#12279 ทัวรญี่ปุน โอซากา เกียวโต 5 วัน 3 คืน ศาลเจาฟูชิมิ
อินาริ ลองเรือทมโบริ ริเวอรครูซส บิน XW
ทัวรญี่ปุน โอซากา นารา เกียวโต โกเบ วัดโทไดจิ ปราสาทโอซากา ชินไชบาชิ ปา
ไผอาราชิยามา สะพานโทเง็ตสึเคียว ศาลเจาเฮอัน โกเบฮารเบอรแลนด ฟรีเดย 1
วันเต็ม!!

สรุปการเดินทาง
วันที่

1
2

3

กําหนดการ

เชา เที่ยง เย็น

ทา อากาศยานดอนเมือง



ทา อากาศยานคันไซ - นารา - วัดโทไดจิ - หลวงพอโต ไดบุทสึ นารา - สวนกวางนารา - เกียว
โต - โอซากา - ปราสาทโอซากา - หา งโดทงพลาซา - ลองเรือทมโบริ ริเวอรครูซส - ยา นชินไซ
บาชิ - ถนนโดทงบุริ

อิสระทองเที่ยวในโอซากา หรือเลือกซื้อทัวรเสริม











โรงแรม



-



FP
Hotels
Grand
SouthNamba
หรือเทียบ
เทา



FP
Hotels
Grand
SouthNamba
หรือเทียบ
เทา

4

เกียวโต - อาราชิยามา - สะพานโทเก็ตสึเคียว - ป า ไผเทนริวจิ (ป า ไผอาราชิยามา ) - ศาลเจา
เฮยอัน - พิธีชงชาญี่ปุน - ศาลเจา ฟูชิมิอินาริ - โกเบ - โกเบ พอรต ทาวเวอร







N Gate
Hotel
Osaka
หรือเทียบ
เทา

5

ทา อากาศยานคันไซ - ทา อากาศยานดอนเมือง







-

กําหนดการเดินทาง

ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

26 มิ.ย. 65 - 30 มิ.ย. 65

฿20,888

฿20,888

฿20,888

฿8,500

28 มิ.ย. 65 - 2 ก.ค. 65

฿20,888

฿20,888

฿20,888

฿8,500

3 ก.ค. 65 - 7 ก.ค. 65

฿20,888

฿20,888

฿20,888

฿8,500

11 ก.ค. 65 - 15 ก.ค. 65

฿20,888

฿20,888

฿20,888

฿8,500

17 ก.ค. 65 - 21 ก.ค. 65

฿20,888

฿20,888

฿20,888

฿8,500

19 ก.ค. 65 - 23 ก.ค. 65

฿20,888

฿20,888

฿20,888

฿8,500

25 ก.ค. 65 - 29 ก.ค. 65

฿20,888

฿20,888

฿20,888

฿8,500

31 ก.ค. 65 - 4 ส.ค. 65

฿20,888

฿20,888

฿20,888

฿8,500

2 ส.ค. 65 - 6 ส.ค. 65

฿20,888

฿20,888

฿20,888

฿8,500

21 ส.ค. 65 - 25 ส.ค. 65

฿20,888

฿20,888

฿20,888

฿8,500

23 ส.ค. 65 - 27 ส.ค. 65

฿20,888

฿20,888

฿20,888

฿8,500

29 ส.ค. 65 - 2 ก.ย. 65

฿20,888

฿20,888

฿20,888

฿8,500

30 ส.ค. 65 - 3 ก.ย. 65

฿20,888

฿20,888

฿20,888

฿8,500

4 ก.ย. 65 - 8 ก.ย. 65

฿20,888

฿20,888

฿20,888

฿8,500

6 ก.ย. 65 - 10 ก.ย. 65

฿20,888

฿20,888

฿20,888

฿8,500

12 ก.ย. 65 - 16 ก.ย. 65

฿20,888

฿20,888

฿20,888

฿8,500

18 ก.ย. 65 - 22 ก.ย. 65

฿20,888

฿20,888

฿20,888

฿8,500

20 ก.ย. 65 - 24 ก.ย. 65

฿20,888

฿20,888

฿20,888

฿8,500

26 ก.ย. 65 - 30 ก.ย. 65

฿20,888

฿20,888

฿20,888

฿8,500

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1


กิจกรรม

ทาอากาศยานดอนเมือง
คํ่า
20.30 น. พรอมกันที่ ทาอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโดยสารระหวางประเทศขาออก ชั้น 3 เคาน เตอร 4 สายการบิน
NOKScoot เจาหน าที่ใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกดานเอกสารกอนขึ้นเครื่อง
23.40 น. นํ าทานเดินทางสู สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุน โดยสายการบิน NOKSCOOT เที่ยวบินที่ XW112



ทาอากาศยานดอนเมือง

คํ่า

เป็ นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉี ยงใตที่สามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็ นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งสามารถใช
เป็ นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอื่นๆ ไดอยางดี



หมายเหตุ

หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

วันที่ 2



กิจกรรม

ทาอากาศยานคันไซ - นารา - วัดโทไดจิ - หลวงพอโต ไดบุทสึ
นารา - สวนกวางนารา - เกียวโต - โอซากา - ปราสาทโอซากา
- หาง DOTON PLAZA - ลองเรือทมโบริ ริเวอรครูซส - ยาน
ชินไซบาชิ - ถนนโดทงบุริ
เชา
07.10 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ โอซากา (เวลาเร็วกวาเมืองไทย 2 ชั่วโมง) ผานพิธีการ/ตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร
(สําคัญ!!! ประเทศญี่ปุนไมอนุญาตใหนํา อาหารสด จําพวก เนื้ อสัต ว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ าฝื นจะมีโทษจับและปรับ)
รับกระเป าเรียบรอยและทําภารกิจสวนตัว
นํ าทานขึ้นรถปรับอากาศเดินทางสู เมืองนารา Nara เป็ นเมืองที่อยูทางทิศตะวันออกของเมืองโอซาการะยะทางประมาณ 35
กิโลเมตร ตั้งอยูบนที่ราบ เคยเป็ นเมืองหลวงเกาของญี่ปุนมากอนในปี ค.ศ. 710-784 มีกวางเป็ นสัญลักษณของเมืองนารา
เนื่ องจากชาวนารามีความเชื่อวากวางเป็ นสัต วรับใชเทพเจา ปั จจุบันเมืองนารามีกวางเดินอยูอยางอิสระทั้งเมือง ไมวาจะเป็ นศาล
เจา วัด หรือตามทองถนนก็ต าม
นํ าทานไปชม วัดโทไดจิ Todaiji ความหมายตามตัวอักษรคือ วัดใหญแหงทิศตะวันออก ตั้งอยูที่เมืองนารา ภูมิภาคคันไซถือ
เป็ นโบราณสถานที่มีความเกาแกและสําคัญที่สุดแหงหนึ่ งของประเทศญี่ปุนและยังถือวาเป็ นวัดที่มีนักทองเที่ยวมาเยือนมากที่สุด
ในนารา สรางขึ้นเมื่อปี ค.ศ.752 ในชวงที่พระพุทธศาสนาเจริญรุงเรืองจนถึงขีดสุด
สิ่งกอสรางที่สําคัญของวัดนี้ คือ วิหารไมหลังใหญ ไดบุทสึ ซึ่งเป็ นที่ประดิษฐานองคหลวงพอโต (ไดบุทสึ) วากันวาเป็ นอาคาร
ไมที่ใหญที่สุดในโลก โดยมีความสูง 157 ฟุต ความยาว 187 ฟุต แมวาวิหารไมที่เห็นในปั จจุบันนี้ มีขนาดเพียงแค 2 ใน 3 ของ
่

่

้

วิหารหลังเดิมที่เคยถูก ไฟไหมไปจากภัยสงคราม แตก็ยังคงมีความยิ่งใหญจนไดรับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลก
ดานหน าบริเวณวัดจะเป็ นสวนกวาง ซึ่งจะมีกวางออกมาเดินใหนักทองเที่ยวไดถ ายรูปและซื้ออาหารใหกิน
นํ าทานเดินทางไป เกียวโต เมืองหลวงเกาแกของญี่ปุน ซึ่งมามีอายุยาวนานกวา 1,000 ปี ซึ่งในอดีต มีความเจริญรุงเรืองทาง
ดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการปกครองเป็ นอยางมาก
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร บุฟเฟ ต  BBQ Buffet Yakiniku
นํ าทานเดินทางสู โอซากา
นํ าทานชม ปราสาทโอซากา เป็ นสัญลักษณอันโดดเดนของเมืองโอซากา สูง 55 เมตร มี 5 สวน 8 ชั้น เครื่องประดับหลังคา
และภาพเสือบนกําแพงตัวปราสาทละหลายๆสวน ลงทองสีอรามสวยงาม บนหอคอยชั้น 8 ของ Tenshukaku ทานสามารถมอง
เห็นทิวทัศน โดยรวมของเมืองโอซากาไดอยางชัดเจน (ทัวรนําชมและถายรูปบริเวณดานนอก)
นํ าทานเดินทางไป Doton Plaza เป็ นหางสําหรับละลายเงินเยน พบกับสินคาหลากหลายราคาถูก เชนเครื่องสําอาง ครีม
ของใช ยาบํารุง สุขภาพ สบู ครีมลางหน า เครื่องไฟฟ า เป็ นตน อิสระใหทานเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย
นํ าทานไป ลองเรือทมโบริ ริเวอรครูซส (Tombori River Cruise) ชมวิวของเมืองที่เป็ นสัญลักษณของเขต Naniwa
"Dotombori" จากแมนํ้าสัมผัสบรรยากาศที่สวยงาม
อิสระชอปปิ้ ง ยานชินไชบาชิ มีทั้งรานคาเกาแก และทันสมัยปะปนกัน มีสินคามากมายทั้งถูกและแพง ทั้งสินคาแฟชั่นลาสุด
ขนมเคกแสนอรอย จนถึงกลองดิจิต อล คอมพิวเตอร และเกมสรุนใหมลาสุด ตื่นตากับลีลาชีวิต ของคนหน ุมสาวชาวโอซากาที่ดู
จะสนุกสนานและมีสีสันมากกวาทางฝั่ งโตเกียว รวมทั้งรานอาหารหลากหลาย
เดินไปเก็บภาพเป็ นที่ระลึกกับสัญลักษณเดนของยานนี้ คือ ตึกรูปเครื่องหมายการคาของกูลิโกะ ผลิต ภัณฑขนมชื่อดังจาก
ญี่ปุน หรือจะเป็ นรานดิสนี ยชอปผลิต ภัณฑใหมๆ จากดิสนี ย และยานเกาแกอยางถนนโดทงบุริ ซึ่งทานสามารถลิ้มลองขนม
หรืออาหารขึ้นชื่อของนครโอซากาทั้งทาโกะยากิ โอโคโนมิยากิ เป็ นตน
ใหทานไดเพลิดเพลินกันตลอดทั้งวัน นอกจากนี้ ในยานนี้ ยังมีหางสรรพสินคาใหญๆ และมีช่ อ
ื เสียงอยางหางไดมารู หางโซโก
หรือจะเป็ นทากาชิมายา มีสินคามากมายใหทานไดเลือกซื้อเลือกหาอีกดวย
คํ่า
อาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย
พักที่ FP Hotels Grand South-Namba หรือเทียบเทา
กรณีพักโรงแรม FP Hotel สามารถเดินไปชินเซไก สปา เวิลดและ รานดองกิโฮเตได (ชื่อโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะ
ทําการแจงพรอมใบนั ดหมาย 5-7 วันกอนวันเดินทาง)



เชา

ทาอากาศยานคันไซ
เป็ นทาอากาศยานหลักของโอซากา ทาอากาศยานแหงนี้ ต ั้งหางจากตัวเมืองโอซากา
ประมาณ 50 กิโลเมตร เปิ ดใชบริการเมื่อปี 1994 มี 2 เทอมินอล โดย เทอมินอล 1 จะ
เป็ นสายการบินธรรมดา สวนเทอมินอล 2 จะเป็ นสายการบินโลวคอสต

นารา
เมืองนารา เป็ นเมืองที่อยูทางทิศตะวันออกของเมืองโอซากา มีกวางเป็ นสัญลักษณของ
เมืองนารา เนื่ องจากชาวนารามีความเชื่อวากวางเป็ นสัต วรับใชเทพเจา ปั จจุบันเมืองนารามี
กวางเดินอยูอยางอิสระทั้งเมือง ไมวาจะเป็ นศาลเจา วัด หรือตามทองถนนก็ต าม

วัดโทไดจิ
เป็ นวัดหลวงพอโตไดบุทสึแหงเมืองนาราที่ใหญที่สุดในญี่ปุน เป็ นหนึ่ งในวัดที่มีช่ อ
ื เสียง
มากที่สุด ทั้งยังมีความสําคัญทางศาสนาของญี่ปุน นอกจากนี้ ที่นี่เป็ นเหมือนศูนยกลาง
ของวัดทั้งหมดในประเทศ มีจุดเดนคือตัวอาคารหลักของวัดเป็ นอาคารไมที่เรียกไดวาใหญ
ที่สุดในโลก

หลวงพอโต ไดบุทสึ นารา
เป็ นองคหลวงพอโตที่ประดิษฐานอยูในวัดโทไดจิ อดีต ศิลปกรรมอันรุงโรจน ของตระกูลฟูจิ
วาระ ผูปกครองญี่ปุนในยุคแรก หลวงพอโตไดบุทสึองคนี้ เป็ นพระคูบานคูเมืองมากวา
1,200 ปี ซึ่งทําจากทองสัมฤทธิข์ นาดมหึมาภายในโบสถไมโบราณ

สวนกวางนารา
เป็ นสวนที่ต ั้งอยูในเมืองนาราตรงบริเวณตีนเขาวาคาคูสะ โดยอยูใกลๆ กับวัดโทไดจิ สวน
นี้ เปิ ดมาตั้งแตปี 1880 โดยเป็ นสวนที่มีกวางเดินเลนอยางอิสระ ทําใหเป็ นอีกหนึ่ งจุด
สนใจของสถานที่นี้

เกียวโต
เป็ นเมืองหลวงเกาของญี่ปุน เป็ นศูนยรวมวัฒนธรรมและประวัต ิศาสตรของญี่ปุนและชื่อ
นั ้นไดมาจากเมืองฉางอานของจีน



เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู บุฟเฟ ต  BBQ Buffet Yakiniku



บาย

โอซากา
เป็ นเมืองใหญอันดับสามของญี่ปุน ตั้งอยูริมทะเล ที่นี่ถ ือวาเป็ นประตูเขาออกสูโลก
ภายนอกแหงแรก ทั้งยังเป็ นเมืองทา และศูนยกลางการทองเที่ยวที่สําคัญของภูมิภาคคัน
ไซ

ปราสาทโอซากา
เรียกอีกอยางวา โอซากาโจ เป็ นปราสาทที่ถ ือเป็ นสัญลักษณของเมืองโอซากา และเป็ นสิ่ง
ปลูกสรางที่มีคุณคาทางวัฒนธรรมของญี่ปุน ถูกสรางขึ้นแทนที่วัดอิชิยามา ฮอนกันจิ ชั้น
บนสุด สามารถชมวิวเมืองโอซากาไดทั้งเมือง

หางโดทงพลาซา
ใหทานไดเลือกชอปปิ้ งสินคาราคาถูก หลากหลายรายการ อาทิ เชน ผลิต ภัณฑบํารุงสุข
ภาพ เครื่องสําอาง เครื่องไฟฟ า และใกลๆกันทานสามารถเดินทางไปยานชินไชบาชิได ให
ทานไดอิสระชอปปิ้ งสินคาที่แหลงชอปปิ้ งยอดนิ ยมที่สุดของโอซากาที่เต็มไปดวยรานคา
มากมายทั้งแบรนดเนม ของมือสอง รานอาหารชื่อดังมากมายหลากหลายชนิ ดและไมควร
พลาดชอปปิ้ ง

ลองเรือทมโบริ ริเวอรครูซส
เป็ นการลองเรือชมวิวของเมืองที่เป็ นสัญลักษณของเขต Naniwa ยานโดทงบุริจากแมนํ้า
ซึ่งนั กทองเที่ยวจะสัมผัสไดถ ึงบรรยากาศของเมืองที่สวยงามจากสองฝั่ งแมนํ้า

ยานชินไซบาชิ
เป็ นยานชอปปิ้ งที่มีช่ อ
ื เสียงที่สุดในโอซากา ยานดังที่เป็ นสวรรคของนั กชอป นั กกิน ถนน
สายทอดยาวกวา 600 เมตร สองขางทางเรียงรายดวยสินคาหลากหลาย ของใช ของกิน
เครื่องใชไฟฟ า ฯลฯ

ถนนโดทงบุริ
เป็ นยานดาวน ทาวน ขนาดใหญ ที่เต็มไปดวยรานคา รานอาหาร และแหลงบันเทิงอื่นๆ อีก
ทั้งยังเป็ นที่นิยมของวัยรุน และเหลานั กกิน สัญลักษณอันโดดเดน ก็คือ รานคาที่มีปูยักษ
บนหลังคา และป ายไฟโฆษณาริมคลองของกูลิโกะ



คํ่า



หมายเหตุ

 FP Hotels Grand South-Namba หรือเทียบเทา
เวลาทองถิ่นญี่ปุนเร็วกวาเมืองไทย 2 ชั่วโมง
สําคัญ!!! ประเทศญี่ปุนไมอนุญาตใหนํา อาหารสด จําพวก เนื้ อสัต ว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ าฝื นจะมีโทษจับและ
ปรับ
ปราสาทโอซากา (ทัวรนําชมและถายรูปบริเวณดานนอก)
อาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย

วันที่ 3


กิจกรรม

อิสระทองเที่ยวในโอซากา หรือ เลือกซื้อทัวรเสริม
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก
อิสระใหทานทองเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวันดวยตัวทานเอง(ไกดแนะนํ าเสนทางให)
>> หรือทานสามารถเลือกซื้อบัต รเขายูนิเวอรแซล สตูดิโอ เจแปน
่

้

่

้

้

**กรณีสั่งซื้อกับบริษัท ราคาบัต รทานละ 3,000 บาท กรุณาสั่งซื้อพรอมจองทัวรหรือกอนเดินทาง10วันเทานั ้น (ทางบริษัท
จําหน ายเฉพาะบัต รสวนสนุกไมรวมคารถไฟในการเดินทาง) **ทางบริษัทขออนุญาตปรับราคาบัต รขึ้นถาเงินเยนมีการปรับขึ้น
เรท100เยน=35บาท**
- ยูนิเวอรแซลสตูดิโอ Universal Studio Japan รวมสนุกทาทายกับเครื่องเลนหลากหลายชนิ ดตื่นเตนระทึกใจจากหนั ง
ดังที่ทานชื่นชอบ กับโลกภาพยนตรของฮอลลิวูด เชน Hollywood Dream The Ride Backdrop ,ลองเรือผจญภัยกับ
ไดโนเสารจากเรื่อง Jurassic Park นั่ งเรือเพื่อพบกับความน าสะพรึงกลัวเหมือนอยู ในเหตุการณจริงกับ Jaw ใชทุนสราง
มหาศาลกวา 1,500 ลานเยน (เฉพาะจอว) และสนุกสนานไปกับเครื่องเลนภาคใหมของ Spider-Man ที่รอใหทานพิสูจน ความ
มันส พรอมทั้งพบกับโซนตัวการต ูนสําหรับเด็กโซน “วันเดอรแลนด” เป็ นโซนสวนสนุกสไตลครอบครัวใหทานไดเพลิดเพลินกับ
ตัวการต ูนสุดน ารักชื่อดังของญี่ปุน Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street หรือเป็ นโซนใหม HARRY POTTER ใหทาน
ไดด่ ม
ื ดํ่ากับบรรยากาศที่จําลองมาจากในเรื่องแฮรี่พอรต เตอร และพบกับโซนใหมลาสุดที่จะเปิ ดในวันที่21เมษายน 2560 โซน
Minions Park ภายในสวนสนุก Universal หามนํ าอาหารและเครื่องดื่มเขามาภายในสวนสนุกและสามารถซื้ออาหารไดจาก
ภายในสวนสนุก บริเวณดานนอกตรงทางเขาสวนสนุกคือ Universal City walk Osaka เป็ นพื้นที่จําหน ายสินคาที่มีราน
อาหารมากมาย
- เลือกอิสระเที่ยวเอง ชอปปิ้ งอิสระตามอัธยาศัยเต็มวัน (ไมรวมคารถไฟและไมมีรถบัสบริการ) ดวยการนั่ งรถไฟ ทานจะได
สัมผัสประสบการณการเดินทางไปยานตางๆที่เป็ นไฮไลทของโอซากายานดังที่เลือกสรรเป็ นสวรรคของคนชอบ กิน เที่ยว ชอป
ไดแก
ยานชินไซบาชิ (Shinsaibashi) เป็ นยานชอปปิ้ งที่มีช่ อ
ื เสียงที่สุดในโอซากา เป็ นถนนคนเดินชินไซบาชิยาวประมาณ580
เมตร ตลอดเสนทางจะมีรานคาอยูประมาณ 180 ราน ทางฝั่ งทิศใต ของถนนคนเดินของชินไซบาชิจะมีปายทางเขาแถวป ายกูลิ
โกะ
โดทงบุริ (Dotonburi) หนึ่ งในสถานบันเทิงยามคํ่าคืนที่โดงดังของโอซากา แหลงรวมรานอาหารมากมายที่เปิ ดใหบริการ 24
ชั่วโมง ถนนแหงนี้ จะเลียบริมคลองโดทงโบริ และยังมีทั้งรานคา และแหลงบันเทิงอีกมากมาย รวมไปถึงป ายนั กวิ่งกูลิโกะ (Glico
Running Man s ign) และปูคานิ โดราคุ (Kani Doraku crab sign) ที่เป็ นสัญลักษณของเมืองโอซากาดวย
สวนนั มบะ Namba Parks ออกแบบการสรางใหคลายกับหุบเขา สามารถนั่ งพักผอนในสวนแบบธรรมชาติทามกลางภูมิ
ทัศน เมืองใหญ มีหางสรรพสินคากวา 120 ราน รวมทั้งโรงภาพยนตร อัฒจรรย และสวนดาดฟ า บนชั้น 6 มีรานอาหารจํานวน
มากเปิ ดใหบริการ ไมวาจะเป็ น อาหารเกาหลี อาหารอิต าเลียน อาหารเวียดนาม และอื่นๆ รานคาเปิ ดเวลา 11:00-21:00 ราน
อาหารเปิ ดเวลา 11:00-23:00
ยานเด็นเด็น Den Den Town ตั้งอยูในพื้นที่ Nipponbashi เป็ นยานขายสินคาอิเล็กทรอนิ กส คลายกับยาน Akihabara
ของโตเกียว นอกจากนี้ ยังมีการต ูนมังงะ อนิ เมะ และคอสเพลยคาเฟ ต ต างๆรวมอยูที่นี่ดวย รานคาเปิ ดเป็ น 2 ชวง คือ 10:0011:00 และ 19:00-20:00
ยานชินเซไก (Shinsekai) เป็ นเสมือนแลนดมารกสําคัญอีกแหงหนึ่ งของเมืองโอซากา ชินเซไกแปลตรงตัววา “โลกใหม” ที่
หมายถึงโลกใบใหมแหงโอซากา มีทั้งแหลงชอปปิ้ ง มีหอคอยซึเทนคาคุ(Tsutenkaku)ที่เป็ นเหมือนสัญลักษณของยานชินเซไกนี้
ตั้งอยูต รงกลางดวย จะคึกคักแบบสุดๆก็ชวงกลางคืนนี่ เต็มไปดวยรานคาและ ผูคนมากินดื่มกันตามรานตามๆอยางเนื องแน น
บริเวณนี้ ยังมีถ นนแคบๆที่เรียกกันวา จันจัน โยโกะโช (Jan Jan Yokocho) ที่เป็ นแหลงรวมรานกินดื่มสําหรับคนญี่ปุน เปิ ดไฟ
รานเรียกแขกคึกคัก มีอาหารและขนม และกับแกลมใหลองชิมกันมากมายและยังมีรานขายของที่ระลีกใหเลือกชอปปิ้ งอีกหลาย
รานและที่นี่จะพบเห็นหุนคลายลิงนั่ งยิ้ม ตามมุมตางๆก็คือบิลลิเคน (Billikan) หรือเทพแหงโชคลาภเป็ นอีกหนึ่ งสัญลักษณของ
ยานนี้ ดวย
สปา เวิลด (Spa World) ศูนยรวมบอนํ้ าแรใหญที่สุดในโอซากา เป็ นศูนยรวมวารีบําบัดที่ใหญที่สุดในโอซากา ตั้งอยูในยาน
Shinseikai ใกลหอคอยทสึเทงคาคุ ภายในมีบอนํ้ าแรธรรมชาติในที่รมแยกเป็ นโซนยุโรป โซนเอเชีย รวมทั้งสิ้น 16 บอ มีหอง
ซาวน า หองสปาหินรอน นวดตัวผอนคลาย สวนนํ้ าซึ่งเปิ ดใหบริการตลอด 24ชั่วโมง
ไมมีบริการรถบัสและอาหารกลางวันและอาหารคํ่า
พักที่ FP Hotels Grand South-Namba หรือเทียบเทา
ถากรณีพักโรงแรมFP Hotel สามารถเดินไปชินเซไก สปา เวิลดและ หางอิออนได (ชื่อโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการ
แจงพรอมใบนั ดหมาย 5-7 วันกอนวันเดินทาง)



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

อิสระทองเที่ยวในโอซากา หรือเลือกซื้อทัวรเสริม
อิสระชอปปิ้ งเมืองโอซากา หรือซื้อทัวรเสริมยูนิเวอรแซล สตูดิโอ สวนสนุกที่สรางความ
บันเทิงใหกับคนแถบภูมิภาคคันไซมาหลายปี โดยการทุมทุนสรางของ บริษัทสราง
ภาพยนตร HOLLYWOOD ชื่อดัง นั่ นคือ UNIVERSAL STUDIO ซึ่งภายในไดจําลอง
สตูดิโอจากภาพยนตรเรื่องดังๆ ที่ผานมาของทางบริษัทไวมากมาย โดยเริ่มจาก ภาพยนตร
เรื่องแรก ที่สรางชื่อเสียงใหกับ สตีเวน สปรีลเบิรก คือ E.T. ซึ่งเป็ นการนั่ งจักรยานไป
พรอมกับ อีที และเดินทางขามจักรวาลเพื่อกลับไปยังบานเกิด ตอจากนั ้น ไปยังสตูดิโอ
่

่

ของ TERMINATOR ภาพยนตรคนเหล็ก ที่สรางชื่อใหกับดาราดัง อารโนล ชวาสเซเน็ ก
เกอร ทานจะไดดูภาพยนตรที่ไมไดฉายตามโรงหนั งแตเป็ นภาคพิเศษแบบดิจิต อล 2 มิต ิ
และ 3 มิต ิ



คํ่า

 FP Hotels Grand South-Namba หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

บัต รเขายูนิเวอรแซล สตูดิโอ เจแปน **กรณีสั่งซื้อกับบริษัท ราคาบัต รทานละ 3,000 บาท กรุณาสั่งซื้อพรอมจองทัวรหรือ
กอนเดินทาง10วันเทานั ้น (ทางบริษัทจําหน ายเฉพาะบัต รสวนสนุกไมรวมคารถไฟในการเดินทาง) **ทางบริษัทขออนุญาตปรับ
ราคาบัต รขึ้นถาเงินเยนมีการปรับขึ้นเรท100เยน=35บาท**
เลือกอิสระเที่ยวเอง ชอปปิ้ งอิสระตามอัธยาศัยเต็มวัน (ไมรวมคารถไฟและไมมีรถบัสบริการ)
อิสระอาหารกลางวันและคํ่าตามอัธยาศัย
ชื่อโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนั ดหมาย 5-7 วันกอนวันเดินทาง

วันที่ 4



กิจกรรม

เกียวโต - อาราชิยามา - สะพานโทเก็ตสึเคียว - ปาไผเทนริวจิ
(ปาไผอาราชิยามา) - ศาลเจาเฮยอัน - พิธีชงชาญี่ปุน - ศาลเจา
ฟูชิมิอินาริ - โกเบ - โกเบ พอรต ทาวเวอร
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก
นํ าทานเดินทางไปสู เกียวโต อดีต เมืองหลวงเกาแกของญี่ปุน ซึ่งมามีอายุยาวนานกวา 1,000 ปี ซึ่งในอดีต มีความเจริญ
รุงเรืองทางดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการปกครองเป็ นอยางมาก
นํ าทานชมธรรมชาติแถบ อาราชิยามา แหลงชมธรรมชาติในฤดูใบไมเปลี่ยนสีของเมืองเกียวโตที่โดงดังและมีช่ อ
ื เสียงอีกแหง
ในญี่ปุน ที่นิยมมาทองเที่ยวเพื่อชื่นชมกับบรรยากาศหลากสีสันสดใสของใบไมสีเขียว แดง เหลือง กอนที่จะรวงหลนจากตนไป
ตามฤดูกาล
มีสะพานที่ทอดขามแมนํ้าโออิงาวะ ชื่อสะพานโทเง็ต สึเคียว มีความยาว200 เมตร ซึ่งชื่อของสะพานนี้ มีความหมายวาสะพานที่
มองเห็นดวงจันทรอยูขางหน า เบื้องลางของสะพานคือแมนํ้าโออิที่ไหลมาจากตานํ้ าในภูเขาอาราชิยามะที่ยังคงความใสสะอาดมา
นั บตั้งแตอดีต
นํ าทุกทานเดินทางชมป าไผ ไผที่ขึ้นอยูสองขางทางเสมือนหนึ่ งเป็ นอุโมงคใหเดินผานถูกปลูกขึ้นตั้งแตสมัยเฮอันหรือกวา
พันปี มาแลว เพื่อใชในการประดับสวนและชื่นชมความสวยงามและใชในการบําบัดจิต ใจมาแตครั้งโบราณ จนกระทั่งกาลเวลาผาน
ไปไผเหลานี้ ก็ยังไดรับการดูแลเป็ นอยางดี
นํ าทานเดินทางสู ศาลเจาเฮอัน (Heian Shrine) เป็ นศาลเจาที่มีความงดงามและสถาปั ต ยกรรมที่โดดเดนจากศาลเจาอื่นๆ
ของญี่ปุน ศาลเจานี้ ถ ูกสรางขึ้นเนื่ องในโอกาสครบรอบปี 1100 ของเมืองเกียวโตเมื่อรอยกวาปี กอน อาคารหลักของศาลเจานี้ มี
ตนแบบมาจากอาคารเดิมที่อยูในพระราชวังสมัยยุคเฮอันซึ่งมีขนาดเล็กกวาของจริง
นํ าทานสัมผัสประสบการณพิเศษ พิธีชงชาแบบญี่ปุน ใหทานไดเรียนชงชาแบบธรรมเนี ยมญี่ปุน และทานสามารถเลือกซื้อ
ชาและสินคาของฝากราคาถูกไดจากที่นี่เชน โฟมลางหน าถานหินภูเขาไฟ โฟมชาเขียว โฟมขาวญี่ปุน หรือผลิต ภัณฑจากนํ้ ามันมา
และยาและวิต ามินของญี่ปุนที่บํารุงสุขภาพ
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร เมนูบุฟเฟ ต ชาบูเกียวโตไมอั้น!!!
นํ าทานเดินทางสู ศาลเจาฟูชิมิ อินาริ ชมเสาโทริอิ ซุมประตูสีแดงที่เป็ นสัญลักษณของศาลเจาที่มีมากกวารอยตนทอดตัวยาว
ตามเสนทางของไหลเขาลดหลั่นกันบนเสนทางยาวถึง 4 กิโลเมตร และเป็ นฉากของภาพยนตรเรื่อง MEMORIES OF
GEISHA
นํ าทานเดินทางสู โกเบ เพื่อชม ยานโกเบ ฮารเบอรแลนด ตั้งอยูที่บริเวณทาเรือโกเบ นั บเป็ นยานที่รวมทั้งแหลงชอปปิ้ งและ
ความบันเทิงที่หลากหลายที่โดงดังมากๆของเมืองแหงนี้ ประกอบดวยศูนยการคาขนาดใหญ โรงภาพยนตร สวนสนุก ใกลกันยัง
ติดทะเลดวย
ฮารเบอรแลนดเป็ นจุดเดทชื่อดังสุดแสนโรแมนติก นอกจากนี้ ยังมีจุดถายภาพมากมาย เชน โกเบพอรต ทาวเวอร ชิงชาสวรรค
โรงแรม Kobe Meriken Park ทานสามารถช็อปปิ้ งแบบชิลๆไดอยางสบายๆ เพราะมีทั้งรานกาแฟ รานอาหาร รานคา และสวน
สนุก
้

้

่ ้

นอกจากนี้ ยังมีสวนสนุกเล็กๆสามารถขึ้นไปชมวิวบนชิงชาสวรรคที่ต ั้งอยูหลังอาคารหางโมเสค และหาง Canal Garden
ภายในจะแบงออกเป็ นหางรานตางๆ เชน Hankyu, รานอิเลคทรอนิ กส Sofmap, รานอุปกรณกีฬาและเอาทเลตจําหน าย
เสื้อผาเครื่องใชในครัวเรือนเป็ นตน
คํ่า
อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย บริเวณโรงแรมมีรานราเมน รานสะดวกซื้อ) หากมีเวลาทานสามารถเดินไปชอปปิ้ งที่ริงกุเอ
าทเล็ทได
พักที่ N Gate Hotel Osaka หรือเทียบเทา (ชื่อโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนั ดหมาย5วันกอนวัน
เดินทาง)



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เกียวโต
เป็ นเมืองหลวงเกาของญี่ปุน เป็ นศูนยรวมวัฒนธรรมและประวัต ิศาสตรของญี่ปุนและชื่อ
นั ้นไดมาจากเมืองฉางอานของจีน

อาราชิยามา
อาราชิยามา เป็ นพื้นที่ชานเมืองทางตะวันตกของนครเกียวโต ประเทศญี่ปุน พื้นที่บริเวณ
นี้ เป็ นทิวเขาขนานไปกับแมนํ้าโออิ ซึ่งมีทัศนี ยภาพที่งดงามและดึงดูดนั กทองเที่ยวได
จํานวนมาก นอกจากนี้ อาราชิยามายังไดรับการขึ้นทะเบียนเป็ นหนึ่ งในอุทยาน
ประวัต ิศาสตรของชาติญี่ปุน

สะพานโทเก็ตสึเคียว
เป็ นสะพานไมทอดยาวที่โดงดังและถือเป็ นสัญลักษณของอาราชิยามา มีภูเขาอาราชิยามา
เป็ นวิวอยูเบื้องหลัง สะพานเกาแกนี้ถ ูกสรางขึ้นในยุคกอตั้งกรุงเกียวโต ในแตละฤดูที่นี่
จะมีความสวยงามที่แตกตางกันไป

ปาไผเทนริวจิ (ปาไผอาราชิยามา)
เป็ นหนึ่ งในสถานที่ทองเที่ยวชั้นนํ าของเกียวโต ที่นักทองเที่ยวจะไดยืนอยูทามกลางตน
ไผที่พุงสูงขึ้นเหลานี้ ราวกับอยูในอีกโลกหนึ่ ง ซึ่งเป็ นหนึ่ งในสถานที่ถ ายภาพที่สุดในเมือง
นอกจากนี้ ยังจะมีรานขายของที่ระลึกที่เน นสินคาที่ทําจากตนไผและของทองถิ่นเป็ นหลัก
ไมวาจะเป็ น ตะกราไมไผ, ถวย, กลองใสของ หรือเสื้อเสื้อสานจากไผ ไวใหไดช็อปปิ้ งกัน
เบาๆ เป็ นของฝากอีกดวย

ศาลเจาเฮยอัน
สรางเพื่อเป็ นอนุสรณสําหรับเมืองหลวงเกาหรือก็คือเกียวโตที่ครบรอบ 1100 ปี ประตู
ศาลเจาสีแดงดึงดูดผูคนจากไกลและหลังจากผานประตูมาแลวก็จะพบกับพื้นที่วางที่ลอม
รอบไปดวยสิ่งกอสรางภายในศาลเจาที่ลวนแตเป็ นสีแดงสด ทําใหคุณรูสึกประทับใจอยาง
ยิ่งกับสิ่งที่เห็น

พิธีชงชาญี่ปุน
พิธีชงชาญี่ปุน ซึ่งเป็ นเอกลักษณของประเทศญี่ปุนวาดวยการใชเวลาอยางสุนทรีย ดวย
การดื่มและการชงชาผงสีเขียวหรือมัทชา นั บตั้งแตประมาณศตวรรษที่ 14 ตนฉบับของ
พิธีชงชา และใหทานไดสัมผัสกับบรรยากาศของการจําลองเรื่องราวเกี่ยวการพบปะกันใน
วงสังคมเกี่ยวกับการดิ่มและชงชาที่ไดแพรหลายในบรรดาชนชั้นสูงที่เกิดขึ้นในประเทศ
ญี่ปุน



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู บุฟเฟ ต ชาบูเกียวโตไมอั้น

ศาลเจาฟูชิมิอินาริ
หรือศาลเจาจิ้งจอกขาว เป็ นอีกหนึ่ งศาลเจาชื่อดังที่นักทองเที่ยวตางรูจักกันดี เป็ นศาลเจา
ในศาสนาชินโต สรางขึ้นเพื่อถวายใหแดเทพอินาริ เทพเจาแหงกสิกรรม เพื่อใหพื้นที่
บริเวณนี้ มีนํ้าอุดมสมบูรณ ปลูกขาวได ผลผลิต ดีมีคุณภาพ สิ่งที่นาสนใจนอกจากจะมา
สักการะเทพเจาแลว ก็คือการเดินเลนลอดอุโมงคเสาโทริอิกวาหมื่นตนที่เรียงตอทอดยาว
จากดานลางขึ้นไปบนยอดเขาสูงถึง 233 เมตร ระยะทางราว 4 กิโลเมตร

โกเบ
โคเบะหรือ โกเบ เป็ นเมืองเอกของจังหวัดเฮียวโงะ ประเทศญี่ปุน เป็ นเมืองขนาดใหญ
อันดับที่ 5 และเป็ นเมืองทาที่สําคัญของญี่ปุน โคเบะเป็ นเมืองทาที่สําคัญของญี่ปุนที่มีการ
คาขายกับทางประเทศตะวันตกนั บตั้งแตการยกเลิกนโยบายปิ ดประเทศ ในปี ค.ศ. 1995
เกิดเหตุการณแผนดินไหวครั้งใหญทําใหเมืองโคเบะไดรับความเสียหายอยางหนั ก แตก็
สามารถซอมแซมบูรณะจนกลายมาเป็ นเมืองทาที่สําคัญอีกครั้งหนึ่ งได บริษัทหลายๆแหง
ไดต ั้งสํานั กงานใหญที่โคเบะ และเมืองนี้ ยังขึ้นชื่อในเรื่องของเนื้ อโคเบะอีกดวย

โกเบ พอรต ทาวเวอร
เป็ นหอชมวิวที่สรางจากทอ และมีรูปทรงคลายกลองญี่ปุนแบบยาว โครงสรางไฮเพอรโบลา
ซึ่งเป็ นรูปรางเฉพาะพิเศษที่สุดในโลก ทาวเวอรนี้ไดรับชื่อวา “ความสวยงามของหอคอย
โลหะ” เพราะรูปรางของมัน ทาวเวอรนี้เป็ นสัญลักษณของทาเรือโกเบ ในเวลากลางคืนมี
การสองไฟดวย LED ทําใหเป็ นสวนหนึ่ งของทิวทัศน กลางคืนที่สวยงามของเมืองโกเบ



คํ่า



หมายเหตุ

วันที่ 5


กิจกรรม

 N Gate Hotel Osaka หรือเทียบเทา
อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
ชื่อโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนั ดหมาย5วันกอนวันเดินทาง

ทาอากาศยานคันไซ - ทาอากาศยานดอนเมือง
เชา
รับประทานอาหารเชา บริการอาหารเชาแบบกลอง (Set Box) เพื่อความสะดวกในเรื่องเวลาและการเดินทางมาสนามบิน
05.00 น. นํ าทานเดินทางสู สนามบินคันไซ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ
08.20 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW111
บาย

12.10 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ



เชา

 รับประทานอาหารเชา บนรถโดยสาร แบบ Set Box

ทาอากาศยานคันไซ
เป็ นทาอากาศยานหลักของโอซากา ทาอากาศยานแหงนี้ ต ั้งหางจากตัวเมืองโอซากา
ประมาณ 50 กิโลเมตร เปิ ดใชบริการเมื่อปี 1994 มี 2 เทอมินอล โดย เทอมินอล 1 จะ
เป็ นสายการบินธรรมดา สวนเทอมินอล 2 จะเป็ นสายการบินโลวคอสต



บาย

ทาอากาศยานดอนเมือง
เป็ นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉี ยงใตที่สามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็ นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งสามารถใช
เป็ นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอื่นๆ ไดอยางดี



หมายเหตุ

หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

เงื่อนไข
กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และ
เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด
1. คณะจะสามารถออกเดินทางไดต ามจําเป็ นตองมีขั้นตํ่าอยางน อย 30 ทาน หากตํ่ากวากําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิเ์ ลื่อนการเดินทาง หรือ หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่
จะประสานงาน เพื่อใหทุกทานเดินทางตามความประสงคต อไป
2. ขอสงวนสิทธิก
์ ารเก็บคาน ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต องแจงใหทราบลวงหน าอันเนื่ องจากสาเหตุต างๆ
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทวง, การนั ดหยุดงาน,
การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่ องเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัต ิเหตุจากความประมาทของนั กทองเที่ยวเอง
6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ทั้งหมด
7. รายการนี้ เป็ นเพียงขอเสนอที่ต องไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ ง หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศ
เรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรื่องหองพัก เป็ นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได
โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดต ามความประสงคของผูที่พัก ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได
9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางน อย 10 วันกอนการเดินทาง มิ
ฉะนั ้น บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหน าได
10. มัคคุเทศก พนั กงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทานั ้น
11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่ องจากเป็ นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไม
ผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็ นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทอง
เที่ยว อันเนื่ องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถ ูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณีอ่ น
ื ๆ
12. กรณีต องการพักแบบ 3ทาน ตอหองหรือหองแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัด
หองใหเป็ นแบบ แยก 2หอง คือ 1หองพักคู และ 1หองพักเดี่ยว โดยไมคาใชจายเพิ่ม
13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุน หรือ วันเสารอาทิต ย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการ
ทองเที่ยวและ ชอปปิ้ งแตละสถานที่นอยลง โดยเป็ นดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือ
จากผูเดินทางในบางครั้งที่ต องเรงรีบ เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม
14. บริการนํ้ าดื่มทานวันละ1ขวดตอคนตอในวันที่ทําทัวรเต็มวัน เริ่มในวันที่2ของการเดินทางรวมจํานวน2ขวด
15. การบริการของรถบัสนํ าเที่ยวญี่ปุน ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุน สามารถใหบริการวันละ10-12ชั่วโมง อาทิเชน เริ่มงาน
เวลา 8.00น.ถึงเวลา 20.00 น.ในวันนั ้น มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็ นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้น
อยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั ้นๆเป็ นหลัก จึงขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดิน
ทาง
16. การประกันภัย ที่บริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เป็ นการการประกันอุบัต ิเหตุจากการเดินทางทองเที่ยว
ตามพ.ร.บ. การทองเที่ยว เทานั ้น ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไขไดปวย ทานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได
และทางบริษัทฯถือวาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหวางการ
เดินทางได จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุมครองใหละเอียด)
17. มัคคุเทศก พนั กงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทานั ้น
18. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่ องจากเป็ นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไม
ผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็ นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทอง
เที่ยว อันเนื่ องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถ ูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณีอ่ น
ื ๆ

การชําระเงิน
่

ชําระเงินคาจองทัวรทานละ 5,000 บาท สวนที่เหลือชําระกอนการเดินทาง 30 วัน (ในวันเวลาทําการ) หากไมชําระเงินในวันและ
เวลาที่กําหนด ทางเราถือวาสละสิทธิใ์ นการเดินทาง และคามัดจําไมสามารถขอคืนได
**สําเนาหน าพาสปอรต ผูเดินทาง (*จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ*)
กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมิฉะนั ้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรต หมดอายุและดานตรวจปฏิเสธการออกและเขา
เมืองทาน*** กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา หรือสงพรอมยอดคงเหลือ**
กรณีต องการเปลี่ยนชื่อผูเดินทาง กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางบริษัทฯ อีกครั้ง

อัตรานี้รวม:
1. คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน ที่นั่งเป็ นไปตามการจัดสรร
Random ของสายการบินไมสามารถเลือกระบุที่นั่งได ยกเวนการซื้อที่นั่งเพิ่ม
ซื้อที่นั่งเพิ่ม สายการบิน Nok Scoot (XW) เสนทางโตเกียว-นาริต ะ สามารถUpgrade ที่นั่ง พรอมชําระคาที่นั่งไดดังนี้
- ที่นั่งชั้น ScootBiz ราคาเที่ยวเดียว 5,500 บาท /ทาน (ราคาไป-กลับ 10,000 บาท) แจงกอนเดินทาง10วัน
- ที่นั่งแบบ Super หรือ Stretch Seat แจงกอนเดินทาง 7 วัน
2. คาที่พักหองละ 2 ทานตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการหรือระดับเทียบเทา กรณีหองพักคู/พักสามทานเต็มอาจมีปรับเปลี่ยนพัก
หอง Single 1ทานตอหองในโรงแรมระดับเดียวกันได
3. คาอาหารคาเขาชมและคายานพาหนะทุกชนิ ดตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน
4. เจาหน าที่บริษัทฯคอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง
5. คานํ้ าหนั กกระเป า สัมภาระที่สายการบิน NokScoot กําหนดทานละไมเกิน 20 กิโลกรัมสัมภาระถือขึ้นเครื่องไมเกิน 7 กก.
และคาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ (คาทัวรไมรวมการประกันความคุมครองการสูญ
เสียหรือเสียหายของกระเป าเดินทาง และทรัพยสินสวนตัว กรณีเกิดความเสีย บริษัทฯไมสามารถรับผิดชอบได)
ซื้อนํ้ าหนั กสัมภาระเพิ่มสายการบิน Nok Scoot(XW) เสนทางโตเกียว มีคาใชจายดังนี้
+5 กก. -- 400 บาท
+10กก. -- 700 บาท
+15กก. -- 1,000 บาท
+20กก. -- 1,300 บาท
+30กก. -- 2,350 บาท
หมายเหตุ: สายการบินไมจํากัดจํานวนชิ้นในการโหลด แตกฎหมายการบินทั่วโลกให1ใบ นํ้ าหนั กสูงสุดได 32กก./ชิ้น
6. คาประกันอุบัต ิเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบัต ิเหตุวงเงินทานละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม ไมรวมประกันสุขภาพ (คาทัวรไมรวมการประกันความคุมครองการ
สูญเสียหรือเสียหายของกระเป าเดินทาง และทรัพยสินสวนตัว กรณีเกิดความเสีย บริษัทฯไมสามารถรับผิดชอบได)

อัตรานี้ไมรวม:
1. คาทําหนั งสือเดินทางไทยและเอกสารตางดาวตางๆ
2. คาใชจายอื่นๆที่นอกเหนื อจากรายการระบุอาทิเชนคาอาหารเครื่องดื่มคาซักรีด คาโทรศัพทเป็ นตน
3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ)
4. คาภาษีนํ้ามันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน
5. คา Vat 7% และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
6. คาทิปยกกระเป าทุกโรงแรม
7. คาทิปไกดรวมคนขับรถ ทานละ 4,000 เยนตอทริป สําหรับกรุปที่มีหัวหน าทัวรแลวแตนํ้าใจจากทาน

วีซา
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานั กระยะสั้นในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวย
วัต ถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจจะตองยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัต ิการเขา
ประเทศญี่ปุน* ดังตอไปนี้
เอกสารที่จะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ
๋

่

่

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุน (ทางบริษัทฯจัดการให)
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานั กในประเทศญี่ปุนได (เชน เงินสด บัต ร
เครดิต เป็ นตน)
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานั กในประเทศญี่ปุน (ทางบริษัทจัดการให)
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานั กในประเทศญี่ปุน (ทางบริษัทฯจัดการให)
คุณสมบัต ิการเขาประเทศญี่ปุน (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุนดวยมาตรการยกเวนวีซา)
1. หนั งสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยูไมต ํ่ากวา 6 เดือน
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุนจะตองไมเป็ นสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย และเขาขายคุณสมบัต ิการพํานั กระยะสั้น
3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานั กไมเกิน 15 วัน
4. เป็ นผูที่ไมมีประวัต ิการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุน มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขาย
คุณสมบัต ิที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

หมายเหตุ
การเดินทางครั้งนี้ จะตองมีผูโดยสารจานวน 30 ทานขึ้นไป กรณีไมถ ึง
- ขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการ โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหน า
- หรือสงจอยน ทัวรกับบริษัทที่มีโปรแกรมใกลเคียงกัน
- หรือขอเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบลวงหน ากอนการเดินทาง 10 วัน
ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหน าที่ของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง มิฉะนั ้นทางบริษัทจะไมรับผิด
ชอบใดๆ ทั้งสิ้น
รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน การจราจรชวงเทศกาลหรือ
วันหยุดของญี่ปุน เป็ นตน โดยมิต องแจงใหทราบลวงหน า โดยทางผูจัดจะปรับเปลี่ยนโดยคํานึ งถึงผลประโยชน ของทานเป็ นหลัก เพื่อ
ใหทานทองเที่ยวไดครบถวนตามโปรแกรม การบริการของรถบัสนํ าเที่ยวญี่ปุน ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุน สามารถใหบริการวัน
ละ10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็ นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับเปลี่ยน
เวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง อัต ราคาบริการขางตนคํานวณ จากอัต ราแลกเปลี่ยน 100 เยน เทากับ 30 บาท
กรณีอัต ราแลกเปลี่ยนปรับสูงขึ้น บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการปรับอัต ราคาบริการเพิ่มขึ้น
ประกาศสําคัญ รับเฉพาะผูมีวัต ถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั ้น คาทัวรที่จายใหกับผูจัด เป็ นการชําระแบบจายชําระขาด และผูจัด
ไดชําระใหกับสายการบินและสถานที่ต างๆ แบบชําระขาดเชนกันกอนออกเดินทาง ฉะนั ้นหากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการ
ตามรายการไมดวยสาเหตุใด หรือไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญี่ปุน)
ทางผูจัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดสวนใดๆ รวมทั้งคาตั๋วเครื่องบินใหแกทาน

การยกเลิก
เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้ง
กรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะไมคืน
คาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ ง หรือไมเดิน
ทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

