สวัสดีคันไซ5วัน3คืน (XJ)
เกียวโต-นาระ-โกเบ-โอซากา
พักโอซาก้ า-โกเบ/ อิสระท่ องเทียวเต็มที1 วัน
เดินทางโดยสายการบิน AirAsia X โหลดกระเป๋าได้ 20 กิโลกรัม





นมัสการหลวงพอโตวัดโทไดจิ แวะใหอาหารกวาง
เขาชมถายรูปดานนอกปราสาทโอซากาชอปปงชินไซบาชิ
ชมความงามของปาไผทอี่ าราชิยามะ
เยี่ยมชมยานโกเบฮารเบอรแลนด

Day 1กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – โอซากา
22:30

คณะพร้ อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออก
ชัน 3 ท่าอากาศยานดอนเมือง สายการบิน AirAsia X มีเจ้ าหน้ าทีของบริ ษัทให้ กาต้ อนรับ พร้ อมแจกเอกสารการเดินทาง

Day 2โอซากา – นาระ – วัดโทไดจิ – ปราสาทโอซากา - อิสระชอปปงชินไซบาชิ

01:15
08.40

ออกเดินทางสูส่ นามบินนานาชาติคนั ไซ ประเทศญีปุ่ น เทียวบินที XJ612
เดินทางถึงสนามบินคันไซ ผ่านพิธีตรวจคนเข้ าเมือง
- นําท่านเดินทางสูจ่ งั หวัดนาระ

-

บ่าย

ทีพัก

เดินทางไปยังวัดโทไดจิ วัดเก่าแก่ของเมืองนารา สร้ างขึนใน ค.ศ. 743 หรื อพันกว่าปี มาแล้ ววัดนีเป็ นส่วนหนึงของมรดก
โลกเมืองนารา อีกทังยังเป็ นสถาปั ตยกรรมจากไม้ ทใหญ่
ี ทีสุดในโลก ภายในวัดมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ทีสุดของญีปุ่ น มี
ความสูงถึง 16 เมตรหนัก 500 ตัน
- จากนันนําท่านไปยังสวนสาธารณะนาระ อิสระถ่ายรูปและให้ อาหารกวาง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- นําท่านไปยังปราสาทโอซาก้ า ถ่ายรูปด้ านนอก เป็ นปราสาททียิงใหญ่ทีสุดในญีปุ่ นซึงสร้ างโดยโชกุน โตโยมิ ฮิเดโยชิ
ตังแต่สมัยศตวรรษที 16 สัญลักษณ์อนั โดดเด่นของเมืองโอซาก้ า ตัวปราสาทแบ่งเป็ น 8 ชัน โอบล้ อมด้ วยกําแพง
หินแกรนิต สร้ างได้ อย่างประณีตและสวยงาม
- เดินทางไปยังชินไซบาชิ ย่านดังทีเป็ นสวรรค์ของนักชอป นักกิน ถนนสายทอดยาวกว่า 600 เมตร สองข้ างทางเรี ยงราย
ด้ วยสินค้ าหลากหลาย อิสระทุกท่านชอปปิ ง
อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
โรงแรม BLOEMEN NORTH-HANAZONOหรื อเทียบเท่า

Day3อิสระทองเที่ยวเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวรเสริมยูนิเวอรแซลสตูดิโอเจแปน
อิสระท่องเทียวเต็มวันให้ ทา่ นอิสระชอปปิ ง หรื อเดินทางสูส่ ถานทีท่องเทียวอืนๆ โดยมีไกด์คอยให้ คําแนะนําในการเดินทาง หรื อหากท่านใด
มีความประสงค์จะเลือกซือตัวยูนเิ วอร์ แซลสตูดิโอเจแปนเพิมท่านละ 2,600 บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง)
※เพือไม่ให้ รบกวนเวลาชอปปิ ง อิสระอาหารเทียงและอาหารเย็นตามอัธยาศัย
ทีพักโรงแรม BLOEMEN NORTH-HANAZONOหรื อเทียบเท่า
Day4อาราชิยามะ – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจาฟูชิมิอินาริ - ยานโกเบฮารเบอรแลนด

เช้ า

บ่าย

ทีพัก

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
- เดินทางไปยังอาราชิยามะ แหล่งท่องเทียวอันงดงามในบริ เวณชานเมืองฝั งตะวันตกของเกียวโต ไฮไลท์ของอาราชิยา
มะ คือ สะพานโทเก็ตซึเคียว ป่ าไผ่ วัดเท็นเรี ยวจิ ฯลฯ อีกทังได้ รับการขึนทะเบียนให้ เป็ นสถานทีท่องเทียวทาง
ประวัติศาสตร์ แห่งญีปุ่ นอีกด้ วย
- นําท่านเดินทางสู่ วัดคินคาคุจิ หรื อ ปราสาททอง ซึงตอนแรกสร้ างขึนเพือเป็ นทีอาศัยหลังสละราชสมบัติของโช
กุนอะชิคากะ และต่อมาเปลียนมาเป็ นวัดนิกายเซน ด้ วยเอกลักษณ์ของวัดทีไม่
ไม่เหมือนใคร สองชันบนเป็ นสีทองมีสระ
นําขนาดใหญ่ตดิ กับวัด และยังเป็ นปราสาทในการ์ ตนู เรื องอิคคิวซังอีกด้ วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณภัตตาคาร
- นําท่านไปยังศาลเจ้ าฟูชิมิอนิ าริ ศาลเจ้ าศาสนาชินโต สร้ างขึนในปี ค.ศ. 711 ตังอยูท่ างทิศใต้ ของเกียวโต บริ เวณ
ภูเขาอินาริ
นาริ ทีนีเป็ นหนึงในทีเทียวยอดฮิตของเกียวโต ด้ วยเอกลักษณ์ของศาลเจ้ าทีมีเสาโทริ อิสแี ดงนับหมืนต้ น จนเป็ น
ทางเดินได้ ทวทั
ั งภูเขาอินาริ
- จากนันเดินทางสู่ ย่ านโกเบฮาร์ เบอร์ แลนด์ (Kobe Harborland) ย่านท่องเทียวติดท่าเรื อสุดเก๋ทีมีทงแหล่
ั งชอปปิ ง
พิพิธภัณฑ์ จุดชมวิวชมความงดงามของเมืองโกเบได้ อย่างเต็มที
อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
โรงแรม BLOEMEN NORTH-HANAZONO
HANAZONOหรื อเทียบเท่า

Day5 สนามบินคันไซ - สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
เช้ า
07:00
09:55
21:55

รับประทานอาหารเช้ าณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ได้ เวลานําท่านออกเดินทางสูส่ นามบินนานาชาติคนั ไซ
ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติคนั ไซ โดยสายบิน AirAsia X เทียวบินที XJ613 (ระยะเวลาในการเ
ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ
6 ชัวโมง) **บริการอาหารร้ร้ อนบนเครื
นบ อง**
เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพและประทั
าพ
บใจ
**************************************************

อัตราค่ าบริการ

กํ าหนดการเดิ นทาง

ผู้ใหญ่พกั คู่
1 ห้ อง ท่านละ
(บาท)

5-9ธันวาคม2561
7-11ธันวาคม2561

24,000
24,000

เด็กมีเตียงพักกับ
ผู้ใหญ่ 1-2 ท่าน
[อายุ 8-12 ปี ]
ท่านละ
(บาท)
24,000
24,000

เด็กไม่มีเตียงพัก
กับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
[อายุ 2-7 ปี ]
ท่านละ
(บาท)
23,000
23,000

พักเดียวเพิม
ท่านละ
(บาท)

จอยแลนด์
(ไม่ใช้ ตว)
ั
ท่านละ
(บาท)

8,900
8,900

19,900
19,900

อัตราค่ าบริการรวม:
 ค่าตัวเครื องบินไป-กลับ ตามเส้ นทางและสายการบินทีระบุในโปรแกรม พร้ อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
 ค่านําหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 ค่ายานพาหนะรับ-ส่ง และนําเทียวตามทีระบุไว้ ในรายการ
 ค่าทีพักตามทีระบุในรายการ หรือระดับเดียวกัน พักห้ องละ 2 ท่าน
 ค่าเข้ าชมสถานทีต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมือทีระบุในรายการ
 ค่าจ้ างมัคคุเทศก์คอยบริ การตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงือนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่ าบริการนีไม่ รวม:
x ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวนอกเหนือจากทีระบุในรายการ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์ เน็ต ค่าซัก
รี ด มินิบาร์ ในห้ อง รวมถึงค่าอาหารและเครื องดืมทีสังเพิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้ าทัวร์ ก่อนการใช้ บริ การ)
x ค่าทิปมัคคุเทศก์ ท่านละ 2,000 เยน/ทริ ป/ต่อท่านชําระในวันทีเช็คอินทีสนามบินดอนเมือง
x ค่าภาษี มลู ค่าเพิม 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3%
x ค่าธรรมเนียมวีซา่ เข้ าประเทศญีปุ่ น (เนืองจากรัฐบาลประกาศยกเว้ นวีซา่ เข้ าประเทศญีปุ่ นให้ กบั คนไทย สําหรับผู้ทีประสงค์จะพํานัก
ระยะสันในประเทศญีปุ่ นไม่เกิน 15 วัน)
วิธีการชําระเงิน
1. ชําระมัดจําท่านละ 10,000 บาท และชําระส่วนทีเหลือ 30 วันก่อนเดินทาง

2. การชําระเงินโดยผ่านบัญชีธนาคาร ชําระโดยโอนเงินผ่านบัญชี ทีระบุนี เท่านัน
ชือบัญชีบริษัท สวัสดี แจแปน จํากัด
ธนาคารกรุงเทพ(สํานักงานใหญ่) บัญชี ออมทรัพย์ เลขทีบัญชี 101-915393-9
เมือท่านโอนเงินแล้ ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาที Line:sawadeejapantravelหรื อ
www.facebook.com/SAWADEEJAPANTRAVELหรื อ Email : sales@sawadeejapan.comจะถือว่าการจองสมบูรณ์ และบริ ษัทฯ
จะส่งใบเสร็ จให้ ทา่ นต่อไป (กรณีต้องการใบกํากับภาษี กรุณาแจ้ งก่อนการชําระเงิน)
3. ชําระทีบริ ษัทฯ โดยเงินสด, เช็คธนาคาร
เงือนไขการจองทัวร์
1. ชําระเงินค่าจองทัวร์ ตามจํานวนเงินค่าจองทัวร์ ทีระบุในโปรแกรมการเดินทาง จํานวนเงินทีเหลือชําระก่อนการเดินทาง 30 วัน
2. การเลิกการจองและการเดินทาง
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน
คืนเงินมัดจําทังหมด
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึนไป
ขอสงวนสิทธ์การคืนค่ามัดจํา
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8 – 14 วัน
เก็บค่าใช้ จา่ ย 50% ของราคาทัวร์
ยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 1 – 7 วัน
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธ์การคืนค่าใช้ จ่ายทังหมด
(ยกเว้ นช่วงเทศกาลปี ใหม่ สงกรานต์ วันหยุดต่อเนือง ยกเลิกทัวร์ หลัง 30 วันก่อนการเดินทาง บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธ์การคืนค่าใช้ จา่ ยทังหมด)
รวมทังบริษัท ขอสงวนสิทธิในการยกเลิก และริ บเงินมัดจํากรณีไม่ มาชําระเงินตามกําหนดนัดหมาย
3. กรุณาศึกษารายละเอียด โปรแกรมการเดินทาง เงือนไขการบริ การก่อนทําการจองทัวร์ เพือประโยชน์ของท่าน
รายละเอียดเกียวกับมาตรการยกเว้ นวีซ่าให้ กบั นักท่ องเทียวชาวไทย
จากมาตรการยกเว้ นวีซา่ เข้ าประเทศญีปุ่ นให้ กบั คนไทย ผู้ทีประสงค์จะพํานักระยะสันในประเทศญีปุ่ นไม่เกิน 15 วัน ไม่วา่ จะด้ วยวัตถุประสงค์
เพือการท่องเทียว เยียมญาติ หรือธุรกิจ จะต้ องยืนเอกสารในขันตอนการตรวจเข้ าเมือง เพือยืนยันการมีคณ
ุ สมบัติการเข้ าประเทศญีปุ่ น*
ดังต่อไปนี
1. ตัวเครื องบินขาออกจากประเทศญีปุ่ นทางทัวร์ จดั เตรี ยมให้
2. สิงทียืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายทีอาจเกิดขึนในระหว่างทีพํานักในประเทศญีปุ่ นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้ น)
3. ชือ ทีอยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างทีพํานักในประเทศญีปุ่ น (เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอืนๆ)ทางทัวร์ จดั เตรี ยมให้
4. กําหนดการเดินทางระหว่างทีพํานักในประเทศญีปุ่ นทางทัวร์ จดั เตรี ยมให้

