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HILIGHT 

 

ชมความงามของปราสาทโอซากา้ แลนดม์ารก์อนัดบั

หนงึของเมอืงโอซากา้ 

ชอ้ปปิงจใุจดว้ยแหลง่ชอ้ปปิงชอืดงัของญปุ่ีน อาท ิ

ชนิจกู ุซาคาเอะ และรา้นขายของทรีะลกึทอ้งถนิ 

ผอ่นคลายกบัการแชนํ่าจากแรธ่รรมชาตเิคล็บลบั

สขุภาพดสีไตลญ์ปีุ่ น 

พเิศษ !!! เมนูขาปยูกัษ ์และชาบูซูโม ่แบบไมอ่นั 

พรอ้มนําจมิรสเด็ด!! 

บรกิารนําดมืทกุวนั วนัละ 1 ขวด 

Free Wi-Fi on Bus !! 

วนัท ี1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิคนัไซ 
[TG622 23.15-06.25] 

วนัท ี2 สนามบนิคนัไซ – ปราสาทโอซากา้ (ดา้น
นอก) – เมอืงเกยีวโต – บฟุเฟ่ชาบซููโม ่– ศาลเจา้
ฟจูมิอินิาร ิ– เมอืงนาโกยา่ – ชอ้ปปิงยา่นซาคา
เอะ 
วนัท ี3 วดันติไทจ ิ– ทะเลสาบฮามานะ – กจิกรรม
ชงชา – ทะเลสาบคาวากจูโิกะ – เมนขูาปูยกัษ ์– 
แชนํ่าแรธ่รรมชาต ิ
วนัท ี4 ภเูขาไฟฟูจ ิชนั 5 (ตามสภาพอากาศ) – 
ศนูยจํ์าลองแผน่ดนิไหว – โตเกยีว – ไดเวอรซ์ติ ี
โอไดบะ – ชอ้ปปิงชนิจกู ุ
วนัท ี5 อสิระชอ้ปปิงเมอืงโตเกยีว หรอื เลอืกซอื
ทวัรเ์สรมิโตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์
วนัท ี6 วดัอาซากสุะ - วดันารติะ – ออิอน มอลล ์- 
สนามบนินารติะ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ

[TG677 17.30-22.30] 

OSAKA TOKYO 

ถกูใจใชเ่ลย 

6D4N 

โดยสายการบนิไทย [TG] 

เดนิทาง: ส.ค. 62 

ราคาเพยีง: 41,900.- 
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 กาํหนดการเดนิทาง 
วนัท ี08 – 13 สงิหาคม 62 (วนัหยดุวนัแมแ่หง่ชาต)ิ 41,900.- 

 

 

  

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทสีนามบนิสุวรรณภมู)ิ*** 

 เสน้ทางการเดนิทาง 
วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั คาํ โรงแรมที

พกั 

1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ- สนามบนิคนัไซ 
[TG622 23.15-06.25] 

    

2 
สนามบนิคนัไซ – ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก) – 
เมอืงเกยีวโต – บุฟเฟ่ชาบซููโม ่– ศาลเจา้ฟจูมิอินิาร ิ
– เมอืงนาโกยา่ – ชอ้ปปิงยา่นซาคาเอะ 

✈ 🍽 อสิระ 
RED PLANET 

NAGOYA 
NISHIKI 
HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

3 
วดันติไทจ ิ– ทะเลสาบฮามานะ – กจิกรรมชงชา – 
ทะเลสาบคาวากจูโิกะ – เมนขูาปูยกัษ ์–  
แชนํ่าแรธ่รรมชาต ิ

🍽 อสิระ 🍽 

FUJI 
PREMIUM 
RESORT 

หรอืเทยีบเทา่  
[♨] 

4 
ภเูขาไฟฟจู ิชนั 5 (ตามสภาพอากาศ) – ศนูยจ์าํลอง
แผน่ดนิไหว – โตเกยีว – ไดเวอรซ์ติ ีโอไดบะ –  
ชอ้ปปิงชนิจกู ุ

🍽 อสิระ อสิระ 

KICHIJOJI 
TOKYU REI 

HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

5 อสิระชอ้ปปิงเมอืงโตเกยีว หรอื เลอืกซอืทวัรเ์สรมิ
โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์ 🍽 อสิระ อสิระ 

KICHIJOJI 
TOKYU REI 

HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

6 

วดัอาซากสุะ - วดันารติะ – ออิอน มอลล ์-  

สนามบนินารติะ - สนามบนิสวุรรณภูม ิ

[TG677 17.30-22.30] 
🍽 อสิระ ✈ 
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัท ี1 สนามบนิสวุรรณภูม ิ- สนามบนิคนัไซ 

20.00 น. พรอ้มกนัทสีนามบนิสวุรรณภมู ิประตหูมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์C สายการบนิไทย 
เจา้หนา้ทใีหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 
[สาํคญัมาก!!ไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด จาํพวก เนอืสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้
ประเทศญปีุ่ นหากฝ่าฝืนมโีทษจบัปรบัได]้ 

23.15 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ ประเทศญปีุ่ น โดยสายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG 622 
สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง 

วนัท ี2 
สนามบนิคนัไซ – ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก) – เมอืงเกยีวโต – บุฟเฟ่ชาบู
ซูโม ่– ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิ– เมอืงนาโกยา่ – ชอ้ปปิงยา่นซาคาเอะ 

06.25 น. 

 

เดนิทางถงึ สนามบนิคนัไซ ประเทศญปีุ่ น นําท่านผ่านขันตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและ
ศลุกากร และเมอืรับสมัภาระเรยีบรอ้ย ไกดจ์ะพาทกุทา่นไปขนึรถบัส เตรียมตัวออกเดนิทาง 
พรอ้มกับรบกวนปรับนาฬกิาของท่านใหต้รงตามเวลาของญีปุ่ น ซงึเร็วกว่าเมืองไทย 2 
ชัวโมง เพือความสะดวกในการนัดหมายเวลา นําท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงโอซากา้ นํา
ท่านชมบรเิวณ ดา้นนอก ของ ปราสาทโอซากา้ ซงึถอืไดว้่าเป็นสัญลักษณ์ของเมือง 
สัมผัสความยงิใหญ่ของยุคสมัยทีโชกุนโตโยโตม ิปกครองและออกคําสังใหก้่อสรา้ง
ปราสาทแห่งนีนับเป็นแลนดม์ารก์อันดบัหนงึของโอซากา้ทตีอ้งมาเยอืนสกัครัง  

 

เดนิทางสู ่เมอืงเกยีวโต ซงึในอดตีเคยเป็นเมอืงหลวงของประเทศญปีุ่ น และยาวนานทสีดุ 
คอืตังแต่ปีค.ศ. 794 จนถงึ 1868 ร่วมๆ 1,100 ปีเลยทเีดยีว เกยีวโตจงึเป็นเมอืงทมีสีถานที
สําคัญๆ ทเีต็มไปดว้ยประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมดังเดมิของญปีุ่ น 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร [อมิอรอ่ยกบับฟุเฟ่ชาบซููโม]่ 

บา่ย 

 

ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิหรอื ศาลเจา้พอ่จงิจอกขาว ทสีรา้งขนึในศตวรรษท ี9 โดยชาวนา
เพอืบูชาสนัุขจงิจอกทเีชอืกนัว่าเป็นทูตสง่สาสน์ของเทพเจา้แห่งการเก็บเกยีว ภายในศาล
เจา้มีเสาโทรอิจํิานวนมากเรียงกันจนกลายเป็นอุโมงคเ์สาโทรอิทิมีคีวามยาวประมาณ 4 
กโิลเมตร  

 

เดินทางสู่ เมอืงนาโกย่า นําท่านชอ้ปปิง ย่านซาคาเอะ แหล่งรวมความบันเทิงและ
หา้งสรรพสนิคา้ รวมทงัสวนสวยใจกลางเมอืงแหล่งพักผ่อนกหยอ่นใจและจับจ่ายใชส้อยได ้
อย่างเต็มท ีเชน่รา้นดงกโีฮเต หา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ Parco, Matsuzakaya, LACHIC และ 
Mitsukoshi เป็นตน้ อกีทังสญัลักษณ์ใจกลางเมอืงอาคารสวยสง่าอย่างนาโกย่าเทเลบทิาว
เวอร ์จุดเชค็อนิทตีอ้งไป 

คาํ  อสิระรบัประทานอาหารคาํตามอธัยาศยั ณ ยา่นซาคาเอะ 

  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พัีก RED PLANET NAGOYA NISHIKI HOTEL หรอื
เทยีบเทา่ 
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วนัท ี3 วดันติไทจ ิ– ทะเลสาบฮามานะ – กจิกรรมชงชา – ทะเลสาบคาวากจูโิกะ –  
เมนูขาปยูกัษ ์– แชน่ําแรธ่รรมชาต ิ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

วดันติไทยจ ิวัดทเีกดิจากความสัมพันธร์ะหว่างประเทศไทยกับญีปุ่ น สรา้งขนึเมอืปี คศ.
1904 ในสมัยรัชกาลท ี5 ไวเ้พือประดษิฐานพระบรมสารรีกิธาตุและพระพุทธรูปทไีดรั้บพระ
ราชทางจากพระมหากษัตรยิ์ไทย ภายในจะมีรูปปันขององค์รัชกาลท ี5 อยู่ในวัดอีกดว้ย
และปัจจุบันมคีนไทยนยิมไปสกัการะกันอยา่งมากมาย  

 

ทะเลสาบฮามานะ ทะเลสาบทเีป็นแหล่งเพาะพันธุป์ลาไหลทใีหญ่ทสีดุในประเทศญีปุ่ น 
อสิระใหท้่านไดช้มทวิทัศน์ของทะเลสาบหรือเลอืกซอืผลติภัณฑจ์ากปลาไหลนานาชนิด
พรอ้มภัตตาคารหรูและศนูยจําหน่ายสนิคา้ อาหารพนืเมอืง เชน่ พายปลาไหล,ปลาไหลอบ
ซอีวิ ทขีนึชอืเพอืเป็นของฝาก และ สตารบ์คัสดุชลิ 

กลางวนั  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ณ ทะเลสาบฮามานะ 

บา่ย 

 
 

สมัผัสวัฒนธรรมดงัเดมิของชาวญีปุ่ น นันก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญปุ่ีน (Sado) โดยการ
ชงชาตามแบบญปีุ่ นนัน มขีนัตอนมากมาย เรมิตงัแตก่ารชงชา การจับถว้ยชา และการดมืชา 
ทกุขนัตอนนันลว้นมขีนัตอนทมีรีายละเอยีดทปีระณีตและสวยงามเป็นอยา่งมาก และท่านยัง
มโีอกาสไดล้องชงชาดว้ยตัวท่านเองอกีดว้ย ซงึก่อนกลับใหท้่านอสิระเลอืกซอืของทฝีาก
ของทีระลึกตามอัธยาศัย จากนันนําท่านชมความงามของ ทะเลสาบคาวากูจ ิโกะ 
(Kawaguchiko) ทเีป็นหนงึในหา้ทะเลสาบลอ้มรอบภเูขาไฟฟจู ิซงึทะเลสาบแห่งนีเป็น
ทนียิมสําหรับนักท่องเทยีวไมว่่าจะเป็นคนญีปุ่ นหรอืต่างชาตก็ิตามมักจะมาหาทพัีกผ่อนใน
บรเิวณนีมากกว่าทะเลสาบทเีหลอือกีสแีห่ง ดังนันรอบๆ บรเิวณนีจงึเต็มไปดว้ยโรงแรม, 
รา้นอาหาร, และรา้นขายของทรีะลกึมากมาย  

คาํ  บรกิารอาหารคาํ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
**พเิศษ เมนขูาปูยกัษส์ไตลญ์ปุ่ีน พรอ้มนาํจมิรสเด็ด** 

  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พัีก FUJI PREMIUM RESORT หรอืเทยีบเทา่ 
ผอ่นคลายกับการแชนํ่าจากแร่ธรรมชาตสิไตลญ์ปีุ่ น 

วนัท ี4 ภเูขาไฟฟจู ิชนั 5 (ตามสภาพอากาศ) – ศนูยจ์ําลองแผน่ดนิไหว – โตเกยีว 
– ไดเวอรซ์ติ ีโอไดบะ – ชอ้ปปิงชนิจกู ุ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 
 

 

เดนิทางสู่ ภูเขาไฟฟูจ ิทีตังตระหง่านอยู่เหนือเกาะญีปุ่ นดว้ยความสูง3,776เมตร จาก

ระดับนําทะเล นําท่านขนึชมความงามกนัแบบใกลช้ดิยังบรเิวณ “ชนั 5” ของภเูขาไฟฟูจ ิ

(ขนึอยู่กับสภาพภูมอิากาศ) เพือชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟท ีสามารถมองเห็น

ทะเลสาบทังหา้กระจายอยู่โดยรอบ ใหท้่านไดส้ัมผัสอากาศอันบรสิุทธิบนยอดเขาฟูจ ิ

ถา่ยภาพทรีะลกึกบัภเูขาไฟทไีดช้อืว่ามสัีดสว่นสวยงามทสีดุในโลก ซงึเป็นภูเขาไฟทยัีงดับ

ไมส่นทิ และมคีวามสงูทสีดุในประเทศญปีุ่ น  

หมายเหตุ: ในกรณีท ีภูเขาไฟฟูจไิม่สามารถขนึไดเ้นอืงจากสภาพอากาศ ทาง

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธเิปลยีนโปรแกรมทัวรเ์ป็น Fuji Visitor Center ซงึท่านสามารถ

ศกึษาความเป็นมาของภเูขาไฟฟจูแิละเลอืกซอืของทรีะลกึเกยีวกับภเูขาไฟฟูจไิด ้และยัง

เป็นจุดถา่ยรูปกบัภูเขาไฟฟจูไิดส้วยงามในชว่งฤดหูนาว 



   
   
   
                                                                                                                                                          QE2KIX-TG001       หนา้ 5 จาก 10 
 

 

ศนูยจ์ําลองแผ่นดนิไหว หรอื FUJINOEKI โดยภายในมหีอ้งจัดแสดงขอ้มูลการปะทุ

ของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก มีหอ้งจัดฉากการเกดิแผ่นดนิไหว และ ความแรงของการ

สนัสะเทอืนในระดับรคิเตอรต์า่งๆ รวมไปถงึการเสนอแนวทางการเอาตัวรอดจากสงิกดีขวาง

ต่างๆ หลังจากเกดิแผ่นดนิไหวไปแลว้ จากนันจะปิดทา้ยดว้ยโซนชอ้ปปิงสนิคา้ต่างๆ

มากมายทเีป็นโปรดักสข์องญปีุ่ น 

กลางวนั

 

 อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั บรเิวณ ยา่นแหลง่รวมรา้นอาหาร
และ ภตัตาคารรมิทะเลสาบคาวากจูโิกะ 

บา่ย 

 

เดนิทางสู ่เมอืงโตเกยีว จากนันนําทา่นสู ่ไดเวอรซ์ติโีอไดบะ ใหท้า่นไดอ้สิระชอ้ปปิงใน
แหลง่ชอ้ปปิงขนาดใหญ่ทมีรีา้นคา้ตา่ง ๆ มารวมตัวกันถงึ 154 รา้น อาทเิชน่ Coach, H&M, 
Chloe, Uniqlo, Zara , Daiso 100 Yen, Onitsuka และยังมหีา้งใหเ้ลอืกเดนิทัง AQUA 
CITY , VENUS FORT, DECKใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับการชอ้ปปิง 

 

ยา่นชอ้ปปิงชนิจกุ ุใหท้า่นอสิระและเพลดิเพลนิกับการชอ้ปปิงสนิคา้มากมายและ 
เครอืงใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถา่ยรูปดจิติอล นาฬกิา เครอืงเล่นเกมส ์หรอืสนิคา้ทจีะเอาใจคณุ
ผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสอืผา้ แบรนดเ์นม เสอืผา้แฟชนัสาํหรับวัยรุ่น เครอืงสําอาง
ยหีอ้ดังของญปีุ่ นไมว่่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO 

คาํ  อสิระรบัประทานอาหารคาํตามอธัยาศยั ณ แหลง่ชอ้ปปิง  
  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พัีก KICHIJOJI TOKYO REI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
วนัท ี5 อสิระชอ้ปปิงเมอืงโตเกยีว หรอื เลอืกซอืทวัรเ์สรมิโตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

 
 

ใหท้่านไดเ้ลือกอสิระท่องเทียวตามสถานทีต่างๆใน เมอืงโตเกยีว โดยมีไกด์ค่อยให ้
คําแนะนําท่านในการเดนิทาง เช่นยา่นชนิจกู ุ(Shinjuku) แหล่งบันเทงิและแหลง่ชอ้ป
ปิงขนาดใหญ่ใจกลางเมอืงหลวงโตเกยีว เป็นศูนยร์วมแฟชันเก๋ๆ เท่ห์ๆ ของเหล่าบรรดา
แฟชนันสิตา้ มสีถานีรถไฟชนิจูกทุเีป็นเหมอืนศูนยก์ลางของของย่านนี ซงึเป็นหนงึในสถานี
ทคีกึคักทสีดุในญีปุ่ น ในแต่ละวันมผีูค้นจํานวนมากถงึ 2.5 ลา้นคนทใีชบ้รกิารสถานีแห่งนี 
ทางดา้นตะวันตกย่านนีทเีต็มไปดว้ยตกึระฟ้าหลายอาคาร มทีังโรงแรมชันนํา และในส่วน
ทางดา้นตะวันออกนันคอื คาบกูโิจ (Kabuki-jo) เป็นยา่นทเีต็มไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้, รา้น
เครอืงใชไ้ฟฟ้าขนาดใหญ่อย่าง Big Camera และย่านบันเทงิยามราตรทีมีรีา้นอาหาร
เยอะแยะมากมาย เชน่รา้นอซิากายะ (Izakaya) เป็นตน้และยังมสีถานทที่องเทยีวสําคัญๆ
ตา่งๆมากมาย เชน่ 
ยา่นฮาราจกู ุ ยา่นชบิยูา่ ยา่นอากฮิาบาระ 
ไดเวอรว์ติโีอไดบะ ตลาดอาเมโยโกะ ตลาดปลาสคึจิ ิ
ศาลเจา้เมยจ์ ิ Tokyo Sky Tree 
หรอืเลอืกซอืทวัรเ์สรมิโตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์เต็มวนั เพมิผูใ้หญท่า่นละ 2,700 บาท / 
เด็ก 2,000 บาท ไมร่วมคา่รถไฟในการเดนิทาง [ราคาอาจมกีารเปลยีนแปลง] เชญิ
ท่านพบกับความอลังการซงึเต็มไปดว้ยเสน่หแ์ห่งตํานานและจนิตนาการของการผจญภัย 
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ใชทุ้นในการกอ่สรา้ง 600 ลา้นเยน โดยการถมทะเล ท่านจะไดพ้บสัมผัสกับเครอืงเลน่ใน
หลายรูปแบบ เชน่ ทา้ทายความมันสเ์หมอืนอยู่ในอวกาศไปกับ SPACE MOUTAIN, ระทกึ
ขวัญกับ HAUNTED MANSION บา้นผสีงิ, ตนืเตน้กบั SPLASH MOUNTAIN, นังเรอืผจญ
ภัยในป่ากับ JUNGLE CRUISE, เทียวบา้นหมีพูห์, ตะลุยอวกาศไปกับ BUZZ 
LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เขา้ไปอยูใ่นโลกแห่งจนิตนาการกบัการต์นูทที่านชนื
ชอบของ WALT DISDEY  
* เพอืใหท้า่นไดส้นุกสนานอยา่งเต็มทจีงึไมม่บีรกิารอาหารกลางวนัและอาหารคํา * 

  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พัีก KICHIJOJI TOKYO REI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
วนัท ี6 วดัอาซากสุะ - วดันารติะ – ออิอน มอลล ์- สนามบนินารติะ -  

สนามบนิสวุรรณภูม ิ
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

นมัสการเจา้แม่กวนอมิทองคํา ณ วดัอาซากุสะ หรอื วดัเซนโซจ ิเป็นวัดทีเก่าแก่และ
ไดรั้บความเคารพจากชาวกรงุโตเกยีวอยา่งมาก เพราะภายในอารามประดษิฐานองคเ์จา้แม่
กวนอมิทองคําทศัีกดสิทิธ ิขนาด 5.5 เซนตเิมตร และยังม ีโคมไฟยักษ์ 4.5 เมตร ณ ประตู
ทางเขา้ทอียูด่า้นหนา้สดุของวัด ในนามประตฟู้าคํารณและท่านจะไดส้นุกกับการเดนิเลอืกดู
สนิคา้ต่างๆ สองขา้งทางของ ถนนนากามเิซะ ซงึมรีา้นคา้ขายของทรีะลกึต่างๆ มากมาย 
อาท ิขนมนานาชนดิ ของเลน่ รองเทา้ พวงกญุแจทรีะลกึ  

 

 

สักการะ เทพเจา้แห่งไฟ หลวงพ่อ “ฟุโดเมยีว” ณ วดันารติะซงั ชนิโชจ ิ(Naritasan 
Shinshoji Temple) ทมีปีระวัตศิาสตรอ์ันเกา่แก ่มอีายุยาวนานมากกว่า 1,000 ปี (สมัยเฮ
อัน ชว่งปลายศตวรรษท ี8) ซงึเป็น 1 ใน 3 วัดหลักของลัทธคัินโตทไีดส้รา้งขนึอุทศิแด่
ศาสนาพุทธใหก้บัเทพเจา้ฟดูเูมยีวโอะ วัดนีถอืไดว้่าเป็นวัดทศัีกดสิทิธมิากทางดา้นการขอ
พรเรอืงความปลอดภัย แคลว้คลาดจากภัยอันตรายและอบัุตเิหตุตา่งๆ รวมทังเรอืงความรัก 
หนา้ทีการงาน วัดแห่งนีมีโครงสรา้งสงิก่อสรา้งทีไดรั้บเลือกใหเ้ป็นสมบัติลําค่าทาง
วัฒนธรรม สงิแรกทดีงึดดูสายตาทกุคูเ่มอืมาถงึหนา้ตัววัดก็คอืประตูทางเขา้ทมีชีอืว่า โซมง 
ทสีรา้งขนึในโอกาสเฉลมิฉลองครบรอบ 1,070 ปีหลังจากกอ่ตังวัด บานประตูจะมสีมบัตลํิา
คา่ทางวัฒนธรรม ชอื นโิอ คอืเทพเจา้สององคท์คีอยปกปักษ์รักษาวัดแห่งนี  ขา้งในวัดจะมี
โบสถห์ลกั ไดฮนโด และถัดไปจะมอีาคารชอื ชะกะโด ซงึเคยเป็นโบสถห์ลักมากอ่น 

 

ชอ้ปปิงต่อท ีออิอน มอลล ์(Aeon Narita Mall) หา้งสรรพสนิคา้ทมีสีาขาอยูท่วัประเทศ
ญปีุ่ น มรีา้นค ้าทหีลากหลายมากกวา่ 150 รา้น เชน่ MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, 
Capcom games arcade , รา้นขายเครอืงกฬีา และซปุเปอรม์ารเ์ก็ตขนาดใหญ่ ใหท้า่นได ้
เก็บจัดการลสิตข์องฝากมาจากคนทบีา้นไดอ้ยา่งครบครันเต็มท ี

กลางวนั  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ณ ออิอน มอลล ์ 

 สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ เพือเดนิทางกลับสู ่กรุงเทพฯ 

17.30 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG 677 
สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง 

22.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

************************************************** 
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โปรแกรม : OSAKA TOKYO ถกูใจใชเ่ลย 6D 4N 

โดยสายการบนิไทย 

อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พกัหอ้งละ 2-

3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี  

[มเีตยีง] 
พกักบัผูใ้หญ่ 

 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พกักบัผูใ้หญ่ 

2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี 
[ไมม่เีตยีง] 

พกักบัผูใ้หญ ่
2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตวั 
ทา่นละ 

พกัเดยีว
เพมิ 

ทา่นละ 

08 ส.ค. - 13 ส.ค. 62 
    (วนัหยดุวนัแมแ่หง่ชาต)ิ 

41,900 41,900 41,900 40,900 31,800 8,900 

 **เนอืงจากเป็นราคาพเิศษ จงึไมม่รีาคาเด็ก ** 
ราคาเด็กทารก [อายุไมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ ์ณ วนัเดนิทางกลบั]  ทา่นละ 10,500 บาท  

ราคานรีวมรายการทวัร ์ตวัเครอืงบนิ 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลยีนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 
 

เงอืนไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะครงัจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษิทัฯเพอืเช็ควา่กรุป๊มกีาร 

 คอนเฟิรม์เดนิทางกอ่นทุกครงั มฉิะนนัทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทงัสนิ 

3. การชําระคา่บรกิาร 

    3.1 กรณุาชําระมดัจาํ ทา่นละ 15,000 บาท  

    3.2 กรณุาชําระคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื 15 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4.การยกเลกิารเดนิทาง 

4.1 แจง้ยกเลกิ กอ่นการเดนิทาง 45 วัน ไมนั่บวันเดนิทาง คนืคา่ใชจ้่ายทังหมด  

4.2 แจง้ยกเลกิ กอ่นเดนิทาง 15 วัน ไมนั่บวันเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 15,000 บาท  

4.3 แจง้ยกเลกิ นอ้ยกว่า 15 วันการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเก็บคา่ใชจ่้ายทังหมด  

4.4 ยกเวน้กรุป๊ทอีอกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมัีดจําทนัีง

กบัสายการบนิและคา่มัดจําทพัีก รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจาํ หรอื คา่ทวัร ์

ทงัหมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.5 กรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงทงักรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทรีะบ ุไว้

ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทงัสนิ 
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 **สําคัญ!! บรษัิททําธรุกจิเพอืการทอ่งเทยีวเทา่นัน ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญปีุ่ นโดยผดิกฎหมายและใน

ขันตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทังไทยและญปีุ่ น ขนึอยูก่ับการพจิารณาของเจา้หนา้ทเีทา่นัน ลูกคา้ทกุทา่นตอ้งผา่น

การตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของทา่นเอง ทางมัคคุเทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ังสนิ** 

4.6 เมอืทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทาง 

 พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธ ิไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทังสนิ 

 

อตัราคา่บรกิารนรีวม 

1. คา่ตัวโดยสารเครอืงบนิไป-กลับ ชนัประหยดัพรอ้มค่าภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

 กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลยีนระดับชนัทนัีงจากชนัประหยัดเป็นชันธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์

จะตอ้งดําเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการชําระเงนิเพอือัพเกรดตอ้งกระทําทเีคานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วัน

เดนิทาง เท่านัน  

2. คา่ทพัีกหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทรีะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

** ในกรณีททีา่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทนีอนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาหอ้งพกั

แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้งคอื 1 TWN + 1SGL และอาจมี

การจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทรีะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทบีรษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. ค่านําหนักสมัภาระรวมในตัวเครอืงบนิ [การบนิไทย 30 กโิล **ตงัแตว่นัท ี1 กรกฎาคม 2562 เป็นตน้ไป ทางสายการ

บนิไทย มกีารปรบัลดนําหนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครอืงจาก 30กโิล เหลอืเพยีง 20 กโิลเทา่นนั ** แอรเ์อเซยี

เอกซ ์20 กโิล / เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนปิปอน 2 ใบใบละไมเ่กนิ 23 กโิล] คา่ประกันวนิาศภัยเครอืงบนิตามเงอืนไขของ

แต่ละสายการบนิทมีกีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกันอบัุตเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบัุตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงอืนไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซอืประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลมุเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  

เพมิเตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบยีประกนัเรมิตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบยีประกนัเรมิตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7. ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และหัก ณ ทจี่าย 3%  

 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 

 1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารต่างดา้วตา่งๆ(ทางรฐับาลญปีุ่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ ี
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ประสงคจ์ะพํานกัระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ15 **ถา้กรณีทางรฐับาลญปีุ่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทาง

จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพมิในการขอวซีา่ตามทสีถานทตูกาํหนด) 

 2. คา่ใชจ้่ายอนืๆ ทนีอกเหนือทรีะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครอืงดมื นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์ 

 3. คา่ภาษีนํามัน ทสีายการบนิเรยีกเก็บเพมิภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตวัเครอืงบนิ 

 4. คา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ต่อท่าน  
 

รายละเอยีดเกยีวกบัมาตรการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพํานักระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน ไมว่า่จะดว้ย

วัตถปุระสงคเ์พอืการทอ่งเทยีว เยยีมญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขันตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพอืเป็น

การยนืยันว่ามคีณุสมบัตใินการเขา้ ประเทศญปีุ่ น 

**เอกสารทอีาจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัวเครอืงบนิและเอกสารเรอืงทพัีกทางบรษัิทจะ

จัดเตรยีมใหกั้บลกูทัวร ์แตทั่งนขีนึอยู่กบัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่ น** 

1. ตัวเครอืงบนิขาออกจากประเทศญปีุ่ น  

2. สงิทยีนืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายทอีาจเกดิขนึระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ น  

    (เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชอื ทอียู่ และหมายเลขโทรศัพทท์ตีดิตอ่ไดร้ะหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ น (เชน่ คน รูจั้ก โรงแรม และอนืๆ) 

4. กําหนดการเดนิทางระหว่างทพํีานักในประเทศญปีุ่ น 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น (สาํหรบักรณีการเขา้ประเทศญปีุ่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ยีงัมอีายกุารใชง้านเหลอือยู่ 

2. กจิกรรมใดๆ ทจีะกระทําในประเทศญปีุ่ นจะตอ้งไม่เป็นสงิทขัีดตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตัเิพอืการพํานักระยะสนั 

3. ในขันตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ไีมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลับจากประเทศญปีุ่ น หรอืมไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่

เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิอีาจจะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
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หมายเหต ุ: 

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางในกรณีทมีผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธกิารเก็บคา่นํามันและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพมิ หากสายการบนิมกีารปรับขนึกอ่นวันเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนืองจากสาเหตตุ่างๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่

การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อันเนืองเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทยีวเอง 

 6. เมอืทา่นตกลงชําระเงนิมดัจําหรอืค่าทัวรท์ังหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงอืนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทังหมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ทงันขีนึอยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง 

สายการบนิ และราคาอาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทงันขีนึอยูก่บัอตัราแลกเปลยีนของเงนิสกลุเยน 

 


