


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินนาริตะ	-	วัดเซนโซจิ	/	อาซากุสะ	-	ประตูฟาคํารณ	-	ถนน
นาคามิเสะ	หรือ	ถนนนากามิเซะ	-	โตเกียวสกายทรี	-	ชินจูกุ

พักที่	SMILE
NIHOMBASHI
HOTEL	หรือเทียบ
เทา

3 เทศกาลดอกซากุระ	-	ไรสตรอเบอรรี่	-	ภูเขาไฟฟูจิ	-	ลานสกี	-
บุฟเฟตปูยักษ	-	ออนเซ็น

พักที่	IKENO	TAIRA
HOTEL	หรือเทียบ
เทา	ระดับ	3	ดาว

4 หมูบานชิราคาวาโกะ	-	เมืองทาคายามา	-	เมืองเกา	ซันมาชิซูจิ	-
นาโกยา

พักที่	CYPRESS
NAGOYA	HOTEL
หรือเทียบเทา

5 เมืองเกียวโต	-	วัดคินคาคุจิ	-	วัดคิโยมิสึ	-	รถไฟชินคันเซ็น	/	รถไฟ
ชินกังเซ็น	-	ยานชินไซบาชิ

พักที่	KKR	OSAKA
HOTEL	หรือเทียบ
เทา	ระดับ	3	ดาว

6 ปราสาทโอซากา	-	อิออนมอลล	โอซากา	-	สนามบินคันไซ	หรือ
สนามบินโอซากา	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

28	ก.พ.	61	-	5	มี.ค.	61 ฿50,900
฿49,900 ฿47,900	฿46,900 ฿44,900	฿43,900 ฿8,000



เคานเตอรเช็คอินปิดบริการกอนเวลาเครื่องออก	60	นาที	และไมมีประกาศเตือนผูโดยสารขึ้น
เครื่อง	ดังนัน้ผูโดยสาร	จําเป็นตองพรอม	ณ	ประตูขึ้นเครื่องกอนเวลาเครื่องออกอยางนอย	45	นาที
ใชเวลาเดินทางประมาณ	6	ชัว่โมง...เวลาทองถิน่เร็วกวาประเทศไทย	2	ชัว่โมง

ชวงคํ่า
20.00	พรอมกันที่	สนามบินสุวรรณภูมิ	ชัน้ระหวางประเทศขาออก	(ชัน้	4)	เคานเตอร	C	(ประตูทาง

เขาหมายเลข	2)	พบกับเจาหนาที่ที่คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก	ณ	บริเวณหนาเคานเตอร	C
23.55	ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ	โดยสายการบินไทย	เทีย่วบินที	่TG642

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
07:35	ถึง	สนามบินนาริตะ	ประเทศญี่ป ุนดินแดนอาทิตยอุทัย...	ผานพิธีศุลกากรและตรวจคนเขาเมือง
นําทานชม	“วัดเซ็นโซจิ”	หรือ	“วัดอาซากุสะ”	วัดที่เหลาโชกุนและซามูไรใหความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอยาง

มากนมัสการองคเจาแมกวนอิมทองคําที่ประดิษฐานในวิหารหลังใหญ
ถายภาพเป็นที่ระลึกกับ	“คามินาริมง(ประตูฟ าคํารณ)”	ซึ่งมีโคมไฟสีแดงที่ไดชื่อวาเป็น	“โคมไฟที่ใหญที่สุด

ในโลก”	แขวนอยู	โดยมี	“ถนนนากามิเสะ”	ถนนรานคา	แหลงรวมสินคาของที่ระลึกตางๆมากมาย	อาทิ	พวง
กุญแจ	ตุกตาแมวกวัก	ดาบซามูไร	ชุดกิโมโน	รมญี่ป ุน	หรือ	“ขนมอาเกมันจู”	ขนมขึน้ชื่อของวัดอาซากุสะ	ก็
สามารถหาซื้อไดที่ถนนแหงน้ี...
จากน้ันนําทานไปยังจุดถายรูปและชม	“หอคอยโตเกียว	สกายทรี”	(แวะถายรูป)	หอคอยแหงใหมที่สูง

ที่สุดของโลก	ริมแมน้ําสุมิดะ	ตรงขามบริเวณใกลกับทางดานหนาของวัดอาซากุสะ	ดวยรูปทรงทันสมัย	ใชเป็น
หอคอยสงสัญญาณวิทยุ	โทรทัศน	ระบบดิจิตอล	และบริเวณที่ความสูง	350	เมตรเป็นจุดชมวิวมุมสูงของกรุง
โตเกียวแหงใหม...
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	“ชินจูกุ”	ยานแหงความเจริญอันดับหน่ึงของกรุงโตเกียว	ทานจะไดพบกับหางสรรพสินคา

และรานขายของนับเป็นพัน	ๆ	ราน	ซึ่งจะมีผูคนนับหมื่นเดินกันขวักไขว	ถือเป็นจุดที่นัดพบยอดนิยมอีกดวย	เชิญ
ทานเลือกชมสินคามากมาย	อาทิเชน	เครื่องใชไฟฟา,	กลองถายรูปรุนลาสุด,	IPOD,	MP-3,	NOTEBOOK,
SANRIO	SHOP,	GAMES	SHOP,	นาฬิกา,	เสื้อผา,	รองเทาแฟชั่นทันสมัย	และเครื่องสําอาง	เป็นตน	“ชินจูกุ”
หมายถึง	“ที่พํานักใหม”	ในสมัยเอโดะ	โตกุกาวา	อิเอยะสึ	ไดมีคําสั่งใหสํารวจยานน้ีตามคําขอของพวกพอคาและ
ตั้งเมืองหนาดานขึน้บนถนนโคชุไคโด	ไมนานก็กลายเป็นชุมชนที่ใหญที่สุดในสมัยน้ัน	มีทั้งโรงน้ําชา	รานคา
โรงเตีย๊มและหอคณิกาอีกกวา	50	แหง



ชวงคํ่า
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย	เพื่อใหทานเพลิดเพลินกับการชอปป้ิง
ทีพ่ัก	SMILE	NIHOMBASHI	HOTEL	หรือเทียบเทา

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

มีชื่ออยางเป็นทางการวาวัดเซนโซ	หรือเซนโซจิ	แตนิยมเรียกวาวัดอาซากุสะ
เน่ืองจากตั้งอยูในยานอาซากุสะน่ันเอง	เป็นวัดในศาสนาพุทธ	สัญลักษณ
ของวัดน้ีที่คนนิยมมาถายรูปกันก็คือ	โคมไฟสีแดงขนาดใหญ

ประตูทางเขาที่อยูดานหนาสุดของวัดอาซากุสะ	และมีโคมไฟสีแดงขนาดใหญ
แขวนอยู	เป็นสัญลักษณของวัด

เป็นถนนคนเดิน	อยูติดกับวัดอาซากุสะวัดเกาแกที่มีชื่อเสียงของญี่ป ุน	และมี
รานคามากมายตลอดความยาวทั้ง	250	เมตร	ไมนับรานคาที่อยูในซอยแยก
ยอยไปอีก	ทําใหตลอดทั้งปีจะมีนักทองเที่ยวแวะเวียนมาหาซื้อของฝากอยาง
ไมขาดสาย

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

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

	พักที่	SMILE	NIHOMBASHI	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสูงาน	“Matsuda	Cherry	Blossom	Festival”	พาทานชม	“เทศกาลดอกซากุระ”	ที่เมือ

งมาซึดะ	จังหวัดคานากาวะ	(เริ่มกลางเดือน	ก.พ.	–	กลาง	มี.ค.)	...	ซากุระในประเทศญี่ป ุนมีหลากหลายพันธ
มาก	พันธุหน่ึงที่ผลิดอกออกมาเร็วที่สุดคือพันธุ	“คาวาซึ”	(Kawatsu	Sakura)	ซึ่งจะไดเห็นประมาณกลางเดือน
ก.พ.-ตนเดือนมี.ค.	...	ดอกซากุระพันธุคาวาซึจะมีสีชมพูเขม	ที่น่ีจะปลูกไวประมาณจํานวน	260	ตน	บนภูเขามาซึ
ดะ	ทิศตะวันตกของจังหวัดคานากาวา	...	อิสระใหทานไดบันทึกภาพความงดงาม	หากวันไหนอากาศสดใสก็จะ
เห็นภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง	...
นําทานชม	“สวนสตรอเบอรรี”่	ขนาดใหญและมีชื่อเสียงติดอันดับตนๆ	สนุกสนานกับการชิมลูกสตรอเบอรรี่

สีแดงสดจากตนสตรอเบอรรี่ที่เรียงรายเป็นทิวแถว	เต็มอิ่มกับการเก็บลูกสตรอเบอรรี่ทานกันอยางเพลิดเพลิน
พรอมถายภาพเป็นที่ระลึกกับมุมสวยๆที่มีลูกสตรอเบอรรี่สีแดงสดตัดกับใบสีเขียวเป็นพื้นหลัง	...
จากน้ันนําทาน	ผานชม	“ภูเขาไฟฟูจิ”	ตั้งตระหงานอยูเหนือเกาะญี่ป ุนดวยความสูง	3,776	เมตรจากระดับ

น้ําทะเลและรูปทรงกรวยควํ่าที่ไดสัดสวนจึงเป็นแรงบันดาลใจใหกับการสรางสรรคผลงานของศิลปินทั้งนัก
ประพันธและกวีผูมีชื่อเสียงของญี่ป ุน	เดิมที่ชาวญี่ป ุนเชื่อกันวาภูเขาไฟฟูจิเป็นสิ่งศักดิส์ิทธิแ์ละเป็นที่สถิตของ
เทพเจาจึงเป็นแดนตองหามสําหรับสตรีมานานนับรอยๆปี	และเกิดการระเบิดครั้งสุดทายเมื่อกวาสามรอยปีมา
แลว	...
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
แลวนําทานไปสัมผัสกับประสบการณความสนุกสนานที่	“อิเคโนะ	ไทระ	สกีรีสอรท”	ลานสกีขนาดใหญติ

อันดับของประเทศญี่ป ุนเป็นลานสกีที่มีทรรศนียภาพงดงามและมีความละเอียดของหิมะที่ไดคุณภาพทําใหลาน
สกีแหงน้ีเคยเป็นสถานที่แขงขันสกีระดับโลก...	ทานจะไดสัมผัสกับ	“หิมะ”	ที่เริ่มตกมาตั้งแตชวงปีใหม...อิสระให
ทานไดเลือกสัมผัสประสบการณใหม	อาทิ	ตื่นเตนกับการลื่นไถลดวย	“สกี”	เลือกสนุกกับ	“สโนวบอรด”	หรือเลือก
เพลิดเพลินกับการ	“น่ังเลื่อนหิมะ”	ที่ทานจะสามารถน่ังดื่มดํ่ ากับทัศนียภาพที่ถูกปกคลุมดวยหิมะที่ดูแลวสะอาด
ตายิ่งนัก	(ไมรวมอัตราเชาอุปกรณสกีและชุดสําหรับเลนสกี)...

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารของโรงแรม	**พิเศษ!	อิม่อรอยกับบุฟเฟ ตขาปูยักษ	**
ทีพ่ัก	IKENO	TAIRA	HOTEL	หรือเทียบเทา	ระดับ	3	ดาว
**จากน้ันพักผอนและผอนคลายอิริยาบถกับการ	“แชออนเซ็น”	การแชน้ําแรที่คนญี่ป ุนเชื่อกันวาจะชวย

กระตุนการไหลเวียนของโลหิตและชวยใหผิวพรรณดีขึน้**

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



Kawazu-zakura	กวา	8,000	ตน	ที่จะออกดอกอวดโฉมงามกอนเมืองไหน	ใน
งานเทศกาลชมซากุระคาวาซึ	ครั้งที่	26	จัดขึน้ที่เมืองออนเซ็น	Kawazu	จังหวัด
Shizuoka	ใกลกับโตเกียว	เมืองคาวาสึ	สัมผัสความงามแหงแรกของเทศกาล
ดอกซากุระในเดือนแหงความรัก	ณ	เมืองคาวาสึ	โดยเมืองน้ีจะเป็นเมืองที่
ซากุระบาสะพรั่งเร็วที่สุดในเกาะฮอนชู	โดยจะเริ่มออกดอกในชวงประมาณ	10
ก.พ.	คอยๆบาน	ยาว	ไปจนถึง	เดือน	10	มี.ค.	ของทุกปี	โดยทุกๆปีจะมีนักทอง
เที่ยวที่อยากชมความงามของ	ซากุระและเลนสกีในชวงเวลาเดียวกัน	จะเดิน
ทางมาเที่ยวชมกันในชวงน้ี	โดยเมืองคาวาสึ	เป็นเมืองเล็กๆ	ซึ่งตั้งอยูไมหาง
จากเมืองโกเทมบะมากนัก	โดยในสวนกลางของเมืองจะมีแมน้ําไหลตัดผาน	2
ขางทาง	จะเรียงรายเต็มไปดวยตนซากุระหลากหลายรอยตน

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

ภูเขาฟูจิ	เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ป ุน	รอบๆ	ภูเขาเต็มไปดวยธรรชาติอันงดงาม
ภูเขาฟูจิมีอิทธิพลตอศิลปวัฒนธรรมของญี่ป ุนมาตั้งแตสมัยโบราณ	เรียกวา
ภูเขาฟูจิ	เป็นหัวใจของญี่ป ุน

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ใหทานได	ทํากิจกรรมกลางแจงตางๆ	ทานจะไดสัมผัสประสบการณใหมกับ
“หิมะ”	อันขาวโพลน	ใหทานไดสนุกสนานกับกระดานเลื่อน	ที่ไหลลงมาจาก
เนินเขาหิมะ	หรือทานใดสนใจจะลองเลนสกี	ก็สามารถเชาชุด	และอุปกรณได
อิสระตามอัธยาศัย

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต	พรอมปูยักษ	ที่มีรสชาติอรอยที่สุดใหทุกทานไดอิ่ม
อรอยกันแบบไมอั้น



	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารของโรงแรม	**พิเศษ!	อิ่มอรอยกับบุฟเฟตขาปูยักษ	**
	พักที่	IKENO	TAIRA	HOTEL	หรือเทียบเทา	ระดับ	3	ดาว

การอาบน้ําแรสามารถรักษาและบรรเทาอาการตางๆได	เชนบรรเทาอาการ
ปวดกระดูก	ปวดกลามเน้ือชวยใหโลหิตในรางกายหมุนเวียนไดดีขึน้ชวยขับสิ่ง
อุดตันใตผิวหนังและรูขุมขนทําใหผิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณใหสดใสคลาย
ความตรึงเครียด

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางเขาชมความงดงามและเป็นเอกลักษณของ	“หมูบานมรดกโลก	ชิราคาวาโกะ”	หมูบาน

แหงน้ี	ตั้งอยูในหุบเขาสูงหางไกลความเจริญ	ทําใหยังคงรักษาขนบธรรมเนียม	ประเพณีอันดีงามไวไดอยาง
สมบูรณ	ประกอบกับความงดงามทางธรรมชาติที่จะแปรเปลี่ยนไปตามฤดูกาลตางๆ	เชน	ทุงหญาเขียวขจีในฤดู
ใบไมผลิ	สีสันสดสวยในฤดูใบไมเปลี่ยนสีและหิมะสีขาวโพลนในฤดูหนาว	เป็นเสนหที่คอยดึงดูดผูคนใหหลั่งไหล
เขามาเยือนอยางตอเน่ือง	หมูบามรดกโลกแหงน้ี	มีเอกลักษณเฉพาะตัวที่เรียกวา	“กัชโช	สุคุริ”	(Gussho	Style)
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	“เมืองทาคายามา”	หรือที่เรียกอยางหน่ึงวา	“ลิตเติ้ล	เกียวโต”	เมืองเล็กๆ	ทามกลาง

หุบเขาที่เต็มไปดวยบอน้ํารอนและเสนทางชมธรรมชาติ	ถือกําเนิดในปี	1500	ในฐานะเมืองที่ตั้งของปราสาทของ
ตระกูลคานะโมริ	ปัจจุบันเป็นสวนหน่ึงของจังหวัดกิฟุ	เมืองซึ่งมีป าไมอุดมสมบูรณ	มีกลิ่นไอของประวัติศาสตร	ที่
เพียบพรอมไปดวย	ธรรมชาติและทัศนียภาพที่สวยงาม	ซึ่งกอใหเกิดเป็นแหลงวัฒนธรรมอันลํ้าคาและยังคง
เสนหในยุคโบราณเอาไวไดอยางครบถวน...
จากน้ันนําทานเดินทางสู	“ซันมาชิซูจิ”	ยานเมืองเกาที่ยังคงอนุรักษบานเรือนในสมัยเอโดะที่มีอายุกวา	300

ปีไวบนถนนสายเล็กๆ	ที่ทอดยาว	ตลอดสองฟากถนนเป็นบานเรือนไมสไตลญี่ป ุนโบราณ	เต็มไปดวยกลิ่นอาย
ของประวัติศาสตรอันยาวนาน	หนาตางไมเป็นซี่ๆ	มุงดวยหลังคากระเบื้องโบราณเรียงรายกันไปหลังแลวหลัง
เลาจนสุดสายตาที่ปลายถนน	ดูแลวเหมือนกําลังเดินอยูในบรรยากาศที่ยอยยุคไปสูอดีตกาล	ตลอดเสนทาง
นอกจากจะมีบานเรือนที่อยูอาศัยของคนแถบน้ีแลว	ยังเต็มไปดวยราน…
สมควรแกเวลานําทานสู	“เมืองนาโกยา”	เมืองใหญที่สุดและเป็นเสมือนประตูสูเขตชูบุ	ตั้งอยูในจังหวัดไอจิ

เมืองที่รูจักกันในฐานะศูนยกลางการผลิตวัสดุกอสรางและรถยนต	รวมทั้งเป็นเมืองทาที่สําคัญเน่ืองจากตั้งอยู
ริมชายฝ่ังมหาสมุทรแปซิฟิคและถือเป็นเมืองใหญอันดับสี่ของญี่ป ุน

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
ทีพ่ัก	CYPRESS	NAGOYA	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

หมูบานชิราคาวาโกไดรับการขึน้ทะเบียนใหเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม
หมูบานแหงน้ีใชโครงสรางที่เรียกวา	กัสโช	ซึ่งแปลวาสรางแบบพนมมือ	ดาน
หนาทําเป็นหนาจั่วแบบบานทรงไทย	มีการเจาะชองหนาตางเพื่อรับแสงสวาง
จากภายนอก	เมื่อมองจากภายนอกจึงดูมีสัดสวนสวยงาม

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



เป็นเมืองแหงปราสาทที่บานเมืองยังคงมีภาพของสะทอนของประวัติศาสตร
เกาแกในอดีต	ไมวาจะเป็นบานเรือนที่มีโครงหนาตางขัดกันเป็นตาราง	และวัด
ที่มีประวัติศาสตรเกาแก

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

เป็นเมืองที่ใหญที่สุดในเขตชูบูของญี่ป ุน	ชื่อเมืองน้ันคาดเดาวาจะผันมาจากคํา
วา	นาดกยากะซึ่งแปลวาสงบสุข

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	CYPRESS	NAGOYA	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	“เมืองเกียวโต”	เกียวโตเคยเป็นเมืองหลวงของญี่ป ุน	...	นําทานเดินทางสู	“วัดคินคาคุจิ”

หรือ	“วัดปราสาททอง”	ปราสาทที่สรางขึน้เพื่อเป็นที่อยูของโชกุนโยชิมิสึ	ตั้งตระหงานกลางสระน้ํา	โอบลอม
ดวยสวนสไตลญี่ป ุนโบราณที่ไดรับการดูแลและอนุรักษไวอยางดีเยี่ยม	ตัวปราสาทโดดเดนดวยสีทองสอง
ประกายระยับยามกระทบแสงอาทิตย	เงาปราสาททาบลงบนผืนน้ําคลายกับมีปราสาทใตน้ําอีกหน่ึงหลัง	ใหทาน
ไดเก็บภาพอยางใกลชิดกับตัวปราสาทและบรรยากาศโดยรอบ	...
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	“วัดคิโยมิซึ”	วัดที่สรางขึน้บนเนินเขาโดยการใชทอนซุงนํามาวางเรียงกัน	ภายในมี

ระเบียงไมที่	ยื่นออกมาเหนือหุบเขา	ทําใหเห็นวิวเมืองไดโดยกวางและไดรับการยกยองใหเป็นมรดกโลกอีกแหง
หน่ึง	ขางใตอาคารหลักคือ	“น้ําตกโอตะวะ”	ซึ่งเป็นสายน้ํา	3	สายไหลลงสูบอน้ํา	ผูมาเยี่ยมชมวัดมักจะมาดื่มน้ํา
จากน้ําตกน้ีดวยถวยโลหะ	ดวยความเชื่อวาสามารถบําบัดรักษาโรคภัยไขเจ็บได	และยังเชื่อกันวาการดื่มน้ําจาก
สายน้ําตกทั้ง	3	น้ีแลวจะประสบความสําเร็จสามดานคือ	“อายุยืนยาว	ความรัก	การเรียนการศึกษา”
จากน้ันนําทานสัมผัสเทคโนโลยีการขนสงสาธารณะความเร็วสูงที่เคยไดชื่อวาเร็วที่สุดในโลก	“รถไฟชินกัน

เซ็น	หรือรถไฟหัวกระสุน”	รถไฟชินคันเซนเริ่มเปิดใหบริการเป็นครั้งแรกเมื่อ	ค.ศ.1964	ดวยความเร็วสูงสุด
210	กิโลเมตรตอชั่วโมง	ซึ่งมีความเร็วสูงที่สุดในขณะน้ัน	เชื่อมเมืองใหญๆเขาดวยกันดวยระยะทางกวา	2,459
กิโลเมตรและสามารถขนสงผูโดยสารกวา	151	ลานคนเลยทีเดียว	ปัจจุบันมีการพัฒนาระบบใหมที่เรียกวา
MAGLEV	โดยสามารถทําลายสถิติโลกและไดรับการบันทึกวาเป็นรถไฟที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกดวยความเร็วกวา
581	กิโลเมตรในปี	2003	(สถานีรถไฟอาจมีการเปลีย่นแปลงไดโดยจะคํานึงถึงผลประโยชนของลูกคา
เป็นสําคัญ)...



สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู	“ชินไซบาชิ”	ยานชอปป้ิงชื่อดังของเมืองโอซากา	เพลิดเพลินกับการชอปป้ิง
ไร	ขีดจํากัดกับสินคามากมาย	อาทิ	เสื้อผาเกๆ	กระเปานารักๆ	รองเทาแฟชั่นสวยๆ	สินคา	IT	ทั้งหลาย	Ipod
กลอง	นาฬิกา	Notebook	Mp3	มีใหเลือกมากมายหลากหลายสีสัน

ชวงคํ่า	
อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
ทีพ่ัก	KKR	OSAKA	HOTEL	หรือเทียบเทา	ระดับ	3	ดาว

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองหลวงเกาของญี่ป ุน	เป็นศูนยรวมวัฒนธรรมและประวัติศาสตรของ
ญี่ป ุนและชื่อน้ันไดมาจากเมืองฉางอานของจีน

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

หรือรถไฟหัวกระสุน	เป็นเครือขายของรถไฟความเร็วสูงในญี่ป ุน	ความยาว
เสนทางรวม	2,459	กิโลเมตร	โดยสามารถวิ่งดวยความเร็ว	300	กิโลเมตรตอ
ชั่วโมง	แมจะเกิดแผนดินไหวหรือพายุไตฝ ุน	ก็สามารถวิ่งไดตามปกติ	ในราง
ปกติน้ันรถไฟสามารถเรงความเร็วไดถึง	443	กิโลเมตรตอชั่วโมง	แตสามารถ
เรงความเร็วไดถึง	581	กิโลเมตรตอชั่วโมงซึ่งเป็นความเร็วสถิติโลกเมื่อวิ่งดวย
รางรถไฟแมเหล็ก	(แม็คเลฟ)	สถานีรถไฟชินคังเซ็นในเมืองนาโกยา	เป็นหน่ึง
ในสถานีรถไฟที่ใหญที่สุดในโลกจนถึงบัดน้ี	ซึ่งเป็นที่ตั้งของสาขาหลักของ
Central	Japan	Railway	Company

ยานชอปป้ิงที่มีชื่อเสียงที่สุดในโอซากา	ยานดังที่เป็นสวรรคของนักชอป	นักกิน
ถนนสายทอดยาวกวา	600	เมตร	สองขางทางเรียงรายดวยสินคาหลากหลาย
ของใช	ของกิน	เครื่องใชไฟฟา	ฯลฯ



อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

	พักที่	KKR	OSAKA	HOTEL	หรือเทียบเทา	ระดับ	3	ดาว

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	“ปราสาทโอซากา”	(ดานนอก)	ปราสาทโอซากาเปรียบเสมือนสัญลักษณของเมืองโอ

ซากา	ถือเป็นสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรที่ถูกสรางขึน้จากดําริของ	ฮิเดโยชิ	โตโยโตมิ	หน่ึงในสามแมทัพ
คนสําคัญของประวัติศาสตรชาติอาทิตยอุทัยเมื่อกวา	400	ปีมาแลว	โดยใชแรงงานกวาหกหมื่นคนในการ
กอสรางปราสาทแหงน้ีจึงเปรียบเสมือนสัญลักษณทางอํานาจ	การเมือง	การปกครองและศูนยกลางการ
บัญชาการที่ยิ่งใหญที่สุดในสมัยน้ัน	ดานนอกของปราสาทเป็นลานกวางที่ตกแตงอยาง	สวยงามดวยไมดอกไมใบ
หลากหลายชนิดสลับกันไป
อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

ชวงบาย	-	ชวงคํ่า	
จากน้ันใหทานชอปป้ิงกันตอที่	“เอออน	พลาซา”	ศูนยรวมแหงสินคาชั้นนํานานาชนิด	อาทิ	นาฬิกา,	กลอง,

กระเปา,	รองเทา,เสื้อผา	เป็นตน	และยังมี	“ราน	100	เยน”	สินคาทีมีคุณภาพดีจากประเทศญี่ป ุนแตราคาแสนจะ
ถูก	อิสระใหทานไดเพลินเพลินกับการ	“เลือกชมและซื้อ”	สินคาที่สามารถเลือกไปเป็นฝากคนทางบานไดตาม
อัธยาศัย
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู	สนามบินคันไซ
17:25	ออกเดินทางจากสนามบิน	โดยสายการบินไทย	เทีย่วบิน	TG673
21:55	ถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	กรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจมิรูลืม

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เรียกอีกอยางวา	โอซากาโจ	สัญลักษณของเมืองโอซากา	และเป็นสิ่งปลูกสราง
ที่มีคุณคาทางวัฒนธรรมของญี่ป ุน	ถูกสรางขึน้แทนที่วัดอิชิยามา	ฮอนกันจิ	ชั้น
บนสุด	สามารถชมวิวเมืองโอซากาไดทั้งเมือง

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



อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีจํานวนผูเดินทางครั้งละ	30	ทานขึน้ไป	ถาผูเดินทางมีจํานวนไมครบตาม
จํานวนดังกลาว	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาและ/หรือยกเลิกการเดินทางโดยจะแจงใหทราบ
ลวงหนา
2.	รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	เน่ืองจากสภาวะอากาศ,	การเมือง,	สายการบิน	และ

อัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของทานเป็นสําคัญที่สุด
3.	ทางบริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบตอการออกนอกประเทศ	/	หามเขาประเทศญี่ป ุน	/	การนําสิ่งของผิดกฎหมาย	/

เอกสารการเดินทางไมถูกตอง	และความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสีย	รวมถึงภัยธรรมชาติ,	การยกเลิกเที่ยว
บิน,การประทวง,	การกอจลาจล
4.	ตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋กรุปราคาพิเศษ	หากทานไมเดินทางไปกลับพรอมคณะไมวาดวยเหตุใดก็ตาม	ไมสามารถนํา

มาเลื่อนวันเดินทาง	หรือคืนเงินได

1.	สําหรับการจองกรุณาชําระมัดจํา	ทานละ	10,000.-	บาท
2.	ชําระยอดทัง้หมดกอนการเดินทางอยางนอย	25	วัน

1.	คาที่พัก	หองละ	2	ทาน	ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการหรือระดับเดียวกัน
2.	คาอาหาร,	คาเขาชมและคายานพาหนะทุกชนิดตามที่ไดระบุไวในรายการ
3.	คาใชจายของมัคคุเทศกที่คอยอํานวยความสะดวกใหกับทานในตลอดการเดินทาง
4.	คาบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นทัศนาจรตามเสนทางและสายการบินที่ไดระบุไวในรายการ
5.	คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทางในวงเงิน	ทานละ	1,000,000.-	บาท

(หากอายุเกิน	70	ปีขึน้ไป	คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง	ทานละ	500,000.-บาท)	**เป็นไปตามเงื่อนไข
ของกรมธรรม**
6.	บริการน้ําดื่มวันละ	1	ขวด/ทาน	และ	FREE	WI-FI	ON	BUS

1.	คาใชจายสวนตัว	อาทิ	คาอาหาร-เครื่องดื่ม	นอกเหนือจากรายการ,	คาซักรีด,	คาโทรศัพท	เป็นตน
2.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และหักภาษี	ณ	ที่จาย	3%
3.	คาทําหนังสือเดินทาง
4.	คาภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก
5.	คาทิปไกดและคนขับรถ	(จํานวน	2,000.-เยน/ทาน/ทริป)

รายละเอียดเกีย่วกับการยกเวนวีซาเขาประเทศญีป่ ุนสําหรับคนไทย
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ป ุนใหกับคนไทย	ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ป ุนไมเกิน	15

วัน	ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว	เยี่ยมญาติ	หรือธุรกิจ	อาจจะมีการถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการ
ตรวจคนเขาเมือง	เพื่อเป็นการยืนยันวามีคุณสมบัติในการเขาประเทศญี่ป ุน	

ตัวอยางของเอกสารมีดังตอไปน้ี
1.	บัตรโดยสารเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ป ุน
2.	สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึน้ระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	เชน	เงินสด	บัตร

เครดิต	เป็นตน
3.	ชื่อ	ที่อยู	และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	เชน	คนรูจัก	โรงแรม	และอื่นๆ
4.	กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน
5.	หลักฐานการทํางานที่สามารถยืนยันวาทานมีการทํางานที่ชัดเจนอยูในประเทศไทย	เชน	หนังสือรับรองการ

ทํางาน	บัตรพนักงาน	เป็นตน

คุณสมบัติการเขาประเทศญีป่ ุน(สําหรับกรณีการเขาประเทศญีป่ ุนตามมาตรการยกเวนวีซา)



1.	หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสที่ยังมีอายุการใชงานเหลืออยู	ไมนอยกวา	6	เดือน
2.	กิจกรรมใดๆ	ที่จะกระทําในประเทศญี่ป ุนจะตองไมเป็นสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย	และเขาขายคุณสมบัติเพื่อการพํานัก

ระยะสั้นเทาน้ัน
3.	ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ	จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน	15	วัน
4.	เป็นผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ป ุน	หรือมิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขา

ประเทศ	และไมเขาขายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

***กรณีมีตัว๋เครื่องบินแลวลดทานละ	18,000.-บาท***
***ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปไกดและคนขับรถ	ทานละ	2,000	เยน/ทาน/ทริป***

1.	กรุณาแจงลวงหนาอยางนอย	30	วันทําการ	มิฉะน้ันทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินมัดจํา
2.	กรณียกเลิกกอนการเดินทาง	25	วันทําการ	ทางบริษทัฯ	มีความจําเป็นตองหัก	50%	ของอัตราคาบริการ
3.	กรณียกเลิกกอนการเดินทาง	20	วันทําการ	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินทั้งหมด


