** ชม “ดอกซากุระ พร้ อมกับใบไม้ เปลีย่ นสี ” ในเวลาเดียวกันท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามที่เมืองโอบาระ
** ตระการตากับแมกไม้เปลี่ยนสี ที่สวยที่สุด ณ “โครังเค” ฉากสะพานสี แดงสด ทอดยาวพาดผ่านแม่น้ า
** ชม "ปราสาทสี ทอง" ตั้งตระหง่านกลางสระน้ า โอบล้อมด้วยสวนสไตล์ญี่ปนโบราณ
ุ่
** อิสระท่ องเที่ยวตามอัธยาศัย 1 วันเต็ม หรื อ เลือกซื้ อทัวร์ เสริ มสวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
** ให้ท่านได้ผอ่ นคลาย แช่ น้าแร่ ออนเซ็น + บุฟเฟ่ ต์ เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อ้ นั
** บริ การท่านด้วยน้าดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 1ขวด/วัน

กาหนดการเดินทาง 15-20 / 20-25 / 22-27 พฤศจิกายน 2562
วันแรก

(หากท่ านมีจองตั๋วภายในประเทศ รบกวน ขอเที่ยวบินกับเจ้ าหน้ าที่ ก่ อนจองตั๋วด้ วยค่ ะ)
สนามบินสุ วรรณภูมิ - สนามบินนาโกย่า

21.00 น.

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 ส่ วนผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ขาออก ประตู 2 เคาน์เตอร์ C
โดย สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึ้นเครื่ อง

วันที่สอง

ชมใบไม้ เปลีย่ นสี ณ หุบเขาโครังเค - เมืองโอบาระ - ชมซากุระพร้ อมใบไม้ เปลีย่ นสี ณ FUREAI
PARK - เมืองโกเบ - โกเบ ฮาเบอร์ แลนด์ - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ ไม่ อ้น
ั

00.05 น.

เหิ นฟ้ าสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 644
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง / เวลาท้องถิ่นจะเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงสนามบินนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรี ยบร้อยแล้ว
จากนั้นนาท่านสู่ “หุบเขาโครังเค” เพื่อชมใบไม้เปลี่ยนสี ซึ่งตั้งอยูท่ ี่เมืองโตโยต้า จังหวัดไอจิ ที่นี่เป็ นสถานที่ที่
สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดและของประเทศญี่ปุ่น โดยมีตน้ คาเอะเดะ (ต้นเมเปิ้ ล) กว่า 4,000 ต้น เป็ น
อุโมงค์ตน้ เมเปิ้ ลแดงอยูบ่ นเส้นทางเคียง ข้างแม่น้ าโทโมเอะ ตลอดจนแมกไม้นอ้ ยใหญ่สลับทั้งสี แดง, ส้ม,
เหลือง, เหลืองเขียวท่ามกลางขุนเขา ชมบรรยากาศที่เต็มไปด้ วยใบไม้ เปลี่ยนสี โดยมีสะพานไทเก็ทสึ เคียว สี แดง
สด ทอดยาวพาดผ่านแม่น้ าโทโมเอะ ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์ของหุบเขาโครันเค แห่งนี้ (ความสวยงามของสี สันใบไม้
...ขึน้ อยู่กับสภาพอากาศ)

07.30 น.

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ “เมืองโอบาระ” นาท่านเดินทางชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ “ซากุระจะเบ่ งบานพร้ อม
กับใบไม้ เปลี่ยนสี” ซากุระพันธุ์น้ ีมีชื่อว่า Shikizakura หรื อ ซากุระสี่ ฤดูโดยมีความพิเศษที่แตกต่างจากซากุระทัว่
ๆ ไปคือจะบาน 2 ครั้งต่อปี ดอก Shikizakura เริ่ มบานในช่วงกลางเดือนมีนาคมในฤดูใบไม้ผลิและจะบานอีก
ครั้งตอนเดือนพฤศจิกายนในฤดูใบไม้ร่วง คุณสามารถชมซากุระที่ออกดอกพร้อมกับใบไม้แดงได้ที่นี่ ใครที่
พลาดชมซากุระในช่วงเดือนมีนาคมที่ผา่ นมายังสามารถมาดูดอกซากุระได้ในช่วงเดือนพฤศจิกายน นอกจากนี้
ยังมีตน้ Shikizakura ที่มีอายุมากกว่า 100 ปี ซึ่งถือเป็ นสมบัติทางธรรมชาติของจังหวัดไอจิให้ชมอีกด้วย งาน
เทศกาลชมดอกซากุระและใบไม้แดงจะจัดขึ้นตลอดเดือนพฤศจิกายนของทุกปี โดยจะมีร้านอาหารแผงลอย
สไตล์ญี่ปุ่นตั้งขายในบริ เวณงาน นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับความ
สวยงามของธรรมชาติตามอัธยาศัย (ความสวยงามของสี สันใบไม้ ...ขึน้ อยู่กับสภาพอากาศ)
จากนั้นนาท่านเดินทางไปยัง “เมืองโกเบ” เพื่อเดินทางสู่ “โกเบ ฮาเบอร์ แลนด์ ” เป็ นแหล่งบันเทิงของย่านนี้ ซึ่งมี
ห้างสรรพสิ นค้าที่สร้างด้วยโมเสค โดยหันหน้าออกทะเลข้างๆ มีสวนโมเสคขนาดย่อม รวมถึงภัตตาคาร เร็ งก้า
โซโก้ ห้างสรรพสิ นค้าโกเบ ฮันเคียวและโปรมีน่า โกเบช็อปปิ้ งมอลล์ และแหล่งช็อปปิ้ ง ร้านอาหาร โรง
ภาพยนต์ และอื่นๆมากมาย และมีริมฝั่งเชื่อมต่อไปถึงสวนมาริ เคนได้ สามารถล่องเรื อจากสถานีท่าเรื อนากะชู
โอ และท่าเรื ออื่นๆ ออกไปชมสะพานอาคาชิไกเคียว อีกทั้งทิวทัศน์ของตัวเมืองโกเบยามที่มองเข้ามาจากท้อง
ทะเลนั้นเป็ นภาพที่น่าตื่นตาอย่างยิง่
 พักที่ KOBE FRUIT FLOWER HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม พิเศษ!!ทานขาปูยกั ษ์ อันขึ้นชื่อของญี่ปุ่น แบบไม่อ้ นั
พิเศษ! ณ โรงแรมที่พกั แห่งนี้ ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ าแร่ หรื อ เรี ยกอีกอย่างว่าออน
เซ็น เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ าแร่ จะทาให้ เลือดลมดี, ผิวพรรณสดใส, สุ ขภาพ
ดี, ผ่อนคลายความเมื่อยล้า และยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่ างกายอีกด้วย

วันทีส่ าม

ปราสาททองคินคาคุจิ - เมืองอาราชิยาม่ า + ป่ าไผ่ + สะพานโทเก็ตสึ เคียว - ย่านกิออง ย่านสถานีคาวารามาชิ
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “ปราสาททอง” หรื อเรี ยกกันว่า “คินคาคุจิ” ปราสาทที่สร้างขึ้นเพื่อเป็ นที่อยูข่ องโชกุน
ในสมัยโบราณ ตั้งตระหง่านกลางสระน้ า โอบล้อมด้วยสวนสไตล์ญี่ปุ่นโบราณที่ได้รับการดูแลและอนุรักษ์ไว้
อย่างดีเยีย่ ม ตัวปราสาทโดดเด่นด้วยสี ทองส่ องประกายระยับยามกระทบแสงอาทิตย์ เงาปราสาททาบลงบนผืน
น้ าคล้ายกับมีปราสาทใต้น้ าอีกหนึ่งหลัง ให้ท่านได้เก็บภาพอย่างใกล้ชิดกับตัวปราสาทและบรรยากาศโดยรอบ
นาท่านเดินทางสู่ “เมืองอาราชิยาม่ า” เพื่อเดินทางไปสัมผัสความสวยงาม ร่ มรื่ น ของทิวไผ่ อันเขียวขจี นับหมื่น
ต้นตลอดข้างทาง ณ “สวนป่ าไผ่ (Bamboo Groves)” เป็ นเส้นทางเดินเล็กๆที่ตดั ผ่านในกลางสวนป่ าไผ่ สามารถ
เดินเล่นให้บรรยากาศที่แปลกและหาได้ยาก ยิง่ ถ้าช่วงไหนที่มีแสงอาทิตย์รอดผ่านตัวป่ าไผ่ลงมายังพื้นด้านล่างก็

จะยิง่ สวยมาก โดยเฉพาะถ้ามีลมพัดมาพร้อมกันก็จะเป็ นเสี ยงกิ่งก้านของต้นไผ่กระทบกันไปมา บริ เวณใกล้ๆจะ
เป็ นร้านขายของพื้นเมืองที่ทามาจากต้นไม้ เช่น ตะกร้าไม้ไผ่, ถ้วย, กล่องใส่ ของ หรื อเสื้ อเสื้ อสานจากไผ่ เป็ น
ร้านดั้งเดิมของคนท้องถิ่น ร้านขายของฝาก ของที่ระลึกต่างๆ ซึ่งอยูร่ ะหว่างสองข้างทางก่อนที่เราจะนาท่านชม
“สะพานโทเก็ตสึ เคียว(Togetsukyo Bridge)” หรื อนิยมเรี ยกว่า “Moon Crossing Bridge” เป็ นเสมือนสัญลักษ์
ของอาราชิยาม่า ถูกสร้างขึ้นในสมัยเฮอันและมีการบูรณะซ่อมแซมอยูเ่ รื่ องๆ สะพานนี้ มีความสวยงามอย่างมาก
เพราะด้านหลังนั้นเป็ นภูเขาสู งใหญ่และด้านล่างเป็ นแม่น้ าที่ท้ งั สองฝั่ง เป็ นบริ เวณที่ชาวญี่ปุ่นชื่นชอบ และเลื่อง
ลือว่าเป็ นจุดชมวิวที่สวยที่สุดอีกแห่งในเกียวโต
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านช้อปปิ้ ง ซื้อของที่ระลึกสไตล์ญี่ปุ่นนานาชนิ ดที่ยา่ น “กิออง” ย่านเก่าแก่ของเมืองเกียวโต ที่ยงั คงลักษณะ
บ้านเรื อนและสิ่ งก่อสร้างที่เป็ นสไตล์โบราณไว้ได้อย่างดี ทาให้ได้บรรยากาศที่เหมาะแก่การถ่ายรู ปไว้เป็ นที่ละ
ลึกอย่างยิง่ จากนั้นนาท่านสู่ “ย่ านสถานีคาวารามาชิ” อยู่บนถนนชิโจ มีลกั ษณะเป็ นถนนเส้นยาวทอดยาวจาก
ตะวันออกไปตะวันตกจุดศูนย์กลางจุดตัดกันของถนนชิโจและคาวารามาชิ ทั้งยังถือเป็ นถนนที่เป็ นหัวใจของ
เกียวโตเลยทีเดียว เนื่ องจากเป็ นถนนสายหลักของเมืองที่คึกคักและเนืองแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยวจากทั้งในและ
ต่างประเทศอย่างหนาตา ซึ่งมีหา้ งสรรพสิ นค้าขึ้นชื่อที่รู้จกั กันดีในหมู่นกั ท่องเที่ยว อาทิ Daimaru, Takashimaya
และ Fujii Daimaru ที่รวมสิ นค้าสรรพสิ่ งทั้ง สิ นค้าแฟชัน่ , อาหารรวมทั้งสิ นค้าทัว่ ไปที่รวมไว้ท้ งั หมดในที่เดียว
เรี ยกได้วา่ ไปเดินช้อปปิ้ งที่นี่ที่เดียวคุณจะได้พบกับสิ นค้าทั้งเกียวโตอย่างครบครัน
 รับประทานอาหารค่าแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุม้ ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)
 พักที่ HOTEL OSAKA KEIKO หรื อเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันที่สี่

อิสระท่ องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์ เสริมสวนสนุกยูนิเวอร์ แซล สตูดิโอ
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ให้ท่านทดลองใช้บริ การรถไฟในเมืองโอซาก้า เพื่อท่านจะสนุกสนานกับการนัง่ รถไฟในญี่ปุ่น เพื่อ
ประสบการณ์ที่แปลกใหม่อีกรู ปแบบหนึ่ง อิสระช้อปปิ้ งแล้วแต่ความต้องการของท่าน เพราะที่เมืองโอซาก้า
ไม่วา่ จะไปที่ไหน ก็ชอ้ ปปิ้ งสนุกได้ทุกที่กนั เลย อาทิ เสื้ อผ้า กระเป๋ า รองเท้า เครื่ องสาอาง เครื่ องใช้ไฟฟ้ า
อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ และอีกมากมาย (เดินทางโดยรถไฟ ค่ารถไฟและค่าใช้จ่ายต่างๆ ไม่รวมในราคาทัวร์)
(***เนื่องด้ วยเป็ นวันอิสระ ไม่ มีบริ การรถบัสและไกด์ นาเที่ยว***)
สวนนัมบะ(Namba Parks) ออกแบบการสร้างให้คล้ายกับหุบเขา ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถ
นัง่ พักผ่อนในสวนแบบธรรมชาติท่ามกลางภูมิทศั น์เมืองใหญ่ มีหา้ งสรรพสิ นค้ากว่า 120 ร้าน รวมทั้งโรง
ภาพยนตร์ อัฒจรรย์ และสวนดาดฟ้ า บนชั้น 6 มีร้านอาหารจานวนมากเปิ ดให้บริ การ ไม่วา่ จะเป็ น อาหารเกาหลี
อาหารอิตาเลียน อาหารเวียดนาม และอื่นๆ ร้านค้าเปิ ดเวลา 11:00-21:00 ร้านอาหารเปิ ดเวลา 11:00-23:00
ย่านนัมบะ กินบริ เวณค่อนข้างใหญ่
การเดินทาง: สามารถมาได้ดว้ ยสถานีรถไฟ 4 สถานีหลักๆ คือ สถานีนมั บะ(Namba), สถานีนิปปอมมาชิ
(Nippombashi), สถานีชินไซบาชิ(Shinsaibashi) และ สถานีนากะโฮริ บาชิ(Nagahoribashi)

ย่ านโดทงโบริ(Dotonbori) ย่านโดทงบุริเป็ นย่านดาวน์ทาวน์ขนาดใหญ่ของเมืองโอซาก้า ที่เต็มไปด้วย
ร้านค้า ร้านอาหาร และแหล่งบันเทิงอื่นๆมากมาย เป็ นที่ต้ งั ของป้ ายไฟกูลิโกะ อีกหนึ่งสัญญลักษณ์ของโอซาก้า
การเดินทาง: รถไฟสาย Subway Midosuji/Sennichimae/Yotsubashi Line สถานี Namba Station
ย่ านชินเซไค(Shinsekai) ย่านชินเซไก เป็ นเหมือน “โลกใหม่ ” ของโอซาก้า ตั้งอยูท่ างทิศตะวันตกของ
สวนสาธารณะเทนโนจิโคเอน(Tennoji-koen park) ผังเมืองทางตอนเหนื อของย่านชินเซไกนี้ ได้รับอิทธิพลมา
จากเมืองปารี ส สวนในตอนใต้น้ น
ั ถูกสร้างตามเกาะโคนี่ยใ์ นนิวยอร์ค ซึ่งหอคอยสึ เทนคาคุ (Tsutenkaku Tower)
ก็ได้ถูกสร้างขึ้นในปี 1912 ตามหอไอเฟลในปารี ส แต่ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง หอคอยแห่งนี้ถูก
ทาลายลง จากนั้นไม่นานประมาณปี 1956 ก็ได้ทาการสร้างขึ้นมาใหม่ มีความสูงถึง 103 เมตร
การเดินทาง: รถไฟ Subway Sakaisuji Line สถานี Ebisucho Station
ศาลเจ้ าสุ มิโยชิ ไทชะ(Sumiyoshi Taisha) เป็ นหนึ่งในศาลเจ้าชินโตที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่น สร้างขึ้นใน
ศตวรรตที่ 3 มีสถาปัตยกรรมเฉพาะตัว เรี ยกว่า สุ มิโยชิ-ซึคุริ (Sumiyoshi-zukuri) ซึ่งไม่เหมือนกันรู ปแบบศาล
เจ้าของที่อื่นๆในเอเชีย
การเดินทาง: รถไฟสาย Nankai railway สถานี Sumiyoshitaisha Station
วัดชิเทนโนจิ(Shitennoji Temple) เป็ นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่น ถูกสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 593 โดย
เจ้าชายโชโทคุ ผูซ้ ่ ึงให้การสนับสนุนศาสนาพุทธ
การเดินทาง: รถไฟ Subway Tanimachi Line สถานี Shitennoji-mae Yuhigaoka Station
เลือกซื้อทัวร์ เสริมเที่ยว “สวนสนุกยูนิเวอร์ แซลสตูดิโอโอซาก้ า(Universal Studio Osaka)” อาณาจักร
ของคนรักหนังฮอลลิวดู ้ หนึ่งเดียวในญี่ปุ่นและแห่งแรกของเอเชียที่รวมเครื่ องเล่นสุ ดมันส์และธีมปาร์ค ที่จาลอง
มาจากฉากของภาพยนตร์ชื่อดัง เปิ ดให้บริ การครั้งแรกเมื่อ วันที่ 31 มี.ค. 2001 จนปั จจุบนั ภายในอาณาบริ เวณ
อันกว้างขวาง แบ่งออกเป็ นโซนหลักๆ 9 โซนดังนี้
New York โซนที่จาลองบรรยากาศของเมืองนิ วยอร์กในยุคปี ค.ศ. 1930 มี โรงภาพยนตร์ 3 มิติ เรื่ องคน
เหล็กและเครื่ องเล่น The Amazing Adventures of Spider-Man ผจญภัยล่าเหล่าร้ายไปกับสไปเดอร์ แมน
Hollywood โซนที่เต็มไปด้วยโรงภาพยนตร์ 4 มิติพร้อมสเปเชียลเอฟเฟ็ คต์สุด ตระการตาสมจริ งราว
กับเข้าไปอยูใ่ นโลกแห่งภาพยนตร์ ทั้ง เชร็ ค เซซามิสตรี ท พร้อมนัง่ รถไฟเหาะ Hollywood Dream – The Ride
ชมวิวสวนสนุกในมุมสูงด้วยความเร็ วกว่า 80 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง
San Francisco ร่ วมเจาะเวลาหาอดีตไปกับรถไทม์แมชชีน จากภาพยนตร์ เรื่ อง Back to the Future
Jurassic Park จาลองบรรยากาศแบบในภาพยนตร์ เรื่ อง จูราสสิ คพาร์ค ล่องแพหนีการตามล่าของเหล่า
ไดโนเสาร์พร้อมกับดิ่งลงจากความสูงกว่า 25 เมตร สู่พ้น
ื น้ าเบื้องล่างสุ ดตื่นเต้น
Universal Wonderland โซนนี้เปิ ดเนื่ องในโอกาสฉลองครบรอบ 10 ปี ของ Universal Studio Japan
ดินแดนอันแสนสนุกของน้องๆหนูๆ ประกอบไปด้วยธีมปาร์คที่สร้าง จากตัวการ์ ตูนยอดนิยม 3 เรื่ อง ได้แก่แมว
เหมียวคิตตี้ เจ้าตูบสนูปปี้ และเหล่าตัวละคร จากเซซามิสตรี ท แต่ละธีมจะมีอาคารสี สันสดใส ด้านในมี
ร้านอาหาร ของเล่นเด็กและ เครื่ องเล่นแสนสนุกให้เลือกมากมาย
Lagoon สระน้ าขนาดใหญ่สาหรับจัดการแสดงชุดปี เตอร์ แพน
Water World การแสดงโชว์สุดระทึกใจด้วยฉากที่จาลองมาจาก ภาพยนตร์ เรื่ อง Water World ที่ท้ งั
สนุก ตื่นเต้นและ ตลกสุ ด ๆ
Amity Village ตื่นเต้นไปกับการล่องเรื อหลบหนีการ ตามล่าของฝูงปลาฉลามยักษ์จากภาพยนตร์
เรื่ อง JAWS

The Wizarding World of Harry Potter โซนใหม่สิ่งที่น่าสนใจของโซนนี้ คือ ปราสาทฮอกวอตส์
(Hogwarts™ castle) อันโด่งดังเป็ นฉากหลักๆและสาคัญของหนัง Harry Potter ภายในประสาทมีหอ้ งเรี ยน และ
ทางเดินเชื่อมยาวไปยังห้องต่างๆ ของโรงเรี ยน ร่ วมสัมผัสประสบการณ์ที่จะทาให้ลืมไม่ลงด้วยเทคโนโลยี 4K
จอภาพความละเอียดคมชัดมาตรฐานใหม่ล่าสุ ด นอกจากนี้ยงั มีโซนอาหารที่มี Butterbeer เบียร์ รสหวานสูตร
เฉพาะปราศจากแอลกอฮอล์ที่เด็กสามารถสนุกได้ไม่แพ้ผใู ้ หญ่ ร้านค้าขายของเล่นขาๆแกล้งเพื่อน ร้ายขายของที่
ระลึก และความบันเทิงอีกมากมายให้คุณได้หลุดเข้าไปอยู่ในโลกของ Harry Potter กันแบบอินสุ ดๆ
** หรือซื้อทัวร์ เสริมสวนสนุกยูนิเวอร์ แซล สตูดิโอ: >> ผู้ใหญ่ ท่านละ 2,900 บาท >> เด็กท่ านละ 2,400 บาท
ราคาดังกล่ าวคือ ตัว๋ เข้ ารวมเครื่ องเล่ นเต็มวัน+ไกด์ บริ การรั บ+ส่ ง (เดินทางโดยรถไฟ)

**กรุณาแจ้ งซื้อบริ การเสริ มดังกล่ าวก่ อนเดินทางเท่ านั้น...เพือ่ ยืนยันการได้ รับบริ การและราคาตามที่ระบุ**
 รับประทานอาหารกลางวันและอาหารค่าแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุม้ ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)
 พักที่ HOTEL OSAKA KEIKO หรื อเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันทีห
่ ้า

ปราสาทโอซาก้า - มิสุอิ แจ๊ สดรีม เอ้าท์ เล็ต - อิออนพลาซ่ า
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม “ปราสาทโอซาก้ า” (ชมด้านนอกไม่รวมค่าเข้าปราสาท) สร้างขึ้นเพื่อเป็ นที่อยูข่ องเจ้าเมืองในสมัย
โบราณ ตัวปราสาทมีท้ งั หมด 8 ชั้น ตั้งอยูบ่ นเนิ นเขาที่ได้มีการสารวจและพบว่าเคยเป็ นที่ต้ งั ของพระราชวัง
โบราณมาก่อน ล้อมรอบด้วยกาแพงหิ นแกรนิตขนาดมหึ มา และคูน้ าขนาดใหญ่ เพื่อป้ องกันการรุ กรานจาก
ข้าศึก จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “มิสุอิ แจ๊ สดรีม เอ้ าท์ เล็ต” ซึ่งเป็ น Outlet Malll ด้วยพื้นที่กว่า 39,300 ตาราง
เมตร ที่นี่จึงรวบรวมร้านค้าแบรนด์เนมชั้นนาและร้านอาหารญี่ปุ่น ที่มีชื่อเสี ยงไว้มากกว่า 240 ร้าน นอกจากนี้ก็
จะมีส่วนนัง่ พักเท้า นัง่ พักผ่อนหลังเดินช้อปปิ้ งมาเหนื่อยๆ กว่า 200 ที่นงั่ ให้ท่านได้ซ้ือสิ นค้ามากมายในราคา
ลดพิเศษ ให้ท่านเลือกซื้อสิ นค้าและของฝากได้ตามอัธยาศัย
 รับประทานอาหารกลางวันแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุม้ ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)
นาท่านเดินทางสู่ “อิออนพลาซ่ า” ศูนย์รวมแห่งสิ นค้านานาชนิด ไม่วา่ จะเป็ นขนมญี่ปุ่น ผลไม้ และอาหารนานา
ชนิดใน ซุปเปอร์มาร์เก็ต ให้ท่านเลือกซื้อสิ นค้าและของฝากได้ตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ “สนามบินนาโกย่ า” เพื่อเตรี ยมตัวเดินทางกลับ

วันทีห
่ ก

สนามบินนาโกย่า - กรุ งเทพฯ

00.30 น.
05.10 น.

เหิ นฟ้ าสู่เมืองไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 647
เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี่ ยม

หมายเหตุ : รายการต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,
การเมือง, สายการบิน เป็ นต้น อีกทั้งโรงแรมต่างๆที่ระบุในรายการนี้ อาจมีการปรับย่าน และสถานที่ต้ งั ได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ยงั คงไว้ซ่ ึงระดับในมาตรฐานเดียวกัน โดยบริ ษทั จะคานึงถึงความสะดวกของเส้นทางระหว่างการนาเที่ยวเป็ นสาคัญ
โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เดินทาง 15-20 พฤศจิกายน 2562
อัตราค่ าบริการ สาหรับคณะ 30 ท่านขึ้นไป
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุ 7-11ปี / มีเตียง
เด็กอายุ 2-6 ปี / ไม่มีเตียง
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม (จากราคาผูใ้ หญ่)
ไม่ใช้ตวั๋ เครื่ องบิน ลด (ทั้งเด็กและผูใ้ หญ่)

39,900 บาท
37,900 บาท
35,900 บาท
6,000 บาท
-18,000 บาท

เด็กทารก อายุต่ากว่า 2 ปี (ณ. วันเดินทาง) เช็คราคาตัว๋ ก่อนทาการจองค่ะ

เดินทาง 20-25 / 22-27 พฤศจิกายน 2562
อัตราค่ าบริการ สาหรับคณะ 30 ท่านขึ้นไป
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุ 7-11ปี / มีเตียง
เด็กอายุ 2-6 ปี / ไม่มีเตียง
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม (จากราคาผูใ้ หญ่)
ไม่ใช้ตวั๋ เครื่ องบิน ลด (ทั้งเด็กและผูใ้ หญ่)

40,900 บาท
38,900 บาท
36,900 บาท
6,000 บาท
-18,000 บาท

เด็กทารก อายุต่ากว่า 2 ปี (ณ. วันเดินทาง) เช็คราคาตัว๋ ก่อนทาการจองค่ะ

อัตราค่ าบริการนีป้ ระกอบด้ วย 2 ส่ วน
1.ค่าทัวร์รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ไม่รวมถึงตัว๋ เครื่ องบิน)
2.ค่าตัว๋ เครื่ องบิน (สิ นค้ายกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย)
อัตราค่ าบริการนี้รวม
o ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% + หัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะค่าทัวร์)
o ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ตามเส้นทางและสายการบินที่ระบุในโปรแกรม (ชั้นทัศนาจร)
o ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
o ค่าธรรมเนียมน้ ามันที่สายการบินเรี ยกเก็บ (คานวณ ณ วันที่ 16/8/2562)
o ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
o โรงแรมที่พกั ตามระบุไว้ในรายการ หรื อในระดับเดียวกัน (พักห้องละ 2 หรื อ 3 ท่าน)

o ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทาง ***ไม่คมุ ้ ครองเด็กอายุต่ากว่า 1เดือน
วงเงินทุนชีวิตท่านละ 2,000,000 บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาลอุบตั ิเหตุ 500,000 บาท และอาหารเป็ นพิษระหว่างเดินทาง
o การบริการของมัคคุเทศก์ จากเมืองไทยตลอดการเดินทาง 1 ท่ าน
o น้ าดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 1 ขวด / วัน (ทั้งหมด 3 วัน)
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
o ค่าทาหนังสื อเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสื อเดินทาง
o ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก เป็ นต้น
o ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนื อจากที่บริ ษทั จัดให้ ในรายการทัวร์
o ค่าน้ าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่เกินกว่าสายการบินกาหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
o ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าว
o ค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋ กรณี ไป-กลับไม่พร้อมคณะ หรื อเปลี่ยนคนเดินทาง (สอบถามค่าใช้จ่ายกับเจ้าหน้าที่)
กรุ ณาแจ้งอย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทาง พร้อมหน้าพาสชัดเจนของคนเดินทางแทน
o ค่าธรรมเนียมน้ ามันที่ทางสายการบินอาจมีการเรี ยกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
o ค่าธรรมเนียมทิปไกด์+คนขับรถ โดยประมาณ 2,000 เยน (ประมาณ 600 บาทไทย) เพิม่ เติมตามความพึงพอใจ
o ค่าวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น ประเภทท่องเที่ยวระยะสั้น (สาหรับผูถ้ ือหนังสื อเดินทางต่างชาติ)
เงื่อนไขการสารองที่นั่ง / ชาระเงิน / การยกเลิก
o กรุ ณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้ อมชาระมัดจาท่ านละ 10,000 บาท
o ส่ วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
o กรณียกเลิกการเดินทาง 31-45 วันก่ อนเดินทาง ยึดมัดจาท่ านละ 5,000 บาท (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
o กรณียกเลิกการเดินทาง 21-30 วันก่ อนเดินทาง ยึดมัดจาท่ านละ 10,000 บาท (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
o กรณียกเลิกการเดินทาง 11-20 วันก่ อนเดินทาง ยึดเงิน 50% ของราคาทัวร์ (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
o กรณียกเลิกการเดินทาง 10 วันก่ อนเดินทาง ยึดเงิน 100% ของราคาทัวร์ (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
o เนื่องด้วยไม่ตอ้ งยืน
่ วีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น ทางบริ ษทั ฯ จะไม่ทาการเก็บเอกสารจริ งใดๆ
รบกวนส่ งเอกสารเป็ น สาเนาหน้ าพาสปอร์ ตที่ชัดเจน และมีอายุเหลือการใช้ งานไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน
พร้ อมระบุห้องนอน, อาหารที่ไม่ สามารถทานได้ , ที่นั่งที่ต้องการ, และเลขที่สะสมไมล์
ควรแจ้งพร้อมสารองที่นงั่ หรื อ 15 วันก่อนการเดินทาง (เป็ นอย่ างช้ า)
เงื่อนไขและข้ อกาหนดอื่นๆ
o บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเลื่อนหรื อยกเลิกการเดินทาง หากคณะทัวร์มีผเู ้ ดินทางต่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทาง
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนการเดินทาง(อาจเปลี่ยนแปลงราคาในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมเดินทางไม่ถึงจานวนที่ระบุ)
o กรณี ท่านมีการเดินทางด้วยตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศต้องรบกวนแจ้งให้กบั เราทราบ ณ วันที่สารองที่นงั่ หากไม่มีการแจ้ง
เรื่ องไว้ จะไม่สามารถเรี ยกร้องค่าเสี ยหายที่เกิดขึ้นจากตัว๋ เครื่ องบินดังกล่าวได้
o บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิเก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีตวั๋ ทุกชนิดเพิ่ม หากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
o หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตัว๋ เครื่ องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนามาขอคืนเงินได้
o ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริ การใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วน ถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่สามารถเรี ยกร้องขอ
คืนค่าบริ การได้
o ค่าบริ การที่ท่านชาระกับทางบริ ษทั ฯ เป็ นการชาระแบบเหมาขาด และทางบริ ษทั ฯได้ชาระให้กบั บริ ษทั ฯ ตัวแทนแต่ละแห่ง
แบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอนั ใดที่ทาให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืน
ค่าบริ การไม่ได้
o ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทยที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการพานักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ่นนั้น ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศเริ่ มบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพานักในประเทศญี่ปุ่นได้ 15

o
o
o
o
o
o
o

วัน (หากผูย้ น
ื่ ประสงค์จะพานักในประเทศญี่ปุ่นเกิน 15 วัน หรื อไปทางาน หรื อมีวตั ถุประสงค์อื่นๆ จะต้องยืน
่ ขอวีซ่า
ตามปกติ)
หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็ นเหตุผลซึ่งอยู่
นอกเหนืออานาจและความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่ วนหรื อทั้งหมด
หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่วา่ ประเทศใดจนทาให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ท่านอื่นๆ รวมถึง
ไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จาเป็ นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริ ษทั ฯ จะทาหน้าที่
ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทาการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็ นระยะ
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรื อ คน
ต่างด้าวที่พานักอยูใ่ นประเทศไทย แต่จะทาหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อานาจสิ ทธิ์ขาดเป็ นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณี ที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรื อล่าช้าของสายการบิน ,
อุบตั ิเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรื อสิ่ งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนื ออานาจควบคุมของ
บริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ จะทาหน้าที่เป็ นตัวแทนในการเรี ยกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรื อบริ ษทั ขนส่ งเมื่อเกิดการสู ญหายของ
สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริ ษทั ฯ จะยึดถือ
และคานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุ ดของลูกค้าส่ วนมากเป็ นสาคัญ
เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ แล้ว

