  

 เที่ยวเมืองประวัติศาสตร์ “ซาวาระ” ย่านประวัติศาสตร์การค้าเก่านับพันปี  
 นมัสการเจ้าแม่กวนอมิทองค าภายใน “วดัอาซะกุซ่าคนันอน”  

 ช้อปป้ิงจุใจ“Gotemba Premium Outlet” ที่รวมแบรนด์ดังระดับโลกไว้บนหุบเขา 

 ย่านแฟช่ันสดุฮิตที่ “ชินจูกุ” / “ชินไซบาชิ” ที่รวมสนิค้าไว้หลากหลาย 

 ช่ืนชมความอลังการของ “ปราสาทโอซาก้า” หน่ึงในแลนด์มาร์คส าคัญของเมืองโอซาก้า 
 

 

  ราคาพเิศษสุด!!!  33,900.- 

 
ก าหนดการเดินทาง 

MAY 24-28 MAY 

JUNE 14-18, 28 - 2 JULY  

JULY 26-30  

AUGUST 23-27 

SEPTEMBER 13-17, 27 – 1 OCT 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
วนัท่ีหนึง่            กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - นาริตะ 

2030  พร้อมกนัที่สนามบนิดอนเมอืง Terminal 1 อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 3 ประตทูางเข้าที่ 6 -7  

“เคานเ์ตอรส์ายการบินสกูต๊แอร”์...พบกบัเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคานเ์ตอร์  

** สายการบิน SCOOT AIR ท าการบินด้วยเคร่ืองบนิ BOEING 787-800 DREAM LINER ทีน่ั่งแบบ 3-3-3 (335 ทีน่ั่ง) 
น า้หนักกระเป๋าเดนิทางขาไป 20 กก. ขากลบั 20 กก.**  

*** หมายเหตุ : เคานเ์ตอรเ์ช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผูโ้ดยสารข้ึนเคร่ือง ดงันั้นผูโ้ดยสาร 

จ าเป็นตอ้งพรอ้ม ณ ประตูข้ึนเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างนอ้ย 45 นาที *** 

   

  

 

 

 

 

 

   
วนัท่ีสอง  สนามบินนาริตะ – ซาวาระ – วดัอาซาคุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถา่ยรูป) – ชอ้ปป้ิง ชินจูกุ  

0045  ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Scoot Air เท่ียวบิน TZ292 

** มีบริการอาหารรอ้นและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง (ยกเวน้น ้าอดัลม, น ้ าผลไม,้ เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ์ฯลฯ) ** 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง ... เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

0850 ถงึสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่ นดินแดนอาทิตยอ์ุทยั ... ผ่านพิธศีุลกากรและตรวจคนเข้าเมอืง พร้อมตรวจเชค็สมัภาระ 

น าท่านเดินทางไปสู่เมือง ซาวาระ เมอืงซาวาระ(Sawara) เป็นเมืองเลก็ๆตั้งอยู่ทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองนาริ

ตะ ซึ่งเคยเป็นศูนย์กลางการขนส่งข้าวในช่วงสมัยเอโดะ(1603-1867) เนื่องจากเมอืงแห่งนี้ตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างคลอง มี

ชื่อเรียกว่าเอโดะน้อย”Little Edo” ได้รับการรักษาและบูรณะที่อยู่อาศัยแบบดั้งเดมิ ร้านค้าต่างๆ และคลังสนิค้าจากสมยั

เอโดะ ระหว่างคลองจะเชื่อมต่อด้วยสะพานหลายแห่ง สะพานที่น่าสนใจที่สดุคอื Ja Ja Bridge ซึ่งจะมนี า้ไหลออกมาจาก

สะพานทั้งสองด้านคล้ายน ้าตก ใกล้ๆกับสะพานจาจา เป็นที่ตั้ งของพิพิธภัณฑ์อิโนะทาดาทากะ(Ino Tadataka 

Museum) และบ้านพักอาศัยเดมิของเขา อโินะทาดาทากะ คอืผู้ที่บุกเบกิประเทศญี่ปุ่น สร้างแผนที่ที่แม่นย าในสมยัโชกุน

โทกุงาวะ ภายในพิพิธภัณฑจ์ึงจัดแสดงผลงาน และเทคนิคต่างๆที่ใช้ในการท างานของเขา พร้อมค าอธบิายภาษาองักฤษ 

 

  
 

               
              Mt.Fuji                       Asakusa Temple                  Tokyo Shopping                  Sawara Old Town 



เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 

น าท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกียว” เมืองหลวงปัจจุบันของ

ญี่ ปุ่น ที่คลาคล ่าไปด้วยผู้คน และเทคโนโลยีล า้ยุคมากมาย     ...

เพ่ือน าท่านเดินทางสู่ “วดัอาซะกุซ่าคนันอน” วัดเก่าแก่ที่สุดใน

โตเกียว ... เชิญท่านกราบนมัสการขอพรจาก  “องค์เจ้าแม่

กวนอิม” ที่เป็นทองสัมฤทธิ์ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร 
พร้อมถ่ายภาพความประทับใจกับ “โคมไฟขนาดยกัษ์”  ที่มี

ขนาดใหญ่ที่สดุในโลก สงู 4.5 เมตร หากมเีวลา เชิญท่านเลือกชม

และเช่าเคร่ืองรางของขลังอันศักดิ์สิทธิ์ของวัดแห่งนี้  ... หรือจะเลือก เดินที่ “ถนนนาคามิ

เซะ” ท่านจะได้ชมและซื้ อสินค้าของฝากของที่ระลึกที่ เป็นสินค้าพ้ืนเมือง “Made In 

Japan” แท้ๆ รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้คุณภาพดี มากมาย หรือจะเลือกชิมขนมอร่อยสไตล์
ญี่ปุ่นตามอธัยาศัย    ... น าทุกท่านเดนิถ่ายรูปคู่กบัแลนดม์าร์กแห่งใหม่ของกรงุโตเกยีว ณ ริม

แม่น า้สุมิดะ “หอคอยโตเกียวสกายทรี” (Tokyo Sky tree) (ไม่รวมค่าเขา้ชม) หอส่ง
สญัญาณโทรคมนาคมที่สงูที่สดุในโลก ... เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดย
หอนี้มีความสงู 634 เมตร สามารถท าลายสถิตคิวามสงูของหอกวางตุ้ง ในมณฑลกว่างโจว ซึ่ง

มคีวามสงู 600 เมตร และหอซีเอน็ ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสงู 553 

เมตร ... ทิวทัศน์ของ “หอคอยโตเกียวสกายทรี” ที่บรรจุเทคโนโลยีแนวหน้าสุดสามารถ

มองเหน็ได้จากละแวก  วัดอาซะกุซ่าที่เตม็ไปด้วยกล่ินอายแบบเมอืงเก่าของเอะโดะ 

หลังอาหารและเพ่ือและเป็นการเอาใจเหล่านัก “Shopaholic” ดัวยการพาตะลุยย่านช้อปป้ิงชั้นน าของชาวญี่ ปุ่นที่ถือว่า

เป็น “แหล่งอพัเดทเทรนด”์ ของชาวปลาดิบ ณ ย่านการค้า     “ชินจูกุ” หรือ “ศูนยก์ลางท่ีสองแห่งนคร”  ย่านความ

เจริญอนัดับหนึ่งของนครโตเกียวในปัจจุบัน เชิญท่านเลือก  “ชมและซ้ือ” สนิค้ามากมาย อาทเิช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้อง

ถ่ายรปู, MP-3, Walkman, CD-Player, คอมพิวเตอร์, Note Book, นาฬกิา, เสื้อผ้า และเคร่ืองส าอาง เป็นต้น 

*** เพ่ือให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมื้อเยน็อสิระตามอธัยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ ใน

ย่านชินจูกุ *** 

ท่ีพกั : Rose Garden Shinjuku Hotel หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีสาม  โตเกียว – วนอุทยานฮาโก่เน่ – ล่องเรือโจรสลดั 30 นาที – หบุเขาโอวาคุดานิ – ชอ้ปป้ิงโกเทมบะ เอาทเ์ล็ต  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 

น าท่านเดินทางสู่ “วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่” ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่มีชื่อเสยีงและได้รับความนิยมมาก

ที่สดุแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นแล้วน าท่านเปล่ียนอริิยาบถเป็นการ “ล่องเรือโจรสลดั”   สมัผสัความงามราวกบัภาพวาดของทวิทศัน์

ของ “ทะเลสาบอาชิ” (ใชเ้วลาล่อง 30 นาที) ... เชิญท่านเลือกหามุมถูกใจบริเวณ “ดาดฟ้าเรือ” เพ่ือบนัทกึภาพความงาม

ของทะเลสาบที่มภีเูขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง 

   
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3) 

หลังอาหารน าท่านมุ่งหน้าสู่ “หุบเขาโอวาคุดานิ” หรือ “หุบเขานรก” ที่เกดิขึ้นจากการปะทุขึ้นมาของภเูขาไฟฮาโกเน่เมื่อ

หลายพันปีก่อน ท าให้เกดิบ่อน า้ร้อนผุดขึ้ นมาจากใต้ดิน น า้และควันเหล่านี้จะมสี่วนผสมของก ามะถนัอยู่ด้วย ... ชมบ่อน า้แร่

ก ามะถนัที่สามารถต้มไข่ไห้สกุได้ และไข่ที่ต้มจากบ่อนี้ เปลือกของไข่จะมสีดี าสนิท ... พร้อมชิม “ไข่ด า” โดยเชื่อกนัว่าเมื่อกนิ

ไข่ด า 1 ฟอง จะท าให้มีอายุยืนยาวขึ้น 7 ปี ... จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ “โกเทมบะ พรีเมีย่ม เอา้ทเ์ลท” ที่รวบรวมแบรนด์

ระดับโลกมาไว้ด้วยกนับนหุบเขาริม Tomei Expressway ที่เชื่อมระหว่าง ภเูขาฟูจิ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่กบัมหานคร



โตเกียว ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้ อเลือกชมสินค้าที่ได้รวบรวมกว่า 165 แบรนด์ดังไม่ว่าจะเป็น Coach , Bally , 

Diesel , Gucci , Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีกม ากม าย 

หมวดสนิค้า Intimate Apparel ได้แก่ Kid Blue และ Triumph หมวดสนิค้าHome Fashion ได้แก่ Bodum, 

Fragrance Outlet และ Richard Ginori เป็นต้น ... นอกจากนี้ ยังมีหมวดสินค้าอื่นๆ อย่างรองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้า

เดก็ ซึ่งของทุกชิ้นเป็นของแท้และราคาถูกกว่าในห้างสรรพสนิค้า ที่รวมไว้ในพ้ืนที่กว่า 400,000 ตารางฟุต ถือเป็นสวรรค์

แห่งการช้อปป้ิงของคนญี่ ปุ่นโดยเฉพาะให้ท่านได้อสิระช้อปป้ิงกนัตามอธัยาศัย ... สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

พร้อมทั้งอาบน า้แร่ธรรมชาติเพ่ือสขุภาพ ท่านจะได้พักผ่อนกบัการลองอาบ “โอนเซ็น” (Onsen) น า้แร่ในไสตล์ญี่ปุ่นและ

พักผ่อนอย่างเตม็อิ่ม 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4) 

พรอ้มเสิรฟ์ท่านดว้ยเมนูพเิศษ “บุฟเฟ่ตปู์ยกัษ”์ ให้ท่านได้ลิ้มรสปูน า้เยน็แห่ง  

“เกาะฮอกไกโด” ซึ่งได้รับการกล่าวขานจากนักโภชนาการญี่ ปุ่นว่าเป็นปูน า้เยน็ที่เนื้ อมี

รสชาตอิร่อยที่สดุและมเีนื้อที่นุ่มน่ารับประทานให้ท่านได้อิ่มอร่อย “แบบไม่อั้น!!!” 

 

 

ท่ีพกั : Motosu View Hotel หรือเทียบเท่า 

^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ ์“การอาบน ้ าแร่ธรรมชาติ” เพ่ือสขุภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) น า้แร่ในไสตล์

ญี่ปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเตม็อิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน า้แร่ธรรมชาตนิี้มส่ีวนช่วยเร่ือง โรคภัยไข้เจบ็และผวิพรรณเปล่งปลั่ง 

วนัท่ีสี ่  ภูเขาไฟฟูจิ – หมู่บา้นโอชิโนะฮคัไค – นาโกย่า – ชอ้ปป้ิงซาคาเอะ  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) 

น าท่านเดินทางสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทัยแห่งนี้  

และยังเป็นภเูขาไฟที่มีลักษณะงดงามที่สดุในโลกแห่งหนึ่ง โดยมีความสูง

ประมาณ 3,776 เมตร ซึ่งมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาตลอดทั้งปี ... น า

ท่านขึ้นสัมผัสบรรยากาศและกล่ินอายอย่างใกล้ชิดที่ “สถานีท่ี 5” บน

ระดับความสูงที่ 2,500 เมตร (ในกรณีท่ีอากาศเอ้ืออ านวย) อิสระให้

ท่านได้บันทึกภาพความงามของภูเขาไฟแห่งนี้  พร้อมทั้งเลือกชมและซื้ อ 

“สินคา้พื้ นเมืองและขนมอร่อย” มากมายตามอธัยาศัย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6) 

หลังอาหารน าท่านเดินทางสู่ “โอชิโนะฮคัไค” บ่อน า้ที่แปดใน โอชิโนะที่เกดิจากการ

ละลายของหิมะจากบนภูเขาไฟฟูจิมีอายุมามากกว่า 1,200 ปี ... ได้รับใบประกาศ

จากกรมชลประทานของประเทศญี่ ปุ่นว่าน ้าในแต่ละบ่อเป็นน ้าที่สะอาดเกิดจาก

ธรรมชาต ิโดยภายในบ่อมปีลาเทราซ์ขนาดใหญ่ และมแีร่ธาตทุ าให้มสีาหร่ายและหญ้า

น ้าเกิดในบ่อ ท าให้เวลามองลงไปเป็นสีเขียวสวยงามคล้ายกับมรกตอยู่ในน ้า ... 

บริเวณโดยรอบสามารถชมดอกไม้และเป็นจุดที่สามารถมองเหน็และถ่ายภาพภเูขาไฟฟูจิได้สวยที่สดุ ... อสิระให้ท่านถ่ายรูป

และซื้อของที่ระลึกจากชุมชุนพ้ืนบ้านบริเวณโดยรอบ...  

(เดือน พ.ค.) หลังอาหารน าท่านเดินทางสู่ “ทุ่งชิบะซากุระ” หรือที่รู้จักกันในนาม 

“พิ้ งคม์อส” ในช่วงฤดูใบไม้ผลิดอกไม้จะบานและหน้าตาดูคล้ายกับดอกซากุระ ... 

ส่วนในฤดูอื่นจะมีใบสเีขียวแทนดูคล้ายต้นหญ้า ดังนั้นจึงเรียกกนัว่า “ชิบะซากุระ” 

... ค าว่า “ชิบะ” หมายถึงต้นหญ้า จึงแปลได้ว่า “ซากุระต้นหญ้า” ... น าท่านเดินชม

ต้นชิบะซากุระที่มีอยู่อยู่นับแสนต้นปลูกอยู่บริเวณรอบภเูขาฟูจิ ซึ่งมีจ านวนมากที่สุด

ในภาคคนัโต ดูเหมือนพรมหลากส ีทั้งสขีาว สชีมพู และสแีดงซึ่งสขีองดอกจะเข้มขึ้นตามอายุที่ปลูกให้ท่านได้สมัผัสและเกบ็

ภาพความประทบัใจตามอธัยาศัย 

(เดินทางเดือน มิ.ย./ก.ค.) น าท่านเดินทางสู่ เทศการ “Lake Kawaguchiko 

Herb Festival” ซึ่งในปีนี้ จัดขึ้นระหว่าง 17 มิถุนายน ถึง 18 กรกฎาคม ... เพ่ือ

น าท่านชมความงามของ “ทุ่งดอกไม้ลาเวนเดอร์” ซึ่งเป็นลานกว้างริมทะเลสาบขนาด



ใหญ่ที่อยู่ล้อมรอบภเูขาไฟฟูจิ และเป็นอกีหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของเมอืงที่ต้องไปเยือน ... ท่านจะสมัผสักบัดอกลาเวนเดอร์ที่

แข่งกันชูช่อเบียดกันแน่นทั่วบริเวณ ส่งกลิ่นหอมฟุ้งกระจายไปทั่ว  ... อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพแห่งความประทับใจกับทุ่ง

ดอกไม้สม่ีวง และแซมด้วยดอกไม้นานาพันธุห์ลากสหีลากสไตล์ (ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ) 

เดินทางต่อโดยรถโค้ชไปยัง “นาโกย่า” เมืองใหญ่อันดับ 3 รองจากโอซาก้า ที่ เจริญไปด้วยแหล่งธุรกิจและโรงงาน

อตุสาหกรรม ... น าท่านเดนิทางสู่ “ย่านซาคาเอะ” ซึ่งเป็นย่านช้อปป้ิงและแหล่งบันเทงิยามราตรี จะมสีนิค้าแบรนดเ์นมจาก

ทั่วทุกมุมโลกมาวางขายที่ถนนสายนี้ นอกจากนั้นยังม ีห้างสรรพสนิค้า ร้านอาหาร ที่บ่งบอกถึงความมีระดบัซึ่งมใีห้ทุกท่านได้

เลือกอย่างมากมาย ... นอกจากนี้ ยังมจุีดชมวิวที่ท่านจะสามารถมองเหน็ถนนสายนี้และตัวเมืองนาโกย่าอย่างชัดเจน คอืที่ตึก

ทวีีของนาโกย่า (ไม่รวมค่าเขา้ชม 600 เยน/ท่าน) ซึ่งมีลักษณะคล้ายโตเกยีว ทาวเวอร์ แต่มีอายุเก่าแก่มากกว่า ... อสิระ

ให้ท่านได้เลือกซื้อสนิค้าตามอธัยาศัย 

*** เพ่ือให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมื้อเยน็อสิระตามอธัยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ ใน

ย่านซาคาเอะ *** 

ท่ีพกั : Sunroute Plaza Nagoya Hotel หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 

วนัท่ีหา้   นาโกย่า – ปราสาทโอซากา้ – ชอ้ปป้ิงชินไซบาชิ – สนามบินคนัไซ  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม (7) 

(กรุณาตรวจสอบสมัภาระใหเ้รียบเรียบ เพือ่เตรียมเดินทางไปสนามบิน) 

จากนั้นน าท่านเดนิทางโดยรถโค้ชต่อยังเมอืง “โอซากา้” ที่ถอืเป็นเมอืงส าคญัไม่ย่ิงหย่อนไปกว่ามหานครโตเกยีว และยัง

ได้รับสมญานามว่า “เวนิชตะวนัออก” เนื่องจากเป็นเมอืงที่มคูีคลองมากมายตดัผ่านตวัเมอืงและย่านส าคญัๆ มากมาย ... 

เพ่ือเดนิทางสู ่“ปราสาทโอซากา้” ปราสาทโบราณ 7 ชั้นที่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่

กลางเมอืง... ซึ่งเป็นปราสาทเก่าแก่ขนาดมหึมาที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมยัของโตโย

โตม ิฮิเดโยชิ เจ้าเมอืงผู้ย่ิงใหญ่และมบีทบาทส าคญักบัการเมอืงของญี่ปุ่น... 

น าท่านชม “พพิธิภณัฑ”์ ที่เกบ็รวบรวมข้าวของเคร่ืองใช้ และอปุกรณก์ารต่อสู้

ของญี่ปุ่นสมยัโบราณที่ดูแล้วมมีนตข์ลังย่ิงนัก ... พร้อมชม “วีดีทศัน”์ ที่

ถ่ายทอดถงึประวัตคิวามเป็นมาของเมอืงโอซาก้าและการก่อสร้างปราสาท

แห่งนึ้  ... แล้วขึ้นชม “ทิวทศัน”์ ของเมอืงโอซาก้าจากบริเวณชั้นดาดฟ้าของ

ปราสาท พร้อมบนัทกึภาพความงามตามอธัยาศัย    

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8) 

หลังอาหารน าท่านเดินทางสู่  “ชินไซบาชิ” ย่านการค้าของเมืองโอซาก้า          
... พบกับร้านค้าที่มีชื่อเสยีงและร้านบูติคหรูหราด้วย และตื่นตากับแฟชั่นอัน

ทนัสมัย ...  เชิญท่านสนุกสนานกบัการ “เลือกชมและซ้ือ” สนิค้ามากมายใน

เอาทเ์ลต็ชื่อดัง “Rinku Outlet” ให้ท่านได้อสิระกบัการเลือกซื้ อเลือกชมสนิค้า 

แบรนด์ดั งไม่ ว่ าจะเป็ น  Coach , Bally , Diesel , Gucci , Hugo 

Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap แล ะอี กม ากม าย  ห ม วดสิน ค้ า  Intimate 

Apparel ได้แก่ Kid Blue และ Triumph หมวดสนิค้าHome Fashion ได้แก่ Bodum,  

 

Fragrance Outlet และ Richard Ginori เป็นต้น ... นอกจากนี้ ยังมีหมวดสินค้าอื่นๆ อย่างรองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้า

เดก็ ซึ่งของทุกชิ้นเป็นของแท้และราคาถูกกว่าในห้างสรรพสนิค้า ที่รวมไว้ในพ้ืนที่กว่า 400,000 ตารางฟุต ถือเป็นสวรรค์

แห่งการช้อปป้ิงของคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะให้ท่านได้อสิระช้อปป้ิงกนัตามอธัยาศัย 

*** เพ่ือให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมื้อเยน็อสิระตามอธัยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ *** 

                 สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ “สนามบินคนัไซ เมืองโอซากา้”  

1800  เดินทางจากสนามบินคนัไซ โดยเท่ียวบิน TZ297 

2155  ถงึ สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พร้อมความประทบัใจมริู้ลืม 

 

 

 

หมายเหตุ :  รายการอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบิน เป็นตน้ 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

***กรุณาอ่านเงือ่นไขดา้นล่างก่อนช าระมดัจ าทุกครั้ง  

และรบกวนส่งส าเนาพาสปอรต์ก่อนการเดินทาง 15 วนันะคะ*** 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ  
ผูใ้หญ่ ท่านละ                                                                     ท่านละ 33,900.- บาท 
เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1 ท่าน)                              ท่านละ 33,900.- บาท 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)               ท่านละ 33,900.- บาท 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)            ท่านละ 30,900.- บาท 

พกัเดี่ยวเพิม่                                                                        ท่านละ 6,000.- บาท 

มีตัว๋แลว้ลด                                                                         ท่านละ 7,000.- บาท 

 
อตัราค่าบริการนี้ รวม 

1. ค่าบตัรโดยสารเครื่องบนิ ไป – กลับชั้นทศันาจร ตามเส้นทางและสายการบนิที่ได้ระบุไว้ในรายการ  

2. ค่าที่พัก  หอ้งละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ  หรือระดบัเดยีวกนั 

3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

4. ค่าใช้จ่ายของมคัคุเทศกท์ี่คอยอ านวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดนิทาง 

5. ค่าประกนัอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดนิทางในวงเงนิ ท่านละ  1,000,000.- บาท  

(หากอายเุกิน 70 ปีข้ึนไป ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) 

 
อตัราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายสว่นตวั  อาท ิค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท ์เป็นต้น 

2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษมูีลค่าเพ่ิม 

3. ค่าท าหนังสอืเดนิทาง 

4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบนิอาจมกีารเรียกเกบ็เพ่ิมเตมิอกี !!!!! 

*** ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคา้ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อท่องเท่ียวหรือส ารวจเสน้ทางเท่านั้น หากท่านถูก

เจ้าหนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่ นปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลท่ีอยู่นอกเหนือ

ความรบัผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะคืนค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ินแก่ท่าน *** 

***หนงัสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน*** 



5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเวน้ ณ วนัท่ี 1 ก.ค. 56) 

6. ค่าน า้หนักของกระเป๋าเดนิทางใรกรณทีี่เกนิกว่าสายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัม / ท่าน 

 

เงื่อนไขการช าระเงิน :   ส าหรบัการจอง กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000.- บาท  
 

 ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 21 วนั 
 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์ 

1. ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 45 วันขึ้นไป คนืมดัจ าทั้งหมด 

2. ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 30 วัน เกบ็ค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท 

3. ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 25-30 วัน ขอเกบ็เงนิมดัจากทั้งหมด 

4. ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 15-25 วัน ขอเกบ็ค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 

5. ยกเลิกก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเกบ็ค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 

6. ยกเว้นกรุป๊ที่ออกเดนิทางช่วงเทศกาลวนัหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นต้น บางสายการบนิมกีารการันตมีดัจ าที่นั่งกบัสายการบนิและ

ค่ามดัจ าที่พัก รวมถงึเที่ยวบนิพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มกีารคนืเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วย

กรณใีดๆ 

7. กรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังแต่ถ้าสามารถหาผู้เดนิทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้องรับผดิชอบค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้นทั้งหมด

ตามความเป็นจริง เช่นค่าธรรมเนียมการเปล่ียนชื่อตัว๋, ส่วนต่างของภาษีน า้มนัเชื้อเพลิง / ตัว๋ 1 ใบ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี 

8. กรณทีี่ท่านมคีวามประสงคจ์ะย่ืนวีซ่าและฟังผลวีซ่าหลังจากวนัที่ทางบริษัทฯ ได้ดาเนนิการออกตัว๋ เคร่ืองบนิแล้ว ถ้าวีซ่าไม่ผ่าน ทาง

บริษัทฯ ขอเรียกเกบ็ค่าตัว๋เคร่ืองบนิ 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึ้นอยู่กบัราคาตัว๋เคร่ืองบนิในแต่ละกรุป๊)  

9. กรณทีี่กองตรวจคนเข้าเมอืงทั้งกรงุเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิห้เดนิทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดนิทาง 

บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่คนืค่าทวัร์ไม่ว่ากรณใีดๆ ทั้งสิ้น 

 

หมายเหตุ   

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมต้ิองแจ้งล่วงหน้า รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

เนื่องจากภัยธรรมชาต,ิ สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอบุตัเิหต,ุ การเมอืง, สายการบนิ, อตัราแลกเปล่ียน หรือปัญหาอื่นๆ โดยทาง 

บริษัทฯ จะแก้ไขและค านงึถงึประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นส าคัญที่สดุ  
 

2. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การน าสิ่งของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง 

และความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี รวมถงึภัยธรรมชาต ิและการยกเลิกเที่ยวบนิ 

 

3. ในกรณทีี่เกดิภัยพิบตัทิางธรรมชาตต่ิางๆ ทางบริษัทสามารถคนืเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ ได้กต่็อเมื่อทางสายการบนิ และโรงแรมที่พักได้ท า

การพิจารณาคนืเงนิสว่นนั้นให้แล้ว 
 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกดิสิ่งของสญูหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตุ

จากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 
 

5. ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการจดัที่นั่งบนสายการบนิ หากลูกค้าในกรุป๊ส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถงึ 15 ท่าน ทางสายการบนิไทยจะไม่รับจัดที่

นั่งล่วงหน้า (PRE CHECK IN) อาจต้องนั่งแยกกนัทั้งกรุป๊ แต่ทางบริษัทจะพยายามจัดให้สมาชิกแต่ละบ้านได้นั่งด้วยกนั โปรด

ทราบ!!! ทางสายการบนิไม่รับจองที่นั่ง LONG LEG ทุกกรณี 
 

6. หากท่านที่ต้องออกตัว๋เคร่ืองบนิภายใน (เคร่ืองบนิ,รถทวัร์,รถไฟ) กรณุาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋ เนื่องจากสาย

การบนิอาจมกีารปรับเปล่ียนเที่ยวบนิ หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 



7. ส าหรับการเดนิทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวนัหยุดยาวไทย วนัหยุดญี่ปุ่น อาจเจอปัญหารถตดิ คนแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ร้านอาหาร

คนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามดืเรว็ รวมถงึช่วงปีใหม่ร้านค้าจะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเรว็กว่าปกต ิขอให้ท่านท าความเข้าใจก่อน

จองทวัร ์
 

8. เนื่องจากโรงแรมในญี่ปุ่นห้องพักมขีนาดค่อนข้างเลก็ เรียนแนะน าว่าให้จองห้องพักส าหรับ 2-3 คน / ห้อง หากท่านจองห้องแบบเดก็ไม่

เสริมเตยีงแล้วต้องการเปล่ียนภายหลังอาจไม่มห้ีองว่าง ส าหรับเดก็เสริมเตยีงจะสะดวกกว่า 
 

9. โรงแรมในญี่ปุ่นไม่มบีริกรยกกระเป๋า ขอความร่วมมอืจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตวัท่านเอง บางโรงแรมที่อยู่ในเมอืง ถนนค่อนข้างแคบ 

รถบสัไม่สามารถจอดหน้าโรงแรมได้จ าเป็นต้องลากกระเป๋าไปเองจนถงึโรงแรม 
 

10.  หนงัสอืเดนิทางต้องมอีายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดอืน 

 

11.  เมื่อท่านตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถอืว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

 

...โปรดอ่านขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นก่อนการจองทวัรทุ์กครั้งเพือ่ประโยชนแ์ก่ตวัท่านเอง... 


