


1 สนามบินดอนเมือง	-	สนามบินคันไซ	หรือ	สนามบินโอซากา

พักที่	BELLEVUE
GARDEN
HOTEL	KANSAI
AIRPORT	หรือ
เทียบเทา

2 เมืองเกียวโต	-	ศาลเจาฟูชิมิอินาริ	-	วัดโทฟุคุจิ	-	สะพานซึเท็นเคียว	-
วัดคิโยมิสึ	-	เมืองกิฟุ

พักที่	GIFU
HOTEL	หรือเทียบ
เทา

3 หมูบานชิราคาวาโกะ	-	เมืองทาคายามา	-	ที่ทําการเกาเมืองทาคา
ยามา	-	เมืองเกา	ซันมาชิซูจิ	-	เอะนะเคียว	-	ออนเซน

พักที่	YUKAI
RESORT
ENAKYO
KOKUSAI
HOTEL	หรือเทียบ
เทา

4 เมืองโอซากา	-	หางสรรพสินคาเทมโปซาน	-	พิพิธภัณฑสัตวน้ําไคยู
กัง	/	โอซากาอควาเรี่ยม	-	ตลาดปลาคุโรมอน	-	ยานชินไซบาชิ	-
สนามบินคันไซ	หรือ	สนามบินโอซากา

5 สนามบินดอนเมือง

27	ก.ย.	60	-	1	ต.ค.	60 22,900	บาท 22,900	บาท 22,900	บาท 7,500	บาท



สายการบิน	AIR	ASIA	X	ทําการบินดวยเครื่องบิน	AIRBUS	A330-300	ทีน่ัง่แบบ	3-3-3	(377ทีน่ัง่)	น้ํา
หนักกระเป าเดินทางทัง้ขาไปและขากลับอยางละ	20	กก.
บริการเสิรฟอาหารรอนพรอมเครื่องดื่มทัง้ขาไปและขากลับ

ชวงเชา	-	ชวงบาย
11.00	น.	คณะพรอมกันที่	สนามบินดอนเมือง	อาคาร	1	ผูโดยสารขาออก	ชัน้	3	ประตูทางเขาที	่3

เคานเตอร	4	สายการบินแอรเอเชีย	เอ็กซ	เจาหนาที่บริษทัฯคอยตอนรับและอํานวยความสะดวกใหทาน
กอนขึน้เครื่อง
14.15	น.	ออกเดินทางสู	สนามบินคันไซ	โดยสายการบินแอรเอเชีย	เอ็กซ	เทีย่วบินที	่XJ	610

ชวงคํ่า
22.00	น.	ถึง	สนามบินคันไซ	(เวลาทองถิน่เร็วกวาไทย	2	ช.ม.	กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลา

ทองถิน่เพื่อสะดวกในการนัดหมาย)	หลังผานพิธีการทางตรวจคนเขาเมืองเรียบรอยแลว
จากน้ันนําทานเขาที่พัก	สนามบินคันไซ	ณ	BELLEVUE	GARDEN	HOTEL	KANSAI	AIRPORT	หรือ

เทียบเทา

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

	พักที่	BELLEVUE	GARDEN	HOTEL	KANSAI	AIRPORT	หรือเทียบเทา

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

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานสู	เกียวโต	นําทานเขาชม	ศาลเจาฟูชิมิ	อินาริ	หรือ	ศาลเจาพอจิ้งจอกขาว	เทพเจาแหง

ธัญญาหารหรือการเก็บเกี่ยว	แตในเวลาตอมาก็ไดรับการนับถึอในฐานะเทพเจาแหงการคาดวย	เป็นศาลเจาที่มี
ชื้อเสียงและไดรับความเคารพสูงสุดในบรรดาศาลเจาอินาริวา	30,000	แหงทั่วญี่ป ุน	

สัมผัสความสงางาม	โทริอิ	หรือ	ซุมประตู	ญี่ป ุนโบราณ	จํานวนมากกวา	หมื่นคูซุมประตู	ตั้งเรียงรายกันจน
กลายเป็น	อุโมงคโทริอิ	รวมแลวความยาวประมาณ	4,000	เมตร	ดวยเงินบริจาคของแรงแหงศรัทธาบรรดานัก



ธุรกิจที่ประสบความสําเร็จสรางถวายสักการะ	ณ	ศาลเจาแหงน้ี	ที่เราทานคุนตาดวย	เสา	ไมสีแดง	ในฉาก
ภาพยนตรดัง	เกอิชา	ระหวางทางมีรานขาย	อุดงจิ้งจอก	หรือ	คิสึเนะ	อุดง	ทานคงปฏิเสธไมไดที่จะแวะลองลิ้มรส
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวยชาบูชาบูญีป่ ุน

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	วัดโทฟุคุจิ	สรางขึน้ในปีค.ศ.	1236	โดยตระกูลฟูจิวาระ	เป็นวัดเซ็นขนาดใหญ	ชื่อของวัด

มีความสัมพันธกับวัด	2	แหงในนารา	คือ	วัดโทไดจิและวัดโคฟุคุจิ	ซึ่งมีทั้งชาวญี่ป ุนและชาวตางชาติตางมาที่วัด
แหงน้ี	จุดที่เดนของวัดคือ	สะพานซุเทนเคียว	(ZUTENKYO)	หากมองลงไปจากระเบียงไมที่เชื่อมระหวาง
โบสถกับวิหารที่อยูเหนือสวน	จะเห็นทะเลตนเมเป้ิลอยูตรงหนา
นําทานเดินทางสู	วัดคิโยมิสึ	หรือ	วัดน้ําใส	ที่ตั้งอยูบริเวณเนินเขาฮิงาชิยามา	เชิญดื่ม	น้ําศักดิส์ิทธิส์ามสาย

อันเกิดจากธรรมชาติ	ไหลมาจากเทือกเขา	ณ	วัดแหงน้ีมีชื่อเสียงดวยหองโถงกลางของวัดที่ถูกจัดใหเป็นสมบัติ
แหงชาติ	ซึ่งมีระเบียงไมที่สรางยื่นออกนอกตัว	อาคารของวิหารโดยมีเสาคํ้าถึง	139	ตน	เป็นจุดชมวิวของตัว
เมืองไดอยางกวางไกลสุดตา
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู	กิฟุ

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวยบุฟเฟ ตป้ิงยาง
จากนัน้นําทานเขาทีพ่ัก	กิฟุ	ณ	GIFU	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองหลวงเกาของญี่ป ุน	เป็นศูนยรวมวัฒนธรรมและประวัติศาสตรของ
ญี่ป ุนและชื่อน้ันไดมาจากเมืองฉางอานของจีน

หรือศาลเจาจิ้งจอกขาว	เป็นอีกหน่ึงศาลเจาชื่อดังที่นักทองเที่ยวตางรูจักกันดี
เป็นศาลเจาในศาสนาชินโต	สรางขึน้เพื่อถวายใหแดเทพอินาริ	เทพเจาแหง
กสิกรรม	เพื่อใหพื้นที่บริเวณน้ีมีน้ําอุดมสมบูรณ	ปลูกขาวได	ผลผลิตดีมี
คุณภาพ	สิ่งที่นาสนใจนอกจากจะมาสักการะเทพเจาแลว	ก็คือการเดินเลน
ลอดอุโมงคเสาโทริอิกวาหมื่นตนที่เรียงตอทอดยาวจากดานลางขึน้ไปบนยอด
เขาสูงถึง	233	เมตร	ระยะทางราว	4	กิโลเมตร

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวยชาบูชาบูญี่ป ุน

เป็นวัดเซ็นขนาดใหญ	มีชื่อเสียงในการชมใบไมแดงในฤดูใบไมรวง	ชื่อของวัดมี
ความสัมพันธกับวัด	2	แหงในนารา	คือ	วัดโทไดจิ	และวัดโคฟุกุจิ

สะพาน	“ซึเท็นเคียว”	และภายในวัดยังมีการจัดสวนหินแบบญี่ป ุนโบราณอีก
ดวย	ทั้งยังติดการจัดอันดับที่	1	ใน	5	สถานที่ชมใบไมเปลี่ยนสีที่สวยที่สุดใน
เมืองเกียวโตอีกดวย	(อีก	4	สถานที่ที่งดงามดานภูมิทัศนไดแก	วัดคิโยะมิสึ	วัด
นันเซ็นจิ	วันเอยคันโดะ	สะพานโทเกะทสึเคียว)	นอกจากภูมิทัศนและ
ทัศนียภาพที่งดงามแลว	ยังนับเป็น	POWER	SPOT	ที่สําคัญอีกดวย



ชื่อโรงแรมทีท่านพัก	ทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย	5	–	7	วันกอนวันเดินทาง

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

เป็นเมืองหลวงของจังหวัดกิฟุ	ประเทศญี่ป ุน	ตั้งอยูทางทิศใตของจังหวัด	ใน
อดีตมีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตรญี่ป ุนในสมัยเซงโงะกุ	กลาวคือบรรดา
นักรบและไดเมียวสําคัญ	เชน	โอดะ	โนะบุนะงะ	ใชเมืองกิฟุที่มีทําเลที่ตั้งอยู
กึ่งกลางของประเทศ	ใชเป็นฐานในการรวบรวมและปกครองแผนดินญี่ป ุน

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวยบุฟเฟตป้ิงยาง
	พักที่	GIFU	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหาร	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางเขาสูเสนทางธรรมชาติมุงหนาสู	หมูบานชิราคาวาโกะ	ซึ่งไดรับการยกยองจากองคการยู

เนสโก	ใหเป็นมรดกโลกในปี	ค.ศ.	1995

พบกับหมูบานสไตลกัสโซ–สึคุริ	เป็นสไตลญี่ป ุนแบบดั้งเดิมรูปรางของหลังคาเหมือนกับ	สองมือพนมของ
พระพุทธเจา	หรือ	พระเจา	จึงเรียกหมูบานสไตลน้ีวา	กัสโซ	แปลวา	พนมมือ	

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานสู	ทาคายามา	สมญา	ลิตเติ้ลเกียวโต	เมืองเล็กที่นารักอันเกาแกในหุบเขาซึ่งคงสภาพธรรมชาติไวได

เป็นอยางดี	และไดรับการอนุรักษสถานที่ตางๆ	ของเมืองไวไดอยางสมบูรณแบบแผนผังเดียวกับเกียวโตในอดีต
บานเรือนไม-ที่จัดแตงนารัก	เน่ืองจากเป็นเมืองที่มีป าไมอุดมสมบูรณ	สมัยนารา	ชางไมของเมืองทาคายามาได
ถูกจารึกวาเป็น	ชางไมฝีมือดีมีชื่อเสียงที่สุด
เดินทานสู	จวนผูวาทาคายามา	หรือ	ทีว่าการอําเภอเกาเมืองทาคายามา	ซึ่งเป็นทั้งสถานที่ทํางาน	และ

ที่อยูอาศัยของ	ผูวาราชการจังหวัดฮิดะ	เป็นเวลากวา	176	ปี	เป็นสิ่งปลูกสรางแบบเกา	ยุคคานาโมริหลังสุดทาย
ที่สมบูรณ	และยังหลงเหลืออยูในปัจจุบัน	

จากน้ันเชิญทานสัมผัสความเป็นอยูที่ยังคงรักษาสภาพ	แวดลอมและการดําเนินชีวิตแบบดั้งเดิมที่ทานจะ
ประทับใจแนนอน	ณ	ซันมาชิซูจิ	พรอมเลือกหาซื้อสินคาพื้นเมืองที่ระลึกมากมาย
อิสระใหทานเก็บเกี่ยวบรรยากาศแสนคลาสสิคตามอัธยาศัย
จากนัน้นําทานเขาทีพ่ัก	เอ็นนะเคียว	ณ	YUKAI	RESORT	ENAKYO	KOKUSAI	HOTEL	หรือเทียบ

เทา

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารของโรงแรม	บริการทานดวยบุฟเฟ ตนานาชนิด
พักผอนกับการแช	ออนเซ็น	น้ําแรธรรมชาติผานความรอนใตพิภพเพื่อผอนคลายความเมื่อยลาเลือดลมเดิน

ดีเสริมสุขภาพใหกระปรี่กระเปราผิวพรรณสดใสมีน้ํามีนวลชวยระบบการเผาผลาญของรางกายใหอยูในสภาพ
คงที่ความอัศจรรยแหงการอาบน้ําแรแบบญี่ป ุนน่ีเองทําใหมีผูกลาววา	=>	หากมาทีญ่ีป่ ุนแลวไมไดลงอาบ
น้ําแรก็เหมือนกับวาทานมาไมถึงญีป่ ุน	!



	รับประทานอาหาร	ณ	หองอาหารของโรงแรม

หมูบานชิราคาวาโกไดรับการขึน้ทะเบียนใหเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม
หมูบานแหงน้ีใชโครงสรางที่เรียกวา	กัสโช	ซึ่งแปลวาสรางแบบพนมมือ	ดาน
หนาทําเป็นหนาจั่วแบบบานทรงไทย	มีการเจาะชองหนาตางเพื่อรับแสงสวาง
จากภายนอก	เมื่อมองจากภายนอกจึงดูมีสัดสวนสวยงาม

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นเมืองแหงปราสาทที่บานเมืองยังคงมีภาพของสะทอนของประวัติศาสตร
เกาแกในอดีต	ไมวาจะเป็นบานเรือนที่มีโครงหนาตางขัดกันเป็นตาราง	และวัด
ที่มีประวัติศาสตรเกาแก

ใชเป็นทั้งที่ทํางาน	และที่อยูอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮิดะมาเป็นเวลากวา
176	ปี	ภายใตการปกครองของโชกุนโตกุกาวา	ในสมัยเอะโดะ	หรือกวา	300	ปี
ที่แลว	เป็นที่ทําการรัฐในยุคเอะโดะเพียงแหงเดียวที่ขามพนยุคสมัยมาไดอยาง
สมบูรณ	ซึ่งภายในน้ีประกอบดวยบริเวณไตสวนพิจารณาคดี	หองขังนักโทษ
โรงครัว	และหองพักของเจาหนาที่

เมืองเกาสมัยเอโดะ	ที่มีอายุกวา	300	ปี	แตยังคงอนุรักษสภาพแวดลอม	และ
การดําเนินชีวิตแบบดั้งเดิมไว	ทั้งวัดวาอาราม	ศาลเจา	บานแบบดั้งเดิมของ
ชาวนาญี่ป ุนไดเป็นอยางดี

เป็นเมืองที่อยูในเขตุกิฟุ	ซึ่งถูกตั้งชื่อโดยนัก๓ูมิศาสตรที่หลงไหลกับหินรูปทรง
ประหลาดที่มีความแข็งแรงที่ยอดหรือจุดที่หนาที่สุดของหินน้ันใหญกวาฐาน
มากกวา	3	เทา

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารของโรงแรม	บริการทานดวยบุฟเฟตนานาชนิด
	พักที่	YUKAI	RESORT	ENAKYO	KOKUSAI	HOTEL	หรือเทียบเทา

การแชน้ําแร	ธรรมชาติของทางโรงแรม	ซึ่งสามารถรักษาโรคเหน็บชา	โรค
กระดูก	ฯลฯ	ใหทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม	ซึ่งจะแยก
สระชายและหญิง	การแชน้ําแรสระรวมในไตหวัน	สวนมากเขาไมใสเสื้อผากัน
นะคะ



ชื่อโรงแรมทีท่านพัก	ทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย	5	–	7	วันกอนวันเดินทาง

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
จากน้ันนําทานสู	เมืองโอซากา	เป็นเขตเศรษฐกิจที่ใหญที่สุดเป็นอันดับ	2	และเป็นเมืองที่ใหญที่สุดเป็นอันดับ

3	ของประเทศญี่ป ุน
นําทานสู	เท็มโปซาน	เป็นทาเรือการคาระหวางประเทศมาตั้งแตสมัยเมจิ	แตมาบัดน้ี	ไดกลายเป็นรีสอรต

ทองเที่ยวสําคัญของเมืองไปแลว	นอกจากพิพิธภัณฑสัตวน้ํา	KAIYUKAN	ชิงชาสวรรค	DAIKANRANSHA
พิพิธภัณฑศิลปะ	เรือสําราญทองอาวโอซากาแลว	ยังมีรานอาหารอรอยๆเรียงรายอยูมากมาย
นําทานเดินทางสู	พิพิธภัณฑสัตวน้ําไคยูคัง	พิพิธภัณฑสัตวน้ําที่ใหญที่สุดของญี่ป ุนและเป็นหน่ึงใน

พิพิธภัณฑสัตวน้ําอันดับตนๆ	ของโลก	มีปริมาณน้ํารวมทั้งหมด	11,000	ตัน	จัดแสดงสัตวน้ํามากกวา	580	ชนิด
จํานวนกวา	30,000	ตัว	(คาทัวรไมรวมคาเขาชมพิพิธภัณฑสัตวน้ํา)

***อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัยเพื่อใหทานใชเวลาไดอยางคุมคา***

ชวงบาย	-	ชวงคํ่า	
จากน้ันนําทานสู	ตลาดปลาคุโรมอน	ตลาดอาหารสดและอาหารพื้นเมืองยอดนิยมที่พอคา	พอครัวจากราน

ตางๆ	ตองแวะเวียนกันเขามาซื้อวัตถุดิบสดจากทะเลเพื่อนําไปประกอบอาหารเป็นประจําทุกวัน	ในละแวกน้ัน
เองก็มีรานอาหารทะเลสดๆหลายรานใหทานสามารถลิ้มลองอยางหลากหลาย
อิสระใหทานเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย	อาทิเหลาบวย	ผักผลไม	รวมถึงอาหารทะเลที่สดใหม	ซึ่งระหวางสอง

ขางทางทานจะสังเกตุเห็นวาตลาดปลาแหงน้ีแทบจะไมสกปรกเลยสักนิดเดียว
นําทานสู	ยานชินไซบาชิ	ยานชอปป้ิงชื่อดังของโอซากา	ภายในยานน้ีทานจะพบกับรานคาเกาแกปะปนกัน

ไปกับรานคาอันทันสมัย	และสินคาหลากหลายประเภทหลากหลายรูปแบบทั้งสําหรับเด็กและผูใหญ	ซึ่งยานน้ี
ถือวาเป็นยานแสงสีและบันเทิงชั้นนําแหงหน่ึงของโอซากา	อีกทั้งยังมีรานอาหารทะเลขึน้ชื่อมากมาย
อิสระเพื่อใหทานเลือกหาซื้อของตองใจนานาชนิด	อาทิ	เครื่องสําอางค	เสื้อผา	รองเทา	กระเปา	เครื่องไฟฟา

ฯลฯ	ตามอัธยาศย
***อาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัยเพื่อใหทานใชเวลาไดอยางคุมคา***
	สมควรแกเวลา	กรุณาตรวจเช็คสัมภาระใหเรียบรอย	เพื่อเดินทางสูสนามบิน
23.55	น.	ออกเดินทางสู	ประเทศไทย	สายการบินแอรเอเชีย	เอ็กซ	เทีย่วบินที	่XJ	611

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองใหญอันดับสามของญี่ป ุน	ตั้งอยูริมทะเล	ถือวาเป็นประตูเขาออกสูโลก
ภายนอกแหงแรก	และเป็นเมืองทาและศูนยกลางการทองเที่ยวที่สําคัญ	ของ
ภูมิภาคคันไซ

ศูนยการคาเทมโปซันที่ผสมผสานเอางานรื่นเริงกับรานคามาอยูดวยกันเป็นที่
แรกในญี่ป ุน	ภายในจะประกอบไปดวยรานตางๆมากมายครับ	รานอาหาร
Fast	Food	ราคาไมแพง	และสวนสนุกสําหรับเด็ก



คาทัวรไมรวมคาเขาชมพิพิธภัณฑสัตวน้ํา
อาหารกลางวันและคํ่าอิสระตามอัธยาศัยเพื่อใหทานใชเวลาไดอยางคุมคา

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

ตลาดปลาคุโรมอน	ตลาดอาหารสดและอาหารพื้นเมืองยอดนิยมที่พอคา	พอ
ครัวจากรานตางๆ	ตองแวะเวียนกันเขามาซื้อวัตถุดิบสดจากทะเลเพื่อนําไป
ประกอบอาหารเป็นประจําทุกวัน	ในละแวกน้ันเองก็มีรานอาหารทะเลสดๆ
หลายรานใหทานสามารถลิ้มลองอยางหลากหลาย	อิสระใหทานเลือกซื้อ
สินคาตามอัธยาศัย	อาทิเหลาบวย	ผักผลไม	รวมถึงอาหารทะเลที่สดใหม	ซึ่ง
ระหวางสองขางทางทานจะสังเกตุเห็นวาตลาดปลาแหงน้ีแทบจะไมสกปรก
เลยสักนิดเดียว

ยานชอปป้ิงที่มีชื่อเสียงที่สุดในโอซากา	ยานดังที่เป็นสวรรคของนักชอป	นักกิน
ถนนสายทอดยาวกวา	600	เมตร	สองขางทางเรียงรายดวยสินคาหลากหลาย
ของใช	ของกิน	เครื่องใชไฟฟา	ฯลฯ

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

03.45	น.	ถึง	สนามบินดอนเมือง	โดยสวัสดิภาพ

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



ขอความกรุณาทุกทานอานและศึกษาขอมูลทัง้หมดกอนการจอง	เพื่อความถูกตองและความเขาใจทีต่รง
กันระหวางทานและบริษทัฯ	ดังนัน้หากทานชําระเงินคาจองทัวรและหรือคาทัวรแลว	ทางบริษทัถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขของบริษทัฯเป็นทีเ่รียบรอยแลว	จึงเรียนมาเพื่อทราบอีกครัง้	

1.	กรณีเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง	ณ	ประเทศน้ัน	ๆ	ปฏิเสธการเขา-ออก	ดวยเหตุผลใดก็ตาม	ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู
นอกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบ	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนเงินทั้งหมด

2.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมรับผิดชอบคาใชจายใด	ๆ	ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย	อาทิเชน	การยกเลิกไฟทหรือการ
ลาชาของสายการบิน,	อุบัติเหตุ,	ภัยธรรมชาติ,	การนัดหยุดงาน,	การจลาจล	หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ตาง	ๆ	ที่
เหนืออํานาจการควบคุมของบริษทัฯ
3.	ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาทีข่องบริษทั	ฯ	กอนทุกครัง้

มิฉะนัน้ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆทัง้สิ้น
4.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา	ในกรณีที่มีการขึน้ลงของเงินตรา

ตางประเทศ	และหรือจากการปรับขึน้คาน้ํามันของสายการบิน
5.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยวไดตามความเหมาะสม	ในกรณีเกิดจราจรติดขัดหรือ

เกิดอุบัติเหตุบนทองถนน	โดยขึน้อยูดุลพินิจของมัคคุเทศก	ทั้งน้ีจะยึดถือผลประโยชนของคณะผูเดินทางเป็นสําคัญ
และบริษทัฯ	ยังคงรักษามาตรฐานการบริการเชนเดิม

6.	การบริการของรถบัสนําเทีย่วตามกฎหมายแรงงานและการใชรถทีป่ระเทศญีป่ ุน	สามารถใหบริการ
วันละ	10	–	12	ชัว่โมงเทานัน้	อาทิเชน	เริม่งาน	08.00	น.	ถึงเวลา	20.00	น.	(ตองถึงโรงแรมเรียบรอยแลว)
การใหบริการในแตละวันมิอาจเพิม่เวลาการใชรถบัสได	ทัง้น้ีมัคคุเทศกและพนักงานขับรถจะเป็นผู
บริหารเวลาตามความเหมาะสม	ขึ้นอยูกับสภาพการจราจร	ณ	วันเดินทางนัน้ๆเป็นหลัก

7.	รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษทัฯอีกครั้งหน่ึง	หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตาง
ประเทศเรียบรอยแลว	โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน	ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม

8.	การจัดการเรื่องหองพัก	เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก	โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่	/
ปลอดบุหรี่ได	โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก	ทั้งน้ีขึน้อยูกับความพรอมใหบริการของ
โรงแรม	และไมสามารถรับประกันได

9.	กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ	อาทิเชน	ใชวิวแชร	กรุณาแจงบริษทัฯ	อยางนอย	7	วันกอนการ
เดินทาง	มิฉะน้ัน	บริษทัฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได

10.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิเ์มื่อทานเดินทางไปพรอมคณะแลว	หากทานงดใชบริการใด	และหรือไมเดินทางพรอม
คณะถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินคืน	ไมวากรณีใด	ๆ	ทั้งสิ้น

11.	การเดินทางแตละครั้งตองมีผูใหญไมนอยกวา	34	ทาน	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว	บริษทัขอสงวน
สิทธิใ์นการเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา

บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา	ทัง้น้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ
การเมือง	สายการบิน	และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสม	ทัง้น้ีขึ้นอยูกับอัตราแลกเปลีย่น
ของเงินสกุลเยน

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

1.	คาตัว๋เครื่องบินเดินทางไป-กลับ	ชั้นประหยัด	ตามเสนทางและสายการบิน	ที่ระบุในรายการ
2.	อาหารบนเครื่องทั้งขาไปและขากลับ
3.	คาน้ําหนักกระเปาทั้งขาไปและกลับ	ขาละ	20	กิโลกรัม

***	กรณีมีความประสงคตองการอัพเกรดทีน่ัง่,	ซื้อน้ําหนักกระเป าเพิม่,	ซื้ออาหารเพิม่หรือบริการตางๆ
เพิม่เติม	กรุณาติดตอพนักงานขายทีดู่แลทานโดยตรง	***

4.	คาที่พักหองละ	2	-	3	ทาน	/	คาพาหนะ	/	คาอาหาร	/	คาเขาชมตามสถานที่ตาง	ๆ	ตามที่ระบุในรายการ	(หอง
ทริปเป้ิลโรงแรมทีญ่ีป่ ุนสวนใหญจะเป็นสองเตียงเดีย่ว	+	หน่ึงเตียงเสริม**	กรณีโรงแรมไมมีหอง
ทริปเป้ิลใหบริการ	บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการจัดหองพักใหทานเป็น	หน่ึงทวิน	หองสองเตียงเดีย่ว	+	หน่ึง
ซิงเกิ้ล	หองหน่ึงเตียงเดีย่ว	โดยไมคิดคาใชจายเพิม่เติม)

5.	คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง	คุมครองทานละ	1	ลานบาท	กรณีรักษาพยาบาล	5	แสนบาท	(ตาม
เงื่อนไขกรมธรรมเป็นผูกําหนด)	**	ไมรวมประกันสุขภาพ	**



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

4.	คาธรรมเนียมวีซาชัว่คราวเขาประเทศญีป่ ุน	(สําหรับผูถือหนังสือเดินทางไทย)
5.	คาสินน้ําใจสําหรับมัคคุเทศก,	คนขับรถ	4,000	เยน/คน/ทริป

****รายละเอียดเกีย่วกับมาตราการยกเวนวีซาเขาประเทศญีป่ ุนใหกับคนไทย****
(เอกสารทีท่านจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ)
จากมาตราการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ป ุนใหกับคนไทย	ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ป ุนไมเกิน	15	วัน
ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว	เยี่ยมญาติ	หรือธุรกิจ	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

**	ไมมีราคาเด็ก	**

1.		กรณียกเลิกการเดินทางนอยกวา	31	วัน	กอนการเดินทาง	บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคามัดจํา
2.		กรณีการเดินทางทีบ่ริษทัฯตองทําการวางการันตีคามัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข	และหรือเทีย่ว

บินเหมาลํา	CHARTER	FILGHT	หรือ	EXTRA	FLIGHT	กับสายการบิน	หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตาง
ประเทศ		จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทัง้หมด


