


1 สนามบินดอนเมือง

2 สนามบินนาริตะ	-	เมืองคามะคุระ	-	ไดบุทสึ	คามาคุระ	หรือ	วัดโคโตกุ
อิน	-	ทะเลสาบอาชิ	-	พิพิธภัณฑแผนดินไหว	/	EARTHQUAKE
MUSEUM	-	บุฟเฟตปูยักษ	-	ออนเซ็น

ที่พักบริเวณ	ณ
ONSEN	HOTEL
หรือเทียบเทา

3 ภูเขาไฟฟูจิ	-	ทะเลสาบปลาไหลฮามานะ	-	นาโกยา	-	ยานซาคาเอะ
ที่พัก	นาโงยา	ณ
NAGOYA
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

4 เมืองเกียวโต	-	วัดคิโยมิสึ	-	สะพานไทเงะทะสึเคียว	-	ปาไผเทนริวจิ	/
ปาไผ	-	ชินเซไก

ที่พัก	โอซากา	ณ
OSAKA	HOTEL
หรือเทียบเทาใน
พื้นที่ใกลเคียง

5 อิสระทองเที่ยวในโอซากา	หรือ	เลือกซื้อทัวรเสริม

เขาที่พัก	โอซากา
ณ	OSAKA
HOTEL	หรือ
เทียบเทาในพื้นที่
ใกลเคียง

6 สะพานอาคาชิไคเคียว	-	ฮารเบอรแลนด	-	หางสรรพสินคาเทมโปซาน
-	พิพิธภัณฑสัตวน้ําไคยูกัง	/	โอซากาอควาเรี่ยม	-	เมืองโอซากา	-	ยาน
ชินไซบาชิ

7 สนามบินคันไซ	หรือ	สนามบินโอซากา

28	มิ.ย.	60	-	4	ก.ค.	60 29,900	บาท 29,900	บาท 29,900	บาท 9,500	บาท



สายการบิน	AIR	ASIA	X	ทําการบินดวยเครื่องบิน	AIRBUS	A330-300	ที่น่ังแบบ	3-3-3	(377ที่น่ัง)	น้ําหนัก
กระเปาเดินทางทั้งขาไปและขากลับอยางละ	20	กก.	บริการเสิรฟอาหารรอนพรอมเครื่องดื่มทั้งขาไปและขาก
ลับ

ชวงดึก
20.30	คณะพรอมกันที	่สนามบินดอนเมือง	อาคารผูโดยสารขาออก	ชัน้	3	ประตูทางเขาที	่1	–	3

เคานเตอร	4	สายการบินแอรเอเชีย	เอ็กซ	เจาหนาที่บริษทัฯคอยตอนรับและอํานวยความสะดวกใหทานกอน
ขึน้เครื่อง

23.45	ออกเดินทางสู	สนามบินนาริตะ	สายการบินแอรเอเชีย	เอ็กซ	เทีย่วบินที	่XJ	600

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี

ชวงเชา	
ถึง	สนามบินนาริตะ	(เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย	2	ช.ม.	กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิ่นเพื่อ

สะดวกในการนัดหมาย)	หลังผานพิธีการทางตรวจคนเขาเมืองเรียบรอยแลว
นําทานเดินทางสู	เมืองคามาคูระ	ณ	วัดโคโตกุอิน	นมัสการพระพุทธรูปองคใหญ	อมิตตา	นิโอยูราอิ	หรือที่

รูจักกันในนาม	หลวงพอโตกลางแจง	ทําจากสัมฤทธิอ์งคหลวงพอมีความสูงรวมฐาน	13.35	เมตร	เฉพาะองคพระ
สูง	11	เมตร	น้ําหนักราว	122	ตัน	เดิมองคพระใหญแกะสลักจากไมสูงถึง	24	เมตร	ประดิษฐานในวิหาร	อินาดะ
โนสึยูโบเนะ	สตรีที่เคยรับใชโชกุนโยริโมโตะ	มินาโมโตะ	แหงคามาคูระ	
ชวงบาย
นําทานสัมผัสความงามราวกับภาพวาดกับรายการ	ลองทะเลสาบอาชิ	จาก	สถานี	ฮาโกเนมาจิ	สู	สถานี

โมโตฮาโกเน	สมญา	ราชินีแหงทะเลสาบ	วันที่อากาศแจมใสบนผืนน้ําทานสามารถมองเห็นเงาสะทอน
สวยงามของ	เมาท	ฟูจิ	ความงามของทะเลสาบแหงน้ี	เกิดจากการกอตัวของลาวาภูเขาไฟฟูจิทําใหปิดทางออก
ของน้ําในทะเลสาบ
นําทานเยี่ยมชม	พิพิธภัณฑแผนดินไหว	EARTH	QUAKE	MUSEUM	ที่จําลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ	และ

ใหทานไดสัมผัสกับบรรยากาศของการจําลองเรื่องราวเกี่ยวกับแผนดินไหวที่เกิดขึน้ในประเทศญี่ป ุน	หรือเลือก
ทดสอบบานจําลองสถานะการณแผนดินไหว	รับการสั่นสะเทือนจากขั้นตํ่ าสุดสูขั้นสูงสุด	และศึกษาเรียนรู
ประสบการณ	ในหองจําลองตางๆ	จากน้ันอิสระใหทานไดเลือกซื้อของฝากที่ระลึกตาม
อัธยาศัยพักผอนกับการแช	ออนเซ็น	น้ําแรธรรมชาติผานความรอนใตพิภพเพื่อผอนคลายความเมื่อยลา



เป็นสนามบินหรือทาอากาศยานนานาชาติหลักของประเทศญี่ป ุน	และเป็นจุด
เชื่อมตอของการเดินทางระหวางทวีปเอเชียและอเมริกา	ตั้งอยูที่เมืองนาริตะ
สามารถรองรับผูโดยสารที่เดินทางไปมาโตเกียว	โยโกฮามา	และจังหวัดใกล
เคียงไดกวา	35	ลานคนตอปี	และเป็นสนามบินที่รองรับเที่ยวบินสําหรับผู
โดยสารมากเป็นอันดับ	2	ของญี่ป ุน	(รองจากสนามบินฮาเนดะ	โตเกียว)	โดย
สามารถรองรับสายการบินระหวางประเทศไดกวา	65	สายการบิน

เป็นชนเมืองเล็กๆ	มีประชากรอาศัยอยูราวสองแสนคน	แตสถานที่ทองเทียว
น้ันมีมากมาย	ทั้งวัดพุทธไมตํ่ ากวา	65	แหง	ศาลเจาชินโตอีก	19	แหงเพราะคา
มาคุระเคยเป็นเมืองหลวงเกานานถึง	141	ปี	คามาคุระถูกรุกรานจากโมโกเลีย
ในชวงราชวงศหยวนถึง	2	ครั้งแตก็ตองแพกลับไปทั้งสองครั้งจากภัยธรรมชาติ
ใตฝ ุน	และน้ันก็เป็นที่มาของความศักดิส์ิทธิข์องพระใหญที่ชวยปกปักรักษา
เมืองแหงน้ีจากการรุกรานของมองโกล

ไดบุทสึ	ถาแปลตรงๆตัวก็คือ	“พระพุทธองคใหญ”	เป็นพระพุทธรูปที่สรางขึน้ใน
สมัยคามาคุระ	จึงมีชื่อเรียกอื่นๆวา	“คามาคุระ	ไดบุทสึ”	ประดิษฐานอยูภายใน
วัดโคโตกุ	เมืองคามาคุระ	จังหวัดคานางาวะ	องคปัจจุบันน้ันทําจากสําริด
ความสูงรวมฐานประมาณ	13.35	เมตร	ที่เห็นองคพระเป็นสีเขียวน้ันเกิดจาก
โลหะสําริดทําปฏิกิริยากับอากาศที่มีทั้งฝนและหิมะ

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นทะเลสาบที่มีภูมิทัศนสวยงาม	มีลักษณะเป็นทะเลสาบปลองภูเขาไฟ	เป็น
ทะเลสาบที่สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิไดอยางสวยงาม	อีกทั้งโดยรอบ
ทะเลสาบยังเรียงรายไปดวยรีสอรทบอน้ําพุรอน	เป็นสถานที่ที่นักทองเที่ยวทั้ง
ชาวญี่ป ุนและชาวตางชาตินิยมไปเยือน	มีบริการเรือขามฝาก	เรือชมวิว	จุด
เดนที่สําคัญของเรือในทะเลสาบอะชิคือเลียนแบบลักษณะเรือมาจากเรือโจร
สลัดของทางตะวันตก

เป็นพิพิธภัณฑในเมืองอิเคะบุคุโร	ซึ่งภายในตัวตึกมี	generator	เพื่อจําลองเหตุ
หารณแผนดินไหวที่สมจริง	เพื่อใหคนเขามาศึกษาวิธีรับมือกับแผนดินไหว
พิพิธภัณฑที่จําลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ	และใหทานไดสัมผัสบรรยากาศ
ของการจําลองเรื่องราวเกี่ยวกับแผนดินไหวที่เกิดขึน้ในประเทศญี่ป ุน

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต	พรอมปูยักษ	ที่มีรสชาติอรอยที่สุดใหทุกทานไดอิ่ม
อรอยกันแบบไมอั้น



	รับประทานอาหารคํ่าในหองอาหารของรีสอรท	บริการทานดวยบุฟเฟตขาปูยักษ	เสิรฟแบบไมอั้น	!
	ที่พักบริเวณ	ณ	ONSEN	HOTEL	หรือเทียบเทา

การอาบน้ําแรสามารถรักษาและบรรเทาอาการตางๆได	เชนบรรเทาอาการ
ปวดกระดูก	ปวดกลามเน้ือชวยใหโลหิตในรางกายหมุนเวียนไดดีขึน้ชวยขับสิ่ง
อุดตันใตผิวหนังและรูขุมขนทําใหผิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณใหสดใสคลาย
ความตรึงเครียด

ชวงเชา	
นําทานเดินทางสู	ภูเขาไฟฟูจิ	สัมผัสภูเขาไฟฟูจิอยางใกลชิดที่บริเวณขั้นที่	5	ซึ่งเป็นจุดที่รถโดยสารสามารถ

ขึน้ไปจอดได	ฟูจิเป็นภูเขาไฟที่สูงที่สุดในญี่ป ุน	และยังเป็นสัญลักษณของประเทศญี่ป ุนอีกดวย	ทานสามารถชม
ความงามของภูเขาไฟฟูจิไดตลอดทั้งปี	เพราะในแตละฤดูภูเขาไฟฟูจิจะมีความงดงามที่แตกตางกัน	และเป็น
ภูเขาไฟที่สวยงามไมวาจะมองจากมุมไหนก็ตาม	(การขึ้นชมภูเขาไฟฟูจิชัน้	5	นัน้ขึ้นอยูกับสภาพ
อากาศอํานวย)
ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	ทะเลสาบฮามานะ	เคยเป็นแหลงเพาะพันธปลาไหลที่ใหญที่สุดในญี่ป ุน	คนญี่ป ุนเชื่อ

วาการไดทานปลาไหลในชวงฤดูรอนจะทําใหเพิ่มพลังได	สําหรับที่น่ี	นอกจากทานจะไดชมแหลงเพาะพันธปลา
ไหลที่ใหญที่สุดแลว	ทานยังสามารถเลือกซื้อของฝากที่ขึน้ชื่อของที่น่ีไดอีกดวย	เชน	พายปลาไหล
นําทานเดินทางเขาสูตัว	เมืองนาโงยา	ที่เกาแกของญี่ป ุน	ปัจจุบันเป็นเมืองเอกของจังหวัดไอจิ	มีขนาดใหญ

อันดับ	4	ของประเทศญี่ป ุนมีลักษณะรูปรางผังเมืองคลายปู	บรรยากาศเหมือนเมืองเล็กที่มีขนาดใหญดวยกลิ่น
ไอแหงความเป็นเมืองสงบอบอุนอันแสนโรแมนติคอบอวลดวยมนตเสนหที่แฝงตัวไวในทุกอณูของเมือง	
นําทานสู	ยานซาคาเอะ	ยานชอปป้ิงและแหลงบันเทิงยามราตรี	สินคาแบรนดเนมจากทุกมุมโลก	เรียงราย

อยูบนถนนสายน้ี	อีกทั้งยังมีหางสรรพสินคา	รานอาหาร	ที่บงบอกถึงความมีระดับใหเลือกอยางมากมาย	และยัง
มีจุดชมวิวที่จะทําใหเห็นถนนสายน้ี	และตัวเมืองนาโกยาอยางชัดเจน	คือ	ตึกทีวีของนาโกยา	ซึ่งมีลักษณะคลาย
โตเกียวทาวเวอรแตมีอายุที่เกาแกมากกวา

	รับประทานอาหาร	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ภูเขาฟูจิ	เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ป ุน	รอบๆ	ภูเขาเต็มไปดวยธรรชาติอันงดงาม
ภูเขาฟูจิมีอิทธิพลตอศิลปวัฒนธรรมของญี่ป ุนมาตั้งแตสมัยโบราณ	เรียกวา
ภูเขาฟูจิ	เป็นหัวใจของญี่ป ุน

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นแหลงเพาะพันธุปลาไหลที่ใหญที่สุดในญี่ป ุน	เป็นอูน้ําที่สําคัญในการผลิต
ปลาไหลสูตลาดประเทศ	เน่ืองจากชาวญี่ป ุนชอบทานปลาไหลมาก



***อาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัยเพื่อใหทานใชเวลาไดอยางคุมคา***

เป็นเมืองที่ใหญที่สุดในเขตชูบูของญี่ป ุน	ชื่อเมืองน้ันคาดเดาวาจะผันมาจากคํา
วา	นาดกยากะซึ่งแปลวาสงบสุข

เป็นยานการคาในเมืองนาโกยา	ซึ่งมีทั้งรานคา	และรานอาหารมากมายใหผู
ทองเที่ยวไดเลือกชอปและชิมตามใจ

	ที่พัก	นาโงยา	ณ	NAGOYA	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
นําทานสู	เกียวโต	จากนัน้เดินทางสู	วัดคิโยมิสึ	หรือ	วัดน้ําใส	ที่ตั้งอยูบริเวณเนินเขาฮิงาชิยามา	เชิญดื่ม

น้ําศักดิส์ิทธิส์ามสาย	อันเกิดจากธรรมชาติ	ไหลมาจากเทือกเขา	ณ	วัดแหงน้ีมีชื่อเสียงดวยหองโถงกลางของวัด
ที่ถูกจัดใหเป็นสมบัติแหงชาติ	ซึ่งมีระเบียงไมที่สรางยื่นออกนอกตัว	อาคารของวิหารโดยมีเสาคํ้าถึง	139	ตน
เป็นจุดชมวิวของตัวเมืองไดอยางกวางไกลสุดตา
ชวงบาย	
จากน้ันนําทานชม	สะพานโทเก็ตสึเคียว	สะพานที่สวยงาม	และเป็นบริเวณที่ชาวญี่ป ุนชื่นชอบ	และเป็น

สถานที่ชมวิวที่สวยที่สุดอีกแหงในเกียวโต	อิสระใหทานไดถายรูปตามอัธยาศัย
จากน้ันนําทานชมความสวยงาม	รมรื่นของ	สวนไผ	อันเขียวขจี	(BAMBOO	GROVES)	นับหมื่นตนตลอด

ขางทางเสมือนหน่ึงเป็นอุโมงคใหเดินผานถูกปลูกขึน้ตั้งแตสมัยเฮอัน	หรือกวาพันปีมาแลว	เพื่อใชในการประดับ
สวน	และชื่นชมความสวยงาม	และใชในการบําบัดจิตใจมาแตครั้งโบราณ	ซึ่งสวนไผแหงน้ียังเป็นสถานที่ถายทํา
ภาพยนตร	เรื่องเกอิชา	ที่งดงามตระการตาไปทั่วโลก
นําทานสู	ยานชินเซไค	หรือแปลจากภาษาญี่ป ุนมีความหมายวา	โลกใหม	ยานแหงสีสันที่แสนทันสมัยใน

อดีตของโอซากา	เป็นยานที่ทานสามารถเลือกทานอาหารในรานเกาแกดั้งเดิมของชาวเมืองโอซากาไดแบบ
งายดาย	โดยเฉพาะเวลากลางคืนยานแหงน้ีจะคึกคักมากเป็นพิเศษ	ผังเมืองทางตอนเหนือของยานชินเซไคน้ี	ได
รับอิทธิพลมาจากเมืองปารีส	สวนในตอนใตน้ันถูกสรางตามเกาะโคน่ียในนิวยอรค	

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองหลวงเกาของญี่ป ุน	เป็นศูนยรวมวัฒนธรรมและประวัติศาสตรของ
ญี่ป ุนและชื่อน้ันไดมาจากเมืองฉางอานของจีน



***อาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัยเพื่อใหทานใชเวลาไดอยางคุมคา***

วัดคิโยมิสึ	หรือ	“วัดน้ําใส”	วัดเกาแกบนเนินเขาที่มีอายุเกาแกกวาตัวเมืองเกีย
วโต	เป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่สุด	นิยมเดินทางมาเพื่อสักการะและขอพรจากองค
พระโพธิสัตวเจาแมกวนอิม	11	พักตร	1000	กร	ซึ่งเป็นพระประธานของวัด	ตัว
วัดกอสรางดวยไมเกือบทั้งหมด	แตที่นาสนใจ	คือ	เสาที่คํ้ ายันระเบียงวัดขนาด
ใหญ	ประกอบไปดวยเสาไมจํานวนรอยกวาตน	สูงจากพื้น	12	เมตร	โดยไมใช
ตะปูแมแตตัวเดียว	โดยใชวิธีเขาลิ่มดวยภูมิปัญญาของชาวญี่ป ุนโบราณ

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

จุดที่สวยที่สุดคือเสนทางริมแมน้ําโทโมเอะ	ในหุบโครังเคย	สัญลักษณของ
หุบเขาที่ทุกคนนึกถึงและตองมาเยือนก็คือ	“สะพานไทเงะทะสึเคียว”	สีแดงสด
ที่เพิ่งทําการปรับปรุงให	และเปิดใชอีกครั้งเมื่อ	พ.ศ.	2550	ที่ผานมาน้ีเอง	ให
ทานพักผอนและชมความงามไดตามอัธยาศัย

วัดเทนริวจิ(Tenryuji)	เป็นวัดที่มีความสําคัญอยางยิ่งในเขตอาราชิยามาของ
เกียวโต	เป็นอันดับ	1	จาก	5	อันดับสูงสุดของวัดเซนและยังไดถูกบันทึกเป็นมร
กดโลก	นอกจากน้ียังมีโรงเรียนสอนศาสนาพุทธนิกายรินซาย	เซน	อยูภายใต
การดูแลของวัดเทนริวจิอีกดวย	วัดแหงน้ีถูกสรางขึน้ในปี	1339	ทานโชกุนอาชิ
คากะ	ทาคาอุจิ	เพื่ออุทิศใหกับจักรพรรดิ	โก-ไดโกะ	ผูไดเสด็จสวรรคตลวงลับ
ไปแลว

ยานชินเซไก(Shinsekai)	ที่แปลวา	“โลกใหม”	ของโอซากา	มีหอคอยซึเทนคา
คุ(Tsutenkaku)ที่เป็นเหมือนสัญลักษณของยานชินเซไกน้ีตั้งอยูตรงกลาง
บริเวณน้ีไดมีการจัดนิทรรศการขึน้โดย	National	Industrial	Exposition	ในปี
1903	และสามารถดึงดูดคนใหมายังยานน้ีไดมากกวา	5	ลานคน	ภายในระยะ
เวลา	5	เดือน	ภายหลังจากหมดงานเทศกาลลงยานน้ีก็ไดถูกพัฒนาตอไปอีก
ดวยการสรางหอคอย	สวนสาธารณะ	โรงหนัง	และสวนสนุก

	ที่พัก	โอซากา	ณ	OSAKA	HOTEL	หรือเทียบเทาในพื้นที่ใกลเคียง

่ชวงเชา	-ชวงบาย	
ใชเวลาคุมคาเต็มวัน	เขาสูชวงเวลาชอปกระหน่ํา	ในยานชอปป้ิงชื่อดังมากมาย
ยานอุเมดะ	ยานที่ไดชื่อวาเป็นศูนยกลางทางความทันสมัยที่ชาวโอซาการูจักกันเป็นอยางดี	ศูนยรวมแฟชั่น

ที่กําลังอินเทรนด	แหลงรวมรานอาหารอันหลากหลาย
ยานนัมบะ	ตั้งอยูใจกลางเมืองโอซากาเป็นศูนยรวมของทุกสิ่งไมวาจะเป็นแหลงชอปป้ิง	แหลงบันเทิง	โรง

ละครเมืองใหม	ทําใหมีโรงละครมาเปิดแสดงทางตอนใตของคลองมากมาย	ตามมาดวยโรงน้ําชาเปิดบริการกวา
47	โรง	



***อาหารกลางวันและคํ่าอิสระตามอัธยาศัยเพื่อใหทานใชเวลาไดอยางคุมคา***

นําทานเดินทางมุงหนาสู	ยูนิเวอรแซล	สตูดิโอ	ทุมทุนสรางมหาศาลและใหญที่สุดในโลกพื้นที่กวา	100,000
ตารางเมตร	ที่มีขนาดใหญกวาในสหรัฐอเมริกา	สนุกสนานตื่นเตนอยางเต็มที่ในโรงถายแหงน้ี	

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

อิสระชอปป้ิงเมืองโอซากา	หรือซื้อทัวรเสริมยูนิเวอรแซล	สตูดิโอ	สวนสนุกที่
สรางความบันเทิงใหกับคนแถบภูมิภาคคันไซมาหลายปีโดยการทุมทุนสราง
ของ	บริษทัสรางภาพยนตร	HOLLYWOOD	ชื่อดัง	น่ันคือ	UNIVERSAL
STUDIO	ซึ่งภายในไดจําลองสตูดิโอจากภาพยนตรเรื่องดังๆ	ที่ผานมาของทาง
บริษทัไวมากมาย	โดยเริ่มจาก	ภาพยนตรเรื่องแรก	ที่สรางชื่อเสียงใหกับ	สตี
เวน	สปรีลเบิรก	คือ	E.T.	ซึ่งเป็นการน่ังจักรยานไปพรอมกับ	อีที	และเดินทาง
ขามจักรวาลเพื่อกลับไปยังบานเกิด	ตอจากน้ัน	ไปยังสตูดิโอของ
TERMINATOR	ภาพยนตรคนเหล็ก	ที่สรางชื่อใหกับดาราดัง	อารโนล	ชวาสเซ
เน็กเกอร	ทานจะไดดูภาพยนตรที่ไมไดฉายตามโรงหนังแตเป็นภาคพิเศษแบบ
ดิจิตอล	2	มิติ	และ	3	มิติ

	เขาที่พัก	โอซากา	ณ	OSAKA	HOTEL	หรือเทียบเทาในพื้นที่ใกลเคียง

ชวงเชา	
นําทานเดินทางสู	สะพานอาคาชิไคเคียวหรือสะพานไขมุก	(ถายรูป)	ซึ่งเป็นสะพานแขวนที่ยาวที่สุดใน

โลก	สะพานแหงน้ีมีระยะทางเกือบ	4	กิโลเมตร	อุบัติเหตุจากพายุเมื่อ	50	กวาปีกอน	(พ.ศ.2498)	ไดคราชีวิตของ
ผูคนที่อาศัยเรือเฟอรรี่ขามฝ่ังสัญจรไปมาระหวางเกาะสูเกาะตองอับปางลง	ทําใหมีผูเสียชีวิตทั้งเด็กและผูใหญ
รวมกันถึง	168	ชีวิต
ชวงบาย	
นําทานสู	เท็มโปซาน	เป็นทาเรือการคาระหวางประเทศมาตั้งแตสมัยเมจิ	แตมาบัดน้ี	ไดกลายเป็นรีสอรต

ทองเที่ยวสําคัญของเมืองไปแลว	นอกจาก	พิธภัณฑสัตวน้ํา	KAIYUKAN	ชิงชาสวรรค	DAIKANRANSHA
พิพิธภัณฑศิลปะ	เรือสําราญทองอาวโอซากาแลว	ยังมีรานอาหารอรอยๆเรียงรายอยูมากมาย	ไมวาเด็กหรือ
ผูใหญที่ไดมีโอกาสมาเห็นเจาฉลามวาฬวายวนไปมา	ตองอดที่จะรูสึกไมไดวาทะเลน้ันชั่งงดงามอะไรเทาน้ี	แวะ
มาเที่ยวแถว	BAY	AREA	น้ีกัน
นําทานเดินทางสู	พิพิธภัณฑสัตวน้ําไคยูคัง	พิพิธภัณฑสัตวน้ําที่ใหญที่สุดของญี่ป ุนและเป็นหน่ึงใน

พิพิธภัณฑสัตวน้ําอันดับตนๆ	ของโลก	มีปริมาณน้ํารวมทั้งหมด	11,000	ตัน	จัดแสดงสัตวน้ํามากกวา	580	ชนิด
จํานวนกวา	30,000	ตัว	(คาทัวรไมรวมคาเขาชมพิพิธภัณฑสัตวน้ํา)	
จากนัน้นําทานสู	เมืองโอซากา	เป็นเขตเศรษฐกิจที่ใหญที่สุดเป็นอันดับ	2	และเป็นเมืองที่ใหญที่สุดเป็น

อันดับ	3	ของประเทศญี่ป ุน
นําทานสู	ยานชินไซบาชิ	ยานชอปป้ิงชื่อดังของโอซากา	ภายในยานน้ีทานจะพบกับรานคาเกาแกปะปนกัน

ไปกับรานคาอันทันสมัย	

สมควรแกเวลา	กรุณาตรวจเช็คสัมภาระใหเรียบรอย	เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู	

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



***อาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัยเพื่อใหทานใชเวลาไดอยางคุมคา***

หรือ	สะพานไขมุก	เป็นสะพานแขวนที่มีชวงกลางยาวที่สุดในโลก	ยาว	1,991
เมตร	หรือ	6,532	ฟุต	สะพานน้ีสรางเสร็จในปี	1998	ซึ่งใชเชื่อมระหวางเมือง
เมืองโกเบบนเกาะฮอนชู	กับเมืองอิวะยะบนเกาะอะวะจิ	ขามชองแคบอะกะชิ
เป็นสวนหน่ึงของทางหลวงสายฮอนชู	–	ชิโกะกุ

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวยบุฟเฟตนานาชาติ	อาหารทะเล	ซีฟ ูด	รวมทั้งของ
หวานอีกมากมายและเครื่องดื่มซอฟดริง๊ค

เป็นพื้นที่ชอปป้ิงและแหลงบันเทิงริมน้ําของบริเวณทาเรือโกเบ	มีทั้งรานกาแฟ
รานอาหาร	รานคา	และสวนสนุก	ซึ่งเป็นจุดนัดพบที่นิยมของชาวเมือง

ศูนยการคาเทมโปซันที่ผสมผสานเอางานรื่นเริงกับรานคามาอยูดวยกันเป็นที่
แรกในญี่ป ุน	ภายในจะประกอบไปดวยรานตางๆมากมายครับ	รานอาหาร
Fast	Food	ราคาไมแพง	และสวนสนุกสําหรับเด็ก

เป็นพิพิธภัณฑสัตวน้ําขนาดใหญในเมืองโอซากา	ซึ่งอยูติดกับอาวโฮซากา	มี
บอจัดแสดงถึง	15บอที่ใชเป็นตัวแทนโซนตางๆในมหาสมุทรแปซิฟิค	เป็น
พิพิธภัณฑสัตวน้ําในรมใหญสุดในโลก	ดานในมีแท็งคน้ําขนาดใหญถึง	14
แท็งค	มีทั้งสัตวน้ํา	สัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา	และสัตวบก	รวมๆแลวเป็นสิ่งมีชีวิตกวา
600	สายพันธุจํานวนกวา	30,000	ตัว

เป็นเมืองใหญอันดับสามของญี่ป ุน	ตั้งอยูริมทะเล	ถือวาเป็นประตูเขาออกสูโลก
ภายนอกแหงแรก	และเป็นเมืองทาและศูนยกลางการทองเที่ยวที่สําคัญ	ของ
ภูมิภาคคันไซ

ยานชอปป้ิงที่มีชื่อเสียงที่สุดในโอซากา	ยานดังที่เป็นสวรรคของนักชอป	นักกิน
ถนนสายทอดยาวกวา	600	เมตร	สองขางทางเรียงรายดวยสินคาหลากหลาย
ของใช	ของกิน	เครื่องใชไฟฟา	ฯลฯ



ชวงเชา	
00.10	ออกเดินทางสู	ประเทศไทย	สายการบินแอรเอเชีย	เอ็กซ	เทีย่วบินที	่XJ	611
04.00	ถึง	สนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ

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

ตั้งหางจากตัวเมืองโอซากา	ประมาณ	50	กม.เปิดใชบริการเมื่อปี	1994	มี	2	เท
อมินอล	โดย	เทอมินอล	1	จะเป็นสายการบินธรรมดา	สวนเทอมินอล	2	จะเป็น
สายการบินโลวคอสต



บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศ	การเมือง
สายการบิน	และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน
การเดินทางแตละครั้งตองมี	ผูใหญไมนอยกวา	25	ทาน	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว	บริษทัขอสงวนสิทธิใ์น

การเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา	
กรณีเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง	ณ	ประเทศน้ัน	ๆ	ปฏิเสธการเขา-ออก	ดวยเหตุผลใดก็ตาม	ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู

นอกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบ	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนเงินทั้งหมด
บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมรับผิดชอบคาใชจายใด	ๆ	ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย	อาทิเชน	การยกเลิกไฟทหรือการ

ลาชาของสายการบิน,	อุบัติเหตุ,	ภัยธรรมชาติ,	การนัดหยุดงาน,	การจลาจล	หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ตาง	ๆ	ที่
เหนืออํานาจการควบคุมของบริษทัฯ
ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทั	ฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทางบ

ริษทัฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆทั้งสิ้น
บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา	ในกรณีที่มีการขึน้ลงของเงินตราตาง

ประเทศ	และหรือจากการปรับขึน้คาน้ํามันของสายการบิน
บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยวไดตามความเหมาะสม	ในกรณีเกิดจราจรติดขัดหรือ

เกิดอุบัติเหตุบนทองถนน	โดยขึน้อยูดุลพินิจของมัคคุเทศก	ทั้งน้ีจะยึดถือผลประโยชนของคณะผูเดินทางเป็นสําคัญ
และบริษทัฯ	ยังคงรักษามาตรฐานการบริการเชนเดิม
การบริการของรถบัสนําเที่ยวตามกฎหมายแรงงานและการใชรถที่ประเทศญี่ป ุน	สามารถใหบริการวันละ	10	–	12

ชั่วโมงเทาน้ัน	อาทิเชน	เริ่มงาน	08.00	น.	ถึงเวลา	20.00	น.	(ตองถึงโรงแรมเรียบรอยแลว)	การใหบริการในแตละวัน
มิอาจเพิ่มเวลาการใชรถบัสได	ทั้งน้ีมัคคุเทศกและพนักงานขับรถจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม	ขึน้อยูกับ
สภาพการจราจร	ณ	วันเดินทางน้ันๆเป็นหลัก
บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิเ์มื่อทานเดินทางไปพรอมคณะแลว	หากทานงดใชบริการใด	และหรือไมเดินทางพรอมคณะ

ถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินคืน	ไมวากรณีใด	ๆ	ทั้งสิ้น
ตัง้แตเดือนมกราคมปี	2017	เป็นตนไป	อาคารหลักของวัดคิโยมิซุจะมีการปิดปรับปรุงซอมแซมครัง้

ใหญ	ซึง่ในระหวางซอมแซมน้ีจะไมอนุญาตใหเขาชม	โดยคาดวานาจะใชเวลาประมาณ	4	ปีในการ
ซอมแซม	จะแลวเสร็จประมาณปี	2020(	เปิดใหชมแคบางสวน	)

กรุณาสํารองที่น่ังโดยการชําระมัดจํา	ภายใน	3	วัน	หลังจากสํารองที่น่ัง
มัดจําทานละ	15,000	บาท
กรุณาชําระคาใชจายสวนที่เหลือทั้งหมดกอนการเดินทางอยางนอย	30	วันทําการ

คาตัว๋เครื่องบินเดินทางไป-กลับ	ชั้นประหยัด	ตามเสนทางและสายการบิน	ที่ระบุในรายการ
อาหารบนเครื่องทั้งขาไปและขากลับ
คาน้ําหนักกระเปาทั้งขาไปและกลับ	ขาละ	20	กิโลกรัม
กรณีมีความประสงคตองการอัพเกรดที่น่ัง,	ซื้อน้ําหนักกระเปาเพิ่ม,	ซื้ออาหารเพิ่มหรือบริการตางๆเพิ่มเติม	กรุณา

ติดตอพนักงานขายที่ดูแลทานโดยตรง	***
คาที่พักหองละ	2	ทาน	/	คาพาหนะ	/	คาอาหาร	/	คาเขาชมตามสถานที่ตาง	ๆ	ตามที่ระบุในรายการ
คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง	คุมครองทานละ	1	ลานบาท	กรณีรักษาพยาบาล	5	แสนบาท

คาใชจายสวนตัว	อาทิเชน	คาโทรศัพท	,	คาซักรีด	,	คาอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากในรายการ
คาน้ําหนักกระเปาเดินทางที่เกินจากสายการบินกําหนด
คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%	(กรณีลูกคาตองการใบเสร็จรับเงินแบบเต็มรูปแบบ)

คาธรรมเนียมวีซาชั่วคราวเขาประเทศญี่ป ุน	(สําหรับผูถือ



****รายละเอียดเกีย่วกับมาตราการยกเวนวีซาเขาประเทศญีป่ ุนใหกับคนไทย****(เอกสารทีท่านจะตอง
ใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ)จากมาตราการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ป ุนใหกับคนไทย	ผูที่
ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ป ุนไมเกิน	15	วัน	ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว	เยี่ยมญาติ	หรือ
ธุรกิจ	จะตองยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง	เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญี่ป ุน	ดังตอไปน้ี

1.	สิ่งยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึน้ในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุนได	เชน	เงินสด	หรือ
บัตรเครติด
คุณสมบัติการเขาประเทศญีป่ ุน	(สําหรับกรณีการเขาประเทศญีป่ ุนดานมาตราการยกเวนวีซา)

1.	หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู	6	เดือน	และมีหนาหนังสือเดินทางที่ไมมีตราประทับอยางนอย	3
หนา

2.	กิจกรรมใดๆที่จะกระทําในประเทศญี่ป ุนจะตองไมเป็นสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย	และเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะ
สั้น

3.	ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ	จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน	15	วัน
4.	เป็นผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ป ุน	มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

และไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

ขอความกรุณาทุกทานอานและศึกษาขอมูลทั้งหมดกอนการจอง	เพื่อความถูกตองและความเขาใจที่ตรงกันระหวาง
ทานและบริษทัฯ	ดังน้ันหากทานชําระเงินคาจองทัวรและหรือคาทัวรแลว	ทางบริษทัถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอ
งบริษทัฯเป็นที่เรียบรอยแลว	จึงเรียนมาเพื่อทราบอีกครั้ง
ตัง้แตเดือนมกราคมปี	2017	เป็นตนไป	อาคารหลักของวัดคิโยมิซุจะมีการปิดปรับปรุงซอมแซมครัง้

ใหญ	ซึง่ในระหวางซอมแซมน้ีจะไมอนุญาตใหเขาชม	โดยคาดวานาจะใชเวลาประมาณ	4	ปีในการ
ซอมแซม	จะแลวเสร็จประมาณปี	2020(	เปิดใหชมแคบางสวน	)	

กรณียกเลิกการเดินทางนอยกวา	31	วัน	กอนการเดินทาง	บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคามัดจํา
กรณีการเดินทางที่บริษทัฯตองทําการวางการันตีคามัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข	และหรือเที่ยวบินเหมาลํา

CHARTER	FILGHT	หรือ	EXTRA	FLIGHT	กับสายการบิน	หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ		จะไมมีการ
คืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด		


