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   รหสัโปรแกรมทวัร ์ Tokyo Nakoya Koyto Ozaka-Apr-TG-W02 

 
 

โตเกยีว นาโกยา่ เกยีวโต โอซากา้ 
จุดเด่น 

 

 เยีย่มชม วดัอาซากุสะแคนนอน วดัพุทธทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในภมูภิาคคนัโต  
 ถา่ยรูปคูก่บัหอชมววิทีส่งูทีส่ดุในโลก โตเกยีวสกายทร ี

 ชม ความงามของ ภูเขาไฟฟูจ ิครัง้หนึง่ในชวีติ  

 ชม ความงามของ ทะเลสาบฮามานะ พรอ้มทดลองชมิพายปลาไหลอนัเลือ่งชือ่ 

 ชม ความงามของเสารโทรอิทิีย่าวสดุลกูหลูกูตาที ่ศาลเจา้ฟุชมิอินิารไิทฉะ  

 ชม ความงามของ ปราสาททองคนิคาคจุ ิ 

 ชม บา้นพักตากอากาศของ โชกนุ อาชคิงะ โยชมิสิ ึจากการต์นูเรือ่งดงั อคิควิซงั 

 ชม ธรรมชาตทิีบ่รรจงสรรสรา้งที ่สวนป่าไผอ่ะราชยิามา่  

 ชม ปราสาทโอซากา้ ป้อมปราการอนัน่าเกรงขามของโชกนุ โตโยโตม ิฮเิดโยช ิ
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 เต็มอิม่กับ บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ ์อนัเลือ่งชือ่พรอ้มน ้าจิม้รสเด็ด 

 ผอ่นคลายกับการแชน่ ้าแร่ ออนเซ็น Onsen 

 ชอ้ปป้ิงจใุจในแหลง่ชอ้ปป้ิงชือ่ดงั ชนิจูก,ุ ชนิไซบาช,ิ ออิอน มอลล ์

 ***อสิระเต็มวนั***ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั หรอืเลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิ ยูนเิวอรแ์ซลสตดูโิอ 
 

ชื่อโปรแกรม โตเกยีว นาโกย่า เกยีวโต โอซากา้   

จ านวน 6 วนั 4 คนื 

วนัที ่ รายละเอยีดการทอ่งเทีย่ว มือ้อาหาร โรงแรม หรอืเทยีบเทา่ 

D1 สมทุรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภมู)ิ (วนัเช็คอนิ)  

TG642 BKK-NRT 23:50-08:10 

- / - / -  

D2 วดัอะซะกสุะ - จดุชมววิ Tokyo Sky Tree - ชอ้ปป้ิง ชนิจกุ ุ
**พเิศษ Onsen / บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ*์* 

- / L / D Fuji Premium Resort 
Or SML 

D3 ภเูขาไฟฟจู ิชัน้ 5 (ขึน้อยูก่บัสภาพภมูอิากาศ) - ทะเลสาบฮามานะ -  

ชอ้ปป้ิง ซาคาเอะ 

B / L / D Best Western Nagoya 

or SML 

D4 เกยีวโต - ศาลเจา้ฟชูมิ ิอนิาร ิ- วดัคนิคาคจุ ิ- สวนป่าไผ่อาราชยิามะ - 

ชอ้ปป้ิง ชนิไซบาช ิ

B / L / D Plaza Osaka Hotel or SML 

D5 ***อสิระเต็มวนั*** B / - / - Plaza Osaka Hotel or SML 

D6 ปราสาทโอซากา้ (ชมรอบนอก) - ออิอน มอลล ์- สนามบนิคันไซ - 
สมทุรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภมู)ิ   

TG673 KIX-BKK 17:35-21:25 

B / - / -  

 
 

ก าหนดการเดนิทาง  

 

วนัที ่1 สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภูม)ิ 

 

20:30 น.  คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตทูางเขา้ 2 เคาน์เตอร ์C สาย

การบนิ THAI AIRWAYS โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ 
 

23:50 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน นารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่TG642 
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วนัที ่2 นารติะ - โตเกยีว - วดัอาซากสุะ - หอคอยโตเกยีวสกายทร ี- ชนิจูกุ 

 

08:10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน นารติะ ประเทศญีปุ่่ น (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 2 ช.ม.) หลังผ่านขัน้ตอน
การตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ย ส าคญั!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ า อาหารสด 

จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน
จะมโีทษจบั และปรบั เดนิทางสู ่นครโตเกยีว น าท่านแวะ

เยี่ยมชม วดัอาซากุสะแคนนอน Asakusa Kannon วัด

พุทธทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในภมูภิาคคนัโต ภายในประดษิฐานองค ์เจา้
แม่กวนอมิทองค า ทีศ่ักดิส์ทิธิ ์และมผีูค้นนยิมมากราบไหวข้อ

พรเพื่อความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึกับ 
คามนิาริมง ประตูฟ้าค ารณ ซึง่มีโคมไฟสแีดงขนาดยักษ์ทีม่ี

ความสงูถงึ 4.5 เมตร ไดช้ือ่ว่าเป็น 
โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก แขวน

อยู่ อยู่ โ ดยมี  ถนนนาคามิเซ 

ถนนชอ้ปป้ิงทีม่ีช ือ่เสยีงของวัด มี
รา้นขายของทีร่ะลกึมากมายไม่ว่า

จะเป็นเครือ่งรางของขลัง ของเลน่
โบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมทีค่นญีปุ่่ น มายังวัดแห่งนี้ตอ้งมาตอ่ควิกัน เพือ่

ซือ้ขนมกลับไปฝากคนทีใ่หท้่านแวะถ่ายรูปคู่กับหอชมววิทีส่งูทีส่ดุในโลก โตเกยีว

สกายทร ีTokyo Sky Tree เปิดใหบ้รกิารตัง้แตว่ันที ่22 พฤษภาคม 2555 มคีวาม
สงู 634 เมตร ชนะแชมป์เกา่คอืหอคอยแคนตันทาวเวอรท์ีน่ครกวา่งโจวของจนี ซึง่มี

ความสงู 600 เมตร และหอซเีอ็น 
 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากนั้นใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงย่าน ชนิจูกุ ใจกลางกรุงโตเกียว

เพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมาย อาท ิเครือ่งใชไ้ฟฟ้า 
นาฬิกาแบรนด์ดังๆ กลอ้ง ถ่ายรูปดจิิตอล เกมสต์่างๆ หรือ

สินคา้ที่จะเอาใจคุณผูห้ญิงดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสื้อผา้ 
เครือ่งส าอางยีห่อ้ดงัของญีปุ่่ น ไมว่า่จะเป็น KOSE, SHISEDO, 

KANEBO และอื่นๆ  อีกมากมายที่ร าคาค่อนขา้งถูกกว่า

เมอืงไทย และทีจ่ะขาดไม่ไดเ้ลยก็คอื รา้น 100 เยน ซึง่สนิคา้
ทุกอย่างภายในรา้นจะราคา 100 เยน เท่ากันหมด ที่ท่าน

สามารถเลือกซื้อเป็นของฝากกลับบา้นไดใ้นราคาที่สบาย
กระเป๋า 

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (เมนู บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ)์ 
หลงัอาหารอสิระใหท้า่นไดพั้กผอ่นกบัการแชน่ ้าแร่ ออนเซ็น Onsen สปาแบบฉบับญีปุ่่ นแทต้ามอธัยาศยั 

 
ทีพ่กั Fuji Premium Resort หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที ่3 ภูเขาไฟฟูจ ิช ัน้ 5 (ข ึน้อยูก่บัสภาพภูมอิากาศ) - ทะเลสาบฮามานะ - ชอ้ปป้ิง ซาคาเอะ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู ่ภูเขาไฟฟูจ ิMt Fuji ชัน้ 5 โดยรถ

โคช้แต่ขึน้อยู่กับสภาพอากาศว่าสามารถขึน้ไดถ้ึงชัน้
ไหน ใหท้า่นสมัผัสอากาศอันบรสิทุธิบ์นยอดเขาฟจู ิซึง่

ภูเขาไฟฟูจิเป็นภูเขาที่ยังไม่ดับสนิทมีความสูงกว่า

ระดับน ้าทะเลถงึ 3,776 เมตร และเป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิ์
ของชาวญี่ปุ่ นที่เชื่อกันว่าเป็นที่ส ิงสถิตของเทพเจา้ 

ดังนัน้ภูเขาไฟฟจูจิงึเป็นสถานทีต่อ้งหา้มส าหรับสตรีมา
นานนับรอ้ยๆ ปี  

 
เ ที่ ย ง 

 บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโอซากา้ Osaka ผา่น ทะเลสาบฮา
มานะ Hamana Lake ทะเลสาบที่เพาะพันธุ์ปลาไหลที่

ใหญท่ีส่ดุในบรเิวณนัน้ อสิระใหท้า่นไดช้มทวิทัศน์ และเลอืก
ซื้อพายปลาไหลที่ข ึ้นชื่อเพื่อเป็นของฝากและทานเล่น

จากนั้นเดนิทางต่อสู่เมืองนาโกย่า ใหท้่านไดอ้สิระชอ้ปป้ิง

ย่ า น  ซ า
คาเอะ นา

โ ก ย่ า 
Nagoya 

Sakae 
ชมและซื้อ

สนิคา้มากมายเป็นย่านชอ้ปป้ิงดังนาโกย่าเป็นย่านชอ้ปป้ิง

ขนาดใหญ่ของเมืองนาโกย่า ทีเ่พรียบพรอ้มไปดว้ยรา้นรวง
มากมาย อาท ิเครื่องใชไ้ฟฟ้า, อุปกรณ์ตกแต่งบา้น, อุปกรณ์

เครื่องครัว, เสือ้ผา้, เครื่องส าอาง หรือเลือกลิม้ลองอาหาร 
และขนมสไตลญ์ีปุ่่ นมใีหเ้ลอืกมากมาย 

 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 

ทีพ่กั Best Western Nagoya  หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที ่4 เกยีวโต - ศาลเจา้ฟชูมิ ิอนิาร ิ- วดัคนิคาคจุ ิ- สวนป่าไผอ่าราชยิามะ - ชอ้ปป้ิง ชนิไซบาช ิ

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 เดนิทางสู ่เมอืงเกยีวโต เป็นเมอืงหลวงเกา่ของประเทศญีปุ่่ น

กอ่นทีจ่ะเปลีย่นเป็นเมอืงโตเกยีว วา่กันวา่ผูใ้ดทีม่าเยอืนแดน
อาทติยอ์ุทัยแลว้ไม่ไดม้าเยอืนเมอืงเก่าของญี่ปุ่ นถอืว่ามาไม่

ถึงญี่ปุ่ น จากนั้นน าท่านเขา้ชม ศาลเจา้ฟูชมิอินิารไิทฉะ 
ตัง้อยูใ่นเขตฟชุมิ ิเมอืงเกยีวโต ชาวบา้นเรยีกกนัโดยทัว่ไปว่า 

โออนิารซิัง ตัวโบสถส์รา้งบรเิวณตนีเขาอนิารยิามะ แต่อาณา

เขตศาลเจา้ใหญค่รอบคลมุภเูขาทัง้ลกู ศาลเจา้อนิารมิมีากกวา่ 
30,000 แห่งทั่วประเทศ โดยฟชุมิอินิารถิอืเป็นศาลเจา้ทีใ่หญ่

ทีส่ดุ และมปีระวัตศิาสตรย์าวนานถงึ 1,300 ปี ลักษณะพเิศษ
ของทีน่ี่คอืปรมิาณเสาโทรอิทิีข่ ึน้ชือ่วา่ เซมบง้โทรอิ ิแมจ้ะชือ่ 

เซมบง้ (พันตน้) แต่ความจริงที่นี่มีเสาโทริอิมากถึงกว่า 
10,000 ตน้ทเีดยีว เสาโทรอิทิีต่ัง้เรยีงยาวสดุลกูหลูกูตาพาให ้

ผูม้าเยอืนรูส้กึราวถกูดดูไปสูอ่กีโลกหนึง่ 

 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านชม วดัคนิคาคุจ ิKinkaku-ji Temple น าท่านชม 
บ้านพกัตากอากาศของโชกุน อาชิคงะ โยชิมสิ  ึ จาก

การต์นูเรือ่งดงั อคิควิซงั เณรนอ้ยเจา้ปัญญา ชมความงามของ

ตัวปราสาททีต่ัง้อยู่กลางน ้า ความงดงามสทีองสะทอ้นลงผนื
น ้า ปราสาทแห่งนี้ไดรั้บการยกย่องจากนักประวัตศิาสตร์ชาว

องักฤษวา่สรา้งได ้อย่าง
ก ล ม ก ลื น ป ร ะ ณี ต

สวยงามไดส้ัดส่วนเป็น
ทีส่ดุ จากนัน้เดนิทางต่อไปยัง สวนป่าไผ่อาราชยิามะ Arashiyama 

อะระชยิะมะ (ญีปุ่่ นแปลวา่ภูเขาวายุ) เป็นพืน้ทีช่านเมอืงทางตะวันตกของ

นครเคยีวโตะ ประเทศญีปุ่่ น พื้นทีบ่รเิวณนี้เป็นทวิเขาขนานไปกับแม่น ้า
โออิ ซึ่งมีทัศนียภาพที่งดงามและดึงดูดนักท่องเที่ยวไดจ้ านวนมาก 

นอกจากนี้ อะระชยิะมะ ยังไดรั้บการขึ้นทะเบีย   นเป็นหนึ่งในอุทยาน
ประวัตศิาสตร์ของชาตญิีปุ่่ นใหท้า่นไดช้มความงามของธรรมชาต ิซมึซับ

ความสดชือ่ของกลิน่ไผ ่ฟังเสยีงเสยีดสขีองกอไผ่ทีเ่คลา้กับเสยีงลมอสิระ

เดนิเทีย่วหามุมถ่ายรูปสวยๆ กันใหจุ้ใจของป่าไผ่ซึง่เป็นหนึง่ในป่าไผ่ทีม่ี
ช ือ่เสยีงทีส่ดุของญีปุ่่ น ตลอดทางเดนิ 500 เมตร ทัง้สองขา้งทางลว้นเต็ม

ไปดว้ยตน้ไผ่ที่สูงกว่า 
15 เมตร เป็นบรรยากาศที่แปลกตาแสนโรแมนตกิในแต่ละ

ฤดูกาลซึง่หาไดย้าก หลังจากดืม่ด ่าธรรมชาตแิลว้เราจะเดนิ

ทางเขา้ โอซากา้ Osaka ใหท้า่นไดเ้ดนิเทีย่วหรอืช็อปป้ิงได ้
ตามอัธยาศัยในย่าน  ชินไซบาชิ Shinsaibashi ย่านที่

เกา่แกแ่ละชคิทีส่ดุในโอซากา้ ซึง่เต็มไปดว้ยรา้นเสือ้ผา้ทัง้แบ
รนดังอกีทัง้ยังมีรา้นอาหารมากมายนับว่าเป็นย่านช็อปป้ิงที่

เหมาะกบันักเทีย่วทกุเพศทกุวยั 
 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 
ทีพ่กั Plaza Osaka หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที ่5 ***อสิระเต็มวนั***ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั หรอืเลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิ ยูนเิวอรแ์ซลสตดูโิอ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 หลังอาหารใหท้่านอสิระท่องเทีย่วตามสถานทีต่่างๆ ภายใน
เมอืงโอซากา้ โดยมไีกดใ์หค้ าแนะน าการเดนิทาง               (ไม่

มรีถบสับรกิาร) 
แนะน าสถานทีท่อ่งเทีย่วเมอืงโอซากา้และเมอืงรอบๆ 

• วดัชเิทนโนจ ิShitennoji หนึ่งในวัดทีเ่ก่าแก่ที่สุด

ของญี่ปุ่ น เชือ่กันว่าเป็นวัดพุทธแห่งแรกขอประเทศ
ญีปุ่่ น 

• พพิธิภณัฑส์ตัวท์ะเลโอซากา้ Osaka Aquarium 
หรอืทีเ่รยีกวา่ Kaiyukan ตัง้อยู่ที ่Tempozan Harbor 

Village บริเวณอ่าวโอซากา้ พิพิธภัณฑ์สัตว์น ้ าที่ดี
ทีส่ดุของญีปุ่่ น มสีตัวน์ ้าหลากหลายชนดิทีอ่าศยัอยู่ใน

มหาสมทุรแปซฟิิก 

 แนะน าแหลง่ชอ้ปป้ิง 
• โดทงโบร ิหรอื ดงโทโบร ิDotonbori หนึง่ในสถานบนัเทงิยามค า่คนืทีโ่ดง่ดังของโอซากา้ เป็นแหลง่

รวมรา้นอาหารมากมายทีเ่ปิดใหบ้รกิาร 24 ชัว่โมง 
• อะเมะรคิามูระ Amerikamura เป็นแหล่งแฮงค์เอา้ของวัยรุ่นโอซากา้ คลา้ยกับย่านฮาราจูกุของ

โตเกยีว ย่านนี้ก็จะไดพ้บกับแฟชั่นการแต่งตัวของวัยรุ่น และวัฒนธรรมของชาวญีปุ่่ น มบีรรยากาศครึก้

ครืน้ ระหวา่งทางมรีา้นกาแฟ เสือ้ผา้ และรา้นขายของตา่งๆมากมาย เป็นอกียา่นหนึง่ทีน่่ามาเดนิเลน่ 
หรอื เลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิ (ไมร่วมในคา่ทวัร)์  

• ยนูเิวอรซ์ลั สตดูโิอส ์เจแปน (Universal Studios 
Japan, USJ) เปิดเมือ่เดอืนมนีาคม ปี 2001 เป็นสวน

สนุกแห่งแรกของยูนเิวอรแ์ซล สตดูโิอ ทีเ่ปิดในเอเชยี 

ภายในมทีัง้หมด 8 โซน: Hollywood, New York, 
San Francisco, Jurassic Park, Lagoon, 

Waterworld, Amity Village แ ล ะ  Universal 
Wonderland ผูเ้ขา้ชมสามารถเพลิดเพลินไปกับ

เครือ่งเลน่ตา่งๆ ตัง้แตเ่ครือ่งเลน่ส าหรับเด็กๆไปจนถงึ
รถไฟเหาะทีห่วาดเสยีวสดุๆ นอกจากนี้ยังมหีนัง 3 มติ ิ

อ ย่ า ง เ ช่ น  Spiderman, Back to the Future, 

Terminator 2 , Jurassic Park และเรื่องใหม่ล่าสุด
อย่ าง  Harry Potter ภายนอกสวนสนุก นั้น  จะมี  

Universal City walk Osaka ซึง่เป็นหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ ทีม่โีรงแรม รา้นคา้ รา้นอาคารจ านวน
มาก รวมทัง้รา้นทีข่ายสนิคา้ของยูนเิวอรแ์ซล สตดูโิอ และของทีร่ะลกึของเมอืงโอซากา้ และใกล ้ๆ กันก็

ยังมพีพิธิภัณฑท์าโกะยาก ิมรีา้นทาโกะยากชิือ่ดงัของโอซากา้มาเปิดใหไ้ดล้ิม้ลองรสชาตดิัง้เดมิ ของกนิ

ขึน้ชือ่ของโอซากา้ ทีไ่ดรั้บการโหวตจากชาวเมอืงวา่เป็นสดุยอดรา้นทาโกะยาก ิรวมกันมาเปิดอยู่ทีแ่ลว้ 
พพิธิภัณฑน์ีต้ัง้อยูท่ีช่ัน้ 4 ของหา้งแหง่นี ้

หรอื เลอืกเดนิทางเทีย่วโกเบแบบฟรสีไตล ์(ไมร่วมคา่ต ัว๋รถไฟ) 

 ร็อกโก ้การเ์ดน้ เทอรเ์รซ Rokko Garden Terrace สถาณทรีวมรา้นชคิเอาไวบ้นเทอืกเขาทีม่ีววิ
แบบพาโนรามา่ของอา่วโกเบ เรยีกไดว้า่ครบครันแบบสดุๆ จะดืม่กาแฟกไ้ด ้จะทานขา้วก็ด ีหรอืจะเดนิชม

ววิถา่ยรูปก็สวย ซึง่ภเูขาร็อกกะนัน้ไดถ้กูยกใหเ้ป็นสถาณที่ๆ  ไดม้วีวิสวยเป็นอนัดบั 3 ของญีปุ่่ น 
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 ถา่ยรูป ชอ้ปป้ิง หรอืเลน่เครือ่งเลน่ ณ โกเบ ฮารเ์บอรแ์ลนด ์สดุยอดแหล่งช็อปและบันเทงิกลาง

ทะเลของโกเบ ทีม่หีา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ ใหท้่านได ้
เลอืกชอ็ป มบีรรยากาศและววิสวยๆ ใหท้า่นไดถ้า่ยรูป และ

มรีา้นอาหารมาทางใหท้า่นไดเ้ลอืกทานกนัเต็มที ่
 

เทีย่ง  อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 

 
ค า่  อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 

 
ทีพ่กั Plaza Osaka หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่6 โอซากา้ - ออิอน มอลล ์- สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภูม)ิ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าทา่นเดนิทางสู ่ปราสาทโอซากา้ Osaka Castle ป้อมปราการอนัน่าเกรงขามของโชกนุ โตโยโตม ิฮเิดโยช ิ

ก าแพงหนิแกรนิตสงูชันแสดงใหเ้ห็นถงึความน่าอัศจรรยข์องฝีมอืมนุษยใ์นอดตี องคป์ราสาททีส่งูเด่นเปิดเป็น
พพิธิภัณฑใ์หท้า่นไดศ้กึษาจากแบบจ าลอง ในโบราณวัตถุตา่งๆ และยังเป็นจุดชมววิของเมอืงโอซากา้ทีง่ดงาม

อกีดว้ย อสิระใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิชืน่ชมธรรมชาตบิรเิวณรอบปราสาทโอซากา้ 

 
เทีย่ง  อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 

ใหท้่านอิสระไดช้อ้ปป้ิง ณ ออิอนมอลล ์ช้อปป้ิงพลาซ่า 
Aeon Shopping Center ศูนย์รวมแห่งสินคา้ชัน้น านานา

ชนิด อาทนิาฬกิา, กลอ้ง,กระเป๋า, รองเทา้, เสือ้ผา้ยีห่อ้ต่างๆ 
และยังมี รา้น100เยน สนิคา้ ที่มีคุณภาพดีแต่ราคาแสนถูก 

จากนัน้พรอ้มกัน ณ จุดนัดหมาย (กรุณาตรงต่อเวลา) น าท่าน

เดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน คนัไซ 
 

17:35 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิ THAI 
AIRWAYS เทีย่วบนิที ่TG673 

 

21:25 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพพรอ้ม
ดว้ยความประทับใจ 

 
 

อตัราค่าบรกิาร 

 

วนัเดนิทาง หมายเหตุ 

ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ผูใ้หญ ่

เด็กไมเ่กนิ 

12 ปี พกั

กบัผูใ้หญ ่
 (มเีตยีง) 

เด็กไมเ่กนิ 

12 ปี พกั

กบัผูใ้หญ ่ 
(ไมม่เีตยีง) 

พกัเดีย่ว วซีา่ 

เดอืน  เมษายน 

09 เม.ย. 61 - 14 เม.ย. 61 * วนัสงกรานต ์ 59,900 59,900 57,900 9,900 - 

 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

 กรณีทีท่า่นตอ้งออกตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วทีส่ามารถเลือ่นเวลา และวันเดนิทางได ้เพราะจะมบีาง

กรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นวนัเวลาบนิ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 
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 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนือ้สตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 

 กรุณาสง่รายชือ่ผูเ้ดนิทาง ส าเนาหนา้พาสปอร์ต ใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจากทีไ่ดช้ าระค่ามัดจ าทัวร ์หรอืคา่ทัวร์ส่วนที่

เหลอื กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครัวหลายทา่น กรุณาแจง้รายชือ่คูน่อนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ  

 กรณีทีอ่อกตั๋วเครื่องบนิแลว้สะกดชือ่-นามสกุลผดิ ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบหากท่านไม่ด าเนนิการสง่ส าเนาหนา้
พาสปอรต์ใหท้างบรษัิทในการออกตั๋วเครือ่งบนิ 

 หลงัจากทีท่า่นไดช้ าระคา่มัดจ า และคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืเรยีบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนั กอ่นการเดนิทาง ทางบรษัิทจะ

จัดสง่ใบนัดหมายเตรยีมตวัการเดนิทางใหท้า่นทางอเีมล ์หรอืแฟกซท์ีท่า่นไดร้ะบไุว ้

 ราคาทวัรใ์ชต้ัว๋เครือ่งบนิแบบกรุ๊ป ไมส่ามารถเลือ่นวนัเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลบัตามวนัเดนิทางทีร่ะบเุทา่นัน้ 

 ทางบรษัิทไม่มนีโยบายในการจัดคูน่อนใหแ้กลู่กคา้ทีไ่ม่รูจ้ักกัน กรณีทีท่า่นเดนิทาง 1 ทา่น จะตอ้งจ่ายค่าพักเดีย่ว
เพิม่ตามราคาทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรเ์ทา่นัน้ 

 PASSPORT ตอ้งมอีายกุารใชไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน กอ่นหมดอาย ุนับจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 

 ลูกคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ทา่น อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ (พักเดีย่ว) ขึน้อยู่กับมาตราฐานโรงแรม สว่นหอ้ง TRP จะไม่มใีน

บางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 

 การใหท้ปิเป็นธรรมเนียมปฏบิตัสิ าหรับนักทอ่งเทีย่วเดนิทางไปตา่งประเทศ จะตอ้งมกีารเรยีกเก็บเพือ่เป็นสนิน ้าใจกับ

ผูใ้หบ้รกิารในสว่นตา่งๆ จงึรบกวนทกุทา่นเตรยีมคา่ใชจ้า่ยสว่นนีเ้พือ่มอบใหห้ัวหนา้ทัวรร์ะหวา่งการเดนิทาง 

 ***หากทา่นถกูเจา้หนา้ทีต่ม.ญีปุ่่ นกักตัวไมใ่หเ้ดนิทางเขา้ประเทศ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ในระหวา่งถูกกักตัว และสง่ตัว
กลบัประเทศไทย ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูช้ าระเองทัง้หมด 

 ***หากทา่นตดิดา่นตม.ทัง้ฝ่ังประเทศไทยหรอืประเทศญีปุ่่ นท าใหไ้ม่สามารถเดนิทางทอ่งเทยีวได ้ทางบรษัิทจะไม่

รับผดิชอบหรอืคนืเงนิคา่ทวัรใ์ดๆ ทัง้ส ิน้ 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป – กลบัพรอ้มคณะ สายการบนิ THAI AIRWAYS 

 ค่าทีพั่กโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทยีบเท่า 3-4 ดาว ส าหรับพักหอ้งละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การ
แขง่ขันกฬีา หรอืกจิกรรมอืน่ๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยา้ยพักในเมอืงใกลเ้คยีงแทน อาจจะมกีารปรับเปลีย่น

โปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 คา่อาหารครบทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิน์การเปลีย่นแปลง 

 คา่รถรับ – สง่สนามบนิ และตลอดรายการทวัร ์

 คา่อตัราเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ทีร่ะบไุวใ้นรายการ  

 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทน าเทีย่ว และการอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัภัยอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิ ทา่นละ 2,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

หมายเหตุ **ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดนิทางเพื่อใหค้รอบคลุมในเรื่องสุขภาพ ท่านสามารถ
สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเตมิไดท้ีเ่จา้หนา้ของบริษัท** อัตราเบีย้ประกันเริ่มตน้ 390 บาท ขึน้อยู่ระยะเวลาการ

เดนิทาง 

 คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุพรอ้มพนักงานขบัรถทีช่ านาญทาง (ไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่บรกิาร และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ทปิมัคคเุทศกไ์ทย คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคอื 1,200 บาท /ทา่น ตลอดทริ
ปการเดนิทาง 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด ฉะนัน้กระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑน์ ้าหนักดังนี้ กระเป๋า

โหลดใตเ้ครือ่งบนิจ านวนไมเ่กนิทา่นละ 1 ใบ ใบละไมเ่กนิ 30 กโิลกรมั และกรณีถอืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรมั 

 คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ และส าหรับราคานีท้างบรษัิทจะไมร่วมคา่ภาษีทอ่งเทีย่วหากมกีารเก็บเพิม่ 

 คา่ท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้ว 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%, คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 

 คา่ยกกระเป๋าเดนิทางใบใหญใ่นโรงแรมทา่นละ 1 ใบ 

 คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ ตา่งดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจ าตวัคนตา่งดา้ว 3. ใบส าคญัถิน่ที่

อยู่ 4. ส าเนาทะเบยีนบา้น (ถา้ม)ี 5. สมุดบัญชเีงนิฝาก (ถา้ม)ี 6. รูปถ่ายส ี2 นิว้ 2 รูป ทางบรษัิทจะเป็นผูด้ าเนนิการ
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ยืน่วซีา่ใหท้า่น โดยช าระคา่บรกิารตา่งหาก (ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้
เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่)  

 
 

 

 
 

 
 

 

เง ือ่นไขการเดนิทาง 

 

เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พาสปอรต์  ☐  วซีา่ 

 

หมายเหตุ 

 
1. บรษัิทขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 15 ทา่น ซึง่ในกรณีนี้ 

ทางบรษัิทยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดโดยหักคา่ธรรมเนยีมวซีา่ (ถา้ม)ี หรอืจัดหาคณะทวัรอ์ืน่ให ้ถา้ตอ้งการ 
2. บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรือไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร์ 
และเหตสุดุวสิยับางประการเชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจลตา่งๆ 

3. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรม

ทีพั่กในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมเนื่องจากความ
ล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาตฯิลฯ โดยบริษัทจะ

ค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ และบริษัทจะไม่รับผดิชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผู ้
เดนิทางเนื่องจากมสี ิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤติ

สอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษัิทไม่อาจคนืเงนิให ้

ท่านไดไ้ม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสบืเนื่องมาจาก
ผูโ้ดยสารเอง รวมทัง้บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับ

ชาวตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้วทีพ่ าพักอยูใ่นประเทศไทย 
4. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทไม่มีสทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทนอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 
5. เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมัดจ าหรือทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิท หรือช าระโดยตรงกับทางทาง

บรษัิทจะถอืวา่ทา่นรับทราบ และยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ ของบรษัิททีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

 
 

เง ือ่นไขการจอง / การยกเลกิ  

 
การจอง หรอืส ารองทีน่ ัง่ 

 กรุณาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระ งวดแรก 10,000 บาท  

 สว่นทีเ่หลอืช าระทนัทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง 

 
การยกเลกิ 

 แจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั กอ่นการเดนิทาง คนืเงนิมัดจ าทัง้หมด  

 แจง้ลว่งหนา้ 31 – 44 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 5,000 บาท  

 แจง้ลว่งหนา้ 16 – 29 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 50% ของราคาทวัร ์

 แจง้ลว่งหนา้ 1 – 15 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่ด าเนนิการตา่งๆ รวม 100% ของราคาทวัร ์ 

 ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดนิทาง, ถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมด  
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 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการ

ลืน่การเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่ัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืได ้คอื คา่ธรรมเนยีม
ในการมัดจ าตัว๋ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่ายใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืลา่ชา้ของสาย

การบนิ, อบุัตเิหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่่างๆ ทีเ่กดิขึน้เหนือ
การควบคมุของบรษัิทฯ 
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ใบจองทวัร ์ ญีปุ่่ น 
 

ชือ่ – นามสกลุผูจ้อง *:     

จ านวนผูเ้ดนิทาง *:           ทา่น 
โทรศพัทท์ีต่ดิตอ่สะดวก *:  เบอรโ์ทรศพัท:์     เบอรแ์ฟกซ:์    

                                       เบอรม์อืถอื:    
E-mail *:     

จ านวนวนั *:           วนั          คนื 
เดนิทางโดยสายการบนิ:     

วนัเดนิทาง *:     

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณีเดนิทางไปตา่งประเทศระบุเป็นภาษาองักฤษ ใหต้รงกบัหนา้หนงัสอืเดนิทาง):  

1. ชือ่ – นามสกลุ:     
เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

2. ชือ่ – นามสกลุ:     

เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    
3. ชือ่ – นามสกลุ:     

เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    
4. ชือ่ – นามสกลุ:     

เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

5. ชือ่ – นามสกลุ:     
เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

 
หอ้งพกั 1 ทา่น:           หอ้ง   หอ้งพกั 2 ทา่น:            หอ้ง 

 
เตยีงเสรมิ:           หอ้ง   เด็กพกักบัผูใ้หญ:่            หอ้ง

  
อาหาร:  ☐  ไมท่านเนือ้ววั ☐  ไมท่านเนือ้หม ู ☐  ไมท่านสตัวปี์ก ☐  ทานมงัสาวริตั 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ: 
  

  
  

  

  
  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  

  
  

  
   


