
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดนิทางโดยสายการบนิ JAPAN AIRLINES สายการบนิพรเีมยีมระดบั 5 ดาว 
พเิศษ !!! บรกิารอาหารรอ้น+เครอืงดมืบนเครอืง นําหนกักระเป๋า 2 ใบ 46 ก.ก. 

สายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์JAPAN AIRLINES (JL) 
ขาไป JL728 BKK – KIX 22.25 - 06.05 

สายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์JAPAN AIRLINES (JL) 
ขากลบั JL033 HND - BKK 00.05 - 05.05 

 
หากท่านตอ้งซอืบัตรโดยสารภายในประเทศเพอืไปและกลับกรงุเทพฯ แตล่ะกรุป๊นันจะคอนเฟิรม์กอ่นประมาณ 10 วันกอ่นเดนิทาง 
หากทา่นตอ้งการจองตัวเครอืงบนิภายในประเทศ กรณุาสอบถามเทยีวบนิคอนเฟิรม์กับเจา้หนา้ทกีอ่น กรณุาเลอืกซอืบัตรโดยสาร

ภายในประเทศประเภททสีามารถเลอืนวนัและเวลาในการเดนิทางไดแ้ละหากกรณีเกดิความผดิพลาดจากสายการบนิ เชน่ ความลา่ชา้
ของเทยีวบนิ การยกเลกิเทยีวบนิ มกีารยบุเทยีวบนิรวมกนั ตารางการการเดนิทางมกีารเปลยีนแปลง เนืองจากสายการบนิพจิารณา

สถานการณแ์ลว้วา่ อยูน่อกเหนือความควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิพาณชิย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภัยเป็นตน้ เหตผุลตา่งๆทอียู ่
เหนือความควบคมุของบรษัิท ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆไดใ้นทุกกรณี 

 



อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

พักหอ้งละ 2 ทา่น พกัเดยีว 

::ราคาโปรโมชนั ไมม่รีาคาเด็ก:: 
10 – 15 ธนัวาคม 2562 (วนัรฐัธรรมนญู) 34,900 8,900 

07 – 12 มกราคม 2563 33,900 8,900 

16 – 21 มกราคม 2563 33,900 8,900 

21 – 26 มกราคม 2563 33,900 8,900 

29 มกราคม – 03 กมุภาพนัธ ์2563 33,900 8,900 

ราคาอนืๆ  
1. เด็กทารก INFANT (อายตํุากวา่ 2 ปี) ราคา 7,900 บาท 
2. จอยแลนดไ์มใ่ชต้วัเครอืงบนิ ราคา 19,900 บาท 

 

วนัท ี1 กรงุเทพฯ – โอซากา้ 
 
19.30 น.  คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิประต ู8 เคานเ์ตอร ์R  

ของสายการบนิ Japan Airlines (JL) พบเจา้หนา้ทคีอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นสัมภาระ
และบัตรขนึเครอืง 

22.25 น.  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานคนัไซ เมอืงโอซากา้ โดยเทยีวบนิท ีJL728 เดนิทางดว้ยเครอืงบนิลําใหญ่ 
ทนัีงกวา้งสะดวกสบาย บรกิารระดับ 5 ดาว บรกิารอาหารรอ้นและเครอืงดมืตลอดการเดนิทาง 

 (ฟรโีหลดกระเป๋าใบละ 23 กโิลกรมั  2 ใบ รวม 46 กโิลกรมั / ทา่น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วนัท ี2 
ทา่อากาศยานคนัไซ (โอซากา้) – ปราสาทโอซากา้ - วดัคโิยมสิ ึหรอื วดันําใส – ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิ - 
อสิระชอ้ปปิงยา่นซาคาเอะ   
 

 
06.05 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานคนัไซ เมอืงโอซากา้ ประเทศญปีุ่ น หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับ

สัมภาระเรยีบรอ้ยแลว้ นําท่านเดนิทางสู่ใจกลาง เมอืงโอซากา้ ตังอยู่บนเกาะฮอนช ูซงึเป็นเกาะทใีหญ่และ
อยูต่รงกลางสดุของประเทศญปีุ่ น ถอืเป็นศนูยก์ลางทางการคา้และเศรษฐกจิของญปีุ่ นมาตังแต่โบราณกาล 

 นําท่านเดนิทางสู ่ปราสาทโอซากา้ เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมอืงโอซากา้ สรา้งขนึเป็นครังแรกบน
บรเิวณทเีคยเป็นวัด Osaka Hongan-jiเมอืปี ค.ศ.1583 โดยToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-1598) นักรบ
ระดับไดเมยีวผูพ้ยายามรวบรวมประเทศเป็นครังแรกหอคอยประสาทหรอืสว่นทเีรยีกว่าTenshukakuแลว้เสร็จ
ลงสองปีต่อมา แตห่ลังจากสงคราม Osaka Natsu No-jinในปีค.ศ.1615 ตระกลู Toyotomi ถูกฆ่าลา้งโคตร 
Tenshukak ก็ถูกทําลายลงย่อยยับ ต่อมาไดรั้บการบูรณะใหม่ในสมัย Tokugawa แตน่่าเสยีดายทใีนปี ค.ศ.
1665 ไดถู้กฟ้าฝ่าเสยีหายทังหมด ก่อนจะทําการบรูณะขนึมาใหม่อกีครังและถูกประกาศใหเ้ป็นสมบัตขิอง
ชาตอิกีดว้ย ปราสาทโอซากา้ปัจจุบนัสงู 55 เมตร ม ี5 สว่น 8 ชนัเครอืงประดับหลังคาและภาพเสอืบนกําแพง
ตัวปราสาทและหลายๆสว่นลงทองสอีร่ามสวยงามบนของTenshukakuท่านสามารถมองเห็นทวิทัศน์โดยรวม
ของเมอืงโอซากา้ไดอ้ย่างชัดเจนในแต่ละปีจะมนัีกท่องเทยีวจากทังในและนอกประเทศมาเยอืนปีละราว 1-3 
ลา้นคน (ชมและถา่ยรูปบรเิวณดา้นนอก) 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเกยีวโต เมอืงหลวงเกา่แกข่องญปีุ่ นนานนับพันปี จากนันจากนันนําท่านชม วดัคโิย
มสิ ึหรอื วดันาํใส มอีายเุกา่แกย่งิกวา่เมอืงเกยีวโต คอืยาวนานกว่า 1,200 ปี จุดเดน่อันเป็นเอกลักษณ์ของ
วัดคอื หอ้งโถงใหญ่ สรา้งยนืออกจากหนา้ผา มเีสาไมข้นาดใหญ่ 139 ตน้ คํายัน และสงิทน่ีาอัศจรรย ์คอื 
สรา้งโดยไมไ่ดใ้ชต้ะปเูลย ดังนันองคก์ารยูเนสโกไดข้นึทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลก และเชญิทุกท่านไดด้มืนํา
ศักดสิทิธสิามสายอันเกดิขนึจากธรรมชาตทิไีหลมาจากเทอืกเขาอกีดว้ย จากนันใหท้่าน อสิระชอ้ปปิง ณ 
ถนนกานําชา ซงึตังอยู่ระหว่างทางเขา้วัดคโิยมสิ ึรา้นคา้ต่างๆ ไดต้กแตง่เลยีนแบบสมัยเฮอัน ซงึมสีนิคา้
พนืเมอืงนานาชนดิ เชน่ รองเทา้โซร(ิรองเทา้เกยีะแบบญปีุ่ น), ชดุยูกะตะ, ตุ๊กตานางระบําญปีุ่ น, ขมมชคูรมี
สอดไสน้านาชนดิ, รา้น 1,000 เยน, ชาเขยีวเกยีวโต ทขีนึชอือกีแห่งหนงึของญีปุ่ น, ของทรีะลกึแบบญีปุ่ น
ดังเดมิ เป็นตน้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1)  

จากนันจากนันนําทา่นชม ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิทสีถติของพระแมโ่พสภ เทพเจา้ทเีป็นทนัีบถอืยงิของ
ประชาชนทมีาสักการะขอพร ใหม้คีวามเป็นอยูอ่ดุมสมบูรณ์ของเรอืงพชืพรรณธัญญาหาร นําทา่นสักการะ 
พระแมโ่พสภ และเทพจงิจอกทชีาวญปีุ่ นชอืวา่เป็นทตูสวรรค ์ผูค้อยนําขา่วสารจากสรวงสวรรคล์งมายังโลก
มนุษย ์ทา่นจะไดต้นืตากับรูปปันของเทพจงิจอกทมีจํีานวนมากมาย แลว้นําทา่นชม ศาลโทรอิ ิซุม้ประตสูี
แดงทเีป็นสญัลักษณ์ของศาลเจา้ทมีมีากกวา่รอ้ยตน้ทอดตัวยาวตามเสน้ทางของไหลเ่ขาลดหลันกันบน
เสน้ทางยาวถงึ 4 กโิลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตรเ์รอืง MEMORIES OF GEISHA ท ีซายรู ินางเอก
ของเรอืงวงิลอดซุม้ประตูเพอืไปขอพรเทพเจา้ใหต้นเองสมความปรารถนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงนาโกยา่ จากนันใหท้า่น อสิระชอ้ปปิงยา่นซาคาเอะ  เป็นยา่นการคา้ทมีี
ความสําคัญทสีดุของเมอืงนาโงยา่ ทังยังเป็นทตัีงของหอคอยสง่สญัญาณโทรทัศน์แหง่เมอืงนาโงยา่ 
นอกจากนันยังเป็นทตัีงของหา้งสรรพสนิคา้ชอืดังทมีชีอืเสยีงเรยีงรายเต็มสองฟากฝังถนน รวมทังรา้นคา้แบ
รนดเ์นมตา่งๆ อกีมากมาย โดยทแีต่ละอาคารก็มรูีปทรงสวยงามแตกต่างกนัไป ทังนียา่นซากาเอะยังเป็น
ทตัีงของโรงแรมชอืดังมากมาย จงึทําใหบ้รเิวณนไีมใ่ชเ่พยีงแคแ่หล่งการคา้ทสีาํคัญของเมอืงเทา่นัน แตย่งั
เป็นศนูยร์วมการคมนาคมเชอืมตอ่ไปยังจุดตา่ง ๆ ทัวทังภมูภิาคนีอกีดว้ย 
อสิระอาหารเย็นเพอืใหท้า่นสะดวกในการชอ้ปปิงไดอ้ยา่งเต็มท ี
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คาํ  พักท ี TOYOKO INN NAGOYA MEIEKI MINAMI HOTEL ระดับ 3 ดาวหรอืเทยีบเท่า เมอืงนาโกยา่ 

โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง 
 

วนัท ี3  ทะเลสาบฮามานะ – มชิมิา่ สกายวอรค์ - โกเทมบะ เอา้ทเ์ล็ท – เมนูขาปูยกัษ ์

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (2)  
นําท่านเดนิทางสู ่ทะเลสาบฮามานะ หรือทะเลสาบปลาไหล เป็นทะเลสาบนําจดืทใีหญ่ทสีดุในภาคกลาง
ของญปีุ่ น ตังอยู่ในเมอืงฮามามัทส ึซงึอยู่ระหว่างโตเกยีวและนาโงย่า จังหวัดชซิุโอกะ ซงึชอืทคีนทัวไป
นยิมเรยีกว่าทะเลสาบปลาไหลนันก็เพราะว่าทนีีเป็นแหล่งเพาะพันธุป์ลาไหลนันเอง เนืองจากในทะเลสาบ
แห่งนีมแีร่ธาตุทเีหมาะสําหรับการเลียงปลาปลาไหล จงึทําใหข้องฝากของทนีีเป็นผลติภัณฑอั์นเกดิจาก
ผลติผลของปลาไหล นอกจากนีรอบๆ บรเิวณทะเลสาบยังมจีุดชมววิมากมาย รวมทังยังมทีพัีกรถและรา้น
ขายของทรีะลกึดว้ย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3)  

นําทา่นเดมิทางสูน่าทา่นเดนิทางสูส่ะพาน มชิมิา่ สกายวอรค์ สะพานแขวนทยีาวทสีดุแห่งใหม ่“Mishima 
Skywalk ตังอยู่บรเิวณเมอืงมชิมิะ จังหวัดชสิโึอกะ มคีวามยาวถงึ 400 เมตร และสงูจากพนืดนิ 70.6 เมตร 
จงึกลายเป็นสะพานทยีาวทสีดุแหง่ใหม ่สามารถชมทัศนยีภาพแบบ 360 องศาหรอืทเีรยีกวา่พาโนรามา่ 
สถานทแีห่งนีมชีอืเสยีงมากจนไดร้ับสมญานามวา่ ทางเดนิบนสวรรค ์ผูท้มีาเยยีมเยยีนสะพานแหง่นีจะรูส้กึ
ราวกบัวา่เดนิอยูบ่นทรวงสวรรค ์
 
 

 
 
 
 
 

 
 
จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่Gotemba Premium Outlet  ซงึเป็นแหลง่รวบรวมสนิคา้แบรนดเ์นมระดับโลก
และแบรนดเ์นมดงัของญปีุ่ นไวม้ากมาย ใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืเลอืกชมสนิคา้อยา่งจุใจกบั Collection ตา่งๆ 
เสอืผา้ลา่สดุ อาท ิMK Michel Klein, Morgen, Elle, Cynthia Rowley, Diffusione Tessile ฯลฯ กระเป๋า
สไตลห์รูหรา อาท ิBally, Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armany ฯลฯ เครอืงประดับและนาฬกิาหรู 
อาท ิTag Heuer, Agete, S.T. Dupont, Tasaki, Longines ฯลฯ รองเทา้แฟชันตา่งๆ อาท ิHush Puppies, 
Scotch Grain, Skechers, Hogan ฯลฯ หรอืสนิคา้สําหรับคุณหนู เชน่ Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids, 
Miki House และสนิคา้อนืๆ อกีมากมาย 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (4) บรกิารทา่นดว้ยรา้นอาหารของโรงแรมพรอ้มขาปยูกัษ ์

 
หลังอาหารใหท้่านได ้แชน่ําแร่รอ้นธรรมชาต ิ(Onsen) เพอืผ่อนคลายความเมือยลา้ การแช่นําแร่รอ้น
ชว่ยทําใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติด ีและยงัชว่ยใหผ้วิพรรณดอีกีดว้ย  
(ควรแชค่รังละ 20 นาท ีแต่ไมค่วรแชเ่กนิ 1 ชวัโมง) 

คาํ  พักท ีFUJIBO HOTEL ระดับ 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่            
โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

วนัท ี4 ลานสกฟีจูเิทน – พธิชีงชาแบบญปีุ่ น – ชอ้ปปิงยา่นชนิจกุุ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (5)  
จากนันนําทา่นสูท่า่นเดนิทางสู ่ ลานสกฟีจูเิท็น เป็นสกรีสีอรท์ขนาดเล็กทตัีงอยูบ่รเิวณ ภเูขาไฟฟจู ิ มทีัง
ลานสกสํีาหรับผูใ้หญ่และเด็ก นอกจากนันทา่นจะไดส้ัมผัสไดเ้ป็นลานสกทีเีต็มไปดว้ยหมิะขาวโพลน บวก
กบัฉากหลังทเีป็นภเูขาไฟฟจูทิสีวยงาม ทลีานสกแีหง่นมีทีงัลานสกสํีาหรับผูเ้รมิเลน่สก ี และ สําหรับผูท้มีี
ความชํานาญ ทา่นสามารถเลอืกเล่นได ้ทังสก ีสโนวบ์อรด์ กระดานเลอืนหมิะ นอกจากนยีังมลีานสกสีาํหรับ
เด็ก ใหเ้ลน่กระดานเลอืนหมิะหรอืแคนั่งเลน่หมิะ (ไมร่วมคา่อปุกรณ์ในการเลน่สก)ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต:ุ หากในช่วงทสีกรีสีอรท์ปิดใหบ้รกิาร ทางบรษิทัขออนุญาตปรบัโปรแกรมเป็น 
“GOTEMBA ILLUMINATION” เป็นหนงึในเทศกาลแสงส ีณ โกเทมบะ ภายในจะมกีารประดบั
ตกแตง่ไฟอยา่งสวยงาม โดยบรษิทัจะสลบัโปรแกรมใหท้า่นไปเป็นวนัท ี3  ตอนกลางคนืแทน 
เพอืใหท้า่นไดถ้า่ยรปูอยา่งสวยงาม 
  
จากนันนําทา่นสมัผสัวัฒนธรรมญปีุ่ น ใหท้า่นไดท้ดลองและรับชม พธิชีงชาแบบญปีุ่ น โดยใหท้า่นเรยีนชง
ชาแบบธรรมเนียมญปีุ่ น และทา่นสามารถเลอืกซอืชาและสนิคา้ของฝากราคาถูกไดจ้ากทนีีเชน่ โฟมลา้งหนา้
ถา่นหนิภเูขาไฟ โฟมชาเขยีว โฟมขา้วญปีุ่ น หรอืผลติภัณฑจ์ากนํามันมา้ และยาและวติามนิของญปีุ่ นทบํีารงุ
สขุภาพและผวิพรรณ 



   
 
 
 
 

 

 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6)  

สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่ยา่นชนิจกุ ุศูนยก์ลางอกีแหง่หนงึของมหานครโตเกยีว ย่านชอ้ปปิงชันนําที
ถือว่าเป็นแหล่งอัพเดทเทรนดข์องชาวญีปุ่ น ย่านความเจรญิอันดับหนึงของมหานครโตเกยีวในปัจจุบัน ให ้
ทา่นอสิระเลอืกชมสนิคา้มากมาย ทังเสอืผา้แบรนดเ์นม เครอืงสําอางค ์รวมไปถงึเครอืงใชไ้ฟฟ้า เป็นตน้ และ
ทขีาดไม่ไดเ้ลยทจีะตอ้งแวะชมคอื รา้น 100 เยน สนิคา้ทุกอย่างภายในรา้นจะขายในราคาเพียง 100 เยน
เทา่นัน ซงึทา่นสามารถหาซอืของฝากไดใ้นราคาสบายกระเป๋า อสิระอาหารเย็นเพอืสะดวกในการชอ้ปปิง 

 

 

 

 

 

 

 
คาํ  พักท ี PEARL HOTEL KASAI  ระดับ 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่ เมอืงโตเกยีว 

โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง 
 

วนัท ี5 วดัอาซากสุะ - Tokyo Sky Tree – ศาลเจา้เมจ ิ– อสิระชอ้ปปิงชบุิยะ - เมอืงโอไดบะ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (7)  
นําทา่นเดนิทางสู ่  วดัเซนโซจ ิ หรอื วดัอาซากสุะ วัดทเีกา่แกท่สีดุในกรุงโตเกยีว กอ่ตังเมอืปี 628 ซงึ
ตามประวัตคิวามเป็นมา วัดนีเกดิขนึโดยชาวประมงทอีอกไปหาปลา แตก่ลบัทอดแหไดพ้ระโพธสิัตวก์วนอิ
มทองคํา ความสงู 5.5 เซนตเิมตร หลังจากนันคนในหม่บา้นก็ไดส้รา้งวัดนขีนึเพอืเป็นสถานทปีระดษิฐาน
พระโพธสิตัวก์วนอมิใหผู้ค้นไดก้ราบไหวบ้ชูา นอกจากนีลกัษณะโดดเดน่ของวัดคอื ประตทูางเขา้วัดที
ประดับดว้ยโคมสแีดงขนาดใหญ่ทมีคีวามสงูถงึ 4.5 เมตร แขวนอยูช่อืว่า ประตฟู้าคาํรณ หรอื Kaminari 
Mon ภายในวัดทา่นสามารถเลอืกซอืเครอืงรางของขลัง หรอืเลอืกซอืสนิคา้ของทรีะลกึตา่งๆ มากมายท ี
ถนนนาคามเิสะ  อาท ิพวงกญุแจ ตุก๊ตาแมวกวัก ดาบซามไูร ชดุแตง่กายประจําชาตญิีปุ่ น และพลาดไมไ่ด ้
กบั ขนมอาเกะมันจู ขนมซาลาเปาทอดสตูรเฉพาะของวัด และเป็นขนมขนึชอืของวัดอาซากสุะ 
จากนันนําทา่นสูจุ่ดชมววิเพอืถ่ายรูปคูก่บั Tokyo Sky Tree  แลนดม์ารก์แหง่ใหมข่องมหานครโตเกยีว 
เปิดใหบ้รกิารอย่างเป็นทางการเมอืวันท ี22 พฤษภาคม 2555 เป็นหอสง่สัญญาณโทรทัศนแ์ละวทิยุระบบ
ดจิติอลแห่งใหม ่ซงึแต่เดมิใชห้อคอยโตเกยีวทาวเวอรท์มีคีวามสงู 333 เมตร แตใ่นปัจจุบันความสงูไม่
เพยีงพอในการสง่สญัญาณ เนืองจากในมหานครโตเกยีวมตีกึสงูเป็นจํานวนมาก ทําใหส้ง่สญัญาณไมส่ะดวก 
จงึไดส้รา้งหอคอยแหง่นมีารองรับแทนดว้ยมคีวามสงูถงึ 634 เมตร สามารถสง่สญัญาณไดท้วัทังภมูภิาค 
(ถา่ยรูปบรเิวณดา้นนอก) 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําทา่นเดนิทางสู ่ศาลเจา้เมจ ิตังอยูใ่นเขตชบิยุะ โตเกยีว ใกล ้ๆ  กับสถานีฮาราจูก ุเป็นศาลเจา้ในศาสนา
ชนิโต ทสีรา้งขนึในปี ค.ศ. 1920 เพอืเป็นอนุสรณ์สถานแดด่วงวญิญาณของสมเด็จพระจักรพรรดเิมจ ิและ
สมเด็จพระจักรพรรดนีิโชเก็ง ตามความเชอืของศาสนาชนิโต แต่ในชว่งสงครามโลกครังท ี2 ศาลเจา้แหง่นี
ไดถู้กทําลายไปหมดสนิ จนกระทังสงครามจบลงจงึไดม้กีารบรูณะขนึใหมจ่นแลว้เสร็จในปี 1958 สําหรับ



บรรยากาศภายในศาลเจา้นันแมจ้ะอยูใ่นแหลง่พลกุพล่าน แตก็่ร่มรนืไปดว้ยตน้ไมส้งูใหญ่ จนเหมอืนกับคน
ละโลกกับภายนอกศาลเจา้ 
 

 

 
   

 

 

 
นําทา่น อสิระชอ้ปปิงชบิุยะ คอืหนงึใน 23 เขตของมหานครโตเกยีว และมพีนืทเีพยีง 15 ตารางกโิลเมตร
เท่านัน ซงึทีนีก็เป็นอีกหนึงย่านทีเป็นศูนย์รวมยอดนิยมของวัยรุ่นมากว่า 30 ปี เพราะเป็นทีตังของ
หา้งสรรพสนิคา้แฟชันต่างๆ มากมาย โดยย่านชบิยุะนันมศูีนยก์ลางอยู่ตรงสถานีรถไฟชบิุยะ หนึงในสถานี
ใหญ่ของโตเกยีวทีมคีวามซับซอ้น เพราะมรีถไฟฟ้าทังบนดนิและใตด้นิหลายสาย จงึทําใหส้ถานีชบิุยะมี
ผูค้นผา่นไปมาถงึวันละประมาณ 2 ลา้นตน้ๆ ทสํีาคัญชบิยุะมจุีดนัดพบทมีชีอืเสยีงนันก็คอืบรเิวณอนุสรณ์รูป
ปันของสนัุขชอืฮาจโิกะนันเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนันนําทา่นอสิระช็อปปิง เมอืงโอไดบะ เป็นเมอืงทเีกดิจากการนําขยะมาถมทะเลจนกลายเป็นเกาะขนาด
ใหญ่บรเิวณอา่วโตเกยีวเพอืประโยชน์ในการป้องกันประเทศ แต่ปัจจุบันโอไดบะไดก้ลายมาเป็นเขตเศรษฐกจิ
แหง่ของประเทศ เนืองจากเต็มไปดว้ยรา้นคา้กวา่ 150 รา้น โซนอาหาร หา้งสรรพสนิคา้ และอนืๆ อกีมากมาย 
นอกจากนันยังเต็มไปดว้ยสถานททีอ่งเทยีวหลากหลายดว้ยฝีมอืของมนุษย ์ไมว่า่จะเป็นสะพานสายรุง้ เป็น
ตน้ สว่นการเดนิทางมาทนีีก็สะดวกสบาย จงึไมแ่ปลกหากทนีีคอืสถานททีอ่งเทยีวสดุฮติของนักทอ่งเทยีวทัง
ในและตา่งประเทศ พลาดไมไ่ดก้บักนัดมัตวัใหม ่Unicorn Gundam ทหีา้ง Diver City ใหเ้วลาให ้
ทา่นเก็บภาพความประทับใจ  
อสิระอาหารกลางวนัและอาหารเย็น เพอืใหท้า่นไดช้อ้ปปิงตามอธัยาศยั 
 
 

 

 

 

 

 

สมควรแกเ่วลานําทา่นสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาเนดะ เพอืเตรยีมตัวกลับสู ่กรงุเทพมหานคร 

 

วนัท ี6 ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาเนดะ – ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิ

 
00.05 น.  ออกเดนิทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร โดยเทยีวบนิที JL33 เดนิทางดว้ยเครอืงบนิลําใหญ่ ทนัีงกวา้ง

สะดวกสบาย บรกิารระดบั 5 ดาว บรกิารอาหารรอ้นและเครอืงดมืตลอดการเดนิทาง 
05.05 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาเขา้  โดยสวัสดภิาพ 
 



***กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอา่นเงอืนไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้แลว้จงึวางมดัจํา 
เพอืประโยชนข์องทา่นเอง*** 

 
หมายเหต ุ:  

1. โรงแรมทญีปีุ่ นหอ้งคอ่นขา้งเล็ก และบางโรงแรมไมม่หีอ้งสําหรบันอน 3 ทา่น ทา่นอาจจะตอ้งพกัเป็นหอ้งที

นอน 2 ทา่น และหอ้งทนีอน 1 ทา่น (แยกเป็น 2 หอ้ง) และในกรณีทพีกั 2 ทา่น บางโรงแรมอาจจะไมม่ี

เตยีงทวนิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการจดัหอ้งพกัเป็นเตยีงดบัเบลิสาํหรบันอน 2 ทา่น 

2. รายการทอ่งเทยีวอาจมกีารสลบัหรอืเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยมแิจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ในกรณีทมีเีหตกุารณ์สดุวสิยั หรอืภยัธรรมชาต ิหรอืเหตกุารณ์ทไีมไ่ดอ้ยูภ่ายใตก้ารควบคมุของบรษิทัฯ  

เนอืงจากบรษิทัรถทวัรข์องญปีุ่ นสามารถใชร้ถได ้12 ชวัโมง / วนั หากเกดิเหตกุารณ์สดุวสิยั ทางบรษิทั

ของสงวนสทิธใินการสลบัหรอืเปลยีนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม ทงัน ีบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึความ

ปลอดภยั ตลอดจนผลประโยชนข์องคณะเป็นสําคญั 

การเดนิทางในแตล่ะครังจะตอ้งมผูีเ้ดนิทางจํานวน 30 ทา่นขนึไป 
ถา้ผูเ้ดนิทางไมค่รบจาํนวนดังกลา่ว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการ เลอืนการเดนิทาง หรอื เปลยีนแปลงราคา 

 
ยงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์และคนขบัรถทา่นละ 5,000 เยน หรอื 1,500 บาท ตลอดทรปิ  

กรณุาชําระมดัจาํทา่นละ 15,000 บาท ภายใน 3 วนัหลงัจากททีําการจอง  
หากไมชํ่าระภายในวนัทกีาํหนด ทางบรษิทัขออนญุาตตดัทนีงัตามเงอืนไข 

อตัราคา่บรกิารนรีวม 

 ค่าตัวเครอืงบนิไป-กลับ ตามเทยีวบนิทรีะบใุนรายการท่องเทยีว 
 ค่าภาษีสนามบนิ ภาษีนํามัน 
 ค่าหอ้งพักโรงแรม (หอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น) ตามทรีะบใุนรายการทอ่งเทยีวหรอืระดบัเดยีวกนั 
 ค่าอาหาร คา่เขา้ชม และค่ายานพาหนะทกุชนดิตามทรีะบใุนรายการทอ่งเทยีว 
 ค่าใชจ้่ายมัคคเุทศก ์/ หัวหนา้ทัวร ์ทคีอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 ค่าประกันอบัุตเิหตปุระเภท Medical Insurance คุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท 

 
อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 

 ค่าธรรมเนียมในการทําหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารตา่งดา้วต่างๆ 
 ค่าระวางกระเป๋านําหนักเกนิกว่าทสีายการบนิกําหนด 
 ค่าธรรมเนียมวซีา่ 
 ค่าใชจ้่ายสว่นตัว เชน่ อาหาร-เครอืงดมื นอกเหนอืจากรายการทอ่งเทยีว คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์ มนิบิารแ์ละทวีี

ชอ่งพเิศษของโรงแรม เป็นตน้ 
 ค่าภาษีมลูคา่เพมิและภาษีหัก ณ ทจ่ีายของแตล่ะประเทศ 
 ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 5,000 เยน หรอื 1,500 บาท/ ทา่น / ทรปิ  

 
เงอืนไขการชําระเงนิ 

 ชําระคา่มัดจํา ทา่นละ 15,000 บาท หลังจากทําการจองภายใน 3 วัน 
 ชําระเงนิค่าทัวรส์ว่นทเีหลอืภายใน 21 วัน กอ่นออกเดนิทาง 

 
เงอืนไขการยกเลกิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการยดึมดัจําเต็มจํานวน 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธเิก็บคา่ใชจ่้าย 100% ของราคาทัวรท์ังหมด 
 กรณีกรุ๊ปทเีดนิทางชว่งวันหยดุ เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม ่สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารการันตมีดัจํา

ทนัีงกบัทางสายการบนิ รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight และโรงแรมทพัีกตา่งๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวน
สทิธไิม่คนืค่ามัดจํา หรอื คา่ทัวรท์ังหมด ไมว่า่ยกเลกิกรณใีดก็ตาม 

 เมอืออกตัวแลว้ หากทา่นมเีหตบุางประการทําใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้ ไมส่ามารถขอคนืคา่ตวัได ้ เนืองจากเป็น
นโยบายของสายการบนิ 

 
หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทาง หรอื เปลยีนแปลงราคา ในกรณีทผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 30 คนขนึไป 
 ในกรณีทสีายการบนิประการปรับขนึภาษีนํามัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บค่าภาษีนํามนัเพมิตาม

ความเป็นจรงิ 



 ตัวเครอืงบนิทอีอกเป็นกรุ๊ปไมส่ามารถเลอืนวันเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลง หรอืสลับรายการทอ่งเทยีวตามความเหมาะสม ในกรณทีเีกดิเหตุสดุวสิยั 

หรอืเหตกุารณ์ทอียูเ่หนือการควบคมุของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะคํานงึถงึความปลอดภยัและผลประโยชนข์อง
คณะผูเ้ดนิทางเป็นหลัก 

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิเหตกุารณ์สดุวสิยั เชน่ ความลา่ชา้จากสายการบนิ การยกเลกิ
เทยีวบนิ การเมอืง การประทว้ง การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล ปัญหาจราจร อบุัตเิหต ุ ภยัธรรมชาต ิ หรอื
ทรัพยส์นิสญูหายอนัเนืองมาจากความประมาทของตัวทา่นเอง หรอืจากการโจรกรรม และอบุัตเิหตุจากความ
ประมาทของตัวท่านเอง 

 กรณีทสีถานททีอ่งเทยีวใดๆ ทไีมส่ามารถเขา้ชมไดเ้นอืงจากเหตสุดุวสิยั สภาพอากาศ เหตุการณ์ทอียูเ่หนือการ
ควบคมุของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิมค่นืค่าใชจ่้ายใดๆ ทังสนิ 

 กรณีททีา่นสละสทิธใินการใชบ้รกิารใดๆ หรอืไม่เขา้ชมสถานทใีดๆ ก็ตามทรีะบใุนรายการทอ่งเทยีว หรอืไม่
เดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่ใชจ้่ายไมว่า่กรณีใดๆ ทังสนิ 

 กรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังในประเทศไทย และในต่างประเทศมปีฏเิสธมใิหเ้ดนิทางเขา้-ออกตามประเทศที
ระบไุว ้ เนืองจากการครอครองสงิผดิกฎหมาย สงิของตอ้งหา้ม เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืไมว่า่ดว้ยเหตผุล
ใดๆ ก็ตามบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่่ากรณีใดก็ตาม 

 กรณีททีา่นใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํีาเงนิ) เดนิทางเพอืการทอ่งเทยีวกบัคณะทัวร ์ หากทา่นถกูปฏเิสธ
ในการเขา้-ออกประเทศใดๆ กต็าม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่ทัวรแ์ละรับผดิชอบใดๆ ทังสนิ 

 เมอืทา่นตกลงชําระเงนิมัดจําหรอืคา่ทัวรท์ังหมดแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆ 
ทังหมด 

 

รายละเอยีดเกยีวกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารทจีะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตเขา้ประเทศญปีุ่ น) 

 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพํานักระยะสันในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน 

ไมว่า่จะอยูด่ว้ยวัตถปุระสงคเ์พอืการทอ่งเทยีว เยยีมญาต ิ หรอืธรุกจิ จะตอ้งยนืเอกสารในขนึตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพอื
ยนืยันการมคีณุสมบตัรการเขา้ประเทศญปีุ่ นดังตอ่ไปนี 

1. ตัวเครอืงบนิขาออกจากประเทศญีปุ่ น 
2. สงิทยีนืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทอีาจเกดิขนึในระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ นได ้ 

(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 
3. ชอื ทอียู่ และหมายเลขโทรศัพทท์ตีดิต่อไดใ้นระหวา่งพํานักอยูใ่นประเทศญปีุ่ น (เชน่ คนรูจั้ก โรงแรม เป็นตน้) 
4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ น 

เอกสารทอีาจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศญปีุ่ น ทางบรษิทัฯ ไดม้กีารจดัเตรยีมไวใ้หแ้ลว้  
ทงันขีนึอยูก่บัดลุยพนิจิของเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงทปีระเทศญปีุ่ นดว้ย 

 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น  
(กรณีการเขา้ประเทศญปีุ่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

 
1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูไ่มตํ่าว่า 6 เดอืน 
2. กจิกรรมใดๆ ทจีะกระทําในประเทศญปีุ่ น จะตอ้งไม่เป็นสงิทขีัดตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคุณสมบัตเิพอืการพํานัก

ระยะสนัเทา่นัน 
3. ในขันตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาในการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 
4. ตอ้งเป็นผูท้ไีมม่ปีระวัตกิารถูกสง่ตัวกลับจากประเทศญปีุ่ น หรอืมไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้

ประเทศ และไม่เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิอีาจจะถกูปฏเิสธในการเขา้ประเทศ 
 


