
#10575 ทัวรญ่ีปุน โอซากา ทาคายามา เกียวโต 5 วัน 3 คืน
วัดโทไดจิ ศาลเจาฟูชิมิอินาริ ชมเทศกาลแสงสีนาบานะโนะซาโตะ
บิน XJ
ทัวรญี่ปุน โอซากา ทาคายามา เกียวโต ศาลเจาฟูชิมิอินาริ พิธีชงชาแบบญี่ปุน
วัดคินคาคุจิ ชมเทศกาลแสงสีนาบานะโนะซาโตะ หมูบานชิราคาวะโกะ เขตเมืองเกาซัน
มาชิซึจิ ลานกิจกรรมหิมะ วัดโทไดจิ ปราสาทโอซากา(ดานนอก) ดิวตี้ฟรี ชอปปง
ชินไซบาชิ





สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง    -

2 ทาอากาศยานนานาชาติคันไซ - เมืองเกียวโต - ศาลเจาฟูชิมิอินาริ / ศาลโทริอิ - พิธีชง
ชาญ่ีป ุน - วัดคินคาคุจิ - นาโกยา - นาบานะ โนะ ซาโตะ - อิออนมอลลนาโกยา   

HASHIMA
DAILY HOTEL
หรือระดับเดียวกัน

3 เมืองทาคายามา - หมูบานชิราคาวาโกะ - ที่ทําการเกาเมืองทาคายามา - เมืองเกา ซัน
มาชิซูจิ - ลานสกี   

GUJO
VACANCE
MURA HOTEL
หรือระดับเดียวกัน

4 เมืองนารา - วัดโทไดจิ - หลวงพอโต ไดบุทสึ นารา - เมืองโอซากา - ปราสาทโอซากา
- ดิวตีฟ้รี - ยานชินไซบาชิ   

BELLEVUE
GARDEN
HOTEL หรือระดับ
เดียวกัน

5 ทาอากาศยานนานาชาติคันไซ - ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

27 ก.พ. 62 - 3 มี.ค. 62 ฿28,999 ฿28,999 ฿28,999 ฿8,000

8 มี.ค. 62 - 12 มี.ค. 62 ฿28,999 ฿28,999 ฿28,999 ฿8,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานนานาชาติคันไซ - เมืองเกียวโต - ศาลเจาฟูชิมิอินา
ริ / ศาลโทริอิ - พิธีชงชาญี่ปุน - วัดคินคาคุจิ - นาโกยา - นา
บานะ โนะ ซาโตะ - อิออนมอลลนาโกยา

กําหนดการทั้งหมด

สายการบิน AIR ASIA X ใชเครื่อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ท่ีน่ังจัดท่ีน่ังแบบ 3-3-3 มีบริการอาหารรอนเสิรฟ
ทัง้ขาไปและขากลับ (น้ําหนักกระเปา 20 กก./ทาน หากตองการซ้ือน้ําหนักเพ่ิม ตองเสียคาใชจาย)

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม ค่ํา

22.00 น. พรอมกันท่ี สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชัน้ 3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอรสายการบิน AIR
ASIA X เจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน (น้ําหนักกระเปา 20 กก./ทาน หาก
ตองการซ้ือน้ําหนักเพ่ิม ตองเสียคาใชจาย)

ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง คํ่า

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี

 กิจกรรม เชา

01.15 น. เหินฟาสูเมืองโอซากา ประเทศญ่ีป ุน โดยเท่ียวบินท่ี XJ612 บริการอาหาร และเครื่องด่ืมบนเครื่อง

08.40 น. เดินทางถึง สนามบินโอซากา หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง นําทานเดินทางสู เกียวโต เมืองหลวงเกาในอดีต

จากน้ันนําทานชม ศาลเจาฟูชิมิอินาริ ท่ีสถิตของพระแมโพสภ เทพเจาท่ีเป็นท่ีนับถือย่ิงของประชาชนท่ีมาสักการะขอพร ใหมี
ความเป็นอยูอุดมสมบูรณของเรื่องพืชพรรณธัญญาหาร

นําทานสักการะพระแมโพสภ และเทพจิง้จอกท่ีชาวญ่ีป ุนชื่อวาเป็น ทูตสวรรค ผูคอยนําขาวสารจากสรวงสวรรคลงมายังโลก
มนุษย ทานจะไดตื่นตากับรูปป้ันของเทพจิง้จอก ท่ีมีจํานวนมากมาย

แลวนําทานชม ศาลโทริอิ ซุมประตูสีแดงท่ีเป็นสัญลักษณของศาลเจาท่ีมีมากกวารอยตนทอดตัวยาวตามเสนทางของไหลเขา
ลดหล่ันกันบนเสนทางยาวถึง 4 กิโลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตรเรื่อง MEMORIES OF GEISHA ท่ี ซายูริ นางเอก
ของเรื่องว่ิงลอดซุมประตูเพ่ือไปขอพรเทพเจาใหตนเองสมความปรารถนา

นําทานเปิดประสบการณใหมกับ พิธีชงชาญ่ีป ุน ซ่ึงเป็นเอกลักษณของประเทศญ่ีป ุนวาดวยการใชเวลาอยางสุนทรีย และให
ทานไดสัมผัสกับบรรยากาศของการจําลองเรื่องราวเกี่ยวการพบปะกันในวงสังคมเกี่ยวกับการด่ืมและชงชาท่ีไดแพรหลายใน

้ ่ ้ ่



บรรดาชนชัน้สูงในประเทศญ่ีป ุน อิสระใหทานไดเลือกซ้ือของท่ีระลึกตามอัธยาศัย

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานชม วัดคินคะคุจิ หรือ ปราสาททอง สรางโดยโชกุน อาชิคางะ โยชิมิสึ เพ่ือเป็นสถานท่ีพักผอน ตอมาบุตรชายของทาน
ไดดัดแปลงใหเป็นวัด แตปราสาทเดิมไดถูกไฟไหมในปี พ.ศ.2493 และสรางขึน้ใหมเมื่อปี พ.ศ.2498 ปราสาทโดยรอบปิดดวย
ทองคําเปลวอยางสวยงาม ใหทานไดด่ืมด่ํากับความสะอาดใสของสระน้ําท่ีสามารถสะทอนใหเห็นภาพตัวปราสาทไดอยางงดงาม

จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองนาโกยา จากน้ันนําทานชม เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination ณ
สวนนาบะนะ ซาโตะ ธีมพารคสวนดอกไม ท่ีมีทุงดอกไมใหชมตลอดทัง้ 4 ฤดูกาล สามารถเท่ียวไดตลอดทัง้ปี ในชวงฤดูใบไม
รวงตลอดจนถึงปลายฤดูหนาว (ตุลาคม-มีนาคม) จะไดรับความนิยมมากเป็นพิเศษ เน่ืองจากมีไฮไลทการประดับไฟขนาดใหญ
ท่ีสุดในญ่ีป ุน

จากน้ันนําทานชอปป้ิง ณ หางสรรพสินคาขนาดใหญ หางฯอิออน ใหทานไดเลือกทาน หรือเลือกซ้ือสินคาท่ีเป็นแบรนดญีป ุน
อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม ราน 100 เยน และ หากทานใดหลงไหลในรสชาดของคิทแคทชาเขียวสามารถหาซ้ือไดท่ีน่ีไดเลย

ค่ํา

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พักท่ีโรงแรม HASHIMA DAILY HOTEL หรือระดับเดียวกัน

ทาอากาศยานนานาชาติคันไซ

เมืองเกียวโต

ศาลเจาฟูชิมิอินาริ / ศาลโทริอิ

พิธีชงชาญี่ปุน

 เชา

ตัง้หางจากตัวเมืองโอซากา ประมาณ 50 กม.เปิดใชบริการเมื่อปี 1994 มี 2 เทอมินอล
โดย เทอมินอล 1 จะเป็นสายการบินธรรมดา สวนเทอมินอล 2 จะเป็นสายการบินโลว
คอสต

เป็นเมืองหลวงเกาของญ่ีป ุน เป็นศูนยรวมวัฒนธรรมและประวัติศาสตรของญ่ีป ุนและชื่อ
น้ันไดมาจากเมืองฉางอานของจีน

หรือศาลเจาจิง้จอกขาว เป็นอีกหน่ึงศาลเจาชื่อดังท่ีนักทองเท่ียวตางรูจักกันดี เป็นศาลเจา
ในศาสนาชินโต สรางขึน้เพ่ือถวายใหแดเทพอินาริ เทพเจาแหงกสิกรรม เพ่ือใหพ้ืนท่ี
บริเวณน้ีมีน้ําอุดมสมบูรณ ปลูกขาวได ผลผลิตดีมีคุณภาพ สิ่งท่ีนาสนใจนอกจากจะมา
สักการะเทพเจาแลว ก็คือการเดินเลนลอดอุโมงคเสาโทริอิกวาหมื่นตนท่ีเรียงตอทอดยาว
จากดานลางขึน้ไปบนยอดเขาสูงถึง 233 เมตร ระยะทางราว 4 กิโลเมตร

พิธีชงชาญ่ีป ุน ซ่ึงเป็นเอกลักษณของประเทศญ่ีป ุนวาดวยการใชเวลาอยางสุนทรีย ดวย
การด่ืมและการชงชาผงสีเขียวหรือมัทชา นับตัง้แตประมาณศตวรรษท่ี 14 ตนฉบับของ
พิธีชงชา และใหทานไดสัมผัสกับบรรยากาศของการจําลองเรื่องราวเกี่ยวการพบปะกันใน
วงสังคมเกี่ยวกับการด่ิมและชงชาท่ีไดแพรหลายในบรรดาชนชัน้สูงท่ีเกิดขึน้ในประเทศ
ญ่ีป ุน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร



วันท่ี 3 เมืองทาคายามา - หมูบานชิราคาวาโกะ - ท่ีทําการเกาเมืองทาคา
ยามา - เมืองเกา ซันมาชิซูจิ - ลานสกี

 หมายเหตุ มีบริการอาหาร และเครื่องด่ืมบนเครื่อง

วัดคินคาคุจิ

นาโกยา

นาบานะ โนะ ซาโตะ

อิออนมอลลนาโกยา

 บาย

หรือท่ีเรียกวาวัดทอง เป็นวัดเกาแกของเมืองเกียวโต วัดน้ีเคยเป็นท่ีพํานักของโชกุนอาชิคา
งะ โยชิมิซึ ผูท่ีชอบทายปุจฉา – วิสัชนา กับอิกคิวซังในการตูน บรรยากาศภายในวัดจะ
เป็นการจัดสวนแบบเซน มีการจัดให ปราสาททองคําอยูตรงกลางสระน้ํา ภาพสะทอน
ปราสาททองคําท่ีอยูในสระน้ํา ทําใหปราสาทดูสวยงามและมีความขลังมากขึน้

เป็นเมืองท่ีใหญท่ีสุดในเขตชูบูของญ่ีป ุน ชื่อเมืองน้ันคาดเดาวาจะผันมาจากคําวา นาดกยา
กะซ่ึงแปลวาสงบสุข

เป็นสวนสนุกท่ีจัดแสดงสวนยามค่ําคืนดวยไฟดวงเล็กมากกวา 5.8 ลานดวง ซ่ึงทําใหเป็น
สถานท่ียอดนิยมของคูรักทัง้ปี

แหลงชอปป้ิงมอลลขนาดใหญของเมืองนาโกยา ท่ีมีของใหเลือกซ้ือแบบครบครัน

 คํ่า  HASHIMA DAILY HOTEL หรือระดับเดียวกัน

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู เมืองทาคายามา จังหวัด “ฮิดะ” จังหวัดท่ีอุดมสมบูรณไปดวยธรรมชาติท่ีสวยงาม ผูคนท่ีเป็นมิตร นําทาน
เท่ียวชม เมืองทาคายามา ท่ีไดชื่อวา“ลิตเติล้เกียวโต เป็นเมืองขนาดเล็กนารักตัง้อยูในหุบเขาท่ียังคงดูแลวัด ศาลเจา แมน้ํา
สะพาน ตลาดเชา และบรรยากาศแบบเมืองเกียวโตในอดีตไวไดอยางลงตัว

นําทานสู “หมูบานชิราคาวะโกะ หมูบานท่ีไดรับเลือกจากองคการยูเนสโกใหเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995 ทานจะไดพบกับ
บานในแบบกัสโชสึคุริ ซ่ึงเป็นแบบญ่ีป ุนดัง้เดิม โครงสรางของบานสรางขึน้โดยไมใชตะปูแมแตตัวเดียว แตยังคงความแข็งแรง

่



สามารถรองรับหิมะท่ีตกมาอยางหนักในชวงฤดูหนาวไดดี

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากน้ันนําชมความงามของเมืองทาคายามา ซ่ึงยังคงความเป็นบานเมืองแบบญ่ีป ุนดัง้เดิมอยางแทจริง

นําทานเดินผานชม ท่ีทําการเกาเมืองทาคายามา ไมรวมคาเขาชมทานละ 430 เยน ใชเป็นทัง้ท่ีทํางาน และท่ีอยูอาศัยของผูวา
ราชการจังหวัดฮิดะมาเป็นเวลากวา 176 ปี ภายใตการปกครองของโชกุนโตกุกาวา ในสมัยเอะโดะ หรือกวา 300 ปีท่ีแลว เป็น
ท่ีทําการรัฐในยุคเอะโดะเพียงแหงเดียวท่ีขามพนยุคสมัยมาไดอยางสมบูรณ

จากน้ันอิสระเดินชม เขตเมืองเกาซันมาชิซึจิ ซ่ึงเต็มไปดวยบานเรือน และรานคานารัก ๆ ท่ียังคงอนุรักษแบบของบานใน
สมัยเอะโดะกวา 300 ปีกอน ใหทานไดเลือกซ้ือของท่ีระลึกพ้ืนเมืองและเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันนาประทับใจ ไมวาจะเป็นเหลา
สาเก ซุปมิโสะชิรุ ตุกตาซารุโบะโบะ ซ่ึงเป็นตุกตาตามความเชื่อของคนโบราณสมัยกอน

จากน้ันใหทานไดสนุกสนานไปกับ ลานกิจกรรมหิมะ ใหทานไดเพลิดเพลินกับการเลนไมกระดานเล่ือนไดตามอัธยาศัย ณ
ดินแดนแหงน้ีท่ีซ่ึงเป็นสว นสนุกขนาดใหญ มีกิจกรรมนอกเหนือจากการเลนสกีมากมาย เป็นลานสกีท่ีมีชื่อเสียงทานจะได
สนุกกับลานหิมะขาวโพลน ราคาน้ีไมรวมคาเขา , คาเชาอุปกรณเครื่องเลนสกี สโนวสเลด และครูฝึก ประมาณ 5,000-15,000
เยน (ลานสกีจะเปิดใหบริการหรือไม ขึน้อยูกับสภาพภูมิอากาศ)

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม พิเศษ!! บริการทานดวยบุฟเฟตป้ิงยางสไตลญ่ีป ุนยากินิคุ

พักท่ีโรงแรม GUJO VACANCE MURA HOTEL หรือระดับเดียวกัน

เมืองทาคายามา

หมูบานชิราคาวาโกะ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองแหงปราสาทท่ีบานเมืองยังคงมีภาพของสะทอนของประวัติศาสตรเกาแกในอดีต
ไมวาจะเป็นบานเรือนท่ีมีโครงหนาตางขัดกันเป็นตาราง และวัดท่ีมีประวัติศาสตรเกาแก

หมูบานชิราคาวาโกไดรับการขึน้ทะเบียนใหเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม หมูบานแหงน้ีใช
โครงสรางท่ีเรียกวา กัสโช ซ่ึงแปลวาสรางแบบพนมมือ ดานหนาทําเป็นหนาจัว่แบบ
บานทรงไทย มีการเจาะชองหนาตางเพ่ือรับแสงสวางจากภายนอก เมื่อมองจากภายนอก
จึงดูมีสัดสวนสวยงาม

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ที่ทําการเกาเมืองทาคายามา บาย

ใชเป็นทัง้ท่ีทํางาน และท่ีอยูอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮิดะมาเป็นเวลากวา 176 ปี ภาย
ใตการปกครองของโชกุนโตกุกาวา ในสมัยเอะโดะ หรือกวา 300 ปีท่ีแลว เป็นท่ีทําการรัฐ
ในยุคเอะโดะเพียงแหงเดียวท่ีขามพนยุคสมัยมาไดอยางสมบูรณ ซ่ึงภายในน้ีประกอบดวย
บริเวณไตสวนพิจารณาคดี หองขังนักโทษ โรงครัว และหองพักของเจาหนาท่ี



 หมายเหตุ

วันท่ี 4 เมืองนารา - วัดโทไดจิ - หลวงพอโต ไดบุทสึ นารา - เมืองโอ
ซากา - ปราสาทโอซากา - ดิวตี้ฟรี - ยานชินไซบาชิ

ทาคายามาจินยะ ไมรวมคาเขาชมทานละ 430 เยน

ราคาน้ีไมรวมคาเขา , คาเชาอุปกรณเครื่องเลนสกี สโนวสเลด และครูฝึก ประมาณ 5,000-15,000 เยน

ลานสกีจะเปิดใหบริการหรือไม ขึน้อยูกับสภาพภูมิอากาศ

เมืองเกา ซันมาชิซูจิ

ลานสกี

เมืองเกาสมัยเอโดะ ท่ีมีอายุกวา 300 ปี แตยังคงอนุรักษสภาพแวดลอม และการดําเนิน
ชีวิตแบบดัง้เดิมไว ทัง้วัดวาอาราม ศาลเจา บานแบบดัง้เดิมของชาวนาญ่ีป ุนไดเป็นอยางดี

ใหทานได ทํากิจกรรมกลางแจงตางๆ ทานจะไดสัมผัสประสบการณใหมกับ “หิมะ” อัน
ขาวโพลน ใหทานไดสนุกสนานกับกระดานเล่ือน ท่ีไหลลงมาจาก เนินเขาหิมะ หรือทาน
ใดสนใจจะลองเลนสกี ก็สามารถเชาชุด และอุปกรณได อิสระตามอัธยาศัย

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม พิเศษ!! บริการทานดวยบุฟเฟตป้ิงยางสไตลญ่ีป ุนยากินิคุ

 GUJO VACANCE MURA HOTEL หรือระดับเดียวกัน

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองนารา เป็นเมืองหลวงแหงแรกของญ่ีป ุน สรางขึน้เมื่อปี พ.ศ.1253

นําทานชม วัดโทไดจิ เป็นวัดท่ีมีความสําคัญท่ีสุดในเมืองนารา มีเสาถึง 18 ตน รองรับหลังคาเป็นสถาปัตยกรรมชิน้งามสมัย
คามาคุระ สิ่งสําคัญท่ีลํา้คาท่ีสุดของวัดน้ีคือ หลวงพอโตไดบุสสึ สรางดวยทองสัมริดท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในโลก ประดิษฐานอยูใน
วิหารหลวงพอโต ท่ีน่ีไดชื่อวาเป็นวิหารไมขนาดใหญท่ีสุดในโลกดวย และทุกทานจะไดสัมผัสกับกวางนารักและแสนเชื่องท่ีอยู
บริเวณรอบวัดเป็นจํานวนมาก

สมควรแกเวลานําทานทานเดินทางสู โอซากา

จากน้ันนําทานเดินทางชมบริเวณโดยรอบของ ปราสาทโอซากา (ไมรวมคาเขาปราสาท) ซ่ึงถือไดวาเป็นสัญลักษณของเมือง
สัมผัสความย่ิงใหญและชมนิทรรศการท่ีจัดแสดงอยูภายใน ซ่ึงเลาถึงความเป็นมาของปราสาท รวมทัง้ประวัติและขาวของเครื่อง
ใช ตางๆของโชกุน ฮิเดโยชิโตโยโตมิ ผูมีคําสัง่ใหกอสรางปราสาทแหงน้ี

บาย

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

จากน้ันนําทานชอปป้ิงสินคาเครื่องสําอางค อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดีท่ีรานคาปลอดภาษี ดิวตีฟ้รี ยานชินไซบาชิ
ยานชอปป้ิงชื่อดังของนครโอซากา ภายในยานน้ีมีรานคาเกาแกปะปนไปกับรานคาอันทันสมัย และสินคาหลากหลายรูปแบบทัง้
สําหรับเด็ก และผูใหญ ซ่ึงยานน้ีถือวาเป็นยานแสงสี และบันเทิงชัน้นําแหงหน่ึงของนครโอซากา สัญลักษณเดนของยานน้ีคือ
ตึกรูปเครื่องหมายการคาของ กูลิโกะ ผลิตภัณฑขนมชื่อดังจากญ่ีป ุนน่ันเอง

ค่ํา

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

่



พักท่ีโรงแรม BELLEVUE GARDEN HOTEL หรือระดับเดียวกัน

เมืองนารา

วัดโทไดจิ

หลวงพอโต ไดบุทสึ นารา

เมืองโอซากา

ปราสาทโอซากา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เมืองนารา (Nara) เป็นเมืองท่ีอยูทางทิศตะวันออกของเมืองโอซากา มีกวางเป็น
สัญลักษณของเมืองนารา เน่ืองจากชาวนารามีความเชื่อวากวางเป็นสัตวรับใชเทพเจา
ปัจจุบันเมืองนารามีกวางเดินอยูอยางอิสระทัง้เมือง ไมวาจะเป็นศาลเจา วัด หรือตามทอง
ถนนก็ตาม

วัดหลวงพอโตไดบุทสึแหงเมืองนาราท่ีใหญท่ีสุดในญ่ีป ุน เป็นหน่ึงในวัดท่ีมีชื่อเสียงมาก
ท่ีสุด และมีความสําคัญทางศาสนาของญ่ีป ุน เป็นเหมือนศูนยกลางของวัดทัง้หมดใน
ประเทศ อาคารหลักของวัดเป็นอาคารไมท่ีใหญท่ีสุดในโลก

หลวงพอโต ณ วัดโทไดจิ” อดีตศิลปกรรมอันรุงโรจนของตระกูลฟูจิวาระ ผูปกครองญ่ีป ุน
ในยุคแรก หลวงพอโต(ไดบุทสึ) ซ่ึงทําจากทองสัมฤทธิข์นาดมหึมาภายในโบสถไมโบราณ
พรอมชมฝูงกวางนับรอยท่ีมารวมตัวกันตามธรรมชาติ วัดแหงน้ีไดรับฉายาวาวัดสวนกวาง
หรือท่ีเรียกกันวา วัดหลวงพอโต เป็นพระคูบานคูเมืองมากวา 1,200 ปี ประดิษฐานอยู
ภายในวิหารไมโบราณท่ีใหญท่ีสุดในโลก มีกวางปาจํานวนมาก ตางมาชุมนุมกันเองโดย
ธรรมชาติ เพ่ือทักทายขออาหารจากนักทองเท่ียวไมเวนวันหยุด..

เป็นเมืองใหญอันดับสามของญ่ีป ุน ตัง้อยูริมทะเล ถือวาเป็นประตูเขาออกสูโลกภายนอก
แหงแรก และเป็นเมืองทาและศูนยกลางการทองเท่ียวท่ีสําคัญ ของภูมิภาคคันไซ

เรียกอีกอยางวา โอซากาโจ สัญลักษณของเมืองโอซากา และเป็นสิ่งปลูกสรางท่ีมีคุณคา
ทางวัฒนธรรมของญ่ีป ุน ถูกสรางขึน้แทนท่ีวัดอิชิยามา ฮอนกันจิ ชัน้บนสุด สามารถชม
วิวเมืองโอซากาไดทัง้เมือง

ดิวต้ีฟรี บาย

ซ้ือสินคาปลอดภาษี DUTY FREE แหลงรวมสินคาแบรนดเนมมากมาย เชน นาฬิกา
แวนตา เครื่องสําอาง กระเปา กลองถายรูป และสินคาแบรนดอ่ืนๆ อีกมากมาย



วันท่ี 5 ทาอากาศยานนานาชาติคันไซ - ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

 หมายเหตุ

 หมายเหตุ อิสระอาหารกลางวันและค่ําตามอัธยาศัย

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ยานชินไซบาชิ
ยานชอปป้ิงท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในโอซากา ยานดังท่ีเป็นสวรรคของนักชอป นักกิน ถนนสาย
ทอดยาวกวา 600 เมตร สองขางทางเรียงรายดวยสินคาหลากหลาย ของใช ของกิน เครื่อง
ใชไฟฟา ฯลฯ

 คํ่า  BELLEVUE GARDEN HOTEL หรือระดับเดียวกัน

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

09.50 น. เหินฟาสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร เอเชีย เอ็กซ เท่ียวบินท่ี XJ613 บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

บาย

13.50 น. ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

ทาอากาศยานนานาชาติคันไซ
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ตัง้หางจากตัวเมืองโอซากา ประมาณ 50 กม.เปิดใชบริการเมื่อปี 1994 มี 2 เทอมินอล
โดย เทอมินอล 1 จะเป็นสายการบินธรรมดา สวนเทอมินอล 2 จะเป็นสายการบินโลว
คอสต

ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง บาย

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี



เง่ือนไข
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทาน้ัน

2. ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทัง้หมด หรือถูก
ปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทัง้หมดใหแกทาน

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนัก
ทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดิน
ทางสําหรับประเทศท่ีมีวีซา  แตหากทางนักทองเท่ียวทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวา
ท่ีทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีท่ีจะใหบริการตอไป

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขท่ี
หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตัว๋เครื่องบิน ในกรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทาง
บริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ
และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทัง้น้ี บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเท่ียวสวนใหญเป็นสําคัญ

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึน้ของนักทองเท่ียวท่ีมิไดเกิดจากความผิด
ของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระ ความลาชา เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นตน

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์
ในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมขึน้ ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คาตัว๋เครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง
คาประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน  
 

การชําระเงิน
1. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน 10,000 บาทตอทานเพ่ือสํารองท่ีน่ัง 

2. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินคาบริการสวนท่ีเหลือทัง้หมดกอนวันเดินทางอยางนอย 21 วัน กรณีนักทองเท่ียวหรือเอ
เจนซ่ีไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวานักทอง
เท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆ

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาล
ประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท 
 

อัตรานี้รวม:
คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ             

คาภาษีสนามบินทุกแหงท่ีมี

คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.    

คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ

คาท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน    

คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการ    

คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ            

คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง 

คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 
 

อัตรานี้ไมรวม:

่ ่ ่ ้



คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญ่ีป ุน (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสัน้
ในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน) **ถากรณีท่ีทางรัฐบาลประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพ่ิม ทาน
ละ 1,700 บาท**

คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด
มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและ  เครื่องด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)

คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 3500 เยน /ทริป/ตอทาน

คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%

คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญ่ีป ุน (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสัน้
ในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน) 
 

วีซา
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสัน้ในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวย
วัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตองย่ืนเอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการ
เขาประเทศญ่ีป ุน* ดังตอไปน้ี

1. ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีป ุน ทางทัวรจัดเตรียมให

2. สิ่งท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึน้ในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุนได (เชน เงินสด บัตรเครดิต
เป็นตน)

3. ชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (เชน คนรูจัก โรงแรม และอ่ืนๆ) ทางทัวรจัดเตรียมให

4. กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน ทางทัวรจัดเตรียมให 
 

หมายเหตุ
หากทานท่ีตองออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการ

บินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา 

คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่นทานละ 3500 เยน /ทริป/ตอทาน

ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ 10,000 บาท

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทาน้ัน ไมเชนน้ันทางบริษัทจะไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆทัง้
สิน้ เพราะวาทางบริษัทไดทําการจายคาตัว๋ไปใหกับการสายการบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจองทัวรทุกครัง้
เพ่ือประโยชนแกตัวทานเอง 

การเดินทางในแตละครัง้จะตองมีผูโดยสารจํานวน 35 ทานขึน้ไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการ
เล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา

ตัว๋เมื่อออกแลว ไมสามารถรีฟันดได อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน

ขอแนะนํากอนการเดินทาง

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ท่ีจะนําติดตัวขึน้เครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิน้ และรวมกันทุก
ชิน้ไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาท่ีตรวจไดอยางสะดวก ณ
จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาท่ีกําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและ
ฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

2. สิ่งของท่ีมีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาท่ี
โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

3. ประเทศญ่ีป ุน มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑท่ีทํามาจากพืช และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ เชน ผัก ผลไมสด  ไข เน้ือสัตว ไส
กรอกฯ เพ่ือเป็นการปองกันโรคติดตอท่ีจะมาจากสิ่งเหลาน้ี หากเจาหนาท่ีตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราท่ีสูงมาก 
 

การยกเลิก
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1. กรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมีชื่อใน
เอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือแจงยกเลิกการจองกับทาง
บริษัทเป็นลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ

2. กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตอง
แฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบ
หนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารท่ีตองการ
ใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี

2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทาง 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการท่ีชําระแลว  
2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 30 วัน ไมคืนเงินคาบริการท่ีชําระแลวทัง้หมด 
ทัง้น้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การ
สํารองท่ีน่ังตัว๋เครื่องบิน การจองท่ีพัก   ฯลฯ

3. การเดินทางท่ีตองการันตีมัดจําหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการ
บิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทัง้หมด  

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาล
ประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเท่ียวเดินทางไมถึง 15 คน  
 


