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นาริตะ – วัดอาซะกซุ่า(เก็บภาพโตเกยีว สกายทรี)- อิสระช้อปป้ิง หรือ โตเกียวดสีนีย์แลนด์ –  

ศาลเจ้าเมจิ – ช้อปป้ิงชินจูก ุ– กระเช้าลอยฟ้า คาชิ คาชิ - ออนเซ็น - ภูเขาไฟฟูจิ (ช้ัน 5) –  

สะพานแขวนมิชิมะ – ทุ่งพิง้ค์มอส หรือ ทุ่งลาเวนเดอร์ หรือ โอชิโนะ ฮักไก – ทะเลสาบฮามานะ –  

เมืองนาโงย่า - เกียวโต –ปราสาททองคนิคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ -วัดคโิยมิสึ – เมืองโอซาก้า –  

อิสระช้อปป้ิงหรือ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ  – สนามบินคนัไซ 

  
กาํหนดการเดนิทาง 
เมษายน  25-1 พ.ค. / 26-2 พ.ค. 
พฤษภาคม 9-15 / 10-16 / 16-22 / 17-23 / 23-29 / 24-30 / 30-5 มิ.ย. / 31-6 มิ.ย. 
มิถุนายน 6-12 / 7-13 / 13-19 / 14-20 / 20-26 / 21-27 / 27-3 ก.ค. / 28-4 ก.ค. 
กรกฎาคม        4-10 / 5-11 / 11-17 / 12-18 / 18-24 / 19-25 / 25-31 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – นาริตะ อาหาร - / - / - 

20.00 น. กรุ๊ปทวัร์พร้อมกนัที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช้ัน 4 เคาน์เตอร์
สายการบินไทย แถว D เช็คกรุ๊ปหมายเลข 17-22 เจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรับดูแลดา้นเอกสาร เช็คอิน 
และสมัภาระในการเดินทาง 

22.35 น. เหิรฟ้าสู่ประเทศญี่ปุ่ นโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 640 
 

วันที่ 2 นาริตะ – วัดอาซะกซุ่า(เก็บภาพโตเกยีว สกายทรี) - อิสระช้อปป้ิง หรือ  
โตเกียวดีสนีย์แลนด์ (จ่ายเพิ่ม 2,300 บาท) 

อาหาร - / - / - 

06.30 น. ถึงท่าอากาศยานนาริตะ  นาํท่านผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
 นาํท่านสู่ วัดอาซากซุะ คนันอนหรือวัดเซนโซจิ วดัที่มีช่ีอเสียงของเมืองโตเกียวมีลกัษณะโดดเด่น โดยมี

ประตูทางเขา้ชั้นนอกที่เรียกวา่ Kaminarimon (ประตูเทพเจา้สายฟ้า) กลางประตูมีโคมไฟ   สีแดงขนาด
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ใหญ่แขวนอยูมี่รูปแกะสลกัเทพเจา้สายฟ้าและเทพเจา้สายลมทาํหนา้ที่เป็นทวารบาล อยูส่องขา้งประตูจาก
ประตูชั้นนอกสู่ประตูหลกัดา้นในวดั เป็นถนนความยาวประมาณ 200 เมตร เรียกวา่Nakamise สองขา้ง
ทางมีร้านขายของพื้นเมืองของญี่ปุ่ น อาทิ ชุดยกูะตะ พดัดาบซามุไร ของเล่น แมวกวกั เคร่ืองลาง ของที่
ระลึกของญี่ปุ่ นทุกชนิด ขนมญี่ปุ่ น ไอศรีม และอีกมากมาย และเม่ือผา่นประตูหลกั Hozomon เขา้มาก็จะ
ถึงลานดา้นหนา้ ตรงกลางลานจะมีกระถางธูปปักอยูข่า้งกระถางมีที่ลา้งมือคลา้ยกบัวา่ใหช้าํระร่างกายให ้
บริสุทธ์ิก่อนไหวพ้ระ และเม่ือจุดธูปแลว้ คนญี่ปุ่ นมกัจะเอามือกวกัควนัธูปเขา้หาตวัดว้ยเช่ือวา่จะช่วยให้
สุขภาพแขง็แรง, สติปัญญาดี, เงินทองไหลเขา้กระเป๋าจากนั้นก็มุ่งหนา้สู่อารามหลกัที่โอ่อ่าและสงบเงียบ 
ดา้นขา้งอารามเป็นเจดีย ์5 ชั้นและศาลเจา้ซ่ึงสร้างขึ้นโดย โชกุน โตกุกาวา่ อิเอมิทซึ ในศตวรรษที่ 17 
พร้อมใหท้่านไดเ้ก็บภาพโตเกียว สกายทรี (ด้านนอก)หรือที่เรียกวา่ The New Tokyo Tower แลนดม์าร์ค
แห่งใหม่ของกรุงโตเกียวสุดยอดสถาปัตยกรรมที่มีความสูงถึง 634 เมตรณเมืองโตเกียวมหานครที่มีความ
เจริญเป็นอนัดบัตน้ๆของโลก โดยภายในโตเกียวสกายทรี มีส่ิงอาํนวยความสะดวกครบครันเช่นตึกส่ง
สญัญาณคล่ืนโทรทศัน์แบบดิจิตลั, วทิย,ุ ระบบเครือข่ายไร้สาย, หอ้งส่งสญัญาณโทรทศัน์ในโตเกียว, 
พื้นที่เพือ่การคา้, และจุดชมววิ 2ระดบัอยูท่ี่ความสูง 350 เมตร   และ450 เมตร จากนั้นนาํท่าน อิสระช้อป
ป้ิงในเมืองโตเกียว โดยไกดผ์ูช้าํนาญเสน้ทางจะคอยแนะนาํแหล่งชอ้ปป้ิงใหก้บัท่าน หรือ เลือกเข้าสวน
สนุกดิสนีย์แลนด์ 

 

หากท่านใดต้องการ เข้า สวนสนุกโตเกยีวดิสนีย์แลนด์ จ่ายเพิม่ท่านละ 2,300 บาท 
***กรุณาแจ้งความประสงค์ก่อนการเดนิทาง*** 

 
 โตเกียวดิสนีย์แลนด์ ดว้ยทุนสร้างกวา่ 600 ลา้นเหรียญ ไดเ้สกดินแดนในฝันของเด็กๆ และผูใ้หญ่น้ีขึ้นมา

ดินแดนแห่งโลกจินตนาการกบัการ์ตูนของวอลดิสนีย ์ที่มาปรากฎโฉม โชวค์วามน่ารักกนัที่น่ีทุกวนั อาทิ 
มิกก้ี มินน่ี เมาส์ โดนลัดกัก ์พร้อมใหท้่านไดเ้ก็บประสบการณ์อนัแสนประทบัใจกบัการถ่ายรูปคู่กบัตวั
การ์ตูนดงั และสนุกสุดมนัส์กบัเคร่ืองเล่นสุดระทึก โดยโตเกียวดิสนียแ์ลนดถู์กแบ่งเป็น 7 โซน คือ1.โซน 
World Bazaar โซนน้ีส่วนมากเป็นร้านขายของทีร่ะลึก ขนมของดิสนีย ์ใหท้่านเลือกซ้ือของฝากกนัแบบ
ไม่อั้น, 2.โซน Adventure land โซนตะลุยป่าเคร่ืองเล่นที่แนะนาํ คอื Pirate of the Caribbean, 3.โซน 
Western land โซนดินแดนแห่งโลกตะวนัตก เคร่ืองเล่นที่แนะนาํคอื Big Thunder Mountain, 4.โซน 
Critter Country เคร่ืองเล่นที่แนะนาํ คือ Splash Mountain 5.โซน Fantasy land ดินแดนแห่งเทพนิยาย 
เคร่ืองเล่นที่แนะนาํ คือ Haunted Mansion, Pooh ‘s Hunny Hunt, Peter Pan’s Flight, 6.โซน Toontown
ดินแดนตวัการ์ตูนดิสนีย,์ 7.โซน Tomorrow land ดินแดนแห่งโลกอนาคต Space Mountain, Buzz Light 
year’s Astro Blasters และ Micro Adventure ดูภาพยนตร์ 3 มิติ เป็นตน้ 
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เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย 
บ่าย ใหท้่านเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงในเมืองโตเกียว หรือ สนุกสนานทา้ทายความมนัส์ และอิสระกบัการ 

ชอ้ปป้ิงในสวนสนุกดิสนียแ์ลนดก์นัอยา่งต่อเน่ือง    
คํา่ รับประทานอาหารคํา่อสิระตามอธัยาศัย 

นาํท่านเขา้สู่ที่พกั โรงแรมชินจุก ุวอชิงตัน หรือ ระดับเทียบเท่า 
 

วันที่ 3 ศาลเจ้าเมจิ – ช้อปป้ิงชินจูก ุ– กระเช้าลอยฟ้า คาชิ คาชิ-ออนเซ็น อาหาร เช้า / เที่ยง / เย็น 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นาํท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าเมจิ เป็นศาลเจา้ในศาสนาชินโตสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1920 เพือ่อุทิศถวายแด่ 
ดวงวญิญาณของสมเด็จพระจกัรพรรดิเมจิและสมเด็จพระจกัรพรรดินีโชเก็ง พระพนัปีหลวงตั้งอยูใ่นเขต 
ชิบุยะ กรุงโตเกียว พื้นที่ถูกปกคลุมไปดว้ยป่าดิบเขามีตน้ไมท้ี่ต่างสายพนัธุเ์ป็นร้อยๆชนิดและมีมากกวา่
แสนตน้ เสมือนป่ากลางเมืองโตเกียว นาํท่าน ช้อปป้ิงย่านดังชินจูก ุแหล่งรวมหา้งร้านดงั อาทิ BIG 
CAMERA, YODOBASHI, MATSUMOTO KIYOSHI, ISETAN, MARUI, LUMINE และอีกมากมาย 
และเป็นแหล่งรวมสินคา้ทุกชนิด ที่ท่านสามารถหาซ้ือไดท้ี่น่ี ไม่วา่จะเป็นเส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกาย กระเป๋า 
รองเทา้ เคร่ืองสาํอางค ์นาฬิกา นํ้ าหอม สินคา้มียีห่อ้ (แบรนดช์ั้นนาํต่างๆ) เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า กลอ้ง สินคา้มือ
สองและยงัรวมไปถึงแหล่งบนัเทิงกลางคืนและร้านอาหารต่างๆ มากมายดว้ยพร้อมนาํท่านชอ้ปป้ิงร้าน 
100 เยนที่รวบรวมสินคา้ตั้งแต่ขนม อาหารสาํเร็จรูป เคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองเขียน เคร่ืองครัว อุปกรณ์เสริม
ความงาม ของกระจุกกระจิกน่ารักสไตลญ์ี่ปุ่ น และอีกมากมายที่ราคาเพยีง 100 เยน... อิสระซ้ือของฝาก
กนัตามอธัยาศยั 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย            จากนั้นนาํท่านขึ้น กระเช้าลอยฟ้า คาชิ คาชิ (Kachi Kachi Ropeway) เป็นกระเชา้พาขึ้นยอดเขาเทน็โจ 

ไปชมจุดชมววิมุมสูงของภูเขาไฟฟูจิและทะเลสาบคาวากูจิโกะ ซ่ึงตั้งอยูท่างตะวนัออกของทะเลสาบที่
ความสูง 400 เมตร ใชเ้วลาไต่ขึ้นไปบนยอดพร้อมๆ กบัชมววิสวยๆ ไปดว้ยประมาณ  
15-20 นาที (การน่ังกระเช้าลอยฟ้า คาชิ คาชิ (Kachi Kachi Ropeway) ขึน้อยู่กับสภาพอากาศหาก
อากาศไม่เอือ้อํานวย ทางบริษัทฯขอนําท่านชมววิสวยงามด้านล่าง เพ่ือความปลอดภยัของทุกท่านเป็น
สําคญั)   
จากนั้นนาํท่านเขา้สู่ที่พกั โรงแรมฟูจิ โนโบ หรือระดับเทียบเท่า 

คํา่ รับประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
นําท่านอาบนํ้าแร่สปารีสอร์ทสไตล์ญีปุ่่ นแท้ๆที่เรียกว่า “ออนเซ็น” เพ่ือสุขภาพ และผิวพรรณที่ด ี
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วันที่ 4 ภูเขาไฟฟูจิ (ช้ัน 5) – สะพานแขวนมิชิมะ – ทุ่งพิง้ค์มอส หรือทุ่งลาเวนเดอร์ หรือ  
โอชิโนะ ฮักไก – ทะเลสาบฮามานะ - เมืองนาโงย่า 

อาหาร เช้า / เที่ยง / เย็น 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
พร้อมแลว้นาํท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ภูเขาไฟที่ไดช่ื้อวา่เป็นภูเขาไฟที่ศกัด์ิสิทธ์ิ และสวยงามที่สุดใน
โลก ซ่ึงนบัวา่เป็นสญัลกัษณ์ของประเทศญี่ปุ่ น มีความสูงถึง 3,776 เมตร (12,388 ฟุต) นาํท่านสมัผสักบั
ความงามของภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 บนระดบัความสูงที่ 2,500 เมตร (ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ หากอากาศไม่
เอื้ออํานวย นําท่านชมววิสวยงามด้านล่าง เพ่ือความปลอดภยัของทุกท่านเป็นสําคญั) จากนั้นนาํทา่นสู่ 
สะพานแขวนมิชิมะ เป็นสะพานแขวนคนเดินที่ยาวที่สุดในประเทศญี่ปุ่ นมีความยาวถึง 400 เมตร พร้อมดู
ววิสวยๆ ของภูเขาไฟฟูจิบนความสูง 70.6 เมตร  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากนั้นนาํท่านสู่ ทุ่งดอกพิง้ค์มอส  ใหท้่านสมัผสัความงดงามระรานตาของทุ่งดอกพิง้คม์อส สีชมพทูัว่ทุ่ง 

ใหท้่านไดส้มัผสัและเก็บภาพความประทบัใจ (สามารถชมดอกพิง้ค์มอสในช่วงปลายเดือนเมษายนถึง
เดือนพฤษภาคม และดอกพิง้ค์มอสจะบานตามฤดูกาล ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ ไม่สามารถกําหนดเวลาการ
บานของดอกไม้ได้แน่นอน) 
จากนั้นนาํท่านสู่ ทุ่งดอกลาเวนเดอร์  ใหท้่านสมัผสัความงดงามระรานตาของทุ่งดอกลาเวนเดอร์ทัว่ทุ่ง ให้
ท่านไดส้มัผสัและเก็บภาพความประทบัใจ (สามารถชมดอกลาเวนเดอร์ได้ในช่วงเดือนมิถุนายนถงึเดือน
กรกฎาคม และดอกลาเวนเดอร์จะบานตามฤดูกาล ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ ไม่สามารถกําหนดเวลาการบาน
ของดอกไม้ได้แน่นอน) 
หากไม่สามารถชมความงามของทุ่งพิง้คม์อสหรือทุ่งดอกลาเวนเดอร์ได ้นาํท่านเดินทางสู่ โอชิโนะ ฮักไก
เป็นการทดแทน โอชิโนะ ฮกัไกสถานที่ท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงอีกแห่งหน่ึง และไดรั้บความนิยมเป็นอยา่ง
มาก และยงัเป็นจุดชมววิภูเขาไฟฟูจิไดส้วยงามที่สุดอีกจุดหน่ึง ซ่ึงที่น่ียงัเป็นที่ตั้งของบ่อนํ้ าศกัด์ิสิทธ์ิที่มี
ความเช่ือถือกนัมาชา้นาน เช่ือกนัวา่บ่อนํ้ าแห่งน้ีเป็นบ่อนํ้ าศกัด์ิสิทธ์ิซ่ึงเกิดจากนํ้ าฝนไหลผา่นดา้นบนของ
ภูเขาไฟฟูจิและซึมผา่นเขา้มาดา้นใน สุดทา้ยไหลลงสู่ดา้นล่างซ่ึงใชร้ะยะเวลายาวนานถึง  3-4 ปี ซ่ึง
ชาวญี่ปุ่ นมีความเช่ือกนัอีกวา่ หากไดด่ื้มนํ้ าจากบอ่แห่งน้ีจะทาํใหสุ้ขภาพแขง็แรง และจะโชคดี และทาํให้
ชีวติมีความสุขอีกดว้ย นอกจากน้ีใหท้่านเลือกซ้ือของฝากของที่ระลึกจากร้านคา้ที่ตั้งอยูภ่ายในบริเวณนั้น
อยา่งอิสระตามอธัยาศยั จากนั้นนาํท่านชม “ทะเลสาบฮามานะโกะ” หรือ “ทะเลสาบปลาไหล” แหล่ง
เพาะพนัธุป์ลาไหลที่ใหญ่ที่สุดเชิญท่านชม  พร้อมบนัทึกภาพความงามของทศันียภาพอนักวา้งไกลสุด
สายตาจากจุดชมววิ นาํท่านสู่ เมืองนาโงย่า   
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คํา่  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
 นาํท่านเขา้สู่ที่พกั โรงแรมนาโงย่า ซาคาเอะ หรือระดับเทียบเท่า 
 

วันที่ 5 เมืองเกยีวโต – ปราสาททองคนิคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ-วัดคโิยมิสึ – เมืองโอซาก้า อาหาร เช้า / เที่ยง / เย็น 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นาํท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต เมืองเก่าที่ถูกพฒันาขึ้นหลงัก่อตั้งเฮยอ์นัเคียวในปี 794 และเป็นที่พกั

อาศยัของพระจกัรพรรดิมากวา่ 1,000 ปี เกียวโตจึงเป็นเมืองเก่าที่มีประวติัศาสตร์อนัยาวนาน จนไดรั้บ
การประกาศใหส้ถานที่ท่องเที่ยวมากมายในเมืองเกียวโตเป็นสถานที่ที่ทรงคุณค่าใหเ้ป็นมรดกโลก  และ
ที่น่ีก็มีสถานที่ท่องเที่ยวทางประวติัศาสตร์ และทิวทศัน์ทางธรรมชาติอนังดงามมากมาย เป็นเมืองที่ผูค้น
มากมายใหค้วามสนใจมาถ่ายทาํภาพยนต ์อาทิ เร่ือง MEMORIAL OF A GEISHA 

 นาํท่านเดินทางสู่ ปราสาททองคนิคะคุจิ (Kinkakuji) หรือ ปราสาททอง เดิมเป็นสถานตากอากาศของ 
โชกุนโยชิมิสึ (Yoshimitsu) แห่งตระกูลอาชิคางะ ปราสาทน้ีสร้างขึ้นใหม่ในปีค.ศ. 1955 หลงัจากที่ได้
ถูกไฟไหมไ้ปเม่ือปี ค.ศ. 1950 ซ่ึงไดถ้อดแบบจาํลองโครงสร้างจากของจริงในยคุศตวรรษที่ 14 ตวั
อาคารมี 3 ชั้นตวัเรือนเป็นสีทองจากทองคาํเปลว อีกจุดเด่นของปราสาทแห่งน้ีก็คือรูปหล่อนกฟีนิกซ์
บนยอดปราสาท โดยรอบปราสาทมีลาํธารนํ้ าใสสะอาดทาํใหเ้กิดภาพสะทอ้นผวินํ้ าแสนสวยราว
ภาพวาด และภายในบริเวณปราสาทมีสวนญี่ปุ่ น จดัแต่งไวอ้ยา่งสวยงาม ใหท้่านไดเ้ก็บภาพความงาม
ของปราสาทในมุมต่างๆ   

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากนั้นนาํท่านชม ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ที่สถิตของพระแม่โพสภ เทพเจา้ที่เป็นที่นบัถือยิง่ของประชาชน

ที่มาสกัการะขอพร ใหมี้ความเป็นอยูอุ่ดมสมบูรณ์ของเร่ืองพชืพรรณธญัญาหาร นาํท่านสกัการะพระแม่
โพสภและเทพจ้ิงจอก ที่ชาวญี่ปุ่ นช่ือวา่เป็นทูตสวรรค ์ ผูค้อยนาํข่าวสารจากสรวงสวรรคล์งมายงัโลก
มนุษย ์ท่านจะไดต่ื้นตากบัรูปป้ัน ของเทพจ้ิงจอกที่มีจาํนวนมากมาย นาํท่านเดินทางสู่  วัดคโิยมิสึ หรือ
วัดนํ้าใส (Kiyomizu-dera) ตั้งอยูบ่นเนินเขาฮิงายามา สาเหตุที่เรียกวา่"วัดนํ้าใส" ก็เน่ืองมาจากมีนํ้ า
ศกัด์ิสิทธ์ิจากแม่นํ้ า 3 สายซ่ึงเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไหลมาจากเทือกเขา โดยมีความเช่ือกนัวา่ หากได้
ด่ืมนํ้ า 3 สายน้ี มีความเช่ือวา่หากเลือกด่ืมนํ้ าศกัด์ิสิทธ์ิสายแรกหมายถึงสติปัญญาเฉลียวฉลาด  สายที่
สองรํ่ารวย มัง่คัง่ และสายที่สามแขง็แรง โดยใหท้่านเลือกด่ืมนํ้ าศกัด์ิสิทธ์ิตามความเช่ือน้ีไดต้าม
อธัยาศยั วดัคิโยมิสึแห่งน้ีสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 788 (สมยันาระประมาณปี พ.ศ.1321)  เพือ่ถวายแด่พระ
โพธิสตัวก์วนอิม 11 พกัต ์ หรือสร้างขึ้นมาก่อนที่เกียวโตจะเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่ น  วดัคิโยมิสึจึง
ไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกอนัเก่าแก่กวา่ 1,500 ปี และทางเดินขึ้นสู่วดัเรียกกนัวา่ “ถนนสาย
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กานํ้าชา”  เน่ืองจากในอดีตเคยมีร้านขายถว้ยชาเคร่ืองป้ันดินเผาเรียงรายตลอดสองขา้งทาง   ปัจจุบนัมี
ร้านขายของที่ระลึกสไตลญ์ี่ปุ่ น อาทิชุดกิโมโน ตุก๊ตาในชุดกิโมโน พดัสารพดัแบบ ร่ม เขม็กลดั  ที่ติด
ตูเ้ยน็ เป็นตน้ขนมที่มีตวัอยา่งใหชิ้มก่อนตดัสินใจซ้ือ เช่น ขนมไสต่้างๆ ที่มีส่วนผสมของชาเขียว  ของ
ที่เก่ียวกบัศาสนา  ความเช่ือ จาํพวกเคร่ืองราง และอ่ืนๆ อีกมากมาย จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองโอ
ซาก้า เมืองซ่ึงเคยเป็นศูนยก์ลางการติดต่อทางทะเลที่สาํคญัที่สุดของประเทศใน ช่วงสมยัของ โตโยโท
มิ ฮิเดโยชิ และบดัน้ีก็ยงัเป็นเมืองที่สาํคญัทางเศรษฐกิจเช่นกนั  

คํา่  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
นาํท่านเขา้สู่ที่พกั โรงแรมนัมบะ วอชิงตัน หรือระดับเทียบเท่า 

 

วันที่ 6 อิสระช้อปป้ิงหรือ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (จ่ายเพิ่ม 2,500 บาท) – สนามบินคนัไซ 
ไม่มีรถโค้ชตลอดวัน / เดินทางโดยรถไฟตลอดวนั (ค่ารถไฟไม่รวมในค่าทัวร์) 

อาหาร เช้า / - / - 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
อิสระช้อปป้ิงในเมืองโอซาก้า  หรือ นําท่านเดินทางสู่สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ 
(เดินทางโดยรถไฟตลอดวัน ไม่มีรถโค้ชบริการ) และค่ารถไฟไม่รวมในราคาทัวร์ 
นาํท่านเดินทางสู่แหล่ง ชอ้ปป้ิงในเมืองโอซากา้ หรือท่านสามารถเลือกไปสวนสนุกยนิูเวอร์แซล 
สตูดิโอ เจแปน ไกดผ์ูช้าํนาญเสน้ทางจะคอยให้คาํแนะนาํเสน้ทางใหก้บัท่านโดยใหท้่านไดส้มัผสัระสบ
การณ์ การนัง่รถไฟในเมืองญี่ปุ่ น ซ่ึงสะดวก สบาย และตรงเวลา และถือวา่เป็นการคมนาคมทีค่นญี่ปุ่ น
นิยมกนัมากที่สุด ใหท้่านไดส้มัผสัประสบการณ์แบบญี่ปุ่ นแท้ๆ   
 

   หากท่านสนใจต้องการ  เข้า สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ  จ่ายเพิม่ ท่านละ 2,500 บาท 
          ***กรุณาแจ้งความประสงค์ก่อนการเดินทาง*** 

 
สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน  ต่ืนเตน้ระทึกขวญั และสนุกสนานกบัเคร่ืองเล่นผจญภยัไปใน
ดินแดนของหนงัดงัที่มีช่ือเสียงเป็นที่รู้จกั อาทิ สไปร์เดอร์แมน, เทอร์มิเนเตอร์, จูราสสิค พาร์ค ฯลฯ 
โดยที่น่ีจะแบ่งเป็น 9 โซน อาทิ 1.โซนนิวยอร์ค ประกอบดว้ยเคร่ืองเล่น เทอร์มิเนเตอร์, สไปร์เดอร์แมน 
/ 2.โซนฮอลลี์วดู มีเคร่ืองเล่น ผจญภยักบัอีที, เซซามี สตรีท, เชรค 4D, Animation Celebration, 
Universal Monsters Live Rock and Roll Show / 3.โซนซานฟรานซิสโก มีเคร่ืองเล่น Back to the 
Future,   แบล็คดราฟ /  4.โซนจูราสสิค พาร์ค / 5.โซนสนุปป้ี สตูดิโอ / 6. โซนลากูน มีเคร่ืองเล่น Peter 
Pan’s Neverland /  7. โซนวอเตอร์เวลิด์ / 8. โซนอะมิตี วลิเลจ พบเคร่ืองเล่น จอว ์/ 9.โซนแลนด ์ออฟ 
ออช พบการแสดงโชวพ์บกบั Wicked of Oz และ Toto & Friends.. ใหท้่านไดเ้ลือกชอ้ปป้ิงของทีร่ะลึกที่
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มีใหท้่านเลือกซ้ือสะสม นาํท่านเขา้โซนใหม่ The Wizarding World of Harry Potter ที่สร้างเพื่อเอาใจ
เหล่าสาวกของ แฮร์ร่ี พอตเตอร์ ใหท้่านไดเ้ขา้ไปสมัผสับรรยากาศของ โลกเวทมนตร์ในฉากต่างๆจาก
ภาพยนตร์ อาทิเช่น ปราสาทฮอกวอต เพลิดเพลินกบัการสาํรวจหอ้งเรียนเวทมนตร์คาถา ย่านฮอกมีท 
ร้านขายของแปลกประหลาด ของเหล่าพอ่มดและแม่มดทั้งหลาและที่ไม่ควรพลาดชิมคือ บัตเตอร์เบียร์ 
เคร่ืองด่ืมที่ไดรั้บความนิยมในโลกของพอ่มดและแม่มดแห่งน้ี (ไม่มีแอลกอฮอล์) และที่พลาดไม่ไดค้อื
ในโซนน้ีที่ถือวา่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดของโลก คือโซน “Harry Potter and the Forbidden 
Journey” ที่มีการสร้างดว้ยเทคโนโลยทีี่ทนัสมยัในการถ่ายภาพ 4K ที่จะสร้างความต่ืนเตน้เร้าใจใหท้่าน 
เสมือนท่านไดเ้ดินทางทอ่งโลกเวทมนตร์ไปกบัแฮร์ร่ีพอตเตอร์เลยทีเดียว ใหท้่านไดส้นุกสนานต่อกบั
เคร่ืองเล่นนานาชนิดอยา่งจุใจ พร้อมเก็บภาพความน่ารักของสวนสนุกและเหล่าการ์ตูนน่ารักที่ออกมา
เดินโชวท์กัทายท่านตลอดเวลา และสนุกสุดมนัส์กบัเคร่ืองเล่นมากมายตามอธัยาศยั  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย 
บ่าย ท่านจะไดส้นุกสนานกบัเคร่ืองเล่นใน สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ หรือ อิสระช้อปป้ิง สินคา้อยา่งจุใจ 

อาทิ เส้ือผา้ รองเทา้ เคร่ืองหนงั กลอ้งดิจิตอล นาฬิก และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าต่างๆกนัอยา่งต่อเน่ือง 
คํา่  รับประทานอาหารคํา่อสิระตามอธัยาศัย  

ไดเ้วลาอนัสมควร เดินทางสู่ สนามบินคนัไซ โดยรถโค้ช 
 

วันที่ 7 สนามบินคนัไซ -  กรุงเทพมหานคร อาหาร - / - / - 

00.30 น. เหิรฟ้าเพือ่กลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 673 
04.20 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
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อตัราค่าบริการ รวมต๋ัว ไม่รวมต๋ัว 

ผู้ใหญ่ 55,900.- 35,900.- 
เด็กมีเตียง 52,900.- 33,900.- 
2 ผู้ใหญ่ 1 เด็ก (ไม่มีเตียง) 47,900.- 29,900.- 
พักห้องเดี่ยวเพิ่มอกีท่านละ 8,900.- 8,900.- 

 
 

***หมายเหตุ     ต้องมีผู้เดินทางจํานวน 30 ท่านขึน้ไป*** 

หากมีผู้เดินทางไม่ถึง 30 ท่าน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่ออกกรุ๊ป หรือเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

**ราคานี้รวมภาษีนํ้ามันแล้ว ณ. วันที่ 21 ก.ย. 2558  และอาจมีการปรับขึน้อกีเน่ืองจากสายการบินอาจมีการเรียก 
เก็บค่านํ้ามันเพิม่ หากทางสายการบินมีการปรับราคาภาษีนํ้ามันขึน้ ทางบริษัทฯ ต้องปรับราคาตามราคาภาษี 
นํ้ามันที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบก่อนการออกต๋ัวเคร่ืองบิน** 

 
 
 

อตัรานีร้วม 
   ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชั้นทศันาจรตามเสน้ทางรายการที่ระบุเท่านั้น 
   ค่าพาหนะรับส่งตามรายการนาํเที่ยวที่ระบุเท่านั้น   
   ค่าโรงแรมหอ้งพกั 2 ท่านต่อหอ้งตามรายการที่ระบุเท่านั้น        
    ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืมตามรายการที่ระบุเท่านั้น    
   ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการที่ระบุเท่านั้น     
   ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุเท่านั้น 
   ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบนํ้ าหนกัไม่เกิน 30 กก. 
   ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 (หมายเหตุ...อาย ุ 6 เดือน – ไม่ถึง 1 ปี และ อาย ุ 76-85 ปี ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่าน
 ละ 500,000 บาท ...)  
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อตัรานีไ้ม่รวม     
  ค่าทาํหนงัสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต   
  ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหาร 
  ที่สัง่เพิม่เติมจากรายการที่ทางบริษทัฯ จดัให ้เป็นตน้   

  ค่านํ้ าหนกักระเป๋าเดินทางในกรณีนํ้ าหนกัเกินกวา่สายการบินกาํหนด คือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน 
  ค่าธรรมเนียมในการยืน่ใบอนุญาตสาํหรับคนต่างดา้วที่กลบัเขา้ประเทศ 

  ค่าภาษีนํ้ามันทีท่างสายการบินมีการเรียกเก็บเพิม่เติม หรือมีการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
  ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
  ทิปไกด์และคนขับรถ 
  ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่ น 
 
 

เง่ือนไขการชําระเงนิ  
 

เม่ือท่านทาํการจองทวัร์กบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอเรียกเก็บมดัจาํค่าทวัร์ท่านละ 10,000 บาท  
(สาํหรับทวัร์ประเทศแถบยโุรป มดัจาํค่าทวัร์ท่านละ 20,000 บาท) ส่วนที่เหลือตอ้งชาํระทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 
21 วนัทาํการ  
  

เง่ือนไขการยกเลิก         ***กรุณาพจิารณาเง่ือนไขทั้งหมดของบริษัท ก่อนท่านทาํการจองทวัร์*** 
 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั    ไม่เก็บค่าใชจ่้าย 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง  16-30 วนั   หกัค่ามดัจาํ  10,000 บาท และ 15,000 บาท ในช่วงปีใหม่ และเมษายน 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง  10-15 วนั  หกัค่าใชจ่้าย  50 % ของราคาทวัร์ 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง    4-9  วนั   หกัค่าใชจ่้าย  75 % ของราคาทวัร์ 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง    1-3  วนั  หกัค่าใชจ่้าย  100% ของราคาทวัร์ 
ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่  หกัค่าใชจ่้าย 100% 
กรณย่ืีนวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวซ่ีาจากทางสถานทูต และท่านไดช้าํระค่าทวัร์แลว้ ทางบริษทัฯ คืนค่าทวัร์ให้ แต่
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหักค่าบริการ และค่าใช้จ่ายบางส่วนทีเ่กิดขึน้จริง อาทิ ค่ามดัจาํตัว๋เคร่ืองบิน ค่าโรงแรม 
ค่าตัว๋รถไฟ หร่ืออ่ืนๆ เป็นตน้ ทางบริษทัฯ จะเก็บค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป 
กรณวีีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลกิก่อน หรือหลงัออกต๋ัวโดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 
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กรณวีีซ่าผ่านแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดนิทางไม่ได้ เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฏิเสธวซ่ีา  หรือไม่วา่ดว้ยสาเหตุ
ใดๆ ก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าบริการยืน่วซ่ีา, ค่าวซ่ีา และค่าใชจ่้ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณี
ไป (อาทิ กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หรือไดช้าํระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่นโรงแรม ตัว๋รถไฟ และอ่ืนๆ
ฯลฯ ไปแลว้) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเก็บค่าใชจ่้ายจริงที่เกิดขึ้นแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 
ผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้  เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่วา่เหตุผลใดๆ ก็ตาม ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 

 

ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองวซ่ีา สําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติที่ไม่ได้รับยกเว้นเร่ืองขอวซ่ีา 
 

การอนุมัติวซ่ีาเป็นเอกสิทธ์ิของทางสถานทูต   ทางบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆ ทั้งส้ิน ทั้งน้ีบริษทัเป็นเพยีง
ตวักลาง และคอยบริการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น หากผลวซ่ีาออกมาวา่ท่าน ไม่ผ่าน ตวัแทนยืน่ไม่คืนเงิน
ค่าบริการจากตัวแทนย่ืนไม่ว่าในกรณใีดๆ ก็ตาม และทางสถานทูตมีสิทธิที่จะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวซ่ีาในทุกกรณี 

กรณทีี่ท่านวซ่ีาผ่าน แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฏิเสธวซ่ีา ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตัวแทนย่ืน ให้กับท่าน   เน่ืองจากเป็นค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นโดยสถานทูต
เป็นผูเ้รียกเก็บ และท่านสามารถนาํวซ่ีาไปใชเ้ดินทางได ้หากวซ่ีายงัไม่หมดอาย ุ 

 

ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองตั๋วเคร่ืองบิน 
 

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ
ค่าใชจ่้ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ และการจัดที่น่ังของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้าํหนด ซ่ึง
ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณยีกเลิกการเดินทาง และไดด้าํเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 
(กรณีตัว๋ REFUND ได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น  
 

ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองโรงแรมที่พกั 
 

เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) 
และหอ้งคู่ (Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั 

กรณีมีงานจดัประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพือ่ใหเ้กิดความเหมาะสม 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า Porter)  
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สาํหรับนํ้ าหนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (สาํหรับ
ผูโ้ดยสารชั้นประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางนํ้ าหนกัเพิม่เป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจ
ปฏิเสธได ้(ท่านตอ้งชาํระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิม่) 

สาํหรับกระเป๋าสมัภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหน้าํขึ้นเคร่ืองได ้ตอ้งมีนํ้ าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)  

กรณีที่ตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นํ้ าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ ํ่ากวา่มาตรฐานได ้ทั้งน้ี
ขึ้นอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระส่วนของค่าใชจ่้ายที่สมัภาระนํ้ าหนกัเกิน 
(ท่านตอ้งชาํระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิม่) 

ทางบริษทัฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสารทุกกรณี 
 

หมายเหตุ.. (สําคญัมาก ผู้โดยสารควรรับทราบ  ก่อนการเดนิทาง 
1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรม ที่พกั การจราจร 

เหตุการณ์ทางการเมือง การนดัหยดุงาน การก่อจลาจล อุบติัเหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั หรือไม่
วา่จะดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ที่เหนือการควบคุมจากทางบริษทัทวัร์ฯ) โดยทางบริษทัจะคาํนึงถึง
ความปลอดภยัของลูกคา้เป็นสาํคญั 

2. หากท่านยกเลิกทัวร์ เน่ืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั 
อคัคีภยั  ทั้งๆ ที่สายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ยงัคงใหบ้ริการอยูเ่ป็น
ปกติ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน 

3. หากสถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเขา้ชมไดไ้ม่วา่ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืน
ค่าใช้จ่าย เน่ืองจากทางบริษทัไดท้าํการจองและถูกเก็บค่าใชจ่้ายไปแลว้ 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน ในกรณีดงัน้ี 
 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผดิกฎหมาย หรือส่ิงของหา้มนาํเขา้ประเทศ  
เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเขา้
เมืองหา้มเดินทาง  
 กรณีที่สถานทูตงดออกวซ่ีา อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  
 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วที่
พาํนกัอยูใ่นประเทศไทย 
 

   (ซ่ึงทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน หากเกดิเหตุการณ์ดังกล่าว) 
 


