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CODE: TR20 Amazing Sakura Osaka Nara Kyoto Kobe 4D 3N 

 

 

 

 

 
 
   

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 Amazing Sakura  

โอซากา้ นารา เกยีวโต โกเบ 4วนั 3คนื 
โอซากา้ รงิก ุพรเีมีย่ม เอา้ทเ์ลท นารา วดัโทไดจ ิเกยีวโต ศาลเจา้ฟชูมิ ิอนิาร ิวดัคโิยมสิ ึโกเบ ฮารเ์บอรแ์ลนด ์

ปราสาทโอซากา้ หา้งโดทงพลาซา่ อสิระฟรเีดย1์ วนั หรอืเลอืกซือ้ Option เทีย่วยนูเิวอรแ์ซล 
 บนิสูส่นามบนิคนัไซ โอซากา้ สายการบนิ Scoot (TR) เครือ่งใหม ่ทนัสมยั  

DREM LINER B787-8   340 ทีน่ ัง่ นํา้หนกักระเป๋า 20 KG 

โปรโมช ัน่สุดคุม้!!! ราคาเร ิม่ 29,900 บาท พกัโอซากา้ 3 คนื  
ทานเมนบูฟุเฟ่ต ์BBQ Yakiniku และ ชาบ ูไมอ่ ัน้!!  

วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/เดนิทาง

ทา่นเดยีวเพิม่ 

ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

1 - 4 เม.ย. 61 29,900 เด็กไมเ่กนิ 2ปี 
7,000 บาท 

 
 

7,500 34  

8 - 11 เม.ย. 61 29,900 7,500 34  

15 - 18 เม.ย. 61 32,900 7,500 34  

 

 

ไฟลท์บนิ 

Departure DMK – KIX TR866 09.35-16.45 

Return       KIX – DMK TR867 17.55-22.30 
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วนัแรก กรงุเทพฯ ทา่อากาศยานดอนเมอืง - ทา่อากาศยานคนัไซ โอซากา้ - รงิก ุพรเีมีย่ม เอา้ทเ์ลท 
 

 
06.30น. พรอ้มกนัทีท่่าอากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศขาออก ช ัน้ 3 

ประต ู6 เคานเ์ตอร ์6 สายการบนิ Scoot เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวก
ดา้นเอกสารกอ่นขึน้เครือ่ง 

 
09.35น. นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ SCOOT เทีย่วบนิที ่TR866 

*ราคาทัวรย์งัไมร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง (บนเครือ่งมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่) 
 

16.45น. เดนิทางถงึ สนามบนิคนัไซ โอซากา้ (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชัว่โมง กรณุาปรับเวลาของทา่นเพือ่ความ
สะดวกในการนัดหมายเวลา) ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร สําคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตให้
นําอาหารสด จําพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั นําท่านขึน้รถ
ปรับอากาศ นําทา่นเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กัแรม อสิระพกัผ่อนตาม
อธัยาศยั หรอืทา่นสามารเดนิไป ชอ้ปป้ิง รงิก ุพรเีมีย่ม เอา้ทเ์ลท 
Rinku Premium Outlets (เดนิ 5 นาทจีากโรงแรม) แหล่งชอ้ปป้ิง
ชือ่ดังอีกแห่งหนึ่งของโอซากา้ ตัง้อยู่ที่เมืองริงกุตรงขา้มกับท่า
อากาศยานนานาชาตคิันไซ โดยออกแบบใหม้ลีักษณะเหมอืนกับ
เมอืงทา่ของสหรัฐอเมรกิาและมบีรรยากาศแบบรสีอรท์ ซึง่ภายในแม ้
จะไมใ่หญ่โตมากนัก แต่ก็เพยีบพรอ้มไปดว้ยสิง่อํานวยความสะดวก
มากมาย และรา้นคา้แบรนด์เนมหลากหลายอันมีชื่อเสียงจาก
ต่างประเทศ ใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย (อสิระอาหารคํ่าตาม
อธัยาศัย)  

ทีพ่กั: N Gate Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

วนัทีส่าม โอซากา้ – นารา – วดัโทไดจ ิ– เกยีวโต - ศาลเจา้ฟูชมิ ิอนิาร ิ– วดัคโิยมสิ ึ- โกเบ ฮารเ์บอรแ์ลนด ์    
                                                                                               อาหารเชา้,เทีย่ง  (ชาบบูฟุเฟ่ต)์ 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที1่) 

นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงนารา(Nara) จังหวัดเล็กๆ 
ของญี่ปุ่ นที่เคยเป็นเมืองหลวงในอดีต เป็นเมือง
แหง่พระใหญแ่ละฝงูกวาง นาราเคยเจรญิรุง่เรอืงใน
ฐานะทีเ่ป็นเมอืงหลวงของญีปุ่่ นตัง้แต่ชว่งเริม่แรก
ของราชวงศย์ามาโต ้(300-600) จนกระทั่งเมอืง
หลวงถกูยา้ยในปี 784 นําท่านกราบนมัสการขอพร
พระพุทธรูปสํารดิทีเ่ก่าแก่ตัง้แต่สมัยครศิตวรรษที ่
18 ณ วดัโทไดจ ิซ ึง่เป็นทีเ่คารพสกัการะของผูค้น
มากมาย ใหท้่านไดช้ม วหิารไม ้ทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก และเพลดิเพลนิกับความ
น่ารักของฝงูกวางมากมายทีป่ลอ่ยใหอ้ยูต่ามธรรมชาต ิพรอ้มป้อนอาหารใหก้ับ
กวางที ่สวนกวาง นําท่านนมัสการหลวงพ่อโตไดบสุส ึทีส่รา้งตัง้แต่สมัยค.ศ 
700 อยูใ่นวหิารขนาดใหญ่ พรอ้มกับขอพรตามประสงค ์วหิารและหลวงพ่อโต
องคน์ี ้สรา้งโดยจักรพรรดคิัมม ุ จากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่เกยีวโต เมอืงหลวง
เก่าแก่ของญี่ปุ่ นซึง่มามีอายุยาวนานกว่า 1,000 ปี ซึง่ใน อดีต มีความ
เจรญิรุง่เรอืงทางดา้นศาสนา ศลิปวัฒนธรรม และการปกครอง ไปชม ศาลเจา้
ฟูชมิ ิอนิาร ิชม เสาโทรอิ ิซุม้ประตูสแีดงที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจา้ที่มี
มากกวา่รอ้ยตน้ทอดตัวยาวตามเสน้ทางของไหลเ่ขาลดหลั่นกนับนเสน้ทางยาว
ถงึ 4 กโิลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตรเ์รือ่ง MEMORIES OF GEISHAที ่ซายรู ินางเอกของเรือ่งวิง่ลอด
ซุม้ประตเูพือ่ไปขอพรเทพเจา้ใหต้นเองสมความปรารถนา 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที2่) เมนชูาบ ูบฟุเฟ่ต ์

บา่ย นําชมวดัคโิยมสิ ึหรอื วดันํา้ใส ทีต่ดิรอบสดุทา้ยของการประกวด1 ใน 7 สิง่มหัศจรรย์

ของโลกยุคใหม่ เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ตัง้อยู่บรเิวณเนิน

เขาฮงิาชยิามา่ และมทีอ่นซงุวางเรยีงซอ้นกันตามแนวนอนตัง้

จากพืน้ดนิขึน้มารองรับระเบยีงของตัววหิารใหญ่ ซึง่ไมใ่ชต้ะปู

สักตัว ใชว้ธิกีารเขา้ลิม่เหมอืนเรอืนไทย วัดนี้มอีายุเก่าแก่ยิง่

กว่ากรุงเกยีวโต กว่า 1,200 ปี มาแลว้ เป็นที่ประดษิฐานของเทพเอปิส ึเทพเจา้แห่ง
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ความร่ํารวย มัง่คั่ง , นมัสการพระโพธสิัตวอ์วโลกเิตศวร, จากระเบยีงแห่งนี้สามารถถ่ายภาพ ณ จุดทีส่วยทีส่ดุใน

กรงุเกยีว มองเห็นววิทวิทัศนข์องตัวเมอืงเกยีวโตไดง้ดงาม พรอ้มกบัวหิารของวัดคโิยมสิ ึและเชญิดืม่น้ําศักดิส์ทิธิ์

สามสายอันเกดิขึน้จากธรรมชาตทิีไ่หลมาจากเทอืกเขา โดยเชือ่ว่า สายแรก รวย  สายสอง สวย-หล่อ สายสาม 

แข็งแรง  จากนัน้เดนิตามทาง สัมผัสกับรา้นคา้ญีปุ่่ นตบแต่งตามสมัยเอโดะ และ เลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืง ทีร่ะลกึ 

เกีย่วกบัญีปุ่่ นขนานแท ้อาท ิขนมโมจ ิทีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุของญีปุ่่ น เป็นตน้กําเนดิ กระจายขายไปยังภมูภิาคต่างๆ ของ

ญีปุ่่ น ทัง้ดว้ยแป้งทีเ่หนยีว นุ่ม เป็นพเิศษ กบัไสถ้ั่วแดงขนานแท ้หรอืประยกุตเ์ป็นไสส้ตอเบอรร์ี ่ช็อกโกแลต ฯลฯ   

กมิจ ิญีปุ่่ นหลากสสีนั ทีม่าจากธรรมชาต ิสําหรับคนทีช่อบทานกบัขา้วตม้ อาท ิ

แตงกวาดอง หัวไชเทา้ มะเขอืยาว ฯลฯ, ชาเกยีวโต ทีข่ ึน้ชือ่ไมแ่พ ้จังหวัดชชิู

โอกะ ทีช่ว่ยลดโคเลสเตอรอลชว่ยใหผ้วิพรรณเปล่งปลั่ง ขอ้มูลจากรายการ

เปิดโลกสอ่งเลนส ์ของ ดร.นติภิมู ินวรัตน์, ตุ๊กตาเกยีวโต สัญลักษณ์ทีโ่ด่งดัง

ทีสุ่ดในญีปุ่่ น คอื เกอชิา สตรทีีบ่รกิารความรืน่เรงิของชาวอาทติยอ์ุทัยมาแต่

ชา้นานจนถงึปัจจบุนัใน รูปแบบของตุ๊กตาเกียวโตซึง่แต่งกายดว้ยชุด

กโิมโนประจําชาตอิย่างเต็มรูปแบบซึง่ควรค่าแก่เป็นของฝากของทีร่ะลกึใน

ราคาย่อมเยา สูงประมาณ 1 ฟตุ (ประมาณ 1000 เยน) , พัดญีปุ่่ น ซึง่ เป็นศลิปะทีล่ะเอยีดอ่อน ประณีตในการ

ประดิษฐ์ จากHANDMADE ซึง่มีหลากสี หลายสไตล์ ทัง้รา้น อันสวยงาม 

ตระการตา, ผา้และกระดาษญีปุ่่ น ทีน่ยิมนํามาห่อของขวัญ ในโอกาสพเิศษ

ต่างๆ อันเป็นศลิปะพเิศษ ซึง่มเีฉพาะในญี่ปุ่ นเท่านัน้ ทีป่ระณีต บรรจง เป็น

พเิศษ, เครือ่งเซรามคิ ญีปุ่่ น ทัง้กาน้ําชา จากนัน้นําทา่นเดนิทางไป ยา่นโกเบ 

ฮารเ์บอรแ์ลนด ์ ประกอบดว้ยศนูยก์ารคา้ขนาดใหญ่ โรงภาพยนตร ์สวนสนุก 

ใกลก้นัยงัตดิทะเลดว้ย เพยีงเดนิเลน่ทีฮ่ารเ์บอรแ์ลนด ์ทา่นจะรูส้กึสดใสปลอด

โปร่งขึน้ทันที ฮาร์เบอร์แลนด์เป็นจุดเดทชือ่ดังของโกเบ เมือ่ถงึยามคํ่าคืน

สถานทีแ่หง่นีจ้ะประดับดว้ยไฟหลากสแีละแสงจากสปอตไลท ์กลายเป็นทวิทัศน์สดุแสนโรแมนตกินอกจากนี้ยังมี

จดุถา่ยภาพมากมาย เชน่ โกเบพอรต์ทาวเวอร ์ชงิชา้สวรรค ์โรงแรม Kobe Meriken Park Oriental เป็นตน้ (อสิระ

อาหารคํ่าตามอธัยาศัย)   

จนสมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กั  

ทีพ่กั: Kawarayamamachi Crystal Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

วนัทีส่าม อสิระฟรเีดยเ์ต็มวนั หรอืเลอืกซือ้ Option ยนูเิวอรแ์ซล เจแปน                          
                                                                                                                                              อาหารเชา้  

 
เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที3่) 

 อสิระใหท้า่นทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนัดว้ยตวัทา่นเอง 
 >> หรอืทา่นสามารถเลอืกซือ้บตัรยนูเิวอรแ์ซลเจแปน  
 **กรณีส ัง่ซือ้กบับรษิทั ราคาบตัรทา่นละ 2,800 บาท กรุณาส ัง่ซือ้พรอ้มจองทวัรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วนั

เทา่น ัน้ (ทางบรษัิทจําหน่ายเฉพาะบตัรสวนสนุกไมร่วมคา่รถไฟในการเดนิทาง)  
 **ทางบรษัิทขออนุญาตปรับราคาบัตรขึน้ถา้เงนิเยนมกีารปรับขึน้เรท100เยน=35บาท** 
 - ยนูเิวอรแ์ซลสตดูโิอ Universal Studio Japan 

ร่วมสนุกทา้ทายกับเครื่องเล่นหลากหลายชนิดตื่นเตน้ระทกึใจจาก
หนังดังที่ท่านชื่นชอบ กับโลกภาพยนตร์ของฮอล์ลิวูด้  เช่น 
Hollywood Dream  The Ride Backdrop ,ล่องเรือผจญภัยกับ
ไดโนเสารจ์ากเรื่อง Jurassic Park น่ังเรือเพื่อพบกับความน่า
สะพรงึกลัวเหมอืนอยู ่ในเหตุการณ์จรงิกับ Jaw ใชทุ้นสรา้งมหาศาล
กว่า 1,500 ลา้นเยน (เฉพาะจอว)์  และสนุกสนานไปกับเครือ่งเล่น
ภาคใหมข่อง Spider-Man ทีร่อใหท้่านพสิจูน์ความมันส ์พรอ้มทัง้
พบกับโซนตัวการต์ูนสําหรับเด็กโซน “วันเดอรแ์ลนด”์ เป็นโซนสวน
สนุกสไตลค์รอบครัวใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัตวัการต์นูสดุน่ารักชือ่ดงั
ของญีปุ่่ น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street หรอืเป็นโซนใหม ่ 
HARRY POTTER ใหท้า่นไดด้ืม่ดํา่กบับรรยากาศทีจํ่าลองมาจากใน
เรือ่งแฮรีพ่อรต์เตอร ์และพบกับโซนใหมล่่าสดุทีจ่ะเปิดในวันที2่1เมษายน 2560 โซน Minions Park ภายในสวน
สนุกUniversal หา้มนําอาหารและเครือ่งดืม่เขา้มาภายในสวนสนุกและสามารถซือ้อาหารไดจ้าก  ภายในสวนสนุก 
บรเิวณดา้นนอกตรงทางเขา้สวนสนุกคอื Universal City walk Osaka เป็นพืน้ทีจํ่าหน่ายสนิคา้ทีม่รีา้นอาหาร
มากมาย 
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- เลอืกอสิระเทีย่วเอง ชอ้ปป้ิงอสิระตามอธัยาศยั
เต็มวนั (ไม่รวมค่ารถไฟและไม่มรีถบัสบรกิาร) ดว้ย
การน่ังรถไฟ ท่านจะไดส้ัมผัสประสบการณ์การ
เดนิทางไปย่านต่างๆที่เป็นไฮไลท์ของโอซากา้ย่าน
ดังทีเ่ลอืกสรรเป็นสวรรคข์องคนชอบ กนิ เทีย่ว ชอ้ป 
ไดแ้ก ่ 
 > ยา่นชนิไซบาช ิ(Shinsaibashi) เป็นยา่นช ้

อปป้ิงทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในโอซากา้ เป็นถนนคนเดนิชนิไซบาชยิาวประมาณ580 เมตร ตลอดเสน้ทางจะมรีา้นคา้อยู่
ประมาณ 180 รา้น ทางฝ่ังทศิใต ้ของถนนคนเดนิของชนิไซบาชจิะมป้ีายทางเขา้แถวป้ายกลูโิกะ 
 > โดทงบรุ ิ(Dotonburi) หนึง่ในสถานบนัเทงิยามคํา่คนืทีโ่ดง่ดังของโอซากา้ แหลง่รวมรา้นอาหารมากมาย
ทีเ่ปิดใหบ้รกิาร 24 ชัว่โมง ถนนแหง่นีจ้ะเลยีบรมิคลองโดทงโบร ิและยังมทีัง้รา้นคา้ และแหล่งบันเทงิอกีมากมาย 
รวมไปถงึป้ายนักวิง่กลูโิกะ (Glico Running Man s ign) และปคูานโิดราคุ (Kani Doraku crab  sign) ทีเ่ป็น
สญัลักษณ์ของเมอืงโอซากา้ดว้ย 
 > สวนนมับะ Namba Parks ออกแบบการสรา้งใหค้ลา้ยกบัหบุเขา สามารถน่ังพักผอ่นในสวนแบบธรรมชาติ
ท่ามกลางภมูทิัศน์เมอืงใหญ่ มหีา้งสรรพสนิคา้กว่า 120 รา้น รวมทัง้โรงภาพยนตร ์อัฒจรรย ์และสวนดาดฟ้า บน
ชัน้ 6 มรีา้นอาหารจํานวนมากเปิดใหบ้รกิาร ไมว่า่จะเป็น อาหารเกาหล ีอาหารอติาเลยีน อาหารเวยีดนาม และอืน่ๆ 
รา้นคา้เปิดเวลา 11:00-21:00 รา้นอาหารเปิดเวลา 11:00-23:00 
 > ยา่นเด็นเด็น Den Den Town ตัง้อยูใ่นพืน้ที ่Nipponbashi เป็นยา่นขายสนิคา้อเิล็กทรอนกิส ์คลา้ยกับ
ยา่น Akihabara ของโตเกยีว นอกจากนีย้งัมกีารต์นูมงังะ อนเิมะ และคอสเพลยค์าเฟ่ตต์่างๆรวมอยูท่ีน่ี่ดว้ย รา้นคา้
เปิดเป็น 2 ชว่ง คอื 10:00-11:00 และ 19:00-20:00 
**วนันีไ้มม่บีรกิารรถบสัและอาหารกลางวนัและอาหารคํา่ ** 

ทีพ่กั: Kawarayamamachi Crystal Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

วนัทีส่ ี ่       ปราสาทโอซากา้ – หา้งโดทงพลาซา่ – สนามบนิคนัไซ - สนามบนิดอนเมอืง 
                                                                                                                   อาหารเชา้,เทีย่ง (BBQ Yakiniku) 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที4่)  

นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงโอซากา้ นําท่านถ่ายภาพ ปราสาทโอซากา้ เป็น
สัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมอืงโอซากา้สรา้งขึน้เป็นครัง้แรกบนบรเิวณทีเ่คย
เป็นวัดOsaka Hongan-jiเมือ่ปี ค.ศ.1583 โดยToyotomiHideyoshi (ค.ศ.
1537-1598) นักรบระดับไดเมยีวผูพ้ยายามรวบรวมประเทศเป็นครัง้แรกหอคอย
ประสาทหรอืสว่นทีเ่รยีกว่า Tenshukakuแลว้เสร็จลงสองปีต่อมา แต่หลังจาก
สงคราม Osaka Natsu No-jinในปีค.ศ.1615 ตระกลู Toyotomi ถูกฆา่ลา้ง
โคตร Tenshukak ก็ถูกทําลายลงย่อยยับ ต่อมาไดรั้บการบูรณะใหม่ในสมัย 
Tokugawa แต่น่าเสยีดายทีใ่นปี ค.ศ.1665 ไดถู้กฟ้าฝ่าเสยีหายทัง้หมด กอ่น
จะทําการบูรณะขึน้มาใหม่อกีครัง้และถูกประกาศใหเ้ป็นสมบัตขิองชาตอิกีดว้ย ปราสาทโอซากา้ปัจจุบันสูง 55 
เมตร มี 5 ส่วน 8 ชัน้เครื่องประดับหลังคาและภาพเสือบนกําแพงตัวปราสาทและหลายๆส่วนลงทองสีอร่าม
สวยงามบนหอคอยชัน้ 8 ของ Tenshukakuท่านสามารถมองเห็นทวิทัศน์โดยรวมของเมอืงโอซากา้ไดอ้ย่าง
ชดัเจนในแตล่ะปีจะมนัีกทอ่งเทีย่วจากทัง้ในและนอกประเทศมาเยอืนปีละราว 1-3 ลา้นคน (ชมและถ่ายรูปบรเิวณ
ดา้นนอก) นําทา่นเดนิทางสู ่หา้ง Doton Plaza เป็นหา้งสําหรับละลายเงนิเยน พบกบัสนิคา้หลากหลายราคาถูก 
ไม่ว่าจะเป็นเครื่องสําอาง ครีม ของใช ้ยาบํารุง สุขภาพ สบู่ ครีมลา้งหนา้ 
เครือ่งไฟฟ้า เป็นตน้ 

 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่5)  เมนู BBQ 

YAKINIKU  
จากนัน้ใหท้า่นไดอ้สิระชอ็ปป้ิงสนิคา้ทีถ่นนโดตงโบร ิยา่นชนิไซบาช ิแหล่งช ้

อปป้ิงยอดนยิมที่สุดของโอซากา้ที่เต็มไปดว้ยรา้นคา้มากมายทัง้แบรนดเ์นม 
ของมอืสอง รา้นอาหารชือ่ดังมากมายหลากหลายชนดิ 
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จนสมควรแก่เวลา นําท่านเดนิทางไป สนามบนิคนัไซ เพือ่เช็คอนิ
เดนิทางกลบั 

 
17.55น. ออกเดินทางสู่  กรุง เทพฯ  โดยสายการบิน  SCOOT เที่ยวบิน

ที ่TR867  
* ราคาทัวรย์งัไมร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง (บนเครือ่งมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่) 

22.30น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ  
 

**************************** 
หมายเหต ุ:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 
การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่น
โดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสันํา
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 โดยทางบรษิทัจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ30ทา่นและทา่นยังประสงคเ์ดนิทางตอ่) โดยทาง

บรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
3.การชําระคา่บรกิาร  ชําระเงนิคา่จองทัวรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืชําระกอ่นการเดนิทาง 20วัน  
**สาํเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง+ความประสงคเ์พิม่เตมิของลกูคา้ กรุณาสง่พรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจําหรอืพรอ้มยอดคงเหลอื**  

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
การยกเลกิทวัร ์เมือ่จองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ 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 
**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดบัชัน้ทีน่ั่งจะตอ้งดําเนนิการแจง้พรอ้มจองทวัร ์หรอืกอ่นเดนิทาง15วันเทา่นัน้ และทาง
เซ็นเตอรจ์ะทําจองทีน่ั่งอพัเกรดเขา้ระบบไดเ้มือ่E-Ticket ทัง้กรุ๊ปออกมาแลว้ ประมาณ3-5วันกอ่นวนัเดนิทาง**  

- ทีน่ั่ง Stretch Seat / Long Leg ชําระเพิม่ 4,500 บาท (รวมไป-กลับ) **หา้มเด็กตํา่กวา่16ปีและผูส้งูอาย6ุ5ปีขึน้ไปน่ัง

เนือ่งจากทีน่ั่งอยูบ่รเิวณ Exit Seat 
- ทีน่ั่งScoot Biz ตัว๋กรุ๊ปไมส่ามารถอพัเกรดได ้

** คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง สามารถสัง่ซือ้จากเลม่เมนูบนเครือ่งไดเ้ลยเนือ่งจากตัว๋กรุ๊ปไม่สามารถสัง่จองลว่งหนา้ได ้
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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. คา่นํา้หนกักระเป๋า สมัภาระทีส่ายการบนิ Scoot กําหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั และค่าประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิ
ตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  
**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซือ้น้ําหนักเพิม่ กรณุาแจง้พรอ้มจองทัวร ์พรอ้มชําระคา่น้ําหนัก** 

- ซือ้นําหนักเพิม่ 5 กก. ชําระเพิม่ 700 บาท /เพิม่10กก. ชําระเพิม่ 1,200 บาท 
- ซือ้น้ําหนักเพิม่15กก. ชําระเพิม่ 1,700 บาท/เพิม่20กก. ชําระเพิม่ 2,200 บาท 

6. ค่าประกันอบุัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพ 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีน่อกเหนอืจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน้ํามนัทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 
5. คา่ Vat 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
6. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม  
7. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 3,500 เยนตอ่ทรปิ สําหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตนํ่า้ใจจากทา่น 
รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 
 
(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
 จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
1.       ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.       สิง่ทีย่นืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตร 
เครดติ เป็นตน้) 
3.       ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.       กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.       หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูไ่มตํ่่ากวา่ 6 เดอืน 
 2.       กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสัน้ 
 3.       ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 
 4.       เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไม่ 
เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 
7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง 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 อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  
6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรี่
ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ
รับประกนัได ้  
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9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7วันกอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้  
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย 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 อาจทําใหเ้วลาใน
การทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอ
ความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 
14. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่ในวันทีทํ่าทัวรเ์ต็มวัน เริม่ในวันที2่ของการเดนิทางรวมจํานวน2ขวด 
15. การบรกิารของรถบสันําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12ชัว่โมง อาทเิชน่ เริม่งาน
เวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่น
โปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุัตเิหตุจากการเดนิทางท่องเทีย่ว 
ตามพ.ร.บ. การท่องเทีย่ว เท่านัน้ ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถือว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านชําระเงนิค่าทัวร์ (ท่านสามารถซือ้ประกัน
สุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได ้จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอียด) 
17. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้  
18. ผูจ้ัดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  


