
#13734 ทัวรญ่ีปุน โอซากา ทาคายามา เกียวโต 6 วัน 3 คืน
หมูบานชิราคาวาโกะ ศาลเจาฟูชิมิอินาริ บิน XJ
ทัวรญี่ปุน โอซากา ทาคายามา เกียวโต ถนนสายซันมาจิซูจิ อุโมงคปาไผ สะพาน
โทเก็ตสึเคียว ยานโดตงโบริ ยานชินไซบาชิ อิสระทองเที่ยวโอซากาเต็มวัน สะพาน
อาคาชิไคเคียว โกเบฮารเบอรแลนด



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง    -

2 ทาอากาศยานชูบุเซ็นแทรร - ชิราคาวาโกะ - ทาคายามา - ที่ทําการเกาเมืองทาคายามา - เมือง
เกาซันมาชิซูจิ - อิออนมอลลกิฟุ   

Gifu
Hotel
หรือเทียบ
เทา

3 เกียวโต - ศาลเจาฟูชิมิอินาริ - อาราชิยามา - ปาไผเทนริวจิ (ปาไผอาราชิยามา) - สะพานโท
เก็ตสึเคียว - พิธีชงชาญ่ีป ุน - ถนนโดทงบุริ - ยานชินไซบาชิ   

Osaka
Hotel
หรือเทียบ
เทา

4 อิสระทองเที่ยวในโอซากา หรือ เลือกซ้ือทัวรเสริม   

Osaka
Hotel
หรือเทียบ
เทา

5 โกเบ - สะพานอาคาชิไคเคียว - โกเบฮารเบอรแลนด - ริงกุ พรีเมียม เอาทเล็ท - ทาอากาศยาน
คันไซ    -

6 ทาอากาศยานดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

25 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 ฿21,900 ฿21,900 ฿21,900 ฿7,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานดอนเมือง

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานชูบุเซ็นแทรร - ชิราคาวาโกะ - ทาคายามา -
ท่ีทําการเกาเมืองทาคายามา - เมืองเกาซันมาชิซูจิ - อิออนม
อลลกิฟุ

กําหนดการทั้งหมด

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

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

 กิจกรรม ค่ํา

20.00 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 เคานเตอรสายการบินไทย
แอรเอเชีย เอ็กซ (XJ) พบเจาหนาท่ีคอยใหการตอนรับ พรอมอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน

23.55 น. ออกเดินทางสูประเทศญ่ีป ุน โดยสายการบิน ไทยแอรเอเชีย เอ็กซ เท่ียวบินท่ี XJ638 บริการอาหารและน้ําด่ืมบน
เครื่อง)

ทาอากาศยานดอนเมือง คํ่า

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

 กิจกรรม เชา

07.45 น. เดินทางถึง สนามบินนานาโกยา ประเทศญ่ีป ุน (เวลาทองถิ่นเร็วกวาเวลาประเทศไทย 2 ชม.) ผานขั้นตอนการ
ตรวจคนเขาเมือง ดานศุลกากร และรับกระเปาเรียบรอยแลว [สําคัญมาก!!ไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก
ผลไม เขาประเทศญ่ีป ุนหากฝาฝืนมีโทษจับปรับได]

หมูบานมรดกโลกชิราคาวาโกะ (Shirakawa-go) ท่ียังคงอนุรักษบานสไตลญ่ีป ุนขนานแทด้ังเดิม และยังไดรับเลือกจากองค
การยูเนสโกใหเป็นมรดกโลก โครงสรางของบานสามารถรองรับหิมะแตกหนักในชวงฤดูหนาวไดดี และรูปรางของหลังคาเหมือน
กับสองมือพนมของพระเจา จึงเรียกหมูบานสไตลน้ีวา “กัสโช” และมีผูคนจากท่ัวทุกมุมโลกหล่ังไหลไปชมความงามในแตละปี

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

เมืองทาคายามา (Takayama)

นําทานชม ทาคายามา จินยะ (Takayama Jinya) หรือ ท่ีวาการอําเภอเกาเมืองทาคายามา [ดานนอก] ซ่ึงเป็นจวนผูวาแหง
เมืองทาคายามา เป็นท่ีทํางานและท่ีอยูอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮิดะ เป็นเวลากวา 176 ปี ภายใตการปกครองของโชกุน



ตระกูลกุกาวาในสมัยเอโดะ

หมูบาน LITTLE KYOTO หรือ เขตเมืองเกา ซันมาจิซูจิ (Sunmachi-Suji) ซ่ึงเป็นหมูบานเกาแกสมัยเอโดะกวา 300 ปี
กอน ท่ียังอนุรักษและคงสภาพเดิมไดเป็นอยางดี อิสระใหทุกทานไดเดินเท่ียวและชื่นชมกับทัศนียภาพเมืองเกาซ่ึงเต็มไปดวย
บานเรือนโบราณ และรานคาหลากหลาย

อิออน มอลล (Aeon mall) เป็นหางสรรพสินคาท่ีนิยมในหมูนักทองเท่ียวชาวตางชาติ ภายในตกแตงรูปแบบท่ีทันสมัย
สไตลญ่ีป ุน มีรานคาท่ีหลากหลายมากกวา 150 ราน

ค่ํา

อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย ณ แหลงชอปป้ิง

ท่ีพัก Gifu Hotel หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานชูบุเซ็นแทรร

ชิราคาวาโกะ

 เชา

เรียกสั้นๆวา สนามบินจูบุ ตั้งอยูในตัวเมืองนาโกยา เปิดใชงานครั้งแรกเมือปี 2005 มี 1
เทอมินอล สําหรับใหบริการท้ังสายการบินภายในและระหวางประเทศ

หมูบานชิราคาวาโกไดรับการขึ้นทะเบียนใหเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม หมูบานแหงน้ีใช
โครงสรางท่ีเรียกวา กัสโช ซ่ึงแปลวาสรางแบบพนมมือ ดานหนาทําเป็นหนาจ่ัวแบบ
บานทรงไทย มีการเจาะชองหนาตางเพ่ือรับแสงสวางจากภายนอก เมื่อมองจากภายนอก
จึงดูมีสัดสวนสวยงาม

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ทาคายามา

ที่ทําการเกาเมืองทาคายามา

 บาย

เป็นเมืองแหงปราสาทท่ีบานเมืองยังคงมีภาพของสะทอนของประวัติศาสตรเกาแกในอดีต
ไมวาจะเป็นบานเรือนท่ีมีโครงหนาตางขัดกันเป็นตาราง และวัดท่ีมีประวัติศาสตรเกาแก

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



วันท่ี 3 เกียวโต - ศาลเจาฟูชิมิอินาริ - อาราชิยามา - ปาไผเทนริวจิ (ปา
ไผอาราชิยามา) - สะพานโทเก็ตสึเคียว - พิธีชงชาญี่ปุน - ถนน
โดทงบุริ - ยานชินไซบาชิ

 หมายเหตุ สําคัญมาก!!ไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศญ่ีป ุนหากฝาฝืนมีโทษจับปรับได

เมืองเกาซันมาชิซูจิ

อิออนมอลลกิฟุ

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

ใหทานไดจับจายใชสอย ซ้ือของใชและอาหารตางๆ โดยภายในเป็นหางสรรพสินคาท่ีนิยม
ในหมูนักทองเท่ียวท้ังชาวญ่ีป ุนและชาวตางชาติ

 คํ่า  Gifu Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

เดินทางสู เมืองเกียวโต (Kyoto) ซ่ึงในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศญ่ีป ุน

นําทานชม ศาลเจาฟุชิมิ อินาริ (Fujimi-inari) หรือ ศาลเจาจ้ิงจอกเป็นศาลเจาชินโต (Shinto) ท่ีมีความสําคัญแหงหน่ึงของ
เมืองเกียวโต มีชื่อเสียงโดงดังจาก ประตูโทริอิ (Torii Gate) หรือเสาประตูสีแดงท่ีเรียงตัวกันขางหลังศาลเจาจํานวนหลายหมื่น
ตนจนเป็นทางเดินไดท่ัวท้ังภูเขาอินาริ (Mt. Inari)

บาย

อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามมอัธยาศัย ณ แหลงชอปป้ิง

อาราชิยามา (Arashiyama) เป็นอีกเขตหน่ึงท่ีนักทองเท่ียวนิยมมากัน ตัวเมืองอาราชิยามานั้นจะคึกคักมากในชวงวันหยุด
มีท้ังรานคา รานอาหาร และบริเวณโดยรอบก็สามารถเดินเท่ียวไดเรื่อยๆ

สถานท่ีท่ีไดรับความนิยมอีกท่ีหน่ึงเมื่อมาถึงเมืองน้ีก็คือ อุโมงคปาไผ (Bamboo) ทางเดินท่ีโอบลอมดวยตนไผสีเขียวท่ีสูง
มาก สวนทางตอนเหนือของเมืองนั้นจะมีวัดเล็กๆ กระจายอยูท่ัวไปตามภูเขาท่ีเขียวชะอุม

จุดทองเท่ียวท่ีสวยงามอีกทีนึงก็คือซากาโน ท่ีตั้งของ สะพานโทเก็ตสึเคียว (Togetsukyo) ซ่ึงเป็นเหมือนสัญลักษณอาราชิ
ยามา เป็นสะพานท่ีใชขามแมน้ําสายใหญของเมือง ซ่ึงอยูไมใกลกับตัวเมืองมากนัก

จากนั้นนําทานเดินทางสูยานการคาของเกียวโต

สัมผัสวัฒนธรรมด้ังเดิมของชาวญ่ีป ุน น่ันก็คือ การชงชาญ่ีป ุน โดยการชงชาตามแบบฉบับของญ่ีป ุนนั้น มีขั้นตอนมากมาย
เริ่มตั้งแตการชงชา การรับชา และการด่ืมชา ทุกขั้นตอนนั้นลวนมีพิธี รายละเอียดท่ีบรรจงและสวยงามเป็นอยางมาก ใหทุกทาน
ไดเขารวม กิจกรรมในการชงชา ซ่ึงกอนกลับใหทานอิสระเลือกซ้ือของท่ีฝากของท่ีระลึกตามอัธยาศัย

ชอปป้ิง ยานโดตงโบริ (Dotombori) หน่ึงในยานบันเทิงยามค่ําคืนท่ีโดงดังของโอซากา เป็นแหลงรวมรานอาหารมากมายท่ี
เปิดใหบริการ 24 ชั่วโมง ถนนแหงน้ีจะเลียบริมคลองโดตงโบริ และยังมีท้ังรานคา และแหลงบันเทิงอีกมากมาย ในชวงกลางคืน
ก็จะเปิดไฟประดับประดาสวยงามปายรานคาตางๆ รวมไปถึง ปายนักว่ิงกูลิโกะ (Glico Running Man sign) และปูคานิโดราคุ
(Kani Doraku crab) ท่ีเป็นสัญญลักษณของเมืองโอซากา

่ ้ ่



เชื่อมตอกับ ยานชินไซบาชิ (Shinsaibashi) บริเวณแหลงชอปป้ิง เต็มไปดวยรานคาปลีก รานเฟรนไชส รานเครื่องสําอางค
ฯลฯ

ค่ํา

อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย ณ แหลงชอปป้ิง

ท่ีพัก Osaka Hotel หรือเทียบเทา

เกียวโต

ศาลเจาฟูชิมิอินาริ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองหลวงเกาของญ่ีป ุน เป็นศูนยรวมวัฒนธรรมและประวัติศาสตรของญ่ีป ุนและชื่อ
นั้นไดมาจากเมืองฉางอานของจีน

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

อาราชิยามา

ปาไผเทนริวจิ (ปาไผอาราชิยามา)

สะพานโทเก็ตสึเคียว

 บาย

อาราชิยามา เป็นพ้ืนท่ีชานเมืองทางตะวันตกของนครเคียวโตะ ประเทศญ่ีป ุน พ้ืนท่ี
บริเวณน้ีเป็นทิวเขาขนานไปกับแมน้ําโออิ ซ่ึงมีทัศนียภาพท่ีงดงามและดึงดูดนักทองเท่ียว
ไดจํานวนมาก นอกจากน้ี อะระชิยะมะ ยังไดรับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่ึงในอุทยาน
ประวัติศาสตรของชาติญ่ีป ุน

เป็นหน่ึงในสถานท่ีทองเท่ียวชั้นนําของเกียวโต ท่ีนักทองเท่ียวจะไดยืนอยูทามกลางตน
ไผท่ีพุงสูงขึ้นเหลาน้ีราวกับอยูในอีกโลกหน่ึง ซ่ึงเป็นหน่ึงในสถานท่ีถายภาพท่ีสุดในเมือง
นอกจากน้ียังจะมีรานขายของท่ีระลึกท่ีเนนสินคาท่ีทําจากตนไผและของทองถิ่นเป็นหลัก
ไมวาจะเป็น ตะกราไมไผ, ถวย, กลองใสของ หรือเสื้อเสื้อสานจากไผ ไวใหไดช็อปป้ิงกัน
เบาๆเป็นของฝากอีกดวย

เป็นสะพานไมทอดยาวท่ีโดงดังและถือเป็นสัญลักษณของอะราชิยามา มีภูเขาอะราชิยามา
เป็นวิวอยูเบื้องหลัง สะพานเกาแกน้ีถูกสรางขึ้นในยุคกอตั้งกรุงเกียวโต ในแตละฤดูท่ีน่ี
จะมีความสวยงามท่ีแตกตางกันไป



วันท่ี 4 อิสระทองเท่ียวในโอซากา หรือ เลือกซ้ือทัวรเสริม

พิธีชงชาญี่ปุน

ถนนโดทงบุริ

ยานชินไซบาชิ

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

เป็นยานดาวนทาวนขนาดใหญ ท่ีเต็มไปดวยรานคา รานอาหาร และแหลงบันเทิงอ่ืนๆ อีก
ท้ังยังเป็นท่ีนิยมของวัยรุน และเหลานักกิน สัญลักษณอันโดดเดน ก็คือ รานคาท่ีมีปูยักษ
บนหลังคา และปายไฟโฆษณาริมคลองของกูลิโกะ

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

 คํ่า  Osaka Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

ใหทานไดเลือกอิสระทองเท่ียวตามสถานท่ีตางๆใน เมืองโอซากา โดยมีไกดคอยใหคําแนะนําทานในการเดินทาง ยานชินไซ
บาชิ เต็มไปดวยความหลากหลายของรานคาและแบรนดดังมากมายตั้งอยูปะปนไปกับรานคาแบบด้ังเดิมของญ่ีป ุน

- วัดชิเทนโนจิ

- พิพิธภัณสัตวน้ําไคยูกัง

- ศาลเจาเฮอัน

- ชิงชาสวรรคเท็มโปซาน

- อะเมะริคามูระ

- เลโกแลนด

- หุนยนตเหล็กเท็ตสึจิน

- พิพิธภัณฑวิทยาศาตรโอซากา

หรือเลือกซ้ือทัวรเสริมยูนิเวอรแซล สตูดิโอ เต็มวัน เพ่ิมผูใหญทานละ 2,700 บาท / เด็ก 2,000 บาท ไมรวมคารถไฟในการ
เดินทาง [ราคาอาจมีการเปล่ียนแปลง] ทานท่ีซ้ือทัวรเสริมนําทานเดินทางสู ยูนิเวอรแซล สตูดิโอ รวมสนุกทาทายกับเครื่องเลน
หลาก หลายชนิดตื่นเตน ระทึกใจจากหนังดังท่ีทานชื่นชอบ

ค่ํา

เพ่ือใหทานไดสนุกสนานอยางเต็มท่ีจึงไมมีบริการอาหารกลางวันและอาหารค่ํา

่



วันท่ี 5 โกเบ - สะพานอาคาชิไคเคียว - ฮารเบอรแลนด - ริงกุ พรีเมียม
เอาทเล็ท - ทาอากาศยานคันไซ

 หมายเหตุ เพ่ือใหทานไดสนุกสนานอยางเต็มท่ีจึงไมมีบริการอาหารกลางวันและอาหารค่ํา

ท่ีพัก Osaka Hotel หรือเทียบเทา

อิสระทองเที่ยวในโอซากา หรือ เลือกซื้อทัวรเสริม
 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  Osaka Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม

เมืองโกเบ (Kobe) ซ่ึงอยูในจังหวัดเฮียวโกะ และเป็นหน่ึงใน 10 เมืองใหญของประเทศญ่ีป ุนท่ีนาดึงดูดใจสําหรับนักทอง
เท่ียว

ชมความงามและถายรูปกับสะพานอะคาชิไคเคียว (Akashi Kaikyo Bridge) หรือเป็นรูจักกันในชื่อ “สะพานไขมุก” เป็น
สะพานแขวนท่ียาวท่ีสุดในโลก ซ่ึงตั้งอยูระหวางโกเบและเกาะอาวะจิ ในจังหวัดเฮียวโกะ

โกเบ ฮารเบอรแลนด (Kobe Harborland) เป็นแหลงชอปป้ิงใหญ ศูนยรวมความบันเทิงท่ีสรางสีสันใหกับเมืองโกเบ เชิญ
ชมอนุสรณท่ีระลึกแผนดินไหวโกเบ ท่ีจัดแสดงพ้ืนท่ีริมอาวท่ีไดรับความเสียหายจากแผนดินไหว ใหทานไดอิสระถายรูปกับ
ทิวทัศน ท่ีงดงามริมอาวโกเบ โดยมีพิพิธภัณฑทางทะเลโกเบและหอคอยโกเบ สัญลักษณของเมืองโกเบเป็นฉากหลังท่ีสวยงาม

บาย

อิสระประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ โกเบ ฮารเบอรแลนด

ริงคกุ พรีเมียม เอาทเล็ท (Rinku Premium Outlet) แหลงชอปป้ิงขนาดใหญ ท่ีมีการออกแบบใหดูเหมือนกับรีสอรทโดย
ไดแรงบันดาลใจมาจากเมืองทาชารลสตันอันมีประวัติศาสตรของอเมริกาและมีรานคาถึง 150 รานท่ีพรอมใหทานไดเดินเขาไป
เลือกซ้ือของ

ค่ํา

อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย ณ แหลงชอปป้ิง

ไดเวลาอันสมควรเดินทางสู สนามบินคันไซ

23.55 น. นําทานกลับสู กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอรเอเชีย เอ็กซ (XJ) เท่ียวบินท่ี XJ 611 บริการอาหารและน้ําด่ืม
บนเครื่อง

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



วันท่ี 6 ทาอากาศยานดอนเมือง

โกเบ

สะพานอาคาชิไคเคียว

โคเบะหรือ โกเบ เป็นเมืองเอกของจังหวัดเฮียวโงะ ประเทศญ่ีป ุน เป็นเมืองขนาดใหญ
อันดับท่ี 5 และเป็นเมืองทาท่ีสําคัญของญ่ีป ุน โคเบะเป็นเมืองทาท่ีสําคัญของญ่ีป ุนท่ีมีการ
คาขายกับทางประเทศตะวันตกนับตั้งแตการยกเลิกนโยบายปิดประเทศ ในปี ค.ศ. 1995
เกิดเหตุการณแผนดินไหวครั้งใหญทําใหเมืองโคเบะไดรับความเสียหายอยางหนัก แตก็
สามารถซอมแซมบูรณะจนกลายมาเป็นเมืองทาท่ีสําคัญอีกครั้งหน่ึงได บริษัทหลายๆแหง
ไดตั้งสํานักงานใหญท่ีโคเบะ และเมืองน้ียังขึ้นชื่อในเรื่องของเน้ือโคเบะอีกดวย

หรือ สะพานไขมุก เป็นสะพานแขวนท่ีมีชวงกลางยาวท่ีสุดในโลก ยาว 1,991 เมตร หรือ
6,532 ฟุต สะพานน้ีสรางเสร็จในปี 1998 ซ่ึงใชเชื่อมระหวางเมืองเมืองโกเบบนเกาะ
ฮอนชู กับเมืองอิวะยะบนเกาะอะวะจิ ขามชองแคบอะกะชิ เป็นสวนหน่ึงของทางหลวง
สายฮอนชู – ชิโกะกุ

โกเบฮารเบอรแลนด

ริงกุ พรีเมียม เอาทเล็ท

 บาย

เป็นพ้ืนท่ีชอปป้ิงและแหลงบันเทิงริมน้ําของบริเวณทาเรือโกเบ มีท้ังรานกาแฟ รานอาหาร
รานคา และสวนสนุก ซ่ึงเป็นจุดนัดพบท่ีนิยมของชาวเมือง

แหลงชอปป้ิงชื่อดังอีกแหงหน่ึงของโอซากา ตั้งอยูท่ีเมืองริงกุ ตรงขามกับทาอากาศยาน
นานาชาติคันไซ โดยออกแบบใหมีลักษณะเหมือนกับเมืองทาของสหรัฐอเมริกา และมี
บรรยากาศแบบรีสอรท ภายในแมจะไมใหญโตมากนัก แตก็เพียบพรอมไปดวยสิ่งอํานวย
ความสะดวกมากมาย ซ่ึงรวมสินคานําเขาและสินคาแบรนดญ่ีป ุนมากมาย

ทาอากาศยานคันไซ คํ่า

เป็นทาอากาศยานหลักของโอซากา ทาอากาศยานแหงน้ีตั้งหางจากตัวเมืองโอซากา
ประมาณ 50 กม.เปิดใชบริการเมื่อปี 1994 มี 2 เทอมินอล โดย เทอมินอล 1 จะเป็นสาย
การบินธรรมดา สวนเทอมินอล 2 จะเป็นสายการบินโลวคอสต

 กิจกรรม เชา

03.50 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ

 เชา



 หมายเหตุ ** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

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

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



เง่ือนไข
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 10 ทาน

2. ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ

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

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทานเกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง

6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ท้ังหมด

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และ
ราคาอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับอัตราแลกเปล่ียนของเงินสกุลเยน

เงื่อนไขการใหบริการ

1. การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์
ในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

2. ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯเพ่ือเช็ควากรุปมีการคอนเฟิรมเดินทาง
กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น

การชําระเงิน
- กรุณาชําระมัดจําทานละ 15,000 บาท 

- กรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 15 วันกอนออกเดินทาง
 

อัตรานี้รวม:
1. คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน

- กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปล่ียนระดับชั้นท่ีน่ังจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใชคะแนนจากบัตรสะสมไมล จะ
ตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วันลวงหนา และถาโดยการชําระเงินเพ่ืออัพเกรดตองกระทําท่ีเคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทานั้น 

2. คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา

** ในกรณีท่ีทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แลวทางโรงแรมไมสามารถจัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเป็นแบบ แยก 2หองคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอ
ไป **

3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวในรายการทัวรขางตน

4. เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง

5. คาน้ําหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบินแอรเอเซีย เอ็กซ 20 กิโล คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบิน
ท่ีมีการเรียกเก็บ

6. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท 

-คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม 

** ลูกคาทานใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได ** 

-เบี้ยประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]

-เบี้ยประกันเริ่มตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน] 

**ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิต
หรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ลานบาท]

**ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิต
หรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]

7. ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3%



อัตรานี้ไมรวม:
1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ(ทางรัฐบาลญ่ีป ุนประกาศยกเลิกวีซาใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานัก

ระยะสั้นในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 **ถากรณีทางรัฐบาลญ่ีป ุนประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายเพ่ิมในการขอ
วีซาตามท่ีสถานทูตกําหนด)

2. คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ คาซักรีด คาโทรศัพท 

3. คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน

4. คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ทาน

วีซา
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย 

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวย
วัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง เพ่ือเป็นการ
ยืนยันวามีคุณสมบัติในการเขา ประเทศญ่ีป ุน

**เอกสารท่ีอาจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเรื่องท่ีพักทางบริษัทจะจัดเตรียมให
กับลูกทัวร แตท้ังน้ีขึ้นอยูกับการพิจารณาของกองตรวจคนเขาเมืองของญ่ีป ุน**

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีป ุน 

2. สิ่งท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึ้นระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (เชน เงินสด บัตรเครดิต เป็นตน)

3. ชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพทท่ีติดตอไดระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (เชน คน รูจัก โรงแรม และอ่ืนๆ)

กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน
คุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีป ุน (สําหรับกรณีการเขาประเทศญ่ีป ุนตามมาตรการยกเวนวีซา)

1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสท่ียังมีอายุการใชงานเหลืออยู

2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญ่ีป ุนจะตองไมเป็นสิ่งท่ีขัดตอกฎหมาย และเขาขายคุณสมบัติเพ่ือการพํานักระยะสั้น

3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน

-เป็นผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญ่ีป ุน หรือมิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขา
ขายคุณสมบัติท่ีอาจจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

หมายเหตุ
** หากทานท่ีตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน,รถทัวร,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการ

บินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา **

- ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปีบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ] ทานละ 7,900 บาท ราคาน้ีรวมรายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน 

- ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ

- ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศนทองถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทาน/ทริป

- หัวหนาทัวรท่ีดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตทานจะเห็นสมควร

- โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
 

การยกเลิก
- แจงยกเลิก กอนการเดินทาง 45 วัน ไมนับวันเดินทาง คืนคาใชจายท้ังหมด 

- แจงยกเลิก กอนเดินทาง 15 วัน ไมนับวันเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 15,000 บาท 

- แจงยกเลิก นอยกวา 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บคาใชจายท้ังหมด 

- ยกเวนกรุปท่ีออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปีใหม, สงกรานต เป็นตน บางสายการบินมีการการันตีมัดจําท่ีน่ังกับสาย
การบินและคามัดจําท่ีพัก รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชน CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คาทัวรท้ังหมด ไมวายกเลิก
ดวยกรณีใดๆ

่ ้ ่



กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศท่ีระบุ ไวในรายการเดิน
ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น

**สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพ่ือการทองเท่ียวเทานั้น ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศญ่ีป ุนโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอน
การผานการตรวจคนเขาเมือง ท้ังไทยและญ่ีป ุน ขึ้นอยูกับการพิจารณาของเจาหนาท่ีเทานั้น ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขา
เมืองดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดท้ังสิ้น**

- เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์
ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น
 


