CODE: JXW25 Kansai Spring โอซาก้า นารา เกียวโต โกเบ 5ว ัน3คืน

เดินทางโดยสายการบิน NOK SCOOT (XW) บินตรงสู่ สนามบินคันไซ (โอซาก้า)
เครื่ องลาใหญ่ B777 ที่นั่งแบบ3-4-3 พิเศษนา้ หนักกระเป๋า 20 KG บริการอาหารบนเครื่ อง1เที่ยว
โปรสุ ดคุ้ม!!! ราคาเริ่มเพียง 19,888 บาท
พักโอซาก้า 3 คืน (โรงแรมทาเลดี ใกล้แหล่งช้ อปปิ้ ง/สถานีรถไฟ)
นารา วัดโทไดจิ สวนกวาง ปราสาทโอซาก้า ชมซากุระสวนนิชิโนะมะรุเทเอ็ง ห้ าง Doton Plaza
ช้ อปปิ้ งชินไซบาชิ ล่องเรื อทมโบริ ริเวอร์ ครูซส์ (Tombori River Cruise) เกียวโต วัดคินคะคุจิ (วัด
ทอง) อาราชิยาม่ า ป่ าไผ่ สะพานโทเง็ตสึเคียว ศาลเจ้ าฟูชิมิอนิ าริ ย่ านโกเบ ฮาร์ เบอร์ แลนด์
พิเศษ!!! บุฟเฟ่ ต์ BBQ YAKINIKU + บุฟเฟ่ ต์ ชาบูเกียวโตไม่ อ้นั !!!
บริษัท แทรเวล วิซ อัส (ประเทศไทย) จำกัด 10/119 อำคำรเทรนดี้ ชัน้ 10, 1004H, ซ.สุขมุ วิท13 (แสงจันทร์), คลองเตยเหนือ, กรุงเทพฯ 10110
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ว ันเดินทาง

ราคาผูใ้ หญ่

ราคาเด็ก 0-2 ปี ไม่
เสริมเตียง

พ ักเดีย
่ วเพิม
่

ทีน
่ ง่ ั

27-31 มีนาคม 62

26,888

8,500

34

28 มีนาคม-1 เมษายน 62

26,888

8,500

34

29 มีนาคม-2 เมษายน 62

26,888

8,500

34

3 – 7 เมษายน 62

26,888

8,500

34

4 – 8 เมษายน 62

26,888

8,500

34

5 – 9 เมษายน 62

26,888

8,500

34

10 – 14 เมษายน 62

32,888

8,500

34

11 – 15 เมษายน 62

34,888

8,500

34

12 – 16 เมษายน 62

35,888

8,500

34

17 – 21 เมษายน 62

24,888

8,500

34

18 – 22 เมษายน 62

24,888

8,500

34

19 – 23 เมษายน 62

24,888

8,500

34

24 – 28 เมษายน 62

25,888

8,500

34

25 – 29 เมษายน 62

26,888

8,500

34

26 – 30 เมษายน 62

26,888

8,500

34

1 – 5 พฤษภาคม 62

25,888

8,500

34

2 – 6 พฤษภาคม 62

25,888

8,500

34

3 – 7 พฤษภาคม 62

23,888

8,500

34

8 – 12 พฤษภาคม 62

24,888

8,500

34

9 – 13 พฤษภาคม 62

24,888

8,500

34

10 – 14 พฤษภาคม 62

24,888

8,500

34

15 – 19 พฤษภาคม 62

23,888

8,500

34

16 – 20 พฤษภาคม 62

24,888

8,500

34

17 – 21 พฤษภาคม 62

25,888

8,500

34

22 – 26 พฤษภาคม 62

21,888

8,500

34

23 – 27 พฤษภาคม 62

21,888

8,500

34

24 – 28 พฤษภาคม 62

21,888

8,500

34

29พฤษภาคม-2 มิถน
ุ ายน

21,888

8,500

34

30พฤษภาคม-3 มิถน
ุ ายน

20,888

8,500

34

31พฤษภาคม-4มิถน
ุ ายน

19,888

8,500

34

เด็ กอายุ 0-2 ปี (INF)
7,000 บาท

เด็ กอายุ 0-2 ปี (INF)
7,000 บาท

หมายเหตุ
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ไฟล์ทบิน
Departure DMK – KIX XW112 23.40-07.10+1
Return
KIX – DMK XW111 08.20-12.45

หมายเหตุ: มีบริการอาหารบนเครื่ อง1เทีย่ ว
วันที่

รายละเอียดท่ องเทีย่ ว

1

พร้ อมกันทีท่ ่ าอากาศยานดอนเมือง เคาน์ เตอร์ สายการบิน Nok Scoot (XW)
ออกเดินทางสนามบินคันไซ (โอซาก้ า) DMK – KIX XW112 23.40-07.10+1
สนามบินคันไซ โอซาก้ า – นารา – วัดโทไดจิ – สวนกวาง - โอซาก้ า – ปราสาทโอซาก้ า ชมซากุระสวนนิชิโนะมะรุเทเอ็ง - ห้ าง
Donton Plaza – ชินไซบาชิ – ล่ องเรื อทมโบริ ริเวอร์ ครูซส์
 เทีย่ ง (บุฟเฟ่ ต์ BBQ Yakiniku)
อิสระท่ องเทีย่ วตามอัธยาศัย หรื อซื้อบัตรเข้ า USJ (บัตรราคา3,000 บาท)
 เช้ า
โอซาก้ า - เกียวโต – วัดคินคะคุจิ (วัดทอง) – อาราชิยาม่ า - ป่ าไผ่ – ถ่ ายรู ปสะพานโทเง็ตสึเคียว ศาลเจ้ าฟูชิมิ อินาริ – โกเบ – ย่ านโกเบฮาร์ เบอร์ แลนด์ - โอซาก้ า
 เช้ า,เทีย่ ง (บุฟเฟ่ ต์ ชาบูเกียวโตไม่ อ้นั )
โอซาก้ า – สนามบินคันไซ KIX-DMK XW111 08.20-12.45
เช้ า (Set Box)

2

3
4

5

วันแรก

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง

20.30 น.

พร้ อมกันที่ ท่ าอากาศยานดอนเมื อง อาคารผู้โดยสารระหว่ างประเทศขาออก ชั้ น 3 เคาน์ เตอร์ สายการบิ น
NOKSCOOT เจ้ าหน้ าทีใ่ ห้ การต้ อนรับ และอานวยความสะดวกด้ านเอกสารก่ อนขึน้ เครื่ อง
นำท่ำนเดินทำงสู่สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น โดยสำยกำรบิน NOKSCOOT เทีย่ วบินที่ XW112

23.40 น.
วันทีส่ อง

07.10 น.

สนามบินคันไซ โอซาก้ า – นารา – วัดโทไดจิ – สวนกวาง - โอซาก้ า – ปราสาทโอซาก้ า ซากุระสวนนิชิโนะมะรุเทเอ็ง- ห้ าง Donton
Plaza – ชินไซบาชิ – ล่ องเรื อทมโบริ ริเวอร์ ครู ซส์
 อาหารเทีย่ ง (บุฟเฟ่ ต์ BBQ Yakiniku)
เดิ น ทำงถึ ง สนามบิ น คั น ไซ โอซาก้ า
(เวลำเร็ วกว่ำเมืองไทย 2 ชัว่ โมง) ผ่ำนพิธี
กำร/ตรวจคนเข้ ำ เมื อ งและศุ ล กำกร
สำคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุ ญำตให้นำ
อำหำรสด จำพวก เนื้ อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้
เข้ำประเทศ หำกฝ่ ำฝื นจะมี โทษจับและ
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เทีย่ ง
บ่ าย

ปรับ รับกระเป๋ ำเรี ยบร้อยและทำภำรกิจส่ วนตัว จำกนั้นนำท่ำนขึ้นรถปรับอำกำศเดินทำงสู่ เมืองนารา Nara เป็ นเมืองที่ อยูท่ ำงทิ ศ
ตะวัน ออกของเมื องโอซำก้ำระยะทำงประมำณ 35 กิ โลเมตร ชื่ อ Nara มำจำกภำษำญี่ ปุ่ นคำว่ำ Narasu แปลว่ำท ำให้แบนรำบ
เนื่องจำกพื้นที่ของเมือง Nara ตั้งอยูบ่ นที่รำบเมืองนำรำ เคยเป็ นเมืองหลวงเก่ำของญี่ปุ่นมำก่อนในปี ค.ศ. 710-784 (ก่อนเมืองหลวง
จะถูกเปลี่ยนเป็ นเกียวโตในภำยหลัง) มีกวางเป็ นสัญลักษณ์ ของเมืองนารา เนื่องจำกชำวนำรำมีควำมเชื่อว่ำกวำงเป็ นสัตว์รับใช้เทพ
เจ้ำ ปั จจุบนั เมืองนำรำมีกวำงเดินอยูอ่ ย่ำงอิสระทั้งเมือง ไม่วำ่ จะเป็ นศำลเจ้ำ วัด หรื อตำมท้องถนนก็ตำม นำท่ำนไปชมวัดโทไดจิ
Todaiji ควำมหมำยตำมตัวอักษรคือ วัดใหญ่แห่งทิศตะวันออก ตั้งอยูท่ ี่เมืองนำรำ ภูมิภำคคันไซถือเป็ นโบรำณสถำนที่มีควำมเก่ำแก่
และสำคัญที่สุดแห่ งหนึ่ งของประเทศญี่ปุ่นและยังถือว่ำเป็ นวัดที่มีนกั ท่องเที่ยวมำเยือนมำกที่สุดในนำรำ สร้ำงขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 752
ในช่ ว งที่ พ ระพุ ท ธศำสนำเจริ ญ รุ่ ง เรื อ งจนถึ งขี ด สุ ด สิ่ ง ก่ อ สร้ ำงที่ ส ำคัญ ของวัด นี้ คื อ วิห ำรไม้ห ลัง ใหญ่ ไดบุ ท สึ ซึ่ งเป็ นที่
ประดิษฐำนองค์หลวงพ่อโต (ไดบุทสึ ) ว่ำกันว่ำเป็ นอำคำรไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีควำมสู ง 157 ฟุต ควำมยำว 187 ฟุต แม้วำ่
วิหำรไม้ที่เห็นในปั จจุบนั นี้ มีขนำดเพียงแค่ 2 ใน 3 ของวิหำรหลังเดิมที่เคยถูกไฟไหม้ไปจำกภัยสงครำม แต่ก็ยงั คงมีควำมยิง่ ใหญ่
จนได้รับกำรขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลก ด้ำนหน้ำบริ เวณวัดจะเป็ นสวนกวาง ซึ่ งจะมีกวำงออกมำเดินให้นกั ท่องเที่ยวได้ถ่ำยรู ปและ
ซื้ออำหำรให้กิน
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที1่ ) บุฟเฟ่ ต์ BBQ Buffet Yakiniku
นำท่ำนเดินทำงสู่ โอซาก้ า เดินทำงสู่ ปราสาทโอซาก้ า เป็ นสัญลักษณ์อนั โดดเด่นของเมืองโอซำก้ำ สร้ำงขึ้นเป็ นครั้งแรกบนบริ เวณที่
เคยเป็ นวัด Osaka Hongan-jiเมื่ อปี ค.ศ.1583 โดยToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-1598) นักรบระดับไดเมี ยวผูพ้ ยำยำมรวบรวม
ประเทศเป็ นครั้งแรกหอคอยประสำทหรื อส่ วนที่ เรี ยกว่ำ Tenshukakuแล้วเสร็ จลงสองปี ต่อมำ แต่หลังจำกสงครำม Osaka Natsu
No-jinในปี ค.ศ.1615 ตระกูล Toyotomi ถูก ฆ่ ำล้ำงโคตร Tenshukakuก็ถู กท ำลำยลงย่อยยับ ต่ อมำได้รับ กำรบู รณะใหม่ในสมัย
Tokugawa แต่น่ำเสี ยดำยที่ในปี ค.ศ.1665 ได้ถูกฟ้ำฝ่ ำเสี ยหำยทั้งหมด ก่อนจะทำกำร
บูรณะขึ้นมำใหม่อีกครั้งและถูกประกำศให้เป็ นสมบัติของชำติอีกด้วย ปรำสำทโอ
ซำก้ำปั จ จุ บัน สู ง 55 เมตร มี 5 ส่ ว น 8 ชั้น เครื่ อ งประดับ หลัง คำและภำพเสื อ บน
ก ำแพงตัว ปรำสำทละหลำยๆส่ ว นลงทองสี อ ร่ ำมสวยงำมบนหอคอยชั้น 8 ของ
Tenshukakuท่ำนสำมำรถมองเห็นทิ วทัศน์โดยรวมของเมืองโอซำก้ำได้อย่ำงชัดเจน
ในแต่ละปี จะมีนกั ท่องเที่ยวจำกทั้งในและนอกประเทศมำเยือนปี ละรำว 1-3 ล้ำนคน
(ทั ว ร์ น ำชมและถ่ ำ ยรู ป บริ เวณด้ ำ น
นอก) ช่ ว งปลำยมี น ำ-ต้น เมษำท่ ำ น
สำมำรถชมดอกซำกุระได้ที่ สวนนิ ชิ
โนะมะรุ เทเอ็งปราสาทโอซาก้ า (Nishi
No Maru Teien Park) ส วน นี้ ตั้ งอ ยู่
ภำยในอำณำเขตของปรำสำทโอซำก้ำ
มีซำกุระกว่ำ 600 ต้น (ช่ วงซากุระบาน
อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึน้ อยู่กับสถานที่และสภาพอากาศในแต่ ละปี ) จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงไป Doton Plaza เป็ นห้ำงสำหรับ
ละลำยเงินเยน พบกับสิ นค้ำหลำกหลำยรำคำถูก เช่นเครื่ องสำอำง ครี ม ของใช้ ยำบำรุ ง สุ ขภำพ สบู่ ครี มล้ำงหน้ำ เครื่ องไฟฟ้ำ เป็ น
ต้น อิ ส ระให้ท่ ำนเลื อกซื้ อ สิ น ค้ำตำมอัธยำศัย จำกนั้น นำท่ ำนไปล่ องเรื อ ทมโบริ ริ เวอร์ ครู ซ ส์ (Tombori River Cruise) น ำท่ ำน
ล่องเรื อชมวิวของเมื องที่ เป็ นสัญลักษณ์ ของเขต Naniwa "Dotombori" จำกแม่น้ ำสัมผัสบรรยำกำศที่ สวยงำม จำกนั้นให้ท่ำนได้
อิสระช้อปปิ้ งย่ านชินไชบาชิ มีท้ งั ร้ำนค้ำเก่ำแก่ และทันสมัยปะปนกัน มีสินค้ำมำกมำยทั้งถูกและแพง ทั้งสิ นค้ำแฟชัน่ ล่ำสุ ด ขนม
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เค้กแสนอร่ อย จนถึงกล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร์ และเกมส์รุ่นใหม่ล่ำสุ ดและตื่นตำกับลีลำชีวิตของคนหนุ่มสำวชำวโอซำก้ำที่ดูจะ
สนุกสนำนและมีสีสันมำกกว่ำทำงฝั่งโตเกียว รวมทั้งร้ำนอำหำรหลำกหลำย เดินไปเก็บภำพเป็ นที่ระลึกกับ จุดเด่นของแต่ละร้ำนค้ำ
เช่น ปูยกั ษ์ หน้ำภัตตำคำรขำปูยกั ษ์ แ ละสัญลักษณ์เด่นของย่ำนนี้คือ ตึกรู ปเครื่ องหมำยกำรค้ำของกูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจำก
ญี่ปุ่นนัน่ เองหรื อจะเป็ นร้ำนดิสนี ยช์ อ้ ปผลิตภัณฑ์ใหม่ๆจำกดิสนี ย ์ และย่ำนเก่ำแก่อย่ำงถนนโดทงบุริ ซึ่ งท่ำนสำมำรถลิ้มลองขนม
หรื ออำหำรขึ้นชื่อของนครโอซำก้ำทั้งทำโกะยำกิ โอโคโนมิยำกิ เป็ นต้น ให้ท่ำนได้เพลิดเพลินกันตลอดทั้งวัน นอกจำกนี้ ในย่ำนนี้
ยังมีห้ำงสรรพสิ นค้ำใหญ่ๆ และมีชื่อเสี ยงอย่ำงห้ำงไดมำรู ห้ำงโซโก้ หรื อจะเป็ นทำกำชิมำย่ำ มีสินค้ำมำกมำยให้ท่ำนได้เลือกซื้ อ
เลือกหำอีกด้วย อิสระช้อปปิ้ งตำมอัธยำศัย อาหารคา่ อิสระตามอัธยาศัย จากนั้นนาท่ านเข้ าทีพ่ กั
ทีพ่ กั : FP HOTELS GRAND SOUTH-NAMBA หรื อย่ านคันไซ หรื อระดับใกล้ เคียงกัน
กรณีพกั โรงแรมFP Hotel สามารถเดินไปชินเซไก สปา เวิลด์ และ ร้ านดองกิโฮเต้ ได้
(ชื่ อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริ ษัทจะทาการแจ้ งพร้ อมใบนัดหมาย5วันก่ อนวันเดินทาง)
วันทีส่ าม
เช้ า

อิสระท่ องเทีย่ วตามอัธยาศัยเต็มวัน หรื อเลือกซื้อบัตรเข้ ายูนิเวอร์ แซลสตูดโิ อ (ราคา 3,000 บาท)

 อาหารเช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั (มื้อที2่ )
อิสระให้ ท่านท่ องเทีย่ วตามอัธยาศัยเต็มวันด้ วยตัวท่ านเอง (ไกด์ แนะนาเส้ นทางให้ )
>> หรื อท่ำนสำมำรถเลือกซื้อบัตรซื้อบัตรเข้ ายูนิเวอร์ แซล สตูดโิ อ เจแปน
**กรณีสั่งซื้ อกับบริษัท ราคาบัตรท่ านละ 3,000 บาท กรุณาสั่ งซื้อพร้ อมจองทัวร์ หรื อก่ อนเดินทาง10วันเท่ านั้น (ทำงบริ ษทั จำหน่ำย
เฉพำะบัตรสวนสนุก ไม่มีบตั ร Express Pass และไม่รวมค่ำรถไฟในกำรเดินทำง)
**ทางบริ ษัทขออนุญาตปรั บราคาบัตรขึน้ ถ้ าเงินเยนมีการปรั บขึน้ เรท100เยน=35บาท**
- ยูนิเวอร์ แซลสตูดโิ อ Universal Studio Japan
ร่ วมสนุ กท้ำทำยกับเครื่ องเล่นหลำกหลำยชนิ ดตื่นเต้นระทึ ก
ใจจำกหนังดังที่ ท่ ำนชื่ น ชอบ กับ โลกภำพยนตร์ ข องฮอล์ลิ
วูด้ เช่น Hollywood Dream The Ride Backdrop ,ล่องเรื อผจญ
ภัย กับ ไดโนเสำร์ จ ำกเรื่ อ ง Jurassic Park นั่ง เรื อ เพื่ อ พบกับ
ควำมน่ ำสะพรึ งกลัวเหมื อนอยู่ ในเหตุกำรณ์ จริ งกับ Jaw ใช้
ทุ น สร้ ำ งมหำศำลกว่ ำ 1,500 ล้ำ นเยน (เฉพำะจอว์) และ
สนุ กสนำนไปกับเครื่ องเล่นภำคใหม่ของ Spider-Man ที่ รอ
ให้ ท่ ำนพิ สู จ น์ ค วำมมัน ส์ พร้ อ มทั้งพบกับ โซนตัว กำร์ ตู น
สำหรับเด็กโซน “วันเดอร์ แลนด์” เป็ นโซนสวนสนุกสไตล์ครอบครัวให้ท่ำนได้เพลิดเพลินกับตัวกำร์ ตูนสุ ดน่ำรักชื่ อดังของญี่ปุ่น
Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street หรื อเป็ นโซนใหม่ HARRY POTTER ให้ท่ำนได้ดื่มด่ ำกับบรรยำกำศที่จำลองมำจำกในเรื่ อง
แฮรี่ พอร์ ตเตอร์ และพบกับโซนใหม่ล่ำสุ ดที่ เปิ ดในวันที่ 21เมษำยน 2560 โซน Minions Park ภำยในสวนสนุ กUniversal ห้ำมนำ
อำหำรและเครื่ องดื่มเข้ำมำภำยในสวนสนุกและสำมำรถซื้ออำหำรได้จำก ภำยในสวนสนุก บริ เวณด้ำนนอกตรงทำงเข้ำสวนสนุกคือ
Universal City walk Osaka เป็ นพื้นที่ จำหน่ ำยสิ นค้ำที่ มีร้ำนอำหำรมำกมำย นอกจำกนี้ ยงั มีจดั Event Universal Cool Japan 2019
ซึ่ งจะมี เครื่ อ งเล่ น พิ เศษกับ ของที่ ร ะลึ ก มำเพิ่ ม เติ ม ให้ ส นุ ก สนำน เช่ น Final Fantasy, Detective Conan, Monster Hunter, Pretty
Guardian Sailor Moon
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>> เลือกอิสระเที่ยวเอง ช้ อปปิ้ งอิสระตามอัธยาศัยเต็มวัน (ไม่รวมค่ำรถไฟและไม่มี
รถบัสบริ กำร) ด้วยกำรนั่งรถไฟ ท่ำนจะได้สัมผัสประสบกำรณ์กำรเดิ นทำงไปย่ำน
ต่ำงๆที่เป็ นไฮไลท์ของโอซำก้ำย่ำนดังที่เลือกสรรเป็ นสวรรค์ของคนชอบ กิน เที่ ยว
ช้อป ได้แก่
> ย่ านชิ นไซบาชิ (Shinsaibashi) เป็ นย่ำนช้อปปิ้ งที่ มีชื่อเสี ยงที่ สุดในโอซำก้ำ
เป็ นถนนคนเดิ น ชิ น ไซบำชิ ยำวประมำณ580 เมตร ตลอดเส้น ทำงจะมี ร้ำนค้ำอยู่
ประมำณ 180 ร้ำน ทำงฝั่งทิศใต้ ของถนนคนเดินของชินไซบำชิจะมีป้ำยทำงเข้ำแถว
ป้ ำยกูลิโกะ
> โดทงบุริ (Dotonburi) หนึ่ งในสถำนบันเทิงยำมค่ำคืนที่โด่งดังของโอซำก้ำ แหล่งรวมร้ำนอำหำรมำกมำยที่เปิ ดให้บริ กำร 24
ชัว่ โมง ถนนแห่ งนี้ จะเลียบริ มคลองโดทงโบริ และยังมีท้ งั ร้ำนค้ำ และแหล่งบันเทิงอีกมำกมำย รวมไปถึงป้ ำยนักวิ่งกูลิโกะ (Glico
Running Man sign) และปูคำนิโดรำคุ (Kani Doraku crab sign) ที่เป็ นสัญลักษณ์ของเมืองโอซำก้ำด้วย
> สวนนัมบะ Namba Parks ออกแบบกำรสร้ำงให้คล้ำยกับหุบเขำ สำมำรถนัง่ พักผ่อนในสวนแบบธรรมชำติท่ำมกลำงภูมิทศั น์
เมืองใหญ่ มีห้ำงสรรพสิ นค้ำกว่ำ 120 ร้ำน รวมทั้งโรงภำพยนตร์ อัฒจรรย์ และสวนดำดฟ้ ำ บนชั้น 6 มีร้ำนอำหำรจำนวนมำกเปิ ด
ให้บริ กำร ไม่วำ่ จะเป็ น อำหำรเกำหลี อำหำรอิตำเลียน อำหำรเวียดนำม และอื่นๆ ร้ำนค้ำเปิ ดเวลำ 11:00-21:00 ร้ำนอำหำรเปิ ดเวลำ
11:00-23:00
> ย่ านเด็นเด็น Den Den Town ตั้งอยู่ในพื้นที่ Nipponbashi เป็ นย่ำนขำยสิ นค้ำอิ เล็กทรอนิ กส์ คล้ำยกับย่ำน Akihabara ของ
โตเกียว นอกจำกนี้ ยงั มีกำร์ ตูนมังงะ อนิ เมะ และคอสเพลย์คำเฟ่ ต์ต่ำงๆรวมอยูท่ ี่นี่ดว้ ย ร้ำนค้ำเปิ ดเป็ น 2 ช่วง คือ 10:00-11:00 และ
19:00-20:00
> ย่ า นชิ น เซไก(Shinsekai) เป็ นเสมื อ นแลนด์ ม ำร์ ก
สำคัญอีกแห่งหนึ่ งของเมืองโอซำก้ำ ชินเซไกแปลตรงตัวว่ำ
“โลกใหม่” ที่หมำยถึงโลกใบใหม่แห่ งโอซำก้ำ มีท้ งั แหล่งช้
อปปิ้ ง มี ห อคอยซึ เทนคำคุ ( Tsutenkaku)ที่ เป็ นเหมื อ น
สัญลักษณ์ของย่ำนชิ นเซไกนี้ ต้ งั อยูต่ รงกลำงด้วย จะคึกคัก
แบบสุดๆก็ช่วงกลำงคืนนี่ เต็มไปด้วยร้ำนค้ำและ ผูค้ นมำกินดื่มกันตำมร้ำนตำมๆอย่ำงเนื องแน่น บริ เวณนี้ยงั มีถนนแคบๆที่เรี ยกกัน
ว่ำ จันจัน โยโกะโช (Jan Jan Yokocho) ที่ เป็ นแหล่งรวมร้ำนกินดื่มสำหรับคนญี่ปุ่น เปิ ดไฟร้ำนเรี ยกแขกคึกคัก มีอำหำรและขนม
และกับแกล้มให้ลองชิมกันมำกมำยและยังมีร้ำนขำยของที่ระลีกให้เลือกช้อปปิ้ งอีกหลำยร้ำนและที่นี่จะพบเห็นหุ่ นคล้ำยลิงนั่งยิม้
ตำมมุมต่ำงๆก็คือบิลลิเคน (Billikan) หรื อเทพแห่งโชคลำภเป็ นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของย่ำนนี้ดว้ ย
>สปา เวิลด์ (Spa World) ศู นย์ รวมบ่ อน้าแร่ ใหญ่ ที่สุดในโอซาก้ า เป็ นศูนย์รวมวำรี บำบัดที่ ใหญ่ที่สุดในโอซำก้ำ ตั้งอยูใ่ นย่ำน
Shinseikai ใกล้หอคอยทสึ เทงคำคุ ภำยในมีบ่อน้ ำแร่ ธรรมชำติในที่ร่มแยกเป็ นโซนยุโรป โซนเอเชีย รวมทั้งสิ้น 16 บ่อ มีหอ้ งซำวน่ำ
ห้องสปำหิ นร้อน นวดตัวผ่อนคลำย สวนน้ ำซึ่งเปิ ดให้บริ กำรตลอด 24ชัว่ โมง
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*วันนีไ้ ม่ มบี ริการรถบัสและไม่ มบี ริการอาหารกลางวันและอาหารคา่ *
ทีพ่ กั : FP HOTELS GRAND SOUTH-NAMBA หรื อย่ านคันไซ หรื อระดับใกล้ เคียงกัน
กรณีพกั โรงแรมFP Hotel สามารถเดินไปชินเซไก สปา เวิลด์ และ ร้ านดองกิโฮเต้ ได้
(ชื่ อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริ ษัทจะทาการแจ้ งพร้ อมใบนัดหมาย5วันก่ อนวันเดินทาง)

วันทีส่ ี่

เช้ า

โอซาก้า - เกียวโต – วัดคินคะคุจิ (วัดทอง) – อาราชิยาม่ า - ป่ าไผ่ – ถ่ ายรู ปสะพานโทเง็ตสึ เคียว – ศาลเจ้ าฟูชิมิ อินาริ –
โกเบ – ย่านโกเบฮาร์ เบอร์ แลนด์ – โอซาก้า
 อาหารเช้ า,เทีย่ ง (บุฟเฟ่ ต์ ชาบูเกียวโตไม่ อ้นั )
 รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั (มื้อที่ 3)
นำท่ำนเดิ นทำงไปสู่ เกียวโต อดีตเมืองหลวงเก่ าแก่ ของญี่ปุ่น ซึ่ งมำมี
อำยุ ย ำวนำนกว่ำ 1,000 ปี ซึ่ งในอดี ต มี ค วำมเจริ ญ รุ่ ง เรื อ งทำงด้ำ น
ศำสนำ ศิ ล ปวัฒ นธรรม และกำรปกครองเป็ นอย่ำงมำก เดิ น ทำงสู่
วัดคินคะคุจิ(Kinkakuji Temple ) หรื อวัดทอง เป็ นวัดเก่ำแก่ ของเมือง
เกี ยวโต สร้ ำงเมื่ อปี พ.ศ. 1940 ในอดี ต พลับ พลำหลังนี้ เคยถู ก ลอบ
วำงเพลิงในปี พ.ศ.2493 โดยพระภิกษุที่บวชอยูใ่ นวัด ซึ่ งศำลำสี ทองที่
เห็นในปั จจุบนั เพิ่งได้รับกำรแปะผนังทองไปเมื่อปี พ.ศ.2530 ที่ผำ่ นมำ
จึ ง มองเห็ น เหลื อ งอล่ ำ มสะท้อ น ในสระน้ ำอย่ำ งสวยงำม ภำยใน
ประกอบด้วย วิหำรมี 3 ชั้น ชั้นแรกมีลกั ษณะเป็ นพระรำชวัง ชั้นที่สอง
เป็ นแบบบ้ำนซำมูไร ชั้นที่สำมเป็ นแบบวัดเซน วัดนี้ มีตำนำนเกี่ยวกับ
กำร์ ตูนเรื่ องอิกคิวซังว่ำเคยเป็ นที่พำนักของโชกุนอำชิ คำงะ โยชิ มิซึ ผู ้
ที่ ช อบทำยปุ จฉำ – วิสั ช นำ กับ อิ ก คิ วซังในกำร์ ตูนเรื่ องอิ คิ วซัง เณร
น้อยเจ้ำปั ญญำ ก็จำลองเรื่ องรำวเหตุกำรณ์ของศำลำทองในวัดนี้ ให้เป็ น
ปรำสำทของท่ำนโชกุน (โชกุนอำชิ กำงะ โยชิ มิสึ) และบุตรชำยของ
เขำที่เป็ นเจ้ำของพลับพลำหลังนี้ ก่อนที่จะยกให้เป็ นทรัพย์สมบัติของ
วัดโรกุนนอนจิ(อีกชื่ อของวัดนี้ ) บริ เวณวัดก่อนทำงออกจะมีกำรขอพรโดยกำรเขียนขอพรที่แผ่นไม้ “อิกคิว” โดย
ส่ วนมำกจะเห็นนักเรี ยนจำนวนมำกเขียนขอให้มีสติปัญญำหลักแหลม ฉลำดแบบอิกคิวซัง จึงมำร่ วมขอพรจำนวน
มำก นำท่ำน ชมธรรมชาติแถบอาราชิ ยาม่ า แหล่งชมธรรมชำติในฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ของเมืองเกียวโตที่โด่งดังและมี
ชื่ อเสี ยงอีกแห่ งในญี่ปุ่นที่นิยมมำท่องเที่ยวเพื่อชื่ นชมกับบรรยำกำศหลำกสี สันสดใสของใบไม้สีเขียว แดง เหลือง
ก่อนที่จะร่ วงหล่นจำกต้นไปตำมฤดู กำล มีสะพำนที่ ทอดข้ำมแม่น้ ำโออิงำวะ ชื่ อสะพานโทเง็ตสึ เคียว มีควำมยำว
200 เมตร ซึ่ งชื่อของสะพำนนี้ มีควำมหมำยว่ำสะพำนที่มองเห็นดวงจันทร์ อยูข่ ำ้ งหน้ำ เบื้องล่ำงของสะพำนคือแม่น้ ำ
โออิที่ไหลมำจำกตำน้ ำในภูเขำอำรำชิ ยำมะที่ยงั คงควำมใสสะอำดมำนับตั้งแต่อดีต นำทุกท่ำนเดินทำงชมป่ าไผ่ ไผ่ที่
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เทีย่ ง

ขึ้นอยูส่ องข้ำงท้ำงเสมือนหนึ่ งเป็ นอุโมงค์ให้เดินผ่ำนถูกปลูกขึ้นตั้งแต่สมัยเฮอันหรื อกว่ำพันปี มำแล้ว เพื่อใช้ในกำร
ประดับสวนและชื่ นชมควำมสวยงำมและใช้ในกำรบำบัดจิตใจมำแต่ครั้งโบรำณ จนกระทัง่ กำลเวลำผ่ำนไปไผ่
เหล่ำนี้ ก็ยงั ได้รับกำรดู แลเป็ นอย่ำงดี เมื่ อเข้ำสู่ ป่ำไผ่แล้ว จะได้สัมผัสถึ งสำยลมจำกธรรมชำติ ที่กระทบกับใบไผ่
ควำมเขียวขจีและควำมสดชื่นตลอดเส้นทำง
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที4่ )เมนูบุฟเฟ่ ต์ ชาบูเกียวโตไม่ อ้นั !!!
น ำท่ ำ นเดิ น ทำงสู่ ศ าลเจ้ า ฟู ชิ มิ อิ น าริ
ชมเสาโทริ อิ ซุ ้ ม ประตู สี แดงที่ เป็ น
สัญลัก ษณ์ ข องศำลเจ้ำที่ มีม ำกกว่ำร้ อย
ต้นทอดตัวยำวตำมเส้นทำงของไหล่เขำ
ล ด ห ลั่ น กั น บ น เส้ น ท ำงย ำวถึ ง 4
กิ โลเมตร และเป็ นฉำกของภำพยนตร์ เรื่ อง MEMORIES
OF GEISHAที่ซำยูริ นำงเอกของเรื่ องวิ่งลอดซุ ้มประตูเพื่อ
ไปขอพรเทพเจ้ำให้ตนเองสมควำมปรำรถนำ จำกนั้นนำ
ท่ ำนเดิ น ทำงสู่ โกเบ ท่ ำ นไป ย่ า นโกเบ ฮาร์ เบอร์ แ ลนด์
Oriental ตั้งอยู่ที่บริ เวณท่ำเรื อโกเบ นับเป็ นย่ำนที่รวมทั้ง
แหล่งช้อปปิ้ งและควำมบันเทิงที่หลำกหลำยที่โด่งดังมำกๆ
ของเมื องแห่ งนี้ ประกอบด้วยศู นย์กำรค้ำขนำดใหญ่ โรงภำพยนตร์ สวนสนุ ก ใกล้กนั ยังติ ดทะเลด้วย ฮำร์ เบอร์
แลนด์เป็ นจุดเดทชื่อดังของเป็ นทิวทัศน์สุดแสนโรแมนติก นอกจำกนี้ ยงั มีจุดถ่ำยภำพมำกมำย เช่น โกเบพอร์ตทำว
เวอร์ ชิ งช้ำสวรรค์ โรงแรม Kobe Meriken Park ท่ ำนสำมำรถช็ อปปิ้ งแบบชิ ล ๆได้อย่ำงสบำยๆ เพรำะมี ท้ งั ร้ ำน
กำแฟ ร้ำนอำหำร ร้ำนค้ำ และสวนสนุ ก ซึ่ งเป็ นจุดนัดพบที่นิยมของชำวเมือง ท่ำนสำมำรถเดิ นเล่นตำมทำงเดิ น
ริ มน้ ำเพื่อชื่ นชมบรรยำกำศแบบคลำสสิ ค มีโรงภำพยนตร์ และร้ ำนอำหำรตั้งอยู่ในบริ เวณโกดังอิฐโบรำณที่รีโน
เวทมำจำกสมัยศตวรรษที่ 19 อีกด้วย ที่นี่เหมำยกับสำยนักช้อปด้วยเนื่ องจำกไม่เพียงมีร้ำนค้ำเรี ยงรำยเต็มสองข้ำง
ทำงเท่ ำ นั้ นยัง มี ห้ ำ งใหญ่ ๆ 2 ห้ ำ ง คื อ ห้ า ง Umie Mosaic ตั้ง อยู่ริ ม น้ ำ ภำยในมี ร้ ำ นค้ำ เล็ ก ๆขำยเสื้ อผ้ำ และ
ร้ำนอำหำรที่ สำมำรถเห็ นท่ำเรื อโกเบได้อย่ำงชัดเจน นอกจำกนี้ ยงั มีสวนสนุ กเล็กๆสำมำรถขึ้นไปชมวิวบนชิ งช้ำ
สวรรค์ที่ต้ งั อยู่หลังอำคำรห้ำงโมเสค และห้ าง Canal Garden ภำยในจะแบ่งออกเป็ นห้ำงร้ำนต่ำงๆ เช่ น Hankyu,
ร้ำนอิเลคทรอนิ ก ส์ Sofmap, ร้ ำนอุ ปกรณ์ กีฬ ำและเอ้ำท์เลตจำหน่ ำยเสื้ อผ้ำเครื่ องใช้ในครั วเรื อนเป็ นต้น (อิส ระ
อำหำรเย็นตำมอัธยำศัยบริ เวณโรงแรมมีร้ำนรำเมน ร้ำนสะดวกซื้ อ) หากมีเวลาท่ านสามารถเดิน ไปช้ อปปิ้ งที่ริงกุ
เอ้าท์เล็ทได้
ทีพ่ กั : N GATE HOTEL OSAKA หรื อระดับใกล้เคียง
(ชื่ อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริ ษัทจะทาการแจ้ งพร้ อมใบนัดหมาย5วันก่ อนวันเดินทาง)
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วันทีห่ ้ า ท่ าอากาศยานคันไซ - ท่ าอากาศยานดอนเมือง
 อาหารเช้ า (Set Box)
เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า (มื้อที่ 5) บริการอาหารเช้ าแบบกล่ อง (Set Box)
เพื่อความสะดวกในเรื่ องเวลาและการเดินทางมาสนามบิน
05.00น. นาท่ านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ เพื่อเตรี ยมตัวเดินทำงกลับ
08.20น.
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เทีย่ วบินที่ XW111
12.10น. เดินทางถึง ท่ าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ

***************
หมายเหตุ: รายการทัวร์ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่ องจากสภาวะอากาศ, การเมื อง, สายการบิน การจราจรช่ วงเทศกาลหรื อ
วันหยุดของญี่ปุ่น เป็ นต้ น โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยคานึงถึงผลประโยชน์ ของท่ านเป็ นหลัก เพื่ อให้ ท่าน
ท่ องเทีย่ วได้ ครบถ้ วนตามโปรแกรม การบริการของรถบัสนาเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้ บริการวันละ10 ชั่วโมง มิอาจ
เพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์ และคนขับจะเป็ นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่ องเที่ยวตามสถานที่ ใน
โปรแกรมการเดินทาง อัตราค่ าบริการข้ างต้ นคานวณ จากอัตราแลกเปลีย่ น 100 เยน เท่ ากับ 30 บาท กรณีอตั ราแลกเปลี่ยนปรับสู งขึน้ บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิในการปรับอัตราค่ าบริการเพิม่ ขึน้
ประกาศสาคัญ รับเฉพาะผู้มวี ตั ถุประสงค์ เพื่อการท่ องเทีย่ วเท่ านั้น ค่ าทัวร์ ทจี่ ่ ายให้ กบั ผู้จัด เป็ นการชาระแบบจ่ ายชาระขาด และผู้จดั ได้ ชาระให้ กับ
สายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบชาระขาดเช่ นกันก่ อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่ านไม่ ได้ ร่วมเดินทางหรื อใช้ บริการตามรายการไม่ ด้วยสาเหตุใด
หรื อได้ รับการปฏิเสธการเข้ าหรื อออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น) ทางผู้จดั ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่ วน
ใดๆ รวมทั้งค่ าตัว๋ เครื่ องบินให้ แก่ ท่าน
เงื่อนไขการให้ บริการ
1. การเดินทางครั้งนีจ้ ะต้ องมีผ้โู ดยสารจานวน 30 ท่ านขึน้ ไป กรณี ไม่ถึง
- ขอสงวนสิ ทธิในกำรปรับรำคำค่ำบริ กำร โดยทำงบริ ษทั จะทำกำรแจ้งให้ท่ำนทรำบก่อนล่วงหน้ำ
- หรื อส่งจอยทัวร์กบั บริ ษทั ที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน
- หรื อเลื่อน หรื อยกเลิกกำรออกเดินทำง โดยทางบริษัทจะทาการแจ้ งให้ ท่านทราบล่ วงหน้ าก่ อนการเดินทาง 10 วัน
2. ใน ก ร ณี ที่ ลู ก ค้ าต้ อ ง อ อ ก ตั๋ ว โด ย ส าร ภ าย ใน ป ร ะ เท ศ ก รุ ณ าติ ด ต่ อ เจ้ าห น้ าที่ ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ ก่ อ น ทุ ก ค รั้ ง มิ ฉ ะ นั้ น ท าง
บริษัทจะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3. การชาระค่ าบริการ ชาระเงินค่ าจองทัวร์ ท่านละ 15,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนกำรเดินทำง 20วัน
**สำเนำหน้ำพำสปอร์ตผูเ้ ดินทำง (*จะต้องมีอำยุเหลือมำกกว่ำ 6 เดือนก่อนหมดอำยุนบั จำกวันเดินทำงไป-กลับ*)
กรุ ณำตรวจสอบก่อนส่ งให้บริ ษทั มิฉะนั้นทำงบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบกรณี พำสปอร์ตหมดอำยุและด่ำนตรวจปฏิเสธกำรออกและเข้ำเมืองท่ำน***
กรุ ณำส่งพร้อมพร้อมหลักฐำนกำรโอนเงินมัดจำ หรื อส่งพร้อมยอดคงเหลือ**
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การยกเลิกและคืนค่ าทัวร์
เนื่ องจำกเป็ นรำคำตัว๋ เครื่ องบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่ำจองค่ำทัวร์แล้ว ไม่สำมำรถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณี ที่กอง
ตรวจคนเข้ำเมืองทั้งกรุ งเทพฯ และในต่ำงประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทำงออก หรื อ เข้ำประเทศที่ระบุไว้ ในรำยกำรเดินทำง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่
จะไม่คืนค่ำทัวร์ไม่วำ่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่ำนออกเดินทำงไปกับคณะแล้ว ถ้ำท่ำนงดกำรใช้บริ กำรรำยกำรใดรำยกำรหนึ่ง หรื อไม่เดินทำง
พร้อมคณะถือว่ำท่ำนสละสิ ทธิ์ ไม่อำจเรี ยกร้องค่ำบริ กำรและเงินมัดจำคืน ไม่วำ่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้น
อัตราค่ าบริการนี้  รวม
1.  ค่ำตัว๋ โดยสำรเครื่ องบินไป-กลับชั้นประหยัดพร้อมค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งตำมรำยกำรทัวร์ขำ้ งต้น
ที่นงั่ เป็ นไปตำมกำรจัดสรร Random ของสำยกำรบินไม่สำมำรถเลือกระบุที่นงั่ ได้ ยกเว้นกำรซื้อที่นงั่ เพิ่ม
 ซื้อทีน่ ั่งเพิม่ สายการบิน Nok Scoot (XW) เส้นทำงโตเกียว-นำริ ตะ สำมำรถUpgrade ที่นงั่ พร้อมชำระค่ำที่นงั่ ได้ดงั นี้
- ทีน่ ั่งชั้น ScootBiz ราคาเทีย่ วเดียว 5,500 บาท /ท่ าน (ราคาไป-กลับ 10,000 บาท) แจ้ งก่ อนเดินทาง10วัน
- ทีน่ ั่งแบบ Super หรื อ Stretch Seat แจ้ งก่ อนเดินทาง7วัน มีค่าใช้ จ่ายและเงื่อนไข ดังนี้
โซน
โซนเงียบ
โซนเงียบ
โซนหน ้ำ
โซนหน ้ำ

แถวที่
21
22-25
31
32-34

ประเภททีน
่ ง่ ั
*Stretch(Front Row)
Super
*Stretch(Front Row)
Super

โซนหลัง
61
*Stretch(Front Row)
*Stretch Seat
-ไม่อนุญำตให้เด็ก ทำรก ผูส้ ูงอำยุเกิน 65 ปี และผูพ้ ิกำร นัง่
-โซนเงียบไม่อนุญำตให้เด็กนัง่

Seat Pitch
มำกกว่ำ 36 นิว้
มำกกว่ำ 35 นิว้
มำกกว่ำ 36 นิว้
มำกกว่ำ 35 นิว้

ราคาต่อท่านต่อเทีย
่ ว
2,000 บำท
1,500 บำท
1,700 บำท
1,200 บำท

มำกกว่ำ 36 นิ้ว

1,700 บำท

2. ค่ำที่พกั ห้องละ 2 ท่ำนตำมโรงแรมที่ระบุไว้ในรำยกำรหรื อระดับเทียบเท่ำ กรณี หอ้ งพักคู่/พักสำมท่ำนเต็มอำจมีปรับเปลี่ยนพักห้อง Single 1
ท่ำนต่อห้องในโรงแรมระดับเดียวกันได้
3. ค่ำอำหำรค่ำเข้ำชมและค่ำยำนพำหนะทุกชนิดตำมที่ระบุไว้ในรำยกำรทัวร์ขำ้ งต้น
4. เจ้ำหน้ำที่บริ ษทั ฯคอยอำนวยควำมสะดวกทุกท่ำนตลอดกำรเดินทำง
5.  ค่ านา้ หนักกระเป๋าสัมภาระโหลดใต้ เครื่ องที่สายการบิน NokScoot กำหนดท่ านละไม่ เกิน 20 กิโลกรัม สัมภาระถือขึน้ เครื่ องไม่ เกิน7กก. และ
ค่ำประกันวินำศภัยเครื่ องบินตำมเงื่อนไขของแต่ละสำยกำรบินที่มีกำรเรี ยกเก็บ
(ค่ำทัวร์ ไม่รวมกำรประกันควำมคุม้ ครองกำรสูญเสี ยหรื อเสี ยหำยของกระเป๋ ำเดินทำง และทรัพย์สินส่ วนตัว กรณี เกิดควำมเสี ย บริ ษทั ฯไม่สำมำรถ
รับผิดชอบได้)
 ซื้อน้ ำหนักสัมภำระเพิ่มสำยกำรบิน Nok Scoot(XW) เส้นทำงโตเกียว(แจ้งอย่ำงช้ำก่อนเดินทำง 10 วัน) มีค่ำใช้จ่ำยดังนี้
+5 กก. -- 400 บำท
+10กก. -- 700 บำท
+15กก. -- 1,000 บำท
+20กก. -- 1,300 บำท
+30กก. -- 2,350 บำท
หมำยเหตุ: สำยกำรบินไม่จำกัดจำนวนชิ้นในกำรโหลด แต่กฎหมำยกำรบินทัว่ โลกให้1ใบ น้ ำหนักสูงสุดได้ 32กก./ชิ้น

บริษัท แทรเวล วิซ อัส (ประเทศไทย) จำกัด 10/119 อำคำรเทรนดี้ ชัน้ 10, 1004H, ซ.สุขมุ วิท13 (แสงจันทร์), คลองเตยเหนือ, กรุงเทพฯ 10110
โทร: 02 168 7653 | 096 978 6585, Email: booking@travelwizus.com | Website: www.travelwizus.com **ใบอนุญำตเลขที่ 11/09342

6. ค่ำประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในระหว่ำงกำรเดินทำงคุม้ ครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำทค่ำรักษำพยำบำลกรณี เกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่ำนละ
500,000 บำทตำมเงื่อนไขของกรมธรรม์ ไม่ รวมประกันสุ ขภาพ ท่ านสามารถสั่งซื้อประกันสุ ขภาพเพิม่ ได้
7. อัตราค่ าบริการนี
้ ไม่ รวม
1. ค่ำทำหนังสื อเดินทำงไทยและเอกสำรต่ำงด้ำวต่ำงๆ
2. ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่นอกเหนือจำกรำยกำรระบุอำทิเช่นค่ำอำหำรเครื่ องดื่มค่ำซักรี ด ค่ำโทรศัพท์เป็ นต้น
3. ค่ำภำษีทุกรำยกำรคิดจำกยอดบริ กำร, ค่ำภำษีเดินทำง (ถ้ำมีกำรเรี ยกเก็บ)
4. ค่ำภำษีน้ ำมันที่สำยกำรบินเรี ยกเก็บเพิ่มภำยหลังจำกทำงบริ ษทั ฯได้ออกตัว๋ เครื่ องบิน
5. ค่ำ Vat 7% และค่ำภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3%
6. ค่ำทิปยกกระเป๋ ำทุกโรงแรม
7. ค่ าทิปไกด์ รวมคนขับรถ ท่ านละ 3,500 เยนต่ อทริป สาหรับกรุ๊ปทีม่ หี ัวหน้ าทัวร์ แล้ วแต่ ความประทับใจในบริการ
รำยละเอียดเกี่ยวกับมำตรกำรยกเว้นวีซ่ำเข้ำประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทย
(เอกสำรที่จะต้องใช้ในกำรพิจำรณำกำรอนุญำตให้เข้ำประเทศ)
จากมาตรการยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญี่ปุ่นให้ กบั คนไทย ผู้ทปี่ ระสงค์ จะพานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่ เกิน 15 วัน ไม่ ว่าจะด้ วยวัตถุประสงค์ เพื่อ
การท่ องเทีย่ ว เยีย่ มญาติ หรื อธุรกิจ จะต้ องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้ าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัตกิ ารเข้ าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่ อไปนี้
1.ตัว๋ เครื่ องบินขำออกจำกประเทศญี่ปุ่น (ทำงบริ ษทั ฯจัดกำรให้)
2.สิ่ งที่ยนื ยันว่ำท่ำนสำมำรถรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยที่อำจเกิดขึ้นในระหว่ำงที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้น)
3.ชื่อ ที่อยู่ และหมำยเลขติดต่อในระหว่ำงที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (ทำงบริ ษทั จัดกำรให้)
4.กำหนดกำรเดินทำงระหว่ำงที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (ทำงบริ ษทั ฯจัดกำรให้)
คุณสมบัตกิ ารเข้ าประเทศญี่ปนุ่ (สาหรับกรณีการเข้ าประเทศญี่ปนด้
ุ่ วยมาตรการยกเว้ นวีซ่า)
1.หนังสื อเดินทำงต้องมีอำยุกำรใช้งำนเหลืออยู่ ไม่ต่ำกว่ำ 6 เดือน
2.กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็ นสิ่ งที่ขดั ต่อกฎหมำย และเข้ำข่ำยคุณสมบัติกำรพำนักระยะสั้น
3.ในขั้นตอนกำรขอเข้ำประเทศ จะต้องระบุระยะเวลำกำรพำนักไม่เกิน 15 วัน
4.เป็ นผู ้ ที่ ไม่ มี ประวัติ ก ำรถู ก ส่ งตั ว กลั บ จำกประเทศญี่ ปุ่ น มิ ได้ อ ยู่ ใ นระยะเวลำของกำรถู ก ปฏิ เสธไม่ ใ ห้ เ ข้ ำ ป ระเทศ และไม่
เข้ำข่ำยคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้ำประเทศ
7.หมายเหตุ : กรุณาอ่ านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่ อนทาการจอง เพื่อความถูกต้ องและความเข้ าใจตรงกันระหว่ างท่ านลูกค้ าและบริษัท ฯ และเมื่อ
ท่ านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่ าทัวร์ ท้งั หมดกับทางบริษัทฯ แล้ ว ทางบริษัทฯ จะถือว่ าท่ านได้ ยอมรับเงื่อนไขข้ อตกลงต่ างๆ ทั้งหมด
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ทจี่ ะเลื่อนการเดินทางหรื อปรับราคาค่ าบริการขึน้ ในกรณีทมี่ ผี ้รู ่ วมคณะไม่ ถึง 30ท่ำน
2. ขอสงวนสิ ทธิ์กำรเก็บค่ำน้ำมันและภำษีสนำมบินทุกแห่งเพิ่ม หำกสำยกำรบินมีกำรปรับขึ้นก่อนวันเดินทำง
3. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำอันเนื่องจำกสำเหตุต่ำงๆ
4. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หำกเกิดกรณี ควำมล่ำช้ำจำกสำยกำรบิน, กำรยกเลิกบิน, กำรประท้วง, กำรนัดหยุดงำน, กำรก่อกำรจลำจล,
ภัยธรรมชำติ, กำรนำสิ่ งของผิดกฎหมำย ซึ่งอยูน่ อกเหนือควำมรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
5. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หำกเกิดสิ่ งของสู ญหำย อันเนื่ องเกิดจำกควำมประมำทของท่ำน, เกิดจำกกำรโจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจำก
ควำมประมำทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่ำนตกลงชำระเงินมัดจำหรื อค่ำทัวร์ท้ งั หมดกับทำงบริ ษทั ฯ แล้ว ทำงบริ ษทั ฯ จะถือว่ำท่ำนได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่ำงๆ ทั้งหมด
7. รำยกำรนี้ เป็ นเพียงข้อเสนอที่ ตอ้ งได้รับกำรยืนยันจำกบริ ษทั ฯอีกครั้งหนึ่ ง หลังจำกได้สำรองโรงแรมที่ พกั ในต่ำงประเทศเรี ยบร้อยแล้ว โดย
โรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอำจจะปรับเปลี่ยนตำมที่ระบุในโปรแกรม
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8. กำรจัดกำรเรื่ องห้องพัก เป็ นสิ ทธิของโรงแรมในกำรจัดห้องให้กบั กรุ๊ ปที่เข้ำพัก โดยมีห้องพักสำหรับผูส้ ู บบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ ได้ โดยอำจจะขอ
เปลี่ยนห้องได้ตำมควำมประสงค์ของผูท้ ี่พกั ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ควำมพร้อมให้บริ กำรของโรงแรม และไม่สำมำรถรับประกันได้
9. กรณี ผูเ้ ดินทำงต้องกำรควำมช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อำทิ เช่น ใช้วิวแชร์ กรุ ณำแจ้งบริ ษทั ฯ อย่ำงน้อย 10วันก่อนกำรเดิ นทำง มิฉะนั้น บริ ษทั ฯไม่
สำมำรถจัดกำรได้ล่วงหน้ำได้
10. มัคคุเทศก์ พนักงำนและตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มีสิทธิ ในกำรให้คำสัญญำใด ๆ ทั้งสิ้ นแทนผูจ้ ดั นอกจำกมีเอกสำรลงนำมโดยผูม้ ีอำนำจของผูจ้ ดั
กำกับเท่ำนั้น
11. ผูจ้ ดั จะไม่รับผิดชอบและไม่สำมำรถคืนค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ได้เนื่องจำกเป็ นกำรเหมำจ่ำยกับตัวแทนต่ำงๆ ในกรณี ที่ผเู ้ ดินทำงไม่ผำ่ นกำรพิจำรณำใน
กำรตรวจคนเข้ำเมือง-ออกเมือง ไม่วำ่ จะเป็ นกองตรวจคนเข้ำเมืองหรื อกรมแรงงำนของทุกประเทศในรำยกำรท่องเที่ยว อันเนื่องมำจำกกำรกระทำ
ที่ส่อไปในทำงผิดกฎหมำย กำรหลบหนี เข้ำออกเมือง เอกสำรเดินทำงไม่ถูกต้อง หรื อ กำรถูกปฏิเสธในกรณี อื่น ๆ
12. กรณี ตอ้ งกำรพักแบบ 3ท่ำน ต่อห้องหรื อห้องแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิ ทธิ ในกำรจัดห้องให้เป็ นแบบ
แยก 2ห้อง คือ 1ห้องพักคู่ และ 1ห้องพักเดี่ยว โดยไม่ค่ำใช้จ่ำยเพิ่ม
13. สภำพกำรจลำจรในช่วงวันเดินทำงตรงกับวันหยุดเทศกำลของญี่ปุ่น หรื อ วันเสำร์อำทิตย์ รถอำจจะติด อำจทำให้เวลำในกำรท่องเที่ยวและ ช้อป
ปิ้ งแต่ละสถำนที่นอ้ ยลง โดยเป็ นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในกำรบริ หำรเวลำ ซึ่งอำจจะขอควำมร่ วมมือจำกผูเ้ ดินทำงในบำงครั้งที่ตอ้ ง
เร่ งรี บ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตำมโปรแกรม
14. บริ กำรน้ ำดื่มท่ำนวันละ1ขวดต่อคนต่อวันเริ่ มในวันที่2ของกำรเดินทำงถึงวันที่4ของกำรเดินทำงรวมจำนวน 2 ขวด
15. กำรบริ กำรของรถบัสนำเที่ยวญี่ปุ่น ตำมกฎหมำยของประเทศญี่ปุ่น สำมำรถให้บริ กำรวันละ10-12ชัว่ โมง อำทิเช่น เริ่ มงำนเวลำ 8.00น.ถึงเวลำ
20.00 น.ในวันนั้น มิ อำจเพิ่มเวลำได้ โดยมัคคุ เทศก์และคนขับจะเป็ นผูบ้ ริ หำรเวลำตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั สภำพกำรจรำจรในวัน
เดินทำงนั้นๆเป็ นหลัก จึงขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรปรับเปลี่ยนเวลำท่องเที่ยวตำมสถำนที่ในโปรแกรมกำรเดินทำง
16. การประกันภัย ที่บริ ษทั ฯได้ทำไว้สำหรับควำมคุม้ ครองผูเ้ ดินทำง เป็ นกำรกำรประกันอุบตั ิเหตุจำกกำรเดินทำงท่องเที่ยว ตำมพ.ร.บ กำร
ท่องเที่ยวเท่ำนั้นไม่ ได้ ครอบคลุมถึง สุ ขภาพ การเจ็บไข้ ได้ ป่วย ท่ำนสำมำรถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริ ษทั ฯได้ และทำงบริ ษทั ฯถือว่ำท่ำนได้
เข้ำใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่ำนชำระเงินค่ำทัวร์ (ท่ำนสำมำรถซื้อประกันสุขภำพ ในระหว่ำงกำรเดินทำงได้ จำกบริ ษทั ประกันทัว่ ไป และ
ควรศึกษำเงื่อนไขควำมคุม้ ครองให้ละเอียด)
17. มัคคุเทศก์ พนักงำนและตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มีสิทธิในกำรให้คำสัญญำใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจ้ ดั นอกจำกมีเอกสำรลงนำมโดยผูม้ ีอำนำจของผูจ้ ดั
กำกับเท่ำนั้น
18. ผูจ้ ดั จะไม่รับผิดชอบและไม่สำมำรถคืนค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ได้เนื่องจำกเป็ นกำรเหมำจ่ำยกับตัวแทนต่ำงๆ ในกรณี ที่ผเู ้ ดินทำงไม่ผำ่ นกำรพิจำรณำใน
กำรตรวจคนเข้ำเมือง-ออกเมือง ไม่วำ่ จะเป็ นกองตรวจคนเข้ำเมืองหรื อกรมแรงงำนของทุกประเทศในรำยกำรท่องเที่ยว อันเนื่องมำจำกกำรกระทำ
ที่ส่อไปในทำงผิดกฎหมำย กำรหลบหนี เข้ำออกเมือง เอกสำรเดินทำงไม่ถูกต้อง หรื อ กำรถูกปฏิเสธในกรณี อื่น ๆ

บริษัท แทรเวล วิซ อัส (ประเทศไทย) จำกัด 10/119 อำคำรเทรนดี้ ชัน้ 10, 1004H, ซ.สุขมุ วิท13 (แสงจันทร์), คลองเตยเหนือ, กรุงเทพฯ 10110
โทร: 02 168 7653 | 096 978 6585, Email: booking@travelwizus.com | Website: www.travelwizus.com **ใบอนุญำตเลขที่ 11/09342

