โอซาก้ า เกียวโต อิเนะ อามาโนะฮาชิดา
เตะ โกเบ 4วัน3คืน

โอซาก้ า เกียวโต มิยาสึ วัดชิออนจิ อามาโนะฮาชิดาเตะ
นั่งกระเช้ าสู่จุดชมวิว เมืองอิเนะ โกเบ ออนเซ็น
ปราสาทโอซาก้ า (นําชมด้ านนอก) ช้ อปปิ ้ งดิวตีฟ้ รี Expo city Osaka

วันที่ 1

กรุ งเทพฯ ท่ าอากาศยานดอนเมือง สนามบินคันไซ โอซาก้ า ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้ าท์ เลท

06.00น.

พร้ อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่ างประเทศขาออก ชัน้ 3 ประตู 6 เคาน์ เตอร์ 7สายการบิน
Scoot เจ้ าหน้ าที่บริษัทให้ การต้ อนรับ และอํานวยความสะดวกด้ านเอกสารและติดแท็กกระเป๋าก่ อนขึน้ เครื่อง
นําท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน SCOOT เที่ยวบินที่ TR298 ** ราคาทัวร์ ยงั ไม่รวม
ค่าอาหารบนเครื่ อง (บนเครื่ องมีบริ การจําหน่ายอาหารและเครื่ องดื่ม) **
เดินทางถึงสนามบินคันไซ โอซาก้ า(เวลาเร็ วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุ ณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัด
หมายเวลา) สําคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่ อนุ ญาตให้ นําอาหารสด จําพวก เนือ้ สัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้ าประเทศ หากฝ่ า
ฝื นจะมีโทษจับและปรับ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋ าและสัมภาระเรี ยบร้ อย จากนันนํ
้ าท่านขึน้ รถ
ปรับอากาศเดินทางไป ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้ าท์ เลท แหล่งช้ อปปิ ง้ ชื่อดังอีกแห่งหนึ่งของโอซาก้ า ตังอยู
้ ่ที่เมืองริ งกุตรงข้ ามกับท่า
อากาศยานนานาชาติคนั ไซ โดยออกแบบให้ มีลกั ษณะเหมือนกับเมืองท่าของสหรัฐอเมริ กาและมีบรรยากาศแบบรี สอร์ ท ซึ่ง
ภายในแม้ จะไม่ใหญ่ โตมากนัก แต่ก็เพียบพร้ อมไปด้ วยสิ่งอํานวยความสะดวกมากมาย และร้ านค้ าแบรนด์เนมหลากหลาย
อันมีชื่อเสียงจากต่างประเทศ อาระให้ ทา่ นช้ อปปิ ง้ ตามอัธยาศัย (อาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย) จนถึงเวลานัดหมายนําท่ าน
เดินทางสู่ท่ พ
ี ัก
ที่พกั : OSAKA BAY PLAZA HOTEL หรือระดับใกล้ เคียงกัน อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
(ชื่อโรงแรมที่ทา่ นพักทางบริ ษัทจะทําการแจ้ งพร้ อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)

09.25น.
16.55น.

วันที่ 2

อิสระท่ องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือเลือกซือ้ Option บัตรยูนิเวอร์ แซล เจแปน  อาหารเช้ า

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก (มือ้ ที่1)อิสระให้ ท่านท่ องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวันด้ วยตัวท่ านเอง
>> หรื อท่านสามารถเลือกซื ้อบัตรยูนิเวอร์ แซลเจแปน
**กรณีส่ งั ซือ้ กับบริษัท ราคาบัตรท่ านละ 2,800 บาท กรุ ณาสั่งซือ้ พร้ อมจองทัวร์ หรือก่ อนเดินทาง10วันเท่ านัน้ (ทาง
บริ ษัทจําหน่ายเฉพาะบัตรสวนสนุก ไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทาง)
**ทางบริ ษัทขออนุญาตปรับราคาบัตรขึ ้นถ้ าเงินเยนมีการปรับขึ ้นเรท100เยน=35บาท**
- ยูนิเวอร์ แซลสตูดิโอ Universal Studio Japan
ร่วมสนุกท้ าทายกับเครื่ องเล่นหลากหลายชนิดตื่นเต้ นระทึกใจจากหนังดังที่ท่านชื่นชอบ กับโลกภาพยนตร์ ของฮอล์ลิว้ ดู เช่น
Hollywood Dream The Ride Backdrop ,ล่องเรื อผจญภัยกับไดโนเสาร์ จากเรื่ อง Jurassic Park นัง่ เรื อเพื่อพบกับความน่า
สะพรึงกลัวเหมือนอยู่ ในเหตุการณ์จริ งกับ Jaw ใช้ ทนุ สร้ างมหาศาลกว่า 1,500 ล้ านเยน (เฉพาะจอว์) และสนุกสนานไปกับ
เครื่ องเล่นภาคใหม่ของ Spider-Man ที่รอให้ ท่านพิสจู น์ความมันส์ พร้ อมทังพบกั
้
บโซนตัวการ์ ตนู สําหรับเด็กโซน “วันเดอร์
แลนด์” เป็ นโซนสวนสนุกสไตล์ครอบครัวให้ ท่านได้ เพลิดเพลินกับตัวการ์ ตนู สุดน่ารักชื่อดังของญี่ปนุ่ Hello Kitty, Snoopy,

Sesame Street หรื อเป็ นโซนใหม่ HARRY POTTER ให้ ท่านได้ ดื่มดํ่ากับบรรยากาศที่จําลองมาจากในเรื่ องแฮรี่ พอร์ ตเตอร์
และพบกับโซนใหม่ลา่ สุดที่จะเปิ ดในวันที่21เมษายน 2560 โซน Minions Park ภายในสวนสนุกUniversal ห้ ามนําอาหารและ
เครื่ องดื่มเข้ ามาภายในสวนสนุกและสามารถซื ้ออาหารได้ จาก ภายในสวนสนุก บริ เวณด้ านนอกตรงทางเข้ าสวนสนุกคือ
Universal City walk Osaka เป็ นพื ้นที่จําหน่ายสินค้ าที่มีร้านอาหารมากมาย
- เลือกอิสระเที่ยวเอง ช้ อปปิ ้ งอิสระตามอัธยาศัยเต็มวัน (ไม่รวมค่ารถไฟและไม่มีรถบัสบริ การ) ด้ วยการนัง่ รถไฟ ท่านจะ
ได้ สมั ผัสประสบการณ์การเดินทางไปย่านต่างๆที่เป็ นไฮไลท์ของโอซาก้ าย่านดังที่เลือกสรรเป็ นสวรรค์ของคนชอบ กิน เที่ยว ช้
อป ได้ แก่
> ย่ านชินไซบาชิ (Shinsaibashi) เป็ นย่านช้ อปปิ ง้ ที่มีชื่อเสียงที่สดุ ในโอซาก้ า เป็ นถนนคนเดินชินไซบาชิยาวประมาณ580
เมตร ตลอดเส้ นทางจะมีร้านค้ าอยูป่ ระมาณ 180 ร้ าน ทางฝั่งทิศใต้ ของถนนคนเดินของชินไซบาชิจะมีปา้ ยทางเข้ าแถวป้ายกูลิ
โกะ
> โดทงบุริ (Dotonburi) หนึง่ ในสถานบันเทิงยามคํ่าคืนที่โด่งดังของโอซาก้ า แหล่งรวมร้ านอาหารมากมายที่เปิ ดให้ บริ การ 24
ชั่วโมง ถนนแห่งนี ้จะเลียบริ มคลองโดทงโบริ และยังมีทงร้
ั ้ านค้ า และแหล่งบันเทิงอีกมากมาย รวมไปถึงป้ายนักวิ่งกูลิโกะ
(Glico Running Man s ign) และปูคานิโดราคุ (Kani Doraku crab sign) ที่เป็ นสัญลักษณ์ของเมืองโอซาก้ าด้ วย
> สวนนัมบะ Namba Parks ออกแบบการสร้ างให้ คล้ ายกับหุบเขา สามารถนัง่ พักผ่อนในสวนแบบธรรมชาติท่ามกลางภูมิ
ทัศน์เมืองใหญ่ มีห้างสรรพสินค้ ากว่า 120 ร้ าน รวมทังโรงภาพยนตร์
้
อัฒจรรย์ และสวนดาดฟ้า บนชัน้ 6 มีร้านอาหารจํานวน
มากเปิ ดให้ บริ การ ไม่ว่าจะเป็ น อาหารเกาหลี อาหารอิตาเลียน อาหารเวียดนาม และอื่นๆ ร้ านค้ าเปิ ดเวลา 11:00-21:00
ร้ านอาหารเปิ ดเวลา 11:00-23:00
> ย่ านเด็นเด็น Den Den Town ตังอยู
้ ่ในพื ้นที่ Nipponbashi เป็ นย่านขายสินค้ าอิเล็กทรอนิกส์ คล้ ายกับย่าน Akihabara
ของโตเกียว นอกจากนี ้ยังมีการ์ ตนู มังงะ อนิเมะ และคอสเพลย์คาเฟ่ ต์ต่างๆรวมอยู่ที่นี่ด้วย ร้ านค้ าเปิ ดเป็ น 2 ช่วง คือ 10:0011:00 และ 19:00-20:00
**วันนีไ้ ม่ มีบริการรถบัสและอาหารกลางวันและอาหารคํ่า **
ที่พกั : OSAKA BAY PLAZA HOTEL หรือระดับใกล้ เคียงกัน อิสระพักผ่ อนตามอัธยาศัย
(ชื่อโรงแรมที่ทา่ นพักทางบริ ษัทจะทําการแจ้ งพร้ อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่ 3

โอซาก้ า เกียวโต มิยาสึ วัดชิออนจิ อามาโนะฮาชิดาเตะ นั่งกระเช้ าสู่จุดชมวิว เมืองอิเนะ โกเบ ออนเซ็น
อาหารเช้ า,เที่ยง ,เย็น (บุฟเฟ่ ต์ ขาปู)

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก (มือ้ ที่2)
นําท่านเดินทางสู่ เมืองมิยาสึ (Miyazu) ซึ่งอยู่ภายในอาณาเขตของทางตอนบนของจังหวัดเกียวโต (ใช้ เวลาเดินทาง
ประมาณ 2.30 ชม.) นําท่านชมวัดชิออนจิ (Chionji Temple) เป็ น 1 ใน 3 วัด ของญี่ปนที
ุ่ ่มีรูปปั น้ สําคัญของเทพเจ้ า Monju
Bosatsu ซึ่งเป็ นเทพแห่งสติปัญญา นักเรี ยนและประชาชนทัว่ ไปจึงนิยมมาขอพรเกี่ยวกับการเรี ยน ความสําเร็ จทางวิชาการ
ต่างๆ และยังนิยมซื ้อเครื่ องราง omikuji (มีลกั ษณะเหมือนพัดที่พบั ไว้ ) แล้ วนําไปแขวนไว้ ที่ ต้นสน สมควรแก่เวลานําท่านไป
ชม อามาโนะฮาชิดาเตะ หรื อเรี ยกอีกชื่อหนึง่ ว่า สะพานสู่สรวงสวรรค์ (bridge in heaven) เนื่องจากเป็ นจุดชมวิวที่ติด
1 ใน 3 ของวิวชายทะเลที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น มองเห็นอ่าวมิยาสึ ยาวกว่า 3 กิโลเมตร ที่มี ลักษณะเป็ นสันทรายคดเคี ้ยว
เชื่อมต่อกัน ส่วนมุมที่มีชื่อเสียงมากที่สดุ คือบริ เวณจุดชมวิวของภูเขาทัง้ 2 ฝั่ ง ซึ่งได้ รับการยอมรับมานานหลายศตวรรษว่า
เป็ นจุดที่สวยที่สดุ จุดชมวิวที่ติดอันดับสวยที่สดุ 1 ใน 3 ของประเทศญี่ปนุ่ ได้ แก่ 1.อ่าวมะทสึชิมา่ เมืองเซ็นได จ.มิยางิ 2.เกาะ
มิยะ จิมา่ จ.ฮิโระชิมา่ 3.อะมาโนะ ฮาชิดาเตะ เมืองเกียวโต สะพานนี ้มีความยาวประมาณ 3.6 กิโลเมตร ภูมิประเทศที่หาพบ
ได้ ยาก คือ มีต้นสนขนาดเล็กใหญ่ราว 8,000 ต้ นขึ ้นอยู่เรี ยงราย ลักษณะทางธรรมชาติที่ใช้ เวลาสร้ างหลายพันปี แห่งนี ้เป็ น
ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ควรค่าแก่การชื่นชม ด้ วยทิ วสนริ มหาดทรายตัดผ่านอ่าวมิยาซึบนคาบสมุทรทังโกะทางตอน
เหนือของเกียวโต นําท่านขึน้ กระเช้ าเคเบิล้ คาร์ เพื่อนําท่านขึ ้นสู่จุดชมวิวด้ านบน ท่านจะสามารถชมสุดยอดแห่งความ
สวยงามที่นกั ท่องเที่ยวต่างชาติน้อยคนนักที่จะพบเห็นถึงความละเมียดละไมของธรรมชาติ เปรี ยบดัง่ ภาพวาดสีนํ ้ามัน ท่าน
สามารถสัมผัสได้ ถึงบรรยากาศของสายลม แสงแดด อันเป็ นพิเศษสุด ท่านสามารถลองสิง่ ที่นา่ สนใจ คือ ทํามาตาโนโซกิ ในที่
ที่ทา่ นยืนอยู่ ให้ ก้มลงไประหว่างขา 2 ข้ าง ซึง่ ท่านจะสามารถเห็นทัศนียภาพปรากฏราวกับสวรรค์ย้ายมาอยูบ่ นพื ้นดิน และโลก
อยูบ่ นสรวงสวรรค์ตรงกันข้ าม
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มือ้ ที่3)
นําท่านเดินทางไป เมืองอิเนะ (Ine) เป็ นเมืองท่าประมง ตังอยู
้ ่ทางทิศตะวันออกของคาบสมุทรทังโกะ ฝั่ งทะเลญี่ ปนุ่ ใน
จังหวัดเกียวโต นําท่านลงเรื อล่องไปในอ่าวอิเนะ ระหว่างล่องเรื อสนุกตื่นเต้ นในการให้ อาหารนกนางนวล และท่านจะได้ ชม
ภาพที่ถกู จดจําได้ คือ แนวอาคารบ้ านเรื อน ฟุนายะ ที่ตงอยู
ั ้ ่เลียบ อ่ าวอิเนะ ทอดยาวเป็ นแนวเส้ นโค้ งสวยงาม โดยได้ รับการ
ขึ ้นทะเบียนเป็ นเขตสงวนสําคัญสําหรับสถาปั ตยกรรมดังเดิ
้ มของญี่ ปนุ่ แต่เดิมแล้ ว ฟุนายะ ใช้ เรี ยกรู ปแบบที่อยู่อาศัยแบบ
สร้ างพื ้นที่เก็บเรื อลําเล็กสําหรับหาปลาเอาไว้ ที่ชนั ้ 1 ของบ้ าน และเนื่องจากทุกครัวเรื อนมีบ้านตังอยู
้ ่ติดกับทะเล จึงสามารถ
ดื่มดํ่ากับทัศนียภาพแสนงดงามจากที่บ้านได้ ปั จจุบัน ชาวประมงมักจะปรั บเปลี่ยนชัน้ 2 ของบ้ านไปเป็ นที่พักสําหรั บ
นักท่องเที่ยว สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสูโ่ กเบ เพื่อนําท่ านเข้ าที่พัก Fruit & Park Hotel Onsen โรงแรมสวยงามสไตล์
ยุโรปที่ตกแต่งพร้ อมสวนสวยงามขนาดใหญ่
 รับประทานอาหารคํ่า (มือ้ ที่4) พร้ อมเมนูขาปูยกั ษ์ ไม่ อัน้
หลังอาหารไม่ ควรพลาดประสบการณ์ การอาบนํา้ แร่ ธรรมชาติ เพื่อสุขภาพ/ ออนเซ็น (Onsen) นํา้ แร่ ในสไตล์ ญ่ ปี ุ่ น
ที่มีสีและแร่ ธาตุท่ ีแต่ งต่ างกันไปในแต่ ละพืน้ ที่ ให้ ท่านได้ ลงไปแช่ ในบ่ อนํา้ ร้ อนธรรมชาติด้วยร่ างการเปลือยเปล่ า
เพื่อเพิ่มความผ่ อนคลายให้ ร่ายการและบํารุ งผิวพรรณให้ ดูเปล่ งปลั่ง เรี ยบเนียน และยังมีส่วนช่ วยในเรื่ องของการ
บรรเทาอาการเจ็บป่ วยต่ างๆได้ อีกด้ วย และที่โรงแรมแห่ งนี ย้ ังมี Arima Onsen ออนเซ็นขึน้ ชื่อของเมืองโกเบ เป็ น
นํา้ แร่ ธรรมชาติสีทองเป็ นที่ร้ ูจักกันมากในญี่ปุ่น เนื่องจากเคยมีจักรพรรดิ์องค์ หนึ่งของญี่ปุ่นได้ ลงมาแช่ ออนเซ็นที่
แห่ งนีจ้ นเป็ นที่เลื่องลือและรู้จักกันแพร่ หลาย
ที่พัก: FRUIT & PARK HOTEL หรือระดับใกล้ เคียงกัน

เที่ยง
บ่ าย

คํ่า

(ชื่อโรงแรมที่ทา่ นพักทางบริ ษัทจะทําการแจ้ งพร้ อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่ 4

ปราสาทโอซาก้ า (นําชมด้ านนอก) ช้ อปปิ ้ งดิวตีฟ้ รี Expo city Osaka สนามบินคันไซ ท่ าอากาศยานดอนเมือง
 อาหารเช้ า

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก (มือ้ ที่5)
นําท่านเดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้ า เป็ นสัญลักษณ์อนั โดดเด่นของเมืองโอซาก้ า สร้ างขึ ้นเป็ นครัง้ แรกบนบริ เวณที่เคยเป็ นวัด
Osaka Hongan-jiเมื่อปี ค.ศ.1583 โดยToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-1598) นักรบระดับไดเมียวผู้พยายามรวบรวม
ประเทศเป็ นครัง้ แรกหอคอยประสาทหรื อส่วนที่เรี ยกว่า Tenshukakuแล้ วเสร็ จลงสองปี ต่อมา แต่หลังจากสงคราม Osaka
Natsu No-jinในปี ค.ศ.1615 ตระกูล Toyotomi ถูกฆ่าล้ างโคตร Tenshukakuก็ถกู ทําลายลงย่อยยับ ต่อมาได้ รับการบูรณะใหม่
ในสมัย Tokugawa แต่นา่ เสียดายที่ในปี ค.ศ.1665 ได้ ถกู ฟ้าฝ่ าเสียหายทังหมด
้
ก่อนจะทําการบูรณะขึ ้นมาใหม่อีกครัง้ และถูก
ประกาศให้ เป็ นสมบัติของชาติอีกด้ วย ปราสาทโอซาก้ าปั จจุบนั สูง 55 เมตร มี 5 ส่วน 8 ชันเครื
้ ่ องประดับหลังคาและภาพเสือ
บนกําแพงตัวปราสาทและหลายๆส่วนลงทองสีอร่ามสวยงามบนหอคอยชัน้ 8 ของ Tenshukakuท่านสามารถมองเห็นทิวทัศน์
โดยรวมของเมืองโอซาก้ าได้ อย่างชัดเจนในแต่ละปี จะมีนกั ท่องเที่ยวจากทังในและนอกประเทศมาเยื
้
อนปี ละราว 1-3 ล้ านคน
(ทัวร์ นําชมและถ่ายรู ปบริ เวณด้ านนอก) จนสมควรแก่เวลานําท่านไปช้ อปปิ ง้ ที่ Joy one Duty Free ให้ ท่านเลือกซื ้อของฝาก
ราคาถูก อาทิเช่น ขนม เครื่ องสําอาง เครื่ องไฟฟ้า โฟมล้ างหน้ าและยาสระผมถ่านหินภูเขาไฟ, ผลิตภัณฑ์ยา อาหารเสริ ม
คอลลาเจน ของดร. โนงูจิ ฮิ เ ดโยะบุคคลสํา คัญ คนหนึ่ง ในประวัติ ศ าสตร์ ด้ านการแพทย์ ของประเทศญี่ ปุ่น หรื อจะเป็ น
ผลิตภัณฑ์จากนํ ้ามันม้ า อิสระให้ ท่านเลือกซื ้อตามอัธยาศัย จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสู่ EXPOCITY http://www.expocitymf.com/en/# เป็ น ศูนย์ บันเทิ งครบวงจรที่โอซากา โดยรวมสวนสนุก ,พิ พิธภัณฑ์ ,ห้ า งสรรพสิน ค้ า ,ศูนย์ เรี ยนรู้ ,ร้ านอาหาร
นานาชาติ รวมกันไว้ ที่นี่ เป็ นแหล่งเที่ยว,กิน,ช็อปปิ ง้ และเรี ยนรู้ขนาดใหญ่ที่สดุ ในญี่ปนุ่ และเป็ นสถานที่ทอ่ งเที่ยวไฮไลท์ที่ไม่แพ้
ยูนิเวอร์ แซล สตูดิโอ หรื อดิสนีย์แลนด์ โอซากาเคยเป็ นเจ้ าภาพจัดงาน World Expo เมื่อปี 1970 หลังจากนันพื
้ ้นที่จดั งานได้ ถกู
เปลี่ยนเป็ นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ซึ่งอยู่ห่างจากใจกลางนครโอซากาไปเพียง 1ชัว่ โมงกว่า พื ้นที่ส่วนหนึ่งกว่า 170,000
ตารางเมตรได้ ถกู เปลีย่ นเป็ นศูนย์บนั เทิงครบวงจรแห่งใหม่ในชื่อว่า EXPOCITY ที่รวมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ ในพื ้นที่แบบ "วันเดียว
เดินไม่ทวั่ ครัง้ เดียวเที่ยวไม่เต็มอิ่ม" อาหารเที่ยงอิสระตามอัธยาศัย
จนสมควรแก่ เวลา นําท่ านเดินทางไป สนามบินคันไซ
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน SCOOT เที่ยวบินที่ TR297
** ราคาทัวร์ ยงั ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่ อง (บนเครื่ องมีบริ การจําหน่ายอาหารและเครื่ องดื่ม) **
เดินทางถึงท่ าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ

18.00น.
21.55น.

วันเดินทาง
29ต.ค. – 1 พ.ย.60
5 – 8 พ.ย. 60
12 – 15 พ.ย. 60
19 -22 พ.ย. 60
26 – 29 พ.ย. 60
3 – 6 ธ.ค. 60
10 – 13 ธ.ค. 60
17 – 20 ธ.ค. 60
24 – 27 ธ.ค.60
31ธ.ค. – 3ม.ค. 61
7 -10 ม.ค. 61
14 – 17 ม.ค. 61
21 – 24 ม.ค. 61
28 – 31 ม.ค. 61
4 – 7 ก.พ. 61
11 – 14ก.พ. 61
18 – 21 ก.พ. 61
25 – 28 ก.พ.61
4 -7 มี.ค.61
11 – 14 มี.ค.61
18 – 21 มี.ค.61

ราคาผู้ใหญ่
24,900
22,900
24,900
24,900
24,900
28,900
28,900
26,900
26,900
35,900
22,900
24,900
24,900
24,900
25,900
25,900
22,900
25,900
26,900
26,900
26,900

ราคาเด็ก 2-6 ปี
( ไม่ เสริมเตียงพักรวมกับผู้ใหญ่ 2ท่ าน)

ไม่ มีราคาเด็ก
*Infant 7,000 บาท
(*อายุไม่ เกิน 2 ปี )

พักเดี่ยวเพิ่ม/เดินทาง
ท่ านเดียว
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500

ที่น่ ัง

หมายเหตุ

34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34

หมายเหตุ : รายการทัวร์ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน การจราจร
ช่ วงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ่น เป็ นต้ น โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยคํานึงถึงผลประโยชน์
ของท่ านเป็ นหลัก เพื่อให้ ท่านท่ องเที่ยวได้ ครบถ้ วนตามโปรแกรม การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศ
ญี่ปุ่น สามารถให้ บริการวันละ10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์ และคนขับจะเป็ นผู้บริ หารเวลาตามความเหมาะสม จึง
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่ องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
กรณีอัตราแลกเปลี่ยนเงินเยนปรับสูงขึน้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการปรับอัตราค่ าบริการเพิ่มขึน้ โดยจะแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า

เงื่อนไขการให้ บริการ
1. การเดินทางครัง้ นีจ้ ะต้ องมีผ้ โู ดยสารจานวน 30 ท่ านขึน้ ไป กรณีไม่ถึง30ท่าน
- ขอส่งจอยทัวร์ ให้ กบั บริ ษัทที่มีโปรแกรมและราคาใกล้ เคียงกัน
- หรื อขอเลือ่ น หรื อยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจ้ งให้ ท่านทราบล่ วงหน้ าก่ อนการเดินทาง 10 วัน
- หรื อขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริ การเพิ่ม (ในกรณีที่ผ้ เู ดินทางไม่ถึง30ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริ ษัท
จะทําการแจ้ งให้ ทา่ นทราบก่อนล่วงหน้ า
2. ในกรณี ท่ ีลูกค้ าต้ องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ ก่ อนทุ กครั ้ง มิฉะนั น้ ทาง
บริษัทจะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้
3.การชําระค่ าบริการ ชําระเงินค่าจองทัวร์ ทา่ นละ 15,000 บาท ส่วนที่เหลือชําระก่อนการเดินทาง 20วัน
**สําเนาหน้ าพาสปอร์ ตผู้เดินทาง+ความประสงค์เพิ่มเติมของลูกค้ า กรุณาส่งพร้ อมหลักฐานการโอนเงินมัดจําหรื อพร้ อมยอดคงเหลือ**
4.การยกเลิกและคืนค่ าทัวร์
การยกเลิกทัวร์ เมื่อจองทัวร์ และชําระเงินค่าจองค่าทัวร์ แล้ วสามารถยกเลิกได้ 45วันก่อนเดินทางเท่านัน้ แต่กรณีพีเรี ยดที่เดินทางนันๆเต็
้ ม
แล้ วไม่สามารถยกเลิกหรื อขอคืนเงินได้ ทกุ กรณียกเว้ นเปลีย่ นผู้เดินทางแทน
และพีเรี ยดราคาโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวร์ และชําระเงินค่าจองค่าทัวร์ แล้ ว ไม่สามารถยกเลิก เลือ่ น หรื อขอคืนเงินได้ ทกุ กรณี
กรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองทังกรุ
้ งเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรื อ เข้ าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริ ษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น รวมถึงเมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ถ้ าท่านงดการใช้ บริ การรายการใดรายการหนึ่ง
หรื อไม่เดินทางพร้ อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรี ยกร้ องค่าบริ การและเงินค่าทัวร์ คืนไม่วา่ กรณีใดๆทังสิ
้ ้น
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1. ค่าตัว๋ โดยสารเครื่ องบินไป-กลับชันประหยั
้
ดพร้ อมค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ ข้างต้ น
ที่นงั่ เป็ นไปตามการจัดสรรของสายการบิน
กรณีต้องการระบุที่นงั่ ติดกันทังกรุ
้ ๊ ปหรื อริ มหน้ าต่างหรื อริ มทางเดิน แจ้ งหน้ าเคาน์ เตอร์ เช็คอิน ณ วันเดินทาง
**กรณีทา่ นมีความประสงค์จะต้ องการปรับเปลีย่ นระดับชันที
้ ่นงั่ จะต้ องดําเนินการแจ้ งพร้ อมจองทัวร์ หรื อก่อนเดินทาง15วันเท่านัน้ และทาง
เซ็นเตอร์ จะทําจองที่นงั่ อัพเกรดเข้ าระบบได้ เมื่อE-Ticket ทังกรุ
้ ๊ ปออกมาแล้ ว ประมาณ3-5วันก่อนวันเดินทาง**
- ที่นงั่ Stretch Seat / Long Leg ชําระเพิ่ม 4,500 บาท (รวมไป-กลับ) **ห้ ามเด็กตํ่ากว่า16ปี และผู้สงู อายุ65ปี ขึ ้นไปนัง่ เนื่องจากที่นงั่ อยู่
บริ เวณ Exit Seat
- ที่นงั่ Scoot Biz ตัว๋ กรุ๊ปไม่สามารถอัพเกรดได้
** ค่าทัวร์ ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง สามารถสัง่ ซื ้อจากเล่มเมนูบนเครื่ องได้ เลยเนื่องจากตัว๋ กรุ๊ปไม่สามารถสัง่ จองล่วงหน้ าได้
2. ค่าที่พกั ห้ องละ 2 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการหรื อระดับเทียบเท่า กรณีเดินทาง3 ท่านจะเป็ นห้ องTriple จะเป็ นแบบเตียงเดี่ยวสาม
เตียงหรื อแบบเตียงใหญ่1เตียงเตียงเดี่ยว1เตียง เป็ นการจัดแบบเตียงของทางโรงแรมไม่สามารถระบุได้
กรณีโรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้ องให้ เป็ นแบบ แยก 2ห้ อง คือ 1ห้ องพักคู่ และ 1ห้ องพักเดี่ยว โดยไม่ค่าใช้ จ่าย
เพิ่ม
3. ค่าอาหารค่าเข้ าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไว้ ในรายการทัวร์ ข้างต้ น
4. เจ้ าหน้ าที่บริ ษัทฯคอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5. ค่ านํา้ หนักกระเป๋า สัมภาระที่สายการบิน Scoot กําหนดท่ านละไม่ เกิน 20 กิโลกรั ม และค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไข
ของแต่ละสายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ
**กรณีทา่ นมีความประสงค์จะซื ้อนํ ้าหนักเพิ่ม กรุณาแจ้ งพร้ อมจองทัวร์ พร้ อมชําระค่านํ ้าหนัก**

- ซื ้อนําหนักเพิ่ม 5 กก. ชําระเพิ่ม 700 บาท /เพิ่ม10กก. ชําระเพิ่ม 1,200 บาท
- ซื ้อนํ ้าหนักเพิ่ม15กก. ชําระเพิ่ม 1,700 บาท/เพิ่ม20กก. ชําระเพิ่ม 2,200 บาท
6. ค่าประกันอุบตั ิเหตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่าน
ละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ไม่ รวมประกันสุขภาพ
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทยและเอกสารต่างด้ าวต่างๆ
2. ค่าใช้ จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุอาทิเช่นค่าอาหารเครื่ องดื่มค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์เป็ นต้ น
3. ค่าภาษี ทกุ รายการคิดจากยอดบริ การ, ค่าภาษี เดินทาง (ถ้ ามีการเรี ยกเก็บ)
4. ค่าภาษี นํ ้ามันที่สายการบินเรี ยกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริ ษัทฯได้ ออกตัว๋ เครื่ องบิน
5. ค่า Vat 7% และค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
6. ค่าทิปยกกระเป๋ าทุกโรงแรม
7. ค่ าทิปไกด์ รวมคนขับรถ ท่ านละ 3,500 เยนต่ อทริป สําหรับกรุ๊ ปที่มีหัวหน้ าทัวร์ แล้ วแต่ นํา้ ใจจากท่ าน
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้ นวีซา่ เข้ าประเทศญี่ปนให้
ุ่ กบั คนไทย
(เอกสารที่จะต้ องใช้ ในการพิจารณาการอนุญาตให้ เข้ าประเทศ)
จากมาตรการยกเว้ นวีซา่ เข้ าประเทศญี่ปนให้
ุ่ กบั คนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพํานักระยะสันในประเทศญี
้
่ปนไม่
ุ่ เกิน 15 วัน ไม่วา่ จะด้ วย
วัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรื อธุรกิจ จะต้ องยื่นเอกสารในขันตอนการตรวจเข้
้
าเมือง เพื่อยืนยันการมีคณ
ุ สมบัตกิ ารเข้ า
ประเทศญี่ปน*
ุ่ ดังต่อไปนี ้
1. ตัว๋ เครื่ องบินขาออกจากประเทศญี่ปนุ่ (ทางบริ ษัทฯจัดการให้ )
2. สิง่ ที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่อาจเกิดขึ ้นในระหว่างที่พํานักในประเทศญี่ปนได้
ุ่ (เช่น เงินสด บัตร
เครดิต เป็ นต้ น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พาํ นักในประเทศญี่ปนุ่ (ทางบริษัทจัดการให้ )
4. กําหนดการเดินทางระหว่างที่พํานักในประเทศญี่ปนุ่ (ทางบริ ษัทฯจัดการให้ )
คุณสมบัติการเข้ าประเทศญี่ปนุ่ (สําหรับกรณีการเข้ าประเทศญี่ปนุ่ ด้ วยมาตรการยกเว้ นวีซา่ )
1. หนังสือเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลืออยูไ่ ม่ตํ่ากว่า 6 เดือน
2. กิจกรรมใดๆ ทีจ่ ะกระทําในประเทศญี่ปนจะต้
ุ่
องไม่เป็ นสิง่ ที่ขดั ต่อกฎหมาย และเข้ าข่ายคุณสมบัติการพํานักระยะสัน้
3. ในขันตอนการขอเข้
้
าประเทศ จะต้ องระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผู้ที่ไม่มีประวัตกิ ารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปนุ่ มิได้ อยูใ่ นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ และไม่
เข้ าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ
7.หมายเหตุ : กรุ ณาอ่ านศึกษารายละเอียดทัง้ หมดก่ อนทําการจอง เพื่อความถูกต้ องและความเข้ าใจตรงกันระหว่ างท่ านลูกค้ า
และบริ ษัท ฯ และเมื่อท่ านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่ าทัวร์ ทั ้งหมดกับทางบริ ษัทฯ แล้ ว ทางบริ ษัทฯ จะถือว่ าท่ านได้ ยอมรั บ
เงื่อนไขข้ อตกลงต่ างๆ ทัง้ หมด
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ จี ะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่ าบริการขึน้ ในกรณีท่ มี ีผ้ รู ่ วมคณะไม่ ถงึ 30ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษี สนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าอันเนื่องจากสาเหตุตา่ งๆ

4. บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการ
จลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย ซึง่ อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษัทฯ
5. บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบตั ิเหตุ
จากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ ทงหมดกั
ั้
บทางบริ ษัทฯ แล้ ว ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับเงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆ ทังหมด
้
7. รายการนี ้เป็ นเพียงข้ อเสนอที่ต้องได้ รับการยืนยันจากบริ ษัทฯอีกครัง้ หนึ่ง หลังจากได้ สํารองโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเรี ยบร้ อยแล้ ว โดย
โรงแรมจัดในระดับใกล้ เคียงกัน ซึง่ อาจจะปรับเปลีย่ นตามที่ระบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรื่ องห้ องพัก เป็ นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้ องให้ กบั กรุ๊ปที่เข้ าพัก โดยมีห้องพักสําหรับผู้สบู บุหรี่ / ปลอดบุหรี่ ได้ โดยอาจจะขอ
เปลีย่ นห้ องได้ ตามความประสงค์ของผู้ที่พกั ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ความพร้ อมให้ บริ การของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
9. กรณีผ้ เู ดินทางต้ องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้ วิวแชร์ กรุณาแจ้ งบริ ษัทฯ อย่างน้ อย 7วันก่อนการเดินทาง มิฉะนัน้ บริ ษัท ฯไม่
สามารถจัดการได้ ลว่ งหน้ าได้
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จดั ไม่มีสทิ ธิในการให้ คําสัญญาใด ๆ ทังสิ
้ ้นแทนผู้จดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของผู้
จัดกํากับเท่านัน้
11. ผู้จดั จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้ จ่ายต่างๆ ได้ เนื่องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผ้ เู ดินทางไม่ผ่านการ
พิจารณาในการตรวจคนเข้ าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็ นกองตรวจคนเข้ าเมืองหรื อกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อัน
เนื่องมาจากการกระทําที่สอ่ ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้ าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้ อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
12. กรณีต้องการพักแบบ 3ท่าน ต่อห้ องหรื อห้ องแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้ องให้ เป็ นแบบ
แยก 2ห้ อง คือ 1ห้ องพักคู่ และ 1ห้ องพักเดี่ยว โดยไม่คา่ ใช้ จ่ายเพิ่ม
13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปนุ่ หรื อ วันเสาร์ อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทําให้ เวลาในการท่ องเที่ยว
และ ช้ อปปิ ง้ แต่ละสถานที่น้อยลง โดยเป็ นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริ หารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่ วมมือจากผู้เดินทาง
ในบางครัง้ ที่ต้องเร่งรี บ เพื่อให้ ได้ ทอ่ งเที่ยวตามโปรแกรม
14. บริ การนํ ้าดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อในวันที่ทําทัวร์ เต็มวัน เริ่ มในวันที่2ของการเดินทางรวมจํานวน2ขวด
15. การบริ การของรถบัสนําเที่ยวญี่ปนุ่ ตามกฎหมายของประเทศญี่ปนุ่ สามารถให้ บริ การวันละ10-12ชัว่ โมง อาทิเช่น เริ่ มงานเวลา 8.00น.ถึง
เวลา 20.00 น.ในวันนัน้ มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็ นผู้บริ หารเวลาตามความเหมาะสม ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั สภาพการจราจร
ในวันเดินทางนันๆเป็
้ นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
16. การประกันภัย ที่บริ ษัทฯได้ ทําไว้ สาํ หรับความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็ นการการประกันอุบตั ิเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยว ตามพ.ร.บ. การ
ท่องเที่ยว เท่านัน้ ไม่ ได้ ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ ได้ ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได้ และทางบริ ษัทฯถือว่า
ท่านได้ เข้ าใจและยอมรับข้ อตกลงแล้ วเมื่อท่านชําระเงินค่าทัวร์ (ท่านสามารถซื ้อประกันสุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได้ จากบริ ษัทประกัน
ทัว่ ไปและควรศึกษาเงื่อนไขความคุ้มครองให้ ละเอียด)
17. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จดั ไม่มีสทิ ธิในการให้ คาํ สัญญาใด ๆ ทังสิ
้ ้นแทนผู้จดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอาํ นาจของผู้
จัดกํากับเท่านัน้
18. ผู้จดั จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้ จ่ายต่างๆ ได้ เนื่องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผ้ เู ดินทางไม่ผ่านการ
พิจารณาในการตรวจคนเข้ าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็ นกองตรวจคนเข้ าเมืองหรื อกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อัน
เนื่องมาจากการกระทําที่สอ่ ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้ าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้ อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ

