
#12193 ทัวรญ่ีปุน โอซากา เกียวโต ทาคายามา 6 วัน 4 คืน
หมูบานชิราคาวาโกะ หินแตงงาน Meoto Iwa บิน XW
ทัวรญี่ปุน โอซากา เกียวโต ทาคายามา นาโกยา ศาลเจาฟูชิมิอินาริ ศาลเจาเฮอัน
ทาคายามาจินยะ ซันมาชิซูจิ ศาลเจาฟุตามิโอคิทามะ ศาลเจาอิเสะ ถนนเกาโอฮาไร
มาจิ โดทงพลาซา ยานไซบาชิ ฟรีเดย 1 วันเต็ม!!



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง    -

2 ทาอากาศยานคันไซ - โอซากา - ปราสาทโอซากา - เกียวโต - ศาลเจาฟูชิมิอินาริ -
ศาลเจาเฮยอัน - พิธีชงชาญ่ีป ุน - มิตซุยเอาทเลตพารค Shiga Ryuo   

Quintessa Hotel
Ogaki หรือเทียบ
เทา

3 เซกิ - รานซันซู - ชมการแสดงดาบวิชาอิไอกิริ - ชุดกิโมโน - ชิราคาวาโกะ - ที่ทําการ
เกาเมืองทาคายามา - เมืองเกาซันมาชิซูจิ - อิออนมอลลนาโกยา   

Route-Inn
Grantia Komaki
หรือเทียบเทา

4 มิเอะ - ศาลเจาฟุตามิโอคิทามะ - หินแตงงานเมโอะโตะ อิวะ - ศาลเจาอิเสะ - ถนนโอ
ฮาไรมาชิ - หางโดทงพลาซา - ยานชินไซบาชิ   

FP Hotels
Grand South-
Namba หรือเทียบ
เทา

5 อิสระทองเที่ยวในโอซากา หรือเลือกซ้ือทัวรเสริม   

FP Hotels
Grand South-
Namba หรือเทียบ
เทา

6 ทาอากาศยานคันไซ - ทาอากาศยานดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

26 มิ.ย. 65 - 1 ก.ค. 65 ฿25,888 ฿25,888 ฿25,888 ฿9,500

2 ก.ค. 65 - 7 ก.ค. 65 ฿25,888 ฿25,888 ฿25,888 ฿9,500

9 ก.ค. 65 - 14 ก.ค. 65 ฿25,888 ฿25,888 ฿25,888 ฿9,500

16 ก.ค. 65 - 21 ก.ค. 65 ฿25,888 ฿25,888 ฿25,888 ฿9,500

23 ก.ค. 65 - 28 ก.ค. 65 ฿25,888 ฿25,888 ฿25,888 ฿9,500

30 ก.ค. 65 - 4 ส.ค. 65 ฿25,888 ฿25,888 ฿25,888 ฿9,500

20 ส.ค. 65 - 25 ส.ค. 65 ฿25,888 ฿25,888 ฿25,888 ฿9,500

27 ส.ค. 65 - 1 ก.ย. 65 ฿25,888 ฿25,888 ฿25,888 ฿9,500

3 ก.ย. 65 - 8 ก.ย. 65 ฿25,888 ฿25,888 ฿25,888 ฿9,500

10 ก.ย. 65 - 15 ก.ย. 65 ฿25,888 ฿25,888 ฿25,888 ฿9,500

17 ก.ย. 65 - 22 ก.ย. 65 ฿25,888 ฿25,888 ฿25,888 ฿9,500

24 ก.ย. 65 - 29 ก.ย. 65 ฿25,888 ฿25,888 ฿25,888 ฿9,500



วันท่ี 1 ทาอากาศยานดอนเมือง

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานคันไซ - โอซากา - ปราสาทโอซากา - เกียวโต -
ศาลเจาฟูชิมิอินาริ - ศาลเจาเฮยอัน - พิธีชงชาญี่ปุน - มิตซุย
เอาทเลตพารค Shiga Ryuo

กําหนดการทั้งหมด

คาทัวรไมรวมอาหารบนเครื่อง สั่งซ้ือบนเครื่องเทานั้น!! บนเครื่องมีบริการจําหนาย

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

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

 กิจกรรม ค่ํา

20.30 น. พรอมกันท่ี ทาอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโดยสารระหวางประเทศขาออก ชั้น3 เคานเตอร สายการบิน
NokScoot เจาหนาท่ีใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกดานเอกสารกอนขึ้นเครื่อง

23.40 น. นําทานเดินทางสู สนามบินคันไซ ประเทศญ่ีป ุน โดยสายการบิน NOK SCOOT เท่ียวบินท่ี XW112 (คาทัวรไม
รวมอาหารบนเครื่อง สั่งซ้ือบนเครื่องเทานั้น!! บนเครื่องมีบริการจําหนาย)

ทาอากาศยานดอนเมือง คํ่า

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี

 กิจกรรม เชา

07.10 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ โอซากา (เวลาทองถิ่นเร็วกวาเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพ่ือความ
สะดวกในการนัดหมายเวลา) สําคัญ!!! ประเทศญ่ีป ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หาก
ฝาฝืนจะมีโทษจับและปรับ

นําทานขึ้นรถปรับอากาศ เพ่ือเดินทางสูตัวเมือง โอซากา

นําทานเดินทางสู ปราสาทโอซากา เป็นสัญลักษณอันโดดเดนของเมืองโอซากา ถูกสรางขึ้นแทนท่ีวัดอิชิยามา ฮอนกันจิ ชั้น
บนสุด สามารถชมวิวเมืองโอซากาไดท้ังเมืองถูกประกาศใหเป็นสมบัติของชาติ ในแตละปีจะมีนักทองเท่ียวจากท้ังในและนอก
ประเทศมาเยือนปีละราว 1-3 ลานคน (ทัวรนําชมและถายรูปบริเวณดานนอก)

นําทานเดินทางสูเมืองเกียวโต เมืองหลวงเกาแกของญ่ีป ุน ซ่ึงมามีอายุยาวนานกวา 1,000 ปี ซ่ึงในอดีตมีความเจริญรุงเรือง
ทางดานศาสนาศิลปวัฒนธรรม และการปกครองเป็นอยางมาก

บาย



รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ชาบูเกียวโตบุฟเฟต

นําทานเดินทางสู ศาลเจาฟูชิมิอินาริ ชม เสาโทริอิ ซุมประตูสีแดงท่ีเป็นสัญลักษณของศาลเจา ท่ีมีมากกวารอยตนทอดตัวยาว
ตามเสนทางของไหลเขาลดหล่ันกันบนเสนทางยาวถึง 4 กิโลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตรเรื่อง MEMORIES OF
GEISHAท่ี ซายูริ นางเอกของเรื่องว่ิงลอดซุมประตูเพ่ือไปขอพรเทพเจาใหตนเองสมความปรารถนา

นําทานเดินทางไปชม ศาลเจาเฮอัน (Heian Shrine) เป็นศาลเจาท่ีมีความงดงามและสถาปัตยกรรมท่ีโดดเดนจากศาลเจา
อ่ืนๆของญ่ีป ุน ถูกสรางขึ้นเน่ืองในโอกาสครบรอบปี 1100 ของเมืองเกียวโตเมื่อรอยกวาปี โดยสรางขึ้นเพ่ือใหระลึกถึง
จักรพรรดิคามมุ และจักรพรรดิโ์คเมอิ ซ่ึงเป็นจักรพรรดิองคแรกและองคสุดทายของเกียวโต อาคารหลักของศาลเจาน้ี มีตนแบบ
มาจากอาคารเดิมท่ีอยูในพระราชวังสมัยยุคเฮอันซ่ึงมีขนาดเล็กกวาของจริง

นําทานสัมผัสประสบการณพิเศษ พิธีชงชาแบบญ่ีป ุน ใหทานไดเรียนชงชาแบบธรรมเนียมญ่ีป ุน และทานสามารถเลือกซ้ือ
ชาและสินคาของฝากราคาถูกไดจากท่ีน่ีเชน โฟมลางหนาถานหินภูเขาไฟ โฟมชาเขียว โฟมขาวญ่ีป ุน หรือผลิตภัณฑจากน้ํามันมา
และยาและวิตามินของญ่ีป ุนท่ีบํารุงสุขภาพ

จากนั้นทานไปชอปป้ิง สินคาแบรนเนมดราคาพิเศษท่ี MITSUI OUTLET PARK SHIGA RYUO มีสินคาแบรนดเนม
รวมถึงรานอาหาร เครื่องด่ืม อิสระใหทานชอปป้ิงตามอัธยาศัย

ค่ํา

อาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย

สมควรแกเวลา นําทานดินทางสูท่ีพักโอกากิ

พักท่ี Quintessa Hotel Ogaki หรือเทียบเทา (ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วัน
กอนวันเดินทาง)

ทาอากาศยานคันไซ

โอซากา

ปราสาทโอซากา

เกียวโต

 เชา

เป็นทาอากาศยานหลักของโอซากา ทาอากาศยานแหงน้ีตั้งหางจากตัวเมืองโอซากา
ประมาณ 50 กิโลเมตร เปิดใชบริการเมื่อปี 1994 มี 2 เทอมินอล โดย เทอมินอล 1 จะ
เป็นสายการบินธรรมดา สวนเทอมินอล 2 จะเป็นสายการบินโลวคอสต

เป็นเมืองใหญอันดับสามของญ่ีป ุน ตั้งอยูริมทะเล ท่ีน่ีถือวาเป็นประตูเขาออกสูโลก
ภายนอกแหงแรก ท้ังยังเป็นเมืองทา และศูนยกลางการทองเท่ียวท่ีสําคัญของภูมิภาคคัน
ไซ

เรียกอีกอยางวา โอซากาโจ เป็นปราสาทท่ีถือเป็นสัญลักษณของเมืองโอซากา และเป็นสิ่ง
ปลูกสรางท่ีมีคุณคาทางวัฒนธรรมของญ่ีป ุน ถูกสรางขึ้นแทนท่ีวัดอิชิยามา ฮอนกันจิ ชั้น
บนสุด สามารถชมวิวเมืองโอซากาไดท้ังเมือง

เป็นเมืองหลวงเกาของญ่ีป ุน เป็นศูนยรวมวัฒนธรรมและประวัติศาสตรของญ่ีป ุนและชื่อ
นั้นไดมาจากเมืองฉางอานของจีน



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 เซกิ - รานซันซู - ชมการแสดงดาบวิชาอิไอกิริ - ชุดกิโมโน - ชิ
ราคาวาโกะ - ท่ีทําการเกาเมืองทาคายามา - เมืองเกาซันมาชิซูจิ -
อิออนมอลลนาโกยา

เวลาทองถิ่นญ่ีป ุนเร็วกวาเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา

สําคัญ!!! ประเทศญ่ีป ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝืนจะมีโทษจับและ
ปรับ

ปราสาทโอซากา (ทัวรนําชมและถายรูปบริเวณดานนอก)

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวันเดินทาง

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู ชาบูเกียวโตบุฟเฟต

ศาลเจาฟูชิมิอินาริ

ศาลเจาเฮยอัน

พิธีชงชาญี่ปุน

มิตซุยเอาทเลตพารค Shiga Ryuo

 บาย

หรือศาลเจาจ้ิงจอกขาว เป็นอีกหน่ึงศาลเจาชื่อดังท่ีนักทองเท่ียวตางรูจักกันดี เป็นศาลเจา
ในศาสนาชินโต สรางขึ้นเพ่ือถวายใหแดเทพอินาริ เทพเจาแหงกสิกรรม เพ่ือใหพ้ืนท่ี
บริเวณน้ีมีน้ําอุดมสมบูรณ ปลูกขาวได ผลผลิตดีมีคุณภาพ สิ่งท่ีนาสนใจนอกจากจะมา
สักการะเทพเจาแลว ก็คือการเดินเลนลอดอุโมงคเสาโทริอิกวาหมื่นตนท่ีเรียงตอทอดยาว
จากดานลางขึ้นไปบนยอดเขาสูงถึง 233 เมตร ระยะทางราว 4 กิโลเมตร

สรางเพ่ือเป็นอนุสรณสําหรับเมืองหลวงเกาหรือก็คือเกียวโตท่ีครบรอบ 1100 ปี ประตู
ศาลเจาสีแดงดึงดูดผูคนจากไกลและหลังจากผานประตูมาแลวก็จะพบกับพ้ืนท่ีวางท่ีลอม
รอบไปดวยสิ่งกอสรางภายในศาลเจาท่ีลวนแตเป็นสีแดงสด ทําใหคุณรูสึกประทับใจอยาง
ย่ิงกับสิ่งท่ีเห็น

พิธีชงชาญ่ีป ุน ซ่ึงเป็นเอกลักษณของประเทศญ่ีป ุนวาดวยการใชเวลาอยางสุนทรีย ดวย
การด่ืมและการชงชาผงสีเขียวหรือมัทชา นับตั้งแตประมาณศตวรรษท่ี 14 ตนฉบับของ
พิธีชงชา และใหทานไดสัมผัสกับบรรยากาศของการจําลองเรื่องราวเกี่ยวการพบปะกันใน
วงสังคมเกี่ยวกับการด่ิมและชงชาท่ีไดแพรหลายในบรรดาชนชั้นสูงท่ีเกิดขึ้นในประเทศ
ญ่ีป ุน

ท่ีน่ีเป็นอีกหน่ึงเอาทเล็ทมอลลขนาดใหญของญ่ีป ุน มีสินคาแบรนดเนมมากมาย รวมถึง
รานอาหาร เครื่องด่ืม รานกาแฟ นักทองเท่ียวสามารถเพลิดเพลินกับอาหารมากมายท่ีศูนย
อาหารรวมถึงอาหารจากรานอาหารท่ีมีชื่อเสียงในทองถิ่น

 คํ่า  Quintessa Hotel Ogaki หรือเทียบเทา



 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก

นําทานเดินทางสู เมืองเซกิ

นําทานแวะชม รานซันชู หรือ Hamonoyasan สถานท่ีท่ีผลิตมีดไดคมสุด ๆ อีกท้ังยังเป็นเมืองท่ีมีชื่อเสียงเรื่องการตีดาบ
ญ่ีป ุนอยางดาบเซกิ สําหรับท่ีรานซันชูน้ีมีเครื่องใชของมีคมตาง ๆ มากมายกวา 3,000 ชิ้น ไมวาจะเป็นมีดหรือกรรไกรตัดแตงกิ่ง
และสวน กรรไกรตัดเล็บกรรไกรหลากขนาด หรือมีดสําหรับทําครัวหลากหลายรูปแบบ นอกจากน้ียังมีดาบญ่ีป ุน ขนมและเครื่อง
ด่ืมเย็น ๆ จําหนายอีกดวย

อีกสิ่งหน่ึงพลาดไมไดเมื่อมารานซันชูคือ การชมการแสดงดาบวิชาอิไอกิริ ดาบซามูไรคม ๆ ท่ีฟันฉับเดียวตนไผก็ขาดเป็น 2
ทอน พรอมใสชุดกิโมโนและเสื้อกัก๊ซามูไรถายรูปเป็นท่ีระลึก

นําทานเดินทางสู หมูบานมรดกโลกชิราคาวาโกะ ท่ียังคงอนุรักษบานสไตลญ่ีป ุนขนานแทด้ังเดิม และยังไดรับเลือกจากองค
การยูเนสโกใหเป็นมรดกโลก ในเดือนธันวาคม 1995 บานสไตลกัสโช สึคุริ จะมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกวาง 10
เมตร โครงสรางของบานสามารถรองรับหิมะท่ีตกหนักในชวงฤดูหนาวไดดี และรูปรางของหลังคาเหมือนกับสองมือพนมของ
พระเจา จึงเรียกหมูบานสไตลน้ีวา กัสโช

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน Japanese Set

นําทานชม ทาคายามา จินยะ หรือ ท่ีวาการอําเภอเกาเมืองทาคายามา (ถายรูปดานหนา) ซ่ึงเป็นจวนผูวาแหงเมืองทาคายามา
เป็นท่ีทํางานและท่ีอยูอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮิดะ เป็นเวลากวา 176 ปี ภายใตการปกครองของโชกุนตระกูลกุกาวา ในสมัย
เอโดะ

นําทานเดิมชม หมูบาน LITTLE KYOTO หรือ ยานซันมาชิซูจิ (Sanmachi-Suji) เป็นเขตเมืองเกาท่ีมีการอนุรักษบาน
เรือนในสมัยเอโดะท่ีมีอายุกวา 300 ปีไวไดเป็นอยางดี ซ่ึงเต็มไปดวยบานเรือนโบราณ และรานคาหลากหลาย เชน รานผลิตและ
จําหนายเหลาสาเก รานทํามิโสะ ฯลฯ พรอมท้ังเลือกซ้ือของท่ีระลึกพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น เชน ซารุโบะโบะ หรือ ตุกตาทารกลิงตัวสี
แดงไมมีหนาตา ซ่ึงถือวาเป็นสัญลักษณหน่ึงของเมืองทาคายามา และเป็นสินคายอดนิยม

นําทานเดินทางสู หาง Aeon

ค่ํา

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

สมควรแกเวลา นําทานเขาท่ีพักนาโกยา

พักท่ี Route-Inn Grantia Komaki หรือเทียบเทา (ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7
วันกอนวันเดินทาง)

เซกิ

รานซันซู

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองตํานานแหลงตีดาบซามูไรท่ีมีมากวาพันปี ถึงวันน้ี ท่ีน่ียังเป็นเมืองอุตสาหกรรม
ผลิตสินคาเกี่ยวกับเครื่องตัดทุกชนิด จนมีชื่อเสียงผลิตสินคาสงออกไปท่ัวโลก สรางราย
ไดหลอเล้ียงเมืองน้ีไดกวา 4,000 ลานบาทตอปี

รานซันชู หรือ Hamonoyasan สถานท่ีท่ีผลิตมีดไดคมสุด ๆ อีกท้ังยังเป็นเมืองท่ีมีชื่อ
เสียงเรื่องการตีดาบญ่ีป ุนอยางดาบเซกิ สําหรับท่ีรานซันชูน้ีมีเครื่องใชของมีคมตาง ๆ
มากมายกวา 3,000 ชิ้น



ชมการแสดงดาบวิชาอิไอกิริ

ชุดกิโมโน

ชิราคาวาโกะ

อิไอ คือ หน่ึงในศิลปะดาบญ่ีป ุนชนิดหน่ึงซ่ึงยังคงมีใหไดเห็นกันอยูในปัจจุบัน ลักษณะ
ของอิไอ หรือ บางท่ีเรียกวา “อิไอโด” ไมใชการชักดาบปะทะกันอยางดุเดือดกับคูตอสู
เหมือนอยางการฟันดาบไม “เคนโด” อิไอ คือ ศิลปะการชักดาบและการเก็บดาบเขาฝักใน
ทาน่ังอยางมีแบบแผนซ่ึงเป็นศิลปะท่ีไมรุนแรงจึงทําใหสามารถเรียนรูไดไมจํากัดเพศและ
วัย

เป็นชุดประจําชาติท่ีชาวญ่ีป ุนจะสวมชุดกิโมโนในโอกาสสําคัญบางโอกาส คือ พิธีบรรลุ
นิติภาวะ, งานแตงงาน และพิธีเขาศึกษาในสถาบันการศึกษาเทานั้น นอกจากนั้นสวน
ใหญจะเป็นผูหญิงท่ีนิยมใสกิโมโนไปในพิธี แตโดยท่ัวไปแลวมักใสชุดเชนเดียวกับชาว
ยุโรปท่ัวไป ซ่ึงชุดตางๆ เหลาน้ีถูกนําเขาท่ีญ่ีป ุนตั้งแตยุคสมัยเมจิ เป็นเสื้อผาท่ีตัดเป็นเสน
ตรงเย็บจากผารูปสี่เหล่ียมผืนผาไมวาจะเป็นคนสูง - เตี้ย - อวน - ผอม สามารถใสชุด
กิโมโนไดสบายไดสบาย ซ่ึงสิ่งน้ีถือวาเป็นขอดีของกิโมโนเพราะตัดเพียงขนาดเดียว
สามารถนํามาใสไดหมาะสมกับรูปรางคนใสไดท้ังหมด

หมูบานชิราคาวาโกะไดรับการขึ้นทะเบียนใหเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม หมูบานแหงน้ี
ใชโครงสรางท่ีเรียกวา กัสโช ซ่ึงแปลวาสรางแบบพนมมือ ดานหนาทําเป็นหนาจ่ัวแบบ
บานทรงไทย มีการเจาะชองหนาตางเพ่ือรับแสงสวางจากภายนอก เมื่อมองจากภายนอก
จึงดูมีสัดสวนสวยงาม

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู แบบ Japanese Set

ที่ทําการเกาเมืองทาคายามา

เมืองเกาซันมาชิซูจิ

อิออนมอลลนาโกยา

 บาย

ใชเป็นท้ังท่ีทํางาน และท่ีอยูอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮิดะมาเป็นเวลากวา 176 ปี ภาย
ใตการปกครองของโชกุนโตกุกาวา ในสมัยเอะโดะ หรือกวา 300 ปีท่ีแลว เป็นท่ีทําการรัฐ
ในยุคเอะโดะเพียงแหงเดียวท่ีขามพนยุคสมัยมาไดอยางสมบูรณ ซ่ึงภายในน้ีประกอบดวย
บริเวณไตสวนพิจารณาคดี หองขังนักโทษ โรงครัว และหองพักของเจาหนาท่ี

เป็นเมืองเกาสมัยเอโดะ ท่ีมีอายุกวา 300 ปี แตยังคงอนุรักษสภาพแวดลอม และการ
ดําเนินชีวิตแบบด้ังเดิมไว ท้ังวัดวาอาราม ศาลเจา บานแบบด้ังเดิมของชาวนาญ่ีป ุนไดเป็น
อยางดี

เป็นแหลงชอปป้ิงมอลลขนาดใหญของเมืองนาโกยา ท่ีมีของใหเลือกซ้ือแบบครบครัน



 หมายเหตุ

วันท่ี 4 มิเอะ - ศาลเจาฟุตามิโอคิทามะ - หินแตงงานเมโอะโตะ อิวะ - ศาล
เจาอิเสะ - ถนนโอฮาไรมาชิ - หาง DOTON PLAZA - ยานชิน
ไซบาชิ

ทาคายามา จินยะ หรือ ท่ีวาการอําเภอเกาเมืองทาคายามา (ถายรูปดานหนา)

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวันเดินทาง

 คํ่า  Route-Inn Grantia Komaki หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก

นําทานเดินทางสู Mie (มิเอะ) เป็นเมืองเล็กๆตั้งอยูตอนกลางของประเทศญ่ีป ุน เป็นจังหวัดในภูมิภาคชูบุ ซ่ึงอยูตอนกลาง
ของเกาะฮอนชู (Honshu) มีธรรมชาติอันอุดมสมบูรณท้ังทะเลและภูเขาท่ีสวยงาม

นําทานเดินทางสู ศาลเจาฟุตามิโอคิทามะ (Futami Okitama Shrine) เป็นศาลเจาท่ีสรางขึ้นขางทะเลท่ีอิเสะ-ชิมะ (Ise-
Shima) เป็นศาลเจาเล็กๆริมทะเลท่ีมีคนญ่ีป ุนใหความสําคัญและเป็นท่ีรูจักกันดีในหมูชาวญ่ีป ุนและนักทองเท่ียวดวย ศาลเจาน้ี
เป็นศาลเจาท่ีมีชื่อเสียงท่ีผูหญิงมาขอพรเพ่ือใหสมหวังในการแตงงาน และคูสมรสมาขอพรเพ่ือความสุขในชีวิตสมรส

จุดไฮไลทของศาลเจาน้ี คือ หินแตงงาน Meoto Iwa หรือ Wedding Rocks เป็นหิน 2 กอนอยูริมทะเล กอนหน่ึงเล็กอีก
กอนหน่ึงใหญ ถูกเชื่อมโยงเขาหากันดวยเชือกเสนใหญท่ีเรียกวา ชิเมนาวะ ซ่ึงตามตํานานหมายถึงคูสามีภรรยา คือ เทพอซานางิ
และเทพอิซานามิ ผูสรางสรรพสิ่งบนโลกและใหกําเนิดเทพตางๆอีกมากมาย สวนมากคนท่ีมาสวนใหญจะมาขอพรดานคูครอง
ท้ังคนโสดหรือมีคูรักอยูแลว และยังเป็นท่ีนิยมในเรื่องเครื่องราง

นําทานสู ศาลเจาอิเสะ (Ise Jingu Shrines) ศาลเจาท่ีใหญและเกาแกในปาสนอายุ 2000 ปี เป็นศาลเจาในลัทธิชินโต
สรางขึ้นเมื่อ 4 ปีกอนคริสตกาลหรือตรงกับพ.ศ.539 ชาวญ่ีป ุนมักจะมาสักการะบูชาเทพเจาอะมะเทะระซึ โอมิคามิ
(Amaterasu) เทพเจาแหงดวงอาทิตยท่ีประดิษฐานอยูภายในศาลเจาแหงน้ี ซ่ึงเชื่อกันวาราชวงศญ่ีป ุนสืบเชื้อสายมาโดยตรง ใน
ทุกๆ 20 ปีจะมีการบูรณะศาลเจาโดยใหทุกอยางยังคงแบบเดิมไวมากท่ีสุด ถือเป็นการถายทอดท้ังความรูและทักษะของชางฝีมือ
รุนเดิมใหกับชางฝีมือรุนใหม

อิสระใหทานชอปป้ิงเดินเลนบริเวณ ถนนเกาโอฮาไรมาจิ Oharaimachi ถือเป็นถนนเสนสําคัญของเมืองอิเสะชิมะ ถนน
เกาแกท่ีไดรับการอนุรักษไวอยางดี รวบรวมของอรอยสไตลญ่ีป ุนท่ีตกทอดกันมานับรอยปีไวมากมาย เป็นยานท่ีสรางขึ้นใหมใน
ปี 1993 แตท้ังหมดถูกสรางใหดูเหมือนเป็นยุคโบราณ ระยะทางยาว 1 กิโลเมตร เรียงรายไปดวยอาคารสไตลญ่ีป ุนด้ังเดิม มีท้ัง
รานคา รานอาหาร และท่ีอยูอาศัย

บาย

อิสระอาหารเท่ียงตามอัธยาศัย

นําทานเดินทางสูโอซากา ไปชอปป้ิงท่ี DOTON PLAZA ยานชินไซบาชิ เป็นหางสําหรับละลายเงินเยน พบกับสินคาหลาก
หลายราคาถูก ไมวาจะเป็นเครื่องสําอาง ครีม ของใช ยาบํารุง สุขภาพ สบู ครีมลางหนา เครื่องไฟฟา เป็นตน อิสระใหทานเลือก
ซ้ือตามอัธยาศัย

ค่ํา

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ท่ีชินไชบาชิ แหลงรวมรานอาหารชื่อดังมากมายหลากหลายชนิด

สมควรแกเวลานําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก

พักท่ี FP Hotels Grand South-Namba หรือเทียบเทา กรณีพักโรงแรม FP Hotel สามารถเดินไปชินเซไก สปา เวิลด
และ รานดองกิโฮเตได (ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5วันกอนวันเดินทาง)

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



มิเอะ

ศาลเจาฟุตามิโอคิทามะ

หินแตงงานเมโอะโตะ อิวะ

ศาลเจาอิเสะ

ถนนโอฮาไรมาชิ

เป็นเขตๆ หน่ึงท่ีตั้งอยูทางฝ่ังตะวันตกเฉียงใตของนาโกยา

เป็นศาลเจาเล็กๆ ริมทะเลท่ีตั้งขึ้นใกลๆ กับหินแตงงานเมโอะโตะ อิวะ ภายในรูปแกะ
สลักรูปกบนั้นวางอยูในบริเวณตางๆ ของศาล ท่ีน่ีคนญ่ีป ุนใหความสําคัญและเป็นท่ีรูจัก
กันดีในหมูชาวญ่ีป ุนและนักทองเท่ียวดวย ศาลเจาน้ีเป็นศาลเจาท่ีมีชื่อเสียงท่ีผูหญิงมาขอ
พรเพ่ือใหสมหวังในการแตงงาน และคูสมรสมาขอพรเพ่ือความสุขในชีวิตสมรส

ตั้งอยูในศาลเจาฟุตามิคิทามะ เป็นหิน 2 กอนอยูริมทะเล กอนหน่ึงเล็กอีกกอนหน่ึงใหญ
ถูกโยงเขาหากันดวยเชือกเสนใหญ เรียก ชิเมนาวะ เหมือนดายมงคลบนศีรษะบาวสาว
ใครท่ีเป็นโสดมักจะมาขอพรใหเจอเน้ือคู สวนใครท่ีมีคูแลวก็จะขอใหรักกันยืนยาว

เป็นศาลเจาชินโตท่ีมีอายุเกาแกถึง 2,000 ปี ตั้งอยูทามกลางปาสนอายุหลายรอยปี ถือ
เป็นสถานท่ีศักดิส์ิทธิแ์ละลึกลับท่ีสุดแหงหน่ึง ตําแหนงของศาลเจาจะขยับทุก 20 ปี
เน่ืองจากบูรณะ และสลับกันระหวางท่ี 2 แปลง ชาวญ่ีป ุนเชื่อวาสักครั้งหน่ึงในชีวิตตองมา
สักการะใหได

ตั้งอยูตรงขามกับประตูทางเขาศาลเจาชั้นในน่ันแหละ ถนนสายน้ีไดชื่อวาเป็นถนนสาย
โบราณ สองขางทางของถนนมีรานคา รานขายของท่ีระลึก รานอาหาร รานขนมพ้ืนเมือง
เรียงรายในบรรยากาศของอาคารท่ีดูยอนยุคตั้งแตสมัยเอโดะจนถึงเริ่มยุคเมจิ ถนนสายน้ี
มีความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร ของท่ีระลึกท่ีขายสวนใหญจะเป็นของเลนท่ีทําจากไม
สินคาพ้ืนเมือง ขนม เป็นตน พอคาแมคาเองก็จะแตงกายยอนยุคใหเขากับบรรยากาศของ
ถนนเสนน้ี

หางโดทงพลาซา บาย

ใหทานไดเลือกชอปป้ิงสินคาราคาถูก หลากหลายรายการ อาทิ เชน ผลิตภัณฑบํารุงสุข
ภาพ เครื่องสําอาง เครื่องไฟฟา และใกลๆกันทานสามารถเดินทางไปยานชินไชบาชิได ให
ทานไดอิสระชอปป้ิงสินคาท่ีแหลงชอปป้ิงยอดนิยมท่ีสุดของโอซากาท่ีเต็มไปดวยรานคา
มากมายท้ังแบรนดเนม ของมือสอง รานอาหารชื่อดังมากมายหลากหลายชนิดและไมควร
พลาดชอปป้ิง



 หมายเหตุ

วันท่ี 5 อิสระทองเท่ียวในโอซากา หรือ เลือกซ้ือทัวรเสริม

อิสระอาหารเท่ียงตามอัธยาศัย

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5วันกอนวันเดินทาง

ยานชินไซบาชิ
เป็นยานชอปป้ิงท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในโอซากา ยานดังท่ีเป็นสวรรคของนักชอป นักกิน ถนน
สายทอดยาวกวา 600 เมตร สองขางทางเรียงรายดวยสินคาหลากหลาย ของใช ของกิน
เครื่องใชไฟฟา ฯลฯ

 คํ่า  FP Hotels Grand South-Namba หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก

อิสระใหทานทองเท่ียวตามอัธยาศัยเต็มวันดวยตัวทานเอง (ไกดแนะนําเสนทางให)

หรือทานสามารถเลือกซ้ือบัตรซ้ือบัตรเขายูนิเวอรแซล สตูดิโอ เจแปน
กรณีสั่งซ้ือกับบริษัท ราคาบัตรทานละ 3,000 บาท กรุณาสั่งซ้ือพรอมจองทัวรหรือกอนเดินทาง10วันเทานั้น (ทางบริษัท

จําหนายเฉพาะบัตรสวนสนุก ไมมีบัตร Express Pass และไมรวมคารถไฟในการเดินทาง) **ทางบริษัทขออนุญาตปรับราคา
บัตรขึ้นถาเงินเยนมีการปรับขึ้นเรท 100 เยน = 35 บาท**

ยูนิเวอรแซลสตูดิโอ Universal Studio Japan รวมสนุกทาทายกับเครื่องเลนหลากหลายชนิดตื่นเตนระทึกใจจากหนังดัง
ท่ีทานชื่นชอบ กับโลกภาพยนตรของฮอลลิวูด เชน Hollywood Dream The Ride Backdrop ,ลองเรือผจญภัยกับไดโนเสาร
จากเรื่อง Jurassic Park น่ังเรือเพ่ือพบกับความนาสะพรึงกลัวเหมือนอยู ในเหตุการณจริงกับ Jaw ใชทุนสรางมหาศาลกวา
1,500 ลานเยน (เฉพาะจอว)และสนุกสนานไปกับเครื่องเลนภาคใหมของ Spider-Man ท่ีรอใหทานพิสูจนความมันส พรอมท้ัง
พบกับโซนตัวการตูนสําหรับเด็กโซน “วันเดอรแลนด” เป็นโซนสวนสนุกสไตลครอบครัวใหทานไดเพลิดเพลินกับตัวการตูนสุด
นารักชื่อดังของญ่ีป ุน Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street หรือเป็นโซนใหม HARRY POTTER ใหทานไดด่ืมด่ํากับ
บรรยากาศท่ีจําลองมาจากในเรื่องแฮรี่พอรตเตอร และพบกับโซนใหมลาสุดท่ีเปิดในวันท่ี21เมษายน 2560 โซน Minions Park
ภายในสวนสนุกUniversal หามนําอาหารและเครื่องด่ืมเขามาภายในสวนสนุกและสามารถซ้ืออาหารไดจาก ภายในสวนสนุก
บริเวณดานนอกตรงทางเขาสวนสนุกคือ Universal City walk Osaka เป็นพ้ืนท่ีจําหนายสินคาท่ีมีรานอาหารมากมาย
นอกจากน้ียังมีจัด Event Universal Cool Japan 2019 ซ่ึงจะมีเครื่องเลนพิเศษกับของท่ีระลึกมาเพ่ิมเติมใหสนุกสนาน เชน
Final Fantasy, Detective Conan, Monster Hunter, Pretty Guardian Sailor Moon

เลือกอิสระเท่ียวเอง ชอปป้ิงอิสระตามอัธยาศัยเต็มวัน (ไมรวมคารถไฟและไมมีรถบัสบริการ) ดวยการน่ังรถไฟ ทานจะได
สัมผัสประสบการณการเดินทางไปยานตางๆท่ีเป็นไฮไลทของโอซากายานดังท่ีเลือกสรรเป็นสวรรคของคนชอบ กิน เท่ียว ชอป
ไดแก

ยานชินไซบาชิ (Shinsaibashi) เป็นยานชอปป้ิงท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในโอซากา เป็นถนนคนเดินชินไซบาชิยาวประมาณ580
เมตร ตลอดเสนทางจะมีรานคาอยูประมาณ 180 ราน ทางฝ่ังทิศใต ของถนนคนเดินของชินไซบาชิจะมีปายทางเขาแถวปายกูลิ
โกะ

โดทงบุริ (Dotonburi) หน่ึงในสถานบันเทิงยามค่ําคืนท่ีโดงดังของโอซากา แหลงรวมรานอาหารมากมายท่ีเปิดใหบริการ 24
ชั่วโมง ถนนแหงน้ีจะเลียบริมคลองโดทงโบริ และยังมีท้ังรานคา และแหลงบันเทิงอีกมากมาย รวมไปถึงปายนักว่ิงกูลิโกะ (Glico
Running Man sign) และปูคานิโดราคุ (Kani Doraku crab sign) ท่ีเป็นสัญลักษณของเมืองโอซากาดวย

สวนนัมบะ Namba Parks ออกแบบการสรางใหคลายกับหุบเขา สามารถน่ังพักผอนในสวนแบบธรรมชาติทามกลางภูมิ
ทัศนเมืองใหญ มีหางสรรพสินคากวา 120 ราน รวมท้ังโรงภาพยนตร อัฒจรรย และสวนดาดฟา บนชั้น 6 มีรานอาหารจํานวน
มากเปิดใหบริการ ไมวาจะเป็น อาหารเกาหลี อาหารอิตาเลียน อาหารเวียดนาม และอ่ืนๆ รานคาเปิดเวลา 11:00-21:00 ราน
อาหารเปิดเวลา 11:00-23:00

ยานเด็นเด็น Den Den Town ตั้งอยูในพ้ืนท่ี Nipponbashi เป็นยานขายสินคาอิเล็กทรอนิกส คลายกับยาน Akihabara
ของโตเกียว นอกจากน้ียังมีการตูนมังงะ อนิเมะ และคอสเพลยคาเฟตตางๆรวมอยูท่ีน่ีดวย รานคาเปิดเป็น 2 ชวง คือ 10:00-



 หมายเหตุ

วันท่ี 6 ทาอากาศยานนานาชาติคันไซ - ทาอากาศยานดอนเมือง

บัตรเขายูนิเวอรแซล สตูดิโอ เจแปน กรณีสั่งซ้ือกับบริษัท ราคาบัตรทานละ 3,000 บาท กรุณาสั่งซ้ือพรอมจองทัวรหรือกอน
เดินทาง10วันเทานั้น (ทางบริษัทจําหนายเฉพาะบัตรสวนสนุก ไมมีบัตร Express Pass และไมรวมคารถไฟในการเดินทาง)
**ทางบริษัทขออนุญาตปรับราคาบัตรขึ้นถาเงินเยนมีการปรับขึ้นเรท 100 เยน = 35 บาท**

เลือกอิสระเท่ียวเอง ชอปป้ิงอิสระตามอัธยาศัยเต็มวัน (ไมรวมคารถไฟและไมมีรถบัสบริการ)

อิสระอาหารกลางวันและค่ําตามอัธยาศัย

ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5วันกอนวันเดินทาง

11:00 และ 19:00-20:00

ยานชินเซไก(Shinsekai) เป็นเสมือนแลนดมารกสําคัญอีกแหงหน่ึงของเมืองโอซากา มีท้ังแหลงชอปป้ิง มีหอคอยซึเทนคา
คุ (Tsutenkaku) ท่ีเป็นเหมือนสัญลักษณของยานชินเซไกน้ีตั้งอยูตรงกลางดวย จะคึกคักแบบสุดๆก็ชวงกลางคืนน่ี เต็มไปดวย
รานคาและ ผูคนมากินด่ืมกันตามรานตามๆอยางเนืองแนน บริเวณน้ียังมีถนนแคบๆท่ีเรียกกันวา จันจัน โยโกะโช (Jan Jan
Yokocho) ท่ีเป็นแหลงรวมรานกินด่ืมสําหรับคนญ่ีป ุน เปิดไฟรานเรียกแขกคึกคัก มีอาหารและขนม และกับแกลมใหลองชิมกัน
มากมายและยังมีรานขายของท่ีระลีกใหเลือกชอปป้ิงอีกหลายรานและท่ีน่ีจะพบเห็นหุนคลายลิงน่ังย้ิม ตามมุมตางๆก็คือบิลลิเคน
(Billikan) หรือเทพแหงโชคลาภเป็นอีกหน่ึงสัญลักษณของยานน้ีดวย

สปา เวิลด (Spa World) ศูนยรวมบอน้ําแรใหญท่ีสุดในโอซากา เป็นศูนยรวมวารีบําบัดท่ีใหญท่ีสุดในโอซากา ตั้งอยูในยาน
Shinseikai ใกลหอคอยทสึเทงคาคุ ภายในมีบอน้ําแรธรรมชาติในท่ีรมแยกเป็นโซนยุโรป โซนเอเชีย รวมท้ังสิ้น 16 บอ มีหอง
ซาวนา หองสปาหินรอน นวดตัวผอนคลาย สวนน้ําซ่ึงเปิดใหบริการตลอด 24ชั่วโมง

*วันน้ีไมมีบริการรถบัสและไมมีบริการอาหารกลางวันและอาหารเย็น*

พักท่ี FP Hotels Grand South-Namba หรือเทียบเทา กรณีพักโรงแรม FP Hotel สามารถเดินไปชินเซไก สปา เวิลด
และ รานดองกิโฮเตได (ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5วันกอนวันเดินทาง)

อิสระทองเที่ยวในโอซากา หรือเลือกซื้อทัวรเสริม
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

อิสระชอปป้ิงเมืองโอซากา หรือซ้ือทัวรเสริมยูนิเวอรแซล สตูดิโอ สวนสนุกท่ีสรางความ
บันเทิงใหกับคนแถบภูมิภาคคันไซมาหลายปีโดยการทุมทุนสรางของ บริษัทสราง
ภาพยนตร HOLLYWOOD ชื่อดัง น่ันคือ UNIVERSAL STUDIO ซ่ึงภายในไดจําลอง
สตูดิโอจากภาพยนตรเรื่องดังๆ ท่ีผานมาของทางบริษัทไวมากมาย โดยเริ่มจาก ภาพยนตร
เรื่องแรก ท่ีสรางชื่อเสียงใหกับ สตีเวน สปรีลเบิรก คือ E.T. ซ่ึงเป็นการน่ังจักรยานไป
พรอมกับ อีที และเดินทางขามจักรวาลเพ่ือกลับไปยังบานเกิด ตอจากนั้น ไปยังสตูดิโอ
ของ TERMINATOR ภาพยนตรคนเหล็ก ท่ีสรางชื่อใหกับดาราดัง อารโนล ชวาสเซเน็ก
เกอร ทานจะไดดูภาพยนตรท่ีไมไดฉายตามโรงหนังแตเป็นภาคพิเศษแบบดิจิตอล 2 มิติ
และ 3 มิติ

 คํ่า  FP Hotels Grand South-Namba หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชาแบบกลอง (Set Box) เพ่ือความสะดวกในเรื่องเวลาและการเดินทางมาสนามบิน

05.00 น. นําทานเดินทางสู สนามบินคันไซ เพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับ

08.30 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เท่ียวบินท่ี XW111 (คาทัวรไมรวมอาหารบนเครื่อง สั่ง
ซ้ือบนเครื่องเทานั้น!! บนเครื่องมีบริการจําหนาย)

บาย

12.10 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

 เชา  รับประทานอาหารเชา บนรถโดยสาร แบบ Set Box



 หมายเหตุ คาทัวรไมรวมอาหารบนเครื่อง สั่งซ้ือบนเครื่องเทานั้น!! บนเครื่องมีบริการจําหนาย

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

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

ทาอากาศยานคันไซ
เป็นทาอากาศยานหลักของโอซากา ทาอากาศยานแหงน้ีตั้งหางจากตัวเมืองโอซากา
ประมาณ 50 กิโลเมตร เปิดใชบริการเมื่อปี 1994 มี 2 เทอมินอล โดย เทอมินอล 1 จะ
เป็นสายการบินธรรมดา สวนเทอมินอล 2 จะเป็นสายการบินโลวคอสต

ทาอากาศยานดอนเมือง บาย

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี



เง่ือนไข
กรุณาอานศึกษารายละเอียดท้ังหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และ

เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 30ทาน 

2. ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน,
การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 

6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ท้ังหมด 

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศ
เรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

8. การจัดการเรื่องหองพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปท่ีเขาพัก  โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได
โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ท้ังน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได
 

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชรกรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 10 วันกอนการเดินทาง มิ
ฉะนั้น บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได 

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น 

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไม
ผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทอง
เท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืน ๆ 

12. กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัด
หองใหเป็นแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 หองพักเด่ียว โดยไมคาใชจายเพ่ิม 

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญ่ีป ุน หรือ วันเสารอาทิตย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการ
ทองเท่ียวและ ชอปป้ิงแตละสถานท่ีนอยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความรวมมือ
จากผูเดินทางในบางครั้งท่ีตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเท่ียวตามโปรแกรม

14. บริการน้ําด่ืมทานวันละ1ขวดตอคนตอวันเริ่มในวันท่ี2ของการเดินทางถึงวันท่ี 4 ของการเดินทางรวมจํานวน 3 ขวด

15. การบริการของรถบัสนําเท่ียวญ่ีป ุน ตามกฎหมายของประเทศญ่ีป ุน สามารถใหบริการวันละ10-12 ชั่วโมง อาทิเชน เริ่มงาน
เวลา 8.00น.ถึงเวลา 20.00 น.ในวันนั้น มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้น
อยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดิน
ทาง

16. การประกันภัย ท่ีบริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางทองเท่ียว
ตามพ.ร.บ การทองเท่ียวเทานั้น ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไขไดปวย ทานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได และ
ทางบริษัทฯถือวาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซ้ือประกันสุขภาพ ในระหวางการเดิน
ทางได จากบริษัท ประกันท่ัวไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุมครองใหละเอียด)

17. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น 

18. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไม
ผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทอง
เท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืน ๆ 

การชําระเงิน
ชําระเงินคาจองทัวรทานละ 15,000 บาท สวนท่ีเหลือชําระกอนการเดินทาง 20 วัน (ในวันเวลาทําการ)

**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (*จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ*) 
้



กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบ กรณีพาสปอรตหมดอายุและดานตรวจปฏิเสธการออกและเขา
เมืองของทาน*** กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา หรือสงพรอมยอดคงเหลือ** 

อัตรานี้รวม:
1. คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน ท่ีน่ังเป็นไปตามการจัดสรร

Random ของสายการบินไมสามารถเลือกระบุท่ีน่ังได ยกเวนการซ้ือท่ีน่ังเพ่ิม สายการบิน Nok Scoot (XW) เสนทางโตเกียว-นาริ
ตะ สามารถUpgrade ท่ีน่ัง พรอมชําระคาท่ีน่ังไดดังน้ี

- ท่ีน่ังชั้น ScootBiz ราคาเท่ียวเดียว 5,500 บาท /ทาน (ราคาไป-กลับ 10,000 บาท) แจงกอนเดินทาง10วัน

- ท่ีน่ังแบบ Super หรือ Stretch Seat แจงกอนเดินทาง 7 วัน สอบถามราคาจากเจาหนาท่ีอีกครั้ง

- Stretch Seat ไมอนุญาตใหเด็ก ทารก ผูสูงอายุเกิน 65 ปีและผูพิการ น่ัง

-โซนเงียบไมอนุญาตใหเด็กน่ัง 

2. คาท่ีพักหองละ 2 ทานตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการหรือระดับเทียบเทา กรณีหองพักคู/พักสามทานเต็มอาจมีปรับเปล่ียนพัก
หอง Single 1ทานตอหองในโรงแรมระดับเดียวกันได

3. คาอาหารคาเขาชมและคายานพาหนะทุกชนิดตามท่ีระบุไวในรายการทัวรขางตน

4. เจาหนาท่ีบริษัทฯคอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง

5. คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระโหลดใตเครื่องท่ีสายการบิน NokScoot กําหนดทานละไมเกิน 20 กิโลกรัม สัมภาระถือขึ้นเครื่องไม
เกิน7กก. และคาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ (คาทัวรไมรวมการประกันความ
คุมครองการสูญเสียหรือเสียหายของกระเปาเดินทาง และทรัพยสินสวนตัว กรณีเกิดความเสีย บริษัทฯไมสามารถรับผิดชอบได) หาก
ตองการซ้ือน้ําหนักกระเปาเพ่ิม กรุณาแจงเจาหนาท่ี (สายการบินไมจํากัดจํานวนชิ้นในการโหลด แตกฎหมายการบินท่ัวโลกให1ใบ น้ํา
หนักสูงสุดได 32กก./ชิ้น)

6. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาทคารักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบัติเหตุวงเงินทานละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม ไมรวมประกันสุขภาพ ทานสามารถสั่งซ้ือประกันสุขภาพเพ่ิมได

อัตรานี้ไมรวม:
1. คาทําหนังสือเดินทางไทยและเอกสารตางดาวตางๆ

2. คาใชจายอ่ืนๆท่ีนอกเหนือจากรายการระบุอาทิเชนคาอาหารเครื่องด่ืมคาซักรีด คาโทรศัพทเป็นตน

3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ) 

4. คาภาษีน้ํามันท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน

5. คา Vat 7% และคาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%

6. คาทิปยกกระเปาทุกโรงแรม 

7. คาทิปไกดรวมคนขับรถ ทานละ 4,000 เยนตอทริป สําหรับกรุปท่ีมีหัวหนาทัวรแลวแตความประทับใจในบริการ

วีซา
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวย
วัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตองย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการ
เขาประเทศญ่ีป ุน* ดังตอไปน้ี

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีป ุน (ทางบริษัทฯจัดการให)

2. สิ่งท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุนได (เชน เงินสด บัตรเครดิต
เป็นตน)

3. ชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (ทางบริษัทจัดการให)

4. กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (ทางบริษัทฯจัดการให)

คุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีป ุน (สําหรับกรณีการเขาประเทศญ่ีป ุนดวยมาตรการยกเวนวีซา)

1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมตํ่ากวา 6 เดือน

2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญ่ีป ุนจะตองไมเป็นสิ่งท่ีขัดตอกฎหมาย และเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะสั้น

3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน

่ ่



4. เป็นผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญ่ีป ุน มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขาย
คุณสมบัติท่ีจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

หมายเหตุ
เด็กอายุ 0-2 ปี (INF) 7,000 บาท

การเดินทางครั้งน้ีจะตองมีผูโดยสารจํานวน 25 ทานขึ้นไป กรณีไมถึง ขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการ โดยทางบริษัทจะ
ทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา หรือสงจอยนทัวรกับบริษัทท่ีมีโปรแกรมใกลเคียงกัน หรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง
โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบลวงหนากอนการเดินทาง 10 วัน

ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิด
ชอบใดๆ ท้ังสิ้น 

รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน การจราจรชวงเทศกาลหรือ
วันหยุดของญ่ีป ุน  เป็นตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา โดยทางผูจัดจะปรับเปล่ียนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของทานเป็นหลัก เพ่ือ
ใหทานทองเท่ียวไดครบถวนตามโปรแกรม

การบริการของรถบัสนําเท่ียวญ่ีป ุน ตามกฎหมายของประเทศญ่ีป ุน สามารถใหบริการวันละ10 ชั่วโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได โดย
มัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีใน
โปรแกรมการเดินทาง อัตราคาบริการขางตนคํานวณ

จากอัตราแลกเปล่ียน 100 เยน เทากับ 30 บาท กรณีอัตราแลกเปล่ียนปรับสูงขึ้น บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการปรับอัตราคาบริการ
เพ่ิมขึ้น

ประกาศสําคัญ รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทานั้น คาทัวรท่ีจายใหกับผูจัด เป็นการชําระแบบจายชําระขาด และผูจัด
ไดชําระใหกับสายการบินและสถานท่ีตางๆ แบบชําระขาดเชนกันกอนออกเดินทาง  ฉะนั้นหากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการ
ตามรายการไมดวยสาเหตุใด หรือไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญ่ีป ุน)
 ทางผูจัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดสวนใดๆ รวมท้ังคาตั๋วเครื่องบินใหแกทาน 

การยกเลิก
เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุก

กรณี และกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศท่ีระบุไว ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใช
บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ
ท้ังสิ้น


