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HILIGHT 

 

ชมความงามของปราสาทโอซากา้ แลนดม์ารก์อนัดบั

หนงึของเมอืงโอซากา้ 

ชอ้ปปิงจใุจดว้ยแหลง่ชอ้ปปิงชอืดงัของญปีุ่ น อาท ิ

ชนิจกู ุซาคาเอะ และรา้นขายของทรีะลกึทอ้งถนิ 

ผอ่นคลายกบัการแช่นําจากแรธ่รรมชาตเิคล็บลบั

สขุภาพดสีไตลญ์ปีุ่ น 

พเิศษ !!! เมนูขาปูยกัษ ์และชาบซููโม ่แบบไมอ่นั 

พรอ้มนําจมิรสเด็ด!! 

บรกิารนาํดมืทกุวนั วนัละ 1 ขวด 

Free Wi-Fi on Bus !! 

วนัท ี1 สนามบนิสวุรรณภูม ิ– สนามบนิคนัไซ 
[TG622 23.15-06.25] 

วนัท ี2 สนามบนิคนัไซ – ปราสาทโอซากา้ (ดา้น
นอก) – เมอืงเกยีวโต – บุฟเฟ่ชาบซููโม ่– ศาลเจา้
ฟจูมิอินิาร ิ– เมอืงนาโกยา่ – ชอ้ปปิงยา่นซาคา
เอะ 
วนัท ี3 วดันติไทจ ิ– ทะเลสาบฮามานะ – กจิกรรม
ชงชา – ทะเลสาบคาวากจูโิกะ – เมนขูาปยูกัษ ์– 
แช่นําแรธ่รรมชาต ิ
วนัท ี4 ภเูขาไฟฟจู ิชนั 5 (ตามสภาพอากาศ) – 
ศนูยจ์ําลองแผน่ดนิไหว – โตเกยีว – ไดเวอรซ์ติ ี
โอไดบะ – ชอ้ปปิงชนิจกู ุ
วนัท ี5 อสิระชอ้ปปิงเมอืงโตเกยีว หรอื เลอืกซอื
ทวัรเ์สรมิโตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์
วนัท ี6 วดัอาซากสุะ - วดันารติะ – ออิอน มอลล ์- 
สนามบนินารติะ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ

[TG677 17.30-22.30] 

โดยสายการบนิไทย [TG] 

เดนิทาง: กรกฎา – สงิหา 62 

ราคาเรมิตน้เพยีง: 39,900.- 

OSAKA TOKYO ถกูใจใชเ่ลย 6D4N 
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 กาํหนดการเดนิทาง 
วนัท ี12 – 17 กรกฎาคม 62 (วนัหยดุอาสาฬหบชูา) 42,800.- 

วนัท ี13 – 18 กรกฎาคม 62 (วนัหยดุอาสาฬหบชูา) 41,900.- 

วนัท ี26 – 31 กรกฎาคม 62  39,900.- 

วนัท ี08 – 13 สงิหาคม 62 (วนัหยดุวนัแมแ่หง่ชาต)ิ 41,900.- 

วนัท ี09 – 14 สงิหาคม 62 (วนัหยดุวนัแมแ่หง่ชาต)ิ 42,800.- 

วนัท ี10 – 15 สงิหาคม 62 (วนัหยดุวนัแมแ่หง่ชาต)ิ 41,900.- 

 

 

  

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทสีนามบนิสวุรรณภมู)ิ*** 

 เสน้ทางการเดนิทาง 
วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั คาํ โรงแรมที

พกั 

1 สนามบนิสวุรรณภูม ิ- สนามบนิคนัไซ 
[TG622 23.15-06.25] 

    

2 
สนามบนิคนัไซ – ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก) – 
เมอืงเกยีวโต – บุฟเฟ่ชาบซููโม ่– ศาลเจา้ฟจูมิอินิาร ิ
– เมอืงนาโกยา่ – ชอ้ปปิงยา่นซาคาเอะ 

✈ 🍽 อสิระ 
RED PLANET 

NAGOYA 
NISHIKI 
HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

3 
วดันติไทจ ิ– ทะเลสาบฮามานะ – กจิกรรมชงชา – 
ทะเลสาบคาวากจูโิกะ – เมนขูาปยูกัษ ์–  
แช่นําแรธ่รรมชาต ิ

🍽 อสิระ 🍽 

FUJI 
PREMIUM 
RESORT 

หรอืเทยีบเทา่  
[♨] 

4 
ภเูขาไฟฟจู ิชนั 5 (ตามสภาพอากาศ) – ศนูยจ์ําลอง
แผน่ดนิไหว – โตเกยีว – ไดเวอรซ์ติ ีโอไดบะ –  
ชอ้ปปิงชนิจกู ุ

🍽 อสิระ อสิระ 

KICHIJOJI 
TOKYU REI 

HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

5 
อสิระชอ้ปปิงเมอืงโตเกยีว หรอื เลอืกซอืทวัรเ์สรมิ
โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์ 🍽 อสิระ อสิระ 

KICHIJOJI 
TOKYU REI 

HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

6 

วดัอาซากสุะ - วดันารติะ – ออิอน มอลล ์-  

สนามบนินารติะ - สนามบนิสวุรรณภมู ิ

[TG677 17.30-22.30] 
🍽 อสิระ ✈ 
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัท ี1 สนามบนิสวุรรณภูม ิ- สนามบนิคนัไซ 

20.00 น. พรอ้มกันทสีนามบนิสวุรรณภมู ิประตหูมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์C สายการบนิไทย 
เจา้หนา้ทใีหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 
[สาํคญัมาก!!ไมอ่นญุาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนอืสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้
ประเทศญปีุ่ นหากฝ่าฝืนมโีทษจบัปรบัได]้ 

23.15 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ ประเทศญปีุ่ น โดยสายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG 622 
สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง 

วนัท ี2 
สนามบนิคนัไซ – ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก) – เมอืงเกยีวโต – บฟุเฟ่ชาบู
ซูโม ่– ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิ– เมอืงนาโกยา่ – ชอ้ปปิงยา่นซาคาเอะ 

06.25 น. 

 

เดนิทางถงึ สนามบนิคนัไซ ประเทศญปีุ่ น นําท่านผ่านขันตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและ
ศลุกากร และเมอืรับสมัภาระเรยีบรอ้ย ไกดจ์ะพาทกุทา่นไปขนึรถบัส เตรยีมตัวออกเดนิทาง 
พรอ้มกับรบกวนปรับนาฬกิาของท่านใหต้รงตามเวลาของญีปุ่ น ซงึเร็วกว่าเมืองไทย 2 
ชวัโมง เพอืความสะดวกในการนัดหมายเวลา นําทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงโอซากา้ นําทา่น
ชมบรเิวณ ดา้นนอก ของ ปราสาทโอซากา้ ซงึถอืไดว้่าเป็นสัญลักษณ์ของเมอืง สัมผัส
ความยงิใหญ่ของยุคสมัยทโีชกนุโตโยโตม ิปกครองและออกคําสังใหก้อ่สรา้งปราสาทแห่ง
นีนับเป็นแลนดม์ารก์อันดับหนงึของโอซากา้ทตีอ้งมาเยอืนสักครัง  

 

เดนิทางสู ่เมอืงเกยีวโต ซงึในอดตีเคยเป็นเมอืงหลวงของประเทศญีปุ่ น และยาวนานทสีดุ 
คอืตังแต่ปีค.ศ. 794 จนถงึ 1868 ร่วมๆ 1,100 ปีเลยทเีดยีว เกยีวโตจงึเป็นเมอืงทมีสีถานที
สําคัญๆ ทเีต็มไปดว้ยประวตัศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมดังเดมิของญปีุ่ น 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร [อมิอรอ่ยกบับฟุเฟ่ชาบซููโม]่ 

บา่ย 

 

ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิหรอื ศาลเจา้พ่อจงิจอกขาว ทสีรา้งขนึในศตวรรษท ี9 โดยชาวนา
เพอืบูชาสนัุขจงิจอกทเีชอืกันว่าเป็นทูตส่งสาสน์ของเทพเจา้แห่งการเก็บเกยีว ภายในศาล
เจา้มเีสาโทรอิจํิานวนมากเรียงกันจนกลายเป็นอุโมงค์เสาโทรอิทิมีีความยาวประมาณ 4 
กโิลเมตร  

 

เดนิทางสู่ เมอืงนาโกย่า นําท่านชอ้ปปิง ย่านซาคาเอะ แหล่งรวมความบันเทงิและ
หา้งสรรพสนิคา้ รวมทังสวนสวยใจกลางเมอืงแหล่งพักผอ่นกหยอ่นใจและจับจ่ายใชส้อยได ้
อย่างเต็มท ีเช่นรา้นดงกโีฮเต หา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ Parco, Matsuzakaya, LACHIC และ 
Mitsukoshi เป็นตน้ อกีทังสัญลักษณใ์จกลางเมอืงอาคารสวยสงา่อย่างนาโกย่าเทเลบทิาว
เวอร ์จุดเช็คอนิทตีอ้งไป 

คาํ  อสิระรบัประทานอาหารคาํตามอธัยาศยั ณ ยา่นซาคาเอะ 

  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พัีก RED PLANET NAGOYA NISHIKI HOTEL หรอื
เทยีบเทา่ 
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วนัท ี3 วดันติไทจ ิ– ทะเลสาบฮามานะ – กจิกรรมชงชา – ทะเลสาบคาวากูจโิกะ –  
เมนูขาปยูกัษ ์– แชน่ําแรธ่รรมชาต ิ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

วดันติไทยจ ิวัดทเีกดิจากความสัมพันธร์ะหว่างประเทศไทยกับญีปุ่ น สรา้งขนึเมอืปี คศ.
1904 ในสมัยรัชกาลท ี5 ไวเ้พอืประดษิฐานพระบรมสารรีกิธาตุและพระพุทธรูปทไีดรั้บพระ
ราชทางจากพระมหากษัตรยิไ์ทย ภายในจะมรีปูปันขององคร์ัชกาลท ี5 อยูใ่นวัดอกีดว้ยและ
ปัจจบัุนมคีนไทยนยิมไปสักการะกนัอย่างมากมาย  

 

ทะเลสาบฮามานะ ทะเลสาบทเีป็นแหล่งเพาะพันธุป์ลาไหลทใีหญ่ทสีดุในประเทศญีปุ่ น 
อสิระใหท้่านไดช้มทวิทัศน์ของทะเลสาบหรือเลอืกซอืผลติภัณฑจ์ากปลาไหลนานาชนิด
พรอ้มภัตตาคารหรูและศูนยจําหน่ายสนิคา้ อาหารพนืเมอืง เชน่ พายปลาไหล,ปลาไหลอบ
ซอีวิ ทขีนึชอืเพอืเป็นของฝาก และ สตารบั์คสดุชลิ 

กลางวนั  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ณ ทะเลสาบฮามานะ 

บา่ย 

 
 

สัมผัสวัฒนธรรมดังเดมิของชาวญปีุ่ น นันก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญปีุ่ น (Sado) โดยการ
ชงชาตามแบบญปีุ่ นนัน มขีนัตอนมากมาย เรมิตงัแตก่ารชงชา การจับถว้ยชา และการดมืชา 
ทกุขันตอนนันลว้นมขีนัตอนทมีรีายละเอยีดทปีระณีตและสวยงามเป็นอย่างมาก และทา่นยัง
มโีอกาสไดล้องชงชาดว้ยตัวท่านเองอกีดว้ย ซงึกอ่นกลับใหท้า่นอสิระเลอืกซอืของทฝีาก
ของทีระลึกตามอัธยาศัย จากนันนําท่านชมความงามของ ทะเลสาบคาวากูจิโกะ 
(Kawaguchiko) ทเีป็นหนงึในหา้ทะเลสาบลอ้มรอบภเูขาไฟฟูจ ิซงึทะเลสาบแห่งนีเป็น
ทนียิมสําหรับนักท่องเทยีวไม่ว่าจะเป็นคนญปีุ่ นหรือต่างชาตก็ิตามมักจะมาหาทพัีกผ่อนใน
บรเิวณนีมากกว่าทะเลสาบทเีหลืออกีสแีห่ง ดังนันรอบๆ บรเิวณนีจงึเต็มไปดว้ยโรงแรม, 
รา้นอาหาร, และรา้นขายของทรีะลกึมากมาย  

คาํ  บรกิารอาหารคํา ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
**พเิศษ เมนขูาปยูกัษส์ไตลญ์ปีุ่ น พรอ้มนาํจมิรสเด็ด** 

  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พัีก FUJI PREMIUM RESORT หรอืเทยีบเทา่ 
ผอ่นคลายกับการแชนํ่าจากแรธ่รรมชาตสิไตลญ์ปีุ่ น 

วนัท ี4 ภเูขาไฟฟจู ิชนั 5 (ตามสภาพอากาศ) – ศนูยจ์าํลองแผน่ดนิไหว – โตเกยีว 
– ไดเวอรซ์ติ ีโอไดบะ – ชอ้ปปิงชนิจูก ุ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 
 

 

เดนิทางสู่ ภูเขาไฟฟูจ ิทตัีงตระหง่านอยู่เหนือเกาะญีปุ่ นดว้ยความสูง3,776เมตร จาก

ระดับนําทะเล นําท่านขนึชมความงามกันแบบใกลช้ดิยังบรเิวณ “ชัน 5” ของภเูขาไฟฟูจ ิ

(ขนึอยู่กับสภาพภูมอิากาศ) เพือชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟท ีสามารถมองเห็น

ทะเลสาบทังหา้กระจายอยู่โดยรอบ ใหท้่านไดสั้มผัสอากาศอันบริสุทธบินยอดเขาฟูจิ 

ถา่ยภาพทรีะลกึกับภเูขาไฟทไีดช้อืวา่มสีัดสว่นสวยงามทสีดุในโลก ซงึเป็นภเูขาไฟทยีังดับ

ไมส่นทิ และมคีวามสงูทสีดุในประเทศญปีุ่ น  

หมายเหตุ: ในกรณีท ีภูเขาไฟฟูจไิม่สามารถขนึไดเ้นอืงจากสภาพอากาศ ทาง

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธเิปลยีนโปรแกรมทัวร์เป็น Fuji Visitor Center ซงึท่านสามารถ

ศกึษาความเป็นมาของภูเขาไฟฟูจแิละเลอืกซอืของทรีะลกึเกยีวกับภเูขาไฟฟจูไิด ้และยัง

เป็นจุดถ่ายรูปกบัภเูขาไฟฟจูไิดส้วยงามในชว่งฤดหูนาว 
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ศูนยจ์ําลองแผ่นดนิไหว หรอื FUJINOEKI โดยภายในมีหอ้งจัดแสดงขอ้มูลการปะทุ

ของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก มีหอ้งจัดฉากการเกดิแผ่นดนิไหว และ ความแรงของการ

สนัสะเทอืนในระดับรคิเตอรต์า่งๆ รวมไปถงึการเสนอแนวทางการเอาตวัรอดจากสงิกดีขวาง

ต่างๆ หลังจากเกดิแผ่นดินไหวไปแลว้ จากนันจะปิดทา้ยดว้ยโซนชอ้ปปิงสนิคา้ต่างๆ

มากมายทเีป็นโปรดกัสข์องญปีุ่ น 

กลางวนั

 

 อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั บรเิวณ ยา่นแหลง่รวมรา้นอาหาร
และ ภตัตาคารรมิทะเลสาบคาวากจูโิกะ 

บา่ย 

 

เดนิทางสู ่เมอืงโตเกยีว จากนันนําทา่นสู ่ไดเวอรซ์ติโีอไดบะ ใหท้า่นไดอ้สิระชอ้ปปิงใน
แหล่งชอ้ปปิงขนาดใหญ่ทมีรีา้นคา้ต่าง ๆ มารวมตัวกันถงึ 154 รา้น อาทเิชน่ Coach, H&M, 
Chloe, Uniqlo, Zara , Daiso 100 Yen, Onitsuka และยังมหีา้งใหเ้ลอืกเดนิทัง AQUA 
CITY , VENUS FORT, DECKใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับการชอ้ปปิง 

 

ยา่นชอ้ปปิงชนิจกุ ุใหท้า่นอสิระและเพลดิเพลนิกับการชอ้ปปิงสนิคา้มากมายและ 
เครอืงใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬกิา เครอืงเล่นเกมส ์หรอืสนิคา้ทจีะเอาใจคณุ
ผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสอืผา้ แบรนดเ์นม เสอืผา้แฟชนัสําหรับวัยรุน่ เครอืงสําอาง
ยหีอ้ดังของญปีุ่ นไมว่า่จะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO 

คาํ  อสิระรบัประทานอาหารคาํตามอธัยาศยั ณ แหลง่ชอ้ปปิง  
  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พัีก KICHIJOJI TOKYO REI HOTEL หรือเทยีบเทา่ 
วนัท ี5 อสิระชอ้ปปิงเมอืงโตเกยีว หรอื เลอืกซอืทวัรเ์สรมิโตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

 
 

ใหท้่านไดเ้ลือกอสิระท่องเทียวตามสถานทีต่างๆใน เมอืงโตเกยีว โดยมีไกด์ค่อยให ้
คําแนะนําทา่นในการเดนิทาง เช่นยา่นชนิจกูุ (Shinjuku) แหล่งบันเทงิและแหล่งชอ้ป
ปิงขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกยีว เป็นศูนยร์วมแฟชันเก๋ๆ เท่ห์ๆ  ของเหล่าบรรดา
แฟชนันสิตา้ มสีถานีรถไฟชนิจูกุทเีป็นเหมอืนศูนยก์ลางของของย่านน ีซงึเป็นหนงึในสถานี
ทคีกึคักทสีดุในญปีุ่ น ในแตล่ะวันมผีูค้นจํานวนมากถงึ 2.5 ลา้นคนทใีชบ้รกิารสถานีแห่งนี 
ทางดา้นตะวันตกย่านนีทเีต็มไปดว้ยตกึระฟ้าหลายอาคาร มทีังโรงแรมชันนํา และในสว่น
ทางดา้นตะวันออกนันคอื คาบกูโิจ (Kabuki-jo) เป็นย่านทเีต็มไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้, รา้น
เครืองใชไ้ฟฟ้าขนาดใหญ่อย่าง Big Camera และย่านบันเทงิยามราตรีทีมีรา้นอาหาร
เยอะแยะมากมาย เชน่รา้นอซิากายะ (Izakaya) เป็นตน้และยังมสีถานททีอ่งเทยีวสําคัญๆ
ตา่งๆมากมาย เชน่ 
ยา่นฮาราจกู ุ ยา่นชบิูยา่ ยา่นอากฮิาบาระ 
ไดเวอรว์ติโีอไดบะ ตลาดอาเมโยโกะ ตลาดปลาสคึจิ ิ
ศาลเจา้เมยจ์ ิ Tokyo Sky Tree 
หรอืเลอืกซอืทวัรเ์สรมิโตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์เต็มวนั เพมิผูใ้หญท่า่นละ 2,700 บาท / 
เด็ก 2,000 บาท ไมร่วมคา่รถไฟในการเดนิทาง [ราคาอาจมกีารเปลยีนแปลง] เชญิ
ท่านพบกับความอลังการซงึเต็มไปดว้ยเสน่หแ์ห่งตํานานและจนิตนาการของการผจญภัย 
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ใชท้นุในการก่อสรา้ง 600 ลา้นเยน โดยการถมทะเล ทา่นจะไดพ้บสัมผัสกับเครืองเล่นใน
หลายรูปแบบ เชน่ ทา้ทายความมันสเ์หมอืนอยูใ่นอวกาศไปกับ SPACE MOUTAIN, ระทกึ
ขวัญกับ HAUNTED MANSION บา้นผสีงิ, ตนืเตน้กับ SPLASH MOUNTAIN, นังเรือผจญ
ภยัในป่ากบั JUNGLE CRUISE, เทยีวบา้นหมพีหู,์ ตะลยุอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S 
ASTRO BLASTERS, เขา้ไปอยู่ในโลกแห่งจนิตนาการกับการต์ูนททีา่นชนืชอบของ WALT 
DISDEY  
* เพอืใหท้า่นไดส้นุกสนานอยา่งเต็มทจีงึไมม่บีรกิารอาหารกลางวนัและอาหารคํา * 

  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พัีก KICHIJOJI TOKYO REI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
วนัท ี6 วดัอาซากุสะ - วดันารติะ – ออิอน มอลล ์- สนามบนินารติะ -  

สนามบนิสวุรรณภูม ิ
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

นมัสการเจา้แม่กวนอมิทองคํา ณ วดัอาซากุสะ หรอื วดัเซนโซจ ิ เป็นวัดทีเก่าแก่และ
ไดรั้บความเคารพจากชาวกรุงโตเกยีวอย่างมาก เพราะภายในอารามประดษิฐานองคเ์จา้แม่
กวนอมิทองคําทศีักดสิทิธ ิขนาด 5.5 เซนตเิมตร และยังม ีโคมไฟยักษ์ 4.5 เมตร ณ ประตู
ทางเขา้ทอียูด่า้นหนา้สดุของวัด ในนามประตฟู้าคํารณและทา่นจะไดส้นุกกบัการเดนิเลอืกดู
สนิคา้ต่างๆ สองขา้งทางของ ถนนนากามเิซะ ซงึมรีา้นคา้ขายของทรีะลกึต่างๆ มากมาย 
อาท ิขนมนานาชนดิ ของเลน่ รองเทา้ พวงกญุแจทรีะลกึ  

 

 

สักการะ เทพเจา้แห่งไฟ หลวงพ่อ “ฟุโดเมียว” ณ วดันารติะซงั ชนิโชจิ (Naritasan 
Shinshoji Temple) ทมีปีระวัตศิาสตร์อันเก่าแก่ มอีายุยาวนานมากกว่า 1,000 ปี (สมัยเฮ
อัน ชว่งปลายศตวรรษท ี8) ซงึเป็น 1 ใน 3 วัดหลักของลัทธคัินโตทไีดส้รา้งขนึอุทศิแด่
ศาสนาพุทธใหกั้บเทพเจา้ฟดูเูมยีวโอะ วัดนีถอืไดว้่าเป็นวัดทศัีกดสิทิธมิากทางดา้นการขอ
พรเรอืงความปลอดภัย แคลว้คลาดจากภัยอันตรายและอุบัตเิหตุต่างๆ รวมทังเรอืงความรัก 
หนา้ทีการงาน วัดแห่งนีมีโครงสรา้งสิงก่อสรา้งทีไดรั้บเลือกใหเ้ป็นสมบัติลําค่าทาง
วฒันธรรม สงิแรกทดีงึดดูสายตาทุกคู่เมอืมาถงึหนา้ตัววัดก็คอืประตูทางเขา้ทมีชีอืวา่ โซมง 
ทสีรา้งขนึในโอกาสเฉลมิฉลองครบรอบ 1,070 ปีหลังจากกอ่ตังวัด บานประตจูะมสีมบัตลํิา
คา่ทางวัฒนธรรม ชอื นโิอ คอืเทพเจา้สององคท์คีอยปกปักษ์รักษาวัดแห่งน ี ขา้งในวดัจะมี
โบสถห์ลกั ไดฮนโด และถัดไปจะมอีาคารชอื ชะกะโด ซงึเคยเป็นโบสถห์ลักมากอ่น 

 

ชอ้ปปิงต่อท ีออิอน มอลล ์(Aeon Narita Mall) หา้งสรรพสนิคา้ทมีสีาขาอยู่ทัวประเทศ
ญปีุ่ น มรีา้นค ้าทหีลากหลายมากกว่า 150 รา้น เชน่ MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, 
Capcom games arcade , รา้นขายเครอืงกฬีา และซปุเปอรม์ารเ์ก็ตขนาดใหญ่ ใหท้า่นได ้
เก็บจัดการลสิตข์องฝากมาจากคนทบีา้นไดอ้ย่างครบครันเต็มท ี

กลางวนั  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ณ ออิอน มอลล ์ 

 สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ เพอืเดนิทางกลับสู ่กรุงเทพฯ 

17.30 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG 677 
สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง 

22.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

************************************************** 

  



1908-1701-KIXTG01                                                     www.smileytour.com                                                               Page 7 of 10 

OSAKA TOKYO ถกูใจใชเ่ลย 6D 4N 

โดยสายการบนิไทย 

อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ 
พกัหอ้งละ 2-

3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี  

[มเีตยีง] 
พกักบัผูใ้หญ ่

 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พกักบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี 
[ไม่มเีตยีง] 

พกักบัผูใ้หญ ่
2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตวั 
ทา่นละ 

พกัเดยีว
เพมิ 

ทา่นละ 

12 ก.ค. - 17 ก.ค. 62 
    (วนัหยดุอาสาฬหบชูา) 

42,800 42,800 42,800 41,800 25,800 8,900 

13 ก.ค. - 18 ก.ค. 62 
    (วนัหยดุอาสาฬหบชูา) 

41,900 41,900 41,900 40,900 26,800 8,900 

26 ก.ค. - 31 ก.ค. 62 39,900 39,900 39,900 38,900 31,800 8,900 

08 ส.ค. - 13 ส.ค. 62 
    (วนัหยดุวนัแมแ่หง่ชาต)ิ 

41,900 41,900 41,900 40,900 31,800 8,900 

09 ส.ค. - 14 ส.ค. 62 
    (วนัหยดุวนัแมแ่หง่ชาต)ิ 

42,800 42,800 42,800 41,800 31,800 8,900 

10 ส.ค. - 15 ส.ค. 62 
    (วนัหยดุวนัแมแ่หง่ชาต)ิ 

41,900 41,900 41,900 40,900 31,800 8,900 

 **เนอืงจากเป็นราคาพเิศษ จงึไมม่รีาคาเด็ก ** 
ราคาเด็กทารก [อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิูรณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั]  ทา่นละ 10,500 บาท  

ราคานรีวมรายการทวัร ์ตวัเครอืงบนิ 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลยีนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 
 

เงอืนไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะครงัจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจาํนวน 10 ทา่นขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษิทัฯเพอืเช็ควา่กรุป๊มกีาร 

 คอนเฟิรม์เดนิทางกอ่นทุกครงั มฉิะนนัทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทงัสนิ 

3. การชําระคา่บรกิาร 

    3.1 กรณุาชําระมดัจํา ทา่นละ 15,000 บาท  

    3.2 กรณุาชําระคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื 15 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4.การยกเลกิารเดนิทาง 

4.1 แจง้ยกเลกิ กอ่นการเดนิทาง 45 วนั ไมนั่บวันเดนิทาง คนืค่าใชจ้่ายทังหมด  

4.2 แจง้ยกเลกิ กอ่นเดนิทาง 15 วนั ไมนั่บวันเดนิทาง เก็บคา่ใชจ่้าย ทา่นละ 15,000 บาท  
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4.3 แจง้ยกเลกิ นอ้ยกวา่ 15 วันการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเก็บคา่ใชจ่้ายทังหมด  

4.4 ยกเวน้กรุป๊ทอีอกเดนิทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีัดจําทนัีง

กับสายการบนิและค่ามัดจําทพัีก รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอื คา่ทวัร ์

ทงัหมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.5 กรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงทงักรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทรีะบ ุไว้

ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทงัสนิ 

 **สําคัญ!! บรษัิททําธรุกจิเพอืการทอ่งเทยีวเทา่นัน ไม่สนับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญปีุ่ นโดยผดิกฎหมายและใน

ขันตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทังไทยและญีปุ่ น ขนึอยูกั่บการพจิารณาของเจา้หนา้ทเีทา่นัน ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่น

การตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของท่านเอง ทางมัคคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ังสนิ** 

4.6 เมอืทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไม่เดนิทาง 

 พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธ ิไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทังสนิ 

 

อตัราคา่บรกิารนรีวม 

1. คา่ตวัโดยสารเครอืงบนิไป-กลับ ชันประหยดัพรอ้มค่าภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลยีนระดับชันทนัีงจากชนัประหยัดเป็นชนัธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์

จะตอ้งดําเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการชาํระเงนิเพอือัพเกรดตอ้งกระทําทเีคานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วัน

เดนิทาง เทา่นัน  

2. คา่ทพัีกหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทรีะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

** ในกรณีททีา่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทนีอนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาหอ้งพกั

แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้งคอื 1 TWN + 1SGL และอาจมี

การจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร ค่าเขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทุกชนดิ ตามทรีะบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทบีรษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดนิทาง 

5. คา่นําหนักสมัภาระรวมในตัวเครอืงบนิ [การบนิไทย 30 กโิล **ตงัแตว่นัท ี1 กรกฎาคม 2562 เป็นตน้ไป ทางสายการ

บนิไทย มกีารปรบัลดนําหนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครอืงจาก 30กโิล เหลอืเพยีง 20 กโิลเทา่นนั ** แอรเ์อเซยี

เอกซ ์20 กโิล / เจแปนแอรไ์ลน์และออลนปิปอน 2 ใบใบละไมเ่กนิ 23 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภยัเครอืงบนิตามเงอืนไขของ

แตล่ะสายการบนิทมีกีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอบุัตเิหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิอบัุตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงอืนไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซอืประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

เพมิเตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบยีประกนัเรมิตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบยีประกนัเรมิตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  



1908-1701-KIXTG01                                                     www.smileytour.com                                                               Page 9 of 10 

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 

 1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารต่างดา้วตา่งๆ(ทางรฐับาลญปีุ่ นประกาศยกเลกิวซี่าใหก้บัคนไทย ผูท้ ี

ประสงคจ์ะพํานกัระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ15 **ถา้กรณทีางรฐับาลญปีุ่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทาง

จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพมิในการขอวซี่าตามทสีถานทตูกาํหนด) 

 2. คา่ใชจ่้ายอนืๆ ทนีอกเหนือทรีะบ ุอาทเิชน่ ค่าอาหาร - เครอืงดมื นอกเหนอืจากรายการ ค่าซกัรดี คา่โทรศัพท ์ 

 3. คา่ภาษีนํามนั ทสีายการบนิเรยีกเก็บเพมิภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัวเครอืงบนิ 

 4. คา่ทปิมคัคุเทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ต่อทา่น  
 

รายละเอยีดเกยีวกบัมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพํานักระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไม่เกนิ 15 วนั ไมว่่าจะดว้ย

วตัถุประสงคเ์พอืการทอ่งเทยีว เยยีมญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถูกตรวจสอบเอกสารในขันตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพอืเป็น

การยนืยันว่ามคุีณสมบตัใินการเขา้ ประเทศญปีุ่ น 

**เอกสารทอีาจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัวเครอืงบนิและเอกสารเรอืงทพัีกทางบรษัิทจะ

จัดเตรยีมใหก้บัลูกทัวร ์แตท่ังนขีนึอยู่กบัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญปีุ่ น** 

1. ตัวเครอืงบนิขาออกจากประเทศญปีุ่ น  

2. สงิทยีนืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายทอีาจเกดิขนึระหว่างทพํีานักในประเทศญปีุ่ น  

    (เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชอื ทอียู ่และหมายเลขโทรศัพทท์ตีดิตอ่ไดร้ะหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ น (เชน่ คน รูจั้ก โรงแรม และอนืๆ) 

4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ น 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญปีุ่ นตามมาตรการยกเวน้วซี่า) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนิกสท์ยีังมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ 

2. กจิกรรมใดๆ ทจีะกระทําในประเทศญปีุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสงิทขีดัต่อกฎหมาย และเขา้ขา่ยคุณสมบตัเิพอืการพํานักระยะสัน 

3. ในขันตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วนั 

4. เป็นผูท้ไีมม่ปีระวัตกิารถูกสง่ตัวกลับจากประเทศญปีุ่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไม่

เขา้ข่ายคุณสมบัตทิอีาจจะถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
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หมายเหต ุ: 

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางในกรณีทมีผีูร้่วมคณะไมถ่งึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธกิารเก็บคา่นํามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพมิ หากสายการบนิมกีารปรับขนึกอ่นวันเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนืองจากสาเหตุตา่งๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่

การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อนัเนอืงเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทยีวเอง 

 6. เมอืท่านตกลงชําระเงนิมัดจําหรอืคา่ทวัรทั์งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงอืนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทังหมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ทงันขีนึอยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง 

สายการบนิ และราคาอาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทงันขีนึอยูก่บัอตัราแลกเปลยีนของเงนิสกลุเยน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


