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วันแรก

กรุ งเทพฯ – สนามบินดอนเมือง

12.00 น. พร้ อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชัน้ 3 อาคารผู้โดยสารระหว่ างประเทศ เคาน์ เตอร์ สายการบิน
AIR ASIA X เจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับ และอานวยความสะดวกในการเช็คอิน
สายการบิน AIR ASIA X ใช้ เครื่อง AIRBUS A330-300 จานวน 377 ที่น่ ังจัดที่น่ ังแบบ 3-3-3 มีบริการ
อาหารร้ อนเสิร์ฟทัง้ ขาไปและขากลับ (นา้ หนักกระเป๋า 20 กก./ท่ าน หากต้ องการซือ้ นา้ หนักเพิ่ม ต้ องเสีย
ค่ าใช้ จ่าย)
14.50 น. เหิรฟ้ าสู่เมืองโอซาก้ า โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ610 บริการอาหาร และเครื่องดื่ม
บนเครื่อง
22.40 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ หลังผ่ านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองนาท่ านเดินทางสู่ทีพัก
พักที่

วันที่สอง
เช้ า

โรงแรม BELLEVUE GARGEN HOTEL หรือระดับเดียวกัน

อิสระเต็มวัน หรื อเลือกซือ้ ทัวร์ ยูนิเวอร์ แซล ตามอัธยาศัย
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
หลังอาหาร อิสระตามอัธยาศัยให้ ท่านเลือกช้ อปปิ ้ งตามย่ านดังของมหานครโอซาก้ า โดยการนั่งรถไฟ
(ไม่ รวมค่ ารถไฟ) ท่ านสามารถนั่งรถไฟ JR เพื่อเดินทางเที่ยวในแหล่ งท่ องเที่ยวชื่อดัง อาทิ
ชินไซบาชิ ย่ านช้ อปปิ ้ งชื่อดังของนครโอซาก้ า ภายในย่ านนีม้ ีร้านค้ าเก่ าแก่ ปะปนไปกับร้ านค้ าอัน
ทันสมัย และสินค้ าหลากหลายรู ปแบบทัง้ สาหรั บเด็ก และผู้ใหญ่ ซึ่งย่ านนีถ้ ือว่ าเป็ นย่ านแสงสี และ
บันเทิงชัน้ นาแห่ งหนึ่งของนครโอซาก้ า อีกทัง้ ยังมีร้านอาหารทะเลขึน้ ชื่อมากมาย ซึ่งเสน่ ห์อย่ างหนึ่งคื อ
ทุกร้ านจะประดับประดาร้ านของตนด้ วยแสงไฟนีออนซึ่งดัดทาให้ เป็ นรู ปปู กุ้ง และปลาหมึก ซึ่ง
นักท่ องเที่ยวให้ ความสนใจและแวะถ่ ายรู ปกันเป็ นที่ระลึกอย่ างมาก และร้ านค้ าทุกแห่ ง จะพยายามสร้ าง
จุดเด่ นให้ แก่ ร้านของตนให้ ได้ มากที่สุด เพื่อดึงดูดลูกค้ าให้ เข้ ามาใช้ บริการ สัญลักษณ์ เด่ นของย่ านนีค้ ือ
ตึกรู ปเครื่ องหมายการค้ าของ กูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ ขนมชื่อดังจากญี่ปุ่นนั่นเอง
โอซาก้ า อะควอเรี่ยม เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ สัตว์ นา้ ในร่ มที่ใหญ่ ท่ สี ุดในโลก ท่ านจะได้ พบกับปลาฉลาม
วาฬที่มีขนาดใหญ่ ท่ ีหาชมได้ ยาก, แล้ วเฮฮากับหน้ าตาของปลาแสงอาทิตย์ ที่มีขนาดตัวใหญ่ ราคา
ประเมินมิได้ และเพลินตากับสัตว์ มีชีวิตใต้ นา้ นานาชนิดจากทั่วทุกมุมโลก อาทิเช่ น ปลาโลมา, ปูแมงมุม,
นาคทะเล, นกเพนกวิน เป็ นต้ น
วัดชิเท็นโนจิ วัดที่มีอายุเก่ าแก่ ท่ สี ุดของเมืองโอซาก้ าประมาณ 1,400 ปี และเป็ นพุทธสถานแห่ ง
แรกในญี่ปุ่น โดยมีจุดเด่ นอยู่ท่ ี เจดีย์ 5 ชัน้ อันวิจิตร สร้ างตามแบบสถาปั ตยกรรมสมัย อาซุกะ ภายใน
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พักที่

วันที่สาม
เช้ า

ประดิษฐานพระพุทธรู ปหลายองค์
หรื อท่ านที่สนใจเดินทางสู่ ยูนิเวอร์ แซล สตูดโิ อ ชาระเพิ่มท่ านละ 2,700.- บาท (ไม่ รวมค่ าเดินทาง) ร่ วม
สนุกท้ าทายกับเครื่องเล่ นหลากหลายชนิดตื่นเต้ นระทึกใจจากหนังดังที่ท่านชื่นชอบ เช่ น ฉากเพลิงไหม้
จากเรื่อง “แบ็คดราฟท์ ”ล่ องเรือผจญภัยกับไดโนเสาร์ จากเรื่อง“จูราสสิคพาร์ ค” นั่งเรือเพื่อพบกับความน่ า
สะพรึ งกลัวเหมือนอยู่ ในเหตุการณ์ จริงกับ “จอว์ ” ใช้ ทุนสร้ างมหาศาลกว่ า 1,500 ล้ านเยน (เฉพาะจอว์ )
และสนุกสนานไปกับเครื่องเล่ นภาคใหม่ ของ “สไปเดอร์ แมน” ที่รอให้ ท่านพิสูจน์ ความมันส์ พร้ อมทัง้ พบ
กับโซนใหม่ “วันเดอร์ แลนด์ ” เป็ นโซนสวนสนุกสไตล์ ครอบครั วให้ ท่านได้ เพลิดเพลินกับตัวการ์ ตูนสุด
น่ ารักชื่อดังของญี่ปุ่น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street
หรือสนุกสนานกับโซนใหม่ The Wizarding World of Harry Potter ที่สร้ างเพื่อเอาใจเหล่ าสาวกของแฮร์ ร่ ี
พอตเตอร์ ให้ ท่านได้ เข้ าไปสัมผัสบรรยากาศของ โลกเวทมนตร์ ในฉากต่ างๆ จากภาพยนตร์ อาทิ
ปราสาทฮอกวอต เพลิดเพลินกับการสารวจห้ องเรี ยนเวทมนตร์ คาถา
ย่ านฮอกมีท ร้ านขาย
ของแปลกประหลาดของเหล่ าพ่ อมดและแม่ มดทัง้ หลาย และที่ไม่ ควรพลาดชิมคือ บัตเตอร์ เบียร์
เครื่องดื่มที่ได้ รับความนิยมในโลกของพ่ อมดและแม่ มดแห่ งนี ้ [ไม่ มีแอลกฮอล์ ] และที่พลาดไม่ ได้ คือใน
โซนนีท้ ่ ถี ือว่ าเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีท่ สี ุดของโลก
คือโซน Harry Potter and the Forbidden
Journey ที่มีการสร้ างด้ วยเทคโนโลยีท่ ที ันสมัยในการถ่ ายภาพ 4K ที่จะสร้ างความตื่นเต้ นเร้ าใจให้ ท่าน
เสมือนท่ านได้ เดินทางท่ องโลกเวทมนตร์ ไปกับแฮร์ ร่ ี พอตเตอร์ เลยทีเดียว ให้ ท่านได้ สนุกสนานต่ อกับ
เครื่องเล่ นนานาชนิดอย่ างจุใจ
เพื่อไม่ เป็ นการรบกวนเวลาของท่ าน อิสระอาหารเที่ยง และอาหารค่าตามอัธยาศัย
โรงแรม BELLEVUE GARGEN HOTEL หรือระดับเดียวกัน

เกียวโต– ฟูชิมิ อินาริ – วัดคินคาคุจิ – นาโกย่ า - เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter
Illumination – อิออน จัสโก้
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ นาท่ านชม ศาลเจ้ าฟูชิมิอินาริ ที่สถิตของพระแม่ โพสภ เทพเจ้ าที่เป็ นที่นับถือยิ่งของประชาชน
ที่มาสักการะขอพร ให้ มีความเป็ นอยู่อุดมสมบูรณ์ ของเรื่ องพืชพรรณธัญญาหาร นาท่ านสักการะ พระแม่
โพสภ และเทพจิง้ จอกที่ชาวญี่ปุ่นชื่อว่ าเป็ น ทูตสวรรค์ ผู้คอยนาข่ าวสารจากสรวงสวรรค์ ลงมายังโลก
มนุษย์ ท่ านจะได้ ต่ ืนตากับรู ปปั ้นของเทพจิง้ จอก ที่มีจานวนมากมาย แล้ วนาท่ านชม ศาลโทริอิ ซุ้มประตู
สีแดงที่เป็ นสัญลักษณ์ ของศาลเจ้ าที่มีมากกว่ าร้ อยต้ นทอดตัวยาวตามเส้ นทางของไหล่ เขาลดหลั่นกันบน
เส้ นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร และเป็ นฉากของภาพยนตร์ เรื่อง MEMORIES OF GEISHA ที่ ซายูริ นางเอก
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เที่ยง
บ่ าย

พักที่

ของเรื่ องวิ่งลอดซุ้มประตูเพื่อไปขอพรเทพเจ้ าให้ ตนเองสมความปรารถนา
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านชม วัดคินคะคุจิ หรือ ปราสาททอง สร้ างโดยโชกุน อาชิคางะ โยชิมิสึ เพื่อเป็ นสถานที่พักผ่ อน
ต่ อมาบุตรชายของท่ านได้ ดัดแปลงให้ เป็ นวัด แต่ ปราสาทเดิมได้ ถูกไฟไหม้ ในปี พ.ศ.2493 และสร้ างขึน้
ใหม่ เมื่อปี พ.ศ.2498 ปราสาทโดยรอบปิ ดด้ วยทองคาเปลวอย่ างสวยงาม ให้ ท่านได้ ด่ มื ด่ากับความสะอาด
ใสของสระนา้ ที่สามารถสะท้ อนให้ เห็นภาพตัวปราสาทได้ อย่ างงดงาม จากนัน้ นาท่ านเดินทางสู่ เมืองนา
โกย่ า จากนัน้ นาท่ านชม เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination ณ สวนนาบะนะ ซาโตะ ธีม
พาร์ คสวนดอกไม้ ที่มีท่ ุงดอกไม้ ให้ ชมตลอดทัง้ 4 ฤดูกาล สามารถเที่ยวได้ ตลอดทัง้ ปี ในช่ วงฤดูใบไม้
ร่ วงตลอดจนถึงปลายฤดูหนาว (ตุลาคม-มีนาคม) จะได้ รับความนิยมมากเป็ นพิเศษ เนื่องจากมีไฮไลท์
การประดับไฟขนาดใหญ่ ท่ สี ุดในญี่ปุ่น อิสระให้ ท่านได้ เพลิดเพลินกับการแสดงไฟในหลากหลายรู ปแบบ
ไม่ ว่าจะเป็ น อุโมงค์ แสงไฟ (Tunnel of Light) หรือ การประดับไฟในนา้ (Water Illumination) นาท่ านช้ อป
ปิ ้ ง ณ ห้ างสรรพสินค้ าขนาดใหญ่ ห้ างฯ อิออน จัสโก้
**อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย**
โรงแรม HASHIMA HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่ส่ ี นาโกย่ า – ทาคายาม่ า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ -” ที่ทาการเก่ าเมืองทาคายาม่ า เขตเมืองเก่ าซัน
มาชิซจึ ิ – กิฟุ
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่ าน ชมเทศกาลซากุระบาน บริเวณแม่ นา้ ซาไก เป็ นอันดับ 1 ในการชมซากุระในเมืองกิฟุ ให้ ท่านได้
สัมผัสบรรายากาศของ ซากุระที่บานสะพรั่ง อวดโฉมตลอดสองฝั่ งแม่ นา้ จานวนกว่ า 1200 ต้ น แต่ ทงั ้ นี ้
ทัง้ นัน้ ซากุระจะบานหรื อไม่ หรื อบานมากหรื อน้ อยขึน้ อยู่กับสภาพอากาศในแต่ ละปี โดยปกติซากุระจะ
เริ่มบานตัง้ แต่ ปลายเดือนมีนาคม – ต้ นเดือนเมษายนของทุกปี
***ในกรณีท่ ซี ากุระไม่ บาน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนโปรแกรม โดยจะนาท่ านสักการะขอพร ณ
ศาลเจ้ า Kogane Shrine ศาลเจ้ าแห่ งนีถ้ ูกตัง้ ขึน้ เมื่อปี 135 เป็ นศาลเจ้ าชินโต ตัง้ อยู่ท่ เี มืองกิฟุ ศาลเจ้ า
แห่ งนีอ้ ยู่ใกล้ กลางใจเมืองกิฟุ สิ่งพิเศษสาหรั บศาลเจ้ านีค้ ือเป็ นสถานที่ท่ ีรับพลังจากพระเจ้ า ผู้คนส่ วน
ใหญ่ และชาวเมืองกิฟุจะขอพรจากที่แห่ งนีเ้ พื่อการโชคดีและการค้ าขายที่ร่ ารวย ตามประวัตทิ ่ ถี ูบันทึกไว้
เดิมทีศาลเจ้ าพังลงเพราะเหตุแผ่ นดินไหวเมื่อปี 1897 หลังจากนัน้ 14 ปี ต่ อมาในปี 1905 ได้ ถูกบูรณะใหม่
ขึน้ หลังจากนัน้ ได้ พังลงอีกครัง้ เนื่องจากสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ในปี 1958 จึงได้ ถูกบูรณะขึน้ ใหม่ อีกครั ง้
กล่ าวง่ ายๆคือได้ ถูกพังลงจากเหตุการณ์ ต่างๆถึง 3 ครั ง้ ด้ วยกัน ส่ วนในโครงสร้ างในปั จจุบัน ถูกเพิ่มเติม
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เที่ยง

ค่า
พักที่

วันที่ห้า
เช้ า

และบูรณะขึน้ ในปี 1988
นาท่ านเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่ า จังหวัด “ฮิดะ” จังหวัดที่อุดมสมบูรณ์ ไปด้ วยธรรมชาติท่ สี วยงาม ผู้คน
ที่เป็ นมิตร นาท่ านเที่ยวชม เมืองทาคายาม่ า ที่ได้ ช่ ือว่ า“ลิตเติล้ เกียวโต เป็ นเมืองขนาดเล็กน่ ารั กตัง้ อยู่ใน
หุบเขาที่ยังคงดูแลวัด ศาลเจ้ า แม่ นา้ สะพาน ตลาดเช้ า และบรรยากาศแบบเมืองเกียวโตในอดีตไว้ ได้
อย่ างลงตัว นาท่ านสู่ “หมู่บ้านชิราคาวะโกะ หมู่บ้านที่ได้ รับเลือกจากองค์ การยูเนสโกให้ เป็ นมรดกโลกใน
ปี ค.ศ.1995 ท่ านจะได้ พบกับบ้ านในแบบกัสโชสึคุริ ซึ่งเป็ นแบบญี่ปุ่นดัง้ เดิม ชื่อนีไ้ ด้ มาจากคาว่ า กัสโช
ซึ่งแปลว่ า พนมมือ ตามรู ปแบบของบ้ านที่หลังคาชันถึง 60 องศา มีลักษณะคล้ ายสองมือที่พนมเข้ าหา
กัน ตัวบ้ านมีความยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกว้ าง 10 เมตร ซึ่งโครงสร้ างของบ้ านสร้ างขึน้ โดย
ไม่ ใช้ ตะปูแม้ แต่ ตัวเดียว แต่ ยังคงความแข็งแรงสามารถรองรั บหิมะที่ตกมาอย่ างหนักในช่ วงฤดูหนาวได้ ดี
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านชมสถานที่สาคัญเมื่อครัง้ อดีต ที่ทาการเก่ าเมืองทาคายาม่ า (ไม่ รวมค่ าเข้ าชมท่ านละ 430 เยน)
ใช้ เป็ นทัง้ ที่ทางาน และที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะมาเป็ นเวลากว่ า 176 ปี ภายใต้ การปกครอง
ของโชกุนโตกุกาว่ า
ในสมัยเอะโดะ หรือกว่ า 300 ปี ที่แล้ ว เป็ นที่ทาการรัฐในยุคเอะโดะเพียง
แห่ งเดียวที่ข้ามพ้ นยุคสมัยมาได้ อย่ างสมบูรณ์ ซึ่งภายในนีป้ ระกอบด้ วยบริเวณไต่ สวนพิจารณาคดี ห้ อง
ขังนักโทษ โรงครัว และห้ องพักของเจ้ าหน้ าที่
นาชมความงามของเมืองทาคายาม่ า ซึ่งยังคงคว ามเป็ นบ้ านเมืองแบบญี่ปุ่นดัง้ เดิมอย่ างแท้ จริงเดินชม
เขตเมืองเก่ าซันมาชิซึจิ ซึ่งเต็มไปด้ วยบ้ านเรือน และร้ านค้ าน่ ารัก ๆ ที่ยังคงอนุรักษ์ แบบของบ้ านใน
สมัยเอะโดะกว่ า 300 ปี ก่ อน ให้ ท่านได้ เลือกซือ้ ของที่ระลึกพืน้ เมืองและเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันน่ า
ประทับใจ ไม่ ว่าจะเป็ นเหล้ าสาเก ซุปมิโสะชิรุ ตุ๊กตาซารุโบะโบะ ซึ่งเป็ นตุ๊กตาตามความเชื่อของคน
โบราณสมัยก่ อน จากนัน้ นาท่ านเดินทางสู่เมืองกิฟุ
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่ านด้ วยบุฟเฟ่ ต์ ปิ้งย่ างสไตล์ ญ่ ีปุ่นยากินิคุบริการเมนูเนือ้
และหมู คลุกเค้ ากับนา้ ซอสสไตล์ ญ่ ีปุ่น พร้ อมทัง้ ของหวานแบบท่ านไม่ อัน้
โรงแรม ENAKYO GRAND HOTEL หรือระดับเดียวกัน
จากนัน้ ให้ ท่านได้ ผ่อนคลายกับการแช่ นา้ แร่ ธรรมชาติ เชื่อว่ าถ้ าได้ แช่ นา้ แร่ แล้ ว จะทาให้ ผิวพรรณ
สวยงามและช่ วยให้ ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขนึ ้

นารา – วัดโทไดจิ – ชมซากุระ ณ สวนโยชิโนะ - ช้ อปปิ ้ งชินไซบาชิ – สนามบินคันไซ
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ นาท่ านเดินทางสู่ เมืองนารา เป็ นเมืองหลวงแห่ งแรกของญี่ปุ่น สร้ างขึน้ เมื่อปี พ.ศ.1253 นาท่ าน
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ชม วัดโทไดจิ เป็ นวัดที่มีความสาคัญที่สุดในเมืองนารา มีเสาถึง 18 ต้ น รองรับหลังคาเป็ นสถาปั ตยกรรม
ชิน้ งามสมัยคามาคุระ สร้ างขึน้ เมื่อปี พ.ศ.1286 สิ่งสาคัญที่ลา้ ค่ าที่สุดของวัดนีค้ ือ หลวงพ่ อโตไดบุสสึ
สร้ างด้ วยทองสัมริ ดที่มีขนาดใหญ่ ท่ สี ุดในโลก ประดิษฐานอยู่ในวิหารหลวงพ่ อโต ซึ่งหลังเดิมถูกไฟไหม้
และสร้ างขึน้ ใหม่ ถึง 2 ครัง้ ซึ่งวิหารหลังปั จจุบันมีขนาดเพียง 2 ใน 3 ของหลังเดิม และยังได้ ช่ ือว่ าเป็ น
วิหารไม้ ขนาดใหญ่ ท่ สี ุดในโลกด้ วยเช่ นกัน และทุกท่ านจะได้ สัมผัสกับกวางน่ ารั กและแสนเชื่องที่อยู่
บริเวณรอบวัดเป็ นจานวนมาก
เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่ านเดินทางสู่ ภูเขาโยชิโนะ ให้ ท่านได้ ชมบรรยากาศของซากุระที่บานสะพรั่ งกว่ า 3 หมื่นต้ น
และมีซากุระมากที่สุดถึง 200 สายพันธุ์ เชื่อกันว่ าซากุระในญี่ปุ่นล้ วนมีต้นกาเนิดจากภูเขานี ้
***ในกรณีท่ ซี ากุระไม่ บาน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนโปรแกรม โดยจะนาท่ านสักการะขอพร ณ
วัดเจ้ าแม่ กวนอิม ฮาเซเดะระ(Hasedera Temple)ประจาเมืองนารา(Nara)นีเ้ ป็ นวัดเก่ าแก่ สร้ างขึน้ ในปี
ค.ศ. 686 บนภูเขาฝั่ งตะวันออกของอะซุกะ(Asuka) โดดเด่ นด้ วยบันไดหิน 399 ขัน้ ภายใต้ หลังคาที่พาด
ยาวขึน้ ไปสุ่อาคารอุโบสถ ซึ่งเป็ นหนึ่งในอาคารไม้ ท่ ไี ด้ รับการขึน้ ทะเบียนให้ เป็ นสมบัตขิ องชาติ และเป็ น
สถานที่ประดิษฐานองค์ เจ้ าแม่ กวนอิมปาง 11 พักตร์ ประทับยืน สร้ างขึน้ ด้ วยไม้ สูงประมาณ 10 ม. หัน
พระพักตร์ ออกสู่ทศิ ที่มีระเบียงกว้ างยื่นออกไปในหน้ าผาอันเป็ นจุดชมวิวยอดนิยมของวัด
นอกจากนี ้ ยังได้ รับสมญานามว่ า “วัดแห่ งดอกโบตั๋น” (คล้ ายกับต้ นซากุระ)เพราะปลูกเอาไว้ ราว 7,000
ต้ น ในช่ วงปลาย เม.ย. – พ.ค. จะออกดอกบานสะพรั่งงดงาม
สมควรแก่ เวลานาท่ านช้ อปปิ ้ งย่ าน ชินไซบาชิ ย่ านช้ อปปิ ้ งชื่อดังของนคร โอซาก้ า ภายในย่ านนีม้ ีร้านค้ า
เก่ าแก่ ปะปนไปกับร้ านค้ าอันทันสมัย และสินค้ าหลากหลายรู ปแบบทัง้ สาหรั บเด็ก และผู้ใหญ่ ซึ่งย่ านนี ้
ถือว่ าเป็ นย่ านแสงสี และบันเทิงชัน้ นาแห่ งหนึ่งของนครโอซาก้ า อีกทัง้ ยังมีร้านอาหารทะเลขึน้ ชื่อ
มากมาย ซึ่งเสน่ ห์อย่ างหนึ่งคือ ทุกร้ านจะประดับประดาร้ านของตนด้ วยแสงไฟนีออนซึ่งดัดทาให้ เป็ นรู ป
ปู กุ้ง และปลาหมึก ซึ่งนักท่ องเที่ยวให้ ความสนใจและแวะถ่ ายรู ปกันเป็ นที่ระลึกอย่ างมาก และร้ านค้ า
ทุกแห่ ง จะพยายามสร้ างจุดเด่ นให้ แก่ ร้านของตนให้ ได้ มากที่สุด เพื่อดึงดูดลูกค้ าให้ เข้ ามาใช้ บริการ
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สัญลักษณ์ เด่ นของย่ านนีค้ ือ ตึกรู ปเครื่ องหมายการค้ าของ กูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ ขนมชื่อดังจากญี่ปุ่นนั่นเอง
ค่า

อิสระอาหารค่า ตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการเลือกซือ้ สินค้ า
ได้ เวลาอันสมควรนาท่ านสู่ สนามบินคันไซ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯ

วันที่หก สนามบินคันไซ-สนามบินดอนเมือง
00.10 น. เหิรฟ้าสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ611 บริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง
04.00 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ



** หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการ
ออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทาง
บริษัทจะไม่คืนมัดจาไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้ น เพราะว่าทางบริษัทได้ทาการจ่ายค่าตั ๋ว
ไปให้กบั การสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถว้ นก่อนการจองทัวร์ทุก
ครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตวั ท่านเอง
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อัตราค่าบริการ
ผูใ้ หญ่
กาหนดการเดินทาง

พักเดี่ยวเพิ่ม

ห้องละ

ราคาทัวร์ไม่รวมตั ๋ว
เครือ่ งบิน

2-3 ท่าน
27 มี.ค. – 01 เม.ย. 2561

37,900

8,000

29,900

28 มี.ค. – 02 เม.ย. 2561

37,900

8,000

29,900

03 – 08 เมษายน 2561

39,900

8,000

31,900

04 – 09 เมษายน 2561

40,900

8,000

31,900

10 – 15 เมษายน 2561

50,900

10,000

42,900

11 - 16 เมษายน 2561

50,900

10,000

42,900

12 – 17 เมษายน 2561

50,900

10,000

42,900

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นท่าน
ละ 2500 เยน /ทริป/ต่อท่าน***
** ราคาเด็กอายุไม่ ถงึ 2 ขวบ 10,000 บาท
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การเดินทางในแต่ ละครั ง้ จะต้ องมีผ้ ูโดยสารจานวน 30 ท่ านขึน้ ไป ถ้ าผู้โดยสารไม่ ครบจานวนดังกล่ าว บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรื อเปลี่ยนแปลงราคา
กรุ ณาชาระมัดจา ท่ านละ 10,000.- บาท หากมี การยกเลิกภายหลัง ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคื นมั ดจาทัง้ หมด
เนื่องจากทางบริ ษัทฯ ได้ ชาระค่ าตั๋วเครื่ องบินเต็มใบให้ กับสายการบินเป็ นที่เรี ยบร้ อย ยกเว้ นค่ าภาษี นา้ มันที่ยังมิได้
ชาระ ค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ กรุณาชาระ 21 วันก่ อนการเดินทาง
หมายเหตุ

1.

ตั๋วเมื่อออกแล้ ว ไม่ สามารถรีฟันด์ ได้ 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

อัตราค่ าบริการนีร้ วม

 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ พร้ อมคณะ

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

 ค่าน ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.

 ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ

 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้ องละ 2 ท่าน

 ค่าเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการ

 ค่าอาหารตามมื ้อที่ระบุในรายการ

 ค่าจ้ างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
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 ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
 ค่าธรรมเนียมวีซา่ เข้ าประเทศญี่ปนุ่ (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้ นวีซา่ เข้ าประเทศญี่ปนุ่ ให้ กบั คนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพานักระยะ
สันในประเทศญี
้
่ปนไม่
ุ่ เกิ น 15 วัน) **ถ้ ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้ กลับมาใช้ วีซ่า ผู้เดินทางจะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายในการทาวีซ่า
เพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท**
 ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์ เน็ต ค่าซัก
รี ด มินิบาร์ ในห้ อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ เพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุ ณาสอบถามจากหัวหน้ าทัวร์ ก่อนการใช้
บริการ)
 ค่ าทิปคนขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และมัคคุเทศก์ ท้องถิ่น ท่ านละ 2500 เยน /ทริป/ต่ อท่ าน
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%
 ค่าธรรมเนียมวีซา่ เข้ าประเทศญี่ปนุ่ (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้ นวีซา่ เข้ าประเทศญี่ปนุ่ ให้ กบั คนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพานักระยะ
สันในประเทศญี
้
่ปนุ่ ไม่เกิน 15 วัน)

เงื่อนไขการชาระค่ าบริการ

1. นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ต้องชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นงั่
2. นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ต้องชาระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทังหมดก่
้
อนวันเดินทางอย่างน้ อย 21 วัน กรณีนกั ท่องเที่ยวหรื อ
เอเจนซี่ไม่ชาระเงิน หรื อชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ ถือ
ว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์ นนๆ
ั้
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริ ษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรื อจดหมายฯ ต้ องทาในวันเวลาทาการของทางบริ ษัท ดังนี ้ วันจันทร์ ถึง
ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ที่
รัฐบาลประกาศในปี นนๆถื
ั ้ อว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
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เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรื อเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่(ผู้มีชื่อใน
เอกสารการจอง) จะต้ องแฟกซ์ อีเมลล์ หรื อเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริ ษัทอย่ างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้ งยกเลิกการ
จองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณีนกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริ การคืน นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้ อง
แฟกซ์ อีเมลล์ หรื อเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึง่ เพื่อทาเรื่ องขอรับเงินค่าบริ การคืน โดย
แนบหนังสือมอบอานาจพร้ อมหลักฐานประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการชาระเงินค่าบริ การต่างๆ และหน้ าสมุดบัญชี
ธนาคารที่ต้องการให้ นาเงินเข้ าให้ ครบถ้ วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี ้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริ การร้ อยละ 100 ของค่าบริ การที่ชาระแล้ ว ***ในกรณีท่ ีวัน
เดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้ องยกเลิกการเดินทางไม่ น้อยกว่ า 30 วัน
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้ อยละ 50 ของค่าบริการที่ชาระแล้ ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาระแล้ วทังหมด
้
ทัง้ นี ้ ทางบริ ษั ท จะหัก ค่า ใช้ จ่า ยที่ ไ ด้ จ่า ยจริ ง จากค่า บริ ก ารที่ ช าระแล้ ว เนื่ อ งในการเตรี ย มการจัด การน าเที่ ย วให้ แ ก่
นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นงั่ ตัว๋ เครื่ องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
3. การเดินทางที่ต้องการันตีมดั จาหรื อซื ้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรื อเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรื อ Extra Flight กับสาย
การบิน หรื อผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่าบริการทังหมด
้
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริ ษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรื อจดหมายฯ ต้ องทาในวันเวลาทาการของทางบริ ษัท ดังนี ้ วันจันทร์ ถึง
ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ที่
รัฐบาลประกาศในปี นนๆถื
ั ้ อว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกั ท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้ อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์ นี ้สาหรับผู้มีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้
2. ทัวร์ นี ้เป็ นทัวร์ แบบเหมา หากท่านไม่ได้ ร่วมเดินทางหรื อใช้ บริการตามที่ระบุไว้ ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรื อทังหมด
้
หรื อถูก
ปฏิเสธการเข้ า-ออกเมืองด้ วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่ บางส่วนหรื อทังหมดให้
้
แก่ท่าน
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3. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนกั ท่องเที่ยวร่ วมเดินทางน้ อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้ งให้ กับ
นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้ อย 10 วัน
ก่อ นการเดิน ทางส าหรั บ ประเทศที่ มี วี ซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ ย วทุก ท่า นยิ น ดีที่ จ ะช าระค่า บริ การเพิ่ ม จากการที่ มี
นักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้ อยกว่าที่ทางบริษัทกาหนดเพื่อให้ คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้ บริการต่อไป
4. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้ าชื่อ เลขที่หนังสือ
เดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ ในการจองตัว๋ เครื่ องบิน ในกรณีที่นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่มิได้ ส่งหน้ าหนังสือเดินทางให้ กบั ทาง
บริษัทพร้ อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทังนี
้ ้ บริษัทจะคานึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วน
ใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสี ยหายหรื อค่าใช้ จ่ายใดๆ ที่ เพิ่มขึน้ ของนักท่องเที่ ยวที่ มิได้ เกิ ดจาก
ความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหาย
หรื อเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้ า เปลี่ยนแปลง หรื อการบริการของสายการบิน เหตุสดุ วิสยั อื่น เป็ นต้ น
7. อัตราค่าบริการนี ้คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริ ษัทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบริ ษัทขอสงวน
สิทธิ์ ในการปรับราคาค่าบริ การเพิ่มขึ ้น ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่ องบิน
ค่าภาษีเชื ้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรื อตัวแทนของทางบริ ษัท ไม่มีอานาจในการให้ คาสัญญาใดๆ แทนบริ ษัท เว้ นแต่มีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอานาจของบริษัทกากับเท่านัน้
ข้ อแนะนาก่ อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ ้นเครื่ องบิน ต้ องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ ้น และรวมกันทุกชิ ้น
ไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถงุ พลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ดสนิท และสามารถนาออกมาให้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจได้ อย่างสะดวก ณ
จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ ถือได้ ทา่ นละ 1 ใบเท่านัน้ ถ้ าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้ องใส่กระเป๋ าใบใหญ่
และฝากเจ้ าหน้ าที่โหลดใต้ ท้องเครื่ องบินเท่านัน้
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2. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้ องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ้ าหน้ าที่
โหลดใต้ ท้องเครื่ องบินเท่านัน้

3. ประเทศญี่ปนุ่ มีกฎหมายห้ ามนาผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากพืช และเนื ้อสัตว์ทกุ ชนิดเข้ าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้ สด ไข่ เนื ้อสัตว์ ไส้
กรอกฯ เพื่อเป็ นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี ้ หากเจ้ าหน้ าที่ตรวจพบ จะต้ องเสียค่าปรับในอัตราที่สงู มาก
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