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ไฮไลท์ของโปรแกรม 
• บินตรง ดอนเมือง-นาริตะ เดินทางโดยเครื�องบิน AIRBUS A330-300 (377 ที�นั�ง) พร้อมบริการอาหาร HOT MEALS  

และ ฟรีนํ0าหนกักระเป๋าขาไป 20 กิโลกรัม และขากลบั 67 กิโลกรัม 

• พกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน พร้อมอาหารเชา้ พกัโอซาก้า � คนื กฟุิ � คนื ฮาคุบะ � คนื และมเิอะ � คนื 
• เมืองทาคายาม่า สัมผสักบัคุโรเบะอลัไฟน์รูท แจแปนแอลป์ กาํแพงหิมะ SNOW WALL  

                          หมู่บา้นมรดกโลกชิราคาวาโกะ เขตเมืองเก่าซนัมาจิ ซูจิ  

• เมืองเกยีวโต และนารา วดัคินคาคุจิ (ปราสาททอง) วดันํ0าใส คิโยมิสึมิ ป่าไผอ่าราชิยาม่า สะพานโทเก็ตซึเคียว วดัโทไดจิ 

• เมืองโอซาก้า  ชมประสาทโอซากา้ (ภายนอก) ชอ้ปปิ0 งยา่นดงัชินไชบาชิ ริงกุ พรีเมี�ยม เอาทเ์ล็ต  อิออน พลาซ่า 
• เปิดประสบการณ์การแช่ออนเซ็นเพื)อสุขภาพ (ONSEN) ในแบบฉบับของญี)ปุ่น 

• พเิศษ!!!  อิ)มอร่อยกบัเมนูบุฟเฟต์ขาปูยกัษ์ KING CRAB 
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กาํหนดการเดินทาง 

เมษายน 2560 
�E – GH เม.ย. JK ราคา  HL,999.- 
GJ – HK เม.ย. JK ราคา  HE,999.- 

พฤษภาคม GQJK H – R / �K – �T  พ.ค. JK  ราคา  HE,999.- 
 
วนัแรก          ท่าอากาศยานดอนเมอืง - สนามบินคนัไซ (สนามบินโอซาก้า) – เมอืงโอซาก้า – ช้อปปิU งชินไซบาชิ 

   05.00 น. พร้อมกนัที)ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 เคาน์เตอร์ 4 สายการบิน THAI AIR ASIA X                                          
โดยมีเจา้หนา้ที�จากบริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกก่อนขึ0นเครื�อง 

   08.05 น. ออกเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า ประเทศญี�ปุ่น   
โดย สายการบิน THAI AIR ASIA X เที)ยวบินที) XJ 900  
(บริการอาหารและนํUาดื)มบนเครื)อง) 

15.50 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญี)ปุ่น   
(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชั�วโมง/ เวลาทอ้งถิ�นเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชั�วโมง) 
 (กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ)นเพื)อความสะดวกในการนัดหมาย) 
หลงัจากผา่นการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรญี�ปุ่น 
จากนั0นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า ตั0งอยูบ่นเกาะฮอนชู ซึ� งเป็นเกาะที�ใหญ่และอยูต่รงกลางสุดของประเทศ
ญี�ปุ่น ถือเป็นศูนยก์ลางทางการคา้และเศรษฐกิจของญี�ปุ่นมาตั0งแต่โบราณกาล  ให้ท่านได้ อิสระช้อปปิU งย่านดัง
ของโอซาก้า  ชินไซบาชิ ซึ� งเป็นศูนยก์ลางการ SHOPPING ที�ใหญ่ที�สุดของนครโอซากา้ ทั0งร้านคา้เก่าแก่ และ
ทนัสมยัปะปนกนั มีสินคา้มากมายทั0งถูกและแพง โดยสองขา้งทางจะเต็มไปดว้ยร้านคา้มากมาย ทั0งร้านอาหาร 
ขนมหวานต่างๆ เสื0อผา้ เครื�องสาํอาง เครื�องใชไ้ฟฟ้า ให้ท่านเลือกสรรกนัไดต้ามใจชอบ ท่านจะไดพ้บกบั ถนน
โดทงบุริ ซึ� งเป็นถนนที�รวมร้านอาหารชื�อดงัไวห้ลากหลาย อาทิเช่น ร้านปูยกัษ ์ร้านทาโกยากิ ซึ� งเป็นของขึ0นชื�อ
ของเมืองโอซาก้าที�ท่านไม่ควรพลาด! และสัญลกัษณ์ของย่านนี0 คือ ตึกรูปเครื� องหมายการคา้ของกูลิโกะ 
ผลิตภณัฑข์นมชื�อดงัจากญี�ปุ่นนั�นเอง 

   เยน็  รับประทานอาหารเยน็อสิระตามอธัยาศัย เพื)อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิU งของท่าน 
นําท่านเดินทางเข้าสู่ที)พกั �SUPER HOTEL KODAMA/TOYOKO INN TENNOJI หรือระดับเทยีบเท่า  
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วนัที)สอง       ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – เมอืงเกยีวโต – อาราชิยาม่า – ป่าไผ่ – สะพานโทเกต็ซึเคยีว – 
ปราสาททอง (คนิคาคุจิ) – วดัคโิยมสึิ  

   เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ที)ห้องอาหารของโรงแรม  (�)                            (อาหารเช้า/-/ อาหารเยน็) 
นาํท่านเดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า (ภายนอก) ซึ� งเป็นปราสาทที�ยิ�งใหญ่ที�สุดในญี�ปุ่นซึ� งสร้างโยโชกุน โตโยมิ 
ฮิเดโยชิ ตั0งแต่สมยัศตวรรษที� 16 (ค.ศ. 1585) เป็นสัญลกัษณ์อนัโดดเด่นของเมืองโอซากา้ ตวัปราสาทแบ่งเป็น 
5 ชั0น โอบลอ้มดว้ยกาํแพงหินแกรนิต สร้างไดอ้ยา่งประณีตแลว้สวยงาม พร้อมทั0งบนัทึกความงามในมุมที�
ท่านประทบัใจ  จากนั0นนาํท่านเดินทางสู่”เมืองเกียวโต” (KYOTO) เมืองหลวงเก่าของญี�ปุ่นเมื�อ 1,000 กวา่ปี
มาแลว้ ก่อนที�จะเปลี�ยนเป็นเมืองโตเกียววา่กนัวา่ผูใ้ดที�มาเยอืนแดนอาทิตยอุ์ทยัแลว้ไม่ไดม้าเยือนเมืองเก่าของ
ญี�ปุ่นถือวา่มาไม่ถึงญี�ปุ่นร่วม จากนั0นนาํท่านเดินทางสู่ อาราชิยาม่า นาํท่านเดินทางชม สะพานโทเก็ตซึเคียว 
(TOGETSUKYO BRIDGE) ซึ� งเป็นสัญลกัษณ์ของอาราชิยามะ ที�สร้างตั0งแต่สมยัเฮอนั เป็นจุดชมวิวที�
สวยงามด้วยภาพทิวทัศน์สะพานกลางนํ0 าและมีวิวข้างหลังเป็นป่าต้นไม้ธรรมชาติ ทางเดินเลียบป่าไผ่ 
(BAMBOO PATHS) ที�มีความยาวกวา่ 500 เมตรตั0งอยูร่ะหวา่งช่วงห่างของวดัเทนริวจิและศาลเจา้โนโนมิยะ 

  เที)ยง  รับประทานอาหารกลางวนัอสิระตามอธัยาศัย 
นาํท่านยอ้นรําลึกถึงท่านโชกุนจากการ์ตูนเรื�องดงั “เณรนอ้ยเจา้ปัญญา - อิคคิวซงั” ณ “วัดปราสาททอง” หรือ
ที�เรียกวา่ “ปราสาทคินคาคุจิ”  อิสระให้ท่านไดชื้�นชมความงามของตวัปราสาทโดยรอบที�ปิดดว้ยทองคาํเปลว 
พร้อมดื�มดํ�ากบัความสะอาดใสของ “สระนํ0า” ที�สามารถสะทอ้นใหเ้ห็นภาพตวัปราสาทไดอ้ยา่งงดงาม ให้ท่าน
ไดเ้ลือกหามุมถูกใจเพื�อบนัทึกภาพไวเ้ป็นที�ระลึก จากนั0นนาํท่านชม“วัดคิโยมิสึ” หรือ“วัดนํUาใส” เป็นวดัที�
ใหญ่และเก่าแก่ตั0งอยูบ่ริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า และมีท่อนซุงวางเรียงซอ้นกนัตามแนวนอนตั0งจากพื0นดินขึ0นมา
รองรับระเบียงของตวัวหิารใหญ่ ซึ� งไม่ใชต้ะปูสักตวั ใชว้ิธีการเขา้ลิ�มเหมือนเรือนไทย วดันี0 มีอายุเก่าแก่ยิ�งกวา่
กรุงเกียวโต กวา่ 1,200 ปี มาแลว้ เป็นที�ประดิษฐานของเทพเอปิสึ เทพเจา้แห่งความรํ� ารวย มั�งคั�ง นมสัการพระ
โพธิสัตวอ์วโลกิเตศวร, จากระเบียงแห่งนี0สามารถถ่ายภาพ ณ จุดที�สวยที�สุดในกรุงเกียว มองเห็นวิวทิวทศัน์
ของตวัเมืองเกียวโตไดง้ดงาม พร้อมกบัวิหารของวดัคิโยมิสึ และเชิญดื�มนํ0 าศกัดิ] สิทธิ] สาม สายอนัเกิดขึ0นจาก
ธรรมชาติที�ไหลมาจากเทือกเขา โดยเชื�อวา่ สายแรก รวย สายสอง  สวยหล่อ สายสาม แข็งแรง จากนั0นเดินตาม
ทาง สัมผสักบัร้านคา้ญี�ปุ่นตกแต่งตามสมยัเอโดะ นาํท่านสู่ “ถนนกานํUาชา”(KEETTLE STREET) เลือกซื0อ
สินค้าพื0นเมืองที�ญี� ปุ่นขนานแท้ อาทิ ขนมโมจิ ที�ขึ0 นชื�อที�สุดของญี� ปุ่น กิมจิ ญี� ปุ่นหลากสีสัน ที�มาจาก
ธรรมชาติ สําหรับคนที�ชอบทานกบัขา้วตม้ อาทิ แตงกวาดอง หวัไชเทา้ มะเขือยาว ฯลฯ, ชาเกียวโต ที�ขึ0นชื�อ
ไม่แพจ้งัหวดัชิชูโอกะที�ช่วยลดคอเลสเตอรอล, ตุ๊กตาเกียวโต สัญลกัษณ์ที�โด่งดงัที�สุดในญี�ปุ่น คือ เกอิชา,            
พดัญี�ปุ่น   

  เยน็  �รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร   (G)  
นําท่านเดินทางเข้าสู่ที)พกั � KOYO ANNEX GIFU HOTEL หรือเทยีบเท่า 
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วนัที)สาม       หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เส้นทางสายอลัไพน์ ทาเทยาม่า คุโรเบะ – กาํแพงหิมะ – เขื)อนคุโรเบะ                                  
   เช้า  �รับประทานอาหารเช้า  ที)ห้องอาหารของโรงแรม (3)                            (อาหารเช้า/อาหารเที)ยง/ อาหารเยน็) 

จากนั0นนาํท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวะโกะ หมู่บา้นที�ไดรั้บเลือกจากองคก์ารยเูนสโกให้เป็นมรดกโลกใน
ปี ค.ศ._``a ท่านจะไดพ้บกบับา้นในแบบกสัโชสึคุริ ซึ� งเป็นแบบญี�ปุ่นดั0งเดิม ชื�อนี0 ไดม้าจากคาํว่า กสัโช ซึ� ง
แปลวา่ พนมมือ ตามรูปแบบของบา้นที�หลงัคาชนัถึง b7 องศา มีลกัษณะคลา้ยสองมือที�พนมเขา้หากนั ตวับา้น
มีความยาวประมาณ _c เมตร และมีความกวา้ง _7 เมตร ซึ� งโครงสร้างของบา้นสร้างขึ0นโดยไม่ใชต้ะปูแมแ้ต่
ตวัเดียว แต่ยงัคงความแขง็แรงสามารถรองรับหิมะที�ตกมาอยา่งหนกัในช่วงฤดูหนาวไดดี้   

   เที)ยง  �รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   (T) อาหารแบบ JAPANESE SET 
จากนั0นนาํท่านสัมผสัใกลชิ้ดกบัความมหศัจรรย์
ของธรรมชาติใน เส้นทางสายอัลไพน์ทาเท
ยาม่า-คุโรเบะ ซึ� งเป็นส่วนหนึ� งของแจแปน
แอลป์ นําท่านเดินทางสู่  สถานีทาเทยาม่า 
จากนั0นนาํท่านโดยสารเคเบิUลคาร์ ลอดภูเขาสู่ 
สถานีบีโจดัยระ ระยะทางประมาณ _.e ก.ม. 
จากนั0นนาํท่านเดินทางสู่ สถานีมูโรโดะ โดยรถ
ปรับอากาศ ระหว่างทางให้ท่านได้เพลิดเพลิน
กบัทิวทศัน์ของเทือกเขาแอลป์ญี�ปุ่น ให้ท่านได้
เก็บเกี�ยวความประทบัใจตามอธัยาศยั จากนั0นนาํท่านชม ยอดเขาทาเทยาม่า มีความสูง e,7_a เมตร ซึ� งสูงเป็น
อนัดบัสองรองจากภูเขาไฟฟูจิ และยงัเป็นหนึ�งในสามภูเขาศกัดิ] สิทธิ] ตามความเชื�อคนญี�ปุ่นตั0งแต่สมยัโบราณ 
ให้ท่านไดเ้ก็บภาพทิวทศัน์อนัสวยงามน่าประทบัใจจากยอดเขาทาเทยาม่า ซึ� งในวนัที�ทอ้งฟ้าโปร่ง สามารถ
มองเห็นได้ไกลถึงภูเขาไฟฟูจิ และให้ทุกท่านได้เดินบนเส้นทางที�สองข้างทางเป็น กําแพงหิมะสูงชัน  
(SNOW WALL) สูงกวา่สิบเมตร สัมผสักบัความขาวของหิมะที�สวยงามและอากาศอนัหนาวเยน็ นบัเป็นอีก
ทศันียภาพที�ตื�นตาตื�นใจ เพลิดเพลินกบัการบนัทึกภาพที�ประทบัใจ นาํท่านเดินทางผา่นอุโมงคที์�ลอดใตภู้เขา
ทาเทยาม่าที�มีความยาว e.b กิโลเมตร นบัเป็นอุโมงค์ที�อยู่สูงที�สุดในญี�ปุ่น จากนั0น นําท่านโดยสารกระเช้า
ไฟฟ้า ที�ไม่มีเสากลางตลอดช่วง _,f_7 เมตร สู่ สถานีคุโรเบไดระ  นาํท่านนั�งเคเบิ0ลคาร์ลอดภูเขาจาก สถานีคุ
โรเบะไดระไปยงัสถานีคุโรเบะโกะ ระยะทางประมาณ c77 เมตร ซึ� งเป็นเคเบิ0ลคาร์แห่งเดียวในญี�ปุ่นที�ลอด
ภูเขาตั0งแต่ตน้จนสุดเส้นทาง ทั0งนี0 เพื�อหลีกเลี�ยงหิมะที�ตกรุนแรงมากในฤดูหนาว จากนั0นชม เขื)อนคุโรเบะ ซึ� ง
เป็นเขื�อนยกัษก์ั0นนํ0 าที�ใหญ่มหึมาที�สุดของประเทศญี�ปุ่น จะมีสายรุ้งพาดผา่นตลอดปี ที�โอบลอ้มดว้ยภูเขานบั
ร้อยลูกและชมทศันียภาพของวงลอ้มเขาหิมะ มีความสูงถึง _cb เมตร และมีความกวา้งถึง g`6 เมตร ซึ� งใชเ้วลา
ตั0งแต่เริ�มบุกเบิกจนเสร็จสิ0นประมาณ ga ปี เฉพาะตวัเขื�อนใชเ้วลาในการสร้าง g ปี โดยจะใชเ้วลาเดินเทา้เพื�อ
ขา้มเขื�อน c77 เมตร 
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เยน็  �รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร   (Q)  
SPECIAL: เมนูพเิศษวาไรตีUบุฟเฟ่ต์ พร้อมปูยกัษ์ “มัตสึบะ” ปูนํUาเยน็แห่งเกาะฮอกไกโดที)ได้รับการกล่าวขาน
จากนักโภชนาการญี)ปุ่นว่าเป็นปูนํUาเยน็ที)มีรสชาติอร่อยที)สุดให้ทุกท่านได้อิ)มอร่อยกันแบบไม่อัUน 
นําท่านเดินทางเข้าสู่ที)พกั  �TSUGAIKE KOGEN HOTEL หรือเทยีบเท่า  
ห้ามพลาด: เปิดประสบการณ์การอาบนํ0าแร่เพื�อสุขภาพออนเซ็น(ONSEN)การอาบนํ0าแร่ในแบบของญี�ปุ่น  
สรรพคุณการอาบนํ0าแร่:การอาบนํ0าแร่สามารถรักษาและบรรเทาอาการต่างๆได ้เช่นบรรเทาอาการปวดกระดูก 
ปวดกลา้มเนื0อช่วยให้โลหิตในร่างกายหมุนเวียนไดดี้ขึ0นช่วยขบัสิ�งอุดตนัใตผ้ิวหนงัและรูขุมขนทาํให้ผิวหนงั
สะอาดบาํรุงผวิพรรณใหส้ดใสคลายความตรึงเครียด  

วนัที)สี)            เมอืงทาคายาม่า – เขตเมอืงเก่าซันมาชิซึจิ – เมอืงนาโงย่า – ช้อปปิU งย่านซาคาเอะ 
   เช้า  �รับประทานอาหารเช้า  ที)ห้องอาหารของโรงแรม  (6)              (อาหารเช้า/ อาหารเที)ยง/ -) 

จากนั0นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า เป็นเมืองที�มีการผสมผสานระหว่างเกียวโตกบัขนมธรรมเนียม
ประเพณียุคเอโดะเข้าด้วยกัน ตั0 งอยู่บริเวณที�โอบล้อมไปด้วยภูเขาน้อยใหญ่ในจังหวดักิฟุ ดํารงไวซึ้� ง
บรรยากาศและขนมธรรมเนียบประเพณีแบบเมืองเก่าแก่ไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี เปรียบไดก้บัเมืองที�ไดรั้บพรให้เต็ม
เปี� ยมไปดว้ยวฒันธรรมอนัดีงาม  

  เที)ยง  �รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   (R)  
จากนั0นนาํท่านเดินชม เขตเมืองเก่าทาคายาม่า (KAMISANNOMACHI STREET) ไดรั้บการอนุรักษไ์วอ้ยา่ง
สวยงามดว้ยอาคารหลายหลงัตั0งแต่สมยัเอโดะ (1600-1868) ในช่วงที�เมืองเจริญเติบโตเต็มไปดว้ยพ่อคา้ที�
รํ� ารวยทางตอนใตข้องเขตเมืองเก่า โดยเฉพาะถนนซงัโนะมาจิ (SANNOMACHI STREET) ประกอบดว้ยบา้น
เก่าจาํนวนมาก ร้านคา้ ร้านกาแฟ โรงกลั�นสาเก และธุรกิจอื�นๆที�มีมานานหลายศตวรรษ ร้านคา้มกัจะเปิด
บริการตั0งแต่ 9:00-17:00บา้นหลายหลงัเปิดให้ประชาชนทั�วไปไดเ้ขาชม แต่ละหลงัเดิมเคยเป็นที�อยูอ่าศยัของ
พอ่คา้ทอ้งถิ�น จดัแสดงขา้วของเครื�องใชใ้นครัวเรือนแบบดั0งเดิม ศิลปะทอ้งถิ�น และงานฝีมือ  จากนั0นนาํท่าน
เดินทางสู่ เมืองนาโงย่า เป็นเมืองที�อยูใ่นจงัหวดัไอจิบนเกาะฮอนชูของญี�ปุ่น เป็นเมืองที�ใหญ่เป็นอนัดบั 4 ใน
ประเทศญี�ปุ่น และเป็นหนึ� งในเมืองท่าที�สําคญันาํท่านเดินทางสู่ใจกลางของเมืองนาโกย่า  จากนั0นนาํท่าน
เดินทางสู่ “ย่านซาคาเอะ” แหล่งช้อปปิ0 งที�มีห้างสรรพสินค้าทั0งบนดินและใตดิ้น จนได้ชื�อว่าเป็นย่านที�มี
แหล่งชอ้ปปิ0 งอนัดบั 3 ของประเทศญี�ปุ่น รองจากโตเกียวและโอซากา้ มีร้านอาหาร ร้านกาแฟ ผบั บาร์ และยงั
เป็นที�ตั0งของ TV TOWER ซึ� งเป็นตน้แบบของ TOKYO TOWER นั0นเอง (หากท่านตอ้งการชมความสวยงาม
ของเมืองนาโกยา่ ท่านสามารถขึ0นไปยงัจุดชมวิวของ TV TOWER / มีค่าขึ0นชม 600 เยนต่อท่าน) หากเดินขา้ม
ถนนจาก TV TOWERไปอีกฝั�งจะมี OASISสถาปัตยกรรมโมเดิร์นซึ� งท่านสามารถเดินขึ0นไปบนกระจกแลว้
มองทะลุนํ0าลงมาเห็นพื0นดา้นล่างได ้(ฟรีไม่มีค่าใชจ่้าย) ใหทุ้กท่านอิสระชอ้ปปิ0 งเลือกซื0อสินคา้ตามอธัยาศยั 

   เยน็  รับประทานอาหารเยน็อสิระตามอธัยาศัย เพื)อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิU งของท่าน 
นําท่านเดินทางเข้าสู่ที)พกั  �ROUTE INN KAMEYAMA หรือเทยีบเท่า 
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วนัที)ห้า          เมอืงนารา – วดัโทไดจิ – ริงก ุพรีเมี)ยม เอาท์เลต็ – ออิอน พลาซ่า – สนามบินคนัไซ (โอซาก้า) –                  
ท่าอากาศยานดอนเมอืง 

   เช้า  �รับประทานอาหารเช้า  ที)ห้องอาหารของโรงแรม  (L)                                                    (อาหารเช้า/ - / -) 
นาํท่านเดินสู่ เมืองนารา ซึ� งเป็นจงัหวดัที�ตั0งอยูใ่นภาคคนัไซ โดยมีเมืองหลวงของจงัหวดัอนัมีชื�อเดียวกนั ซึ� ง
ในอดีตที�นี�เป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศญี�ปุ่นเมื�อ 1,300 ปีก่อน แต่ก็เป็นในระยะเวลาสั0 นๆ เพราะก่อนที�
นาราจะไดรั้บการสถาปนาขึ0นเป็นเมืองหลวงนั0น ญี�ปุ่นไม่ไดมี้เมืองหลวงอยา่งเป็นหลกัแหล่งแต่จะยา้ยเมือง
หลวงทุกครั0 งเมื�อองคจ์กัรพรรดิสิ0นพระชนมต์ามความเชื�อในลทัธิชินโต จนกระทั�งเมื�อรับเอาพุทธศาสนาเขา้
มาเป็นศาสนาประจาํชาติ จึงได้สถาปนาเมืองหลวงแห่งแรกขึ0 นที�นารา จึงทาํให้ที�นี� มีสถานที�สําคญัทาง
ประวติัศาสตร์มากมาย  จากนั0นนาํท่านเดินทางสู่ วัดโทไดจิ เป็นวดัพุทธที�ตั0งอยู่ในเมืองนารา ประเทศญี�ปุ่น 
ภายในมีหอไดบุทสึซึ� งเป็นอาคารไมที้�ประดิษฐานพระพุทธรูปไดบุสึขนาดใหญ่ โดยบนัทึกในอดีตไดร้ะบุวา่มี
คนมาช่วยสร้างพระพุทธรูปและหอที�ประดิษฐานมากกวา่ 2,600,000 คน ณ เมืองชิงะระกิ แต่หลงัจากเกิดเหตุ
เพลิงไหมแ้ละแผ่นดินไหวจนมีผูเ้สียชีวิตจาํนวนมาก ก็ไดย้า้ยสถานที�สร้างมายงัเมืองนาราในปี พ.ศ. 1288 
นอกจากนี0วดัแห่งนี0 นี0 ยงัเป็นศูนยก์ลางของโรงเรียนศาสนาในสายเคงอน และไดรั้บการขึ0นทะเบียนเป็นมรดก
โลกอีกดว้ย จากนั0นนาํท่านเดินทางสู่ ริงกุ พรีเมี)ยม เอาท์เล็ต (RINKU PREMIUM OUTLETS) เป็น             
เอาทเ์ล็ตขนาดใหญ่ที�สุดในโอซากา้ พรั�งพร้อมดว้ยแบรนด์ยอดนิยมของญี�ปุ่นและแบรนด์ดงัจากต่างประเทศ
กวา่ 200 ร้านให้เลือกซื0อกนัไดใ้นราคาพิเศษ ซึ� งหากแสดงพาสปอร์ตที�ศูนยบ์ริการขอ้มูล (INFORMATION 
CENTER) ยงัจะไดรั้บคูปองส่วนลดเพิ�มเติมอีกดว้ย และเนื�องจากเอาทเ์ล็ตแห่งนี0 ใชเ้วลาเดินเพียง 6 นาทีจาก 
RINKUTOWN STA. ซึ� งอยูห่่างจากสนามบินนานาชาติคนัไซ (KANSAI INTERNATIONAL AIRPORT) 
ไปเพียงหนึ� งสถานีเท่านั0 น นักท่องเที�ยวจึงสามารถแวะช้อปปิ0 งที� นี� ได้ระหว่างทางไปสนามบินอย่าง
สะดวกสบาย นอกจากนี0ยงัมีรถ SHUTTLE BUS วิ�งจากริงกุพรีเมียมเอาทเ์ล็ต ไปถึงสนามบินนานาชาติคนัไซ
ซึ� งให้บริการทุกวนัอีกดว้ย จากนั0นนาํท่านเดินทางสู่ “เอออน พลาซ่า” ศูนยร์วมสินคา้ชั0นนาํต่างๆ มากมาย 
อาทิ นาฬิกา, กลอ้ง, กระเป๋า, รองเทา้, เสื0อผา้ เป็นตน้ รวมทั0ง “ร้าน 100 เยน” สินคา้คุณภาพดีราคาแสนถูก 
อิสระใหท้่านไดเ้พลินเพลินกบัการ “เลอืกชมและซืUอ” สินคา้ถูกใจฝากคนทางบา้นตามอธัยาศยัอยา่งจุใจ   

  สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า 
  17.05 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ      
  โดยสายการบิน THAI AIR ASIA X เที)ยวบินที) XJ901 

(บริการอาหารและนํUาดื)มบนเครื)อง) 
  GK.GK น. ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

************************************************************* 

*** หมายเหตุ : รายการทวัร์สามารถเปลี)ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื)องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบินหรือ
การจราจรเป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสนําเที)ยวญี)ปุ่น ตามกฎหมาย ของประเทศญี)ปุ่น 

สามารถให้บริการวนัละ10 ชั)วโมง มิอาจเพิ)มเวลาได้โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัUงนีU
ขึUนอยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนัUนๆ เป็นหลกัจึงขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี)ยนเวลาท่องเที)ยวตามสถานที)ใน

โปรแกรมการเดินทาง**** 
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โปรดทราบเงื)อนไขต่างๆ ดงันีU :   
�)  โรงแรมที)พักที)ระบุในรายการทัวร์ จะยังไม่คอนเฟิร์ม �KK% ซึ)งโรงแรมที)พัก อาจมีการเปลี)ยนแปลง โดยจะใช้อยู่ในระดับ

เดียวกัน ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนการเดินทางอย่างน้อยประมาณ �-H วัน พร้อมทัUงใบนัดหมายเตรียมตัวการ
เดินทาง 

2)  สําหรับโรงแรมที)ญี)ปุ่น ห้องพักค่อนข้างเล็ก และบางโรงแรมจะไม่มีห้องพักสําหรับ 3 ท่าน (เตียงคู่+เตียงเสริม) ซึ)งท่าน
อาจจะต้องพักเป็น ห้องที)นอน 2 ท่าน และ 1 ท่าน (แยกเป็น 2 ห้อง) และบางโรงแรมในห้องพักจะไม่มีเตียงคู่ อาจจะมีแค่
เพยีง 1 เตียง (เตียงใหญ่ � เตียง) สําหรับนอน 2 ท่านเท่านัUน และบางโรงแรมห้องพักแบบ 2 เตียงเต็ม ทางบริษัทขออนุญาต
จัดห้องพกัให้ท่าน แบบพกัท่านเดียว/ห้อง 

 
อตัราค่าบริการ 

วนัที)   �E – GH เม.ย.  GQJK ท่านละ 
ผู้ใหญ่พกัห้องละ G  ท่าน   

ขอสงวนสิทธิvสําหรับโปรแกรมโปรโมชั)น  ไม่มรีาคาเด็ก 38,999.- 
พกัเดี)ยวเพิ)ม  R,EKK.- 

 

วนัที)   GJ – HK เม.ย.  GQJK 

วนัที)   H – R / �K – �T  พ.ค. JK 

ท่านละ 

ผู้ใหญ่พกัห้องละ G  ท่าน   

ขอสงวนสิทธิvสําหรับโปรแกรมโปรโมชั)น  ไม่มรีาคาเด็ก 39,999.- 
พกัเดี)ยวเพิ)ม  R,EKK.- 
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ราคาทวัร์รวม ราคาทวัร์ไม่รวม 
1. ค่าตัvวเครื�องบินไป-กลบัตามเส้นทางที�ระบุในรายการ 

ไป-กลบัพร้อมคณะ (ไม่สามารถเลื)อนวนัเดินทางได้) 
2. ค่าอาหารทุกมื0อ ตามที�ระบุในรายการ 
3. ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการ 
4. ค่าที�พกัตามระบุในรายการ พกัหอ้งละ 6 ท่าน  
     ตามโรงแรมที�ระบุ หรือเทียบเท่า 
5. ค่ารถรับ-ส่ง และนาํเที�ยวตามรายการ 
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที�มี 
7. นํ0าหนกักระเป๋าสัมภาระสายการบิน AIR ASIA X  

 ขาไปและกลบัท่านละ 67 กก. 
8. ค่าไกด์ท้องถิ�นนําท่านท่องเที�ยวตลอดรายการใน

ต่างประเทศ 
9. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง  

-การชดเชยอุบติัเหตุส่วนบุคคลกรณีเสียชีวิตสูญเสีย
อวยัวะสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ0นเชิง 
1,000,000บาท 
-ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบติัเหตุไม่เกิน Q00,KKK  บาท 
(เงื)อนไขการชดเชยตามกรมธรรม์ที)บริษัทได้ทาํไว้ ) 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าทาํหนงัสือเดินทาง,  
ค่าโทรศพัท์ส่วนตวั, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึง
ค่าอาหาร และเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มนอกเหนือรายการ(หาก
ท่านต้องการสั�งเพิ�ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทวัร์แล้วจ่าย
เพิ�มเองต่างหาก) 

2. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ T,KKK เยน หรือ
ประมาณ �,HKK บาท ต่อ � ท่านตลอดทริป (ขออนุญาต
เกบ็ที)สนามบินดอนเมือง ณ  วนัเดินทาง) 

3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ)ม 7% และภาษีหัก ณ ที)จ่าย 3% (กรณี
ออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้องการใบกํากับ
ภาษี) 

4. ค่านํ0 าหนักกระเป๋าสัมภาระ ที�หนักเกินสายการบิน
กาํหนด (ปกติ 67 กก.) 

5. ค่าวี ซ่ าสําหรับพาสปอร์ตต่างด้าวในกรณีที� ไม่ใ ช่
พาสปอร์ตไทย กรุณาเตรียมเอกสารคือ _)พาสปอร์ต 6)
ใบประจาํตวัคนต่างด้าว e)ใบสําคญัถิ�นที�อยู่ g)สําเนา
ทะเบียนบา้น a)สมุดบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย ์b)
รูปถ่ายสี 6 นิ0ว 6 รูป แลว้ทางบริษทัฯจะเป็นผูด้าํเนินการ
ยื�นวีซ่าให้ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สําหรับ
หนงัสือเดินทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสือเดินทางตอ้งทาํ
เรื�องแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื�นวซ่ีา) 

6. ค่าธรรมเนียมวีซ่าสําหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว (ลูกคา้ตอ้ง
เป็นผูช้าํระดว้ยตนเอง) 

 
เงื)อนไขการจองและการให้บริการ 

1. ในการจองครั0 งแรก มดัจาํท่านละ 10,000 บาท หรือ ชําระทัUงหมด 
2. ส่วนที�เหลือชาํระก่อนเดินทาง HK วัน กรณีที�ไม่ชาํระเงินส่วนที�เหลือตามเวลาที�กาํหนด ขอสงวนสิทธิ] ในการบอก

ยกเลิกการเดินทาง 
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื�อไดส่้งแฟกซ์ หรือ อีเมล์ ใบจองทวัร์ให้กบัเจา้หนา้ที�ฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายชื�อของผู ้

เดินทางที�สะกดตรงตามหนงัสือเดินทาง และแนบสําเนาพาสสปอตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า J เดือนก่อน
หมดอายุนับจากวนัเดินทางไป-กลบั) 

4. ในกรณทีี)ลูกค้าต้องออกตัwวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที)ของบริษัทฯ ก่อนทุกครัUง มิฉะนัUนทาง บริษัท
จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัUงสิUน 
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การยกเลกิและคืนค่าทวัร์ 
เนื�องจากเป็นราคาตัvวเครื�องบินโปรโมชั�น เมื�อจองทวัร์ชาํระเงินค่าจองค่าทวัร์แลว้ ไม่สามารถยกเลิก เลื�อน ขอคืนเงิน 

ไดทุ้กกรณี  และ กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองทั0งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศที�ระบุไว้
ในรายการเดินทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ] ที�จะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆทั0งสิ0น รวมถึง เมื�อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ถา้
ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ� งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ] ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงิน           
มดัจาํคืนไม่วา่กรณีใดๆทั0งสิ0น 

 

 
 

 
 
 

 

รายละเอยีดเกี)ยวกบัการซืUอที)นั)ง นํUาหนักกระเป๋า ของสายการบิน AIR ASIA X 
�.  กรณท่ีานมีความประสงค์จะเปลี)ยนระดับชัUนที)นั)ง (SCOOT BIZ/STRETCH SEAT/STANDARD SERT) 
     จะมีรายละเอียดดงันี0  

�.� ที)นั)ง BUSINESS SEAT สามารถอพัเกรดที�นั�งได ้โดยจะมีค่าใช้จ่ายเพิ)ม ท่านละประมาณ GJ,KKK บาท  
      (รวมไป-กลบั) **(โปรดสอบถามก่อนเดินทาง ราคาไม่เท่ากนัและตอ้งเช็คที�นั�ง)**  
�.G  ที)นั)งโซน QUIET ZONE ในกรณีที�ตอ้งการระบุที�นั�ง จะมีค่าใช้จ่ายเพิ)มดังนีU  
       (�) ที)นั)ง QUIET ZONE HOT SEAT จะมีค่าใช้จ่ายเพิ)ม �,JKK บาท (เป็นราคาต่อคน ต่อเที)ยวบิน) 
       (G) ที)นั)ง QUIET ZONE SEAT จะมีค่าใช้จ่ายเพิ)ม QKK บาท (เป็นราคาต่อคน ต่อเที)ยวบิน) 
***สําหรับที)นั)งโซน QUIET ZONE ที)นั)งแถว R-�T จะอนุญาตเฉพาะผู้โดยสารที)มีอายุมากกว่า �K ปีขึUนไป เท่านัUน*** 
�.H ที)นั)ง HOT SEAT ในกรณีที�ตอ้งการระบุที�นั�ง จะมีค่าใช้จ่ายเพิ)ม �,TKK บาท (เป็นราคาต่อคน ต่อเที)ยวบิน) 
�.T ที)นั)ง STANDARD SEAT ในกรณีที�ตอ้งการระบุที�นั�ง จะมีค่าใช้จ่ายเพิ)ม TKK บาท (เป็นราคาต่อคน ต่อเที)ยวบิน) 

2.  กรณซืีUอนํUาหนักกระเป๋าเพิ)ม (จากปกติที�สายการบิน AIR ASIA X กาํหนดขาไป และขากลบัท่านละไม่เกิน 67 กิโลกรัม) 
       -  เพิ)ม Q กโิลกรัม QKK บาท / เพิ)ม �K กโิลกรัม RQK บาท / เพิ)ม GK กโิลกรัม �,�KK บาท (เป็นราคาต่อคน ต่อเที)ยวบิน) 
4. กรณีตอ้งการใชร้ถเขน็ WHEELCHAIR จะมีค่าใชจ่้ายเพิ�ม 2,477 บาท (รวมไป-กลบั) 

****ต้องดาํเนินการแจ้งก่อนการเดนิทางอย่างน้อย H วันทาํการก่อนการเดนิทาง (ไม่นับรวมเสาร์-อาทติย์)**** 
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หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ]  ยกเลิกการเดินทางในกรณีที�จาํนวนผูเ้ดินทางตํ�ากว่า  ea ท่าน(ผูใ้หญ่)โดยบริษทัฯจะแจง้ให้

ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั ก่อนการเดินทาง  
2. เที�ยวบิน ราคาและรายการท่องเที�ยว สามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผู ้

เดินทางเป็นสาํคญั 
3. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ b เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื�อท่องเที�ยว

เท่านั0น 
4. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ] ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั0งสิ0น อนัเนื�องมาจากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การ

ประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภยัธรรมชาติ (โดยบริษทัฯจะดาํเนินการประสานงานเพื�อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้) 

5. ทางบริษทัฯสงวนสิทธิ] ไม่คืนเงิน ในกรณีที�ท่านใช้บริการของทางบริษทัฯไม่ครบ เช่น ไม่เที�ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื0อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแลว้ 

6. ทางบริษทัฯสงวนสิทธิ] ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ�งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุที�เกิดจาก
ความประมาทของตวันกัท่องเที�ยวเอง 

7. เมื�อท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทั0งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯจะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเงื�อนไขขอ้ตกลงต่างๆแลว้ 
ตามที�ไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั0งหมด 

8. บริษัทขอสงวนสิทธิvเฉพาะลูกค้าที)มีวตัถุประสงค์เพื)อการท่องเที)ยวเท่านัUน   
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เรื)อง การยกเว้นวซ่ีาเข้าประเทศญี)ปุ่นให้กบัคนไทยเริ)มบังคับใช้ในวนัที) 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556 
ทางรัฐบาลญี�ปุ่นไดป้ระกาศยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญี�ปุ่นให้กบัคนไทยที�มีวตัถุประสงคเ์พื�อการพาํนกัระยะสั0นในประเทศญี�ปุ่น 
ไดป้ระกาศเริ�มบงัคบัใชใ้นวนัที� 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556 และสามารถพาํนกัในประเทศญี�ปุ่นได ้15 วนั (หากผูย้ื�นประสงคจ์ะ
พาํนกัในประเทศญี�ปุ่นเกิน 15 วนั หรือไปทาํงาน หรือมีวตัถุประสงคอื์�นๆ จะตอ้งยื�นขอวซ่ีาตามปกติ) 
 
เอกสารในขัUนตอนการตรวจเข้าเมืองเพื)อยืนยนัการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี)ปุ่น มีดังต่อไปนีU 

_. ตัvวเครื�องบินขาออกจากประเทศญี�ปุ่น (ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทวัร์ บริษทัจะเป็นผูด้าํเนินการออกเอกสารดงักล่าว) 

2. สิ�งที�ยนืยนัวา่ท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายที�อาจเกิดขึ0นในระหวา่งที�พาํนกัในประเทศญี�ปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัร

เครดิต เป็นตน้) 

e. ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขติดต่อในระหวา่งที�พาํนกัในประเทศญี�ปุ่น (เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอื�นๆ) 

(ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทวัร์ ทางบริษทัจะเป็นผูด้าํเนินการออกเอกสารดงักล่าว) 

g. กาํหนดการเดินทางระหวา่งที�พาํนกัในประเทศญี�ปุ่น 

(ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทวัร์ ทางบริษทัจะเป็นผูด้าํเนินการออกเอกสารดงักล่าว) 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี)ปุ่น (สําหรับกรณกีารเข้าประเทศญี)ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวซ่ีา) 
1. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลืออยูม่ากกวา่ b เดือนขึ0นไป 

2. กิจกรรมใดๆที�จะกระทาํในประเทศญี�ปุ่นจะตอ้งไม่เป็นสิ�งที�ขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบติัการพาํนกัระยะสั0น 

3. ในขั0นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพาํนกัไม่เกิน 15 วนั 

4. เป็นผูที้�ไม่มีประวติัการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญี�ปุ่น มิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่

เขา้ข่ายคุณสมบติัที�จะถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 
 


