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วนัแรก กรุงเทพฯ – สนามบนิดอนเมอืง 

 

12.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนินานาชาตดิอนเมอืง ช ัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบนิ AIR 

ASIA X เจำ้หนำ้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ำรตอ้นรับ และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเชค็อนิ 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ ัง่ 

จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 มบีรกิารอาหารรอ้นเสริฟ์ท ัง้ขาไปและขากลบั 

(น า้หนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 

14.50 น. เหริฟ้ำสูเ่มอืงโอซำกำ้ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ610 บรกิารอาหาร และเครือ่งดืม่        บนเครือ่ง 
 

 
 
22.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิโอซากา้  หลงัผ่ำนพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืงน ำทำ่นเดนิทำงสูท่พัีก 

พกัที ่ โรงแรม KARAKSA SPRING HOTEL KANSAI AIR GATE หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีส่อง โอซากา้ – ฟูชมิ ิอนิาร ิ– วดัคนิคาคจุ ิ– นาโกยา่ – เทศกาลแสงสนีาบานะ โน ซาโตะ -   ออิอน จสัโก ้

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  

จำกนัน้น ำทำ่นชม ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิทีส่ถติของพระแมโ่พสภ เทพเจำ้ทีเ่ป็นทีนั่บถอืยิง่ของประชำชนทีม่ำสักกำระขอ
พร ใหม้คีวำมเป็นอยู่อุดมสมบูรณ์ของเรื่องพชืพรรณธัญญำหำร น ำท่ำนสักกำระ พระแม่โพสภ และเทพจิง้จอกทีช่ำว
ญีปุ่่ นชือ่วำ่เป็น ทตูสวรรค ์ผูค้อยน ำขำ่วสำรจำกสรวงสวรรคล์งมำยังโลกมนุษย ์ทำ่นจะไดต้ืน่ตำกับรปูป้ันของเทพจิง้จอก 
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 ทีม่จี ำนวนมำกมำย แลว้น ำท่ำนชม ศาลโทรอิ ิซุม้ประตูสแีดงทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของศาลเจา้ทีม่มีากกว่ารอ้ยตน้
ทอดตวัยาวตามเสน้ทางของไหล่เขาลดหล ัน่กนับนเสน้ทางยาวถงึ 4 กโิลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตร์

เรือ่ง MEMORIES OF GEISHA ที ่ซายรู ินางเอกของเรือ่งว ิง่ลอดซุม้ประตูเพือ่ไปขอพรเทพเจา้ใหต้นเองสม
ความปรารถนา 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย น ำทำ่นชม วดัคนิคะคจุ ิหรอื ปราสาททอง สรำ้งโดยโชกนุ อำชคิำงะ โยชมิสิ ึเพือ่เป็นสถำนทีพั่กผ่อน ต่อมำบุตรชำย

ของทำ่นไดด้ัดแปลงใหเ้ป็นวัด แตป่รำสำทเดมิไดถ้กูไฟไหมใ้นปี พ.ศ.2493 และสรำ้งขึน้ใหมเ่มือ่ปี พ.ศ.2498 ปรำสำท
โดยรอบปิดดว้ยทองค ำเปลวอยำ่งสวยงำม ใหท้ำ่นไดด้ืม่ด ่ำกับควำมสะอำดใสของสระน ้ำทีส่ำมำรถสะทอ้นใหเ้ห็นภำพตัว
ปรำสำทไดอ้ยำ่งงดงำม 

จำกนั้น น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมืองนาโกย่า จำกนั้นน ำท่ำนชม เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter 
Illumination ณ สวนนำบะนะ ซำโตะ ธมีพำรค์สวนดอกไม ้ทีม่ทีุ่งดอกไมใ้หช้มตลอดทัง้ 4 ฤดูกำล สำมำรถเทีย่วได ้
ตลอดทัง้ปี  ในชว่งฤดใูบไมร้ว่งตลอดจนถงึปลำยฤดหูนำว  จะไดรั้บควำมนยิมมำกเป็นพเิศษ  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
เนื่องจำกมไีฮไลทก์ำรประดับไฟขนำดใหญ่ที่สดุในญี่ปุ่ น อสิระใหท้่ำนไดเ้พลดิเพลนิกับกำรแสดงไฟในหลำกหลำย

รูปแบบ ไม่ว่ำจะเป็น อุโมงคแ์สงไฟ (Tunnel of Light) หรอื กำรประดับไฟในน ้ำ (Water Illumination)  จำกนั้นน ำ
ทำ่นชอ้ปป้ิง ณ หำ้งสรรพสนิคำ้ขนำดใหญ่ หา้งฯ ออิอน จสัโก ้ ใหท้ำ่นไดเ้ลอืกทำน หรอืเลอืกซือ้สนิคำ้ทีเ่ป็นแบรนด์
ญปีุ่ น อำท ิขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไม ้รำ้น 100 เยน และ หำกทำ่นใดหลงไหลในรสชำดของคทิแคทชำเขยีวสำมำรถหำ

ซือ้ไดท้ีน่ี่ไดเ้ลย **อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั**  
 
พกัที ่  โรงแรม  HASHIMA DAILY HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีส่าม นาโกยา่ – ทาคายามา่ – หมูบ่า้นชริาคาวะโกะ -”เขตเมอืงเกา่ซนัมาชซิจึ ิ 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  
ทำ่นเดนิทำงสู ่เมอืงทาคายาม่า จังหวัด “ฮดิะ” จังหวัดทีอุ่ดมสมบูรณ์ไปดว้ยธรรมชำตทิีส่วยงำม ผูค้นทีเ่ป็นมติร น ำ
ท่ำนเทีย่วชม เมอืงทาคายาม่า ทีไ่ดช้ือ่ว่ำ“ลติเต ิล้เกยีวโต เป็นเมอืงขนำดเล็กน่ำรักตัง้อยู่ในหุบเขำทีย่ังคงดูแลวัด 

ศำลเจำ้ แมน่ ้ำ สะพำน ตลำดเชำ้ และบรรยำกำศแบบเมอืงเกยีวโตในอดตีไวไ้ดอ้ย่ำงลงตัว น ำท่ำนสู ่“หมู่บา้นชริาคา
วะโกะ หมูบ่ำ้นทีไ่ดรั้บเลอืกจำกองคก์ำรยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995 ทา่นจะไดพ้บกบับา้นในแบบกสัโชสึ

ครุ ิซึง่เป็นแบบญีปุ่่นด ัง้เดมิ ชือ่นีไ้ดม้าจากค าว่า กสัโช ซึง่แปลว่า พนมมอื ตำมรูปแบบของบำ้นทีห่ลังคำชันถงึ 

60 องศำ มลีักษณะคลำ้ยสองมอืทีพ่นมเขำ้หำกัน ตัวบำ้นมคีวำมยำวประมำณ 18 เมตร และมคีวำมกวำ้ง 10 เมตร ซึง่
โครงสรำ้งของบำ้นสรำ้งขึน้โดยไม่ใชต้ะปูแมแ้ต่ตัวเดยีว แต่ยังคงควำมแข็งแรงสำมำรถรองรับหมิะทีต่กมำอย่ำงหนัก
ในชว่งฤดหูนำวไดด้ ี
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เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น ำชมควำมงำมของเมอืงทาคายามา่ ซึง่ยังคงคว ำมเป็นบำ้นเมอืงแบบญีปุ่่ นดัง้เดมิอยำ่งแทจ้รงิน ำทำ่นชมสถำนที่
ส ำคัญเมือ่ครัง้อดตี ทีท่ าการเกา่เมอืงทาคายามา่ ใชเ้ป็นทัง้ทีท่ ำงำน และทีอ่ยูอ่ำศยัของผูว้ำ่รำชกำรจังหวัดฮดิะมำเป็น
เวลำกวำ่ 176 ปี ภำยใตก้ำรปกครองของโชกนุโตกกุำวำ่ในสมัยเอะโดะ หรอืกวำ่ 300 ปีทีแ่ลว้ เป็นทีท่ ำกำรรัฐในยคุ

เอะโดะเพยีงแหง่เดยีวทีข่ำ้มพน้ยคุสมัยมำไดอ้ยำ่งสมบรูณ์ ซึง่ภำยในนี้ประกอบดว้ยบรเิวณไตส่วนพจิำรณำคด ีหอ้งขัง
นักโทษ โรงครัว และหอ้งพักของเจำ้หนำ้ที ่ไมร่วมคา่เขา้ชมทา่นละ  430 เยน  เดนิชม เขตเมอืงเกา่ซนัมาชซิจึ ิ

ซ ึง่เต็มไปดว้ยบำ้นเรอืน และรำ้นคำ้น่ำรัก ๆ ทีย่งัคงอนุรักษ์แบบของบำ้นในสมัยเอะโดะกวำ่ 300 ปีกอ่น ใหท้ำ่นไดเ้ลอืก
ซือ้ของทีร่ะลกึพืน้เมอืงและเก็บเกีย่วบรรยำกำศอันน่ำประทับใจ ไมว่ำ่จะเป็นเหลำ้สำเก ซปุมโิสะชริ ุตุ๊กตำซำรโุบะโบะ 
ซึง่เป็นตุ๊กตำตำมควำมเชือ่ของคนโบรำณสมัยกอ่น 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
  พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ์ีปุ่่ นยากนิคิุ 
พกัที ่  โรงแรม GUJO KOGEN HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั  

จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชน่ า้แรธ่รรมชาต ิเชือ่
วา่ถา้ไดแ้ชน่ า้แรแ่ลว้ จะท าใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยให้
ระบบหมุนเวยีนโลหติดขี ึน้ 

 

วนัทีส่ ี ่       ปราสาทโอซากา้ – ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ– รงิกุเอา้ทเ์ล็ท -   

  สนามบนิคนัไซ  

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  

น ำทำ่นเดนิทำงชมบรเิวณโดยรอบของ ปราสาทโอซากา้ (ไม่

รวมค่าเข้าปราสาท) ซึง่ถือไดว้่ำเป็นสัญลักษณ์ของเมือง 
สมัผัสควำมยิง่ใหญ่และชมนิทรรศกำรทีจั่ดแสดงอยู่ภำยใน ซึง่เล่ำถงึควำมเป็นมำของปรำสำท รวมทัง้ประวัตแิละขำ้ว
ของเครือ่งใช ้ตำ่งๆของโชกนุ ฮเิดโยชโิตโยโตม ิผูม้คี ำสัง่ใหก้อ่สรำ้งปรำสำทแหง่นี้   

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
หมายเหต:ุ ประมาณปลายเดอืน ม.ีค.-ตน้เดอืน เม.ย.ทา่นจะไดช้มบรรยากาศของซากุระบาน ณ ปราสาทโอ

ซากา้ ทีพ่รอ้มบานสะพร ัง่ตอ้นรบันกัทอ่งเทีย่ว แตท่ ัง้นีท้ ัง้น ัน้ข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศในแตล่ะปี 
จำกนัน้ น ำทำ่นเดนิทำงสูเ่มอืงโอซำกำ้ จำกนัน้น ำทำ่นชอ้ปป้ิงสนิคำ้เครือ่งส ำอำงค ์อำหำรเสรมิ เครือ่งประดับคุณภำพดี
ทีร่ำ้นคำ้ปลอดภำษี ย่ำน ชนิไซบาช ิย่ำนชอ้ปป้ิงชือ่ดังของนคร โอซำกำ้ ภำยในย่ำนนี้มรีำ้นคำ้เก่ำแก่ปะปนไปกับ

รำ้นคำ้อันทันสมัย และสนิคำ้หลำกหลำยรปูแบบทัง้ส ำหรับเด็ก และผูใ้หญ่ ซึง่ย่ำนนี้ถอืว่ำเป็นย่ำนแสงส ีและบันเทงิชัน้
น ำแหง่หนึง่ของนครโอซำกำ้ อกีทัง้ยังมรีำ้นอำหำรทะเลขึน้ชือ่มำกมำย ซึง่เสน่หอ์ย่ำงหนึ่งคอื ทุกรำ้นจะประดับประดำ
รำ้นของตนดว้ยแสงไฟนีออนซึง่ดัดท ำใหเ้ป็นรปูป ูกุง้ และปลำหมกึ ซึง่นักทอ่งเทีย่วใหค้วำมสนใจและแวะถำ่ยรปูกันเป็น

ทีร่ะลกึอยำ่งมำก และรำ้นคำ้ทกุแหง่ จะพยำยำมสรำ้งจุดเด่นใหแ้กร่ำ้นของตนใหไ้ดม้ำกทีส่ดุ เพือ่ดงึดูดลูกคำ้ใหเ้ขำ้มำ
ใชบ้รกิำร สญัลักษณ์เดน่ของยำ่นนี้คอื ตกึรปูเครือ่งหมำยกำรคำ้ของ  กลูโิกะ ผลติภัณฑข์นมชือ่ดังจำกญีปุ่่ นน่ันเอง 
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 จำกนัน้น ำทำ่นสู ่รงิกุ เอาทเ์ล็ต (Rinku Outlet) แหลง่ชอ้ปป้ิงใหญ่ใกลก้ับสนำมบนิคันไซ ใหท้ำ่นเพลดิเพลนิกับกำร
เลอืกซือ้สนิคำ้ “แบรนดเ์นม” ชือ่ดังหลำกหลำยและสนิคำ้ดรีำคำพเิศษ อำท ิเครือ่งส ำอำง, เครือ่งประดับ, เสือ้ผำ้, 

กระเป๋ำ, รองเทำ้อปุกรณ์กฬีำ, เครือ่งใชไ้ฟฟ้ำ และยังเป็นแหลง่รวมสนิคำ้แบรนดญ์ีปุ่่ นโกอนิเตอรม์ำกมำยกับคอลเลคชัน่
เสือ้ผำ้ลำ่สดุ อำท ิ MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley,  Diffusione Tessile ฯลฯ พรอ้มทัง้
เลอืกซือ้กระเป๋ำไฮไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel,Tumi, Gap, Armany ฯลฯ หรอืจะเลอืกดเูครือ่งประดับ และ

นำฬกิำหรอูยำ่ง Tag Heuer, Agete,S.T.Dupont, Tasaki ฯลฯ รวมไปถงึรองเทำ้แฟชัน่ Hush 
Puppies, Scotch Grain,Skechers, Hogan ฯลฯ หรอืเลอืกซือ้สนิคำ้ส ำหรับคณุหนู  Aigle, Bandai 

Asobi, Hakka Kids,Miki House และสนิคำ้อืน่ๆอกีมำกมำย ใหท้ำ่นไดเ้ลอืกชอ้ปป้ิงตำมอัธยำศัย  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
(อสิระอาหารกลางวนั และอาหารค า่ ตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิงสนิคา้) 
ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นสู ่สนามบนิคนัไซ เพือ่เดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 

 

วนัทีห่า้  กรุงเทพฯ-สนามบนิดอนเมอืง 

 

00.10 น. เหริฟ้ำสูก่รงุเทพฯ โดยสำยกำรบนิแอร ์เอเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ611 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
04.00 น. ถงึสนำมบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิำพ 

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

 

อตัราคา่บรกิาร 
 

ก าหนดการเดนิทาง 

 

ผูใ้หญ ่
หอ้งละ  

2-3 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋ 
เครือ่งบนิ 

21 – 25 มนีาคม  2561 31,900 8,000 23,900 

22 – 26 มนีาคม  2561 33,900 8,000 25,900 

23 – 27 มนีาคม  2561 33,900 8,000 25,900 

24 – 28 มนีาคม  2561 33,900 8,000 25,900 

25 – 29 มนีาคม  2561 33,900 8,000 25,900 

26 – 30 มนีาคม  2561 33,900 8,000 25,900 

27 – 31 มนีาคม  2561 33,900 8,000 25,900 

28 ม.ีค. – 01 เม.ย. 2561 33,900 8,000 25,900 

29 ม.ีค. – 02 เม.ย. 2561 35,900 8,000 27,900 

30 ม.ีค. – 03 เม.ย. 2561 35,900 8,000 27,900 

31 ม.ีค. – 04 เม.ย. 2561 35,900 8,000 27,900 

01 - 05 เมษายน 2561 35,900 8,000 27,900 

02 - 06 เมษายน 2561 35,900 8,000 27,900 

03 - 07 เมษายน 2561 35,900 8,000 27,900 

04 - 08 เมษายน 2561 37,900 8,000 29,900 

10 - 14 เมษายน 2561 49,900 10,000 41,900 

11 - 15 เมษายน 2561 49,900 10,000 41,900 

13 - 17 เมษายน 2561 49,900 10,000 41,900 

16 - 20 เมษายน 2561 35,900 8,000 27,900 



 
 
 

Ruby travel #ส ำนักงำนใหญ ่

104/2 M.5 T.Chaisatan A.saraphi Chiang Mai 50140 

  Tel: +66 53 115912   Hotline  089-644-7444 

  

 18 - 22 เมษายน 2561 31,900 8,000 23,900 

19 - 23 เมษายน 2561 31,900 8,000 23,900 

25 - 29 เมษายน 2561 31,900 8,000 23,900 

26 - 30 เมษายน 2561 31,900 8,000 23,900 

28 เม.ย. – 02 พ.ค. 2561 31,900 8,000 23,900 

 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ทา่นละ 3,500 เยน/ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 
 

** ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ 10,000 บาท 
 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักล่าว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์น

การเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา กรณุำช ำระมัดจ ำ ทำ่นละ 10,000.- บำท หำกมกีำรยกเลกิภำยหลัง ทำงบรษัิทขอสงวน
สทิธิใ์นกำรคนืมัดจ ำทัง้หมด เนื่องจำกทำงบรษัิทฯ ไดช้ ำระคำ่ตั๋วเครือ่งบนิเต็มใบใหก้ับสำยกำรบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คำ่ภำษีน ้ำมันทีย่ัง
มไิดช้ ำระ คำ่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื กรณุำช ำระ 21 วันกอ่นกำรเดนิทำง 

 
หมายเหต ุ 1.ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คำ่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คำ่ภำษีสนำมบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คำ่น ้ำหนักกระเป๋ำสมัภำระทำ่นละไมเ่กนิ 20 กก.   คำ่รถรับ-สง่ และน ำเทีย่วตำมรำยกำร 

 คำ่ทีพั่กตำมทีร่ะบใุนรำยกำร พักหอ้งละ 2 ทำ่น   คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่ำ่งๆ ตำมรำยกำร  

 คำ่อำหำรตำมมือ้ทีร่ะบใุนรำยกำร     คำ่จำ้งมัคคเุทศกค์อยบรกิำรตลอดกำรเดนิทำง  

 คำ่ประกันอบุัตเิหตรุะหวำ่งเดนิทำง วงเงนิทำ่นละ 1,000,000 บำท  (เงือ่นไขตำมกรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คำ่ธรรมเนียมวซีำ่เขำ้ประเทศญีปุ่่ น  

(เพรำะรัฐบำลประกำศยกเวน้วซีำ่เขำ้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ ำนักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 

**ถำ้กรณีทีท่ำงรัฐบำลประกำศใหก้ลับมำใชว้ซีำ่ ผูเ้ดนิทำงจะตอ้งเสยีคำ่ใชจ้่ำยในกำรท ำวซีำ่เพิม่ ทำ่นละ 1,700 บำท** 

 คำ่ใชจ้่ำยสว่นตัวนอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ะบ ุเชน่ คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำง คำ่โทรศัพท ์คำ่โทรศัพทท์ำงไกล คำ่อนิเตอรเ์น็ต คำ่ซกัรดี มนิิ

บำรใ์นหอ้ง รวมถงึคำ่อำหำรและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรำยกำร (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 3,500 เยน/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คำ่ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7% และภำษีหัก ณ ทีจ่่ำย 3% 

 คำ่ธรรมเนียมวซีำ่เขำ้ประเทศญีปุ่่ น  

(เพรำะรัฐบำลประกำศยกเวน้วซีำ่เขำ้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ ำนักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 

 

 
  


