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TOKYO KOBE OSAKA สงกรานต ์6วัน 4คืน 

เดินทาง เมษายน 2563  

ราคาแนะน าเพียง 50,900.- 

 
เส้นทางการเดินทาง 

วนัที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ ) - โตเกียว (สนามบินฮาเนดะ) (TG682 / 22.45-06.55) 
วนัที่ 2.  โตเกียว (สนามบินฮาเนดะ) – วดัอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกาย ทรี – ชอ้ปปิ้งชินจูกุ – แชอ่อนเซ็น – บุฟเฟ่ตข์าปยูกัษ์ 

วนัที่ 3. โอชิโนะฮคัไก (หมู่บา้นน า้ใส) - ภูเขาไฟฟูจิ ชัน้ 5 – ชิซูโอกะ – ทะเลสาบฮามานะ – นาโกย่า – ชอ้ปปิ้งซาคาเอะ 

วนัที่ 4. เกียวโต – วดัคินคะคุจิ – ศาลเจา้ฟูชมิิอินาริ – โกเบ – โกเบ ฮารเ์บอรแ์ลนด ์- โกเบ 

วนัที่ 5. ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก) - ชมซากุระสวนบมัปากุ – โอซากา้เอ็กซโ์ปซิตี ้– ชอ้ปปิ้งโดทงโบริ – ชอ้ปปิ้งชินไซบาชิ- โอซากา้ 
วนัที่ 6. โอซากา้ (สนามบินคนัไซ) - กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ ) (TG623 / 11.45-15.35) 
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วันท่ี 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ ) - โตเกียว (สนามบินฮาเนดะ)  
(TG682 / 22.45-06.55 ) 

19.00 น. คณะพรอ้มกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร ์C สายการบินไทยเจ้าหน้าที่ให้การตอ้นรับและอ านวย
ความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

22.45 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินฮาเนดะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG682 
(สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

วันท่ี 2 
โตเกียว (สนามบินฮาเนดะ) - วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปโตเกียวสกาย ทรี -  
ช้อปป้ิงชินจูกุ - แช่ออนเซ็น - บุฟเฟ่ตข์าปูยักษ ์

06.55 น. เดินทางถึง สนามบินฮาเนดะ ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.) 
 ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร และรับกระเป๋าเรียบรอ้ยแลว้ [ส าคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด 

จ าพวก เน้ือสัตว ์พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญ่ีปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้] 
 นมสัการเจา้แม่กวนอิมทองค า ณ วัดอาซากุสะ หรือ วัดเซนโซจิ เป็นวดัที่เก่าแก่และไดร้ับความเคารพจากชาวกรุงโตเกียว

อย่างมาก เพราะภายในอารามประดิษฐานองคเ์จ้าแม่กวนอิมทองค าที่ศักด์ิสิทธิ์ ขนาด 5.5 เซนติเมตร และยงัมี โคมไฟยักษ์ 
4.5 เมตร ณ ประตูทางเข้าที่อยู่ดา้นหน้าสุดของวัด ในนามประตูฟ้าค ารณและท่านจะไดส้นุกกับการเดินเลือกดูสินคา้ต่างๆ 
สองข้างทางของ ถนนนากามิเซะ ซึ่งมีรา้นคา้ขายของที่ระลึกต่างๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเท้า พวง
กุญแจที่ระลึกฯลฯ 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 เดินสู่ริมแม่น ้าสุมิดะ และชมความงามของซากุระ อิสระใหท้่านไดถ่้ายรูปเก็บภาพความประทบัใจหอคอยที่สูงที่สุดในโลก 
หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (Tokyo Sky tree) ที่เปิดเมื่อ 22 พฤษภาคม 2555 มีความสงู 634 เมตร และสามารถท าลายสถิติ
ความสงูของหอกวางตุง้ ในมณฑลกว่างโจว ซึ่งมีความสงู 600 เมตร กับ CN Tower ในนครโตรอนโต ของแคนาดา ที่มีความ
สงู 553 เมตร 
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 น าท่านช้อปป้ิงท่ี ย่านชินจูกุ (Shinjuku) แหล่งบนัเทิงและแหล่งชอ้ปปิ้งขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เป็นศูนยร์วม

แฟชั่นเก๋ๆ เท่ห์ๆ  ของเหล่าบรรดาแฟชั่นนิสตา้ มีสถานีรถไฟชินจูกุที่เป็นเหมือนศูนยก์ลางของของย่านนี ้ ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานีที่
คึกคกัที่สดุในญ่ีปุ่ น ในแต่ละวนัมีผูค้นจ านวนมากถึง 2.5 ลา้นคนที่ใชบ้ริการสถานีแห่งนี ้ทางดา้นตะวนัตกย่านนีท้ี่เต็มไปดว้ย
ตึกระฟ้าหลายอาคาร มีทั้งโรงแรมชั้นน า และในส่วนทางดา้นตะวันออกนั้นคือ คาบูกิโจ (Kabuki-jo) เป็นย่านที่เต็มไปดว้ย
หา้งสรรพสินคา้, รา้นเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าขนาดใหญ่อย่าง Bic Camera และย่านบนัเทิงยามราตรีที่มีรา้นอาหารเยอะแยะมากมาย 
เช่นรา้นอิซากายะ (Izakaya) 

 
 เดินทางสู่ จังหวัดชิซุโอะกะ และ จังหวัดยะมะนะชิ  ซึ่งเป็นที่ตั้งของภูเขาไฟฟูจิ เป็นภูเขาที่สูงที่สุดใน ประเทศญ่ีปุ่ น ราว 

3,776 เมตร ซึ่งอยู่ทางตะวนัตกของ โตเกียว พืน้ที่โดยรอบ ประกอบดว้ย ทะเลสาบฟูจิทัง้หา้ อุทยานแห่งชาติฟุจิ, ฮะโกเน่, อิซุ 
และ น า้ตกชิระอิโตะ 

ท่ีพัก น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั FUJI HOTEL หรือเทียบเท่า ผ่อนคลายกับการแช่น ้าจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญ่ีปุ่น 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พิเศษเมนูขาปูยักษส์ไตลญ่ี์ปุ่น พร้อมน ้าจิม้รสเด็ด 
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วันท่ี 3 
โอชิโนะฮัคไก (หมู่บ้านน ้าใส) - ภูเขาไฟฟูจิ ช้ัน 5 – ชิซูโอกะ - ทะเลสาบฮามานะ 
- นาโกย่า - ช้อปป้ิงซาคาเอะ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 โอชิโนะฮัคไก (Oshino Hakkai) ซึ่งเป็นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิไดส้วยงามที่สดุอีกจุดหนึ่ง ซึ่งไดร้บัความนิยมจากนกัท่องเที่ยว

ชาวญ่ีปุ่ นเป็นอย่างมาก และที่นี่ยงัมีบ่อน า้ศกัด์ิสิทธิ์อนัแสนบริสทุธิ์ซ่ึงเกิดจากหิมะบนยอดเขาละลายและไหลผ่านภูเขาไฟฟูจิ
ลงสู่พืน้เบือ้งล่างผุดขึน้เป็นตาน า้และบ่อน า้ขนาดเล็กใหญ่มากมาย ซึ่งใชเ้วลายาวนานถึง 3-4 ปี ซึ่งชาวบา้นเชื่อกันว่าถ้าน า
น า้ในบ่อนีม้าด่ืมนอกจากจะไดค้วามสดช่ืนจากการลิม้รสน า้อันบริสทุธิ์ ยงัจะท าใหส้ขุภาพแข็งแรง และจะมีโชคดีอีกดว้ย ที่นี่
ท่านสามารถซือ้ของที่ระลึกจากรา้นคา้ที่ตัง้อยู่ภายในบริเวณนีอ้ย่างส าราญใจ 
 

 
 ภูเขาไฟฟูจิ (Mt.Fuji) ที่ตัง้ตระหง่านอยู่เหนือเกาะญ่ีปุ่ นดว้ยความสูง 3,776 เมตร จากระดบัน า้ทะเล น าท่านขึน้ชมความงาม

กันแบบใกล้ชิดยังบริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึน้อยู่กับสภาพภูมิอากาศ) เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที่ 
สามารถมองเห็นทะเลสาบทั้งห้ากระจายอยู่โดยรอบ ให้ท่านไดส้ัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์บนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพที่ระลึกกับ
ภูเขาไฟที่ไดช้ื่อว่ามีสดัส่วนสวยงามที่สดุในโลก ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยงัดบัไม่สนิท และมีความสงูที่สดุในประเทศญ่ีปุ่ น 
หมายเหตุ: ในกรณีท่ี ภูเขาไฟฟูจิไม่สามารถขึ้นได้เน่ืองจากสภาพอากาศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปล่ียนโปรแกรม
ทวัรเ์ป็น Fuji Visitor Center ซึ่งท่านสามารถศึกษาความเป็นมาของภูเขาไฟฟูจิและเลือกซือ้ของที่ระลึกเก่ียวกับภูเขาไฟฟูจิได ้
และยงัเป็นจุดถ่ายรูปกับภูเขาไฟฟูจิไดส้วยงามในช่วงฤดูหนาว 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
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 เดินทางสู่ ชิซูโอกะ ชมทะเลสาบฮามานะ ทะเลสาบที่เป็นแหล่งเพาะพันธุป์ลาไหลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญ่ีปุ่ น อิสระให้
ท่านไดช้มทิวทัศน์ของทะเลสาบหรือเลือกซือ้ผลิตภัณฑ์จากปลาไหลนานาชนิดพรอ้มภัตตาคารหรูและศูนยจ าหน่ายสินค้า 
อาหารพืน้เมือง เช่น พายปลาไหล,ปลาไหลอบซีอิ๊ว ที่ขึน้ชื่อเพื่อเป็นของฝาก และ สตารบ์คัสดุชิล 

 
 เดินทางสู่เมืองนาโกย่า น าท่านชอ้ปปิ้ง ย่านซาคาเอะ แหล่งรวมความบนัเทิงและห้างสรรพสินคา้ รวมทัง้สวนสวยใจกลาง

เมืองแหล่งพกัผ่อนกหย่อนใจและจบัจ่ายใช้สอยไดอ้ย่างเต็มที่ เช่นรา้นดงกีโ้ฮเต หา้งสรรพสินคา้ใหญ่ Parco, Matsuzakaya, 
LACHIC และ Mitsukoshi เป็นตน้ อีกทั้งสัญลักษณ์ใจกลางเมืองอาคารสวยสง่าอย่างนาโกย่าเทเลบิทาวเวอร ์จุดเช็คอินที่
ตอ้งไป 

 
ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่า ตามอัธยาศัย 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก NAGAYA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 4 
เกียวโต - วัดคินคะคุจิ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ -  โกเบ - โกเบ ฮารเ์บอรแ์ลนด ์-  
โกเบ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 เดินทางสู่ เมืองเกียวโต ซึ่งในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศญ่ีปุ่ น และยาวนานที่สดุ คือตัง้แต่ปีค.ศ. 794 จนถึง 1868 

ร่วมๆ 1,100 ปีเลยทีเดียว เกียวโตจึงเป็นเมืองที่มีสถานที่ส าคญัๆ ที่เต็มไปดว้ยประวติัศาสตรแ์ละวฒันธรรมดงัเดิมของญ่ีปุ่ น 
 วัดคินคะคุจิ (Kinkakuji Temple) หรือวัดทอง เป็นวดัเก่าแก่ของเมืองเกียวโต เป็นวดัที่รูจ้กัมากที่สดุวดัหนึ่งในประเทศญ่ีปุ่ น 

สรา้งเมื่อปี พ.ศ. 1940 ในอดีตพลบัพลาหลงันีเ้คยถูกลอบวางเพลิงในปี พ.ศ.2493 โดยพระภิกษุที่บวชอยู่ในวดั ซึ่งศาลาสีทอง
ที่เห็นในปัจจุบันเพิ่งได้รับการแปะผนังทองไปเมื่อปี พ.ศ.2530 ที่ผ่านมา จึงมองเห็นเหลืองอล่ามสะท้อนในสระน ้าอย่าง
สวยงาม วดัคินคะคุจิ ประกอบดว้ย วิหารมี 3 ชัน้ โดยชัน้แรกมีลกัษณะเป็นพระราชวงั ชัน้ที่สองเป็นแบบบา้นซามไูร ส่วนชัน้ที่
สามเป็นแบบวัดเซน มีต านานเก่ียวกับการตู์นเร่ืองอิกคิวซัง ว่าวัดนีเ้คยเป็นที่พ านักของโชกุนอาชิคางะ โยชิมิซึ ผู้ที่ชอบทาย
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ปจุฉา-วิสชันา กับอิกคิวซงัในการตู์นเร่ืองอิคิวซัง เณรนอ้ยเจา้ปัญญา ก็จ าลองเร่ืองราวเหตุการณข์องศาลาทองในวัดนีใ้ห้เป็น
ปราสาทของท่านโชกุน ก่อนที่จะยกใหเ้ป็นทรพัยส์มบติัของวดัโรกุนนอนจิ 

 
 ศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริ (Fujimi-inari) หรือ ศาลเจา้จิง้จอกเป็นศาลเจา้ชินโต (Shinto) ที่มีความส าคญัแห่งหนึ่งของเมืองเกียวโต 

มีช่ือเสียงโด่งดงัจาก ประตูโทริอิ (Torii Gate) หรือเสาประตูสีแดงที่เรียงตวักันขา้งหลงัศาลเจ้าจ านวนหลายหมื่นตน้จนเป็น
ทางเดินไดท้ั่วทั้งภูเขาอินาริ (Mt. Inari) ที่ผูค้นเชื่อกันว่าเป็นภูเขาศกัด์ิสิทธ ์โดย เทพอินาริ (หรือ พระแม่โพสพ ตามความเชื่อ
ของไทย) จะเป็นตวัแทนของความอุดมสมบูรณ ์การเก็บเก่ียวขา้ว รวมไปถึงพืชผลไร่นาต่างๆ และมกัจะมีจิง้จอกเป็นสตัวคู่์
กาย (บา้งก็ว่าท่านชอบแปลงร่างเป็นจิง้จอก) จึงสามารถพบเห็นรูปป้ันจิง้จอกมากมายดว้ยเช่นกัน ศาลเจา้แห่งนีม้ีความ
เก่าแก่มากถูกสรา้งขึน้ตัง้แต่ก่อนสรา้งเมืองเกียวโตซะอีก คาดกันว่าจะเป็นช่วงประมาณปีค.ศ. 794 หรือกว่าพนัปีมาแลว้ อีก
ทัง้ที่แห่งนีย้งัไดเ้ป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตรฮ์อลลีวูด้ เร่ือง MEMOIRS OF GEISHA อีกดว้ย

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 เดินทางสู่ เมืองโกเบ ( Kobe ) ซึ่งอยู่ในจงัหวดัเฮียวโกะ และเป็นหนึ่งใน 10 เมืองใหญ่ของประเทศญ่ีปุ่ นที่น่าดึงดูดใจส าหรับ
นกัท่องเที่ยว โดยที่ท่าเรือโกเบนัน้ ในยุคศตวรรษที่ 19 ก็เป็นหนึ่งในท่าเรือที่เปิดท าการคา้ขายกับต่างประเทศเป็นครัง้แรกอีก
ดว้ย 

 ย่านโกเบฮารเ์บอรแ์ลนด ์ (Kobe Harborland) ตัง้อยู่ที่บริเวณท่าเรือโกเบ เป็นย่านที่รวมทัง้แหล่งช็อปปิ้งและความบนัเทิงที่
หลากหลายที่โด่งดังมากๆ   มีทั้งรา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นคา้ และสวนสนุก ซึ่งเป็นจุดนัดพบที่นิยมของชาวเมือง โดย
สามารถเดินเล่นตามทางเดินริมน า้เพื่อชื่นชมบรรยากาศแบบคลาสสิค นอกจากนีย้งัมีโรงภาพยนตร ์ และรา้นอาหารตั้งอยู่ใน
บริเวณโกดังอิฐโบราณที่รีโนเวทมาจากสมัยศตวรรษที่ 19 อีกด้วย บริเวณนี ้มีห้างใหญ่ๆ 2 ห้าง ไม่ว่าจะเป็นห้าง Umie 

Mosaic ตัง้อยู่ริมน า้ ภายในมีรา้นคา้เล็กๆขายเสือ้ผา้ และรา้นอาหารที่สามารถเห็นท่าเรือโกเบไดอ้ย่างชดัเจน นอกจากนีย้ังมี
สวนสนุกเล็กๆสามารถขึน้ไปชมวิวบนชิงชา้สวรรคท์ี่ตัง้อยู่หลงัอาคารหา้งโมเสค และหา้ง Canal Garden  
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ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่า ตามอัธยาศัย 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก KOBE HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 5 
ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - ชมซากุระสวนบัมปาคุ - โอซาก้าเอ็กซโ์ปซิตี ้-  
ช้อปป้ิงโดทงโบริ - ช้อปป้ิงชินไซบาช ิ- โอซาก้า 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ชมบริเวณ (ด้านนอก) ของ ปราสาทโอซาก้า (Osaka Castle) ซึ่งถือไดว้่าเป็นสัญลักษณ์ของเมือง สัมผัสความย่ิงใหญ่

ของยุคสมยัที่โชกุนโตโยโตมิ ปกครองและออกค าสั่งใหก่้อสรา้งปราสาทแห่งนีน้บัเป็นแลนดม์ารก์อนัดบัหนึ่งของโอซาก้าที่ตอ้ง
มาเยือนสกัครัง้ 

 สวนอนุสรณ์บัมปาคุ (BANPAKU) สวนแห่งนีถู้กใช้เป็นสถานที่จัดงาน World Expo ในปี 1970 แม้ว่าเวลาจะผ่านมากว่า 
40 ปีแลว้ก็ตาม แต่สภาพของสวนภายหลงัการจัดงานก็ถูกแปลสภาพเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ภายในมีตน้ไมน้านาพันธุ์
รวมถึงต้นซากุระที่จะผลัดกันออกดอกตลอดทั้งปี (ตามสภาพอากาศ) และภายในสวนเราจะพบกับเจ้ามาสคอทของสวน
แห่งนีก็้คือ Monument of the sun ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกับการชมสวนและถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

 
 ชอ้ปปิ้ง ณ โอซาก้าเอ็กซโ์ปซิตี ้(OSAKA EXPO CITY) ที่เที่ยวแห่งใหม่ในโอซากา้ ศูนยร์วมความบนัเทิงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่ง

หนึ่งของประเทศญ่ีปุ่ น เอ็กซโ์ปซิตีเ้ป็นส่วนหนึ่งของสวนสาธารณะที่สรา้งขึน้เพื่อระลึกถึงงานเวิลดเ์อ็กซโ์ป ที่จดัขึน้เมื่อปี 1970 
ตั้งอยู่ในเมืองซุอิตะ จังหวัดโอซาก้า มีเนือ้ที่ทั้งหมดราว ๆ 172,000 ตารางเมตร ภายในพืน้ที่แห่งนีม้ีแหล่งความบันเทิง
มากมาย ภายใต้คอนเซ็ปต์ fusing the enjoyment of playing, learning, and discovering อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับ
กิจกรรมต่างๆ ทัง้ชอ้ปปิ้ง กินขา้ว หรือแมแ้ต่ถ่ายรูปไดต้ามอธัยาศยั 
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กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย 

 ชอ้ปปิ้งโดทงโบริ [Dotombori] เป็นหนึ่งในย่านบนัเทิงยามค ่าคืนที่โด่งดงัของโอซากา้ เป็นแหล่งรวมรา้นอาหารมากมายที่เปิด
ใหบ้ริการ 24 ชั่วโมง ถนนแห่งนีจ้ะเลียบริมคลองโดตงโบริและยงัมีทัง้รา้นคา้ และแหล่งบนัเทิงอีกมากมาย ในช่วงกลางคืนก็
จะเปิดไฟประดบัประดาสวยงามป้ายรา้นคา้ต่างๆ รวมไปถึง ป้ายนกัวิ่งกูลิโกะ (Glico Running Man sign) และปคูานิโดราคุ 
(Kani Doraku crab) ที่เป็นสญัลกัษณข์องเมืองโอซากา้ 

 ช้อปป้ิงย่านชินไซบาชิ (Shinsaibashi) หนึ่งในย่านบนัเทิงยามค ่าคืนที่โด่งดังของโอซากา้ เป็นแหล่งรวมรา้นอาหารมากมาย
ที่เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ถนนแห่งนีจ้ะเลียบริมคลองโดตงโบริ และยังมีทั้งรา้นคา้ และแหล่งบันเทิงอีกมากมาย ในช่วง
กลางคืนก็จะเปิดไฟประดับประดาสวยงามป้ายรา้นคา้ต่างๆ รวมไปถึง ป้ายนกัวิ่งกูลิโกะ (Glico Running Man sign) และปู
คานิโดราคุ (Kani Doraku crab) ที่เป็นสญัลกัษณข์องเมือง บริเวณแหล่งชอ้ปปิ้งที่มีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปดว้ย
รา้นคา้ปลีก รา้นเคร่ืองส าอาง รา้นรองเทา้ กระเป๋า นาฬิกา รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเสือ้ผา้สตรีทแบรนดท์ั้งญ่ีปุ่ น
และต่างประเทศ เช่น Zara , H&M , Beans , ABC Mart , GU เป็นตน้ เรียกว่ามีทุกอย่างที่ตอ้งการรวมกันอยู่บริเวณนี ้

 
ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่า ตามอัธยาศัย  
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ี 6 โอซาก้า (สนามบินคันไซ)  - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ )   
(TG623 / 11.45-15.35) 



 

ทวัรญ่ี์ปุ่ น TOKYO KOBE OSAKA สงกรานต ์6วนั 4คืน (TG) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ออกเดินทางสู่สนามบินคันไซ ท าการเช็คอิน และโหลดสมัภาระ 

11.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG623 (มีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
15.35 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

 

 
** หากท่านท่ีต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน,รถทัวร,์รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกคร้ังก่อนท าการ 

ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า * 
 

ราคาทัวรข้์างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศนท้์องถ่ินและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทัวรท่ี์ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

 
 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู ้โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู ้โดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 

ราคาแนะน าเพียง : TOKYO KOBE OSAKA สงกรานต ์6วัน 4คืนโดยสายการบินไทย  

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วันท่ี 14-19 เม.ย. 63 
(วันหยุดสงกรานต)์  

50,900.- 50,900.- 49,900.- 8,900 28,900 

ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท ราคาน้ีรวมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบนิ  
 ไม่มีราคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 
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2.  ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ป
มีการคอนเฟิรม์เดินทางก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระค่าบริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนที่เหลือ 25 วนัก่อนออกเดินทาง 
4. การยกเลิการเดินทาง 

4.1 แจง้ยกเลิก ก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด  
4.2 แจง้ยกเลิก ก่อนเดินทาง 15 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 15,000 บาท  
4.3 แจง้ยกเลิก นอ้ยกว่า 15 วนัการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการ
บินมีการการนัตีมดัจ าที่นั่งกบัสายการบินและค่ามดัจ าที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ ค่าทัวรท้ั์งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้
ประเทศที่ระบุ ไวใ้นรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคัญ!! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนใหลู้กคา้เดินทางเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น
โดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กับการ
พิจารณาของเจา้หนา้ที่เท่านัน้ ลกูคา้ทุกท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตัวของท่านเอง ทาง
มคัคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามช่วยเหลือใดๆไดท้ัง้สิน้** 
4.6 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถ้าท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทัง้สิน้ 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปลี่ยนระดบัชัน้ที่นั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบตัรสะสมไมล ์จะตอ้งด าเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหนา้ และถ้าโดยการช าระเงินเพื่อ
อพัเกรดตอ้งกระท าที่เคานเ์ตอรส์นามบิน ณ วนัเดินทาง เท่านัน้  

2.  ค่าที่พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 
** ในกรณีท่ีท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ 
แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3.  ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4.  เจา้หนา้ที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
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5.  ค่าน ้าหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบินหการบินไทย 20 กิโล  ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตาม
เงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ **ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นตน้ไป ทางสาย
การบินไทย มีการปรบัลดน า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครื่องจาก 30กิโล เหลือเพียง 20 กิโลเท่านัน้  

6.  ค่าประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
เพิ่มเติมกบัทางบริษัทได ้**  

- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายุมากกว่า 16 หรือนอ้ยกว่า 75 ปี **  
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ลา้นบาท] 
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายุนอ้ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3%  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ่ นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับ

คนไทย ผู้ท่ีประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญีปุ่่ น
ประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามท่ีสถานทูต
ก าหนด) 

2.  ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่า
โทรศพัท ์ 

3.  ค่าภาษีน า้มนั ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษัทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบิน 

4.  ค่าทิปมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ท่าน 
 
 

หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่มีผูร้่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน 
2.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนั

เดินทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเทีย่วบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุ่างๆ 
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4.  บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดั
หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รบัผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน
เกิดจากการโจรกรรม และ อบุตัิเหตจุากความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง 

6.  เมื่อท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรบัเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจง้ล่วงหนา้ ทั้งนี ้ขึน้อยู่กับสภาวะ

อากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัรา

แลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่ นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่นไม่
เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว เยีย่มญาติ หรือธุรกจิ อาจจะมกีาร ถูกตรวจสอบ
เอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง เพื่อเป็นการยนืยนัว่ามีคณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญ่ีปุ่ น 
**เอกสารที่อาจจะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเรื่องที่พกั
ทางบริษัทจะจดัเตรยีมใหก้บัลกูทวัร ์แต่ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัการพิจารณาของกองตรวจคนเขา้เมืองของญ่ีปุ่น** 
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิ่งที่ยืนยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่อาจเกิดขึน้ระหว่างที่พ  านกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
     (เชน่ เงนิสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ี่ติดต่อไดร้ะหว่างที่พ  านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คน รูจ้กั โรงแรม 

และอ่ืนๆ) 
 
ก าหนดการเดินทางระหว่างท่ีพ านักในประเทศญี่ปุ่ น 
คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญี่ปุ่ น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสือเดนิทางอิเล็กทรอนกิสท์ี่ยงัมีอายุการใชง้านเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญ่ีปุ่นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ที่ขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคณุสมบตัิ

เพื่อการพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกนิ 15 วนั 
 เป็นผูท้ี่ไม่มีประวตัิการถกูส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่น หรอืมิไดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธ

ไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ข่ายคณุสมบตัิที่อาจจะถกูปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 


