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ราคาทัวร์ ผู้ใหญ่ / เด็ก  
ตุลาคม – ธันวาคม 2565  

(ยกเว้นวันที่ 25 – 31 ธันวาคม 2565) 

พกัเดี่ยว 
จ่ายเพิม่ 

4 – 5 ท่าน 69,900  บาท / ท่าน 9,500  บาท / ท่าน 
6 – 7  ท่าน 53,900  บาท / ท่าน 9,500  บาท / ท่าน 
8 – 9 ท่าน 47,900  บาท / ท่าน 9,500  บาท / ท่าน 

10 – 14 ท่าน 39,900  บาท / ท่าน 9,500  บาท / ท่าน 
วันท่ี ก ำหนดกำร เช้ำ เท่ียง เย็น โรงแรม 

1 
รับเข้ำสนำมบินคันไซ – เกียวโต – วัดเบียว
โดอนิ – วัดคิโยมิสึ – นำโกย่ำ – นำบำนะโนะ
ซำโตะ (อลิูมิเนช่ัน) 

X  X 
JAL CITY NAGOYA HOTEL 
หรือเทียบเท่ำ 

2 ปรำสำทนำโกย่ำ – ทะเลสำบฮำมำนะ – พิธี
ชงชำญ่ีปุ่น – โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอ้ำท์เลต็  

   
JIRAGONNO HOTEL 
หรือเทียบเท่ำ  

3 ภูเขำไฟฟูจิ – โอชิโนะ ฮัคไค – วัดอำซำกุสะ 
– ช้อปป้ิงชินจูก ุ

  X 
METRO POLITAN HOTEL  
หรือเทียบเท่ำ 

4 อิสระช้อปป้ิงตลอดท้ังวัน (ไม่รวมค่ำ
เดินทำง) 

 X X 
METRO POLITAN HOTEL 
หรือเทียบเท่ำ 

5 เมืองซำวำระ – อิออน พลำซ่ำ – ส่งออก
สนำมบินนำริตะ  

 X X  

ค่ำทิปไกด์และคนขับรถ ตำมควำมพึงพอใจของลูกค้ำ 
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โปรแกรมกำรเดินทำง 
วันท่ีแรก รับเข้ำสนำมบินคันไซ – เกยีวโต – วัดเบียวโดอนิ – วัดคิโยมิสึ – นำโกย่ำ – นำบำนะโนะซำโตะ 

(อลิูมิเนช่ัน) 

......... น. เดินทางถึง สนำมบินคันไซ (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลา
ทอ้งถ่ินเพื่อสะดวกในการนดัหมาย) หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบร้อยแลว้ 
น าท่านเดินทางไปสู่ เกยีวโต อดีตเมืองหลวงเก่าแก่ของญ่ีปุ่ น ซ่ึงมามีอายยุาวนานกวา่ 1,000 ปี ซ่ึงใน
อดีตมีความเจริญรุ่งเรืองทางดา้นศาสนา ศิลปวฒันธรรม และการปกครองเป็นอยา่งมาก 
น าท่านเดินทางสู่ วัดเบียวโดอิน (Byodo-in Temple) วดัท่ีปรากฏอยู่บนเหรียญ 10 เยนสีทองแดง
นั่นเอง ตวัวดัตั้งอยู่ในเมืองอุจิ (Uji) ดินแดนแห่งมทัฉะ สีแดงของวิหารฟินิกซ์ (Phoenix Hall) ซ่ึง
เป็นมรดกโลกอายุกว่า 1,000 ปีก็ยิ่งดูสวยงามเม่ือเขา้สู่ฤดูใบไมร่้วงท่ีตน้ไมท้ัว่บริเวณวดัต่างพร้อม
ใจกนัเปล่ียนสีเป็นสีแดงสด ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนจะมีการจดัไลท์อพัในตอนค ่าซ่ึงจะไดช้ม
ความสวยงามของวิหารฟินิกซ์ในอารมณ์ท่ีแตกต่างไปจากปกติ ท าใหท่ี้น่ีเป็นจุดชมใบไมเ้ปล่ียนสีท่ี
โรแมนติก จนใครๆ ก็ตอ้งหลงรักเมืองอุจิ 

 
เท่ียง   รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  (ม้ือที่ 1) 
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน ้ำใส ท่ีตั้งอยูบ่ริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า เชิญด่ืมน ้าศกัด์ิสิทธ์ิสาม

สาย อนัเกิดจากธรรมชาติ ไหลมาจากเทือกเขา ณ วดัแห่งน้ีมีช่ือเสียงดว้ยห้องโถงกลางของวดัท่ีถูก
จดัให้เป็นสมบติัแห่งชาติ ซ่ึงมีระเบียงไมท่ี้สร้างยื่นออกนอกตวัอาคารของวิหารโดยมีเสาค ้าถึง 139 
ตน้ เป็นจุดชมวิวของตวัเมืองไดก้วา้งไกลสุดตา 
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น าท่านเดินทางเขา้สู่ตวั เมืองนำโกย่ำ ท่ีเก่าแก่ของญ่ีปุ่ น ปัจจุบนัเป็นเมืองเอกของจงัหวดัไอจิ มี
ขนาดใหญ่อนัดบั 4 ของประเทศญ่ีปุ่ นมีลกัษณะรูปร่างผงัเมืองคลา้ยปู บรรยากาศเหมือนเมืองเลก็ท่ี
มีขนาดใหญ่ดว้ยกล่ินไอแห่งความเป็นเมืองสงบอบอุ่นอนัแสนโรแมนติคอบอวลดว้ยมนตเ์สน่ห์ท่ี
แฝงตวัไวใ้นทุกอณูของเมือง 
น าท่านเดินทางสู่ สวนดอกไม้นำบำนะโนะซำโตะ สวนดอกไมท่ี้ใหญ่ท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่ น เป็น
สวนดอกไมอี้กแห่งหน่ึงท่ีได้รับความนิยมจากชาวญ่ีปุ่ นเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเร่ืองพนัธุ์ดอกไม้
หรือ ลกัษณะของการจดัสวนดอกไม ้ซ่ึงในแต่ละฤดูก็จะมีการจดัดอกไมท่ี้แตกต่างกนัออกไปตาม
ฤดูกาล และภายในยงัมีห้องปรับอุณหภูมิส าหรับดอกไมซ่ึ้งน ามาจากเมืองร้อน เพื่อให้นกัท่องเท่ียว
ไดเ้รียนรู้และศึกษาพนัธุ์ไมต้่างๆ รวมถึงเพลิดเพลินกบัความสวยงามของดอกไมต้ามฤดูกาล เช่น 
ดอกดาเลีย คอสมอส เป็นตน้ อิสระให้ท่านถ่ายภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั หรือจะซ้ือตัว๋เพิ่ม
เพื่อขึ้นสู่จุดชมวิวของหอคอย เพื่อชมวิวของบริเวณสวนดอกไมใ้นแบบพาโนราม่า อสิระให้ท่ำนได้
ชมไฟประดับหลำกสีสันกว่ำล้ำนดวงท่ีใช้ประดับประตำเต็มพื้นท่ีสวน ไฟประดับท่ีนี่ถือเป็นหนึ่งใน
สิบไฟประดับท่ีสวยงำมท่ีสุดของญ่ีปุ่นเลยทีเดียว 
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ค ่ำ อสิระรับประทำนอำหำรค ่ำตำมอธัยำศัย 

  พกัที่  JAL CITY NAGOYA HOTEL  หรือเทียบเท่ำ  

วันท่ีสอง ปรำสำทนำโกย่ำ – ทะเลสำบฮำมำนะ – พธิีชงชำญ่ีปุ่น – โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอ้ำท์เลต็ 
เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม (ม้ือที่ 2) 

น าท่านสู่ ปรำสำทนำโกย่ำ (Nagoya Castle) ปราสาทท่ีมีความสวยงามไม่แพป้ราสาทอ่ืนๆ ซ่ึงตั้ง
ตระหง่านอยู่ใจกลางเมือง ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1612 โดยโชกุนโตกุงาวะ อิเอะยาสุ เพื่อเป็นฐาน
อ านาจความมัน่คงและป้องกนัการโจมตีจากทางเมืองโอซากา้ ต่อมาถูกท าลายจนเสียหายยบัเยิน 
ในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2  ปัจจุบนัไดรั้บการสร้างขึ้นใหม่เลียนแบบปราสาทหลงัเดิม ในปี ค.ศ. 
1959 ปัจจุบนัภายในปราสาทปรับเป็นพิพิธภณัฑ์ให้นักท่องเท่ียวไดช้ม ภายในปราสาทแห่งน้ีได้
เก็บรวบรวมส่ิงล ้าค่าทางประวติัศาสตร์มากมาย อาทิ ขา้วของเคร่ืองใช ้ยทุโธปกรณ์ของเหล่าซามูไร
ในสมยัโบราณ โดยบนยอดปราสาทนั้นมี รูปสลกัปลาหวัเสือทองค าอยูห่น่ึงคู่ ซ่ึงเรียกวา่คิงชะจิ อนั 
เป็นเคร่ืองรางส าหรับป้องกนัอคัคีภยั และเป็นสัญลกัษณ์ของอ านาจขุนนางศกัดินา ส่วนบริเวณ
ภายนอกปราสาทยงัมีสวนสวยจดัแบบสไตลญ่ี์ปุ่ น 
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น าท่านเดินทางสู่ ทะเลสำบฮำมำนะ (Lake Hamana) เคยเป็นแหล่งเพาะพนัธ์ปลาไหลท่ีใหญ่ท่ีสุด
ในญ่ีปุ่ น คนญ่ีปุ่ นเช่ือวา่การไดท้านปลาไหลในช่วงฤดูร้อนจะท าใหเ้พิ่มพลงัได ้ส าหรับท่ีน่ีนอกจาก
ท่านจะได้ชมแหล่งเพาะพนัธ์ปลาไหลท่ีใหญ่ท่ีสุดแล้ว ในช่วงท่ีซากุระบานท่านก็จะได้ชมตน้
ซากุระด้วย และยงัสามารถเลือกซ้ือของฝากท่ีขึ้นช่ือของท่ีน่ีได้อีกด้วย เช่น พายปลาไหล  หรือ
ผลิตภณัฑต์่างๆ ท่ีเก่ียวกบัปลาไหล 

เท่ียง   รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  (ม้ือที่ 3) 
บ่ำย น าท่านสัมผสัวฒันธรรมดั้งเดิมของชาวญ่ีปุ่ นนัน่ก็คือ พธิีชงชำในแบบญ่ีปุ่น โดยการชงชาตามแบบ

ญ่ีปุ่ นนั้น มีขั้นตอนมากมาย เร่ิมตั้งแต่การชงชา การรับชา และการด่ืมชา ทุกขั้นตอนนั้นลว้นมีพิธี
รายละเอียดท่ีบรรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก พิธีชงชาน้ีไม่ใช่แค่รับชมอย่างเดียว จะไดลิ้้มรสชา
จากการชงชาอยา่งพิถีพิถนัดว้ย  และจากนั้นใหท้่านไดอิ้สระเลือกซ้ือของท่ีระลึกตามอธัยาศยั 
จากนั้นน าท่านแวะเข้าเยี่ยมชม โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอ้ำท์เล็ต (Gotemba Premium Outlets) ท่ี
รวบรวมสินคา้แบรนด์เนมดงัระดบัตน้ๆ ทัว่โลกมาไวด้ว้ยกนั ณ บริเวณ TOMEI EXPRESSWAY 
ท่ีเช่ือมระหว่าง เมา้ท์ไฟฟูจิ-ฮาโกเน่ มหานครโตเกียว ช่วงช้อปกระหน ่า! สินคา้ปลอดภาษีหลาก
สไตลย์ีห่อ้ดงัเกือบ 200 แบรนด ์ไม่วา่จะเป็น GUCCI, AMINI, PRADA, NIKE, DESILE, BALLY, 
COACH, GAP, HUGO BOSS, VERSACE, YVES SAINT LAURENT, RIVE GAUCHE หรือจะ
เป็นหมวดสินคา้ INTIMATE APPAREL อาทิ KID BLUE, TRIUMPH  หรือจะเป็นหมวด HOME 
FASHION, FRAGRANCE OUTLET ฯลฯ นอกจากน้ีย ังมีหมวดสินค้าอ่ืนๆ อาทิเช่น รองเท้า 
กระเป๋า เส้ือผา้เด็ก ซ่ึงทุกช้ินเป็นของแทร้าคาถูกพิเศษกว่าในสรรพสินคา้ท่ีรวบรวมไวใ้นพื้นท่ีกวา่ 
400,000 ตารางฟุต นับไดว้่าเป็นสวรรค์ของทั้งนักช้อปชาวญ่ีปุ่ น และนักท่องเท่ียวผูม้าเยือนอย่าง
แทจ้ริง 
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  พกัที่  JIRAGONNO HOTEL  หรือเทียบเท่ำ  
ค ่ำ    รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม (ม้ือที่ 4) 

หลงัรับประทานอาหารแลว้เชิญท่านพกัผ่อนไปกบัการแช่ ออนเซ็น น ้ าแร่ธรรมชาติผ่านความร้อน
ใตพ้ิภพเพื่อผ่อนคลายความเม่ือยลา้เลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพให้กระปร้ีกระเปร่าผิวพรรณสดใสมี
น ้ ามีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงท่ีความอศัจรรยแ์ห่งการอาบน ้ าแร่
แบบญ่ีปุ่ นน่ีเองท าให้มีผูก้ล่าวว่า => หำกมำท่ีญ่ีปุ่นแล้วไม่ได้ลงอำบน ้ำแร่ก็เหมือนกับว่ำท่ำนมำไม่
ถึงญ่ีปุ่น ! 

วันท่ีสำม ภูเขำไฟฟูจิ – โอชิโนะ ฮัคไค – วัดอำซำกุสะ – ช้อปป้ิงชินจูกุ 
เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม (ม้ือที่ 5) 

น าท่านเดินทางสู่ ภูเขำไฟฟูจิ สัมผสัภูเขาไฟฟูจิอย่างใกลชิ้ดท่ีบริเวณขั้นท่ี 5 ซ่ึงเป็นจุดท่ีรถโดยสาร
สามารถขึ้นไปจอดได ้ฟูจิเป็นภูเขาไฟท่ีสูงท่ีสุดในญ่ีปุ่ น และยงัเป็นสัญลกัษณ์ของประเทศญ่ีปุ่ นอีก
ดว้ย ท่านสามารถชมความงามของภูเขาไฟฟูจิไดต้ลอดทั้งปี เพราะในแต่ละฤดูภูเขาไฟฟูจิจะมีความ
งดงามท่ีแตกต่างกนั และเป็นภูเขาไฟท่ีสวยงามไม่วา่จะมองจากมุมไหนก็ตาม (กำรขึน้ชมภูเขำไฟฟู
จิช้ัน 5 น้ันขึน้อยู่กบัสภำพอำกำศอ ำนวย) 
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เท่ียง   รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  (ม้ือที่ 6) 
บ่ำย น าท่านสู่ โอชิโนะ ฮัคไค (OSHINO HAKKAI) บ่อน ้ าธรรมชาติกบัความเล่ือมใสศรัทธาความเช่ือ

ใน ภูเขาไฟศกัด์ิสิทธ์ิฟูจิยาม่ากบัเวลาแสนยาวนานจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิท่ีไหลซึม
ลึกลงพื้นพิภพปฏิบติัการซึมซบับริเวณท่ีลุ่มท าให้เกิดน ้ าซึมขงัขยายวงกวา้งกลายเป็นบ่อขนาดยอ่ม 
น ้าในบ่อแต่ละบ่อใสสะอาดจนเกิดสะทอ้นท่ีสวยงาม ต่อมาในปี ค.ศ. 1985 สถานท่ีแห่งน้ีไดรั้บการ
คดัเลือกเป็น 1 ใน 100 อนัดบัแหล่งน ้ าจากธรรมชาติท่ีดีท่ีสุดของญ่ีปุ่ น ท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้
พื้นเมืองต่างๆ และสินคา้เกษตรกรรมท่ีชาวบา้นน ามาขายระหว่างทางได ้ไม่ว่าจะเป็นผกัภูเขาท่ีสด
กรอบ ผลไมอ้บแหง้ ถัว่ มนัญ่ีปุ่ น และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

 
 
 
 
 

  
น าท่านสู่ วัดอำซำกุสะ (Asakusa Kannon) นมสัการเจา้แม่กวนอิมอนัศกัด์ิสิทธ์ิท่ีมีความสูงเพียง 
5.5 เซนติเมตร ซ่ึงประดิษฐานในวิหารหลวงของวดัและเป็นท่ีเคารพสักการะของชาวญ่ีปุ่ น รวมถึง
นกัท่องเท่ียวท่ีมาเยือนประเทศญ่ีปุ่ น วดัอาซากุสะเป็นวดัเก่าแก่ของมหานครโตเกียว ทางดา้นหนา้
ประตูคามินาริมง มีโคมไฟยกัษสี์แดงท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก มีความสูงถึง 4.5 เมตร มีน ้ าหนัก
ถึง 130 กิโลกรัม ให้ท่านไดไ้ปถ่ายรูปเก็บไวเ้ป็นท่ีระลึกและถดัจากโคมไฟยกัษ ์ท่านจะไดเ้ลือกซ้ือ
ของท่ีระลึก อาทิเช่น แมวกวกัแบบต่างๆ โคมไฟนอ้ยใหญ่ พวงกุญแจหรือเดินชิมขนมอร่อยๆ ขึ้น
ช่ือของย่านน้ี เช่นขนมอบรูปทรงตุ๊กตา ซาลาเปาทอดร้อนๆ เซมเบก้รุ๊บกรอบหลากหลายรสชาติ
เป็นต้น ทางทิศตะวนัออกของวดัคือ แม่น ้ าซูมิดะงาวะ ไหลลงอ่าวโตเกียวและใกล้ๆ กันจะมี 
สวนสาธารณะซูมิดะโคเอน็ ซ่ึงเปิดโล่งสู่แม่น ้าดว้ยบรรยากาศสวยงามน่าเดินเล่น 
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น าท่าน ช้อปป้ิงชินจูกุ ต่ืนตาต่ืนใจกับบรรยากาศเมืองหลวง ณ กรุงโตเกียวท่ีคราคร ่ าด้วยผูค้น
มากมาย และเทคโนโลยีทนัสมยัตลอดสองขา้งทาง น าท่านสัมผสับรรยากาศยา่นชอ้ปป้ิงช่ือดงัของ
ญ่ีปุ่ นท่ีท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัการจบัจ่ายสินคา้ท่ีถูกตาถูกใจถูกเงินในกระเป๋า ชินจูกุ ย่านชอ้ปป้ิง
ท่ีมีความเจริญอนัดบัหน่ึงของโตเกียวปัจจุบนัถูกขนานนามว่า ศูนยก์ลางท่ีสองแห่งนคร ศูนยร์วม
ร้านคา้จดัแต่งอย่างหรูหราน่ารักหลากสไตล ์รวมไปถึงร้านสินคา้ช่ือดงัเป็นท่ีนิยมทั้งชาวญ่ีปุ่ น และ
นักท่องเท่ียวท่ีมาเยือนร้ำน 100 เยนเท่ำกันหมด (ยังไม่รวมภำษี 8%) มีทั้งเคร่ืองส าอาง ก๊ิฟช็อป 
ขนม และสินคา้อ่ืนๆ อีกมากมายท่ีท่านสามารถเลือกซ้ือเป็นของฝากกลบับา้นได้ในราคาสบาย
กระเป๋า อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการจับจ่ายเลือกซ้ือสินคา้ถูกใจ อาทิ สินคา้แบรนด์เนมดัง 
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล หรือสินคา้เอาใจคุณผูห้ญิง เส้ือผา้แฟชัน่วยัรุ่น กระเป๋า 
รองเทา้ เคร่ืองส าอางยี่ห้อดงัของญ่ีปุ่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE,  SHISEDO KANEBO, SK–II ในราคา
ถูกกวา่เมืองไทย   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SHPKGKIXNRT1 โอซากา้ เกียวโต นาโกยา่ ฟูจิ 5 วนั 4 คืน ต.ค.-ธ.ค. 65 / 140922                                                                     9  

ค ่ำ  อสิระรับประทำนอำหำรค ่ำตำมอธัยำศัย 
  พกัที่  METRO POLITAN HOTEL  หรือเทียบเท่ำ  

วันท่ีส่ี อสิระช้อปป้ิงตลอดทั้งวัน (ไม่รวมค่ำเดินทำง) 
เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม (ม้ือที ่7) 

ใช้เวลำคุ้มค่ำเต็มวัน เข้ำสู่ช่วงเวลำช้อปกระหน ่ำย่ำนชินจูกุ, อะคิฮำบำร่ำ, ชิบูย่ำ, กนิซ่ำ, ฮำรำจูกุ 
ไกด์แนะน ำกำรเดินทำง (ไม่มีรถบัสให้บริกำร) 

ชินจูก ุ  ยา่นชอ้ปป้ิงมีความเจริญอนัดบัหน่ึงของโตเกียวปัจจุบนั    

อะคิฮำบำร่ำ หรือ อเีลคทริคทำวน์ ยา่นการคา้ช่ือดงัท่ีสุดเก่ียวกบัเคร่ืองไฟฟ้า, กลอ้งดิจิตอล, เกมส์ต่างๆ  

ชิบูย่ำ  ย่านชอ้ปป้ิงทนัสมยัศูนยก์ลางและแหล่งรวม วัยรุ่นไฮโซ ยอดนิยมของญ่ีปุ่ น รวมถึงนกัท่องเท่ียวผู ้

มาเยอืนซ่ึงมีทุกส่ิงพร้อมสรรพสนองตอบ  ดว้ยเหตุน้ีเองท าใหย้า่นน้ีพลุกพล่านดว้ยผูม้าเยอืน 

กนิซ่ำ ย่านช้อปป้ิงเก่าแก่ แต่คงทนัสมยัล ้ าหน้าแหล่งรวมสินคา้ไฮโซยอดนิยมของคนท างานระดับไฮ

คลาสญ่ีปุ่ น รวมถึงนกัท่องเท่ียวผูม้าเยือน สินคา้แบรนดเ์นมระดบัตน้ๆ ท าใหย้า่นน้ีพลุกพล่านดว้ยผู ้

มาเยอืนท่ีดูดีมีระดบั 

ฮำรจูกุ แหล่งรวมแฟชัน่ทนัสมยัของวยัรุ่นและร้านเครปญ่ีปุ่ นตน้ต ารับ 

***อำหำรกลำงวันและค ่ำอสิระตำมอธัยำศัยเพ่ือให้ท่ำนใช้เวลำได้อย่ำงคุ้มค่ำ*** 
  พกัที่  METRO POLITAN HOTEL  หรือเทียบเท่ำ  

วันท่ีห้ำ เมืองซำวำระ – ออิอน พลำซ่ำ – ส่งออกสนำมบินนำริตะ  
เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม (ม้ือที่ 8) 

น าท่านเดินทางสู่ ยา่นประวติัศาสตร์เก่า ณ เมืองซำวำระ เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวอีกแห่งหน่ึงท่ีมีคลอง
สายนอ้ยๆ ตดัผ่าน บา้นเรือนท่ีอยู่ติดริมคลองน้ีถือว่าเป็นย่านการคา้เก่าแก่ท่ีมีมากว่าพนัปี ถูกดูแล
และอนุรักษโ์ดยคนญ่ีปุ่ นในทอ้งถ่ิน จนย่านเมืองเก่าซาวาระ ไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นยา่นอนุรักษ์
อาคารประวติัศาสตร์ท่ีส าคัญ ในปี ค.ศ.1996 แห่งแรกในเขตภูมิภาคคนัโต และยงัเป็นสถานท่ีถ่าย
ท าภาพยนตร์เร่ืองฟัด จงั โตะ อีกดว้ย อิสระใหท้่านเก็บภาพความเก่าแก่ตามอธัยาศยั 
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จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ อิออน พลำซ่ำ ชอ้ปป้ิงมอลลข์นาดใหญ่ อิสระท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้จาก
ร้านคา้ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเส้ือผา้ กระเป๋า-รองเทา้ ของแต่งบา้น ของท่ีระลึก ฯลฯ ภายในอาคารยงัมี 
ห้างจสัโก ้ให้ท่านชอ้ปป้ิงต่ออย่างเพลิดเพลินสนุกสนานกบัการจบัจ่ายสินคา้ของร้าน 100 Yen ซ่ึง
สินคา้ทุกๆ อย่างในร้านราคาช้ินละ 100 เยน ไม่ลืมแวะซ้ือของฝากทางกรุงเทพฯ อาทิ ขนมโมจิ, 
เบนโตะ, ผลไมส้ด และแหง้, ลูกอมขนมขบเคี้ยว ฯลฯ 

เท่ียง  อสิระรับประทำนอำหำรเท่ียงตำมอธัยำศัย 
สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตวัเดินทางสู่สนามบินเพื่อกลับ
กรุงเทพฯ 

......... น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน.............. เท่ียวบินท่ี ................. 

......... น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ.........    
 

********ขอบคุณทุกท่ำนท่ีใช้บริกำร********   
         

 
       ** ก่อนท ำกำรจองทัวร์ทุกคร้ัง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอยีดทุกหน้ำ และทุกบรรทัด เน่ืองจำก

ทำงบริษัทฯ จะองิตำมรำยละเอยีดของโปรแกรมที่ขำยเป็นหลกั ** 
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ตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวรวม 
1. ค่ำโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน)  

กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเด่ียว 2 เตียง) ซ่ึงโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษทัขอปรับเป็นห้อง  DOUBLE BED 
แทนโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ หรือ หากตอ้งการหอ้งพกัแบบ DOUBLE BED ซ่ึงโรงแรมไม่มีหรือเตม็ ทาง
บริษทัขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ เช่นกนั กรณีพกัแบบ TRIPLE ROOM  
3 ท่าน 1 ห้อง ท่านท่ี 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกท่ีนอน ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัรูปแบบการจดั
หอ้งพกัของโรงแรมนั้นๆ 



SHPKGKIXNRT1 โอซากา้ เกียวโต นาโกยา่ ฟูจิ 5 วนั 4 คืน ต.ค.-ธ.ค. 65 / 140922                                                                     14
  

2. ค่ำอำหำร 8 ม้ือ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ และ น ้าด่ืมบนรถวนัละ 1 ขวด  
3.  ค่ำยำนพำหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
4.   ค่ำประกันอุบัติเหตุและกำรเจ็บป่วย รวมถึงโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ (COVID-19) กรณีเข้ำรักษำในโรงพยำบำล

เท่ำนั้น !!!  ระหว่ำงกำรเดินทำง กรณีเสียชีวิต ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาล ไม่เกิน 
500,000 บาท คุม้ครองผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุั้งแต่ 1 – 75 ปี 
ในกำรเคลมประกนัทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จ และ มีเอกสารรับรองทางการแพทย ์หรือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
กำรประกนัไม่คุ้มครอง 
กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจ าตวั, การติดเช้ือ, ไวรัส, ไส้เล่ือน, ไส้ต่ิง, อาการท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยู่
ภายใต้อ านาจของสุรายาเสพติด , บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท  การแท้งบุตร , การบาดเจ็บเน่ืองมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, 
Skyjack) และอ่ืนๆ ตามเง่ือนไขในกรมธรรม ์

อตัรำค่ำบริกำรดังกล่ำวไม่รวม 
1. ค่ำตั๋วเคร่ืองบินชั้นทศันาจร ไป-กลบั, ค่ำธรรมเนียมน ้ำมัน และค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง  
2. ค่ำวีซ่ำญ่ีปุ่น  
3. ค่ำท ำหนังสือเดินทำงทุกประเภท 
4. ค่าด าเนินการคดักรองตรวจหาเช้ือ RT-PCR ตอ้งตรวจก่อนเดินทางออกนอกประเทศไทยอยา่งนอ้ย 72 ชัว่โมง 
5. ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ฯลฯ 
6. ค่ำทิปไกด์, คนขับรถ ตำมควำมพงึพอใจของลูกค้ำ 
7. ค่ำภำษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3 % ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการใบเสร็จรับเงินท่ีถูกตอ้ง จะตอ้งบวก
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ท่ีจ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจง้ทางบริษทัฯ จะออกให้ภายหลงั 
ขอสงวนสิทธ์ิออกใบเสร็จท่ีถูกใหก้บับริษทัทวัร์เท่านั้น 
เง่ือนไขกำรท ำกำรจอง และช ำระเงิน 

1. ในกำรจองคร้ังแรก ช าระมดัจ าท่านละ 20,000 บาท หรือทั้งหมด (ภายใน 3 วนั หลงัจากท าการจอง) กรณี
ลูกค้ำท ำกำรจองก่อนวันเดินทำงภำยใน 30 วัน ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเกบ็ค่ำทัวร์เต็มจ ำนวน  

2. เม่ือท่ำนช ำระเงินไม่ว่ำจะท้ังหมดหรือบำงส่วน ทำงบริษัทฯ ถือว่ำท่ำนได้ยอมรับเง่ือนไขและข้อตกลงต่ำงๆ ท่ีได้
ระบุไว้ท้ังหมดนีแ้ล้ว 

3. ช ำระส่วนท่ีเหลือ ก่อนเดินทำง 30 วัน (ไม่นับรวมวันเสำร์ อำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร) 
4. ส่งรำยช่ือส ำรองท่ีนั่ง ผู้เดินทำงต้องส่งส ำเนำหนังสือเดินทำง (Passport) โดยเซ็นช่ือพร้อมยืนยันวว่ำต้องกำร

เดินทำงท่องเท่ียวทริปใด, วันท่ีใด, ไปกบัใครบ้ำง, เบอร์โทร // [หำกไม่ส่งส ำเนำหนังสือเดินทำง (Passport) มำให้
ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่ำเสียหำยอันเกิดจำกควำมผิดพลำดจำกกำรสะกดช่ือ-นำมสกุล และ
อ่ืนๆ  

กำรยกเลกิกำรเดินทำง 
 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนเงินค่ำทัวร์โดยหักค่ำใช้จ่ำยท่ีเกดิขึน้จริง 
    ในกรณีท่ีวันเดินทำงตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลกิก่อน 45 วัน 
    แจ้งยกเลกิก่อนกำรเดินทำง 15-29 วัน คืนเงิน 50% ของค่ำทัวร์ โดยหักค่ำใช้จ่ำยตำมจริง เช่น ค่ำโรงแรม และ
ค่ำใช้จ่ำยจ ำเป็นอ่ืนๆ 

    แจ้งยกเลกิก่อนกำรเดินทำงน้อยกว่ำ 15 วัน ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ำทัวร์ท่ีช ำระแล้วท้ังหมด 
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 เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า   
ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  
ข้อควรทรำบก่อนกำรเดินทำง 
 คณะทัวร์ครบตำมเง่ือนไขของรำยกำรทัวร์ ออกเดินทำง 
 บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
 รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
 รายการท่องเท่ียว และอาหาร สามารถสลบัรายการในแต่ละวนั เพื่อใหโ้ปรแกรมการท่องเท่ียวเป็นไปอยา่งราบร่ืน 

และเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
 บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ  ปฏิวติั และอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึ้นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, 
การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, 
การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 

 หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆ มาให้ 
โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด
ก่อนออกเดินทางแลว้ 

 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุใน
รายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ินอตัรำค่ำบ 

 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิด
จากความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

 ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง  มิฉะนั้นทาง
บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

ในกรณีท่ีพาสปอร์ตของท่านช ารุด หรือมีตราป๊ัมใดๆ ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกับการเดินทาง และสายการบินแจ้งว่าไม่
สามารถใช้เดินทางได้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เน่ืองจากทางบริษทัไดมี้การช าระ
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางทั้งหมดไปเรียบร้อยแลว้ 

 หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงค์เดินทางเพื่อ
ท่องเท่ียวเท่านั้น (หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือ
ไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได ้) 
 

** ก่อนท ำกำรจองทัวร์ทุกคร้ัง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอยีดทุกหน้ำ และทุกบรรทัด เน่ืองจำกทำง
บริษัทฯ จะองิตำมรำยละเอยีดของโปรแกรมที่ขำยเป็นหลกั ** 


