#15773 ทัวรญี่ปุน โอซากา ทตโตริ 6 วัน 4 คืน เนินทรายทต
โทริ ชมซากุระปราสาทฮิเมจิ บิน XJ

ทัวรญี่ปุน โอซากา ทตโตริ เกียวโต พิพิธภัณฑทราย พิพิธภัณฑโคนันยอดนักสืบ
วัดคิโยมิสึ ศาลเจาฟูชิมิอินาริ สถานีรถไฟเกียวโต นั่งรถราง Hankai Tramway
ศาลเจาสุมิโยชิ ปราสาทโอซากา(ไมรวมคาเขาปราสาท) ยานชินไซบาชิ ฟรีเดย 1
วันเต็ม!!

สรุปการเดินทาง
วันที่

1
2

กําหนดการ

เชา เที่ยง เย็น

โรงแรม

ทา อากาศยานดอนเมือง







-

ทา อากาศยานคันไซ - ทตโตริ - ทะเลทรายทตโตริ - พิพิธภัณฑศิลปะทราย พิพิธภัณฑโคนันยอดนักสืบ - อิออนมอลลฮิเมจิ







Toyoko Inn Hotel Himeji
, Hyogo หรือเทียบเทา



Hotel Wbf Kyoto Shijo
Nishikitei , Kyoto หรือ
เทียบเทา



Hotel Bloewmen
Hanazonokita, Osaka
หรือเทียบเทา

3

ปราสาทฮิเมะจิ - วัดคิโยมิสึ - ศาลเจา ฟูชิมิอินาริ - สถานีรถไฟเกียวโต

4

รถราง Hankai Railway - ศาลเจา สุมิโยชิ - ปราสาทโอซากา - ดิวตี้ฟรี ยา นชินไซบาชิ









5

อิสระทองเที่ยวในโอซากา หรือเลือกซื้อทัวรเสริม







Hotel Bloewmen
Hanazonokita, Osaka
หรือเทียบเทา

6

ทา อากาศยานคันไซ - ทา อากาศยานดอนเมือง







-

กําหนดการเดินทาง

ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

12 เม.ย. 65 - 17 เม.ย.
65

฿38,999

฿38,999

฿38,999

฿9,000

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1


กิจกรรม

ทาอากาศยานดอนเมือง
คํ่า
22.00 น. คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ
อาคาร 1 ชั้น 3 เคาน เตอรเช็คอิน หมายเลข 3-4 สายการบิน Air Asia X โดยมีเจาหน าที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ
อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน าทัวรใหคําแนะนํ าเพื่อเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง



ทาอากาศยานดอนเมือง

คํ่า

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



หมายเหตุ

** ทานสามารถโหลดกระเป าสัมภาระลงใตทองเครื่องบินโดยมีนํ้าหนั กไมเกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินไดนํ้า
หนั กไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนชิ้น แตทั้งนี้ เจาหน าที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสายการ
บิน) กรณีต องการซื้อนํ้ าหนั กกระเป าสัมภาระโหลดลงใตทองเครื่องบินเพิ่ม จําเป็ นตองมีคาใชจายเพิ่มเติม **
หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋ว เนื่ 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 - ทตโตริ - ทะเลทรายทตโตริ - พิพิธภัณฑ
ศิลปะทราย - พิพิธภัณฑโคนันยอดนักสืบ - อิออนมอลลฮิเมจิ
เชา
00.55 น. นํ าทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซากา ประเทศญี่ปุน โดยสายการบิน Air Asia X เที่ยวบินที่
XJ612 (ไมมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใชเวลาบินโดยประมาณ 6 ชั่วโมง)
08.40 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซากา ประเทศญี่ปุน (ตามเวลาทองถิ่นเร็วกวาเมืองไทย ประมาณ 2
ชั่วโมง) นํ าทุกทานผานขั้นตอนการตรวจหนั งสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบรอย
นํ าทานเดินทางสู เมืองทตโทริ ซึ่งเมืองทตโทริเต็มไปดวยทิวทัศน สวยงามของฤดูกาลหนึ่ งที่เปลี่ยนไปยังอีกฤดูกาลหนึ่ ง มี
อาณาเขตครอบคลุมชายฝั่ งทะเลที่ยาวสุดลูกหูลูกตาจากฝั่ งตะวันออกไปฝั่ งตะวันตก ที่ราบแคบๆ และพื้นที่ที่เป็ นภูเขาอยางภูเขา
ไดเซนมีพืชพันธุสีเขียวสดในฤดูใบไมผลิและใบไมสีจางในฤดูใบไมรวง
แหลงทองเที่ยวสําคัญถือวาเป็ นไฮไลท เนิ นทรายทตโทริ เนิ นทรายอายุเกาแกกวา 1 แสนปี ซึ่งมีขนาดใหญและมีช่ อ
ื เสียง
มากที่สุดในญี่ปุน ตั้งอยูริมชายฝั่ งทะเลในเขตของอุทยานแหงชาติซานิ นไคกัน (Sanin Kaigan National Park) มีความยาว
16 กิโลเมตร กวาง 2.4 กิโลเมตร สูง 50 เมตรการเกิดเนิ นทรายที่นี่ เกิดจากการที่ทรายบริเวณแมนํ้าเซนไดกาวะ
(Sendaigawa River) ถูกพัดชะลางออกไปสูชายฝั่ งทะเลเป็ นเวลาชานานจนกอนใหเกิดเนิ นทรายขึ้น

บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานชมงานแสดง พิพิธภัณฑทราย พิพิธภัณฑที่เฉพาะทางดานงานประติมากรรมจากทรายแหงเดียวในโลก งาน
ประติมากรรมทรายนั ้นเป็ นผลงานการแกะสลักทรายที่ทําใหจับตัวเป็ นกอนแข็งดวยนํ้ าเพียงอยางเดียว และเนื่ องจากวัสดุเป็ น
ทรายจึงมีความเสี่ยงที่จะพังเสียหายทั้งในระหวางการสรางหรือแมกระทั่งหลังจากที่แกะสลักเสร็จแลวก็ต าม ความไมจีรังยั่งยืน
ของประติมากรรมทรายเหลานี้ เกิดเป็ นความงดงามซอนอยูภายใตความเปราะบาง
นํ าทานชมงานจัดแสดง พิพิธภัณฑโคนั นยอดนั กสืบ เพลิดเพลินไปกับแสดงผลงานของอาจารยอาโอยามา ตั้งแตสมัยประถม
ไปจนถึงผลงานมีช่ อ
ื เสียงทั้งหลาย ไมวาจะเป็ นตนฉบับการตูน แผนอนิ เมะ หุนจําลองตัวละครเรื่องโคนั นยอดนั กสืบ และหอง
ทํางานจําลอง ยิ่งชั้นที่2 ยังมีกิจกรรมใหเหลานั กทอเงที่ยวไดลับสมองประลองปั ญหาไปกับมุมใหทดลองแกไขคดีปริศนาที่นา
สนใจรวมไปถึงตูเกมสเก็ต บอรดที่ใหเราสวมบทบาทโคนั นคุงไดอีกดวย
นํ าทานเดินทางเขาสู อิออน มอลล เพื่อใหทานไดจับจายใชสอย ซื้อของใชและอาหารกอนเขาที่พัก โดยภายในเป็ นหางสรรพ
สินคาที่นิยมในหมูนักทองเที่ยวชาวตางชาติ ภายในตกแตงในรูปแบบที่ทันสมัยสไตลญี่ปุน มีรานคาที่หลากหลายมากกวา 150
รานจําหน ายสินคาแฟชั่น อาหารสดใหม และอุปกรณภายในบาน นอกจากนี้ ยังมีรานเสื้อผาแฟชั่นมากมาย
คํ่า
เพื่อไมเป็ นการรบกวนเวลา อิสระอาหารตามอัธยาศัย
พักที่ Toyoko Inn Hotel Himeji , Hyogo หรือเทียบเทา



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

ทตโตริ
เป็ นเมืองๆ หนึ่ งที่ต ั้งอยูในภูมิภาคชุโกคุของญี่ปุนทางฝั่ งตะวันตก ซึ่งเป็ นที่รูจักกันจาก
เนิ นทรายซึ่งเป็ นแหลงทองเที่ยวหลักของเมือง นอกจากนี้ ยังมีความสําคัญในฐานะที่เป็ น
ศูนยกลางการวิจัยดานเกษตรกรรมพื้นที่แหงแลงของญี่ปุน

ทะเลทรายทตโตริ
เป็ นเนิ นทรายที่มีขนาดใหญ และมีช่ อ
ื เสียงมากที่สุดในประเทศญี่ปุน ตั้งอยูหางจาก
ใจกลางเมือง ประมาณ 16 กิโลเมตร เลียบชายฝั่ งทะเลญี่ปุน(Sea of Japan) อยูในเขต
ของอุทยานแหงชาติซานิ นไคกัน(Sanin Kaigan National Park) เนิ นทรายสูง 50
เมตร และมีความกวางถึง 2 กิโลเมตร มีกิจกรรมมากมายเพื่อความเพลิดเพลิน เชน ขี่อูฐ
หรือนั่ งเกวียนที่ลากดวยมาเพื่อชมรอบๆเนิ นทราย



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

พิพิธภัณฑศิลปะทราย
เป็ นพิพิธภัณฑเฉพาะทางดานงานประติมากรรมจากทรายแหงเดียวในโลก งาน
ประติมากรรมทรายนั ้นเป็ นผลงานการแกะสลักทรายที่ทําใหจับตัวเป็ นกอนแข็งดวยนํ้ า
เพียงอยางเดียว และเนื่ องจากวัสดุเป็ นทรายจึงมีความเสี่ยงที่จะพังเสียหายทั้งในระหวาง
การสรางหรือแมกระทั่งหลังจากที่แกะสลักเสร็จแลวก็ต าม ความไมจีรังยั่งยืนของ
ประติมากรรมทรายเหลานี้ เกิดเป็ นความงดงามซอนอยูภายใตความเปราะบาง

พิพิธภัณฑโคนันยอดนักสืบ
พิพิธภัณฑโคนั นยอดนั กสืบ (The Gosho Aoyama Museum) หรือ โคนั น ทาวน
ภายในพิพิธภัณฑมี 2 ชั้น จัดแสดงผลงานของอาจารยอาโอยามา ตั้งแตสมัยประถม ไป
จนถึงผลงานที่มีช่ อ
ื เสียงทั้งหลาย ทั้งตนฉบับการตูน แผนอนิ เมะ หุนจําลองตัวละครเรื่อง
โคนั นยอดนั กสืบ และหองทํางานจําลอง สวนชั้นที่ 2 มีมุมใหทดลองแกไขคดีปริศนาที่นา
สนใจ รวมไปถึงตูเกมสเก็ต บอรดที่ใหเราสวมบทบาทโคนั นคุง พิพิธภัณฑแหงนี้ สรางขึ้น
เพื่อแฟนคลับคุโด ชินอิจิยอดนั กสืบ หรือ ยอดนั กสืบจิ๋วโคนั น ของอาจารยโกไซ อาโอยามา
ผูเขียนซีรี่ยสการต ูนมังงะชื่อดังชุดนี้ โดยเฉพาะ

อิออนมอลลฮิเมจิ
เป็ นอิออนมอลลประจําเมืองฮิเมจิ มีลักษณะเป็ นหางสรรพสินคาที่นิยมในหมูนักทอง
เที่ยวชาวตางชาติ ภายในตกแตงในรูปแบบที่ทันสมัยสไตลญี่ปุน มีรานคาที่หลากหลาย
มากกวา 150 ราน



คํ่า



หมายเหตุ

 Toyoko Inn Hotel Himeji , Hyogo หรือเทียบเทา
ไมมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
ตามเวลาทองถิ่นประเทศญี่ปุน เร็วกวาเมืองไทย ประมาณ 2 ชั่วโมง
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

วันที่ 3


กิจกรรม

ปราสาทฮิเมะจิ - วัดคิโยมิสึ - ศาลเจาฟูชิมิอินาริ - สถานีรถไฟ
เกียวโต
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานเดินทางสู ปราสาทฮิเมจิ เป็ น 1 ใน 3 ปราสาทที่งดงามที่สุดในญี่ปุน และขึ้นทะเบียนเป็ นสมบัต ิประจําชาติญี่ปุนและ
มรดกโลก ตั้งอยูในเมืองฮิเมจิ จังหวัดเฮียวโกะ ชาวญี่ปุนนิ ยมเรียกในชื่อวา "ปราสาทนกกระสาขาว" ดวยพื้นผิวของตัวปราสาทที่
เมื่อพนจากฐานหินที่โคงสูงขึ้นไปแลวมีสีขาว สวาง จุดเดนอีกอยางหนึ่ งของปราสาทนี้ คือ ทางเดินสูอาคารหลักที่สลับซับซอน
ราวกับเขาวงกต ทั้งประตูและกําแพงตางๆในปราสาทไดรับการออกแบบมาอยางดี มีความโดดเดนดานสถาปั ต ยกรรม เชิญเต็ม
อิ่มการเยี่ยมชมปราสาทแหงนี้ (ชมดานนอกไมรวมคาเขาปราสาท) **ความสวยงามของซากุระขึ้นอยูกับสภาพอากาศ**
นํ าทานเดินทางสู วัดคิโยมิสึ หรือ วัดนํ้ าใส เป็ นวัดที่ใหญและเกาแกต ั้งอยูบริเวณเนิ นเขาฮิงาชิยามา และมีทอนซุงวางเรียง
ซอนกันตามแนวนอนตั้งจากพื้นดินขึ้นมารองรับระเบียงของตัววิหารใหญ ซึ่งไมใชต ะปูสักตัว ใชวิธีการเขาลิ่ม เหมือนเรือนไทย
วัดนี้ มีอายุเกาแกยิ่งกวากรุงเกียวโต กวา 1,200 ปี มาแลว จากระเบียงแหงนี้ สามารถถายภาพ ณ จุดที่สวยที่สุดในกรุงเกียวโต
มองเห็นวิวทิวทัศน ของตัวเมืองเกียวโตไดงดงาม พรอมกับวิหารของวัดคิโยมิสึ และเชิญดื่มนํ้ าศักดิส
์ ิทธิส
์ ามสายอันเกิดขึ้นจาก
ธรรมชาติที่ไหลมาจากเทือกเขา โดยเชื่อวา สายแรก รวย สายสอง สวย-หลอ สายสาม แข็งแรง
จากนั ้นอิสระเดินตามทาง สัมผัสกับรานคาญี่ปุนตบแตงตามสมัยเอโดะ และ เลือกซื้อสินคาพื้นเมือง ที่ระลึกเกี่ยวกับญี่ปุน
ขนานแท อาทิ ขนมโมจิ ที่ขึ้นชื่อที่สุดของญี่ปุน มีใหทานไดเลือกชิมหลายหลากรส ไมวาจะเป็ นไสถ ั่วแดงสูต รดั้งเดิม, ไสสตรอ
เบอรรี่, ชอคโกแลต เป็ นตน หรือวาจะเป็ นชาเกียวโต, ตุกตาเกียวโต สัญลักษณที่โดงดังที่สุดในญี่ปุน คือ เกอิชา เป็ นตุกตาแตง
กายดวยชุดกิโมโนประจําชาติอยางเต็มรูปแบบซึ่งควรคาแกเป็ นของฝากของที่ระลึกในราคายอมเยาว
บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร พิเศษ! บุฟเฟ ต  นาเบะ
นํ าทานเดินทางสู ศาลเจาฟูชิมิ อินาริ เป็ นศาลเจาในศาสนาชินโต ตั้งอยูทางตอนใตของเกียวโต ศาลเจาแหงนี้ มีช่ อ
ื เสียงจาก
เสาโทริอิ (Torii gate) สีแดงจํานวนนั บพัน ซึ่งตั้งเรียงกันเป็ นอุโมงคเสนทางเดินอยูบริเวณหลังอาคารหลัก เสนทางนี้ จะตรงไป
์

์ ่

่

่

ยังป าในหุบเขาอินาริ (Mount Inari) อันศักดิส
์ ิทธิซ์ ึ่งมีความสูง 233 เมตร เป็ นศาลเจาที่สําคัญที่สุดในหมูศาลเจาจํานวนนั บพัน
ที่สักการะเทพอินาริ (Inari) ซึ่งเป็ นเทพผูรักษาขาว
จากนั ้นเดินทางสู สถานี รถไฟเกียวโต เป็ นสถานี รถไฟฟ าที่สําคัญ ที่นิยมกันทั้งในหมูนักทองเที่ยวและคนญี่ปุนเอง ใชเดิน
ทางระหวางเมืองในระยะเวลาที่ไมนาน
คํ่า
อิสระอาหารคํ่า เพื่อสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว
พักที่ Hotel Wbf Kyoto Shijo Nishikitei , Kyoto หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ปราสาทฮิเมะจิ
ถือวาเป็ นปราสาทที่ยิ่งใหญและสวยงามมากที่สุดแหงหนึ่ งของญี่ปุน เนื่ องจากปราสาทนี้
ยังไมเคยถูกทําลายในยุคที่มีสงคราม ไฟไหม หรือการเกิดแผนดินไหว ยังคงรูปแบบ
ดั้งเดิมของตัวปราสาทเอาไวไดอยางสมบูรณ จึงทําใหไดรับการบันทึกเป็ นมกดกโลกจากยู
เนสโก และเป็ น 1 ใน 4 ปราสาทที่เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมของญี่ปุน

วัดคิโยมิสึ
วัดคิโยมิสึ หรือ “วัดนํ้ าใส” วัดเกาแกบนเนิ นเขาที่มีอายุเกาแกกวาตัวเมืองเกียวโต เป็ นวัด
ที่มีช่ อ
ื เสียงที่สุด นิ ยมเดินทางมาเพื่อสักการะและขอพรจากองคพระโพธิสัต วเจาแมกวน
อิม 11 พักตร 1000 กร ซึ่งเป็ นพระประธานของวัด ตัววัดกอสรางดวยไมเกือบทั้งหมด
แตที่นาสนใจ คือ เสาที่คํ้ายันระเบียงวัดขนาดใหญ ประกอบไปดวยเสาไมจํานวนรอยกวา
ตน สูงจากพื้น 12 เมตร โดยไมใชต ะปูแมแตต ัวเดียว โดยใชวิธีเขาลิ่มดวยภูมิปัญญาของ
ชาวญี่ปุนโบราณ



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ บุฟเฟ ต  นาเบะ

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

สถานีรถไฟเกียวโต
มีการออกแบบสมัยใหมโดยใชเหล็กเป็ นโครงสราง ออกแบบโดยสถาปนิ กชาวญี่ปุน โดยมี
หลังคาเป็ นเอกลักษณโดดเดน และยังเป็ นศูนยรวมของเสนทางเดินรถไฟทั้งบนดินอยาง
เจอาร บริเวณสถานี รถไฟยังเป็ นแหลงชอปปิ้ งชื่อดังของเมือง ที่เป็ นศูนยรวมรานคา
แหลงบันเทิง รานอาหารมากมายทั้งในและนอกสถานี



คํ่า



หมายเหตุ

 Hotel Wbf Kyoto Shijo Nishikitei , Kyoto หรือเทียบเทา
ปราสาทฮิเมจิ (ชมดานนอกไมรวมคาเขาปราสาท) **ความสวยงามของซากุระขึ้นอยูกับสภาพอากาศ**
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

วันที่ 4


กิจกรรม

รถราง Hankai Railway - ศาลเจาสุมิโยชิ - ปราสาทโอซากา ดิวตี้ฟรี - ยานชินไซบาชิ
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทาน นั่ งราง Hankai Tramway ชมบรรยากาศเมืองโอซากา โดยรถรางวิ่งบริการเชื่อมระหวางชานเมืองทางตอนใตกับ
เมือง Sakai เปิ ดใหบริการมาตั้งแตปี 1911 มีประวัต ิศาสตรอันยาวนานมากวา 100 ปี แลว ปั จจุบันบริษัทยังคงใชรถรางรุนเดิม
ที่ใหบริการในสมัยเริ่มแรก พรอมกับพัฒนารถรางไฟฟ ารุนใหม มาใหบริการควบคูกัน
โดยการนํ าทานนั่ งรถรางจะพาลูกคาทุกทานเดินทางสูปลายทาง ศาลเจาสุมิโยชิ เป็ นศาลเจาที่ถ ูกสรางขึ้นตั้งแตศตวรรตที่ 3
เรียกวาเป็ นอีกหนึ่ งศาลเจาที่เกาแกมากที่สุดแหงหนึ่ งของญี่ปุนเลยก็วาได ที่นี่ไมใชเพียงแคความเกาแกเทานั ้นแตการรูปแบบ
สถาปั ต ยกรรมการสรางก็ถ ือวาโดดเดนที่จะมีหลังคาแบบทรงตรงๆ ตางจากที่อ่ น
ื ๆที่จะมีทรงโคงๆ จั่วจะถูกตกแตงดวยไมที่
ลักษณะไขวกันคลายกับไมกางเขนของศาสนาคริสต หากออกจะเป็ นรูปกากบาทซะมากกวา
นํ าทานเดินทางสู ปราสาทโอซากา (ไมรวมคาเขาปราสาท) ซึ่งถือไดวาเป็ นสัญลักษณของเมือง สัมผัสความยิ่งใหญและชม
นิ ทรรศการที่จัดแสดงอยูภายใน ซึ่งเลาถึงความเป็ นมาของปราสาท รวมทั้งประวัต ิและขาวของเครื่องใช ตางๆของโชกุน ฮิเดโยชิ
โตโยโตมิ ผูมีคําสั่งใหกอสรางปราสาทแหงนี้ **ความสวยงามของซากุระขึ้นอยูกับสภาพอากาศ**
บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานเดินทางสู รานคาปลอดภาษี ชอปปิ้ งสินคาเครื่องสําอางค อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดี
นํ าทานเดินทางสู ยานชินไซบาชิ ยานชอปปิ้ งชื่อดังของนคร โอซากา ภายในยานนี้ มีรานคาเกาแกปะปนไปกับรานคาอันทัน
สมัย และสินคาหลากหลายรูปแบบทั้งสําหรับเด็ก และผูใหญ ซึ่งยานนี้ ถ ือวาเป็ นยานแสงสี และบันเทิงชั้นนํ าแหงหนึ่ งของนคร
โอซากา อีกทั้งยังมีรานอาหารทะเลขึ้นชื่อมากมาย สัญลักษณเดนของยานนี้ คือ ตึกรูปเครื่องหมายการคาของ กูลิโกะ ผลิต ภัณฑ
ขนมชื่อดังจากญี่ปุนนั่ นเอง
คํ่า
อิสระอาหารคํ่า เพื่อสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว
พักที่ Hotel Bloewmen Hanazonokita, Osaka หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

รถราง Hankai Railway
เป็ นรถรางขนสงมวลชนอันเกาแกของโอซากา ที่วิ่งใหบริการเชื่อมระหวางชานเมืองทาง
ตอนใตกับเมือง Sakai เปิ ดใหบริการมาตั้งแตปี 1911 มาจนกระทั่งปั จจุบัน นั บไดวารถ
รางนี้ มีประวัต ิศาสตรอันยาวนานมากกวา 100 ปี แลว

ศาลเจาสุมิโยชิ
เป็ นศาลเจาที่ถ ูกสรางขึ้นตั้งแตศตวรรษที่ 3 เรียกวาเป็ นอีกหนึ่ งศาลเจาที่เกาแกมากที่สุด
แหงหนึ่ งของญี่ปุนเลยก็วาได ที่นี่ไมใชเพียงแคความเกาแกเทานั ้นแตการรูปแบบ
สถาปั ต ยกรรมการสรางก็ถ ือวาโดดเดนที่จะมีหลังคาแบบทรงตรงๆ ตางจากที่อ่ น
ื ๆที่จะมี
ทรงโคงๆ จั่วจะถูกตกแตงดวยไมที่ลักษณะไขวกันคลายกับไมกางเขนของศาสนาคริสต
หากออกจะเป็ นรูปกากบาทซะมากกวา รวมทั้งยังมีไมขนาดเล็กๆวางเรียงกันตามแนวยาว
ทั่วทั้งหลังคา โดยเฉพาะตรงจุดที่ทางเขาอยูดานใตหน าจั่วของหลังคาและยังมีรั้วลอมรอบ
จากความตางและความเกาแกทําใหศาลเจาแหงนี้ มีช่ อ
ื เสียงมากๆในญี่ปุน

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



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ดิวตี้ฟรี
ซื้อสินคาปลอดภาษี DUTY FREE แหลงรวมสินคาแบรนดเนมมากมาย เชน นาฬิกา
แวนตา เครื่องสําอาง กระเป า กลองถายรูป และสินคาแบรนดอ่ น
ื ๆ อีกมากมาย

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



คํ่า



หมายเหตุ

วันที่ 5


กิจกรรม

 Hotel Bloewmen Hanazonokita, Osaka หรือเทียบเทา
ปราสาทโอซากา (ไมรวมคาเขาปราสาท) **ความสวยงามของซากุระขึ้นอยูกับสภาพอากาศ**
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

อิสระทองเที่ยวในโอซากา หรือ เลือกซื้อทัวรเสริม
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
อิสระตามอัธยาศัยใหทานเลือกชอปปิ้ งตามยานดังของมหานครโอซากา โดยการนั่ งรถไฟ (ไมรวมคารถไฟ) ทานสามารถนั่ ง
รถไฟ JR เพื่อเดินทางเที่ยวในแหลงทองเที่ยวชื่อดัง อาทิ
- สวนกวาง นารา บอกเลยวาเป็ นแหลงทองเที่ยวที่ดังมากๆของเมืองนาราเลยนะคะ ภายในสวนเป็ นที่อยูของกวางจํานวน
มาก เมืองนารานั ้นมีกวางเกือบ 1200 ตัว ซึ่งทําใหกลายเป็ นสัญลักษณประจําเมืองนารา โดยจากเหลาน องกวางสุดน ารักที่จะได
เห็นกันในระยะประชิดภายในบริเวณสวนแหงนี้ จะเป็ นสวนสาธารณะขนาดใหญมากๆในตัวเมืองนารา
- วัดโทไดจิ ถือเป็ นโบราณสถานที่มีความเกาแกและสําคัญที่สุดแหงหนึ่ งของประเทศญี่ปุนและยังถือวาเป็ นวัดที่มีนักทอง
เที่ยวมาเยือนมากที่สุดในนาราเลยก็วาไดวัดโทไดจิ สรางขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 752 ในชวงที่พระพุทธศาสนาเจริญรุงเรืองจนถึงขีดสุด
สิ่งกอสรางที่สําคัญของวัดนี้ คือ วิหารไมหลังใหญ ไดบุต สึเดน ซึ่งเป็ นที่ประดิษฐานองคหลวงพอโต (ไดบุต สึ) วากันวาเป็ นอาคาร
ไมที่ใหญที่สุดในโลก แมวาวิหารไมที่เห็นในปั จจุบันนี้ มีขนาดเพียงแค 2 ใน 3 ของวิหารหลังเดิมที่เคยถูกไฟไหมไปจากภัย
สงคราม แตก็ยังคงมีความยิ่งใหญจนไดรับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลก
- โอซากา อะควอเรี่ยม เป็ นพิพิธภัณฑสัต วนํ้าในรมที่ใหญที่สุดในโลก ทานจะไดพบกับปลาฉลามวาฬที่มีขนาดใหญที่หาชมได
ยาก, แลวเฮฮากับหน าตาของปลาแสงอาทิต ย ที่มีขนาดตัวใหญราคาประเมินมิไดและเพลินตากับสัต วมีชีวิต ใตนํ้านานาชนิ ดจาก
ทั่วทุกมุมโลก อาทิเชน ปลาโลมา, ปูแมงมุม, นาคทะเล, นกเพนกวิน เป็ นตน

บาย
อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแกการทองเที่ยว
- วัดชิเท็นโนจิ วัดที่มีอายุเกาแกที่สุดของเมืองโอซากาประมาณ 1,400 ปี และเป็ นพุทธสถานแหงแรกในญี่ปุน โดยมีจุดเดน
อยูที่ เจดีย 5 ชั้นอันวิจิต ร สรางตามแบบสถาปั ต ยกรรมสมัย อาซุกะ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปหลายองค
หรือทานที่สนใจเดินทางสู ยูนิเวอรแซล สตูดิโอ (ไมรวมคาเขาสวนสนุก คาเครื่องเลน รวมถึงคาใชจายในการเดินทาง) รวม
สนุกทาทายกับเครื่องเลนหลากหลายชนิ ดตื่นเตนระทึกใจจากหนั งดังที่ทานชื่นชอบ เชน ฉากเพลิงไหมจากเรื่อง “แบ็คด
ราฟท”ลองเรือผจญภัยกับไดโนเสารจากเรื่อง“จูราสสิคพารค” นั่ งเรือเพื่อพบกับความน าสะพรึงกลัวเหมือนอยู ในเหตุการณจริง
กับ “จอว” ใชทุนสรางมหาศาลกวา 1,500 ลานเยน (เฉพาะจอว) และสนุกสนานไปกับเครื่องเลนภาคใหมของ “สไปเดอรแมน”
ที่รอใหทานพิสูจน ความมันส พรอมทั้งพบกับโซนใหม “วันเดอรแลนด” เป็ นโซนสวนสนุกสไตลครอบครัวใหทานไดเพลิดเพลิน
กับตัวการต ูนสุดน ารักชื่อดังของญี่ปุน Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street หรือสนุกสนานกับโซนใหม The Wizarding
World of Harry Potter ที่สรางเพื่อเอาใจเหลาสาวกของแฮรรี่พอตเตอร ใหทานไดเขาไปสัมผัสบรรยากาศของ โลกเวทมนตร
ในฉากตางๆ จากภาพยนตร อาทิ ปราสาทฮอกวอต เพลิดเพลินกับการสํารวจหองเรียนเวทมนตรคาถายานฮอกมีท รานขายของ
แปลกประหลาดของเหลาพอมดและแมมดทั้งหลาย และที่ไมควรพลาดชิมคือ บัต เตอรเบียร เครื่องดื่มที่ไดรับความนิ ยมในโลกของ
พอมดและแมมดแหงนี้ [ไมมีแอลกฮอล] และที่พลาดไมไดคือในโซนนี้ ที่ถ ือวาเป็ นสถานที่ทองเที่ยวที่ดีที่สุดของโลก คือโซน
Harry Potter and the Forbidden Journey ที่มีการสรางดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการถายภาพ 4K ที่จะสรางความตื่นเตน
เราใจใหทานเสมือนทานไดเดินทางทองโลกเวทมนตรไปกับแฮรรี่พอตเตอรเลยทีเดียว ใหทานไดสนุกสนานตอกับเครื่องเลน
นานาชนิ ดอยางจุใจ
คํ่า
อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแกการชอปปิ้ ง
พักที่ Hotel Bloewmen Hanazonokita, Osaka หรือเทียบเทา



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

 Hotel Bloewmen Hanazonokita, Osaka หรือเทียบเทา
อิสระอาหารกลางวันและคํ่า ตามอัธยาศัย

ทาอากาศยานคันไซ - ทาอากาศยานดอนเมือง
เชา
บริการอาหาร BOX SET
09.50 น. นํ าทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Air Asia X เที่ยว
บินที่ XJ613 (ไมมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใชเวลาบินโดยประมาณ 6 ชั่วโมง)
บาย
13.50 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พรอมกับความประทับใจ



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
ครั้งกอนทําการออกตั๋ว เนื่ 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
- คณะจะสามารถออกเดินทางไดต ามจําเป็ นตองมีขึ้นตํ่า อยางน อย 30 ทาน หากตํ่ากวากําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หาก
ผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพื่อใหทุกทานเดินทางตามความ
ประสงคต อไป
- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นตอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานท
ราบลวงหน าเพื่อวางแผนการเดินทางใหมอีกครั้ง ทั้งนี้ กอนคอนเฟิ รมลางาน กรุณาติดตอเจาหน าที่เป็ นกรณีพิเศษทุกครั้งหากทานลา
งานแลวไมสามารถเปลี่ยนแปลงได
- กรณีที่ทานตองออกบัต รโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพื่อ
ยืนยันกับเจาหน าที่กอนทุกครั้ง และควรจองบัต รโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีที่สายการบิน
อาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของทา
อากาศยานเป็ นสําคัญเทานั ้น สิ่งสําคัญ ทานจําเป็ นตองมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางน อย 3 ชั่วโมง โดยในสวนนี้
หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น
- กรณีที่ทานเป็ นอิสลาม ไมทานเนื้ อสัต ว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหน าที่เป็ นกรณีพิเศษ
- กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) กรุณาแจงบริษัทฯ อยางน อย 7 วันกอน
การเดินทาง หรือตั้งแตที่ทานเริ่มจองทัวร เพื่อใหทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรียมลวงหน า กรณีมีคาใชจายเพิ่มเติม
ทางบริษัทของสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผูเดินทาง
- กรุณาสงรายชื่อผูเดินทาง พรอมสําเนาหน าแรกของหนั งสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหน าที่หลังจากชําระเงินกรณีที่ทานเดินทาง
เป็ นครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับเจาหน าที่ใหทราบ
- กรณีที่ออกบัต รโดยสาร (ตั๋ว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวน
หนึ่ ง หากทานไมดําเนิ นการสงสําเนาหน าแรกของหนั งสือเดินทางใหทางบริษัทเพื่อใชในการออกบัต รโดยสาร
- หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนํ าสงใบนั ดหมายและเตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางน อย
3 หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง
- อัต ราทัวรนี้ เป็ นอัต ราสําหรับบัต รโดยสารเครื่องบินแบบหมูคณะ (ตั๋วกรุป) ทานจะไมสามารถเลื่อนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวน
ใดได จําเป็ นจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการเทานั ้น หากตองการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดตอเจาหน าที่เป็ นกรณีพิเศษ
- ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาที่ไมรูจักกันมากอน เชน กรณีที่ทานเดินทาง 1 ทาน จําเป็ นตองชําระคาหองพักเดี่ยว
ตามที่ระบุ
- หนั งสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ
- การใหทิปถือเป็ นธรรมเนี ยมปฏิบัต ิสําหรับนั กทองเที่ยวที่เดินทางไปตางประเทศ โดยผูใหบริการจะตองหวังสินนํ้ าใจเล็กๆน อยๆ
เป็ นเรื่องปกติ จึงรบกวนใหทานเตรียมคาใชจายในสวนนี้ เพื่อมอบใหเล็กๆน อยๆ ตามความเหมาะสม
- ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืดแลว สถานที่ทองเที่ยวตางๆ จะปิ ดเร็ว
กวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานที่ทองเที่ยวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นได
ตองใชความระมัดระวังในการเดินเป็ นอยางสูง หรือ ใชรองเทาที่สามารถเดินบนหิมะได แวนกันแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะ
สวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได
- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์ ปลี่ยนแปลงโปรแกรมไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง
การลาชาของสายการบิน เงื่อนไขการใหบริการของรถในแตละประเทศ เป็ นตน โดยสวนนี้ ทางบริษัทจะคํานึ งถึงประโยชน ของลูกคา
เป็ นสําคัญ หากกรณีที่จําเป็ นจะตองมีคาใชจายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหน า
- เนื่ องจากการเดินทางทองเที่ยวในครั้งนี้ เป็ นการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวน
สิทธิ ์ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ สวนใดสวนหนึ่ งที่ทานไมต องการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานที่
ทองเที่ยวใดที่ไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ต าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการไมสามารถคืนคาใชจายไมวาสวนใดสวน
หนึ่ งใหทาน เนื่ องจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหน าทั้งหมดแลว
- กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิดชอบคาใชจายที่จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถ
คืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหนึ่ ง
- หากวันเดินทาง เจาหน าที่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนั งสือเดินทาง (พาสปอรต ) ของทาน
ชํารุดแมเพียงเล็กน อย เชน เปี ยกนํ้ า ขาดไปหน าใดหน าหนึ่ ง มีหน าใดหน าหนึ่ งหายไป มีกระดาษหน าใดหน าหนึ่ งหลุดออกมา มีรอย
แยกระหวางสันของเลมหนั งสือเดินทาง เป็ นตน ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหน าที่ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง
มีสิทธิไ์ มอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั ้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนั งสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูต ลอดเวลา
ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนั งสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไป
อางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอมูลหนั งสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาที่
บริษัทเรียบรอยแลว กรณีที่ยังไมแ (ตั๋วเครื่องบิน) ทานสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัต รโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน)
เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยสวนใหญต ั๋วเครื่องบินแบบกรุปจะออกกอน
ออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละคณะ
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- เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่ องจากบัต รโดยสาร (ตั๋ว) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุป อัต ราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิใ์ น
การเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดใหทานไดนั่งดวยกัน
หรือ ใกลกันใหมากที่สุด
- ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหองพักในโรงแรมที่พัก เนื่ องจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําให
หองพักแบบหองพักเดี่ยว (Single) และหองคู (Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน (Triple) จะแตกตางกัน บางโรงแรม หอง
พักแตละแบบอาจจะอยูคนละชั้นกัน (ไมต ิดกันเสมอไป)
- กรณีที่ทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการ
คืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหนึ่ งทั้งสิ้น
- ขอสงวนสิทธิก
์ ารเก็บคานํ้ ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง
- มัคคุเทศก พนั กงาน และตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆทั้งสิ้นแทนบริษัทผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู
มีอํานาจของผูจัดกํากับเทานั ้น
- บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประทวง ,
การนั ดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนํ าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัท
- บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการเดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ต าม และ ขอ
สงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณีทานลืมสิ่งของไวที่โรงแรมและจําเป็ นตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามที่ทาน
ตองการ
- รายการนี้ เป็ นเพียงขอเสนอที่ต องไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ ง หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอย
แลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
**เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงทั้งหมดนี้ แลว**

การชําระเงิน
กรุณาทําการจองลวงหน าอยางน อย 30 วัน กอนออกเดินทาง มัดจําทานละ 15,000 บาท และตัดที่นั่งการจองภายใน 2 วัน
ตัวอยางเชน ทานจองวันนี้ กรุณาชําระเงินใน2วันถัดไป กอนเวลา 16.00 น. เทานั ้น โดยระบบจะยกเลิกอัต โนมัต ิทันที หากยังไมได
รับยอดเงินตามเวลาที่กําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเป็ นตองทําจองเขามาใหม นั่ นหมาย
ถึงวา กรณีที่มีคิวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิทธิไ์ ปตามระบบ ตามลําดับ เนื่ องจากทุกพีเรียด เรามีที่นั่งราคาพิเศษจํานวนจํากัด
คาทัวรสวนที่เหลือชําระภายใน 30 วัน(ในวันเวลาทําการ)กอนเดินทาง
กรณีลูกคาเดินทางไมได สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดินทางได กอนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิไ์ มคืนคาใชจายใดๆในกรณีที่ไม
สามารถหาคนมาแทนได

อัตรานี้รวม:
คาบัต รโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษี
นํ้ ามันทุกแหง กรณีต องการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลงบัต รโดยสาร ไมวาเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ ง กรุณาติดตอเจาหน าที่เป็ น
กรณีพิเศษ โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชต ั๋วเครื่องบิน ตามที่ต ามที่ต ารางอัต ราคาบริการระบุ
คาธรรมเนี ยมการโหลดกระเป าสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน สายการบิน Air Asia X อนุญาตใหโหลดกระเป าสัมภาระลงใตทอง
เครื่องบิน โดยมีนํ้าหนั กไมเกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินไดนํ้าหนั กไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนชิ้น แตทั้งนี้ เจา
หน าที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) **
คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนั กงานขับรถ)
คาโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬาหรือ กิจกรรม
อื่นๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเป็ นเมืองใกลเคียงแทน อางอิง
มาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึ งถึงประโยชน ของลูกคาเป็ นสําคัญ
คาธรรมเนี ยมเขาชมสถานที่ต างๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไมรวมจะชี้แจงแตละสถานที่ในโปรแกรม
คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
คาเบี้ยประกันอุบัต ิเหตุในการเดินทางทองเที่ยวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธร
รม)

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนั งสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องดื่ม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะ
ตางๆ ที่ไมไดระบุในรายการ
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คาทิปพนั กงานขับรถ หัวหน าทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนี ยม 1,500 บาท ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวม
ไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถ ึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ ทานสามารถใหมากกวานี้ ไดต ามความเหมาะสมและความพึง
พอใจของทาน โดยสวนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน
คาธรรมเนี ยมในกรณีที่กระเป าสัมภาระที่มีนํ้าหนั กเกินกวาที่สายการบินนั ้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน
คาธรรมเนี ยมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความตองการเป็ นกรณีพิเศษหากสามารถทําได ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุน
ของเครื่องบินแตละไฟลทที่ใชบิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไดอยูที่สายการบินเป็ นผูกําหนด
คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว
ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีต องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท

วีซา
หนั งสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถ ึงและไมสามารถเดินทางได

หมายเหตุ
อัต รานี้ ยังไมรวมคาทิปพนั กงานขับรถ หัวหน าทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนี ยม 1,500 บาท ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดิน
ทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถ ึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ ทานสามารถใหมากกวานี้ ไดต ามความเหมาะ
สมและความพึงพอใจของทาน โดยสวนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน
ราคาเด็กอายุไมถ ึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 10,000 บาท (ไมมีที่นั่งบนเครื่องบิน)
ทานที่ถ ือหนั งสือเดินทางไทย และมีวัต ถุประสงคเดินทางไป เพื่อการทองเที่ยว ประเทศญี่ปุน ไมจําเป็ นตองยื่นขอวีซา โดยสามารถ
พํานั กไดไมเกิน 15 วัน ตอครั้ง
บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ อัต รานี้ เฉพาะนั กทองเที่ยวที่ถ ือหนั งสือเดินทางไทยและตางชาติ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเก็บคาธรรมเนี ยม ใน
กรณีขอเอกสารยื่นวีซา 1,500 บาท
หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าของบริษัท ทุกครั้งกอน
ทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟลทบินภายใน
ประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวรทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง

การยกเลิก
ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่ชําระแลว
** ยกเวน พีเรียดที่มีวันหยุดนั กขัต ฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอนเดินทาง **
ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่ชําระแลว
ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มคืนเงินคาบริการที่ชําระมาแลวทั้งหมด ทั้งนี้ ทางบริษัทจะ
หักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่ องในการเตรียมการจัดการนํ าเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งตั๋ว
เครื่องบิน การจองที่พัก ฯลฯ
ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการทั้งหมด
กรณีต องการเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหน า อยางน อย 7 วัน กอนออนออกเดินทาง
กรณีแจงหลังจากเจาหน าที่ออกเอกสารเรียบรอยแลว ไมวาสวนใดสวนหนึ่ ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้น
จริงทั้งหมด ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับชวงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เป็ นสําคัญดวย กรุณาสอบถามกับเจาหน าที่เป็ น
กรณีพิเศษกรณีต องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการหักคาใชจายการดําเนิ นการ
ตางๆ ที่เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนิ นการจองครั้งแรก ตามจํานวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น
กรุปเหมา หรือตัดกรุป ไมสามารถยกเลิกการเดินทางไดทุกกรณี
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหนึ่ งใหทานไดไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น เชน สถานทูต ปฏิเสธวีซา
ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ
กรณีต องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการหักคาใชจายการดําเนิ นการตางๆ ที่
เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนิ นการจองครั้งแรก ตามจํานวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น
กรณีนักทองเที่ยวตองการทําการยกเลิกและเป็ นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นั บจากวัน
ที่ลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล

