


1 สนามบินดอนเมือง	-	สนามบินคันไซ	หรือ	สนามบินโอซากา	-	เมือง
โอซากา

พักที่	OSAKA	BEY
PLAZA	หรือระดับ
เทียบเทา

2 อิสระทองเที่ยวในโอซากา	หรือ	เลือกซื้อทัวรเสริม
พักที่	OSAKA	BEY
PLAZA	หรือระดับ
เทียบเทา

3 เมืองเกียวโต	-	ศาลเจาฟูชิมิอินาริ	-	วัดคินคาคุจิ	-	วัดคิโยมิสึ	-	ถนน
กานําชา	-	ออนเซ็น

พักที่	HOTEL
KOYO	BEKKAN
หรือระดับเทียบเทา

4 ตลาดเชาเมืองทาคายามา	-	เขตเมืองเกาซันโนะมาจิ	หรือ	ถนนซัน
โนะมาจิ	-	หมูบานชิราคาวาโกะ	-	แจส	ดรีม	มิตซุย	เอาทเล็ต

พักที	ROUTE	INN
KAMEYAMA	หรือ
ระดับเทียบเทา

5 เมืองนารา	-	วัดโทไดจิ	-	อิออนมอลล	โอซากา	-	สนามบินคันไซ	หรือ
สนามบินโอซากา	-	สนามบินดอนเมือง

27	ก.ย.	60	-	1	ต.ค.	60 28,999	บาท 28,999	บาท 28,999	บาท 7,900	บาท



บนเครื่องมีบริการจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม
คาทัวรไมรวมอาหารบนเครื่อง
เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย	2	ชั่วโมง	กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิน่เพื่อความ

ชวงเชา	-	ชวงคํ่า	
06.00	น.	พรอมกันทีท่าอากาศยานดอนเมือง	อาคาร	1	เคานเตอร	7	สายการบิน	SCOOT	โดยมีเจา

หนาที่จากบริษทัฯคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกกอนขึน้เครื่อง
09.25	น.	ออกเดินทางสู	เมืองโอซากา	ประเทศญีป่ ุน	โดย	สายการบิน	SCOOT	เทีย่วบินที	่TR298

(บนเครื่องมีบริการจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม)	***คาทัวรไมรวมอาหารบนเครื่อง***

16.55	น.	เดินทางถึง	สนามบินคันไซ	เมืองโอซากา	ประเทศญี่ป ุน	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	6	ชั่วโมง/
เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย	2	ชั่วโมง)(กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิ่นเพื่อความสะดวกในการ
นัดหมาย)

หลังจากผานการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรญี่ป ุน
จากน้ันนําทานเดินทางสู	เมืองโอซากา	ตัง้อยูบนเกาะฮอนชู	ซึ่งเป็นเกาะที่ใหญและอยูตรงกลางสุดของ

ประเทศญี่ป ุน	ถือเป็นศูนยกลางทางการคาและเศรษฐกิจของญี่ป ุนมาตั้งแตโบราณกาล	

รับประทานอาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย
นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก	OSAKA	BEY	PLAZA	หรือระดับเทียบเทา

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

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

เป็นเมืองใหญอันดับสามของญี่ป ุน	ตั้งอยูริมทะเล	ถือวาเป็นประตูเขาออกสูโลก
ภายนอกแหงแรก	และเป็นเมืองทาและศูนยกลางการทองเที่ยวที่สําคัญ	ของ
ภูมิภาคคันไซ

	พักที่	OSAKA	BEY	PLAZA	หรือระดับเทียบเทา



สะดวกในการนัดหมาย

รับประทานอาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย

ชวงเชา	-	ชวงคํ่า
รับประทานอาหารเชา	ทีห่องอาหารของโรงแรม
ทานสามารถน่ังรถไฟเพื่อไปยังสถานที่ตางๆ	ไดอยางสะดวก	อาทิเชน	(ไมรวมคารถไฟและรถบัสบริการ)

ชินไซบาชิ	(SHINSAIBASHI)	เป็นศูนยกลางการ	SHOPPING	ที่ใหญที่สุดของครอบคลุมพื้นที่ในบริเวณ
SHINSAIBASHI-SUJIจนทําใหเขตน้ีเป็นเขตของคนที่รัก	การชอปป้ิงรานคาในแถบน้ันก็ไดแก	APPLE	STORE,
ARMANI,	BEAMS,	BENNETON,	BVLGARI,	CAMERA	NANIWA,	CARTIER,	CHANEL,	COACH	ฯลฯ
โดทงบุริ	(DOTONBURI)	ตั้งอยูทางใตของ	SHINSAIBASHI	AREA	เป็นเขตที่วัยรุนนิยมมาเที่ยวกัน	และนัก

แสวงหาอาหารการกินจะมารวมกันที่น่ี
นัมบะ	(NAMBA)	เป็นศูนยกลางการคมนาคมทางใต	ของโอซากา	หรืออีกชื่อหน่ึงเราอาจจะเรียกวา	โซนมินา

มิ	โซนน้ีจะเป็น	โซนที่ถัดมาทางใต	จากโซนโดทงบุริ	มีการสรางศูนยรวมสรรพสินคาขนาดใหญ	ที่เรียกวา
NAMBA	PARK	ขึน้โดยการรวมเอารานคา	ชื่อดังกวา	120	รานคา	และรานอาหารมากมาย
นิปปอนบาชิ	(NIPPONBASHI)	หรือที่เราเรียกกันวา	DEN	DEN	TOWN	เป็นศูนยรวมเครื่องใชไฟฟา	สินคา

เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส	ของเลน	การตูน	DVD	ตางๆ	มากมาย	หรือถาเทียบกับโตเกียวแลว	ที่น่ีก็คือ	อากิฮาบาระ
(AKIHABARA)	แหงโอซากา
ชินเสะไก	(SHINSEKAI)	ตั้งอยูทางใตถัดลงมาจาก	DEN	DEN	TOWN	มีสัญลักษณอันโดดเดนคือ	หอคอย	สึ

เทนคาคุ	(TSUTENKAKU)	ตั้งโดดเดนเป็นศูนยกลางของเขต	ชินเสะไก	ในเขตน้ีมีทีเด็ดก็คือ	เป็นแหลง
SHOPPING	ที่รวมรวมของทองถิ่นราคาถูก	ไมเนนสินคาแบรนดเนม

โอซากา	ยูนิเวอรแซล	สตูดิโอ	สวนสนุกที่ยิ่งใหญที่สุดในแถบคันไซ	ซึ่งลงทุนอยางมหาศาลและมีพื้นที่กวา
100,000	ตารางเมตร	สถานที่ที่ไดจําลองฉากภาพยนตรเรื่องดังของฮอลลีวูด	ไวมากมาย	ภายในถูกจําลองให
เป็นโลกแหงจินตนาการเสมือนจริง	และมีพื้นที่กวางขวางโออา	ทั้งยังมีเครื่องเลนหลากชนิดสําหรับผูนิยมความ
ตื่นเตนและทาทาย	นอกจากน้ันยังมีเครื่องเลนอื่นๆ	อีกมากมาย
รายละเอียดเพิม่เติมกรุณาสอบถามไดทีไ่กด

คาตัว๋ยูนิเวอรแซล	สตูดิโอ	ราคาผูใหญทานละ	2,800	บาท	และราคาเด็กตํ่ ากวา	12	ปี	ทานละ	2,600	บาท(ไม
รวมคารถไฟ	ไป–กลับ)	(กรณีที่ทานตองการซื้อบัตรเที่ยว	ยูนิเวอรแซล	สตูดิโอ	กรุณาแจงความประสงคกอน
เดินทาง	10วัน	พรอมทั้งชําระเงิน)

นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก	OSAKA	BEY	PLAZA	หรือระดับเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ที่หองอาหารของโรงแรม

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

	พักที่	OSAKA	BEY	PLAZA	หรือระดับเทียบเทา



อิสระทองเทีย่ว	ไมรวมคารถไฟและรถบัสบริการ
กรณีที่ทานตองการซื้อบัตรเที่ยว	ยูนิเวอรแซล	สตูดิโอ	กรุณาแจงความประสงคกอนเดินทาง	10วัน

พรอมทัง้ชําระเงิน

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ทีห่องอาหารของโรงแรม
จากน้ันนําทานเดินทางสู”เมืองเกียวโต”	(KYOTO)	เมืองหลวงเกาของญี่ป ุนเมื่อ	1,000	กวาปีมาแลว	กอนที่

จะเปลี่ยนเป็นเมืองโตเกียววากันวาผูใดที่มาเยือนแดนอาทิตยอุทัยแลวไมไดมาเยือนเมืองเกาของญี่ป ุนถือวามา
ไมถึงญี่ป ุนรวม
นําทานเดินทางสู	ศาลเจาฟูชิมิอินาริ	ชม	เสาโทริอิ	ซุมประตูสีแดงที่เป็นสัญลักษณของศาลเจา	ที่มี

มากกวารอยตนทอดตัวยาวตามเสนทางของไหลเขาลดหลั่นกันบนเสนทางยาวถึง	4	กิโลเมตร	และเป็นฉากของ
ภาพยนตรเรื่อง	MEMORIES	OF	GEISHAที่	ซายูริ	นางเอกของเรื่องวิ่งลอดซุมประตูเพื่อไปขอพรเทพเจาให
ตนเองสมความปรารถนา
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนู	JAPANESE	SET

ชวงบาย
จากน้ันนําทานเดินทางสู	วัดคินคะคุจิ	นําทานยอนรําลึกถึงทานโชกุนจากการตูนเรื่องดัง	“เณรนอยเจา

ปัญญา	อิคคิวซัง”	ณ	“วัดปราสาททอง”	หรือที่เรียกวา	“ปราสาทคินคาคุจิ”...
อิสระใหทานไดชื่นชมความงามของตัวปราสาทโดยรอบที่ปิดดวยทองคําเปลว	พรอมดื่มดํ่ ากับความสะอาดใส

ของ	“สระน้ํา”	ที่สามารถสะทอนใหเห็นภาพตัวปราสาทไดอยางงดงาม...	ใหทานไดเลือกหามุมถูกใจเพื่อบันทึก
ภาพไวเป็นที่ระลึก
จากน้ันนําทานชม“วัดคิโยมิสึ”	หรือ“วัดน้ําใส”	เป็นวัดที่ใหญและเกาแกตั้งอยูบริเวณเนินเขาฮิงาชิยามา

และมีทอนซุงวางเรียงซอนกันตามแนวนอนตั้งจากพื้นดินขึน้มารองรับระเบียงของตัววิหารใหญ	ซึ่งไมใชตะปูสัก
ตัว	ใชวิธีการเขาลิ่มเหมือนเรือนไทย	วัดน้ีมีอายุเกาแกยิ่งกวากรุงเกียวโต	กวา	1,200	ปี	มาแลว	เป็นที่
ประดิษฐานของเทพเอปิสึเทพเจาแหงความรํ่ารวย	มั่งคั่ง
จากน้ันเดินตามทาง	สัมผัสกับรานคาญี่ป ุนตกแตงตามสมัยเอโดะ	นําทานสู	“ถนนกาน้ําชา”(KEETTLE

STREET)	เลือกซื้อสินคาพื้นเมืองที่ญี่ป ุนขนานแท	อาทิ	ขนมโมจิ	ที่ขึน้ชื่อที่สุดของญี่ป ุน	กิมจิ	ญี่ป ุนหลากสีสัน
ที่มาจากธรรมชาติ	สําหรับคนที่ชอบทานกับขาวตม
อาทิ	แตงกวาดอง	หัวไชเทา	มะเขือยาว	ฯลฯ,	ชาเกียวโต	ที่ขึน้ชื่อไมแพจังหวัดชิชูโอกะที่ชวยลดคอเลสเตอรอล,

ตุกตาเกียวโต	สัญลักษณที่โดงดังที่สุดในญี่ป ุน	คือ	เกอิชา,	พัดญี่ป ุน

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย
นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก	HOTEL	KOYO	BEKKAN	หรือระดับเทียบเทา
หามพลาด:	เปิดประสบการณการอาบน้ําแรเพื่อสุขภาพออนเซ็น(ONSEN)การอาบน้ําแรในแบบของ

ญี่ป ุน
สรรพคุณการอาบน้ําแร:	การอาบน้ําแรสามารถรักษาและบรรเทาอาการตางๆได	เชนบรรเทาอาการปวด

กระดูก	ปวดกลามเน้ือชวยใหโลหิตในรางกายหมุนเวียนไดดีขึน้ชวยขับสิ่งอุดตันใตผิวหนังและรูขุมขนทําให
ผิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณใหสดใสคลายความตรึงเครียด

	รับประทานอาหารเชา	ที่หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองหลวงเกาของญี่ป ุน	เป็นศูนยรวมวัฒนธรรมและประวัติศาสตรของ
ญี่ป ุนและชื่อน้ันไดมาจากเมืองฉางอานของจีน



รับประทานอาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนู	JAPANESE	SET

หรือที่เรียกวาวัดทอง	เป็นวัดเกาแกของเมืองเกียวโต	วัดน้ีเคยเป็นที่พํานักของ
โชกุนอาชิคางะ	โยชิมิซึ	ผูที่ชอบทายปุจฉา	–	วิสัชนา	กับอิกคิวซังในการตูน
บรรยากาศภายในวัดจะเป็นการจัดสวนแบบเซน	มีการจัดให	ปราสาททองคํา
อยูตรงกลางสระน้ํา	ภาพสะทอนปราสาททองคําที่อยูในสระน้ํา	ทําใหปราสาท
ดูสวยงามและมีความขลังมากขึน้

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

เป็นถนนทางขึน้วัดคิโยมิสึ	(Kiyomizu-dera)	เน่ืองจากสมัยกอนเคยมีรานขาย
ถวยชาที่เป็นเครื่องป้ันดินเผาเรียงรายตลอด	2	ขางทาง	ในปัจจุบันน้ีกลายเป็น
รานขายของที่ระลึกมากมาย	แตก็ยังคงหลงเหลือรานขายถวยชาอยูบางให
พอไดสัมผัสบรรยากาศวัฒนธรรมเกาแกโบราณ

	พักที่	HOTEL	KOYO	BEKKAN	หรือระดับเทียบเทา

การอาบน้ําแรสามารถรักษาและบรรเทาอาการตางๆได	เชนบรรเทาอาการ
ปวดกระดูก	ปวดกลามเน้ือชวยใหโลหิตในรางกายหมุนเวียนไดดีขึน้ชวยขับสิ่ง
อุดตันใตผิวหนังและรูขุมขนทําใหผิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณใหสดใสคลาย
ความตรึงเครียด

ชวงเชา



รับประทานอาหารเชา	ทีห่องอาหารของโรงแรม
จากน้ันนําทานสู	ตลาดเชาทาคายามา	ซึ่งเป็นตลาดที่มีชื่อเสียงในเขตเมืองเกาทาคายามา	ที่น่ีทาน

สามารถเลือกซื้อสินคาซึ่งสวนใหญเป็นงานฝีมือทองถิ่น	ขนมขบเคี้ยว	ผักสด	ผักดอง	และดอกไม
จากน้ันนําทานเดินชม	เขตเมืองเกา	KAMISANNOMACHI	STREET	ซึ่งเต็มไปดวยบานเรือน	และรานคา

นารัก	ๆ	ที่ยังคงอนุรักษแบบของบานในอดีตไดเป็นอยางดี
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนู	JAPANESE	SET

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	หมูบานชิราคาวะโกะ	หมูบานที่ไดรับเลือกจากองคการยูเนสโกใหเป็นมรดกโลกในปี

ค.ศ.1995	ทานจะไดพบกับบานในแบบกัสโชสึคุริ	ซึ่งเป็นแบบญี่ป ุนดั้งเดิม	ชื่อน้ีไดมาจากคําวา	กัสโช	ซึ่งแปลวา
พนมมือ	ตามรูปแบบของบานที่หลังคาชันถึง	60	องศา	มีลักษณะคลายสองมือที่พนมเขาหากัน	ตัวบานมีความ
ยาวประมาณ	18	เมตร	และมีความกวาง	10	เมตร	ซึ่งโครงสรางของบานสรางขึน้โดยไมใชตะปูแมแตตัวเดียว
แตยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะที่ตกมาอยางหนักในชวงฤดูหนาวไดดี
จากน้ันนําทานเดินทางสู	มิตซุยพารคแจสดรีมนางาชิมะเอาทเล็ตชอปป้ิงมอลล	(MITSUI	OUTLET

PARK	JAZZ	DREAM	NAGASHIMA)	หน่ึงใน	MITSUI	OUTLET	PARK	ซึ่งเป็น	OUTLET	MALLขนาดใหญ
ดวยพื้นที่กวา	39,300	ตารางเมตร	ที่น่ีจึงรวบรวมรานคาแบรนดเนมชั้นนํารานอาหารญี่ป ุนและสัญชาติอื่นๆที่
มีชื่อเสียงไวเพียบ	มีรานคามากกวา	240	ราน
ใหทานไดเลือกชิมเลือกชอป	กันตามอัธยาศัย	โดยที่น่ีเลือกออกแบบใหมีสไตลๆ	คลายๆ	กับเมืองนิวออรลีนส

ซึ่งเป็นเมืองทาทางตะวันตก	ของอเมริกา	รวมทั้งมีปายใหขอมูลกับนักชอปถึง	5	ภาษา	(อังกฤษ	จีนไตหวัน	จีน
กลาง	เกาหลี	และญี่ป ุน)	นอกจากน้ีก็จะมีสวนน่ังพักเทา	น่ังพักผอน	หลังเดินชอปป้ิงมาเหน่ือยๆ	เมื่อยๆ	กวา	200
ที่น่ังไวคอยใหบริการ	อีกดวย

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย	เพื่อไมเป็นการรบกวนเวลาชอปป้ิงของทาน
นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก	ROUTE	INN	KAMEYAMA	หรือระดับเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ที่หองอาหารของโรงแรม

ตลาดแหงน้ีไดเริ่มขึน้ตั้งแตสมัยเอโดะ	เพื่อเป็นตลาดซื้อขายขาว,	ตนหมอน,
และดอกไมนานาชนิด	จนกระทั่งเขาสูกลางสมัยเมจิไดเกิดการเปลี่ยนแปลง
ขึน้	เมื่อบรรดาภรรยาของชาวไรชาวนาไดเริ่มนําผักผลไมมาขายที่ตลาดแหง
น้ี	จนเป็นที่รูจักในนามของ	“ตลาดเชา”

เป็นเขตเมืองเกาที่มีถนนสําคัญอยูที่หอมลอมดวยภูเขาจากทุกดาน	และยังอนุ
รักษณวัฒนธรรม	ตั้งแตยุคสมัยเอโดะ	มีอีกชื่อวา	เมืองเกียวโตเล็กๆในฮิดะ
แถบถนนซันโนะมาจิ	SANNOMACHI	ชมบานเรือนญี่ป ุนเกาแกมีอายุกวา	400
ปี	ซึ่งสรางตั้งแตสมัยเอโดะ	และยังคงรักษาสภาพดั้งเดิมไวไดคอนขางสมบูรณ
ตลอดสองขางทางของถนนสายเล็ก	ๆ	จะมีรานคาเล็ก	ๆ	ในแบบดั้งเดิม	เชน
รานขายขนม,	รานอาหาร,	รานขายของพื้นเมือง,	รานขายเหลา,	รานขาย
เตาเจี้ยว	ฯลฯ

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนู	JAPANESE	SET

หมูบานชิราคาวาโกไดรับการขึน้ทะเบียนใหเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม
หมูบานแหงน้ีใชโครงสรางที่เรียกวา	กัสโช	ซึ่งแปลวาสรางแบบพนมมือ	ดาน
หนาทําเป็นหนาจั่วแบบบานทรงไทย	มีการเจาะชองหนาตางเพื่อรับแสงสวาง
จากภายนอก	เมื่อมองจากภายนอกจึงดูมีสัดสวนสวยงาม



รับประทานอาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย

หางรานขนาดใหญ	ตั้งอยูขางๆสวนสนุกสปาแลนด	ภายในมีรานคากวา	240
ราน	ซึ่งมีทั้งแบรนดในประเทศและตางประเทศ	เชน	รานเสื้อผา	อุปกรณกีฬา
และอื่นๆอีกมากมาย

	พักที	ROUTE	INN	KAMEYAMA	หรือระดับเทียบเทา

ชวงเชา	-	ชวงบาย
รับประทานอาหารเชา	ทีห่องอาหารของโรงแรม
นําทานเดินสู	เมืองนารา	ซึ่งเป็นจังหวัดที่ตั้งอยูในภาคคันไซ	โดยมีเมืองหลวงของจังหวัดอันมีชื่อเดียวกัน	ซึ่ง

ในอดีตที่น่ีเป็นเมืองหลวงเกาของประเทศญี่ป ุนเมื่อ	1,300	ปีกอน	แตก็เป็นในระยะเวลาสั้นๆ	เพราะกอนที่นารา
จะไดรับการสถาปนาขึน้เป็นเมืองหลวงน้ัน	ญี่ป ุนไมไดมีเมืองหลวงอยางเป็นหลักแหลงแตจะยายเมืองหลวงทุก
ครั้งเมื่อองคจักรพรรดิสิ้นพระชนมตามความเชื่อในลัทธิชินโต
จนกระทั่งเมื่อรับเอาพุทธศาสนาเขามาเป็นศาสนาประจําชาติ	จึงไดสถาปนาเมืองหลวงแหงแรกขึน้ที่นารา	จึง

ทําใหที่น่ีมีสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรมากมาย
จากน้ันนําทานเดินทางสู	วัดโทไดจิ	(ไมรวมคาเขา	500	บาท/ทาน)	เป็นวัดพุทธที่ตั้งอยูในเมืองนารา

ประเทศญี่ป ุน	ภายในมีหอไดบุทสึซึ่งเป็นอาคารไมที่ประดิษฐานพระพุทธรูปไดบุสึขนาดใหญ	โดยบันทึกในอดีต
ไดระบุวามีคนมาชวยสรางพระพุทธรูปและหอที่ประดิษฐานมากกวา	2,600,000	คน	ณ	เมืองชิงะระกิ
แตหลังจากเกิดเหตุเพลิงไหมและแผนดินไหวจนมีผูเสียชีวิตจํานวนมาก	ก็ไดยายสถานที่สรางมายังเมือง

นาราในปี	พ.ศ.	1288	นอกจากน้ีวัดแหงน้ีน้ียังเป็นศูนยกลางของโรงเรียนศาสนาในสายเคงอน	และไดรับการขึน้
ทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกดวย
จากน้ันนําทานเดินทางสู	“เอออน	พลาซา”	ศูนยรวมสินคาชั้นนําตางๆ	มากมาย	อาทิ	นาฬิกา,	กลอง,

กระเปา,	รองเทา,	เสื้อผา	เป็นตน	รวมทั้ง	“ราน	100	เยน”	สินคาคุณภาพดีราคาแสนถูก	อิสระใหทานไดเพลิน
เพลินกับการ	“เลือกชมและซื้อ”	สินคาถูกใจฝากคนทางบานตามอัธยาศัยอยางจุใจ
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู	สนามบินคันไซ	เมืองโอซากา

ชวงคํ่า
18.00	น.	ออกเดินทางสู	กรุงเทพฯ	โดยสายการบิน	SCOOT	เทีย่วบินที	่TR297

(บนเครื่องมีบริการจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม)	**คาทัวรไมรวมอาหารบนเครื่อง**

21.55	น.	ถึง	ทาอากาศยานดอนเมือง	กรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ

	รับประทานอาหารเชา	ที่หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองที่อยูทางทิศตะวันออกของเมืองโอซากา	มีกวางเป็นสัญลักษณของ
เมืองนารา	เน่ืองจากชาวนารามีความเชื่อวากวางเป็นสัตวรับใชเทพเจา
ปัจจุบันเมืองนารามีกวางเดินอยูอยางอิสระทั้งเมือง	ไมวาจะเป็นศาลเจา	วัด
หรือตามทองถนนก็ตาม



วัดโทไดจิ	ไมรวมคาเขา	500	บาท/ทาน

บนเครื่องมีบริการจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม
คาทัวรไมรวมอาหารบนเครื่อง

วัดหลวงพอโตไดบุทสึแหงเมืองนาราที่ใหญที่สุดในญี่ป ุน	เป็นหน่ึงในวัดที่มีชื่อ
เสียงมากที่สุด	และมีความสําคัญทางศาสนาของญี่ป ุน	เป็นเหมือนศูนยกลาง
ของวัดทั้งหมดในประเทศ	อาคารหลักของวัดเป็นอาคารไมที่ใหญที่สุดในโลก

เป็นหางสรรพสินคาที่นิยมในหมูนักทองเที่ยวชาวตางชาติ	เน่ืองจากตั้งอยูใกล
กับสนามบินนานาชาตินาริตะ	ภายในตกแตงในรูปแบบที่ทันสมัยสไตลญี่ป ุน	มี
รานคาที่หลากหลายมากกวา	150	รานจําหนายสินคาแฟชั่น	อาหารสดใหม
และอุปกรณภายในบาน

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

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



1.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิ	์ยกเลิกการเดินทางในกรณีทีจ่ํานวนผูเดินทางตํ่ากวา	35	ทาน(ผูใหญ)โดย
บริษทัฯจะแจงใหทราบลวงหนาอยางนอย	7	วัน	กอนการเดินทาง

2.	เที่ยวบิน	ราคาและรายการทองเที่ยว	สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	โดยคํานึงถึงผลประโยชนของ
ผูเดินทางเป็นสําคัญ
3.	หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา	6	เดือน	และบริษทัฯ	รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทาง

เพื่อทองเที่ยวเทาน้ัน
4.	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายใดๆทั้งสิ้น	อันเน่ืองมาจากเกิดกรณีความลาชาจากสาย

การบิน,	การประทวง,	การนัดหยุดงาน,	การกอจลาจล,	การเมือง,	ภัยธรรมชาติ	(โดยบริษทัฯจะดําเนินการประสาน
งานเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกลูกคา)

5.	ทางบริษทัฯสงวนสิทธิไ์มคืนเงิน	ในกรณีที่ทานใชบริการของทางบริษทัฯไมครบ	เชน	ไมเที่ยวบางรายการ,	ไม
ทานอาหารบางมื้อ	เพราะคาใชจายทุกอยาง	ทางบริษทัฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอน
ออกเดินทาง	แลว

6.	ทางบริษทัฯสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ	หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม	และ/หรือ	เกิดอุบัติเหตุที่เกิด
จากความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง

7.	เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษทัฯจะถือวาทาน	ไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
แลว	ตามที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด

8.	ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทาง
บริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น

9.	บริษทัขอสงวนสิทธิเ์ฉพาะลูกคาที่มีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน

1.	ในการจองครั้งแรก	มัดจําทานละ	10,000	บาท	หรือ	ชําระทั้งหมด
2.	สวนที่เหลือชําระกอนเดินทาง	30	วัน	กรณีที่ไมชําระเงินสวนที่เหลือตามเวลาที่กําหนด	ขอสงวนสิทธิใ์นการบอก

ยกเลิกการเดินทาง
การ	จองจะมีผลสมบูรณก็ตอเม่ือไดสงแฟกซ	หรือ	อีเมล	ใบจองทัวรใหกับเจาหนาทีฝ่ ายขาย	พรอม
กรอกรายชื่อของผูเดินทางทีส่ะกดตรงตามหนังสือเดินทาง	และแนบสําเนาพาสสปอตผูเดินทาง	(จะ
ตองมีอายุเหลือมากกวา	6	เดือนกอนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ)

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับตามเสนทางที่ระบุในรายการ	ไป-กลับพรอมคณะ	(ไมสามารถเลื่อนวันเดินทางได)
2.	คาอาหารทุกมื้อ	ตามที่ระบุในรายการ
3.	คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการ
4.	คาที่พักตามระบุในรายการ	พักหองละ	2	ทาน	ตามโรงแรมที่ระบุ	หรือเทียบเทา
5.	คารถรับ-สง	และนําเที่ยวตามรายการ
6.	คาภาษีสนามบิน	ทุกแหงที่มี
7.	น้ําหนักกระเปาสัมภาระสายการบิน	SCOOT	ขาไปและกลับทานละ	20	กก.

8.	คาไกดทองถิ่นนําทานทองเที่ยวตลอดรายการในตางประเทศ
9.	คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง

-การชดเชยอุบัติเหตุสวนบุคคลกรณีเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง1,000,000บาทฃ
-คารักษาพยาบาลตออุบัติเหตุไมเกิน	500,000	บาท(เงื่อนไขการชดเชยตามกรมธรรมที่บริษทัไดทําไว	)

1.	คาใชจายสวนตัว	อาทิ	คาทําหนังสือเดินทาง,	คาโทรศัพทสวนตัว,	คาซักรีด,	มินิบารในหอง,	รวมถึงคาอาหาร
และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(หากทานตองการสั่งเพิ่ม	กรุณาติดตอหัวหนาทัวรแลวจายเพิ่มเองตางหาก)

2.	คาทิปไกดและคนขับรถ	ทานละ	4,000	เยน	ตอ	1	ทานตลอด	ทริป
3.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%	(กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั	หรือตองการใบกํากับ

ภาษี)

4.	คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระ	ที่หนักเกินสายการบินกําหนด	(ปกติ	20	กก.)



5.	คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาวในกรณีที่ไมใชพาสปอรตไทย	กรุณาเตรียมเอกสารคือ	1)พาสปอรต	2)ใบ
ประจําตัวคนตางดาว	3)ใบสําคัญถิ่นที่อยู	4)สําเนาทะเบียนบาน	5)สมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย	6)รูปถายสี	2
น้ิว	2	รูป	แลวทางบริษทัฯจะเป็นผูดําเนินการยื่นวีซาใหทานโดยจายคาบริการตางหาก	(สําหรับหนังสือเดินทาง
ตางดาว	เจาของหนังสือเดินทางตองทําเรื่องแจงเขา-ออกดวยตนเองกอนจะยื่นวีซา)

6.	คาธรรมเนียมวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว	(ลูกคาตองเป็นผูชําระดวยตนเอง)

เรื่อง	การยกเวนวีซาเขาประเทศญีป่ ุนใหกับคนไทยเริม่บังคับใชในวันที	่1	กรกฎาคม	พ.ศ.2556
ทาง	รัฐบาลญี่ป ุนไดประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ป ุนใหกับคนไทยที่มีวัตถุ	ประสงคเพื่อการพํานักระยะสั้นใน

ประเทศญี่ป ุน	ไดประกาศเริ่มบังคับใชในวันที่	1	กรกฎาคม	พ.ศ.2556	และสามารถพํานักในประเทศญี่ป ุนได	15	วัน
(หากผูยื่นประสงคจะพํานักในประเทศญี่ป ุนเกิน	15	วัน	หรือไปทํางาน	หรือมีวัตถุประสงคอื่นๆ	จะตองยื่นขอวีซาตาม
ปกติ)

เอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขาเมืองเพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญีป่ ุน	มีดังตอไปน้ี
1.	ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ป ุน	(ในกรณีเดินทางเป็นกรุปทัวร	บริษทัจะเป็นผูดําเนินการออกเอกสารดัง

กลาว)

2.	สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึน้ในระหวางที่	พํานักในประเทศญี่ป ุนได	(เชน	เงินสด
บัตรเครดิต	เป็นตน)

3.	ชื่อ	ที่อยู	และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	(เชน	คนรูจัก	โรงแรม	และอื่นๆ)	(ในกรณีเดิน
ทางเป็นกรุปทัวร	ทางบริษทัจะเป็นผูดําเนินการออกเอกสารดังกลาว)

4.	กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	(ในกรณีเดินทางเป็นกรุปทัวร	ทางบริษทัจะเป็นผูดําเนิน
การออกเอกสารดังกลาว)

คุณสมบัติการเขาประเทศญีป่ ุน	(สําหรับกรณีการเขาประเทศญีป่ ุนดวยมาตรการยกเวนวีซา)
1.	หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยูมากกวา	6	เดือนขึน้ไป
2.	กิจกรรมใดๆที่จะกระทําในประเทศญี่ป ุนจะตองไมเป็นสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย	และเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะ

สั้น
3.	ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ	จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน	15	วัน
4.	เป็นผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ป ุน	มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

และไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

ไมมีราคาเด็ก
***	กรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋เดินทางภายในประเทศ	หรือไฟลทตอ	กรุณาติดตอเจาหนาทีบ่ริษทัฯ	ให

ทราบกอนทําการออกตัว๋	มิฉะนัน้บริษทัขอสงวนสิทธิ	์ไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทัง้สิ้น	***

–	กรุณาสงแฟกซสําเนาใบโอนเงินพรอมระบุชื่อพนักงานขายทีต่ิดตอดวยทางโทรสาร	02–694–0175,
02–692–5202

–	สงสําเนาใบโอนเงินมาทางอีเมลของเจาหนาทีฝ่ ายขายหรือทางโทรสาร

รายการทัวรสามารถเปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสม	เน่ืองจากสภาวะอากาศ,	การเมือง,	สายการบิน
หรือการจราจรเป็นตน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา	การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ป ุน	ตามกฎหมาย	ของ
ประเทศญี่ป ุน	สามารถใหบริการวันละ10	ชั่วโมง	มิอาจเพิ่มเวลาไดโดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตาม
ความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆ	เป็นหลักจึงขอสงวนสิทธในการปรับเปลี่ยนเวลา
ทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรม	การเดินทาง****

รายละเอียดโรงแรมทีพ่ัก
1)	โรงแรมที่พักที่ระบุในรายการทัวร	จะยังไมคอนเฟิรม	100%	ซึ่งโรงแรมที่พัก	อาจมีการเปลี่ยนแปลง	โดยจะใชอยู

ในระดับเดียวกัน	ทางบริษทัจะแจงใหทานทราบกอนการเดินทางอยางนอยประมาณ	1-3	วัน	พรอมทั้งใบนัดหมาย
เตรียมตัวการเดินทาง

2)	สําหรับโรงแรมที่ญี่ป ุน	หองพักคอนขางเล็ก	และบางโรงแรมจะไมมีหองพักสําหรับ	3	ทาน	(เตียงคู+เตียงเสริม)
ซึ่งทานอาจจะตองพักเป็น	หองที่นอน	2	ทาน	และ	1	ทาน	(แยกเป็น	2	หอง)	และบางโรงแรมในหองพักจะไมมีเตียงคู
อาจจะมีแคเพียง	1	เตียง	(เตียงใหญ	1	เตียง)	สําหรับนอน	2	ทานเทาน้ัน	และบางโรงแรมหองพักแบบ	2	เตียงเต็ม



ทางบริษทัขออนุญาตจัดหองพักใหทาน	แบบพักทานเดียว/หอง

รายละเอียดเกีย่วกับการซื้อทีน่ัง่	น้ําหนักกระเป า	อาหารบนเครื่อง	ของสายการบิน	SCOOT	AIRLINE
1.	กรณีทานมีความประสงคจะเปลี่ยนระดับชั้นที่น่ัง	(SCOOT	BIZ/STRETCH	SEAT/STANDARD	SERT)จะมีราย

ละเอียดดังน้ี
1.1	ทีน่ัง่	SCOOT	BIZ	สามารถเช็คที่วางและอัพที่น่ังได	กับพนักงานตอนรับบินเครื่องบิน	ณ	วันเดินทาง	เทาน้ัน	โดย
จะมีคาใชจายเพิ่ม	ทานละประมาณ	4,500	บาท	ตอคนตอเที่ยวบิน	(ทานสามารถจองและชําระบนเครื่องกับ	พนักงาน
ตอนรับบินเครื่องบินไดเลย)
1.2	ทีน่ัง่	STRETCH	SEAT	/	LONG	LEG	ในกรณีที่ตองการระบุที่น่ัง	จะมีคาใชจายเพิ่ม	4,000	บาท	(รวมไป-กลับ)
***ไมอนุญาตใหเด็กตํ่ากวา	16	ปีและผูสูงอายุ	65	ปีขึ้นไป***
1.3	ทีน่ัง่	STANDARD	SEAT	ในกรณีที่ตองการระบุที่น่ัง	จะมีคาใชจายเพิ่ม	900	บาท	(รวมไป-กลับ)

2.	กรณีซื้อน้ําหนักกระเป าเพิม่	(จากปกติที่สายการบิน	SCOOT	กําหนดขาไป	และขากลับทานละไมเกิน	20
กิโลกรัม)
-	เพิ่ม	5	กิโลกรัม	550	บาท	/	เพิ่ม	10	กิโลกรัม	850	บาท	/	เพิ่ม	15	กิโลกรัม	1,150	บาท	/	เพิ่ม	20	กิโลกรัม	1,450
บาท(เป็นราคาตอคน	ตอเที่ยวบิน)

3.	กรณีซื้ออาหารรอนบนเครื่องจะมีคาใชจายเพิ่ม	900	บาท	(รวมไป-กลับ)

4.	กรณีตองการใชรถเข็น	WHEELCHAIR	จะมีคาใชจายเพิ่ม	2,400	บาท	(รวมไป-กลับ)
****ตองดําเนินการแจงกอนการเดินทางอยางนอย	7	วันทําการกอนการเดินทาง	(ไมนับรวมเสาร-อาทิตย)****

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เครื่องบินโปรโมชัน่	เมื่อจองทัวร	ชําระเงินคาจองคาทัวรแลว	ไมสามารถยกเลิก	เลื่อน
ขอคืนเงิน	ไดทุกกรณี		และ	กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯและในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดิน	ทางออกหรือ
เขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิท์ี่จะไม	คืนคาทัวรไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น	รวมถึง	เมื่อทาน
ออกเดินทางไปกับคณะแลวถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละ
สิทธิไ์มอาจเรียกรองคาบริการและเงิน	มัดจําคืนไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น


