
 

 

รหัสทัวร B2B2000013 
ทัวรญี่ปุ�น โอซากา นาโกยา โตเกียว สปริง 7 วัน 4 คืน (TG) 
สะพานโทเก็ตสึเคียว | ศาลเจาชิราฮิเงะ | เมืองกุโจฮะจิมัง | ระบําพ้ืนเมือง | น้ําแรธรรมชาติ 
ถนนตนสน Metasequoia Namiki | หมูบานชิราคาวาโกะ | ภูเขาไฟฟูจิ ช้ัน 5 | วัดอาซากุสะ 
ชอปปم�ง MITSUI OUTLET JAZZ DREAM ชอปปم�ง JR KYOTO STATION | ชอปปم�งชินจูก ุ
 

 
 

 

 

 

 



 

 

   

เสนทางการเดินทาง 
วันที่ 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ ) – โอซากา (สนามบินคันไซ) (TG622  23.59-07.20) 
วันที่ 2.  โอซากา (สนามบินคันไซ) – นารา – วัดโทไดจิ – เกียวโต – อาราชิยามา – สะพานโทเก็ตสึ
เคียว – ป�าไผ – ศาลเจาฟูจิมิ อินาริ –  
             ชอปปم�ง JR KYOTO STATION 
วันที่ 3.  ทะเลสาบ บิวะ – ศาลเจาชิราฮิเงะ – ถนนตนสน Metasequoia Namiki – ชอปปم�ง 
MITSUI OUTLET JAZZ DREAM – แชน้ําแรธรรมชาติ 
วันที่ 4.  เมืองกุโจฮะจิมัง – พิพิธภัณฑกุโจฮะจิมัง – ชมการสาธิตระบําพ้ืนเมือง – รานมีด 
Hamono-ya Sansu – หมูบานชิราคาวาโกะ –  
             เมืองมัตสึโมโต 
วันที่ 5.  ทะเลสาบคาวากูจิโกะ – กิจกรรมชงชา – ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 – โตเกียว – ชินจูก ุ
วันที่ 6.  วัดอาซากสุะ – ชอปปم�งชบิูยา – โอไดบะ – ไดเวอรซิตี ้– อควาซิต้ี – โตเกียว (สนามบิน
ฮาเนดะ) 
วันที่ 7.  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรรภูมิ) (TG661 00.20-05.25) 



 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ ) – โอซากา (สนามบินคันไซ) 
(TG622 23.59-07.20) 

20.00 
น. 

คณะพรอมกันทีส่นามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคานเตอร C สายการบินไทย
เจาหนาท่ีใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานเอกสารและสัมภาระ 

23.59 
น. 

ออกเดินทางสู สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ�น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG622 
(สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ือง) 

วันที่ 2 โอซากา (สนามบินคันไซ) - นารา – วัดโทไดจิ – เกียวโต – อาราชิยามา – ป�าไผ 
– สะพานโทเก็ตสเึคียว – ศาลเจาฟูจิมิอินาร ิ– ชอปปم�ง JR KYOTO STATION 

07.20 
น. 

เดินทางถึง สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ�น (เวลาทองถิ่นเร็วกวาเวลาประเทศไทย 2 
ชม.) 

 ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง ดานศุลกากร และรับกระเป�าเรียบรอยแลว [สําคัญ
มาก!!ไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศญี่ปุ�น
หากฝ�าฝนมีโทษจับปรับได] 

 เมืองนารา (Nara) อดีตเมืองหลวงเกาของชาวญี่ปุ�น ที่ตั้งขึ้นมาในป 710 และไดรับ
อิทธิพลของศาสนาพุทธอยางเต็มที่ จนกระทั่งถึงปจจุบันน้ียังคงมีสถานที่สําคัญทาง
ประวัติศาสตรมากมาย รวมไปถึงวัดวาอารามที่ เกาแกที่สุดอีกดวย วัดโทไดจิ 
(Todaiji) วัดหลวงพอโตแหงเมืองนารา หรือ ไดบุทสึ (Daibutsu of Nara) นับเปน
หน่ึงในวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดและมีความสําคัญทางประวัติศาสตรของประเทศญี่ปุ�น
อยางมาก จุดเดน คืออาคารหลักของวัดแหงน้ี เปนอาคารไมที่ใหญที่สุดในโลก หลวง
พอโตหรือ ไดบุตสึ ยังเดนที่ประดิษฐานดานในอาคารหลักน่ี ซึ่งก็เรียกไดวามีขนาดที่
ใหญมากที่สุดของญี่ปุ�น มีความสูงมากถึง 15 เมตร วัดแหงน้ีนั้นถูก สรางขึ้นเม่ือป ค.ศ. 
752 สามารถตรัสรูได และเปนที่ชื่นชอบสําหรับนักทองเที่ยวก็คือเจากวางนอยใหญที่
เดินควักไขวไปมา ซึ่งก็สามารถใหอาหารกวางเหลาน้ันดวยขนมแซมเบที่ทํามาสําหรับ
กวางโดยเฉพาะ โดยจะมีรานที่ขายราคาก็จะอยูประมาณหอละ 150 เยน 

 

 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
 เมืองเกียวโต (Kyoto) อดีตเมืองหลวงและที่พํานักของจักรพรรดิญี่ปุ�น ในชวงป 794 

– 1868 และปจจุบันน้ีก็เปนเมืองที่ใหญเปนอันดับ 7 ของประเทศ รวมทั้งมีประชากร
อีกราวๆ 1.4 ลานคน ซึ่งสภาพบานเมืองยังคงอนุรักษเอาไวในสภาพอดีตซะเปน
สวนมาก อาราชิยามา (Arashiyama) เปนอีกเขตหน่ึงที่นักทองเที่ยวนิยมมากัน อยู
ทางตะวักตกของเกียวโต โดยเริ่มเปนที่นิยมตั้งแตสมัยเฮอัน (794-1185) เปนตนมา 
และจะมีนักทองเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมกันอยางคับคั่งในชวงที่ดอกซากุระบานและชวง
ใบไมแดงหรือใบไมเปลี่ยนสี ตัวเมืองอาราชิยามาน้ันจะคึกคักมากในชวงวันหยุด มีทั้ง
รานคา รานอาหาร และบริเวณโดยรอบก็สามารถเดินเที่ยวไดเรื่อยๆ สถานที่ที่ไดรับ
ความนิยมอีกที่หนึ่งเม่ือมาถึงเมืองน้ีก็คือ อุโมงคป�าไผ (Bamboo) ทางเดินที่โอบลอม
ดวยตนไผสีเขียวที่สูงมาก สวนทางตอนเหนือของเมืองน้ันจะมีวัดเล็กๆ กระจายอยู
ทั่วไป 

 

 
 จุดทองเที่ยวที่สวยงามอีกที นึงก็คือซากาโน  ที่ตั้ งของ สะพานโทเก็ตสึ เคียว 

(Togetsukyo) ซึ่งเปนเหมือนสัญลักษณอาราชิยามา เปนสะพานที่ใชขามแมนํ้าสาย
ใหญของเมือง ซึ่งอยูไมใกลกับตัวเมืองมากนัก จากน้ันนําทานเดินทางสูยานการคาของ
เกียวโต 

 ศาลเจาฟุชิมิ อินาริ (Fujimi-inari) หรือ ศาลเจาจิ้งจอกเปนศาลเจาชินโต (Shinto) 
ที่มีความสําคัญแหงหน่ึงของเมืองเกียวโต มีชื่อเสียงโดงดังจาก ประตูโทริอิ (Torii 
Gate) หรือเสาประตูสีแดงที่เรียงตัวกันขางหลังศาลเจาจํานวนหลายหมื่นตนจนเปน
ทางเดินไดทั่วทั้งภูเขาอินาริ (Mt. Inari) ที่ผูคนเชื่อกันวาเปนภูเขาศักสิทธ โดย เทพอินา
ริ (หรือ พระแมโพสพ ตามความเชื่อของไทย) จะเปนตัวแทนของความอุดมสมบูรณ 
การเก็บเกี่ยวขาว รวมไปถึงพืชผลไรนาตางๆ และมักจะมีจิ้งจอกเปนสัตวคูกาย (บางก็
วาทานชอบแปลงรางเปนจิ้งจอก) จึงสามารถพบเห็นรูปปم�นจิ้งจอกมากมายดวยเชนกัน 
ศาลเจาแหงน้ีมีความเกาแกมากถูกสรางขึ้นตั้งแตกอนสรางเมืองเกียวโตซะอีก คาดกัน
วาจะเปนชวงประมาณปค.ศ. 794 หรือกวาพันปมาแลว อีกทั้งที่แหงน้ียังไดเปนสวน
หน่ึงของภาพยนตรฮอลลีวูด เรื่อง MEMOIRS OF GEISHA อีกดวย 



 

 

 

 สถานีรถไฟเกียวโต [JR KYOTO STATION] เปนสถานีรถไฟสายหลักของเกียวโต 
และเปนหน่ึงในสถานีรถไฟที่ใหญที่สุดของประเทศญี่ปุ�น มีการออกแบบอาคารใหดู
สมัยใหม และยังเปนแหลงศูนยรวมรานคา รานอาหารมากมายต้ังอยูเรียงรายท้ังดานใน
และดานนอกสถานี แถมท่ีน้ียังมีศูนยการคา Porta ขนาดใหญใหไดชอปปم�งกันอีกดวย 

 

 
 

คํ่า อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย ณ แหลงชอปปم�ง 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก KYOTO HOTEL หรือเทียบเทา 

วันที่ 3 ทะเลสาบ บิวะ – ศาลเจาชิราฮิเงะ – ถนนตนสน Metasequoia Namiki –  
ชอปปم�ง MITSUI OUTLET JAZZ DREAM – แชนํ้าแรธรรมชาต ิ

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ทะเลสาบบิวะ (Lake Biwa) หรือ “บิวะโกะ” (Biwa-Ko) ทะเลสาบน้ําจืดตั้งอยูใน

จังหวัดชิงะ บนเกาะฮอนชู หากเคยอานวรรณกรรมโบราณหลายเรื่องของญี่ปุ�นก็จะ
พบกับชื่อของทะเลสาบบิวะน้ีอยูบอยครั้งเน่ืองจากสถานที่ตั้งอยูไมไกลจากเมืองเกียว
โตซึ่งเปนอดีตเมืองหลวงของญี่ปุ�น วรรณกรรมในสมัยน้ันจึงใชทะเลสาบบิวะเปนเปน
ฉากประกอบซะสวนมาก และ ทะเลสาบน้ียังเปนศูนยรวมของแมน้ําหลายสายที่ไหล
มาบรรจบกันจนกลายเปนทะเลสาบขนาดใหญครอบคลุมพื้นที่ราว 670 ตาราง
กิโลเมตร ช่ือเดิมของทะเลสาบคือ “โอมิ” (Omi) แตมาเปลี่ยนเปน บิวะโกะในสมัยเอ
โดะ และจากขอมูลของนักวิทยาศาสตรสรุปไดวาทะเลสาบบิวะมีอายุเกาแกเปนอันดับ 
3 ของโลกเลยทีเดียว 



 

 

 

 ศาลเจาชิราฮิเงะ (Shirahige Shrine) เปนศาลเจาที่ปจจุบันไดรับความสนใจจาก
ผูคนจํานวนมากในฐานะจุดเสริมดวงชะตา ตั้งอยูในเมืองทะคะชิมะ (Takashima 
City) ทางฝم�งตะวันตกของทะเลสาบบิวะ สรางขึ้นเม่ือราว 1,900 ปกอน และเปนศาล
เจาที่มีประวัติศาสตรเกาแกยาวนานที่สุดในจังหวัดชิงะ (Shiga) เชื่อกันวาศาลเจา
แหงน้ีเปนที่สถิตยของเทพเจาที่ใหพรเพื่อใหมีอายุยืนยาว มี เสาโทริอิ สีแดงซึ่งเปน
สัญลักษณของศาลเจายืนตระหงานอยูกลางทะเลสาบ เปนภาพภูมิทัศนที่งดงามราว
ภาพวาด 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
 ถนนตนสน Metasequoia Namiki (ขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศ) ถนนที่เสนตรงที่

ปกคลุมไปดวยตนสนพันธุ Metasequoia หรือเรียกอีกชื่อวา ตนเมตา ตั้งอยูชาน
เมืองทะคะชิมะ (Takashima City) สองขางทางเต็มไปดวยตนเมตาจํานวนกวา 
500 ตน แตละตนปลูกเรียงรายอยางเปนระเบียบทั้งสองขางทาง บางชวงกิ่งกานของ
ตนเมตาจะโนมเขาหากัน ราวกับเปนอุโมงคตนไมเปนวิวที่นาตื่นตาตื่นใจ ความงาม
ของถนนทิวสนน้ีสามารถชมไดทุกฤดู คือในชวงฤดูใบไมผลิและฤดูรอนทิวสนจะเขียว
ชอุมเปนพุมสวยงาม สวนชวงฤดูใบไมรวงคือประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนเปนชวง
ที่ตนเมตาผลัดใบเปนสีสมเหลือง สวนในฤดูหนาวกิ่งกานของตนเมตาจะถูกปกคลุมไป
ดวยหิมะขาวโพลน เปนทัศนียภาพที่งดงามหายากในญี่ปุ�น 



 

 

 

 MITSUI OUTLET JAZZ DREAM NAGASHIMA ใหทานอิสระเพลิดเพลินกับ
การชอปปم�งรานคาแบรนดเนมชั้นนําและรานอาหารญี่ปุ�นและอาหารนานาชาติกวา 
240 รานเลยทีเดียว ท่ีน่ีถือเอาทเล็ทที่มีขนาดใหญอีกแหงหน่ึงในญี่ปุ�นมีความมีความ
ใหญประมาณ 39,000 ตารางเมตร และถูกออกแบบใหมีลักษณะคลายกับเมืองนิ
วออรลีนสซึ่งเปนเมืองทาทางตะวันตกของอเมริกาอีกดวย 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก GUJO HACHIMAN ONSEN หรือเทียบเทา 

หลังอาหารคํ่า ใหทานไดผอนคลายกับการแชนํ้าจากแรธรรมชาติสไตลญี่ปุ�น 
วันที่ 4 เมืองกุโจฮะจิ มัง – พิ พิธภัณฑกุ โจฮะจิมัง – ชมการสาธิตระบําพ้ืนเมือง 

– รานมีด Hamono-ya Sansu – หมูบานชิราคาวาโกะ – ทาคายามา 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 เมืองกุโจฮะจิมัง เมืองที่หลงเหลือบรรยากาศแบบยอนยุคสมัยอดีต กุโจฮะจิมังมีราง
น้ําจํานวนมากจนถูกเรียกวาเปนเมืองแหงสายนํ้า ซึ่งจะไดยินเสียงน้ําไหลสะทอนไปทั่ว
ทั้งตัวเมือง ดวยบรรยากาศที่ทําใหหวนนึกถึงอดีตน้ัน ทําใหทั้งเมืองเสมือนกับเปนอีก
โลกหน่ึงก็วาได เพียงแคเดินในเมืองแหงน้ี ก็จะสามารถสัมผัสบรรยากาศราวกับยอน
เวลาไปอดีตไดอยางแนนอน 



 

 

 

 พิพิธภัณฑกุโจฮะจิมัง ฮาคุรันคัง ที่รวบรวมเสนหของเมืองกุโจฮะจิมังเอาไว 
นักทองเท่ียวสามารถเรียนรูวิธีการรายรํากุโจโอโดริ ซ่ึงเปนการรายรําประจําเมืองที่ใน
ทุกชวงฤดูรอนจะมีการจัดเทศกาลการรายรําสุดยิ่งใหญ 1 ใน 3 ของญี่ปุ�นขึ้น โดยจะ
จัดตอเน่ืองกันถึง 33 คืน ตั้งแตปลายเดือนกรกฎาคมถึงตนเดือนกันยายน นอกจากน้ี
ยังมีโซนเรียนรูประวัติศาสตรและการรายรําจากผูรูอยางใกลชิด รวมถึงจุดจําหนาย
ขนมและของฝากประจําเมืองกุโจอีกดวย พรอมโขวการสาธิตระบําพื้นเมือง Odori 
Dance คือการเตนรําชนิดหน่ึงของญี่ปุ�น ผูแสดงจะแตงกายสีสันสดใสมารวมเตนรํา 
เครื่องดนตรีประกอบไปดวย ชามิเซ็ง, กลองไทโกะ และขลุย ธีมหลักของงานก็คือการ
บาไปดวยกัน หรือ อาจจะมีช่ือเรียกอีกอยางวางานเตนของคนบาน้ันเอง 

 

 รานมีด Hamono-ya Sansu เปนรานที่เครื่องมีดตนตําหรับของเมืองเซกิ ซึ่งมี
ประวัติยาวนานกวา 75 ป สถานที่ที่ผลิตมีดไดคมสุด ๆ อีกทั้งยังเปนเมืองที่มีชื่อเสียง
เรื่องการตีดาบญี่ปุ�นอยางดาบเซกิ สําหรับที่รานซันชูน้ีมีเครื่องใชของมีคมตางๆ 
มากมายกวา 3,000 ชิ้น ไมวาจะเปนมีดหรือกรรไกรตัดแตงกิ่งและสวน กรรไกรตัด
เล็บ กรรไกรหลากขนาด หรือมีดสําหรับทําครัวหลากหลายรูปแบบที่ชวยใหการเตรียม
วัตถุดิบของคุณงายยิ่งขึ้นอกจากนี้ยังมีดาบญี่ปุ�น ขนมและเครื่องดื่มเย็นๆ จําหนายอีก
ดวย พรอมทั้งสามารถชมสุดยอดการแสดงดาบของวิชาอิไอกิริ ไดแบบใกลๆ ดวยการ
ใชดาบซามูไรฟนฉับเดียวตนไผขาดเปน 2 ทอน!! 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 



 

 

 หมูบานมรดกโลกชิราคาวาโกะ ที่ยังคงอนุรักษบานสไตลญี่ปุ�นขนานแทดั้งเดิม และ
ยังไดรับเลือกจากองคการยู เนสโกให เปนมรดกโลก ในเดือนธันวาคม 1995 
โครงสรางของบานสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในชวงฤดูหนาวไดดี และรูปรางของ
หลังคาเหมือนกับสองมือพนมของพระเจา จึงเรียกหมูบานสไตลน้ีวา “กัสโช” และมี
ผูคนจากทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลไปชมความงามในแตละปไมตํ่ากวา 680,000 คน 
เลยทีเดียว 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ รานอาหาร 
 นําทานเดินทางเขาสูที่พัก TAKAYAMA HOTEL หรือเทียบเทา 

วันที่ 5 ทะเลสาบคาวากูจิโกะ – กิจกรรมชงชา – ภูเขาไฟฟูจิ ช้ัน 5 (ตามสภาพอากาศ) 
– โตเกียว – ชอปปم�งชินจูกุ  

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ทะเลสาบคาวากูจิโกะ (Kawaguchiko) ที่เปนหน่ึงในหาทะเลสาบลอมรอบภูเขา

ไฟฟูจิ ซึ่งทะเลสาบแหงน้ีเปนที่นิยมสําหรับนักทองเที่ยวไมวาจะเปนคนญี่ปุ�นหรือ
ตางชาติก็ตามมักจะมาหาที่พักผอนในบริเวณน้ีมากกวาทะเลสาบที่เหลืออีกสี่แหง 
ดังน้ันรอบๆ บริเวณน้ีจึงเต็มไปดวยโรงแรม, รานอาหาร, และรานขายของที่ระลึก
มากมาย 

 

 สัมผัสวัฒนธรรมด้ังเดิมของชาวญี่ปุ�น น่ันก็คือ การชงชาญี่ปุ�น (Sado) โดยการชงชา



 

 

ตามแบบญี่ปุ�นน้ัน มีขั้นตอนมากมาย เริ่มตั้งแตการชงชา การจับถวยชา และการดื่ม
ชา ทุกขั้นตอนน้ันลวนมีขั้นตอนที่มีรายละเอียดที่ประณีตและสวยงามเปนอยางมาก 
และทานยังมีโอกาสไดลองชงชาดวยตัวทานเองอีกดวย ซ่ึงกอนกลับใหทานอิสระเลือก
ซื้อของที่ฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
 ภูเขาไฟฟูจิ (Mt.Fuji) ที่ตั้งตระหงานอยูเหนือเกาะญี่ปุ�นดวยความสูง 3,776 เมตร 

จากระดับน้ําทะเล นําทานขึ้นชมความงามกันแบบใกลชิดยังบริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขา
ไฟฟูจิ (ขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศ) เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที่ สามารถ
มองเห็นทะเลสาบทั้งหากระจายอยูโดยรอบ ใหทานไดสัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์บนยอด
เขาฟูจิ ถายภาพท่ีระลึกกบัภูเขาไฟท่ีไดชื่อวามีสัดสวนสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งเปนภูเขา
ไฟท่ียังดับไมสนิท และมีความสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ�น 
หมายเหตุ: ในกรณีที่ ภูเขาไฟฟูจิไมสามารถขึ้นไดเนื่องจากสภาพอากาศ ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนโปรแกรมทัวรเปน Fuji Visitor Center ซึ่งทาน
สามารถศึกษาความเปนมาของภูเขาไฟฟูจิและเลือกซื้อของที่ระลึกเกี่ยวกับภูเขาไฟฟูจิ
ได และยังเปนจุดถายรูปกับภูเขาไฟฟูจิไดสวยงามในชวงฤดูหนาว 

 

 เมืองโตเกียว (Tokyo) นําทานชอปปم�งที่ ยานชินจูกุ (Shinjuku) แหลงบันเทิงและ
แหลงชอปปم�งขนาดใหญใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เปนศูนยรวมแฟชั่นเกๆ เทหๆ 
ของเหลาบรรดาแฟชั่นนิสตา มีสถานีรถไฟชินจูกุที่เปนเหมือนศูนยกลางของของยานน้ี 
ซึ่งเปนหน่ึงในสถานีที่คึกคักที่สุดในญี่ปุ�น ในแตละวันมีผูคนจํานวนมากถึง 2.5 ลานคน
ที่ใชบริการสถานีแหงน้ี ทางดานตะวันตกยานน้ีที่เต็มไปดวยตึกระฟ�าหลายอาคาร มี
ทั้งโรงแรมชั้นนํา และในสวนทางดานตะวันออกน้ันคือ คาบูกิโจ (Kabuki-jo) เปน
ยานที่เต็มไปดวยหางสรรพสินคา, รานเครื่องใชไฟฟ�าขนาดใหญอยาง Bic Camera 
และยานบันเทิงยามราตรีที่มีรานอาหารเยอะแยะมากมาย เชนรานอิซากายะ 
(Izakaya) 



 

 

 

คํ่า อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย ณ แหลงชอปปم�ง 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก TOKYO HOTEL หรือเทียบเทา 

วันที่ 6 วัดอาซากุสะ - ชอปปم�งชิบูยา - โอไดบะ – ไดเวอรซิตี้ - อควาซิตี้ - สนามบิน
ฮาเนดะ 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
  นมัสการเจาแมกวนอิมทองคํา ณ วัดอาซากุสะ หรือ วัดเซนโซจิ เปนวัดที่เกาแกและ

ไดรับความเคารพจากชาวกรุงโตเกียวอยางมาก เพราะภายในอารามประดิษฐานองค
เจาแมกวนอิมทองคําที่ศักดิ์สิทธิ์ ขนาด 5.5 เซนติเมตร และยังมี โคมไฟยักษ 4.5 
เมตร ณ ประตูทางเขาที่อยูดานหนาสุดของวัด ในนามประตูฟ�าคํารณและทานจะได
สนุกกับการเดินเลือกดูสินคาตางๆ สองขางทางของ ถนนนากามิเซะ ซึ่งมีรานคาขาย
ของที่ระลึกตางๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเลน รองเทา พวงกุญแจที่ระลึก
ฯลฯ 

 

 ยานชิบูยา (Shibuya) แหลงชอปปم�งสตรีทที่ยิ่งใหญสุดๆในโตเกียว รายลอมไปดวย
หางฯตางๆและรานคาอีกนับพัน ซึ่งมีหางฯ SHIBUYA 109 ที่รวบรวมรานคาแฟชั่น
ไวมากมายรวมทั้งมีรูปปم�น “ฮาจิโกะ” หรือเจาหมาแสนซื่อสัตยฮาจิ ที่เฝ�ารอคอย
เจานายหนาสถานีชิบูยา ตราบจนวันตายของมัน 

กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ แหลงชอปปم�ง 
 โอไดบะ (Odaiba) เปนเกาะรวมศูนยกลางความบันเทิง ยานเมืองใหมที่เกิดจากการ



 

 

ถมทะเลขึ้นมาเปนเกาะ ตั้งแตป ค.ศ. 1850 เกาะน้ีเปนที่แสดงใหเห็นถึง วิสัยทัศน 
และศักยภาพของชาวญี่ปุ�น ท่ีสามารถสราง ส่ิงที่เปนไปไมไดใหเปนไปไดขึ้นมาใหทาน
ไดชอปปم�งสินคาหลากหลายชนิดที่หางไดเวอรซิตี้  ซึ่งภายในมีรานคา รานอาหาร 
และแหลงบันเทิงมากมาย และใหทานถายรูปกับกันดั้มตัวใหม RX-0 Unicorn 
ขนาดเทาของจริง ซึ่งมีขนาดใหญมาก ในบริเวณหาง ก็จะมีรานคาสําหรับคอกันดั้ม 
อย างกันดั้ มคาเฟ�  และใหมล าสุด  เมื่ อวันที่  1 ธันวาคม 2562 ที่ ผ านมากับ
หางสรรพสินค าแห งอนาคตของโดราเอมอน หรือ Doraemon Future 
Department ขึ้นชื่อวาเปน รานคาของโดราเอมอนแหงแรกของโลก ภายในจึง
ประกอบดวยโซนรานคาที่จําหนายสินคาลิขสิทธิ์ทั้งหมดของโดราเอมอนและเพื่อนๆ 
รวมถึงมีสินคาหายากที่มีวางจําหนายเฉพาะที่น่ีเทาน้ัน เรียกไดวามีสินคาใหแฟนๆ ได
เลือกซื้อกันอยางจุใจเลยทีเดียว วากันวา น่ีคือสถานที่ที่เหลาสาวก “โดราเอมอน” 
ควรมาเยือนสักครั้งในชีวิต เพราะจะไดสัมผัสกับประสบการณสุดพิเศษ ราวกับยก
ออกมาจากการตูน ไมวาจะเปนโซน “Secret Gadgets Lab” ที่จําลองบรรยากาศ
ภายในใหผูมาเยือนรูสึกราวกับวากําลังไดสัมผัสกับของวิเศษที่ออกมาจากกระเป�าของ
โดราเอมอนอยางที่ปรากฎอยูในเรื่อง รวมถึงโซน “Customization” ที่ใหแฟนๆ 
ของโดราเอมอนได สรางของวิเศษ ที่จะมีเพียงหน่ึงเดียวเปนของตัวเองอีกดวยและ
หางสรรพสินคาอควาซิตี้  หางดังของยานน้ีที่ไมควรพลาด เพราะทั้งรานคาไมวาจะ
เปนเสื้อผาตางๆ รานอาหาร รานกาแฟ และโรงภาพยนตรที่มีถึง 13 โรงดวยกัน 
จุดเดนของที่นี่อยูที่ช้ัน 5 เปน ราเม็ง ฟู�ด ทีมพารค รวบรวมราเม็งชนิดตางๆจาก
ทั่วประเทศญี่ปุ�นมาไวที่น่ี สําคัญดานหนาของหางสรรพสินคาสามารถมองเห็นสะพาน
สายรุงไดอยางชัดเจน 

 

คํ่า อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย ณ แหลงชอปปم�ง 
 สมควรแกเวลาเดินทางนําทานเดินทางสูสนามบินฮาเนดะ 

 
 



 

 

วันที่ 7 สนามบินสุวรรรภูมิ [TG661 00.20-05.25 ] 
00.20 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG661 

สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ือง 
05.25 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

 
 

** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน,รถทัวร,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุก
ครั้งกอนทําการ 

ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงให
ทราบลวงหนา ** 

 

 

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศนทองถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทาน/
ทริป 

หัวหนาทัวรที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตทานจะเห็นสมควร 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

ราคาแนะนําเพียง : OSAKA NAGOYA TOKYO SPRING สงกรานต 7วัน 4คืน 
โดยสายการบินไทย  

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 2-

3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  

(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
7 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

วันที่ 11 – 17 เม.ย.63  59,900 59,900 57,900 8,900 33,900 
วันที่ 14 – 20 เม.ย.63  59,900 59,900 57,900 8,900 33,900 

ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ] ทานละ 10,500 บาท ราคานี้รวม
รายการทัวร ต๋ัวเครื่องบิน  

 ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ 



 

 

 
 
เงื่อนไขการใหบริการ 
1.  การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบ

จํานวนดังกลาว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯเพื่อ

เช็ควากรุปมีการคอนเฟรมเดินทางกอนทุกครั้ง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ 
ทั้งสิ้น 

3.  การชําระคาบริการ 
     3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 15 วันกอนออกเดินทาง 
4. การยกเลิการเดินทาง 

4.1 แจงยกเลิก กอนการเดินทาง 45 วัน ไมนับวันเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด  
4.2 แจงยกเลิก กอนเดินทาง 15 วัน ไมนับวันเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 15,000 
บาท  
4.3 แจงยกเลิก นอยกวา 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจาย
ทั้งหมด  
4.4 ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปใหม, สงกรานต เปนตน บาง
สายการบินมีการการันตีมัดจําที่น่ังกับสายการบินและคามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ 
เชน CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมด ไมวายกเลิก
ดวยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก 
หรือ เขาประเทศที่ระบุ ไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวา
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 **สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขา
ประเทศญี่ปุ�นโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ทั้งไทยและ
ญี่ปุ�น ขึ้นอยูกับการพิจารณาของเจาหนาที่เทาน้ัน ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขา
เมืองดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทั้งสิ้น** 

 



 

 

4.6 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง 
หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน 
ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1.  คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

ทัวรขางตน 
 กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่น่ังจากชั้นประหยัดเปนชั้นธุรกิจ 

โดยใชคะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วันลวงหนา และถาโดยการ
ชําระเงินเพ่ืออัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทาน้ัน  

2.  คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา 
** ในกรณีที่ทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แลวทางโรงแรม
ไมสามารถจัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดหองให
เปนแบบ แยก 2หองคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดหองพักใหตามความ
เหมาะสมตอไป ** 

3.  คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน 
4.  เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 
5.  คาน้ําหนักสัมภาระรวมในต๋ัวเครื่องบินหการบินไทย 20 กิโล  คาประกันวินาศภัยเครื่องบิน

ตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ **ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เปน
ตนไป ทางสายการบินไทย มีการปรับลดน้ําหนักสัมภาระโหลดใตทองเครื่องจาก 30กิโล 
เหลือเพียง 20 กิโลเทาน้ัน  

6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 
บาท  

 คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของ
กรมธรรม  
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได **  
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายมุากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป **  
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 
ลานบาท] 
**ความครอบคลมุผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป **  



 

 

  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 
ลานบาท] 

7.  ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3%  
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1.  คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศยกเลิกวี

ซาใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15  **ถากรณี
ทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายเพ่ิมในการ
ขอวีซาตามที่สถานทูตกําหนด) 

2.  คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ 
คาซักรีด คาโทรศัพท  

3.  คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน 
4.  คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ทาน 
 
หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 10 ทาน 
2.  ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้น

กอนวันเดินทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก

สาเหตุตางๆ 
4.  บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การ

ประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย 
ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความ
ประมาทของทานเกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยว
เอง 

6.  เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือ
วาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ทั้งน้ีขึ้นอยูกับ
สภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน 

 
 



 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกบัคนไทย  
จากมาตรการยกเวนวซีาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมี
การ ถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง เพื่อเปนการยืนยันวามีคุณสมบัติใน
การเขา ประเทศญี่ปุ�น 
**เอกสารที่อาจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสาร
เร่ืองที่พักทางบริษัทจะจัดเตรียมใหกับลูกทัวร แตทั้งน้ีขึ้นอยูกับการพิจารณาของกองตรวจคน
เขาเมืองของญี่ปุ�น** 
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญีปุ่�น  
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรบัผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น  
     (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (เชน คน รูจัก 

โรงแรม และอ่ืนๆ) 
 
กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น 
คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นตามมาตรการยกเวนวี
ซา) 
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสท่ียังมีอายุการใชงานเหลืออยู 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย และเขาขาย

คุณสมบัติเพ่ือการพํานักระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
 เปนผูที่ไมมีประวัตกิารถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น หรือมิไดอยูในระยะเวลาของการถูก

ปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏเิสธไมใหเขาประเทศ 


