
 
 
 
 
 
 
 
 
 CODE: TR22 Snow Wall Japan Alps #2 Osaka Takayama Shirakawago Matsumoto 4D3N  
 

 

 

 
 

 
 
   

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Snow Wall Japan Alps#2 โอซากา้ ทาคายามา่ ชริาคาวาโกะ มตัสโึมโต ้ 

ก าแพงหมิะ Snow Wall 4วนั 3คนื 

 บนิสูส่นามบนิคนัไซ โอซากา้ สายการบนิ Scoot (TR) เครือ่งใหม ่ทนัสมยั  
DREM LINER B787-8   340 ทีน่ ัง่ น า้หนกักระเป๋า 20 KG 

กฟิ ุหมูบ่า้นชริาคาวาโกะ เมอืงทาคายามา่ ลติเติล้เกยีวโต เขตเมอืงเกา่ซันมาชซิจู ิมัตสโึมโต ้ปราสาทมัตสโึมโต ้
เสน้ทางสายอัลไพน ์ทาเตยามะ คโุรเบะ ก าแพงหมิะ กโุจ โอซากา้ หา้งโดทงพลาซา่ ชนิไซบาช ิรงิกเุอา้ทเ์ลท 

สดุคุม้!!! พาเทีย่วทุกวนั ราคาเร ิม่ 27,900 บาท ทานเมนูบุฟเฟ่ต ์BBQ Yakiniku Wi-Fi on bus 

พกักฟิ ุ1คนื มตัสโึมโต ้1คนื กโุจ (ออนเซ็น) 1คนื  
วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี  

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

22 - 25 เม.ย.61 32,900  
 

ไมม่รีาคาเด็ก 
Infant อายไุมเ่กนิ2ขวบ 

7,000บาท 
 
 

7,500 34  

29 เม.ย. – 2 พ.ค. 61 33,900 7,500 34  

6 - 9 พ.ค. 61 31,900 7,500 34  

13 - 16 พ.ค. 61 29,900 7,500 34  

20 - 23 พ.ค. 61 29,900 7,500 34  

27 - 30 พ.ค. 61 29,900 7,500 34  

3 - 6 ม.ิย. 61 28,900 7,500 34  

10 - 13 ม.ิย. 61 28,900 7,500 34  

17 - 20 ม.ิย. 61 27,900 7,500 34  



 
 
 

ไฟลท์บนิ 

Departure DMK – KIX TR866 09.35-16.45 

Return       KIX – DMK TR867 17.55-22.30 

 

วนัแรก      ทา่อากาศยานดอนเมอืง - ทา่อากาศยานคนัไซ โอซากา้ – กฟิ ุ

   

 
06.30น.  พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออก ช ัน้3 

ประตู 5 เคานเ์ตอร ์สายการบนิ Scoot เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรบั และอ านวยความ
สะดวกดา้นเอกสารกอ่นขึน้เครือ่ง 

09.35น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ Scoot เทีย่วบนิที ่TR866  
*ราคาทัวรย์งัไมร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง (บนเครือ่งมบีรกิารจ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่) 

 
16.45น. เดนิทางถงึ สนามบนิคนัไซ โอซากา้ (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชัว่โมง กรณุาปรับเวลาของทา่นเพือ่ความ

สะดวกในการนัดหมายเวลา) ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร ส าคญั!!!  ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตให้
น าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั จากนัน้น าท่าน
ขึน้รถปรับอากาศ น าท่านเดนิทาง จงัหวดักฟิุ เป็นจังหวัดที่ตัง้อยู่ในบรเิวณภูมภิาคจูบุ บนเกาะฮนชู โดยเป็น
จังหวัดทีต่ัง้อยูใ่นใจกลางของประเทศญีปุ่่ น (อสิระอาหารเย็น ณ จดุพักรถ ) 

ทีพ่กั: Hotel Koyo Gifu   หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั อสิระพักผอ่นตามอธัยาศัย 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

วนัทีส่อง     หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – เมอืงทาคายามา่ – ลติเต ิล้เกยีวโต - เขตเมอืงเกา่ซนัมาชซูิจ ิ - มตัสโึมโต ้–  
                   ปราสาทมตัสโึมโต ้-  ออนเซ็น             อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น (BBQ Yakiniku) 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที1่) 

น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นชริาคาวาโกะ (Shirakawago-go) ไดรั้บการขึน้ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมโดยยูเนสโกเมื่อปี ค.ศ.
1995 ภายในหมู่บา้นทีส่วยงามและ
เป็นแบบญี่ปุ่ นแทด้ัง้เดมินัน้มีเสน่ห์
ดึงดูดใหนั้กท่องเที่ยวทั ้งใน และ
ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ เ ป็ น จ า น ว น ม า ก 
เอกลักษณ์ของบา้นในแบบกัสโชสคึุ
ร ิ(Gassho-zukuri) บา้น แบบญีปุ่่ น
ดัง้เดมิ ชือ่นี้ไดม้าจากค าว่า“กัสโช” 
ซึง่แปลว่า “พนมมอื”ตามรูปแบบของบา้นทีห่ลังคาชันถงึ 60 องศา มลีักษณะคลา้ยสองมอืทีพ่นมเขา้หากัน ตัว
บา้นมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร และมคีวามกวา้ง 10 เมตร ซึง่โครงสรา้งของบา้นสรา้งขึน้โดยไมไ่ดใ้ชต้ะป ูอกี
ทัง้วัสดุอปุกรณ์ในการกอ่สรา้งต่างๆ ลว้นแต่มาจากวัสดุจากธรรมชาต ิอย่างตน้หญา้ทีป่ลูกไวเ้พือ่น ามาใชม้งุเป็น
หลังคาขนาดหนาแตย่งัคงความแข็งแรง จนสามารถรองรับหมิะทีต่กมาอยา่งหนักในชว่งฤดหูนาวไดเ้ป็นอยา่งด ี

 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที2่) เมนแูบบ Set ญีปุ่่ น 
  
บา่ย  น าท่านชม ทาคายามา่จนิยะ หรอื ทีว่่า

การอ าเภอเกา่เมอืงทาคายามา่ ซึง่เป็น
จวนผู ว้่ าแห่งเมืองทาคายาม่า  เ ป็นที่
ท างานและที่อยู่อาศัยของผูว้่าราชการ
จังหวัดฮดิะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใต ้
การปกครองของโชกุนตระกูลกุกาวาใน
สมยัเอโดะ (ทัวรน์ าชมดา้นอก)  จากนัน้น า
ท่านเดมิชม หมูบ่า้น Little Kyoto หรอื 

เขตเมอืงเกา่ซนัมาชซูิจ ิ Sanmachi-Suji ซึง่เป็นหมู่บา้นเก่าแก่สมัย   เอ
โดะกว่า 300 ปีกอ่น ทีย่ัง  อนุรักษ์และคงสภาพเดมิไดเ้ป็นอยา่งด ีอสิระให ้
ทุกท่านไดเ้ดินเที่ยวและชื่นชมกับทัศนียภาพเมืองเก่าซึง่เต็มไปดว้ย
บา้นเรอืนโบราณและรา้นคา้หลากหลาย เชน่ รา้นผลติและจ า  หน่ายเหลา้
สาเก รา้นท ามโิสะ ฯลฯ พรอ้มทัง้เลือกซือ้ของที่ระลกึพื้นเมอืงเฉพาะถิน่ 
เช่น ซารุโบะโบะ หรือ ตุ๊กตาทารกลงิตัวสีแดงไม่มีหนา้ตา ซึง่ถือว่าเป็น
สัญลักษณ์หนึง่ของเมอืงทาคายามา่ และเป็นสนิคา้ยอดนยิม เพราะแฝงไป



ดว้ยความเชือ่เกีย่วกับโชคลางของชาวญี่ปุ่ นอกีดว้ย และเก็บเกีย่วบรรยากาศอันน่าประทับใจมากมาย ท่านยัง
สามารถลองลิม้ชมิรสขนมของหวานนานาชนดิอกีดว้ยหรอืถ่ายรูปกับสะพานสแีดงนาคาบาช ิ Nakabashi 
Bridge จนสมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่ เมอืงมตัสโึมโต ้น าท่านแวะถ่ายรูป ปราสาทมตัสโึมโต ้หรอื
ปราสาทอกีาด า (ทัวรน์ าชมถา่ยรปูดา้นนอก) เป็นปราสาทไมท้ีค่งความดัง้เดมิและเกา่แกท่ีส่ดุในญีปุ่่ นและไดถู้ก
ขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นสมบัตลิ ้าค่าประจ าชาต ิการตัดกันของสดี าและสขีาวของผนังปูนดา้นนอกปราสาท ท าให ้
ปราสาทแห่งนี้ดูโดดเด่นงดงามตัดกับฉากหลังของเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่ น ปราสาทแห่งนี้ถูกสรา้งขึ้นจาก
องคป์ระกอบทางสถาปัตยกรรมทีเ่ป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวหลายอยา่ง ปราสาทมตัสโึมโตย้งัมศีาลาชมดวงจันทรท์ี่
งดงาม แสดงใหเ้ห็นถงึวถิชีวีติของขนุนางในสมยักอ่น  

 
ค า่            รบัประทานอาหารค า่ (มือ้ที3่) เมน ูBBQ YAKINIKU หลงัอาหารน าทา่นเขา้ที ่

ทีพ่กั: Premier Hotel Cabin Matsumotoหรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

วนัทีส่าม เสน้ทางสายอลัไพน ์ทาเตยามะ คโุรเบะ ก าแพงหมิะ  กโุจ          
                 อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

 
เชา้         รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที4่) 

น าท่านสัมผัสใกลช้ดิกับความมหัศจรรยข์องธรรมชาต ิ
เสน้ทางเจแปนแอลป์ทาเทยามะ คโุรเบะ ซึง่เป็นสว่น
หนึง่ของเจแปนแอลป์ น าทา่นเดนิทางสู ่สถานโีองซิา
วะ น าท่านเดินทางผ่านอุโมงค์ที่ลอดใตภู้เขาทาเท
ยามา่ทีม่คีวามยาว 3.6 กโิลเมตรโดยน่ังรถบัสรางไฟฟ้า
อุโมงค์คันเต็น นับเป็นอุโมงค์ที่อยู่สูงที่สุดในญี่ปุ่ นน า
ท่านชมเขือ่นคุโรเบะซึง่เป็นเขื่อนกัน้น ้าที่ใหญ่ที่สุด
ของประเทศญีปุ่่ น โอบลอ้มดว้ยภเูขานับรอ้ยลูกและชม
ทัศนียภาพของวงลอ้มเขาหมิะ มคีวามสงูถงึ 186 เมตร 
และมีความกวา้งถึง 492 เมตร ซึง่ใชเ้วลาตัง้แต่เริ่ม
บกุเบกิจนเสร็จสิน้ประมาณ45 ปี เฉพาะตัวเขือ่นใชเ้วลา
ในการสรา้ง4 ปี โดยจะใชเ้วลาเดนิเทา้เพือ่ขา้มเขือ่น 800 เมตร ประมาณ15
นาท ีชมทัศนียภ์าพทะเลสาบคุโรเบะทีส่วยงาม น าท่านน่ังเคเบิล้คารล์อด
ภเูขาจาก สถานีคุโรเบะโกะไปยังสถานีคุโรเบะไดระระยะทางประมาณ 800 
เมตร ซึง่เป็นเคเบิล้คารแ์หง่เดยีวในญีปุ่่ นทีล่อดภเูขาตัง้แต่ตน้จนสดุเสน้ทาง 
ทัง้นี้เพือ่หลกีเลีย่งหมิะทีต่กรุนแรงมากในฤดูหนาว ใหท้่านไดช้มทีร่าบคุโร
เบะไดระทีส่วยงาม เต็มไปดว้ยหมิะ จากนัน้น าทา่นโดยสารกระเชา้ไฟฟ้าที่
ไม่มเีสากลางตลอดช่วง 1,710 เมตร สู่ สถานไีดกนัไบ เป็นจุดชมววิบน

เขือ่น สถานีรถไฟ ใหท้่านไดช้มความงามบนสถานีไดจ้ากชัน้2 จากนัน้น า
ทา่นเดนิทางสู ่สถานมีโูรโดะ โดยรถบสัไฟฟ้า ลอดอโุมงคท์าเตยามะ 
 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที5่) เมนแูบบ Set ญีปุ่่ น 
น าทา่นชม ยอดเขาทาเทยามา่ มคีวามสงู 3,015 เมตร ซึง่สงูเป็นอันดับสองรอง
จากภเูขาไฟฟจู ิและยงัเป็นหนึง่ในสามภเูขาศกัดิส์ทิธิต์ามความเชือ่คนญีปุ่่ นตัง้แต่
สมยัโบราณ ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพทวิทัศนอ์นัสวยงามน่าประทับใจจากยอดเขาทาเท
ยาม่า ซึง่ในวันทีท่อ้งฟ้าโปร่ง สามารถมองเห็นไดไ้กลถงึภเูขาไฟฟจู ิและใหทุ้ก
ทา่นไดเ้ดนิบนเสน้ทางทีส่องขา้งทางเป็นก าแพงหมิะสูงชนั (SNOW WALL) สงู
กว่าสบิเมตร สัมผัสกับความขาวของหิมะที่สวยงามและอากาศอันหนาวเย็น 
นับเป็นอีกทัศนียภาพที่ตื่นตาตื่นใจ ใหท้่านเพลิดเพลินกับการบันทึกภาพที่
ประทับใจ จากนัน้น าท่านเดนิทาง โดยสารรถปรบัอากาศ ระหว่างทางใหท้่าน
ไดเ้พลดิเพลนิกับทวิทัศน์ของเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่ น ใหท้่านไดเ้ก็บเกี่ยวความ
ประทับใจตามอัธยาศัยเดนิทางสู่สถานบีโีจดยัระ แลว้น าท่านโดยสารโดยสาร
เคเบิล้คาร ์ลอดภเูขาสูส่ถานทีาเตยามะ จนสมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่
เมอืงกโุจ น าทา่นเขา้ทีพ่กั 
 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที6่)   
หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย ท่านไมค่วรพลาดประสบการณ์ การอาบน า้แร่
ธรรมชาต ิเพือ่สุขภาพ/ ออนเซ็น (Onsen) น า้แรใ่นไสตลญ์ีปุ่่ นใหท้่านได ้
พักผ่อนอยา่งเต็มอิม่ ซึง่ชาวญีปุ่่ นเชือ่ว่าน ้าแร่ธรรมชาตนิี้มสีว่นชว่ยเรือ่ง โรคภัย
ไขเ้จ็บและผวิพรรณเปลง่ปลั่ง   

ทีพ่กั: Gujo Vacance Mura Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 



 
 

วนัทีส่ ี ่       กโุจ – โอซากา้ - หา้งโดทงพลาซา่ - ชนิไชบาช ิ– รงิกเุอา้ทเ์ลท – สนามบนิคนัไซ –  
                สนามบนิดอนเมอืง          อาหารเชา้  

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที7่)    
 น าทา่นเดนิทางสู ่โอซากา้ (ประมาณ 

2ชั่วโมงถงึโอซากา้) เดนิทางสู่ หา้ง
โดทงพลาซ่า DOTON PLAZA ให ้
ท่านไดเ้ลือกชอ้ปป้ิงสินคา้ราคาถูก 
หลากหลายรายการ อาทิเช่น ขนม 
เครือ่งส าอาง เครือ่งไฟฟ้า ผลติภัณฑ์
จากน ้ ามันมา้ โฟมลา้งหนา้ถ่านหิน
ภเูขาไฟ ผลติภัณฑแ์บรนด ์4GF หรอื

วติามนิบ ารงุรา่งกาย และยาของดร.โนงจู ิซ ึง่เป็นนักวจัิยชือ่ดังของชาวญีปุ่่ น จากนัน้น า
ท่านไปละลายเงนิเยน ชอ้ปป้ิงสนิคา้ทีถ่นนโดทงโบร ิยา่นชนิไซบาช ิแหล่งชอ้ปป้ิง
ยอดนิยมที่สุดของโอซากา้ที่เต็มไปดว้ยรา้นคา้มากมายทัง้แบรนด์เนม ของมอืสอง 
รา้นอาหารชื่อดังมากมายหลากหลายชนิดและไม่ควรพลาดชอ้ปป้ิงที่รา้นดองกี ้
และมตัสโึมโตค้โิยช ิรา้นคา้ยอดนยิมในใจของคนไทยทัง้หลายทีต่อ้งแวะเมือ่มโีอกาส
ไปญีปุ่่ น และถา่ยรูปกบัป้ายกูลโิกะ (อสิระอาหารเทีย่งตามอัธยาศัย) จากนัน้น าท่าน
เดนิทางไปชอ้ปป้ิง รงิก ุพรเีมีย่ม เอา้ทเ์ลท  Rinku Premium Outlets แหลง่ชอ้ปป้ิง
ชือ่ดังอกีแหง่หนึง่ของโอซากา้ ตัง้อยูท่ีเ่มอืงรงิกตุรงขา้มกบัทา่อากาศยานนานาชาตคิัน
ไซ โดยออกแบบใหม้ลีักษณะเหมอืนกับเมอืงท่าของสหรัฐอเมรกิาและมบีรรยากาศ
แบบรสีอรท์ ซึง่ภายในแมจ้ะไมใ่หญ่โตมากนัก แต่ก็เพยีบพรอ้มไปดว้ยสิง่อ านวยความ
สะดวกมากมาย และรา้นคา้แบรนดเ์นมหลากหลายอันมชีือ่เสยีงจากต่างประเทศ ให ้
ทา่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย (อสิระรับประทานอาหารกลางวันตามอธัยาศัย) 
จนสมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางไป สนามบนิคนัไซ เพื่อเช็คอนิ
เดนิทางกลับ 

17.55น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน SCOOT เที่ยวบิน
ที ่TR867  
* ราคาทัวรย์งัไมร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง (บนเครือ่งมบีรกิารจ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่) 

22.30น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ  
 

**************************** 
 
หมายเหต ุ:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 
การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่น
โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสัน า
เทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละ
คนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่น
โปรแกรมการเดนิทาง 
กรณีอตัราแลกเปลีย่นเงนิเยนปรบัสงูข ึน้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ข ึน้โดยจะแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึ30ทา่น  

- ขอสง่จอยทัวรใ์หก้บับรษัิททีม่โีปรแกรมและราคาใกลเ้คยีงกนั  
- หรอืขอเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ30ทา่นและทา่นยังประสงคเ์ดนิทางตอ่) โดยทาง
บรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
3.การช าระคา่บรกิาร  ช าระเงนิคา่จองทัวรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทาง 30 วัน  
**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง+ความประสงคเ์พิม่เตมิของลกูคา้ กรุณาสง่พรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจ าหรอืพรอ้มยอดคงเหลอื**  



 
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
การยกเลกิทวัร ์เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี  และกรณีทีก่องตรวจ
คนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอ
สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการ
ใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิ 
กรณีตอ้งการระบทุีน่ั่งตดิกนัทัง้กรุ๊ปหรอืรมิหนา้ตา่งหรอืรมิทางเดนิ แจง้หนา้เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ ณ วันเดนิทาง 
**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดบัชัน้ทีน่ั่งจะตอ้งด าเนนิการแจง้พรอ้มจองทวัร ์หรอืกอ่นเดนิทาง15วันเทา่นัน้ และทาง

เซ็นเตอรจ์ะท าจองทีน่ั่งอพัเกรดเขา้ระบบไดเ้มือ่E-Ticket ทัง้กรุ๊ปออกมาแลว้ ประมาณ3-5วันกอ่นวนัเดนิทาง**  

- ทีน่ั่ง Stretch Seat / Long Leg ช าระเพิม่ 4,500 บาท (รวมไป-กลับ) **หา้มเด็กต า่กวา่16ปีและผูส้งูอาย6ุ5ปีขึน้ไปน่ัง
เนือ่งจากทีน่ั่งอยูบ่รเิวณ Exit Seat 
- ทีน่ั่งScoot Biz ตัว๋กรุ๊ปไมส่ามารถอพัเกรดได ้

** คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง สามารถสัง่ซือ้จากเลม่เมนูบนเครือ่งไดเ้ลยเนือ่งจากตัว๋กรุ๊ปไม่สามารถสัง่จองลว่งหนา้ได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเท่า กรณีเดนิทาง3 ท่านจะเป็นหอ้งTriple จะเป็นแบบ
เตยีงเดีย่วสามเตยีงหรอืแบบเตยีงใหญ1่เตยีงเตยีงเดีย่ว1เตยีง เป็นการจัดแบบเตยีงของทางโรงแรมไมส่ามารถระบไุด ้
กรณีโรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู่ และ 1หอ้งพักเดีย่ว 
โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  
3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
5. คา่น า้หนกักระเป๋า สมัภาระทีส่ายการบนิ Scoot ก าหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั และค่าประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิ
ตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  
**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซือ้น ้าหนักเพิม่ กรณุาแจง้พรอ้มจองทัวร ์พรอ้มช าระคา่น ้าหนัก** 

- ซือ้น าหนักเพิม่ 5 กก. ช าระเพิม่ 700 บาท /เพิม่10กก. ช าระเพิม่ 1,200 บาท 
- ซือ้น ้าหนักเพิม่15กก. ช าระเพิม่ 1,700 บาท/เพิม่20กก. ช าระเพิม่ 2,200 บาท 

6. ค่าประกันอบุัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพ 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 



2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีน่อกเหนอืจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน ้ามนัทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 
5. คา่ Vat 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
6. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม  
7. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 3,500 เยนตอ่ทรปิ ส าหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตน่ า้ใจจากทา่น 
รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
 จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
1.       ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.       สิง่ทีย่นืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตร 
เครดติ เป็นตน้) 
3.       ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.       ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.       หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูไ่มต่ ่ากวา่ 6 เดอืน 
 2.       กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพ านักระยะสัน้ 
 3.       ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 
 4.       เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไม่ 
เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 
7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่
ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 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 อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรี่
ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7วันกอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาใน
การทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอ
ความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 
14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่ในวันทีท่ าทัวรเ์ต็มวัน เริม่ในวันที2่ของการเดนิทางรวมจ านวน3ขวด 
15. การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12ชัว่โมง อาทเิชน่ เริม่งาน
เวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่น
โปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุัตเิหตุจากการเดนิทางท่องเทีย่ว 
ตามพ.ร.บ. การท่องเทีย่ว เท่านัน้ ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถือว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านช าระเงนิค่าทัวร์ (ท่านสามารถซือ้ประกัน



สุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได ้จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอียด) 
17. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
18. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 
 
 


