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เที่ยวญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์ ยอ้นอดีตสู่สมัยเอะโดะ ณ เมืองเก่าซันมาชิซึจิ   

เยือนหมู่บา้นมรดกโลกชิราคาวาโกะ ชมความยิ่งใหญ่ งดงามของปราสาทนา

โกย่า ชมมรดกโลกวัดนํ้าใส สิ่งมหัศจรรยข์องโลกยุคใหม่ ชอ้ปป้ิงถนนสาย

กานํ้าชา ชมศาลโทริอิ ซุม้ประตูสีแดง ที่เป็นสัญลักษณข์องศาลเจา้มากกว่า

รอ้ยตน้ อิสระเตม็วนัใหท้า่นเลือกชอ้ปป้ิง หรือเลือกเท่ียว ยูนิเวอรแ์ซล สตดูิโอ 

    

 
 
 
 
 
 

เดินทาง 26 มิ.ย.-01 ก.ค./ 7-12 ก.ค. / 28 ก.ค. – 02 ส.ค. 59 
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ราคาเพียง 39,900  บาท พกัระดบั 3 ดาว 

เดินทางโดย สายการบินเจแปน แอรไ์ลน ์

 
 
 
 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ  

 

21.00 น. พรอ้มกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 8 สายการบินเจแปน แอรไ์ลน ์

เคานเ์ตอร ์R เพ่ือเตรยีมตวัเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน 

 

 

 
 

 

 
 

 

วนัที่สอง นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บา้นชิราคาวะโกะ -” ที่ทาํการเก่าเมืองทาคายาม่า                   

เขตเมืองเก่าซนัมาชิซึจิ – นาโกยา่ 

 

00.25 น. เหิรฟ้าสู่ สนามบินนาโกยา่ ประเทศญ่ีปุ่น โดยเท่ียวบินท่ี JL 738 

07.45 น.  เดินทางถึง สนามบินนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  นําท่าน

เดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า จงัหวดั “ฮิดะ” จงัหวดัท่ีอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยธรรมชาติท่ีสวยงาม 

ผูค้นท่ีเป็นมิตร นําท่านเท่ียวชม เมืองทาคายาม่า ท่ีไดช้ื่อว่า“ลิตเติ้ ลเกียวโต เป็นเมืองขนาด

เล็กน่ารกัตั้งอยู่ในหุบเขาท่ียงัคงดูแลวดั ศาลเจา้ แม่น้ํา สะพาน ตลาดเชา้ และบรรยากาศแบบ
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 เมืองเกียวโตในอดีตไวไ้ดอ้ยา่งลงตวั นําท่านสู่ “หมู่บา้นชิราคาวะโกะ หมู่บา้นท่ีไดร้บัเลือกจาก

องคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995 ท่านจะไดพ้บกบับา้นในแบบกัสโชสึคุริ ซ่ึง

เป็นแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม ช่ือน้ีไดม้าจากคาํว่า กสัโช ซ่ึงแปลว่า พนมมือ ตามรูปแบบของบา้นท่ี

หลงัคาชนัถึง 60 องศา มีลกัษณะคลา้ยสองมือท่ีพนมเขา้หากนั ตวับา้นมีความยาวประมาณ 18 

เมตร และมีความกวา้ง 10 เมตร ซ่ึงโครงสรา้งของบา้นสรา้งขึ้ นโดยไม่ใชต้ะปูแมแ้ต่ตวัเดียว แต่

ยงัคงความแข็งแรงสามารถรองรบัหิมะท่ีตกมาอยา่งหนักในชว่งฤดูหนาวไดดี้ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

นําท่านชมสถานท่ีสาํคญัเม่ือครั้งอดีต ที่ทาํการเก่าเมืองทาคายาม่า ใชเ้ป็นทั้งท่ีทาํงาน และท่ีอยู่

อาศยัของผูว้า่ราชการจงัหวดัฮิดะมาเป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกุนโตกุกาว่า              

ในสมยัเอะโดะ หรือกว่า 300 ปีท่ีแลว้ เป็นท่ีทําการ

รฐัในยุคเอะโดะเพียงแห่งเดียวท่ีขา้มพน้ยุคสมยัมาได้

อยา่งสมบูรณ ์ซ่ึงภายในน้ีประกอบดว้ยบริเวณไต่สวน

พิจารณาคดี หอ้งขงันักโทษ โรงครวั และหอ้งพกัของ

เจา้หน้าท่ี... นําชมความงามของเมืองทาคายาม่า ซ่ึง

ยงัคงคว ามเป็นบา้นเมืองแบบญ่ีปุ่นดั้งเดิมอย่าง

แทจ้ริงเดินชม เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ ซ่ึงเต็มไปดว้ยบา้นเรือน และรา้นคา้น่ารกั ๆ ท่ียงัคง

อนุรกัษ์แบบของบา้นในสมยัเอะโดะกว่า 300 ปีก่อน ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือของท่ีระลึกพ้ืนเมืองและ
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 เก็บเก่ียวบรรยากาศอนัน่าประทับใจ ไม่ว่าจะเป็นเหลา้สาเก ซุปมิโสะชิรุ ตุ๊กตาซารุโบะโบะ ซ่ึง

เป็นตุก๊ตาตามความเชื่อของคนโบราณสมยัก่อน  

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที่  NAGOYA TOKYO REI HOTEL หรอืระดบัเดียวกนั 

 

 วนัที่สาม ปราสาทนาโกยา่ – เกียวโต -วัดปราสาททอง-เกียวโต สเตชัน่ - วัดคิโยมิสึ – ฟูชิมิอินาริ 

– โอซากา้ 
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําท่านชม ปราสาทนาโกย่า (ไม่รวมค่าเขา้) ปราสาทนาโกย่าตั้งอยู่ในเมืองนาโกย่า สรา้งขึ้ น

ในปี พ.ศ. 2153 โดยโชกุนโทกุงาวะ อิเอยะสุ โดยบนยอดปราสาทน้ันมีรูปสลักปลาหวัเสือ

ทองคาํอยูห่น่ึงคู่ ซ่ึงเรียกว่าคิงชะจิ อนัเป็นเคร่ืองรางสาํหรบัป้องกนัอคัคีภยั และเป็นสญัลกัษณ์

ของอาํนาจขุนนางศกัดินา ต่อมาในชว่งสงครามโลกครั้งท่ีสอง ปราสาทแห่งน้ีไดถู้กเพลิงไหมจ้าก

การท้ิงระเบิดของฝ่ายสมัพนัธมิตร ทาํใหส่ิ้งของและเคร่ืองตกแต่งต่าง ๆ ในปราสาทเสียหายเป็น

ส่วนใหญ่ จึงไดมี้การบูรณะขึ้ นมาใหม่และแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2502 ใหเ้ป็นปราสาทคอนกรีต

สมยัใหม่  

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต  นําท่านชม วัดคินคะคุจิ หรือ ปราสาททอง สรา้ง

โดยโชกุน อาชิคางะ โยชิมิสึ เพ่ือเป็นสถานท่ีพกัผ่อน ต่อมาบุตรชายของท่านไดด้ดัแปลงใหเ้ป็น

วดั แต่ปราสาทเดิมไดถู้กไฟไหมใ้นปี พ.ศ.2493 และสรา้งขึ้ นใหม่เม่ือปี พ.ศ.2498 ปราสาท

โดยรอบปิดดว้ยทองคําเปลวอย่างสวยงาม ใหท่้านไดด่ื้มดํา่กับความสะอาดใสของสระน้ําท่ี

สามารถสะทอ้นใหเ้ห็นภาพตวัปราสาทไดอ้ย่างงดงาม จากน้ันใหท่้านไดเ้ลือกชอ้ปป้ิงสินคา้ ณ 

เกียวโต สเตชัน่ แหล่งรวมหา้งสรรพสินคา้โดยรอบไม่ว่าจะเป็น อิชิตนั เดอะคิวบ์ หรือรา้นคา้

บริเวณในสถานี พบกับข้าวของเคร่ืองใชน้านาชนิดไม่ว่าจะเป็น เส้ือผ้า กระเป๋า รองเท้า 

เคร่ืองสาํอาง นาฬิกา แว่นตา อุปกรณ์อิเลกทรอนิกส์ กลอ้งถ่ายรูป เกมส์ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ขนม

ต่างๆ หรือของท่ีระลึกของเมืองเกียวโต และยงัรวมถึง รา้นราเม็ง ชื่อดงัใหท่้านไดท้ดลองล้ิมรส
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 ราเมงชื่อดงัของเมืองเกียวโตท่ีไดค้ดัสรร มาไวใ้หท่้านไดล้องชิมกว่า 10 รา้นดงั (เน่ืองจากเป็น

รา้นแบบญ่ีปุ่นจึงไม่สามารถจองไดอ้าจจะตอ้งยนืรอคิว)  

เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิงของท่าน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บ่าย ชมท่าน วัดคิโยมิสึ หรือ วัดนํ้าใส ที่ติดรอบสุดทา้ยของการประกวด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์

ของโลกยุคใหม่ เป็นวดัท่ีใหญ่และเก่าแก่ตั้งอยูบ่ริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า และมีท่อนซุงวางเรียง

ซอ้นกนัตามแนวนอนตั้งจากพ้ืนดินขึ้ นมารองรบัระเบียงของตวัวิหารใหญ่ ซ่ึงไม่ใชต้ะปูสกัตวั ใช ้

วิธีการเขา้ล่ิม เหมือนเรือนไทย วดัน้ีมีอายุเก่าแก่ยิง่กวา่กรุงเกียวโต กวา่ 1,200 ปี มาแลว้ เป็นท่ี

ประดิษฐานของเทพเอปิสึ เทพเจา้แห่งความรํา่รวย มัง่คัง่ , นมสัการพระโพธิสตัวอ์วโลกิเตศวร, 

จากระเบียงแห่งน้ีสามารถถ่ายภาพ ณ จุดที่สวยที่สุดในกรุงเกียวโต มองเห็นวิวทิวทศันข์อง

ตวัเมืองเกียวโตไดง้ดงาม พรอ้มกับวิหารของวัดคิโยมิสึ และเชิญดื่มนํ้าศกัดิ์สิทธ์ิสามสาย

อนัเกิดข้ึนจากธรรมชาติท่ีไหลมาจากเทือกเขา โดยเช่ือว่า สายแรก รวย  สายสอง สวย-

หล่อ สายสาม แข็งแรง   
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 ระหว่างทาง ท่านจะไดส้มัผัสกับรา้นคา้ญี่ปุ่นตบแต่งตามสมัยเอโดะ และ เลือกซ้ือสินคา้

พ้ืนเมือง ท่ีระลึก เก่ียวกับญี่ปุ่นขนานแท  ้อาทิ ขนมโมจิ ท่ีขึ้ นชื่อท่ีสุดของญ่ีปุ่น มีใหท่้านได้

เลือกชิมหลายหลากรส ไม่ว่าจะเป็นไสถ้ัว่แดงสูตรดั้งเดิม, ไสส้ตรอเบอรร่ี์, ชอคโกแลต เป็นตน้ 

หรือว่าจะเป็นชาเกียวโต, ตุ๊กตาเกียวโต สญัลกัษณ์ท่ีโด่งดงัท่ีสุดในญ่ีปุ่น คือ เกอิชา  เป็นตุ๊กตา

แต่งกายดว้ยชุดกิโมโนประจาํชาติอยา่งเต็มรูปแบบซ่ึงควรค่าแก่เป็นของฝากของท่ีระลึกในราคา

ยอ่มเยาว,์ เคร่ืองเซรามิค ญ่ีปุ่น ทั้งกาน้ําชา ถว้ย ชาม ต่างๆ และของท่ีระลึก อีกมากมาย นานา

ชนิด นอกจากน้ียงัมีไอศกรมีชาเขียวท่ีข้ึนช่ือของเมืองเกียวโตใหท่้านไดเ้ลือกลิ้ มลองอีกดว้ย 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันนําท่านชม ศาลเจา้ฟูชิมิอินาริ ท่ีสถิตของพระแม่โพสภ เทพเจา้ท่ีเป็นท่ีนับถือยิ่งของ

ประชาชนท่ีมาสักการะขอพร ใหมี้ความเป็นอยู่อุดมสมบูรณ์ของเร่ืองพืชพรรณธัญญาหาร นํา

ท่านสกัการะ พระแม่โพสภ และเทพจิ้ งจอกท่ีชาวญ่ีปุ่นช่ือวา่เป็น ทูตสวรรค ์ผูค้อยนําข่าวสารจาก

สรวงสวรรค์ลงมายงัโลกมนุษย ์ท่านจะไดต่ื้นตากับรูปป้ันของเทพจิ้ งจอก ท่ีมีจาํนวนมากมาย 

แลว้นําท่านชม ศาลโทริอิ ซุม้ประตูสีแดงที่เป็นสญัลักษณข์องศาลเจา้ที่มีมากกว่ารอ้ยตน้

ทอดตวัยาวตามเสน้ทางของไหล่เขาลดหลัน่กนับนเสน้ทางยาวถึง 4 กิโลเมตร และเป็นฉาก

ของภาพยนตรเ์รื่อง MEMORIES OF GEISHA ที่ ซายูริ นางเอกของเรื่องว่ิงลอดซุม้ประตูเพื่อ

ไปขอพรเทพเจา้ใหต้นเองสมความปรารถนา 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที่  SURVE KOBE ASUTA HOTEL หรอืระดบัเดียวกนั 
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วนัที่สี ่ อิสระเตม็วนั หรอืเลือกซ้ือทวัรยู์นิเวอรแ์ซล ตามอธัยาศยั 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหาร อิสระตามอธัยาศยัใหท่้านเลือกชอ้ปป้ิงตามยา่นดงัของมหานครโอซากา้ โดยการนัง่

รถไฟ (ไม่รวมค่ารถไฟ) ท่านสามารถนัง่รถไฟ JR เพ่ือเดินทางเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวชื่อดงั 

อาทิ 

- ชินไซบาชิ ย่านชอ้ปป้ิงชื่อดังของนครโอซากา้ ภายในย่านน้ีมีรา้นคา้เก่าแก่ปะปนไปกับ

รา้นคา้อันทันสมยั และสินคา้หลากหลายรูปแบบทั้งสําหรับเด็ก และผูใ้หญ่ ซ่ึงย่านน้ีถือว่า

เป็นย่านแสงสี และบนัเทิงชั้นนําแห่งหน่ึงของนครโอซากา้ อีกทั้งยงัมีรา้นอาหารทะเลขึ้ นชื่อ

มากมาย ซ่ึงเสน่หอ์ยา่งหน่ึงคือ ทุกรา้นจะประดบัประดารา้นของตนดว้ยแสงไฟนีออนซ่ึงดดั

ทาํใหเ้ป็นรูปปู กุง้ และปลาหมึก ซ่ึงนักท่องเท่ียวใหค้วามสนใจและแวะถ่ายรูปกนัเป็นท่ีระลึก

อย่างมาก และรา้นคา้ทุกแห่ง จะพยายามสรา้งจุดเด่นใหแ้ก่รา้นของตนใหไ้ดม้ากท่ีสุด เพ่ือ

ดึงดูดลกูคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้ริการ สญัลกัษณเ์ด่นของยา่นน้ีคือ ตึกรูปเคร่ืองหมายการคา้ของ กูลิ

โกะ ผลิตภณัฑข์นมชื่อดงัจากญ่ีปุ่นนัน่เอง   

- โอซากา้ อะควอเรี่ยม เป็นพิพิธภณัฑส์ตัวน้ํ์าในร่มท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ท่านจะไดพ้บกบัปลา

ฉลามวาฬท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีหาชมไดย้าก, แลว้เฮฮากบัหนา้ตาของปลาแสงอาทิตย ์ท่ีมีขนาดตวั

ใหญ่ราคาประเมินมิไดแ้ละเพลินตากบัสตัวมี์ชีวิตใตน้ํ้านานาชนิดจากทัว่ทุกมุมโลก อาทิเช่น 

ปลาโลมา, ปูแมงมุม, นาคทะเล, นกเพนกวิน เป็นตน้  

- วดัชิเท็นโนจ ิวดัท่ีมีอายุเก่าแก่ท่ีสุดของเมืองโอซากา้ประมาณ 1,400 ปี และเป็นพุทธสถาน

แห่งแรกในญ่ีปุ่น โดยมีจุดเด่นอยู่ท่ี เจดีย ์5 ชั้นอนัวิจิตร สรา้งตามแบบสถาปัตยกรรมสมัย 

อาซุกะ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปหลายองค ์ 

หรือท่านท่ีสนใจเดินทางสู่ ยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ ชาํระเพิ่มท่านละ 2,700.- บาท (ไม่รวมค่า

เดินทาง) ร่วมสนุกทา้ทายกับเคร่ืองเล่นหลากหลายชนิดต่ืนเตน้ระทึกใจจากหนังดงัท่ี ท่านชื่น

ชอบ เชน่ ฉากเพลิงไหมจ้ากเร่ือง “แบ็คดราฟท”์ล่องเรือผจญภยักบัไดโนเสารจ์ากเร่ือง“จูราสสิค

พารค์” นัง่เรือเพ่ือพบกบัความน่าสะพรึงกลวัเหมือนอยู ่ในเหตุการณ์จริงกบั “จอว”์ ใชทุ้นสรา้ง
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 มหาศาลกวา่ 1,500 ลา้นเยน (เฉพาะจอว)์  และสนุกสนานไปกบัเคร่ืองเล่นภาคใหม่ของ “สไป

เดอรแ์มน” ท่ีรอใหท่้านพิสูจน์ความมนัส ์พรอ้มทั้งพบกบัโซนใหม่ “วนัเดอรแ์ลนด”์ เป็นโซนสวน

สนุกสไตล์ครอบครัวใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกับตวัการ์ตูนสุดน่ารกัชื่อดังของญ่ีปุ่น Hello Kitty, 

Snoopy, Sesame Street  

 

 

 

 

หรือสนุกสนานกบัโซนใหม่ The Wizarding World of Harry Potter ท่ีสรา้งเพ่ือเอาใจเหล่าสาวก

ของแฮร์ร่ีพอตเตอร์ ใหท่้านไดเ้ขา้ไปสัมผัสบรรยากาศของ  โลกเวทมนตร์ในฉากต่างๆ จาก

ภาพยนตร์ อาทิ ปราสาทฮอกวอต เพลิดเพลินกับการสํารวจห้องเรียนเวทมนตร์คาถา               

ยา่นฮอกมีท รา้นขายของแปลกประหลาดของเหล่าพ่อมดและแม่มดทั้งหลาย และท่ีไม่ควรพลาด

ชิมคือ บัตเตอร์เบียร์ เคร่ืองด่ืมท่ีไดร้ับความนิยมในโลกของพ่อมดและแม่มดแห่งน้ี  [ไม่มีแอ

ลกฮอล์]  และท่ีพลาดไม่ ได้คือในโซนน้ีท่ี ถือว่าเ ป็นสถานท่ีท่องเ ท่ียว ท่ี ดี ท่ี สุดของโลก               

คือโซน Harry Potter and the Forbidden 

Journey ท่ีมีการสรา้งดว้ยเทคโนโลยีท่ีทันสมัยใน

การถ่ายภาพ 4K ท่ีจะสรา้งความต่ืนเตน้เรา้ใจให้

ท่านเสมือนท่านไดเ้ดินทางท่องโลกเวทมนตร์ไป

กบัแฮรร่ี์พอตเตอรเ์ลยทีเดียว ใหท่้านไดส้นุกสนาน

ต่อกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิดอยา่งจุใจ  
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 เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน อิสระอาหารเที่ยง และอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 

พกัที่  RADISON NARITA HOTEL หรอืระดบัเดียวกนั 

 

วนัหา้         ปราสาทโอซากา้ – ชอ้ปป้ิงชินไซบาชิ – รงิกุเอา้ทเ์ล็ท -  สนามบินคนัไซ – กรุงเทพฯ 
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําท่านเดินทางชมบริเวณโดยรอบของ ปราสาทโอ

ซาก้า (ไม่รวมค่าเข้าปราสาท)  ซ่ึงถือได้ว่าเป็น

สัญลักษณ์ของเมือง สัมผัสความยิ่งใหญ่และชม

นิทรรศการท่ีจดัแสดงอยูภ่ายใน ซ่ึงเล่าถึงความเป็นมา

ของปราสาท รวมทั้ งประวัติและขา้วของเคร่ืองใช ้

ต่างๆของโชกุน ฮิเดโยชิโตโยโตมิ ผูมี้คาํสัง่ใหก้่อสรา้งปราสาทแห่งน้ี  จากน้ัน นําท่านเดินทางสู่

เมืองโอซากา้ ท่านชอ้ปป้ิงย่าน ชินไซบาชิ ย่านชอ้ปป้ิงชื่อดงัของนคร โอซากา้ ภายในย่านน้ีมี

รา้นคา้เก่าแก่ปะปนไปกบัรา้นคา้อนัทันสมยั และสินคา้หลากหลายรูปแบบทั้งสาํหรบัเด็ก และ

ผูใ้หญ่ ซ่ึงย่านน้ีถือว่าเป็นย่านแสงสี และบันเทิงชั้นนําแห่งหน่ึงของนครโอซากา้ อีกทั้งยังมี

รา้นอาหารทะเลขึ้ นชื่อมากมาย ซ่ึงเสน่หอ์ยา่งหน่ึงคือ ทุกรา้นจะประดบัประดารา้นของตนดว้ย

แสงไฟนีออนซ่ึงดดัทาํใหเ้ป็นรูปปู กุง้ และปลาหมึก ซ่ึงนักท่องเท่ียวใหค้วามสนใจและแวะถ่ายรูป

กนัเป็นท่ีระลึกอยา่งมาก และรา้นคา้ทุกแห่ง จะพยายามสรา้งจุดเด่นใหแ้ก่รา้นของตนใหไ้ดม้าก

ท่ีสุด เพ่ือดึงดูดลูกคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้ริการ สญัลกัษณ์เด่นของยา่นน้ีคือ ตึกรูปเคร่ืองหมายการคา้

ของ  กูลิโกะ ผลิตภณัฑข์นมชื่อดงัจากญ่ีปุ่นนัน่เอง 

จากน้ันนําท่านสู่ ริงกุ เอาทเ์ล็ต (Rinku Outlet) แหล่งชอ้ปป้ิงใหญ่ใกลก้ับสนามบินคันไซ            

ใหท่้านเพลิดเพลินกับการเลือกซ้ือสินคา้ “แบรนดเ์นม” ชื่อดงัหลากหลายและสินคา้ดีราคา

พิเศษ อาทิ เคร่ืองสาํอาง, เคร่ืองประดบั, เส้ือผา้, กระเป๋า, รองเทา้อุปกรณ์กีฬา, เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 

และยังเป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์ญ่ีปุ่นโกอินเตอร์มากมายกับคอลเลคชัน่เส้ือผ้าล่าสุด 

อาทิ  MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley,  Diffusione Tessile ฯลฯ พรอ้มทั้ง

เลือกซ้ือกระเป๋าไฮไซ  Bally, Prada, Gucci, Diesel,Tumi, Gap, Armany ฯลฯ หรือจะเลือกดู
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 เคร่ืองประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง Tag Heuer, Agete,S.T.Dupont, Tasaki ฯลฯ รวมไปถึง

รองเทา้แฟชัน่ Hush Puppies, Scotch Grain,Skechers, Hogan ฯลฯ หรือเลือกซ้ือสินคา้สาํหรบั

คุณหนู  Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids,Miki House และสินคา้อ่ืนๆอีกมากมาย ใหท่้านได้

เลือกชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  

 

 

 

 

 

 

 

(อิสระอาหารกลางวนั และอาหารคํา่ ตามอธัยาศยั เพ่ือความสะดวกในการชอ้ปป้ิงสนิคา้) 

ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านสู ่สนามบินคนัไซ เพื่อเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 
 

วนัที่หก        โอซากา้ - กรุงเทพฯ 
 

00.40 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบินเจแปน แอรไ์ลน ์เที่ยวบินที ่JL 727 

05.00 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

 
อตัราค่าบริการ 

 
 

กาํหนดการเดินทาง 
 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตยีง 

(เด็กอายตุ ํา่กว่า12ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  
เด็กไม่มีเตยีง 

(เด็กอายตุ ํา่กว่า12ปี) 

พกัเดี่ยว

เพิ่ม 

ราคาทวัร ์

ไม่รวมตัว๋ 

เครือ่งบิน 

26 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2559 39,900 37,900 36,900 8,000 29,900 

07 – 12 กรกฎาคม 2559 39,900 37,900 36,900 8,000 29,900 

28 ก.ค. – 02 ส.ค. 2559 39,900 37,900 36,900 8,000 29,900 



 
 
 
 
 
 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์ Osaka Kyoto 6D-JL-W12 

 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพาํนกัระยะสั้นใน

ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว เยีย่มญาต ิหรอื

ธุรกิจ จะตอ้งยืน่เอกสารในขั้นตอนการตรวจเขา้เมือง เพ่ือยนืยนัการมีคุณสมบตักิารเขา้

ประเทศญี่ปุ่น* ดงัตอ่ไปน้ี 

 

1. ตัว๋เครือ่งบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

2. สิง่ท่ียนืยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างท่ีพาํนกัใน

ประเทศญี่ปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 

3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างที่พาํนกัในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรูจ้กั 

โรงแรม และอื่นๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

4. กาํหนดการเดินทางระหว่างที่พาํนกัในประเทศญี่ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน

ทา่นละ 2500 เยน /ทริป/ตอ่ทา่น*** 
 

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท 
 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน 30 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดังกล่าว 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรอืเปลี่ยนแปลงราคา 

กรุณาชาํระมดัจาํ ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืน

มัดจาํทั้งหมด เน่ืองจากทางบริษัทฯ ไดช้าํระค่าตัว๋เครื่องบินเต็มใบใหก้ับสายการบินเป็นที่เรียบรอ้ย 

ยกเวน้ค่าภาษีนํ้ามนัท่ียงัมิไดช้าํระ ค่าทวัรส์ว่นท่ีเหลือ กรุณาชาํระ 21 วนัก่อนการเดินทาง 

หมายเหต ุ 1. ตัว๋เม่ือออกแลว้ ไม่สามารถรฟัีนดไ์ด ้อนัเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 
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  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 ค่าน้ําหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และนําเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 
 
 

อตัราคา่บรกิารน้ีไม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรฐับาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้

ประสงคจ์ะพาํนักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั) **ถา้กรณีท่ีทางรฐับาลประกาศใหก้ลบัมาใชว้ีซ่า ผู ้

เดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยในการทาํวีซ่าเพ่ิม ท่านละ 1,700 บาท** 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล 

ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซักรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ  (กรุณา

สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ทา่นละ 2500 เยน /ทริป/ตอ่ทา่น 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรฐับาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้

ประสงคจ์ะพาํนักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั) 

 

เง่ือนไขการชาํระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 10,000 บาทต่อท่านเพ่ือสาํรองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งชาํระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย 21 วนั 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน

ถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก

วนัเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวันหยุดทําการของทาง

บริษัท 
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 เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ี(ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัท

อยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการ

จองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใด

อย่างหน่ึงเพ่ือทําเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการ

มอบอาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้ให้

ครบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีชาํระแลว้ 

***ในกรณีที่วนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลิกการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 45 วนั 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีชาํระแลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีชาํระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีชาํระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการนํา

เท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เชน่ การสาํรองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ 

Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือ

ค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก

วนัเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวันหยุดทําการของทาง

บริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

 
เง่ือนไขและขอ้กาํหนดอื่นๆ 
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 1. ทวัรน้ี์สาํหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วน

หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน 

โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสําหรับ

ประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทาง

นักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะชาํระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทาง

บริษัทกาํหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คาํนําหน้า

ชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิได้

ส่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้ง

กบัสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะคาํนึงถึง

ความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียว

ท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  

อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการ

บริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีคาํนวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงัน้ัน 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้ น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลง

เท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่

มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่าน้ัน  
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ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะนําติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อ

ชิ้ น และรวมกนัทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนํา

ออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของ

ดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าท่ีกาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน

เท่าน้ัน  
 

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่

และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  
 

3. ประเทศญ่ีปุ่น มีกฎหมายหา้มนําผลิตภณัฑท่ี์ทํามาจากพืช และเน้ือสัตวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก ผลไม้

สด  ไข่ เน้ือสตัว ์ไสก้รอกฯ เพ่ือเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หน้าท่ีตรวจพบ จะตอ้ง

เสียค่าปรบัในอตัราท่ีสูงมาก 

 


