
#11368 ทัวรญ่ีปุน นาโกยา ทาคายามา โอซากา 6 วัน 4 คืน
หมูบานชิราคาวาโกะ กําแพงหิมะเจแปนแอลป บิน TG
ทัวรญี่ปุน นาโกยา ทาคายามา โอซากา ซันมาชิซูจิ เสนทางสายอัลไพนทาเทยามา
คุโรเบะ เขื่อนคุโรเบะ วัดคิโยมิสึ(วัดนํ้าใส) ปราสาทโอซากา(ภายนอก) ยานชินไซบาชิ
วัดโอสุคันนอน



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรร - หมูบานชิราคาวาโกะ - เมืองเกา
ซันมาชิซูจิ - ขาปูยักษ - ออนเซน   

SHIRAKABA KOGEN
HOTEL หรือเทียบเทา

3 สถานีทาเทะยามา - สถานีมูโรโดะ - เจแปนแอลป - เข่ือนคุโรเบะ - สถานี
กระเชาคุโรเบะไดรา    HOTEL KOYO หรือเทียบเทา

4 วัดคิโยมิสึ - ถนนกาน้ําชา - พิธีชงชาญ่ีป ุน - ศาลเจาฟูชิมิอินาริ - อิออนม
อลล โอซากา   

HOTEL BLOEMEN หรือ
เทียบเทา

5 ปราสาทโอซากา - ยานชินไซบาชิ - วัดโอสุคันนอน - ยานการคาโอสึ   
ROUTE-INN TOKONAME
EKIMAE หรือเทียบเทา

6 ทาอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรร - ทาอากาศยานนานาชาติ
สุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

14 พ.ค. 62 - 19 พ.ค. 62 ฿44,999 ฿44,999 ฿43,999 ฿9,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรร - หมูบานชิราคาวาโกะ -
เมืองเกา ซันมาชิซูจิ - ขาปูยักษ - ออนเซน

กําหนดการทั้งหมด

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม ค่ํา

21.00 น. คณะพรอมกันท่ี ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสายระหวางประเทศชัน้ 4 เคานเตอร C สายการบินไทย
(TG) โดยมีเจาหนาท่ีจากบริษัทฯคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกกอนขึน้เครื่อง

ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตัง้แตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

00.05 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานชุบุเซ็นแทร (สนามบินนาโกยา) ประเทศญ่ีป ุน โดย สายการบินไทย เท่ียวบินท่ี
TG644 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง)

08.00 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานชุบุเซ็นแทร (สนามบินนาโกยา) ประเทศญ่ีป ุน (เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 2
ชัว่โมง) (กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิ่นเพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผานการตรวจคนเขาเมืองและ
ศุลกากรญ่ีป ุน พรอมตรวจเช็คสัมภาระ

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู PORK HOBA SET

จากน้ันนําทานเดินทางสู หมูบานชิราคาวะโกะ หมูบานท่ีไดรับเลือกจากองคการยูเนสโกใหเป็นมรดกโลก จะไดพบกับบานใน
แบบกัสโชสึคุริ ซ่ึงเป็นแบบญ่ีป ุนดัง้เดิม

ทานเดินทางสู เขตเมืองเกาซันมาจิ ซูจิ ตัง้แตสมัยเอโดะถึงสมัยเมจิ บริเวณน้ีไดถูกพัฒนาใหเป็นเมืองการคา และรานคา
ชายคาบานบนถนนเกาแกแหงน้ี ในเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ จะมีการเปิดหองเก็บไวนชัน้ใตดินสําหรับสาธารณะชน
และนําสาเกและไวนมาใหไดชิมดวย ดังน้ันมันเป็นจุดหมายปลายทางในฤดูหนาวท่ียอดเย่ียม ในฤดูใบไมผลิคุณสามารถสนุกกับ
ดอกซากุระบานในทิวทัศนเมืองของญ่ีป ุน

ค่ํา
่ ้



 หมายเหตุ เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 2 ชัว่โมง

่ ่

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษวาไรตีบุ้ฟเฟต พรอมขาปูยักษ

นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก SHIRAKABA KOGEN HOTEL หรือระดับเทียบเทา

หามพลาด: เปิดประสบการณการอาบน้ําแรเพ่ือสุขภาพออนเซ็น (ONSEN) การอาบน้ําแรในแบบของญ่ีป ุน  

ทาอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรร เชา

เรียกสัน้ๆวา สนามบินจูบุ ตัง้อยูในตัวเมืองนาโกยา เปิดใชงานครัง้แรกเมือปี 2005 มี 1
เทอมินอล สําหรับใหบริการทัง้สายการบินภายในและระหวางประเทศ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู PORK HOBA SET

หมูบานชิราคาวาโกะ

เมืองเกา ซันมาชิซูจิ

 บาย

หมูบานชิราคาวาโกไดรับการขึน้ทะเบียนใหเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม หมูบานแหงน้ีใช
โครงสรางท่ีเรียกวา กัสโช ซ่ึงแปลวาสรางแบบพนมมือ ดานหนาทําเป็นหนาจัว่แบบ
บานทรงไทย มีการเจาะชองหนาตางเพ่ือรับแสงสวางจากภายนอก เมื่อมองจากภายนอก
จึงดูมีสัดสวนสวยงาม

เมืองเกาสมัยเอโดะ ท่ีมีอายุกวา 300 ปี แตยังคงอนุรักษสภาพแวดลอม และการดําเนิน
ชีวิตแบบดัง้เดิมไว ทัง้วัดวาอาราม ศาลเจา บานแบบดัง้เดิมของชาวนาญ่ีป ุนไดเป็นอยางดี

ขาปูยักษ

ออนเซน

 คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูพิเศษวาไรตีบุ้ฟเฟต พรอมขาปูยักษ

 SHIRAKABA KOGEN HOTEL หรือเทียบเทา

ขาปูยักษ (King crab) ไฮไลท 'ขาปูยักษ' ท่ีมีชื่อเสียงโดงดังในเรื่องความอรอย หวาน
เน้ือแนน ใหทานไดล้ืมลอง

การแชน้ําแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซ่ึงสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม ซ่ึงจะแยกสระชายและหญิง การแช
น้ําแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ



วันท่ี 3 สถานีทาเทะยามา - สถานีมูโรโดะ - ยอดเขาทาเทยามา หรือ กํา
แพงหิมะเจแปนแอลป - เขื่อนคุโรเบะ - สถานีกระเชาคุโรเบะไดรา

กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิ่นเพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชาท่ีหองอาหารของโรงแรม

นําทานสัมผัสใกลชิดกับความมหัศจรรยของธรรมชาติ ใน เสนทางสายอัลไพนทาเทยามา-คุโรเบะ ซ่ึงเป็นสวนหน่ึงของแจ
แปนแอลป

นําทานเดินทางสู สถานีทาเทยามา จากน้ันนําทานโดยสารเคเบิล้คาร ลอดภูเขา

จากน้ันนําทานเดินทางสู สถานีมูโรโดะ โดยรถปรับอากาศ ระหวางทางใหทานไดเพลิดเพลินกับทิวทัศนของเทือกเขาแอลป
ญ่ีป ุน ใหทานไดเก็บเกี่ยวความประทับใจตามอัธยาศัย

จากน้ันนําทานชม ยอดเขาทาเทยามา ใหทานไดเก็บภาพทิวทัศนอันสวยงามนาประทับใจจากยอดเขาทาเทยามา ซ่ึงในวันท่ี
ทองฟาโปรง สามารถมองเห็นไดไกลถึงภูเขาไฟฟูจิ และใหทุกทานไดเดินบนเสนทางท่ีสองขางทางเป็น กําแพงหิมะสูงชัน
(SNOW WALL) สูงกวาสิบเมตร สัมผัสกับความขาวของหิมะท่ีสวยงามและอากาศอันหนาวเย็น นับเป็นอีกทัศนียภาพท่ีตื่นตา
ตื่นใจ เพลิดเพลินกับการบันทึกภาพท่ีประทับใจ

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารแบบ HOTPOT SET

นําทานเดินทางผานอุโมงคท่ีลอดใตภูเขาทาเทยามา นับเป็นอุโมงคท่ีอยูสูงท่ีสุดในญ่ีป ุน จากน้ัน นําทานโดยสารกระเชาไฟฟา
สู สถานีคุโรเบไดระ ซ่ึงเป็นเคเบิล้คารแหงเดียวในญ่ีป ุนท่ีลอดภูเขาตัง้แตตนจนสุดเสนทาง ทัง้น้ีเพ่ือหลีกเล่ียงหิมะท่ีตกรุนแรง
มากในฤดูหนาว

จากน้ันชม เขื่อนคุโรเบะ ซ่ึงเป็นเขื่อนยักษกัน้น้ําท่ีใหญมหึมาท่ีสุดของประเทศญ่ีป ุน จะมีสายรุงพาดผานตลอดปี ท่ีโอบลอม
ดวยภูเขานับรอยลูกและชมทัศนียภาพของวงลอมเขาหิมะ

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารแบบ JAPANESE SET

นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก HOTEL KOYO หรือระดับเทียบเทา  

สถานีทาเทะยามา

สถานีมูโรโดะ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นสถานีกระเชาทาเทยามาท่ีตัง้อยูในเขตโทยามา

เป็นสถานีรถรางหรือรถไฟฟาท่ีใชเพ่ือเดินทางไปยัง Japan Alps ได อยูท่ีเมือง ทาเทยาม
า



วันท่ี 4 วัดคิโยมิสึ - ถนนกาน้ําชา - พิธีชงชาญี่ปุน - ศาลเจาฟูชิมิอินาริ
/ ศาลโทริอิ - อิออนมอลล โอซากา

เจแปนแอลป
เทือกเขาทาเทยามา ตัง้อยูในภูมิภาคท่ีใหญท่ีสุดของเกาะฮอนชู ซ่ึงเป็นเกาะท่ีใหญท่ีสุด
ของประเทศญ่ีป ุน อยูตอนกลางของประเทศ หรือเรียกไดวา เป็นภาคกลางของญ่ีป ุน
น่ันเอง ในภูมิภาคน้ีเอง ก็มีเทือกเขาท่ีสวยงาม ลักษณะคลายๆ กับเทือกเขาแอลป จึงได
รับการขนานนามวา เป็น เจแปนแอลป น่ันเอง นักทองเท่ียวบางทานก็จะรูจักสถานท่ี
แหงน้ีในนามของ เจแปนแอลป หรือเสนทางธรรมชาติอัลไพน หรือทางทานอาจจะเรียก
ชื่อ ยาวๆ วา Tateyama Kurobe Alpine เทือกเขาทาเทยามา ตัง้อยูในภูมิภาคท่ีใหญ
ท่ีสุดของเกาะฮอนชู ซ่ึงเป็นเกาะท่ีใหญท่ีสุดของประเทศญ่ีป ุน เสนทางท่ียาวประมาณ 90
กิโลเมตรเชื่อมโยงจังหวัด Toyoma และ Naganoไวดวยกัน การเดินทางสวนใหญใช
เคเบิลคาร และรถประจําทาง

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร อาหารแบบ HOTPOT SET

เขื่อนคุโรเบะ

สถานีกระเชาคุโรเบะไดรา

 บาย

สูง 186 เมตร ซ่ึงเป็นเขื่อนท่ีสูงท่ีสุดของประเทศญ่ีป ุน ใชเวลากอสรางนาน 7 ปี โดยใช
สําหรับผลิตไฟฟาใหแกภูมิภาคคันไซ และยังเป็นสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญแหงหน่ึงของ
เสนทางทาเทยามา คุโรเบะ(Tateyama Kurobe Alpine Route)อีกดวย ตัง้แตปลาย
เดือนมิถุนายน – กลางเดือนตุลาคมจะมีการปลอยน้ําออกจากเขื่อนทุกวัน ซ่ึงเป็นภาพท่ี
สวยงามภาพหน่ึง

เป็นสถานีกระเชาไฟฟา ท่ีเชื่อมตอไปยังรถรางไฟฟาเพ่ือไปชมเขื่อน Kurobe เป็นเสน
ทางการเดินทางขาม Japan Alps

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร อาหารแบบ JAPANESE SET

 HOTEL KOYO หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชาท่ีหองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ําใส เป็นวัดท่ีใหญและเกาแกตัง้อยูบริเวณเนินเขาฮิงาชิยามา จากระเบียงแหงน้ี
สามารถถายภาพ ณ จุดท่ีสวยท่ีสุดในกรุงเกียว มองเห็นวิวทิวทัศนของตัวเมืองเกียวโตไดงดงาม พรอมกับวิหารของวัดคิโยมิสึ
และเชิญด่ืมน้ําศักดิส์ิทธิส์าม สายอันเกิดขึน้จากธรรมชาติท่ีไหลมาจากเทือกเขา โดยเชื่อวา สายแรก รวย สายสอง สวยหลอ สาย
สาม แข็งแรง

นําทานสู ถนนกาน้ําชา (KEETTLE STREET) เลือกซ้ือสินคาพ้ืนเมืองท่ีญ่ีป ุนขนานแท

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารแบบ SHABU SET

นําทานสัมผัสประสบการณ พิธีชงชาแบบญ่ีป ุน ใหทานไดเรียนรูวิธีชงชาแบบญ่ีป ุนดวยตัวเอง โดยพิธีชงชา คือวัฒนธรรม
อยางหน่ึงของญ่ีป ุนท่ีมีเอกลักษณเฉพาะตัว และสามารถชิมชา และเลือกซ้ือชาเป็นของฝากได

้ ่ ่ ่ ่ ่



หลังจากน้ันนําทานสู ศาลเจาฟูชิมิ อินาริ (Fushimi Inari Shrine) เป็นศาลเจาชื่อดัง ท่ีนักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวเกียวโตทุก
คนตางเดินทางมาดูโทริอิ (Torii) หรือประตูศาลเจาท่ีเรียงตอทอดยาว จากตีนเขาไปถึงยอดเขาสูง ประตูโทริท่ีเรียงรายกันเป็น
อุโมงคสีแดงน้ีเป็นแหลงดึงดูดนักทองเท่ียวไดเป็นอยางดี

นําทานเดินทางสู “อิออน พลาซา” ศูนยรวมสินคาชัน้นําตางๆ มากมาย ถูก อิสระใหทานไดเพลินเพลินกับการ “เลือกชมและ
ซ้ือ” สินคาถูกใจฝากคนทางบานตามอัธยาศัยอยางจุใจ

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารบุฟเฟตนานาชาติ

นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก HOTEL BLOEMEN หรือระดับเทียบเทา  

วัดคิโยมิสึ

ถนนกานํ้าชา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

วัดคิโยมิสึ หรือ “วัดน้ําใส” วัดเกาแกบนเนินเขาท่ีมีอายุเกาแกกวาตัวเมืองเกียวโต เป็นวัด
ท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุด นิยมเดินทางมาเพ่ือสักการะและขอพรจากองคพระโพธิสัตวเจาแมกวน
อิม 11 พักตร 1000 กร ซ่ึงเป็นพระประธานของวัด ตัววัดกอสรางดวยไมเกือบทัง้หมด
แตท่ีนาสนใจ คือ เสาท่ีค้ํายันระเบียงวัดขนาดใหญ ประกอบไปดวยเสาไมจํานวนรอยกวา
ตน สูงจากพ้ืน 12 เมตร โดยไมใชตะปูแมแตตัวเดียว โดยใชวิธีเขาล่ิมดวยภูมิปัญญาของ
ชาวญ่ีป ุนโบราณ

เป็นถนนท่ีตัง้อยูระหวางทางเขาวัดคิโยมิสึ มีรานคาตางๆ ท่ีตกแตงเลียนแบบสมัยเฮอัน
และมีสินคาพ้ืนเมืองนานาชนิดตัง้ขายอยูระหวางสองขางทาง

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร อาหารแบบ SHABU SET

พิธีชงชาญี่ปุน

ศาลเจาฟูชิมิอินาริ

 บาย

พิธีชงชาญ่ีป ุน ซ่ึงเป็นเอกลักษณของประเทศญ่ีป ุนวาดวยการใชเวลาอยางสุนทรีย ดวย
การด่ืมและการชงชาผงสีเขียวหรือมัทชา นับตัง้แตประมาณศตวรรษท่ี 14 ตนฉบับของ
พิธีชงชา และใหทานไดสัมผัสกับบรรยากาศของการจําลองเรื่องราวเกี่ยวการพบปะกันใน
วงสังคมเกี่ยวกับการด่ิมและชงชาท่ีไดแพรหลายในบรรดาชนชัน้สูงท่ีเกิดขึน้ในประเทศ
ญ่ีป ุน

หรือศาลเจาจิง้จอกขาว เป็นอีกหน่ึงศาลเจาชื่อดังท่ีนักทองเท่ียวตางรูจักกันดี เป็นศาลเจา
ในศาสนาชินโต สรางขึน้เพ่ือถวายใหแดเทพอินาริ เทพเจาแหงกสิกรรม เพ่ือใหพ้ืนท่ี
บริเวณน้ีมีน้ําอุดมสมบูรณ ปลูกขาวได ผลผลิตดีมีคุณภาพ สิ่งท่ีนาสนใจนอกจากจะมา
สักการะเทพเจาแลว ก็คือการเดินเลนลอดอุโมงคเสาโทริอิกวาหมื่นตนท่ีเรียงตอทอดยาว
จากดานลางขึน้ไปบนยอดเขาสูงถึง 233 เมตร ระยะทางราว 4 กิโลเมตร



วันท่ี 5 ปราสาทโอซากา - ยานชินไซบาชิ - วัดโอสุคันนอน - ยานการคา
โอสึ

อิออนมอลล โอซากา
เป็นหางสรรพสินคาท่ีนิยมในหมูนักทองเท่ียวชาวตางชาติ เน่ืองจากตัง้อยูใกลกับสนาม
บินนานาชาตินาริตะ ภายในตกแตงในรูปแบบท่ีทันสมัยสไตลญ่ีป ุน มีรานคาท่ีหลาก
หลายมากกวา 150 รานจําหนายสินคาแฟชัน่ อาหารสดใหม และอุปกรณภายในบาน

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร อาหารบุฟเฟตนานาชาติ

 HOTEL BLOEMEN หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชาท่ีหองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู ปราสาทโอซากา (ภายนอก) ซ่ึงเป็นปราสาทท่ีย่ิงใหญท่ีสุดในญ่ีป ุน เป็นสัญลักษณอันโดดเดนของเมืองโอ
ซากา พรอมทัง้บันทึกความงามในมุมท่ีทานประทับใจ

จากน้ันนําทานเดินทางสู ชินไซบาชิ ซ่ึงเป็นศูนยกลางการ SHOPPING ท่ีใหญท่ีสุดของนครโอซากา ทัง้รานคาเกาแก และ
ทันสมัยปะปนกัน มีสินคามากมายทัง้ถูกและแพง ใหทานเลือกสรรกันไดตามใจชอบ จะไดพบกับ ถนนโดทงบุริ ซ่ึงเป็นถนนท่ี
รวมรานอาหารชื่อดังไวหลากหลาย

บาย

อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

นําทานเดินทางสู วัดโอสุคันนอน เป็นวัดในพุทธศาสนา ท่ีไดรับความนิยมแหงเมืองนาโกยา มีความเกาแกและมีประวัติความ
เป็นมา วัดแหงน้ีมีชื่อเสียงโดงดัง เน่ืองมาจากภายในวัดเป็นท่ีประดิษฐานของเทพคันนอน และยังเป็นแหลงรวมวัฒนธรรม
เพราะมีหองสมุดเป็นท่ีจัดเก็บหนังสือภาษาญ่ีป ุนรวมถึงสําเนาพงศาวดารโคจิคิอันเกาแกท่ีรวบรวมประวัติศาสตรตนกําเนิดของ
ญ่ีป ุน

บริเวณใกลๆวัดยังมี ยานชอปป้ิงโอสุคันนอน แหลงรวบรวมรานอาหาร รานคาและรานขายของมากมาย อาทิ รานขายชุดคอส
เพลย อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และอ่ืนๆ

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารแบบ YAKINIKU BUFFET

นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก ROUTE-INN TOKONAME EKIMAE หรือระดับเทียบเทา 

ปราสาทโอซากา
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เรียกอีกอยางวา โอซากาโจ สัญลักษณของเมืองโอซากา และเป็นสิ่งปลูกสรางท่ีมีคุณคา
ทางวัฒนธรรมของญ่ีป ุน ถูกสรางขึน้แทนท่ีวัดอิชิยามา ฮอนกันจิ ชัน้บนสุด สามารถชม
วิวเมืองโอซากาไดทัง้เมือง



วันท่ี 6 ทาอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรร - ทาอากาศยานนานาชาติ
สุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

ยานชินไซบาชิ
ยานชอปป้ิงท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในโอซากา ยานดังท่ีเป็นสวรรคของนักชอป นักกิน ถนนสาย
ทอดยาวกวา 600 เมตร สองขางทางเรียงรายดวยสินคาหลากหลาย ของใช ของกิน เครื่อง
ใชไฟฟา ฯลฯ

วัดโอสุคันนอน

ยานการคาโอสึ

 บาย

เป็นวัดพุทธท่ีมีชื่อเสียงโดงดังของเมืองนาโกยาเป็นหน่ึงในสามของศาลเจาบูชาเจาแมกวน
อิมท่ีใหญท่ีสุดในญ่ีป ุน และเป็นวัดประจําตระกูลโอดะ นอกจากน้ียังมีวัดบันโชจิซ่ึงโทกุงา
วะ อิเอะยาสุเคยพักอยูเมื่อครัง้เป็นตัวประกัน อันเป็นประวัติศาสตรหนาหน่ึง ของยานโอ
สึเป็นเมืองท่ีผสมผสานระหวางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมสมัยใหม และยังเป็นจุดทอง
เท่ียวยอดฮิต ท่ีสุดของนาโกยา

ยานชอปป้ิง Osu เป็นแหลงชอปป้ิงขนาดใหญและเป็นท่ีนิยมท่ีมีกวา 1,200 รานคาและ
รานอาหาร ทุกชนิดของรานคารวมทัง้รานคาเครื่องใชไฟฟา, รานขายเสื้อผามือสองราน
อาหารและคาเฟท่ีเปิดอยู หางสรรพสินคาจะแออัดเสมอกับผูคนและเต็มไปดวยพลังงาน
หลายเหตุการณท่ีจะมีขึน้ตลอดทัง้ปีรวมทัง้เทศกาลฤดูรอน Osu ในเดือนสิงหาคม Osu
Daido-chonin เทศกาลในเดือนตุลาคมและ Osu Setsubun Takarabune Gyoretsu

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร อาหารแบบ YAKINIKU BUFFET

 ROUTE-INN TOKONAME EKIMAE หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชาท่ีหองอาหารของโรงแรม

นําทาน ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู ทาอากาศยานชุบุเซ็นแทร (สนามบินนาโกยา)

11.00 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย TG เท่ียวบินท่ี TG645 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง)

บาย

15.00 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



 หมายเหตุ บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ทาอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรร
เรียกสัน้ๆวา สนามบินจูบุ ตัง้อยูในตัวเมืองนาโกยา เปิดใชงานครัง้แรกเมือปี 2005 มี 1
เทอมินอล สําหรับใหบริการทัง้สายการบินภายในและระหวางประเทศ

ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ บาย

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตัง้แตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีจํานวนผูเดินทางตํ่ากวา  30 ทาน(ผูใหญ)โดยบริษัทฯจะแจงใหทราบลวง

หนาอยางนอย 7 วัน กอนการเดินทาง 

2. เท่ียวบิน ราคาและรายการทองเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเป็น
สําคัญ

3. หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทาน้ัน

4. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายใดๆทัง้สิน้ อันเน่ืองมาจากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง,
การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะดําเนินการประสานงานเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกลูกคา)

5. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิไ์มคืนเงิน ในกรณีท่ีทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ เชน ไมเท่ียวบางรายการ, ไมทานอาหารบาง
มื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว

6. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของตัวนักทองเท่ียวเอง

7. เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทัง้หมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆแลว ตามท่ีได
ระบุไวแลวทัง้หมด

8. บริษัทขอสงวนสิทธิเ์ฉพาะลูกคาท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทาน้ัน   
 

การชําระเงิน
1. ในการจองครัง้แรก มัดจําทานละ 15,000 บาท หรือ ชําระทัง้หมด

2. สวนท่ีเหลือชําระกอนเดินทาง 30 วัน กรณีท่ีไมชําระเงินสวนท่ีเหลือตามเวลาท่ีกําหนด ขอสงวนสิทธิใ์นการบอกยกเลิกการ
เดินทาง

3. การจองจะมีผลสมบูรณก็ตอเมื่อไดสงแฟกซ หรือ อีเมล ใบจองทัวรใหกับเจาหนาท่ีฝ ายขาย พรอมกรอกรายชื่อของผูเดินทางท่ี
สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง และแนบสําเนาพาสปอรตผูเดินทาง (จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับจากวันเดิน
ทางไป–กลับ)

4. ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุกครัง้ มิฉะน้ันทาง บริษัทจะไมรับ
ผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
 

อัตรานี้รวม:
1. คาตัว๋เครื่องบินไป–กลับ พรอมคณะ ชัน้ประหยัดพรอมภาษีสนามบินทุกแหงตามเสนทางท่ีระบุในรายการ (ไมสามารถเล่ือนวัน

เดินทางได)

2. คาอาหารทุกมื้อ ตามท่ีระบุในรายการ

3. คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการ

4. คาท่ีพักตามระบุในรายการ พักหองละ 2–3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุ หรือเทียบเทา

5. คารถรับ–สง และนําเท่ียวตามรายการ

6. คาภาษีสนามบิน ทุกแหงท่ีมี

7. น้ําหนักกระเปาสัมภาระสายการบินไทย (TG) ขาไปและกลับทานละ 30 กก.

8. คาไกดทองถิ่นนําทานทองเท่ียวตลอดรายการในตางประเทศ

9. คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง 

– การชดเชยอุบัติเหตุสวนบุคคลกรณีเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิน้เชิง 1,000,000 บาท

– คารักษาพยาบาลตออุบัติเหตุไมเกิน 500,000 บาท (เงื่อนไขการชดเชยตามกรมธรรมท่ีบริษัทไดทําไว) 
 

อัตรานี้ไมรวม:
1. คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง, 
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คาโทรศัพทสวนตัว, คาซักรีด, มินิบารในหอง, รวมถึงคาอาหาร และเครื่องด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ     (หากทานตองการสัง่
เพ่ิม กรุณาติดตอหัวหนาทัวรแลวจายเพ่ิมเองตางหาก)

2. คาทิปคนขับรถ และไกดทานละ 4,000 เยน  ตลอดทริป ตอ 1 ทาน

3. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือตองการใบกํากับภาษี)

4. คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 30 กก.)

5. คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาวในกรณีท่ีไมใชพาสปอรตไทย กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอรต 2)ใบประจําตัวคนตางดาว
3)ใบสําคัญถิ่นท่ีอยู 4)สําเนาทะเบียนบาน 5)สมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย 6)รูปถายสี 2 น้ิว 2 รูป แลวทางบริษัทฯจะเป็นผู
ดําเนินการย่ืนวีซาใหทานโดยจายคาบริการตางหาก (สําหรับหนังสือเดินทางตางดาว เจาของหนังสือเดินทางตองทําเรื่องแจงเขา–ออก
ดวยตนเองกอนจะย่ืนวีซา)

6. คาธรรมเนียมวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว (ลูกคาตองเป็นผูชําระดวยตนเอง) 
 

วีซา
เรื่อง การยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทยเริ่มบังคับใชในวันท่ี 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556

ทางรัฐบาลญ่ีป ุนไดประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทยท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือการพํานักระยะสัน้ในประเทศญ่ีป ุน ได
ประกาศเริ่มบังคับใชในวันท่ี 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพํานักในประเทศญ่ีป ุนได 15 วัน (หากผูย่ืนประสงคจะพํานักใน
ประเทศญ่ีป ุนเกิน 15 วัน หรือไปทํางาน หรือมีวัตถุประสงคอ่ืนๆ จะตองย่ืนขอวีซาตามปกติ)

เอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขาเมืองเพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีป ุน มีดังตอไปน้ี

1. ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีป ุน (ในกรณีเดินทางเป็นกรุปทัวร บริษัทจะเป็นผูดําเนินการออกเอกสารดังกลาว)

2. สิ่งท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึน้ในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุนได (เชน เงินสด บัตรเครดิต
เป็นตน)

3. ชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (เชน คนรูจัก โรงแรม และอ่ืนๆ) (ในกรณีเดินทางเป็นกรุป
ทัวร ทางบริษัทจะเป็นผูดําเนินการออกเอกสารดังกลาว)

4. กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (ในกรณีเดินทางเป็นกรุปทัวร ทางบริษัทจะเป็นผูดําเนินการออกเอกสาร
ดังกลาว)

คุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีป ุน (สําหรับกรณีการเขาประเทศญ่ีป ุนดวยมาตรการยกเวนวีซา)

1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยูมากกวา 6 เดือนขึน้ไป

2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญ่ีป ุนจะตองไมเป็นสิ่งท่ีขัดตอกฎหมาย และเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะสัน้

3. ในขัน้ตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน

4. เป็นผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญ่ีป ุน มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขาย
คุณสมบัติท่ีจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 
 

หมายเหตุ
*** เด็กอายุตํ่ากวา 2 ปี ราคา 12,900 บาท ***

*** กรณีท่ีลูกคาตองออกตัว๋เดินทางภายในประเทศ หรือไฟลทตอ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีบริษัทฯใหทราบกอนทําการออกตัว๋ มิ
ฉะน้ันบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทัง้สิน้ *** 
 

การยกเลิก
เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เครื่องบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี

และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทัง้กรุงเทพฯและในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศท่ีระบุไวในรายการเดินทางบ
ริษัทฯขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆทัง้สิน้ รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลวถาทานงดการใชบริการรายการ
ใดรายการหน่ึงหรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิไ์มอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืนไมวากรณีใดๆทัง้สิน้




