วันที่ 1
6.00 น.

กรุ งเทพ สนามบินดอนเมือง - สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น – กิฟุ
พร้ อมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชัน้ 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์ เตอร์ สายการบินสกู๊ต (SCOOT)
เจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน
หมายเหตุ สายการบิน SCOOT ใช้ เครื่ อง Boeing 787 Dreamliner จัดที่น่ ังแบบ 3-3-3 นํา้ หนักกระเป๋า 20 กก.ต่ อท่ าน (หากต้ องการ
ซือ้ นํา้ หนักเพิ่ม ต้ องเสียค่ าใช้ จ่ายเพิ่ม)
สายการบินมีบริการจําหน่ ายอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง (ราคาทัวร์ ไม่ รวมค่ าอาหาร)

09.25 น. ออกเดินทางสูเ่ มืองโอซาก้ า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายบินสกู๊ต (SCOOT) เที่ยวบินที่ TR 866
(ใช้ระยะเวลาในการเดิ นทางประมาณ 6 ชัว่ โมง)
16.45 น.
เดินทางถึงสนามบินคันไซ เมืองโอซาก้ า ประเทศญี่ปุ่น (เวลาที่ญ่ ีปุ่น เร็วกว่ าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของ
ท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา)
***สําคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่ อนุญาตให้ นําอาหารสด จําพวก เนือ้ สัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้ าประเทศ หากฝ่ าฝื นมี
โทษปรั บและจับ ***
หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้ าเมืองแล้ วแล้ วนําท่านเดินทางสู่ โอซาก้ า (Osaka) เป็ นจังหวัดที่มีความสําคัญเป็ นอันดับสองและขนาด
ใหญ่เป็ นอันดับสามของญี่ปนุ่ เป็ นเมืองเศรษฐกิจที่สําคัญของภูมิภาคคันไซ อีกทังยั
้ งมีสถานที่ทอ่ งเที่ยวภายในเมืองและรอบๆ
เมืองมากมาย
นําท่านสู่ นาโกย่ า(Nagoya) เป็ นตัวเมืองของจังหวัดไอจิ (Aichi) มีประชากรอาศัยอยูม่ ากกว่า 2 ล้ านคน เป็ นเมืองศูนย์รวม
การค้ าและการคมนาคมที่สําคัญแห่งหนึง่ ของญี่ปนุ่ เดินทางสู่ เมืองกิฟุ ตังอยู
้ ่บริ เวณภูมิภาคจูบบุ นเกาะฮอนชู ใจกลาง
ประเทศญี่ปนุ่
คํ่า
อิสระรั บประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย (ณ ศูนย์ อาหารระหว่ างทาง มีบริการอาหารให้ ท่านเลือกชิมอย่ าง
หลากหลาย เช่ น ราเมนต้ นตํารั บ ข้ าวหน้ าทงคัสสึ ไก่ ทอกคาราเกะ ฯลฯ ) จากนัน้ นําท่ านเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก
ที่พัก
GIFU HOTEL หรื อเทียบเท่ าระดับเดียวกัน

วันที่ 2
เช้ า

เที่ยง

คํ่า
พักที่

กิฟุ – ชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่ า – ซันมาชิซูจิ – ทาคายาม่ าจินยะ
ย่ าน Sakae Nagoya
รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านสู่ ชิราคาวาโกะ (Shirakawago) เมืองที่เป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปนุ่ เป็ นหมูบ่ ้ านชาวนาที่มีรูปร่าง
แปลกตาติดอันดับ The most beautiful village in Japan และเป็ นเมืองมรดกโลกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึง่ HILIGHT!!! หมูบ่ ้ าน
แบบกัชโชสึครุ ิ เป็ นบ้ านชาวนาโบราณที่มีอายุมากกว่า 250 ปี คําว่า “กัชโช” มีความหมายว่า “พนมมือ” ซึง่ เป็ นการบ่งบอกถึง
ลักษณะ รูปแบบของบ้ านที่มีหลังคามุงด้ วยฟางข้ าวที่ทํามุมชันถึง 60 องศา คล้ ายสองมือที่ประนมเข้ าหากัน ตัวบ้ านมีความ
ยาวประมาณ 18 เมตร กว้ าง 10 เมตร ทังหลั
้ งถูกสร้ างขึ ้นโดยไม่ใช้ ตะปู ต่อมาในปี 1995 องค์การยูเนสโกขึ ้นทะเบียนให้ ชิ
ราคาวาโกะเป็ นมรดกโลก
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ ทาคายาม่ า (Takayama) เมืองเก่าแก่อยูใ่ นหุบเขาล้ อมรอบด้ วยเทือกเขาเจแปนแอลป์ ถูกขนานนามไว้ วา่ เป็ น ลิต
เติล้ เกียวโต หรื อ เกียวโตน้ อย เป็ นเมืองเก่าแก่ที่ยงั คงอนุรักษ์ ไว้ ซงึ่ อารยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีในอดีตของชาวญี่ปนุ่
ได้ อย่างสมบูรณ์ บ้ านเรื อนสร้ างขึ ้นด้ วยไม้ แบบโบราณ บรรยากาศเก่าแก่ อายุเป็ นร้ อยๆปี ตัวเมืองสวยสะอาด ทันสมัย และมี
สภาพธรรมชาติอนั อุดมสมบูรณ์ นําท่านเดินเล่น ชมบรรยากาศเมืองเก่าทาคายาม่าที่ ซันมาชิซูจิ ย่านเมืองเก่าที่อนุรักษ์ ความ
เป็ นเอโดะเมื่อ 300 ปี ก่อนได้ เป็ นอย่างดี ผ่านชม อาคารทาคายาม่ าจินยะ (Takayama Jinya) อดีตทําหน้ าที่เป็ นสํานักงาน
รัฐบาลท้ องถิ่นประจําภูมิภาคฮิดะ ปั จจุบนั ใช้ เป็ นที่จดั แสดงข้ าวของและเอกสารทางการของขุนนางศักดินา แผนที่ภมู ิภาคฮิดะ
และประวัติศาสตร์ แผนเมือง เป็ นต้ น (ไม่ รวมค่ าเข้ า จ่ ายเพิม่ ประมาณ 430 เยน/ท่ าน)
จากนัน้ นําท่ านเดินทางสู่ ย่ าน Sakae Nagoya เพื่ออิสระรั บประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
GIFU HOTEL หรื อเทียบเท่ าระดับเดียวกัน

วันที่ 3
เช้ า

เที่ยง

คํ่า
ที่พัก

อาราชิยาม่ า - สวนป่ าไผ่ – สะพานโทเก็ตสึเคียว – เกียวโต
วัดคินคะคุจิ - ศาลเจ้ าจิง้ จอก ฟูชิ
มิอนิ าริ – ช้ อปปิ ้ งชินไซบาชิ
รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านสู่ อาราชิยาม่ า (Arashiyama) อยูท่ างตะวักตกของเกียวโต ตัวเมืองอาราชิยาม่านันจะคึ
้ กคักมากในช่วงวันหยุด มีทงั ้
ร้ านค้ า ร้ านอาหาร และบริเวณโดยรอบก็สามารถเดินเที่ยวได้ เรื่ อยๆ นําท่านชม สวนป่ าไผ่ (Bamboo Groves) เป็ นเส้ นทาง
เดินเล็กๆที่ตดั ผ่านในกลางสวนป่ าไผ่ สามารถเดินเล่นหรื อขี่จกั รยานผ่านก็ได้ ให้ บรรยากาศที่แปลกและหาได้ ยาก อิสระให้ ทา่ น
เดินชมความงามยามที่มีแสงอาทิตย์รอดผ่านตัวป่ าไผ่ลงมายังพื ้นด้ านล่าง ประกอบกับมีลมพัดมาพร้ อมกันก็จะเป็ นเสียงกิ่ง
ก้ านของต้ นไผ่กระทบกันไปมา ดูสวยงามและให้ บรรยากาศโรแมนติกยิ่งนัก บริ เวณใกล้ ๆ จะเป็ นร้ านขายของพื ้นเมืองที่ทํามา
จากต้ นไม้ เช่น ตะกร้ าไม้ ไผ่, ถ้ วย, กล่องใส่ของ หรื อเสื ้อสานจากไผ่ จากนันชม
้ สะพานโทเก็ตสึเคียว (Togetsukyo Bridge)
หรื อนิยมเรี ยกว่า Moon Crossing Bridge เป็ นเสมือนสัญลักษณ์ของอาราชิยาม่า สะพานนี ้มีความสวยงามอย่างมากเพราะ
ด้ านหลังนันเป็
้ นภูเขาสูงใหญ่และด้ านล่างเป็ นแม่นํ ้าที่ทงสองฝั
ั้
่ งมีแนบต้ นซากุระเรี ยงรายเรี ยบแม่นํ ้าไปเรื่ อยๆ ทําให้ เป็ นจุดชม
ซากุระที่สวยงามอีกจุดหนึง่
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ เกียวโต (Kyoto) ซึง่ เคยเป็ นเมืองหลวงของประเทศญี่ปนุ่ มายาวนานที่สดุ คือตังแต่
้ ปีค.ศ. 794 จนถึง 1868
ร่วมๆ 1,100 ปี เลยทีเดียว เกียวโตจึงเป็ นเมืองสําคัญที่เต็มไปด้ วยประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของญี่ปนุ่ ด้ วย เดินทางสู่ วัดคิน
คะคุจิ (Kinkakuji) เดิมสร้ างขึ ้นเพื่อใช้ เป็ นบ้ านพักของท่านโชกุนอาชิกาก้ า โยชิมิสแุ ละท่านมีความตังใจยกบ้
้
านพักแห่งนี ้ให้
เป็ นวัดนิกายเซนภายหลังจากที่ทา่ นเสียชีวิต คนไทยนิยมเรี ยกกันว่า วัดทอง เนื่องจากที่วดั นี ้จะมีอาคารหลักเป็ นสีทองเกือบทัง้
หลังตังโดดเด่
้
นอยูก่ ลางนํ ้า ทําให้ เกิดเป็ นเงาสะท้ อนกับพื ้นนํ ้าเบื ้องหน้ า จนเกิดเป็ นภาพที่สวยงามเป็ นอีกสัญลักษณ์หนึง่ ของ
เมืองเกียวโต จากนันสู
้ ่ ศาลเจ้ าเทพเจ้ าจิง้ จอกอินาริ (Fushimi Inari Shrine) หรื อที่คนไทยชอบเรี ยกกันว่าศาลเจ้ าแดง เป็ น
ศาลเจ้ าชินโต มีชื่อเสียงโด่งดังจากประตูโทริอิ (Torii Gate) หรื อเสาสีแดงที่เรี ยงตัวกันจํานวนหลายหมื่นต้ นจนเป็ นทางเดินได้
ทัว่ ทังภู
้ เขาอินาริ ที่ผ้ คู นเชื่อกันว่าเป็ นภูเขาศักดิ์สิทธ์ โดยเทพอินาริ จะเป็ นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ การเก็บเกี่ยวข้ าว รวม
ไปถึงพืชผลไร่นาต่างๆ และมักจะมีจิ ้งจอกเป็ นสัตว์คกู่ ายจึงสามารถพบเห็นรูปปั น้ จิ ้งจอกมากมายด้ วยเช่นกัน
อิสระช้ อปปิ ง้ ย่าน ชินไซบาชิ Shinsaibashi Shopping Arcade บริ เวณแหล่งช้ อปปิ ง้ แห่งนี ้มีความยาวประมาณ 600 เมตร
เต็มไปด้ วยร้ านค้ าปลีก ร้ านแฟรนไชส์ ร้ านเครื่ องสําอางค์ ร้ านรองเท้ า กระเป๋ านาฬิกา ร้ านกาแฟ ร้ านอาหาร ร้ านขนม ร้ าน
เสื ้อผ้ าสตรี ทแบรนด์ทงญี
ั ้ ่ปนุ่ และต่างประเทศ เช่น Zara H&M Beans ABC Mart เป็ นต้ น เรี ยกว่ามีทกุ อย่างที่ต้องการรวมกัน
อยูบ่ ริ เวณนี ้
อิสระรั บประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
OSAKA BAY HOTEL หรื อเทียบเท่ าระดับเดียวกัน

วันที่ 4
เช้ า

เที่ยง

ปราสาทโอซาก้ า (ด้ านนอก)– ริงกุเอ้ าเล็ท – สนามบินคันไซ
สนามบินดอนเมือง
รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้ า (Osaka Castle) (ด้ านนอก) เป็ นหนึง่ ในแลนด์มาร์ คสําคัญของเมืองโอซาก้ า หอคอยปราสาทจะ
มีอยูด่ ้ วยกันทังหมด
้
8 ชัน้ ตัวปราสาทถูกล้ อมรอบด้ วยกําแพง หินคอนกรี ต, คูนํ ้า และสวนนิชิโนมารุซงึ่ อยูท่ างป้อมตะวักตก มี

ต้ นซากุระกว่า 600 ต้ น
ในช่วงเดือนเมษายนจึงเป็ นแหล่งชมซากุระที่โด่งดังเพราะฉากด้ านหลังของสวนแห่งนี ้จะมองเห็นภาพปราสาทโอซาก้ าที่
สวยงามเป็ นอย่างยิ่ง
อิสระรั บประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นําท่านสู่ ริงกุเอ้ าเล็ท (Rinku Outlet) แหล่งช้ อปปิ ง้ ที่ใหญ่ที่สดุ ในญี่ปนุ่ ใกล้ กบั สนามบินคันไซ ให้ ทา่ น
เพลิดเพลินกับการเลือกซื ้อสินค้ าแบรนด์เนม ชื่อดังหลากหลายและสินค้ าดีราคาพิเศษ อาทิ เครื่ องสําอาง, เครื่ องประดับ,

เสื ้อผ้ า, กระเป๋ า, รองเท้ าอุปกรณ์กีฬา, เครื่ องใช้ ไฟฟ้าและยังเป็ นแหล่งรวมสินค้ าแบรนด์ญี่ปนุ่ โกอินเตอร์ มากมายกับคอล
เลคชัน่ เสื ้อผ้ าล่าสุด อาทิ MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley, Diffusione Tessile ฯลฯ และสินค้ าอื่นๆอีก
มากมาย ให้ ทา่ นได้ เลือกช้ อปปิ ง้ ตามอัธยาศัย
นําทานเดินทางสู่สนามบินคันไซ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ
17.55 น.
ออกเดินทางจากเมืองโอซาก้ า กลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินสกู๊ต (SCOOT) เที่ยวบินที่ TR867 (ใช้ระยะเวลาในการ
เดิ นทางประมาณ 7.20 ชัว่ โมง)
**สายการบินมีบริการจําหน่ ายอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่อง (ราคาทัวร์ ไม่ รวมค่ าอาหาร)**
22.30 น.
เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ

โปรแกรมอาจจะมีการปรั บเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
** ปล. ไม่ มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็ นราคาพิเศษ / Infant เด็กอายุต่าํ กว่ า 2 ปี ราคา 7,900.-**
**ราคาทัวร์ ข้างต้ นยังไม่ รวมค่ าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ และหัวหน้ าทัวร์
ท่ านละ1,000 บาท (ขออนุญาตเก็บค่ าทริปที่สนามบินก่ อนเดินทาง)
สําหรั บลูกค้ าท่ านที่ไม่ เอาตั๋วเครื่ องบิน หักค่ าตั๋วออก 9,000 บาท
วันเดินทาง
25-28 กุมภาพันธ์ 18
4-7 มีนาคม 18
11-14 มีนาคม 18
18-21 มีนาคม 18

ผู้ใหญ่
27,999
28,999
29,999
29,999

เด็ก
27,999
28,999
29,999
29,999

พักเดี่ยว
8,900.8,900.8,900.8,900.-

อัตราค่ าบริการรวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินโดยสารชันประหยั
้
ด รวมภาษี สนามบินและธรรมเนียมเชื ้อเพลิง
 ค่าที่พกั ห้ องคู่ (2-3 ท่าน) ดังที่ระบุในรายการหรื อระดับเดียวกัน
** ในกรณี ทีท่ ่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ทีน่ อนเสริ ม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทาง
บริ ษัทอาจมี การจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป หรื ออาจมี ค่าใช้จ่ายบางส่วนเพิ่ มเติ ม **
 ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้ าชม ดังที่ระบุในรายการ
 ค่ารถนําเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ

 ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทาง
อัตราค่ าบริการไม่ รวม
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่ องดื่ม นอกเหนือรายการทัวร์ ค่าซักรี ด ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้ าประเทศญี่ปนุ่ กรณีประกาศให้ กลับมายื่นร้ องขอวีซา่ อีกครัง้ (เนื่องจากทางญี่ปนุ่ ได้ ประกาศยกเว้ นการยื่นวีซา่ เข้ า
ประเทศญี่ปนุ่ ให้ กบั คนไทยสําหรับผู้ที่ประสงค์พํานักระยะสันในประเทศญี
้
่ปนุ่ ไม่เกิน 15 วัน)
 ค่าปรับ สําหรับนํ ้าหนักกระเป๋ าเดินทางที่เกินจากสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัม)
 ค่าทําหนังสือเดินทาง
 ค่าธรรมเนียมเชื ้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรี ยกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
 ค่ าทิปไกด์ และคนขับรถ 1,000 บาทต่ อทิป (ขออนุญาตเก็บค่ าทริปที่สนามบินก่ อนเดินทาง)
 ภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%
เงื่อนไขการสํารองที่น่ ัง
 กรุณาจองล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วันก่อนการเดินทาง และกรุณาเตรี ยมเงินมัดจํา 15,000 บาท พร้ อมกับเตรี ยมเอกสารส่งให้ เรี ยบร้ อย
ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแล้ ว
 การชําระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรี ยกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน ท่านควรจัดเตรี ยมค่าทัวร์ ให้ เรี ยบร้ อยก่อนกําหนด
เนื่องจากทางบริ ษัทต้ องสํารองค่าใช้ จ่ายในส่วนของค่าที่พกั และตัว๋ เครื่ องบิน มิฉะนันจะถื
้ อว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 หากท่านที่ต้องการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้ าอยูต่ า่ งจังหวัด) ให้ ทา่ นติดต่อเจ้ าหน้ าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิ
แจ้ งเจ้ าหน้ าที่ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น
 หากในคณะของท่านมีผ้ ตู ้ องการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงู อายุ, มีโรคประจําตัว หรื อไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า
4 - 5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความ
จําเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทงหมด
ั้
กรณียกเลิกการเดินทาง
้ (แต่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ ตามกําหนดของแต่ละสายการบินก่อนการ
 ไม่สามารถยกเลิกได้ เนื่องจากเป็ นราคาโปรโมชัน่ และขอเก็บเงินทังหมด
เดินทาง)

หมายเหตุ
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้ า 5 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทํากรุ๊ปได้ อย่างน้ อย 30 ท่าน ในกรณีนี ้บริ ษัทฯ ยินดีคืนเงิน
ให้ ทงหมด
ั ้ หรื อจัดหาคณะทัวร์ อื่นให้ ถ้าต้ องการ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี เมื
้ ่อเกิดเหตุจําเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สญ
ู
หาย สูญเสีย หรื อได้ รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้ าทัวร์ และอุบตั ิเหตุสดุ วิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจล
ต่างๆ เป็ นต้ น
 กรณีผ้ เู ดินทางไม่สามารถเข้ า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรื อการห้ ามของเจ้ าหน้ าที่ไม่วา่ เหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่า
ทัวร์ ทงหมด
ั้
 หนังสือเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลืออยู่ ไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน

