ไฮไลท์ ของโปรแกรม
 บินตรง ดอนเมือง-โอซาก้า / โอซาก้า -ดอนเมือง เดินทางโดยเครื่ องบิน BOEING 787 DREAMLINER (375 ที่นงั่ )
ฟรี น้ าํ หนักกระเป๋ าขาไป 20 กิโลกรัม และขากลับ 20 กิโลกรัม
 พักโรงแรม ระดับมาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น พร้อมอาหารเช้า
 เมืองทาคายาม่า หมู่บา้ นมรดกโลกชิราคาวาโกะ เขตเมืองเก่าซันมาจิ ซูจิ
 เที่ยวครบไฮไลท์ ตลาดปลาคุโรชิโอะ ภูเขาโทยะ วัดนํ้าใส (คิโยมิสึ) วัดคินคาคุจิ (ปราสาททอง) ป่ าไผ่อาราชิยาม่า
สะพานโทเก็ตซึเคียว วัดโทไดจิ ชมประสาทโอซาก้า (ภายนอก) ช้อปปิ้ งย่านดังชินไชบาชิ ริ งกุเฮ้าเล็ท
 อิม่ อร่ อยกับบุฟ เฟต์ ปิ้งย่าง สไตล์ญปี่ ุ่ น และวาไรตีเ้ มนูบุฟ เฟต์ พร้ อมขาปูยกั ษ์ แบบฉบับของญีป่ ุ่ น
 พร้ อมเปิ ดประสบการณ์ การแช่ ออนเซ็นเพื่อสุ ขภาพ (ONSEN) ในแบบฉบับของญีป
่ ุ่ น
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กําหนดการเดินทาง
มิถุนายน 59
กรกฎาคม 59
สิ งหาคม 59
กันยายน 59

29 มิ.ย. – 3 ก.ค. 59
6 - 10 / 13 - 17 / 27 - 31 ก.ค. 59
20 – 24 ก.ค. 59
10 – 14 ส.ค. 59
3 - 7 / 17 - 21 / 24-28 / 31 ส.ค. – 4 ก.ย. 59
7 - 11 / 14 - 18 / 21 - 25 / 28 ก.ย. –2 ต.ค. 59

ราคา
ราคา
ราคา
ราคา
ราคา
ราคา

38,499.38,499.39,499.39,499.38,499.38,499.-

วันแรก

สนามบินดอนเมือง - สนามบินคันไซ (สนามบินโอซาก้ า) – เมืองโอซาก้ า – ช้ อปปิ้ งชินไซบาชิ

05.30

พร้ อมกันทีท่ ่ าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 เคาน์ เตอร์ 7 สายการบิน SCOOT
(-/-/-)
โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริ ษทั ฯคอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่ อง
ออกเดินทางสู่ เมืองโอซาก้ า ประเทศญี่ปุ่น
โดย สายการบิน SCOOT เทีย่ วบินที่ TZ298
เดินทางถึง สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้ า ประเทศญีป่ ุ่ น
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง/ เวลาท้องถิ่นเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)
(กรุณาปรับนาฬิ กาของท่ านเป็ นเวลาท้ องถิน่ เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย)
หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรญี่ปุ่น
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองโอซาก้ า ตั้งอยูบ่ นเกาะฮอนชู ซึ่งเป็ นเกาะที่ใหญ่และอยูต่ รงกลางสุ ดของประเทศญี่ปุ่น
ถือเป็ นศูนย์กลางทางการค้าและเศรษฐกิจของญี่ปุ่นมาตั้งแต่โบราณกาล ให้ ท่านได้ อิสระช้ อปปิ้ งย่ านดังของโอซาก้ า
ชินไซบาชิ ซึ่ งเป็ นศูนย์กลางการ SHOPPING ที่ใหญ่ที่สุดของนครโอซาก้า ทั้งร้านค้าเก่าแก่ และทันสมัยปะปนกัน มี
สิ นค้ามากมายทั้งถูกและแพง โดยสองข้างทางจะเต็มไปด้วยร้ านค้ามากมาย ทั้งร้ านอาหาร ขนมหวานต่างๆ เสื้ อผ้า
เครื่ องสําอาง เครื่ องใช้ไฟฟ้ า ให้ท่านเลือกสรรกันได้ตามใจชอบ ท่านจะได้พบกับ ถนนโดทงบุริ ซึ่ งเป็ นถนนที่รวม
ร้านอาหารชื่ อดังไว้หลากหลาย อาทิเช่น ร้านปูยกั ษ์ ร้านทาโกยากิ ซึ่ งเป็ นของขึ้นชื่ อของเมืองโอซาก้าที่ท่านไม่ควร
พลาด! และสัญลักษณ์ของย่านนี้คือ ตึกรู ปเครื่ องหมายการค้าของกูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจากญี่ปุ่นนัน่ เอง
รับประทานอาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย

09.25
16.55

เย็น

นําท่ านเดินทางเข้ าสู่ ทพี่ กั TOYOKO INN TENNOJI / SUPER HOTEL ESAKA หรื อระดับเทียบเท่ า
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วันทีส่ อง

ปราสาทโอซาก้ า (ด้ านนอก) – ตลาดปลาคุโรชิโอะ – วาคายาม่ า มารีน่า ซิตี้ – ภูเขาโคยะ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ทีห่ ้ องอาหารของโรงแรม (1)
(อาหารเช้ า/- /อาหารเย็น)
นําท่านเดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้ า (ภายนอก) ซึ่ งเป็ นปราสาทที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นซึ่งสร้างโยโชกุน โตโยมิ ฮิเดโยชิ
ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 16 (ค.ศ. 1585) เป็ นสัญลักษณ์อนั โดดเด่นของเมืองโอซาก้า ตัวปราสาทแบ่งเป็ น 5 ชั้น โอบล้อม
ด้วยกําแพงหิ นแกรนิต สร้างได้อย่างประณี ตแล้วสวยงาม พร้อมทั้งบันทึกความงามในมุมที่ท่านประทับใจ จากนั้นนํา
ท่านเดิ นทางสู่ “ตลาดคุโรชิ โอะ” (Wakayama Kuroshio Market) ซึ่ งตั้งอยู่ในมาริ น่า ซิ ต้ ี มีการแสดงแล่ปลาทูน่า
โชว์สามครั้งต่อวัน ตื่นตาตื่นใจได้กบั การแล่ปลาทูน่ายักษ์อย่างชํานาญต่อหน้าต่อตาคุณ ตลาดคุโรชิ โอะ-อิจิบะ ยัง
เป็ นที่ต้ งั ของร้านอาหารทะเลสดๆ หลายร้านและร้านของที่ระลึกซึ่งมีผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิ่นให้เลือกมากมาย
อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ณ ตลาดคุโรชิโอะ
นําท่านเดินทางสู่ “วาคายาม่ า มารีน่า ซิต”ี้ พื้นที่บริ เวณท่าเรื อ ที่พฒั นาขึ้นเป็นแหล่งท่องเที่ยว รวมรี สอร์ ท สวนสนุก
ที่ ต กปลา ตลาด ร้ า นค้า ต่ า งๆ จากนั้ นเดิ น ทางสู่ ภู เ ขาโคยะ (Mount Koya) ตั้ง อยู่ ท างตอนเหนื อ ของจัง หวัด
Wakayama และเป็นส่ วนหนึ่ งของอุทยานแห่ งชาติ Koya-Ryujin Quasi-National Park พื้นที่โดยรอบรายล้อมไปด้วย
เนิ นเขาและมี วดั Kongobu-ji ในอดี ตพระ Kobo-daishi ได้นําศาสนาพุทธจากจี น เข้ามาเผยแพร่ และริ เริ่ ม สร้ างวัด
จํานวนมากขึ้นมาบนภูเขานี้เมื่อ 1200 ปี ก่อน จนที่นี่กลายเป็ นศูนย์กลางทางศาสนา ที่นี่มีวดั อยูม่ ากกว่า 100 แห่ง
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (2)
SPECIAL: เมนูพ เิ ศษวาไรตีบ้ ุฟ เฟ่ ต์ พร้ อมปูย ักษ์ “มัตสึ บะ” ปูนํ้าเย็นแห่ งเกาะฮอกไกโดที่ได้ รับการกล่ าวขานจากนัก
โภชนาการญีป่ ุ่ นว่ าเป็ นปูนํา้ เย็นทีม่ ีรสชาติอร่ อยทีส่ ุ ดให้ ทุกท่ านได้ อมิ่ อร่ อยกันแบบไม่ อ้นั

เทีย่ ง

เย็น

นําท่ านเดินทางเข้ าสู่ ทพี่ กั  TOYOKO INN TENNOJI / SUPER HOTEL ESAKA หรื อระดับเทียบเท่ า

วันทีส่ าม
เช้ า

เทีย่ ง

เมืองเกียวโต – อาราชิยาม่ า – ป่ าไผ่ – สะพานโทเก็ตซึเคียว – ปราสาททอง (คินคาคุจ)ิ – วัดคิโยมิสึ
รับประทานอาหารเช้ า ทีห่ ้ องอาหารของโรงแรม (3)
(อาหารเช้ า/อาหารเทีย่ ง/ อาหารเย็น)
จากนั้ นนํา ท่ า นเดิ น ทางสู่ ” เมื อ งเกี ย วโต” (Kyoto) เมื อ งหลวงเก่ า ของญี่ ปุ่ นเมื่ อ 1,000 กว่ า ปี มาแล้ว ก่ อ นที่ จ ะ
เปลี่ยนเป็ นเมืองโตเกียวว่ากันว่าผูใ้ ดที่มาเยือนแดนอาทิตย์อุทยั แล้วไม่ได้มาเยือนเมืองเก่าของญี่ปุ่นถือว่ามาไม่ถึงญี่ปุ่น
ร่ วม จากนั้นนําท่านเดิ นทางสู่ อาราชิ ย าม่ า นําท่านเดิ นทางชม สะพานโทเก็ต ซึ เคีย ว (Togetsukyo Bridge) ซึ่ งเป็ น
สัญลักษณ์ของอาราชิยามะ ที่สร้างตั้งแต่สมัยเฮอัน เป็ นจุดชมวิวที่สวยงามด้วยภาพทิวทัศน์สะพานกลางนํ้าและมีวิว
ข้างหลังเป็ นป่ าต้นไม้ธรรมชาติ ทางเดินเลีย บป่ าไผ่ (Bamboo paths) ที่มีความยาวกว่า 500 เมตรตั้งอยู่ระหว่างช่ วง
ห่างของวัดเทนริ วจิและศาลเจ้าโนโนมิยะ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) อาหารแบบ YAKINNIKU BUFFET
นําท่ านย้อนรําลึ กถึ งท่ านโชกุน จากการ์ ตูนเรื่ องดัง “เณรน้อยเจ้าปั ญ ญา - อิ คคิ วซัง” ณ “วัด ปราสาททอง” หรื อ ที่
เรี ยกว่า “ปราสาทคินคาคุจิ”... อิสระให้ท่านได้ชื่นชมความงามของตัวปราสาทโดยรอบที่ปิดด้วยทองคําเปลว พร้อม
ดื่มดํ่ากับความสะอาดใสของ “สระนํ้า” ที่สามารถสะท้อนให้เห็นภาพตัวปราสาทได้อย่างงดงาม... ให้ท่านได้เลือกหา
มุมถูกใจเพื่อบันทึกภาพไว้เป็ นที่ระลึก จากนั้นนําท่านชม“วัดคิโยมิสึ” หรื อ“วัดนํา้ ใส” เป็ นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ต้ งั อยู่
บริ เวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า และมีท่อนซุงวางเรี ยงซ้อนกันตามแนวนอนตั้งจากพื้นดินขึ้นมารองรับระเบียงของตัววิหาร
ใหญ่ ซึ่ งไม่ใช้ตะปูสักตัว ใช้วิธีการเข้าลิ่มเหมือนเรื อนไทย วัดนี้ มีอายุเก่าแก่ยิ่งกว่ากรุ งเกียวโต กว่า 1,200 ปี มาแล้ว
เป็ นที่ประดิษฐานของเทพเอปิ สึ เทพเจ้าแห่ งความรํ่ารวย มัง่ คัง่ นมัสการพระโพธิ สัตว์อวโลกิเตศวร, จากระเบียงแห่ ง
นี้สามารถถ่ายภาพ ณ จุดที่สวยที่สุดในกรุ งเกียว มองเห็นวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองเกียวโตได้งดงาม พร้อมกับวิหารของ
วัดคิโยมิสึ และเชิญดื่มนํ้าศักดิ์สิทธิ์สาม สายอันเกิดขึ้นจากธรรมชาติที่ไหลมาจากเทือกเขา โดยเชื่อว่า สายแรก รวย
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เย็น

สายสอง สวยหล่อ สายสาม แข็งแรง จากนั้นเดิ นตามทาง สัมผัสกับร้ านค้าญี่ ปุ่นตกแต่งตามสมัยเอโดะ นําท่านสู่
“ถนนกานํ้าชา”(KEETTLE STREET) เลื อกซื้ อสิ นค้าพื้นเมืองที่ ญี่ปุ่นขนานแท้ อาทิ ขนมโมจิ ที่ ข้ ึนชื่ อที่ สุดของ
ญี่ปุ่น กิมจิ ญี่ปุ่นหลากสี สัน ที่มาจากธรรมชาติ สําหรับคนที่ชอบทานกับข้าวต้ม อาทิ แตงกวาดอง หัวไชเท้า มะเขือ
ยาว ฯลฯ, ชาเกียวโต ที่ข้ ึนชื่ อไม่แพ้จงั หวัดชิ ชูโอกะที่ช่วยลดคอเลสเตอรอล, ตุ๊กตาเกียวโต สัญลักษณ์ที่โด่งดังที่สุด
ในญี่ปุ่น คือ เกอิชา, พัดญี่ปุ่น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (5) อาหารแบบ JAPANESE SET

นําท่ านเดินทางเข้ าสู่ ทพี่ กั

WASHIGATAKE KOGEN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

ห้ ามพลาด: เปิ ดประสบการณ์การอาบนํ้าแร่ เพื่อสุ ขภาพออนเซ็น(ONSEN)การอาบนํ้าแร่ ในแบบของญี่ปุ่น
สรรพคุณการอาบนํ้าแร่ :การอาบนํ้าแร่ สามารถรักษาและบรรเทาอาการต่างๆได้ เช่นบรรเทาอาการปวดกระดูก ปวด
กล้ามเนื้อช่วยให้โลหิ ตในร่ างกายหมุนเวียนได้ดีข้ ึนช่วยขับสิ่ งอุดตันใต้ผิวหนังและรู ขมุ ขนทําให้ผิวหนังสะอาดบํารุ ง
ผิวพรรณให้สดใสคลายความตรึ งเครี ยด

วันทีส่ ี่
เช้ า

เทีย่ ง

เย็น

ตลาดเช้ าทาคายาม่ า – เขตเมืองเก่ าซันมาชิซึจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองคานาซาวะ
สวนเคนโระคุเอน
รับประทานอาหารเช้ า ทีห่ ้ องอาหารของโรงแรม (6)
(อาหารเช้ า/ อาหารเทีย่ ง/ อาหารเย็น)
นําท่านสู่ ตลาดเช้ าทาคายาม่ า ซึ่ งเป็ นตลาดที่มีชื่อเสี ยงในเขตเมืองเก่าทาคายาม่า ที่นี่ท่านสามารถเลือกซื้ อสิ นค้าซึ่ ง
ส่ ว นใหญ่ เป็ นงานฝี มื อ ท้อ งถิ่ น ขนมขบเคี้ ย ว ผัก สด ผัก ดอง และดอกไม้ จากนั้น นําท่ านเดิ น ชม เขตเมื องเก่ า
KAMISANNOMACHI STREET ซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรื อน และร้านค้าน่ารัก ๆ ที่ยงั คงอนุรักษ์แบบของบ้านในอดีต
ได้เป็ นอย่างดี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7) อาหารแบบ JAPANESE SET
นําท่านเดิ นทางสู่ หมู่ บ้านชิ ราคาวะโกะ หมู่บา้ นที่ได้รับเลื อกจากองค์การยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995
ท่านจะได้พบกับบ้านในแบบกัสโชสึ คุริ ซึ่ งเป็นแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม ชื่อนี้ ได้มาจากคําว่า กัสโช ซึ่ งแปลว่า พนมมือ ตาม
รู ปแบบของบ้านที่หลังคาชันถึ ง 60 องศา มีลกั ษณะคล้ายสองมือที่ พนมเข้าหากัน ตัวบ้านมีความยาวประมาณ 18
เมตร และมีความกว้าง 10 เมตร ซึ่ งโครงสร้างของบ้านสร้างขึ้นโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตวั เดียว แต่ยงั คงความแข็งแรง
สามารถรองรับหิ มะที่ตกมาอย่างหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ สวนเคนโระคุเอน (Kenrokuen
garden) ตั้งอยูใ่ นเมืองคานาซาวะ จังหวัดอิชิคาว่านี้ เป็นที่รู้จกั ในฐานะหนึ่งใน 3 สวนญี่ปุ่น มีนกั ท่องเที่ยวทั้งจากใน
และนอกประเทศมาเยี่ยมชมจํานวนมากในสวนได้คงความเป็ นธรรมชาติเอาไว้ ไม่ว่ามองจากมุมไหน ก็เป็ นภาพที่
สวยงามราวกับภาพวาด ท่านสามารถชื่นชมสวนไปพร้อมกับมองชมคาบสมุทรโนะโตะ และเนินทรายไปด้วยกัน
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (8) อาหารแบบ JAPANESE SET

นําท่ านเดินทางเข้ าสู่ ทพี่ กั ROUTE INN TURUGA หรื อระดับเทียบเท่ า

วันทีห่ ้ า
เช้ า

เมืองนารา – วัดโทไดจิ – ริงกุ เอ้ าท์ เล็ท – สนามบินคันไซ (โอซาก้ า) – สนามบินดอนเมือง
(กรุ งเทพฯ)
รับประทานอาหารเช้ า ทีห่ ้ องอาหารของโรงแรม (9)
(อาหารเช้ า/ อาหารเทีย่ ง / -)
นําท่านเดินสู่ เมืองนารา ซึ่ งเป็ นจังหวัดที่ต้ งั อยูใ่ นภาคคันไซ โดยมีเมืองหลวงของจังหวัดอันมีชื่อเดียวกัน ซึ่ งในอดีต
ที่นี่เป็ นเมืองหลวงเก่าของประเทศญี่ปุ่นเมื่อ 1,300 ปี ก่อน แต่ก็เป็นในระยะเวลาสั้นๆ เพราะก่อนที่นาราจะได้รับการ
สถาปนาขึ้นเป็ นเมื องหลวงนั้น ญี่ ปุ่นไม่ได้มีเมื องหลวงอย่างเป็ นหลักแหล่ งแต่จะย้ายเมื องหลวงทุ กครั้ งเมื่ อองค์
จักรพรรดิสิ้นพระชนม์ตามความเชื่อในลัทธิ ชินโต จนกระทัง่ เมื่อรับเอาพุทธศาสนาเข้ามาเป็ นศาสนาประจําชาติ จึง
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เทีย่ ง

18.00
21.55

ได้สถาปนาเมืองหลวงแห่ งแรกขึ้นที่นารา จึ งทําให้ที่นี่มีสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ มากมาย จากนั้นนําท่าน
เดิ น ทางสู่ วั ด โทไดจิ เป็ นวัด พุ ท ธที่ ต้ ัง อยู่ใ นเมื อ งนารา ประเทศญี่ ปุ่ น ภายในมี ห อไดบุ ท สึ ซ่ ึ งเป็ นอาคารไม้ที่
ประดิ ษ ฐานพระพุ ท ธรู ป ไดบุ สึ ขนาดใหญ่ โดยบัน ทึ ก ในอดี ตได้ระบุ ว่ามี คนมาช่ วยสร้ างพระพุ ทธรู ป และหอที่
ประดิ ษฐานมากกว่า 2,600,000 คน ณ เมืองชิ งะระกิ แต่หลังจากเกิ ดเหตุเพลิ งไหม้และแผ่นดิ นไหวจนมี ผูเ้ สี ยชี วิต
จํานวนมาก ก็ได้ยา้ ยสถานที่สร้างมายังเมืองนาราในปี พ.ศ. 1288 นอกจากนี้ วดั แห่ งนี้น้ ี ยงั เป็ นศูนย์กลางของโรงเรี ยน
ศาสนาในสายเคงอน และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกอีกด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10) อาหารแบบ JAPANESE SET
นําท่านเดินทางสู่ ริ งกุ เอ้ าท์ เล็ท และอิออน พลาซ่ า แหล่งรวมสิ นค้านําเข้าและสิ นค้าแบรนด์ญี่ปุ่นหลากหลาย ทั้ง
เสื้ อผ้า กระเป๋ า นาฬิกา เครื่ องประดับและรองเท้า สมควรแก่ เวลานําท่ านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้ า
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน SCOOT เทีย่ วบินที่ TZ297
ถึง ท่ าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

**********************************************

*** หมายเหตุ : รายการอาจเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน,
การจราจร และวันหยุดช่ วงเทศกาล เป็ นต้ น ทั้งนีจ้ ะขึน้ อยู่กบั ลูกค้ าเป็ นสํ าคัญ ***

โปรดทราบเงื่อนไขต่ างๆ ดังนี:้
1. โรงแรมที่ พ ั กที่ ร ะบุ ในรายการทั ว ร์ จะยัง ไม่ ค อนเฟิ ร์ ม 100% ซึ่ ง โรงแรมที่ พ ั ก อาจมี การเปลี่ย นแปลง โดยจะใช้ อยู่ ในระดั บ เดี ย วกัน
ทางบริษัทจะแจ้ งให้ ท่านทราบก่อนการเดินทางอย่างน้ อยประมาณ 1-3 วัน พร้ อมทั้งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทาง
2. เนื่องจากราคานีเ้ ป็ นราคาโปรโมชั่น โรงแรมที่พ กั จึงอยู่ค่อนข้ างไกล จากตัวเมืองโอซาก้ า พอสมควร ลูกค้ าสามารถสอบถามข้ อมูลเพิม่ เติมได้
ทีเ่ จ้ าหน้ าทีฝ่ ่ ายขายค่ ะ

อัตราค่ าบริการ

เดือนมิถุนายน 59 29 มิ.ย. – 3 ก.ค. 59

เดือนกรกฎาคม 59 6 - 10 / 13 - 17 / 27 - 31 ก.ค. 59
เดือนสิ งหาคม 59 3 - 7 / 17 - 21 / 24-28 / 31 ส.ค. – 4 ก.ย. 59

ท่ านละ

เดือนกันยายน 59 7 - 11 / 14 - 18 / 21 - 25 /28 ก.ย. –2 ต.ค. 59
ผู้ใหญ่ พ กั ห้ องละ 2 ท่ าน
ขอสงวนสิ ทธิ์สําหรับโปรแกรมโปรโมชั่น ไม่ มีราคาเด็ก
พักเดี่ยวเพิม่

38,499.8,900.-
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วันที่ 20 – 24 ก.ค. 59 / 10 – 14 ส.ค. 59

ท่ านละ

ผู้ใหญ่ พ กั ห้ องละ 2 ท่ าน
ขอสงวนสิ ทธิ์สําหรับโปรแกรมโปรโมชั่น ไม่ มีราคาเด็ก

39,499.8,900.-

พักเดี่ยวเพิม่

ราคาทัวร์ รวม

ราคาทัวร์ ไม่ รวม

1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับตามเส้นทางที่ระบุในรายการ
ไป-กลับพร้อมคณะ (ไม่ สามารถเลื่อนวันเดินทางได้ )
2. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
4. ค่าที่พกั ตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
ตามโรงแรมที่ระบุ หรื อเทียบเท่า
5. ค่ารถรับ-ส่ ง และนําเที่ยวตามรายการ
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
7. นํ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระสายการบิน SCOOT
ขาไปและกลับท่านละ 20 กก.
8. ค่าไกด์ทอ้ งถิ่นนําท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
9. ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง
-การชดเชยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคลกรณี เสี ยชีวติ สู ญเสี ยอวัยวะ
สายตาหรื อทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง1,000,000บาท
-ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบตั ิเหตุไม่เกิน 500,000 บาท
(เงื่อนไขการชดเชยตามกรมธรรม์ ทบี่ ริษัทได้ ทาํ ไว้ )

1. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าทําหนังสื อเดินทาง,
ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรี ด, มินิบาร์ ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร
และเครื่ องดื่ มที่ สั่งเพิ่มนอกเหนื อรายการ(หากท่านต้องการสั่ง
เพิ่ม กรุ ณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
2. ค่ าทิปไกด์ และคนขับรถ ท่ านละ 2,500 เยน ต่ อ 1 ท่ าน

ตลอดทริป
3. ค่ า ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม 7% และภาษี หั ก ณ ที่ จ่ า ย 3% (กรณี อ อก
ใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรื อต้ องการใบกํากับภาษี)
4. ค่านํ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกําหนด
(ปกติ 20 กก.)
5. ค่าวีซ่าสําหรับพาสปอร์ ตต่างด้าวในกรณี ที่ไม่ใช่พาสปอร์ ตไทย
กรุ ณาเตรี ยมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ ต 2)ใบประจําตัวคนต่างด้าว
3)ใบสําคัญถิ่นที่ อยู่ 4)สําเนาทะเบี ยนบ้าน 5)สมุดบัญชี เงินฝาก
ประเภทออมทรั พย์ 6)รู ปถ่ายสี 2 นิ้ ว 2 รู ป แล้วทางบริ ษทั ฯจะ
เป็ นผู ้ด ํา เนิ น การยื่ น วี ซ่ า ให้ ท่ า นโดยจ่ า ยค่ า บริ การต่ า งหาก
(สําหรับหนังสื อเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสื อเดินทางต้องทํา
เรื่ องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยืน่ วีซ่า)
6. ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าสําหรั บพาสปอร์ ตต่างด้าว (ลูกค้าต้องเป็ นผู ้
ชําระด้วยตนเอง)

เงื่อนไขการจองและการให้ บริการ
1. ในการจองครั้งแรก มัดจําท่านละ 20,000 บาท หรื อ ชําระทั้งหมด
2. ส่ วนที่เหลือชําระก่อนเดินทาง 30 วัน กรณี ที่ไม่ชาํ ระเงินส่ วนที่เหลือตามเวลาที่กาํ หนด ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการบอกยกเลิกการ
เดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์กต็ ่อเมื่อได้ส่งแฟกซ์ หรื อ อีเมล์ ใบจองทัวร์ให้กบั เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายชื่อของผูเ้ ดินทางที่
สะกดตรงตามหนังสื อเดินทาง
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การยกเลิกและคืนค่ าทัวร์
เนื่ องจากเป็ นราคาตัว๋ เครื่ องบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวร์ ชาํ ระเงินค่าจองค่าทัวร์ แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุก
กรณี และ กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุ งเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดิ นทางออกหรื อเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดิ นทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ที่ จะไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณี ใดๆทั้งสิ้ น รวมถึ ง เมื่อท่านออกเดิ นทางไปกับคณะแล้วถ้าท่านงดการใช้
บริ การรายการใดรายการหนึ่ งหรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การและเงินมัดจาคืนไม่ว่ากรณี ใดๆ
ทั้งสิ้ น
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่จาํ นวนผูเ้ ดินทางตํ่ากว่า 35 ท่าน (ผูใ้ หญ่) โดยบริ ษทั ฯจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่าง
น้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง
2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
3. หนังสื อเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
4. ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายใดๆทั้งสิ้ น อันเนื่ องมาจากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัด
หยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริ ษทั ฯจะดําเนินการประสานงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ลูกค้า)
5. ทางบริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณี ที่ท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะ
ค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาํ ระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
6. ทางบริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความประมาทของ
ตัวนักท่องเที่ยวเอง
7. เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆแล้ว ตามที่ได้ระบุไว้
แล้วทั้งหมด
8. บริษัทขอสงวนสิ ทธิ์เฉพาะลูกค้ าทีม่ วี ัตถุประสงค์ เพื่อการท่ องเทีย่ วเท่ านั้น
เรื่ อง การยกเว้ นวีซ่ าเข้ าประเทศญี่ปุ่นให้ กบั คนไทยเริ่มบังคับใช้ ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556
ทางรัฐบาลญี่ ปุ่นได้ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ ปุ่นให้กบั คนไทยที่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อการพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ ปุ่น ได้
ประกาศเริ่ มบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556 และสามารถพํานักในประเทศญี่ปุ่นได้ 15 วัน (หากผูย้ ่นื ประสงค์จะพํานักในประเทศญี่ปุ่น
เกิน 15 วัน หรื อไปทํางาน หรื อมีวตั ถุประสงค์อื่นๆ จะต้องยืน่ ขอวีซ่าตามปกติ)
เอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้ าเมืองเพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้ าประเทศญี่ปนุ่ มีดงั ต่ อไปนี้
1. ตัว๋ เครื่ องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ในกรณี เดินทางเป็ นกรุ๊ ปทัวร์ บริ ษทั จะเป็ นผูด้ าํ เนินการออกเอกสารดังกล่าว)
2. สิ่ งที่ยนื ยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พาํ นักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พาํ นักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู ้จกั โรงแรม และอื่นๆ)
(ในกรณี เดินทางเป็ นกรุ๊ ปทัวร์ ทางบริ ษทั จะเป็ นผูด้ าํ เนินการออกเอกสารดังกล่าว)
4. กําหนดการเดินทางระหว่างที่พาํ นักในประเทศญี่ปุ่น (ในกรณี เดินทางเป็ นกรุ๊ ปทัวร์ ทางบริ ษทั จะเป็ นผูด้ าํ เนิ นการออกเอกสารดังกล่าว)
คุณสมบัตกิ ารเข้ าประเทศญี่ปุ่น (สํ าหรับกรณีการเข้ าประเทศญี่ปุ่นด้ วยมาตรการยกเว้ นวีซ่ า)
1. หนังสื อเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยูม่ ากกว่า 6 เดือนขึ้นไป
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็ นสิ่ งที่ขดั ต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพํานักระยะสั้น
3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผูท้ ี่ไม่มีประวัติการถูกส่ งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยูใ่ นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติ
ที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
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