
 

  

 

 

 

 



 

  

วันแรก กรุงเทพฯ - สนามบนิดอนเมือง  

 

23.00 น. พรอมกันที่สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 ประตูหมายเลข 4 สายการบิน AIRASIA X เพื่อเตรียมตัวเดินทาง 

และผานขั้นตอนการเช็คอิน 

 

สายการบิน AIR ASIA X ใชเครื่อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที่นั่ง 

จัดที่นั่งแบบ 3-3-3 มีบริการอาหารรอนเสิรฟทั้งขาไปและขากลับ 

(น้ําหนักกระเปา 20 กก./ทาน หากตองการซื้อน้าํหนักเพิ่ม ตองเสียคาใชจาย) 

 

 

วันทีส่อง       นาโกยา – ศาลเจาอเิสะ – ถนนโอคาเงะโยโกะโจ - เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter 

Illumination มิตซุยเอาทเล็ท - เมืองกฟิุ 

 

02.15 น. เหิรฟาสู สนามบินนาโกยา ประเทศญี่ปุน โดยเที่ยวบินที ่XJ638 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

 

09.40 น.  เดินทางถึง สนามบินนาโกยา ประเทศญี่ปุน หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเรียบรอยแลว  นําทานเดินทาง

สู ศาลเจาอิเสะ เปนสถานที่ศักดิ์สิทธิท์ี่ไมมีทีไ่หนทดแทนไดสําหรับคนญี่ปุน ที่นี่มีผูคนมากมายแวะเวียนกันมา

สักการะบูชาตั้งแตกวา 2,000 ปกอน โดยเปนแหลงศูนยรวมทางจิตใจของชาวญี่ปุนมากที่สุดเลยทีเดียว ศาล

เจาอิเสะประกอบดวยศาลเจากวา 125 แหง โดยมีศาลเจาหลักคือ ในคู (ศาลเจาดานใน) และ เกะคู (ศาลเจา

ดานนอก) ซึ่งมีผูคนเดินทางมากราบไหวมากกวา 8 ลานคนตอป   

 



 

  

 

หลังจากสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศาลเจาอิเสะเปนที่เรียบรอย ขามถนนไปไมเพียงกี่กาว จะเปนที่ตั้งของ ยาน

การคา ถนนโอคาเงะโยโกะโจ ถนนคนเดินที่สรางขึ้นในสไตลยอนยุคไปในยุคสมัยของเอโดะ  บริเวณถนนสาย

นี้นับวาเปนสวรรคของนักชอปนักชิม ทั้งของคาวของหวาน ที่สวนใหญพอคาแมคาตางจะทํากันสดๆใหดู ใหชิม

กันหนาราน  อีกทั้งของฝากและสินคาแฮนดเมดมากมาย สําหรับใครที่ชอบงานคราฟทแนะนําวาไมควรพลาด

อยางยิ่ง  หากมาในชวงวันหยุดบริเวณลานจัดการแสดงดานในจะมีการแสดงโชวมากมาย เชนโชวการตีกลอง 

เปนตน 

 
 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษบุฟเฟตปงยางยากินิคุ   

 

 



 

  

บาย จากนั้น นําทานเดินทางสู เมืองนาโกยา จากนั้นนําทานชม เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter 

Illumination ณ สวนนาบะนะ ซาโตะ ธีมพารคสวนดอกไม ที่มีทุงดอกไมใหชมตลอดทั้ง 4 ฤดูกาล สามารถ

เที่ยวไดตลอดทั้งป  ในชวงฤดูใบไมรวงตลอดจนถึงปลายฤดูหนาว  จะไดรับความนิยมมากเปนพเิศษ  

 

 

เนื่องจากมีไฮไลทการประดับไฟขนาดใหญที่สุดในญี่ปุน อิสระใหทานไดเพลิดเพลินกับการแสดงไฟใน

หลากหลายรูปแบบ ไมวาจะเปน อุโมงคแสงไฟ (Tunnel of Light) หรือ การประดับไฟในน้ํา (Water 

Illumination)   

 

จากนั้นนําทานเดินทางสูนาโกยา เพื่อนําทานชอปปงสินคาแบรนดเนมเอาทเล็ท ณ มิตซุยเอาทเล็ท ซึ่งเอาท

เล็ทนี้เปนสวนหนึ่งของสวนสนุกนางาชิมะสปาแลนด มีอาณาเขตบริเวฝรกวางขวางมาก  เรียงรายไปดวย

รานคากวา 302 ราน อาทิเชน Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo , Gucci , Longcham , 

Balenciaga , Michael Kors ฯลฯ เพียบพรอมดวยสินคาสําหรับทุกคนตั้งแตสินคาแฟชั่นหญิงชาย และเด็ก 

จนถึงอุปกรณกีฬา และสินคาทั่วไป ซึ่งมีสวนลดมากมายสูงสุดถึง 80% นอกจากนี้ภายในหาง ยังมีศูนยอาหาร

ขนาดใหญไวคอยบริการนักทองเที่ยวอีกดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ํา อิสระอาหารกลางค่ําตามอัธยาศัย  



 

  

 

พักที่  โรงแรม HASHIMA DAILY HOTEL หรือระดับเดียวกัน 

 

วันที่สาม ลานกิจกรรมหิมะ - ทาคายามา – หมูบานชิราคาวาโกะ – สะพานนาคะบาชิ - ที่ทําการเมืองเกาทาคา

ยามา - เขตเมืองเกาซันมาชิซึจิ - อิออน  

 

เชา  บริการอาหารเชา  ณ  หองอาหารของโรงแรม  

จากนั้นใหทานไดสนุกสนานไปกับลานกิจกรรมหิมะ ใหทานไดเพลิดเพลินกับการเลนไมกระดานเลื่อนไดตาม

อัธยาศัย ณ ดินแดนแหงนี้ที่ซึ่งเปนสว นสนุกขนาดใหญ มีกิจกรรมนอกเหนือจากการเลนสกีมากมาย เปนลาน

สกีที่มีชื่อเสียงทานจะไดสนุกกับลานหิมะขาวโพลน ทานที่สนใจจะเชาอุปกรณเครื่องเลนสามารถติดตอหัวหนา

ทัวรลวงหนา ราคานี้ไมรวมคาเขา , คาเชาอุปกรณเครื่องเลนสกี สโนวสเลด และครูฝก ประมาณ 5,000-

15,000 เยน (ลานสกีจะเปดใหบริการหรือไม ขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศ)  

 

 

หมายเหตุในกรณีที่ลานกิจกรรมหิมะปดใหบริการหรือเกิดเหตุการณที่ไมสามารถทําใหเขารับบริการไดบริษัท

ขอสงวนสิทธิ์เปลียนแปลงโปรแกรมนําทานเดินทางสู ตลาดเชาทาคายามาตั้งอยูในเมืองทาคายามา จังหวัดกิ

ฟุ) เปนตลาดที่เกาแกซึ่งเริ่มมาตั้งแตสมัยเอโดะ หรือเมื่อประมาณ 200 ปกอน โดยเปนที่สําหรับขายผักผลไม 

รวมถึงอาหารตางๆ ในปจจุบันนั้นมีสินคาขายหลากหลายทั้งอาหารสด และอาหารพรอมทาน และยังมีพวก

ของที่ระลึกซึ่งเปนของพ้ืนเมืองจําหนายอีกดวย 

จากน้ันนําทานเที่ยวชม เมืองทาคายามา ที่ไดช่ือวา“ลิตเติ้ลเกียวโต เปนเมืองขนาดเล็กนารักตั้งอยูในหุบเขาที่

ยังคงดูแลวัด ศาลเจา แมน้ํา สะพาน ตลาดเชา และบรรยากาศแบบเมืองเกียวโตในอดีตไวไดอยางลงตัว นํา

ทานสู “หมูบานชิราคาวะโกะ หมูบานที่ไดรับเลือกจากองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลกในป ค.ศ.1995 ทาน

จะไดพบกับบานในแบบกัสโชสึคุริ ซึ่งเปนแบบญี่ปุนดั้งเดิม ชื่อนี้ไดมาจากคําวา กัสโช ซึ่งแปลวา พนมมือ 

ตามรูปแบบของบานที่หลังคาชันถึง 60 องศา มีลักษณะคลายสองมือที่พนมเขาหากัน ตัวบานมีความยาว

ประมาณ 18 เมตร และมีความกวาง 10 เมตร ซึ่งโครงสรางของบานสรางขึ้นโดยไมใชตะปูแมแตตัวเดียว แต

ยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะที่ตกมาอยางหนักในชวงฤดูหนาวไดดี 



 

  

 
 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  ดวยเมนู Tobanyaki Set 

 

จากนั้นนําทานถายภาพประทับใจกับ สะพานนาคะบาชิ ตั้งอยูที่เมืองทาคา

ยามาในเขตฮิดะของจังหวัดกิฟุ ซึ่งเมืองเกาแหงนี้ยังคงรักษาบรรยากาศแบบ

ญี่ปุนดั้งเดิม จนกลายเปนอีกจุดหมายปลายทางยอดนิยมสําหรับเหลานักทองเที่ยวที่ตองการสัมผัสเสนหแบบ

ญี่ปุนๆทามกลางธรรมชาติอันงดงาม สะพานสามารถเห็นไดอยางโดดเดนจากสีที่แดงเขม ทําใหเปนจุดที่สังเกต

ไดงาย อีกทั้งสะพานแหงนี้ยังถือเปนสัญลักษณที่สําคัญจุดหนึ่งของเมือง โดยเฉพาะชวงกลางถึงปลายเดือน

เมษายนที่จะมีซากุระบานสะพรั่งอยูรายลอมตัวสะพาน จนกลายเปนจุดชมซากุระยอดนิยมแหงหนึ่งของเมือง

ทาคายามาเลยทีเดียว 

 
นําทานชมสถานที่สําคัญเมื่อครั้งอดีต ที่ทําการเกาเมืองทาคายามา ใชเปนทั้งที่ทํางาน และที่อยูอาศัยของผูวา

ราชการจังหวัดฮิดะมาเปนเวลากวา 176 ป ภายใตการปกครองของโชกุนโตกุกาวา  ในสมัยเอะโดะ หรือกวา 

300 ปที่แลว เปนที่ทําการรัฐในยุคเอะโดะเพียงแหงเดียวที่ขามพนยุคสมัยมาไดอยางสมบูรณ ซึ่งภายในนี้



 

  

ประกอบดวยบริเวณไตสวนพิจารณาคดี หองขังนักโทษ โรงครัว และหองพักของเจาหนาที่... นําชมความงาม

ของเมืองทาคายามา ซึ่งยังคงคว ามเปนบานเมืองแบบญี่ปุนดั้งเดิมอยางแทจริง  ไมรวมคาเขาชมทานละ  

430 เยน   

 

 
 

เดินชม เขตเมืองเกาซันมาชิซึจิ ซึ่งเต็มไปดวยบานเรือน และรานคานารัก ๆ ที่ยังคงอนุรักษแบบของบานใน

สมัยเอะโดะกวา 300 ปกอน ใหทานไดเลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองและเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันนาประทับใจ 

ไมวาจะเปนเหลาสาเก ซุปมิโสะชิรุ ตุกตาซารุโบะโบะ ซึ่งเปนตุกตาตามความเช่ือของคนโบราณสมัยกอน  

 

 

เดินทางมาถึงเขตเมืองเกาซันมาชิซึจิทั้งที ยานนี้มีแตของอรอย

อยางแนนอนเมื่อเดินตามไปถนนเรื่อยๆ 2 ขางทางนั้นมีแตรานอาหารนาทาน

ไปหมดสะทุกราน อากาศหนาวๆก็ตองหาอะไรอุนๆทานกันแกหนาวสักหนอย

สิ่งแรกที่แนะนําน่ันคือ มิทาราชิดังโงะ เปนแปงขาวเหนียวยางเคลือบซอสมิโซะหวาน เปนเมนูที่ใครผานมาที่นี่

ก็ตองแวะชิม ไมวาเด็กหรือผูใหญก็ตางช่ืนชอบ 

 

 



 

  

 

 อีกหน่ึงเมนูยอดฮิตตลอดการที่พลาดไมไดนั่นก็คือ....ซูชิเนื้อฮิดะ การันตีความ

อรอยดวยแถวยาวนอกราน ที่รานนี้เสิรฟเมนูซูชิเนื้อวากิวคุณภาพดีระดับ A4-

A5 โดยซูชิชุดนี้ประกอบไปดวยขาวปนหนาเนื้อโรยตนหอมและกุนคันมากิ 

โดยเนื้อถูกปรุงอยางดีดวยเกลือทาเคะซุมิหรือเกลือจากไมไผ ขิงและโชยุ เสิรฟ

บนขนมเซมเบ ดังนั้นจึงทานไดทั้งหมด วินาทีที่เนื้อนุมๆละลายในปากนั้น บอกไดเลยวาสมกับที่รอคอยอยาง

แนนอน! 

 

จากนั้นนําทานชอปปง ณ หางสรรพสินคาขนาดใหญ หางฯ อิออน จัสโก ซึ่งภายในหางมีสินคามากมาย

หลากหลายชนิดเชน แผนกซุปเปอรมารเก็ตซึ่งรวบรวมผลไมญี่ปุนนาทานหลากหลายชนิดไวที่นี่ แผนกยาและ

เวชสําอางจําหนายยากรักษาโรคตางๆที่คนไทยนิยมซื้อไวในหางนี่เกือบทั้งหมด  หรือจะเปนโซนเสื้อผา 

รองเทากระเปาก็มีใหทานไดเลือกซื้อจับจายสินคาที่ตองการไวอยางมากมาย  หรือเลือกซื้อสินคาที่เปนแบรนด

ญีปุน อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม ราน 100 เยน และ หากทานใดหลงไหลในรสชาดของคิทแคทชาเขียว

สามารถหาซื้อไดที่นี่ไดเลย 

 

ค่ํา อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 

 

พักที่  โรงแรม HASHIMA DAILY HOTEL หรือระดับเดยีวกัน 

 

 



 

  

วันที่สี ่  เกียวโต - วัดไดโกจิ - ศาลเจาเฮอนั - พิธชีงชาญี่ปุน - ปราสาททอง - โอซากา 

 

เชา  บริการอาหารเชา  ณ  หองอาหารของโรงแรม 

จากนนั้นนําทานเดินทางสู เมืองเกียวโต ซึ่งเปนเมืองหลวงเกาของญี่ปุน มีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลกในเรื่องวัด

และศาลเจา เกียวโตเปนศูนยกลางการปกครองและวัฒนธรรมมากวา 1,100ป มีอาณาเขตตั้งแตบริเวณ

ตะวันออกเฉียงใตจดตะวันตกเฉียงเหนือในตอนกลางและเหนือของภูมิภาคคันไซทําใหมีลักษณะทางภูมิศาสตร

4ประการ ไดแกชายฝงทรงฟนใบเลื่อยรอบอาวไมสึรุทางตะวันออกเฉียงเหนือ,ภูเขาทันบะตรงใจกลาง,ที่ราบ

ลุมเกียวโตทางตะวันออกเฉียงใตและที่ราบลุมยามาชิโระ  จากน้ันนําทานเดินทางสู วัดไดโกจ ิสรางขึ้นครั้งแรก

ในยุคเฮอัน มีอายุกวา 1,200 ป ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนสมบัติแหงชาติและวัดมรดกโลกที่เปนหนึ่งในวัด

สําคัญทางพระพุทธศาสนาของประเทศญี่ปุน เปนที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปปางนั่งยากูชิ และมีเจดีย 5 

ชั้นสูงถึง 38 เมตร ที่เกาแกที่สุดในเกียวโต  วัดไดโกะจิ เปนวัดที่มีขนาดใหญโตซอนอยูในพื้นที่ที่เต็มไปดวย

ภเูขาทางดานใตของเกียวโต สวนของอาคารหลักอยูบริเวณดานลางเชิงเขาและติดกับเสนทางเดินปาซึ่งเสนทาง

นี้สามารถเดินไปยังวัดอ่ืนๆ ได  

 

 
 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนูพิเศษ บุฟเฟตชาบูหมูตนตํารับ  

 

 

 



 

  

จากน้ันเดินทางสู ศาลเจาเฮอัน หรือศาลเจาเฮอันจิงงุ ศาลเจาเฮอันสรางในป 1895 เนื่องในโอกาสที่นครเกียว

โตมีอายุครบ 1,100 ป โดยอุทิศถวายแดจักรพรรดิองคแรกและองคสุดทายของเกียวโต ตัวศาลเจาถอดแบบมา

จากพระราชวังหลวงที่สรางขึ้นเมื่อ ค.ศ. 794 และวอดลงเพราะอัคคีภัยในป 1227 เปนสถาปตยกรรมแบบเฮ

อันซึ่งไดรับอิทธิพลจากจีน ศาลเจาในลัทธิชินโตก็เปลี่ยนมาสรางตามแบบวัดในพุทธศาสนา จากที่เคยทิ้งเนื้อไม

ไวใหมีสีตามธรรมชาติก็หันมาทาสีเปนครั้งแรกเมื่อกาวผานประตูศาลเจาเขาไป จะพบภาพจําลองของ

พระราชวังโบราณที่ยอสวนลงมาเหลือสองในสาม มีลานหินกรวดสีขาวอันกวางขวางทอดตรงไปยังวิหารใหญ

ไดโงะคุเด็ง (ถาเปนวังจริงๆ นี่ก็คือที่วาราชการทั้งหลายทั้งปวง) ซึ่งมีเจดียพยัคฆขาวขนาบอยูทางตะวันออก

และตะวันตก ประตูดานซายของวิหารจะเปดออกสูสวนแบบเฮอันที่ออกแบบมาใหใชลองเรือและเดินเลนได

ดวยสะพานแบบจีน บึงน้ําใสและบันไดมังกร  

 

 
 

นําทานเปดประสบการณใหมกับ พิธีชงชาญี่ปุน ซึ่งเปนเอกลักษณของประเทศญี่ปุนวาดวยการใชเวลาอยาง

สุนทรีย ดวยการดื่มและการชงชาผงสีเขียวหรือมัทฉะ นับตั้งแตประมาณศตวรรษที่ 14 ตนฉบับของพิธีชงชา 

และใหทานไดสัมผัสกับบรรยากาศของการจําลองเรื่องราวเกี่ยวการพบปะกันในวงสังคมเกี่ยวกับการดื่มและชง

ชาที่ไดแพรหลายในบรรดาชนช้ันสูงในประเทศญี่ปุน จากนั้นอิสระใหทานไดเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย 

นําทานชม วัดคินคะคุจิ หรือ ปราสาททอง สรางโดยโชกุน อาชิคางะ โยชิมิสึ เพื่อเปนสถานที่พักผอน ตอมา

บุตรชายของทานไดดัดแปลงใหเปนวัด แตปราสาทเดิมไดถูกไฟไหมในป พ.ศ.2493 และสรางขึ้นใหมเมื่อป 

พ.ศ.2498 ปราสาทโดยรอบปดดวยทองคําเปลวอยางสวยงาม ใหทานไดดื่มด่ํากับความสะอาดใสของสระน้ําที่

สามารถสะทอนใหเห็นภาพตัวปราสาทไดอยางงดงาม 

 



 

  

 

มาเที่ยวปราสาททอง สถานที่ยอดฮิตในการตูนเรื่องดัง อิคคิวซัง ทั้งทจีะ

พลาดกับเมนูของหวานทานเลนยอดฮิตของปราสาททองไดยังไงกันแนะนําซอฟท

ครีมจากราน Kinkaku Soft Ice Cream ซึ่งตัวซอฟทครีมนั้นจะเปนรสชาเขียว 

เนื้อครีมเนียนนุมละมุนลิ้น ทํามาจากผงชาเขยีวแทๆตนตํารับของญี่ปุน ขางใน

โคนใสแปงโมจเิพ่ือเพิ่มความนุมนวลการในลิ้มรส และเพิม่ถั่วแดงหวานที่ใหรสชาดเขากันดีกับชาเขียวกอนจะ

หุมดวยแผนทองคําที่ผลิตโดยฝมือชางทํากระดาษวาชิสไตลญี่ปุน 

 

ค่ํา  อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย ณ เกียวโต สแตชั่น เพื่อความสะดวกในการเดินทาง โดยในบริเวณจุดพักรถมี

รานอาหารมากมายหลากหลายใหทานไดเลือกซื้อรับประทานไมวาจะเปนขาวหนาหมูทอดทงคัตสึ ทอด

ดวยไฟออนๆ เนื้อหมูนุมๆดานในหอดวยแปงฟูฟองทอดออกมาไดสีเหลืองนวล กรอบ ราดดวยซอสเขมขน 

ชวนใหลิ้มรสหรือจะเลือกรับประทานราเมนตนตํารับของแทจากญี่ปุนน้ําซุปใส แตรสชาติเขมขนเขาถึงรส

เครื่องเทศตนตํารับของญี่ปุน เพิ่มเติมดวยเสนอูดงเหนียวนุม และเนื้อหมูชิ้นใหญที่พิถีพิถันในการแลชิ้น

เนื้อหมูออกมาใหสวยงามใหรสชาติสัมผัสลิ้นไดดีเยี่ยม 

 

 

พักที่  โรงแรม TOHO HOTEL หรือระดับเดียวกัน 

 



 

  

วันที่หา         ปราสาทโอซากา - ตลาดปลาคุโรมง -  ศาลเจาสุมิโยชิไทฉะ - ดิวตี้ฟรี - ชินไซบาช ิ- สนามบินคนัไซ 

 

เชา  บริการอาหารเชา  ณ  หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางชมบริเวณโดยรอบของ ปราสาทโอซากา (ไมรวมคาเขาปราสาท) ซึ่งถือไดวาเปนสัญลักษณ

ของเมือง สัมผัสความยิ่งใหญและชมนิทรรศการที่จัดแสดงอยูภายใน ซึ่งเลาถึงความเปนมาของปราสาท 

รวมทั้งประวัติและขาวของเครื่องใช ตางๆของโชกุน ฮิเดโยชิโตโยโตมิ ผูมีคําสั่งใหกอสรางปราสาทแหงนี ้

 

 

 

 

จากน้ันนําทานเดินทางสู ศาลเจาสุมิโยชิไทฉะ เปนศาลเจาที่ถูกสรางขึ้นตั้งแตศตวรรตที่ 3 เรียกวาเปนอีกหนึ่ง

ศาลเจาที่เกาแกมากที่สุดแหงหนึ่งของญี่ปุนเลยก็วาได ที่นี่ไมใชเพียงแคความเกาแกเทานั้นะ แตรูปแบบ

สถาปตยกรรมการสรางก็ถือวาโดดเดนไมแพที่ไหนๆ เพราะถูกสรางดวยรูปแบบที่เรียกวา สุมิโยชิ-ซึคุริ ที่จะมี

หลังคาแบบทรงตรงๆ ตางจากที่อ่ืนที่จะมีทรงโคงๆ จั่วจะถูกตกแตงดวยไมที่ลักษณะไขวกันคลายกับไมกางเขน

ของศาสนาคริสต หากออกจะเปนรูปกากบาทซะมากกวา รวมทั้งยังมีไมขนาดเล็กๆวางเรียงกันตามแนวยาวทั่ว

ทั้งหลังคา โดยเฉพาะตรงจุดที่ทางเขาอยูดานใตหนาจั่วของหลังคาและยังมีรั้วลอมรอบ จากความตางและ

ความเกาแกนีท้ี่ทําใหศาลเจาแหงน้ีมีชื่อเสียงมากๆในญี่ปุน 

 



 

  

 
 

เที่ยง  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

 

จากน้ันนําทานเดินทางสู ตลาดคุโรมง เปนตลาดที่มีชื่อเสียงและเกาแกมากที่สุดแหงหนึ่งของเมืองโอซากา จน

ไดรับสมญานามวาเปน ครัวของโอซากากันเลยทีเดียว มีบรรยากาศภายในเปนทางเดิน Arcade เล็กๆทอดยาว

ประมาณ 600 เมตร 2 ขางทางจะเต็มไปดวยรานคาตางๆกวา 160 รานคา ขายทั้งของสด และแบบพรอมทาน 

มีของกินเลนและอาหารพื้นเมืองมากมายหลายชนิดใหไดชิมกัน ของที่ขายสวนภายในตลาดคุโรมงจะเปนของ

สด โดยเฉพาะอาหารทะเล เนื้อ และผักตางๆ รานอาหารตางๆภายในตลาดจึงเนนขายอาหารทะเลกัน ทั้งแบบ

สดๆ เชน ซาชิมิ ซูชิ และหอยนางรม และแบบปรุงสุก เชน ปลาไหลยาง ปลาหมึกยาง หอยเชลยาง กุงเทมปุ

ระ เปนตน นอกจากนี้ก็จะเปนพวกผลไมตางๆตามฤดูกาลของญี่ปุนที่ควรคาแกการลองเปนอยางมาก เชน 

แอปเปล มะเขือเชอรี่ สตอเบอรี ่เมลอน กีวี และลูกแพร เปนตน 

 

 

 



 

  

จากนั้นนําทานชอปปงสินคาเครื่องสําอางค อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดีที่รานคาปลอดภาษีดิวตี้ฟรี 

ซึ่งมีสินคาใหบริการทุกทานเลือกจับจายใชสอยในราคาถูกยอมเยาวอยางมากมายโดยสินคาบางประเภทจะไม

สามารถซื้อในเมืองอื่นของประเทศญี่ปุนไดจะเปนสินคาประจําเมืองเทานั้น  นําทานชอปปงยาน ชินไซบาชิ 

ยานชอปปงชื่อดังของนคร โอซากา ภายในยานนี้มีรานคาเกาแกปะปนไปกับรานคาอันทันสมัย และสินคา

หลากหลายรูปแบบทั้งสําหรับเด็ก และผูใหญ ซึ่งยานนี้ถือวาเปนยานแสงสี และบันเทิงชั้นนําแหงหนึ่งของนคร

โอซากา อีกทั้งยังมีรานอาหารทะเลขึ้นชื่อมากมาย ซึ่งเสนหอยางหนึ่งคือ ทุกรานจะประดับประดารานของตน

ดวยแสงไฟนีออนซึ่งดัดทําใหเปนรูปปู กุง และปลาหมึก ซึ่งนักทองเที่ยวใหความสนใจและแวะถายรูปกันเปนที่

ระลึกอยางมาก และรานคาทุกแหง จะพยายามสรางจุดเดนใหแกรานของตนใหไดมากที่สุด เพื่อดึงดูดลูกคาให

เขามาใชบริการ สัญลักษณเดนของยานนี้คือ ตึกรูปเครื่องหมายการคาของ  กูลิโกะ ผลิตภัณฑขนมชื่อดังจาก

ญี่ปุนนั่นเอง  

 

 
   

ค่ํา  อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 

ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูสนามบินคันไซเพ่ือเตรียมตัวเดนิทางกลับสูกรุงเทพฯ 

 

23.55 น. เหิรฟาสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอรเอเชียเอกซ  เที่ยวบินที่ XJ611  

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

 

วันที่หก     สนามบินดอนเมือง - กรุงเทพ 

 

03.55 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 

 

** หากทานทีต่องออกต๋ัวภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการ 

ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 

** ขอขอบพระคุณทีเ่ลือกใชบริการ ** 

 



 

  

อัตราคาบริการ 

 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใหญหองละ 

2-3 ทาน 
พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาทัวรไมรวมตั๋ว 

07 – 12 มกราคม 2563 26,999 8,000 18,999 

08 – 13 มกราคม 2563 26,999 8,000 18,999 

09 – 14 มกราคม 2563 26,999 8,000 18,999 

10 – 15 มกราคม 2563 26,999 8,000 18,999 

11 – 16 มกราคม 2563 26,999 8,000 18,999 

14 – 19 มกราคม 2563 26,999 8,000 18,999 

15 – 20 มกราคม 2563 26,999 8,000 18,999 

16 – 21 มกราคม 2563 26,999 8,000 18,999 

17 – 22 มกราคม 2563 26,999 8,000 18,999 

18 – 23 มกราคม 2563 26,999 8,000 18,999 

21 – 26 มกราคม 2563 26,999 8,000 18,999 

22 – 27 มกราคม 2563 26,999 8,000 18,999 

23 – 28 มกราคม 2563 26,999 8,000 18,999 

24 – 29 มกราคม 2563 26,999 8,000 18,999 

25 – 30 มกราคม 2563 26,999 8,000 18,999 

29 ม.ค. – 03 ก.พ. 2563 26,999 8,000 18,999 

30 ม..ค. – 04 ก.พ. 2563 26,999 8,000 18,999 

31 ม.ค. – 05 ก.พ. 2563 26,999 8,000 18,999 

04 – 09 กุมภาพันธ 2563 25,999 8,000 17,999 

05 – 10 กุมภาพันธ 2563 27,999 8,000 19,999 

06 – 11 กุมภาพันธ 2563 27,999 8,000 19,999 

07 – 12 กุมภาพันธ 2563 27,999 8,000 19,999 

08 – 13 กุมภาพันธ 2563 25,999 8,000 17,999 

11 – 16 กุมภาพันธ 2563 25,999 8,000 17,999 

12 – 17 กุมภาพันธ 2563 25,999 8,000 17,999 

13 – 18 กุมภาพันธ 2563 25,999 8,000 17,999 

14 – 19 กุมภาพันธ 2563 26,999 8,000 18,999 

15 – 20 กุมภาพันธ 2563 25,999 8,000 17,999 



 

  

18 – 23 กุมภาพันธ 2563 26,999 8,000 18,999 

19 – 24 กุมภาพันธ 2563 25,999 8,000 17,999 

20 – 25 กุมภาพันธ 2563 26,999 8,000 18,999 

21 – 26 กุมภาพันธ 2563 25,999 8,000 17,999 

22 – 27 กุมภาพันธ 2563 25,999 8,000 17,999 

25 ก.พ. – 01 มี.ค. 2563 25,999 8,000 17,999 

26 ก.พ. – 02 มี.ค. 2563 25,999 8,000 17,999 

27 ก.พ. – 03 มี.ค. 2563 25,999 8,000 17,999 

28 ก.พ. – 04 มี.ค. 2563 25,999 8,000 17,999 

29 ก.พ. – 05 มี.ค. 2563 25,999 8,000 17,999 

03 – 08 มีนาคม 2563 24,999 8,000 16,999 

04 – 09 มีนาคม 2563 24,999 8,000 16,999 

05 – 10 มีนาคม 2563 25,999 8,000 17,999 

06 – 11 มีนาคม 2563 25,999 8,000 17,999 

07 – 12 มีนาคม 2563 25,999 8,000 17,999 

10 – 15 มีนาคม 2563 25,999 8,000 17,999 

11 – 16 มีนาคม 2563 26,999 8,000 18,999 

12 – 17 มีนาคม 2563 26,999 8,000 18,999 

13 – 18 มีนาคม 2563 26,999 8,000 18,999 

14 – 19 มีนาคม 2563 26,999 8,000 18,999 

17 – 22 มีนาคม 2563 25,999 8,000 17,999 

18 – 23 มีนาคม 2563 25,999 8,000 17,999 

 

 

** ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ป 10,000 บาท 

***คาบริการขางตน ยงัไมรวมคาทิปคนขบัรถ หัวหนาทัวร และมัคคเุทศกทองถิน่ 

ทานละ 1500 บาท /ทรปิ/ตอทาน*** 

 

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 30 ทานขึน้ไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวน

สิทธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 

 



 

  

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทานั้น ไมเชนนัน้ทางบริษัทจะไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆ

ทั้งสิ้น เพราะวาทางบริษัทไดทําการจายคาตั๋วไปใหกับการสายการบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการ

จองทัวรทุกครั้ง เพื่อประโยชนแกตัวทานเอง  

 

กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจําทั้งหมด 

เนื่องจากทางบริษัทฯ ไดชําระคาตั๋วเครื่องบินเต็มใบใหกับสายการบินเปนที่เรียบรอย ยกเวนคาภาษีน้ํามันที่ยังมิไดชําระ คา

ทัวรสวนที่เหลือ กรุณาชําระ 21 วันกอนการเดินทาง 

 

หมายเหตุ 1. ตั๋วเมื่อออกแลว ไมสามารถรีฟนดได อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน 

 2. คาทัวรไมมีราคาเด็ก เนื่องจากเปนราคาโปรโมชั่น 

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุนไมเกนิ 15 วัน ไมวา

จะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยีย่มญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพื่อยืนยนัการ

มีคุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุน* ดังตอไปนี ้

 

1. ตั๋วเครื่องบนิขาออกจากประเทศญี่ปุน ทางทัวรจัดเตรียมให 

2. สิ่งที่ยนืยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พาํนักในประเทศญี่ปุนได (เชน เงนิสด บัตร

เครดิต) 

3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขตดิตอในระหวางที่พํานักในประเทศญีปุ่น (เชน คนรูจัก โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทัวรจัดเตรียมให 

4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พาํนักในประเทศญี่ปุน ทางทัวรจัดเตรียมให 

อัตราคาบริการนี้รวม 

 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ      คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 

 คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.   คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ 

 คาที่พักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน    คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ  

 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ     คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง  

 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุน (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานัก

ระยะสั้นในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 วัน) **ถากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการ

ทําวีซาเพิ่ม ทานละ 1,700 บาท** 

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต 

คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องด่ืมที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใช

บริการ) 

 คาทิปคนขับรถ และไกดนําเที่ยวทานละ 1500 บาท/ทริป/ตอทาน 

 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 

 



 

  

เงื่อนไขการชําระคาบริการ 

1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 10,000 บาทตอทานเพื่อสํารองที่นั่ง  

2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยว

หรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณี

ใดๆ ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆ 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร 

ถึงศุกร 08: 30 น. - 17: 30 น.นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวาเปน

วันหยุดทําการของทางบริษัท 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีชื่อ

ในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อแจง

ยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) 

จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อทําเรื่องขอรับเงิน

คาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการ

ตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี 

2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่ชําระแลว ***ในกรณีที่

วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกการเดินทางไมนอยกวา 30 วัน 

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่ชําระแลว 

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการทีช่ําระแลวทั้งหมด 

ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแก

นักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งต๋ัวเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับ

สายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด   

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร 

ถึงศุกร เวลา 08: 30 น. - 17: 30 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวา

เปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 คน  

เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ 

1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 

2. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือ

ถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา 15 ทาน โดยจะแจง

ใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยาง



 

  

นอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจาก

การที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีที่จะใหบริการตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขที่

หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทาง

ใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ 

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยว

สวนใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจาก

ความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญ

หายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เปนตน 

7. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋ว

เครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนาม

โดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น  

ขอแนะนํากอนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกัน

ทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยาง

สะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใส

กระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  

2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝาก

เจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น  

3. ประเทศญี่ปุน มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑที่ทํามาจากพืช และเนื้อสัตวทุกชนิดเขาประเทศ เชน ผัก ผลไมสด  ไข เนื้อสัตว 

ไสกรอกฯ เพื่อเปนการปองกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลานี้ หากเจาหนาที่ตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราที่สูงมาก 

 


