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TOKYO-OSAKA 6D3N

DAY 1: กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ

(XJ 600 23.45 – 08.00)

DAY 2: สนามบินนาริตะ – หลวงพ่อโตคามาคูระ – ล่องทะเลสาบอาชิ – พิพธิ ภัณฑ์แผ่นดินไหว – ออนเซ็น
DAY 3: ลานสกีฟูจเิ ท็น – ทะเลสาบฮามานะ – ย่านซาคาเอะ – นาโงย่า
DAY 4: นาโงย่า – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – สะพานโทเก็ตสึเคียว – สวนไผ่ – ย่านเมืองใหม่ชินเซไค – โอซาก้า
DAY 5: สะพานอาคาชิไคเคียว – ฮาร์เบอร์แลนด์ – เท็มโปซาน – พิพธิ ภัณฑ์สตั ว์นํ้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – สนามบินคันไซ

DAY 6: สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ

(XJ 611 00.10 – 04.00)

*** สนุกกับหิ มะอันขาวโพลน ณ ลานสกีฟจู ิ เท็น ช้อปกระหน่า 2 แหล่งช้อปชื่อดัง
พิ เศษให้ท่านได้ทานบุฟเฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์และบุฟเฟ่ ต์นานาชาติ แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปนุ่ ***

กาหนดการเดินทาง : มกราคม – มีนาคม 2560
โดยสายการบิน แอร์ เอเซีย เอ็กซ์
สนใจจองทัวร์

ติดต่อ คุณเอ TEL/ LINE 0814977974
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วันแรกของการเดิ นทาง
20.30

23.45

คณะพร้อมกันทีส่ นามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 3 ประตูทางเข้าที่ 1
– 3 เคาน์ เตอร์ 4 สายการบิ นแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯคอยต้อนรับและ
อํานวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึน้ เครื่อง
** สายการบิ น AIR ASIA X ทาการบิ นด้วยเครื่องบิ น AIRBUS A330-300 ที่นัง่ แบบ
3-3-3 (377ที่นัง่ ) น้าหนักกระเป๋าเดิ นทางทัง้ ขาไปและขากลับอย่างละ
20 กก.
บริ การเสิ รฟ์ อาหารร้อนพร้อมเครื่องดื่มทัง้ ขาไปและขากลับ **
ออกเดินทางสู่ สนามบิ นนาริ ตะ สายการบิ นแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบิ นที่ XJ 600

สนใจจองทัวร์
วันที่สองของการเดิ นทาง
08.00

กรุงเทพฯ

ติดต่อ คุณเอ TEL/ LINE 0814977974
สนามบิ นนาริ ตะ – หลวงพ่อโตคามาคูระ – ล่องทะเลสาบอาชิ –
พิ พิธภัณฑ์แผ่นดิ นไหว – ออนเซ็น

ถึง สนามบิ นนาริ ตะ (เวลาท้องถิน่ เร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็น
เวลาท้องถิน่ เพื่อสะดวกในการนัดหมาย ) หลังผ่านพิธกี ารทางตรวจคนเข้าเมือง
เรียบร้อยแล้ว
นําท่านเดินทางสู่ เมืองคามาคูระ ณ วัดโคโตกุอิน นมัสการพระพุทธรูปองค์ใหญ่
อมิตตา นิโอยูราอิ หรือทีร่ จู้ กั กันในนาม หลวงพ่อโตกลางแจ้ง ทําจากสัมฤทธิ ์องค์
หลวงพ่อมีความสูงรวมฐาน 13.35 เมตร เฉพาะองค์พระสูง 11 เมตร นํ้าหนักราว 122
ตัน เดิมองค์พระใหญ่แกะสลักจากไม้สูงถึง 24 เมตร ประดิษฐานในวิหาร อินาดะ โนสึยู
โบเนะ สตรีทเ่ี คยรับใช้โชกุนโยริโมโตะ มินาโมโตะ แห่งคามาคูระ ได้จําลองแบบมาจาก
เมืองนารา เกิดพายุใต้ฝนุ่ พัดปผ่านคามาคูระทําให้วหิ ารกับองค์พระได้รบั ความเสียหาย
เกินกว่าจะซ่อมแซม นาง และหลวงพ่อโจโคะ จึงเดินทางบอกบุญไปยังพุทธศาสนิกชน
ทีศ่ รัทธาในศาสนาพุทธทั ่วประเทศญี่ปนุ่ เพื่อสร้างองค์พระใหญ่อกี ครัง้ แต่ครัง้ นี้ใช้
สัมฤทธ์ในการสร้างด้วยช่างฝีมอื ดี คือ ทันจิ ฮิซาโตโมะ และ โกโรอิ-มง โอโนะ สําเร็จใน
ปีค .ศ. 1335 ประดิษฐานอยู่ในวิหารของวัดโคโตกุอนิ
ต่อมาเกิดพายุใต้ฝนุ่ และ
แผ่นดินไหวทําให้วหิ ารทีค่ รอบองค์พระได้รบั ความเสียหายทัง้ หมดแม้จะสร้างขึน้ ใหม่อกี
หลายครัง้ ก็ถูกภัยธรรมชาติเหล่านี้ทําลายลงจนกระทังครั
่ ง้ สุดท้ายในเมื่อ ปีค .ศ. 1584
ได้เกิด คลื่นยักษ์สนึ ามิพดั ถล่ม กวาดเอาวิหารและบ้านเรือราษฏรลงทะเลไปหมด
หากแต่เกิดปาฏิหาริยก์ บั องค์หลวงพ่อเพียงแค่ทรุดลงเล็กน้อย แต่ยงั คงประดิษฐานอยู่ท่ี
เดิมไม่ได้เคลื่อนย้ายไปไหน ทําการบูรณะเป็นครัง้ ที่ 2 หากแต่องค์พระยัง คงประทับ
กลางแจ้ง โดยไม่มวี หิ ารครอบช่วยปกป้องเมืองคามาคุระไห้รอดพ้นจากภัยพิธรรมชาติ
ตัง้ แต่บดั นัน้ ตราบจนถึงวันนี้ ซึ่งชาวญี่ปนุ่ มีความศรัทธาเชือ่ ในการบนบาลขอให้ประสบ
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เที่ยง

ความสําเร็จต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็นเรื่องงาน ความรัก สุขภาพ หรือแม้กระทังของบุ
่
ตร
สําหรับคู่สามี-ภรรยาทีม่ บี ุตรยาก และมีทางขึน้ ภายในองค์พระสัมฤทธิ ์ ให้ท่านได้สมั ผัส
สายตาดูเนื้อภายในองค์พระ มีเวลาเดินเล่นชมสวนบริเวณด้านหลังวัด และประทับใจใน
ความน่ารักของกระรอกตามธรรมชาติทม่ี ที วบริ
ั ่ เวณ .ลืมไม่ได้ทจ่ี ะแวะบันทึกภาพคู่กบั
ต้นสน ทีพ่ ระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลที่ 7) ทรงปลูกในวโรกาสทีเ่ สด็จ
พระราชดําเนิน พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี พระบรมราชินี ครัง้ เยือนวัด
โคโตกุอนิ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2474
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านสัมผัสความงามราวกับภาพวาดกับรายการ ล่องทะเลสาบอาชิ จาก สถานี
ฮาโกเน่ มาจิ สู่ สถานี โมโตฮาโกเน่ สมญา ราชิ นีแห่งทะเลสาบ วันทีอ่ ากาศแจ่มใส
บนผืนนํ้าท่านสามารถมองเห็นเงาสะท้อนสวยงามของ
เม้าท์ ฟูจิ ความงามของ
ทะเลสาบแห่งนี้ เกิดจากการก่อตัวของลาวาภูเขาไฟฟูจทิ ําให้ปิดทางออกของนํ้าใน
ทะเลสาบ
นําท่านเยีย่ มชม พิ พิธภัณฑ์แผ่นดิ นไหว EARTH QUAKE MUSEUM ทีจ่ ําลอง

คา่

เรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ และให้ท่านได้สมั ผัสกับบรรยากาศของการจําลองเรื่องราว
เกีย่ วกับแผ่นดินไหวทีเ่ กิดขึน้ ในประเทศญี่ปนุ่
หรือเลือกทดสอบบ้านจําลอง
สถานะการณ์แผ่นดินไหว รับการสันสะเทื
่
อนจากขันตํ
้ ่าสุดสู่ขนสู
ั ้ งสุด และศึกษาเรียนรู้
ประสบการณ์ ในห้องจําลองต่างๆ จากนัน้ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้ อของฝากทีร่ ะลึกตาม
อัธยาศัย
สมควรแก่เวลานําท่านเข้าทีพ่ กั บริเวณ ณ ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่า
รับประทานอาหารคา่ ในห้องอาหารของรีสอร์ท บริ การท่านด้วยบุฟเฟ่ ต์ ขาปูยกั ษ์
เสิ รฟ์ แบบไม่อนั ้ !
พักผ่อนกับการแช่ ออนเซ็น นํ้าแร่ธรรมชาติผา่ นความร้อนใต้พภิ พเพื่อผ่อนคลายความ
เมื่อยล้าเลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพให้กระปรีก่ ระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ํามีนวลช่วย
ระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงทีค่ วามอัศจรรย์แห่งการอาบนํ้าแร่
แบบญี่ปนุ่ นี่เองทําให้มผี กู้ ล่าวว่า => หากมาที่ญี่ปนแล้
ุ่
วไม่ ได้ลงอาบน้าแร่ก ็
เหมือนกับว่าท่านมาไม่ถึงญี่ปนุ่ !

วันที่สามของการเดิ นทาง
เช้า

ออนเซ็น – ลานสกีฟจู ิ เท็น – ทะเลสาบฮามานะ – ย่านซาคาเอะ
– นาโงย่า

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
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นําท่านเดินทางสู่ ลานสกีฟจู ิ เท็น ให้ท่านตื่นตาตื่นใจกับลานสกีหมิ ะอันขาวโพลน ซึ่ง
เป็นลานสกีอนั ดับหนึ่งของจังหวัดยามานาชิ สนุกกับการเล่นหิมะด้วย สโนว์สเล็ต หรือ
กระดานเลื่อนหิ มะ ท่ามกลางทัศนียภาพธรรมชาติแสนคลาสสิค ) (รวมค่ากระดาน
เลื่อนหิ มะแล้ว)
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบฮามานะ เคยเป็นแหล่งเพาะพันธ์ปลาไหลทีใ่ หญ่ทส่ี ุดใน
ญี่ปนุ่ คนญี่ปนุ่ เชือ่ ว่าการได้ทานปลาไหลในช่วงฤดูรอ้ นจะทําให้เพิม่ พลังได้ สําหรับทีน่ ่ี
นอกจากท่านจะได้ชมแหล่งเพาะพันธ์ปลาไหลทีใ่ หญ่ทส่ี ุดแล้ว ท่านยัง สามารถเลือกซื้อ
ของฝากทีข่ น้ึ ชือ่ ของทีน่ ่ไี ด้อกี ด้วย เช่น พายปลาไหล
นําท่านเดินทางเข้าสู่ตวั เมืองนาโงย่า ทีเ่ ก่าแก่ของญี่ปนุ่ ปจั จุบนั เป็นเมืองเอกของ
จังหวัดไอจิ มีขนาดใหญ่อนั ดับ 4 ของประเทศญี่ปนุ่ มีลกั ษณะรูปร่างผังเมืองคล้ายปู
บรรยากาศเหมือนเมืองเล็กทีม่ ขี นาดใหญ่ดว้ ยกลิน่ ไอแห่งความเป็นเมืองสงบอบอุ่นอัน
แสนโรแมนติคอบอวลด้วยมนต์เสน่หท์ แ่ี ฝงตัวไว้ในทุกอณูของเมือง
นําท่านสู่ ย่านซาคาเอะ ย่านช้อปปิ้งและแหล่งบันเทิงยามราตรี สินค้าแบรนด์เนมจาก
ทุกมุมโลก เรียงรายอยู่บนถนนสายนี้ อีกทัง้ ยังมีหา้ งสรรพสินค้า ร้านอาหาร ทีบ่ ่งบอก
ถึงความมีระดับให้เลือกอย่างมากมาย และยังมีจุดชมวิวทีจ่ ะทําให้เห็นถนนสายนี้ และ
ตัวเมืองนาโกยาอย่างชัดเจน คือ ตึกทีวขี องนาโกยา ซึ่งมีลกั ษณะคล้ายโตเกียวทาว
เวอร์แต่มอี ายุทเ่ี ก่าแก่มากกว่า
***อาหารคา่ อิ สระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า***
จากนัน้ นําท่านเข้าทีพ่ กั นาโงย่า ณ NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ของการเดิ นทาง
เช้า

เที่ยง

นาโงย่า – เกียวโต – วัดคิ โยมิ สึ – สะพานโทเก็ตสึเคียว – สวนไผ่ –
ย่านเมืองใหม่ชินเซไค – โอซาก้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านสู่ เกียวโต จากนัน้ เดินทางสู่ วัดคิ โยมิ สึ หรือ วัดน้าใส ทีต่ งั ้ อยู่บริเวณเนิน
เขาฮิงาชิยาม่า เชิญดื่ม นํ้าศักดิ ์สิทธิสามสาย
อันเกิดจากธรรมชาติ ไหลมาจากเทือกเขา
์
ณ วัดแห่งนี้มชี อ่ื เสียงด้วยห้องโถงกลางของวัดทีถ่ ูกจัดให้เป็นสมบัตแิ ห่งชาติ ซึ่งมี
ระเบียงไม้ทส่ี ร้างยื่นออกนอกตัว อาคารของวิหารโดยมีเสาคํ้าถึง 139 ต้น เป็นจุดชมวิว
ของตัวเมืองได้อย่างกว้างไกลสุดตา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นําท่านชม สะพานโทเก็ตสึเคียว สะพานทีส่ วยงาม และเป็นบริเวณทีช่ าวญี่ปนุ่
ชืน่ ชอบ และเป็นสถานทีช่ มวิวทีส่ วยทีส่ ุดอีกแห่งในเกียวโต อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปตาม
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อัธยาศัย จากนัน้ นําท่านชมความสวยงาม ร่มรื่นของ สวนไผ่ อันเขียวขจี (BAMBOO
GROVES) นับหมื่นต้นตลอดข้างทางเสมือนหนึ่งเป็นอุโมงค์ให้เดินผ่านถูกปลูกขึน้
ตัง้ แต่สมัยเฮอัน หรือกว่าพันปีมาแล้ว เพื่อใช้ในการประดับสวน และชืน่ ชมความ
สวยงาม และใช้ในการบําบัดจิตใจมาแต่ครัง้ โบราณ ซึ่งสวนไผ่แห่งนี้ยงั เป็นสถานทีถ่ ่าย
ทําภาพยนตร์ เรื่องเกอิชา ทีง่ ดงามตระการตาไปทัวโลก
่
นําท่านสู่ ย่านชิ นเซไค หรือแปลจากภาษาญี่ปนุ่ มีความหมายว่า โลกใหม่ ย่านแห่ง
สีสนั ทีแ่ สนทันสมัยในอดีตของโอซาก้า เป็นย่านทีท่ ่านสามารถเลือก ทานอาหารในร้าน
เก่าแก่ดงั ้ เดิมของชาวเมืองโอซาก้าได้แบบง่ายดาย โดยเฉพาะเวลากลางคืนย่านแห่งนี้
จะคึกคักมากเป็นพิเศษ ผังเมืองทางตอนเหนือของย่านชินเซไคนี้ ได้รบั อิทธิพลมาจาก
เมืองปารีส ส่วนในตอนใต้นนั ้ ถูกสร้างตามเกาะโคนี่ยใ์ นนิวยอร์ค อาหารขึน้ ชือ่ ของย่านนี้
ทีห่ า้ มพลาดก็คอื คุชิคาสึ (KUSHIKATSU) ของทอดเสียบไม้ มีทงั ้ ไก่ , เนื้อวัว ,
ฟกั ทอง และหน่อไม้ รวมถึงของหวานก็มกี ล้วยและไอศกรีมทอดด้วยเช่นกัน หลายคนที่
ไปทีน่ ่จี ะพบเห็นหุ่นคล้ายลิงนังยิ
่ ม้ ตามมุมต่างๆทีเ่ จอ นันก็
่ คอื บิ ลลิ เคน (BILLIKEN)
หรือเทพแห่งโชคลาภนันเองที
่
เ่ ป็นอีกหนึ่ง สัญญลักษณ์ ของย่านนี้ ด้วย
***อาหารคา่ อิ สระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า***
นําท่านเข้าทีพ่ กั โอซาก้า ณ OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่าในพืน้ ที่ใกล้เคียง
วันที่ห้าของการเดิ นทาง

โอซาก้า – โกเบ – สะพานอาคาชิ ไคเคียว – ฮาร์เบอร์แลนด์ –
เท็มโปซาน – พิ พิธภัณฑ์สตั ว์น้า – ช้อปปิ้ งชิ นไซบาชิ –
สนามบิ นคันไซ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ สะพานอาคาชิ ไคเคียวหรือสะพานไข่มุก (ถ่ายรูป ) ซึ่งเป็นสะพาน
แขวนทีย่ าวทีส่ ุดในโลก สะพานแห่งนี้มรี ะยะทางเกือบ 4 กิโลเมตร อุบตั เิ หตุจากพายุ
ั ่ ญจรไป
เมื่อ 50 กว่าปีก่อน (พ.ศ.2498) ได้คร่าชีวติ ของผูค้ นทีอ่ าศัยเรือเฟอร์รข่ี า้ มฝงสั
มาระหว่างเกาะสู่เกาะต้องอับปางลง ทําให้มผี เู้ สียชีวติ ทัง้ เด็กและผูใ้ หญ่รวมกันถึง 168
ชีวติ รัฐบาลญี่ปนุ่ ขณะนัน้ จึงได้ทุ่มงบประมาณถึง 4.5 ร้อยล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อสร้าง
สะพานแขวนทีย่ าวทีส่ ุดในโลกแห่งนี้ขน้ึ โดยได้รบั การยอมรับและชืน่ ชมในระดับสากล
ว่าเป็นประดิษฐกรรมชัน้ เยีย่ มของมนุษย์ทเ่ี ป็นรองแค่เพียงการสร้างยานอวกาศขึน้ ไป
สํารวจนอกโลกด้วยความยาวทัง้ หมด 3,911 เมตร สูงประมาณ 300 เมตร ใช้สายเคเบิล
ทีข่ งึ สะพาน 2 เส้น ภายในสายเคเบิลมีเส้นลวดเล็ก ๆ ช่วยขึงอีกหลายร้อยเส้นรวม
ความยาวของสายเคเบิลทีใ่ ช้ขงึ สะพานทัง้ หมดประมาณ 3 แสนกิโลเมตร
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เที่ยง

นําท่านเทีย่ วชม ฮาร์เบอร์แลนด์ เป็นพืน้ ทีร่ มิ อ่าวทางใต้ของแผ่นดินโกเบเป็นทําเลทีม่ ี
ทัศนียภาพงดงาม ตลอดเวิง้ อ่าวรูปตัว U จึงเพียบพร้อมไปด้วยสารพัดสิง่ ทีด่ งึ ดูดให้เข้า
ไปมากมาย อาทิเช่น อาณาจักรแห่งความบันเทิงทัง้ ร้านค้า ร้านอาหาร โรงภาพยนตร์
สวนสนุกและท่าเรือล่องแม่น้ํา Concerto อันหรูหรา ให้ท่าน ได้เพลิดเพลินกับ
บรรยากาศอันแสน สบายตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริ การท่านด้วยบุฟเฟ่ ต์นานาชาติ
อาหารทะเล ซีฟดู้ รวมทัง้ ของหวานอีกมากมายและเครือ่ งดืม่ ซอฟดริ ง๊ ค์
นําท่านสู่ เท็มโปซาน เป็นท่าเรือการค้าระหว่างประเทศมาตัง้ แต่สมัยเมจิ แต่มาบัดนี้
ได้กลายเป็นรีสอร์ตท่องเทีย่ วสําคัญของเมืองไปแล้ว
นอกจากพิพธิ ภัณฑ์สตั ว์น้ํา
KAIYUKAN ชิงช้าสวรรค์ DAIKANRANSHA พิพธิ ภัณฑ์ศลิ ปะ เรือสําราญท่องอ่าวโอ
ซาก้าแล้ว ยังมีรา้ นอาหารอร่อยๆเรียงรายอยู่มากมาย ไม่วา่ เด็กหรือผูใ้ หญ่ทไ่ี ด้มโี อกาส
มาเห็นเจ้าฉลามวาฬว่ายวนไปมา ต้องอดทีจ่ ะรูส้ กึ ไม่ได้วา่ ทะเลนัน้ ชังงดงามอะไรเท่
่
านี้
แวะมาเทีย่ วแถว BAY AREA นี้กนั
นําท่านเดินทางสู่ พิ พิธภัณฑ์สตั ว์น้าไคยูคงั พิพธิ ภัณฑ์สตั ว์น้ําทีใ่ หญ่ทส่ี ุดของญี่ปนุ่
และเป็นหนึ่งในพิพธิ ภัณฑ์สตั ว์น้ําอันดับต้นๆ ของโลก มีปริมาณนํ้ารวมทัง้ หมด 11,000
ตัน จัดแสดงสัตว์น้ํามากกว่า 580 ชนิด จํานวนกว่า 30,000 ตัว (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเข้า
ชมพิ พิธภัณฑ์สตั ว์น้า)
จากนัน้ นําท่านสู่ เมืองโอซาก้า เป็นเขตเศรษฐกิจทีใ่ หญ่ทส่ี ุดเป็นอันดับ 2 และเป็น
เมืองทีใ่ หญ่ทส่ี ุดเป็นอันดับ 3 ของประเทศญี่ปนุ่ นําท่านสู่ ย่านชิ นไซบาชิ ย่านช้อปปิ้ง
ชือ่ ดังของโอซาก้า ภายในย่านนี้ท่านจะพบกับร้านค้าเก่าแก่ปะปนกันไปกับร้านค้าอัน
ทันสมัย และสินค้าหลากหลายประเภทหลากหลายรูปแบบทัง้ สําหรับเด็กและผูใ้ หญ่ ซึ่ง
ย่านนี้ถอื ว่าเป็นย่านแสงสีและบันเทิงชันนํ
้ าแห่งหนึ่งของโอซาก้า อีกทัง้ ยังมีรา้ นอาหาร
ทะเลขึน้ ชื่ อมากมาย ซึ่งเสน่หอ์ ย่างหนึ่งของย่านนี้คอื ทุกร้านค้าจะประดับประดาร้าน
ของตนด้วยแสงไฟนีออนซึ่งดัดทําให้เป็นรูปปู กุง้ และปลาหมึก ซึ่งนักท่องเทีย่ วให้
ความสนใจและแวะถ่ายรูปกันเป็นทีร่ ะลึกอย่างมาก และร้านค้าทุกแห่ง จะพยายามสร้าง
จุดเด่นให้แก่รา้ นของตนให้ได้มากที่ สุด เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการ สัญลักษณ์
เด่นของย่านนี้คอื ตึกรูปเครื่องหมายการค้าของ กูลโิ กะ ผลิตภัณฑ์ขนมชือ่ ดังจากญี่ปนุ่
นันเอง
่
อิสระเพื่อให้ท่านเลือกหาซื้อของต้องใจนานาชนิด อาทิ เครื่องสําอางค์ เสือ้ ผ้า
รองเท้า กระเป๋า เครื่องไฟฟ้า ฯลฯ ตามอัธยาศ้ย
***อาหารคา่ อิ สระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า***
สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดิ นทางสู่
สนามบิ นเพื่อกลับกรุงเทพ ฯ
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วันที่หกของการเดิ นทาง
00.10
04.00
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สนามบิ นคันไซ – กรุงเทพฯ

ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย สายการบิ นแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบิ นที่ XJ 611
ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ
*********************************************************

กาหนดการเดินทาง : 18 – 23, 25 – 30 มกราคม 2560
08 – 13, 15 – 20, 22 – 27 กุมภาพันธ์ 2560
08 – 13 มีนาคม 2560
ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ 2 ท่าน
เด็กอายุต่าํ กว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
เด็กอายุต่าํ กว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม)
เด็กอายุต่าํ กว่า 12 ปี พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (ไม่มเี ตียงเสริม)
พักห้องเดีย่ ว เพิม่ ท่านละ

35,900 บาท
35,900 บาท
35,900 บาท
35,900 บาท
7,500 บาท

หมายเหตุ : การเดินทางแต่ละครัง้ ต้องมี ผูใ้ หญ่ไม่น้อยกว่า 30 ท่าน ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจํานวน
ดังกล่าว บริษทั ขอสงวนสิทธิในการเลื
่อนการเดินทางหรือเปลีย่ นแปลงราคา
์

กาหนดการเดินทาง : 16 – 21 มีนาคม 2560
ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ 2 ท่าน
เด็กอายุต่าํ กว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
เด็กอายุต่าํ กว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม)
เด็กอายุต่าํ กว่า 12 ปี พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (ไม่มเี ตียงเสริม)
พักห้องเดีย่ ว เพิม่ ท่านละ

36,900 บาท
36,900 บาท
36,900 บาท
36,900 บาท
7,500 บาท

หมายเหตุ : การเดินทางแต่ละครัง้ ต้องมี ผูใ้ หญ่ไม่น้อยกว่า 30 ท่าน ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจํานวน
ดังกล่าว บริษทั ขอสงวนสิทธิในการเลื
่อนการเดินทางหรือเปลีย่ นแปลงราคา
์

กาหนดการเดินทาง : 30 มีนาคม – 04 เมษายน 2560
ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ 2 ท่าน
เด็กอายุต่าํ กว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน

39,900 บาท
39,900 บาท
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เด็กอายุต่าํ กว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม)
เด็กอายุต่าํ กว่า 12 ปี พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (ไม่มเี ตียงเสริม)
พักห้องเดีย่ ว เพิม่ ท่านละ
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39,900 บาท
39,900 บาท
7,500 บาท

หมายเหตุ : การเดินทางแต่ละครัง้ ต้องมี ผูใ้ หญ่ไม่น้อยกว่า 30 ท่าน ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจํานวน
ดังกล่าว บริษทั ขอสงวนสิทธิในการเลื
่อนการเดินทางหรือเปลีย่ นแปลงราคา
์
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิ ต้องแจ้งล่วงหน้ า ทัง้ นี้ ขนึ้ อยู่กบั
สภาวะอากาศ การเมือง สายการบิ น และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้
ขึน้ อยู่กบั อัตราแลกเปลี่ยนของเงิ นสกุลเยน
อัตราค่าบริ การรวม
 ค่าตั ๋วเครื่องบินเดินทางไป-กลับ ชัน้ ประหยัด ตามเส้นทางและสายการบิน ทีร่ ะบุในรายการ
 อาหารบนเครื่องทัง้ ขาไปและขากลับ
 ค่านํ้าหนักกระเป๋าทัง้ ขาไปและกลับ ขาละ 20 กิโลกรัม
*** กรณี มีความประสงค์ต้องการอัพเกรดทีน่ ัง่ , ซื้อน้ าหนักกระเป๋าเพิ ม่ , ซื้ออาหารเพิ ม่ หรือ
บริ การต่างๆเพิ ม่ เติ ม กรุณาติ ดต่อพนักงานขายทีด่ แู ลท่านโดยตรง ***
 ค่าทีพ่ กั ห้องละ 2 ท่าน / ค่าพาหนะ / ค่าอาหาร / ค่าเข้าชมตามสถานทีต่ ่าง ๆ ตามทีร่ ะบุในรายการ
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองท่านละ 1 ล้านบาท กรณีรกั ษาพยาบาล 5 แสนบาท
อัตราค่าบริ การไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอก เหนือจากใน
รายการ
 ค่านํ้าหนักกระเป๋าเดินทางทีเ่ กินจากสายการบินกําหนด
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% (กรณีลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินแบบเต็ม
รูปแบบ)
 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าชั ่วคราวเข้าประเทศญี่ปนุ่ (สาหรับผูถ้ ือหนังสือเดิ นทางไทย)
 ค่าสินนํ้าใจสําหรับมัคคุเทศก์, คนขับรถ 3,000 เยน/คน/ทริป
เงื่อนไขการสารองที่นัง่
 กรุณาสํารองทีน่ งโดยการชํ
ั่
าระมัดจํา ภายใน 3 วัน หลังจากสารองที่นัง่
o เดือนมกราคม – มีนาคม มัดจําท่านละ 15,000 บาท
 กรุณาชําระค่าใช้จ่ายส่วนทีเ่ หลือทัง้ หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วันทําการ
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เงื่อนไขการยกเลิ ก
 กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 31 วัน ก่อนการเดินทาง บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนค่ามัดจํา
 กรณี การเดิ นทางที่บริ ษทั ฯต้องทาการวางการันตีค่ามัดจาหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข และ
หรือเที่ยวบิ นเหมาลา CHARTER FILGHT หรือ EXTRA FLIGHT กับสายการบิ น หรือผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงิ นมัดจาหรือค่าบริ การทัง้ หมด
หมายเหตุ
*** ขอความกรุณาทุกท่านอ่านและศึกษาข้อมูลทัง้ หมดก่อนการจอง
เพือ่ ความถูกต้องและความเข้าใจทีต่ รงกันระหว่างท่านและบริ ษทั ฯ
ดังนัน้ หากท่านชาระเงิ นค่าจองทัวร์และหรือค่าทัวร์แล้ว ทางบริ ษทั ถือว่าท่านได้ยอมรับเงือ่ นไข
ของบริ ษทั ฯเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพือ่ ทราบอีกครัง้ ***
 กรณีเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมือง ณ ประเทศนัน้ ๆ ปฏิเสธการเข้า -ออก ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ถือ
เป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิที์ จ่ ะไม่คนื เงินทัง้ หมด
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิที์ จ่ ะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ในกรณีทเ่ี กิดเหตุสุดวิสยั อาทิเช่น
การยกเลิกไฟท์หรือการล่าช้าของสายการบิน , อุบตั เิ หตุ , ภัยธรรมชาติ , การนัดหยุดงาน , การจลาจล
หรือสิง่ ของสูญหายตามสถานทีต่ ่าง ๆ ทีเ่ หนืออํานาจการควบคุมของบริษทั ฯ
 ในกรณี ทีล่ ูกค้าต้องออกตั ๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติ ดต่อเจ้าหน้ าทีข่ องบริ ษทั ฯ
ก่อนทุกครัง้ มิ ฉะนัน้ ทางบริ ษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทัง้ สิ้ น
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงราคาโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีทม่ี กี ารขึน้
ลงของเงินตราต่างประเทศ และหรือจากการปรับขึน้ ค่านํ้ามันของสายการบิน
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี
ย่ นแปลงรายการท่องเทีย่ วได้ตามความเหมาะสม ในกรณีเกิด
์
จราจรติดขัดหรือเกิดอุบตั เิ หตุบนท้องถนน โดยขึน้ อยู่ดุลพินิจของมัคคุเทศก์ ทัง้ นี้จะยึดถือผลประโยชน์
ของคณะผูเ้ ดินทางเป็นสําคัญ และบริษทั ฯ ยังคงรักษามาตรฐานการบริการเช่นเดิม
 การบริการของรถบัสนําเทีย่ วตามกฎหมายแรงงานและการใช้รถทีป่ ระเทศญี่ปนุ่
สามารถ
ให้บริการวันละ 10 – 12 ชัวโมงเท่
่
านัน้ อาทิ เช่น เริม่ งาน 08.00 น. ถึงเวลา 20.00 น. (ต้องถึงโรงแรม
เรียบร้อยแล้ว) การให้บริการในแต่ละวันมิอาจเพิม่ เวลาการใช้รถบัสได้ ทัง้ นี้มคั คุเทศก์และพนักงานขับ
รถจะเป็นผูบ้ ริหารเวลาตามความเหมาะสม ขึน้ อยู่กบั สภาพการจราจร ณ วันเดินทางนัน้ ๆเป็นหลัก
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิเ์ มื่อท่านเดินทางไปพร้อมคณะแล้ว หากท่านงดใช้บริการใด และหรือไม่
เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินคืน ไม่วา่ กรณีใด ๆ ทัง้ สิน้
****รายละเอียดเกี่ยวกับมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปนให้
ุ่ กบั คนไทย****
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(เอกสารที่ท่านจะต้องใช้ในการพิ จารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ)
จากมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปนุ่ ให้กบั คนไทย ผูท้ ป่ี ระสงค์จะพํานักระยะสัน้ ในประเทศ
ญี่ปนุ่ ไม่เกิน 15 วัน ไม่วา่ จะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเทีย่ ว เยีย่ มญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสาร
ในขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัตกิ ารเข้าประเทศญี่ปนุ่ ดังต่อไปนี้
1. สิง่ ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีอ่ าจเกิดขึน้ ในระหว่างทีพ่ ํานักในประเทศญี่ปนุ่ ได้
เช่น เงินสด หรือบัตรเครติด
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปนุ่ (สาหรับกรณี การเข้าประเทศญี่ปุ่นด้านมาตราการยกเว้นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ 6 เดือน และมีหน้าหนังสือเดินทางทีไ่ ม่มตี รา
ประทับอย่างน้อย 3 หน้า
2. กิจกรรมใดๆทีจ่ ะกระทําในประเทศญี่ปนุ่ จะต้องไม่เป็นสิง่ ทีข่ ดั ต่อกฎหมาย และเข้าข่าย
คุณสมบัตกิ ารพํานักระยะสัน้
3. ในขัน้ ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็นผูท้ ไ่ี ม่มปี ระวัตกิ ารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปนุ่ มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธ
ไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัตทิ จ่ี ะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
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