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ไซตามะ เดนิเล่นชมสถาปัตยกรรมเมอืงโบราณที ่เมืองคาวาโกเอะ 
โตเกียว นมสัการขอพรองคเ์จา้แมก่วนอมิทีว่ดัอาซากสุะ,ชอ้ปป้ิงสนิคา้แฟชัน่น าสมยั 

ย่านชินจกู ุและอสิระเตม็วนัใหท้่านชอ้ปป้ิงหรอืเดนิทางสู่สถานทีท่่องเทีย่วอื่นๆ ดว้ย
ตวัท่านเอง หรอืเลอืกซือ้ทวัร ์โตเกียวดิสนียแ์ลนด ์สนุกสนานกบัเครือ่งเล่นและตวั
การต์ูนจากวอลดสีนีย ์ชมการแสดงจากมกิกีเ้มา้ทพ์รอ้มผองเพื่อนอนัสุดแสนประทบัใจ  
,ชมทุ่งดอกคอสมอสทีบ่านสะพรัง่ไปไกลสุดลกูหลูกูตา ณ สวนโชวะคิเน็น 

ยามานาชิ ขึน้ชมความงามและความอศัจรรยข์องยอดภเูขาทีส่งูทีสุ่ดในญีปุ่่ น ภเูขาไฟฟจิู, 
เยีย่มเยอืนหมูบ่า้นทีต่ดิอนัดบัเรือ่งความใสสะอาดของน ้าที่โอชิโนะฮคัไค, สมัผสัวถิี
ชวีติของเหล่านินจาญี่ปุ่ นที ่หมู่บ้านนินจาโอชิโนะ 

นาโกย่า สมัผสักบัความงามของ ปราสาทนาโกย่า ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ประจ าของเมอืงนาโกย่า 
นากาชิม่า ชอ้ปป้ิงสนิค้าจุใจในบรรยากาศสไตล์เมอืงนิวออรล์นี อเมรกิา ที่ แจส๊ดรีม นากาชิม่า 

เอาทเ์ลต็ 
โอซาก้า  อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิง ย่านชินไซบาชิ แหล่งชอ้ปป้ิงชื่อดงัของโอซาก้า 
 

พิเศษ!!! ทานบฟุเฟตข์าป ู
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ก าหนดการเดินทาง 18-23 ตลุาคม 2560 

วนัแรก             กรงุเทพฯ >> ฮาเนดะ 

19.30 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู ชัน้ท่ี 4 ประตหูมายเลข 2 เคาน์เตอร ์C สายการบิน
ไทยเพ่ือเตรียมตวัเดินทาง และผา่นขัน้ตอนการเชค็อิน 

22.45 น. เหินฟ้าสู่ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 682 
 

วนัท่ีสอง          ฮาเนดะ>> ไซตามะ >> เมืองโบราณคาวาโกเอะ >> โตเกียว>> วดัอาซากซุะ 
                        ช้อปป้ิงชินจกู ุ

 
 
 
 
 
 
06.55 น. เดินทางถึงสนามบินฮาเนดะ ประเทศญ่ีปุ่ น  หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ

ขัน้ตอนศลุกากรเรียบร้อยแล้ว น าท่านออกเดนิทางสู่จงัหวดัไซตามะ น าท่านชม  เมือง
คาวาโกเอะ ซึ่งเป็นเมอืงเก่าที่มมีาตัง้แต่ยุคเอโดะที่มกีารอนุรกัษ์สภาพบ้านเมอืงเก่า
และบรรยากาศไวอ้ย่างด ีบรเิวณที่เป็นเมอืงเก่ากย็งัเปิดท าการคา้ ขายของจ าพวกของ
ทีร่ะลกึและสนิคา้ทอ้งถิน่ในตกึทีเ่คยใชเ้ป็นคลงัสนิคา้สมยัก่อน แต่ไดท้ าการสรา้งใหมใ่ห้
คงรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบเดมิ แต่เปลี่ยนวสัดุที่ใช้ในการก่อสรา้งใหเ้ป็นวสัดุกนัไฟ 
เนื่องจากสมยัเอโดะ บา้นเรอืนสรา้งดว้ยไมแ้ละกระดาษ เมือ่เกดิเหตุไฟไหมก้ม็กัลามไป
ทัว่เมืองอย่างรวดเร็ว โดยของขึ้นชื่อที่คาวาโกเอะคือ มนัหวาน ที่รสชาติหวานล ้า 
นอกจากนี้ยงัมตีรอกขนมหวาน ทีข่ายของจ าพวกขนมหวานโบราณของญีปุ่่ นอกีดว้ย  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย น าท่านเดนิทางสู่กรงุโตเกียว เมอืงหลวงของประเทศญี่ปุ่ น จากนัน้ออกเดนิทางสู่ วดั

อาซากสุะ มชีื่ออย่างเป็นทางการว่าวดัเซนโซ หรอืเซนโซจ ิ(Sensoji) แต่นิยมเรยีกว่า
วดัอาซากุสะเนื่องจากตัง้อยู่ในย่านอาซากุสะ เป็นวดัในศาสนาพุทธ โดยมพีระโพธสิตัว์
คนันอนประดษิฐานอยู่และเป็นพระประธานของวดั ทีป่ระตูทางเขา้วดัมโีคมสแีดงขนาด
ใหญ่แขวนอยู่ ถอืเป็นสญัลกัษณ์หนึ่งของวดัที่นักท่องเที่ยวนิยมถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลกึ 
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ประตูแห่งนี้มชีื่อว่าประตูคามนิาร ิแปลได้ว่าประตูสายฟ้า ชื่อของประตูจะเขยีนอยู่บน
โคมสแีดงลูกใหญ่ เมื่อผ่านเขา้มาจะพบกบัถนนนากามเิสะ สองขา้งทางมรีา้นคา้ใหเ้ดนิ
ชมและชมิได้เพลนิๆ โดยมขีองที่ระลกึสไตล์ญี่ปุ่ นให้เลอืกซื้อหา และขนมส่งกลิน่หอม
เยา้ยวนชวนใหล้ิม้ลอง สุดถนนเป็นซุม้ประตูทีม่โีคมสแีดงแขวนอยูอ่กีซุม้หนึ่ง คอื ประตู
โฮโซ หรอืประตูแห่งขุมทรพัย ์พอเดนิผ่านเขา้มาในบรเิวณวดัจะเหน็กระถางธูปขนาด
ใหญ่ตัง้อยู่กลางแจง้ มผีูค้นยนืโบกควนัธูปเขา้หาตวัเอง เชื่อกนัว่าจะท าใหโ้ชคด ีและมี
กระถางก ายานตัง้อยู่ด้วย การโบกควนัก ายานเขา้หาตวัเชื่อว่าจะช่วยให้หายเจบ็ป่วย 
เจบ็ป่วยส่วนไหนกจ็ะโบกควนัก ายานไปทีอ่วยัวะส่วนนัน้ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ย่าน
ชินจกู ุอสิระใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้ตามใจชอบ เช่น สนิคา้อเิลคทรอนิกส ์เสือ้ผา้กระเป๋า 
รองเทา้ เครือ่งส าอาง ฯลฯ 

ค า่ อิสระรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 
โรงแรมท่ีพกั BEST WESTERN TOKYO NISHIKASAI หรือระดบัเทียบเท่า 
 

วนัท่ีสาม          อิสระท่องเท่ียวด้วยตนเอง หรือซ้ือทวัรโ์ตเกียวดิสนียแ์ลนด ์

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
อิสระเตม็วนั ให้ท่านได้เดินทางสู่สถานท่ีท่องเท่ียว หรือแหล่งช้อปป้ิงต่างๆ โดย
ตวัท่านเอง หรือจะเลือกซ้ือทวัรดิ์สนียแ์ลนด ์เดินทางโดยรถไฟ (ค่าดิสนียแ์ลนด์
ท่านละ 2,500 บาท ซ่ึงราคาน้ียงัไม่รวมค่ารถไฟของลูกทวัรแ์ละไกด)์ ***ราคาอาจ
มีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศมีความผนั
ผวนสงู*** 
โตเกียวดีสนีย์แลนด์ โลกแห่งจนิตนาการของราชาการต์ูนญี่ปุ่ นซึ่งเป็นดสินีย์แลนด์
แห่งแรกที่สร้างนอกประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2526 จากการถม
ทะเลและใชทุ้นสรา้งกว่า  600 ลา้นบาท ใหท้่านสนุกสนานกบัเครือ่งเล่นนานาชนิด ( ไม่
จ ากัดจ านวนการเล่น ) ผจญภัยในดินแดนต่างๆ ให้ท่านเล่นเครื่องเล่นตัวใหม่จาก
ภาพยนตรก์ารตูนเรื่องดงั Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคารเิบยีนในดนิแดนโจรสลดั
จากภาพยนตร์ The Pirate of Caribbean เขย่ าขวัญ กับบ้ านผีสิงใน  Haunted 
Mantion สมัผัสความน่ารกัของตุ๊กตาเด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก  Small World ชม
ภาพยนตร์สามมิติ The Invention of the Year ให้ท่านได้สนุกสนานพร้อมกับการ
จบัจ่ายเลอืกซือ้สนิค้าที่ระลกึน่ารกัในดสินียแ์ลนดอ์กีทัง้ยงัจะไดส้มัผสักบัตวัการต์ูนเอก
จากวอลดสินีย ์อย่าง มกิกี้เมา้ส ์มนินี่เมา้ส์ พรอ้มผองเพื่อนการต์ูนอกีมากมายสนุกกบั
การจบัจา่ยซือ้ของทีร่ะลกึน่ารกัในดสินียแ์ลนด์ 
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โตเกียวสกายทรี หรอืที่เรยีกว่า The New Tokyo Tower แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของ
กรงุโตเกยีว สิง่ก่อสรา้งทีส่งูทีสุ่ดในประเทศญีปุ่่ นโดยมคีวามสงู 634 เมตร สงูเป็นอนัดบั
สองของโลกรองจากเบริจ์คาลฟิาในดูไบซึ่งมคีวามสูงถงึ 828 เมตร ซึ่งหอคอยแห่งนี้มี
จดุชุมววิส าหรบันกัท่องเทีย่วแบ่งได ้2 ระดบัความสงู คอื จุดชมววิทีค่วามสงู 350 เมตร 
และ 450 เมตร และมสีิ่งอ านวยความสะดวกมากมาย อาทิ ห้องส่งสญัญาณกระจาย
เสยีง รา้นคา้ รา้นอาหาร และอื่นๆ อกีมากมาย  
ศาลเจ้าเมจิ ศาลเจา้เก่าแก่อนัศกัดิส์ทิธิแ์ละเป็นที่เคารพของคนโตเกยีว สรา้งขึน้โดย
จกัรพรรด ิเมจ ิและมเหสโีชโกะ ในปี 1920 ในช่วงวนัปีใหม่คนโตเกยีวนิยมมาขอพรที่
ศาลเจา้แห่งนี้ ซึง่ตัง้อยู่ใจกลาง สวนโยโยก ิสวนทีม่ตี้นไมน้านาพรรณถงึ 1 แสนตน้ ท า
ใหด้เูหมอืนกบัว่าศาลเจา้แห่งนี้ตัง้อยูภ่ายในป่า 
กินซ่า ย่านทีไ่ดช้ื่อว่าเป็นแนวหน้าของแฟชัน่ใหมสุ่ดทุกยคุทุกสมยั มรีา้นขายสนิคา้แบ
รนดเ์นมและหา้งสรรพสนิคา้ชัน้ดหีลายต่อหลายรา้นตัง้อยูเ่รยีงราย  
ชิบูย่า ย่านช้อปป้ิงทนัสมยัศูนย์กลางและแหล่งรวมวยัรุ่นยอดนิยมของญี่ปุ่ น รวมถึง
นักท่องเที่ยวผู้มาเยือนซึ่งมทีุกสิ่งพร้อมสรรพสนองตอบ ด้วยเหตุนี้ เองท าให้ย่านนี้
พลุกพล่านดว้ยผูม้าเยอืน 
ฮาราจกู ุศูนยร์วมของเดก็วยัรุ่น ทีแ่ต่งหน้าแต่งตวักนัแบบทีเ่รยีกไดว้่าหลุดโลกมาอวด
โฉมกนั ในวนัอาทติยเ์ดก็เหล่านี้จะมารวมตวักนั มทีัง้แนวแฟนตาซ ีปีศาจ คขิุอาโนเนะ
น่ารกัๆ และในย่านนี้ยงัมแีหล่งช้อปป้ิง ณ ตรอกทาเคชติะ ทัง้สองขา้งทางเรยีงรายไป
ดว้ยรา้นขายของวยัรุ่น เสือ้ผ้า เครื่องประดบั รองเทา้ กระเป๋า รา้นฟาสทฟู์ด รา้นเครป
ญี่ปุ่ นอร่อยๆ มากมาย ร้าน 100 เยน หรอืเลือกช้อปป้ิงแบบสบายๆ บนถนน โอโม
เตะซนัโด ดว้ยบรรยากาศคลา้ยยโุรปกบัตกึรา้นคา้ทีอ่อกแบบและตกแต่งสไตลย์โุรป 
อะคิฮาบาร่า ยา่นการคา้ชื่อดงัทีสุ่ดเกี่ยวกบัเครือ่งใชไ้ฟฟ้า กลอ้งดจิติอล เกมสต่์างๆ  

เท่ียง  อิสระรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 
ค า่  อิสระรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 

โรงแรมท่ีพกั BEST WESTERN TOKYO NISHIKASAI หรือระดบัเทียบเท่า 

วนัท่ีส่ี               โตเกียว >> สวนโชวะคิเน็น >> ยามานากะโกะ >> โอชิโนะฮคัไค >> 
                         หมู่บ้านนินจาโอชิโนะ >> ยามานาชิ 
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เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
น าท่านเดนิทางสู่สวนโชวะคิเน็น เพื่อเขา้ชม งานเทศกาลคอสมอสมตัสึริ สวนโชวะ
ถูกสรา้งขึน้เพื่อเป็นการเฉลมิฉลองครบรอบ 50 ปี ของจกัรพรรดโิชวะ มขีนาดใหญ่ถงึ 
16,300 เอเคอร ์และมดีอกไมบ้านสวยตลอดทัง้ปี งานชมดอกคอสมอสจะเริม่ตัง้แต่ช่วง
กลางเดอืนกนัยายน-พฤศจกิายนเป็นประจ าทุกปี ท่านจะไดช้มดอกคอสมอสทีบ่าน
สะพรัง่ไปไกลสุดลกูหลูกูตาภายในพืน้ทีก่ว่า 20,000 ตารางเมตรเป็นอะไรทีน่่าประทบั 
ใจสุดๆ **ความงามของดอกไม ้ขึน้อยูก่บัสภาพภมูอิากาศ**  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเดนิทางสู่บ่อน ้าศกัดิส์ทิธิ ์โอชิโนะ ฮคัไค บ่อน ้าทีเ่กดิจากการละลายของหมิะบน
ภเูขาไฟฟูจ ิทีใ่ชเ้วลาอนัยาวนานในการไหลลงมาสู่พืน้ดนิและซมึซาบไปยงับ่อน ้าแต่ละ
บ่อ ดงันัน้น ้าที่อยู่ในบ่อจะเป็นน ้าทีใ่สสะอาดและสดชื่นมาก ในปีค.ศ.1985 สถานทีแ่ห่ง
นี้ยงัได้ถูกเลอืกให้เป็น 1 ใน 100 อนัดบั แหล่งน ้าจากธรรมชาติที่ดทีี่สุดของญี่ปุ่ นอีก
ด้วย จากนัน้ น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านนินจาโอชิโนะ ท่านจะได้เรยีนรู้เรื่องราว
เกี่ยวกบันินจาญี่ปุ่ น ไม่ว่าจะเป็นบ้านของนินจาทีดู่ภายนอกเหมอืนบ้านเรอืนทัว่ไป แต่
ภายในกลบัมเีส้นทางลบัส าหรบัหนีหรอืจุดซ่อนอาวุธต่างๆ ยามเมื่อคู่ต่อสู้บุกเข้ามา 
หรอืจะเป็นกิจกรรมต่างๆ ที่ให้ท่านได้ลองสมัผสัประสบการณ์การเป็นนินจา อีกทัง้
ภายในบรเิวณหมูบ่า้นยงัมสีวนสวยไวใ้หท้่านไดเ้ดนิเล่นและถ่ายรปูเป็นทีร่ะลกึ  
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม TOMINOKO HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารโรงแรมท่ีพกั  
*** อ่ิมอร่อยกบัมื้อพิเศษท่ีมีขาปู ให้ท่านได้ล้ิมลองรสชาติปูพร้อมน ้าจ้ิมสไตล์ญ่ีปุ่ น
อย่างจใุจ และอาหารอ่ืนๆ อีกหลายชนิด ***  

                            จากนัน้อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกบัการแช่น ้าแร่ธรรมชาติ เช่ือว่าถ้าได้แช่น ้าแร่แล้ว 
จะท าให้ ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมนุเวียนโลหิตดีขึน้ 
 

วนัท่ีห้า             ยามานาชิ >> ภเูขาไฟฟจิู >> นาโกย่า >> ปราสาทนาโกย่า>> นากาชิม่า 
                     แจส๊ดรีม เอาทเ์ลท 

 
 
 
 
 
 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
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ออกเดนิทางสู่ ภเูขาไฟฟูจิ บริเวณชัน้ 5 (ขึ้นอยู่กบัสภาพภมิูอากาศ) ที่ระดบัความ
สูง 2,500 เมตร ให้ท่านได้สมัผสัอากาศอนับรสิุทธิบ์นยอดเขาฟูจ ิถ่ายภาพที่ระลกึกบั
ภูเขาไฟทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของแดนอาทติยอุ์ทยัแห่งนี้และไดช้ื่อว่ามสีดัส่วนสวยงามทีสุ่ด
ในโลก ซึง่เป็นภูเขาไฟทีย่งัดบัไมส่นิท และมคีวามสงูทีสุ่ดในประเทศญีปุ่่ นจากดา้นล่างสู่
บนยอดปล่องเขาดว้ยความสูง 3,776 เมตร  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ เมืองนาโกย่า เพื่อน าท่านสู่ ปราสาทนาโกย่า ปราสาทแห่งนี้สรา้ง

โดย โชกุนโทกุงาวะ อิเอยะสุ ในยุคสมยัเอโดะ โดยสร้างขึ้นเพื่อเป็นฐานบญัชาการ
ให้กบัเมอืงหลวงโตเกียวและแต่งตัง้ให้บุตรชายคนที่เก้าเป็นผู้ครองเมอืง ตวัปราสาท
เดมิไดถู้กทหารพนัธมติรบุกท าลายไปในสมยัสงครามโลกครัง้ที ่2 ปัจจบุนัตวัปราสาทที่
เปิดให้ท่องเที่ยวมลีกัษณะเด่นคอื ที่บนยอดของปราสาทมปีลาโลมาคู่หุ้มด้วยทองที่มี
น ้าหนักถงึ 18 กโิลกรมั ซึ่งปลาโลมาแต่ละตวัมนี ้าหนักถงึ 44 กโิลกรมั ชาวเมอืงนาโก
ย่าเชื่อว่าปลาโลมาคู่นี้เป็นเครื่องคุ้มครองปราสาทและชาวเมอืงนาโกย่า จนกลายเป็น
สญัลกัษณ์ของเมอืงนาโกย่า โดยชาวเมอืงจะเรยีกปลาโลมาคู่นี้ว่า “คนิซาช”ิ หรอื “ซาชิ
โฮโกะ” อสิระใหท้่านถ่ายภาพเกบ็ความประทบัใจกบัปราสาทตามอธัยาศยั  

 จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่ นากาชิม่า เพื่อน าท่านสู่ แจ๊สดรีม นากาชิม่า เอาท์เลท 
(Jazzdream Nagashima Outlet) หนึ่ ง ใน  Mitsui Outlet Park ซึ่ ง เป็ น  Outlet Mall 
ขนาดใหญ่ ดว้ยพื้นที่กว่า 39,300 ตารางเมตร ที่นี่จงึรวบรวมรา้นค้าแบรนด์เนมชัน้น า
รา้นอาหารญี่ปุ่ นและสญัชาตอิื่นๆทีม่ชีื่อเสยีงไวเ้พยีบ มรีา้นคา้มากกว่า 240 รา้นใหท้่าน
ไดเ้ลอืกชมิเลอืกชอ้ปกนัตามอธัยาศยั โดยทีน่ี่เลอืกออกแบบใหม้สีไตล์คลา้ยๆ กบัเมอืง
นิวออรล์นีส์ ซึง่เป็นเมอืงท่าทางตะวนัตก ของอเมรกิา รวมทัง้มป้ีายใหข้อ้มลูกบันักชอ้ป
ถงึ 5 ภาษา (องักฤษ จนีไต้หวนั จนีกลาง เกาหล ีและญี่ปุ่ น) นอกจากนี้ก็จะมสี่วนนัง่
พกัเทา้ นัง่พกัผ่อน หลงัเดนิชอ้ปป้ิงมาเหนื่อยๆ กว่า 200 ทีน่ัง่ ไวค้อยใหบ้รกิารอกีดว้ย  

ค า่  อิสระรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม NAGOYA CASTLE PLAZA หรือระดบัเทียบเท่า 

  

วนัท่ีหก            นาโกย่า >> โอซาก้า >> ช้อปป้ิงชินไซบาชิ >> สนามบินคนัไซ 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
น าท่านเดนิทางสู่ เมืองโอซาก้า อสิระชอ้ปป้ิง ย่านชินไซบาชิ  
แหล่งชอ้ปป้ิงชื่อดงัของนครโอซากา้ ทัง้รา้นคา้เก่าแก่และทนัสมยั 
ปะปนกนั มสีนิคา้มากมายทัง้ถูกและแพง ทัง้สนิคา้แฟชัน่ล่าสุด  
ขนมเคก้แสนอรอ่ย จนถงึกลอ้งดจิติอล คอมพวิเตอร ์และเกมส์ 
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รุ่นใหม่ล่าสุด รวมทัง้รา้นอาหารหลากหลาย เดนิไปเก็บภาพเป็นที่ระลกึกบัจุดเด่นของ
แต่ละรา้นคา้ เช่น ปยูกัษ์ หน้าภตัตาคารขาปยูกัษ์ และสญัลกัษณ์เด่นของย่านนี้คอื ตกึ
รูปเครื่องหมายการค้าของกูลโิกะ ผลติภณัฑ์ขนมชื่อดงัจากญี่ปุ่ นนัน่เอง หรอืจะเป็น
รา้นดสินีย์ช้อป ผลติภัณฑ์ใหม่ๆ จากดสินีย์ และ ย่านเก่าแก่ อย่างถนนโดทงบุร ิซึ่ง
ท่านสามารถลิม้ลองขนม หรอือาหารขึน้ชื่อของนครโอซากา้ ทัง้ทาโกะยาก ิโอโคโนมยิา
กิ เป็นต้น  ให้ท่ านได้ เพลิด เพลินกันตลอดทั ้งวัน   นอกจากนี้  ในย่านนี้ ย ังมี
หา้งสรรพสนิค้าใหญ่ๆ และมชีื่อเสยีง อย่างหา้งไดมาร ูห้างโซโก้ หรอืจะเป็นทากาชมิา
ยา่ มสีนิคา้มากมายใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้หาอกีดว้ย 

เท่ียง  อิสระรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 
ได้เวลาอนัสมควรน าท่านสู่ สนามบินคนัไซ เพ่ือเดินทางกลบัสู่กรงุเทพฯ 

17.35น. เหินฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG673  
21.25น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิู ประเทศไทยโดยสวสัดิภาพพร้อมความ 

ประทบัใจ 
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ก าหนดการเดินทาง 18-23 ตลุาคม 2560  

 
หมายเหต ุ

1. การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 25 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบ
จ านวนดงักล่าว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทางหรือเปล่ียนแปลงราคา 

2. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองในแต่
ละประเทศ หากไม่ได้รบัการอนุญาติให้เข้าหรือ ออกนอกประเทศนัน้ๆ  ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร ์ไม่ว่ากรณีใดๆ  

 
อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1. ค่าตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2. ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเท่า 
3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ  
4. ค่าใชจ้่ายของมคัคุเทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกใหท้่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
5. ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิสงูสุดท่านละ 1,000,000.- บาท 

ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนั 
*** เดก็อายุต า่กว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึ้นไป จะได้รบัความคุ้มครองประกนัอุบติัเหตุ
เพียงครึ่งเดียว *** 
6. ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่20 มิถนุายน 2560 และท่านตอ้งช าระเพิม่เตมิ 

ในกรณทีีท่างสายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิม่ 
 
 
 
 
 
 

อตัราค่าบริการ ราคารวมตัว๋เคร่ืองบิน ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน 

ผูใ้หญ่ราคาท่านละ 47,700.-  บาท 25,500.-  บาท  

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 43,300.-  บาท 23,000.-  บาท 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 36,300.-  บาท 19,500.-  บาท 

ส าหรบัท่านท่ีต้องการพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 9,900.-  บาท 9,900.-  บาท 
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อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
1. ค่าท าหนงัสอืเดนิทางไทย, หนงัสอืเดนิทางเล่มสเีหลอืงของคนจนีและ ค่าแจง้เขา้ แจง้ออก 

ส าหรบัท่านทีถ่อืต่างดา้ว 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาท ิค่าอาหาร-เครือ่งดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด 30 กโิลกรมั 
4. ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และ ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
5. ค่าทปิไกด ์และคนขบัรถ 

 
 

เง่ือนไขการช าระเงิน  : กรณุาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000 บาท และช าระส่วนท่ีเหลือก่อนการ
เดินทาง 21 วนัท าการ 
 
การยกเลิก :   กรณุาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนัท าการ มฉิะนัน้ ทางบรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิใ์น

การคนืเงนิมดัจ าทัง้หมด 
หมายเหต ุ:   
1.  ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับสภาพ
อากาศ การเมอืง โรคระบาด และสายการบินฯลฯ โดยทางบรษิัทฯ จะค านึงถึงประโยชน์และความ
ปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัที่สุด ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / หา้มเขา้
ประเทศญี่ปุ่ น / การน าสิง่ของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไป
ในทางเสื่อมเสยี รวมถงึภยัธรรมชาตต่ิางๆ และการยกเลกิเทีย่วบนิ ซึง่ทางบรษิทัฯ ไมอ่าจคนืเงนิใหท้่าน
ได ้ไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางส่วน นอกจากน้ีทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาไดต้าม
ความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกุลเยน 
2.  ในกรณทีีเ่กดิภยัพบิตัทิางธรรมชาตต่ิางๆ ทางบรษิทัสามารถคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรไ์ดก้ต่็อเมือ่ทาง
สายการบนิและโรงแรมทีพ่กัไดท้ าการพจิารณาคนืเงนิส่วนนัน้ใหแ้ลว้เท่านัน้ 
 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการ ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ การเมือง โรค
ระบาด และสายการบิน ราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัอตัรา

แลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 
 

 


