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โตเกยีว ทาคายามา่ ชริาคาวาโกะ เกยีวโต โอซากา้ 
จุดเด่น 

 

 อนุสรณส์ถานใจกลางกรุงโตเกยีว ศาลเจา้เมจ ิ  

 ครั้งหนึง่ในชวีติข ึน้ชมความงามของ ภูเขาไฟฟูจ ิ ดว้ย กระเชา้คาจคิาจ ิ

 ชมหนึง่ในปราสาททีเ่ป็นมรดกแห่งชาต ิ ปราสาทมทัสโึมโตะ 

 เทีย่วชมย่านเมอืงเก่า ทาคายาม่า 

 ชมความงามของมรดกโลก หมู่บา้นชริาคาวาโกะ 

 สวนป่าไผ ่ ช ืน่ชมความงามยามแสงอาทติย์ตกกระทบลงมายังพืน้ล่าง 
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 ชมความงาม ปราสาททองคนิคาคุจ ิ  

 ชม ปราสาทโอซากา้ ป้อมปราการอันน่าเกรงขามของโชกุน โตโยโตม ิ ฮเิดโยช ิ

 เต็มอ ิม่กับ บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ ์ อันเล ือ่งชือ่พรอ้มน ้าจิม้รสเด็ด 

 ผ่อนคลายกับการแช่น ้าแร่ ออนเซ็น Onsen 

 ชอ้ปป้ิงจุใจ ในแหล่งชอ้ปป้ิงชือ่ดัง ชนิไซบาช,ิ ออิอน ชอ้ปป้ิงพลาซ่า 

 ***อสิระเต็มวนั***ช ้อปป้ิงตามอธัยาศยั หรอื เลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิ ยูนเิวอรแ์ซลสตูดโิอ 

 
ชื่อโปรแกรม  โตเก ียว ทาคายาม่า ช ิราคาวาโกะ เก ียวโต โอซาก้า   

จ านวน 6 วนั 4 คืน  

วนัท ี ่ รายละเอยีดการทอ่งเท ีย่ว มือ้อาหาร โรงแรม หรอืเทยีบเทา่ 

D1 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม)ิ (วนัเช็คอนิ)  

TG682 22:45-06:55 

- / - / -  

D2 ฮาเนดะ - ศาลเจา้เมจ ิ หรือ วัดอาซากุสะ - ข ึน้กระเชา้คาจคิาจ ิ - 

ปราสาทมัทสโึมโต ้  

**พเิศษ ออนเซ็น Onsen / บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ*์* 

- / L / D Tateshina Park Hotel  

or SML 

D3 ย่านเมอืงเก่าทาคายาม่า - ซันมาจสิุจ ิ - ชาราคาวาโกะ B / L / D Route inn Gifu Hashima 

Ekimae or SML 

D4 เกยีวโต - วัดคนิคาคุจ ิ - สวนป่าไผ่ - ชนิไซบาช ิ B / L / D Osaka Bay Plaza Hotel  

or SML 

D5 ***อสิระเต็มวนั*** ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั หรอื เลอืกซือ้ทวัร ์

เสรมิ ยูนเิวอรแ์ซลสตูดโิอ 

B / - / - Osaka Bay Plaza Hotel  

or SML 

D6 ปราสาทโอซากา้ (ชมรอบนอก) - Aeon - สนามบนิคันไซ - 

สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม)ิ   

TG673 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 

 

22:45 น. ออกเดนิทางสู่  ท่าอากาศยาน ฮาเนดะ ประเทศญีปุ่่ น  โดย

เทีย่วบนิที ่TG682 

วนัท ี ่2 ฮาเนดะ - ศาลเจา้เมจ ิ หรอื วดัอาซากุสะ - ขึน้กระเชา้คาจคิาจ ิ - ปราสาทมทัสโึมโต ้
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06:55 น. เด ินทางถ ึง ท่าอากาศยาน ฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่ น  (เวล า

ทอ้งถ ิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2 ช.ม.) หลังผ่านขัน้ตอนการตรวจ

หนังส ือเด ินทาง แล ะตรวจรั บสัมภาระ เรียบร ้อย  ส าคญั! ! 

ประเทศญี่ปุ่ นไม่อนุญาตใหน้ า อาหารสด จ าพวก เน ือ้สตัว ์ 

พชื ผกั ผลไม ้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะม ีโทษจบั และ

ปรบั  เด ินทางสู่  นครโตเกยีว น าท่านแวะเยี่ยมชม ศาลเจ้าเม

จ ิMeiji Shrine  เป็นศาลเจา้ที่ถูกสรา้งข ึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์

สถาน อุทิศถวายแด่สมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ Emperor Meiji 

และพระจักรพรรดินโีชเคน Empress Shoken สร ้างเสร็จเม ื่อปี 

ค .ศ. 1920 ซึง่สรา้งหลังจากที่ทัง้สองพระองคเ์สด็จสวรรคตแลว้

นอกจากนีศ้าลเจา้แห่งน ียั้ งม ีเรื่องราวความประทับใจของความ

ร่วมม ือร่วมใจ ความเป็นน ้าหนึ่งใจเดียวกันของคนท่ัวประเทศ

ญีปุ่่น เรื่องทีว่่า

น ีก้็คอืตน้ไมก้ว่า 100,000 ตน้ ถูกส่งมาจากผูค้นทุกสารทศิท่ัว

ประเทศ จุดประสงค์ก็ค ือน าตน้ไมท้ีถู่กส่งมาไปปลูกใหเ้ป็นป่า

ขนาดย่อมๆ รอบๆ ศาลเจา้นั่นเอง ในช่วงสงครามโลกครั้งที ่2 ม ี

เรื่องน่าเศรา้ใจเกดิข ึน้คอืศาลเจา้แหง่น ี้ถูกท าลายอย่างหนัก ซ ึ่ง

ศาลเจา้ทีเ่ราเห็นอยู่ในปัจจุบันนั ้นเป็นอาคารทีไ่ดรั้บการบูรณะ

ซ่อมแซมขึ้นมาใหม่ในช่วงปี ค .ศ . 1958 ใกล ้ๆ ศาลเจา้เมจิ หรือ 

ใหท่้านไดไ้หวพ้ระขอพรที่ วดัอาซากุสะแคนนอน Asakusa 

Kannon วัด พุทธที่ เ ก่ าแ ก่ ที่สุด ใ น ภูม ิภ าคคัน โต  ภาย ใ น

ประดิษฐานองค ์เจา้แม่กวนอ ิมทองค า ที่ศักด ิส์ ิทธ ิ์ และมผูีค้น

นิยมมากราบไหวข้ อพรเพื่อความเป็นส ิริมงคลตลอดทั้งปี  

ถ่ายภาพเป็นที่ระลกึกับ คาม ินาริมง ประตูฟ้าค ารณ ซึง่ม ีโคมไฟสี

แดงขนาดยักษ์ที่มคีวามสูงถงึ 4.5 เมตร ไดช้ ือ่ว่าเป็น โคมไฟทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก แขวนอยู่อยู่โดยม ีถนนนาคาม ิ

เซะ Nakamise ถนนชอ้ปป้ิงทีม่ ีช ือ่ เสยีงของวัด ม ีรา้นขายของทีร่ ะล ึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลัง 

ของเล่นโบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมทีค่นญีปุ่่นมายังวัดแห่งน ีต้อ้งมาต่อคิวกัน 

 

เท ีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากนั ้นใหท่้านเดินทางไปยัง คาวากุจโิกะ เพื่อข ึน้ Kachi Kachi Ropeway กระเชา้ทีจ่ะพาท่านไปสู่ จุดชม

ทวิทัศนอ์ันงดงามของทะเลสาบคาวากุจไิปจนถงึเชงิภูเขาไฟฟูจิ โดยดว้ยเวลาเพียง 3 นาทีสู่ยอดเขา ณ จุดชม

ววิบนความสูง 1,075 เมตร ท่านจะสามารถชมภูเขาไฟฟูจิและทวิทัศนโ์ดยรอบของทะเลสาบคาวากุจิในแบบพา

โนรามา  360 อ งศา แล ะในวันที่อากาศแ จ่มใสจะสามาร ถ

มองเห็นไดไ้กลถ ึงภูเขาแอลป์ญีปุ่่นทางตอนใต ้(เทือกเขาอา

กาอชิ ิและเทอืกเขาอาราคาวะ) ด ืม่ด ่าทวิทัศนอ์ันงดงามกันแลว้

เราจะพาท่านไปสู่ เม ืองมัทส ึโมโตะ จังหวัดนากาโน่ เพื่อเขา้ชม 

ปราสาทมทัสึโมโต้ หนึง่ในปราสาทเพียงส ี่หลังที่ไดรั้บการ

บรรจุเป็นสมบัตขิองชาติญ ีปุ่่น ซ ึ่งสร ้างมาตั ้งแต่ปี ค.ส. 1592 

โดยม ีดไีซน์โดยค านงึถ ึงการใชส้ดี าและขาวอย่างลงตัว แต่ดว้ย

ส ีขอ งปร าสาทที่เ ป็นส ีด าท าใหป้ราสาทแห่งน ี้ม ีช ื่อเล่ นว่ า 

ปราสาทอกีาด า! (ไม่ไดเ้ก ีย่วกับหนา้กากอกีาด านะ) 

 

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (เมนู บุฟ

เฟ่ตข์าปูยกัษ)์ 

หลังอาหารอสิระใหท่้านไดพั้กผ่อนกับการแช่น ้าแร่ ออนเซ็น Onsen สปาแบบฉบับญีปุ่่นแทต้ามอัธยาศัย 

 

ท ีพ่กั Tateshina Park Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัท ี ่3 ย่านเมอืงเก่าทาคายาม่า - ซนัมาจสุิจ ิ- ชริาคาวาโกะ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดนิทางสู่  ทาคายาม่าจินนา  Takayama Jinya น ีเ้ป็นสถานที่

ทีค่รั้งหนึง่ในสมัยเอโดเคยเก ิดเหตุการณท์างการเมอืงขึ้น โดย

ไดต้ั ้งเป็นส านักงานและกุนดาอ ิหรือผูป้กครองประเทศ คือ 

สถานที่พบประของผูน้ าระดับสูง ทัง้เป็นบา้นของดาอกิัน  ผูว่้า

การ คุณจะไดเ้ห็นอะไรมากมายกว่าทีค่ดิ  ในเวลานัน้ภูม ิภาคฮดิา

นีถ้อื เป็นพืน้ทีท่ ี่มคีวามส าคัญมากของโชกุนในสมัยเอโดะ เป็น

ศูนย์รวมการคา้และการด าเน ินธุรก ิจภายใตก้ารดูแลของโชกุน 

จงึถอืไดว่้ามคีวามส าคัญมากๆ สาเหตุนัน้เน ือ่งมากจากบริเวณนี้

มคีวามอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไมแ้ละสนิในดิน ไม่ว่าจะ

เป็น ทอง เงิน ตะกั่วและทองแดง ที่ว่าการของกันดาอ ิหรือ

ผูป้กค ร องใ น

สมัยนั ้น ว่ากันว่ามกีว่า 60 แหง่ ท่ัวประประเทศในบาคุมาซุ  แต่ก็

มทีี่ทาคายามา จินดา เท่านั ้นทียั่ งคงไวซ้ ึง่ตัวอาคารอยู่  เป็น

อาคารทีเ่ป็นสมบัตลิ ้าค่าของแผ่นดนิไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นมก

ดกของชาติ เสร็จแลว้เดนิทางเทีย่วชม ย่านเม ืองเก่าของทา

คายาม่า ซ ึ่งเป็นเมอืงโบราณที่อยู่มาตัง้แต่สมัย เอโดะโดยตัง้อ ยู่

หวัแยกของถนนการคา้เก่าแก่สามสายของทาคายาม่า ท าใหม้ ี

ช ือ่เรียกอกีอย่างว่า ซนัมาจโิดร ิSanmachi-dori ซ ึง่ในย่านนี้

จะเต็มไปดว้ยร ้านคา้ของโบราณ และขนมพื้นบา้นของทาคา

ยาม่า ใหท่้านไดเ้ลอืกซือ้และรับประทานกัน 

 

เท ีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่  ชิราคาวาโกะ Shirakawa-Go เป็นหมู่บา้น

ชาวนาเล็กๆ ในหุบเขา ซึ่งเป็นเสน้ทาง ระหว่าง ทาคายาม่า 

และ คานาซาว่า เป็นหมู่บา้นที่ไดรั้บการเลือกใหเ้ป็นหมู่บา้น

มรดกโลก ที่ไดรั้บการอนุรักษ์ สภาพของหมู่บา้นไวเ้ป็นอย่างดี 

หมู่บา้นชิราคาวา ที่มารุฮาก ิ เม ืองชิราคาวา  นั ้น ไดรั้บการ

ลงทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลก การแสดงแสงไฟทีน่ ีดู่แลว้สวยงาม

มหศัจรรย์ยิ่งนัก ซ ึง่การแสดงจะมเีฉพาะวันและเวลาทีก่ าหนดไว ้

เท่านั ้น สถานที่ทีไ่ดป้รากฎต่อสายตานั ้นตัง้อ ยู่ ท่ากลางหมิะ 

เป็นสถานทีท่ ี่สวยมากๆ ปลืม้ใจทีไ่ดเ้ห็น ฤดูหนาวที่ชริากาวาโก

นัน้หนาวมากๆ ทั้งหมิะก็ตก ดังนั ้นการเด ินทางไปที่น ีค่วรสวม

รองเทา้บูททีไ่ม่ล ืน่ ไม่ท าใหเ้ทา้เปียก ทัง้ควรมร่ีมกันฝนแต่ร่มก็

อันตราย 

 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 

ท ีพ่กั Route inn Gifu Hashima Ekimae หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัท ี ่4 เกยีวโต - วดัคนิคาคุจ ิ- สวนป่าไผ ่ - ชนิไซบาช ิ
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เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 เด ินทางสู่ เม ืองเกยีวโต เป็นเม ืองหลวงเก่าของประเทศญี่ปุ่น

ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นเมอืงโตเก ียว ว่ากันว่าผูใ้ดที่มาเยือนแดน

อาทติย์อุทัยแลว้ไม่ไดม้าเยือนเมอืงเก่าของญีปุ่่นถอืว่ามาไม่ถ ึง

ญ ีปุ่่น จากนั ้นน าท่านชม ปราสาททองคินคาคุจ ิ Kinkaku-ji 

น าท่านชมบา้นพักตากอากาศของโชกุน อาชคิงะ โยชมิสิึ จาก

การ์ตูนเรื่องดัง อคิควิซัง เณรนอ้ยเจา้ปัญญา ชมความงามของ

ตัวปราสาททีต่ัง้อยู่กลางน ้า ความงดงามสทีองสะทอ้นลงผนืน ้า 

ปราสาทแหง่น ี้ไดรั้บการยกย่องจากนักประวัตศิาสตร์ชาวอังกฤษ

ว่าสรา้งได ้ อย่างกลมกลนืประณตีสวยงามไดส้ัดส่วนเป็นทีสุ่ด 

 

เท ีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเขา้ชม สวนป่าไผ ่Bamboo Groves เป็นเสน้ทางเดิน

เล็กๆที่ตัดผ่านในกลางสวนป่าไผ่ ในเขต อะระช ิยะมะ ซ ึง่เป็น

พืน้ที่ชานเม ืองทางตะวันตกของนครเคียวโตะ ประเทศญี่ปุ่น 

พืน้ที่บริเวณนี้เป็นทวิเขาขนานไปกับแม่น ้าโออ ิซ ึง่ม ีทัศน ียภาพ

ทีง่ดงามและดึงดูดนักท่องเทีย่วไดจ้ านวนมาก เหมาะกับการ

เดนิเล่นหรือ ป่ันจักรยานใหบ้รรยากาศร่มรื่น ยิ่งถ า้ช่วงไหนที่ม ี

แสงอ าทิตย์ รอดผ่านตัว ป่าไ ผ่ลงม ายังพื้นดา้นล่างก็ จะยิ่ ง

สวมาก นอกจากนี้ อะระชิยะมะ ยังไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็น
หนึง่ในอุทยาน

ประวัตศิาสตร์

ของชาติญ ี่ปุ่น 

เด ินทางเขา้ โอซาก้า ใหท่้านไดเ้ด ินเที่ยวหรือช็อปป้ิงไดต้าม

อัธยาศัยใน ย่านชนิไซบาช ิ ย่านที่เก่าแก่และชคิที่สุดในโอ

ซากา้ ซ ึง่เต็มไปดว้ยรา้นเส ื้อผา้ทัง้แบรนดังอกีทัง้ยังมรีา้นอาหาร

มากมายนับว่าเป็นย่านช็อปป้ิงทีเ่หมาะกับนักเทีย่วทุกเพศทุกวัย 

 

ค ่า  อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารค ่า ตามอธัยาศยั 

 

ท ีพ่กั Osaka Bay Plaza หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัท ี ่5 ***อสิระเต็มวนั***ช ้อปป้ิงตามอธัยาศยั 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 หนึ่ง ในวัดที่เก่าแก่ที่สุ ด

ของญี่ปุ่น เชือ่กันว่าเป็นวัดพุทธแห่งแรกขอประเทศ

ญีปุ่่น 

• พิพิธภณัฑ์สตัว ์ทะเลโอซาก้า Osaka Aquarium 

หรือที่เรียกว่ า Kaiyukan ตั ้งอยู่ที่ Tempozan Harbor 

Village บริเวณอ่าวโอซากา้ พิพธิภัณฑส์ัตว์น ้าทีด่ ีทีสุ่ด

ของญี่ ปุ่น ม ีสัต ว์น ้าหลากหลายชนิดที่อ าศัย 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 ิเวอร ์ซลั สตูด ิโอส์ เจแปน (Universal Studios 

Japan, USJ) เปิดเม ื่อเด ือนม ีนาคม ปี 2001 เป็นสวน

สนุกแห่งแรกของยูน ิเวอร์แซล สตูด ิโอ ทีเ่ปิดในเอเชีย 

ภายใ นม ีทั ้งหมด 8 โซน: Hollywood, New York, 

San Francisco, Jurassic Park, Lagoon, 

Waterworld, Amity Village แ ล ะ  Universal 

Wonderland ผูเ้ ขา้ชมส ามาร ถเพลิด เพลิน ไปกั บ

เครื่องเล่นต่างๆ ตั ้งแต่เครื่องเล่นส าหรับเด็กๆไปจนถ ึง

รถไฟเหาะที่หวาดเส ียวสุดๆ นอกจากนียั้ งม ีหนัง 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) 

 ร็ อ ก โก้  ก า ร ์ เด ้ น  เ ท อร ์ เ รซ  Rokko Garden 

Terrace สถาณทีรวมร ้านชิคเอาไวบ้นเทือกเขาทีม่ ีว ิว

แบบพาโนราม่าของอ่าวโกเบ เรียกไดว่้าครบครันแบบ

สุดๆ จะดืม่กาแฟกไ้ด ้จะทานขา้วก็ด ี หรือจะเดนิชมวิว

ถ่าย รูปก็สวย ซึง่ภูเขาร็อกกะนัน้ไดถู้กยกใหเ้ป็นสถาณ

ที่ๆ  ไดม้วีวิสวยเป็นอันดับ 3 ของญีปุ่่น 

 ถ่ายรูป ช ้อปป้ิง หร ือเล่นเคร ือ่งเล่น  ณ โกเบ ฮาร ์

เบอร ์แลนด ์สุดยอดแหล่งช็อปและบันเทิงกลางทะเล

ของโกเบ ที่ม ีหา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ ใหท่้านได ้

เล ือกช็อป มบีรรยากาศและววิสวยๆ ใหท่้านไดถ้่ายรูป 

และมรีา้นอาหารมาทางใหท่้านไดเ้ลอืกทานกันเต็มที ่

 

เท ีย่ง  อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 
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ค ่า  อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารค ่า ตามอธัยาศยั 

 

ท ีพ่กั Osaka Bay Plaza หรอืเทยีบเทา่ 

 
 
 

 
 

วนัท ี ่6 โอซากา้ - Aeon Shopping Center - สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม)ิ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่  ปราสาทโอซาก้า  ป้อมปราการอันน่าเกรง

ขามของโชกุน โตโยโตม ิ ฮ ิเดโยช ิก าแพงหนิแกรนิตสูงชัน

แสดงใหเ้ห็นถงึความน่าอัศจรรย์ของฝีม ือมนุษย์ในอดีต องค์

ปราส าทที่สูงเด่นเ ปิดเ ป็นพิพิธภัณฑ ์ใ หท่้านได ้ศ ึกษ าจาก

แบบจ าลอง ในโบราณวัตถุต่างๆ และยังเป็นจุดชมววิของเมอืง

โอซากา้ที่งดงามอ ีกดว้ย  อ ิสระใหท่้านไดเ้พลิดเพลินชื่นชม

ธรรมชาตบิริเวณรอบปราสาทโอซากา้ 

 

เท ีย่ง  อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 

ใหท่้านอ ิสระไดช้อ้ปป้ิง ณ อิออน ช ้อปป้ิงพลาซ่า ศูนย์รวม

แห่งส ินค ้าชั ้นน านานาชนิด  อาทิน าฬิก า, กลอ้ง ,ก ระเ ป๋า , 

รองเทา้, เส ือ้ผา้ยี่หอ้ต่างๆ 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  48,900 48,900 46,900 9,900 - 

 

ขอ้แนะน าก่อนการเดนิทาง 
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 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 ้

 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 
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 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  
 

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 ืองและภัยธรรมชาติฯลฯ 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 รวมทั้งบริษัทจะไม่รับผดิชอบในกรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับ

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  
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 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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