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SJO 3 #Re.2 OSAKA– KOBE – FREE DAY
BY : NOK SCOOT (XW)

(DEC

2019-MAR 2020)
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วันที่ 1 : กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง - สนามบินคันไซ โอซาก้า
20.00 น.

(-/-/)

คณะพร้ อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก Terminal1 ชัน้ 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ
เคาน์เตอร์สายการบิน NOK SCOOT เจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับ และอานวยความสะดวกด้ านเอกสารต่างๆ

23.40 น.

เหินฟ้าสู่ เมืองโอซาก้ า ประเทศญี่ปนโดยเที
ุ่
่ยวบินที่ XW 112

สายการบิน NOK SCOOT ใชเ้ ครือ
่ ง BOEING 777-200 จานวน 415 ทีน
่ ง่ ั
จ ัดทีน
่ ง่ ั แบบ 3-4-3
ั
รวมนา้ หน ักสมภาระถื
อขึน
้ เครือ
่ ง 7 กก./ท่าน และสามารถโหลดใต้เครือ
่ ง 20 กก./ท่าน
ื้ นา้ หน ักเพิม
ื้ เพิม
(หากต้องการซอ
่ ท่านจะต้องทาการซอ
่ )
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วันที่2 : สนามบินคันไซ – ปราสาทโอซาก้า - โกเบ - ลานสกี Rokko Snow Park – ศาลเจ้าอิ คตุ ะ
- ย่านโกเบฮาร์เบอร์แลนด์
07.10 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ โอซาก้ า ประเทศญี่ปนุ่ (เวลาท้ องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช.ม.

(-/L/-)

กรุณาปรับนาฬิกาของ

ท่านเป็ นเวลาท้ องถิ่นเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย)
สาคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่ อนุญาตให้ นา อาหารสด จาพวก เนือ้ สัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้ าประเทศ หากฝ่ าฝื นจะมีโทษจับและ
ปรับ
หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋ าและทาภารกิจส่วนตัวเรียบร้ อยแล้ ว
นาท่านขึ ้นรถโค้ ชเพื่อเดินทางสู่ เมืองโอซาก้ า ซึ่งจัดเป็ นจังหวัดที่มีความสาคัญเป็ นอันดับสอง มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับสามของญี่ ปนุ่
และยังเป็ นเมืองเศรษฐกิจที่สาคัญมากๆของภูมิภาคคันไซ และในปี 2019 นี ้ เมืองโอซาก้ า ได้ ถดู จัดอันดับ เป็ นอันดับ 3 เมืองที่มีความ
ปลอดภัยมากที่สดุ ในโลกอีกด้ วย จากนันน
้ าท่าน ชม ปราสาทโอซาก้ า (เก็บภาพบรรยากาศด้ านนอก) แลนด์มาร์ กอันดับหนึ่งของ
เมืองโอซาก้ าที่ไม่วา่ ใครก็ต้องมาเยือน นับเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมเมื่อมาเยือนยังเมืองโอซาก้ าด้ วยความยิ่งใหญ่อลังการของตัว
ปราสาทที่มีถึง 8 ชัน้ ห้ อมล้ อมด้ วยกาแพงหิน คูน ้า ไปจนถึง สวนนิชิโนมารุ ที่ครอบคลุมพืน้ ที่ขนาดใหญ่ มองแล้ วดูตดั กับความเป็ น
เมืองทันสมัยที่อยู่รายล้ อมจากตึกอาคารทันสมัย ทาให้ ความรู้สกึ เหมือนเป็ นปราสาทโบราณที่หลุดเข้ ามาในยุคปัจจุบัน

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (1)
จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ เมืองโกเบ จังหวัดเฮียวโงะ เป็ นเมืองท่าการค้ าและอุตสาหรกรรมที่สาคัญเมืองหนึ่งของญี่ ปนุ่ ทาให้ มีความ
หลากหลายของเชื ้อชาติและวัฒนธรรมของผู้คนที่มารวมกันอยู่ที่นี่ โกเบจึงเป็ นอีกเมืองหนึ่งที่มีความพิเศษที่เกิดจากการผสมผสานนี ้
ไม่เหมือนที่อื่นๆ โกเบเป็ นเมืองที่ได้ รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทังชาวญี
้
่ปนและชาวต่
ุ่
างชาติ ไม่ใช่แค่จากการหลอมรวมวัฒนธรรม
เท่านัน้ แต่ยงั มีสภาพภูมิประเทศที่น่าสนใจมากอีกด้ วย เช่น มีด้านหน้ าที่ติดทะเลกว้ างใหญ่และด้ านหลังที่เป็ นเทือกเขาสูง ทาให้ มี
แหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามมากมาย จากนันน
้ าท่าน สู่ ร็อคโค สโนว์ พาร์ ค อิสระให้ ท่านได้ สนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ น
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การเล่นสกีหรื อกระดานเลื่อนหิมะ และเพลิดเพลินกับการถ่ายรูปท่ามกลางทุ่งหิมะอันขาวโพลน (ราคานีไ้ ม่รวมอุปกรณ์การเล่นสกี
ค่ากิจกรรมต่างๆ และค่าขึ ้นกระเช้ า หากท่านลูกค้ าสนใน กรุณาติดต่อไกด์หรือหัวหน้ าทัวร์ที่เดินทางไปกับทัวร์)

จากนันน
้ าท่านไปยัง ศาลเจ้ าอิคุตะ เป็ นศาลเจ้ าที่เก่าแก่ที่สดุ แห่งหนึ่งของญี่ปนเลยที
ุ่
เดียว คาดกันว่าก่อสร้ างตังแต่
้ ปีค.ศ. 201 หรื อ
กว่า 1800 ปี มาแล้ ว มีมาก่อนเมืองโกเบซะอีก เพราะแม้ แต่ชื่อเมืองโกเบ ยังมาจาก แกมเบ(Kambe) หรือชื่อของบ้ านของเทพเจ้ าอิคตุ ะ
นันเอง
้ ซึ่งเทพอิคตุ ะนันเชื
้ ่อกันว่าเป็ นเทพแห่งพลังความสร้ างสรรค์ ที่นี่จึงเป็ นศาลเจ้ าที่มกั จะมีชาวเมืองโกเบโดยเฉพาะเหล่าศิลปิ น
และนักกีฬาแวะเวียนมาขอพรอยู่เสมอ รวมทังเครื
้ ่องรางของที่นี่ยงั มีชื่อด้ านการสมหวังด้ านความรักด้ วย ยิ่งกว่านัน้ ความลับที่ทาให้
ศาลเจ้ าอิคตุ ะเป็ นที่นิยมก็คือเทพเจ้ าที่ให้ พรด้ าน "ความสัมพันธ์" วาคะฮิรุเมะมิโนะมิโคโตะเป็ นเทพเจ้ าแห่งสิ่งทอ จากความหมายที่วา่
ทักถอร้ อยเรียงด้ ายกับด้ าย จึงได้ รับการสักการะบูชาเป็ นเทพเจ้ าที่ช่วยถักทอ "สายสัมพันธ์" ของผู้คนให้ แน่นแฟ้น

รหัสทัวร์ :THS21-XW-JP-20DEC19-13MAR20

จากนันน
้ าท่านไปยัง โกเบ ฮาร์ เบอร์ แลนด์ คือ แหล่งท่องเที่ยวสาคัญ ซึ่งปรับปรุงมาจากโกดังเก่าของเมืองโกเบสมัยก่อน โดยถูกทา
ให้ เป็ นแหล่งรวมความบันเทิงต่างๆ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในเมืองมาไหลเข้ ามามากมาย ในแต่ละวัน ซึ่งที่นี่เหมาะอย่างยิ่งสาหรับคน
ที่มากันเป็ นครอบครัว และอยากหาที่ เที่ย วซึ่งสามารถตะลอนอยู่ได้ ทงั ้ วัน เพราะมีโซนต่างๆ ที่เ หมาะกับ นักท่องเที่ ยวทุกช่วงอายุ
แน่นอน โดยโกเบ ฮาร์ เบอร์ แลนด์ นีม้ ีตงแต่
ั ้ ห้างอย่าง Kobe Harborland Umie สวรรค์ในการช็อปปิ ง้ ของสาวๆ หรื อใครชอบเดินก็
สามารถไปเดินเล่นได้ ที่ Gaslight Street ถนนคนเดินที่ประดับไปด้ วยตะเกียงแก็สแบบโบราณ และโคมไฟดูสวยงาม หรื อจะไปชมวิว
สวยๆ ที่ชิงช้ าสวรรค์ Mosaic Ferris Wheel ที่สงู กว่า 50 เมตร ก่อนจะปิ ดท้ ายวันแสนสุขด้ วยการล่องเรื อ Kobe Concerto พร้ อมทาน
อาหารชันดี
้ จากวัตถุดิบสดๆ อย่างอาหารทะเล เนื ้อวัวชันดี
้ ฯลฯ หรือใครเป็ นแฟนการ์ ตนู ญี่ ปนุ่ สามารถไปชม Anpanman Museum
พิพิธภัณฑ์ของตัวการ์ตนู ยอดฮิตอย่างอันปังแมน หรือจะไปนัง่ พักชมทะเลสบายๆ ตามร้ านอาหารก็มีให้ เลือกมากมาย จนที่นี่ถูกยกให้
เป็ นหนึ่งในสถานที่ที่สะท้ อนวัฒนธรรมญี่ปนุ่ และวิถีชีวิตของผู้คนในเมืองได้ ออกมาถึงแก่น และครบถ้ ว นจริงๆ
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ค่า

เพื่อเป็ นการไม่ รบกวนเวลา  อิสระอาหารค่า ตามอัธยาศัย

 นาท่ านเข้ าสู่ท่พ
ี กั ณ โรงแรม ALEXANDER HOTEL หรือเทียบเท่ า
วันที่ 3 : DUTY FREE - ห้างโดทง พลาซ่า (ตึกซูโม่) - เมืองอาราชิ ยาม่า – สวนป่ าไผ่
- ศาลเจ้าโนโนมิยะ - เรียนรู้พิธีชงชาต้นตารับฉบับเกียวโต – ช้อปปิ้ งถนนคนเดิ นฮิ กาชิ ยาม่า
เช้ า

(B/L/-)

 บริการอาหารเช้ า(2) ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

จากนัน้ นาท่านอิสระช้ อปปิ ง้ สินค้ าปลอดภาษี DUTY FREE จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ ห้ างโดทง พลาซ่ า (ตึกซูโม่) ตังอยู
้ ่ในย่านชิน
ไซบาฉิ แหล่งช้ อปปิ ง้ ที่มีชื่อเสียงที่สดุ ในโอซาก้ า เพิ่งเปิ ดตัว อย่างเป็ นทางการไปเมื่อเดือนเมษายน 2017 นี่เอง ด้ วยรูปแบบอาคารที่
ทันสมัยบวกกับที่ตงซึ
ั ้ ่งอยู่ติดกับถนนใหญ่ ทาให้ มีความโดดเด่นสะดุดตา จนกลายเป็ นจุดนัดพบแห่งใหม่ของย่านนีไ้ ปแล้ ว และเป็ น
แหล่งช้ อปปิ ง้ มอลล์ที่ เ น้ น ร้ านค้ าปลอดภาษี และเปิ ด ท าการตัง้ แต่เ วลา 10.00-21.30 น. โดยบริ เ วณชัน้ 1 จะเป็ น ร้ านนาฬิก า,
เครื่องประดับ, แว่นตา, ร้ านจาหน่ายสุรา และร้ านอาหาร บริเวณชัน้ 2 จะเป็ นร้ านเช่ากิโมโน, เครื่ องสาอาง, โสม, ร้ านจาหน่ายสินค้ า
เกี่ยวกับตัวการ์ตนู และห้ องเรียนชงชา ส่วนบริเวณชัน้ 3 จะเป็ นร้ านจาหน่ายยา และสินค้ าเบ็ดเตล็ด

นาท่านมุง่ หน้ าเดินทางเข้ า เมืองอาราชิยาม่ า เป็ นอีกเขตหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมมากัน อยู่ทางตะวักตกของเกียวโต โดยเริ่ มเป็ นที่
นิยมตังแต่
้ สมัยเฮอัน (794-1185) เป็ นต้ นมา และจะมีนกั ท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมกันอย่างคับคัง่ ในช่วงที่ดอกซากุระบานและช่วง
ใบไม้ แดงหรื อใบไม้ เปลี่ย นสี ตัวเมืองอาราชิย าม่านัน้ จะคึกคักมากในช่วงวัน หยุด มีทัง้ ร้ านค้ า ร้ านอาหาร และบริ เวณโดยรอบก็
สามารถเดินเที่ยวได้ เรื่อยๆ สถานที่ที่ได้ รับความนิยมอีกที่หนึ่งเมื่อมาถึงเมืองนีก้ ็คือวัดป่ าไผ่เทนริ วจิ ซึ่งด้ านหลังวัดจะเป็ นทางเดินที่
โอบล้ อมด้ วยต้ นไผ่สีเขียวที่สงู มาก เมื่อเดินผ่านจะรู้สกึ เหมือนเดินในอุโมงค์ต้นไผ่ ทางตอนเหนือของเมืองนันจะมี
้
วดั เล็กๆ กระจายอยู่
ทั่วไปตามภูเ ขาที่ เขีย วชะอุ่ม แต่ที่ เป็ น จุด ท่องเที่ย วที่สวยงามอีก ทีนึงก็คือซากาโน่ ที่ ตงั ้ ของสะพาน Togetsukyo ซึ่งเป็ น เหมือน
สัญลักษณ์อาราชิยาม่า เป็ นสะพานที่ใช้ ข้ามแม่นา้ สายใหญ่ของเมือง ซึ่งอยู่ไม่ใกล้ กับตัวเมืองมากนัก ที่ซากาโน่นีส้ ามารถที่จะเช่า
จักรยานและปั่นชมวิวเรียบแม่น ้าไปเรื่อยๆได้ หรือจะนัง่ รถไฟท้ องถิ่นของที่นี่ก็ได้ เช่นเดียวกัน
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เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (3)
จากนันน
้ าท่านไปยัง สวนป่ าไผ่ ที่ตงอยู
ั ้ ่ที่อาราชิยาม่าในเกียวโตนันนั
้ บเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ดงั มากๆ เชื่อว่าถ้ าพูดถึง
ป่ าไผ่ต้องนึกถึงที่นี่เป็ นอันดับแรกแน่นอน ถ้ าคนที่ชื่นชอบวิธีชีวิตเรียบง่ายและยังชอบเดินเล่นท่ามกลางบรรยากาศป่ าๆต้ องไม่พลาด
อย่างเด็ดขาด เพราะที่ป่าไผ่แห่งนี ้จะมีเส้ นทางเล็กๆที่รายล้ อมไปด้ วยป่ าไผ่ที่สดุ สุดลูกหูลกู ตาเดินทีกลิ่นไผ่หอมนิดๆก็โชยมา ขนาด
วันที่แดดร้ อนๆมาที่ยงั ไม่ร้อนมากเท่าไหร่น่าจะเป็นเพราะปริมาณไผ่อีกทังยั
้ งความสูงที่ชว่ ยกันเรื่องความร้ อนไปได้ มาก ถ้ าไม่อยากเดิ น
ก็ยงั มีบริการรถลากแบบโบราณๆให้ ได้ ลองนัง่ กันเพลินๆอีกด้ วย นอกจากนี ้ยังจะมีร้านขายของที่ระลึกที่เน้ นสินค้ าที่ทาจากต้ นไผ่และ
ของท้ องถิ่นเป็ นหลักไม่วา่ จะเป็ น ตะกร้ าไม้ ไผ่, ถ้ วย, กล่องใส่ของ หรือเสื ้อเสื ้อสานจากไผ่ ไว้ ให้ ได้ ช็อปปิ ง้ กันเบาๆเป็ นของฝาก
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ต่อด้ วย ศาลเจ้ าโนโนมิยะ ซึ่งศาลเข้ าแห่งนี ้จะอยู่ตรงกลางของเส้ นทางป่ าไผ่ ด้ วยการเป็ นที่ประดิษฐานของรูปปัน้ เทพเจ้ า Nonomiya
Daikokuten ที่เชื่อกันว่าเป็ นเทพพระเจ้ าแห่งการจับคูห่ ากมาบูชาจะมีโชคด้ านความรักและคูค่ รอง ส่วนคนมีคอู่ ยู่แล้ วก็จะได้ แต่งงานมี
ชีวิตคูท่ ี่ราบรื่นสงบสุข ทาให้ ศาลเจ้ าแห่งนีโ้ ด่งดังมากๆ ศาลเจ้ าเล็กๆแห่งนีถ้ ูกสร้ างขึ ้นมาตังแต่
้ สมัยเฮอัน เดิมทีนนั ้ เป็ นที่ พานักของ
เหล่านักบวชหญิงที่เป็ นเชื ้อพระวงศ์ เพื่อไปทาพิธีชาระล้ างจิตใจให้ บริสทุ ธิ์ โดยประเพณีนี ้มาหยุดลงเมื่อมีสงครามเกิดขึ ้นภายในญี่ปนุ่
หากภายหลังจากสงครามเสร็จสิ ้นจักรพรรดิในยุคนันได้
้ มีคาสัง่ ให้ มีการบูรณะศาลเจ้ ากลับมาดีเหมือนเดิม ที่นี่ไม่ได้ มีแค่เทพเจ้ าแห่ง
คูค่ รองเท่านัน้ หากยังเป็ นที่ประดิษฐานของรูปปัน้ เทพเจ้ าอีกหลายองค์ไม่วา่ จะเป็ น เทพเจ้ า Shiramine Benzaiten-เทพเจ้ าแห่งศิลปะ
ทัง้ มวล เทพเจ้ า Shirafuku Inari เทพเจ้ าแห่งการคลอดลูกปลอดภัยและกิ จ การเจริ ญก้ าวหน้ าร่ ารวยๆ และเทพเจ้ า Ooyama
Benzaiten-เทพเจ้ าแห่งความมัง่ คัง่

จากนันน
้ าท่าน เรียนรู้พธิ ีชงชาต้ นตารับแบบฉบับเกียวโต เพราะถือได้ วา่ การชงชานันคื
้ อเอกลักษณ์ของประเทศญี่ปนเลยก็
ุ่
วา่ ได้
ด้ วยการดื่มและการชงชาผงสีเขียวหรือมัตชะ นับตังแต่
้ ประมาณศตวรรษที่ 14 ต้ นฉบับของพิธีชงชา ให้ ท่านได้ สมั ผัสกับบรรยากาศ
ของการจาลองเรื่องราวการพบปะกันในวงสังคมการดื่มและชงชาที่ได้ แพร่หลายในบรรดาชนชันสู
้ งที่เกิดขึ ้นในประเทศญี่ปนุ่
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จากนันน
้ าท่านอิสระ ช้ อปปิ ้ งย่ านฮิกาชิยาม่ า ถือได้ ว่าเป็ นย่านการค้ าที่ฮอตฮิตมากแห่งหนึ่งของเมืองเกียวโต โดยย่านนีจ้ ะตังอยู
้ ่
บริเวณที่เป็ นเนินเขาทางตะวันออกของเกียวโต เต็มไปด้ วยร้ านค้ าจานวนมาก ไม่วา่ จะเป็ น ร้ านอาหาร ร้ านของกินเล่น ร้ านขายสินค้ า
ต่างๆและร้ านขนมพื ้นเมือง พูดได้ เลยว่ามีให้ เลือกเยอะแยะเต็มไปหมด สิ่งที่ทาให้ ย่านนีม้ ีเสน่ห์มากที่สดุ ก็น่าจะเป็ นรูปแบบอาคาร
บ้ านเรือนร้ านค้ าที่ยงั คงความเก่าแก่เป็ นสไตล์โบราณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณระหว่างวัดนา้ ใสหรื อคิโยะมิสุ ไปจนถึงศาลเจ้ ายาซา
กะ ที่จะแม้ จะเป็ นถนนแคบๆแต่บอกเยว่าเด็ดตรงที่ตวั บ้ านเรือนที่เรียงรายตลอดเส้ นทางจะเป็ นรูปแบบสถาปัยกรรมโบราณดังเดิ
้ มของ
ญี่ปนที
ุ่ ่ทาจากไม้ ล้วนๆแลดูมีมนตร์ขลังดึงดูดใจแบบบอกไม่ถกู จนทาให้ กลายเป็ นย่านที่สมกับเป็ นส่วนหนึ่งของเมืองมรกกโลกอย่าง
เกียวโตจริงๆ

ค่า

เพื่อเป็ นการไม่ รบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารค่าตามอัธยาศัย
 นาท่ านเข้ าสู่ท่ พี ัก ณ โรงแรม FP HOTEL GRAND SOUTH NAMBA หรือเทียบเท่ า

วันที่ 4 : อิ สระท่องเที่ยวเต็มวัน
เช้ า

OPTION A

หรือ เลือกซื้อทัวร์ยนู ิ เวอร์แซล สตูดิโอ

OPTION B

(B/-/-)

 บริการอาหารเช้ า(4) ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

OPTION A : อิสระเพลิดเพลินในเมืองโอซาก้ า เพื่อความสะดวกในการเดินทาง หรื อช้ อปปิ ้ งในย่ านการค้ าอันทันสมัย
ของเมืองโอซาก้ า ศูนย์ รวมวัยรุ่ นแหล่ งช้ อบปิ ้ งชื่อดัง แนะนาสถานที่ท่องเที่ยวในโอซาก้ า (ไม่ รวมค่ าเดินทาง หรื อค่ าตั๋ว
รถไฟ)
ตลาดคุโรมง โอซาก้ า เป็ นตลาดที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่มากที่สดุ แห่งหนึ่งของเมืองโอซาก้ า จนได้ รับสมญานามว่าเป็ น ครัวของโอ
ซาก้ ากันเลยทีเดียว มีบรรยากาศภายในเป็ นทางเดิน Arcade เล็กๆทอดยาวประมาณ 600 เมตร 2 ข้ างทางจะเต็มไปด้ วยร้ านค้ าต่างๆ
กว่า 160 ร้ านค้ า ขายทังของสด
้
และแบบพร้ อมทาน มีของกินเล่นและอาหารพื ้นเมืองมากมายหลายชนิดให้ ได้ ชิมกัน ของที่ขายภายใน
ตลาดคุโรมงส่วนมากจะเป็ นของสด โดยเฉพาะอาหารทะเล เนื ้อ และผักต่างๆ ร้ านอาหารต่างๆภายในตลาดจึงเน้ นขายอาหารทะเลกัน
ทัง้ แบบสดๆ เช่น ซาชิ มิ ซูชิ และหอยนางรม และแบบปรุงสุก เช่น ปลาไหลย่ าง ปลาหมึก ย่ าง หอยเชลย่ าง กุ้งเทมปุระ เป็ น ต้ น
นอกจากนี ้ก็จะเป็ นพวกผลไม้ ตา่ งๆตามฤดูกาลของญี่ ปนที
ุ่ ่ควรค่าแก่การลองเป็ นอย่างมาก เช่น แอปเปิ ล้ มะเขือเชอรี่ สตอเบอรี่ เม
ล่อน กีวี และลูกแพร ซึ่งราคามักจะถูกกว่า และหอมหวานกว่าบ้ านเรา
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ย่ า นนั มบะ เป็ น ย่านธุรกิจ ของโอซาก้ า ที่อัด แน่นไปด้ วยเสน่ห์ ต่างๆ มากมายไม่ว่าจะเป็ น แหล่งช้ อปปิ ง้ สถานที่ ท่องเที่ ยว หรื อ
ร้ านอาหาร นัมบะ อยู่ในเขตที่เรียกกันว่ามินามิ (ทิศใต้ ) เนื่องจากย่านอุเมดะถูกเรียกว่ากันว่า "คิตะ (ทิศเหนือ)" หากตรงจากอุเมดะไป
ตามถนนมิโดสุจิซึ่งเป็ นถนนสายหลักของโอซาก้ าลงมาทางใต้ จะมาถึงนัมบะ จึงถูกตังชื
้ ่อว่า "มินามิ" นัน่ เอง
ย่ านอิสระช้ อปปิ ้ งย่านชินไซบาชิ ตังอยู
้ ท่ างตอนใต้ ของเมืองโอซาก้ า เรียกได้ วา่ เป็ นย่านสุดฮอตของเหล่านักท่องเที่ยวเลยก็วา่ ได้
บอกเลยว่าถ้ ามาโอซาก้ าแล้ ว ไม่มาเที่ยวย่านนี ้ถือว่ามาไม่ถึง เนื่องจากเป็ นย่านศูนย์กลางการช้ อปปิ ง้ ที่ใหญ่ที่สดุ ของเมืองโอซาก้ าและ
ภูมิภาคคันไซทีเดียว บริเวณชินไซบา หรือที่เรียกกันทัว่ ไปว่าย่าน มินามิ นับเป็ นสรวงสวรรค์แห่งการช้ อปปิ ง้ อย่างแท้ จริง เพราะมีร้าน
รวงมากมายตังแต่
้ ห้างสรรพสินค้ าไปจนถึงย่านร้ านค้ าไว้ คอยสนองความต้ องการของนักท่องเที่ยวได้ หลากหลายกลุม่ ในย่านร้ านค้ า
ชินไซบาชิที่ทอดตัวจากทิศเหนือจรดใต้เป็นระยะทางยาว 580 เมตร มีร้านขายเสื ้อผ้ าและร้ านอาหารเรียงรายกันอยูเ่ กือบ 200 ร้ านค้ า
ทางทิศตะวันตกของชินไซบาชิคือย่านแห่งแฟชัน่ วัยรุ่น “Americamura” ส่วนทางทิศใต้ ก็มยี ่านนัมบะ ซึ่งย่านโดทงโบริ (Dotonbori) มี
ป้ายโฆษณาดัง ๆ อย่าง “กูลิโกะ (Glico)” และป้ายรูปปู “คานิโดระคุ (Kanidoraku)” ก็อยู่ติดๆ กันนัน่ เอง จึงเป็ นสถานที่ๆ เหมาะมาก
เช่นกันสาหรับการถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
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ย่ านโดทงโบริ ย่านการค้ ายอดนิยมที่ตงอยู
ั ้ ใ่ จกลางเมืองโอซาก้ า ซึ่งมีนกั ท่องเที่ยวแวะเวียนมาเยี่ยมชมกันหนาแน่นตลอดทังวั
้ น
เพราะมีแหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจมากมาย ไม่วา่ จะเป็ นร้ านอาหาร ร้ านค้ า พิพิธภัณฑ์ ฯลฯ ซึ่งกินความยาวตลอดฝั่งของแม่น ้าโดทงโบริ
และนอกจากร้ านค้ าต่างๆ ที่มใี ห้ เราได้ มาเดินเปิ ดหู เปิ ดตามากมายแล้ ว ที่นี่ยงั เป็นแหล่งถ่ายรูปสาคัญของนักท่องเที่ยวที่มาโอซาก้ า

อีกด้ วย เพราะมีป้ายโฆษณา และป้ายห้ างร้ านต่างๆ ซึ่งมีเอกลักษณ์เป็ นของตัวเอง ยิ่งพอตกกลางคืนจะมีแสงไฟหลากสีสนั ตลอดทัง้
ย่าน ช่วยเพิ่มความคึกคัก และเรื่องราวน่าสนใจให้ เราได้ ไปตามเก็บความทรงจาดีๆ มากมาย

หมู่บ้านอเมริกา หรื อที่คนญี่ ปนเรี
ุ่ ยกกันอย่างติดปากกว่า อะเมะมุระ นับเป็ นย่านวัยรุ่นที่ รวมเอาร้ านค้ าแฟชั่นสไตล์ตะวันตก

เหมือนยกอเมริ กามาไว้ ในโอซาก้ า มีพืน้ ที่เริ่ มตังแต่
้ ถนน Nagahori ไปยังแถบ Dotombori อยู่ใกล้ ๆกับสถานี Shinsaibashi ของ
เมืองใหญ่อย่างโอซาก้ า ถือว่าเป็ นย่านที่มีชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวตะวันตกให้ เห็นอย่างอุน่ หนาฝาคัง่ ไม่น้อยไปกว่าคนญี่ ปนเจ้
ุ่ า
ถิ่น แฟชัน่ การแต่งตัวของวัยรุ่นที่มาเดินในย่านนีน้ ี่ถือว่าเด็ดดวงไม่แพ้ ย่านชิบุย่าในโตเกียวเลย ทัง้ ยังเป็ นที่นิยมมาแฮงค์เอ้ าของ

เหล่าวัยรุ่นในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ โดยจะมารวมตัวกันทากิจกรรมชิคๆคูลๆอย่างการแสดงดนตรีสด การเต้ นรา โคเวอร์ ต่างๆ ไป
จนถึงการแสดงแนวอาร์ตๆหลากหลายรูปแบบ
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OPTION B : ซือ้ ทัวร์ เสริมยูนิเวอร์ แซล สตูดิโอ เจแปน เพิ่มผู้ใหญ่ ท่านละ 3,000 บาท เด็กอายุต่ ากว่ า 12 ปี ท่ านละ
2,000 บาท และเด็ก อายุ ไม่ เกิน 2 ขวบ ไม่ เสียค่ าตั๋ว ไม่ รวมค่ ารถไฟในการเดินทาง [ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง]
เชิญท่านพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปด้ วยเสน่ห์แห่งตานานและจินตนาการของการผจญภัย นับเป็ นสวนสนุกแห่งแรกในเอเชียของ
ยูนิเวอร์ซลั สตูดิโอส์ที่เปิ ดตัวอย่างยิ่งใหญ่อลังการในปี 2001 แต่ไม่ธรรมดาด้ วยความใหญ่โตแต่โซนอย่างๆน่าดึงดูดใจคนจานวนมาก
สวนสนุกแห่งนี ้แบ่งเป็ นโซนต่างๆได้ แก่

New York : การจาลองเป็ นเมืองนิวยอร์ กที่เป็ นฉากของภาพยนตร์ ดงั หลายๆเรื่ องอย่าง spider Man ที่จะมีเครื่ องเล่นเด่นๆชื่อว่า
Adventures of spider Man ที่นี่ยงั มีโรงภาพยนตร์ 3 มิติที่จะทาให้ เด็กๆฟิ นกับความเก่งของสไปเดอร์แมนกันเต็มๆ
Hollywood : โซนนี ้ถือว่าครบเครื่องเรื่องฮอลลีวดู มากๆเหมือนยกอเมริกามาไว้ ที่นี ้ เครื่องเล่นโดนๆก็มีให้ ได้ หวาดเสียวกันอย่าง Holly
wood Dream the Ride หรื อใครอยากจะสัมผัสประสบการณ์ดภู าพยนตร์ ที่นี่ก็มีโรงภาพยนตร์ แบบ 4 มิติ ที่ได้ สมั ผัสแบบครบทุก
ประสาทสัมผัสที่เต็มรูปแบบมาตรฐานระดับโลก
Jurassic Park : ใครที่เคยดู Jurassic Park คงอดไม่ได้ ที่อยากจะเข้ ามาโลกที่มีไดโนเสาร์หลากหลายสายพันธุ์แบบในหนังบ้ างใช่มยั ้
คะ รับรองว่ามาโซนนีจ้ ุใจแน่ค่ะ เพราะขนทัพเหล่าไดโนเสาร์ มาเต็มทัง้ กินพืช กินเนือ้ แถมยังสามารถตื่นเต้ นไปกับการล่องเรื อหนี
ไดโนเสาร์ที่สดุ จะหวาดเสียวด้ วยการดิ่งจากความสูง 25 เมตร
Minion Park : ซนใหม่ลา่ สุดที่เพิ่งเปิ ดตัวไปในวันที่ 21 เมษายน 2017โดยมาแทนที่โซนของ Back To The Future นับเป็ นโซนที่เรี ยก
เสียงกรี๊ดกร๊ าดทัง้ กับเด็กและผู้ใหญ่อย่างมาก ด้ วยความน่ารักของเจ้ ามินเนี่ยนสีเหลืองตัวป่ วนที่ชอบมากที่สดุ ก็น่าจะเป็ นบ้ านมิน
เนี่ยนที่เหมือนในหนังเป๊ ะๆ กิจกรรมก็มีให้ เล่นสนุกกันตลอดทาง ที่สาคัญของพรีเมี่ยมน่ารักมากมาย
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Universal Wonderland : เรี ย กได้ เลยว่าเป็ นโซนสุดโปรดของเหล่าเด็ก น้ อยเลย เพราะได้ รวมเอาคาร์ เ รกเตอร์ การ์ ตนู สุดปั งมาไว้
รวมกันไม่วา่ จะเป็ น เจ้ าเหมียวสุดคิขุ Hello kitty หุ่นการ์ ตนู จาก Sesame Street และเจ้ าหมาขาวจอมป่ วน Snoopy ยิ่งเครื่ องเล่นนี่
เหมือนออกมาให้ เด็กๆโดยเฉพาะน่ารักแบบขันสุ
้ ด ถ้ าเดินแล้ วเหนื่อยก็ยงั มีร้านอาหาร ร้ านของกินเล่นให้ ได้ นงั่ ชิลกินกันเพลินๆ บอกได้
เลยว่าถ้ าเด็กๆมาโซนนี ้มีอยู่ยาวๆ
Lagoon : ถ้ าช่วงเด็กๆเคยดูการ์ตนู หรือนิทานปี เตอร์แพนแล้ วอยากเห็นว่าของจริงจะเป็ นยังไง มาโซนนีเ้ ลยค่ะไม่ผิดหวังแน่ๆ แถมยัง
จะได้ ดโู ชว์อนั น่าตื่นตาตื่นใจของปี เตอร์แพนและผองเพื่อนกันให้ เพลินๆอีก

Water World : คนที่เคยดูภาพยนตร์เรื่อง water worldเชื่อเลยว่ายังคงจดจาคามมันส์ทะลุปรอทของหนังได้ ดี แม้ จะผ่านมานานแล้ ว
หากก็ยงั เป็ นหนังในดวงใจของหลายๆคนอยู่จนถึงปัจจุบนั ซึ่งโซนนี ้มีโชว์ดุ เด็ด เผ็ด มันส์ที่สนุกไม่แพ้ ในหนังเลย
Amity Village (Jaws) : เป็ นโซนที่จาลองท้ องทะเลตามเรื่อง Jaws ให้ ผ้ เู ล่นได้ ลอ่ งเรือผ่านฉลามตัวยักษ์ ที่โผล่มาทีใจหายว๊ าบๆ ถึงจะ
เปี ยกไปซักนิดแต่แค่มีเสื ้อกันฝนก็สบายหายห่วงพร้ อมมันส์ไปได้ แล้ ว
The wizarding World Harry Potter : โซนยอดนิยมที่หลายคนใฝ่ ฝันถึงว่าครัง้ หนึ่งต้ องมาเจิมให้ ได้ แน่นอนว่าเหล่าสาวกพ่อมดน้ อย
แฮรี่ พอทเตอร์ต้องร้ องว้ าวไปตลอดทางแน่ๆค่ะ แต่ละจุดนี่จองลองเอามาจากหนังได้ สมจริงมากๆ เดินหลงเข้ ามาไม่มีทางหลุดไปไหน
ง่ายๆเพราะมุมถ่ายรูปอย่างเจ๋ง เอาแค่ปราสาทฮอกวอตส์นี่ก็ขโมยใจไปแล้ วครึ่งดวง ยิ่งแต่ตวั เป็ นพ่อมดแม่มดยิ่งอิน ตอนกลางคืนยิ่ง
ฟิ นเพราะมีการเปิ ดไฟที่ปราสาทด้ วยนะเออเริ่ดมากๆ ที่สาคัญมีการเอาเทคโนโลยีล ้าๆมาใส่เพื่อความตระการตาด้ วย
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แผนที่โซนต่ างๆภายใน Universal Studio Japan
เที่ยง เพื่อเป็ นการไม่ รบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
ค่า เพื่อเป็ นการไม่ รบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารค่าตามอัธยาศัย
 นาท่ านเข้ าสู่ท่ พี ัก ณ โรงแรม FP HOTEL GRAND SOUTH NAMBA หรือเทียบเท่ า

วันที่ 5 : กรุงเทพ - สนามบินดอนเมือง

(SB/-/-)

เช้ า  รับประทานอาหาร Set Box (5)
06.00 น. นาท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ เพื่อเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ
08.30 น.
เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW 111
12.10 น. ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
--------

**หมายเหตุ : โปรแกรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม ขึน้ อยู่กับสภาพอากาศ,
การจราจร ,การเมือง,สายการบิน และฤดูกาล
** หากท่านที่ต้องออกตัว๋ ภายใน (เครื่ องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าที่
ก่อนทาการ เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ท หรื อ เวลาบิน **
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อ ัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ ห้องละ2-3 ท่ าน

พักเดี่ยวเพิ่ม

อุณหภูมิเฉลี่ย
สูงสุด - ต่าสุด

เดือนธันวาคม 2562 – เดือนมีนาคม 2563
20-24 ธ ันวาคม 2562
27-31 ธ ันวาคม 2562
29 ธ ันวาคม 2562 -02 มกราคม 2563
30 ธ ันวาคม 2562 -03 มกราคม 2563
10-14 มกราคม 2563
17-21 มกราคม 2563
31 มกราคม –04 กุมภาพ ันธ์ 2563
14-18 กุมภาพ ันธ์ 2563
21-25 กุมภาพ ันธ์ 2563
28 กุมภาพ ันธ์ -03 มีนาคม 2563
06-10 มีนาคม 2563
13-17 มีนาคม 2563

24,999.- FULL
27,990.- FULL
29,999.- FULL
29,999.- FULL
20,990.- FULL
21,990.- FULL
29,999.22,990.18,777.22,999.23,999.23,999.-

6,000.6,000.6,000.6,000.6,000.6,000.6,000.6,000.6,000.6,000.6,000.6,000.-

13℃ 13℃ 13℃ 13℃ 10℃ 10℃ 10℃ 10℃ 10℃ 10℃ 14℃ 14℃ -

6℃
6℃
6℃
6℃
3℃
3℃
3℃
3℃
3℃
3℃
6℃
6℃

- ราคาไม่ รวมตั๋ว ลด ท่ านละ 7,000 บาท
การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต ้องมีผู ้โดยสารจานวน 25 ท่านขึน
้ ไป ถ ้าผู ้โดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิใ์ นการเลือ
่ นการเดินทาง หรือเปลีย
่ นแปลงราคา
* ราคาเด็ กอายุไม่เกิน 2 ปี 10 ,000 บาท *
**กรณีเด็ กอายุเกิน 2 ให้คด
ิ เป็นผูใ้ หญ่ (น ับว ันเกิดจากว ันทีก
่ ล ับจากญีป
่ ่ น)**
ุ
***ค่าบริการข้างต้น ย ังไม่รวมค่าทิปคนข ับรถ ห ัวหน้าท ัวร์ และม ัคคุเทศก์ทอ
้ งถิน
่
ท่านละ 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน ***

่ นน
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 ว ันก่อนการเดินทางเท่านน
ั้ ไม่เชน
ั้ ทางบริษท
ั จะไม่คน
ื ม ัดจาไม่
้
ิ
ว่าด้วยกรณีใด ๆทงส
ั้ น เพราะว่าทางบริษท
ั ได้ทาการจ่ายค่าตว๋ ั ไปให้กบ
ั การสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรด
อ่านข้อความให้ถถ
ี่ ว้ นก่อนการจองท ัวร์ทก
ุ ครงั้ เพือ
่ ประโยชน์แก่ต ัวท่านเอง

หมายเหตุ 1.
2.

ตว๋ ั เมือ
่ ออกแล้ว ไม่สามารถรีฟน
ั ด์ได้ อ ันเนือ
่ งจากเงือ
่ นไขของสายการบิน
ไม่มรี าคาเด็ก เนือ
่ งจากเป็นราคาพิเศษ

้ ในประเทศญีป
จากมาตรการยกเว ้นวีซา่ เข ้าประเทศญีป
่ ่ นให
ุ
้กับคนไทย ผู ้ทีป
่ ระสงค์จะพานั กระยะสัน
่ นไม่
ุ่
เกิน 15
วัน ไม่วา่ จะด ้วยวัตถุประสงค์เพือ
่ การท่องเทีย
่ ว เยีย
่ มญาติ หรือธุรกิจ จะต ้องยืน
่ เอกสารในขัน
้ ตอนการตรวจเข ้า
เมือง เพือ
่ ยืนยันการมีคณ
ุ สมบัตก
ิ ารเข ้าประเทศญีป
่ น*
ุ่
ดังต่อไปนี้
1. ตั๋วเครือ
่ งบินขาออกจากประเทศญีป
่ ่น
ุ ทางทัวร์จัดเตรียมให ้
2. สิง่ ทีย
่ น
ื ยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช ้จ่ายทีอ
่ าจเกิดขึน
้ ในระหว่างทีพ
่ านั กในประเทศญีป
่ นได
ุ่
้ (เช่น
เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต ้น)
่ ทีอ
3. ชือ
่ ยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างทีพ
่ านั กในประเทศญีป
่ ่น
ุ (เช่น คนรู ้จัก โรงแรม และอืน
่ ๆ) ทาง
ทัวร์จัดเตรียมให ้
4. กาหนดการเดินทางระหว่างทีพ
่ านั กในประเทศญีป
่ น
ุ่ ทางทัวร์จัดเตรียมให ้
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อ ัตราค่าบริการนีร้ วม
ั้
้ ทางตามทีร่ ะบุไว้ในโปรแกรม (ตว๋ ั กรุป
 ค่าตว๋ ั เครือ
่ งบินไป – กล ับ ชนประหย
ัด เสน
๊ )
้ื ทีน
ทีน
่ ง่ ั เป็นไปตามการจ ัดสรร Random ของสายการบินไม่สามารถเลือกระบุทน
ี่ ง่ ั ได้ ยกเว้นการซอ
่ ง่ ั
เพิม
่
้ ทีน
 ซือ
่ ง่ ั เพิม
่ สายการบิน Nok Scoot (XW) เส ้นทางโตเกียว-นาริตะ สามารถUpgrade ทีน
่ ั่ง พร ้อมชาระค่าทีน
่ ั่งได ้ดังนี้
้
ั
- ทีน
่ ง่ ั ชน ScootBiz ราคาเทีย
่ วเดียว 5,500 บาท /ท่าน (ราคาไป-กล ับ 10,000 บาท) แจ้งก่อนเดินทาง10ว ัน
้ า่ ยและเงือ
- ทีน
่ ง่ ั แบบ Super หรือ Stretch Seat แจ้งก่อนเดินทาง10ว ัน มีคา
่ ใชจ
่ นไข ด ังนี้
โซน
โซนเงียบ
โซนเงียบ
โซนหน ้า
โซนหน ้า
โซนหลัง
โซนหลัง

แถวที่
21
22-25
31
32-34
61
62-63 71-74

ประเภททีน
่ ง่ ั
*Stretch(Front Row)
Super
*Stretch(Front Row)
Super
*Stretch(Front Row)
Super

Seat Pitch
มากกว่า 36 นิ้ว
มากกว่า 35 นิ้ว
มากกว่า 36 นิ้ว
มากกว่า 35 นิ้ว
มากกว่า 36 นิ้ว
มากกว่า 35 นิ้ว

ราคาต่อท่านต่อเทีย
่ ว
2,000 บาท
1,500 บาท
1,700 บาท
1,200 บาท
1,700 บาท
1,200 บาท

*Stretch Seat
-ไม่อนุญาตให ้เด็ก ทารก ผู ้สูงอายุเกิน 65 ปี และผู ้พิการนั่ง
-โซนเงียบไม่อนุญาตให ้เด็กนั่ง

้
 ค่าน้ าหนั ก กระเป๋ าสัมภาระเดินทางโหลดใต ้ท ้องเครื่อง ตามที่สายการบินกาหนดแต่ละเสนทาง
(ไม่เกิน
ท่านละ 20 กิโลกร ัมเท่านน)
ั้ ถือขึน
้ เครือ
่ งได ้ (ไม่เกินท่านละ 7 กิโลกร ัม)
ี หรือเสย
ี หายของกระเป๋าเดินทาง และทร ัพย์สน
ิ
(ค่าท ัวร์ไม่รวมการประก ันความคุม
้ ครองการสูญเสย
ี บริษ ัทฯไม่สามารถร ับผิดชอบได้)
สว่ นต ัว กรณีเกิดความเสย
ื้ นา้ หน ักสมภาระเพิ
ั
 ซอ
ม
่ สายการบิน Nok Scoot(XW) (แจ้งอย่างชา้ ก่อนเดินทาง10ว ัน) มีคา่ ใช ้จ่ายดังนี้
(ราคาต่อท่าน ต่อเทีย
่ ว)

เพิม
่ 5 กก. 400 บาท / เพิม
่ 10กก. 700 บาท /เพิม
่ 15กก.1,000 บาท/เพิม
่ 20กก.1,300 บาท/เพิม
่ 30กก.2,350 บาท
้ ในการโหลด แต่กฎหมายการบินทั่วโลกให ้1ใบนน.สูงสุดได ้ 32กก./ชิน
้
หมายเหตุ: สายการบินไม่จากัดจานวนชิน

ื้ เพลิงของสายการบินและภาษี สนามบินทุกแห่ง
 ค่าธรรมเนียม น้ ามันเชอ
้
 ค่ามัคคุเทศก์ท ้องถิน
่ ผู ้ชานาญเสนทางดู
แลตลอดการเดินทาง
 ค่าโรงแรมทีพ
่ ัก ตามทีร่ ะบุในรายการ (พัก 2-3 ท่าน/ห ้อง)
 ค่าเข ้าชมสถานทีต
่ า่ ง ๆ ตามทีร่ ะบุในรายการ
 ค่าพาหนะเดินทางระหว่างนาเทีย
่ วตามทีร่ ะบุในรายการ
 ค่าอาหารและเครือ
่ งดืม
่ ตามทีร่ ะบุในรายการ
 ค่าประกันอุบัตเิ หตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (หมายเหตุ: ค่า
ประกันอุบต
ิ เิ หตุสาหรับเด็กทีม
่ อ
ี ายุน ้อยกว่า 2 ปี และ ผู ้ใหญ่อายุมากกว่า 70 ปี ทางบริษัทประกันฯจะชดใช ้
ิ ไหมทดแทนเพียงครึง่ หนึง่ ของสัญญาฯ) (กรณีสง
่ จอยหน้าร้าน)
ค่าสน

อ ัตราคาบริการนีไ้ ม่รวม

ค่าธรรมเนียมวีซา่ เข ้าประเทศญีป
่ น
ุ่ (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว ้นวีซ่าเข ้าประเทศญี่ปุ่นให ้กับคนไทย ผู ้ที่
้ ในประเทศญี่ปุ่นไม่เ กิน 15 วัน ) **ถ ้ากรณีที่ท างรั ฐบาลประกาศให ้กลับมาใชวี้ ซ่า
ประสงค์จะพ านั ก ระยะสัน
ี ค่าใชจ่้ ายในการทาวีซา่ เพิม
ผู ้เดินทางจะต ้องเสย
่ ท่านละ 1,700 บาท**

ค่า ใช จ่้ า ยส่ว นตั ว นอกเหนื อ จากรายการที่ร ะบุ เช่น ค่า ท าหนั ง ส ือ เดิน ทาง ค่า โทรศั พ ท์ ค่า โทรศั พ ท์
ทางไกล , ค่าอินเตอร์เน็ ต , ค่าซักรีด มินิบาร์ในห ้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดืม
่ ที่สั่งเพิม
่ นอกเหนือรายการ
้ การ)
(กรุณาสอบถามจากหัวหน ้าทัวร์กอ
่ นการใชบริ

ค่าทิปคนข ับรถ ห ัวหน้าท ัวร์ และม ัคคุเทศก์ทอ
้ งถิน
่ ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป
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ค่าภาษีมล
ู ค่าเพิม
่ 7% และภาษีห ัก ณ ทีจ
่ า่ ย 3%

ค่าธรรมเนียมวีซา่ เข ้าประเทศญีป
่ น
ุ่ (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว ้นวีซา่ เข ้าประเทศญี่ปนให
ุ่
้กับคนไทย
ั ้ ในประเทศญีป
ผู ้ทีป
่ ระสงค์จะพานั กระยะสน
่ นไม่
ุ่
เกิน 15 วัน)
ราคาท ัวร์นไี้ ม่รวมทิป พน ักงานข ับรถ, ไกด์ทอ
้ งถิน
่ และห ัวหน้าท ัวร์จากเมืองไทย
ค่าทิป จานวน 1,500 บาท *กรุณายืน
่ ค่าทิปให้ก ับห ัวหน้าท ัวร์ทส
ี่ นามบิน (ว ันแรก) *

วิธก
ี ารชาระเงิน
ี ละสง่ หลักฐาน
1. ชาระเงินม ัดจาท่านละ 10,000 บาท ภายใน 36 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเข ้าบัญชแ
้
การโอนเงินให ้เจ ้าหน ้าทีท
่ ด
ี่ แ
ู ลเสนทาง
ทีน
่ ั่ งจะยืนยันเมือ
่ ได ้รับ เงินมัดจาแล ้วเท่านั น
้
2. สง่ สาเนาหน ้าพาสปอร์ตของผู ้ทีเ่ ดินทาง (ทีม
่ อ
ี ายุการใชง้ านไม่นอ
้ ยกว่า 6 เดือน)
3. หากท่านทีต
่ ้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลก
ู ค ้าอยู่ตา่ งจังหวัด) ให ้ท่านติดต่อเจ ้าหน ้าที่ ก่อน
ิ ธิไ์ ม่รับผิดชอบ
ออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ ้งเจ ้าหน ้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสท
ค่าใชจ่้ ายทีเ่ กิดขึน
้
การชาระค่าท ัวร์สว่ นทีเ่ หลือทางบริษ ัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่นอ
้ ยกว่า 15 ว ันท่านควร
้ า่ ยในสว่ นของค่าทีพ
จ ัดเตรียมค่าท ัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกาหนดเนือ
่ งจากทางบริษ ัทต้องสารองค่าใชจ
่ ัก
และตว๋ ั เครือ
่ งบิน มิฉะนนจะถื
ั้
อว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอ ัตโนม ัติ
การยกเลิกและการเปลีย
่ นแปลง
ี่ ้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลือ
 กรณีทน
ี่ ั กท่องเทีย
่ วหรือเอเจนซต
่ นการเดินทาง นั กท่องเที่ยวหรือเอ
ื่ ในเอกสารการจอง) จะต ้องแฟกซ ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใด
เจนซ(ี่ ผู ้มีชอ
อย่างหนึ่งเพื่อแจ ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่าน
ทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใด ๆ
ี่ ้องการขอรั บเงินค่าบริการคืน นั กท่องเที่ยวหรือเอเจนซ ี่ (ผู ้มีชอ
ื่ ในเอกสาร
 กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซต
การจอง) จะต ้องแฟกซ ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทา
ื มอบอานาจพร ้อมหลักฐานประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการ
เรือ
่ งขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนั งสอ
ี นาคารทีต
ชาระเงินค่าบริการต่าง ๆ และหน ้าสมุดบัญชธ
่ ้องการให ้นาเงินเข ้าให ้ครบถ ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืน
เงินค่าบริการดังนี้
1. ชว่ งเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่องต ้องแจ ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน ้อย 45 วันทาการ
2. ยกเลิกการเดินทางอย่างน ้อย 30 วัน ทาการ คืนเงินค่าบริการ 100% ของค่าบริการทีช
่ าระแล ้ว
3. ยกเลิกการเดินทางภายใน 15-30 วัน คิดค่าใชจ่้ าย 50% ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
ิ ธิใ์ นการคืนเงิน ค่า ทั วร์ทัง้ หมดในทุก กรณี ทั ้งนี้ ทาง
4. ยกเลิกการเดิน ทางภายใน 1-15 วั น ขอสงวนส ท
บริษัทจะหักค่าใชจ่้ ายทีไ่ ด ้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชาระแล ้วเนื่องในการเตรียมการจั ดการนาเที่ยวให ้แก่
่ การสารองทีน
นั กท่องเทีย
่ ว เชน
่ ั่ งตั๋วเครือ
่ งบิน การจองทีพ
่ ักฯลฯ
 ยกเว ้นกรุ๊ปทีเ่ ดินทางชว่ งวันหยุดหรือเทศกาลทีต
่ ้องการันตีมัดจากับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มก
ี ารการั นตีค่ามัด
จาทีพ
่ ักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได ้ รวมถึงเที่ยวบิน
่ EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มก
พิเศษ เชน
ี ารคืนเงินมัดจาหรือค่าทั วร์ทัง้ หมดเนื่องจากค่า
ตั๋วเป็ นการเหมาจ่ายในเทีย
่ วบินนั น
้
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เงือ
่ นไขอืน
่ ๆ
รายการทัวร์สามารถปรับเปลีย
่ นการเดินทางได ้ ตามความเหมาะสม โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า แต่
ทางบริษัทจะยังคงรักษาผลประโยชน์ของลูกค ้าเป็ นสงิ่ สาคัญ
บริษัทฯรับเฉพาะผู ้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั ้น หากท่านถูกเจ ้าหน ้าที่ตรวจคนเข ้าเมือง
ของประเทศนั น
้ ๆ ปฏิเสธการเข ้า-ออกเมือง ด ้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามถือเป็ นเหตุผลซงึ่ อยู่นอกเหนืออานาจและ
ิ ธิท
ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสท
์ ี่จะไม่คน
ื เงินบางส่วนหรือทั ง้ หมดหากท่านถูกปฏิเสธ
การเข ้า-ออกเมือง ไม่วา่ ประเทศใดจนทาให ้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได ้ คณะทั วร์ท่านอืน
่ ๆ รวมถึงไกด์จะ
ไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได ้ จาเป็ นต ้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว ้ แต่ทางตัวแทนบริษัทฯจะทา
หน ้าทีป
่ ระสานงานและเจ ้าหน ้าทีจ
่ ะทาการติดต่อและชว่ ยเหลือท่านเป็ นระยะ ๆ
ิ ธิท
ิ้ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ เช่น
บริษัทฯ ขอสงวนสท
์ ี่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใชจ่้ ายใด ๆ ทั ง้ สน
้
การยกเลิกหรือ การล่า ชาของสายการบิ
น, อุบัตเิ หตุ, ภั ยธรรมชาติ, การนั ดหยุด งาน, การจราจรติด ขัด หรือ
สงิ่ ของสูญหายตามสถานทีต
่ า่ ง ๆ ทีเ่ กิดขึน
้ เหนืออานาจการควบคุมของบริษัทฯ และเจ ้าหน ้าที่นั้น ๆ ที่จะส่งผล
ี เวลาในการท่องเที่ยวตามรายการทั วร์ ผู ้เดินทางไม่สามารถเรียกร ้องค่าเสย
ี หาย ไม่ว่าในกรณีใด ๆ
ทาให ้เสย
ิ้ ทัง้ ค่าเสย
ี เวลา ค่าเสย
ี โอกาส ค่าเสย
ี ความรู ้สก
ึ และค่าใชจ่้ ายทีบ
ทัง้ สน
่ ริษัทจ่ายไปแล ้ว เป็ นต ้น
ิ ธิใ์ นการคืนเงินทั ง้ หมดหรือบางส่วน
กรณียกเลิกหรือเปลีย
่ นแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสท
ให ้กับท่าน เมือ
่ ท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางสว่ นกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทถือว่าท่านได ้ยอมรั บใน
เงือ
่ นไขข ้อตกลงต่าง ๆ ทีไ่ ด ้ระบุไว ้ทัง้ หมดแล ้ว
้ การรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร ้อม
เมือ
่ ท่านออกเดินทางไปกับคณะแล ้ว ท่านงดการใชบริ
ิ ธิ์ ไม่อาจเรียกร ้องค่าบริการ และเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณีใด ๆ ทัง้ สน
ิ้
คณะถือว่าท่านสละสท
ถ ้ากรุ๊ปทีท
่ ่านจองทัวร์ไว ้ ไม่สามารถออกเดินทาง จากกรณีจานวนผู ้เดินทางไม่ครบจานวนตามที่กาหนด
ไว ้ หรือสายการบินแจ ้งยกเลิกบิน ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทั วร์ใ ห ้ท่าน แต่ท างบริษัทจะขอหั กเงิน ค่าใช จ่้ ายที่
เกิดขึน
้ จริง เช่น ค่า ธรรมเนี ยมในการยืนขอวีซ่าของประเทศที่ท่ านจะเดิน ทาง (ถ ้าโปรแกรมที่ท่า นเดินทาง
จะต ้องยืน
่ ขอวีซา่ )
ิ ธิ์
อัตราค่าบริการคิดคานวณจากอัตราแลกเปลีย
่ น และราคาตั๋วเครื่องบินในปั จจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสท
ในการปรั บเปลีย
่ นค่าบริการในกรณีที่มก
ี ารขึน
้ ราคาค่าตั๋ ว เครื่อ งบิน ภาษี เดินทาง ค่าประกันภั ย ค่าธรรมเนีย ม
น้ ามัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลีย
่ นได ้ปรับขึน
้ ในชว่ งใกล ้วันทีค
่ ณะจะเดินทาง
เนื่องจากตั๋วเครือ
่ งบินชุดนี้เป็ นตั๋วราคาพิเศษ (ตั๋วกรุ๊ป) ต ้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุไว ้บนหน ้าตั๋วเท่านั ้น
ิ้ และถ ้าทางบริษัทได ้ดาเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล ้วนั ้น
จึงไม่สามารถยกเลิกหรือเปลีย
่ นแปลงใด ๆ ทั ง้ สน
ื่ ผู ้เดินทางได ้ (ยกเว ้นบางสายการบิน ทีส
ื่ ผู ้
ไม่สามารถยกเลิกหรือเปลีย
่ นแปลงรายชอ
่ ามารถเปลีย
่ นแปลงรายชอ
เดิน ทางได ้ เมื่อ ท่ า นต ้องการเปลี่ย นแปลงรายช ื่อ ผู ้เดิน ทางหลั ง จากออกตั๋ ว เครื่ อ งบิน ไปแล ้ว จะต ้องเส ีย
ค่าใชจ่้ ายในการดาเนินการ ทัง้ นี้จะขึน
้ อยูก
่ ับสายการบินเท่านั น
้ )
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้
บริษัทฯทาหน ้าทีเ่ ป็ นตัวแทนในการเรียกร ้องค่าชดใชจากสายการบิ
น, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมือ
่ เกิด
การสู ญ หายของสั ม ภาระระหว่ า งการเดิน ทาง แต่ จ ะไม่ รั บ ผิด ชอบต่ อ การสู ญ หายดั ง กล่ า วในระหว่ า งการ
้ การใด ๆ ไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางสว่ น ถือว่าท่านสละสท
ิ ธิไ์ ม่สามารถเรียกร ้องขอคืน
ท่องเทีย
่ วนี้ หากท่านไม่ใชบริ
ค่าบริการได ้หากท่านไม่ เดินทางกลับพร ้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครือ
่ งบินขากลับซงึ่ ยังไม่ได ้ใช ้ ไม่สามารถนามาขอคืน
เงินได ้ค่าบริการที่ ท่านชาระกับทางบริษัทฯ เป็ นการชาระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได ้ชาระให ้กับบริษัทฯ
่ กัน ดังนั น
ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเชน
้ หากท่านมีเหตุอันใดที่ทาให ้ท่านไม่ได ้ท่องเที่ยวพร ้อมคณะตาม
ิ ธิท
รายการ ที่ระบุไว ้ ท่า นจะขอคืนค่า บริก ารไม่ได ้บริษั ทฯ ขอสงวนสท
์ ี่จะเปลี่ยนแปลงรายการทั วร์ตามความ
เหมาะสม และสถานการณ์ตา่ ง ๆ ทัง้ นี้ทางบริษัทฯจะยึดถือและคานึงถึง ความปลอดภั ย รวมถึงประโยชน์สูงสุด
ของลูกค ้าสว่ นมากเป็ นสาคัญ

โปรดอ่านข้อมูลทงหมดในรายการท
ั้
ัวร์โดยละเอียด
ั
หากมีขอ
้ สงสยกรุ
ณาสอบถามก่อนทาการจองทุกครงั้

