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ก ำหนดกำรเดินทำง : 20-24 มีนำคม 2562 
26-30 มีนำคม 2562 

ราคาเร่ิมต้น 

28,999.- 
บาท / ท่าน 

WONDERFUL JAPAN 
นำโกย่ำ เกยีวโต ทำคำยำม่ำ 
ซำกรุะ ณ ชิรำคำวำโกะ 

5 วนั 3 คนื 

ไฮไลท์ 
 เยอืนหมู่บ้ำนมรดกโลกชิรำคำวำโกะ ทีไ่ด้รับกำรยกย่องจำกองค์กำรยูเนสโก้ ให้เป็นมรดกโลก  
 ชมดอกซำกรุะทีก่ ำลงับำนสะพร่ัง ณ ริมแม่น ำ้ยำมำซำกกิำวะ 
 ขอพรเพือ่ควำมสิริมงคล ณ ศำลเจ้ำฟูชิม ิอนิำริ ถ่ำยรูปกบัเสำโทริอสีิแดงนับพนั 
 ชมควำมอลงักำรของ ปรำสำทโอซำก้ำ สัญลกัษณ์ส ำคญัประจ ำเมอืง 
 นมสักำรหน่ึงในสำมของศำลเจ้ำบูชำเจ้ำแม่กวนอมิทีใ่หญ่ทีสุ่ดในญี่ปุ่ น ณ วดัโอสุคนันอน 
 ร่ืนรมย์กบับรรยำกำศย้อนยุคทีท่ำคำยำม่ำ ย่ำนเมอืงเก่ำซันมำชิซูจิ หรือ ลติเติล้เอโดะ 
 ช้อปป้ิงจุใจกบัแหล่งอพัเดทเทรนด์แฟช่ันของชำวญี่ปุ่ น ย่ำนชินไซบำชิ 
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วนัแรก สนำมบินดอนเมือง           

23.00 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติดอนเมือง อำคำร 1 ผู้ โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ ช้ัน 3 ประตู 1   
เคำน์เตอร์ 1 – 4 สำยกำรบินแอร์เอเชีย เอก็ซ์ (XJ) โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยอ านวยความสะดวก 

วนัทีส่อง สนำมบินดอนเมือง – สนำมบินชูบุเซ็นแทรร์ (นำโกย่ำ) – เกียวโต – ฟูชิมิ อินำริ – โอซำก้ำ – ปรำสำทโอซำก้ำ 
(ด้ำนนอก) – โดทงโบริ ย่ำนชินไซบำชิ – โรงแรม 

02.15 น. ออกเดินทางสู่ สนำมบินชูบุเซ็นแทรร์ (นำโกย่ำ) โดยสำยกำรบินแอร์เอเชีย เอก็ซ์ เที่ยวบินที่ XJ 637  
09.40 น. เดินทางถึง สนำมบินชูบุเซ็นแทรร์ (นำโกย่ำ) ประเทศญ่ีปุ่น (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช.ม.) หลงัจากผ่าน

ขั้นตอนตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบ - รับกระเป๋าและท าภาระกิจส่วนตวัเรียบร้อยแลว้ 
 (กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถ่ินเพ่ือความสะดวกในการนดัหมาย) 

น าท่านเดินทางสู่ เกียวโต เมืองหลวงเก่าแก่ของญ่ีปุ่นซ่ึงมีอายุยาวนานกว่า 1,000 ปี ในอดีตมีความเจริญรุ่งเรือง
ทางดา้นศาสนา ศิลปวฒันธรรม และการปกครอง จากนั้นชม ศำลเจ้ำฟูชิมิ อินำริ หรือ ศำลเจ้ำจิง้จอกขำว เป็นศาล
เจา้ในศาสนาชินโตโดยสร้างข้ึนเพ่ือถวายแด่เทพอินาริ เทพแห่งกสิกรรมเพ่ือให้พ้ืนท่ีน้ีมีความอุดมสมบูรณ์ได้
ผลผลิตดี เชิญท่านขอพรเทพเจา้และต่ืนตาไปกบั เสำโทริอิสีแดงส้ม นบัพนัตน้ท่ีตั้งเรียงรายจนกลายเป็นอุโมงคเ์สา
โทริอิท่ียาวถึง 4 กิโลเมตรมีความเช่ือตามศาสนาชินโตวา่เสาโทริอิน้ีเป็นสญัลกัษณ์แทนประตูเขา้สู่ดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิ
ของเทพเจา้  

เที่ยง   รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย   น าท่านเดินทางสู่ โอซำก้ำ เมืองส าคญัทางดา้นเศรษฐกิจของญ่ีปุ่น น าท่านเดินทางสู่ ปรำสำทโอซำก้ำ (Osaka Castle) 

ด้านนอก ถกูสร้างข้ึนในปี 1583 แทนท่ีวดัอิชิยาม่าฮอนกนัจิ (Ishiyama Honganji Temple) ซ่ึงไดถู้กท าลายโดยโอดะ 
โนบุนากะ (Oda Nobunaga) ประมาณ 30 ปีก่อนท่ีจะสร้างปราสาทโอซากา้ ท่านโทโยมิ ฮิเดโยชิ ผูส้ร้างตั้งใจท่ีจะให้
ปราสาทแห่งน้ีเป็นศูนยก์ลางใหม่ของญ่ีปุ่นภายใตก้ารปกครองของท่าน ภายหลงัการสร้างเสร็จก็ได้กลายเป็น
ปราสาทท่ีใหญ่ท่ีสุดของญ่ีปุ่นในขณะนั้นแต่หลงัจากท่ีท่านฮิเดโยชิเสียชีวิตลงไม่ก่ีปี ปราสาทไดถู้กโจมตีและ
ท าลายโดยทหารของโทคุกาวา่ และไดมี้การสร้างปราสาทข้ึนมาใหม่อีกคร้ังในปี 1620 แต่ต่อมาหอคอยของปราสาท
กไ็ดถู้กฟ้าผ่าและไฟไหมใ้นปี 1665 ภายหลงักไ็ดมี้การซ่อมแซมทั้งภายในและภายนอก ตวัปราสาทถกูลอ้มรอบดว้ย
ก าแพงหินคอนกรีต, คูน ้า และสวนนิชิโนมารุ ชอ้ปป้ิงสินคา้ท่ี ถนนโดทงโบริ ย่ำนชินไซบำชิ แหล่งชอ้ปป้ิงยอดนิยม
ของโอซากา้ท่ีเตม็ไปดว้ยร้านคา้มากมาย ทั้งแบรนดเ์นม ของมือสอง ร้านอาหารช่ือดงัมากมาย หลากหลายชนิด และ
ไม่ควรพลาดชอ้ปป้ิงท่ีร้านดองก้ี และมตัสุโมโตคิ้โยชิ ร้านคา้ยอดนิยมในใจของคนไทยท่ีมีทุกส่ิงครบครัน 

ค ่ำ   อสิระอำหำรค ่ำ ตำมอธัยำศัย  
 น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั OSAKA FUJIYA HOTEL หรือเทียบเท่ำ  
            

วนัที่สำม  นำโกย่ำ – วดัโอสุคันนอน – ชมซำกรุะริมแม่น ำ้ยำมำซำกกกิำวะ – โอเอซิส 21 ย่ำนซำคำเอะ     

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
  เดินทางสู่ นำโกย่ำ เมืองใหญ่ท่ีสุดใน “ภูมิภาคชูบุ” ซ่ึงอยู่ตรงกลางของประเทศญ่ีปุ่น เมืองท่ีมีบทบาทส าคญัและ

ประวติัศาสตร์อนัยาวนาน เมืองอนัดบัหน่ึงแห่งอุตสาหกรรมการผลิตของญ่ีปุ่น น าทางเดินทางสู่ ศำลเจ้ำโอสึคัน
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นอน ศาลเจา้โอสึคนันอนเป็นหน่ึงในสามของศาลเจา้บูชาเจา้แม่กวนอิมท่ีใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่น และยา่นโอสึ OSU เป็น
เมืองท่ีผสมผสานระหว่างประวติัศาสตร์และวฒันธรรมสมยัใหม่ และยงัเป็นจุดท่องเท่ียวยอดฮิตท่ีสุดของนาโกย่า 
ซ่ึงนอกจากคนญ่ีปุ่นแลว้ นกัท่องเท่ียวต่างชาติกนิ็ยมมาเยี่ยมชมเช่นกนั 

เที่ยง   รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย  น าท่านสู่ ริมแม่น ้ำยำมำซำกิกำวะ (Yamazakigawa Riverside) ถนนเส้นน้ีเรียกว่า Shikinomichi แปลว่าเส้นทางทั้ง 

4 ฤดู ซ่ึงติดกบัแม่น ้ายามาซากิ ติดอนัดบั 1 ใน 100 สถานท่ีชมซากรุะของประเทศญ่ีปุ่น โดยมีตน้ซากุระเรียงรายเป็น
ระยะทางเกือบ 1 กิโลเมตร เดินทางสู่ โอเอซิส 21 เสน่ห์ของนาโกย่า เป็น
แลนดม์าร์คของยา่น “ซาคาเอะ” ซ่ึงอยู่ใจกลางเมืองนาโกยา่ ผูค้นมาเท่ียวช้
อปป้ิง รับประทานอาหาร เท่ียวงานเทศกาลอย่างครึกคร้ืน และการประดบั
ไฟยามค ่าคืนมีเสน่ห์ไม่แพก้นั   

ค ่ำ   อสิระอำหำรค ่ำ ตำมอธัยำศัย  
 น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่ำ       
       

วนัที่ส่ี หมู่บ้ำนชิรำคำวำโกะ – ทำคำยำม่ำ – ถนนคนเดนิเมอืงเก่ำทำคำยำม่ำ   

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 ออกเดินทางสู่ หมู่บ้ำนชิรำคำวำโกะ มรดกโลกอนัน่าช่ืนชม 

ตน้เดือนกุมภาพนัธ์มีความเป็นไปไดท่ี้เราจะไดพ้บหิมะบน
หลงัคาบา้นเป็นภาพท่ีความงาม บริเวณบา้นสไตล ์Gassh (กสั
โซ่) มีประมาณ 110 หลงั บริเวณน้ีก็ไดถู้กข้ึนทะเบียนเป็น
มรดกโลกโดยยูเนสโกไปแลว้ เม่ือปี 1995  หลงัคาของบา้น
สไตล์ Gassho ท่ีว่าน้ีจะเป็นหลงัคามุงจาก ซ่ึงจะตอ้งท าการ
บ ารุงรักษาเป็นอยา่งดี หลงัคาดงักล่าวจะตอ้งถกูเปล่ียนทุก 40 
- 50 ปี ซ่ึงการเปล่ียนหลงัคาแต่ละทีนั้นเป็นงานท่ีใชเ้วลานานและใชแ้รงงานคนจ านวนมาก ดงันั้นคนท่ีอยู่อาศยัใน
แต่ละหมู่บา้นจึงตอ้งรวมตวัช่วยเหลือกนัและกนั การท างานอยา่งมีระบบช่วยเหลือกนัและกนัน้ีเรียกวา่ "ยอิู" 

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย เดินทางสู่ ทำคำยำม่ำ ใจกลางของหมู่บา้นน้ี คือ ถนนซันมำจิ บ้านโบราณสมยัเอโดะท่ียงัคงหลงเหลืออยู่ ด้วย

บรรยากาศท่ียงัเต็มไปดว้ยกล่ินอายของเมืองแห่งปราสาท คุณสามารถชมโรงกลัน่เหลา้สาเกญ่ีปุ่น และภาพทิวทศัน์
ของหน้าต่างไมร้ะแนงบา้นท่ีเรียงต่อกนัเป็นแนวยาวของบรรดาบา้นเรือนของเหล่าพ่อคา้ได ้ซ่ึงรัฐบาลญ่ีปุ่นได้
ประกาศข้ึนทะเบียนสถานท่ีแห่งน้ีใหเ้ป็นโบราณสถานท่ีมีความส าคญัอีกแห่งหน่ึง 

 จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัสู่ นาโกยา่ อิสระชอ้ปป้ิงท่ี Aeon Mall 
ค ่ำ   อสิระอำหำรค ่ำ ตำมอธัยำศัย  
 น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่ำ       
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วนัที่ห้ำ สนำมบินชูบุเซ็นแทรร์(นำโกย่ำ) – ท่ำอำกำศยำนนำนำชำตดิอนเมอืง 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนำมบินชูบุเซ็นแทรร์ (นำโกย่ำ) 

10.55 น. ออกเดินทางจาก สนำมบินชูบุเซ็นแทรร์ (นำโกย่ำ) โดยสำยกำรบินแอร์เอเชีย เอก็ซ์ เที่ยวบินที่ XJ 639  
15.35 น.  เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนนำนำชำตดิอนเมอืง โดยสวสัดิภาพ  

********************** ขอบคณุทุกท่านที่ใช้บริการ ********************** 

 
 

อตัรำค่ำบริกำร / ท่ำน 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผู้ใหญ่ พกั 

ห้องละ 2-3 ท่ำน 

เดก็ อำยุ 2-12 ปี 

พกักบั 1 ผู้ใหญ่ 
พกักบั 2 ผู้ใหญ่ 

มเีตยีง 
พกัเดีย่ว 

เพิม่ท่ำนละ 

20-24 มนีำคม 2562 28,999 28,999 28,999 7,500 

26-30 มนีำคม 2562 29,999 29,999 29,999 7,500 
รำคำเด็กไม่เกนิ 2 ขวบ ท่ำนละ 7,000 บำท 

 
อตัรำนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เสน้ทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์ 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได ้เน่ืองจากบริษทัฯ ตอ้งจองและซ้ือตัว๋ล่วงหนา้) 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน) 
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ  
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง น ้าหนกัใบละไม่เกิน 20 กก. 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 ค่าหวัหนา้ทวัร์ คอยดูแลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 
อตัรำนีไ้ม่รวม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่ำทิปคนขับรถและไกด์ 5,000 เยน / ท่ำน ตลอดกำรเดนิทำง 
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เงือ่นไขกำรเดินทำง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ท่ีตกลงกนัไว ้ 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหน้า สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการ

ล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถึง
ผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด 
กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 
อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง
เท่านั้น เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียื่นวีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

 
กำรส ำรองที่นั่งและช ำระเงนิ 
 ยนืยนักำรส ำรองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส ำเนำหนังสือเดนิทำง  
 ช าระเงินมดัจ าภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 

o ญ่ีปุ่น ท่ำนละ 15,000 บำท 
 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 30 วนัก่อนเดินทาง 
 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
 
กรณี ยกเลกิกำรเดนิทำง 

 แจง้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนัก่อนเดินทาง คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 
 แจง้ล่วงหนา้ 1- 29 วนัก่อนการเดินทาง หกัค่าด าเนินการต่างๆ รวม 100 %  
 ยกเลิกการเดินทาง ในวนัเดินทาง ,ถกูปฏิเสธการเขา้เมือง จะไม่มีการคืนเงิน ในทุกรณี 
 กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษทัฯ จะท าการเล่ือนการ

เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนไดคื้อ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋
และอ่ืนๆท่านละ 10,000 บาท 


