#15956 ทัวรญี่ปุน 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

1

ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ

2

ทา อากาศยานนาริตะ - โตเกียว - วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ) - ประตูฟา คํา รณ - ถนนนาคา
มิเสะ - โตเกียวสกายทรี - โอไดบะ - กันดัม
้ ฟรอนท โตเกียว - ไดเวอรซิตี้ โตเกียว พลาซา สะพานเรนโบว - ยา นชิบูยา - ยา นชินจูกุ

3
4



ยามานาชิ - ภูเขาไฟฟูจ ิ - ชิบะซากุระฟูจ ิ - พิพิธภัณฑแผนดินไหวญี่ปุน - มัตสึโมโต ปราสาทมัตสึโมโต - ออนเซ็น





ทาคายามา - เมืองเกา ซันมาชิซูจ ิ - สะพานนาคาบาชิ - ซากุระริมแมนํ้า ซาไก - ที่ทํา การเกา
เมืองทาคายามา - ชิราคาวาโกะ - โอซากา











โรงแรม



-



Shinjuku
Prince
Hotel หรือ
เทียบเทา



Hida
Takayama
Washington
Hotel Plaza
หรือเทียบเทา



FP Hotels
Grand
South
Namba หรือ
เทียบเทา

5

โอซากา - ดิวตี้ฟรี - หา งโดทงพลาซา - ปราสาทโอซากา - ศาลเจา สุมิโยชิ - มิฮามา อเมริกัน
วิลเลจ - ยา นชินไซบาชิ







FP Hotels
Grand
South
Namba หรือ
เทียบเทา

6

ตลาดปลาคุโรมอน - ทา อากาศยานคันไซ - ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ







-

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

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1


กิจกรรม

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
คํ่า
19.00 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ผูโดยสารระหวางประเทศชั้น 4 เคาน เตอร C ประตูทางเขาเบอร 1-2 สาย
การบินไทย (TG) โดยมีเจาหน าที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกดานเอกสารตางๆ
22.10 น. นํ าคณะออกเดินทางสู ประเทศญี่ปุน โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 640



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

ทาอากาศยานนาริตะ - โตเกียว - วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ) ประตูฟาคํารณ - ถนนนาคามิเสะ - โตเกียวสกายทรี - โอไดบะ กันดั้ม ฟรอนท โตเกียว - ไดเวอรซิตี้ โตเกียว พลาซา - สะพาน
เรนโบว - ยานชิบูยา - ยานชินจูกุ
เชา
06.20 น. คณะเดินทางถึง สนามบินนาริต ะ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุน
เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย 2 ช.ม.กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็ นเวลาทองถิ่นเพื่อสะดวกในการนั ดหมาย
สําคัญ!!! ประเทศญี่ปุนไมอนุญาตใหนํา อาหารสด จําพวก เนื้ อสัต ว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ าฝื นจะมีโทษจับและ
ปรับ
หลังจากผานการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว นํ าทานสู มหานครโตเกียว (TOKYO) เมืองหลวงของประเทศญี่ปุนที่มี
ความทันสมัยมากที่สุดในโลกเมืองหนึ่ ง เป็ นเมืองที่รวมสถานที่ทองเที่ยวยอดฮิต แหลงชอปปิ้ ง และรานอาหาร ดึงดูดนั กทอง
เที่ยวไมขาดสาย
นํ าทานเยี่ยมชมและขอพรจากวัดที่เกาแกที่สุดในโตเกียว วัดเซ็นโซจิ หรือ วัดอาซากุสะ (วัดโคมแดง) เป็ นวัดพุทธที่นับถือเจา
แมกวนอิม นั บเป็ นวัดที่ไดช่ อ
ื วามีความศักดิส
์ ิทธิ ์ มีผูคนมากราบไหวขอพรเพื่อความเป็ นสิริมงคลตลอดทั้งปี ปี
ประกอบกับภายในวัดยังเป็ นที่ต ั้งของโคมไฟยักษที่มีขนาดใหญที่สุดในโลกดวยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนหอยอยู ณ
ประตูทางเขาที่อยูดานหน าสุดของวัด ที่มีช่ อ
ื วา “ประตูฟาคํารณ”
้

่

่

้

่

นํ าทานสู ถนนชอปปิ้ งนากามิเสะหรือนากามิเซะ เป็ นทางเดินทอดยาวจากถนนหลักที่รถวิ่งเขาสูพื้นที่ภายในของวัดเซนโซจิ
หรือวัดอาซากุสะ มีความยาวประมาณ 200 เมตร ทั้ง 2 ขางทางตลอดทางเดินจะมีของขายมากมายโดยจะเฉพาะของที่ระลึกตางๆ
จากนั ้นนํ าทานสู โตเกียวสกายทรี (ถายภาพดานนอก) คือหอโทรทัศน โตเกียวสกายทรี ซึ่งตั้งอยูใจกลางของ Sumida City
Ward ไมไกลจากวัดอาซากุสะมากนั กแบบเดินมาก็ยังไหว ซึ่งเป็ นหอที่เพิ่งสรางขึ้นมาใหมและยังเป็ นเหมือนแลนดมารคสําคัญ
อีกแหงหนึ่ งของเมืองโตเกียวเลยก็วาได ไมวาจะเพราะความสูงของตึกที่ทาชนทุกตึกดวยความสูงมากถึง 634 เมตร โตเกียวสกา
ยทรีถ ูกแบงเป็ นสองขั้น โดยชั้นแรกสูง 350 เมตร
บาย
อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
ทานสู ยานโอไดบะ(ODAIBA) คือเกาะที่สรางขึ้นไวเป็ นแหลงชอปปิ้ งและแหลงบันเทิงตางๆในอาวโตเกียว นอกจากมี
สถาปั ต ยกรรมที่สวยงามตั้งอยูมากมายแลว แตก็ยังคงความเป็ นธรรมชาติไวดวยความอุดมสมบูรณของพื้นที่สีเขียว อิสระใหทาน
ไดเก็บภาพประทับใจกับ เจาหุนยนตกันดั้มขนาดใหญยักษ ที่ต ั้งตระหงานอยูดานหน า หางสรรพสินคาไดเวอรซิต ี้โตเกียว เปิ ด
บริการในปี 2012
นํ าทานเยี่ยมชม สะพานสายรุง เป็ นสะพานแขวนที่เชื่อมระหวางโอไดบะกับตัวเมืองโตเกียวและอีกหนึ่ งจุดชมวิวที่ไดรับความ
นิ ยมตลอดทั้งในชวงเวลากลางวันและกลางคืน ที่สะพานจะเปิ ดไฟเป็ นสีรุงตามชื่อและยังสามารถมองห็น Tokyo Tower ใน
ระยะไกลไดดวยไมไกลจากสะพานสายรุงมีรูปปั้ นเทพีสันติภาพตั้งอยูบริเวณนี้ จึงเป็ น Photo spot ที่สําคัญอีกจุดของโอไดบะ
นํ าทานสู ชิบูยา แหลงรวมเทรนดและกระแสนิ ยมใหมๆ ในญี่ปุน เต็มไปดวยแหลงชอปปิ้ ง รานอาหารที่ทันสมัย สถานที่
เกี่ยวกับวัฒนธรรม คลับ และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนั ้นยังมีสถานที่ต างๆ ที่คนตางชาติรูจักเป็ นอยางดี
จากนั ้นนํ าทานอิสระ ชอปปิ้ งยานชินจูกุ แหลงบันเทิงและแหลงชอปปิ้ งขนาดใหญใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เป็ นศูนยรวม
แฟชั่นเกๆ เทหๆ ของเหลาบรรดาแฟชั่นนิ สตา มีสถานี รถไฟชินจูกุที่เป็ นเหมือนศูนยกลางของยานนี้ ซึ่งเป็ นหนึ่ งในสถานี ที่
คึกคักที่สุดในญี่ปุน ในแตละวันมีผูคนจํานวนมากถึง 2.5 ลานคนที่ใชบริการสถานี แหงนี้
ทางดานตะวันตกยานนี้ ที่เต็มไปดวยตึกระฟ าหลายอาคาร มีทั้งโรงแรมชั้นนํ า ตึกแฝดที่เป็ นสํานั กงานรัฐบาลซึ่งดานบนของ
ตึกนี้ เปิ ดใหประชาชมเขาชมฟรี สวนทางดานตะวันออกนั ้นคือคาบูกิโชะ เป็ นยานที่เต็มไปดวยหางสรรพสินคา,รานเครื่องใชไฟฟ า
ขนาดใหญอยาง Big Camera และยานบันเทิงยามราตรีที่ใหญที่สุดในญี่ปุน
คํ่า
อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
พักที่ Shinjuku Prince Hotel หรือเทียบเทา



เชา

ทาอากาศยานนาริตะ
เป็ นทาอากาศยานนานาชาติหลักของประเทศญี่ปุน และเป็ นจุดเชื่อมตอของการเดินทาง
ระหวางทวีปเอเชียและอเมริกา ตั้งอยูที่เมืองนาริต ะ สามารถรองรับผูโดยสารที่เดินทางไป
มาโตเกียว โยโกฮามา และจังหวัดใกลเคียงไดกวา 35 ลานคนตอปี และเป็ นสนามบินที่
รองรับเที่ยวบินสําหรับผูโดยสารมากเป็ นอันดับ 2 ของญี่ปุน (รองจากสนามบินฮาเนดะ
โตเกียว) โดยสามารถรองรับสายการบินระหวางประเทศไดกวา 65 สายการบิน

โตเกียว
กรุงโตเกียว เป็ นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุน โตเกียวเคยถูกเรียกวาเอโดะ ซึ่งแปลวาปาก
แมนํ้า เมื่อกลายเป็ นเมืองหลวงของญี่ปุนในปี 1868 ก็ถ ูกเปลี่ยนชื่อเป็ นโตเกียว ซึ่งแปล
วาเมืองหลวงทางตะวันออก

วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ)
มีช่ อ
ื อยางเป็ นทางการวาวัดเซนโซ หรือเซนโซจิ แตนิยมเรียกวาวัดอาซากุสะเนื่ องจากตั้ง
อยูในยานอาซากุสะนั่ นเอง เป็ นวัดในศาสนาพุทธ สัญลักษณของวัดนี้ ที่คนนิ ยมมาถาย
รูปกันก็คือ โคมไฟสีแดงขนาดใหญ

ประตูฟาคํารณ
ประตูทางเขาที่อยูดานหน าสุดของวัดอาซากุสะ และมีโคมไฟสีแดงขนาดใหญแขวนอยู เป็ น
สัญลักษณของวัด

ถนนนาคามิเสะ
เป็ นถนนคนเดินที่อยูต ิดกับวัดอาซากุสะ วัดเกาแกที่มีช่ อ
ื เสียงของญี่ปุน ถนนเสนนี้ มี
รานคามากมายตลอดความยาวทั้ง 250 เมตร ไมนับรานคาที่อยูในซอยแยกยอยไปอีก
ทําใหต ลอดทั้งปี จะมีนักทองเที่ยวแวะเวียนมาหาซื้อของฝากอยางไมขาดสาย

โตเกียวสกายทรี
เป็ นหอที่เพิ่งสรางขึ้นมาใหมและยังเป็ นเหมือนแลนดมารคของโตเกียว ตั้งอยูใจกลางของ
Sumida City Ward ไมไกลจาก วัดอาซากุสะ มีความสูงถึง 634 เมตร บริเวณรอบๆเป็ น
แหลงชอปปิ้ งขนาดใหญ รวมทั้งมีอควอเรียมอยูในนั ้น



คํ่า

โอไดบะ
เป็ นเกาะถมที่สรางขึ้นมาจากการถมทะเล ซึ่งเป็ นหนึ่ งใจจุดสนใจทางดานการคาโดย
เฉพาะของสินคา Electronic และ Modern Culture

กันดั้ม ฟรอนท โตเกียว
สามารถเขาไปชมไดฟรี ตั้งอยูใกลๆกับหาง Diver City Tokyo นอกจากหุนกันดั้มแลว
จะมีอีกหลายโซนสําหรับแฟนคลับกันดั้มโดยเฉพาะ ไมวาจะเป็ น Museum Space,
Experiece Field , DOME-G เป็ นตน โดยมีคาใชจายในการเขาชม นอกจากนี้ ยังมี
Gundam Official Shop และ Guadam Cafe อีกดวย เปิ ดตั้งแต 10.00-20.00 น

ไดเวอรซิตี้ โตเกียว พลาซา
เป็ นหางดังอีกหางหนึ่ ง ที่อยูบนเกาะ โอไดบะ จุดเดนของหางนี้ ก็คือ หุนยนตกันดั้ม ขนาด
เทาของจริง ซึ่งมีขนาดใหญมาก ในบริเวณหาง ก็จะมีรานคาสําหรับคอกันดั้ม อยางกันดั้ม
คาเฟ (Gundam Cafe) และถาอยากเขาไปดูนิทรรศกาลกันดั้ม ก็ต องไปที่ กันดั้มฟรอนท
(Gundam Front) ซึ่งอยูในบริเวณหาง

สะพานเรนโบว
ชื่อสะพานเป็ นชื่อที่ถ ูกตั้งขึ้นผานการการโหวตชื่อของประชาชนชาวเมือง มีลักษณะเป็ น
สะพานแขวนยาวเกือบ 1 กิโลเมตรที่ขามอาวโตเกียว ทอดยาวจากโตเกียวไปยังโอไดบะ มี
จุดเดนคือโคมไฟพลังงานแสงอาทิต ยที่ต ัดตั้งอยูต ลอดทางบนสะพาน

ยานชิบูยา
ชิบูยานั ้นไดรับฉายาวาเป็ น Shopping District แหงโตเกียวและของญี่ปุน ที่ผูคนทั่วโลก
รูจักกันเป็ นอยางดี นอกจากนี้ ก็ยังเป็ นแหลงรวมของความบันเทิงหลากหลายชนิ ด แฟชั่น
ใหมๆ ที่อัพเดทตลอดเวลา คาเฟ ที่ชวนแฮงคเอาทอยางยิ่ง ไปจนถึงรานอาหารอรอยๆ ที่
แทรกตัวอยูมากมาย

ยานชินจูกุ
ที่นี่เป็ นแหลงบันเทิงและแหลงชอปปิ้ งขนาดใหญ เป็ นศูนยรวมแฟชั่นเกๆ เทหๆ ของ
เหลาบรรดาแฟชั่นนิ สตา มีสถานี รถไฟชินจูกุที่เป็ นเหมือนศูนยกลางของยานนี้ ซึ่งเป็ น
หนึ่ งในสถานี ที่คึกคักที่สุดในญี่ปุน เป็ นยานที่เต็มไปดวยหางสรรพสินคา, รานเครื่องใช
ไฟฟ าขนาดใหญอยาง Big Camera และยานบันเทิงยามราตรีที่ใหญที่สุดในญี่ปุน

 Shinjuku Prince Hotel หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

วันที่ 3


กิจกรรม

อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

ยามานะชิ - ภูเขาไฟฟูจิ - ชิบะซากุระฟูจิ - พิพิธภัณฑแผนดินไหว
ญี่ปุน - มัตสึโมโต - ปราสาทมัตสึโมโต - ออนเซ็น
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานเดินทางเขาสู เมืองยามานาชิ (YAMANASHI) ดินแดนแหง "ภูเขาไฟฟูจิ" มีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติมากมาย
เนื่ องจากลอมรอบดวยภูเขา นอกจากนี้ ในบรรดาสถานที่ทองเที่ยวที่มีช่ อ
ื เสียงของยามานาชิก็มีเมืองนํ้ าพุรอนออนเซ็น
นํ าทุกทานเยี่ยมชมและถายภาพสุดประทับใจ เทศกาลฟูจิชิบะซากุระ จัดขึ้นที่ริมทะเลสาบโมโตสึโกะซึ่งตั้งอยูที่เชิงภูเขาไฟฟูจิ
ระหวางกลางเดือนเมษายน – ตนมิถ ุนายนของทุกปี ดอกชิบะซากุระ (SHIBAZAKURA) หรือเรียกอีกชื่อวา พิงคมอส เป็ น
ดอกไมเล็กๆ ที่ขึ้นตามพื้นดิน
นํ าทานเดินทางสู ภูเขาไฟฟูจิชั้นที่ 5 เป็ นทั้งจุดชมวิวยอดนิ ยมสําหรับนั กทองเที่ยว และจุดเริ่มตนในการเดินเทาขึ้นไปสูยอด
ภูเขาไฟฟูจิสําหรับบรรดานั กปี นเขา
บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานเดินทางสู ศูนยจําลองแผนดินไหว เป็ นตัวแทนของการสงขอความไปถึงทุกคนใหรับรูถ ึงผลกระทบจากภัยพิบัต ิแผน
ดินไหวและการระเบิดของภูเขาไฟภายในมีหองจัดแสดงขอมูลการประทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก
จากนั ้นนํ าทานเดินทางสู เมืองมัต สึโมะโตะ
ชมความสงางามของ ปราสาทมัต สึโมโตะ (ถายภาพดานนอก) ที่ถ ูกสรางขึ้นในปี ค.ศ 1504 ซึ่งนั บไดวาเป็ นปราสาทที่เกาแก
ที่สุดในประเทศญี่ปุน และนอกจากนี้ ก็ยังเป็ นปราสาทติดอันดับ 1 ใน 3 ของปราสาทที่มีความสวยงามที่สุดของญี่ปุน ที่สามารถ
รอดพนการถูกทําลายจากเพลิงของสงครามมาไดจนถึงปั จจุบัน ตัวปราสาทมีผนั ง ที่ทาดวยสีดําสนิ ททําใหมีฉายาวา ปราสาทอีกา
ดํา
คํ่า
เพื่อเป็ นการไมรบกวนเวลา อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
หลังรับประทานอาหารใหทานได แชนํ้ารอนออนเซ็นธรรมชาติ เพื่อผอนคลายความเมื่อยลา จะทําใหระบบหมุนเวียนโลหิต
และใหผิวพรรณสวย(แชครั้งละประมาณ 20 นาที ไมควรเกิน 1 ชั่วโมง)
พักที่ Hida Takayama Washington Hotel Plaza หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ยามานาชิ
เป็ นซึ่งจังหวัดที่ต ั้งอยูในภูมิภาคชูบุของญี่ปุน จังหวัดนี้ ไมมีทางออกสูทะเล มีหุบเขากลาง
ที่อุดมสมบูรณ มีลุมนํ้ าโคฟุ ลอมรอบดวยภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุนรวมทั้งภูเขาฟูจิ

ภูเขาไฟฟูจิ
เป็ นภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุน รอบๆ ภูเขาเต็มไปดวยธรรชาติอันงดงาม ภูเขาไฟฟูจิมีอิทธิพล
ตอศิลปะวัฒนธรรมของญี่ปุนมาตั้งแตสมัยโบราณ เรียกไดวาภูเขาไฟฟูจินี้ถ ือเป็ นหัวใจ
สําคัญที่เป็ นสัญลักษณหนึ่ งของความเป็ นญี่ปุน การเดินทางขึ้นภูเขาไฟฟูจินั้นหากใช
พาหนะจะสามารถขึ้นมาไดถ ึงบริเวณชั้น 5 ซึ่งมีความสูงประมาณ 2,300 เมตรเหนื อ
ระดับนํ้ าทะเล ตรงชั้น 5 นี้ จะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน ที่สวยงามของทะเลสาบทั้ง 5 ที่
ลอมภูเขาไฟได

ชิบะซากุระฟูจิ
งานเทศกาลชิบะซากุระแหงภูเขาฟูจิ จัดขึ้นในชวงเดือนเมษายนถึงตนเดือนมิถ ุนายนของ
ทุกปี ชิบะซากุระในงานจะมีอยูหลายสายพันธุ ซึ่งแตละสายพันธุจะมีรูปรางและสีสันที่
แตกตางกัน เมื่อนํ ามาจัดแตงเป็ นสวนชิบะซากุระขนาดใหญ จะเห็นเป็ นทุงดอกไมสีแดง
สีชมพู สีมวง และสีขาวละลานตาสลับกันไปอยางงดงาม และถาในวันที่อากาศแจมใสอาจ
จะไดเห็นฟูจิซังเผยโฉมอวดความงามแขงกับเจาชิบะซากุระอีกดวย



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

พิพิธภัณฑแผนดินไหวญี่ปุน
เป็ นพิพิธภัณฑและสถานที่ที่นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแผนดินไหวในญี่ปุน ใหศึกษาวิธี
รับมือกับแผนดินไหว มีสาธิต วิธีเอาตัวรอดและวิธีรับมือ รวมถึงมีรานของฝากที่ขายของที่
ระลึกจากพิพิธภัณฑ

มัตสึโมโต
เป็ นเมืองสําคัญที่ต ั้งอยูในจังหวัดนากาโน ของประเทศญี่ปุน โดยอยูบริเวณลุมนํ้ ามัต สึโม
โตที่ลอมรอบไปดวยภูเขาซึ่งมีทิวทัศน ที่งดงาม ในอดีต ที่นี่เป็ นเมืองหลวงของอดีต จังหวัดชิ
นาโนะในยุคเฮอัน ซึ่งหลังจากนั ้นก็ไดรับการพัฒนาความเจริญภายใตการปกครองของโทคุ
งาวะในสมัยเอโดะ มัต สึโมโตไดรับการประกาศใหเป็ นเมืองพิเศษที่มีการปกครองในระดับ
ทองถิ่นเพิ่มขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543

ปราสาทมัตสึโมโต
ปราสาทมัต สึโมโตเป็ นปราสาทไมที่คงความดั้งเดิมและเกาแกที่สุดในญี่ปุนและไดถ ูกขึ้น
ทะเบียนใหเป็ นสมบัต ิลํ้าคาประจําชาติ การตัดกันของสีดําและสีขาวของผนั งปูนดานนอก
ปราสาท ทําใหปราสาทแหงนี้ ดูโดดเดนงดงามตัดกับฉากหลังของเทือกเขาแอลป ญี่ปุน
ปราสาทมัต สึโมโต มีอีกชื่อหนึ่ งเรียกวา ปราสาทอีกา



ออนเซ็น

คํ่า

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

 Hida Takayama Washington Hotel Plaza หรือเทียบเทา

วันที่ 4



กิจกรรม

ทาคายามา - เมืองเกาซันมาชิซูจิ - สะพานนาคาบาชิ - ซากุระริม
แมนํ้าซาไก - ที่ทําการเกาเมืองทาคายามา - ชิราคาวาโกะ - โอซาก
า
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานเดินทางสู เมืองทาคายามา (TAKAYAMA) เมืองที่มีการผสมผสานระหวางเกียวโตกับขนมธรรมเนี ยมประเพณียุคเอ
โดะเขาดวยกัน ตั้งอยูบริเวณที่โอบลอมไปดวยภูเขาน อยใหญในจังหวัดกิฟุ ดํารงไวซึ่งบรรยากาศและขนมธรรมเนี ยบประเพณี
แบบเมืองเกาแกไวไดเป็ นอยางดี เปรียบไดกับเมืองที่ไดรับพรใหเต็มเปี่ ยมไปดวยวัฒนธรรมอันดีงาม
นํ าทานชม เมืองเกาซันมาชิซูจิ ในอดีต ยานซังมาจิ เคยเป็ นศูนยกลางการคาขายที่เฟื่ องฟูอยางมากในสมัยเอโดะ โดยมีถ นนที่
เชื่อมระหวางสถานที่สําคัญทั้ง ปราสาท, วัด และศาลเจา ปั จจุบันยานนี้ ไดกลายเป็ นสถานที่ทองเที่ยวสําคัญของเมืองทาคายามะ
ไดช่ อ
ื วาเป็ นถนนสายวัฒนธรรมที่เปิ ดใหนักทองเที่ยวไดมาเที่ยวชม สัมผัสบรรยากาศยอนยุคที่มีอาคารบานเรือนญี่ปุนโบราณ
สมัยเอโดะ
จากนั ้นเยี่ยมชม สะพานนาคะบาชิ ตั้งอยูที่เมืองทาคายามาในเขตฮิดะของจังหวัดกิฟุ ซึ่งเมืองเกาแหงนี้ ยังคงรักษาบรรยากาศ
แบบญี่ปุนดั้งเดิมจนกลายเป็ นอีกจุดหมายปลายทางยอดนิ ยมสําหรับเหลานั กทองเที่ยวที่ต องการสัมผัสเสน หแบบญี่ปุนๆ
ทามกลางธรรมชาติอันงดงาม สะพานสามารถเห็นไดอยางโดดเดนจากสีที่แดงเขม ทําใหเป็ นจุดที่สังเกตไดงาย อีกทั้งสะพานแหง
นี้ ยังถือเป็ นสัญลักษณที่สําคัญจุดหนึ่ งของเมือง
ชมซากุระแมนํ้าซาไก แมนํ้าชินซาไกไหลผานใจกลางเมืองคากามิกะฮาระทางตะวันออกของจังหวัดกิฟุ บนริมฝั่ งทั้งสองของ
แมนํ้ามีต นเชอรรี่ 1,200 ตนที่เรียกกันวา “ไฮยาคุ จูโระ ซากุระ” ในปี ค.ศ. 1931-32 อิชิคาวะ ไฮยาคุจิโระ นั กแสดงคาบุกิช่ อ
ื ดัง
ที่เกิดที่นี่ไดบริจาคตนโซเมอิ-โยชิโนะใหแกเมืองนี้
บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานเดินทางสู ศาลาวาการอําเภอเกาเมืองทาคายามา (ไมรวมคาเขา) เดิมเป็ นอาคารดานหน าของรัฐบาล ปั จจุบันถูกใชเป็ น
พิพิธภัณฑจัดแสดงประวัต ิศาสตรอันเกรียงไกรของทาคายามะ อิสระถายรูปชื่นชมสถาปั ต ยกรรมแบบเกา เรียนรูการบริหารงาน
รัฐบาลที่เคยทําภายในหองโถงของที่นี่ และเดินชมนิ ทรรศการเอกสารราชการตางๆ
นํ าทานเดินทางสู ชิราคาวาโกะหมูบานมรดกโลก อันงดงามทรงเสน หดุจดังหมูบานในเทพนิ ยาย ณ ที่ราบทามกลางขุนเขาสูง
โอบลอมแหงเมืองชนบทเล็ก ๆ ทางทิศเหนื อของจังหวัดกิฟุ ประเทศญี่ปุน มีหมูบานเล็ก ๆ ตั้งอยูอยางเดนทระนง และทรง
เสน หดวยงานสถาปั ต ยกรรมอันงดงามเป็ นเอกลักษณ ดุจดัง “หมูบานในนิ ทาน” หรือ “หมูบานในเทพนิ ยาย”
จากนั ้นมุงหน าสู โอซากา (OSAKA) เมืองแหงสีสันของญี่ปุน รวมแหลงทองเที่ยวยอดฮิต เต็มไปดวยสถานที่ทองเที่ยว
มากมาย
คํ่า
เพื่อเป็ นการไมรบกวนเวลา อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
พักที่ FP Hotels Grand South Namba หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

สะพานนาคาบาชิ
สะพานนาคาบาชิ ที่มีสีแดงเดน พาดผานแมนํ้ามิยากาวา รวมทั้งยังมี “ซากุระสีชมพู”
ขนานกับแนวแมนํ้าแหงนี้ อีกดวย (ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ) ซึ่งเป็ นจุดยอดนิ ยมของการ
เก็บภาพประทับใจ สะพานแหงนี้ เป็ นสัญลักษณของเมืองทาคายามา และเป็ นเสนทางใน
การจัดเทศกาลทาคายามามัต สุริ(Takayama Matsuri)อีกดวย ในชวงฤดูใบไมผลิรอบๆ
สะพานจะเต็มไปดวยดอกซากุระที่บานสะพรั่ง

ซากุระริมแมนํ้าซาไก
ที่นี่เป็ นจุดชมซากุระอันสวยงามในเมืองกิฟุ ที่นักทองเที่ยวจะไดสัมผัสบรรยากาศของ
ซากุระที่บานสะพรั่ง อวดโฉมตลอดสองฝั่ งแมนํ้าจํานวนกวา 1000 ตน แตทั้งนี้ ทั้งนั ้น
ซากุระจะบานหรือไม หรือบานมากหรือน อยขึ้นอยูกับสภาพอากาศในแตละปี โดยปกติ
ซากุระจะเริ่มบานตั้งแตปลายเดือนมีนาคม – ตนเดือนเมษายนของทุกปี



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ที่ทําการเกาเมืองทาคายามา
ใชเป็ นทั้งที่ทํางาน และที่อยูอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮิดะมาเป็ นเวลากวา 176 ปี ภาย
ใตการปกครองของโชกุนโตกุกาวา ในสมัยเอะโดะ หรือกวา 300 ปี ที่แลว เป็ นที่ทําการรัฐ
ในยุคเอะโดะเพียงแหงเดียวที่ขามพนยุคสมัยมาไดอยางสมบูรณ ซึ่งภายในนี้ ประกอบดวย
บริเวณไตสวนพิจารณาคดี หองขังนั กโทษ โรงครัว และหองพักของเจาหน าที่

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

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



คํ่า



หมายเหตุ
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กิจกรรม

 FP Hotels Grand South Namba หรือเทียบเทา
อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

โอซากา - ดิวตี้ฟรี - หางโดทงพลาซา - ปราสาทโอซากา - ศาล
เจาสุมิโยชิ - มิฮามา อเมริกันวิลเลจ - ยานชินไซบาชิ
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานสู เมืองโอซากา เจริญรุงเรืองในฐานะเมืองแหงการคามาตั้งแตสมัยโบราณและวัฒนธรรมดานอาหารของเมืองนี้ ก็มี
พัฒนาการอยางมาก จนถึงจุดที่เรียกวาเป็ น “ครัวของประเทศ" เป็ นผลใหถ นนหนทางมีชีวิต ชีวาและป็ นเมืองทองเที่ยวอยางไม
น าเชื่อ
นํ าทานอิสระชอปปิ้ งสินคาปลอดภาษี Duty Free
นํ าทานเดินทางสู ตั้งอยูในหางโดทงพลาซา แหลงชอปปิ้ งที่มีช่ อ
ื เสียงที่สุดในโอซากา เพิ่งเปิ ดตัว อยางเป็ นทางการไปเมื่อ
เดือนเมษายน 2017 นี่ เอง ดวยรูปแบบอาคารที่ทันสมัยบวกกับที่ต ั้งซึ่งอยูต ิดกับถนนใหญ ทําใหมีความโดดเดนสะดุดตา จน
กลายเป็ นจุดนั ดพบแหงใหมของยานนี้ ไปแลว
บาย
อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
เดินทางสู ปราสาทโอซากา (ถายภาพดานนอก) แลนดมารกอันดับหนึ่ งของเมืองโอซากาที่ไมวาใครก็ต องมาเยือน นั บเป็ น
สถานที่ทองเที่ยวยอดนิ ยมเมื่อมาเยือนยังเมืองโอซากาดวยความยิ่งใหญอลังการของตัวปราสาทที่มีถ ึง 8 ชั้น หอมลอมดวย
กําแพงหิน คูนํ้า ไปจนถึง สวนนิ ชิโนมารุ ที่ครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ มองแลวดูต ัดกับความเป็ นเมืองทันสมัยที่อยูรายลอมจาก
ตึกอาคารทันสมัย
่

่

่

่

้

่

เดินทางสู ศาลเจาใหญสุมิโยชิไทฉะ เป็ นหนึ่ งในศาลเจาที่เกาแกที่สุดในญี่ปุน สรางขึ้นเพื่อเป็ นศาลเจาหลักสําหรับศาลเจาสุมิ
โยชิ (SUMIYOSHI JINJA) ทั้งหมดกวา 2,300แหงทั่วประเทศ ศาลเจาใหญสุมิโยชิไทฉะรายลอมไปดวยความงามตาม
ธรรมชาติที่มีอายุมากกวา 1,000 ปี เป็ นที่นิยมของคนในทองถิ่นในชวงเทศกาลปี ใหม การไปฮัต สึโมเดะ (HATSUMODE)
ซึ่งผูคนจะไปเยือนศาลเจาเป็ นครั้งแรกในปี นั้นเพื่อแสดงความเคารพ มีผูคนกวา 2.5 ลานคนขาม สะพานสุมิโยชิไทฉะ
(สะพานแดง) เพื่อชําระตัวเองรับปี ใหม ศาลเจาใหญสุมิโยชิไทฉะมีสถาปั ต ยกรรมเฉพาะตัวเดนชัดโดยเฉพาะสะพานสีแดงที่เชื่อม
ดานนอกเขาไปดานในของศาลเจาถูกสรางขึ้นเมื่อ 400 ปี กอน ตอนนี้ เนื่ องจากการปรับปรุงถมที่ดินนํ้ าที่สะพานสรางเพื่อขามก็
กลายเป นเพียงสระนํ้ าเล็กๆไปแลว สะพานมีสวนโคงขนาดใหญนี้ถ ูกสรางขึ้นเพื่อใหผูคนนึ กถึงสายรุงที่เชื่อมระหวางทะเลกับ
ทองฟ า
เรือ

นอกจากนี้ ภายในศาลเจายังเป็ นที่ต ั้งของเทพคามิ (เทพเจาชินโต) ซึ่งคอยใหความคุมครองแกนักเดินทาง ชาวประมงและชาว

นํ าทานชม หมูบานอเมริกัน เป็ นศูนยกลางแหงวัฒนธรรมวัยรุนในคันไซ ซึ่งกินอาณาบริเวณตั้งแตทางตะวันตกของสถานี
Subway Shinsaibashi Sta. ไปจนถึงบริเวณถนน Dotonbori ศูนยกลางของที่นี่คือ Sankaku Koen (สวนสามเหลี่ยม) ที่
นี่ เป็ นแหลงรวมการแสดงของเหลาวัยรุนที่ใฝ ฝันที่จะเป็ นนั กแสดงและนั กดนตรี รวมถึงมีต ลาดนั ดมือสองเปิ ดที่นี่
จากนั ้นใหทุกทาน ชอปปิ้ งตามอัธยาศัยยานชินไซบาชิ ตั้งอยูทางตอนใตของเมืองโอซากา เรียกไดวาเป็ นยานยอดสุดฮอตของ
เหลานั กทองเที่ยวเลยก็วาได บอกเลยวาถามาโอซากาแลวไมมาเที่ยวยานนี้ ถ ือวามาไมถ ึง เนื่ องจากเป็ นยานศูนยกลางการชอปปิ้ ง
ที่ใหญที่สุดของเมืองโอซากาและภูมิภาคคันไซเลยทีเดียว แถมยังมีแลนดมารกของเมืองอยางเจาป ายกลูลิโกะอยูที่ยานนี้ อีกดวย
หากทานใดไมต องการเที่ยวตามโปรแกรม สามารถซื้อตั๋วยูนิเวอรแซล สตูดิโอ ได
พรอมรถรับ-สง (รับ 17.00 น.) ผูใหญ ทานละ 3,500 บาท / เด็กอายุไมเกิน 12 ปี ราคา 2,500 บาท / เด็กไมถ ึง 2 ปี ไม
เสียคาตั๋ว กรุณาสั่งซื้อพรอมจองทัวรหรือกอนเดินทาง 10 วันเทานั ้น (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
New York : การจําลองเป็ นเมืองนิ วยอรกที่เป็ นฉากของภาพยนตรดังหลายๆเรื่องอยาง spider Man ที่จะมีเครื่องเลน
เดนๆชื่อวา Adventures of spider Man ที่นี่ยังมีโรงภาพยนตร 3 มิต ิที่จะทําใหเด็กๆฟิ นกับความเกงของสไปเดอรแมนกัน
เต็มๆ
Hollywood : โซนนี้ ถ ือวาครบเครื่องเรื่องฮอลลีวูดมากๆเหมือนยกอเมริกามาไวที่นี้ เครื่องเลนโดนๆก็มีใหไดหวาดเสียวกัน
อยาง Holly wood Dream the Ride หรือใครอยากจะสัมผัสประสบการณดูภาพยนตรที่นี่ก็มีโรงภาพยนตรแบบ 4 มิต ิ ที่ได
สัมผัสแบบครบทุกประสาทสัมผัสที่เต็มรูปแบบมาตรฐานระดับโลก
Jurassic Park : ใครที่เคยดู Jurassic Park คงอดไมไดที่อยากจะเขามาโลกที่มีไดโนเสารหลากหลายสายพันธุแบบใน
หนั งบาง โซนนี้ ขนทัพเหลาไดโนเสารมาเต็มทั้งกินพืชกินเนื้ อ แถมยังสามารถตื่นเตนไปกับการลองเรือหนี ไดโนเสารที่สุดจะ
หวาดเสียวดวยการดิ่งจากความสูง 25 เมตร
Minion Park : ซนใหมลาสุดที่เพิ่งเปิ ดตัวไปในวันที่ 21 เมษายน 2017โดยมาแทนที่โซนของ Back To The Future นั บ
เป็ นโซนที่เรียกเสียงกรีด๊ กราดทั้งกับเด็กและผูใหญอยางมาก ดวยความน ารักของเจามินเนี่ ยนสีเหลืองตัวป วนที่ชอบมากที่สุดก็
น าจะเป็ นบานมินเนี่ ยนที่เหมือนในหนั งเป ะๆ กิจกรรมก็มีใหเลนสนุกกันตลอดทาง ที่สําคัญของพรีเมี่ยมน ารักมากมาย
Universal Wonderland : เรียกไดเลยวาเป็ นโซนสุดโปรดของเหลาเด็กน อยเลย เพราะไดรวมเอาคารเรกเตอรการต ูนสุด
ปั งมาไวรวมกันไมวาจะเป็ น เจาเหมียวสุดคิขุ Hello kitty หุนการต ูนจาก Sesame Street และเจาหมาขาวจอมป วน Snoopy
ยิ่งเครื่องเลนนี่ เหมือนออกมาใหเด็กๆโดยเฉพาะน ารักแบบขั้นสุด ถาเดินแลวเหนื่ อยก็ยังมีรานอาหาร รานของกินเลนใหไดนั่งชิ
ลกินกันเพลินๆ
Lagoon : ถาชวงเด็กๆเคยดูการต ูนหรือนิ ทานปี เตอรแพนแลวอยากเห็นวาของจริงจะเป็ นยังไง มาโซนนี้ เลยคะไมผิดหวัง
แน ๆ แถมยังจะไดดูโชวอันน าตื่นตาตื่นใจของปี เตอรแพนและผองเพื่อนกันใหเพลินๆอีก
Water World : คนที่เคยดูภาพยนตรเรื่อง water world เชื่อเลยวายังคงจดจําคามมันสทะลุปรอทของหนั งไดดี แมจะผาน
มานานแลวหากก็ยังเป็ นหนั งในดวงใจของหลายๆคนอยูจนถึงปั จจุบัน ซึ่งโซนนี้ มีโชวดุ เด็ด เผ็ด มันสที่สนุกไมแพในหนั งเลย
Amity Village (Jaws) : เป็ นโซนที่จําลองทองทะเลตามเรื่อง Jaws ใหผูเลนไดลองเรือผานฉลามตัวยักษที่โผลมาทีใจ
หายวาบๆ ถึงจะเปี ยกไปซักนิ ดแตแคมีเสื้อกันฝนก็สบายหายหวงพรอมมันสไปไดแลว
The wizarding World Harry Potter : โซนยอดนิ ยมที่หลายคนใฝ ฝันถึงวาครั้งหนึ่ งตองมาเจิมใหได แน นอนวาเหลา
สาวกพอมดน อยแฮรี่ พอทเตอรต องรองวาวไปตลอดทางแน ๆคะ แตละจุดนี่ จองลองเอามาจากหนั งไดสมจริงมากๆ
เพื่อเป็ นการไมรบกวนเวลา อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
พักที่ FP Hotels Grand South Namba หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

ดิวตี้ฟรี
ซื้อสินคาปลอดภาษี DUTY FREE แหลงรวมสินคาแบรนดเนมมากมาย เชน นาฬิกา
แวนตา เครื่องสําอาง กระเป า กลองถายรูป และสินคาแบรนดอ่ น
ื ๆ อีกมากมาย

หางโดทงพลาซา
ใหทานไดเลือกชอปปิ้ งสินคาราคาถูก หลากหลายรายการ อาทิ เชน ผลิต ภัณฑบํารุงสุข
ภาพ เครื่องสําอาง เครื่องไฟฟ า และใกลๆกันทานสามารถเดินทางไปยานชินไชบาชิได ให
ทานไดอิสระชอปปิ้ งสินคาที่แหลงชอปปิ้ งยอดนิ ยมที่สุดของโอซากาที่เต็มไปดวยรานคา
มากมายทั้งแบรนดเนม ของมือสอง รานอาหารชื่อดังมากมายหลากหลายชนิ ดและไมควร
พลาดชอปปิ้ ง

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

ศาลเจาสุมิโยชิ
เป็ นศาลเจาที่ถ ูกสรางขึ้นตั้งแตศตวรรษที่ 3 เรียกวาเป็ นอีกหนึ่ งศาลเจาที่เกาแกมากที่สุด
แหงหนึ่ งของญี่ปุนเลยก็วาได ที่นี่ไมใชเพียงแคความเกาแกเทานั ้นแตการรูปแบบ
สถาปั ต ยกรรมการสรางก็ถ ือวาโดดเดนที่จะมีหลังคาแบบทรงตรงๆ ตางจากที่อ่ น
ื ๆที่จะมี
ทรงโคงๆ จั่วจะถูกตกแตงดวยไมที่ลักษณะไขวกันคลายกับไมกางเขนของศาสนาคริสต
หากออกจะเป็ นรูปกากบาทซะมากกวา รวมทั้งยังมีไมขนาดเล็กๆวางเรียงกันตามแนวยาว
ทั่วทั้งหลังคา โดยเฉพาะตรงจุดที่ทางเขาอยูดานใตหน าจั่วของหลังคาและยังมีรั้วลอมรอบ
จากความตางและความเกาแกทําใหศาลเจาแหงนี้ มีช่ อ
ื เสียงมากๆในญี่ปุน

มิฮามา อเมริกันวิลเลจ
สถานที่นี้สรางเลียนแบบจากแหลงชอปปิ้ งยานซานดิเอโก ในประเทศสหรัฐอเมริกา
เนื่ องจากโอกินาวาเคยเป็ นเมืองฐานทัพเกาของทหารอเมริกัน ที่นี่เป็ นสถานที่ทองเที่ยว
และเป็ นแหลงชอปปิ้ งที่มีสินคาสารพัดหลากหลายสไตลใหเลือกสรร



บาย

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



คํ่า



หมายเหตุ

วันที่ 6


กิจกรรม

 FP Hotels Grand South Namba หรือเทียบเทา
อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

ตลาดปลาคุโรมอน - ทาอากาศยานคันไซ - ทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานสู ตลาดคุโรมง ในใจกลางเมืองโอซากา ที่นี่เป็ นตลาดที่เต็มไปดวยรานขายอาหารซีฟูด ปูยักษ กุง หอย ตลาดแหงนี้ ยัง
เป็ นแหลงรวมวัต ถุดิบมากมายจากทั่วญี่ปุน ซึ่งมีแบบทําสําเร็จพรอมทานในรานไดสะดวกดวยคะ อีกทั้งยังมีอาหารนานาชนิ ดให
เลือกทาน เรียกไดวาเป็ นแหลงของกินยอดฮิต ที่นักทองเที่ยวสายกินหามพลาด
บาย
อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นํ าทานเดินทางสู สนามบินนานาชาติคันไซ เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ ระหวางนั ้นทุกทานยังสามารถชอปปิ้ ง เลือกซื้อของ
ฝาก ของที่ระลึกได ภายในสนามบิน
17.25 น. เหินฟ าสู กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 677 พรอมบริการอาหารบนเครื่อง
คํ่า
21.55 น. เดินทางกลับถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความทรงจําสุดประทับใจ



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ตลาดปลาคุโรมอน
ตลาดปลาคุโรมอน เป็ นตลาดอาหารสดและอาหารพื้นเมืองยอดนิ ยมที่พอคา พอครัวจาก
รานตางๆ ตองแวะเวียนกันเขามาซื้อวัต ถุดิบสดจากทะเลเพื่อนํ าไปประกอบอาหารเป็ น
ประจําทุกวัน ในละแวกนั ้นเองก็มีรานอาหารทะเลสดๆหลายรานใหทานสามารถลิ้มลอง
อยางหลากหลาย อิสระใหทานเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย อาทิเหลาบวย ผักผลไม รวมถึง
อาหารทะเลที่สดใหม ซึ่งระหวางสองขางทางทานจะสังเกตุเห็นวาตลาดปลาแหงนี้ แทบจะ
ไมสกปรกเลยสักนิ ดเดียว

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



ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

คํ่า

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



หมายเหตุ

อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
บริการอาหารบนเครื่อง
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
- รายการทัวรสามารถปรับเปลี่ยนการเดินทางไดต ามความเหมาะสม โดยไมต องแจงใหทราบลวงหน า แตทางบริษัทจะยังคงรักษา
ผลประโยชน ของลูกคาเป็ นสิ่งสําคัญ
- บริษัทฯรับเฉพาะผูมีวัต ถุประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั ้น หากทานถูกเจาหน าที่ต รวจคนเขาเมืองของประเทศนั ้นๆปฏิเสธ
การเขา-ออกเมือง ดวยเหตุผลใดๆ ก็ต ามถือเป็ นเหตุผลซึ่งอยูนอกเหนื ออํานาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิท
์ ี่จะไมคืนเงินบางสวนหรือทั้งหมดหากทานถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง ไมวาประเทศใดจนทําใหทานไมสามารถเดินทางตอไปได
คณะทัวรทานอื่นๆ รวมถึงไกดจะไมสามารถรอทาน ณ สนามบินได จําเป็ นตองออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว แตทางตัวแทน
บริษัทฯจะทําหน าที่ประสานงานและเจาหน าที่จะทําการติดตอและชวยเหลือทานเป็ นระยะๆ
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะไมรับผิดชอบตอคาใชจายใดๆทั้งสิ้น ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยตางๆ เชน การยกเลิกหรือการลาชาของ
สายการบิน, อุบัต ิเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนั ดหยุดงาน, การจราจรติดขัด หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต างๆ ที่เกิดขึ้นเหนื ออํานาจ
การควบคุมของบริษัทฯ และเจาหน าที่นั้นๆ ที่จะสงผลทําใหเสียเวลาในการทองเที่ยวตามรายการทัวร ผูเดินทางไมสามารถเรียกรองคา
เสียหาย,ไมวาในกรณีใดๆทั้งสิ้นม,ทั้งคาเสียเวลา,คาเสียโอกาส,คาเสียความรูสึก และคาใชจายที่บริษัทจายไปแลวเป็ นตน
- กรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงินทั้งหมดหรือบางสวนใหกับทาน เมื่อทาน
ตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวทั้งหมด
แลว
- เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ ง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์
ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
- ถากรุปที่ทานจองทัวรไว ไมสามารถออกเดินทาง จากกรณีจํานวนผูเดินทางไมครบจํานวนตามที่กําหนดไว หรือสายการบินแจง
ยกเลิกบิน ทางบริษัทจะคืนเงินคาทัวรใหทาน แตทางบริษัทจะขอหักเงินคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาธรรมเนี ยมในการยืนขอวีซา
ของประเทศที่ทานจะเดินทาง (ถาโปรแกรมที่ทานเดินทางจะตองยื่นขอวีซา)
- อัต ราคาบริการคิดคํานวณจากอัต ราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปั จจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับเปลี่ยนคา
บริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาคาตั๋ว เครื่องบิน ภาษีเดินทาง คาประกันภัย คาธรรมเนี ยมนํ้ ามัน หรือมีการประกาศลดคาเงินบาท หรือ
อัต ราแลกเปลี่ยนไดปรับขึ้นในชวงใกลวันที่คณะจะเดินทาง
- เนื่ องจากตั๋วเครื่องบินชุดนี้ เป็ นตั๋วราคาพิเศษ (ตั๋วกรุป) ตองเดินทางตามวันที่ที่ระบุไวบนหน าตั๋วเทานั ้น จึงไมสามารถยกเลิก
หรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น และถาทางบริษัทไดดําเนิ นการออกตั๋วเครื่องบินไปแลวนั ้น ไมสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู
เดินทางได (ยกเวนบางสายการบิน ที่สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูเดินทางได เมื่อทานตองการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูเดินทางหลังจาก
ออกตั๋วเครื่องบินไปแลว จะตองเสียคาใชจายในการดําเนิ นการ ทั้งนี้ จะขึ้นอยูกับสายการบินเทานั ้น)
- บริษัทฯทําหน าที่เป็ นตัวแทนในการเรียกรองคาชดใชจากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนสงเมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระ
ระหวางการเดินทาง แตจะไมรับผิดชอบตอการสูญหายดังกลาวในระหวางการ ทองเที่ยวนี้ หากทานไมใชบริการใดๆ ไมวาทั้งหมดหรือ
บางสวน ถือวาทานสละสิทธิไ์ มสามารถเรียกรองขอคืนคาบริการไดหากทานไม เดินทางกลับพรอมคณะทัวร ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยัง
ไมไดใช ไมสามารถนํ ามาขอคืนเงินไดคาบริการที่ ทานชําระกับทางบริษัทฯ เป็ นการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯไดชําระใหกับ
บริษัทฯ ตัวแทนแตละแหงแบบเหมาขาดเชนกัน ดังนั ้นหากทานมีเหตุอันใดที่ทําใหทานไมไดทองเที่ยวพรอมคณะตามรายการ ที่ระบุไว
ทานจะขอคืนคาบริการไมไดบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวรต ามความเหมาะสม และสถานการณต างๆ ทั้งนี้ ทางบริ
ษัทฯจะยึดถือและคํานึ งถึง ความปลอดภัย รวมถึงประโยชน สูงสุดของลูกคาสวนมากเป็ นสําคัญ
- โปรดอานขอมูลทั้งหมดกอน ทําการจอง หากมีขอสงสัยกรุณาสอบถามเจาหน าที่ เมื่อทานจองทัวรและชําระเงินมัดจําแลว หมาย
ถึงทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขที่ ทางบริษัทฯ แจงไวขางตน

การชําระเงิน
1. มัดจําการจอง ทานละ 20,000 บาท โดยบัต รเครดิต , เงินสด, โอนผานธนาคาร พรอมสงหลักฐานการชําระเงินใหเจาหน าที่ ที่
นั่ งจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัดจําแลวเทานั ้น
2. การจายสวนที่เหลือ กรุณาชําระยอดเงินทั้งหมดกอนออกเดินทางอยางน อย 30 วันกอนเดินทาง (ในวันเวลาทําการ) มิฉะนั ้นจะ
ถือวาทาน “ยกเลิก” การเดินทางโดยอัต โนมัต ิ
3. สงสําเนาหน าหนั งสือเดินทาง ของผูที่ออกเดินทาง (ตองมีอายุใชงานไมนอยกวา 6 เดือน)

อัตรานี้รวม:
1. คาตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ (ตั๋วกรุป) ตามเสนทางที่ไดระบุไวในโปรแกรม คาภาษีสนามบินทุกแหง
2. คาโรงแรม ที่พัก ตามที่ไดระบุไวในโปรแกรม หรือเทียบเทา (พักหองละ 2-3 ทาน)
3. คาอาหาร คาเขาชมสถานที่ และคายานพาหนะ ตามที่ไดระบุไวในโปรแกรม
่

4. คาประกันอุบัต ิเหตุในระหวางการเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)

อัตรานี้ไมรวม:
1. คาใชจายสวนตัวที่ไมไดระบุไวในโปรแกรม เชน อาหาร - เครื่องดื่ม, คาซักรีด, คาโทรศัพท และคาทําหนั งสือเดินทาง เป็ นตน
2. คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และคาภาษีมูลคาเพิ่ม 7%
3. คาภาษีนํ้ามันที่ทางสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม
4. คาทิปหัวหน าทัวร ,พนั กงานคนขับรถ และมัคคุเทศกทองถิ่น จํานวน 2,000 บาท กรุณายื่นคาทิปใหกับหัวหน าทัวรที่สนามบิน
(วันแรก)

วีซา
- หนั งสือเดินทางของผูที่ออกเดินทางตองมีอายุใชงานไมนอยกวา 6 เดือน

หมายเหตุ
- อัต ราคาบริการนี้ ไมรวมคาทิปหัวหน าทัวร ,พนั กงานคนขับรถ และมัคคุเทศกทองถิ่น จํานวน 2,000 บาท กรุณายื่นคาทิปใหกับ
หัวหน าทัวรที่สนามบิน (วันแรก)
- จอยแลนดไมใชต ั๋ว 30,000 บาท
- อัต ราคาบริการสําหรับจํานวนผูเดินทาง 20 ทาน หากมีผูเดินทางไมครบตามที่กําหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเพิ่มอัต รา
คาบริการ โดยจะแจงใหทราบลวงหน า
- สําหรับทานผูเดินทางที่ประสงคจะซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ (นอกเหนื อจากรายการตามทัวร) หรือดําเนิ นการใดๆที่กอให
เกิดคาใชจาย กรุณาแจงที่บริษัทฯ ทราบกอน เพื่อขอคํายืนยันการออกเดินทางของทัวรนั้นๆ มิฉะนั ้นทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไ์ มรับ
ผิดชอบสําหรับคาใชจายที่เกิดขึ้น
- 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

การยกเลิก
1. กรุณาแจงลวงหน าอยางน อย 30 วันทําการ มิฉะนั ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงินมัดจํา
2. กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 15-30 วันทําการ ทางบริษัทฯ มีความจําเป็ นตองหัก 50% ของอัต ราคาบริการ
3. กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 14 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
กรณีนักทองเที่ยวตองการทําการยกเลิกและเป็ นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นั บจากวัน
ที่ลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล

