


1 สนามบินดอนเมือง	-	สนามบินคันไซ	หรือ	สนามบินโอซากา	-	ริงกุ
พรีเมียม	เอาทเล็ท

พักที่	Fujiya	Hotel
หรือเทียบเทาระดับ
เดียวกัน

2 ปาไผเทนริวจิ	/	ปาไผ	-	สะพานโทเก็ตสึเคียว	-	เมืองโอซากา	-
เมืองโกเบ	-	ฮารเบอรแลนด	-	เมืองโอซากา

พักที่	Fujiya	Hotel
หรือเทียบเทาระดับ
เดียวกัน

3 ปราสาทโอซากา	-	เมืองเกียวโต	-	วัดคินคาคุจิ	-	ศาลเจาฟูชิมิอินาริ
-	หมูบานนินจาอิงะ

พักที่	Ueno	Flex
Hotel	Iga	หรือเทียบ
เทาระดับเดียวกัน

4 เมืองทาคายามา	-	เมืองเกา	ซันมาชิซูจิ	-	ที่ทําการเกาเมืองทาคา
ยามา	-	ลานสกี	-	หมูบานชิราคาวาโกะ	-	นาโกยา	-	ยานซาคาเอะ

พักที่	Hotel
Centmain	Nagoya
หรือเทียบเทาระดับ
เดียวกัน

5 EXPO	CITY	-	อิออนมอลล	โอซากา	-	สนามบินคันไซ	หรือ	สนาม
บินโอซากา	-	สนามบินดอนเมือง

24	ม.ค.	61	-	28	ม.ค.	61 ฿30,888 ฿30,888 ฿30,888 ฿7,900



ชวงเชา
06.00	น.	พรอมกันที่	สนามบินนานาชาติดอนเมือง	ชัน้	3	อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ

เคานเตอร	สายการบินสกูต	(SCOOT)	เจาหนาที่ของบริษทัฯ	คอยใหการตอนรับ	และอํานวยความสะดวกใน
การเช็คอิน

09.25	น.	เหินฟาสู	เมืองโอซากา	ประเทศญีป่ ุน	โดยเทีย่วบินที	่TR298

ชวงบาย-ชวงคํ่า
16.55	น.	ถึง	สนามบินคันไซ	เมืองโอซากา	ประเทศญี่ป ุน	หลังจากผานขั้นตอนศุลกากรแลว
นําทานเดินทางสู	โอซากา	(Osaka)	เป็นจังหวัดที่มีความสําคัญเป็นอันดับสองและขนาดใหญเป็นอันดับสาม

ของญี่ป ุน	เป็นเมืองเศรษฐกิจที่สําคัญของภูมิภาคคันไซ	อีกทั้งยังมีสถานที่ทองเที่ยวภายในเมืองและรอบๆเมือง
มากมาย	(เวลาที่ญี่ป ุน	เร็วกวาเมืองไทย	2	ชั่วโมง	กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย
เวลา)	***สําคัญมาก!!	ประเทศญีป่ ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด	จําพวก	เน้ือสัตว	พืช	ผัก	ผลไม	เขา
ประเทศ	หากฝ าฝืนมีโทษปรับและจับ***

นําทานสู	ริงกุเอาเล็ท	(Rinku	Outlet)	แหลงชอปป้ิงที่ใหญที่สุดในญี่ป ุนใกลกับสนามบินคันไซ	ใหทาน
เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินคาแบรนดเนม	ชื่อดังหลากหลายและสินคาดีราคาพิเศษ	อาทิ	เครื่องสําอาง,
เครื่องประดับ,	เสื้อผา,	กระเปา,	รองเทาอุปกรณกีฬา,	เครื่องใชไฟฟาและยังเป็นแหลงรวมสินคาแบรนดญี่ป ุนโก
อินเตอรมากมายกับคอลเลคชั่นเสื้อผาลาสุด	อาทิ	MK	Michel	Klein,	Morgan,	Elle,	ฯลฯ	เลือกซื้อกระเปาไฮไซ
Bally,	Prada,	Gucci,	ฯลฯ	เลือกดูเครื่องประดับ	และนาฬิกาหรูอยาง	Tag	Heuer,	Agete,	S.T.Dupontฯลฯ
รองเทาแฟชั่น	Hush	Puppies,	Scotch	Grain	ฯลฯ	ซื้อสินคาสําหรับคุณหนู	Aigle,	Bandai	Asobi,	และสินคาอื่นๆ
อีกมากมาย	ใหทานไดเลือกชอปป้ิงตามอัธยาศัย
จากนัน้นําทานเขาสูทีพ่ัก
อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
พักที	่Fujiya	Hotel	หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี

ตั้งหางจากตัวเมืองโอซากา	ประมาณ	50	กม.เปิดใชบริการเมื่อปี	1994	มี	2	เท
อมินอล	โดย	เทอมินอล	1	จะเป็นสายการบินธรรมดา	สวนเทอมินอล	2	จะเป็น
สายการบินโลวคอสต



สายการบิน	SCOOT	ใชเครื่อง	Boeing	787	Dreamliner	จัดทีน่ัง่แบบ	3-3-3

น้ําหนักกระเป า	20	กก.ตอทาน	(หากตองการซื้อน้ําหนักเพิม่	ตองเสียคาใชจายเพิม่)

สายการบินมีบริการ	“จําหนาย”	อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง	(ราคาทัวรไมรวมคาอาหาร)
สําคัญมาก!!	ประเทศญี่ป ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด	จําพวก	เน้ือสัตว	พืช	ผัก	ผลไม	เขาประเทศ	หากฝาฝืน

มีโทษปรับและจับ
เวลาทีญ่ีป่ ุน	เร็วกวาเมืองไทย	2	ชัว่โมง	กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา
อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

แหลงชอปป้ิงชื่อดังอีกแหงหน่ึงของโอซากา	ตั้งอยูที่เมืองริงกุ	ตรงขามกับทา
อากาศยานนานาชาติคันไซ	โดยออกแบบใหมีลักษณะเหมือนกับเมืองทาของ
สหรัฐอเมริกา	และมีบรรยากาศแบบรีสอรท	ภายในแมจะไมใหญโตมากนัก
แตก็เพียบพรอมไปดวยสิ่งอํานวยความสะดวกมากมาย	ซึ่งรวมสินคานําเขา
และสินคาแบรนดญี่ป ุนมากมาย

	พักที่	Fujiya	Hotel	หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานสู	อาราชิยามา	(Arashiyama)	อยูทางตะวักตกของเกียวโต	ตัวเมืองอาราชิยามาน้ันจะคึกคักมากใน

ชวงวันหยุด	มีทั้งรานคา	รานอาหาร	และบริเวณโดยรอบก็สามารถเดินเที่ยวไดเรื่อยๆ
นําทานชม	สวนป าไผ	(Bamboo	Groves)	เป็นเสนทางเดินเล็กๆที่ตัดผานในกลางสวนปาไผ	สามารถเดิน

เลนหรือขี่จักรยายผานก็ได	ใหบรรยากาศที่แปลกและหาไดยาก	อิสระใหทานเดินชมความงามยามที่มีแสง
อาทิตยรอดผานตัวป าไผลงมายังพื้นดานลาง	ประกอบกับมีลมพัดมาพรอมกันก็จะเป็นเสียงกิ่งกานของตนไผ
กระทบกันไปมา	ดูสวยงามและใหบรรยากาศโรแมนติกยิ่งนัก	บริเวณใกลๆ	จะเป็นรานขายของพื้นเมืองที่ทํามา
จากตนไม	เชน	ตะกราไมไผ,	ถวย,	กลองใสของ	หรือเสื้อสานจากไผ
จากน้ันชม	สะพานโทเก็ตสึเคียว	(Togetsukyo	Bridge)	หรือนิยมเรียกวา	Moon	Crossing	Bridge	เป็น

เสมือนสัญลักษณของอาราชิยามา	สะพานน้ีมีความสวยงามอยางมากเพราะดานหลังน้ันเป็นภูเขาสูงใหญและ
ดานลางเป็นแมน้ําที่ทั้งสองฝ่ังมีแนบตนซากุระเรียงรายเรียบแมน้ําไปเรื่อยๆ	ทําใหเป็นจุดชมซากุระที่สวยงาม
อีกจุดหน่ึง	เดินทางกลับสู
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	

ชวงบาย
เดินทางสู	เมืองโกเบ	เมืองทา	การคาและอุตสาหรกรรมที่สําคัญเมืองหน่ึงของญี่ป ุน	ทําใหมีความหลาก

หลายของเชื้อชาติและวัฒนธรรมของผูคนที่มารวมกันอยูที่น่ี
นําทานสู	ยานโกเบฮารเบอรแลนด	(Kobe	Harborland)	เป็นพื้นที่ชอปป้ิงและแหลงบันเทิงริมน้ําของ

บริเวณทาเรือโกเบ	มีทั้งรานกาแฟ	รานอาหาร	รานคา	และสวนสนุก	ซึ่งเป็นจุดนัดพบที่นิยมของชาวเมือง
บริเวณน้ีมีหางใหญๆ	2	หาง	ไดแก	Mosaic	และ	Canal	Garden
•	หาง	Umie	Mosaic	ตั้งอยูริมน้ํา	ภายในมีรานคาเล็กๆขายเสื้อผา	และรานอาหารที่สามารถเห็นทาเรือโกเบได
อยางชัดเจน	นอกจากน้ียังมีสวนสนุกเล็กๆสามารถขึน้ไปชมวิวบนชิงชาสวรรคที่ตั้งอยูหลังอาคารหางโมเสค
•	หาง	Canal	Garden	ภายในจะแบงออกเป็นหางรานตางๆ	เชน	Hankyu,	รานอิเลคทรอนิกสSofmap,	ราน
อุปกรณกีฬาและเอาทเลตจําหนายเสื้อผาเครื่องใชในครัวเรือน
อิสระใหทานเดินเลนตามทางเดินริมน้ําเพื่อชื่นชมบรรยากาศแบบคลาสสิค	ของไฟจากตะเกียงน้ํามัน

นอกจากน้ียังมีโรงภาพยนตร	และรานอาหารตั้งอยูในบริเวณโกดังอิฐโบราณที่รีโนเวทมาจากสมัยศตวรรษที่	19
อีกดวย	จนกระทั่งไดเวลาอันสมควร	เดินทางกลับสู	เมืองโอซากา

ชวงคํ่า	
อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย



พักที	่Fujiya	Hotel	หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

วัดเทนริวจิ(Tenryuji)	เป็นวัดที่มีความสําคัญอยางยิ่งในเขตอาราชิยามาของ
เกียวโต	เป็นอันดับ	1	จาก	5	อันดับสูงสุดของวัดเซนและยังไดถูกบันทึกเป็นมร
กดโลก	นอกจากน้ียังมีโรงเรียนสอนศาสนาพุทธนิกายรินซาย	เซน	อยูภายใต
การดูแลของวัดเทนริวจิอีกดวย	วัดแหงน้ีถูกสรางขึน้ในปี	1339	ทานโชกุนอาชิ
คากะ	ทาคาอุจิ	เพื่ออุทิศใหกับจักรพรรดิ	โก-ไดโกะ	ผูไดเสด็จสวรรคตลวงลับ
ไปแลว

สะพานไมทอดยาว	ที่โดงดังและถือเป็นสัญลักษณของอะราชิยามา	มีภูเขาอะ
ราชิยามาเป็นวิวอยูเบื้องหลัง	สะพานเกาแกน้ีถูกสรางขึน้ในยุคกอตั้งกรุงเกียว
โต

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นเมืองใหญอันดับสามของญี่ป ุน	ตั้งอยูริมทะเล	ถือวาเป็นประตูเขาออกสูโลก
ภายนอกแหงแรก	และเป็นเมืองทาและศูนยกลางการทองเที่ยวที่สําคัญ	ของ
ภูมิภาคคันไซ

โคเบะหรือ	โกเบ	เป็นเมืองเอกของจังหวัดเฮียวโงะ	ประเทศญี่ป ุน	เป็นเมือง
ขนาดใหญอันดับที่	5	และเป็นเมืองทาที่สําคัญของญี่ป ุน	โคเบะเป็นเมืองทาที่
สําคัญของญี่ป ุนที่มีการคาขายกับทางประเทศตะวันตกนับตั้งแตการยกเลิก
นโยบายปิดประเทศ	ในปี	ค.ศ.	1995	เกิดเหตุการณแผนดินไหวครั้งใหญทําให
เมืองโคเบะไดรับความเสียหายอยางหนัก	แตก็สามารถซอมแซมบูรณะจน
กลายมาเป็นเมืองทาที่สําคัญอีกครั้งหน่ึงได	บริษทัหลายๆแหงไดตั้งสํานักงาน
ใหญที่โคเบะ	และเมืองน้ียังขึน้ชื่อในเรื่องของเน้ือโคเบะอีกดวย

เป็นพื้นที่ชอปป้ิงและแหลงบันเทิงริมน้ําของบริเวณทาเรือโกเบ	มีทั้งรานกาแฟ
รานอาหาร	รานคา	และสวนสนุก	ซึ่งเป็นจุดนัดพบที่นิยมของชาวเมือง



อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

เป็นเมืองใหญอันดับสามของญี่ป ุน	ตั้งอยูริมทะเล	ถือวาเป็นประตูเขาออกสูโลก
ภายนอกแหงแรก	และเป็นเมืองทาและศูนยกลางการทองเที่ยวที่สําคัญ	ของ
ภูมิภาคคันไซ

	พักที่	Fujiya	Hotel	หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
เดินทางสู	ปราสาทโอซากา	(Osaka	Castle)	(ดานนอก)	เป็นหน่ึงในแลนดมารคสําคัญของเมืองโอซากา

หอคอยปราสาทจะมีอยูดวยกันทั้งหมด	8	ชั้น	ตัวปราสาทถูกลอมรอบดวยกําแพงหินคอนกรีต,	คูน้ํา	และสวนนิชิ
โนมารุซึ่งอยูทางปอมตะวักตก	มีตนซากุระกวา	600	ตน	ในชวงเดือนเมษายนจึงเป็นแหลงชมซากุระที่โดงดัง
เพราะฉากดานหลังของสวนแหงน้ีจะมองเห็นภาพปราสาทโอซากาที่สวยงามเป็นอยางยิ่ง
นําทานเดินทางสู	เกียวโต	(Kyoto)	ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ป ุนมายาวนานที่สุด	คือตั้งแตปีค.ศ.

794	จนถึง	1868	รวมๆ	1,100	ปีเลยทีเดียว	เกียวโตจึงเป็นเมืองสําคัญที่เต็มไปดวยประวัติศาสตรและวัฒนธรรม
ของญี่ป ุนดวย
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
เดินทางสู	วัดคินคะคุจิ	(Kinkakuji)	เดิมสรางขึน้เพื่อใชเป็นบานพักของทานโชกุนอาชิกากา	โยชิมิสุและทาน

มีความตั้งใจยกบานพักแหงน้ีใหเป็นวัดนิกายเซนภายหลังจากที่ทานเสียชีวิต	คนไทยนิยมเรียกกันวา	วัดทอง
เน่ืองจากที่วัดน้ีจะมีอาคารหลักเป็นสีทองเกือบทั้งหลังตั้งโดดเดนอยูกลางน้ํา	ทําใหเกิดเป็นเงาสะทอนกับพื้นน้ํา
เบื้องหนา	จนเกิดเป็นภาพที่สวยงามเป็นอีกสัญลักษณหน่ึงของ	เมืองเกียวโต
จากน้ันสู	ศาลเจาเทพเจาจิ้งจอกอินาริ	(Fushimi	Inari	Shrine)	หรือที่คนไทยชอบเรียกกันวาศาลเจาแดง

เป็นศาลเจาชินโต	มีชื่อเสียงโดงดังจากประตูโทริอิ	(Torii	Gate)	หรือเสาสีแดงที่เรียงตัวกันจํานวนหลายหมื่นตน
จนเป็นทางเดินไดทั่วทั้งภูเขาอินาริ	ที่ผูคนเชื่อกันวาเป็นภูเขาศักดิส์ิทธ	โดยเทพอินาริจะเป็นตัวแทนของความ
อุดมสมบูรณ	การเก็บเกี่ยวขาว	รวมไปถึงพืชผลไรนาตางๆ	และมักจะมีจิ้งจอกเป็นสัตวคูกายจึงสามารถพบเห็น
รูปป้ันจิ้งจอกมากมายดวยเชนกัน
เดินทางสู	หมูบานนินจาอิงะ	(Iga	Ninja	Museum)	ประกอบดวยบานพักอาศัยในอดีต	หองแสดงนิทรรศการ

2	หอง	สําหรับจัดแสดงของสะสมที่เกี่ยวกับการเป็นนินจา	รวมถึงงานเขียนโบราณ	พรอมกันอาวุธนินจาประเภท
ตางๆไวใหนักทองเที่ยวไดชมดวย	อีกทั้งยังมีการแสดงโชวที่นาตื่นตาตื่นใจ	รวมถึงหากใครอยากลองเป็นนอนจา
ดูสักครั้งก็มีชุดนินจาใหเชาและขายอีกดวย

ชวงคํ่า	
อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
พักที	่Ueno	Flex	Hotel	Iga	หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

เรียกอีกอยางวา	โอซากาโจ	สัญลักษณของเมืองโอซากา	และเป็นสิ่งปลูกสราง
ที่มีคุณคาทางวัฒนธรรมของญี่ป ุน	ถูกสรางขึน้แทนที่วัดอิชิยามา	ฮอนกันจิ	ชั้น
บนสุด	สามารถชมวิวเมืองโอซากาไดทั้งเมือง

เป็นเมืองหลวงเกาของญี่ป ุน	เป็นศูนยรวมวัฒนธรรมและประวัติศาสตรของ
ญี่ป ุนและชื่อน้ันไดมาจากเมืองฉางอานของจีน

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

หรือที่เรียกวาวัดทอง	เป็นวัดเกาแกของเมืองเกียวโต	วัดน้ีเคยเป็นที่พํานักของ
โชกุนอาชิคางะ	โยชิมิซึ	ผูที่ชอบทายปุจฉา	–	วิสัชนา	กับอิกคิวซังในการตูน
บรรยากาศภายในวัดจะเป็นการจัดสวนแบบเซน	มีการจัดให	ปราสาททองคํา
อยูตรงกลางสระน้ํา	ภาพสะทอนปราสาททองคําที่อยูในสระน้ํา	ทําใหปราสาท
ดูสวยงามและมีความขลังมากขึน้

หรือศาลเจาจิ้งจอกขาว	เป็นอีกหน่ึงศาลเจาชื่อดังที่นักทองเที่ยวตางรูจักกันดี
เป็นศาลเจาในศาสนาชินโต	สรางขึน้เพื่อถวายใหแดเทพอินาริ	เทพเจาแหง
กสิกรรม	เพื่อใหพื้นที่บริเวณน้ีมีน้ําอุดมสมบูรณ	ปลูกขาวได	ผลผลิตดีมี
คุณภาพ	สิ่งที่นาสนใจนอกจากจะมาสักการะเทพเจาแลว	ก็คือการเดินเลน
ลอดอุโมงคเสาโทริอิกวาหมื่นตนที่เรียงตอทอดยาวจากดานลางขึน้ไปบนยอด
เขาสูงถึง	233	เมตร	ระยะทางราว	4	กิโลเมตร

ประกอบดวยบานพักอาศัยในอดีต	หองแสดงนิทรรศการ	2	หอง	สําหรับจัด
แสดงของสะสมที่เกี่ยวกับการเป็นนินจา	รวมถึงงานเขียนโบราณ	พรอมกัน
อาวุธนินจาประเภทตางๆไวใหนักทองเที่ยวไดชมดวย	อีกทั้งยังมีการแสดงโชว
ที่นาตื่นตาตื่นใจ	รวมถึงหากใครอยากลองเป็นนอนจาดูสักครั้งก็มีชุดนินจาให
เชาและขายอีกดวย

	พักที่	Ueno	Flex	Hotel	Iga	หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน



ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
เดินทางสู	ทาคายามา	(Takayama)	เมืองเกาแกอยูในหุบเขาลอมรอบดวยเทือกเขาเจแปนแอลป	ถูกขนาน

นามไววาเป็น	ลิตเติ้ลเกียวโต	หรือ	เกียวโตนอย	เป็นเมืองเกาแกที่ยังคงอนุรักษไวซึ่งอารยธรรม	ขนบธรรมเนียม
ประเพณีในอดีตของชาวญี่ป ุนไดอยางสมบูรณ	บานเรือนสรางขึน้ดวยไมแบบโบราณ	บรรยากาศเกาแก	อายุ
เป็นรอยๆปี	มี	วัด	ศาลเจา	สะพาน	ตลาดเชาที่คึกคักเต็มไปดวยผูคน	ตัวเมืองสวยสะอาด	ทันสมัย	และมีสภาพ
ธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ
นําทานเดินเลน	ชมบรรยากาศเมืองเกาทาคายามาที	่ซันมาชิซูจิ	ยานเมืองเกาที่อนุรักษความเป็นเอโดะ

เมื่อ	300	ปีกอนไดเป็นอยางดี
ผานชม	อาคารทาคายามาจินยะ	(Takayama	Jinya)	อดีตทําหนาที่เป็นสํานักงานรัฐบาลทองถิ่นประจํา

ภูมิภาคฮิดะ	ในสมัยการปกครองของโชกุนโทคุงาวะในปี	1692	จนกระทั่งปี	1969	จนถึงปัจจุบันเปิดเป็น
พิพิธภัณฑใหประชาชนเขาชมหองเสี่อทาทามิที่ไดรับการบํารุงรักษาเป็นอยางดี	ปัจจุบันใชเป็นที่จัดแสดงขาว
ของและเอกสารทางการของขุนนางศักดินา	แผนที่ภูมิภาคฮิดะ	และประวัติศาสตรแผนเมือง	เป็นตน	(ไมรวม
คาเขา	จายเพิม่ประมาณ	430	เยน/ทาน)
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ันนําทานเดินทางสู	ลานสกี	อิสระใหทานไดเพลิดเพลินกับกิจกรรมฤดูหนาว	บนลานสกีหิมะขาวโพลน

กวางสุดลูกหูลูกตา	ทานสามารถเชาชุดอุปกรณสกีสําหรับถายรูปหรือเลนสกีทั้ง	Sled	Snow	board	หรือ	กิจกร
รมอื่นๆ	อีกมากมาย	(ราคาไมรวมคากิจกรรม	–	คาเชาอุปกรณตางๆ)
นําทานสู	ชิราคาวาโกะ	(Shirakawago)	เมืองที่เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ป ุน	เป็นหมูบาน

ชาวนาที่มีรูปรางแปลกตาติดอันดับ	The	most	beautiful	village	in	Japan	และเป็นเมืองมรดกโลกที่มีชื่อเสียง
แหงหน่ึง	HILIGHT!!!	หมูบานแบบกัชโชสึคุริ	เป็นบานชาวนาโบราณที่มีอายุมากกวา	250	ปี	คําวา	“กัชโช”	มี
ความหมายวา	“พนมมือ”	ซึ่งเป็นการบงบอกถึงลักษณะ	รูปแบบของบานที่มีหลังคามุงดวยฟางขาวที่ทํามุมชัน
ถึง	60	องศา	คลายสองมือที่ประนมเขาหากัน	ตัวบานมีความยาวประมาณ	18	เมตร	กวาง	10	เมตร	ทั้งหลังถูก
สรางขึน้โดยไมใชตะปู	ตอมาในปี	1995	องคการยูเนสโกขึน้ทะเบียนใหชิราคาวาโกะเป็นมรดกโลก
นําทานสู	นาโกยา	(Nagoya)	เป็นตัวเมืองของจังหวัดไอจิ	(Aichi)	มีประชากรอาศัยอยูมากกวา	2	ลานคน

เป็นเมืองศูนยรวมการคาและการคมนาคมที่สําคัญแหงหน่ึงของญี่ป ุน
นําทานสู	ยานซาคาเอะ	เป็นยานธุรกิจการคา	มีหางสรรพสินคามัตสึซาคายะ	หรือ	เมืองใตดิน	(central

park)	ที่เต็มไปดวยรานตางๆ	เชน	รานเสื้อผาแฟชั่น,	รานของใชกระจุกกระจิก,	รานซาลอนความงาม	เป็นตน	ที่
น่ีกินบริเวณตั้งแตสถานีซาคาเอะไปจนถึงสถานีฮิซายะโอโดริ

ชวงคํ่า	
อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
พักที	่Hotel	Centmain	Nagoya	หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองแหงปราสาทที่บานเมืองยังคงมีภาพของสะทอนของประวัติศาสตร
เกาแกในอดีต	ไมวาจะเป็นบานเรือนที่มีโครงหนาตางขัดกันเป็นตาราง	และวัด
ที่มีประวัติศาสตรเกาแก

เมืองเกาสมัยเอโดะ	ที่มีอายุกวา	300	ปี	แตยังคงอนุรักษสภาพแวดลอม	และ
การดําเนินชีวิตแบบดั้งเดิมไว	ทั้งวัดวาอาราม	ศาลเจา	บานแบบดั้งเดิมของ
ชาวนาญี่ป ุนไดเป็นอยางดี



อาคารทาคายามาจินยะ	(Takayama	Jinya)	ไมรวมคาเขา	จายเพิ่มประมาณ	430	เยน/ทาน
ลานสกี	ราคาไมรวมคากิจกรรม	–	คาเชาอุปกรณตางๆ
อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

ใชเป็นทั้งที่ทํางาน	และที่อยูอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮิดะมาเป็นเวลากวา
176	ปี	ภายใตการปกครองของโชกุนโตกุกาวา	ในสมัยเอะโดะ	หรือกวา	300	ปี
ที่แลว	เป็นที่ทําการรัฐในยุคเอะโดะเพียงแหงเดียวที่ขามพนยุคสมัยมาไดอยาง
สมบูรณ	ซึ่งภายในน้ีประกอบดวยบริเวณไตสวนพิจารณาคดี	หองขังนักโทษ
โรงครัว	และหองพักของเจาหนาที่

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ใหทานได	ทํากิจกรรมกลางแจงตางๆ	ทานจะไดสัมผัสประสบการณใหมกับ
“หิมะ”	อันขาวโพลน	ใหทานไดสนุกสนานกับกระดานเลื่อน	ที่ไหลลงมาจาก
เนินเขาหิมะ	หรือทานใดสนใจจะลองเลนสกี	ก็สามารถเชาชุด	และอุปกรณได
อิสระตามอัธยาศัย

หมูบานชิราคาวาโกไดรับการขึน้ทะเบียนใหเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม
หมูบานแหงน้ีใชโครงสรางที่เรียกวา	กัสโช	ซึ่งแปลวาสรางแบบพนมมือ	ดาน
หนาทําเป็นหนาจั่วแบบบานทรงไทย	มีการเจาะชองหนาตางเพื่อรับแสงสวาง
จากภายนอก	เมื่อมองจากภายนอกจึงดูมีสัดสวนสวยงาม

เป็นเมืองที่ใหญที่สุดในเขตชูบูของญี่ป ุน	ชื่อเมืองน้ันคาดเดาวาจะผันมาจากคํา
วา	นาดกยากะซึ่งแปลวาสงบสุข

เป็นยานการคาในเมืองนาโกยา	ซึ่งมีทั้งรานคา	และรานอาหารมากมายใหผู
ทองเที่ยวไดเลือกชอปและชิมตามใจ

	พักที่	Hotel	Centmain	Nagoya	หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน



ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานชอปป้ิงกันตอ	ณ	เอ็กซโปซิตี้	(Expo	City)	ที่เที่ยวแหงใหมในโอซากา	ศูนยรวมความบันเทิงที่ยิ่งใหญ

ที่สุดแหงหน่ึงของประเทศญี่ป ุน	เอ็กซโปซิตี้เป็นสวนหน่ึงของสวนสาธารณะที่สรางขึน้เพื่อระลึกถึงงานเวิลด
เอ็กซโป	ที่จัดขึน้เมื่อปี	1970	ตั้งอยูในเมืองซุอิตะ	จังหวัดโอซากา	มีเน้ือที่ทั้งหมดราว	ๆ	172,000	ตารางเมตร
ภายในพื้นที่แหงน้ีมีแหลงความบันเทิงมากมาย	ภายใตคอนเซ็ปต	fusing	the	enjoyment	of	playing,	learning,
and	discovering	อิสระใหทานเพลิดเพลินกับกิจกรรมตางๆ	ทั้งชอปป้ิง	กินขาว	หรือแมแตถายรูปไดตามอัธยาศัย
เอ็กซโปซิตี้	ไดแบงออกเป็น	8	โซนใหญ	ๆ	ดวยกัน	ดังน้ี

1.	NIFREL	พิพิธภัณฑสัตวน้ํา	จัดแสดงสัตวตาง	ๆ	ในรูปแบบการนําเสนองานศิลปะ	และยังใหนักทองเที่ยวได
สัมผัสกับสัตวอยางใกลชิด
2.	Osaka	English	Village	ชุมชนสําหรับคนรักภาษาอังกฤษ	เปิดโอกาสใหผูเขาชมไดเรียนรูภาษาอังกฤษในรูป
แบบที่ไมซํ้ าใคร	ทามกลางบรรยากาศของเมืองตาง	ๆ	จากทั่วทั้งอเมริกา
3.	Pokemon	Expogym	สวนสนุกของโปเกมอนแหงแรกในญี่ป ุน	ที่จะทําใหคุณหลงใหลและผจญภัยไปกับ
การตูนตัวโปรด
4.	Orbi	สถานที่แหงการเรียนรูธรรมชาติ
5.	Entertainmentfield	สวนสนุกภายใตคอนเซ็ปต	Shaun	the	Sheep	ซึ่งเป็นภาพยนตรการตูนอันโดงดัง
อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

ชวงบาย-ชวงคํ่า	
นําทานสู	อิออนพลาซา	เป็นศูนยคาปลีก	และมีสินคาหลากหลายชนิดจําหนายในราคาที่ไมแพง	ทั้งสินคา

อุปโภคและบริโภค	โดยภายในหางอิออนน้ันประกอบไปดวยสวนของดีพารทเมนทสโตรซึ่งก็คือหางจัสโก	และ
สวนที่เป็นพลาซาหรือรานคายอย	นอกจากน้ันยังมีรานอาหารใหเลือกรับประทานมากมาย	แตสวนใหญจะเป็น
รานอาหารประเภทฟาสตฟ ูดที่สะดวกและราคาไมแพงมากนัก
จากน้ัน	ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู	สนามบินคันไซ
18.00	น.	ออกเดินทางสู	กรุงเทพฯ	โดยสายการบิน	สกูต	(SCOOT)	เทีย่วบินที	่TR297	

**สายการบินมีบริการ	“จําหนาย”	อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง	(ราคาทัวรไมรวมคาอาหาร)**

21.55	น.	เดินทางถึง	สนามบินดอนเมือง	กรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

EXPOCITY	เป็นศูนยบันเทิงครบวงจรที่โอซากา	โดยรวมสวน
สนุก,พิพิธภัณฑ,หางสรรพสินคา,ศูนยเรียนรู,รานอาหารนานาชาติ	รวมกันไว
ที่น่ี	เป็นแหลงเที่ยว,กิน,ช็อปป้ิงและเรียนรูขนาดใหญที่สุดในญี่ป ุน	และเป็น
สถานที่ทองเที่ยวไฮไลทที่ไมแพยูนิเวอรแซล	สตูดิโอ	หรือดิสนียแลนด	โอซากา
เคยเป็นเจาภาพจัดงาน	World	Expo	เมื่อปี	1970	หลังจากน้ันพื้นที่จัดงานได
ถูกเปลี่ยนเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ	ซึ่งอยูหางจากใจกลางนครโอซากาไป
เพียง	1ชั่วโมงกวา	พื้นที่สวนหน่ึงกวา	170,000	ตารางเมตรไดถูกเปลี่ยนเป็น
ศูนยบันเทิงครบวงจรแหงใหมในชื่อวา	EXPOCITY	ที่รวมทุกสิ่งทุกอยางไวใน
พื้นที่แบบ	"วันเดียวเดินไมทั่ว	ครั้งเดียวเที่ยวไมเต็มอิ่ม"	La	La	port
EXPOCITY	ศูนยการคาที่รวมสินคาทุกอยางทุกประเภททั้งของญี่ป ุนและจาก
นานาชาติทั่วโลก	ไมเพียงแตแบรนดเนมชื่อดังราคาหรู	แตยังมีทั้งราน	100
เยนอยาง	Daiso,	ราน	3coin	ที่สินคาทุกอยางราคา	300	เยน,	ศูนยจําหนาย
เครื่องกีฬา,	เครื่องไฟฟา	,ซุปเปอรมาเก็ต,ศูนยอาหารนานาชาติ

เป็นหางสรรพสินคาที่นิยมในหมูนักทองเที่ยวชาวตางชาติ	เน่ืองจากตั้งอยูใกล
กับสนามบินนานาชาตินาริตะ	ภายในตกแตงในรูปแบบที่ทันสมัยสไตลญี่ป ุน	มี
รานคาที่หลากหลายมากกวา	150	รานจําหนายสินคาแฟชั่น	อาหารสดใหม
และอุปกรณภายในบาน



อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
สายการบินมีบริการ	“จําหนาย”	อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง	(ราคาทัวรไมรวมคาอาหาร)

ตั้งหางจากตัวเมืองโอซากา	ประมาณ	50	กม.เปิดใชบริการเมื่อปี	1994	มี	2	เท
อมินอล	โดย	เทอมินอล	1	จะเป็นสายการบินธรรมดา	สวนเทอมินอล	2	จะเป็น
สายการบินโลวคอสต

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี



กรุณาอานศึกษารายละเอียดทัง้หมดกอนทําการจอง	เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวาง
ทานลูกคาและบริษทั
1.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีทีมี่ผูรวมคณะไมถึง

30	ทาน
2.	ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม	หากสายการบินมีการปรับขึน้กอนวันเดินทาง
3.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนเที่ยวบิน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ
4.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,	การยกเลิกบิน,	การประทวง,	การ

นัดหยุดงาน,	การกอการจลาจล,	ภัยธรรมชาติ,	การนําสิ่งของผิดกฎหมาย	ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบ
ริษทัฯ
5.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหาย	อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน,	เกิดจาก

การโจรกรรม	และ	อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง
6.	เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษทัฯ	แลว	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข

ขอตกลงตางๆ	ทั้งหมด
7.	รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษทัฯ	อีกครั้งหน่ึง	หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตาง

ประเทศเรียบรอยแลว	โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน	ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8.	การจัดการเรื่องหองพัก	เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก	โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่	/

ปลอดบุหรี่ได	โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก	ทั้งน้ีขึน้อยูกับความพรอมใหบริการของ
โรงแรม	และไมสามารถรับประกันได
9.	กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ	อาทิเชน	ใชวีลแชร	กรุณาแจงบริษทัฯ	อยางนอย	7	วัน

กอนการเดินทาง	มิฉะนัน้บริษทัฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได
10.	มัคคุเทศก	พนักงานและตัวแทนของผูจัด	ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด	ๆ	ทั้งสิ้นแทนผูจัด	นอกจากมีเอกสาร

ลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน
11.	ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ	ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ	ในกรณีที่

ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง	ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว	อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย	การหลบหนี	เขาออกเมือง
เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น	ๆ
12.	กรณีตองการพักแบบ	3	ทาน	ตอหองหรือหองแบบ	3	เตียง	TRIPLE	โรงแรมมีหอง	Triple	ไมเพียงพอ	ขอสงวน

สิทธิในการจัดหองใหเป็นแบบ	แยก	2	หอง	คือ	1	หองพักคู	และ	1	หองพักเดี่ยว	โดยไมคาใชจายเพิ่ม
13.	สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ป ุน	หรือ	วันเสารอาทิตย	รถอาจจะติด	อาจ

ทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ	ชอปป้ิงแตละสถานที่นอยลง	โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก	และคนขัยรถในการ
บริหารเวลา	ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางในบางครั้งที่ตองเรงรีบ	เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม
14.	บริการน้ําดื่มทานวันละ	1ขวด	ตอคนตอวันเริ่มในวันที่	2	ของการเดินทาง	ถึงวันที่	3	ของการเดินทาง	รวม

จํานวน	2	ขวด
15.	การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ป ุน	ตามกฎหมายของประเทศญี่ป ุน	สามารถใหบริการวันละ	10	ชั่วโมง	ในวัน

น้ันๆ	มิอาจเพิ่มเวลาได	โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาพการ
จราจรในวันเดินทางน้ันๆเป็นหลัก	จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดิน
ทาง
16.	เดินทางขึ้นตํ่า	34	ทาน	หากตํ่ากวากําหนด	กรุปจะไมสามารถเดินทางได	หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะ

ชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได	ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใหทานตอไป
ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นตอไป	โดยทางบริษทัฯจะแจงใหทานท
ราบลวงหนา

1.	มัดจําทานละ	15,000	บาท	ภายหลังจากที่ทานสงเอกสารการจอง	3	วัน	กรณีลูกคาทําการจองกอนวันเดินทาง
ภายใน	20	วัน	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาทัวรเต็มจํานวน
2.	สวนที่เหลือ	ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย	30	วัน

-	หากไมชําระมัดจําตามทีก่ําหนด	ขออนุญาตตัดทีน่ัง่ใหลูกคาทานอื่นทีร่ออยู
-	หากชําระไมครบตามจํานวน	บริษทัฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไมมีเงื่อนไข
-	เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน	ทางบริษทัฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขและขอตกลงตางๆที่ไดระบุไว
ทั้งหมดน้ีแลว
-	หากชําระเงินในแตละสวนแลว	โปรดสงสําเนาการโอนเงิน	พรอมระบุช่ือพนกังานขายมาทางแฟกซ



-	สงรายช่ือสํารองทีน่ัง่	ผูเดินทางตองสงสําเนาหนงัสือเดินทาง	(Passport)	โดยเซ็นตช่ือพรอมยืนยันวา
ตองการเดินทางทองเทีย่วทริปใด,	วันทีใ่ด,	ไปกับใครบาง,	เบอรโทร	//	[หากไมสงสําเนาหนงัสือเดินทาง
(Passport)	มาให	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการ
สะกดช่ือ-นามสกุล	และอื่นๆ	เพื่อใชในการจองตัว๋เครื่องบินทัง้สิ้น

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ	รวมถึงคาภาษีสนามบิน	และคาภาษีน้ํามัน
2.	คารถโคชปรับอากาศ
3.	โรงแรมที่พักตามที่ระบุ	หรือเทียบเทา	(พัก	2-3	ทาน/หอง)

***หองพักทีญ่ีป่ ุนมีขนาดเล็กและมีจํานวนหองจํากัดในแตละโรงแรม	สงวนสิทธิกรณีลูกคา	Request
ประเภทหองพัก	สามารถ	Request	ได	แตอาจไมไดตามทีต่องการ	(On	Request)***

4.	คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการที่ระบุ
5.	คาอาหาร	ตามรายการที่ระบุ
6.	คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยว	วงประกันทานละ	1,000,000	บาท	(เงื่อนไขตามกรรมธรรม)

1.	คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง	อาทิ	คาทําหนังสือเดินทาง	คาโทรศัพท	คาอาหาร	เครื่องดื่ม	คาซักรีด	คามินิบาร
ในหองและคาพาหนะตางๆ	ที่มิไดระบุในรายการ
2.	คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ป ุน	กรณีประกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกครั้ง	(เน่ืองจากทางญี่ป ุนได

ประกาศยกเวนการยื่นวีซาเขาประเทศญี่ป ุนใหกับคนไทยสําหรับผูที่ประสงคพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ป ุนไมเกิน
15	วัน)
3.	หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ป ุนประกาศใหยื่นวีซาตามเดิม	ผูเดินทางจะตองจายเพิ่ม	2,000	บาท	สําหรับการ

ยื่นรองขอวีซา
4.	คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเปาสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกิน

ขนาดมาตรฐาน
5.	คาภาษีน้ํามัน	ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม	ภายหลังจากทางบริษทัฯไดออกตัว๋เครื่องบินไปแลว
6.	คามัคคุเทศกทองถิ่น	และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก	ตลอดการเดินทาง
7.	คาทิปมัคคุเทศก,	คนขับรถ,	1,000	บาท/ทาน/ทริป,	คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน
8.	ภาษีมูลคาเพิ่ม	7	%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3	%

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญีป่ ุนใหกับคนไทย	ผูทีป่ระสงคจะพํานักระยะสัน้ในประเทศญีป่ ุน
ไมเกิน	15	วัน	ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเทีย่ว	เยีย่มญาติ	หรือธุรกิจ	จะตองยื่นเอกสารในขัน้
ตอนการตรวจเขาเมือง	เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญีป่ ุน*	ดังตอไปน้ี
1.	ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ป ุน	(ทางบริษทัฯจัดการให)
2.	สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึน้ในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุนได	(เชน	เงินสด

บัตรเครดิต	เป็นตน)
3.	ชื่อ	ที่อยู	และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	(ทางบริษทัจัดการให)
4.	กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	(ทางบริษทัฯ	จัดการให)

คุณสมบัติการเขาประเทศญีป่ ุน	(สําหรับกรณีการเขาประเทศญีป่ ุนดวยมาตรการยกเวนวีซา)
1.	หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู	ไมตํ่ ากวา	6	เดือน
2.	กิจกรรมใดๆ	ที่จะกระทําในประเทศญี่ป ุนจะตองไมเป็นสิ่งที่ขัดตอกฎหมายและเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะ

สั้น
3.	ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ	จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน	15	วัน
4.	เป็นผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ป ุน	มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

และไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

ไมมีราคาเด็ก	เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ	/	เด็กอายุตํ่ากวา	2	ปี	(Infant)	ราคา	7,900	บาท/ทาน
สําหรับลูกคาทานทีไ่มเอาตัว๋เครื่องบิน	หักคาตัว๋ออก	9,000	บาท	จากราคาทัวร



สายการบินสกูตใชระบบการจองทีน่ัง่เป็นแบบสุมทีน่ัง่วาง	อาจจะทําใหครอบครัวทีม่าดวยกันไมไดนัง่
ติดกัน**	หากลูกคาเทาไดประสงคจะจองทีน่ัง่ติดกันหรืออัพทีน่ัง่	โปรดติดตอสอบถาม**

ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ	โปรดแจงใหบริษทัฯทราบในวันจองทัวร	**	ทัง้น้ีเพื่อประโยชนของตัว
ทานเอง	**

มีน้ําดื่มบริการบนรถบัสวันละ	1	ขวด	

โปรดตรวจสอบ	Passport	:	จะตองมีอายุคงเหลือ	ณ	วันเดินทางมากกวา	6	เดือนขึน้ไป	และเหลือหนากระดาษ
อยางตํ่ า	2	หนา	หากไมมัน่ใจโปรดสอบถาม
บริษทัขอสงวนสิทธิร์ายการทัวรสามารถเปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสม	เน่ืองจากสภาวะอากาศ,

การเมือง,	สายการบิน	เป็นตน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา	การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ป ุน	ตามกฎหมายของ
ประเทศญี่ป ุน	สามารถใหบริการวันละ	10	ชั่วโมง	มิอาจเพิ่มเวลาได	โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลา
ตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆ	เป็นหลัก	จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยน
เวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เครื่องบินโปรโมชัน่	เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว	ไมสามารถยกเลิก
เลื่อน	ขอคืนเงิน	ไดทุกกรณี	และกรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองทัง้กรุงเทพฯ	และในตางประเทศ	ปฏิเสธมิ
ใหเดินทางออก	หรือ	เขาประเทศทีร่ะบุไว	ในรายการเดินทาง	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะไมคืนคาทัวรไม
วากรณีใดๆ	ทัง้สิ้น	รวมถึง	เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ถาทานงดการใชบริการรายการใด
รายการหน่ึง	หรือไมเดินทาง	พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน
ไมวากรณีใดๆ	ทัง้สิ้น


