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เดนิทางโดยสายการบนิ JAPAN AIRLINES สายการบนิพรเีมีย่มระดบั 5 ดาว 
พเิศษ !!! บรกิารอาหารรอ้น+เครือ่งดืม่บนเครือ่ง น า้หนกักระเป๋า 2 ใบ 46 ก.ก. 

สายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์JAPAN AIRLINES (JL) 

ขาไป JL728 BKK – KIX 23.30 - 07.05 

สายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์JAPAN AIRLINES (JL) 

ขากลบั JL033 HND - BKK 00.40 - 05.00 

 



 

HJ0102 : EASY LOVE FLOWER GOLDEN ROUTE 6D3N (JL) 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 
พักหอ้งละ 2 ทา่น 

พกัเดีย่ว 

::ราคาโปรโมช ัน่ ไมม่รีาคาเด็ก:: 

11 – 16 กรกฎาคม 2562 (วนัอาสาฬหบูชา) 30,900 8,900 

25 – 30 กรกฎาคม 2562 (วนัเฉลมิฯ ร.10) 30,900 8,900 

11 – 16 สงิหาคม 2562 (วนัแมแ่หง่ชาต)ิ 30,900 8,900 

25 – 30 สงิหาคม 2562 29,900 8,900 

08 – 13 กนัยายน 2562 29,900 8,900 

22 – 27 กนัยายน 2562 29,900 8,900 

ราคาอืน่ๆ  
1. เด็กทารก INFANT (อายตุ า่กวา่ 2 ปี) ราคา 7,900 บาท 

2. จอยแลนดไ์มใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ราคา 19,900 บาท 

 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ – โอซากา้ 

 

20.00 น.  คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิประต ู8 เคานเ์ตอร ์R  
ของสายการบนิ Japan Airlines (JL) พบเจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระ

และบัตรขึน้เครือ่ง 
23.30 น.  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานคนัไซ เมอืงโอซากา้ โดยเทีย่วบนิที ่JL728 เดนิทางดว้ยเครื่องบนิล าใหญ่ 

ทีน่ั่งกวา้งสะดวกสบาย บรกิารระดบั 5 ดาว บรกิารอาหารรอ้นและเครือ่งดืม่ตลอดการเดนิทาง 

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

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

วนัที ่2 

ทา่อากาศยานคนัไซ (โอซากา้) – ปราสาทโอซากา้ - วดัคโิยมสิ ึหรอื วดัน า้ใส – ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิ - 

อสิระชอ้ปป้ิงยา่นซาคาเอะ   
 

 

หากทา่นตอ้งซือ้บัตรโดยสารภายในประเทศเพือ่ไปและกลับกรงุเทพฯ แตล่ะกรุ๊ปนัน้จะคอนเฟิรม์กอ่นประมาณ 10 วันกอ่นเดนิทาง 
หากทา่นตอ้งการจองตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ กรณุาสอบถามเทีย่วบนิคอนเฟิรม์กับเจา้หนา้ทีก่อ่น กรณุาเลอืกซือ้บัตรโดยสาร

ภายในประเทศประเภททีส่ามารถเลือ่นวันและเวลาในการเดนิทางไดแ้ละหากกรณีเกดิความผดิพลาดจากสายการบนิ เชน่ ความลา่ชา้
ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยบุเทีย่วบนิรวมกัน ตารางการการเดนิทางมกีารเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสายการบนิพจิารณา
สถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อกเหนือความควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิพาณชิย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภัยเป็นตน้ เหตผุลตา่งๆทีอ่ยู ่

เหนอืความควบคมุของบรษัิท ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆไดใ้นทกุกรณ ี
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07.05 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานคนัไซ เมอืงโอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น หลังผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมืองและรับ

สมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ น าท่านเดนิทางสูใ่จกลาง เมืองโอซากา้ ตัง้อยู่บนเกาะฮอนชู ซ ึง่เป็นเกาะทีใ่หญ่และ
อยู่ตรงกลางสดุของประเทศญีปุ่่ น ถอืเป็นศนูยก์ลางทางการคา้และเศรษฐกจิของญีปุ่่ นมาตัง้แตโ่บราณกาล 

 น าท่านเดนิทางสู ่ปราสาทโอซากา้ เป็นสญัลักษณ์อันโดดเด่นของเมืองโอซากา้ สรา้งขึน้เป็นครัง้แรกบน

บรเิวณทีเ่คยเป็นวัด Osaka Hongan-jiเมื่อปี ค.ศ.1583 โดยToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-1598) นักรบ
ระดบัไดเมยีวผูพ้ยายามรวบรวมประเทศเป็นครัง้แรกหอคอยประสาทหรอืสว่นทีเ่รยีกว่าTenshukakuแลว้เสร็จ

ลงสองปีต่อมา แตห่ลังจากสงคราม Osaka Natsu No-jinในปีค.ศ.1615 ตระกูล Toyotomi ถูกฆา่ลา้งโคตร 
Tenshukak ก็ถูกท าลายลงย่อยยับ ตอ่มาไดร้ับการบูรณะใหม่ในสมัย Tokugawa แตน่่าเสยีดายทีใ่นปี ค.ศ.
1665 ไดถู้กฟ้าฝ่าเสยีหายทัง้หมด ก่อนจะท าการบูรณะขึน้มาใหม่อีกครัง้และถูกประกาศใหเ้ป็นสมบัตขิอง

ชาตอิกีดว้ย ปราสาทโอซากา้ปัจจุบันสงู 55 เมตร ม ี5 สว่น 8 ชัน้เครือ่งประดบัหลงัคาและภาพเสอืบนก าแพง
ตวัปราสาทและหลายๆสว่นลงทองสอีร่ามสวยงามบนของTenshukakuท่านสามารถมองเห็นทวิทัศนโ์ดยรวม

ของเมอืงโอซากา้ไดอ้ย่างชดัเจนในแตล่ะปีจะมนัีกทอ่งเทีย่วจากทัง้ในและนอกประเทศมาเยอืนปีละราว 1-3 
ลา้นคน (ชมและถา่ยรูปบรเิวณดา้นนอก) 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเกยีวโต เมืองหลวงเกา่แกข่องญีปุ่่ นนานนับพันปี จากนัน้จากนัน้น าทา่นชม วดัคโิย
มสิ ึหรอื วดัน า้ใส มีอายุเกา่แกย่ิง่กว่าเมืองเกยีวโต คอืยาวนานกว่า 1,200 ปี จุดเดน่อันเป็นเอกลกัษณ์ของ

วัดคอื หอ้งโถงใหญ่ สรา้งยื่นออกจากหนา้ผา มีเสาไมข้นาดใหญ่ 139 ตน้ ค ้ายัน และสิง่ทีน่่าอัศจรรย ์คอื 
สรา้งโดยไม่ไดใ้ชต้ะปูเลย ดงันัน้องคก์ารยูเนสโกไดข้ ึน้ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลก และเชญิทุกทา่นไดด้ืม่น ้า

ศกัด ิส์ทิธิส์ามสายอันเกดิข ึน้จากธรรมชาตทิีไ่หลมาจากเทอืกเขาอีกดว้ย จากนัน้ใหท้่าน อสิระชอ้ปป้ิง ณ 
ถนนกาน า้ชา ซึง่ตัง้อยู่ระหว่างทางเขา้วัดคโิยมสิ ึรา้นคา้ต่างๆ ไดต้กแต่งเลยีนแบบสมัยเฮอัน ซึง่มีสนิคา้
พืน้เมอืงนานาชนดิ เชน่ รองเทา้โซร(ิรองเทา้เกี๊ยะแบบญี่ปุ่ น), ชดุยูกะตะ, ตุก๊ตานางระบ าญีปุ่่ น, ขมมชคูรีม

สอดไสน้านาชนดิ, รา้น 1,000 เยน, ชาเขยีวเกยีวโต ทีข่ ึน้ชือ่อีกแห่งหนึง่ของญี่ปุ่ น, ของทีร่ะลกึแบบญี่ปุ่ น
ดัง้เดมิ เป็นตน้  

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1)  
จากนัน้จากนัน้น าทา่นชม ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิทีส่ถติของพระแม่โพสภ เทพเจา้ทีเ่ป็นทีนั่บถอืยิง่ของ
ประชาชนทีม่าสกัการะขอพร ใหม้คีวามเป็นอยูอุ่ดมสมบูรณ์ของเรือ่งพชืพรรณธัญญาหาร น าทา่นสกัการะ 

พระแม่โพสภ และเทพจิง้จอกทีช่าวญีปุ่่ นชือ่ว่าเป็นทตูสวรรค ์ผูค้อยน าขา่วสารจากสรวงสวรรคล์งมายังโลก
มนุษย ์ทา่นจะไดต้ืน่ตากบัรูปปัน้ของเทพจิง้จอกทีม่จี านวนมากมาย แลว้น าทา่นชม ศาลโทรอิ ิซุม้ประตสูี
แดงทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของศาลเจา้ทีม่มีากกวา่รอ้ยตน้ทอดตวัยาวตามเสน้ทางของไหลเ่ขาลดหลัน่กนับน
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เสน้ทางยาวถงึ 4 กโิลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตรเ์รือ่ง MEMORIES OF GEISHA ที ่ซายูร ินางเอก

ของเรือ่งวิง่ลอดซุม้ประตเูพือ่ไปขอพรเทพเจา้ใหต้นเองสมความปรารถนา 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงนาโกยา่ จากนัน้ใหท้า่น อสิระชอ้ปป้ิงยา่นซาคาเอะ  เป็นย่านการคา้ทีม่ี
ความส าคญัทีส่ดุของเมอืงนาโงย่า ทัง้ยังเป็นทีต่ัง้ของหอคอยสง่สญัญาณโทรทศันแ์ห่งเมอืงนาโงย่า 

นอกจากนัน้ยังเป็นทีต่ัง้ของหา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดงัทีม่ชี ือ่เสยีงเรยีงรายเต็มสองฟากฝ่ังถนน รวมทัง้รา้นคา้แบ
รนดเ์นมตา่งๆ อกีมากมาย โดยทีแ่ตล่ะอาคารกม็รีูปทรงสวยงามแตกตา่งกนัไป ทัง้นี้ย่านซากาเอะยังเป็น

ทีต่ัง้ของโรงแรมชือ่ดงัมากมาย จงึท าใหบ้รเิวณนี้ไม่ใชเ่พยีงแคแ่หลง่การคา้ทีส่ าคญัของเมอืงเทา่นัน้ แตย่ัง
เป็นศนูยร์วมการคมนาคมเชือ่มตอ่ไปยังจุดตา่ง ๆ ทัว่ทัง้ภมูภิาคนี้อกีดว้ย 
อสิระอาหารเย็นเพือ่ใหท้า่นสะดวกในการชอ้ปป้ิงไดอ้ย่างเต็มที ่
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
ค า่  พักที ่ TOYOKO INN NAGOYA MEIEKI MINAMI HOTEL ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่ เมอืงนาโกยา่ 

โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง 
 

วนัที ่3  ทะเลสาบฮามานะ – สวนดอกไมฮ้านะโนะมยิาโกะ – โกเทมบะ เอา้ทเ์ล็ท – เมนขูาปยูกัษ ์

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (2)  

น าทา่นเดนิทางสู ่ทะเลสาบฮามานะ หรอืทะเลสาบปลาไหล เป็นทะเลสาบน ้าจืดทีใ่หญ่ทีส่ดุในภาคกลาง
ของญี่ปุ่ น ตัง้อยู่ในเมืองฮามามัทส ึซึง่อยู่ระหว่างโตเกยีวและนาโงย่า จังหวัดชซิุโอกะ ซึง่ชือ่ที่คนทั่วไป
นยิมเรยีกว่าทะเลสาบปลาไหลนัน้ก็เพราะว่าทีน่ี่เป็นแหลง่เพาะพันธุป์ลาไหลน่ันเอง เนื่องจากในทะเลสาบ

แห่งนี้มีแร่ธาตุที่เหมาะส าหรับการเลีย้งปลาปลาไหล จงึท าใหข้องฝากของทีน่ี่เป็นผลติภัณฑอ์ันเกดิจาก
ผลติผลของปลาไหล นอกจากนี้รอบๆ บรเิวณทะเลสาบยังมีจุดชมววิมากมาย รวมทัง้ยังมีทีพ่ักรถและรา้น
ขายของทีร่ะลกึดว้ย 
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3)  
เดนิทางสู ่สวนดอกไมฮ้านะโนะมยิาโกะ (Hananomiyako Flower Park) สวนดอกไมท้ีเ่รยีกไดว้่างดงาม
ทีส่ดุแห่งหนึง่ในบรเิวณๆ ภเูขาไฟฟจู ิสวนดอกไมข้นาดใหญ่ใกลก้บัทะเลสาบยามานะกะและภเูขาไฟฟจู ิมี
พืน้ทีถ่งึ 300,000 ตารางเมตร หรอืประมาณ 87.5 ไร่ มดีอกไมห้ลายพันธุ ์ทีป่ลกูไวใ้หนั้กทอ่งเทีย่วได ้

เดนิทางมาชมตลอดทัง้ปี ภายในสวนนอกจากทุง่กวา้งแลว้นัน้ยังมดีอกไมท้ีถ่กูปลกูไวใ้นโดมขนาดใหญ่ 
เพือ่ทีว่่าหากวนัใดทีม่ฝีนตก ยังสามารถสมัผัสความงามของดอกไมใ้นร่มได ้ไฮไลท!์!! น ้าตกเมยีวจนิ น ้าตก

สงู 10 เมตร ยาว 800 เมตร ภายในสวน บรเิวณรอบๆ น ้าตกยังมกีงัหันและ มุมถา่ยรูปใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิ
กบัการเก็บภาพประทบัใจตามอัธยาศยั ทา่นสามารถเขา้ชมดอกไมไ้ดต้ัง้แตฤ่ดใูบไมผ้ลจินถงึฤดใูบไมร้่วง 
ทางสวนมตีารางบอกชว่งเวลาดอกไมบ้าน วา่ชว่งไหนมดีอกไมอ้ะไรใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัสสีนัของ

ดอกไมน้านาพันธุ ์(ปลายเดอืนเมษายน-กลางเดอืนพฤษภาคม : ดอกทวิลปิ, เดอืนมถินุายน-กลางเดอืน
กรกฎาคม : ดอกป๊อปป้ี,แคลฟิอรเ์นียป๊อปป้ี, เดอืนกรกฏาคม-เดอืนกนัยายน : ดอกบานชืน่,ดอกคอสมอส 

และดอกทานตะวัน เป็นตน้) 
 
 

 
 

 
 
 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่Gotemba Premium Outlet  ซึง่เป็นแหลง่รวบรวมสนิคา้แบรนดเ์นมระดบัโลก
และแบรนดเ์นมดงัของญีปุ่่ นไวม้ากมาย ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เลอืกชมสนิคา้อย่างจุใจกบั Collection ตา่งๆ 
เสือ้ผา้ลา่สดุ อาท ิMK Michel Klein, Morgen, Elle, Cynthia Rowley, Diffusione Tessile ฯลฯ กระเป๋า

สไตลห์รูหรา อาท ิBally, Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armany ฯลฯ เครือ่งประดบัและนาฬกิาหรู 
อาท ิTag Heuer, Agete, S.T. Dupont, Tasaki, Longines ฯลฯ รองเทา้แฟชัน่ตา่งๆ อาท ิHush Puppies, 

Scotch Grain, Skechers, Hogan ฯลฯ หรอืสนิคา้ส าหรบัคณุหนู เชน่ Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids, 
Miki House และสนิคา้อืน่ๆ อกีมากมาย 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (4) บรกิารทา่นดว้ยรา้นอาหารของโรงแรมพรอ้มขาปยูกัษ ์

 
หลังอาหารใหท้่านได ้แชน่ า้แรร่อ้นธรรมชาต ิ(Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยลา้ การแชน่ ้าแร่รอ้น
ชว่ยท าใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติด ีและยังชว่ยใหผ้วิพรรณดอีกีดว้ย  

(ควรแชค่รัง้ละ 20 นาท ีแตไ่ม่ควรแชเ่กนิ 1 ชัว่โมง) 
ค า่  พักที ่FUJIBO HOTEL ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่            

โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง  
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วนัที ่4 ภเูขาไฟฟจู ิช ัน้ 5 – หมูบ่า้นโอชโินะฮคัไค – พธิชีงชาแบบญีปุ่่ น – ชอ้ปป้ิงยา่นชนิจุกุ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (5)  

จากนัน้น าทา่นสู ่ภเูขาไฟฟจู ิช ัน้ 5 (ขึน้อยูก่บัสภาพภมูอิากาศ) สญัลกัษณ์ของแดนอาทติยอ์ุทยั และ

ยังถอืไดว้่าเป็นภเูขาไฟทีง่ดงามทีส่ดุแห่งหนึง่ของโลก ภเูขาไฟฟจูอิยู่สงูกว่าระดบัน ้าทะเลถงึ 3,776 เมตร 
ซึง่มหีมิะปกคลมุบนยอดเขาเกอืบตลอดทัง้ปีและเป็นสถานทีศ่กัด ิส์ทิธิข์องชาวญีปุ่่ น ทีเ่ชือ่กนัว่าเป็นทีส่งิ
สถติของเทพเจา้ ดงันัน้ในสมัยกอ่นจงึเป็นสถานทีต่อ้งหา้มส าหรบัสตรมีานับรอ้ยๆ ปี (การเดนิทางขึน้ภเูขา

ไฟฟจู ิข ึน้อยู่กบัสภาพอากาศ ณ วนัทีเ่ดนิทาง) ใหท้า่นอสิระถา่ยรปูววิทวิทัศนอ์ันงดงาม และเลอืกซือ้เลอืก
ชมสนิคา้พืน้เมอืง ขนมญีปุ่่ น หรอืของทีร่ะลกึตา่งๆ ตามอัธยาศยั 

 
 
  

 
 

 
 
 

 
 

 
น าทา่นชม หมูบ่า้นโอชโินะฮคัไค เป็นหมู่บา้นทีม่บี่อน ้าซ ึง่เกดิจากการละลายของหมิะบนภเูขาไฟฟจู ิซ ึง่
ใชร้ะยะเวลาอนัยาวนานในการไหลลงมาสูพ่ืน้ดนิและซมึซาบไปยังแตล่ะบ่อ ดงันัน้น ้าทีอ่ยู่ในบอ่จะเป็นน ้าที่

ใสสะอาดและสดชืน่มาก ในปี 1985 สถานทีแ่ห่งนี้ไดถ้กูเลอืกใหเ้ป็น 1 ใน 100 อันดบัแหลง่น ้าจาก
ธรรมชาตทิีด่ทีีส่ดุของญีปุ่่ นอกีดว้ย ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงและขนมขึน้ชือ่ของญีปุ่่ นตาม
อัธยาศยั  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

จากนัน้น าทา่นสมัผัสวัฒนธรรมญีปุ่่ น ใหท้า่นไดท้ดลองและรับชม พธิชีงชาแบบญีปุ่่ น โดยใหท้า่นเรยีนชง
ชาแบบธรรมเนียมญีปุ่่ น และทา่นสามารถเลอืกซือ้ชาและสนิคา้ของฝากราคาถกูไดจ้ากทีน่ี่เชน่ โฟมลา้งหนา้
ถา่นหนิภเูขาไฟ โฟมชาเขยีว โฟมขา้วญีปุ่่ น หรอืผลติภณัฑจ์ากน ้ามนัมา้ และยาและวติามนิของญีปุ่่ นทีบ่ ารุง

สขุภาพและผวิพรรณ 
   

 
 
 

 

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6)  
สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่ยา่นชนิจกุ ุศนูยก์ลางอกีแห่งหนึง่ของมหานครโตเกยีว ย่านชอ้ปป้ิงชัน้น าที่
ถอืว่าเป็นแหล่งอัพเดทเทรนดข์องชาวญี่ปุ่ น ย่านความเจรญิอันดับหนึ่งของมหานครโตเกยีวในปัจจุบัน ให ้
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ทา่นอสิระเลอืกชมสนิคา้มากมาย ทัง้เสือ้ผา้แบรนดเ์นม เครื่องส าอางค ์รวมไปถงึเครือ่งใชไ้ฟฟ้า เป็นตน้ และ

ทีข่าดไม่ไดเ้ลยทีจ่ะตอ้งแวะชมคอื รา้น 100 เยน สนิคา้ทุกอย่างภายในรา้นจะขายในราคาเพียง 100 เยน
เทา่นัน้ ซึง่ทา่นสามารถหาซือ้ของฝากไดใ้นราคาสบายกระเป๋า อสิระอาหารเย็นเพือ่สะดวกในการชอ้ปป้ิง 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  พักที ่ PEARL HOTEL KASAI  ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่ เมอืงโตเกยีว 
โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอีกครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง 
 

วนัที ่5 วดัอาซากสุะ - Tokyo Sky Tree – ศาลเจา้เมจ ิ– อสิระชอ้ปป้ิงชบิยุะ - เมอืงโอไดบะ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (7)  

น าทา่นเดนิทางสู ่  วดัเซนโซจ ิ หรอื วดัอาซากสุะ วัดทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในกรุงโตเกยีว กอ่ตัง้เมือ่ปี 628 ซึง่
ตามประวัตคิวามเป็นมา วัดนี้เกดิข ึน้โดยชาวประมงทีอ่อกไปหาปลา แตก่ลบัทอดแหไดพ้ระโพธสิตัวก์วนอิ
มทองค า ความสงู 5.5 เซนตเิมตร หลงัจากนัน้คนในหม่บา้นก็ไดส้รา้งวัดนี้ข ึน้เพือ่เป็นสถานทีป่ระดษิฐาน

พระโพธสิตัวก์วนอมิใหผู้ค้นไดก้ราบไหวบู้ชา นอกจากนี้ลกัษณะโดดเดน่ของวัดคอื ประตทูางเขา้วัดที่
ประดบัดว้ยโคมสแีดงขนาดใหญ่ทีม่คีวามสงูถงึ 4.5 เมตร แขวนอยู่ชือ่ว่า ประตฟู้าค ารณ หรอื Kaminari 
Mon ภายในวัดทา่นสามารถเลอืกซือ้เครือ่งรางของขลงั หรอืเลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึตา่งๆ มากมายที ่
ถนนนาคามเิสะ  อาท ิพวงกญุแจ ตุก๊ตาแมวกวัก ดาบซามูไร ชดุแตง่กายประจ าชาตญิีปุ่่ น และพลาดไม่ได ้
กบั ขนมอาเกะมันจู ขนมซาลาเปาทอดสตูรเฉพาะของวัด และเป็นขนมขึน้ชือ่ของวัดอาซากสุะ 

จากนัน้น าทา่นสูจุ่ดชมววิเพือ่ถา่ยรูปคูก่บั Tokyo Sky Tree  แลนดม์ารก์แห่งใหม่ของมหานครโตเกยีว 
เปิดใหบ้รกิารอยา่งเป็นทางการเมือ่วนัที ่22 พฤษภาคม 2555 เป็นหอสง่สญัญาณโทรทศันแ์ละวทิยุระบบ

ดจิติอลแห่งใหม่ ซ ึง่แตเ่ดมิใชห้อคอยโตเกยีวทาวเวอรท์ีม่คีวามสงู 333 เมตร แตใ่นปัจจุบันความสงูไม่
เพยีงพอในการสง่สญัญาณ เนื่องจากในมหานครโตเกยีวมตีกึสงูเป็นจ านวนมาก ท าใหส้ง่สญัญาณไม่สะดวก 
จงึไดส้รา้งหอคอยแห่งนีม้ารองรับแทนดว้ยมคีวามสงูถงึ 634 เมตร สามารถสง่สญัญาณไดท้ัว่ทัง้ภมูภิาค 

(ถา่ยรูปบรเิวณดา้นนอก) 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่ศาลเจา้เมจ ิตัง้อยู่ในเขตชบิยุะ โตเกยีว ใกล ้ๆ  กบัสถานีฮาราจูก ุเป็นศาลเจา้ในศาสนา
ชนิโต ทีส่รา้งข ึน้ในปี ค.ศ. 1920 เพือ่เป็นอนุสรณ์สถานแดด่วงวญิญาณของสมเด็จพระจกัรพรรดเิมจ ิและ

สมเด็จพระจักรพรรดนิีโชเก็ง ตามความเชือ่ของศาสนาชนิโต แตใ่นชว่งสงครามโลกครัง้ที ่2 ศาลเจา้แห่งนี้
ไดถ้กูท าลายไปหมดสิน้ จนกระทัง่สงครามจบลงจงึไดม้กีารบูรณะขึน้ใหมจ่นแลว้เสร็จในปี 1958 ส าหรับ
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บรรยากาศภายในศาลเจา้นัน้แมจ้ะอยู่ในแหลง่พลกุพลา่น แตก่็ร่มรืน่ไปดว้ยตน้ไมส้งูใหญ่ จนเหมอืนกบัคน

ละโลกกบัภายนอกศาลเจา้ 
 

 

 

   

 

 

 

น าท่าน อสิระชอ้ปป้ิงชบิยุะ คอืหนึง่ใน 23 เขตของมหานครโตเกยีว และมพีื้นทีเ่พียง 15 ตารางกโิลเมตร
เท่านั้น ซึ่งที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งย่านที่เป็นศูนย์รวมยอดนิยมของวัยรุ่นมากว่า  30 ปี เพราะเป็นที่ตั ้งของ

หา้งสรรพสนิคา้แฟชัน่ต่างๆ มากมาย โดยย่านชบิุยะนัน้มีศูนยก์ลางอยู่ตรงสถานีรถไฟชบิุยะ หนึง่ในสถานี
ใหญ่ของโตเกยีวทีม่ีความซับซอ้น เพราะมีรถไฟฟ้าทัง้บนดนิและใตด้นิหลายสาย จงึท าใหส้ถานีชบิุยะมี
ผูค้นผ่านไปมาถงึวันละประมาณ 2 ลา้นตน้ๆ ทีส่ าคญัชบิุยะมีจุดนัดพบทีม่ชีือ่เสยีงน่ันก็คอืบรเิวณอนุสรณ์รูป

ปั้นของสนัุขชือ่ฮาจโิกะน่ันเอง 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
จากนัน้น าทา่นอสิระชอ็ปป้ิง เมอืงโอไดบะ เป็นเมอืงทีเ่กดิจากการน าขยะมาถมทะเลจนกลายเป็นเกาะขนาด
ใหญ่บรเิวณอา่วโตเกยีวเพือ่ประโยชนใ์นการป้องกนัประเทศ แตปั่จจุบันโอไดบะไดก้ลายมาเป็นเขตเศรษฐกจิ
แห่งของประเทศ เนื่องจากเต็มไปดว้ยรา้นคา้กว่า 150 รา้น โซนอาหาร หา้งสรรพสนิคา้ และอืน่ๆ อกีมากมาย 

นอกจากนัน้ยังเต็มไปดว้ยสถานทีท่อ่งเทีย่วหลากหลายดว้ยฝีมอืของมนุษย ์ไม่ว่าจะเป็นสะพานสายรุง้ เป็น
ตน้ สว่นการเดนิทางมาทีน่ี่ก็สะดวกสบาย จงึไม่แปลกหากทีน่ี่คอืสถานทีท่อ่งเทีย่วสดุฮติของนักทอ่งเทีย่วทัง้
ในและตา่งประเทศ พลาดไมไ่ดก้บักนัด ัม้ตวัใหม ่Unicorn Gundam ทีห่า้ง Diver City ใหเ้วลาให ้

ทา่นเก็บภาพความประทบัใจ  
อสิระอาหารกลางวนัและอาหารเย็น เพือ่ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาเนดะ เพือ่เตรยีมตวักลบัสู ่กรงุเทพมหานคร 
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วนัที ่6 ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาเนดะ – ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ

 

00.40 น.  ออกเดนิทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร โดยเที่ยวบนิที่ JL33 เดนิทางดว้ยเครื่องบนิล าใหญ่ ที่น่ังกวา้ง

สะดวกสบาย บรกิารระดบั 5 ดาว บรกิารอาหารรอ้นและเครือ่งดืม่ตลอดการเดนิทาง 
05.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาเขา้  โดยสวัสดภิาพ 
 

***กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้แลว้จงึวางมดัจ า 
เพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง*** 

 
หมายเหต ุ:  

1. โรงแรมทีญ่ ีปุ่่ นหอ้งคอ่นขา้งเล็ก และบางโรงแรมไมม่หีอ้งส าหรบันอน 3 ทา่น ทา่นอาจจะตอ้งพกัเป็นหอ้งที่

นอน 2 ทา่น และหอ้งทีน่อน 1 ทา่น (แยกเป็น 2 หอ้ง) และในกรณีทีพ่กั 2 ทา่น บางโรงแรมอาจจะไมม่ ี

เตยีงทวนิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการจดัหอ้งพกัเป็นเตยีงดบัเบ ิล้ส าหรบันอน 2 ทา่น 

2. รายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารสลบัหรอืเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยมแิจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ในกรณีทีม่เีหตกุารณ์สดุวสิยั หรอืภยัธรรมชาต ิหรอืเหตกุารณ์ทีไ่มไ่ดอ้ยูภ่ายใตก้ารควบคมุของบรษิทัฯ  

เนือ่งจากบรษิทัรถทวัรข์องญีปุ่่ นสามารถใชร้ถได ้12 ช ัว่โมง / วนั หากเกดิเหตกุารณ์สดุวสิยั ทางบรษิทั

ของสงวนสทิธิใ์นการสลบัหรอืเปลีย่นแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม ท ัง้นี ้บรษิทัฯ จะค านงึถงึความ

ปลอดภยั ตลอดจนผลประโยชนข์องคณะเป็นส าคญั 

การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป 

ถา้ผูเ้ดนิทางไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ เลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา 

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

กรณุาช าระมดัจ าทา่นละ 15,000 บาท ภายใน 3 วนัหลงัจากทีท่ าการจอง  

หากไมช่ าระภายในวนัทีก่ าหนด ทางบรษิทัขออนญุาตตดัทีน่ ัง่ตามเงือ่นไข 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ตามเทีย่วบนิทีร่ะบุในรายการทอ่งเทีย่ว 
 คา่ภาษีสนามบนิ ภาษีน ้ามัน 

 คา่หอ้งพักโรงแรม (หอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น) ตามทีร่ะบุในรายการทอ่งเทีย่วหรอืระดบัเดยีวกนั 

 คา่อาหาร คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบุในรายการทอ่งเทีย่ว 
 คา่ใชจ้่ายมัคคเุทศก ์/ หัวหนา้ทวัร ์ทีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัอบุัตเิหตปุระเภท Medical Insurance คุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ธรรมเนียมในการท าหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

 คา่ระวางกระเป๋าน ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด 

 คา่ธรรมเนียมวซีา่ 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวั เชน่ อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการทอ่งเทีย่ว คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์ มนิบิารแ์ละทวีี

ชอ่งพเิศษของโรงแรม เป็นตน้ 
 คา่ภาษีมูลคา่เพิม่และภาษีหัก ณ ทีจ่่ายของแตล่ะประเทศ 

 ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 5,000 เยน หรอื 1,500 บาท/ ทา่น / ทรปิ  

 
เง ือ่นไขการช าระเงนิ 

 ช าระคา่มัดจ า ทา่นละ 15,000 บาท หลงัจากท าการจองภายใน 3 วัน 
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 ช าระเงนิคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืภายใน 25 วัน กอ่นออกเดนิทาง 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมัดจ าเต็มจ านวน 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้่าย 100% ของราคาทวัรท์ัง้หมด 

 กรณีกรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุด เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม่ สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารการันตมีัดจ า
ทีน่ั่งกบัทางสายการบนิ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight และโรงแรมทีพ่ักตา่งๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิไ์ม่คนืคา่มัดจ า หรอื คา่ทวัรท์ัง้หมด ไม่ว่ายกเลกิกรณีใดกต็าม 
 เมือ่ออกตัว๋แลว้ หากทา่นมเีหตบุางประการท าใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้ ไมส่ามารถขอคนืคา่ต ัว๋ได ้ เนื่องจากเป็น

นโยบายของสายการบนิ 
 

หมายเหต ุ
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ 30 คนขึน้ไป 

 ในกรณีทีส่ายการบนิประการปรับขึน้ภาษีน ้ามัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษีน ้ามันเพิม่ตาม
ความเป็นจรงิ 

 ตัว๋เครือ่งบนิทีอ่อกเป็นกรุป๊ไม่สามารถเลือ่นวันเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืสลบัรายการทอ่งเทีย่วตามความเหมาะสม ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั 

หรอืเหตกุารณ์ทีอ่ยู่เหนือการควบคมุของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะค านงึถงึความปลอดภยัและผลประโยชนข์อง
คณะผูเ้ดนิทางเป็นหลกั 

 บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สนิ หากเกดิเหตกุารณ์สดุวสิยั เชน่ ความลา่ชา้จากสายการบนิ การยกเลกิ
เทีย่วบนิ การเมอืง การประทว้ง การนัดหยุดงาน การกอ่จลาจล ปัญหาจราจร อุบัตเิหต ุ ภยัธรรมชาต ิ หรอื

ทรัพยส์นิสญูหายอันเนือ่งมาจากความประมาทของตวัทา่นเอง หรอืจากการโจรกรรม และอุบัตเิหตจุากความ
ประมาทของตวัทา่นเอง 

 กรณีทีส่ถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆ ทีไ่ม่สามารถเขา้ชมไดเ้นื่องจากเหตสุดุวสิยั สภาพอากาศ เหตกุารณ์ทีอ่ยู่เหนือการ
ควบคมุของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทีท่า่นสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารใดๆ หรอืไม่เขา้ชมสถานทีใ่ดๆ ก็ตามทีร่ะบุในรายการทอ่งเทีย่ว หรอืไม่
เดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ใชจ้่ายไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในประเทศไทย และในตา่งประเทศมปีฏเิสธมใิหเ้ดนิทางเขา้-ออกตามประเทศที่
ระบุไว ้ เนื่องจากการครอครองสิง่ผดิกฎหมาย ส ิง่ของตอ้งหา้ม เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอืไม่ว่าดว้ยเหตผุล

ใดๆ ก็ตามบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดก็ตาม 
 กรณีทีท่า่นใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากทา่นถกูปฏเิสธ

ในการเขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ทวัรแ์ละรับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 

ทัง้หมด 
 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตเขา้ประเทศญีปุ่่ น) 

 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน 
ไม่ว่าจะอยู่ดว้ยวัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิ หรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในขึน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่
ยนืยันการมคีณุสมบัตรการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดงัตอ่ไปนี้ 

1. ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น 
2. สิง่ทีย่นืยันว่าทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิข ึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้ 

(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 
3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ีต่ดิตอ่ไดใ้นระหวา่งพ านักอยู่ในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คนรูจ้ัก โรงแรม เป็นตน้) 
4. ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น 

เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนญุาตใหเ้ขา้ประเทศญีปุ่่ น ทางบรษิทัฯ ไดม้กีารจดัเตรยีมไวใ้หแ้ลว้  
ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัดุลยพนิจิของเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงทีป่ระเทศญีปุ่่ นดว้ย 
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คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น  
(กรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ไม่ต า่ว่า 6 เดอืน 
2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ น จะตอ้งไม่เป็นส ิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตเิพือ่การพ านัก

ระยะสัน้เทา่นัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาในการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 
4. ตอ้งเป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้

ประเทศ และไม่เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธในการเขา้ประเทศ 
 


