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[HILIGHT] 
 

เทีย่วครบไฮไลทเ์มอืงดงัแหง่คนัไซและจบูุ 

ชมศาลเจา้ดงั วดังาม แสงสเีสยีงตระการตา 

ชอ้ปป้ิงครบทุกรปูแบบ รา้นทอ้งถิน่ครบทุกยา่นด ัง่

สวรรคข์องนกัชอ้ป 

สมัผสัเมอืงเกา่วถิแีหง่ ”การชงชา “อยา่งพถิพีถินั

ทุกข ัน้ตอน 

สนุกสนานบนลานหมิะเสนห่แ์หง่ฤดูหนาวสขีาว 

วนัที ่1 สนามบนิดอนเมอืง  
[XW112 23.40 – 07.10+1] 

วนัที ่2 สนามบนิคนัไซ – เมอืงเกยีวโต –  

ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิ– วดัคนิคะคจุ ิ– เทศกาล

แสงส ีNabana no Sato Winter 

Illumination – ชอ้ปป้ิงซาคาเอะ 

วนัที ่3 นาโกยา่ – ทาคายามา่ – ซนัมาชซูิจ ิ–  
เลน่สก ีณ ลานสกเีมอืงทาคายามา่ –  

ชริาคาวาโกะ – กฟิ ุ

วนัที ่4 เกยีวโต - ศาลเจา้เฮอนั – กจิกรรมชง

ชาญีปุ่่ น – เอ็กซโ์ปซติี ้– เมอืงโอซากา้ – 

ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก ) –ชอ้ปป้ิงชนิไซ

บาช ิ

วนัที ่5 สนามบนิคนัไซ-สนามบนิดอนเมอืง 

[XW111 08.30-12.10] 

OSAKA TAKAYAMA  

หนาวจดั ปลดับอก

5D 3N 

โดยสายการบนินกสกูต๊ [XW] 

เดนิทาง: กมุภาพนัธ ์– มนีาคม 62 

ราคาเร ิม่ตน้เพยีง 23,999.- 
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ก าหนดการเดนิทาง 

วนัที ่ 06 ก.พ. – 10 ก.พ. 62 23,999.- โปรโมช ัน่พเิศษ  

วนัที ่ 08 ก.พ. – 12 ก.พ. 62 25,999.- 

วนัที ่ 13 ก.พ. – 17 ก.พ. 62 25,999.- 

วนัที ่ 14 ก.พ. – 18 ก.พ. 62 25,999.- 

วนัที ่ 15 ก.พ –  19 ก.พ. 62 25,999.- 

วนัที ่ 17 ก.พ. – 21 ก.พ. 62 25,999.- 

วนัที ่ 20 ก.พ. – 24 ก.พ. 62 25,999.- 

วนัที ่ 21 ก.พ. – 25 ก.พ. 62 25,999.- 

วนัที ่ 22 ก.พ. – 26 ก.พ. 62 25,999.- 

วนัที ่ 27 ก.พ. – 03 ม.ีค. 62 25,999.- 

วนัที ่ 01 ม.ีค. – 05 ม.ีค. 62 26,999.- 

วนัที ่ 06 ม.ีค. – 10 ม.ีค. 62 26,999.- 

วนัที ่ 07 ม.ีค. – 11 ม.ีค. 62 26,999.- 

วนัที ่ 08 ม.ีค. – 12 ม.ีค. 62 26,999.- 

วนัที ่ 13 ม.ีค. – 17 ม.ีค. 62 26,999.- 

วนัที ่ 14 ม.ีค. – 18 ม.ีค. 62 26,999.- 

วนัที ่ 15 ม.ีค. – 19 ม.ีค. 62 26,999.- 

วนัที ่ 20 ม.ีค. – 24 ม.ีค. 62 26,999.- 

วนัที ่ 21 ม.ีค. – 25 ม.ีค. 62 26,999.- 

วนัที ่ 22 ม.ีค. – 26 ม.ีค. 62 26,999.- 

 

 

 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 สนามบนิดอนเมอืง [ XW112 23.40 – 07.10+1] 

ราคายงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์+ คนขบัรถทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีส่นามบนิดอนเมอืง)*** 
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20.00 น พรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ช ัน้ 3 เคานเ์ตอร ์6 สายการบนินกสกูต๊ (NOK 

SCOOT) เจา้หนา้ทีจ่ากบรษัิท คอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร

และสมัภาระ [ส าคญัมาก!!ไมอ่นญุาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้

เขา้ประเทศญีปุ่่ นหากฝ่าฝืนมโีทษจบัปรบัได]้ 

++ สายการบนิ NOK SCOOT ใชเ้ครือ่ง Boeing 777-200 Dreamliner จดัทีน่ ัง่
แบบ 3-4-3  น า้หนกักระเป๋า 20 กก.ตอ่ทา่น (หากตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิม่ จะตอ้ง

เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ตา่งหาก) 
++ [พเิศษฟร ี!! บรกิารอาหารรอ้นบนเครือ่ง] ++ 

23.40 น ออกเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนินกสกูต๊ เทีย่วบนิที ่ 

XW 112 

วนัที ่2 

สนามบนิคนัไซ – เมอืงเกยีวโต – ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิ– วดัคนิคะคจุ ิ– 

เทศกาลแสงส ีNabana no Sato Winter Illumination –  

ชอ้ปป้ิงซาคาเอะ ( - L - ) 

07.10 น. 

 

เดนิทางถงึ สนามบนิคนัไซ ประเทศญี่ปุ่ น น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและ

ศลุกากร และเมือ่รับสมัภาระเรยีบรอ้ย ไกดจ์ะพาทกุทา่นไปขึน้รถบัส เตรยีมตวัออกเดนิทาง 

พรอ้มกับรบกวนปรับนาฬกิาของท่านใหต้รงตามเวลาของญี่ปุ่ น ซึง่เร็วกว่าเมืองไทย 2 

ชัว่โมง เพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเกยีวโต ซ ึง่

ในอดตีเคยเป็นเมอืงหลวงของประเทศญี่ปุ่ น และยาวนานทีส่ดุ คอืตัง้แตปี่ค.ศ. 794 จนถงึ 

1868 ร่วมๆ 1,100 ปีเลยทีเดียว เกียวโตจึงเป็นเมืองที่มีสถานที่ส าคัญๆ ที่เต็มไปดว้ย

ประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมดงัเดมิของญีปุ่่ น 

 

 เสน้ทางการเดนิทาง 
วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
สนามบนิดอนเมอืง 
[ XW112 23.40 – 07.10+1] 

 

2 

สนามบนิคนัไซ – เมอืงเกยีวโต – ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิ– 

วดัคนิคะคจุ ิ– เทศกาลแสงส ีNabana no Sato 
Winter Illumination – ชอ้ปป้ิงซาคาเอะ 

✈ 🍽 อสิระ 
NAGOYA 
SAKAE 

HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

3 
นาโกยา่ – ทาคายามา่ – ซนัมาชซูิจ ิ–  
เลน่สก ีณ ลานสกเีมอืงทาคายามา่ – ชริาคาวาโกะ-กฟิุ 🍽 🍽 อสิระ 

GIFU 
HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 

เกยีวโต - ศาลเจา้เฮอนั – กจิกรรมชงชาญีปุ่่ น – เอ็กซ์

โปซติ ี ้– เมอืงโอซากา้ – ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก ) -
ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ

🍽 🍽 อสิระ 

OSAKA 

HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

 

5 
สนามบนิคนัไซ-สนามบนิดอนเมอืง 

[XW111 08.30-12.10] ✈   
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ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิหรอื ศาลเจา้พอ่จ ิง้จอกขาว ทีส่รา้งข ึน้ในศตวรรษที ่9 โดยชาวนา

เพือ่บูชาสนัุขจิง้จอกทีเ่ชือ่กันว่าเป็นทตูสง่สาสนข์องเทพเจา้แห่งการเก็บเกีย่ว ภายในศาล

เจา้มีเสาโทรอิจิ านวนมากเรียงกันจนกลายเป็นอุโมงคเ์สาโทรอิทิี่มีความยาวประมาณ 4 

กโิลเมตร 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย 

 
 

 

 

วดัคนิคะคจุ ิหรอืวัดทอง คนิคะคุจ ิ(Kinkakuji ) ปราสาททองคนิคาคุจนัิน้สรา้งขึน้ในปี 

พ.ศ.1940 เรอืนเป็นสทีองจาก ทองค าเปลว อกีจุดเดน่ของปราสาทแห่งนี้ก็คอืรูปหลอ่นก

ฟีนกิซบ์นยอดปราสาท โดยรอบปราสาทมีล าธารน ้าใสสะอาดท าใหเ้กดิภาพสะทอ้นผวิน ้า

แสนสวยราวภาพวาดและภายในบรเิวณปราสาทมสีวนญีปุ่่ นจัดแตง่ไวอ้ย่างสวยงาม 

 

 

เทศกาลแสงส ีNabana no Sato Winter Illumination นัน้เป็นธีมปารค์ ขนาดใหญ่

ในเมืองนากาชมิ่า ซึง่ทกุปีจะมกีารจัดแสดงไฟ LEDs หลายลา้นดวง และบางจุดก็มกีารจัด

แสดงแสงสปีระกอบเสยีงเพลงดว้ย โดยธีมงานส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับธรรมชาต ิสายน ้า 

อุโมงคแ์ห่งแสง สวนดอกไมท้ีเ่นรมติข ึน้จากดวงไฟ เป็นตน้ โดยงานแสดงไฟแห่งนี้ถอืเป็น

หนึง่ในงานเทศกาลทีใ่หญ่ทีส่ดุในญีปุ่่ น  

 

 

ชอ้ปป้ิงยา่นซาคาเอะ ถอืเป็นหนึง่ในย่านทอ่งเทีย่วและแหลง่ชอ้ปป้ิงส าคญัของเมอืงนา

โกย่า ซึง่ประกอบไปดว้ยแลนดม์ารค์ทีส่ าคญัของเมอืง ไดแ้ก ่หอคอยนาโกย่าทวีทีาวเวอร ์

(Nagoya TV Tower) และ โอเอซสิ 21 (Oasis 21) อาคารทีม่รีูปทรงเหมอืนยานอวกาศ 

นอกจากนัน้แลว้ ในยา่นซากาเอะยังมศีนูยก์ารคา้ รา้นขายสนิคา้แฟชัน่แบรนดเ์นม และ

รา้นอาหารหลากหลายรา้น รวมถงึรา้นขายสนิคา้ลดราคายอดนยิม 

ค า่  อสิระรบัประทานอาหารค า่อสิระตามอธัยาศยั ณ แหลง่ชอ้ปป้ิง 

 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ี ่SAKAE HOTEL หรอืเทยีบเทา่หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3 นาโกยา่ – ทาคายามา่ – ซนัมาชซูิจ ิ– เลน่สก ีณ ลานสกเีมอืงทาคายามา่ – 
ชริาคาวาโกะ – กฟิุ  (B L -) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

 

เมอืงทาคายามา่ พาท่านเขา้ชม ทาคายามา่ จนิยะ หรอื ทีว่า่การอ าเภอเกา่เมอืงทา

คายามา่ ซ ึง่เป็นจวนผูว้่าแห่งเมอืงทาคายาม่า เป็นทีท่ างานและทีอ่ยู่อาศยัของผูว้่าราชการ

จังหวัดฮดิะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกนุตระกลูกกุาวา ในสมัยเอโดะ 

ในสมัยเอโดะ หมูบ่า้น LITTLE KYOTO หรอื เขตเมอืงเกา่ ซนัมาจซูิจ ิซ ึง่เป็นหมู่บา้น

เกา่แกส่มัยเอโดะกว่า 300 ปีกอ่น ทีย่ังอนุรักษ์และคงสภาพเดมิไดเ้ป็นอย่างด ีอสิระใหทุ้ก

ท่านไดเ้ดนิเที่ยวและชืน่ชมกับทัศนียภาพเมืองเก่าซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรือนโบราณและ

รา้นคา้ตา่งๆ 
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กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

 

บา่ย 

 
 

หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ทีย่ังคงอนุรักษ์บา้นสไตลญ์ี่ปุ่ นขนานแทด้ัง้เดมิ และยัง

ไดร้ับเลอืกจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ในเดอืนธันวาคม 1995 โครงสรา้งของ

บา้นสามารถรองรับหมิะทีต่กหนักในชว่งฤดหูนาวไดด้ ีและรูปร่างของหลงัคาเหมอืนกบัสอง

มือพนมของพระเจา้ จงึเรียกหมู่บา้นสไตล์นี้ว่า “กัสโช” และมีผูค้นจากทั่วทุกมุมโลก

หลัง่ไหลไปชมความงามในแตล่ะปีไม่ต า่กว่า 680,000 คน เลยทเีดยีว 

 

 

สมัผัสประสบการณ์ความสนุก ณ ลานสก ีโดยท่านจะไดอ้สิระเพลดิเพลนิไปกับหมิะขาว

โพลน พรอ้มถ่ายรูปเก็บความประทับใจ หรือสนุกไปกับการลองเช่า “ถาดเลื่อนหิมะ” 

(Snow Sled) อย่างเป็นประสบการณ์ทีส่นุกไม่รูล้มื  

ราคาทวัรน์ ีไ้มร่วม คา่เชา่เครือ่งเลน่ทกุชนดิและชุดส าหรบัเลน่สก ี

อปุกรณ์ Snow Sled  ราคา 500 – 1,200 เยน 

ชุดเลน่สก+ีอปุกรณ์การเลน่สก ีราคา 5,000 – 25,000 เยน 

ค า่  อสิระรบัประทานอาหารค า่อสิระตามอธัยาศยั  

 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั GIFU HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4 เกยีวโต- ศาลเจา้เฮอนั – กจิกรรมชงชาญีปุ่่ น – เอ็กซโ์ปซติ ี ้–  
เมอืงโอซากา้ – ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก ) –  ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ(B L -) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

 

เมอืงเกยีวโต ซึง่ในอดตีเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศญีปุ่่ น และยาวนานทีส่ดุ คอืตัง้แต่

ปีค.ศ. 794 จนถงึ 1868 ร่วมๆ 1,100 ปีเลยทเีดยีว เกยีวโตจงึเป็นเมอืงทีม่สีถานทีส่ าคญัๆ 

ทีเ่ต็มไปดว้ยประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมดงัเดมิของญีปุ่่ น น าทา่นสู ่ศาลเจา้เฮอนั ศาลเจา้

แห่งนี้นัน้ถูกสรา้งขึน้เพื่อใหร้ะลกึถงึจักรพรรดคิามมุและจักรพรรดิโ์คเมอิ ผูท้ีม่คีวามส าคัญ

ต่อเมืองเกยีวโตเป็นอย่างมาก ศาลเจา้แห่งนี้โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมในยุคสมัยเฮอัน 

โดยเฉพาะเสาและประตโูทรอิยิักษ์สแีดงทีต่ัง้อยู่ดา้นหนา้ทาง มสีแีดงสดใสมองเห็นมาแต่

ไกล จากนัน้น าท่านสมัผัสวัฒนธรรมดัง้เดมิของชาวญี่ปุ่ น น่ันก็คอื การชงชาญีปุ่่ น โดย

การชงชาตามแบบฉบับของญีปุ่่ นนัน้ มีขัน้ตอนมากมาย เร ิม่ตัง้แต่การชงชา การรับชา และ

การดืม่ชา ทุกขัน้ตอนนัน้ลว้นมพีธิี รายละเอียดทีบ่รรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก ใหทุ้ก

ทา่นไดเ้ขา้ร่วม กจิกรรมในการชงชา นี้อกีดว้ย 

  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

 

บา่ย 
เอ็กซโ์ปซติี ้แห่งโอซากา้ เป็นศนูยบ์ันเทงิครบวงจรทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศญีปุ่่ น ซึง่เปิดตวั

ในเดอืนพฤศจกิายน 2015 ในเมอืงซยุตะ โอซากา้ โดยภายในมศีูนยบ์ันเทงิระดบัโลกถงึ 8 

แห่งไม่ว่าจะเป็น Nifrel พพิธิภัณฑส์ตัวน์ ้าผสมผสานศูนยศ์ลิปะ สวนสนุก Anipo ศูนยก์าร

เรียนรูภ้าษาอังกฤษ Osaka English Village ศูนยบ์ันเทงิ Orbi Osaka โรงภาพยนตร ์109 

Cinemas ศูนย์การคา้ LaLaport EXPOCITY สวนสนุกรูปแบบใหม่ Entertainment Field 
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ชงิชา้สวรรค์ RedHorse Osaka Wheel อีกทัง้เอ็กซ์โปซติี้ยังเป็นสถานที่ตัง้ของชงิชา้

สวรรคท์ีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศญีปุ่่ นและสงูถงึ 123 เมตรเลยทเีดยีว นอกจากนี้ยังมรีา้นขาย

สนิคา้ official และรา้นอาหาร Redhorse Marumie Plaza อกีดว้ย 

ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก) ซ ึง่ถอืไดว้่าเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืง สมัผัสความยิง่ใหญ่

ของยุคสมัยทีโ่ชกนุโตโยโตม ิปกครองและออกค าสัง่ใหก้อ่สรา้งปราสาทแห่งนี ้

 

ชนิไซบาช ิ( Shinsaibashi ) บรเิวณแหลง่ชอ้ปป้ิงทีม่คีวามยาวประมาณ 600 เมตร เต็ม

ไปดว้ยรา้นคา้ปลกี รา้นเฟรนไชส ์รา้นเครื่องส าอางค ์ รา้นรองเทา้ กระเป๋า นาฬกิา รา้น

กาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเสือ้ผา้สตรทีแบรนดท์ัง้ญี่ปุ่ นและต่างประเทศ เชน่ Zara , 

H&M , Beans , ABC Mart , GU เป็นตน้ เรยีกว่ามทีกุอย่างทีต่อ้งการรวมกนัอยู่บรเิวณนี้ 

ค า่  อสิระรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั  

 
 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั OSAKA HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

วนัที ่5 สนามบนิคนัไซ-สนามบนิดอนเมอืง [XW111 08.30-12.10] 

เชา้ ท าการเชค็เอาท ์และ ตรวจสอบสมัภาระกอ่นเดนิทางไปยัง สนามบนิคนัไซ 

06.00 น. ถงึ สนามบนิคนัไซ ท าการเชค็อนิ และโหลดกระเป๋าสมัภาระ 

08.30 น. น าทา่นกลบัสูก่รุงเทพฯ โดย สายการบนินกสกูต๊ (SCOOT) เทีย่วบนิที ่XW 111 

[  บรกิารอาหารเชา้และน า้ด ืม่บนเครือ่ง ] 

12.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

***************** 
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โปรแกรม : OSAKA TAKAYAMA หนาวจดั ปลดับอก 

5D3N โดยสายการบนินกสกูต๊ 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่

พักหอ้งละ 
2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่
 1 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  

[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  

ทา่นละ 

ราคา 

ไมร่วมตั๋ว 
ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

06 ก.พ. – 10 ก.พ. 62 23,999 23,999 23,999 22,999 15,499 7,900 

08 ก.พ. – 12 ก.พ. 62 25,999 25,999 25,999 24,999 15,499 7,900 

13 ก.พ. – 17 ก.พ. 62 25,999 25,999 25,999 24,999 15,499 7,900 

14 ก.พ. – 18 ก.พ. 62 25,999 25,999 25,999 24,999 15,499 7,900 

15 ก.พ –  19 ก.พ. 62 25,999 25,999 25,999 24,999 15,499 7,900 

17 ก.พ. – 21 ก.พ. 62 25,999 25,999 25,999 24,999 15,499 7,900 

20 ก.พ. – 24 ก.พ. 62 25,999 25,999 25,999 24,999 15,499 7,900 

21 ก.พ. – 25 ก.พ. 62 25,999 25,999 25,999 24,999 15,499 7,900 

22 ก.พ. – 26 ก.พ. 62 25,999 25,999 25,999 24,999 15,499 7,900 

27 ก.พ. – 03 ม.ีค. 62 25,999 25,999 25,999 24,999 15,499 7,900 

01 ม.ีค. – 05 ม.ีค. 62 26,999 26,999 26,999 25,999 16,499 7,900 

06 ม.ีค. – 10 ม.ีค. 62 26,999 26,999 26,999 25,999 16,499 7,900 

07 ม.ีค. – 11 ม.ีค. 62 26,999 26,999 26,999 25,999 16,499 7,900 

08 ม.ีค. – 12 ม.ีค. 62 26,999 26,999 26,999 25,999 16,499 7,900 

13 ม.ีค. – 17 ม.ีค. 62 26,999 26,999 26,999 25,999 16,499 7,900 

14 ม.ีค. – 18 ม.ีค. 62 26,999 26,999 26,999 25,999 16,499 7,900 

15 ม.ีค. – 19 ม.ีค. 62 26,999 26,999 26,999 25,999 16,499 7,900 

20 ม.ีค. – 24 ม.ีค. 62 26,999 26,999 26,999 25,999 16,499 7,900 

21 ม.ีค. – 25 ม.ีค. 62 26,999 26,999 26,999 25,999 16,499 7,900 

22 ม.ีค. – 26 ม.ีค. 62 26,999 26,999 26,999 25,999 16,499 7,900 
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เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯเพือ่เช็ควา่กรุป๊มกีาร 

 คอนเฟิรม์เดนิทางกอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. การช าระคา่บรกิาร 

    3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 15,000 บาท  

    3.2 กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 25 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4.การยกเลกิารเดนิทาง 

4.1 แจง้ยกเลกิ กอ่นการเดนิทาง 45 วนั ไม่นับวันเดนิทาง คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

4.2 แจง้ยกเลกิ กอ่นเดนิทาง 15 วนั ไม่นับวนัเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 15,000 บาท  

4.3 แจง้ยกเลกิ นอ้ยกว่า 15 วันการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

4.4 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยุด เชน่ ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีดัจ าทีน่ั่ง

กบัสายการบนิและคา่มัดจ าทีพ่ัก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอื คา่ทวัร ์

ท ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.5 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบ ุไว้

ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 **ส าคญั!! บรษัิทท าธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไม่สนับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นโดยผดิกฎหมายและใน

ขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและญีปุ่่ น ข ึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผ่าน

การตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมคัคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้** 

4.6 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

ราคาเด็กทารก [อายุไมถ่งึ 2 ปีบรบิูรณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั]  ทา่นละ 7,900- บาท  

ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 
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1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดบัชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์

จะตอ้งด าเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระท าทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วัน

เดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเทา่ 

** ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาหอ้งพกั

แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น ้าหนักสมัภาระรวมในตัว๋เครือ่งบนิ [นกสกูต๊ 20 กโิล / แอรเ์อเซยีเอกซ ์20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เจแปนแอรไ์ลน์

และออลนปิปอน 2 ใบใบละไม่เกนิ 23 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเกบ็ 

6. คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเร ือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

เพ ิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้** 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7. ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3%  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรฐับาลญีปุ่่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ ี่

ประสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ15 **ถา้กรณีทางรฐับาลญีปุ่่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทาง

จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ในการขอวซี่าตามทีส่ถานทตูก าหนด) 

 2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบุ อาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์ 

 3. คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

 4. คา่ทปิมัคคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น  

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย  
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ทวัร์ญ่ีปุ่น (GTH) OSAKA TAKAYAMA หนาวจดั ปลดับอก 5D3N โดยสายการบินนกสกู๊ต [XW]  

 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน ไม่ว่าจะดว้ย

วัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่เป็น

การยนืยันวา่มคีณุสมบัตใินการเขา้ ประเทศญีปุ่่ น 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัว๋เครือ่งบนิและเอกสารเรือ่งทีพ่ักทางบรษัิทจะจัดเตรยีม

ใหก้บัลกูทวัร ์แตท่ัง้นี้ข ึน้อยู่กบัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่่ น** 

1. ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น  

2. สิง่ทีย่นืยันว่าทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิข ึน้ระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น  

    (เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ีต่ดิตอ่ไดร้ะหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คน รูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) 

4. ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ีย่ังมอีายุการใชง้านเหลอือยู ่

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นส ิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตเิพือ่การพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่เขา้

ขา่ยคณุสมบัตทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหต ุ: 

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็คา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่

การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

 6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง 

สายการบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 
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