วันแรก

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง

12.00 น.

พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์
สายการบิน AIR ASIA X เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวกใน
การเช็คอิน
สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้ ครือ
่ ง AIRBUS A330-300 จานวน 377 ทีน
่ ง่ ั
จ ัดทีน
่ ง่ ั แบบ 3-3-3 มีบริการอาหารร้อนเสริ ฟ
์ ทงขาไปและขากล
ั้
ับ
้ า
ื้ นา้ หน ักเพิม
ี ค่าใชจ
(นา้ หน ักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซอ
่ ต้องเสย
่ ย)

14.50 น.

เหิรฟ้ าสู่เมืองโอซาก้า โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ610 บริการอาหาร และ
เครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง

22.40 น.
พักที่

เดินทางถึง สนามบินคันไซ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองนาท่านเดินทางสู่ทีพกั
โรงแรม BELLEVUE GARGEN HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่สอง

อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้ อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหาร อิสระตามอัธยาศัยให้ท่านเลือกช้อปปิ้ งตามย่านดังของมหานครโอซาก้า โดยการนั ง่
รถไฟ (ไม่ รวมค่ารถไฟ) ท่านสามารถนั ง่ รถไฟ JR เพื่อเดินทางเที่ ยวในแหล่งท่ องเที่ ยวชื่อดัง
อาทิ
- ชิ น ไซบาชิ ย่านช้อ ปปิ้ งชื่อ ดังของนครโอซาก้า ภายในย่านนี้ มี รา้ นค้าเก่ าแก่ ป ะปนไปกับ
ร้านค้าอันทันสมัย และสินค้าหลากหลายรูปแบบทั้งสาหรับเด็ก และผูใ้ หญ่ ซึ่ งย่านนี้ ถือว่า
เป็ นย่านแสงสี และบันเทิงชั้นนาแห่งหนึ่ งของนครโอซาก้า อีกทั้งยังมีรา้ นอาหารทะเลขึ้ นชื่อ
มากมาย ซึ่งเสน่ หอ์ ย่างหนึ่ งคือ ทุกร้านจะประดับประดาร้านของตนด้วยแสงไฟนี ออนซึ่งดัด
ทาให้เป็ นรูปปู กุง้ และปลาหมึก ซึ่งนักท่องเที่ยวให้ความสนใจและแวะถ่ายรูปกันเป็ นที่ระลึก
อย่างมาก และร้านค้าทุกแห่ง จะพยายามสร้างจุดเด่นให้แก่รา้ นของตนให้ได้มากที่สุด เพื่อ

ดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการ สัญลักษณ์เด่นของย่านนี้ คือ ตึกรูปเครื่องหมายการค้าของ กูลิ
โกะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจากญี่ปุ่นนัน่ เอง
- โอซาก้า อะควอเรี่ยม เป็ นพิพิธภัณฑ์สตั ว์น้ าในร่มที่ ใหญ่ที่สุดในโลก ท่านจะได้พบกับปลา
ฉลามวาฬที่มีขนาดใหญ่ที่หาชมได้ยาก, แล้วเฮฮากับหน้าตาของปลาแสงอาทิตย์ ที่มีขนาดตัว
ใหญ่ราคาประเมินมิได้และเพลินตากับสัตว์มีชีวิตใต้น้ านานาชนิ ดจากทัว่ ทุกมุมโลก อาทิเช่น
ปลาโลมา, ปูแมงมุม, นาคทะเล, นกเพนกวิน เป็ นต้น
- วัดชิเท็นโนจิ วัดที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดของเมืองโอซาก้าประมาณ 1,400 ปี และเป็ นพุทธสถาน
แห่งแรกในญี่ปุ่น โดยมีจุดเด่นอยู่ที่ เจดีย ์ 5 ชั้นอันวิจิตร สร้างตามแบบสถาปั ตยกรรมสมัย
อาซุกะ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปหลายองค์
หรือท่านที่สนใจเดินทางสู่ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ชาระเพิ่มท่านละ 2,700.- บาท (ไม่รวมค่า
เดินทาง) ร่วมสนุ กท้าทายกับเครื่องเล่นหลากหลายชนิ ดตื่นเต้นระทึกใจจากหนั งดังที่ท่านชื่น
ชอบ เช่น ฉากเพลิงไหม้จากเรื่อง “แบ็คดราฟท์”ล่องเรือผจญภัยกับไดโนเสาร์จากเรื่อง“จูราสสิค
พาร์ค” นั ง่ เรือเพื่อพบกับความน่ าสะพรึงกลัวเหมือนอยู่ ในเหตุการณ์จริงกับ “จอว์” ใช้ทุนสร้าง
มหาศาลกว่า 1,500 ล้านเยน (เฉพาะจอว์) และสนุ กสนานไปกับเครื่องเล่นภาคใหม่ของ “สไป
เดอร์แมน” ที่รอให้ท่านพิสูจน์ความมันส์ พร้อมทั้งพบกับโซนใหม่ “วันเดอร์แลนด์” เป็ นโซนสวน
สนุ กสไตล์ครอบครัวให้ท่ านได้เพลิ ดเพลิ น กับตัวการ์ตูน สุ ดน่ ารักชื่ อดังของญี่ ปุ่ น Hello Kitty,
Snoopy, Sesame Street

หรือสนุ กสนานกับ โซนใหม่ The Wizarding World of Harry Potter ที่ สร้างเพื่อเอาใจเหล่าสาวก
ของแฮร์รี่พอตเตอร์ ให้ท่ านได้เข้าไปสัม ผัส บรรยากาศของ โลกเวทมนตร์ในฉากต่ างๆ จาก
ภาพยนตร์ อาทิ ปราสาทฮอกวอต เพลิ ด เพลิ น กั บ การส ารวจห้อ งเรี ย นเวทมนตร์ ค าถา
ย่านฮอกมีท ร้านขายของแปลกประหลาดของเหล่าพ่อมดและแม่มดทั้งหลาย และที่ไม่ควรพลาด
ชิมคื อ บัตเตอร์เบี ยร์ เครื่ องดื่ ม ที่ ได้รับ ความนิ ย มในโลกของพ่อมดและแม่ม ดแห่งนี้ [ไม่ มีแ อ
ลกฮอล์ ] และที่ พ ลาดไม่ ไ ด้ คื อ ในโซนนี้ ที่ ถื อ ว่ า เป็ นสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วที่ ดี ที่ สุ ด ของโลก
คือโซน Harry Potter and the Forbidden Journey ที่ มีการสร้างด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการ

ถ่ายภาพ 4K ที่จะสร้างความตื่นเต้นเร้าใจให้ท่านเสมือนท่านได้เดินทางท่องโลกเวทมนตร์ไปกับ
แฮร์รี่พอตเตอร์เลยทีเดียว ให้ท่านได้สนุ กสนานต่อกับเครื่องเล่นนานาชนิ ดอย่างจุใจ

พักที่
วันที่สาม
เช้า

เพื่อไม่เป็ นการรบกวนเวลาของท่าน อิสระอาหารเที่ยง และอาหารค ่าตามอัธยาศัย
โรงแรม BELLEVUE GARGEN HOTEL หรือระดับเดียวกัน
เกียวโต– ฟูชิมิ อินาริ – วัดคินคาคุจิ – นาโกย่า - เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter
Illumination – อิออน จัสโก้
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้ นนาท่ านชม ศาลเจ้าฟู ชิมิอินาริ ที่ สถิ ตของพระแม่โพสภ เทพเจ้าที่ เป็ นที่ นับถื อยิ่งของ
ประชาชนที่ มาสักการะขอพร ให้มีความเป็ นอยู่อุดมสมบูรณ์ของเรื่องพืชพรรณธัญญาหาร นา
ท่านสักการะ พระแม่โพสภ และเทพจิ้ งจอกที่ชาวญี่ปุ่นชื่อว่าเป็ น ทูตสวรรค์ ผูค้ อยนาข่าวสารจาก
สรวงสวรรค์ลงมายังโลกมนุ ษย์ ท่านจะได้ตื่นตากับรูปปั้ นของเทพจิ้ งจอก ที่ มีจานวนมากมาย
แล้วนาท่านชม ศาลโทริอิ ซุ ม้ ประตูสีแดงที่เป็ นสัญลักษณ์ของศาลเจ้า ที่มีมากกว่าร้อยต้น
ทอดตัวยาวตามเส้นทางของไหล่เขาลดหลั ่นกันบนเส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร และเป็ นฉาก
ของภาพยนตร์เรื่อง MEMORIES OF GEISHA ที่ ซายูริ นางเอกของเรื่องวิ่งลอดซุม้ ประตูเพื่อ
ไปขอพรเทพเจ้าให้ตนเองสมความปรารถนา

เที่ยง
บ่าย

พักที่
วันทีส่ ี่
เช้า

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม วัดคินคะคุจิ หรือ ปราสาททอง สร้างโดยโชกุน
อาชิคางะ โยชิมิสึ เพื่อเป็ นสถานที่ พักผ่ อน ต่อมาบุ ตรชาย
ของท่านได้ดดั แปลงให้เป็ นวัด แต่ปราสาทเดิมได้ถูกไฟไหม้
ใน ปี พ .ศ.2493 และสร้ า งขึ้ น ให ม่ เมื่ อปี พ .ศ.2498
ปราสาทโดยรอบปิ ดด้วยทองคาเปลวอย่างสวยงาม ให้ท่าน
ได้ดื่มดา่ กับความสะอาดใสของสระน้ าที่สามารถสะท้อนให้
เห็ น ภาพตั ว ปราสาทได้อ ย่ า งงดงาม จากนั้ น น าท่ า น
เดิ น ทางสู่ เมื องนาโกย่ า จากนั้ นน าท่ า นชม เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter
Illumination ณ สวนนาบะนะ ซาโตะ ธี ม พาร์ค สวนดอกไม้ ที่ มี ทุ่ ง ดอกไม้ให้ช มตลอดทั้ง 4
ฤดูกาล สามารถเที่ ยวได้ตลอดทั้งปี ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงตลอดจนถึ งปลายฤดูหนาว (ตุลาคมมีนาคม) จะได้รบั ความนิ ยมมากเป็ นพิเศษ เนื่ องจากมีไฮไลท์การประดับไฟขนาดใหญ่ที่สุดใน
ญี่ปุ่น อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการแสดงไฟในหลากหลายรูปแบบ ไม่วา่ จะเป็ น อุโมงค์แสง
ไฟ (Tunnel of Light) หรื อ การประดั บ ไฟในน้ า (Water Illumination) น าท่ า นช้อ ปปิ้ ง ณ
ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ห้างฯ อิออน จัสโก้ **อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย**
โรงแรม HASHIMA HOTEL หรือระดับเดียวกัน
นาโกย่ า – ทาคายาม่ า – หมู่ บ ้า นชิ ร าคาวะโกะ -” ที่ ท าการเก่ า เมื อ งทาคายาม่ า
เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – กิฟุ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่าน ชมเทศกาลซากุระบาน บริเวณแม่น้ าซาไก เป็ นอันดับ 1 ในการชมซากุระในเมืองกิฟุ
ให้ท่านได้สมั ผัสบรรายากาศของ ซากุระที่บานสะพรั ่ง อวดโฉมตลอดสองฝั ่งแม่น้ า จานวนกว่า
1200 ต้น แต่ท้งั นี้ ทั้งนั้นซากุระจะบานหรือไม่ หรือบานมากหรือน้อยขึ้ นอยูก่ บั สภาพอากาศใน
แต่ละปี โดยปกติซากุระจะเริ่มบานตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม – ต้นเดือนเมษายนของทุกปี

***ในกรณี ที่ ซากุ ระไม่ บาน ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิท ธิ์เปลี่ยนโปรแกรม โดยจะน าท่า น
สักการะขอพร ณ ศาลเจ้า Kogane Shrine ศาลเจ้าแห่งนี้ ถูกตั้งขึ้ นเมื่อปี 135 เป็ นศาลเจ้า
ชินโต ตั้งอยูท่ ี่เมืองกิฟุ ศาลเจ้าแห่งนี้ อยูใ่ กล้กลางใจเมืองกิฟุ สิ่งพิเศษสาหรับศาลเจ้านี้ คือ
เป็ นสถานที่ที่รบั พลังจากพระเจ้า ผูค้ นส่วนใหญ่และชาวเมืองกิฟุจะขอพรจากที่แห่งนี้ เพื่อ
การโชคดีและการค้าขายที่ร ่ารวย ตามประวัติที่ถูบนั ทึกไว้ เดิมทีศาลเจ้าพังลงเพราะเหตุ
แผ่ น ดิ น ไหวเมื่ อ ปี 1897 หลั ง จากนั้ น 14 ปี ต่ อ มาในปี 1905 ได้ถู ก บู ร ณะใหม่ ขึ้ น
หลังจากนั้นได้พังลงอีกครั้งเนื่ องจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ในปี 1958 จึงได้ถูกบูรณะขึ้ น
ใหม่ อี ก ครั้ง กล่ าวง่ า ยๆคื อ ได้ถู ก พัง ลงจากเหตุ ก ารณ์ต่ า งๆถึ ง 3 ครั้ง ด้ว ยกัน ส่ว นใน
โครงสร้างในปั จจุบนั ถูกเพิ่มเติมและบูรณะขึ้ นในปี 1988

นาท่ านเดิ นทางสู่ เมื องทาคายาม่ า จังหวัด “ฮิ ดะ” จังหวัดที่ อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติ ที่
สวยงาม ผูค้ นที่ เป็ นมิตร นาท่านเที่ยวชม เมืองทาคายาม่า
ที่ได้ชื่อว่า“ลิตเติ้ ลเกียวโต เป็ นเมืองขนาดเล็กน่ ารักตั้งอยูใ่ น
หุบเขาที่ยงั คงดูแลวัด ศาลเจ้า แม่น้ า สะพาน ตลาดเช้า และ
บรรยากาศแบบเมืองเกียวโตในอดีตไว้ได้อย่างลงตัว นาท่าน
สู่ “หมู่บา้ นชิราคาวะโกะ หมู่บา้ นที่ได้รบั เลือกจากองค์การ
ยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995 ท่านจะได้พบกับ
บ้านในแบบกัสโชสึคุริ ซึ่งเป็ นแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม ชื่อนี้ ได้มาจากคาว่า กัสโช ซึ่งแปลว่า พนม
มือ ตามรูปแบบของบ้านที่ หลังคาชันถึ ง 60 องศา มีลกั ษณะคล้ายสองมือที่พนมเข้าหากัน ตัว
บ้านมีความยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกว้าง 10 เมตร ซึ่งโครงสร้างของบ้านสร้างขึ้ น

เที่ยง

คา่
พักที่

โดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตวั เดียว แต่ยงั คงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะที่ตกมาอย่างหนั กในช่วง
ฤดูหนาวได้ดี
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชมสถานที่สาคัญเมื่อครั้งอดีต ที่ทาการเก่าเมืองทาคายาม่า (ไม่รวมค่าเข้าชมท่านละ
430 เยน) ใช้เป็ นทั้งที่ ทางาน และที่ อยู่อาศัยของ
ผู ้ว่ า ราชการจัง หวัด ฮิ ด ะมาเป็ นเวลากว่ า 176 ปี
ภ า ย ใ ต้ ก า ร ป ก ค ร อ ง ข อ ง โช กุ น โต กุ ก า ว่ า
ในสมัยเอะโดะ หรือกว่า 300 ปี ที่แล้ว เป็ นที่ทาการ
รัฐในยุคเอะโดะเพียงแห่งเดียวที่ ขา้ มพ้นยุคสมัยมา
ได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งภายในนี้ ประกอบด้วยบริเวณไต่
สวนพิจารณาคดี ห้องขังนักโทษ โรงครัว และห้องพักของเจ้าหน้าที่

นาชมความงามของเมืองทาคายาม่า ซึ่งยังคงคว ามเป็ นบ้านเมืองแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมอย่างแท้จริง
เดินชม เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ ซึ่ งเต็มไปด้วยบ้านเรือน และร้านค้าน่ ารัก ๆ ที่ ยงั คงอนุ รักษ์
แบบของบ้านในสมัยเอะโดะกว่า 300 ปี ก่อน ให้ท่านได้เลือกซื้ อของที่ระลึกพื้ นเมืองและเก็บเกี่ยว
บรรยากาศอันน่ าประทับใจ ไม่ว่าจะเป็ นเหล้าสาเก ซุปมิโสะชิรุ ตุ๊กตาซารุโบะโบะ ซึ่งเป็ นตุ๊กตา
ตามความเชื่อของคนโบราณสมัยก่อน จากนั้นนาท่านเดินทางสู่เมืองกิฟุ
บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ ต์ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นยากินิคุ
บริการเมนู เนื้ อและหมู คลุกเค้ากับน้ าซอสสไตล์ญี่ปุ่น พร้อมทั้งของหวานแบบท่านไม่อ้นั
โรงแรม ENAKYO GRAND HOTEL หรือระดับเดียวกัน
จากนั้นให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ าแร่ธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ าแร่แล้ว จะทาให้
ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

วันที่หา้

นารา – วัดโทไดจิ – ชมซากุระ ณ สวนโยชิโนะ – ดิวตี้ ฟรี - ช้อปปิ้ งชินไซบาชิ –
สนามบินคันไซ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองนารา เป็ นเมืองหลวงแห่งแรกของญี่ปุ่น สร้างขึ้ นเมื่อปี พ.ศ.1253
นาท่านชม วัดโทไดจิ เป็ นวัดที่มีความสาคัญที่สุดในเมืองนารา มีเสาถึง 18 ต้น รองรับหลังคา
เป็ นสถาปั ตยกรรมชิ้ นงามสมัยคามาคุระ สร้างขึ้ นเมื่อปี พ.ศ.1286 สิ่งสาคัญที่ล้าค่าที่สุดของวัด
นี้ คือ หลวงพ่อโตไดบุสสึ สร้างด้วยทองสัมริดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ประดิษฐานอยูใ่ นวิหาร
หลวงพ่อโต ซึ่งหลังเดิมถูกไฟไหม้ และสร้างขึ้ นใหม่ถึง 2 ครั้ง ซึ่งวิหารหลังปั จจุบนั มีขนาดเพียง 2
ใน 3 ของหลังเดิม และยังได้ชื่อว่าเป็ นวิหารไม้ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยเช่นกัน และทุกท่านจะ
ได้สมั ผัสกับกวางน่ ารักและแสนเชื่องที่อยูบ่ ริเวณรอบวัดเป็ นจานวนมาก
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ภูเขาโยชิโนะ ให้ท่านได้ชมบรรยากาศของซากุระที่บานสะพรัง่ กว่า 3
หมื่นต้น และมีซากุระมากที่สุดถึง 200 สายพันธุ ์ เชื่อกันว่า ซากุระในญี่ปุ่นล้วนมีตน้ กาเนิ ดจาก
ภูเขานี้

เที่ยง

***ในกรณี ที่ ซากุ ระไม่ บาน ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิท ธิ์เปลี่ยนโปรแกรม โดยจะน าท่าน
สัก การะขอพร ณ วั ด เจ้า แม่ ก วนอิ ม ฮาเซเดะระ(Hasedera Temple)ประจ าเมื อ งนารา
(Nara)นี้ เป็ นวั ด เก่ า แก่ ส ร้า งขึ้ นในปี ค.ศ. 686 บนภู เ ขาฝั ง่ ตะวั น ออกของอะซุ ก ะ
(Asuka) โดดเด่นด้วยบันไดหิน 399 ขั้น ภายใต้หลังคาที่พาดยาวขึ้ นไปสุ่อาคารอุโบสถ ซึ่ง
เป็ นหนึ่ ง ในอาคารไม้ที่ ไ ด้รับ การขึ้ นทะเบี ย นให้เป็ นสมบั ติ ข องชาติ และเป็ นสถานที่
ประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมปาง 11 พักตร์ ประทับยืน สร้างขึ้ นด้วยไม้ สูงประมาณ 10

ม. หันพระพักตร์ออกสู่ทิศที่มีระเบียงกว้างยื่นออกไปในหน้าผาอันเป็ นจุดชมวิ วยอดนิ ยม
ของวัด
นอกจากนี้ ยังได้รบั สมญานามว่ า “วัดแห่ งดอกโบตั ๋น” (คล้ายกับต้นซากุระ)เพราะปลูก
เอาไว้ราว 7,000 ต้น ในช่วงปลาย เม.ย. – พ.ค. จะออกดอกบานสะพรั ่งงดงาม
สมควรแก่ เวลาน าท่ านช้อ ปปิ้ งสิ น ค้าเครื่ อ งส าอางค์ อาหารเสริ ม เครื่ อ งประดับ คุ ณ ภาพดี ที่
ร้านค้าปลอดภาษี ดิวตี้ ฟรี ย่าน ชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้ งชื่อดังของนคร โอซาก้า ภายในย่านนี้ มี
ร้านค้าเก่าแก่ปะปนไปกับร้านค้าอันทันสมัย และสินค้าหลากหลายรูปแบบทั้งสาหรับเด็ก และ
ผู ้ใหญ่ ซึ่ งย่านนี้ ถื อ ว่าเป็ นย่า นแสงสี และบัน เทิ งชั้น น าแห่ งหนึ่ งของนครโอซาก้า อี ก ทั้งยังมี
ร้านอาหารทะเลขึ้ นชื่อมากมาย ซึ่งเสน่ หอ์ ย่างหนึ่ งคือ ทุกร้านจะประดับประดาร้านของตนด้วย
แสงไฟนี ออนซึ่งดัดทาให้เป็ นรูปปู กุง้ และปลาหมึก ซึ่งนักท่องเที่ยวให้ความสนใจและแวะถ่ายรูป
กันเป็ นที่ระลึกอย่างมาก และร้านค้าทุกแห่ง จะพยายามสร้างจุดเด่ นให้แก่รา้ นของตนให้ได้มาก
ที่สุด เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการ สัญลักษณ์เด่นของย่านนี้ คือ ตึกรูปเครื่องหมายการค้า
ของ กูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจากญี่ปุ่นนัน่ เอง

คา่
วันที่หก

อิสระอาหารค ่า ตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้ อสินค้า
ได้เวลาอันสมควรนาท่านสู่ สนามบินคันไซ เพื่อเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ
สนามบินคันไซ-สนามบินดอนเมือง

เหิรฟ้ าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ611
บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง
04.00 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
****************************************
** หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการ
00.10 น.

ออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 45 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทาง
บริษัทจะไม่คืนมัดจาไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้ น เพราะว่าทางบริษทั ได้ทาการจ่ายค่าตั ๋ว
ไปให้กับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถว้ นก่อนการจองทัวร์
ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตวั ท่านเอง

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง
27 มี.ค. – 01 เม.ย. 2561
28 มี.ค. – 02 เม.ย. 2561
03 – 08 เมษายน 2561
04 – 09 เมษายน 2561
10 – 15 เมษายน 2561
11 - 16 เมษายน 2561
12 – 17 เมษายน 2561

ผูใ้ หญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
37,900
37,900
39,900
40,900
50,900
50,900
50,900

พักเดี่ยวเพิ่ม

ราคาทัวร์ไม่รวมตั ๋ว
เครือ่ งบิน

8,000
8,000
8,000
8,000
10,000
10,000
10,000

29,900
29,900
31,900
31,900
42,900
42,900
42,900

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น
ท่านละ 2500 เยน /ทริป/ต่อท่าน***

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผูโ้ ดยสารจานวน 30 ท่านขึ้ นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา

กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษั ทขอสงวนสิทธิ์ในการคืน
มัดจาทั้งหมด เนื่ องจากทางบริษัทฯ ได้ชาระค่าตั ๋วเครื่องบิ นเต็มใบให้กับสายการบิน เป็ นที่ เรียบร้อย
ยกเว้นค่าภาษีน้ ามันที่ยงั มิได้ชาระ ค่าทัวร์สว่ นที่เหลือ กรุณาชาระ 36 วันก่อนการเดินทาง
หมายเหตุ 1. ตั ๋วเมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทย ผูท้ ี่ประสงค์จะพานักระยะสั้นใน
ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยีย่ มญาติ หรือ
ธุรกิจ จะต้องยืน่ เอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัตกิ ารเข้า
ประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้
1. ตั ๋วเครือ่ งบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์จดั เตรียมให้
2. สิง่ ที่ยนื ยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยที่อาจเกิดขึ้ นในระหว่างที่พานักใน
ประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรูจ้ กั
โรงแรม และอื่นๆ) ทางทัวร์จดั เตรียมให้
4. กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์จดั เตรียมให้
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทย ผูท้ ี่
ประสงค์จะพานั กระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณี ที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู ้
เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จา่ ยในการทาวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท**
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล
ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึ งค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ (กรุณ า
สอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 2500 เยน /ทริป/ต่อท่าน

 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3%
 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทย ผูท้ ี่
ประสงค์จะพานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวต้องชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นัง่
2. นั ก ท่ อ งเที่ ย วต้อ งช าระเงิ น ค่ า บริ ก ารส่ ว นที่ เหลื อ ทั้ ง หมดก่ อ นวัน เดิ น ทางอย่า งน้ อ ย 36 วัน กรณี
นั กท่องเที่ ยวไม่ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึ งกรณี เช็คของท่านถูกปฏิเสธการ
จ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์น้ันๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก
วันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ ที่ รัฐบาลประกาศในปี นั้ นๆถื อว่าเป็ นวันหยุดทาการของทาง
บริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยว(ผูม้ ีชื่อในเอกสาร
การจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ ง เพื่อแจ้ง
ยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริษัทไม่รบั ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่
กรณีใดๆ
2. กรณีนักท่องเที่ยวต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยว (ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์
อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็ นเอกสารการขอรับเงินคืน ที่ บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ ง เพื่อทาเรื่องขอรับเงิน
ค่าบริการคืน โดยแนบหนั งสือมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการชาระ
เงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นาเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืน
เงินค่าบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 45 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
***ในกรณีที่วนั เดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชาระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการนา
เที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ

3. การเดิ น ทางที่ ตอ้ งการัน ตี มัดจาหรื อซื้ อขาดแบบมี เงื่อนไข หรือเที่ ยวบิ นเหมาลา Charter Flight หรื อ

Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือ
ค่าบริการทั้งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก
วันเวลาดังกล่าวและวันหยุ ดนั กขัตฤกษ์ ที่รัฐบาลประกาศในปี นั้ นๆถื อว่าเป็ นวัน หยุ ดทาการของทาง
บริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่วา่ บางส่วน
หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน
โดยจะแจ้งให้กบั นักท่องเที่ยวทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า
และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่
จะชาระค่าบริการเพิ่ม จากการที่ มีนักท่ องเที่ ยวร่วมเดิ นทางน้อยกว่าที่ ทางบริษัทกาหนดเพื่อให้คณะ
เดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้า
ชื่อ เลขที่ หนั งสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิ น ในกรณี ที่นักท่ องเที่ ยวมิ ได้ส่งหน้า
หนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคานึ งถึง
ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้ นของนักท่องเที่ยว
ที่ มิ ได้เกิ ด จากความผิ ด ของทางบริ ษั ท เช่น ภัย ธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุ ด งาน การปฏิ วัติ
อุบัติเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญ หายหรื อเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ ยนแปลง หรือการ
บริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น

7. อัตราค่าบริการนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
เงิ น ตราต่ างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่อ งบิ น ค่ า ภาษี เชื้ อเพลิ ง ค่ าประกัน ภัย สายการบิ น การเปลี่ ยนแปลง
เที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่
มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น
ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ้ นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อ
ชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ดสนิ ท และสามารถนา
ออกมาให้เจ้าหน้าที่ ตรวจได้อ ย่างสะดวก ณ จุ ดเอ็ ก ซ์เรย์ อนุ ญ าตให้ถือ ได้ท่ านละ 1 ใบเท่ านั้ น ถ้าสิ่ งของ
ดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบิน
เท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
3. ประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายห้ามนาผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากพืช และเนื้ อสัตว์ทุกชนิ ดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้
สด ไข่ เนื้ อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็ นการป้ องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้อง
เสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก

