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วนัที่ รายการทวัร ์
ม้ืออาหาร 

เชา้ กลางวนั ค า่ 

วนัแรก สนามบนิสุวรรณภมูิ ( กรุงเทพฯ ) TG642 23.55-07.35+1 - - - 

วนัที่สอง 

สนามบนินารติะ – เทศกาลชมดอกทวิลปิ – ไรส่ตรอเบอรร์ี ่– วดัอาซากสุะ  

ชอ้ปป้ิงชินจูก ุ

 RYUKOKU VIEW HOTEL OR SIMILAR CLASS  

- ✓ ✓ 

 
วนัที่สาม 

อสิระท่องเที่ยวตามอธัยาศยั (ไม่มรีถบสัคอยอ านวยความสะดวก) 
✓ - - 

 RYUKOKU VIEW HOTEL OR SIMILAR CLASS 

วนัที่สี ่
ฮาโกเน่ – ลอ่งเรอืโจรสลดั – โอวาคุดานิ (นัง่กระเชา้) – ภเูขาไฟฟจู ิ  

✓ ✓ HTL  
 HANA ISAWA HOTEL OR SIMILAR CLASS         “พเิศษ..บฟุเฟ่ตข์าปูยกัษ์” 

วนัที่หา้ 
ปราสาทมตัสโึมโต ้– ทาคายาม่า – ซนัมาชิซูจ ิ– หมู่บา้นชิราคาวาโกะ  

  GUJO HAJIMAN ONSEN  HOTEL OR SIMILAR CLASS  
✓ ✓ HTL 

วนัที่หก เกยีวโต – วดัคนิคาคุจ ิ– วดัคโิยมิซ ึ– ชอ้ปป้ิงชินไซบาชิ ✓ ✓ - 
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ก ำหนดกำรเดินทำง 

  10 – 16 เมษายน 2561 “หยุดวนัสงกรานต”์ 

  11 – 17 เมษายน 2561 “หยุดวนัสงกรานต”์ 
 

วนัแรกของการเดินทาง (1)  กรุงเทพฯ – สนามบนิสุวรรณภูมิ 

20.00 พรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูมิ  ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคานเ์ตอร ์C (ประตูทางเขา้

หมายเลข 2) พบกบัเจา้หนา้ทีที่ค่อยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก ณ บริเวณหนา้เคานเ์ตอร ์C                         

23.55  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG642  

*** หมายเหตุ : เคานเ์ตอรเ์ช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผูโ้ดยสารข้ึนเคร่ือง ดงันั้นผูโ้ดยสาร 

จ าเป็นตอ้งพรอ้ม ณ ประตูข้ึนเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างนอ้ย 45 นาที *** 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง...เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
 

วนัทีส่องของการเดินทาง (2)       สนามบนินาริตะ – เทศกาลชมดอกทิวลิป – สวนสตรอเบอรรี์่ 

    วดัอาซากุสะ – ชอ้ปป้ิงชินจูกุ  

07:35  ถงึ สนามบนินาริตะ ประเทศญีปุ่่นดินแดนอาทิตยอุ์ทยั... ผ่านพธีิศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง 

นาํทา่นเดินทางสู่  “เทศกาลชมดอกทิวลิป ” ชมดอกทวิลิป  Sakura Tulip Festa ที่เมือง Sakura (ซะคุระ) 

จังหวัด Chiba  ในงานนี้ จะได้ชมกบัทุง่ทวิลิปมากกว่า  100 สายพันธุร์วมกนักว่า  710,000 ต้น อสิระให้ทา่น

เกบ็ภาพกบัดอกทวิลิปตามอธัยาศัย ... นาํทา่นชม “สวนสตรอเบอรรี์่ ” ขนาดใหญ่และมีช่ือเสยีงติดอนัดับ

ต้นๆ สนุกสนานกบัการชิมลูกสตรอเบอร์ร่ี สแีดงสดจากต้นสตรอเบอร์ร่ีที่เรียงรายเป็นทวิแถว เตม็อิ่มกบัการ

เกบ็ลูกสตรอเบอร์ร่ีทานกนัอย่างเพลิดเพลินพร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกบัมุมสวยๆที่มีลูกสตรอเบอร์ร่ีสแีดง

สดตัดกบัใบสเีขียวเป็นพ้ืนหลัง ...  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย  นาํทา่นชม “วดัเซ็นโซจิ” หรือ “วดัอาซากุสะ” วัดที่เหล่าโชกุนและซามูไรให้ความเล่ือมใสศรัทธาเป็นอย่าง

มากนมัสการองค์เจ้าแม่กวนอมิทองคาํที่ประดิษฐานในวิหารหลังใหญ่ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกบั “คามินาริมง

(ประตูฟ้าคาํรณ)” ซ่ึงมีโคมไฟสแีดงที่ได้ช่ือว่าเป็น “โคมไฟที่ใหญ่ที่สดุในโลก” แขวนอยู่ โดยมี “ถนนนากามิ

เสะ” ถนนร้านค้า แหล่งรวมสนิค้าของที่ระลึกต่างๆมากมาย อาท ิพวงกุญแจ ตุก๊ตาแมวกวัก ดาบซามูไร ชุด

กโิมโน ร่มญ่ีปุ่น หรือ “ขนมอาเกมันจู” ขนมข้ึนช่ือของวัดอาซากุสะ กส็ามารถหาซ้ือได้ที่ถนนแห่งน้ี ...นาํทา่น

เดินทางสู่ “ชินจูก”ุ ย่านแห่งความเจริญอนัดับหน่ึงของกรุงโตเกยีว  ทา่นจะได้พบกบัห้างสรรพสนิค้า  และร้าน

 KKR OSAKA HOTEL OR SIMILAR CLASS 

วนัที่เจด็ 
ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก) – ชอ้ปป้ิงเอออน พลาซ่า – สนามบนิคนัไซ    

สนามบนิสุวรรณภมูิ ( กรุงเทพฯ ) TG673 17.35-21.25 
✓ - - 
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ขายของนับเป็นพัน ๆ ร้าน ซ่ึงจะมีผู้คนนับหม่ืนเดินกนัขวักไขว่  ถือเป็นจุดที่นัดพบยอดนิยมอกีด้วย  เชิญทา่น

เลือกชมสนิค้ามากมาย  อาทเิช่น  เคร่ืองใช้ไฟฟ้า , กล้องถ่ายรูปรุ่นล่าสดุ , IPOD, MP-3, NOTEBOOK, 

SANRIO SHOP, GAMES SHOP, นาฬิกา, เสื้อผ้า, รองเท้าแฟช่ันทนัสมัย  และเคร่ืองสาํอาง  เป็นต้น “ชินจู

กุ” หมายถึง “ที่พาํนักใหม่” ในสมัยเอโดะ  โตกุกาว่า  อเิอยะสึ ได้มีคาํสั่งให้สาํรวจย่านน้ีตามคาํขอของพวก

พ่อค้าและตั้งเมืองหน้าด่านขึ้นบนถนนโคชุไคโด ไม่นานกก็ลายเป็นชุมชนที่ใหญ่ที่สดุในสมัยน้ัน  มีทั้งโรงนํา้ชา  

ร้านค้า โรงเต๊ียมและหอคณิกาอกีกว่า 50 แห่ง 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

            ทีพ่กั  RYOKOKU VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วนัทีส่ามของการเดินทาง (3)       อิสระท่องเทีย่วตามอธัยาศยัหรือเลือกซ้ือทวัรเ์สริมโตเกียวดิสนีย่แ์ลนด  ์

 (ไม่มีรถบสัอ านวยความสะดวก) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อิสระตามอธัยาศยัทั้งวนัใหท่้านเลือกชอ้ปป้ิงตามย่านดงัของกรุงโตเกียว  โดยการนัง่รถไฟตะลุยมหานคร

โตเกียว (ไม่รวมค่ารถไฟ) ทา่นสามารถน่ังรถไฟ JR / SUBWAY เพ่ือทอ่งเที่ยวในสถานที่ที่มีช่ือเสยีง และ

แหล่งช้อปป้ิงยอดฮิตในมหานครโตเกยีว ไม่ว่าจะเป็น 

 “กนิซ่า” ย่านที่มีค่าที่ดินสงูยากจะประเมินค่าได้โดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วงปี 1980 ที่เศรษฐกจิฟองสบู่

ร้อนแรงถึงขีดสดุ แหล่งเริงรมย์ยามราตรีราคาแพงระยิบที่เข้าได้เฉพาะสมาชิก สนุกกบัการช้อปป้ิง “ถนนชู

โอ” บางคร้ังกเ็รียกว่า “ถนนกนิซ่า” หรือเลือกซ้ือของห้างดัง มิตสโุกชิและมัตสยึะ ร้านบูติค เคร่ืองสาํอางค์

ช้ันนาํจากทั่วโลก นาฬิกาหรู เลือกชมเคร่ืองใช้ไฟฟ้ายัง “อาคารโซน่ี” ที่กลายเป็นจุดนัดพบ ด้านนอกเตม็ไป

ด้วยวัยรุ่นที่มายืนรอคู่นัด ด้านในเตม็ไปด้วยเคร่ืองใช้ฟ้ารุ่นล่าสดุและยังมีโชว์รูมรถยนต์อกีด้วย 

“ศาลเจ้าเมจิ” ศาลเจ้าที่มีช่ือเสยีงโด่งดังที่สดุในญ่ีปุ่น สร้างถวายจักรพรรดิเมจิและจักรพรรดินีโชเคน ศาลเจ้า

หลังเดิมได้ถูกทาํลายลงในระหว่างสงครามจึงมีการสร้างขึ้นมาใหม่ในปี 1958 บริเวณทางเข้าจะพบกบัโทริอิ

ขนาดใหญ่สามแห่ง หน่ึงในน้ันเป็น “โทริอใิหม่ที่ใหญ่ที่สดุในญ่ีปุ่น ” สงูถึง 12 เมตร โดยแต่ละต้นมี

เส้นผ่าศูนย์กลางกว้างกว่าหน่ึงเมตร เดิมเป็นสนอายุกว่า 1,700 ปีที่ตัดมาจากไต้หวันเพ่ือทาํโทริอโิดยเฉพาะ 

“ฮาราจูกุ” แหล่งรวมแฟช่ันทนัสมัยของวัยรุ่นญ่ีปุ่น อสิระกบัการช้อปป้ิงยัง “ตรอกทาเคชิตะ” สองข้างทาง

เรียงรายไปด้วยร้านขายของวัยรุ่น เสื้อผ้า เคร่ืองประดับ รองเท้า กระเป๋า ร้านฟาสทฟู์ดที่วันสดุสปัดาห์จะเป็น

แหล่งนัดพบของพวก “แต่งตัวประหลาด ” มักมาแต่งหน้าและเปล่ียนเสื้อผ้ากนั ร้านเครปญ่ีปุ่นอร่อยๆ

มากมาย รวมถึงร้าน 100 เยน 

“โอโมเตะซันโด” ด้วยบรรยากาศคล้ายยุโรปกบัตึกร้านค้าที่ออกแบบและตกแต่งสไตล์ยุโรปและปลูกต้นเซล

โกเวียเป็นทวิแถว แหล่งรวมสนิค้าแบรนด์เนมสดุหรูที่เรียงรายสองอยู่ข้างทาง 

“พระราชวังอมิพีเรียล ” อนัเป็นที่ประทบัของพระจักรพรรดิและพระราชวงศ์ของญ่ีปุ่น ต้ังอยู่ทา่มกลางหมู่

แมกไม้ที่ได้รับการบริจาคมาจากประชาชนทั่วประเทศเม่ือคร้ังสร้างพระราชวังในสมัยสมเดจ็พระจักรพรรดิเม

จิ ด้วยเน้ือที่กว่า 270 เอเคอร์ ล้อมรอบด้วยกาํแพงหินขนาดมหึมาและคูนํา้สมัยเอโดะ ... ชมสวน “โคเคียว
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ไกเอน” ที่เตม็ไปด้วยสนดัดสวยๆมากมายอายุกว่า 100 ปี ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกบั “สะพานนิจูบาชิ” ที่เช่ือม

ลานหินกรวดขนาดใหญ่ด้านนอกพาดผ่านคูพระราชวังช้ันในโดยมี “ฟุชิมิยากุระ” (หอฟุชิมิ) เป็นฉากหลัง 

 อิสระอาหารเทีย่งและอาหารค า่ เพือ่ใหท่้านใชเ้วลาในการท่องเทีย่วไดอ้ย่างเต็มที ่ 

 ทีพ่กั  RYOKOKU VIEW  HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั 3 ดาว 

วนัทีสี่ข่องการเดินทาง (4)       ฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลดั – โอวาคุดาน(ินัง่กระเชา้) – ภูเขาไฟฟูจิ  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํทา่นเดินทางสู่ “ฮาโกเน่” แหล่งทอ่งเที่ยวยอดนิยมที่มีภเูขาไฟฟูจิเป็นฉากหลังและมีบ่อนํา้พุร้อนซุกซ่อน

อยู่มากมายและเป็นจุดที่แม่นํา้ฮายากาวะกบัซุคุโมะไหลมาบรรจบกนัถึง 16 แห่ง...นาํทา่นเปล่ียนบรรยากาศ

ของการเดินทางด้วยการ “ล่องเรือโจรสลดัทะเลสาบอาชิ” ทะเลสาบนํา้จืดขนาดใหญ่ที่เกดิจากการระเบิดของ

ภเูขาไฟฮาโกเน่เมื่อกว่า 3,000 ปีมาแล้ว ทั้งยังเป็นจุดชมวิวภเูขาไฟฟูจิได้ดีอกีแห่งหน่ึงด้วย อสิระให้ทา่นช่ืน

ชมความงดงามของธรรมชาติอนัแสนบริสทุธิ์ตามอธัยาศัย...จากน้ันนาํทา่นเดินทางสู่ “โอวาคุดานิ ” (น่ัง

กระเช้า) โอวาคุดานิหรือหุบเขานรกที่เกดิข้ึนจากการปะทุข้ึนมาของภเูขาไฟฮาโกเน่เม่ือหลายพันปีก่อน ทาํให้

เกดิควันและบ่อนํา้ร้อนผุดข้ึนมาจากใต้ดิน นํา้และควันเหล่าน้ีจะมีส่วนผสมของกาํมะถันที่มีเอกลักษณ์พิเศษ

อยู่ด้วยโดยความร้อนของนํา้ที่ผุดข้ึนมาน้ันสามารถต้มไข่ให้สกุได้และจะทาํให้เปลือกไข่กลายเป็นสดีาํ โดย

กล่าวกนัว่าถ้าใครได้ทานไข่ดาํหน่ึงฟองอายุจะยืนขึ้นอกีเจด็ปีเลยทเีดียว 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

นาํทา่นขึ้นสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” ต้ังตระหง่านอยู่เหนือเกาะญ่ีปุ่นด้วยความสงู 3,776 เมตรจากระดับนํา้ทะเลและ

รูปทรงกรวยควํ่าที่ได้สดัส่วนจึงเป็นแรงบันดาลใจให้กบัการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินทั้งนักประพันธแ์ละกวี

ผู้มีช่ือเสยีงของญ่ีปุ่น เดิมที่ชาวญ่ีปุ่นเช่ือกนัว่าภเูขาไฟฟูจิเป็นสิ่งศักด์ิสทิธิ์และเป็นที่สถิตของเทพเจ้าจึงเป็น

แดนต้องห้ามสาํหรับสตรีมานานนับร้อยๆปี และเกดิการระเบิดคร้ังสดุท้ายเม่ือกว่าสามร้อยปีมาแล้ว ... นาํ

ทา่นขึ้นความงามกนัแบบใกล้ชิดยังบริเวณ “ช้ัน 5” ของภเูขาไฟฟูจิ (หรือช้ันสงูสดุที่ทางอุทยานฯอนุญาตให้

ขึ้นได้ในวันนั้นๆ) เพ่ือชมทศันียภาพโดยรอบของภเูขาไฟที่สามารถมองเหน็ทะเลสาบทั้งห้ากระจายอยู่

โดยรอบและเทอืกเขาเจแปนแอลป์ที่ทอดตัวยาวขนานกบัเส้นทางข้ึนสู่ภเูขาไฟ (ในสภาพอากาศเอื้ออาํนวย)  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  **พเิศษ! อิ่มอร่อยกบับุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ ์** 

 ทีพ่กั  HANA ISAWA HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั 3 ดาว 

**จากนั้นพกัผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกบัการ “แช่ออนเซ็น” การแช่น ้ าแร่ทีค่นญีปุ่่นเชื่อกนัว่าจะช่วย

กระตุน้การไหลเวียนของโลหิตและช่วยใหผ้วิพรรณดีข้ึน** 

  

วนัทีห่า้ของการเดินทาง (5)      ปราสาทมตัสึโมโต ้– ทาคายาม่า – ซนัมาชิซูจิ - หมู่บา้นชิราคาวาโกะ 



 

~ 5 ~ 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํทา่นเดินทางสู่ “ปราสาทมตัสึโมโต้” (ผ่านชม) ปราสาทแห่งน้ีถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1590 โดย อชิิคาว่า 

คาสมุาซะ ซ่ึงใช้เป็นที่พาํนักของบรรดาเจ้าเมืองมาแต่คร้ังอดีต  และยังคงสภาพเดิมไว้ได้อย่างงดงาม  และใน

ปัจจุบันที่น่ีได้กลายเป็นพิพิธภัณฑท์ี่รวบรวมข้อมูลและประวัติศาสตร์ญ่ีปุ่นรวมถึงจังหวัดนากาโน่จัดแสดง

อย่างมากมาย  ว่ากนัว่าปราสาทมัตสโึมโต้เป็นปราสาทที่สวยที่สดุติด  1 ใน 3 ของญ่ีปุ่น และเน่ืองจากตัว

ปราสาทมีผนังเป็นสดีาํทั้งหลังและส่วนของหลังคากดู็คล้ายๆกบัอกีาที่กาํลังกางปีกอยู่ จึงนิยมเรียกปราสาทน้ี

อกีช่ือหน่ึงว่า ปราสาทอกีาดาํ น่ันเอง ...สมควรแก่เวลานาํทา่นเดินทางสู่ “เมืองทาคายาม่า” หรือที่เรียกอย่าง

หน่ึงว่า “ลิตเต้ิล เกียวโต” เมืองเลก็ๆ ทา่มกลางหุบเขาที่เตม็ไปด้วยบ่อนํา้ร้อนและเส้นทางชมธรรมชาติ ถือ

กาํเนิดในปี 1500 ในฐานะเมืองที่ต้ังของปราสาทของตระกูลคานะโมริ ปัจจุบันเป็นส่วนหน่ึงของจังหวัดกฟุิ 

เมืองซ่ึงมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ มีกล่ินไอของประวัติศาสตร์ ที่เพียบพร้อมไปด้วย ธรรมชาติและทศันียภาพที่

สวยงาม ซ่ึงก่อให้เกดิเป็นแหล่งวัฒนธรรมอนัลํา้ค่าและยังคงเสน่ห์ในยุคโบราณเอาไว้ได้อย่างครบถ้วน...นาํ

ทา่นเดินทางสู่ “ซนัมาชิซูจิ” ย่านเมืองเก่าที่ยังคงอนุรักษ์บ้านเรือนในสมัยเอโดะที่มีอายุกว่า 300 ปีไว้บนถนน

สายเลก็ๆ ที่ทอดยาว ตลอดสองฟากถนนเป็นบ้านเรือนไม้สไตล์ญ่ีปุ่นโบราณ เตม็ไปด้วยกล่ินอายของ

ประวัติศาสตร์อนัยาวนาน หน้าต่างไม้เป็นซ่ีๆ มุงด้วยหลังคากระเบ้ืองโบราณเรียงรายกนัไปหลังแล้วหลังเล่า

จนสดุสายตาที่ปลายถนน ดูแล้วเหมือนกาํลังเดินอยู่ในบรรยากาศที่ย้อยยุคไปสู่อดีตกาล ตลอดเส้นทาง

นอกจากจะมีบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของคนแถบน้ีแล้ว ยังเตม็ไปด้วยร้าน  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย นาํทา่นเดินทางเข้าชมความงดงามและเป็นเอกลักษณ์ของ “หมู่บา้นมรดกโลก ชิราคาวาโกะ ” หมู่บ้านแห่งน้ี 

ตั้งอยู่ในหุบเขาสงูห่างไกลความเจริญ ทาํให้ยังคงรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีอนัดีงามไว้ได้อย่างสมบูรณ์ 

ประกอบกบัความงดงามทางธรรมชาติที่จะแปรเปล่ียนไปตามฤดูกาลต่างๆ เช่น ทุง่หญ้าเขียวขจีในฤดูใบไม้ผลิ 

สสีนัสดสวยในฤดูใบไม้เปล่ียนสแีละหิมะสขีาวโพลนในฤดูหนาว เป็นเสน่ห์ที่คอยดึงดูดผู้คนให้หล่ังไหลเข้ามา

เยือนอย่างต่อเน่ือง หมู่บ้ามรดกโลกแห่งน้ี มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เรียกว่า “กชัโช่ สคุุริ ” (Gussho Style) 

โดยการสร้างหลังคาเป็นสามเหล่ียมทรงสงูกว่า 60 องศาคล้ายการพนมมือ โครงสร้างที่ถูกออกแบบอย่างชาญ

ฉลาดของช่างไม้สมัยโบราณ สามารถรองรับหิมะที่ตกหนักตลอดฤดูหนาวอนัยาวนาน ทาํให้สามารถรักษาบ้าน

ไว้ได้นานกว่า 250 ปี และยังได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี 1995 อกีด้วย อสิระให้ทา่นเลือกซ้ือ

สนิค้าพ้ืนบ้านมากมายจากร้านค้าที่ดัดแปลง ซ่อนตัวอยู่ในบ้านกชัโช่ได้อย่างกลมกลืน ... สมควรแก่เวลา นาํ

ทา่นสู่ “เมืองนาโกย่า ” เมืองใหญ่ที่สดุและเป็นเสมือนประตูสู่เขตชูบุ ต้ังอยู่ในจังหวัดไอจิ เมืองที่รู้จักกนัใน

ฐานะศูนย์กลางการผลิตวัสดุก่อสร้างและรถยนต์ รวมทั้งเป็นเมืองทา่ที่สาํคัญเน่ืองจากต้ังอยู่ริมชายฝั่ง

มหาสมุทรแปซิฟิคและถือเป็นเมืองใหญ่อนัดับสี่ของญ่ีปุ่น 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 ทีพ่กั  GUJO HAJIMAN ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั 3 ดาว 

**จากนั้นพกัผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกบัการ “แช่ออนเซ็น” การแช่น ้ าแร่ทีค่นญีปุ่่นเชื่อกนัว่าจะช่วย

กระตุน้การไหลเวียนของโลหิตและช่วยใหผ้วิพรรณดีข้ึน** 
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วนัทีห่กของการเดินทาง (6)     เกียวโต – วดัคินคาคุจิ – วดัคิโยมิซึ – ชินไซบาชิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํทา่นเดินทางสู่ “เมืองเกียวโต ” เกยีวโตเคยเป็นเมืองหลวงของญ่ีปุ่น ... นาํทา่นเดินทางสู่ “วดัคินคาคุจิ” 

หรือ “วดัปราสาททอง” ปราสาทที่สร้างข้ึนเพ่ือเป็นที่อยู่ของโชกุนโยชิมิส ึต้ังตระหง่านกลางสระนํา้ โอบล้อม

ด้วยสวนสไตล์ญ่ีปุ่นโบราณที่ได้รับการดูแลและอนุรักษ์ไว้อย่างดีเย่ียม ตัวปราสาทโดดเด่นด้วยสทีองส่อง

ประกายระยับยามกระทบแสงอาทติย์ เงาปราสาททาบลงบนผืนนํา้คล้ายกบัมีปราสาทใต้นํา้อกีหน่ึงหลัง ให้

ทา่นได้เกบ็ภาพอย่างใกล้ชิดกบัตัวปราสาทและบรรยากาศโดยรอบ ...  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย นาํทา่นเดินทางสู่ “วดัคิโยมิซึ” วัดที่สร้างข้ึนบนเนินเขาโดยการใช้ทอ่นซุงนาํมาวางเรียงกนั ภายในมี ระเบียง

ไม้ที่ ย่ืนออกมาเหนือหุบเขา ทาํให้เหน็วิวเมืองได้โดยกว้างและได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกอกีแห่งหน่ึง 

ข้างใต้อาคารหลักคือ “นํา้ตกโอตะวะ” ซ่ึงเป็นสายนํา้ 3 สายไหลลงสู่บ่อนํา้ ผู้มาเย่ียมชมวัดมักจะมาด่ืมนํา้จาก

นํา้ตกน้ีด้วยถ้วยโลหะ ด้วยความเช่ือว่าสามารถบาํบัดรักษาโรคภัยไข้เจบ็ได้ และยังเช่ือกนัว่าการดื่มนํา้จากสาย

นํา้ตกทั้ง 3 น้ีแล้วจะประสบความสาํเรจ็สามด้านคือ “อายุยืนยาว ความรัก การเรียนการศึกษา ”...สมควรแก่

เวลานาํทา่นเดินทางสู่ “ชินไซบาชิ” ย่านช้อปป้ิงช่ือดังของเมืองโอซาก้า เพลิดเพลินกบัการช้อปป้ิงไร้ ขีดจาํกดั

กบัสนิค้ามากมาย อาท ิเสื้อผ้าเก๋ๆ  กระเป๋าน่ารักๆ รองเท้าแฟช่ันสวยๆ สนิค้า IT ทั้งหลาย Ipod กล้อง 

นาฬิกา Notebook Mp3 มีให้เลือกมากมายหลากหลายสสีนั  

ค า่ อิสระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั  

 ทีพ่กั  KKR OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั 3 ดาว 

 

วนัวนัทีเ่จ็ดของการเดินทาง (7)       ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก) – เอออนพลาซ่า – สนามบนิคนัไซ – กรุงเทพฯ 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นาํทา่นเดินทางสู่ “ปราสาทโอซากา้” (ดา้นนอก) ปราสาทโอซาก้าเปรียบเสมือนสญัลักษณ์ของเมืองโอซาก้า ถือเป็นสถานที่สาํคัญทางประวัติศาสตร์ที่ถูกสร้างข้ึนจากดาํริของ ฮิเดโยชิ โตโยโตมิ หน่ึงในสามแม่ทพัคนสาํคัญของประวัติศาสตร์ชาติอาทติย์อุทยัเม่ือกว่า 400 ปีมาแล้ว โดยใช้แรงงานกว่าหกหม่ืนคนในการก่อสร้างปราสาทแห่งน้ีจึงเปรียบเสมือนสญัลักษณ์ทางอาํนาจ การเมือง การปกครองและศูนย์กลางการ

บัญชาการที่ย่ิงใหญ่ที่สดุในสมัยน้ัน ด้านนอกของปราสาทเป็น

ลานกว้างที่ตกแต่งอย่าง  สวยงามด้วยไม้ดอกไม้ใบหลากหลาย

ชนิดสลับกนัไป มีมุมที่น่ังสาํหรับน่ังชมดอกไม้เพลินๆ และ

ร้านค้าเลก็ๆขายของที่ระลึกและของทานเล่น บริเวณน้ีจึงเป็นที่

พักผ่อนหย่อนใจ สาํหรับชาวเมืองโอซาก้า โดยเฉพาะในช่วง

ฤดูใบไม้ผลิ รอบบริเวณน้ีจะสะพร่ังไปด้วยดอกซากุระที่ผลิ

ดอกออกมาอวดโฉมไปทั่วบริเวณประหน่ึงร่มพฤกษาให้ผู้มาเยือนได้เพลินเพลิดและดื่มดํ่ากบัความงดงามของ

เทศการชมดอกซากุระ  

เทีย่ง  อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

บ่าย จากน้ันให้ทา่น ช้อปป้ิงกนัต่อที่ “เอออน พลาซ่า” ศูนย์รวมแห่งสนิค้าช้ันนาํนานาชนิด อาท ินาฬิกา , กล้อง, 

กระเป๋า, รองเท้า,เสื้อผ้า เป็นต้น และยังมี “ร้าน 100 เยน” สนิค้าทมีีคุณภาพดีจากประเทศญ่ีปุ่นแต่ราคา
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แสนจะถูก  อสิระให้ทา่นได้เพลินเพลินกบัการ “เลือกชมและซ้ือ ” สนิค้าที่สามารถเลือกไปเป็นฝากคนทาง

บ้านได้ตามอธัยาศัย 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ 

17:25  ออกเดินทางจากสนามบนินาริตะ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิ TG673 

21:55  ถงึ สนามบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจมิรูล้ืม 
 

- - - Always with You - - - 
หมายเหตุ  :   

 รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ และอตัราแลกเปล่ียนโดยทาง

บริษัทฯ จะคาํนึงถงึประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสาํคญัที่สดุ 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น ของกองตรวจคนเข้าเมอืง / การนาํสิ่งของผดิกฎหมาย 

/ เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง และความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร ์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน  
 

อตัราคา่บรกิาร 
***สําหรบัผู้เดนิทางตัง้แต ่ 25 ทา่นขึน้ไป***  

 

ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ ท่านละ 
เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี 

มีเตียง 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี 

ไม่มีเตียง 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ท่านละ 

10 – 16 เมษายน 2561 

11 – 17 เมษายน 2561 
69,900.- 66,900.- 63,900.- 10,000.- 

 
***กรณีมตีัว๋เครือ่งบนิแล้วลดทา่นละ 30,000.-บาท*** 

***ราคาทวัรข์้างต้นยงัไมร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 2,000 เยน/ทา่น/ทรปิ*** 
 

อตัราค่าบริการนี้ รวม 

1. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดบัเดยีวกนั 

2. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

3. ค่าใช้จ่ายของมคัคุเทศกท์ี่คอยอาํนวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดนิทาง 

4. ค่าบตัรโดยสารเครื่องบนิไป-กลับชั้นทศันาจรตามเส้นทางและสายการบนิที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

5. ค่าประกนัอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดนิทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท  

   (หากอายุเกนิ 70 ปีขึ้นไป ค่าประกนัอบุตัเิหตรุะหว่างการเดนิทาง ท่านละ 500,000.-บาท) **เป็นไปตามเง่ือนไขของกรมธรรม*์* 

6. บริการน ้ าด่ืมวนัละ 1 ขวด/ท่าน และ FREE WI-FI ON BUS 

อตัราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาท ิค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท ์เป็นต้น 

2. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%   3. ค่าทาํหนังสอืเดนิทาง 

4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบนิอาจมกีารเรียกเกบ็เพ่ิมเตมิอกี  

5. ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ (จ านวน 2,000.-เยน/ท่าน/ทริป) 

เงื่อนไขการช าระเงิน :    

 ส าหรบัการจองกรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท  

 ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 25 วนั 

การยกเลิก :  

กรณุาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทาํการ มฉิะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงินมดัจาํ 

กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง 25 วันทาํการ ทางบริษัทฯ มคีวามจาํเป็นต้องหัก 50% ของอตัราค่าบริการ 

กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง 20 วันทาํการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงินทั้งหมด 
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หมายเหตุ :  

 การเดนิทางในแต่ละคร้ังจะต้องมจีาํนวนผู้เดนิทางคร้ังละ 30 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้เดนิทางมจีาํนวนไม่ครบตามจาํนวนดงักล่าว ทางบริษัทฯขอ

สงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาและ/หรือยกเลิกการเดนิทางโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

 รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ และ อตัราแลกเปล่ียนโดยทาง

บริษัทฯ จะคาํนึงถงึประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสาํคญัที่สดุ 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนาํสิ่งของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง 

และความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี รวมถงึภัยธรรมชาต,ิ การยกเลิกเที่ยวบนิ,การประท้วง, การก่อจลาจล 

 ตัว๋เคร่ืองบนิเป็นตัว๋กรุป๊ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดนิทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตใุดกต็าม ไม่สามารถนาํมาเลื่อนวันเดนิทาง หรือคนืเงินได้ 

รายละเอียดเกี่ยวกบัการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นส าหรบัคนไทย 

 จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบัคนไทย ผู้ที่ประสงคจ์ะพาํนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกนิ 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค ์

เพ่ือการท่องเที่ยว เย่ียมญาต ิหรือธรุกจิ อาจจะมกีารถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมอืง เพ่ือเป็นการยืนยันว่ามคุีณสมบตัใิน 

การเข้าประเทศญี่ปุ่น  

ตวัอย่างของเอกสารมีดงัต่อไปนี้  

1.  บตัรโดยสารเคร่ืองบนิขาออกจากประเทศญี่ปุ่น 

2.  สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกดิขึ้นระหว่างที่พาํนักในประเทศญี่ปุ่น เช่น เงินสด บตัรเครดติ เป็นต้น 

3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพทท์ี่ตดิต่อได้ระหว่างที่พาํนักในประเทศญี่ปุ่น เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ  

4.  กาํหนดการเดนิทางระหว่างที่พาํนักในประเทศญี่ปุ่น 

5.  หลักฐานการทาํงานที่สามารถยืนยันว่าท่านมกีารทาํงานที่ชัดเจนอยู่ในประเทศไทย เช่น หนังสอืรับรองการทาํงาน บตัรพนักงาน เป็นต้น 

คุณสมบติัการเขา้ประเทศญี่ปุ่ น(ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญี่ปุ่ นตามมาตรการยกเวน้วีซ่า) 

1.  หนังสอืเดนิทางอเิลก็ทรอนิกสท์ี่ยังมอีายุการใช้งานเหลืออยู่ 

2.  กจิกรรมใดๆ ที่จะกระทาํในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขดัต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบตัเิพ่ือการพาํนักระยะสั้นเท่านั้น 

3.  ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพาํนักไม่เกนิ 15  วัน 

4. เป็นผู้ที่ไม่มปีระวัตกิารถูกส่งตวักลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมไิด้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบตัิ

ที่อาจจะถูกปฏเิสธไม่ให้เข้าประเทศ 


