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วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ 

20.30 น.     พรอ้มกันที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร ์D สายการบนิไทย มเีจา้หนา้ที่

ของบรษัิทคอยตอ้นรับทา่น 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

23.50 น.     ออกเดนิทางสูส่นามบนินารติะ ณ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิไทย THAI AIRWAYS  

  เทีย่วบนิที ่ TG642 

 

 

 

 

 

 

 

  

วนัที ่ รายการ B L D HOTEL 
1 กรงุเทพฯ สนามบนิสวุรรณภมู ิ     

2 สนามบนินารติะ โตเกยีว วดัอาซากสุะ ถนนนากา 
มเิซะ ผา่นชมโตเกยีวสกายทร ีลอ่งเรอืโจรสลดั 
โกเทมบะเอา้เลท  

   FUJI HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

((ขาป ู+ ออนเซน)) 

3 ภเูขาไฟฟจูชิ ัน้ 5 เรยีนรูว้ธิกีารชงชาแบบญีปุ่่ น 
มตัสโึมโตะ ปราสาทมตัสโึมโตะ ทาคายามา่ 

   TAKAYAMA HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

4 ตลาดเชา้ทาคายามา่ ทาคายามา่ จนิยะ หมูบ่า้น  
ชริาคาวาโกะ ผาโทจนิโบ โอซากา้ 

   OSAKA HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

5 เกยีวโต อาราชยิามะ ป่าไผ ่ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิ
สะพานโทเก็ตสเึคยีว เมอืงโอซากา้ ปราสาทโอ
ซากา้ ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ

   OSAKA HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

6 เมอืงนารา วดัโทไดจ ิพระพทุธรปูไดบทุส ึรงิกุ
เอา้ทเ์ลต สนามบนิคนัไซ สนามบนิสวุรรณภมู ิ

    

http://bit.ly/2NMk5YE


PJP22-TG PRO TOKYO OSAKA II เที่ยวเต็ม NO FREE DAY 6 DAY 4 NIGHT เดินทาง ต.ค. - พ.ย. 61 ราคาเร่ิมต้น 38,999.- 

 

วนัทีส่อง สนามบนินารติะ โตเกยีว วดัอาซากุสะ ถนนนากา มเิซะ ผ่านชมโตเกยีวสกายทร ี

ลอ่งเรอืโจรสลดั โกเทมบะเอา้เลท 

08.10 น.      เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและ
ศลุกากร  เรยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่าน
เพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ า
อาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั  

เดนิทางสู่ “กรุงโตเกยีว” นมัสการเจา้แม่กวนอมิ “วดัอาซากุสะ” วัดที่ไดช้ือ่ว่าเป็นวัดที่มี
ความศักดิส์ทิธิแ์ละไดรั้บความเคารพนับถอืมากทีส่ดุแหง่หนึง่ในกรุงโตเกยีว ภายในประดษิฐาน
องคเ์จา้แม่กวนอมิทองค ามผีูค้นนยิมมากราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี วัด
พทุธทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในภมูภิาคคันโต และมผีูค้นนยิมมากราบไหวเ้พือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้
ปี ถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึกับ ประตฟู้าค ารณ ซึง่มโีคมไฟสแีดง ขนาดยักษ์ทีม่คีวามสงูถงึ 4.5 เมตร 
เป็นโคมไฟทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก แขวนอยูเ่ลอืกชมและเชา่เครือ่งรางของขลังอันศักดิส์ทิธิข์องวัด
แห่งนี้ “ถนนนากามเิซะ” (Nakamise dori) ถนนเสน้นี้ยาวไปจนถงึวัดเซ็นโซจจิะเป็น  
ถนนชอ๊ปป้ิง ขายขนม ของฝาก ของทีร่ะลกึ ขนมทีซ่ ือ้กลับบา้นจะใสก่ลอ่ง หอ่สวยงาม สามารถ
ซือ้เป็นของฝากไดอ้ยา่งสวยงาม สว่นขนมแบบทีก่นิเลยเชน่ Soft ice cream, มันอัดแท่ง, 
ซาลาเปาทอด, ขา้วพองคลา้ยขนมนางเล็ด ทางรา้นจะใหเ้รายนืกนิทีห่นา้รา้นเท่านัน้ไมใ่หเ้ดนิ
ไปกนิไป ถอืวา่เป็นกฎเหล็กของรา้นคา้ยา่นถนนนากามเิซะเพือ่ไมใ่หข้นมหกเลอะเทอะบนถนน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนัแบบป้ิงยา่งยากนิกิ ุ(1) 
จากน ัน้เดนิทางสู ่  วนอุทยานแห่งชาต ิฮาโกเน่  ซึง่เป็นสถานทีท่่องเที่ยวที่ไดรั้บความนยิม 
โดยเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาต ิฟูจ-ิฮาโกเน่-อสิ ึทีผู่ม้าเยอืนสามารถชืน่ชมความงามแห่ง
ธรรมชาต ิและดอกไมน้านาพันธุห์ลากสสีนัทีเ่บง่บานตลอดทัง้ปี ทวิทัศน์ทีส่วยงามหลากหลาย รวม
ไปถงึภูเขาไฟฟจู ิทะเลสาบอะช ิและ โอวาคุดาน ิฮาโกเน่ยังมชีือ่เสยีงในเรื่องของการเป็นแหล่ง
น ้าพุรอ้น ที่แปลกไปกว่านั้นคอื มจี านวนน ้าพุรอ้นมากถงึ 17  แห่ง น าท่าน ลอ่งเรอืโจรสลดั ที่
ทะเลสาบอาช ิ(ใชเ้วลาประมาณ 10-15 นาท)ี ทะเลสาบทีก่อ่ตัวจากลาวาของภเูขาไฟฟจู ิ 
หากวันใดอากาศสดใส ท่านจะไดส้ัมผัสกับทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบทีม่ภีูเขาไฟฟจูเิป็น
ฉากหลัง (หมายเหต ุ: เนือ่งจากประเทศญีปุ่่ นเป็นประเทศทีต่ระหนกัเร ือ่งความปลอดภยัมา
เป็นอนัดบัแรก หากวนัทีเ่ดนิทางมลีมแรง,หมอกลงเยอะ หรอื เหตกุารณ์ทางธรรมชาตอิ ืน่ๆ 
เรอือาจจะงดการใหบ้รกิาร ทางเราจะคนืเงนิให ้300 เยนตอ่ทา่น) 
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น าท่านสู่ “โกเท็มบะ แฟคทอรี ่เอา้ทเ์ลต” มบีรรยากาศแบบเอา้ท์ดอร ์ภายในมรีา้นคา้กว่า 

200 รา้น และศนูยอ์าหาร รวมถงึชงิชา้สวรรคท์ีส่งู 50 เมตร สนิคา้แบรนดเ์นมทีแ่หลง่รวมสนิคา้

น าเขา้และสนิคา้แบรนดญ์ีปุ่่ นโกอนิเตอรม์ากมาย เชน่ MKMICHEL, KLEIN, MORGAN, ELLE, 

CYNTHIAROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ รา้นสว่นใหญ่รับช าระเงนิดว้ยบัตรเครดติ

เชน่ Visa, Matercard, Maerican Express และ Diners นอกจากนี้ รา้นคา้ทีย่ังมบีรกิาร Tax 

Refund ส าหรับนักทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาตดิว้ย  

 

 

 

 

 

 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม เมน ูบฟุเฟตข์าปยูกัษ ์ (2) 

พกัที ่ FUJI HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั  

จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แชน่ า้แรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิน า้แรใ่นสไตลญ์ีปุ่่ น ซึง่

ชาว ญี่ปุ่ นเชื่อว่าถา้ไดแ้ช่น ้าแร่แลว้จะท าให้ผ ิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบ

หมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 

วนัทีส่าม ภูเขาไฟฟูจชิ ัน้ 5 เรยีนรูว้ธิกีารชงชาแบบญีปุ่่ น มตัสโึมโตะ ปราสาทมตัสโึมโตะ ทาคา

ยามา่ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

น าทา่นเดนิทางสู ่“ภเูขาไฟฟจู”ิ เป็นภเูขาทีส่งูทีส่ดุในญีปุ่่ น รอบๆ ภเูขาเต็มไปดว้ยธรรชาตอิัน

งดงามทีล่งตัว ความสงูเหนอืจากระดับน ้าทะเล 3,776 เมตรซึง่เป็นสญัลักษณ์ส าคัญของ

ประเทศญีปุ่่ น น าทา่นขึน้สูช่ัน้ที ่5 ของภเูขาไฟฟจู ิ

(ขอสงวนสทิธิไ์มข่ ึน้ ในกรณีทีอ่ากาศไม่

เอ ือ้อ านวย หรอื ทางขึน้ปิด) ทีเ่พือ่ชมทัศนยีภาพ

ของภเูขาไฟ ทกุทา่นจะไดเ้ห็นถงึความสวยงามของ

ตัวภเูขาและววิโดยรอบของภเูขาไฟฟจูซิ ึง่เป็นภเูขาไฟ

ทีย่ังดับไมส่นทิ และสมัผัสกับความหนาวเย็น ใหท้กุ

ทา่นไดถ้า่ยภาพความประทับใจเก็บไว ้และเลอืกซือ้

สนิคา้ของทีร่ะลกึซึง่เป็นสญัลักษณ์รปูภเูขาไฟฟจูใินหลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ย  

จากน ัน้น าทา่นสมัผสัประสบการณ์พธิชีงชาแบบญีปุ่่ น ใหท้า่นไดท้ดลองชงชาดว้ยตัวทา่น

เองและอสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ราคาถกูตามอัธยาศัย บรเิวณดา้นหลังของรา้น ทา่นสามารถ

ชมววิทวิทัศนข์องทะเลสาบคาวากจูโิกะและมภีเูขาไฟฟจูทิีส่วยงามอยูเ่บือ้งหลัง  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่เมืองมัตสโึมโตะ 
เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของจังหวัด
นากาโ น่  น าท่ านชมปราสาทมตัส ึโม
โตะ ซึง่เป็น 1 ใน 12 ปราสาทดัง้เดมิทีย่ังคง
สภาพสมบรูณ์และสวยงามทีส่ดุของประเทศ
ญี่ปุ่ น  เ นื่ อ งจ ากส ร ้า งอยู่ บนพื้ นที่ ร าบ 
ปราสาทแห่งนี้มีเอกลักษณ์ตรงที่มีหอคอย

https://www.talonjapan.com/japan-original-castle/
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และป้อมปืนเชือ่มต่อกับโครงสรา้งอาคารหลัก และดว้ยสโีทนมดืท าใหเ้กดิความรูส้กึทีย่ ิง่ใหญ่
และสขุมุ จนไดรั้บฉายาวา่ปราสาทอกีา ภายในตกแตง่ดว้ยไม ้จุดทีน่่าสนใจ ไดแ้ก ่บันไดไมส้งู
ชัน ชอ่งเก็บหนิส าหรับโจมตศีัตรู ชอ่งส าหรับธนู และหอสังเกตการณ์บนชัน้ 6 จากนัน้น าท่าน
เดนิทางสูเ่มอืงทาคายามา่ 

ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

พกัที ่ TAKAYAMA HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั  

วนัทีส่ ี ่ ตลาดเชา้ทาคายามา่ ทาคายามา่ จนิยะ หมูบ่า้น  ชริาคาวาโกะ ผาโทจนิโบ เมอืงโอ

ซากา้ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

 น าท่านเดนิทางสู ่ตลาดเชา้ทาคายามา่  ภายในตลาดมรีา้นรวงประมาณ 170 รา้นกวา่รา้น 

จ าหน่ายอาหารทะเล ผักสด ผลไมต้ามฤดูกาลแบบสดใหม่จากสวนถงึมอืผูบ้รโิภค ใหท้่านได ้

สมัผัสบรรยากาศทีแ่สนครืน้เครงของตลาดพรอ้มเลอืกซือ้เลอืกทานอาหารเมนูแบบสดใหม ่อาทิ

เชน่ ปลาดบิ ซชู ิหอยเซลล ์หอยนางรม หรอืจะเป็นปลาไหลยา่งแบบญีปุ่่ นอยา่งเพลดิเพลนิใจ 

น าท่านชม ทาคายามา่จนิยะ หรอื ทีว่า่การอ าเภอเกา่เมอืงทาคายามา่ (ถา่ยรูปและชม

ดา้นนอก) ซึง่เป็นจวนผูว้า่แห่งเมอืงทาคายาม่า เป็นทีท่ างานและทีอ่ยู่อาศัยของผูว้า่ราชการ

จังหวัดฮดิะ เป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกุนตระกูลกุกาวาในสมัยเอโดะ 

หมูบ่า้น LITTLE KYOTO หรอื เขตเมอืงเกา่ ซนัมาจซูิจ ิซ ึง่เป็นหมูบ่า้นเกา่แกส่มัยเอโดะกวา่ 

300 ปีกอ่น ทีย่ังอนุรักษ์และคงสภาพเดมิไดเ้ป็นอยา่งด ีอสิระใหทุ้กท่านไดเ้ดนิเทีย่วและชืน่ชม

กับทัศนยีภาพเมอืงเกา่ซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรอืนโบราณ และรา้นคา้หลากหลาย น าท่านเดนิทางสู ่

หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ทีย่ังคงอนุรักษ์บา้นสไตลญ์ีปุ่่ นขนานแทด้ัง้เดมิ และยังไดรั้บ

เลอืกจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ในเดอืนธันวาคม 1995 โครงสรา้งของบา้นสามารถ

รองรับหมิะทีต่กหนักในชว่งฤดหูนาวไดด้ ีและรูปร่างของหลังคาเหมอืนกับสองมอืพนมของพระ

เจา้ จงึเรยีกหมูบ่า้นสไตลน์ีว้า่ “กัสโช” และมผีูค้นจากท่ัวทุกมมุโลกหลั่งไหลไปชมความงามใน

แตล่ะปีไมต่ า่กวา่ 680,000 คน เลยทเีดยีว 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) 

ระหวา่งทางน าทา่นแวะพักรถและชมววิจดุสวยๆที ่ผาโทจนิโบ ซึง่เป็นหนา้ผาทีย่ืน่ออกไปใน
ทะเลญีปุ่่ น ตัง้อยูใ่นเมอืงสะกะอ ิจังหวดัฟกุยุ หรอื
บรเิวณพรมแดนทีต่ดิกับจังหวดัอชิกิาวา่ เป็นหนึง่ใน
สถานทีท่อ่งเทีย่วยอดนยิมของจังหวดัฟกุยุ และยัง
ไดรั้บการจดทะเบยีนใหเ้ป็นสถานทีท่างธรรมชาตทิี่
ส าคัญของประเทศ เนือ่งจากเป็นจดุชมววิทีส่วยงาม
อยา่งมาก 

ค า่         อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั  

ทีพ่กั  OSAKA HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
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วนัทีห่า้ เกยีวโต ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิอาราชยิามะ ป่าไผ่ สะพานโทเก็ตสเึคยีว เมอืงโอซากา้ 

ปราสาทโอซากา้ ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

น าท่านเดนิทางสู ่เกยีวโต (Kyoto) ซึง่เคยเป็นเมอืงหลวงของประเทศญีปุ่่ นมายาวนานทีส่ดุ 

คอืตัง้แตปี่ค.ศ. 794 จนถงึ 1868 รว่มๆ 1,100 ปีเลยทเีดยีว เกยีวโตจงึเป็นเมอืงส าคัญทีเ่ต็มไป

ดว้ยประวัตศิาสตร์และวัฒนธรรมของญี่ปุ่ นดว้ย น าท่านชมศาลเจา้เทพเจา้จ ิง้จอกอนิาร ิ

(Fushimi Inari Shrine) หรอืทีค่นไทยชอบเรยีกกันวา่ศาลเจา้แดง เป็นศาลเจา้ชนิโต มี

ชือ่เสยีงโดง่ดังจาก ประตโูทรอิ ิ(Torii Gate) หรอื เสาสแีดง ทีเ่รยีงตัวกันจ านวนหลายหมืน่

ตน้จนเป็นทางเดนิไดท่ั้วทัง้ภเูขาอนิาร ิทีผู่ค้นเชือ่กันวา่เป็นภเูขาศักดิส์ทิธ ์โดยเทพอนิารจิะเป็น

ตัวแทนของความอดุมสมบรูณ์ การเก็บเกีย่วขา้ว รวมไปถงึพชืผลไร่นาตา่งๆ และมักจะมจีิง้จอก

เป็นสตัวค์ูก่ายจงึสามารถพบเห็นรปูปั้นจิง้จอกมากมายดว้ยเชน่กัน จากนัน้เดนิทางสู ่สวนป่าไผ ่

ทีต่ัง้อยูท่ีอ่าราชยิามา่เป็นสถานทีท่่องเทีย่วทางธรรมชาตทิีด่ังมากๆของทีน่ี่ เชือ่วา่ถา้พูดถงึป่า

ไผปุ่๊ บตอ้งนกึถงึทีน่ี่เป็นอันดับแรกแน่นอน ถา้คนทีช่ ืน่ชอบวธิชีวีติเรยีบง่ายและยังชอบเดนิเล่น

ทา่มกลางบรรยากาศป่าๆตอ้งไมพ่ลาดอยา่งเด็ดขาด เพราะทีป่่าไผแ่หง่นีจ้ะมเีสน้ทางเล็กๆทีร่าย

ลอ้มไปดว้ยป่าไผ่ทีส่ดุสดุลูกหูลกูตาเดนิทกีลิน่ไผห่อมนดิๆก็โชยมา นอกจากนี้ยังจะมรีา้นขาย

ของทีร่ะลกึทีเ่นน้สนิคา้ทีท่ าจากตน้ไผแ่ละของทอ้งถิน่เป็นหลักไมว่า่จะเป็น ตะกรา้ไมไ้ผ,่ ถว้ย, 

กล่องใสข่อง หรอืเสือ้เสือ้สานจากไผ่ ไวใ้หไ้ดช้็อปป้ิงกันเบาๆเป็นของฝากอกีดว้ย จากนัน้ชม 

สะพานโทเก็ตสเึคยีว (Togetsukyo Bridge) หรอืนยิมเรยีกวา่ Moon Crossing Bridge 

เป็นเสมอืนสญัลักษณ์ของอาราชยิามา่ สะพานนี้มคีวามสวยงามอยา่งมากเพราะดา้นหลังนัน้เป็น

ภเูขาสงูใหญแ่ละดา้นลา่งเป็นแมน่ ้าทีทั่ง้สองฝ่ัง 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

เดนิทางสู่เมอืง โอซากา้ (Osaka) เมอืงอันดับสองและขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของญีปุ่่ น 

เป็นเมืองเศรษฐกจิที่ส าคัญของภูมภิาคคันไซ อกีทัง้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวภายในเมืองและ

รอบๆเมอืงมากมาย จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ ปราสาทโอซากา้ (Osaka Castle) (ดา้น

นอก) เป็นหนึง่ในแลนดม์ารค์ส าคัญของเมอืงโอซากา้ หอคอยปราสาทจะมอียูด่ว้ยกันทัง้หมด 

8 ชัน้ ตัวปราสาทถกูลอ้มรอบดว้ยก าแพงหนิคอนกรตี คนู ้า และสวนนชิโินมารุซ ึง่อยูท่างป้อมตะ

วกัตก มตีน้ซากรุะกวา่ 600 ตน้ ในชว่งเดอืนเมษายนจงึเป็นแหลง่ชมซากรุะทีโ่ดง่ดังเพราะฉาก

ดา้นหลังของสวนแห่งนี้จะมองเห็นภาพปราสาทโอซากา้ที่สวยงามเป็นอย่างยิง่ อสิระชอ้ปป้ิง

ยา่น ชนิไซบาช ิ(Shinsaibashi) บรเิวณแหล่งชอ้ปป้ิงแหง่นี้มคีวามยาวประมาณ 600 เมตร 

เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลกี รา้นแฟรนไชส ์รา้นเครือ่งส าอางค ์รา้นรองเทา้ กระเป๋านาฬกิา รา้นกาแฟ 

รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเสือ้ผา้สตรทีแบรนดทั์ง้ญีปุ่่ นและตา่งประเทศ เชน่ Zara H&M Beans 

ABC Mart เป็นตน้  

 

 



PJP22-TG PRO TOKYO OSAKA II เที่ยวเต็ม NO FREE DAY 6 DAY 4 NIGHT เดินทาง ต.ค. - พ.ย. 61 ราคาเร่ิมต้น 38,999.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่         อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั  

ทีพ่กั  OSAKA HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

วนัทีห่ก เมอืงนารา วดัโทไดจ ิพระพุทธรูปไดบุทส ึรงิกุเอา้ทเ์ลต สนามบนิคนัไซ สนามบนิ

สวุรรณภมู ิ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8)  

น าท่านเดนิทางสู่เมอืงนารา เมอืงแห่งพระใหญ่และฝูงกวาง น าท่านชม วดัโทไดจิ
(Todaiji) มชีือ่เรยีกหลายๆชือ่ทีค่นท่ัวไปมักจะเรยีกขานกันทัง้ วัดหลวงพ่อโตแหง่เมอืงนารา 
หรอื ไดบตุส(ึDaibutsu of Nara) นับวา่เป็นวดัทีม่ชี ือ่เสยีงความโดง่ดังนีร่ะดับประเทศญีปุ่่ น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อไปยัง รงิกเุอา้ทเ์ล็ต แหล่งชอ้ปป้ิงใหญ่ใกลก้ับ สนามบนิคันไซ ให ้
ทา่นเพลดิเพลนิกับการเลอืกซือ้สนิคา้ “ แบรนดเ์นม ” ชือ่ดังหลากหลายและสนิคา้ดรีาคาพเิศษ 
อาท ิเครือ่งส าอาง, เครือ่งประดับ, เสือ้ผา้, กระเป๋า, รองเทา้อปุกรณ์กฬีา, เครือ่งใชไ้ฟฟ้า และ

ยังเป็นแหลง่รวมสนิคา้แบรนดญ์ีปุ่่ นโกอนิเตอรม์ากมายกับคอลเลคชัน่เสือ้ผา้ลา่สดุ 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

  

จากนัน้ไดเ้วลาอันสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ เมอืงโอซากา้ 

17.35 น.   ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย THAI AIRWAYS เทีย่วบนิที ่TG673 

21.25 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถและมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ (ถา้ม)ี  

ทา่นละ 1,800 บาท ตอ่ทรปิ ตอ่ลูกคา้ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น  

ท ัง้นีร้วมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี (Infant) ณ วนัเดนิทางกลบั 
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(ขออนุญาตเก็บทปิทีส่นามบนิในวนัเช็คอนิ) 

 
หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจ

ตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

 

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น 

ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง อาทเิช่น เร ิม่งาน 08.00 น. ถงึ

เวลา 20.00 น. (ตอ้งถงึโรงแรมเรยีบรอ้ยแลว้) การใหบ้รกิารในแตล่ะวนั ไมส่ามารถเพิม่เวลาการใช้

รถบสัได ้ท ัง้นีม้คัคุเทศกแ์ละพนกังานขบัรถจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ข ึน้อยูก่บัสภาพ

การจราจร ณ วนัเดนิทางน ัน้ๆเป็นหลกั 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ตามเสน้ทางและสายการบนิทีร่ะบใุนโปรแกรม (ชัน้ทัศนาจร) รวมทัง้ 
คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวร ์และคา่ธรรมเนยีมน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ  

 คา่อาหาร, คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
 โรงแรมทีพั่กตามระบไุวใ้นรายการ หรอืในระดับเดยีวกัน  
 คา่ประกันอุบัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท (กรณีเสยีชวีติ) วงเงนิ 500,000 บาท 

(คา่รักษาพยาบาล) ** ไมร่วมประกันสขุภาพ ** 
อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่เครือ่งดืม่ในหอ้งพัก เป็นตน้ 
 คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนอืจากทีบ่รษัิทจัดให ้ในรายการทัวร ์
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง / ตอ่หนา้เลม่หนังสอืเดนิทาง 
 ค่าเปลี่ยนแปลงตั๋วเครื่องบนิ ส าหรับผูท้ี่ไปและ/หรือกลับ ไม่พรอ้มพรอ้มคณะ (สอบถามค่าใชจ้่ายกับ

เจา้หนา้ที)่ 
 คา่ธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสัมภาระมนี ้าหนักเกนิกวา่ทีท่างสายการบนิก าหนด หรอืมขีนาดใหญ่เกนิกวา่

ขนาดมาตรฐาน 
 คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นได ้

ประกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ น
ไมเ่กนิ 15 วนั) 

 คา่ธรรมเนยีมทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 1,800 บาท/ทา่น  ตลอดการเดนิทาง 
(คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

 
เง ื่อนไขการส ารองที่น ั่ง 
 กรุณาจองทัวร์ล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมดัจ าท่านละ 20,000  บาท ภายใน 24 

ช ั่วโมง หลงัจากส่งเอกสารจองทวัร  ์
 ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเด ินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน มฉิะน ัน้ถ ือว่าท่านยกเลกิการเดนิทาง

โดยอตัโนมตั  ิและไม่ค ืนค่ามดัจ าทวัร ์ เนื่องจากทางบริษัทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในส่วนของ
ค่าที่พักและตั๋วเครื่องบิน 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็กอายตุ า่กวา่ 2 ปี พกัเดีย่ว 

01-06 พฤศจกิายน 61 39,999 12,900 10,900 

21-26 พฤศจกิายน 61 39,999 12,900 10,900 

23-28 พฤศจกิายน 61 39,999 12,900 10,900 
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 หากท่านที่ต อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด)  ใหท้่านต ิดต่อ
เจา้หนา้ที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั ้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที่ ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เก ิดขึ้น 

 หากในคณะของท่านมีผูต้ อ้งการดูแลพิเศษ น่ัง รถเข็น (Wheelchair), เด็ก , ผูสู้งอายุ, มีโรค
ประจ าตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเก ินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงต ิดต่อกัน 
ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาช ิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทาง
เป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์ทั ้งหมด 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

เนือ่งจากเป็นราคาต ัว๋เครือ่งบนิโปรโมช ัน่ และหากเป็นกรณีการเดนิทางทีบ่รษิทัฯตอ้งท าการวางกา

รนัตคีา่มดัจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีง ือ่นไข และหรอืเทีย่วบนิเหมาล า CHARTER FILGHT หรอื 

EXTRA FLIGHT กบัสายการบนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  เม ือ่จองทวัรช์ าระ

เงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เล ือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้

เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศที่ระบุไว ้ในรายการ

เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืค่าทัวรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับ

คณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไม่

อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ พรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางกลับ 

ทา่นจะตอ้งช าคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิและบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจัดล าดับทีน่ั่ง ทางสายการ

บนิจะเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 
30 ทา่น ในกรณีนีบ้รษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหทั้ง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิัยจน
ไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสยี หรือไดรั้บบาดเจ็บที่นอกเหนือ
ความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละอบุัตเิหตสุดุวสิัยบางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน, ภัยธรรมชาต,ิ 
การจลาจลตา่งๆ เป็นตน้ 

3. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที่ไม่ว่า
เหตผุลใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรทั์ง้หมด 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน  
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เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
 
 การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูเ้ดนิทาง 30 ทา่นขึน้ไป ถา้จ านวนผูเ้ดนิทางไมค่รบตามจ านวน
ดงักลา่ว ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคา หรอืยกเลกิการเดนิทาง  

 กรณีท่านมกีารเดนิทางดว้ยตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้ับเราทราบ ณ วันทีจ่องทัวร ์หาก
ไมม่กีารแจง้เรือ่งไว ้จะไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เสยีหายทีเ่กดิขึน้จากตั๋วเครือ่งบนิดังกลา่วได ้

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บค่าภาษีสนามบนิทุกแห่ง และภาษีตั๋วทุกชนดิเพิม่ หากสายการบนิปรับขึน้ก่อนวัน
เดนิทาง 

 หากทา่นไมเ่ดนิทางกลับพรอ้มคณะทัวร ์ตั๋วเครือ่งบนิขากลับซึง่ยังไมไ่ดใ้ช ้ไมส่ามารถน ามาขอคนืเงนิได ้ 
 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิ

จากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 
 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 
 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่

/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่กทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้

 สภาพการจราจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกับวนัหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอืวนัเสาร-์อาทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท า
ใหเ้วลาในการท่องเทีย่วและชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศกแ์ละคนขับรถใน
การบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ที่ตอ้งเร่งรีบ เพื่อใหไ้ดท้่องเที่ยวตาม
โปรแกรมตามทีเ่รยีนเสนอ 

 การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ นตามกฎหมายของสามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนันัน้ๆ มอิาจเพิม่
เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสมทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภาพการจราจรในวนั
เดนิทางนัน้ๆ เป็นหลัก 
จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง   

 ค่าบรกิารที่ท่านช าระกับทางบรษัิทฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบรษัิทฯไดช้ าระใหก้ับบรษัิทฯ 
ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเชน่กัน ดังนัน้หากท่านมเีหตุอันใดทีท่ าใหท้่านไม่ไดท้่องเทีย่วพรอ้มคณะ
ตามรายการทีร่ะบไุว ้ทา่นจะขอคนืคา่บรกิารไมไ่ด ้ 

 หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ไม่ว่าประเทศใดจนท าใหท้่านไม่สามารถเดนิทางต่อไปได ้คณะทัวร์
ทา่นอืน่ๆ รวมถงึไกดจ์ะไมส่ามารถรอท่าน ณ สนามบนิได ้จ าเป็นตอ้งออกเดนิทางตามโปรแกรมทีว่างไว ้แต่
ทางตัวแทนบรษัิทฯ จะท าหนา้ทีป่ระสานงานและเจา้หนา้ทีจ่ะท าการตดิตอ่ชว่ยเหลอืทา่นเป็นระยะ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่ายใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิัย เชน่ การยกเลกิหรอืลา่ชา้
ของสายการบนิ, อบุัตเิหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยดุงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่า่ง ๆ 
ทีเ่กดิเหนอือ านาจควบคมุของบรษัิท 

 บรษัิทฯ จะท าหนา้ทีเ่ป็นตัวแทนในการเรยีกรอ้งคา่ชดใชจ้ากสายการบนิ, โรงแรมหรอืบรษัิทขนสง่เมือ่เกดิการ
สญูหายของ สมัภาระระหวา่งการเดนิทาง แตจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่การสญูหายดังกลา่ว  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทัวรต์ามความเหมาะสม และสถานการณ์ตา่งๆ ทัง้นี้ทางบรษัิท
ฯ จะยดึถอืและค านงึถงึความปลอดภัย รวมถงึประโยชนส์งูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นส าคัญ 

 เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตา่ง ๆ แลว้ 

 
เอกสารทีล่กูคา้ตอ้งเตรยีมไปวนัเดนิทาง 
จากการทีรั่ฐบาลญีปุ่่ น ประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศ ซึง่มผีลใชบ้ังคับตัง้แต่วันที ่1 กรกฎาคม 2556 ผูท้ีจ่ะ
เขา้ประเทศไดนั้น้ จะตอ้งผ่านการพจิารณาจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงก่อนจงึจะสามารถเขา้ประเทศได ้
(เชน่เดยีวกับผูท้ีย่ ืน่ขอวซีา่กับทางสถานทูตฯ) ทางเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงจะสอบถามถงึวัตถุประสงคใ์น
การเขา้ประเทศ หรอืขอตรวจเอกสารทีน่ ามา เชน่ ตั๋วเครือ่งบนิขากลับ หรอืเอกสารอืน่ๆ ส าหรับรายละเอยีดของ
เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาไดแ้ก ่
(1)  ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ เตรยีมให)้ 
(2)  สิง่ทีย่นืยันวา่ท่านสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด 
บัตรเครดติ)  
(3)  ชือ่-ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น เชน่ โรงแรมทีพั่ก (ทางบรษัิทฯ เตรยีม
ให)้  
(4)  ก าหนดการเดนิทาง ในชว่งระยะเวลาทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ เตรยีมให)้ 
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คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น   (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
(1)  หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูอ่ยา่งนอ้ย 6 เดอืน 
(2)  กจิกรรมใด ๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย แลเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิาร
พ านักระยะสัน้ 
(3)  ในขัน้ตอนของการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วนั 
(4)  เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถูกสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้

ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ย คณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 

*** ขอความกรณุาทกุทา่นอา่นและศกึษาขอ้มลูท ัง้หมดกอ่นการจอง  

เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจทีต่รงกนัระหวา่งทา่นและบรษิทัฯ *** 

 
 

 

 


