#9688 ทัวรญี่ปุน โอซากา ทาคายามา 5 วัน 4 คืน หมูบานชิ
ราคาวาโกะ สวนปาไผอาราชิยามา บิน TR
ทัวรญี่ปุน โอซากา ทาคายามา ซันมาชิซูจิ ชิราคาวาโกะ นาโกยา ยานซาคาเอะ
สะพานโทเก็ตสึเคียว วัดคินคะคุจิ เอ็กซโปซิตี้ เนินทรายทตโทริ พิพิธภัณฑศิลปะ
ทราย พิพิธภัณฑโคนันยอดนักสืบ ดิวตี้ฟรี ชอปปงชินไซบาชิ ปราสาทโอซาก
า(ดานนอก) หุบเขามิโนะ อิออนมอลล

สรุปการเดินทาง
วันที่

กําหนดการ

เชา เที่ยง เย็น

1

ทา อากาศยานนานาชาติดอนเมือง - ทา อากาศยานนานาชาติคันไซ

2

เมืองทาคายามา - เมืองเกา ซันมาชิซูจ ิ - ที่ทํา การเกา เมืองทาคายามา - หมูบา นชิ
ราคาวาโกะ - นาโกยา - ยา นซาคาเอะ

3

เมืองอาราชิยามา - ป า ไผเทนริวจิ / ป า ไผอาราชิยามา - สะพานโทเก็ตสึเคียว เมืองเกียวโต - วัดคินคาคุจ ิ - EXPO CITY

4

ทะเลทรายทตโตะริ - พิพิธภัณฑศิลปะทราย - พิพิธภัณฑโคนันยอดนักสืบ - ดิวตี้
ฟรี - ยา นชินไซบาชิ



5

ปราสาทโอซากา - วนอุทยานมิโน - นํ้า ตกมิโนะ - อิออนมอลล โอซากา - ทา
อากาศยานนานาชาติคันไซ - ทา อากาศยานนานาชาติดอนเมือง









โรงแรม



Ueno Flex Hotel
Iga หรือเทียบเทา ระดับ
เดียวกัน



Hotel Centmain
Nagoya หรือเทียบเทา
ระดับเดียวกัน



Shin Osaka Hotel
หรือเทียบเทา ระดับ
เดียวกัน





Shin Osaka Hotel
หรือเทียบเทา ระดับ
เดียวกัน





-







กําหนดการเดินทาง

ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

17 เม.ย. 62 - 21 เม.ย.
62

฿30,888

฿30,888

฿30,888

฿8,900

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1


กิจกรรม

ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง - ทาอากาศยานนานาชาติคันไซ
เชา
06.00 น. พรอมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชัน
้ 3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคาน เตอร สายการบินสกูต
(SCOOT) เจาหน าที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน
09.35 น. เหินฟ าสู เมืองโอซากา ประเทศญี่ปุน โดยเที่ยวบินที่ TR866 (ราคาทัวรไมรวมคาอาหาร)
บาย
16.45 น. ถึง สนามบินคันไซ เมืองโอซากา ประเทศญี่ปุน ผานขัน
้ ตอนศุลกากร
นํ าทานเดินทางสู โอซากา (Osaka) เป็ นจังหวัดที่มีความสําคัญเป็ นอันดับสองและขนาดใหญเป็ นอันดับสามของญี่ปุน เป็ น
เมืองเศรษฐกิจที่สําคัญของภูมิภาคคันไซ อีกทัง้ ยังมีสถานที่ทองเที่ยวภายในเมืองและรอบๆเมืองมากมาย (เวลาที่ญ่ป
ี  ุน เร็วกวา
เมืองไทย 2 ชัว่ โมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อความสะดวกในการนั ดหมายเวลา)
จากนั ้ นนํ าทานเดินทางสูเมืองมิเอะ เพื่อเขาสูท่พ
ี ัก
คํ่า
อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
พักที่ Ueno Flex Hotel Iga หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน



ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

เชา

เป็ นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉี ยงใตท่ส
ี ามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็ นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งสามารถใช
เป็ นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณี ยภัณฑไปยัง
จุดอื่นๆ ไดอยางดี



ทาอากาศยานนานาชาติคันไซ

บาย

ตัง้ หางจากตัวเมืองโอซากา ประมาณ 50 กม.เปิ ดใชบริการเมื่อปี 1994 มี 2 เทอมินอล
โดย เทอมินอล 1 จะเป็ นสายการบินธรรมดา สวนเทอมินอล 2 จะเป็ นสายการบินโลว
คอสต



คํ่า

 Ueno Flex Hotel Iga หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน



หมายเหตุ

** หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตัว๋ ภายใน (ตัว๋ เครื่องบิน , ตัว๋ รถทัวร , ตัว๋ รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท
ทุกครัง้ กอนทําการออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้ นี้ 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 นเหตุการณท่น
ี อกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ
่

่ ่

้

สายการบิน SCOOT ใชเครื่อง Boeing 787 Dreamliner จัดที่นั่งแบบ 3-3-3 นํ้ าหนั กกระเป า 20 กก.ตอทาน (หาก
ตองการซื้อนํ้ าหนั กเพิ่ม ตองเสียคาใชจายเพิ่ม)
(ราคาทัวรไมรวมคาอาหาร) สายการบินมีบริการ “จําหน าย” อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
เวลาที่ญ่ป
ี  ุน เร็วกวาเมืองไทย 2 ชัว่ โมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อความสะดวกในการนั ดหมายเวลา
จับ

สําคัญมาก!! ประเทศญี่ปุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื้ อสัต ว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ าฝื นมีโทษปรับและ
อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

วันที่ 2


กิจกรรม

เมืองทาคายามา - เมืองเกา ซันมาชิซูจิ - ที่ทําการเกาเมืองทาคา
ยามา - หมูบานชิราคาวาโกะ - นาโกยา - ยานซาคาเอะ
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
เดินทางสู ทาคายามา (Takayama) เมืองเกาแกอยูในหุบเขาลอมรอบดวยเทือกเขาเจแปนแอลป เป็ นเมืองเกาแกท่ย
ี ังคง
อนุรักษไวซ่ งึ อารยธรรม ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ในอดีต ของชาวญี่ปุนไดอยางสมบูรณ บานเรือนสรางขึน
้ ดวยไมแบบโบราณ
บรรยากาศเกาแก อายุเป็ นรอยๆปี มี วัด ศาลเจา สะพาน ตลาดเชาที่คึกคักเต็มไปดวยผูคน ตัวเมืองสวยสะอาด ทันสมัย และมี
สภาพธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ
นํ าทานเดินเลน ชมบรรยากาศเมืองเกาทาคายามาที่ ซันมาชิซูจิ ยานเมืองเกาที่อนุรักษความเป็ นเอโดะเมื่อ 300 ปี กอนได
เป็ นอยางดี
ผานชม อาคารทาคายามาจินยะ (Takayama Jinya) อดีต ทําหน าที่เป็ นสํานั กงานรัฐบาลทองถิ่นประจําภูมิภาคฮิดะ ในสมัย
การปกครองของโชกุนโทคุงาวะในปี 1692 จนกระทัง่ ปี 1969 จนถึงปั จจุบันเปิ ดเป็ นพิพิธภัณฑใหประชาชนเขาชมหองเสี่อทาทา
มิท่ไี ดรับการบํารุงรักษาเป็ นอยางดี ปั จจุบันใชเป็ นที่จัดแสดงขาวของและเอกสารทางการของขุนนางศักดินา แผนที่ภูมิภาคฮิดะ
และประวัต ิศาสตรแผนเมือง เป็ นตน (ไมรวมคาเขา จายเพิ่มประมาณ 430 เยน/ทาน)
บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานสู ชิราคาวาโกะ (Shirakawago) เมืองที่เป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุนที่มีช่ อ
ื เสียงแหงหนึ่ ง
ไฮไลท!!! หมูบานแบบกัชโชสึคุริ เป็ นบานชาวนาโบราณที่มีอายุมากกวา 250 ปี คําวา กัชโช มีความหมายวา “พนมมือ” ซึ่ง
เป็ นการบงบอกถึงลักษณะ รูปแบบของบานที่มีหลังคามุงดวยฟางขาวที่ทํามุมชันถึง 60 องศา คลายสองมือที่ประนมเขาหากัน
บานทัง้ หลังถูกสรางขึน
้ โดยไมใชต ะปู ที่น่ี องคการยูเนสโกขึน
้ ทะเบียนใหชิราคาวาโกะเป็ นมรดกโลก
จากนั ้ นเดินทางสู เมืองนาโกยา (Nagoya) เป็ นตัวเมืองของจังหวัดไอจิ (Aichi) มีประชากรอาศัยอยูมากกวา 2 ลานคน เป็ น
เมืองศูนยรวมการคาและการคมนาคมที่สําคัญแหงหนึ่ งของญี่ปุน
นํ าทานสู ยานซาคาเอะ เป็ นยานธุรกิจการคา มีหางสรรพสินคามัต สึซาคายะ หรือ เมืองใตดิน (central park) ที่เต็มไปดวย
รานตางๆ เชน รานเสื้อผาแฟชัน
่ , รานของใชกระจุกกระจิก, รานซาลอนความงาม เป็ นตน ที่น่ี กินบริเวณตัง้ แตสถานี ซาคาเอะ
ไปจนถึงสถานี ฮิซายะโอโดริ
คํ่า
อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
พักที่ Hotel Centmain Nagoya หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เมืองทาคายามา
เป็ นเมืองแหงปราสาทที่บานเมืองยังคงมีภาพของสะทอนของประวัต ิศาสตรเกาแกในอดีต
ไมวาจะเป็ นบานเรือนที่มีโครงหน าตางขัดกันเป็ นตาราง และวัดที่มีประวัต ิศาสตรเกาแก

เมืองเกา ซันมาชิซูจิ
เมืองเกาสมัยเอโดะ ที่มีอายุกวา 300 ปี แตยังคงอนุรักษสภาพแวดลอม และการดําเนิ น
ชีวิต แบบดัง้ เดิมไว ทัง้ วัดวาอาราม ศาลเจา บานแบบดัง้ เดิมของชาวนาญี่ปุนไดเป็ นอยางดี

ที่ทําการเกาเมืองทาคายามา
ใชเป็ นทัง้ ที่ทํางาน และที่อยูอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮิดะมาเป็ นเวลากวา 176 ปี ภาย
ใตการปกครองของโชกุนโตกุกาวา ในสมัยเอะโดะ หรือกวา 300 ปี ท่แ
ี ลว เป็ นที่ทําการรัฐ
ในยุคเอะโดะเพียงแหงเดียวที่ขามพนยุคสมัยมาไดอยางสมบูรณ ซึ่งภายในนี้ ประกอบดวย
บริเวณไตสวนพิจารณาคดี หองขังนั กโทษ โรงครัว และหองพักของเจาหน าที่



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

หมูบานชิราคาวาโกะ
หมูบานชิราคาวาโกไดรับการขึน
้ ทะเบียนใหเป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรม หมูบานแหงนี้ ใช
โครงสรางที่เรียกวา กัสโช ซึ่งแปลวาสรางแบบพนมมือ ดานหน าทําเป็ นหน าจัว่ แบบ
บานทรงไทย มีการเจาะชองหน าตางเพื่อรับแสงสวางจากภายนอก เมื่อมองจากภายนอก
จึงดูมีสัดสวนสวยงาม

นาโกยา
เป็ นเมืองที่ใหญท่ส
ี ุดในเขตชูบูของญี่ปุน ชื่อเมืองนั ้ นคาดเดาวาจะผันมาจากคําวา นาดกยา
กะซึ่งแปลวาสงบสุข

ยานซาคาเอะ
เป็ นยานการคาในเมืองนาโกยา ซึ่งมีทงั ้ รานคา และรานอาหารมากมายใหผูทองเที่ยวได
เลือกชอปและชิมตามใจ



คํ่า

 Hotel Centmain Nagoya หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน
่

่



หมายเหตุ

วันที่ 3


กิจกรรม

ที่ทาคายามาจินยะ คาทัวรไมรวมคาเขา จายเพิ่มประมาณ 430 เยน/ทาน
อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

เมืองอาราชิยามา - ปาไผเทนริวจิ / ปาไผ - สะพานโทเก็ตสึเคียว
- เมืองเกียวโต - วัดคินคาคุจิ - EXPO CITY
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานสู อาราชิยามา (Arashiyama) อยูทางตะวักตกของเกียวโต ตัวเมืองอาราชิยามานั ้ นจะคึกคักมากในชวงวันหยุด มีทงั ้
รานคา รานอาหาร และบริเวณโดยรอบก็สามารถเดินเที่ยวไดเรื่อยๆ
นํ าทานชม สวนป าไผ (Bamboo Groves) เป็ นเสนทางเดินเล็กๆที่ต ัดผานในกลางสวนป าไผ สามารถเดินเลนหรือขี่จักร
ยายผานก็ได ใหบรรยากาศที่แปลกและหาไดยาก อิสระใหทานเดินชมความงามยามที่มีแสงอาทิต ยรอดผานตัวป าไผลงมายังพื้น
ดานลาง ประกอบกับมีลมพัดมาพรอมกันก็จะเป็ นเสียงกิ่งกานของตนไผกระทบกันไปมา ดูสวยงามและใหบรรยากาศโรแมนติก
ยิ่งนั ก
จากนั ้ นชม สะพานโทเก็ต สึเคียว (Togetsukyo Bridge) หรือนิ ยมเรียกวา Moon Crossing Bridge เป็ นเสมือน
สัญลักษณของอาราชิยามา สะพานนี้ มีความสวยงามอยางมากเพราะดานหลังนั ้ นเป็ นภูเขาสูงใหญและดานลางเป็ นแมนํ้าที่ทงั ้
สองฝั่ งมีแนบตนซากุระเรียงรายเรียบแมนํ้าไปเรื่อยๆ ทําใหเป็ นจุดชมซากุระที่สวยงามอีกจุดหนึ่ ง
บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานเดินทางสู เกียวโต (Kyoto) ซึ่งเคยเป็ นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุนมายาวนานที่สุด คือตัง้ แตปีค.ศ. 794 จนถึง
1868 รวมๆ 1,100 ปี เลยทีเดียว เกียวโตจึงเป็ นเมืองสําคัญที่เต็มไปดวยประวัต ิศาสตรและวัฒนธรรมของญี่ปุนดวย
เดินทางสู วัดคินคะคุจิ (Kinkakuji) เดิมสรางขึน
้ เพื่อใชเป็ นบานพักของทานโชกุนอาชิกากา โยชิมิสุและทานมีความตัง้ ใจยก
บานพักแหงนี้ ใหเป็ นวัดนิ กายเซนภายหลังจากที่ทานเสียชีวิต คนไทยนิ ยมเรียกกันวา วัดทอง เนื่ องจากที่วัดนี้ จะมีอาคารหลัก
เป็ นสีทองเกือบทัง้ หลังตัง้ โดดเดนอยูกลางนํ้ า ทําใหเกิดเป็ นเงาสะทอนกับพื้นนํ้ าเบื้องหน า จนเกิดเป็ นภาพที่สวยงามเป็ นอีก
สัญลักษณหนึ่ งของเมืองเกียวโต เดินทางกลับสูโอซากา
นํ าทานชอปปิ้ งกันตอ ณ เอ็กซโปซิต ี้ (Expo City) ที่เที่ยวแหงใหมในโอซากา ศูนยรวมความบันเทิงที่ย่งิ ใหญท่ส
ี ุดแหงหนึ่ ง
ของประเทศญี่ปุน เอ็กซโปซิต เี้ ป็ นสวนหนึ่ งของสวนสาธารณะที่สรางขึน
้ เพื่อระลึกถึงงานเวิลดเอ็กซโป ที่จัดขึน
้ เมื่อปี 1970 ตัง้
อยูในเมืองซุอิต ะ จังหวัดโอซากา ภายในพื้นที่แหงนี้ มีแหลงความบันเทิงมากมาย ภายใตคอนเซ็ปต fusing the enjoyment of
playing, learning, and discovering อิสระใหทานเพลิดเพลินกับกิจกรรมตางๆ ทัง้ ชอปปิ้ ง กินขาว ถายรูปไดต ามอัธยาศัย
คํ่า
อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
พักที่ Shin Osaka Hotel หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เมืองอาราชิยามา
อะระชิยะมะ เป็ นพื้นที่ชานเมืองทางตะวันตกของนครเคียวโตะ ประเทศญี่ปุน พื้นที่
บริเวณนี้ เป็ นทิวเขาขนานไปกับแมนํ้าโออิ ซึ่งมีทัศนี ยภาพที่งดงามและดึงดูดนั กทองเที่ยว
ไดจํานวนมาก นอกจากนี้ อะระชิยะมะ ยังไดรับการขึน
้ ทะเบียนเป็ นหนึ่ งในอุทยาน
ประวัต ิศาสตรของชาติญ่ป
ี  ุน

ปาไผเทนริวจิ / ปาไผอาราชิยามา
วัดเทนริวจิ(Tenryuji) เป็ นวัดที่มีความสําคัญอยางยิ่งในเขตอาราชิยามาของเกียวโต เป็ น
อันดับ 1 จาก 5 อันดับสูงสุดของวัดเซนและยังไดถ ูกบันทึกเป็ นมรกดโลก นอกจากนี้ ยังมี
โรงเรียนสอนศาสนาพุทธนิ กายรินซาย เซน อยูภายใตการดูแลของวัดเทนริวจิอีกดวย วัด
แหงนี้ ถ ูกสรางขึน
้ ในปี 1339 ทานโชกุนอาชิคากะ ทาคาอุจิ เพื่ออุทิศใหกับจักรพรรดิ โกไดโกะ ผูไดเสด็จสวรรคตลวงลับไปแลว

สะพานโทเก็ตสึเคียว
สะพานไมทอดยาว ที่โดงดังและถือเป็ นสัญลักษณของอะราชิยามา มีภูเขาอะราชิยามาเป็ น
วิวอยูเบื้องหลัง สะพานเกาแกนี้ถ ูกสรางขึน
้ ในยุคกอตัง้ กรุงเกียวโต



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

เมืองเกียวโต
เป็ นเมืองหลวงเกาของญี่ปุน เป็ นศูนยรวมวัฒนธรรมและประวัต ิศาสตรของญี่ปุนและชื่อ
นั ้ นไดมาจากเมืองฉางอานของจีน

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

EXPO CITY
EXPOCITY เป็ นศูนยบันเทิงครบวงจรโดยรวมสวนสนุก,พิพิธภัณฑ,หางสรรพ
สินคา,ศูนยเรียนรู,รานอาหารนานาชาติ รวมกันไวท่น
ี ่ี เป็ นแหลงเที่ยว,กิน,ช็อปปิ้ งและ
เรียนรูขนาดใหญท่ส
ี ุดในญี่ปุน และเป็ นสถานที่ทองเที่ยวไฮไลทท่ไี มแพยูนิเวอรแซล สตูดิ
โอ หรือดิสนี ยแลนด โอซากาเคยเป็ นเจาภาพจัดงาน World Expo เมื่อปี 1970 หลังจาก
นั ้ นพื้นที่จัดงานไดถ ูกเปลี่ยนเป็ นสวนสาธารณะขนาดใหญ ซึ่งอยูหางจากใจกลางนครโอซา
กาไปเพียง 1ชัว่ โมงกวา พื้นที่สวนหนึ่ งกวา 170,000 ตารางเมตรไดถ ูกเปลี่ยนเป็ นศูนย
บันเทิงครบวงจรแหงใหมในชื่อวา EXPOCITY ที่รวมทุกสิ่งทุกอยางไวในพื้นที่แบบ "วัน
เดียวเดินไมทวั่ ครัง้ เดียวเที่ยวไมเต็มอิ่ม" La La port EXPOCITY ศูนยการคาที่รวม
สินคาทุกอยางทุกประเภททัง้ ของญี่ปุนและจากนานาชาติทวั่ โลก ไมเพียงแตแบรนดเนม
ชื่อดังราคาหรู แตยังมีทงั ้ ราน 100 เยนอยาง Daiso, ราน 3coin ที่สินคาทุกอยางราคา
300 เยน, ศูนยจําหน ายเครื่องกีฬา, เครื่องไฟฟ า ,ซุปเปอรมาเก็ต ,ศูนยอาหารนานาชาติ



คํ่า



หมายเหตุ

 Shin Osaka Hotel หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน
อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

วันที่ 4


กิจกรรม

ทะเลทรายทตโตะริ - พิพิธภัณฑศิลปะทราย - พิพิธภัณฑโคนัน
ยอดนักสืบ - ดิวตี้ฟรี - ยานชินไซบาชิ
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
เดินทางสู เมืองทตโทริ
นํ าทานสู เนิ นทรายทตโทริ หนึ่ งในสามเนิ นทรายในประเทศญี่ปุน และเป็ นเนิ นทรายที่ใหญท่ส
ี ุดอีกดวย เนิ นทรายของที่น่ี สี
จะออกเหลืองคลํา้ เพราะมีการผสมของเนื้ อทรายกับเถาภูเขาไฟ แตจุดเดนของเนิ นทรายที่น่ี คือทิวทัศน ของทรายสูงใหญท่ต
ี ัดกับ
สีของทองฟ าและสีของทองทะเล อิสระใหทานทํากิจกรรมตางๆ บนเนิ นทราย เชน เครื่องรอนพาราไกลเดอร หรือจะนั่ งรถมา
เกวียนลาก หรือ ขี่อูฐ (ราคาไมรวมในคาทัวร)
จากนั ้ นนํ าทานเขาชม พิพิธภัณฑศิลปะทราย ภายในมีศิลปะและประติมากรรมที่ทําจากทราย ใหทานไดเพลิดเพลินกับผลงาน
ศิลปะตามอัธยาศัย
บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
เดินทางสู พิพิธภัณฑโคนั นยอดนั กสืบ (The Gosho Aoyama Museum) หรือ โคนั น ทาวน ภายในจัดแสดงผลงานของ
อาจารยอาโอยามา ตัง้ แตสมัยประถม ไปจนถึงผลงานที่มีช่ อ
ื เสียงทัง้ หลาย ทัง้ ตนฉบับการตูน แผนอนิ เมะ หุนจําลองตัวละคร
เรื่องโคนั นยอดนั กสืบ และหองทํางานจําลอง สวนชัน
้ ที่ 2 มีมุมใหทดลองแกไขคดีปริศนาที่นาสนใจ รวมไปถึงตูเกมสเก็ต บอรด
ที่ใหเราสวมบทบาทโคนั นคุง พิพิธภัณฑแหงนี้ สรางขึน
้ เพื่อแฟนคลับคุโด ชินอิจิยอดนั กสืบ หรือ ยอดนั กสืบจิ๋วโคนั น ของอาจารย
โกไซ อาโอยามา ผูเขียนซีร่ย
ี สการต ูนมังงะชื่อดังชุดนี้ โดยเฉพาะ
จากนั ้ นนํ าทานสู ดิวตีฟ
้ รี อิสระใหทานเลือกซื้อสินคาปลอดภาษี ทัง้ เสื้อผา นํ้ าหอม ตางๆ ตามอัธยาศัย
อิสระชอปปิ้ ง ยานชินไซบาชิ Shinsaibashi บริเวณแหลงชอปปิ้ งแหงนี้ มีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปดวยรานคา
ปลีก รานแฟรนไชส รานเครื่องสําอางค รานรองเทา กระเป านาฬิกา รานกาแฟ รานอาหาร รานขนม รานเสื้อผาสตรีทแบรนดทงั ้
ญี่ปุนและตางประเทศ เชน Zara H&M Beans ABC Mart เป็ นตน เรียกวามีทุกอยางที่ต องการรวมกันอยูบริเวณนี้
คํ่า
อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
พักที่ Shin Osaka Hotel หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ทะเลทรายทตโตะริ
เป็ นเนิ นทรายที่มีขนาดใหญ และมีช่ อ
ื เสียงมากที่สุดในประเทศญี่ปุน ตัง้ อยูหางจาก
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

พิพิธภัณฑศิลปะทราย
เป็ นพิพิธภัณฑเฉพาะทางดานงานประติมากรรมจากทรายแหงเดียวในโลก งาน
ประติมากรรมทรายนั ้ นเป็ นผลงานการแกะสลักทรายที่ทําใหจับตัวเป็ นกอนแข็งดวยนํ้ า
เพียงอยางเดียว และเนื่ องจากวัสดุเป็ นทรายจึงมีความเสี่ยงที่จะพังเสียหายทัง้ ในระหวาง
การสรางหรือแมกระทัง่ หลังจากที่แกะสลักเสร็จแลวก็ต าม ความไมจีรังยัง่ ยืนของ
ประติมากรรมทรายเหลานี้ เกิดเป็ นความงดงามซอนอยูภายใตความเปราะบาง



เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร



พิพิธภัณฑโคนันยอดนักสืบ

บาย

พิพิธภัณฑโคนั นยอดนั กสืบ (The Gosho Aoyama Museum) หรือ โคนั น ทาวน
ภายในพิพิธภัณฑมี 2 ชัน
้ จัดแสดงผลงานของอาจารยอาโอยามา ตัง้ แตสมัยประถม ไป
จนถึงผลงานที่มีช่ อ
ื เสียงทัง้ หลาย ทัง้ ตนฉบับการตูน แผนอนิ เมะ หุนจําลองตัวละครเรื่อง
โคนั นยอดนั กสืบ และหองทํางานจําลอง สวนชัน
้ ที่ 2 มีมุมใหทดลองแกไขคดีปริศนาที่นา
สนใจ รวมไปถึงตูเกมสเก็ต บอรดที่ใหเราสวมบทบาทโคนั นคุง พิพิธภัณฑแหงนี้ สรางขึน
้
เพื่อแฟนคลับคุโด ชินอิจิยอดนั กสืบ หรือ ยอดนั กสืบจิ๋วโคนั น ของอาจารยโกไซ อาโอยามา
ผูเขียนซีร่ย
ี สการต ูนมังงะชื่อดังชุดนี้ โดยเฉพาะ

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

ยานชินไซบาชิ
ยานชอปปิ้ งที่มีช่ อ
ื เสียงที่สุดในโอซากา ยานดังที่เป็ นสวรรคของนั กชอป นั กกิน ถนนสาย
ทอดยาวกวา 600 เมตร สองขางทางเรียงรายดวยสินคาหลากหลาย ของใช ของกิน เครื่อง
ใชไฟฟ า ฯลฯ



คํ่า



หมายเหตุ

วันที่ 5



กิจกรรม

 Shin Osaka Hotel หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน
ที่เนิ นทรายทตโทริ คาทัวรไมรวมไมรวมคากิจกรรมตางๆ
อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

ปราสาทโอซากา - วนอุทยานมิโน - นํ้าตกมิโนะ - อิออนมอลล
โอซากา - ทาอากาศยานนานาชาติคันไซ - ทาอากาศยาน
นานาชาติดอนเมือง
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
เดินทางสู ปราสาทโอซากา (Osaka Castle) (ดานนอก) เป็ นหนึ่ งในแลนดมารคสําคัญของเมืองโอซากา หอคอยปราสาทจะ
มีอยูดวยกันทัง้ หมด 8 ชัน
้ ตัวปราสาทถูกลอมรอบดวยกําแพงหินคอนกรีต , คูนํ้า และสวนนิ ชิโนมารุซ่ งึ อยูทางป อมตะวักตก มี
ตนซากุระกวา 600 ตน ในชวงเดือนเมษายนจึงเป็ นแหลงชมซากุระที่โดงดังเพราะฉากดานหลังของสวนแหงนี้ จะมองเห็นภาพ
ปราสาทโอซากาที่สวยงามเป็ นอยางยิ่ง
จากนั ้ นนํ าทานเที่ยวชม วนอุทยานเมจิโนะโมริ มิโน เป็ นวนอุทยานและภูเขาชื่อดังประจําเมืองโอซากา สถานที่แหงนี้ ใชเวลา
เดินประมาณ 45 นาที ระหวางทางจะเต็มไปดวยรานคา และวัดตางๆ
จากนั ้ นนํ าทานชม นํ้ าตกมิโนะ ที่ต งั ้ ตระหงานดวยความกวาง 5 เมตร และสูง 33 เมตรลงไปเป็ นหุบเขาซึ่งทอดลัดเลาะไป
ตามแนวป า มีพรรณไมราว 980 ชนิ ด แมลงกวา 3,000 ชนิ ดอาศัยอยู อิสระใหทาน ชมความงามของตนไมท่ถ
ี ูกปกคลุมดวยนํ้ า
แข็งและเสานํ้ าแข็งในฤดูหนาว
บาย

อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
จากนั ้ นนํ าทานอิสระชอปปิ้ ง หางอิออน AEON MALL อยูไมไกลจากสนามบินคันไซ จากจุดนี้ สามารถมองเห็นทิวทัศน ของ
อาวโอซากา ภายในประกอบดวย รานอาหาร 43 รานและรานสินคาแบรนเนมดต างๆ อีกกวา 86 ราน อิสระใหทานเลือกซื้อของ
ฝาก ของที่ระลึกตามอัธยาศัย
จากนั ้ นไดเวลาอันสมควรนํ าทานเดินทางสู สนามบินคันไซ
17.55 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินสกูต (SCOOT) เที่ยวบินที่ TR867 (ราคาทัวรไมรวมคาอาหาร)
คํ่า
22.30 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ปราสาทโอซากา
เรียกอีกอยางวา โอซากาโจ สัญลักษณของเมืองโอซากา และเป็ นสิ่งปลูกสรางที่มีคุณคา
ทางวัฒนธรรมของญี่ปุน ถูกสรางขึน
้ แทนที่วัดอิชิยามา ฮอนกันจิ ชัน
้ บนสุด สามารถชม
วิวเมืองโอซากาไดทงั ้ เมือง

วนอุทยานมิโน
เป็ นอุทยานที่อยูชานเมืองโอซากา เป็ นหนึ่ งในจุดยอดนิ ยมสําหรับการชมใบไมเปลี่ยนสีใน
เขตคันไซ

นํ้าตกมิโนะ
นํ้ าตกมิโนะ Minoo Waterfall นํ้ าตกที่ต งั ้ ตระหงานดวยความกวาง 5 เมตร และสูง 33
เมตรลงไปเป็ นหุบเขาซึ่งทอดลัดเลาะไปตามแนวป า มีพรรณไมราว 980 ชนิ ด แมลงกวา
3,000 ชนิ ดอาศัย



บาย

อิออนมอลล โอซากา
เป็ นหางสรรพสินคาที่นิยมในหมูนักทองเที่ยวชาวตางชาติ เนื่ องจากตัง้ อยูใกลกับสนาม
บินนานาชาตินาริต ะ ภายในตกแตงในรูปแบบที่ทันสมัยสไตลญ่ป
ี  ุน มีรานคาที่หลาก
หลายมากกวา 150 รานจําหน ายสินคาแฟชัน
่ อาหารสดใหม และอุปกรณภายในบาน

ทาอากาศยานนานาชาติคันไซ
ตัง้ หางจากตัวเมืองโอซากา ประมาณ 50 กม.เปิ ดใชบริการเมื่อปี 1994 มี 2 เทอมินอล
โดย เทอมินอล 1 จะเป็ นสายการบินธรรมดา สวนเทอมินอล 2 จะเป็ นสายการบินโลว
คอสต



คํ่า

ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
เป็ นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉี ยงใตท่ส
ี ามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็ นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งสามารถใช
เป็ นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณี ยภัณฑไปยัง
จุดอื่นๆ ไดอยางดี



หมายเหตุ

อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
สายการบินมีบริการจําหน ายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ราคาทัวรไมรวมคาอาหาร)
** หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตัว๋ ภายใน (ตัว๋ เครื่องบิน , ตัว๋ รถทัวร , ตัว๋ รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท
ทุกครัง้ กอนทําการออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้ นี้ 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 นเหตุการณท่น
ี อกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

เงื่อนไข
กรุณาอานศึกษารายละเอียดทัง้ หมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ่จี ะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึน
้ ในกรณี ท่ม
ี ีผูรวมคณะไมถ ึง 30 ทาน
2. ขอสงวนสิทธิก
์ ารเก็บคานํ้ ามันและภาษี สนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน
้ กอนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต องแจงใหทราบลวงหน าอันเนื่ องจากสาเหตุต างๆ
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน
้ หากเกิดกรณี ความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทวง, การนั ดหยุดงาน,
การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนํ าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน
้ หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่ องเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัต ิเหตุจากความประมาทของนั กทองเที่ยวเอง
6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทงั ้ หมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ทัง้ หมด
7. รายการนี้ เป็ นเพียงขอเสนอที่ต องไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้ หนึ่ ง หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศ
เรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรื่องหองพัก เป็ นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได
โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดต ามความประสงคของผูท่พ
ี ัก ทัง้ นี้ ขน
ึ้ อยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได
9. กรณี ผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางน อย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะ
นั ้ นบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหน าได
10. มัคคุเทศก พนั กงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทัง้ สิน
้ แทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทานั ้ น
11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่ องจากเป็ นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณี ท่ผ
ี ูเดินทางไม
ผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็ นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทอง
เที่ยว อันเนื่ องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถ ูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณี อ่ น
ื ๆ
12. กรณี ต องการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการ
จัดหองใหเป็ นแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 หองพักเดี่ยว โดยไมคาใชจายเพิ่ม
13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุน หรือ วันเสารอาทิต ย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการ
ทองเที่ยวและ ชอปปิ้ งแตละสถานที่นอยลง โดยเป็ นดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือ
จากผูเดินทางในบางครัง้ ที่ต องเรงรีบ เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม
14. บริการนํ้ าดื่มทานวันละ 1ขวด ตอคนตอวันเริ่มในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 3 ของการเดินทาง รวมจํานวน 2 ขวด
15. การบริการของรถบัสนํ าเที่ยวญี่ปุน ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุน สามารถใหบริการวันละ 10 ชัว่ โมง ในวันนั ้ นๆ มิอาจเพิ่ม
เวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็ นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ ขน
ึ้ อยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั ้ นๆเป็ นหลัก
จึงขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง

การชําระเงิน
มัดจําทานละ 15,000 บาท ภายหลังจากที่ทานสงเอกสารการจอง 3 วัน กรณี ลูกคาทําการจองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเก็บคาทัวรเต็มจํานวน
สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางน อย 30 วัน
หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งใหลูกคาทานอื่นที่รออยู
หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัต โนมัต ิโดยไมมีเงื่อนไข
เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทัง้ หมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขและขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวทงั ้ หมดนี้ แลว
หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุช่ อ
ื พนั กงานขายมาทางแฟกซ
สงรายชื่อสํารองที่นั่ง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนั งสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตช่ อ
ื พรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยว
ทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบาง, เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนั งสือเดินทาง (Passport) มาให ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิด
ชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตัว๋ เครื่องบินทัง้ สิน
้

อัตรานี้รวม:
๋

่

่

้

คาตัว๋ เครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงคาภาษี สนามบิน และคาภาษี นํ้ามัน
คารถโคชปรับอากาศ
โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง) *หองพักที่ญ่ป
ี  ุนมีขนาดเล็กและมีจํานวนหองจํากัดในแตละโรงแรม
สงวนสิทธิกรณี ลูกคา Request ประเภทหองพัก สามารถ Request ได แตอาจไมไดต ามที่ต องการ (On Request)*
คาธรรมเนี ยมเขาชมสถานที่ต างๆ ตามรายการที่ระบุ
คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ
คาเบีย
้ ประกันอุบัต ิเหตุในการเดินทางทองเที่ยว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนั งสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องดื่ม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะ
ตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ
คาธรรมเนี ยมวีซาเขาประเทศญี่ปุน กรณี ประกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกครัง้ (เนื่ องจากทางญี่ปุนไดประกาศยกเวนการยื่นวีซา
เขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทยสําหรับผูท่ป
ี ระสงคพํานั กระยะสัน
้ ในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 วัน)
หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุนประกาศใหย่ น
ื วีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพิ่ม 2,000 บาท สําหรับการยื่นรองขอวีซา
คาธรรมเนี ยมในกรณี ท่ก
ี ระเป าสัมภาระที่มีนํ้าหนั กเกินกวาที่สายการบินนั ้ นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน
คาภาษี นํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตัว๋ เครื่องบินไปแลว
คามัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหน าทัวรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
คาทิปมัคคุเทศก, คนขับรถ, 1,000 บาท/ทาน/ทริป, คาทิปหัวหน าทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน
ภาษี มูลคาเพิ่ม 7 % และภาษี หัก ณ ที่จาย 3 %

วีซา
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย ผูท่ป
ี ระสงคจะพํานั กระยะสัน
้ ในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวย
วัต ถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่นเอกสารในขัน
้ ตอนการตรวจเขาเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัต ิการ
เขาประเทศญี่ปุน* ดังตอไปนี้
1. ตัว๋ เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุน (ทางบริษัทฯจัดการให)
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึน
้ ในระหวางที่พํานั กในประเทศญี่ปุนได (เชน เงินสด บัต รเครดิต
เป็ นตน)
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานั กในประเทศญี่ปุน (ทางบริษัทจัดการให)
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานั กในประเทศญี่ปุน (ทางบริษัทฯ จัดการให)
คุณสมบัต ิการเขาประเทศญี่ปุน (สําหรับกรณี การเขาประเทศญี่ปุนดวยมาตรการยกเวนวีซา)
1. หนั งสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมต ่าํ กวา 6 เดือน
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุนจะตองไมเป็ นสิ่งที่ขัดตอกฎหมายและเขาขายคุณสมบัต ิการพํานั กระยะสัน
้
3. ในขัน
้ ตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานั กไมเกิน 15 วัน
4. เป็ นผูท่ไี มมีประวัต ิการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุน มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขาย
คุณสมบัต ิท่จี ะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

หมายเหตุ
ราคานี้ ไมรวมคาทิปไกดทานละ 1,000 บาท/ทริป
ไมมีราคาเด็ก เนื่ องจากเป็ นราคาพิเศษ
เด็กอายุต ่าํ กวา 2 ปี (Infant) ราคา 7,900 บาท/ทาน
สําหรับลูกคาทานที่ไมเอาตัว๋ เครื่องบิน หักคาตัว๋ ออก 9,000 บาท จากราคาทัวร
ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็ นตน โดยมิต องแจงให
ทราบลวงหน า การบริการของรถบัสนํ าเที่ยวญี่ปุน ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุน สามารถใหบริการวันละ 10 ชัว่ โมง มิอาจเพิ่มเวลา
้

้ ้

้

ได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็ นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ ขน
ึ้ อยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั ้ นๆ เป็ นหลัก จึงขอ
สงวนสิทธิใ์ นการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
เดินทางขึน
้ ตํ่า 34 ทาน หากตํ่ากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีท่จี ะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อให
คณะเดินทางได ทางเรายินดีท่จี ะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใหทานตอไป โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการงดออกเดิน
ทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหน า
โปรดตรวจสอบ Passport จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึน
้ ไป และเหลือหน ากระดาษอยางตํ่า 2 หน าหาก
ไมมน
ั่ ใจโปรดสอบถาม
สายการบินสกูต ใชระบบการจองที่นั่งเป็ นแบบสุมที่นั่งวาง อาจจะทําใหครอบครัวที่มาดวยกันไมไดนั่งติดกัน

การยกเลิก
ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึน
้ ไป คืนเงินทัง้ หมด
ยกเลิกการเดินทางไมถ ึง 30 วัน กอนการเดินทาง เก็บคามัดจําทัง้ หมด
กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต องการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือกรุปที่มีการการันตีคามัดจําที่พักโดยตรง หรือโดยการ
ผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบิน พิเศษเชน EXTRA FLIGHT และ CHARTER
FLIGHT ขอสงวนสิทธิ ์ ไมมีการคืนเงินทุกกรณี ทัง้ มัดจํา หรือคาทัวรทงั ้ หมด เนื่ องจากคาตัว๋ เป็ นการเหมาจายในเที่ยวบินนั ้ นๆ

