
#9688 ทัวรญ่ีปุน โอซากา ทาคายามา 5 วัน 4 คืน หมูบานชิ
ราคาวาโกะ สวนปาไผอาราชิยามา บิน TR
ทัวรญี่ปุน โอซากา ทาคายามา ซันมาชิซูจิ ชิราคาวาโกะ นาโกยา ยานซาคาเอะ
สะพานโทเก็ตสึเคียว วัดคินคะคุจิ เอ็กซโปซิตี้ เนินทรายทตโทริ พิพิธภัณฑศิลปะ
ทราย พิพิธภัณฑโคนันยอดนักสืบ ดิวตี้ฟรี ชอปปงชินไซบาชิ ปราสาทโอซาก
า(ดานนอก) หุบเขามิโนะ อิออนมอลล



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง - ทาอากาศยานนานาชาติคันไซ   
Ueno Flex Hotel
Iga หรือเทียบเทาระดับ
เดียวกัน

2 เมืองทาคายามา - เมืองเกา ซันมาชิซูจิ - ที่ทําการเกาเมืองทาคายามา - หมูบานชิ
ราคาวาโกะ - นาโกยา - ยานซาคาเอะ   

Hotel Centmain
Nagoya หรือเทียบเทา
ระดับเดียวกัน

3 เมืองอาราชิยามา - ปาไผเทนริวจิ / ปาไผอาราชิยามา - สะพานโทเก็ตสึเคียว -
เมืองเกียวโต - วัดคินคาคุจิ - EXPO CITY   

Shin Osaka Hotel
หรือเทียบเทาระดับ
เดียวกัน

4 ทะเลทรายทตโตะริ - พิพิธภัณฑศิลปะทราย - พิพิธภัณฑโคนันยอดนักสืบ - ดิวตี้
ฟรี - ยานชินไซบาชิ   

Shin Osaka Hotel
หรือเทียบเทาระดับ
เดียวกัน

5 ปราสาทโอซากา - วนอุทยานมิโน - น้ําตกมิโนะ - อิออนมอลล โอซากา - ทา
อากาศยานนานาชาติคันไซ - ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

17 เม.ย. 62 - 21 เม.ย.
62

฿30,888 ฿30,888 ฿30,888 ฿8,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง - ทาอากาศยานนานาชาติคันไซ

 หมายเหตุ

กําหนดการทั้งหมด

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

่ ่ ่ ้

 กิจกรรม เชา

06.00 น. พรอมกันท่ี สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชัน้ 3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอร สายการบินสกูต
(SCOOT) เจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน

09.35 น. เหินฟาสู เมืองโอซากา ประเทศญ่ีป ุน โดยเท่ียวบินท่ี TR866 (ราคาทัวรไมรวมคาอาหาร)

บาย

16.45 น. ถึง สนามบินคันไซ เมืองโอซากา ประเทศญ่ีป ุน ผานขัน้ตอนศุลกากร

นําทานเดินทางสู โอซากา (Osaka) เป็นจังหวัดท่ีมีความสําคัญเป็นอันดับสองและขนาดใหญเป็นอันดับสามของญ่ีป ุน เป็น
เมืองเศรษฐกิจท่ีสําคัญของภูมิภาคคันไซ อีกทัง้ยังมีสถานท่ีทองเท่ียวภายในเมืองและรอบๆเมืองมากมาย (เวลาท่ีญ่ีป ุน เร็วกวา
เมืองไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา)

จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองมิเอะ เพ่ือเขาสูท่ีพัก

ค่ํา

อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พักท่ี Ueno Flex Hotel Iga หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน

ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง เชา

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี

ทาอากาศยานนานาชาติคันไซ บาย

ตัง้หางจากตัวเมืองโอซากา ประมาณ 50 กม.เปิดใชบริการเมื่อปี 1994 มี 2 เทอมินอล
โดย เทอมินอล 1 จะเป็นสายการบินธรรมดา สวนเทอมินอล 2 จะเป็นสายการบินโลว
คอสต

 คํ่า  Ueno Flex Hotel Iga หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน



วันท่ี 2 เมืองทาคายามา - เมืองเกา ซันมาชิซูจิ - ท่ีทําการเกาเมืองทาคา
ยามา - หมูบานชิราคาวาโกะ - นาโกยา - ยานซาคาเอะ

สายการบิน SCOOT ใชเครื่อง Boeing 787 Dreamliner จัดท่ีน่ังแบบ 3-3-3 น้ําหนักกระเปา 20 กก.ตอทาน (หาก
ตองการซ้ือน้ําหนักเพ่ิม ตองเสียคาใชจายเพ่ิม)

(ราคาทัวรไมรวมคาอาหาร) สายการบินมีบริการ “จําหนาย” อาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

เวลาท่ีญ่ีป ุน เร็วกวาเมืองไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา

สําคัญมาก!! ประเทศญ่ีป ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝืนมีโทษปรับและ
จับ

อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เดินทางสู ทาคายามา (Takayama) เมืองเกาแกอยูในหุบเขาลอมรอบดวยเทือกเขาเจแปนแอลป เป็นเมืองเกาแกท่ียังคง
อนุรักษไวซ่ึงอารยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีในอดีตของชาวญ่ีป ุนไดอยางสมบูรณ บานเรือนสรางขึน้ดวยไมแบบโบราณ
บรรยากาศเกาแก อายุเป็นรอยๆปี มี วัด ศาลเจา สะพาน ตลาดเชาท่ีคึกคักเต็มไปดวยผูคน ตัวเมืองสวยสะอาด ทันสมัย และมี
สภาพธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ

นําทานเดินเลน ชมบรรยากาศเมืองเกาทาคายามาท่ี ซันมาชิซูจิ ยานเมืองเกาท่ีอนุรักษความเป็นเอโดะเมื่อ 300 ปีกอนได
เป็นอยางดี

ผานชม อาคารทาคายามาจินยะ (Takayama Jinya) อดีตทําหนาท่ีเป็นสํานักงานรัฐบาลทองถิ่นประจําภูมิภาคฮิดะ ในสมัย
การปกครองของโชกุนโทคุงาวะในปี 1692 จนกระท่ังปี 1969 จนถึงปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑใหประชาชนเขาชมหองเสี่อทาทา
มิท่ีไดรับการบํารุงรักษาเป็นอยางดี ปัจจุบันใชเป็นท่ีจัดแสดงขาวของและเอกสารทางการของขุนนางศักดินา แผนท่ีภูมิภาคฮิดะ
และประวัติศาสตรแผนเมือง เป็นตน (ไมรวมคาเขา จายเพ่ิมประมาณ 430 เยน/ทาน)

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานสู ชิราคาวาโกะ (Shirakawago) เมืองท่ีเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศญ่ีป ุนท่ีมีชื่อเสียงแหงหน่ึง
ไฮไลท!!! หมูบานแบบกัชโชสึคุริ เป็นบานชาวนาโบราณท่ีมีอายุมากกวา 250 ปี คําวา กัชโช มีความหมายวา “พนมมือ” ซ่ึง
เป็นการบงบอกถึงลักษณะ รูปแบบของบานท่ีมีหลังคามุงดวยฟางขาวท่ีทํามุมชันถึง 60 องศา คลายสองมือท่ีประนมเขาหากัน
บานทัง้หลังถูกสรางขึน้โดยไมใชตะปู ท่ีน่ีองคการยูเนสโกขึน้ทะเบียนใหชิราคาวาโกะเป็นมรดกโลก

จากน้ันเดินทางสู เมืองนาโกยา (Nagoya) เป็นตัวเมืองของจังหวัดไอจิ (Aichi) มีประชากรอาศัยอยูมากกวา 2 ลานคน เป็น
เมืองศูนยรวมการคาและการคมนาคมท่ีสําคัญแหงหน่ึงของญ่ีป ุน

นําทานสู ยานซาคาเอะ เป็นยานธุรกิจการคา มีหางสรรพสินคามัตสึซาคายะ หรือ เมืองใตดิน (central park) ท่ีเต็มไปดวย
รานตางๆ เชน รานเสื้อผาแฟชัน่, รานของใชกระจุกกระจิก, รานซาลอนความงาม เป็นตน ท่ีน่ีกินบริเวณตัง้แตสถานีซาคาเอะ
ไปจนถึงสถานีฮิซายะโอโดริ

ค่ํา

อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พักท่ี Hotel Centmain Nagoya หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



่ ่

เมืองทาคายามา

เมืองเกา ซันมาชิซูจิ

ที่ทําการเกาเมืองทาคายามา

เป็นเมืองแหงปราสาทท่ีบานเมืองยังคงมีภาพของสะทอนของประวัติศาสตรเกาแกในอดีต
ไมวาจะเป็นบานเรือนท่ีมีโครงหนาตางขัดกันเป็นตาราง และวัดท่ีมีประวัติศาสตรเกาแก

เมืองเกาสมัยเอโดะ ท่ีมีอายุกวา 300 ปี แตยังคงอนุรักษสภาพแวดลอม และการดําเนิน
ชีวิตแบบดัง้เดิมไว ทัง้วัดวาอาราม ศาลเจา บานแบบดัง้เดิมของชาวนาญ่ีป ุนไดเป็นอยางดี

ใชเป็นทัง้ท่ีทํางาน และท่ีอยูอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮิดะมาเป็นเวลากวา 176 ปี ภาย
ใตการปกครองของโชกุนโตกุกาวา ในสมัยเอะโดะ หรือกวา 300 ปีท่ีแลว เป็นท่ีทําการรัฐ
ในยุคเอะโดะเพียงแหงเดียวท่ีขามพนยุคสมัยมาไดอยางสมบูรณ ซ่ึงภายในน้ีประกอบดวย
บริเวณไตสวนพิจารณาคดี หองขังนักโทษ โรงครัว และหองพักของเจาหนาท่ี

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

หมูบานชิราคาวาโกะ

นาโกยา

ยานซาคาเอะ

 บาย

หมูบานชิราคาวาโกไดรับการขึน้ทะเบียนใหเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม หมูบานแหงน้ีใช
โครงสรางท่ีเรียกวา กัสโช ซ่ึงแปลวาสรางแบบพนมมือ ดานหนาทําเป็นหนาจัว่แบบ
บานทรงไทย มีการเจาะชองหนาตางเพ่ือรับแสงสวางจากภายนอก เมื่อมองจากภายนอก
จึงดูมีสัดสวนสวยงาม

เป็นเมืองท่ีใหญท่ีสุดในเขตชูบูของญ่ีป ุน ชื่อเมืองน้ันคาดเดาวาจะผันมาจากคําวา นาดกยา
กะซ่ึงแปลวาสงบสุข

เป็นยานการคาในเมืองนาโกยา ซ่ึงมีทัง้รานคา และรานอาหารมากมายใหผูทองเท่ียวได
เลือกชอปและชิมตามใจ

 คํ่า  Hotel Centmain Nagoya หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 เมืองอาราชิยามา - ปาไผเทนริวจิ / ปาไผ - สะพานโทเก็ตสึเคียว
- เมืองเกียวโต - วัดคินคาคุจิ - EXPO CITY

ท่ีทาคายามาจินยะ คาทัวรไมรวมคาเขา จายเพ่ิมประมาณ 430 เยน/ทาน

อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานสู อาราชิยามา (Arashiyama) อยูทางตะวักตกของเกียวโต ตัวเมืองอาราชิยามาน้ันจะคึกคักมากในชวงวันหยุด มีทัง้
รานคา รานอาหาร และบริเวณโดยรอบก็สามารถเดินเท่ียวไดเรื่อยๆ

นําทานชม สวนปาไผ (Bamboo Groves) เป็นเสนทางเดินเล็กๆท่ีตัดผานในกลางสวนปาไผ สามารถเดินเลนหรือขี่จักร
ยายผานก็ได ใหบรรยากาศท่ีแปลกและหาไดยาก อิสระใหทานเดินชมความงามยามท่ีมีแสงอาทิตยรอดผานตัวปาไผลงมายังพ้ืน
ดานลาง ประกอบกับมีลมพัดมาพรอมกันก็จะเป็นเสียงกิ่งกานของตนไผกระทบกันไปมา ดูสวยงามและใหบรรยากาศโรแมนติก
ย่ิงนัก

จากน้ันชม สะพานโทเก็ตสึเคียว (Togetsukyo Bridge) หรือนิยมเรียกวา Moon Crossing Bridge เป็นเสมือน
สัญลักษณของอาราชิยามา สะพานน้ีมีความสวยงามอยางมากเพราะดานหลังน้ันเป็นภูเขาสูงใหญและดานลางเป็นแมน้ําท่ีทัง้
สองฝ่ังมีแนบตนซากุระเรียงรายเรียบแมน้ําไปเรื่อยๆ ทําใหเป็นจุดชมซากุระท่ีสวยงามอีกจุดหน่ึง

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู เกียวโต (Kyoto) ซ่ึงเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศญ่ีป ุนมายาวนานท่ีสุด คือตัง้แตปีค.ศ. 794 จนถึง
1868 รวมๆ 1,100 ปีเลยทีเดียว เกียวโตจึงเป็นเมืองสําคัญท่ีเต็มไปดวยประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของญ่ีป ุนดวย

เดินทางสู วัดคินคะคุจิ (Kinkakuji) เดิมสรางขึน้เพ่ือใชเป็นบานพักของทานโชกุนอาชิกากา โยชิมิสุและทานมีความตัง้ใจยก
บานพักแหงน้ีใหเป็นวัดนิกายเซนภายหลังจากท่ีทานเสียชีวิต คนไทยนิยมเรียกกันวา วัดทอง เน่ืองจากท่ีวัดน้ีจะมีอาคารหลัก
เป็นสีทองเกือบทัง้หลังตัง้โดดเดนอยูกลางน้ํา ทําใหเกิดเป็นเงาสะทอนกับพ้ืนน้ําเบื้องหนา จนเกิดเป็นภาพท่ีสวยงามเป็นอีก
สัญลักษณหน่ึงของเมืองเกียวโต เดินทางกลับสูโอซากา

นําทานชอปป้ิงกันตอ ณ เอ็กซโปซิตี ้(Expo City) ท่ีเท่ียวแหงใหมในโอซากา ศูนยรวมความบันเทิงท่ีย่ิงใหญท่ีสุดแหงหน่ึง
ของประเทศญ่ีป ุน เอ็กซโปซิตีเ้ป็นสวนหน่ึงของสวนสาธารณะท่ีสรางขึน้เพ่ือระลึกถึงงานเวิลดเอ็กซโป ท่ีจัดขึน้เมื่อปี 1970 ตัง้
อยูในเมืองซุอิตะ จังหวัดโอซากา ภายในพ้ืนท่ีแหงน้ีมีแหลงความบันเทิงมากมาย ภายใตคอนเซ็ปต fusing the enjoyment of
playing, learning, and discovering อิสระใหทานเพลิดเพลินกับกิจกรรมตางๆ ทัง้ชอปป้ิง กินขาว ถายรูปไดตามอัธยาศัย

ค่ํา

อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พักท่ี Shin Osaka Hotel หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน 

เมืองอาราชิยามา
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

อะระชิยะมะ เป็นพ้ืนท่ีชานเมืองทางตะวันตกของนครเคียวโตะ ประเทศญ่ีป ุน พ้ืนท่ี
บริเวณน้ีเป็นทิวเขาขนานไปกับแมน้ําโออิ ซ่ึงมีทัศนียภาพท่ีงดงามและดึงดูดนักทองเท่ียว
ไดจํานวนมาก นอกจากน้ี อะระชิยะมะ ยังไดรับการขึน้ทะเบียนเป็นหน่ึงในอุทยาน
ประวัติศาสตรของชาติญ่ีป ุน



 หมายเหตุ อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

ปาไผเทนริวจิ / ปาไผอาราชิยามา

สะพานโทเก็ตสึเคียว

วัดเทนริวจิ(Tenryuji) เป็นวัดท่ีมีความสําคัญอยางย่ิงในเขตอาราชิยามาของเกียวโต เป็น
อันดับ 1 จาก 5 อันดับสูงสุดของวัดเซนและยังไดถูกบันทึกเป็นมรกดโลก นอกจากน้ียังมี
โรงเรียนสอนศาสนาพุทธนิกายรินซาย เซน อยูภายใตการดูแลของวัดเทนริวจิอีกดวย วัด
แหงน้ีถูกสรางขึน้ในปี 1339 ทานโชกุนอาชิคากะ ทาคาอุจิ เพ่ืออุทิศใหกับจักรพรรดิ โก-
ไดโกะ ผูไดเสด็จสวรรคตลวงลับไปแลว

สะพานไมทอดยาว ท่ีโดงดังและถือเป็นสัญลักษณของอะราชิยามา มีภูเขาอะราชิยามาเป็น
วิวอยูเบื้องหลัง สะพานเกาแกน้ีถูกสรางขึน้ในยุคกอตัง้กรุงเกียวโต

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

เมืองเกียวโต

วัดคินคาคุจิ

EXPO CITY

 บาย

เป็นเมืองหลวงเกาของญ่ีป ุน เป็นศูนยรวมวัฒนธรรมและประวัติศาสตรของญ่ีป ุนและชื่อ
น้ันไดมาจากเมืองฉางอานของจีน

หรือท่ีเรียกวาวัดทอง เป็นวัดเกาแกของเมืองเกียวโต วัดน้ีเคยเป็นท่ีพํานักของโชกุนอาชิคา
งะ โยชิมิซึ ผูท่ีชอบทายปุจฉา – วิสัชนา กับอิกคิวซังในการตูน บรรยากาศภายในวัดจะ
เป็นการจัดสวนแบบเซน มีการจัดให ปราสาททองคําอยูตรงกลางสระน้ํา ภาพสะทอน
ปราสาททองคําท่ีอยูในสระน้ํา ทําใหปราสาทดูสวยงามและมีความขลังมากขึน้

EXPOCITY เป็นศูนยบันเทิงครบวงจรโดยรวมสวนสนุก,พิพิธภัณฑ,หางสรรพ
สินคา,ศูนยเรียนรู,รานอาหารนานาชาติ รวมกันไวท่ีน่ี เป็นแหลงเท่ียว,กิน,ช็อปป้ิงและ
เรียนรูขนาดใหญท่ีสุดในญ่ีป ุน และเป็นสถานท่ีทองเท่ียวไฮไลทท่ีไมแพยูนิเวอรแซล สตูดิ
โอ หรือดิสนียแลนด โอซากาเคยเป็นเจาภาพจัดงาน World Expo เมื่อปี 1970 หลังจาก
น้ันพ้ืนท่ีจัดงานไดถูกเปล่ียนเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ ซ่ึงอยูหางจากใจกลางนครโอซา
กาไปเพียง 1ชัว่โมงกวา พ้ืนท่ีสวนหน่ึงกวา 170,000 ตารางเมตรไดถูกเปล่ียนเป็นศูนย
บันเทิงครบวงจรแหงใหมในชื่อวา EXPOCITY ท่ีรวมทุกสิ่งทุกอยางไวในพ้ืนท่ีแบบ "วัน
เดียวเดินไมท่ัว ครัง้เดียวเท่ียวไมเต็มอ่ิม" La La port EXPOCITY ศูนยการคาท่ีรวม
สินคาทุกอยางทุกประเภททัง้ของญ่ีป ุนและจากนานาชาติท่ัวโลก ไมเพียงแตแบรนดเนม
ชื่อดังราคาหรู แตยังมีทัง้ราน 100 เยนอยาง Daiso, ราน 3coin ท่ีสินคาทุกอยางราคา
300 เยน, ศูนยจําหนายเครื่องกีฬา, เครื่องไฟฟา ,ซุปเปอรมาเก็ต,ศูนยอาหารนานาชาติ

 คํ่า  Shin Osaka Hotel หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน



วันท่ี 4 ทะเลทรายทตโตะริ - พิพิธภัณฑศิลปะทราย - พิพิธภัณฑโคนัน
ยอดนักสืบ - ดิวตี้ฟรี - ยานชินไซบาชิ

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เดินทางสู เมืองทตโทริ

นําทานสู เนินทรายทตโทริ หน่ึงในสามเนินทรายในประเทศญ่ีป ุน และเป็นเนินทรายท่ีใหญท่ีสุดอีกดวย เนินทรายของท่ีน่ีสี
จะออกเหลืองคลํา้ เพราะมีการผสมของเน้ือทรายกับเถาภูเขาไฟ แตจุดเดนของเนินทรายท่ีน่ีคือทิวทัศนของทรายสูงใหญท่ีตัดกับ
สีของทองฟาและสีของทองทะเล อิสระใหทานทํากิจกรรมตางๆ บนเนินทราย เชน เครื่องรอนพาราไกลเดอร หรือจะน่ังรถมา
เกวียนลาก หรือ ขี่อูฐ (ราคาไมรวมในคาทัวร)

จากน้ันนําทานเขาชม พิพิธภัณฑศิลปะทราย ภายในมีศิลปะและประติมากรรมท่ีทําจากทราย ใหทานไดเพลิดเพลินกับผลงาน
ศิลปะตามอัธยาศัย

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางสู พิพิธภัณฑโคนันยอดนักสืบ (The Gosho Aoyama Museum) หรือ โคนัน ทาวน ภายในจัดแสดงผลงานของ
อาจารยอาโอยามา ตัง้แตสมัยประถม ไปจนถึงผลงานท่ีมีชื่อเสียงทัง้หลาย ทัง้ตนฉบับการตูน แผนอนิเมะ หุนจําลองตัวละคร
เรื่องโคนันยอดนักสืบ และหองทํางานจําลอง สวนชัน้ท่ี 2 มีมุมใหทดลองแกไขคดีปริศนาท่ีนาสนใจ รวมไปถึงตูเกมสเก็ตบอรด
ท่ีใหเราสวมบทบาทโคนันคุง พิพิธภัณฑแหงน้ีสรางขึน้เพ่ือแฟนคลับคุโด ชินอิจิยอดนักสืบ หรือ ยอดนักสืบจ๋ิวโคนัน ของอาจารย
โกไซ อาโอยามา ผูเขียนซีรี่ยสการตูนมังงะชื่อดังชุดน้ีโดยเฉพาะ

จากน้ันนําทานสู ดิวตีฟ้รี อิสระใหทานเลือกซ้ือสินคาปลอดภาษี ทัง้ เสื้อผา น้ําหอม ตางๆ ตามอัธยาศัย

อิสระชอปป้ิง ยานชินไซบาชิ Shinsaibashi บริเวณแหลงชอปป้ิงแหงน้ีมีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปดวยรานคา
ปลีก รานแฟรนไชส รานเครื่องสําอางค รานรองเทา กระเปานาฬิกา รานกาแฟ รานอาหาร รานขนม รานเสื้อผาสตรีทแบรนดทัง้
ญ่ีป ุนและตางประเทศ เชน Zara H&M Beans ABC Mart เป็นตน เรียกวามีทุกอยางท่ีตองการรวมกันอยูบริเวณน้ี

ค่ํา

อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พักท่ี Shin Osaka Hotel หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน 

ทะเลทรายทตโตะริ

พิพิธภัณฑศิลปะทราย

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเนินทรายท่ีมีขนาดใหญ และมีชื่อเสียงมากท่ีสุดในประเทศญ่ีป ุน ตัง้อยูหางจาก
ใจกลางเมือง ประมาณ 16 กิโลเมตร เลียบชายฝ่ังทะเลญ่ีป ุน(Sea of Japan) อยูในเขต
ของอุทยานแหงชาติซานินไคกัน(Sanin Kaigan National Park) เนินทรายสูง 50
เมตร และมีความกวางถึง 2 กิโลเมตร มีกิจกรรมมากมายเพ่ือความเพลิดเพลิน เชน ขี่อูฐ
หรือน่ังเกวียนท่ีลากดวยมาเพ่ือชมรอบๆเนินทราย

เป็นพิพิธภัณฑเฉพาะทางดานงานประติมากรรมจากทรายแหงเดียวในโลก งาน
ประติมากรรมทรายน้ันเป็นผลงานการแกะสลักทรายท่ีทําใหจับตัวเป็นกอนแข็งดวยน้ํา
เพียงอยางเดียว และเน่ืองจากวัสดุเป็นทรายจึงมีความเสี่ยงท่ีจะพังเสียหายทัง้ในระหวาง
การสรางหรือแมกระท่ังหลังจากท่ีแกะสลักเสร็จแลวก็ตาม ความไมจีรังยัง่ยืนของ
ประติมากรรมทรายเหลาน้ีเกิดเป็นความงดงามซอนอยูภายใตความเปราะบาง

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร



 หมายเหตุ

วันท่ี 5 ปราสาทโอซากา - วนอุทยานมิโน - น้ําตกมิโนะ - อิออนมอลล
โอซากา - ทาอากาศยานนานาชาติคันไซ - ทาอากาศยาน
นานาชาติดอนเมือง

ท่ีเนินทรายทตโทริ คาทัวรไมรวมไมรวมคากิจกรรมตางๆ

อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พิพิธภัณฑโคนันยอดนักสืบ

ดิวต้ีฟรี

ยานชินไซบาชิ

 บาย

พิพิธภัณฑโคนันยอดนักสืบ (The Gosho Aoyama Museum) หรือ โคนัน ทาวน
ภายในพิพิธภัณฑมี 2 ชัน้ จัดแสดงผลงานของอาจารยอาโอยามา ตัง้แตสมัยประถม ไป
จนถึงผลงานท่ีมีชื่อเสียงทัง้หลาย ทัง้ตนฉบับการตูน แผนอนิเมะ หุนจําลองตัวละครเรื่อง
โคนันยอดนักสืบ และหองทํางานจําลอง สวนชัน้ท่ี 2 มีมุมใหทดลองแกไขคดีปริศนาท่ีนา
สนใจ รวมไปถึงตูเกมสเก็ตบอรดท่ีใหเราสวมบทบาทโคนันคุง พิพิธภัณฑแหงน้ีสรางขึน้
เพ่ือแฟนคลับคุโด ชินอิจิยอดนักสืบ หรือ ยอดนักสืบจ๋ิวโคนัน ของอาจารยโกไซ อาโอยามา
ผูเขียนซีรี่ยสการตูนมังงะชื่อดังชุดน้ีโดยเฉพาะ

ซ้ือสินคาปลอดภาษี DUTY FREE แหลงรวมสินคาแบรนดเนมมากมาย เชน นาฬิกา
แวนตา เครื่องสําอาง กระเปา กลองถายรูป และสินคาแบรนดอ่ืนๆ อีกมากมาย

ยานชอปป้ิงท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในโอซากา ยานดังท่ีเป็นสวรรคของนักชอป นักกิน ถนนสาย
ทอดยาวกวา 600 เมตร สองขางทางเรียงรายดวยสินคาหลากหลาย ของใช ของกิน เครื่อง
ใชไฟฟา ฯลฯ

 คํ่า  Shin Osaka Hotel หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เดินทางสู ปราสาทโอซากา (Osaka Castle) (ดานนอก) เป็นหน่ึงในแลนดมารคสําคัญของเมืองโอซากา หอคอยปราสาทจะ
มีอยูดวยกันทัง้หมด 8 ชัน้ ตัวปราสาทถูกลอมรอบดวยกําแพงหินคอนกรีต, คูน้ํา และสวนนิชิโนมารุซ่ึงอยูทางปอมตะวักตก มี
ตนซากุระกวา 600 ตน ในชวงเดือนเมษายนจึงเป็นแหลงชมซากุระท่ีโดงดังเพราะฉากดานหลังของสวนแหงน้ีจะมองเห็นภาพ
ปราสาทโอซากาท่ีสวยงามเป็นอยางย่ิง

จากน้ันนําทานเท่ียวชม วนอุทยานเมจิโนะโมริ มิโน เป็นวนอุทยานและภูเขาชื่อดังประจําเมืองโอซากา สถานท่ีแหงน้ีใชเวลา
เดินประมาณ 45 นาที ระหวางทางจะเต็มไปดวยรานคา และวัดตางๆ

จากน้ันนําทานชม น้ําตกมิโนะ ท่ีตัง้ตระหงานดวยความกวาง 5 เมตร และสูง 33 เมตรลงไปเป็นหุบเขาซ่ึงทอดลัดเลาะไป
ตามแนวปา มีพรรณไมราว 980 ชนิด แมลงกวา 3,000 ชนิดอาศัยอยู อิสระใหทาน ชมความงามของตนไมท่ีถูกปกคลุมดวยน้ํา
แข็งและเสาน้ําแข็งในฤดูหนาว

บาย



อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

จากน้ันนําทานอิสระชอปป้ิง หางอิออน AEON MALL อยูไมไกลจากสนามบินคันไซ จากจุดน้ีสามารถมองเห็นทิวทัศนของ
อาวโอซากา ภายในประกอบดวย รานอาหาร 43 รานและรานสินคาแบรนเนมดตางๆ อีกกวา 86 ราน อิสระใหทานเลือกซ้ือของ
ฝาก ของท่ีระลึกตามอัธยาศัย

จากน้ันไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู สนามบินคันไซ

17.55 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินสกูต (SCOOT) เท่ียวบินท่ี TR867 (ราคาทัวรไมรวมคาอาหาร)

ค่ํา

22.30 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ

ปราสาทโอซากา

วนอุทยานมิโน

นํ้าตกมิโนะ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เรียกอีกอยางวา โอซากาโจ สัญลักษณของเมืองโอซากา และเป็นสิ่งปลูกสรางท่ีมีคุณคา
ทางวัฒนธรรมของญ่ีป ุน ถูกสรางขึน้แทนท่ีวัดอิชิยามา ฮอนกันจิ ชัน้บนสุด สามารถชม
วิวเมืองโอซากาไดทัง้เมือง

เป็นอุทยานท่ีอยูชานเมืองโอซากา เป็นหน่ึงในจุดยอดนิยมสําหรับการชมใบไมเปล่ียนสีใน
เขตคันไซ

น้ําตกมิโนะ Minoo Waterfall น้ําตกท่ีตัง้ตระหงานดวยความกวาง 5 เมตร และสูง 33
เมตรลงไปเป็นหุบเขาซ่ึงทอดลัดเลาะไปตามแนวปา มีพรรณไมราว 980 ชนิด แมลงกวา
3,000 ชนิดอาศัย

อิออนมอลล โอซากา

ทาอากาศยานนานาชาติคันไซ

 บาย

เป็นหางสรรพสินคาท่ีนิยมในหมูนักทองเท่ียวชาวตางชาติ เน่ืองจากตัง้อยูใกลกับสนาม
บินนานาชาตินาริตะ ภายในตกแตงในรูปแบบท่ีทันสมัยสไตลญ่ีป ุน มีรานคาท่ีหลาก
หลายมากกวา 150 รานจําหนายสินคาแฟชัน่ อาหารสดใหม และอุปกรณภายในบาน

ตัง้หางจากตัวเมืองโอซากา ประมาณ 50 กม.เปิดใชบริการเมื่อปี 1994 มี 2 เทอมินอล
โดย เทอมินอล 1 จะเป็นสายการบินธรรมดา สวนเทอมินอล 2 จะเป็นสายการบินโลว
คอสต



 หมายเหตุ อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

สายการบินมีบริการจําหนายอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง (ราคาทัวรไมรวมคาอาหาร)

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง คํ่า

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี



เง่ือนไข
กรุณาอานศึกษารายละเอียดทัง้หมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึน้ในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 30 ทาน 

2. ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึน้กอนวันเดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน,
การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 

6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ทัง้หมด 

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศ
เรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

8. การจัดการเรื่องหองพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปท่ีเขาพัก  โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได
โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ทัง้น้ีขึน้อยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได
 

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะ
น้ันบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได 

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไม
ผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทอง
เท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืน ๆ 

12. กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการ
จัดหองใหเป็นแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 หองพักเด่ียว โดยไมคาใชจายเพ่ิม 

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญ่ีป ุน หรือ วันเสารอาทิตย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการ
ทองเท่ียวและ ชอปป้ิงแตละสถานท่ีนอยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความรวมมือ
จากผูเดินทางในบางครัง้ท่ีตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเท่ียวตามโปรแกรม

14. บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1ขวด ตอคนตอวันเริ่มในวันท่ี 2 ของการเดินทาง ถึงวันท่ี 3 ของการเดินทาง รวมจํานวน 2 ขวด

15. การบริการของรถบัสนําเท่ียวญ่ีป ุน ตามกฎหมายของประเทศญ่ีป ุน สามารถใหบริการวันละ 10 ชัว่โมง ในวันน้ันๆ มิอาจเพ่ิม
เวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเป็นหลัก
จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง

การชําระเงิน
มัดจําทานละ 15,000 บาท ภายหลังจากท่ีทานสงเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคาทําการจองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาทัวรเต็มจํานวน 

สวนท่ีเหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน

หากไมชําระมัดจําตามท่ีกําหนด ขออนุญาตตัดท่ีน่ังใหลูกคาทานอ่ืนท่ีรออยู

หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไมมีเงื่อนไข

เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทัง้หมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขและขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวทัง้หมดน้ีแลว

หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ

สงรายชื่อสํารองท่ีน่ัง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเท่ียว
ทริปใด, วันท่ีใด, ไปกับใครบาง, เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไ์มรับผิด
ชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตัว๋เครื่องบินทัง้สิน้

อัตรานี้รวม:

๋ ่ ่ ้



คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับตามรายการท่ีระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามัน 

คารถโคชปรับอากาศ 

โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง) *หองพักท่ีญ่ีป ุนมีขนาดเล็กและมีจํานวนหองจํากัดในแตละโรงแรม
สงวนสิทธิกรณีลูกคา Request ประเภทหองพัก สามารถ Request ได แตอาจไมไดตามท่ีตองการ (On Request)*

คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ   

คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ  

คาเบีย้ประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะ

ตางๆ ท่ีมิไดระบุในรายการ

คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญ่ีป ุน กรณีประกาศใหกลับมาย่ืนรองขอวีซาอีกครัง้ (เน่ืองจากทางญ่ีป ุนไดประกาศยกเวนการย่ืนวีซา
เขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทยสําหรับผูท่ีประสงคพํานักระยะสัน้ในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน)

หากในภายหลังทางรัฐบาลญ่ีป ุนประกาศใหย่ืนวีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพ่ิม 2,000 บาท สําหรับการย่ืนรองขอวีซา

คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเปาสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินน้ันๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน

คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตัว๋เครื่องบินไปแลว

คามัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง

คาทิปมัคคุเทศก, คนขับรถ, 1,000 บาท/ทาน/ทริป, คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน

ภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3 %

วีซา
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสัน้ในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวย
วัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตองย่ืนเอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการ
เขาประเทศญ่ีป ุน* ดังตอไปน้ี

1. ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีป ุน (ทางบริษัทฯจัดการให)

2. สิ่งท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึน้ในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุนได (เชน เงินสด บัตรเครดิต
เป็นตน)

3. ชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (ทางบริษัทจัดการให)

4. กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (ทางบริษัทฯ จัดการให)

คุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีป ุน (สําหรับกรณีการเขาประเทศญ่ีป ุนดวยมาตรการยกเวนวีซา)

1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมตํ่ากวา 6 เดือน 

2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญ่ีป ุนจะตองไมเป็นสิ่งท่ีขัดตอกฎหมายและเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะสัน้

3. ในขัน้ตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน

4. เป็นผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญ่ีป ุน มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขาย
คุณสมบัติท่ีจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

หมายเหตุ
ราคาน้ีไมรวมคาทิปไกดทานละ 1,000 บาท/ทริป

ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ 

เด็กอายุตํ่ากวา 2 ปี (Infant) ราคา 7,900 บาท/ทาน

สําหรับลูกคาทานท่ีไมเอาตัว๋เครื่องบิน  หักคาตัว๋ออก 9,000 บาท จากราคาทัวร

ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง 

รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นตน โดยมิตองแจงให
ทราบลวงหนา การบริการของรถบัสนําเท่ียวญ่ีป ุน ตามกฎหมายของประเทศญ่ีป ุน สามารถใหบริการวันละ 10 ชัว่โมง มิอาจเพ่ิมเวลา

้ ้ ้ ้



ได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆ เป็นหลัก จึงขอ
สงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง

เดินทางขึน้ตํ่า 34 ทาน หากตํ่ากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมเพ่ือให
คณะเดินทางได ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใหทานตอไป โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดิน
ทางและเล่ือนการเดินทางไปในวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา 

โปรดตรวจสอบ Passport จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึน้ไป และเหลือหนากระดาษอยางตํ่า 2 หนาหาก
ไมมัน่ใจโปรดสอบถาม

สายการบินสกูตใชระบบการจองท่ีน่ังเป็นแบบสุมท่ีน่ังวาง อาจจะทําใหครอบครัวท่ีมาดวยกันไมไดน่ังติดกัน 

การยกเลิก
ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึน้ไป คืนเงินทัง้หมด

ยกเลิกการเดินทางไมถึง 30 วัน กอนการเดินทาง เก็บคามัดจําทัง้หมด

กรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือกรุปท่ีมีการการันตีคามัดจําท่ีพักโดยตรง หรือโดยการ
ผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเท่ียวบิน พิเศษเชน EXTRA FLIGHT และ CHARTER
FLIGHT ขอสงวนสิทธิ ์ไมมีการคืนเงินทุกกรณี ทัง้มัดจํา หรือคาทัวรทัง้หมด เน่ืองจากคาตัว๋เป็นการเหมาจายในเท่ียวบินน้ันๆ 
 


