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*** ดอกซากุระจะมีช่วงเวลาทีจ่ะบานทีสุ่ดประมาณ 1 สัปดาห์เท่าน้ัน หลงัจากน้ันจะค่อยๆล่วงไปเร่ือยๆ และในแต่ละปี
ช่วงเวลาในการบานของดอกซากุระอาจจะแตกต่างกนัได้มากถึง 2 สัปดาห์เลย จึงเป็นเร่ืองที่ยากมากในการคาดการณ์ช่วงเวลา
ทีจ่ะบานทีสุ่ด เพราะขึน้อยู่กับสภาพอากาศของแต่ละปี การไปชมดอกซากุระบานเป็นการท่องเที่ยวธรรมชาติ อาจจะต้องเผ่ือ
ใจกนัไว้ด้วยนะ 
จุดชมซากุระ 
1. สวนเคมะ ซากุระโนมิยะ(Kema Sakuranomiya Park) 
2. ปราสาทโอซาก้า(Osaka Castle) 
3. สวนล ารึกงานเอ๊กซ์โป 70 (Expo 70 Commemorative Park) 
4. ส านักงานผลติเหรียญประจ าโอซาก้า(Osaka Mint Bureau) 
5. สวนสึรุมิ เรียวคุจิ(Tsurumi Ryokuchi Park) 
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อตัราคา่บรกิาร 

เดนิทาง 
ราคาทวัร ์

หมายเหตุ 
ผูใ้หญ ่ เด็กมเีตยีง เด็กไมม่เีตยีง จอยแลนด ์ พกัเดีย่ว 

วนัที ่28 ก.พ.-4 ม.ีค. 61 29,999 29,999 29,999 18,999 10,900  

วนัที ่7-11 ม.ีค. 61 31,999 31,999 31,999 18,999 10,900  

วนัที ่14-18 ม.ีค. 61 31,999 31,999 31,999 18,999 10,900  

วนัที ่28 ม.ีค.-1 เม.ย 61 32,999 32,999 32,999 22,999 10,900 ชว่งซากรุะ 

วนัที ่11-15 เม.ย. 61 39,999 39,999 39,999 18,999 10,900 ชว่งซากรุะ 

***ราคาเด็ก INFANT 7,000 บาท*** 

***ราคาคา่ทวัรด์งักลา่วหากมกีารเปลีย่นแปลงคา่ต ัว๋เครือ่งบนิภาษสีนามบนิภาษนี า้มนัของสายการบนิ*** 
***บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาขึน้ตามสายการบนิ*** 

 

วนัแรก  กรงุเทพฯ - สนามบนิดอนเมอืง - สนามบนิคนัไซ  – กฟิ ุ                                 ( - / - / SNACK BOX ) 

06.30 น.  พรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออก ช ัน้ 3 ประต ู6 เคานเ์ตอร ์7 สาย
การบนิ Scoot เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารกอ่นขึน้เครือ่ง 

09.35 น. น าทา่นเดนิทางสูป่ระเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ Scoot เทีย่วบนิที ่TR298 
 ** ราคาทวัรไ์มร่วมอาหารบนเครือ่ง (บนเครือ่งมบีรกิารจ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่) ** 
16.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิคนัไซ เมอืงโอซากา้ (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชัว่โมง กรณุาปรับนาฬกิาของทา่น เพือ่ความ

สะดวกในการนัดหมาย) ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร รับกระเป๋าเรยีบรอ้ยและท าภารกจิสว่นตัว จากนัน้
น าทา่นขึน้รถปรับอากาศ เดนิทางสูเ่มอืงกฟิ ุ 
(ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด เชน่ เนื้อสตัว ์พชื ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจับและปรับ)  

ค า่ SNACK BOX (มือ้ท ี ่1)  หลังอาหารน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก 
ทีพ่กั  GIFU HASHIMA SHINKANSEN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 
 

วนัทีส่อง หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – ทาคายามา่จยิะ - ลติเต ิล้ เกยีวโต – ขาปยูกัษ ์แบบไมอ่ ัน้             ( B / L / D ) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ท ี ่2) 
น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ที่ยังคงอนุรักษ์บา้น 
สไตลญ์ี่ปุ่ นขนานแทด้ัง้เดมิ และยังไดรั้บเลอืกจากองคก์ารยูเนสโก ใหเ้ป็น
มรดกโลกในเดอืนธันวาคม ปี ค.ศ. 1995 บา้นสไตลก์ัสโชสคึรุ ิจะมคีวามยาว
ประมาณ 18 เมตร ความกวา้ง 10 เมตร โครงสรา้งของ บา้นสามารถรองรับ
หมิะทีต่กหนักในชว่งฤดหูนาวไดด้ ีและรูปร่างของ หลังคาเหมอืนกับสองมอื
พนมของพระเจา้ จงึเรยีกหมู่บา้นสไตลน์ี้วา่  “กสัโช” และมผีูค้นจากทั่วทุก
มมุโลกหลั่งไหลไปชมความงามใน แตล่ะปีไมต่ า่กวา่ 680,000 คน  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร แบบ Japanese Set (มือ้ท ี ่3) 
บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืทาคายามา่ น าทา่นถา่ยรปูดา้นนอก ทาคายามา่ จนิยะ หรอื ทีว่า่การอ าเภอเกา่ เมอืง

ทาคยามา่ ซึง่เป็นจวนผูว้า่แหง่เมอืงทาคายามา่ เป็นทีท่ างานและที่
อยู่อาศัยของผูว้่าราชการจังหวัดฮดิะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใต ้
การปกครองของโชกนุตระกลูกกุาวา ในสมัยเอโดะ จากนัน้น าท่าน
เดนิชม หมูบ่า้น Little Kyoto หรอืเขตเมอืงเก่าซนัมาจซิูจ ิซ ึง่
เป็น  หมูบ่า้นเกา่แกส่มัยเอโดะกวา่ 300 ปีกอ่น ทีย่ังอนุรักษ์และคง
สภาพเดมิไดเ้ป็นอยา่งด ีอสิระใหทุ้กทา่นไดเ้ดนิเทีย่วและชืน่ชมกับ
ทัศนียภาพเมืองเก่าซึ่งเต็มไปดว้ยบา้นเรือนโบราณ และรา้นคา้
หลากหลาย เชน่ รา้นผลติและจ าหน่ายเหลา้สาเก รา้นท ามโิสะ ฯลฯ 
พรอ้มทัง้เลือกซื้อของที่ระลกึพื้นเมืองเฉพาะถิน่ เช่น ซารุโบโบะ 
หรือ ตุ๊กตาทารกลงิตัวสแีดง ไม่มีหนา้ตา ซึง่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์

หนึง่ของเมอืงทาคายาม่า และเป็นสนิคา้ยอดนยิมเพราะแฝงไปดว้ยความเชือ่เกีย่วกับโชคลางของชาวญีปุ่่ นอกี
ดว้ย และเก็บเกีย่วบรรยากาศอนัน่าประทับใจมากมาย ทา่นยังสามารถลองลิม้ชมิรสขนมหวานนานาชนดิ  

ค า่  บรกิารอาหารค า่ (มือ้ท ี ่4) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม เมนูบฟุเฟ่ตน์านาชนดิ พรอ้มขาปยูกัษแ์บบไมอ่ ัน้ 
ทีพ่กั  FRUIT FLOWER HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

หลังอาหารใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชน่ า้แรธ่รรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ชน่ ้าแรแ่ลว้ จะท าใหผ้วิพรรณสวยงาม
และชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขีึน้ 
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วนัทีส่าม โกเบยา่น KITANO - หุน่ยนตเ์หล็กหมายเลข 28 – นารา - วดัโทไดจเิกยีวโต - วดัคโิยมสิ ึ- โอซากา้
             (B / L / อสิระ) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้  (มือ้ท ี ่5)  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าทา่นตะลุยโกเบ ยา่น คติาโนะ (Kitano) บา้นเมอืงเกา่ทีต่า่งชาตมิาสรา้งไวใ้นสมัยเมจ ิ จากนัน้น าทา่น ตาม
หาหุ่น Tetsujin 28 หรอืหุ่นเหล็กหมายเลข 28 ถา้ใครเคยไปดูหุ่นยนต์กันดัม้ขนาดเท่าจรงิที่โอไดบะ 
โตเกยีวมาแลว้ คดิว่าน่าจะตอ้งตื่นตาตืน่ใจกับเจา้เท็ตสจึนิ หุ่นเหล็กหมายเลข 28 นี้ ดว้ยการสรา้งขึน้ภายใต ้
Kobe Tetsujin Project มีวัตถุประสงค์ที่จะสรา้งสัญลักษณ์ประจ าเมืองโกเบ
หลังจากทีเ่กดิเหตกุารณ์แผ่นดนิไหวในปี 1995 มคีวามสงูถงึ18 เมตร  จัดตัง้อยู่
ทีส่วน Wakamatsu น าทา่เดนิทางสู ่เมอืงนารา น าทา่นชม วดัโทไดจวิัดหลวง
พ่อโตแห่งเมืองนารา หรือ ไดบุตสึ (Daibutsu of Nara) เป็นหนึ่งในวัดที่มี
ชือ่เสยีงมากทีส่ดุและมคีวามส าคัญทางประวัตศิาสตรข์องประเทศญีปุ่่ น ถกูสรา้ง
ขึน้ในปี 752 เป็นเหมือนศูนยก์ลางของวัดทัง้หมดในประเทศและมีอทิพลเป็น
อยา่งมากในยคุนัน้ ตอ่มาเพือ่ลดบทบาทและอทิธพิลของวัดตอ่รัฐบาลลง จงึไดม้ี
การยา้ยเมืองหลวงจากนาราไปยังนากาโอกะในปี 784 อาคารหลักของวัดเป็น
อาคารไมท้ีใ่หญท่ีส่ดุในโลก โดยอาคารหลังปัจจุบนันี้มขีนาดเพยีง 2 ใน 3 ของอาคารดัง้เดมิเทา่นัน้ ภายในเป็น
ที่ประดษิฐานของหลวงพ่อโตหรือ ไดบุตสเึดน ซึง่มีขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่ น มีความสูงถงึ 15 เมตร อกีจุดที่
น่าสนใจและเป็นทีน่ยิมอยา่งมากก็คอื เสาไมย้ักษ์ ซึง่ฐานขนาดรอบเสารน์ี้มขีนาดเท่ากับรูจมกูของหลวงพอ่โต 
และดา้นลา่งของเสาจะเป็นชอ่งขนาดไมใ่หญม่าก มคีวามเชือ่วา่หากใครสามารถรอดผา่นชอ่งนี้ไปไดก็้จะสามารถ
ตรัสรูไ้ดใ้นชาตหินา้จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเกยีวโต 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ท ี ่6) ณ ภตัตาคาร  
บา่ย ชมทา่นวดัคโิยมสิหึรอืวดัน า้ใสทีต่ดิรอบสดุทา้ยของการประกวด 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกยคุใหม ่เป็นวัดที่

ใหญ่และเกา่แกตั่ง้อยูบ่รเิวณเนนิเขาฮงิาชยิามา่ และมทีอ่นซงุวางเรยีงซอ้น
กนัตามแนวนอนตัง้จากพืน้ดนิขึน้มารองรับระเบยีงของตัววหิารใหญ ่ซึง่ไมใ่ช ้

ตะปูสักตัว ใชว้ธิีการเขา้ลิม่ เหมือนเรือนไทย วัดนี้มีอายุเกา่แก่ยิง่กว่ากรุง
เกยีวโต กวา่ 1,200 ปี มาแลว้ เป็นทีป่ระดษิฐานของเทพเอปิส ึเทพเจา้แหง่
ความร ่ารวย มั่งคั่ง นมสัการพระโพธสิตัวอ์วโลกเิตศวร จากระเบยีงแหง่นี้
สามารถถา่ยภาพ ณ จดุทีส่วยทีส่ดุในกรงุเกยีวโต มองเห็นววิทวิทัศนข์องตัว
เมืองเกียวโตไดง้ดงาม พรอ้มกับวหิารของวัดคิโยมิสึ และเชิญดื่มน ้า
ศกัด ิส์ทิธ ิส์ามสายอันเกดิขึน้จากธรรมชาตทิีไ่หลมาจากเทอืกเขาโดยเชือ่

วา่ สายแรก รวย  สายทีส่อง สวย-หลอ่ สายทีส่าม แข็งแรง ระหวา่งทางทา่นจะไดส้ัมผัสกับรา้นคา้ญีปุ่่ นตบแตง่
ตามสมัยเอโดะ และเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงทีร่ะลกึ เกีย่วกบัญีปุ่่ นขนานแท ้อาท ิขนมโมจ ิทีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุของญีปุ่่ น 
มใีหท้า่นไดเ้ลอืกชมิหลายหลากรส ไมว่า่จะเป็นไสถ่ั้วแดงสตูรดัง้เดมิ ไสส้ตรอเบอรร์ี ่ชอคโกแลต เป็นตน้ หรอืวา่
จะเป็นชาเกยีวโต ตุ๊กตาเกยีวโต สัญลักษณ์ทีโ่ดง่ดังทีส่ดุในญีปุ่่ น คอืเกอชิา เป็นตุ๊กตาแต่งกายดว้ยชดุกโิมโน
ประจ าชาตอิยา่งเต็มรูปแบบ ซึง่ควรคา่แกเ่ป็นของฝากของทีร่ะลกึในราคายอ่มเยาเครือ่งเซรามคิ ญีปุ่่ น ทัง้กาน ้า
ชา ถว้ย ชาม ตา่งๆ และของทีร่ะลกึ อกีมากมาย นอกจากนี้ยังมไีอศกรมีชาเขยีวทีข่ ึน้ชือ่ของเมอืงเกยีวโตใหท้า่น
ไดเ้ลอืกลิม้ลองอกีดว้ย  

ค า่  อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
ทีพ่กั  OSAKA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ี ่  อสิระทอ่งเทีย่ว FREE DAY เต็มวนั หรอื เลอืกซือ้ Option เทีย่วยนูเิวอรแ์ซลเจแปน  (B / อสิระ/ อสิระ) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ท ี ่7) ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 
Option A : อสิระทอ่งเทีย่ว FREE DAY เต็มวนั (ไมร่วมคา่เดนิทาง) 

ตะลยุโกเบ ตามหาหุน่ Tetsujin 28 หรอืหุน่เหล็กหมายเลข 28 โดยไกดแ์นะน าถา้ใครเคยไปดหูุน่ยนต์
กนัดัม้ขนาดเทา่จรงิทีโ่อไดบะ โตเกยีวมาแลว้ คดิวา่น่าจะตอ้งตืน่ตาตืน่ใจกบัเจา้เท็ตสจึนิ หุน่เหล็กหมายเลข 28 นี้ ดว้ย
การสรา้งขึน้ภายใต ้Kobe Tetsujin Project มวีัตถปุระสงคท์ีจ่ะสรา้งสญัลักษณ์ประจ าเมอืงโกเบหลังจากทีเ่กดิ
เหตกุารณแ์ผน่ดนิไหวในปี 1995 มคีวามสงูถงึ18 เมตร  จัดตัง้อยูท่ีส่วน Wakamatsu 
แนะน าสถานทีท่อ่งเทีย่วในโกเบอืน่ๆ 

- ถนน Motomachi      ใครเป็นขาชอ้ปป้ิงก็ตอ้งมายา่นนี้กันเลย ถนนซันโนมยิะ และถนนโมโตมาจ ิทีน่ี่จะไดพ้บกับ
รา้นรวงที่ตกแต่งแบบเก๋ๆ และหา้งไดมารูขนาดใหญ่ยักษ์  ตัวตึกมีการออกแบบสไตล์ยุโรปภายในมีรา้นคา้
มากกวา่ 70 รา้นใหเ้ดนิเลน่ไดต้ามสะดวก 

- China Town      ไปหาอาหารจนีอรอ่ยๆ กนิกนั ทีไ่ชน่าทาวนข์องเมอืงโกเบ ทีย่า่นนันกนิมาช(ิNankin – mashi) จะ
เจอประตมูังกรทางเขา้ ทีเ่ป็นเอกลักษณ์ของไชน่าทาวน ์ถงึเป็นไชน่าทาวนท์ีเ่ล็กทีส่ดุในญีปุ่่ น 

- ยอดเขารอกโกะ ขึน้ Rokko Cable Car แลว้ตอ่บสัขึน้ไปที ่Rokko Garden Terrace ชมความงามตรงจดุชมววิ ถา้ได ้
ชมววิตอนกลางคนื จะไดเ้ห็นววิเมอืงโกเบยามค ่าคนืแบบพาโนรามา ทีน่ี่นอกจาก จดุชมววิเมอืงโกเบทีส่วยงามแลว้ ยัง
มทีีเ่ทีย่วตามจดุอืน่ๆอกี เชน่ Rokko International Musical Box Museum ทีเ่ราสามารถท า กลอ่งดนตรขีองเราเองได ้
ดว้ย หรือ Rokko Alpine Botanical Garden สวนพฤกษชาติที่มีดอกไมแ้ละตน้ไมม้ากกว่า 1,500 พันธุ์ ถา้มา
ตาม ฤดกูาลก็จะไดเ้ห็นตน้ซากรุะ ตน้เมเป้ิล หรอืดอกไมอ้ืน่ๆ บานสะพร่ัง ใหเ้ราไดด้ืม่ด า่กบัธรรมชาตไิดอ้ยา่งเต็มที ่
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**อสิระอาหารกลางวนัและอาหารเย็นเพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลา** 
Option B : เลอืกซือ้บตัรเทีย่วยนูเิวอรแ์ซลเจแปน ช าระเพิม่ทา่นละ 3,000 บาท (ราคานีไ้มร่วมคา่เดนิทาง) 

ยนูเิวอรแ์ซลสตดูโิอรว่มสนุกทา้ทายกบัเครือ่งเลน่หลากหลายชนดิตืน่เตน้ระทกึ
ใจจากหนังดังทีท่า่นชืน่ชอบ เชน่ ฉากเพลงิไหมจ้ากเรือ่ง “แบ็คดราฟท”์ลอ่งเรอื
ผจญภัยกับไดโนเสาร์จากเรื่อง“จูราสสิคพาร์ค” น่ังเรือเพื่อพบกับความน่า
สะพรงึกลัวเหมอืนอยู ่ในเหตกุารณ์จรงิกบั “จอว”์ ใชท้นุสรา้งมหาศาลกวา่ 1,500 
ลา้นเยน(เฉพาะจอว)์  และสนุกสนานไปกับเครือ่งเล่นภาคใหม่ของ สไปเดอร ์
แมน ทีร่อใหท้า่นพสิจูนค์วามมันส ์พรอ้มทัง้พบกบัโซนตัวการต์นูส าหรับเด็กโซน 
วันเดอรแ์ลนด์ เป็นโซนสวนสนุกสไตลค์รอบครัวใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับตัว
การต์ูนสดุน่ารักชือ่ดังของญีปุ่่ น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street หรอืให ้
ทา่นพบกบัโซนใหมล่า่สดุทีจ่ะเปิดตัวเมือ่วนัที ่15 กรกฎาคมนี้ คอืโซน“HARRY POTTER” ใหท้า่นไดด้ืม่ด า่กับ
บรรยากาศทีจ่ าลองมาจากในเรือ่งแฮรรีพ่อรต์เอรก์นัเลยทเีดยีว 
**อสิระอาหารกลางวนัและอาหารเย็นเพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลา** 

ทีพ่กั  OSAKA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห่า้  ปราสาทโอซากา้ - DUTY FREE - ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ- สนามบนิคนัไซ - กรงุเทพฯ         (B /อสิระ /-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ท ี ่8) ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าทา่นเดนิทางชมบรเิวณโดยรอบของ ปราสาทโอซากา้ (ไมร่วมคา่เขา้ปราสาท)ซึง่ถอืไดว้า่เป็นสัญลักษณ์

ของเมอืงสัมผัสความยิง่ใหญแ่ละชมนทิรรศการทีจั่ดแสดงอยูภ่ายใน 
ซึ่งเล่าถึงความเป็นมาของปราสาท รวมทั ้งประวัติและขา้วของ
เครื่องใชต้่างๆของโชกุน ฮเิดโยชโิตโยโตม ิผูม้ีค าสั่งใหก้่อสรา้ง
ปราสาทแหง่นี้ น าทา่นเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี JTC DUTY FREE
เลือกซื้อสนิคา้ที่ระลกึปลอดภาษี นานาชนิด จากนั้นท่านชอ้ปป้ิง
ยา่นชนิไซบาชยิา่นชอ้ปป้ิงชือ่ดังของนคร โอซากา้ ภายในยา่นนี้มี
รา้นคา้เกา่แกป่ะปนไปกับรา้นคา้อันทันสมัย และสนิคา้หลากหลาย
รปูแบบทัง้ส าหรับเด็ก และผูใ้หญ่ ซึง่ยา่นนี้ถอืวา่เป็นยา่นแสงส ีและ
บันเทงิชัน้น าแห่งหนึ่งของนครโอซากา้ อกีทัง้ยังมรีา้นอาหารทะเล
ขึน้ชือ่มากมายซึง่เสน่หอ์ยา่งหนึง่คอื ทกุรา้นจะประดับประดารา้นของ

ตนดว้ยแสงไฟนีออนซึง่ดัดท าใหเ้ป็นรปูป ูกุง้ และปลาหมกึ ซึง่นักทอ่งเทีย่วใหค้วามสนใจและแวะถา่ยรปูกันเป็น
ทีร่ะลกึอยา่งมาก และรา้นคา้ทกุแหง่ จะพยายามสรา้งจดุเดน่ใหแ้กร่า้นของตนใหไ้ดม้ากทีส่ดุ เพือ่ดงึดดูลกูคา้ให ้
เขา้มาใชบ้รกิาร สัญลักษณ์เด่นของยา่นนี้คอื ตกึรูปเครือ่งหมายการคา้ของ  กลูโิกะ ผลติภัณฑข์นมชือ่ดังจาก
ญีปุ่่ นน่ันเอง 
**อสิระอาหารกลางวนัเพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลา** 
ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นสู ่สนามบนิคันไซ เพือ่เดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ 

17.55 น. เหนิฟ้าสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิ SCOOT เทีย่วบนิที ่TR297 
22.35 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 
 
 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 
 
 

 
**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เง ือ่นไขหอ้งพกั :  
1. โรงแรมทีร่ะบใุนรายการทวัรย์ังไมค่อนเฟิรม์ 100% ซึง่อาจจะมกีารเปลีย่นแปลง โดยทางบรษัิททวัรจ์ะแจง้ใหท้ราบพรอ้มกบัใบนัด

หมายเตรยีมตวั ประมาณ 1-3 วนั กอ่นการเดนิทาง โดยจะจัดโรงแรมใหอ้ยูใ่นระดบัเดยีวกนั 

2. โรงแรมในประเทศญีปุ่่ น หอ้งพักจะมขีนาดคอ่นขา้งเล็กและบางโรงแรมจะไมม่บีรกิารหอ้งพักแบบ 3 ทา่น (TRIPLE) ดงันัน้ทาง
บรษัิททวัรจ์ะจัดหอ้งพักใหท้า่นแยกเป็น 2 หอ้งพักแทน คอื 1 หอ้งนอนคู ่(พัก 2 ทา่น) และ 1 หอ้งพักเดีย่ว (พัก 1 ทา่น) 

3. บางโรงแรมในประเทศญีปุ่่ น ไมม่บีรกิารหอ้งพักแบบเตยีงคู ่(TWIN) หรอืกรณีทีห่อ้งพักแบบเตยีงคูโ่รงแรมนัน้เต็ม (TWIN) ทาง
บรษัิททวัรจ์ะจัดหอ้งพักแบบ 1 เตยีงใหญ ่(DOUBLE) ใหท้า่นแทน 

4. กรณีโรงแรมทีเ่ขา้พัก ไมม่บีรกิารออนเซ็นภายในโรงแรม ทางบรษัิททวัรจ์ะน าคณะเขา้ใชบ้รกิารออนเซ็นทีอ่ยู่บรเิวณใกลเ้คยีงแทน 

(เฉพาะรายการทวัรท์ ีร่ะบุโปรแกรมอาบน า้แรธ่รรมชาตเิทา่น ัน้) 
 

 

* ต ัว๋สายการบนิไมส่ามารถระบทุีน่ ัง่ ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกทีน่ ัง่โดยระบบสายการบนิ * 
การจดัทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

แตจ่ะท าการ Request ใหไ้ดเ้ทา่น ัน้ งดการคนืบตัรโดยสาร และหากยกเลกิการเดนิทาง  
ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 
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ราคาทวัรร์วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ตามรายการ   2.คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ   4.คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามรายการ 
5. คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ   6.คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ทีม่ ี
7. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระไป-กลับ ทา่นละ 20 กก.  8.หัวหนา้ทวัรน์ าเทีย่วตลอดรายการ 
9. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 
ราคาทวัรไ์มร่วม  

1.   ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบก ากบัภาษี) 
2.   คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพทส์ว่นตัว คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ 
3. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิขาไป20 กก. / ขากลับ 20 ก.ก.) 
4. คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งชาต ิ
5. ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 4,000 เยน หรอื 1,400 บาท ตอ่ทรปิ (ช าระทีส่นามบนิดอนเมอืง ในวนั

เช็คอนิ) 
6. ทปิหวัหนา้ทวัร ์ตามความพงึพอใจ 

 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 15,000 บาท  หรอืทา่นละ 20,000 กรณีเดนิทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์หากมกีาร
ยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมด เนือ่งจากทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋
เคร ือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรณุาช าระ 30 วนักอ่นการเดนิทาง (ไมน่บั

เสาร-์อาทติย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ)์ 

 
 
 

หากผูโ้ดยสารถกูปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศญีปุ่่ น 
จากเจา้หนา้ทีแ่รงงานไทยหรอืเจา้หนา้ทีต่รวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้

เมอืงทีป่ระเทศญีปุ่่ นทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ทกุกรณี 
ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัทีป่ระเทศญีปุ่่ นเรยีกเก็บ 

ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่วา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ัว๋เครือ่งบนิ 
ท ัง้นีแ้ลว้แตท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนและสายการบนิ ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
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เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่
ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้
ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิ
คา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ 
และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 
2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ ***ในกรณีทีว่นั

เดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั (ไมนั่บเสาร-์อาทติย)์ 
ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้ก่
นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กบัสาย
การบนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี ้วนัจันทร ์ถงึ
ศกุร ์เวลา 9.00 น. – 17.30 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 16.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ที่
รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 30 คน  
 
เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอื

ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บั

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 15 วนั
กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่ี
นักทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื
เดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทาง
บรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์
ภมูอิากาศ และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภยัของนักทอ่งเทีย่ว
สว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจาก
ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหาย
หรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ต๋ัวเครือ่งบนิ คา่
ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และ
รวมกนัทกุชิน้ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่

ขอ้ควรทราบ 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ใน

ประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนัไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่
เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืงเพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

- ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

- สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศ
ญีปุ่่ นได ้ 
(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

- ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น  
(เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

- ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
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ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจภุัณฑม์ากกวา่ที่
ก าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝาก
เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. ประเทศญี่ปุ่ น มกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนื้อสัตวท์ุกชนิดเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่
เนื้อสตัว ์ไสก้รอกฯ เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัรา
ทีส่งูมาก 
 

 
หมายเหต ุ

1.บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการออกทวัรต์ ัง้แต ่30 ทา่นขึน้ไป หากมลีกูทวัรต์ า่กวา่นีอ้าจจะตอ้งมกีารปรบัราคาขึน้ 
2.ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิเทีย่วบนิ, การประทว้ง, การ
นัดหยดุงาน, การกอ่จลาจล หรอืกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอื
เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 
3.ทางบรษัิทฯจะรับเฉพาะลกูคา้ทีม่คีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
4.ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิ ไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไมท่าน
อาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหตั้วแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออก
เดนิทางแลว้ 

 
 
 
 
 

โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นท าการจองทกุคร ัง้ 


