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โตเกยีว นาโกย่า เกยีวโต โอซากา้ เขา้นารติะ 
จุดเด่น 

 

 เยี่ยมชม วดัอาซากุสะแคนนอน วัดพุทธทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในภูมภิาคคันโต  

 ถ่ายรูปคู่กับหอชมววิทีสู่งทีสุ่ดในโลก โตเกยีวสกายทร ี

 ครั้งหนึง่ในชวีติข ึน้ชมความงามของ ภูเขาไฟฟูจ ิ  

 ศูนยจ์ าลองแผน่ดนิไหว ทีร่วบรวมขอ้มูลเก ีย่วกับการเกดิแผ่นดนิไหว 

 ชม ปราสาททองคนิคาคุจ ิ  

 ชมบา้นพักตากอากาศของ โชกุน อาชคิงะ โยชมิสิ ึจากการ์ตูนเรื่องดัง อคิควิซัง 
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 ชม ศาลเจา้ฟุชมิอินิารไิทฉะ  

 ชม ปราสาทโอซากา้ ป้อมปราการอันน่าเกรงขามของโชกุน โตโยโตม ิ ฮเิดโยช ิ

 เต็มอ ิม่กับ บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ ์ อันเล ือ่งชือ่พรอ้มน ้าจิม้รสเด็ด 

 ผ่อนคลายกับการแช่น ้าแร่ ออนเซ็น Onsen 

 ชอ้ปป้ิงจุใจ ในแหล่งชอ้ปป้ิงชือ่ดัง ชนิจูกุ, ชนิไซบาช,ิ ออิอน ชอ้ปป้ิงพลาซ่า 

 ***อสิระเต็มวนั***ช๊อปป้ิงตามอธัยาศรยั หรอื เลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิ ยูนเิวอรแ์ซลสตูดโิอ 

 
ชื่อโปรแกรม  โตเก ียว นาโกย่า เก ียวโต โอซาก้า เข้านาร ิตะ   

จ านวน 6 วนั 4 คืน  

วนัท ี ่ รายละเอยีดการทอ่งเท ีย่ว มือ้อาหาร โรงแรม หรอืเทยีบเทา่ 

D1 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม)ิ (วนัเช็คอนิ)  

TG 640 BKK-NRT 22:10-06:20 

- / - / -  

D2 วัดอะซะกุสะ - จุดชมววิ Tokyo Sky Tree -  ชอ้ปป้ิงชนิจุกุ 

**พเิศษ Onsen / บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ*์* 

- / L / D Route inn, Kawaguchiko 

D3 ภูเขาไฟฟูจ ิ ชัน้ 5 (ข ึน้อยู่กับสภาพภูมอิากาศ)  - ศูนย์แผ่นดนิไหว - 

ทะเลสาบฮามานะ - ซาคาเอะ 

B / L / D Nagoya Crown Hotel or 

SML 

D4 เกยีวโต - วัดคนิคาคุจ ิ - วัดฟูชมิ ิ อนิาริ - ชนิไซบาช ิ B / L / D Plaza Osaka Hotel or SML 

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

D6 ปราสาทโอซากา้ (ชมรอบนอก) - Aeon - สนามบนิคันไซ - 

สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม)ิ   

TG 673 KIX-BKK 17:35-21:25 

B / - / -  

 
 

ก าหนดการเดินทาง   

 

วนัท ี ่1 สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม)ิ 

 

19:00 น.  คณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ดยสาร

ขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเขา้ 2 เคานเ์ตอร์  D สายการบนิ  THAI 

AIRWAYS โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ 

 

22:10 น. ออกเดินทางสู่  ท่าอากาศยาน นาร ิตะ ประเทศญี่ปุ่ น  โดย

เทีย่วบนิที ่TG640 

วนัท ี ่2 นารติะ - โตเกยีว - วดัอาซากุสะ - หอคอยโตเกยีวสกายทร ี - ชนิจูกุ 
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06:20 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน นาร ิตะ ประเทศญี่ปุ่ น  (เวลาทอ้งถ ิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช.ม.) หลังผ่านขัน้ตอน

การตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบรอ้ย ส าคญั!!  ประเทศญีปุ่่ นไม่อนุญาตใหน้ า อาหารสด 

จ าพวก เน ือ้สตัว ์ พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะม ีโทษจบั และปรบั  เด ินทางสู่ นครโตเกยีว  น า

ท่านแวะเยี่ยมชม วดัอาซากุสะแคนนอน Asakusa Kannon 

วัดพุทธที่เก่าแก่ทีสุ่ดในภูมภิาคคันโต ภายในประดิษฐานองค์ 

เจา้แม่กวนอ ิมทองค า ทีศ่ักด ิ์สทิธ ิ์ และมผูีค้นนยิมมากราบไหว ้

ขอพรเพือ่ความเป็นส ิริมงคลตลอดทัง้ปี ถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึกับ 

คาม ินาริมง ประตูฟ้าค ารณ ซึ่งมโีคมไฟสีแดงขนาดยักษ์ที่ม ี

ความสูงถงึ 4.5 เมตร ไดช้ ือ่ ว่าเป็น โคมไฟทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก 

แขวนอยู่อยู่โดยม ีถนนนาคาม ิเซ ถนนชอ้ปป้ิงทีม่ชี ือ่เสยีงของ

วัด มรี ้านขายของที่

ระลกึมากมายไม่ว่า

จะ เป็นเค รื่อ งร าง

ของขลัง ของเล่น

โบราณ และตบทา้ยดว้ยร ้านขายขนมทีค่นญี่ปุ่น มายังวัดแหง่น ี้ตอ้ง

มาต่อควิกัน เพื่อซ ือ้ขนมกลับไปฝากคนที่ใหท่้านแวะถ่าย รูปคู่กับหอ

ชมวิวที่สูงทีสุ่ดในโลก โตเกยีวสกายทร ีTokyo Sky Tree เปิด

ใหบ้ริการตัง้แต่วันที ่22 พฤษภาคม 2555 มคีวามสูง 634 เมตร ชนะ

แชมป์เก่าคอืหอคอยแคนตันทาวเวอร์ที่นครกว่างโจวของจนี  ซ ึ่งม ี

ความสูง 600 เมตร และหอซเีอ็น 

 

 

เท ีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากนั ้นใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงย่าน ชินจูกุ ใจกลางกรุงโตเก ีย ว

เพลิดเพลินกับการชอ้ปป้ิงส ินคา้มากมาย อาท ิเครื่องใชไ้ฟฟ้า 

นาฬกิาแบรนดด์ังๆ กลอ้ง ถ่ายรูปดิจติอล เกมสต์่างๆ หรือสนิคา้

ทีจ่ะเอาใจคุณผูห้ญิงดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เส ือ้ผา้ เครื่องส าอาง

ยี่หอ้ดั งขอ งญี่ ปุ่น  ไม่ ว่าจะเ ป็น  KOSE, SHISEDO, KANEBO 

และอ ื่นๆ อกีมากมายที่ราคาค่อนขา้งถูกกว่าเมอืงไทย  และทีจ่ะ

ขาดไม่ไดเ้ลยก็ค ือ ร ้าน 100 เยน ซึง่ส ินคา้ทุกอย่างภายในรา้น

จะราคา 100 เยน เท่ากันหมด ทีท่่านสามารถเลือกซือ้เป็นของ

ฝากกลับบา้นไดใ้นราคาทีส่บายกระเป๋า 

 

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (เมนู บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ)์ 

หลังอาหารอสิระใหท่้านไดพั้กผ่อนกับการแช่น ้าแร่ ออนเซ็น Onsen สปาแบบฉบับญีปุ่่นแทต้ามอัธยาศัย 

 

ท ีพ่กั Route inn, Kawaguchiko หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัท ี ่3 ภูเขาไฟฟูจ ิ ช ัน้ 5 (ขึน้อยู่กบัสภาพภูมอิากาศ) - ศูนยแ์ผน่ดนิไหว - ทะเลสาบฮามานะ - ซาคาเอะ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
4 

รหสัโปรแกรมทวัร์   TOKYO NAGOYA OSAKA 6D4N JUL17-TG-W02 

น าท่านเดินทางสู่  ภูเขาไฟฟูจิ Mt Fuji ชั ้น 5 โดยรถโคช้แต่

ข ึ้นอยู่กับสภาพอากาศว่าสามารถขึ้นไดถ้ ึงชั ้นไหน  ใหท่้าน

สัมผัสอากาศอันบริสุทธ ิบ์นยอดเขาฟูจ ิซ ึง่ภูเขาไฟฟูจิเป็นภูเขา

ทียั่งไม่ดับสนทิมคีวามสูงกว่าระดับน ้าทะเลถงึ 3,776 เมตร และ

เป็นสถานที่ศักด ิ์สทิธ ิ์ของชาวญี่ปุ่นที่เช ื่อกันว่าเป็นที่ส ิงสถ ิต

ของเทพเจา้ ดังนัน้ภูเขาไฟฟูจจิึงเป็นสถานที่ตอ้งหา้มส าหรับ

สตรีมานานนับรอ้ยๆ ปี ศูนยจ์ าลองแผน่ดนิไหว Fuji no eki 

ท่านจะไดรั้บขอ้มูล และขอ้เท็จจริงเก ีย่วกับการเก ิดแผ่นดนิไหว

รวมทั้งข่าวแผ่นดินไหว และการวเิคราะหเ์ก ี่ยวกับเหตุการณ์

ปัจจุบัน, แผ่นเปลอืกโลก seismometers ท านายแผ่นดินไหว

สิง่แวดลอ้มสึนาม ิSeismologists ท านายอาศัยอยู่ในขณะนี้, 

วดิโีอ, ขอ้มูล, รูปภาพและอ ืน่ๆ อกีมากมายในปัจจุบันและล่าสุดแผ่นดนิไหวโลก 

 

เท ีย่ง  บริกา รอาหารกลางว ัน  ณ ภตัตาคาร (Miharashitei 

Niku) 

น าท่านเดินทางสู่  เม ืองโอซาก้า  ผ่าน ทะเลสาบฮามาน่ า 

ทะเลสาบที่เพาะพันธุ ์ปลาไหลที่ใหญ่ที่สุดในบริเวณนั ้น อสิระให ้

ท่านไดช้มทวิทัศน ์และเลือกซือ้พายปลาไหลทีข่ ึ้นชื่อเพือ่ เป็น

ขอ งฝากและ

ท า น เ ล่ น

จ า ก นั ้ น

เด ินทางต่ อ สู่

เม ืองนาโกย่ า 

ใหท่้านไดอ้ ิสระชอ้ปป้ิงย่าน ซาคาเอะ นาโกย่า Nagoya 

Sakae ชม และซื้อส ินคา้มากมายเป็นย่านชอ้ปป้ิงดังนาโกย่า

เป็นย่านชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ของเมอืงนาโกย่า ทีเ่พรียบพร ้อมไป

ดว้ยรา้นรวงมากมาย อาท ิเครื่องใชไ้ฟฟ้า, อุปกรณต์กแต่งบา้น , 

อุปกรณ์เครื่องครัว, เส ื้อผา้, เครื่องส าอาง หรือเล ือกลิ้มลอง

อาหาร และขนมสไตลญ์ ีปุ่่นมใีหเ้ลอืกมากมาย 

 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (เมนู บุฟเฟ่ต ์Sutamina Taro) 

 

ท ีพ่กั Spring Sunny Hotel, Tokoname, Nagoya หรอืเทยีบเทา่ 

 
 

 
 

วนัท ี ่4 เกยีวโต - วดัคนิคาคุจ ิ- วดัฟูชมิ ิอนิาร ิ- ชนิไซบาช ิ
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เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 เด ินทางสู่ เม ืองเก ียวโต  เป็นเมอืงหลวงเก่าของประเทศญี่ปุ่น

ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นเม ืองโตเกยีว ว่ากันว่าผูใ้ดที่มาเยือนแดน

อาทติย์อุทัยแลว้ไม่ไดม้าเยือนเมอืงเก่าของญีปุ่่นถอืว่ามาไม่ถ ึง

ญ ีปุ่่น จากนั ้นน าท่านชม ปราสาททองคนิคาคุจ ิ น าท่านชม

บา้นพักตากอากาศของโชกุน  อาชคิงะ โยช ิม ิส ึจากการ์ตูน

เรื่องดัง อ ิคคิวซัง เณรนอ้ยเจา้ปัญญา ชมความงามของตัว

ปราสาทที่ตัง้อ ยู่กลางน ้า ความงดงามสีทองสะทอ้นลงผนืน ้า 

ปราสาทแห่งน ี้ไดรั้บก ารยกย่ องจากนักประ วัต ิศาสตร์ชาว

อังกฤษว่าสร ้างได ้อย่างกลมกลนืประณีตสวยงามไดส้ัดส่วน

เป็นทีสุ่ด 

 

เท ีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (Kyoto Nagomi) 

น าท่านเขา้ชม ศาลเจ้าฟูช ิม ิอนิาร ิไทฉะ ตั ้งอ ยู่ในเขตฟุชิม ิ 

เม ืองเก ียวโต ชาวบา้นเรียกกันโดยท่ัวไปว่า โออ ินาริซัง ตัว

โบสถส์ร ้างบริเวณตนีเขาอ ินาริยามะ  แต่อาณาเขตศาลเจา้ใหญ่

ครอบคลุมภูเขาทัง้ลูก ศาลเจา้อนิาริมมีากกว่า 30,000 แห่งท่ัว

ประเทศ โดยฟุชิม ิอ ินาริถ ือเ ป็นศาลเจา้ที่ใหญ่ที่สุด และ ม ี

ประวัต ิศาสตร์ยาวนานถงึ 1,300 ปี ลักษณะพิเศษของทีน่ ี่ค ือ

ปริมาณเสาโท

ริอ ิที่ข ึ้นชื่อ ว่ า 

เซมบง้โทริอ ิแมจ้ะชือ่  เซมบง้ (พันตน้) แต่ความจริงทีน่ ี่มเีสา

โทริอมิากถงึกว่า 10,000 ตน้ทเีด ียว เสาโทริอทิีต่ั ้งเรียงยาวสุด

ลูกหูลูกตาพาใหผู้ม้าเยือนรู ้สกึราวถูกดูดไปสู่อ ีกโลกหนึ่ง เด ิน

ทางเขา้ โอซาก้า  ใหท่้านไ ดเ้ด ินเที่ยวหรือช็อปป้ิงไดต้าม

อัธยาศัยใน ย่านช ินไซบาช ิ ย่านที่เก่าแก่และชิคที่สุดในโอ

ซากา้  ซ ึ่ง เต็ม ไ ปด ้วยร ้านเส ื้อ ผ ้าทั้งแบร นดั งอ ีก ทั้งยั งม ี

รา้นอาหารมากมายนับว่าเป็นย่านช็อปป้ิงที่เหมาะกับนักเที่ยว

ทุกเพศทุกวัย 

 

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (Nago Mikan) 

 

ท ีพ่กั Plaza Osaka หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัท ี ่5 ***อสิระเต็มวนั***ช ้อปป้ิงตามอธัยาศรยั หรอื เลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิ ยูนเิวอรแ์ซลสตูดโิอ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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 หลังอาหารใหท่้านอ ิสระท่องเที่ยวตามสถานทีต่่างๆ ภายในเมอืงโอซากา้ โดยมไีกด์ใหค้ าแนะน าการเด ินทาง               

(ไม่มรีถบัสบริการ) 

แนะน าสถานท ีท่อ่งเท ีย่วเมอืงโอซากา้และเมอืงรอบๆ 

• วดัช ิเทนโนจิ Shitennoji หนึ่งใน วัดที่เก่ าแก่ที่สุ ด

ของญี่ปุ่น เชื่อกันว่าเป็นวัดพุทธแห่งแรกขอประเทศ

ญีปุ่่น 

• พิพิธภณัฑ์ส ัตว ์ทะเลโอซาก้า Osaka Aquarium 

หรือที่เรียกว่า Kaiyukan ตั ้งอยู่ที่ Tempozan Harbor 

Village บริเวณอ่าวโอซากา้ พพิธิภัณฑส์ัตว์น ้าทีด่ ีทีสุ่ด

ของญี่ ปุ่น ม ีสัตว์น ้าหลากหลายชนิดที่อาศัย อยู่ใ น

มหาสมุทรแปซฟิิก 

 แนะน าแหล่งชอ้ปป้ิง 

• โดทงโบร ิหรือ ดงโทโบร ิ Dotonbori หนึง่ในสถานบันเทงิยามค ่าค ืนที่โด่งดังของโอซากา้ เป็นแหล่ง

รวมรา้นอาหารมากมายทีเ่ปิดใหบ้ริการ 24 ช่ัวโมง 

• อะเมะร ิคามูระ Amerikamura เป็นแหล่งแฮงค์เอา้ของวัย รุ่นโอซากา้ คลา้ยกับย่านฮาราจูกุของ

โตเกยีว ย่านนี้ก็จะไดพ้บกับแฟช่ันการแต่งตัวของวัยรุ่น และวัฒนธรรมของชาวญีปุ่่น ม ีบรรยากาศครึ้ก

ครื้น ระหว่างทางมรีา้นกาแฟ เส ือ้ผา้ และรา้นขายของต่างๆมากมาย เป็นอกีย่านหนึง่ทีน่่ามาเดนิเล่น 

หรอื เลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิ (ไม่รวมในค่าทวัร)์  

• ยูน ิเวอรซ์ลั สตูดโิอส ์เจแปน (Universal Studios 

Japan, USJ) เปิดเม ื่อเด ือนม ีนาคม ปี 2001 เป็นสวน

สนุกแห่งแรกของยูนเิวอร์แซล สตูดโิอ ที่เปิดในเอเชีย 

ภายในม ีทั ้งหมด 8 โซน: Hollywood, New York, 

San Francisco, Jurassic Park, Lagoon, 

Waterworld, Amity Village แ ล ะ  Universal 

Wonderland ผูเ้ ขา้ชมส าม ารถ เพลิดเพลิน ไปกั บ

เครื่องเล่นต่างๆ ตัง้แต่เครื่องเล่นส าหรับเด็กๆไปจนถ ึง

รถไฟเหาะทีห่วาดเส ียวสุดๆ นอกจากนี้ยังมหีนัง 3 ม ิต ิ 

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

Terminator 2, Jurassic Park และเรื่องใหม่ล่าสุดอย่าง 

Harry Potter ภายนอกสวนสนุกนัน้  จะม ีUniversal City walk Osaka ซึง่เป็นหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ 

ทีม่โีรงแรม ร ้านคา้ รา้นอาคารจ านวนมาก รวมทั้งร ้านที่ขายส ินคา้ของยูนเิวอร์แซล สตูด ิโอ และของที่

ระลกึของเมอืงโอซากา้ และใกล ้ๆ กันก็ยังมพีิพธิภัณฑท์าโกะยาก ิมรี ้านทาโกะยากชิ ือ่ดังของโอซากา้มา

เปิดใหไ้ดล้ ิม้ลองรสชาติดัง้เดมิ ของก ินขึน้ชือ่ของโอซากา้ ทีไ่ดรั้บการโหวตจากชาวเมอืงว่าเป็นสุดยอด

รา้นทาโกะยาก ิ รวมกันมาเปิดอยู่ทีแ่ลว้ พพิธิภัณฑน์ ีต้ัง้อยู่ทีชั่น้ 4 ของหา้งแหง่น ี ้

หรอื เลอืกเดนิทางเท ีย่วโกเบแบบฟรีสไตล ์ (ไม่รวมค่าต ัว๋รถไฟ) 

 ร็อกโก้ การ ์เด ้น เทอร ์เรซ Rokko Garden Terrace สถาณทีรวมร ้านชิคเอาไวบ้นเทอืกเขาทีม่ ีว ิว

แบบพาโนราม่าของอ่าวโกเบ เรียกไดว่้าครบครันแบบสุดๆ จะดืม่กาแฟกไ้ด ้จะทานขา้วก็ด ี หรือจะเดนิชม

ววิถ่ายรูปก็สวย ซึง่ภูเขาร็อกกะนัน้ไดถู้กยกใหเ้ป็นสถาณที่ๆ ไดม้วีวิสวยเป็นอันดับ 3 ของญีปุ่่น 

 ถ่ายรูป ชอ้ปป้ิง หร ือเล่นเคร ือ่งเล่น ณ โกเบ ฮาร ์เบอร ์แลนด์ สุดยอดแหล่งช็อปและบันเทงิกลาง

ทะเลของโกเบ ที่มหีา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ ใหท่้านไดเ้ล ือกช็อป มบีรรยากาศและวิวสวยๆ ใหท่้านได ้

ถ่ายรูป และมรีา้นอาหารมาทางใหท่้านไดเ้ลอืกทานกันเต็มที ่

 

เท ีย่ง  อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 

 

ค ่า  อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารค ่า ตามอธัยาศยั 

 

ท ีพ่กั Plaza Osaka หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัท ี ่6 โอซากา้ - Aeon Shopping Center - สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม)ิ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่  ปราสาทโอซาก้า ป้อมปราการอันน่าเกรง

ขามของโชกุน โตโยโตม ิ ฮ ิเดโยชิ ก าแพงหนิแกรนิตสูงชัน

แสดงใหเ้ห็นถ ึงความน่าอัศจรรย์ของฝีมอืมนุษย์ในอดีต องค์

ปราสาทที่สูง เด่น เปิด เป็นพิพิธภัณฑ ์ใหท่้าน ไดศ้ ึกษาจาก

แบบจ าลอง ในโบราณวัตถุต่างๆ และยังเป็นจุดชมวิวของเม ือง

โอซากา้ที่งดงามอ ีกดว้ย  อ ิสระใหท่้านไดเ้พลิดเพลินชื่นชม

ธรรมชาตบิริเวณรอบปราสาทโอซากา้ 

 

เท ีย่ง  อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 

ใหท่้านอ ิสระไดช้อ้ปป้ิง ณ อิออน ช ้อปป้ิงพลาซ่า  ศูนย์รวม

แห่งส ิน คา้ชั ้นน าน านาชนิด อาทินาฬิกา , กล ้อง ,กร ะเ ป๋า , 

รองเทา้, เส ื้อผา้ยี่หอ้ต่างๆ และยังม ี ร ้าน100เยน ส ินคา้ ที่ม ี

คุณภาพดีแต่ราคาแสนถูก  จากนั ้นพร ้อมกัน ณ จุดนัดหมาย 

(กรุณาตรงต่อเวลา) น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน คนัไซ 

 

17:35 น. ออกเดนิทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบนิ THAI 

AIRWAYS เทีย่วบนิที ่TG673 

 

21:25 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม ิ โดยสวัสดภิาพพรอ้ม

ดว้ยความประทับใจ 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 
 

วนัเดนิทาง หมายเหตุ 

ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ผูใ้หญ่ 

เด็กไม่เกนิ 

12 ปี พกั

กบัผูใ้หญ่ 

 (มเีตยีง) 

เด็กไม่เกนิ 

12 ปี พกั

กบัผูใ้หญ่  

(ไม่มเีตยีง) 

พกัเดีย่ว วซ่ีา 

เดอืน  กรกฎาคม 

20 ก.ค. 60 - 25 ก.ค. 60  45,900 45,900 43,900 9,900 - 

 

ขอ้แนะน าก่อนการเดนิทาง 

 กรณทีี่ท่านตอ้งออกตั๋วเครื่องบนิภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วทีส่ามารถเลื่อนเวลา  และวันเดนิทางได ้เพราะจะมบีาง

กรณทีีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นวันเวลาบนิ มฉิะนัน้ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม หรือแพอ้าหารเน ือ้สัตวบ์างประเภท ใหท่้านโปรดระบุมาใหชั้ดเจน 

 กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ด ินทาง ส าเนาหนา้พาสปอร์ต ใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจากที่ไดช้ าระค่ามัดจ าทัวร์ หรือค่าทัวร์ส่วนที่

เหลอื กรณทีีท่่านเดนิทางเป็นครอบครัวหลายท่าน กรุณาแจง้รายชือ่คู่นอนกับเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ  

 กรณีทีอ่อกตั๋วเครื่องบนิแลว้สะกดชื่อ-นามสกุลผิด ทางบริษัทจะไม่ รับผดิชอบหากท่านไม่ด าเน ินการส่งส าเนาหนา้

พาสปอร์ตใหท้างบริษัทในการออกตั๋วเครื่องบนิ 

 หลังจากทีท่่านไดช้ าระค่ามัดจ า และค่าทัวร์ส่วนทีเ่หลอืเรียบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนั ก่อนการเดินทาง ทางบริษัทจะ

จัดส่งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดนิทางใหท่้านทางอเีมล ์ หรือแฟกซท์ีท่่านไดร้ะบุไว ้
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 ราคาทัวร์ใชต้ั๋วเครื่องบนิแบบกรุ๊ป ไม่สามารถเลือ่นวันเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลับตามวันเดนิทางทีร่ะบุเท่านัน้ 

 ทางบริษัทไม่ม ีนโยบายในการจัดคู่นอนใหแ้ก่ลูกคา้ที่ไม่ รูจั้กกัน กรณทีี่ท่านเดนิทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพักเดีย่ว

เพิม่ตามราคาทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวร์เท่านัน้ 

 PASSPORT ตอ้งมอีายุการใชไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน ก่อนหมดอายุ นับจากวันเดนิทาง ไป-กลับ 

 ลูกคา้ที่เด ินทาง 3 ท่าน  อาจม ีค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิ  (พักเดี่ยว) ข ึน้อยู่กับมาตราฐานโรงแรม  ส่วนหอ้ง TRP จะไม่มใีน

บางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 

 การใหท้ปิเป็นธรรมเนยีมปฏบัิต ิส าหรับนักท่องเทีย่วเดนิทางไปต่างประเทศ จะตอ้งมกีารเรียกเก็บเพือ่ เป็นสนิน ้าใจกับ

ผูใ้หบ้ริการในส่วนต่างๆ จงึรบกวนทุกท่านเตรียมค่าใชจ่้ายส่วนนี้เพือ่มอบใหห้ัวหนา้ทัวร์ระหว่างการเดนิทาง 

 ***หากท่านถูกเจา้หนา้ทีต่ม .ญีปุ่่นกักตัวไม่ใหเ้ดนิทางเขา้ประเทศ ค่าใชจ่้ายที่เกดิข ึน้ในระหว่างถูกกักตัว และส่งตัว

กลับประเทศไทย ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูช้ าระเองทัง้หมด 

 ***หากท่านติดด่านตม.ทัง้ฝ่ังประเทศไทยหรือประเทศญีปุ่่นท าใหไ้ม่สามารถเดนิทางท่องเทยีวได ้ทางบริษัทจะไม่

รับผดิชอบหรือคนืเงนิค่าทัวร์ใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

อตัราค่าบรกิารน ีร้วม 

 ค่าตั๋วเครื่องบนิไป – กลับพรอ้มคณะ สายการบนิ THAI AIRWAYS 

 ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทียบเท่า 3-4 ดาว ส าหรับพักหอ้งละ 2 ทา่น  (ในกรณีม ีงานเทรดแฟร์ การ

แข่งขันกฬีา หรือก ิจกรรมอ ืน่ๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยา้ยพักในเม ืองใกลเ้ค ียงแทน อาจจะมกีารปรับเปลีย่น

โปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ค่าอาหารครบทุกม ือ้ ตามทีร่ะบุในรายการ ทางบริษัทจงึขอสงวนสทิธิน์การเปลีย่นแปลง 

 ค่ารถรับ – ส่งสนามบนิ และตลอดรายการทัวร์ 

 ค่าอัตราเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ทีร่ะบุไวใ้นรายการ  

 ค่ามัคคุเทศกข์องบริษัทน าเทีย่ว และการอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 ค่าประกันภัยอุบัตเิหตุระหว่างการเดนิทางในวงเงนิ ท่านละ 2,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

หมายเหตุ **ในกรณลีูกคา้ท่านใดสนใจ  ซือ้ประกันการเดนิทางเพือ่ใหค้รอบคลุมในเรื่องสุขภาพ ท่านสามารถ

สอบถามรายละเอ ียดเพิ่มเต ิมไดท้ีเ่จา้หนา้ของบริษัท** อัตราเบี้ยประกันเริ่มตน้  390 บาท ขึ้นอยู่ระยะเวลาการ

เดนิทาง 

 ค่ารถปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ พรอ้มพนักงานขับรถทีช่ านาญทาง (ไม่รวมทปิพนักงานขับรถ) 

 

อตัราค่าบรกิารน ีไ้ม่รวม 

 ค่าบริการ และค่าใชจ่้ายส่วนตัวทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 

 ค่าทิปมัคคุเทศกไ์ทย ค่าทิปมัคคุเทศก ์ทอ้งถ ิน่ และพนักงานขับรถตามธรรมเนยีมคอื 1,200 บาท /ท่าน ตลอดทริ

ปการเดนิทาง 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบินก าหนด ฉะนั ้นกระเป๋าจะตอ้งไม่ เกณฑ ์น ้าหนักดังน ี้ กระเป๋า

โหลดใตเ้ครื่องบนิจ านวนไม่เกนิท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกนิ 30 กโิลกรมั และกรณถีอืข ึน้เครื่องไดไ้ม่เกนิ 7 กโิลกรมั 

 ค่าธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ั่งเพิม่ ค่าโทรศัพท ์ ค่าซักรีด ฯลฯ 

 ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ และส าหรับราคานีท้างบริษัทจะไม่รวมค่าภาษีท่องเทีย่วหากมกีารเก็บเพิม่ 

 ค่าท าใบอนุญาตกลับเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิ หรือคนต่างดา้ว 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7%, ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 

 ค่ายกกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ 

 ค่าวซี่าส าหรับพาสปอร์ต ต่างดา้ว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1. พาสปอร์ต 2. ใบประจ าตัวคนต่างดา้ว 3. ใบส าคัญถ ิน่ที่

อยู่ 4. ส าเนาทะเบียนบา้น (ถา้ม ี) 5. สมุดบัญชีเงนิฝาก (ถา้ม ี) 6. รูปถ่ายส ี2 น ิว้ 2 รูป ทางบริษัทจะเป็นผูด้ าเน ินการ

ยื่นวีซ่าใหท่้าน โดยช าระค่าบริการต่างหาก (ส าหรับหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรื่องแจง้

เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื่นวซี่า)  

 

 

เง ื่อนไขการเดินทาง  
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เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พาสปอร์ต  ☐  วซี่า 

 

หมายเหตุ 

 

1. บริษัทขอสงวนสทิธิ์ยกเลิกการเด ินทางก่อนล่วงหนา้ ในกรณทีี่ไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 15 ท่าน ซึง่ในกรณนี ี้ 

ทางบริษัทยินดคีนืเงนิใหทั้้งหมดโดยหกัค่าธรรมเนยีมวีซ่า (ถา้ม)ี หรือจัดหาคณะทัวร์อ ืน่ให ้ ถา้ตอ้งการ 

2. บริษัทขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวร์น ี้ เม ื่อเก ิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณทีี่สูญหาย สูญเส ียหรือไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรับผดิชอบของหวัหนา้ทัวร์  

และเหตุสุดวสิัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจลต่างๆ 

3. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทอกีครั้งหนึ่ง หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครื่อง และโรงแรม

ทีพั่กในต่างประเทศเป็นทีเ่รียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมเนือ่งจากความ

ล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเม ืองและภัย ธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทจะ

ค าน ึงถ ึงความสะดวกของผูเ้ด ินทางเป็นส าคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เม ืองหา้มผู ้

เดนิทางเน ือ่งจากม ีส ิง่ผิดกฎหมายหรือส ิ่งของหา้มน าเขา้ประเทศ หรือเอกสารเด ินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติ

ส่อไปในทางเส ื่อมเสยี หรือดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบริษัทไม่อาจคืนเงินให ้

ท่านไดไ้ม่ ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบในกรณทีี่สถานทูตงดออกวีซ่า อันส ืบเน ื่องมาจาก

ผูโ้ดยสารเอง รวมทั้งบริษัทจะไม่รับผดิชอบในกรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยงดออกเอกสารเ ขา้เมอืงใหก้ับ

ชาวต่างชาต ิ หรือคนต่างดา้วทีพ่ าพักอยู่ในประเทศไทย 

4. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบริษัทไม่ม ีสทิธ ิ์ในการใหค้ าสัญญาใดๆ ทั้งส ิน้แทนบริษัทนอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบริษัทก ากับเท่านัน้ 

5. เม ื่อท่านไดช้ าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมด ไม่ ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัท หรือช าระโดยตรงกับทางทาง

บริษัทจะถอืว่าท่านรับทราบ และยอมรับในเงือ่นไขต่างๆ ของบริษัททีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

 

 

เง ื่อนไขการจอง / การยกเลิก   

 

การจอง หรอืส ารองท ีน่ ัง่ 

 กรุณาจองล่วงหนา้ก่อนการเดนิทาง พรอ้มช าระ งวดแรก 10,000 บาท  

 ส่วนทีเ่หลอืช าระทันทกี่อนการเด ินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนั มฉิะนัน้จะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทาง 

 

การยกเลกิ 

 แจง้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 45 วนั ก่อนการเดนิทาง คนืเงนิมัดจ าทัง้หมด  

 แจง้ล่วงหนา้ 31 – 44 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่ามัดจ าท่านละ 5,000 บาท  

 แจง้ล่วงหนา้ 16 – 29 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่ามัดจ าท่านละ 50% ของราคาทัวร์ 

 แจง้ล่วงหนา้ 1 – 15 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่าด าเนนิการต่างๆ รวม 100% ของราคาทัวร์  

 ยกเลกิการเดนิทาง ในวันเดนิทาง, ถูกปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไม่มกีารคนืเงนิท ัง้หมด  

 กรณีเจ็บป่วย  จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซ ึ่งจะตอ้งมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะท าการ

ลืน่การเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทัง้น ีท่้านจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถเรียกคืนได ้คอื ค่าธรรมเนยีม

ในการมัดจ าตั๋ว 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่ รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ในกรณทีีเ่กดิเหตุสุดวสิัย เช่น การยกเลกิหรือล่าชา้ของสาย

การบนิ, อุบัตเิหตุ, ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือส ิ่งของสูญหายตามสถานทีต่่างๆ ทีเ่ก ิดข ึ้นเหนือ

การควบคุมของบริษัทฯ 
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ใบจองทวัร ์ ญีปุ่่ น 
 

ชือ่ – นามสกุลผูจ้อง *:     

จ านวนผูเ้ดนิทาง *:           ทา่น 

โทรศพัทท์ ีต่ดิต่อสะดวก *:  เบอรโ์ทรศพัท:์     เบอร ์แฟกซ์:    

                                       เบอรม์อืถ ือ:    

E-mail *:     

จ านวนวนั *:           วนั          คนื 

เดนิทางโดยสายการบนิ:     

วนัเดนิทาง *:     

 

รายช ือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณีเดนิทางไปต่างประเทศระบุเป็นภาษาองักฤษ ใหต้รงกบัหนา้หนงัสอืเดนิทาง):  

1. ชือ่ – นามสกุล:     

เลขท ีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

2. ชือ่ – นามสกุล:     

เลขท ีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

3. ชือ่ – นามสกุล:     

เลขท ีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

4. ชือ่ – นามสกุล:     

เลขท ีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

5. ชือ่ – นามสกุล:     

เลขท ีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

 

หอ้งพกั 1 ทา่น:           หอ้ง   หอ้งพกั 2 ทา่น:            หอ้ง 

 

เตยีงเสรมิ:           หอ้ง   เด็กพกักบัผูใ้หญ่:            หอ้ง

  

อาหาร: ☐  ไม่ทานเน ือ้ววั ☐  ไม่ทานเน ือ้หมู ☐  ไม่ทานสตัวปี์ก ☐  ทานมงัสาวริตั 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ: 
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