#15455 ทัวรญี่ปุน โอซากา ทาคายามา เกียวโต 6 วัน 4 คืน
งานไฟนาบานะโนะซาโตะ หมูบานชิราคาวาโกะ บิน XJ

ทัวรญี่ปุน โอซากา ทาคายามา เกียวโต ปราสาทโอซากา การชมการแสดงดาบวิ
ชาอิไอกิริ ที่วาการอําเภอเกาเมืองทาคายามา(ถายรูปดานหนา) ยานซันมาชิซูจิ
ลานสกีกุโจวาคานซ วัดคินคะคุจิ ศาลเจาฟุชิมิอินาริ ฟรีเดย 1 วันเต็ม!!

สรุปการเดินทาง
วันที่

กําหนดการ

เชา เที่ยง เย็น

โรงแรม

1
2

ทา อากาศยานดอนเมือง







-

ทา อากาศยานคันไซ - โอซากา - ปราสาทโอซากา - นาโกยา - นางาชิมา มิ
ทสึอิ แจสดรีม เอาทเลต - นาบานะ โนะ ซาโตะ







Quintessa Hotel Ogaki
หรือเทียบเทา

3

เซกิ - รา นซันซู - ชมการแสดงดาบวิชาอิไอกิริ - ชุดกิโมโน - ชิราคาวาโกะ ที่ทํา การเกา เมืองทาคายามา - เมืองเกา ซันมาชิซูจ ิ - ออนเซ็น







Gujo Vacance Mura
Hotel หรือเทียบเทา

4

ลานสกี - เกียวโต - วัดคินคาคุจ ิ - โอซากา - ศาลเจา ฟูชิมิอินาริ - JTC
DUTY FREE - ยา นชินไซบาชิ



FP Hotels Grand Southnamba or Noku Osaka
หรือเทียบเทา





5

อิสระทองเที่ยวในโอซากา หรือเลือกซื้อทัวรเสริม







FP Hotels Grand Southnamba or Noku Osaka
หรือเทียบเทา

6

ทา อากาศยานคันไซ - ทา อากาศยานดอนเมือง







-

กําหนดการเดินทาง

ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

3 มี.ค. 65 - 8 มี.ค. 65

฿27,888

฿27,888

฿27,888

฿9,500

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1


กิจกรรม

ทาอากาศยานดอนเมือง
คํ่า
22.00 น. พรอมกันที่ ทาอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโดยสารระหวางประเทศขาออก ชั้น3 เคาน เตอร สายการบิน Air
Asia X เจาหน าที่ใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกดานเอกสารกอนขึ้นเครื่อง
01.15 น. นํ าทานเดินทางสส
ู นามบินคันไซ ประเทศญี่ปุน โดยสายการบิน Air Asia X เที่ยวบินที่ XJ612 (คาทัวรไมรวม
อาหารบนเครื่อง สั่งซื้อบนเครื่องเทานั ้น!! บนเครื่องมีบริการจําหน าย)



ทาอากาศยานดอนเมือง

คํ่า

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



หมายเหตุ

คาทัวรไมรวมอาหารบนเครื่อง สั่งซื้อบนเครื่องเทานั ้น!! บนเครื่องมีบริการจําหน าย
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 - โอซากา - ปราสาทโอซากา - นาโกยา - นา
งาชิมา มิทสึอิ แจสดรีม เอาทเลต - นาบานะ โนะ ซาโตะ
เชา
08.40 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ โอซากา (เวลาทองถิ่นเร็วกวาเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อความ
สะดวกในการนั ดหมายเวลา)
สําคัญ!!! ประเทศญี่ปุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื้ อสัต ว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ าฝื นจะมีโทษจับและ
ปรับ
นํ าทานเดินทางสู เมืองโอซากา เดินทางสู ปราสาทโอซากา เป็ นสัญลักษณอันโดดเดนของเมืองโอซากา ปราสาทโอซากา
ปั จจุบันสูง55 เมตร มี 5 สวน 8 ชั้น เครื่องประดับหลังคาและภาพเสือบนกําแพงตัวปราสาทและหลายๆสวนลงทองสีอราม
สวยงาม (ทัวรนําชมและถายรูปบริเวณดานนอก)
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร บุฟเฟ ต BBQ Yakiniku
นํ าทานเดินทางไป นาโกยา จังหวัดไอจิ
้

่

นํ าทานไปชอปปิ้ งสินคาแบรนเนมดราคาพิเศษ ที่ MITSUI OUTLET PARK JAZZ DREAM ในเขตจังหวัดมิเอะ เป็ น
เอาทเล็ทมอลลขนาดใหญที่สุดในญี่ปุนใกลกับเมืองนาโกยา ขนาดพื้นที่กวางถึง 45,700 ตารางเมตร มีสินคาแบรนดเนมมาก
มาย รวมถึงรานอาหาร เครื่องดื่ม
นํ าทานเดินทางไปชมความอลังการของเทศกาลงานประดับไฟฤดูหนาว“Nabana no sato Winter Illumination“ เป็ น
งานประดับไฟในชวงฤดูหนาวโดยเริ่มจัดตั้งแตประมาณกลางเดือนตุลาคม (ฤดูใบไมรวง) ยาวไปจนถึงตนเดือนพฤษภาคม (ฤดู
ใบไมผลิ) ของปี ถ ัดไป (จัดขึ้นระหวางวันที่ 19 ตุลาคม 2562 – 6 พฤษภาคม 2563) เป็ นหนึ่ งในเทศกาลแสงสีที่ใหญที่สุดใน
ญี่ปุน มีไฟประดับมากกวา 8.5 ลานดวงภายในสวนดอกไมจะมีการประดับตกแตงไฟอยางสวยงาม มีทั้งทุงหญาขนาดใหญที่นํา
ไฟสีฟามาตกแตงใหดูเหมือนทะเล นอกจากนี้ ยังมีอุโมงคดวงไฟและจุดชมวิวที่สามารถขึ้นลิฟตไปดานบน เมื่อมองลงมาจะเห็น
สวนที่ประดับไฟเป็ นมุมกวาง อิสระใหทานเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย สมควรแกเวลานํ าทานดินทางสูที่พัก
คํ่า
อาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย
สมควรแกเวลานํ าทานดินทางสูที่พักโอกากิ
ที่พัก: Quintessa Hotel Ogaki หรือเทียบเทา
อิสระพักผอนตามอัธยาศัย (ชื่อโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนั ดหมาย5วันกอนวันเดินทาง)



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

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



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร บุฟเฟ ต BBQ Yakiniku

นาโกยา
เป็ นเมืองที่ใหญที่สุดในเขตชูบูของญี่ปุน ชื่อเมืองนั ้นคาดเดาวาจะผันมาจากคําวา นาโกยา
กะซึ่งแปลวาสงบสุข

นางาชิมา มิทสึอิ แจสดรีม เอาทเลต
ที่นี่เป็ นเาทเป็ นศูนยรวมแฟชั่นทันสมัยราคาถูกจนคุณแปลกใจ ทั้งแฟชั่นนํ าสมัยของคน
ทุกวัย หรือแฟชั่นกีฬาจากทั่วทุกคายที่พรอมใจกันมาลดราคากัน

นาบานะ โนะ ซาโตะ
เป็ นสวนที่จัดแสดงสวนยามคํ่าคืนในฤดูหนาวดวยไฟดวงเล็กมากกวา 5.8 ลานดวง ซึ่ง
ทําใหเป็ นสถานที่ยอดนิ ยมของคูรักทั้งปี ซึ่งไฮไลทหลักของที่นี่เลยก็คืออุโมงคประดับไฟที่
มีความยาวประมาณ 600 เมตร ที่มองดูเหมือนอุโมงคแหงสวรรคที่ใครๆ ก็ไมควรพลาดที่
จะมีถ ายรูปในอุโมงคแหงนี้



คํ่า



หมายเหตุ

 Quintessa Hotel Ogaki หรือเทียบเทา
เวลาทองถิ่นเร็วกวาเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อความสะดวกในการนั ดหมายเวลา
สําคัญ!!! ประเทศญี่ปุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื้ อสัต ว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ าฝื นจะมีโทษจับและ
ปรับ
อาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย
ชื่อโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนั ดหมาย5วันกอนวันเดินทาง

วันที่ 3



กิจกรรม

เซกิ - รานซันซู - ชมการแสดงดาบวิชาอิไอกิริ - ชุดกิโมโน - ชิ
ราคาวาโกะ - ที่ทําการเกาเมืองทาคายามา - เมืองเกาซันมาชิซูจิ ออนเซ็น
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก
จากนั ้นนํ าทานเดินทางสู เมืองเซกิ
นํ าทานแวะชม รานซันชู หรือ Hamonoyasan สถานที่ที่ผลิต มีดไดคมสุด ๆ อีกทั้งยังเป็ นเมืองที่มีช่ อ
ื เสียงเรื่องการตีดาบ
ญี่ปุนอยางดาบเซกิ สําหรับที่รานซันชูนี้มีเครื่องใชของมีคมตาง ๆ มากมายกวา 3,000 ชิ้น นอกจากนี้ ยังมีดาบญี่ปุน ขนมและ
เครื่องดื่มเย็น ๆ จําหน ายอีกดวย
อีกสิ่งหนึ่ งพลาดไมไดเมื่อมารานซันชูคือ การชมการแสดงดาบวิชาอิไอกิริ ดาบซามูไรคมๆที่ฟันฉั บเดียวตนไผก็ขาดเป็ น 2
ทอน พรอมใสชุดกิโมโนและเสื้อกัก
๊ ซามูไรถายรูปเป็ นที่ระลึก
สมควรแกเวลา นํ าทานเดินทางสู หมูบานมรดกโลกชิราคาวา เป็ นหมูบานชาวนาเล็กๆที่สรางทอดตัวขนานไปกับแมนํ้าโชคา
วะในที่ราบทามกลางขุนเขาแวดลอม ดินแดนที่รวยวัฒนธรรม เป็ นหมูบานสวยระดับโลกที่ยังคงอนุรักษบานสไตลญี่ปุนขนาน
แทดั้งเดิม และยังไดรับเลือกจากองคการยูเนสโกใหเป็ นมรดกโลกในเดือนธันวาคม 1995
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน Japanese Set
นํ าทานชม ทาคายามา จินยะ หรือ ที่วาการอําเภอเกาเมืองทาคายามา (ถายรูปดานหน า) ซึ่งเป็ นจวนผูวาแหงเมืองทาคายามา
เป็ นที่ทํางานและที่อยูอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮิดะ เป็ นเวลากวา 176 ปี ภายใตการปกครองของโชกุนตระกูลกุกาวา ในสมัย
เอโดะ

้

่

จากนั ้นนํ าทานเดินชม หมูบาน LITTLE KYOTO หรือยานซันมาชิซูจิ (Sanmachi-Suji) เป็ นเขตเมืองเกาที่มีการ
อนุรักษบานเรือนในสมัยเอโดะที่มีอายุกวา 300 ปี ไวไดเป็ นอยางดี เป็ น 1 ใน ยานที่เรียกวาเป็ น Old Town ของญี่ปุน อิสระให
ทุกทานไดเดินเที่ยวและชื่นชมกับทัศนี ยภาพเมืองเกาซึ่งเต็มไปดวยบานเรือนโบราณ และรานคาหลากหลาย
ทานยังสามารถถายรูปกับสะพาน Nakabashi Bridge สะพานสีแดงที่ทอดขามแมนํ้ามิยากาวะซึงเป็ นสัญลักษณของเมือง
ทาคายามาอีกดวย อิสระเก็บภาพความประทับใจเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย
สมควรแกเวลานํ าทานเขาสูที่พักแรมกุโจ/ทาคายามา/กิฟุ ออนเซ็น
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า
หลังอาหารไมควรพลาดประสบการณ สัมผัสวัฒนธรรมการอาบนํ้ าแรออนเซ็น (Onsen) นํ้ าแรในสไตลญี่ปุนใหทานไดพัก
ผอนอยางเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุนเชื่อวานํ้ าแรธรรมชาตินี้มีสวนชวยเรื่อง ระบบการหมุนเวียนของเลือดดีขึ้น การบรรเทาอาการปวด
เมื่อยตางๆ และชวยผอนคลายความตึงเครียดไดอยางดี พรอมทั้งบํารุงผิวพรรณใหเปลงปลั่ง
ที่พัก: Gujo Vacance Mura Hotel หรือเทียบเทา (กุโจ/ทาคายามา/กิฟุ) อิสระพักผอนตามอัธยาศัย (ชื่อโรงแรมที่ทานพัก
ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนั ดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง)



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เซกิ
เป็ นเมืองตํานานแหลงตีดาบซามูไรที่มีมากวาพันปี ถึงวันนี้ ที่นี่ยังเป็ นเมืองอุต สาหกรรม
ผลิต สินคาเกี่ยวกับเครื่องตัดทุกชนิ ด จนมีช่ อ
ื เสียงผลิต สินคาสงออกไปทั่วโลก สรางราย
ไดหลอเลี้ยงเมืองนี้ ไดกวา 4,000 ลานบาทตอปี

รานซันซู
รานซันชู หรือ Hamonoyasan สถานที่ที่ผลิต มีดไดคมสุด ๆ อีกทั้งยังเป็ นเมืองที่มีช่ อ
ื
เสียงเรื่องการตีดาบญี่ปุนอยางดาบเซกิ สําหรับที่รานซันชูนี้มีเครื่องใชของมีคมตาง ๆ
มากมายกวา 3,000 ชิ้น

ชมการแสดงดาบวิชาอิไอกิริ
อิไอ คือ หนึ่ งในศิลปะดาบญี่ปุนชนิ ดหนึ่ งซึ่งยังคงมีใหไดเห็นกันอยูในปั จจุบัน ลักษณะ
ของอิไอ หรือ บางที่เรียกวา “อิไอโด” ไมใชการชักดาบปะทะกันอยางดุเดือดกับคูต อสู
เหมือนอยางการฟั นดาบไม “เคนโด” อิไอ คือ ศิลปะการชักดาบและการเก็บดาบเขาฝั กใน
ทานั่ งอยางมีแบบแผนซึ่งเป็ นศิลปะที่ไมรุนแรงจึงทําใหสามารถเรียนรูไดไมจํากัดเพศและ
วัย

ชุดกิโมโน
เป็ นชุดประจําชาติที่ชาวญี่ปุนจะสวมชุดกิโมโนในโอกาสสําคัญบางโอกาส คือ พิธีบรรลุ
นิ ต ิภาวะ, งานแตงงาน และพิธีเขาศึกษาในสถาบันการศึกษาเทานั ้น นอกจากนั ้นสวน
ใหญจะเป็ นผูหญิงที่นิยมใสกิโมโนไปในพิธี แตโดยทั่วไปแลวมักใสชุดเชนเดียวกับชาว
ยุโรปทั่วไป ซึ่งชุดตางๆ เหลานี้ ถ ูกนํ าเขาที่ญี่ปุนตั้งแตยุคสมัยเมจิ เป็ นเสื้อผาที่ต ัดเป็ นเสน
ตรงเย็บจากผารูปสี่เหลี่ยมผืนผาไมวาจะเป็ นคนสูง - เตี้ย - อวน - ผอม สามารถใสชุด
กิโมโนไดสบายไดสบาย ซึ่งสิ่งนี้ ถ ือวาเป็ นขอดีของกิโมโนเพราะตัดเพียงขนาดเดียว
สามารถนํ ามาใสไดหมาะสมกับรูปรางคนใสไดทั้งหมด

ชิราคาวาโกะ
หมูบานชิราคาวาโกะไดรับการขึ้นทะเบียนใหเป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรม หมูบานแหงนี้
ใชโครงสรางที่เรียกวา กัสโช ซึ่งแปลวาสรางแบบพนมมือ ดานหน าทําเป็ นหน าจั่วแบบ
บานทรงไทย มีการเจาะชองหน าตางเพื่อรับแสงสวางจากภายนอก เมื่อมองจากภายนอก
จึงดูมีสัดสวนสวยงาม



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู Japanese Set

ที่ทําการเกาเมืองทาคายามา
ใชเป็ นทั้งที่ทํางาน และที่อยูอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮิดะมาเป็ นเวลากวา 176 ปี ภาย
ใตการปกครองของโชกุนโตกุกาวา ในสมัยเอะโดะ หรือกวา 300 ปี ที่แลว เป็ นที่ทําการรัฐ
ในยุคเอะโดะเพียงแหงเดียวที่ขามพนยุคสมัยมาไดอยางสมบูรณ ซึ่งภายในนี้ ประกอบดวย
บริเวณไตสวนพิจารณาคดี หองขังนั กโทษ โรงครัว และหองพักของเจาหน าที่

เมืองเกาซันมาชิซูจิ
เป็ นเมืองเกาสมัยเอโดะ ที่มีอายุกวา 300 ปี แตยังคงอนุรักษสภาพแวดลอม และการ
ดําเนิ นชีวิต แบบดั้งเดิมไว ทั้งวัดวาอาราม ศาลเจา บานแบบดั้งเดิมของชาวนาญี่ปุนไดเป็ น
อยางดี



ออนเซ็น

คํ่า

การแชนํ้าแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซึ่งสามารถรักษาโรคเหน็ บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบนํ้ าแรภายในสระรวม ซึ่งจะแยกสระชายและหญิง การแช
นํ้ าแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม
 Gujo Vacance Mura Hotel หรือเทียบเทา

วันที่ 4


กิจกรรม

ลานสกี - เกียวโต - วัดคินคาคุจิ - โอซากา - ศาลเจาฟูชิมิอินาริ
- JTC DUTY FREE - ยานชินไซบาชิ
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก
เดินทางสูลานสกีกุโจวาคานซ (Gujo Vacance Mura Ski Resort ) ไปสัมผัสหิมะขาวโพลนความกวางใหญของทิวเขาฮะ
คุซัง ลานสกีกุโจวาคานซที่มีเสน หในการจัดสถานที่ใหใชสอยประโยชน จากธรรมชาติไดอยางสูงสุด ทางลาดที่ไมชันมาก และเป็ น
ลานสกีที่เหมาะกับเด็ก ๆ หรือผูที่เริ่มเลนสกีดวย ใหทานสนุกสนานหรือเลือกถายรูปเก็บภาพบรรยากาศที่ลานสกีต ามอัธยาศัย
คาทัวรไมรวมคาอุปกรณสกี อุปกรณเลนตางๆหรือกิจกรรมตางๆ

่

่

หมายเหตุ1 : ทางบริษัทขออนุญาตปรับเปลี่ยนไปลานสกีใกลเคียงในเสนทางใกลโรงแรมคืนที่2กรณีพักทาคายามาหรือกิฟุ
เพื่อความสะดวกเรื่องเวลาการเดินทางโดยมิต องแจงใหทราบลวงหน า
หมายเหตุ2 : กรณีลานสกียังไมเปิ ด หรือหิมะทับถมไมเพียงพอหรือลานสกีปิดทางบริษัทขอปรับโปรแกรมทดแทนไปเที่ยวยา
นกิอง(Gion) ยานที่ใหบรรยากาศแบบดั้งเดิมของเกียวโตแทน
จากนั ้นนํ าทานเดินทางสูเมืองเกียวโต เป็ นเมืองหลักของจังหวัดเกียวโต เป็ นเมืองหลวงเกาแกของญี่ปุนในศตวรรษที่8และ
รุงเรืองในฐานะศูนยกลางการปกครอง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของญี่ปุนมากกวา 1,100 ปี กอนที่เมืองหลวงจะถูกยายไปยัง
โตเกียวในกลางศตวรรษที่ 19
นํ าทานเดินทางไป วัดคินคะคุจิ (Kinkaku-ji) หรือวัดทอง เป็ นวัดในนิ กายเซน ตั้งอยูทางเหนื อของเกียวโต ภาพวัดประดับ
ดวยทองอยางหรูหราสะทอนความเงางามบนผิวนํ้ าของสระเคียวโคะจิหรือสระกระจกลอมรอบดวยสวนสวยแบบญี่ปุน เป็ นจุดเดน
ของเกียวโตที่นักทองเที่ยวจดจําไดมากที่สุดเปรียบเสมือนแลนดมารคของเมืองเกียวโต ตัวอาคารชั้นบนสุดตกแตงดวยทองคํา
เปลวสวยงามตา
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร ชาบูเกียวโตบุฟเฟ ต 
นํ าทานเดินทางสู ศาลเจาฟุชิมิอินาริ หรือศาลเจาเทพอินาริเทพแหงความอุดมสมบูรณ หรือที่คนไทยเรียกวาศาลเจาแดงหรือ
ศาลเจาจิ้งจอก เป็ นศาลเจาในศาสนาชินโต สรางขึ้นในปี ค.ศ. 711 ตั้งอยูทางทิศใตของเกียวโต บริเวณเขาอินาริ ศาลเจาแหงนี้
มีช่ อ
ื เสียงจากเสาโทริอิ (Torii gate) เป็ นหนึ่ งในสัญลักษณของเมืองเกียวโต
นํ าทานชม เสาโทริอิ ซุมประตูสีแดงที่เป็ นสัญลักษณของศาลเจา ที่มีมากกวารอยตนทอดตัวยาวตามเสนทางของไหลเขาลด
หลั่นกันบนเสนทางยาวถึง 4 กิโลเมตร ที่ประตูโทริอิ มีจํานวนมากขนาดนี้ เนื่ องจากบริษัทในญี่ปุนมีความเชื่อวาจะสิริมงคลของ
บริษัทก็เลยบริจาคประตูโทริอิกันจนไปถึงยอดเขา
นํ าทานเดินทางสู เมืองโอซากา เดินทางไปชอปปิ้ งที่ ราน JTC Duty free อิสระเลือกซื้อสินคาราคาถูก และผลิต ภัณฑต างๆ
ของญี่ปุนตามอัธยาศัย
จากนั ้นใหทานไดอิสระชอปปิ้ งยานชินไชบาชิ มีทั้งรานคาเกาแก และทันสมัยปะปนกัน มีสินคามากมายทั้งถูกและแพง ทั้ง
สินคาแฟชั่นลาสุด ขนมเคกแสนอรอย จนถึงกลองดิจิต อล คอมพิวเตอร และเกมสรุนใหมลาสุด รวมทั้งรานอาหารหลากหลาย
และสัญลักษณเดนของยานนี้ คือ ตึกรูปเครื่องหมายการคาของกูลิโกะ ผลิต ภัณฑขนมชื่อดังจากญี่ปุนนั่ นเอง
และยานเกาแกอยางถนนโดทงบุริ ซึ่งทานสามารถลิ้มลองขนม หรืออาหารขึ้นชื่อของนครโอซากาทั้งทาโกะยากิ โอโคโนมิยากิ
เป็ นตน
นอกจากนี้ ในยานนี้ ยังมีหางสรรพสินคาใหญๆ และมีช่ อ
ื เสียงอยางหางไดมารู หางโซโก หรือจะเป็ นทากาชิมายา มีสินคา
มากมายใหทานไดเลือกซื้อเลือกหาอีกดวย อิสระชอปปิ้ งตามอัธยาศัย
คํ่า
อาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย สมควรแกเวลานํ าทานเดินทางเขาสูที่พัก
ที่พัก: FP Hotels Grand South-namba or Noku Osaka หรือเทียบเทา
กรณีพักโรงแรมFP Hotel สามารถเดินไปชินเซไก สปา เวิลดและ รานดองกิโฮเตได(ชื่อโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะ
ทําการแจงพรอมใบนั ดหมาย5วันกอนวันเดินทาง)



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ลานสกี
อิสระใหทานเพลิดเพลินกับกิจกรรมตางๆ บนลานสกี ทานจะไดสัมผัสประสบการณใหม
กับหิมะอันขาวโพลน ใหทานไดสนุกสนานกับกระดานเลื่อน ที่ไหลลงมาจากเนิ นเขาหิมะ
หรือทานใดสนใจจะลองเลนสกี ก็สามารถเชาชุดและอุปกรณได อิสระตามอัธยาศัย

เกียวโต
เป็ นเมืองหลวงเกาของญี่ปุน เป็ นศูนยรวมวัฒนธรรมและประวัต ิศาสตรของญี่ปุนและชื่อ
นั ้นไดมาจากเมืองฉางอานของจีน

วัดคินคาคุจิ
หรือที่เรียกวาวัดทอง เป็ นวัดเกาแกของเมืองเกียวโต วัดนี้ เคยเป็ นที่พํานั กของโชกุนอาชิคา
งะ โยชิมิซึ ผูที่ชอบทายปุจฉา – วิสัชนา กับอิกคิวซังในการต ูน บรรยากาศภายในวัดจะ
เป็ นการจัดสวนแบบเซน มีการจัดให ปราสาททองคําอยูต รงกลางสระนํ้ า ภาพสะทอน
ปราสาททองคําที่อยูในสระนํ้ า ทําใหปราสาทดูสวยงามและมีความขลังมากขึ้น



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูชาบูเกียวโตบุฟเฟ ต 

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

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

JTC DUTY FREE
แหลงชอปปิ้ งสินคาปลอดภาษีต างๆ

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



คํ่า



หมายเหตุ

 FP Hotels Grand South-namba or Noku Osaka หรือเทียบเทา
อาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย
คาทัวรไมรวมคาอุปกรณสกี อุปกรณเลนตางๆหรือกิจกรรมตางๆ
หมายเหตุ1 : ทางบริษัทขออนุญาตปรับเปลี่ยนไปลานสกีใกลเคียงในเสนทางใกลโรงแรมคืนที่2กรณีพักทาคายามาหรือกิฟุ
เพื่อความสะดวกเรื่องเวลาการเดินทางโดยมิต องแจงใหทราบลวงหน า
หมายเหตุ2 : กรณีลานสกียังไมเปิ ด หรือหิมะทับถมไมเพียงพอหรือลานสกีปิดทางบริษัทขอปรับโปรแกรมทดแทนไปเที่ยวยา
นกิอง(Gion) ยานที่ใหบรรยากาศแบบดั้งเดิมของเกียวโตแทน
่

่

ชื่อโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนั ดหมาย5วันกอนวันเดินทาง

วันที่ 5


กิจกรรม

อิสระทองเที่ยวในโอซากา หรือ เลือกซื้อทัวรเสริม
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก
อิสระใหทานทองเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวันดวยตัวทานเอง (ไกดแนะนํ าเสนทางให)>> หรือทานสามารถเลือกซื้อบัต รซื้อบัต ร
เขายูนิเวอรแซล สตูดิโอ เจแปน **กรณีสั่งซื้อกับบริษัท ราคาบัต รทานละ 3,000 บาท กรุณาสั่งซื้อพรอมจองทัวรหรือกอนเดิน
ทาง10วันเทานั ้น (ทางบริษัทจําหน ายเฉพาะบัต รสวนสนุก ไมมีบัต ร Express Pass และไมรวมคารถไฟในการเดินทาง)
**ทางบริษัทขออนุญาตปรับราคาบัต รขึ้นถาเงินเยนมีการปรับขึ้นเรท100เยน=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 และสนุกสนาน
ไปกับเครื่องเลนภาคใหมของ Spider-Man ที่รอใหทานพิสูจน ความมันส พรอมทั้งพบกับโซนตัวการต ูนสําหรับเด็กโซน “วันเด
อรแลนด” เป็ นโซนสวนสนุกสไตลครอบครัวใหทานไดเพลิดเพลินกับตัวการต ูนสุดน ารักชื่อดังของญี่ปุน หรือเป็ นโซนใหม
HARRY POTTER ใหทานไดด่ ม
ื ดํ่ากับบรรยากาศที่จําลองมาจากในเรื่องแฮรี่พอรต เตอร
>> เลือกอิสระเที่ยวเอง ชอปปิ้ งอิสระตามอัธยาศัยเต็มวัน (ไมรวมคารถไฟและไมมีรถบัสบริการ) ดวยการนั่ งรถไฟ ทานจะ
ไดสัมผัสประสบการณการเดินทางไปยานตางๆที่เป็ นไฮไลทของโอซากายานดังที่เลือกสรรเป็ นสวรรคของคนชอบ กิน เที่ยว
ชอป ไดแก
> ยานชินไซบาชิ (Shinsaibashi) เป็ นยานชอปปิ้ งที่มีช่ อ
ื เสียงที่สุดในโอซากา เป็ นถนนคนเดินชินไซบาชิยาว
ประมาณ580 เมตร ตลอดเสนทางจะมีรานคาอยูประมาณ 180 ราน ทางฝั่ งทิศใต ของถนนคนเดินของชินไซบาชิจะมีปายทาง
เขาแถวป ายกูลิโกะ
> โดทงบุริ (Dotonburi) หนึ่ งในสถานบันเทิงยามคํ่าคืนที่โดงดังของโอซากา แหลงรวมรานอาหารมากมายที่เปิ ดใหบริการ
24 ชั่วโมง ถนนแหงนี้ จะเลียบริมคลองโดทงโบริ และยังมีทั้งรานคา และแหลงบันเทิงอีกมากมาย รวมไปถึงป ายนั กวิ่งกูลิโกะ
(Glico Running Man sign) และปูคานิ โดราคุ (Kani Doraku crab sign) ที่เป็ นสัญลักษณของเมืองโอซากาดวย
> สวนนั มบะ Namba Parks ออกแบบการสรางใหคลายกับหุบเขา สามารถนั่ งพักผอนในสวนแบบธรรมชาติทามกลางภูมิ
ทัศน เมืองใหญ มีหางสรรพสินคากวา 120 ราน รวมทั้งโรงภาพยนตร และสวนดาดฟ า บนชั้น 6 มีรานอาหารจํานวนมากเปิ ดให
บริการ
> 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 10:00-11:00 และ 19:00-20:00
> ยานชินเซไก(Shinsekai) เป็ นเสมือนแลนดมารกสําคัญอีกแหงหนึ่ งของเมืองโอซากา ชินเซไกแปลตรงตัววา “โลกใหม”
ที่หมายถึงโลกใบใหมแหงโอซากา มีทั้งแหลงชอปปิ้ ง มีหอคอยซึเทนคาคุ(Tsutenkaku)ที่เป็ นเหมือนสัญลักษณของยานชินเซไก
นี้ ต ั้งอยูต รงกลางดวย จะคึกคักแบบสุดๆก็ชวงกลางคืนนี่ เต็มไปดวยรานคาและ ผูคนมากินดื่มกันตามรานตามๆอยางเนื องแน น
>สปา เวิลด (Spa World) ศูนยรวมบอนํ้ าแรใหญที่สุดในโอซากา เป็ นศูนยรวมวารีบําบัดที่ใหญที่สุดในโอซากา ตั้งอยูใน
ยาน Shinseikai ใกลหอคอยทสึเทงคาคุ ภายในมีบอนํ้ าแรธรรมชาติในที่รมแยกเป็ นโซนยุโรป โซนเอเชีย รวมทั้งสิ้น 16 บอ มี
หองซาวน า หองสปาหินรอน นวดตัวผอนคลาย สวนนํ้ าซึ่งเปิ ดใหบริการตลอด 24ชั่วโมง *
วันนี้ ไมมีบริการรถบัสและไมมีบริการอาหารกลางวันและอาหารเย็น
ที่พัก: FP Hotels Grand South-namba or Noku Osaka หรือเทียบเทา
กรณีพักโรงแรมFP Hotel สามารถเดินไปชินเซไก สปา เวิลดและ รานดองกิโฮเตได(ชื่อโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะ
ทําการแจงพรอมใบนั ดหมาย5วันกอนวันเดินทาง)



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



หมายเหตุ

วันที่ 6


กิจกรรม

 FP Hotels Grand South-namba or Noku Osaka หรือเทียบเทา
ไมมีบริการอาหารกลางวันและอาหารเย็น
ชื่อโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนั ดหมาย5วันกอนวันเดินทาง

ทาอากาศยานคันไซ - ทาอากาศยานดอนเมือง
เชา
บริการอาหารเชาแบบ Set Box เพื่อความสะดวกในเรื่องเวลาและการเดินทางมาสนามบิน
05.00 น. นํ าทานเดินทางสู สนามบินคันไซ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ
08.30 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Air Asia X เที่ยวบินที่ XJ613 (คาทัวรไมรวมอาหารบนเครื่อง สั่งซื้อ
บนเครื่องเทานั ้น!! บนเครื่องมีบริการจําหน าย)
บาย
13.55 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ



เชา

 รับประทานอาหารเชา บนรถโดยสาร เมนู 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



ทาอากาศยานดอนเมือง

บาย

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



หมายเหตุ

คาทัวรไมรวมอาหารบนเครื่อง สั่งซื้อบนเครื่องเทานั ้น!! บนเครื่องมีบริการจําหน าย
่

๋

๋

่

๋

๋

่

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
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท
ฯ และเมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ทั้งหมด
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถ ึง 30ทาน
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 ใชวิวแชรกรุณาแจงบริษัทฯ อยางน อย10วันกอนการเดินทาง 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 าดื่มทานวันละ1ขวดตอคนตอวันเริ่มในวันที่2ของการเดินทางถึงวันที่4ของการเดินทางรวมจํานวน 3 ขวด
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 การทองเที่ยวเทานั ้นไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไขไดปวย ทานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได และ
ทางบริษัทฯถือวาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหวางการเดิน
ทางได จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุมครองใหละเอียด)
17. มัคคุเทศก พนั กงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ 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 15,000 บาท สวนที่เหลือชําระกอนการเดินทาง 20 วัน
กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมิฉะนั ้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรต หมดอายุและดานตรวจปฏิเสธการออกและเขา
เมืองทาน*** กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา หรือสงพรอมยอดคงเหลือ

อัตรานี้รวม:
1. คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน
ที่นั่งเป็ นไปตามการจัดสรร Random ของสายการบินไมสามารถเลือกระบุที่นั่งได ยกเวนการซื้อที่นั่งเพิ่ม
2. คาที่พักหองละ 2 ทานตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการหรือระดับเทียบเทา กรณีหองพักคู/พักสามทานเต็มอาจมีปรับเปลี่ยนพัก
หอง Single 1ทานตอหองในโรงแรมระดับเดียวกันได
3. คาอาหารคาเขาชมและคายานพาหนะทุกชนิ ดตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน
4. เจาหน าที่บริษัทฯคอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง
5. คานํ้ าหนั กกระเป าสัมภาระโหลดใตเครื่องที่ กําหนดทานละไมเกิน 20 กิโลกรัม สัมภาระถือขึ้นเครื่องไมเกิน7กก. และคา
ประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ (คาทัวรไมรวมการประกันความคุมครองการสูญเสียหรือ
เสียหายของกระเป าเดินทาง และทรัพยสินสวนตัว กรณีเกิดความเสีย บริษัทฯไมสามารถรับผิดชอบได)
6. คาประกันอุบัต ิเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาทคารักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบัต ิเหตุวงเงินทานละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม ไมรวมประกันสุขภาพ ทานสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได

อัตรานี้ไมรวม:
1. คาทําหนั งสือเดินทางไทยและเอกสารตางดาวตางๆ
2. คาใชจายอื่นๆที่นอกเหนื อจากรายการระบุอาทิเชนคาอาหารเครื่องดื่มคาซักรีด คาโทรศัพทเป็ นตน
3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ)
4. คาภาษีนํ้ามันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน
5. คาทิปยกกระเป าทุกโรงแรม
6. คาทิปไกดรวมคนขับรถ ทานละ 4,500 เยนตอทริปหรือชําระเงินไทย 1450 บาท สําหรับกรุปที่มีหัวหน าทัวรหรือการใหทิปเพิ่ม
ขึ้นอยูกับความประทับใจในบริการของลูกคา

วีซา
สําเนาหน าพาสปอรต ผูเดินทาง จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย(เอกสารที่จะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ)
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานั กระยะสั้นในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวย
วัต ถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัต ิการ
เขาประเทศญี่ปุน* ดังตอไปนี้
1.ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุน (ทางบริษัทฯจัดการให)
2.สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานั กในประเทศญี่ปุนได (เชน เงินสด บัต รเครดิต
เป็ นตน)
3.ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานั กในประเทศญี่ปุน (ทางบริษัทจัดการให)
4.กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานั กในประเทศญี่ปุน (ทางบริษัทฯจัดการให)
คุณสมบัต ิการเขาประเทศญี่ปุน (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุนดวยมาตรการยกเวนวีซา)
1.หนั งสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมต ํ่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
คาทิปไกดรวมคนขับรถ ทานละ 4,500 เยนตอทริปหรือชําระเงินไทย 1450 บาท สําหรับกรุปที่มีหัวหน าทัวรหรือการใหทิปเพิ่มขึ้น
อยูกับความประทับใจในบริการของลูกคา
การเดินทางครั้งนี้ จะตองมีผูโดยสารจํานวน 25 ทานขึ้นไป กรณีไมถ ึง
- ขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการ โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหน า
- หรือสงจอยน ทัวรกับบริษัทที่มีโปรแกรมใกลเคียงกัน
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบลวงหน ากอนการเดินทาง 10 วัน
ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหน าที่ของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง มิฉะนั ้นทางบริษัทจะไมรับผิด
ชอบใดๆ ทั้งสิ้น
หมายเหตุ: รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน การจราจรชวง
เทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุน เป็ นตน โดยมิต องแจงใหทราบลวงหน า โดยทางผูจัดจะปรับเปลี่ยนโดยคํานึ งถึงผลประโยชน ของทาน
เป็ นหลัก เพื่อใหทานทองเที่ยวไดครบถวนตามโปรแกรม การบริการของรถบัสนํ าเที่ยวญี่ปุน ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุน สามารถ
ใหบริการวันละ10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็ นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธิใ์ นการ
ปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 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
เนื่ องจากเป็ นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี
และกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดิน
ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใช
บริการรายการใดรายการหนึ่ ง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น

