
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วนัแรก  กรงุเทพฯ – สนามบนิสวุรรณภูม ิ 

 
20.30 น. พรอ้มกนัทสีนามบนิสุวรรณภูม ิชนั 4 ประตูหมายเลข 2 สายการบนิไทย เคานเ์ตอร ์D เพอืเตรยีมตวัเดนิทาง 

และผ่านขนัตอนการเช็คอนิ 
23.55 น. เหริฟ้าสู ่สนามบนิคนัไซ  ประเทศญปีุ่ น โดยเทยีวบนิท ีTG 622 บรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง 
 

 
 

วนัทสีอง โอซากา้ – เกยีวโต - วดัไดโกจ ิ – เปิดประสบการณใ์หม ่กบั พธิชีงชาแบบญปีุ่ น – ศาลเจา้เฮอนั - ปราสาท
ทอง - มติซยุ เอา้ทเ์ล็ท 

 
08.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิคนัไซ ประเทศญปีุ่ น หลังจากผา่นขันตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศญปีุ่ นแลว้  เมอืงเกยีว

โต ซงึเป็นเมอืงหลวงเก่าของญปีุ่ น มชีอืเสยีงโดง่ดงัไปทวัโลกในเรอืงวดัและศาลเจา้ เกยีวโตเป็นศูนยก์ลาง
การปกครองและวฒันธรรมมากว่า 1,100ปี มีอาณาเขตตังแต่บรเิวณตะวันออกเฉียงใตจ้รดตะวันตกเฉียงเหนือใน
ตอนกลางและเหนือของภมูภิาคคันไซทําใหม้ีลักษณะทางภมูศิาสตร ์4 ประการ ไดแ้กช่ายฝังทรงฟันใบเลอืยรอบอ่าว
ไมสรึทุางตะวันออกเฉียงเหนือ,ภูเขาทันบะตรงใจกลาง,ทรีาบลุม่เกยีวโตทางตะวันออกเฉียงใตแ้ละทรีาบลุ่มยามาชโิระ  
จากนันนําท่านเดนิทางสู ่วดัไดโกจ ิสรา้งขนึครงัแรกในยุคเฮอนั มอีายกุวา่ 1,200 ปี ไดร้บัการขนึทะเบยีนเป็น
สมบตัแิหง่ชาตแิละวดัมรดกโลกทเีป็นหนงึในวดัสําคญัทางพระพุทธศาสนาของประเทศญปีุ่ น เป็นทปีระดษิฐาน
ของพระพุทธรูปปางนังยากชู ิและมีเจดยี ์5 ชันสูงถงึ 38 เมตร ทเีก่าแกท่ีสดุในเกยีวโต  วัดไดโกจ ิเป็นวัดทมีีขนาด
ใหญโ่ตซอ่นอยูใ่นพนืททีเีต็มไปดว้ยภเูขาทางดา้นใตข้องเกยีวโต สว่นของอาคารหลักอยูบ่รเิวณดา้นลา่งเชงิเขาและตดิ
กบัเสน้ทางเดนิป่าซงึเสน้ทางนสีามารถเดนิไปยังวัดอนืๆ ได ้ 
 

 
 
 



 
เทยีง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ บฟุเฟ่ตช์าบหูมตูน้ตาํรบั 
 
บา่ย จากนันนําท่านชม เดนิทางสู ่ศาลเจา้เฮอนั หรอืศาลเจา้เฮอันจงิง ุศาลเจา้เฮอันสรา้งในปี 1895 เนืองในโอกาสทนีคร

เกยีวโตมอีายคุรบ 1,100 ปี โดยอทุศิถวายแดจั่กรพรรดอิงคแ์รกและองคส์ดุทา้ยของเกยีวโต ตัวศาลเจา้ถอดแบบมาจาก
พระราชวังหลวงทสีรา้งขนึเมือ ค.ศ. 794 และวอดลงเพราะอัคคีภัยในปี 1227 เป็นสถาปัตยกรรมแบบเฮอันซงึไดรั้บ
อทิธพิลจากจนี ศาลเจา้ในลัทธิชนิโตก็เปลยีนมาสรา้งตามแบบวัดในพุทธศาสนา จากทีเคยทงิเนือไมไ้วใ้หม้ีสตีาม
ธรรมชาตก็ิหันมาทาสเีป็นครังแรกเมอืกา้วผา่นประตศูาลเจา้เขา้ไป จะพบภาพจําลองของพระราชวังโบราณทยี่อสว่นลง
มาเหลอืสองในสาม มีลานหนิกรวดสขีาวอันกวา้งขวางทอดตรงไปยังวหิารใหญ่ไดโงะคเุด็ง (ถา้เป็นวังจรงิๆ นีก็คอืทวี่า
ราชการทังหลายทังปวง) ซงึมเีจดยีพ์ยัคฆข์าวขนาบอยูท่างตะวันออกและตะวันตก ประตดูา้นซา้ยของวหิารจะเปิดออกสู่
สวนแบบเฮอันทอีอกแบบมาใหใ้ชล้อ่งเรอืและเดนิเลน่ไดด้ว้ยสะพานแบบจนี บงึนําใสและบันไดมังกร  

 

 
 
นําท่านเปิดประสบการณ์ใหม่กับ พธิชีงชาญปีุ่ น ซงึเป็นเอกลักษณ์ของประเทศญปีุ่ นวา่ดว้ยการใชเ้วลาอย่างสนุทรีย ์
ดว้ยการดมืและการชงชาผงสเีขยีวหรือมัทฉะ นับตังแต่ประมาณศตวรรษท ี14 ตน้ฉบับของพิธีชงชา และใหท้่านได ้
สัมผัสกับบรรยากาศของการจําลองเรอืงราวเกยีวการพบปะกันในวงสังคมเกยีวกับการดืมและชงชาทไีดแ้พร่หลายใน
บรรดาชนชนัสงูในประเทศญปีุ่ น จากนันอสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืของทรีะลกึตามอัธยาศัย 
นําทา่นชม วดัคนิคะคุจ ิหรอื ปราสาททอง สรา้งโดยโชกนุ อาชคิางะ โยชมิสิ ึเพือเป็นสถานทพีักผอ่น ต่อมาบตุรชาย
ของทา่นไดด้ัดแปลงใหเ้ป็นวัด แตป่ราสาทเดมิไดถู้กไฟไหมใ้นปี พ.ศ.2493 และสรา้งขนึใหม่เมอืปี พ.ศ.2498 ปราสาท
โดยรอบปิดดว้ยทองคําเปลวอยา่งสวยงาม ใหท้า่นไดด้มืดํากบัความสะอาดใสของสระนําทสีามารถสะทอ้นใหเ้ห็นภาพตัว
ปราสาทไดอ้ยา่งงดงาม 
 



 

มาเทยีวปราสาททอง สถานทยีอดฮติในการต์นูเรอืงดัง อคิควิซัง ทังทจีะพลาด
กบัเมนูของหวานทานเลน่ยอดฮติของปราสาททองไดยั้งไงกันแนะนําซอฟทค์รมีจากรา้น 
Kinkaku Soft Ice Cream ซงึตัวซอฟทค์รมีนันจะเป็นรสชาเขยีว เนือครมีเนียนนุ่มละมนุ
ลนิ ทํามาจากผงชาเขยีวแท ้ๆ ตน้ตํารับของญปีุ่ น ขา้งในโคนใสแ่ป้งโมจเิพอืเพมิความ
นุ่มนวลการในลมิรส และเพมิถัวแดงหวานทใีหร้สชาดเขา้กันดกีบัชาเขยีวกอ่นจะหุม้ดว้ย
แผน่ทองคําทผีลติโดยฝีมอืชา่งทํากระดาษวาชสิไตลญ์ปีุ่ น 
จากนันนําท่าน ชอ้ปปิงทมีติซุย เอา้ทเ์ล็ต (MITSUI OUTLET) ศนูยร์วมแฟชันทันสมัยแหลง่รวมพลของสนิคา้แบ
รนดเ์นมชอืดังจากทัวโลกประกอบดว้ยแบรนดด์ังถงึ 128 แบรนด ์ อาทเิชน่ Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo 
เพยีบพรอ้มดว้ยสนิคา้สําหรับทกุคนตังแตส่นิคา้แฟชนัหญงิชาย และเด็ก จนถงึอปุกรณ์กฬีา และสนิคา้ทัวไป นอกจากนี
ภายในหา้ง ยังมศีนูยอ์าหารขนาดใหญ่ ทจีไุด ้650 ทนัีง และม ีHokkaido Roko Farm Bridge ซงีเป็นพนืททีมีสีนิคา้
ทอ้งถนิและสนิคา้จากฟารม์สดมาขายอกีดว้ย  

คํา  อสิระอาหารคาํตามอธัยาศยั  
พกัท ี  โรงแรม  NAGOYA CROWN HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทสีาม ทาคายามา่ - หมู่บา้นชริาคาวะโกะ –สะพานนาคะบาช ิ - ททีําการเมอืงเกา่ทาคายามา่ –  เขตเมอืงเกา่ซนัมา
ชซิจึ ิ- ออิอน มอลล ์

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงทาคายามา่ จังหวัด “ฮดิะ” จังหวดัทอีดุมสมบรูณ์ไปดว้ยธรรมชาตทิสีวยงาม ผูค้นทเีป็นมติร 
เดนิทางสู ่“หมูบ่า้นชริาคาวะโกะ หมูบ่า้นทไีดรั้บเลอืกจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995 ทา่นจะได้
พบกบับา้นในแบบกสัโชสคึุร ิซงึเป็นแบบญปีุ่ นดงัเดมิ ชอืนไีดม้าจากคําว่า กสัโช ซงึแปลว่า พนมมอื ตาม
รปูแบบของบา้นทหีลังคาชันถงึ 60 องศา มลีักษณะคลา้ยสองมอืทพีนมเขา้หากัน ตัวบา้นมีความยาวประมาณ 18 เมตร 
และมีความกวา้ง 10 เมตร ซงึโครงสรา้งของบา้นสรา้งขนึโดยไม่ใชต้ะปแูมแ้ต่ตัวเดยีว แต่ยังคงความแข็งแรงสามารถ
รองรบัหมิะทตีกมาอยา่งหนักในชว่งฤดหูนาวไดด้ ี
 

 
 
 
เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ดว้ยเมน ูTobanyaki Set 
 

นําทา่นชมสถานทสํีาคัญเมอืครังอดตี ททีําการเกา่เมอืงทาคายามา่ ใชเ้ป็นทังที
ทํางาน และทอียูอ่าศัยของผูว้า่ราชการจังหวัดฮดิะมาเป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใต ้
การปกครองของโชกนุโตกกุาวา่ ในสมัยเอะโดะ หรอืกวา่ 300 ปีทแีลว้ เป็นททํีา
การรฐัในยคุเอะโดะเพยีงแหง่เดยีวทขีา้มพน้ยุคสมัยมาไดอ้ย่างสมบรูณ์ ซงึภายใน



นีประกอบดว้ยบรเิวณไตส่วนพจิารณาคด ีหอ้งขังนักโทษ โรงครัว และหอ้งพักของเจา้หนา้ท ีไมร่วมคา่เขา้ชมท่านละ  
430 เยน   
 

 
 

จากนันนําทา่นถา่ยภาพประทับใจกับ สะพานนาคะบาช ิตังอยูท่เีมอืงทาคายาม่าในเขตฮดิะของจังหวัดกฟิ ุซงึเมอืงเกา่
แห่งนียังคงรักษาบรรยากาศแบบญีปุ่ นดังเดมิ จนกลายเป็นอกีจุดหมายปลายทางยอดนิยมสําหรับเหล่านักท่องเทยีวที
ตอ้งการสมัผัสเสน่หแ์บบญปีุ่ นๆทา่มกลางธรรมชาตอัินงดงาม สะพานสามารถเห็นไดอ้ยา่งโดดเดน่จากสทีแีดงเขม้ ทําให ้
เป็นจุดทสีงัเกตไดง้า่ย อกีทังสะพานแหง่นียังถอืเป็นสัญลักษณ์ทสํีาคัญจดุหนงึของเมอืง โดยเฉพาะชว่งกลางถงึปลาย
เดอืนเมษายนทจีะมซีากรุะบานสะพรังอยูร่ายลอ้มตัวสะพาน จนกลายเป็นจดุชมซากรุะยอดนยิมแหง่หนงึของเมอืงทาคา
ยามา่เลยทเีดยีว 

 
 



นําชมความงามของเมอืงทาคายามา่ ซงึยังคงความเป็นบา้นเมอืงแบบญปีุ่ นดังเดมิอยา่งแทจ้รงิเดนิชม เขตเมอืงเกา่ซนั
มาชซิจึ ิซงึเตม็ไปดว้ยบา้นเรอืน และรา้นคา้น่ารัก ๆ ทยีังคงอนุรักษ์แบบของบา้นในสมัยเอะโดะกวา่ 300 ปีกอ่น ใหท้่าน
ไดเ้ลอืกซอืของทรีะลกึพืนเมอืงและเก็บเกยีวบรรยากาศอันน่าประทับใจ ไมว่่าจะเป็นเหลา้สาเก ซปุมโิสะชริุ ตุ๊กตาซารุ
โบะโบะ ซงึเป็นตุก๊ตาตามความเชอืของคนโบราณสมัยกอ่น   
 

 
 

นําทา่นชอ้ปปิง ณ หา้งสรรพสนิคา้ หา้งจสัโกอ้อิอน ซงึเป็นหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญข่องญปีุ่ น มสีนิคา้มากมาย
หลากหลายชนดิใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืกัน ไมว่า่จะเป็นโซนเครอืงซําอางค ์ของใชเ้ด็ก ของเลน่ เสอืผา้ กระเป๋า รองเทา้ ยา
สามัญประจําบา้นหรอืแมก้ระทังผลไมส้ดๆจากไรข่องญปีุ่ นกม็จํีาหน่ายทนีดีว้ยเชน่กนั  พเิศษสดุกบัรา้น 100 เยน ททีกุ
อยา่งในรา้นราคาเพยีง 100 เยนเทา่นัน ซงึเป็นรา้นยอดฮติของคนญปีุ่ นกนัเลยทเีดยีว    

คํา  อสิระอาหารคําตามอธัยาศยั 
พกัท ี  โรงแรม  NAGOYA CROWN HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั  

วนัทสี ี ลานสก ี- โอซากา้  - ปราสาทโอซากา้ - ดวิตฟีร ี- ชอ้ปปิงชนิไซบาช ิ

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

นําท่านสนุกกับกจิกรรมกลางแจง้ท่ามกลางหมิะ ณ ลานสก ีใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการเล่นไมก้ระดานเลอืนไดต้าม
อัธยาศัย ณ ดนิแดนแห่งนีทซีงึเป็นสวนสนุกขนาดใหญ่ มีกจิกรรมนอกเหนือจากการเล่นสกมีากมาย เป็นลานสกทีีมี
ชอืเสยีง ทา่นจะไดส้นุกกับลานหมิะขาวโพลน ท่านทสีนใจจะเชา่อปุกรณ์เครอืงเล่นสามารถตดิต่อหัวหนา้ทัวรล์ว่งหนา้ 
ราคานไีม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์เครืองเล่นสก ีสโนวส์เลด หรือครูฝึก ประมาณ 5000 เยน (ลานสกจีะเปิด
ใหบ้รกิารหรอืไม ่ขนึอยูก่บัสภาพภมูอิากาศ)  

 



 
 
หมายเหต ุ: ในกรณีทลีานกจิกรรมหมิะปิดใหบ้รกิารหรอืเกดิเหตกุารณ์ทไีม่สามารถทําใหเ้ขา้รับบรกิารไดบ้รษัิทขอสงวน
สทิธเิปลยีนแปลงโปรแกรมนําทา่นเดนิทางสู ่มติซุย เอา้ทเ์ล็ต (MITSUI OUTLET) ศนูยร์วมแฟชันทันสมัยแหลง่รวม
พลของสนิคา้แบรนดเ์นมชอืดังจากทัวโลกประกอบดว้ยแบรนดด์ังถงึ 128 แบรนด ์อาทเิชน่ Coach Armani, Ralph 
Lauren, Seigo เพียบพรอ้มดว้ยสนิคา้สําหรับทุกคนตังแตส่นิคา้แฟชันหญงิชายและเด็กจนถงึอปุกรณ์กฬีาและสนิคา้
ทัวไป นอกจากนีภายในหา้ง ยังมศีนูยอ์าหารขนาดใหญ่ ทจีไุด ้650 ทนัีง และม ีHokkaido Roko Farm Bridge ซงีเป็น
พนืททีมีสีนิคา้ทอ้งถนิและสนิคา้จากฟารม์สดมาขายอกีดว้ย     
 

เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษบฟุเฟ่ตปิ์งยา่งยากนิคิ ุ
 
นําท่านเดนิทางชมบรเิวณโดยรอบของ ปราสาทโอซากา้ (ไม่รวมคา่เขา้ปราสาทท่าน
ละ 600 เยน) ซงึถอืไดว้า่เป็นสัญลักษณ์ของเมอืง สัมผัสความยงิใหญ่และชมนทิรรศการ
ทจัีดแสดงอยูภ่ายใน ซงึเลา่ถงึความเป็นมาของปราสาท รวมทังประวัตแิละขา้วของเครอืงใช ้ตา่งๆของโชกนุ ฮเิดโยชโิต
โยโตม ิผูม้คีําสงัใหก้อ่สรา้งปราสาทแหง่นี 
 

 
 

จากนันนําทา่นชอ้ปปิงสนิคา้เครอืงสําอางค ์อาหารเสรมิ เครอืงประดับคณุภาพดทีรีา้นคา้ปลอดภาษดีวิตฟีร ีซงึมสีนิคา้
ใหบ้รกิารทุกท่านเลอืกจับจา่ยใชส้อยในราคาถูกยอ่มเยาวอ์ย่างมากมายโดยสนิคา้บางประเภทจะไม่สามารถซอืในเมอืง



อนืของประเทศญปีุ่ นไดจ้ะเป็นสนิคา้ประจําเมอืงเท่านัน  นําทา่นชอ้ปปิงยา่น ชนิไซบาช ิยา่นชอ้ปปิงชอืดังของนคร โอ
ซากา้ ภายในยา่นนีมรีา้นคา้เกา่แกป่ะปนไปกับรา้นคา้อันทันสมัย และสนิคา้หลากหลายรปูแบบทังสําหรับเด็ก และผูใ้หญ ่
ซงึยา่นนีถอืวา่เป็นยา่นแสงส ีและบันเทงิชันนําแหง่หนงึของนครโอซากา้ อกีทังยังมรีา้นอาหารทะเลขนึชอืมากมาย ซงึ
เสน่หอ์ย่างหนึงคือ ทุกรา้นจะประดับประดารา้นของตนดว้ยแสงไฟนีออนซงึดัดทําใหเ้ป็นรูปปู กุง้ และปลาหมกึ ซงึ
นักทอ่งเทยีวใหค้วามสนใจและแวะถ่ายรปูกนัเป็นทรีะลกึอยา่งมาก และรา้นคา้ทุกแหง่ จะพยายามสรา้งจดุเดน่ใหแ้กร่า้น
ของตนใหไ้ดม้ากทสีดุ เพอืดงึดดูลกูคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้รกิาร สัญลักษณ์เดน่ของยา่นนีคอื ตกึรปูเครอืงหมายการคา้ของ  กู
ลโิกะ ผลติภัณฑข์นมชอืดังจากญปีุ่ นนันเอง  
 

 
 
คํา  อสิระอาหารคาํตามอธัยาศยั 
พกัท ี  โรงแรม WBF OSAKA HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั  

 
 
 
 

วนัทหีา้  ตลาดปลาคโุรมง - วดัสมุโิยชไิทฉะ - รงิก ุเอา้ทเ์ล็ท - สนามบนิคนัไซ - สนามบนิสวุรรณภูม ิ- กรุงเทพฯ 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนันนําท่านเดนิทางสู ่ตลาดคโุรมง เป็นตลาดทมีีชอืเสยีงและเกา่แกม่ากทสีดุแห่งหนงึของเมอืงโอซากา้ จนไดร้ับ
สมญานามวา่เป็น ครัวของโอซากา้กันเลยทเีดยีว มบีรรยากาศภายในเป็นทางเดนิ Arcade เล็กๆทอดยาวประมาณ 600 
เมตร 2 ขา้งทางจะเต็มไปดว้ยรา้นคา้ตา่งๆกวา่ 160 รา้นคา้ ขายทังของสด และแบบพรอ้มทาน มขีองกนิเลน่และอาหาร
พนืเมืองมากมายหลายชนิดใหไ้ดช้มิกัน ของทขีายสว่นภายในตลาดคุโรมงจะเป็นของสด โดยเฉพาะอาหารทะเล เนือ 
และผักตา่งๆ รา้นอาหารตา่งๆภายในตลาดจงึเนน้ขายอาหารทะเลกัน ทังแบบสดๆ เชน่ ซาชมิ ิซชู ิและหอยนางรม และ
แบบปรุงสกุ เช่น ปลาไหลย่าง ปลาหมกึย่าง หอยเชลย่าง กุง้เทมปรุะ เป็นตน้ นอกจากนีก็จะเป็นพวกผลไมต้่างๆตาม
ฤดกูาลของญปีุ่ นทคีวรคา่แกก่ารลองเป็นอยา่งมาก เชน่ แอปเปิล มะเขอืเชอร ีสตอเบอร ีเมลอ่น กวี ีและลกูแพร เป็นตน้ 

 



 
จากนันนําท่านเดนิทางสู ่ศาลเจา้สุมโิยช ิเป็นศาลเจา้ทถีูกสรา้งขนึตังแต่ศตวรรตท ี3 เรียกว่าเป็นอีกหนึงศาลเจา้ที
เกา่แกม่ากทสีดุแหง่หนงึของญปีุ่ นเลยก็ว่าได ้ทนีีไม่ใชเ่พียงแคค่วามเกา่แกเ่ทา่นันะ แตร่ปูแบบสถาปัตยกรรมการสรา้งก็
ถอืวา่โดดเดน่ไม่แพท้ไีหนๆ เพราะถูกสรา้งดว้ยรปูแบบทเีรยีกวา่ สมุโิยช-ิซคึรุ ิทจีะมหีลังคาแบบทรงตรงๆ ตา่งจากทอีนื
ทจีะมีทรงโคง้ๆ จัวจะถูกตกแต่งดว้ยไมท้ีลักษณะไขวก้ันคลา้ยกับไมก้างเขนของศาสนาครสิต์ หากออกจะเป็นรูป
กากบาทซะมากกวา่ รวมทังยังมไีมข้นาดเล็กๆวางเรยีงกันตามแนวยาวทัวทังหลังคา โดยเฉพาะตรงจดุททีางเขา้อยูด่า้น
ใตห้นา้จัวของหลังคาและยังมรัีวลอ้มรอบ จากความตา่งและความเกา่แกนี่ททํีาใหศ้าลเจา้แหง่นีมชีอืเสยีงมากๆในญปีุ่ น 
 

 
 
เทยีง  อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

จากนันนําทา่นสู ่รงิก ุเอาทเ์ล็ต (Rinku Outlet) แหลง่ชอ้ปปิงใหญ่ใกลก้ับสนามบนิคันไซ ใหท้า่นเพลดิเพลนิกับการ
เลอืกซอืสนิคา้ “แบรนดเ์นม” ชอืดังหลากหลายและสนิคา้ดรีาคาพเิศษ อาท ิเครอืงสําอาง, เครอืงประดับ, เสอืผา้, 
กระเป๋า, รองเทา้อปุกรณ์กฬีา, เครอืงใชไ้ฟฟ้า และยังเป็นแหลง่รวมสนิคา้แบรนดญ์ปีุ่ นโกอนิเตอรม์ากมายกับคอลเลคชัน
เสอืผา้ลา่สดุ อาท ิ MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley,  Diffusione Tessile ฯลฯ พรอ้มทัง
เลอืกซอืกระเป๋าไฮไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel,Tumi, Gap, Armany ฯลฯ หรอืจะเลอืกดูเครอืงประดับ และ
นาฬิก าหรู อย่ า ง  Tag Heuer, Agete,S.T.Dupont, Tasaki ฯลฯ  ร วมไ ปถึง รอ ง เ ท า้แ ฟชัน  Hush 
Puppies, Scotch Grain,Skechers, Hogan ฯลฯ หรือเลือกซือสินคา้สํ าหรับคุณหนู   Aigle, Bandai 
Asobi, Hakka Kids,Miki House และสนิคา้อนืๆอกีมากมาย ใหท้า่นไดเ้ลอืกชอ้ปปิงตามอัธยาศัย  
(อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั เพอืความสะดวกในการชอ้ปปิงสนิคา้) 
 



 
 
ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นสู ่สนามบนิคนัไซ เพอืเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 

17.25 น. เหริฟ้าสูก่รงุเทพ ฯ โดยเทยีวบนิท ีTG673 บรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง 
22.00 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 
 
 

** หากทา่นทตีอ้งออกตวัภายใน (เครอืงบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ททีกุครังกอ่นทําการ 
ออกตัวเนืองจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลยีนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

** ขอขอบพระคณุทเีลอืกใชบ้รกิาร ** 

 

 

อตัราคา่บรกิาร ** บรกิารนําดมืวนัละ 1 ขวดในวนัทมีรีายการท่องเทยีว** 

 
 

กําหนดการเดนิทาง 
 

ผูใ้หญห่อ้งละ 
2-3 ทา่น 

พกัเดยีว
เพมิ 

ราคาทวัร์
ไมร่วมตวั 

10 – 14 มกราคม 2563 31,999 8,000 21,999 

11 – 15 มกราคม 2563 32,999 8,000 22,999 

15 – 19 มกราคม 2563 32,999 8,000 22,999 

16 – 20 มกราคม 2563 32,999 8,000 22,999 

17 – 21 มกราคม 2563 32,999 8,000 22,999 

22 – 26 มกราคม 2563 32,999 8,000 22,999 

23 – 27 มกราคม 2563 32,999 8,000 22,999 

24 – 28 มกราคม 2563 32,999 8,000 22,999 

29 ม.ค. – 02 ก.พ. 2563 32,999 8,000 22,999 

30 ม.ค. – 03 ก.พ. 2563 32,999 8,000 22,999 

31 ม.ค. – 04 ก.พ. 2563 32,999 8,000 22,999 

05 – 09 กุมภาพนัธ ์2563 32,999 8,000 22,999 

06 – 10 กุมภาพนัธ ์2563 33,999 8,000 23,999 

07 – 11 กุมภาพนัธ ์2563 33,999 8,000 23,999 

12 – 16 กุมภาพนัธ ์2563 32,999 8,000 22,999 

13 – 17 กุมภาพนัธ ์2563 32,999 8,000 22,999 

14 – 18 กุมภาพนัธ ์2563 32,999 8,000 22,999 

19 – 23 กุมภาพนัธ ์2563 32,999 8,000 22,999 

20 – 24 กุมภาพนัธ ์2563 32,999 8,000 22,999 

21 – 25 กุมภาพนัธ ์2563 32,999 8,000 22,999 

26 ก.พ. – 01 ม.ีค. 2563 32,999 8,000 22,999 

27 ก.พ. – 02 ม.ีค. 2563 32,999 8,000 22,999 

28 ก.พ. – 03 ม.ีค. 2563 32,999 8,000 22,999 

04 – 08 มนีาคม 2563 35,999 8,000 25,999 

11 – 15 มนีาคม 2563 35,999 8,000 25,999 

18 – 22 มนีาคม 2563 35,999 8,000 25,999 

21 – 25 มนีาคม 2563 35,999 8,000 25,999 
 



 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดนํ์าเทยีวทา่นละ 3,500 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

** ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ 11,000 บาท 
กรณุาชําระมดัจํา ทา่นละ 10,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการคนืมดัจําทงัหมด เนอืงจาก
ทางบรษิทัฯ ไดช้ําระคา่ตวัเครอืงบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทเีรยีบรอ้ย ยกเวน้ค่าภาษนํีามนัทยีงัมไิดชํ้าระ คา่ทวัรส์่วนที
เหลอื กรณุาชําระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 
 
หมายเหต ุ 1. ตวัเมอืออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนอืงจากเงอืนไขของสายการบนิ 
 2. คา่ทวัรไ์มม่รีาคาเด็ก เนอืงจากเป็นราคาโปรโมชนั 
 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพาํนกัระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่่าจะ
ดว้ยวตัถปุระสงคเ์พอืการทอ่งเทยีว เยยีมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยนืเอกสารในขนัตอนการตรวจเขา้เมอืง เพอืยนืยนัการมี
คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น* ดงัตอ่ไปน ี
 
1. ตวัเครอืงบนิขาออกจากประเทศญปีุ่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
2. สงิทยีนืยนัว่าทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทอีาจเกดิขนึในระหวา่งทพีาํนกัในประเทศญปีุ่ นได ้(เช่น เงนิสด บตัรเครดติ) 
3. ชอื ทอียู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทพีาํนกัในประเทศญปีุ่ น (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอนืๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทพีาํนกัในประเทศญปีุ่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

อตัราคา่บรกิารนรีวม 

 คา่ตัวเครอืงบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ    คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทมี ี

 คา่นําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 30 กก.  คา่รถรับ-สง่ และนําเทยีวตามรายการ 

 คา่ทพัีกตามทรีะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น  คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมอืทรีะบใุนรายการ    คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 

 คา่ธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญปีุ่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพํานักระยะสันใน

ประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน) **ถา้กรณีททีางรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ซีา่      ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการทําวซีา่เพมิ ท่านละ 

1,700 บาท** 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทรีะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรดี มนิิ

บารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครอืงดมืทสีงัเพมินอกเหนือรายการ (กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 คา่ทปิคนขบัรถ และไกดนํ์าเทยีวทา่นละ 3500 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3% 

 คา่ธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญีปุ่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพํานักระยะสันใน

ประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 
เงอืนไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งชําระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 10,000 บาทต่อทา่นเพอืสํารองทนัีง  

2. นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นทเีหลอืทังหมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเทยีวหรอืเอเจน
ซไีม่ชําระเงนิ หรือชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้ือว่า
นักทอ่งเทยีวสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์นๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี วันจันทร ์ถงึศุกร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทรัีฐบาล
ประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

เงอืนไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนักท่องเทียวหรอืเอเจนซตีอ้งการขอยกเล2ิกการเดนิทาง หรือเลอืนการเดนิทาง นักท่องเทียวหรือเอเจนซ(ีผูม้ีชอืใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทบีรษัิทอยา่งใดอยา่งหนงึเพอืแจง้ยกเลกิการจอง
กบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไมร่ับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณใีดๆ 



2. กรณีนักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเทยีวหรอืเอเจนซ ี(ผูม้ชีอืในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทบีรษัิทอยา่งใดอยา่งหนงึเพอืทําเรอืงขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอื
มอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทตีอ้งการให ้
นําเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงอืนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี 
2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทชีําระแลว้ ***ในกรณีทวีนัเดนิ

ทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั 
2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทชีําระแลว้ 
2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทชีําระแลว้ทังหมด 
ทังน ีทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยทไีดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทชีําระแลว้เนืองในการเตรยีมการจัดการนําเทยีวใหแ้กนั่กท่องเทยีว เชน่ 
การสํารองทนัีงตัวเครอืงบนิ การจองทพัีกฯลฯ 

3. การเดนิทางทตีอ้งการนัตมัีดจําหรอืซอืขาดแบบมเีงอืนไข หรอืเทยีวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ 
หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทังหมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี วันจันทร ์ถงึศุกร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทรัีฐบาล
ประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทยีวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 
เงอืนไขและขอ้กาํหนดอนืๆ 

1. ทัวรน์สํีาหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พอืการทอ่งเทยีวเทา่นัน 
2. ทัวรน์เีป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทรีะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทังหมด หรอืถูกปฏเิสธ

การเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทังหมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทมีีนักท่องเทียวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหกั้บ

นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซทีราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทไีม่มวีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่นการ
เดนิทางสําหรับประเทศทมีวีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทยีวทกุทา่นยนิดทีจีะชําระคา่บรกิารเพมิจากการทมีนัีกท่องเทยีวรว่มเดนิทาง
นอ้ยกวา่ททีางบรษัิทกําหนดเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีจีะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชอื นามสกลุ คํานําหนา้ชอื เลขทหีนังสอืเดนิทาง 
และอนืๆ เพอืใชใ้นการจองตัวเครอืงบนิ ในกรณีทนัีกทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซมีไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหกั้บทางบรษัิทพรอ้มการ
ชําระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพอืใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ 
และเวลา ณ วันทเีดนิทางจรงิของประเทศทเีดนิทาง ทังนี บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทยีวสว่นใหญเ่ป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทเีพมิขนึของนักทอ่งเทยีวทมีไิดเ้กดิจากความผดิ
ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของ
สมัภาระ ความลา่ชา้ เปลยีนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอนื เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนคํีานวณจากอัตราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันททีางบรษัิทเสนอราคา ดังนัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใิน
การปรับราคาคา่บรกิารเพมิขนึ ในกรณีทมีกีารเปลยีนแปลงอัตราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตัวเครอืงบนิ คา่ภาษีเชอืเพลงิ 
คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลยีนแปลงเทยีวบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นัน  

 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทจีะนําตดิตัวขนึเครอืงบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภัุณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชนิ และรวมกันทุกชนิไมเ่กนิ 
1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซงึมีซปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทตีรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์
อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเทา่นัน ถา้สงิของดังกลา่วมขีนาดบรรจภุัณฑม์ากกวา่ทกํีาหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที
โหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเทา่นัน  
 
2. สงิของทมีลีักษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทโีหลดใต ้
ทอ้งเครอืงบนิเทา่นัน  
3. ประเทศญปีุ่ น มกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ทํีามาจากพชื และเนือสัตวท์ุกชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่เนือสัตว ์ไสก้รอกฯ 
เพอืเป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทจีะมาจากสงิเหลา่นี หากเจา้หนา้ทตีรวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอัตราทสีงูมาก 

  
 
 


