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อันอันแทรเวลขอเชิญท่านร่วมเดินทางไปกับสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์
สู่ โตเกียว มัตสึโมโต้ ทาคายาม่า กิฟุ นาโกย่า เกียวโต โอซาก้า

โตเกียว
นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม วัดอาซากุสะ, อิสระช้อปปิ้งจุใจ ย่านชิ นจูก ุ
นากาโน่
เจแปน แอลป์ กําแพงหิ มะ ทีห่ นึ่งปีเปิดให้ชมเพียงครัง้ เดียว
ทาคายาม่า ผ่านชม ทาคายามาจิ นยะ หรือจวนผูว้ า่ แห่งเมืองทาคายาม่า, และเดินชมเขตเมืองเก่า
ซันมาชิ ซูจิ
กิ ฟุ
หมู่บา้ นชิ ราคาวาโกะ ได้รบั เลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลก
นาโกย่า
อิสระช้อปปิ้ง อิ ออน
เกียวโต
วัดคิ โยมิ สึ มรดกโลกอันเก่าแก่กว่า 1500 ปี ซึง่ ติดรอบสุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิง่
มหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ และเชิญดื่มนํ้าศักดิ ์สิทธิ ์ 3 สาย, ฟูชิมิอินาริ ศาลโทริอิ ซุม้ ประตูสี
แดง ทีเ่ ส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร
โอซาก้า
อิสระช้อปปิ้ง ย่านชิ นไซบาชิ

ไฮไลท์การเดินทาง!!!
- กาแพงหิมะ ซึ่งเปิดให้ชมเพียงปี ละครัง้
- เยี่ยมชมหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ
- พาเที่ยวทุกวัน...ไม่มีฟรีอิสระ

กําหนดวันเดินทาง
วันแรก
20.30 น.
23.45 น.
วันที่สอง
08.00 น.

16-21 พ.ค. 2560

กรุงเทพฯ - นาริ ตะ
พร้อมกันที่ สนามบิ นดอนเมือง Terminal 1 ชัน้ 3 เคาน์ เตอร์ 4 สายการบิ น ไทยแอร์เอเซีย เอ็กซ์
แอร์บสั เอ 330-300 เพื่อเตรียมตัวเดิ นทางและผ่านขัน้ ตอนการเช็คอิ น
เหิ รฟ้ าสู่นาริ ตะ โดยสายการบิ นไทยแอร์เอเซียเอ็กซ์ แอร์บสั เอ 330-300 เที่ยวบิ นที่ XJ 600
มีบริ การอาหารบนเครื่อง (เครื่องดื่มทุกชนิ ด ต้องชําระเงิ นซื้อเพิ่ มเติ ม)
นาริ ตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ผ่านชมโตเกียวสกายทรี - ช้อปปิ้ งชิ นจูก ุ - มัตสึโมโต้
เดิ นทางถึงนาริ ตะ หลังจากผ่านขัน้ ตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
นําท่านเดินทางสู่ วัดอาซากุสะ มีช่อื อย่างเป็ นทางการว่าวัดเซนโซ หรือเซนโซจิ (Sensoji) แต่นิยม
เรียกว่าวัดอาซากุสะเนื่องจากตัง้ อยู่ในย่านอาซากุสะ เป็ นวัดในศาสนาพุทธ โดยมีพระโพธิสตั ว์คนั นอน
ประดิษฐานอยู่และเป็ นพระประธานของวัด ที่ประตูทางเข้าวัดมีโคมสีแดงขนาดใหญ่แขวนอยู่ ถือเป็ น
สัญลักษณ์หนึ่งของวัดทีน่ ักท่องเทีย่ วนิยมถ่ายรูปไว้เป็ นทีร่ ะลึก ประตูแห่งนี้มชี ่อื ว่า ประตูคามินาริ แปล
ได้ว่า ประตูสายฟ้า ชื่อของประตูจะเขียนอยู่บนโคมสีแดงลูกใหญ่ เมื่อผ่านเข้ามาจะพบกับถนนนากามิ
เสะ สองข้างทางมีรา้ นค้าให้เดินชมและชิมได้เพลินๆ โดยมีของที่ระลึกสไตล์ญ่ปี ุ่นให้เลือกซื้อหา และ
ขนมส่งกลิน่ หอมเย้ายวนชวนให้ลม้ิ ลอง สุดถนนเป็นซุม้ ประตูทม่ี โี คมสีแดงแขวนอยู่อกี ซุม้ หนึ่ง คือ ประตู
โฮโซ หรือประตูแห่ งขุมทรัพย์ พอเดิน ผ่านเข้ามาในบริเวณวัดจะเห็นกระถางธูปขนาดใหญ่ต งั ้ อยู่
กลางแจ้ง มีผู้คนยืนโบกควันธูปเข้าหาตัวเอง เชื่อกันว่าจะทําให้โชคดี และมีกระถางกํายานตัง้ อยู่ด้วย
การโบกควันกํายานเข้าหาตัวเชื่อว่าจะช่วยให้หายเจ็บป่วย เจ็บป่วยส่วนไหนก็จะโบกควันกํายานไปที่
อวัยวะส่วนนัน้ พระโพธิสตั ว์คนั นอน พระประจําวัดแห่งนี้ทผ่ี คู้ นศรัทธานัน้ ก็คอื พระโพธิสตั ว์กวนอิมทีค่ น
ไทยรูจ้ กั มีประวัติเล่าว่า วันหนึ่ง สองพี่น้องชาวประมงออกไปหาปลาในแม่น้ํ าสุมดิ ะ (Sumida) แล้ว
เหวี่ยงแหได้รูปสลักพระโพธิสตั ว์ค นั นอนสีทองติดมาด้วย จึงมีการสร้างวัดประดิษฐานพระโพธิสตั ว์
หลังจากทุก ท่านสักการะพระโพธิส ตั ว์แ ล้ว ที่น่ี มเี ซียมซีให้ล องเสี่ยงทาย ในภาษาญี่ปุ่นเรียกโอมิกุ จ ิ
(Omiguji) เมื่อได้ใบเซียมซีและอ่านคําทํานายแล้ว ชาวญี่ป่นุ นิยมพับแล้วไปผูกกับต้นไม้หรือบริเวณที่
ทางวัด จัดไว้ ไม่ว่า คําทํานายนัน้ จะดีหรือ ไม่ดีก็ต าม เชื่อ ว่า จะช่ว ยให้ได้รบั ความคุ้มครอง และผ่ า น
ชม โตเกียวสกายทรี (ภายนอก) หรือทีเ่ รียกว่า The New Tokyo Tower แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของ
กรุงโตเกียว สิง่ ก่อสร้างทีส่ งู ทีส่ ุดในประเทศญีป่ นุ่ โดยมีความสูง 634 เมตร สูงเป็ นอันดับสองของโลกรอง
จากเบิรจ์ คาลิฟาในดูไบซึ่งมีความสูงถึง 828 เมตร โตเกียวสกายทรีสร้างขึน้ เพื่อเป็ นหอส่งสัญญาณ
โทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจติ อล ซึง่ แต่เดิมใช้โตเกียวทาวเวอร์ทส่ี ูง 333 เมตร แต่ในปจั จุบนั มีความสูง
ไม่พอทีจ่ ะส่งสัญญาณคลื่นโทรทัศน์ แบบดิจติ อลให้ครอบคลุม เพราะทีญ
่ ่ปี ุ่นมีตกึ สูงเป็ นจํานวนมาก ทํา
ให้การส่งสัญญาณไม่สะดวกเหมือนเดิม จึงสร้างโตเกียวสกายทรีมารองรับแทน นอกจากประโยชน์ใน
การใช้ส่งสัญญาณแล้ว โตเกียวสกายทรียงั กลายเป็นจุดศูนย์กลางการท่องเทีย่ วแห่งใหม่ของโตเกียวด้วย
ซึง่ ทีห่ อคอยแห่งใหม่น้ีมจี ุดชุมวิวสําหรับนักท่องเที่ยวแบ่งได้ 2 ระดับความสูง คือ จุดชมวิวที่ความสูง
350 เมตรและ 450 เมตร และมีสงิ่ อํานวยความสะดวกมากมาย อาทิ ห้องส่งสัญญาณกระจายเสียง
ร้านค้า ร้านอาหาร และอื่นๆ อีกมากมาย ตัวโครงสร้างของหอคอยก็มคี วามน่ าสนใจไม่แพ้กนั โดยผัง
การก่อสร้างในชัน้ ล่างสุดจะเป็ นรูปทรงสามเหลี่ยม จากนัน้ ได้มกี ารปรับผังให้เป็ นรูปทรงมนขึน้ เรื่อยๆ

เที่ยง
บ่าย

คํา่
วันที่สาม
เช้า

เที่ยง
บ่าย

ตามระดับความสูง จากทรงสามเหลี่ยมเป็ นทรงกลมที่ระดับความสูง 320 เมตร นับได้ว่าเป็ นรูปทรง
อาคารทีแ่ ปลกใหม่และโดดเด่นไม่เหมือนใครแห่งหนึ่งของโลก และเนื่องจากประเทศญี่ปุ่นถือได้ว่ามีสถิติ
การเกิดแผ่นดินไหวมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก การออกแบบของโตเกียวสกายทรีได้ใช้ระบบต้านทาน
แผ่นดินไหวแบบดัง้ เดิมของญีป่ นุ่ โดยหอถูกสร้างขึน้ ด้วยโครงกระดูกเหล็กทีม่ กี รอบเหล็กขึงตัวอาคารไว้
และในแต่ละชัน้ จะมีเสากลางที่แกน ซึ่งเทคนิคนี้จะทําให้โครงสร้างในแต่ละชัน้ มีความเป็ นอิสระในการ
ต้านแผ่นดินไหว นอกจากนี้ยงั มีระบบความปลอดภัยอื่นๆ ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ในโตเกียวสกายทรี เช่น ระบบการ
ควบคุมการสันสะเทื
่
อน เป็นต้น
อิ สระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
นําท่านสู่ ย่านชิ นจูก ุ อิสระให้ท่านเลือกซือ้ สินค้าตามใจชอบ เช่น สินค้าอิเลคทรอนิกส์ เสื้อผ้า กระเป๋า
รองเท้า เครื่องสําอาง ฯลฯ จนได้เวลาสมควรนํ าท่านสู่ มัตสึ โมโต้ ระหว่างทางเชิญท่านเพลินตากับ
ทัศนียภาพอันแสนงดงามของสองข้างทาง
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ที่พกั ณ โรงแรม MATSUMOTO TOKYU REI หรือระดับเทียบเท่า
มัตสึโมโต้ - เจแปน แอลป์ - ทาคายาม่า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่จุดเริม่ ต้นของเส้นทาง “เจแปนแอลป์ ” เส้นทางท่องเทีย่ วคลาสสิคทีท่ ่านจะประทับใจ
ไม่รู้ล ืมไปกับเทือ กเขาทาเทยาม่า เริม่ ต้นที่ส ถานีโอกิซาว่า ด่านแรกของเส้นทางธรรมชาติ นํ าท่าน
โดยสารรถโค้ชไฟฟ้าปลอดมลพิษทะลุอุโมงค์ใต้ภูเขาเป็ นทางยาวรวมถึง 6.1 กิโลเมตร สู่เขื่อนคุโรเบะ
เขื่อ นขนาดยัก ษ์ ท่มี ีค วามยาวของสัน เขื่อ นถึง 800 เมตร ท่า นสามารถเดินชมวิว ที่ ต ระการตาของ
เทือกเขาแอลป์ และชมความแรงของนํ้ าที่ปล่อยออกจากแอ่งนํ้ าสีเขียวมรกตทีพ่ วยพุ่งส่งเสียงดังสนัน่ สู่
เบื้องล่าง จากนัน้ นํ าท่านเดินทางสู่ คุโรเบะไดร่า ที่ราบสูงบนไหล่เขาที่ท่านสามารถชมทัศนียภาพของ
ช่องเขาทีเ่ ป็ นเหวลึกสร้างความตื่นตาตื่นใจยิง่ แก่นักท่องเทีย่ วทุกคน นําท่านโดยสารกระเช้าข้ามเหวลึก
ซึง่ สลิงของกระเช้าจากต้นทางถึงปลายทาง ไม่มเี สาคํ้าคันกลางเลยเป็
่
นทางยาว 1,700 เมตร จึงได้ฉายา
ว่า กระเช้า พาโนราม่า จากนัน้ นํ า ท่ า นโดยสารรถกระเช้า ไฟฟ้ ารูป ขัน้ บัน ได้อีก ครัง้ เพื่อ เดิน ทางสู่
เทือกเขาทาเทยาม่า นํ าท่านโดยสารรถโค้ชไฟฟ้าไร้มลพิษทะลุอุโมงค์ใต้ภูเขาทาเทยาม่าทีส่ ูงถึง 3,015
ั่
เมตร สูงเป็ นทีส่ องรองจากภูเขาไฟฟูจ ิ สู่ทร่ี าบไดคัมโป เพื่อชมทัศนียภาพอีกฟากฝงของภู
เขา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บนเจแปน แอลป์
นํ าท่านนัง่ รถโค้ชสายธรรมชาติสู่ ยอดดอยมุโรโด โดยโชเฟอร์มอื อาชีพ ผ่านป่าสนและทุ่งราบที่มมี นต์
เสน่ ห์แตกต่างกันทุกฤดูตามธรรมชาติ ท่านจะได้สมั ผัส นํ้าตกเมียวโจ เป็ นนํ้าตกที่สูงที่สุดของประเทศ
ญีป่ นุ่ ผ่านปา่ สนดึกดําบรรพ์ทม่ี อี ายุกว่า 1,000 ปี และลัดเลาะไปตามซอกกําแพงหิมะทีส่ ูงกว่า 20 เมตร
(ช่วงกลางเดือนเม.ย.ถึงต้นเดือนพฤษภาคม) ถึงยอดดอยมุโรโด คือ จุดชมวิวสูงสุดของเส้นทางนี้บริเวณ
ยอดเขาท่านสามารถแลเห็นทะเลสาบน้อยใหญ่ ทะเลเมฆทีต่ ดั กับขอบฟ้าสีสดตลอดทัง้ วันทัง้ คืน สู่ทร่ี าบ
สูงบิโจไดระ สร้างความประทับใจให้แก่ท่านมิรลู้ มื และนํ าท่านนัง่ กระเช้าไฟฟ้าสู่ สถานีทาเทยาม่า ซึ่ง
เป็ นจุดสุดท้ายของการเทีย่ วชมเจแปนแอลป์ ได้เวลาสมควรนําท่านเดินทางสู่ ทาคายาม่า เมืองทีไ่ ด้ช่อื
ว่า ลิตเติล้ เกียวโต

คํา่

รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ที่พกั ณ โรงแรม BEST WESTERN TAKAYAMA หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สี่

ทาคายาม่า - ผ่านชมทาคายาม่า จิ นยะ - ซันมาซิ ซูจิ - หมู่บ้านชิ ราคาวาโกะ - นาโกย่า - อิ ออน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านผ่านชม ทาคายาม่าจิ นยะ หรือ จวนผู้ว่าแห่งเมืองทาคายาม่า เป็ นทัง้ ที่ทํางานและที่อยู่อาศัย
ของผูว้ ่าราชการจังหวัดฮิดะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนตระกูลโตกุกาว่า ในสมัย
เอโดะ หรือกว่า 300 ปี จากนัน้ เดินชมเขตเมืองเก่า ซันมาชิ ซูจิ ซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือน และร้านค้า
น่ ารักๆ ที่ยงั คงอนุ รกั ษ์รูปแบบของบ้านในสมัยเอโดะกว่า 300 ปี ก่อน ให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึก
พืน้ เมืองและเก็บเกีย่ วบรรยากาศอันน่าประทับใจ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าท่านชม หมู่บ้านชิ ราคาวาโกะ หนึ่งในหมู่บ้านเก่ าแก่ ของประเทศญี่ปุ่น ที่ได้รบั เลือกจากองค์การ
ยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลกเมื่อปีค .ศ.1995 ทีย่ งั คงความสวยงานจวบจนทุกวันนี้ ท่านจะได้พบกับหมู่บา้ น
โบราณสไตล์กสั โซ่ ซึ่งหาชมได้ยากในปจั จุบนั คําว่า กัสโซ่ แปลว่าพนมมือ ซึ่งเป็ นสไตล์การก่อสร้าง
แบบดัง้ เดิม ของญี่ปุ่ น โดยที่โ ครงสร้า งของบ้ า นและหลัง คาที่ส ร้า งขึ้น จะคล้ า ยกับ การพนมมือ ของ
พระพุทธเจ้า โครงสร้างของบ้านถูกสร้างขึน้ โดยทีไ่ ม่ได้ใช้ตะปูแม้แต่ตวั เดียว แต่ยงั คงความแข็งแรงและ
สามารถรองรับหิมะทีต่ กหนักในช่วงฤดูหนาวได้ ถือเป็ นภูมปิ ญั ญาของชาวญี่ป่นุ ทีค่ วรค่าแก่การอนุ รกั ษ์
ไว้อย่างยิง่ ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพอันสวยงามของหมู่บ้านที่รายล้อมไปด้วยหุบเขาสูง
และสัมผัสบรรยากาศดัง้ เดิมอันเงียบสงบทีจ่ ะทําให้ท่านประทับใจมิรลู้ มื ได้เวลาสมควรนําท่านเดินทางสู่
นาโกย่า เพื่อนําท่านสู่ ห้างอิ ออน อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
อิ สระอาหารคํา่ ตามอัธยาศัย
นําท่านเข้าสู่ที่พกั ณ โรงแรม NAGOYA CASTLE หรือระดับเทียบเท่า

เที่ยง
บ่าย

คํา่
วันที่ห้า
เช้า

นาโกย่า - เกียวโต - วัดคิ โยมิ สึ - ศาลเจ้าฟูชิมิ อิ นาริ - โอซาก้า - ชิ นไซบาชิ - สนามบิ นคันไซ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านเดินทางย้อนรอยประวัติศาสตร์สู่ กรุงเกียวโต เมืองหลวงเก่ าของญี่ปุ่นในช่วงเวลากว่าพันปี
ในช่วงปี ค.ศ.794 ถึง ค.ศ.1868 ซึ่งได้ช่อื ว่าเป็ นนครแห่งความงามทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมอัน
เก่าแก่ของชาวอาทิตย์อุทยั นํ าท่านชม วัดคิ โยมิ สึ หรือวัดนํ้าใส ทีต่ ดิ รอบสุดท้ายของการประกวด 7
สิง่ มหัศจรรย์ของโลก เป็ นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ตงั ้ อยู่บริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า และมีท่อนซุงวางเรียง
ซ้อนกันตามแนวนอนตัง้ จากพื้นดินขึน้ มารองรับระเบียงของตัววิหารใหญ่ ซึ่งไม่ใช้ตะปูสกั ตัว ใช้วธิ กี าร
เข้าลิม่ เหมือนเรือนไทย วัดนี้มอี ายุเก่าแก่ยงิ่ กว่ากรุงเกียวโต กว่า 1,200 ปีมาแล้ว เป็ นทีป่ ระดิษฐานของ
เทพเอปิส ึ เทพเจ้าแห่งความรํ่ารวย มังคั
่ ง่ นมัสการพระโพธิสตั ว์อวโลกิเตศวร จากระเบียงแห่งนี้ท่าน
สามารถถ่ายภาพ ณ จุดที่สวยที่สุดในกรุงเกียวโต มองเห็นวิวทิวทัศน์ ของตัวเมืองเกียวโตได้งดงาม
พร้อมกับวิหารของวัดคิโยมิส ึ และเชิญดื่มนํ้ าศักดิ ์สิทธิ ์สามสาย อันเกิดขึ้นจากธรรมชาติท่ไี หลมาจาก
เทือกเขา โดยเชื่อว่า สายแรก รวย สายสอง สวยหล่อ สายสาม แข็งแรง จากนัน้ เดินตามทางสัมผัสกับ
ร้านค้าญีป่ นุ่ ตกแต่งตามสมัยเอโดะ และ เลือกซือ้ สินค้าพืน้ เมืองทีร่ ะลึกเกี่ยวกับญี่ป่นุ ขนานแท้ อาทิ ขนม
โมจิ ที่ข้นึ ชื่อที่สุด ของญี่ปุ่น เป็ นต้นกําเนิด กระจายขายไปยังภูมภิ าคต่างๆ ของญี่ปุ่น ทัง้ ด้วยแป้ง ที่

เที่ยง
บ่าย

คํา่
วันที่หก
00.10 น.
04.00 น.

เหนียว นุ่ ม เป็ นพิเศษ กับไส้ถวแดงขนานแท้
ั่
หรือประยุกต์เป็ นไส้สตอบรอรี่ ช็อกโกแลต ฯลฯ กิมจิ
ญีป่ นุ่ หลากสีสนั ทีม่ าจากธรรมชาติ สําหรับคนทีช่ อบทานกับข้าวต้ม อาทิ แตงกวาดอง หัวไชเท้า มะเขือ
ยาว ฯลฯ,ชาเกียวโต ทีข่ น้ึ ชื่อไม่แพ้จงั หวัดชิชูโอกะ ที่ช่วยลดคอเลสเตอรอส ช่วยให้ผวิ พรรณเปล่งปลัง่
ข้อมูลจากรายการเปิดโลกส่องเลนส์ ของ ดร.นิตภิ ูม ิ นวรัตน์, ตุ๊กตาเกียวโต สัญลักษณ์ทโ่ี ด่งดังทีส่ ุดใน
ญีป่ นุ่ คือ เกอิชา สตรีทบ่ี ริการความรืน่ เริงของชาวอาทิตย์อุทยั มาแต่ชา้ นานจนถึงปจั จุบนั ในรูปแบบของ
ตุ๊กตาเกียวโตซึ่งแต่งกายด้วยชุดกิโมโนประจําชาติอย่างเต็มรูปแบบซึ่งควรค่าแก่เป็ นของฝาก ของที่
ระลึกในราคาย่อมเยาว์ สูงประมาณ 1 ฟุต (ประมาณ 1000 เยน), พัดญี่ปุ่น ซึง่ เป็ นศิลปะทีล่ ะเอียดอ่อน
ประณีตในการประดิษฐ์ จาก HAND MADE ซึง่ มีหลากสี หลายสไตล์ ทัง้ ร้าน อันสวยงาม ตระการตา,
ผ้าและกระดาษญี่ปุ่น ทีน่ ิยมนํามาห่อของขวัญ ในโอกาสพิเศษต่างๆ อันเป็ นศิลปะพิเศษ ซึง่ มีเฉพาะใน
ญี่ปุ่นเท่านัน้ ที่ปราณีต บรรจง เป็ นพิเศษ, เครื่องเซรามิคญี่ปุ่น กานํ้ าชา ถ้วย ชาม ต่างๆ และของที่
ระลึกอีกมากมายนานาชนิด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าท่านสู่ ศาลเจ้ าฟูชิมิ อิ นาริ ที่สถิตของพระแม่โพสพ เทพเจ้าที่เป็ นที่นับถือยิง่ ของประชาชนที่มา
สักการะขอพร ให้มคี วามเป็นอยูอ่ ุดมสมบูรณ์ของเรือ่ งพืชพรรณธัญญาหาร นําท่านสักการะพระแม่โพสพ
และเทพจิง้ จอกที่ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าเป็ นทูตสวรรค์ ผู้คอยนํ าข่าวสารจากสรวงสวรรค์ลงมายังโลกมนุ ษย์
ั้
ท่านจะได้ต่นื ตากับรูปปนของเทพจิ
ง้ จอกที่มจี ํานวนมากมาย แล้วนํ าท่านชม เสาโทริอิ ซุ้มประตูสแี ดงที่
เป็ นสัญ ลัก ษณ์ของศาลเจ้าที่มมี ากกว่าร้อ ยต้น ทอดตัว ยาวตามเส้นทางของไหล่ เ ขาเรียงรายกันบน
เส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร และเป็ นฉากของภาพยนตร์เรื่อง MEMORIES OF GEISHA ที่ ซายูร ิ
นางเอกของเรื่องวิง่ ลอดซุ้มประตูเพื่อไปขอพรเทพเจ้าให้ตนเองสมความปรารถนา ได้เวลาอันสมควร
เดินทางสู่ โอซาก้า อิสระช้อปปิ้ง ย่านชิ นไซบาชิ แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของนครโอซาก้า ทัง้ ร้านค้าเก่าแก่
และทันสมัยปะปนกัน มีสนิ ค้า มากมายทัง้ ถูกและแพง ทัง้ สินค้าแฟชันล่
่ าสุด ขนมเค้กแสนอร่อย จนถึง
กล้องดิจติ อล คอมพิวเตอร์ และเกมส์รนุ่ ใหม่ล่าสุด และตื่นตากับลีลาชีวติ ของคนหนุ่มสาวชาวโอซาก้าทีด่ ู
ั่
จะสนุ กสนานและมีสสี นั มากกว่าทางฝงโตเกี
ยว รวมทัง้ ร้านอาหารหลากหลาย เดินไปเก็บภาพเป็ นที่
ระลึกกับจุดเด่นของแต่ละร้านค้า เช่น ปูยกั ษ์ หน้าภัตตาคารขาปูยกั ษ์ และสัญลักษณ์เด่นของย่านนี้คอื
ตึกรูปเครื่องหมายการค้าของกูลโิ กะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจากญี่ปุ่นนัน่ เอง หรือจะเป็ นร้านดิสนียช์ ้อป
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จากดิสนีย์ และ ย่านเก่าแก่ อย่างถนนโดทงบุร ิ ซึง่ ท่านสามารถลิม้ ลองขนม หรืออาหาร
ขึ้นชื่อ ของนครโอซาก้า ทัง้ ทาโกะยากิ โอโคโนมิยากิ เป็ นต้น ให้ท่านได้เพลิดเพลินกันตลอดทัง้ วัน
นอกจากนี้ ในย่านนี้ยงั มีหา้ งสรรพสินค้าใหญ่ๆ และมีช่อื เสียง อย่างห้างไดมารู ห้างโซโก้ หรือจะเป็ นทา
กาชิมาย่า มีสนิ ค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซือ้ หาอีกด้วย
อิ สระอาหารคํา่ ตามอัธยาศัย
ได้เวลาสมควรนําท่านสู่ สนามบิ นคันไซ เพื่อทําการเช็คอิ น
สนามบิ นคันไซ - กรุงเทพฯ
เหิ รฟ้ าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิ นไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ แอร์บสั เอ 330-300 เที่ยวบิ นที่ XJ 611
มีบริ การอาหารบนเครื่อง (เครื่องดื่มทุกชนิ ด ต้องชําระเงิ นซื้อเพิ่ มเติ ม)
เดิ นทางถึงสนามบิ นดอนเมืองโดยสวัสดิ ภาพ พร้อมความประทับใจ
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

กําหนดวันเดินทาง

16-21 พ.ค. 2560

อัตราค่าบริ การ

ราคารวมตั ๋วเครื่องบิน

ราคาไม่รวมตั ๋วเครื่องบิน

ผูใ้ หญ่ราคาท่านละ

39,900

27,900

สําหรับท่ านที่ต้องการพักเดี่ยว เพิ่ มท่านละ

7,900

7,900

หมายเหตุ
1. การเดิ นทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีผ้โู ดยสารจํานวน 25 ท่านขึน้ ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเลื่อนการเดิ นทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
2. ไม่มีราคาเด็ก เนื่ องจากเป็ นราคาพิ เศษแล้ว
3. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็ นวิ จารณญาณของเจ้าหน้ าที่ ตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละประเทศ
หากไม่ได้รบั การอนุญาติ ให้เข้าหรือออกนอกประเทศนัน้ ๆ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนค่าทัวร์
ไม่ว่ากรณี ใดๆ
อัตราค่าบริ การนี้ รวม
1. ค่าตั ๋วโดยสารเครือ่ งบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัด
2. ค่าทีพ่ กั ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ ะบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีร่ ะบุไว้ในรายการ
4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ทค่ี อยอํานวยความสะดวกให้ทา่ นตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
5. ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท
เด็กอายุต่าํ กว่า 1 ปี และผูใ้ หญ่อายุ 75 ปี ขน้ึ ไป จะได้รบั ความคุม้ ครองประกันอุบตั เิ หตุเพียงครึง่ เดียว
6. ค่าภาษีน้ํามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 31 มกราคม 2560 และท่านต้องชําระเพิม่ เติม ในกรณีทท่ี างสายการบิน
มีการเรียกเก็บเพิม่
อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีน และค่าแจ้งเข้า-แจ้งออกสําหรับท่านทีถ่ อื ต่างด้าว
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครือ่ งดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
3. ค่านํ้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัม
4. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ

เงื่อนไขการชําระเงิ น : กรุณาชําระมัดจําท่านละ 16,000 บาท และชําระส่วนที่เหลือก่อนการเดิ นทาง 21 วันทําการ
หากไม่ชาํ ระตามกําหนด บริ ษทั สงวนสิ ทธิ์ ยกเลิ กการจองของท่าน

การยกเลิ ก : กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 35 วันทาการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินมัดจาทัง้ หมด

หมายเหตุ :

1. ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั สภาวะอากาศ
การเมือง โรคระบาด และ สายการบินฯลฯ โดยทางบริษทั ฯ จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่าน
เป็ นสาคัญทีส่ ดุ ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญีป่ นุ่ / การนา
สิง่ ของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถกู ต้อง และความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสีย รวมถึงภัย
ธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเทีย่ วบิน ซึง่ ทางบริษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ทา่ นได้ ไม่ว่าจานวนทัง้ หมด หรือ
บางส่วน นอกจากนี้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั
อัตราแลกเปลีย่ นของเงินสกุลเยน
2. ในกรณีทเ่ี กิดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทั สามารถคืนเงินมัดจา หรือค่าทัวร์ ได้กต็ ่อเมือ่ ทางสาย
การบิน และโรงแรมทีพ่ กั ได้ทาการพิจารณาคืนเงินส่วนนัน้ ให้แล้วเท่านัน้

บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทัง้ นี้ ขนึ้ อยู่กบั สภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบิน
ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ ขนึ้ อยู่กบั อัตราแลกเปลี่ยนของเงิ นสกุลเยน

