


1 สนามบินดอนเมือง

2 สนามบินคันไซ	หรือ	สนามบินโอซากา	-	เมืองนารา	-	วัดโทไดจิ	-
เมืองเกียวโต	-	วัดคินคาคุจิ	-	ศาลเจาฟูชิมิอินาริ	-	เมืองกิฟุ

พักที่	Quintessa
Hotel	Ogaki	หรือ
ระดับใกลเคียงกัน

3 รานซันซู	-	ชมการแสดงดาบวิชาอิไอกิริ	-	หมูบานชิราคาวาโกะ	-
ที่ทําการเกาเมืองทาคายามา	-	เมืองเกา	ซันมาชิซูจิ	-	อิออนมอลล	โอ
ซากา

พักที่	Quintessa
Hotel	Ogaki	หรือ
ระดับใกลเคียงกัน

4 เมืองโอซากา	-	ปราสาทโอซากา	-	ยานชินไซบาชิ	-	หาง	DOTON
PLAZA

พักที่	N	GATE
HOTEL	OSAKA
หรือระดับใกล
เคียงกัน

5 สนามบินคันไซ	หรือ	สนามบินโอซากา	-	สนามบินดอนเมือง

20	มี.ค.	61	-	24	มี.ค.	61 ฿28,900 ฿28,900 ฿28,900 ฿8,500



22.00	น.	พรอมกันที่	ทาอากาศยานดอนเมือง	อาคารผูโดยสารระหวางประเทศขาออก	ชัน้3	ประตู6
เคานเตอร4สายการบิน	THAI	AIR	ASIA	X	เจาหนาที่ใหการตอนรับ	และอํานวยความสะดวกดานเอกสาร
กอนขึน้เครื่อง

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

ชวงเชา
01.15	น.	นําทานเดินทางสู	สนามบินคันไซ	ประเทศญีป่ ุน	โดยสายการบิน	THAI	AIR	ASIA	X	เทีย่วบิน

ที	่XJ612	(คาทัวรไมรวมอาหารเครื่องดื่มบนเครื่อง	บนเครื่องมีจําหนาย)
08.40	น.	เดินทางถึง	สนามบินคันไซ	โอซากา	(เวลาเร็วกวาเมืองไทย	2	ชั่วโมง	กรุณาปรับเวลาของทาน

เพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา)	ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร	สําคัญ!!!	ประเทศญีป่ ุนไม
อนุญาตใหนํา	อาหารสด	จําพวก	เน้ือสัตว	พืช	ผัก	ผลไม	เขาประเทศ	หากฝ าฝืนจะมีโทษจับและ
ปรับ	รับกระเปาเรียบรอยและทําภารกิจสวนตัว
นําทานขึน้รถโคชปรับอากาศเดินทางสู	เมืองนารา	(Nara)	เป็นเมืองที่อยูทางทิศตะวันออกของเมืองโอซากา

ดวยระยะทางประมาณ35	กิโลเมตร	“Nara”	มาจากภาษาญี่ป ุนคําวา	“Narasu”	แปลวาทําใหแบนราบ	เน่ืองจาก
พื้นที่ของเมือง	Nara	ตั้งอยูบนที่ราบเมืองนารา	เคยเป็นเมืองหลวงเกาของญี่ป ุนมากอนในปี	ค.ศ.	710-784	(กอน
เมืองหลวงจะถูกเปลี่ยนเป็นเกียวโตในภายหลัง)กวางเป็นสัญลักษณของเมืองนารา	เน่ืองจากชาวนารามีความ
เชื่อวากวางเป็นสัตวรับใชเทพเจา	ปัจจุบันเมืองนารามีกวางเดินอยูอยางอิสระทั้งเมือง	ไมวาจะเป็นศาลเจา	วัด
หรือตามทองถนน
นําทานไปชม	วัดโทไดจิ	(Todaiji)	วัดใหญแหงทิศตะวันออก	ถือเป็นโบราณสถานที่มีความเกาแกและสําคัญ

ที่สุดแหงหน่ึงของประเทศญี่ป ุนและยังถือวาเป็นวัดที่มีนักทองเที่ยวมาเยือนมากที่สุดในนารา	สรางขึน้เมื่อปี
ค.ศ.752	ในชวงที่พระพุทธศาสนาเจริญรุงเรืองจ	นถึงขีดสุด	สิ่งกอสรางที่สําคัญของวัดน้ีคือวิหารไมหลังใหญ	ได
บุทสึ	ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานองคหลวงพอโต	(ไดบุทสึ)	วากันวาเป็นอาคารไมที่ใหญที่สุดในโลก	โดยมีความสูง	157
ฟุต	ความยาว	187	ฟุต	แมวาวิหารไมที่เห็นในปัจจุบันน้ีมีขนาดเพียงแค	2	ใน	3	ของวิหารหลังเดิมที่เคยถูกไฟ
ไหมไปจากภัยสงคราม	แตก็ยังคงมีความยิ่งใหญจนไดรับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก	ดานหนาบริเวณวัดจะ
เป็นสวนกวาง	ซึ่งจะมีกวางออกมาเดิน	ใหนักทองเที่ยวไดถายรูปและซื้ออาหารใหกิน
จนสมควรแกเวลานําทานเดินทางไป	เกียวโต
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนูชาบูชาบู	บุฟเฟ ต

ชวงบาย	
เดินทางถึงเกียวโต	นําทานชม	วัดคินคะคุจิ	หรือที่คนไทยนิยมเรียกกันวาวัดทอง	เน่ืองจากวัดน้ีมีอาคารหลัก

เป็นสีทองทั้งหลัง	และเป็นวัดที่ดังวัดหน่ึงในญี่ป ุน	หากมาเที่ยวเกียวโตแลวไมไดมาที่วัดน้ีถือวายังไมมาถึงเกียว
โต	สองชั้นบนเป็นสีทอง	มีสระน้ําขนาดใหญติดกับวัด	และยังเป็นวัด	(ปราสาท)	ในการตูนเรื่องอิคคิวซัง	ทําให
นักทองเที่ยวนิยมมาเที่ยว	มาชมความสวยงาม	และถายรูปที่วัดน้ี	อิสระใหทานไดถายรูปตามอัธยาศัย
จากน้ันนําทานเดินทางไปชม	ศาลเจาฟูชิมิ	อินาริ	ชม	เสาโทริอิ	ซุมประตูสีแดงที่เป็นสัญลักษณของศาลเจา



ที่มีมากกวารอยตนทอดตัวยาวตามเสนทางของไหลเขาลดหลั่นกันบนเสนทางยาวถึง	4	กิโลเมตร	และเป็นฉาก
ของภาพยนตรเรื่อง	MEMORIES	OF	GEISHAที่ซายูริ	นางเอกของเรื่องวิ่งลอดซุมประตูเพื่อไปขอพรเทพเจาให
ตนเองสมความปรารถนา
จนสมควรแกเวลา	นําทานเดินทางสู	กิฟู	เมืองโอกากิ

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เมนู	BBQ	YAKINIKU
ทีพ่ัก:	Quintessa	Hotel	Ogaki	หรือระดับใกลเคียงกัน

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

เป็นเมืองที่อยูทางทิศตะวันออกของเมืองโอซากา	มีกวางเป็นสัญลักษณของ
เมืองนารา	เน่ืองจากชาวนารามีความเชื่อวากวางเป็นสัตวรับใชเทพเจา
ปัจจุบันเมืองนารามีกวางเดินอยูอยางอิสระทั้งเมือง	ไมวาจะเป็นศาลเจา	วัด
หรือตามทองถนนก็ตาม

วัดหลวงพอโตไดบุทสึแหงเมืองนาราที่ใหญที่สุดในญี่ป ุน	เป็นหน่ึงในวัดที่มีชื่อ
เสียงมากที่สุด	และมีความสําคัญทางศาสนาของญี่ป ุน	เป็นเหมือนศูนยกลาง
ของวัดทั้งหมดในประเทศ	อาคารหลักของวัดเป็นอาคารไมที่ใหญที่สุดในโลก

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนูชาบูชาบู	บุฟเฟต

เป็นเมืองหลวงเกาของญี่ป ุน	เป็นศูนยรวมวัฒนธรรมและประวัติศาสตรของ
ญี่ป ุนและชื่อน้ันไดมาจากเมืองฉางอานของจีน

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



คาทัวรไมรวมอาหารเครื่องดื่มบนเครื่อง	บนเครื่องมีจําหนาย
ชื่อโรงแรมทีท่านพักทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย	5-7	วันกอนวันเดินทาง	(อาจมีการ

ปรับเปลีย่นพักเมืองใกลเคียงเชน	นาโกยา	กิฟุ)

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

เป็นเมืองหลวงของจังหวัดกิฟุ	ประเทศญี่ป ุน	ตั้งอยูทางทิศใตของจังหวัด	ใน
อดีตมีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตรญี่ป ุนในสมัยเซงโงะกุ	กลาวคือบรรดา
นักรบและไดเมียวสําคัญ	เชน	โอดะ	โนะบุนะงะ	ใชเมืองกิฟุที่มีทําเลที่ตั้งอยู
กึ่งกลางของประเทศ	ใชเป็นฐานในการรวบรวมและปกครองแผนดินญี่ป ุน

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เมนู	BBQ	YAKINIKU
	พักที่	Quintessa	Hotel	Ogaki	หรือระดับใกลเคียงกัน

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมทีพ่ัก
นําทานแวะชม	รานซันชู	หรือ	Hamonoyasan	สถานที่ที่ผลิตมีดไดคมสุด	ๆ	อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียง

เรื่องการตีดาบญี่ป ุนอยางดาบเซกิ	สําหรับที่รานซันชูน้ีมีเครื่องใชของมีคมตาง	ๆ	มากมายกวา	3,000	ชิ้น	ไมวา
จะเป็นมีดหรือกรรไกรตัดแตงกิ่งและสวน	กรรไกรตัดเล็บ	กรรไกรหลากขนาด	หรือมีดสําหรับทําครัวหลาก
หลายรูปแบบที่ชวยใหการเตรียมวัตถุดิบของคุณงายยิ่งขึน้	นอกจากน้ียังมีดาบญี่ป ุน	ขนมและเครื่องดื่มเย็น	ๆ
จําหนายอีกดวย	อีกสิ่งหน่ึงพลาดไมไดเมื่อมารานซันชูคือ	การชมการแสดงดาบวิชาอิไอกิริ	ดาบซามูไรคม	ๆ
ที่ฟันฉบัเดียวตนไผก็ขาดเป็น	2	ทอน
จนสมควรแกเวลา	นําทานเดินทางสู	หมูบานมรดกโลกชิราคาวาโกะ	ที่ยังคงอนุรักษบานสไตลญี่ป ุนขนาน

แทดั้งเดิม	และยังไดรับเลือกจากองคการยูเนสโกใหเป็นมรดกโลก	ในเดือนธันวาคม	1995	บานสไตลกัสโชสึคุริ
จะมีความยาวประมาณ	18	เมตร	ความกวาง	10	เมตร	โครงสรางของบานสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในชวง
ฤดูหนาวไดดี	และรูปรางของหลังคาเหมือนกับสองมือพนมของพระเจา	จึงเรียกหมูบานสไตล	น้ีวา	กัสโช	และมี
ผูคนจากทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลไปชมความงามในแตละปีไมตํ่ ากวา	680,000	คน
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	แบบ	Set	ญีป่ ุน

ชวงบาย	
นําทานถายรูปดานหนา	ทาคายามา	จินยะ	หรือ	ทีว่าการอําเภอเกาเมืองทาคายามา	ซึ่งเป็นจวนผูวา

แหงเมืองทาคายามา	เป็นที่ทํางานและที่อยูอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮิดะ	เป็นเวลากวา	176	ปี	ภายใตการ
ปกครองของโชกุนตระกูลกุกาวา	ในสมัยเอโดะ
จากน้ันนําทานเดิมชม	หมูบาน	LITTLE	KYOTO	หรือ	เขตเมืองเกาซันมาชิซูจิ	ซึ่งเป็นหมูบานเกาแกสมัย

เอโดะกวา	300	ปีกอน	ที่ยังอนุรักษและคงสภาพเดิมไดเป็นอยางดี	อิสระใหทุกทานไดเดินเที่ยวและชื่นชมกับ
ทัศนียภาพเมืองเกาซึ่งเต็มไปดวยบานเรือนโบราณและรานคาหลากหลาย	เชน	รานผลิตและจําหนายเหลา
สาเก	รานทํามิโสะฯลฯ	พรอมทั้งเลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองเฉพาะถิ่น	เชน	ซารุโบะโบะ	หรือ	ตุกตาทารกลิงตัว
สีแดงไมมีหนาตา	ซึ่งถือวาเป็นสัญลักษณหน่ึงของเมืองทาคายามา	และเป็นสินคายอดนิยม	เพราะแฝงไปดวย
ความเชื่อเกี่ยวกับโชคลางของชาวญี่ป ุนอีกดวย	และเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันนาประทับใจมากมาย	ทานยัง



สามารถลองลิ้มชิมรสขนมของหวานนานาชนิดอีกดวย
จนสมควรแกเวลาเดินทางกลับเมืองโอกากิ	นําทานไปชอปป้ิงที่	หางเออนพลาซา	(อิสระอาหารคํ่าตาม

อัธยาศัย)	ใหทานไดเลือกซื้อสินคาเป็นของฝากและเลือกทานอาหารจากรานอรอยตางๆตามอัธยาศัย	สมควร
แกเวลานําทานเดินทางเขาสูที่พัก

ชวงคํ่า
ทีพ่ัก:	Quintessa	Hotel	Ogaki	หรือระดับใกลเคียงกัน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมที่พัก

รานซันชู	หรือ	Hamonoyasan	สถานที่ที่ผลิตมีดไดคมสุด	ๆ	อีกทั้งยังเป็นเมือง
ที่มีชื่อเสียงเรื่องการตีดาบญี่ป ุนอยางดาบเซกิ	สําหรับที่รานซันชูน้ีมีเครื่องใช
ของมีคมตาง	ๆ	มากมายกวา	3,000	ชิ้น

อิไอ	คือ	หน่ึงในศิลปะดาบญี่ป ุนชนิดหน่ึงซึ่งยังคงมีใหไดเห็นกันอยูในปัจจุบัน
ลักษณะของอิไอ	หรือ	บางที่เรียกวา	“อิไอโด”	ไมใชการชักดาบปะทะกันอยางดุ
เดือดกับคูตอสูเหมือนอยางการฟันดาบไม	“เคนโด”	อิไอ	คือ	ศิลปะการชักดาบ
และการเก็บดาบเขาฝักในทาน่ังอยางมีแบบแผนซึ่งเป็นศิลปะที่ไมรุนแรงจึง
ทําใหสามารถเรียนรูไดไมจํากัดเพศและวัย

หมูบานชิราคาวาโกไดรับการขึน้ทะเบียนใหเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม
หมูบานแหงน้ีใชโครงสรางที่เรียกวา	กัสโช	ซึ่งแปลวาสรางแบบพนมมือ	ดาน
หนาทําเป็นหนาจั่วแบบบานทรงไทย	มีการเจาะชองหนาตางเพื่อรับแสงสวาง
จากภายนอก	เมื่อมองจากภายนอกจึงดูมีสัดสวนสวยงาม

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	แบบ	Set	ญี่ป ุน

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

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



อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
ชื่อโรงแรมทีท่านพักทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย	5-7	วันกอนวันเดินทาง	(อาจมีการ

ปรับเปลีย่นพักเมืองใกลเคียงเชน	นาโกยา	กิฟุ)

เป็นหางสรรพสินคาที่นิยมในหมูนักทองเที่ยวชาวตางชาติ	เน่ืองจากตั้งอยูใกล
กับสนามบินนานาชาตินาริตะ	ภายในตกแตงในรูปแบบที่ทันสมัยสไตลญี่ป ุน	มี
รานคาที่หลากหลายมากกวา	150	รานจําหนายสินคาแฟชั่น	อาหารสดใหม
และอุปกรณภายในบาน

	พักที่	Quintessa	Hotel	Ogaki	หรือระดับใกลเคียงกัน

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมทีพ่ัก
นําทานขึน้รถปรับอากาศเดินทางสู	เมืองโอซากา	เดินทางไป	ปราสาทโอซากา	เป็นสัญลักษณอันโดดเดน

ของเมืองโอซากา	สรางขึน้เป็นครั้งแรกบนบริเวณที่เคยเป็นวัด	Osaka	Hongan-jiเมื่อปี	ค.ศ.1583
โดยToyotomiHideyoshi	(ค.ศ.1537-1598)	นักรบระดับไดเมียวผูพยายามรวบรวมประเทศเป็นครั้งแรกหอคอย
ประสาทหรือสวนที่เรียกวา	Tenshukaku	แลวเสร็จลงสองปีตอมา	แตหลังจากสงคราม	Osaka	Natsu	No-jin	ใน
ปีค.ศ.1615	ตระกูล	Toyotomi	ถูกฆาลางโคตร	Tenshukaku	ก็ถูกทําลายลงยอยยับ	กอนจะทําการบูรณะขึน้มา
ใหมอีกครั้งและถูกประกาศใหเป็นสมบัติของชาติอีกดวย	ปราสาทโอซากาปัจจุบันสูง	55	เมตร	มี	5	สวน	8	ชั้น
เครื่องประดับหลังคาและภาพเสือบนกําแพงตัวปราสาทและหลายๆสวนลงทองสีอรามสวยงามบนหอคอยชั้น	8
ของ	Tenshukaku	ทานสามารถมองเห็นทิวทัศนโดยรวมของเมืองโอซากาไดอยางชัดเจนในแตละปีจะมีนักทอง
เที่ยวจากทั้งในและนอกประเทศมาเยือนปีละราว	1-3	ลานคน	(ชมและถายรูปบริเวณดานนอก)

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	ยานชินไซบาชิ	ซึ่งเป็นแหลงชอปป้ิงชื่อดังของนครโอซากา	นําทานไปชอปป้ิงที่หาง

DOTON	PLAZA	พบกับสินคาราคาพิเศษ	แลวนําทานไปชอปปป้ิงที่ยานชินไชบาชิ	มี	ทังรานคาเกาแก	และทัน
สมัยปะปนกัน	มีสินคามากมายทั้งถูกและแพง	ทั้งสินคาแฟชั่นลาสุดขนมเคกแสนอรอย	จนถึงกลองดิจิตอล
คอมพิวเตอร	และเกมสรุนใหมลาสุดและตื่นตากับลีลาชีวิตของคนหนุมสาวชาวโอซากาที่ดูจะสนุกสนานและมี
สีสันมากกวาทางฝ่ังโตเกียว	รวมทั้งรานอาหารหลากหลาย	เดินไปเก็บภาพเป็นที่ระลึกกับ	จุดเดนของแตละราน
คา	เชน	ปูยักษ	หนาภัตตาคารขาปูยักษ	และสัญลักษณเดนของยานน้ีคือ	ตึกรูปเครื่องหมายการคาของกูลิ
โกะ	ผลิตภัณฑขนมชื่อดังจากญี่ป ุนน่ันเอง	หรือจะเป็นรานดิสนียชอป	ผลิตภัณฑใหมๆจากดิสนีย	และ	ยานเกา
แก	อยางถนนโดทงบุริ	ซึ่งทานสามารถลิ้มลองขนม	หรืออาหารขึน้ชื่อ	ของนครโอซากา	ทั้งทาโกะยากิ	โอโคโนมิ
ยากิ	เป็นตน	ใหทานไดเพลิดเพลินกันตลอดทั้งวัน	นอกจากน้ีในยานน้ียังมีหางสรรพสินคาใหญๆ	และมีชื่อเสียง
อยางหางไดมารู	หางโซโก	หรือจะเป็นทากาชิมายา	มีสินคามากมายใหทานไดเลือกซื้อเลือกหาอีกดวย
อาหารม้ือเทีย่งและเย็นอิสระตามอัธยาศัย

ชวงคํ่า
จากน้ันนําทานเดินทางสูที่พัก
ทีพ่ัก:	N	GATE	HOTEL	OSAKA	หรือระดับใกลเคียงกัน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมที่พัก



อาหารม้ือเทีย่งและเย็นอิสระตามอัธยาศัย
ชื่อโรงแรมทีท่านพักทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง

เป็นเมืองใหญอันดับสามของญี่ป ุน	ตั้งอยูริมทะเล	ถือวาเป็นประตูเขาออกสูโลก
ภายนอกแหงแรก	และเป็นเมืองทาและศูนยกลางการทองเที่ยวที่สําคัญ	ของ
ภูมิภาคคันไซ

เรียกอีกอยางวา	โอซากาโจ	สัญลักษณของเมืองโอซากา	และเป็นสิ่งปลูกสราง
ที่มีคุณคาทางวัฒนธรรมของญี่ป ุน	ถูกสรางขึน้แทนที่วัดอิชิยามา	ฮอนกันจิ	ชั้น
บนสุด	สามารถชมวิวเมืองโอซากาไดทั้งเมือง

ยานชอปป้ิงที่มีชื่อเสียงที่สุดในโอซากา	ยานดังที่เป็นสวรรคของนักชอป	นักกิน
ถนนสายทอดยาวกวา	600	เมตร	สองขางทางเรียงรายดวยสินคาหลากหลาย
ของใช	ของกิน	เครื่องใชไฟฟา	ฯลฯ

หาง	DOTON	PLAZA	ใหทานไดเลือกชอปป้ิงสินคาราคาถูก	หลากหลาย
รายการ	อาทิ	เชน	ผลิตภัณฑบํารุงสุขภาพ	เครื่องสําอาง	เครื่องไฟฟา	และ
ใกลๆกันทานสามารถเดินทางไปยานชินไชบาชิได	ใหทานไดอิสระชอปป้ิง
สินคาที่แหลงชอปป้ิงยอดนิยมที่สุดของโอซากาที่เต็มไปดวยรานคามากมาย
ทั้งแบรนดเนม	ของมือสอง	รานอาหารชื่อดังมากมายหลากหลายชนิดและไม
ควรพลาดชอปป้ิง

	พักที่	N	GATE	HOTEL	OSAKA	หรือระดับใกลเคียงกัน

ชวงเชา	-	ชวงบาย	
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมทีพ่ัก
หลังทานอาหารเชานําทานเดินทางสู	สนามบินคันไซ	เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ
09.55	น.	ออกเดินทางสู	กรุงเทพฯ	โดยสายการบิน	THAI	AIR	ASIA	X	เทีย่วบินที	่XJ613	(คาทัวรไม

รวมอาหารเครื่องดื่มบนเครื่อง	บนเครื่องมีจําหนาย)
13.55	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานดอนเมือง	โดยสวัสดิภาพ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมที่พัก



คาทัวรไมรวมอาหารเครื่องดื่มบนเครื่อง	บนเครื่องมีจําหนาย

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



กรุณาอานศึกษารายละเอียดทัง้หมดกอนทําการจอง	เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวาง
ทานลูกคาและบริษทั	ฯ	และเม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทัง้หมดกับทางบริษทัฯ	แลว	ทางบ
ริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ	ทัง้หมด
1.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีทีมี่ผูรวมคณะไมถึง

30ทาน
2.	ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม	หากสายการบินมีการปรับขึน้กอนวันเดินทาง
3.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนเที่ยวบิน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ
4.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทัง้สิ้น	หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,	การยกเลิกบิน,	การ

ประทวง,	การนัดหยุดงาน,	การกอการจลาจล,	ภัยธรรมชาติ,	การนาสิง่ของผิดกฎหมาย	ซึง่อยูนอกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษทัฯ
5.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทัง้สิ้น	หากเกิดสิง่ของสูญหาย	อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของ

ทาน,	เกิดจากการโจรกรรม	และ	อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเทีย่วเอง
6.	เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษทัฯ	แลว	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข

ขอตกลงตางๆ	ทั้งหมด
7.	รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษทัฯอีกครั้งหน่ึง	หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตาง

ประเทศเรียบรอยแลว	โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน	ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8.	การจัดการเรื่องหองพัก	เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก	โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่	/

ปลอดบุหรี่ได	โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก	ทั้งน้ีขึน้อยูกับความพรอมใหบริการของ
โรงแรม	และไมสามารถรับประกันได
9.	กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ	อาทิเชน	ใชวิวแชร	กรุณาแจงบริษทัฯ	อยางนอย	10วัน

กอนการเดินทาง	มิฉะนัน้	บริษทัฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได
10.	มัคคุเทศก	พนักงานและตัวแทนของผูจัด	ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด	ๆ	ทั้งสิ้นแทนผูจัด	นอกจากมีเอกสาร

ลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน
11.	ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ	ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ	ในกรณีที่

ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง	ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว	อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย	การหลบหนี	เขาออกเมือง
เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น	ๆ
12.	กรณีตองการพักแบบ	3ทาน	ตอหองหรือหองแบบ3เตียง	TRIPLE	โรงแรมมีหอง	Triple	ไมเพียงพอ	ขอสงวน

สิทธิในการจัดหองใหเป็นแบบ	แยก	2หอง	คือ	1หองพักคู	และ	1หองพักเดี่ยว	โดยไมคาใชจายเพิ่ม
13.	สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ป ุน	หรือ	วันเสารอาทิตย	รถอาจจะติด	อาจ

ทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ	ชอปป้ิงแตละสถานที่นอยลง	โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก	และคนขัยรถในการ
บริหารเวลา	ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางในบางครั้งที่ตองเรงรีบ	เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม
14.	บริการน้ําดื่มทานวันละ1ขวดตอคนตอวันเริ่มในวันที่2ของการเดินทางถึงวันที่4ของการเดินทาง	รวม

จํานวน3ขวด
15.	การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ป ุน	ตามกฎหมายของประเทศญี่ป ุน	สามารถใหบริการวันละ10-12ชั่วโมง	อาทิ

เชน	เริ่มงานเวลา	8.00น.ถึงเวลา	20.00	น.ในวันน้ัน	มิอาจเพิ่มเวลาได	โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลา
ตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเป็นหลัก	จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยน
เวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
16.	การประกันภัย	ที่บริษทัฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง	เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดิน

ทางทองเที่ยว	ตามพ.ร.บ.	การทองเที่ยว	เทาน้ัน	ไมไดครอบคลุมถึง	สุขภาพ	การเจ็บไขไดป วย	ทานสามารถขอ
ดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษทัฯได	และทางบริษทัฯถือวาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคา
ทัวร	(ทานสามารถซื้อประกันสุขภาพ	ในระหวางการเดินทางได	จากบริษทั	ประกันทั่วไป	และควรศึกษาเงื่อนไขความ
คุมครองใหละเอียด)
17.	มัคคุเทศก	พนักงานและตัวแทนของผูจัด	ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด	ๆ	ทั้งสิ้นแทนผูจัด	นอกจากมีเอกสาร

ลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน
18.	ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ	ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ	ในกรณีที่

ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง	ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว	อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย	การหลบหนี	เขาออกเมือง
เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น	ๆ



ชําระเงินคาจองทัวรทานละ	15,000	บาท	สวนที่เหลือชําระกอนการเดินทาง	20วัน
**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง	(*จะตองมีอายุเหลือมากกวา	6	เดือนกอนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-
กลับ*)	
กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษทัมิฉะนัน้ทางบริษทัจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุและดาน

ตรวจปฏิเสธการออกและเขาเมืองทาน***	กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา	หรือสงพรอม
ยอดคงเหลือ

1.	คาตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน
ที่น่ังเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบินไมสามารถเลือกระบุที่น่ังได
การอัพเกรดที่น่ัง	สามารถอัพเกรดไดเฉพาะ	Hot	Seat	สําหรับที่น่ังBusiness/Premium	ตัว๋กรุปทัวรไมสามารถอัพที่
น่ังได	
ทีน่ัง่	Hot	Seat	ราคา3,000	บาท/เทีย่ว
เป็นที่น่ังที่มีพื้นที่วางที่มากกวาที่น่ังมาตรฐาน	ดวยพื้นที่วางขาที่กวางเป็นพิเศษ	มีพื้นที่พอที่จะสามารถยืดขาไดอยาง
เต็มที่
2.	คาที่พักหองละ	2	ทานตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการหรือระดับเทียบเทา
3.	คาอาหารคาเขาชมและคายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน
4.	เจาหนาที่บริษทัฯคอยอานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง
5.	คาน้ําหนักกระเป าสัมภาระโหลดใตเครื่องทีส่ายการบิน	Thai	Air	Asia	X	กําหนดทานละไมเกิน	20

กิโลกรัม	สัมภาระถือขึน้เครื่องไมเกิน7กก.	และคาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มี
การเรียกเก็บ
**กรณีทานมีความประสงคจะซื้อน้ําหนักเพิม่	กรุณาแจงพรอมจองทัวรหรือกอนเดินทาง10วันเทานัน้
พรอมชําระคาน้ําหนัก**
-	ซื้อนําหนักเพิ่ม	5	กก.	ชําระเพิ่ม	600	บาท	/เพิ่ม10กก.	ชําระเพิ่ม	1,000	บาท
-	เพิ่ม20กก.	ชําระเพิ่ม	2,000	บาท	
6.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางคุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาทคารักษาพยาบาล

กรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	500,000	บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม	ไมรวมประกันสุขภาพ	ทานสามารถสัง่
ซื้อประกันสุขภาพเพิม่ได

1.	คาทําหนังสือเดินทางไทยและเอกสารตางดาวตางๆ
2.	คาใชจายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุอาทิเชนคาอาหารเครื่องดื่มคาซักรีด	คาโทรศัพทเป็นตน
3.	คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ,	คาภาษีเดินทาง	(ถามีการเรียกเก็บ)
4.	คาภาษีน้ํามันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษทัฯไดออกตัว๋เครื่องบิน
5.	คา	Vat	7%	และคาภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%
6.	คาทิปยกกระเปาทุกโรงแรม
7.	คาทิปไกดรวมคนขับรถ	ทานละ	3,500	เยนตอทริป	สําหรับกรุปทีมี่หัวหนาทัวรแลวแตความประทับ

ใจในบริการ

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

บัตรเครดิต	เป็นตน)
3.ชื่อ	ที่อยู	และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	(ทางบริษทัจัดการให)
4.กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	(ทางบริษทัฯจัดการให)

คุณสมบัติการเขาประเทศญีป่ ุน	(สําหรับกรณีการเขาประเทศญีป่ ุนดวยมาตรการยกเวนวีซา)
1.หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยูไมตํ่ ากวา	6	เดือน



2.กิจกรรมใดๆ	ที่จะกระทําในประเทศญี่ป ุนจะตองไมเป็นสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย	และเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะ
สั้น
3.ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ	จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน	15	วัน
4.เป็นผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ป ุน	มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

และไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ัน
ทางบริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น
รายการทัวรสามารถเปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสม	เน่ืองจากสภาวะอากาศ,	การเมือง,	สายการบิน

การจราจรชวงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ป ุน	เป็นตน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา	โดยทางผูจัดจะปรับเปลี่ยนโดย
คํานึงถึงผลประโยชนของทานเป็นหลัก	เพื่อใหทานทองเที่ยวไดครบถวนตามโปรแกรม	การบริการของรถบัสนําเที่ยว
ญี่ป ุน	ตามกฎหมายของประเทศญี่ป ุน	สามารถใหบริการวันละ10	ชั่วโมง	มิอาจเพิ่มเวลาได	โดยมัคคุเทศกและคนขับ
จะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม	จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรม
การเดินทาง
กรณีอัตราแลกเปลีย่นเงินเยนปรับสูงขึ้น	บริษทัฯขอสงวนสิทธิในการปรับอัตราคาบริการเพิ่มขึน้โดยจะแจงให

ทราบลวงหนา
ประกาศสําคัญ	รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน	คาทัวรที่จายใหกับผูจัด	เป็นการชําระแบบ

จายชําระขาด	และผูจัดไดชําระใหกับสายการบินและสถานที่ตางๆ	แบบชําระขาดเชนกันกอนออกเดินทาง	ฉะน้ันหาก
ทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามรายการไมดวยสาเหตุใด	หรือไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมือง
จากประเทศในรายการ	(ประเทศไทยและประเทศญี่ป ุน)	ทางผูจัด	ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดสวนใดๆ	รวมทั้งคาตัว๋
เครื่องบินใหแกทาน
การเดินทางครัง้น้ีจะตองมีผูโดยสารจานวน	30	ทานขึ้นไป	กรณีไมถึง

-	ขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการ	โดยทางบริษทัจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา
-	หรือสงจอยนทัวรกับบริษทัที่มีโปรแกรมใกลเคียงกัน
-	หรือเลื่อน	หรือยกเลิกการออกเดินทาง	โดยทางบริษทัจะทําการแจงใหทานทราบลวงหนากอนการเดินทาง
10	วัน

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เครื่องบินโปรโมชั่น	เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว	ไมสามารถยกเลิก	เลื่อน
ขอคืนเงิน	ไดทุกกรณี		และกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ	และในตางประเทศ	ปฏิเสธมิใหเดินทางออก
หรือ	เขาประเทศที่ระบุไว	ในรายการเดินทาง	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น		รวมถึง
เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทาง	พรอมคณะ
ถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น


