


1 สนามบินดอนเมือง

2 สนามบินนาริตะ	-	ไรสตรอเบอรรี่	-	วัดเซนโซจิ	/
อาซากุสะ	-	ถนนนาคามิเสะ	-	โตเกียวสกายทรี	-
ชินจูกุ

พักที่	NARITA	REST	HOUSE
HOTEL	หรือ		NARITA	TOBU
HOTEL	หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน

3 กระเชา	คาชิ	คาชิ	-	ลานสกีฟูจิเท็น	-	ศูนยจําลอง
แผนดินไหว	-	บุฟเฟตปูยักษ	-	ออนเซ็น

พักที่	FUJI	EVERGREEN	HOTEL/
FUJI	LAND	SCOLE	PLAZA	HOTEL
หรือระดับเดียวกัน

4 หมูบานโอชิโนะฮัคไค	-	ทะเลสาบปลาไหลฮา
มานะ	-	นาโกยา	-	อิออนมอลลนาโกยา

พักที่	ROUTE	INN	HOTEL	/
NAGOYA	SAKAE	TOKYU	INN
HOTEL	หรือระดับเดียวกัน

5 เมืองเกียวโต	-	วัดคินคาคุจิ	-	ปราสาทโอซากา	-
ยานชินไซบาชิ	-	สนามบินคันไซ	หรือ	สนามบินโอ
ซากา

6 สนามบินดอนเมือง

9	ม.ค.	61	-	14	ม.ค.	61 ฿35,900 ฿35,900 ฿35,900 ฿8,000

10	ม.ค.	61	-	15	ม.ค.	61 ฿35,900 ฿35,900 ฿35,900 ฿8,000

16	ม.ค.	61	-	21	ม.ค.	61 ฿35,900 ฿35,900 ฿35,900 ฿8,000

17	ม.ค.	61	-	22	ม.ค.	61 ฿35,900 ฿35,900 ฿35,900 ฿8,000

23	ม.ค.	61	-	28	ม.ค.	61 ฿35,900 ฿35,900 ฿35,900 ฿8,000

24	ม.ค.	61	-	29	ม.ค.	61 ฿35,900 ฿35,900 ฿35,900 ฿8,000

30	ม.ค.	61	-	4	ก.พ.	61 ฿35,900 ฿35,900 ฿35,900 ฿8,000

31	ม.ค.	61	-	5	ก.พ.	61 ฿35,900 ฿35,900 ฿35,900 ฿8,000

6	ก.พ.	61	-	11	ก.พ.	61 ฿35,900 ฿35,900 ฿35,900 ฿8,000

7	ก.พ.	61	-	12	ก.พ.	61 ฿35,900 ฿35,900 ฿35,900 ฿8,000

14	ก.พ.	61	-	19	ก.พ.	61 ฿35,900 ฿35,900 ฿35,900 ฿8,000

20	ก.พ.	61	-	25	ก.พ.	61 ฿35,900 ฿35,900 ฿35,900 ฿8,000

21	ก.พ.	61	-	26	ก.พ.	61 ฿35,900 ฿35,900 ฿35,900 ฿8,000

27	ก.พ.	61	-	4	มี.ค.	61 ฿37,900 ฿37,900 ฿37,900 ฿8,000

28	ก.พ.	61	-	5	มี.ค.	61 ฿37,900 ฿37,900 ฿37,900 ฿8,000

6	มี.ค.	61	-	11	มี.ค.	61 ฿35,900 ฿35,900 ฿35,900 ฿8,000

7	มี.ค.	61	-	12	มี.ค.	61 ฿35,900 ฿35,900 ฿35,900 ฿8,000

13	มี.ค.	61	-	18	มี.ค.	61 ฿35,900 ฿35,900 ฿35,900 ฿8,000



14	มี.ค.	61	-	19	มี.ค.	61 ฿35,900 ฿35,900 ฿35,900 ฿8,000



สายการบิน	AIR	ASIA	X	ใชเครื่อง	AIRBUS	A330-300	จํานวน	377	ทีน่ัง่
จัดทีน่ัง่แบบ	3-3-3	มีบริการอาหารรอนเสิรฟทัง้ขาไปและขากลับ
(น้ําหนักกระเป า	20	กก./ทาน	หากตองการซื้อน้ําหนักเพิม่	ตองเสียคาใชจาย)

ชวงคํ่า
20.30	น.	พรอมกันที่	สนามบินนานาชาติดอนเมือง	ชัน้	3	อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ

เคานเตอรสายการบิน	AIR	ASIA	X	เจาหนาที่ของบริษทัฯ	คอยใหการตอนรับ	และอํานวยความสะดวกในการ
เช็คอิน
23.45	น.	เหินฟาสู	เมืองนาริตะ	ประเทศญีป่ ุน	โดยสายการบิน	AIR	ASIA	X	เทีย่วบินที	่XJ600	บริการ

อาหาร	และเครื่องดื่มบนเครื่อง

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

ชวงเชา
08.00	น.	ถึง	เมืองนาริตะ	ประเทศญี่ป ุน	หลังจากผานขั้นตอนศุลกากรแลว
นําทานเดินทางสู	ไรสตรอเบอรรี	่ของชาวญี่ป ุนที่มีการปลูกอยางพิถีพิถัน	และไดรับการดูแลเอาใจใสทุก

กระบวนการทุกขั้นตอน	ทําใหผลของสตรอเบอรรี่น้ันมีขนาดใหญ	สีแดงสด	และรสชาติหวานกวาบานเราหลาย
เทา	ทานจะไดชมถึงวิธีการเก็บสตรอเบอรรี่และที่สําคัญ	คือทานสามารถชิมสตรอเบอรรี่ในไรน้ีได	โดยสามารถ
เด็ดจากตนดวยตัวเอง	และยังซื้อกลับมาเป็นของฝากแกคนที่บานได
นําทานชม	วัดอาซากุสะ	วัดที่เกาแกที่สุดในกรุงโตเกียว	เขานมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจาแมกวนอิม

ทองคํา	นอกจากน้ันทานยังจะไดพบเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษที่มีความสูงถึง	4.5	เมตรซึ่งแขวนอยู
บริเวณประตูทางเขาวัด	และยังสามารถเลือกซื้อเครื่องรางของขลังไดภายในวัด	ฯลฯ	หรือเพลิดเพลินกับ	ถนน
นาคามิเซะ	ถนนชอปป้ิงที่มี	ชื่อเสียงของวัด	มีรานขายของที่ระลึกมากมายไมวาจะเป็นเครื่องรางของขลัง	ของ
เลนโบราณ	และตบทายดวยรานขายขนมที่คนญี่ป ุน	มายังวัดแหงน้ีตองมาตอคิวกันเพื่อลิ้มลองกับรสชาติสุด
แสนอรอย
นําทาน	เก็บภาพประทับใจกับคูกับแลนดมารกแหงใหมของกรุงโตเกียว	ณ	ริมแมน้ําสุมิดะ	หอคอยโตเกียว

สกายทรี	(Tokyo	Sky	tree)	หอสงสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก	เปิดใหบริการเมื่อวันที่	22	พฤษภาคม
2555	โดยหอน้ีมีความสูง	634	เมตร	สรางดวยเทคนิคทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมอันทันสมัย	ในชวงที่เกิด
แผนดินไหวครั้งใหญ	หอคอยแหงน้ีไดพิสูจนใหเห็นถึงโครงสรางทางสถาปัตยกรรมที่แข็งแรงทนทาน	เพราะไม
เกิดความเสียหายแมแตนอย
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	-	ชวงคํ่า
จากน้ันนําทานชอปป้ิงยานดัง	ยานชินจุกุ”ใหทานไดเพลิดเพลินกับการจับจายซื้อสินคานานาชนิด	ไดจากที่น่ี

ไมวาจะเป็น	รานซานริโอะ	รานขายเครื่องอิเลคทรอนิกส	กลองถายรูปดิจิตอล	นาฬิกา	เครื่องสําอาง	ตางๆ	กันที่



ราน	MATSUMOTO	แหลงรวมเหลาบรรดาเครื่องสําอางมากมาย	อาทิ	มารคเตาหู,	โฟมลางหนา	WHIP	FOAM
ที่ราคาถูกกวาบานเรา	3	เทา,	ครีมกันแดดชิเซโด	แอนเนสซาที่คนไทยรูจักเป็นอยางดี	และสินคาอื่น	ๆ	หรือให
ทานไดสนุกกับการเลือกซื้อสินคา	แบรนดดังอาทิ	LOUIS	VULTTON,	UNIQLO,	กระเปาสุดฮิต	BAO	BAO
ISSEY	MIYAKE,	เสื้อ	COMME	DES	GARCONS,	H&M	หรือเลือกซื้อรองเทาหลากหลายแบรนดดัง	อาทิ	NIKE,
CONVERSE,	NES	BALANCE,	REEBOK	ฯลฯ	ไดที่ราน	ABC	MART
อิสระอาหารคํ่า	ตามอัธยาศัย
พักที	่NARITA	REST	HOUSE	HOTEL	หรือ	NARITA	TOBU	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน

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

ไรสตรอเบอรรี่ของชาวญี่ป ุนที่มีการปลูกอยางพิถีพิถัน	และไดรับการดูแล
เอาใจใสทุกกระบวนการทุกขั้นตอน	ทําใหผลของสตรอเบอรรี่น้ันมีขนาดใหญ
สีแดงสด	และรสชาติหวานกวาในประเทศไทย	ทานจะไดชมถึงวิธีการเก็บสต
รอเบอรรี่และสามารถชิมสตรอเบอรรี่ในไรน้ีได	โดยสามารถเด็ดจากตนดวย
ตัวเอง	และยังซื้อกลับมาเป็นของฝากแกคนที่บานได

มีชื่ออยางเป็นทางการวาวัดเซนโซ	หรือเซนโซจิ	แตนิยมเรียกวาวัดอาซากุสะ
เน่ืองจากตั้งอยูในยานอาซากุสะน่ันเอง	เป็นวัดในศาสนาพุทธ	สัญลักษณ
ของวัดน้ีที่คนนิยมมาถายรูปกันก็คือ	โคมไฟสีแดงขนาดใหญ

เป็นถนนคนเดิน	อยูติดกับวัดอาซากุสะวัดเกาแกที่มีชื่อเสียงของญี่ป ุน	และมี
รานคามากมายตลอดความยาวทั้ง	250	เมตร	ไมนับรานคาที่อยูในซอยแยก
ยอยไปอีก	ทําใหตลอดทั้งปีจะมีนักทองเที่ยวแวะเวียนมาหาซื้อของฝากอยาง
ไมขาดสาย

เป็นหอที่เพิ่งสรางขึน้มาใหมและยังเป็นเหมือนแลนดมารคของโตเกียว	ตั้งอยู
ใจกลางของ	Sumida	City	Ward	ไมไกลจาก	วัดอาซากุสะ	มีความสูงถึง	634
เมตร	บริเวณรอบๆเป็นแหลงชอปป้ิงขนาดใหญ	รวมทั้งมีอควอเรียมอยูในน้ัน

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



อิสระอาหารคํ่า	ตามอัธยาศัย

แหลงบันเทิงและแหลงชอปป้ิงขนาดใหญ	เป็นศูนยรวมแฟชั่นเกๆ	เทหๆ	ของ
เหลาบรรดาแฟชั่นนิสตา	มีสถานีรถไฟชินจูกุที่เป็นเหมือนศูนยกลางของยานน้ี
ซึ่งเป็นหน่ึงในสถานีที่คึกคักที่สุดในญี่ป ุน	เป็นยานที่เต็มไปดวยหางสรรพ
สินคา,	รานเครื่องใชไฟฟาขนาดใหญอยาง	Big	Camera	และยานบันเทิงยาม
ราตรีที่ใหญที่สุดในญี่ป ุน

	พักที่	NARITA	REST	HOUSE	HOTEL	หรือ		NARITA	TOBU	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
จากน้ันนําทาน	ขึ้นกระเชาคาจิคาจิ	เป็นกระเชาลอยฟาที่ใชเวลาเพียง	3	นาทีถึงยอดเขา	จากจุดชมวิวบน

ความสูง	1,075	เมตร	ทานจะสามารถชมภูเขาไฟฟูจิและทิวทัศนโดยรอบของทะเลสาบคาวากุจิในแบบพาโนรา
มา	360	องศา	และในวันที่อากาศแจมใสจะสามารถมองเห็นไดไกลถึงภูเขาแอลปญี่ป ุนทางตอนใต	(เทือกเขาอา
กาอิชิ	และเทือกเขาอาราคาวะ)	(อาจมีการงดใหบริการชัว่คราวเน่ืองจากสาเหตุตางๆ	เชน	สภาพ
อากาศไมเอื้ออํานวย)
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานสนุกกับกิจกรรมกลางแจงทามกลางหิมะ	ณ	ลานสกี	ฟูจิเท็น	ใหทานไดเพลิดเพลินกับการเลน

ไมกระดานเลื่อนไดตามอัธยาศัย	ณ	ดินแดนแหงน้ีที่ซึ่งเป็นสวนสนุกขนาดใหญ	มีกิจกรรมนอกเหนือจากการเลน
สกีมากมาย	เป็นลานสกีที่มีชื่อเสียงและมีฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิที่สวยงามทานจะไดสนุกกับลานหิมะขาวโพลน
ทานที่สนใจจะเชาอุปกรณเครื่องเลนสามารถติดตอหัวหนาทัวรลวงหนา	ราคาน้ีไมรวมคาเชาอุปกรณเครื่อง
เลนสกี	สโนวสเลด	หรือครูฝึก	ประมาณ	5000	เยน	(ลานสกีจะเปิดใหบริการหรือไม	ขึ้นอยูกับสภาพ
ภูมิอากาศ)
นําทานเยี่ยมชม	พิพิธภัณฑ	EARTH	QUAKE	MUSEUM	ที่จําลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ	และใหทานได

สัมผัสกับบรรยากาศของการจําลองเรื่องราวเกี่ยวกับแผนดินไหวที่เกิดขึน้ในประเทศญี่ป ุน	จากน้ันอิสระใหทาน
ไดเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย
พักที	่FUJI	EVERGREEN	HOTEL/	FUJI	LAND	SCOLE	PLAZA	HOTEL	หรือระดับเดียวกัน

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารของโรงแรม	***	ใหทานไดอิม่อรอยกับม้ือพิเศษทีมี่ขาปูยักษ

ใหทานไดลิ้มลองรสชาติปูพรอมน้ําจิ้มสไตสญีป่ ุนอยางจุใจ
หลังอาหารใหทานไดผอนคลายกับการแชน้ําแรธรรมชาติ	เชื่อวาถาไดแชน้ําแรแลว	จะทําใหผิว

พรรณสวยงามและชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นกระเชาที่อยูริ่มฝ่ังทะเลสาบ	คาวาคูจิโกะ	ใชเวลาขึน้เขาประมาณ	ครึ่ง
ชั่วโมง	ซึ่งจะออกทุกๅ	5-10	นาที



ในกรณีที	่ลานสกีเขาไมไดเน่ืองจากสภาพอากาศ	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิเ์ปลี่ยนโปรแกรมทัวร	นําทาน
เดินทางสู	ภูเขาไฟฟูจิ	ที่ตั้งตระหงานอยูเหนือเกาะญี่ป ุนดวยความสูง3,776เมตร	จากระดับน้ําทะเล	นําทานขึน้
ชมความงามกันแบบใกลชิด	ยังบริเวณ	“ชั้น	5”	ของภูเขาไฟฟูจิ	(ขึน้อยูกับสภาพภูมิอากาศ)	เพื่อชมทัศนียภาพ
โดยรอบของภูเขาไฟที่	สามารถมอง	เห็นทะเลสาบทั้งหากระจายอยูโดยรอบ	ใหทานไดสัมผัสอากาศอันบริสุทธิ ์
บนยอดเขาฟูจิ	ถายภาพที่ระลึก	กับภูเขาไฟที่ไดชื่อวามีสัดสวนสวยงามที่สุดในโลก	ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยังดับไม
สนิท	และมีความสูงที่สุดในประเทศญี่ป ุน

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นสกีรีสอรทขนาดเล็กที่ตั้งอยูบริเวณ	ภูเขาไฟฟูจิมีทั้งลานสกีสําหรับผูใหญ
และเด็กนอกจากน้ันทานจะไดสัมผัสไดเป็นลานสกีที่เต็มไปดวยหิมะขาวโพลน
บวกกับฉากหลังที่เป็นภูเขาไฟฟูจิที่สวยงามที่ลานสกีแหงน้ีมีทั้งลานสกีสําหรับ
ผูเริ่มเลนสกี	และสําหรับผูที่มีความชํานาญ	ทานสามารถเลือกเลนได	ทั้งสกี	ส
โนวบอรด	กระดานเลื่อนหิมะ	นอกจากน้ียังมีลานสกีสําหรับเด็กใหเลน
กระดานเลื่อนหิมะหรือแคน่ังเลนหิมะ

เป็นตัวแทนของการสงขอความไปถึงทุกคน	ใหรับรูถึงผลกระทบจากภัยพิบัติ
แผนดินไหวและการระเบิดของภูเขาไฟ	ภายในมีหองจัดแสดงขอมูลการประทุ
ของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก	หองแสดงภาพแผนดินไหว	หองแสดงเหตุการหลัง
แผนดินไหว	หองจําลองแผนดินไหว	หองอุทกภัย	หองเขาวงกตกระจก	โซน
ถายภาพกับภูเขาไฟฟูจิ	โซนความรูตางๆ	และ	โซนชอปป้ิงสินคางานฝีมือญี่ป ุน
ตางๆ

	บประทานอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารของโรงแรม
	พักที่	FUJI	EVERGREEN	HOTEL/	FUJI	LAND	SCOLE	PLAZA	HOTEL	หรือระดับเดียวกัน

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต	พรอมปูยักษ	ที่มีรสชาติอรอยที่สุดใหทุกทานไดอิ่ม
อรอยกันแบบไมอั้น

การอาบน้ําแรสามารถรักษาและบรรเทาอาการตางๆได	เชนบรรเทาอาการ
ปวดกระดูก	ปวดกลามเน้ือชวยใหโลหิตในรางกายหมุนเวียนไดดีขึน้ชวยขับสิ่ง
อุดตันใตผิวหนังและรูขุมขนทําใหผิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณใหสดใสคลาย
ความตรึงเครียด

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	หมูบาน	โอชิโนะฮัคไค	นําทานเจาะลึกตามหาแหลงน้ําบริสุทธิจ์ากภูเขาไฟฟูจิ	ที่เป็นแห

ลงน้ําตามธรรมชาติตั้งอยูในหมูบานโอชิโนะ	จ.ยามานชิ	หรือพูดในทางกลับกันคือกลุมน้ําผุดโอชิโนะฮัคไค	เพียง



กาวแรกที่ยางเทาเขาไปในหมูบาน	ก็สัมผัสไดถึงอากาศบริสุทธิ	์และไอเย็นจากแหลงน้ําธรรมชาติที่มีใหเห็นอยู
ทุกมุม	โดยในบอน้ําใสแจวมีปลาหลากหลายพันธุแหวกวายสบายอารมณ	แตขอบอกเลยวาน้ําแตละบอน้ันเย็น
เจีย๊บถึงใจจนแอบสังสัยวานองปลาไมหนาวสะทานกันบางรึ	เพราะอุณหภูมิในน้ําเฉลี่ยอยูที่	10-12	องศาฯ
นอกจากชมแลวก็ยังมีน้ําผุดจากธรรมชาติใหตักดื่มตามอัธยาศัย	และที่สําคัญ	หมูบานโอชิโนะยังเป็นแหลงชอป
ป้ิงสินคาโอทอปชั้นเยี่ยม
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทานผานชม	ทะเลสาบฮามานะ	ทะเลสาบที่เพาะพันธุปลาไหลที่ใหญที่สุดในบริเวณน้ัน
นําทานเดินทางสู	เมืองนาโกยา	เมืองใหญอันดับ	3	รองจากโอซากา	ที่เจริญไปดวยแหลงธุรกิจและโรงงาน

อุตสาหกรรม
นําทานชอปป้ิงยังหางสรรพสินคา	หางจัสโกอิออน	ใหทานไดซื้อของฝากมากมายหลากหลายชนิด	อาทิเชน

ขนมชนิดตางๆ	ผลไมตามฤดูกาล	และพิเศษสุดกับราน	100	เยน	ทีทุกอยางในรานราคาเพียง	100	เยนเทาน้ัน

ชวงคํ่า	
อิสระอาหารคํ่า	ตามอัธยาศัย
พักที	่ROUTE	INN	HOTEL	/	NAGOYA	SAKAE	TOKYU	INN	HOTEL	หรือระดับเดียวกัน

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นหมูบานเล็กๆ	ในละแวกทะเลสาบทั้ง	5	ของภูเขาไฟฟูจิ	อยูระหวาง	ทะเล
สาป	Kawaguchiko	และ	Yamanakako	โอชิโนะ	ฮัคไคมีบอน้ําทั้งหมด	8	บอ
เกิดจากการหลอมละลายของหิมะและไหลลงมาจากภูเขาไฟฟูจิ	ซึมผานชั้น
ของลาวาที่เป็นรูพรุน	ใชเวลานานถึง	80	ปี	ทําใหน้ําในบอที่หมูบานน้ีใสมาก
บอน้ําพุธรรมชาติทั้ง	8	บอ	มีความเชื่อกันวาเป็นบอน้ําศักดิส์ิทธิ	์ดังน้ันคนมัก
จะมาขอพรกัน	แตละบอก็จะมีความศักดิส์ิทธิที่แตกตางกันไป	เชน	เรื่อง
สุขภาพ	คูครอง	ฯลฯ

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นแหลงเพาะพันธุปลาไหลที่ใหญที่สุดในญี่ป ุน	เป็นอูน้ําที่สําคัญในการผลิต
ปลาไหลสูตลาดประเทศ	เน่ืองจากชาวญี่ป ุนชอบทานปลาไหลมาก

เป็นเมืองที่ใหญที่สุดในเขตชูบูของญี่ป ุน	ชื่อเมืองน้ันคาดเดาวาจะผันมาจากคํา
วา	นาดกยากะซึ่งแปลวาสงบสุข

แหลงชอปป้ิงมอลลขนาดใหญของเมืองนาโกยา	ที่มีของใหเลือกซื้อแบบครบ
ครัน



อิสระอาหารคํ่า	ตามอัธยาศัย

	พักที่	ROUTE	INN	HOTEL	/	NAGOYA	SAKAE	TOKYU	INN	HOTEL	หรือระดับเดียวกัน

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
จากน้ันนําทานเดินทางสู	เกียวโต	นําทานชม	วัดคินคะคุจิ	หรือ	ปราสาททอง	สรางโดยโชกุน	อาชิคางะ

โยชิมิสึ	เพื่อเป็นสถานที่พักผอน	ตอมาบุตรชายของทานไดดัดแปลงใหเป็นวัด	แตปราสาทเดิมไดถูกไฟไหมในปี
พ.ศ.2493	และสรางขึน้ใหมเมื่อปี	พ.ศ.2498	ปราสาทโดยรอบปิดดวยทองคําเปลวอยางสวยงาม	ใหทานไดดื่มดํ่ า
กับความสะอาดใสของสระน้ําที่สามารถสะทอนใหเห็นภาพตัวปราสาทไดอยางงดงาม
จากน้ันนําทานเดินทางชมบริเวณโดยรอบของ	ปราสาทโอซากา	(ไมรวมคาเขาปราสาท)	ซึ่งถือไดวาเป็น

สัญลักษณของเมือง	สัมผัสความยิ่งใหญและชมนิทรรศการที่จัดแสดงอยูภายใน	ซึ่งเลาถึงความเป็นมาของ
ปราสาท	รวมทั้งประวัติและขาวของเครื่องใช	ตางๆของโชกุน	ฮิเดโยชิโตโยโตมิ	ผูมีคําสั่งใหกอสรางปราสาท
แหงน้ี
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	-	ชวงคํ่า
จากน้ันนําทานชอปป้ิงยาน	ชินไซบาชิ	ยานชอปป้ิงชื่อดังของนครโอซากา	ภายในยานน้ีมีรานคาเกาแกปะปน

ไปกับรานคาอันทันสมัย	และสินคาหลากหลายรูปแบบทั้งสําหรับเด็ก	และผูใหญ	ซึ่งยานน้ีถือวาเป็นยานแสงสี
และบันเทิงชั้นนําแหงหน่ึงของนครโอซากา	อีกทั้งยังมีรานอาหารทะเลขึน้ชื่อมากมาย	ซึ่งเสนหอยางหน่ึงคือ	ทุก
รานจะประดับประดารานของตนดวยแสงไฟนีออนซึ่งดัดทําใหเป็นรูปปู	กุง	และปลาหมึก	ซึ่งนักทองเที่ยวให
ความสนใจและแวะถายรูปกันเป็นที่ระลึกอยางมาก	และรานคาทุกแหง	จะพยายามสรางจุดเดนใหแกรานของ
ตนใหไดมากที่สุด	เพื่อดึงดูดลูกคาใหเขามาใชบริการ	สัญลักษณเดนของยานน้ีคือ	ตึกรูปเครื่องหมายการคาของ
กูลิโกะ	ผลิตภัณฑขนมชื่อดังจากญี่ป ุนน่ันเอง
เพื่อไมเป็นการรบกวนเวลาชอปป้ิงของทาน	อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
สมควรแกเวลา	นําทานเดินทางสู	สนามบินคันไซ	เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองหลวงเกาของญี่ป ุน	เป็นศูนยรวมวัฒนธรรมและประวัติศาสตรของ
ญี่ป ุนและชื่อน้ันไดมาจากเมืองฉางอานของจีน

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



อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

เรียกอีกอยางวา	โอซากาโจ	สัญลักษณของเมืองโอซากา	และเป็นสิ่งปลูกสราง
ที่มีคุณคาทางวัฒนธรรมของญี่ป ุน	ถูกสรางขึน้แทนที่วัดอิชิยามา	ฮอนกันจิ	ชั้น
บนสุด	สามารถชมวิวเมืองโอซากาไดทั้งเมือง

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

00.10	น.	เหินฟาสูกรุงเทพ	ฯ	โดยสายการบิน	AIR	ASIA	X	เทีย่วบินที	่XJ611	บริการอาหารและเครื่อง
ดื่มบนเครื่อง
04.00	น.	ถึง	สนามบินดอนเมือง	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ

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



1.	ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน
2.	ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมา	หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือ

ทั้งหมด	หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ	ทางบริษทัจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด
ใหแกทาน
3.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา	15	ทาน	โดย

จะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย	7	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา	และ
อยางนอย	10	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา	แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการ
เพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษทักําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได	ทางเรายินดีที่จะให
บริการตอไป
4.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ	นามสกุล	คํานําหนาชื่อ	เลข

ที่หนังสือเดินทาง	และอื่นๆ	เพื่อใชในการจองตัว๋เครื่องบิน	ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนา
หนังสือเดินทางใหกับทางบริษทัพรอมการชําระเงินมัดจํา
5.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม	เพื่อใหสอดคลองกับ

สถานการณ	ภูมิอากาศ	และเวลา	ณ	วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง	ทั้งน้ี	บริษทัจะคํานึงถึงความปลอดภัย
ของนักทองเที่ยวสวนใหญเป็นสําคัญ
6.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ	ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ	ที่เพิ่มขึน้ของนักทองเที่ยวที่มิได

เกิดจากความผิดของทางบริษทั	เชน	ภัยธรรมชาติ	การจลาจล	การนัดหยุดงาน	การปฏิวัติ	อุบัติเหตุ	ความเจ็บป วย
ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ	ความลาชา	เปลี่ยนแปลง	หรือการบริการของสายการบิน	เหตุสุดวิสัยอื่น
เป็นตน
7.	อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ	ณ	วันที่ทางบริษทัเสนอราคา	ดังน้ัน	ทาง

บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึน้	ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตาง
ประเทศ	คาตัว๋เครื่องบิน	คาภาษีเชื้อเพลิง	คาประกันภัยสายการบิน	การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8.	มัคคุเทศก	พนักงาน	หรือตัวแทนของทางบริษทั	ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ	แทนบริษทั	เวนแตมีเอกสาร

ลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทักํากับเทาน้ัน

กรุณาชําระมัดจํา	ทานละ	10,000.-	บาท	หากมีการยกเลิกภายหลัง	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการคืน
มัดจําทัง้หมด	เน่ืองจากทางบริษทัฯ	ไดชําระคาตัว๋เครื่องบินเต็มใบใหกับสายการบินเป็นทีเ่รียบรอย
ยกเวนคาภาษีน้ํามันทีย่ังมิไดชําระ	คาทัวรสวนทีเ่หลือ	กรุณาชําระ	21	วันกอนการเดินทาง
1.	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน	10,000	บาทตอทานเพื่อสํารองที่น่ัง
2.	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย	21	วัน	กรณีนัก

ทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน	หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด	รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงิน
ไมวากรณีใดๆ	ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆ
3.	การติดตอใดๆ	กับทางบริษทัเชน	แฟกซ	อีเมลล	หรือจดหมายฯ	ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษทั	ดังน้ี	วัน

จันทร	ถึงศุกร	เวลา	9.00	น.	–	18.00	น.	และวันเสาร	เวลา	9.00	น.	–	14.00	น.	นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุด
นักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษทั

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	พรอมคณะ
2.	คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
3.	คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน	20	กก.
4.	คารถรับ-สง	และนําเที่ยวตามรายการ
5.	คาที่พักตามที่ระบุในรายการ	พักหองละ	2	ทาน
6.	คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการ
7.	คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
8.	คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง
9.	คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง	วงเงินทานละ	1,000,000	บาท	(เงื่อนไขตามกรมธรรม)

1.	คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ป ุน	(เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ป ุนใหกับคนไทย	ผูที่



ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ป ุนไมเกิน	15	วัน)	
**ถากรณีทีท่างรัฐบาลประกาศใหกลับมาใชวีซา	ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพิม่	ทาน
ละ	1,700	บาท**
2.	คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ	เชน	คาทําหนังสือเดินทาง	คาโทรศัพท	คาโทรศัพททางไกล	คา

อินเตอรเน็ต	คาซักรีด	มินิบารในหอง	รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ	(กรุณาสอบถามจาก
หัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)
3.	คาทิปคนขับรถ	หัวหนาทัวร	และมัคคุเทศกทองถิน่	ทานละ	2500	เยน	/ทริป/ตอทาน
4.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%
5.	คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ป ุน	(เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ป ุนใหกับคนไทย	ผูที่

ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ป ุนไมเกิน	15	วัน)

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญีป่ ุนใหกับคนไทย	ผูทีป่ระสงคจะพํานักระยะสัน้ในประเทศญีป่ ุน
ไมเกิน	15	วัน	ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเทีย่ว	เยีย่มญาติ	หรือธุรกิจ	จะตองยื่นเอกสารในขัน้
ตอนการตรวจเขาเมือง	เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญีป่ ุน*	ดังตอไปน้ี
1.	ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ป ุน	ทางทัวรจัดเตรียมให
2.	สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึน้ในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุนได	(เชน	เงินสด

บัตรเครดิต	เป็นตน)
3.	ชื่อ	ที่อยู	และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	(เชน	คนรูจัก	โรงแรม	และอื่นๆ)	ทางทัวรจัด

เตรียมให
4.	กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	ทางทัวรจัดเตรียมให
PASSPORT	:	ตองมีอายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง	

***คาบริการขางตน	ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	หัวหนาทัวร	และมัคคุเทศกทองถิน่	ทานละ	2500	เยน	/
ทริป/ตอทาน***
**	ราคาเด็กอายุไมเกิน	2	ปี	10,000	บาท
การเดินทางในแตละครัง้จะตองมีผูโดยสารจํานวน	30	ทานขึ้นไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว

บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเลื่อนการเดินทาง	หรือเปลี่ยนแปลงราคา
ตัว๋เม่ือออกแลว	ไมสามารถรีฟันดได	อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน

ขอแนะนํากอนการเดินทาง
1.	กรุณาแยกของเหลว	เจล	สเปรย	ที่จะนําติดตัวขึน้เครื่องบิน	ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน	100	มิลลิลิตรตอชิ้น

และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน	1,000	มิลลิลิตร	โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท	และสามารถนําออกมาใหเจา
หนาที่ตรวจไดอยางสะดวก	ณ	จุดเอ็กซเรย	อนุญาตใหถือไดทานละ	1	ใบเทาน้ัน	ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑ
มากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน
2.	สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ	เชน	กรรไกรตัดเล็บ	มีดพก	แหนบ	อุปกรณกีฬาฯ	จะตองใสกระเปาใบใหญและ

ฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน
3.	ประเทศญี่ป ุน	มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑที่ทํามาจากพืช	และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ	เชน	ผัก	ผลไมสด	ไข

เน้ือสัตว	ไสกรอกฯ	เพื่อเป็นการปองกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลาน้ี	หากเจาหนาที่ตรวจพบ	จะตองเสียคาปรับใน
อัตราที่สูงมาก

ในกรณียกเลิกการเดินทาง	ตองยกเลิก	45	วันกอนการเดินทางเทานัน้	ไมเชนนัน้ทางบริษทัจะไมคืน
มัดจําไมวาดวยกรณีใดๆทัง้สิ้น	เพราะวาทางบริษทัไดทําการจายคาตัว๋ไปใหกับการสายการบิน
เรียบรอยแลว	โปรดอานขอความใหถีถ่วนกอนการจองทัวรทุกครัง้	เพื่อประโยชนแกตัวทานเอง	
1.	กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง	หรือเลื่อนการเดินทาง	นักทองเที่ยวหรือเอเจน

ซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง)	จะตองแฟกซ	อีเมลล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึง
เพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษทัเป็นลายลักษณอักษร	ทางบริษทัไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวา
กรณีใดๆ
2.	กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่	(ผูมีชื่อในเอกสารการ



จอง)	จะตองแฟกซ	อีเมลล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเรื่องขอรับ
เงินคาบริการคืน	โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ	หลักฐานการชําระเงินคา
บริการตางๆ	และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน	โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี
2.1		ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา	45	วัน	คืนเงินคาบริการรอยละ	100	ของคาบริการที่ชําระแลว	
2.2		ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา	30	วัน	คืนเงินคาบริการรอยละ	50	ของคาบริการที่ชําระแลว
2.3		ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา	15	วัน	ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด	ทั้งน้ี	ทางบริษทัจะหักคาใชจายที่
ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว	เชน	การสํารองที่น่ังตัว๋
เครื่องบิน	การจองที่พักฯลฯ
3.	การเดินทางทีต่องการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข	หรือเทีย่วบินเหมาลํา	Charter	Flight	หรือ

Extra	Flight	กับสายการบิน	หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ		จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือ
คาบริการทัง้หมด	
4.	การติดตอใดๆ	กับทางบริษทัเชน	แฟกซ	อีเมลล	หรือจดหมายฯ	ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษทั	ดังน้ี	วัน

จันทร	ถึงศุกร	เวลา	9.00	น.	–	18.00	น.	และวันเสาร	เวลา	9.00	น.	–	14.00	น.	นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุด
นักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษทั
5.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง	15	คน


