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โตเกยีวนาโกย่า เกยีวโต โอซากา้ 
จุดเด่น 

 
 เยยีมชมวดัอาซากุสะแคนนอนวดัพุทธทเีกา่แกท่สีดุในภมูภิาคคนัโต 
 ถา่ยรูปคูก่บัหอชมววิทสีงูทสีดุในโลกโตเกยีวสกายทร ี
 ชม ความงามของ ภูเขาไฟฟูจคิรังหนงึในชวีติ 
 ชม ความงามของทะเลสาบฮามานะพรอ้มทดลองชมิพายปลาไหลอนัเลอืงชอื 
 ชม ความงามของเสารโทรอิทิยีาวสดุลกูหลูกูตาท ีศาลเจา้ฟุชมิอินิารไิทฉะ 
 ชม ความงามของ ปราสาททองคนิคาคจุ ิ
 ชม บา้นพักตากอากาศของ โชกนุ อาชคิงะ โยชมิสิ ึจากการต์นูเรอืงดงั อคิควิซงั 
 ชม ธรรมชาตทิบีรรจงสรรสรา้งท ีสวนป่าไผอ่ะราชยิามา่ 
 ชมปราสาทโอซากา้ป้อมปราการอนัน่าเกรงขามของโชกนุโตโยโตมฮิเิดโยช ิ
 เต็มอมิกับบุฟเฟ่ตข์าปูยกัษอ์ันเลอืงชอืพรอ้มนําจมิรสเด็ด 



 

 

 ผอ่นคลายกับการแชนํ่าแรอ่อนเซ็น
 ชอ้ปปิงจใุจในแหลง่ชอ้ปปิงชอืดงั
 ***อสิระเต็มวนั***ชอ้ปปิงตามอธัยาศ ั

 
ชอืโปรแกรมโตเกยีว นาโกย่าเกยีวโตโอซาก้
จํานวน6วนั4คนื 
วนัท ี รายละเอยีดการทอ่งเทยีว
D1 สมทุรปราการ (ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ

TG642 BKK-NRT 23:50-08:
D2 วดัอะซะกสุะ-จดุชมววิTokyo Sky Tree 

**พเิศษOnsen / บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ์
D3 ภเูขาไฟฟจูชินั 5 (ขนึอยูก่บัสภาพภมูอิากาศ

ชอ้ปปิง ซาคาเอะ 
D4 เกยีวโต - ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิ- วัด

ชอ้ปปิงชนิไซบาช ิ
D5 ***อสิระเต็มวัน***ชอ้ปปิงตามอัธยาศัยหรือเลือกซอืทัวร์เสริมยูนิ

เวอรแ์ซลสตดูโิอ 
D6 ปราสาทโอซากา้ (ชมรอบนอก

สมทุรปราการ(ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ
TG673KIX-BKK 17:35-21:25

 
 

กาํหนดการเดนิทาง  
 

วนัท1ี สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน 

 
20:30น. คณะพรอ้มกันณทา่อากาศยาน

ออกชัน4ประตูทางเข า้2
AIRWAYSโดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับ

 
23:50น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน

เทยีวบนิทTีG642 

วนัท2ี นารติะ - โตเกยีว - วดัอาซากสุะ
ชนิจูกุ 

 
08:10น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานนารติะ 

เร็วกว่าประเทศไทย 2 ช.ม.) 
ประเทศญปีุ่ นไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสดจําพวกเนอืสตัวพ์ชืผกัผลไมเ้ขา้ประเทศหากฝ่าฝืนจะมโีทษจบั 
และปรบัเดนิทางสูน่ครโตเกยีว
สะแคนนอนAsakusa Kannon
ภูมิภาคคันโตภายในประดษิฐานองคเ์จา้แม่กวนอมิทองคําที
ศักดสิทิธแิละมีผูค้นนิยมมากราบไหวข้อพรเพือความเป็นสริิ
มงคลตลอดทังปีถ่ายภาพเป็นทรีะลกึกับคามนิารมิงประตูฟ้าคํา
รณซงึมโีคมไฟสแีดงขนาดยักษ์ทมีคีวามสงูถงึ
วา่เป็นโคมไฟทใีหญท่สีดุในโลกแขวนอยู่อยู่โดยมี
เซถนนชอ้ปปิงทมีชีอืเสยีงของวดัมรีา้นขาย

 
 

 
ออนเซ็นOnsen 

ชอ้ปปิงจใุจในแหลง่ชอ้ปปิงชอืดงัชนิจูกุ, ชนิไซบาช,ิ ออิอน มอลล ์
ชอ้ปปิงตามอธัยาศยัหรอืเลอืกซอืทวัรเ์สรมิยนูเิวอรแ์ซลสตดูโิอ

นาโกย่าเกยีวโตโอซากา้ 

รายละเอยีดการทอ่งเทยีว มอือาหาร 
สวุรรณภมู)ิ(วนัเช็คอนิ) 

:10 
- / - / -  

Tokyo Sky Tree -ชอ้ปปิงชนิจุก ุ
บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ*์* 

- /L / D Fuji Premium Resort
Or SML

ขนึอยูก่บัสภาพภมูอิากาศ) -ทะเลสาบฮามานะ- B / L / D Best Western Nagoya
or SML

วัดคนิคาคุจ ิ- สวนป่าไผ่อาราชยิามะ - B / L / D Plaza Osaka

ชอ้ปปิงตามอัธยาศัยหรือเลือกซอืทัวร์เสริมยูนิ B / - / - Plaza Osaka Hotel or SML

ชมรอบนอก) -อิออนมอลล์-สนามบินคันไซ-
สวุรรณภมู)ิ 
21:25 

B / - / -  

ทา่อากาศยาน สวุรรณภูม)ิ 

คณะพรอ้มกันณทา่อากาศยานสุวรรณภูมอิาคารผูโ้ดยสารขา
2เคาน์ เตอร์CสายการบินTHAI 

โดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับ 

ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนาร ิตะประเทศญีปุ่ นโดย

วดัอาซากสุะ - หอคอยโตเกยีวสกายทร ี- 

นารติะ ประเทศญปีุ่ น(เวลาทอ้งถนิ
.) หลังผ่านขันตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ย

ประเทศญปีุ่ นไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสดจําพวกเนอืสตัวพ์ชืผกัผลไมเ้ขา้ประเทศหากฝ่าฝืนจะมโีทษจบั 
นครโตเกยีวนําทา่นแวะเยยีมชมวดัอาซากุ

Asakusa Kannonวัดพุทธทีเก่าแก่ทีสุดใน
ภูมิภาคคันโตภายในประดษิฐานองคเ์จา้แม่กวนอมิทองคําที

และมีผูค้นนิยมมากราบไหวข้อพรเพือความเป็นสริิ
มงคลตลอดทังปีถ่ายภาพเป็นทรีะลกึกับคามนิารมิงประตูฟ้าคํา
รณซงึมโีคมไฟสแีดงขนาดยักษ์ทมีคีวามสงูถงึ4.5 เมตรไดช้อื
วา่เป็นโคมไฟทใีหญท่สีดุในโลกแขวนอยู่อยู่โดยมถีนนนาคามิ

ถนนชอ้ปปิงทมีชีอืเสยีงของวดัมรีา้นขายของทรีะลกึมากมาย
ไม่ ว่ า จ ะ เ ป็ น
เครอืงรางของ
ขลังของเล่น
โบราณและตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมทคีนญปีุ่ นมายังวัดแห่งนี
ตอ้งมาตอ่ควิกันเพอืซอืขนมกลบัไปฝากคนทใีหท้า่นแวะถ่ายรูป
คูก่ับหอชมววิทสีงูทสีดุในโลกโตเกยีวสกายทรี
Treeเปิดใหบ้รกิารตังแตว่ันท2ี2 
634 เมตรชนะแชมป์เกา่คอืหอคอยแคนตันทาวเวอรท์นีครกวา่ง
โจวของจนีซงึมคีวามสงู600 เมตรและหอซเีอ็น

  

2 

ยหรอืเลอืกซอืทวัรเ์สรมิยนูเิวอรแ์ซลสตดูโิอ 

โรงแรม หรอืเทยีบเทา่ 
 

Fuji Premium Resort 
Or SML 
Best Western Nagoya 
or SML 
Plaza Osaka Hotel or SML 

Plaza Osaka Hotel or SML 

 

หลังผ่านขันตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ยสําคญั!! 
ประเทศญปีุ่ นไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสดจําพวกเนอืสตัวพ์ชืผกัผลไมเ้ขา้ประเทศหากฝ่าฝืนจะมโีทษจบั 

โบราณและตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมทคีนญปีุ่ นมายังวัดแห่งนี
ตอ้งมาตอ่ควิกันเพอืซอืขนมกลบัไปฝากคนทใีหท้า่นแวะถ่ายรูป

โตเกยีวสกายทรTีokyo Sky 
22 พฤษภาคม2555 มคีวามสงู

เมตรชนะแชมป์เกา่คอืหอคอยแคนตันทาวเวอรท์นีครกวา่ง
เมตรและหอซเีอ็น 



 

 

เทยีง บรกิารอาหารกลางวนัณภตัตาคาร
จากนันใหท้่านไดช้อ้ปปิง
เพลดิเพลนิกับการชอ้ปปิงสนิคา้มากมายอาทิ
นาฬกิาแบรนดด์ังๆกลอ้งถ่ายรูปดจิติอลเกมสต์่างๆหรือสนิคา้ที
จะเอาใจคณุผูห้ญงิดว้ยกระเป๋ารองเทา้เสอืผา้เครอืงสําอางยหีอ้
ดังของญปีุ่ นไม่วา่จะเป็นKOSE, SHISEDO, KANEBO 
อกีมากมายทรีาคาคอ่นขา้งถูกกวา่เมอืงไทยและทจีะขาดไม่ได ้
เลยก็คอืรา้น 100 เยนซงึสนิคา้ทกุอย่างภายในรา้นจะราคา
เยนเทา่กนัหมดททีา่นสามารถเลอืกซอืเป็นของฝากกลับบา้นได ้
ในราคาทสีบายกระเป๋า 
 

คาํ บรกิารอาหารคาํณหอ้งอาหารของโรงแรม 
หลงัอาหารอสิระใหท้า่นไดพั้กผอ่นกับการแชนํ่าแร่

 
ทพีกั Fuji Premium Resort หรอืเทยีบเทา่
 
วนัท3ี ภูเขาไฟฟูจชินั 5 (ขนึอยูก่บัสภาพภูมอิากาศ

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม

นําท่านเดนิทางสูภู่เขาไฟฟูจ ิ
กับสภาพอากาศวา่สามารถขนึไดถ้งึชนัไหน
บรสิทุธบินยอดเขาฟจูซิงึภเูขาไฟ
สงูกว่าระดับนําทะเลถงึ 3,776 
ชาวญปีุ่ นทเีชอืกันว่าเป็นทสีงิสถติของเทพเจา้
เป็นสถานทตีอ้งหา้มสาํหรับสตรมีานานนับรอ้ยๆปี

 
เทยีง บรกิารอาหารกลางวนัณภตัตาคาร

นําท่านเดินทางสู่เมืองโอซากา้

เครืองใชไ้ฟฟ้า, อุปกรณ์ตกแต่งบา้น
เสอืผา้, เครอืงสําอางหรือเลอืกลมิลองอาหารและขนมสไตล์
ญปีุ่ นมใีหเ้ลอืกมากมาย 
 

คาํ บรกิารอาหารคาํณภตัตาคาร
 
ทพีกั Best Western Nagoya  
 
วนัท4ี เกยีวโต-ศาลเจา้ฟชูมิ ิอนิาร ิ

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม
 เดนิทางสูเ่มอืงเกยีวโตเป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศญีปุ่ น

ก่อนทจีะเปลยีนเป็นเมืองโตเกยีว
อาทติยอ์ทุัยแลว้ไม่ไดม้าเยอืนเมอืงเกา่ของญปีุ่ นถอืวา่มาไม่ถงึ
ญปีุ่ นจากนันนําทา่นเขา้ชมศาลเจา้ฟู
เขตฟชุมิเิมอืงเกยีวโตชาวบา้นเรยีกกนัโดยทัวไปวา่โออนิารซิัง
ตัวโบสถ์สรา้งบริเวณตนีเขาอนิาริยามะแต่อาณาเขตศาลเ
ใหญ่ครอบคลุมภูเขาทังลูกศาลเจา้อนิาริมีมากกว่า
แห่งทัวประเทศโดยฟชุมิอินิารถิอืเป็นศาลเจา้ทใีหญ่ทสีดุและมี
ประวัตศิาสตร์ยาวนานถึง 1
ปรมิาณเสาโทรอิทิขีนึชอืว่าเซมบง้โทริอแิมจ้ะชอืเซมบง้

 
บรกิารอาหารกลางวนัณภตัตาคาร 

อปปิงย่านชินจูกุใจกลางกรุงโตเกียว
เพลดิเพลนิกับการชอ้ปปิงสนิคา้มากมายอาทเิครืองใชไ้ฟฟ้า
นาฬกิาแบรนดด์ังๆกลอ้งถ่ายรูปดจิติอลเกมสต์่างๆหรือสนิคา้ที
จะเอาใจคณุผูห้ญงิดว้ยกระเป๋ารองเทา้เสอืผา้เครอืงสําอางยหีอ้

KOSE, SHISEDO, KANEBO และอนืๆ
อกีมากมายทรีาคาคอ่นขา้งถูกกวา่เมอืงไทยและทจีะขาดไม่ได ้

เยนซงึสนิคา้ทกุอย่างภายในรา้นจะราคา 100 
เยนเทา่กนัหมดททีา่นสามารถเลอืกซอืเป็นของฝากกลับบา้นได ้

หอ้งอาหารของโรงแรม (เมนู บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ)์ 
หลงัอาหารอสิระใหท้า่นไดพั้กผอ่นกับการแชนํ่าแร่ออนเซ็นOnsenสปาแบบฉบับญปีุ่ นแทต้ามอัธยาศยั

หรอืเทยีบเทา่ 

ขนึอยูก่บัสภาพภูมอิากาศ) - ทะเลสาบฮามานะ-ชอ้ปปิง ซาคาเอะ

บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม 
ภูเขาไฟฟูจMิt Fujiชัน 5 โดยรถโคช้แตข่นึอยู่

กับสภาพอากาศวา่สามารถขนึไดถ้งึชนัไหนใหท้า่นสมัผัสอากาศอัน
ภเูขาไฟฟจูเิป็นภเูขาทยีังไม่ดับสนทิมคีวาม

776 เมตรและเป็นสถานทศีักดสิทิธขิอง
ชาวญปีุ่ นทเีชอืกันว่าเป็นทสีงิสถติของเทพเจา้ดังนันภูเขาไฟฟูจจิงึ
เป็นสถานทตีอ้งหา้มสาํหรับสตรมีานานนับรอ้ยๆปี 

บรกิารอาหารกลางวนัณภตัตาคาร 
เมืองโอซากา้Osakaผ่านทะเลสาบฮามานะ 

HamanaLakeทะเลสาบทเีพาะพันธุ์ปลาไหลทใีหญ่ทสีุดใน
บรเิวณนันอสิระใหท้า่นไดช้มทวิทัศน์
ทขีนึชอืเพอืเป็นของฝากและทานเลน่จากนันเดนิทางตอ่สูเ่มอืง
นาโกย่าใหท้่านไดอ้ิสระชอ้ปปิงย่าน
Nagoya Sakaeชมและซอืสนิคา้มากมายเป็นย่านชอ้ปปิงดัง
นาโกย่าเป็นย่านชอ้ปปิงขนาดใหญ่ของเมืองนาโกย่าที
เพรียบพรอ้ม
ไปดว้ยรา้นรวง
มากมายอาทิ

อุปกรณ์ตกแต่งบา้น, อุปกรณ์เครืองครัว, 
เครอืงสําอางหรือเลอืกลมิลองอาหารและขนมสไตล์

ภตัตาคาร 

Best Western Nagoya  หรอืเทยีบเทา่ 

ศาลเจา้ฟชูมิ ิอนิาร ิ- วดัคนิคาคจุ-ิสวนป่าไผอ่าราชยิามะ- ชอ้ปปิง ชนิไซบาชิ

บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม 
เป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศญีปุ่ น

ก่อนทจีะเปลยีนเป็นเมืองโตเกยีวว่ากันว่าผูใ้ดทมีาเยือนแดน
อาทติยอ์ทุัยแลว้ไม่ไดม้าเยอืนเมอืงเกา่ของญปีุ่ นถอืวา่มาไม่ถงึ

ศาลเจา้ฟูชมิอินิารไิทฉะตังอยู่ใน
ชาวบา้นเรยีกกนัโดยทัวไปวา่โออนิารซิัง

ตัวโบสถ์สรา้งบริเวณตนีเขาอนิาริยามะแต่อาณาเขตศาลเจา้
ใหญ่ครอบคลุมภูเขาทังลูกศาลเจา้อนิาริมีมากกว่า 30,000 
แห่งทัวประเทศโดยฟชุมิอินิารถิอืเป็นศาลเจา้ทใีหญ่ทสีดุและมี

1,300 ปีลักษณะพิเศษของทีนีคือ
ปรมิาณเสาโทรอิทิขีนึชอืว่าเซมบง้โทริอแิมจ้ะชอืเซมบง้ (พัน
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สปาแบบฉบับญปีุ่ นแทต้ามอัธยาศยั 

ซาคาเอะ 

ทะเลสาบทเีพาะพันธุ์ปลาไหลทใีหญ่ทสีุดใน
บรเิวณนันอสิระใหท้า่นไดช้มทวิทัศน์และเลอืกซอืพายปลาไหล
ทขีนึชอืเพอืเป็นของฝากและทานเลน่จากนันเดนิทางตอ่สูเ่มอืง
นาโกย่าใหท้่านไดอ้ิสระชอ้ปปิงย่านซาคาเอะนาโกย่า

ชมและซอืสนิคา้มากมายเป็นย่านชอ้ปปิงดัง
นาโกย่าเป็นย่านชอ้ปปิงขนาดใหญ่ของเมืองนาโกย่าที

ชนิไซบาช ิ



 

 

ตน้) แต่ความจรงิทนีีมเีสาโทรอิมิากถงึกว่า
เยอืนรูส้กึราวถกูดดูไปสูอ่กีโลกหนงึ

 
เทยีง บรกิารอาหารกลางวนัณภตัตาคาร

นําท่านชมวดัคนิคาคุจKิinkaku
บา้นพกัตากอากาศของโชกุนอาชคิงะ
เรืองดังอิคคิวซังเณรนอ้ยเจา้ปัญญาชมความงามของตัว
ปราสาททตีังอยู่กลางนําความงดงามสทีองสะทอ้นลงผืนนํา
ปราสาทแห่งนีไดรั้บการยกย่องจากนักประวัติศาสตร์ชาว
อังกฤษวา่สรา้งไดอ้ยา่งกลมกลนืประณีตสวยงามไดส้ดัสว่นเป็น
ทีสุดจากนันเดินทางต่อไปยัง

พนืทบีรเิวณนีเป็นทวิเขาขนานไปกับแม่นําโออซิงึมทีัศนียภาพ
ทงีดงามและดงึดดูนักทอ่งเทยีวไดจํ้านวนมากนอกจากนอีะระชิ
ยะมะยังไดรั้บการขนึทะเบยี นเป็นหนงึในอทุยานประวัตศิาสตร์
ของชาติญีปุ่ นใหท้่านไดช้มความงามของธรรมชาติซึมซับ
ความสดชอืของกลนิไผ่ฟังเสยีงเสยีดสขีองกอไผ่ทีเคลา้กับ
เสยีงลมอสิระเดนิเทยีวหามุมถ่ายรูปสวยๆกันใหจุ้ใจของป่าไผ่
ซงึเป็นหนงึในป่าไผ่ทมีชีอืเสยีงทสีุ
500 เมตรทงัสองขา้งทางลว้นเต็มไปดว้ยตน้ไผ่ทสีงูกวา่
ละฤดกูาลซงึหาไดย้ากหลงัจากดมืดําธรรมชาตแิลว้เราจะ
อปปิงไดต้ามอัธยาศัยในย่าน
เสอืผา้ทงัแบรนดังอกีทงัยังมรีา้นอาหารมากมายนับวา่เป็นยา่นชอ็ปปิงทเีหมาะกบันักเทยีวทกุเพศทกุวยั
 

คาํ บรกิารอาหารคาํณภตัตาคาร
 
ทพีกั Plaza Osaka หรอืเทยีบเทา่
 
วนัท5ี ***อสิระเต็มวนั***ชอ้ปปิงตามอธัยาศ ั

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม
 หลังอาหารใหท้่านอสิระท่องเทยีวตามสถานทตี่างๆภายในเมอืงโอซากา้โดยมีไกดใ์หค้ําแนะนําการเดนิทาง

(ไมม่รีถบสับรกิาร) 
แนะนําสถานททีอ่งเทยีวเมอืงโอซากา้และเมอืงรอบๆ

• วดัชเิทนโนจSิhitennoji
ญปีุ่ นเชอืกันวา่เป็นวดัพุทธแหง่แรกขอประเทศญปีุ่ น

• พพิธิภณัฑส์ตัวท์ะเลโอซากา้
หรือทเีรียกว่าKaiyukan
Village บรเิวณอา่วโอซากา้พพิธิภัณฑส์ตัวนํ์าทดีทีสีดุ
ของญีปุ่ นมีสัตว์นําหลากหลายชนิดทีอาศัยอยู่ ใน
มหาสมทุรแปซฟิิก 

 แนะนําแหลง่ชอ้ปปิง 
• โดทงโบรหิรือดงโทโบริ

บันเทงิยามคําคนืทโีด่งดังของโอซากา้เป็นแหล่งรวม
รา้นอาหารมากมายทเีปิดใหบ้รกิาร

• อะเมะรคิามูระAmerikamura
ย่านนก็ีจะไดพ้บกับแฟชนัการแตง่ตัวของวัยรุ่นและวัฒนธรรมของชาวญปีุ่ นมบีรรยากาศครกึครนืระหวา่ง
ทางมรีา้นกาแฟเสอืผา้และรา้นขายของตา่งๆมากมาย

หรอืเลอืกซอืทวัรเ์สรมิ (ไมร่วมในคา่ทวัร ์

 
แต่ความจรงิทนีีมเีสาโทรอิมิากถงึกว่า 10,000 ตน้ทเีดยีวเสาโทรอิทิตีังเรียงยาวสดุลูกหูลูกตาพาใหผู้ม้า

เยอืนรูส้กึราวถกูดดูไปสูอ่กีโลกหนงึ 

บรกิารอาหารกลางวนัณภตัตาคาร 
Kinkaku-ji Templeนําท่านชม

บา้นพกัตากอากาศของโชกุนอาชคิงะโยชมิสิจึากการ์ตูน
เรืองดังอิคคิวซังเณรนอ้ยเจา้ปัญญาชมความงามของตัว
ปราสาททตีังอยู่กลางนําความงดงามสทีองสะทอ้นลงผืนนํา
ปราสาทแห่งนีไดรั้บการยกย่องจากนักประวัติศาสตร์ชาว
อังกฤษวา่สรา้งไดอ้ยา่งกลมกลนืประณีตสวยงามไดส้ดัสว่นเป็น

จากนันเดินทางต่อไปยังสวนป่าไผ่อาราชิยามะ

Arashiyamaอะระชยิะมะ (ญปีุ่ นแปลว่าภูเขาวายุ
ช า น เ มื อ ง
ทางตะวันตก
ข อ ง น ค ร
เ คี ย ว โ ต ะ
ประเทศญปีุ่ น

พนืทบีรเิวณนีเป็นทวิเขาขนานไปกับแม่นําโออซิงึมทีัศนียภาพ
ทงีดงามและดงึดดูนักทอ่งเทยีวไดจํ้านวนมากนอกจากนอีะระชิ

ยังไดรั้บการขนึทะเบยี นเป็นหนงึในอทุยานประวัตศิาสตร์
ของชาติญีปุ่ นใหท้่านไดช้มความงามของธรรมชาติซึมซับ
ความสดชอืของกลนิไผ่ฟังเสยีงเสยีดสขีองกอไผ่ทีเคลา้กับ
เสยีงลมอสิระเดนิเทยีวหามุมถ่ายรูปสวยๆกันใหจุ้ใจของป่าไผ่
ซงึเป็นหนงึในป่าไผ่ทมีชีอืเสยีงทสีดุของญปีุ่ นตลอดทางเดนิ 

เมตรทงัสองขา้งทางลว้นเต็มไปดว้ยตน้ไผ่ทสีงูกวา่ 15 เมตรเป็นบรรยากาศทแีปลกตาแสนโรแมนตกิในแต่
ละฤดกูาลซงึหาไดย้ากหลงัจากดมืดําธรรมชาตแิลว้เราจะเดนิทางเขา้โอซากา้Osaka

ย่านชนิไซบาชSิhinsaibashiย่านทเีกา่แกแ่ละชคิทสีดุในโอซากา้ซงึเต็มไปดว้ยรา้น
เสอืผา้ทงัแบรนดังอกีทงัยังมรีา้นอาหารมากมายนับวา่เป็นยา่นชอ็ปปิงทเีหมาะกบันักเทยีวทกุเพศทกุวยั

ณภตัตาคาร 

หรอืเทยีบเทา่ 

อปปิงตามอธัยาศยั หรอืเลอืกซอืทวัรเ์สรมิ ยูนเิวอรแ์ซลสตดูโิอ

บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม 
หลังอาหารใหท้่านอสิระท่องเทยีวตามสถานทตี่างๆภายในเมอืงโอซากา้โดยมีไกดใ์หค้ําแนะนําการเดนิทาง

แนะนําสถานททีอ่งเทยีวเมอืงโอซากา้และเมอืงรอบๆ 
Shitennojiหนงึในวัดทเีก่าแก่ทสีดุของ

ญปีุ่ นเชอืกันวา่เป็นวดัพุทธแหง่แรกขอประเทศญปีุ่ น 
พพิธิภณัฑส์ตัวท์ะเลโอซากา้Osaka Aquarium

Kaiyukanตังอยู่ทีTempozan Harbor 
าวโอซากา้พพิธิภัณฑส์ตัวนํ์าทดีทีสีดุ

ของญีปุ่ นมีสัตว์นําหลากหลายชนิดทีอาศัยอยู่ ใน

ดงโทโบรDิotonboriหนึงในสถาน
บันเทงิยามคําคนืทโีด่งดังของโอซากา้เป็นแหล่งรวม
รา้นอาหารมากมายทเีปิดใหบ้รกิาร 24 ชวัโมง 

Amerikamuraเป็นแหลง่แฮงคเ์อา้ของวัยรุ่นโอซากา้คลา้ยกับย่านฮาราจูกขุองโตเกยีว
ย่านนก็ีจะไดพ้บกับแฟชนัการแตง่ตัวของวัยรุ่นและวัฒนธรรมของชาวญปีุ่ นมบีรรยากาศครกึครนืระหวา่ง
ทางมรีา้นกาแฟเสอืผา้และรา้นขายของตา่งๆมากมายเป็นอกียา่นหนงึทน่ีามาเดนิเลน่

ไมร่วมในคา่ทวัร)์  
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ตน้ทเีดยีวเสาโทรอิทิตีังเรียงยาวสดุลูกหูลูกตาพาใหผู้ม้า

ญปีุ่ นแปลว่าภูเขาวายุ) เป็นพืนที

เมตรเป็นบรรยากาศทแีปลกตาแสนโรแมนตกิในแต่
Osakaใหท้า่นไดเ้ดนิเทยีวหรอืช็

ย่านทเีกา่แกแ่ละชคิทสีดุในโอซากา้ซงึเต็มไปดว้ยรา้น
เสอืผา้ทงัแบรนดังอกีทงัยังมรีา้นอาหารมากมายนับวา่เป็นยา่นชอ็ปปิงทเีหมาะกบันักเทยีวทกุเพศทกุวยั 

เลอืกซอืทวัรเ์สรมิ ยูนเิวอรแ์ซลสตดูโิอ 

หลังอาหารใหท้่านอสิระท่องเทยีวตามสถานทตี่างๆภายในเมอืงโอซากา้โดยมีไกดใ์หค้ําแนะนําการเดนิทาง               

เป็นแหลง่แฮงคเ์อา้ของวัยรุ่นโอซากา้คลา้ยกับย่านฮาราจูกขุองโตเกยีว
ย่านนก็ีจะไดพ้บกับแฟชนัการแตง่ตัวของวัยรุ่นและวัฒนธรรมของชาวญปีุ่ นมบีรรยากาศครกึครนืระหวา่ง

เป็นอกียา่นหนงึทน่ีามาเดนิเลน่ 



 

 

• ยูนเิวอรซ์ลัสตูดโิอสเ์จแปน
Japan, USJ)เปิดเมอืเดอืนมนีาคมปี
สนุกแห่งแรกของยูนิเวอร์แซลสตูดโิอทเีปิดในเอเชยี
ภายในมทีังหมด 8 โซน
San Francisco, Jurassic Park, Lagoon, 
Waterworld, Amity Village 
Wonderlandผู เ้ข า้ชมสามารถเพลิดเพลินไปกับ
เครืองเล่นต่างๆตังแต่เครืองเล่นสําหรับเด็กๆไปจนถงึ
รถไฟเหาะทหีวาดเสยีวสุดๆนอกจากนียังมีหนัง
อย่างเช่นSpiderma
Terminator 2, Jurassic Park 
อย่างHarry Potter ภายนอกสวนสนุกนันจะมี
ใหญ่ทมีโีรงแรมรา้นคา้รา้นอาคารจํานวนมากรวมทังรา้นทขีายสนิคา้ของยูนเิวอรแ์ซลสตดูโิอและของที
ระลกึของเมอืงโอซากา้และใกล ้ๆ กันก็ยังมพีพิธิภัณฑท์าโกะยากมิรีา้นทาโกะยากชิอืดังของโอซากา้มา
เปิดใหไ้ดล้มิลองรสชาตดิังเดมิของกนิขนึชอืของโอซากา้ทไีดรั้บการโหวตจากชาวเมอืงว่าเป็นสดุยอด
รา้นทาโกะยากริวมกนัมาเปิดอยูท่แีลว้พพิธิภัณฑน์ตีงัอยูท่ชีนั

หรอืเลอืกเดนิทางเทยีวโกเบแบบฟรสีไตล์
 ร็อกโกก้ารเ์ดน้เทอรเ์รซ

พาโนราม่าของอ่าวโกเบเรียกไดว้่าครบครันแบบสดุๆจะดมืกาแฟกไ้ดจ้ะทานขา้วก็ดหีรือจะเดนิชมววิ
ถา่ยรูปก็สวยซงึภเูขาร็อกกะนันไดถ้กูยกใหเ้ป็นสถาณทีๆ ไดม้วีวิสวยเป็นอนัดบั

 ถา่ยรูปชอ้ปปิงหรอืเลน่เครอืงเลน่
ของโกเบทมีหีา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ใหท้่านไดเ้ลอืกช็อปมบีรรยากาศและววิสวยๆใหท้่านไดถ้่ายรูป
และมรีา้นอาหารมาทางใหท้า่นไดเ้ลอืกทานกนัเต็มที
 

เทยีง อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหาร
 

คาํ อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารคําตามอธัยาศยั
 
ทพีกั Plaza Osaka หรอืเทยีบเทา่
 
วนัท6ี โอซากา้-ออิอน มอลล ์-สมุทรปราการ

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม
 นําท่านเดินทางสู่ปราสาทโอซากา้

ปราการอันน่าเกรงขามของโชกุนโตโยโตมิฮิเดโยชกํิาแพง
หนิแกรนติสงูชนัแสดงใหเ้ห็นถงึความน่าอศัจรรยข์องฝีมอืมนุษย์
ในอดตีองคป์ราสาททสีงูเดน่เปิดเป็นพพิธิภัณฑใ์หท้า่นไดศ้กึษา
จากแบบจําลองในโบราณวัตถุต่างๆและยังเป็นจุดชมววิของ
เมอืงโอซากา้ทงีดงามอกีดว้ยอสิระใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิชนืชม
ธรรมชาตบิรเิวณรอบปราสาทโอซากา้

 
เทยีง อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหาร

ใหท้่านอสิระไดช้อ้ปปิงณออิอน
Shopping Center ศนูยร์วมแห่งสนิคา้ชนันํานานาชนิดอาทิ
นาฬกิา, กลอ้ง,กระเป๋า, รองเทา้
100เยนสนิคา้ทมีคีุณภาพดแีต่ราคาแสนถูก
จุดนัดหมาย (กรุณาตรงต่อเวลา
ยานคนัไซ 

 
17:35น. ออกเดนิทางกลบัสู ่ประเทศไทย

AIRWAYSเทยีวบนิทTีG673
 
21:25น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ

ความประทับใจ 
 
 
 
 
 
 

 
ยูนเิวอรซ์ลัสตูดโิอสเ์จแปน (Universal Studios 

เปิดเมอืเดอืนมนีาคมปี 2001 เป็นสวน
สนุกแห่งแรกของยูนิเวอร์แซลสตูดโิอทเีปิดในเอเชยี

โซน: Hollywood, New York, 
San Francisco, Jurassic Park, Lagoon, 
Waterworld, Amity Village และUniversal 

ผู เ้ข า้ชมสามารถเพลิดเพลินไปกับ
เครืองเล่นต่างๆตังแต่เครืองเล่นสําหรับเด็กๆไปจนถงึ
รถไฟเหาะทหีวาดเสยีวสุดๆนอกจากนียังมีหนัง 3 มติิ

Spiderman, Back to the Future, 
, Jurassic Park และเรอืงใหม่ล่าสดุ

ภายนอกสวนสนุกนันจะมUีniversal City walk Osaka 
ใหญ่ทมีโีรงแรมรา้นคา้รา้นอาคารจํานวนมากรวมทังรา้นทขีายสนิคา้ของยูนเิวอรแ์ซลสตดูโิอและของที

ลกึของเมอืงโอซากา้และใกล ้ๆ กันก็ยังมพีพิธิภัณฑท์าโกะยากมิรีา้นทาโกะยากชิอืดังของโอซากา้มา
เปิดใหไ้ดล้มิลองรสชาตดิังเดมิของกนิขนึชอืของโอซากา้ทไีดรั้บการโหวตจากชาวเมอืงว่าเป็นสดุยอด
รา้นทาโกะยากริวมกนัมาเปิดอยูท่แีลว้พพิธิภัณฑน์ตีงัอยูท่ชีนั 4 ของหา้งแหง่นี

หรอืเลอืกเดนิทางเทยีวโกเบแบบฟรสีไตล ์(ไมร่วมคา่ตวัรถไฟ) 
ร็อกโกก้ารเ์ดน้เทอรเ์รซRokko Garden Terraceสถาณทรีวมรา้นชคิเอาไวบ้นเทอืกเขาทมีวีวิแบบ
พาโนราม่าของอ่าวโกเบเรียกไดว้่าครบครันแบบสดุๆจะดมืกาแฟกไ้ดจ้ะทานขา้วก็ดหีรือจะเดนิชมววิ

ซงึภเูขาร็อกกะนันไดถ้กูยกใหเ้ป็นสถาณทีๆ ไดม้วีวิสวยเป็นอนัดบั
ถา่ยรูปชอ้ปปิงหรอืเลน่เครอืงเลน่ณโกเบฮารเ์บอรแ์ลนดส์ดุยอดแหล่งช็อปและบันเทงิกลางทะเล
ของโกเบทมีหีา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ใหท้่านไดเ้ลอืกช็อปมบีรรยากาศและววิสวยๆใหท้่านไดถ้่ายรูป

รา้นอาหารมาทางใหท้า่นไดเ้ลอืกทานกนัเต็มท ี

อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารคําตามอธัยาศยั 

หรอืเทยีบเทา่ 

สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภูม)ิ 

บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม 
ปราสาทโอซากา้Osaka Castleป้อม

ปราการอันน่าเกรงขามของโชกุนโตโยโตมิฮิเดโยชกํิาแพง
หนิแกรนติสงูชนัแสดงใหเ้ห็นถงึความน่าอศัจรรยข์องฝีมอืมนุษย์

องคป์ราสาททสีงูเดน่เปิดเป็นพพิธิภัณฑใ์หท้า่นไดศ้กึษา
จากแบบจําลองในโบราณวัตถุต่างๆและยังเป็นจุดชมววิของ
เมอืงโอซากา้ทงีดงามอกีดว้ยอสิระใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิชนืชม
ธรรมชาตบิรเิวณรอบปราสาทโอซากา้ 

อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
ออิอนมอลลช์อ้ปปิงพลาซ่าAeon 

ศนูยร์วมแห่งสนิคา้ชนันํานานาชนิดอาทิ
รองเทา้, เสอืผา้ยหีอ้ตา่งๆและยังมรีา้น

เยนสนิคา้ทมีคีุณภาพดแีต่ราคาแสนถูกจากนันพรอ้มกันณ
กรุณาตรงต่อเวลา) นําท่านเดนิทางสู่ท่าอากาศ

ประเทศไทยโดยสายการบนิTHAI 
TG673 

สุวรรณภูมโิดยสวัสดภิาพพรอ้มดว้ย
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Universal City walk Osaka ซงึเป็นหา้งสรรพสนิคา้ขนาด
ใหญ่ทมีโีรงแรมรา้นคา้รา้นอาคารจํานวนมากรวมทังรา้นทขีายสนิคา้ของยูนเิวอรแ์ซลสตดูโิอและของที

ลกึของเมอืงโอซากา้และใกล ้ๆ กันก็ยังมพีพิธิภัณฑท์าโกะยากมิรีา้นทาโกะยากชิอืดังของโอซากา้มา
เปิดใหไ้ดล้มิลองรสชาตดิังเดมิของกนิขนึชอืของโอซากา้ทไีดรั้บการโหวตจากชาวเมอืงว่าเป็นสดุยอด

างแหง่น ี

สถาณทรีวมรา้นชคิเอาไวบ้นเทอืกเขาทมีวีวิแบบ
พาโนราม่าของอ่าวโกเบเรียกไดว้่าครบครันแบบสดุๆจะดมืกาแฟกไ้ดจ้ะทานขา้วก็ดหีรือจะเดนิชมววิ

ซงึภเูขาร็อกกะนันไดถ้กูยกใหเ้ป็นสถาณทีๆ ไดม้วีวิสวยเป็นอนัดบั3ของญปีุ่ น 
สดุยอดแหล่งช็อปและบันเทงิกลางทะเล

ของโกเบทมีหีา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ใหท้่านไดเ้ลอืกช็อปมบีรรยากาศและววิสวยๆใหท้่านไดถ้่ายรูป
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อตัราค่าบรกิาร 
 

วนัเดนิทาง หมายเหต ุ

ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ผูใ้หญ ่

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ ่
 (มเีตยีง) 

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ ่ 

(ไมม่เีตยีง) 

พกัเดยีว วซีา่ 

เดอืน เมษายน 
09 เม.ย. 61-14 เม.ย. 61 * วนัสงกรานต ์ 59,900 59,900 57,900 8,900 - 
 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 

 กรณีททีา่นตอ้งออกตัวเครอืงบนิภายในประเทศ กรุณาจองตวัทสีามารถเลอืนเวลาและวันเดนิทางได ้เพราะจะมบีาง
กรณีทสีายการบนิอาจมกีารปรับเปลยีนวนัเวลาบนิ มฉิะนันทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทงัสนิ 

 กรณีททีา่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนอืสตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 
 กรุณาสง่รายชอืผูเ้ดนิทาง สําเนาหนา้พาสปอร์ต ใหก้ับเจา้หนา้ทหีลังจากทไีดช้ําระค่ามัดจําทัวร์หรือค่าทัวร์สว่นที

เหลอื กรณีททีา่นเดนิทางเป็นครอบครัวหลายทา่น กรุณาแจง้รายชอืคูน่อนกับเจา้หนา้ทใีหท้ราบ  
 กรณีทอีอกตัวเครอืงบนิแลว้สะกดชอื-นามสกุลผดิ ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบหากทา่นไม่ดําเนินการสง่สําเนาหนา้

พาสปอรต์ใหท้างบรษัิทในการออกตวัเครอืงบนิ 
 หลงัจากททีา่นไดช้ําระคา่มัดจําและคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอืเรยีบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนักอ่นการเดนิทาง ทางบรษัิทจะ

จัดสง่ใบนัดหมายเตรยีมตวัการเดนิทางใหท้า่นทางอเีมลห์รอืแฟกซท์ทีา่นไดร้ะบไุว ้
 ราคาทวัรใ์ชต้วัเครอืงบนิแบบกรุ๊ป ไมส่ามารถเลอืนวนัเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลบัตามวนัเดนิทางทรีะบเุทา่นัน 
 ทางบรษัิทไม่มนีโยบายในการจัดคูน่อนใหแ้ก่ลกูคา้ทไีม่รูจ้ักกัน กรณีทที่านเดนิทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพักเดยีว

เพมิตามราคาทรีะบไุวใ้นรายการทวัรเ์ทา่นัน 
 PASSPORTตอ้งมอีายกุารใชไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอาย ุนับจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 
 ลกูคา้ทเีดนิทาง3 ทา่นอาจมคีา่ใชจ้่ายเพมิเตมิ (พักเดยีว) ขนึอยู่กับมาตราฐานโรงแรมสว่นหอ้งTRP จะไม่มใีนบาง

ประเทศ ยกเวน้เด็กInfant-12 ปี 
 การใหท้ปิเป็นธรรมเนยีมปฏบิตัสิาํหรับนักทอ่งเทยีวเดนิทางไปตา่งประเทศจะตอ้งมกีารเรยีกเก็บเพอืเป็นสนินําใจกับผู ้

ใหบ้รกิารในสว่นตา่งๆจงึรบกวนทกุทา่นเตรยีมคา่ใชจ้า่ยสว่นนเีพอืมอบใหห้ัวหนา้ทวัรร์ะหวา่งการเดนิทาง 
 ***หากทา่นถูกเจา้หนา้ทตีม.ญปีุ่ นกักตัวไม่ใหเ้ดนิทางเขา้ประเทศคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึในระหวา่งถูกกักตัวและสง่ตัว

กลบัประเทศไทยลกูคา้จะตอ้งเป็นผูช้าํระเองทงัหมด 
 ***หากทา่นตดิดา่นตม.ทงัฝังประเทศไทยหรอืประเทศญปีุ่ นทําใหไ้ม่สามารถเดนิทางทอ่งเทยีวได ้ทางบรษัิทจะไม่

รับผดิชอบหรอืคนืเงนิคา่ทัวรใ์ดๆ ทงัสนิ 
 

อตัราคา่บรกิารนรีวม 
 คา่ตวัเครอืงบนิไป – กลบัพรอ้มคณะ สายการบนิ THAI AIRWAYS 
 คา่ทพัีกโรงแรมระดบัมาตราฐานหรอืเทยีบเทา่ 3-4 ดาวสําหรับพักหอ้งละ 2 ทา่น(ในกรณีมงีานเทรดแฟรก์ารแขง่ขัน

กฬีาหรอืกจิกรรมอนืๆทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยา้ยพักในเมอืงใกลเ้คยีงแทนอาจจะมกีารปรับเปลยีนโปรแกรม
ตามความเหมาะสม) 

 คา่อาหารครบทกุมอืตามทรีะบใุนรายการ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธนิการเปลยีนแปลง 
 คา่รถรับ – สง่สนามบนิ และตลอดรายการทวัร ์
 คา่อตัราเขา้ชมสถานทตีา่งๆ ทรีะบไุวใ้นรายการ  
 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทนําเทยีว และการอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 คา่ประกันภัยอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิทา่นละ 2,000,000 บาท(เงอืนไขตามกรมธรรม)์ 

หมายเหตุ **ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจซือประกันการเดนิทางเพือใหค้รอบคลุมในเรืองสุขภาพท่านสามารถ
สอบถามรายละเอยีดเพมิเตมิไดท้เีจา้หนา้ของบรษัิท**อัตราเบยีประกนัเรมิตน้390 บาทขนึอยูร่ะยะเวลาการเดนิทาง 

 คา่รถปรับอากาศนําเทยีวตามรายการทรีะบพุรอ้มพนักงานขบัรถทชีาํนาญทาง (ไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 
 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
 คา่บรกิาร และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทไีมไ่ดร้ะบใุนรายการ 
 คา่ทปิมัคคุเทศกไ์ทย ค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถนิ และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคอื 1,200บาท/ทา่น ตลอดทริ

ปการเดนิทาง 
 ค่านําหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทเีกนิกว่าสายการบนิกําหนดฉะนันกระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑนํ์าหนักดังนี กระเป๋า

โหลดใตเ้ครอืงบนิจํานวนไมเ่กนิทา่นละ1 ใบ ใบละไมเ่กนิ30 กโิลกรมั และกรณีถอืขนึเครอืงไดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรมั 
 คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง อาหารทสีงัเพมิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 
 คา่อาหารทไีมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ และสาํหรับราคานทีางบรษัิทจะไมร่วมคา่ภาษีทอ่งเทยีวหากมกีารเก็บเพมิ 
 คา่ทําใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้ว 
 คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7%, คา่ภาษีหัก ณ ทจีา่ย 3% 
 คา่นําหนักกระเป๋าสมัภาระ ทหีนักเกนิสายการบนิกําหนด 
 คา่ยกกระเป๋าเดนิทางใบใหญใ่นโรงแรมทา่นละ1ใบ 



  

 

7 

 คา่วซีา่สาํหรับพาสปอรต์ ตา่งดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจําตัวคนตา่งดา้ว 3. ใบสําคัญถนิที
อยู ่4. สาํเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี 5. สมดุบญัชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี 6. รูปถา่ยส ี2 นวิ 2 รูป ทางบรษัิทจะเป็นผูด้ําเนนิการยนื
วซี่าใหท้่าน โดยชําระค่าบรกิารต่างหาก (สําหรับหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งทําเรอืงแจง้
เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยนืวซีา่) 

 
 

เงอืนไขการเดนิทาง 
 
เอกสารในการเดนิทาง  ☒พาสปอรต์  ☐วซีา่ 
 
หมายเหต ุ
 

1. บรษัิทขอสงวนสทิธยิกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ ในกรณีทไีม่สามารถทํากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 15 ทา่น ซงึในกรณีน ี
ทางบรษัิทยนิดคีนืเงนิใหท้งัหมดโดยหักคา่ธรรมเนยีมวซีา่ (ถา้ม)ี หรอืจัดหาคณะทวัรอ์นืให ้ถา้ตอ้งการ 

2. บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตุจําเป็นสดุวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทสีญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทนีอกเหนอืความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละ
เหตสุดุวสิยับางประการเชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจลตา่งๆ 

3. รายการนเีป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทอกีครังหนงึ หลังจากไดส้ํารองทนัีงบนเครอืง และโรงแรม
ทพัีกในตา่งประเทศเป็นทเีรยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนอีาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสมเนืองจากความ
ล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทพัีกในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาตฯิลฯ โดยบริษัทจะ
คํานึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีทีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผู ้
เดนิทางเนืองจากมสีงิผดิกฎหมายหรอืสงิของหา้มนําเขา้ประเทศ หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤติ
สอ่ไปในทางเสอืมเสยี หรอืดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทกีองตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษัิทไม่อาจคนืเงนิให ้
ท่านไดไ้ม่ว่าทังหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบในกรณีทีสถานทูตงดออกวซี่า อันสบืเนืองมาจาก
ผูโ้ดยสารเอง รวมทงับรษัิทจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับ
ชาวตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้วทพํีาพักอยูใ่นประเทศไทย 

4. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทไม่มสีทิธใินการใหค้ําสญัญาใดๆ ทังสนิแทนบรษัิทนอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นัน 

5. เมอืท่านไดช้ําระเงนิมัดจําหรือทังหมด ไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบรษัิท หรือชําระโดยตรงกับทางทาง
บรษัิทจะถอืวา่ทา่นรับทราบ และยอมรับในเงอืนไขตา่งๆ ของบรษัิททไีดร้ะบไุวโ้ดยทงัหมด 

 
 

เงอืนไขการจอง / การยกเลกิ  
 
การจอง หรอืสํารองทนีงั 

 กรุณาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง พรอ้มชาํระงวดแรก15,000 บาท 
 สว่นทเีหลอืชาํระทนัทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 20วนัมฉิะนันจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง 

 
การยกเลกิ 

 แจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 45 วนักอ่นการเดนิทาง คนืเงนิมัดจําทงัหมด  
 แจง้ลว่งหนา้ 31 – 44 วนักอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจําทา่นละ 5,000 บาท 
 แจง้ลว่งหนา้ 16 – 29 วนักอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจําทา่นละ 50%ของราคาทวัร ์
 แจง้ลว่งหนา้ 1 – 15 วนักอ่นการเดนิทาง หักคา่ดําเนนิการตา่งๆ รวม 100%ของราคาทวัร ์ 
 ยกเลกิการเดนิทางในวนัเดนิทาง, ถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิทงัหมด 
 กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางได ้ซงึจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะทําการ

ลนืการเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่งันีทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนียม
ในการมัดจําตวั 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธทิจีะไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆ ในกรณีทเีกดิเหตุสดุวสิยัเชน่การยกเลกิหรือลา่ชา้ของสาย
การบนิ, อบุัตเิหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจลหรอืสงิของสญูหายตามสถานทตีา่งๆ ทเีกดิขนึเหนือ
การควบคมุของบรษัิทฯ 
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ใบจองทวัร ์ ญปีุ่ น 
 
ชอื – นามสกลุผูจ้อง *:  
จํานวนผูเ้ดนิทาง *:   ทา่น 
โทรศพัทท์ตีดิตอ่สะดวก *:เบอรโ์ทรศพัท:์   เบอรแ์ฟกซ:์  
เบอรม์อืถอื:  
E-mail *:  
จํานวนวนั *:  วนั  คนื 
เดนิทางโดยสายการบนิ:   
วนัเดนิทาง *:   
 
รายชอืผูเ้ดนิทาง (กรณีเดนิทางไปตา่งประเทศระบุเป็นภาษาองักฤษ ใหต้รงกบัหนา้หนงัสอืเดนิทาง): 

1. ชอื – นามสกลุ:   
เลขทพีาสปอรต์:  สะสมไมล ์(ถา้ม)ี  

2. ชอื – นามสกลุ:   
เลขทพีาสปอรต์:  สะสมไมล ์(ถา้ม)ี  

3. ชอื – นามสกลุ:   
เลขทพีาสปอรต์:  สะสมไมล ์(ถา้ม)ี  

4. ชอื – นามสกลุ:   
เลขทพีาสปอรต์:  สะสมไมล ์(ถา้ม)ี  

5. ชอื – นามสกลุ:   
เลขทพีาสปอรต์:  สะสมไมล ์(ถา้ม)ี  

 
หอ้งพกั 1 ทา่น:   หอ้ง   หอ้งพกั 2ทา่น:  หอ้ง 
 
เตยีงเสรมิ:      หอ้ง   เด็กพกักบัผูใ้หญ:่    หอ้ง  
อาหาร:  ☐  ไมท่านเนอืววั ☐ไมท่านเนอืหมู ☐ไมท่านสตัวปี์ก ☐ทานมงัสาวริตั 
 
ขอ้มูลเพมิเตมิ: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
   
  
   
   


