
#8328 ทัวรญ่ีปุน โตเกียว โอซากา 6 วัน 4 คืน ภูเขาไฟ
ฟูจิ(ช้ัน5) เอ็กซโปซิตี้ ทะเลสาบฮามานาโกะ *เก็บทิปที่สนามบิน*
บิน TG
ทัวรญี่ปุน โตเกียว โอซากา วัดอาซากุสะ ถนนนากามิเซะ ตลาดอะเมโยโกะ ผานชม
โตเกียวสกายทรี ชอปปงอะเมโยโกะ ภูเขาไฟฟูจิ(ชั้น5) โอชิโนะฮักไก ศูนย
วัฒนธรรมชงชา ทะเลสาบฮามานะ คินคะคุจิ ฟุชิมิอินาริ เอ็กซโปซิตี้ ปราสาทโอ
ซากา(ดานนอก) วันอิสระ ออนเซ็น





สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ - มหานครโตเกียว - วัดเซนโซจิ / อาซากุสะ - ประตูฟา
คํารณ - ถนนนาคามิเสะ หรือ ถนนนากามิเซะ - โตเกียวสกายทรี - ตลาดอะเมโยโกะ -
ขาปูยักษ - ออนเซน

  
FUJIBOU
HOTEL หรือ
ระดับเดียวกัน

3 ภูเขาไฟฟูจิ - หมูบานโอชิโนะฮัคไค - พิธีชงชาญ่ีป ุน - ทะเลสาบปลาไหลฮามานะ - นาโก
ยา - ยานซาคาเอะ   

TOYOKO INN
NAGOYA
SAKAE หรือ
เทียบเทาระดับ
เดียวกัน

4 เมืองเกียวโต - วัดคินคาคุจิ - ศาลเจาฟูชิมิอินาริ / ศาลโทริอิ - EXPO CITY   
BANDE
HOTEL หรือ
เทียบเทา

5 อิสระทองเที่ยวในโอซากา หรือ เลือกซ้ือทัวรเสริม   
BANDE
HOTEL หรือ
เทียบเทา

6 ปราสาทโอซากา - ยานชินไซบาชิ - ทาอากาศยานนานาชาติคันไซ - ทาอากาศยาน
นานาชาติสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

22 พ.ย. 61 - 27 พ.ย. 61 ฿43,599 ฿43,599 ฿43,599 ฿11,500



วันท่ี 1 กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ

วันท่ี 2 สนามบินนาริตะ - มหานครโตเกียว - วัดเซนโซจิ / อาซากุสะ -
ประตูฟาคํารณ - ถนนนาคามิเสะ หรือ ถนนนากามิเซะ - โตเกียว
สกายทรี - ตลาดอะเมโยโกะ - ขาปูยักษ - ออนเซ็น

 หมายเหตุ

กําหนดการทั้งหมด

บริการอาหารรอน พรอมเครื่องด่ืม บนเครื่อง

 กิจกรรม ค่ํา

21.00 น พรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ผูโดยสารขาออก เคานเตอร C สายการบินไทย มีเจาหนาท่ีของบริษัทคอย
ตอนรับทาน

23.50 น ออกเดินทางสู สนามบินนาริตะ ณ ประเทศญ่ีป ุน โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG642 (บริการอาหารรอน
พรอมเครื่องด่ืม บนเครื่อง) 

ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตัง้แตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

08.10 น. ถึง เมืองนาริตะ ประเทศญ่ีป ุน ผานขัน้ตอนศุลกากรแลวนําทานเดินทางสูท่ีพัก (เวลาท่ีญ่ีป ุน เร็วกวาเมืองไทย 2
ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สําคัญมาก!! ประเทศญ่ีป ุนไมอนุญาตใหนําอาหาร
สด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝืนมีโทษปรับและจับ***

นําทานเดินทางสู “กรุงโตเกียว” นมัสการเจาแมกวนอิม “วัดอาซากุสะ” วัดท่ีไดชื่อวาเป็นวัดท่ีมีความศักดิส์ิทธิแ์ละไดรับ
ความเคารพนับถือมากท่ีสุดแหงหน่ึงในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองคเจาแมกวนอิมทองคํามีผูคนนิยมมากราบไหวขอพร
เพ่ือความเป็นสิริมงคลตลอดทัง้ปี เป็นวัดพุทธท่ีเกาแกท่ีสุดในภูมิภาคคันโต และมีผูคนนิยมมากราบไหวเพ่ือความเป็นสิริมงคล
ตลอดทัง้ปี

ถายภาพเป็นท่ีระลึกกับประตูฟาคํารณ ซ่ึงมีโคมไฟสีแดง ขนาดยักษท่ีมีความสูงถึง 4.5 เมตร เป็นโคมไฟท่ีใหญท่ีสุดในโลก
เลือกชมและเชาเครื่องรางของขลังอันศักดิส์ิทธิข์องวัดแหงน้ี

จากน้ันเดินตอไปท่ี “ถนนนากามิเซะ” (Nakamise dori) ใหทานอิสระเดินเลนถายรูป และซ้ือของฝาก ของท่ีระลึก

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากน้ันพาทานผานชม “โตเกียวสกายทรี” (Tokyo Sky tree) ซ่ึงเป็นหอคอยท่ีเพ่ิงสรางขึน้มาใหมและยังเป็นเหมือน
แลนดมารคของกรุงโตเกียว ซ่ึงเป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดในญ่ีป ุน มีความสูงถึง 634 เมตร บริเวณโดยรอบๆเป็นแหลงช็อปป้ิงขนาดใหญ

้ ้ ้ ้ ้



รวมทัง้มีอควอเรียมอยูในน้ันดวย โตเกียวสกายทรีถูกแบงเป็นสองขัน้โดยชัน้แรกสูง 350 เมตร และชัน้บนสูง 450 เมตร เป็น
จุดชมวิวเมืองโตเกียวท่ีสวยท่ีสุดอีกจุดหน่ึงเน่ืองจากสามารถชมวิวไดรอบทิศ 360 องศา

จากน้ันนําทานสู “ยานอะเมโยโกะ” เป็นตลาดฮอตฮิตของเมืองโตเกียวซ่ึงดูไดจากบรรยากาศการคาขายภายในตลาดท่ีคึกคัก
คนเยอะอยูตลอดเวลา สิ่งท่ีนาจะเป็นจุดเดนของตลาดแหงน้ีจะเป็นสินคาท่ีหลากหลายมีทัง้ของสดไปจนถึงขาวของเครื่องใชตางๆ
เครื่องสําอาง กระเปา รองเทา เสื้อผาทัง้ของญ่ีป ุนและสินคานําเขาจากตางประเทศ รานขนมของกินเลน ทาโกะยากิยักษ โมจิ
ขนมเคก ช็อคโกแลต ไอศครีม ชานมไขมุก และรานอาหารญ่ีป ุน อยางราเม็ง ซูชิ ขาวหนาปลาไหล ท่ีสําคัญบางรานน่ียังสามารถ
ตอรองราคาไดอีกดวย

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม เมนูบุฟเฟตขาปูยักษ

พักท่ีโรงแรม FUJIBOU HOTEL หรือระดับเดียวกัน

ใหทานไดผอนคลายกับการ แชน้ําแรออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อวาถาไดแชน้ําแรแลว จะทําใหผิวพรรณสวยงามและชวยใหระบบ
หมุนเวียนโลหิตดีขึน้

ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ

มหานครโตเกียว

วัดเซนโซจิ / อาซากุสะ

ประตูฟาคํารณ

 เชา  รับประทานอาหารเชา

เป็นสนามบินหรือทาอากาศยานนานาชาติหลักของประเทศญ่ีป ุน และเป็นจุดเชื่อมตอของ
การเดินทางระหวางทวีปเอเชียและอเมริกา ตัง้อยูท่ีเมืองนาริตะ สามารถรองรับผูโดยสารท่ี
เดินทางไปมาโตเกียว โยโกฮามา และจังหวัดใกลเคียงไดกวา 35 ลานคนตอปี และเป็น
สนามบินท่ีรองรับเท่ียวบินสําหรับผูโดยสารมากเป็นอันดับ 2 ของญ่ีป ุน (รองจากสนาม
บินฮาเนดะ โตเกียว) โดยสามารถรองรับสายการบินระหวางประเทศไดกวา 65 สายการ
บิน

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

มีชื่ออยางเป็นทางการวาวัดเซนโซ หรือเซนโซจิ แตนิยมเรียกวาวัดอาซากุสะเน่ืองจากตัง้
อยูในยานอาซากุสะน่ันเอง เป็นวัดในศาสนาพุทธ สัญลักษณของวัดน้ีท่ีคนนิยมมาถาย
รูปกันก็คือ โคมไฟสีแดงขนาดใหญ

ประตูทางเขาท่ีอยูดานหนาสุดของวัดอาซากุสะ และมีโคมไฟสีแดงขนาดใหญแขวนอยู เป็น
สัญลักษณของวัด



 หมายเหตุ เวลาท่ีญ่ีป ุน เร็วกวาเมืองไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา

***สําคัญมาก!! ประเทศญ่ีป ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝืนมีโทษปรับ
และจับ***

ถนนนาคามิเสะ หรือ ถนนนากามิเซะ
เป็นถนนคนเดิน อยูติดกับวัดอาซากุสะวัดเกาแกท่ีมีชื่อเสียงของญ่ีป ุน และมีรานคา
มากมายตลอดความยาวทัง้ 250 เมตร ไมนับรานคาท่ีอยูในซอยแยกยอยไปอีก ทําให
ตลอดทัง้ปีจะมีนักทองเท่ียวแวะเวียนมาหาซ้ือของฝากอยางไมขาดสาย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

โตเกียวสกายทรี

ตลาดอะเมโยโกะ

 บาย

เป็นหอท่ีเพ่ิงสรางขึน้มาใหมและยังเป็นเหมือนแลนดมารคของโตเกียว ตัง้อยูใจกลางของ
Sumida City Ward ไมไกลจาก วัดอาซากุสะ มีความสูงถึง 634 เมตร บริเวณรอบๆเป็น
แหลงชอปป้ิงขนาดใหญ รวมทัง้มีอควอเรียมอยูในน้ัน

ตลาดท่ีคึกคักเกือบตลอดเวลาตัง้อยูระหวางสถานีอุเอโนะ และสถานีโอคาชิมาชิ ปัจจุบันมี
สินคาหลากหลายชนิดทัง้ ของสด ของใช เครื่องสําอาง กระเปา รองเทา เสื้อผาทัง้ของ
ญ่ีป ุน และของนําเขาท่ีสวนใหญจะมีราคาถูกกวาในหางบางรานอาจจะตอราคาเพ่ิมไดอีก
อาหารทะเล ผลไม ผักสด รานขนมของกินเลน

ขาปูยักษ

ออนเซน

 คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูบุฟเฟตขาปูยักษ

 FUJIBOU HOTEL หรือระดับเดียวกัน

ขาปูยักษ (King crab) ไฮไลท 'ขาปูยักษ' ท่ีมีชื่อเสียงโดงดังในเรื่องความอรอย หวาน
เน้ือแนน ใหทานไดล้ืมลอง

การแชน้ําแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซ่ึงสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม ซ่ึงจะแยกสระชายและหญิง การแช
น้ําแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ



วันท่ี 3 ภูเขาไฟฟูจิ - หมูบานโอชิโนะฮัคไค - พิธีชงชาญี่ปุน - ทะเลสาบ
ปลาไหลฮามานะ - นาโกยา - ยานซาคาเอะ

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู ภูเขาไฟฟูจิ ท่ีมีความสูงเหนือจากระดับน้ําทะเล 3,776 เมตร ภูเขาท่ีมีชื่อเสียงเป็นท่ีรูจักไปท่ัวโลกในเรื่อง
ความสวยงามท่ีธรรมชาติไดมอบมาใหอยางลงตัว และยังถือวาเป็นสัญลักษณหน่ึงของประเทศญ่ีป ุน ทัง้ยังเป็นจุดมุงหมายของ
นักทองเท่ียวตางชาติท่ีมาเยือนญ่ีป ุนตลอดทุกฤดูกาล

นําทานขึน้สูชัน้ท่ี 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขอสงวนสิทธิไ์มขึน้ ในกรณีท่ีอากาศไมเอ้ืออํานวย หรือ ทางขึน้ปิด) ท่ีทุกทานจะไดเห็น
ถึงความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และสัมผัสกับความหนาวเย็น ใหทุกทานไดถายภาพความประทับใจ
เก็บไว และเลือกซ้ือสินคาของท่ีระลึกซ่ึงเป็นสัญลักษณรูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศไดอีกดวย

จากน้ันนําทานสู โอชิโนะฮัคไค (OSHINO HAKKAI) บอน้ําธรรมชาติกับความเล่ือมใสศรัทธาความเชื่อในภูเขาไฟศักดิส์ิทธิ ์
ฟูจียามา กับเวลาแสนยาวนานจากการละลายของหิมะของบนภูเขาไฟฟูจีท่ีไหลซึมลึกลงพ้ืนพิภพปฏิบัติการซึมซับบริเวณท่ีลุม
ทําใหเกิดน้ําซึมขังขยายวงกวางกลายเป็นบอขนาดยอมน้ําในบอแตละบอใสสะอาดจนเกิดสะทอนท่ีสวยงาม สถานท่ีแหงน้ีไดรับ
การคัดเลือกเป็น 1 ใน 100 อันดับแหลงน้ําจากธรรมชาติท่ีดีท่ีสุดของญ่ีป ุน ทานสามารถเลือกซ้ือสินคาพ้ืนเมืองตางๆ และสินคา
เกษตรกรรมท่ีชาวบานนํามาขายระหวางทางได และท่ีสําคัญหมูบานโอชิโนะฮัคไค ยังเป็นแหลงชอปป้ิงสินคา OTOP ชัน้เย่ียม
อีกดวย ท่ีหมูบานน้ีมีของขึน้ชื่ออยางโมจิชาเขียวไสถัว่แดงยาง

นําทานสัมผัสประสบการณ พิธีชงชาแบบญ่ีป ุน ใหทานไดทดลองชงชาดวยตัวทานเองและอิสระใหทานเลือกซ้ือสินคาราคา
ถูกตามอัธยาศัย บริเวณดานหลังของราน ทานสามารถชมวิวทิวทัศนของทะเลสาบคาวากูจิโกะและมีภูเขาไฟฟูจิท่ีสวยงามอยูเบื้อง
หลัง

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางสู ทะเลสาบฮามานาโกะ (Lake Hamana) หรือทะเลสาบปลาไหล เป็นทะเลสาบขนาดใหญริมชายฝ่ังแปซิฟิค ทิศ
ตะวันตกของจังหวัดชิซุโอกะ แตเดิมเป็นทะเลสาบน้ําจืดท่ีแยกออกมาจากมหาสมุทร ตอมาเกิดแผนดินไหวในปี 1498 ทําใหน้ํา
จืดเปล่ียนเป็นน้ําเค็มในท่ีสุด สาเหตุท่ีชื่อวาทะเลสาปปลาไหล เน่ืองจากบริเวณน้ีจะเป็นบริเวณท่ีมีการจับปลาไหลไดมากเป็น
อันดับตน ๆ ของประเทศญ่ีป ุน โดยสถานท่ีแหงน้ีจะเป็นจุดชมวิวและเป็นท่ีพักจอดรถ มีรานคาและผลิตภัณฑเกี่ยวกับปลาไหล
ใหเลือกซ้ือเป็นของท่ีระลึก

นําทานสู นาโกยา (Nagoya) เป็นตัวเมืองของ จังหวัดไอจิ (Aichi) มีประชากรอาศัยอยูมากกวา 2 ลานคน เป็นเมืองศูนย
รวมการคาและการคมนาคมท่ีสําคัญแหงหน่ึงของญ่ีป ุน

นําทานสู ยานซาคาเอะ (Sakae) เป็นยานธุรกิจการคา มีหางสรรพสินคามัตสึซาคายะ หรือ เมืองใตดิน (central park) ท่ี
เต็มไปดวยรานตางๆ เชน รานเสื้อผาแฟชัน่, รานของใชกระจุกกระจิก, รานซาลอนความงาม เป็นตน ท่ีน่ีกินบริเวณตัง้แต
สถานีซาคาเอะไปจนถึงสถานีฮิซายะโอโดริ

ค่ํา

อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย ณ ยานซาคาเอะ

พัก TOYOKO INN NAGOYA SAKAE หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน

ภูเขาไฟฟูจิ
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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



 หมายเหตุ

วันท่ี 4 เมืองเกียวโต - วัดคินคาคุจิ - ศาลเจาฟูชิมิอินาริ / ศาลโทริอิ -
EXPO CITY

ท่ีภูเขาไฟฟูจิชัน้5 ขอสงวนสิทธิไ์มขึน้ ในกรณีท่ีอากาศไมเอ้ืออํานวย หรือ ทางขึน้ปิด

อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย ณ ยานซาคาเอะ

หมูบานโอชิโนะฮัคไค

พิธีชงชาญี่ปุน

เป็นหมูบานเล็กๆ ในละแวกทะเลสาบทัง้ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ อยูระหวาง ทะเลสาป
Kawaguchiko และ Yamanakako โอชิโนะ ฮัคไคมีบอน้ําทัง้หมด 8 บอ เกิดจากการ
หลอมละลายของหิมะและไหลลงมาจากภูเขาไฟฟูจิ ซึมผานชัน้ของลาวาท่ีเป็นรูพรุน ใช
เวลานานถึง 80 ปี ทําใหน้ําในบอท่ีหมูบานน้ีใสมาก บอน้ําพุธรรมชาติทัง้ 8 บอ มีความ
เชื่อกันวาเป็นบอน้ําศักดิส์ิทธิ ์ดังน้ันคนมักจะมาขอพรกัน แตละบอก็จะมีความศักดิส์ิทธิ
ท่ีแตกตางกันไป เชน เรื่องสุขภาพ คูครอง ฯลฯ

พิธีชงชาญ่ีป ุน ซ่ึงเป็นเอกลักษณของประเทศญ่ีป ุนวาดวยการใชเวลาอยางสุนทรีย ดวย
การด่ืมและการชงชาผงสีเขียวหรือมัทชา นับตัง้แตประมาณศตวรรษท่ี 14 ตนฉบับของ
พิธีชงชา และใหทานไดสัมผัสกับบรรยากาศของการจําลองเรื่องราวเกี่ยวการพบปะกันใน
วงสังคมเกี่ยวกับการด่ิมและชงชาท่ีไดแพรหลายในบรรดาชนชัน้สูงท่ีเกิดขึน้ในประเทศ
ญ่ีป ุน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ทะเลสาบปลาไหลฮามานะ

นาโกยา

ยานซาคาเอะ

 บาย

เป็นแหลงเพาะพันธุปลาไหลท่ีใหญท่ีสุดในญ่ีป ุน เป็นอูน้ําท่ีสําคัญในการผลิตปลาไหลสู
ตลาดประเทศ เน่ืองจากชาวญ่ีป ุนชอบทานปลาไหลมาก

เป็นเมืองท่ีใหญท่ีสุดในเขตชูบูของญ่ีป ุน ชื่อเมืองน้ันคาดเดาวาจะผันมาจากคําวา นาดกยา
กะซ่ึงแปลวาสงบสุข

เป็นยานการคาในเมืองนาโกยา ซ่ึงมีทัง้รานคา และรานอาหารมากมายใหผูทองเท่ียวได
เลือกชอปและชิมตามใจ

 คํ่า  TOYOKO INN NAGOYA SAKAE หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน



 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู เกียวโต (Kyoto) ซ่ึงเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศญ่ีป ุนมายาวนานท่ีสุด ตัง้แตปีค.ศ. 794 จนถึง 1868
รวมๆ 1,100 ปี เกียวโตจึงเป็นเมืองสําคัญท่ีเต็มไปดวยประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของญ่ีป ุนดวย

เดินทางสู วัดคินคะคุจิ (Kinkakuji) เดิมสรางขึน้เพ่ือใชเป็นบานพักของทานโชกุนอาชิกากา โยชิมิสุและทานมีความตัง้ใจยก
บานพักแหงน้ีใหเป็นวัดนิกายเซน ภายหลังจากท่ีทานเสียชีวิต คนไทยนิยมเรียกกันวา วัดทอง เน่ืองจากท่ีวัดน้ีจะมีอาคารหลัก
เป็นสีทองเกือบทัง้หลังตัง้โดดเดนอยูกลางน้ํา ทําใหเกิดเป็นเงาสะทอนกับพ้ืนน้ําเบื้องหนา จนเกิดเป็นภาพท่ีสวยงามเป็นอีก
สัญลักษณหน่ึงของเมืองเกียวโต

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากน้ันสู ศาลเจาเทพเจาจิง้จอกอินาริ (Fushimi Inari Shrine) หรือท่ีคนไทยชอบเรียกกันวาศาลเจาแดง เป็นศาลเจา
ชินโต มีชื่อเสียงโดงดังจากประตูโทริอิ (Torii Gate) หรือเสาสีแดงท่ีเรียงตัวกันจํานวนหลายหมื่นตนจนเป็นทางเดินไดท่ัวทัง้ภู
เขาอินาริ ท่ีผูคนเชื่อกันวาเป็นภูเขาศักดิส์ิทธ โดยเทพอินาริจะเป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ การเก็บเกี่ยวขาว รวมไปถึงพืช
ผลไรนาตางๆ และมักจะ มีจิง้จอกเป็นสัตวคูกายจึงสามารถพบเห็นรูปป้ันจิง้จอกมากมายดวยเชนกัน

นําทานชอปป้ิงกันตอ ณ เอ็กซโปซิตี ้(Expo City) ท่ีเท่ียวแหงใหมในโอซากา ศูนยรวมความบันเทิงท่ีย่ิงใหญท่ีสุดแหงหน่ึง
ของประเทศญ่ีป ุน เอ็กซโปซิตีเ้ป็นสวนหน่ึงของสวนสาธารณะท่ีสรางขึน้เพ่ือระลึกถึงงานเวิลดเอ็กซโป ท่ีจัดขึน้เมื่อปี 1970 ตัง้
อยูในเมืองซุอิตะ จังหวัดโอซากา มีเน้ือท่ีทัง้หมดราว ๆ 172,000 ตารางเมตร ภายในพ้ืนท่ีแหงน้ีมีแหลงความบันเทิงมากมาย
ภายใตคอนเซ็ปต fusing the enjoyment of playing, learning, and discovering อิสระใหทานเพลิดเพลินกับกิจกรรม
ตางๆ ทัง้ชอปป้ิง กินขาว หรือแมแตถายรูปไดตามอัธยาศัย เอ็กซโปซิตี ้ไดแบงออกเป็น 10 โซนใหญ ๆ ดวยกัน ดังน้ี

1. NIFREL พิพิธภัณฑสัตวน้ํา จัดแสดงสัตวตาง ๆ ในรูปแบบการนําเสนองานศิลปะ และยังใหนักทองเท่ียวไดสัมผัสกับสัตว
อยางใกลชิด 
2. Osaka English Village ชุมชนสําหรับคนรักภาษาอังกฤษ เปิดโอกาสใหผูเขาชมไดเรียนรูภาษาอังกฤษในรูปแบบท่ีไมซ้ํา
ใคร ทามกลางบรรยากาศของเมืองตาง ๆ จากท่ัวทัง้อเมริกา 
3. Pokemon Expogym สวนสนุกของโปเกมอนแหงแรกในญ่ีป ุน ท่ีจะทําใหคุณหลงใหลและผจญภัยไปกับการตูนตัวโปรด 
4. Orbi สถานท่ีแหงการเรียนรูธรรมชาติ 
5. Entertainmentfield สวนสนุกภายใตคอนเซ็ปต Shaun the Sheep ซ่ึงเป็นภาพยนตรการตูนอันโดงดัง 
6. NIFREL พิพิธภัณฑสัตวน้ํา จัดแสดงสัตวตาง ๆ ในรูปแบบการนําเสนองานศิลปะ และยังใหนักทองเท่ียวไดสัมผัสกับสัตว
อยางใกลชิด 
7. Osaka English Village ชุมชนสําหรับคนรักภาษาอังกฤษ เปิดโอกาสใหผูเขาชมไดเรียนรูภาษาอังกฤษในรูปแบบท่ีไมซ้ํา
ใคร ทามกลางบรรยากาศของเมืองตาง ๆ จากท่ัวทัง้อเมริกา 
8. Pokemon Expogym สวนสนุกของโปเกมอนแหงแรกในญ่ีป ุน ท่ีจะทําใหคุณหลงใหลและผจญภัยไปกับการตูนตัวโปรด 
9. Orbi สถานท่ีแหงการเรียนรูธรรมชาติ 
10. Entertainmentfield สวนสนุกภายใตคอนเซ็ปต Shaun the Sheep ซ่ึงเป็นภาพยนตรการตูนอันโดงดัง

 
ค่ํา

อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พัก BANDE HOTEL หรือเทียบเทา

เมืองเกียวโต
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองหลวงเกาของญ่ีป ุน เป็นศูนยรวมวัฒนธรรมและประวัติศาสตรของญ่ีป ุนและชื่อ
น้ันไดมาจากเมืองฉางอานของจีน



วันท่ี 5 อิสระทองเท่ียวในโอซากา หรือ เลือกซ้ือทัวรเสริม

 หมายเหตุ อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ศาลเจาฟูชิมิอินาริ / ศาลโทริอิ

EXPO CITY

 บาย

หรือศาลเจาจิง้จอกขาว เป็นอีกหน่ึงศาลเจาชื่อดังท่ีนักทองเท่ียวตางรูจักกันดี เป็นศาลเจา
ในศาสนาชินโต สรางขึน้เพ่ือถวายใหแดเทพอินาริ เทพเจาแหงกสิกรรม เพ่ือใหพ้ืนท่ี
บริเวณน้ีมีน้ําอุดมสมบูรณ ปลูกขาวได ผลผลิตดีมีคุณภาพ สิ่งท่ีนาสนใจนอกจากจะมา
สักการะเทพเจาแลว ก็คือการเดินเลนลอดอุโมงคเสาโทริอิกวาหมื่นตนท่ีเรียงตอทอดยาว
จากดานลางขึน้ไปบนยอดเขาสูงถึง 233 เมตร ระยะทางราว 4 กิโลเมตร

EXPOCITY เป็นศูนยบันเทิงครบวงจรโดยรวมสวนสนุก,พิพิธภัณฑ,หางสรรพ
สินคา,ศูนยเรียนรู,รานอาหารนานาชาติ รวมกันไวท่ีน่ี เป็นแหลงเท่ียว,กิน,ช็อปป้ิงและ
เรียนรูขนาดใหญท่ีสุดในญ่ีป ุน และเป็นสถานท่ีทองเท่ียวไฮไลทท่ีไมแพยูนิเวอรแซล สตูดิ
โอ หรือดิสนียแลนด โอซากาเคยเป็นเจาภาพจัดงาน World Expo เมื่อปี 1970 หลังจาก
น้ันพ้ืนท่ีจัดงานไดถูกเปล่ียนเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ ซ่ึงอยูหางจากใจกลางนครโอซา
กาไปเพียง 1ชัว่โมงกวา พ้ืนท่ีสวนหน่ึงกวา 170,000 ตารางเมตรไดถูกเปล่ียนเป็นศูนย
บันเทิงครบวงจรแหงใหมในชื่อวา EXPOCITY ท่ีรวมทุกสิ่งทุกอยางไวในพ้ืนท่ีแบบ "วัน
เดียวเดินไมท่ัว ครัง้เดียวเท่ียวไมเต็มอ่ิม" La La port EXPOCITY ศูนยการคาท่ีรวม
สินคาทุกอยางทุกประเภททัง้ของญ่ีป ุนและจากนานาชาติท่ัวโลก ไมเพียงแตแบรนดเนม
ชื่อดังราคาหรู แตยังมีทัง้ราน 100 เยนอยาง Daiso, ราน 3coin ท่ีสินคาทุกอยางราคา
300 เยน, ศูนยจําหนายเครื่องกีฬา, เครื่องไฟฟา ,ซุปเปอรมาเก็ต,ศูนยอาหารนานาชาติ
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 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

หลังอาหารใหทานอิสระทองเท่ียวตามสถานท่ีตางๆ ภายในเมืองโอซากา โดยมีไกดใหคําแนะนําการเดินทาง (ไมมีรถบัสบริการ)

แนะนําสถานท่ีทองเท่ียวเมืองโอซากาและเมืองรอบๆ

วัดชิเทนโนจิ (Shitennoji) หน่ึงในวัดท่ีเกาแกท่ีสุดของญ่ีป ุน เชื่อกันวาเป็นวัดพุทธแหงแรกขอประเทศญ่ีป ุน

พิพิธภัณฑสัตวทะเลโอซากา (Osaka Aquarium) หรือท่ีเรียกวา Kaiyukan ตัง้อยูท่ี Tempozan Harbor Village บริเวณ
อาวโอซากา พิพิธภัณฑสัตวน้ําท่ีดีท่ีสุดของญ่ีป ุน มีสัตวน้ําหลากหลายชนิดท่ีอาศัยอยูในมหาสมุทรแปซิฟิก

ศาลเจาเฮอัน (Heian Shrine) เป็นศาลเจาท่ีมีความงดงามและสถาปัตยกรรมท่ีโดดเดนจากศาลเจาอ่ืนๆของญ่ีป ุน ถึงแมศาล
เจาเฮอันจะไมไดมีประวัติความเป็นมายาวนานหลายรอยปีเหมือนศาลเจาอ่ืนๆของเกียวโต

่ ่ ่ ่



 หมายเหตุ

วันท่ี 6 ปราสาทโอซากา - ยานชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ หรือ สนาม
บินโอซากา - สนามบินสุวรรณภูมิ

กรณีสัง่ซ้ือทัวรเสริมยูนิเวอรซัล สตูดิโอส เจแปนกับบริษัท ผูใหญบัตรราคาทานละ 2,800 บาท เด็กอายุตํ่ากวา 11 ปี ราคา
2,000 บาท กรุณาสัง่ซ้ือพรอมจองทัวรหรือกอนเดินทาง 10 วัน

ทางบริษัทจําหนายเฉพาะบัตรสวนสนุก ไมรวมคารถไฟในการเดินทาง

อิสระรับประทานอาหารกลางวันและค่ําตามอัธยาศัย

วัดโทไดจิ (Todaiji) วัดหลวงพอโตแหงเมืองนารา หรือ ไดบุตสึ (Daibutsu of Nara) เป็นหน่ึงในวัดท่ีมีชื่อเสียงมากท่ีสุด
และมีความสําคัญทางประวัติศาสตรของประเทศญ่ีป ุน

แนะนําแหลงชอปป้ิง

โดทงโบริ หรือดงโทโบริ (Dotonbori) หน่ึงในสถานบันเทิงยามค่ําคืนท่ีโดงดังของโอซากา เป็นแหลงรวมรานอาหารมากมายท่ี
เปิดใหบริการ 24 ชัว่โมง

อะเมะริคามูระ Amerikamura เป็นแหลงแฮงคเอาของวัยรุนโอซากา คลายกับยานฮาราจูกุของโตเกียว ยานน้ีก็จะไดพบกับ
แฟชัน่การแตงตัวของวัยรุน และวัฒนธรรมของชาวญ่ีป ุน มีบรรยากาศครึก้ครื้น ระหวางทางมีรานกาแฟ เสื้อผา และรานขายของ
ตางๆมากมาย เป็นอีกยานหน่ึงท่ีนามาเดินเลน

 
**หรือ เลือกซ้ือทัวรเสริมยูนิเวอรซัล สตูดิโอส เจแปน** 
**กรณีสัง่ซ้ือกับบริษัท ผูใหญบัตรราคาทานละ 2,800 บาท เด็กอายุตํ่ากวา 11 ปี ราคา 2,000 บาท กรุณาสัง่ซ้ือพรอมจองทัวร
หรือกอนเดินทาง 10 วัน (ทางบริษัทจําหนายเฉพาะบัตรสวนสนุก ไมรวมคารถไฟในการเดินทาง) 
ยูนิเวอรซัล สตูดิโอส เจแปน (Universal Studios Japan, USJ) เปิดเมื่อเดือนมีนาคม ปี 2001 เป็นสวนสนุกแหงแรกของยู
นิเวอรแซล สตูดิโอ ท่ีเปิดในเอเชีย ภายในมีทัง้หมด 8 โซน: Hollywood, New York, San Francisco, Jurassic Park,
Lagoon, Waterworld, Amity Village และ Universal Wonderland ผูเขาชมสามารถเพลิดเพลินไปกับเครื่องเลนตางๆ
ตัง้แตเครื่องเลนสําหรับเด็กๆไปจนถึงรถไฟเหาะท่ีหวาดเสียวสุดๆ นอกจากน้ียังมีหนัง 3 มิติ อยางเชน Spiderman, Back to
the Future, Terminator 2, Jurassic Park และเรื่องใหมลาสุดอยาง Harry Potter ภายนอกสวนสนุกน้ัน จะมี Universal
City walk Osaka ซ่ึงเป็นหางสรรพสินคาขนาดใหญ ท่ีมีโรงแรม รานคา รานอาคารจํานวนมาก รวมทัง้รานท่ีขายสินคาของยูนิ
เวอรแซล สตูดิโอ และของท่ีระลึกของเมืองโอซากา และใกลๆกันก็ยังมีพิพิธภัณฑทาโกะยากิ มีรานทาโกะยากิชื่อดังของโอซากาม
าเปิดใหไดลิม้ลองรสชาติดัง้เดิม ของกินขึน้ชื่อของโอซากา ท่ีไดรับการโหวตจากชาวเมืองวาเป็นสุดยอดรานทาโกะยากิ รวมกันมา
เปิดอยูท่ีแลว พิพิธภัณฑน้ีตัง้อยูท่ีชัน้ 4 ของหางแหงน้ี

**อิสระรับประทานอาหารกลางวันและค่ําตามอัธยาศัย**

ค่ํา

พัก BANDE HOTEL หรือเทียบเทา

อิสระทองเที่ยวในโอซากา หรือ เลือกซื้อทัวรเสริม
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

อิสระชอปป้ิงเมืองโอซากา หรือซ้ือทัวรเสริมยูนิเวอรแซล สตูดิโอ สวนสนุกท่ีสรางความ
บันเทิงใหกับคนแถบภูมิภาคคันไซมาหลายปีโดยการทุมทุนสรางของ บริษัทสราง
ภาพยนตร HOLLYWOOD ชื่อดัง น่ันคือ UNIVERSAL STUDIO ซ่ึงภายในไดจําลอง
สตูดิโอจากภาพยนตรเรื่องดังๆ ท่ีผานมาของทางบริษัทไวมากมาย โดยเริ่มจาก ภาพยนตร
เรื่องแรก ท่ีสรางชื่อเสียงใหกับ สตีเวน สปรีลเบิรก คือ E.T. ซ่ึงเป็นการน่ังจักรยานไป
พรอมกับ อีที และเดินทางขามจักรวาลเพ่ือกลับไปยังบานเกิด ตอจากน้ัน ไปยังสตูดิโอ
ของ TERMINATOR ภาพยนตรคนเหล็ก ท่ีสรางชื่อใหกับดาราดัง อารโนล ชวาสเซเน็ก
เกอร ทานจะไดดูภาพยนตรท่ีไมไดฉายตามโรงหนังแตเป็นภาคพิเศษแบบดิจิตอล 2 มิติ
และ 3 มิติ
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 กิจกรรม เชา
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เดินทางสู ปราสาทโอซากา (Osaka Castle) (ดานนอก) เป็นหน่ึงในแลนดมารคสําคัญของเมืองโอซากา หอคอยปราสาทจะ
มีอยูดวยกันทัง้หมด 8 ชัน้ ตัวปราสาทถูกลอมรอบดวยกําแพงหินคอนกรีต, คูน้ํา และสวนนิชิโนมารุซ่ึงอยูทางปอมตะวักตก มี
ตนซากุระกวา 600 ตน ในชวงเดือนเมษายนจึงเป็นแหลงชมซากุระท่ีโดงดังเพราะฉากดานหลังของสวนแหงน้ีจะมองเห็นภาพ
ปราสาทโอซากาท่ีสวยงามเป็นอยางย่ิง

บาย

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

อิสระชอปป้ิง ยานชินไซบาชิ Shinsaibashi Shopping Arcade บริเวณแหลงชอปป้ิงแหงน้ีมีความยาวประมาณ 600
เมตร เต็มไปดวยรานคาปลีก รานแฟรนไชส รานเครื่องสําอางค รานรองเทา กระเปานาฬิกา รานกาแฟ รานอาหาร รานขนม
รานเสื้อผาสตรีทแบรนดทัง้ญ่ีป ุนและตางประเทศ เชน Zara H&M Beans ABC Mart เป็นตน เรียกวามีทุกอยางท่ีตองการ
รวมกันอยูบริเวณน้ี

จากน้ันไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู สนามบินคันไซ เมืองโอซากา

17.35 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย THAI AIRWAYS เท่ียวบินท่ี TG673 (บริการอาหารรอน พรอม
เครื่องด่ืมบนเครื่อง)

ค่ํา

21.25 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ

ปราสาทโอซากา
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เรียกอีกอยางวา โอซากาโจ สัญลักษณของเมืองโอซากา และเป็นสิ่งปลูกสรางท่ีมีคุณคา
ทางวัฒนธรรมของญ่ีป ุน ถูกสรางขึน้แทนท่ีวัดอิชิยามา ฮอนกันจิ ชัน้บนสุด สามารถชม
วิวเมืองโอซากาไดทัง้เมือง

ยานชินไซบาชิ

ทาอากาศยานนานาชาติคันไซ

 บาย

ยานชอปป้ิงท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในโอซากา ยานดังท่ีเป็นสวรรคของนักชอป นักกิน ถนนสาย
ทอดยาวกวา 600 เมตร สองขางทางเรียงรายดวยสินคาหลากหลาย ของใช ของกิน เครื่อง
ใชไฟฟา ฯลฯ

ตัง้หางจากตัวเมืองโอซากา ประมาณ 50 กม.เปิดใชบริการเมื่อปี 1994 มี 2 เทอมินอล
โดย เทอมินอล 1 จะเป็นสายการบินธรรมดา สวนเทอมินอล 2 จะเป็นสายการบินโลว
คอสต

 คํ่า



 หมายเหตุ อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

บริการอาหารรอน พรอมเครื่องด่ืมบนเครื่อง

ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตัง้แตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
การเดินทางในแตละครัง้จะตองมีผูเดินทาง 30 ทานขึน้ไป ถาจํานวนผูเดินทางไมครบตามจํานวนดังกลาว ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงราคา หรือยกเลิกการเดินทาง 

กรณีทานมีการเดินทางดวยตัว๋เครื่องบินภายในประเทศตองรบกวนแจงใหกับเราทราบ ณ วันท่ีจองทัวร หากไมมีการแจงเรื่องไว
จะไมสามารถเรียกรองคาเสียหายท่ีเกิดขึน้จากตัว๋เครื่องบินดังกลาวได

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาภาษีสนามบินทุกแหง และภาษีตัว๋ทุกชนิดเพ่ิม หากสายการบินปรับขึน้กอนวันเดินทาง

หากทานไมเดินทางกลับพรอมคณะทัวร ตัว๋เครื่องบินขากลับซ่ึงยังไมไดใช ไมสามารถนํามาขอคืนเงินได 

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง

รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอย
แลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม

การจัดการเรื่องหองพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปท่ีเขาพัก โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดย
อาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพักทัง้น้ีขึน้อยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได

สภาพการจราจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญ่ีป ุน หรือวันเสาร-อาทิตย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทอง
เท่ียวและชอปป้ิงแตละสถานท่ีนอยลง โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศกและคนขับรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความรวมมือจากผู
เดินทางในบางครัง้ท่ีตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเท่ียวตามโปรแกรมตามท่ีเรียนเสนอ

การบริการของรถบัสนําเท่ียวญ่ีป ุนตามกฎหมายของสามารถใหบริการวันละ 10 ชัว่โมง ในวันน้ันๆ มิอาจเพ่ิมเวลาได โดย
มัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสมทัง้น้ีขึน้อยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆ เป็นหลัก จึงขอสงวน
สิทธิใ์นการปรับเปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง  

คาบริการท่ีทานชําระกับทางบริษัทฯ เป็นการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯไดชําระใหกับบริษัทฯ ตัวแทนแตละแหงแบบเหมา
ขาดเชนกัน ดังน้ันหากทานมีเหตุอันใดท่ีทําใหทานไมไดทองเท่ียวพรอมคณะตามรายการท่ีระบุไว ทานจะขอคืนคาบริการไมได 

หากทานถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง ไมวาประเทศใดจนทําใหทานไมสามารถเดินทางตอไปได คณะทัวรทานอ่ืนๆ รวมถึงไกดจะ
ไมสามารถรอทาน ณ สนามบินได จําเป็นตองออกเดินทางตามโปรแกรมท่ีวางไว แตทางตัวแทนบริษัทฯ จะทําหนาท่ีประสานงานและ
เจาหนาท่ีจะทําการติดตอชวยเหลือทานเป็นระยะ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมรับผิดชอบตอคาใชจายใดๆ ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย เชน การยกเลิกหรือลาชาของสายการบิน,
อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานท่ีตาง ๆ ท่ีเกิดเหนืออํานาจควบคุมของบริษัท

บริษัทฯ จะทําหนาท่ีเป็นตัวแทนในการเรียกรองคาชดใชจากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนสงเมื่อเกิดการสูญหายของ
สัมภาระระหวางการเดินทาง แตจะไมรับผิดชอบตอการสูญหายดังกลาว 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายการทัวรตามความเหมาะสม และสถานการณตางๆ ทัง้น้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือและคํานึง
ถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชนสูงสุดของลูกคาสวนมากเป็นสําคัญ

เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทัง้หมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตาง ๆ แลว

ขอความกรุณาทุกทานอานและศึกษาขอมูลทัง้หมดกอนการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจท่ีตรงกันระหวางทานและ
บริษัทฯ  
 

การชําระเงิน
กรุณาจองทัวรลวงหนากอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจําทานละ 20,000 บาท ภายใน 48 ชัว่โมง หลังจากสงเอกสารจองทัวร

สวนท่ีเหลือชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 30 วัน มิฉะน้ันถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ และไมคืนคามัดจําทัวร
เน่ืองจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของคาท่ีพักและตัว๋เครื่องบิน

หากทานท่ีตองการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุกครัง้
หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึน้

หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดิน
ทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชัว่โมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง
เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรทัง้หมด 
 

อัตรานี้รวม:

๋ ่ ่ ้ ้



ตัว๋เครื่องบินไป-กลับ ตามเสนทางและสายการบินท่ีระบุในโปรแกรม (ชัน้ทัศนาจร) รวมทัง้คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
ทัวร และคาธรรมเนียมน้ํามันท่ีสายการบินเรียกเก็บ 

คาอาหาร, คาเขาชม และคายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีไดระบุไวในรายการ

โรงแรมท่ีพักตามระบุไวในรายการ หรือในระดับเดียวกัน 

คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (กรณีเสียชีวิต) วงเงิน 500,000 บาท (คารักษาพยาบาล) **ไม
รวมประกันสุขภาพ ** 
 

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องด่ืมในหองพัก เป็นตน

คาอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรานอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษัทจัดให ในรายการทัวร

คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และคาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%

คาทําหนังสือเดินทาง / ตอหนาเลมหนังสือเดินทาง

คาเปล่ียนแปลงตัว๋เครื่องบิน สําหรับผูท่ีไปและ/หรือกลับ ไมพรอมพรอมคณะ (สอบถามคาใชจายกับเจาหนาท่ี)

คาธรรมเนียมในกรณีกระเปาสัมภาระมีน้ําหนักเกินกวาท่ีทางสายการบินกําหนด หรือมีขนาดใหญเกินกวาขนาดมาตรฐาน

คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญ่ีป ุน กรณีประกาศใหกลับมาย่ืนรองขอวีซาอีกครัง้ (เน่ืองจากทางญ่ีป ุนไดประกาศยกเวนการย่ืนวีซา
เขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทยสําหรับผูท่ีประสงคพํานักระยะสัน้ในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน)

คาธรรมเนียมทิปไกดและคนขับรถ 1,500 บาท/ทาน  ตลอดการเดินทาง (คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน) 
 

วีซา
เอกสารท่ีลูกคาตองเตรียมไปวันเดินทาง

จากการท่ีรัฐบาลญ่ีป ุน ประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศ ซ่ึงมีผลใชบังคับตัง้แตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2556 ผูท่ีจะเขาประเทศไดน้ัน จะตอง
ผานการพิจารณาจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองกอนจึงจะสามารถเขาประเทศได (เชนเดียวกับผูท่ีย่ืนขอวีซากับทางสถานทูตฯ) ทางเจา
หนาท่ีตรวจคนเขาเมืองจะสอบถามถึงวัตถุประสงคในการเขาประเทศ หรือขอตรวจเอกสารท่ีนํามา เชน ตัว๋เครื่องบินขากลับ หรือเอก
สารอ่ืนๆ สําหรับรายละเอียดของเอกสารท่ีจะตองใชในการพิจารณาไดแก

(1)  ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีป ุน (ทางบริษัทฯ เตรียมให)

(2)  สิ่งท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึน้ในระหวางท่ีพํานักในญ่ีป ุนได (เชน เงินสด บัตรเครดิต) 

(3)  ชื่อ-ท่ีอยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน เชน โรงแรมท่ีพัก (ทางบริษัทฯ เตรียมให) 

(4)  กําหนดการเดินทาง ในชวงระยะเวลาท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (ทางบริษัทฯ เตรียมให)

คุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีป ุน   (สําหรับกรณีการเขาประเทศดวยมาตรการยกเวนวีซา)

(1)  หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยูอยางนอย 6 เดือน

(2)  กิจกรรมใด ๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญ่ีป ุนจะตองไมเป็นสิ่งท่ีขัดตอกฎหมาย แลเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะสัน้

(3)  ในขัน้ตอนของการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน

(4)  เป็นผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญ่ีป ุน มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขาย
คุณสมบัติท่ีจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 
 

หมายเหตุ
หากทานมีความจําเป็นจะตองซ้ือตัว๋เครื่องบินภายในประเทศ เพ่ือบินไปและกลับจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเท่ียวบินเพ่ือยืนยัน

กับทางเจาหนาท่ีกอนทําการจองและขอความกรุณาใหทานซ้ือตัว๋เครื่องบินประเภทท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได อันเน่ืองมา
จากหากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไมวาจะเป็นการยกเลิกเท่ียวบิน การลาชาของสายการบิน การยุบเท่ียวบินรวมกัน
ตารางการเดินทางมีการเปล่ียนแปลง ซ่ึง สายการบินพิจารณาสถานการณแลวพบวาอยูเหนือการความคุมของทางสายการบิน หรือจะ
เป็นเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเป็นเหตุผลดานความปลอดภัย ดังน้ันเหตุผลเหลาน้ี อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวน
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สิทธิท่ี์จะไมรับผิดชอบและไมคืนคาใชจายใดๆ ทัง้สิน้ อน่ึง บริษัทฯ จะคอนเฟิรมกรุปประมาณ 7-10 วันกอนเดินทาง ขออภัยในความ
ไมสะดวก

สําหรับลูกคาทานท่ีไมเอาตัว๋เครื่องบิน หักคาตัว๋ออก 10,000 บาท จากราคาทัวร

ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

บริษัทขอสงวนสิทธิ ์อัตราน้ีเฉพาะนักทองเท่ียวท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน      

กรณีถือหนังสือเดินทางตางประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์เรียกเก็บคาธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทัวร ทานละ 100 USD. หรือ
(เป็นเงินไทยประมาณ 3200 บาท)

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถและมัคคุเทศกทองถิ่น (ถามี) ทานละ 1,500 บาท ตอทริป ตอลูกคาผูเดินทาง 1
ทาน ทัง้น้ีรวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมเกิน 2 ปี (Infant) ณ วันเดินทางกลับ (ขออนุญาตเก็บทริปท่ีสนามบินในวันเช็คอิน)

กรุณาอานศึกษารายละเอียดทัง้หมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท

รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นตน โดยมิตองแจงให
ทราบลวงหนา การบริการของรถบัสนําเท่ียวญ่ีป ุน และตามกฎหมายของประเทศญ่ีป ุน สามารถใหบริการวันละ 10 ชัว่โมง อาทิเชน
เริ่มงาน 08.00 น. ถึงเวลา 20.00 น. (ตองถึงโรงแรมเรียบรอยแลว) การใหบริการในแตละวัน ไมสามารถเพ่ิมเวลาการใชรถบัสได
ทัง้น้ีมัคคุเทศกและพนักงานขับรถจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ขึน้อยูกับสภาพการจราจร ณ วันเดินทางน้ันๆเป็นหลัก

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตัว๋เครื่องบิน

ในการเดินทางเป็นหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับ พรอมกัน หากตองการเล่ือนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําคาใชจาย
สวนตางท่ีสายการบินและบริษัททัวรเรียกเก็บ และการจัดลําดับท่ีน่ัง ทางสายการบินจะเป็นผูกําหนด ซ่ึงทางบริษัทไมสามารถเขาไป
แทรกแซงได

หมายเหตุ

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 5 วัน ในกรณีท่ีไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 30 ทาน ในกรณีน้ี
บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทัง้หมด หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได และจะไม
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบาง
ประการ เชน การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลตางๆ เป็นตน

3. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาท่ีไมวาเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัท
ของสงวนสิทธิใ์นการ ไมคืนคาทัวรทัง้หมด

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมตํ่ากวา 6 เดือน  
 

 
 

การยกเลิก
เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เครื่องบินโปรโมชัน่ และหากเป็นกรณีการเดินทางท่ีบริษัทฯตองทําการวางการันตีคามัดจําหรือซ้ือขาดแบบมี

เงื่อนไข และหรือเท่ียวบินเหมาลํา CHARTER FILGHT หรือ EXTRA FLIGHT กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือ
ตางประเทศ  เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี

กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศท่ีระบุไว ในรายการเดิน
ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทัง้สิน้

เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์
ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทัง้สิน้


