
#15956 ทัวรญ่ีปุน โตเกียว ทาคายามา โอซากา 6 วัน 4 คืน
ชิราคาวาโกะ เทศกาลฟูจิชิบะซากุระ ชมซากุระแมนํ้าซาไก บิน TG
ทัวรญี่ปุน โตเกียว ทาคายามา โอซากา วัดอาซากุสะ ภูเขาไฟฟูจิชั้นที่5 สะพานนา
คะบาชิ ศาลเจาใหญสุมิโยชิไทฉะ สะพานสุมิโยชิไทฉะ หมูบานอเมริกัน



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานนาริตะ - โตเกียว - วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ) - ประตูฟาคํารณ - ถนนนาคา
มิเสะ - โตเกียวสกายทรี - โอไดบะ - กันดัม้ ฟรอนท โตเกียว - ไดเวอรซิต้ี โตเกียว พลาซา -
สะพานเรนโบว - ยานชิบูยา - ยานชินจูกุ

  

Shinjuku
Prince
Hotel หรือ
เทียบเทา

3 ยามานาชิ - ภูเขาไฟฟูจิ - ชิบะซากุระฟูจิ - พิพิธภัณฑแผนดินไหวญ่ีป ุน - มัตสึโมโต -
ปราสาทมัตสึโมโต - ออนเซ็น   

Hida
Takayama
Washington
Hotel Plaza
หรือเทียบเทา

4 ทาคายามา - เมืองเกาซันมาชิซูจิ - สะพานนาคาบาชิ - ซากุระริมแมน้ําซาไก - ที่ทําการเกา
เมืองทาคายามา - ชิราคาวาโกะ - โอซากา   

FP Hotels
Grand
South
Namba หรือ
เทียบเทา

5 โอซากา - ดิวต้ีฟรี - หางโดทงพลาซา - ปราสาทโอซากา - ศาลเจาสุมิโยชิ - มิฮามา อเมริกัน
วิลเลจ - ยานชินไซบาชิ   

FP Hotels
Grand
South
Namba หรือ
เทียบเทา

6 ตลาดปลาคุโรมอน - ทาอากาศยานคันไซ - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

26 เม.ย. 65 - 1 พ.ค. 65 ฿49,990 ฿49,990 ฿49,990 ฿8,990



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานนาริตะ - โตเกียว - วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ) -
ประตูฟาคํารณ - ถนนนาคามิเสะ - โตเกียวสกายทรี - โอไดบะ -
กันด้ัม ฟรอนท โตเกียว - ไดเวอรซิตี้ โตเกียว พลาซา - สะพาน
เรนโบว - ยานชิบูยา - ยานชินจูกุ

กําหนดการทั้งหมด

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

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

 กิจกรรม ค่ํา

19.00 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ผูโดยสารระหวางประเทศชั้น 4 เคานเตอร C ประตูทางเขาเบอร 1-2 สาย
การบินไทย (TG) โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกดานเอกสารตางๆ

22.10 น. นําคณะออกเดินทางสู ประเทศญ่ีป ุน โดย สายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 640

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

06.20 น. คณะเดินทางถึง สนามบินนาริตะ เมืองโตเกียว ประเทศญ่ีป ุน
เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย 2 ช.ม.กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิ่นเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย

สําคัญ!!! ประเทศญ่ีป ุนไมอนุญาตใหนํา อาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝืนจะมีโทษจับและ
ปรับ

หลังจากผานการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว นําทานสู มหานครโตเกียว (TOKYO) เมืองหลวงของประเทศญ่ีป ุนท่ีมี
ความทันสมัยมากท่ีสุดในโลกเมืองหน่ึง เป็นเมืองท่ีรวมสถานท่ีทองเท่ียวยอดฮิต แหลงชอปป้ิง และรานอาหาร ดึงดูดนักทอง
เท่ียวไมขาดสาย

นําทานเย่ียมชมและขอพรจากวัดท่ีเกาแกท่ีสุดในโตเกียว วัดเซ็นโซจิ หรือ วัดอาซากุสะ (วัดโคมแดง) เป็นวัดพุทธท่ีนับถือเจา
แมกวนอิม นับเป็นวัดท่ีไดชื่อวามีความศักดิส์ิทธิ ์มีผูคนมากราบไหวขอพรเพ่ือความเป็นสิริมงคลตลอดท้ังปีปี

ประกอบกับภายในวัดยังเป็นท่ีตั้งของโคมไฟยักษท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในโลกดวยความสูง 4.5 เมตร ซ่ึงแขวนหอยอยู ณ
ประตูทางเขาท่ีอยูดานหนาสุดของวัด ท่ีมีชื่อวา “ประตูฟาคํารณ”

้ ่ ่ ้ ่



นําทานสู ถนนชอปป้ิงนากามิเสะหรือนากามิเซะ เป็นทางเดินทอดยาวจากถนนหลักท่ีรถว่ิงเขาสูพ้ืนท่ีภายในของวัดเซนโซจิ
หรือวัดอาซากุสะ มีความยาวประมาณ 200 เมตร ท้ัง 2 ขางทางตลอดทางเดินจะมีของขายมากมายโดยจะเฉพาะของท่ีระลึกตางๆ

จากนั้นนําทานสู โตเกียวสกายทรี (ถายภาพดานนอก) คือหอโทรทัศนโตเกียวสกายทรี ซ่ึงตั้งอยูใจกลางของ Sumida City
Ward ไมไกลจากวัดอาซากุสะมากนักแบบเดินมาก็ยังไหว ซ่ึงเป็นหอท่ีเพ่ิงสรางขึ้นมาใหมและยังเป็นเหมือนแลนดมารคสําคัญ
อีกแหงหน่ึงของเมืองโตเกียวเลยก็วาได ไมวาจะเพราะความสูงของตึกท่ีทาชนทุกตึกดวยความสูงมากถึง 634 เมตร โตเกียวสกา
ยทรีถูกแบงเป็นสองขั้น โดยชั้นแรกสูง 350 เมตร

บาย

อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

ทานสู ยานโอไดบะ(ODAIBA) คือเกาะท่ีสรางขึ้นไวเป็นแหลงชอปป้ิงและแหลงบันเทิงตางๆในอาวโตเกียว นอกจากมี
สถาปัตยกรรมท่ีสวยงามตั้งอยูมากมายแลว แตก็ยังคงความเป็นธรรมชาติไวดวยความอุดมสมบูรณของพ้ืนท่ีสีเขียว อิสระใหทาน
ไดเก็บภาพประทับใจกับ เจาหุนยนตกันด้ัมขนาดใหญยักษ ท่ีตั้งตระหงานอยูดานหนา หางสรรพสินคาไดเวอรซิตี้โตเกียว เปิด
บริการในปี 2012

นําทานเย่ียมชม สะพานสายรุง เป็นสะพานแขวนท่ีเชื่อมระหวางโอไดบะกับตัวเมืองโตเกียวและอีกหน่ึงจุดชมวิวท่ีไดรับความ
นิยมตลอดท้ังในชวงเวลากลางวันและกลางคืน ท่ีสะพานจะเปิดไฟเป็นสีรุงตามชื่อและยังสามารถมองห็น Tokyo Tower ใน
ระยะไกลไดดวยไมไกลจากสะพานสายรุงมีรูปป้ันเทพีสันติภาพตั้งอยูบริเวณน้ี จึงเป็น Photo spot ท่ีสําคัญอีกจุดของโอไดบะ

นําทานสู ชิบูยา แหลงรวมเทรนดและกระแสนิยมใหมๆ ในญ่ีป ุน เต็มไปดวยแหลงชอปป้ิง รานอาหารท่ีทันสมัย สถานท่ี
เกี่ยวกับวัฒนธรรม คลับ และอ่ืนๆ อีกมากมาย นอกจากนั้นยังมีสถานท่ีตางๆ ท่ีคนตางชาติรูจักเป็นอยางดี

จากนั้นนําทานอิสระ ชอปป้ิงยานชินจูกุ แหลงบันเทิงและแหลงชอปป้ิงขนาดใหญใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เป็นศูนยรวม
แฟชั่นเกๆ เทหๆ ของเหลาบรรดาแฟชั่นนิสตา มีสถานีรถไฟชินจูกุท่ีเป็นเหมือนศูนยกลางของยานน้ี ซ่ึงเป็นหน่ึงในสถานีท่ี
คึกคักท่ีสุดในญ่ีป ุน ในแตละวันมีผูคนจํานวนมากถึง 2.5 ลานคนท่ีใชบริการสถานีแหงน้ี

ทางดานตะวันตกยานน้ีท่ีเต็มไปดวยตึกระฟาหลายอาคาร มีท้ังโรงแรมชั้นนํา ตึกแฝดท่ีเป็นสํานักงานรัฐบาลซ่ึงดานบนของ
ตึกน้ีเปิดใหประชาชมเขาชมฟรี สวนทางดานตะวันออกนั้นคือคาบูกิโชะ เป็นยานท่ีเต็มไปดวยหางสรรพสินคา,รานเครื่องใชไฟฟา
ขนาดใหญอยาง Big Camera และยานบันเทิงยามราตรีท่ีใหญท่ีสุดในญ่ีป ุน

ค่ํา

อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พักท่ี Shinjuku Prince Hotel หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานนาริตะ

โตเกียว

 เชา

เป็นทาอากาศยานนานาชาติหลักของประเทศญ่ีป ุน และเป็นจุดเชื่อมตอของการเดินทาง
ระหวางทวีปเอเชียและอเมริกา ตั้งอยูท่ีเมืองนาริตะ สามารถรองรับผูโดยสารท่ีเดินทางไป
มาโตเกียว โยโกฮามา และจังหวัดใกลเคียงไดกวา 35 ลานคนตอปี และเป็นสนามบินท่ี
รองรับเท่ียวบินสําหรับผูโดยสารมากเป็นอันดับ 2 ของญ่ีป ุน (รองจากสนามบินฮาเนดะ
โตเกียว) โดยสามารถรองรับสายการบินระหวางประเทศไดกวา 65 สายการบิน

กรุงโตเกียว เป็นเมืองหลวงของประเทศญ่ีป ุน โตเกียวเคยถูกเรียกวาเอโดะ ซ่ึงแปลวาปาก
แมน้ํา เมื่อกลายเป็นเมืองหลวงของญ่ีป ุนในปี 1868 ก็ถูกเปล่ียนชื่อเป็นโตเกียว ซ่ึงแปล
วาเมืองหลวงทางตะวันออก



วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ)

ประตูฟาคํารณ

ถนนนาคามิเสะ

โตเกียวสกายทรี

มีชื่ออยางเป็นทางการวาวัดเซนโซ หรือเซนโซจิ แตนิยมเรียกวาวัดอาซากุสะเน่ืองจากตั้ง
อยูในยานอาซากุสะน่ันเอง เป็นวัดในศาสนาพุทธ สัญลักษณของวัดน้ีท่ีคนนิยมมาถาย
รูปกันก็คือ โคมไฟสีแดงขนาดใหญ

ประตูทางเขาท่ีอยูดานหนาสุดของวัดอาซากุสะ และมีโคมไฟสีแดงขนาดใหญแขวนอยู เป็น
สัญลักษณของวัด

เป็นถนนคนเดินท่ีอยูติดกับวัดอาซากุสะ วัดเกาแกท่ีมีชื่อเสียงของญ่ีป ุน ถนนเสนน้ีมี
รานคามากมายตลอดความยาวท้ัง 250 เมตร ไมนับรานคาท่ีอยูในซอยแยกยอยไปอีก
ทําใหตลอดท้ังปีจะมีนักทองเท่ียวแวะเวียนมาหาซ้ือของฝากอยางไมขาดสาย

เป็นหอท่ีเพ่ิงสรางขึ้นมาใหมและยังเป็นเหมือนแลนดมารคของโตเกียว ตั้งอยูใจกลางของ
Sumida City Ward ไมไกลจาก วัดอาซากุสะ มีความสูงถึง 634 เมตร บริเวณรอบๆเป็น
แหลงชอปป้ิงขนาดใหญ รวมท้ังมีอควอเรียมอยูในนั้น

โอไดบะ

กันดั้ม ฟรอนท โตเกียว

 คํ่า

เป็นเกาะถมท่ีสรางขึ้นมาจากการถมทะเล ซ่ึงเป็นหน่ึงใจจุดสนใจทางดานการคาโดย
เฉพาะของสินคา Electronic และ Modern Culture

สามารถเขาไปชมไดฟรี ตั้งอยูใกลๆกับหาง Diver City Tokyo นอกจากหุนกันด้ัมแลว
จะมีอีกหลายโซนสําหรับแฟนคลับกันด้ัมโดยเฉพาะ ไมวาจะเป็น Museum Space,
Experiece Field , DOME-G เป็นตน โดยมีคาใชจายในการเขาชม นอกจากน้ียังมี
Gundam Official Shop และ Guadam Cafe อีกดวย เปิดตั้งแต 10.00-20.00 น



วันท่ี 3 ยามานะชิ - ภูเขาไฟฟูจิ - ชิบะซากุระฟูจิ - พิพิธภัณฑแผนดินไหว
ญี่ปุน - มัตสึโมโต - ปราสาทมัตสึโมโต - ออนเซ็น

 หมายเหตุ อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารค่ําตามอัธยาศัย

ไดเวอรซิต้ี โตเกียว พลาซา

สะพานเรนโบว

ยานชิบูยา

ยานชินจูกุ

 Shinjuku Prince Hotel หรือเทียบเทา

เป็นหางดังอีกหางหน่ึง ท่ีอยูบนเกาะ โอไดบะ จุดเดนของหางน้ีก็คือ หุนยนตกันด้ัม ขนาด
เทาของจริง ซ่ึงมีขนาดใหญมาก ในบริเวณหาง ก็จะมีรานคาสําหรับคอกันด้ัม อยางกันด้ัม
คาเฟ (Gundam Cafe) และถาอยากเขาไปดูนิทรรศกาลกันด้ัม ก็ตองไปท่ี กันด้ัมฟรอนท
(Gundam Front) ซ่ึงอยูในบริเวณหาง

ชื่อสะพานเป็นชื่อท่ีถูกตั้งขึ้นผานการการโหวตชื่อของประชาชนชาวเมือง มีลักษณะเป็น
สะพานแขวนยาวเกือบ 1 กิโลเมตรท่ีขามอาวโตเกียว ทอดยาวจากโตเกียวไปยังโอไดบะ มี
จุดเดนคือโคมไฟพลังงานแสงอาทิตยท่ีตัดตั้งอยูตลอดทางบนสะพาน

ชิบูยานั้นไดรับฉายาวาเป็น Shopping District แหงโตเกียวและของญ่ีป ุน ท่ีผูคนท่ัวโลก
รูจักกันเป็นอยางดี นอกจากน้ีก็ยังเป็นแหลงรวมของความบันเทิงหลากหลายชนิด แฟชั่น
ใหมๆ ท่ีอัพเดทตลอดเวลา คาเฟ ท่ีชวนแฮงคเอาทอยางย่ิง ไปจนถึงรานอาหารอรอยๆ ท่ี
แทรกตัวอยูมากมาย

ท่ีน่ีเป็นแหลงบันเทิงและแหลงชอปป้ิงขนาดใหญ เป็นศูนยรวมแฟชั่นเกๆ เทหๆ ของ
เหลาบรรดาแฟชั่นนิสตา มีสถานีรถไฟชินจูกุท่ีเป็นเหมือนศูนยกลางของยานน้ี ซ่ึงเป็น
หน่ึงในสถานีท่ีคึกคักท่ีสุดในญ่ีป ุน เป็นยานท่ีเต็มไปดวยหางสรรพสินคา, รานเครื่องใช
ไฟฟาขนาดใหญอยาง Big Camera และยานบันเทิงยามราตรีท่ีใหญท่ีสุดในญ่ีป ุน

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางเขาสู เมืองยามานาชิ (YAMANASHI) ดินแดนแหง "ภูเขาไฟฟูจิ" มีแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติมากมาย
เน่ืองจากลอมรอบดวยภูเขา นอกจากน้ีในบรรดาสถานท่ีทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงของยามานาชิก็มีเมืองน้ําพุรอนออนเซ็น

นําทุกทานเย่ียมชมและถายภาพสุดประทับใจ เทศกาลฟูจิชิบะซากุระ จัดขึ้นท่ีริมทะเลสาบโมโตสึโกะซ่ึงตั้งอยูท่ีเชิงภูเขาไฟฟูจิ
ระหวางกลางเดือนเมษายน – ตนมิถุนายนของทุกปี ดอกชิบะซากุระ (SHIBAZAKURA) หรือเรียกอีกชื่อวา พิงคมอส เป็น
ดอกไมเล็กๆ ท่ีขึ้นตามพ้ืนดิน

นําทานเดินทางสู ภูเขาไฟฟูจิชั้นท่ี 5 เป็นท้ังจุดชมวิวยอดนิยมสําหรับนักทองเท่ียว และจุดเริ่มตนในการเดินเทาขึ้นไปสูยอด
ภูเขาไฟฟูจิสําหรับบรรดานักปีนเขา

บาย



รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู ศูนยจําลองแผนดินไหว เป็นตัวแทนของการสงขอความไปถึงทุกคนใหรับรูถึงผลกระทบจากภัยพิบัติแผน
ดินไหวและการระเบิดของภูเขาไฟภายในมีหองจัดแสดงขอมูลการประทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก

จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองมัตสึโมะโตะ

ชมความสงางามของ ปราสาทมัตสึโมโตะ (ถายภาพดานนอก) ท่ีถูกสรางขึ้นในปี ค.ศ 1504 ซ่ึงนับไดวาเป็นปราสาทท่ีเกาแก
ท่ีสุดในประเทศญ่ีป ุน และนอกจากน้ีก็ยังเป็นปราสาทติดอันดับ 1 ใน 3 ของปราสาทท่ีมีความสวยงามท่ีสุดของญ่ีป ุน ท่ีสามารถ
รอดพนการถูกทําลายจากเพลิงของสงครามมาไดจนถึงปัจจุบัน ตัวปราสาทมีผนัง ท่ีทาดวยสีดําสนิททําใหมีฉายาวา ปราสาทอีกา
ดํา

ค่ํา

เพ่ือเป็นการไมรบกวนเวลา อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

หลังรับประทานอาหารใหทานได แชน้ํารอนออนเซ็นธรรมชาติ เพ่ือผอนคลายความเมื่อยลา จะทําใหระบบหมุนเวียนโลหิต
และใหผิวพรรณสวย(แชครั้งละประมาณ 20 นาที ไมควรเกิน 1 ชั่วโมง)

พักท่ี Hida Takayama Washington Hotel Plaza หรือเทียบเทา

ยามานาชิ

ภูเขาไฟฟูจิ

ชิบะซากุระฟูจิ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นซ่ึงจังหวัดท่ีตั้งอยูในภูมิภาคชูบุของญ่ีป ุน จังหวัดน้ีไมมีทางออกสูทะเล มีหุบเขากลาง
ท่ีอุดมสมบูรณ มีลุมน้ําโคฟุ ลอมรอบดวยภูเขาท่ีสูงท่ีสุดในญ่ีป ุนรวมท้ังภูเขาฟูจิ

เป็นภูเขาท่ีสูงท่ีสุดในญ่ีป ุน รอบๆ ภูเขาเต็มไปดวยธรรชาติอันงดงาม ภูเขาไฟฟูจิมีอิทธิพล
ตอศิลปะวัฒนธรรมของญ่ีป ุนมาตั้งแตสมัยโบราณ เรียกไดวาภูเขาไฟฟูจิน้ีถือเป็นหัวใจ
สําคัญท่ีเป็นสัญลักษณหน่ึงของความเป็นญ่ีป ุน การเดินทางขึ้นภูเขาไฟฟูจินั้นหากใช
พาหนะจะสามารถขึ้นมาไดถึงบริเวณชั้น 5 ซ่ึงมีความสูงประมาณ 2,300 เมตรเหนือ
ระดับน้ําทะเล ตรงชั้น 5 น้ีจะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน ท่ีสวยงามของทะเลสาบท้ัง 5 ท่ี
ลอมภูเขาไฟได

งานเทศกาลชิบะซากุระแหงภูเขาฟูจิ จัดขึ้นในชวงเดือนเมษายนถึงตนเดือนมิถุนายนของ
ทุกปี ชิบะซากุระในงานจะมีอยูหลายสายพันธุ ซ่ึงแตละสายพันธุจะมีรูปรางและสีสันท่ี
แตกตางกัน เมื่อนํามาจัดแตงเป็นสวนชิบะซากุระขนาดใหญ จะเห็นเป็นทุงดอกไมสีแดง
สีชมพู สีมวง และสีขาวละลานตาสลับกันไปอยางงดงาม และถาในวันท่ีอากาศแจมใสอาจ
จะไดเห็นฟูจิซังเผยโฉมอวดความงามแขงกับเจาชิบะซากุระอีกดวย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

พิพิธภัณฑแผนดินไหวญี่ปุน บาย

เป็นพิพิธภัณฑและสถานท่ีท่ีนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแผนดินไหวในญ่ีป ุน ใหศึกษาวิธี
รับมือกับแผนดินไหว มีสาธิตวิธีเอาตัวรอดและวิธีรับมือ รวมถึงมีรานของฝากท่ีขายของท่ี
ระลึกจากพิพิธภัณฑ



วันท่ี 4 ทาคายามา - เมืองเกาซันมาชิซูจิ - สะพานนาคาบาชิ - ซากุระริม
แมน้ําซาไก - ท่ีทําการเกาเมืองทาคายามา - ชิราคาวาโกะ - โอซาก
า

มัตสึโมโต

ปราสาทมัตสึโมโต

เป็นเมืองสําคัญท่ีตั้งอยูในจังหวัดนากาโนของประเทศญ่ีป ุน โดยอยูบริเวณลุมน้ํามัตสึโม
โตท่ีลอมรอบไปดวยภูเขาซ่ึงมีทิวทัศน ท่ีงดงาม ในอดีตท่ีน่ีเป็นเมืองหลวงของอดีตจังหวัดชิ
นาโนะในยุคเฮอัน ซ่ึงหลังจากนั้นก็ไดรับการพัฒนาความเจริญภายใตการปกครองของโทคุ
งาวะในสมัยเอโดะ มัตสึโมโตไดรับการประกาศใหเป็นเมืองพิเศษท่ีมีการปกครองในระดับ
ทองถิ่นเพ่ิมขึ้นเมื่อวันท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543

ปราสาทมัตสึโมโตเป็นปราสาทไมท่ีคงความด้ังเดิมและเกาแกท่ีสุดในญ่ีป ุนและไดถูกขึ้น
ทะเบียนใหเป็นสมบัติล้ําคาประจําชาติ การตัดกันของสีดําและสีขาวของผนังปูนดานนอก
ปราสาท ทําใหปราสาทแหงน้ีดูโดดเดนงดงามตัดกับฉากหลังของเทือกเขาแอลปญ่ีป ุน
ปราสาทมัตสึโมโต มีอีกชื่อหน่ึงเรียกวา ปราสาทอีกา

ออนเซ็น คํ่า

 Hida Takayama Washington Hotel Plaza หรือเทียบเทา

การแชน้ําแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซ่ึงสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม ซ่ึงจะแยกสระชายและหญิง การแช
น้ําแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู เมืองทาคายามา (TAKAYAMA) เมืองท่ีมีการผสมผสานระหวางเกียวโตกับขนมธรรมเนียมประเพณียุคเอ
โดะเขาดวยกัน ตั้งอยูบริเวณท่ีโอบลอมไปดวยภูเขานอยใหญในจังหวัดกิฟุ ดํารงไวซ่ึงบรรยากาศและขนมธรรมเนียบประเพณี
แบบเมืองเกาแกไวไดเป็นอยางดี เปรียบไดกับเมืองท่ีไดรับพรใหเต็มเป่ียมไปดวยวัฒนธรรมอันดีงาม

นําทานชม เมืองเกาซันมาชิซูจิ ในอดีตยานซังมาจิ เคยเป็นศูนยกลางการคาขายท่ีเฟ่ืองฟูอยางมากในสมัยเอโดะ โดยมีถนนท่ี
เชื่อมระหวางสถานท่ีสําคัญท้ัง ปราสาท, วัด และศาลเจา ปัจจุบันยานน้ีไดกลายเป็นสถานท่ีทองเท่ียวสําคัญของเมืองทาคายามะ
ไดชื่อวาเป็นถนนสายวัฒนธรรมท่ีเปิดใหนักทองเท่ียวไดมาเท่ียวชม สัมผัสบรรยากาศยอนยุคท่ีมีอาคารบานเรือนญ่ีป ุนโบราณ
สมัยเอโดะ

จากนั้นเย่ียมชม สะพานนาคะบาชิ ตั้งอยูท่ีเมืองทาคายามาในเขตฮิดะของจังหวัดกิฟุ ซ่ึงเมืองเกาแหงน้ียังคงรักษาบรรยากาศ
แบบญ่ีป ุนด้ังเดิมจนกลายเป็นอีกจุดหมายปลายทางยอดนิยมสําหรับเหลานักทองเท่ียวท่ีตองการสัมผัสเสนหแบบญ่ีป ุนๆ
ทามกลางธรรมชาติอันงดงาม สะพานสามารถเห็นไดอยางโดดเดนจากสีท่ีแดงเขม ทําใหเป็นจุดท่ีสังเกตไดงาย อีกท้ังสะพานแหง
น้ียังถือเป็นสัญลักษณท่ีสําคัญจุดหน่ึงของเมือง

ชมซากุระแมน้ําซาไก แมน้ําชินซาไกไหลผานใจกลางเมืองคากามิกะฮาระทางตะวันออกของจังหวัดกิฟุ บนริมฝ่ังท้ังสองของ
แมน้ํามีตนเชอรรี่ 1,200 ตนท่ีเรียกกันวา “ไฮยาคุ จูโระ ซากุระ” ในปี ค.ศ. 1931-32 อิชิคาวะ ไฮยาคุจิโระ นักแสดงคาบุกิชื่อดัง
ท่ีเกิดท่ีน่ีไดบริจาคตนโซเมอิ-โยชิโนะใหแกเมืองน้ี

บาย



รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู ศาลาวาการอําเภอเกาเมืองทาคายามา (ไมรวมคาเขา) เดิมเป็นอาคารดานหนาของรัฐบาล ปัจจุบันถูกใชเป็น
พิพิธภัณฑจัดแสดงประวัติศาสตรอันเกรียงไกรของทาคายามะ อิสระถายรูปชื่นชมสถาปัตยกรรมแบบเกา เรียนรูการบริหารงาน
รัฐบาลท่ีเคยทําภายในหองโถงของท่ีน่ี และเดินชมนิทรรศการเอกสารราชการตางๆ

นําทานเดินทางสู ชิราคาวาโกะหมูบานมรดกโลก อันงดงามทรงเสนหดุจดังหมูบานในเทพนิยาย ณ ท่ีราบทามกลางขุนเขาสูง
โอบลอมแหงเมืองชนบทเล็ก ๆ ทางทิศเหนือของจังหวัดกิฟุ ประเทศญ่ีป ุน มีหมูบานเล็ก ๆ ตั้งอยูอยางเดนทระนง และทรง
เสนหดวยงานสถาปัตยกรรมอันงดงามเป็นเอกลักษณ ดุจดัง “หมูบานในนิทาน” หรือ “หมูบานในเทพนิยาย”

จากนั้นมุงหนาสู โอซากา (OSAKA) เมืองแหงสีสันของญ่ีป ุน รวมแหลงทองเท่ียวยอดฮิตเต็มไปดวยสถานท่ีทองเท่ียว
มากมาย

ค่ํา

เพ่ือเป็นการไมรบกวนเวลา อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พักท่ี FP Hotels Grand South Namba หรือเทียบเทา

ทาคายามา

เมืองเกาซันมาชิซูจิ

สะพานนาคาบาชิ

ซากุระริมแมนํ้าซาไก

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองแหงปราสาทท่ีบานเมืองยังคงมีภาพของสะทอนของประวัติศาสตรเกาแกในอดีต
ไมวาจะเป็นบานเรือนท่ีมีโครงหนาตางขัดกันเป็นตาราง และวัดท่ีมีประวัติศาสตรเกาแก

เป็นเมืองเกาสมัยเอโดะ ท่ีมีอายุกวา 300 ปี แตยังคงอนุรักษสภาพแวดลอม และการ
ดําเนินชีวิตแบบด้ังเดิมไว ท้ังวัดวาอาราม ศาลเจา บานแบบด้ังเดิมของชาวนาญ่ีป ุนไดเป็น
อยางดี

สะพานนาคาบาชิ ท่ีมีสีแดงเดน พาดผานแมน้ํามิยากาวา รวมท้ังยังมี “ซากุระสีชมพู”
ขนานกับแนวแมน้ําแหงน้ีอีกดวย (ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ) ซ่ึงเป็นจุดยอดนิยมของการ
เก็บภาพประทับใจ สะพานแหงน้ีเป็นสัญลักษณของเมืองทาคายามา และเป็นเสนทางใน
การจัดเทศกาลทาคายามามัตสุริ(Takayama Matsuri)อีกดวย ในชวงฤดูใบไมผลิรอบๆ
สะพานจะเต็มไปดวยดอกซากุระท่ีบานสะพรั่ง

ท่ีน่ีเป็นจุดชมซากุระอันสวยงามในเมืองกิฟุ ท่ีนักทองเท่ียวจะไดสัมผัสบรรยากาศของ
ซากุระท่ีบานสะพรั่ง อวดโฉมตลอดสองฝ่ังแมน้ําจํานวนกวา 1000 ตน แตท้ังน้ีท้ังนั้น
ซากุระจะบานหรือไม หรือบานมากหรือนอยขึ้นอยูกับสภาพอากาศในแตละปี โดยปกติ
ซากุระจะเริ่มบานตั้งแตปลายเดือนมีนาคม – ตนเดือนเมษายนของทุกปี

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

 บาย



วันท่ี 5 โอซากา - ดิวตี้ฟรี - หางโดทงพลาซา - ปราสาทโอซากา - ศาล
เจาสุมิโยชิ - มิฮามา อเมริกันวิลเลจ - ยานชินไซบาชิ

 หมายเหตุ อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

ที่ทําการเกาเมืองทาคายามา

ชิราคาวาโกะ

โอซากา

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

หมูบานชิราคาวาโกะไดรับการขึ้นทะเบียนใหเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม หมูบานแหงน้ี
ใชโครงสรางท่ีเรียกวา กัสโช ซ่ึงแปลวาสรางแบบพนมมือ ดานหนาทําเป็นหนาจ่ัวแบบ
บานทรงไทย มีการเจาะชองหนาตางเพ่ือรับแสงสวางจากภายนอก เมื่อมองจากภายนอก
จึงดูมีสัดสวนสวยงาม

เป็นเมืองใหญอันดับสามของญ่ีป ุน ตั้งอยูริมทะเล ท่ีน่ีถือวาเป็นประตูเขาออกสูโลก
ภายนอกแหงแรก ท้ังยังเป็นเมืองทา และศูนยกลางการทองเท่ียวท่ีสําคัญของภูมิภาคคัน
ไซ

 คํ่า  FP Hotels Grand South Namba หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานสู เมืองโอซากา เจริญรุงเรืองในฐานะเมืองแหงการคามาตั้งแตสมัยโบราณและวัฒนธรรมดานอาหารของเมืองน้ีก็มี
พัฒนาการอยางมาก จนถึงจุดท่ีเรียกวาเป็น “ครัวของประเทศ" เป็นผลใหถนนหนทางมีชีวิตชีวาและป็นเมืองทองเท่ียวอยางไม
นาเชื่อ

นําทานอิสระชอปป้ิงสินคาปลอดภาษี Duty Free

นําทานเดินทางสู ตั้งอยูในหางโดทงพลาซา แหลงชอปป้ิงท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในโอซากา เพ่ิงเปิดตัว อยางเป็นทางการไปเมื่อ
เดือนเมษายน 2017 น่ีเอง ดวยรูปแบบอาคารท่ีทันสมัยบวกกับท่ีตั้งซ่ึงอยูติดกับถนนใหญ ทําใหมีความโดดเดนสะดุดตา จน
กลายเป็นจุดนัดพบแหงใหมของยานน้ีไปแลว

บาย

อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

เดินทางสู ปราสาทโอซากา (ถายภาพดานนอก) แลนดมารกอันดับหน่ึงของเมืองโอซากาท่ีไมวาใครก็ตองมาเยือน นับเป็น
สถานท่ีทองเท่ียวยอดนิยมเมื่อมาเยือนยังเมืองโอซากาดวยความย่ิงใหญอลังการของตัวปราสาทท่ีมีถึง 8 ชั้น หอมลอมดวย
กําแพงหิน คูน้ํา ไปจนถึง สวนนิชิโนมารุ ท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีขนาดใหญ มองแลวดูตัดกับความเป็นเมืองทันสมัยท่ีอยูรายลอมจาก
ตึกอาคารทันสมัย

่ ่ ่ ่ ้ ่



เดินทางสู ศาลเจาใหญสุมิโยชิไทฉะ เป็นหน่ึงในศาลเจาท่ีเกาแกท่ีสุดในญ่ีป ุน สรางขึ้นเพ่ือเป็นศาลเจาหลักสําหรับศาลเจาสุมิ
โยชิ (SUMIYOSHI JINJA) ท้ังหมดกวา 2,300แหงท่ัวประเทศ ศาลเจาใหญสุมิโยชิไทฉะรายลอมไปดวยความงามตาม
ธรรมชาติท่ีมีอายุมากกวา 1,000 ปี เป็นท่ีนิยมของคนในทองถิ่นในชวงเทศกาลปีใหม การไปฮัตสึโมเดะ (HATSUMODE)

ซ่ึงผูคนจะไปเยือนศาลเจาเป็นครั้งแรกในปีนั้นเพ่ือแสดงความเคารพ มีผูคนกวา 2.5 ลานคนขาม สะพานสุมิโยชิไทฉะ
(สะพานแดง) เพ่ือชําระตัวเองรับปีใหม ศาลเจาใหญสุมิโยชิไทฉะมีสถาปัตยกรรมเฉพาะตัวเดนชัดโดยเฉพาะสะพานสีแดงท่ีเชื่อม
ดานนอกเขาไปดานในของศาลเจาถูกสรางขึ้นเมื่อ 400 ปีกอน ตอนน้ีเน่ืองจากการปรับปรุงถมท่ีดินน้ําท่ีสะพานสรางเพ่ือขามก็
กลายเปนเพียงสระน้ําเล็กๆไปแลว สะพานมีสวนโคงขนาดใหญน้ีถูกสรางขึ้นเพ่ือใหผูคนนึกถึงสายรุงท่ีเชื่อมระหวางทะเลกับ
ทองฟา

นอกจากน้ีภายในศาลเจายังเป็นท่ีตั้งของเทพคามิ (เทพเจาชินโต) ซ่ึงคอยใหความคุมครองแกนักเดินทาง ชาวประมงและชาว
เรือ

นําทานชม หมูบานอเมริกัน เป็นศูนยกลางแหงวัฒนธรรมวัยรุนในคันไซ ซ่ึงกินอาณาบริเวณตั้งแตทางตะวันตกของสถานี
Subway Shinsaibashi Sta. ไปจนถึงบริเวณถนน Dotonbori ศูนยกลางของท่ีน่ีคือ Sankaku Koen (สวนสามเหล่ียม) ท่ี
น่ีเป็นแหลงรวมการแสดงของเหลาวัยรุนท่ีใฝฝันท่ีจะเป็นนักแสดงและนักดนตรี รวมถึงมีตลาดนัดมือสองเปิดท่ีน่ี

จากนั้นใหทุกทาน ชอปป้ิงตามอัธยาศัยยานชินไซบาชิ ตั้งอยูทางตอนใตของเมืองโอซากา เรียกไดวาเป็นยานยอดสุดฮอตของ
เหลานักทองเท่ียวเลยก็วาได บอกเลยวาถามาโอซากาแลวไมมาเท่ียวยานน้ีถือวามาไมถึง เน่ืองจากเป็นยานศูนยกลางการชอปป้ิง
ท่ีใหญท่ีสุดของเมืองโอซากาและภูมิภาคคันไซเลยทีเดียว แถมยังมีแลนดมารกของเมืองอยางเจาปายกลูลิโกะอยูท่ียานน้ีอีกดวย

หากทานใดไมตองการเท่ียวตามโปรแกรม สามารถซ้ือตั๋วยูนิเวอรแซล สตูดิโอ ได
พรอมรถรับ-สง (รับ 17.00 น.) ผูใหญ ทานละ 3,500 บาท / เด็กอายุไมเกิน 12 ปี ราคา 2,500 บาท / เด็กไมถึง 2 ปี ไม

เสียคาตั๋ว กรุณาสั่งซ้ือพรอมจองทัวรหรือกอนเดินทาง 10 วันเทานั้น (ราคาอาจมีการเปล่ียนแปลง)

New York : การจําลองเป็นเมืองนิวยอรกท่ีเป็นฉากของภาพยนตรดังหลายๆเรื่องอยาง spider Man ท่ีจะมีเครื่องเลน
เดนๆชื่อวา Adventures of spider Man ท่ีน่ียังมีโรงภาพยนตร 3 มิติท่ีจะทําใหเด็กๆฟินกับความเกงของสไปเดอรแมนกัน
เต็มๆ

Hollywood : โซนน้ีถือวาครบเครื่องเรื่องฮอลลีวูดมากๆเหมือนยกอเมริกามาไวท่ีน้ี เครื่องเลนโดนๆก็มีใหไดหวาดเสียวกัน
อยาง Holly wood Dream the Ride หรือใครอยากจะสัมผัสประสบการณดูภาพยนตรท่ีน่ีก็มีโรงภาพยนตรแบบ 4 มิติ ท่ีได
สัมผัสแบบครบทุกประสาทสัมผัสท่ีเต็มรูปแบบมาตรฐานระดับโลก

Jurassic Park : ใครท่ีเคยดู Jurassic Park คงอดไมไดท่ีอยากจะเขามาโลกท่ีมีไดโนเสารหลากหลายสายพันธุแบบใน
หนังบาง โซนน้ีขนทัพเหลาไดโนเสารมาเต็มท้ังกินพืชกินเน้ือ แถมยังสามารถตื่นเตนไปกับการลองเรือหนีไดโนเสารท่ีสุดจะ
หวาดเสียวดวยการด่ิงจากความสูง 25 เมตร

Minion Park : ซนใหมลาสุดท่ีเพ่ิงเปิดตัวไปในวันท่ี 21 เมษายน 2017โดยมาแทนท่ีโซนของ Back To The Future นับ
เป็นโซนท่ีเรียกเสียงกรีด๊กราดท้ังกับเด็กและผูใหญอยางมาก ดวยความนารักของเจามินเน่ียนสีเหลืองตัวปวนท่ีชอบมากท่ีสุดก็
นาจะเป็นบานมินเน่ียนท่ีเหมือนในหนังเปะๆ กิจกรรมก็มีใหเลนสนุกกันตลอดทาง ท่ีสําคัญของพรีเมี่ยมนารักมากมาย

Universal Wonderland : เรียกไดเลยวาเป็นโซนสุดโปรดของเหลาเด็กนอยเลย เพราะไดรวมเอาคารเรกเตอรการตูนสุด
ปังมาไวรวมกันไมวาจะเป็น เจาเหมียวสุดคิขุ Hello kitty หุนการตูนจาก Sesame Street และเจาหมาขาวจอมปวน Snoopy
ย่ิงเครื่องเลนน่ีเหมือนออกมาใหเด็กๆโดยเฉพาะนารักแบบขั้นสุด ถาเดินแลวเหน่ือยก็ยังมีรานอาหาร รานของกินเลนใหไดน่ังชิ
ลกินกันเพลินๆ

Lagoon : ถาชวงเด็กๆเคยดูการตูนหรือนิทานปีเตอรแพนแลวอยากเห็นวาของจริงจะเป็นยังไง มาโซนน้ีเลยคะไมผิดหวัง
แนๆ แถมยังจะไดดูโชวอันนาตื่นตาตื่นใจของปีเตอรแพนและผองเพ่ือนกันใหเพลินๆอีก

Water World : คนท่ีเคยดูภาพยนตรเรื่อง water world เชื่อเลยวายังคงจดจําคามมันสทะลุปรอทของหนังไดดี แมจะผาน
มานานแลวหากก็ยังเป็นหนังในดวงใจของหลายๆคนอยูจนถึงปัจจุบัน ซ่ึงโซนน้ีมีโชวดุ เด็ด เผ็ด มันสท่ีสนุกไมแพในหนังเลย

Amity Village (Jaws) : เป็นโซนท่ีจําลองทองทะเลตามเรื่อง Jaws ใหผูเลนไดลองเรือผานฉลามตัวยักษท่ีโผลมาทีใจ
หายวาบๆ ถึงจะเปียกไปซักนิดแตแคมีเสื้อกันฝนก็สบายหายหวงพรอมมันสไปไดแลว

The wizarding World Harry Potter : โซนยอดนิยมท่ีหลายคนใฝฝันถึงวาครั้งหน่ึงตองมาเจิมใหได แนนอนวาเหลา
สาวกพอมดนอยแฮรี่ พอทเตอรตองรองวาวไปตลอดทางแนๆคะ แตละจุดน่ีจองลองเอามาจากหนังไดสมจริงมากๆ

เพ่ือเป็นการไมรบกวนเวลา อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พักท่ี FP Hotels Grand South Namba หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



โอซากา

ดิวต้ีฟรี

หางโดทงพลาซา

ปราสาทโอซากา

ศาลเจาสุมิโยชิ

มิฮามา อเมริกันวิลเลจ

เป็นเมืองใหญอันดับสามของญ่ีป ุน ตั้งอยูริมทะเล ท่ีน่ีถือวาเป็นประตูเขาออกสูโลก
ภายนอกแหงแรก ท้ังยังเป็นเมืองทา และศูนยกลางการทองเท่ียวท่ีสําคัญของภูมิภาคคัน
ไซ

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

ใหทานไดเลือกชอปป้ิงสินคาราคาถูก หลากหลายรายการ อาทิ เชน ผลิตภัณฑบํารุงสุข
ภาพ เครื่องสําอาง เครื่องไฟฟา และใกลๆกันทานสามารถเดินทางไปยานชินไชบาชิได ให
ทานไดอิสระชอปป้ิงสินคาท่ีแหลงชอปป้ิงยอดนิยมท่ีสุดของโอซากาท่ีเต็มไปดวยรานคา
มากมายท้ังแบรนดเนม ของมือสอง รานอาหารชื่อดังมากมายหลากหลายชนิดและไมควร
พลาดชอปป้ิง

เรียกอีกอยางวา โอซากาโจ เป็นปราสาทท่ีถือเป็นสัญลักษณของเมืองโอซากา และเป็นสิ่ง
ปลูกสรางท่ีมีคุณคาทางวัฒนธรรมของญ่ีป ุน ถูกสรางขึ้นแทนท่ีวัดอิชิยามา ฮอนกันจิ ชั้น
บนสุด สามารถชมวิวเมืองโอซากาไดท้ังเมือง

เป็นศาลเจาท่ีถูกสรางขึ้นตั้งแตศตวรรษท่ี 3 เรียกวาเป็นอีกหน่ึงศาลเจาท่ีเกาแกมากท่ีสุด
แหงหน่ึงของญ่ีป ุนเลยก็วาได ท่ีน่ีไมใชเพียงแคความเกาแกเทานั้นแตการรูปแบบ
สถาปัตยกรรมการสรางก็ถือวาโดดเดนท่ีจะมีหลังคาแบบทรงตรงๆ ตางจากท่ีอ่ืนๆท่ีจะมี
ทรงโคงๆ จ่ัวจะถูกตกแตงดวยไมท่ีลักษณะไขวกันคลายกับไมกางเขนของศาสนาคริสต
หากออกจะเป็นรูปกากบาทซะมากกวา รวมท้ังยังมีไมขนาดเล็กๆวางเรียงกันตามแนวยาว
ท่ัวท้ังหลังคา โดยเฉพาะตรงจุดท่ีทางเขาอยูดานใตหนาจ่ัวของหลังคาและยังมีรั้วลอมรอบ
จากความตางและความเกาแกทําใหศาลเจาแหงน้ีมีชื่อเสียงมากๆในญ่ีป ุน

สถานท่ีน้ีสรางเลียนแบบจากแหลงชอปป้ิงยานซานดิเอโก ในประเทศสหรัฐอเมริกา
เน่ืองจากโอกินาวาเคยเป็นเมืองฐานทัพเกาของทหารอเมริกัน ท่ีน่ีเป็นสถานท่ีทองเท่ียว
และเป็นแหลงชอปป้ิงท่ีมีสินคาสารพัดหลากหลายสไตลใหเลือกสรร

 บาย



วันท่ี 6 ตลาดปลาคุโรมอน - ทาอากาศยานคันไซ - ทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารค่ําตามอัธยาศัย

ยานชินไซบาชิ
เป็นยานชอปป้ิงท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในโอซากา ยานดังท่ีเป็นสวรรคของนักชอป นักกิน ถนน
สายทอดยาวกวา 600 เมตร สองขางทางเรียงรายดวยสินคาหลากหลาย ของใช ของกิน
เครื่องใชไฟฟา ฯลฯ

 คํ่า  FP Hotels Grand South Namba หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานสู ตลาดคุโรมง ในใจกลางเมืองโอซากา ท่ีน่ีเป็นตลาดท่ีเต็มไปดวยรานขายอาหารซีฟ ูด ปูยักษ กุง หอย ตลาดแหงน้ียัง
เป็นแหลงรวมวัตถุดิบมากมายจากท่ัวญ่ีป ุน ซ่ึงมีแบบทําสําเร็จพรอมทานในรานไดสะดวกดวยคะ อีกท้ังยังมีอาหารนานาชนิดให
เลือกทาน เรียกไดวาเป็นแหลงของกินยอดฮิตท่ีนักทองเท่ียวสายกินหามพลาด

บาย

อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

นําทานเดินทางสู สนามบินนานาชาติคันไซ เพ่ือเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ ระหวางนั้นทุกทานยังสามารถชอปป้ิง เลือกซ้ือของ
ฝาก ของท่ีระลึกได ภายในสนามบิน

17.25 น. เหินฟาสู กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 677 พรอมบริการอาหารบนเครื่อง

ค่ํา

21.55 น. เดินทางกลับถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความทรงจําสุดประทับใจ

ตลาดปลาคุโรมอน

ทาอากาศยานคันไซ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ตลาดปลาคุโรมอน เป็นตลาดอาหารสดและอาหารพ้ืนเมืองยอดนิยมท่ีพอคา พอครัวจาก
รานตางๆ ตองแวะเวียนกันเขามาซ้ือวัตถุดิบสดจากทะเลเพ่ือนําไปประกอบอาหารเป็น
ประจําทุกวัน ในละแวกนั้นเองก็มีรานอาหารทะเลสดๆหลายรานใหทานสามารถล้ิมลอง
อยางหลากหลาย อิสระใหทานเลือกซ้ือสินคาตามอัธยาศัย อาทิเหลาบวย ผักผลไม รวมถึง
อาหารทะเลท่ีสดใหม ซ่ึงระหวางสองขางทางทานจะสังเกตุเห็นวาตลาดปลาแหงน้ีแทบจะ
ไมสกปรกเลยสักนิดเดียว

เป็นทาอากาศยานหลักของโอซากา ทาอากาศยานแหงน้ีตั้งหางจากตัวเมืองโอซากา
ประมาณ 50 กิโลเมตร เปิดใชบริการเมื่อปี 1994 มี 2 เทอมินอล โดย เทอมินอล 1 จะ
เป็นสายการบินธรรมดา สวนเทอมินอล 2 จะเป็นสายการบินโลวคอสต



 หมายเหตุ อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

บริการอาหารบนเครื่อง

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

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

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
- รายการทัวรสามารถปรับเปล่ียนการเดินทางไดตามความเหมาะสม โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา แตทางบริษัทจะยังคงรักษา

ผลประโยชนของลูกคาเป็นสิ่งสําคัญ

- บริษัทฯรับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทานั้น หากทานถูกเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองของประเทศนั้นๆปฏิเสธ
การเขา-ออกเมือง ดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามถือเป็นเหตุผลซ่ึงอยูนอกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิท่ี์จะไมคืนเงินบางสวนหรือท้ังหมดหากทานถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง ไมวาประเทศใดจนทําใหทานไมสามารถเดินทางตอไปได
คณะทัวรทานอ่ืนๆ รวมถึงไกดจะไมสามารถรอทาน ณ สนามบินได จําเป็นตองออกเดินทางตามโปรแกรมท่ีวางไว แตทางตัวแทน
บริษัทฯจะทําหนาท่ีประสานงานและเจาหนาท่ีจะทําการติดตอและชวยเหลือทานเป็นระยะๆ

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมรับผิดชอบตอคาใชจายใดๆท้ังสิ้น ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยตางๆ เชน การยกเลิกหรือการลาชาของ
สายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจราจรติดขัด หรือสิ่งของสูญหายตามสถานท่ีตางๆ ท่ีเกิดขึ้นเหนืออํานาจ
การควบคุมของบริษัทฯ และเจาหนาท่ีนั้นๆ ท่ีจะสงผลทําใหเสียเวลาในการทองเท่ียวตามรายการทัวร ผูเดินทางไมสามารถเรียกรองคา
เสียหาย,ไมวาในกรณีใดๆท้ังสิ้นม,ท้ังคาเสียเวลา,คาเสียโอกาส,คาเสียความรูสึก และคาใชจายท่ีบริษัทจายไปแลวเป็นตน 

- กรณียกเลิกหรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินท้ังหมดหรือบางสวนใหกับทาน เมื่อทาน
ตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท่ีไดระบุไวท้ังหมด
แลว

- เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์
ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น

- ถากรุปท่ีทานจองทัวรไว ไมสามารถออกเดินทาง จากกรณีจํานวนผูเดินทางไมครบจํานวนตามท่ีกําหนดไว หรือสายการบินแจง
ยกเลิกบิน ทางบริษัทจะคืนเงินคาทัวรใหทาน แตทางบริษัทจะขอหักเงินคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง  เชน คาธรรมเนียมในการยืนขอวีซา
ของประเทศท่ีทานจะเดินทาง  (ถาโปรแกรมท่ีทานเดินทางจะตองย่ืนขอวีซา)

- อัตราคาบริการคิดคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนคา
บริการในกรณีท่ีมีการขึ้นราคาคาตั๋ว เครื่องบิน ภาษีเดินทาง คาประกันภัย คาธรรมเนียมน้ํามัน หรือมีการประกาศลดคาเงินบาท หรือ
อัตราแลกเปล่ียนไดปรับขึ้นในชวงใกลวันท่ีคณะจะเดินทาง

- เน่ืองจากตั๋วเครื่องบินชุดน้ีเป็นตั๋วราคาพิเศษ (ตั๋วกรุป) ตองเดินทางตามวันท่ีท่ีระบุไวบนหนาตั๋วเทานั้น จึงไมสามารถยกเลิก
หรือเปล่ียนแปลงใดๆ ท้ังสิ้น และถาทางบริษัทไดดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลวนั้น ไมสามารถยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงรายชื่อผู
เดินทางได (ยกเวนบางสายการบิน ท่ีสามารถเปล่ียนแปลงรายชื่อผูเดินทางได เมื่อทานตองการเปล่ียนแปลงรายชื่อผูเดินทางหลังจาก
ออกตั๋วเครื่องบินไปแลว จะตองเสียคาใชจายในการดําเนินการ ท้ังน้ีจะขึ้นอยูกับสายการบินเทานั้น)

- บริษัทฯทําหนาท่ีเป็นตัวแทนในการเรียกรองคาชดใชจากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนสงเมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระ
ระหวางการเดินทาง แตจะไมรับผิดชอบตอการสูญหายดังกลาวในระหวางการ ทองเท่ียวน้ี หากทานไมใชบริการใดๆ ไมวาท้ังหมดหรือ
บางสวน ถือวาทานสละสิทธิไ์มสามารถเรียกรองขอคืนคาบริการไดหากทานไม เดินทางกลับพรอมคณะทัวร ตั๋วเครื่องบินขากลับซ่ึงยัง
ไมไดใช ไมสามารถนํามาขอคืนเงินไดคาบริการท่ี ทานชําระกับทางบริษัทฯ เป็นการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯไดชําระใหกับ
บริษัทฯ ตัวแทนแตละแหงแบบเหมาขาดเชนกัน ดังนั้นหากทานมีเหตุอันใดท่ีทําใหทานไมไดทองเท่ียวพรอมคณะตามรายการ ท่ีระบุไว
ทานจะขอคืนคาบริการไมไดบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายการทัวรตามความเหมาะสม และสถานการณตางๆ ท้ังน้ีทางบริ
ษัทฯจะยึดถือและคํานึงถึง ความปลอดภัย รวมถึงประโยชนสูงสุดของลูกคาสวนมากเป็นสําคัญ

- โปรดอานขอมูลท้ังหมดกอน ทําการจอง หากมีขอสงสัยกรุณาสอบถามเจาหนาท่ี เมื่อทานจองทัวรและชําระเงินมัดจําแลว หมาย
ถึงทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขท่ี ทางบริษัทฯ แจงไวขางตน

การชําระเงิน
1. มัดจําการจอง ทานละ 20,000 บาท โดยบัตรเครดิต, เงินสด, โอนผานธนาคาร พรอมสงหลักฐานการชําระเงินใหเจาหนาท่ี ท่ี

น่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัดจําแลวเทานั้น

2. การจายสวนท่ีเหลือ กรุณาชําระยอดเงินท้ังหมดกอนออกเดินทางอยางนอย 30 วันกอนเดินทาง (ในวันเวลาทําการ) มิฉะนั้นจะ
ถือวาทาน “ยกเลิก” การเดินทางโดยอัตโนมัติ

3. สงสําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของผูท่ีออกเดินทาง (ตองมีอายุใชงานไมนอยกวา 6 เดือน)
 

อัตรานี้รวม:
1. คาตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ (ตั๋วกรุป) ตามเสนทางท่ีไดระบุไวในโปรแกรม คาภาษีสนามบินทุกแหง

2. คาโรงแรม ท่ีพัก ตามท่ีไดระบุไวในโปรแกรม หรือเทียบเทา (พักหองละ 2-3 ทาน)

3. คาอาหาร คาเขาชมสถานท่ี และคายานพาหนะ ตามท่ีไดระบุไวในโปรแกรม

่



4. คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)
 

อัตรานี้ไมรวม:
1. คาใชจายสวนตัวท่ีไมไดระบุไวในโปรแกรม เชน อาหาร - เครื่องด่ืม, คาซักรีด, คาโทรศัพท และคาทําหนังสือเดินทาง เป็นตน

2. คาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% และคาภาษีมูลคาเพ่ิม 7%

3. คาภาษีน้ํามันท่ีทางสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม

4. คาทิปหัวหนาทัวร ,พนักงานคนขับรถ และมัคคุเทศกทองถิ่น จํานวน 2,000 บาท กรุณาย่ืนคาทิปใหกับหัวหนาทัวรท่ีสนามบิน
(วันแรก)

วีซา
- หนังสือเดินทางของผูท่ีออกเดินทางตองมีอายุใชงานไมนอยกวา 6 เดือน

หมายเหตุ
- อัตราคาบริการน้ีไมรวมคาทิปหัวหนาทัวร ,พนักงานคนขับรถ และมัคคุเทศกทองถิ่น จํานวน 2,000 บาท กรุณาย่ืนคาทิปใหกับ

หัวหนาทัวรท่ีสนามบิน (วันแรก)

- จอยแลนดไมใชตั๋ว 30,000 บาท 

- อัตราคาบริการสําหรับจํานวนผูเดินทาง 20 ทาน หากมีผูเดินทางไมครบตามท่ีกําหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเพ่ิมอัตรา
คาบริการ โดยจะแจงใหทราบลวงหนา

- สําหรับทานผูเดินทางท่ีประสงคจะซ้ือตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ (นอกเหนือจากรายการตามทัวร) หรือดําเนินการใดๆท่ีกอให
เกิดคาใชจาย กรุณาแจงท่ีบริษัทฯ ทราบกอน เพ่ือขอคํายืนยันการออกเดินทางของทัวรนั้นๆ มิฉะนั้นทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไ์มรับ
ผิดชอบสําหรับคาใชจายท่ีเกิดขึ้น

- โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม
ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม
วาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของ
ลูกคาเป็นสําคัญ

การยกเลิก
1. กรุณาแจงลวงหนาอยางนอย 30 วันทําการ มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินมัดจํา

2. กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 15-30 วันทําการ ทางบริษัทฯ มีความจําเป็นตองหัก 50% ของอัตราคาบริการ

3. กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 14 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินท้ังหมดในทุกกรณี
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


