
 

 

รหัสทัวร ZET1903222 

ทัวรญี่ปุ�น โอซากา เกียวโต ทาคายามา 5 วัน 3 คืน (TG) 
วัดไดโกจ ิ  พิธีชงชาญี่ปุ�น   ศาลเจาเฮอัน   ปราสาททอง   มิตซุยเอาทเล็ท 
หมูบานชิราคาวาโกะ   สะพานนาคะบาชิ   ที่ทําการเมืองเกาทาคายามา 

เขตเมืองเกาซันมาชิซึจ ิ  อิออนมอลล   ลานสกี   โอซากาปราสาทโอซากา 
ดิวต้ีฟรี   ชอปปم�งชินไซบาชิ   ตลาดปลาคุโรมง   วัดสุมิโยชิไทฉะ 
ริงกุเอาทเล็ท 

 



 

 

วันแรก  กรุงเทพฯ – สนามบนิสุวรรณภูมิ  
 
20.30 น. พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตูหมายเลข 2 สายการบินไทย 

เคานเตอร D เพ่ือเตรียมตัวเดินทาง และผานขั้นตอนการเช็คอิน 
23.55 น. เหิรฟ�าสู สนามบินคันไซ  ประเทศญี่ปุ�น โดยเที่ยวบินที่ TG 622 บริการอาหาร

และเครื่องดืม่บนเครื่อง 
 

 
 
วันที่สอง โอซากา – เกียวโต - วัดไดโกจิ – เปดประสบการณใหม กับ พิธีชงชาแบบ

ญี่ปุ�น – ศาลเจาเฮอัน - ปราสาททอง - มิตซุย เอาทเล็ท 
 
08.20 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ�น หลังจากผานขั้นตอนการตรวจคนเขา

เมืองของประเทศญี่ปุ�นแลว  เมืองเกียวโต ซึ่งเปนเมืองหลวงเกาของญี่ปุ�น มี
ช่ือเสียงโดงดังไปทั่วโลกในเรื่องวัดและศาลเจา เกียวโตเปนศูนยกลางการ
ปกครองและวัฒนธรรมมากวา 1,100ป มีอาณาเขตตั้งแตบริเวณตะวันออก
เฉียงใตจรดตะวันตกเฉียงเหนือในตอนกลางและเหนือของภูมิภาคคันไซทําใหมี
ลักษณะทางภูมิศาสตร 4 ประการ ไดแกชายฝم�งทรงฟนใบเล่ือยรอบอาวไมสึรุทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือ,ภูเขาทันบะตรงใจกลาง,ที่ราบลุมเกียวโตทางตะวันออกเฉียง
ใตและที่ราบลุมยามาชิโระ  จากน้ันนําทานเดินทางสู วัดไดโกจิ สรางขึ้นครั้งแรก
ในยุคเฮอัน มีอายุกวา 1,200 ป ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนสมบัตแิหงชาติและ
วัดมรดกโลกที่เปนหนึ่งในวัดสําคัญทางพระพุทธศาสนาของประเทศญี่ปุ�น เปน
ที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปปางน่ังยากูชิ และมีเจดีย 5 ชั้นสูงถึง 38 เมตร ที่
เกาแกที่สุดในเกียวโต  วัดไดโกจิ เปนวัดที่มีขนาดใหญโตซอนอยูในพื้นที่ที่เต็มไป



 

 

ดวยภูเขาทางดานใตของเกียวโต สวนของอาคารหลักอยูบริเวณดานลางเชิงเขา
และติดกับเสนทางเดินป�าซึ่งเสนทางน้ีสามารถเดินไปยังวัดอ่ืนๆ ได  
 

 
 
 
 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ บุฟ
เฟ�ตชาบูหมูตนตํารับ 
 
บาย จากน้ันนําทานชม เดินทางสู ศาลเจาเฮอัน หรือศาลเจาเฮอันจิงงุ ศาลเจาเฮอัน

สรางในป 1895 เน่ืองในโอกาสที่นครเกียวโตมีอายุครบ 1,100 ป โดยอุทิศถวาย
แดจักรพรรดิองคแรกและองคสุดทายของเกียวโต ตัวศาลเจาถอดแบบมาจาก
พระราชวังหลวงที่สรางขึ้นเมื่อ ค.ศ. 794 และวอดลงเพราะอัคคีภัยในป 1227 
เปนสถาปตยกรรมแบบเฮอันซึ่งไดรบัอิทธิพลจากจีน ศาลเจาในลัทธิชินโตก็เปลี่ยน
มาสรางตามแบบวัดในพุทธศาสนา จากที่เคยทิ้งเน้ือไมไวใหมีสีตามธรรมชาติก็หัน
มาทาสีเปนครั้งแรกเมื่อกาวผานประตูศาลเจาเขาไป จะพบภาพจําลองของ



 

 

พระราชวังโบราณที่ยอสวนลงมาเหลือสองในสาม มีลานหินกรวดสีขาวอัน
กวางขวางทอดตรงไปยังวิหารใหญไดโงะคุเด็ง (ถาเปนวังจริงๆ น่ีก็คือที่วาราชการ
ทั้งหลายทั้งปวง) ซึ่งมีเจดียพยัคฆขาวขนาบอยูทางตะวันออกและตะวันตก ประตู
ดานซายของวิหารจะเปดออกสูสวนแบบเฮอันที่ออกแบบมาใหใชลองเรือและเดิน
เลนไดดวยสะพานแบบจีน บึงน้ําใสและบันไดมังกร  

 

 
 
นําทานเปดประสบการณใหมกับ พิธีชงชาญี่ปุ�น ซึ่งเปนเอกลักษณของประเทศ
ญี่ปุ�นวาดวยการใชเวลาอยางสุนทรีย ดวยการดืม่และการชงชาผงสีเขียวหรือมัทฉะ 
นับตั้งแตประมาณศตวรรษที่ 14 ตนฉบับของพิธีชงชา และใหทานไดสัมผัสกับ
บรรยากาศของการจําลองเรื่องราวเกี่ยวการพบปะกันในวงสังคมเกี่ยวกับการดื่ม
และชงชาท่ีไดแพรหลายในบรรดาชนชั้นสูงในประเทศญี่ปุ�น จากน้ันอิสระใหทานได
เลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย 
นําทานชม วัดคินคะคุจิ หรือ ปราสาททอง สรางโดยโชกุน อาชิคางะ โยชิมิสึ 
เพ่ือเปนสถานที่พักผอน ตอมาบุตรชายของทานไดดัดแปลงใหเปนวัด แตปราสาท
เดิมไดถูกไฟไหมในป พ.ศ.2493 และสรางขึ้นใหมเมื่อป พ.ศ.2498 ปราสาท
โดยรอบปดดวยทองคําเปลวอยางสวยงาม ใหทานไดดื่มดํ่ากับความสะอาดใสของ
สระน้ําที่สามารถสะทอนใหเห็นภาพตัวปราสาทไดอยางงดงาม 
 



 

 

 
มาเที่ยวปราสาททอง สถานที่ยอดฮิตในการตูนเร่ืองดัง อิค

คิวซัง ทั้งทีจะพลาดกบัเมนูของหวานทานเลนยอดฮิตของปราสาท
ทองไดยังไงกันแนะนําซอฟทครีมจากราน Kinkaku Soft Ice 
Cream ซึ่งตวัซอฟทครีมน้ันจะเปนรสชาเขียว เน้ือครีมเนียนนุมละมุนลิ้น ทํามา
จากผงชาเขยีวแทๆตนตํารับของญีปุ่�น ขางในโคนใสแป�งโมจิเพ่ือเพิ่มความนุมนวล
การในลิ้มรส และเพ่ิมถั่วแดงหวานที่ใหรสชาดเขากันดีกับชาเขียวกอนจะหุมดวย
แผนทองคําท่ีผลิตโดยฝมือชางทํากระดาษวาชิสไตลญี่ปุ�น 
จากน้ันนําทาน ชอปปم�งที่มิตซุย เอาทเล็ต (MITSUI OUTLET) ศูนยรวมแฟชั่น
ทันสมัยแหลงรวมพลของสินคาแบรนดเนมชื่อดังจากทั่วโลกประกอบดวยแบรนด
ดั งถึ ง  128 แบ รน ด  อ าทิ เช น  Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo 
เพียบพรอมดวยสินคาสําหรับทุกคนตั้งแตสินคาแฟชั่นหญิงชาย และเด็ก จนถึง
อุปกรณกีฬา และสินคาทั่วไป นอกจากน้ีภายในหาง ยังมีศูนยอาหารขนาดใหญ ที่
จุได 650 ที่น่ัง และมี Hokkaido Roko Farm Bridge ซี่งเปนพื้นที่ที่มีสินคา
ทองถิ่นและสินคาจากฟารมสดมาขายอีกดวย  

คํ่า  อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย  
พักที่  โรงแรม  NAGOYA CROWN HOTEL หรือระดับเดียวกัน 
 



 

 

วนัที่สาม ทาคายามา - หมูบานชิราคาวะโกะ –สะพานนาคะบาชิ  - ทีท่ําการเมืองเกา
ทาคายามา –  เขตเมืองเกาซันมาชิซึจิ - ออิอน มอลล 

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทานเดินทางสู เมืองทาคายามา จังหวัด “ฮิดะ” จังหวัดที่อุดมสมบูรณไปดวย
ธรรมชาติที่สวยงาม ผูคนที่เปนมติร 

เดินทางสู “หมูบานชิราคาวะโกะ หมูบานที่ไดรับเลือกจากองคการยูเนสโกใหเปน
มรดกโลกในป ค.ศ.1995 ทานจะไดพบกับบานในแบบกัสโชสึคุริ ซึ่งเปนแบบ
ญี่ปุ�นดั้งเดิม ช่ือนี้ไดมาจากคําวา กัสโช ซึ่งแปลวา พนมมือ ตามรูปแบบของ
บานที่หลังคาชันถึง 60 องศา มีลักษณะคลายสองมือที่พนมเขาหากัน ตัวบานมี
ความยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกวาง 10 เมตร ซึ่งโครงสรางของบาน
สรางขึ้นโดยไมใชตะปูแมแตตัวเดียว แตยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะที่
ตกมาอยางหนักในชวงฤดูหนาวไดด ี
 

 
 
เที่ยง บ ริก ารอาห ารกลางวั น  ณ  ภั ตต าค าร  ด วย เม นู  

Tobanyaki Set 
 



 

 

นําทานชมสถานที่สําคัญเมื่อครั้งอดีต ที่ทําการเกาเมืองทาคายามา ใชเปนทั้งที่
ทํางาน และทีอ่ยูอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮิดะมาเปนเวลากวา 176 ป ภายใต
การปกครองของโชกุนโตกุกาวา ในสมัยเอะโดะ หรือกวา 300 ปที่แลว เปนที่ทํา
การรัฐในยุคเอะโดะเพียงแหงเดียวที่ขามพนยุคสมัยมาไดอยางสมบูรณ ซึ่งภายใน
น้ีประกอบดวยบริเวณไตสวนพิจารณาคดี หองขังนักโทษ โรงครัว และหองพักของ
เจาหนาท่ี ไมรวมคาเขาชมทานละ  430 เยน   
 

 
 

จากน้ันนําทานถายภาพประทับใจกับ สะพานนาคะบาชิ ตั้งอยูที่เมืองทาคายามา
ในเขตฮิดะของจังหวัดกิฟุ ซึ่งเมืองเกาแหงน้ียังคงรักษาบรรยากาศแบบญี่ปุ�น
ดั้งเดิม จนกลายเปนอีกจุดหมายปลายทางยอดนิยมสําหรับเหลานักทองเที่ยวที่
ตองการสมัผสัเสนหแบบญี่ปุ�นๆทามกลางธรรมชาติอันงดงาม สะพานสามารถเห็น
ไดอยางโดดเดนจากสีที่แดงเขม ทําใหเปนจุดที่สังเกตไดงาย อีกทั้งสะพานแหงน้ียัง
ถือเปนสัญลักษณที่สําคัญจุดหน่ึงของเมือง โดยเฉพาะชวงกลางถึงปลายเดือน
เมษายนที่จะมีซากุระบานสะพรั่งอยูรายลอมตัวสะพาน จนกลายเปนจุดชมซากุระ
ยอดนิยมแหงหน่ึงของเมืองทาคายามาเลยทีเดียว 



 

 

 
 
นําชมความงามของเมืองทาคายามา ซึ่งยังคงความเปนบานเมืองแบบญี่ปุ�นดั้งเดิม
อยางแทจริงเดินชม เขตเมืองเกาซันมาชิซึจิ ซึ่งเต็มไปดวยบานเรือน และรานคา
นารัก ๆ ที่ยังคงอนุรักษแบบของบานในสมัยเอะโดะกวา 300 ปกอน ใหทานได
เลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองและเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันนาประทับใจ ไมวาจะเปน
เหลาสาเก ซุปมิโสะชิรุ ตุกตาซารุโบะโบะ ซึ่งเปนตุกตาตามความเชื่อของคน
โบราณสมัยกอน   
 

 



 

 

นําทานชอปปم�ง ณ หางสรรพสินคา หางจัสโกอิออน ซึ่งเปนหางสรรพสินคาขนาด
ใหญของญี่ปุ�น มีสินคามากมายหลากหลายชนิดใหทานไดเลือกซื้อกัน ไมวาจะเปน
โซนเครื่องซําอางค ของใชเด็ก ของเลน เส้ือผา กระเป�า รองเทา ยาสามัญประจํา
บานหรือแมกระทั่งผลไมสดๆจากไรของญีปุ่�นก็มีจําหนายที่น่ีดวยเชนกัน  พิเศษสดุ
กับราน 100 เยน ทีทุกอยางในรานราคาเพียง 100 เยนเทาน้ัน ซึ่งเปนรานยอดฮติ
ของคนญี่ปุ�นกันเลยทีเดียว    

คํ่า  อิสระอาหารคํ่าตามอธัยาศัย 
พักที่  โรงแรม  NAGOYA CROWN HOTEL หรือระดับเดียวกัน  

วันที่สี่ ลานสก ี- โอซากา  - ปราสาทโอซากา - ดิวตี้ฟรี - ชอปปم�งชินไซบาชิ 
 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   

นําทานสนุกกับกิจกรรมกลางแจงทามกลางหิมะ ณ ลานสกี ใหทานไดเพลิดเพลิน
กับการเลนไมกระดานเลื่อนไดตามอัธยาศัย ณ ดินแดนแหงน้ีที่ซึ่งเปนสวนสนุก
ขนาดใหญ มีกิจกรรมนอกเหนือจากการเลนสกีมากมาย เปนลานสกีที่มีชื่อเสียง 
ทานจะไดสนุกกับลานหิมะขาวโพลน ทานที่สนใจจะเชาอุปกรณเครื่องเลนสามารถ
ติดตอหัวหนาทัวรลวงหนา ราคานี้ไมรวมคาเชาอุปกรณเครื่องเลนสกี สโนว
สเลด หรือครูฝก ประมาณ 5000 เยน (ลานสกีจะเปดใหบริการหรือไม 
ขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศ)  

 

 



 

 

หมายเหตุ : ในกรณีที่ลานกิจกรรมหิมะปดใหบริการหรือเกิดเหตุการณที่ไม
สามารถทําใหเขารับบริการไดบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมนําทาน
เดินทางสู มิตซุย เอาทเล็ต (MITSUI OUTLET) ศูนยรวมแฟชั่น
ทันสมัยแหลงรวมพลของสินคาแบรนดเนมชื่อดังจากทั่วโลก
ประกอบดวยแบรนดดั งถึ ง 128 แบรนด  อาทิ เชน  Coach 
Armani, Ralph Lauren, Seigo เพียบพรอมดวยสินคาสําหรับ
ทุกคนตั้งแตสินคาแฟชั่นหญิงชายและเด็กจนถึงอุปกรณกีฬาและสินคาทั่วไป 
นอกจากน้ีภายในหาง ยังมีศูนยอาหารขนาดใหญ  ที่จุได 650 ที่ น่ัง และมี 
Hokkaido Roko Farm Bridge ซี่งเปนพื้นที่ที่มีสินคาทองถิ่นและสินคาจาก
ฟารมสดมาขายอีกดวย     
 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษบุฟเฟ�ตปم�งยางยากินิค ุ
 
นําทานเดินทางชมบริเวณโดยรอบของ ปราสาทโอซากา (ไมรวมคาเขาปราสาท
ทานละ 600 เยน) ซึ่งถือไดวาเปนสัญลักษณของเมือง สัมผัสความยิ่งใหญและ
ชมนิทรรศการที่จัดแสดงอยูภายใน ซึ่งเลาถึงความเปนมาของปราสาท รวมทั้ง
ประวัติและขาวของเครื่องใช ตางๆของโชกุน ฮิเดโยชิโตโยโตมิ ผูมีคําสั่งให
กอสรางปราสาทแหงน้ี 
 



 

 

 
 

จากนั้นนําทานชอปปم�งสินคาเครื่องสําอางค อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดีที่
รานคาปลอดภาษีดิวตีฟ้รี ซึง่มีสินคาใหบริการทุกทานเลือกจับจายใชสอยในราคา
ถูกยอมเยาวอยางมากมายโดยสินคาบางประเภทจะไมสามารถซื้อในเมืองอ่ืนของ
ประเทศญี่ปุ�นไดจะเปนสินคาประจําเมืองเทาน้ัน  นําทานชอปปم�งยาน ชินไซบาชิ 
ยานชอปปم�งชือ่ดังของนคร โอซากา ภายในยานน้ีมีรานคาเกาแกปะปนไปกับรานคา
อันทันสมัย และสินคาหลากหลายรูปแบบทั้งสําหรับเด็ก และผูใหญ ซึ่งยานน้ีถือวา
เปนยานแสงสี และบันเทิงชั้นนําแหงหน่ึงของนครโอซากา อีกทั้งยังมีรานอาหาร
ทะเลขึ้นชื่อมากมาย ซึ่งเสนหอยางหน่ึงคือ ทุกรานจะประดับประดารานของตน
ดวยแสงไฟนีออนซึ่งดัดทําใหเปนรูปปู กุง และปลาหมึก ซึ่งนักทองเที่ยวใหความ
สนใจและแวะถายรูปกันเปนที่ระลึกอยางมาก และรานคาทุกแหง จะพยายามสราง
จุดเดนใหแกรานของตนใหไดมากที่สุด เพื่อดึงดูดลูกคาใหเขามาใชบริการ 
สัญลักษณเดนของยานน้ีคือ ตึกรูปเครื่องหมายการคาของ  กูลิโกะ ผลิตภัณฑขนม
ชื่อดังจากญี่ปุ�นน่ันเอง  
 



 

 

 
 
คํ่า  อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
พักที่  โรงแรม WBF OSAKA HOTEL หรือระดับเดียวกัน  
 
วันที่หา ตลาดปลาคุโรมง - วัดสุมิโยชิไทฉะ - รงิกุ เอาทเล็ท - สนามบินคันไซ - 

สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ 

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

จากน้ันนําทานเดินทางสู ตลาดคุโรมง เปนตลาดที่มีชื่อเสียงและเกาแกมากที่สุด
แหงหน่ึงของเมืองโอซากา จนไดรับสมญานามวาเปน ครัวของโอซากากันเลย
ทีเดียว มีบรรยากาศภายในเปนทางเดิน Arcade เล็กๆทอดยาวประมาณ 600 
เมตร 2 ขางทางจะเต็มไปดวยรานคาตางๆกวา 160 รานคา ขายทั้งของสด และ
แบบพรอมทาน มีของกินเลนและอาหารพื้นเมืองมากมายหลายชนิดใหไดชิมกัน 
ของที่ขายสวนภายในตลาดคุโรมงจะเปนของสด โดยเฉพาะอาหารทะเล เน้ือ และ
ผักตางๆ รานอาหารตางๆภายในตลาดจึงเนนขายอาหารทะเลกัน ทั้งแบบสดๆ 
เชน ซาชิมิ ซูชิ และหอยนางรม และแบบปรุงสุก เชน ปลาไหลยาง ปลาหมึกยาง 
หอยเชลยาง กุงเทมปุระ เปนตน นอกจากน้ีก็จะเปนพวกผลไมตางๆตามฤดูกาล
ของญี่ปุ�นที่ควรคาแกการลองเปนอยางมาก เชน แอปเปم�ล มะเขือเชอรี่ สตอเบอรี่ 
เมลอน กีวี และลูกแพร เปนตน 

 



 

 

 
 

จากน้ันนําทานเดินทางสู ศาลเจาสุมิโยชิ เปนศาลเจาที่ถูกสรางขึ้นตั้งแตศตวรรตที่ 
3 เรียกวาเปนอีกหน่ึงศาลเจาที่เกาแกมากที่สุดแหงหน่ึงของญี่ปุ�นเลยก็วาได ที่น่ี
ไมใชเพียงแคความเกาแกเทาน้ันะ แตรูปแบบสถาปตยกรรมการสรางก็ถือวาโดด
เดนไมแพที่ไหนๆ เพราะถูกสรางดวยรูปแบบที่เรียกวา สุมิโยชิ-ซึคุริ ที่จะมีหลังคา
แบบทรงตรงๆ ตางจากที่อ่ืนที่จะมีทรงโคงๆ จั่วจะถูกตกแตงดวยไมที่ลักษณะไขว
กันคลายกับไมกางเขนของศาสนาคริสต หากออกจะเปนรูปกากบาทซะมากกวา 
รวมทั้งยังมีไมขนาดเล็กๆวางเรียงกันตามแนวยาวทั่วทั้งหลังคา โดยเฉพาะตรงจุด
ที่ทางเขาอยูดานใตหนาจั่วของหลังคาและยังมีรั้วลอมรอบ จากความตางและ
ความเกาแกนี้ที่ทําใหศาลเจาแหงน้ีมีชื่อเสียงมากๆในญี่ปุ�น 
 



 

 

 
 
เที่ยง  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

จากน้ันนําทานสู ริงกุ เอาทเล็ต (Rinku Outlet) แหลงชอปปم�งใหญใกลกับ
สนามบินคันไซ ใหทานเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินคา “แบรนดเนม” ชื่อดัง
หลากหลายและสินคาดีราคาพิเศษ อาทิ เครื่องสําอาง, เครื่องประดับ, เสื้อผา, 
กระเป�า, รองเทาอุปกรณกีฬา, เครื่องใชไฟฟ�า และยังเปนแหลงรวมสินคาแบรนด
ญี่ ปุ� นโกอินเตอรมากมายกับคอลเลคชั่น เสื้อผาลาสุด อาทิ   MK Michel 
Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley,  Diffusione Tessile ฯ ล ฯ 
พ ร อ ม ทั้ ง เ ลื อ ก ซื้ อ ก ร ะ เ ป� า ไ ฮ
ไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel,Tumi, Gap, Armany ฯลฯ หรือจะเลือก
ดู เ ค รื่ อ ง ป ร ะ ดั บ  แ ล ะ น า ฬิ ก า ห รู อ ย า ง  Tag 
Heuer, Agete,S.T.Dupont, Tasaki ฯลฯ รวมไปถึงรองเทาแฟชั่น Hush 
Puppies, Scotch Grain,Skechers, Hogan ฯลฯ หรือ เลื อกซื้ อสินค า
สํ าหรับคุณ หนู   Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids,Miki House และ
สินคาอ่ืนๆอีกมากมาย ใหทานไดเลือกชอปปم�งตามอัธยาศัย  
(อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการชอปปم�งสินคา) 
 



 

 

 
ไดเวลาอันสมควรนําทานสู สนามบินคันไซ เพ่ือเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ 

17.25 น. เหิรฟ�าสูกรุงเทพ ฯ โดยเที่ยวบินที่ TG673 บริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เคร่ือง 
22.00 น. ถึงสนามบนิสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

** หากทานทีต่องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) 
กรุณาสอบถามที่เจาหนาท่ีทกุครั้งกอนทําการ 

ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท 
หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 

** ขอขอบพระคุณทีเ่ลือกใชบริการ ** 
 

อัตราคาบริการ ** บริการนํ้าดื่มวันละ 1 ขวดในวันที่มีรายการทองเที่ยว** 
 
 
 
 
 



 

 

 
กําหนดการเดินทาง 

 

ผูใหญหองละ 
2-3 ทาน 

พัก
เดี่ยว
เพ่ิม 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 
เด็กมีเตียง 

(ตํ่ากวา 12 ป) 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ  

เด็กไมมีเตียง 
(ตํ่ากวา 12 ป) 

ราคา
ทัวรไม
รวมตั๋ว 

10 – 14 มกราคม 2563 31,999 8,000 29,999 28,999 21,999 
11 – 15 มกราคม 2563 32,999 8,000 30,999 29,999 22,999 
15 – 19 มกราคม 2563 32,999 8,000 30,999 29,999 22,999 
16 – 20 มกราคม 2563 32,999 8,000 30,999 29,999 22,999 
17 – 21 มกราคม 2563 32,999 8,000 30,999 29,999 22,999 
22 – 26 มกราคม 2563 32,999 8,000 30,999 29,999 22,999 
23 – 27 มกราคม 2563 32,999 8,000 30,999 29,999 22,999 
24 – 28 มกราคม 2563 32,999 8,000 30,999 29,999 22,999 
29 ม.ค. – 02 ก.พ. 2563 32,999 8,000 30,999 29,999 22,999 
30 ม.ค. – 03 ก.พ. 2563 32,999 8,000 30,999 29,999 22,999 
31 ม.ค. – 04 ก.พ. 2563 32,999 8,000 30,999 29,999 22,999 

05 – 09 กุมภาพันธ 
2563 32,999 8,000 30,999 29,999 22,999 

06 – 10 กุมภาพันธ 2563 33,999 8,000 31,999 30,999 23,999 
07 – 11 กุมภาพันธ 2563 33,999 8,000 31,999 30,999 23,999 
12 – 16 กุมภาพันธ 2563 32,999 8,000 30,999 29,999 22,999 
13 – 17 กุมภาพันธ 2563 32,999 8,000 30,999 29,999 22,999 
14 – 18 กมุภาพันธ 2563 32,999 8,000 30,999 29,999 22,999 
19 – 23 กุมภาพันธ 2563 32,999 8,000 30,999 29,999 22,999 

20 – 24 กุมภาพันธ 
2563 32,999 8,000 30,999 29,999 22,999 

21 – 25 กุมภาพันธ 2563 32,999 8,000 30,999 29,999 22,999 
26 ก.พ. – 01 มี.ค. 2563 32,999 8,000 30,999 29,999 22,999 
27 ก.พ. – 02 มี.ค. 2563 32,999 8,000 30,999 29,999 22,999 
28 ก.พ. – 03 มี.ค. 2563 32,999 8,000 30,999 29,999 22,999 
04 – 08 มีนาคม 2563 35,999 8,000 33,999 32,999 25,999 
11 – 15 มีนาคม 2563 35,999 8,000 33,999 32,999 25,999 
18 – 22 มีนาคม 2563 35,999 8,000 33,999 32,999 25,999 
21 – 25 มีนาคม 2563 35,999 8,000 33,999 32,999 25,999 



 

 

 
***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดนําเที่ยวทานละ 3,500 เยน /ทริป/

ตอทาน*** 
** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ 10,000 บาท 

กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการคืนมัดจําทั้งหมด เนื่องจากทางบริษัทฯ ไดชําระคาตั๋วเครื่องบินเต็มใบใหกับ
สายการบินเปนที่เรียบรอย ยกเวนคาภาษีนํ้ามันที่ยังมิไดชําระ คาทัวรสวนที่เหลือ กรุณา
ชําระ 21 วันกอนการเดินทาง 
 
หมายเหตุ 1. ตั๋วเม่ือออกแลว ไมสามารถรีฟนดได อันเน่ืองจากเงือ่นไขของสายการบิน 
 2. คาทัวรไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ัน 
 
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นใน
ประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เย่ียมญาติ หรือ
ธุรกิจ จะตองย่ืนเอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคณุสมบตัิการเขา
ประเทศญี่ปุ�น* ดังตอไปน้ี 
 
1. ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ�น ทางทัวรจดัเตรียมให 
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักใน
ประเทศญี่ปุ�นได (เชน เงนิสด บัตรเครดติ) 
3. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (เชน คนรูจัก โรงแรม 
และอืน่ๆ) ทางทัวรจัดเตรียมให 
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น ทางทัวรจัดเตรียมให 

 

 

 



 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ     คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 
 คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระทานละไมเกิน 30 กก.  คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ 
 คาท่ีพักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ  
 คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ    
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม) 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับ

คนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน) **ถากรณีที่ทางรัฐบาล
ประกาศใหกลับมาใชวีซา      ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพิ่ม ทานละ 
1,700 บาท** 

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องด่ืมทีส่ั่ง
เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 

 คาทิปคนขับรถ และไกดนําเที่ยวทานละ 3500 เยน /ทริป/ตอทาน 
 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับ

คนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน) 
 
เงื่อนไขการชําระคาบริการ 
1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 10,000 บาทตอทานเพื่อ

สํารองที่น่ัง  
2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยาง

นอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายใน
กําหนด รวมถึงกรณี เช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวา
นักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆ 



 

 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 
9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศ
ในปน้ันๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิ2กการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง 

นักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมา
เซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปน
ลายลักษณอักษร ทางบรษิัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซีต่องการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ (ผู
มีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงิน
คืนที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบ
อํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ 
และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงิน
คาบริการดังน้ี 
2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของ

คาบริการที่ชําระแลว ***ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ ตอง
ยกเลิกการเดินทางไมนอยกวา 30 วัน 

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของ
คาบริการที่ชําระแลว 

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการทีช่ําระแลวทั้งหมด 
ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการ
เตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองที่น่ังตั๋วเครื่องบิน การจองที่
พักฯลฯ 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  
จะไมมีการคืนเงินมดัจําหรือคาบริการทั้งหมด   



 

 

4. การติดตอใดๆ กับทางบรษิัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 
9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศ
ในปน้ันๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเทีย่วเดินทางไมถงึ 15 คน  
 
เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ 

1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการ

ไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะ
ไมคืนเงินคาบรกิารไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทาง
นอยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 
วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทาง
สําหรับประเทศที่มีวีซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมจาก
การที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได  ทาง
เรายินดีทีจ่ะใหบริการตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ 
นามสกุล คํานําหนาช่ือ เลขที่หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ใน
กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการ
ชําระเงินมัดจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม 
เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่
เดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้น
ของนักทองเทีย่วทีม่ิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การ
นัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ 
ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 



 

 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัท
เสนอราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มี
การเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง 
คาประกันภัยสายการบิน การเปลีย่นแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมอํีานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน  

 
ขอแนะนํากอนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 

100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่ง
มีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย 
อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนด
จะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  

2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตอง
ใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  

3. ประเทศญี่ปุ�น มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑที่ทํามาจากพืช และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ 
เชน ผัก ผลไมสด  ไข เน้ือสัตว ไสกรอกฯ เพ่ือเปนการป�องกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลาน้ี 
หากเจาหนาท่ีตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราท่ีสูงมาก 

  
 
 


