
 
 
 
 
 
 
 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์ SUMMER TAKA-JUN-XJ-W12 

 

 

 

เที่ยวญี่ปุ่นดินแดนอาทติย์ ยอ้นอดีตสู่สมยัเอะโดะ ณ เมืองเก่าซันมาชิซึจิ   เยือนหมู่บ้านมรดกโลกชิราคา
วาโกะ ชมมรดกโลกวัดน ้าใส สิ่งมหศัจรรย์ของโลกยุคใหม ่ช้อปป้ิงถนนสายกาน ้าชา ชมศาลโทริอิ ซุ้ม

ประตูสีแดง ที่เป็นสัญลกัษณ์ของศาลเจ้ามากกว่าร้อยต้น ช้อปป้ิงเต็มอิ่มกันที่ชินไชบาชิ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดินทางเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน  2559 

ราคาเริ่ม 34,900 บาท พกัระดบั 3 ดาว 
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เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA X เครื่องล าใหญ่ 337 ท่ีนัง่ 

 
 

 
 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง 

 

12.00 น. พรอ้มกนัที่สนามบินนานาชาตดิอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบิน 

AIR ASIA X เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้ครื่อง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ที่นัง่ 

จดัที่นัง่แบบ 3-3-3 มีบริการอาหารรอ้นเสิรฟ์ทั้งขาไปและขากลบั 

(น ้าหนกักระเป๋า 20 กก./ท่าน หากตอ้งการซ้ือน ้าหนกัเพ่ิม ตอ้งเสียค่าใชจ้่าย) 

15.20 น. เหิรฟ้าสู่เมืองโอซากา้ ประเทศญ่ีปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XJ610 บริการอาหาร และเครื่องดื่ม        บนเครื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

22.40 น. เดินทางถึง สนามบินโอซากา้  หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองน าท่านเดินทางสู่ทีพกั 

พกัที่ โรงแรม OSAKA TOKYU INN HOTEL/ HOTEL PLAZA KOBE หรือระดบัเดียวกนั 

 

วนัที่สอง อิสระเตม็วนั หรือเลือกซ้ือทวัรยู์นิเวอรแ์ซล ตามอธัยาศยั 

เชา้  บริการอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  
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หลงัอาหาร อิสระตามอธัยาศัยใหท่้านเลือกชอ้ปป้ิงตามย่านดังของมหานครโอซากา้ โดยการนัง่รถไฟ (ไม่

รวมค่ารถไฟ) ท่านสามารถนัง่รถไฟ JR เพ่ือเดินทางเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวชื่อดงั อาทิ 

- ชินไซบาชิ ย่านชอ้ปป้ิงช่ือดังของนครโอซากา้ ภายในย่านน้ีมีรา้นคา้เก่าแก่ปะปนไปกับรา้นคา้อัน

ทันสมยั และสินคา้หลากหลายรูปแบบทั้งส าหรับเด็ก และผูใ้หญ่ ซ่ึงย่านน้ีถือว่าเป็นย่านแสงสี และ

บนัเทิงชั้นน าแห่งหน่ึงของนครโอซากา้ อีกทั้งยงัมีรา้นอาหารทะเลขึ้ นช่ือมากมาย ซ่ึงเสน่หอ์ย่างหน่ึงคือ 

ทุกร้านจะประดับประดาร้านของตนด้วยแสงไฟนีออนซ่ึงดัดท าใหเ้ป็นรูปปู กุ ้ง และปลาหมึก ซ่ึง

นักท่องเท่ียวใหค้วามสนใจและแวะถ่ายรูปกนัเป็นท่ีระลึกอย่างมาก และรา้นคา้ทุกแห่ง จะพยายามสรา้ง

จุดเด่นใหแ้ก่รา้นของตนใหไ้ดม้ากท่ีสุด เพ่ือดึงดูดลูกคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้ริการ สญัลกัษณ์เด่นของย่านน้ีคือ 

ตึกรูปเคร่ืองหมายการคา้ของ กูลิโกะ ผลิตภณัฑข์นมช่ือดงัจากญ่ีปุ่นนัน่เอง   

- โอซากา้ อะควอเรี่ยม เป็นพิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้าในร่มท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ท่านจะไดพ้บกบัปลาฉลามวาฬท่ีมี

ขนาดใหญ่ท่ีหาชมไดย้าก, แลว้เฮฮากบัหน้าตาของปลาแสงอาทิตย ์ท่ีมีขนาดตวัใหญ่ราคาประเมินมิได้

และเพลินตากบัสตัวม์ีชีวิตใตน้ ้านานาชนิดจากทัว่ทุกมุมโลก อาทิเช่น ปลาโลมา , ปูแมงมุม, นาคทะเล, 

นกเพนกวิน เป็นตน้  

- วดัชิเท็นโนจ ิวดัท่ีมีอายุเก่าแก่ท่ีสุดของเมืองโอซากา้ประมาณ 1,400 ปี และเป็นพุทธสถานแห่งแรกใน

ญ่ีปุ่น โดยมีจุดเด่นอยู่ท่ี เจดีย์ 5 ชั้นอันวิจิตร สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมสมัย อาซุกะ ภายใน

ประดิษฐานพระพุทธรูปหลายองค ์ 

หรือท่านท่ีสนใจเดินทางสู่ ยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ ช าระเพิ่มท่านละ 2,700.- บาท (ไม่รวมค่า

เดินทาง) ร่วมสนุกทา้ทายกบัเคร่ืองเล่นหลากหลายชนิดต่ืนเตน้ระทึกใจจากหนังดงัท่ีท่านช่ืนชอบ เช่น ฉาก

เพลิงไหมจ้ากเร่ือง “แบ็คดราฟท์”ล่องเรือผจญภัยกบัไดโนเสารจ์ากเร่ือง“จูราสสิคพารค์” นัง่เรือเพ่ือพบกบั

ความน่าสะพรึงกลัวเหมือนอยู่ ในเหตุการณ์จริงกับ “จอว”์ ใชทุ้นสรา้งมหาศาลกว่า 1,500 ลา้นเยน 

(เฉพาะจอว)์  และสนุกสนานไปกบัเคร่ืองเล่นภาคใหม่ของ “สไปเดอรแ์มน” ท่ีรอใหท่้านพิสูจน์ความมนัส ์

พรอ้มทั้งพบกับโซนใหม่ “วนัเดอรแ์ลนด์” เป็นโซนสวนสนุกสไตล์ครอบครวัใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกับตัว

การต์ูนสุดน่ารกัช่ือดงัของญ่ีปุ่น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street  
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หรือสนุกสนานกบัโซนใหม่ The Wizarding World of Harry Potter ท่ีสรา้งเพ่ือเอาใจเหล่าสาวกของแฮรร่ี์พอต

เตอร ์ใหท่้านไดเ้ขา้ไปสมัผัสบรรยากาศของ โลกเวทมนตรใ์นฉากต่างๆ จากภาพยนตร์ อาทิ ปราสาทฮอก

วอต เพลิดเพลินกับการส ารวจหอ้งเรียนเวทมนตร์คาถา               ย่านฮอกมีท รา้นขายของแปลก

ประหลาดของเหล่าพ่อมดและแมม่ดทั้งหลาย และท่ีไมค่วรพลาดชิมคือ บตัเตอรเ์บียร ์เคร่ืองด่ืมท่ีไดร้บัความ

นิยมในโลกของพ่อมดและแม่มดแห่งน้ี [ไม่มีแอลกฮอล์] และท่ีพลาดไม่ไดคื้อในโซนน้ีท่ีถือว่าเป็นสถานท่ี

ท่องเท่ียวท่ีดีท่ีสุดของโลก               คือโซน Harry Potter and the Forbidden Journey ท่ีมีการสรา้งดว้ย

เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัในการถ่ายภาพ 4K ท่ีจะสรา้งความต่ืนเตน้เรา้ใจใหท่้านเสมือนท่านได้เดินทางท่องโลก

เวทมนตรไ์ปกบัแฮรร่ี์พอตเตอรเ์ลยทีเดียว ใหท่้านไดส้นุกสนานต่อกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิดอยา่งจุใจ  

 

 

 

  

 

 

 

 

 เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน อิสระอาหารเที่ยง และอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

พกัที่ โรงแรม OSAKA TOKYU INN HOTEL// HOTEL PLAZA KOBE หรือระดบัเดียวกนั 

 

วนัที่สาม โอซากา้ – เกียวโต – วดัคิโยมิสึ – ฟูชิมิ อินาริ – วดัคินคาคุจ ิ– นาโกยา่ – อิออน จสัโก ้

เชา้  บริการอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต น าชม วดัคิโยมิสึ หรือวดัน ้าใส ที่ติดรอบสุดทา้ยของการประกวด 

1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรยข์องโลกยุคใหม่ เป็นวดัท่ีใหญ่และเก่าแก่ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า และมีท่อน

ซุงวางเรียงซอ้นกนัตามแนวนอนตั้งจากพ้ืนดินขึ้ นมารองรบัระเบียงของตัววิหารใหญ่ ซ่ึงไม่ใชต้ะปูสกัตัว ใช้

วิธีการเขา้ล่ิม เหมือนเรือนไทย วดัน้ีมีอายุเก่าแก่ยิ่งกวา่กรุงเกียวโต กวา่ 1,200 ปี มาแลว้ เป็นท่ีประดิษฐาน
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ของเทพเอปิสึ เทพเจา้แห่งความร า่รวย มัง่คัง่ , นมัสการพระโพธิสัตวอ์วโลกิเตศวร, จากระเบียงแห่งน้ี

สามารถถ่ายภาพ ณ จุดที่สวยที่สุดในกรุงเกียวโต มองเห็นวิวทิวทัศนข์องตวัเมืองเกียวโตไดง้ดงาม 

พรอ้มกับวิหารของวัดคิโยมิสึ และเชิญด่ืมน ้าศกัด์ิสิทธ์ิสามสายอนัเกิดข้ึนจากธรรมชาติที่ไหลมาจาก

เทือกเขา โดยเช่ือว่า สายแรก รวย  สายสอง สวย-หล่อ สายสาม แข็งแรง   

 

 

จากน้ันเดินตามทาง สัมผัสกับรา้นคา้ญ่ีปุ่นตบแต่งตามสมยัเอโดะ และ เลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมือง ท่ีระลึก 

เก่ียวกบัญ่ีปุ่นขนานแท ้อาทิ ขนมโมจิ ท่ีขึ้ นช่ือท่ีสุดของญ่ีปุ่น มีใหท่้านไดเ้ลือกชิมหลายหลากรส ไม่ว่าจะเป็น

ไสถ้ัว่แดงสูตรดั้งเดิม, ไสส้ตรอเบอร์ร่ี, ชอคโกแลต 

เป็นต้น หรือว่าจะเป็นชาเกียวโต, ตุ๊กตาเกียวโต 

สัญลักษณ์ท่ีโด่งดังท่ีสุดในญ่ีปุ่น คือ เกอิชา  เป็น

ตุ๊กตาแต่งกายดว้ยชุดกิโมโนประจ าชาติอย่างเต็ม

รูปแบบซ่ึงควรค่าแก่เป็นของฝากของท่ีระลึกในราคา

ย่อมเยาว,์ เคร่ืองเซรามิค ญ่ีปุ่น ทั้งกาน ้าชา ถว้ย 

ชาม ต่างๆ และของท่ีระลึก อีกมากมาย นานาชนิด 

จากน้ันน าท่านชม ศาลเจา้ฟูชิมิอินาริ ท่ีสถิตของพระแม่โพสภ เทพเจา้ท่ีเป็นท่ีนับถือยิ่งของประชาชนท่ีมา

สกัการะขอพร ใหม้ีความเป็นอยู่อุดมสมบูรณ์ของเร่ืองพืชพรรณธัญญาหาร น าท่านสกัการะ พระแม่โพสภ 

และเทพจ้ิงจอกท่ีชาวญ่ีปุ่นช่ือว่าเป็น ทูตสวรรค ์ผูค้อยน าข่าวสารจากสรวงสวรรคล์งมายงัโลกมนุษย ์ท่านจะ

ไดต่ื้นตากับรูปป้ันของเทพจ้ิงจอก ท่ีมีจ านวนมากมาย แลว้น าท่านชม ศาลโทริอิ ซุม้ประตูสีแดงที่เป็น

สญัลกัษณข์องศาลเจา้ที่มีมากกว่ารอ้ยตน้ทอดตวัยาวตามเสน้ทางของไหล่เขาลดหลัน่กันบนเสน้ทาง

ยาวถึง 4 กิโลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตรเ์รื่อง MEMORIES OF GEISHA ที่ ซายูริ นางเอกของเรื่อง

ว่ิงลอดซุม้ประตเูพ่ือไปขอพรเทพเจา้ใหต้นเองสมความปรารถนา  
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เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย น าท่านชม วดัคินคะคุจิ หรือ ปราสาททอง สรา้งโดยโชกุน 

อาชิคางะ โยชิมิสึ เพ่ือเป็นสถานท่ีพักผ่อน ต่อมาบุตรชาย

ของท่านไดด้ดัแปลงใหเ้ป็นวดั แต่ปราสาทเดิมไดถู้กไฟไหม้

ในปี พ.ศ.2493 และสรา้งขึ้ นใหม่เมื่อปี พ.ศ.2498 

ปราสาทโดยรอบปิดดว้ยทองค าเปลวอย่างสวยงาม ใหท่้าน

ไดด่ื้มด า่กบัความสะอาดใสของสระน ้าท่ีสามารถสะทอ้นให้

เห็นภาพตวัปราสาทไดอ้ย่างงดงาม จากน้ัน น าท่านเดินทาง

สู่ เมืองนาโกย่า น าท่านชอ้ปป้ิง ณ หา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ หา้งฯ อิออน จสัโก ้**อิสระอาหารค า่ตาม

อธัยาศยั**  

พกัที่  โรงแรม  SUN ROUT NAGOYA HOTEL / NAGOYA KOUSAI HOTEL / หรือระดบัเดียวกนั 

 

วนัที่สี ่ นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บา้นชิราคาวะโกะ -” ที่ท  าการเก่าเมืองทาคายาม่า                   เขต

เมืองเก่าซนัมาชิซึจิ – กิฟุ 

เชา้  บริการอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  

ท่านเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า จงัหวดั “ฮิดะ” จงัหวดัท่ีอุดมสมบรูณไ์ปดว้ยธรรมชาติท่ีสวยงาม ผูค้นท่ีเป็น

มิตร น าท่านเท่ียวชม เมืองทาคายาม่า ท่ีไดช่ื้อว่า“ลิตเติ้ ลเกียวโต เป็นเมืองขนาดเล็กน่ารกัตั้งอยู่ในหุบเขา

ท่ียงัคงดูแลวดั ศาลเจา้ แมน่ ้า สะพาน ตลาดเชา้ และบรรยากาศแบบเมืองเกียวโตในอดีตไวไ้ดอ้ย่างลงตวั น า

ท่านสู่ “หมู่บา้นชิราคาวะโกะ หมู่บา้นท่ีไดร้บัเลือกจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995 

ท่านจะไดพ้บกบับา้นในแบบกสัโชสึคุริ ซ่ึงเป็นแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม ช่ือน้ีไดม้าจากค าว่า กสัโช ซ่ึงแปลว่า 

พนมมือ ตามรูปแบบของบา้นท่ีหลังคาชนัถึง 60 องศา มีลกัษณะคลา้ยสองมือท่ีพนมเขา้หากนั ตัวบา้นมี

ความยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกวา้ง 10 เมตร ซ่ึงโครงสรา้งของบา้นสรา้งขึ้ นโดยไม่ใชต้ะปูแมแ้ต่

ตวัเดียว แต่ยงัคงความแข็งแรงสามารถรองรบัหิมะท่ีตกมาอยา่งหนักในช่วงฤดูหนาวไดดี้ 



 
 
 
 
 
 
 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์ SUMMER TAKA-JUN-XJ-W12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านชมสถานท่ีส าคญัเมื่อครั้งอดีต ที่ท  าการเก่าเมืองทาคายาม่า ใชเ้ป็นทั้งท่ีท างาน และท่ีอยู่อาศยัของ

ผูว้่าราชการจงัหวดัฮิดะมาเป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใตก้าร

ปกครองของโชกุนโตกุกาว่า              ในสมยัเอะโดะ หรือ

กว่า 300 ปีท่ีแลว้ เป็นท่ีท าการรัฐในยุคเอะโดะเพียงแห่ง

เดียวท่ีข ้ามพ้นยุคสมัยมาได้อย่างสมบูรณ์ ซ่ึงภายในน้ี

ประกอบดว้ยบริเวณไต่สวนพิจารณาคดี หอ้งขงันักโทษ โรง

ครวั และหอ้งพักของเจา้หน้าท่ี... น าชมความงามของเมือง

ทาคายาม่า ซ่ึงยงัคงคว ามเป็นบา้นเมืองแบบญ่ีปุ่นดั้งเดิม

อย่างแทจ้ริงเดินชม เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ ซ่ึงเต็มไปดว้ยบา้นเรือน และรา้นคา้น่ารกั ๆ ท่ียงัคงอนุรกัษ์

แบบของบา้นในสมยัเอะโดะกวา่ 300 ปีก่อน ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือของท่ีระลึกพ้ืนเมืองและเก็บเก่ียวบรรยากาศ

อนัน่าประทับใจ ไม่ว่าจะเป็นเหลา้สาเก ซุปมิโสะชิรุ ตุ๊กตาซารุโบะโบะ ซ่ึงเป็นตุ๊กตาตามความเช่ือของคน

โบราณสมยัก่อน  

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! บริการท่านดว้ยบุฟเฟ่ตป้ิ์งย่างสไตลญ์ี่ปุ่นยากินิคุบริการเมนูเน้ือ

และหม ูคลุกเคา้กบัน ้าซอสสไตลญ่ี์ปุ่น พรอ้มทั้งของหวานแบบท่านไมอ่ั้น  จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมืองกิฟุ 

พกัที่  โรงแรม  GUJOKOGEN HOTEL / GIFUGRAND HOTEL  / หรือระดบัเดียวกนั 

วนัที่หา้ ปราสาทโอซากา้ – นารา – วดัโทไดจ ิ– วดัโทฟุคุจิ  - ริงกุ เอา้ทเ์ล็ต – โอซากา้ 

 

เชา้  บริการอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  

http://travel.thaiza.com/tag/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%B8-%E0%B8%88%E0%B8%B4
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จากน้ันน าท่านเดินทางชมบริเวณโดยรอบของ ปราสาทโอซากา้ (ไม่รวมค่าเขา้ปราสาท) ซ่ึงถือไดว้่าเป็น

สญัลกัษณ์ของเมือง สมัผัสความยิ่งใหญ่และชมนิทรรศการท่ีจดัแสดงอยู่ภายใน ซ่ึงเล่าถึงความเป็นมาของ

ปราสาท รวมทั้งประวติัและขา้วของเคร่ืองใช ้ต่างๆของโชกุน ฮิเดโยชิโตโยโตมิ 

ผูม้ีค าสัง่ใหก้่อสรา้งปราสาทแห่งน้ี  จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองนารา เป็น

เมืองหลวงแห่งแรกของญ่ีปุ่น สรา้งขึ้ นเมื่อปี พ.ศ.1253 น าท่านชม วดัโทได

จิ เป็นวดัท่ีมีความส าคญัท่ีสุดในเมืองนารา มีเสาถึง 18 ตน้ รองรบัหลงัคา

เป็นสถาปัตยกรรมช้ินงามสมยัคามาคุระ สรา้งขึ้ นเมื่อปี พ.ศ.1286 ส่ิงส าคญั

ท่ีล ้าค่าท่ีสุดของวดัน้ีคือ หลวงพ่อโตไดบุสสึ สรา้งดว้ยทองสัมริดท่ีมีขนาด

ใหญ่ท่ีสุดในโลก ประดิษฐานอยู่ในวิหารหลวงพ่อโต ซ่ึงหลังเดิมถูกไฟไหม ้

และสรา้งขึ้ นใหม่ถึง2 ครั้ง ซ่ึงวิหารหลงัปัจจุบนัมีขนาดเพียง 2 ใน 3 ของหลงั

เดิม และยงัไดช่ื้อว่าเป็นวิหารไมข้นาดใหญ่ท่ีสุดในโลกดว้ยเช่นกนั และทุก

ท่านจะไดส้มัผสักบักวางน่ารกัและแสนเช่ืองท่ีอยูบ่ริเวณรอบวดัเป็นจ านวนมาก 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

วดัโทฟุคุจ ิคือ 1 ใน 5 สถานท่ีชมใบไมแ้ดงหรือใบไมเ้ปล่ียนสีท่ีมีภูมิทศัน์สวยงามท่ีสุดในเกียวโต วดัโทฟุ

คุจิ เป็นวดัขนาดใหญ่ สรา้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1236 และไดช่ื้อมาจากการมิกซช่ื์อวดัดงั Todaiji และ Kofukuji 

โดยใบไมแ้ดงท่ีน่ีแทบทั้งหมดเป็นตน้เมเป้ิล ราว 2,000 ต้น ซ่ึงลว้นแลว้แต่เป็นพันธุ์ท่ีมีใบเล็กจ๋ิว

ละเอียดอ่อน จุดชมวิวของวดัโทฟุคุจิ จุดท่ีนิยมท่ีสุดของท่ีน่ี คือสะพาน Tsutenkyou หรือสะพานสู่สวรรค ์มี

ใบไมเ้ป้ิลปกคลุมสะพานยาวถึง 100 เมตร ซ่ึงสามารถมองจากสะพาน Gaunkyou ภายนอกวดัขา้มผืนใบไม้

แดงเขา้มาภายในได ้ 

จากน้ันน าท่านสู่ ริงกุ เอาทเ์ล็ต (Rinku Outlet) แหล่งชอ้ปป้ิงใหญ่ใกลก้ับสนามบินคันไซ ใหท่้าน

เพลิดเพลินกับการเลือกซ้ือสินค้า “แบรนดเ์นม” ช่ือดังหลากหลายและสินคา้ดีราคาพิเศษ อาทิ 

เคร่ืองส าอาง, เคร่ืองประดบั, เส้ือผา้, กระเป๋า, รองเทา้อุปกรณกี์ฬา, เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และยงัเป็นแหล่งรวม

สินค้าแบรนด์ ญ่ี ปุ่น โก อินเตอร์มากมายกับคอลเลคชั ่น เ ส้ื อผ้าล่ า สุด อา ทิ   MK Michel 

Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley,  Diffusione Tessile ฯลฯ พร้อมทั้งเลือกซ้ือกระเป๋าไฮ

ไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel,Tumi, Gap, Armany ฯลฯ หรือจะเลือกดูเคร่ืองประดับ และนาฬิกาหรู

อย่าง Tag Heuer, Agete,S.T.Dupont, Tasaki ฯลฯ รวมไปถึงรองเท้าแฟชัน่ Hush Puppies, Scotch 

Grain,Skechers, Hogan ฯลฯ หรือเลือกซ้ือสินคา้ส าหรบัคุณหนู  Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids,Miki 

House และสินคา้อ่ืนๆอีกมากมาย ใหท่้านไดเ้ลือกชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  

http://travel.thaiza.com/tag/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%B8-%E0%B8%88%E0%B8%B4
http://travel.thaiza.com/tag/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%B8-%E0%B8%88%E0%B8%B4
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(อิสระอาหารอาหารค า่ ตามอธัยาศยั เพ่ือความสะดวกในการชอ้ปป้ิงสินคา้) 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านสู่ สนามบินคนัไซ เพ่ือเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 

 

วนัที่หก  กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง 

 

00.10 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร ์เอเชีย เอ็กซ์ เท่ียวบินท่ี XJ611 บริการอาหารและเครื่องดื่มบน

เครื่อง 

04.00 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 

 

 

**************************************** 

อตัราค่าบริการ 

 

 

ก าหนดการเดินทาง 

 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตยีง 

(เด็กอายุต  า่กว่า12

ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตยีง 

(เด็กอายุต  า่กว่า12

ปี) 

พกัเดี่ยว

เพ่ิม 

ราคาทวัร ์

ไม่รวมตัว๋ 

เครื่องบิน 

21-26 พฤษภาคม 2559 34,900 34,900 33,900 8,000 23,900 

24-29 พฤษภาคม 2559 34,900 34,900 33,900 8,000 23,900 

28 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2559 34,900 34,900 33,900 8,000 23,900 

31 พ.ค. – 05 มิ.ย. 2559 34,900 34,900 33,900 8,000 23,900 
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03-08 มิถุนายน 2559 34,900 34,900 33,900 8,000 23,900 

15-20 มิถุนายน 2559 34,900 34,900 33,900 8,000 23,900 

29 มิ.ย.-4 ก.ค. 2559 34,900 34,900 33,900 8,000 23,900 

 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิ่นท่านละ 2500 เยน /ทริป/ตอ่

ท่าน*** 

 

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท 

 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ  านวน 30 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว บริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 

กรุณาช าระมัดจ  า ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมัดจ  าทั้งหมด 

เน่ืองจากทางบริษัทฯ ไดช้  าระค่าตัว๋เครื่องบินเต็มใบใหก้ับสายการบินเป็นที่เรียบรอ้ย ยกเวน้ค่าภาษีน ้ามันที่ยงัมิได้

ช าระ ค่าทวัรส์่วนที่เหลือ กรุณาช าระ 21 วนัก่อนการเดินทาง 

หมายเหตุ 1. ตัว๋เม่ือออกแลว้ ไม่สามารถรีฟันดไ์ด ้อนัเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสั้นใน

ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว เยีย่มญาต ิหรอื

ธุรกิจ จะตอ้งยืน่เอกสารในขั้นตอนการตรวจเขา้เมือง เพ่ือยนืยนัการมีคุณสมบตักิารเขา้

ประเทศญี่ปุ่น* ดงัตอ่ไปน้ี 

 

1. ตัว๋เครือ่งบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

2. สิง่ท่ียนืยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างท่ีพ านกัใน

ประเทศญี่ปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 

3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างที่พ  านกัในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรูจ้กั 

โรงแรม และอื่นๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

4. ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ  านกัในประเทศญี่ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
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อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กิน 20 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามมื้ อท่ีระบุในรายการ    ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรฐับาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงค์จะ

พ านักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั) **ถา้กรณีท่ีทางรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ีซ่า ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสีย

ค่าใชจ้่ายในการท าวีซ่าเพ่ิม ท่านละ 1,700 บาท** 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ  (กรุณาสอบถามจาก

หวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิ่น ท่านละ 2500 เยน /ทริป/ตอ่ท่าน 

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรฐับาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงค์จะ

พ านักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไมเ่กิน 15 วนั) 

 

 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณี

นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ

จ่ายเงินไมว่า่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 
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3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดังน้ี วนั

จนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและ

วนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูม้ี

ช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยา่งใดอย่างหน่ึงเพ่ือแจง้

ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษร ทางบริษัทไมร่บัยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูม้ีช่ือในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรบัเงิน

ค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการ

ต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ ***ในกรณี

ทีว่นัเดินทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลิกการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 45 วนั 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมคื่นเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจัดการน าเท่ียวใหแ้ก่

นักท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบั

สายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไมม่ีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดังน้ี วนั

จนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและ

วนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

 

เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูม้ีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 
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2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด 

หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่

ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้

ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่าง

น้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิม

จากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทางบริษัทก าหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีท่ีจะใหบ้ริการ

ต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ี

หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส้่งหน้าหนังสือ

เดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัย ของ

นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจาก

ความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญ

หายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงัน้ัน ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋

เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มีเอกสารลง

นามโดยผูม้ีอ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน  

 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตัวขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และ

รวมกนัทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ี

ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าท่ี

ก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  
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2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

 

3. ประเทศญ่ีปุ่น มีกฎหมายหา้มน าผลิตภณัฑท่ี์ท ามาจากพืช และเน้ือสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั ผลไมส้ด  ไข่ เน้ือสตัว ์

ไสก้รอกฯ เพ่ือเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หนา้ท่ีตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรบัในอตัราท่ีสูงมาก 


