#15648 ทัวรญี่ปุน ทาคายามา เกียวโต โอซากา 6 วัน 4 คืน
หมูบานชิราคาวาโกะ นาบานาโนะซาโตะ บิน TG

ทัวรญี่ปุน ทาคายามา เกียวโต โอซากา ยานเมืองเกาซันมาชิซูจิ ตลาดเชาเมืองทา
คายามา วัดโอสุคันนอน รานคาโอสุ ศาลเจาฟูชิมิอินาริ วัดคิโยมิสึ ฮิกาชิยามา
ชินไซบาชิ ปราสาทโอซากา ฟรีเดย 1 วันเต็ม!!

สรุปการเดินทาง
วันที่

กําหนดการ

เชา เที่ยง เย็น

โรงแรม

1
2

ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ







-

ทา อากาศยานชูบุเซ็นแทรร - ชิราคาวาโกะ - ทาคายามา - เมืองเกา ซันมาชิ
ซูจ ิ - ออนเซ็น







Hida Plaza Hotel หรือ
เทียบเทา

3

ตลาดเชา เมืองทาคายามา - มิเอะ - วัดโอสุคันนอน - ยา นการคา โอสึ - มิ
เอะ - นาบานะ โนะ ซาโตะ







Yokkaichi Miyako Hotel
หรือเทียบเทา

4

เกียวโต - ศาลเจา ฟูชิมิอินาริ - วัดคิโยมิสึ - ยา นฮิกาชิยามา - โอซากา ยา นชินไซบาชิ







Osaka New Hankyu
Hotel หรือเทียบเทา

5

อิสระทองเที่ยวในโอซากา หรือเลือกซื้อทัวรเสริม







Osaka New Hankyu
Hotel หรือเทียบเทา

6

ปราสาทโอซากา - อิออนมอลลโอซากา - ทา อากาศยานคันไซ - ทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ







-

กําหนดการเดินทาง

ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

8 เม.ย. 64 - 13 เม.ย. 64

฿56,900

฿51,900

฿45,900

฿10,500

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1


กิจกรรม

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
คํ่า
21.00 น. นํ าทานคณะพรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชั้น 4 เคาน เตอร C สาย
การบินไทย เจาหน าที่บริษัทฯ คอยใหการตอนรับดูแลดานเอกสาร และสัมภาระในการเดินทาง



ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

คํ่า

เป็ นทาอากาศยานที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบิน
ภายในประเทศ ในตอนนี้ เป็ นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นทา
อากาศยานนานาชาติที่มีผูเดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



หมายเหตุ

หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

วันที่ 2


กิจกรรม

ทาอากาศยานชูบุเซ็นแทรร - ชิราคาวาโกะ - ทาคายามา - เมือง
เกาซันมาชิซูจิ - ออนเซ็น
เชา
00.05 น. นํ าทานออกเดินทางสู เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุน โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 644
08.00 น. นํ าทานเดินทางถึง สนามบินชูบุ เซ็นแทร เมืองนาโกยา หลังผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร
เรียบรอยแลว
นํ าทานเดินทางสู หมูบานชิราคาวาโกะ (จุดชมวิวชิโรยามะ) ซึ่งยังคงอนุรักษบานสไตลญี่ปุนขนานแทดั้งเดิม และยังไดรับ
เลือกจากองคกรยูเนสโกใหเป็ นมรดกโลก ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 1995 บานในสไตล กัสโซ - สึคุริ จะมีความยาวประมาณ 18
เมตร ความกวาง 10 เมตร โครงสรางของบานสามารถรองรับหิมะที่ต กหนั กในชวงฤดูหนาวไดดี และรูปรางของหลังคาเหมือน
กับสองมือของพระเจา จึงเรียกหมูบานสไตลนี้วา “กัสโซ”
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร ( เซ็ทอาหารญี่ปุน )
นํ าทานเดินทางสู เมืองทาคายามา หรือที่เรียกอยางหนึ่ งวา “ลิต เติ้ล เกียวโต” ซึ่งมีกลิ่นอายของประวัต ิศาสตรที่เพียบพรอม
ดวยธรรมชาติและทัศนี ยภาพที่สวยงามมากมาย ซึ่งกอใหเกิดเป็ นแหลงวัฒนธรรมอันลํ้าคา
นํ าทานเขาสู ยานเมืองเกาซันมาชิซูจิ ที่ยังคงอนุรักษบานเรือน และสภาพแวดลอมสมัยเอโดะไวไดเป็ นอยางดี ชมการดําเนิ น
ชีวิต แบบดั้งเดิมที่ทานจะตองประทับใจ พรอมเลือกซื้อสินคาพื้นเมืองและของที่ระลึกในสไตลญี่ปุนแทๆ ใหทานไดเพลิดเพลินกับ
บรรยากาศอันเกาแกแสนคลาสสิก
่

คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม เสิรฟทานดวย เซ็ทเมนูจักรพรรดิ ์ ที่บรรจงจัดวางอยางประณีต และเลือกสรร
แตวัต ถุชั้นดี นํ ามาปรุงอาหารใหทุกทานไดลิ้มลอง** พิเศษ! เสิรฟพรอมเนื้ อฮิดะที่มีช่ อ
ื เสียงของญี่ปุน **
พักที่ Hida Plaza Hotel หรือเทียบเทา
พักผอนกับสปารีสอรทแบบญี่ปุนแทๆ ใหทานไดอาบนํ้ าแร หรือเรียกอีกอยางหนึ่ งวา ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผอนคลาย
ความเมื่อยลา การอาบนํ้ าแรจะทําใหเลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีนํ้ามีนวลและยังชวยในระบบการเผาผลาญของรางกายใหดีขึ้น



เชา

ทาอากาศยานชูบุเซ็นแทรร
เรียกสั้นๆวา ทาอากาศยานจูบุ ตั้งอยูในตัวเมืองนาโกยา เปิ ดใชงานครั้งแรกเมือปี 2005
มี 1 เทอมินอล สําหรับใหบริการทั้งสายการบินภายในและระหวางประเทศ

ชิราคาวาโกะ
หมูบานชิราคาวาโกะไดรับการขึ้นทะเบียนใหเป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรม หมูบานแหงนี้
ใชโครงสรางที่เรียกวา กัสโช ซึ่งแปลวาสรางแบบพนมมือ ดานหน าทําเป็ นหน าจั่วแบบ
บานทรงไทย มีการเจาะชองหน าตางเพื่อรับแสงสวางจากภายนอก เมื่อมองจากภายนอก
จึงดูมีสัดสวนสวยงาม



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู เซ็ต อาหารญี่ปุน

ทาคายามา
เป็ นเมืองแหงปราสาทที่บานเมืองยังคงมีภาพของสะทอนของประวัต ิศาสตรเกาแกในอดีต
ไมวาจะเป็ นบานเรือนที่มีโครงหน าตางขัดกันเป็ นตาราง และวัดที่มีประวัต ิศาสตรเกาแก

เมืองเกาซันมาชิซูจิ
เป็ นเมืองเกาสมัยเอโดะ ที่มีอายุกวา 300 ปี แตยังคงอนุรักษสภาพแวดลอม และการ
ดําเนิ นชีวิต แบบดั้งเดิมไว ทั้งวัดวาอาราม ศาลเจา บานแบบดั้งเดิมของชาวนาญี่ปุนไดเป็ น
อยางดี



คํ่า

ออนเซ็น
การแชนํ้าแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซึ่งสามารถรักษาโรคเหน็ บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบนํ้ าแรภายในสระรวม ซึ่งจะแยกสระชายและหญิง การแช
นํ้ าแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม เมนู เซ็ต จักรพรรดิ ์

 Hida Plaza Hotel หรือเทียบเทา

วันที่ 3


กิจกรรม

ตลาดเชาเมืองทาคายามา - มิเอะ - วัดโอสุคันนอน - ยานการคา
โอสึ - มิเอะ - นาบานะ โนะ ซาโตะ
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานชมบรรยากาศของ ตลาดเชาเมืองทาคายามา สัมผัสวิถ ีชีวิต ของผูคนในยามเชา อากาศเย็นสบาย และความเรียบงาย
ของเมืองแหงนี้ เป็ นอีกสถานที่ในแดนปลาดิบที่นาศึกษาและเรียนรู ซึ่งเต็มไปดวยรานคาแบบพื้นเมือง ผัก ผลไม ผลิต ภัณฑที่
เก็บมาจากไรสดๆ ของชาวบานแถบนั ้นแลว
นํ าทานเดินทางสู จังหวัดมิเอะ ซึ่งอยูต อนกลางของเกาะฮอนชู มีธรรมชาติอันอุดมสมบูรณทั้งทะเลและภูเขา จึงรุงเรืองดวย
การเกษตรและประมง และมีของกินอรอยๆ มากมาย ซึ่งนอกจากสถานที่ทองเที่ยวยอดนิ ยมทรงคุณคาทางประวัต ิศาสตรและ
ประเพณีโบราณแลว จังหวัดมิเอะยังมีธีมพารคและแหลงชอปปิ้ งใหไดเพลิดเพลินกันอีกดวย
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร ( บุฟเฟ ต ปิ้งยาง)
นํ าทานสักการะ เจาแมกวนอิมที่วัดโอสุคันนอน สถานที่ศักดิส
์ ิทธิแ์ หงนี้ มีเทวรูปไมคันนอน เป็ นเทพแหงความเมตตาใน
ศาสนาพุทธที่ประดิษฐานในหองสักการะหลักซึ่งแกะสลักโดยนั กบุญในพระพุทธศาสนา ทานโกโบ ไดชิ โดยอาคารปั จจุบัน
กอสรางขึ้นใหมเมื่อปี ค.ศ. 1970 ภายในวัดมีหองสมุดซึ่งรวบรวมคัมภีรโบราณในภาษาญี่ปุนและภาษาจีนมากกวา 15,000 เลม
ซึ่งหลายๆ เลมในจํานวนนี้ ไดขึ้นทะเบียนเป็ นสมบัต ิของชาติ
จากนั ้นเพลิดเพลินกับ ยานรานคาโอสุ แหลงชอปปิ้ งขนาดใหญ ที่มีทั้งรานคา รานอาหาร คาเฟ รานเครื่องใชไฟฟ า และราน
ขายเสื้อผามือสอง
นํ าทานเดินทางสู จังหวัดมิเอะ เพื่อเขาชม นาบานาโนะ ซาโตะ เป็ นสถานที่ทองเที่ยวยอดนิ ยมซึ่งมีดอกไมสวยๆ มากมาย
พรอมหลากหลายกวา 40 ชนิ ด รวมถึงซากุระ ทิวลิป และคอสมอส (ดอกดาวกระจาย) ที่เบงบานตามฤดูกาล ซึ่งทานสามารถ
รื่นรมยกับความงามของดอกไมไดอยางเพลิดเพลินไมวาจะมาเยือนในฤดูกาลใดก็ต าม และในชวงฤดูหนาวที่นี่จะมีการจัดงาน
ประดับไฟที่ยิ่งใหญที่สุดในญี่ปุน ซึ่งรวมถึงการประดับไฟในอุโมงคยาว 200 เมตร
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า อิสระตามอัธยาศัยภายในสวน (คืนคูปองมูลคา 1,000 เยน)
พักที่ Yokkaichi Miyako Hotel หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ตลาดเชาเมืองทาคายามา
ตลาดแหงนี้ ไดเริ่มขึ้นตั้งแตสมัยเอโดะ เพื่อเป็ นตลาดซื้อขายขาว, ตนหมอน, และดอกไม
นานาชนิ ด จนกระทั่งเขาสูกลางสมัยเมจิไดเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น เมื่อบรรดาภรรยาของ
ชาวไรชาวนาไดเริ่มนํ าผักผลไมมาขายที่ต ลาดแหงนี้ จนเป็ นที่รูจักในนามของ “ตลาดเชา”

มิเอะ
เป็ นเขตๆ หนึ่ งที่ต ั้งอยูทางฝั่ งตะวันตกเฉี ยงใตของนาโกยา

้



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู บุฟเฟตปิ้งยาง

วัดโอสุคันนอน
เป็ นวัดพุทธที่มีช่ อ
ื เสียงโดงดังของเมืองนาโกยา ซึ่งเป็ นวัดของนิ กายชินงอนในโอสึ และยัง
เป็ นสวยหนึ่ งของกลุมวัดทั้ ง39 ของโอวาริ วัดเจาแมกวนอิมที่ต ั้งอยูใจกลางเมืองและเป็ น
วัดที่ไดรับความนั บถือจากชาวญี่ปุนเป็ นจํานวนมาก วัดเจาแมกวนอิมสรางขึ้นครั้งแรกเมื่อ
สมัยคามาคุระในจังหวัดกิฟุ จนเมื่อปี 1612 โทกุงาวะ อิเอยาสุมีคําสั่งใหยายศาลเจาจากกิฟุ
มาไวยังเมืองนาโงยา วิหารหลักของวัดเป็ นที่ประดิษฐานองคเจาแมกวนอิม วัดแหงนี้ แมจะ
ถูกทําลายจากทั้งอุทกภัยและอัคคีภัยหลายครั้งแตยังอยูรอดมาได

ยานการคาโอสึ
เป็ นยานชอปปิ้ งขนาดใหญและเป็ นที่นิยมที่มีรานคาตางๆ มากกวา 1,200 ราน ทั้งยังมี
รานอาหาร รานเครื่องใชไฟฟ า รานขายเสื้อผามือสอง รานอาหาร คาเฟ และสถานบันเทิง
ที่เปิ ดอยูมากมาย

มิเอะ
เป็ นเขตๆ หนึ่ งที่ต ั้งอยูทางฝั่ งตะวันตกเฉี ยงใตของนาโกยา

นาบานะ โนะ ซาโตะ
เป็ นสวนที่จัดแสดงสวนยามคํ่าคืนในฤดูหนาวดวยไฟดวงเล็กมากกวา 5.8 ลานดวง ซึ่ง
ทําใหเป็ นสถานที่ยอดนิ ยมของคูรักทั้งปี ซึ่งไฮไลทหลักของที่นี่เลยก็คืออุโมงคประดับไฟที่
มีความยาวประมาณ 600 เมตร ที่มองดูเหมือนอุโมงคแหงสวรรคที่ใครๆ ก็ไมควรพลาดที่
จะมีถ ายรูปในอุโมงคแหงนี้



คํ่า

วันที่ 4


กิจกรรม

 Yokkaichi Miyako Hotel หรือเทียบเทา

เกียวโต - ศาลเจาฟูชิมิอินาริ - วัดคิโยมิสึ - ยานฮิกาชิยามา โอซากา - ยานชินไซบาชิ
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานเดินทางสู เมืองเกียวโต เพื่อเขาชม ศาลเจาฟูชิมิอินาริ ใหทานสัมผัสและเก็บภาพความสวยงามกับโทริอิ (ซุมประตูสี
สม) นั บหมื่นที่เรียงรายกันเป็ นแถวยาวประมาณ 4 กิโลเมตร คลายอุโมงคที่มีความงดงาม ที่นี่ยังเป็ นศาลเจาที่มีผูคนจํานวน
มากมายมาสักการะขอพร อีกทั้งมีความเชื่อกันวารูปปั้ นสุนัขจิ้งจอกที่ศาลเจาแหงนี้ คือ ผูสงสารใหกับเทพเจาแหงการเก็บเกี่ยว
และยังถูกนํ ามาเป็ นฉากหนึ่ งของภาพยนตรช่ อ
ื ดังเรื่องเดอะ เมมมัวร ออฟ เกอิชา (Memoirs of a Geisha)
บาย
่

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร ( บุฟเฟ ต ชาบู ชาบู สไตลญี่ปุน )
นํ าทานเขาชม วัดคิโยมิสึ หรือ วัดนํ้ าใส เป็ นหนึ่ งในวัดที่มีช่ อ
ื เสียงโดงดังที่สุดของญี่ปุน สรางขึ้นในปี ค.ศ.780 มีนํ้าที่เกิดขึ้น
เองตามธรรมชาติจากนํ้ าตกโอโตวะไหลผานทําใหเป็ นที่มาของชื่อวัดนํ้ าใส และทางยูเนสโกไดบันทึกใหวัดแหงนี้ ขึ้นเป็ นมรดก
โลกอีกดวย จากตรงนี้ มองเห็นเมืองเกียวโตในฤดูต างๆ เป็ นจุดชมซากุระและชมใบไมแดงที่ขึ้นชื่อของเกียวโตอีกดวย *** ตั้งแต
เดือนมกราคม 2017 จะมีการปิ ดซอมแซมในสวนของอาคารหลักจนถึงปี 2020 ***
จากนั ้นใหทานเพลิดเพลินกับ ยานฮิกาชิยามา เป็ นแหลงเดินเลนชอปปิ้ งที่สองขางทางเต็มไปดวยรานคา รานขนมมากมาย
เสน หของยานนี้ คือรูปแบบอาคารบานเรือนรานคาที่ยังคงความเกาแก เป็ นถนนทางเดินที่สองขางทางจะมีอาคารไมทรงโบราณ
แบบญี่ปุนดั้งเดิม ใหความรูสึกถึงเมืองเกาที่ยังคงมีความเป็ นเอกลักษของเกียวโตในสมัยกอน
นํ าทานเดินทางสู เมืองโอซากา ใหทานเพลิดเพลินกับการชอปปิ้ งกันตอที่ ยานชินไซบาชิ ถนนสายชอปปิ้ งที่มีความยาวมาก
ถึง 600 เมตร เต็มไปดวยรานคาปลีก รานเฟรนไชส รานเสื้อผาแฟชั่นชั้นนํ า รวมถึงรานอาหารและรานขนมดวย
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า อิสระตามอัธยาศัย
พักที่ Osaka New Hankyu Hotel หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เกียวโต
เป็ นเมืองหลวงเกาของญี่ปุน เป็ นศูนยรวมวัฒนธรรมและประวัต ิศาสตรของญี่ปุนและชื่อ
นั ้นไดมาจากเมืองฉางอานของจีน

ศาลเจาฟูชิมิอินาริ
หรือศาลเจาจิ้งจอกขาว เป็ นอีกหนึ่ งศาลเจาชื่อดังที่นักทองเที่ยวตางรูจักกันดี เป็ นศาลเจา
ในศาสนาชินโต สรางขึ้นเพื่อถวายใหแดเทพอินาริ เทพเจาแหงกสิกรรม เพื่อใหพื้นที่
บริเวณนี้ มีนํ้าอุดมสมบูรณ ปลูกขาวได ผลผลิต ดีมีคุณภาพ สิ่งที่นาสนใจนอกจากจะมา
สักการะเทพเจาแลว ก็คือการเดินเลนลอดอุโมงคเสาโทริอิกวาหมื่นตนที่เรียงตอทอดยาว
จากดานลางขึ้นไปบนยอดเขาสูงถึง 233 เมตร ระยะทางราว 4 กิโลเมตร



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู บุฟเฟตชาบูชาบู

วัดคิโยมิสึ
วัดคิโยมิสึ หรือ “วัดนํ้ าใส” วัดเกาแกบนเนิ นเขาที่มีอายุเกาแกกวาตัวเมืองเกียวโต เป็ นวัด
ที่มีช่ อ
ื เสียงที่สุด นิ ยมเดินทางมาเพื่อสักการะและขอพรจากองคพระโพธิสัต วเจาแมกวน
อิม 11 พักตร 1000 กร ซึ่งเป็ นพระประธานของวัด ตัววัดกอสรางดวยไมเกือบทั้งหมด
แตที่นาสนใจ คือ เสาที่คํ้ายันระเบียงวัดขนาดใหญ ประกอบไปดวยเสาไมจํานวนรอยกวา
ตน สูงจากพื้น 12 เมตร โดยไมใชต ะปูแมแตต ัวเดียว โดยใชวิธีเขาลิ่มดวยภูมิปัญญาของ
ชาวญี่ปุนโบราณ

ยานฮิกาชิยามา
ยานฮิกาชิยามา ยานชุมชนเกาเเกของเมืองเกียวโตที่มีมาตั้งเเตยุคเอโดะ สองขางทางเต็ม
ไปดวย อาคารบานเรือน อาคารไมทรงโบราณแบบญี่ปุนดั้งเดิม รานคา รานกาแฟ ราน
อาหาร ที่มีการตกแตงรานไวอยางสวยงาม นอกจากนั ้นแถบนี้ ยังมีรานขายเครื่องถวยชาม
และของฝากอื่นๆ ที่หาไดยาก สามารถซื้อกลับไปเป็ นขอฝากได

โอซากา
เป็ นเมืองใหญอันดับสามของญี่ปุน ตั้งอยูริมทะเล ที่นี่ถ ือวาเป็ นประตูเขาออกสูโลก
ภายนอกแหงแรก ทั้งยังเป็ นเมืองทา และศูนยกลางการทองเที่ยวที่สําคัญของภูมิภาคคัน
ไซ

ยานชินไซบาชิ
เป็ นยานชอปปิ้ งที่มีช่ อ
ื เสียงที่สุดในโอซากา ยานดังที่เป็ นสวรรคของนั กชอป นั กกิน ถนน
สายทอดยาวกวา 600 เมตร สองขางทางเรียงรายดวยสินคาหลากหลาย ของใช ของกิน
เครื่องใชไฟฟ า ฯลฯ



คํ่า



หมายเหตุ

วันที่ 5


กิจกรรม

 Osaka New Hankyu Hotel หรือเทียบเทา
วัดคิโยมิสึ หรือ วัดนํ้ าใส ตั้งแตเดือนมกราคม 2017 จะมีการปิ ดซอมแซมในสวนของอาคารหลักจนถึงปี 2020
รับประทานอาหารคํ่า อิสระตามอัธยาศัย

อิสระทองเที่ยวในโอซากา หรือ เลือกซื้อทัวรเสริม
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
อิสระชอปปิ้ งในโอซากา( ไมมีรถบัสบริการ ) หรือ ซื้อทัวรเสริม ยูนิเวอรแซล สตูดิโอ สวนสนุกที่สรางความบันเทิงใหกับคน
แถบภูมิภาคคันไซมาหลายปี โดยการทุมทุนสรางของบริษัทสรางภาพยนตร HOLLYWOOD ชื่อดัง นั่ นคือ UNIVERSAL
STUDIO ซึ่งภายในไดจําลองสตูดิโอจากภาพยนตรเรื่องดังๆ ที่ผานมาของทางบริษัทไวมากมาย โดยเริ่มจาก ภาพยนตรเรื่องแรก
ที่สรางชื่อเสียงใหกับสตีเวน สปรีลเบิรก คือ E.T.
จากนั ้นไปตอยัง สตูดิโอ NEW AMAZING ADVENTURE OF SPIDER MAN 4K3D" สไปเดอรแมนหรือไอแมงมุม
ผูโดงดัง เมื่อไดมาดูแบบการฉายภาพสามมิต ิเทคนิ คพิเศษ 4KHD×3D แลว ทําใหเหมือนกับตัวละครมาอยูต รงหน าเราจริงๆ ยิ่ง
ตื่นตาตื่นใจกวาเดิมหลายเทา ตอดวยเครื่องเลนที่สรางขึ้นเพื่อทดสอบความกลา นั่ นคือ HOLLYWOOD DREAM THE
RIDE มีการนํ าเพลงแนว HIP HOP คลาสสิค หรือ J-POP
บาย
อิสระเพลิดเพลินกับการชอปปิ้ งหรือสนุกสนานกันอยางตอเนื่ องกับธีมพารค The Wizarding World of Harry Potter
ภายในธีมพารคจําลองสถานที่สําคัญมากมาย ที่ปรากฏในภาพยนตรแฮรี่ พอตเตอรทั้งโรงเรียนคาถาพอมดแมมดฮอกวอตส, หมู
บานฮอกสมี้ด, รานฮันนี ดุกส และรานไมกายสิทธิ ์ โอลลิแวนเดอร รวมถึงเครื่องเลนสุดลํ้าดวยเทคโนโลยี 4Kเทคโนโลยี 4K
อิสระอาหารกลางวันและคํ่าตามอัธยาศัย
คํ่า
พักที่ Osaka New Hankyu Hotel หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

อิสระทองเที่ยวในโอซากา หรือเลือกซื้อทัวรเสริม
อิสระชอปปิ้ งเมืองโอซากา หรือซื้อทัวรเสริมยูนิเวอรแซล สตูดิโอ สวนสนุกที่สรางความ
บันเทิงใหกับคนแถบภูมิภาคคันไซมาหลายปี โดยการทุมทุนสรางของ บริษัทสราง
ภาพยนตร HOLLYWOOD ชื่อดัง นั่ นคือ UNIVERSAL STUDIO ซึ่งภายในไดจําลอง
สตูดิโอจากภาพยนตรเรื่องดังๆ ที่ผานมาของทางบริษัทไวมากมาย โดยเริ่มจาก ภาพยนตร
เรื่องแรก ที่สรางชื่อเสียงใหกับ สตีเวน สปรีลเบิรก คือ E.T. ซึ่งเป็ นการนั่ งจักรยานไป
พรอมกับ อีที และเดินทางขามจักรวาลเพื่อกลับไปยังบานเกิด ตอจากนั ้น ไปยังสตูดิโอ
ของ TERMINATOR ภาพยนตรคนเหล็ก ที่สรางชื่อใหกับดาราดัง อารโนล ชวาสเซเน็ ก
เกอร ทานจะไดดูภาพยนตรที่ไมไดฉายตามโรงหนั งแตเป็ นภาคพิเศษแบบดิจิต อล 2 มิต ิ
และ 3 มิต ิ



คํ่า



หมายเหตุ

วันที่ 6


กิจกรรม

 Osaka New Hankyu Hotel หรือเทียบเทา
อิสระอาหารกลางวันและคํ่าตามอัธยาศัย

ปราสาทโอซากา - อิออนมอลลโอซากา - ทาอากาศยานคันไซ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานเขาชม ปราสาทโอซากา ( เขาชมดานใน ) หนึ่ งในแลนดมารคสําคัญของเมืองโอซากา เป็ นหนึ่ งในจุดทองเที่ยวหลักที่
ใครมาเที่ยวโอซากาก็ต องเดินทางมาที่นี่ดวย หอคอยปราสาทจะมีอยูดวยกันทั้งหมด 8 ชั้น ตัวปราสาทถูกลอมรอบดวยกําแพงหิน
คอนกรีต , คูนํ้า และสวนนิ ชิโนมารุ จากนั ้นนํ าทานอิสระชอปปิ้ งที่หางสรรพสินคาชื่อดัง หางอิออน แหลงใหญรวบรวมสินคา
หลากหลายชนิ ดรอใหทานเลือกซื้อ
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย
สมควรแกเวลา นํ าทานเดินทางสู สนามบินคันไซ
17.25 น. นํ าทานออกเดินทางเพื่อกลับสู กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 673
คํ่า
22.00 น. นํ าทานเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ปราสาทโอซากา
เรียกอีกอยางวา โอซากาโจ เป็ นปราสาทที่ถ ือเป็ นสัญลักษณของเมืองโอซากา และเป็ นสิ่ง
ปลูกสรางที่มีคุณคาทางวัฒนธรรมของญี่ปุน ถูกสรางขึ้นแทนที่วัดอิชิยามา ฮอนกันจิ ชั้น
บนสุด สามารถชมวิวเมืองโอซากาไดทั้งเมือง

อิออนมอลลโอซากา
เป็ นหางสรรพสินคาที่นิยมในหมูนักทองเที่ยวชาวตางชาติ เนื่ องจากตั้งอยูใกลกับสนาม
บินนานาชาตินาริต ะ ภายในตกแตงในรูปแบบที่ทันสมัยสไตลญี่ปุน มีรานคาที่หลาก
หลายมากกวา 150 รานจําหน ายสินคาแฟชั่น อาหารสดใหม และอุปกรณภายในบาน



บาย

ทาอากาศยานคันไซ
เป็ นทาอากาศยานหลักของโอซากา ทาอากาศยานแหงนี้ ต ั้งหางจากตัวเมืองโอซากา
ประมาณ 50 กิโลเมตร เปิ ดใชบริการเมื่อปี 1994 มี 2 เทอมินอล โดย เทอมินอล 1 จะ
เป็ นสายการบินธรรมดา สวนเทอมินอล 2 จะเป็ นสายการบินโลวคอสต



คํ่า

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็ นทาอากาศยานที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบิน
ภายในประเทศ ในตอนนี้ เป็ นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นทา
อากาศยานนานาชาติที่มีผูเดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



หมายเหตุ

รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย
หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

เงื่อนไข
การเดินทางในแตละครั้งตองมีจํานวนผูรวมเดินทางตั้งแต 10 ทานขึ้นไป บริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเลื่อน หรือยกเลิกการเดินทาง
หากคณะทัวรมีผูเดินทางตํ่ากวา 10 ทาน โดยจะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหน าอยางน อย 15 วัน กอนการเดินทาง
โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบริการ ทุกวันเดินทางมีมาตรฐานเดียวกัน แตราคาทัวรอาจจะแตกตางกันเนื่ องจาก ตรงกับวัน
หยุดยาว เทศกาลตางๆทั้งของไทยและประเทศญี่ปุน ราคาตั๋วเครื่องบินและโรงแรมจะสูงกวาปกติ
เนื่ องจากโรงแรมที่พักในประเทศญี่ปุนสวนใหญเป็ นเตียงคูแยก (TWN) ลูกคาที่ต องการหองพักแบบเตียงเดียวพักคู (DBL) บาง
โรงแรมมีโดยไมต องเสียคาใชจาย แตบางโรงแรมตองเสียคาใชจายเพิ่มเติมและตองรีเควสเขาไป (ติดตอสอบถามเจาหน าที่กอนการเดิน
ทางทุกครั้ง)
เมื่อทานเดินทางไปกับคณะแลว งดใชบริการรายการใดรายการหนึ่ งหรือไมเดินทางพรอมคณะ ถือวาทานสละสิทธิ ์ ไมอาจเรียกรอง
คาบริการคืนไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น
บริษัทฯไมรับผิดชอบตอการถูกปฏิเสธหรือหามออกนอกประเทศ หรือ ปฏิเสธการเขาประเทศของผูเดินทางไดเนื่ องจากผูเดินทาง
อาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไมถ ูกตอง, ภัยธรรมชาติ, การประทวง, การกอจลาจล, ความลาชาการเลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบิน
และอุบัต ิเหตุที่เกิดจากความประมาทของนั กทองเที่ยวเอง

การชําระเงิน
สงใบจองทัวรและชําระเงินมัดจําภายใน 3 วันนั บจากวันที่จอง เงินมัดจําถือเป็ นการยืนยันการจองของทาน เงินมัดจําทานละ
10,000 บาท
ชําระคาทัวรสวนที่เหลือทั้งหมดลวงหน า 30 วัน (ในวันเวลาทําการ) กอนเดินทาง
หากไมชําระเงินสวนที่เหลือตามกําหนดวันดังกลาวทางบริษัท ถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยไมมีเงื่อนไขและทางบริษัทขอสงวน
สิทธิใ์ นการคืนเงินมัดจําตามเงื่อนไขการยกเลิก

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไป-กลับพรอมกรุปเทานั ้น) สายการบิน และ เสนทางตามที่ระบุไวเทานั ้น
คาภาษีสนามบินและภาษีนํ้ามัน ณ วันออกราคาทัวร หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัต ราคาธรรมเนี ยมใดๆเพิ่มในภายหลัง ทางบริ
ษัทฯขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บจากทานตามความเป็ นจริง
คาพาหนะรับ-สง และคาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตางๆตามรายการที่ระบุไวเทานั ้น
คาโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเทา หองพักหองละ 2-3 ทานเทานั ้น
คาประกันอุบัต ิเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท และคารักษาพยาบาลอันเนื่ องมาจากอุบัต ิเหตุ วงเงินทานละ
500,000 บาท ของบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน จํากัด
หัวหน าทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยวคอยดูแลอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทางไปกลับพรอมลูกคา 1 ทาน
สมนาคุณทุกทานดวยกระเป า ทานละ 1 ใบ
บริการนํ้ าดื่มบนรถบัสวันละ 1 ขวด

อัตรานี้ไมรวม:
คาทําหนั งสือเดินทาง หรือ พาสปอรต
คาใชจายสวนตัวนอกเหนื อในรายการ เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนื อจากที่บริษัทฯจัด
ให เป็ นตน
คานํ้ าหนั กกระเป าเดินทางในกรณีนํ้าหนั กเกินกวาที่สายการบินกําหนดคือ 30 กิโลกรัมตอทาน
คาธรรมเนี ยมในการยื่นวีซาสําหรับคนตางดาว
คาธรรมเนี ยมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บจากทานตามความเป็ นจริง

วีซา

หนั งสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั ้น
(หนั งสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถ ึงและไมสามารถเดินทางได)

หมายเหตุ
หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุกครั้ง
กอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟลทบินภาย
ในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม
ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม
วาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึงความปลอดภัยของ
ลูกคาเป็ นสําคัญ
ตั๋วเครื่องบิน
- ในการเดินทางเป็ นหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกรุป กรณีลูกคาตองการเลื่อนวันเดินทางกลับทานจะตอง
ชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯไมสามารถ
เขาไปแทรกแซงได
- และในกรณีลูกคายกเลิกการเดินทาง แตทางบริษัทฯไดดําเนิ นการออกตั๋วไปแลวนั ้น ผูเดินทางตองรอ REFUND ตามระบบของ
สายการบินเทานั ้น กรุณาตรวจสอบกับเจาหน าที่บริษัทฯวาสามารถคืนคาโดยสารไดหรือไม
- กรณีทานมีความประสงคต องการเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็ นชั้นธุรกิจ โดยใชคะแนนจากบัต รสะสมไมล จะดําเนิ น
ไดภายหลังจากออกตั๋วกรุปแลวเทานั ้น โดยผูโดยสารตองดําเนิ นการทุกขั้นตอนดวยตัวทานเอง
- ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแลวลูกคาไมสามารถเดินทางได และตองการเปลี่ยนตัวผูเดินทางในกรณีนี้ทางบริษัทฯจะเช็คกับ
ทางสายการบินกอนวาสามารถเปลี่ยนชื่อผูโดยสารทานอื่นแทนไดหรือไม กรณีถ าสามารถเปลี่ยนไดจะมีคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงในการ
เปลี่ยนตั๋ว ลูกคาจะตองเป็ นผูรับผิดชอบคาใชจายตรงนี้ เองทั้งหมด
- สายการบินไทยสามารถสํารองที่นั่ง LONG LEG และ Exit Seat โดยมีคาใชจายเพิ่มเติมตามเงื่อนไขของสายการบิน ลูกคาที่
ประสงคนั่งตรงนี้ สามารถแจงหน าเคาน เตอรเช็คอิน ณ วันเดินทางได
- สายการบินไทยกําหนดใหนํ้าหนั กกระเป าเดินทางไมเกิน 30 กก. สวนกระเป าใบเล็กที่สามารถนํ าขึ้นเครื่องไดอยูในความดูแล
ของทานนํ้ าหนั กไมเกิน 7 กก. และมีความกวาง+ยาว+สูง ไมเกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.) หากทานเดินทางดวยสายการบิน
อื่น ตองตรวจสอบเรื่องนํ้ าหนั กและจํานวน สัมภาระอีกครั้งกับเจาหน าที่
- การสะสมไมลของสายการบินไทย หากใชต ั๋วโดยสารเป็ นแบบหมูคณะสามารถสะสมไมลได 50% สวนสายการบินอื่นๆ ในเครือ
STAR ALLIANCE ขึ้นอยูกับเงื่อนไขระหวางสายการบินนั ้นๆกับการบินไทย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขขึ้นอยูกับสิทธิข์ องสายการ
บิน
- ในบางรายการทัวร ที่ต องเดินทางดวยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น นํ้ าหนั กกระเป าอาจจะถูกกําหนดใหต ํ่าหรือ
สูงกวามาตรฐานได ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน ซึ่งผูเดินทางสามารถตรวจสอบไดจากพนั กงานดวยตัวทานเอง
- กรุณาใสหมายเลขสะสมไมลทุกครั้งที่กรอกรายละเอียดการจองทัวรที่ทางบริษัทฯสงใหเพื่อประโยชน ของตัวทานเอง (กรุณาเก็บ
หางบัต รโดยสารทั้งขาไปและขากลับไวเพื่อตรวจสอบกรณีทานไมไดรับไมลสะสม ทานสามารถใชหางบัต รโดยสารเพื่อยืนยันกับทาง
สายการบินได)

การยกเลิก
การเลื่อนการเดินทาง หรือการยกเลิกการเดินทางนั ้นตองเเจงกับบริษัทเป็ นลายลักษณอักษร (แฟกซ/อีเมล) ในวันทําการคือ วัน
จันทร - อาทิต ย ตั้งเเตเวลา 09.00 - 17.30 น.
หากทานยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ ง แตทานสามารถหาผูเดินทางมาแทนไดโดยอยูในตามกําหนดเวลา ทางบริษัท
จะดําเนิ นการเปลี่ยนชื่อผูโดยสารให สวนคาใชจายในการเปลี่ยนตั๋วทางลูกคาจะตองเป็ นคนจายเองทั้งนี้ ต องไมอยูในเงื่อนไขตั๋วเครื่อง
บินที่ไมอนูญาตใหเปลี่ยนชื่อ และไมอนุญาตใหคืนบัต รโดยสาร
ยกเลิกกอนวันเดินทาง
น อยกวา 10 วัน เก็บคาทัวรทั้งหมด 100%
11-15 วันเก็บคาทัวร 50%
้

16-30 วัน เก็บคามัดจําทั้งหมด 100%
31-45 วัน เก็บคามัดจํา 50%
มากกวา 45 วัน คืนเงินทั้งหมด
ทางบริษัทไดทําการจองและชําระคาใชจายตางๆที่เกี่ยวของกับรายการทองเที่ยวตางๆไวลวงหน ากับทางสายการบิน โณงแรม ราน
อาหาร และคาเขาชมสถานที่ต างๆ เมื่อทานตกลงชําระเงินใหกับทางบริษัทแลว ถือวาทานยอมรับเงื่อนไขการเดินทางที่ระบุไวทั้งหมด
กรณีนักทองเที่ยวตองการทําการยกเลิกและเป็ นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นั บจากวัน
ที่ลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล

