
 

 

 

 

 

             โอซากา้ – โตเกียว 6 วนั  
กําหนดการเดินทาง 

 
 
วนัเสาร์ที� 13 เมษายน พ.ศ. 2562 (1)  กรุงเทพฯ – โอซาก้า 
20.30 น. คณะพร้อมกันที�สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั�น 4 พบกับ

เจ้าหน้าที�ของบริษัทฯ บริเวณแถว D สายการบินไทย เคาน์เตอร์ 7-12 
 (หมายเหตุ เคาน์เตอร์สายการบินไทย เข้าประตู 2) 
23.30 น. ออกเดินทางสู่โอซากา้ โดยเที�ยวบิน TG 622 
 

วนัอาทิตย์ที� 14 เมษายน พ.ศ. 2562 (2)  โอซาก้า – เกยีวโต – โอซาก้า   
07.00 น. ถึงโอซาก้า มหานครอนัยิ�งใหญ่เป็นอนัดบัสองของญี�ปุ่ น  

นาํท่านออกเดินทางสู่ กรุงเกียวโต ปูชนียสถานและนครเก่าแก่ทางโบราณคดี เมืองหลวงในอดีต
ตั�งแต่ ค.ศ. 794 จนถึง ค.ศ. 1868 นาํท่านชม วัดคิงคะคุจิ หรือ วัดศาลาทอง สร้างขึ�นตั�งแต ่          
ปี ค.ศ. 1394 เพื�อเป็นบา้นพกัตากอากาศของท่านโชกุน ตวัศาลาทองในยุคปัจจุบนันี� ปิดดว้ยแผ่น
ทองภายนอก เป็นการสร้างขึ�นใหม่ที�เลียนแบบของเดิม ซึ�งถูกไฟเผาผลาญโดยการลอบวางเพลิง
ในปี ค.ศ. 1955 

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย นาํท่านชม ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ Fushimi Inari Shrine ที�สถิตยข์องพระแม่โพสพเทพเจา้ที�เป็นนบั

ถือยิ�งของประชาชนที�มาสักการะขอพรให้มีความเป็นอยู่ที�อุดมสมบูรณ์ของเรื� องพืชพรรณ
ธญัญาหาร สักการะพระแม่โพสภ และเทพจิ�งจอก (Kitsune) ที�ชาวญี�ปุ่ นเชื�อว่าเป็นฑูตสวรรค์ผู ้
คอยนาํข่าวสารจากสรวงสวรรค์ลงมายงัโลกมนุษย ์ตื�นตากบัรูปปั� นของเทพจิ�งจอกที�มีจาํนวน
มากมาย มีซุ้มประตูสีแดงที�เป็นสัญลกัษณ์ของศาลเจา้ที�มีมากกวา่ร้อยตน้ทอดตวัยาวตามเส้นทาง
ของไหล่เขาลดหลั�นกนับนเส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร ซึ�งเป็นฉากของภาพยนตร์เรื� อง Memories 
of Geisha ที�ซายูริ นางเอกของเรื� องวิ�งลอดซุ้มประตูเพื�อไปขอพรเทพเจา้ให้ตนเองสมหวงัใน
ความปรารถนา 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า / นาํเขา้ที�พกั SHERATON MIYAKO HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วนัจนัทร์ที� 15 เมษายน พ.ศ. 2562 (3)  โอซาก้า (ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ)  
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นาํท่านเดินทางสู่ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ โรงถ่ายภาพยนตร์ใหม่ล่าสุดของโอซาก้า ท่านจะไดช้ม
เบื�องหลงัการถ่ายทาํภาพยนตร์เรื�องต่างๆ ที�ท่านอาจจะไดช้มมาแลว้โดยการนั�งรถรางเช่น จอวส์, 
อีที, อศัวินคอมพิวเตอร์, โคนานนักรบผูย้ิ�งใหญ่, สนูปปี� สตูดิโอ, ล่าสุดสไปเดอร์แมน ฯลฯ 
สนุกสนานกบัการแสดงบนเวทีและฉากจาํลองจากภาพยนตร์เรื� องวอร์เตอร์เวิลด์ และคนเหล็ก
ภาค 2 ชมการแสดงของเหล่าคาวบอย สตั�นแมนและความน่ารักของสัตวแ์สนรู้ ตื�นเตน้กบัเครื� อง
เล่นเจาะเวลาหาอดีต ชุ่มฉํ�ากบัการล่องแก่งยอ้นเวลาสู่โลกดึกดาํบรรพ์ในจูลาสสิค พาร์ค อิสระ
ใหท้่านจบัจ่ายสินคา้ และของที�ระลึกของโรงถ่ายตามอธัยาศยั   

เที�ยง (ไม่มีบริการอาหารกลางวนั) 
บ่าย อิสระใหท้่านไดส้นุกสนานกบัเครื�องนานาชนิดต่อ  
เยน็ นาํท่านเดินทางสู่ “ชินไซบาชิ” แหล่งชอ้ปปิ� งชื�อดงัอีกแห่งหนึ�งของโอซาก้าที�มีห้างสรรพสินคา้

ไดมารูและโซโก ้ตลอดจนร้านคา้ย่อยๆ เรียงรายสองขา้งทางเดิน  
ค ํ�า รับประทานอาหารคํ�า อิ�มอร่อยกบัมื�อสุดพิเศษเซ็ทเมนู ขาปูยักษ์ จากทอ้งทะเล ให้ท่านไดล้ิ�ม

ลองรสชาติของปูยกัษส์ดใหม่ เนื�อแน่นนุ่มน่ารับประทาน 
 

วนัองัคารที� 16 เมษายน พ.ศ. 2562 (4)  โอซาก้า – โตเกยีว  
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นาํท่านออกเดินทางโดยรถโคช้สู่สถานีรถไฟโอซาก้า เพื�อเดินทางสู่ ชินนะกาวะ  โดยรถไฟ   

“บุลเล็ท เทรน” ที�โด่งดงัแล่นดว้ยความเร็ว 220 กม. / ชม. นาํท่านเดินทางเขา้สู่ กรุงโตเกียว เมือง
หลวงของประเทศญี�ปุ่ น และเป็นศูนย์กลางพาณิชยกรรมที�สําคญัซึ� งถูกปกครองโดยราชวงศ์        
โชกุนนานกวา่ 3 ศตวรรษ ในอดีตไดท้ะนุบาํรุงปลูกฝังรากฐานธรรมเนียมประเพณีที�อ่อนช้อย
ตราบจนปัจจุบนั 

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าเมจ ิสร้างขึ�นเมื�อปีค.ศ. 1920 แต่ต่อมาถูกทาํลายเนื�องจากสงครามโลก

ครั� งที� 2 เมื�อปีค.ศ. 1945 และไดรั้บการบูรณะขึ�นมาใหม่เมื�อปีค.ศ. 1958 ศาลเจา้แห่งนี�สร้างขึ�น
โดยอาสาสมคัรมากกวา่ 100,000 คน เพื�อเป็นอนุสรณ์ถึงพระจกัรพรรดิเมจิและพระมเหสีโชเคน 
เนื�องจากประเทศญี�ปุ่ นในก่อนยุคสมยัราชวงศ์เมจิได้มีการปฏิรูปเปลี�ยนแปลงไปสู่ความเป็น
สากลมากขึ�น พระองค์จึงพยายามรักษาไวซึ้� งวฒันธรรมอนัดีงามในด้านพระพุทธศาสนา               
และความสงบสุขของประเทศญี�ปุ่ น 

ค ํ�า  รับประทานอาหารคํ�า / นาํเขา้ที�พกั HILTON TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า 
  

วนัพุธที� 17 เมษายน พ.ศ. 2562 (5)  โตเกยีว (อสิระตลอดวนั)   
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 *** อิสระตลอดวนั*** ใหท้่านไดช้้อปปิ� งหรือเดินทางสู่สถานที�ท่องเที�ยวอื�นๆ โดยมีไกด์คอย

ใหค้าํแนะนาํในการเดินทาง อาท ิ 
 -  ย่านฮาราจูกุ แหล่งรวมเสื� อผา้ เครื� องประดบั รองเทา้ ของวยัรุ่นญี�ปุ่ น เสื� อผา้แนวคอสเพลย ์

รวมถึงสินคา้แบรนเนมดด์งัๆระดบัโลก 
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-  ย่านชิบูย่า ศูนยก์ลางแฟชั�นวยัรุ่นในโตเกียว ถ่ายรูปคู่ไวเ้ป็นที�ระลึกกบั ฮาจิโกะ รูปปั� นสุนขั
แสนรู้ที�กลายเป็นจุดนดัพบยอดฮิตสําหรับหนุ่มสาว  
หรือหากท่านใดมีความประสงคจ์ะเลือกเขา้ชมสวนสนุกดิสนียซี์ หรือดิสนีย์แลนด์สามารถแจง้
ที�หวัหนา้ทวัร์ซื�อบตัรเขา้ชมท่านละ 2,700 บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง)  

 *** หมายเหตุ ไม่มีบริการอาหารกลางวนั, อาหารคํ�า, ไกด์ท้องถิ�น, หัวหน้าทัวร์ *** 
คํ�า นาํเขา้ที�พกั 
 

วนัพฤหัสบดทีี� 18 เมษายน พ.ศ. 2562 (6)  โตเกยีว – กรุงเทพ ฯ 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นาํท่านเดินทางสู่ สวนสาธารณะอุเอโนะ อนัถือวา่เป็นปอดที�กวา้งใหญ่แห่งเมืองหลวง ภายในมี

สวนสัตว ์พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติ พิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์ หอศิลปะสมยัใหม่ และอาคารหอ
ประชาคมของมหานครโตเกียวซึ�งเป็นที�จดังานชุมนุมต่างๆแลว้ 

 เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ ย่านอะเมโยโกะ ย่านชอ้ปปิ� งยอดนิยมในนครโตเกียว ที�มีชื�อเต็มๆ มาจากคาํว่า 

“อะเมยะ โยโกะโช” ซึ�งแปลวา่ “ตรอกร้านขายขนม” เพราะมีร้านขนม มากมายเปิดเรียงรายกนั
อยู่ที�นี� อิสระใหทุ้กท่านเลือกซื�อสินคา้ต่างๆ ในราคาแบบกนัเอง ไม่ว่าจะเป็น ผลไมส้ด อาหาร
ทะเลสดๆ ขนมขบเคี�ยว เครื�องสําอาง หรือเสื�อผา้แฟชั�น รองเทา้ กระเป๋า ไมก้อล์ฟ และอุปกรณ์
กีฬาต่างๆ เป็นตน้ ไดเ้วลานาํท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ 

17.25 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยเที�ยวบิน TG 677 
21.55 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (อาคารผู้โดยสารขาเข้า ชั�น 2 ประตู บี และ ซี) 
 
*** หมายเหตุ *** 
 ในกรณีที�ท่านมีความประสงค์ที�จะใช ้ หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ�าเงิน) เดินทางกบัคณะทวัร์      
ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ที�จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง หรือออกนอกประเทศใดประเทศ
หนึ�ง เพราะ หนังสือเดินทางราชการ ใช้สําหรับไปราชการเท่านั�น ไม่สามารถนาํมาใช้ในการเดินทางไปท่องเที�ยว
ได ้

 

 

 

ระเบียบการสํารองที�นั�งทัวร์ญี�ปุ่น ** (โทรศัพท์ตดิต่อหมายเลขภายใน 408) 
1. สํารองที�นั�งล่วงหนา้อย่างนอ้ย 45 วนั พร้อมยื�นหลกัฐานประกอบการยื�นขอวีซ่าต่างๆ และ เงินมัดจําท่านละ 

20,000.- บาท เงินส่วนที�เหลือบริษทัฯ ขอรับชาํระก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 15 วนั 
2. กรณีที�ท่านไม่สามารถเดินทางไปพร้อมคณะไดด้ว้ยประการใดก็ตาม ทางบริษทัฯ จาํเป็นตอ้งเก็บค่าใช้จ่ายใน

ส่วนที�ท่านชาํระไวต้ามระยะเวลาและจาํนวน ดงันี�  
 2.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 45 วนั 100%  ของเงินมดัจาํ 
 2.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8 – 14 วนั   50%  ของราคาทวัร์ 
 2.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 7 วนั    100% ของราคาทวัร์ 
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ข้อมูลที�ควรทราบเกี�ยวกบัประเทศประเทศญี�ปุ่น  

 
อุณหภูมิโดยเฉลี�ยทั�งปี  

 

เมืองต่างๆ  ม.ค.   ก.พ.  ม.ีค. เม.ย.  พ.ค.  ม.ิย.   ก.ค. ส.ค.   ก.ย.  ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  

โตเกียว 4 5 8 13 18 22 26 27 23 17 12 6 

โอซากา้ 6 5 9 15 19 23 27 28 24 18 13 8 

 
สกุลเงิน สกุลเงินญี�ปุ่ น คือ “เยน” 

 

เวลา ทั�วประเทศญี�ปุ่ น อยู่ในรัศมีเส้นแบ่งเวลาเดียวกนัตลอดทั�งประเทศ คือ เร็วกว่าเวลา

มาตรฐานกรีนิช 9 ชั�วโมง เวลาที�ญี�ปุ่ นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั�วโมง ใช้เวลาเดินทาง

จากประเทศไทยโดยเครื�องบินประมาณ 6 ชั�วโมง 

 

ระบบไฟฟ้า ญี�ปุ่ นใช้ไฟฟ้ากระแสสลบัขนาด 100 โวลต์ ซึ� งแตกต่างจาก

เมืองไทย ซึ� งใช้กระแสไฟ 220 โวลต์ ฉะนั�นหากจะนํา

เครื�องใช้ไฟฟ้าจากเมืองไทยไปใช้ที�ญี�ปุ่ น จึงจาํเป็นที�จะตอ้งมี

เครื� องแปลงระบบไฟฟ้า (Adapter) ปลั�กไฟส่วนใหญ่จะเป็น

แบบสองขาแบน 

 

โทรศัพท์ทางไกลจากประเทศไทยไปญี�ปุ่ น  

กด 001 + รหสัประเทศญี�ปุ่ น + รหสัเมือง (ไม่ตอ้งกดศูนย)์ + หมายเลขโทรศพัท์ 8 

หลกั เช่น โทรไปโตเกียว กด 001 + 81 + 3 + 12345678 

 

 

วางใจเมื�อไปกบั เอม็ ดี ทวัร์ 

 

 



 

โอซากา้ – โตเกียว 6 วนั (13-18  เม.ย.)                        หนา้ 5 

อตัราค่าบริการ 
 

พกัห้องคู่ ท่านละ  .- บาท 
เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี (พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 1-2 ท่าน) .- บาท 
เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี / ไม่มีเตียง (พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน)   .- บาท 
พกัห้องเดี�ยว เพิ�มท่านละ       .- บาท 
 
อตัรานี�รวม 
 ตั�วเครื�องบินชั�นทศันาจร ไป-กลบั ตามรายการ 

 ค่าภาษีสนามบินกรุงเทพฯ และต่างประเทศ 

 ค่าประกนัอุบตัิเหตุระหวา่งการเดินทาง (ไม่คุม้ครองโรคประจาํตวั) 

 ค่าใชจ้่ายในต่างประเทศ ประกอบดว้ย :- 

 ค่าที�พกัในโรงแรมที�ไดเ้ลือกสรรแลว้ ตลอดการเดินทาง 

 ค่าอาหารทุกมื�อตามที�ระบุในรายการ 

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดการเดินทาง 

 ค่าเขา้ชมสถานที�ต่าง ๆ ตามรายการ 

 ค่าทิป และค่าบริการในการเคลื�อนยา้ยสัมภาระ และกระเป๋าเดินทาง 

 บริการนํ�าดื�มระหวา่งวนั ท่านละ 1 ขวดต่อวนั 

 หวัหนา้ทวัร์ที�มีประสบการณ์คอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 ค่าบริการในการจดันาํเที�ยว และภาษีมูลค่าเพิ�ม (โดยคิดจากค่าบริการ) 

 
ไม่รวม 
 ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง 

 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาประเทศญี�ปุ่ น (ถ้าต้องการ) *** ในกรณีอยู่เกิน 15 วัน ต้องขอวีซ่าประเทศญี�ปุ่ น ***  

 ค่าใชจ้่ายอนัเกิดจากการทาํหนงัสือเดินทางหายระหวา่งท่องเที�ยว 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั เช่น อาหาร และเครื�องดื�มที�สั�งพิเศษ / ค่าซกัรีด / ค่าโทรศพัท ์ฯลฯ 

หมายเหตุ 
1.  ราคาและรายการนี�อาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมทั�งนี�ขึ�นอยู่กบัสภาวะของสายการบิน โรงแรมที�พกั   

ภูมิอากาศ ฯลฯ ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจและทางการเมือง 

2. ผูเ้ดินทางตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ้า่ยในการยื�นขอวซ่ีาและตั�วเครื�องบิน ในกรณีที�กงสุลไม่อนุมตัิวซ่ีาเขา้ประเทศ 

 

วางใจเมื�อไปกบั เอม็ ดี ทวัร์ 
       15 มกราคม 2562 
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