
TOKYO KYOTO OSAKA (SAKURA) 6D4N. 

 

 

 

รหสัโปรแกรม : 17777 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมัผสัความงดงามแหง่แดนอาทติยอ์ทุยั!! 
สนุกสนานไปกับการเล่นหิมะ กจิกรรมสดุฮติของญีปุ่่น 

นั่งรถไฟสายโรแมนติก สกัการะ ขอพร สิง่ศกัดิส์ทิธิ ์วดัดงั 

พเิศษบฟุเฟ่ตข์าปยูักษแ์ละแช่ออนเซน็สไตล์ญีปุ่่นแท้ๆ!!   

 อิม่อรอ่ยกบั  

บฟุเฟต่ข์าปยูกัษ ์

 อิม่อรอ่ยกบั  

ชาบชูาบ ูสไตล์

ญีปุ่น่ 

23 – 28 ม.ีค. 63   ราคา 49,900.- 

25 – 30 ม.ีค. 63   ราคา 51,900.-  

  

TG 640 BKK – NRT  22.30 – 06.20 

TG 673 KIX – BKK   17.35 – 21.25 
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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 

22.30  ออกเดนิทางสู่ สนามบินนาริตะ กรงุโตเกียว โดย สายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 642 

DAY 1 กรงุเทพฯ – สนามบนินารติะ 

วนัที ่ รายการ 
อาหาร 

โรงแรม 
B L D 

1 กรงุเทพฯ – สนามบนินารติะ     

2 

สนามบนินารติะ – วดันารติะซงั – วดัอาซากสุะ – TMG – ชนิจกู ุ

– โตเกยีว 
 

 

- 
IBIS STYLE TOKYO BAY 

หรอืเทยีบเทา่ 

3 
โตเกยีว – หมูบ่า้นอยิาชโินะ ซาโตะ – นัง่กระเชา้ไฟฟา้คาจคิา

จ ิ– พพิิธภณัฑแ์ผน่ดนิไหว – ทะเลสาบยามานากะ 
   

SUN PLAZA LAKE  

YAMANAKA หรอืเทยีบเทา่ 

4 
ทะเลสาบยามานากะ – ลานสก ี– ทะเลสาบฮามานะ – นาบา

นาโนะ ซาโตะ (อลิมูเินชัน่) – นาโงยา่ 
  

- 
SUNROUTE PLAZA  

NAGOYA หรอืเทยีบเทา่ 

5 
นาโงยา่ – วดัคโิยมสิ ึ– นัง่รถไฟสายโรแมนตกิ – ชนิไซบาช ิ

– โอซากา้ 
  

- 
MELPARQUE OSAKA 

หรอืเทยีบเทา่ 

6 

โอซากา้ – ปราสาทโอซากา้ – ออีอนพลาซา่ – สนามบนิคนั

ไซ – กรงุเทพฯ 
 

- 
 

 

 

 

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

เพื่อสะดวกในการนดัหมาย) หลงัผ่านพธิกีารทางตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ย  

น าท่านเดนิทางสู่ วดันาริตะซงั เป็น 1 ใน 3 วดัหลกัของลทัธคินัโต ที่ได้สรา้งขึน้อุทศิแด่ศาสนา

พุทธให้กบั เทพเจา้ฟูดูเมยีวโอะ ซึ่งเป็น เทพเจา้แห่งไฟ  จุดเด่นของวดัถอืเป็นเทพชัน้สูงสุดของ

ลทัธชินิงอนแกะสลกัและถวายโดย โคโบไดจ ิตามราชโองการของ จกัรพรรดซิากะ วดัแห่งนี้มผีูแ้วะ

เวยีนเขา้สกัการะมากว่า 10 ลา้นคนต่อปี  ภายในวดัมสีวนนารติะซงั ในพืน้ที่กว่า 165,000 ตาราง

เมตร เป็นสถานพกัผ่อนหยอ่นใจทีส่วยงามร่มรื่น และอากาศบรสิุทธิต์ลอดทัง้ 4 ฤด ู

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่านสู่ กรงุโตเกียว ศูนย์กลางแห่งมหานคร เดนิทางสู่ วดัอาซากสุะ นมสัการเจ้าแม่

กวนอมิอนัศกัดิส์ทิธิท์ ีม่คีวามสงูเพยีง 5.5 เซน็ตเิมตร ซึง่ประดษิฐานในวหิารหลวงของวดัและเป็นที่

เคารพสกัการะของชาวญี่ปุ่ น  รวมถึงนักท่องเที่ยวที่มาเยอืนประเทศญี่ปุ่ น วดัอาซากุสะเป็นวดั

เก่าแก่ของมหานครโตเกยีว ทางดา้นหน้าประตูคามนิารมิง  มโีคมไฟยกัษ์สแีดงทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ด

ในโลก มคีวามสูงถงึ 4.5 เมตร มนี ้าหนักถงึ 130 กโิลกรมั ให้ท่านได้ไปถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลกึ

และถดัจากโคมไฟยกัษ์ ท่านจะได้เลอืกซื้อของที่ระลกึ อาทเิช่น แมวกวกัแบบต่าง ๆ โคมไฟน้อย

ใหญ่ พวงกุญแจหรอืเดนิชมิขนมอร่อย ๆ ขึน้ชื่อของย่านนี้ เช่นขนมอบรปูทรงตุ๊กตา ซาลาเปาทอด

รอ้น ๆ เซมเบก้รุ๊บกรอบหลากหลายรสชาตเิป็นต้น ทางทศิตะวนัออกของวดัคอื แม่น ้าซูมดิะงาวะ 

ไหลลงอ่าวโตเกยีวและใกล้ๆ  กนัจะม ีสวนสาธารณะซูมดิะโคเอน็ ซึง่เปิดโล่งสู่แม่น ้าดว้ยบรรยากาศ

สวยงามน่าเดนิเล่น 

 

 

 

 

DAY 2 สนามบนินาริตะ – วดันาริตะซงั – วดัอาซากสุะ – TMG – ชินจกูุ – โตเกียว 
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เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านขึน้ชมววิ TMG หรือ ตึก TOKYO METROPOLITAN GOVERNMENT ตกึอาคารรฐับาล

ญี่ปุ่ นที่ตัง้อยู่ใจกลางชนิจูกุ อาคารมคีวามสูง 243 เมตร เป็นศูนยข์อ้มูลการท่องเทีย่ว และเป็นจดั

งานแสดงสนิค้าผลติภณัฑ์ท้องถิน่จากภูมภิาคต่างๆ โดยสิง่ที่พลาดไม่ได้ของอาคารแห่งนี้ ท่าน

สามารถมองเหน็ทศันียภาพของเมอืงโตเกยีวแบบรอบทศิทาง บนความสูง 202 เมตร หากเป็นวนัที่

ทอ้งฟ้าโปรง่ จะมองเหน็ภเูขาไฟฟูจ ิไดอ้ยา่งชดัเจน  

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ยา่น ช้อปป้ิงชินจกู ุตื่นตาตื่นใจกบับรรยากาศเมอืงหลวง ณ กรุงโตเกยีวที่

คราคร ่าดว้ยผูค้นมากมาย และเทคโนโลยทีนัสมยัตลอดสองขา้งทาง น าท่านสมัผสับรรยากาศย่านช้

อปป้ิงชื่อดงัของญีปุ่่ น ทีท่่านจะไดเ้พลดิเพลนิกบัการจบัจา่ยสนิคา้ทีถู่กตาถูกใจถูกเงนิในกระเป๋า ชนิ

จกุู ย่านชอ้ปป้ิงทีม่คีวามเจรญิอนัดบัหนึ่งของโตเกยีวปัจจุบนัถูกขนานนามว่า ศูนยก์ลางทีส่องแห่ง

นคร ศูนยร์วมรา้นคา้จดัแต่งอย่างหรหูราน่ารกัหลาก สไตล ์รวมไปถงึรา้นสนิคา้ชื่อดงัเป็นทีน่ิยมทัง้

ชาวญี่ปุ่ น และนักท่องเที่ยวที่มาเยอืน ร้าน 100 เยนเท่ากนัหมด (ยงัไม่รวมภาษี 10%) มทีัง้

เครือ่งส าอางค ์กิฟ๊ช๊อป ขนม และสนิคา้อื่นๆ  อกีมากมายทีท่่านสามารถเลอืกซือ้เป็นของฝากกลบั

บ้านได้ในราคาสบาย กระเป๋า อิสระให้ท่านเพลดิเพลินกบัการจบัจ่ายเลือกซื้อสินค้าถูกใจ อาท ิ

สนิคา้แบรนดเ์นมดงั อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์กลอ้งถ่ายรปูดจิติอล หรอืสนิคา้เอาใจคุณผูห้ญงิ เสือ้ผา้

แฟชัน่วยัรุ่น กระเป๋า รองเท้า เครื่องส าอางค์ยีห่อ้ดงัของญี่ปุ่ นไม่ว่าจะเป็น  KOSE ,  SHISEDO 

KANEBO, SK–II ในราคาถูกกว่าเมอืงไทย 
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***อาหารค า่อิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

สมควรแก่เวลา น าท่านเขา้ทีพ่กับรเิวณ โตเกียว ณ IBIS STYLE TOKYO BAY หรอืเทยีบเท่า 

 
 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู่ หมู่บ้านอิยาชิโนะ ซาโตะ ตัง้อยู่บนพื้นที่ของหมู่บ้านเกษตรกรรมในอดตีบนชายฝัง่

ตะวนัตกของทะเล สาบไซโกะ ซึ่งในอดีตได้ถูกพายุไต้ฝุ่ นถล่มในปีค.ศ. 1966 ต่อมาภายหลัง

ประมาณ 40 ปีจงึได้มกีารสรา้งหมู่บ้านขึน้ใหม่โดยเลยีนแบบมาจากของเดมิที่เป็นบ้าน หลงัคามุง

จาก ปัจจบุนัเปิดเป็นพพิธิภณัฑใ์หไ้ด้เขา้ชมหมู่บา้นหตัถกรรมแบบดัง้เดมิเพื่อใหน้ักท่องเทีย่วไดม้า

เรยีนรู้กบัวฒันธรรมพื้นบ้านอนัเก่าแก่ นอกจากนัน้ภายในยงัมกีารจดัแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับ

ชวีติประจ าวนัของเกษตรกร ทีใ่ชช้วีติอยูใ่นภมูภิาคนี้ในอดตีและยงัมรีา้นอาหารไวค้อยบรกิารดว้ย  

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่าน นัง่กระเช้าไฟฟ้าคาจิคาจิ ถงึจดุชมววิ ชมทศันียภาพอนัสวยงามแบบพาโนรามาของภูเขา

ไฟฟูจแิละทะเลสาบคาวากุชิโกะ ระยะทาง 400 เมตร เชื่อมต่อระหว่างชายฝัง่ตะวนัออกของ

ทะเลสาบคาวากุชิโกะกับจุดชมวิวใกล้ยอดภูเขาเทนโจ ทีมีความสูงกว่ า 1,000 เมตรเหนือ

ระดบัน ้าทะเล ท าใหส้ามารถมองเหน็ทศันียภาพอนังดงามของทะเลสาบดา้นล่างรวมถงึภูเขาไฟฟูจ ิ 

DAY 3 
โตเกยีว – หมูบ่า้นอยิาชโินะ ซาโตะ – นัง่กระเชา้ไฟฟา้คาจคิาจิ – พิพธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว –  

ทะเลสาบยามานากะ 
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และเหนือจุดชมววิขึน้ไปประมาณ 300 เมตร ยอดภูเขาเทนโจจะเป็นทีต่ ัง้ของศาลเจา้เลก็ๆ อกีทัง้

ยงัมเีสน้ทางเดนิไปยงัภเูขามสิโึทเกะเสน้ทางยอดนิยมเพื่อไปชมววิภเูขาไฟฟูจทิีส่วยงาม ทีจุ่ดชมววิ

บนยอดเขาแห่งนี้ นอกจากจะมทีศันียภาพที่สวยงามแล้วยงัมตีวัการต์ูนที่น่ารกัๆตกแต่งคู่กบัววิที่

งดงามของภูเขาไฟฟูจแิละพลาดไม่ได้กบักระดิง่รูปหวัใจ ซึ่งเป็นไฮไลท์อกีอย่างหนึ่งของยอดเขา

แห่งนี้มคีวามเชื่อกนัว่าถ้าเราเคาะกระดิง่พรอ้มกบัอธิษฐานแล้วสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจผิ่าน

กรอบรปูหวัใจไดจ้ะท าใหส้มหวงั (ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศเอ้ืออ านวย) 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเยีย่มชม พิพิธภณัฑแ์ผ่นดินไหว EARTH QUAKE MUSEUM ทีจ่ าลองเรื่องราวของภูเขา

ไฟฟูจแิละให้ท่านได้สมัผสักบับรรยากาศของการจ าลองเรื่องราวเกี่ยวกบัแผ่นดนิไหวที่เกดิขึน้ใน

ประเทศญี่ปุ่ นหรอืเลอืกทดสอบบ้านจ าลองสถานะการณ์แผ่นดนิไหว รบัการสัน่สะเทอืนจากขัน้

ต ่าสุดสู่ข ัน้สงูสุดและศกึษาเรยีนรูป้ระสบการณ์ ในหอ้งจ าลองต่างๆ จากนัน้อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้

ของฝากทีร่ะลกึตามอธัยาศยั 

สมควรแก่เวลา น าท่านเขา้ที่พกับรเิวณ ทะเลสาบยามานะกะ ณ SUN PLAZA LAKE 

YAMANAKA หรอืเทยีบเท่า 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ในห้องอาหารของรีสอรท์ บริการท่านด้วยบฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ์  
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พกัผ่อนกบัการแช่ ออนเซ็น น ้าแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พภิพเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า

เลอืดลมเดนิดเีสรมิสุขภาพใหก้ระปรีก่ระเปร่าผวิพรรณสดใสมนี ้ามนีวลช่วยระบบการเผาผลาญของ

ร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ความอศัจรรยแ์ห่งการอาบน ้าแร่แบบญี่ปุ่ นนี่เองท าให้มผีู้กล่าวว่า  => 

หากมาท่ีญ่ีปุ่ นแล้วไม่ได้ลงอาบน ้าแร่กเ็หมือนกบัว่าท่านมาไม่ถึงญ่ีปุ่ น ! 
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เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ ลานสกี ฟจิูยามะ สโนว ์รีสอรท์ เยติ (Fujiyama Snow Resort Yeti) ใหท้่านตื่น

ตาตื่นใจ และเพลดิเพลนิกบัการเล่น ไม้กระดานเล่ือน ไดต้ามอธัยาศยั ณ ดนิแดนแห่งนี้ทีซ่ึง่เป็น

ลานสกหีมิะหน่ึงเดยีวทีเ่ล่นอยู่บน ชัน้ 2 ของภูเขาไฟฟูจ ิความสูง 1400 เมตร จากระดบัน ้าทะเล มี

กจิกรรมนอกเหนือจากการเล่นสกมีากมาย ท่านที่สนใจจะเช่าอุปกรณ์เครื่องเล่นอื่นๆ สามารถ

ตดิต่อไกด์ล่วงหน้า ราคาทวัรไ์ม่รวม ค่าเช่าอุปกรณ์สกีเซ็ต ราคา 2800 เยน, ค่าเช่าสโนว์

บอรด์เซ็ต ราคา 2800 เยน, ค่าเช่าสไนวไ์บค์ ราคา 1300 เยน) (ลานสกีจะเปิดให้บริการ

หรือไม่ ขึ้นอยู่กบัสภาพภมิูอากาศ) 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต:ุ ในกรณีท่ี ลานสกีเข้าไม่ได้เน่ืองจากสภาพอากาศ  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียน

โปรแกรมทวัรเ์ป็น โอชิโนะ ฮคัไค (OSHINO HAKKAI) บ่อน ้าธรรมชาตกิบัความเลื่อมใสศรทัธา

ความเชื่อใน ภูเขาไฟศกัดิส์ทิธิฟู์จยีาม่า กบัเวลาแสนยาวนานจากการละลายของหมิะของบนภูเขา

ไฟฟูจีที่ไหลซึมลึกลงพื้นพิภพปฎิบัติการซึมซับบริเวณที่ลุ่มท าให้เกิดน ้ าซึมขังขยายวงกว้าง

กลายเป็นบ่อขนาดย่อมน ้าในบ่อแต่ละบ่อใสสะอาดจนเกดิสะท้อนทีส่วยงาม ต่อมาในปี ค.ศ. 1985 

สถานทีแ่ห่งนี้ได้รบัการคดัเลอืกเป็น 1ใน100 อนัดบัแหล่งน ้าจากธรรมชาตทิีด่ทีีสุ่ดของญี่ปุ่ น ท่าน

สามารถเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงต่างๆ และสนิคา้เกษตรกรรมทีช่าวบา้นน ามาขายระหว่างทางได้ ไม่

ว่าจะเป็นผกัภเูขาทีส่ดกรอบ ผลไมอ้บแหง้ ถัว่ มนัญีปุ่่ น และอื่นๆอกีมากมาย 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านชมววิ ทะเลสาบฮามานะ เคยเป็นแหล่งเพาะพนัธป์ลาไหลทีใ่หญ่ทีสุ่ดในญี่ปุ่ น คนญี่ปุ่ นเชื่อ

ว่าการได้ทานปลาไหลในช่วงฤดูร้อนจะท าให้เพิม่พลงัได้ส าหรบัที่นี่  นอกจากท่านจะได้ชมแหล่ง

DAY 4 ทะเลสาบยามานากะ – ลานสก ี– ทะเลสาบฮามานะ – นาบานาโนะ ซาโตะ (อลิมูเินชัน่) – นาโงยา่ 
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เพาะพนัธป์ลาไหลทีใ่หญ่ทีสุ่ดแลว้ ยงัสามารถเลอืกซือ้ของฝากทีข่ ึน้ชื่อของทีน่ี่ไดอ้กีดว้ย เช่น พาย

ปลาไหล หรอืผลติภณัฑต่์างๆ ทีเ่กีย่วกบัปลาไหล 

น าท่านเดนิทางสู่ สวนดอกไม้นาบานะโนะซาโตะ สวนดอกไมท้ีใ่หญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่ นได้รบั

ความนิยมจากชาวญีปุ่่ นเป็นอยา่งมาก ไมว่่าจะเรือ่งพนัธุด์อกไมห้รอืลกัษณะของการจดัสวนดอกไม ้

ซึง่ในแต่ละฤดกูจ็ะมกีารจดัดอกไมท้ีแ่ตกต่างกนัออกไป ภายในยงัมหีอ้งปรบัอุณหภูมสิ าหรบัดอกไม้

ซึง่น ามาจากเมอืงรอ้นรวมถงึเพลดิเพลินกบัความสวยงามของดอกไมต้ามฤดูกาล เช่น ดอกดาเลยี 

คอสมอส เป็นต้น อสิระใหท้่านถ่ายภาพความประทบัใจตามอธัยาศยัหรอืจะซือ้ตัว๋เพิม่เพื่อขึน้สู่จุด

ชมววิของหอคอย เพื่อชมววิของบรเิวณสวนดอกไม้ในแบบพาโนราม่า อิสระให้ท่านได้ชมไฟ

ประดบัหลากสีสรรคก์ว่าล้านดวงทีใ่ช้ประดบัประตาเตม็พ้ืนทีส่วน ไฟประดบัทีนี่ถ่ือเป็นหนึง่

ในสิบไฟประดบัทีส่วยงามทีส่ดุของญีปุ่่ นเลยทีเดียว 

 

 

 

 

 

 
 

***อาหารค า่อิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

สมควรแก่เวลา น าท่านเข้าที่พักบริเวณ นาโงย่า ณ SUNROUTE PLAZA HOTEL         

หรอืเทยีบเท่า 

 

 
 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู่ วดัคิโยมิสึ หรือ วดัน ้าใส ที่ตัง้อยู่บรเิวณเนินเขาฮงิาชยิาม่า ได้รบัการยกย่องให้เป็น

อนุสรณ์สถานแห่งเกยีวโตโบราณ โดยสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 788เชญิไหวส้กัการะพรอ้มดื่มน ้าศกัดิส์ทิธิ ์

สามสายอนัเกดิจากธรรมชาตทิีไ่หลมาจากเทอืกเขา เพื่อถวายแด่พระโพธสิตัวก์วนอมิ 11 พกัต์ ณ 

วดัแห่งนี้มชีื่อเสยีงดว้ยหอ้งโถงกลางของวดัทีถู่กจดัใหเ้ป็นสมบตัแิห่งชาติ ซึง่มรีะเบยีงไมท้ีส่รา้งยื่น

ออกนอกตวัอาคารของวหิารโดยมเีสาค ้าถงึ 139 ต้น เป็นจุดชมววิของตวัเมอืงไดอ้ย่างกวา้งไกลสุด

ตา อสิระให้ท่านได้เดนิเลอืกซื้อของตามถนนสายกาน ้าชา เนื่องจากในอดตีจะมรี้านขายถ้วยชา

DAY 5 นาโงยา่ – วดัคโิยมสิ ึ– นัง่รถไฟสายโรแมนตกิ – ชินไซบาช ิ– โอซากา้ 
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เครื่องปั้นดนิเผาเรยีงรายตลอดสองขา้งทางแมใ้นปัจจุบนัจะมรีา้นขายของทีร่ะลกึต่างๆมากมายให้

ท่านเลอืกซือ้แทน แต่กย็งัคงหลงเหลอืรา้นเหล่านี้อยูบ่า้งให้ 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเปลีย่นอริยิาบถ นัง่รถไฟโทรอ๊คโกะ ทีว่ ิง่ลดัเลาะผ่านรมิผาขา้มแม่น ้า ลอดอุโมงค์ และขึน้

เขา ให้ท่านได้ชมความงามของธรรมชาติและความยิง่ใหญ่ของภูผาที่สูงชนัทัง้สองข้างทางกับ

สายน ้าสใีสที่ไหลเชี่ยวกรากเบื้องล่าง ความกลมกลืนอนัสวยงามของธรรมชาตินี้จะสร้างความ

ประทบัใจใหท้่านยากยิง่ทีจ่ะลมื (การชมดอกซากรุะขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ) 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมืองโอซาก้า น าท่านสู่ ย่านชินไซบาชิ ย่านช้อปป้ิงชื่อดงัของโอซาก้า 

ภายในย่านนี้ท่านจะพบกบัรา้นค้าเก่าแก่ปะปนกนัไปกบัรา้นค้าอนัทนัสมยั และสนิค้าหลากหลาย

ประเภทหลากหลายรปูแบบทัง้ส าหรบัเดก็และผูใ้หญ่ ซึง่ย่านนี้ถอืว่าเป็นย่านแสงสแีละบนัเทงิชัน้น า

แห่งหนึ่งของโอซากา้ อกีทัง้ยงัมรีา้นอาหารทะเลขึน้ชื่อมากมาย ซึง่เสน่หอ์ย่างหนึ่งของย่านนี้คอื ทุก

ร้านค้าจะประดบัประดาร้านของตนด้วยแสงไฟนีออนซึ่งดดัท าให้เป็นรูปปู กุ้ง และปลาหมกึ ซึ่ง

นักท่องเทีย่วให้ความสนใจและแวะถ่ายรปูกนัเป็นทีร่ะลกึอย่างมาก และรา้นคา้ทุกแห่ง จะพยายาม

สรา้งจุดเด่นใหแ้ก่รา้นของตนใหไ้ดม้ากทีสุ่ด เพื่อดงึดูดลูกคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้รกิาร สญัลกัษณ์เด่นของ

ย่านนี้คอื ตกึรปูเครื่องหมายการคา้ของ กูลโิกะ ผลติภณัฑข์นมชื่อดงัจากญี่ปุ่ นนัน่เอง อสิระเพื่อให้
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ท่านเลอืกหาซื้อของต้องใจนานาชนิด อาท ิเครื่องส าอางค์ เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องไฟฟ้า 

ฯลฯ ตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

***อาหารค า่อิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั โอซาก้า ณ MELPARQUE OSAKA หรอืเทยีบเท่า 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเก็บภาพประทบัใจกบัคู่กบั ปราสาทโอซาก้า 

บรเิวณภายนอก ปราสาททีม่คีวามอลงัการและยิง่ใหญ่

ทีสุ่ดของประเทศญี่ปุ่ น สญัลกัษณ์โดดเด่นของโอซาก้า

ซึ่งโอบล้อมด้วยก าแพงหินแกรนิตขนาดใหญ่โดย

แรงงานชาวญี่ปุ่ นในสมยัโบราณกว่าหมื่นคนเพื่อระดม

สรา้งเสรจ็สิ้นภายในเวลา 3 ปี สรา้งได้อย่างประณีต

งดงามและมหศัจรรยย์ิง่ ชมความงามพรอ้มบนัทกึภาพเป็นทีร่ะลกึ สรา้งโดยโชกุน โตโยโตม ิฮเิดโย

ช ิเป็นสญัลกัษณ์อนัโดดเด่นของโอซากา้ โอบลอ้มดว้ยก าแพงหนิแกรนิตขนาดใหญ่ ซึง่แรงงานสมยั

โบราณสรา้งไดอ้ย่างประณีตงดงามมาก (ไม่รวมค่าเข้าชมภายในปราสาทโอซาก้าราคาท่านละ 

600 เยน) 

น าท่านเดนิทางสู่ อีออนพลาซ่า ช้อปป้ิงมอลล์ขนาดใหญ่ อสิระท่านได้เลอืกซื้อสนิค้าจากรา้นค้า

ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผ้า กระเป๋า-รองเทา้ ของแต่งบา้น ของ

ที่ระลกึ ฯลฯ ภายในอาคารยงัม ีห้างจสัโก้ ให้ท่านช้อปป้ิงต่อ

อยา่งเพลดิเพลนิสนุกสนานกบัการจบัจ่ายสินค้าของร้าน 100 

Yen (ยงัไม่รวมภาษี 10%)ซึ่งสนิค้าทุก ๆ อย่างในร้านราคา

DAY 6 โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – อีออนพลาซ่า – สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ 
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ชิน้ละ 100 เยน ไม่ลมืแวะซือ้ของฝากทางกรุงเทพฯ อาท ิขนมโมจ,ิ เบนโตะ, ผลไมส้ด และแหง้, 

ลกูอมขนมขบเคีย้ว ฯลฯ 

***อาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

สมควรแก่เวลา กรณุาตรวจเช็คสมัภาระให้เรียบร้อย เพ่ือเตรียมตวัเดินทางสู่สนามบินเพ่ือ

กลบักรงุเทพฯ 

17.35 ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 673 

21.25 ถงึสนามบนิสุวรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ 

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

ก าหนดการเดินทาง : 23 – 28 มีนาคม 2563 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 - 3 ทา่น 49,900 บาท 

เดก็อายตุัง้แต่ 2 - 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น      48,900 บาท 

เดก็อายตุัง้แต่ 2 - 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (มเีตยีงเสรมิ)      48,900 บาท 

เดก็อายตุัง้แต่ 2 - 5 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (ไมม่เีตยีงเสรมิ) 47,900 บาท 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 8,500 บาท 

*** กรณีมีตัว๋เคร่ืองบินเอง ผูใ้หญ่หกัค่าตัว๋ท่านละ 16,000 บาท จากราคาทวัร ์*** 

หมายเหต ุ :  การเดนิทางแต่ละครัง้ต้องม ีผู้ใหญ่ไม่น้อยกว่า 20 ท่าน ถ้าผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว 
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 

 

ก าหนดการเดินทาง : 25 – 30 มีนาคม 2563 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 - 3 ทา่น 51,900 บาท 

เดก็อายตุัง้แต่ 2 - 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น      50,900 บาท 

เดก็อายตุัง้แต่ 2 - 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (มเีตยีงเสรมิ)      50,900 บาท 

เดก็อายตุัง้แต่ 2 - 5 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (ไมม่เีตยีงเสรมิ) 49,900 บาท 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 8,500 บาท 

*** กรณีมีตัว๋เคร่ืองบินเอง ผูใ้หญ่หกัค่าตัว๋ท่านละ 18,000 บาท จากราคาทวัร ์*** 
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หมายเหต ุ :  การเดนิทางแต่ละครัง้ต้องม ีผู้ใหญ่ไม่น้อยกว่า 20 ท่าน ถ้าผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว 
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 

 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ 

การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัอตัรา

แลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 
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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 10,000 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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