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ทัวรโ์ปรแกรม KACHI KACHI TOKYO OSAKA 

6 Days 3 Nights 
สายการบนิ Thai Air Asia X (XJ) รหัสทัวร ์ TABI02XJ 

วันเดนิทาง 18 – 23 กมุภาพนัธ ์2559 

ไฮไลท ์  โปรแกรมเดยีวเทีย่วสดุคุม้  โตเกยีว นาโกยา่ เกยีวโต โอซากา้   

 ลอ่งเรอืโจรสลดัแฟนซ ี..ชมความสวยงามของ  “ทอ้งทะเลสาบอาช”ิ 

 ชอ้ปป้ิงของฝากพืน้เมอืงที ่ยา่นซากาเอะ 

 นมสัการขอพรพระโพธสิตัวอ์วโลกเิตศวร ณ  ‘วดัคโิยมสิ’ึ  หรอื  ‘วดัน า้ใส’ 

 ชมความงามของเสาโทรอินิบัหมืน่ตน้ที ่ศาลเจา้ ฟชูมิอินิาร ิ

 อิม่อรอ่ยกบั  “บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ”์  แบบไมอ่ ัน้พรอ้มน า้จ ิม้รสเด็ด 

 ชอ้ปป้ิงจใุจ  ณ  แหลง่ชอ้ปป้ิงชือ่ดงั  อาท ิ โกเท็มบะ   เอา้ทเ์ล็ต  , ยา่นซากาเอะ  และ        

ยา่นชนิไซบาช ิ

อตัราคา่บรกิาร 

 
วนัเดนิทาง 

 
ผูใ้หญ ่(2 ทา่น/

หอ้ง) 

เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปีพกัรว่มกบัผูใ้หญ ่
(2+1) 

 
พกัเดีย่ว (เพิม่) 

เสรมิเตยีง ไมเ่สรมิเตยีง 

18 – 23 กมุภาพนัธ ์59 39,900 บาท 39,900 บาท 38,900 บาท 8,900 บาท 

 
วนัที ่1 สนามบนิดอนเมอืง  -  สนามบนินารติะ 

 

 

20.00 น. 

 

23.45 น. 

 

พรอ้มกันที ่สนามบนิดอนเมอืง เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ สายการบนิ Thai Air Asia X โดยเจา้หนา้ที ่ใหก้าร

ตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

ออกเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตนิารติะ ประเทศญีปุ่่ น เทีย่วบนิที ่XJ 600 (มบีรกิารอาหารบนเครือ่ง)  

วนัที ่2 สนามบนินารติะ  -  ลอ่งเรอืทะเลสาบอาช ิ (ลอ่งส ัน้)  -  โกเทมบะ พรเีมีย่ม เอา้ทเ์ล็ท 
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08.00 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง 

บา่ย 

 

 

 

 

 

ค า่ 

 

 

 

ทีพ่กั 

 

เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตนิารติะ ประเทศญีปุ่่ น (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 2 ช.ม.) หลงั

ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร รบักระเป๋าและท าภารกจิสว่นตวัเรยีบรอ้ยแลว้ ส าคัญ!!! 

ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ า อาหารสด จ าพวก เนือ้สัตว ์พชื ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจับ

และปรับ  ...จากนัน้น าท่านเดนิทางมาสู ่ทะเลสาบอาช ิเพือ่เปลีย่นอริยิาบถเป็นการ ลอ่งเรอืโจรสลดั (ลอ่ง

สัน้ ...ขึน้อยูก่บัสภาพภมูอิากาศเอือ้อ านวย) สมัผัสความงามราวกบัภาพวาดของทวิทัศนอ์นัสวยงามของภเูขา

ไฟฟจูทิีส่ะทอ้นบนพืน้ผวิของทะเลสาบอาชซิ ึง่เป็น 1 ใน 5 ทะเลสาบทีล่อ้มรอบภเูขาไฟฟจูอิันเกดิจากการ

ก่อตัวของลาวาจากภูเขาไฟฟูจทิ าใหปิ้ดทางออกของน ้าในทะเลสาบ เชญิท่านเลือกหามุมถูกใจบรเิวณ

ดาดฟ้าเรือ เพื่อบันทึกภาพความงามของทะเลสาบที่มีภูเขาไฟฟูจเิป็นฉากหลัง และตอ้งไม่พลาดที่จะ

บนัทกึภาพกบัโจรสลัดทีถ่อืวา่เป็นสญัลักษณ์ประจ าเรอื  

 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

เดนิทางสู ่โกเทมบะ พรเีมีย่ม เอา้ทเ์ลท เป็นหนึง่ในเอา้ทเ์ลททีม่ชี ือ่เสยีงและเป็นทีน่ยิมทีส่ดุแห่งหนึง่ใน

ญีปุ่่ น เพราะนอกจากทีน่ี่จะมสีนิคา้แบรนดด์ังระดับโลกราคาถูกกว่า 200 รา้นแลว้ รอบๆ บรเิวณยังโรแมนตกิ

และสวยงามเพราะตัง้อยูบ่นเชงิภเูขาไฟฟจู ิระหว่างทางเชือ่มไปสูอ่ทุยานแห่งชาตฮิาโกเนะ โดยทีน่ี่ถูกแบง่

ออกเป็น 2 สว่นและมสีะพานเชือ่มถงึกัน น่ันก็คอื West Zone ทีอ่ยูด่า้นหนา้เอา้ทเ์ลท และ East Zone ทีอ่ยู่

ตดิตดิกบัอทุยานฮาโกเนะ และทีน่ีย่งัมสีวนกหุลาบ และชงิชา้สวรรคอ์กีดว้ย 

 

รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อิม่อรอ่ยกบัเมนูพเิศษ “บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ”์ เป็นขาปทูีเ่รยีกไดว้่า

อร่อยทีส่ดุ เพราะมเีนื้อแน่น รสชาตหิวานฉ ่า ซึง่สามารถทานไดอ้ยา่งไม่อัน้ มาพรอ้มน ้าจิม้สไตสญ์ีปุ่่ นแสน

อรอ่ย รวมทัง้ยงัมอีาหารอืน่ๆ อกีหลากหลายชนดิใหไ้ดเ้ลอืกทานกนัอยา่งจใุจ 

 

MOTOTSU VIEW HOTEL  ระดบั 3 ดาวเทา่ 

 
วนัที ่3 ถา่ยรปูคู ่ภเูขาไฟฟูจ ิณ บรเิวณจดุชมววิช ัน้ 5   -  น ัง่กระเชา้ KACHI  KACHI  -  นาโกยา่  -  

ทะเลสาบฮามานา่  -  อสิระชอ้ปป้ิงทีย่า่น  ซาคาเอะ 

 

เชา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 

เดนิทางสู่ ภูเขาฟูจ ิหรอืฟูจซิัง (แลว้แต่สภาพอากาศเอือ้อ านวย) คือภูเขาที่สูงที่สุดใน น่ันคือประมาณ 

3,776 เมตร ตัง้อยู่บรเิวณจังหวัดชสิโึอกะ และจังหวัดยามานาช ิเป็นภูเขาไฟประเภทที่มีโอกาสประทุ

คอ่นขา้งต ่า ในอดตีฟจูเิคยเป็นฐานทัพของเหล่าซามไูรมากอ่น ในปัจจบุันฟจูถิูกรับรองใหเ้ป็นอกีหนึง่มรดก

โลกไปแลว้ และยังเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีส่ าคัญของญี่ปุ่ น เนื่องจากมทีัง้ทะเลสาบลอ้มรอบ และมอีุทยาน

แห่งชาตทิี่สวยงาม ประกอบกับเสน่ห์ของฟูจเิองที่มผีลใหนั้กท่องเที่ยวจากทั่วโลกใฝ่ฝันอยากไปสัมผัส

สัญลักษณ์ของญีปุ่่ นแห่งนี้ดว้ยตัวเองสักครัง้ น าท่านชมทะเลสาบฮามานะ หรอื ทะเลสาบปลาไหล ซึง่เป็น

ทะเลสาบน ้าจดืทีใ่หญ่ทีส่ดุในภาคกลางของญีปุ่่ น ตัง้อยูใ่นเมอืงฮามามัทส ึ อยูร่ะหวา่งโตเกยีวและนาโงยา่ 

จังหวัดชซิโุอกะ เป็นชือ่ทีค่นทั่วไปนยิมเรยีกวา่ทะเลสาบปลาไหล นัน้ก็เพราะวา่ทีน่ี่เป็นแหล่งเพาะพันธุป์ลา

ไหลน่ันเอง เนือ่งจากในทะเลสาบแหง่นีม้แีรธ่าตทุีเ่หมาะส าหรับการเลีย้งปลาปลาไหล จงึท าใหข้องฝากของ

ทีน่ี่เป็นผลติภัณฑอ์ันเกดิจากผลติผลของปลาไหล นอกจากนี้รอบๆ บรเิวณทะเลสาบยังมจีุดชมววิทีเ่ต็มไป

ดว้ยตน้ซากุระอยู่มากมาย รวมทั ้งยังมีที่พักรถและรา้นขายของที่ระลึกดว้ย ...จากนั้นน าท่านเปลี่ยน

บรรยากาศโดยการ น ัง่กระเชา้ กาจ ิกาจ ิ ชมววิภเูขาไฟฟจูบินยอดเขา Mt.Tenjo อยูส่งูจากระดับน ้าทะเล 

1,000 กว่าเมตร ท าใหส้ามารถมองเห็นววิทะเลสาบ Kawaguchiko เห็นววิเมอืงทีร่ายลอ้มทะเลสาบ และ

ที่ส าคัญคอื เห็นภูเขาไฟฟูจไิดอ้ย่างชัดเจน เมือ่ขึน้มาถงึดา้นบนแลว้ จะมจีุดที่น่าสนใจคือ The Bell of 

Tenjo ซึง่มคีวามเชือ่กนัว่า ถา้มองภเูขาไฟฟจูผิ่านกรอบรปูหัวใจแลว้สัน่กระดิง่ ค าอธษิฐานจะเป็นจรงิ จดุนี้

จงึมนัีกท่องเทีย่วมาสั่นกระดิง่กนัมากมาย นอกจากนี้ยังมรีูปปั้นกระต่ายทีเ่ป็นสัญลักษณ์ของกระเชา้ลอยฟ้า 

Kachi Kachi Ropeway ตัง้ไวใ้หนั้กท่องเทีย่วถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึดว้ยขึน้สู ่(การน่ังกระเชา้ขึน้อยูก่บัสภาพ

อาการเอือ้อ านวยเทา่นัน้) 
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เทีย่ง 

บา่ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ 

ทีพ่กั 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

เดนิทางสู ่เมอืงนาโงย่า ถือเป็นวัดเอกของจังหวัดโอจ ิตัง้อยู่ตอนกลางของประเทศไม่ไกลจากเมอืงโอ

ซากา้และเกยีวโตมากนัก นอกจากนี้ยังมขีนาดพืน้ทีใ่หญ่เป็นอันดับ 4 ของประเทศ แต่กลับมบีรรยากาศที่

เงยีบสงบ ซึง่แตกต่างจากเมอืงใหญ่อืน่ๆ ของญีปุ่่ น โดยนาโงยา่เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงทางดา้นอตุสาหกรรม

เครือ่งเคลือบดนิเผา รวมทัง้งานศลิปหัตถกรรมต่างๆ ทัง้นี้ยังมสีถานที่ท่องเที่ยวอกีหลายต่อหลายแห่ง 

อยา่งเชน่อทุยานแห่งชาตอิเิซะชมิา่ อันเป็นทีต่ัง้ของศาลเจา้ใหญ่แห่งอเิซะทีผู่ท้ีนั่บถอืลัทธชินิโตใหค้วาม

ศรัทธาและเคารพมากทีส่ดุ ...หลังจากนัน้ใหท้่านได ้ “อสิระชอ้ปป้ิงทีย่า่นซาคาเอะ” เป็นยา่นการคา้ทีม่ี

ความส าคัญที่สุดของเมืองนาโงย่า ทัง้ยังเป็นที่ตัง้ของหอคอยส่งสัญญาณโทรทัศน์แห่งเมืองนาโงย่า 

นอกจากนัน้ยงัเป็นทีต่ัง้ของหา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดังทีม่ชี ือ่เสยีงเรยีงรายเต็มสองฟากฝ่ังถนน รวมทัง้รา้นคา้แบ

รนดเ์นมตา่งๆ อกีมากมาย โดยทีแ่ต่ละอาคารก็มรีปูทรงสวยงามแตกตา่งกนัไป ทัง้นีย้า่นซากาเอะยงัเป็นทีต่ัง้

ของโรงแรมชือ่ดังมากมาย จงึท าใหบ้รเิวณนี้ไมใ่ชเ่พยีงแค่แหล่งการคา้ทีส่ าคัญของเมอืงเท่านัน้ แต่ยังเป็น

ศนูยร์วมการคมนาคมเชือ่มตอ่ไปยงัจดุตา่ง ๆ ทั่วทัง้ภมูภิาคนีอ้กีดว้ย  

 

** อสิระรบัประทานมือ้ค า่ตามอธัยาศยั ** 

NAGOYA TOKYO INN ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัที ่4 เมอืงเกยีวโต  -  วดัคโิยมสิ ึ -  คนิคะคจุ ิ -  ศาลเจา้ฟุจมิอินิาร ิ -  เมอืงโอซากา้  -  ชอ้ปป้ิงชนิไซบา

ช ิ

 

เชา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง 

บา่ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ 

ทีพ่กั 

 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 

เดนิทางสู ่วดัคโิยมซิ ึหรอือกีชือ่หนึง่คอืวัดน ้าใส ซึง่ตัง้ตามชือ่ของน ้าตกทีอ่ยู่ในบรเิวณวัดทีเ่ชือ่ว่าเป็นน ้า

ศักดิส์ทิธิจ์ากเทอืกเขา เป็นวัดเกา่แกก่ว่า 1,500 ปีและมชีือ่เสยีงทีส่ดุในภมูภิาคนี้ โดยตัง้อยูบ่นเนนิเขาฮงิา

ยามาทางตะวันออกของเมอืงเกยีวโต สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 788 เพื่อถวายแด่พระโพธสิัตวก์วนอมิ 11 พักตร ์

ก่อนที่เกียวโตจะเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่ น ในปี 2007 ถูกคัดเลือกใหเ้ป็นหนึ่งในสิง่มหัศจรรย์ของโลก 

อย่างไรก็ตาม แมว้่าจะไม่ไดเ้ป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกแต่วัดนี้ก็ถูกรับรองใหเ้ป็นมรดกโลกไปแลว้

เดนิทางสู ่วดัคนิคะคุจ ิหรอืวัดทอง เป็นวัดเก่าแกท่ี่ตัง้อยูใ่นเมอืงเกยีวโต ซึง่ในอดตีทีน่ี่ไมใ่ชว่ัด หากแต่

เป็นบา้นพักตากอากาศของไซออนจ ิคซิเึนะ ตอ่มาในปี 1397 จงึไดข้ายบา้นหลังนีใ้หก้บัโชกนุอาชคิางะ ซึง่

เป็นโชกุนคนเดียวกับในการ์ตูนเรื่องอคิคิวซัง เพื่อใชเ้ป็นที่พ านัก จนกระทั่งท่านโชกุนเสียชีวติจึงได ้

เปลี่ยนเป็นวัดเซนโดยผูเ้ป็นลูกชาย แต่วัดที่เห็นในปัจจุบันนี้เป็นแค่แบบจ าลองจากของเก่าที่ถูกไฟไหม ้

เสยีหาย โดยตัวอาคารม ี3 ชัน้ ตัวเรอืนเป็นสทีองจากทองค าเปลว มรีูปปั้นนกฟีนกิซบ์นยอด และมลี าธาร

โดยรอบตัวอาคาร  

 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

...หลังจากนัน้เดนิทางสู ่ศาลเจา้ฟุจมิ ิอนิาร ิหรอืศาลเจา้พอ่จิง้จอกขาว เป็นศาลเจา้ในศาสนาชนิโต โดยมี

จุดประสงคใ์นการสรา้งเพือ่ถวายใหแ้ก่เทพเจา้แห่งการเกษตร ภายในบรเิวณศาลเจา้นัน้เต็มไปดว้ยรูปปั้น

สุนัขจิง้จอก เนื่องจากชาวญี่ปุ่ นมคีวามเชือ่ว่าสุนัขจิง้จอกนัน้เป็นสัตวน์ าสาสน์ของเทพเจา้อนิาร ิทัง้ยังมี

อ านาจพเิศษในการแปลงกายเป็นมนุษยไ์ด ้นอกจากนี้ทางดา้นหนา้ศาลเจา้ยังมเีสาโทรอิสิแีดงสม้เรยีงเป็น

แถวเป็นแนวยาวถงึ 4 กโิลเมตร ซึง่เสานี้คอืสัญลักษณ์ของแดนศักดิส์ทิธิต์ามความเชือ่ของศาสนาชนิโต

น่ันเอง อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงที ่“ยา่นชนิไซบาช”ิ คอืถนนคนเดนิเสน้ยาวอกีทัง้ยงัเป็นยา่นการคา้ชือ่ดัง

ของเมอืงโอซากา้ ทีเ่ต็มไปดว้ยรา้นคา้เกา่แกป่ะปนไปกับรา้นคา้อันทันสมัย และมสีนิคา้หลากหลายรูปแบบ 

ไมว่าจะเป็นเสื้อผา้ รองเทา้ เครื่องส าอาง ฯลฯ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งบันเทิงชัน้น าแห่งหนึ่งของเมือง 

รวมทัง้มรีา้นอาหารทะเลขึน้ชือ่มากมายในราคาไมแ่พงมากนัก สว่นตรงกลางของถนนจะมสีะพานขา้มคลอง

ซึง่ถือเป็นจุดถ่ายรูปยอดนิยม น่ันก็คือตกึที่มสีัญลักษณ์คนวิง่ชูมอือันเป็นเครื่องหมายการคา้ของกูลโิกะ

น่ันเอง 

 

**อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั** 

NIKKO KANSAI HOTEL ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที ่5 * FREE  DAY วนัอสิระเลอืกชอ้ปป้ิง หรอื เทีย่วยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ * 

 
 

เชา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.00 น. 

 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อสิระส าหรบัทา่นทีส่นใจเขา้สูโ่ลกแหง่ความสุขสนุกไมรู่ล้มื เพยีงเลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิ UNIVERSAL 

STUDIO JAPAN เพิม่ทา่นละ 7,900 เยน (ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง) ไกดจ์ะไปส่งและรับทุกท่านที่

สวนสนุก และท่านจะพบความอลังการของ  ยูนเิวอรแ์ซล สตูดโิอ แหล่งท่องเทีย่วชือ่ดังของนครโอซากา้

หรอืนครพันสะพาน ประเทศญีปุ่่ น ทีใ่ชเ้งนิลงทุนมหาศาลเนรมติบนพืน้ทีก่วา่ 1 แสนตารางเมตร ใหเ้ป็นโลก

แห่งจนิตนาการทีเ่สมอืนจรงิ บรรยากาศภายในอลังการสดุทีจ่ะบรรยาย นอกจากพืน้ทีท่ีก่วา้งขวางสามารถจุ

คนไดม้ากมายอย่างลน้หลามแลว้  ภายในยังตระการตาไปกับเครือ่งเล่นหลากชนดิ ทีน่่าตืน่เตน้และเรา้ใจ 

ส าหรับผูท้ีน่ยิมชืน่ชอบความตืน่เตน้ อยา่งรถไฟเหาะ นอกจากนี้ ยังมเีครือ่งเล่นทีจ่ าลองฉากมาจากหนังดัง

ในฮอลลวีูด้มาใหส้ัมผัสความมันส ์เสมอืนไดเ้ป็นตัวละคนในเรือ่งๆนัน้ เชน่ ฉากเพลงิไหมจ้ากเรือ่ง "แบ็ค 

ดราฟท"์ ลอ่งเรอืผจญภัยกบัไดโนเสาร ์จากเรือ่ง "จรูาสสคิ พารค์" น่ังรถซมีเูลเตอร ์ยอ้นเวลาหาอดตีกบั ไม

เคิล เจ ฟอกซ์ จากเรื่อง "แบ็ค ทู เดอะ ฟิวเจอร์" น่ังเรือเพื่อพบกับความน่าสะพรงึกลัวเหมือนอยู่ใน

เหตกุารณ์จรงิกับ "จอว"์ ทีใ่ชทุ้นสรา้งกว่า 1,500 ลา้นเยน พบเบือ้งหลังการถ่ายท าภาพยนตรส์ามมติ ิ"อที"ี 

ฯลฯ แต่ทีเ่ป็นไฮไลท ์ของสวนสนุกแหง่นีแ้ละคนญีป่นุชืน่ชอบแบบสดุๆ คอื เครือ่งเลน่ใหมล่า่สดุ "สไปเดอร์

แมน" เป็นภาพสามมติพิรอ้มสเปเชีย่ลเอฟเฟ็คทอ์ยา่งสมจรงิ ทีท่ าใหผู้เ้ขา้ไปเล่นเหมอืนไดอ้ยู่ในโลกของ

ความเป็นจรงิและไดร้ว่มผลจญภยัไปกบั "ไอแ้มงมมุ" ทีต่อ่สูก้ับเหล่าวายรา้ย ซึง่รับประกนัวา่มนัสร์ะเบดิ แต่

ตอ้งบอกไวล้่วงหนา้ หากจะเขา้ไปลิม้ลองความมันส ์ตอ้งรบีไปเขา้ควิแต่เนิน่ๆ เพราะกว่าจะไดเ้ล่น วันนัน้

ตอ้งยนืต่อควิเกอืบ 2 ชัว่โมง ขณะทีไ่ดใ้ชเ้วลาเล่นแค่ 5 นาท ีล่าสดุ!!! ความฝันของผูท้ีช่ ืน่ชอบวรรณกรรม

สดุฮติ อยา่ง "แฮรรร์ี ่พ็อตเตอร"์ ทีอ่ยากจะไปเดนิชมปราสาทสดุอลังการ Universal Studios Japan ทุม่ทุน

สรา้ง เนรมติปราสาทฮอกวอรต์ทีส่มบูรณ์แบบทีสุ่ด ที ่"The Wizarding World of Harry Potter" ภายในก็

จะมสีถานทีส่ าคัญๆ อยูค่รบ ทัง้หอ้งเรยีน หอ้งโถงกลาง หอ้งท างานของศาสตราจารยด์ัมเบลิดอร ์รวมไปถงึ

คลาสเรยีนวชิาป้องกันตัวจากศาสตรม์ดืดว้ย นอกจากนีย้ังมสีถานทีส่ าคัญๆ ทีป่รากฎในวรรณกรรมดว้ย สวน

สนุกแห่งนี้ สามารถสนุกไดอ้ย่างสุดเหวีย่งกันทัง้วันแบบไม่จ ากัดจ านวนครัง้ หากเล่นจนเหนื่อยเมือ่ยแลว้ 

แลว้อยากจะพักชมบรรยากาศภายในพาร์ค ยังมีรา้นขายของที่ระลึกให  ้ชอ้ปมากมายหลากหลายรูป

แบบอยา่งเพลดิเพลนิ ใหต้ดิไมต้ดิมอืกลับบา้น ซึง่สนิคา้ทกุช ิน้ลว้นเป็นแบรนดพ์เิศษ และเป็นลขิสทิธิเ์ฉพาะ

ของยนูเิวอรแ์ซลเทา่นัน้  

 

**อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั และ อาหารเย็นตามอธัยาศยั** 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าคณะทา่นเดนิทางสูส่นามบนิคันไซ ประเทศญีปุ่่ น  

 

วนัที ่6 สนามบนิดอนเมอืง 

 

 

00.10 น. 

04.10 น. 

 

ออกเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ Air Asia X เทีย่วบนิที ่XJ 611 (มอีาหารบรกิารบนเครือ่ง) 

ถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทับใจ 

 

โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดโ้ดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ท ัง้นีโ้ดยค านงึถงึความปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 ตั๋วเครือ่งบนิไป - กลับ เสน้ทางทีร่ะบใุนโปรแกรม ชัน้ทศันาจร (ไป–กลบัทัง้คณะ)  

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัร ์

 โรงแรมทีพ่ักตามระบ ุหรอืเทยีบเทา่ในราคาเดยีวกนั (หอ้งละ 2-3 ทา่น)  

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ  
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 คา่รถ-รับสง่ น าเทีย่วตามรายการพรอ้มคนขบัทีช่ านาญเสน้ทาง 

 ณ วนัที ่1 กรกฎาคม 2557 ทางรฐับาลมกีารออกกฎหมาย รถโดยสารประเทศญีปุ่่ น ไมอ่นญุาตให้

พนกังานขบัรถเกนิ 12 ช ัว่โมงตอ่วนั 

 คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามทีร่ะบใุนรายการ  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางวงเงนิทา่นละ 1,000,000.- (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 ไกดค์อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่น ้าหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 20  กโิลกรมั  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

 คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดีคา่

โทรศัพท ์เป็นตน้ 

 คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง(ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

 คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

 คา่ Vat 7% และ คา่ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 2,500 เยน ตลอดการเดนิทาง 

 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

 กรณุาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระงวดแรก 10,000  บาท  

 สว่นทีเ่หลอืช าระทันทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 21 วนั มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 แจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 45 วันกอ่นเดนิทาง คนืเงนิมดัจ าทัง้หมด 

 แจง้ลว่งหนา้ 31 - 44 วันกอ่นการเดนิทาง หกัคา่มดัจ าตัว๋ทา่นละ 10,000 บาท  

 แจง้ลว่งหนา้ 16 - 30 วันกอ่นการเดนิทาง หกัคา่ด าเนนิการตา่งๆ รวมทา่นละ 20,000 บาท 

 แจง้ลว่งหนา้ 1- 15 วันกอ่นการเดนิทาง หกัคา่ด าเนนิการตา่งๆ รวม 100 %  

 แจง้ยกเลกิการเดนิทางในวนัเดนิทาง หรอืกรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางได ้หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง 

ไมม่กีารคนืเงนิทัง้หมดทกุรณี 

 

เอกสารทีล่กูคา้ตอ้งเตรยีมไปวนัเดนิทาง 

     จากการทีรั่ฐบาลญีปุ่่ น ประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศ ซึง่มผีลใชบ้งัคับตัง้แตว่ันที ่1 กรกฎาคม 2556 ผูท้ีจ่ะเขา้ประเทศ

ไดนั้น้ จะตอ้งผา่นการพจิารณาจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงกอ่นจงึจะสามารถเขา้ประเทศได ้(เชน่เดยีวกบัผูท้ีย่ ืน่ขอวซีา่

กบัทางสถานทตูฯ) ทางเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงจะสอบถามถงึวตัถปุระสงคใ์นการเขา้ประเทศ หรอืขอตรวจเอกสารทีน่ ามา 

เชน่ ตัว๋เครือ่งบนิขากลับ หรอือืน่ๆ ส าหรับรายละเอยีดของเอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาไดแ้ก ่

(1) ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น  

(2) สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศ ญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัร

เครดติ เป็นตน้) 

(3) ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คนรูจ้ัก โรงแรม และอืน่ๆ)  

(4) ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น 

 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูอ่ยา่งนอ้ย 6 เดอืน 

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย แลเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนของการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ

ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
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หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ทา่น 

 ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่

การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

 เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง 

สายการบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 

 


