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 บนิกบั Scoot ดว้ยเครือ่งใหมป้่ายแดง Boeing 787 Dreamliner 
 ชอ้ปป้ิง ถนนชนิไชบาช ิเป็นยา่นชอ้ปป้ิงชือ่ดงัของนครโอซากา้ 
 ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิทีส่ถติของพระแมโ่พสภ 
 หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ทีย่งัคงอนรุกัษบ์า้นสไตลญ์ีปุ่่ นขนานแทด้ ัง้เดมิ  
 เจแปน แอลป์ เทอืกเขาทาคายามา่ ทีม่ชีือ่เสยีงทีส่ดุของประเทศญีปุ่่ น 
 ปราสาทมตัซโึมโตะ เป็นปราสาทไมท้ีค่งความด ัง้เดมิและเกา่แกท่ีส่ดุในญีปุ่่ น 
 มรดกโลกทางวฒันธรรม ภเูขาไฟฟจู ิสถานทีศ่กัด ิส์ทิธิแ์ละแหลง่บนัดาลใจทางศลิปะ 
 วดัเซนโซจ ิ หรอื วดัอาซากสุะ วดัทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในกรงุโตเกยีว 
 ใหช้อ้ปป้ิงจใุจ ยา่นชนิจกุ ุชบิยูะ ฮาจกุ ุแหลง่ชอ้ปป้ิงช ัน้น าของญีปุ่่ น 
 สมัผสัประสบการณ์ อาบน า้แรอ่อนเซ็น ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายความเมือ่ยลา้ 
 พเิศษ!!! ขาปยูกัษ ์และ Free Wi-Fi ตลอดการเดนิทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 
พักหอ้งละ 2 ทา่น 

พกัเดีย่ว 

::ราคาโปรโมช ัน่!!!ไมม่รีาคาเด็ก:: 

21 – 25 เมษายน 60 39,900.- 8,900.- 

19 – 23 พฤษภาคม 60 39,900.- 8,900.- 

02 – 06 มถิุนายน 60 38,900.- 8,900.- 

ราคาอืน่ๆ  

1. เด็กทารก INFANT (อายตุ า่กวา่ 2 ปี) ราคา 6,900 บาท 

2. จอยแลนดไ์มใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ราคา 29,900 บาท 

 
 
 
 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ – โอซากา้ – ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ

 
06.00 น.  คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 3 ทา่อากาศยานดอนเมอืง ประต ู7 เคานเ์ตอร ์6-7  

ของสายการบนิ Scoot (TZ) พบเจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระและบัตร
ขึน้เครือ่ง 

09.30 น.  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานคนัไซ เมอืงโอซากา้ โดยเทีย่วบนิที ่TZ298 เดนิทางดว้ยเครือ่งบนิล าใหม่
แบบ Boeing 787 Dreamliner ***ราคาทัวรไ์ม่รวมค่าอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง (บนเครือ่งมีอาหาร
และเครือ่งดืม่จ าหน่าย) สายการบนิสกู๊ตไมอ่นุญาตใหเ้ลอืกทีน่ั่งจะเป็นระบบสุม่ทีน่ั่ง ไมส่ามารถรเีควสทีน่ั่ง
กอ่นได ้หากตอ้งการทีน่ั่งรมิหนา้ต่างหรอืทีน่ั่งตดิกัน สามารถรเีควสไดท้ีห่นา้เคาเตอรต์อนทีเ่ช็คอนิเท่านัน้ 
ทีน่ั่ง ScootBiz ตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถท าการอพัเกรดได*้** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.15 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานคนัไซ เมอืงโอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับ

สมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ น าทา่นเดนิทางสูใ่จกลาง เมอืงโอซากา้ ตัง้อยูบ่นเกาะฮอนช ูซึง่เป็นเกาะทีใ่หญแ่ละ
อยู่ตรงกลางสุดของประเทศญี่ปุ่ น ถือเป็นศูนยก์ลางทางการคา้และเศรษฐกจิของญี่ปุ่ นมาตัง้แต่โบราณ
กาล น าท่านเดนิทางสู ่ถนนชนิไชบาช ิเป็นยา่นชอ้ปป้ิงชือ่ดังของนครโอซากา้ 
เป็นแหล่งช็อปป้ิงชัน้น าของโอซากา้ทอดยาวลงมาถงึสถานีนัมบะภายในมรีา้น
เกา่แกข่นาดเล็กตัง้ปะปนอยูก่บัหา้งใหญ่ๆ  อยา่งไมเ่กรงกลัว มสีนิคา้หลากหลาย
รปูแบบทัง้ส าหรับเด็ก และผูใ้หญ ่ซึง่ยา่นนีถ้อืวา่เป็นยา่นแสงส ีและบนัเทงิชัน้น า
แห่งหนึง่ของนครโอซากา้ อกีทัง้ยังมรีา้นอาหารทะเลขึน้ชือ่มากมาย ซึง่เสน่ห์
อยา่งหนึง่คอื ทุกรา้นจะประดับประดารา้นของตนดว้ยแสงไฟนีออนซึง่ดัดท าให ้
เป็นรปูป ูกุง้ และปลาหมกึ ซึง่นักท่องเทีย่วใหค้วามสนใจและแวะถา่ยรูปกันเป็น
ทีร่ะลกึอยา่งมาก และรา้นคา้ทุกแห่ง จะพยายามสรา้งจุดเด่นใหแ้ก่รา้นของตน
ใหไ้ดม้ากทีส่ดุ เพือ่ดงึดูดลูกคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้รกิาร สัญลักษณ์เด่นของยา่นนี้คอื
ตกึรปูเครือ่งหมายการคา้ของกลูโิกะ ผลติภณัฑข์นมชือ่ดังจากญีปุ่่ นน่ันเอง  
อสิระอาหารเย็นเพือ่ใหท้า่นสะดวกในการชอ้ปป้ิงไดอ้ยา่งเต็มที ่

 
 พักที ่Ibis Style Osaka / Agora Osaka Hotel ระดับ 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่ เมอืงโอซากา้  

โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง 
 



  

 

 

วนัที ่2 เมอืงเกยีวโต – ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิ– ทาคายามา่ – หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – เมอืงคานาซาวา่ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (1) 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงเกยีวโต เมอืงหลวงเกา่แกข่องญีปุ่่ นนานนับพันปี จากนัน้จากนัน้น าท่านชม ศาลเจา้
ฟูชิม ิอ ินาร  ิที่สถิตของพระแม่โพสภ เทพเจา้ที่เป็นที่นับถือยิ่งของ
ประชาชนที่มาสักการะขอพร ใหม้ีความเป็นอยู่อุดมสมบูรณ์ของเรือ่งพืช
พรรณธัญญาหาร น าทา่นสกัการะ พระแมโ่พสภ และเทพจิง้จอกทีช่าวญีปุ่่ น
ชือ่ว่าเป็นทูตสวรรค์ ผูค้อยน าข่าวสารจากสรวงสวรรค์ลงมายังโลกมนุษย ์
ทา่นจะไดต้ืน่ตากบัรปูปัน้ของเทพจิง้จอกทีม่จี านวนมากมาย แลว้น าทา่นชม 
ศาลโทรอิ ิซุม้ประตูสแีดงทีเ่ป็นสัญลักษณ์ของศาลเจา้ทีม่มีากกว่ารอ้ยตน้
ทอดตัวยาวตามเสน้ทางของไหล่เขาลดหลั่นกันบนเสน้ทางยาวถึง 4 
กโิลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตรเ์รือ่ง MEMORIES OF GEISHA ที ่ซา
ยรู ินางเอกของเรือ่งวิง่ลอดซุม้ประตเูพือ่ไปขอพรเทพเจา้ใหต้นเองสมความ
ปรารถนา  
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง ทาคายามา่ ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมงครึง่  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ จดุพกัรถ โดยทางบรษิทัจะแจกเงนิสดใหท้า่นละ 1,000 เยน 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ทีย่ังคงอนุรักษ์บา้นสไตลญ์ีปุ่่ นขนานแทด้ัง้เดมิ 
และยังไดรั้บเลอืกจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกเมือ่เดอืนธันวาคม 1995 บา้นสไตลก์ัสโช-สคึุร ิจะมี
ความยาวประมาณ 18 เมตร ความกวา้ง 10 เมตร โครงสรา้งของบา้นสามารถรองรับหมิะทีต่กหนักในชว่งฤด ู

ค า่ รบัประทานอาหารเย็น  ณ ภตัตาคาร (3) 
 

พักที ่TONAMI ROYAL HOTEL ระดับ 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่ เมอืงคานาซาวา่ 
โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง 
 

วนัที ่3 เจแปน แอลป์ – ปราสามตัซโึมโตะ – เมอืงอซิาวา่ – แชน่ า้แรอ่อนเซ็น – เมนขูาปยูกัษ ์

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (4) 

จากนัน้น าทา่นสมัผัสใกลช้ดิกบัความมหศัจรรยข์องธรรมชาต ิในเสน้ทางสายอลัไพนท์าเทยามา่-คโุรเบะ 
ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของเจแปนแอลป์ น าทา่นเดนิทางสู ่สถานทีาเทยามะ จากนัน้น าทา่นโดยสารเคเบิล้คาร ์
ลอดภเูขาสู ่สถานบีโีจดยัระ ระยะทางประมาณ 1.3 ก.ม. จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่สถานมีโูรโดะ โดย
รถปรบัอากาศ ระหวา่งทางใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัทวิทศันข์องเทอืกเขาแอลป์ญีปุ่่ น ใหท้า่นไดเ้ก็บเกีย่ว
ความประทับใจตามอธัยาศัย จากนัน้น าทา่นชม ยอดเขาทาเทยามา่ มคีวามสงู 3,015 เมตร ซึง่สงูเป็น
อนัดับสองรองจากภเูขาไฟฟจู ิและยงัเป็นหนึง่ในสามภเูขาศักดิส์ทิธิต์ามความเชือ่คนญีปุ่่ นตัง้แตส่มยัโบราณ 
ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพทวิทศันอ์นัสวยงามน่าประทับใจจากยอดเขาทาเทยามา่ ซึง่ในวันทีท่อ้งฟ้าโปรง่ สามารถ
มองเห็นไดไ้กลถงึภเูขาไฟฟจู ิและใหท้กุทา่นไดเ้ดนิบนเสน้ทางทีส่องขา้งทางเป็นก าแพงหมิะสงูชนั 
(SNOW WALL) สงูกวา่สบิเมตร สมัผัสกบัความขาวของหมิะทีส่วยงามและอากาศอนัหนาวเย็น นับเป็นอกี
ทัศนยีภาพทีต่ืน่ตาตืน่ใจ เพลดิเพลนิกบัการบนัทกึภาพทีป่ระทับใจ 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร (5) 

น าทา่นเดนิทางผา่นอโุมงคท์ีล่อดใตภ้เูขาทาเทยามา่ทีม่คีวาม ยาว 3.6 กโิลเมตร นับเป็นอโุมงคท์ีอ่ยูส่งู
ทีส่ดุในญีปุ่่ น จากนัน้ น าทา่นโดยสารกระเชา้ไฟฟ้า ทีไ่มม่เีสา
กลางตลอดชว่ง 1,710 เมตร สู ่สถานคีโุรเบไดระ  น าทา่นน่ัง
เคเบิล้คารล์อดภเูขาจาก สถานคีโุรเบะไดระไปยงัสถานคีโุรเบะโกะ 
ระยะทางประมาณ 800 เมตร ซึง่เป็นเคเบิล้คารแ์หง่เดยีวในญีปุ่่ นที่
ลอดภเูขาตัง้แตต่น้จนสดุเสน้ทาง ทัง้นีเ้พือ่หลกีเลีย่งหมิะทีต่ก
รนุแรงมากในฤดหูนาว จากนัน้ชม เขือ่นคโุรเบะ ซึง่เป็นเขือ่นยกัษ์
กัน้น ้าทีใ่หญม่หมึาทีส่ดุของประเทศญีปุ่่ น จะมสีายรุง้พาดผา่น



  

 

 

ตลอดปี ทีโ่อบลอ้มดว้ยภเูขานับรอ้ยลกูและชมทัศนยีภาพของวงลอ้มเขาหมิะ มคีวามสงูถงึ 186 เมตร และมี
ความกวา้งถงึ 492 เมตร ซึง่ใชเ้วลาตัง้แตเ่ริม่บกุเบกิจนเสร็จสิน้ประมาณ 45 ปี เฉพาะตัวเขือ่นใชเ้วลาในการ
สรา้ง 4 ปี โดยจะใชเ้วลาเดนิเทา้เพือ่ขา้มเขือ่น 800 เมตร  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมตัซโึมโตะ ชม 
ปราสามตัซโึมโตะ เป็นปราสาทไมท้ีค่งความดัง้เดมิและเกา่แกท่ีส่ดุในญีปุ่่ นและไดถ้กูขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็น
สมบตัลิ ้าคา่ประจ าชาต ิการตัดกนัของสดี าและสขีาวของผนังปนูดา้นนอกปราสาท ท าใหป้ราสาทแหง่นีดู้
โดดเดน่งดงามตัดกบัฉากหลังของเทอืกเขาแอลป์ญีปุ่่ น ปราสาทแหง่นีถ้กูสรา้งขึน้จากองคป์ระกอบทาง
สถาปัตยกรรมทีเ่ป็นเอกลักษณ์เฉพาะตวัหลายอยา่ง ปราสาทมตัสโึมโตย้งัมศีาลาชมดวงจันทรท์ีง่ดงาม 
แสดงใหเ้ห็นถงึวถิชีวีติของขนุนางในสมยักอ่น ในฤดใูบไมผ้ลบิรเิวณดา้นลา่งของปราสาทจะกลับมามี
ชวีติชวีาดว้ยสสีนัของดอกซากรุะอกีครัง้ 
 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (6) บรกิารทา่นดว้ยรา้นอาหารของโรงแรมพรอ้มขาปยูกัษ ์
หลังอาหารใหท้่านได ้แชน่ า้แรร่อ้นธรรมชาต ิ(Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ การแชน่ ้าแร่รอ้น
ชว่ยท าใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติด ีและยงัชว่ยใหผ้วิพรรณดอีกีดว้ย (ควรแชค่รัง้ละ 20 นาท ีแต่ไมค่วรแชเ่กนิ 
1 ชัว่โมง) 

          พักที ่ISAWA ONSEN KYOSUISO HOTEL  ระดับ 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่ จงัหวดัอซิาวา่ 
          โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง  
 

วนัที ่4 
ชมทุง่พงิคม์อส หรอื หมูบ่า้นน า้ใสโอชโินะฮคัไค – พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว – โตเกยีว – วดัอาซากสุะ  

จดุชมววิ Tokyo Sky Tree – ชอ้ปป้ิงชนิจกุ ุ

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (7) 

น าทา่นชม ดอกชบิะซากรุะ หรอื PINKMOSS มตีน้ก าเนดิมาจากทวปีอเมรกิาตะวันออกเฉียงเหนอื 
ดอกไมช้นดินีม้หีลายพันธุ ์ทัง้สชีมพแูละสขีาว ดอกจะบานทีพ่ืน้ดนิ ญีปุ่่ นน ามาปลกูตามรัว้บา้น หรอืตามที่
ลาดเอยีง ดจุดังพรมผนืยกัษ์ ในชว่งฤดใูบไมผ้ลดิอกไมจ้ะบานและหนา้ตาดคูลา้ยกบัดอกซากรุะ 
 
 
 
 
 
 
 

 
**ส าหรบักรุป๊วนัที ่02 – 06 ม.ิย. 60 ชมหมูบ่า้นโอชโินะฮคัไค** 

 หมูบ่า้นโอชโินะฮคัไค เป็นหมูบ่า้นทีม่บีอ่น ้าซึง่เกดิจากการละลายของหมิะบนภเูขาไฟฟจู ิซึง่ใชร้ะยะเวลา
อนัยาวนานในการไหลลงมาสูพ่ืน้ดนิและซมึซาบไปยงัแตล่ะบอ่ ดังนัน้น ้าทีอ่ยูใ่นบอ่จะเป็นน ้าทีใ่สสะอาดและ
สดชืน่มาก ในปี 1985 สถานทีแ่หง่นีไ้ดถ้กูเลอืกใหเ้ป็น 1 ใน 100 อนัดับแหลง่น ้าจากธรรมชาตทิีด่ทีีส่ดุของ
ญีปุ่่ นอกีดว้ย ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงและขนมขึน้ชือ่ของญีปุ่่ นตามอธัยาศัย  
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว EARTH QUAKE MUSEUM ดา้นในจ าลอง
สถานการณ์เกีย่วกบัแผน่ดนิไหว ใหท้า่นไดส้มัผัสถงึแรงสัน่สะเทอืนของแผน่ดนิไหว และใหท้า่นเลอืกซือ้
ของฝากไดต้ามอธัยาศัย 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (8) 
น าท่านเดนิทางสู ่มหานครโตเกยีว เมอืงหลวงของประเทศญีปุ่่ น ทีค่ลาคล ่าไปดว้ยผูค้นจากทั่วทุกมมุโลก 
ทา่นจะไดเ้ห็นวัฒนธรรม วถิชีวีติของชาวญีปุ่่ นทีผ่สมผสานเขา้กันกบัเทคโนโลยอีนัทันสมยัไดอ้ยา่งกลมกลนื 
น าท่านเดนิทางสู ่    วดัเซนโซจ ิ หรอื วดัอาซากุสะ วัดทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในกรงุโตเกยีว กอ่ตัง้เมือ่ปี 628 ซึง่
ตามประวัตคิวามเป็นมา วัดนีเ้กดิขึน้โดยชาวประมงทีอ่อกไปหาปลา แตก่ลับทอดแหไดพ้ระโพธสิตัวก์วนอมิท
องค า ความสูง 5.5 เซนตเิมตร หลังจากนัน้คนในหม่บา้นก็ไดส้รา้งวัดนี้ข ึน้เพือ่เป็นสถานทีป่ระดษิฐานพระ
โพธสิตัวก์วนอมิใหผู้ค้นไดก้ราบไหวบ้ชูา นอกจากนีล้ักษณะโดดเดน่ของวัดคอื ประตทูางเขา้วัดทีป่ระดับดว้ย
โคมสีแดงขนาดใหญ่ที่มคีวามสูงถงึ 4.5 เมตร แขวนอยู่ชือ่ว่า ประตูฟ้าค ารณ หรือ Kaminari Mon 
ภายในวัดท่านสามารถเลือกซือ้เครือ่งรางของขลัง หรอืเลือกซือ้สนิคา้ของที่ระลกึต่างๆ มากมายที่ ถนน
นาคามเิสะ  อาท ิพวงกุญแจ ตุ๊กตาแมวกวัก ดาบซามูไร ชดุแต่งกายประจ าชาตญิีปุ่่ น และพลาดไมไ่ดก้ับ 
ขนมอาเกะมันจ ูขนมซาลาเปาทอดสตูรเฉพาะของวัด และเป็นขนมขึน้ชือ่ของวัดอาซากสุะ จากนัน้น าท่านสู่

จดุชมววิเพือ่ถ่ายรูปคู่กับ Tokyo Sky Tree  แลนดม์ารก์แห่งใหมข่องมหานครโตเกยีว เปิดใหบ้รกิารอยา่ง
เป็นทางการเมือ่วนัที ่22 พฤษภาคม 2555 เป็นหอสง่สญัญาณโทรทัศนแ์ละวทิยรุะบบดจิติอลแหง่ใหม ่ซึง่แต่
เดมิใชห้อคอยโตเกยีวทาวเวอรท์ีม่คีวามสงู 333 เมตร แต่ในปัจจุบันความสงูไมเ่พยีงพอในการส่งสัญญาณ 



  

 

 

เนือ่งจากในมหานครโตเกยีวมตีกึสงูเป็นจ านวนมาก ท าใหส้ง่สญัญาณไมส่ะดวก จงึไดส้รา้งหอคอยแหง่นีม้า
รองรับแทนดว้ยมคีวามสงูถงึ 634 เมตร สามารถสง่สญัญาณไดท้ั่วทัง้ภมูภิาค สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทาง
สูจั่งหวัดยามานาช ิเพือ่เขา้โรงแรมสมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู ่ยา่นชนิจุกุ ศูนยก์ลางอกีแห่งหนึง่ของ
มหานครโตเกยีว ยา่นชอ้ปป้ิงชัน้น าทีถ่อืวา่เป็นแหล่งอัพเดทเทรนดข์องชาวญีปุ่่ น ยา่นความเจรญิอันดับหนึง่
ของมหานครโตเกยีวในปัจจุบัน ใหท้่านอสิระเลอืกชมสนิคา้มากมาย ทัง้เสือ้ผา้แบรนดเ์นม เครือ่งส าอางค ์
รวมไปถงึเครือ่งใชไ้ฟฟ้า เป็นตน้ และทีข่าดไมไ่ดเ้ลยทีจ่ะตอ้งแวะชมคอื รา้น 100 เยน สนิคา้ทกุอยา่งภายใน
รา้นจะขายในราคาเพียง 100 เยนเท่านัน้ ซึง่ท่านสามารถหาซือ้ของฝากไดใ้นราคาสบายกระเป๋า อสิระ
อาหารเย็นเพือ่สะดวกในการชอ้ปป้ิง 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค า่  พักที ่Narita View Hotel / Narita Tobu Hotel  ระดับ 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่ เมอืงนารติะ 

โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง 
 

วนัที ่5 ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ – กรงุเทพฯ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (9)  

สมควรแกเ่วลาน าทา่นสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ เพือ่เตรยีมตวักลับสู ่กรงุเทพมหานคร 

09.25 น.  ออกเดนิทางกลับสู ่กรุงเทพมหานคร โดยเทีย่วบนิที ่TZ291***ราคาทัวรไ์มร่วมค่าอาหารและเครือ่งดืม่
บนเครือ่ง (บนเครือ่งมอีาหารและเครือ่งดืม่จ าหน่าย) สายการบนิสกูต๊ไมอ่นุญาตใหเ้ลอืกทีน่ั่งจะเป็นระบบสุม่
ทีน่ั่ง ไมส่ามารถรเีควสทีน่ั่งกอ่นได ้หากตอ้งการทีน่ั่งรมิหนา้ตา่งหรอืทีน่ั่งตดิกนั สามารถรเีควสไดท้ีห่นา้เคา
เตอรต์อนทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ ทีน่ั่ง ScootBiz ตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถท าการอพัเกรดได*้** 

14.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาเขา้  โดยสวัสดภิาพ 
 

***กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้แลว้จงึวางมดัจ า 
เพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง*** 

 
หมายเหต ุ:  

1. โรงแรมทีญ่ ีปุ่่ นหอ้งคอ่นขา้งเล็ก และบางโรงแรมไมม่หีอ้งส าหรบันอน 3 ทา่น ทา่นอาจจะตอ้งพกัเป็นหอ้งที่

นอน 2 ทา่น และหอ้งทีน่อน 1 ทา่น (แยกเป็น 2 หอ้ง) และในกรณีทีพ่กั 2 ทา่น บางโรงแรมอาจจะไมม่ี

เตยีงทวนิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการจดัหอ้งพกัเป็นเตยีงดบัเบิล้ส าหรบันอน 2 ทา่น 

2. รายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารสลบัหรอืเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยมแิจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ในกรณีทีม่เีหตกุารณ์สดุวสิยั หรอืภยัธรรมชาต ิหรอืเหตกุารณ์ทีไ่มไ่ดอ้ยูภ่ายใตก้ารควบคมุของบรษิทัฯ  

เนือ่งจากบรษิทัรถทวัรข์องญีปุ่่ นสามารถใชร้ถได ้12 ช ัว่โมง / วนั หากเกดิเหตกุารณ์สดุวสิยั ทางบรษิทั

ของสงวนสทิธิใ์นการสลบัหรอืเปลีย่นแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม ท ัง้นี ้บรษิทัฯ จะค านงึถงึความ

ปลอดภยั ตลอดจนผลประโยชนข์องคณะเป็นส าคญั 

การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป 

ถา้ผูเ้ดนิทางไมค่รบจ านวนดังกลา่ว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ เลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา 
 

ยงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์และคนขบัรถทา่นละ 3,500 เยน ตลอดทรปิ  
กรณุาช าระมดัจ าทา่นละ 15,000 บาท ภายใน 3 วนัหลงัจากทีท่ าการจอง  
หากไมช่ าระภายในวนัทีก่ าหนด ทางบรษิทัขออนญุาตตดัทีน่ ัง่ตามเงือ่นไข 

 



  

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ตามเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่ว 

 คา่ภาษีสนามบนิ ภาษีน ้ามนั 
 คา่หอ้งพกัโรงแรม (หอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น) ตามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่วหรอืระดบัเดยีวกนั 
 คา่อาหาร คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่ว 
 คา่ใชจ้า่ยมคัคเุทศก ์/ หวัหนา้ทัวร ์ทีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตปุระเภท Medical Insurance คุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ธรรมเนยีม Wheelchair ของสายการบนิสกูต๊ เทีย่วละ 3,200 บาท / เทีย่วบนิ (6,400 บาท ไป-กลับ) 
*ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

 คา่ธรรมเนยีมในการท าหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
 คา่ระวางกระเป๋าน ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 
 คา่ธรรมเนยีมวซีา่ 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการทอ่งเทีย่ว คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ มนิบิารแ์ละทวีี

ชอ่งพเิศษของโรงแรม เป็นตน้ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ยของแตล่ะประเทศ 
 ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 3,500 เยน / ทา่น / ทรปิ (ส าหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ละแตจ่ะพอใจใน

การบรกิาร) 
 

เงือ่นไขการช าระเงนิ 
 ช าระคา่มดัจ า ทา่นละ 15,000 บาท หลังจากท าการจองภายใน 3 วัน 
 ช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืภายใน 21 วัน กอ่นออกเดนิทาง 

 
เงือ่นไขการยกเลกิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมดัจ าเต็มจ านวน 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทัวรท์ัง้หมด 
 กรณีกรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุ เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม ่สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารการันตมีดัจ า

ทีน่ั่งกบัทางสายการบนิ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight และโรงแรมทีพ่ักตา่งๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวน
สทิธิไ์มค่นืคา่มดัจ า หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิกรณีใดกต็าม 

 เมือ่ออกตัว๋แลว้ หากทา่นมเีหตบุางประการท าใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้ ไมส่ามารถขอคนืคา่ต ัว๋ได ้ เนือ่งจากเป็น
นโยบายของสายการบนิ 

 
 
หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ 30 คนขึน้ไป 
 ในกรณีทีส่ายการบนิประการปรับขึน้ภาษีน ้ามนั ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษีน ้ามนัเพิม่ตาม

ความเป็นจรงิ 

 ตั๋วเครือ่งบนิทีอ่อกเป็นกรุ๊ปไมส่ามารถเลือ่นวันเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืสลับรายการทอ่งเทีย่วตามความเหมาะสม ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั 

หรอืเหตกุารณ์ทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะค านงึถงึความปลอดภยัและผลประโยชนข์อง
คณะผูเ้ดนิทางเป็นหลกั 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สนิ หากเกดิเหตกุารณ์สดุวสิยั เชน่ ความลา่ชา้จากสายการบนิ การยกเลกิ
เทีย่วบนิ การเมอืง การประทว้ง การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล ปัญหาจราจร อบุตัเิหต ุ ภยัธรรมชาต ิ หรอื
ทรัพยส์นิสญูหายอนัเนือ่งมาจากความประมาทของตวัทา่นเอง หรอืจากการโจรกรรม และอบุตัเิหตจุากความ
ประมาทของตัวทา่นเอง 

 กรณีทีส่ถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆ ทีไ่มส่ามารถเขา้ชมไดเ้นือ่งจากเหตสุดุวสิยั สภาพอากาศ เหตกุารณ์ทีอ่ยูเ่หนอืการ
ควบคมุของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทีท่า่นสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารใดๆ หรอืไมเ่ขา้ชมสถานทีใ่ดๆ กต็ามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่ว หรอืไม่
เดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในประเทศไทย และในตา่งประเทศมปีฏเิสธมใิหเ้ดนิทางเขา้-ออกตามประเทศที่
ระบไุว ้ เนือ่งจากการครอครองสิง่ผดิกฎหมาย สิง่ของตอ้งหา้ม เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืไมว่า่ดว้ยเหตผุล
ใดๆ กต็ามบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดกต็าม 

 กรณีทีท่า่นใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทัวร ์หากทา่นถกูปฏเิสธ
ในการเขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัรแ์ละรับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 



  

 

 

 เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 
ทัง้หมด 

 
 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตเขา้ประเทศญีปุ่่ น) 

 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน 

ไมว่า่จะอยูด่ว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิ หรอืธรุกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในขึน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพื่อ
ยนืยนัการมคีณุสมบตัรการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดังตอ่ไปนี้ 

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น 
2. สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้ 

(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 
3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขโทรศัพทท์ีต่ดิตอ่ไดใ้นระหวา่งพ านักอยูใ่นประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คนรูจั้ก โรงแรม เป็นตน้) 
4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น 

เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนญุาตใหเ้ขา้ประเทศญีปุ่่ น ทางบรษิทัฯ ไดม้กีารจดัเตรยีมไวใ้หแ้ลว้  
ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงทีป่ระเทศญีปุ่่ นดว้ย 

 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น  
(กรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

 
1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูไ่มต่ ่าวา่ 6 เดอืน 
2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ น จะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตัเิพือ่การพ านัก

ระยะสัน้เทา่นัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาในการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 
4. ตอ้งเป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลับจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้

ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธในการเขา้ประเทศ 


