
โตเกียว นิกโก ้คาวาโกเอะ ฟูจ ินาโกยา่ เกียวโต โอซากา้ 

ชมทุง่ดอกโคเชีย + ดอกป๊อปป้ี ณ สวนฮิตาชิ ซีไซด ์

ล่องเรือโจรสลดั 30 นาท ี+ นัง่กระเชา้คาชิคาชิ ชมทะเลสาบคาวากูจโิกะ 

   โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) 

ล่องเรือโจรสลดั 30 นาที ชมความงามของ ทะเลสาบอาชิ ณ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ 

นัง่กระเชา้ลอยฟ้าคาชิคาชิ ข้ึนสู่ ยอดเขาเท็นโจ ชมววิ 360 องศาของทะเลสาบคาวากูจิโกะ 

เดินชมยา่นเมืองเก่าครุาซุคริุ เมืองคาวาโกเอะ / ชิมไข่ด า หุบเขาโอวาคดุานิ 

เยีย่มชม เมืองเกียวโต เมืองแหง่ศิลปะและวฒันธรรมของญ่ีปุ่นอยา่งแทจ้ริง 

ชอ้ปป้ิงเต็มอ่ิม ยา่นซาคาเอะ + ชินไซบาชิ + GOTEMBA OUTLET + RINGU OUTLET 

>>> คาวาโกเอะ 1 คืน / ฟูจอิอนเซ็น 1 คืน / นาโกยา่ 1 คืน / โอซากา้ 1 คืน <<< 

 

 

วนัท่ี ก าหนดการ เชา้ เท่ียง เยน็ โรงแรม 

1  สนามบินสุวรรณภูมิ BKK-NRT  TG640 (22.10-06.20  ) X X X - 

2 
สนามบินนาริตะ  เมืองเก่าซาวาระ - ชมทุ่งดอกโคเชีย ณ Hitachi 

Sea Side Park - นิกโก ้– ทะเลสาบชูเซ็นจิ - น ้าตกเคกอน  คาวาโก

เอะ   

X   
Musashino Grand 

Hotel ＆spa 

3 

เดินชมยา่นเมืองเก่าคุราซุคุริ - ล่องเรือโจรสลัด ณ ทะเลสาบอาชิ (30 

min) – หุบเขาโอวาคุดานิ (โดยรถบัส) – GOTEMBA OUTLET – 

 – ทะเลสาบคาวากูจโิกะ  + แช่ออนเซ็น DINNER  ขาปูยกัษ์

   
Tominoko Hotel 

หรือเทียบเท่า 

4 
คาวากูจิโกะ - นัง่กระเชา้คาจคิาจิ - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - หมู่บา้นโอชิโนะ 

ฮคัไก  นาโกยา่   - ชอ้ปป้ิงยา่นซาคาเอะ
  X 

Nagoya Mielparque 

หรือเทียบเท่า 

5 

นาโกยา่  เกียวโต - วดัคินคะคุจิ (ปราสาททอง) – ศาลเจา้ฟูชิมิอินาริ  

- ป่าไผ่อาราชิยาม่า – ศาลเจา้โนโนมิยะ - สะพานโทเก็ตสึเคียว  โอ

ซากา้ - ชอ้ปป้ิงชินไซบาชิ 

  X 
Fujiya Osaka 

หรือเทียบเท่า 

6 
ตลาดคุโรมง - ปราสาทโอซากา้ (ชมดา้นนอก) - ริงกุ เอาทเ์ล็ท 

สนามบินคนัไซ – สนามบินสุวรรณภูมิ  TG673  (17.35-21.25)
 X X - 



ก าหนดการเดินทาง  12 - 17 ตลุาคม 2561 

วนัแรก กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภมิู 

20.3  พรอ้มกันท่ี 0 น. ชั้น 4 สนามบินสุวรรณภูมิ สายการบินไทย เพ่ือเตรียมตัวประตู 2 เคานเ์ตอร ์D 

เดินทาง และผ่านขัน้ตอนการเช็คอิน 

22.10 น. เดินทางสู่ สนามบินนาริตะ เมืองโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น โดย เที่ยวบินที่   TG640

น ้าหนักกระเป๋า 30 KG // บริการอาหารรอ้น เสิรฟ์พรอ้มเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองทั้งขาไป-ขากลบั 

วนัที ่2 สนามบินนาริตะ  เมืองเก่าซาวาระ - ชมทุ่งดอกโคเชีย ณ สวนฮิตาชิซีไซด ์– นิกโก ้– 

ทะเลสาบชูเซ็นจ ิ- น ้าตกเคกอน  คาวาโกเอะ 

06.20  เดินทางถึง  น. สนามบินนาริตะ เมืองโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมือง 

ของประเทศญ่ีปุ่นแลว้ (เวลาท่ีญ่ีปุ่ นเรว็กวา่ไทย 2 ชัว่โมง กรณุาปรบัเวลาของท่านใหต้รงกนั เพ่ือสะดวก

 ในการนัดหมายเวลา)

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านชม " " เมืองเก่าซาวาระ มีช่ือเรียกว่า (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เอโดะ

นอ้ย  ไดร้บัการรกัษาและบูรณะท่ีอยู่อาศัยแบบดั้งเดิม รา้นคา้ต่างๆ และคลงัสินคา้จาก“Little Edo”

สมยัเอโดะ ตึกรามและส่ิงต่างๆ สองขา้งแม่น ้าโอโนะกาวะ และถนนคาโทริ สะทอ้นใหเ้ราเห็นถึงความ

รุ่งเรืองของเมืองน้ีในอดีต และยงัเป็นท่ีดึงดูดใหนั้กท่องเท่ียวต่างชาติมาเยี่ยมชมมากมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านสู่ สวนริมทะเลฮิตาชิ ซีไซด ์ปารค์ (Hitachi Seaside Park) หรือ  สวนฮิตาชิ

(Hitachi Park) เป็นสวนริมทะเลขนาดใหญ่ ท่ีมีช่ือเสียงดา้นทุ่ง(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) 

ดอกไมท่ี้สวยงาม โดยเฉพาะทุ่งดอกโคเชีย (Kochia  ท่ีโดยปกติจะมีสีเขียว และจะเปล่ียนเป็นสีแดง)



ในช่วงฤดูใบไมร้่วงอยูท่ี่ เมืองฮิตาชินากา (Hitachinaka) ของจงัหวดัอิบารากิ อยูห่่างจากเมืองโตเกียวไป

ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 130 กิโลเมตร ท่ีสวนริมทะเลฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค (Hitachi 

Seaside Park) สามารถเดินทางไปท่องเท่ียวไดต้ลอดทั้งปี เพราะจะมีดอกไมส้ายพันธ์ต่างๆ ท่ีจะ

สลบักนับานตลอดเวลา 

ส าหรับทริปน้ี ท่านจะไดช้ม “ทุ่งดอกโคเชีย” (ช่วงฤดูใบไม้ร่วง : ปลายเดือนกันยายน ถึง 

 เป็นไมพุ้่มชนิดหน่ึงท่ีมีตน้ก าเนิดมาจากยุโรปตอนใต ้โดยไมพุ้่มสามารถเปล่ียนสีกลางเดือนตุลาคม)

ได ้3 สี ตามช่วงเวลา ช่วงหน้ารอ้นพุ่มไมจ้ะเป็นสีเขียว ช่วงตน้ฤดูใบไมร้่วงพุ่มไมจ้ะเปล่ียนเป็นสีแดง 

ต่อมากลายเป็นสีเหลือง จนเขา้ฤดูใบไมร้่วงจะเปล่ียนเป็นสีน ้าตาล นอกจากน้ันบนเนินแห่งน้ียงัถูกปก

คลุมไปดว้ยสีสนัสดใสของ ทุ่งดอกคอสมอส (Cosmos) ทั้งสีขาว ชมพูและแดง นับเป็นช่วงพีคของ 

ฤดูใบไมร้่วงท่ีสวนฮิตาชิ ซีไซด ์  (ความสวยงามของดอกไมข้ึ้นอยูก่บัสภาพอากาศ)

เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร (1)  

หลงัอาหาร น าท่านเขา้สู่ เมืองนิกโก ้ เป็นเมืองท่ีตั้งอยู่ในทิวเขาใน(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) 

จังหวดัโทะชิงิ ประเทศญ่ีปุ่น อยู่ทางตอนเหนือของกรุงโตเกียว เป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีนิยมของ

นักท่องเท่ียวทั้งชาวญ่ีปุ่นและชาวต่างประเทศ ในเมืองเป็นท่ีตั้งของสุสานของโชกุนโทะกุงะวะ อิเอะยะซุ 

กบัโทะกุงะวะ อิเอะมิสึ ผูเ้ป็นหลาน และศาลเจา้ฟุตะระซงัอายุกวา่ 1,200 ปี และยงัมีรีสอรท์น ้าพุรอ้นท่ี

มีช่ือเสียงอีกมากมาย ทิวเขาทางตะวนัตกของเมืองเป็นส่วนหน่ึงของอุทยานแห่งชาตินิกโก เป็นท่ีตั้งของ

น ้าตกและเสน้ทางชมทิวทัศน์ท่ีกล่าวกันว่าสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงในญ่ีปุ่น ตลอดเสน้ทางสัมผัสความ

สวยงามของแมกไมน้อ้ยใหญ่ท่ีพรอ้มใจกนัเปล่ียนสี สลบัสีสนัสวยงามสุดแสนโรแมนติก   

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบชูเซ็นจิ (Lake Chuzenji  ท่ีตั้งอยู่เชิงเขานันไต เกิดจากทะเลสาบ)

ท่ีก่อตวัจากการระเบิดของหินละลายจากภูเขาไฟนันไตในอดีต ซ่ึงเป็นทะเลสาบที่อยู่สูงที่สุดในญี่ปุ่น 

เหนือระดับน ้าทะเล 1,270 เมตร ท าใหอ้ากาศท่ีน่ีเย็นตลอดปี ปัจจุบันเป็นท่ีตั้งของสถานท่ีพกัตาก

อากาศมากมายและยงัเป็นแหล่งน ้าส าคญั อีกทั้งท่านจะไดร้บัชมความงามของน ้าตกเคกอนท่ีมีแหล่งตน้

น ้ามาจากทะเลสาบจูเซนจิ “ ” ความยิ่งใหญ่ของสายน ้าท่ีไหลจากความสูง 97 น ้าตกเคกอนโนะทาคิ

เมตร ลงสู่แอ่งน ้าอย่างต่อเน่ืองรวดเดียว โด่งดังในฐานะ หน่ึงในสามน ้าตกอันงดงามขนาดใหญ่ของ

ประเทศญ่ีปุ่น ชมทศันียภาพแสนสวยซ่ึงหลอมรวมกบัธรรมชาติโดยรอบ และสมัผัสบรรยากาศของฤดู

ทั้งส่ี อาทิ พรรณไมเ้ขียวชอุ่มในฤดูใบไมผ้ลิ และใบไมเ้ปล่ียนสีในฤดูใบไมร้่วง  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองคาวาโกเอะ (KAWAGOE) เมืองแห่ง(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) 

ประวติัศาสตรท่ี์ยงัคงไวซ่ึ้งวฒันธรรมและกล่ินอายในสมยัเอโดะ, โคะเอโดะ คาวาโกเอะ 

เยน็    บริการอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

  ที่พกั Musashino Grand Hotel ＆ Spa  หรือระดบัเทียบเท่า



วนัที ่3 คาวาโกเอะ – เดินชมย่านเมืองเก่าคุราซุคุริ - ล่องเรือโจรสลดั ณ ทะเลสาบอาชิ – หุบเขา

โอวาคดุานิ (โดยรถบสั) – GOTEMBA OUTLET – ทะเลสาบคาวากูจโิกะ 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

เมืองคาวาโกเอะ (Kawagoe) อยู่ใน จงัหวดัไซตามะ Saitama (บา้นเกิดชินจงั) ในยุคสมยัเอโดะ  

(Edo) มีโตเกียวเป็นเมืองหลวง เมือง Kawagoe เป็นเมืองท่ีอยู่ทางตอนเหนือของโตเกียว มีหน้าท่ีส่ง

เสบียงอาหารไปยงัโตเกียว เมือง Kawagoe เป็นเมืองท่ีมีความส าคญัในยุคน้ันมาก สงัเกตไดจ้ากการ

ท่ีโชกุนไดส้รา้งประสาท (Kawagoe Castle) ไวท่ี้น่ี การก่อสรา้งบา้นเรือน และวฒันธรรม เป็นไปตาม

แบบ Edo เดินเล่นคาวาโกเอะ เมืองเก่าคุราซุคุริ (Kurazukuri) ถือว่าเป็นไฮไลตข์องเมือง Kawagoe  

ถ้ามาไม่ถึงโซนบา้นเมือง

เก่าคุราซุคุริ ก็เหมือนมา

ไม่ถึงคาวาโกเอะ ในช่วงปี 

ค.ศ. 1603-1867 สมัย

เ อ โ ด ะ  เ มื อ ง  Kawagoe 

เป็นเมืองคา้ขาย ท าหน้าท่ี

ส่งเสบียงอาหารใหก้บัเมือง

เอโดะ (โตเกียวในปัจจุบนั) 

เมืองน้ีจึงมีโกดังเก็บสินคา้อยู่หลายแห่ง เจา้ของรา้นคา้ท่ีมีฐานะหน่อยจะสรา้งโกดังและรา้นคา้ใหม้ี

ความแข็งแรง ทนทานต่อแผ่นดินไหวและไฟไหม ้โกดงัในยา่นน้ีสรา้งขึ้ นตามสถาปัตยกรรมสมยัเอโดะ 

สถานท่ีส าคญัในยา่นคุราซุคุริ มีอยูด่งัน้ี 

 หอระฆงั Time Bell Tower (Toki no Kane) หอระฆงัแห่งน้ีใชตี้บอกเวลาในสมยัเอโดะ ตวัหอระฆงัท่ี 

เห็นน้ีสร้างขึ้ นใหม่เป็นเวอร์ชันท่ี 4 แทนของเดิมท่ีถูกไฟไหมใ้นปี ค.ศ.1893 หอระฆังเป็น

สญัลกัษณ์ของเมือง Kawagoe ใน 1 วนัจะมีเสียงระฆังอยู่ 5 ครั้ง ในเวลา 6.00 น. 12.00 น. 

15.00 น. และ 18.00 น. การเขา้ชมหอระฆงัไมม่ีค่าเขา้ 

 ยา่นขายขนม Kashiya Yokocho (Candy Alley) เป็นแหล่งรวมรา้นขนมในย่าน Kawagoe ยาวเรียง 

รายตามถนนเป็นระยะทาง 80 เมตร ขนมท่ีขายก็มีลูกอม ขนมเซนเบ ้(ท ามาจากขา้วทอด) ขนม

ทอ้งถ่ินของญ่ีปุ่น ขายราคาไม่แพง ราคาเร่ิมตน้ท่ี 50 เยน เหมาะส าหรบัซ้ือไปลองชิม หรือซ้ือเป็น

ของฝาก 

จากน้ัน น าท่านเดินทางเยี่ยมชมความงามของ วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ (ใชเ้วลาเดินทาง

 ประมาณ 2 ชม.) 

เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร (4)  

จากน้ันน าทุกท่าน ล่องเรือโจรสลดั ชม  ทะเลสาบอา

ชิ ทะเลสาบท่ีก่อตวัจากลาวาของ ภูเขาไฟฟูจิ หากวนัใด 

อากาศสดใสท่านจะไดส้มัผสัทศันียภาพ ในอีกมิติหน่ึงท่ีมี

ความงดงามราวกับภาพวาด สะท้อนลงสู่ทะเลสาบ 

เปรียบดัง่สะทอ้นจากกระจกใสบานใหญ่ (ใชเ้วลาล่องเรอื

 ประมาณ 30 นาที)

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทาง สู่ โดยรถโคช้ หุบเขาโอวาคุดานิ (Owakudani) เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟฮา 

โกเน่เมื่อประมาณ 3000 ปีท่ีแลว้ ปัจจุบนัน้ันภูเขาไฟน้ียงัคงไมด่บั จึงท าใหม้ีบ่อน ้ารอ้นและถา้ก ามะถนั

หลงเหลืออยู่ และท่ีหุบเขาน้ียงัมองเห็นภูเขาไฟฟูจิอีกดว้ย นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ท่ีมาถึงยังหุบเขาก็

จะตอ้งซ้ือ ซ่ึงเป็นไข่ท่ีตม้จากน ้าพุรอ้นธรรมชาติ ดา้นนอกของเปลือกไข่จะเป็นสีด าเน่ืองจากถูกไข่ด า 

แร่ก ามะถนั มีความเช่ือวา่เม่ือทานไขด่ า 1 ลกู จะมีอายุยืนขึ้ น 7 ปี 

น าท่านชอ้ปป้ิงสุดมันส์กับสินคา้แบรนด์เนมช่ือดังท่ี โกเทมบะแฟคทอรี่ เอา้ทเ์ล็ต (ใชเ้วลา

แหล่งรวมสินคา้น าเขา้และสินคา้แบรนดญ่ี์ปุ่นโกอินเตอรม์ากมาย กบัคอลเดนิทางประมาณ 45 นาที) 

เลคชัน่เส้ือผา้ล่าสุด อาทิ  MK Michel Klein, Morgan, Elle,Cynthia Rowley, Diffusione Tessile ฯลฯ 

เลือกซ้ือกระเป๋าไฮไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armany ฯลฯ เลือกดูเคร่ืองประดบั และ

นาฬิกาหรูอยา่ง Tag Heuer, Agete, S.T.Dupont, Tasaki, Longines ฯลฯ รองเทา้แฟชัน่ Hush Puppies, 

Scotch  Grain, Skechers, Hogan ฯลฯ หรือเลือกซ้ือสินคา้ส าหรบัคุณหนู Aigle, Bandai Asobi, Hakka 

Kids, Miki House และสินคา้อ่ืนๆ อีกมากมาย 

น าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบคาวากูจโิกะ เป็นทะเลสาบ 1 ใน 5 ทะเลสาบรอบ(Lake Kawaguchiko) 

ภูเขาไฟฟูจิ ซ่ึงมีการเช่ือมต่อจากโตเกียวดว้ยรถไฟ และรถบัส พ้ืนท่ีบริเวณชายฝั่งทิศตะวนัออกของ

ทะเลสาบเป็นท่ีพัก และออนเซนท่ีสามารถมองเห็นวิวภูเขาไฟฟูจิท่ีสวยงามได้อย่างชัดเจน  รอบๆ 

ทะเลสาบท่านสามารถชมความงามของใบไมเ้ปล่ียนสี (ความสวยงามของใบไมเ้ปลี่ ยนสีขึ้นอยูก่ับสภาพ

 จากน้ันน าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั อากาศ)

เยน็  บริการอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5)  เมนู บุฟเฟต ์ขาปูยกัษ์

ที่พกั  TOMINOKO HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า   

ผ่อนคลายกับการ แช่น ้าแร่ธรรมชาติ (ONSEN) เช่ือว่าแช่แลว้จะท าใหผิ้วพรรณ 

สวยงาม และช่วยใหร้ะบบหมุนเวียนโลหิตไดข้ึ้ น 

 

 

 

 

 

 



วนัที่ 4 คาวากูจิโกะ - นัง่กระเชา้คาจิคาจิ - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - หมู่บา้นโอชิโนะ ฮัคไก  

นาโกยา่ - ชอ้ปป้ิงยา่นซาคาเอะ 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านขึ้ น กระเชา้ลอยฟ้าคาจิคาจิ ภูเขาเทนโจ ระยะทาง 400 (Kachi Kachi Ropeway) 

เมตร เช่ือมต่อชายฝั่งตะวนัออกของทะเลสาบคาวากูจิโกะ กบัดาดฟ้าชมวิวใกลย้อดภูเขาเทนโจ (Mount 

Tenjo) สูงประมาณ 1,000 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล ท่ีมีทัศนียภาพอนังดงามของทะเลสาบดา้นล่าง

รวมกบัภูเขาไฟฟูจิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ภูเขาไฟอนัเป็นสญัลกัษณข์องประเทศญ่ีปุ่น ภูเขาไฟฟูจิ ชมความงามของ  ภูเขาไฟ

ฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยูก่ับสภาพอากาศ) ซ่ึงไดช่ื้อว่าเป็นภูเขาไฟศักด์ิสิทธ์ิและสวยงามท่ีสุดในโลก จน 

ไดร้บัการยกย่องว่าเป็นภูเขาไฟท่ีสวยขนาดไม่มีลูกใดมาเทียบเคียงได ้และมีความสูงประมาณ 3 ,776 

เมตร (12,388 ฟุต) จากระดบัน ้าทะเล 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นโอชิโนะฮัคไค เป็นแหล่งน ้าตามธรรมชาติตั้งอยู่ใน(Oshino Hakkai) 

หมู่บา้นโอชิโนะ ใหท่้านสมัผัสไดถึ้งอากาศบริสุทธ์ิ และไอเย็นจากแหล่งน ้าธรรมชาติ โดยในบ่อน ้าใส

แจ๋ว มีปลาหลากหลายพนัธุแ์หวกว่ายสบายอารมณ ์อุณหภูมิในน ้าเฉล่ียอยู่ท่ี 10-12 องศา นอกจากน้ี



แลว้ก็ยงัมีน ้าผุดจากธรรมชาติใหต้กัด่ืมตามอธัยาศยั และท่ีส าคญั หมู่บา้นโอชิโนะยงัเป็นแหล่งชอ้ปป้ิง

สินคา้ OTOP ชั้นเยี่ยมอีกดว้ย ท่ีหมู่บา้นน้ีมีของขึ้ นช่ืออย่าง โมจิชาเขียวไสถ้ัว่แดงย่าง ขนมฮิตท่ี 

หมูบ่า้นน ้าศกัด์ิสิทธ์ิโอชิโนะฮกัไก 

เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร (7)  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองนาโกย่า (NAGOYA) เป็นเมือง(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.) 

ใหญ่ท่ีสุดใน “ ” ซ่ึงอยู่ตรงกลางของประเทศญ่ีปุ่น นาโกย่าเป็นเมืองท่ีมีประวติัศาสตรม์าภูมิภาคชูบุ

ยาวนานกว่า 1900ปี บริเวณรอบๆ นาโกย่ามีแหล่งผลิตสินคา้การเกษตร ปศุสัตว์ และประมงท่ีมี

ช่ือเสียงของญ่ีปุ่น อีกทั้งยงัเป็นเมืองอุตสาหกรรม โดยมีฐานการผลิตรถยนต์, ยานอวกาศ, เคร่ืองจกัร, 

เซรามิก ฯลฯ 

น าท่านชอ้ปป้ิง ย่านซาคาเอะ ถือเป็น ย่านการคา้แห่งใหญ่และทนัสมัยที่สุดของนาโกย่า เป็นท่ีตั้ง 

ของหา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ รวมไปถึงสาขาของรา้นแบรนด์เนมมากมายท่ีมารวมตัวกันอยู่ท่ีน่ี 

นอกจากหา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่แลว้ ท่ีน่ียงัเป็นแหล่งของรา้นแบรนดเ์นมช่ือดงัต่างๆ ท่ีพากนัตั้งเรียง

รายอยู่สองฝั่งถนน ซ่ึงเป็นรา้นขนาดใหญ่มีหลายชั้นใหคุ้ณไดเ้ลือกสรรกนัอย่างเพลิดเพลินจนลืมวนั

เวลา เช่นแบรนดย์อดนิยมอย่าง H&M, Bershka, Forever 21, OLD NAVY, Adidas, miu miu, GAP, 

ZARA, Louis Vuitton และ Apple  

อิสระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั 

ที่พกั  Nagoya Mielparque Hotel หรือระดบัเทียบเท่า   

วนัที ่5 นาโกย่า  เกียวโต - วัดคินคะคุจิ (ปราสาททอง) – ศาลเจา้ฟูชิมิอินาริ – ป่าไผ่อารา

ชิยาม่า – ศาลเจา้โนโนมิยะ – สะพานโทเก็ตสึเคียว  โอซากา้ – ชอ้ปป้ิงชินไซบาชิ 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต (KYOTO) เมืองหลวงเก่า(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) 

ตน้ก าเนิดวฒันธรรมชั้นสูงอยา่ง “เกอิชา  ”

น าท่านชม วัดคินคะคุจิ (Kinkakuji) ท่ีคนไทย 

ทัว่ไปรู ้กันในช่ือว่า นั่นเอง สาเหตุท่ีคนวัดทอง 

ส่วนมากเรียกวัดน้ีว่าวัดทองนั่นก็เพราะว่าอาคาร

หลกัของวดัน้ีมีสีทองเหลืองอร่ามตั้งโดเด่นเป็นสง่าอยู่

ท่ามกลางน ้า เวลามองภาพสะทอ้นก็กลายเป็นภาพท่ี

งดงามไมแ่พก้นั จริงๆ แลว้มีอีกช่ือนึงท่ีเป็นท่ีรูจ้กัของ

คนท้องถ่ินนั่นก็คือ “วัดโระคุงอนจิ (Rokuon-ji 

Temple ” ท่ีแปลว่า วดัสวนกวาง และดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีงดงามล ้าค่าน่ีเอง จึงท าใหไ้ดร้บัการขึ้ น)

ทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็นมรกดโลกในปี ค.ศ. 

1994 

จากน้ันน าท่านสู่ ศาลเจา้ฟูชิมิอินาริ (Fushimi 

หรือท่ีคนไทยชอบเรียกกนัว่า Inari Shrine) ศาลเจา้

หรือ แดง ศาลเจา้จิ้ งจอก เป็นศาลเจา้ชินโต ท่ีมี 

ความส าคัญแห่งหน่ึงของเมืองเกียวโต (Kyoto) มี



ช่ือเสียงโด่งดงัจากประตูโทริอิ (Torii Gate) หรือ  เสาประตูสีแดง ท่ีเรียงตวักนัขา้งหลงัศาลเจา้จ านวน 

หลายหมื่นตน้จนเป็นทางเดินไดท้ัว่ทั้งภูเขาอินาริ ท่ีผู ้คนเช่ือกนัว่าเป็นภูเขาศักด์ิสิทธ์ิ โดยเทพอินาริจะ

เป็นตวัแทนของความอุดมสมบรูณ ์ตามปกติบริเวณทางเขา้ศาลเจา้ในญ่ีปุ่น จะมีเสาโทริอิตั้งอยู่ หากแต่

ท่ีน้ีมีเสาโทริอิ นับเป็นพนัๆ หมื่นๆ ตน้ เสาถูกทาดว้ยสีแดงสม้ ทอดยาวตามเสน้ทางของไหล่เขาบน

เสน้ทางยาวกว่า 4 กิโลเมตร ดูสวยงามมาก การท่ีมีเสาโทริอิ [Torii] ตั้งอยู่หน้าศาลเจา้น้ัน เพ่ือเป็น

สญัลกัษณท่ี์บ่งบอกแก่ผูม้าเยือนว่า พ้ืนท่ีดังกล่าวเป็นพ้ืนท่ีในลทัธิชินโต อีกทั้งเป็นการเปรียบเปรยว่า 

เป็นทางเขา้สู่ดินแดนอนัศักด์ิสิทธ์ิของเทพเจา้ ดว้ยเช่นกนั ก่อนออกจากเขตฟูชิมิ อย่าลืมแวะชมรา้น 

รวงรอบศาลเจา้ ท่ีน่ีเป็นท่ีเดียวท่ีมีของท่ีระลึกและขนมลายสุนัขจ้ิงจอกน่ารกัท่ีไม่เหมือนท่ีใดและไม่มีท่ี

ใดเหมือน รวมถึง ซึจอิุระเซมเบ้ ท่ีเช่ือกนัวา่เป็นตน้แบบของ ท่ีหาซ้ือไดย้ากยิ่ง  Fortune Cookie 

จาก น้ันน า ท่ านชม  สะพานโทเ ก็ตซึ เคียว 

(Togetsukyo bridge) (ใชเ้วลาประมาณ 25 นาที) 

เป็นสะพานไมโ้บราณท่ีมีความเป็นมามากกว่าพนัปี มี

ค ว ามยาว  200  เมตร  ซ่ึ ง ช่ื อขอ งสะพาน น้ีมี

ความหมายว่า  สะพานท่ีมองเห็นดวงจันทร์อยู่

ขา้งหนา้ เบ้ืองล่างของสะพานคือ แม่น ้าโออิ ท่ีไหลมา 

จากตาน ้าในภูเขาอาราชิยามะท่ียงัคงความใสสะอาด

มานับตั้งแต่อดีต 

เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร (9)  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ป่าไผ่อาราชิยาม่า (Arashiyama Bamboo Groves) น้ีตั้งอยู่ตีนเขาใน 

เมืองอะราชิยาม่า เกียวโต หน่ึงในป่าไผ่ท่ีมีช่ือเสียง

ท่ีสุดของญ่ีปุ่น ไผ่ท่ีขึ้ นอยู่สองขา้งท้างเสมือนหน่ึง

เป็นอุโมงค์ใหเ้ดินผ่าน ถูกปลูกขึ้ นตั้งแต่สมัยเฮอัน

หรือกว่าพนัปีมาแลว้ เพ่ือใชใ้นการประดับสวนและ

ช่ืนชมความสวยงามและใชใ้นการบ าบดัจิตใจมาแต่

ครั้งโบราณ จนกระทัง่กาลเวลาผ่านไปไผ่เหล่าน้ีก็ยงั

ไดร้บัการดูแลเป็นอย่างดี ท่านจะไดส้มัผัสถึงสายลม

จากธรรมชาติท่ีกระทบกับใบไผ่ ความเขียวขจีและ

ความสดช่ืนตลอดเสน้ทาง แมว้่าจะเป็นเพียงเสน้ทางเล็กๆ ระยะทางไม่ก่ีรอ้ยเมตรท่ีเช่ือมต่อระหว่าง 

หรือฝั่งทิศเหนือของ จนถึงโอโคจิซังโซ หรือหมู่บ ้านเชิงเขาติดแม่น ้ า ศาลเจ้าโนมิยะ วัดเทนริวจิ 

นอกจากน้ียงัมีรา้นคา้เล็กๆ จ าหน่ายผลิตภณัฑจ์ากไผ่และอ่ืนๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 



แวะชม ศาลเจา้โนโนมิยะ (Nonomiya Jinja Shrine) ตั้งอยู่บริเวณเสน้ทางป่าไผ่แห่งอาราชิยาม่า 

ในจังหวัดเกียวโต  ซ่ึงศาลเจ้าแห่งน้ีจะอยู่ตรงกลางของเส้นทางป่าไผ่พอดิบพอดี ท าให้ยิ่งขับให้

บรรยากาศยิ่งแลดูศักด์ิสิทธ์ิและยังแลดูงดงามกลมกลืนไปกับธรรมชาติอย่างน่าดู ด้วยการเป็นท่ี

ประดิษฐานของรูปป้ันเทพเจา้ Nonomiya Daikokuten ท่ีเช่ือกนัว่าเป็น  เทพพระเจา้แห่งการจบัคู่

หากมาบูชาจะมีโชคดา้นความรกัและคู่ครอง ส่วนคนมีคู่อยู่แลว้ก็จะไดแ้ต่งงานมีชีวิตคู่ท่ีราบร่ืนสงบ 

สุข ท าใหศ้าลเจา้แห่งน้ีโด่งดังมากๆ ในหมู่สาวๆโดยเฉพาะสาวโสดท่ีอยากมีคู่ ไม่เพียงแค่จะมาขอคู่

เท่าน้ันท่ีน่ียงัมีหิน Okame-ishi ประดิษฐานอยู่ภายในศาล ท่ีเช่ือว่าหากขอพรพรอ้มถูหิน จะท าให้

แถมยงัมีเคร่ืองรางน่ารกัๆท่ีเช่ือวา่พกแลว้จะโชคดีเร่ืองความปรารถนาเป็นจริงไดใ้นที่สุดภายใน 1 ปี 

ความรกัมาใหซ้ื้อกลบัไปฝากติดไมติ้ดมือ 

จากน้ันเดินทางเขา้สู่ โอซากา้ (Osaka) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) เป็นจังหวดัท่ีมี 

ความส าคัญเป็นอันดับสอง และขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของญ่ีปุ่น เป็นเมืองเศษฐกิจท่ีส าคัญของ

ภูมิภาคคนัไซ (Kansai) 

อิสระใหท่้านชอ้ปป้ิง (Shinsaibashi) – ยา่นชินไซบาชิ นัมบะ (Namba) หรือท่ีเรียกกนัทัว่ไปว่า 

ย่านมินามิ (Minami นับเป็นสรวงสวรรคแ์ห่ง) 

การชอ้ปป้ิงอย่างแทจ้ริง เพราะมีรา้นรวงมากมาย

ตั้งแต่หา้งสรรพสินคา้ไปจนถึงย่านรา้นคา้ ไวค้อย

สนองความตอ้งการของนักท่องเท่ียวไดห้ลากหลาย

กลุ่ม ในย่านร้านค้าชินไซบาชิท่ีทอดตัวจากทิศ

เหนือจรดใตเ้ป็นระยะทางยาว 580 เมตร มีรา้น

ขายเส้ือผ้าและร้านอาหารเรียงรายกันอยู่เกือบ 

200 รา้นค้า ทางทิศตะวันตกของชินไซบาชิ คือ

ย่านแห่งแฟชัน่วยัรุ่น “Americamura” ส่วนทางทิศใตก็้มีย่านนัมบะ ซ่ึงย่านโดทงโบริ (Dotonbori) มี

ป้ายโฆษณาดังๆ อย่าง “กูลิโกะ (Glico)” และป้ายรูปปู “คานิโดระคุ (Kanidoraku)” ก็อยู่ติดๆ กนั

นัน่เอง จึงเป็นสถานท่ีๆ เหมาะมากเช่นกนัส าหรบัการถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก 

อิสระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั 

ที่พกั  Fujiya Osaka Hotel หรือระดบัเทียบเท่า   

 

วนัที่ 6 ตลาดคุโรมง - ปราสาทโอซากา้ (ชมดา้นนอก) - ริงกุ เอาทเ์ล็ท - สนามบินคนัไซ – 

สนามบินสุวรรณภูมิ  TG673 (17.35-21.25) 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (10) 

 

 

 

 

 

 

 



น าท่านสู่ ตลาดคุโรมง โอซากา้ เป็นตลาดท่ีมีช่ือเสียงและเก่าแก่มากท่ีสุด (Kuromon Ichiba Market) 

แห่งหน่ึงของเมืองโอซากา้ จนไดร้บัสมญานามว่าเป็น ครวัของโอซากา้ (Osaka’s Kitchen) กนัเลย 

ทีเดียว มีบรรยากาศภายในเป็นทางเดิน Arcade เล็กๆทอดยาวประมาณ 600 เมตร 2 ขา้งทางจะเต็ม

ไปดว้ยรา้นคา้ต่างๆกว่า 160 รา้นคา้ ขายทั้งของสด และแบบพรอ้มทาน มีของกินเล่นและอาหาร

พ้ืนเมืองมากมายหลายชนิดใหไ้ดชิ้มกนั ของที่ขายส่วนภายในตลาดคุโรมงจะเป็นของสด โดยเฉพาะ

อาหารทะเล เน้ือ และผักต่างๆ รา้นอาหารต่างๆ ภายในตลาดจึงเน้นขายอาหารทะเลกัน ทั้งแบบ 

สดๆ เช่น ซาชิมิ ซูชิ และหอยนางรม และแบบปรุงสุก เช่น ปลาไหลย่าง ปลาหมึกย่าง หอยเชลย่าง กุง้

เทมปุระ เป็นตน้ นอกจากน้ีก็จะเป็นพวก ท่ีควรค่าแก่การลองเป็นผลไมต้่างๆ ตามฤดูกาลของญี่ปุ่น

อยา่งมาก เช่น แอปเป้ิล มะเขือเชอร่ี สตอเบอร่ี เมล่อน กีวี และลูกแพร ซ่ึงราคามกัจะถูกกวา่บา้นเรา 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านชม ปราสาทโอซากา้ (ชมดา้นนอกไม่รวมคา่เขา้ปราสาท) สรา้งขึ้ นเพ่ือเป็นท่ีอยู่ของ 

เจา้เมืองในสมยัโบราณ ตัวปราสาทน้ันอาจแลเห็นภายนอก 5 ชั้น แต่ความจริงแลว้มีทั้งหมด 8 ชั้น

ดว้ยกนั ตั้งอยูบ่นเนินเขาท่ีไดม้ีการส ารวจและพบวา่เคยเป็นท่ีตั้งของพระราชวงัโบราณมาก่อน ลอ้มรอบ

ดว้ยก าแพงหินแกรนิตขนาดมหึมา และคูน ้าขนาดใหญ่ เพ่ือป้องกนัการรุกรานจากขา้ศึก  

น าท่านเดินทางสู่ ริงกุ พรีเม่ียมเอาทเ์ล็ต (Rinku Premium Outlets) เป็นเอาทเ์ล็ตขนาดใหญ่

พรัง่พรอ้มดว้ยแบรนดย์อดนิยมของญ่ีปุ่นและแบรนดด์งัจากต่างประเทศกว่า 200 รา้นที่สุดในโอซากา้ 

ใหเ้ลือกซ้ือกนัไดใ้นราคาพิเศษ ซ่ึงหากแสดงพาสปอรต์ท่ีศูนยบ์ริการขอ้มูล (Information Center) ยงัจะ

ไดร้บัคูปองส่วนลดเพ่ิมเติมอีกดว้ย ที่น่ีมีรา้นขายสินคา้แบรนดเ์นมตั้งอยู่ประมาณ 200 รา้น และยงั 

มีสินคา้มากมายหลากหลายชนิดไมว่า่จะเป็น ของเล่น อุปกรณใ์นครวัเรือน เส้ือผา้บุรุษ เส้ือผา้สตรี และ

อุปกรณ์กีฬาต่างๆ และเน่ืองจากส่ิงก่อสรา้งต่างๆ ท่ีมีการออกแบบใหดู้เหมือนกับรีสอร์ทโดยไดแ้รง

บันดาลใจมาจากเมืองท่าชาร์ลสตันอันมีประวัติศาสตร์ของอเมริกา ท าใหท่ี้น่ีทั้งสวยงามและดูเป็น

ระเบียบอีกดว้ย 

เพ่ือความสะดวกในการชอ้ปป้ิง อิสระอาหารเท่ียงตามอธัยาศยั 

  หลงัอาหารน าท่านเดินทางเขา้สู่ สนามบินคนัไซ เพ่ือเตรียมตวัออกเดินทางกลบั 

17.35  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG)  น. 

เท่ียวบินท่ี TG673 (มีบรกิารอาหารพรอ้มเครื่ องดื่ มบนเครื่ อง) 

21.25  เดินทางถึง  น.   สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

 

   +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++     
 



หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน   

การจราจรช่วงเทศกาลหรือวนัหยุดของญ่ีปุ่น เป็นตน้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า โดยทางผูจ้ัดจะปรบัเปล่ียนโดย

ค านึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลกั เพ่ือใหท่้านท่องเท่ียวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

อตัราค่าบริการขา้งตน้ค านวณ จากอัตราแลกเปล่ียน 100 เยน เท่ากบั 30-31 บาท กรณีอตัราแลกเปล่ียนปรบัสูงขึ้ น 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรบัอตัราค่าบริการเพ่ิมข้ึน 
 

ประกาศส าคญั รบัเฉพาะผูม้ีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน ค่าทวัรท่ี์จ่ายใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจ่ายช าระ 

ขาด และผูจ้ดัไดช้ าระใหก้บัสายการบินและสถานท่ีต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกนัก่อนออกเดินทาง  ฉะน้ันหากท่านไม่ได้

ร่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามรายการไม่ดว้ยสาเหตุใด หรือไดร้บัการปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกเมืองจากประเทศใน

รายการ (ประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ่น) ทางผูจ้ดั ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตัว๋เคร่ืองบินใหแ้ก่

ท่าน 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง  12-17 ตลุาคม 2561 (วนัหยุดยาว) 

วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ ราคาเด็ก พกัเดี่ยว เพิ่ม 

12 - 17 ต.ค. 2561 

(วนัหยุดยาว) 
49,999.- 

ไม่มีราคาเด็ก 

INFANT ไม่เกิน 2 ขวบ 

ราคา 8,500 บาท 

11,500.- 

 

ส าหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่ม่เอาตัว๋เครื่องบิน  หกัค่าตัว๋ออก 15,000 บาท 

 ค่าทิปไกด ์คนขบัรถ ท่านละ 1,500 บาท ตอ่ทริป

ขอ้ควรระวงั!!! หากท่านที่ตอ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามเจา้หนา้ที่

ทุกครั้งก่อนท าการออกตัว๋ หรอื กรุณาเลือกซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศ ประเภทที่สามารถเลื่อน

วนัและเวลาในการเดินทางได ้

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์ หรอื เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 

เง่ือนไขการใหบ้รกิาร  

1. การเดินทางครั้งน้ีจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 34 ท่านข้ึนไป กรณีไม่ถึงจ  านวนดงักล่าว 

 ขอสงวนสิทธิในการปรบัราคาค่าบริการ โดยทางบริษัทจะท าการแจง้ใหท่้านทราบก่อนล่วงหนา้ 

 หรือ ส่งจอยทวัรก์บับริษัทท่ีมีโปรแกรมใกลเ้คียงกนั 

 หรือ เล่ือน หรือ ยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจง้ใหท่้านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 

15 วนั 

2. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะน้ันทาง

บริษัทจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน  
 

 

 

 

 



การช าระค่าบรกิาร 

 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 ค่าทวัรส์่วนท่ีเหลือช าระ บาท 30 วนัท าการ ก่อนออกเดินทาง  

**ส าคญั**ส าเนาหน้าพาสปอรต์ผูเ้ดินทาง (จะตอ้งมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวนัเดินทางไป-

กลบั) 

**กรุณาตรวจสอบก่อนส่งใหบ้ริษัท มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมร่บัผิดชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุและด่านตรวจปฏิเสธการ

ออกและเขา้เมืองท่าน*** กรุณาส่งพรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงินมดัจ า หรือส่งพรอ้มยอดคงเหลือ**  

 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทวัรช์ าระเงินค่าจองค่าทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน 

ไดทุ้กกรณี และกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ 

ท่ีระบุไว ้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน รวมถึงเม่ือท่านออกเดินทาง

ไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจ

เรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  
 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม  

 ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ชั้นประหยดัพรอ้มค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ขา้งตน้ ท่ีนัง่มี

บริการเฉพาะชั้นปกติ Standard Seat เป็นไปตามท่ีสายการบินจดัสรรตามกรุป๊ทวัร ์ไมส่ามารถระบุได ้

 ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัใกลเ้คียงกนั 

 ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

 เจา้หนา้ท่ีบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 

 ค่าน ้าหนักสมัภาระสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) ก าหนดสมัภาระโหลดใตท้อ้งเคร่ืองท่านละไม่เกิน 2 ช้ิน 

และน ้าหนกัรวมกนัไม่เกิน 30 กิโลกรมั ทั้งไปและกลบั สมัภาระถือขึ้ นเคร่ือง ท่านละ 7 กิโลกรมั หากน ้าหนัก 

เกินช าระค่าปรบัท่ีหน้าเคาน์เตอร ์*ราคาค่าปรบัขึ้ นอยู่กบัสายการบินแจง้ปรบัหน้าเคาน์เตอร ์ค่าประกนัวินาศ

 ภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ



 ค่าประกันอุบัติเหตุคุ ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า 

รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์**ไม่รวมประกัน

สุขภาพ** 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม  

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 

 ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 

 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ)  

 ค่าภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลงัจากทางบริษัทฯ ไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 

 ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าทิปยกกระเป๋าทุกโรงแรม 

   ค่าทิปไกด ์คนขบัรถ ท่านละ 1,500 บาท ตอ่ทรปิ
 

ขอ้มูลเพิ่มเตมิ เรือ่งตัว๋เครือ่งบิน 

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้ง

ช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษัททัวรเ์รียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้

ก าหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดด้ าเนินการออกตัว๋

เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUND ได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่าน้ัน  
 

ขอ้มูลเพิ่มเตมิ เรือ่งโรงแรมที่พกั 

 เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) 

และหอ้งคู่ (Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไมติ่ดกนั 

  บางกรณี จะไดห้อ้งพกัเป็นแบบ Double หรือ Twin ข้ึนอยูก่บัทางโรงแรมจะจดัหอ้งให ้

 กรณีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้ นมาก และหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรบัเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
 

ขอ้มูลเพิ่มเตมิเรือ่งสมัภาระ และค่าพนกังานยกกระเป๋า (Porter) 

 ส าหรบัน ้าหนักของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรมั (ส าหรบั 

ผูโ้ดยสารชั้นประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน ้าหนักเพ่ิมเป็นสิทธิของสายการบินท่ี

ท่านไมอ่าจปฏิเสธได ้(ท่านตอ้งช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพ่ิม) 

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าขึ้ นเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมี

ความกวา้ง+ยาว+สูง ไมเ่กิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 

46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 

 กรณีท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ า่กว่ามาตรฐานได ้

ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัภาระส่วนของค่าใชจ้่ายท่ีสมัภาระ

น ้าหนักเกิน (ท่านตอ้งช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพ่ิม) 

  ทางบริษทัฯ ไม่รบัผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสารทุกกรณี 

 



หมายเหต.ุ. (ส  าคญัมาก!!! ผูโ้ดยสารควรรบัทราบ  ก่อนการเดินทาง) 

 รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรม ท่ีพกั การจราจร 1.

เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย 

หรือไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ี์นอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัททัวรฯ์) โดยทางบริษัท

จะค านึงถึงความปลอดภยัของลกูคา้เป็นส าคญั 

 2. เน่ืองจากเหตุการณค์วามไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั หากท่านยกเลิกทวัร ์

อคัคีภยั ทั้งๆ ท่ีสายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศท่ีท่านเดินทางท่องเท่ียว ยงัคงใหบ้ริการอยู่เป็น

ปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคื่นค่าทวัรท์ั้งหมด หรือบางส่วนใหก้บัท่าน 

 หากในวนัเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน3.

การไมคื่นค่าใชจ้่าย เน่ืองจากทางบริษัทไดท้ าการจองและถูกเก็บค่าใชจ้่ายไปล่วงหน้าแลว้ 

 บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคื่นค่าทวัรท์ั้งหมด หรือบางส่วนใหก้บัท่าน ในกรณีดงัน้ี 4.

 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ 

เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีทางกองตรวจคน

เขา้เมืองหา้มเดินทาง 

 กรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซ่า อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ใหก้ับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ี

พ านักอยูใ่นประเทศไทย 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั ไม่

วา่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตอ้งยื่นเอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขา้เมือง เพ่ือยืนยนั

การมีคุณสมบติัการเขา้ประเทศญ่ีปุ่น* ดงัต่อไปน้ี 

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษัทฯจดัการให)้ 

2. ส่ิงท่ียนืยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีอาจเกิดขึ้ นในระหว่างท่ีพ านักในประเทศญ่ีปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็น

ตน้) 

3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขติดต่อในระหว่างท่ีพ านักในประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษัทจดัการให)้ 

4. ก าหนดการเดินทางระหว่างท่ีพ านักในประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษัทฯ จดัการให)้ 
 

คุณสมบติัการเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญ่ีปุ่นดว้ยมาตรการยกเวน้วีซ่า) 

1. หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลืออยู ่ไม่ต า่กว่า 6 เดือน  

2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงท่ีขดัต่อกฎหมายและเขา้ขา่ยคุณสมบติัการพ านักระยะสั้น 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกิน 15 วนั 

4. เป็นผูท่ี้ไม่มีประวติัการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่น มิไดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่เขา้ข่าย

คุณสมบติัท่ีจะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกตอ้งและความเขา้ใจ

ตรงกนัระหว่างท่านลกูคา้และบรษิทั 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทาง หรือปรบัราคาค่าบริการข้ึน ในกรณีท่ีมีผูร้่วมคณะไมถึ่ง 34 ท่าน 1.

 ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัข้ึนก่อนวนัเดินทาง  2.

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  3.

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การ4.

นัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของ

บริษัท 



 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ5.

โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 

 เมื่อท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัรท์ั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัเง่ือนไข6.

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมท่ีพักใน7.

ต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรบัเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

 การจดัการเร่ืองหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปท่ีเขา้พกั  โดยมีหอ้งพักส าหรบัผูสู้บบุหร่ี / 8.

ปลอดบุหร่ีได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงค์ของผูท่ี้พกั ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กบัความพรอ้มใหบ้ริการของ

โรงแรม และไมส่ามารถรบัประกนัได ้ 

 กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ีลแชร ์กรุณาแจง้บริษัทฯ อย่างน้อย 7 วนัก่อนการ9.

เดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไมส่ามารถจดัการไดล้่วงหนา้ได ้ 

 มคัคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผู้จดั ไม่มีสิทธิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลง10.

นามโดยผูม้ีอ านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่าน้ัน 

 ผูจ้ดัจะไม่รบัผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู้11.

เดินทางไมผ่่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงาน

ของทุกประเทศในรายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก

เมือง เอกสารเดินทางไมถู่กตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

 กรณีตอ้งการพกัแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิ12.

ในการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพกัคู่ และ 1 หอ้งพกัเด่ียว โดยไมค่่าใชจ้่ายเพ่ิม  

 สภาพการจลาจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของญ่ีปุ่น หรือ วนัเสารอ์าทิตย ์รถอาจจะติด อาจท าให้13.

เวลาในการท่องเท่ียวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานท่ีน้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก์ และคนขัยรถในการ

บริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดินทางในบางครั้งท่ีตอ้งเร่งรีบ เพ่ือใหไ้ดท่้องเท่ียวตามโปรแกรม 

 บริการน ้าด่ืมท่านวนัละ 1 ขวด ต่อคนต่อวนั เร่ิมในวนัท่ี 2 ของการเดินทาง ถึงวนัท่ี 6 ของการเดินทาง 14.

 การบริการของรถบสัน าเท่ียวญ่ีปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น สามารถใหบ้ริการวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนัน้ันๆ 15.

มิอาจเพิ่มเวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กบัสภาพการจราจร

ในวนัเดินทางน้ันๆ เป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

 

 


