รหัสทัวร B2B1901113

ทัวรญี่ปุน โอซากา ซูซา 5 วัน 3 คืน (XW)

นารา -วัดโทไดจิ –เกียวโต –ศาลเจาฟูชิมิอินาริ -ชงชาแบบญี่ปุน

ปราสาทโอซากา (ชมดานนอก) – ชอปปﻤง โดตงโบริ – ชอปปﻤงชินไชบาชิ
ศาลเจาแหงความรัก (ศาลเจาอิคุตะ) - โกเบ ฮารเบอรแลนด
EXPO CITY -อิออน มอลล

กําหนดการเดินทาง
วันที่ 29 - 02 มิถุนายน 2562

22,900.-

วันที่ 05 - 09 มิถุนายน 2562

22,900.-

วันที่ 19 - 23 มิถุนายน 2562

22,900.-

วันที่ 03 - 07 กรกฎาคม 2562

22,900.-

วันที่ 10 - 14 กรกฎาคม 2562

22,900.-

วันที่ 12 - 16 กรกฎาคม 2562 (วันหยุดอาสาฬหบูชา)

23,900.-

วันที่ 19 - 23 กรกฎาคม 2562

23,900.-

วันที่ 26 - 30 กรกฎาคม 2562 (วันหยุดเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10)

26,900.-

วันที่ 31 กรกฎาคม - 04 สิงหาคม 2562

22,900.-

วันที่ 08 - 12 สิงหาคม 2562 (วันหยุดวันแม)

26,900.-

วันที่ 14 - 18 สิงหาคม 2562

24,900.-

วันที่ 21 - 25 สิงหาคม 2562

22,900.-

วันที่ 28 สิงหาคม - 01 กันยายน 2562

22,900.-

วันที่ 04 - 08 กันยายน 2562

22,900.-

วันที่ 11 - 15 กันยายน 2562

22,900.-

วันที่ 18 - 22 กันยายน 2562

22,900.-

วันที่ 25 - 29 กันยายน 2562

22,900.-

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ตอทาน
***(เก็บทิปกอนการเดินทางที่สนามบินดอนเมือง)***

เสนทางการเดินทาง
วัน
1

2

โปรแกรมการเดินทาง
สนามบินดอนเมือง
[XW112 23.40 – 07.10+1]
สนามบินคันไซ-นารา-วัดโทไดจิ-เกียวโต –

ศาลเจาฟูชิมิอินาริ-ชงชาแบบญีป
่ ุน-ปราสาทโอ
ซากา (ชมดานนอก) - ชอปปﻤง โดตงโบริ -

เชา

กลางวัน

✈

คํ่า

โรงแรมที่พัก

อิสระ

OSAKA
HOTELหรือ
เทียบเทา

ชอปปﻤงชินไชบาชิ
3

อิสระทองเที่ยวตามสถานที่ตางๆ ในโอซากา

หรือซื้อทัวรเสริม UNIVERSAL STUDIOS

อิสระ

JAPAN

อิสระ

ศาลเจาแหงความรัก (ศาลเจาอิคุตะ) 4

โกเบ ฮารเบอรแลนด – OSAKA EXPO

อิสระ

CITY –

อิออน มอลล
5

สนามบินคันไซ-สนามบินดอนเมือง
[XW111 08.30-12.10]

✈

อิสระ

OSAKA
HOTELหรือ
เทียบเทา
OSAKA
HOTELหรือ
เทียบเทา

โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1

20.00 น.

สนามบินดอนเมือง

พรอมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 เคานเตอร 6 สายการบิน
นกสกูต (NOK SCOOT)

เจาหนาที่จากบริษัท

เอกสารและสัมภาระ

คอยใหการตอนรับ

และอํานวยความสะดวกดาน

[ สําคัญมาก!! ไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว พืช ผัก ผลไม
เขาประเทศญี่ปุน หากฝาฝนมีโทษจับปรับได ]

++ สายการบิน NOK SCOOT ใชเครื่อง Boeing 777-200
Dreamliner จัดที่นั่งแบบ 3-4-3
นํ้าหนักกระเปา 20 กก.ตอทาน (หากตองการซื้อนํ้าหนักเพิ่ม จะตองเสีย
คาใชจายเพิ่มตางหาก)
++ [พิเศษฟรี !! บริการอาหารรอนบนเครื่อง] ++
23.40 น.
วันที่ 2
07.10 น.

ออกเดินทางสู สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปน
ุ โดย สายการบินนกสกูต

เที่ยวบินที่ XW 112

สนามบินคันไซ-นารา-วัดโทไดจิ – เกียวโต – ศาลเจาฟูชิมิอินาริ-ชงชาแบบ
ญี่ปุน-ปราสาทโอซากา (ชมดานนอก) – ชอปปﻤง โดตงโบริ – ชอปปง ﻤชินไช
บาชิ

เดินทางถึง สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุน นําทานผานขั้นตอนการตรวจคน
เขาเมืองและศุลกากร และเมื่อรับ สัมภาระเรียบรอย ไกดจะพาทุกทานไป
ขึ้นรถบัส เตรียมตัวออกเดินทาง พรอมกับรบกวนปรับนาฬิกาของทานให

ตรงตามเวลาของญี่ปุน ซึ่งเร็วกวาเมืองไทย 2 ชั่วโมง เพื่อความสะดวกใน
การนัดหมายเวลา นําทานออกเดินทางสู เมืองนารา ( Nara ) อดีตเมือง

หลวงเกาของชาวญี่ปุน ที่ตั้งขึ้นมาในป 710 และไดรับอิทธิพลของศาสนา
พุ ท ธอย า งเต็ ม ที่ จน กระทั่ งถึ งป จจุ บั น นี้ ยั ง คงมี สถ าน ที่ สํ า คั ญ ท าง

ประวัติศาสตรมากมาย รวมไปถึงวัดวาอารามที่เกาแกที่สุดอีกดวย นําทาน
สู วั ด โทไดจิ (Todaiji) วั ด หลวงพ อ โตแห ง เมื อ งนารา หรื อ ไดบุ ท สึ
(Daibutsu of Nara) นั บ เป นห นึ่ ง ในวั ด ที่ มี ชื่ อ เสี ย งม ากที่ สุ ด และมี

ความสํ า คั ญ ทางประวั ติ ศ าสตร ข องประเทศญี่ ปุ น อย า งมาก จุ ด เด น คื อ
อาคารหลักของวัดแหงนี้ เปนอาคารไมที่ใหญที่สุดในโลก หลวงพอโตหรือ
ไดบุตสึ ยังเดนที่ประดิษฐานดานในอาคารหลักนี่ ซึ่งก็เรียกไดวามีขนาดที่

ใหญมากที่สุดของญี่ปุน มีความสูงมากถึง 15 เมตร วัดแหงนี้นั้นถูก สราง
ขึ้ น เมื่ อ ป ค .ศ . 7 5 2 ส าม ารถ ต รั ส รู ไ ด แ ล ะเป น ที่ ชื่ น ช อ บ สํ าห รั บ
นั ก ทองเที่ ยวก็ คื อเจ ากวางน อยใหญ ที่เดิ น ควั ก ไขว ไปมา ซึ่ งก็ สามารถให

อาหารกวางเหลานั้นดวยขนมแซมเบที่ทํามาสําหรับกวางโดยเฉพาะ โดยจะ
กลางวัน
บาย

มีรานที่ขายราคาก็จะอยูประมาณหอละ 150 เยน
บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

เดิ น ทางสู เมือ งเกี ย วโต ซึ่ งในอดี ต เคยเป น เมื องหลวงของประเทศญี่ ปุ น
และยาวนานที่สุด คือตั้งแตปค.ศ. 794 จนถึง 1868 รวมๆ 1,100 ปเลย
ทีเดียว เกียวโตจึงเปนเมืองที่มีสถานที่สําคัญๆ ที่เต็มไปดวยประวัติศาสตร

และวัฒ นธรรมดังเดิมของญี่ ปุน นํ าทานชม ศาลเจาฟูชิมิอินาริ หรือ ศาล
เจาพอจิ้งจอกขาว สรางในศตวรรษที่ 9 โดยชาวนาเพื่อบูชาสุนัขจิ้งจอกที่
เชื่อกันวาเปน ทูต สงสาสนของเทพเจาแหงการเก็ บเกี่ยว ภายในศาลเจามี

เสาโทริ อิ จํ า นวนมากเรี ย งกั น จนกลายเป น อุ โ มงค เสาโทริ อิ ที่ มี ค วามยาว
ประมาณ 4 กิ โลเมตร จากนั้นสัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุน นั่นก็

คื อ การเรี ย นพิ ธี ช งชาญี่ ปุ น โดยการชงชาตามแบบญี่ ปุ น นั้ น มี ขั้ น ตอน
มากมาย เริ่มตั้งแตการชงชา การรับชา และการดื่มชา ทุกขั้นตอนนั้นลวนมี
พิธี รายละเอีย ดที่บ รรจงและสวยงามเป น อยา งมาก พิธีช งชานี้ ไมใช แค

รับชมอยางเดียว ยังเปดโอกาสใหทานไดมีสวนรวมในพิธีการชงชานี้อีกดวย
ชมบริเวณดานนอก ของ ปราสาทโอซากา ซึ่งถือไดวาเปนสัญลักษณของ
เมือง สัมผัสความยิ่งใหญของยุคสมัยที่โชกุนโตโยโตมิ ปกครองและออก
คําสัง่ ใหกอสรางปราสาทแหงนี้

ชอปปﻤง ยานโดตงโบริ (Dotombori) หนึ่งในยานบันเทิงยามคํ่าคืนที่โดงดัง
ของโอซากา เปนแหลงรวมรานอาหารมากมายที่เปดใหบริการ 24 ชั่วโมง

ถนนแหงนี้จะเลียบริมคลองโดตงโบริ และยังมีทั้งรานคา และแหลงบันเทิง

อีกมากมาย ในชวงกลางคืนก็จะเปดไฟประดับประดาสวยงามปายรานคา
ตางๆ รวมไปถึง ป ายนั ก วิ่งกูลิโกะ (Glico Running Man sign) และปู

คานิ โดราคุ (Kani Doraku crab) ที่ เป น สั ญ ญลั ก ษณ ข องเมื อ งโอซาก า
แถมยังเชื่อมตอกับ ยานชินไซบาชิ ( Shinsaibashi ) บริเวณแหลงชอป

ปﻤงที่มีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปดวยรานคาปลีก รานเฟรนไชส
รานเครื่องสําอางค รานรองเทา กระเปา นาฬิ กา รานกาแฟ รานอาหาร

รานขนม รา นเสื้อผา สตรีทแบรนด ทั้งญี่ ปุ น และต างประเทศ เช น Zara ,
H&M , Beans , ABC Mart , GU เปนตน เรียกวามีทุกอยางที่ตองการ
คํ่า
วันที่ 3
เชา

รวมกันอยูบริเวณนี้

อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย ณ ชินไซบาชิ

นําทานเดินทางเขาสูที่พัก OSAKA HOTEL หรือเทียบเทา

อิสระทองเที่ยวตามสถานที่ตางๆ ในโอซากาหรือซื้อทัวรเสริม
UNIVERSAL STUDIOS JAPAN

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

ให ทานได เลือกอิสระท องเที่ย วตามสถานที่ ต างๆใน เมืองโอซาก า โดยมี

ไกดคอยใหคําแนะนําทานในการเดินทาง ยานชินไซบาชิ เต็มไปดวยความ
หลากหลายของร านค าและแบรนด ดั งมากมายตั้ งอยู ป ะปนไปกั บ รา นค า
แบบดั้ ง เดิ ม ของญี่ ปุ น ได แ ก Apple Store, Dior, Chanel, Gucci,
H&M, Hermès, Louis Vuitton และอื่นๆ เรียกไดวาเปนศูนยรวมแทบ

จะทุกยี่หอดังทั่วโลกเลยก็วาได นอกจากนี้แลวยังมีสินคาจําพวกอาหารและ
เครื่ องดื่ม หรือตุ ก ตาน ารัก ๆ ก็ มีใหเลือกซื้อเช น กั น และนอกเหนื อไปจาก

ร า นค า ทั นสมั ย จากแบ รนด ต า งๆ แล ว ที่ ชิ น ไซบ าชิ ยั ง มี Shopping
Arcade ที่เอารานคาเล็กๆ มารวมไวภายใตหลังคาเดียวกันมีเสนทางยาว
ประมาณ 600 เมตรมี สิ น ค า ให เลื อ กสรรมากมาย อาทิ ชุ ด กิ โ มโนแบบ

ดั้ ง เดิ ม , อั ญ มณี เครื่ อ งประดั บ และร า นหนั ง สื อ เป น แห ล ง ที่ ตั้ ง ของ
หางสรรพสินคาชื่อดังและรานคามากมายใหทานไดชอปปﻤงไดจุใจ และยังมี
สถานที่ทองเที่ยวสําคัญๆตางๆมากมาย เชน

วัดชิเทนโนจิ

ชิงชาสวรรคเท็มโปซาน
หุนยนตเหล็กเท็ตสึจิน

พิพิธภัณสัตวนํ้าไคยูกัง

อะเมะริคามูระ

พิพิธภัณฑวิทยาศาตรโอซากา

ศาลเจาเฮอัน
เลโกแลนด

หรื อ เลื อ ก ซื้ อ ทั ว ร เสริ ม ยู นิ เวอร แ ซล สตู ดิ โ อ เต็ ม วั น เพิ่ ม ผู ใหญ ท า นละ

2,700 บาท / เด็ ก 2,000 บาท ไมรวมค า รถไฟในการเดิ น ทาง [ราคา
อาจมีการเปลี่ยนแปลง] ทานที่ซื้อทัวรเสริมนําทานเดินทางสู ยูนิเวอรแซล
สตูดิโอ รวมสนุกทาทายกับเครื่องเลนหลาก หลายชนิดตื่นเตน ระทึกใจจาก

หนังดังที่ทานชื่นชอบ เชน ฉากเพลิงไหมจากเรื่อง “แบ็คดราฟท”ลองเรือ
ผจญภัยกับไดโนเสารจากเรื่อง“จูราสสิคพารค” นั่งเรือเพื่อพบกับความนา

สะพรึงกลัวเหมือนอยู ในเหตุการณจริงกับ “จอว” ใชทุนสรางมหาศาลกวา
1,500 ลานเยน (เฉพาะจอว) และสนุกสนานไปกับเครื่องเลนภาคใหมของ
“สไปเดอรแมน” ที่รอใหทานพิสูจนความมันส พรอมทั้งพบกับโซนใหม “วัน
เดอรแลนด” เปนโซนสวนสนุกสไตลครอบครัวใหทานไดเพลิดเพลินกับตัว

การ ตู น สุ ด น า รั ก เช น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street โซน
The Wizarding World of Harry Potter ที่สรางเพื่อเอาใจเหลาสาวก

ของแฮรรี่พอตเตอร ใหทานไดเขาไปสัมผัสบรรยากาศของโลกเวทมนตใน
ฉ า ก ต า ง ๆ จ า ก ภ า พ ย น ต ร โซ น THE FLYING DINOSAUR เป ด

ประสบการณ ใ หม กั บ เครื่ อ งเล น ใหม ล า สุ ด ที่ จ ะได ใ ห คุ ณ บิ น ได ในโซน
Jurassic Park เป น อี ก 1 ใน เครื่ อ งเล น หวาดเสี ย วสุ ด ๆ และสามารถ

หมุนไดรอบทิศทางถึง 360 องศา บนระยะทาง1124 เมตร และจุดทิ้งดิ่ง

สูงสุดถึง 37.8 เมตร โซน MINION PARK เปนโซนใหมลาสุดที่สรางเอา
ใจสาวกเจ า ตั ว เหลื อ งสุ ด กวนที่ โด ง ดั ง มาจาก เรื่ อ ง Depicable Me ซึ่ ง
ไฮท ไ ลท ข องโซนนี้ คื อ Despicable Me Minion Mayhem ภายในจะ

ประกอบไปด ว ย รา นค าขายของที่ ระลึก รานอาหาร โชว ต างๆ มากมาย

รวมทั้งยังมีเครื่องเลนแนว 3-D มากมาย แถมยังเปนโซน "Minion Park"
ที่ใหญที่สุดอีกทั้งสําหรับทานที่ชื่นชอบนักสืบจิ๋วโคนันที่กระแสตอบรับดีจนยู

นิเวอรแซล ญี่ ปุน ตองนํากลับมาอีกครั้ง ภายในงานจะมีทั้งเกมไขปริศนา
สื บ ค ดี Real Escape Game ต า ม ด ว ย Entertainment

Restaurant รานอาหารพรอมเสิรฟ และ Play Rally รับ รองวาคุ ณ จะ
ไดดื่มดํ่ากับโลกของโคนันคุงแบบจัดเต็มไปเลย

* เพื่ อให ท านได ส นุ ก สนานอย างเต็ ม ที่จึ ง ไมมี บ ริ ก ารอาหารกลางวัน และ
อาหารคํ่า*
วันที่ 4
เชา

นําทานเดินทางเขาสูที่พัก OSAKA HOTEL หรือเทียบเทา

ศาลเจาแหงความรัก (ศาลเจาอิคุตะ) - โกเบ ฮารเบอรแลนด - EXPO
CITY - อิออน มอลล

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

เดินทางสู เมืองโกเบ ( Kobe ) ซึ่งอยูในจังหวัดเฮียวโกะ และเปนหนึ่งใน
10 เมื องใหญ ข องประเทศญี่ ปุ น ที่น า ดึ งดู ด ใจสําหรั บ นั ก ทองเที่ ยว โดยที่

ทาเรือโกเบนั้น ในยุคศตวรรษที่ 19 ก็เปนหนึ่งในทาเรือที่เปดทําการคาขาย

กั บ ต า งประเทศเป น ครั้ง แรกอีก ด วย นํ าท านสูย า ยช อ ปป ﻤง และแหล งรวม

รานคารานอาหารมากมาย นํ าทานเดิน ทางสู ศาลเจาแหงความรัก (ศาล

เจาอิคุตะ) ตั้งอยูใจกลางเมืองโกเบ และมีประวัติความเปนมายาวนานกวา
1800 ป ตามตํ านานกลาววามีเทพเจาแหงสายสัมพันธอยูภายในเขตวั ด

นอกจากศาลเจาหลักแลว ยังมีศาลเจาเล็กๆอยูอีกมากมาย ศาลเจาอิคุตะ
เปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดาน "ความรัก"ชาวญี่ปุนมักจะเขาไปขอพรเกี่ยวกับ

ความรักอยูเสมอ ศาลเจาแหงนี้ยัง มีบ รรยากาศที่สงบและเปน สถานที่ ที่
นิยมไปขอพรของชาวเมืองโกเบ

โกเบ ฮารเบอรแลนด (Kobe Harborland) เปนแหลงชอปปﻤงใกลทาเรือ
โกเบ แบงเปน 2 สวนใหญ คือ Mosaic ที่ประกอบดวยรานเสื้อผาแฟชั่น
รานอาหาร ซึ่งจะมองเห็นอาวโกเบทั้งหมด และสวนปลายสุดก็เปนสวน
สนุกขนาดยอมที่มีชิงชาสวรรคขนาดใหญตั้งอยู อีกสวนคือ Canal

Garden มีหางฯใหญๆ เชน Hankyu Department store , ราน
กลางวัน
บาย

เครื่องใชไฟฟา และ เอาทเล็ท รวมอยูดวย

อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย ณ โกเบ ฮารเบอรแลนด

ชอปปﻤง ณ โอซากาเอ็กซโปซิตี้ [OSAKA EXPO CITY] ทีเ่ ที่ยวแหงใหม

ในโอซากา ศูนยรวมความบันเทิงที่ยิ่งใหญที่สุดแหงหนึ่งของประเทศญี่ปุน

เอ็กซโปซิตี้เปนสวนหนึง่ ของสวนสาธารณะที่สรางขึ้นเพื่อระลึกถึงงานเวิลด
เอ็กซโป ที่จัดขึ้นเมื่อป 1970 ตั้งอยูในเมืองซุอิตะ จังหวัดโอซากา มีเนื้อที่
ทั้งหมดราว ๆ 172,000 ตารางเมตร ภายในพื้นที่แหงนี้มีแหลงความ
บันเทิงมากมาย ภายใตคอนเซ็ปต fusing the enjoyment of

playing, learning, and discovering อิสระใหทานเพลิดเพลินกับ
กิจกรรมตางๆ ทั้งชอปปﻤง กินขาว หรือแมแตถายรูปไดตามอัธยาศัย

ชอปปﻤงที่ หางจัสโกอิออน มอลลใหทานไดซื้อของฝากมากมายหลากหลาย
ชนิด อาทิเชน ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไมตามฤดูกาล และพิเศษสุดกับราน
100 เยน ทีทุกอยางในรานราคาเพียง 100 เยนเทานั้น
คํ่า

อิสระรับประทานอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย ณ อิออน มอลล

นําทานเดินทางเขาสูที่พัก OSAKA HOTEL หรือเทียบเทา

วันที่ 5

สนามบินคันไซ-สนามบินดอนเมือง

06.00 น.

ถึง สนามบินคันไซ ทําการเช็คอิน และโหลดกระเปาสัมภาระ

เชา

08.30 น.

12.10 น.

ทําการเช็คเอาท และ ตรวจสอบสัมภาระกอนเดินทางไปยัง สนามบินคันไซ

นําทานกลับสูก
 รุงเทพฯ โดย สายการบินนกสกูต (SCOOT) เที่ยวบินที่
XW 111
[

บริการอาหารเชาและนํ้าดื่มบนเครื่อง ]

เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความ

ประทับใจ

โปรแกรม : โอซากา ซูซา 5D3N
โดยสายการบินนกสกูต
อัตราคาบริการ

กําหนดการเดินทาง

29 พ.ค. – 02 มิ.ย.
62

05 มิ.ย. – 09 มิ.ย.
62

19 มิ.ย. – 23 มิ.ย.
62

03 ก.ค. – 07 ก.ค.
62

10 ก.ค. – 14 ก.ค.
62

เด็กอายุ2
ป
แตไมถึง7
ป
ราคา
[ไมมีเตียง] ไมรวมตั๋ว
พักกับ
ทานละ
ผูใหญ
2 ทาน
ทานละ

ผูใหญ
พักหอง
ละ 2-3
ทาน
ทานละ

เด็กอายุ2ป
แตไมถึง12
ป
[มีเตียง]
พักกับ
ผูใหญ
1 ทาน
ทานละ

เด็กอายุ2ป
แตไมถึง12
ป
[มีเตียง]
พักกับ
ผูใหญ
2 ทาน
ทานละ

22,900

22,900

22,900

21,900

16,900

7,900

22,900

22,900

22,900

21,900

16,900

7,900

22,900

22,900

22,900

21,900

16,900

7,900

22,900

22,900

22,900

21,900

16,900

7,900

22,900

22,900

22,900

21,900

16,900

7,900

23,900

23,900

23,900

22,900

17,900

7,900

23,900

23,900

23,900

22,900

17,900

7,900

พักเดี่ยว
เพิ่ม
ทานละ

12 ก.ค. – 16 ก.ค.
62

(วันหยุด

อาสาฬหบูชา)

19 ก.ค. – 23 ก.ค.
62

26 ก.ค. – 30 ก.ค.
62

(วันหยุดเฉลิมพระ

26,900

26,900

26,900

25,900

20,900

7,900

22,900

22,900

22,900

21,900

16,900

7,900

26,900

26,900

26,900

25,900

20,900

7,900

24,900

24,900

24,900

23,900

18,900

7,900

22,900

22,900

22,900

21,900

16,900

7,900

22,900

22,900

22,900

21,900

16,900

7,900

22,900

22,900

22,900

21,900

16,900

7,900

22,900

22,900

22,900

21,900

16,900

7,900

22,900

22,900

22,900

21,900

16,900

7,900

22,900

22,900

22,900

21,900

16,900

7,900

ชนมพรรษา ร.10)

31 ก.ค. – 04 ส.ค.
62

08 ส.ค. – 12 ส.ค.
62

(วันหยุดวันแม)

14 ส.ค. – 18 ส.ค.
62

21 ส.ค. – 25 ส.ค.
62

28 ส.ค. – 01 ก.ย.
62

04 ก.ย. – 08 ก.ย.
62

11 ก.ย. – 15 ก.ย.
62

18 ก.ย. – 22 ก.ย.
62

25 ก.ย. – 29 ก.ย.
62

ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบรู ณ ณ วันเดินทางกลับ] ทานละ 7,900- บาท
ราคานี้รวมรายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน

***ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ตอทาน***
**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล**

เงื่อนไขการใหบริการ
1. การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯเพื่อเช็ควากรุป
มีการ
คอนเฟรมเดินทางกอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3. การชําระคาบริการ
3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 15,000 บาท
3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 15 วันกอนออกเดินทาง
4.การยกเลิการเดินทาง
4.1 แจงยกเลิก กอนการเดินทาง 45 วัน ไมนับวันเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด
4.2 แจงยกเลิก กอนเดินทาง 15 วัน ไมนับวันเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 15,000 บาท
4.3 แจงยกเลิก นอยกวา 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด
4.4 ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปใหม, สงกรานต เปนตน บางสายการบินมีการ
การันตีมัดจําที่นั่งกับสายการบินและคามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน CHARTER FLIGHT
จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมด ไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขา
ประเทศที่ระบุ ไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
**สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศญี่ปุนโดย
ผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ทั้งไทยและญี่ปุน ขึ้นอยูกับการพิจารณา
ของเจาหนาที่เทานั้น ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศก
ไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทั้งสิ้น**
4.6 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม
เดินทาง
พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
อัตราคาบริการนีร้ วม
1. คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน
กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลีย
่ นระดับชั้นที่นั่งจากชัน
้ ประหยัดเปนชั้นธุรกิจ โดยใช
คะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วันลวงหนา และถาโดยการชําระเงินเพื่อ
อัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทานั้น
2. คาที่พักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา

** ในกรณีที่ทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แลวทางโรงแรมไมสามารถ
จัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2หองคือ 1
TWN + 1SGL และอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป **
3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน
4. เจาหนาที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง
5. คานํ้าหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [นกสกูต 20 กิโลกรัม / แอรเอเซียเอกซ 20 กิโลกรัม / การ
บินไทย 30 กิโลกรัม / เจแปนแอรไลนและออลนิปปอน 2 ใบใบละไมเกิน 23 กิโลกรัม] คาประกัน
วินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
6. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท
คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได **
- เบี้ยประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป **
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ลานบาท]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป **
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]
7. ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จาย 3%
อัตราคาบริการนี้ไมรวม
1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุนประกาศยกเลิกวีซาใหกับ
คนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุนไมเกิน15 **ถากรณีทางรัฐบาลญีป
่ ุนประกาศให
กลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายเพิ่มในการขอวีซาตามที่สถานทูตกําหนด)
2. คาใชจายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ คาซัก
รีด คาโทรศัพท
3. คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน
4. คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,500 บาท / ทริป /ตอทาน

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปน
ุ ใหกับคนไทย
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุน
ไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูก
ตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง เพื่อเปนการยืนยันวามีคุณสมบัติในการเขา ประเทศ
ญี่ปุน
**เอกสารที่อาจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเรื่องที่
พักทางบริษัทจะจัดเตรียมใหกับลูกทัวร แตทั้งนี้ขึ้นอยูกับการพิจารณาของกองตรวจคนเขาเมืองของ
ญี่ปุน**
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญีป
่ ุน
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปน
ุ
(เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน)
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุน (เชน คน รูจัก โรงแรม
และอื่นๆ)
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุน
คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุน (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุนตามมาตรการยกเวนวีซา )
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสที่ยังมีอายุการใชงานเหลืออยู
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุนจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย และเขาขายคุณสมบัติ
เพื่อการพํานักระยะสั้น
3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน
4. เปนผูที่ไมมีประวัตก
ิ ารถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุน หรือมิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธ
ไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 10 ทาน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวัน
เดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจากสาเหตุ
ตางๆ
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การ
นัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของ
ทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง
6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานได
ยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ
การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับอัตราแลกเปลี่ยน
ของเงินสกุลเยน

