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เกาะไข่มกุมิกิโมโตะ | โชว์การด าน า้ของนกัด าน า้อามะ | เที่ยวเมืองเกียวโต |  
เดินเลน่ยา่นกิออน | ช้อปปิง้ โดตงโบริ | ชินไชบาช ิ| JR KYOTO STATION  

  
ราคาเพียง  28,900.- 

 

NAGOYA OSAKA อาม่า ไข่มุก 6 วัน 3 คืน 

เดินทาง กรกฎาคม–กันยายน 2562  

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง) – นาโกย่า (สนามบนิชบูเุซ็นแทรร์ ) (XJ638/23.55 – 07.45+1) 

วนัท่ี 2. นาโกย่า (สนามบนิชบูเุซ็นแทรร์ ) – เมืองอิเสะ – ศาเจ้าอิเสะจิงก ุ– ถนนโอฮาไรมาชิ – เกาะไข่มกุมกิิโมโตะ –  

โชว์การด าน า้ของนกัด าน า้อามะ – แช่น า้แร่ธรรมชาติ 

วนัท่ี 3. นารา – วดัโทไดจิ – วดัเบียวโดอิน – ศาลเจ้าฟูจิม ิอินาริ – ย่านกิออน  –  JR KYOTO STATION  

วนัท่ี 4. วดัเรียวอนัจิ – วดัโทฟคุจุิ – เมืองอาราชิยามา่ – สะพานโคเททะส ึ– ป่าไผ ่– ศาลเจ้าเฮอนั – กิจกรรมชงชา –เมืองโอซาก้า 
วนัท่ี 5. ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – DOTON PLAZA – ชินไซบาชิ – ริงกพุรีเม่ียม เอ้าท์เลท็ – อิออน – โอซาก้า (สนามบนิคนัไซ) 
วนัท่ี 6. กรุงเทพ (สนามบนิดอนเมือง) (XJ611 23.55-03.50) 
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วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – นาโกย่า (สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ )
(XJ638/ 23.55 – 07.45+1) 

20.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชัน้ 3 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์
เอเชีย เอ็กซ์ ( XJ)  พบเจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับ พร้อมอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

23.55 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบนิ ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เท่ียวบนิท่ี XJ638 บริการอาหารและน า้ดื่มบนเคร่ือง) 

วันที่ 2 
นาโกย่า (สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ ) – เมืองอิเสะ – ศาเจ้าอิเสะจงิกุ – ถนน
โอฮาไรมาชิ – เกาะไข่มุกมิกิโมโตะ – โชว์การด าน า้ของนักด าน า้อามะ – 
แช่น า้แร่ธรรมชาต ิ

07.45 น. เดนิทางถึง สนามบนิชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาท้องถิ่นเร็วกวา่เวลาประเทศไทย 2 ชม.)  
 ผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง ดา่นศลุกากร และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว [ส าคญัมาก!!ไมอ่นญุาตให้น าอาหารสด จ าพวก 

เนือ้สตัว์ พืช ผกั ผลไม้ เข้าประเทศญ่ีปุ่ นหากฝ่าฝืนมีโทษจบัปรับได้] 
 ออกเดินทางสู่เมืองอิเสะ น าท่านชม ศาลเจ้าอิเสะจิงกุ ( Ise Jingu Shrine ) เป็นศาลเจ้าชินโตท่ีมีอายุเก่าแก่ถึง 2,000 ปี 

ตัง้อยู่ท่ามกลางป่าสนอายหุลายร้อยปี ท่ีน่ีถือวา่เป็นสถานท่ีท่ีมีความศกัดิส์ิทธ์ิและลกึลบัท่ีสดุแห่งหน่ึง ด้านในเม่ือเข้าไปจะไม่
อนุญาตใิห้ถ่ายภาพหรือวีดีโอใดๆทัง้สิน้ ชาวญ่ีปุ่ นมกัจะมาสกัการะบชูาเทพเจ้าอามาเทราส ึโอมคิามิ (Amaterasu) เทพเจ้า
แห่งดวงอาทิตย์  ซึ่งเช่ือกนัวา่ราชวงศ์ญ่ีปุ่ นสืบเชือ้สายมาโดยตรงจากท่าน และในทกุๆ 20 ปี จะมีการบรูณะศาลเจ้าโดยให้ทุก
อย่างยังคงแบบเดิมไว้มากท่ีสดุ  ถือเป็นการถ่ายทอดทัง้ความรู้และทักษะของช่างฝีมือรุ่นเดิมให้กับช่างฝีมือรุ่นใหม่  โดยท่ี
ต าแหน่งของศาลเจ้าจะขยับทุก 20 ปี คือจะมีท่ี 2 แปลง 20 ปีแรกจะใช้แปลงหนึ่งและอีก 20 ปีถัดไปจะใช้อีกแปลงหนึ่ง
สลบักนัไป ผู้คนท่ีมาสกัการะก็สามารถมาได้ทกุวนัเวลา ทกุครัง้ท่ีมาก็จะเจอศาลเจ้าในสภาพท่ีสมบรูณ์ วา่กันวา่ยุคเอโดะชาว
ญ่ีปุ่ นจ านวน 1 ใน 5 ของประชากรทัง้หมดจะเดนิทางมาสกัการะศาลเจ้าอิเสะ และความเช่ือนีก้็ยงัคงมีอยู่ตราบจนทกุวนันี ้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถนนโอฮาไรมาจิ (Oharaimachi) ถนนเก่าแก่ 300 ปี ท่ีอยู่ด้านหน้าศาลเจ้าอิเสะ และยังคงเอกลักษณ์ของตัวอาคาร
บ้านเรือน ร้านค้า และวถีิความเป็นอยู่ของผู้คนเอาไว้จนถึงปัจจุบนันี ้และ ไฮไลท์ของท่ีน่ีคือ ขนมอากะฟคุ ุ( Akafuku ) เพราะ
ช่ือเมนหูมายถึง “ความสขุสีแดง” ซึ่งเป็นเมนท่ีูประกอบด้วย โมจิหวานท่ีท าจากข้าวกับถัว่แดงบด และยังมีเส้นอดุ้งอิเสะ (เป็น
เส้นก๋วยเต๋ียวท่ีหนากวา่เส้นอดุ้งทัว่ไป) มีขายตามร้านบนถนนเส้นนีด้้วย 
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กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 เกาะไข่มุกมิกิโมโตะ (Mikimoto Pearl Island) อยู่บริเวณอ่าวโทบะ เป็นสถานท่ีท่ีได้รับการยอมรับจากทั่วโลกในการ

เพาะเลีย้งหอยมกุเป็นท่ีแรก โดยเจ้าของคือ  Mikimoto Kokichi  ซึ่งส าเร็จในปี 1893 และประกาศตอ่สาธารณะชนในปี 1899 
และที่ น่ียังมีการโชว์การงมหอยมุกโดยใช้ผู้หญิงเท่านัน้เป็นผู้ด าน า้ลงไปงมขึน้มาเรียกว่า Ama  ซึ่งท่านสามารถเลือกซือ้
ผลติภณัฑ์ไขม่กุท่ีมีอยู่หลากหลายได้ท่ีน่ีโดยไมต้่องกลวัวา่จะเป็นของปลอม 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณะ ห้องอาหารของโรงแรม 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม MIE HOTEL หรือเทียบเท่า 

หลังอาหารค ่า ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น า้จากแร่ธรรมชาตสิไตล์ญ่ีปุ่ น 

วันที่ 3 
นารา – วัดโทไดจิ – เกียวโต – วัดเบียวโดอิน – ศาลเจ้าฟูจิมิ อินาริ – 
ย่านกิออน – JR KYOTO STATION 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 เมืองนารา (Nara) อดีตเมืองหลวงเก่าของชาวญ่ีปุ่ น ท่ีตัง้ขึน้มาในปี 710 และได้รับอิทธิพลของศาสนาพุทธอย่างเต็มท่ี 

จนกระทัง่ถึงปัจจบุนันีย้งัคงมีสถานท่ีส าคญัทางประวตัศิาสตร์มากมาย รวมไปถึงวดัวาอารามท่ีเก่าแก่ท่ีสดุอีกด้วย  
วัดโทไดจิ (Todaiji) วดัหลวงพอ่โตแห่งเมืองนารา หรือ ไดบุทส ึ(Daibutsu of Nara) นับเป็นหนึ่งในวดัท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสดุ
และมีความส าคญัทางประวตัิศาสตร์ของประเทศญ่ีปุ่ นอย่างมาก จุดเด่น คืออาคารหลกัของวดัแห่งนี ้เป็นอาคารไม้ท่ีใหญ่
ท่ีสดุในโลก หลวงพอ่โตหรือ ไดบุตส ึยงัเดน่ท่ีประดษิฐานด้านในอาคารหลกัน่ี ซึ่งก็เรียกได้วา่มีขนาดท่ีใหญ่มากท่ีสดุของญ่ีปุ่ น 
มีความสงูมากถึง 15 เมตร วดัแห่งนีน้ัน้ถูก สร้างขึน้เม่ือปี ค.ศ. 752 และเป็นท่ีช่ืนชอบส าหรับนกัท่องเท่ียวก็คือเจ้ากวางน้อย
ใหญ่ท่ีเดนิอยู่หน้าวดั ซึ่งก็สามารถให้อาหารกวางเหลา่นัน้ด้วยขนมแซมเบ้ท่ีท ามาส าหรับกวางโดยเฉพาะ โดยจะมีร้านท่ีขาย
ราคาก็จะอยู่ประมาณห่อละ 150 เยน เดนิทางสูเ่มืองเกียวโต 

 วัดเบียวโดอิน (Byodoin Temple) แตเ่ดิมวดัแห่งนีเ้ป็นบ้านของตระกลูฟุจิวะระ แต่ได้ถูกเปล่ียนให้เป็นวดัในศาสนาพทุธใน
ปี ค.ศ. 1052  “ศาลานกอมตะ” (โฮโอโด) หรือท่ีรู้จกักนัในนาม”อะมดิะโด. ถกูสร้างขึน้ในปีค.ศ. 1053 นบัเป็นสิง่ก่อสร้างดัง้เดิม
ท่ียงัหลงเหลือ ด้วยรูปทรงอนัสง่างามและสีอนัอบอุ่นของวดัท าให้ตวัอาคารมีลกัษณะคล้ายนกท่ีก าลงักางปีก จึงเป็นท่ีรู้จกักัน
ในช่ือ “หอแห่งนกอมตะ” ภาพนีเ้ป็นหนึ่งในภาพท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของญ่ีปุ่ น ตามท่ีปรากฏบนด้านหลังของเหรียญ10เยน  
ทางเดินเข้าสู่วดั มีร้านค้าจ าหน่ายของท่ีระลกึตลอดสองข้างทาง หลายร้านจ าหน่ายชาพืน้เมือง ให้ท่านได้เลือกซือกลบัไปเป็น
ของท่ีของระลกึ 
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กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 ศาลเจ้าฟุชมิิ อินาริ (Fujimi-inari) หรือ ศาลเจ้าจิง้จอกเป็นศาลเจ้าชินโต (Shinto) ท่ีมีความส าคญัแห่งหนึ่งของเมืองเกียวโต 
มีช่ือเสียงโด่งดงัจาก ประตโูทริอิ (Torii Gate) หรือเสาประตสีูแดงท่ีเรียงตวักันข้างหลงัศาลเจ้าจ านวนหลายหม่ืนต้นจนเป็น
ทางเดินได้ทัว่ทัง้ภูเขาอินาริ (Mt. Inari) ท่ีผู้คนเช่ือกนัว่าเป็นภูเขาศกัดิส์ิทธ์ิ โดย เทพอินาริ (หรือ พระแม่โพสพ ตามความเช่ือ
ของไทย) จะเป็นตวัแทนของความอุดมสมบูรณ์ การเก็บเก่ียวข้าว รวมไปถึงพืชผลไร่นาต่างๆ และมกัจะมีจิง้จอกเป็นสตัว์คู่
กาย (บ้างก็วา่ท่านชอบแปลงร่างเป็นจิง้จอก) ศาลเจ้าแห่งนีมี้ความเก่าแก่มากถูกสร้างขึน้ตัง้แต่ก่อนสร้างเมืองเกียวโตซะอีก 
คาดกนัว่าจะเป็นช่วงประมาณปีค.ศ. 794 หรือกวา่พนัปีมาแล้ว อีกทัง้ท่ีแห่งนีย้งัได้เป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์ฮอลลีวู้ด เร่ือง 
MEMOIRS OF GEISHA อีกด้วย 

 
 ย่านกิออน (Gion Street) ซึ่งเป็นย่านเกอิชาท่ีมีช่ือเสียงของเมืองเกียวโต ตลอดสองข้างทางของถนนเส้นนีจ้ะได้พบกับ

ร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึก และ ร้านน า้ชา ท่ีมีบรรดาเกอิชาทัง้ Geiko ท่ีเป็นเกอิชาต้นแบบเกียวโต กับ Maiko ท่ีเป็น
เกอิชาฝึกหดั คอยให้ความบนัเทิงแก่แขก ด้วยการร้องเพลงและระบ าในแบบฉบบัของเกอิชา  

 สถานีรถไฟเกียวโต [JR KYOTO STATION] เป็นสถานีรถไฟสายหลกัของเกียวโต และเป็นหนึ่งในสถานีรถไฟท่ีใหญ่ท่ีสดุ
ของประเทศญ่ีปุ่ น มีการออกแบบอาคารให้ดสูมยัใหม ่และยงัเป็นแหลง่ศนูย์รวมร้านค้า ร้านอาหารมากมายตัง้อยู่เรียงรายทัง้
ด้านในและด้านนอกสถานี แถมท่ีนีย้งัมีศนูย์การค้า Porta ขนาดใหญ่ให้ได้ช้อปปิง้กนัอีกด้วย 
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ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย  
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พัก KYOTO HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ 4 
วัดเรียวอันจิ – วัดโทฟุคุจิ – เมืองอาราชิยาม่า – สะพานโทเก็ตสึเคียว – 
ป่าไผ่ – ศาลเจ้าเฮอัน – กิจกรรมชงชา –เมืองโอซาก้า 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 วัดเรียวอันจิ วดันีส้ร้างขึน้ในปี 1450 โดยโชกนุโฮะโซะกะวะ คตัสึโมะโตะ ได้สร้างไว้เป็นบ้านพกักับวดัเซ็น ท่ีนีมี้จดุเดน่ท่ีคน
ญ่ีปุ่ นนิยมและให้ความสนใจคือ สวนหินญ่ีปุ่ น ท่ีล้วนแฝงไปด้วยปรัชญา แบบศาสนาพทุธนิกายเซ็นคือสอนให้คนรู้จักปล่อย
วางจิตใจให้สงบ   

 วัดโทฟุคุจ(ิ Tofukuji Temple ) สร้างขึน้ในปี 1236 โดยตระกลูฟจูิวาระ(Fujiwara clan) เป็นวดัเซ็นขนาดใหญ่ มีช่ือเสียงใน
การชมใบไม้แดงในฤดใูบไม้ร่วง ช่ือของวดัมีความสมัพนัธ์กบัวดั 2 แห่งในนารา (Nara) คือ วดัโทไดจิ ( Todaiji Temple ) และ
วดัโคฟกุจุิ ( Kofukuji Temple ) ในฤดใูบไม้ร่วง ผู้คนทัง้ชาวญ่ีปุ่ นและชาวต่างชาตติา่งมาท่ีวดัแห่งนี ้เพ่ือชมใบไม้เปล่ียนสี จดุ
ท่ีนิยมท่ีสดุคือ สะพานซึเทนเคียว (Tsutenkyo Bridge) ซึ่งใบเมเปิล้จะปกคลมุสะพานยาวถึง 100 เมตร มีความงดงามมาก
ท่ีสดุประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน ในฤดรู้อนต้นเมเปิล้ก็จะเป็นสีเขียวชะอุ่ม สวยงามไม่แพ้กนั พืน้ท่ีหลายสว่นในบริเวณ
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วดัสามารถเข้าชมได้ฟรี รวมถึงอาคารท่ีใหญ่ท่ีสดุด้วย 

 
กลางวนั บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 อาราชิยาม่า (Arashiyama) เป็นอีกเขตหนึ่งท่ีนักท่องเท่ียวนิยมมากนั อยู่ทางตะวันตกของเกียวโต โดยเร่ิมเป็นท่ีนิยมตัง้แต่
สมยัเฮอัน (794-1185) เป็นต้นมา และจะมีนักท่องเท่ียวเดินทางมาเท่ียวชมกนัอย่างคบัคัง่ในช่วงท่ีดอกซากุระบานและช่วง
ใบไม้แดงหรือใบไม้เปล่ียนสี ตวัเมืองอาราชิยาม่านัน้จะคึกคกัมากในช่วงวนัหยดุ มีทัง้ร้านค้า ร้านอาหาร และบริเวณโดยรอบ
ก็สามารถเดินเท่ียวได้เร่ือยๆ สถานท่ีท่ีได้รับความนิยมอีกท่ีหนึ่งเม่ือมาถึงเมืองนีก้็คือ อโุมงค์ป่าไผ่ (Bamboo) ทางเดนิท่ีโอบ
ล้อมด้วยต้นไผสี่เขียวท่ีสงูมาก สว่นทางตอนเหนือของเมืองนัน้จะมีวดัเลก็ๆ กระจายอยู่ทัว่ไปตามภเูขาท่ีเขียวชะอุ่ม 

 
 จดุท่องเท่ียวท่ีสวยงามอีกทีนึงก็คือซากาโน่ ท่ีตัง้ของ สะพานโทเก็ตสึเคียว (Togetsukyo) ซึ่งเป็นเหมือนสญัลกัษณ์อารา

ชิยามา่ เป็นสะพานท่ีใช้ข้ามแมน่ า้สายใหญ่ของเมือง  
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 ศาลเจ้าเฮอัน ศาลเจ้าแห่งนีน้ัน้ถูกสร้างขึน้เพ่ือให้ระลึกถึงจักรพรรดิคามมแุละจักรพรรดิ์โคเมอิ ผู้ ท่ีมีความส าคญัต่อเมือง
เกียวโตเป็นอย่างมาก ศาลเจ้าแห่งนีโ้ดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมในยุคสมยัเฮอัน โดยเฉพาะเสาและประตโูทริอิยักษ์สีแดงท่ี
ตัง้อยู่ด้านหน้าทาง มีสีแดงสดใสมองเห็นมาแตไ่กล  

 สมัผสัวฒันธรรมดัง้เดมิของชาวญ่ีปุ่ น นั่นก็คือ การเรียนพิธีชงชาญ่ีปุ่ น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญ่ีปุ่ นนัน้ มีขัน้ตอน
มากมาย เร่ิมตัง้แตก่ารชงชา การจบัถ้วยชา และการด่ืมชา ทกุขัน้ตอนนัน้ล้วนมีขัน้ตอนท่ีมีรายละเอียดท่ีประณีตและสวยงาม
เป็นอย่างมาก และท่านยงัมีโอกาสได้ลองชงชาด้วยตวัท่านเองอีกด้วย ซึ่งก่อนกลบัให้ท่านอิสระเลือกซือ้ของท่ีฝากของท่ีระลึก
ตามอธัยาศยั 

ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย 

ท่ีพกั น าท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกัโรงแรม OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ 5 
ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) –ช้อปป้ิงย่านโดตงบุริ – ชินไชบาชิ –  
ริงกุพรีเม่ียม เอาท์เล็ท – อิออน – โอซาก้า (สนามบินคันไซ) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
 ชมบริเวณด้านนอก ของ ปราสาทโอซาก้า (Osaka Castle) เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คส าคญัของเมืองโอซาก้า เป็นหนึ่งในจุด

ท่องเท่ียวหลกัท่ีใครมาเท่ียวโอซาก้าก็ต้องเดินทางมาท่ีน่ีด้วย หอคอยปราสาทจะมีอยู่ด้วยกันทัง้หมด 8 ชัน้ ตวัปราสาทถูก
ล้อมรอบด้วยก าแพงหินคอนกรีต, คูน า้ และสวนนิชิโนมารุ ซึ่งอยู่ทางป้อมตะวกัตก มีต้นซากุระกว่า 600 ต้น ในช่วงเดือน
เมษายนจึงเป็นแหลง่ชมซากรุะท่ีโดง่ดงั ให้ท่านถ่ายรูปกบัตวัปราสาทเพียงด้านนอกเท่านัน้ 

 
 

ช้อปปิง้ ย่านโดตงโบริ (Dotombori) หนึ่งในย่านบนัเทิงยามค ่าคืนท่ีโดง่ดงัของโอซาก้า เป็นแหล่งรวมร้านอาหารมากมายท่ี
เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ถนนแห่งนีจ้ะเลียบริมคลองโดตงโบริ และยังมีทัง้ร้านค้า และแหล่งบันเทิงอีกมากมาย ในช่วง
กลางคืนก็จะเปิดไฟประดบัประดาสวยงามป้ายร้านค้าต่างๆ รวมไปถึง ปา้ยนักวิ่งกูลโิกะ (Glico Running Man sign) และปู
คานิโดราค ุ(Kani Doraku crab) ท่ีเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองโอซาก้า แถมยังเช่ือมต่อกับ ย่านชินไซบาชิ ( Shinsaibashi ) 
บริเวณแหล่งช้อปปิง้ท่ีมีความยาวประมาณ 600 เมตร เตม็ไปด้วยร้านค้าปลีก ร้านแฟรนไชส์ ร้านเคร่ืองส าอาง ร้านรองเท้า 
กระเป๋า นาฬกิา ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านขนม ร้านเสือ้ผ้าสตรีทแบรนด์ทัง้ญ่ีปุ่ นและตา่งประเทศ เช่น Zara , H&M , Beans 
, ABC Mart , GU เป็นต้น เรียกวา่มีทกุอย่างท่ีต้องการรวมกนัอยู่บริเวณนี ้
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กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามมอัธยาศัย ณ แหล่งช้อปป้ิง 
 ริงค์กุ พรีเมียม เอาท์เล็ท (Rinku Premium Outlet) แหลง่ช้อปปิง้ขนาดใหญ่ ท่ีมีการออกแบบให้ดเูหมือนกบัรีสอร์ทโดยได้

แรงบนัดาลใจมาจากเมืองท่าชาร์ลสตนัอันมีประวตัิศาสตร์ของอเมริกาและมีร้านค้าถึง 150 ร้านท่ีพร้อมให้ท่านได้เดินเข้าไป
เลือกซือ้ของ ทัง้สนิค้าแบรน์เนมของญ่ีปุ่ น หรือ ของตา่งชาต ิเช่น Prada , Burburry , Coach , Nike , Adidas , Dior , Hugo 
boss , Levi’s ฯลฯ 

 อิออน มอลล์ (Aeon Mall) เป็นห้างสรรพสนิค้าท่ีนิยมในหมูน่กัท่องเท่ียวชาวต่างชาต ิภายในตกแตง่รูปแบบท่ีทนัสมยัสไตล์
ญ่ีปุ่ น มีร้านค้าท่ีหลากหลายมากกวา่ 150 ร้าน จ าหน่ายสนิค้าแฟชัน่ อาหารสดใหม ่และอปุกรณ์ภายในบ้าน นอกจากนีย้งัมี
ร้านเสือ้ผ้าแฟชัน่มากมาย เช่น MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade และซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาด
ใหญ่ 

ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย ณ ออิอน มอลล์ 
 ได้เวลาอนัสมควรเดนิทางสู ่สนามบนิคันไซ 

23.55 น. น าท่านกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนิไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) เท่ียวบนิท่ี XJ 611  
บริการอาหารและน า้ดื่มบนเคร่ือง 

วันที่ 6 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XJ611/ 23.55 – 03.50) 
03.50 น. เดนิทางถึง สนามบนิดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทบัใจ 

 

 
** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบนิ,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ก่อนท าการ 

ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ท หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
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อัตราค่าบริการ : NAGOYA OSAKA อาม่า ไข่มุก 6 วัน 3 คืน  
โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์  

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเด่ียว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 26-31 ก.ค.62 28,900.- 28,900.- 28,900.- 7,900.- 22,900.- 
วนัท่ี 16-21 ส.ค.62 28,900.- 28,900.- 28,900.- 7,900.- 22,900.- 
วนัท่ี 23-28 ส.ค.62 28,900.- 28,900.- 28,900.- 7,900.- 22,900.- 

วนัท่ี 28 ส.ค.-02 ก.ย.62 28,900.- 28,900.- 28,900.- 7,900.- 22,900.- 
วนัท่ี 05-10 ก.ย. 62 28,900.- 28,900.- 28,900.- 7,900.- 22,900.- 
วนัท่ี 12-17 ก.ย. 62 28,900.- 28,900.- 28,900.- 7,900.- 22,900.- 
วนัท่ี 18-23 ก.ย. 62 28,900.- 28,900.- 28,900.- 7,900.- 22,900.- 
วนัท่ี 20-25 ก.ย. 62 28,900.- 28,900.- 28,900.- 7,900.- 22,900.- 
วนัท่ี 25 - 30 ก.ย. 62 28,900.- 28,900.- 28,900.- 7,900.- 22,900.- 

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดนิทางกลับ] ท่านละ 7,900 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน  
 ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 

 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักลา่ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาหรือยกเลกิการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯเพื่อเช็ควา่กรุ๊ป

มีการคอนเฟิร์มเดินทางก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอื 30 วนัก่อนออกเดินทาง 
4. การยกเลกิารเดินทาง 
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4.1 แจ้งยกเลกิ ก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด  
4.2 แจ้งยกเลกิ ก่อนเดินทาง 15 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 15,000 บาท  
4.3 แจ้งยกเลกิ น้อยกวา่ 15 วนัการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการ
บินมีการการันตีมัดจ าท่ีนัง่กับสายการบินและค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ ค่าทัวร์ทัง้หมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้า
ประเทศท่ีระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไม่คืนคา่ทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคญั!! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการท่องเท่ียวเท่านัน้ ไม่สนบัสนุนให้ลกูค้าเดินทางเข้าประเทศญ่ีปุ่ น
โดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กับการ
พิจารณาของเจ้าหน้าท่ีเทา่นัน้ ลกูค้าทกุทา่นต้องผา่นการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตวัของท่านเอง ทาง
มคัคเุทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลอืใดๆได้ทัง้สิน้** 
4.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทาง   

 พร้อมคณะถือวา่ทา่นสละสทิธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องคา่บริการและเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพร้อมคา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการทวัร์ข้างต้น 

 กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดบัชัน้ท่ีนัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบตัรสะสมไมล์ จะต้องด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัลว่งหน้า และถ้าโดยการช าระเงินเพื่อ
อพัเกรดต้องกระท าที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วนัเดินทาง เทา่นัน้  

2.  คา่ท่ีพกัห้องละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการ หรือ ระดบัเทียบเทา่ 
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ 
แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3.  คา่อาหาร คา่เข้าชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบุไว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 
4.  เจ้าหน้าท่ีบริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดินทาง 
5.  คา่น า้หนกัสมัภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบินแอร์เอเซีย เอ็กซ์ 20 กิโล  ค่าประกันวินาศภยัเคร่ืองบินตาม

เงื่อนไขของแตล่ะสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 
6.  คา่ประกนัอุบติัเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  

** ลกูค้าทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมูล 
เพิ่มเติมกบัทางบริษัทได้ **  
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- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายุมากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี **  
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอุบติัเหตุ 3 ล้านบาท] 
**ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอุบติัเหต ุ1.5 ล้านบาท] 

7.  ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
 
 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  คา่ท าหนงัสอืเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ่ นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับ

คนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญี่ปุ่ น
ประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่สถานทูต
ก าหนด) 

2.  คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเช่น คา่อาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด ค่า
โทรศพัท์  

3.  คา่ภาษีน า้มนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบิน 

4.  คา่ทิปมคัคเุทศก์และคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ทา่น 
 

หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเลือ่นการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ ร่วมคณะไม่ถึง 10 ทา่น 
2.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวนั

เดินทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าอนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ 
4.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดั

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของทา่น
เกิดจากการโจรกรรม และ อุบติัเหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเท่ียวเอง 

6.  เม่ือทา่นตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าทา่นได้
ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  
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 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะ

อากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัอตัรา

แลกเปลีย่นของเงินสกลุเยน 

 

รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่ นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเว้นวีซา่เข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย ผู้ ท่ีประสงค์จะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่
เกิน 15 วนั ไม่วา่จะด้วยวตัถปุระสงค์เพื่อการทอ่งเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบ
เอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบติัในการเข้า ประเทศญ่ีปุ่ น 
**เอกสารท่ีอาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนญุาตให้เข้าประเทศ – ตัว๋เคร่ืองบินและเอกสารเร่ืองท่ีพกั
ทางบริษัทจะจดัเตรียมให้กบัลกูทวัร์ แตท่ัง้นีข้ึน้อยูก่บัการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญ่ีปุ่ น** 
1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิง่ท่ียืนยนัวา่ทา่นสามารถรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
     (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นต้น) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ท่ีติดตอ่ได้ระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คน รู้จกั โรงแรม 

และอ่ืนๆ) 
 
ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่ น 
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่ น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่ นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสอืเดินทางอิเลก็ทรอนิกส์ท่ียงัมีอายกุารใช้งานเหลอือยู ่
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะต้องไม่เป็นสิง่ท่ีขดัตอ่กฎหมาย และเข้าขา่ยคณุสมบติั

เพื่อการพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 15 วนั 
 เป็นผู้ ท่ีไม่มีประวติัการถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรือมิได้อยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธ

ไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าขา่ยคณุสมบติัท่ีอาจจะถกูปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 


