สนามบินดอนเมือง - สนามบินคันไซ หรือ สนามบินโอซากา

พักที่ KANSAI
AIRPORT HOTEL
หรือเทียบเทา

วัดคิโยมิสึ - ศาลเจาฟูชิมิอินาริ / ศาลโทริอิ - วัดคินคาคุจิ - อิออ
นมอลลนาโกยา

พักที่ NAGOYA
HOTEL OR GIFU
HOTEL หรือเทียบ
เทา

3

เมืองทาคายามา - ที่ทําการเกาเมืองทาคายามา - เมืองเกา ซันมา
ชิซูจิ - หมูบานชิราคาวาโกะ

พักที่ MATSUMOTO
HOTEL / AZUMINO
HOTEL หรือเทียบ
เทา

4

เขื่อนคุโรเบะ - คุโรเบะไดรา - สถานี มูโรโดะ - ยอดเขาทาเทยามา
หรือ กําแพงหิมะเจแปนแอลป - สถานี ทาเทะยามา - เมืองกิฟุ ออนเซ็น

พักที่ GIFU HOTEL
หรือเทียบเทา

1
2

5
6

เมืองนารา - วัดโทไดจิ - ดิวตี้ฟรี - เมืองโอซากา - ยานชินไซบาชิ สนามบินคันไซ หรือ สนามบินโอซากา
สนามบินดอนเมือง

8 พ.ค. 61 - 13 พ.ค. 61

฿36,999

฿36,999

฿35,999

฿8,900

10 พ.ค. 61 - 15 พ.ค. 61

฿40,911

฿40,911

฿39,911

฿8,900

ชวงเชา - ชวงบาย
11.00 น. พรอมกันที่ สนามบินดองเมือง อาคารผูโดยสารขาออก 1 ชัน
้ 3 ประตู 4 สายการบินไทย
แอรเอเชีย เอกซ ( Thai Air Asia X ) เจาหนาที่จากบริษท
ั คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกดาน
เอกสาร และสัมภาระ
14.50 น. ออกเดินทางสูประเทศญี่ปุน โดยเทีย
่ วบินที่ XJ 610
ชวงคํ่า
22.40 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุน นําทานผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและรับ
กระเป าสัมภาระเรียบรอยแลว ไกดจะนําทานไปขึน
้ รถบัสที่เตรียมไว …
เขาสูทพ
ี่ ัก KANSAI AIRPORT HOTEL หรือเทียบเทา

เป็ นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ส
ี ามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไม
วาจะเป็ นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีป
อเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งสามารถใชเป็ นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ ไดอยางดี

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

พักที่ KANSAI AIRPORT HOTEL หรือเทียบเทา
ทางเราขอสงวนสิทธิก
์ ารเลือกทีน
่ ัง่ บนเครื่องบินไทยแอรเอเชีย เอกซ .. เนื่ องจากตองเป็ นไปตามกฏ
ระเบียบของสายการบินสําหรับการสุมจับที่น่ังวางบนเครื่องใหกับลูกคา .. โดยหากทานมีความประสงคจะ ระบุ
ที่น่ังบนเครื่องหรือตองการเปลี่ยนที่น่ังใหม จะมีคาใชจายเพิ่มเติม (สามารถดูอัตราคาบริการไดในทายรายการ)
ขอยํ้าวา .. สายการบินแอรเอเชีย เอกซ ใหน้ ําหนักกระเป าสัมภาระ คนละ 20 กิโลกรัม เทานั้นนะคะ
หากคิดวา ขากลับตองนํ้าหนักเกิน 20 ก.ก. โปรดเตรียมซื้อนํ้าหนักเพิ่ม ตั้งแตท่ส
ี นามบินดอนเมือง เคานเตอร
สายการบินแอรเอเชียเอกซ เพื่อจะไดไมตองกังวล เวลาจะกลับมาไทย นะคะ
บริการอาหารรอน บนเครื่องทัง
้ ขาไป - ขากลับ

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู วัดคิโยมิสึ หรือ วัดนํ้าใส มีอายุเกาแกย่งิ กวาเมืองเกียวโต คือยาวนานกวา 1,200 ปี จุด
เดนอันเป็ นเอกลักษณของวัดคือ หองโถงใหญ สรางยื่นออกจากหนาผา มีเสาไมขนาดใหญ 139 ตน คํ้ายัน และ

สิ่งที่นาอัศจรรย คือ สรางโดยไมไดใชตะปูเลย ดังนั้นองคการยูเนสโกไดขน
ึ้ ทะเบียนใหเป็ นมรดกโลก และเชิญ
ทุกทานไดด่ ม
ื นํ้าศักดิส
์ ิทธิส
์ ามสายอันเกิดขึน
้ จากธรรมชาติท่ไี หลมาจากเทือกเขาอีกดวย
จากนั้นใหทานอิสระชอปปิ้ ง ณ ถนนกานํ้าชา ซึ่งตั้งอยูระหวางทางเขาวัดคิโยมิสึ รานคาตางๆ ไดตกแตง
เลียนแบบสมัยเฮอัน ซึ่งมีสินคาพื้นเมืองนานาชนิ ด เชน รองเทาโซริ(รองเทาเกีย
๊ ะแบบญี่ปุน), ชุดยูกะตะ, ตุกตา
นางระบําญี่ปุน, ขมมชูครีมสอดไสนานาชนิ ด, ราน 1,000 เยน, ชาเขียวเกียวโต ที่ขน
ึ้ ชื่ออีกแหงหนึ่ งของญี่ปุน,
ของที่ระลึกแบบญี่ปุนดั้งเดิม เป็ นตน
นําทานเดินทางสู ศาลเจาฟูชิมิอินาริ หรือ ศาลเจาพอจิ้งจอกขาว สรางในศตวรรษที่ 9 โดยชาวนาเพื่อ
บูชาสุนัขจิ้งจอกที่เชื่อกันวาเป็ นทูตสงสาสนของเทพเจาแหงการเก็บเกี่ยว ภายในศาลเจามีเสาโทริอิจํานวนมาก
เรียงกันจนกลายเป็ นอุโมงคเสาโทริอิท่ม
ี ีความยาวประมาณ 4 กิโลเมตร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร
ชวงบาย
นําทานเดินทางสู วัดคินคาคุจิ หรือ ปราสาททอง สรางโดยโชกุน อาชิคางะโยชิมิสึ เพื่อเป็ นสถานที่พัก
ผอน ปราสาท 2 ชั้นบนถูกปิ ดโดยรอบดวยทองคําเปลวอยางสวยงาม ใหทานไดด่ ม
ื ดํ่ ากับความงามของตัว
ปราสาทที่สะทอนกับสระนํ้าที่ใสสะอาด
จากนั้นนําทุกทานเดินทางสู อิออน มอลล เป็ นหางสรรพสินคาที่นิยมในหมูนักทองเที่ยวชาวตางชาติ ภายใน
ตกแตงในรูปแบบที่ทันสมัยสไตลญ่ป
ี  ุน มีรานคาที่หลากหลายมากกวา 150 ราน จําหน ายสินคาแฟชั่น อาหาร
สดใหม และอุปกรณภายในบาน นอกจากนี้ ยังมีรานเสื้อผาแฟชั่นมากมาย เชน MUJI, 100 yen shop, Sanrio
store, Capcom games arcade และซุปเปอรมารเกตขนาดใหญ เป็ นตน
ชวงคํ่า
อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
เดินทางเขาสูทพ
ี่ ัก NAGOYA HOTEL OR GIFU HOTEL หรือเทียบเทา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

หรือศาลเจาจิ้งจอกขาว เป็ นอีกหนึ่ งศาลเจาชื่อดังที่นักทองเที่ยวตางรูจักกันดี
เป็ นศาลเจาในศาสนาชินโต สรางขึน
้ เพื่อถวายใหแดเทพอินาริ เทพเจาแหง
กสิกรรม เพื่อใหพ้ น
ื ที่บริเวณนี้ มีน้ ําอุดมสมบูรณ ปลูกขาวได ผลผลิตดีมี
คุณภาพ สิ่งที่นาสนใจนอกจากจะมาสักการะเทพเจาแลว ก็คือการเดินเลน
ลอดอุโมงคเสาโทริอิกวาหมื่นตนที่เรียงตอทอดยาวจากดานลางขึน
้ ไปบนยอด
เขาสูงถึง 233 เมตร ระยะทางราว 4 กิโลเมตร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

หรือที่เรียกวาวัดทอง เป็ นวัดเกาแกของเมืองเกียวโต วัดนี้ เคยเป็ นที่พํานักของ
โชกุนอาชิคางะ โยชิมิซึ ผูท่ช
ี อบทายปุจฉา – วิสัชนา กับอิกคิวซังในการตูน
บรรยากาศภายในวัดจะเป็ นการจัดสวนแบบเซน มีการจัดให ปราสาททองคํา
อยูตรงกลางสระนํ้า ภาพสะทอนปราสาททองคําที่อยูในสระนํ้า ทําใหปราสาท
ดูสวยงามและมีความขลังมากขึน
้

แหลงชอปปิ้ งมอลลขนาดใหญของเมืองนาโกยา ที่มีของใหเลือกซื้อแบบครบ
ครัน

พักที่ NAGOYA HOTEL OR GIFU HOTEL หรือเทียบเทา
อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานสู เมืองทาคายามา นําทานชม ทาคายามา จินยะ หรือ ทีว
่ าการอําเภอเกาเมืองทาคายามา
[ดานนอก] ซึ่งเป็ นจวนผูวาแหงเมืองทาคายามา เป็ นที่ทํางานและที่อยูอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮิดะ เป็ น
เวลากวา 176 ปี ภายใตการปกครองของโชกุนตระกูลกุกาวาในสมัยเอโดะ
หมูบาน LITTLE KYOTO หรือ เขตเมืองเกา ซันมาจิซูจิ ซึ่งเป็ นหมูบานเกาแกสมัยเอโดะกวา 300 ปี กอน
ที่ยังอนุรักษและคงสภาพเดิมไดเป็ นอยางดี อิสระใหทุกทานไดเดินเที่ยวและชื่นชมกับทัศนี ยภาพเมืองเกาซึ่งเต็ม
ไปดวยบานเรือนโบราณ และรานคาหลากหลาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร
ชวงบาย
จากนั้นนําทานเดินทางสู หมูบานมรดกโลกชิราคาวาโกะ ที่ยังคงอนุรักษบานสไตลญ่ป
ี  ุนขนานแทด้งั เดิม
และยังไดรับเลือกจากองคการยูเนสโกใหเป็ นมรดกโลก ในเดือนธันวาคม 1995 โครงสรางของบานสามารถ
รองรับหิมะที่ตกหนักในชวงฤดูหนาวไดดี และรูปรางของหลังคาเหมือนกับสองมือพนมของพระเจา จึงเรียก
หมูบานสไตลน้ี วา “กัสโช” และมีผูคนจากทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลไปชมความงามในแตละปี ไมตํ่ากวา 680,000 คน
เลยทีเดียว
ชวงคํ่า
รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร [เมนูป้ิ งยางพรอมนํ้าจิ้มรสเด็ด]
นําทานเดินทางเขาสูทพ
ี่ ัก MATSUMOTO HOTEL / AZUMINO HOTEL หรือเทียบเทา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็ นเมืองแหงปราสาทที่บานเมืองยังคงมีภาพของสะทอนของประวัติศาสตร
เกาแกในอดีต ไมวาจะเป็ นบานเรือนที่มีโครงหนาตางขัดกันเป็ นตาราง และวัด
ที่มีประวัติศาสตรเกาแก

ใชเป็ นทั้งที่ทํางาน และที่อยูอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮิดะมาเป็ นเวลากวา
176 ปี ภายใตการปกครองของโชกุนโตกุกาวา ในสมัยเอะโดะ หรือกวา 300 ปี
ที่แลว เป็ นที่ทําการรัฐในยุคเอะโดะเพียงแหงเดียวที่ขามพนยุคสมัยมาไดอยาง
สมบูรณ ซึ่งภายในนี้ ประกอบดวยบริเวณไตสวนพิจารณาคดี หองขังนักโทษ
โรงครัว และหองพักของเจาหนาที่

เมืองเกาสมัยเอโดะ ที่มีอายุกวา 300 ปี แตยังคงอนุรักษสภาพแวดลอม และ
การดําเนิ นชีวิตแบบดั้งเดิมไว ทั้งวัดวาอาราม ศาลเจา บานแบบดั้งเดิมของ
ชาวนาญี่ปุนไดเป็ นอยางดี

รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

หมูบานชิราคาวาโกไดรับการขึน
้ ทะเบียนใหเป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรม
หมูบานแหงนี้ ใชโครงสรางที่เรียกวา กัสโช ซึ่งแปลวาสรางแบบพนมมือ ดาน
หนาทําเป็ นหนาจั่วแบบบานทรงไทย มีการเจาะชองหนาตางเพื่อรับแสงสวาง
จากภายนอก เมื่อมองจากภายนอกจึงดูมีสัดสวนสวยงาม

รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร [เมนูปิ้งยางพรอมนํ้าจิ้มรสเด็ด]
พักที่ MATSUMOTO HOTEL / AZUMINO HOTEL หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําทานสัมผัสใกลชิดกับความมหัศจรรยของธรรมชาติ ในเสนทางสายอัลไพนทาเทยามา-คุโร
เบะ ซึ่งเป็ นสวนหนึ่ งของแจแปนแอลป
นําทานชม เขื่อนคุโรเบะ ซึ่งเป็ นเขื่อนยักษก้น
ั นํ้าที่ใหญมหึมาที่สุดของประเทศญี่ปุน จะมีสายรุงพาดผาน
ตลอดปี ที่โอบลอมดวยภูเขานับรอยลูกและชมทัศนี ยภาพของวงลอมเขาหิมะ มีความสูงถึง 186 เมตร และมี
ความกวางถึง 492 เมตร ซึ่งใชเวลาตั้งแตเริ่มบุกเบิกจนเสร็จสิ้นประมาณ 45 ปี เฉพาะตัวเขื่อนใชเวลาในการ
สราง 4 ปี โดยจะใชเวลาเดินเทาเพื่อขามเขื่อน 800 เมตร เดินทางบนเสนทางที่สองขางทางเป็ น กําแพงหิมะสูง
ชัน (SNOW WALL) สูงกวาสิบเมตร ยามเปิ ดเสนทาง นับเป็ นอีกทัศนี ยภาพที่ต่ น
ื ตาตื่นใจ
จากนั้นนําทานนั่งเคเบิ้ลคาร ลอดภูเขาจาก สถานี คุโรเบะโกะ ไปยังสถานี คุโรเบะ-ไดระ ระยะทางประมาณ
800 เมตร ซึ่งเป็ นเคเบิ้ลคารแหงเดียวในญี่ปุนที่ลอดภูเขาตั้งแตตนจนสุดเสนทาง ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงหิมะที่ตก
รุนแรงมากในฤดูหนาว
จากนั้นนําทานโดยสารกระเชาไฟฟ า ที่ไมมีเสากลางตลอดชวง 1,710 เมตร สู สถานี ไดคันโบะ
นําทานเดินทางผานอุโมงคท่ล
ี อดใตภูเขาทาเทยามาที่มีความ ยาว 3.6 กิโลเมตร นับเป็ นอุโมงคท่อ
ี ยูสูงที่สุด
ในญี่ปุน สูสถานี มูโรโดะ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร
ชวงบาย
นําทานชม ยอดเขาทาเทยามา มีความสูง 3,015 เมตร ซึ่งสูงเป็ นอันดับสองรองจากภูเขาไฟฟูจิ และยังเป็ น

หนึ่ งในสามภูเขาศักดิส
์ ิทธิต
์ ามความเชื่อคนญี่ปุนตั้งแตสมัยโบราณ ใหทานไดเก็บภาพทิวทัศนอันสวยงามน า
ประทับใจจากยอดเขาทาเทยามา ซึ่งในวันที่ทองฟ าโปรง สามารถมองเห็นไดไกลถึงภูเขาไฟฟูจิ
จากนั้นนําทานเดินทางสู สถานี บีโจดัยระ โดยรถปรับอากาศ ระหวางทางใหทานไดเพลิดเพลินกับทิวทัศน
ของเทือกเขาแอลป ญ่ป
ี  ุน ใหทานไดเก็บเกี่ยวความประทับใจตามอัธยาศัย
นําทานโดยสารเคเบิ้ลคาร ลอดภูเขาสู สถานี ทาเทยามา ระยะทางประมาณ 1.3 ก.ม. จากนั้นนําทาน
เดินทางสู กิฟุ
ชวงคํ่า
นําทานเดินทางเขาสูทพ
ี่ ัก GIFU HOTEL หรือเทียบเทา
รับประทานอาหารคํ่า ณ โรงแรม / ผอนคลายกับการแชน้ ําจากแรธรรมชาติสไตลญป
ี่  ุน
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

สูง 186 เมตร ซึ่งเป็ นเขื่อนที่สูงที่สุดของประเทศญี่ปุน ใชเวลากอสรางนาน 7 ปี
โดยใชสําหรับผลิตไฟฟ าใหแกภูมิภาคคันไซ และยังเป็ นสถานที่ทองเที่ยวที่
สําคัญแหงหนึ่ งของเสนทางทาเทยามา คุโรเบะ(Tateyama Kurobe Alpine
Route)อีกดวย ตั้งแตปลายเดือนมิถุนายน – กลางเดือนตุลาคมจะมีการปลอย
นํ้าออกจากเขื่อนทุกวัน ซึ่งเป็ นภาพที่สวยงามภาพหนึ่ ง

เป็ นสถานี กระเชาไฟฟ า ที่เชื่อมตอไปยังรถรางไฟฟ าเพื่อไปชมเขื่อน Kurobe
เป็ นเสนทางการเดินทางขาม Japan Alps

เป็ นสถานี รถรางหรือรถไฟฟ าที่ใชเพื่อเดินทางไปยัง Japan Alps ได อยูท่เี มือง
ทาเทยามา

รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

เทือกเขาทาเทยามา ตั้งอยูในภูมิภาคที่ใหญท่ส
ี ุดของเกาะฮอนชู ซึ่งเป็ นเกาะที่
ใหญท่ส
ี ุดของประเทศญี่ปุน อยูตอนกลางของประเทศ หรือเรียกไดวา เป็ นภาค
กลางของญี่ปุนนั่นเอง ในภูมิภาคนี้ เอง ก็มีเทือกเขาที่สวยงาม ลักษณะคลายๆ
กับเทือกเขาแอลป จึงไดรับการขนานนามวา เป็ น เจแปนแอลป นั่นเอง นัก
ทองเที่ยวบางทานก็จะรูจักสถานที่แหงนี้ ในนามของ เจแปนแอลป หรือเสน
ทางธรรมชาติอัลไพน หรือทางทานอาจจะเรียกชื่อ ยาวๆ วา Tateyama
Kurobe Alpine เทือกเขาทาเทยามา ตั้งอยูในภูมิภาคที่ใหญท่ส
ี ุดของเกาะ
ฮอนชู ซึ่งเป็ นเกาะที่ใหญท่ส
ี ุดของประเทศญี่ปุน เสนทางที่ยาวประมาณ 90
กิโลเมตรเชื่อมโยงจังหวัด Toyoma และ Naganoไวดวยกัน การเดินทางสวน
ใหญใช เคเบิลคาร และรถประจําทาง

เป็ นสถานี รถไฟทาเทยามาที่ต้งั อยูในเขตโทยามา

เป็ นเมืองหลวงของจังหวัดกิฟุ ประเทศญี่ปุน ตั้งอยูทางทิศใตของจังหวัด ใน
อดีตมีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตรญ่ป
ี  ุนในสมัยเซงโงะกุ กลาวคือบรรดา
นักรบและไดเมียวสําคัญ เชน โอดะ โนะบุนะงะ ใชเมืองกิฟุท่ม
ี ีทําเลที่ต้งั อยู
กึ่งกลางของประเทศ ใชเป็ นฐานในการรวบรวมและปกครองแผนดินญี่ปุน

การอาบนํ้าแรสามารถรักษาและบรรเทาอาการตางๆได เชนบรรเทาอาการ
ปวดกระดูก ปวดกลามเนื้ อชวยใหโลหิตในรางกายหมุนเวียนไดดีขน
ึ้ ชวยขับสิ่ง
อุดตันใตผิวหนังและรูขุมขนทําใหผิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณใหสดใสคลาย
ความตรึงเครียด

รับประทานอาหารคํ่ า ณ โรงแรม
พักที่ GIFU HOTEL หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู เมืองนารา เป็ นเมืองหลวงแหงแรกของญี่ปุน สรางขึน
้ เมื่อปี พ.ศ.1253
นําทานชม วัดโทไดจิ เป็ นวัดที่มีความสําคัญที่สุดในเมืองนารา มีเสาถึง 18 ตน รองรับหลังคา เป็ น
สถาปั ตยกรรมชิ้นงามสมัยคามาคุระ สรางขึน
้ เมื่อปี พ.ศ.1286 สิ่งสําคัญที่ล้ า
ํ คาที่สุดของวัดนี้ คือ หลวงพอโตได
บุสสึ สรางดวยทองสัมริดที่มีขนาดใหญท่ส
ี ุดในโลก ประดิษฐานอยูในวิหารหลวงพอโต ซึ่งหลังเดิมถูกไฟไหม
และสรางขึน
้ ใหมถึง 2 ครั้ง ซึ่งวิหารหลังปั จจุบันมีขนาดเพียง 2 ใน 3 ของหลังเดิม และยังไดช่ อ
ื วาเป็ นวิหารไม
ขนาดใหญท่ส
ี ุดในโลกดวยเชนกัน และทุกทานจะไดสัมผัสกับกวางน ารักและแสนเชื่องที่อยูบริเวณรอบวัดเป็ น
จํานวนมาก
จากนั้นนําทานไปเพลินเพลินชอปปิ้ งอยางจุใจกับสินคาคุณภาพดีท่ี รานคาปลอดภาษี DUTY FREE…
อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
ชวงบาย
นําทานเดินทางสู เมืองโอซากา นําทานเดินทางไปชอปปิ้ ง ยานชินไซบาชิ ใหทานเพลิดเพลินกับการชอป
ปิ้ งสินคามากมายหลายชนิ ด ทั้งเครื่องไฟฟ า กลองถายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเลน เกมส หรือสินคาแฟชั่นที่
เอาใจคุณผูหญิง เชน กระเป า รองเทา เสื้อผาแบรนดเนม แฟชั่นลํ้าอนาคตสําหรับวัยทีนทั้งหลาย เครื่องสําอาง
ยี่หอดังของญี่ปุนไมวาจะเป็ น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆอีกมากมาย
ชวงคํ่า
อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
20.00 น. สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบินคันไซ
21.00 น. ถึง สนามบินคันไซ ทําการเช็คอิน และโหลดกระเป าสัมภาระ

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

ดิวตี้ฟรี (DUTY FREE SHOP) ทุกทานสามารถเลือกซื้อสินคาแบรนดเนมชั้น
นําของโลกโดยปลอดภาษี ที่น่ี เป็ นศูนยช็อปปิ้ งปลอดภาษีแหงแรกของญี่ปุนที่
รัฐบาลอนุมัติใหผูท่เี ดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดโอกินาวาซื้อโดยไมตองเสีย
ภาษีเหมือนกับเวลาเดินทางไปยังตางประเทศ มีสินคาประมาณ 4,000-5000
รายการใหเลือกสรร อาทิ เครื่องสําอางค นํ้าหอม นาฬิกา กระเป า ไวน และ
สปิ ริต และยังมี DFS แกลอเรีย โอกินาวา (DFS Galleria Okinawa) ที่เปิ ดในปี
2005 ใหเขาชมดวย ตั้งอยูท่ย
ี านชินโตชิน เมืองนาฮา

เป็ นเมืองใหญอันดับสามของญี่ปุน ตั้งอยูริมทะเล ถือวาเป็ นประตูเขาออกสูโลก
ภายนอกแหงแรก และเป็ นเมืองทาและศูนยกลางการทองเที่ยวที่สําคัญ ของ
ภูมิภาคคันไซ

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

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

อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารเย็นตามอัธยาศัย

00.10 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอรเอเชียเอกซ (Thai Air Asia X) เทีย
่ วบินที่
XJ 611
04.00 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ

เป็ นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ส
ี ามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไม
วาจะเป็ นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีป
อเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งสามารถใชเป็ นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ ไดอยางดี

1. บริษท
ั ฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ่จ
ี ะเลื่อนการเดินทางในกรณีท่ม
ี ีผูรวมคณะไมถึง 20 ทาน
2. ขอสงวนสิทธิก
์ ารเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน
้ กอนวันเดินทาง
3. บริษท
ั ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นเทีย
่ วบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่ องจากสาเหตุ
ตางๆ
4. บริษท
ั ฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทัง
้ สิ้น หากเกิดกรณี ความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การนัด
หยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิง
่ ของผิดกฎหมาย ซึง
่ อยูนอกเหนื อความรับผิดชอบ
ของบริษท
ั ฯ
5. บริษท
ั ฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่ องเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจาก
การโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง
6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรท้งั หมดกับทางบริษท
ั ฯ แลว ทางบริษท
ั ฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข
ขอตกลงตางๆ ทั้งหมด
7. การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 20 ทานขึน
้ ไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว ทางบ
ริษท
ั ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

1. กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 15,000 บาท
2. กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 15-20 วันกอนออกเดินทาง

1. คาตัว
๋ โดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน
- กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่น่ังจากชั้นประหยัดเป็ นชั้นธุรกิจ โดยใชคะแนนจากบัตร
สะสมไมล จะตองดําเนิ นกอนเดินทาง 7 วันลวงหนา และถาโดยการชําระเงินเพื่ออัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอร
สนามบิน ณ วันเดินทาง เทานั้น
2. คาที่พักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา
** ในกรณี ทท
ี่ านจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ทีน
่ อนเสริม] แลวทางโรงแรมไมสามารถจัดหาร
หองพัก แบบ TRIPLE ได ทางบริษท
ั อาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป **
3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิ ด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน
4. เจาหนาที่บริษท
ั ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง
5. คานํ้าหนักสัมภาระรวมในตัว
๋ เครื่องบิน [แอรเอเซีย 20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / เจแปนแอรไลนและออลนิ ป
ปอน 2 ใบ ใบละไมเกิน 23 กิโล] คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
6. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท
คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม [ไมครอบคลุมประกัน
สุขภาพ]

1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุนประกาศยกเลิกวีซาใหกับคนไทย ผูท่ี
ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุนไมเกิน15 **ถากรณีทางรัฐบาลญี่ปุนประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะ
ตองเสียคาใชจายเพิ่มในการขอวีซาตามที่สถานทูตกําหนด)
2. คาใชจายอื่นๆ ที่นอกเหนื อที่ระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนื อจากรายการ คาซักรีด คาโทรศัพท
3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ)
4. คาภาษีน้ ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษท
ั ฯไดออกตัว
๋ เครื่องบิน
5. คาทิปสําหรับคนขับรถ/มัคคุเทศก/หัวหนาทัวร ทานละ 5,000 เยน ตอทาน/ทริป (เก็บทิปกอนการเดินทาง
ณ สนามบิน)
6. ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จาย 3%
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูลเพิม
่
เติมกับทางบริษท
ั ได **
เบี้ยประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
เบี้ยประกันเริ่มตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]

**ความครอบคลุมผูเอาประกันทีม
่ ีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่ อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ลานบาท]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันทีม
่ ีอายุนอ
 ยกวา 16 หรือมากกวา 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่ อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]

รายละเอียดเกีย
่ วกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญีป
่  ุนใหกับคนไทย
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย ผูท่ป
ี ระสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15
วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอน
การตรวจคนเขาเมือง เพื่อเป็ นการยืนยันวามีคุณสมบัติในการเขา ประเทศญี่ปุน
**เอกสารทีอ
่ าจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ – ตัว
๋ เครื่องบินและเอกสารเรื่อง
ทีพ
่ ักทางบริษท
ั จะจัดเตรียมใหกับลูกทัวร แตทง
ั ้ นี้ ข้น
ึ อยูกับการพิจารณาของกองตรวจคนเขาเมืองของ
ญีป
่  ุน**
1. ตัว
๋ เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุน
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึน
้ ระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุน (เชน เงินสด บัตร
เครดิต เป็ นตน)
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทท่ต
ี ิดตอไดระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุน (เชน คน รูจัก โรงแรม และอื่นๆ)
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุน
คุณสมบัติการเขาประเทศญีป
่  ุน (สําหรับกรณี การเขาประเทศญีป
่  ุนตามมาตรการยกเวนวีซา)
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิ กสท่ย
ี ังมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมตํ่ากวา 6 เดือน
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุนจะตองไมเป็ นสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย และเขาขายคุณสมบัติเพื่อการพํานัก
ระยะสั้น
3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน
4. เป็ นผูท่ไี มมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุน หรือมิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขา
ประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติท่อ
ี าจจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

*** ราคาเด็กทารก [เด็กอายุไมเกิน 2 ขวบ] 7,900 บาท / ทาน***
***ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทานละ 4,000 เยน /ทริป/ตอ
ทาน*** (เก็บทิปกอนการเดินทาง ที่ สนามบินดอนเมือง)
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย
่ นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **
ในกรณี ทล
ี่ ูกคาตองออกตัว
๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษท
ั ฯเพื่อเช็ควากรุปมีการ
คอนเฟริมเดินทางกอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษท
ั จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
สําหรับผูเดินทางทีอ
่ ายุไมถึง 18 ปี และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไป
ตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย
บริษท
ั ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงรายการโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งนี้ ขน
ึ้ อยูกับสภาวะ
อากาศ การเมือง สายการบิน การจราจรชวงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้ ขน
ึ้ อยูกับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน
**ลูกคาทีบ
่ ินกับสายการบินไทยแอรเอเชียเอ็กซมีเงื่อนไขเพิม
่ โปรดสอบถมพนักงาน **
1.หากลูกคาทานใดประสงคจะซื้อ Quiet Zone หรือที่น่ัง Long Leg มีรายละเอียดคาใชจายเพิ่มเติมดังนี้
2013, AAX A330 CABIN ARRANGEMANT
Quiet Zone Lagroom Seat 1,600 / เทีย
่ ว
Quiet Zone Seat 500 / เทีย
่ ว
Lagroom Seat 1,400 / เทีย
่ ว
*** Legroom Seat (บริเวณ EXIT SEAT)ไมอนุญาตให เด็กอายุกวา 15 ปี, ผูใหญอายุ เกิน 60 ปี, สตรีมี
ครรภ, ผูพิการ นัง่
Baby Bassinet 1,400/เทีย
่ ว (ตะกราเด็ก) (Legroom Seat)
2. ทางแอรเอเชียมีน้ ําหนักกระเป าใหทานละ 20 กก. ตอ 1 เที่ยวการเดินทาง ทานใดประสงคจะซื้อนํ้าหนักเพิ่ม
กรุณาแจงเจาหนาที่ ณ วัน จองทัวร...อัตราคาสัมภาระโปรดสอบถามพนักงาน
3. สวนลูกคาที่จะซื้ออุปกรณท่เี กี่ยวกับการกีฬา อาทิเชน ไมกอลฟ ตองซื้อคา สัมภาระเป็ นคาอุปกรณ กีฬาเพิ่มเติม

แยกจากคาสัมภาระ โปรดสอบถามพนักงาน
**ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิไ์ มรับซื้อนํ้าหนักเพิม
่ หลังจากทําการจองแลว ถาลูกคามีน้ ําหนักเกินกําหนด
ตองจายคาสัมภาระเพิม
่ หนาเคานเตอรตามอัตราทีส
่ ายการบินกําหนดคือ...
ออกเดินทางจาก สนามบินดอนเมือง นํ้าหนักเกินกวากําหนด คิดกิโลกรัมละ 550 บาท / ทาน / เที่ยว
ออกเดินทางจาก สนามบินนาริตะ / คันไซ นํ้าหนักเกินกวากําหนด คิดกิโลกรัมละ 2,000 เยน / ทาน /เที่ย

1. ยกเลิกกอนการเดินทาง 45-15 วัน ขอเก็บเงินมัดจําทั้งหมด
2. ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 14-7 วันเดินทาง ขอเก็บคาใชจาย 100% ของราคาคาทัวรท้งั หมด
3. ยกเวนกรุปทีอ
่ อกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปี ใหม, สงกรานต เป็ นตน บางสายการบินมีการการัน
ตีมัดจําที่น่ังกับสาย การบินและคามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงิน
มัดจํา หรือ คาทัวรทง
ั ้ หมด ไมวายกเลิกดวยกรณี ใดๆ
4. กรณี ทก
ี่ องตรวจคนเขาเมืองทัง
้ กรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขา
ประเทศทีร
่ ะบุ ไวในรายการเดินทาง บริษท
ั ฯ ขอสงวนสิทธิท
์ จ
ี่ ะไมคืนคาทัวรไมวากรณี ใดๆ ทัง
้ สิ้น **
**สําคัญ!! บริษท
ั ทําธุรกิจเพื่อการทองเทีย
่ วเทานัน
้ ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศญีป
่  ุนโดย
ผิดกฎหมายและในขัน
้ ตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ทัง
้ ไทยและญีป
่  ุน ขึ้นอยูกับการพิจารณาของ
เจาหนาทีเ่ ทานัน
้ ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศกไม
สามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทง
ั ้ สิ้น**
5. เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ ง หรือไมเดินทาง พรอม
คณะถือวาทานสละสิทธิ ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

