
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

            
**เหมาไดร้าคาพิเศษ / เลือกวนัเดินทางเองได ้
**อิสระท่องเท่ียวตามอธัยาศยั 1 วนัเตม็ หรือ เลือกซ้ือทวัร์เสริมสวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดโิอ 
**ครบเคร่ือง..เร่ืองสถานท่ีเท่ียว พร้อมไกดน์ าเท่ียวและสายการบินชั้นน า 

   
**เหมา เหมา 15ทา่นเดนิทาง** 

จ่ายเพียง...38,900.-....เท่ียวครบสุดคุม้ 

ก ำหนดกำรเดนิทำงระหว่ำง    สิงหำคม - ตุลำคม 2561 
** เลือกวนัเดินทางเองได้ แต่ต้องได้รับการยืนยนัท่ีนั่งว่าง K/V/W จึงสามารถช าระเงิน (ต้องออกตั๋วภายใน 30 ก.ย. 61 เท่านั้น)** 

 

วนัแรก  ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูม ิ- สนำมบนินำโกย่ำ 
21.00 น. พร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ส่วนผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ขาออก ประตู 2 เคาน์เตอร์ D 

โดย สายการบินไทย  เจา้หนา้ท่ี คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารก่อนข้ึนเคร่ือง 



 
 

วนัทีส่อง ปรำสำทโอซำก้ำ - ย่ำนชินไซบำชิ - เมืองโกเบ - โกเบ ฮำเบอร์แลนด์ - ออนเซ็น+ขำปูยกัษ์ไม่อั้น 
00.05 น. เหินฟ้าสู่ ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 644 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง / เวลาทอ้งถ่ินจะเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
08.00 น. เดินทางถึงสนามบินนาโกยา่ ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากผา่นขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแลว้ 

น าท่านชม “ปรำสำทโอซำก้ำ(Osaka Castle)” (ชมดา้นนอกไม่รวมค่าเขา้ปราสาท) สร้างข้ึนเพื่อเป็นท่ีอยูข่องเจา้
เมืองในสมยัโบราณ ตวัปราสาทมีทั้งหมด 8 ชั้น ตั้งอยูบ่นเนินเขาท่ีไดมี้การส ารวจและพบวา่เคยเป็นท่ีตั้งของ
พระราชวงัโบราณมาก่อน ลอ้มรอบดว้ยก าแพงหินแกรนิตขนาดมหึมา และคูน ้าขนาดใหญ่ เพื่อป้องกนัการ
รุกรานจากขา้ศึก จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “ชินไซบำชิ” ยา่นชอ้ปป้ิงช่ือดงัของเมืองโอซากา้ เพลิดเพลินกบัการช้
อปป้ิงไร้ชีดจ ากดับนถนนความยาวกวา่ 2 กิโลเมตร ซ่ึงมีร้านคา้และหา้งสรรพสินคา้เรียงรายกนัตลอดสองขา้ง
ทาง กบัสินคา้มากมาย ทั้งเส้ือผา้เก๋ๆ กระเป๋าน่ารักๆ รองเทา้แฟชัน่สวยๆ เคร่ืองส าอาง และสินคา้ IT ทั้งหลาย 
Ipod กลอ้ง นาฬิกา Mp3 มีใหเ้ลือกและชมกนัมากมายหลากหลายแบบบนถนนเส้นน้ี 
 รับประทานอาหารกลางวนัแบบอิสระ เพื่อใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
น าท่านเดินทางไปยงั “เมืองโกเบ” เพื่อเดินทางสู่ “โกเบ ฮำเบอร์แลนด์” เป็นแหล่งบนัเทิงของยา่นน้ี ซ่ึงมี
หา้งสรรพสินคา้ท่ีสร้างดว้ยโมเสค โดยหนัหนา้ออกทะเลขา้งๆ มีสวนโมเสคขนาดยอ่ม รวมถึงภตัตาคาร เร็งกา้ 
โซโก ้หา้งสรรพสินคา้โกเบ ฮนัเคียวและโปรมีน่า โกเบช็อปป้ิงมอลล ์และแหล่งช็อปป้ิง ร้านอาหาร โรง
ภาพยนต ์และอ่ืนๆมากมาย และมีริมฝ่ังเช่ือมต่อไปถึงสวนมาริเคนได ้สามารถล่องเรือจากสถานีท่าเรือนากะชู
โอ และท่าเรืออ่ืนๆ ออกไปชมสะพานอาคาชิไกเคียว อีกทั้งทิวทศัน์ของตวัเมืองโกเบยามท่ีมองเขา้มาจากทอ้ง
ทะเลนั้นเป็นภาพท่ีน่าต่ืนตาอยา่งยิง่ 
 พกัท่ี KOBE HOTEL FRUITE FLOWER หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดำว 
 รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม พิเศษ!!ทานขาปูยกัษ ์อนัข้ึนช่ือของญ่ีปุ่น แบบไม่อั้น 
พิเศษ!  ณ โรงแรมท่ีพกัแห่งน้ี ท่านจะไดส้ัมผสักบัการอาบน ้าแร่ หรือ เรียกอีกอยา่งวา่
ออนนเซ็น เพื่อผอ่นคลายความเม่ือยลา้ การอาบน ้าแร่ จะท าให ้เลือดลมดี, ผวิพรรณสดใส, 
สุขภาพดี, ผอ่นคลายความเม่ือยลา้ และยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกดว้ย 



   
 

วนัทีส่ำม นำรำ - วดัโทไดจ ิ- ปรำสำททองคนิคำคุจ ิ- เมืองอำรำชิยำม่ำ - รถไฟสำยโรแมนติก - ป่ำไผ่ - 
สะพำนโทเกต็สึเคยีว 
 รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ “เมืองนำรำ” เมืองหลวงเก่าของญ่ีปุ่น เพื่อชม “วดัโทไดจิ” สร้างข้ึนในปี 743 เพื่อแสดง
บุญญาธิการของพระจกัรพรรดิญ่ีปุ่น ผา่นซุม้ประตู “นนัไดมง” ท่ีใชเ้สารองรับถึง 18 ตน้  ดา้นล่างมี “ทวาร
บาล” ท่ีแกะสลกัจากไมไ้ดอ้ยา่งวจิิตร งดงาม เขา้ชม “วหิารไมท่ี้ใหญ่ท่ีสุดในโลก” ภายในเป็นท่ีประดิษฐานของ 
“พระไวโรจนะ” ท่ีมีความสูง 16 เมตรและหนกัถึง 500 ตนั ตวัวหิารหลงัปัจจุบนัถูกสร้างข้ึนใหม่ในปี 1706 
เน่ืองจากของเดิมนั้นถูกไฟไหม ้โดยมีขนาดเพียง1 ใน 3 ของวหิารหลงัเดิม และระหวา่งทางเดินสู่วหิารแห่งน้ี 
และเพลิดเพลินกบัความน่ารักและการป้อนอาหารใหก้บัฝูงกวางมากมายท่ีปล่อยใหอ้ยูต่ามธรรมชาติท่ี “สวน
กวำง” จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “ปรำสำททอง” หรือเรียกกนัวา่ “คินคำคุจิ” ปราสาทท่ีสร้างข้ึนเพื่อเป็นท่ีอยู่
ของโชกุนในสมยัโบราณ ตั้งตระหง่านกลางสระน ้า โอบลอ้มดว้ยสวนสไตลญ่ี์ปุ่นโบราณท่ีไดรั้บการดูแลและ
อนุรักษไ์วอ้ยา่งดีเยีย่ม ตวัปราสาทโดดเด่นดว้ยสีทองส่องประกายระยบัยามกระทบแสงอาทิตย ์เงาปราสาททาบ
ลงบนผนืน ้าคลา้ยกบัมีปราสาทใตน้ ้าอีกหน่ึงหลงั ใหท้่านไดเ้ก็บภาพอยา่งใกลชิ้ดกบัตวัปราสาทและบรรยากาศ
โดยรอบ 
 รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
น าท่านเดินทางสู่ “เมืองอำรำชิยำม่ำ” เพื่อเดินทางไปสัมผสักบั “รถไฟสำยโรแมนติก (Sagano Romantic 
Train)” เสน่ห์ของรถไฟเก่าสุดคลาสสิคน้ีมีมุมมองท่ีน่าร่ืนรมยข์องทิวทศัน์ตลอดเส้นทาง ท่านจะไดช้มความ
งามของแมกไม ้โตรกผา ภูเขา เรียบแม่น ้าโฮซูกาวา ดว้ยบรรยากาศสุดโรแมนติก 
**ในกรณีรถไฟซากาโน่เต็ม ช่วงเทศกาลท่องเทีย่ว เช่น ใบไม้เปลี่ยนสี, ซากรุะ เป็นต้น อาจเปลี่ยนไปน่ังรถไฟ 

JR ท้องถิน่แทน**  
จากนั้นน าท่านชมความสวยงาม ร่มร่ืน ของทิวไผ ่อนัเขียวขจี นบัหม่ืนตน้ตลอดขา้งทาง ณ “สวนป่ำไผ่
(Bamboo Groves)” เป็นเส้นทางเดินเล็กๆท่ีตดัผา่นในกลางสวนป่าไผ ่สามารถเดินเล่นใหบ้รรยากาศท่ีแปลก
และหาไดย้าก ยิง่ถา้ช่วงไหนท่ีมีแสงอาทิตยร์อดผา่นตวัป่าไผล่งมายงัพื้นดา้นล่างก็จะยิง่สวยมาก โดยเฉพาะถา้มี
ลมพดัมาพร้อมกนัก็จะเป็นเสียงก่ิงกา้นของตน้ไผก่ระทบกนัไปมา บริเวณใกล้ๆ จะเป็นร้านขายของพื้นเมืองท่ี
ท ามาจากตน้ไม ้เช่น ตะกร้าไมไ้ผ,่ ถว้ย, กล่องใส่ของ หรือเส้ือเส้ือสานจากไผ ่เป็นร้านดั้งเดิมของคนทอ้งถ่ิน 
ร้านขายของฝาก ของท่ีระลึกต่างๆ ซ่ึงอยูร่ะหวา่งสองขา้งทาง ก่อนท่ีเราจะน าท่านชม “สะพำนโทเกต็สึเคียว
(Togetsukyo Bridge)” หรือนิยมเรียกวา่ “Moon Crossing Bridge” เป็นเสมือนสัญลกัษข์องอาราชิยาม่า ถูก
สร้างข้ึนในสมยัเฮอนัและมีการบูรณะซ่อมแซมอยูเ่ร่ืองๆ สะพานน้ีมีความสวยงามอยา่งมากเพราะดา้นหลงันั้น
เป็นภูเขาสูงใหญ่และดา้นล่างเป็นแม่น ้าท่ีทั้งสองฝ่ัง เป็นบริเวณท่ีชาวญ่ีปุ่นช่ืนชอบ และเล่ืองลือวา่เป็นจุดชมวิว
ท่ีสวยท่ีสุดอีกแห่งในเกียวโต 



 รับประทานอาหารค ่าแบบอิสระ เพื่อใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
 พกัท่ี OSAKA BAY PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดำว 

    
 

วนัทีส่ี่ อสิระท่องเทีย่วตำมอธัยำศัยด้วยตัวเอง (ไม่รวมค่ำเดินทำง และ ไกด์)    
หรือ **เลือกซ้ือทวัร์เสริมยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ตั๋วเข้ำรวมเคร่ืองเล่น+ไกด์บริกำรรับส่งโดยรถไฟ 
 รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
ใหท้่านทดลองใชบ้ริการรถไฟในเมืองโอซากา้ เพื่อท่านจะสนุกสนานกบัการนัง่รถไฟในญ่ีปุ่น เพื่อ
ประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่อีกรูปแบบหน่ึง อิสระชอ้ปป้ิงแลว้แต่ความตอ้งการของท่าน เพราะท่ีเมืองโอซากา้ ไม่
วา่จะไปท่ีไหน ก็ชอ้ปป้ิงสนุกไดทุ้กท่ีกนัเลย อาทิ เส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ เคร่ืองส าอาง เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า อุปกรณ์
อิเล็คทรอนิคส์ และอีกมากมาย  (เดินทางโดยรถไฟ ค่ารถไฟและค่าใชจ่้ายต่างๆ ไม่รวมในราคาทวัร์)  

สวนนัมบะ(Namba Parks) ออกแบบการสร้างใหค้ลา้ยกบัหุบเขา ประชาชนและนกัท่องเท่ียวสามารถ
นัง่พกัผอ่นในสวนแบบธรรมชาติท่ามกลางภูมิทศัน์เมืองใหญ่ มีหา้งสรรพสินคา้กวา่ 120 ร้าน รวมทั้งโรง
ภาพยนตร์ อฒัจรรย ์และสวนดาดฟ้า บนชั้น 6 มีร้านอาหารจ านวนมากเปิดใหบ้ริการ ไม่วา่จะเป็น อาหารเกาหลี 
อาหารอิตาเลียน อาหารเวยีดนาม และอ่ืนๆ ร้านคา้เปิดเวลา 11:00-21:00 ร้านอาหารเปิดเวลา 11:00-23:00ฅ  
การเดินทาง: สามารถมาไดด้ว้ยสถานีรถไฟ 4 สถานีหลกัๆ คือ สถานี Namba , สถานี Nippombashi, สถานี
Shinsaibashi และ สถานีนากะ Nagahoribashi 

ย่ำนโดทงโบริ(Dotonbori) ยา่นโดทงบุริเป็นยา่นดาวน์ทาวน์ขนาดใหญ่ของเมืองโอซากา้ ท่ีเตม็ไปดว้ย
ร้านคา้ ร้านอาหาร และแหล่งบนัเทิงอ่ืนๆมากมาย เป็นท่ีตั้งของป้ายไฟกูลิโกะ อีกหน่ึงสัญญลกัษณ์ของโอซากา้ 
การเดินทาง: รถไฟสาย Subway Midosuji/Sennichimae/Yotsubashi Line สถานี Namba Station 

ย่ำนชินเซไค(Shinsekai) ยา่นชินเซไก เป็นเหมือน “โลกใหม่”  ของโอซากา้ ตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกของ
สวนสาธารณะเทนโนจิโคเอน(Tennoji-koen park) ผงัเมืองทางตอนเหนือของยา่นชินเซไกน้ี ไดรั้บอิทธิพลมา
จากเมืองปารีส สวนในตอนใตน้ั้นถูกสร้างตามเกาะโคน่ียใ์นนิวยอร์ค ซ่ึงหอคอยสึเทนคาคุ (Tsutenkaku Tower) 
ก็ไดถู้กสร้างข้ึนในปี 1912 ตามหอไอเฟลในปารีส แต่ในระหวา่งสงครามโลกคร้ังท่ีสอง หอคอยแห่งน้ีถูก
ท าลายลง จากนั้นไม่นานประมาณปี 1956 ก็ไดท้  าการสร้างข้ึนมาใหม ่มีความสูงถึง 103 เมตร 
การเดินทาง: รถไฟ Subway Sakaisuji Line สถานี Ebisucho Station 

ศำลเจ้ำสุมิโยชิ ไทชะ(Sumiyoshi Taisha) เป็นหน่ึงในศาลเจา้ชินโตท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของญ่ีปุ่น สร้างข้ึนใน
ศตวรรตท่ี 3 มีสถาปัตยกรรมเฉพาะตวั เรียกวา่ สุมิโยชิ-ซึคุริ (Sumiyoshi-zukuri) ซ่ึงไม่เหมือนกนัรูปแบบศาล
เจา้ของท่ีอ่ืนๆในเอเชีย 
การเดินทาง: รถไฟสาย Nankai railway สถานี Sumiyoshitaisha Station 

วดัชิเทนโนจิ(Shitennoji Temple) เป็นหน่ึงในวดัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของญ่ีปุ่น ถูกสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 593 โดย
เจา้ชายโชโทคุ ผูซ่ึ้งใหก้ารสนบัสนุนศาสนาพุทธ 



การเดินทาง: รถไฟ Subway Tanimachi Line สถานี Shitennoji-mae Yuhigaoka Station  
กรณเีลือกซ้ือทวัร์เสริมเทีย่ว “สวนสนุกยนิูเวอร์แซลสตูดิโอโอซากา้(Universal Studio Osaka)” 

อาณาจกัรของคนรักหนงัฮอลลิวูด้หน่ึงเดียวในญ่ีปุ่นและแห่งแรกของเอเชียท่ีรวมเคร่ืองเล่นสุดมนัส์และธีม
ปาร์ค ท่ีจ  าลองมาจากฉากของภาพยนตร์ช่ือดงั เปิดใหบ้ริการคร้ังแรกเม่ือ วนัท่ี 31 มี.ค. 2001 จนปัจจุบนั ภายใน
อาณาบริเวณอนักวา้งขวาง แบ่งออกเป็นโซนหลกัๆ 9 โซนดงัน้ี 

New York โซนท่ีจ าลองบรรยากาศของเมืองนิวยอร์กในยุคปีค.ศ. 1930 มี โรงภาพยนตร์ 3 มิติ เร่ืองคน
เหล็กและเคร่ืองเล่น The Amazing Adventures of Spider-Man ผจญภยัล่าเหล่าร้ายไปกบัสไปเดอร์แมน 

Hollywood โซนท่ีเตม็ไปดว้ยโรงภาพยนตร์ 4 มิติพร้อมสเปเชียลเอฟเฟ็คตสุ์ด ตระการตาสมจริงราวกบั
เขา้ไปอยูใ่นโลกแห่งภาพยนตร์ ทั้ง เชร็ค เซซามิสตรีท พร้อมนัง่ รถไฟเหาะ Hollywood Dream – The Ride ชม
ววิสวนสนุกในมุมสูงดว้ยความเร็วกวา่ 80 กิโลเมตรต่อชัว่โมง 

San Francisco ร่วมเจาะเวลาหาอดีตไปกบัรถไทมแ์มชชีน จากภาพยนตร์เร่ือง Back to the Future 
Jurassic Park จ าลองบรรยากาศแบบในภาพยนตร์เร่ือง จูราสสิคพาร์ค ล่องแพหนีการตามล่าของเหล่า 

ไดโนเสาร์พร้อมกบัด่ิงลงจากความสูงกวา่ 25 เมตร สู่พื้นน ้าเบ้ืองล่างสุดต่ืนเตน้  
Universal Wonderland โซนน้ีเปิดเน่ืองในโอกาสฉลองครบรอบ 10 ปีของ Universal Studio Japan 

ดินแดนอนัแสนสนุกของนอ้งๆหนูๆ ประกอบไปดว้ยธีมปาร์คท่ีสร้าง จากตวัการ์ตูนยอดนิยม 3 เร่ือง ไดแ้ก่แมว
เหมียวคิตต้ี เจา้ตูบสนูปป้ีและเหล่าตวัละคร จากเซซามิสตรีท แต่ละธีมจะมีอาคารสีสันสดใส ดา้นในมี
ร้านอาหาร ของเล่นเด็กและ เคร่ืองเล่นแสนสนุกใหเ้ลือกมากมาย 

Lagoon สระน ้าขนาดใหญ่ส าหรับจดัการแสดงชุดปีเตอร์แพน 
Water World การแสดงโชวสุ์ดระทึกใจดว้ยฉากท่ีจ าลองมาจาก ภาพยนตร์เร่ือง Water World ท่ีทั้งสนุก 

ต่ืนเตน้และ ตลกสุด ๆ 
Amity Village ต่ืนเตน้ไปกบัการล่องเรือหลบหนีการ ตามล่าของฝงูปลาฉลามยกัษจ์ากภาพยนตร์เร่ือง 

JAWS The Wizarding World of Harry Potter โซนใหม่ส่ิงท่ีน่าสนใจของโซนน้ี คือ ปราสาทฮอกวอตส์ 
(Hogwarts™ castle) อนัโด่งดงัเป็นฉากหลกัๆและส าคญัของหนงั Harry Potter ภายในประสาทมีหอ้งเรียน และ
ทางเดินเช่ือมยาวไปยงัหอ้งต่างๆ ของโรงเรียน ร่วมสัมผสัประสบการณ์ท่ีจะท าใหลื้มไม่ลงดว้ยเทคโนโลย ี4K 
จอภาพความละเอียดคมชดัมาตรฐานใหม่ล่าสุด นอกจากน้ียงัมีโซนอาหารท่ีมี Butterbeer เบียร์รสหวานสูตร
เฉพาะปราศจากแอลกอฮอลท่ี์เด็กสามารถสนุกไดไ้ม่แพผู้ใ้หญ่ ร้านคา้ขายของเล่นข าๆแกลง้เพื่อน ร้ายขายของท่ี
ระลึก และความบนัเทิงอีกมากมายใหคุ้ณไดห้ลุดเขา้ไปอยูใ่นโลกของ Harry Potter กนัแบบอินสุดๆ  
** ทวัร์เสริมยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ: ต๋ัวเข้ารวมเคร่ืองเล่นเต็มวัน+ไกด์บริการรับ+ส่ง (เดินทางโดยรถไฟ)  
>> ผู้ใหญ่ท่านละ 2,900 บาท   >> เด็กอายตุ ่ากว่า12ปี ท่านละ 2,400 บาท 

**กรุณาแจ้งซ้ือบริการเสริมดังกล่าวก่อนเดินทางเท่าน้ัน...เพือ่ยนืยันการได้รับบริการและราคาตามทีร่ะบุ** 
 รับประทานอาหารกลางวนัและอาหารค ่าแบบอิสระ เพื่อใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
 พกัท่ี OSAKA BAY PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดำว 



   
 

วนัทีห้่ำ ศำลเจ้ำฟูจิม ิอนิำริ - วดัคโิยมสึิ (วดัน ำ้ใส) - มสุิอ ิแจ๊สดรีม เอ้ำท์เลต็ - ออิอนพลำซ่ำ 
 รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ “ศำลเจ้ำฟุชิมิ อนิำริ” หรือท่ีคนไทยชอบเรียกกนัวา่ศาลเจา้แดงหรือศาลเจา้จ้ิงจอกเป็นศาลเจา้
ชินโต(Shinto)ท่ีมีความส าคญัแห่งหน่ึงของเมืองเกียวโต(Kyoto) มีช่ือเสียงโด่งดงัจากประตูโทริอิ (Torii Gate) 
หรือเสาประตูสีแดงท่ีเรียงตวักนัขา้งหลงัศาลเจา้จ  านวนหลายหม่ืนตน้จนเป็นทางเดินไดท้ัว่ทั้งภูเขาอินาริ ท่ีผูค้น
เช่ือกนัวา่เป็นภูเขาศกัสิทธ์ โดยเทพอินาริจะเป็นตวัแทนของความอุดมสมบูรณ์ การเก็บเก่ียวขา้ว รวมไปถึง
พืชผลไร่นาต่างๆ และมกัจะมีจ้ิงจอกเป็นสัตวคู์่กาย(บา้งก็วา่ท่านชอบแปลงร่างเป็นจ้ิงจอก) จึงสามารถพบเห็น
รูปป้ันจ้ิงจอกมากมายดว้ยเช่นกนั ศาลเจา้แห่งน้ีมีความเก่าแก่มากถูกสร้างข้ึนตั้งแต่ก่อนสร้างเมืองเกียวโตซะอีก 
คาดกนัวา่จะเป็นช่วงประมาณปีค.ศ. 794 หรือกวา่พนัปีมาแลว้ จากนั้นน าท่านชม “วดัคิโยมิสึ” วดัท่ีสร้างข้ึนบน
เนินเขาโดยการใชท้่อนซุงน ามาวางเรียงกนัและไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นมรดกโลกอีกแห่งหน่ึง นมสัการส่ิง
ศกัด์ิสิทธ์ิและด่ืม “น ้าศกัด์ิสิทธ์ิสามสาย” ท่ีเช่ือวา่เม่ือด่ืมแลว้จะประสบความส าเร็จสามดา้นคือ “สุขภาพ อายยุนื
ยาวและความส าเร็จดา้นการศึกษา และอิสระกบัการเลือกซ้ือของท่ีระลึกบนถนนสาย “กำน ำ้ชำ” อาทิเช่น
เคร่ืองป้ันดินเผาสวยๆ ชาเขียว ขนมญ่ีปุ่น พวงกุญแจ พดัญ่ีปุ่นลายซากุระ ก็สามารถหาซ้ือท่ีน่ีไดเ้ช่นกนั 
 รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
น าท่านเดินทางสู่ “มิสุอ ิแจ๊สดรีม เอ้ำท์เลต็” ซ่ึงเป็น Outlet Malll ดว้ยพื้นท่ีกวา่ 39,300 ตารางเมตร ท่ีน่ีจึง
รวบรวมร้านคา้แบรนด์เนมชั้นน าและร้านอาหารญ่ีปุ่น ท่ีมีช่ือเสียงไวม้ากกวา่ 240 ร้าน นอกจากน้ีก็จะมีส่วนนัง่
พกัเทา้ นัง่พกัผอ่นหลงัเดินชอ้ปป้ิงมาเหน่ือยๆ กวา่ 200 ท่ีนัง่ ใหท้่านไดซ้ื้อสินคา้มากมายในราคาลดพิเศษ ให้
ท่านเลือกซ้ือสินคา้และของฝากไดต้ามอธัยาศยั จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “ออิอนพลำซ่ำ” ศูนยร์วมแห่งสินคา้
นานาชนิด ไม่วา่จะเป็นขนมญ่ีปุ่น ผลไม ้และอาหารนานาชนิดใน ซุปเปอร์มาร์เก็ต ให้ท่านเลือกซ้ือสินคา้และ
ของฝากไดต้ามอธัยาศยั  
 รับประทานอาหารค ่าแบบอิสระ เพื่อใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ “สนำมบินนำโกย่ำ” เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบั 

   
 

วนัทีห่ก สนำมบินนำโกย่ำ - กรุงเทพฯ 
00.30 น.   เหินฟ้าสู่เมืองไทย โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 647 
04.30 น.   เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกบัความประทบัใจเตม็เป่ียม  



 
หมายเหตุ :  รายการต่างๆ สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,  

การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ อีกทั้งโรงแรมต่างๆท่ีระบุในรายการน้ีอาจมีการปรับยา่น และสถานท่ีตั้ง ไดต้ามความเหมาะสม
ทั้งน้ียงัคงไวซ่ึ้งระดบัในมาตรฐานเดียวกนั โดยบริษทัจะค านึงถึงความสะดวกของเส้นทางระหวา่งการน าเท่ียวเป็นส าคญัโดย 

มิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 

เดนิทำง  สิงหำคม - ตุลำคม 2561 

อตัรำค่ำบริกำร ส าหรับคณะ 15 ท่านข้ึนไป 
ผูใ้หญ่ 38,900 บำท 
เดก็อาย ุ7-11ปี / มีเตียง  38,900 บำท 
เดก็อาย ุ2-6 ปี / ไม่มีเตียง 36,900 บาท 
พกัเด่ียวจ่ายเพิ่ม (จากราคาผูใ้หญ่) 6,000 บาท 
ไม่ใชต้ัว๋เคร่ืองบิน ลด (ทั้งเดก็และผูใ้หญ่) -13,000 บาท 

เดก็ทารก อายตุ  ่ากวา่ 2 ปี (ณ. วนัเดินทาง) เช็คราคาตัว๋ก่อนท าการจองค่ะ 
อตัรำค่ำบริกำรนี้รวม 
o ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั +ภาษีสนามบินทุกแห่งตามเส้นทางและสายการบินท่ีระบุในโปรแกรม (ช้ันทศันำจร GV4…K,V,W) 
o ค่าธรรมเนียมน ้ามนัท่ีสายการบินเรียกเก็บ (ค านวณ ณ วนัท่ี 16/8/2561) 
o ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
o โรงแรมท่ีพกัตามระบุไวใ้นรายการ หรือในระดบัเดียวกนั (พกัหอ้งละ 2 หรือ 3 ท่าน) 
o ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง  ***ไม่คุม้ครองเด็กอายตุ  ่ากวา่ 1เดือน 

วงเงินทุนชีวิตท่านละ 2,000,000 บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาลอุบติัเหตุ 500,000 บาท และอาหารเป็นพิษระหวา่งเดินทาง  
o กำรบริกำรของมัคคุเทศก์จำกเมืองไทยตลอดกำรเดินทำง 1 ท่ำน 
 
อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
o ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ หกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
o ค่าท าหนงัสือเดินทาง / ต่อหนา้เล่มหนงัสือเดินทาง / ค่าใชจ่้ายส่วนตวั 
o ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัจดัให ้ในรายการทวัร์ 
o ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 
o ค่าเปล่ียนแปลงตัว๋ขากลบัหลงัท าการออกตัว๋ไปแลว้  

 กรุณาแจง้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนเดินทาง พร้อมหนา้พาสชดัเจนของคนเดินทางแทน 
o ค่าธรรมเนียมน ้ามนัท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลงั 
o ค่าธรรมเนียมทิปไกด+์คนขบัรถ โดยประมาณ 2,000 เยน (ประมาณ 600 บาทไทย) เพิ่มเติมตามความพึงพอใจ 



o ค่าวซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่น ประเภทท่องเท่ียวระยะสั้น (ส าหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางต่างชาติ) 
 
เง่ือนไขกำรส ำรองทีน่ั่ง / ช ำระเงิน / กำรยกเลกิ 
o ต้องออกตั๋วภำยในวนัที ่30 กันยำยน 2561 เท่ำน้ัน!! 
o กรุณาจองทวัร์(ด้วยส ำเนำหน้ำพำสปอร์ต ชัดเจน)เม่ือไดรั้บการคอนเฟิร์มท่ีนัง่ตามเง่ือนไข จึงช ำระเงินมัดจ ำ 20,000 บำท  
o ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั มิฉะนั้นถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
o กรณยีกเลกิกำรเดินทำงยดึเงิน 100% ของรำคำทวัร์ (นบัจากวนัท่ีส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o ตัว๋โปรโมชัน่น้ีไม่สามารเปล่ียนคนเดินทางแทนได ้หำกเดินทำงไม่ได้ต้องท ำกำรซ้ือตั๋วใหม่เท่ำน้ัน 
o เน่ืองดว้ยไม่ตอ้งยืน่วซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่น ทางบริษทัฯ จะไม่ท าการเก็บเอกสารจริงใดๆ  

รบกวนส่งเอกสารเป็น ส ำเนำหน้ำพำสปอร์ตทีชั่ดเจน และมีอำยุเหลือกำรใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน 
พร้อมระบุห้องนอน, อำหำรทีไ่ม่สำมำรถทำนได้, ทีน่ั่งทีต้่องกำร, และเลขทีส่ะสมไมล์  

 
เง่ือนไขและข้อก ำหนดอ่ืนๆ 
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงราคาในกรณีท่ีมีผูร่้วมเดินทางไม่ถึงจ านวนท่ีระบุ หรือ ไม่มีท่ีนัง่คลาส K / V / W 
o กรณีท่านมีการเดินทางดว้ยตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้บัเราทราบ ณ วนัท่ีส ารองท่ีนัง่ หากไม่มีการแจง้

เร่ืองไว ้จะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากตัว๋เคร่ืองบินดงักล่าวได ้
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีตัว๋ทุกชนิดเพิ่ม หากสายการบินปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง 
o หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ช ้ไมส่ามารถน ามาขอคืนเงินได ้ 
o ในระหวา่งการท่องเท่ียวน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไมส่ามารถเรียกร้องขอ

คืนค่าบริการได ้ 
o ค่าบริการท่ีท่านช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯไดช้ าระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่ง

แบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันั้นหากท่านมีเหตุอนัใดท่ีท าให้ท่านไม่ไดท้่องเท่ียวพร้อมคณะตามรายการท่ีระบุไว ้ท่านจะขอคืน
ค่าบริการไม่ได ้ 

o ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นไดป้ระกาศยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่นให้กบัคนไทยท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการพ านกัระยะสั้นในประเทศ
ญ่ีปุ่นนั้น ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นไดป้ระกาศเร่ิมบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 1 กรกฏำคม พ.ศ.2556 และสามารถพ านกัในประเทศญ่ีปุ่นได ้15 
วนั (หากผูย้ืน่ประสงคจ์ะพ านกัในประเทศญ่ีปุ่นเกิน 15 วนั หรือไปท างาน หรือมีวตัถุประสงคอ่ื์นๆ จะตอ้งยืน่ขอวีซ่า
ตามปกติ) 



o หากท่านถูกเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซ่ึงอยู่
นอกเหนืออ านาจและความรับผดิชอบของบริษทัฯทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด  

o หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ไม่วา่ประเทศใดจนท าใหท้่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได ้คณะทวัร์ท่านอ่ืนๆ รวมถึง
ไกดจ์ะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได ้จ าเป็นตอ้งออกเดินทางตามโปรแกรมท่ีวางไว ้แต่ทางตวัแทนบริษทัฯ จะท าหนา้ท่ี
ประสานงานและเจา้หนา้ท่ีจะท าการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ 

o บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างดา้วท่ีพ  านกัอยูใ่นประเทศไทย แต่จะท าหนา้ท่ีช่วยเหลือเจรจา แต่อ านาจสิทธ์ิขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมือง  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวสิัย เช่น การยกเลิกหรือล่าชา้ของสายการบิน, 
อุบติัเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนดัหยดุงาน, การจลาจล หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีเกิดเหนืออ านาจควบคุมของ
บริษทัฯ  

o บริษทัฯ จะท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนในการเรียกร้องค่าชดใชจ้ากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษทัขนส่งเม่ือเกิดการสูญหายของ 
สัมภาระระหวา่งการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดงักล่าว  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะยดึถือ
และค านึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นส าคญั 

o เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ แลว้ 
 


