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เทยีว หมูบ่า้นนนิจาองิะ แวะเช็คอนิ หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ 
เยอืนเมอืงหลวงเกา่เกยีวโต ขอพร ณ ศาลเจา้จงิจอก ฟชูมิอินิาร ิ

ชมความงามของ ป่าไผอ่าราชยิามา่ และสะพานโทเก็ตส ึ
สมัผสัความบนัเทงิรปูแบบใหม ่ ณ Expo Cityชอ้ปปิงจุใจ ณ รงิกเุอา้เลท 

มนํีาดมืบรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

** ปล. ราคานไีมร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ1,000 บาท/ทรปิ** 
ไมม่รีาคาเด็ก เนอืงจากเป็นราคาพเิศษ /เด็กอายตุาํกวา่ 2 ปี (Infant) ราคา 7,900 บาท/ทา่น 

วนัแรก      กรงุเทพ   สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิคนัไซ ประเทศญปีุ่ น - รงิกเุอา้เลท 

06.00 น. พรอ้มกนัทสีนามบนินานาชาตดิอนเมอืงชนั 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอรส์าย
การบนิสกูต๊ (SCOOT) เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการ
เชค็อนิ 

สายการบนิ SCOOT ใชเ้ครอืง Boeing 787 Dreamliner จัดทนัีงแบบ 3-3-3นําหนักกระเป๋า 20 กก.
ตอ่ทา่น (หากตอ้งการซอืนําหนักเพมิ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพมิ) 

(ราคาทวัรไ์มร่วมคา่อาหาร)สายการบนิมบีรกิาร“จําหนา่ย”อาหารและเครอืงดมืบนเครอืง 

09.25น. เหริฟ้าสูเ่มอืงโอซากา้ ประเทศญปีุ่ น โดยเทยีวบนิท ีTR298 

16.55น.   ถงึสนามบนิคนัไซเมอืงโอซากา้ประเทศญปีุ่ นหลังจากผ่านขนัตอนศุลกากรแลว้นําท่านเดนิทางสู่
โอซากา้(Osaka)เป็นจังหวัดทมีคีวามสําคัญเป็นอันดับสองและขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของญปีุ่ น
เป็นเมอืงเศรษฐกจิทสํีาคัญของภมูภิาคคันไซอกีทังยงัมสีถานทที่องเทยีวภายในเมอืงและรอบๆเมอืง
มากมาย(เวลาทญีปีุ่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชวัโมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพอืความสะดวกใน
การนัดหมายเวลา) ***สําคญัมาก!! ประเทศญปีุ่ นไมอ่นญุาตใหน้ําอาหารสด จําพวก เนอืสตัว ์
พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั*** 

 นําทา่นสูร่งิกุเอา้เล็ท (Rinku Outlet)แหล่งชอ้ปปิงทใีหญ่ทสีดุในญปีุ่ นใกลก้ับสนามบนิคันไซให ้
ท่านเพลดิเพลนิกับการเลือกซอืสนิคา้แบรนด์เนมชอืดังหลากหลายและสนิคา้ดีราคาพเิศษอาทิ
เครอืงสําอาง, เครอืงประดับ, เสอืผา้, กระเป๋า, รองเทา้อปุกรณ์กฬีา, เครอืงใชไ้ฟฟ้าและยังเป็นแหล่ง
รวมสนิคา้แบรนด์ญีปุ่ นโกอนิเตอร์มากมายกับคอลเลคชันเสอืผา้ล่าสุดอาทMิK Michel Klein, 
Morgan, Elle, Cynthia Rowley, DiffusioneTessileฯลฯพรอ้มทังเลอืกซอืกระเป๋าไฮไซBally, 
Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armanyฯลฯหรอืจะเลอืกดเูครอืงประดับและนาฬกิาหรอูยา่งTag 
Heuer, Agete, S.T.Dupont, Tasaki,Longinesฯลฯรวมไปถงึรองเทา้แฟชนัHush Puppies, Scotch 
Grain, Skechers, Hogan ฯลฯหรอืเลอืกซอืสนิคา้สําหรับคุณหนูAigle, Bandai Asobi, Hakka Kids, 
Miki Houseและสนิคา้อนืๆอกีมากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกชอ้ปปิงตามอธัยาศัย 

 จากนนันําทา่นเขา้สูท่พีกั 

คาํ         อสิระรบัประทานอาหารคาํตามอธัยาศยั  

พกัท ี Ueno Flex Hotel Igaหรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทสีอง   หมูบ่า้นนนิจาองิะ–ทาคายามา่–ซนัมาชซูิจ–ิชริาคาวาโกะ–นาโกยา่– ซาคาเอะ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(1) 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดยีว 

29 ตลุาคม – 01 พฤศจกิายน 2560 25,888 6,900 
05-08 พฤศจกิายน 2560 26,888 6,900 
12-15 พฤศจกิายน2560 26,888 6,900 
19-22 พฤศจกิายน2560 26,888 6,900 
26-29 พฤศจกิายน2560 26,888 6,900 



 เดนิทางสู ่หมูบ่า้นนนิจาองิะ (Iga Ninja Museum)ประกอบดว้ยบา้นพักอาศัยในอดตีหอ้งแสดง
นทิรรศการ 2 หอ้งสําหรับจัดแสดงของสะสมทเีกยีวกับการเป็นนนิจารวมถงึงานเขยีนโบราณพรอ้มกัน
อาวธุนนิจาประเภทตา่งๆไวใ้หนั้กทอ่งเทยีวไดช้มดว้ยอกีทังยังมกีารแสดงโชวท์น่ีาตนืตาตนืใจรวมถงึ
หากใครอยากลองเป็นนอนจาดสูกัครงัก็มชีดุนนิจาใหเ้ชา่และขายอกีดว้ย 

เดนิทางสู ่ทาคายามา่ (Takayama)เมอืงเกา่แกอ่ยูใ่นหุบเขาลอ้มรอบดว้ยเทอืกเขาเจแปนแอลป์  
ถกูขนานนามไวว้า่เป็น ลติเตลิเกยีวโต หรอื เกยีวโตนอ้ย เป็นเมอืงเกา่แกท่ยีงัคงอนุรักษ์ไวซ้งึอารย
ธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีในอดตีของชาวญปีุ่ นไดอ้ย่างสมบูรณ์ บา้นเรอืนสรา้งขนึดว้ยไมแ้บบ
โบราณ บรรยากาศเกา่แก ่อายเุป็นรอ้ยๆปี ม ีวัด ศาลเจา้ สะพาน ตลาดเชา้ทคีกึคักเต็มไปดว้ยผูค้น 
ตัวเมอืงสวยสะอาด ทันสมัย และมสีภาพธรรมชาตอิันอุดมสมบูรณ์ นําท่านเดนเล่น ชมบรรยากาศ
เมอืงเกา่ทาคายามา่ท ีซนัมาชซูิจ ิยน่เมอืงเกา่ทอีนุรักษ์ความเป็นเอโดะเมอื 300 ปีกอ่นไดเ้ป็นอยา่ง
ด ีผา่นชมอาคารทาคายามา่จนิยะ (TakayamaJinya)อดตีทําหนา้ทเีป็นสํานักงานรัฐบาลทอ้งถนิ
ประจําภมูภิาคฮดิะ ในสมยัการปกครองของโชกนุโทคงุาวะในปี 1692 จนกระทังปี 1969 จนถงึปัจจบุนั
เปิดเป็นพพิธิภัณฑใ์หป้ระชาชนเขา้ชมหอ้งเสอีทาทามทิไีดร้ับการบํารุงรักษาเป็นอย่างด ีปัจจุบันใช ้
เป็นทจัีดแสดงขา้วของและเอกสารทางการของขนุนางศักดนิา แผนทภีมูภิาคฮดิะ และประวัตศิาสตร์
แผนเมอืง เป็นตน้ (ไมร่วมคา่เขา้ จา่ยเพมิประมาณ 430 เยน/ทา่น) 

เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) 

นําท่านสู่ ชริาคาวาโกะ (Shirakawago) เมอืงทีเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศญปีุ่ น 
เป็นหมูบ่า้นชาวนาทมีรีปูรา่งแปลกตาตดิอนัดับ The most beautiful village in Japan และเป็น
เมอืงมรดกโลกทมีชีอืเสยีงแหง่หนงึ HILIGHT!!! หมูบ่า้นแบบกัชโชสคึุร ิเป็นบา้นชาวนาโบราณทมีี
อายุมากกว่า 250 ปี คําว่า “กชัโช” มีความหมายว่า “พนมมอื” ซงึเป็นการบ่งบอกถงึลักษณะ 
รูปแบบของบา้นทมีหีลังคามุงดว้ยฟางขา้วททํีามมุชันถงึ 60 องศา คลา้ยสองมอืทปีระนมเขา้หากัน 
ตัวบา้นมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร กวา้ง 10 เมตร ทังหลังถูกสรา้งขนึโดยไม่ใชต้ะปู ต่อมาในปี 
1995 องคก์ารยูเนสโกขนึทะเบยีนใหช้ริาคาวาโกะเป็นมรดกโลกนําท่านสูน่าโกยา่(Nagoya) เป็น
ตัวเมอืงของจงัหวดัไอจ ิ(Aichi) มปีระชากรอาศัยอยู่มากกว่า 2 ลา้นคน เป็นเมอืงศูนยร์วมการคา้
และการคมนาคมทีสําคัญแห่งหนึงของญีปุ่ นนําท่านสู่ย่านซาคาเอะเป็นย่านธุรกิจการคา้มี
หา้งสรรพสนิคา้มัตสซึาคายะ หรอื เมอืงใตด้นิ (central park)ทเีต็มไปดว้ยรา้นต่างๆเช่นรา้น
เสอืผา้แฟชัน,รา้นของใชก้ระจุกกระจกิ, รา้นซาลอนความงามเป็นตน้ทนีีกนิบรเิวณตังแต่สถานีซา
คาเอะไปจนถงึสถานฮีซิายะโอโดร ิ

คาํ         อสิระรบัประทานอาหารคาํตามอธัยาศยั  

พกัท ี Hotel Centmain Nagoya หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทสีาม อาราซยิามา่ – สวนป่าไผ ่- สะพานโทเก็ตสเึคยีว – เมอืงเกยีวโต – วดัคนิคะคจุ ิ– ศาลเจา้ฟู
ชมิอินิาร ิ– โอซากา้ - ดวิตฟีร–ีชอ้ปปิงชนิไซบาช ิ

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(3) 

นําท่านสู่ อาราชยิาม่า (Arashiyama)อยู่ทางตะวักตกของเกยีวโต ตัวเมอืงอาราชยิาม่านันจะ
คกึคักมากในชว่งวันหยดุ มทัีงรา้นคา้ รา้นอาหาร และบรเิวณโดยรอบก็สามารถเดนิเทยีวไดเ้รอืยๆ นํา
ทา่นชม สวนป่าไผ ่(Bamboo Groves)เป็นเสน้ทางเดนิเล็กๆทตีัดผา่นในกลางสวนป่าไผ ่สามารถ
เดนิเล่นหรอืขจัีกรยายผ่านก็ได ้ใหบ้รรยากาศทแีปลกและหาไดย้าก อสิระใหท้่านเดนิชมความงาม
ยามทมีแีสงอาทติยร์อดผ่านตัวป่าไผ่ลงมายังพนืดา้นล่าง ประกอบกับมลีมพัดมาพรอ้มกันก็จะเป็น
เสยีงกงิกา้นของตน้ไผ่กระทบกันไปมา ดูสวยงามและใหบ้รรยากาศโรแมนตกิยงินัก บรเิวณใกล ้ๆ  จะ
เป็นรา้นขายของพนืเมอืงททํีามาจากตน้ไม ้เชน่ ตะกรา้ไมไ้ผ,่ ถว้ย, กลอ่งใสข่อง หรอืเสอืสานจากไผ ่



จากนันชม สะพานโทเก็ตสเึคยีว (Togetsukyo Bridge)หรอืนยิมเรยีกว่า Moon Crossing 
Bridge เป็นเสมอืนสญัลักษณข์องอาราชยิามา่ สะพานนมีคีวามสวยงามอยา่งมากเพราะดา้นหลังนัน
เป็นภเูขาสงูใหญแ่ละดา้นล่างเป็นแมนํ่าททีังสองฝังมแีนบตน้ซากรุะเรยีงรายเรยีบแมนํ่าไปเรอืยๆ ทํา
ใหเ้ป็นจดุชมซากรุะทสีวยงามอกีจดุหนงึ เดนิทางกลับสู ่

เทยีง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

 นําท่านเดนิทางสู่ เกยีวโต (Kyoto)ซงึเคยเป็นเมอืงหลวงของประเทศญีปุ่ นมายาวนานทสีุด คือ
ตังแต่ปีค.ศ. 794 จนถงึ 1868 ร่วมๆ 1,100 ปีเลยทเีดยีว เกยีวโตจงึเป็นเมอืงสําคัญทเีต็มไปดว้ย
ประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมของญปีุ่ นดว้ย เดนิทางสู ่วดัคนิคะคจุ ิ(Kinkakuji)เดมิสรา้งขนึเพอืใช ้
เป็นบา้นพักของท่านโชกุนอาชกิากา้ โยชมิสิุและท่านมคีวามตังใจยกบา้นพักแห่งนีใหเ้ป็นวัดนกิาย
เซนภายหลังจากททีา่นเสยีชวีติ คนไทยนยิมเรยีกกนัวา่ วัดทอง เนอืงจากทวีัดนจีะมอีาคารหลักเป็นสี
ทองเกอืบทังหลังตังโดดเดน่อยูก่ลางนํา ทําใหเ้กดิเป็นเงาสะทอ้นกับพนืนําเบอืงหนา้ จนเกดิเป็นภาพ
ทีสวยงามเป็นอีกสัญลักษณ์หนึงของเมืองเกียวโตจากนันสู่ศาลเจ้าเทพเจ้าจงิจอกอนิาร ิ
(Fushimi Inari Shrine)หรอืทคีนไทยชอบเรยีกกนัวา่ศาลเจา้แดงเป็นศาลเจา้ชนิโตมชีอืเสยีงโดง่
ดังจากประตโูทรอิ ิ(Torii Gate) หรอืเสาสแีดงทเีรยีงตัวกนัจํานวนหลายหมนืตน้จนเป็นทางเดนิไดทั้ว
ทังภเูขาอนิารทิผีูค้นเชอืกันว่าเป็นภเูขาศักดสิทิธโ์ดยเทพอนิารจิะเป็นตัวแทนของความอดุมสมบรูณ์
การเก็บเกยีวขา้วรวมไปถงึพชืผลไรน่าตา่งๆและมกัจะมจีงิจอกเป็นสัตวค์ู่กายจงึสามารถพบเห็นรูปปัน
จงิจอกมากมายดว้ยเชน่กันนําท่านชอ้ปปิงกันต่อท ีดวิตฟีร ีอสิระใหท้่านเลอืกซอืสนิคา้ปลอดภาษี 
ทัง เสอืผา้ นําหอม ตา่งๆ ตามอัธยาศัยอสิระชอ้ปปิงยา่น ชนิไซบาช ิShinsaibashiบรเิวณแหล่งช ้
อปปิงแหง่นมีคีวามยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลกี รา้นแฟรนไชส ์รา้นเครอืงสําอางค ์
รา้นรองเทา้ กระเป๋านาฬกิา รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเสอืผา้สตรีทแบรนด์ทังญีปุ่ นและ
ตา่งประเทศ เชน่ Zara H&M Beans ABC Mart เป็นตน้ เรยีกวา่มทีกุอยา่งทตีอ้งการรวมกันอยูบ่รเิวณ
นจีนกระทัง 

คาํ         อสิระรบัประทานอาหารคาํตามอธัยาศยั 

พกัท ี Fujiya Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทสี ี ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก) - เอ็กซโ์ปซติ-ี สนามบนิคนัไซ – สนามบนิดอนเมอืง 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(5) 

เดนิทางสูป่ราสาทโอซากา้(Osaka Castle)(ดา้นนอก) เป็นหนงึในแลนดม์ารค์สําคัญของเมอืงโอ
ซากา้หอคอยปราสาทจะมอียูด่ว้ยกันทังหมด8 ชนัตัวปราสาทถูกลอ้มรอบดว้ยกําแพงหนิคอนกรตี, คู
นําและสวนนชิโินมารซุงึอยูท่างป้อมตะวักตกมตีน้ซากรุะกวา่600 ตน้ในชว่งเดอืนเมษายนจงึเป็นแหลง่
ชมซากรุะทโีด่งดังเพราะฉากดา้นหลังของสวนแห่งนีจะมองเห็นภาพปราสาทโอซากา้ทสีวยงามเป็น
อยา่งยงิ 

เทยีง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

 นําท่านชอ้ปปิงกันต่อ ณ เอ็กซโ์ปซติ ี(Expo City) ทเีทยีวแห่งใหม่ในโอซากา้ศูนยร์วมความ
บันเทงิทยีงิใหญ่ทสีดุแห่งหนงึของประเทศญปีุ่ น เอ็กซโ์ปซติเีป็นสว่นหนงึของสวนสาธารณะทสีรา้ง
ขนึเพอืระลกึถงึงานเวลิดเ์อ็กซโ์ปทจัีดขนึเมอืปี1970 ตังอยู่ในเมอืงซอุติะจังหวัดโอซากา้มเีนือที
ทังหมดราวๆ172,000 ตารางเมตรภายในพนืทแีห่งนีมแีหล่งความบันเทงิมากมายภายใตค้อนเซ็ปต์
fusing the enjoyment of playing, learning, and discovering อสิระใหท้่านเพลดิเพลนิกับ
กจิกรรมตา่งๆ ทังชอ้ปปิง กนิขา้ว หรอืแมแ้ตถ่า่ยรปูไดต้ามอธัยาศัย 

เอ็กซโ์ปซติไีดแ้บง่ออกเป็น 8 โซนใหญ่ๆ ดว้ยกนัดังน ี



1. NIFREL พพิธิภณัฑส์ตัวน์ําจัดแสดงสัตว์ต่างๆในรูปแบบการนําเสนองานศลิปะและยังให ้
นักทอ่งเทยีวไดส้มัผัสกบัสตัวอ์ยา่งใกลช้ดิ 

2. Osaka English Villageชมุชนสําหรับคนรักภาษาอังกฤษเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้รยีนรู ้
ภาษาองักฤษในรปูแบบทไีมซํ่าใครทา่มกลางบรรยากาศของเมอืงตา่งๆจากทัวทังอเมรกิา 

3. PokemonExpogymสวนสนุกของโปเกมอนแห่งแรกในญปีุ่ นทจีะทําใหคุ้ณหลงใหลและผจญ
ภยัไปกับการต์นูตัวโปรด 

4. Orbiสถานทแีหง่การเรยีนรูธ้รรมชาต ิ
5. Entertainmentfieldสวนสนุกภายใตค้อนเซ็ปตS์haun the Sheep ซงึเป็นภาพยนตรก์ารต์ูน

อนัโด่งดัง 

 จากนนั ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ 

18.00 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ สกูต๊ (SCOOT)เทยีวบนิทTีR297 

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

21.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืงกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

  

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

สําหรบัลกูคา้ทา่นทไีมเ่อาตวัเครอืงบนิ  หกัคา่ตวัออก,000 บาท จากราคาทวัร ์
 
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ทงันเีพอืประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 



 



** รายละเอยีดทนีงั สายการบนิสกูต๊**  

สายการบนิสกูต๊ใชร้ะบบการจองทนีงัเป็นแบบสุม่ทนีงัวา่ง อาจจะทําใหค้รอบครัวทมีาดว้ยกนัไมไ่ดนั้งตดิกัน  
**หากลูกคา้เทา่ไดป้ระสงคจ์ะจองทนีงัตดิกนัหรอือพัทนีงัโปรดตดิตอ่สอบถาม** 

บรษิทัขอสงวนสทิธ ิ:รายการทวัรส์ามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนอืงจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสันําเทยีวญปีุ่ น ตาม
กฎหมายของประเทศญปีุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ชวัโมง มอิาจเพมิเวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบั
จะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทงันขีนึอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนนัๆเป็นหลกั จงึขอ
สงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนเวลาทอ่งเทยีวตามสถานทใีนโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ตัวเครอืงบนิไป-กลับตามรายการทรีะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํามัน  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทพัีกตามทรีะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

***หอ้งพกัทญีปีุ่ นมขีนาดเล็กและมจีํานวนหอ้งจํากดัในแตล่ะโรงแรม สงวนสทิธกิรณีลูกคา้Request ประเภท
หอ้งพกัสามารถ Request ได ้แตอ่าจไมไ่ดต้ามทตีอ้งการ (On Request)*** 
 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการทรีะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทรีะบ ุ  
 คา่เบยีประกันอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทยีว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงอืนไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครอืงดมื คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทมีไิดร้ะบใุนรายการ 
× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายนืรอ้งขอวซีา่อกีครัง (เนืองจากทางญปีุ่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยนืวซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทยสําหรับผูท้ปีระสงคพํ์านักระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 
× หากในภายหลังทางรัฐบาลญปีุ่ นประกาศใหย้นืวซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพมิ 2,000 บาท สําหรับการยนื

รอ้งขอวซีา่ 
× ค่าธรรมเนียมในกรณีทกีระเป๋าสัมภาระทมีีนําหนักเกนิกว่าทีสายการบนินันๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 
× คา่ภาษีนํามัน ทสีายการบนิเรยีกเก็บเพมิ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัวเครอืงบนิไปแลว้ 
× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถนิ และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
× ภาษีมลูคา่เพมิ 7 % และภาษีหัก ณ ทจีา่ย 3 % 

 



เดนิทางขนึตํา 34 ท่านหากตํากว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีทจีะชําระ
คา่บรกิารเพมิเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีจีะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท
ขอสงวนสทิธใินการงดออกเดนิทางและเลอืนการเดนิทางไปในวันอนืต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ
ลว่งหนา้  
 

เงอืนไขการจอง และ การชําระเงนิ: 

 มดัจําทา่นละ 15,000 บาทภายหลังจากททีา่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทาง
ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

 สว่นทเีหลอื ชําระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่าํระมดัจาํตามทกีําหนด ขออนุญาตตดัทนีงัใหล้กูคา้ทา่นอนืทรีออยู ่

 หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงอืนไข 

 เมอืทา่นชาํระเงนิไมว่า่จะทงัหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงอืนไขและขอ้ตกลงตา่งๆทไีด ้
ระบไุวท้งัหมดนแีลว้ 

 หากชาํระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุอืพนกังานขายมาทางแฟกซ ์

 สง่รายชอืสาํรองทนีงั ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์อืพรอ้มยนืยนั
วา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทยีวทรปิใด, วนัทใีด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สาํเนาหนงัสอื
เดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธไิม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความ
ผดิพลาดจากการสะกดชอื-นามสกลุ และอนืๆ เพอืใชใ้นการจองตวัเครอืงบนิทงัสนิ 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขนึไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่ง
ตํา 2 หนา้หากไมม่นัใจโปรดสอบถาม 
 

เงอืนไขยกเลกิการจอง : 

เนอืงจากเป็นราคาตวัเครอืงบนิโปรโมชนั เมอืจองทัวรชํ์าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลอืน ขอคนืเงนิ ไดท้กุ
กรณี และกรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทรีะบไุว ้
ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทังสนิ รวมถงึ เมอืทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ 
ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธ ิไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและ
เงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทังสนิ 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพํานกัระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 
วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พอืการทอ่งเทยีว เยยีมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยนืเอกสารในขนัตอนการตรวจเขา้
เมอืง เพอืยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น* ดงัตอ่ไปน ี

1. ตัวเครอืงบนิขาออกจากประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2. สงิทยีนืยันว่าทา่นสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทอีาจเกดิขนึในระหว่างทพํีานักในประเทศญปีุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด 

บตัรเครดติ เป็นตน้) 
3. ชอื ทอียู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญปีุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่ากวา่ 6 เดอืน  
2. กจิกรรมใดๆ ทจีะกระทําในประเทศญปีุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสงิทขีัดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสนั 
3. ในขนัตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 
4. เป็นผูท้ไีมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญปีุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ

ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิจีะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 

หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดทงัหมดกอ่นทําการจอง เพอืความถกูตอ้งและความเขา้ใจ
ตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขนึในกรณีทมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น 
2. ขอสงวนสทิธกิารเก็บคา่นํามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพมิ หากสายการบนิมกีารปรับขนึกอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนอืงจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ

งาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  



5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อันเนืองเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทยีวเอง  

6. เมอืท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวร์ทังหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทังหมด  

7. รายการนีเป็นเพียงขอ้เสนอทีตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯอีกครังหนึง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซงึอาจจะปรับเปลยีนตามทรีะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรอืงหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทเีขา้พักโดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุร ี/ ปลอด
บหุรไีด ้โดยอาจจะขอเปลยีนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้พัีก ทังนขีนึอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ
ไมส่ามารถรับประกนัได ้

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการ
เดนิทาง มฉิะนันบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทังสนิแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่องเทยีว อันเนืองมาจากการกระทําทสี่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอนื ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีงTRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใิน
การจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดยีว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพมิ  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญปีุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลา
ในการทอ่งเทยีวและ ชอ้ปปิงแตล่ะสถานทนีอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา 
ซงึอาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครังทตีอ้งเรง่รบี เพอืใหไ้ดท้อ่งเทยีวตามโปรแกรม 

14. บรกิารนําดมืทา่นวันละ1ขวด ตอ่คนตอ่วันเรมิในวันท2ี ของการเดนิทาง ถงึวันท3ี ของการเดนิทาง รวมจาํนวน 2 ขวด 
15. การบรกิารของรถบสันําเทยีวญปีุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญปีุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10ชวัโมง ในวันนันๆ มอิาจ

เพมิเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทังนีขนึอยู่กับสภาพการจราจรในวัน
เดนิทางนันๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีนเวลาทอ่งเทยีวตามสถานทใีนโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ใบจองทวัร ์/ BOOKING FORM 

 
 
รายการทัวร.์.................................................................................วันเดนิทาง........................................ 

ชอืผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) ..................................................................โทร...................................................... 

จํานวนผูเ้ดนิทางทังหมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ท่าน / เด็กอายตํุากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 

จํานวนหอ้งพักทใีชท้ังหมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชอืผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชอืไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 
หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์นืตามททีา่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร  ไมท่านเนอืวัว  ไมท่านเนอืหม ู  ไมท่านสตัวปี์ก ทานมงัสาวริัต 

รายละเอยีดอนืๆ.................................................................................................................................. 

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

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงอืนไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชอื.............................................................ผูจ้อง 
 

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

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

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


