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สัมผสัความงดงามแห่งแดนอาทติยอ์ทุยั!! 

เทีย่ว 2 เมอืงยอดฮติในทรปิเดยีว โตเกยีว โอซากา้ 

ชมหมูบ่า้นมรดกโลก แวะซือ้ของฝาก ณ ตรอกเกา่ซนัมาชซิูจ ิ  

 พิเศษบฟุเฟต่ข์าปยูกัษแ์ละแช่ออนสไตลญ์ีปุ่น่แท้ๆ !!   

 บฟุเฟต่ข์าปยูกัษ ์

 ชาบ ูชาบ ูสไตล์

ญีปุ่น่ 

 

เทศกาลสงกรานต ์12 - 17 เมษายน 2563  

              ราคา 62,900.- 

  

TG 642 BKK – NRT  23.55 – 07.40 

TG 623 KIX – BKK   11.00 – 15.20 
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20.30  คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเข้าท่ี 3 สายการ

บินไทย เคาทเ์ตอร ์D เจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหท้่านก่อนขึน้เครือ่ง 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

23.55  ออกเดนิทางสู่ สนามบินนาริตะ กรงุโตเกียว โดย สายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 642 
 

 

 

DAY 1 กรงุเทพฯ – สนามบนินารติะ 

วนัที ่ รายการ 
อาหาร 

โรงแรม 
B L D 

1 กรงุเทพฯ – สนามบนินารติะ     

2 

สนามบนินารติะ – วดัอาซากสุะ – ชอ้ปปิง้ชนิจกู ุ – โอชโินะ ฮคัไค 

–  

ยามานาช ิ

 
  

FUJINOBO HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

3 
ยามานาช ิ– นัง่กระเชา้ไฟฟา้คาจคิาจิ – ศาลเจา้ฟจู ิเซน็เกน็ – 

ปราสาทมตัสโึมโต ้– มตัสโึมโต ้
   

RICHMOND HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 
มตัสโึมโต ้– ตรอกเมอืงเกา่ซนัมาชซิจู ิ– หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคา

วาโกะ – ยา่นซาคาเอะ – นาโงยา่ 
  

- 
THE B NAGOYA HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

5 

นาโงยา่ – วดัคโิยมสิ ึ– สะพานโทเกต็สเึคยีว – สวนไผ ่– ยา่นชนิเซ

ไก –  

โอซากา้ 

  

- 
WBF NAMBA-EBISU 

หรอืเทยีบเทา่ 

6 โอซากา้ – สนามบนิคนัไซ – กรงุเทพฯ 
   

 

 

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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07.40 ถงึ สนามบินนาริตะ (เวลาทอ้งถิน่เรว็กว่าไทย 2 ช.ม. กรณุาปรบันาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิน่

เพื่อสะดวกในการนดัหมาย) หลงัผ่านพธิกีารทางตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ย  

น าท่านสู่ โตเกียว ศูนยก์ลางทีส่องแห่งนคร …เดนิทางสู่ วดัอาซากสุะ นมสัการเจา้แม่กวนอมิอนั

ศกัดิส์ทิธิท์ ี่มคีวามสูงเพยีง 5.5 เซน็ติเมตร ซึ่งประดษิฐานในวหิารหลวงของวดัและเป็นที่เคารพ

สกัการะของชาวญี่ปุ่ น  รวมถงึนักท่องเทีย่วที่มาเยอืน

ประเทศญี่ปุ่ น วดัอาซากุสะเป็นวดัเก่าแก่ของมหานคร

โตเกยีว ทางดา้นหน้าประตูคามนิารมิง  มโีคมไฟยกัษ์

สแีดงทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในโลก มคีวามสงูถงึ 4.5 เมตร 

มนี ้าหนักถงึ 130 กโิลกรมั ใหท้่านได้ไปถ่ายรูปเกบ็ไว้

เป็นทีร่ะลกึและถดัจากโคมไฟยกัษ์ ท่านจะไดเ้ลอืกซื้อ

ของทีร่ะลกึ อาทเิช่น แมวกวกัแบบต่าง ๆ โคมไฟน้อยใหญ่ พวงกุญแจหรอืเดนิชมิขนมอร่อย ๆ ขึน้

ชื่อของย่านนี้ เช่นขนมอบรูปทรงตุ๊กตา ซาลาเปาทอดรอ้น ๆ เซมเบก้รุ๊บกรอบหลากหลายรสชาติ

เป็นต้น ทางทิศตะวันออกของวัดคือ แม่น ้ าซูมิดะงาวะ ไหลลงอ่าวโตเกียวและใกล้ๆ กันจะม ี

สวนสาธารณะซมูดิะโคเอน็ ซึง่เปิดโล่งสู่แมน่ ้าดว้ยบรรยากาศสวยงามน่าเดนิเล่น 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ยา่น ช้อปป้ิงชินจกู ุตื่นตาตื่นใจกบับรรยากาศเมอืงหลวง ณ กรุงโตเกยีวที่

คราคร ่าด้วยผู้คนมากมาย น าท่านสมัผสับรรยากาศย่านช้

อปป้ิงชื่อดงัของญีปุ่่ น เพลดิเพลนิกบัการจบัจ่ายสนิคา้ทีถู่ก

ตาถูกใจ ย่านชอ้ปป้ิงทีม่คีวามเจรญิอนัดบัหนึ่งของโตเกยีว 

ถูกขนานนามว่า ศูนยก์ลางทีส่องแห่งนคร ศูนยร์วมรา้นค้า

จดัแต่งอย่างหรหูราน่ารกัหลาก สไตล ์รวมไปถงึรา้นสนิค้า

ชื่อดงัเป็นที่นิยมทัง้ชาวญี่ปุ่ น และนักท่องเที่ยวที่มาเยอืน ร้าน 100 เยนเท่ากนัหมด (ยงัไม่รวม

ภาษี 8%)  อิสระให้ท่านเพลดิเพลนิกบัการจบัจ่ายเลอืกซื้อสนิค้าถูกใจ อาท ิสนิค้าแบรนด์เนมดงั 

อุปกรณ์อเีลคทรอนิค กล้องถ่ายรูปดจิติอล หรอืสนิค้าเอาใจคุณผูห้ญงิ เสือ้ผา้แฟชัน่วยัรุ่น กระเป๋า 

รองเทา้ เครื่องส าอางคย์ีห่อ้ดงัของญี่ปุ่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE ,  SHISEDO KANEBO, SK–II ใน

ราคาถูกกว่าเมอืงไทย 

DAY 2 สนามบนินาริตะ – วดัอาซากสุะ – ชอ้ปปิง้ชินจกูุ  – โอชโินะ ฮคัไค – ยามานาช ิ
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น าท่านสู่ โอชิโนะ ฮคัไค (OSHINO HAKKAI) บ่อน ้าธรรมชาตกิบัความเลื่อมใสศรทัธาความเชื่อใน 

ภูเขาไฟศกัดิส์ทิธิฟู์จยีาม่า กบัเวลาแสนยาวนานจากการละลายของหมิะของบนภูเขาไฟฟูจทีี่ไหล

ซมึลกึลงพื้นพภิพปฎบิตักิารซมึซบับรเิวณที่ลุ่มท าให้เกิด

น ้าซมึขงัขยายวงกวา้งกลายเป็นบ่อขนาดย่อมน ้าในบ่อแต่

ละบ่อใสสะอาดจนเกิดสะท้อนที่สวยงาม ต่อมาในปี ค.ศ. 

1985 สถานทีแ่ห่งนี้ไดร้บัการคดัเลอืกเป็น 1ใน100 อนัดบั

แหล่งน ้ าจากธรรมชาติที่ดีที่สุดของญี่ปุ่ น ท่านสามารถ

เลือกซื้อสินค้าพื้นเมอืงต่างๆ และสินค้าเกษตรกรรมที่

ชาวบา้นน ามาขายระหว่างทางได้ ไม่ว่าจะเป็นผกัภูเขาทีส่ดกรอบ ผลไมอ้บแหง้ ถัว่ มนัญี่ปุ่ น และ

อื่นๆอกีมากมาย  

สมควรแก่เวลา น าท่านเขา้ทีพ่กับรเิวณ ยามานาชิ ณ FUJINOBO HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ในห้องอาหารของรีสอรท์ บริการท่านด้วยบฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ์  

                 
พกัผ่อนกบัการแช่ ออนเซ็น น ้าแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พภิพเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า

เลอืดลมเดนิดเีสรมิสุขภาพใหก้ระปรีก่ระเปร่าผวิพรรณสดใสมนี ้ามนีวลช่วยระบบการเผาผลาญของ

ร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ความอศัจรรยแ์ห่งการอาบน ้าแร่แบบญี่ปุ่ นนี่เองท าให้มผีู้กล่าวว่า  => 

หากมาท่ีญ่ีปุ่ นแล้วไม่ได้ลงอาบน ้าแร่กเ็หมือนกบัว่าท่านมาไม่ถึงญ่ีปุ่ น ! 
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เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่าน นัง่กระเช้าไฟฟ้าคาจิคาจิ ถึงจุดชมวิว ชม

ทศันียภาพอนัสวยงามแบบพาโนรามาของภูเขาไฟฟูจแิละ

ทะเลสาบคาวากุชโิกะ มคีวามสูงกว่า 1,000 เมตรเหนือ

ระดบัน ้าทะเล นอกจากจะมทีศันียภาพที่สวยงามแลว้ยงัม ี

ตวัการต์ูนทีน่่ารกัๆตกแต่งคู่กบัววิทีง่ดงามของภูเขาไฟฟูจ ิ

และพลาดไม่ไดก้บักระดิง่รูปหวัใจ ซึ่งเป็นจุดขายอกีอย่างหนึ่งของยอดเขาแห่งนี้ มคีวามเชื่อกนัว่า

ถ้าเราเคาะกระดิง่พรอ้มกบัอธษิฐานแลว้สามารถมองเหน็ภูเขาไฟฟูจผิ่านกรอบรปูหวัใจไดจ้ะท าให้

สมหวงั (ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศเอ้ืออ านวย) 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฟูจิ เซ็นเก็น ตัง้อยู่บริเวณ เชิงเม้าท์ฟูจิ ศาลเจ้านี้นับเป็นสถานที่

ศกัดิส์ทิธิแ์ห่งภเูขาทีส่งูทีสุ่ดของญี่ปุ่ น  มปีระวตัคิวามเป็นมาอนัยาวนานตัง้แต่สมยัจกัรพรรดเิคโคะ

ในปี 110 ในส่วนของประตูทางเขา้ศาลเจา้ เป็น ประตูไมท้ีม่ขีนาดใหญ่ ทีสุ่ดในญี่ปุ่ น ความสูงกว่า 

DAY 3 ยามานาช ิ– นัง่กระเชา้ไฟฟา้คาจคิาจิ – ศาลเจา้ฟจู ิเซน็เกน็ – ปราสาทมตัสโึมโต ้– มตัสโึมโต ้
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18 เมตร บรเิวณดา้นบนของประตูมคี าจารกึว่า ซนัโกะโคะ ไดอจิซินั ความหมายว่า ภูเขา (รปูทรง

กรวย) ที่สูงที่สุดในบรรดากลุ่มประเทศทัง้สาม นอกจากนี้ท่านยงัจะได้เหน็ โกะชนิโบะคุ 1 ใน 3 

ของ ต้นไมศ้กัดิส์ทิธิ ์ที่ยงั คงเหลอือยู่ในประเทศญี่ปุ่ นอายุกว่า 1,000 ปี วดัเส้นรอบวงได้ถงึ 24 

เมตร 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านสู่ ปราสาทมตัสึโมโต้ ปราสาทนี้มอีกีชื่อหนึ่งว่า ปราสาทอีกา เนื่องจากผนังปราสาทมสีดี า 

และปีกด้านต่างๆของปราสาทแผ่กางออกเหมอืนปีกนก เป็นตวัอย่างหนึ่งของปราสาทที่สรา้งบน

พื้นที่ราบ ไม่ใช่บนเนินเขาหรอืกลางแม่น ้า ประวตัคิวามเป็นมาของปราสาทย้อนหลงัไปได้ถึงยุค

สงคราม ในช่วงเวลานัน้ กองทพัโองาซาวาระได้สร้างป้อปราสาทขึ้นในบรเิวณนี้  มชีื่อเรยีกว่า 

ปราสาทฟุกะช ิต่อมาป้อมปราสาทไดถู้กกองทพัทาเคดะยดึครองไปได้ 

และตกเป็นของโทคุงาวะ อิ เอยาสุ ในเวลาต่อมา เมื่อโทโยโทม ิฮเิดโย

ช ิไดม้คี าสัง่ใหอ้เิอยาสุยา้ยไปปฏบิตัหิน้าที่ในภูมภิาคคนัโต ก็ได้มอบ

ปราสาทใหอ้ชิงิะวะ โนะรมิะสะ เป็นผูด้แูลต่อ โนรมิะสะและยะสุนะงะ ผู้

เป็นบุตรชาย ได้สรา้งหอปราสาทและส่วนอื่นๆ ได้แก่ หอปราสาท 3 

หลัง หอดอนจอน หอเล็กทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ อาคารที่พัก 

ประตูกลอง ประตูด า คูปราสาท ปีกอาคารสามชัน้ และชัน้ย่อยๆใน

ปราสาท ซึ่งทัง้หมดยงัคงเหลอือยู่จนถึงปัจจุบนั เชื่อกนัว่าพื้นที่ปราสาทส่วนใหญ่แล้วสร้างเสรจ็

สมบูรณ์เมื่อประมาณปี 1593-1594 ใน ซึง่เป็นช่วงยุคปฏวิตัเิมจ ิหอปราสาทถูกน าออกประมลูขาย

และก าลงัจะถูกรือ้ถอน แต่อจิคิาวะ เรยีวโซ ไดร้่วมกบัชาวเมอืงมตัสโึมโตะช่วยกนัรกัษาปราสาทไว้ 

ประตูด าชัน้สองและก าแพงข้างประตูถูกสร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 1990 และต่อมาประตูกลองรูป

สีเ่หลีย่มจตุัรสักถ็ูกสรา้งขึน้ใหมใ่นปี ค.ศ.1999 ปัจจบุนัปราสาทมตัสโึมโตะไดข้ึน้ทะเบยีนเป็นสมบตัิ

ประจ าชาตญิีปุ่่ น 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

สมควรแก่เวลา น าท่านเขา้ทีพ่กับรเิวณ มตัสึโมโต้ ณ RICHMOND HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
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เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู่ เมืองเก่าทาคายาม่า สมญาลิตเต้ิลเกียวโต เมอืงเลก็ทีน่่ารกัอนัเก่าแก่ในหุบเขาซึ่งคง

สภาพธรรมชาตไิวไ้ด้เป็นอย่างด ีและได้รบัการอนุรกัษ์สถานที่ต่างๆ ของเมอืงไว้ไดอ้ย่างสมบูรณ์

แบบแผนผงัเดยีวกบัเกยีวโตในอดตี บา้นเรอืนไม้-ทีจ่ดัแต่งน่ารกั เนื่องจากเป็นเมอืงทีม่ป่ีาไมอุ้ดม

สมบรูณ์ สมยันารา ช่างไมข้องเมอืงทาคายามา่ไดถู้กจารกึว่าเป็น ช่างไมฝี้มอืดมีชีื่อเสยีงทีสุ่ด  

จากนัน้เชญิท่านสมัผสัความเป็นอยู่ที่ยงัคงรกัษาสภาพ แวดล้อมและการด าเนินชวีติแบบดัง้เดมิที่

ท่านจะประทบัใจแน่นอน ณ ซนัมาชิซูจิ พรอ้มเลอืกหาซื้อสนิคา้พื้นเมอืงทีร่ะลกึมากมาย อสิระให้

ท่านเกบ็เกีย่วบรรยากาศแสนคลาสสคิตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากนั ้นน าท่านเดินทางเข้าสู่ เส้นทางธรรมชาติมุ่งหน้าสู่ 

หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ซึ่งได้รบัการยกย่องจากองค์การยูเนส

โก้ ให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1995 พบกบั หมู่บ้านสไตล์กสั

โซ–สึคุ ริ เ ป็นสไตล์ญี่ปุ่ นแบบดัง้ เดิมรูปร่างของหลังคา

เหมอืนกบั สองมอืพนมของพระพุทธเจา้ หรอื พระเจ้า จงึเรยีกหมู่บ้านสไตล์นี้ว่า กสัโซ แปลว่า 

พนมมือ ตามรูปแบบของบ้านมหีลงัคาชนัถึง 60 องศา ลกัษณะคล้ายสองมอืพนมเข้าหากนั ตวั

บ้านมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร ความกว้างประมาณ 10 เมตร โครงสร้างของบ้าน ไม่ใช้ตะปู

แมแ้ต่ตวัเดยีว แต่ยงัคงความแขง็แรงสามารถรองรบัหมิะทีต่กทบัหลงัคาอย่างหนักในช่วงฤดูหนาว

ไดเ้ป็นอยา่งดี  

  น าท่านเดนิทางสู่ เมืองนาโงย่า .....จากนัน้น าท่านสู่ ย่านซาคาเอะ เป็นย่านช้อปป้ิงและแหล่ง

บนัเทงิยามราตร ีสนิคา้แบรนดเ์นมจากทุกมมุโลก เรยีงรายอยูบ่นถนนสายน้ี อกีทัง้ยงัม ี

DAY 4 
มัตสโึมโต ้– ตรอกเมอืงเกา่ซนัมาชิซจู ิ– หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ – ยา่นซาคาเอะ –  

นาโงยา่ 
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  หา้งสรรพสนิคา้ รา้นอาหาร ทีบ่่งบอกถงึความมรีะดบัใหเ้ลอืกอย่างมากมาย และยงัมจีุดชมววิทีจ่ะ

ท าให้เหน็ถนนสายนี้ และตวัเมอืงนาโกยาอย่างชดัเจน คอื ตกึทวีขีองนาโกยา ซึ่งมลีกัษณะคล้าย

โตเกยีวทาวเวอรแ์ต่มอีายทุีเ่ก่าแก่มากกว่า 

***อาหารค า่อิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั นาโงย่า ณ THE B NAGOYA HOTEL           

หรอืเทยีบเท่า 
 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู่ วดัคิโยมิสึ หรือ วดัน ้าใส ที่ตัง้อยู่บรเิวณเนินเขาฮงิาชยิาม่า ได้รบัการยกย่องให้เป็น

อนุสรณ์สถานแห่งเกยีวโตโบราณ โดยสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 788

เชิญไหว้สกัการะพร้อมดื่มน ้าศักดิส์ ิทธิส์ามสายอันเกิดจาก

ธรรมชาติที่ไหลมาจากเทอืกเขา เพื่อถวายแด่พระโพธสิตัว์

กวนอมิ 11 พกัต ์ณ วดัแห่งนี้มชีื่อเสยีงดว้ยหอ้งโถงกลางของ

วดัที่ถูกจดัให้เป็นสมบตัิแห่งชาติ ซึ่งมรีะเบียงไม้ที่สร้างยื่น

ออกนอกตวัอาคารของวหิารโดยมเีสาค ้าถงึ 139 ต้น เป็นจุดชมววิของตวัเมอืงไดอ้ย่างกวา้งไกลสุด

ตา อสิระให้ท่านได้เดนิเลอืกซื้อของ ตามถนนสายกาน ้าชา เนื่องจากในอดตีจะมรีา้นขายถ้วยชา  

เครือ่งปัน้ดนิเผาเรยีงรายตลอดสองขา้งทาง แมใ้นปัจจุบนัจะมรีา้นขายของทีร่ะลกึต่างๆมากมายให้

ท่านเลอืกซือ้แทน แต่กย็งัคงหลงเหลอืรา้นเหล่านี้อยูบ่า้งให้ 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านชม สะพานโทเกต็สึเคียว สะพานที่สวยงาม และเป็นบรเิวณที่ชาวญี่ปุ่ นชื่นชอบ และเป็น

สถานทีช่มววิทีส่วยทีสุ่ดอกีแห่งในเกยีวโต อสิระใหท้่านไดถ่้ายรปูตามอธัยาศยั จากนัน้น าท่านชม

ความสวยงาม ร่มรื่นของ สวนไผ่ อนัเขียวขจี (BAMBOO GROVES) นับหมื่นต้นตลอดขา้งทาง

เสมอืนหนึ่งเป็นอุโมงค์ให้เดนิผ่านถูกปลูกขึน้ตัง้แต่สมยัเฮอนั หรอืกว่าพนัปีมาแล้ว เพื่อใช้ในการ

DAY 5 นาโงยา่ – วดัคโิยมสิึ – สะพานโทเกต็สเึคยีว – สวนไผ่ – ยา่นชินเซไก– โอซากา้ 
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ประดบัสวน และชื่นชมความสวยงาม และใชใ้นการบ าบดัจติใจมาแต่ครัง้โบราณ ซึง่สวนไผ่แห่งนี้ยงั

เป็นสถานทีถ่่ายท าภาพยนตร ์เรือ่งเกอชิา ทีง่ดงามตระการตาไปทัว่โลก 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองโอซาก้า ...จากนัน้น าท่านสู่ ย่านทสึเทน็คะค ุ(ชินเซไก) ย่านแห่งสสีนัที่

แสนทันสมยัในอดีตของโอซาก้า เป็นย่านที่ท่าน

สามารถพบร้านค้า ร้านอาหารเก่าแก่ดัง้เดิมของ

ชาวเมอืงโอซาก้าได้แบบง่ายดาย โดยเฉพาะเวลา

กลางคืนย่านแห่งนี้จะคึกคักมากเป็นพิเศษ สิ่งที่

พ ล า ด ไ ม่ ไ ด้ เ มื่ อ ม า ถึ ง ย่ า น แห่ ง นี้ ก็ คื อ  ห อ

คอยทสเึทน็คะคุ หรอืหอคอยโอซาก้า ทีแ่ทบจะเป็น

สญัลกัษณ์แทนนิยามของเมอืงแห่งนี้ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการขึ้นชมวิวบนหอคอยทสึเทน็คะค)ุ  

***อาหารค า่อิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั โอซาก้า ณ WBF NAMBA-EBISU หรอืเทยีบเท่า 

 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

สมควรแก่เวลา กรณุาตรวจเช็คสมัภาระให้เรียบร้อย เพ่ือเตรียมตวัเดินทางสู่สนามบินเพ่ือ

กลบักรงุเทพฯ 

11.00 ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 623 

15.20 ถงึสนามบนิสุวรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ 

*********************************************** 

 

DAY 
 โอซาก้า – สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ 
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ก าหนดการเดินทาง : 12 – 17 เมษายน 2563 เทศกาลสงกรานต์ 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 - 3 ทา่น 62,900 บาท 

เดก็อายตุัง้แต่ 2 - 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น      61,900 บาท 

เดก็อายตุัง้แต่ 2 - 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (มเีตยีงเสรมิ)      61,900 บาท 

เดก็อายตุัง้แต่ 2 - 5 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (ไมม่เีตยีงเสรมิ) 60,900 บาท 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 8,500 บาท 

*** กรณีมีตัว๋เคร่ืองบินเอง ผูใ้หญ่หกัค่าตัว๋ท่านละ 25,000 บาท จากราคาทวัร ์*** 

หมายเหต ุ :  การเดนิทางแต่ละครัง้ต้องม ีผู้ใหญ่ไม่น้อยกว่า 20 ท่าน ถ้าผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว 
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 
 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ 

การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัอตัรา

แลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน้า 11 / 16 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



หน้า 12 / 16 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



หน้า 13 / 16 

 

 
 

อตัราค่าบริการรวม 

 ค่าตัว๋เครือ่งบนิเดนิทางไป-กลบั ชัน้ประหยดั ตามเสน้ทางและสายการบนิ ทีร่ะบุในรายการ  

 ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2 - 3 ท่าน / ค่าพาหนะ / ค่าอาหาร / ค่าเขา้ชมตามสถานทีต่่าง ๆ ตามทีร่ะบุในรายการ 

 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองท่านละ 1 ลา้นบาท กรณรีกัษาพยาบาล 5 แสนบาท 

 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่ง ค่าขนกระเป๋าเดนิทางท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไมเ่กนิท่านละ 30 กโิลกรมั 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั  อาทเิช่น ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรดี , ค่าอาหารและเครือ่งดื่มนอกเหนือจากในรายการ 

 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด 

 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7%  และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3%  (กรณลีกูคา้ตอ้งการใบเสรจ็รบัเงนิแบบเตม็รปูแบบ) 
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 ค่าธรรมเนียมวีซ่าชัว่คราวเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรบัผูถื้อหนังสือเดินทางไทย) 

 ค่าสนิน ้าใจส าหรบัมคัคุเทศก์, คนขบัรถ 3,500 เยน/คน/ทริป   

 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ 

 กรณุาส ารองทีน่ัง่โดยการช าระมดัจ าท่านละ 15,000 บาท  

 กรณุาช าระค่าใชจ้่ายส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนการเดนิทางอยา่งน้อย 30 วนัท าการ 

 

เง่ือนไขการยกเลิก 

 กรณยีกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 31 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจ า 

 กรณยีกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 21 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าบรกิาร 50% ของราคาทวัร ์

 กรณียกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 15 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าบรกิาร 100% ของราคา

ทวัร ์

 

หมายเหต ุ

 กรณเีจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออก ดว้ยเหตุผลใดกต็าม ถอืเป็นเหตุผลซึง่

อยูน่อกเหนืออ านาจและความรบัผดิชอบ  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืเงนิทัง้หมดหรอืบางส่วน 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายใด ๆ ในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิยั เช่น การยกเลกิ หรอืล่าช้า

ของสายการบนิ, อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสูญหายตามสถานทีต่่าง ๆ 

ทีเ่หนืออ านาจควบคุมของบรษิทัฯ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะเปลีย่นแปลงราคาโดยมติ้องแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ในกรณีทีม่กีารขึน้ลงของเงนิตรา

ต่างประเทศ  และจากการปรบัขึน้ค่าน ้ามนัของสายการบนิ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเทีย่วไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะยดึถอืผลประโยชน์

ของคณะผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั และบรษิทัฯ ยงัคงรกัษามาตรฐานการบรกิารเช่นเดมิ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์มือ่ท่านเดนิทางไปพรอ้มคณะ แลว้ท่านงดใชบ้รกิารใด หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่า

ท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิคนื ไมว่่ากรณใีด ๆ ทัง้สิน้ 
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****รายละเอียดเก่ียวกบัมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย**** 

(เอกสารท่ีท่านจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ) 

จากมาตราการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกนิ 

15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะต้องยื่นเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคน

เขา้เมอืง เพื่อยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น ดงัต่อไปนี้ 

1. สิง่ยนืยนัว่าท่านสามารถรบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ นได ้เช่น เงนิสด 

หรอืบตัรเครตดิ 

คณุสมบติัการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรบักรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่ นด้านมาตราการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่6 เดอืน และมหีน้าหนังสอืเดนิทางทีไ่ม่มตีราประทบัอย่างน้อย 

3 หน้า  

2. กจิกรรมใดๆทีจ่ะกระท าในประเทศญี่ปุ่ นจะต้องไม่เป็นสิง่ทีข่ดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบตักิารพ านัก

ระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไมเ่กนิ 15 วนั 

4. เป็นผู้ที่ไม่มปีระวตัิการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญี่ปุ่ น มไิด้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ให้เข้า

ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคุณสมบตัทิีจ่ะถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ  
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