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DAY 1: กรุงเทพฯ – สนามบนินารติะ      (XJ 600   23.45 – 08.00) 

DAY 2: สนามบนินารติะ – หลวงพ่อโตคามาครูะ – ล่องทะเลสาบอาช ิ– พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว – ออนเซน็ 

DAY 3: ลานสกฟูีจเิทน็ – ทะเลสาบฮามานะ – ย่านซาคาเอะ – นาโงย่า 

DAY 4: นาโงย่า – เกยีวโต – วดัคโิยมสิ ึ– สะพานโทเกต็สเึคยีว – สวนไผ ่– ย่านเมืองใหม่ชินเซไค – โอซากา้ 

DAY 5: สะพานอาคาชไิคเคยีว – ฮารเ์บอรแ์ลนด ์– เทม็โปซาน – พพิธิภณัฑส์ตัวน้ํ์า – ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ– สนามบนิคนัไซ 

DAY 6: สนามบนิคนัไซ – กรุงเทพฯ      (XJ 611   00.10 – 04.00) 

*** สนุกกบัหิมะอนัขาวโพลน ณ ลานสกีฟจิูเทน็ ช้อปกระหน ่า 2 แหล่งช้อปช่ือดงั  

พิเศษให้ท่านได้ทานบุฟเฟ่ต์ขาปยูกัษ์และบุฟเฟ่ต์นานาชาติ แช่ออนเซน็สไตลญ่ี์ปุ่ น *** 

ก าหนดการเดินทาง :  มกราคม – มีนาคม 2560 

 โดยสายการบิน แอร ์เอเซีย เอก็ซ ์  

สนใจจองทวัร ์     ติดต่อ   คณุเอ     TEL/ LINE  0814977974     
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วนัแรกของการเดินทาง กรงุเทพฯ  

20.30  คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้  3 ประตูทางเข้าท่ี  1 

– 3 เคาน์เตอร ์ 4 สายการบินแอรเ์อเชีย เอก็ซ์ เจา้หน้าทีบ่รษิทัฯคอยตอ้นรบัและ

อํานวยความสะดวกใหท้่านก่อนขึน้เครื่อง 

** สายการบิน AIR ASIA X ท าการบินด้วยเครื่องบิน AIRBUS A330-300 ท่ีนัง่แบบ 

3-3-3 (377ท่ีนัง่ ) น ้าหนักกระเป๋าเดินทางทัง้ขาไปและขากลบัอย่างละ 20 กก . 

บริการเสิรฟ์อาหารร้อนพร้อมเครื่องด่ืมทัง้ขาไปและขากลบั ** 

23.45  ออกเดนิทางสู่ สนามบินนาริตะ สายการบินแอรเ์อเชีย เอก็ซ ์เท่ียวบินท่ี XJ 600 

สนใจจองทวัร ์     ติดต่อ   คณุเอ     TEL/ LINE  0814977974     

วนัท่ีสองของการเดินทาง        สนามบินนาริตะ – หลวงพ่อโตคามาครูะ – ล่องทะเลสาบอาชิ –  

     พิพิธภณัฑแ์ผน่ดินไหว – ออนเซน็  

08.00 ถงึ สนามบินนาริตะ (เวลาทอ้งถิน่เรว็กวา่ไทย 2 ช.ม. กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเป็น

เวลาทอ้งถิน่เพื่อสะดวกในการนดัหมาย ) หลงัผา่นพธิกีารทางตรวจคนเขา้เมอืง

เรยีบรอ้ยแลว้  

 นําท่านเดนิทางสู่  เมืองคามาครูะ  ณ วดัโคโตกอิุน  นมสัการพระพุทธรูปองคใ์หญ่  

อมติตา  นิโอยูราอิ  หรอืทีรู่จ้กักนัในนาม  หลวงพ่อโตกลางแจ้ง  ทําจากสมัฤทธิอ์งค์

หลวงพ่อมคีวามสูงรวมฐาน 13.35 เมตร เฉพาะองคพ์ระสูง  11 เมตร น้ําหนกัราว  122 

ตนั เดมิองคพ์ระใหญ่แกะสลกัจากไมสู้งถงึ 24 เมตร ประดษิฐานในวหิาร อนิาดะ โนสยึู

โบเนะ สตรทีีเ่คยรบัใชโ้ชกุนโยรโิมโตะ มนิาโมโตะ แห่งคามาคูระ ไดจ้ําลองแบบมาจาก

เมอืงนารา เกดิพายุใตฝุ้น่พดัปผา่นคามาคูระทําใหว้หิารกบัองคพ์ระไดร้บัความเสยีหาย

เกนิกวา่จะซ่อมแซม นาง และหลวงพ่อโจโคะ จงึเดนิทางบอกบุญไปยงัพุทธศาสนิกชน

ทีศ่รทัธาในศาสนาพุทธทัว่ประเทศญี่ปุน่  เพื่อสรา้งองคพ์ระใหญ่อกี ครัง้  แต่ครัง้นี้ใช้

สมัฤทธใ์นการสรา้งดว้ยชา่งฝีมอืด ีคอื ทนัจ ิฮซิาโตโมะ และ โกโรอ-ิมง โอโนะ สําเรจ็ใน 

ปีค .ศ. 1335 ประดษิฐานอยู่ในวหิารของวดัโคโตกุอนิ  ต่อมาเกดิพายุใตฝุ้น่  และ

แผน่ดนิไหวทําใหว้หิารทีค่รอบองคพ์ระไดร้บัความเสยีหายทัง้หมดแมจ้ะสรา้งขึน้ใหม่อกี

หลายครัง้กถ็ูกภยัธรรมชาตเิหล่านี้ทําลายลงจนกระทัง่ครัง้สุดทา้ยในเมื่อ  ปีค.ศ. 1584 

ไดเ้กดิ  คลื่นยกัษ์สนึามพิดัถล่ม  กวาดเอาวหิารและบา้นเรอืราษฏรลงทะเลไปหมด  

หากแต่เกดิปาฏหิารยิก์บัองคห์ลวงพ่อเพยีงแค่ทรุดลงเลก็น้อย แต่ยงัคงประดษิฐานอยู่ที่

เดมิไม่ไดเ้คลื่อนยา้ยไปไหน  ทําการบูรณะเป็นครัง้ที่  2 หากแต่องคพ์ระยงั  คงประทบั

กลางแจง้ โดยไม่มวีหิารครอบชว่ยปกป้องเมอืงคามาคุระไหร้อดพน้จากภยัพธิรรมชาติ

ตัง้แต่บดันัน้ตราบจนถงึวนันี้ ซึ่งชาวญี่ปุน่มคีวามศรทัธาเชือ่ในการบนบาลขอใหป้ระสบ
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ความสําเรจ็ต่าง  ๆ ไม่วา่จะเป็นเรื่องงาน  ความรกั  สุขภาพ  หรอืแมก้ระทัง่ของบุตร

สําหรบัคู่สาม-ีภรรยาทีม่บีุตรยาก และมทีางขึน้ภายในองคพ์ระสมัฤทธิ ์ใหท้่านไดส้มัผสั

สายตาดูเนื้อภายในองคพ์ระ มเีวลาเดนิเล่นชมสวนบรเิวณดา้นหลงัวดั และประทบัใจใน

ความน่ารกัของกระรอกตามธรรมชาตทิีม่ที ัว่บรเิวณ .ลมืไม่ไดท้ีจ่ะแวะบนัทกึภาพคู่กบั

ตน้สน ทีพ่ระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยู่หวั (รชักาลที ่7) ทรงปลูกในวโรกาสทีเ่สดจ็

พระราชดําเนิน พรอ้มดว้ยสมเดจ็พระนางเจา้รําไพพรรณี  พระบรมราชนิี  ครัง้เยอืนวดั

โคโตกุอนิเมื่อวนัที ่9 เมษายน 2474 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่านสมัผสัความงามราวกบัภาพวาดกบัรายการ  ล่องทะเลสาบอาชิ จาก  สถานี    

ฮาโกเน่มาจิ สู่ สถานีโมโตฮาโกเน่ สมญา ราชินีแห่งทะเลสาบ  วนัทีอ่ากาศแจ่มใส

บนผนืน้ําท่านสามารถมองเหน็เงาสะทอ้นสวยงามของ เม้าท ์ ฟจิู  ความงามของ

ทะเลสาบแห่งนี้ เกดิจากการก่อตวัของลาวาภูเขาไฟฟูจทิําใหปิ้ดทางออกของน้ําใน

ทะเลสาบ 

นําท่านเยีย่มชม  พิพิธภณัฑแ์ผน่ดินไหว  EARTH QUAKE MUSEUM ทีจ่ําลอง

เรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ  และใหท้่านไดส้มัผสักบับรรยากาศของการจําลองเรื่องราว

เกีย่วกบัแผน่ดนิไหวทีเ่กดิขึน้ในประเทศญี่ปุน่  หรอืเลอืกทดสอบบา้นจําลอง

สถานะการณ์แผน่ดนิไหว รบัการสัน่สะเทอืนจากขัน้ตํ่าสุดสู่ข ัน้สูงสุด  และศกึษาเรยีนรู้

ประสบการณ์ ในหอ้งจําลองต่างๆ จากนัน้อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซื้ อของฝากทีร่ะลกึตาม

อธัยาศยั 

สมควรแก่เวลานําท่านเขา้ทีพ่กับรเิวณ ณ ONSEN HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ในห้องอาหารของรีสอรท์ บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์ ขาปยูกัษ์ 

เสิรฟ์แบบไม่อัน้ !  

พกัผอ่นกบัการแช ่ออนเซน็ น้ําแร่ธรรมชาตผิา่นความรอ้นใตพ้ภิพเพื่อผอ่นคลายความ

เมื่อยลา้เลอืดลมเดนิดเีสรมิสุขภาพใหก้ระปรีก่ระเปร่าผวิพรรณสดใสมน้ํีามนีวลชว่ย

ระบบการเผาผลาญของร่างกายใหอ้ยู่ในสภาพคงทีค่วามอศัจรรยแ์ห่งการอาบน้ําแร่

แบบญี่ปุน่นี่เองทําใหม้ผีูก้ล่าววา่  => หากมาท่ีญ่ีปุ่ นแล้วไม่ ได้ลงอาบน ้าแร่ก็

เหมือนกบัว่าท่านมาไม่ถึงญ่ีปุ่ น ! 

 

 

วนัท่ีสามของการเดินทาง          ออนเซน็ – ลานสกีฟจิูเทน็ – ทะเลสาบฮามานะ – ย่านซาคาเอะ  

     – นาโงย่า 

เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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นําท่านเดนิทางสู่ ลานสกีฟจิูเทน็ ใหท้่านตื่นตาตื่นใจกบัลานสกหีมิะอนัขาวโพลน ซึ่ง

เป็นลานสกอีนัดบัหนึ่งของจงัหวดัยามานาช ิสนุกกบัการเล่นหมิะดว้ย สโนวส์เลต็ หรือ 

กระดานเล่ือนหิมะ  ท่ามกลางทศันียภาพธรรมชาตแิสนคลาสสคิ ) (รวมค่ากระดาน

เล่ือนหิมะแล้ว) 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

นําท่านเดนิทางสู่  ทะเลสาบฮามานะ  เคยเป็นแหล่งเพาะพนัธป์ลาไหลทีใ่หญ่ทีสุ่ดใน

ญี่ปุน่ คนญี่ปุน่เชือ่วา่การไดท้านปลาไหลในชว่งฤดูรอ้นจะทําใหเ้พิม่พลงัได้  สําหรบัทีน่ี่   

นอกจากท่านจะไดช้มแหล่งเพาะพนัธป์ลาไหลทีใ่หญ่ทีสุ่ดแลว้ ท่านยงัสามารถเลอืกซื้อ

ของฝากทีข่ ึน้ชือ่ของทีน่ี่ไดอ้กีดว้ย เชน่ พายปลาไหล  

นําท่านเดนิทางเขา้สู่ตวั เมืองนาโงย่า  ทีเ่ก่าแก่ของญี่ปุน่ ปจัจุบนัเป็นเมอืงเอกของ

จงัหวดัไอจ ิมขีนาดใหญ่อนัดบั 4 ของประเทศญี่ปุน่มลีกัษณะรูปร่างผงัเมอืงคลา้ยป ู

บรรยากาศเหมอืนเมอืงเลก็ทีม่ขีนาดใหญ่ดว้ยกลิน่ไอแห่งความเป็นเมอืงสงบอบอุ่นอนั

แสนโรแมนตคิอบอวลดว้ยมนตเ์สน่หท์ีแ่ฝงตวัไวใ้นทุกอณูของเมอืง 

นําท่านสู่ ย่านซาคาเอะ ย่านชอ้ปป้ิงและแหล่งบนัเทงิยามราตรี  สนิคา้แบรนดเ์นมจาก

ทุกมุมโลก เรยีงรายอยู่บนถนนสายนี้ อกีทัง้ยงัมหีา้งสรรพสนิคา้  รา้นอาหาร  ทีบ่่งบอก

ถงึความมรีะดบัใหเ้ลอืกอย่างมากมาย และยงัมจีุดชมววิทีจ่ะทําใหเ้หน็ถนนสายนี้  และ

ตวัเมอืงนาโกยาอย่างชดัเจน  คอื ตกึทวีขีองนาโกยา  ซึ่งมลีกัษณะคลา้ยโตเกยีวทาว

เวอรแ์ต่มอีายุทีเ่ก่าแก่มากกวา่ 

***อาหารค า่อิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

จากนัน้นําท่านเขา้ทีพ่กั นาโงย่า ณ NAGOYA HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง            นาโงย่า – เกียวโต – วดัคิโยมิสึ – สะพานโทเกต็สึเคียว – สวนไผ ่– 

ย่านเมืองใหม่ชินเซไค – โอซาก้า 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านสู่ เกียวโต  จากนัน้ เดนิทางสู่ วดัคิโยมิสึ  หรอื วดัน ้าใส  ทีต่ ัง้อยู่บรเิวณเนิน

เขาฮงิาชยิาม่า เชญิดื่ม น้ําศกัดิส์ทิธิส์ามสาย อนัเกดิจากธรรมชาต ิไหลมาจากเทอืกเขา 

ณ วดัแห่งนี้มชีือ่เสยีงดว้ยหอ้งโถงกลางของวดัทีถู่กจดัใหเ้ป็นสมบตัแิห่งชาต ิซึ่งมี

ระเบยีงไมท้ีส่รา้งยื่นออกนอกตวั อาคารของวหิารโดยมเีสาคํ้าถงึ 139 ตน้ เป็นจุดชมววิ

ของตวัเมอืงไดอ้ย่างกวา้งไกลสุดตา  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากนัน้นําท่านชม สะพานโทเกต็สึเคียว สะพานทีส่วยงาม และเป็นบรเิวณทีช่าวญี่ปุน่

ชืน่ชอบ และเป็นสถานทีช่มววิทีส่วยทีสุ่ดอกีแห่งในเกยีวโต อสิระใหท้่านไดถ้่ายรูปตาม
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อธัยาศยั จากนัน้นําท่านชมความสวยงาม ร่มรื่นของ สวนไผ่ อนัเขยีวขจ ี (BAMBOO 

GROVES) นบัหมื่นตน้ตลอดขา้งทางเสมอืนหนึ่งเป็นอุโมงคใ์หเ้ดนิผา่นถูกปลูกขึน้

ตัง้แต่สมยัเฮอนั หรอืกวา่พนัปีมาแลว้ เพื่อใชใ้นการประดบัสวน และชืน่ชมความ

สวยงาม และใชใ้นการบําบดัจติใจมาแต่ครัง้โบราณ ซึ่งสวนไผแ่ห่งนี้ยงัเป็นสถานทีถ่่าย

ทําภาพยนตร ์เรื่องเกอชิา ทีง่ดงามตระการตาไปทัว่โลก 

นําท่านสู่  ย่านชินเซไค  หรอืแปลจากภาษาญี่ปุน่มคีวามหมายวา่  โลกใหม่  ย่านแห่ง

สสีนัทีแ่สนทนัสมยัในอดตีของโอซากา้ เป็นย่านทีท่่านสามารถเลอืก ทานอาหารในรา้น

เก่าแก่ดัง้เดมิของชาวเมอืงโอซากา้ไดแ้บบง่ายดาย โดยเฉพาะเวลากลางคนืย่านแห่งนี้

จะคกึคกัมากเป็นพเิศษ ผงัเมอืงทางตอนเหนือของย่านชนิเซไคนี้  ไดร้บัอทิธพิลมาจาก

เมอืงปารสี ส่วนในตอนใตน้ัน้ถูกสรา้งตามเกาะโคนี่ยใ์นนิวยอรค์ อาหารขึน้ชือ่ของย่านนี้

ทีห่า้มพลาดกค็อื  คชิุคาสึ  (KUSHIKATSU) ของทอดเสยีบไม้  มทีัง้  ไก่, เนื้อววั , 

ฟกัทอง และหน่อไม ้รวมถงึของหวานกม็กีลว้ยและไอศกรมีทอดดว้ยเชน่กนั หลายคนที่

ไปทีน่ี่จะพบเหน็หุ่นคลา้ยลงินัง่ยิม้ ตามมุมต่างๆทีเ่จอ  นัน่กค็อื  บิลลิเคน  (BILLIKEN) 

หรอืเทพแห่งโชคลาภนัน่เองทีเ่ป็นอกีหนึ่ง สญัญลกัษณ์ของย่านน้ีด้วย 

***อาหารค า่อิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

นําท่านเขา้ทีพ่กั โอซาก้า ณ OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่าในพืน้ท่ีใกล้เคียง 

 

วนัท่ีห้าของการเดินทาง        โอซาก้า – โกเบ – สะพานอาคาชิไคเคียว – ฮารเ์บอรแ์ลนด ์–  

  เทม็โปซาน – พิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้า – ช้อปป้ิงชินไซบาชิ – 

  สนามบินคนัไซ 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นําท่านเดนิทางสู่ สะพานอาคาชิไคเคียวหรือสะพานไข่มุก (ถ่ายรปู ) ซึ่งเป็นสะพาน

แขวนทีย่าวทีสุ่ดในโลก สะพานแห่งนี้มรีะยะทางเกอืบ 4 กโิลเมตร อุบตัเิหตุจากพายุ

เมื่อ 50 กวา่ปีก่อน (พ.ศ.2498) ไดค้ร่าชวีติของผูค้นทีอ่าศยัเรอืเฟอรร์ีข่า้มฝ ัง่สญัจรไป

มาระหวา่งเกาะสู่เกาะตอ้งอบัปางลง ทําใหม้ผีูเ้สยีชวีติทัง้เดก็และผูใ้หญ่รวมกนัถงึ  168 

ชวีติ รฐับาลญี่ปุน่ขณะนัน้จงึไดทุ้่มงบประมาณถงึ 4.5 รอ้ยลา้นเหรยีญสหรฐั เพื่อสรา้ง

สะพานแขวนทีย่าวทีสุ่ดในโลกแห่งนี้ข ึน้ โดยไดร้บัการยอมรบัและชืน่ชมในระดบัสากล

วา่เป็นประดษิฐกรรมชัน้เยีย่มของมนุษยท์ีเ่ป็นรองแค่เพยีงการสรา้งยานอวกาศขึน้ไป

สํารวจนอกโลกดว้ยความยาวทัง้หมด 3,911 เมตร สูงประมาณ 300 เมตร ใชส้ายเคเบลิ

ทีข่งึสะพาน 2 เสน้ ภายในสายเคเบลิมเีสน้ลวดเลก็ ๆ ชว่ยขงึอกีหลายรอ้ยเสน้รวม

ความยาวของสายเคเบลิทีใ่ชข้งึสะพานทัง้หมดประมาณ 3 แสนกโิลเมตร 
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นําท่านเทีย่วชม ฮารเ์บอรแ์ลนด ์เป็นพืน้ทีร่มิอ่าวทางใตข้องแผน่ดนิโกเบเป็นทําเลทีม่ี

ทศันียภาพงดงาม ตลอดเวิง้อ่าวรูปตวั U จงึเพยีบพรอ้มไปดว้ยสารพดัสิง่ทีด่งึดูดใหเ้ขา้

ไปมากมาย อาทเิชน่ อาณาจกัรแห่งความบนัเทงิทัง้รา้นคา้ รา้นอาหาร โรงภาพยนตร ์

สวนสนุกและท่าเรอืล่องแม่น้ํา Concerto อนัหรูหรา ใหท้่าน ไดเ้พลดิเพลนิกบั

บรรยากาศอนัแสน สบายตามอธัยาศยั 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์นานาชาติ  

อาหารทะเล ซีฟู้ ด รวมทัง้ของหวานอีกมากมายและเครือ่งดืม่ซอฟดริง๊ค ์

 นําท่านสู่ เท็มโปซาน  เป็นท่าเรอืการคา้ระหวา่งประเทศมาตัง้แต่สมยัเมจิ  แต่มาบดันี้  

ไดก้ลายเป็นรสีอรต์ท่องเทีย่วสําคญัของเมอืงไปแลว้  นอกจากพพิธิภณัฑส์ตัวน้ํ์า  

KAIYUKAN ชงิชา้สวรรค์  DAIKANRANSHA พพิธิภณัฑศ์ลิปะ  เรอืสําราญท่องอ่าวโอ

ซากา้แลว้ ยงัมรีา้นอาหารอร่อยๆเรยีงรายอยู่มากมาย ไม่วา่เดก็หรอืผูใ้หญ่ทีไ่ดม้โีอกาส

มาเหน็เจา้ฉลามวาฬวา่ยวนไปมา ตอ้งอดทีจ่ะรูส้กึไม่ไดว้า่ทะเลนัน้ช ัง่งดงามอะไรเท่านี้  

แวะมาเทีย่วแถว BAY AREA นี้กนั 

 นําท่านเดนิทางสู่  พิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้าไคยคูงั  พพิธิภณัฑส์ตัวน้ํ์าทีใ่หญ่ทีสุ่ดของญี่ปุน่

และเป็นหนึ่งในพพิธิภณัฑส์ตัวน้ํ์าอนัดบัตน้ๆ ของโลก มปีรมิาณน้ํารวมทัง้หมด 11,000 

ตนั จดัแสดงสตัวน้ํ์ามากกวา่ 580 ชนิด จํานวนกวา่ 30,000 ตวั (ค่าทวัรไ์ม่รวมค่าเข้า

ชมพิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้า) 

จากนัน้นําท่านสู่ เมืองโอซาก้า  เป็นเขตเศรษฐกจิทีใ่หญ่ทีสุ่ดเป็นอนัดบั 2 และเป็น

เมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดเป็นอนัดบั 3 ของประเทศญี่ปุน่ นําท่านสู่ ย่านชินไซบาชิ ย่านชอ้ปป้ิง

ชือ่ดงัของโอซากา้ ภายในย่านนี้ท่านจะพบกบัรา้นคา้เก่าแก่ปะปนกนัไปกบัรา้นคา้อนั

ทนัสมยั และสนิคา้หลากหลายประเภทหลากหลายรูปแบบทัง้สําหรบัเดก็และผูใ้หญ่ ซึ่ง

ย่านนี้ถอืวา่เป็นย่านแสงสแีละบนัเทงิชัน้นําแห่งหนึ่งของโอซากา้ อกีทัง้ยงัมรีา้นอาหาร

ทะเลขึน้ชื่ อมากมาย ซึ่งเสน่หอ์ย่างหนึ่งของย่านนี้คอื ทุกรา้นคา้จะประดบัประดารา้น

ของตนดว้ยแสงไฟนีออนซึ่งดดัทําใหเ้ป็นรูปป ูกุง้ และปลาหมกึ ซึ่งนกัท่องเทีย่วให้

ความสนใจและแวะถ่ายรูปกนัเป็นทีร่ะลกึอย่างมาก และรา้นคา้ทุกแห่ง จะพยายามสรา้ง

จุดเด่นใหแ้ก่รา้นของตนใหไ้ดม้ากที่ สุด เพื่อดงึดูดลูกคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้รกิาร สญัลกัษณ์

เด่นของย่านนี้คอื ตกึรูปเครื่องหมายการคา้ของ กูลโิกะ ผลติภณัฑข์นมชือ่ดงัจากญี่ปุน่

นัน่เอง อสิระเพื่อใหท้่านเลอืกหาซื้อของตอ้งใจนานาชนิด อาท ิเครื่องสําอางค ์ เสือ้ผา้  

รองเทา้  กระเป๋า  เครื่องไฟฟ้า ฯลฯ ตามอธัยาศย้ 

  ***อาหารค า่อิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

สมควรแก่เวลา  กรณุาตรวจเชค็สมัภาระให้เรียบร้อย เพ่ือเตรียมตวัเดินทางสู่

สนามบินเพ่ือกลบักรงุเทพ ฯ 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
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วนัท่ีหกของการเดินทาง       สนามบินคนัไซ – กรงุเทพฯ 

00.10 ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย สายการบินแอรเ์อเชีย เอก็ซ ์เท่ียวบินท่ี XJ 611 

04.00 ถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ 

 

********************************************************* 

 
ก าหนดการเดินทาง : 18 – 23, 25 – 30  มกราคม 2560 

08 – 13, 15 – 20, 22 – 27 กมุภาพนัธ ์2560 
08 – 13 มีนาคม 2560 

ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 ทา่น 35,900 บาท 

เดก็อายุตํ่ากวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น 35,900 บาท 

เดก็อายุตํ่ากวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (มเีตยีงเสรมิ) 35,900 บาท 

เดก็อายุตํ่ากวา่ 12 ปี พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ทา่น (ไมม่เีตยีงเสรมิ) 35,900 บาท 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ  7,500 บาท 
หมายเหตุ   :  การเดนิทางแต่ละครัง้ตอ้งมี  ผูใ้หญ่ไม่น้อยกว่า 30 ท่าน ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจํานวน
ดงักล่าว บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 
 

ก าหนดการเดินทาง : 16 – 21  มีนาคม 2560 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 ทา่น 36,900 บาท 

เดก็อายุตํ่ากวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น 36,900 บาท 

เดก็อายุตํ่ากวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (มเีตยีงเสรมิ) 36,900 บาท 

เดก็อายุตํ่ากวา่ 12 ปี พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ทา่น (ไมม่เีตยีงเสรมิ) 36,900 บาท 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ  7,500 บาท 
หมายเหตุ   :  การเดนิทางแต่ละครัง้ตอ้งมี  ผูใ้หญ่ไม่น้อยกว่า 30 ท่าน ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจํานวน
ดงักล่าว บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 
 

ก าหนดการเดินทาง : 30 มีนาคม – 04 เมษายน 2560 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 ทา่น 39,900 บาท 

เดก็อายุตํ่ากวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น 39,900 บาท 
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เดก็อายุตํ่ากวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (มเีตยีงเสรมิ) 39,900 บาท 

เดก็อายุตํ่ากวา่ 12 ปี พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ทา่น (ไมม่เีตยีงเสรมิ) 39,900 บาท 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ  7,500 บาท 
หมายเหตุ   :  การเดนิทางแต่ละครัง้ตอ้งมี  ผูใ้หญ่ไม่น้อยกว่า 30 ท่าน ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจํานวน
ดงักล่าว บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 
 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้น้ีขึน้อยู่กบั

สภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้น้ี

ขึน้อยู่กบัอตัราแลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 

 

อตัราค่าบริการรวม 

 ค่าตัว๋เครื่องบนิเดนิทางไป-กลบั ชัน้ประหยดั ตามเสน้ทางและสายการบนิ ทีร่ะบุในรายการ  

 อาหารบนเครื่องทัง้ขาไปและขากลบั 

 ค่าน้ําหนกักระเป๋าทัง้ขาไปและกลบั ขาละ 20 กโิลกรมั  

*** กรณีมีความประสงคต้์องการอพัเกรดทีนั่ง่ , ซ้ือน ้ าหนักกระเป๋าเพิม่ , ซ้ืออาหารเพิม่หรือ

บริการต่างๆเพิม่เติม กรณุาติดต่อพนักงานขายทีด่แูลท่านโดยตรง *** 

  ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2 ท่าน / ค่าพาหนะ / ค่าอาหาร / ค่าเขา้ชมตามสถานทีต่่าง ๆ ตามทีร่ะบุในรายการ 

 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองท่านละ 1 ลา้นบาท กรณรีกัษาพยาบาล 5 แสนบาท 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั  อาทเิชน่ ค่าโทรศพัท ์ , ค่าซกัรดี , ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอก เหนือจากใน

รายการ 

 ค่าน้ําหนกักระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิกําหนด 

 ค่าภาษมีูลค่าเพิม่ 7%  และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3%  (กรณลีูกคา้ตอ้งการใบเสรจ็รบัเงนิแบบเตม็

รูปแบบ) 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าชัว่คราวเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรบัผูถ้ือหนังสือเดินทางไทย) 

 ค่าสนิน้ําใจสําหรบัมคัคุเทศก์, คนขบัรถ 3,000 เยน/คน/ทรปิ   

 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ 

 กรุณาสํารองทีน่ัง่โดยการชาํระมดัจํา ภายใน 3 วนั หลงัจากส ารองท่ีนัง่ 

o เดอืนมกราคม – มีนาคม มดัจําท่านละ 15,000 บาท 

 กรุณาชาํระค่าใชจ้่ายส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 30 วนัทําการ 
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เง่ือนไขการยกเลิก 

 กรณยีกเลกิการเดนิทางน้อยกวา่ 31 วนั ก่อนการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจํา 

 กรณีการเดินทางท่ีบริษทัฯต้องท าการวางการนัตีค่ามดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข และ
หรือเท่ียวบินเหมาล า CHARTER FILGHT หรือ EXTRA FLIGHT กบัสายการบิน หรือผา่น
ตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทัง้หมด   

 

หมายเหตุ 

*** ขอความกรณุาทุกท่านอ่านและศึกษาข้อมูลทัง้หมดก่อนการจอง  

เพือ่ความถกูต้องและความเข้าใจทีต่รงกนัระหว่างท่านและบริษทัฯ  

ดงันัน้หากท่านช าระเงินค่าจองทวัรแ์ละหรือค่าทวัรแ์ล้ว ทางบริษทัถือว่าท่านได้ยอมรบัเงือ่นไข

ของบริษทัฯเป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพือ่ทราบอีกครัง้ *** 

 กรณเีจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง ณ ประเทศนัน้ ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออก ดว้ยเหตุผลใดกต็าม ถอื

เป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออํานาจและความรบัผดิชอบ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืเงนิทัง้หมด 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายใด ๆ ในกรณทีีเ่กดิเหตุสุดวสิยั อาทเิชน่     

การยกเลกิไฟทห์รอืการล่าชา้ของสายการบนิ , อุบตัเิหตุ , ภยัธรรมชาติ , การนดัหยุดงาน , การจลาจล 

หรอืสิง่ของสูญหายตามสถานทีต่่าง ๆ ทีเ่หนืออํานาจการควบคุมของบรษิทัฯ 

 ในกรณีทีลู่กค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาติดต่อเจ้าหน้าทีข่องบริษทั ฯ 

ก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทัง้ส้ิน 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงราคาโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ในกรณทีีม่กีารขึน้

ลงของเงนิตราต่างประเทศ  และหรอืจากการปรบัขึน้ค่าน้ํามนัของสายการบนิ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่วไดต้ามความเหมาะสม ในกรณเีกดิ

จราจรตดิขดัหรอืเกดิอุบตัเิหตุบนทอ้งถนน โดยขึน้อยู่ดุลพนิิจของมคัคุเทศก ์ทัง้นี้จะยดึถอืผลประโยชน์

ของคณะผูเ้ดนิทางเป็นสําคญั และบรษิทัฯ ยงัคงรกัษามาตรฐานการบรกิารเชน่เดมิ 

 การบรกิารของรถบสันําเทีย่วตามกฎหมายแรงงานและการใชร้ถทีป่ระเทศญี่ปุน่  สามารถ

ใหบ้รกิารวนัละ 10 – 12 ชัว่โมงเท่านัน้ อาทิ เชน่ เริม่งาน 08.00 น. ถงึเวลา  20.00 น. (ตอ้งถงึโรงแรม

เรยีบรอ้ยแลว้) การใหบ้รกิารในแต่ละวนัมอิาจเพิม่เวลาการใชร้ถบสัได ้ทัง้นี้มคัคุเทศกแ์ละพนกังานขบั

รถจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ขึน้อยู่กบัสภาพการจราจร ณ วนัเดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั  

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์มื่อท่านเดนิทางไปพรอ้มคณะแลว้ หากท่านงดใชบ้รกิารใด และหรอืไม่

เดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิคนื ไม่วา่กรณใีด ๆ ทัง้สิน้ 

 

****รายละเอียดเก่ียวกบัมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย**** 
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(เอกสารท่ีท่านจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ) 

จากมาตราการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุน่ใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะสัน้ในประเทศ

ญี่ปุน่ไม่เกนิ 15 วนั ไม่วา่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื่นเอกสาร

ในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพื่อยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญี่ปุน่ ดงัต่อไปนี้ 

1. สิง่ยนืยนัวา่ท่านสามารถรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ํานกัในประเทศญี่ปุน่ได ้

เชน่ เงนิสด หรอืบตัรเครตดิ 

คณุสมบติัการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรบักรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่ นด้านมาตราการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ 6 เดอืน  และมหีน้าหนงัสอืเดนิทางทีไ่ม่มตีรา

ประทบัอย่างน้อย 3 หน้า  

2. กจิกรรมใดๆทีจ่ะกระทําในประเทศญี่ปุน่จะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีข่ดัต่อกฎหมาย และเขา้ขา่ย

คุณสมบตักิารพํานกัระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพํานกัไม่เกนิ 15 วนั 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวตักิารถูกส่งตวักลบัจากประเทศญี่ปุน่ มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธ

ไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่เขา้ขา่ยคุณสมบตัทิีจ่ะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ  

 


