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Japan New Wave Travel Co., Ltd. Nagara Apartment (Room 103)                     

122 Soi Anumarnrachathon Decho Rd., Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500                   

Tel: +662-2354720 Fax: +662-2354721 E-Mail: jnwt.new.wave@gmail.com, ginga_thailand@hotmail.com                    

                                                                                         Licence No. 11/07577                          

 

เท่ียวญ่ีปุ่น 8 วนั 6 คืน: โตเกียว-โอซากา้ 

โดยสายการบิน: การบินไทย 

กําหนดเดินทาง: ปี 2561-2562 

 

วนัแรก-วนัที่ 2: สนามบินสุวรรณภูมิ / สุวรรณภูมิ (สมุทรปราการ) - นาริตะ (ชิบะ) 
 

19.00 น.     ขอเชิญทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่เคาน์เตอร์ของสายการบิน การบินไทย (TG) 

22.10 น.     ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมสู่ิสนามบินนาริตะ โดยสายการบิน การบินไทย เที่ยวบิน TG 640 

06.20 น.     เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ผ่านข้ันตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเป็นที่เรียบร้อยในเวลา 07:30 น. 
 

วนัที่ 2: สวนดอกไมอ้าชิคางะ - ศาลเจา้โทโชก ุ     

                                                         

สาย     นาํท่านเดินทางสู่ สวนดอกไม้อาชิคางะ เป็นหน่ึงในสวนดอกวสิทีเรียที่สวยงามและอลงัการที่สุดของประเทศญี่ปุ่ น 

บนพื้นที่ขนาดใหญ่กวา่ 60 ไร่ ที่จดัแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆมากมายใหน้กัท่องเที่ยวไดช่ื้นชม โดยมีไฮไลทอ์ยูท่ี่อุโมงคต์น้
วสิทีเรียยาวเกือบ 100 เมตร และตน้วสิทีเรียขนาดใหญ่ยกัษ ์อายกุวา่ 140 ปีมาแลว้ อยูท่ี่จงัหวดัโทชิกิ เมืองอาชิคางะ  
 

ดอกวสิทีเรียเป็นดอกไมท้ี่ชาวญี่ปุ่ นใหค้วามสาํคญัมากเช่นเดียวกบัดอกซากุระ โดยในภาษาญี่ปุ่ น ดอกวสิทีเรียน้ีจะอ่าน
ออกเสียงวา่ ฟูจิ เสียงเดียวกบัภูเขาไฟฟูจิ ภูเขาประจาํชาติ และยงัถูกใชเ้ป็นช่ือตระกูลของคนญีปุ่่นกนัอยา่งแพร่หลาย รวม
ไปถึงชุดการแสดงคาบูกิ ที่เป็นการแสดงละครเวทีของญี่ปุ่ นแบบดั้งเดิมดว้ย ทาํใหส้วนแห่งน้ีเม่ือถึงฤดูใบไมผ้ลิซ่ึงเป็น
ช่วงพคี จะมีนกัท่องเที่ยวเดินทางมาชมกนัมากมาย   
 

ตน้วสิทีเรียของสวนอาชิคางะ จะมีการทาํตวัค ํ้ายนัไวเ้หนือหวั แลว้จะปล่อยใหด้อกหอ้ยลงมาจากก่ิงเป็นพวงทาํให้เกิดเป็น
ทางเดินใตด้อกวสิทีเรียหลากหลายสี เช่น สีม่วง, สีขาว, สีเหลือง และสีชมพ ูถา้ตน้ไหนอายมุากกจ็ะยิง่แผรั่ศมีของก่ิงกา้น
ออกไปไดไ้กลมากหลายสิบเมตรเลยทีเดียว โดยเฉพาะตน้วสิทีเรียที่เก่าแก่ที่สุดของสวนน้ี มีอายมุากกวา่ 140 ช่ือวา่ 
“Great Miracle Wisteria” ที่ดูยิง่ใหญ่อลงัการมากทีเดียว ซ่ึงในช่วงพคีจะเปิดจนถึงดึกและมีการเปิดไฟส่องที่ดอกและตน้
ของวสิทีเรียดว้ย ทาํใหไ้ดบ้รรยายกาศการชมที่แตกต่างออกไปจากตอนกลางวนัอีก                         
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นอกจากอุโมงคต์น้วสิทีเรียที่มีอยูม่ากมายภายในสวนแห่งน้ีแลว้ ก็ยงัมีการจดัสวนในโซนต่างๆอีกมากมายใหเ้ดินชมกนั 
เช่น การสร้างพีรามิดดอกไมล้อยอยูก่ลางสระนํ้ า, โดมดอกไม,้ นํ้ าตกจาํลอง และสระนํ้ ามากมายในสวน 
 

ดอกวสิทีเรียโดยทัว่ๆไปจะบานเตม็ที่ช่วงกลางเดือนเมษายนถึงกลางเดือนพฤษภาคม ซ่ึงจะแตกตา่งกนัไปในแต่ละปี แต่
นอกจากดอกวสิทีเรียแลว้ ที่สวนแห่งน้ีก็มีดอกไมส้วยงามอ่ืนๆใหช้มอีกมากมาย ไม่วา่จะเป็น hydrangea, azalea, iris, 

peonies, water lilies, lilies, rhododendrons, crape myrtle และ lantana ซ่ึงจะบานแตกต่างกนัไปในแต่ละช่วงเวลาของปี 

หลงัจากการเที่ยวชมแลว้ ที่สวนน้ียงัมีโซนร้านอาหารและโซนขายของท่ีระลึก  
 

ในช่วงฤดูหนาวที่ไม่มีดอกไมใ้หช้มแลว้ ที่สวนแห่งน้ีไดเ้นรมิตดอกไมข้ึ้นมาเอง โดยการใชไ้ฟ LED มากมายมาประดบั
ประดาแทนดอกไมใ้นช่วงฤดูใบไมผ้ลิระหวา่งเดือนธนัวาคมถึงกมุภาพนัธ ์ในช่วงคํ่าจนเป็นหน่ึงในงาน Winter 

Illumination ที่ไดรั้บความสนใจมากขึ้นเร่ือยๆ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง และมีพักระหว่างทางอกี 30 นาที) 
  

 

 

 

 

 

 

เที่ยง     อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย                                                                                                                               

บ่าย     หลงัจากรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแลว้ นาํท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าโทโชก ุเป็นวดัเก่าแก่ที่เป็นสญัลกัษณ์ของ
เมืองนิโก ้เป็นสถานที่สุดทา้ยที่ท่านโชกุน Tokugawa Ieyasu ในตอนแรกนั้นบริเวณศาลเจา้แห่งน้ีถูกใชเ้ป็นสถานที่
สาํหรับฝังศพ ต่อมาจึงก็มีการสร้างอาคารและขยายศาลเจา้เพิม่เติมจนมีขนาดใหญ่อยา่งท่ีเห็นในปัจจุบนั 
 

อาคารต่างๆของศาลเจา้นั้นมีการตกแต่งไวอ้ยา่งสวยงาม และสร้างอยูบ่นเขาซ่ึงเคยเป็นป่าทึบจึงทาํใหมี้บรรยากาศทีผ่อ่น
คลาย รอบขา้งเตม็ไปดว้ยตน้ไมใ้หญ่ อาคารตกแต่งดว้ยไมแ้กะสลกั หน่ึงในนั้นจะเป็นรูปลิงปิดหู ปิดตา ปิดปาก ซ่ึงมี
ช่ือเสียงเป็นอยา่งมาก นอกจากน้ียงัมีการนาํทองมาตกแต่งอาคารไดอ้ยา่งสวยงาม แต่เนน้ความเรียบง่ายแบบ
สถาปัตยกรรมดั้งเดิม (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 15 นาที) 
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เย็น     รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมที่พัก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)                                                                                     
เชิญท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัและอาบนํ้ าแร่แบบญี่ปุ่ น ณ โรงแรม Kanaya Hotel Kinugawa หรือเทียบเท่า                                             

Web Site: https://kinugawakanaya.com/ Room: Japanese Style Room with Outdoor Bath 66 Sqm.                                                       

วนัที่ 3: ศูนยก์ารคา้คารุอิซาว่า - นํ้าตกชิราอิโตะ - สวนสาธารณะโอนิโอชิดาชิ                               
 

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

สาย     พาท่านเลือกชมและซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยัที่ ศูนย์การค้าคารุอิซาว่า ที่คะรุอิซะวะมีช่ือเสียงในเร่ืองของ Snow 

Resort ที่บริหารโดยเครือโรงแรม Prince เปิดให้เล่นไดต้ั้งแต่ตน้เดือน พ.ย.-เม.ย. นกัท่องเท่ียวจึงไดเ้พลิดเพลินกบั
ธรรมชาติ อยา่งใบไมเ้ปล่ียนสีในฤดูใบไมร่้วง ตน้ซากุระในฤดูใบไมผ้ลิ และเล่นสกีอยา่งสนุกสนานไปพร้อมกนัได ้

นอกจากน้ี ดา้นหนา้สถานี Karuizawa ยงัมีเอาทเ์ลทแบรนเนมขนาดใหญ่ที่มีช่ือวา่ “Karuizawa Prince Shopping Plaza” 

รวมร้านแบรนเนมช่ือดงัมากมาย อาทิ Coach, Burberry, Paul Smith, Tod’s, Alexander McQueen, Lanvin, Gucci, Kate 

Spade, Tory Burch, Swarovski, Michael Kors, Bvlgari ตลอดจนถึงสินคา้กีฬาต่างๆ เช่น Nike และ Adidas  
 

เน่ืองจากเป็นทั้งสกีรีสอร์ทและศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่ จึงมีศูนยอ์าหารและร้านอาหารต่างๆ ท่ีรวบรวมมาอยา่งครบครัน 

เป็นสวรรคข์องนกัชิมอยา่งแทจ้ริง โดยเฉพาะร้านอาหารญี่ปุ่นท่ีคดัมาเฉพาะร้านคุณภาพทั้งนั้น อาทิ ร้านซุชิซาชิมิ Tsukiji 

Harenohi, ร้านเน้ือยา่ง Aging Beef, ขา้วหนา้หมูทอด Sauce Katsudon Meijitei, ร้านโซบะ Shinshu Sobadokoro Yamahei 

และร้านอาหารนานาชาติอีกมากมาย รวมไปถึงร้านช็อกโกแลตช่ือดงัทั้ง Godiva และ Lindt Chocolate Café  

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 30 นาที และมีพักระหว่างทางอีก 30 นาที) 
 

 

เที่ยง     อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

บ่าย     หลงัจากรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแลว้ นาํท่านเดินทางสู่ นํ้าตกชิราอิโตะ สูง 3 เมตร ยาว 70 เมตร ตั้งอยูใ่นป่า
ทางทิศเหนือของเมืองคารุอิซาวา่ ดา้นบนของนํ้ าตกเป็นทางลาดชนัของภูเขาไฟท่ีกกัเก็บนํ้ าไวใ้ตดิ้นแลว้ไหลออกมาเป็น
นํ้ าตกคลา้ยฝนที่ตกลงมาอยา่งสมํ่าเสมอ ช่ือ Shiraito No Taki มีความหมายวา่ นํ้ าตกดา้ยสีขาว ซ่ึงเป็นการอธิบายลกัษณะของ
นํ้ าตกที่ไหลลงมาเป็นเสน้สายคลา้ยผา้ม่านนํ้ าสีขาว ช่วงเวลาที่สวยงามที่สุด คือ ฤดูร้อน โดยพชืรอบๆเป็นสีเขียวชอุ่ม และฤดู
ใบไมร่้วงในปลายเดือนตุลาคม ใบไมเ้ปล่ียนสีทาํใหท้ศันียภาพของนํ้ าตกสวยงามไมแ้พก้นั                                                                

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) 
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หลงัจากนั้น นาํท่านเดินทางสู่ สวนสาธารณะโอนิโอชิดาชิ มีภูมิทศัน์ที่เป็นเอกลกัษณ์พเิศษ ที่เกิดจากเหตุการณ์ภูเขาไฟ
ระเบิดในปี 1783 ตั้งอยูช่ายแดนฝ่ังจงัหวดักุนมะ แต่นิยมท่องเท่ียวผา่นเมืองคารุอิซาวา่ นอกจากจะไดช้มหินภูเขาไฟ
รูปร่างประหลาดแลว้ ยงัสามารถมองเห็นววิของเมืองใกลเ้คียง และภูเขาไฟอะซามะในวนัฟ้าโปร่งอีกดว้ย และใจกลาง
สวนสาธารณะมีวดัทางพทุธศาสนาสาํหรับสกัการะเทพแห่งความเมตตา ห่างออกจากสวนสาธารณะไปเล็กนอ้ยเป็นที่ตั้ง
ของพพิธิภณัฑภู์เขาไฟอะซามะ ที่นกัทอ่งเที่ยวจะไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัภูมิศาสตร์ของภูเขาไฟ ส่ิงมีชีวติทั้งพชืและสตัวท่ี์อาศยั
อยูใ่นภูมิประเทศภูเขาไฟ ผา่นการนาํเสนอวดีีโอขนาดใหญ่พร้อมเคร่ืองจาํลอง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที) 

 

 

 

 

 

 

เย็น     รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมที่พัก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)                                                                                     
เชิญท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัและอาบนํ้ าแร่แบบญี่ปุ่ น ณ โรงแรม Ryokan Tokinoniwa หรือเทียบเท่า                                                   

Web Site: https://www.hotespa.net/hotels/tokinoniwa/ Room: Japanese Style with Open-Air Bath 36 Sqm. 

วนัที่ 4: ปราสาทมตัสึโมโตะ - แหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติคามิโคจิ 

 

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  
สาย     นาํท่านเดินทางสู่ ปราสาทมัตสึโมโตะ เป็น 1 ใน 12 ปราสาทดั้งเดิมที่ยงัคงสภาพสมบูรณ์และสวยงามที่สุดของ
ประเทศญี่ปุ่ น (สร้างขึ้นในปี 1592-1614) เน่ืองจากสร้างอยูบ่นพื้นที่ราบ ในภาษาญี่ปุ่นจึงเรียกวา่ ฮิราจิโระ ปราสาทแห่งน้ีมี
เอกลกัษณ์ตรงที่มีหอคอยและป้อมปืนเช่ือมต่อกบัโครงสร้างอาคารหลกั และดว้ยสีโทนมืดทาํให้เกิดความรู้สึกที่ยิง่ใหญ่และ
สุขมุ จนไดรั้บฉายาวา่ปราสาทอีกา ภายในตกแต่งดว้ยไม ้จุดที่น่าสนใจ ไดแ้ก่ บนัไดไมสู้งชนั ช่องเก็บหินสาํหรับโจมตีศตัรู 

ช่องสาํหรับธนู และหอสงัเกตการณ์บนชั้น 6 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 15 นาที และพักระหว่างทางอีก 30 นาที) 
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ฤดูใบไมผ้ลิประมาณกลางเดือนเมษายนของทุกปี ปราสาทมตัสึโมโตะจะเป็นจุดชมซากุระยอดนิยมแห่งหน่ึง ผูค้นจาํนวน
มากต่างมาเดินเล่นในสวนหยอ่มและรอบๆปราสาท ซ่ึงคูเมืองดา้นนอกปลูกตน้ซากุระสายพนัธุโ์ซเม โยชิโนะ ไวห้ลายร้อย
ตน้สาํหรับโจมตีศตัรู ช่องสาํหรับธนู และหอสงัเกตการณ์บนชั้น 6 

 

 

 

 

 

เที่ยง     อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย                                                                                                                              

บ่าย     หลงัจากรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแลว้ นาํท่านเดินทางสู่  แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติคามิโคจิ เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีทิวทศัน์ภูเขาที่สวยงามที่สุดแห่งหน่ึงของประเทศญี่ปุ่ น ตั้งอยูท่างตอนเหนือของเทือกเขาแอลป์
ญี่ปุ่ น จงัหวดันากาโน่ ซ่ึงเปิดใหบ้ริการเฉพาะช่วงกลาง/ปลายเดือนเมษายนจนถึงกลางเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ก่อนจะปิด
ใหบ้ริการในช่วงฤดูหนาว (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 30 นาที) 

คามิโคจิมีลกัษณะเป็นที่ราบสูงยาวไปตามแม่นํ้ าอาซุสะ มีระยะทางยาว 15 กิโลเมตร มีความสูงเฉล่ียประมาณ 1,500 เมตร
เหนือระดบันํ้ าทะเล ลอ้มรอบดว้ยภูเขาสูงมากมาย เช่น ภูเขานิชิโฮทาคาดาเกะ สูง 2,909 เมตร, ภูเขาโอคุโฮทาคาดาเกะ สูง 

3,190 เมตร, ภูเขามาเอะโฮทาคาดาเกะ สูง 3,090 เมตร และภูเขาไฟยาเกะดาเกะ ซ่ึงยงัไม่ดบั สูง 2,455 เมตร ทาํใหมี้ทศันียภาพ
ที่สวยงามและเป็นสถานที่ยอดนิยมของบรรดานกัปีนเขาและผูท้ี่ช่ืนชอบธรรมชาติทั้งหลาย 

 

เย็น     รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมที่พัก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที)                                                                                     
เชิญท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัและอาบนํ้ าแร่แบบญี่ปุ่ น ณ โรงแรม Kamikochi Lemeiesta Hotel หรือเทียบเท่า 

Web Site: http://www.lemeiesta.com/ Room: Twin Room 24 Sqm. 
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วนัที่ 5: ทาคายาม่าจินยะ - เมืองเก่าทาคายาม่า - หมู่บา้นชิราคาวา - ปราสาทฮาจิมงั 
 

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  

ออกจากที่พกั นาํท่านเดินทางสู่ อาคารทาคายาม่าจินยะ ทาํหนา้ท่ีเป็นสาํนกังานรัฐบาลทอ้งถ่ินประจาํภูมิภาคฮิดะโดย
เจา้หนา้ที่ที่ส่งมาจากเอโดะในสมยัการปกครองของโชกุนโทคุงาวะปี 1692 จนกระทัง่ปี 1969 ปัจจุบนัเปิดเป็นพพิธิภณัฑ์
ใหป้ระชาชนเขา้ชมหอ้งเส่ือทาทามิที่ไดรั้บการบาํรุงรักษาเป็นอยา่งดี ซ่ึงเดิมเป็นหอ้งประชุมสาํนกังาน ที่อยูอ่าศยั และ
หอ้งสอบสวน ขา้งๆอาคารหลกัเป็นที่ตั้งของโกดงัขา้วขนาดใหญ่ สร้างขึ้นในยคุ 1600 ปัจจุบนัใชเ้ป็นที่จดัแสดงขา้วของ
และเอกสารทางการของขนุนางศกัดินา แผนที่ภูมิภาค และประวติัศาสตร์แผนเมือง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) 

 

 

 

 

สาย     นาํท่านเดินทางสู่ ย่านเมอืงเก่าทาคายาม่า ไดรั้บการอนุรักษไ์วอ้ยา่งสวยงามดว้ยอาคารหลายหลงัตั้งแต่สมยัเอโดะ 

(1600-1868) ในช่วงที่เมืองเจริญเติบโตเตม็ไปดว้ยพอ่คา้ที่รํ่ารวย ทางตอนใตข้องเขตเมืองเก่า โดยเฉพาะถนนซงัโนะมาจิ 

ประกอบดว้ยบา้นเก่าจาํนวนมาก ร้านคา้ ร้านกาแฟ โรงกลัน่สาเก และธุรกิจอ่ืนๆท่ีมีมานานหลายศตวรรษ ร้านคา้มกัจะ
เปิดบริการตั้งแต่ 9:00-17:00 บา้นหลายหลงัเปิดใหป้ระชาชนทัว่ไปไดเ้ขาชม แต่ละหลงัเดิมเคยเป็นท่ีอยูอ่าศยัของพอ่คา้
ทอ้งถ่ิน จดัแสดงขา้วของเคร่ืองใชใ้นครัวเรือนแบบดั้งเดิม ศิลปะทอ้งถ่ิน และงานฝีมือ การสาํรวจเขตเมืองเก่าทาคายาม่า
สามารถทาํไดด้ว้ยการเดินเทา้ หรือนัง่รถลากรอบละ 30 นาที ค่าใชจ่้ายประมาณ 5,000 เยน 

 

เที่ยง     อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

บ่าย     หลงัจากรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแลว้ นาํท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวา ชิราคาวาโกะและโกคายาม่าเป็น
พื้นที่หมู่บา้นริมแม่นํ้ าโชงาวะยาวตั้งแต่กิฟุไปจนถึงโทยาม่า ไดป้ระกาศใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกยเูนสโกในปี 1995 ซ่ึงมี
ช่ือเสียงในการทาํไร่แบบดั้งเดิม โดยบางแห่งมีอายกุวา่ 250 ปี บา้นแต่ละหลงัมุงดว้ยหลงัคาสูงชนัใหท้นทานต่อปริมาณ
หิมะท่ีตกลงมาอยา่งหนกัในช่วงฤดูหนาว มีหอ้งใตห้ลงัคาท่ีกวา้งขวางสาํหรับเล้ียงหนอนไหม 
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หมู่บา้นโองิมาจิเป็นหมู่บา้นที่ใหญ่ที่สุดในชิราคาวาโกะ สามารถเดินทางจากทาคายาม่าหรือคานาซาวา่ไดอ้ยา่งสะดวก 

เมืองโกคายาม่าจะเขา้ถึงไดย้ากเล็กนอ้ยโดยตอ้งเปล่ียนรถบสัในเมือง Ogimachi ภายในหมู่บา้นไดรั้บการพฒันานอ้ยกวา่ 

อาหารทอ้งถ่ินที่มีช่ือเสียงคือ Suganuma และ Ainokura (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) 

 

นาํท่านเดินทางสู่ ปราสาทฮาจิมัง สร้างขึ้นในปี 1559 โดยขนุนางประจาํเมือง แมว้า่ปราสาทจะถูกทาํลายในช่วงตน้สมยัเมจิ 

แต่ก็ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ในปี 1933 ดว้ยโครงสร้างไมม้ากกวา่คอนกรีต แต่อยา่งไรก็ตาม การตกแต่งภายในก็ไม่ไดเ้ป็นแบบ
ดั้งเดิม เน่ืองจากปราสาทแห่งน้ีตั้งอยูบ่นเนินเขา จากชั้นบนสุดของปราสาทสามารถมองเห็นมุมมองท่ีสวยงามของเมืองในหุบ
เขาเบื้องล่าง รอบๆปราสาทเตม็ไปดว้ยตน้เมเป้ิล ซ่ึงจะมีความสวยงามมากยิง่ขึ้นในช่วงฤดูใบไมร่้วงประมาณกลางเดือน
พฤศจิกายน (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 30 นาที) 

 

เย็น     อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย  (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 15 นาที)                                                                                    
เชิญท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั ณ โรงแรม Nagoya Marriott Associa Hotel หรือเทียบเท่า                                                                       

Web Site: https://www.associa.com/english/nma/ Room: Deluxe Twin 38 Sqm. 

วนัที่ 6: พิพิธภณัฑนิ์นจาอิงะ - วดัโทไดจิ - ศาลเจา้อินาริ - วดัคิโยะมิซุ 
 

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  
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ออกจากที่พกั นาํท่านเดินทางสู่ พพิิธภัณฑ์นินจาอิงะ ตั้งอยูเ่มืองอิงะในจงัหวดัมิเอะ นบัเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เอกลกัษณ์ที่ไม่
มีที่อ่ืนๆนอกเหนือไปจากญี่ปุ่ นที่เป็นถ่ินกาํเนิดของเหล่านินจาแน่นอน ในช่วงศตวรรษท่ี 15 เมืองน้ีเคยเป็นสถานท่ีสอนวชิา
นินจามาก่อน จึงอาจเรียกไดว้า่เป็นบา้นเกิดของนินจาในตระกูลอิงะ ภายในมีการจดัแสดงท่ีน่าสนใจหลายอยา่งรวมถึงการ
แสดงดว้ยทกัษะและการฝึกฝนจริง ภายในประกอบดว้ยบา้นพกัอาศยัในอดีต ในส่วนของหอ้งแสดงนิทรรศการ 2 หอ้ง 

สาํหรับจดัแสดงอาวธุ และวตัถุส่ิงของต่างๆที่เก่ียวกบัการเป็นนินจา รวมไปถึงงานเขียนในยคุโบราณ นอกจากน้ี ยงัจะมีโชว์
ต่ืนตาต่ืนใจใหดู้ให้ชมกนัอีกต่างหาก (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 30 นาที) 

คาํวา่ นินจา เช่ือวา่มีการใชม้าประมาณ 800 ปีก่อน ซ่ึงหมายถึงบุคคลที่อยูใ่นภูเขาและฝึกฝนนินจุตสุ  จุตสุ ซ่ึงเก่ียวกบัวชิา
ต่อสู ้การขโมย และการล่องหน ที่หลายๆคนอาจเห็นกนัอยูใ่นหนงัหรือการ์ตูน นินจาไดแ้บ่งออกเป็น 2 ฝ่ายหลกัๆ คือ อิ
งะ และ โคงะ ซ่ึงในจงัหวดัมิเอะนั้นเป็นนินจาฝ่ายอิงะ โรงเรียนนินจาชั้นนาํในญี่ปุ่นยงัมีอยูอี่กแห่งท่ีจงัหวดัชิงะ โรงเรียน
นินจาโคกะ เรียกไดว้า่นินจาเป็นศาสตร์ที่น่าคน้หามากๆ แถมมีความลึกลบัซบัซอ้นทีบ่างหาดูไดย้ากในปัจจุบนั  

  

สาย     นาํท่านเดินทางสู่ วัดโทไดจิ วดัหลวงพอ่โตแห่งเมืองนารา หรือ ไดบุตสึ เป็นหน่ึงในวดัที่มีช่ือเสียงมากที่สุดและมี
ความสาํคญัทางประวติัศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่ น ถูกสร้างขึ้นในปี 752 เป็นเหมือนศูนยก์ลางของวดัทั้งหมดในประเทศและมี
อิทธิพลเป็นอยา่งมากในยคุนั้น เพือ่ลดบทบาทและอิทธิพลของวดัต่อรัฐบาลลง จึงไดมี้การยา้ยเมืองหลวงจากนาราไปยงันากา
โอกะในปี 784 อาคารหลกัของวดัเป็นอาคารไมท้ี่ใหญ่ท่ีสุดในโลก จริงๆแลว้อาคารหลงัน้ีมีขนาดเพยีงแค่ 2 ใน 3 ของอาคาร
ดั้งเดิมเท่านั้น ภายในเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพอ่โตหรือ ไดบุตสึเดน ซ่ึงมีขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่ น มีความสูงถึง 15 เมตร  

อีกจุดที่น่าสนใจและเป็นที่นิยมอยา่งมากก็คือ เสาไมย้กัษ ์ซ่ึงฐานขนาดรอบเสาน้ีมีขนาดเท่ากนัรูจมูกของหลวงพอ่โต และ
ดา้นล่างของเสาจะเป็นช่องขนาดไม่ใหญ่มาก มีความเช่ือวา่หากใครสามารถรอดผา่นช่องน้ีไปไดก้็จะสามารถตรัสรู้ไดใ้นชาติ
หนา้ ที่ประตูทางเขา้ไมข้นาดใหญ่ดา้นหนา้นั้น จะมีรูปป้ันขนาดใหญ่เฝ้าประตูอยูท่ ั้งสองขา้ง และที่ดา้นหนา้ของประตูก่อน
เขา้วดันั้นจะมีกวางอยูจ่าํนวนมาก หากใครตอ้งการใหอ้าหารกวางก็สามารถซ้ือขนมเซนเบ ้เป็นขนมสาํหรับกวางโดยเฉพาะ 

มีร้านจาํหน่ายอยูใ่กล้ๆ กนั ราคาห่อละ 150 เยน (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) 
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เที่ยง     อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย                                                                                                                                          

บ่าย     หลงัจากรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแลว้ นาํท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าเทพเจ้าจิง้จอกอนิาริ หรือที่คนไทยชอบเรียก
กนัวา่ศาลเจา้แดงหรือศาลเจา้จิ้งจอกเป็นศาลเจา้ชินโต ที่มีความสาํคญัแห่งหน่ึงของเมืองเกียวโต มีช่ือเสียงโด่งดงัจากประตูโท
ริอิ หรือเสาประตูสีแดงที่เรียงตวักนัขา้งหลงัศาลเจา้จาํนวนหลายหม่ืนตน้จนเป็นทางเดินไดท้ัว่ทั้งภูเขาอินาริ ที่ผูค้นเช่ือกนัวา่
เป็นภูเขาศกัด์ิสิทธ ์โดยเทพอินาริจะเป็นตวัแทนของความอุดมสมบูรณ์ การเก็บเก่ียวขา้ว รวมไปถึงพชืผลไร่นาต่างๆ และ
มกัจะมีจ้ิงจอกเป็นสตัวคู์่กาย (บา้งก็วา่ท่านชอบแปลงร่างเป็นจ้ิงจอก) จึงสามารถพบเห็นรูปป้ันจ้ิงจอกมากมายดว้ยเช่นกนั 

ศาลเจา้แห่งน้ีมีความเก่าแก่มากถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ก่อนสร้างเมืองเกียวโตซะอีก  

ตวัอาคารศาลเจา้เองก็มีความน่าสนใจไม่แพก้นั ทั้ง Romon Gate ทางดา้นหนา้ และตวัอาคารหลกัท่ีเรียกวา่ Honden และยงัมี
ส่วนประกอบศาลเจา้ที่น่าสนใจอีกหลายอยา่ง กระจายกนัอยูร่อบๆบริเวณ และทางดา้นหลงัศาลเจา้จะเป็นทางเดินขึ้นเขา ที่
ปกคลุมไปดว้ยเสาโทริอิ ซ่ึงเสาโทริอิเหล่าน้ี มาจากการบริจาค ทั้งจากคนและองคก์รต่างๆ สามารถสงัเกตเห็นไดจ้าก
ตวัหนงัสือขา้งหลงัเสา โดยราคาเร่ิมจากไม่ก่ีร้อยเยนสาํหรับเสาตน้เล็กๆ ไปจนถึงหลายลา้นเยนสาํหรับเสาตน้ใหญ่ๆ 

ระหวา่งทางเดินขึ้นเขาจะพบศาลเจา้เล็กๆไดต้ลอดทาง รวมถึงเสาโทริอิแบบเล็กๆ และจิ้งจอกตวัเล็กๆดว้ย สาํหรับคนที่งบ
นอ้ยสามารถเลือกบริจาคซ้ือแบบเล็กๆเอามาวางไดเ้หมือนกนั อีกทั้งยงัมีจะมีร้านอาหารและขนมระหวา่งทางท่ีขายอาหาร
แบบชุดพเิศษให้เขา้กบัสถานที่เช่น ซูชิจ้ิงจอก อูดง้จ้ิงจอก โดยถา้จะเดินทั้งเขาอาจจะใชเ้วลาประมาณ 2-3 ชัว่โมง ดว้ย
ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร วนเป็นวงกลมลงมาที่จุดเดิม ช่วงประมาณ 1 กิโลเมตรแรกของทางขึ้นเขาจะมีจุดชมววิท่ี
เรียกวา่ ทางแยกโยซึซึจิ ที่จะสามารถเห็นววิเมืองโตเกียวได ้ซ่ึงคนส่วนใหญ่มกัจะจบการเดินทางที่จุดชมววิแห่งน้ีเพราะ
ทางเดินขึ้นเขาต่อไปกไ็ม่ไดมี้อะไรมากไปกวา่เดิมนกั (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 45 นาที) 
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หลงัจากนั้น นาํท่านเดินทางสู่ วัดคโิยะมิซุ เป็นหน่ึงในวดัที่มีช่ือเสียงโด่งดงัที่สุดของญี่ปุ่ น ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 780 มีนํ้ า
ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากนํ้ าตกโอโตวะไหลผา่นทาํใหเ้ป็นท่ีมาของช่ือ “วดันํ้ าใส” นอกจากน้ียเูนสโกไดบ้นัทึกใหว้ดั
แห่งน้ีขึ้นเป็นมรดกโลกอีกดว้ย อาคารที่มีช่ือเสียงของวดัแห่งน้ีก็คืออาคารไมข้นาดใหญ่ เสาของอาคารมีความสูงถึง 13 
เมตรจากพื้นดิน และโถงอาคารถูกสร้างใหย้ืน่ออกไปภายนอกทาํใหบ้ริเวณน้ีเป็นจุดชมววิที่สวยงาม มองเห็นเมืองเกียวโต
ในฤดูต่างๆ และเป็นจุดชมซากุระและชมใบไมแ้ดงที่ขึ้นช่ือของเกียวโตอีกดว้ย นอกจากน้ีอาคารไมข้องวดัคิโยะมิซุสร้าง
ขึ้นโดยไม่มีการใชต้ะปูตอกแมแ้ต่ตวัเดียวในการก่อสร้าง  
 

วดัคิโยะมิซุนั้นมีอาคารทั้งหมด 9 อาคาร โดยทางวดัจะมีการบูรณะและซ่อมแซมอาคารเหล่าน้ีที่ละอาคาร และในปัจจุบนั
อาคารโอคุโนะอิง, อาคารอะมิดา และอาคารชากะ อยูใ่นระหวา่งการซ่อมแซมบูรณะ นอกจากน้ียงัมีเจดีย ์3 ชั้นตรงทางเขา้
ที่กาํลงัเตรียมปรับปรุงเช่นกนั (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 30 นาที) 

 

 

 

 

 

เย็น     อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย  (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 15 นาที)                                                                                                   
เชิญท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั ณ โรงแรม Four Seasons Hotel Kyoto หรือเทียบเท่า                                                                        

Web Site: https://www.fourseasons.com/jp/kyoto/ Room: Twin Room 49 Sqm. 

วนัที่ 7: วดัเรียวอนัจิ - วดัคินคะคุจิ - สะพานโทเงต็สึ - ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก) - ชินไซบาชิ 
 

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  
ออกจากที่พกั นาํท่านเดินทางสู่ วัดเรียวอันจิ นบัไดว้า่เป็นวดัสมยัเฮอนัที่มีช่ือเสียงมากๆเก่ียวกบัความงดงามของสวนหิน 

เรียกไดว้า่มากที่สุดในเกียวโตและยงัเป็นอนัดบัตน้ของประเทศญี่ปุ่ นเลยทีเดียว ซ่ึงดว้ยความโด่งดงัน่ีเอง ทาํใหก้ลายเป็น
จุดหมายปลายทางของนกัท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศจาํนวนมากในแต่ละวนั  

เดิมทีวดัแห่งน้ีนั้นเป็นที่พกัของเหล่าขนุนาง แต่ช่วงปี ค.ศ. 1450 ไดเ้กิดการเปล่ียนแปลงขึ้นจากบา้นพกักลายมาเป็นวดัของ
นิกายเซน อีกทั้งยงัเป็นโรงเรียนสอนศาสนาเมียวชินจิควบคู่กนัอีกดว้ย ในดา้นสวนหินนั้นจะมีลกัษณะเป็นสีเหล่ียมผนืผา้
ดา้นในถูกปูดว้ยกรวด ซ่ึงจะมีกลุ่มของกอ้นหินตั้งเรียงๆกนัใหเ้ห็นประมาณ 15 กอง ที่พดูไดเ้ลยว่าไม่วา่จะมองมุมไหน
ทิศทางใดจะมีหินอยา่งนอ้ยหน่ึงกองที่จะมองไม่เห็นเสมอ นบัวา่เป็นการออกแบบที่ทั้งลึกลบัและน่าทึ่งไปพร้อมๆกนั                    

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) 
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สาย     นาํท่านเดินทางสู่ วัดคนิคะคุจิ หรือที่คนไทยนิยมเรียกกนัวา่วดัทอง เน่ืองจากที่วดัน้ีจะมีอาคารหลกัเป็นสีทองเกือบทั้ง
หลงัตั้งโดดเด่นอยูก่ลางนํ้ า ทาํใหเ้กิดเป็นเงาสะทอ้นกบัพื้นนํ้ าเบ้ืองหนา้ จนเกิดเป็นภาพท่ีสวยงามกลายเป็นอีกสญัลกัษณ์หน่ึง
ของเมืองเกียวโต และยงัมีอีกช่ือหน่ึงวา่ “Rokuonji” วดัน้ีแต่เดิมสร้างเพือ่ใชเ้ป็นบา้นพกัของท่านโชกุนอาชิกากา้ โยชิมิสุ และ
ท่านมีความตั้งใจยกบา้นพกัแห่งน้ีใหเ้ป็นวดันิกายเซนภายหลงัจากท่ีท่านเสียชีวติ และวดัคินคะคุจิยงัเป็นแรงบนัดาลใจใหก้บั
หลายชายของโชกุนในเวลานั้นสร้างวดักินคะคุจิหรือวดัเงินขึ้นดว้ย 

วดัคินคะคุจิมีโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมที่งดงาม โดยเฉพาะมุมดา้นหนา้ใกลก้บัทางเขา้วดัซ่ึงเป็นภาพที่วดัสีทองอร่ามที่มี
สวนอยูโ่ดยรอบเป็นเงาสะทอ้นกบันํ้ าในสระ เป็นมุมที่มีนกัท่องเท่ียวใหค้วามสนใจกนัมากที่สุด อาคารเดิมของวดันั้นถูกไฟ
ไหมห้ลายต่อหลายคร้ังในอดีต รวมถึงในช่วงสงครามโอนินในปี 1950 เกิดสงครามกลางเมืองที่ไดท้าํลายสถานที่สาํคญัๆของ
เกียวโตไปหลายแห่งรวมถึงวดัแห่งน้ีดว้ย และไดมี้การสร้างวดัน้ีขึ้นมาใหม่อีกคร้ังในปี 1955 ซ่ึงอยูม่าจนถึงปัจจุบนัน้ี 

 

 

 

 

 

หลงัจากนั้น นาํท่านเดินทางสู่ สะพานโทเง็ตสึเคยีว หรือบางทีเรียกวา่ “Moon Crossing Bridge” เป็นหน่ึงในสญัลกัษณ์ของ
เมืองอาราชิยาม่า ถูกสร้างขึ้นในสมยัเฮอนัและมีการบูรณะซ่อมแซมอยูเ่ร่ืองๆ สะพานน้ีมีความสวยงามอยา่งมากเพราะ
ดา้นหลงันั้นเป็นภูเขาสูงใหญ่และดา้นล่างเป็นแม่นํ้ าที่ทั้งสองฝ่ังมีแนบตน้ซากุระเรียงรายเรียบแม่นํ้ าไปเร่ือยๆ ทาํใหเ้ป็นจุด
ชมซากุระที่สวยงามอีกจุดหน่ึง จากตวัเมืองเม่ือขา้มสะพานไปจะเป็นเหมือนเกาะเล็กๆท่ีอยูก่ลางแม่นํ้ า ภายในเกาะเป็นร้าน
ขายอาหาร ขายสินคา้ ผูค้นนิยมมาเดินเล่นเป็นจาํนวนมาก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที) 
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เที่ยง     อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย                                                                                                                                          

บ่าย     หลงัจากรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแลว้ พาท่านเยีย่มชมบริเวณรอบนอกของ ปราสาทโอซาก้า เป็นหน่ึงใน
แลนดม์าร์คสาํคญัของเมืองโอซากา้ เป็นหน่ึงในจุดท่องเที่ยวหลกัที่ใครมาเที่ยวโอซากา้ก็ตอ้งเดินทางมาที่น่ีดว้ย หอคอย
ปราสาทจะมีอยูด่ว้ยกนัทั้งหมด 8 ชั้น ตวัปราสาทถูกลอ้มรอบดว้ยกาํแพงหินคอนกรีต, คูนํ้ า และสวนนิชิโนมารุ ซ่ึงอยูท่าง
ป้อมตะวกัตก มีตน้ซากุระกวา่ 600 ตน้ ในช่วงเดือนเมษายนจึงเป็นแหล่งชมซากุระที่โด่งดงัเพราะฉากดา้นหลงัของสวน
แห่งน้ีจะมองเห็นภาพปราสาทโอซากา้ที่สวยงามเป็นอยา่งยิง่ 

 

ปราสาทโอซากา้ถูกสร้างขึ้นในปี 1583 แทนที่วดัอิชิยาม่า ฮอนกนัจิ ซ่ึงไดถู้กทาํลายโดยโอดะ โนบุนากะ ประมาณ 30 ปี
ก่อนที่จะสร้างปราสาทโอซากา้ ท่านโทโยมิ ฮิเดโยชิ ผูส้ร้างปราสาทตั้งใจที่จะใหป้ราสาทแห่งน้ีเป็นศูนยก์ลางใหม่ของ
ญี่ปุ่ นภายใตก้ารปกครองของท่าน ภายหลงัการสร้างเสร็จก็ไดก้ลายเป็นปราสาทที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่ นในขณะนั้น แต่
หลงัจากที่ท่านฮิเดโยชิเสียชีวติลงไม่ก่ีปี ปราสาทไดถู้กโจมตีและทาํลายโดยทหารของโทคุกาวา่ และไดมี้การสร้าง
ปราสาทขึ้นมาใหม่อีกคร้ังในปี 1620 แต่ต่อมาหอคอยของปราสาทกไ็ดถู้กฟ้าผา่และไฟไหมใ้นปี 1665 ภายหลงัก็ไดมี้การ
ซ่อมแซมทั้งภายในและภายนอก ปัจจุบนัไดมี้การสร้างลิฟทเ์พือ่ใหส้ามารถขึ้นไปชมปราสาทและพพิธิภณัฑด์า้นบน 

 

ทิปเล็กนอ้ยเก่ียวกบัการเดินทางไปที่ตวัปราสาทโอซากา้ เน่ืองจากบริเวณปราสาทนั้นกินพื้นที่กวา้งขวางมาก ดูไดจ้ากในแผน
ที่ ถา้ตอ้งการไปถึงตวัปราสาทแบบเร็วและใกลท้ี่สุดจะเป็นการลงที่สถานี Morinomiya ไดท้ั้ง รถไฟ JR และ รถไฟใตดิ้น แต่
ถา้ใครมีเวลาหน่อยจะแนะนาํใหเ้ดินเล่นรอบปราสาทดว้ย เพราะบรรยากาศร่มร่ืนเยน็สบายมากๆ ยิง่ถา้เป็นช่วงซากุระบาน
สวนรอบปราสาทโอซากา้เป็นอะไรที่หา้มพลาดอยา่งยิง่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 15 นาที) 
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หลงัจากนั้น พาท่านเลือกชมและซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยัท่ี ย่านการค้าชินไซบาชิ เป็นยา่นศูนยก์ลางการชอ้ปป้ิงที่ใหญ่ที่สุดของ
เมืองโอซากา้และภูมิภาคคนัไซ อยูท่างตอนใตข้องเมือง จะมีหลายชอ้ปป้ิงสตรีทรวมตวักนัอยูร่ะหวา่งสถานีรถไฟนมับะ และ
สถานีรถไฟชินไซบาชิ เป็นที่รวบรวมแหล่งบนัเทิงต่างๆ ร้านอาหาร และหา้งสรรพสินคา้มากมายใหไ้ดเ้ลือกชอ้ป สามารถ
เดินทางไดอ้ยา่งง่ายดายโดยรถไฟใตดิ้น หรือรถบสัประจาํทาง ยา่นน้ีเป็นยา่นท่ีจะไดส้มัผสักบับรรยากาศเมืองโอซากา้จริงๆ 

คลา้ยกบัยา่นคิตะ หรือ อูเมดะ ทีอ่ยูท่างตอนเหนือของเมืองไม่วา่จะมาชอ้ปป้ิงหรือแค่มาเดินเล่นกคุ็ม้ค่า 

บริเวณแหล่งชอ้ปป้ิงแห่งน้ีมีความยาวประมาณ 600 เมตร เตม็ไปดว้ยร้านคา้ปลีก ร้านเฟรนไชส์ ร้านเคร่ืองสาํอางค ์ร้าน
รองเทา้ กระเป๋า นาฬิกา ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านขนม ร้านเส้ือผา้สตรีทแบรนดท์ั้งญี่ปุ่ นและต่างประเทศ เช่น Zara H&M 

Beans ABC Mart เป็นตน้ เรียกวา่มีทุกอยา่งที่ตอ้งการรวมกนัอยูบ่ริเวณน้ี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที) 

 

เย็น     อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย                                                                                                                                            

เชิญท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั ณ โรงแรม Swissotel Nnkai Osaka หรือเทียบเท่า                                                                        

Web Site: https://www.swissotel-osaka.co.jp/ Room: Twin Room 32 Sqm. 

วนัที่ 8: สนามบินคนัไซ / คนัไซ (โอซากา้) - สุวรรณภูมิ (สมุทรปราการ)                                   
 

09.00 น.     เดินทางถึงสนามบินคนัไซ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที / ไม่มีบริการรถนําเที่ยวจากโรงแรมไปสนามบิน)                    

11.45 น.     ออกเดินทางจากสนามบินคนัไซสู่สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสายการบิน การบินไทย เที่ยวบิน TG 623                             

15.35 น.     เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

 

*** อตัราค่าบริการต่อท่าน *** 

กรุ๊ป 2 ท่าน: 830,000 เยน / กรุ๊ป 3 ท่าน: 637,000 เยน / กรุ๊ป 4 ท่าน: 540,000 เยน                                     

กรุ๊ป 5 ท่าน: 482,000 เยน / กรุ๊ป 6 ท่าน: 444,000 เยน / กรุ๊ป 7 ท่าน: 416,000 เยน / กรุ๊ป 8 ท่าน: 396,000 เยน 
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*** เงื่อนไขการให้บริการ *** 

1. อัตราค่าบริการนี้รวม: 

1. โรงแรมที่พกัระดบัมาตรฐานหรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนัตามที่ระบุในรายการ (หอ้งละ 2 ท่าน) 
2. ค่าเขา้ชมสถานที่ทอ่งเที่ยวตามที่ระบุในรายการ  

3. ค่ารถรับ-ส่งนาํเที่ยวตามรายการพร้อมคนขบัทีช่าํนาญเสน้ทาง 

4. มคัคุเทศก ์คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

2. อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม: 

1. ค่าทาํหนงัสือเดินทางที่ไทยและเอกสารต่างๆ (หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายไุม่ต ํ่ากวา่หกเดือนนบัจากวนัเดินทาง) 
2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากที่บริษทัจดัให้ในรายการทวัร์ รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม  

3. ค่านํ้ าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกวา่สายการบินกาํหนด 20 กิโลกรัม/ท่าน 

4. ค่าภาษีมูลคา่เพิม่ 7% ของราคาค่าทวัร์ และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% ของราคาค่าทวัร์ ในกรณีของการออกใบกาํกบัภาษี 

5. ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัทั้งคณะและของมคัคุเทศก ์ตามเสน้ทางที่ระบุในโปรแกรมชั้นทศันาจร  
6. สาํหรับท่านที่ตอ้งการพกัเด่ียว จะมีค่าใชจ่้ายสาํหรับค่าหอ้งพกัเพิม่อีกท่านละ 6,000 เยน/คืน 
 

*** เงื่อนไขการชําระเงิน *** 

1. ข้ันตอนการชําระค่าทัวร์ 

1. ยนืยนักรุ๊ปทวัร์ - ชาํระค่ามดัจาํ 20% ของค่าทวัร์ทั้งหมด 

2. ก่อนออกเดินทาง 7 วนั - ชาํระส่วนที่เหลืออีก 80% ของค่าทวัร์ทั้งหมด  

2. กรณยีกเลิกกรุ๊ปทัวร์ 

1. แจง้ยกเลิกก่อนออกเดินทางล่วงหนา้ 1 เดือนขึ้นไป - ยนิดีคืนเงิน 

2. แจง้ยกเลิกก่อนออกเดินทางล่วงหนา้ไม่ถึง 1 เดือน - ไม่ขอคนืเงิน 

3. อัตราค่าทัวร์สําหรับเด็กที่นอนพกัร่วมกับผู้ใหญ่ 

1. เด็กอาย ุ2-7 ปี ที่นอนพกัร่วมกบัผูใ้หญ่อีก 2 ท่าน แต่ไม่มีเสริมเตียง - คิดอตัราค่าทวัร์ 95% ของราคาเตม็ 

2. เด็กอาย ุ5-12 ปี ที่นอนพกัร่วมกบัผูใ้หญ่อีก 2 ท่าน และมีเสริมเตียง - คิดอตัราค่าทวัร์ 95% ของราคาเตม็ 

3. เด็กอาย ุ5-12 ปี ที่นอนพกัร่วมกบัผูใ้หญ่อีก 1 ท่าน แต่ไม่มีเสริมเตียง - คิดอตัราค่าทวัร์ 95% ของราคาเตม็ 
 

*** หมายเหตุ *** 

1. รายการทวัร์อาจมีการเปล่ียนแปลงตามสภาพอากาศของสถานที่ท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์  

2. รายการทวัร์จะจดัขึ้นไดก้็ต่อเม่ือมีสมาชิกในกรุ๊ปทวัร์ครบตามจาํนวนที่ระบุไว ้ 

3. ราคาค่าทวัร์อาจมีการเปล่ียนแปลงหากตดัสินใจล่าชา้ 


