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 ตื่นเตน้เร้าใจภายใน “ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ” ที่ทุ่มทุนสร้างใหมี้ขนาดใหญ่กวา่ที่สหรัฐอเมริกา 
 ช่ืนชมความงดงามกบัมรดกประจาํชาติที่ยงัคงหลงเหลือจากยคุสงคราม ณ “ปราสาทโอซาก้า” 
 ชมความงามของใบไมเ้ปล่ียนสี ณ “วัดคโิยมสึิ” สมัผสับรรยากาศสุดแสนโรแมนติค 
 ชมความอลงัการของ “วัดเงิน” มรดกโลกและสถานที่ประวติัศาสตร์แห่งเมืองเกียวโต  
 “วัดเอนโคจิ” แหล่งชมใบไมเ้ปล่ียนสีเหลือง สม้ และแดงตดัสลบักนัช่วงฤดูใบไมร่้วง 
 ขอพร “หลวงพ่อโต” พระพทุธรูปสาํริด “วัดโทไดจิ” ในวหิารไมท้ี่ใหญ่ที่สุดในโลก 
 ใหอ้าหารเหล่า “กวางน้อย” และช่ืนชมความงดงามของใบไมเ้ปล่ียนสี ณ “สวนสวนสาธารณะนารา”  
 ชมสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลก“สะพานอะคาชิไคเคยีว” ที่เช่ือมต่อเมืองโกเบกบัเกาะอะวาจิชิม่า 
 ชอ้ปป้ิงจุใจยา่นดงัในนครโอซากา้ “ชินไซบาชิ / อุเมดะ” แหล่งชอ้ปที่รวมสินคา้ไวห้ลากหลาย 
 
 ผ่อนคลายกับการแช่น ้าแร่ธรรมชาติ (ONZEN) 
 
 

 
 
 
 

 
สะสมไมล์กับกลุ่ม Star Alliances 50 % 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง     11 - 16 พฤศจิกายน 58 (6วัน3คืน) 

45,900.- 
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วันที่หน่ึง           กรุงเทพฯ – สนามบินคนัไซ เมืองโอซาก้า 
20.00  พร้อมกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหวา่งประเทศขาออก (ช้ัน 4) ณ เคาน์เตอร์ C  

(ใกลก้บัประตูทางเขา้หมายเลข 2) 
   พบกบัเจา้หนา้ที่ที่คอยตอ้นรับและอาํนวยความสะดวก ณ บริเวณหนา้เคาน์เตอร์ C  
  *** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึน้

เคร่ือง ดังน้ันผู้โดยสาร จ าเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึน้เคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 45 นาที *** 
23.15  ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 622  
  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ช่ัวโมง ... เวลาท้องถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 
 
วันที่สอง ปราสาทโอซาก้า - สะพานอะคาชิไคเคยีว – ไมโกะ มารีน - โกเบ ฮาเบอร์แลนด์ – โกเบ 
06.25 ถึงสนามบินคนัไซ เมืองโอซาก้า ... ผา่นพธีิศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง พร้อมตรวจเช็คสมัภาระ 

นาํท่านเดินทางสู่เมือง “โอซาก้า” ที่ถือเป็นเมืองสาํคญัไม่ยิง่หยอ่นไปกว่ามหานครโตเกียว และยงัไดรั้บสมญา
นามวา่ “เวนิชตะวันออก” เน่ืองจากเป็นเมืองที่มีคูคลองมากมายตดัผ่านตวัเมืองและยา่นสาํคญัๆ มากมาย ... นาํ
ท่านสู่ “ปราสาทโอซาก้า” ปราสาทโบราณ 7 ชั้นที่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยูก่ลางเมือง ... ซ่ึงเป็นปราสาทเก่าแก่ขนาด
มหึมาที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมยัของโตโยโตมิฮิเดโยชิ เจา้เมืองผูย้ิง่ใหญ่และมีบทบาทสาํคญักบัการเมืองของญี่ปุ่ น ... 
นาํท่านชม “พิพิธภัณฑ์” ที่เก็บรวบรวมขา้วของเคร่ืองใชแ้ละอุปกรณ์การต่อสู้ของญี่ปุ่ นสมยัโบราณที่ดูแลว้มี
มนตข์ลังยิ่งนัก ... พร้อมชม “วีดีทัศน์” ที่ถ่ายทอดถึงประวติัความเป็นมาของเมืองโอซากา้และการก่อสร้าง
ปราสาทแห่งน้ึ ... แลว้ขึ้นชม “ทิวทัศน์” ของเมืองโอซากา้จากบริเวณชั้นดาดฟ้าของปราสาท พร้อมบนัทึกภาพ
ความงามตามอธัยาศยั 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 
จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ “เมืองโกเบ” ซ่ึงเป็นเมืองท่าที่สาํคญัอีกแห่งหน่ึงของประเทศญี่ปุ่ นที่ตั้งอยูใ่นจงัหวดั
เฮียวโงะ ภูมิภาคคนัไซ ... นาํท่านชม “สะพานอะคาชิไคเคยีว” สะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลก ไดรั้บการยกยอ่ง
ใหเ้ป็นส่ิงมหศัจรรยอ์นัดบั 2 ที่มนุษยส์ร้างขึ้นรองจากยานอวกาศ ... ใชทุ้นในการก่อสร้าง 4.3 พนัลา้นเหรียญ
สหรัฐ เปิดใชใ้นปี 1998 เพื่อเช่ือมต่อเมืองโกเบกบัเกาะอะวาจิชิม่า มีความยาวเท่ากบัเอาสะพานบรู๊คลินมาต่อ
กนัส่ีสะพาน ... นอกจากจะเป็นสะพานที่ยาวที่สุดแลว้ยงัเป็นสะพานที่มีเสาสูงที่สุดอีกดว้ย ตวัสะพานสร้างจาก
เหล็กกลา้ที่อกแบบมาเป็นพเิศษสามารถทนต่อแรงสัน่สะเทือนขณะเกิดพายแุละแผ่นดินไหว ... อีกจุดหน่ึงของ
สะพานน้ี คือ “ถนนคนเดิน ไมโกะ มารีน” ที่อยูใ่ตส้ะพานและสูงจากพื่อนนํ้ าขึ้นมา 50 เมตร ... ให้ท่านชม
ทิวทศัน์ของช่องแคบอาคาชิกบัอ่าวโอซากา้ ... สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่ “โกเบ ฮาเบอร์แลนด์” ดินแดน
แห่งเมืองท่านํ้ าของเมืองโกเบที่รายลอ้มไปดว้ยบรรยากาศของทะเลและแสง สี เสียง พื้นที่ชอ้ปป้ิงและแหล่ง
บนัเทิงริมนํ้ าของบริเวณท่าเรือโกเบ มีทั้งร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านคา้ และสวนสนุก ซ่ึงเป็นจุดนัดพบที่นิยม
ของชาวเมือง ... ท่านสามารถเลือกที่เขา้ไปในสวนสนุกที่ใหญ่ที่สุดของเมืองโกเบ สมัผสักบัการนั่งชิงชา้สวรรค์
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ขนาดยกัษท์ี่ขึ้นช่ือในประเทศญี่ปุ่ น ... อิสระให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้มากมาย อาทิเช่น ของที่ระลึกของเมือง
โกเบ เหลา้สาเกที่ขึ้นช่ือ หรือเคร่ืองแต่งกายมากมาย (ไม่รวมค่าเคร่ืองเล่นและชิงช้าสววรค์)... หรือเลือกที่จะช้
อปป้ิงหา้งสรรพสินคา้ที่ใหญ่ที่สุดในพื้นที่ ไดแ้ก่ “ห้าง Mosaic” ห้างMosaic ตั้งอยูริ่มนํ้ า ภายในมีร้านคา้เล็กๆ
ขายเส้ือผา้ และร้านอาหารที่สามารถเห็นท่าเรือโกเบไดอ้ยา่งชดัเจน นอกจากน้ียงัมีสวนสนุกเล็กๆสามารถขึ้น
ไปชมววิบนชิงชา้สวรรคท์ี่ต ั้งอยูห่ลงัอาคารห้างโมเสค หรือ “ห้าง Canal Garden” ภายในจะแบ่งออกเป็นห้าง
ร้านต่างๆ เช่น Hankyu, ร้านอิเลคทรอนิกส์ Sofmap, ร้านอุปกรณ์กีฬาและเอา้ทเ์ลตจาํหน่ายเส้ือผา้เคร่ืองใชใ้น
ครัวเรือน  
** เพื่อให้ท่านได้ใชเ้วลาไดอ้ยา่งคุม้ค่าอาหารม้ือเยน็อิสระตามอธัยาศยั ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจาก
ร้านคา้ต่างๆ ** 
ที่พัก : Kobe Harborland Onsen Hotel หรือเทียบเท่า 
^_^ หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน ้าแร่ธรรมชาติ”เพือ่สุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) นํ้ าแร่ใน
ไสตล์ญี่ปุ่ นให้ท่านไดพ้กัผ่อนอยา่งเต็มอ่ิม ซ่ึงชาวญี่ปุ่ นเช่ือว่านํ้ าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ือง โรคภยัไขเ้จ็บ
และผวิพรรณเปล่งปลัง่ 
 
 
 
 
 
 

 
วันที่สาม ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน – ย่านอุเมดะ – โอซาก้า 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

นาํท่านเดินทางสู่ “ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ” ที่ทุ่มทนุสร้างอยา่งมหาศาลบนพื้นที่กวา่ 100,000 ตารางเมตร ซ่ึงเป็น
ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ... ต่ืนตากบั “โรงถ่ายภาพยนตร์” ที่แบ่งออกเป็นโซน เช่น ฮอลลีวูด๊ ... ชมฉากจาํลอง
ของนิวยอร์ค, ฉากจาํลองเมืองซาน ฟรานซิสโก เป็นตน้ ... ชมภาพยนตร์สามมิติเร่ือง “เทอร์มิเนเตอร์ 2” หรือ
“คนเหล็ก 2” ที่ใชง้บประมาณการก่อสร้างกวา่ 400 ลา้นบาทท่านจะไดส้มัผสับรรยากาศการต่อสูแ้ละการไล่ล่า
ที่ดุเดือดเร้าใจ... แลว้ไปสนุกต่ืนเตน้กบัการหอ้ยโหนโผนทะยานไปกบัซุปเปอร์ ฮีโร่สายพนัธุ์ใหม่ 
“SpiderMan” ... สนุกสนานกบัการขบัรถผาดโผน ทะยานไปในอากาศที่สนุกเสมือนขบัจริงในการเล่น 
“Simulator” ของฉากภาพยนตร์เร่ือง “Back To The Future” … ต่ืนเตน้เร้าใจกบัเหตุการณ์จาํลองฉากเพลิง
ไหมใ้น นครซานฟรานซิสโกจากภาพยนตร์เร่ือง “Black Draff” หรือ “วีรบุรุษในเปลวไฟ” ... นาํท่านสมัผสักบั
เคร่ืองเล่นช้ินใหม่ “Spce Fantacy” ที่เพิง่เปิดตวัเม่ือเดือนมีนาคม 2010 น้ีเอง ... ใหท้่านสนุกสนานไปกบัการ
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ล่องเรืออพร้อมฉากปลาฉลามที่จะโผล่ขึ้นมาล่าเหยือ่ขณะล่องเรือและฉากอ่ืน ๆ ที่หวาดเสียวจากเร่ือง “Jaw” ... 
แลว้ระทึกใจกบัฉากจาํลองเร่ือง “จูราสสิคพาร์ค” (Jurassic Park) ท่านจะไดย้อ้นกลบัไปในยคุดึกดาํบรรพ ์พบ
กบัเหล่าไดโนเสาร์นานาชนิด รวมทั้ง “ทีเร็กซ์” ไดโนเสาร์ที่ใจดีที่สุด ... สนุกต่อกบัการชมการไล่ล่าในฉาก
เร่ือง “วอเตอร์เวิลด์” (Water World) พร้อมทั้งพบกบัฉากคาวบอย, สตัน๊แมนโชว ์ และการแสดงของบรรดา
สตัวแ์สนรู้ที่ใชป้ระกอบฉากในภาพยนตร์ เช่นสุนขัแสนรู้จากเร่ืองบีโธ่เฟ่น เป็นตน้ ... หรือคุณหนูจะเลือก
สนุกสนานที่ “สนู๊ปป้ี สตูดิโอ” (Snoopy Studios) เพลิดเพลินกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิด  แลว้พบกบัสนู๊ปป้ีและ
เหล่าผองเพือ่นมากมาย ... หรือจะเลืกสนุกสนามที่โซนใหม่ “The Wizarding World of Harry Potter” ที่สร้าง
เพือ่เอาใจเหล่าสาวกของแฮร์ร่ีพอตเตอร์ใหท้่านไดเ้ขา้ไปสมัผสับรรยากาศของโลกเวทมนตร์ในฉากต่างๆจาก
ภาพยนตร์ อาทิเช่น “ปราสาทฮอกวอต” เพลิดเพลินกบัการสาํรวจหอ้งเรียนเวทมนตร์คาถา “ย่านฮอกมีท” ร้าน
ขายของแปลกประหลาดของเหล่าพอ่มดและแม่มดทั้งหลายและที่ไม่ควรพลาดชิมคือ “บัตเตอร์เบียร์” เคร่ืองด่ืม
ที่ไดรั้บความนิยมในโลกของพอ่มดและแม่มดแห่งน้ี (ไม่มีแอลกฮอล์) ... และที่พลาดไม่ไดค้ือในโซนน้ีที่ถือวา่
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดของโลกคือ “Harry Potter and the Forbidden Journey” ที่มีการสร้างดว้ยเทค
โน โลยทีี่ทนัสมยัในการถ่ายภาพ 4K ที่จะสร้างความต่ืนเตน้เร้าใจใหท้่านเสมือนท่านไดเ้ดินทางท่องโลกเวท
มนตร์ไปกบัแฮร์ร่ีพอตเตอร์เลยทีเดียว ... ใหท้่านไดส้นุกสนานต่อกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิดอยา่งจุใจ (ราคาน้ีรวม
ค่าเข้าและเคร่ืองเล่นภายในสวนสนุก...แต่ไม่รวมค่าใช้จ่ายในส่วนของต๋ัว EXPRESS PASS) 
สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่ “ย่านอูเมดะ” ยา่นศูนยก์ลางธุรกิจและการคา้ที่สาํคญั มีโรงแรม ร้านอาหาร 
และแหล่งชอ้ปป้ิงอีกแห่งของโอซากา้ที่รวบรวมหา้งสรรพสินคา้และร้านชอ้ป Hi-end แบรนด์ต่างๆไวม้ากมาย 
อาทิ ไดมารุ, โยโดบาชิ, และร้านอาหารมากมาย ... สถานที่ยอดฮิตของวยัรุ่นคือ ตึก HEP FIVE ภายในตึกน้ีเต็ม
ไปด้วยร้านคา้ต่าง ๆ โดยเฉพาะเส้ือผา้วยัรุ่นที่มีช่ือเสียง ร้านขายเคร่ืองอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล 
นาฬิกา เคร่ืองสาํอาง และสินคา้อ่ืนๆ ... อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกบัการเลือกชมและซ้ือสินคา้มากมาย ... 
และอีกหน่ึงสถานที่ที่อยากแนะนาํสาํหรับท่านที่มาเยอืนโอซากา้แลว้อยากเห็นววิมุมสูงแบบพาโนรามาที่หาชม
ไดย้าก สามารถมาสัมผสับรรยากาศเหล่านั้นไดท้ี่ตึกUmeda Sky Building ถือเป็นจุดชมวิวยามคํ่าคืนที่สวย
ที่สุดในโอซากา้ ... มีลกัษณะเป็นตึกแฝดความสูง 173 เมตร เช่ือมต่อกนับนยอดจุดชมวิวชั้น 40 ซ่ึงชั้นน้ีเองเป็น
ไฮไลทส์าํคญัที่คุณสามารถเห็นโอซากา้ไดท้ัว่ทั้งเมืองแบบ 360 องศา (ไม่รวมค่าขึน้ชมต่างๆ) 
** เพือ่ใหท้่านไดใ้ชเ้วลาไดอ้ยา่งคุม้ค่าอาหารม้ือกลางวนัและม้ือเยน็อิสระตามอธัยาศยั ... ให้ท่านไดเ้ลือกชิม
ร้านอร่อยจากร้านคา้ต่างๆ ** 
ที่พัก : Hotel Kansai Umeda หรือเทียบเท่า 
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วันที่ส่ี  เกียวโต – วัดคโิยมิสึ – วัดเอนโคจิ – ถนนสายปรัชญา - วัดเงิน - สถานีรถไฟเกียวโต – นารา 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

นาํท่านมุ่งหนา้สู่ “เกียวโต” เมืองหลวงแห่งที่ 2 ของญี่ปุ่ นที่เคยรุ่งโรจน์มากว่า 1,000 ปี ... เพื่อนาํท่านเดินทางสู่ 
“วัดคิโยมิสึ” วดัที่สร้างดว้ยท่อนซุงขนาดมหึมา ตั้งตระหง่านอยูบ่นเนินเขาสูง ... นาํท่านกราบขอพรพระเพื่อ
ความเป็นสิริมงคลในวหิาร และเชิญท่านด่ืมนํ้ าศกัด์ิสิทธ์ิที่ “น ้า 3 สาย” ที่เช่ือกนัวา่ถา้ด่ืมแลว้จะเกิดความเป็นสิริ
มงคลในดา้น “ความร ่ารวย,ความมีช่ือเสียง และ มีสุขภาพดี”... อิสระให้ท่านไดเ้ลือกมุมประทบัใจบนัทึกภาพ
ความงามตามอธัยาศยั ... แลว้เพลิดเพลินที่ “ถนนสายกาน ้าชา” ให้ท่านไดเ้ลือกชมและซ้ือสินคา้พื้นเมืองที่มี
ช่ือเสียงมากมาย อาทิเช่น เคร่ืองป้ันดินเผา, เคร่ืองเซรามิค,อุปกรณ์ชงชา-ชุดกานํ้ าชา, ชุดกิโมโน, ชุดยกูาตะ, ชุด
จิมเปอิ, พดั ชา และ รวมทั้งสินคา้พื้นเมืองเล่ืองช่ือมากมาย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 
หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ “วัดเอนโคจิ” วดันิกายรินไซเซน ก่อตั้งขึ้นเม่ือปี ค.ศ. 1601 โดย Tokugawa leyasu 
โชกุนแรกในสมยัเอโดะ ... ตั้งอยูใ่กลก้บั Shugakuin Imperial Villa เป็นแหล่งชมใบไมแ้ดงในฤดูใบไมร่้วง
เดือนพฤศจิกายน ... บริเวณลานของวดัมีสวนหยอ่มที่จดัแต่งไวอ้ยา่งสวยงามดว้ยสระนํ้ า และตน้เมเป้ิลจาํนวน
มาก ... อิสระใหท้่านชมความสวยงามของธรรมชาติไดท้ั้งฤดูร้อนซ่ึงมีความเขียวขจี และใบไมเ้ปล่ียนสีเหลือง 
สม้ และแดงตดัสลบักนัช่วงฤดูใบไมร่้วง นอกจากน้ียงัมีเนินเขาเต้ียๆให้ไดปี้นขึ้นไปชมวิวของวดั และตวัเมือง
อีกดว้ย (การเปล่ียนสีของใบไมจ้ะขึ้นอยูต่ามสภาพอากาศที่เอ้ืออาํนวย)... จากนั้นนาํทุกท่านเดินผ่านเส้นทาง 
“ทางเดินแห่งปรัชญา” หรือ “เส้นทางสายนักปราชญ์” (Path of Philosophy) มีที่มาจากนกัปราชญช์าวญี่ปุ่ นที่มี
ช่ือวา่ Nishida Kitaro ไดเ้ดินจงกลมในเสน้ทางน้ี เป็นเสน้ทางที่ให้ชมใบไมเ้ปล่ียนสีในฤดูใบไมร่้วง และดอก
ซากุระตลอดสองขา้งทางในฤดูใบไมผ้ลิเป็นอีกหน่ึงจุดที่สวยงามในเกียวโต (การเปล่ียนสีของใบไมจ้ะขึ้นอยู่
ตามสภาพอากาศที่เอ้ืออาํนวย)... แลว้นําทุกท่านเขา้ชม “วัดเงิน” หรือ “กินกากุจิ” ได้รับการยกยอ่งให้เป็น
สถานที่สาํคญัทางประวติัศาสตร์แห่งเมืองเกียวโต และที่ไดรั้บการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางวฒันธรรม
ในปี ค.ศ. 1994 จากองคก์ารยเูนสโก ... เป็นวดัในนิกายเซนสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1489 โดย “โชกุนโยชิมิซึ” ท่าน
เดียวกบัที่สร้างปราสาททองสร้างไวเ้พือ่เป็นที่ใชเ้วลาในป้ันปลายชีวิตหลงัเกษียณอายอุาศยัอยูท่ี่น่ี ต่อมาเม่ือโช
กุนไดเ้สียชีวติไปหลานของท่านไดย้กสถานที่ให้กบัวดั ... ตวัปราสาทของวดัเงินไม่ไดเ้ป็นสีเงินเหมือนกบัวดั
ปราสาททองแต่ไดน้าํทรายเกร็ดเงินมาจดัวางไวท้ัว่บริเวณปราสาทในยามที่มีพระอาทิตยแ์ละพระจนัทร์ส่อง
แสงมาก็จะไปตกกระทบกบัตวัปราสาทที่ทาํจากไมท้าํให้ดูเหมือนกบัปราสาทเป็นสีเงิน  ... อิสระให้ท่านชม
ความงามของตวัปราสาทแลว้สวนญี่ปุ่ นที่จดัไวอ้ยา่งสวยงามทัว่บริเวณวดั ... สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่ 
“สถานีรถไฟเมืองเกียวโต”  แหล่งรวมห้างสรรพสินคา้โดยรอบไม่ว่าจะเป็น อิเซตนั เดอะคิวบ ์หรือร้านคา้
บริเวณในสถานี ... พบกบัขา้วของเคร่ืองใชน้านาชนิดไม่วา่จะเป็น เส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ เคร่ืองสาํอาง นาฬิกา 
แวน่ตา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ กลอ้งถ่ายรูป เกมส์ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ขนมต่างๆ หรือของที่ระลึกของเมืองเกียวโต 
... และยงัรวมถึง “ร้านราเม็งช่ือดัง” ให้ท่านไดท้ดลองล้ิมรส ราเม็งช่ือดงัของเมือง เกียวโต ที่คดัสรร มาไวใ้ห้
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ทา่นไดล้องชิมกวา่ 10 ร้านดงั (เน่ืองจากเป็นร้านแบบญี่ปุ่ นจึงไม่สามารถจองไดอ้าจจะตอ้งยนืรอคิวประมาณ 5-
10 นาที) 
** เพื่อให้ท่านได้ใชเ้วลาไดอ้ยา่งคุม้ค่าอาหารม้ือเยน็อิสระตามอธัยาศยั ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจาก
ร้านคา้ต่างๆ ** 
ที่พัก : Sun Hotel Nara หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 

 
วันที่ห้า  วัดโทไดจิ – สวนสาธารณะนารา - ช้อปป้ิงชินไซบาชิ – ริงก ุเอ้าท์เล็ท – เอออน พลาซ่า –  คนัไซ 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบเรียบ เพ่ือเตรียมเดินทางไปสนามบิน) 
นาํท่านเดินทางสู่เมือง “นารา” เพือ่นาํท่านนาํท่านกราบนมสัการขอพรพระพุทธรูปสาํริดที่เก่าแก่ตั้งแต่สมยัคริ
ศตวรรษที่ 18 ณ “วัดโทไดจิ” ... วดัโทไดจิเป็นวดัพุทธที่ตั้งอยูใ่นเมืองนารา ประเทศญี่ปุ่ น ภายในมีหอไดบุท
สึซ่ึงเป็นอาคารไมท้ี่ประดิษฐานพระพุทธรูปไดบุสึขนาดใหญ่ โดยบนัทึกในอดีตได้ระบุว่ามีคนมาช่วยสร้าง
พระพุทธรูปและหอที่ประดิษฐานมากกว่า 2,600,000 คน ณ เมืองชิงะระกิ แต่หลงัจากเกิดเหตุเพลิงไหมแ้ละ
แผน่ดินไหวจนมีผูเ้สียชีวติจาํนวนมาก จึงไดย้า้ยสถานที่สร้างมายงัเมืองนาราในปี พ.ศ. 1288 … นอกจากน้ีวดั
แห่งน้ีน้ียงัเป็นศูนยก์ลางของโรงเรียนศาสนาในสายเคงอนและไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกดว้ย ... 
จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ “สวนสาธารณะนารา” ที่ต ั้งอยูท่างทิศตะวนัออกของเมืองนารา ก่อตั้งขึ้นในปี 1880 มี
พื้นที่กวา้งประมาณ 2 กิโลเมตร มีความยาวประมาณ 4 กิโลเมตร ... และภายในสวนยงัเป็นที่อยูอ่าศยัของฝูง
กวางที่ชาวเมืองเช่ือวา่กวางคือสตัวรั์บใชเ้ทพเจา้ทาํใหก้วางมีอิสระอยา่งเตม็ที่ในเมืองน้ีและกลายเป็นสัญลกัษณ์
ประจาํเมืองนารา ... และโดยรอบจะมีขายอาหารสาํหรับกวางเรียกว่า “ขนมเซนเบ้” เป็นที่ช่ืนชอบของกวาง 
และบางตวัแสนรู้มาก จะโคง้คาํนบัเพือ่ของอาหารจากนักท่องเที่ยว ... อิสระให้ท่านช่ืนชมทิวทศัน์ชวนให้เดิน
เล่นไดไ้ม่มีเบื่อท่ามกลางกวางที่อยูอ่ยา่งอิสระพร้อมบนัทึกภาพความประทบัใจ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) 
หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ “ชินไซบาชิ” ยา่นการคา้ของเมืองโอซากา้  ... พบกบัร้านคา้ที่มีช่ือเสียงและร้านบู
ติคหรูหราดว้ย และต่ืนตากบัแฟชัน่อนัทนัสมยั ...  เชิญท่านสนุกสนานกบัการ “เลือกชมและซ้ือ” สินคา้มากมาย
ในห้างสรรพสินคา้ช่ือดัง “ไดมารู” นอกจากน้ียงัมีร้านอาหาร เชิญท่านทดลองชิม “ทาโกยากิ” หรือลูกช้ิน
ปลาหมึกอาหารขึ้นซ้ือของเมืองโอซากา้ทีมีมากมายหลายร้าน อาทิ ร้านเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า กลอ้ง บนตึก บิ๊กคาเมล่า 
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เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ร้านเคร่ืองสาํอาง ร้านขายขนม ร้านขายเส้ือผา้ รองเทา้ เคร่ืองประดบั ร้าน 100 เยน ฯลฯ ... 
นอกจากน้ีให้ท่านเก็บภาพประทบัใจกบัสะพานกุลิโกะ สัญลักษณ์ของชินไซบาชิ ... จากนั้นนาํท่านเดินทาง
ต่อไปยงั “แฟคตอร่ีเอ้าเล็ท” (Rinku Outlet) แหล่งชอ้ปป้ิงใหญ่ใกลก้บัสนามบินคนัไซ ... ให้ท่านเพลิดเพลิน
กบัการเลือกซ้ือสินคา้ “แบรนด์เนม” ช่ือดงัหลากหลายและสินคา้ดีราคาพเิศษ อาทิ เคร่ืองสาํอาง, เคร่ืองประดบั, 
เส้ือผา้, กระเป๋า, รองเทา้อุปกรณ์กีฬา, เคร่ืองใช้ไฟฟ้า และยงัเป็นแหล่งรวมสินคา้แบรนด์ญี่ปุ่ นโกอินเตอร์
มากมายกบัคอลเลคชัน่เส้ือผา้ล่าสุด อาทิ  MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley, Diffusione 
Tessile ฯลฯ พร้อมทั้งเลือกซ้ือกระเป๋าไฮไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armany ฯลฯ หรือจะ
เลือกดูเคร่ืองประดบั และนาฬิกาหรูอยา่ง Tag Heuer, Agete, S.T.Dupont, Tasaki, Longines ฯลฯ รวมไปถึง
รองเทา้แฟชัน่ Hush Puppies, Scotch Grain, Skechers, Hogan ฯลฯ หรือเลือกซ้ือสินคา้สาํหรับคุณหนู  Aigle, 
Bandai Asobi, Hakka Kids, Miki House และสินคา้อ่ืนๆอีกมากมาย ให้ท่านไดเ้ลือกชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ... 
ก่อนเดินทางกลบันาํท่านเดินทางสู่ “เอออน พลาซ่า” ศูนยร์วมสินคา้ชั้นนาํต่างๆ มากมาย อาทิ นาฬิกา, กลอ้ง, 
กระเป๋า, รองเทา้, เส้ือผา้ เป็นตน้ รวมทั้ง “ร้าน 100 เยน” สินคา้คุณภาพดีราคาแสนถูก ... อิสระให้ท่านไดเ้พลิน
เพลินกบัการ “เลือกชมและซ้ือ” สินคา้ถูกใจฝากคนทางบา้นตามอธัยาศยัอยา่งจุใจ 
** เพื่อให้ท่านได้ใชเ้วลาไดอ้ยา่งคุม้ค่าอาหารม้ือเยน็อิสระตามอธัยาศยั ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจาก
ร้านคา้ต่างๆ** 
สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ “สนามบินคนัไซ” 
 
 
 
 
 

 
วันที่หก  สนามบินคนัไซ – กรุงเทพฯ    
00.30  เดินทางจากสนามบินคนัไซ โดยเที่ยวบิน TG 673 
04.20  ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

หมายเหตุ :  รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น 
 
 
 
 
 

*** ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคา้ที่มีวัตถุประสงคเ์พื่อท่องเที่ยวหรือส ารวจเสน้ทางเท่านั้น หากท่านถูก

เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือ

ความรบัผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการทีจ่ะคืนค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งสิ้ นแก่ท่าน *** 

***หนงัสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน*** 
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อัตราค่าบริการ  

ผู้ใหญ่ ท่านละ                                                                     ท่านละ 45,900.- บาท 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1 ท่าน)                              ท่านละ 41,900.- บาท 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)               ท่านละ 41,900.- บาท 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)            ท่านละ 34,900.- บาท 
พักเดี่ยวเพิ่ม                                                                        ท่านละ 6,000.- บาท 
มีต๋ัวแล้วลด                                                                         ท่านละ 15,000.- บาท 
 

***รบกวนส่งส าเนาพาสปอร์ตก่อนการเดนิทาง 15 วัน*** 
 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม 

1. ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ไป – กลบัชั้นทศันาจร ตามเสน้ทางและสายการบินที่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ  
2. ค่าที่พกั  ห้องละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมที่ระบุไวใ้นรายการ  หรือระดบัเดียวกนั 
3. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทกุชนิด  ตามที่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 
4. ค่าใชจ่้ายของมคัคุเทศกท์ี่คอยอาํนวยความสะดวกใหก้บัท่านในตลอดการเดินทาง 
5. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000.- บาท  

(หากอายุเกิน 70 ปีขึน้ไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดนิทาง 50%) 
 
 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
2. ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 
3. ค่าทาํหนงัสือเดินทาง 
4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่เติมอีก !!!!! 
5. ค่าธรรมเนียมวซ่ีาราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56) 

 
 
เง่ือนไขการช าระเงิน  ส าหรับการจอง กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 10,000.- บาท    

 ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 20 วัน 
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การยกเลิกและคืนค่าทัวร์  

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนัขึ้นไป คืนมดัจาํทั้งหมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึ้นไป เก็บค่าใชจ่้ายเบื้องตน้ 5,000 บาท 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วนั ขอเก็บเงินมดัจากทั้งหมด 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
5. ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
6. ยกเวน้กรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการันตีมดัจาํที่นัง่กบั

สายการบินและค่ามดัจาํที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพเิศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคนืเงินมดัจาํ หรือ ค่าทวัร์
ทั้งหมด ไม่วา่ยกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

7. กรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะยืน่วซ่ีาและฟังผลวซ่ีาหลงัจากวนัที่ทางบริษทัฯ ไดด้าเนินการออกตัว๋ เคร่ืองบินแลว้ ถา้วี
ซ่าไม่ผา่น ทางบริษทัฯ ขอเรียกเก็บค่าตัว๋เคร่ืองบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึ้นอยูก่บัราคาตัว๋เคร่ืองบินในแต่
ละกรุ๊ป)  

8. กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เขา้ประเทศที่ระบุไว ้ใน
รายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คนืค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 
 
หมายเหตุ   

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอตัราแลกเปล่ียน โดยทาง บริษทัฯ จะคาํนึงถึงประโยชน์
และความปลอดภยัของท่านเป็นสาํคญัที่สุด  

2. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการออกนอกประเทศ / หา้มเขา้ประเทศญี่ปุ่ น / การนาํส่ิงของผดิกฎหมาย / เอกสารการ
เดินทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงภยัธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน 

3. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง 

4. เม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

 
 
 


