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ทวัรญ่ี์ปุ่น เกียวโต โอซากา้ ทาคายาม่า  
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วนัแรกของการเดินทาง (1) กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ 

 

21.30 น. พรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4  ประตูหมายเลข 8 สายการบิน JAPAN AIRLINES เคานเ์ตอร ์R เพ่ือเตรียมตวั

เดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน 

 

วนัท่ีสองของการเดินทาง (2) โอซากา้ - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - ศาลเจ้าเฮอนั - พิธีชงชาญ่ีปุ่น - ปราสาททอง 

 

00.25 น. เหิรฟ้าสู่ สนามบินคนัไซ ประเทศญ่ีปุ่น โดยเที่ยวบินที่ JL728 บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 

07.45 น. เดินทางถึง สนามบินคนัไซ ประเทศญ่ีปุ่น หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง น าท่านเดินทางไปยัง น าท่านชม ศาลเจ้าฟูชิ

มิอินาริ ที่สถิตของพระแม่โพสภ เทพเจ้าที่เป็นที่นับถือยิ่งของประชาชนที่มาสักการะขอพร ให้มีความเป็นอยู่อุดมสมบูรณ์

ของเร่ืองพืชพรรณธัญญาหาร น าท่านสักการะ พระแม่โพสภ และเทพจิ้ งจอกที่ชาวญ่ีปุ่นช่ือว่าเป็น ทูตสวรรค์ ผู้คอยน า

ข่าวสารจากสรวงสวรรค์ลงมายังโลกมนุษย์ ท่านจะได้ตื่นตากับรูปป้ันของเทพจิ้งจอก ที่มีจ านวนมากมาย  

 

 

 

แล้วน าท่านชม ศาลโทริอิ ซุ้มประตูสีแดงที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้าที่มีมากกว่าร้อยต้นทอดตัวยาวตามเส้นทางของไหล่เขา

ลดหลั่นกันบนเส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตร์เร่ือง MEMORIES OF GEISHA ที่ ซายูริ นางเอก

ของเร่ืองวิ่งลอดซุ้มประตูเพื่อไปขอพรเทพเจ้าให้ตนเองสมความปรารถนา จากนั้นเดินทางสู่ ศาลเจ้าเฮอนั หรือศาลเจ้าเฮ

อันจิงงุ ศาลเจ้าเฮอันสร้างในปี 1895 เนื่องในโอกาสที่นครเกียวโตมีอายุครบ 1,100 ปี โดยอุทศิถวายแด่จักรพรรดิองค์แรก 
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และองค์สุดท้ายของเกียวโต ตัวศาลเจ้าถอดแบบมาจากพระราชวังหลวงที่สร้างขึ้ นเมื่อ ค.ศ. 794 และวอดลงเพราะอัคคีภัย

ในปี 1227 เป็นสถาปัตยกรรมแบบเฮอันซึ่ ง

ได้ รับอิทธิพลจากจีน ศาลเจ้าในลัทธิชินโตก็

เปลี่ยนมาสร้างตามแบบวัดในพุทธศาสนา จากที่

เคยทิ้งเนื้อไม้ไว้ให้มีสีตามธรรมชาติก็หันมาทาสี

เป็นคร้ังแรกเมื่อก้าวผ่านประตูศาลเจ้าเข้าไป จะ

พบภาพจ าลองของพระราชวังโบราณที่ย่อส่วนลง

มาเหลือสองในสาม มีลานหินกรวดสีขาวอัน

กว้างขวางทอดตรงไปยังวิหารใหญ่ไดโงะคุเด็ง 

(ถ้าเป็นวังจริงๆ นี่ก็คือที่ว่าราชการทั้งหลายทั้ง

ปวง) ซึ่งมีเจดีย์พยัคฆ์ขาวขนาบอยู่ทางตะวันออก

และตะวันตก ประตูด้านซ้ายของวิหารจะเปิดออกสู่สวนแบบเฮอันที่ออกแบบมาให้ใช้ล่องเรือและเดินเล่นได้ด้วยสะพานแบบ

จีน บึงน า้ใสและบันไดมังกร ไม่รวมค่าเขา้ชมสวน 600 เยน 

 

น าท่านเปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาญ่ี ปุ่น ซึ่ งเป็น

เอกลักษณ์ของประเทศญ่ีปุ่นว่าด้วยการใช้เวลาอย่างสุนทรีย์ 

ด้วยการดื่ มและการชงชาผงสีเขียวหรือมัทฉะ นับตั้ งแต่

ประมาณศตวรรษที่ 14 ต้นฉบับของพิธีชงชา และให้ท่านได้

สัมผัสกับบรรยากาศของการจ าลองเร่ืองราวเก่ียวการพบปะกัน

ในวงสังคมเก่ียวกับการดื่มและชงชาที่ได้แพร่หลายในบรรดา

ชนช้ันสูงในประเทศญ่ีปุ่น จากนั้นอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของ

ที่ระลึกตามอัธยาศัย 

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! บริการท่านดว้ยเมนู บุฟเฟ่ต์ชาบู

สูตรตน้ต าหรบั  

 

น าท่านชม วดัคินคะคุจิ หรือ ปราสาททอง สร้างโดยโชกุน อาชิคางะ โยชิมิสึ เพื่อ

เป็นสถานที่พักผ่อน ต่อมาบุตรชายของท่านได้ดัดแปลงให้เป็นวัด แต่ปราสาทเดิม

ได้ถูกไฟไหม้ในปี พ.ศ.2493 และสร้างขึ้นใหม่เมื่อปี พ.ศ.2498 ปราสาทโดยรอบปิดด้วยทองค าเปลวอย่างสวยงาม ให้ท่าน

ได้ดื่มด ่ากับความสะอาดใสของสระน า้ที่สามารถสะท้อนให้เหน็ภาพตัวปราสาทได้อย่างงดงาม 
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มาเที่ยวปราสาททอง สถานที่ยอดฮิตในการ์ตูนเร่ืองดัง อิคคิวซัง ทั้งทจีะพลาดกับเมนู

ของหวานทานเล่นยอดฮิตของปราสาททองได้ยังไงกันแนะน าซอฟทค์รีมจากร้าน Kinkaku 

Soft Ice Cream ซึ่งตัวซอฟทค์รีมนั้นจะเป็นรสชาเขียว เนื้อครีมเนียนนุ่มละมุนลิ้น ท ามาจาก

ผงชาเขียวแท้ๆต้นต ารับของญ่ีปุ่น ข้างในโคนใส่แป้งโมจิเพื่อเพิ่มความนุ่มนวลการในลิ้มรส 

และเพิ่มถ่ัวแดงหวานที่ให้รสชาดเข้ากันดีกับชาเขียวก่อนจะหุ้มด้วยแผ่นทองค าที่ผลิตโดยฝีมือช่างท ากระดาษวาชิสไตล์ญ่ีปุ่น 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัท่ี  โรงแรม GUJYO VACANCE MURA HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 

 

วนัท่ีสามของการเดินทาง (3) ทาคายาม่า - หมู่บา้นชิราคาวะโกะ - ท่ีท าการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซนัมาชิซึจิ –  

       อิออน มอลล ์

 

เชา้  บริการอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า จังหวัด “ฮิดะ” จังหวัดที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม ผู้คนที่เป็นมิตร  ที่ได้

ช่ือว่า“ลิตเติ้ ลเกียวโต เป็นเมืองขนาดเล็กน่ารักตั้งอยู่ในหุบเขาที่ยังคงดูแลวัด ศาลเจ้า แม่น ้า  สะพาน ตลาดเช้า และ

บรรยากาศแบบเมืองเกียวโตในอดีตไว้ได้อย่างลงตัว น าท่านเที่ยวชม เมืองทาคายาม่า ที่ได้ช่ือว่า“ลิตเติ้ ลเกียวโต เป็นเมือง

ขนาดเลก็น่ารักตั้งอยู่ในหุบเขาที่ยังคงดูแลวัด ศาลเจ้า แม่น ้า สะพาน ตลาดเช้า และบรรยากาศแบบเมืองเกียวโตในอดีตไว้

ได้อย่างลงตัว น าท่านสู่ “หมู่บา้นชิราคาวะโกะ หมู่บ้านที่ได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995 

ท่านจะไดพ้บกบับา้นในแบบกสัโชสึคุริ ซ่ึงเป็นแบบญ่ีปุ่นดั้งเดิม ช่ือน้ีไดม้าจากค าว่า กสัโช ซ่ึงแปลว่า พนมมือ ตาม

รูปแบบของบ้านที่หลังคาชันถึง 60 องศา มีลักษณะคล้ายสองมือที่พนมเข้าหากัน ตัวบ้านมีความยาวประมาณ 18 เมตร 

และมีความกว้าง 10 เมตร ซึ่งโครงสร้างของบ้านสร้างขึ้นโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว แต่ยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับ

หิมะที่ตกมาอย่างหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี 
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เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านชมสถานที่ส าคัญเมื่อคร้ังอดีต ท่ีท าการเก่าเมืองทาคายาม่า ใช้เป็นทั้งที่ท างาน และที่อยู่อาศัยของผู้ ว่าราชการ

จังหวัดฮิดะมาเป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนโตกุกาว่า  ในสมัยเอะโดะ หรือกว่า 300 ปีที่แล้ว เป็นที่ท า

การรัฐในยุคเอะโดะเพียงแห่งเดียวที่ข้ามพ้นยุคสมัยมาได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งภายในนี้ประกอบด้วยบริเวณไต่สวนพิจารณาคดี 

ห้องขังนักโทษ โรงครัว และห้องพักของเจ้าหน้าที่ น าชมความงามของเมืองทาคายาม่า ซึ่งยังคงความเป็นบ้านเมืองแบบ

ญ่ีปุ่นดั้งเดิมอย่างแท้จริง ไม่รวมค่าเขา้ชมท่านละ  430 เยน   

 

 

 

จากนั้นเดินชม เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ ซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือน และร้านค้าน่ารัก ๆ ที่ยังคงอนุรักษ์แบบของบ้านใน

สมัยเอะโดะกว่า 300 ปีก่อน ให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกพื้ นเมืองและเกบ็เก่ียวบรรยากาศอันน่าประทับใจ ไม่ว่าจะเป็น

เหล้าสาเก ซุปมิโสะชิรุ ตุ๊กตาซารุโบะโบะ ซึ่งเป็นตุ๊กตาตามความเช่ือของคนโบราณสมัยก่อน  
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เดินทางมาถึงเขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิทั้งที ย่านนี้มีแต่ของอร่อยอย่างแน่นอนเมื่อเดิน

ตามไปถนนเร่ือยๆ 2 ข้างทางนั้นมีแตร้านอาหารน่าทานไปหมดสะทุกร้าน อากาศหนาวๆก็

ต้องหาอะไรอุ่นๆทานกันแก้หนาวสักหน่อยสิ่งแรกที่แนะน านั่นคือ มิทาราชิดงัโงะ เป็นแป้ง

ข้าวเหนียวย่างเคลือบซอสมิโซะหวาน เป็นเมนูที่ใครผ่านมาที่นี่กต้็องแวะชิม ไม่ว่าเดก็หรือผู้ใหญ่กต็่างช่ืนชอ 

 

 

อีกหนึ่งเมนูยอดฮิตตลอดการที่พลาดไม่ได้นั่นกค็ือ....ซูชิเน้ือฮิดะ การันตีความอร่อย

ด้วยแถวยาวนอกร้าน ที่ ร้านนี้ เสิร์ฟเมนูซูชิเนื้ อวากิวคุณภาพดีระดับ A4-A5 โดยซูชิชุดนี้

ประกอบไปด้วยข้าวป้ันหน้าเนื้อโรยต้นหอมและกุนคันมากิ โดยเนื้อถูกปรุงอย่างดีด้วยเกลือ
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ทาเคะซุมิหรือเกลือจากไม้ไผ่ ขิงและโชยุ เสิร์ฟบนขนมเซมเบ้ ดังนั้นจึงทานได้ทั้งหมด วินาทีที่เนื้อนุ่มๆละลายในปากนั้น 

บอกได้เลยว่าสมกับที่รอคอยอย่างแน่นอน! 

น าท่านอิสระช้อปป้ิง ณ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของนาริตะ หา้งฯ อิออน จัสโก ้ ซื้อของฝากก่อนกลับ อาท ิขนมโมจิ เบน

โตะ ผลไม้ และ หากท่านใดหลงไหลในรสชาดของคิทแคทชาเขียวสามารถหาซื้อได้ที่นี่ได้เลย  **เพ่ือไม่เป็นการเสียเวลาช้

อปป้ิงอิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั** 

พกัท่ี  โรงแรม SARASA SHIN OSAKA HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 

 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง (4)  อิสระเต็มวนั หรือเลือกซ้ือทวัรย์ูนิเวอรแ์ซล ตามอธัยาศยั 

 

เชา้  บริการอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  

หลังอาหาร อิสระตามอัธยาศัยให้ท่านเลือกช้อปป้ิงตามย่านดังของมหานครโอซาก้า โดยการนั่งรถไฟ (ไม่รวมค่ารถไฟ) 

ท่านสามารถนั่งรถไฟ JR เพื่อเดินทางเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวช่ือดัง อาท ิ

- ชินไซบาชิ ย่านช้อปป้ิงช่ือดังของนครโอซาก้า ภายในย่านนี้มีร้านค้าเก่าแก่ปะปนไปกับร้านค้าอันทันสมัย และสินค้า

หลากหลายรูปแบบทั้งส าหรับเด็ก และผู้ใหญ่ ซึ่งย่านนี้ ถือว่าเป็นย่านแสงสี และบันเทิงชั้นน าแห่งหนึ่งของนครโอซาก้า 

อีกทั้งยังมีร้านอาหารทะเลขึ้นชื่อมากมาย ซึ่งเสน่ห์อย่างหนึ่งคือ ทุกร้านจะประดับประดาร้านของตนด้วยแสงไฟนีออน

ซึ่งดัดท าให้เป็นรูปปู กุ้ง และปลาหมึก ซึ่งนักท่องเที่ยวให้ความสนใจและแวะถ่ายรูปกันเป็นที่ระลึกอย่างมาก และ

ร้านค้าทุกแห่ง จะพยายามสร้างจุดเด่นให้แก่ร้านของตนให้ได้มากที่สุด เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการ สัญลักษณ์

เด่นของย่านนี้คือ ตึกรูปเคร่ืองหมายการค้าของ กูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ขนมช่ือดังจากญ่ีปุ่นนั่นเอง   

- โอซากา้ อะควอเร่ียม เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น า้ในร่มที่ใหญ่ที่สุดในโลก ท่านจะได้พบกับปลาฉลามวาฬที่มีขนาดใหญ่ที่หา

ชมได้ยาก, แล้วเฮฮากับหน้าตาของปลาแสงอาทิตย์ ที่มีขนาดตัวใหญ่ราคาประเมินมิได้และเพลินตากับสัตว์มีชีวิตใต้น ้า

นานาชนิดจากทั่วทุกมุมโลก อาทเิช่น ปลาโลมา, ปูแมงมุม, นาคทะเล, นกเพนกวิน เป็นต้น  

- วดัชิเท็นโนจิ วัดที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดของเมืองโอซาก้าประมาณ 1,400 ปี และเป็นพุทธสถานแห่งแรกในญ่ีปุ่น โดยมี

จุดเด่นอยู่ที่ เจดีย์ 5 ช้ันอันวิจิตร สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมสมัย อาซุกะ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปหลายองค์  

หรือท่านที่สนใจเดินทางสู่ ยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ ช าระเพ่ิมท่านละ 2,700.- บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง) ร่วมสนุกท้าทาย

กับเคร่ืองเล่นหลากหลายชนิดตื่นเต้นระทกึใจจากหนังดังที่ท่านชื่นชอบ เช่น ฉากเพลิงไหม้จากเร่ือง “แบค็ดราฟท์”ล่องเรือ

ผจญภัยกับไดโนเสาร์จากเร่ือง“จูราสสิคพาร์ค” นั่งเรือเพื่อพบกับความน่าสะพรึงกลัวเหมือนอยู่ ในเหตุการณ์จริงกับ “จอว์” 

ใช้ทุนสร้างมหาศาลกว่า 1,500 ล้านเยน (เฉพาะจอว์)  และสนุกสนานไปกับเคร่ืองเล่นภาคใหม่ของ “สไปเดอร์แมน” ที่รอ 
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ให้ท่านพิสูจน์ความมันส์ พร้อมทั้งพบกับโซนใหม่ “วันเดอร์แลนด์” เป็นโซนสวนสนุกสไตล์ครอบครัวให้ท่านได้เพลิดเพลิน

กับตัวการ์ตูนสุดน่ารักช่ือดังของญี่ปุ่น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street  

หรือสนุกสนานกับโซนใหม่ The Wizarding World of Harry Potter ที่สร้างเพื่อเอาใจเหล่าสาวกของแฮร์ร่ีพอตเตอร์ ให้

ท่านได้เข้าไปสัมผัสบรรยากาศของ โลกเวทมนตร์ในฉากต่างๆ จากภาพยนตร์ อาทิ ปราสาทฮอกวอต เพลิดเพลินกับการ

ส ารวจห้องเรียนเวทมนตร์คาถา               ย่านฮอกมีท ร้านขายของแปลกประหลาดของเหล่าพ่อมดและแม่มดทั้งหลาย 

และที่ไม่ควรพลาดชิมคือ  บัตเตอร์เบียร์ เคร่ืองดื่มที่ ได้ รับความนิยมในโลกของพ่อมดและแม่มดแห่งนี้  [ไม่มีแอ

ลกฮอล์] และที่พลาดไม่ได้คือในโซนนี้ที่ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดของโลก               คือโซน Harry Potter and 

the Forbidden Journey ที่มีการสร้างด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการถ่ายภาพ 4K ที่จะสร้างความตื่นเต้นเร้าใจให้ท่าน

เสมือนท่านได้เดินทางท่องโลกเวทมนตร์ไปกับแฮร์ร่ีพอตเตอร์เลยทีเดียว ให้ท่านได้สนุกสนานต่อกับเคร่ืองเล่นนานาชนิด

อย่างจุใจ (ส าหรบัตัว๋ยูนิเวอรแ์ซลสตูดิโอ หากท่านตอ้งการซ้ือตัว๋กรุณาแจ้งเจ้าหนา้ท่ีล่วงหนา้ เพราะโปรแกรมอาจมี

การปรบัเปลี่ยนสลบัวนัตามความเหมาะสม หากมีค่าใชจ่้ายเกิดขึ้ น ทางบริษทัจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น) 

เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน อิสระอาหารเท่ียง และอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

พกัท่ี  โรงแรม SARASA SHIN OSAKA HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีหา้ของการเดินทาง (5) ปราสาทโอซากา้ - ตลาดปลาคุโรมง - ศาลเจ้าซูมิโยชิ - ดิวตี้ ฟรี - ชินไซบาชิ - สนามบินคนัไซ 

เชา้  บริการอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางชมบริเวณโดยรอบของ ปราสาทโอซากา้ (ไม่รวมค่าเขา้ปราสาท) ซึ่งถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมือง 

สัมผัสความยิ่งใหญ่และชมนิทรรศการที่จัดแสดงอยู่ภายใน ซึ่งเล่าถึงความเป็นมาของปราสาท รวมทั้งประวัติและข้าวของ

เคร่ืองใช้ ต่างๆของโชกุน ฮิเดโยชิโตโยโตมิ ผู้มีค าสั่งให้ก่อสร้างปราสาทแห่งนี้  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

น าท่านเดินทางสู่ ตลาดปลาคุโรมง เป็นตลาดที่มีช่ือเสียงและเก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองโอซาก้า จนได้รับสมญานาม

ว่าเป็น ครัวของโอซาก้ากันเลยทีเดียว มีบรรยากาศภายในเป็นทางเดิน Arcade เล็กๆทอดยาวประมาณ 600 เมตร 2 ข้าง

ทางจะเตม็ไปด้วยร้านค้าต่างๆกว่า 160 ร้านค้า ขายทั้งของสด และแบบพร้อมทาน มีของกินเล่นและอาหารพื้นเมือง 
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มากมายหลายชนิดให้ได้ชิมกัน ของที่ขายส่วนภายในตลาดคุโรมงจะเป็นของสด โดยเฉพาะอาหารทะเล เนื้อ และผักต่างๆ 

ร้านอาหารต่างๆภายในตลาดจึงเน้นขายอาหารทะเลกัน ทั้งแบบสดๆ เช่น ซาชิมิ ซูชิ และหอยนางรม และแบบปรุงสุก เช่น 

ปลาไหลย่าง ปลาหมึกย่าง หอยเชลย่าง กุ้งเทมปุระ เป็นต้น นอกจากนี้กจ็ะเป็นพวกผลไม้ต่างๆตามฤดูกาลของญี่ปุ่นที่ควร

ค่าแก่การลองเป็นอย่างมาก เช่น แอปเป้ิล มะเขือเชอร่ี สตอเบอร่ี เมล่อน กีวี และลูกแพร เป็นต้น 

 

 

 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าซูมิโยชิ เป็นศาลเจ้าที่ถูกสร้างขึ้ นตั้งแต่ศตวรรตที่ 3 เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งศาลเจ้าที่เก่าแก่

มากที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นเลยกว่็าได้ ที่นี่ไม่ใช่เพียงแค่ความเก่าแก่เท่านั้นะ แต่รูปแบบสถาปัตยกรรมการสร้างกถื็อว่าโดด

เด่นไม่แพ้ที่ไหนๆ เพราะถูกสร้างด้วยรูปแบบที่เรียกว่า สุมิโยชิ-ซึคุริ ที่จะมีหลังคาแบบทรงตรงๆ ต่างจากที่อ่ืนที่จะมีทรง

โค้งๆ จั่วจะถูกตกแต่งด้วยไม้ที่ลักษณะไขว้กันคล้ายกับไม้กางเขนของศาสนาคริสต์ หากออกจะเป็นรูปกากบาทซะมากกว่า 

รวมทั้งยังมีไม้ขนาดเลก็ๆวางเรียงกันตามแนวยาวทั่วทั้งหลังคา โดยเฉพาะตรงจุดที่ทางเข้าอยู่ด้านใต้หน้าจั่วของหลังคาและ

ยังมีร้ัวล้อมรอบ จากความต่างและความเก่าแก่นี้ที่ท าให้ศาลเจ้าแห่งนี้มีช่ือเสียงมากๆในญี่ปุ่น 
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จากนั้นน าท่านช้อปป้ิงสินค้าเคร่ืองส าอางค์ อาหารเสริม เคร่ืองประดับคุณภาพดีที่รา้นคา้ปลอดภาษีดิวตี้ ฟรี ซึ่งมีสินค้า

ให้บริการทุกท่านเลือกจับจ่ายใช้สอยในราคาถูกย่อมเยาว์อย่างมากมายโดยสินค้าบางประเภทจะไมส่ามารถซื้อในเมืองอื่น

ของประเทศญ่ีปุ่นได้จะเป็นสินค้าประจ าเมืองเท่านั้น  น าท่านช้อปป้ิงย่าน ชินไซบาชิ ย่านช้อปป้ิงชื่อดังของนคร โอซาก้า 

ภายในย่านนี้มีร้านค้าเก่าแก่ปะปนไปกับร้านค้าอันทนัสมัย และสินค้าหลากหลายรูปแบบทั้งส าหรับเด็ก และผู้ใหญ่ ซึ่งย่านนี้

ถือว่าเป็นย่านแสงสี และบันเทงิชั้นน าแห่งหนึ่งของนครโอซาก้า อีกทั้งยังมีร้านอาหารทะเลขึ้นชื่อมากมาย ซึ่งเสน่ห์อย่างหนึ่ง

คือ ทุกร้านจะประดับประดาร้านของตนด้วยแสงไฟนีออนซึ่งดัดท าให้เป็นรูปปู กุ้ง และปลาหมึก ซึ่งนักท่องเที่ยวให้ความ

สนใจและแวะถ่ายรูปกันเป็นที่ระลึกอย่างมาก และร้านค้าทุกแห่ง จะพยายามสร้างจุดเด่นให้แก่ร้านของตนให้ได้มากที่สุด 

เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการ สัญลักษณ์เด่นของย่านนี้คือ ตึกรูปเคร่ืองหมายการค้าของ  กูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ขนมช่ือดัง

จากญ่ีปุ่นนั่นเอง **เพ่ือไม่เป็นการเสียเวลาชอ้ปป้ิงอิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั** 

ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่กรุ่งเทพฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีหกของการเดินทาง (6)     สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพ 

 

00.45 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเจแปน แอร์ไลนส์ เที่ยวบินที่ JL727 บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 

04.40 น. ถึงสนามบินสุวรรณภมูิ โดยสวัสดิภาพ 

 

 

 

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการ 

ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

** ขอขอบพระคุณท่ีเลือกใชบ้ริการ ** 
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อตัราค่าบริการ 

 

 

ก าหนดการเดินทาง 

 

 

ผูใ้หญ่หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

พกัเดี่ยวเพ่ิม ราคาทวัรไ์ม่รวมตัว๋ 

22 – 27 เมษายน 2563 28,999 8,000 18,999 

29 เม.ย. – 04 พ.ค. 2563 29,999 8,000 19,999 

13 – 18 พฤษภาคม 2563 27,999 8,000 17,999 

20 – 25 พฤษภาคม 2563 27,999 8,000 17,999 

03 – 08 มิถุนายน 2563 

(วนัเฉลิมฯ พระราชินี) 
28,999 8,000 18,999 

17 – 22 มิถุนายน 2563 27,999 8,000 17,999 

01 – 06 กรกฎาคม 2563 

(วนัอาสาฬหบูชา และวนัเขา้พรรษา) 
29,999 8,000 19,999 

15 – 20 กรกฎาคม 2563 27,999 8,000 17,999 

 

บริการน ้าดื่มวนัละ 1 ขวดในวนัท่ีมีรายการท่องเท่ียว** 

** ราคาเดก็อายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท ** 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ และไกดน์ าเท่ียวท่านละ 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน*** 

 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 30 ท่านขึ้ นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเลื่อน

การเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วนัก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทางบริษทัจะไม่คืนมดัจ าไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆทั้งส้ิน 

เพราะว่าทางบริษทัไดท้ าการจ่ายค่าตัว๋ไปใหก้บัการสายการบินเรียบรอ้ยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความใหถ้ี่ถว้นก่อนการจองทวัรทุ์กครั้ง เพ่ือ

ประโยชนแ์ก่ตวัท่านเอง  

 

กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมดัจ าทั้งหมด เน่ืองจากทางบริษทั

ฯ ไดช้ าระค่าตัว๋เคร่ืองบินเต็มใบใหก้บัสายการบินเป็นท่ีเรียบรอ้ย ยกเวน้ค่าภาษีน ้ามนัท่ียงัมิไดช้ าระ ค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือ กรุณาช าระ 21 

วนัก่อนการเดินทาง 

 

หมายเหตุ 1. ตัว๋เม่ือออกแลว้ ไม่สามารถรีฟันดไ์ด ้อนัเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน 

 2. ค่าทวัรไ์ม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่ 
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** สัง่ซ้ือซิมกบัเราสะดวกไม่ตอ้งลงทะเบียนใหยุ้่งยาก รอรบัไดเ้ลยท่ีสนามบิน ** 

 

ส าหรับซิมอินเตอร์เนต็ของ TRUE TRAVEL SIM ASIA สามารถเล่นเน็ตในประเทศโซนเอเชีย ไม่ว่าจะเป็น ญ่ีปุ่น เกาหลีใต ้ฮ่องกง มาเก๊า 

ไต้หวัน จีน สิงคโปร์ พม่า อินโดนีเซีย โดยมี DATA ให้ใช้งาน 4GB สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องสูงสุด 8 วัน หากท่านใดสนใจสัง่ซ้ือซิม 

สามารถสัง่ซ้ือไดก้บัทางเจ้าหนา้ท่ี และช าระเงินพรอ้มมดัจ าค่าทวัร ์หรือค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือ 

 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ย

วตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตอ้งยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขา้เมือง เพ่ือยืนยนัการมีคุณสมบตัิการเขา้

ประเทศญ่ีปุ่น* ดงัต่อไปน้ี 

 

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น ทางทวัรจั์ดเตรียมให ้

2. ส่ิงท่ียืนยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีอาจเกิดขึ้ นในระหว่างท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัรเครดิต) 

3. ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่น (เช่น คนรูจั้ก โรงแรม และอื่นๆ) ทางทวัรจั์ดเตรียมให ้

4. ก าหนดการเดินทางระหว่างท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่น ทางทวัรจั์ดเตรียมให ้
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อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ พร้อมคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 

 ค่าน า้หนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 46 กก.   ค่ารถรับ-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ 

 ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน   ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ     ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสั้นใน

ประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้ เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการท าวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 

บาท** 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอินเตอร์เนต็ ค่าซักรีด มินิบาร์

ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์่อนการใชบ้ริการ) 

 ค่าทิปคนขบัรถ และไกดน์ าเท่ียวท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อท่าน 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 

เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินมัดจ าเป็นเงินจ านวน 15,000 บาทต่อท่านเพื่อส ารองที่นั่ง  

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่
ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเชค็ของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละ

สิทธิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้  วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 
9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี

นั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้ มีช่ือในเอกสารการ

จอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็น

ลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีช่ือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ 

อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบ

อ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้น าเงิน

เข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ 

2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ช าระแล้ว ***ในกรณีท่ีวันเดิน

ทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลิกการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั 

2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ช าระแล้ว 
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2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ช าระแล้วทั้งหมด 

ทั้งนี้  ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการน าเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การ

ส ารองที่นั่งตั๋วเคร่ืองบิน การจองที่พักฯลฯ 

3. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจ าหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือ

ผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้  วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 

9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี

นั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

เงื่อนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น 

2. ทวัร์นี้ เป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการ

เข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยว

หรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับ

ประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัท

ก าหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขที่หนังสือเดินทาง และ

อ่ืนๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเคร่ืองบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการช าระเงิน

มัดจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภมูิอากาศ และ

เวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้  บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของ

ทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจบ็ป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ 

ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นต้น 

7. อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่า

ประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่ มีเอกสารลงนามโดยผู้มี

อ านาจของบริษัทก ากับเท่านั้น  
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ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกันทุกช้ินไม่เกิน 

1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอก็ซ์เรย์ 

อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้

ท้องเคร่ืองบินเท่านั้น  

2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเลบ็ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้อง

เคร่ืองบินเท่านั้น  

3. ประเทศญ่ีปุ่น มีกฎหมายห้ามน าผลิตภัณฑ์ที่ท ามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อ

เป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้  หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


