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ซุปตาร ์SNOW WHITE  
กาํหนดการเดนิทางเดอืนมกราคม-มนีาคม 2562 

 
โดยสายการบนิ  SCOOT (TR) 



 

อสิระเลน่สก ีณ ลานสกเีมอืงทาคายามา่ 
เยอืนหมูบ่า้นมรดกโลก ชริาคาวาโกะ 

เที9ยวเมอืงเกา่สไตล ์Little Edo ณ เมอืงทาคายามา่ 
เยอืนเมอืงหลวงเกา่เกยีวโต คนิคะคจุ ิ 

เที9ยวเมอืงทตโทร ิเยอืนทะเลทรายญี9ปุ่ น ยอ้นรอยบา้นเกดิโคนนั ยอด
นกัสบืจิEว 

ชมปราสาทโอซากา้ และชอ้ปปิG งจใุจ ยา่นชนิไซบาช ิและเอ็กซโ์ปซติีG 

ฟร!ี!!  WIFI บนบสั ตลอดการเดนิทาง 
มนํี Gาดื9มบรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

** ปล. ราคานีGไมร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,000 บาท/ทรปิ** 
ไมม่รีาคาเด็ก เนื9องจากเป็นราคาพเิศษ / เด็กอายตุํ9ากวา่ 2 ปี (Infant) ราคา 7,900 

บาท/ทา่น 
วนัแรก      กรงุเทพ   สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิคนัไซ ประเทศญี9ปุ่ น  

06.00 น. พรอ้มกันที� สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชั �น 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ 
เคานเ์ตอร ์สายการบนิสกู๊ต (SCOOT) เจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ 
และอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

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

(ราคาทวัรไ์ม่รวมค่าอาหาร) สายการบินมีบรกิาร “จําหน่าย” อาหารและ
เครื9องดื9มบนเครื9อง  

09.35 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงโอซากา้ ประเทศญี�ปุ่ น โดยเที�ยวบนิที� TR866 

16.45 น.   ถงึ สนามบนิคนัไซ เมอืงโอซากา้ ประเทศญี9ปุ่ น หลังจากผ่านขั �นตอนศุลกากรแลว้
นําท่านเดนิทางสู่ โอซากา้ (Osaka) เป็นจังหวัดที�มคีวามสําคัญเป็นอันดับสองและ
ขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของญี�ปุ่ น เป็นเมอืงเศรษฐกจิที�สําคัญของภูมภิาคคันไซ อกี
ทั �งยังมสีถานที�ท่องเที�ยวภายในเมอืงและรอบๆเมอืงมากมาย (เวลาที9ญี9ปุ่ น เร็วกว่า
เมอืงไทย 2 ช ั9วโมง กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเพื�อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดี9ยว 

02-06 มกราคม 2562 28,888.- 8,900 
09-13 มกราคม 2562 28,888.- 8,900 
16-20 มกราคม 2562 28,888.- 8,900 
23-27 มกราคม 2562 28,888.- 8,900 

30 มกราคม-03 กมุภาพนัธ ์2562 28,888.- 8,900 
06-10 กมุภาพนัธ ์2562 28,888.- 8,900 
13-17 กมุภาพนัธ ์2562 28,888.- 8,900 
20-24 กมุภาพนัธ ์2562 28,888.- 8,900 

06-10 มนีาคม 2562 29,888.- 8,900 
13-17 มนีาคม 2562 29,888.- 8,900 



 

***สําคญัมาก!! ประเทศญี9ปุ่ นไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนืGอสตัว ์พชื 
ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั*** 

 จากน ัGนนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงมเิอะ เพื9อเขา้สูท่ ี9พกั  

คํ9า         อสิระรบัประทานอาหารคํ9าตามอธัยาศยั  

พกัที9 Ueno Flex Hotel Iga หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัที9สอง   เลน่สก ีณ ลานสกเีมอืงทาคายามา่ - ทาคายามา่ – ซนัมาชซูิจ ิ- ชริาคาวาโกะ – 

เมอืงนาโกยา่ - ซาคาเอะ 
เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 

จากนั�นนําท่านเดนิทางสู่ ลานสกเีมอืงทาคายาม่า อสิระใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับ
กจิกรรมฤดูหนาว บนลานสกีหมิะขาวโพลนกวา้งสุดลูกหูลูกตา ท่านสามารถเช่าชุด
อุปกรณ์สกีสําหรับถ่ายรูปหรือเล่นสกีทั �ง Sled Snow board หรือ กจิกรรมอื�นๆ อีก
มากมาย (ราคาไมร่วมคา่กจิกรรม – คา่เชา่อปุกรณ์ตา่งๆ)  

เที9ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2)  

เดนิทางสู ่ทาคายามา่ (Takayama) เมอืงเกา่แกอ่ยูใ่นหบุเขาลอ้มรอบดว้ยเทอืกเขา
เจแปนแอลป์  ถูกขนานนามไวว้่าเป็น ลติเต ิGลเกยีวโต หรอื เกยีวโตนอ้ย เป็นเมอืง
เกา่แกท่ี�ยังคงอนุรักษ์ไวซ้ ึ�งอารยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีในอดตีของชาวญี�ปุ่ นได ้
อยา่งสมบรูณ์ บา้นเรอืนสรา้งขึ�นดว้ยไมแ้บบโบราณ บรรยากาศเกา่แก ่อายเุป็นรอ้ยๆปี ม ี
วัด ศาลเจา้ สะพาน ตลาดเชา้ที�คกึคักเต็มไปดว้ยผูค้น ตัวเมอืงสวยสะอาด ทันสมยั และ
มสีภาพธรรมชาตอิันอดุมสมบรูณ์ นําท่านเดนเล่น ชมบรรยากาศเมอืงเก่าทาคายามา่ที� 
ซนัมาชซูิจ ิยา่นเมอืงเกา่ที�อนุรักษ์ความเป็นเอโดะเมื�อ 300 ปีกอ่นไดเ้ป็นอยา่งด ีผ่าน
ชม อาคารทาคายาม่าจนิยะ (Takayama Jinya) อดีตทําหนา้ที�เป็นสํานักงาน
รัฐบาลทอ้งถิ�นประจําภูมภิาคฮดิะ ในสมัยการปกครองของโชกุนโทคุงาวะในปี 1692 
จนกระทั�งปี 1969 จนถงึปัจจบุนัเปิดเป็นพพิธิภณัฑใ์หป้ระชาชนเขา้ชมหอ้งเสี�อทาทามทิี�
ไดรั้บการบํารุงรักษาเป็นอยา่งด ีปัจจุบันใชเ้ป็นที�จัดแสดงขา้วของและเอกสารทางการ
ของขนุนางศักดนิา แผนที�ภมูภิาคฮดิะ และประวัตศิาสตรแ์ผนเมอืง เป็นตน้ (ไมร่วมคา่
เขา้ จา่ยเพิ9มประมาณ 430 เยน/ทา่น) 

นําท่านสู่ ชริาคาวาโกะ (Shirakawago) เมอืงที�เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของ
ประเทศญี�ปุ่ น เป็นหมู่บา้นชาวนาที�มรีูปร่างแปลกตาตดิอันดับ The most beautiful 
village in Japan และเป็นเมอืงมรดกโลกที�มชี ื�อเสยีงแหง่หนึ�ง HILIGHT!!! หมูบ่า้น
แบบกัชโชสึคุร ิเป็นบา้นชาวนาโบราณที�มีอายุมากกว่า 250 ปี คําว่า “กชัโช” มี
ความหมายวา่ “พนมมอื” ซึ�งเป็นการบง่บอกถงึลักษณะ รูปแบบของบา้นที�มหีลังคามงุ



 

ดว้ยฟางขา้วที�ทํามมุชนัถงึ 60 องศา คลา้ยสองมอืที�ประนมเขา้หากนั ตัวบา้นมคีวามยาว
ประมาณ 18 เมตร กวา้ง 10 เมตร ทั �งหลังถูกสรา้งขึ�นโดยไม่ใชต้ะปู ต่อมาในปี 1995 
องคก์ารยูเนสโกขึ�นทะเบยีนใหช้ริาคาวาโกะเป็นมรดกโลก จากนั�นเดนิทางสู่ เมอืงนา
โกยา่ (Nagoya) เป็นตัวเมอืงของจงัหวดัไอจ ิ(Aichi) มปีระชากรอาศัยอยูม่ากกว่า 
2 ลา้นคน เป็นเมอืงศนูยร์วมการคา้และการคมนาคมที�สําคัญแห่งหนึ�งของญี�ปุ่ น นําท่าน
สู ่ยา่นซาคาเอะ เป็นยา่นธุรกจิการคา้ มหีา้งสรรพสนิคา้มตัสซึาคายะ หรอื เมอืงใตด้นิ 
(central park)  ที� เต็มไปด ว้ยรา้นต่างๆ เช่น  รา้น เสื�อผ า้แฟชั�น , รา้นของใช ้
กระจกุกระจกิ, รา้นซาลอนความงาม เป็นตน้ ที�นี�กนิบรเิวณตั �งแตส่ถานซีาคาเอะไปจนถงึ
สถานฮีซิายะโอโดร ิ

คํ9า         อสิระรบัประทานอาหารคํ9าตามอธัยาศยั  

พกัที9 Hotel Centmain Nagoya หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั  

 

วนัที9สาม   อาราซยิามา่ – สวนป่าไผ ่- สะพานโทเก็ตสเึคยีว - เมอืงเกยีวโต – วดัคนิคะคุจ ิ

– โอซากา้ – เอ็กซโ์ปซติีG  

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

 นําท่านสู ่อาราชยิามา่  (Arashiyama) อยู่ทางตะวักตกของเกยีวโต ตัวเมอืงอารา
ชยิาม่านั�นจะคกึคักมากในช่วงวันหยุด มทีั �งรา้นคา้ รา้นอาหาร และบรเิวณโดยรอบก็
สามารถเดนิเที�ยวไดเ้รื�อยๆ นําท่านชม สวนป่าไผ ่(Bamboo Groves) เป็นเสน้ทาง
เดินเล็กๆที�ตัดผ่านในกลางสวนป่าไผ่ สามารถเดินเล่นหรือขี�จักรยายผ่านก็ได ้ให ้
บรรยากาศที�แปลกและหาไดย้าก อสิระใหท้่านเดนิชมความงามยามที�มแีสงอาทติยร์อด
ผ่านตัวป่าไผ่ลงมายังพื�นดา้นล่าง ประกอบกับมลีมพัดมาพรอ้มกันก็จะเป็นเสยีงกิ�งกา้น
ของตน้ไผก่ระทบกนัไปมา ดสูวยงามและใหบ้รรยากาศโรแมนตกิยิ�งนัก บรเิวณใกล ้ๆ  จะ
เป็นรา้นขายของพื�นเมอืงที�ทํามาจากตน้ไม ้เชน่ ตะกรา้ไมไ้ผ่, ถว้ย, กล่องใสข่อง หรอื
เสื�อสานจากไผ่ จากนั�นชม สะพานโทเก็ตสเึคยีว (Togetsukyo Bridge) หรอืนยิม
เรยีกว่า Moon Crossing Bridge เป็นเสมอืนสัญลักษณ์ของอาราชยิามา่ สะพานนี�มี



 

ความสวยงามอยา่งมากเพราะดา้นหลังนั�นเป็นภเูขาสงูใหญ่และดา้นลา่งเป็นแมนํ่�าที�ทั �ง
สองฝั�งมแีนบตน้ซากุระเรยีงรายเรยีบแม่นํ�าไปเรื�อยๆ ทําใหเ้ป็นจุดชมซากรุะที�สวยงาม
อกีจดุหนึ�ง  

เที9ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4)  

 นําท่านเดินทางสู่ เกียวโต (Kyoto) ซึ�งเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศญี�ปุ่ นมา
ยาวนานที�สุด คือตั �งแต่ปีค.ศ. 794 จนถงึ 1868 ร่วมๆ 1,100 ปีเลยทีเดียว เกยีวโตจงึ
เป็นเมืองสําคัญที�เต็มไปดว้ยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของญี�ปุ่ นดว้ย เดินทางสู ่
วดัคนิคะคจุ ิ(Kinkakuji) เดมิสรา้งขึ�นเพื�อใชเ้ป็นบา้นพักของทา่นโชกนุอาชกิากา้ โย
ชมิสิุและท่านมีความตั �งใจยกบา้นพักแห่งนี�ใหเ้ป็นวัดนิกายเซนภายหลังจากที�ท่าน
เสยีชวีติ คนไทยนยิมเรยีกกนัวา่ วัดทอง เนื�องจากที�วัดนี�จะมอีาคารหลักเป็นสทีองเกอืบ
ทั �งหลังตั �งโดดเด่นอยูก่ลางนํ�า ทําใหเ้กดิเป็นเงาสะทอ้นกับพื�นนํ�าเบื�องหนา้ จนเกดิเป็น
ภาพที�สวยงามเป็นอกีสัญลักษณ์หนึ�งของเมอืงเกยีวโต เดนิทางกลับสู่โอซากา้ นํา
ทา่นชอ้ปปิ�งกนัตอ่ ณ เอ็กซโ์ปซติีG (Expo City) ที�เที�ยวแหง่ใหมใ่นโอซากา้ ศูนยร์วม
ความบันเทงิที�ย ิ�งใหญ่ที�สุดแห่งหนึ�งของประเทศญี�ปุ่ น เอ็กซโ์ปซติี�เป็นส่วนหนึ�งของ
สวนสาธารณะที�สรา้งขึ�นเพื�อระลกึถงึงานเวลิด์เอ็กซโ์ป ที�จัดขึ�นเมื�อปี 1970 ตั �งอยู่ใน
เมอืงซุอติะ จังหวัดโอซากา้ มเีนื�อที�ทั �งหมดราว ๆ 172,000 ตารางเมตร ภายในพื�นที�
แห่งนี�มีแหล่งความบันเทิงมากมาย ภายใตค้อนเซ็ปต์ fusing the enjoyment of 
playing, learning, and discovering อสิระใหท้า่นเพลดิเพลนิกบักจิกรรมตา่งๆ ทั �งชอ้ป
ปิ�ง กนิขา้ว หรอืแมแ้ตถ่า่ยรปูไดต้ามอธัยาศัย 

เอ็กซโ์ปซติี� ไดแ้บง่ออกเป็น 5 โซนใหญ ่ๆ ดว้ยกนั ดังนี� 

1. NIFREL พพิธิภณัฑส์ตัวนํ์ Gา จัดแสดงสัตวต์า่ง ๆ ในรปูแบบการนําเสนองานศลิปะ 
และยงัใหนั้กทอ่งเที�ยวไดส้มัผัสกบัสตัวอ์ยา่งใกลช้ดิ 

2. Osaka English Village ชมุชนสําหรับคนรักภาษาอังกฤษ เปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้
ชมไดเ้รยีนรูภ้าษาองักฤษในรปูแบบที�ไมซํ่�าใคร ท่ามกลางบรรยากาศของเมอืงต่าง 
ๆ จากทั�วทั �งอเมรกิา 

3. Pokemon Expogym สวนสนุกของโปเกมอนแห่งแรกในญี�ปุ่ น ที�จะทําใหคุ้ณ
หลงใหลและผจญภยัไปกบัการต์นูตัวโปรด 

4. Orbi สถานที�แหง่การเรยีนรูธ้รรมชาต ิ
5. Entertainmentfield สวนสนุกภายใตค้อนเซ็ปต์ Shaun the Sheep ซึ�งเป็น

ภาพยนตรก์ารต์นูอนัโดง่ดัง 
คํ9า         อสิระรบัประทานอาหารคํ9าตามอธัยาศยั 

พกัที9 Shin Osaka Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัที9ส ี9    เมอืงโอซากา้ – เมอืงทตโทร ิ– เนนิทรายทตโทร ิ– พพิธิภณัฑศ์ลิปะทราย  - 
พพิธิภณัฑโ์คนนัยอดนกัสบื – ดวิตีGฟร ี– ชอ้ปปิG งชนิไซบาช ิ 



 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

เดนิทางสู ่เมอืงทตโทร ินําท่านสู ่เนนิทรายทตโทร ิหนึ�งในสามเนนิทรายในประเทศ
ญี�ปุ่ น และเป็นเนนิทรายที�ใหญท่ี�สดุอกีดว้ย เนนิทรายของที�นี�สจีะออกเหลอืงคลํ�า เพราะ
มกีารผสมของเนื�อทรายกับเถา้ภูเขาไฟ แต่จุดเด่นของเนินทรายที�นี�คือทวิทัศน์ของ
ทรายสูงใหญ่ที�ตัดกับสขีองทอ้งฟ้าและสขีองทอ้งทะเล อสิระใหท้่านทํากจิกรรมต่างๆ 
บนเนินทราย เช่น เครื�องร่อนพาราไกลเดอร์ หรือจะนั�งรถมา้เกวียนลาก หรือ ขี�อูฐ 
(ราคาไม่รวมในคา่ทวัร)์ จากนั�นนําท่านเขา้ชม พพิธิภณัฑศ์ลิปะทราย ภายในมี
ศลิปะและประตมิากรรมที�ทําจากทราย ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับผลงานศลิปะตาม
อธัยาศัย 

เที9ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6)  

เดนิทางสู่ พพิธิภณัฑโ์คนนัยอดนกัสบื (The Gosho Aoyama Museum) หรอื 
โคนนั ทาวน ์ภายในพพิธิภัณฑม์ ี2 ชั �น จัดแสดงผลงานของอาจารยอ์าโอยามา่ ตั �งแต่
สมัยประถม ไปจนถึงผลงานที�มีชื�อเสียงทั �งหลาย ทั �งตน้ฉบับการตูน แผ่นอนิเมะ 
หุ่นจําลองตัวละครเรื�องโคนันยอดนักสบื และหอ้งทํางานจําลอง ส่วนชั �นที� 2 มมีุมให ้
ทดลองแกไ้ขคดปีรศินาที�น่าสนใจ รวมไปถงึตูเ้กมสเก็ตบอรด์ที�ใหเ้ราสวมบทบาทโคนัน
คุง พพิธิภัณฑ์แห่งนี�สรา้งขึ�นเพื�อแฟนคลับคุโด ้ชนิอจิยิอดนักสบื หรอื ยอดนักสบืจิlว
โคนัน ของอาจารยโ์กไซ อาโอยามา่ ผูเ้ขยีนซรีี�ยส์การต์นูมงังะชื�อดังชดุนี�โดยเฉพาะ 

 จากนั�นนําท่านสู่ ดวิตีGฟร ีอสิระใหท้่านเลอืกซื�อสนิคา้ปลอดภาษี ทั �ง เสื�อผา้ นํ�าหอม 
ตา่งๆ ตามอธัยาศัย อสิระชอ้ปปิ�งยา่น ชนิไซบาช ิShinsaibashi บรเิวณแหลง่ชอ้ปปิ�ง
แห่งนี�มีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลีก รา้นแฟรนไชส์ รา้น
เครื�องสําอางค ์รา้นรองเทา้ กระเป๋านาฬกิา รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเสื�อผา้
สตรีทแบรนด์ทั �งญี�ปุ่ นและต่างประเทศ เช่น Zara H&M Beans ABC Mart เป็นตน้ 
เรยีกวา่มทีกุอยา่งที�ตอ้งการรวมกนัอยูบ่รเิวณนี�  

คํ9า         อสิระรบัประทานอาหารคํ9าตามอธัยาศยั 

พกัที9 Fujiya Hotel Osaka หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 



 

วนัที9หา้  ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก) – หุบเขามโินะ – ผา่นชม วดัเรยีวอนัจ ิ– นํ Gาตกมิ

โนะ – ออิอน มอลล ์– สนามบนิดอนเมอืง 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7)  

 เดนิทางสู ่ปราสาทโอซากา้ (Osaka Castle) (ดา้นนอก) เป็นหนึ�งในแลนดม์ารค์
สําคัญของเมอืงโอซากา้ หอคอยปราสาทจะมอียู่ดว้ยกันทั �งหมด 8 ชั �น ตัวปราสาทถูก
ลอ้มรอบดว้ยกําแพงหนิคอนกรตี, คนํู�า และสวนนชิโินมารซุ ึ�งอยูท่างป้อมตะวักตก มตีน้
ซากุระกว่า 600 ตน้ ในช่วงเดือนเมษายนจงึเป็นแหล่งชมซากุระที�โด่งดังเพราะฉาก
ดา้นหลังของสวนแห่งนี�จะมองเห็นภาพปราสาทโอซากา้ที�สวยงามเป็นอยา่งยิ�ง จากนั�น
นําท่านเที�ยวชม วนอุทยานเมจโินะโมร ิมโิน เป็นวนอุทยานและภูเขาชื�อดังประจํา
เมอืงโอซากา้ สถานที�แห่งนี�ใชเ้วลาเดนิประมาณ 45 นาที ระหว่างทางจะเต็มไปดว้ย
รา้นคา้ และวัดต่างๆ จากนั�นนําท่านชม นํ Gาตกมโินะ ที�ตั �งตระหง่านดว้ยความกวา้ง 5 
เมตร และสูง 33 เมตรลงไปเป็นหุบเขาซึ�งทอดลัดเลาะไปตามแนวป่า มพีรรณไมร้าว 
980 ชนดิ แมลงกวา่ 3,000 ชนดิอาศัยอยู ่อสิระใหท้่าน ชมความงามของตน้ไมท้ี�ถูกปก
คลมุดว้ยนํ�าแข็งและเสานํ�าแข็งในฤดหูนาว จนกระทั�งไดเ้วลาอนัสมควร 

เที9ยง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

 จากนั�นนําท่านอสิระชอ้ปปิ�ง หา้งออิอน AEON MALL อยูไ่มไ่กลจากสนามบนิคันไซ 
จากจุดนี�สามารถมองเห็นทวิทัศน์ของอา่วโอซากา้ ภายในประกอบดว้ย รา้นอาหาร 43 
รา้นและรา้นสนิคา้แบรนเนมดต์่างๆ อกีกว่า 86 รา้น อสิระใหท้่านเลอืกซื�อของฝาก ของ
ที�ระลกึตามอธัยาศัย 

 จากน ัGน ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ 

 **สายการบนิมบีรกิาร “จําหนา่ย” อาหารและเครื9องดื9มบนเครื9อง (ราคาทวัรไ์ม่
รวมคา่อาหาร)** 

22.30 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
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สําหรบัลกูคา้ทา่นที9ไมเ่อาต ัEวเครื9องบนิ  หกัคา่ต ัEวออก 9,000 บาท จากราคาทวัร ์
 
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจอง

ทวัร ์* 

** ท ัGงนีGเพื9อประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 

 



 

 

 

** รายละเอยีดที9น ั9ง สายการบนิสกูต๊**  

 



 

 
สายการบนิสกูต๊ใชร้ะบบการจองที9น ั9งเป็นแบบสุม่ที9น ั9งวา่ง อาจจะทําใหค้รอบครัวที�มาดว้ยกนั
ไมไ่ดนั้�งตดิกนั  

**หากลูกคา้เทา่ไดป้ระสงคจ์ะจองที9น ั9งตดิกนัหรอือพัที9น ั9ง โปรดตดิตอ่สอบถาม** 
 
บรษิทัขอสงวนสทิธิ� :  รายการทวัรส์ามารถเปลี9ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื9องจากสภาวะ
อากาศ, การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสันํา
เที9ยวญี9ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี9ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ั9วโมง มอิาจเพิ9มเวลา
ได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัGงนีGข ึGนอยู่กบัสภาพ
การจราจรในวนัเดนิทางน ัGนๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิ�ในการปรบัเปลี9ยนเวลาทอ่งเที9ยวตาม
สถานที9ในโปรแกรมการเดนิทาง 

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

***หอ้งพกัที9ญี9ปุ่ นมขีนาดเล็กและมีจํานวนหอ้งจํากดัในแต่ละโรงแรม สงวนสทิธกิรณีลูกค้า 
Request ประเภทหอ้งพกั สามารถ Request ได ้แตอ่าจไมไ่ดต้ามที9ตอ้งการ (On Request)*** 

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

ธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีGไมร่วม 
× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครื�องดื�ม คา่ซัก

รดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ที�มไิดร้ะบใุนรายการ 
× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายื�นรอ้งขอวซีา่อกีครั �ง (เนื�องจากทางญี�ปุ่ น

ไดป้ระกาศยกเวน้การยื�นวีซ่าเขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้ับคนไทยสําหรับผูท้ี�ประสงคพํ์านักระยะสั �นใน
ประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี�ปุ่ นประกาศใหย้ื�นวซี่าตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิ�ม 2,000 บาท 
สําหรับการยื�นรอ้งขอวซีา่ 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีที�กระเป๋าสัมภาระที�มนํี�าหนักเกนิกวา่ที�สายการบนินั�นๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่
เกนิขนาดมาตรฐาน 

× คา่ภาษีนํ�ามัน ที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�ม ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัlวเครื�องบนิไปแลว้ 
× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิ�น และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
× ค่าทปิมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ, 1,000 บาท/ท่าน/ทรปิ, ค่าทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความพงึ

พอใจของทา่น 



 

× ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7 % และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3 % 
 

เดนิทางขึGนตํ9า 34 ทา่น หากตํ�ากวา่กําหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกทา่นยนิดทีี�
จะชําระคา่บรกิารเพิ�มเพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีี�จะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์ห ้
ท่านต่อไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิuในการงดออกเดนิทางและเลื�อนการเดนิทางไปในวันอื�นต่อไป โดย
ทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 

เงื9อนไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 

� มดัจําทา่นละ 15,000 บาท ภายหลังจากที�ทา่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ทําการจอง
กอ่นวันเดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิuในการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

� สว่นที�เหลอื ชําระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

• หากไมชํ่าระมดัจาํตามที9กําหนด ขออนุญาตตดัที9น ั9งใหล้กูคา้ทา่นอื9นที9รออยู ่

• หากชําระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงื�อนไข 

• เมื�อท่านชําระเงนิไม่ว่าจะทั �งหมดหรือบางส่วน ทางบรษัิทฯถือว่าท่านไดย้อมรับเงื�อนไขและ
ขอ้ตกลงตา่งๆที�ไดร้ะบไุวทั้ �งหมดนี�แลว้ 

• หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุื9อพนกังานขายมา
ทางแฟกซ ์

• สง่รายชื9อสาํรองที9น ั9ง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ื9อ
พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเที9ยวทรปิใด, วนัที9ใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // 
[หากไม่ส่งสําเนาหนงัสือเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ�ไม่
รบัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชื9อ-นามสกุล และอื9นๆ 
เพื9อใชใ้นการจองต ัEวเครื9องบนิท ัGงส ิGน 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลือ ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดือนขึ�นไป และเหลือ
หนา้กระดาษอยา่งตํ�า 2 หนา้หากไมม่ั�นใจโปรดสอบถาม 
 

เง ื9อนไขยกเลกิการจอง : 

1. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนัข ึGนไป คนืเงนิท ัGงหมด 

2. ยกเลกิการเดนิทางไมถ่งึ 30 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บคา่มดัจาํท ัGงหมด 

3. กรุป๊ท ี9เดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลที9ตอ้งการนัตมีดัจาํกบัสายการบนิ หรอืกรุป๊ท ี9มกีารกา
รนัตคีา่มดัจําที9พกัโดยตรง หรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจ
ขอคนืเงนิได ้รวมถงึเที9ยวบนิ พเิศษเชน่ EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวน
สทิธิ� ไมม่กีารคนืเงนิทกุกรณี ท ัGงมดัจาํ หรอืคา่ทวัรท์ ัGงหมด เนื9องจากคา่ต ัEวเป็นการเหมาจา่ย
ในเที9ยวบนิน ัGนๆ 

จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญี9ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ี9ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ัGนในประเทศ
ญี9ปุ่ นไม่เกนิ 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื9อการท่องเที9ยว เยี9ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื9น
เอกสารในข ัGนตอนการตรวจเขา้เมอืง เพื9อยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี9ปุ่ น* ดงัตอ่ไปนีG 

1. ตัlวเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2. สิ�งที�ยนืยันวา่ท่านสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายที�อาจเกดิขึ�นในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ นได ้

(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 
3. ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี9ปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญี9ปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน  



 

2. กจิกรรมใดๆ ที�จะกระทําในประเทศญี�ปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ�งที�ขัดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิาร
พํานักระยะสั �น 

3. ในขั �นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 
4. เป็นผูท้ี�ไมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญี�ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ให ้

เขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิี�จะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 

หมายเหตุ : กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัGงหมดกอ่นทําการจอง เพื9อความถูกตอ้งและ
ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ท ี9จะเลื9อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึGนในกรณีที9มผีูร้ว่มคณะไม่
ถงึ 30 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิuการเก็บค่านํ�ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิ�ม หากสายการบนิมีการปรับขึ�นก่อนวัน
เดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิuในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การ

ประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนือ
ความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

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

6. เมื�อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวรทั์ �งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านได ้
ยอมรับเงื�อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทั �งหมด  

7. รายการนี�เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครั �งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที�
พักในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุน
โปรแกรม  

8. การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที�เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผู ้
สบูบหุรี� / ปลอดบหุรี�ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่ับความ
พรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 
วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนั�นบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทั �งสิ�นแทนผูจั้ด นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั�น 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ใน
กรณีที�ผูเ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้
เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเที�ยว อันเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิ
กฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ 
ขอสงวนสทิธิในการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพักเดี�ยว โดยไม่
คา่ใชจ้า่ยเพิ�ม  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญี�ปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ 
อาจทําใหเ้วลาในการทอ่งเที�ยวและ ชอ้ปปิ�งแตล่ะสถานที�นอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และ
คนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึ�งอาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั �งที�ตอ้งเร่งรบี เพื�อใหไ้ด ้
ทอ่งเที�ยวตามโปรแกรม 

14. บรกิารนํ�าดื�มท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเริ�มในวันที� 2 ของการเดนิทาง ถงึวันที� 3 ของการเดนิทาง 
รวมจาํนวน 2 ขวด 

15. การบรกิารของรถบสันําเที�ยวญี�ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชั�วโมง ใน
วันนั�นๆ มอิาจเพิ�มเวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั �งนี�ข ึ�นอยู่
กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั�นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิuในการปรับเปลี�ยนเวลาท่องเที�ยวตาม
สถานที�ในโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 



 

 

 

 

 

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 
รายการทั วร์.................................................................................. วัน เดินทาง

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

ชื� อ ผู ้ต ิ ด ต่ อ  (ผู ้จ อ ง )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  โ ท ร

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

จํานวนผูเ้ดนิทางทั �งหมด.................คน   (ผู ใ้หญ่ ................ท่าน / เด็กอายุตํ�ากว่า 12 ปี

..............ทา่น) 

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

TRIPLE.............) 

 
รายชื9อผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชื9อไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตาม

หอ้งพกั) 
 
หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ื�นตามที�ทา่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร  � ไมท่านเนื�อวัว � ไมท่านเนื�อหม ู � ไมท่านสตัวปี์ก � ท า น มั ง

สาวรัิต 

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

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    



 

ร า ย ล ะ เ อี ย ด

อื�นๆ ................................................................................................................................

.. 

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

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

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงื9อนไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

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

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


