
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OSAKATAKAYAMAKYOTO 5D4N 
ซุปตารท์ตโทร ิ

กาํหนดการเดนิทางเดอืนพฤษภาคม-กนัยายน 61 

 
โดยสายการบนิSCOOT (TR) 

เยอืนหมูบ่า้นมรดกโลก ชริาคาวาโกะ 
เที9ยวเมอืงเกา่สไตล ์Little Edo ณ เมอืงทาคายามา่ 
ชมววิเทอืกเขาแอลป์ ณ สะพานคปัปา แหง่ คามโิคจ ิ



เยอืนเมอืงหลวงเกา่เกยีวโต คนิคะคจุ ิศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิ
เที9ยวเมอืงทตโทร ิเยอืนทะเลทรายญี9ปุ่ น ยอ้นรอยบา้นเกดิโคนนั ยอดนกัสบืจิJว 

ชมปราสาทโอซากา้และชอ้ปปิK งจใุจ ยา่นชนิไซบาช ิและเอ็กซโ์ปซติีK 

ฟร!ี!!  WIFI บนบสั ตลอดการเดนิทาง 
มนํี Kาดื9มบรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

** ปล. ราคานีKไมร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ1,000 บาท/ทรปิ** 
ไมม่รีาคาเด็ก เนื9องจากเป็นราคาพเิศษ /เด็กอายตุํ9ากวา่ 2 ปี (Infant) ราคา 7,900 บาท/ทา่น 

วนัแรก      กรงุเทพ   สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิคนัไซ ประเทศญี9ปุ่ น 

06.00 น. พรอ้มกนัที�สนามบนินานาชาตดิอนเมอืงชั �น 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอรส์าย
การบนิสกูต๊ (SCOOT) เจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการ
เชค็อนิ 

สายการบนิ SCOOT ใชเ้ครื�อง Boeing 787 Dreamliner จัดที�นั�งแบบ 3-3-3นํ�าหนักกระเป๋า 20 กก.
ตอ่ทา่น (หากตอ้งการซื�อนํ�าหนักเพิ�ม ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิ�ม) 

(ราคาทวัรไ์มร่วมคา่อาหาร)สายการบนิมบีรกิาร“จําหนา่ย”อาหารและเครื9องดื9มบนเครื9อง 

09.35น. เหริฟ้าสูเ่มอืงโอซากา้ ประเทศญี�ปุ่ น โดยเที�ยวบนิที� TR866 

16.45น.   ถงึสนามบนิคนัไซเมอืงโอซากา้ประเทศญี9ปุ่ นหลังจากผ่านขั �นตอนศุลกากรแลว้นําท่านเดนิทางสู่
โอซากา้(Osaka)เป็นจังหวัดที�มคีวามสําคัญเป็นอันดับสองและขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของญี�ปุ่ น
เป็นเมอืงเศรษฐกจิที�สําคัญของภมูภิาคคันไซอกีทั �งยงัมสีถานที�ท่องเที�ยวภายในเมอืงและรอบๆเมอืง
มากมาย(เวลาที9ญี9ปุ่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ั9วโมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพื�อความสะดวกใน
การนัดหมายเวลา) ***สําคญัมาก!! ประเทศญี9ปุ่ นไมอ่นญุาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนืKอสตัว ์
พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั*** 

 จากน ัKนนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงมเิอะ เพื9อเขา้สูท่ ี9พกั 

คํ9า         อสิระรบัประทานอาหารคํ9าตามอธัยาศยั  

พกัที9 Ueno Flex Hotel Igaหรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดี9ยว 

02-06 พฤษภาคม 2561 27,888.- 8,900 
30 พฤษภาคม-03 มถินุายน 2561 27,888.- 8,900 

06-10 มถินุายน 2561 26,888.- 8,900 
13-17 มถินุายน 2561 27,888.- 8,900 
20-24 มถินุายน 2561 26,888.- 8,900 

27 มถินุายน-01 กรกฎาคม 2561 26,888.- 8,900 
04-08 กรกฎาคม 2561 26,888.- 8,900 
11-15 กรกฎาคม 2561 26,888.- 8,900 
18-22 กรกฎาคม 2561 25,888.- 8,900 
01-05 สงิหาคม 2561 26,888.- 8,900 
08-12 สงิหาคม 2561 26,888.- 8,900 
15-19 สงิหาคม 2561 26,888.- 8,900 
22-26 สงิหาคม 2561 26,888.- 8,900 

29 สงิหาคม-02 กนัยายน 2561 26,888.- 8,900 
05-09 กนัยายน 2561 26,888.- 8,900 
12-16 กนัยายน 2561 26,888.- 8,900 
19-23 กนัยายน 2561 23,888.- 8,900 



วนัที9สอง   ทาคายามา่–ซนัมาชซูิจ-ิ ชริาคาวาโกะ–คามโิคจ ิ–สะพานคปัปา - นาโกยา่–ซาคา
เอะ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(1) 

เดนิทางสู ่ทาคายามา่ (Takayama)เมอืงเกา่แกอ่ยูใ่นหุบเขาลอ้มรอบดว้ยเทอืกเขาเจแปนแอลป์  
ถกูขนานนามไวว้า่เป็น ลติเต ิKลเกยีวโต หรอื เกยีวโตนอ้ย เป็นเมอืงเกา่แกท่ี�ยงัคงอนุรักษ์ไวซ้ ึ�งอารย
ธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีในอดตีของชาวญี�ปุ่ นไดอ้ย่างสมบูรณ์ บา้นเรอืนสรา้งขึ�นดว้ยไมแ้บบ
โบราณ บรรยากาศเกา่แก ่อายเุป็นรอ้ยๆปี ม ีวัด ศาลเจา้ สะพาน ตลาดเชา้ที�คกึคักเต็มไปดว้ยผูค้น 
ตัวเมอืงสวยสะอาด ทันสมัย และมสีภาพธรรมชาตอิันอุดมสมบูรณ์ นําท่านเดนเล่น ชมบรรยากาศ
เมอืงเก่าทาคายาม่าที� ซนัมาชซูิจ ิย่านเมอืงเก่าที�อนุรักษ์ความเป็นเอโดะเมื�อ 300 ปีก่อนไดเ้ป็น
อยา่งด ีผ่านชมอาคารทาคายามา่จนิยะ (TakayamaJinya)อดตีทําหนา้ที�เป็นสํานักงานรัฐบาล
ทอ้งถิ�นประจําภูมภิาคฮดิะ ในสมัยการปกครองของโชกุนโทคุงาวะในปี 1692 จนกระทั�งปี 1969 
จนถงึปัจจบุนัเปิดเป็นพพิธิภณัฑใ์หป้ระชาชนเขา้ชมหอ้งเสี�อทาทามทิี�ไดรั้บการบํารุงรักษาเป็นอยา่งด ี
ปัจจุบันใชเ้ป็นที�จัดแสดงขา้วของและเอกสารทางการของขุนนางศักดนิา แผนที�ภูมภิาคฮดิะ และ
ประวัตศิาสตรแ์ผนเมอืง เป็นตน้ (ไมร่วมคา่เขา้ จา่ยเพิ9มประมาณ 430 เยน/ทา่น) 

เที9ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) 

นําท่านสู่ ชริาคาวาโกะ (Shirakawago) เมอืงที�เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศญี�ปุ่ น 
เป็นหมูบ่า้นชาวนาที�มรีปูรา่งแปลกตาตดิอนัดับ The most beautiful village in Japan และเป็น
เมอืงมรดกโลกที�มชี ื�อเสยีงแหง่หนึ�ง HILIGHT!!! หมูบ่า้นแบบกัชโชสคึุร ิเป็นบา้นชาวนาโบราณที�มี
อายุมากกว่า 250 ปี คําว่า “กชัโช” มีความหมายว่า “พนมมอื” ซึ�งเป็นการบ่งบอกถงึลักษณะ 
รูปแบบของบา้นที�มหีลังคามุงดว้ยฟางขา้วที�ทํามมุชันถงึ 60 องศา คลา้ยสองมอืที�ประนมเขา้หากัน 
ตัวบา้นมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร กวา้ง 10 เมตร ทั �งหลังถูกสรา้งขึ�นโดยไม่ใชต้ะปู ต่อมาในปี 
1995 องคก์ารยเูนสโกขึ�นทะเบยีนใหช้ริาคาวาโกะเป็นมรดกโลกนําท่านสูค่ามโิคจ ิ(Kamikochi) 
อทุยานแหง่ชาตขินาดใหญแ่ละมธีรรมชาตทิี�บรสิทุธิZมากที�สดุแหง่หนึ�งของญี�ปุ่ นคามโิคจมิคีวามหมาย
ว่าสถานที�ที�เทพเจา้ลงมาประทับในบรเิวณนี�มบีงึนํ�าอยู่ทั �งสองแห่งคือบงึไทโชและบงึเมยีวจนิบงึ
ไทโชซึ�งอยูร่ะหวา่งทางถอืเป็นสถานที�ถ่ายภาพยอดนยิมที�นักท่องเที�ยวตอ้งไมพ่ลาดที�จะแวะถ่ายรูป
บรเิวณบงึสเีขยีวมรกตที�มเีทอืกเขาแอลป์เป็นฉากหลังเดนิทางสูส่ะพานคปัปา(Kappabashi) เป็น
สะพานแขวนที�อยู่เหนือแมนํ่ Kาอาซุสะ ใจกลางของคามโิคจหิ่างออกจากสถานีรถบัสไปไม่ไกลนัก
รอบๆสะพานเป็นที�ตั �งของโรงแรมรา้นอาหารและรา้นขายของที�ระลกึ จากนั�นเดนิทางสู ่เมอืงนาโกยา่
(Nagoya)เป็นตัวเมอืงของจงัหวดัไอจ ิ(Aichi) มปีระชากรอาศัยอยู่มากกว่า 2 ลา้นคน เป็นเมอืง
ศูนยร์วมการคา้และการคมนาคมที�สําคัญแห่งหนึ�งของญี�ปุ่ นนําท่านสู่ยา่นซาคาเอะเป็นย่านธุรกจิ
การคา้มหีา้งสรรพสนิคา้มัตสซึาคายะ หรอื เมอืงใตด้นิ (central park)ที�เต็มไปดว้ยรา้นต่างๆเชน่
รา้นเสื�อผา้แฟชั�น,รา้นของใชก้ระจกุกระจกิ, รา้นซาลอนความงามเป็นตน้ที�นี�กนิบรเิวณตั �งแต่สถานีซา
คาเอะไปจนถงึสถานฮีซิายะโอโดร ิ



คํ9า         อสิระรบัประทานอาหารคํ9าตามอธัยาศยั  

พกัที9 Hotel Centmain Nagoya หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 
วนัที9สาม อาราซยิามา่ – สวนป่าไผ ่- สะพานโทเก็ตสเึคยีว- เมอืงเกยีวโต – วดัคนิคะคจุ ิ–โอซากา้–

เอ็กซโ์ปซติีK 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(3) 

นํ า ท่ า น สู่ อ า ร า ชิ ย า ม่ า 
(Arashiyama)อยูท่างตะวักตกของ
เกียวโต ตัวเมืองอาราชยิาม่านั�นจะ
คกึคักมากในชว่งวันหยดุ มทีั �งรา้นคา้ 
รา้นอาหาร และบริเวณโดยรอบก็
สามารถเดนิเที�ยวไดเ้รื�อยๆ นําท่าน
ช ม  ส ว น ป่ า ไ ผ่  ( Bamboo 
Groves)เป็นเสน้ทางเดนิเล็กๆที�ตัด

ผา่นในกลางสวนป่าไผ่ สามารถเดนิเล่นหรอืขี�จักรยายผ่านก็ได ้ใหบ้รรยากาศที�แปลกและหาไดย้าก 
อสิระใหท้า่นเดนิชมความงามยามที�มแีสงอาทติยร์อดผ่านตัวป่าไผ่ลงมายังพื�นดา้นล่าง ประกอบกับมี
ลมพัดมาพรอ้มกนัก็จะเป็นเสยีงกิ�งกา้นของตน้ไผก่ระทบกนัไปมา ดูสวยงามและใหบ้รรยากาศโรแมน
ตกิยิ�งนัก บรเิวณใกล ้ๆ  จะเป็นรา้นขายของพื�นเมอืงที�ทํามาจากตน้ไม ้เชน่ ตะกรา้ไมไ้ผ่, ถว้ย, กล่อง
ใสข่อง หรอืเสื�อสานจากไผ่ จากนั�นชม สะพานโทเก็ตสเึคยีว (Togetsukyo Bridge)หรอืนยิม
เรยีกวา่ Moon Crossing Bridge เป็นเสมอืนสญัลักษณ์ของอาราชยิามา่ สะพานนี�มคีวามสวยงาม
อยา่งมากเพราะดา้นหลังนั�นเป็นภเูขาสงูใหญแ่ละดา้นล่างเป็นแมนํ่�าที�ทั �งสองฝั�งมแีนบตน้ซากรุะเรยีง
รายเรยีบแมนํ่�าไปเรื�อยๆ ทําใหเ้ป็นจดุชมซากรุะที�สวยงามอกีจดุหนึ�ง  

เที9ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

 นําท่านเดนิทางสู่ เกยีวโต (Kyoto)ซึ�งเคยเป็นเมอืงหลวงของประเทศญี�ปุ่ นมายาวนานที�สุด คือ
ตั �งแต่ปีค.ศ. 794 จนถงึ 1868 ร่วมๆ 1,100 ปีเลยทเีดยีว เกยีวโตจงึเป็นเมอืงสําคัญที�เต็มไปดว้ย
ประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมของญี�ปุ่ นดว้ย เดนิทางสู ่วดัคนิคะคจุ ิ(Kinkakuji)เดมิสรา้งขึ�นเพื�อใช ้
เป็นบา้นพักของท่านโชกุนอาชกิากา้ โยชมิสิุและท่านมคีวามตั �งใจยกบา้นพักแห่งนี�ใหเ้ป็นวัดนกิาย
เซนภายหลังจากที�ทา่นเสยีชวีติ คนไทยนยิมเรยีกกนัวา่ วัดทอง เนื�องจากที�วัดนี�จะมอีาคารหลักเป็นสี
ทองเกอืบทั �งหลังตั �งโดดเดน่อยูก่ลางนํ�า ทําใหเ้กดิเป็นเงาสะทอ้นกบัพื�นนํ�าเบื�องหนา้ จนเกดิเป็นภาพ
ที�สวยงามเป็นอกีสัญลักษณ์หนึ�งของเมอืงเกยีวโตเดนิทางกลับสูโ่อซากา้นําท่านชอ้ปปิ�งกันต่อ ณ 
เอ็กซโ์ปซติีK (Expo City) ที�เที�ยวแหง่ใหมใ่นโอซากา้ศนูยร์วมความบันเทงิที�ย ิ�งใหญ่ที�สดุแห่งหนึ�ง
ของประเทศญี�ปุ่ น เอ็กซโ์ปซติี�เป็นสว่นหนึ�งของสวนสาธารณะที�สรา้งขึ�นเพื�อระลกึถงึงานเวลิดเ์อก็ซโ์ป
ที�จัดขึ�นเมื�อปี1970 ตั �งอยู่ในเมอืงซอุติะจังหวัดโอซากา้มเีนื�อที�ทั �งหมดราวๆ172,000 ตารางเมตร
ภายในพื�นที�แหง่นี�มแีหลง่ความบนัเทงิมากมายภายใตค้อนเซ็ปตf์using the enjoyment of playing, 



learning, and discovering อสิระใหท้า่นเพลดิเพลนิกบักจิกรรมต่างๆ ทั �งชอ้ปปิ�ง กนิขา้ว หรอืแมแ้ต่
ถา่ยรปูไดต้ามอธัยาศัย 

เอ็กซโ์ปซติี�ไดแ้บง่ออกเป็น5โซนใหญ่ๆ ดว้ยกนัดังนี� 

1. NIFREL พพิธิภณัฑส์ตัวนํ์ Kาจัดแสดงสัตว์ต่างๆในรูปแบบการนําเสนองานศลิปะและยังให ้
นักทอ่งเที�ยวไดส้มัผัสกบัสตัวอ์ยา่งใกลช้ดิ 

2. Osaka English Villageชมุชนสําหรับคนรักภาษาอังกฤษเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้รยีนรู ้
ภาษาองักฤษในรปูแบบที�ไมซํ่�าใครทา่มกลางบรรยากาศของเมอืงตา่งๆจากทั�วทั �งอเมรกิา 

3. PokemonExpogymสวนสนุกของโปเกมอนแห่งแรกในญี�ปุ่ นที�จะทําใหคุ้ณหลงใหลและผจญ
ภยัไปกบัการต์นูตัวโปรด 

4. Orbiสถานที�แหง่การเรยีนรูธ้รรมชาต ิ
5. Entertainmentfieldสวนสนุกภายใตค้อนเซ็ปตS์haun the Sheep ซึ�งเป็นภาพยนตรก์ารต์ูน

อนัโดง่ดัง 

คํ9า         อสิระรบัประทานอาหารคํ9าตามอธัยาศยั 

พกัที9 Fujiya Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัที9ส ี9  เมอืงโอซากา้–เมอืงทตโทร ิ– เนนิทรายทตโทร ิ–พพิธิภณัฑศ์ลิปะทราย - พพิธิภณัฑโ์คนนั
ยอดนกัสบื–ดวิตีKฟร ี–ชอ้ปปิK งชนิไซบาช ิ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(5) 

เดนิทางสู ่เมอืงทตโทร ินําท่านสู ่เนนิทรายทตโทรหินึ�งในสามเนนิทรายในประเทศญี�ปุ่ น และเป็น
เนนิทรายที�ใหญ่ที�สดุอกีดว้ยเนนิทรายของที�นี�สจีะออกเหลอืงคลํ�าเพราะมกีารผสมของเนื�อทรายกับ
เถา้ภเูขาไฟแตจ่ดุเดน่ของเนนิทรายที�นี�คอืทวิทัศน์ของทรายสงูใหญ่ที�ตัดกับสขีองทอ้งฟ้าและสขีอง
ทอ้งทะเลอสิระใหท้่านทํากจิกรรมต่างๆ บนเนนิทราย เชน่ เครื�องร่อนพาราไกลเดอรห์รอืจะนั�งรถมา้
เกวยีนลาก หรอืขี�อฐู(ราคาไมร่วมในคา่ทวัร)์ จากนั�นนําทา่นเขา้ชม พพิธิภณัฑศ์ลิปะทรายภายใน
มศีลิปะและประตมิากรรมที�ทําจากทราย ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัผลงานศลิปะตามอธัยาศัย 

เที9ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) 

เดนิทางสู ่พพิธิภณัฑโ์คนนัยอดนกัสบื(The Gosho Aoyama Museum) หรอืโคนนั ทาวน์
ภายในพพิธิภณัฑม์2ีชั �นจัดแสดงผลงานของอาจารยอ์าโอยามา่ตั �งแต่สมัยประถมไปจนถงึผลงานที�มี
ชื�อเสียงทั �งหลายทั �งตน้ฉบับการตูนแผ่นอนิเมะหุ่นจําลองตัวละครเรื�องโคนันยอดนักสืบและหอ้ง
ทํางานจําลองสว่นชั �นที�2มมีมุใหท้ดลองแกไ้ขคดปีรศินาที�น่าสนใจรวมไปถงึตูเ้กมสเก็ตบอรด์ที�ใหเ้รา
สวมบทบาทโคนันคุงพพิธิภัณฑแ์ห่งนี�สรา้งขึ�นเพื�อแฟนคลับคุโดช้นิอจิยิอดนักสบืหรอืยอดนักสบืจิkว
โคนันของอาจารยโ์กไซอาโอยามา่ผูเ้ขยีนซรีี�ยส์การต์นูมงังะชื�อดังชดุนี�โดยเฉพาะ 

 จากนั�นนําท่านสู่ดวิตีKฟร ีอสิระใหท้่านเลือกซื�อสนิคา้ปลอดภาษี ทั �ง เสื�อผา้ นํ�าหอม ต่างๆ ตาม
อัธยาศัยอิสระชอ้ปปิ� งย่าน ชินไซบาชิ Shinsaibashiบริเวณแหล่งชอ้ปปิ� งแห่งนี�มีความยาว



ประมาณ 600 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลกี รา้นแฟรนไชส ์รา้นเครื�องสําอางค ์รา้นรองเทา้ กระเป๋า
นาฬกิา รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเสื�อผา้สตรทีแบรนดท์ั �งญี�ปุ่ นและต่างประเทศ เชน่ Zara 
H&M Beans ABC Mart เป็นตน้ เรยีกวา่มทีกุอยา่งที�ตอ้งการรวมกนัอยูบ่รเิวณนี�  

คํ9า         อสิระรบัประทานอาหารคํ9าตามอธัยาศยั 

พกัที9 Fujiya Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัที9หา้ ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก)– หุบเขามโินะ– ผ่านชม วดัเรยีวอนัจ ิ– นํ Kาตกมโินะ–ออิอ
นมอลล–์ สนามบนิดอนเมอืง 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(7) 

เดนิทางสูป่ราสาทโอซากา้(Osaka Castle)(ดา้นนอก) เป็นหนึ�งในแลนดม์ารค์สําคัญของเมอืงโอ
ซากา้หอคอยปราสาทจะมอียูด่ว้ยกันทั �งหมด8 ชั �นตัวปราสาทถูกลอ้มรอบดว้ยกําแพงหนิคอนกรตี, คู
นํ�าและสวนนชิโินมารซุ ึ�งอยูท่างป้อมตะวักตกมตีน้ซากรุะกวา่600 ตน้ในชว่งเดอืนเมษายนจงึเป็นแหลง่
ชมซากรุะที�โด่งดังเพราะฉากดา้นหลังของสวนแห่งนี�จะมองเห็นภาพปราสาทโอซากา้ที�สวยงามเป็น
อย่างยิ�งจากนั�นนําท่านเที�ยวชม หุบเขามโินะ(Minoh park) หรือมโินะโอะ(Mino-o)เป็นวน
อทุยานและภเูขาชื�อดังประจําเมอืงโอซากา้ สถานที�แหง่นี�ใชเ้วลาเดนิประมาณ 45 นาทะีหว่างทางจะ
เต็มไปดว้ยรา้นคา้และวัดต่างๆเชน่ วดัเรยีวอนัจ ิ(Ryoanji Temple) เป็นวัดที�สรา้งไวสํ้าหรับให ้
นักบวชบําเพ็ญเพยีรของนกิายชเุง็นโดที�ตั �งอยู่ระหว่างทางเดนิจากสถานีรถไฟและนํ�าตก จากนั�นนํา
ทา่นชม นํ Kาตกมโินะที�ตั �งตระหง่านดว้ยความกวา้ง 5 เมตรและสงู 33 เมตรลงไปเป็นหุบเขาซึ�งทอด
ลัดเลาะไปตามแนวป่ามพีรรณไมร้าว 980 ชนดิแมลงกว่า 3,000 ชนดิอาศัยอยูอ่สิระใหท้่านชมความ
งามของตน้ไมท้ี�ถกูปกคลมุดว้ยนํ�าแข็งและเสานํ�าแข็งในฤดหูนาวจนกระทั�งไดเ้วลาอนัสมควร 

เที9ยง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

 จากนั�นนําท่านอสิระชอ้ปปิ�ง หา้งออิอนAEON MALL อยู่ไม่ไกลจากสนามบนิคันไซ จากจุดนี�
สามารถมองเห็นทวิทัศนข์องอา่วโอซากา้ภายในประกอบดว้ย รา้นอาหาร 43 รา้นและรา้นสนิคา้แบรน
เนมดต์า่งๆ อกีกวา่ 86 รา้น อสิระใหท้า่นเลอืกซื�อของฝาก ของที�ระลกึตามอธัยาศัย 

 จากน ัKน ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ 

17.55 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ สกูต๊ (SCOOT)เที9ยวบนิที9TR867 

 **สายการบนิมบีรกิาร “จําหนา่ย” อาหารและเครื9องดื9มบนเครื9อง(ราคาทวัรไ์มร่วมคา่อาหาร)** 

22.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืงกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

  

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

สําหรบัลกูคา้ทา่นที9ไมเ่อาต ัJวเครื9องบนิ  หกัคา่ต ัJวออก9,000 บาท จากราคาทวัร ์
 
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัKงนีKเพื9อประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



** รายละเอยีดที9น ั9ง สายการบนิสกูต๊**  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สายการบนิสกูต๊ใชร้ะบบการจองที9น ั9งเป็นแบบสุม่ที9น ั9งวา่ง อาจจะทําใหค้รอบครัวที�มาดว้ยกนัไมไ่ดนั้�งตดิกนั  
**หากลูกคา้เทา่ไดป้ระสงคจ์ะจองที9น ั9งตดิกนัหรอือพัที9น ั9งโปรดตดิตอ่สอบถาม** 

 
บรษิทัขอสงวนสทิธิ� :รายการทวัรส์ามารถเปลี9ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื9องจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสันําเที9ยวญี9ปุ่ น ตาม
กฎหมายของประเทศญี9ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ั9วโมง มอิาจเพิ9มเวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบั
จะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัKงนีKข ึKนอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัKนๆเป็นหลกั จงึขอ
สงวนสทิธิ�ในการปรบัเปลี9ยนเวลาทอ่งเที9ยวตามสถานที9ในโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 
� คา่ตัkวเครื�องบนิไป-กลับตามรายการที�ระบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํ�ามัน  
� คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
� โรงแรมที�พักตามที�ระบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

***หอ้งพกัที9ญี9ปุ่ นมขีนาดเล็กและมจีํานวนหอ้งจํากดัในแตล่ะโรงแรม สงวนสทิธกิรณีลูกคา้Request ประเภท
หอ้งพกัสามารถ Request ได ้แตอ่าจไมไ่ดต้ามที9ตอ้งการ (On Request)*** 

� คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการที�ระบ ุ   
� คา่อาหาร ตามรายการที�ระบ ุ  
� คา่เบี�ยประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเที�ยว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีKไมร่วม 
× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครื�องดื�ม คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ที�มไิดร้ะบใุนรายการ 
× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายื�นรอ้งขอวซีา่อกีครั �ง (เนื�องจากทางญี�ปุ่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยื�นวซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทยสําหรับผูท้ี�ประสงคพํ์านักระยะสั �นในประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 
× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี�ปุ่ นประกาศใหย้ื�นวซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิ�ม 2,000 บาท สําหรับการยื�น

รอ้งขอวซีา่ 
× ค่าธรรมเนียมในกรณีที�กระเป๋าสัมภาระที�มีนํ�าหนักเกนิกว่าที�สายการบนินั�นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 
× คา่ภาษีนํ�ามัน ที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�ม ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัkวเครื�องบนิไปแลว้ 
× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิ�น และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
× ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7 % และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3 % 



 

เดนิทางขึKนตํ9า 34 ท่านหากตํ�ากว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที�จะชําระ
คา่บรกิารเพิ�มเพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีี�จะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท
ขอสงวนสทิธิZในการงดออกเดนิทางและเลื�อนการเดนิทางไปในวันอื�นต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ
ลว่งหนา้  
 

เงื9อนไขการจอง และ การชําระเงนิ: 

� มดัจําทา่นละ 15,000 บาทภายหลังจากที�ทา่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทาง
ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิZในการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

� สว่นที�เหลอื ชําระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

• หากไมชํ่าระมดัจาํตามที9กําหนด ขออนุญาตตดัที9น ั9งใหล้กูคา้ทา่นอื9นที9รออยู ่

• หากชําระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงื�อนไข 

• เมื�อทา่นชําระเงนิไมว่า่จะทั �งหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไขและขอ้ตกลงตา่งๆที�ได ้
ระบไุวทั้ �งหมดนี�แลว้ 

• หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุื9อพนกังานขายมาทางแฟกซ ์

• สง่รายชื9อสํารองที9น ั9ง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ื9อพรอ้มยนืยนั
วา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเที9ยวทรปิใด, วนัที9ใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สําเนาหนงัสอื
เดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ�ไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความ
ผดิพลาดจากการสะกดชื9อ-นามสกลุ และอื9นๆ เพื9อใชใ้นการจองต ัJวเครื9องบนิท ัKงส ิKน 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึ�นไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่ง
ตํ�า 2 หนา้หากไมม่ั�นใจโปรดสอบถาม 
 

เง ื9อนไขยกเลกิการจอง : 

1. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนัข ึKนไป คนืเงนิท ัKงหมด 
2. ยกเลกิการเดนิทางไมถ่งึ 30 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บคา่มดัจาํท ัKงหมด 

3. กรุป๊ท ี9เดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลที9ตอ้งการนัตมีดัจาํกบัสายการบนิ หรอืกรุป๊ท ี9มกีารการนัตคีา่มดัจาํ
ที9พกัโดยตรง หรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึ
เที9ยวบนิ พเิศษเชน่ EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธิ� ไมม่กีารคนืเงนิทกุกรณี ท ัKง
มดัจาํ หรอืคา่ทวัรท์ ัKงหมด เนื9องจากคา่ต ัJวเป็นการเหมาจา่ยในเที9ยวบนิน ัKนๆ 

 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี9ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ี9ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ัKนในประเทศญี9ปุ่ นไมเ่กนิ 15 
วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื9อการทอ่งเที9ยว เยี9ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื9นเอกสารในข ัKนตอนการตรวจเขา้
เมอืง เพื9อยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี9ปุ่ น* ดงัตอ่ไปนีK 

1. ตัkวเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2. สิ�งที�ยนืยันว่าทา่นสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายที�อาจเกดิขึ�นในระหว่างที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด 

บตัรเครดติ เป็นตน้) 
3. ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี9ปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญี9ปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน  
2. กจิกรรมใดๆ ที�จะกระทําในประเทศญี�ปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ�งที�ขัดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสั �น 
3. ในขั �นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 
4. เป็นผูท้ี�ไมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญี�ปุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ

ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิี�จะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 

หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัKงหมดกอ่นทําการจอง เพื9อความถกูตอ้งและความเขา้ใจ
ตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ท ี9จะเลื9อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึKนในกรณีที9มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น 
2. ขอสงวนสทิธิZการเก็บคา่นํ�ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ�นกอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิZในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ  



4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ
งาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิสิ�งของสญูหาย อันเนื�องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง  

6. เมื�อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวร์ทั �งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื�อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั �งหมด  

7. รายการนี�เป็นเพียงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั �งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที�พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที�เขา้พักโดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี� / ปลอด
บหุรี�ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ
ไมส่ามารถรับประกนัได ้

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการ
เดนิทาง มฉิะนั�นบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั �งสิ�นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั�น 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที�ผู ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่องเที�ยว อันเนื�องมาจากการกระทําที�ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีงTRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใิน
การจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดี�ยว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิ�ม  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญี�ปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลา
ในการทอ่งเที�ยวและ ชอ้ปปิ�งแตล่ะสถานที�นอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา 
ซึ�งอาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั �งที�ตอ้งเรง่รบี เพื�อใหไ้ดท้อ่งเที�ยวตามโปรแกรม 

14. บรกิารนํ�าดื�มทา่นวันละ1ขวด ตอ่คนตอ่วันเริ�มในวันที�2 ของการเดนิทาง ถงึวันที�3 ของการเดนิทาง รวมจาํนวน 2 ขวด 
15. การบรกิารของรถบสันําเที�ยวญี�ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10ชั�วโมง ในวันนั�นๆ มอิาจ

เพิ�มเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กับสภาพการจราจรในวัน
เดนิทางนั�นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิZในการปรับเปลี�ยนเวลาทอ่งเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ใบจองทวัร ์/ BOOKING FORM 
รายการทัวร.์.................................................................................วันเดนิทาง........................................ 

ชื�อผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) ..................................................................โทร...................................................... 

จํานวนผูเ้ดนิทางทั �งหมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตํุ�ากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 

จํานวนหอ้งพักที�ใชท้ั �งหมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชื9อผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชื9อไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 
หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ื�นตามที�ทา่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร  �ไมท่านเนื�อวัว � ไมท่านเนื�อหม ู � ไมท่านสตัวปี์ก �ทานมงัสาวรัิต 

รายละเอยีดอื�นๆ.................................................................................................................................. 

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

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงื9อนไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชื9อ.............................................................ผูจ้อง 
 

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

ลําดบั ชื9อ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชื9อ-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ(ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


