


1 ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง -

2 ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ	-	ยะมะนะชิ	(Yamanashi)	-	หมูบาน
โอชิโนะฮัคไค	-	มัตสึโมโต	-	ปราสาทมัตสึโมโตะ	-	ออนเซน

Itoen	Hotel	Asama
no	yu	หรือระดับใกล
เคียงกัน

3 เมืองทาคายามา	-	ที่ทําการเกาเมืองทาคายามา	-	เมืองเกา	ซันมาชิ
ซูจิ	-	สะพานนาคาบาชิ	-	นาโกยา	-	หมูบานชิราคาวาโกะ

Quintessa	Ogaki
/KOYO	HOTEL	หรือ
ระดับใกลเคียงกัน

4 เมืองเกียวโต	-	ศาลเจาฟูชิมิอินาริ	/	ศาลโทริอิ	-	ศาลเจาเฮยอัน	-	พิธี
ชงชาญี่ป ุน	-	ริงกุ	พรีเมียม	เอาทเล็ท

N	GATE	HOTEL
OSAKA	หรือระดับ
ใกลเคียงกัน

5 ปราสาทโอซากา	-	หาง	DOTON	PLAZA	-	ยานชินไซบาชิ	-	ทา
อากาศยานนานาชาติคันไซ	-	ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง -

1	ต.ค.	61	-	5	ต.ค.	61 ฿29,900	
฿24,900

฿29,900	
฿24,900

฿29,900	
฿24,900 ฿8,500



คํ่า

23.00น.	พรอมกันที่	ทาอากาศยานดอนเมือง	อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ	ชั้น	3	ประตู6
เคานเตอร	6	สายการบิน	NOKSCOOT	มีเจาหนาที่ของบริษทัฯคอยอํานวยความสะดวกดานเอกสาร	และติด
แท็กกระเปา

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

เชา

02.20น.	นําทานออกเดินทางสู	ทาอากาศยานนาริตะ	ประเทศญี่ป ุน	โดยสายการบิน	NOKSCOOT	เที่ยว
บินที่	XW102	*	ราคาทัวรยังไมรวมคาอาหารบนเครื่อง	(บนเครื่องมีบริการจําหนายอาหารและเครื่อง
ดื่ม)
10.25น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานนาริตะ	ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร
นําทานขึน้รถปรับอากาศเดินทางสู	จังหวัดยามานาชิ	จังหวัดที่เต็มไปดวยความสวยงามของธรรมชาติและ

เป็นที่ตั้งของภูเขาไฟฟูจิ

บาย

นําทานเดินทางสูบริเวณ	ยานภูเขาไฟฟูจิ
นําทานเดินทางสู	หมูบานโอชิโนะ	ฮักไก	(Oshino	Hakkai	Village)	เป็นหมูบานเล็กๆ	ประกอบดวยบอน้ํา	8

บอในโอชิโนะ	ตั้งอยูระหวางทะเลสาบคาวากูจิโกะกับทะเลสาบยามานาคาโกะ
นําทานเดินทางสู	เมืองมัตสึโมโตะ	(Matsumoto)	เป็นเมืองที่ใหญเป็นอันดับสองของจังหวัดนากาโน	เป็น

เมืองเกาที่งดงามดวยศิลปะและธรรมชาติ
นําทานชมความสวยงามของ	ปราสาทมัตสึโมโตะ	ที่ถูกสรางขึน้ในปี	1504	ซึ่งนับไดวาเป็นปราสาทที่เกาแก

ที่สุด	และนอกจากน้ีก็ยังเป็น	ปราสาทติดอันดับ	1	ใน	3	ของปราสาทที่มีความสวยงามที่สุดของญี่ป ุน	ที่สามารถ
รอดพนการถูกทําลายจากเพลิงของสงครามมาไดจนถึงปัจจุบัน	ตัวปราสาทมีผนังที่ทาดวยสีดําสนิททําใหมี
ฉายาวา	ปราสาทอีกาดํา	(ทัวรนําชมถายรูปดานนอก)

จากน้ัน	นําทานเขาสูที่พักยาน	มัตสึโมโต	ออนเซ็น

คํ่า

หลังอาหารไมควรพลาดประสบการณ	สัมผัสวัฒนธรรม	การอาบน้ําแรออนเซ็น	(Onsen)	น้ําแรในสไตล
ญี่ป ุนใหทานไดพักผอนอยางเต็มอิ่ม	ซึ่งชาวญี่ป ุนเชื่อวาน้ําแรธรรมชาติน้ีมีสวนชวยเรื่อง	ระบบการหมุนเวียน
ของเลือดดีขึน้



	รับประทานอาหารเชา

เป็นสนามบินหรือทาอากาศยานนานาชาติหลักของประเทศญี่ป ุน	และเป็นจุด
เชื่อมตอของการเดินทางระหวางทวีปเอเชียและอเมริกา	ตั้งอยูที่เมืองนาริตะ
สามารถรองรับผูโดยสารที่เดินทางไปมาโตเกียว	โยโกฮามา	และจังหวัดใกล
เคียงไดกวา	35	ลานคนตอปี	และเป็นสนามบินที่รองรับเที่ยวบินสําหรับผู
โดยสารมากเป็นอันดับ	2	ของญี่ป ุน	(รองจากสนามบินฮาเนดะ	โตเกียว)	โดย
สามารถรองรับสายการบินระหวางประเทศไดกวา	65	สายการบิน

เป็นเขตอยูญี่ป ุนที่อยูในภูมิภาคชูบุซึ่งหอมลอมไปดวยภูเขาสูงมากมายรวมถึง
ภูเขาไฟฟูจิ

	รับประทานอาหารกลางวัน	บนรถโดยสาร	เมนูแบบเบนโตะ	เซตญี่ป ุน

เป็นหมูบานเล็กๆ	ในละแวกทะเลสาบทั้ง	5	ของภูเขาไฟฟูจิ	อยูระหวาง	ทะเล
สาป	Kawaguchiko	และ	Yamanakako	โอชิโนะ	ฮัคไคมีบอน้ําทั้งหมด	8	บอ
เกิดจากการหลอมละลายของหิมะและไหลลงมาจากภูเขาไฟฟูจิ	ซึมผานชั้น
ของลาวาที่เป็นรูพรุน	ใชเวลานานถึง	80	ปี	ทําใหน้ําในบอที่หมูบานน้ีใสมาก
บอน้ําพุธรรมชาติทั้ง	8	บอ	มีความเชื่อกันวาเป็นบอน้ําศักดิส์ิทธิ	์ดังน้ันคนมัก
จะมาขอพรกัน	แตละบอก็จะมีความศักดิส์ิทธิที่แตกตางกันไป	เชน	เรื่อง
สุขภาพ	คูครอง	ฯลฯ

เป็นเมืองคลายเมืองหลวงของเกาะคิวชู	ซึ่งมีประชาการคับคั่งมาก	เป็น
ศูนยกลางความเจริญของทางใตของญี่ป ุน

ปราสาทมัตสึโมโตเป็นปราสาทไมที่คงความดั้งเดิมและเกาแกที่สุดในญี่ป ุน
และไดถูกขึน้ทะเบียนใหเป็นสมบัติลํ้ าคาประจําชาติ	การตัดกันของสีดําและสี
ขาวของผนังปูนดานนอกปราสาท	ทําใหปราสาทแหงน้ีดูโดดเดนงดงามตัดกับ
ฉากหลังของเทือกเขาแอลปญี่ป ุน	ปราสาทมัตสึโมโต	มีอีกชื่อหน่ึงเรียกวา
ปราสาทอีกา

การแชน้ําแร	ธรรมชาติของทางโรงแรม	ซึ่งสามารถรักษาโรคเหน็บชา	โรค
กระดูก	ฯลฯ	ใหทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม	ซึ่งจะแยก
สระชายและหญิง	การแชน้ําแรสระรวม	สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ



*	ราคาทัวรยังไมรวมคาอาหารบนเครื่อง	(บนเครื่องมีบริการจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม)
สําคัญ!!!	ประเทศญี่ป ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด	จําพวก	เน้ือสัตว	พืช	ผัก	ผลไม	เขาประเทศ	หากฝาฝืนจะมี

โทษจับและปรับ
หมายเหตุ:	กรณีไปปราสาทไมทันจะพาไปถายรูปในวันรุงขึน้
**ชื่อโรงแรมที่ทานพัก	ทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย	3-5	วัน	กอนวันเดินทาง**

	รับประทานอาหารเย็น	ณ	หองอาหารของโรงแรม

	Itoen	Hotel	Asama	no	yu	หรือระดับใกลเคียงกัน

เชา

นําทานเดินทางขามสูภูมิภาคจูบุ	เมืองทาคายามา	เมืองประวัติศาสตรที่โอบลอมดวยขุนเขาและธรรมชาติที่
สวยงาม

นําทานชม	ทาคายามา	จินยะ	หรือ	ทีว่าการอําเภอเกาเมืองทาคายามา	(ถายรูปดานหนา)	เป็นจวนผู
วาแหงเมืองทาคายามาเป็นที่ทํางานและที่อยูอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮิดะ	เป็นเวลากวา	176	ปี	ภายใตการ
ปกครองของโชกุนตระกูลกุกาวา	ในสมัยเอโดะ

นําทานเดิมชม	หมูบาน	Little	Kyoto	หรือ	เขตเมืองซันมาชิซูจิ	(Sanmachi-Suji)	ซึ่งเป็นหมูบานเกาแก
สมัยเอโดะกวา	300	ปีกอน	ที่ยังอนุรักษและคงสภาพเดิมไดเป็นอยางดี
อิสระใหทุกทานไดเดินเที่ยวและชื่นชมกับทัศนียภาพเมืองเกาซึ่งเต็มไปดวยบานเรือนโบราณและรานคา

หลากหลาย	เชน	รานผลิตและจํา	หนายเหลาสาเก	รานทํามิโสะ	ฯลฯ	พรอมทั้งเลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมือง
เฉพาะถิ่นอื่นๆ	ตามอัธยาศัย

ทานยังสามารถลองลิ้มชิมรสขนมของหวานนานาชนิดอีกดวยหรือ	ถายรูปกับ	สะพานสีแดงนาคาบาชิ
(Nak	abashi	Bridge)

บาย

นําทานเดินทางสู	หมูบานชิราคาวาโกะ	(Shirakawa-go)เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยยูเนสโกเมื่อปี
ค.ศ.1995	ภายในหมูบานที่สวยงามและเป็นแบบญี่ป ุนแทดั้งเดิมน้ันมีเสนหดึงดูดใหนักทองเที่ยวทั้งใน	และตาง
ประเท	ศ	เป็นจํานวนมาก	เอกลักษณของบานในแบบ	กัสโชสึคุริ	บานแบบญี่ป ุนดั้งเดิม	ชื่อน้ีไดมาจากคํา
วา“กัสโช”	ซึ่งแปลวา	“พนมมือ”ตามรูปแบบของบานที่หลังคาชันถึง	60	องศา	มีลักษณะคลายสองมือที่พนม
เขาหากัน

จากน้ัน	นําทานเดินทางสู	เมืองโอกากิ/นาโกยา
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู	ทีพ่ัก

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองแหงปราสาทที่บานเมืองยังคงมีภาพของสะทอนของประวัติศาสตร
เกาแกในอดีต	ไมวาจะเป็นบานเรือนที่มีโครงหนาตางขัดกันเป็นตาราง	และวัด
ที่มีประวัติศาสตรเกาแก



ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย	3-5วัน	กอนวันเดินทาง

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

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

สะพานนาคาบาชิ	ที่มีสีแดงเดน	พาดผานแมน้ํามิยากาวา	รวมทั้งยังมี	“ซากุระ
สีชมพู”	ขนานกับแนวแมน้ําแหงน้ีอีกดวย	(ขึน้อยูกับสภาพอากาศ)	ซึ่งเป็นจุด
ยอดนิยมของการเก็บภาพประทับใจ	สะพานแหงน้ีเป็นสัญลักษณของเมืองทา
คายามา	และเป็นเสนทางในการจัดเทศกาลทาคายามามัตสุริ(Takayama
Matsuri)อีกดวย	ในชวงฤดูใบไมผลิรอบๆสะพานจะเต็มไปดวยดอกซากุระที่
บานสะพรั่ง

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร	เมนูแบบเซตญี่ป ุน

เป็นเมืองที่ใหญที่สุดในเขตชูบูของญี่ป ุน	ชื่อเมืองน้ันคาดเดาวาจะผันมาจากคํา
วา	นาดกยากะซึ่งแปลวาสงบสุข

หมูบานชิราคาวาโกไดรับการขึน้ทะเบียนใหเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม
หมูบานแหงน้ีใชโครงสรางที่เรียกวา	กัสโช	ซึ่งแปลวาสรางแบบพนมมือ	ดาน
หนาทําเป็นหนาจั่วแบบบานทรงไทย	มีการเจาะชองหนาตางเพื่อรับแสงสวาง
จากภายนอก	เมื่อมองจากภายนอกจึงดูมีสัดสวนสวยงาม

	รับประทานอาหารเย็น	ณ	รานอาหาร	เมนู	BBQ	BUFFET	YAKINIKU

	Quintessa	Ogaki	/KOYO	HOTEL	หรือระดับใกลเคียงกัน



เชา

นําทานเดินทางสู	เกียวโต	(Kyoto)	เป็นเมืองที่ไดชื่อวาเมืองแหงศิลปะและวัฒนธรรมของญี่ป ุนอยางแทจริง
เต็มไปดวยวัดและศาลเจาเกาแกโบราณที่มีความสวยงามในแบบของญี่ป ุนดั้งเดิม

นําทานเดินทางสู	ศาลเจาฟูชิมิ	อินาริ	(Fushimi	Inari	Shrine)	คนไทยชอบเรียกกันวาศาลเจาแดงหรือศาล
เจาจิ้งจอกเป็น	ศาลเจาชินโต(Shinto)	เป็นที่สถิตของพระแมโพสพประชาชนจะมาสักการะขอพรใหมีความ
เป็นอยูอุดมสมบูรณของเรื่องพืชพรรณธัญญาหาร

นําทานชม	เสาโทริอิ	ซุมประตูสีแดง	ที่เป็นสัญลักษณของศาลเจาที่มีมากกวารอยตนทอดตัวยาวตามเสน
ทางของไหลเขาลดหลั่นกันบนเสนทางยาวถึง	4	กิโลเมตร

บาย

นําทานเดินทางไปชม	ศาลเจาเฮอัน	(Heian	Shrine)	เป็นศาลเจาที่มีความงดงามและสถาปัตยกรรมที่โดด
เดนจากศาลเจาอื่นๆของญี่ป ุน	สรางขึน้เพื่อใหระลึกถึงจักรพรรดิคามมุ	และจักรพรรดิโ์คเมอิ	ซึ่งเป็นจักรพรรดิ
องคแรกและองคสุดทายของเกียวโต

นําทานสัมผัสประสบการณพิเศษ	พิธีชงชาแบบญีป่ ุน	ใหทานไดเรียนชงชาแบบธรรมเนียมญี่ป ุน
อิสระทานสามารถเลือกซื้อชาชาติตางๆและสินคาของฝากราคาถูกไดจากที่น่ี
จากน้ันนําทานเดินทางสู	ริงกุ	พรีเมีย่ม	เอาทเลท	เป็นเอาทเล็ทขนาดใหญที่สุดในโอซากา

คํ่า

ที่พัก:	N	GATE	HOTEL	OSAKA	หรือระดับใกลเคียงกัน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองหลวงเกาของญี่ป ุน	เป็นศูนยรวมวัฒนธรรมและประวัติศาสตรของ
ญี่ป ุนและชื่อน้ันไดมาจากเมืองฉางอานของจีน

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร	SHABU	BUFEET

สรางเพื่อเป็นอนุสรณสําหรับเมืองหลวงเกาหรือก็คือเกียวโตที่ครบรอบ	1100
ปี	ประตูศาลเจาสีแดงดึงดูดผูคนจากไกลและหลังจากผานประตูมาแลวก็จะพบ
กับพื้นที่วางที่ลอมรอบไปดวยสิ่งกอสรางภายในศาลเจาที่ลวนแตเป็นสีแดงสด
ทําใหคุณรูสึกประทับใจอยางยิ่งกับสิ่งที่เห็น



อาหารม้ือเย็นอิสระตามอัธยาศัย
(ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย3-5วัน	กอนวันเดินทาง)

พิธีชงชาญี่ป ุน	ซึ่งเป็นเอกลักษณของประเทศญี่ป ุนวาดวยการใชเวลาอยางสุ
นทรีย	ดวยการดื่มและการชงชาผงสีเขียวหรือมัทชา	นับตั้งแตประมาณ
ศตวรรษที่	14	ตนฉบับของพิธีชงชา	และใหทานไดสัมผัสกับบรรยากาศของ
การจําลองเรื่องราวเกี่ยวการพบปะกันในวงสังคมเกี่ยวกับการดิ่มและชงชาที่
ไดแพรหลายในบรรดาชนชั้นสูงที่เกิดขึน้ในประเทศญี่ป ุน

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

	N	GATE	HOTEL	OSAKA	หรือระดับใกลเคียงกัน

เชา

นําทานเดินทางสู	ปราสาทโอซากา	(Osaka	Castle)	เป็นสัญลักษณอันโดดเดนของเมืองโอซากา	ทาน
สามารถมองเห็นทิวทัศนโดยรวมของเมืองโอซากาไดอยางชัดเจนในแตละปีจะมีนักทองเที่ยวจากทั้งในและนอก
ประเทศมาเยือนปีละราว	1-3	ลานคน	(ชมและถายรูปบริเวณดานนอก)

นําทานเดินทางสู	หางโดทงพลาซา	DOTON	PLAZA	ใหทานไดเลือกชอปป้ิงสินคาราคาถูก	หลากหลาย
รายการ	อาทิเชน	ขนม	เครื่องสําอาง	เครื่องไฟฟา	ผลิตภัณฑจากน้ํามันมา	โฟมลางหนาถานหินภูเขาไฟ	ฯลฯ

นําทานไปชอปป้ิง	ยานชินไซบาชิ	ซึ่งเป็นแหลงชอปป้ิงชื่อดังของนครโอซากา	ทั้งรานคาเกาแก	และทันสมัย
ปะปนกัน	และสัญลักษณเดนของยานน้ีคือ	ตึกรูปเครื่องหมายการคาของกูลิโกะ	ผลิตภัณฑขนมชื่อดังจากญี่ป ุน
น่ันเอง
อิสระใหทานไดเพลิดเพลินกันตลอดทั้งวัน	นอกจากน้ีในยานน้ียังมีหางสรรพสินคาใหญๆ	และมีชื่อเสียง	อยาง

หางไดมารู	หางโซโก	หรือจะเป็นทากาชิมายา	มีสินคามากมายใหทานไดเลือกซื้อเลือกหาอีกดวย
จนสมควรแกเวลา	นําทานเดินทางไป	สนามบินคันไซ	เพื่อเช็คอินเดินทางกลับ
17.55น.	ออกเดินทางสู	กรุงเทพฯ	โดย	สายการบิน	SCOOT	เที่ยวบินที่	TR867

คํ่า

22.30น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานดอนเมือง	โดยสวัสดิภาพ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



ราคาทัวรยังไมรวมคาอาหารบนเครื่อง	(บนเครื่องมีบริการจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม)

เรียกอีกอยางวา	โอซากาโจ	สัญลักษณของเมืองโอซากา	และเป็นสิ่งปลูกสราง
ที่มีคุณคาทางวัฒนธรรมของญี่ป ุน	ถูกสรางขึน้แทนที่วัดอิชิยามา	ฮอนกันจิ	ชั้น
บนสุด	สามารถชมวิวเมืองโอซากาไดทั้งเมือง

หาง	DOTON	PLAZA	ใหทานไดเลือกชอปป้ิงสินคาราคาถูก	หลากหลาย
รายการ	อาทิ	เชน	ผลิตภัณฑบํารุงสุขภาพ	เครื่องสําอาง	เครื่องไฟฟา	และ
ใกลๆกันทานสามารถเดินทางไปยานชินไชบาชิได	ใหทานไดอิสระชอปป้ิง
สินคาที่แหลงชอปป้ิงยอดนิยมที่สุดของโอซากาที่เต็มไปดวยรานคามากมาย
ทั้งแบรนดเนม	ของมือสอง	รานอาหารชื่อดังมากมายหลากหลายชนิดและไม
ควรพลาดชอปป้ิง

ยานชอปป้ิงที่มีชื่อเสียงที่สุดในโอซากา	ยานดังที่เป็นสวรรคของนักชอป	นักกิน
ถนนสายทอดยาวกวา	600	เมตร	สองขางทางเรียงรายดวยสินคาหลากหลาย
ของใช	ของกิน	เครื่องใชไฟฟา	ฯลฯ

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	ฯ	และเม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทัง้หมดกับทางบริษทัฯ	แลว	ทางบ
ริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ	ทัง้หมด

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

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

การโจรกรรม	และ	อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง	
6.	เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษทัฯ	แลว	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข

ขอตกลงตางๆ	ทั้งหมด	
7.	รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษทัฯอีกครั้งหน่ึง	หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตาง

ประเทศเรียบรอยแลว	โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน	ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม	
8.	การจัดการเรื่องหองพัก	เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก		โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่	/

ปลอดบุหรี่ได	โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก	ทั้งน้ีขึน้อยูกับความพรอมใหบริการของ
โรงแรม	และไมสามารถรับประกันได		
9.	กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ	อาทิเชน	ใชวิวแชร	กรุณาแจงบริษทัฯ	อยางนอย	7วันกอนการ

เดินทาง	มิฉะน้ัน	บริษทัฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได	
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	3ทาน	ตอหองหรือหองแบบ3เตียง	TRIPLE	โรงแรมมีหอง	Triple	ไมเพียงพอ	ขอสงวน

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

ทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ	ชอปป้ิงแตละสถานที่นอยลง		โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก	และคนขัยรถในการ
บริหารเวลา	ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางในบางครั้งที่ตองเรงรีบ	เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม
14.	บริการน้ําดื่มทานวันละ1ขวดตอคนตอในวันที่ทําทัวรเต็มวัน	เริ่มในวันที่2ของการเดินทางรวมจํานวน4ขวด
15.	การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ป ุน	ตามกฎหมายของประเทศญี่ป ุน	สามารถใหบริการวันละ10-12ชั่วโมง	อาทิ

เชน	เริ่มงานเวลา	8.00น.ถึงเวลา	20.00	น.ในวันน้ัน	มิอาจเพิ่มเวลาได	โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลา
ตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเป็นหลัก	จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยน
เวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
16.	การประกันภัย	ที่บริษทัฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง	เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทาง

ทองเที่ยว	ตามพ.ร.บ.	การทองเที่ยว	เทาน้ัน	ไมไดครอบคลุมถึง	สุขภาพ	การเจ็บไขไดป วย	ทานสามารถขอดูเงื่อนไข
กรมธรรมของบริษทัฯได	และทางบริษทัฯถือวาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร	(ทาน
สามารถซื้อประกันสุขภาพ	ในระหวางการเดินทางได	จากบริษทั	ประกันทัว่ไป	และควรศึกษาเงื่อนไข
ความคุมครองใหละเอียด)
17.	มัคคุเทศก	พนักงานและตัวแทนของผูจัด	ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด	ๆ	ทั้งสิ้นแทนผูจัด		นอกจากมีเอกสาร

ลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน	
18.	ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ	ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ	ในกรณีที่

ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง	ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว	อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย	การหลบหนี	เขาออกเมือง
เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น	ๆ	
การเดินทางครัง้น้ีจะตองมีผูโดยสารจํานวน	30	ทานขึ้นไป	กรณีไมถึง30ทาน	
-	ขอสงจอยทัวรใหกับบริษทัที่มีโปรแกรมและราคาใกลเคียงกัน	



-	หรือขอเลื่อน	หรือยกเลิกการออกเดินทาง	โดยทางบริษทัจะทําการแจงใหทานทราบลวงหนากอนการเดินทาง	10
วัน
-	หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการเพิ่ม	(ในกรณีที่ผูเดินทางไมถึง30ทานและทานยังประสงคเดินทาง

ตอ)	โดยทางบริษทัจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา
ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาทีข่องบริษทัฯ	กอนทุกครัง้	มิ

ฉะนัน้ทางบริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทัง้สิ้น	

ชําระเงินคาจองทัวรทานละ	15,000	บาท	สวนที่เหลือชําระกอนการเดินทาง	20วัน	
**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง+ความประสงคเพิ่มเติมของลูกคา	กรุณาสงพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจําหรือ

พรอมยอดคงเหลือ**		

1.	คาตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน	ที่น่ังเป็นไป
ตามการจัดสรรของสายการบิน

กรณีตองการระบุที่น่ังติดกันทั้งกรุปหรือริมหนาตางหรือริมทางเดิน	แจงหนาเคานเตอรเช็คอิน	ณ	วันเดินทาง
**กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ัง่	(อัพไดแค	Stretch/Long	leg	)	จะตอง

ดําเนินการแจงพรอมจองทัวร	หรือกอนเดินทาง10วันเทานัน้**	
-	ที่น่ัง	Stretch	Seat	/	Long	Leg	ชําระเพิ่ม	4,500	บาท	(รวมไป-กลับ)
**หามเด็กตํ่ากวา16ปีและผูสูงอายุ65ปีขึ้นไปนัง่เน่ืองจากทีน่ัง่อยูบริเวณ	Exit	Seat
-	ที่น่ัง	Scoot	Biz	ตัว๋กรุปไมสามารถอัพเกรดได
**	คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง	สามารถสั่งซื้อจากเลมเมนูบนเครื่องไดเลยเน่ืองจากตัว๋กรุปไมรับสั่งจองลวง

หนา
2.	คาที่พักหองละ	2	ทานตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการหรือระดับเทียบเทา	กรณีเดินทาง3	ทานจะเป็นหองTriple

จะเป็นแบบเตียงเดี่ยวสามเตียงหรือแบบเตียงใหญ1เตียงเตียงเดี่ยว1เตียง	เป็นการจัดแบบเตียงของทางโรงแรมไม
สามารถระบุได

กรณีโรงแรมมีหอง	Triple	ไมเพียงพอ	ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเป็นแบบ	แยก	2หอง	คือ	1หองพักคู	และ	1หอง
พักเดี่ยว	โดยไมคาใชจายเพิ่ม	
3.	คาอาหารคาเขาชมและคายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน
4.	เจาหนาที่บริษทัฯคอยอานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง
5.	คาน้ําหนักกระเป า	สัมภาระทีส่ายการบิน	NokScootและScoot	กําหนดทานละไมเกิน	20	กิโลกรัม

และคาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ	ตัว๋กรุปทัวรไมรวมประกัน
กระเปาเดินทาง
**กรณีทานมีความประสงคจะซื้อน้ําหนักเพิม่	กรุณาแจงพรอมจองทัวร	พรอมชําระคาน้ําหนัก**
-				ซื้อนําหนักเพิ่ม	5	กก.	ชําระเพิ่ม	700	บาท	/เพิ่ม10กก.	ชําระเพิ่ม	1,200	บาท
-				ซื้อน้ําหนักเพิ่ม15กก.	ชําระเพิ่ม	1,700	บาท/เพิ่ม20กก.	ชําระเพิ่ม	2,200	บาท
6.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางคุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาทคารักษาพยาบาล

กรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	500,000	บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม	ไมรวมประกันสุขภาพ

1.	คาทําหนังสือเดินทางไทยและเอกสารตางดาวตางๆ
2.	คาใชจายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุอาทิเชนคาอาหารเครื่องดื่มคาซักรีด	คาโทรศัพทเป็นตน
3.	คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ,	คาภาษีเดินทาง	(ถามีการเรียกเก็บ)	
4.	คาภาษีน้ํามันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษทัฯไดออกตัว๋เครื่องบิน
5.	คา	Vat	7%	และคาภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%
6.	คาทิปยกกระเปาทุกโรงแรม	
7.	คาทิปไกดรวมคนขับรถ	ทานละ	3,500	เยนตอทริป	สําหรับกรุปที่มีหัวหนาทัวรแลวแตน้ําใจจากทาน

	



รายละเอียดเกีย่วกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญีป่ ุนใหกับคนไทย
**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง+ความประสงคเพิม่เติมของลูกคา	กรุณาสงพรอมหลักฐานการโอน

เงินมัดจําหรือพรอมยอดคงเหลือ**	
เอกสารที่จะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญีป่ ุนใหกับคนไทย	ผูทีป่ระสงคจะพํานักระยะสัน้ในประเทศญีป่ ุน
ไมเกิน	15	วัน	ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเทีย่ว	เยีย่มญาติ	หรือธุรกิจ	จะตองยื่นเอกสารในขัน้
ตอนการตรวจเขาเมือง	เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญีป่ ุนดังตอไปน้ี

ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ป ุน	(ทางบริษทัฯจัดการให)
สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึน้ในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุนได	(เชน	เงินสด	บัตร

เครดิต	เป็นตน)
ชื่อ	ที่อยู	และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	(ทางบริษทัจัดการให)
กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	(ทางบริษทัฯจัดการให)

คุณสมบัติการเขาประเทศญีป่ ุน	(สําหรับกรณีการเขาประเทศญีป่ ุนดวยมาตรการยกเวนวีซา)

หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยูไมตํ่ ากวา	6	เดือน
กิจกรรมใดๆ	ที่จะกระทําในประเทศญี่ป ุนจะตองไมเป็นสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย	และเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะ

สั้น
ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ	จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน	15	วัน
เป็นผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ป ุน	มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

และไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ
	

ที่น่ังเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบินกรณีตองการระบุที่น่ังติดกันทั้งกรุปหรือริมหนาตางหรือริมทางเดิน
แจงหนาเคานเตอรเช็คอิน	ณ	วันเดินทาง

กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่น่ัง	(อัพไดแค	Stretch/Long	leg	)	จะตองดําเนินการแจง
พรอมจองทัวร	หรือกอนเดินทาง10วันเทาน้ัน

ที่น่ัง	Stretch	Seat	/	Long	Leg	ชําระเพิ่ม	4,500	บาท	(รวมไป-กลับ)
หามเด็กตํ่ ากวา16ปีและผูสูงอายุ65ปีขึน้ไปน่ังเน่ืองจากที่น่ังอยูบริเวณ	Exit	Seat
ที่น่ัง	Scoot	Biz	ตัว๋กรุปไมสามารถอัพเกรดได
คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง	สามารถสั่งซื้อจากเลมเมนูบนเครื่องไดเลยเน่ืองจากตัว๋กรุปไมรับสั่งจองลวงหนา
กรณีโรงแรมมีหอง	Triple	ไมเพียงพอ	ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเป็นแบบ	แยก	2หอง	คือ	1หองพักคู	และ	1หอง

พักเดี่ยว	โดยไมคาใชจายเพิ่ม	
คาน้ําหนักกระเปา	สัมภาระที่สายการบิน	NokScootและScoot	กําหนดทานละไมเกิน	20	กิโลกรัม	และคาประกัน

วินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ	ตัว๋กรุปทัวรไมรวมประกันกระเปาเดินทาง
กรณีทานมีความประสงคจะซื้อน้ําหนักเพิ่ม	กรุณาแจงพรอมจองทัวร	พรอมชําระคาน้ําหนัก**

ซื้อนําหนักเพิ่ม	5	กก.	ชําระเพิ่ม	700	บาท	/เพิ่ม10กก.	ชําระเพิ่ม	1,200	บาท-				ซื้อน้ําหนักเพิ่ม15กก.	ชําระเพิ่ม	1,700
บาท/เพิ่ม20กก.	ชําระเพิ่ม	2,200	บาท

บริการน้ําดื่มทานวันละ1ขวดตอคนตอในวันที่ทําทัวรเต็มวัน	เริ่มในวันที่2ของการเดินทางรวมจํานวน4ขวด
รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	เน่ืองจากสภาวะอากาศ,	การเมือง,	สายการบิน	การ

จราจรชวงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ป ุน		เป็นตน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา	โดยทางผูจัดจะปรับเปลี่ยนโดย
คํานึงถึงผลประโยชนของทานเป็นหลัก	เพื่อใหทานทองเที่ยวไดครบถวนตามโปรแกรม	การบริการของรถบัสนําเที่ยว
ญี่ป ุน	ตามกฎหมายของประเทศญี่ป ุน	สามารถใหบริการวันละ10	ชั่วโมง	มิอาจเพิ่มเวลาได	โดยมัคคุเทศกและคนขับ
จะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม	จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรม
การเดินทาง
กรณีอัตราแลกเปลีย่นเงินเยนปรับสูงขึ้น	บริษทัฯขอสงวนสิทธิในการปรับอัตราคาบริการเพิม่ขึ้นโดย

จะแจงใหทราบลวงหนา



การยกเลิกทัวร	เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว	ไมสามารถยกเลิก/	เลื่อน	/ขอคืนเงิน	ไดทุกกรณี
	และกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ	และในตางประเทศ	ปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือ	เขาประเทศที่ระบุไว
ในรายการเดินทาง	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น		รวมถึง	เมื่อทานออกเดินทางไปกับ
คณะแลว	ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทาง	พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียก
รองคาบริการและเงินมัดจาคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น


