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 นําคณะเที่ยวชมสวนสนุก UNIVERSAL STUDIO อันโด�งดังและมีช่ือเสียงของโอซาก�า  
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วนัแรกของการเดนิทาง(1)      ท�าอากาศยานสวุรรณภมู–ิโอซาก�า(ญีปุ่�น)     
20.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้นที่ 4 ประตู 3  เคาทเ์ตอร์ D  

สายการบินไทย…ทีมงาน World Traveller agency  คอยตอ้นรับ และอาํนวยความสะดวกสมาชิกทุกท่าน 

23.30 น. เหิรฟ้าสู่โอซากา้...โดยสายการบินไทย Thai Airways International เที่ยวบินที่ TG622 

วนัทีส่องของการเดนิทาง(2)   โอซาก�า- ยนูเิวอร�แซลสตดูโิอ UNIVERSAL STUDIO -ช�อปป��ง
ย�านชนิไซบาช ิ- โอซาก�า     

07.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานคันไซ(โอซาก้า) ประเทศญ่ีปุ่ นซ่ึงเป็นประเทศหมู่เกาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ต้ังอยู่ใน

มหาสมุทรแปซิฟิก ตัวอกัษรคันจิของช่ือญ่ีปุ่ นแปลว่าถิ่นกาํเนิดของดวงอาทติย์ จึงทาํให้บางคร้ังถูกเรียกว่าดินแดนแห่ง

อาทติย์อทุัย ญ่ีปุ่ นมีเน้ือที่กว่า 377,930 ตารางกิโลเมตร นับเป็นอันดับที่ 61 ของโลก หมู่เกาะญ่ีปุ่ นประกอบไปด้วย

เกาะน้อยใหญ่กว่า 3,000 เกาะ เกาะที่ใหญ่ที่สุดกคื็อเกาะฮนชู ฮกไกโด คีวชู และชิโกกุ ตามลําดับ เกาะของญ่ีปุ่ น

ส่วนมากจะเป็นหมู่เกาะภูเขา ซ่ึงในน้ันมีจาํนวนหน่ึงเป็นภูเขาไฟ เช่นภูเขาไฟฟูจิ ภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศ เป็นต้น 

ประชากรของญ่ีปุ่ นน้ันมีมากเป็นอันดับที่ 10 ของโลก คือประมาณ 128 ล้านคน เมืองหลวงของญ่ีปุ่ นคือกรุงโตเกียว 

ซ่ึงถ้ารวมบริเวณปริมณฑลเข้าไปด้วยแล้วจะกลายเป็นเขตเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่มีประชากรอยู่อาศัยมากกว่า 30 ล้านคนหลังผ่าน

พิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว /  จากน้ันนาํท่านเดินทางสู่ “ยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ UNIVERSAL 
STUDIO ” ที่ทุ่มทุนสร้างอย่างมหาศาลบนพ้ืนที่กว่า 100,000 ตารางเมตร ซ่ึงเป็นขนาดใหญ่ที่สดุในโลก... นาํท่าน

ต่ืนตากับ “โรงถ่ายภาพยนตร”์ ที่แบ่งออกเป็นโซน เช่น ฮอลลีวู๊ด...ชมฉากจําลองของนิวยอร์ก, ฉากจาํลองเมือง

ซานฟรานซิสโก เป็นต้น....ชมภาพยนตร์สามมิติเร่ือง “เทอรม์ิเนเตอร ์2” หรือ “คนเหล็ก 2” ที่ใช้งบประมาณการ

ก่อสร้างกว่า 400 ล้านบาท ท่านจะได้สมัผัสบรรยากาศการต่อสู้และการไล่ล่าที่ดุเดือดเร้าใจ สมัผัสประสบการณ์สนุก

ต่ืนเต้นกับการห้อยโหนโผนทะยานไปกับซุปเปอร์ฮีโร่สายพันธุ์ใหม่ “Spider Man” …. สนุกสนานกับการขับรถผาด

โผน ทะยานไปในอากาศที่สนุกเสมือนขับจริงในการเล่น “Simulator” ของฉากภาพยนตร์เร่ือง “Back To the Future 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั .... อิสระตามอธัยาศยั เพือ่ใหท่้านไดใ้ชเ้วลาไดอ้ย่างคุม้ค่า  

ห้ามพลาดกับเคร่ืองเล่นชนิดใหม่สาํหรับบรรดาสาวกให้ได้เข้าไปสัมผัสกล่ินอายและบรรยากาศของโลกเวทมนตร์ใน

ฉากต่างๆกับ สวนสนุกแฮร์ร่ีพอตเตอร์ หรือ WIZAEDING WORLD OF HARRY POTTER ที่ เปิด

ให้บริการแล้ว ทุนสร้างกว่า 45,000 ล้านเยน หรือราว 16,000 ล้านบาท  เปิดตัวอย่างเป็นทางการ เม่ือวันที่ 15 

กรกฎาคม 2014 โดยจะมาพร้อมกับเคร่ืองเล่นและสถานที่ เด่นๆ ที่จําลองมาจากสถานที่จริงในภาพยนตร์ อาท ิ

หมู่บา้นฮอกสม์ี้ ด (HONGMEADE VILLAGE) รา้นขายของแปลกประหลาดของพ่อมด และเคร่ืองเล่นอืน่ ๆ อีก

มากมาย รา้นเด็ดรา้นไมก้วาดสามอนั, ปราสาทฮอกวอตส ์(HOGWARTS CASTLE) โรงเรียนแห่งพ่อมดและแม่

มด ทั้งห้องเรียนสารพัดวิชา รวมถึงห้องเรียนป้องกันศาสตร์มืด โถงระเบียงสุดลึกลับ ห้องทาํงานของศาสตราจารย์

ดัมเบิลดอร์ ภาพพอร์เทรตเคล่ือนไหวได้, พร้อมทักทายหมวกคัดสรร (SORTING HAT) หมวกใบเก่าครํ่าครึกับ

หน้าที่สาํคัญในการคัดเลือกบ้านให้เหล่านักเรียนพ่อมดแม่มด,จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ “ชินไซบาชิ” ย่านใจกลาง

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B8
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B8%B9%E0%B8%88%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7


การค้าของเมืองโอซาก้า พบกับร้านค้าที่มีช่ือเสียงและร้านบูติคหรูหราด้วย และต่ืนตากบัแฟช่ันอันทันสมัย... เชิญท่าน

สนุกสนานกับการ “เลือกชมและซ้ือ” สินค้ามากมายในางสรรพสินค้าช่ือดัง “ไดมารู”, ร้านเคร่ืองใช้ไฟฟ้า, เคร่ือง

คอมพิวเตอร์ และ “รา้น 100 เยน”… ได้เวลาอนัสมควร 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร...   บริการท�านด�วย “เซ็ตขาปูยักษ�” ที่ร�าน “ Kani  
Doraku” ร�านขาปูที่ได�รับการการันตีความอร�อยจากรายการทีวีแชมป�เป��ยน มื้อนี้จะเสิร�ฟ
ท�านด�วยสไตล� สุกี้หม�อไฟ ให�ท�านอร�อยกับหลากหลายเมนู ที่ทํามาจากปูยักษ�ทั้งสิ้น อาทิ 
เต�าหู�ปู ซาซิมิขาปูยักษ� และอื่นๆ อีกมากมาย ที่จะให�ท�านได�อิ่มหนําสําราญกัน 

พักที่ :   HOTEL VISCHIO OSAKA BY GRANVIA  / เทียบเท�า 
 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง(3)   โอซาก�า- เกยีวโต - วดัคโิยมสิ ึ- ศาลเจ�าฟชูมิ ิอนิาร ิ- นาโกย�า- 
ปราสาทนาโกย�า – ช�อปป��งย�านซากะเอะ  
เชา้ บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ “วัดคิโยมิสึ”  เป็นหน่ึงในวัดที่มีช่ือเสียงโด่งดังที่สดุของญ่ีปุ่ น มีนํา้ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจาก

นํา้ตกโอโตวะไหลผ่านทาํให้เป็นที่มาของช่ือ “วัดน้ําใส” นอกจากน้ียูเนสโกได้บันทึกให้วัดแห่งน้ีขึ้นเป็นมรดกโลก อีก

ด้วย อาคารที่มีช่ือเสียงของวัดแห่งน้ีกคื็ออาคารไม้ขนาดใหญ่ เสาของอาคารมีความสูงถึง 13 เมตรจากพ้ืนดิน และ

โถงอาคารถูกสร้างให้ยื่นออกไปภายนอกทาํให้บริเวณน้ีเป็นจุดชมวิวที่สวยงาม มองเหน็เมืองเกียวโตในฤดูต่างๆ  

นอกจากน้ีอาคารไม้ของวัดคิโยมิสึ สร้างขึ้นโดยไม่มีการใช้ตะปูตอกแม้แต่ตัวเดียวในการก่อสร้าง.. จากนั้นให�ท�านได�
เพลดิเพลินกับการเลือกซื้อสินค�ามากมายตลอดสองข�างทาง ในเขตฮิกาชิยาม�า หรือ "ถนนสายกาน้ําชา" ... นาํ

ท่านชม ศาลเจ�าฟูชิมิ อินาริ หรือที่คนไทยชอบเรียกกันว่า ศาลเจ�าแดงหรือศาลเจ�าจิ้งจอก เป็นศาลเจ้าชินโต

(Shinto) ที่มีความสาํคัญแห่งหน่ึงของเมืองเกียวโต(Kyoto) มีช่ือเสียงโด่งดังจากประตูโทริอิ (Torii Gate) หรือเสา

ประตูสแีดงที่เรียงตัวกันข้างหลังศาลเจ้าจาํนวนหลายหม่ืนต้นจนเป็นทางเดินได้ทั่วทั้งภเูขาอินาริ ที่ผู้คนเช่ือกนัว่าเป็น

ภเูขาศักด์ิสทิธิ์ โดยเทพอนิาริจะเป็นตัวแทนของความอดุมสมบูรณ์ การเกบ็เกี่ยวข้าว รวมไปถึงพืชผลไร่นาต่างๆ และ

มักจะมีจ้ิงจอกเป็นสัตว์คู่กาย(บ้างกว่็าท่านชอบแปลงร่างเป็นจ้ิงจอก) จึงสามารถพบเหน็รูปป้ันจ้ิงจอกมากมายด้วย

เช่นกนั...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร มื้อนี้ บริการท�านด�วยเมนู  
หม�อไฟจังโกะนาเบะ อีกหนึ่งเมนูขึ้นชื่อของเมืองเกียวโต 
อาหารที่เหล�าซโูม�รับประทานกันเพ่ือสร�างพลังงานและยัง
ดีต�อสุขภาพอีกด�วย   
ได้เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสู่เมือง นาโกย�า คณะได�เดินเที่ยวชม
พร�อมถ�ายภาพคู�กับปราสาทนาโกย�า Nagoya Castle บริ เวณ
ภายนอกปราสาท ซ่ึงตัวปราสาทสร้างขึ้นโดยอิมะงะวะ อจิุชิกะเม่ือประมาณปี ค.ศ. 1525 จนกระทัง่ปี ค.ศ. 1532

โอะดะโนะบุฮิเดะได้แย่งชิงปราสาทจากอมิะงะวะ อจิุโทะโยะ แต่ภายหลังกป็ล่อยทิ้งปราสาทไว้ และต่อมาในปี ค.ศ. 

1610 โทะกุงะวะ อิเอะยะซุ ได้สั่งให้สร้างอาคารปราสาทขึ้นใหม่ในบริเวณเดิม บนยอดปราสาทมีรูปสลักปลาหัว
เสือทองคาํหนึง่คู� เรียกว�า "คิงชะจ"ิ  เป�นเครือ่งรางสาํหรบัป�องกนัอคัคภียั และยงักล�าวกนัว�าเป�นสญัลักษ�ของ
อํานาจขนุนางศกัดนิารปูสลกัคงิชะจคิู�นีเ้คยถกูนาํลงไปจดัแสดงในนิทรรศการเอ็กซ�โป 2005 ในช่วงสงครามโลก

คร้ังที่สอง ปราสาทนาโกยาถูกเพลิงไหม้จากการทิ้ งระเบิดของกองทัพอากาศสหรัฐ สิ่งของและเคร่ืองตกแต่งต่าง ๆ 

ในปราสาทเสยีหายเป็นส่วนใหญ่ แต่มีภาพเขียนจาํนวนมากรอดจากการถูกทาํลายได้ การสร้างปราสาทขึ้นใหม่เสร็จ

สิ้นในปี ค.ศ1977  จากน้ันนาํคณะช้อปป้ิง ย่านซาคาเอะ ซ่ึงเป็นย่านช้อปป้ิงและแหล่งบันเทงิ มีสนิค้าแบรนด์เนม

จากทั่วมุมโลกมาวางขายในย่านน้ี นอกจากน้ียังมีจุดชมวิวที่ท่านจะสามารถมองเหน็ถนนสายน้ีและตัวเมืองนาโกย่า

อย่างชัดเจนคือตึกทวีีของนาโกย่า(ไม่รวมค่าเข้าชม)ซ่ึงมีลักษณะคล้ายกับโตเกียวทาวเวอร์แต่มีอายุเก่าแก่กว่า หรือ

ท่านสามารถชมวิวทวิทศัน์ของเมืองนาโกย่าจากเบื้องสงูบนกระเช้าหมุน 

 

 

 

 

 

 

 

คํ่า   บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร มื้อนี้เสิร�ฟท�านด�วยเมนู ชาบู ชาบู สไตล�ญ่ีปุ�น  

พักที่ :      nagoya WESTIN CASTLE HOTEL เทียบเท�า 

 

วนัทีส่ีข่องการเดนิทาง(4)   นาโกย�า- หมู�บ�านชริาคาว�า - ทาคายาม�า -เมอืงเก�าซนัมาจซิจู ิ- มตัสโึม
โต� -ปราสาทมตัสโึมโต� – มตัสโึมโต�  
เชา้ บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากน้ันนาํท่านเดินทางสู่หมู่บ้านธรรมดาๆ แต่แฝงด้วยความงามและมีคุณค่าจนได้รับการประกาศจากยูเนสโก้ ให้เป็น

มรดกโลก ณ "หมู�บ�านชิราคาว�า" Shirakawa Village สัมผัสความงดงามของธรรมชาติที่ไม่ได้ปรุงแต่ง 

แต่มีเสน่ห์ชวนให้ผู้คนจากทั่วโลก หล่ังไหลมายังหมู่บ้านแห่งน้ี... หมู่บ้านชิราคาว่า โดดเด่นด้วยบ้านในแบบกสัโช-สคุึ

ริ ซ่ึงเป็นแบบญ่ีปุ่ นด้ังเดิม ช่ือน้ีได้มาจากคาํว่า กัสโช แปลว่า พนมมือ ตามรูปแบบของบ้านที่หลังคาชันถงึ 60 องศา มี

ลักษณะคล้ายสองมือที่พนมเข้าหากัน โครงสร้างของบ้านสร้างขึ้นโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว แต่ยังคงความแขง็แรง

สามารถรองรับหิมะที่ตกมาอย่างหนักในช่วงฤดูหนาวได้เป็นอย่างดี ซ่ึงลักษณะบ้านจะเห็นได้กแ็ต่เมืองในแถบน้ี

เท่าน้ัน…ให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายภาพทศันียภาพที่แสนสวยงาม และเลือกซ้ือสินค้าที่ระลึก ทั้งพวงกุญแจ 

ที่ห้อยโทรศัพท ์ขนมหลากแบบ เป็นต้น… 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B0_%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%8B%E0%B8%B8
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%9B_2005
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2502


 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ... มื้อนีบ้ริการท�านด�วยเมนู “ฮิดะยากินิคุ” อร�อยกับ

เนื้อฮิดะอันเลื่องชื่อของย�านนีท้ี่จะนาํมาย�างบนกระทะร�อนในแบบฉบับญ่ีปุ�นที่หอมกรุ�นจาก
เคล็ดลับในการย�าง บนใบไม� (ใบโฮบะ) บวกกับน้าํจ้ิมรสเด็ด (หากท�านใดไม�รับประท�านเนื้อ จะ
เสิร�ฟเป�นเนื้อหมูแทน )  
นาํท่านเดินทางสู่ เมืองทาคายาม�า ชมเขต เมืองเก�าซันมาจิซูจิ ซ่ึงเป็นหมู่บ้านเก่าแก่สมัยเอโดะกว่า 300 ปีก่อน ที่ยัง

อนุรักษ์และคงสภาพเดิมได้เป็นอย่างดี อิสระให้ทุกท่านได้เดินเที่ยวและช่ืนชมกับทัศนียภาพเมืองเก่าซ่ึงเต็มไปด้วย 

บ้านเรือนโบราณและร้านค้าหลากหลาย เช่น ร้านผลิตและจาํหน่ายเหล้าสาเก ร้านทาํมิโสะ ฯลฯ พร้อมทั้งเลือกซ้ือของ

ที่ระลึกพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น เช่น ตุก๊ตาซารุโบะโบะ หรือ ตุ๊กตาทารกลิงตัวสแีดงไม่มีหน้าตา ซ่ึงถือว่าเป็นสญัลักษณ์หน่ึง

ของเมืองทาคายาม่า และเป็นสินค้ายอดนิยม เพราะแฝงไปด้วยความเช่ือเกี่ยวกับโชคลางของชาวญ่ีปุ่ น และเกบ็เกี่ยว

บรรยากาศอนัน่าประทบัใจมากมาย อกีทั้งท่านยังสามารถลองล้ิมชิมรสขนมของหวานนานาชนิดอกีด้วย  

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันนาํท่านเดินทางสูเ่มือง มัตสึโมโต� นาํท่านสู่ ปราสาทมัตสึโมโต� หรือที่รู�จักกันดีในชื่อ “ปราสาทอีกา” เพราะ

ความที่มีสีดาํสนิทเกอืบทั้งปราสาท ถูกสร้างขึ้นในปี 1504 เป็นปราสาทในยุคต้นๆ ของประเทศญ่ีปุ่ น ต้ังอยู่ในเมือง 

จังหวัดนากาโน ตัวหอปราสาทถูกสร้างเสร็จสมบูรณ์ราวปลายศตวรรษที่ 16 โดยภายในถูกบูรณะมาให้คงความเป็น

ปราสาทแบบญ่ีปุ่ นคือทาํด้วยไม้ด้ังเดิมในยุคน้ัน… อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพกับ 1 ในปราสาท ที่สวยที่สุดของญ่ีปุ่ น  

จากน้ันนาํท่านเดินทางสูเ่มืองยามานาชิ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ําเมนูพิเศษ”ขาปูยักษ�” ณ ห�องอาหารของโรงแรม  

 
 



 
พกัที ่   HOTEL FUJI MATSUZONO หรือเทยีบเท่า  

ให้ท่านได้ลงแช่ ออนเซน Onsen  นํ้าแร่ตามธรรมชาติที่ได้รับ

ความนิยมเป็นอย่างมากในด้านการท่องเที่ยวของประเทศญ่ีปุ่ น การแช่

นํ้าร้อนน้ีถือเป็นวัฒนธรรมด้ังเดิมของชาวญ่ีปุ่ นที่ มีมากว่าพันปีเลย

ทเีดียว เดิมการแช่นํา้ร้อนในบ่อนํา้พุร้อนตามธรรมชาติน้ันกเ็พ่ือคลาย

ความเหน่ือย เม่ือยล้าจากการทาํงานหนัก แต่หลังจากน้ันกเ็ร่ิมมีการ

ค้นพบคุณสมบัติที่ช่วยรักษาโรคได้จากแร่ธาตุต่างๆ ในนํ้าแร่ ซ่ึงจะ

แตกต่างกนัไปในแต่ละสภาพพ้ืนที่ มีทั้งช่วยเร่ืองการไหลเวียนโลหิต โรคข้อ โรคกระดูกและระบบต่างๆ ในร่างกายไป

จนถงึประโยชน์ด้านผวิพรรณ 

 

วนัทีห่�าของการเดนิทาง(5)  พชิติภเูขาไฟฟจูยิาม�า(ชัน้5)-โตเกยีว- ช�อปป��งย�านชนิจกู-ุชมแสงสยีาม
ค่าํคนืมหานครโตเกยีว    

เชา้ บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม /  

นําคณะขึ้นพิชิตความสูงของภูเขาไฟฟูจิยาม�า ซ่ึงเป็นภูเขาที่สงูที่สดุในประเทศญ่ีปุ่ น ราว 3,776 เมตร 

(12,388 ฟุต) ต้ังอยู่บริเวณจังหวัดชิซึโอะกะ และจังหวัดยะมะนะชิโดยในวนัทีอ่ากาศแจ่มใสสามารถมองเห็นจาก

โตเกียวได ้ในปัจจุบันภเูขาได้ถูกจัดโดยนักวิทยาศาสตร์อยู่ในลักษณะของภเูขาไฟที่มีโอกาสปะทุตํ่าและระเบิด 

คร้ังล่าสดุในปี ค.ศ. 1707 ยุคเอะโดะ ภเูขาฟูจิ มีช่ือในภาษาญ่ีปุ่ นว่า ฟุจิซัง ซ่ึงในหนังสอืในสมัยก่อนเรียกว่า  

ฟุจิยะม่า เช่ือว่ามีผู้ปีนเขาฟุจิ คร้ังแรกเม่ือ พ.ศ. 1206 โดยนักบวชท่านหน่ึง และในช่วงระหว่างน้ันจนถึงยุคเมจิ 

ภเูขาฟุจิได้ช่ือว่าเป็นภเูขาศักด์ิสทิธิ์ซ่ึงห้ามผู้หญิงขึ้นเขา โดยในปัจจุบันภเูขาฟุจิเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สาํคัญแห่งหน่ึง

ของประเทศญ่ีปุ่ น ภูเขาฟุจิได้เป็นสัญลักษณ์อย่างหน่ึงของญ่ีปุ่ น ซ่ึงจะเหน็ได้จากในงานเขียนหรือภาพวาดต่าง ๆ 

โดยเฉพาะภาพวาดของ โฮะกุไซ ที่มีให้เหน็ในวรรณกรรมญ่ีปุ่ นและกาพย์กลอนที่สาํคัญมากมาย ภูเขาฟุจิยังเป็นฐาน

ทัพของซามูไรต่างๆมากมายจากยุคอดีตเพ่ือเป็นที่ฝึกฝน และในปัจจุบันฐานทัพหน่ึงของกองทหารญ่ีปุ่ นกต้ั็งอยู่

บริเวณตีนเขาฟุจิ (การขึ้นภูเขาไฟฟูจิจะต�องขึ้นอยู�กับสภาพอากาศที่เอื้ออํานวย ณ วันนั้นๆ

เพ่ือความปลอดภัยของหมู�คณะเป�นสําคัญ) จากนั้นคณะเที่ยวชม"โอชิโนะฮัคไค" บ่อนํ้ า

ศกัด์ิสิทธ์ิ ที่เกิดจากการละลายของหิมะจากภูเขาไฟฟูจิ ที่ใชเ้วลาอนัยาวนานในการไหลลงมาสู่พื้นดิน และซึมไปยงับ่อ

นํ้ าแต่ละบ่อ ดงันั้นนํ้ าที่อยูใ่นบ่อ จะเป็นนํ้ าที่ใสสะอาด และสดช่ืนมาก ในปี 1985 สถานที่แห่งน้ียงัไดถู้กเลือกให้เป็น1

ใน100อนัดบั แหล่งนํ้ าจากธรรมชาติที่ดีที่สุดของญี่ปุ่ นอีกดว้ย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B6%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._1206
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%AE%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B9%84%E0%B8%8B
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%84%E0%B8%A3


 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ... บริการท�านด�วย  เซ็ทหมูย�างบนหินภูเขาไฟแสน
อร�อย ร�านนี้เป�ดให�บริการมาหลายสบิป� ทุกท�านจะได�เพลิดเพลินกับ
การย�างวัตถุดิบลงบนแผ�นหินภูเขาไฟขนาดใหญ�  ซึ่งถือเป�น
จุดเด�นของทางร�าน ให�ท�านอิ่มอร�อยกับหมูย�างสูตรเด็ดของทาง
ร�าน พร�อมเครื่องเคียงต�างๆ  
ออกเดินทางเขา้สู่ มหานครโตเกียว เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่ น เมืองที่มีระบบ

การปกครองแบบพิเศษซ่ึงรวมการปกครองในรูปแบบจงัหวดัและเมืองไวด้ว้ยกนั และเป็นเขตเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

โดยรวมเขตปริมณฑลแลว้มีประชากรอาศยัอยูร่าว 35,237,000 คน มีประชากรในเขตเมืองประมาณ 12 ลา้นคน ซ่ึงเป็น

เมืองที่มีประชากรมากที่สุดในโลกเมืองหน่ึง และมหานครโตเกียวแห่งน้ีตั้งอยูบ่ริเวณภาคคนัโตของประเทศญี่ปุ่ น คาํวา่"

โตเกียว"หมายถึง"นครหลวงตะวนัออก" ***รถโค�ชจอดให�คณะได�ถ�ายภาพคู�กับ ”หอคอยโตเกียว

สกายทรี”ที่สูงที่สุดของญ่ีปุ�น*** 

อสิระตามอธัยาศัยกับการช้อปป้ิงบริเวณ ย�านชินจูกุ ซ่ึงเป็นแหล่งช้อปป้ิงที่สาํคัญอกีแหล่งหน่ึงของโตเกยีว ไม่จาํกดัว่า

เป็นย่านแฟช่ัน หรือย่านใดๆทั้งสิ้นเน่ืองจากว่าที่ชินจูกุจะ  มีร้านค้าหลากหลายให้จับจ่ายครบทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น เสื่อ

ผ้า เคร่ืองแต่งกาย สินค้ามียี่ ห้อ(แบรนด์ต่างๆ) ร้านขายเคร่ืองอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา 

เคร่ืองสาํอาง สนิค้ามือสอง ร้านขายยา และยังรวมไปถงึแหล่งบันเทิงกลางคืนและร้านอาหารต่างๆ ดังน้ี Piss Alley

หรือ Shobem Yokocho เป็นตรอกเล็กๆ อยู่ระหว่างสถานีชินจูกุฝั่งตะวันตกกับห้าง Odakyuในตรอกน้ีจะมี

ร้านอาหารเล็กๆประเภทน่ังเป็นเคาน์เตอร์ประมาณไม่เกิน10คนอาหารจาํพวกยากิโทริและ ราเมน  Bic Camera 

ร้านขายกล้องดิจิตอล และ เคร่ืองใช้ไฟฟ้าอืน่ ๆ มากมาย คนไทยค่อนข้างชอบไปเดินซ้ือของที่น่ี ร้าน Bic Camera  

เป็นร้านเคร่ืองใช้ไฟฟ้าที่ใหญ่มาก ถ้าจะเดินให้ทั่วๆน่าจะต้องใช้เวลาถึง 2-3 ช่ัวโมง yodobashi อันน้ีอยู่ตรงข้าม

กับ Bic Camera ขายเคร่ืองไฟฟ้า เหมือนกัน มีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมขายด้วย  Mutsumoto Kiyoshi 

ร้านขายเคร่ืองสาํอางเหมือนซปุเปอร์มาเกต็ขนาดย่อม ๆ ถ้าใน guidebook จะเรียกว่า ร้านขายยา ซ่ึงมีกระจายในญีปุ่ น

เตม็ไปหมด ส่วนใหญ่จะเน้นเคร่ืองสาํอางค์และผลิตภัณฑ์ของใช้ทั่วไป เช่น สบู่ แชมพู  Isetan ห้างเก่าแก่ที่อยู่มา

นาน เป็นผู้นําของทุก ๆ ห้าง มี 2 ตึกใหญ่ แบ่งเป็นสินค้าผู้ชายและผู้หญิง ของที่ขายกเ็ป็นสินค้าทั่วไป เช่น เสื้อผ้า, 

ของใช้ในบ้าน, อุกรณ์กอล์ฟ เปิด 10:00-20:00 น.Marui เป็นตึกที่แปะโลโก้ 0101 (0=มาร,ุ 1=อิจิ) เป็นห้างขาย

เสื้อผ้าแฟช่ัน ตึกมารุอแิถวชินจูกุจะมีหลายตึก เช่น ชาย, หญิง (Marui City), วัยรุ่น (Marui Young), ชุดคอสเพลย์ 

(Marui One) จะเป็นแนวโกธิค, โลลิต้า Lumine ห้างแฟช่ันมีทั้งหมด 3 ตึก คือ Lumine1, Lumine2 (อยู่ทศิใต้ของ

สถานี ชิน จู กุ) , Lumine Est (อ ยู่ทิศตะวันออกของสถานี ชิน จู กุ)  ข าย เสื้ อ ผ้ า, กระเป๋ า , รองเท้ า แฟ ช่ัน 

Takashimaya อยู่ที่ตึก Time Square มี 14 ช้ัน มีสินค้าแบรหรูๆ เช่น Louis Vuitton, Prada, Gucci, ฯลฯ มี

เสื้อผ้าชาย-หญิง และมีร้าน DIY (Do it by yourself) ที่ช้ัน 8  

 

 

 

 

 

 

 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร ม้ือน้ีเสิร์ฟท่านดว้ยเมนู ชาบู ชาบู สไตล์ญีปุ่่ น   

พักที่ :  SUNSHINE CITY PRINCE /metropolitan ikebukuro ระดับใกล�เคียง 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87


วนัทีห่กของการเดนิทาง(6)   วดัอาซากซุะคนันอน - ช�อปป��งห�างเอออนพลาซ�า-กรงุเทพฯ      

เชา้ บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํคณะเขา้ชม วัดเซ็นโซจิ หรือวัดอาซากุสะคันนอน ที่เรียกกนัว่าวดัอาซากุสะเพราะวดัอยูย่า่นอาซากุสะ 

โตเกียว วดัอาซากุสะน้ี มีตาํนานที่เล่าต่อๆกนัมาวา่มีชายหาปลาสองคนพีน่อ้งมาทอดแห ในแม่นํ้ าสุมิดะ แต่กลบัไดรู้ป

ป้ันพระโพธิสตัว ์หรือ เทวรูปคนันอน ดว้ยความศรัทธาของ 2 พี่น้อง และชาวบา้นละแวกนั้น จึงไดอ้ญัเชิญเทวรูปคนั

นอนประดิษฐาน ณ วดัแห่งน้ี หลงัจากนั้นไม่นาน บริเวณน้ีก็ไดเ้ป็นยา่นธุระกิจการคา้ขายที่มีช่ือเสียง เงินทองไหลมาเท

มา ในอดีตวดัอาซากุสะเป็นวดัที่เหล่าโชกุนและซามูไร มกัจะมาสกัการะและขอพรจากเทพเจา้คนันอนเป็นประจาํ และ

ส่ิงที่ขอพรไปนั้นก็ประสบผลจริงทาํใหซ้ามูไร และโชกุนจึงมีความเล่ือมใส ศรัทธาเป็นอยา่งมาก การ สกัการะเทพเจา้

คนันอน ก่อนอ่ืนตอ้งชาํระร่างกายใหส้ะอาดดว้ยกระถางนํ้ าดา้นขา้ง และทาํการจุดธูปไปปักไวก้ระถางธูปขนาดใหญ่

ตรงกลางวดั ซ่ึงเป็นความเช่ือวา่ ถา้ไดรั้บควนัน้ีติดตวัมา จะโชคดีมีสุข จุดเด่นของวดัอาซากุสะคนันอน นัน่ก็คือโคม

ไฟขนาดยักษ�สีแดง สูง 4.5 เมตร ที่แขวนอยู่ที่บริเวณประตู คามินาริมง (ประตูฟ้าฟาด) วดัอาซากุสะน้ียงัมี

เคร่ืองรางต่างๆ ใหเ้ราบูชาอีกมากมาย หรือจะเป็นร้านของท่ีระลึก  
 
 
 
 
 
จากนั้นนาํคณะชอ้ปป้ิงที่ อิออนมอล�ลพลาซ�า ศูนยร์วมสินคา้ชั้นนาํต่างๆ มากมายอาทิ นาฬิกา, กลอ้ง, กระเป๋า, 

รองเทา้, เส้ือผา้ เป็นตน้ รวมทั้ง “ร้าน 100 เยน” สินคา้คุณภาพดีราคาแสนถูก และ ร�าน100เยน เป็นร้านขายของ

ในประเทศญี่ปุ่ นที่เสนอขายสินคา้ทุกอยา่งในราคา 100 เยน แต่จริงๆราคารวมภาษีแลว้ คือ 105 เยน ร้านร้อยเยน เร่ิมตน้

ดาํเนินการโดย บริษทัไดโซ ซงัเกียว จาํกดั  

เที่ยง อาหารม้ือเที่ยงอิสระตามอธัยาศยัเพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง(ทวัร์ไม่รวมอาหารม้ือเที่ยง)/นาํคณะเช็คอินที่สนามบิน  

17.25 น. เหิรฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ...โดยการบินไทย Thai Airways International เที่ยวบินที่ TG677(บินตรง) 

21.55 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ...พร้อมความประทบัใจ 
 Osaka 6 Days  

หมายเหตุ การเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ในการเดินทาง สภาพภูมิอากาศ และสถานการณ์ซ่ึงเกิดข้ึนในขณะนั้น เพ่ือความสนุกสนาน และ

ความปลอดภยัในการเดินทาง โดยทาง World traveler agency co.,ltd. จะคาํนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสาํคญั   
เที่ยวกับเรามั่นใจได� 

World Traveller Agency Co.,ltd  
ป�จจุบันเป�นสมาชิกสมาคมด�านท�องเที่ยวระดับประเทศ 

 
 
 
 
            No.11/01746         No.1192          No.03504 

เท่ียวญี่ปุ�นท้ังที...เท่ียวกับทัวร�ดีดี พักดี ทานดี มีความสุขท้ังครอบครัว 
ทัวร�ญี่ปุ�นเราจัดเอง ทําเอง พิถีพิถันส่ิงดีดีมาให�ทุกท�าน 

เราไม�ขายทัวร�แบบส�งต�อบรษิัทอื่นอย�างแน�นอน 
 
 

   



 

Page9. 
อัตราค�าบรกิาร 

ช�วงการเดินทาง 
ผู�ใหญ�  

ราคาท�านละ 
พักห�องละ2ท�าน 

เด็กอายุ 
ต่ํากว�า12ป�  

1เด็ก+1ผู�ใหญ� 

เด็กอายุ 
ต่ํากว�า12ป�  

1เด็ก(มีเตียง) 
+2ผู�ใหญ� 

เด็กอายุ 
ต่ํากว�า12ป�  

1เด็ก(ไม�มีเตียง) 
+2ผู�ใหญ� 

พักท�านเดียว
ต�อ1ห�อง 
จ�ายเพิ่ม 

15-20 / 
29 พ.ค. -3 มิ.ย. 62   

62,900 61,900 60,900 59,900 12,000 

6-11 / 
20-25 มิ.ย. 62 

62,900 61,900 60,900 59,900 12,000 

10-15 / 
24-29 ก.ค. 62  

62,900 61,900 60,900 59,900 12,000 

วันหยุด อาสาฬหบูชา  

11-16 /12-17 65,900 64,900 63,900 62,900 12,000 

วันหยุด วันแม� 

8-13 ส.ค.  65,900 64,900 63,900 62,900 12,000 

22-27  ส.ค. 62 62,900 61,900 60,900 59,900 12,000 

19-24 ก.ย./ 
28ก.ย. – 1 ต.ค. 62 

59,900 58,900 57,900 56,900 12,000 

3-8 /10-15/  
 25-30 ต.ค. 62  

62,900 61,900 60,900 59,900 12,000 

วันหยุด วันป�ยะมหาราช  

18-23 ต.ค.  65,900 64,900 63,900 62,900 12,000 

 สิทธิพิเศษสําหรับผู�ถือบัตรเครดิตVISA ธนาคารไทยพาณิชย� scb สามารถผ�อนชําระผ�านบัตรเครดิต 

โดยไม�มีดอกเบี้ย 0% นานถึง4เดือน  (กรณุาสอบถามเจ�าหน�าท่ี) มัดจําเงินสด20,000บาท(ช�วงปกติ) 

ส�วนท่ีเหลือชําระผ�านบัตรเครดิตได�     มัดจําเงินสด25,000บาท(ช�วงวันหยุด) 
 

อตัราค่าบริการนี้รวม 
ค่าตั๋วเครือ่งบนิเดนิทางไป-กลับโดยการบนิไทย Thai Airways International (เดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะ)  
• ค่าทีพ่ักตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ และราคาโรงแรมจะปรับขึน้ 3-4 เทา่ตัว หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล เทรดแฟรห์รอืงาน

ประชมุต่างๆ อันเป็นผลทีทํ่าใหต้อ้งมกีารปรับเปลีย่นทีพ่ัก โดยคํานงึถงึความเหมาะสมเป็นหลัก  
• ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ และค่ายานพาหนะทกุชนดิสําหรับนําเทีย่ว ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ *ค่ารถนําเทีย่วดังระบใุนโปรแกรมการเดนิทาง  
• ค่าธรรมเนียมน้ํามันและค่าประกนัภัยการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเก็บจากสายการบนิ ซึง่เป็นอัตราเรยีกเก็บ ณ วันทีทํ่าการจอง 
• ค่าประกนัชวีติกรณีอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 1,000,000 บาท และคา่รักษาพยาบาลกรณีอุบตัเิหตุในวงเงนิไม่เกนิ 
ทา่นละ 100,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์  

อตัราค่าบริการนี้ไม่รวม 
ภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และค่าภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% 
• ค่าใชจ่้ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ ค่าเครือ่งดืม่และค่าอาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซกัรดี คา่อาหารและเครือ่งดืม่สัง่พเิศษนอก 
• ค่าทําหนังสอืเดนิทาง, ค่าทําใบอนุญาตกลับเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว (เป็นหนา้ทีข่องผูเ้ดนิทางในการจัดทําเอง) 
• ค่าทปิสําหรับหวัหนา้ทวัร ์มัคคุเทศก ์พนักงานขับรถ โดยมาตรฐานสากลวนัละ 600เยน ต่อ1วัน ตอ่1คน  
• ค่าธรรมเนียมน้ํามันทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิอกีในภายหลัง 
• ค่าปรับ สําหรับน้ําหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากทีท่างสายการบนิกําหนดไว ้ 

เง่ือนไขการชําระเงิน 
กรุณาจองล่วงหนา้พรอ้มชําระงวดแรก 10,000 บาท หรอื25,000บาท กอ่นการเดนิทาง พรอ้มแฟกซสํ์าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง Passport  มายังบรษัิท และ
ค่าใชจ่้ายสว่นทีเ่หลอืกรุณาชําระกอ่นการเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 20 วัน มฉิะนัน้จะถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทาง 
• บรษัิทฯขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหนา้ 10 วัน ซึง่จะเกดิขึน้ไดก้็ต่อเมือ่ไม่สามารถทํากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 25 ท่าน ทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิให ้

ทัง้หมด หรอืจัดหาคณะทวัรอ์ืน่ให ้ถา้ทา่นตอ้งการ 
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากการยกเลกิหรอืความล่าชา้ของสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิการนัดหยุดงาน การ

จลาจล การปฏวิัต ิทรัพยส์นิสญูหายตามสถานทีต่่างๆ และอืน่ๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษัิทฯ หรอื ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอื
ทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความล่าชา้ หรอื จากอุบตัเิหตุตา่งๆ  
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• เนื่องจากรายการทวัรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใด
ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทกุกรณี  

• เมื่อท่านไดชํ้าระเงนิมัดจําหรือทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบรษัิทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงือ่นไขต่างๆของบรษัิทฯ ทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

• ทางบรษัิทเริม่ตน้ และจบการบรกิาร ทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิกรณีท่านเดนิทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสํารองตั๋วเครือ่งบนิ หรือพาหนะ
อย่างหนึง่อย่างใดทีใ่ชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายในสว่นนี้ เพราะเป็นค่าใชจ่้ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทาง
ของบรษัิท ฉะนัน้ทา่นควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% โดยมเีอกสารแจง้การนัดหมายการเดนิทางสง่ไปถงึทา่น ทา่นจงึสามารสํารองยานพาหนะได ้

• ตั๋วเครื่องบนิทีใ่ชใ้นการเดนิทางไม่สามารถ Refund หรือเลื่อนวันกลับ หรือเปลี่ยนแปลงการเดนิทางได ้กรณีท่านจะกลับก่อนหรือเลื่อนวันเดนิทางกลับ 
กรุณาตดิต่อสอบถามเจา้หนา้ทีก่่อนการเดนิทาง มฉิะนัน้ท่านจะตอ้งซือ้ตั๋วใหม่เองในกรณีไม่เดนิทางไป และกลับตามโปรแกรมทีท่า่นซือ้จากทางบรษัิท 
เนื่องจากเป็นคุณสมบตัรของตั๋วทีอ่อกมาจากทางสายการบนิ   

เง่ือนไขการยกเลิก  

ยกเลกิก่อนการเดนิทาง  30 วัน - คืนค่าใชจ่้ายทัง้หมด ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุด หรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตีมัดจํากับสายการบนิ หรือ กรุ๊ปทีม่กีารกา
รันตคี่ามัดจําทีพ่ักโดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศ หรอืต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้     
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกว่า 25 วันขึน้ไป -  เก็บค่าใชจ่้าย 8,000 บาท   
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกว่า  14 วัน  -  เก็บค่าใชจ่้าย  50 % ของราคาทวัร ์ 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  1-6 วัน - เก็บคา่บรกิารทัง้หมด 100 % 
 Tokyo-Osaka 6 Days  

หมายเหตุ การเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ในการเดินทาง สภาพภูมิอากาศ และสถานการณ์ซ่ึงเกิดข้ึนในขณะนั้น เพ่ือความสนุกสนาน และ

ความปลอดภยัในการเดินทาง โดยทาง World traveler agency co.,ltd. จะคาํนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสาํคญั   
 

เที่ยวกับเรามั่นใจได� 
World Traveller Agency Co.,ltd  
ป�จจุบันเป�นสมาชิกสมาคมด�านท�องเที่ยวระดับประเทศ 

 
 
 
 
            No.11/01746         No.1192          No.03504 

 
เท่ียวญี่ปุ�นท้ังที...เท่ียวกับทัวร�ดีดี พักดี ทานดี มีความสุขท้ังครอบครัว 

ทัวร�ญี่ปุ�นเราจัดเอง ทําเอง พิถีพิถันส่ิงดีดีมาให�ทุกท�าน 
 เราไม�ขายทัวร�แบบส�งต�อบรษิัทอื่นอย�างแน�นอน 

 

 


