
 

 

รหัสทัวร ZAT1901299 
ทัวรญ่ีปุ�น โอซากา ฟูจิ โตเกียว 6 วัน 3 คืน (JL) 
ปราสาทโอซากา วัดคิโยมิสึ ศาลเจาฟูชิมิอินาริ ศาลโทริอิ ทะเลสาบฮามานะ สวนดอกไมฮา
นะโนะมิยาโกะ ภูเขาไฟฟูจิ หมูบานโอชิโนะฮัคไค วัดอาซากุสะ Tokyo Sky Tree ศาลเจาเมจิ  
แชน้ําแรรอนธรรมชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – โอซากา 

 
20.00 น.  คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ประตู 8 
เคานเตอร R  

ของสายการบิน Japan Airlines (JL) พบเจาหนาท่ีคอยใหการตอนรับและ
อํานวยความสะดวกดานสัมภาระและบัตรข้ึนเคร่ือง 

23.30 น.  ออกเดินทางสู ทาอากาศยานคันไซ เมืองโอซากา โดยเที่ยวบินที่ JL728 เดินทาง
ดวยเคร่ืองบินลําใหญ ท่ีน่ังกวางสะดวกสบาย บริการระดับ 5 ดาว บริการอาหาร
รอนและเคร่ืองด่ืมตลอดการเดินทาง 

 (ฟรีโหลดกระเป�าใบละ 23 กิโลกรัม  2 ใบ รวม 46 กิโลกรัม / ทาน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 2 
ทาอากาศยานคันไซ (โอซากา) – ปราสาทโอซากา - วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ําใส – ศาลเจาฟูชิ
มิอินาริ - อิสระชอปปم�งยานซาคาเอะ   
 

 
07.05 น.  เดินทางถึง ทาอากาศยานคันไซ เมืองโอซากา ประเทศญี่ปุ�น หลังผานพิธีการตรวจ

คนเขาเมืองและรับสัมภาระเรียบรอยแลว นําทานเดินทางสูใจกลาง เมืองโอซากา 
ต้ังอยูบนเกาะฮอนชู ซ่ึงเปนเกาะที่ใหญและอยูตรงกลางสุดของประเทศญี่ปุ�น ถือ
เปนศูนยกลางทางการคาและเศรษฐกิจของญ่ีปุ�นมาต้ังแตโบราณกาล 

 นําทานเดินทางสู ปราสาทโอซากา เปนสัญลักษณอันโดดเดนของเมืองโอซากา 
สรางข้ึนเปนคร้ังแรกบนบริเวณที่เคยเปนวัด Osaka Hongan-jiเมื่อป ค.ศ.1583 
โดยToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-1598) นักรบระดับไดเมียวผูพยายาม



 

 

รวบรวมประเทศเปนคร้ังแรกหอคอยประสาทหรือสวนที่เรียกวาTenshukakuแลว
เสร็จลงสองปตอมา แตหลังจากสงคราม Osaka Natsu No-jinในปค.ศ.1615 
ตระกูล Toyotomi ถูกฆาลางโคตร Tenshukak ก็ถูกทําลายลงยอยยับ ตอมา
ไดรับการบูรณะใหมในสมัย Tokugawa แตนาเสียดายท่ีในป ค.ศ.1665 ไดถูกฟ�า
ฝ�าเสียหายทั้งหมด กอนจะทําการบูรณะข้ึนมาใหมอีกคร้ังและถูกประกาศใหเปน
สมบัติของชาติอีกดวย ปราสาทโอซากาปจจุบันสูง 55 เมตร มี 5 สวน 8 ช้ัน
เคร่ืองประดับหลังคาและภาพเสือบนกําแพงตัวปราสาทและหลายๆสวนลงทองสี
อรามสวยงามบนของTenshukakuทานสามารถมองเห็นทิวทัศนโดยรวมของเมือง
โอซากาไดอยางชัดเจนในแตละปจะมีนักทองเที่ยวจากท้ังในและนอกประเทศมา
เยือนปละราว 1-3 ลานคน (ชมและถายรูปบริเวณดานนอก) 

 
 
 
 
 
 
 

นําทานเดินทางสู เมืองเกียวโต เมืองหลวงเกาแกของญ่ีปุ�นนานนับพันป จากน้ัน
จากน้ันนําทานชม วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ําใส มีอายุเกาแกยิ่งกวาเมืองเกียวโต คือ
ยาวนานกวา 1,200 ป จุดเดนอันเปนเอกลักษณของวัดคือ หองโถงใหญ สรางย่ืน
ออกจากหนาผา มีเสาไมขนาดใหญ 139 ตน ค้ํายัน และส่ิงท่ีนาอัศจรรย คือ สราง
โดยไมไดใชตะปูเลย ดังน้ันองคการยูเนสโกไดข้ึนทะเบียนใหเปนมรดกโลก และ
เชิญทุกทานได ด่ืมน้ําศักด์ิสิทธิ์สามสายอันเกิดข้ึนจากธรรมชาติท่ีไหลมาจาก
เทือกเขาอีกดวย จากน้ันใหทาน อิสระชอปปم�ง ณ ถนนกาน้ําชา ซ่ึงต้ังอยูระหวาง
ทางเขาวัดคิโยมิสึ รานคาตางๆ ไดตกแตงเลียนแบบสมัยเฮอัน ซ่ึงมีสินคาพ้ืนเมือง
นานาชนิด เชน รองเทาโซริ(รองเทาเก๊ียะแบบญี่ปุ�น), ชุดยูกะตะ, ตุกตานางระบํา
ญ่ีปุ�น, ขมมชูครีมสอดไสนานาชนิด, ราน 1,000 เยน, ชาเขียวเกียวโต ท่ีข้ึนช่ืออีก
แหงหน่ึงของญ่ีปุ�น, ของที่ระลึกแบบญ่ีปุ�นด้ังเดิม เปนตน  
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)  

จากน้ันจากน้ันนําทานชม ศาลเจาฟูชิมิอินาริ ท่ีสถิตของพระแมโพสภ เทพเจาที่
เปนที่นับถือย่ิงของประชาชนที่มาสักการะขอพร ใหมีความเปนอยูอุดมสมบูรณ
ของเร่ืองพืชพรรณธัญญาหาร นําทานสักการะ พระแมโพสภ และเทพจ้ิงจอกที่ชาว
ญ่ีปุ�นช่ือวาเปนทูตสวรรค ผูคอยนําขาวสารจากสรวงสวรรคลงมายังโลกมนุษย 
ทานจะไดต่ืนตากับรูปปم�นของเทพจ้ิงจอกท่ีมีจํานวนมากมาย แลวนําทานชม ศาล
โทริอิ ซุมประตูสีแดงท่ีเปนสัญลักษณของศาลเจาที่มีมากกวารอยตนทอดตัวยาว
ตามเสนทางของไหลเขาลดหล่ันกันบนเสนทางยาวถึง 4 กิโลเมตร และเปนฉาก
ของภาพยนตรเร่ือง MEMORIES OF GEISHA ท่ี ซายูริ นางเอกของเร่ืองว่ิง
ลอดซุมประตูเพ่ือไปขอพรเทพเจาใหตนเองสมความปรารถนา 
 
 
 
 
 
 
 
นําทานเดินทางสู เมืองนาโกยา จากน้ันใหทาน อิสระชอปปم�งยานซาคาเอะ  เปน
ยานการคาที่มีความสําคัญที่สุดของเมืองนาโงยา ทั้งยังเปนท่ีต้ังของหอคอยสง
สัญญาณโทรทัศนแหงเมืองนาโงยา นอกจากน้ันยังเปนที่ต้ังของหางสรรพสินคาช่ือ
ดังที่มีช่ือเสียงเรียงรายเต็มสองฟากฝم�งถนน รวมทั้งรานคาแบรนดเนมตางๆ อีก
มากมาย โดยท่ีแตละอาคารก็มีรูปทรงสวยงามแตกตางกันไป ท้ังน้ียานซากาเอะยัง
เปนที่ต้ังของโรงแรมช่ือดังมากมาย จึงทําใหบริเวณน้ีไมใชเพียงแคแหลงการคาท่ี
สําคัญของเมืองเทาน้ัน แตยังเปนศูนยรวมการคมนาคมเช่ือมตอไปยังจุดตาง ๆ ท่ัว
ท้ังภูมิภาคน้ีอีกดวย 
อิสระอาหารเย็นเพ่ือใหทานสะดวกในการชอปปم�งไดอยางเต็มท่ี 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ค่ํา  พักที่  TOYOKO INN NAGOYA MEIEKI MINAMI HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือ
เทียบเทา เมืองนาโกยา 

โรงแรมคอนเฟรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกคร้ัง โดยทางบริษัทจะสงให
กอน 5-7 วันกอนเดินทาง 
 

วันที่ 3  ทะเลสาบฮามานะ – สวนดอกไมฮานะโนะมิยาโกะ – โกเทมบะ เอาทเล็ท – เมนูขาปูยักษ 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (2)  

นําทานเดินทางสู ทะเลสาบฮามานะ หรือทะเลสาบปลาไหล เปนทะเลสาบน้ําจืดที่
ใหญที่สุดในภาคกลางของญ่ีปุ�น ต้ังอยูในเมืองฮามามัทสึ ซ่ึงอยูระหวางโตเกียว
และนาโงยา จังหวัดชิซุโอกะ ซ่ึงช่ือที่คนท่ัวไปนิยมเรียกวาทะเลสาบปลาไหลน้ันก็
เพราะวาที่น่ีเปนแหลงเพาะพันธุปลาไหลน่ันเอง เน่ืองจากในทะเลสาบแหงน้ีมีแร
ธาตุที่เหมาะสําหรับการเล้ียงปลาปลาไหล จึงทําใหของฝากของท่ีน่ีเปนผลิตภัณฑ
อันเกิดจากผลิตผลของปลาไหล นอกจากน้ีรอบๆ บริเวณทะเลสาบยังมีจุดชมวิว
มากมาย รวมทั้งยังมีที่พักรถและรานขายของท่ีระลึกดวย 
 
 

 
 
 
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)  

เดินทางสู สวนดอกไมฮานะโนะมิยาโกะ (Hananomiyako Flower Park) สวน
ดอกไมท่ีเรียกไดวางดงามที่สุดแหงหน่ึงในบริเวณๆ ภูเขาไฟฟูจิ สวนดอกไมขนาด
ใหญใกลกับทะเลสาบยามานะกะและภูเขาไฟฟูจิ มีพ้ืนท่ีถึง 300,000 ตาราง



 

 

เมตร หรือประมาณ 87.5 ไร มีดอกไมหลายพันธุ ท่ีปลูกไวใหนักทองเที่ยวได
เดินทางมาชมตลอดทั้งป ภายในสวนนอกจากทุงกวางแลวน้ันยังมีดอกไมท่ีถูกปลูก
ไวในโดมขนาดใหญ เพ่ือที่วาหากวันใดที่มีฝนตก ยังสามารถสัมผัสความงามของ
ดอกไมในรมได ไฮไลท!!! น้ําตกเมียวจิน น้ําตกสูง 10 เมตร ยาว 800 เมตร 
ภายในสวน บริเวณรอบๆ น้ําตกยังมีกังหันและ มุมถายรูปใหทานไดเพลิดเพลิน
กับการเก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย ทานสามารถเขาชมดอกไมไดต้ังแตฤดู
ใบไมผลิจนถึงฤดูใบไมรวง ทางสวนมีตารางบอกชวงเวลาดอกไมบาน วาชวงไหนมี
ดอกไมอะไรใหทานไดเพลิดเพลินกับสีสันของดอกไมนานาพันธุ (ปลายเดือน
เมษายน-กลางเดือนพฤษภาคม : ดอกทิวลิป, เดือนมิถุนายน-กลางเดือน
กรกฎาคม : ดอกป�อปปم�,แคลิฟอรเนียป�อปปم�, เดือนกรกฏาคม-เดือนกันยายน : 
ดอกบานช่ืน,ดอกคอสมอส และดอกทานตะวัน เปนตน) 
 
 
 

 
 
 
 
 

จากน้ันนําทานเดินทางสู Gotemba Premium Outlet  ซึ่งเปนแหลงรวบรวม
สินคาแบรนดเนมระดับโลกและแบรนดเนมดังของญ่ีปุ�นไวมากมาย ใหทานไดเลือก
ซ้ือเลือกชมสินคาอยางจุใจกับ Collection ตางๆ เส้ือผาลาสุด อาทิ MK 
Michel Klein, Morgen, Elle, Cynthia Rowley, Diffusione Tessile 
ฯลฯ กระเป�าสไตลหรูหรา อาทิ Bally, Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, 
Armany ฯลฯ เคร่ืองประดับและนาฬิกาหรู อาท ิTag Heuer, Agete, S.T. 
Dupont, Tasaki, Longines ฯลฯ รองเทาแฟช่ันตางๆ อาท ิHush Puppies, 
Scotch Grain, Skechers, Hogan ฯลฯ หรือสินคาสําหรับคุณหนู เชน 
Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids, Miki House และสินคาอ่ืนๆ อีก
มากมาย 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
 
เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (4) บริการทานดวยรานอาหารของโรงแรม
พรอมขาปูยักษ 

หลังอาหารใหทานได แชน้ําแรรอนธรรมชาติ (Onsen) เพ่ือผอนคลายความ
เม่ือยลา การแชน้ําแรรอนชวยทําใหระบบหมุนเวียนโลหิตดี และยังชวยใหผิวพรรณ
ดีอีกดวย  
(ควรแชคร้ังละ 20 นาที แตไมควรแชเกิน 1 ช่ัวโมง) 

ค่ํา  พักที่ FUJIBO HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเทา            
โรงแรมคอนเฟรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกคร้ัง โดยทางบริษัทจะสงให
กอน 5-7 วันกอนเดินทาง  
 
 
 

 
 
 
 

วันที่ 4 ภูเขาไฟฟูจิ ช้ัน 5 – หมูบานโอชิโนะฮัคไค – พิธีชงชาแบบญ่ีปุ�น – ชอปปم�งยานชินจุกุ 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (5)  

จากน้ันนําทานสู ภูเขาไฟฟูจิ ช้ัน 5 (ข้ึนอยูกับสภาพภูมิอากาศ) สัญลักษณของแดน
อาทิตยอุทัย และยังถือไดวาเปนภูเขาไฟท่ีงดงามที่สุดแหงหน่ึงของโลก ภูเขาไฟฟูจิ
อยูสูงกวาระดับน้ําทะเลถึง 3,776 เมตร ซ่ึงมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาเกือบตลอด
ท้ังปและเปนสถานที่ศักด์ิสิทธ์ิของชาวญ่ีปุ�น ที่เช่ือกันวาเปนที่สิงสถิตของเทพเจา 
ดังน้ันในสมัยกอนจึงเปนสถานที่ตองหามสําหรับสตรีมานับรอยๆ ป (การเดินทาง
ข้ึนภูเขาไฟฟูจิ ข้ึนอยูกับสภาพอากาศ ณ วันท่ีเดินทาง) ใหทานอิสระถายรูปวิว
ทิวทัศนอันงดงาม และเลือกซ้ือเลือกชมสินคาพ้ืนเมือง ขนมญ่ีปุ�น หรือของท่ีระลึก
ตางๆ ตามอัธยาศัย 



 

 

 
 
  
 
 

 
นําทานชม หมูบานโอชิโนะฮัคไค เปนหมูบานที่มีบอน้ําซ่ึงเกิดจากการละลายของ
หิมะบนภูเขาไฟฟูจิ ซึ่งใชระยะเวลาอันยาวนานในการไหลลงมาสูพ้ืนดินและซึม
ซาบไปยังแตละบอ ดังน้ันน้ําท่ีอยูในบอจะเปนน้ําท่ีใสสะอาดและสดช่ืนมาก ในป 
1985 สถานท่ีแหงน้ีไดถูกเลือกใหเปน 1 ใน 100 อันดับแหลงน้ําจากธรรมชาติที่ดี
ท่ีสุดของญี่ปุ�นอีกดวย ใหทานไดเลือกชมเลือกซ้ือสินคาพ้ืนเมืองและขนมข้ึนช่ือของ
ญ่ีปุ�นตามอัธยาศัย  
 
 
 
 

 
 
 
 

จากน้ันนําทานสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ�น ใหทานไดทดลองและรับชม พิธีชงชาแบบ
ญ่ีปุ�น โดยใหทานเรียนชงชาแบบธรรมเนียมญ่ีปุ�น และทานสามารถเลือกซ้ือชาและ
สินคาของฝากราคาถูกไดจากท่ีน่ีเชน โฟมลางหนาถานหินภูเขาไฟ โฟมชาเขียว 
โฟมขาวญ่ีปุ�น หรือผลิตภัณฑจากน้ํามันมา และยาและวิตามินของญ่ีปุ�นท่ีบํารุง
สุขภาพและผิวพรรณ 

   
 
 
 
 

 
 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)  
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู ยานชินจุกุ ศูนยกลางอีกแหงหน่ึงของมหานคร
โตเกียว ยานชอปปم�งช้ันนําที่ถือวาเปนแหลงอัพเดทเทรนดของชาวญ่ีปุ�น ยานความ
เจริญอันดับหน่ึงของมหานครโตเกียวในปจจุบัน ใหทานอิสระเลือกชมสินคา
มากมาย ท้ังเส้ือผาแบรนดเนม เคร่ืองสําอางค รวมไปถึงเคร่ืองใชไฟฟ�า เปนตน 
และที่ขาดไมไดเลยที่จะตองแวะชมคือ ราน 100 เยน สินคาทุกอยางภายในรานจะ
ขายในราคาเพียง 100 เยนเทาน้ัน ซึ่งทานสามารถหาซ้ือของฝากไดในราคาสบาย
กระเป�า อิสระอาหารเย็นเพ่ือสะดวกในการชอปปم�ง 

 
 
 
 
 
 
 

ค่ํา  พักที่  PEARL HOTEL KASAI  ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเทา เมืองโตเกียว 
โรงแรมคอนเฟรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกคร้ัง โดยทางบริษัทจะสงให
กอน 5-7 วันกอนเดินทาง 
 

วันที่ 5 วัดอาซากุสะ - Tokyo Sky Tree – ศาลเจาเมจิ – อิสระชอปปم�งชิบุยะ - เมืองโอไดบะ 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (7)  

นําทานเดินทางสู   วัดเซนโซจิ  หรือ วัดอาซากุสะ วัดที่เกาแกท่ีสุดในกรุงโตเกียว 
กอต้ังเม่ือป 628 ซ่ึงตามประวัติความเปนมา วัดน้ีเกิดข้ึนโดยชาวประมงท่ีออกไป
หาปลา แตกลับทอดแหไดพระโพธิสัตวกวนอิมทองคํา ความสูง 5.5 เซนติเมตร 
หลังจากน้ันคนในหมบานก็ไดสรางวัดน้ีข้ึนเพ่ือเปนสถานที่ประดิษฐานพระโพธิสัตว
กวนอิมใหผูคนไดกราบไหวบูชา นอกจากน้ีลักษณะโดดเดนของวัดคือ ประตู
ทางเขาวัดที่ประดับดวยโคมสีแดงขนาดใหญท่ีมีความสูงถึง 4.5 เมตร แขวนอยูช่ือ
วา ประตูฟ�าคํารณ หรือ Kaminari Mon ภายในวัดทานสามารถเลือกซ้ือ
เคร่ืองรางของขลัง หรือเลือกซ้ือสินคาของที่ระลึกตางๆ มากมายที่ ถนนนาคามิ
เสะ  อาทิ พวงกุญแจ ตุกตาแมวกวัก ดาบซามูไร ชุดแตงกายประจําชาติญ่ีปุ�น และ
พลาดไมไดกับ ขนมอาเกะมันจู ขนมซาลาเปาทอดสูตรเฉพาะของวัด และเปนขนม
ข้ึนช่ือของวัดอาซากุสะ 



 

 

จากน้ันนําทานสูจุดชมวิวเพ่ือถายรูปคูกับ Tokyo Sky Tree  แลนดมารกแหง
ใหมของมหานครโตเกียว เปดใหบริการอยางเปนทางการเม่ือวันที ่22 พฤษภาคม 
2555 เปนหอสงสัญญาณโทรทัศนและวิทยุระบบดิจิตอลแหงใหม ซ่ึงแตเดิมใช
หอคอยโตเกียวทาวเวอรท่ีมีความสูง 333 เมตร แตในปจจุบันความสูงไมเพียงพอ
ในการสงสัญญาณ เน่ืองจากในมหานครโตเกียวมีตึกสูงเปนจํานวนมาก ทําใหสง
สัญญาณไมสะดวก จึงไดสรางหอคอยแหงน้ีมารองรับแทนดวยมีความสูงถึง 634 
เมตร สามารถสงสัญญาณไดท่ัวท้ังภูมิภาค (ถายรูปบริเวณดานนอก) 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําทานเดินทางสู ศาลเจาเมจิ ต้ังอยูในเขตชิบุยะ โตเกียว ใกลๆ กับสถานีฮาราจูกุ 
เปนศาลเจาในศาสนาชินโต ท่ีสรางข้ึนในป ค.ศ. 1920 เพ่ือเปนอนุสรณสถานแด
ดวงวิญญาณของสมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ และสมเด็จพระจักรพรรดินีโชเก็ง ตาม
ความเช่ือของศาสนาชินโต แตในชวงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ศาลเจาแหงน้ีไดถูก
ทําลายไปหมดส้ิน จนกระทั่งสงครามจบลงจึงไดมีการบูรณะข้ึนใหมจนแลวเสร็จใน
ป 1958 สําหรับบรรยากาศภายในศาลเจาน้ันแมจะอยูในแหลงพลุกพลาน แตก็รม
ร่ืนไปดวยตนไมสูงใหญ จนเหมือนกับคนละโลกกับภายนอกศาลเจา 
 
 
 
 

   
 
 
 
นําทาน อิสระชอปปم�งชิบุยะ คือหน่ึงใน 23 เขตของมหานครโตเกียว และมีพ้ืนที่
เพียง 15 ตารางกิโลเมตรเทาน้ัน ซ่ึงที่น่ีก็เปนอีกหน่ึงยานท่ีเปนศูนยรวมยอดนิยม



 

 

ของวัยรุนมากวา 30 ป เพราะเปนที่ต้ังของหางสรรพสินคาแฟช่ันตางๆ มากมาย 
โดยยานชิบุยะน้ันมีศูนยกลางอยูตรงสถานีรถไฟชิบุยะ หน่ึงในสถานีใหญของ
โตเกียวที่มีความซับซอน เพราะมีรถไฟฟ�าทั้งบนดินและใตดินหลายสาย จึงทําให
สถานีชิบุยะมีผูคนผานไปมาถึงวันละประมาณ 2 ลานตนๆ ที่สําคัญชิบุยะมีจุดนัด
พบท่ีมีช่ือเสียงน่ันก็คือบริเวณอนุสรณรูปปم�นของสุนัขช่ือฮาจิโกะน่ันเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ันนําทานอิสระช็อปปم�ง เมืองโอไดบะ เปนเมืองท่ีเกิดจากการนําขยะมาถม
ทะเลจนกลายเปนเกาะขนาดใหญบริเวณอาวโตเกียวเพ่ือประโยชนในการป�องกัน
ประเทศ แตปจจุบันโอไดบะไดกลายมาเปนเขตเศรษฐกิจแหงของประเทศ เน่ืองจาก
เต็มไปดวยรานคากวา 150 ราน โซนอาหาร หางสรรพสินคา และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
นอกจากน้ันยังเต็มไปดวยสถานที่ทองเที่ยวหลากหลายดวยฝมือของมนุษย ไมวาจะ
เปนสะพานสายรุง เปนตน สวนการเดินทางมาท่ีน่ีก็สะดวกสบาย จึงไมแปลกหาก
ท่ีน่ีคือสถานที่ทองเที่ยวสุดฮิตของนักทองเที่ยวทั้งในและตางประเทศ พลาดไมได
กับกันด้ัมตัวใหม Unicorn Gundam ท่ีหาง Diver City ใหเวลาใหทานเก็บภาพ
ความประทับใจ  
อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็น เพ่ือใหทานไดชอปปم�งตามอัธยาศัย 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

สมควรแกเวลานําทานสู ทาอากาศยานนานาชาติฮาเนดะ เพ่ือเตรียมตัวกลับสู 
กรุงเทพมหานคร 

วันที่ 6 ทาอากาศยานนานาชาติฮาเนดะ – ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 

00.40 น.  ออกเดินทางกลับสู กรุงเทพมหานคร โดยเที่ยวบินที่ JL33 เดินทางดวยเคร่ืองบิน
ลําใหญ ที่ น่ังกวางสะดวกสบาย บริการระดับ 5 ดาว บริการอาหารรอนและ
เคร่ืองด่ืมตลอดการเดินทาง 

05.00 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาเขา  โดยสวัสดิภาพ 
***กอนตัดสินใจจองทัวร ควรอานเง่ือนไขการเดินทางอยางถองแท แลวจึงวางมัดจํา 

เพ่ือประโยชนของทานเอง*** 
 

 
อัตราคาบริการ 

กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ 1 ทาน 
พักหองละ 2 ทาน 

พักเด่ียว 

::ราคาโปรโมช่ัน ไมมีราคาเด็ก:: 
11 – 16 กรกฎาคม 2562 (วัน
อาสาฬหบูชา) 

30,900 
8,900 

25 – 30 กรกฎาคม 2562 (วันเฉลิมฯ ร.
10) 

30,900 
8,900 

11 – 16 สิงหาคม 2562 (วันแมแหงชาติ) 30,900 8,900 
25 – 30 สิงหาคม 2562 29,900 8,900 
08 – 13 กันยายน 2562 29,900 8,900 
22 – 27 กันยายน 2562 29,900 8,900 
ราคาอ่ืนๆ  

1. เด็กทารก INFANT (อายุต่ํากวา 2 ป) ราคา 7,900 บาท 
2. จอยแลนดไมใชต๋ัวเคร่ืองบิน ราคา 19,900 บาท 

 



 

 

หมายเหตุ  
1. โรงแรมที่ญ่ีปุ�นหองคอนขางเล็ก และบางโรงแรมไมมีหองสําหรับนอน 3 ทาน ทานอาจจะ

ตองพักเปนหองที่นอน 2 ทาน และหองที่นอน 1 ทาน (แยกเปน 2 หอง) และในกรณีท่ี
พัก 2 ทาน บางโรงแรมอาจจะไมมีเตียงทวิน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการจัดหองพัก
เปนเตียงดับเบ้ิลสําหรับนอน 2 ทาน 

2. รายการทองเท่ียวอาจมีการสลับหรือเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยมิแจงให
ทราบลวงหนา 
ในกรณีที่มีเหตุการณสุดวิสัย หรือภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณท่ีไมไดอยูภายใตการ
ควบคุมของบริษัทฯ  
เน่ืองจากบริษัทรถทัวรของญ่ีปุ�นสามารถใชรถได 12 ช่ัวโมง / วัน หากเกิดเหตุการณ
สุดวิสัย ทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการสลับหรือเปล่ียนแปลงโปรแกรมตามความ
เหมาะสม ท้ังน้ี บริษัทฯ จะคํานึงถึงความปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชนของคณะเปน
สําคัญ 

การเดินทางในแตละคร้ังจะตองมีผูเดินทางจํานวน 30 ทานข้ึนไป 
ถาผูเดินทางไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ เล่ือนการเดินทาง หรือ 

เปล่ียนแปลงราคา 
 

ยังไมรวมคาทิปไกด และคนขับรถทานละ 5,000 เยน หรือ 1,500 บาท ตลอดทริป  
กรุณาชําระมัดจําทานละ 15,000 บาท ภายใน 3 วันหลังจากท่ีทําการจอง  
หากไมชําระภายในวันท่ีกําหนด ทางบริษัทขออนุญาตตัดท่ีน่ังตามเง่ือนไข 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ ตามเท่ียวบินที่ระบุในรายการทองเที่ยว 
 คาภาษีสนามบิน ภาษีน้ํามัน 



 

 

 คาหองพักโรงแรม (หองละ 2 หรือ 3 ทาน) ตามที่ระบุในรายการทองเที่ยวหรือระดับ
เดียวกัน 

 คาอาหาร คาเขาชม และคายานพาหนะทุกชนิดตามท่ีระบุในรายการทองเที่ยว 
 คาใชจายมัคคุเทศก / หัวหนาทัวร ท่ีคอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 คาประกันอุบัติเหตุประเภท Medical Insurance คุมครองในระหวางการเดินทาง 

วงเงิน 1,000,000 บาท 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

 คาธรรมเนียมในการทําหนังสือเดินทาง หรือเอกสารตางดาวตางๆ 
 คาระวางกระเป�าน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินกําหนด 
 คาธรรมเนียมวีซา 
 คาใชจายสวนตัว เชน อาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการทองเท่ียว คาซักรีด คา

โทรศัพท มินิบารและทีวีชองพิเศษของโรงแรม เปนตน 
 คาภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีหัก ณ ที่จายของแตละประเทศ 
 ทิปไกดและคนขับรถ ทานละ 5,000 เยน หรือ 1,500 บาท/ ทาน / ทริป  

 
เง่ือนไขการชําระเงิน 

 ชําระคามัดจํา ทานละ 15,000 บาท หลังจากทําการจองภายใน 3 วัน 
 ชําระเงินคาทัวรสวนที่เหลือภายใน 21 วัน กอนออกเดินทาง 

 
เง่ือนไขการยกเลิก 

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจําเต็มจํานวน 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 21 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บคาใชจาย 100% ของ

ราคาทัวรท้ังหมด 
 กรณีกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุด เทศกาลตางๆ เชน ปใหม สงกรานต เปนตน ทาง

บริษัทฯ ตองมีการการันตีมัดจําที่น่ังกับทางสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน 
Charter Flight และโรงแรมท่ีพักตางๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคามัดจํา 
หรือ คาทัวรทั้งหมด ไมวายกเลิกกรณีใดก็ตาม 

 เม่ือออกต๋ัวแลว หากทานมีเหตุบางประการทําใหเดินทางไมได ไมสามารถขอคืนคาต๋ัว
ได เน่ืองจากเปนนโยบายของสายการบิน 

 
 



 

 

หมายเหตุ 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทาง หรือ เปล่ียนแปลงราคา ในกรณีที่ผู

เดินทางไมถึง 30 คนขึ้นไป 
 ในกรณีที่สายการบินประการปรับข้ึนภาษีน้ํามัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก

เก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเปนจริง 
 ต๋ัวเคร่ืองบินท่ีออกเปนกรุปไมสามารถเล่ือนวันเดินทางหรือขอคืนเงินได 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรายการทองเท่ียวตามความ

เหมาะสม ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ 
โดยบริษัทฯ จะคํานึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชนของคณะผูเดินทางเปนหลัก 

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน หากเกิดเหตุการณสุดวิสัย เชน ความลาชาจาก
สายการบิน การยกเลิกเท่ียวบิน การเมือง การประทวง การนัดหยุดงาน การกอ
จลาจล ปญหาจราจร อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือทรัพยสินสูญหายอันเน่ืองมาจาก
ความประมาทของตัวทานเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาท
ของตัวทานเอง 

 กรณีท่ีสถานท่ีทองเที่ยวใดๆ ที่ไมสามารถเขาชมไดเน่ืองจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ 
เหตุการณท่ีอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ เปนตน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืน
คาใชจายใดๆ ท้ังส้ิน 

 กรณีท่ีทานสละสิทธิ์ในการใชบริการใดๆ หรือไมเขาชมสถานที่ใดๆ ก็ตามท่ีระบุใน
รายการทองเท่ียว หรือไมเดินทางพรอมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืน
คาใชจายไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

 กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งในประเทศไทย และในตางประเทศมีปฏิเสธมิใหเดิน
ทางเขา-ออกตามประเทศท่ีระบุไว  เน่ืองจากการครอครองส่ิงผิดกฎหมาย ส่ิงของ
ตองหาม เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือไมวาดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดก็ตาม 

 กรณีท่ีทานใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกับ
คณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน 

 เม่ือทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมดแลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานได
ยอมรับเง่ือนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 

 
 
 



 

 

รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีปุ�นใหกับ
คนไทย 

(เอกสารที่จะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตเขาประเทศญ่ีปุ�น) 
 
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะส้ันใน

ประเทศญ่ีปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะอยูดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เย่ียมญาติ หรือ
ธุรกิจ จะตองย่ืนเอกสารในข้ึนตอนการตรวจคนเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัตรการเขา
ประเทศญ่ีปุ�นดังตอไปน้ี 

1. ต๋ัวเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ�น 
2. ส่ิงท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวางที่พํานักใน

ประเทศญ่ีปุ�นได  
(เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 

3. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดในระหวางพํานักอยูในประเทศญ่ีปุ�น (เชน 
คนรูจัก โรงแรม เปนตน) 

4. กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีปุ�น 
เอกสารทีอ่าจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศญี่ปุ�น ทางบริษัทฯ ไดมีการ

จัดเตรียมไวใหแลว  
ท้ังน้ีข้ึนอยูกับดุลยพินิจของเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองท่ีประเทศญ่ีปุ�นดวย 

 
คุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีปุ�น  

(กรณีการเขาประเทศญ่ีปุ�นตามมาตรการยกเวนวีซา) 
 

1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยูไมต่ําวา 6 เดือน 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญ่ีปุ�น จะตองไมเปนส่ิงที่ขัดตอกฎหมาย และเขา

ขายคุณสมบัติเพ่ือการพํานักระยะส้ันเทาน้ัน 
3. ในข้ันตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาในการพํานักไมเกิน 15 วัน 
4. ตองเปนผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญ่ีปุ�น หรือมิไดอยูในระยะเวลา

ของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธในการ
เขาประเทศ 
 


