
 

ทวัร์ญ่ีปุ่น (SS) OSAKA TOKYO SAKURA 6D4N (TG) 
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วันที่ รายการ 
อาหาร 

โรงแรม 
B L D 

1 สนามบนิสุวรรณภูมิ – สนามบนิคันไซ     

2 
สนามบนิคันไซ – วัดโทไดจ ิ– ศาลเจ้าฟูชมิิ อินาริ –  

นาบานาโนะ ซาโตะ (อิลูมิเนช่ัน) – นาโงย่า 
  - SUNROUTE PLAZA NAGOYA 

HOTEL หรือเที่ยบเท่า 

3 
นาโงย่า – ทะเลสาบฮามานะ – น่ังกระเช้าไฟฟ้าคาจคิาจ ิ – เรียนชงชา  

– ทะเลสาบยามานากะ    
FUJISAN GARDEN  
HOTELหรือเที่ยบเท่า 

4 
ทะเลสาบยามานากะ – ซากามิโกะรีสอร์ท – ช้อปป้ิงชนิจูกุ –  
จุดชมซากุระแม่น ้าเมกุโระ – โตเกียว   - SHIMBASHI ATAGOYAMA 

TOKYO REI HOTEL หรือเทียบเท่า 

5 
อิสระฟรีช้อปป้ิงตลอดทัง้วัน หรือ เลือกซือ้ทัวร์เสริมโตเกียวดสินีย์แลนด์  

(ไม่รวมค่าต๋ัวสวนสนุกและค่าเดนิทาง) หรือ เลือกซ้ือซิต้ีทัวร์เสริม  - - SHIMBASHI ATAGOYAMA 
TOKYO REI HOTEL หรือเทียบเท่า 

6 
โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ชซุิย เอ้าท์เล็ตมอลล์ – สนามบนินาริตะ – 

กรุงเทพฯ  -   

 

เท่ียวครบสตูร เส้นทางไฮไลท์ของญ่ีปุ่ น!! 
เทีย่วเมืองหลวงเก่าของญีปุ่่ นชมวดัดงัแห่งนารา 

ชมแสงสี ตระการตา ชมเทศกาลซากรุะ 
ช้อปป้ิงจใุจ พกัออนเซน็ 1 คืน พร้อมทานขาป!ู! 

 

 ทานชาบู ชาบู สไตล์
ญี่ปุ่ น 

 ทานบุฟเฟ่ตข์าป ู

มีนาคม – เมษายน 2562  

ราคาสดุคุ้ม 43,900 - TG 622 BKK – KIX 23.15 – 06.25 
TG 677 NRT – BKK 17.30 – 22.30 



 

ทวัร์ญ่ีปุ่น (SS) OSAKA TOKYO SAKURA 6D4N (TG) 

 
 

20.00  คณะพร้อมกนัที่สนามบนิสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเข้าท่ี 3 สายการ

บินไทย เคาวเ์ตอร ์D เจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหท้่านก่อนขึน้เครื่อง 

23.15  ออกเดนิทางสู่ สนามบินคนัไซ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 640 

 
 

06.25 เดนิทางถงึ สนามบินคนัไซ (เวลาท้องถิน่เรว็กว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเป็นเวลา

ทอ้งถิน่เพื่อสะดวกในการนดัหมาย) หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้  

น าท่านเดินทางสู่ นารา นครหลวงเก่าแก่แห่งแรกของญี่ปุ่ นสร้างขึ้นเมื่อ ปีค.ศ. 710 ก่อนจะย้าย

เมอืงหลวงไปอยู่เกยีวโต นาราเป็นเมอืงหลวงอยู่เพยีง 75 ปีเท่านัน้ แต่ชว่งเวลาสัน้ๆ นี้  =>ศลิปะ 

วฒันธรรม ความเชือ่ ระบบการปกครอง กลบัหยัง่รากลกึเป็นรากฐานส าคญัของประเทศญี่ปุ่ นตราบ

จนปัจจุบนั เมอืงเงยีบสงบแห่งนี้ยงัม ีแหล่งมรดกโลกถงึ 8 แห่ง   

น าท่านเดนิทางเขา้สู่ วดัโทไดจิ  เป็น 1 ใน 8 มรดกโลก และเป็น วดัส าคญัทีสุ่ดของเมอืงนารา =>

ทางเขา้วดัสง่างามดว้ย ซุ้มประตูใหญ่ ทีม่เีสาถงึ 18 ตน้ รองรบั หลงัคาเป็น สถาปัตยกรรมชิน้งาม–

สมยัคามาคูระ สร้างขึน้ ปี ค.ศ. 743 นมสัการขอพรพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ไวโรจนะพุทธ หล่อด้วย

สมัฤทธิส์ูงถงึ 16.2 เมตร หนัก 500 ตนั เป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในโลก ประดิษฐาน วิหาร

หลวงพ่อโต ซึ่งหลงัเดมิถูกไฟไหม ้และ สรา้งขึน้ใหม่ถงึ 2 ครัง้ วหิารปัจจุบนัมขีนาด เพยีง 2 ใน 3 

ของหลงัเดิม แต่ยงัได้ชื่อว่าเป็น วหิารไม้ใหญ่ที่สุดในโลก จุดเด่นอยู่ที่การใช้ซุงขนาดใหญ่ มา

รวมกนัเป็นเสา บรเิวณสวนของวดัจะไดเ้พลนิเพลนิกบักวางแสนเชือ่งทีจ่ านวนมมีาก 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  น าท่านเขา้ชม ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ หรือ ศาลเจ้าพ่อจ้ิงจอกขาว เทพเจ้าแห่งธญัญาหารหรอืการ

เกบ็เกีย่ว แต่ในเวลาต่อมากไ็ดร้บัการนบัถอึในฐานะเทพเจา้แห่งการคา้ดว้ย เป็นศาลเจา้ทีม่ชี ือ่เสยีง

และไดร้บัความเคารพสูงสุดในบรรดาศาลเจา้อนิารวิา่ 30,000 แห่งทัว่ญี่ปุ่ น สมัผสัความสง่างาม โท

รอิ ิหรอื ซุ้มประตูญี่ปุ่ นโบราณ จ านวนมากกว่าหมื่นคู่ ตัง้เรยีงรายกนัจนกลายเป็น อุโมงค์โทรอิิ 

รวมแล้วความยาวประมาณ 4,000 เมตร  ณ ศาลเจ้าแห่งนี้ ที่เราท่านคุ้นตาด้วย เสาไม้สแีดง ใน

ฉากภาพยนตรด์งั เกอชิา 

น าท่านเดนิทางสู่ สวนดอกไม้นาบานะโนะซาโตะ สวนดอกไมท้ี่ใหญ่ทีสุ่ดในประเทศญี่ปุ่ น ไดร้บั

ความนิยมจากชาวญี่ปุ่ นเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเรื่องพนัธุ์ดอกไม้หรือ ลกัษณะของการจดัสวน

ดอกไม้ ซึ่งในแต่ละฤดูก็จะมีการจดัดอกไม้ที่แตกต่างกนัออกไป ภายในยงัมีห้องปรบัอุณหภูมิ

DAY 1 สนามบินสวุรรณภมิู – สนามบินคนัไซ 

DAY 2 สนามบินคนัไซ – วดัโทไดจิ – ศาลเจ้าฟชิูมิ อินาริ – นาบานาโนะ ซาโตะ (อิลูมิเนชัน่) – นาโงย่า 



 

ทวัร์ญ่ีปุ่น (SS) OSAKA TOKYO SAKURA 6D4N (TG) 

ส าหรบัดอกไม้ซึ่งน ามาจากเมอืงร้อน รวมถงึเพลดิเพลนิกบัความสวยงามของดอกไม้ตามฤดูกาล 

เชน่ ดอกดาเลยี คอสมอส เป็นต้น อสิระใหท้่านถ่ายภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั หรอืจะซื้อตัว๋

เพิม่เพื่อขึน้สู่จุดชมววิของหอคอย เพื่อชมววิของบรเิวณสวนดอกไม้ในแบบพาโนราม่า อิสระให้

ท่านได้ชมไฟประดบัหลากสีสรรค์กว่าล้านดวงทีใ่ช้ประดบัประตาเต็มพ้ืนทีส่วน ไฟประดบั

ทีนี่ถ่ือเป็นหนึง่ในสิบไฟประดบัทีส่วยงามทีส่ดุของญีปุ่่ นเลยทีเดียว 

***อาหารค า่อิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

สมควรแก่เวลา น าท่านเข้าสู่ที่พกั นาโงย่า ณ SUN ROUTE PLAZA NAGOYA HOTEL 

หรอืเทยีบเท่า  

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพกั ทางบริษทัจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ ทะเลสาบฮามานะ เคยเป็นแหล่งเพาะพนัธป์ลาไหลทีใ่หญ่ทีสุ่ดในญี่ปุ่ น คนญี่ปุ่ น

เชื่อว่าการได้ทานปลาไหลในช่วงฤดูร้อนจะท าให้เพิม่พลงัได้  ส าหรบัที่นี่  นอกจากท่านจะได้ชม

แหล่งเพาะพนัธป์ลาไหลทีใ่หญ่ทีสุ่ดแลว้ ยงัสามารถเลอืกซื้อของฝากทีข่ ึน้ชือ่ของทีน่ี่ไดอ้กีดว้ย  เชน่ 

พายปลาไหล  หรอืผลติภณัฑต์่างๆ ทีเ่กีย่วกบัปลาไหล 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่าน นัง่กระเช้าไฟฟ้าคาจิคาจิ ถงึจุดชมววิ ชมทศันียภาพอนัสวยงามแบบพาโนรามาของภูเขา

ไฟฟูจิและทะเลสาบคาวากุชิโกะ ระยะทาง 400 เมตร เชื่อมต่อระหว่างชายฝัง่ตะวนัออกของ

ทะเลสาบคาวากุชิโกะกับจุดชมวิวใกล้ยอดภูเขาเทนโจ ทีมีความสูงกว่า 1,000 เมตรเหนือ

ระดบัน ้าทะเล ท าให้สามารถมองเหน็ทศันียภาพอนังดงามของทะเลสาบดา้นล่างรวมถงึภูเขาไฟฟูจ ิ 

และเหนือจุดชมววิขึน้ไปประมาณ 300 เมตร ยอดภูเขาเทนโจจะเป็นทีต่ ัง้ของศาลเจา้เลก็ๆ อกีทัง้ยงั

มเีส้นทางเดนิไปยงัภูเขามสิโึทเกะเส้นทางยอดนิยมเพื่อไปชมววิภูเขาไฟฟูจทิี่สวยงาม ที่จุดชมววิ

บนยอดเขาแห่งนี้ นอกจากจะมทีศันียภาพที่สวยงามแล้วยงัม ีตวัการ์ตูนทีน่่ารกัๆตกแต่งคู่กบัววิที่

งดงามของภูเขาไฟฟูจ ิและพลาดไม่ไดก้บักระดิง่รูปหวัใจ ซึ่งเป็นจุดขายอกีอย่างหนึ่งของยอดเขา

แห่งนี้ มคีวามเชื่อกนัว่าถ้าเราเคาะกระดิง่พร้อมกบัอธษิฐานแล้วสามารถมองเหน็ภูเขาไฟฟูจผิ่าน

กรอบรูปหวัใจไดจ้ะท าใหส้มหวงั (ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศเอ้ืออ านวย) 

DAY 3 นาโงย่า – ทะเลสาบฮามานะ – นัง่กระเช้าไฟฟ้าคาจิคาจิ – เรียนชงชา – ทะเลสาบยามานากะ 



 

ทวัร์ญ่ีปุ่น (SS) OSAKA TOKYO SAKURA 6D4N (TG) 

จากนัน้สมัผสัวฒันธรรมแบบญี่ปุ่ นแท้ๆ  น าทา่นเขา้ร่วม เรียนชงชา ดื่มด ่าไปกบัสุนทรยีแ์ห่งการชง

ชาอกีหนึ่งเอกลกัษณ์ของชาวญี่ปุ่ น ใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัการดืม่ชาสไตลญ์ี่ปุ่ นแท้ๆ  ในพธิชีงชาอนั

เตม็ไปดว้ยกลิน่อายแบบญี่ปุ่ น 

สมควรแก่เวลา น าท่านเข้าสู่ที่พัก ทะเลสาบยามานากะ ณ FUJISAN GARDEN HOTEL 

หรอืเทยีบเท่า 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

*** หลงัรบัประทานอาหารค ่า ขอเชญิท่านสมัผสักบัการแชน่ ้าแร่สไตล์ญี่ปุ่ น หรอืที่เรยีกกนัว่า การ

อาบออนเซน็ ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดนิทางและชาวญี่ปุ่ นยงัเชื่อกนัว่าการ

อาบน ้าแร่นัน้จะท าใหผ้วิพรรณมสีุขภาพดอีกีดว้ย *** 

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพกั ทางบริษทัจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 
 

 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ ซากามิโกะรีสอรท์ (Sagamiko Resort) เป็นสวนสนุกขนาดเลก็อยู่ภายในรสีอรท์

คอมเพลท็ตัง้อยู่ขา้งๆทะเลสาปซากามโิกะ มเีครื่องเล่น สนามเดก็ที่สวนสนุกอยู่หลายชนิดที่มวีวิ

ของทะเลสาป ภูเขาทีส่วยงาม และภายในรสีอรท์แห่งนี้ยงัมสีิง่อ านวยความสะดวกอื่นๆใหบ้รกิาร 

อีกไฮไลท์หนึ่งของสวนสนุกแห่งนี้ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมาได้มากมายนอกเหนือจากทิวทศัน์ที่

สวยงามแล้ว ในช่วงฤดูใบไม้ผลทิ่านสามารถชมความงามของต้นซากุระกว่า 2000 ต้น ระหว่าง

ปลายเดอืนมนีาคม ถงึกลางเดอืนเมษายน การชมซากรุะขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ  **ราคาทวัรไ์ม่

รวมกิจกรรม และเครื่องเล่นภายในซากามิโกะรีสอรท์**  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ กรุงโตเกียว ศนูย์กลางมหานครทีค่ราคร ่าไปดว้ยผูค้นมากมาย เดนิทางสู่

ย่าน ช้อปป้ิงชินจูก ุตื่นตาตื่นใจกบับรรยากาศเมืองหลวง ณ กรุงโตเกียวที่คราคร ่าด้วยผู้คน

มากมาย และเทคโนโลยทีนัสมยัตลอดสองขา้งทาง น าท่านสมัผสับรรยากาศย่านชอ้ปป้ิงชื่อดงัของ

ญี่ปุ่ น ทีท่่านจะไดเ้พลดิเพลนิกบัการจบัจ่ายสนิคา้ทีถู่กตาถูกใจถูกเงนิในกระเป๋า ชนิจูกุ ย่านชอ้ปป้ิง

ทีม่คีวามเจรญิอนัดบัหนึ่งของโตเกยีวปัจจุบนัถูกขนานนามว่า ศูนย์กลางที่สองแห่งนคร ศูนย์รวม

รา้นคา้จดัแต่งอย่างหรูหราน่ารกัหลาก สไตล ์รวมไปถงึรา้นสนิคา้ชือ่ดงัเป็นทีน่ิยมทัง้ชาวญี่ปุ่ น และ

นกัท่องเที่ยวที่มาเยอืนร้าน 100 เยนเท่ากนัหมด (ยงัไม่รวมภาษี 8%) มทีัง้เครื่องส าอางค์ กิฟ๊ช๊

อป ขนม และสนิคา้อื่นๆ  อกีมากมายทีท่่านสามารถเลอืกซื้อเป็นของฝากกลบับา้นไดใ้นราคาสบาย 

DAY 4 ทะเลสาบยามานากะ – ซากามิโกะรีสอรท์ – ช้อปป้ิงชินจกู ุ– จดุชมซากรุะแม่น ้ าเมกโุระ – 
โตเกียว 
 



 

ทวัร์ญ่ีปุ่น (SS) OSAKA TOKYO SAKURA 6D4N (TG) 

กระเป๋า อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกบัการจบัจ่ายเลือกซื้อสินค้าถูกใจ อาทิ สินค้าแบรนด์เนมดงั 

อุปกรณ์อเีลคทรอนิค กล้องถ่ายรูปดจิติอล หรอืสนิค้าเอาใจคุณผูห้ญงิ เสื้อผา้แฟชัน่วยัรุ่น กระเป๋า 

รองเทา้ เครื่องส าอางคย์ีห่อ้ดงัของญี่ปุ่ นไม่วา่จะเป็น KOSE ,  SHISEDO KANEBO, SK–II ในราคา

ถูกกวา่เมอืงไทย 

น าท่านเดินทางสู่  จุดชมซากุระแม่น ้าเมกโุระ จุดชมซากุระชื่อดังอีกแห่งของกรุงโตเกียว 

เพลดิเพลนิไปกบัความงดงาม ของดอกซากุระทีเ่รยีงรายไปตามเส้นแม้น ้าและจะประดบัตกแต่งไป

ดว้ยมโีคมไฟสเีหลอืงแดง ห้อยอยู่ตามตน้ซากุระ ใหบ้รรยากาศสุดชวิรมิน ้า อกีทัง้ยงัมรีา้นค้าแบบ

แผงลอยเลก็ๆ ขายของกนิ ในบรเิวณนี้อกีดว้ยการชมซากรุะขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ   

**อาหารค า่อิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า** 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้สู่ที่พกั โตเกียว ณ SHIMBASHI ATAGOYAMA TOKYO REI 

HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพกั ทางบริษทัจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 

ฅ 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ใช้เวลาคุ้มค่าเตม็วนั เข้าสู่ช่วงเวลาช้อปกระหน ่าย่านชินจกู,ุ อะคิฮาบาร่า, ชิบูย่า, กินซ่า, ฮาราจกู ุ

ไกดแ์นะน าการเดินทาง (ไม่มีรถบสัให้บริการ) 

หรือเลือกซ้ือทวัรพิ์เศษเท่ียว โตเกียวดีสนียแ์ลนด ์==> ผูใ้หญ่ท่านละ 2,700 บาท  

เดก็ต า่กว่า 12 ปี ท่านละ 1,900 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยรถไฟ) 

น าท่านเดนิทางมุ่งหน้าสู่ โตเกียวดิสนียแ์ลนด ์ใหท้่านสมัผสัความสนุกสนานในดนิแดนแห่งความ

หฤหรรษ์อนัยิง่ใหญ่ทุ่มทุนสร้างกว่า 600 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ ด้วยเนื้อที่ได้จากการถมทะเลในอ่าว

โตเกยีวพบกบัสญัลกัษณ์ดสินีย์แลนด์ มิกกี้เม้าส์ ที่พูดได้คล่องทัง้ภาษาญี่ปุ่ น และภาษาองักฤษ

พรอ้มเพื่อนการต์ูนมากมาย เชญิท่านสนุกสนานเพลดิเพลนิกบัความอลงัการของจนิตนาการตื่นตา

กบั WESTERNLAND ตื่นเต้นกบัการล่องเรอืผจญภัยผ่านเหล่าโจรสลดัใน PIRATES OF THE–

CARIBBEAN สนุกกบัการนัง่เรือบุกป่า JUNGLE CRUISE ท่านจะได้พบกบัเหล่าสตัว์ป่านานา

ชนิด ผ่อนคลายอริยิาบทกบัการ นัง่รถไฟชมความหลากหลายในดสินีย์แลนด์ กระชากใจใส่ความ

สนุกเพิ่มกบั BIG THUNDER  MOUNTAIN เร้าใจกบัรถไฟขนถ่านตะลุยความมนัส์ในเหมืองแร่

DAY 5 
โตเกียว – อิสระฟรีช้อปป้ิงตลอดทัง้วนั หรือ เลือกซ้ือทวัรเ์สริมโตเกียวดิสนียแ์ลนด ์ 
ราคตัว๋ผูใ้หญ่ท่านละ 2,700.- บาท, เดก็ต า่กว่า 12 ปี ท่านละ 1,900.- บาท(ไม่รวมค่าเดินทาง) 
หรือ เลือกซ้ือซิต้ีทวัรเ์สริม 



 

ทวัร์ญ่ีปุ่น (SS) OSAKA TOKYO SAKURA 6D4N (TG) 

โบราณ BUZZ LIGHT YEAR’S  ASTRO BLASTER ทีจ่ะน าเขา้ไปยงัโลกอวกาศ พรอ้ม บตัต ์ไลท์

เยยีร ์ตวัละครเรื่อง TOY STORY และเครื่องเล่นนานาชนิดอนัตื่นเต้นมากมายใหท้่านไดส้นุกสนาน

อย่างเตม็ที่ พรอ้มเลอืกซื้อหาสนิค้าที่ระลกึสไตลด์สินีย ์ณ MAIN STREET ประทบัใจกบัความงาม

ของ ขบวนอิเล็กทริคพาเหรดอันตระการตา บันทึกภาพความประทับใจกบัการ์ตูนดังของ

วอล์ทดิสนีย์ที่ท่านชื่นชอบ หมายเหตุ: กรณีลูกค้าต้องการเดินทางไปโตเกียวดิสนียซี์ ต้อง

ช าระค่ารถ MONORAIL DISNEY LINE เพ่ิมเองท่านละ 520 เยน ไปกลบั 

***อาหารกลางวนัและค า่อิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้สู่ที่พกั โตเกียว ณ SHIMBASHI ATAGOYAMA TOKYO REI 

HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

 (ชือ่โรงแรมทีท่่านพกั ทางบริษทัจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู่ วดัอาซากสุะ นมสัการเจ้าแม่กวนอมิอนัศกัดิส์ทิธิท์ี่มคีวามสูงเพยีง 5.5 เซ็นตเิมตร ซึ่ง

ประดษิฐานในวหิารหลวงของวดัและเป็นที่เคารพสกัการะของชาวญี่ปุ่ น  รวมถงึนกัท่องเที่ยวที่มา

เยอืนประเทศญี่ปุ่ น วดัอาซากุสะ เป็นวดัเก่าแก่ของมหานครโตเกยีว ทางดา้นหน้าประตูคามนิารมิง  

มโีคมไฟยกัษ์สแีดงทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในโลก มคีวามสูงถงึ 4.5 เมตร มนี ้าหนกัถงึ 130 กโิลกรมั ให้

ท่านไดไ้ปถ่ายรูปเกบ็ไวเ้ป็นที่ระลกึและถดัจากโคมไฟยกัษ์ ท่านจะไดเ้ลอืกซื้อของทีร่ะลกึ อาทเิช่น 

แมวกวกัแบบต่าง ๆ โคมไฟน้อยใหญ่ พวงกุญแจหรอืเดนิชมิขนมอร่อย ๆ ขึน้ชื่อของย่านนี้ เช่น

ขนมอบรูปทรงตุ๊กตา ซาลาเปาทอดร้อน ๆ เซมเบ้กรุ๊บกรอบหลากหลายรสชาติเป็นต้น ทางทิศ

ตะวนัออกของวดัคอื แม่น ้าซูมดิะงาวะ ไหลลงอ่าวโตเกยีวและใกล้ๆ  กนัจะม ีสวนสาธารณะซูมดิะโค

เอน็ ซึ่งเปิดโล่งสู่แม่น ้าดว้ยบรรยากาศสวยงามน่าเดนิเล่น 

***อาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

น าท่านเดนิทางสู่ ชิซุย เอ้าทเ์ลต็มอลล ์ซึ่งมสีนิคา้มากมายหลากหลายชนิด อสิระใหท้่านได้เลอืก

ซื้อเลอืกชมทัง้สนิค้าที่น าเขา้จากต่างประเทศ และผลติในญี่ปุ่ นซึ่งล้วนแต่มคีุณภาพเหมาะสมกบ

ราคา อาท ิADIDAS, GAP, TIMBERLAND, CASIO, MICHEL KLIEN, MORGAN, ELLE, PRADA, 

GUCCI, DISSEL และอื่น ๆ อกีมากมาย  

สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเชค็สมัภาระให้เรียบร้อย เพ่ือเตรียมตวัเดินทางสู่สนามบินเพ่ือ

กลบักรงุเทพฯ 

DAY 6 โตเกียว – วดัอาซากสุะ – ชิซุย เอ้าทเ์ลต็มอลล ์– สนามบินนาริตะ – กรงุเทพฯ 
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17.30 ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 677 

22.30  ถงึสนามบนิสุวรรณภูมโิดยสวสัดภิาพ 

 

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

ก าหนดการเดินทาง :  

วนัเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่  
2 – 3 ท่าน 

ราคาเดก็  
2 – 12 ปี 

ราคาเดก็ทารก 
น้อยกว่า 2 ปี 

พกัเด่ียวเพ่ิม 

20 – 25 มี.ค. 43,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 11,000 บาท 9,500 บาท 

27 มี.ค. – 1 เม.ย. 43,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 11,000 บาท 9,500 บาท 

3 – 8 เม.ย. 43,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 11,000 บาท 9,500 บาท 
 

หมายเหตุ  :  การเดนิทางแต่ละครัง้ตอ้งม ีผูใ้หญ่ไม่น้อยกว่า 35 ท่าน ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว            
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 

 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ 

การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม  
ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัอตัราแลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 

 
อตัราค่าบริการรวม 
 ค่าตัว๋เครื่องบนิเดนิทางไป-กลบั ชัน้ประหยดั ตามเสน้ทางและสายการบนิ ทีร่ะบุในรายการ  
 ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2 - 3 ท่าน / ค่าพาหนะ / ค่าอาหาร / ค่าเขา้ชมตามสถานทีต่่าง ๆ ตามทีร่ะบุในรายการ 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองท่านละ 1 ลา้นบาท กรณรีกัษาพยาบาล 5 แสนบาท 
 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่ง ค่าขนกระเป๋าเดนิทางท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกนิท่านละ 30 กโิลกรมั 

 
อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั  อาทเิชน่ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรดี , ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากในรายการ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด 
 ค่าภาษมีูลค่าเพิม่ 7%  และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3%  (กรณลีูกคา้ตอ้งการใบเสรจ็รบัเงนิแบบเตม็รูปแบบ) 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าชัว่คราวเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรบัผูถ้ือหนังสือเดินทางไทย) 
 ค่าสนิน ้าใจส าหรบัมคัคุเทศก์, คนขบัรถ 1,200 บาท/คน/ทรปิ   

 
 



 

ทวัร์ญ่ีปุ่น (SS) OSAKA TOKYO SAKURA 6D4N (TG) 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ 
 กรุณาส ารองทีน่ัง่โดยการช าระมดัจ า ภายใน 3 วนั หลงัจากส ารองท่ีนัง่ 

o เดอืน มีนาคม มดัจ าท่านละ 15,000 บาท 
o เดอืน เมษายน มดัจ าท่านละ 20,000 บาท 

 กรณุาช าระค่าใช้จ่ายส่วนทีเ่หลือทัง้หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วนัท าการ 
 

เง่ือนไขการยกเลิก 
 กรณยีกเลกิการเดนิทางน้อยกวา่ 31 วนั กอ่นการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจ า 
 กรณยีกเลกิการเดนิทางน้อยกวา่ 20 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหกัคา่บรกิาร 50% ของราคาทวัร ์
 กรณยีกเลกิการเดนิทางน้อยกวา่ 15 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหกัคา่บรกิาร 100% ของราคาทวัร ์

 

หมายเหตุ 
*** ขอความกรณุาทุกท่านอ่านและศึกษาข้อมูลทัง้หมดก่อนการจอง  
เพือ่ความถกูต้องและความเข้าใจทีต่รงกนัระหว่างท่านและบริษทัฯ  

ดงันัน้หากท่านช าระเงินค่าจองทวัรแ์ละหรอืค่าทวัรแ์ล้ว ทางบริษทัถือว่าท่านได้ยอมรบัเงือ่นไขของบริษทัฯ
เป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพือ่ทราบอีกครัง้ *** 

 กรณเีจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง ณ ประเทศนัน้ ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออก ดว้ยเหตุผลใดกต็าม ถอืเป็นเหตุผล
ซึ่งอยู่นอกเหนืออ านาจและความรบัผดิชอบ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืเงนิทัง้หมด 
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายใด ๆ ในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิยั อาทเิชน่ การยกเลกิไฟท์
หรอืการล่าชา้ของสายการบนิ, อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชาต,ิ การนดัหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสูญหายตามสถานที่
ต่าง ๆ ทีเ่หนืออ านาจการควบคุมของบรษิทัฯ 
 ในกรณีทีลู่กค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาติดต่อเจ้าหน้าทีข่องบริษทั ฯ ก่อนทุกครัง้ 
มิฉะนัน้ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทัง้ส้ิน 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการขึ้นลงของ
เงนิตราต่างประเทศ  และหรอืจากการปรบัขึน้ค่าน ้ามนัของสายการบนิ 
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่วได้ตามความเหมาะสม ในกรณเีกดิจราจรตดิขดั
หรอืเกดิอุบตัเิหตุบนทอ้งถนน โดยขึน้อยู่ดุลพนิิจของมคัคุเทศก์ ทัง้นี้จะยดึถอืผลประโยชน์ของคณะผูเ้ดนิทางเป็น
ส าคญั และบรษิทัฯ ยงัคงรกัษามาตรฐานการบรกิารเชน่เดมิ 
 การบริการของรถบสัน าเทีย่วตามกฎหมายแรงงานและการใช้รถทีป่ระเทศญีปุ่่ น สามารถให้บริการ
วนัละ 10 – 12 ชัว่โมงเท่านัน้ อาทิเช่น เริม่งาน 08.00 น. ถึงเวลา 20.00 น. (ต้องถึงโรงแรมเรียบร้อยแล้ว) 
การให้บริการในแต่ละวนัมิอาจเพิม่เวลาการใช้รถบสัได้ ทัง้น้ีมคัคเุทศกแ์ละพนักงานขบัรถจะเป็นผูบ้ริหาร
เวลาตามความเหมาะสม ข้ึนอยู่กบัสภาพการจราจร ณ วนัเดินทางนัน้ๆเป็นหลกั  
 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่กัใน
ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 



 

ทวัร์ญ่ีปุ่น (SS) OSAKA TOKYO SAKURA 6D4N (TG) 

 การจดัการเรื่องห้องพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัห้องใหก้บักรุ๊ปที่เขา้พกั  โดยมหี้องพกัส าหรบัผูสู้บ
บุหรี่ / ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งได้ตามความประสงคข์องผูท้ีพ่กั ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัความพร้อมใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไม่สามารถรบัประกนัได้ 
 กรณีผูเ้ดินทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้วิแชร์ กรุณาแจ้งบรษิัทฯ อย่างน้อย 7 วนั
ก่อนการเดนิทาง มฉิะนัน้ บรษิทัฯไม่สามารถจดัการไดล้่วงหน้าได้ 
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์มื่อท่านเดนิทางไปพรอ้มคณะแล้ว หากท่านงดใชบ้รกิารใด และหรอืไม่เดนิทางพรอ้ม
คณะถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิคนื ไม่วา่กรณใีด ๆ ทัง้สิน้ 
 
 

****รายละเอียดเก่ียวกบัมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย**** 
(เอกสารท่ีท่านจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ) 

จากมาตราการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่ นให้กบัคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกนิ 
15 วนั ไม่ว่าจะด้วยวตัถุประสงค์เพื่อการท่องเทีย่ว เยี่ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะต้องยื่นเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคน
เขา้เมอืง เพื่อยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญี่ปุ่ น ดงัต่อไปนี้ 

1. สิง่ยนืยนัวา่ท่านสามารถรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญี่ปุ่ นได ้เชน่ เงนิสด 
หรอืบตัรเครตดิ 

 

คณุสมบติัการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรบักรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่ นด้านมาตราการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ 6 เดอืน และมหีน้าหนงัสอืเดนิทางทีไ่มม่ตีราประทบัอย่างน้อย 3 หน้า  
2. กจิกรรมใดๆทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัต่อกฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไมเ่กนิ 15 วนั 
4. เป็นผูท้ ีไ่มม่ปีระวตักิารถูกสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น มไิด้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ

ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ  
 


