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“สะสมไมลก์บักลุ่ม Star Alliances 50 %” 

 



 

ก ำหนดกำรเดนิทำง รำคำ 

19 – 24 พฤศจกิำยน 2562 45,900.- 

 

 
 

 

      

คอนเฟิร์มเดนิทาง 

15 ท่าน 

ไม่บังคบัทปิ 

ไกด์ / คนขับรถ 

ม ีWIFI บนรถบัส 

ตลอดการเดนิทาง 

มนี า้ด่ืม 1 ขวด 

บริการทุกวนั 

ประกนัอุบัตเิหต ุ รสบัส + โรงแรม 

มาตรฐาน 

 

วนัที่ ก าหนดการเดินทาง เช้า เทีย่ง ค ่า โรงแรม 

1 กรุงเทพ ฯ – สนำมบนิฮำเนดะ ( 23.15 – 06.55 )   ✈  

2 
ฮำเนดะ – วดัอำซะกุซ่ำ – หอคอยโตเกียวสกำยทรี (จุด

ถ่ำยรูป) – ถนนต้นแปะก๊วย อโิช นำมกิิ – ช้อปป้ิง โกเทมบะ 
เอำท์เล็ท 

- 
 

HOTEL 
FUJI MATSUZONO 

HOTEL OR 

SIMILAR  

3 
ภเูขำไฟฟูจิ (สถำนีที่ 5) – เส้นทำงเมเป้ิล คำวำกูจิโกะ – โอชิ

โนะฮัคไค – นำโกย่ำ – ช้อปป้ิงซำคำเอะ 
  -

PRINCESS GARDEN 
HOTEL SAKAE OR 
SIMILAR 

4 
นำโกย่ำ – สวนโอบะระ ฟุเรอำอิ – โครังเค (ใบไม้เปลี่ยนส)ี – 

โอซำก้ำ – ช้อปป้ิงชนิไซบำช ิ
  - 

SHINSAIBASHI 

HIGASHI CRYSTAL 

HOTEL OR SIMILAR 

5 
โอซำก้ำ – อิสระช้อปป้ิงหรือเลือกซือ้ทวัร์พิเศษ “ยนิูเวอร์แซล 

สตูดิโอ” (ไม่มีบริกำรรถบัส) **ซือ้ทวัร์เสริมท่ำนละ 2,600 

บำท** 

 - - 
SHINSAIBASHI 

HIGASHI CRYSTAL 

HOTEL OR SIMILAR 

6 
โอซาก้า – ตลาดคุโรมง – ช้อปป้ิงเอออนมอลล์ – สนามบินคนัไซ – 

กรุงเทพฯ ( 17.35 – 21.25 ) 
 - ✈  



วนัทีห่นึ่ง กรุงเทพฯ – สนามบนิฮาเนดะ ( 23.15 – 06.55 ) 

2000 พร้อมกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ันระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ C 

(ใกล้กบัประตูทางเข้าหมายเลข 2) พบกบัเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอ านวยความ

สะดวก 

*** หมายเหต ุ: เคาน์เตอร์เช็คอนิปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 60 นาท ีและไม่มปีระกาศเตือนผู้โดยสารขึน้คร่ือง 

ดงันั้นผู้โดยสาร จ าเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึน้เคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 45 นาท ี*** 

2315 ออกเดนิทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เทีย่วบิน TG 682 

(ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 6 ช่ัวโมง ... เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 

วนัทีส่อง ฮำเนดะ – วัดอำซะกุซ่ำ – หอคอยโตเกียวสกำยทรี (จุดถ่ำยรูป) – ถนนต้นแปะก๊วย อิโช นำมิกิ – ช้อปป้ิง โกเทมบะ 
เอำท์เล็ท 

0655 ถึงสนามบินฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่ นดนิแดนอาทติย์อุทยั 

 ผา่นพิธีศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง พร้อมตรวจเช็คสมัภาระ 

 

น าท่านเดินทางสู่ “วัดอาซะกุซ่าคันนอน” วดัเก่าแก่ท่ีสุดในโตเกียว ... เชิญท่านกราบนมสัการขอพรจาก “องค์เจ้าแม่

กวนอิม” ท่ีเป็นทองสัมฤทธ์ิ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร พร้อมถ่ายภาพความประทบัใจกบั “โคมไฟขนาดยักษ์” ท่ีมี

ขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก สูง 4.5 เมตร หากมีเวลา เชิญท่านเลือกชมและเช่าเคร่ืองรางของขลงัอนัศกัด์ิสิทธ์ิของวดัแห่งน้ี 

หรือจะเลือก เดินท่ี “ถนนนาคามิเซะ” ท่านจะไดช้มและซ้ือสินคา้ของฝากของท่ีระลึกท่ีเป็นสินคา้พ้ืนเมือง “Made In 

Japan” แท ้ๆ รวมทั้งขา้วของเคร่ืองใชคุ้ณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ม, หมวก, รองเทา้, กระเป๋า, เส้ือผา้ เป็นตน้ หรือจะเลือก

ชิมขนมอร่อยสไตลญ่ี์ปุ่นตามอธัยาศยั 

จากนั้นน าทุกท่านเดินถ่ายรูปคู่กบัแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ  ริมแม่น ้ าสุมิดะ “หอคอยโตเกียว สกายทรี”  

(Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมท่ีสูงท่ีสุดในโลก  เปิดให้บริการเม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอน้ีมี

ความสูง 634 เมตร สามารถท าลายสถิติความสูงของหอกวางตุ ้ง ในมณฑลกว่างโจว ซ่ึงมีความสูง 600 เมตร และ 

หอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ทิวทศัน์ของ “หอคอยโตเกียวสกายทรี” ท่ีบรรจุ

เทคโนโลย ีแนวหนา้สุดสามารถมองเห็นไดจ้าก ละแวกวดัอาซะกซุ่าท่ีเตม็ไปดว้ยกล่ินอายแบบเมืองเก่าของเอโดะ 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร (1) 



 

หลงัอาหารกลางวนัน าท่านสู่ “ถนนอโิช นามกิ”ิ หรือ “กงิโกะ อเวนิว” เป็นหน่ึงในสถานท่ียอดนิยมในการชมใบไมเ้ปล่ียน

สีของตน้แปะก๊วย ในช่วงฤดูใบไมเ้ปล่ียนสีใบของตน้แปะก๊วยจะเปล่ียนเป็นสีเหลืองทองอร่ามสวยงาม ทั้งสองขา้งทางใต้

ตน้ไมจ้ะเต็มไปดว้ยใบไมท่ี้ร่วงหล่นลงมาเหมาะแก่การเดินเล่นพกัผ่อนหยอ่นใจถนนทั้งสองขา้งทางของถนนเสน้น้ีจะมี

ร้านคาเฟ่ท่ีท าระเบียงยื่นออกมาเพ่ือนั่งชมตน้ไม ้โดยเฉพาะในช่วงท่ีใบตน้แป๊ะก๊วยเปล่ียนเป็นสีเหลืองทองคนจะมานั่ง

พกัผอ่นจิบกาแฟทานอาหารกนัเยอะมากนอกจากน้ียงัถูกใชเ้ป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์หลายเร่ืองดว้ยกนั 

จากนั้ นน าท่านเดินทางสู่  “โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท” ท่ีรวบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไวด้้วยกันบนหุบเขาริม 
Tomei Expressway ท่ีเช่ือมระหวา่ง ภูเขาฟูจิ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่กบัมหานครโตเกียว ใหท่้านไดอิ้สระกบัการเลือกซ้ือ
เลือกชมสินคา้ท่ีไดร้วบรวมกว่า 165 แบรนด์ดงัไม่ว่าจะเป็น Coach , Bally , Diesel , Gucci , Hugo Boss, Versace, Yves 
Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีกมากมาย หมวดสินค้า Intimate Apparel ได้แก่ Kid Blue และ Triumph หมวด
สินคา้ Home Fashion ไดแ้ก่ Bodum, Fragrance Outlet และ Richard Ginori  เป็นตน้ ... นอกจากน้ียงัมีหมวดสินคา้อ่ืนๆ 
อย่างรองเท้า กระเป๋า เส้ือผา้เด็ก ซ่ึงของทุกช้ินเป็นของแท ้ และราคาถูกกว่าในห้างสรรพสินคา้ ท่ีรวมไวใ้นพ้ืนท่ีกว่า 
400,000 ตารางฟุต ถือเป็นสวรรคแ์ห่งการชอ้ปป้ิงของคนญ่ีปุ่นโดยเฉพาะ … สมควรแก่เวลาน าท่าน เดินทางเขา้สู่ท่ีพกั
พร้อมทั้งอาบน ้ าแร่ธรรมชาติ เพ่ือสุขภาพ ท่านจะไดพ้กัผอ่นกบัการลองอาบ “ออนเซ็น” (Onsen) น ้าแร่ในสไตลญ่ี์ปุ่นและ 
พกัผอ่นอยา่งเตม็อ่ิม 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (2) 

พร้อมเสิร์ฟท่านด้วยเมนูพเิศษ “บุฟเฟ่ต์ปูยกัษ์” ให้ท่านไดล้ิ้มรสปูน ้ าเยน็แห่ง “เกาะฮอกไกโด” ซ่ึงไดรั้บการกล่าวขานจาก

นกัโภชนาการญ่ีปุ่นวา่เป็นปูน ้ าเยน็ท่ีเน้ือมีรสชาติอร่อยท่ีสุดและมีเน้ือท่ีนุ่มน่ารับประทานใหท่้านไดอ่ิ้มอร่อย      “แบบไม่

อั้น!!!” 

ที่พัก : FUJI MATSUZONO HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

^_^ หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน ้าแร่ธรรมชาติ” เพื่อสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) น ้าแร่ในสไตลญ่ี์ปุ่นให้

ท่านไดพ้กัผอ่นอยา่งเตม็อ่ิม ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือวา่น ้ าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ืองโรคภยัไขเ้จ็บและผิวพรรณเปล่งปลัง่ 

วนัทีส่าม ภเูขำไฟฟูจิ (สถำนีที่ 5) – เส้นทำงเมเป้ิล คำวำกูจิโกะ – โอชโินะฮัคไค – นำโกย่ำ – ช้อปป้ิงซำคำเอะ 

เช้า  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (3) 

                    



น าท่านเดินทางสู่ “ภูเขาไฟฟูจ”ิ สญัลกัษณ์ของแดนอาทิตยอุ์ทยัแห่งน้ี และยงัเป็นภูเขาไฟท่ีมีลกัษณะงดงามท่ีสุดในโลก

แห่งหน่ึง โดยมีความสูงประมาณ 3,776 เมตร ซ่ึงมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาตลอดทั้งปี ... น าท่านข้ึนสมัผสับรรยากาศและ

กลิ่นอายอย่างใกล้ ชิดที่  “สถำนีที่  5” บนระดับความสูงที่  2,500 เมตร (ในกรณีที่ อำกำศเอื ้ออ ำนวย ) 

อิสระให้ท่านได้บนัทึกภาพความงามของภเูขาไฟแห่งนี ้พร้อมทัง้เลือกชมและซือ้ “สินค้ำพืน้เมืองและขนมอร่อย” 

มากมายตามอธัยาศยั ... จากนัน้น าท่านสู ่“เส้นทำงเมเป้ิล คำวำกูจิโกะ (Kawaguchiko Maple Corridor)” กลา่ว

กนัวา่เป็นอีกหนึง่จดุชมวิว ท่ีชาวญ่ีปุ่ นนิยมมาชม “ใบเมเป้ิล” ที่ให้สแีดงส้มแต่งแต้มความสวยงาม ปลายก่ิงก้านของ

ต้นโค้งรับเข้าหากันมองเห็นได้เป็นลกัษณะคล้ายอุโมงค์ ให้ภาพที่ประทบัใจกับทุกท่านที่มาเยือน ซึ่งอยู่ไม่ไกลจาก

ทะเลสาบคาวากจิูโกะ (ควำมสวยงำมของสีสันใบไม้ขึน้อยู่กับสภำพอำกำศ) 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร (4) 

 

หลังอาหารกลางวนัน าท่านเดินทางสู่ “โอชิโนะฮัคไค” หมู่บ้านเล็ก ๆ ในละแวกทะเลสาบทั้ ง 5  ของภูเขาไฟฟูจิ 

อยูร่ะหวา่งทะเลสาบ Kawaguchiko และ Yamanakako โดยภายในหมู่บา้นมีบ่อน ้ าแปดบ่อท่ีเกิดจากการละลายของหิมะ

จากบนภูเขาไฟฟูจิและถูกกรองผ่านชั้นหินลาวาใตดิ้นมาเป็นเวลานานมีอายมุามากกวา่ 1,200 ปี ... ไดรั้บใบประกาศจาก

กรมชลประทาน ของประเทศญ่ีปุ่นว่าน ้ าในแต่ละบ่อเป็นน ้ าท่ีใสสะอาดเกิดจากธรรมชาติ โดยภายในบ่อมีปลาเทราซ์

ขนาดใหญ่ และมีแร่ธาตุท าให้มีสาหร่าย และหญา้น ้ าเกิดในบ่อ ท าให้เวลามองลงไปเป็นสีเขียวสวยงามคลา้ยกบัมรกตอยู่

ใน น ้ า  ท่ าน ส าม ารถ ด่ื มน ้ าส ะอ าดอัน ศัก ด์ิ สิ ท ธ์ิ จ าก ภู เข าไฟฟู จิ ท่ี ค น ญ่ี ปุ่ น เช่ื อ ว่ า  ห าก ใค รได้ ด่ื ม ก็ จ ะ 

มีอายยุนืยาว ปราศจากโรคภยัไขเ้จ็บ 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “นาโกย่า” เมืองใหญ่ศูนยก์ลางทางดา้นเศรษฐกิจการคา้ และการเมืองของบริเวณภาคกลาง มี

อุตสาหกรรมส าคญัทางด้านส่ิงทอ รถยนต์ รวมทั้ งเป็นท่ีตั้ งของสถานท่ีส าคญัทางดา้นประวติัศาสตร์และย่านการคา้

ทนัสมยั เมืองท่ีตั้งอยูใ่นจงัหวดั “ไอจ”ิ จงัหวดัท่ีมีมูลค่าการส่งสินคา้อุตสาหกรรมการผลิตอนัดบัหน่ึงในญ่ีปุ่น ศูนยก์ลาง

ความเจริญรุ่งเรืองในดา้นการประดิษฐ์ส่ิงของมาแต่อดีต ดังนั้นจึงมีอุตสาหกรรมหลากหลายสาขากระจุกตวักนัอยู่ใน

จงัหวดัไอจิ ตั้งแต่อุตสาหกรรมแบบดั้งเดิม เช่น เคร่ืองป้ันดินเผา ส่ิงทอ อุตสาหกรรมแนวหนา้ เช่น ยานยนต ์

เพื่อน าท่านเดินทางสู่ “ย่านซาคาเอะ” ซ่ึงเป็นยา่นชอ้ปป้ิงและแหล่งบนัเทิงยามราตรี มีสินคา้ แบรนดเ์นมจากทัว่ทุกมุมโลก

มาวางขายท่ีถนนสายน้ี มีห้างสรรพสินคา้ ร้านอาหารท่ีบ่งบอกถึงความมีระดบั ซ่ึงมีให้ทุกท่านไดเ้ลือกอย่างมากมาย ...

นอกจากน้ียงัมีจุดชมววิท่ีท่านจะสามารถมองเห็นถนนสายน้ีและตวัเมือง นาโกยา่อยา่งชดัเจน คือท่ีตึกทีวขีองนาโกยา่ (ไม่

รวมค่าเข้าชม 600 เยน/ท่าน) ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยโตเกียวทาวเวอร์ แต่มีอายเุก่าแก่มากกวา่ ... อิสระใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้

ตามอธัยาศยั 

*** เพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมื้อค า่อสิระตามอธัยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่าง ๆ *** 

ที่พัก : PRINCESS GARDEN HOTEL SAKAE หรือเทยีบเท่ำ 



วนัทีส่ี่ นำโกย่ำ – สวนโอบะระ ฟุเรอำอิ – โครังเค (ใบไม้เปลี่ยนส)ี – โอซำก้ำ – ช้อปป้ิงชนิไซบำช ิ

เช้า  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (5) 

   

น าท่านเดินเขา้สู่สถานท่ีชมใบไมเ้ปล่ียนสีพร้อมกบัดอกซากรุะบานท่ีวา่น้ีอยูท่ี่ เมืองโอบาระ (Obara) ตั้งอยูใ่นเขตเมืองโต
โยต้า จังหวดัไอจิ ภูมิภาคจูบุ อยู่ทางตอนกลางของประเทศญ่ีปุ่น และไม่ไกลจากเมืองนาโกย่า ... เพื่อชมซากุระ 
ใบไมเ้ปล่ียนสี ท่ี “สวนฟุเรอาอ”ิ (Obara Fureai Park) ซ่ึงสายพนัธ์ของซากรุะน้ี ช่ือวา่ “ชิคซิากรุะ” (Shikizakura) เป็น
ซากุระสายพนัธ์ุพิเศษท่ีจะผลิบานให้ชมความงามกนัถึง 2 คร้ังต่อปี นั่นหมายความวา่ นอกจากในช่วงฤดูใบไมผ้ลิแลว้ 
ด อ ก ชิ คิ ซ ากุ ร ะ ก็ ย ั ง ผ ลิ บ าน ให้ ช ม ค ว าม ง าม กั น ใน ฤ ดู ใ บ ไ ม้ ร่ ว งห รื อ ช่ ว งป ล าย เดื อ น ตุ ล าค ม  - 
ตน้เดือนธนัวาคมดว้ย โดย ชิคซิากุระ เป็นซากุระสายพนัธ์ุท่ีหายากมาก ๆ แต่ท่ีมนัมารวมตวักนัอยูท่ี่เมืองโอบาระมากมาย 
เป็นเพราะวา่ คุณหมอซามูไร ฟูจิโมโตะ เก็นเซกิ ไดน้ าตน้ชิคิซากุระท่ีไดรั้บมาจากวดัในนาโกยา่มาปลูกไวใ้นเมืองโอบา
ระ ตั้งแต่ช่วงตน้ของศตวรรษท่ี 19 เม่ือเวลาผ่านไป ชิคิซากุระ ก็เจริญเติบโตข้ึนและขยายพนัธ์ุอยา่งรวดเร็วไปทัว่บริเวณ 
จนปัจจุบนัท่ีน่ีก็มี ชิคิซากรุะมากกวา่ 10,000 ตน้ (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 30 นาท)ี 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร (6) 

 

หลงัอาหารกลางวนัพาท่านเดินทางสู ่“หุบเขำโครังเค” (Korankei) ตัง้อยู่ติดกบัภูเขาอิอิโมริ(Mount Iimori) ใกล้เมือง 

นาโงย่า (Nagoya) ภายในจงัหวดัไอจิ (Aichi) เป็นจดุชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยงามมาก ความดงัของที่นี่ไม่ได้เฉพาะระดบั

เมืองเท่านัน้ เพราะที่นี่นัน้ขึน้ช่ือว่าเป็นจุดที่ดีที่สดุแห่งหนึ่งส าหรับชมใบไม้เปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วงของภูมิภาคชุบุเลย 

เนื่องจากเป็นที่ตัง้ของวดัโคจาคุจิ (Kojakuji Temple) รอบ ๆ วดัเต็มไปด้วยต้นเมเปิล้ ทิวทศัน์ของใบไม้สีแดงเหลืองจะ

เกิดขึน้ประมาณกลางเดือน -ปลายเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ซึ่งจุดที่สวยที่สุดคือเส้นทางริมแม่น า้โทโมเอะ 

(Tomoe River) ทิศตะวันตกและทิศใต้ของภูเขาอิอิโมริ ซึ่งมีสะพานไม้ไทเกะสึเคียว (Taigetsukyo Bridge) สะพาน

สญัลกัษณ์ประจ าโครังเคที่เป็นจดุถ่ายภาพที่งดงาม 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “ชินไซบาชิ” ย่านการคา้ของเมืองโอซากา้ ท่านจะได้พบกบัร้านคา้ท่ีมีช่ือเสียง และร้านบูติค

หรูหราและต่ืนตากบัแฟชัน่อนัทนัสมยั เชิญท่านสนุกสนานกบัการ “เลือกชมและซ้ือ” สินคา้มากมายในห้างสรรพสินคา้

ช่ือดงั “ไดมารู” นอกจากน้ียงัมีร้านอาหาร เชิญท่านทดลองชิม “ทาโกยากิ” หรือลูกช้ินปลาหมึกอาหารข้ึนซ้ือของเมืองโอ

ซากา้ทีมีมากมายหลายร้าน อาทิ  ร้านเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า กลอ้ง บนตึกบ๊ิกคาเมล่า เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร้านเคร่ืองส าอาง ร้าน

ขายขนม ร้านขายเส้ือผา้ รองเทา้ เคร่ืองประดบั ร้าน 100 เยน ฯลฯ นอกจากน้ีให้ท่านเก็บภาพประทบัใจกบัสะพานกุลิโกะ 

สญัลกัษณ์ของชินไซบาชิ 



*** เพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมื้อค า่อสิระตามอธัยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่าง ๆ *** 

ที่พัก : SHINSAIBASHI HIGASHI CRYSTAL HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

วนัทีห้่า โอซำก้ำ – อิสระช้อปป้ิงหรือเลือกซือ้ทัวร์พิเศษ “ยนิูเวอร์แซล สตูดิโอ” (ไม่มีบริกำรรถบัส) 

เช้า  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (7) 

อิสระตามอัธยาศัยทั้งวันให้ท่านเลือกช้อปป้ิงตามย่านดังของเมืองโอซาก้า โดยมีไกด์ให้ค  าแนะน าการเดินทาง (ไม่มี

บริการรถบสั) โรงแรมท่ีพกัจะอยูใ่กลก้บั “สถานีรถไฟ”ท่านสามารถนัง่รถไฟ JR เพ่ือท่องเท่ียวในสถานท่ีท่ีมีช่ือเสียง 

และแหล่งชอ้ปป้ิงยอดฮิตในมหานครโอซากา้ ไม่วา่จะเป็น (ไม่รวมค่ารถไฟ และค่าเข้าชมสถานทีต่่าง ๆ) 

แนะน ำสถำนที่ท่องเที่ยวเมืองโอซำก้ำ และเมืองรอบ ๆ 

 

“วัดชิเทนโนจิ” (Shitennoji) หนึง่ในวดัที่เก่าแก่ที่สดุของญ่ีปุ่ น เช่ือกนัวา่เป็นวดัพทุธแหง่แรกขอประเทศญ่ีปุ่ น 

“พิพิธภัณฑ์สัตว์ทะเลโอซำก้ำ” (Osaka Aquarium) หรือที่เรียกว่า Kaiyukan ตัง้อยู่ที่ Tempozan Harbor Village 

บริเวณอา่วโอซาก้า พิพิธภณัฑ์สตัว์น า้ที่ดีที่สดุของญ่ีปุ่ น มีสตัว์น า้หลากหลายชนิดที่อาศยัอยูใ่นมหาสมทุรแปซิฟิก 

“หมู่บ้านอเมริกา” (America-mura) หมู่บา้นแห่งความทนัสมยัเต็มไปดว้ยจุดถ่ายภาพเก๋ๆและร้านรวงมากมายรวมไปถึง

ร้านอาหารมุมชิลลเ์อาทแ์ละในวนัพิเศษก็มีกิจกรรมน่าสนใจอาทิคอนเสิร์ตสุดสนุกจึงไม่แปลกใจเลยท่ีสถานท่ีน้ีเป็นแหล่ง

โปรดของเด็กแนว 

“พพิิธภัณฑ์บ้านเรือน และการอยู่อาศัยเมืองโอซาก้า” ภายในสร้างจ าลองเมืองโอซากา้ และจดัแสดงอาคารบา้นเรือนของ

ชาวเมืองตั้งแต่สมยัเอโดะตอนปลายจนถึงสมยัไทโช และสมัยโชวะตอนตน้ จุดท่ีน่าสนใจมากท่ีสุดอยู่ท่ีการจ าลอง

บา้นเรือนของชาวเมืองโอซากา้ในราวค.ศ.1830-1844 โดยมีการปรับแสงเสียงตามเวลาเชา้กลางวนัเยน็สะทอ้นใหเ้ห็นภาพ

ความเป็นอยูข่องชาวเมือง และสัมผสัไดถึ้งการใชชี้วิตของคนในสมยันั้นและชม เมืองจ าลองขา้วของเคร่ืองใชใ้นสมยัยคุ

สมยันั้นใส่รายละเอียดเหมือนจริงเราสามารถเดินชมในบา้นได ้

“โดทงโบริ” หรือ “ดงโทโบริ” (Dotonbori) หนึ่งในสถานบันเทิงยามค ่าคืนที่โด่งดังของโอซาก้า เป็นแหล่งรวม

ร้านอาหารมากมายที่เปิดให้บริการ 24 ชัว่โมง 

“Ebisubashisuji Shopping Street” ถนนคนเดินอันเป็นท่ีนิยมแห่งหน่ึงในย่าน Dotonbori อัดแน่นไปด้วยร้านค้า

มากมายสินคา้มีราคายอ่มเยาวท์ั้ งกระเป๋ารองเทา้เส้ือผา้สินคา้ไอเดียร้านABC Martร้านรองเทา้ในต านานนอกจากน้ียงัมี

สินคา้ยอดนิยมในราคาน่าคบหาอยูม่ากมายท่ีน่ีท่ามกลางหา้งสรรพสินคา้หลายแห่งในโอซากา้ ท าใหเ้รียกเอบิสุบาชิวา่โลก

ของแฟชัน่แห่งโอซากา้ขนานแท ้



“ย่านนัมบะ” ศูนยร์วมความเจริญและส่ิงอ านวยความสะดวกครบวงจรทั้ งห้างสรรพสินคา้ช่ือดงัอย่าง Namba CITY, 

Carnival Mall และ Takashimaya Osaka ...รวมถึงสวนสาธารณะชั้นลอยท่ีเป็นจุดเด่นอีกอยา่งหน่ึงของนัมบะพาร์ค ดว้ย

สถาปัตยกรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์สามารถรวมเอาความทนัสมยัมาผสมกบัความเป็นธรรมชาติไดอ้ยา่งลงตวัสวยงาม 

 

 

“UNIVERSAL STUDIO JAPAN” สวนสนุกไดแ้รงบนัดาลใจมาจากภาพยนตร์ของUniversal Studioค่ายหนงัใหญ่แห่ง

อเมริกา...พบกับบรรยากาศที่สนุกสนานและน่าตื่นตาตื่นใจภายในสวนสนุก กับโซน “The Wizarding World                 

of Harry Potter : โลกเวทมนตร์ของแฮร์ร่ี” และโซนเคร่ืองเล่นอ่ืนๆ มากมายที่น่าสนใจ กวา่ 8 โซน นอกจากน้ียงัมี การ

แสดงต่างๆการโชวข์บวนพาเหรดไปตามถนนในสวนสนุก ภายนอกสวนสนุกยงัมี Universal Citywalk Osaka    ซ่ึงเป็น

หา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ รวมทั้งร้านท่ีขายสินคา้ของยนิูเวอร์ซลัสตูดิโอส์และของท่ีระลึกของเมืองโอซากา้…            “ยู

นิเวอร์แซล สตูดิโอ” ท่ีทุ่มทุนสร้างอยา่งมหาศาลบนพ้ืนท่ีกวา่ 100,000 ตารางเมตร ซ่ึงเป็นขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก ต่ืนตา

กบั “โรงถ่ายภาพยนตร์” ท่ีแบ่งออกเป็นโซน เช่น ฮอลลีวูด๊ ชมฉากจ าลองของนิวยอร์ค, ฉากจ าลองเมืองซาน ฟรานซิสโก 

เป็นตน้ ... ชมภาพยนตร์สามมิติเร่ือง “เทอร์มเินเตอร์ 2” หรือ“คนเหล็ก 2” ท่ีใชง้บประมาณการก่อสร้างกวา่ 400 ลา้นบาท

ท่านจะไดส้มัผสับรรยากาศการต่อสูแ้ละการไล่ล่าท่ีดุเดือดเร้าใจ... แลว้ไปสนุกต่ืนเตน้กบัการหอ้ยโหนโผนทะยานไปกบั

ซุปเปอร์ ฮีโร่สายพนัธ์ุใหม่ “SpiderMan” สนุกสนานกบัการขบัรถผาดโผน ทะยานไปในอากาศท่ีสนุกเสมือนขบัจริงใน

การเล่น “Simulator” ของฉากภาพยนตร์เร่ือง “Back To The Future” ต่ืนเตน้เร้าใจกบัเหตุการณ์จ าลองฉากเพลิงไหมใ้น 

นครซานฟรานซิสโกจากภาพยนตร์เร่ือง “Black Draff” หรือ “วีรบุรุษในเปลวไฟ” น าท่านสัมผสักบัเคร่ืองเล่นช้ินใหม่ 

“Spce Fantacy”... ใหท่้านสนุกสนานไปกบัการล่องเรืออพร้อมฉากปลาฉลามท่ีจะโผล่ข้ึนมาล่าเหยือ่ขณะล่องเรือและฉาก

อ่ืน ๆ ท่ีหวาดเสียวจากเร่ือง “Jaw” ... แล้วระทึกใจกับฉากจ าลองเร่ือง “จูราสสิคพาร์ค” (Jurassic Park) ท่านจะได้

ยอ้นกลบัไปในยคุดึกด าบรรพ ์พบกบัเหล่าไดโนเสาร์นานาชนิด รวมทั้ง “ทเีร็กซ์” ไดโนเสาร์ท่ีใจดีท่ีสุด จากนั้นน าท่านต่ืน

ตากบัโซนเปิดใหม่ล่าสุด “The Wizarding World of Harry Potter” ท่ีสร้างเพ่ือเอาใจเหล่าสาวกของแฮร์ร่ีพอตเตอร์ ให้

ท่านไดเ้ขา้ไปสัมผสับรรยากาศของ โลกเวทมนตร์ในฉากต่างๆจากภาพยนตร์ อาทิเช่น ปราสาท ฮอกวอต เพลิดเพลินกบั

การส ารวจหอ้งเรียนเวทมนตร์คาถา ยา่นฮอกมีท ร้านขายของแปลกประหลาดของเหล่าพอ่มดและแม่มดทั้งหลายและท่ีไม่

ควรพลาดชิมคือ “บัตเตอร์เบียร์” เคร่ืองด่ืมท่ีไดรั้บความนิยมในโลกของพ่อมดและแม่มดแห่งน้ี [ไม่มีแอลกฮอล]์ และท่ี

พลาดไม่ได้คือในโซนน้ีท่ีถือว่าเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีดีท่ีสุดของโลก คือโซน “Harry Potter and the Forbidden 

Journey” ท่ีมีการสร้างดว้ยเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัในการถ่ายภาพ 4K ท่ีจะสร้างความต่ืนเตน้เร้าใจให้ท่านเสมือนท่านได้

เดินทางท่องโลกเวทมนตร์ไปกบัแฮร์ร่ีพอตเตอร์เลยทีเดียว หรือคุณหนูจะเลือกสนุกสนานท่ี “วันเดอร์แลนด์” โซนสวน

สนุกสไตล์ครอบครัวให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัตวัการ์ตูนสุดน่ารักช่ือดงัของญ่ีปุ่น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street 

และเหล่าผองเพ่ือนมากมาย ... อิสระใหท่้านไดส้นุกสนานต่อกบัเคร่ืองเล่น 

 

 



 

 

 

 

(ส ำหรับทวัร์เสริม ... ***ส าหรับท่านใดจะไป “ยูนิเวอร์แซล สตูดโิอ” สามารถเลือกซ้ือทวัร์เสริมได้เพยีงท่านละ       2,600 

บาท*** (ไม่รวมค่ารถไฟในการเดนิทาง) จะไม่มีบริกำรรับกลบัทีพ่กั โดยท่ำนสำมำรถรับแผนทีแ่ละรำยละเอียดกำร

เดนิทำงกลบัสู่ทีพ่กัจำกทำงไกด์) 

*** เพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อาหารมื้อกลางวันและมื้อค ่าอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจาก

ร้านค้าต่าง ๆ *** 

ที่พัก : SHINSAIBASHI HIGASHI CRYSTAL HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

 

วนัทีห่ก โอซาก้า – ตลาดคุโรมง – ช้อปป้ิงเอออนมอลล์ – สนามบินคนัไซ – กรุงเทพฯ ( 17.35 – 21.25 ) 

เช้า  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (8) 

 

น าท่านเดินทางสู่ “ตลาดคุโรมง” เป็นตลาดท่ีมีช่ือเสียงและเก่าแก่มากท่ีสุดแห่งหน่ึงของเมืองโอซากา้ไดรั้บสมญานาม  วา่

เป็น “ครัวของโอซาก้า” บรรยากาศภายในเป็นทางเดิน  Arcade เล็ก ๆ ทอดยาวประมาณ 600 เมตร ทั้ งสองข้างทาง 

จะเต็มไปดว้ยร้านคา้ต่าง ๆ กวา่ 160 ร้านคา้ขายทั้งของสดและแบบพร้อมทาน มีของกินเล่นและอาหารพ้ืนเมืองมากมาย

หลายชนิดให้ไดชิ้มกนั ในตลาดคุโรมงจะเป็นของสด โดยเฉพาะอาหารทะเลเน้ือและผกัต่าง ๆ ร้านอาหารต่าง ๆ ภายใน

ตลาดจึงเนน้ขายอาหารทะเลกนัทั้งแบบสด ๆ เช่น ซาชิมิ ซูชิ และหอยนางรม และแบบปรุงสุก เช่น ปลาไหลยา่งปลาหมึก

ยา่ง , หอยเชลยา่ง , กุง้เทมปุระ เป็นตน้ นอกจากน้ีก็จะเป็นพวกผลไมต้่าง ๆ ตามฤดูกาลของญ่ีปุ่นท่ีควรค่าแก่การลองอยา่ง

มาก เช่น แอปเป้ิล มะเขือเชอร่ีสตอเบอร่ี เมล่อน กีวี และลูกแพร ซ่ึงราคามกัจะถูกกวา่และหอมหวานกวา่บา้นเรา ให้ทาง

ไดเ้ลือกซ้ือของฝากตามอธัยาศยั 

ก่อนเดินทางกลบัน าท่านเดินทางสู่ “เอออน พลาซ่า” ศูนยร์วมสินคา้ชั้นน าต่าง ๆ มากมาย อาทิ นาฬิกา, กลอ้ง, กระเป๋า, 

รองเทา้, เส้ือผา้ เป็นตน้ รวมทั้ง “ร้าน 100 เยน” สินคา้คุณภาพดีราคาแสนถูก ... อิสระให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัการเลือก

ชมและซ้ือสินคา้ถูกใจฝากคนทางบา้นตามอธัยาศยั 

*** เพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อาหารมื้อกลางวันและมื้อค ่าอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจาก

ร้านค้าต่าง ๆ *** 

ขอ้แนะน ำ !!!  หากท่านมีที่เที่ยวที่อยากจะไปเป็นพิเศษ กรุณาแจ้งความประสงค์กับทางบริษัทฯ

ก่อนการเดินทาง เพ่ือทางเจ้าหน้าที่ฯ จะจัดเตรียมแผนการเดินทางให้ท่านได้อย่าง
ครบถ้วน  

 



สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางสู่ “สนามบินคนัไซ เมืองโอซาก้า”  

   1735  เดนิทางจากสนามบินคนัไซ โดยสายการบิน Thai Airways เทีย่วบิน TG 673 

   2125  ถึง สนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

หมายเหตุ :  รายการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น 

 

 

 

 

 

    อตัรำค่ำบริกำร 

ผูใ้หญ่ ท่ำนละ                                                                     ท่ำนละ 45,900.- บำท 

เด็กอำยตุ ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1 ท่ำน)                              ท่ำนละ 41,900.- บำท 

เด็กอำยตุ ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน มีเตียงเสริม)              ท่ำนละ 41,900.- บำท 

เด็กอำยตุ ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน ไม่มีเตียงเสริม)           ท่ำนละ 34,900.- บำท 

พกัเดี่ยวเพิม่                                                                       ท่ำนละ   8,000.- บำท 

มีตัว๋แลว้ลด                                                                        ท่ำนละ 15,000.- บำท 

 

***กรุณำอ่ำนเงือ่นไขดำ้นล่ำงก่อนช ำระมดัจ ำทุกครั้ง  

และรบกวนส่งส ำเนำพำสปอรต์ก่อนกำรเดินทำง 15 วนันะคะ*** 

 

อัตรำค่ำบริกำรนีร้วม 

1. คา่บตัรโดยสารเคร่ืองบิน ไป - กลบัชัน้ทศันาจร ตามเส้นทางและสายการบินท่ีได้ระบไุว้ในรายการ  
2. คา่ที่พกั  ห้องละ 2 ท่ำน  ตามโรงแรมที่ระบไุว้ในรายการ  หรือระดบัเดียวกนั 
3. คา่อาหาร, คา่เข้าชม และคา่ยานพาหนะทกุชนดิ  ตามที่ได้ระบไุว้ในรายการ 
4. คา่ใช้จา่ยของมคัคเุทศก์ที่คอยอ านวยความสะดวกให้กบัทา่นในตลอดการเดินทาง 
5. คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดินทางในวงเงิน ท่ำนละ  1,000,000.- บำท  

(หำกอำยุเกิน 70 ปีขึน้ไป ค่ำประกันอุบตัิเหตุระหว่ำงกำรเดนิทำง 50%) 

 

*** ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเฉพำะลูกคำ้ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อท่องเท่ียวหรือส ำรวจเสน้ทำงเท่ำนั้น หำกท่ำนถูก
เจำ้หนำ้ท่ีตรวจคนเขำ้เมืองของทำงประเทศไทยและญี่ปุ่ นปฏิเสธกำรเขำ้-ออกเมือง ถอืเป็นเหตุผลท่ีอยู่นอกเหนือ
ควำมรบัผิดชอบของทำงบริษทั ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรท่ีจะคืนค่ำใชจ่้ำยใดๆ ทั้งส้ินแก่ท่ำน *** 

***หนงัสือเดินทำงตอ้งเหลืออำยุกำรใชง้ำนไดไ้ม่นอ้ยกว่ำ 6 เดือน*** 



อัตรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 

1. คา่ใช้จา่ยสว่นตวั  อาทิ คา่อาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ, คา่ซกัรีด, คา่โทรศพัท์ เป็นต้น 
2. คา่ภาษีหกั ณ ที่จ่าย และคา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 
3. คา่ท าหนงัสอืเดินทาง 
4. คา่ภาษีเชือ้เพลงิที่ทางสายการบินอาจมกีารเรียกเก็บเพิม่เตมิอีก !!!!! 
5. คา่ธรรมเนียมวีซา่ราคา 1,655 บาท (ประกำศยกเว้น ณ วนัที่ 1 ก.ค. 56) 
 

เง่ือนไขการช าระเงนิ    ✓ ส าหรับการจอง กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 10,000.- บาท    

   ✓ ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 14 วนั 

 

กำรยกเลกิและคืนค่ำทวัร์ 

1. ยกเลกิก่อนการเดินทาง 45 วนัขึน้ไป คืนมดัจ าทัง้หมด 

2. ยกเลกิก่อนการเดินทาง 30 วนัขึน้ไป เก็บคา่ใช้จา่ยเบือ้งต้น 5,000 บาท 
3. ยกเลกิก่อนการเดินทาง 25-30 วนั ขอเก็บเงินมดัจากทัง้หมด 

4. ยกเลกิก่อนการเดินทาง 15-25 วนั ขอเก็บคา่ใช้จ่าย 50% ของราคาคา่ทวัร์ทัง้หมด 
5. ยกเลกิก่อนการเดินทางน้อยกวา่ 15 วนั ขอเก็บคา่ใช้จา่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ทัง้หมด 
6. ยกเว้นกรุ๊ปท่ีออกเดินทางชว่งเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมดัจ าที่นัง่ 

กบัสายการบินและคา่มดัจ าที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไมม่ีการคืนเงินมดัจ า หรือ 

คา่ทวัร์ทัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิด้วยกรณีใด ๆ 

7. กรณีที่ทา่นมีความประสงค์จะยื่นวีซา่ และฟังผลวีซา่หลงัจากวนัท่ีทางบริษัท ฯ ได้ด าเนินการออกตัว๋ เคร่ืองบินแล้ว 

ถ้าวซีา่ไมผ่า่น ทางบริษัท ฯ ขอเรียกเก็บคา่ตัว๋เคร่ืองบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แตจ่ะขึน้อยูก่บัราคาตัว๋เคร่ืองบินใน 

แตล่ะกรุ๊ป)  

8. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบไุว้ 
ในรายการเดินทาง บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมค่ืนคา่ทวัร์ไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

 

หมำยเหตุ 

 

1. บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งลว่งหน้ารายการและราคาอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความ
เหมาะสม เนื่องจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอบุตัิเหต,ุ การเมือง, สายการบิน, อตัราแลกเปลีย่น หรือ
ปัญหาอื่น ๆ โดยทางบริษัท ฯ จะแก้ไขและค านงึถึงประโยชน์และความปลอดภยัของทา่นเป็นส าคญัที่สดุ 

2. ทางบริษัท ฯ จะไมรั่บผิดชอบตอ่การออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญ่ีปุ่ น / การน าสิง่ของผิดกฎหมาย / เอกสารการ
เดินทางไมถ่กูต้อง และความประพฤติสอ่ไปในทางเสือ่มเสยี รวมถงึภยัธรรมชาติ และการยกเลกิเทีย่วบิน 



3. ในกรณีที่เกิดภยัพิบตัิทางธรรมชาติตา่ง ๆ ทางบริษัท ฯ สามารถคนืเงินมดัจ า หรือคา่ทวัร์ ได้ก็ตอ่เมื่อทางสายการบินและ
โรงแรมที่พกัได้ท าการพิจารณาคนืเงินสว่นนัน้ให้แล้ว 

4. บริษัท ฯ จะไมรั่บผิดชอบใด ๆ ทัง้สิน้หากเกิดสิง่ของสญูหายอนัเนื่องเกิดจากความประมาทของทา่น, เกิดจากการโจรกรรม
และอบุตัิเหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเที่ยวเอง 

5. ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการจดัท่ีนัง่บนสายการบิน หากลกูค้าในกรุ๊ปสง่เลม่พาสปอร์ตไมถ่ึง 15ทา่น ทางสายการบินไทย

จะไมรั่บจดัที่นัง่ลว่งหน้า (PRE CHECK IN) อาจต้องนัง่แยกกนัทัง้กรุ๊ป แตท่างบริษัทจะพยายามจดัให้สมาชิกแตล่ะบ้านได้

นัง่ด้วยกนั โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไมรั่บจองที่นัง่  LONG LEG ทกุกรณี 

6. หากทา่นท่ีต้องออกตัว๋เคร่ืองบินภายใน (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ทกุครัง้ก่อนท าการออกตัว๋ 
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นเที่ยวบิน หรือ เวลาบิน โดยไมไ่ด้แจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

7. ส าหรับการเดินทางช่วงปีใหม ่เทศกาลวนัหยดุยาวไทย วนัหยดุญ่ีปุ่ น อาจเจอปัญหารถติด คนแนน่ตามสถานท่ีทอ่งเที่ยว 
ตา่ง ๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดหูนาวฟา้มืดเร็ว รวมถึงชว่งปีใหมร้่านค้าจะปิดบางสว่น ร้านอาหารปิดเร็วกวา่ปกติ 
ขอให้ทา่นท าความเข้าใจก่อนจองทวัร์ 

8. เนื่องจากโรงแรมในญ่ีปุ่ นห้องพกัมีขนาดคอ่นข้างเลก็ เรียนแนะน าวา่ให้จองห้องพกัส าหรับ 2-3 คน / ห้อง หากทา่นจองห้อง
แบบเด็กไมเ่สริมเตยีงแล้วต้องการเปลีย่นภายหลงัอาจไมม่ีห้องวา่ง ส าหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกวา่ 

9. โรงแรมในญ่ีปุ่ นไมม่ีบริกรยกกระเป๋า ขอความร่วมมือจากทกุทา่นดแูลกระเป๋าของตวัทา่นเอง บางโรงแรมที่อยูใ่นเมือง ถนน
คอ่นข้างแคบ รถบสัไมส่ามารถจอดหน้าโรงแรมได้จ าเป็นต้องลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม 

10. หนงัสอืเดินทางต้องมีอายกุารใช้งานเหลอืมากกวา่  6 เดือน 

11. เมื่อทา่นตกลงช าระเงินมดัจ าหรือคา่ทวัร์ทัง้หมดกบัทางบริษัท ฯ แล้ว ทางบริษัท ฯ จะถือวา่ทา่นได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลง 
ตา่ง ๆ ทัง้หมด 

 

...โปรดอ่ำนข้อควำมให้ถี่ถ้วนก่อนกำรจองทัวร์ทุกครัง้เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่ำนเอง... 

 

 
 

 
เม่ือท่ำนได้ท ำกำรจอง ทัวร์ญ่ีปุ่น กับ ไทยฟลำย ทรำเวล จ ำกัด จำกนัน้ เจ้ำหน้ำที่จะตดิต่อกลับ                          

เพื่อแจ้งรำยละเอียดกำรช ำระเงนิ โทร 02-713-8992 ท่ำนสำมำรถตรวจสอบสถำนกำรณ์จองได้ตลอดเวลำท ำกำรค่ะ 

 

 

 

 

http://www.thaifly.com/ทัวร์ญี่ปุ่น
http://www.thaifly.com/

