
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง รำคำ 
กรกฎำคม 25 – 30 ก.ค. 61 (วนัอำสำฬหบูชำ) 

40,900.- สิงหำคม 08 – 13 ส.ค. 61 (วนัแม่แห่งชำติ) 

กนัยำยน  26 ก.ย. – 01 ต.ค. 61  
 

วนัที่ ก ำหนดกำรเดินทำง เช้ำ เทีย่ง ค ่ำ โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ - สนำมบินเซนแทร์ ( 00.05-08.00 ) 
 

✈  
2 

นำโกย่ำ – หมู่บ้ำนมรดกโลก “ชิรำคำวำโกะ”  – ทำคำยำม่ำ จนิยะ 
-  ซันมำชิ ซูจ ิ – ทำคำยำม่ำ 

- 


HOTEL
TAKAYAMA WASHINGTON 
 HOTEL OR SIMILAR 

3 
ทำคำยำม่ำ - เกยีวโต - วดัน ำ้ใสคโิยมสึิ – ศำลเจ้ำฟูชิม ิอนิำริ – โอ
ซำก้ำ – ช้อปป้ิงชินไซบำชิ 

  -
OSAKA TOKYU REI  
HOTEL OR  SIMILAR 

4 
โอซำก้ำ –อสิระช้อปป้ิงตำมอธัยำศัย หรือ  
เลือกซ้ือ “ทวัร์เสริมยูนิเวอร์แซล สตูดโิอ” (ไม่มบีริกำรรถบัส) 

 - - 
OSAKA TOKYU REI  
HOTEL OR  SIMILAR 

5 
โอซำก้ำ – นำรำ  – วดัโทไดจิ – ช้อปป้ิงมติซุยเอ้ำท์เลต แจ๊สดรีม  
– ช้อปป้ิงเอออน มอลล์ – สนำมบนิเซนแทร์ 

 - -  

6 สนำมบินเซนแทร์ - กรุงเทพฯ ( 00.30-04.30 ) ✈ - -  

“สะสมไมลก์บักลุ่ม Star Alliances 50 %” 

 



 

วนัทีห่นึ่ง            กรุงเทพฯ – สนำมบินเซนแทร์ (นำโกย่ำ) 

2000 พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหวา่งประเทศขาออก (ช้ัน 4) ณ เคาน์เตอร์ C 

 (ใกลก้บัประตูทางเขา้หมายเลข 2) พบกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก  
  *** หมำยเหตุ : เคำน์เตอร์เช็คอินปิดบริกำรก่อนเวลำเคร่ืองออก 60 นำที และไม่มีประกำศเตือนผู้โดยสำรขึน้เคร่ือง 

ดงันั้นผู้โดยสำร จ ำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึน้เคร่ืองก่อนเวลำเคร่ืองออกอย่ำงน้อย 45 นำท ี*** 
 

วนัทีส่อง นำโกย่ำ – หมู่บ้ำนมรดกโลก “ชิรำคำวำโกะ”  – ทำคำยำม่ำ จนิยะ -  ซันมำชิ ซูจ ิ – ทำคำยำม่ำ 

0005 ออกเดนิทำงจำก กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน Thai Airways เทีย่วบิน TG 644  
(ใช้เวลำเดนิทำงประมำณ 6 ช่ัวโมง ... เวลำท้องถิ่นเร็วกว่ำประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 

0800 ถึงสนำมบินนำโกย่ำ ประเทศญี่ปุ่ นดนิแดนอำทติย์อุทยั ...  

ผา่นพิธีศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง พร้อมตรวจเช็คสมัภาระ 

   

น าท่านเดินทางสู่  “หมู่บ้ำนชิรำคำวำโกะ” ชมหมู่บ้านท่ีมีหลังคาสูงมุงจากหมู่บ้านสไตล์  กัสโซ-สึคุ ริ                              
เป็นสไตล์ญ่ีปุ่นดั้งเดิมแท้ๆ  เป็นสถาปัตยกรรมท่ีถูกสร้างข้ึนเพ่ือต่อสูก้บัสภาวะอนัรุนแรงของหิมะในช่วงฤดูหนาว                    
ท่ีมีหิมะตก... หมู่บ้านชิราคาวาโกะได้รับการยกย่องจากองค์การ “ยูเนสโก้”  ให้เป็น“มรดกโลก” เม่ือปี 1995                               
มีอายุเก่าแก่กว่า 250 ปี ซ่ึงยงัคงรักษาความเป็นธรรมชาติได้อย่างเหมือนเดิม… ดว้ยเสน่ห์และความสวยงามของ                        
ตวัหมู่บา้นท่ามกลางบรรยากาศแบบธรรมชาติให้ความรู้สึกราวกบัหมู่บา้นในเทพนิยาย ซ่ึงมีความสวยงามอยา่งมาก... 
ใหท่้านเพลิดเพลินกบับรรยากาศ และ ชมความสวยงามของหมู่บา้นสไตลญ่ี์ปุ่นท่ีถูกโอบกอดดว้ยขนุเขาแห่งน้ี                  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

    

หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่ “จังหวัดกิฟุ” สถานท่ีท่ีท าให้คุณรู้สึกเหมือนไดเ้ดินทางยอ้นเวลาไปยงัประเทศญ่ีปุ่นใน
อดีต และมีธรรมชาติอนัอุดมสมบูรณ์ ถูกลอ้มรอบดว้ยภูเขาและแม่น ้ า เพื่อน าท่านเดินทางสู่ “เมืองทำคำยำม่ำ” เมืองท่ี
ถูก  ขนานนามวา่ “Little Kyoto” ดว้ยบรรยากาศอนัเก่าแก่ท่ีอาบดว้ยจิตวิญญาณแห่งประวติัศาสตร์และวฒันธรรมตาม               
จารีตแห่งยคุสมยัเกียวโตและเอโดะ  พร้อมทั้งอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยธรรมชาติ โอบลอ้มดว้ยขุนเขาและวฒันธรรมอนั
งดงาม ...  

 
 
 



 
น าท่านเดินทางชม“ทำคำยำม่ำจนิยะ” หรือ “อดตีจวนผู้ว่ำแห่งเมืองทำคำยำม่ำ” ท่ีท างานและท่ีอยูอ่าศยัของผูว้า่ราชการ
จงัหวดัฮิดะ เป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกุนตระกูลโชกุนโทกุงาวา่ ในสมยัเอโดะ หรือกวา่ 300 ปีท่ี
แลว้ ...ท่านจะไดช้มถึง “ห้องท ำงำน” /  “ห้องพกัผ่อน” ท่ีแสนจะเรียบง่ายของผูป้กครองในอดีต … 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ “ซันมำชิซูจิ” ย่านเมืองเก่าของญ่ีปุ่น มีอายุกว่า 300ปี เป็นศูนยก์ลางการคา้ของเมือง                
ทาคายาม่าท่ีมีความเฟ่ืองฟทูางเศรษฐกิจ เป็นอยา่งมากในยคุเอโดะ จุดเด่นของยา่นน้ีคืออาคารบา้นเรือนเป็นสไตลแ์บบ
ญ่ีปุ่นแท้ๆ และสีของตวัอาคารจะมีสีน ้ าตาลและสีด าเท่านั้น ... ในปัจจุบันได้รับการอนุรักษ์เชิดชูให้เป็นย่านท่ีมี
ส่ิงก่อสร้างท่ีควรค่าแก่การอนุรักษ์ ของญ่ีปุ่น...ตลอดสองขา้งทางในย่านน้ีจะมีร้านคา้ ร้านขายของท่ีระลึก รวมถึง
ร้านอาหารใหไ้ดเ้ลือกชิมเลือกซ้ือตามอธัยาศยั...   

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

ทีพ่กั : TAKAYAMA WASHINGTON HOTEL หรือเทยีบเท่ำ  

วนัทีส่ำม ทำคำยำม่ำ - เกยีวโต - วดัน ำ้ใสคโิยมสึิ – ศำลเจ้ำฟูชิม ิอนิำริ – โอซำก้ำ – ช้อปป้ิงชินไซบำชิ  

 เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

 

น าท่านเดินทางสู่เมือง “เกียวโต” เมืองหลวงแห่งท่ี 2 ของญ่ีปุ่นท่ีเคยรุ่งโรจน์มากว่า 1,000 ปี ... เพ่ือน าท่านเดินทาง        
สู่  “วัดคิโยมิสึ” วดัท่ีสร้างดว้ยท่อนซุงขนาดมหึมา ตั้ งตระหง่านอยู่บนเนินเขาสูง... แลว้น าท่านกราบขอพรพระ                         
เพ่ือความเป็นสิริมงคลในวิหาร และเชิญท่านด่ืมน ้ าศักด์ิสิทธ์ิท่ี “น ้ำ 3 สำย” ท่ีเช่ือกันว่าถา้ด่ืมแลว้จะเกิดความเป็น                    
สิริมงคลในดา้น“ควำมร ่ำรวย, ควำมมีช่ือเสียง และ มีสุขภำพดี” อิสระให้ท่านไดบ้นัทึกภาพความงามของทิวทศัน์ ... 
แล้วเพลิดเพลินท่ี “ถนนสำยกำน ้ำชำ” ให้ท่านได้เลือกชมและซ้ือสินค้าพ้ืนเมืองท่ีมีช่ือเสียงมากมาย อาทิเช่น 
เคร่ืองป้ันดินเผา, เคร่ืองเซรามิค,อุปกรณ์ชงชา-ชุดกาน ้ าชา, ชุดกิโมโน, ชุดยูกาตะ, ชุดจิมเปอิ, พดั ชา รวมทั้งสินคา้
พ้ืนเมืองเล่ืองช่ือมากมาย ...  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

 

 

 

 

 



     

  น าท่านเดินทางชม “ศำลเจ้ำฟุชิม ิอนิำริ” ท่ีสถิตยข์อง “พระแม่โพสพ” เทพเจา้ท่ีเป็นนบัถือยิง่ของประชาชนท่ีมาสกัการะ
ขอพร ให้มีความเป็นอยู่ท่ีอุดมสมบูรณ์ของเร่ืองพืชพรรณธญัญาหาร ศาลเจา้ท่ีสร้างข้ึนเพ่ืออุทิศให้แก่เทพเจา้แห่งขา้ว 
ตามความเช่ือ ของคนญ่ีปุ่น..  ภายในท่านจะไดช้มรูปป้ันของสุนขัจ้ิงจอกมากมายท่ีเช่ือกนัวา่คือผูรั้บใชข้องเทพเจา้แห่ง
ขา้วในสมยันั้น ... และศาลเจา้แห่งน้ียงัเป็นท่ีข้ึนช่ือของประตูโทริ ท่ีเรียงต่อกนัยาวตามรางของวดัอินาริซนั ของไหล่เขา
ลดหลัน่กนับนเสน้ทางยาว 4 กิโลเมตร ท่ี  ตอ้งใชเ้วลาเดินถึง 2 ชัว่โมง  ซ่ึงเป็นฉากส่วนหน่ึงของภาพยนตร์ MEMOIRS 
OF A GEISHA ท่ี “ซำยูริ” นางเอกของเร่ืองวิง่ลอดซุม้ประตูเพ่ือขอพรใหส้มหวงัตามความปรารถนาและเป็นจริง...และ
ยงัเป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์เร่ือง “Memory of Geisha” อีกดว้ย ...  

สมควรแก่เวลาเดินทางกลบัเขา้สู่เมือง “โอซำก้ำ”... เพ่ือน าท่านเดินทางสู่ยา่นชอ้ปป้ิง “ชินไซบำชิ” ยา่นการคา้ของเมือง
โอซากา้...พบกบัร้านคา้ท่ีมีช่ือเสียงและร้านบูติคหรูหราและต่ืนตากบัแฟชัน่อนัทนัสมยั...เชิญท่านสนุกสนานกบัการ 
“เลือกชมและซ้ือ” สินคา้มากมายในห้างสรรพสินคา้ช่ือดงั “ไดมำรู” นอกจากน้ียงัมีร้านอาหาร เชิญท่านทดลองชิม    
“ทำโกยำก”ิหรือลูกช้ินปลาหมึกอาหารข้ึนช่ือท่ีมีมากมายหลายร้านร้านเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า กลอ้ง บนตึก บ๊ิกคาเมล่า , เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ร้านเคร่ืองส าอางร้านขายขนมร้านขายเส้ือผา้ รองเทา้ เคร่ืองประดบัร้าน 100 เยนฯลฯ นอกจากน้ีให้ท่าน   
เก็บภาพประทบัใจกบัสะพานกลิุโกะ สญัลกัษณ์ของชินไซบาชิ… 

*** เพ่ือให้ท่ำนได้ใช้เวลำได้อย่ำงคุ้มค่ำอำหำรมื้อเยน็อสิระตำมอธัยำศัย ... ให้ท่ำนได้เลือกชิมร้ำนอร่อยจำกร้ำนค้ำต่ำงๆ*** 

ทีพ่กั : OSAKA TOKYU REI HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

วนัทีส่ี่ โอซำก้ำ –อสิระช้อปป้ิงตำมอธัยำศัย หรือ เลือกซ้ือ “ทวัร์เสริมยูนิเวอร์แซล สตูดโิอ” (ไม่มบีริกำรรถบัส) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

 อสิระตำมอธัยำศัยทั้งวนัให้ท่ำนเลือกช้อปป้ิงตำมย่ำนดงัของเมืองโอซำก้ำโรงแรมท่ีพกัจะอยูใ่กลก้บั “สถำนีรถไฟ”
ท่านสามารถนั่งรถไฟ JRเพ่ือท่องเท่ียวในสถานท่ีท่ีมีช่ือเสียง และแหล่งช้อปป้ิงยอดฮิตในมหานครโอซาก้า                         
ไม่วา่จะเป็น(ไม่รวมค่ำรถไฟ และค่ำเข้ำชมสถำนทีต่่ำงๆ) 

   

“UNIVERSAL STUDIO JAPAN”สวนสนุกไดแ้รงบนัดาลใจมาจากภาพยนตร์ของUniversal Studioค่ายหนงัใหญ่แห่ง
อเมริกา...พบกับบรรยากาศท่ีสนุกสนานและน่าต่ืนตาต่ืนใจภายในสวนสนุก กับโซน“The Wizarding World                 
of Harry Potter : โลกเวทมนตร์ของแฮร์ร่ี”และโซนเคร่ืองเล่นอ่ืนๆ มากมายท่ีน่าสนใจ กวา่ 8 โซน นอกจากน้ียงัมี การ



แสดงต่างๆการโชวข์บวนพาเหรดไปตามถนนในสวนสนุก ...ภายนอกสวนสนุกยงัมี Universal Citywalk Osaka ซ่ึงเป็น
หา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ รวมทั้งร้านท่ีขายสินคา้ของยนิูเวอร์ซลัสตูดิโอส์และของท่ีระลึกของเมืองโอซากา้ 

“ตลำดคุโรมง”ตลาดท่ีมีช่ือเสียงและเก่าแก่มากท่ีสุดแห่งหน่ึงของเมืองโอซากา้จนไดรั้บสมญานามวา่เป็น“ครัวแห่งโอ
ซำก้ำ”เต็มไปด้วยร้านคา้ต่างๆกว่า160 ร้านคา้ขายทั้ งของสดและแบบพร้อมทานมีของกินเล่นและอาหารพ้ืนเมือง
มากมายหลายชนิดให้ไดชิ้มกนัไม่วา่จะเป็น ผกั, ผลไม,้ อาหารทะเลสดๆ, และของกินนานาชนิดเรียงรายมากมายท่ีใช้
วตัถุดิบสดๆเหล่าน้ีนัน่เอง...  

“พพิธิภัณฑ์บ้ำนเรือนและกำรอยู่อำศัยเมืองโอซำก้ำ”ภายในสร้างจ าลองเมืองโอซากา้ และจดัแสดงอาคารบา้นเรือนของ
ชาวเมืองตั้งแต่สมยัเอโดะตอนปลายจนถึงสมยัไทโช และสมยัโชวะตอนตน้ จุดท่ีน่าสนใจมากท่ีสุดอยู่ท่ีการจ าลอง
บา้นเรือนของชาวเมืองโอซากา้ในราวค.ศ.1830-1844 โดยมีการปรับแสงเสียงตามเวลาเชา้กลางวนัเยน็สะทอ้นให้เห็น
ภาพความเป็นอยู่ของชาวเมือง และสัมผสัไดถึ้งการใชชี้วิตของคนในสมยันั้นและชม เมืองจ าลองขา้วของเคร่ืองใชใ้น
สมยัยคุสมยันั้นใส่รายละเอียดเหมือนจริงเราสามารถเดินชมในบา้นได ้

 

“หมู่บ้ำนอเมริกำ” (America-mura) หมู่บา้นแห่งความทนัสมยัเต็มไปดว้ยจุดถ่ายภาพเก๋ๆและร้านรวงมากมายรวมไป
ถึงร้านอาหารมุมชิลลเ์อาทแ์ละในวนัพิเศษก็มีกิจกรรมน่าสนใจอาทิคอนเสิร์ตสุดสนุกจึงไม่แปลกใจเลยท่ีสถานท่ีน้ีเป็น
แหล่งโปรดของเด็กแนว 

“ย่ำนนัมบะ” ศูนยร์วมความเจริญและส่ิงอ านวยความสะดวกครบวงจรทั้งห้างสรรพสินคา้ช่ือดงัอยา่ง Namba CITY, 
Carnival Mall และ Takashimaya Osaka ...รวมถึงสวนสาธารณะชั้นลอยท่ีเป็นจุดเด่นอีกอยา่งหน่ึงของนมับะพาร์ค ดว้ย
สถาปัตยกรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์สามารถรวมเอาความทนัสมยัมาผสมกบัความเป็นธรรมชาติไดอ้ยา่งลงตวัสวยงาม 

Ebisubashisuji Shopping Street ถนนคนเดินอนัเป็นท่ีนิยมแห่งหน่ึงในยา่นDotonboriอดัแน่นไปดว้ยร้านคา้มากมาย
สินคา้มีราคายอ่มเยาวท์ั้งกระเป๋ารองเทา้เส้ือผา้สินคา้ไอเดียร้านABC Martร้านรองเทา้ในต านานนอกจากน้ียงัมีสินคา้
ยอดนิยมในราคาน่าคบหาอยู่มากมายท่ีน่ีท่ามกลางห้างสรรพสินคา้หลายแห่งในโอซากา้ ท าให้เรียกเอบิสุบาชิว่าโลก
ของแฟชัน่แห่งโอซากา้ขนานแท ้

 

 
 

(ส ำหรับทวัร์เสริม ... จะไม่มีบริกำรรับกลบัทีพ่กั โดยท่ำนสำมำรถ  รับแผนทีแ่ละรำยละเอียดกำรเดนิทำงกลบัสู่ทีพ่กัจำก
ทำงไกด์) 
 
***เพ่ือให้ท่ำนได้ใช้เวลำได้อย่ำงคุ้มค่ำอำหำรมื้อกลำงวันและมื้อเย็นอิสระตำมอัธยำศัย ... ให้ท่ำนได้เลือกชิมร้ำนอร่อย
จำกร้ำนค้ำต่ำงๆ ในมหำนครโอซำก้ำ*** 

ทีพ่กั : OSAKA TOKYU REI HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

ขอ้แนะน ำ !!!  หากท่านมทีี่เที่ยวที่อยากจะไปเป็นพิเศษ กรณุาแจ้งความประสงคก์บัทางบริษัทฯก่อนการเดนิทาง  

เพ่ือทางเจ้าหน้าที่ฯ จะจัดเตรียมแผนการเดนิทางให้ท่านได้อย่างครบถ้วน  

 



วนัทีห้่ำ โอซำก้ำ – นำรำ  – วดัโทไดจิ – ช้อปป้ิงมติซุยเอ้ำท์เลต แจ๊สดรีม  – ช้อปป้ิงเอออน มอลล์ – สนำมบินเซนแทร์ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

   

น าท่านเดินทางสู่ เมือง “นำรำ” เมืองหลวงเก่าของประเทศญ่ีปุ่นในปี ค.ศ. 710-784 เมืองนารามีช่ือเสียงเพราะมีวดั
โบราณท่ีส าคญัและใหญ่อยูม่ากมาย นอกจากน้ีภายในเมืองนารายงัมีกวางเป็นสัญลกัษณ์อีกดว้ย เน่ืองจากชาวนารามี
ความเช่ือวา่กวางเป็นสตัวรั์บใชเ้ทพเจา้ ปัจจุบนันารามีกวางเดินอยูอ่ยา่งอิสระทั้งเมือง ไม่วา่จะเป็นศาลเจา้ วดั หรือตาม
ทอ้งถนนก็ตาม ต่อมาเมืองหลวงไดถู้กยา้ยมายงัเมืองเกียวโต... น าท่านนมสัการองค ์“หลวงพ่อโต ณ วัดโทไดจิ” อดีต
ศิลปกรรมอนัรุ่งโรจน์ของตระกลูฟจิูวาระ ผูป้กครองญ่ีปุ่นในยคุแรก หลวงพอ่โต(ไดบุทสึ) ซ่ึงท าจากทองสัมฤทธ์ิขนาด
มหึมาภายในโบสถ์ไมโ้บราณ พร้อมชมฝูงกวางนับร้อยท่ีมารวมตวักนัตามธรรมชาติ วดัแห่งน้ีไดรั้บฉายาว่าวดัสวน
กวาง หรือท่ีเรียกกนัวา่ วดัหลวงพ่อโต เป็นพระคู่บา้นคู่เมืองมากวา่ 1,200 ปี ประดิษฐานอยู่ภายในวิหารไมโ้บราณท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในโลก มีกวางป่าจ านวนมาก ต่างมาชุมนุมกันเองโดยธรรมชาติ เพ่ือทักทายขออาหารจากนักท่องเท่ียว          
ไม่เวน้วนัหยดุ...  

 

หลงัอาหาร ใหท่้านเพลิดเพลินไปกบัการเดินชอ้ปป้ิง “Mitsui Outlet Park Jazz Dream Nagashima”เป็นหา้งร้าน 
 ขนาดใหญ่ตั้งอยูข่า้งๆสวนสนุกสปาแลนด์ ภายในมีร้านคา้กว่า 240 ร้าน ซ่ึงมีทั้งแบรนด์ในประเทศและต่างประเทศ 
 เช่น ร้านเส้ือผา้ อุปกรณ์กีฬา และอ่ืนๆอีกมากมาย …ให้ท่านเพลิดเพลินกบัการเลือกซ้ือสินคา้  “แบรนด์เนม” ช่ือดงั          
 หลากหลายและสินคา้ดีราคาพิเศษ อาทิ เคร่ืองส าอาง , เคร่ืองประดับ, เส้ือผา้, กระเป๋า, รองเท้าอุปกรณ์กีฬา
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า และยงัเป็นแหล่งรวมสินคา้แบรนด์ญ่ีปุ่นโกอินเตอร์มากมายกบัคอลเลคชั่นเส้ือผา้ล่าสุด อาทิ MK           
 Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley, DiffusioneTessile ฯลฯ พร้อมทั้งเลือกซ้ือกระเป๋าไฮไซ Bally, Prada,
 Gucci,Diesel,Tumi,Gap,Armanyฯลฯ หรือจะเลือกดูเคร่ืองประดับ และนาฬิกาหรูอย่างTag Heuer, Agete,                  
 S.T.Dupont, Tasaki, Longinesฯลฯ รวมไปถึงรองเทา้แฟชัน่Hush Puppies, Scotch Grain, Skechers, Hogan ฯลฯ      
หรือเลือกซ้ือสินคา้ส าหรับคุณหนู  Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids, Miki Houseและสินคา้อ่ืนๆอีกมากมายให้ท่าน
ไดเ้ลือกชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

 ก่อนเดินทางกลบั น าท่านเดินทางสู่ “เอออน พลำซ่ำ”  ศูนยร์วมสินคา้ชั้นน า ต่างๆ มากมาย ภายในตกแต่งในรูปแบบท่ี
ทนัสมยั สไตลญ่ี์ปุ่น มีร้านคา้ท่ีหลากหลายมากกวา่ 150 ร้าน จ าหน่ายสินคา้แฟชัน่ อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายใน
บา้น อาทิ นาฬิกา, กลอ้ง, กระเป๋า, รองเทา้, เส้ือผา้ เป็นตน้ รวมทั้ง “ร้ำน 100 เยน” สินคา้คุณภาพดีราคาแสนถูก ซ่ึงบาง



ร้านไม่ตอ้ง เสียภาษีสินคา้ส าหรับนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติอีกดว้ย ... นอกจากน้ียงัมี ร้านกาแฟ ร้านอาหารมากมาย ..  
อิสระใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัการ “เลือกชมและซ้ือ” สินคา้ถูกใจฝากคนทางบา้นตามอธัยาศยัอยา่งจุใจ 

*** เพ่ือให้ท่ำนได้ใช้เวลำได้อย่ำงคุ้มค่ำอำหำรมื้อกลำงวันและมื้อเย็นอิสระตำมอัธยำศัย ...ให้ท่ำนได้เลือกชิมร้ำน
อร่อยจำกร้ำนค้ำต่ำงๆ  *** 

สมควรแก่เวลำ น ำท่ำนเดนิทำงสู่ “สนำมบินเซนแทร์”  

วนัทีห่ก  สนำมบินเซนแทร์ – กรุงเทพฯ 

0030 เดนิทำงจำกสนำมบินเซนแทร์ โดยสายการบิน Thai Airways  เทีย่วบิน TG 647 

0430 ถึง สนำมบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
 

หมำยเหตุ :  รำยกำรอำจเปลีย่นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง, สำยกำรบิน เป็นต้น 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
อตัรำค่ำบริกำร  

ผูใ้หญ่                                                                               ท่ำนละ 40,900.- บำท 

เด็กอำยตุ ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1 ท่ำน)                              ท่ำนละ 36,900.- บำท 

เด็กอำยตุ ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน มีเตียงเสริม)              ท่ำนละ 36,900.- บำท 

เด็กอำยตุ ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน ไม่มีเตียงเสริม)           ท่ำนละ 30,900.- บำท 

พกัเดี่ยวเพิม่                                                                       ท่ำนละ 6,000.- บำท 

มีตัว๋แลว้ลด                                                                        ท่ำนละ 15,000.- บำท 

 

***กรุณำอ่ำนเงือ่นไขดำ้นล่ำงก่อนช ำระมดัจ ำทุกครั้ง  

และรบกวนส่งส ำเนำพำสปอรต์ก่อนกำรเดินทำง 30 วนันะคะ*** 

 

อตัรำค่ำบริกำรนี้รวม 
1. ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ไป – กลบัชั้นทศันาจร ตามเสน้ทางและสายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
2. ค่าท่ีพกั  ห้องละ 2 ท่ำน  ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ  หรือระดบัเดียวกนั 
3. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
4. ค่าใชจ่้ายของมคัคุเทศกท่ี์คอยอ านวยความสะดวกใหก้บัท่านในตลอดการเดินทาง 
5. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทางในวงเงิน ท่ำนละ  1,000,000.- บำท  

(หำกอำยุเกนิ 70 ปีขึน้ไป ค่ำประกนัอุบตัเิหตุระหว่ำงกำรเดนิทำง 50%) 

*** ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเฉพำะลูกคำ้ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อท่องเท่ียวหรือส ำรวจเสน้ทำงเท่ำนั้น หำกท่ำนถูก

เจ้ำหนำ้ท่ีตรวจคนเขำ้เมืองของทำงประเทศไทยและญี่ปุ่ นปฏิเสธกำรเขำ้-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลท่ีอยู่นอกเหนือ

ควำมรบัผิดชอบของทำงบริษทั ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรท่ีจะคืนค่ำใชจ่้ำยใดๆ ทั้งส้ินแก่ท่ำน *** 

***หนงัสือเดินทำงตอ้งเหลืออำยุกำรใชง้ำนไดไ้ม่นอ้ยกว่ำ 6 เดือน*** 

 



 

อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
2. ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 
3. ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมอีก !!!!! 
5. ค่าธรรมเนียมวซ่ีาราคา 1,655 บาท (ประกำศยกเว้น ณ วนัที ่1 ก.ค. 56) 

 
 

เง่ือนไขกำรช ำระเงนิ  ส ำหรับกำรจอง กรุณำช ำระมัดจ ำ ท่ำนละ 10,000.- บำท    
 ช ำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดนิทำงอย่ำงน้อย 30 วนั 

 
กำรยกเลกิและคืนค่ำทวัร์  

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าทั้งหมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป เก็บค่าใชจ่้ายเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วนั ขอเก็บเงินมดัจากทั้งหมด 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
5. ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
6. ยกเวน้กรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการันตีมดัจ าท่ีนัง่กบั  

สายการบินและค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด 
ไม่วา่ยกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

7. กรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะยืน่วซ่ีาและฟังผลวซ่ีาหลงัจากวนัท่ีทางบริษทัฯ ไดด้าเนินการออกตัว๋ เคร่ืองบินแลว้ ถา้วี 
ซ่าไม่ผา่น ทางบริษทัฯ ขอเรียกเก็บค่าตัว๋เคร่ืองบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะข้ึนอยูก่บัราคาตัว๋เคร่ืองบินในแต่ละ
กรุ๊ป)  

8. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไว ้ใน 
รายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 



 
หมำยเหตุ   

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอตัราแลกเปล่ียน โดยทาง บริษทัฯ จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยั
ของท่านเป็นส าคญัท่ีสุด  
 
2. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / หา้มเขา้ประเทศญ่ีปุ่น / การน าส่ิงของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทาง
ไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงภยัธรรมชาติ และการยกเลิกเท่ียวบิน 
 
3. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 
อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 
 
4. เม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 
ทั้งหมด 
 
5. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม เน่ืองจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอบุติัเหต,ุ การเมือง, สายการบิน, อตัราแลกเปล่ียน หรือปัญหาอ่ืนๆ โดย
ทาง บริษทัฯ จะแกไ้ขและค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัท่ีสุด  
 
6. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / หา้มเขา้ประเทศญ่ีปุ่น / การน าส่ิงของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทาง
ไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงภยัธรรมชาติ และการยกเลิกเท่ียวบิน 
 
7. ในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทัสามารถคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ ไดก็้ต่อเม่ือทางสายการบิน และโรงแรมท่ี
พกัไดท้ าการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นใหแ้ลว้ 
 
8. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 
อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 
 
9. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการจดัท่ีนัง่บนสายการบิน หากลูกคา้ในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15 ท่าน ทางสายการบินไทย
จะไม่รับจดัท่ีนัง่ล่วงหนา้ (PRE CHECK IN) อาจตอ้งนัง่แยกกนัทั้งกรุ๊ป แตท่างบริษทัจะพยายามจดัใหส้มาชิกแต่ละบา้นไดน้ัง่ดว้ยกนั 
โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองท่ีนัง่ LONG LEG ทุกกรณี 
 
10. หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบินภายใน (เคร่ืองบิน,รถทวัร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋ 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนเท่ียวบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 
11. ส าหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวนัหยดุยาวไทย วนัหยดุญ่ีปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ 
ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านคา้จะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเร็วกวา่ปกติ ขอใหท่้านท าความ
เขา้ใจก่อนจองทวัร์ 
 
12. เน่ืองจากโรงแรมในญ่ีปุ่นหอ้งพกัมีขนาดค่อนขา้งเลก็ เรียนแนะน าวา่ใหจ้องหอ้งพกัส าหรับ 2-3 คน / หอ้ง หากท่านจองหอ้ง
แบบเด็กไม่เสริมเตียงแลว้ตอ้งการเปล่ียนภายหลงัอาจไม่มีหอ้งวา่ง ส าหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกวา่ 



 
13. โรงแรมในญ่ีปุ่นไม่มีบริกรยกกระเป๋า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตวัท่านเอง บางโรงแรมท่ีอยูใ่นเมือง ถนน
ค่อนขา้งแคบ รถบสัไม่สามารถจอดหนา้โรงแรมไดจ้ าเป็นตอ้งลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม 
 
14. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือมากกวา่ 6 เดือน 
 
15. เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 
ทั้งหมด 

 

...โปรดอ่ำนข้อควำมให้ถีถ้่วนก่อนกำรจองทวัร์ทุกคร้ังเพ่ือประโยชน์แก่ตัวท่ำนเอง.. 
 


