


1 สนามบินดอนเมือง	-	สนามบินคันไซ	หรือ	สนามบินโอ
ซากา

พักที่	Hotel	Plaza	Kobe	/	Hotel
Suave	Kobe	Asuta	หรือระดับ
เดียวกัน

2 อิสระทองเที่ยวในโอซากา	หรือ	เลือกซื้อทัวรเสริม
พักที่	Hotel	Plaza	Kobe	/	Hotel
Suave	Kobe	Asuta	หรือระดับ
เดียวกัน

3 เมืองเกียวโต	-	ศาลเจาฟูชิมิอินาริ	-	วัดคินคาคุจิ	-	นาโก
ยา	-	นาบานะ	โนะ	ซาโตะ	-	อิออนมอลลนาโกยา

พักที่	HASHIMA	DAILY	HOTEL
/	OGAKI	FORUM	HOTEL	หรือ
ระดับเดียวกัน

4 ลานสกี	-	เมืองทาคายามา	-	หมูบานชิราคาวาโกะ	-
เมืองเกา	ซันมาชิซูจิ	-	ที่ทําการเกาเมืองทาคายามา	-
ออนเซ็น

พักที่	ENAKYO	GRAND
HOTEL	/	ENAKYO	KOKUSAI
HOTEL	หรือระดับเดียวกัน

5 เมืองโอซากา	-	ปราสาทโอซากา	-	ยานชินไซบาชิ	-
สนามบินคันไซ	หรือ	สนามบินโอซากา

6 สนามบินดอนเมือง

6	ก.พ.	61	-	11	ก.พ.	61 ฿30,999 ฿30,999 ฿30,999 ฿10,000

13	ก.พ.	61	-	18	ก.พ.	61 ฿31,999 ฿31,999 ฿31,999 ฿10,000

20	ก.พ.	61	-	25	ก.พ.	61 ฿30,999 ฿30,999 ฿30,999 ฿10,000

21	ก.พ.	61	-	26	ก.พ.	61 ฿30,999 ฿30,999 ฿30,999 ฿10,000



สายการบิน	AIR	ASIA	X	ใชเครื่อง	AIRBUS	A330-300	จํานวน	377	ทีน่ัง่	จัดทีน่ัง่แบบ	3-3-3	เครื่องลํา
ใหญ	377	ทีน่ัง่
มีบริการอาหารรอนเสิรฟทัง้ขาไปและขากลับ	บริการอาหารรอนทัง้ขาไป	-	ขากลับ
น้ําหนักกระเป าสูงสุด	20	กก.	น้ําหนักกระเป า	20	กก./ทาน	หากตองการซื้อน้ําหนักเพิม่	ตองเสียคา

ใชจาย

12.00	น.	พรอมกันทีส่นามบินนานาชาติดอนเมือง	ชัน้	3	อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ
เคานเตอรสายการบิน	AIR	ASIA	X	เจาหนาที่ของบริษทัฯ	คอยใหการตอนรับ	และอํานวยความสะดวกในการ
เช็คอิน
15.20	น.	เหินฟาสูเมืองโอซากา	ประเทศญี่ป ุน	โดยเทีย่วบินที	่XJ610	บริการอาหาร	และเครื่องดื่มบน

เครื่อง
22.40	น.	เดินทางถึง	สนามบินโอซากา	หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองนําทานเดินทางสูที่พัก
พักที	่โรงแรม	Hotel	Plaza	Kobe/	Hotel	Suave	Kobe	Asutaหรือระดับเดียวกัน

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

	พักที่	Hotel	Plaza	Kobe	/	Hotel	Suave	Kobe	Asuta	หรือระดับเดียวกัน

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

ชวงเชา	-	ชวงคํ่า
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
หลังอาหาร	อิสระตามอัธยาศัยใหทานเลือกชอปป้ิงตามยานดังของมหานครโอซากา	โดยการน่ังรถไฟ	(ไม

รวมคารถไฟ)	ทานสามารถน่ังรถไฟ	JR	เพื่อเดินทางเที่ยวในแหลงทองเที่ยวชื่อดัง	อาทิ
-	ชินไซบาชิ	ยานชอปป้ิงชื่อดังของนครโอซากา	ภายในยานน้ีมีรานคาเกาแกปะปนไปกับรานคาอันทันสมัย

และสินคาหลากหลายรูปแบบทั้งสําหรับเด็ก	และผูใหญ	ซึ่งยานน้ีถือวาเป็นยานแสงสี	และบันเทิงชั้นนําแหงหน่ึง
ของนครโอซากา	อีกทั้งยังมีรานอาหารทะเลขึน้ชื่อมากมาย	ซึ่งเสนหอยางหน่ึงคือ	ทุกรานจะประดับประดาราน
ของตนดวยแสงไฟนีออนซึ่งดัดทําใหเป็นรูปปู	กุง	และปลาหมึก	ซึ่งนักทองเที่ยวใหความสนใจและแวะถายรูปกัน
เป็นที่ระลึกอยางมาก



สําหรับตัว๋ยูนิเวอรแซลสตูดิโอ	ชําระเพิม่ทานละ	2,700.-	บาท	หากทานตองการซื้อตัว๋กรุณาแจงเจา
หนาที่ลวงหนา	เพราะโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนสลับวันตามความเหมาะสม	หากมีคาใชจายเกิดขึน้	ทาง
บริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น	(ไมรวมคารถไฟ)
อิสระอาหารเทีย่ง	และอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

-	โอซากา	อะควอเรีย่ม	เป็นพิพิธภัณฑสัตวน้ําในรมที่ใหญที่สุดในโลก	ทานจะไดพบกับปลาฉลามวาฬที่มี
ขนาดใหญที่หาชมไดยาก,	แลวเฮฮากับหนาตาของปลาแสงอาทิตย	ที่มีขนาดตัวใหญราคาประเมินมิไดและ
เพลินตากับสัตวมีชีวิตใตน้ํานานาชนิดจากทั่วทุกมุมโลก	อาทิเชน	ปลาโลมา,	ปูแมงมุม,	นาคทะเล,	นกเพนกวิน
เป็นตน
-	วัดชิเท็นโนจิวัดที่มีอายุเกาแกที่สุดของเมืองโอซากาประมาณ	1,400	ปี	และเป็นพุทธสถานแหงแรกในญี่ป ุน

โดยมีจุดเดนอยูที่	เจดีย	5	ชั้นอันวิจิตร	สรางตามแบบสถาปัตยกรรมสมัย	อาซุกะ	ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป
หลายองค

หรือทานที่สนใจเดินทางสู	ยูนิเวอรแซล	สตูดิโอ	ชําระเพิม่ทานละ	2,700.-	บาท	(ไมรวมคาเดินทาง)
รวมสนุกทาทายกับเครื่องเลนหลากหลายชนิดตื่นเตนระทึกใจจากหนังดังที่ทานชื่นชอบ	พรอมทั้งพบกับโซนใหม
“วันเดอรแลนด”	เป็นโซนสวนสนุกสไตลครอบครัวใหทานไดเพลิดเพลินกับตัวการตูนสุดนารักชื่อดังของญี่ป ุน
Hello	Kitty,	Snoopy,	Sesame	Street

ใหทานไดสนุกสนานตอกับเครื่องเลนนานาชนิดอยางจุใจ	(สําหรับตัว๋ยูนิเวอรแซลสตูดิโอ	หากทาน
ตองการซื้อตัว๋กรุณาแจงเจาหนาทีล่วงหนา	เพราะโปรแกรมอาจมีการปรับเปลีย่นสลับวันตามความ
เหมาะสม	หากมีคาใชจายเกิดขึ้น	ทางบริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆทัง้สิ้น)

เพื่อไมเป็นการรบกวนเวลาของทาน	อิสระอาหารเทีย่ง	และอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
พักที	่โรงแรม	Hotel	Plaza	Kobe	/	Hotel	Suave	Kobe	Asuta	หรือระดับเดียวกัน

	บริการอาหารเชา	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

	พักที่	Hotel	Plaza	Kobe	/	Hotel	Suave	Kobe	Asuta	หรือระดับเดียวกัน

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
จากน้ันนําทานเดินทางสูเกียวโต	เมืองหลวงเกาในอดีต	นําทานชม	ศาลเจาฟูชิมิอินาริ	ที่สถิตของพระแม

โพสภ	เทพเจาที่เป็นที่นับถือยิ่งของประชาชนที่มาสักการะขอพร	ใหมีความเป็นอยูอุดมสมบูรณของเรื่องพืช
พรรณธัญญาหาร	นําทานสักการะ	พระแมโพสภ	และเทพจิ้งจอกที่ชาวญี่ป ุนชื่อวาเป็น	ทูตสวรรค	ผูคอยนํา
ขาวสารจากสรวงสวรรคลงมายังโลกมนุษย	ทานจะไดตื่นตากับรูปป้ันของเทพจิ้งจอก	ที่มีจํานวนมากมาย	
แลวนําทานชม	ศาลโทริอิ	ซุมประตูสีแดงทีเ่ป็นสัญลักษณของศาลเจาทีมี่มากกวารอยตนทอดตัว

ยาวตามเสนทางของไหลเขาลดหลัน่กันบนเสนทางยาวถึง	4	กิโลเมตร	และเป็นฉากของภาพยนตร
เรื่อง	MEMORIES	OF	GEISHA	ที	่ซายูริ	นางเอกของเรื่องวิง่ลอดซุมประตูเพื่อไปขอพรเทพเจาให
ตนเองสมความปรารถนา



บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานชม	วัดคินคะคุจิ	หรือ	ปราสาททอง	สรางโดยโชกุน	อาชิคางะ	โยชิมิสึ	เพื่อเป็นสถานที่พักผอน	ตอ

มาบุตรชายของทานไดดัดแปลงใหเป็นวัด	แตปราสาทเดิมไดถูกไฟไหมในปี	พ.ศ.2493	และสรางขึน้ใหมเมื่อปี
พ.ศ.2498	ปราสาทโดยรอบปิดดวยทองคําเปลวอยางสวยงาม	ใหทานไดดื่มดํ่ ากับความสะอาดใสของสระน้ําที่
สามารถสะทอนใหเห็นภาพตัวปราสาทไดอยางงดงาม
จากน้ัน	นําทานเดินทางสู	เมืองนาโกยา	จากน้ันนําทานชม	เทศกาลแสงสี	Nabana	no	Sato	Winter

Illumination	ณ	สวนนาบะนะ	ซาโตะ	ธีมพารคสวนดอกไม	ที่มีทุงดอกไมใหชมตลอดทั้ง	4	ฤดูกาล	สามารถเที่ยว
ไดตลอดทั้งปี	ในชวงฤดูใบไมรวงตลอดจนถึงปลายฤดูหนาว	(ตุลาคม-มีนาคม)	จะไดรับความนิยมมากเป็นพิเศษ
เน่ืองจากมีไฮไลทการประดับไฟขนาดใหญที่สุดในญี่ป ุน	อิสระใหทานไดเพลิดเพลินกับการแสดงไฟในหลาก

หลายรูปแบบ	ไมวาจะเป็น	อุโมงคแสงไฟ	(Tunnel	of	Light)	หรือ	การประดับไฟในน้ํา	(Water	Illumination)

จากน้ันนําทานชอปป้ิง	ณ	หางสรรพสินคาขนาดใหญ	หางฯ	อิออน	จัสโก	ใหทานไดเลือกทาน	หรือเลือกซื้อ
สินคาที่เป็นแบรนดญีป ุน	อาทิ	ขนมโมจิ	เบนโตะ	ผลไม	ราน	100	เยน	และ	หากทานใดหลงไหลในรสชาดของคิท
แคทชาเขียวสามารถหาซื้อไดที่น่ีไดเลย

ชวงคํ่า
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
พักที	่โรงแรม	HASHIMA	DAILY	HOTEL	/	OGAKI	FORUM	HOTEL	หรือระดับเดียวกัน

	บริการอาหารเชา	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

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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



อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

เป็นเมืองที่ใหญที่สุดในเขตชูบูของญี่ป ุน	ชื่อเมืองน้ันคาดเดาวาจะผันมาจากคํา
วา	นาดกยากะซึ่งแปลวาสงบสุข

เป็นสวนสนุกที่จัดแสดงสวนยามคํ่าคืนดวยไฟดวงเล็กมากกวา	5.8	ลานดวง
ซึ่งทําใหเป็นสถานที่ยอดนิยมของคูรักทั้งปี

แหลงชอปป้ิงมอลลขนาดใหญของเมืองนาโกยา	ที่มีของใหเลือกซื้อแบบครบ
ครัน

	พักที่	HASHIMA	DAILY	HOTEL	/	OGAKI	FORUM	HOTEL	หรือระดับเดียวกัน

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
จากน้ันใหทานไดสนุกสนานไปกับลานสกี	ใหทานไดเพลิดเพลินกับการเลนไมกระดานเลื่อนไดตามอัธยาศัย

ณ	ดินแดนแหงน้ีที่ซึ่งเป็นสว	นสนุกขนาดใหญ	มีกิจกรรมนอกเหนือจากการเลนสกีมากมาย	เป็นลานสกีที่มีชื่อ
เสียงทานจะไดสนุกกับลานหิมะขาวโพลน	ทานที่สนใจจะเชาอุปกรณเครื่องเลนสามารถติดตอหัวหนาทัวรลวง
หนา	ราคาน้ีไมรวมคาเขาและคาเชาอุปกรณเครื่องเลนสกี	สโนวสเลด	หรือครูฝึก	ประมาณ	5,000-
15,000	เยน	(ลานสกีจะเปิดใหบริการหรือไม	ขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศ)
จากน้ันนําทานเดินทางสู	เมืองทาคายามา	จังหวัด	“ฮิดะ”	จังหวัดที่อุดมสมบูรณไปดวยธรรมชาติที่สวยงาม

ผูคนที่เป็นมิตร	นําทานเที่ยวชม	เมืองทาคายามา	ที่ไดชื่อวา“ลิตเติ้ลเกียวโต	เป็นเมืองขนาดเล็กนารักตั้งอยู
ในหุบเขาที่ยังคงดูแลวัด	ศาลเจา	แมน้ํา	สะพาน	ตลาดเชา	และบรรยากาศแบบเมืองเกียวโตในอดีตไวไดอยาง
ลงตัว
นําทานสู	“หมูบานชิราคาวะโกะ	หมูบานที่ไดรับเลือกจากองคการยูเนสโกใหเป็นมรดกโลกในปี	ค.ศ.1995

ทานจะไดพบกับบานในแบบกัสโชสึคุริ	ซึง่เป็นแบบญีป่ ุนดัง้เดิม	ชื่อน้ีไดมาจากคําวา	กัสโช	ซึง่แปล
วา	พนมมือ	ตามรูปแบบของบานที่หลังคาชันถึง	60	องศา	มีลักษณะคลายสองมือที่พนมเขาหากัน	ตัวบานมี
ความยาวประมาณ	18	เมตร	และมีความกวาง	10	เมตร	ซึ่งโครงสรางของบานสรางขึน้โดยไมใชตะปูแมแตตัว
เดียว	แตยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะที่ตกมาอยางหนักในชวงฤดูหนาวไดดี
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําชมความงามของเมืองทาคายามา	ซึ่งยังคงคว	ามเป็นบานเมืองแบบญี่ป ุนดั้งเดิมอยางแทจริงเดินชม	เขต

เมืองเกาซันมาชิซึจิ	ซึ่งเต็มไปดวยบานเรือน	และรานคานารัก	ๆ	ที่ยังคงอนุรักษแบบของบานในสมัยเอะโดะ



กวา	300	ปีกอน	ใหทานไดเลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองและเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันนาประทับใจ	ไมวาจะเป็น
เหลาสาเก	ซุปมิโสะชิรุ	ตุกตาซารุโบะโบะ	ซึ่งเป็นตุกตาตามความเชื่อของคนโบราณสมัยกอน
หรือจะเขาชมสถานที่สําคัญเมื่อครั้งอดีต	ทีท่ําการเกาเมืองทาคายามา	ไมรวมคาเขาชมทานละ	430

เยน	ใชเป็นทั้งที่ทํางาน	และที่อยูอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮิดะมาเป็นเวลากวา	176	ปี	ภายใตการปกครอง
ของโชกุนโตกุกาวา	ในสมัยเอะโดะ	หรือกวา	300	ปีที่แลว	เป็นที่ทําการรัฐในยุคเอะโดะเพียงแหงเดียวที่ขามพน
ยุคสมัยมาไดอยางสมบูรณ	ซึ่งภายในน้ีประกอบดวยบริเวณไตสวนพิจารณาคดี	หองขังนักโทษ	โรงครัว	และหอง
พักของเจาหนาที่

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษ!!!	ป้ิงยางยากินิกุ
หลังอาหารใหทานไดผอนคลายกับการแชน้ําแรธรรมชาติ	เชื่อวาถาไดแชน้ําแรแลว	จะทําใหผิว

พรรณสวยงามและชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น
พักที	่โรงแรม	ENAKYO	GRAND	HOTEL	/	ENAKYO	KOKUSAI	HOTEL	หรือระดับเดียวกัน

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

เป็นเมืองแหงปราสาทที่บานเมืองยังคงมีภาพของสะทอนของประวัติศาสตร
เกาแกในอดีต	ไมวาจะเป็นบานเรือนที่มีโครงหนาตางขัดกันเป็นตาราง	และวัด
ที่มีประวัติศาสตรเกาแก

หมูบานชิราคาวาโกไดรับการขึน้ทะเบียนใหเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม
หมูบานแหงน้ีใชโครงสรางที่เรียกวา	กัสโช	ซึ่งแปลวาสรางแบบพนมมือ	ดาน
หนาทําเป็นหนาจั่วแบบบานทรงไทย	มีการเจาะชองหนาตางเพื่อรับแสงสวาง
จากภายนอก	เมื่อมองจากภายนอกจึงดูมีสัดสวนสวยงาม

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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



ราคาน้ีไมรวมคาเขาและคาเชาอุปกรณเครื่องเลนสกี	สโนวสเลด	หรือครูฝึก	ประมาณ	5,000-15,000
เยน	(ลานสกีจะเปิดใหบริการหรือไม	ขึน้อยูกับสภาพภูมิอากาศ)
ทีท่ําการเกาเมืองทาคายามา	ไมรวมคาเขาชมทานละ	430	เยน

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

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษ!!!	ป้ิงยางยากินิกุ
	พักที่	ENAKYO	GRAND	HOTEL	/	ENAKYO	KOKUSAI	HOTEL	หรือระดับเดียวกัน

การอาบน้ําแรสามารถรักษาและบรรเทาอาการตางๆได	เชนบรรเทาอาการ
ปวดกระดูก	ปวดกลามเน้ือชวยใหโลหิตในรางกายหมุนเวียนไดดีขึน้ชวยขับสิ่ง
อุดตันใตผิวหนังและรูขุมขนทําใหผิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณใหสดใสคลาย
ความตรึงเครียด

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู	โอซากา	จากน้ันนําทานเดินทางชมบริเวณโดยรอบของ	ปราสาทโอซากา

(ไมรวมคาเขาปราสาท)	ซึ่งถือไดวาเป็นสัญลักษณของเมือง	สัมผัสความยิ่งใหญและชมนิทรรศการที่จัดแสดง
อยูภายใน	ซึ่งเลาถึงความเป็นมาของปราสาท	รวมทั้งประวัติและขาวของเครื่องใช	ตางๆของโชกุน	ฮิเดโยชิโตโย
โตมิ	ผูมีคําสั่งใหกอสรางปราสาทแหงน้ี
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	-	ชวงคํ่า
จากน้ันนําทานชอปป้ิงสินคาเครื่องสําอางค	อาหารเสริม	เครื่องประดับคุณภาพดีที่รานคาปลอดภาษี	ยาน	ชิน

ไซบาชิ	ยานชอปป้ิงชื่อดังของนคร	โอซากา	ภายในยานน้ีมีรานคาเกาแกปะปนไปกับรานคาอันทันสมัย	และ
สินคาหลากหลายรูปแบบทั้งสําหรับเด็ก	และผูใหญ	ซึ่งยานน้ีถือวาเป็นยานแสงสี	และบันเทิงชั้นนําแหงหน่ึงของ
นครโอซากา	อีกทั้งยังมีรานอาหารทะเลขึน้ชื่อมากมาย
ซึ่งเสนหอยางหน่ึงคือ	ทุกรานจะประดับประดารานของตนดวยแสงไฟนีออนซึ่งดัดทําใหเป็นรูปปู	กุง	และ

ปลาหมึก	ซึ่งนักทองเที่ยวใหความสนใจและแวะถายรูปกันเป็นที่ระลึกอยางมาก	และรานคาทุกแหง	จะพยายาม
สรางจุดเดนใหแกรานของตนใหไดมากที่สุด	เพื่อดึงดูดลูกคาใหเขามาใชบริการ	สัญลักษณเดนของยานน้ีคือ	ตึก
รูปเครื่องหมายการคาของ	กูลิโกะ	ผลิตภัณฑขนมชื่อดังจากญี่ป ุนน่ันเอง
อิสระอาหารคํ่า	ตามอัธยาศัย	เพื่อความสะดวกในการชอปป้ิงสินคา
ไดเวลาอันสมควรนําทานสู	สนามบินคันไซ	เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพ

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

เป็นเมืองใหญอันดับสามของญี่ป ุน	ตั้งอยูริมทะเล	ถือวาเป็นประตูเขาออกสูโลก
ภายนอกแหงแรก	และเป็นเมืองทาและศูนยกลางการทองเที่ยวที่สําคัญ	ของ
ภูมิภาคคันไซ

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.	เหินฟาสูกรุงเทพฯ	โดยสายการบินแอร	เอเชีย	เอ็กซ	เทีย่วบินที	่XJ611	บริการอาหารและ
เครื่องดื่มบนเครื่อง
04.00	น.	ถึง	สนามบินดอนเมือง	โดยสวัสดิภาพ

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



บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง



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
9.	การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน	35	ทานขึ้นไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว	บริษทัฯ

ขอสงวนสิทธิใ์นการเลื่อนการเดินทาง	หรือเปลี่ยนแปลงราคา

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

ทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน	หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด	รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงิน
ไมวากรณีใดๆ	ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆ
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

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)	**ถากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศใหกลับมาใชวีซา	ผูเดินทาง
จะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพิ่ม	ทานละ	1,700	บาท**
2.	คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ	เชน	คาทําหนังสือเดินทาง	คาโทรศัพท	คาโทรศัพททางไกล	คา

อินเตอรเน็ต	คาซักรีด	มินิบารในหอง	รวมถึงคาอาหารและ	เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ	(กรุณาสอบถาม
จากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)
3.	คาทิปคนขับรถ	หัวหนาทัวร	และมัคคุเทศกทองถิน่	ทานละ	2000	บาท	/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

ราคาเด็กอายุไมถึง	2	ขวบ	10,000	บาท
คาบริการขางตน	ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	หัวหนาทัวร	และมัคคุเทศกทองถิน่ทานละ	2000	บาท	/ทริป/
ตอทาน
ตัว๋เมื่อออกแลว	ไมสามารถรีฟันดได	อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน
หากทานทีต่องออกตัว๋ภายใน	(เครื่องบิน	,รถทัวร	,รถไฟ)	กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตัว๋

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท	หรือ	เวลาบิน	โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา

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

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			ยกเลิกกอนวันเดินทาง	45	วัน	คืนเงินคาบริการรอยละ	100	ของคาบริการที่ชําระแลว	
2.2			ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา	45	วัน	ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด	ทั้งน้ี	ทางบริษทัจะหักคาใชจายที่
ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว	เชน	การสํารองที่น่ังตัว๋
เครื่องบิน	การจองที่พัก			ฯลฯ
3.	การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข	หรือเที่ยวบินเหมาลํา	Charter	Flight	หรือ	Extra	Flight

กับสายการบิน	หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ		จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด	
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
6.	ในกรณียกเลิกการเดินทาง	ตองยกเลิก	45	วันกอนการเดินทางเทานัน้	ไมเชนนัน้ทางบริษทัจะไมคืน

มัดจําไมวาดวยกรณีใดๆทัง้สิ้น	เพราะวาทางบริษทัไดทําการจายคาตัว๋ไปใหกับการสายการบิน
เรียบรอยแลว	โปรดอานขอความใหถีถ่วนกอนการจองทัวรทุกครัง้	เพื่อประโยชนแกตัวทานเอง


