
#13118 ทัวรญ่ีปุน โอซากา โตเกียว 7 วัน 5 คืน ยูนิเวอรแซล
สตูดิโอ กระเชาลอยฟาฟูจิพาโนรามิค บิน TG
ทัวรญี่ปุน โอซากา โตเกียว ยูนิเวอรแซลสตูดิโอ(เต็มวัน) วัดคินคะคุจิ ศาลเจาฟูชิ
มาอินาริ วัดเบียวโดอิน ปราสาทมัตสึโมโต ชมทุงโคเคียสวนโออิชิปารค ภูเขาไฟ
ฟูจิชั้น5 ยานชินจูกุ อิสระเต็มวันหรือซ้ือทัวรเสริมโตเกียวดิสนียแลนด วัดอาซะกุ
สะ



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานคันไซ - สวนสนุกยูนิเวอรแซลสตูดิโอเจแปน   
Kyoto Prince Hotel
หรือเทียบเทา

3 วัดคินคาคุจิ - ศาลเจาฟูชิมิอินาริ - วัดเบียวโดอิน - ออนเซ็น   
Enakyo Kokusai
Hotel หรือเทียบเทา

4 มัตสึโมโต - ปราสาทมัตสึโมโต - สวนผลไมญ่ีป ุน - สวนโออิชิพารค -
บุฟเฟตขาปูยักษ - ออนเซ็น   

Fujimatsuzono Hotel
หรือเทียบเทา

5 ภูเขาไฟฟูจิ - กระเชาคาชิ คาชิ - โตเกียว - ยานชินจูกุ   
Shinagawa Prince
Hotel หรือเทียบเทา

6 อิสระทองเที่ยวในโตเกียว หรือเลือกซ้ือทัวรเสริม   
Shinagawa Prince
Hotel หรือเทียบเทา

7 วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ) - อิออนนาริตะ - ทาอากาศยานนาริตะ - ทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

21 ต.ค. 63 - 27 ต.ค. 63 ฿68,900 ฿61,900 ฿55,500 ฿11,900



 หมายเหตุ

วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานคันไซ - ยูนิเวอรแซลสตูดิโอญีปุน

กําหนดการทั้งหมด

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถ
ทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุกครั้งกอนทําการออก

ตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา
ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

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

 กิจกรรม ค่ํา
20.00 น. คณะพรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชั้น 4 เคานเตอร C สาย

การบินไทย เจาหนาท่ีคอยใหการตอนรับดูแลดานเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

23.59 น. ออกเดินทางสู เมืองโอซากา ประเทศญ่ีป ุน โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 622

 คํ่า ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา
07.30 น. เดินทางถึงทาอากาศยานคันไซ เมืองโอซากา นําทุกทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร

จากนั้นเดินทางสู ยูนิเวอรแซล สตูดิโอ เป็นสวนสนุกท่ีสรางความบันเทิงใหกับคนแถบภูมิภาคคันไซมาหลายปีโดยการทุม
ทุนสรางของบริษัทสรางภาพยนตร HOLLYWOOD ชื่อดัง น่ันคือ UNIVERSAL STUDIO ซ่ึงภายในไดจําลองสตูดิโอจาก
ภาพยนตรเรื่องดังๆ ท่ีผานมาของทางบริษัทไวมากมาย พรอมท้ังพบกับโซนใหม UNIVERSAL WONDERLAND เป็นโซน
สวนสนุกสไตลครอบครัวใหทานไดเพลิดเพลินกับตัวการตูน สุดนารักชื่อดังของญ่ีป ุน HELLO KITTY, SNOOPY,
SESAME STREET

บาย
รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

ใหทานไดสนุกสุดเหว่ียงกันตอกับตั๋วเต็มวันไมจํากัดจํานวนครั้ง ซ่ึงธีมพารคใหมลาสุด The Wizarding World of Harry
Potter ภายในธีมพารคจําลองสถานท่ีสําคัญมากมายท่ีปรากฏในภาพยนตรแฮรี่ พอตเตอรท้ังโรงเรียนคาถาพอมดแมมดฮอก
วอตส, หมูบานฮอกสมี้ด, รานฮันนีดุกส และรานไมกายสิทธิ ์โอลลิแวนเดอร รวมถึงเครื่องเลนสุดล้ําดวยเทคโนโลยี 4K สนุก
กับตัวคาแร็คเตอรสีเหลือง “มินเน่ียน” โดยการน่ังซีมูเลเตอรตลุยไปกับภาพยนตรจอโคงขนาดใหญ

ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

ท่ีพัก Kyoto Prince Hotel หรือเทียบเทา

 เชา ทาอากาศยานคันไซ
เป็นทาอากาศยานหลักของโอซากา ทาอากาศยานแหงน้ีตั้งหางจากตัวเมืองโอซากา
ประมาณ 50 กม.เปิดใชบริการเมื่อปี 1994 มี 2 เทอมินอล โดย เทอมินอล 1 จะเป็นสาย
การบินธรรมดา สวนเทอมินอล 2 จะเป็นสายการบินโลวคอสต



รับ

ประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 Kyoto Prince Hotel หรือเทียบเทา



วันท่ี 3 วัดคินคาคุจิ - ศาลเจาฟูชิมิอินาริ - วัดเบียวโดอิน - ออนเซน

 หมายเหตุ รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

สวนสนุกยูนิเวอรแซลสตูดิโอเจแปน
ตั้งอยูในเมืองโอซากา และเป็น 1 ใน 4 ของสวนสนุกยูนิเวอรแซล สตูดิโอ ของบริษัท
ยูเอสเจ จํากัด อาณาจักรของคนรักหนังฮอลลิวูดหน่ึงเดียวในญ่ีป ุน และแหงแรกของ
เอเชียท่ีรวมเครื่องเลนสุดมันสและธีมปารค ท่ีจําลองมาจากฉากของภาพยนตรชื่อดัง

 คํ่า

 กิจกรรม เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานชม วัดคินคะคุจิ หรือวัดทอง เป็นวัดเกาแกท่ีตั้งอยูในเมืองเกียวโต วัดท่ีเห็นในปัจจุบันน้ีเป็นแคแบบจําลองจากของ
เกาท่ีถูกไฟไหมเสียหาย โดยตัวอาคารมี 3 ชั้น ตัวเรือนเป็นสีทองจากทองคําเปลว มีรูปป้ันนกฟีนิกซบนยอดและมีลําธาร

จากนั้น นําทานเขาชม ศาลเจาฟูชิมิอินาริ ซ่ึงทานจะไดสัมผัสและเก็บภาพความสวยงามกับ โทริอิ (ซุมประตูสีสม) คลาย
อุโมงคท่ีมีความงดงามและท่ีน่ียังเป็นศาลเจาท่ีมีผูคนจํานวนมากมาสักการะขอพร เน่ืองจากเชื่อวารูปป้ันสุนัขจ้ิงจอกท่ีศาลเจา
แหงน้ี เป็นผูสงสารใหกับเทพเจาแหงการเก็บเกี่ยว นอกจากน้ียังเคยถูกนํามาเป็นฉากหน่ึงของภาพยนตชื่อดังเรื่องเดอะ เมมมัว
รี่ ออฟ เกอิชา

บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู วัดเบียวโดอิน หอหลักของถูกสรางขึ้นมาเพ่ือเลียนแบบวัง แหงพระพุทธเจาบนสรวงสวรรรค รูปทรงอัน
สงางามและสีอันอบอุนของวัดทําใหตัวอาคารมีลักษณะคลายนกท่ีกําลังกางปีก จึงเป็นท่ีรูจักกันในชื่อ “หอแหงนกอมตะ” และ
เมื่อไดเห็นเงาท่ีปรากฎบนผิวน้ําในสระขนาดใหญซ่ึงอยูตรงหนา จะรูสึกราวกับวามันกําลังจะบินขึ้นสูฟา ภาพน้ีปรากฏบนดาน
หลังเหรียญ 10 เยน ทางเดินสูวัดมีรานจําหนายของท่ีระลึกตลอดสองขางทาง

ค่ํา
ท่ีพัก Enakyo Kokusai Hotel หรือเทียบเทา

รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม

พักผอนกับสปารีสอรทแบบญ่ีป ุนแทๆ ใหทานไดอาบน้ําแร หรือเรียกอีกอยางหน่ึงวา ออนเซ็น (Onsen) เพ่ือผอนคลาย
ความเมื่อยลา

 เชา

วัดคินคาคุจิ

ศาลเจาฟูชิมิอินาริ

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

หรือศาลเจาจ้ิงจอกขาว เป็นอีกหน่ึงศาลเจาชื่อดังท่ีนักทองเท่ียวตางรูจักกันดี เป็นศาลเจา
ในศาสนาชินโต สรางขึ้นเพ่ือถวายใหแดเทพอินาริ เทพเจาแหงกสิกรรม เพ่ือใหพ้ืนท่ี
บริเวณน้ีมีน้ําอุดมสมบูรณ ปลูกขาวได ผลผลิตดีมีคุณภาพ สิ่งท่ีนาสนใจนอกจากจะมา
สักการะเทพเจาแลว ก็คือการเดินเลนลอดอุโมงคเสาโทริอิกวาหมื่นตนท่ีเรียงตอทอดยาว
จากดานลางขึ้นไปบนยอดเขาสูงถึง 233 เมตร ระยะทางราว 4 กิโลเมตร

 เที่ยง



รับ

ประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

 บาย

 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม
 Enakyo Kokusai Hotel หรือเทียบเทา

เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หอง

อาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู เมืองมัตสึโมโต
เพ่ือชม ปราสาทมัตสึโมโต เป็น 1 ใน
3 ปราสาทเกาแกท่ีมีความสวยงาม
ท่ีสุดในญ่ีป ุน ดวยรูปทรงการสราง

และสีท่ีดําสนิท จึงทําใหปราสาทแหงน้ีไดรับฉายาวา “ปราสาทอีกาดํา”



วันท่ี 4

เมืองมัตสึโมโต - ปราสาทมัตสึโมโตะ - สวนผลไม - สวนโออิชิ
พารค - บุฟเฟตปูยักษ - ออนเซน

วัดเบียวโดอิน
วัดเบียวโดอิน เป็นอดีตท่ีอยูอาศัยของขุนนางตระกูลฟูจิวาระ สรางเป็นวัดในปี 1052
วิหารพระอมิตดา สรางปี 1053 เป็นอาคารโบราณท่ียังคงสภาพอยูจนปัจจุบัน เป็น
สถาปัตยกรรมท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดแหงหน่ึงของญ่ีป ุน เป็นภาพท่ีพิมพอยูบนเหรียญ 10 เยน
ซ่ึงในชวงใบไมเปล่ียนสีทานสามารถชื่นชมความงามของวัดพรอมความสวยของธรรมชาติ
ไดพรอมกันอีกดวย

 คํ่า

ออนเซ็น
การแชน้ําแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซ่ึงสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม ซ่ึงจะแยกสระชายและหญิง การแช
น้ําแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

 กิจกรรม

บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเขาชม สวนผลไม ใหทานไดสัมผัส
ประสบการณเก็บผลไมตามฤดูกาล

- กลางเดือนสิงหาคม – กลางเดือนตุลาคม
เป็นฤดูกาลขององุน (เก็บแบบไมอ้ัน)

- เดือนตุลาคม – กลางเดือนพฤศจิกายน เป็น
ฤดูกาลของแอ
ปเป้ิล สาล่ี และ

ลูกพลับ (เก็บแบบจํากัดจํานวนผลไม)

จากนั้นเดินทางสู สวนโออิชิ เพ่ือ
ชม โคเคีย (ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ)

หาก

สามารถมองขาม
ทะเลสาบไปจะเห็น

แมกไมเชิงภูเขาไฟและภูเขาไฟฟูจิไดอยางโดดเดนเต็มตา ท่ีน่ีเป็นท่ีนิยมของนักทองเท่ียวชาวญ่ีป ุนซ่ึงมาพักผอนตากอากาศ ชม
วิวแบบชิวๆ ด่ืมด่ํากับความงามของทิวทัศน หลังจากนั้นนําทานเดินทางสู ทะเลสาบยามานาคาโกะ

ค่ํา
ท่ีพัก Fujimatsuzono Hotel หรือเทียบเทา

รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม *** ใหทานไดอ่ิมหนําสําราญกับบุฟเฟตอาหารนานาชนิดสไตลญ่ีป ุน ***

พักผอนกับสปารีสอรทแบบญ่ีป ุนแทๆ ใหทานไดอาบน้ําแร หรือเรียกอีกอยางหน่ึงวา ออนเซ็น (Onsen) เพ่ือผอนคลาย
ความเมื่อยลา

 เชา

มัตสึโมโต

ปราสาทมัตสึโมโต

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองคลายเมืองหลวงของเกาะคิวชู ซ่ึงมีประชาการคับค่ังมาก เป็นศูนยกลางความ
เจริญของทางใตของญ่ีป ุน

ปราสาทมัตสึโมโตเป็นปราสาทไมท่ีคงความด้ังเดิมและเกาแกท่ีสุดในญ่ีป ุนและไดถูกขึ้น
ทะเบียนใหเป็นสมบัติล้ําคาประจําชาติ การตัดกันของสีดําและสีขาวของผนังปูนดานนอก
ปราสาท ทําใหปราสาทแหงน้ีดูโดดเดนงดงามตัดกับฉากหลังของเทือกเขาแอลปญ่ีป ุน
ปราสาทมัตสึโมโต มีอีกชื่อหน่ึงเรียกวา ปราสาทอีกา

 เที่ยง



รับ

ประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

 บาย

สวนผลไมญี่ปุน

 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม
 Fujimatsuzono Hotel หรือเทียบเทา

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หอง



วันท่ี 5

ภูเขาไฟฟูจิ - กระเชา คาชิ คาชิ - โตเกียว - ยานชินจูกุ

สวนโออิชิพารค

สวนผลไมท่ีป็นท่ีนิยมมากของนักทองเท่ียวเต็มไปดวย ผลไมนานาชนิดใหทานไดเลือก

สวน Oishi Park ซ่ึงอยูริมฝ่ังทะเลสาบคาวากูจิโกะฝ่ังเหนือ เป็นจุดชมวิวท่ีสามารถมอง
ขามทะเลสาบไปและเห็นภูเขาไฟฟูจิไดอยางโดดเดนเต็มตา ท่ีน่ีเป็นท่ีนิยมของนักทอง
เท่ียวชาวญ่ีป ุนซ่ึงมาพักผอนตากอากาศ ชมวิวแบบชิวๆ ด่ืมด่ํากับความงามของทิวทัศน

 คํ่า

บุฟเฟตขาปูยักษ

ออนเซ็น

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต พรอมปูยักษ ท่ีมีรสชาติอรอยท่ีสุดใหทุกทานไดอ่ิมอรอยกันแบบ
ไมอ้ัน

การแชน้ําแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซ่ึงสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม ซ่ึงจะแยกสระชายและหญิง การแช
น้ําแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

 กิจกรรม

อาหารของโรงแรม

นําทานเดิน
ทางขึ้น ภูเขาไฟ

ฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นกับสภาพอากาศ) เป็น
ภูเขาไฟท่ีไดชื่อวาศักดิส์ิทธิแ์ละสวย
ท่ีสุดในโลก ปัจจุบันยังไดรับการแตง

ตั้ง
เป็น

มรดกโลกทางวัฒนธรรม

หลังจากนั้นนําทานขึ้น กระเชาลอยฟาฟูจิพาโนรามิค (ขึ้นกับสภาพอากาศ) เพ่ือขึ้นสูจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิบนยอดเขาเทนโจ
ทําใหสามารถมองเห็นวิวทะเลสาบคาวากุจิโกะและวิวเมืองท่ีรายลอมทะเลสาบ โดยทานจะเห็นภูเขาไฟฟูจิไดอยางชัดเจนเมื่อขึ้นมา
ถึงดานบน นอกจากน้ียังมีจุดท่ีนาสนใจ คือ The Bell of Tenjo ซ่ึงมีความเชื่อกันวา ถามองภูเขาไฟฟูจิผานกรอบรูปหัวใจแลว
สั่นกระด่ิง คําอธิษฐานจะเป็นจริง และยังมีรูปป้ันกระตายท่ีเป็นสัญลักษณของกระเชาลอยฟาคาจิคาจิตั้งไวใหนักทองเท่ียวถาย
รูปเป็นท่ีระลึกอีกดวย

บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! เซ็ทป้ิงยางบนหินภูเขาไฟ เป็นเมนูขึ้นชื่อในแถบฟูจิ ใหทุกทานไดล้ิมรส

เน้ือหมูหรือเน้ือวัวท่ีคัดสรรมาพิเศษ

นําทานเดินทางสู เมืองโตเกียว เพ่ือเขาสู ยานชินจูกุ เป็นยานชอปป้ิงท่ีมีชื่อของกรุงโตเกียว ใหทานไดเพลิดเพลินกับการ
เลือกซ้ือสินคานานาชนิด

ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ! ใหทานไดล้ิมรสชาบูชาบูเกรดพรีเมี่ยม

ท่ีพัก Shinagawa Prince Hotel หรือเทียบเทา

***หมายเหตุ !! สําหรับลูกคาท่ีตองการพักหองแบบเตียงใหญนอน 2 คน (DBL) จะมีคาใชจายเพ่ิม 2,500 บาท ตอหอง/ตอ
คืน และหองมีจํานวนจํากัด***

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เซ็ทป้ิงยางบนหินภูเขาไฟ

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร ชาบูชาบูเกรดพรีเมี่ยม
 Shinagawa Prince Hotel หรือเทียบเทา



วันท่ี 6

อิสระทองเท่ียวในโตเกียว หรือเลือกซ้ือทัวรเสริม

 หมายเหตุ

สําหรับลูกคาท่ีตองการพักหองแบบเตียงใหญนอน 2
คน (DBL) จะมีคาใชจายเพ่ิม 2,500 บาท ตอหอง/ตอคืน
และหองมีจํานวนจํากัด

รับประทานอาหารกลางวันและอาหารค่ําอิสระตามอัธยาศัย

ภูเขาไฟฟูจิ

กระเชาคาชิ คาชิ

ภูเขาฟูจิ เป็นภูเขาท่ีสูงท่ีสุดในญ่ีป ุน รอบๆ ภูเขาเต็มไปดวยธรรชาติอันงดงาม ภูเขาฟูจิมี
อิทธิพลตอศิลปวัฒนธรรมของญ่ีป ุนมาตั้งแตสมัยโบราณ เรียกวาภูเขาฟูจิ เป็นหัวใจของ
ญ่ีป ุน

เป็นกระเชาท่ีอยูริ่มฝ่ังทะเลสาบคาวาคูจิโกะ ใชเวลาขึ้นไปขางบนภูเขาเทนโจประมาณครึ่ง
ชั่วโมง ท่ีน่ีอีกหน่ึงจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิท่ีสวยงามอีกแหงหน่ึง

 เที่ยง บาย

โตเกียว

ยานชินจูกุ

กรุงโตเกียว เป็นเมืองหลวงของประเทศญ่ีป ุน โตเกียวเคยถูกเรียกวาเอโดะ ซ่ึงแปลวาปาก
แมน้ํา เมื่อกลายเป็นเมืองหลวงของญ่ีป ุนในปี 1868 ก็ถูกเปล่ียนชื่อเป็นโตเกียว ซ่ึงแปล
วาเมืองหลวงทางตะวันออก

ท่ีน่ีเป็นแหลงบันเทิงและแหลงชอปป้ิงขนาดใหญ เป็นศูนยรวมแฟชั่นเกๆ เทหๆ ของ
เหลาบรรดาแฟชั่นนิสตา มีสถานีรถไฟชินจูกุท่ีเป็นเหมือนศูนยกลางของยานน้ี ซ่ึงเป็น
หน่ึงในสถานีท่ีคึกคักท่ีสุดในญ่ีป ุน เป็นยานท่ีเต็มไปดวยหางสรรพสินคา, รานเครื่องใช
ไฟฟาขนาดใหญอยาง Big Camera และยานบันเทิงยามราตรีท่ีใหญท่ีสุดในญ่ีป ุน

 คํ่า

 กิจกรรม

เชา

รับ
ประทาน
อาหารเชา ณ

หองอาหารของโรงแรม

จากนั้นใหทานไดเลือกอิสระชอป
ป้ิง หรือซ้ือทัวรเสริมโตเกียวดิสนีย

แลนด
รวม

คาเดินทางโดยรถไฟ( ผูใหญชําระเพ่ิมทานละ 3,000 บาท, เด็กชําระเพ่ิมทานละ 2,400 บาท ) เชิญทานพบกับความอลังการซ่ึง
เต็มไปดวยเสนหแหงตํานานและจินตนาการของการผจญภัย

บาย
รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

เชิญทานเพลิดเพลินกับการชอปป้ิงหรือสนุกสนานกันอยางตอเน่ืองกับเครื่องเลนหลากหลายชนิดในโตเกียวดิสนียแลนด

ค่ํา
รับประทานอาหารค่ําอิสระตามอัธยาศัย

ท่ีพัก Shinagawa Prince Hotel หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

 Shinagawa Prince Hotel หรือเทียบเทา



วันท่ี 7
วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ) - อิออนนาริตะ - ทาอากาศยานนาริตะ
- ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตาม
อัธยาศัย

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋ว
ภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ)
กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุกครั้งกอน
ทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับ
เปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบ

ลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภา
ยในประเทศตอ โปรดแจงให

บริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือ
ประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการ
ปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตาม
ความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชา

อิสระทองเที่ยวในโตเกียว หรือเลือกซื้อทัวรเสริม
อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซ้ือทัวรโตเกียวดิสนียแลนด เชิญทานพบกับความอลังการซ่ึงเต็ม
ไปดวยเสนหแหงตํานานและจินตนาการของการผจญภัย สัมผัสกับเครื่องเลนในหลายรูป
แบบ อาทิ ทาทายความมันสเหมือนอยูในอวกาศไปกับ SPACE MOUTAIN, ระทึก
ขวัญกับ HAUNTED MANSION บานผีสิง,เป็นตน หรือ อิสระในเมืองโตเกียว เพ่ือ
ความสะดวกในการเดินทาง หรือชอปป้ิงในยานการคาอันทันสมัยของมหานครโตเกียว
ศูนยรวมวัยรุนแหลงชอบป้ิงชื่อดัง ยานฮาราจูกุ ทานจะไดพบเพลิดเพลินกับการชอบป้ิงกับ
รานคาหลากหลายสองฝ่ังถนนทาเคชิตะ และ โอโมเตะซันโด อิสระชอปป้ิงตอยาน“ชิบูยา”
รานคามากมาย มากกวา 100 รานคา

 คํ่า
 กิจกรรม

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทุก
ทานชม วัดอาซะกุซา
เป็นวัดท่ีเกาแกท่ีสุด

ในโตเกียว ภายในประดิษฐานเจาแมกวนอิมทองคําท่ี ชาวญ่ีป ุนนิยมมาสักการะบูชาและพากันมาเท่ียวชมความย่ิงใหญของโคมไฟ
ขนาดยักษ

บาย
รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย

ใหทานอิสระกับยานชอปป้ิงของเมืองนาริตะท่ีหางสรรพสินคาชื่อดังอยาง หางอิออน เป็นแหลงรวบรวมสินคาหลากหลาย
ชนิดรอใหทานเลือกซ้ือ

ไดเวลาอันสมควร เดินทางสู สนามบินนาริตะ

17.30 น. ออกเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 677

ค่ํา
22.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 เชา

วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ)

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

มีชื่ออยางเป็นทางการวาวัดเซนโซ หรือเซนโซจิ แตนิยมเรียกวาวัดอาซากุสะเน่ืองจากตั้ง
อยูในยานอาซากุสะน่ันเอง เป็นวัดในศาสนาพุทธ สัญลักษณของวัดน้ีท่ีคนนิยมมาถาย
รูปกันก็คือ โคมไฟสีแดงขนาดใหญ

 บาย

อิออนนาริตะ
หางสรรพสินคาท่ีนิยมในหมูนักทองเท่ียวชาวตางชาติ เน่ืองจากตั้งอยูใกลกับสนามบิน
นานาชาตินาริตะ ภายในตกแตงในรูปแบบท่ีทันสมัยสไตลญ่ีป ุน มีรานคาท่ีหลากหลาย
มากกวา 150 รานจําหนายสินคาแฟชั่น อาหารสดใหม และอุปกรณภายในบาน ซ่ึงบาง
รานไมตองเสียภาษีสินคาสําหรับนักทองเท่ียวชาวตางชาติ

 คํ่า

ทาอากาศยานนาริตะ
เป็นทาอากาศยานนานาชาติหลักของประเทศญ่ีป ุน และเป็นจุดเชื่อมตอของการเดินทาง
ระหวางทวีปเอเชียและอเมริกา ตั้งอยูท่ีเมืองนาริตะ สามารถรองรับผูโดยสารท่ีเดินทางไป
มาโตเกียว โยโกฮามา และจังหวัดใกลเคียงไดกวา 35 ลานคนตอปี และเป็นสนามบินท่ี

่ ่



 หมายเหตุของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การ

จราจร เหตุการณทางการเมือง การนัด
หยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ
สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ

ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

รองรับเท่ียวบินสําหรับผูโดยสารมากเป็นอันดับ 2 ของญ่ีป ุน (รองจากสนามบินฮาเนดะ
โตเกียว) โดยสามารถรองรับสายการบินระหวางประเทศไดกวา 65 สายการบิน

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
กรุณาอานเงื่อนไขใหละเอียดกอนทําการจองทัวรและชําระคามัดจํา

- การเดินทางในแตละครั้งตองมีจํานวนผูรวมเดินทางตั้งแต 10 ทานขึ้นไป บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเล่ือน หรือยกเลิกการเดิน
ทางหากคณะทัวรมีผูเดินทางตํ่ากวา 10 ทาน โดยจะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนาอยางนอย 15 วัน กอนการเดินทาง

- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบริการ ทุกวันเดินทางมีมาตรฐานเดียวกัน แตราคาทัวรอาจจะแตกตางกันเน่ืองจาก ตรงกับวัน
หยุดยาว เทศกาลตางๆท้ังของไทยและประเทศญ่ีป ุน ราคาตั๋วเครื่องบินและโรงแรมจะสูงกวาปกติ

- เน่ืองจากโรงแรมท่ีพักในประเทศญ่ีป ุนสวนใหญเป็นเตียงคูแยก (TWN) ลูกคาท่ีตองการหองพักแบบเตียงเดียวพักคู (DBL) บาง
โรงแรมมีโดยไมตองเสียคาใชจาย แตบางโรงแรมตองเสียคาใชจายเพ่ิมเติมและตองรีเควสเขาไป (ติดตอสอบถามเจาหนาท่ีกอนการเดิน
ทางทุกครั้ง) 

- เมื่อทานเดินทางไปกับคณะแลว งดใชบริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไมเดินทางพรอมคณะ ถือวาทานสละสิทธิ ์ไมอาจเรียก
รองคาบริการคืนไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น

- บริษัทฯไมรับผิดชอบตอการถูกปฏิเสธหรือหามออกนอกประเทศ หรือ ปฏิเสธการเขาประเทศของผูเดินทางไดเน่ืองจากผูเดิน
ทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไมถูกตอง, ภัยธรรมชาติ, การประทวง, การกอจลาจล, ความลาชาการเล่ือนหรือยกเลิกเท่ียว
บิน และอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง
 

การชําระเงิน
- สงใบจองทัวรและชําระเงินมัดจําภายใน 3 วันนับจากวันท่ีจอง เงินมัดจําถือเป็นการยืนยันการจองของทาน เงินมัดจําทานละ

10,000 บาท

- ชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือท้ังหมดลวงหนา 20 วัน (ในวันเวลาทําการ) กอนเดินทาง

- หากไมชําระเงินสวนท่ีเหลือตามกําหนดวันดังกลาวทางบริษัท ถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยไมมีเงื่อนไขและทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิใ์นการคืนเงินมัดจําตามเงื่อนไขการยกเลิก

อัตรานี้รวม:
- คาตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไป-กลับพรอมกรุปเทานั้น) สายการบิน และ เสนทางตามท่ีระบุไวเทานั้น

- คาภาษีสนามบินและภาษีน้ํามัน ณ วันออกราคาทัวร หากสายการบินเปล่ียนแปลงอัตราคาธรรมเนียมใดๆเพ่ิมในภายหลัง ทางบริ
ษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บจากทานตามความเป็นจริง

- คาพาหนะรับ-สง และคาเขาชมสถานท่ีทองเท่ียวตางๆตามรายการท่ีระบุไวเทานั้น

- คาโรงแรมท่ีพักตามระบุในรายการหรือเทียบเทา หองพักหองละ 2-3 ทานเทานั้น

- คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท และคารักษาพยาบาลอันเน่ืองมาจากอุบัติเหตุ วงเงินทานละ
500,000 บาท ของบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน จํากัด

- หัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเท่ียวคอยดูแลอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทางไปกลับพรอมลูกคา 1 ทาน

- สมนาคุณทุกทานดวยกระเปา ทานละ 1 ใบ

- บริการน้ําด่ืมบนรถบัสวันละ 1 ขวด 
 

อัตรานี้ไมรวม:
- คาทําหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต

- คาใชจายสวนตัวนอกเหนือในรายการเชนคาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องด่ืม และอาหารท่ีสั่งเพ่ิมเติมนอกเหนือจากท่ีบริษัทฯจัด
ให เป็นตน

- คาน้ําหนักกระเปาเดินทางในกรณีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัมตอทาน

- คาธรรมเนียมในการย่ืนวีซาสําหรับคนตางดาว

- คาธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บจากทานตามความเป็นจริง
 

วีซา
Passport หรือพาสปอรตจะตองมีอายุมากกวา 6 เดือนนับจากวันเดินทาง



หมายเหตุ
ตั๋วเครื่องบิน

- ในการเดินทางเป็นหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกรุป กรณีลูกคาตองการเล่ือนวันเดินทางกลับทานจะตอง
ชําระคาใชจายสวนตางท่ีสายการบินเรียกเก็บ และการจัดท่ีน่ังของกรุป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูกําหนด ซ่ึงทางบริษัทฯไมสามารถ
เขาไปแทรกแซงได 

- และในกรณีลูกคายกเลิกการเดินทาง แตทางบริษัทฯไดดําเนินการออกตั๋วไปแลวนั้น ผูเดินทางตองรอ REFUND ตามระบบของ
สายการบินเทานั้น กรุณาตรวจสอบกับเจาหนาท่ีบริษัทฯวาสามารถคืนคาโดยสารไดหรือไม

- กรณีทานมีความประสงคตองการเปล่ียนระดับชั้นท่ีน่ังจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใชคะแนนจากบัตรสะสมไมล จะดําเนิน
ไดภายหลังจากออกตั๋วกรุปแลวเทานั้น โดยผูโดยสารตองดําเนินการทุกขั้นตอนดวยตัวทานเอง

- ในกรณีท่ีออกตั๋วเครื่องบินไปแลวลูกคาไมสามารถเดินทางได และตองการเปล่ียนตัวผูเดินทางในกรณีน้ีทางบริษัทฯจะเช็คกับ
ทางสายการบินกอนวาสามารถเปล่ียนชื่อผูโดยสารทานอ่ืนแทนไดหรือไม กรณีถาสามารถเปล่ียนไดจะมีคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงในการ
เปล่ียนตั๋ว ลูกคาจะตองเป็นผูรับผิดชอบคาใชจายตรงน้ีเองท้ังหมด

- ทางสายการบินไมรับจองท่ีน่ัง (LONG LEG) ลูกคาท่ีประสงคท่ีน่ังตรงน้ี ทางลูกคาตองชี้แจงเหตุผลหนาเคานเตอรเช็คอินดวย
ตัวทานเองในวันเดินทางท่ีสนามบิน

- สายการบินไทยกําหนดใหน้ําหนักกระเปาเดินทางไมเกิน 20 กก. สวนกระเปาใบเล็กท่ีสามารถนําขึ้นเครื่องไดอยูในความดูแล
ของทานน้ําหนักไมเกิน 7 กก. และมีความ กวาง+ยาว+สูง ไมเกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)  หากทานเดินทางดวยสายการบิน
อ่ืน ตองตรวจสอบเรื่องน้ําหนักและจํานวน สัมภาระอีกครั้งกับเจาหนาท่ี

- การสะสมไมลของสายการบินไทย หากใชตั๋วโดยสารเป็นแบบหมูคณะสามารถสะสมไมลได 50 % สวนสายการบินอ่ืนๆในเครือ
STAR ALLIANCE ขึ้นอยูกับเงื่อนไขระหวางสายการบินนั้นๆกับการบินไทย ซ่ึงการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขขึ้นอยูกับสิทธิข์องสายการ
บิน

- ในบางรายการทัวร ท่ีตองเดินทางดวยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอ่ืน น้ําหนักกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหตํ่าหรือ
สูงกวามาตรฐานได ท้ังน้ีขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน ซ่ึงผูเดินทางสามารถตรวจสอบไดจากพนักงานดวยตัวทานเอง

- กรุณาใสหมายเลขสะสมไมลทุกครั้งท่ีกรอกรายละเอียดการจองทัวรท่ีทางบริษัทฯสงใหเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง (กรุณาเก็บ
หางบัตรโดยสารท้ังขาไปและขากลับไวเพ่ือตรวจสอบกรณีทานไมไดรับไมลสะสม ทานสามารถใชหางบัตรโดยสารเพ่ือยืนยันกับทาง
สายการบินได)
 

การยกเลิก
- การเล่ือนการเดินทาง หรือการยกเลิกการเดินทางนั้นตองเเจงกับบริษัทเป็นลายลักษณอักษร (แฟกซ/อีเมล) ในวันทําการคือ วัน

จันทร - อาทิตย ตั้งเเตเวลา 09.00 - 17.30 น.

- หากทานยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหน่ึง แตทานสามารถหาผูเดินทางมาแทนไดโดยอยูในตามกําหนดเวลา ทางบริษัท
จะดําเนินการเปล่ียนชื่อผูโดยสารให สวนคาใชจายในการเปล่ียนตั๋วทางลูกคาจะตองเป็นคนจายเองท้ังน้ีตองไมอยูในเงื่อนไขตั๋วเครื่อง
บินท่ีไมอนูญาตใหเปล่ียนชื่อ และไมอนุญาตใหคืนบัตรโดยสาร

การเล่ือน / ยกเลิกกอนวันเดินทาง
นอยกวา 10 วัน เก็บคาทัวรท้ังหมด 100%

11-15 วันเก็บคาทัวร  50%

16-30 วัน เก็บคามัดจําท้ังหมด 100%

31-45 วัน เก็บคามัดจํา 50%

มากกวา 45 วัน คืนเงินท้ังหมด

หมายเหตุ ทางบริษัทไดทําการจองและชําระคาใชจายตางๆท่ีเกี่ยวของกับรายการทองเท่ียวตางๆไวลวงหนากับทางสายการบิน โณง
แรม รานอาหาร และคาเขาชมสถานท่ีตางๆ เมื่อทานตกลงชําระเงินใหกับทางบริษัทแลว ถือวาทานยอมรับเงื่อนไขการเดินทางท่ีระบุไว
ท้ังหมด 


