
 

   

   
   

 จาก 11 

ทวัร์ญ่ีปุ่ น(GTH) TOKYO OSAKA สงกรานต์ แซ่บ 6D4N โดยสายการบนิไทย [TG] 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

HILIGHT  
ไหวพ้ระขอพรทีว่ดัอาซากุซะ พรอ้มถา่ยรปูคู่
โตเกยีวสกายทร ี

ชมความงามของซากรุะรมิแมน่ า้สมุดิะ  

(ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) 

เยีย่มชมปราสาทมตัสโึมโต ้ทีส่วยตดิ 1 ใน 10 
ของประเทศญีปุ่่ น 
เทีย่วชมหมูบ่า้นชริาคาวาโกะสไตลญ์ีปุ่่ นแทด้ ัง่

เดมิ 
ชมทีว่า่การอ าเภอเกา่ทาคายามา่ เดนิเลน่ถนนซนั

มาจ ิซูจ ิ
เทีย่ววดัน า้ใส วดัเกา่แกช่ือ่ดงัแหง่เมอืงเกยีวโต 
สกัการะหลวงพอ่โต ชมกวางนอ้ย ทีว่ดัโทไดจ ิ

ผอ่นคลายกบัการแชน่ า้จากแรธ่รรมชาตสิไตล์
ญีปุ่่ น 2 คนื 

ชอ้ปป้ิงจใุจยา่นการคา้ชือ่ดงั 3 เมอืงใหญ ่ 
ชนิจกู ุ/ ชนิไซบาช ิ/ ซาคาเอะ 
บรกิารน า้ด ืม่ทุกวนั วนัละ 1 ขวด  

Freee Wi-Fi on Bus !! 

วนัที ่1 สนามบนิสวุรรณภมู-ิสนามบนินารติะ 

              TG640 22.10-06.20+1 

วนัที ่2 สนามบนินารติะ-เมอืงโตเกยีว-วดัอาซากุ

ซะ-ถา่ยรปูคูก่บัตกึโตเกยีวสกายทร-ีชมซากรุะ 

 รมิแมน่ า้สมุดิะ-ชอ้ปป้ิงชนิจกูุ-แชน่ า้แร ่    

วนัที ่3 ภเูขาไฟฟจูชิ ัน้ 5[ตามสภาพอากาศ]-ศนูย์

จ าลองแผน่ไหวมตัสโึมโต-้ปราสาทมตัสโึมโต-้แช่

น า้แร ่

วนัที ่4 เมอืงทาคายามา่-ทีว่า่การอ าเภอเกา่ทาคา

ยามา่[ดา้นนอก]ถนนซนัมาจซูิจ-ิหมูบ่า้นชริาคาวา

โกะ-นาโงยา่-ชอ้ปป้ิงซาคาเอะ 

วนัที ่5 เมอืงเกยีวโต-วดัคโิยมสิ-ึศาลเจา้ฟูชมิอินิาร-ิ

โอซากา้-ชอ้ปป้ิง โดตงโบร ิ-ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ

วนัที ่6 เมอืงนารา-วดัโทไดจ-ิออิอน-สนามบนิคนัไซ 

          TG673 17.35-21.25 

TOKYO OSAKA 

สงกรานต ์แซบ่  

6D4N 

โดยสายการบนิไทย [TG] 

เดนิทาง: เมษายน 62 

ราคาเพยีง 65,900.- 



 

   

   
   

 จาก 11 

ทวัร์ญ่ีปุ่ น(GTH) TOKYO OSAKA สงกรานต์ แซ่บ 6D4N โดยสายการบนิไทย [TG] 

 กําหนดการเดนิทาง 

  วนัที ่13 – 18  เมษายน 62  65,900.- 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 สนามบนิสวุรรณภูม-ิสนามบนินารติะ [TG640 22.10-06.20+1] 

20.00 น คณะพรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์C สายการบนิไทย 

เจา้หนา้ที ่ใหก้ารตอ้นรบัและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

[สําคญัมาก!!ไมอ่นญุาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้

ประเทศญีปุ่่ นหากฝ่าฝืนมโีทษจบัปรบัได]้ 

22.10 น ออกเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่ 

TG 640 สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

ราคายงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์+ คนขบัรถทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีส่นามบนิสุวรรณภูม)ิ*** 

 เสน้ทางการเดนิทาง 
วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั คํา่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
สนามบนิสวุรรณภมู-ิสนามบนินารติะ 

[TG640 22.10-06.20+1] 

 

2 

สนามบนินารติะ-เมอืงโตเกยีว-วดัอาซากุซะ-ถา่ยรปูคู่

กบัตกึโตเกยีวสกายทร-ีชมซากรุะ รมิแมนํ่า้สมุดิะ- 
ชอ้ปป้ิงชนิจกูุ-แชนํ่า้แร ่    

✈ อสิระ �  

FIJI  
HOTEL หรอื

เทยีบเทา่ [♨] 

3 

ภเูขาไฟฟจูชิ ัน้ 5[ตามสภาพอากาศ]-ศนูยจ์ําลองแผน่

ไหว-กจิกรรมชงชา-มตัสโึมโต-้ปราสาทมตัสโึมโต-้ 
แชนํ่า้แร ่

�  �  �  

HIRAYUKAN  
HOTEL [♨] 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 

เมอืงทาคายามา่-ทีว่า่การอําเภอเกา่ทาคายามา่[ดา้น

นอก]ถนนซนัมาจซูิจ-ิหมูบ่า้นชริาคาวาโกะ-นาโงยา่- 
ชอ้ปป้ิงซาคาเอะ 

�  �  อสิระ 

NAGOYA    
HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 
 

5 
เมอืงเกยีวโต-วดัคโิยมสิ-ึศาลเจา้ฟชูมิอินิาร-ิโอซากา้- 
ชอ้ปป้ิง โดตงโบร ิ-ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ �  อสิระ อสิระ 

OSAKA 
HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

6 
เมอืงนารา-วดัโทไดจ-ิออิอน-สนามบนิคนัไซ 

 [TG673 17.35-21.25] �  อสิระ ✈ 

 



 

   

   
   

 จาก 11 

ทวัร์ญ่ีปุ่ น(GTH) TOKYO OSAKA สงกรานต์ แซ่บ 6D4N โดยสายการบนิไทย [TG] 

วนัที ่2 
สนามบนินารติะ-เมอืงโตเกยีว-วดัอาซากุซะ-ถา่ยรปูคูก่บัตกึโตเกยีวสกายท
ร-ีชมซากุระ รมิแมน่ํา้สุมดิะ-ชอ้ปป้ิงชนิจกูุ-แช่นํา้แร ่   (- / - / D) 

06.20 น. 

 

 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโตเกยีว  

วดัอาซากซุะ วัดทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในกรุงโตเกยีว นําทา่นนมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจา้แม่

กวนอมิทองคํา นอกจากนัน้ทา่นยังจะไดพ้บกบัโคมไฟขนาดยักษ์ทีม่ีความสงูถงึ 4.5 เมตร

ซึง่แขวนอยู่บรเิวณประตทูางเขา้วดั และยังสามารถเลอืกซือ้เครือ่งรางของขลงัไดภ้ายในวัด 

อกีทัง้ยังม ี “ถนนนากามเิสะ” ถนนรา้นคา้แหลง่รวมสนิคา้ของทีร่ะลกึตา่งๆ มากมาย 

 

 

ถา่ยรูปกบั TOKYO SKY TREE  ทีบ่รเิวณสะพานขา้มแม่น้ําสมุดิะ (ใกลว้ัดอาซากุสะ) 

โดยเป็นหอคอยสง่สญัญาณโทรทศันแ์ห่งใหม่ของกรุงโตเกยีว เปิดใหเ้ขา้ชมเมื่อ 22 MAY 

2012   มคีวามสงูที ่634 เมตร (แซงหนา้โตเกยีวทาวเวอรไ์ป 301 เมตร) เป็นหอคอยสง่

สญัญาณทีส่งูทีส่ดุในโลก 

กลางวนั  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  

บา่ย 

 
 

 

ชมซากุระรมิแมนํ่า้สุมดิะ ทีต่ัง้อยู่เรียงราย 2 ฝ่ังรมิแมนํ่า้สุมดิะ ซ ึง่ในชว่งฤดูใบไมผ้ล ิ

ทีน่ี่จัดเป็นสถานทีอ่ีกแห่งทีจ่ัดไดว้่าเป็นอีกหนึง่ไฮไลน์ ทีค่นญี่ปุ่ นนยิมเดนิทางมาถ่ายรูป

เก็บภาพบรรยากาศและเดนิชมดอกซากุระ (โดยปกตซิากุระจะบานประมาณปลาย

เดอืนมนีาคมถงึตน้เดอืนเมษายน อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) 

 

 

 

ถนนชนิจูก ุใหท้า่นอสิระและเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย และ 

เครือ่งใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถา่ยรูปดจิติอล นาฬกิา เครือ่งเลน่เกมส ์หรอืสนิคา้ทีจ่ะเอาใจคณุ

ผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้  แบรนดเ์นม เสือ้ผา้แฟชัน่สาํหรับวัยรุ่น เครือ่งสาํอาง

ยีห่อ้ดงัของญีปุ่่ นไม่วา่จะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอืน่ๆอกีมากมาย 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั FUJI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

หลงัอาหารคํา่ ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แชอ่อนเซ็นจากแรธ่รรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น 

ภายในโรงแรม 

 

 

 

 

 

 



 

   

   
   

 จาก 11 

ทวัร์ญ่ีปุ่ น(GTH) TOKYO OSAKA สงกรานต์ แซ่บ 6D4N โดยสายการบนิไทย [TG] 

วนัที ่3 ภูเขาไฟฟูจชิ ัน้ 5[ตามสภาพอากาศ]-ศนูยจ์าํลองแผน่ไหว-กจิกรรมชงชา-
มตัสโึมโต-้ปราสาทมตัสโึมโต-้แช่นํา้แร ่(B / L / D) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

 
 

 

ภเูขาไฟฟจู ิทีม่คีวามสงูเหนือจากระดับน้ําทะเล 3,776 เมตร ภูเขาทีม่ีชือ่เสยีงเป็นทีรู่จ้ัก

ไปทั่วโลกในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ย่างลงตัว และยังถือว่าเป็น

สญัลักษณ์หนึ่งของประเทศญี่ปุ่ น ทัง้ยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาตทิี่มา

เยอืนญีปุ่่ นตลอดทกุฤดกูาล นําทา่นขึน้สูช่ัน้ที ่5 ของภูเขาไฟฟูจ ิ(ข ึน้อยู่กับสภาพอากาศ) 

เพื่อใหทุ้กท่านไดถ้่ายภาพความประทับใจเก็บไว  ้และเลือกซื้อสนิคา้ของที่ระล ึก  

 

ศนูยจ์ําลองแผน่ดนิไหว หรอื FUJINOEKI ซึง่ตัง้อยู่บรเิวณใกล ้ๆ  กับภูเขาไฟฟูจ ิ โดย

ภายในมีหอ้งจัดแสดงขอ้มูลการปะทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก มีหอ้งจัดฉากการเกดิ

แผ่นดนิไหว และ ความแรงของการสัน่สะเทอืนในระดับรคิเตอรต์่างๆกัน .. รวมไปถงึการ

เสนอแนวทางการเอาตวัรอดจากสิง่กดีขวางตา่งๆ หลังจากเกดิแผ่นดนิไหวไปแลว้จากนัน้

จะปิดทา้ยดว้ยโซนชอ้ปป้ิงสนิคา้ตา่งๆ มากมายทีเ่ป็นโปรดกัสข์องญีปุ่่ นอกีดว้ย 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

 

บา่ย 

 

สมัผัสวัฒนธรรมดัง้เดมิของชาวญีปุ่่ น น่ันก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น (Sado) โดยการ

ชงชาตามแบบญีปุ่่ นนัน้ มขีัน้ตอนมากมาย เร ิม่ตัง้แตก่ารชงชา การจับถว้ยชา และการดืม่ชา 

ทกุขัน้ตอนนัน้ลว้นมขีัน้ตอนทีม่ีรายละเอียดทีป่ระณีตและสวยงามเป็นอย่างมาก และท่าน

ยังมีโอกาสไดล้องชงชาดว้ยตัวท่านเองอีกดว้ย ซึง่ก่อนกลับใหท้่านอสิระเลือกซือ้ของที่

ฝากของทีร่ะลกึตามอัธยาศยั  

ชมความงามของ ทะเลสาบคาวากูจโิกะ (Kawaguchiko) ทีเ่ป็นหนึง่ในหา้ทะเลสาบ

ลอ้มรอบภเูขาไฟฟจู ิซ ึง่ทะเลสาบแห่งนี้เป็นทีน่ยิมสาํหรับนักทอ่งเทีย่วไม่ว่าจะเป็นคนญีปุ่่ น

หรือต่างชาตกิ็ตามมักจะมาหาที่พักผ่อนในบรเิวณนี้มากกว่าทะเลสาบทีเ่หลืออีกสีแ่ห่ง 

ดงันัน้รอบๆ บรเิวณนี้จงึเต็มไปดว้ยโรงแรม, รา้นอาหาร, และรา้นขายของทีร่ะลกึมากมาย 

 

ปราสาทมตัซโึมโต ้มชีือ่เรยีกอกีอย่างหนึง่ว่า ปราสาทอกีา เนื่องจากผนังปราสาทมีสดีํา 

และปีกดา้นตา่งๆ ของปราสาทแผ่กางออกเหมือนปีกนก สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1590 โดย อชิ ิ

คาว่า คาสมุาซะ เพื่อใชเ้ป็นที่พักของบรรดาเจา้เมืองในอดีต ปัจจุบันหลังจากไดร้ับการ

จัดตั ้งเป็นสมบัต ิประจําชาติญี่ปุ่ นไดป้รับใหเ้ป็นพิพิธภัณฑ์ สําหรับรวบรวมขอ้มูล

ประวัตศิาสตรข์องญีปุ่่ นและประวัตศิาสตรข์อง จังหวัดนากาโน่ และเป็นปราสาททีม่ีความ

สวยงามตดิ 1 ใน 10 ของประเทศญีปุ่่ น 

คํา่  บรกิารอาหารกลางคํา่ ณ รา้นอาหาร  

 
 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั HIRAYUKAN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

หลงัอาหารคํา่ ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แชอ่อนเซ็นจากแรธ่รรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น 

ภายในโรงแรม 

 

 

 

 



 

   

   
   

 จาก 11 

ทวัร์ญ่ีปุ่ น(GTH) TOKYO OSAKA สงกรานต์ แซ่บ 6D4N โดยสายการบนิไทย [TG] 

วนัที ่4 เมอืงทาคายามา่-ทีว่า่การอําเภอเกา่ทาคายามา่[ดา้นนอก]ถนนซนัมาจซูิจ-ิ
หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ-นาโงยา่-ชอ้ปป้ิงซาคาเอะ (B / L / -) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

 

เมอืงทาคายามา่ พาทา่นเขา้ชมดา้นนอกของ ทาคายามา่ จนิยะ หรอื ทีว่า่การอําเภอ

เกา่ทาคายามา่ ซ ึง่เป็นจวนผูว้่าแห่งเมอืงทาคายาม่า เป็นทีทํ่างานและทีอ่ยู่อาศยัของผูว้่า

ราชการจังหวัดฮดิะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกุนตระกูลกุกาวา ใน

สมัยเอโดะ  

 

 

หมูบ่า้น LITTLE KYOTO หรอื เขตเมอืงเกา่ ซนัมาจซูิจ ิซ ึง่เป็นหมู่บา้นเก่าแก่สมัยเอ

โดะกว่า 300 ปีก่อน ทีย่ังอนุรักษ์และคงสภาพเดมิไดเ้ป็นอย่างด ีอสิระใหทุ้กท่านไดเ้ดนิ

เทีย่วและชืน่ชมกบัทศันียภาพเมอืงเกา่ซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรอืนโบราณและรา้นคา้ต่างๆและ

บรเิวณใกลเ้คยีงยังมีสะพานขา้มแม่นําสแีดงอันเป็นสญัลักษณ์ของเมืองจุดถ่ายรูปทีส่วย

เห็นลําธารใสไหลผ่านกลางเมอืงอันงดงาม 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย 

 

หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ทีย่ังคงอนุรักษ์บา้นสไตลญ์ี่ปุ่ นขนานแทด้ัง้เดมิ และยัง

ไดร้ับเลอืกจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ในเดอืนธันวาคม 1995 โครงสรา้งของ

บา้นสามารถรองรับหมิะทีต่กหนักในชว่งฤดหูนาวไดด้ ีและรูปร่างของหลงัคาเหมอืนกบัสอง

มือพนมของพระเจา้ จงึเรียกหมู่บา้นสไตลน์ี้ว่า “กัสโช” และมีผูค้นจากทั่วทุกมุมโลก

หลัง่ไหลไปชมความงามในแตล่ะปีไม่ตํา่กว่า 680,000 คน เลยทเีดยีว   

 

ชอ้ปป้ิงยา่นซาคาเอะ ถอืเป็นหนึง่ในย่านท่องเทีย่วและแหล่งชอ้ปป้ิงสําคัญของเมืองนา

โกย่า ซึง่ประกอบไปดว้ยแลนดม์ารค์ทีส่าํคญัของเมอืง ไดแ้ก ่หอคอยนาโกย่าทวีีทาวเวอร ์

(Nagoya TV Tower) และ โอเอซสิ 21 (Oasis 21) อาคารทีม่ีรูปทรงเหมือนยานอวกาศ 

นอกจากนั้นแลว้ ในย่านซากาเอะยังมีศูนยก์ารคา้ รา้นขายสนิคา้แฟชัน่แบรนดเ์นม และ

รา้นอาหารหลากหลายรา้น รวมถงึรา้นขายสนิคา้ลดราคายอดนยิม 

คํา่  อสิระรบัประทานอาหารคํา่ ตามอธัยาศยั  

 
 นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั NAGOYA HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

วนัที ่5 เมอืงเกยีวโต-วดัคโิยมสิ-ึศาลเจา้ฟูชมิอินิาร-ิโอซากา้-ชอ้ปป้ิง โดตงโบร ิ- 

ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ(B / - / -) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

 

เกยีวโต (Kyoto) เป็นจังหวัดหนึง่ในภมูภิาคคนัไซ ซึง่เคยเป็นเมอืง 

หลวงของประเทศญีปุ่่ นมายาวนานทีส่ดุ คอืตัง้แตปี่ ค.ศ. 794 จนถงึ 1868 ร่วมๆ 1,100 ปี  

ในปัจจบุันยังคงเป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็นอันดบัที ่7 ของประเทศญีปุ่่ น เกยีวโตจงึเป็นเมอืง 

สาํคญัทีเ่ต็มไปดว้ยประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมของญีปุ่่ น 



 

   

   
   

 จาก 11 

ทวัร์ญ่ีปุ่ น(GTH) TOKYO OSAKA สงกรานต์ แซ่บ 6D4N โดยสายการบนิไทย [TG] 

 

 

วดัคโิยมสิ ึหรอื วดันํา้ใส มีอายุเก่าแก่ยิง่กว่าเมืองเกียวโต คือยาวนานกว่า 1 ,200 ปี 

จุดเดน่อันเป็นเอกลกัษณ์ของวัดคอื หอ้งโถงใหญ่ สรา้งยื่นออกจากหนา้ผา มีเสาไมข้นาด

ใหญ่ 139 ตน้ คํ้ายัน และสิง่ที่น่าอัศจรรย ์คอื สรา้งโดยไม่ไดใ้ชต้ะปูเลย ดังนัน้องคก์าร

ยูเนสโกไดข้ ึน้ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลก และเชญิทุกท่านไดด้ื่มน้ําศักดิส์ทิธิส์ามสายอัน

เกดิข ึน้จากธรรมชาตทิีไ่หลมาจากเทอืกเขาอกีดว้ย  

 

 

 

อสิระชอ้ปป้ิง ณ ถนนกานํา้ชา ซ ึง่ตัง้อยู่ระหว่างทางเขา้วัดคโิยมสิ ึรา้นคา้ตา่งๆ ไดต้กแต่ง

เลยีนแบบสมัยเฮอัน ซึง่มีสนิคา้พื้น เมืองนานาชนดิ เชน่ รองเทา้โซร(ิรองเทา้เกี๊ ยะแบบ

ญี่ปุ่ น), ชดุยูกะตะ, ตุ๊กตานางระบําญี่ปุ่ น, ขมมชคูรีมสอดไสน้านาชนดิ, รา้น 1,000 เยน, 

ชาเขยีวเกยีวโต ทีข่ ึน้ชือ่อกีแห่งหนึง่ของญีปุ่่ น, ของทีร่ะลกึแบบญีปุ่่ นดัง้เดมิ 

 

 

ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิหรอื ศาลเจา้พอ่จ ิง้จอกขาว ทีส่รา้งข ึน้ในศตวรรษที ่9 โดยชาวนา

เพือ่บูชาสนัุขจิง้จอกทีเ่ชือ่กนัว่าเป็นทตูสง่สาสนข์องเทพเจา้แห่งการเก็บเกีย่ว ภายในศาล

เจา้มีเสาโทรอิจํิานวนมากเรียงกันจนกลายเป็นอุโมงคเ์สาโทรอิทิี่มีความยาวประมาณ 4 

กโิลเมตร 

กลางวนั  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  

บา่ย  

 

ชอ้ปป้ิง ยา่นโดตงโบร ิ(Dotonbori) หนึง่ในย่านบันเทงิยามคํา่คนืทีโ่ดง่ดงัของโอซากา้ 

เป็นแหลง่รวมรา้นอาหารมากมายทีเ่ปิดใหบ้รกิาร 24 ชัว่โมง ถนนแห่งนี้จะเลยีบรมิคลองโด

ตงโบร ิและยังมทีัง้รา้นคา้ และแหลง่บนัเทงิอกีมากมาย ในชว่งกลางคนืกจ็ะเปิดไฟประดบั

ประดาสวยงามป้ายรา้นคา้ตา่งๆ รวมไปถงึ ป้ายนักวิง่กลูโิกะ (Glico Running Man sign) 

และปูคานโิดราค ุ(Kani Doraku crab) ทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงโอซากา้ 

 

 

ชนิไซบาช ิ(Shinsaibashi) บรเิวณแหลง่ชอ้ปป้ิงทีม่ีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็ม

ไปดว้ยรา้นคา้ปลกี รา้นเฟรนไชส ์รา้นเครื่องสําอางค ์ รา้นรองเทา้ กระเป๋า นาฬกิา รา้น

กาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเสือ้ผา้สตรีทแบรนดท์ัง้ญี่ปุ่ นและต่างประเทศ เชน่ Zara , 

H&M , Beans , ABC Mart , GU เป็นตน้ เรยีกว่ามทีกุอย่างทีต่อ้งการรวมกนัอยู่บรเิวณนี้ 

คํา่  อสิระรบัประทานอาหารคํา่ ตามอธัยาศยั 

 
 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั  OSAKA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 



 

   

   
   

 จาก 11 

ทวัร์ญ่ีปุ่ น(GTH) TOKYO OSAKA สงกรานต์ แซ่บ 6D4N โดยสายการบนิไทย [TG] 

วนัที ่6 เมอืงนารา-วดัโทไดจ-ิออิอน-สนามบนิคนัไซ (B / - / -) 

[TG673 17.35-21.25] 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

 

เมอืงนารา เป็นเมอืงหลวงของญีปุ่่ นตัง้แตช่ว่งเร ิม่แรกของราชวงศย์ามาโต ้(300-600)  

เมอืงหลวงเกา่แกแ่ห่งนี้มวีัดและศาลเจา้มากมายซึง่บางแห่งไดร้ับการจดทะเบยีนเป็นมรกด

โลก 

 

 

 

วดัโทไดจ ิ(Todaiji) วดัหลวงพอ่โตแหง่เมอืงนารา หรอื ไดบทุส ึ(Daibutsu of 

Nara) นับเป็นหนึง่ในวัดทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุและมคีวามสาํคญัทางประวตัศิาสตรข์อง

ประเทศญีปุ่่ นอย่างมาก จุดเดน่คอือาคารหลกัของวัดแห่งนี้ เป็นอาคารไมท้ีใ่หญ่ทีส่ดุใน

โลก หลวงพ่อโตหรอื ไดบุทสเึดนทีป่ระดษิฐานดา้นในอาคารหลกันี่ ซ ึง่ก็เรยีกไดว้า่มขีนาด

ทีใ่หญ่มากทีส่ดุของญีปุ่่ น มคีวามสงูมากถงึ 15 เมตร วัดแห่งนีนั้น้ถกูสรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 

752 ในยุคนัน้วัดโทไดจนิี่เรยีกไดว้่าเป็นศนูยก์ลางของวัดทัง้หมดในประเทศ แถมยังทัง้โดง่

ดงัและเต็มไดอ้ทิธพิลเป็นอยา่งมากในยุคนัน้ เพือ่ลดบทบาทและอทิธพิลของวัดตอ่รัฐบาล

ลง จงึไดม้กีารยา้ยเมอืงหลวงจากนาราไปยังนากาโอกะในปี ค.ศ. 784  อกีจุดไฮไลทท์ี่

น่าสนใจและเป็นทีน่ยิมอย่างมากก็คอื สว่นของเสารไ์มย้ักษ์ ซึง่ฐานขนาดรอบเสารน์ี้มี

ขนาดเทา่กนัรูจมกูของหลวงพ่อโต และดา้นลา่งของเสารจ์ะเป็นชอ่งขนาดไม่ใหญ่มาก มี

ความเชือ่ว่าหากใครสามารถรอดผ่านชอ่งนี้ไปไดก้็จะสามารถตรัสรูไ้ด ้และเป็นทีช่ืน่ชอบ

สาํหรับนักทอ่งเทีย่วกค็อืเจา้กวางนอ้ยใหญ่ทีเ่ดนิควักไขว่ไปมา ซึง่ก็สามารถใหอ้าหาร

กวางเหลา่นัน้ดว้ยขนมแซมเบท้ีทํ่ามาสาํหรบักวางโดยเฉพาะ โดยจะมรีา้นทีข่ายราคาก็จะ

อยู่ประมาณห่อละ 150 เยน 

กลางวนั  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

บา่ย  

 

ออิอน มอลล ์(Aeon Mall) หา้งสรรพสนิคา้ทีม่สีาขาอยู่ทัว่ประเทศญีปุ่่ น มรีา้นคา้ที่

หลากหลายมากกว่า 150 รา้น เชน่ MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom 

games arcade , รา้นขายเครือ่งกฬีา และซปุเปอรม์ารเ์ก็ตขนาดใหญ่ ใหท้า่นไดเ้กบ็

จัดการลสิตข์องฝากมาจากคนทีบ่า้นไดอ้ย่างครบครนัเต็มที่ 

 จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ เพือ่เดนิทางกลบัสู ่กรงุเทพฯ 

17.35 น.  นําทา่นกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 673 

สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

21.25 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมูกิรงุเทพฯโดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

  



 

   

   
   

 จาก 11 

ทวัร์ญ่ีปุ่ น(GTH) TOKYO OSAKA สงกรานต์ แซ่บ 6D4N โดยสายการบนิไทย [TG] 

โปรแกรม : TOKYO OSAKA สงกรานต ์แซบ่ 6D4N  

โดยสายการบนิไทย 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 2-3 

ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ ่
 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ ่
2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ ่
2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 

ไมร่วมตั๋ว 
ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 

ทา่นละ 

13 – 18 เมษายน 2562 65,900 65,900 65,900 64,900 47,900 8,900 

**เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ จงึไมม่รีาคาเด็ก ** 

ราคาเด็กทารก [อายุไมถ่งึ 2 ปีบรบิูรณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั]  ทา่นละ 10,500 บาท  

ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯเพือ่เช็ควา่กรุป๊มกีาร 

 คอนเฟิรม์เดนิทางกอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. การชําระคา่บรกิาร 

    3.1 กรณุาชําระมดัจํา ทา่นละ 15,000 บาท  

    3.2 กรณุาชําระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 25 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4.การยกเลกิการเดนิทาง 

4.1 แจง้ยกเลกิ กอ่นการเดนิทาง 45 วนั ไม่นับวันเดนิทาง คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

4.2 แจง้ยกเลกิ กอ่นเดนิทาง 15 วนั ไม่นับวนัเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 15,000 บาท  

4.3 แจง้ยกเลกิ นอ้ยกว่า 15 วันการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

4.4 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยุด เชน่ ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีดัจําทีน่ั่ง

กบัสายการบนิและคา่มัดจําทีพ่ัก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอื คา่ทวัร ์

ท ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 
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4.5 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบ ุไว้

ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 **สาํคญั!! บรษัิททําธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไม่สนับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นโดยผดิกฎหมายและใน

ขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและญีปุ่่ น ข ึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผ่าน

การตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมคัคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้** 

4.6 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจําคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดบัชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์

จะตอ้งดาํเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการชาํระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระทําทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วัน

เดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเทา่ 

** ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาหอ้งพกั

แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น้ําหนักสมัภาระรวมในตัว๋เครือ่งบนิ [นกสกูต๊ 20 กโิล / แอรเ์อเซยีเอกซ ์20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เจแปนแอรไ์ลน์

และออลนปิปอน 2 ใบใบละไม่เกนิ 23 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเกบ็ 

6. คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลมุเร ือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

เพ ิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้** 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7. ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3%  
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อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรฐับาลญีปุ่่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ ี่

ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ15 **ถา้กรณีทางรฐับาลญีปุ่่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทาง

จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ในการขอวซี่าตามทีส่ถานทตูกําหนด) 

 2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบุ อาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์ 

 3. คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

 4. คา่ทปิมัคคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น  

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพํานักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน ไม่ว่าจะดว้ย

วัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่เป็น

การยนืยันวา่มคีณุสมบัตใินการเขา้ ประเทศญีปุ่่ น 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัว๋เครือ่งบนิและเอกสารเรือ่งทีพ่ักทางบรษัิทจะจัดเตรยีม

ใหก้บัลกูทวัร ์แตท่ัง้นี้ข ึน้อยู่กบัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่่ น** 

1. ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น  

2. สิง่ทีย่นืยันว่าทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิข ึน้ระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น  

    (เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ีต่ดิตอ่ไดร้ะหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คน รูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) 

4. กําหนดการเดนิทางระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ีย่ังมอีายุการใชง้านเหลอือยู ่

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นส ิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตเิพือ่การพํานักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่เขา้

ขา่ยคณุสมบัตทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
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หมายเหต ุ: 

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็คา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่

การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

 6. เมือ่ทา่นตกลงชาํระเงนิมัดจําหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง 

สายการบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 

 


