
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมอืงโอซากา้ 
 โอซากา้เป็นศนูยก์ลางทางการคา้และเศรษฐกจิของญีปุ่่ นมาตัง้แตโ่บราณกาล ทัง้นีเ้พราะโอ

ซากา้เป็นเมอืงทีต่ัง้อยูร่มิทะเล และยังมแีมน่ ้าหลายสายไหลผา่น ท าใหม้ผีูค้นสญัจรไปมาทัง้จากในและนอก

ประเทศ อาจกลา่วไดว้า่ โอซากา้เป็นประตเูขา้ออกสูโ่ลกภายนอกแหง่แรกของญีปุ่่ นก็วา่ได ้ชว่งครสิตศ์ตวรรษ

ที ่5 เป็นสมัยทีโ่อซากา้ก าลังรุง่เรอืงเป็นศนูยก์ลางทัง้ทางดา้นการเมอืงและเศรษฐกจิของประเทศ  

 

DAY 1 กรงุเทพฯ – สนามบนิคนัไซ 
 

20.00 น. พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืงอาคารสายการบนิระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบนิ  
 Air Aisa X ไฟลท ์XJ 612โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวก ณ เคานเ์ตอรฯ์ 

 

หมายเหต ุ: เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิปิดบรกิารกอ่นเวลาเครือ่งออก 120 นาท ีผูโ้ดยสารทกุทา่นพรอ้ม ณ ประตขู ึน้
เครือ่งกอ่นเวลาเครือ่งออกอยา่งนอ้ย 60 นาท ี

 
 
 

โอซากา้นาโอชมิะ โอคายามะ 

พพิธิภณัฑศ์ลิปะ 

OSAKA NAOSHIMA OKAYAMA 

MUSEUM ART 

5 วนั 3 คนื 
 



DAY 2 วัดยาชมิะ – สวนรสิรึนิ 
 
03.30 น. ออกเดนิทางสู ่ประเทศญีปุ่่ น 

11.15 น. คณะเดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตคิันไซ ประเทศญีปุ่่ น (เวลาทอ้งถิน่ประเทศญีปุ่่ นเร็ว
กวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 พาทา่นสูว่ดัยาชมิาจติัง้อยูใ่นเมอืงทะกะมัตส ึจังหวดัคะงะวะ พืน้ทีน่ีเ้รยีก
อกีชือ่หนึง่วา่ ยาชมิา และค าวา่ "Yashima" มคีวามหมายโดยประมาณวา่ 
"หลังคาเกาะ" ซึง่เกดิขึน้จากความจรงิทีว่า่ดา้นบนของคาบสมทุรมลีกัษณะ
เหมอืนหลังคา วดัแหง่นีเ้ป็นวนัที ่84 ในเสน้ทางแสวงบญุ 88 วดัของชโิกก ุและ
มชีือ่เต็มวา่  นังเมนเซน เซนโก อนิ ยาชมิาจวิดัแหง่นีไ้ดส้รา้งขึน้ครัง้แรกเมือ่
พระสงฆร์ะดับสงูกันจนิทีก่ าลังเดนิทางไปโดได-จใินจังหวดันาระ และหยดุทีน่ี่
เพือ่สรา้งวดัและมอบวดันีใ้หก้ับ FugenBosatsu  นอกจากนีย้ังมกีารกลา่วกันวา่
หัวหนา้พระสงฆร์ุน่แรก คอื หลานชายของ Ganjin ในปี 815 วดันีย้ังเคยไดรั้บ
การเขา้ชมโดย Kobo Daishi และ Kukai ดว้ย ตอ่มาอาคารวดัถกูยา้ยไปยัง

ต าแหน่งปัจจบุันและรปูป้ันของ Senju Kannon ไดรั้บการประดษิฐานอยูท่ีน่ี ่พระพทุธรปูหลัก
ส าหรับการเคารพบชูาในปัจจบุันถกูสรา้งขึน้ใน 950 ปีกอ่นครสิตกาลและไดรั้บการก าหนดใหเ้ป็น
ทรัพยส์นิทางวฒันธรรมทีส่ าคัญ 

  
พาทา่นสู ่สวนรสิรึนิ เป็นหนึง่ในสวนประวตัศิาสตรท์ีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในญีปุ่่ นสวน
แหง่นีต้ัง้อยูใ่นเมอืงTakamatsu และถอืเป็นหนึง่ในสถานทีท่อ่งเทีย่วส าคัญสวน
แหง่นีม้โีรงน ้าชานทิรรศการศลิปะและงานฝีมอืพืน้บา้นรวมถงึงานศลิปะพืน้บา้น
และสนิคา้หัตถกรรมอืน่ ๆ เพือ่จ าหน่าย 
การเทีย่วชมในสวนโดยท่ัวไปใชเ้วลาหนึง่ถงึสองชัว่โมงมสีะพานตา่ง ๆ ทางเทา้
และเนนิเขาเล็ก ๆ ซึง่สามารถมองเห็นทวิทัศนท์ีส่วยงามของสวนและทวิทัศน์
โดยรอบ 

ค า่ บรกิารอาหารเย็น ณ โรงแรม 

ทีพ่กั น าทา่นเขา้ทีพั่ก Takamatsu Kokusai Hotelหรอืเทยีบเทา่ 

DAY 3 เดนิทางจาก ทา่เรอืทาคามะส ึสู ่ทา่เรอืมยิาจมิะ – พพิธิภัณฑศ์ลิปะ ชชิ ู– พพิธิภณัฑ์

ลอีฟูาน – พพิธิภัณฑศ์ลิปะบา้นเบเนส – Art House Project – เดนิทางจาก ทา่เรอื 

มยิาจมิะ สู ่ทา่เรอือโุนะ 
  

รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 พาทา่นสู ่ทา่เรอืทาคามะส ึเพือ่เดนิทางสู ่ทา่เรอืมยิาจมิะ โดยเรอื 

 พาทา่นสู ่พพิธิภณัฑศ์ลิปะชชูิ จัดแสดงศลิปะสมยัใหมท่ีไ่มซ่ ้าใคร 
สรา้งบนเนนิเขาทีส่ามรถมองเห็นววิชายฝ่ังทะเลทางตอนใตข้องเกาะนาโอชมิะ
อันงดงามไดอ้ยา่งชดัเจน อาคารพพิธิภัณฑอ์อกแบบโดย Tadao Ando ซึง่
ผลงานสว่นใหญจั่ดแสดงอยูท่ีช่ัน้ใตด้นิ ใชแ้สงแดดธรรมชาตสิง่ใหเ้ห็นผลงาน

ศลิปะ เนือ่งจากไดรั้บแรงบันดาลใจมาจากสภาพแวดลอ้มทาง
ธรรมชาตทิีล่อ้มรอบภายในแกลลอรีจั่ดแสดงคอลเลกชัน่ศลิปะ
เล็ก ๆ ไดแ้ก ่จติรกรรมฝาพนังขนาดใหญจ่าก Claude Monet 
เรยีกวา่ “Water Lilies”, ผลงานของ James Turrell ทีใ่ชแ้สง
เป็นสือ่กลาง รวมถงึหอ้ง “Open Sky” ทีเ่ป็นสว่นหนึง่ของคอล
เลกชัน่ “Skyspaces” ทีไ่ดถ้กูน ้าไปแสดงท่ัวโลก(รวมถงึ
พพิธิภัณฑศ์ลิปะศตวรรษที ่21 ในคานาซาวา่อกีดว้ย) 

https://www.japanhoppers.com/th/shikoku/takamatsu/kanko/2068/
https://www.japanhoppers.com/th/all_about_japan/temples_shrines/320/
https://www.japanhoppers.com/th/all_about_japan/temples_shrines/320/
https://www.japanhoppers.com/th/all_about_japan/temples_shrines/320/
https://www.japanhoppers.com/th/all_about_japan/temples_shrines/320/
https://www.japanhoppers.com/th/all_about_japan/temples_shrines/320/
https://www.japanhoppers.com/th/kansai/nara/
https://www.japanhoppers.com/th/all_about_japan/temples_shrines/320/
https://www.japanhoppers.com/th/all_about_japan/temples_shrines/320/
https://www.japanhoppers.com/th/all_about_japan/temples_shrines/320/
https://www.japanhoppers.com/th/all_about_japan/temples_shrines/320/
https://www.talonjapan.com/21st-century-museum/


 พาทา่นตอ่กันที ่พพิธิภณัฑล์อีฟูาน (Lee Ufan Museum) เปิดใหเ้ขา้ชมตัง้แตปี่ 2010 ซึง่เป็น
พพิธิภัณฑแ์หง่ใหมท่ีเ่พิม่ข ึน้บนเกาะนาโอชมิะ ภายในจัดแสดงผลงานของศลิปินรว่มสมัยชาว
เกาหล ีLee Ufan ทีม่าท างานเป็นอาจารยส์อนในประเทศญีปุ่่ น จดุส าคัญของพพิธิภัณฑ ์คอื เสา
ขนาดใหญท่ าจากหนิ คอนกรตี และแผน่เหล็ก รวมถงึผลงานภาพวาดอืน่ ๆ อกีดว้ย 

 ล าดับตอ่ไป พพิธิภณัฑศ์ลิปะบา้นเบเนส (Benesse House) จัดแสดง

นทิรรศการศลิปะสมัยใหม ่และยังเป็นโรงแรมรสีอรท์บนชายฝ่ังทะเลทางตอนใต ้
ของเกาะนาโอชมิะอกีดว้ย ประกอบดว้ยอาคารทัง้หมด 4 หลัง ไดแ้ก ่อาคาร
พพิธิภัณฑ ์หอ้งวงร ี(The Oval) สวนสาธารณะ และชายหาด ซึง่ออกแบบโดย
สถาปนกิชือ่ดัง Ando Tadao อาคารหลักของบา้นเบนเนส คอื พพิธิภัณฑศ์ลิปะ
ทันสมัยทีต่ัง้อยูบ่นเนนิเขาเหนอืทะเล ภายในจัดแสดงผลงานศลิปะตา่ง ๆ 
มากมายจากในประเทศญีปุ่่ นและตา่งประเทศทีไ่ดรั้บแรงบันดาลใจจาก
สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาตขิองเกาะนาโอชมิะ และสถาปัตยกรรมตา่ง ๆ บน
เกาะ 

  
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (House Project) 

 พาทา่นสู ่Art House Projectเป็นโครงการศลิปะทีอ่ยูใ่นเขต 

Honmura ของ Naoshima มันเริม่ตน้ขึน้ในปี1998 ดว้ย Kadoya และปัจจบุัน

ประกอบดว้ยเจ็ดสถานที ่Kadoya, Minamidera, Kinza, ศาลเจา้ Go'o, 

Ishibashi, Gokaisho และ Haisha ในโครงการนีศ้ลิปินน าบา้นทีว่า่งเปลา่กระจัด

กระจายไปเกีย่วกับทีอ่ยูอ่าศัยและเปลีย่นพืน้ทีเ่ป็นงานศลิปะทอผา้ใน

ประวตัศิาสตรแ์ละความทรงจ าของชว่งเวลาทีอ่าคารอาศัย 

 จากนัน้เดนิทางสู ่ทา่เรอืมยิาอรุะ น่ังเรอืสู ่ทา่เรอือโุนะ 

ค า่ บรกิารอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
ทีพ่กั  น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก Diamond Do Setsuchi Marine Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

DAY 4 เขตอนุรักษ์ครุาชกิบิคิงั – สวนโคราคเุอน – ปราสาทโอคายามะ – ปราสาทฮเิมจ ิ
 

 รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 พาทา่นชม เขตอนรุกัษค์รุาชกิบิคิงั มบีา้นญีปุ่่ นโบราณสขีาวและตน้

หลวินอ้ยใหญเ่รยีงรายรมิ Kurashiki River ทีรู่จั้กกนัด ีและมคีวามส าคัญในฐานะ

เขตอนุรักษ์กลุม่โบราณสถานทีม่คีณุคา่ Kurashiki เป็นศนูยก์ลางการขนสง่สนิคา้

ทีรุ่ง่เรอืงในศตวรรษที ่17 ทัง้ยังเป็นยา่นทีอ่บอวลไปดว้ยกลิน่อายของเสน่หเ์มอืง

เกา่ทีส่งบสขุ และกลมกลนื 

ที ่Kurashiki Bikan Historical Quarter ผูม้าเยอืนจะไดส้มัผัสอทิธผิล

วฒันธรรมตะวนัตกทีผ่สานกับวถิชีวีติแบบญีปุ่่ นไดอ้ยา่งลงตัว เห็นไดจ้ากสถานที่

ส าคัญดา้นวฒันธรรมจ านวนมาก รวมทัง้ Ohara Museum of Art ซึง่มกีารจัดแสดงงานศลิปะ

นานาชาต ิKurashiki Ivy Square ทีส่รา้งดว้ยอฐิแดงซึง่เป็นการน าอดตีโรงงานทอผา้ทีเ่คยเป็น

สถานทีส่ าคัญของ Kurashiki มาบรูณะขึน้ใหม ่และสรา้งขึน้บนทีต่ัง้ของโรงงานเดมิ รวมถงึ 

Kurashiki Museum of Folkcraft ซึง่มกีารจัดแสดงหัตถกรรมประมาณ 700 ชิน้ และ Kurashiki 

Archeological Museum  

 พาทา่นสู ่สวนโคราคเุอน นับวา่เป็นแลนดม์ารก์ส าคัญของจังหวดัโอคายามา่เลยเชยีว เรยีกไดว้า่

ถา้มายังเมอืงนีแ้ลว้ไมย่ลโฉมสวนนีล้ะ่ก็ถอืวา่พลาดมาก ๆ เลยละ่คะ่ น่ันก็เพราะสวนโคราคเุอนนัน้

เป็นสวยทีไ่ดรั้บการยกยอ่งวา่งดงามตดิอันดับ 1 ใน 3 ของ

ญีปุ่่ นเลยทเีดยีว โดยสวนแหง่นีจ้ะพืน้ทีก่วา้งมาก ๆ และยังถกู

ตกแตง่แบบสไตลญ์ีปุ่่ นดัง้เดมิแท ้ๆ ทีภ่ายในสวนองคป์ระกอบ

ความเป็นญีปุ่่ นแน่นมากไมว่า่จะเป็น สระน ้าขนาดใหญ่, ธารน ้า

ไหล, ทางเดนิและเนนิเขาส าหรับเป็นจดุชมสวน แตก็่ยังมี



หลายสว่นทีพ่เิศษกวา่ทีอ่ ืน่ ๆ อยา่งพืน้ทีส่นามหญา้กวา้ง ๆ ตน้ซากรุะ ตน้เมเป้ิล ตน้ชา นาขา้ว รวม

ไปถงึสนามยงิธนู แน่นอนวา่ชว่งฤดใูบไมผ้ลกิับใบไมแ้ดงตอ้งสวยตะลงึและคนแน่นมากเชน่กัน 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

 

 

 พาทา่นชม ปราสาทโอคายามา่ ตัง้อยูภ่ายในตัวเมอืงของจังหวดัโอคา

ยามา่ (Okayama) ปราสาทแหง่นีจ้รงิ ๆ แลว้มฉีายาทีห่ลายๆคนอาจจะเคยไดย้นิ

ไดฟั้งกันมาบา้งวา่ “ปราสาทอกีา” ทีม่าของชือ่นีก็้มาจากสดี าทีท่าท่ัวทัง้ปราสาท

นีเ่องคะ่ แตถ่งึจะฟังแลว้จะสงสยันดิๆวา่ปราสาทจะแลดทูะมนึ ๆ ด า ๆ อนึ ๆ รึ

เปลา่ เอาจรงิ ๆ มันไมไ่ดแ้ลดดู าขนาดนัน้ เรยีกไดว้า่เป็นความด าทีพ่อดลีงตวัพอ

มาถกูรายลอ้มดว้ยธรรมชาตสิวยๆตน้ไมร้ม่รืน่ ๆ นีบ่อกเลยวา่สวยเวอ่รว์งัเลย ยิง่วนั

ไหนอากาศดีๆ ถา่ยรปูออกมาบอกเลยวา่สวยลมืทกุอยา่งลงตัวจรงิ ๆ 

พาทา่นชม ปราสาทฮเิมจ ิตัง้อยูท่ีเ่มอืงฮเิมจใินจังหวดัเฮยีวโงะ นับเป็นปราสาท

ดัง้เดมิทีเ่หลอือยูม่ทัีง้หมด 12 แหง่ในญีปุ่่ น ยิง่ภายหลังปราสาทฮเิมจเิพิง่จะผา่น
การรโีนเวทครัง้ใหญม่าเมือ่ปี 2015 ท าใหส้ภาพของปราสาทตอนนีส้วยงามและ
สมบรณ์ูมากยิง่ขึน้ไปอกี จนไดรั้บการยอมรับวา่เป็นปราสาททีย่ ิง่ใหญแ่ละสวยงาม
มากทีส่ดุแหง่หนึง่ของญีปุ่่ นเลยทเีดยีวคะ่ อกีทัง้ยงัไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดก
โลกจากยเูนสโก ้และเป็น 1 ใน 4 ปราสาททีเ่ป็นมรดกทางวฒันธรรมของญีปุ่่ น

รว่มกับปราสาทอกีสามแหง่อยา่ง Matsumoto Castle, Inuyama Castle และ Hikone Castle) 
เห็นจากการไดรั้บการการันตทัีง้ระดับประเทศไปจนถงึระดับสากลนีบ่อกไดเ้ลยวา่ปราสาทแหง่นีต้อ้ง
ไมม่คี าวา่ธรรมดาอยา่งแน่นอน 
ในยคุสงครามทีม่ทัีง้การเผาและท าลายสิง่ปลกูสรา้งส าคัญๆท่ัวทัง้ญีปุ่่ นนัน้ เชือ่หรอืไมค่ะวา่
ปราสาทฮเิมจเิป็นหนึง่ในไมก่ีแ่หง่ทีร่อดพน้จากการถกูท าลายรปูแบบตา่ง ๆ มาได ้ขนาด
แผน่ดนิไหวปราสาทแหง่นีก็้ยังไมส่ะเทอืน เนือ่งจากปราสาทนีย้ังไมเ่คยถกูท าลายมากอ่นท าให ้
ยังคงรปูแบบดัง้เดมิของตวัปราสาทเอาไวไ้ดอ้ยา่งสมบรูณ์ ยิง่มาภายหลังมกีารบรูณะปรับปรงุ
ปราสาทยิง่ท าใหป้ราสาทฮเิมจยิิง่กลายเป็นสถานทีท่ีทั่ง้งดงามและทรงคณุคา่ทางประวตัศิาสตร์
แบบมากถงึมากทีส่ดุกันเลยทเีดยีว ซึง่ทีน่ีไ่ดถ้กูสรา้งขึน้ตัง้แตปี่ ค.ศ.1400 

ค า่ บรกิารอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
 

ทีพ่กั  น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก Ritchimon Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

DAY 5 ปราสาทโอซากา้ – ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ– รงิก ุเอาเร็ต - เดนิทางกลบั 
 

 รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเขา้ชมปราสาทโอซากา้ (ชมรอบนอกปราสาท) ปราสาทที่

ถกูสรา้งขึน้เพือ่เป็นทีอ่ยูข่องเจา้เมอืงในสมัยโบราณ ตัวปราสาทตัง้อยูบ่นเนนิ

เขาลอ้มรอบดว้ยก าแพงหนิแกรนติขนาดมหมึาและคนู ้าขนาดใหญ ่ดา้นใน

ปราสาทจัดแสดงประวตัศิาสตรค์วามเป็นมา  ภาพเขยีน เครือ่งแตง่กายในสมัย

โบราณ  สว่นบรเิวณรอบ ๆ ปราสาทก็เป็นสวนธารณะขนาดใหญ ่ทีม่ตีน้ไม ้

ดอกไม ้ผลดิอกออกใบใหช้มตามแตฤ่ดกูาล เป็นทีพั่กผอ่นหยอ่นใจเหมาะแก่

การมาเดนิเลน่พักผอ่นและเก็บภาพความประทับใจ 

ทา่นเดนิทางสูช่นิไซบาช ิยา่นการคา้ของเมอืงโอซากา้.... พบกับรา้นคา้
ทีม่ชี ือ่เสยีงและรา้นบตูคิหรหูราและตืน่ตากับแฟชัน่อันทันสมัย.... เชญิ
ทา่นสนุกสนานกับการ เลอืกชมและซือ้สนิคา้มากมายในหา้งสรรพสนิคา้

https://www.talonjapan.com/japan-original-castle/
https://www.talonjapan.com/japan-original-castle/
https://www.talonjapan.com/matsumoto-castle/
https://www.talonjapan.com/inuyama-castle/
https://www.talonjapan.com/hikone-castle/


ชือ่ดังไดมารนูอกจากนีย้งัมรีา้นอาหาร เชญิทา่นทดลองชมิ ทาโกยากหิรอืลกูชิน้ปลาหมกึ 
อาหารขึน้ชือ่ของเมอืงโอซากา้ทีม่มีากมายหลายรา้น รา้นเครือ่งใชไ้ฟฟ้า กลอ้ง บนตกึ บิ๊กคา
เมลา่, เครือ่งคอมพวิเตอรร์า้นเครือ่งส าอางรา้นขายขนม รา้นขายเสือ้ผา้ รองเทา้ 
เครือ่งประดับรา้น 100 เยนฯลฯ นอกจากนีใ้หท้า่นเก็บภาพประทับใจกับสะพาน 

กลุโิกะสญัลักษณ์ของชนิไซบาช ิ

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

 จากนัน้น าทา่นเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงที ่RINKUPREMIUM 

OUTLETSภายในแบง่ออกเป็นรา้นคา้ตา่ง ๆ มากมายมสีนิคา้

หลากหลายประเภทผลัดเปลีย่นกันลดราคา อาท ิเสือ้ผา้ เครือ่งแตง่

กายรองเทา้ กระเป๋า นาฬกิาจากหลากหลายแบรนดด์ัง เชน่ ADIDAS, 

NIKE, AICIS, TIMBERLAND, GAP, DIESEL, BENETTON, GUCCI, 

BODUM 

20.00น. เดนิทางสู ่ทา่อากาศยานคนัไซ 

23.55 น. โดยสายการบนิ Air Aisa X ไฟลท ์XJ 611ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

03.50 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 

ราคานีร้วม 

• คา่เขา้ชมตามสถานทีใ่นรายการภาษาไทยขา้งบน (อาจมรีะบไุมร่วมคา่เขา้ชมสถานที)่ 

• โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบไุวเ้ป็นหอ้งเตยีงคู ่2 เตยีง (ถา้ตอ้งการพักเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 6,000 เยน/คนื) 

• อาหารกลางวนั 4 มือ้ (มือ้ละ 1,500 เยน) , อาหารเย็น 3 มือ้(มือ้ละ 2,000 เยน) & น ้าดืม่บนรถบัส 

ทา่นละ 1 ขวด/วนั 

• รถบัส (ทางดว่น, ทีจ่อดรถ, ทปิคนขบัรถ), มัคคเุทศกค์อยใหบ้รกิาร 

ราคานีไ้มร่วม 

• ไมร่วมตั๋วเครือ่งบนิ จากกรงุเทพ สู ่สนามบนิทีญ่ีปุ่่ น ไมร่วมตั๋วเครือ่งบนิมัคคเุทศก ์

• ไมร่วมคา่ใชจ้า่ยสว่นบคุคลนอกเหนอืรายการทอ่งเทีย่วขา้งตน้ 

• ไมร่วมหัก Vat ภาษี ณ ทีจ่า่ย 

ปล. 

เขา้พักวนัเสาร ์หรอื วนักอ่นหยดุ ของญีปุ่่ น จะตอ้งจา่ยเพิม่ทา่นละ 3,000 เยน 

อัตราเงนิเยนแลกเปลีย่นขึน้อยู ่ณ วนัทีช่ าระ 

 

***ราคาอาจมกีารปรับเปลีย่นขึน้ชว่งวนัเวลาเดนิทาง ครับ*** 

 

 

สนใจสอบถามราคาได ้ทกุชว่งเวลาเดนิทาง 


