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สนามบินสุวรรณภูมิ
สนามบินคันไซ หรือ สนามบินโอซากา - เมืองนารา - วัดโทไดจิ - สวน
กวางนารา - ยานเมืองเกาสไตลยุโรปคิตาโนะ - ศาลเจาเทนมานกุ - ฮาร
เบอรแลนด - เมืองโกเบ

พักที่ FP
HOTELS
SOUTHNAMBA หรือ
ระดับเทียบ
เทา

วัดคิโยมิสึ - ลองเรือยากาตะบูเนะ - ป าไผเทนริวจิ / ป าไผ - วัดเทนริวจิ

พักที่ FP
HOTELS
SOUTHNAMBA หรือ
ระดับเทียบ
เทา

4

ปราสาทโอซากา - ซากุระ - ยานชินไซบาชิ

พักที่ FP
HOTELS
SOUTHNAMBA หรือ
ระดับเทียบ
เทา

5

สถานี รถไฟทามะ - เมืองวะคะยะมะ - ตลาดคุโรชิโอะ - สนามบินคันไซ
หรือ สนามบินโอซากา - สนามบินสุวรรณภูมิ

2
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28 มี.ค. 61 - 1 เม.ย. 61

฿49,999

฿49,999

฿49,999

฿8,900

ชวงคํ่า
20.30 น. คณะพรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสายระหวางประเทศชัน
้ 4
เคานเตอร C สายการบินไทย (TG) โดยมีเจาหนาที่จากบริษท
ั ฯคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก
กอนขึน
้ เครื่อง
23.15 น. ออกเดินทางสู สนามบินคันไซ ประเทศญีป
่  ุน โดยสายการบินไทย เทีย
่ วบินที่ TG 622
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

เป็ นสนามบินที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ ในตอนนี้ เป็ นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ น
สนามบินนานาชาติท่ค
ี นคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

ชวงเชา
06.25 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ ประเทศญีป
่  ุน (ใชเวลาเดินทางประมาณ ชัว
่ โมง/ เวลาทองถิน
่
เร็วกวาประเทศไทย 2 ชัว
่ โมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็ นเวลาทองถิน
่ เพื่อความสะดวกในการ
นัดหมาย)
หลังจากผานการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรญี่ปุน พรอมตรวจเช็คสัมภาระ
นําทานเดินทางสู เมืองนารา
ชม วัดโทไดจิ เป็ นวัดพุทธที่ต้งั อยูในเมืองนารา ประเทศญี่ปุน ภายในมีหอไดบุทสึซ่งึ เป็ นอาคารไม ที่
ประดิษฐานพระพุทธรูปไดบุสึขนาดใหญ โดยบันทึกในอดีตไดระบุวามีคนมาชวยสรางพระพุทธรูปและหอที่
ประดิษฐานมากกวา 2,600,000 คน ณ เมืองชิงะระกิ แตหลังจากเกิดเหตุเพลิงไหมและแผนดินไหวจนมีผูเสีย
ชีวิตจํานวนมาก ก็ไดยายสถานที่สรางมายังเมืองนาราในปี พ.ศ. 1288 นอกจากนี้ วัดแหงนี้ น้ี ยังเป็ นศูนยกลาง
ของโรงเรียนศาสนาในสายเคงอน และไดรับการขึน
้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกอีกดวย และบริเวณใกลๆวัด จะมี
สวนสาธารณะนาราพารค อันแสนรมรื่น และเต็มไปดวยกวางตัวนอยๆ มากมาย ใหทานไดลองใหอาหารและ
ถายรูปกับกวาง ซึ่งถือเป็ นสัญลักษณหนึ่ งของเมืองนาราเลยก็วาได
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู JAPANESE SET
ชวงบาย
จากนั้นออกเดินทางสู ยานคิตาโนะ ยานบานพักชาวตางชาติ เป็ นยานเกาของชาวตางชาติท่เี ดินทางมา
คาขาย ทําธุรกิจที่เมืองโกเบพักอาศัยอยู ทําใหในปั จจุบันบริเวณนี้ ยังคงมีบานเรือนและคฤหาสนสไตลตะวัน
ตกกระจัดกระจายอยูหลายหลัง จึงทําใหยานนี้ เป็ นอีกหนึ่ งไฮไลทของเมืองโกเบ ยานคิจะโน เรียกโดยรวมวา อิ
จินคัน (IJINKAN) มีลักษณะเป็ นเนิ นเขาลาดชัน มีสถานที่เดนๆ ในยานนี้ เชน เรือนไกกังหันลมหรือ
WEATHER COCK HOUSE ซึ่งจะมี กังหันลมรูปไกอยูบนหลังคาสไตลเยอรมัน, อาคารสีเขียวออนหรือ
MOEGI HOUSE ซึ่งสรางขึน
้ เพื่อเป็ นเรือนรับรองของกงสุลใหญอเมริกาในปี ค.ศ.1903
และที่ดานบนสุดของเนิ นจะพบ ศาลเจาเทนมานกุ ประจําเมืองโกเบ ที่มีบรรยากาศรมรื่นแฝงตัวอยูกับภูเขา
และตนไมใหญ

จากนั้นออกเดินทางสู โกเบ ฮารเบอรแลนด ใหทานอิสระชอปปิ้ ง ทานจะไดชมอนุสรณท่ร
ี ะลึกแผนดินไหว
โกเบ จัดแสดงพื้นที่ริมอาวที่ไดรับความเสียหายจากแผนดินไหวในปี ค.ศ.1995 เพื่อบอกเลาถึงอนุชนรุนหลัง ทั้ง
เหตุการณท่เี กิดขึน
้ และการบูรณะซอมแซมใหกลับเป็ นเมืองที่สวยงาม ใหทานไดถายรูปกับทิวทัศนท่งี ดงามริม
อาว อีกทั้งยังมีหางสรรพสินคาที่สรางดวยโมเสคหันหนาออกทะเล ขางๆ มีสวนโมเสคขนาดยอม รวมถึง
ภัตตาคาร เร็งกา โซโก หางสรรพสินคาโกเบ ฮันเคียว และโปรมีนา โกเบชอปปิ้ งมอลลและแหลงชอปปิ้ ง ราน
อาหาร โรงภาพยนตร และอื่นๆ มากมาย
ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนู SHABU SHABU BUFFET
นําทานเดินทางเขาสูท่พ
ี ัก FP HOTELS SOUTH-NAMBA หรือระดับเทียบเทา

ตั้งหางจากตัวเมืองโอซากา ประมาณ 50 กม.เปิ ดใชบริการเมื่อปี 1994 มี 2 เท
อมินอล โดย เทอมินอล 1 จะเป็ นสายการบินธรรมดา สวนเทอมินอล 2 จะเป็ น
สายการบินโลวคอสต

เป็ นเมืองที่อยูทางทิศตะวันออกของเมืองโอซากา มีกวางเป็ นสัญลักษณของ
เมืองนารา เนื่ องจากชาวนารามีความเชื่อวากวางเป็ นสัตวรับใชเทพเจา
ปั จจุบันเมืองนารามีกวางเดินอยูอยางอิสระทั้งเมือง ไมวาจะเป็ นศาลเจา วัด
หรือตามทองถนนก็ตาม

วัดหลวงพอโตไดบุทสึแหงเมืองนาราที่ใหญท่ส
ี ุดในญี่ปุน เป็ นหนึ่ งในวัดที่มีช่ อ
ื
เสียงมากที่สุด และมีความสําคัญทางศาสนาของญี่ปุน เป็ นเหมือนศูนยกลาง
ของวัดทั้งหมดในประเทศ อาคารหลักของวัดเป็ นอาคารไมท่ใี หญท่ส
ี ุดในโลก

เป็ นสวนที่ต้งั อยูในเมืองนารา ที่ตีนเขาวาคาคูสะ เปิ ดมาตั้งแตคศ1880 เปิ ด
สวนที่มีกวางเดินเลนอยางอิสระ ทําใหเป็ นอีกหนึ่ งจุดสนใจของสถานที่น้ี

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู JAPANESE SET

ยานเมืองเกาสไตลยุโรปคิตาโนะ (Kitano Ijinkan) เป็ นยานเกาของชาวตาง
ชาติท่เี ดินทางมาคาขาย ทําธุรกิจที่เมืองโกเบพักอาศัยอยู ทําใหในปั จจุบัน
บริเวณนี้ ยังคงมีบานเรือนและคฤหาสสไตลตะวันตกกระจัดกระจายอยูหลาย
หลัง จึงทําใหยานนี้ เป็ นอีกหนึ่ งไฮไลทของเมืองโกเบเลยทีเดียว สถานที่เดนๆ
ในยานนี้ เชน เรือนไกกังหันลมหรือ ศาลเจาเทนมานกุประจําเมืองโกเบ, บาน
สไตลอังกฤษ, บานกงสุลปานามาเกา, บานสไตลฝรั่งเศษ, คฤหาสที่มีรูปปั้ น
หมูปาที่จําลองมาจากเมืองเวียนนาที่เชื่อกันวาใครไดลูบจมูกแลวจะโชคดี,
นอกจากบานและคฤหาสเกาแกแลว ก็มีจะรานคาเฟ เบเกอรี่ ที่ตกแตงน ารักๆ

อยูในยานนี้ อีกหลายรานใหไดน่ังพัก กินบรรยากาศสบายๆ

ศาลเจาเทนมานกุ ของเมืองโอซากาแหงนี้ ถูกสรางขึน
้ ในศตวรรษที่ 10 เป็ น
หนึ่ งในกวา 100 ศาลเจาที่สําคัญทั่วประเทศญี่ปุน เคยถูกทําลายลงดวยเหตุไฟ
ไหมหลายครั้ง ครั้งลาสุดที่มีการสรางหองโถงหลัก(hoden) และประตูหลัก คือ
ปี 1845 ครั้ง ศาลเจาแหงนี้ มีช่ อ
ื เสียง 1 ใน 3 แหงที่มีการจัดเทศกาลเท็นจิน
มัตสุริ และศาลเจามีประเพณี ซึ่งจะจัดขึน
้ เป็ นประจําทุกปี ในวันที่ 24-25
กรกฎาคม (อีกสองแหงที่มีการจัดเทศกาลนี้ คือ กิออน มัตสุริของเกียวโต และ
คันดะ มัตสุริของโตเกียวในชวงเทศกาลก็จะมีการจัดขบวนเกี้ยวศักดิส
์ ิทธิ ์ แห
เขาไปในเมืองพรอมกับจุดดอกไมไฟ สรางความสวยงามและครึกครื้นใหกับโอ
ซากา

เป็ นพื้นที่ชอปปิ้ งและแหลงบันเทิงริมนํ้าของบริเวณทาเรือโกเบ มีท้งั รานกาแฟ
รานอาหาร รานคา และสวนสนุก ซึ่งเป็ นจุดนัดพบที่นิยมของชาวเมือง

โคเบะหรือ โกเบ เป็ นเมืองเอกของจังหวัดเฮียวโงะ ประเทศญี่ปุน เป็ นเมือง
ขนาดใหญอันดับที่ 5 และเป็ นเมืองทาที่สําคัญของญี่ปุน โคเบะเป็ นเมืองทาที่
สําคัญของญี่ปุนที่มีการคาขายกับทางประเทศตะวันตกนับตั้งแตการยกเลิก
นโยบายปิ ดประเทศ ในปี ค.ศ. 1995 เกิดเหตุการณแผนดินไหวครั้งใหญทําให
เมืองโคเบะไดรับความเสียหายอยางหนัก แตก็สามารถซอมแซมบูรณะจน
กลายมาเป็ นเมืองทาที่สําคัญอีกครั้งหนึ่ งได บริษท
ั หลายๆแหงไดต้งั สํานักงาน
ใหญท่โี คเบะ และเมืองนี้ ยังขึน
้ ชื่อในเรื่องของเนื้ อโคเบะอีกดวย
รับประทานอาหารคํ่ า ณ ภัตตาคาร เมนู SHABU SHABU BUFFET
พักที่ FP HOTELS SOUTH-NAMBA หรือระดับเทียบเทา
กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็ นเวลาทองถิน
่ เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา ทีห
่ องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู วัดนํ้าใส (วัดคิโยมิส)ึ เป็ นวัดที่ใหญและเกาแกต้ง
ั อยูบริเวณเนิ นเขาฮิงาชิยามา และมีทอนซุงวาง
เรียงซอนกันตามแนวนอนตั้งจากพื้นดินขึน
้ มารองรับระเบียงของตัววิหารใหญ ซึ่งไมใชตะปูสักตัว ใชวิธีการเขา
ลิ่มเหมือนเรือนไทย วัดนี้ มีอายุเกาแกย่งิ กวากรุงเกียวโต กวา 1,200 ปี มาแลว เป็ นที่ประดิษฐานของเทพเอปิ สึ
เทพเจาแหงความรํ่ ารวย มั่งคั่ง นมัสการพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร จากระเบียงแหงนี้ สามารถถายภาพ ณ จุดที่
สวยที่สุดในกรุงเกียวโต มองเห็นวิวทิวทัศนของตัวเมืองเกียวโตไดงดงาม พรอมกับวิหารของวัดคิโยมิสึ และเชิญ
ดื่มนํ้าศักดิส
์ ิทธิส
์ ามสาย อันเกิดขึน
้ จากธรรมชาติท่ไี หลมาจากเทือกเขา โดยเชื่อวา สายแรก รวย ,สายสอง สวย
หลอ, สายสาม แข็งแรง **หากทานตองการใสชุดยูกาตะลวดลายสวยงามสีสันสดใส ถายรูปคูกับ
BACKGROUND ดานหลัง ทีเ่ ป็ นสถานทีเ่ ทีย
่ วชื่อดัง เพื่อเก็บไวเป็ นทีร
่ ะลึกสุดประทับใจ สามารถแจง
กับทางทัวรไดลวงหนา มีคาบริการทานละ 1,200 บาท / ทาน**
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู JAPANESE SET
ชวงบาย
หลังจากนั้นนําทานสัมผัสประสบการณทองเที่ยวใหมท่ี เมืองเกียวโต

พิเศษ !! นําทาน ลองเรือยากาตะบูเนะ เป็ นเรือสไตลญ่ป
ี  ุนดั้งเดิม ใหทานไดชมธรรมชาติริมสองฝั่ งแมน้ ํา
โดยเรือจะลองไปถึงอาราชิยามา ระหวางเสนทางทานจะพบกับสายนํ้าที่ไหลอยางสงบ บางชวงมีกระแสนํ้าไหล
นักพายเรือจะใชความสามารถและความชํานาญในการพายเรือผานกระแสนํ้านั้น ชมทัศนี ยภาพธรรมชาติของ
หุบเขาตามทางเลียบแมน้ ํา เมื่อมองขึน
้ ไปจะไดเห็นวิวทางรถไฟสายโรแมนติคอีกดวย
จากนั้นนําทานเดินทางสู ป าไผอาราชิยามา ชมแนวไผท่ข
ี น
ึ้ อยูสองขางทางเสมือนเป็ นอุโมงคใหเดินผาน ซึ่ง
ถูกปลูกขึน
้ ตั้งแตสมัยเฮอันหรือกวาพันปี มาแลว เพื่อใชในการประดับสวนและชื่นชมความสวยงาม และใชในการ
บําบัดจิตใจมาแตครั้งโบราณ จนกระทั่งกาลเวลาผานไป ไผเหลานี้ ก็ยังไดรับการดูแลอยางดี เมื่อเขาสูปาไผแลว
จะไดสัมผัสถึงสายลมจากธรรมชาติท่ก
ี ระทบกับใบไผ ความเขียวขจีและความสดชื่นตลอดเสนทาง แมวาจะเป็ น
เพียงเสนทางเล็กๆ ระยะทางไมก่ร
ี อยเมตรที่เชื่อมตอระหวางศาลเจาโนมิยะหรือฝั่ งทิศเหนื อของวัดเทนริวจิ
จนถึงโอโคจิซังโซ
ชม วัดเทนริวจิ เป็ นวัดนิ กายเซน สาขารินไซ วัดนี้ สรางขึน
้ ในปี 1339 เพื่ออุทิศแดจักรพรรดิโกะไดโกะภายใน
วัดมีสวนชื่อซึ่งยังคงสภาพเดิมเหมือนที่เจาอาวาสองคแรกของวัดไดสรางไว วัดนี้ ยังไดขน
ึ้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลก
เมื่อ ค.ศ.1994
ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนู YAKINIKU BUFFET
นําทานเดินทางเขาสูท่พ
ี ัก FP HOTELS SOUTH-NAMBA หรือระดับเทียบเทา
รับประทานอาหารเชา ที่หองอาหารของโรงแรม

วัดคิโยมิสึ หรือ “วัดนํ้าใส” วัดเกาแกบนเนิ นเขาที่มีอายุเกาแกกวาตัวเมืองเกีย
วโต เป็ นวัดที่มีช่ อ
ื เสียงที่สุด นิ ยมเดินทางมาเพื่อสักการะและขอพรจากองค
พระโพธิสัตวเจาแมกวนอิม 11 พักตร 1000 กร ซึ่งเป็ นพระประธานของวัด ตัว
วัดกอสรางดวยไมเกือบทั้งหมด แตท่น
ี  าสนใจ คือ เสาที่ค้ า
ํ ยันระเบียงวัดขนาด
ใหญ ประกอบไปดวยเสาไมจํานวนรอยกวาตน สูงจากพื้น 12 เมตร โดยไมใช
ตะปูแมแตตัวเดียว โดยใชวิธีเขาลิ่มดวยภูมิปัญญาของชาวญี่ปุนโบราณ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู JAPANESE SET

ลองเรือยากาตะบูเนะ เป็ นเรือสไตลญ่ป
ี  ุนดั้งเดิม ใหทานไดชมธรรมชาติริมสอง
ฝั่ งแมน้ ํา โดยเรือจะลองไปถึงอาราชิยามา ระหวางเสนทางทานจะพบกับ
สายนํ้าที่ไหลอยางสงบ บางชวงมีกระแสนํ้าไหล นักพายเรือจะใชความ
สามารถและความชํานาญในการพายเรือผานกระแสนํ้านั้น ชมทัศนี ยภาพ
ธรรมชาติของหุบเขาตามทางเลียบแมน้ ํา เมื่อมองขึน
้ ไปจะไดเห็นวิวทางรถไฟ
สายโรแมนติคอีกดวย

วัดเทนริวจิ(Tenryuji) เป็ นวัดที่มีความสําคัญอยางยิ่งในเขตอาราชิยามาของ
เกียวโต เป็ นอันดับ 1 จาก 5 อันดับสูงสุดของวัดเซนและยังไดถูกบันทึกเป็ นมร
กดโลก นอกจากนี้ ยังมีโรงเรียนสอนศาสนาพุทธนิ กายรินซาย เซน อยูภายใต
การดูแลของวัดเทนริวจิอีกดวย วัดแหงนี้ ถูกสรางขึน
้ ในปี 1339 ทานโชกุนอาชิ
คากะ ทาคาอุจิ เพื่ออุทิศใหกับจักรพรรดิ โก-ไดโกะ ผูไดเสด็จสวรรคตลวงลับ
ไปแลว

เป็ นวัดเซ็นที่สําคัญที่สุดในเขตอาราชิยามา และตอนนี้ ถูกนับวาเป็ นมรดกโลก
ไปอีกหนึ่ งที่แลว และเป็ นวัดสาขาหลักสําหรับวัดนิ กายรินไซเซ็น เป็ นเสนทาง
เดินเล็กๆที่ตัดผานในกลางสวนป าไผ สามารถเดินเลนหรือขี่จักรยายผานก็ได
ใหบรรยากาศที่แปลกและหาไดยาก ทางเดินเลียบป าไผน้ี สามารถเดินเลน
หรือขี่จักรยานผานก็ได ใหบรรยากาศที่แปลกและหาไดยาก ยิ่งถาชวงไหนที่มี
แสงอาทิตยรอดผานตัวป าไผลงมายังพื้นดานลางก็จะยิ่งสวยมาก โดยเฉพาะ
ถามีลมพัดมาพรอมกันก็จะเป็ นเสียงกิ่งกานของตนไผกระทบกันไปมา บริเวณ

ใกลๆจะเป็ นรานขายของพื้นเมืองที่ทํามาจากตนไม
รับประทานอาหารคํ่ า ณ ภัตตาคาร เมนู YAKINIKU BUFFET
พักที่ FP HOTELS SOUTH-NAMBA หรือระดับเทียบเทา
หากทานตองการใสชุดยูกาตะลวดลายสวยงามสีสันสดใส ถายรูปคูกับ BACKGROUND ดานหลัง
ทีเ่ ป็ นสถานทีเ่ ทีย
่ วชื่อดัง เพื่อเก็บไวเป็ นทีร
่ ะลึกสุดประทับใจ สามารถแจงกับทางทัวรไดลวงหนา มี
คาบริการทานละ 1,200 บาท / ทาน

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชาทีห
่ องอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู ปราสาทโอซากา เป็ นปราสาทที่ย่งิ ใหญท่ส
ี ุดในญี่ปุนซึ่งสรางโยโชกุน โตโยมิ ฮิเดโยชิ
ตั้งแตสมัยศตวรรษที่ 16 (ค.ศ. 1585) เป็ นสัญลักษณอันโดดเดนของเมืองโอซากา ตัวปราสาทแบงเป็ น 5 ชั้น
โอบลอมดวยกําแพงหินแกรนิ ต สรางไดอยางประณีตแลวสวยงาม นอกจากนี้ บริเวณปราสาทโอซากายังเป็ นจุด
ชมดอกซากุระบานที่สวยที่สุดแหงหนึ่ งของเมืองโอซากาอีกดวย ในทุกๆ ปี จะมีนักทองเที่ยวทั้งชาวญี่ปุนเองและ
ชาวตางชาติ ตางหลั่งไหลเขามาชมดอกซากุระที่น่ี เป็ นจํานวนมาก อิสระใหทานบันทึกความงามในมุมที่ทาน
ประทับใจ (ใหทานชมบริเวณภายนอกตัวปราสาท ไมรวมคาเขาชมดานใน)
อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
ชวงบาย
อิสระทานชอปปิ้ ง ยานชินไซบาชิ ยานชอปปิ้ งชื่อดังของนครโอซากา ภายในยานนี้ มีรานคาเกาแก ปะปนไป
กับรานคาอันทันสมัย และสินคาหลากหลายรูปแบบทั้งสําหรับเด็กและผูใหญ ซึ่งยานนี้ ถือวาเป็ นยานแสงสี และ
บันเทิงชั้นนําแหงหนึ่ งของนครโอซากา อีกทั้งยังมีรานอาหารทะเลขึน
้ ชื่อมากมาย ซึ่งเสน หอยางหนึ่ งคือ ทุก
รานจะประดับประดารานของตนดวยแสงไฟนี ออนซึง
่ ดัดทําใหเป็ นรูปปู กุง และปลาหมึก ซึ่งนักทอง
เที่ยวใหความสนใจและแวะถายรูปกันเป็ นที่ระลึกอยางมาก และรานคาทุกแหง จะพยายามสรางจุดเดนใหแก
รานของตนใหไดมากที่สุด เพื่อดึงดูดลูกคาใหเขามาใชบริการสัญลักษณเดนของยานนี้ คือ ตึกรูป
เครื่องหมายการคาของกูลิโกะ ผลิตภัณฑช่ อ
ื ดังของญี่ปุนนั้นเอง อิสระใหทานจับจายใชสอยกันไดอยางเต็มที่
ชวงคํ่า
อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย
นําทานเดินทางเขาสูท่พ
ี ัก FP HOTELS SOUTH-NAMBA หรือระดับเทียบเทา
รับประทานอาหารเชาที่หองอาหารของโรงแรม

เรียกอีกอยางวา โอซากาโจ สัญลักษณของเมืองโอซากา และเป็ นสิ่งปลูกสราง
ที่มีคุณคาทางวัฒนธรรมของญี่ปุน ถูกสรางขึน
้ แทนที่วัดอิชิยามา ฮอนกันจิ ชั้น
บนสุด สามารถชมวิวเมืองโอซากาไดท้งั เมือง

ซากุระ ณ สวนสาธารณะ ใหทานไดเพลิดเพลินกับการชมซากุระและถายรูป
ตามอัธยาศัย ดอกซากุระที่ถือเป็ นดอกไมประจําชาติท่จ
ี ะ ผลิดอกเพียงชวง
เวลาสั้นๆไมเกิน 2 อาทิตย อีกทั้งทานจะไดเห็นบรรยากาศที่คนญี่ปุนจะมา
จับจองพื้นที่เพื่อชมซากุระ อยางมีความสุข และฉลองกันอยางสนุกสนาน

ยานชอปปิ้ งที่มีช่ อ
ื เสียงที่สุดในโอซากา ยานดังที่เป็ นสวรรคของนักชอป นักกิน
ถนนสายทอดยาวกวา 600 เมตร สองขางทางเรียงรายดวยสินคาหลากหลาย
ของใช ของกิน เครื่องใชไฟฟ า ฯลฯ

พักที่ FP HOTELS SOUTH-NAMBA หรือระดับเทียบเทา
การบานของดอกซากุระขึ้นอยูกับชวงเวลาและสภาพอากาศในแตละปี
**(ใหทานชมบริเวณภายนอกตัวปราสาท ไมรวมคาเขาชมดานใน**
อิสระอาหารกลางวันและอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา ทีห
่ องอาหารของโรงแรม
นําทานเปลี่ยนบรรยากาศนั่งรถไฟสายแมวเหมียวสู เมืองวาคายามา ทานจะไดสัมผัสกับความน ารักของ
ขบวนรถไฟที่ตกแตงดวยลวดลายของแมวเหมียว ทั้งที่น่ัง โคมไฟ หรือประตู ตางก็เป็ นรูปแมวทั้งหมด รับรองวา
ถูกใจสาวกทาสแมวอยางแน นอน เมื่อทานนั่งรถไฟไปถึงสถานี ปลายทาง ทานจะไดพบกับเจาแมวเหมียวที่เป็ น
นายสถานี ตัวใหม ชื่อ “นิ ทามะ” ที่มาทําหนาที่แทนนางสถานี ตัวเกา “เจาเหมียวทามะ” แมวชื่อดังที่ไดเสียชีวิตไป
แลวจากอาการหัวใจลมเหลวเฉียบพลัน
อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
ชวงบาย
นําทานเดินทางสู ตลาดปลาคุโระชิโอะ เป็ นตลาดปลาชื่อดังที่ใหญท่ส
ี ุดในแถบคันไซ ในเมืองวากายามา
มารีนาซิต้ี ตื่นตากับการแสดงแลปลาทูนาโชว (สามครั้งตอวัน) ใหทานสามารถเลือกลิ้มรสอาหารทะเลสดๆ
ใหมๆ ไดหลากหลายประเภทที่ตลาดนี้
ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู สนามบินคันไซ
17.25 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทย เทีย
่ วบินที่ TG 673 (บริการ
อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
ชวงคํ่า
22.00 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ
รับประทานอาหารเชา ที่หองอาหารของโรงแรม

สถานี รถไฟทามะ ซึ่งจะมีนายสถานี เป็ นแมวชื่อทามะ หรือ Tama Ekicho ซึ่ง
เป็ นแมวนําโชค เป็ นนายสถานี รถไฟ คิชิ จังหวัดวากายะมา เสนทางรถไฟสาย
Kishigawa ไดประกาศเปิ ดรถตูรถไฟขบวนใหมช่ อ
ื Tamadensya ไดตกแตง
เป็ นลวดลายการตูนเกี่ยวกับทามะทั้งขบวน เริ่มเปิ ดใหบริการฤดูใบไมผลิปี
2009

ตั้งอยูทางใตของภูมิภาคคันไซบนเกาะฮอนชู จังหวัดนึ้ อุดมดวยนํ้าและอาหาร
ทางเหนื อจรดใต เป็ นแนวชายฝั่ งทะเลยาวลงมาสุดที่คาบสมุทรคิอิ หันหนาสู
มหาสมุทรแปซิฟิค จึงมีอุณหภูมิอบอุน สงผลใหทางตะวันตกสามารถปลูกผล
ไมไดผลดีตลอดปี เป็ นอาณาจักรผลไมแหงภูมิภาคคันไซ จึงมีท่พ
ี ักแรมในบาน
ชาวสวนคอยใหบริการ รวมทั้งอาหารเชาและเย็นแบบพื้นบาน และมีกิจกรรม
ใหทําเกษตรดวยตนเอง

“ตลาดคุโรชิโอะ” (Wakayama Kuroshio Market) ซึ่งตั้งอยูในมารินา ซิต้ี มีการ
แสดงแลปลาทูนาโชวสามครั้งตอวัน ตื่นตาตื่นใจไดกับการแลปลาทูนายักษ
อยางชํานาญตอหนาตอตาคุณ ตลาดคุโรชิโอะ-อิจิบะ ยังเป็ นที่ต้งั ของราน
อาหารทะเลสดๆ หลายรานและรานของที่ระลึกซึ่งมีผลิตภัณฑทองถิ่นใหเลือก
มากมาย

ตั้งหางจากตัวเมืองโอซากา ประมาณ 50 กม.เปิ ดใชบริการเมื่อปี 1994 มี 2 เท
อมินอล โดย เทอมินอล 1 จะเป็ นสายการบินธรรมดา สวนเทอมินอล 2 จะเป็ น
สายการบินโลวคอสต

เป็ นสนามบินที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ ในตอนนี้ เป็ นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ น
สนามบินนานาชาติท่ค
ี นคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

1. บริษท
ั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ ยกเลิกการเดินทางในกรณีท่จ
ี ํานวนผูเดินทางตํ่ ากวา 30 ทาน(ผูใหญ)โดยบริษท
ั ฯจะแจง
ใหทราบลวงหนาอยางนอย 7 วัน กอนการเดินทาง
2. เที่ยวบิน ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึ งถึงผลประโยชนของ
ผูเดินทางเป็ นสําคัญ
3. หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอ
 ยกวา 6 เดือน และบริษท
ั ฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทอง
เที่ยวเทานั้น
4. ทางบริษท
ั ฯขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิดชอบคาเสียหายใดๆทั้งสิ้น อันเนื่ องมาจากเกิดกรณีความลาชาจากสาย
การบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริษท
ั ฯจะดําเนิ นการประสาน
งานเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกลูกคา)
5. ทางบริษท
ั ฯสงวนสิทธิไ์ มคืนเงิน ในกรณีท่ท
ี านใชบริการของทางบริษท
ั ฯไมครบ เชน ไมเที่ยวบางรายการ, ไม
ทานอาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษท
ั ฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอน
ออกเดินทางแลว
6. ทางบริษท
ั ฯสงวนสิทธิไ์ มรับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่เี กิด
จากความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง
7. เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษท
ั ฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
แลว ตามที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด
8. บริษท
ั ขอสงวนสิทธิเ์ ฉพาะลูกคาที่มีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น

1. ในการจองครั้งแรก มัดจําทานละ 15,000 บาท หรือ ชําระทั้งหมด
2. สวนที่เหลือชําระกอนเดินทาง 30 วัน กรณีท่ไี มชําระเงินสวนที่เหลือตามเวลาที่กําหนด ขอสงวนสิทธิใ์ นการ
บอกยกเลิกการเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณก็ตอเมื่อไดสงแฟกซ หรือ อีเมล ใบจองทัวรใหกับเจาหนาที่ฝายขาย พรอมกรอกรายชื่อ
ของผูเดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง และแนบสําเนาพาสปอรตผูเดินทาง (จะตองมีอายุเหลือ
มากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป–กลับ)

1. คาตัว
๋ เครื่องบินไป–กลับ พรอมคณะ ชั้นประหยัดพรอมภาษีสนามบินทุกแหงตามเสนทางที่ระบุในรายการ (ไม
สามารถเลื่อนวันเดินทางได)
2. คาอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
3. คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ
4. คาที่พักตามระบุในรายการ พักหองละ 2–3 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเทา
5. คารถรับ–สง และนําเที่ยวตามรายการ
6. คาภาษีสนามบิน ทุกแหงที่มี
7. นํ้าหนักกระเป าสัมภาระสายการบินไทย (TG) ขาไปและกลับทานละ 30 กก.
8. คาไกดทองถิ่นนําทานทองเที่ยวตลอดรายการในตางประเทศ
9. คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง
– การชดเชยอุบัติเหตุสวนบุคคลกรณีเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 1,000,000 บาท
– คารักษาพยาบาลตออุบัติเหตุไมเกิน 500,000 บาท (เงื่อนไขการชดเชยตามกรมธรรมทบ
ี่ ริษท
ั ไดทําไว)

1. คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง,
คาโทรศัพทสวนตัว, คาซักรีด, มินิบารในหอง, รวมถึงคาอาหาร และเครื่องดื่มที่ส่งั เพิ่มนอกเหนื อรายการ (หาก
ทานตองการสั่งเพิ่ม กรุณาติดตอหัวหนาทัวรแลวจายเพิ่มเองตางหาก)
2. คาทิปคนขับรถ และไกดทานละ 3,000 เยน ตลอดทริป ตอ 1 ทาน
3. คาภาษีมูลคาเพิม
่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ
่ าย 3% (กรณี ออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษท
ั หรือตองการ
ใบกํากับภาษี)
4. คานํ้าหนักกระเป าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 30 กก.)

5. คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาวในกรณีท่ไี มใชพาสปอรตไทย
กรุณาเตรียมเอกสาร คือ
1) พาสปอรต
2) ใบประจําตัวคนตางดาว
3) ใบสําคัญถิ่นที่อยู
4) สําเนาทะเบียนบาน
5) สมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย
6) รูปถายสี 2 นิ้ ว 2 รูป แลวทางบริษท
ั ฯจะเป็ นผูดําเนิ นการยื่นวีซาใหทานโดยจายคาบริการตางหาก (สําหรับ
หนังสือเดินทางตางดาว เจาของหนังสือเดินทางตองทําเรื่องแจงเขา–ออกดวยตนเองกอนจะยื่นวีซา)
6. คาธรรมเนี ยมวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว (ลูกคาตองเป็ นผูชําระดวยตนเอง)

PASSPORT : ตองมีอายุการใชงานคงเหลือไมนอ
 ย 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
การยกเวนวีซาเขาประเทศญีป
่  ุนใหกับคนไทยเริม
่ บังคับใชในวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556
ทางรัฐบาลญี่ปุนไดประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทยที่มีวัตถุประสงคเพื่อการพํานักระยะสั้นใน
ประเทศญี่ปุน ไดประกาศเริ่มบังคับใชในวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพํานักในประเทศญี่ปุนได 15 วัน
(หากผูย่ น
ื ประสงคจะพํานักในประเทศญี่ปุนเกิน 15 วัน หรือไปทํางาน หรือมีวัตถุประสงคอ่ น
ื ๆ จะตองยื่นขอวีซาตาม
ปกติ)
เอกสารในขัน
้ ตอนการตรวจเขาเมืองเพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญีป
่  ุน มีดังตอไปนี้
1. ตัว
๋ เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุน (ในกรณีเดินทางเป็ นกรุปทัวร บริษท
ั จะเป็ นผูดําเนิ นการออกเอกสารดัง
กลาว)
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึน
้ ในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุนได (เชน เงินสด
บัตรเครดิต เป็ นตน)
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุน (เชน คนรูจัก โรงแรม และอื่นๆ)
(ในกรณีเดินทางเป็ นกรุปทัวร ทางบริษท
ั จะเป็ นผูดําเนิ นการออกเอกสารดังกลาว)
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุน
(ในกรณีเดินทางเป็ นกรุปทัวร ทางบริษท
ั จะเป็ นผูดําเนิ นการออกเอกสารดังกลาว)
คุณสมบัติการเขาประเทศญีป
่  ุน (สําหรับกรณี การเขาประเทศญีป
่  ุนดวยมาตรการยกเวนวีซา)
1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยูมากกวา 6 เดือนขึน
้ ไป
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุนจะตองไมเป็ นสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย และเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะ
สั้น
3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน
4. เป็ นผูท่ไี มมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุน มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ
และไมเขาขายคุณสมบัติท่จ
ี ะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

กรณี ทล
ี่ ูกคาตองออกตัว
๋ เดินทางภายในประเทศ หรือไฟลทตอ กรุณาติดตอเจาหนาที่บริษท
ั ฯ ใหทราบกอน
ทําการออกตัว
๋ มิฉะนั้นบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ ์ ไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น
รายการทัวรสามารถเปลีย
่ นแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่ องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน
หรือการจราจรเป็ นตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุน ตามกฎหมาย ของ
ประเทศญี่ปุน สามารถใหบริการวันละ10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาไดโดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็ นผูบริหารเวลาตาม
ความเหมาะสม ทั้งนี้ ขน
ึ้ อยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็ นหลักจึงขอสงวนสิทธในการปรับเปลี่ยนเวลา
ทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
ในกรณี ทล
ี่ ูกคาตองออกตัว
๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาทีข
่ องบริษท
ั ฯ กอนทุกครัง
้ มิ
ฉะนัน
้ ทาง บริษท
ั จะไมรับผิดชอบใดๆ ทัง
้ สิ้น
โรงแรมที่พักที่ระบุในรายการทัวร จะยังไมคอนเฟิ รม 100% ซึ่งโรงแรมที่พัก อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยจะใชอยูใน
ระดับเดียวกัน ทางบริษท
ั จะแจงใหทานทราบกอนการเดินทางอยางนอยประมาณ 1–3 วัน พรอมทั้งใบนัดหมาย
เตรียมตัวการเดินทาง

สําหรับโรงแรมที่ญ่ป
ี  ุน หองพักคอนขางเล็ก และบางโรงแรมจะไมมีหองพักสําหรับ 3 ทาน ซึ่งทานอาจจะตองพัก
เป็ น หองที่นอน 2 ทาน และ 1 ทาน (แยกเป็ น 2 หอง) และบางโรงแรมในหองพักจะไมมีเตียงคู อาจจะมีแคเพียง 1
เตียง สําหรับนอน 2 ทานเทานั้น และบางโรงแรมหองพักแบบ 2 เตียงเต็ม ทางบริษท
ั ขออนุญาตจัดหองพักใหทาน
แบบพักทานเดียว / หอง

เนื่ องจากเป็ นราคาตัว
๋ เครื่องบินโปรโมชัน
่ เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก
เลื่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี และ กรณี ทก
ี่ องตรวจคนเขาเมืองทัง
้ กรุงเทพฯและในตางประเทศปฏิเสธมิ
ใหเดินทางออกหรือเขาประเทศทีร
่ ะบุไวในรายการเดินทางบริษท
ั ฯขอสงวนสิทธิท
์ จ
ี่ ะไมคืนคาทัวรไมวา
กรณี ใดๆทัง
้ สิ้น รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลวถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการ
หนึ่ งหรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิไ์ มอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืนไมวากรณี
ใดๆทัง
้ สิ้น

