รห ัสโปรแกรม : 16199

(กรุณาแจ้งรห ัสโปรแกรมทุกครงที
ั้ ส
่ อบถาม)

SJO 1 #Re.5 OSAKA – KYOTO – FREE DAY
BY : NOK SCOOT (XW)

(DEC

2019-MAR 2020)

วันที่ 1 : กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง - สนามบินคันไซ โอซาก้า
20.00 น.

(-/-/)

คณะพร้ อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก Terminal1 ชัน้ 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ
เคาน์เตอร์ สายการบิน NOK SCOOT เจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับ และอานวยความสะดวกด้ านเอกสารต่างๆ

หมายเหตุ ราคาLoungeอาจมีการเปลืย
่ นแปลง ณ วันทีจ
่ องกรุณาสอบถามก่อนการจองอีกครัง้
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE

23.40 น.

เหินฟ้าสู่ เมืองโอซาก้ า ประเทศญี่ปนุ่ โดยเที่ยวบินที่ XW 112

สายการบิน NOK SCOOT ใชเ้ ครือ
่ ง BOEING 777-200 จานวน 415 ทีน
่ ง่ ั
จ ัดทีน
่ ง่ ั แบบ 3-4-3
ั
้ เครือ
รวมนา้ หน ักสมภาระถื
อขึน
่ ง 7 กก./ท่าน และสามารถโหลดใต้เครือ
่ ง 20 กก./ท่าน
ื้ นา้ หน ักเพิม
ื้ เพิม
(หากต้องการซอ
่ ท่านจะต้องทาการซอ
่ )

(-/L/-)
วันที่2 : สนามบินคันไซ – โอซาก้า – หมู่บา้ นนิ นจาอิ งะ – ปราสาทโอซาก้า – ศาลเจ้าสุมิโยชิ
– สะพานแดง - ห้างโดทง พลาซ่า (ตึกซูโม่) - ช้อปปิ้ งย่านชิ นไซบาชิ แหล่งช้อปปิ้ งที่ใหญ่ที่สดุ ในโอซาก้า

07.10 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ โอซาก้ า ประเทศญี่ปนุ่ (เวลาท้ องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช.ม.

กรุณาปรับนาฬิกาของ

ท่านเป็ นเวลาท้ องถิ่นเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย)
สาคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่ อนุญาตให้ นา อาหารสด จาพวก เนือ้ สัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้ าประเทศ หากฝ่ าฝื นจะมีโทษจับและ
ปรับ
หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋ าและทาภารกิจส่วนตัวเรี ยบร้ อยแล้ ว
นาท่านขึ ้นรถโค้ ชเพื่อเดินทางสู่ เมืองโอซาก้ า ซึ่งจัดเป็ นจังหวัดที่มีความสาคัญเป็ นอันดับสอง มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับสามของ
ญี่ปนุ่ และยังเป็ นเมืองเศรษฐกิจที่สาคัญมากๆของภูมิภาคคันไซ และในปี 2019 นี ้ เมืองโอซาก้ า ได้ ถดู จัดอันดับ เป็ นอันดับ 3 เมือง
ที่มีความปลอดภัยมากที่สดุ ในโลกอีกด้ วย

จากนันน
้ าท่านมุง่ หน้ าเดินทางสู่ หมู่บ้านนินจาอิงะ หรื อที่ร้ ูจกั กันในชื่อ “พิพธิ ภัณฑ์ นินจาอิงะ” (ไม่ รวมค่ าเข้ าชมกิจกรรมต่ างๆ)
ตังอยู
้ ่เมืองอิงะในจังหวัดมิเอะ นับเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่เอกลักษณ์ที่ไม่มีที่อื่นๆนอกเหนือไปจากญี่ปนที
ุ่ ่เป็ นถิ่นกาเนิดของเหล่ านินจา
แน่นอน ในช่วงศตวรรษที่ 15 เมืองนี ้เคยเป็ นสถานที่สอนวิชานินจามาก่อน จึงอาจเรี ยกได้ ว่าเป็ นบ้ านเกิดของนินจาในตระกูลอิงะ ใคร
ที่อยากเห็นความเป็ นนินจาขนานแท้ นี่ต้องมาที่นี่เลยไม่มีคาว่าผิดหวังแน่นอน ภายในมีการจัดแสดงที่น่าสนใจหลายอย่างรวมถึงการ
แสดงด้ วยทักษะและการฝึ กฝนจริง ภายในประกอบด้ วยบ้ านพักอาศัยในอดีต ในส่วนของห้ องแสดงนิทรรศการ 2 ห้ อง สาหรับจัดแสดง
อาวุธ และวัตถุสิ่งของต่างๆที่เกี่ยวกับการเป็ นนินจา รวมไปถึงงานเขียนในยุคโบราณ ไม่เพียงแต่สถานที่อย่างบ้ านหรื อข้ าวของเครื่ องใช้
ของเหล่านินจาเท่านัน้ ยังจะมีโชว์ตื่นตาตื่นใจให้ ดใู ห้ ชมกันอีกต่างหาก ถ้ าอยากยกระดับความอินต้ องนี่เลยค่ะเช่าชุ ดนินจาใส่มาเดิน
เอาให้ ฟินไปเลย หรื อถ้ ายังไม่พอยังมีชดุ นินจาขายให้ เหล่าสาวกแฟนพันธุ์แท้ ให้ ซื ้อหาเป็ นของที่ระลึกกันอีกด้ วย

จากนันน
้ าท่าน ชม ปราสาทโอซาก้ า แลนด์มาร์ กอันดับหนึง่ ของเมืองโอซาก้ าที่ไม่วา่ ใครก็ต้องมาเยือน นับเป็ นสถานที่ทอ่ งเที่ยวยอด
นิยมเมื่อมาเยือนยังเมืองโอซาก้ าด้ วยความยิ่งใหญ่อลังการของตัวปราสาทที่มีถึง 8 ชัน้ ห้ อมล้ อมด้ วยกาแพงหิน คูน ้า ไปจนถึง สวนนิชิ
โนมารุ ที่ครอบคลุมพืน้ ที่ขนาดใหญ่ มองแล้ วดูตดั กับความเป็ นเมืองทันสมัยที่อยู่รายล้ อมจากตึกอาคารทันสมัย ทาใ ห้ ความรู้ สึก
เหมือนเป็ นปราสาทโบราณที่หลุดเข้ ามาในยุคปัจจุบนั

เที่ยง  รั บประทานอาหารกลางวัน (1)

จากนันน
้ าท่านเยี่ยมชม ศาลเจ้ าสุมิโยชิไทฉะ หรื อที่ร้ ู จกั กันในนามศาลเจ้ าใหญ่สุมิโยชิ ก่อตังขึ
้ ้นเมื่อปี ค.ศ. 211 และเป็ นศาลเจ้ า
ชินโตที่เก่าแก่ที่สดุ เป็ นอันดับสองของญี่ปนุ่ มีขึ ้นก่อนการเข้ ามาของพุทธศาสนาในประเทศญี่ปนุ่ ศาลเจ้ าก่อตังโดยทาโมมิ
้
โนะสุคเุ นะ
ซึ่งเป็ นไปตามรับสัง่ ขององค์จกั รพรรดินีจิงกู ศาลเจ้ าแห่งนี ้ตังอยู
้ ่ในเขตสุมิโยชิ และเป็ นที่นิยมของคนในท้ องถิ่น ในช่วง เทศกาลปี ใหม่
การไปฮัตสึโมเดะ ซึ่งผู้คนจะไปเยือนศาลเจ้ าเป็ นครัง้ แรกในปี นนเพื
ั ้ ่อแสดงความเคารพ มีผ้ คู นกว่า 2.5 ล้ านคนข้ ามสะพานสุมิโยชิไท
ฉะไปเพื่อชาระตัวเองรับปี ใหม่ แท้ จริ งแล้ ว ศาลเจ้ าใหญ่สมุ ิโยชิเป็ นศาลเจ้ าที่เกี่ยวข้ องกับทะเล แม้ จะมีสภาพไม่ติดชายฝั่ งเลยก็ต าม
ในปี ที่ผ่านมาก่อนที่การถมที่ดินจะกลายเป็ นที่นิยมในญี่ ปนุ่ ศาลเจ้ าแห่งนี ้เคยตังอยู
้ ่ที่ชายฝั่ งอ่าว แม้ ในปั จจุบนั นี ้ศาลเจ้ าจะไม่ มีส่วน
ติดชายฝั่ งทะเลเลยก็ตาม แต่เทพแห่งทะเลที่ประดิษฐานอยู่ที่นี่ยงั คงเป็ นที่สกั การะบูชาอยู่เป็ นนิจ เช่นเดียวกับสิ่งปลูกสร้ างที่ เก่าแก่
ที่สุดในญี่ ปนุ่ ศาลเจ้ าใหญ่สุมิโยชิถูกรื อ้ และสร้ างขึ ้นใหม่นบั หลายครัง้ ครัง้ ล่าสุดนันเกิ
้ ดขึ ้นในปี ค.ศ. 1810 เมื่อพวกเขาฟื น้ ฟู สภาพ
อาคารทังหมดกลั
้
บคืนสู่ความรุ่งเรื องในครัง้ อดีต แม้ วา่ อาคารนันถู
้ กสร้ างขึ ้นใหม่ แต่ก็ใช้ การออกแบบในลักษณะเดียวกับการสร้ างครัง้
แรกในศตวรรษที่ 3 โดยไม่มีอิทธิพลของการออกแบบแนวเอเชียในศาลเจ้ าชินโตเข้ ามาเกี่ยวข้ องเลย

และอีกหนึง่ ที่นบั เป็ นไฮไลท์ คือ สะพานสุมิโยชิโซริบาชิ หรื อ สะพานแดง ข้ ามลาธารที่เข้ ามาจากทะเลเพื่อไปยังพื ้นที่ด้านในตอน
ที่สะพานถูกสร้ างขึ ้นเมื่อ 400 ปี ก่อน ตอนนี ้เนื่องจากการปรับปรุงถมที่ดิน น ้าที่สะพานสร้ างเพื่อข้ ามก็กลายเป้นเพียงสระน ้าเล็กๆไป
แล้ ว ตัวสะพานมีขนาดค่อนข้ างใหญ่ ยาสุโนริ คาวาบาตะ ได้ กล่าวไว้ ในปี 1948 ว่า เดินลงสะพานน่ากลัวกว่าเดินขึ ้นอีก สะพานมีส่วน
โค้ งขนาดใหญ่นี ้ถูกสร้ างขึ ้นเพื่อให้ ผ้ คู นนึกถึงสายรุ้งที่เชื่อมระหว่างทะเลกับท้ องฟ้าจากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ ห้ างโดทง พลาซ่ า ตังอยู
้ ่
ในย่านชินไซบาฉิ แหล่งช้ อปปิ ง้ ที่มีชื่อเสียงที่สดุ ในโอซาก้ า เพิ่งเปิ ดตัว อย่างเป็ นทางการไปเมื่อเดือนเมษายน 2017 นี่เอง ด้ วยรูป แบบ
อาคารที่ทนั สมัยบวกกับที่ตงซึ
ั ้ ่งอยู่ติดกับถนนใหญ่ ทาให้ มีความโดดเด่นสะดุดตา จนกลายเป็ นจุดนัดพบแห่งใหม่ของย่านนี ้ไปแล้ ว
และเป็ นแหล่งช้ อปปิ ง้ มอลล์ที่เน้ นร้ านค้ าปลอดภาษี และเปิ ดทาการตังแต่
้ เวลา 10.00-21.30 น. โดยบริ เวณชัน้ 1 จะเป็ นร้ านนาฬิกา,
เครื่ องประดับ, แว่นตา, ร้ านจาหน่ายสุรา และร้ านอาหาร บริ เวณชัน้ 2 จะเป็ นร้ านเช่ากิโมโน, เครื่ องสาอาง, โสม, ร้ านจาหน่ายสินค้ า
เกี่ยวกับตัวการ์ ตนู และห้ องเรี ยนชงชา ส่วนบริเวณชัน้ 3 จะเป็ นร้ านจาหน่ายยา และสินค้ าเบ็ดเตล็ด

จากนัน้ อิสระช้ อปปิ ้ งย่ านชินไซบาชิ ตังอยู
้ ่ทางตอนใต้ ของเมืองโอซาก้ า เรี ยกได้ วา่ เป็ นย่านสุดฮอตของเหล่านักท่องเที่ยวเลยก็วา่ ได้
บอกเลยว่าถ้ ามาโอซาก้ าแล้ ว ไม่มาเที่ยวย่านนี ้ถือว่ามาไม่ถึง เนื่องจากเป็ นย่านศูนย์กลางการช้ อปปิ ง้ ที่ใหญ่ที่สดุ ของเมืองโอซาก้ าและ
ภูมิภาคคันไซทีเดียว บริเวณชินไซบา หรื อที่เรี ยกกันทัว่ ไปว่าย่าน มินามิ นับเป็ นสรวงสวรรค์แห่งการช้ อปปิ ง้ อย่างแท้ จริง เพราะมีร้าน
รวงมากมายตังแต่
้ ห้างสรรพสินค้ าไปจนถึงย่านร้ านค้ าไว้ คอยสนองความต้ องการของนักท่องเที่ยวได้ หลากหลายกลุม่ ในย่านร้ านค้ า
ชินไซบาชิที่ทอดตัวจากทิศเหนือจรดใต้ เป็ นระยะทางยาว 580 เมตร มีร้านขายเสื ้อผ้ าและร้ านอาหารเรี ยงรายกันอยู่เกือบ 200 ร้ านค้ า
ทางทิศตะวันตกของชินไซบาชิคือย่านแห่งแฟชัน่ วัยรุ่น “Americamura” ส่วนทางทิศใต้ ก็มียา่ นนัมบะ ซึง่ ย่านโดทงโบริ (Dotonbori) มี
ป้ายโฆษณาดัง ๆ อย่าง “กูลิโกะ (Glico)” และป้ายรูปปู “คานิโดระคุ (Kanidoraku)” ก็อยู่ตดิ ๆ กันนัน่ เอง จึงเป็ นสถานที่ๆ เหมาะมาก
เช่นกันสาหรับการถ่ายรูปเป็ นที่ระลึก

ค่า

เพื่อเป็ นการไม่ รบกวนเวลา  อิสระอาหารค่า ตามอัธยาศัย

 นาท่ านเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก ณ โรงแรม ALEXANDER NAMBA HOTEL หรื อเทียบเท่ า
วันที่ 3 : เกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิ อิ นาริ (ศาลเจ้าจิ้งจอก) - เรียนรู้พิธีชงชาต้นตารับฉบับเกียวโต (B/L/-)
- วัดคิ นคะคุจิ (วัดปราสาททอง) – วัดคิ โยมิ ซุ (วัดน้าใส) – ช้อปปิ้ งถนนคนเดิ นฮิ กาชิ ยาม่า
เช้ า

 บริการอาหารเช้ า(2) ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

นาท่านมุ่งหน้ าเดินทางเข้ า เมืองเกียวโต ซึ่งเคยเป็ นเมืองหลวงของประเทศญี่ ปนมายาวนานที
ุ่
่สดุ คือตังแต่
้ ปีค.ศ. 794 จนถึง 1868
ร่วมๆ 1,100 ปี ในปัจจุบนั ยังคงเป็ นเมืองที่ใหญ่เป็ นอันดับที่ 7 ของประเทศญี่ปนุ่ เกียวโตจึงเป็ นเมืองสาคัญที่เต็มไปด้ วยประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมของญี่ปนุ่ อีกทังเมื
้ องเกียวโตยังมักจะรอดพ้ นจากการเป็ นเป้าโจมตีตา่ งๆเมื่อเกิดสงคราม ซึ่งรวมไปถึงระเบิดนิวเคลีย ร์
ช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ด้ วย ทาให้ เกียวโตยังคงสภาพวัด ศาลเจ้ า และสิ่งก่อสร้ างที่มีคณ
ุ ค่าทางด้ านศิลปะวัฒนธรรมและเก่าแก่เอาไว้
ได้ มากมายจนถึงทุกวันนี ้ จากนันน
้ าท่านไปยัง ศาลเจ้ าฟูชิมิ อินาริ หรื อที่บางคนเรี ยกกันว่าศาลเจ้ าเสาแดง ศาลเจ้ าสุนัขจิง้ จอก

เป็ นศาลเจ้ าศาสนาชินโต สร้ างขึ ้นเพื่ออุทิศให้ กบั เทพเจ้ า Inari เทพเจ้ าแห่งการเพาะปลูก สร้ างขึ ้นในปี ค.ศ. 711 ตังอยู
้ ่ทางทิศใต้ ของ
เกียวโต บริ เวณเขาอินาริ ที่นี่เป็ นหนึ่งในที่เที่ยวยอดฮิตของเกียวโต ด้ วยเอกลักษณ์ของศาลเจ้ าที่มีเสาโทริ อิสีแดงนับพันต้ น มากที่ สุด
กว่าศาลเจ้ าอื่นๆ ในเกียวโต และยังเดินทางสะดวกด้ วยการนัง่ รถไฟมาลงที่สถานี Inari ออกจากสถานีก็เจอกับศาลเจ้ าเลย รูปปัน้ สุนขั
จิ ้งจอก ที่หน้ าศาลเจ้ า มีความเชื่อว่าเป็ นผู้สง่ สารของเทพเจ้ า

จากนันน
้ าท่าน เรี ยนรู้ พธิ ีชงชาต้ นตารั บแบบฉบับเกียวโต เพราะถือได้ วา่ การชงชานันคื
้ อเอกลักษณ์ของประเทศญี่ปนเลยก็
ุ่
ว่าได้
ด้ วยการดื่มและการชงชาผงสีเขียวหรื อมัตชะ นับตังแต่
้ ประมาณศตวรรษที่ 14 ต้ นฉบับของพิธีชงชา ให้ ท่านได้ สมั ผัสกับบรรยากาศ
ของการจาลองเรื่ องราวการพบปะกันในวงสังคมการดื่มและชงชาที่ได้ แพร่หลายในบรรดาชนชันสู
้ งที่เกิดขึ ้นในประเทศญี่ปนุ่

เที่ยง  รั บประทานอาหารกลางวัน (3)
จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ วัดคินคะคุจิ หรื อ วัดปราสาททอง ที่คนไทยทัว่ ไปรู้กนั ในชื่อว่าวัดทอง สาเหตุที่คนส่วนมากเรี ยกวัดนี ้ว่าวัด
ทองนัน่ ก็เพราะว่าอาคารหลักของวัดนีม้ ีสีทองเหลืองอร่ ามตังโดเด่
้
นเป็ นสง่าอยู่ท่ามกลางน ้า เรี ยกได้ ว่าดังขนาดกลายเป็ นอีกหนึ่ง
สัญลักษณ์หนึ่งของสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองเกียวโตเลย และด้ วยสถาปั ตยกรรมที่งดงามล ้าค่านี่เองจึงทาให้ ได้ รับการขึ ้นทะเบียนจาก
ยูเนสโกให้ เป็ นมรกดโลกในปี ค.ศ. 1994 เดิมทีนนวั
ั ้ ดแห่งนี ้ถูกสร้ างมาเพื่อเป็ นที่พานักของท่านโชกุนอาชิกาก้ า โยชิมิสุ และยังมีไว้ เพื่อ
รับรองแขกระดับสาคัญๆ ภายหลังที่ทา่ นเสียชีวิตก็มีการยกที่พกั แห่งนี ้ให้ กลายมาเป็ นวัดในนิกายเซน ซึง่ ก็กลายมาเป็ นวัดวัดคินคะคุจิ

อย่างปัจจุบนั และด้ วยความงดงามตระการตาจึงกลายมาเป็ นต้ นแบบของวัดกินคะคุจิหรื อวัดเงินที่ถกู สร้ างโดยหลานชายของโชกุนใน
เวลาต่อมา

หลังจากนันน
้ าท่านไป วัดคิโยะมิซุ หรื อที่ร้ ูจกั กันในชื่อ วัดนา้ ใส นับเป็ นวัดที่ไม่ได้ มีชื่อเสียงโด่งดังในระดับจังหวัด เนื่องจากการที่วดั มี
สถาปัตยกรรมโบราณที่งดงามชวนตะลึงจนยูเนสโกได้ บนั ทึกให้ วดั แห่งนี ้ขึ ้นเป็ นมรดกโลก ซึง่ ที่มาของชื่อวัดน ้าใสก็มาจากการที่วดั แห่ง
นี ้นันได้
้ ถกู สร้ างขึ ้นปี ค.ศ. 780 แล้ วได้ มีน ้าที่เกิดขึ ้นเองตามธรรมชาติจากน ้าตกโอโตวะ ไหลผ่านตัววัดนัน่ เอง จุดที่ถือว่าเป็ นไฮไลท์การ
ท่องเที่ยวของที่นี่ก็คงไม่พ้น อาคารไม้ ขนาดใหญ่ที่แค่การสร้ างก็น่าทึ่งแล้ ว เพราะการสร้ างทังหมดนี
้
้ไม่มีการใช้ ตะปูใดๆทังสิ
้ ้น ถื อเป็ น
ภูมิปัญญาของคนโบราณที่สดุ ยอดจริงๆ เสาของอาคารมีความสูงถึง 13 เมตรจากพื ้นดิน และโถงอาคารถูกสร้ างให้ ยื่นออกไปภายนอก
ทาให้ บริเวณนี ้เป็ นจุดชมวิวที่สวยงาม มองเห็นเมืองเกียวโตในฤดูตา่ งๆ และเป็ นจุดชมซากุระและใบไม้ แดงที่ขึ ้นชื่อของเกียวโตอีกด้ วย

จากนันน
้ าท่านอิสระ ช้ อปปิ ้ งย่ านฮิกาชิยาม่ า ถือได้ ว่าเป็ นย่านการค้ าที่ฮอตฮิตมากแห่งหนึ่งของเมืองเกียวโต โดยย่านนี ้จะตังอยู
้ ่
บริ เวณที่เป็ นเนินเขาทางตะวันออกของเกียวโต เต็มไปด้ วยร้ านค้ าจานวนมาก ไม่ว่าจะเป็ นร้ านอาหาร ร้ านของกินเล่น ร้ านขายสินค้ า
ต่างๆและร้ านขนมพื ้นเมือง พูดได้ เลยว่ามีให้ เลือกเยอะแยะเต็ม ไปหมด สิ่งที่ทาให้ ย่านนี ้มีเสน่ห์มากที่สุดก็น่าจะเป็ นรู ปแบบอาคาร
บ้ านเรื อนร้ านค้ าที่ยงั คงความเก่าแก่เป็ นสไตล์โบราณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริ เวณระหว่างวัดน ้าใสหรื อคิโยะมิสุ ไปจนถึงศาลเจ้ ายาซา
กะ ที่จะแม้ จะเป็ นถนนแคบๆแต่บอกเยว่าเด็ดตรงที่ตวั บ้ านเรื อนที่เรี ยงรายตลอดเส้ นทางจะเป็ นรูปแบบสถาปัยกรรมโบราณดังเดิ
้ มของ
ญี่ปนที
ุ่ ่ทาจากไม้ ล้วนๆแลดูมีมนตร์ ขลังดึงดูดใจแบบบอกไม่ถกู จนทาให้ กลายเป็ นย่านที่สมกับเป็ นส่วนหนึ่งของเมืองมรกกโลกอย่าง
เกียวโตจริงๆ

ค่า

เพื่อเป็ นการไม่ รบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารค่าตามอัธยาศัย
 นาท่ านเข้ าสู่ท่ พี ัก ณ โรงแรม HOTEL TAISEI NAKANOSHIMA หรือเทียบเท่ า

วันที่ 4 : อิ สระท่องเที่ยวเต็มวัน
เช้ า

OPTION A

หรือ เลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ

OPTION B

(B/-/-)

 บริการอาหารเช้ า(4) ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

OPTION A : อิสระเพลิดเพลินในเมืองโอซาก้ า เพื่อความสะดวกในการเดินทาง หรื อช้ อปปิ ้ งในย่ านการค้ าอันทันสมัย
ของเมืองโอซาก้ า ศูนย์ รวมวัยรุ่ นแหล่ งช้ อบปิ ้ งชื่อดัง แนะนาสถานที่ท่องเที่ยวในโอซาก้ า (ไม่ รวมค่ ารถไฟในการเดินทาง
ไกด์ แนะนาเส้ นทางให้ )
ตลาดคุโรมง โอซาก้ า เป็ นตลาดที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองโอซาก้ า จนได้ รับสมญานามว่าเป็ น ครัวของโอ
ซาก้ ากันเลยทีเดียว มีบรรยากาศภายในเป็ นทางเดิน Arcade เล็กๆทอดยาวประมาณ 600 เมตร 2 ข้ างทางจะเต็มไปด้ วยร้ านค้ าต่างๆ
กว่า 160 ร้ านค้ า ขายทังของสด
้
และแบบพร้ อมทาน มีของกินเล่นและอาหารพื ้นเมืองมากมายหลายชนิดให้ ได้ ชิมกัน ของที่ขายภายใน
ตลาดคุโรมงส่วนมากจะเป็ นของสด โดยเฉพาะอาหารทะเล เนื ้อ และผักต่างๆ ร้ านอาหารต่างๆภายในตลาดจึงเน้ นขายอาหารทะเลกัน
ทัง้ แบบสดๆ เช่น ซาชิ มิ ซู ชิ และหอยนางรม และแบบปรุ ง สุก เช่น ปลาไหลย่าง ปลาหมึกย่าง หอยเชลย่าง กุ้ง เทมปุระ เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ก็จะเป็ นพวกผลไม้ ตา่ งๆตามฤดูกาลของญี่ปนุ่ ที่ควรค่าแก่การลองเป็ นอย่างมาก เช่น แอปเปิ ล้ มะเขือเชอรี่ สตอเบอรี่ เมล่อน
กีวี และลูกแพร ซึง่ ราคามักจะถูกกว่า และหอมหวานกว่าบ้ านเรา

ย่ า นนั ม บะ เป็ นย่านธุรกิจ ของโอซาก้ า ที่อัดแน่นไปด้ วยเสน่ห์ต่างๆ มากมายไม่ว่าจะเป็ นแหล่ง ช้ อปปิ ง้ สถานที่ท่องเที่ ยว หรื อ
ร้ านอาหาร นัมบะ อยูใ่ นเขตที่เรี ยกกันว่ามินามิ (ทิศใต้ ) เนื่องจากย่านอุเมดะถูกเรี ยกว่ากันว่า "คิตะ (ทิศเหนือ)" หากตรงจากอุเมดะไป
ตามถนนมิโดสุจิซงึ่ เป็ นถนนสายหลักของโอซาก้ าลงมาทางใต้ จะมาถึงนัมบะ จึงถูกตังชื
้ ่อว่า "มินามิ" นัน่ เอง
ย่ านโดทงโบริ ย่านการค้ ายอดนิยมที่ตงอยู
ั ้ ่ใจกลางเมืองโอซาก้ า ซึ่งมีนักท่องเที่ ยวแวะเวียนมาเยี่ยมชมกันหนาแน่นตลอดทังวั
้ น
เพราะมีแหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจมากมาย ไม่วา่ จะเป็ นร้ านอาหาร ร้ านค้ า พิพิธภัณฑ์ ฯลฯ ซึง่ กินความยาวตลอดฝั่งของแม่น ้าโดทงโบริ
และนอกจากร้ านค้ าต่างๆ ที่มีให้ เราได้ มาเดินเปิ ดหู เปิ ดตามากมายแล้ ว ที่นี่ยงั เป็ นแหล่งถ่ายรูปสาคัญของนักท่องเที่ยวที่มาโอซาก้ า
อีกด้ วย เพราะมีปา้ ยโฆษณา และป้ายห้ างร้ านต่างๆ ซึ่งมีเอกลักษณ์เป็ นของตัวเอง ยิ่งพอตกกลางคืนจะมีแสงไฟหลากสีสนั ตลอดทัง้
ย่าน ช่วยเพิ่มความคึกคัก และเรื่ องราวน่าสนใจให้ เราได้ ไปตามเก็บความทรงจาดีๆ มากมาย

หมู่ บ้านอเมริ กา หรื อที่คนญี่ ปนเรี
ุ่ ยกกันอย่างติดปากกว่า อะเมะมุระ นับเป็ นย่านวัยรุ่ นที่รวมเอาร้ านค้ าแฟชั่นสไตล์ตะวันตก
เหมือนยกอเมริ กามาไว้ ในโอซาก้ า มีพื ้นที่เริ่ มตังแต่
้ ถนน Nagahori ไปยังแถบ Dotombori อยู่ใกล้ ๆกับสถานี Shinsaibashi ของ
เมืองใหญ่อย่างโอซาก้ า ถือว่าเป็ นย่านที่มีชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวตะวันตกให้ เห็นอย่างอุ่นหนาฝาคัง่ ไม่น้อยไปกว่าคนญี่ปนเจ้
ุ่ า

ถิ่น แฟชัน่ การแต่งตัวของวัยรุ่ นที่มาเดินในย่านนี ้นี่ถือว่าเด็ดดวงไม่แพ้ ย่านชิบุ ย่าในโตเกียวเลย ทังยั
้ งเป็ นที่นิยมมาแฮงค์เอ้ าของ

เหล่าวัยรุ่นในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ โดยจะมารวมตัวกันทากิจกรรมชิคๆคูลๆอย่างการแสดงดนตรี สด การเต้ นรา โคเวอร์ ตา่ งๆ ไป
จนถึงการแสดงแนวอาร์ ตๆหลากหลายรูปแบบ

OPTION B : ซือ้ ทัวร์ เสริมยูนิเวอร์ แซล สตูดโิ อ เจแปน (ไม่ รวมค่ ารถไฟในการเดินทาง ไกด์ แนะนาเส้ นทางให้ )
** กรณีส่ ังซือ้ กับบริษัท ผู้ใหญ่ ท่ านละ 3,000 บาท / เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี ราคา 2,500 บาท / เด็กไม่ ถึง 2 ปี ไม่ เสียค่ าตั๋ว
กรุณาสั่งซือ้ พร้ อมจองทัวร์ หรือก่ อนเดินทาง 10 วันเท่ านัน้ (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
เชิญท่านพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปด้ วยเสน่ห์แห่งตานานและจินตนาการของการผจญภัย นับเป็ นสวนสนุกแห่งแรกในเอเชียของ
ยูนิเวอร์ ซลั สตูดโิ อส์ที่เปิ ดตัวอย่างยิ่งใหญ่อลังการในปี 2001 แต่ไม่ธรรมดาด้ วยความใหญ่โตแต่โซนอย่างๆน่าดึงดูดใจคนจานวนมาก
สวนสนุกแห่งนี ้แบ่งเป็ นโซนต่างๆได้ แก่

New York : การจาลองเป็ นเมืองนิวยอร์ กที่เป็ นฉากของภาพยนตร์ ดงั หลายๆเรื่ องอย่าง spider Man ที่จะมีเครื่ องเล่นเด่นๆชื่อว่า
Adventures of spider Man ที่นี่ยงั มีโรงภาพยนตร์ 3 มิตทิ ี่จะทาให้ เด็กๆฟิ นกับความเก่งของสไปเดอร์ แมนกันเต็มๆ
Hollywood : โซนนี ้ถือว่าครบเครื่ องเรื่ องฮอลลีวดู มากๆเหมือนยกอเมริ กามาไว้ ที่นี ้ เครื่ องเล่นโดนๆก็มีให้ ได้ หวาดเสียวกันอย่ าง Holly
wood Dream the Ride หรื อใครอยากจะสัมผัส ประสบการณ์ ดูภ าพยนตร์ ที่นี่ก็มีโรงภาพยนตร์ แบบ 4 มิติ ที่ได้ สัมผัสแบบครบทุก
ประสาทสัมผัสที่เต็มรูปแบบมาตรฐานระดับโลก
Jurassic Park : ใครที่เคยดู Jurassic Park คงอดไม่ได้ ที่อยากจะเข้ ามาโลกที่มีไดโนเสาร์ หลากหลายสายพันธุ์แบบในหนังบ้ างใช่มยั ้
คะ รับรองว่ามาโซนนีจ้ ุใจแน่ค่ะ เพราะขนทัพเหล่าไดโนเสาร์ มาเต็มทัง้ กินพืชกินเนือ้ แถมยังสามารถตื่นเต้ นไปกับการล่องเรื อหนี
ไดโนเสาร์ ที่สดุ จะหวาดเสียวด้ วยการดิง่ จากความสูง 25 เมตร
Minion Park : ซนใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิ ดตัวไปในวันที่ 21 เมษายน 2017โดยมาแทนที่โซนของ Back To The Future นับเป็ นโซนที่เรี ยก
เสียงกรี๊ ดกร๊ าดทังกั
้ บเด็กและผู้ใหญ่อย่างมาก ด้ วยความน่ารักของเจ้ ามินเนี่ยนสีเหลืองตัวป่ วนที่ชอบมากที่สุดก็น่าจะเป็ นบ้ านมิน
เนี่ยนที่เหมือนในหนังเป๊ ะๆ กิจกรรมก็มีให้ เล่นสนุกกันตลอดทาง ที่สาคัญของพรี เมี่ยมน่ารักมากมาย

Universal Wonderland : เรี ยกได้ เลยว่าเป็ นโซนสุดโปรดของเหล่าเด็กน้ อยเลย เพราะได้ รวมเอาคาร์ เรกเตอร์ การ์ ตนู สุดปังมาไว้ รวมกัน
ไม่ว่าจะเป็ น เจ้ าเหมียวสุดคิขุ Hello kitty หุ่นการ์ ตนู จาก Sesame Street และเจ้ าหมาขาวจอมป่ วน Snoopy ยิ่งเครื่ องเล่นนี่เหมือน
ออกมาให้ เด็กๆโดยเฉพาะน่ารักแบบขันสุ
้ ด ถ้ าเดินแล้ วเหนื่อยก็ยงั มีร้านอาหาร ร้ านของกินเล่นให้ ได้ นงั่ ชิลกินกันเพลินๆ บอกได้ เลยว่า
ถ้ าเด็กๆมาโซนนี ้มีอยูย่ าวๆ
Lagoon : ถ้ าช่วงเด็กๆเคยดูการ์ ตนู หรื อนิทานปี เตอร์ แพนแล้ วอยากเห็นว่าของจริ งจะเป็ นยังไง มาโซนนี ้เลยค่ะไม่ผิดหวังแน่ๆ แถมยัง
จะได้ ดโู ชว์อนั น่าตื่นตาตื่นใจของปี เตอร์ แพนและผองเพื่อนกันให้ เพลินๆอีก
Water World : คนที่เคยดูภาพยนตร์ เรื่ อง water worldเชื่อเลยว่ายังคงจดจาคามมันส์ทะลุปรอทของหนังได้ ดี แม้ จะผ่านมานานแล้ ว
หากก็ยงั เป็ นหนังในดวงใจของหลายๆคนอยูจ่ นถึงปัจจุบนั ซึง่ โซนนี ้มีโชว์ดุ เด็ด เผ็ด มันส์ที่สนุกไม่แพ้ ในหนังเลย
Amity Village (Jaws) : เป็ นโซนที่จาลองท้ องทะเลตามเรื่ อง Jaws ให้ ผ้ เู ล่นได้ ล่องเรื อผ่านฉลามตัวยักษ์ ที่โผล่มาทีใจหายว๊ าบๆ ถึงจะ
เปี ยกไปซักนิดแต่แค่มีเสื ้อกันฝนก็สบายหายห่วงพร้ อมมันส์ไปได้ แล้ ว

The wizarding World Harry Potter : โซนยอดนิยมที่หลายคนใฝ่ ฝั นถึงว่าครัง้ หนึ่งต้ องมาเจิมให้ ได้ แน่นอนว่าเหล่าสาวกพ่อมดน้ อย
แฮรี่ พอทเตอร์ ต้องร้ องว้ าวไปตลอดทางแน่ๆค่ะ แต่ละจุดนี่จองลองเอามาจากหนังได้ สมจริ งมากๆ เดินหลงเข้ ามาไม่มีทางหลุดไปไหน
ง่ายๆเพราะมุมถ่ายรูปอย่างเจ๋ง เอาแค่ปราสาทฮอกวอตส์นี่ก็ขโมยใจไปแล้ วครึ่งดวง ยิ่งแต่ตวั เป็ นพ่อมดแม่มดยิ่งอิน ตอนกลางคืนยิ่ง
ฟิ นเพราะมีการเปิ ดไฟที่ปราสาทด้ วยนะเออเริ่ดมากๆ ที่สาคัญมีการเอาเทคโนโลยีล ้าๆมาใส่เพื่อความตระการตาด้ วย

แผนที่โซนต่ างๆภายใน Universal Studio Japan
เที่ยง
ค่า

เพื่อเป็ นการไม่ รบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
เพื่อเป็ นการไม่ รบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารค่าตามอัธยาศัย
 นาท่ านเข้ าสู่ท่ พี ัก ณ โรงแรม HOTEL TAISEI NAKANOSHIMA หรือเทียบเท่ า

วันที่ 5 : กรุงเทพ - สนามบินดอนเมือง

(SB/-/-)

เช้ า  รั บประทานอาหาร Set Box (5)
06.00 น. นาท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ เพื่อเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ
08.30 น.
เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW 111
12.10 น. ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
--------

**หมายเหตุ : โปรแกรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม ขึน้ อยู่กับสภาพอากาศ,
การจราจร ,การเมือง,สายการบิน และฤดูกาล
** หากท่านที่ต้องออกตัว๋ ภายใน (เครื่ องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าที่
ก่อนทาการ เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรื อ เวลาบิน **

อ ัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ ห้องละ2-3
ท่ าน

พักเดี่ยวเพิ่ม

อุณหภูมิเฉลี่ย
สูงสุด - ต่าสุด

เดือนธันวาคม 2562 – เดือนมีนาคม 2563
20-24 ธ ันวาคม 2562
27-31 ธ ันวาคม 2562
29 ธ ันวาคม 2562 -02 มกราคม 2563
30 ธ ันวาคม 2562 -03 มกราคม 2563
10-14 มกราคม 2563
17-21 มกราคม 2563
18-22 มกราคม 2563
31 มกราคม -04 กุมภาพ ันธ์ 2563
1-5 กุมภาพ ันธ์ 2563
13-17 กุมภาพ ันธ์ 2563
14-18 กุมภาพ ันธ์ 2563
21-25 กุมภาพ ันธ์ 2563
22-26 กุมภาพ ันธ์ 2563
28 กุมภาพ ันธ์ -03 มีนาคม 2563
06-10 มีนาคม 2563
13-17 มีนาคม 2563

-

25,990.- FULL
27,990.- FULL
31,990.- FULL
31,990.- FULL
20,990.21,990.- FULL
21990.29,990.- FULL
29,990.22,990.22,990.- FULL
21,990.- FULL
21,990.22,990.- FULL
23,990.- FULL
23,990.-

6,000.6,000.6,000.6,000.6,000.6,000.6,000.6,000.6,000.6,000.6,000.6,000.6,000.6,000.6,000.6,000.-

13℃ - 6℃
13℃ - 6℃
13℃ - 6℃
13℃ - 6℃
10℃ - 3℃
10℃ - 3℃
10℃ - 3℃
10℃ - 3℃
10℃ - 3℃
10℃ - 3℃
10℃ - 3℃
10℃ - 3℃
10℃ - 3℃
10℃ - 3℃
14℃ - 6℃
14℃ - 6℃

ราคาไม่ รวมตั๋ว ลด ท่ านละ 7,000 บาท

การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต ้องมีผู ้โดยสารจานวน 25 ท่านขึน
้ ไป ถ ้าผู ้โดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวน
ิ ธิใ์ นการเลือ
สท
่ นการเดินทาง หรือเปลีย
่ นแปลงราคา
* ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 10,000 บาท *

**กรณีเด็กอายุเกิน 2 ให้คด
ิ เป็นผูใ้ หญ่ (น ับว ันเกิดจากว ันทีก
่ ล ับจากญีป
่ ่ น)**
ุ
***ค่าบริการข้างต้น ย ังไม่รวมค่าทิปคนข ับรถ ห ัวหน้าท ัวร์ และม ัคคุเทศก์ทอ
้ งถิน
่
ท่านละ 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน***
่ นนทางบริ
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 ว ันก่อนการเดินทางเท่านน
ั้ ไม่เชน
ั้
ษท
ั จะไม่คน
ื ม ัดจาไม่
ิ้ เพราะว่าทางบริษท
ว่าด้วยกรณีใด ๆทงส
ั้ น
ั ได้ทาการจ่ายค่าตว๋ ั ไปให้ก ับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรด
อ่านข้อความให้ถถ
ี่ ว้ นก่อนการจองท ัวร์ทก
ุ ครงั้ เพือ
่ ประโยชน์แก่ต ัวท่านเอง

หมายเหตุ 1.
2.

ตว๋ ั เมือ
่ ออกแล้ว ไม่สามารถรีฟน
ั ด์ได้ อ ันเนือ
่ งจากเงือ
่ นไขของสายการบิน
ไม่มรี าคาเด็ก เนือ
่ งจากเป็นราคาพิเศษ

ั ้ ในประเทศญีป
จากมาตรการยกเว ้นวีซา่ เข ้าประเทศญีป
่ นให
ุ่
้กับคนไทย ผู ้ทีป
่ ระสงค์จะพานั กระยะสน
่ นไม่
ุ่
เกิน 15
วัน ไม่วา่ จะด ้วยวัตถุประสงค์เพือ
่ การท่องเทีย
่ ว เยีย
่ มญาติ หรือธุรกิจ จะต ้องยืน
่ เอกสารในขัน
้ ตอนการตรวจเข ้า
เมือง เพือ
่ ยืนยันการมีคณ
ุ สมบัตก
ิ ารเข ้าประเทศญีป
่ น*
ุ่
ดังต่อไปนี้
1. ตั๋วเครือ
่ งบินขาออกจากประเทศญีป
่ น
ุ่ ทางทัวร์จัดเตรียมให ้
่
2. สง่ิ ทีย
่ น
ื ยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ ายทีอ
่ าจเกิดขึน
้ ในระหว่างทีพ
่ านั กในประเทศญีป
่ นได
ุ่
้ (เชน
เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต ้น)
ื่ ทีอ
่ คนรู ้จัก โรงแรม และอืน
3. ชอ
่ ยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างทีพ
่ านั กในประเทศญีป
่ น
ุ่ (เชน
่ ๆ) ทาง
ทัวร์จัดเตรียมให ้
4. กาหนดการเดินทางระหว่างทีพ
่ านักในประเทศญีป
่ น
ุ่ ทางทัวร์จัดเตรียมให ้

อ ัตราค่าบริการนีร้ วม
ั้
้ ทางตามทีร่ ะบุไว้ในโปรแกรม (ตว๋ ั กรุป
 ค่าตว๋ ั เครือ
่ งบินไป – กล ับ ชนประหย
ัด เสน
๊ )
ื้ ทีน
ทีน
่ ง่ ั เป็นไปตามการจ ัดสรร Random ของสายการบินไม่สามารถเลือกระบุทน
ี่ ง่ ั ได้ ยกเว้นการซอ
่ ง่ ั
เพิม
่
ื้ ทีน
 ซอ
่ ง่ ั เพิม
่ สายการบิน Nok Scoot (XW) เส ้นทางโตเกียว-นาริตะ สามารถUpgrade ทีน
่ ั่ง พร ้อมชาระค่าทีน
่ ั่งได ้ดังนี้
้
ั
- ทีน
่ ง่ ั ชน ScootBiz ราคาเทีย
่ วเดียว 5,500 บาท /ท่าน (ราคาไป-กล ับ 10,000 บาท) แจ้งก่อนเดินทาง10ว ัน
้ า่ ยและเงือ
- ทีน
่ ง่ ั แบบ Super หรือ Stretch Seat แจ้งก่อนเดินทาง10ว ัน มีคา่ ใชจ
่ นไข ด ังนี้
โซน
โซนเงียบ
โซนเงียบ
โซนหน ้า
โซนหน ้า
โซนหลัง
โซนหลัง

แถวที่
21
22-25
31
32-34
61
62-63 71-74

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

*Stretch Seat
-ไม่อนุญาตให ้เด็ก ทารก ผู ้สูงอายุเกิน 65 ปี และผู ้พิการนั่ง
-โซนเงียบไม่อนุญาตให ้เด็กนั่ง

Seat Pitch
มากกว่า 36 นิว้
มากกว่า 35 นิว้
มากกว่า 36 นิว้
มากกว่า 35 นิว้
มากกว่า 36 นิว้
มากกว่า 35 นิว้

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

้
 ค่าน้ าหนั ก กระเป๋ าสัมภาระเดินทางโหลดใต ้ท ้องเครือ
่ ง ตามทีส
่ ายการบินกาหนดแต่ละเสนทาง
(ไม่เกิน
ท่านละ 20 กิโลกร ัมเท่านน)
ั้ ถือขึน
้ เครือ
่ งได ้ (ไม่เกินท่านละ 7 กิโลกร ัม)
ี หรือเสย
ี หายของกระเป๋าเดินทาง และทร ัพย์สน
ิ
(ค่าท ัวร์ไม่รวมการประก ันความคุม
้ ครองการสูญเสย
ี บริษ ัทฯไม่สามารถร ับผิดชอบได้)
สว่ นต ัว กรณีเกิดความเสย

ั
ื้ นา้ หน ักสมภาระเพิ
 ซอ
ม
่ สายการบิน Nok Scoot(XW) (แจ้งอย่างชา้ ก่อนเดินทาง10ว ัน) มีคา่ ใชจ่้ ายดังนี้
(ราคาต่อท่าน ต่อเทีย
่ ว)
เพิม
่ 5 กก. 400 บาท / เพิม
่ 10กก. 700 บาท /เพิม
่ 15กก.1,000 บาท/เพิม
่ 20กก.1,300 บาท/เพิม
่ 30กก.2,350 บาท
ิ้ ในการโหลด แต่กฎหมายการบินทั่วโลกให ้1ใบนน.สูงสุดได ้ 32กก./ชน
ิ้
หมายเหตุ: สายการบินไม่จากัดจานวนชน

ื้ เพลิงของสายการบินและภาษีสนามบินทุกแห่ง
 ค่าธรรมเนียม น้ ามันเชอ
้
 ค่ามัคคุเทศก์ท ้องถิน
่ ผู ้ชานาญเสนทางดู
แลตลอดการเดินทาง
 ค่าโรงแรมทีพ
่ ัก ตามทีร่ ะบุในรายการ (พัก 2-3 ท่าน/ห ้อง)
 ค่าเข ้าชมสถานทีต
่ า่ ง ๆ ตามทีร่ ะบุในรายการ
 ค่าพาหนะเดินทางระหว่างนาเทีย
่ วตามทีร่ ะบุในรายการ
 ค่าอาหารและเครือ
่ งดืม
่ ตามทีร่ ะบุในรายการ
 ค่าประกันอุบัตเิ หตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (หมายเหตุ: ค่า
ประกันอุบต
ิ เิ หตุสาหรับเด็กทีม
่ อ
ี ายุน ้อยกว่า 2 ปี และ ผู ้ใหญ่อายุมากกว่า 70 ปี ทางบริษัทประกันฯจะชดใช ้
่ จอยหน้าร้าน)
ิ ไหมทดแทนเพียงครึง่ หนึง่ ของสญ
ั ญาฯ) (กรณีสง
ค่าสน

อ ัตราคาบริการนีไ้ ม่รวม

ค่าธรรมเนียมวีซา่ เข ้าประเทศญีป
่ น
ุ่ (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว ้นวีซา่ เข ้าประเทศญีป
่ นให
ุ่
้กับคนไทย ผู ้ที่
้ ในประเทศญีป
ประสงค์จะพานั ก ระยะสัน
่ นไม่
ุ่
เกิน 15 วัน) **ถ ้ากรณีทท
ี่ างรัฐบาลประกาศให ้กลับมาใช วี้ ซ ่า
ี ค่าใชจ่้ ายในการทาวีซา่ เพิม
ผู ้เดินทางจะต ้องเสย
่ ท่านละ 1,700 บาท**
ื เดิน ทาง ค่า โทรศัพ ท์ ค่า โทรศั พ ท์

ค่า ใช จ่้ า ยส ่ว นตัว นอกเหนือ จากรายการทีร่ ะบุ เช ่น ค่า ท าหนั ง ส อ
ั รีด มินบ
ทางไกล , ค่าอินเตอร์เน็ ต , ค่าซก
ิ าร์ในห ้อง รวมถึงค่าอาหารและเครือ
่ งดืม
่ ทีส
่ ั่งเพิม
่ นอกเหนือรายการ
้ การ)
(กรุณาสอบถามจากหัวหน ้าทัวร์กอ
่ นการใชบริ

ค่าทิปคนข ับรถ ห ัวหน้าท ัวร์ และม ัคคุเทศก์ทอ
้ งถิน
่ ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป

ค่าภาษีมล
ู ค่าเพิม
่ 7% และภาษีห ัก ณ ทีจ
่ า่ ย 3%

ค่าธรรมเนียมวีซา่ เข ้าประเทศญีป
่ น
ุ่ (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว ้นวีซา่ เข ้าประเทศญีป
่ นให
ุ่
้กับคนไทย
ั ้ ในประเทศญีป
ผู ้ทีป
่ ระสงค์จะพานั กระยะสน
่ นไม่
ุ่
เกิน 15 วัน)
ราคาท ัวร์นไี้ ม่รวมทิป พน ักงานข ับรถ, ไกด์ทอ
้ งถิน
่ และห ัวหน้าท ัวร์จากเมืองไทย
ค่าทิป จานวน 1,500 บาท *กรุณายืน
่ ค่าทิปให้ก ับห ัวหน้าท ัวร์ทส
ี่ นามบิน (ว ันแรก) *

วิธก
ี ารชาระเงิน
ี ละสง่ หลักฐาน
1. ชาระเงินม ัดจาท่านละ 10,000 บาท ภายใน 36 ชวั่ โมงหลังการจอง โดยโอนเข ้าบัญชแ
้
การโอนเงินให ้เจ ้าหน ้าทีท
่ ด
ี่ แ
ู ลเสนทาง
ทีน
่ ั่งจะยืนยันเมือ
่ ได ้รับ เงินมัดจาแล ้วเท่านัน
้
2. สง่ สาเนาหน ้าพาสปอร์ตของผู ้ทีเ่ ดินทาง (ทีม
่ อ
ี ายุการใชง้ านไม่นอ
้ ยกว่า 6 เดือน)
3. หากท่านทีต
่ ้องการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณีลก
ู ค ้าอยูต
่ า่ งจังหวัด) ให ้ท่านติดต่อเจ ้าหน ้าที่ ก่อน

ิ ธิไ์ ม่รับผิดชอบ
ออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ ้งเจ ้าหน ้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสท
ค่าใชจ่้ ายทีเ่ กิดขึน
้
การชาระค่าท ัวร์สว่ นทีเ่ หลือทางบริษ ัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่นอ
้ ยกว่า 15 ว ันท่านควร
้ า่ ยในสว
่ นของค่าทีพ
จ ัดเตรียมค่าท ัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกาหนดเนือ
่ งจากทางบริษ ัทต้องสารองค่าใชจ
่ ัก
และตว๋ ั เครือ
่ งบิน มิฉะนนจะถื
ั้
อว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอ ัตโนม ัติ

การยกเลิกและการเปลีย
่ นแปลง
ี่ ้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลือ
 กรณีทน
ี่ ั กท่องเทีย
่ วหรือเอเจนซต
่ นการเดินทาง นั กท่องเทีย
่ วหรือเอ
ื่ ในเอกสารการจอง) จะต ้องแฟกซ ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกทีบ
เจนซ(ี่ ผู ้มีชอ
่ ริษัทอย่างใด
อย่างหนึง่ เพือ
่ แจ ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่า น
ั ท์ไม่วา่ กรณีใด ๆ
ทางโทรศพ
ี่ ้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นั กท่องเทีย
ื่ ในเอกสาร
 กรณีนักท่องเทีย
่ วหรือเอเจนซต
่ วหรือเอเจนซ ี่ (ผู ้มีชอ
็ เอกสารการขอรับเงินคืนทีบ
การจอง) จะต ้องแฟกซ ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซน
่ ริษัทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ
่ ทา
ื มอบอานาจพร ้อมหลักฐานประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการ
เรือ
่ งขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสอ
ชาระเงินค่าบริการต่าง ๆ และหน ้าสมุดบัญชธี นาคารทีต
่ ้องการให ้นาเงินเข ้าให ้ครบถ ้วน โดยมีเงือ
่ นไขการคืน
เงินค่าบริการดังนี้
1. ชว่ งเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่องต ้องแจ ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน ้อย 45 วันทาการ
2. ยกเลิกการเดินทางอย่างน ้อย 30 วัน ทาการ คืนเงินค่าบริการ 100% ของค่าบริการทีช
่ าระแล ้ว
3. ยกเลิกการเดินทางภายใน 15-30 วัน คิดค่าใชจ่้ าย 50% ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
ิ ธิใ์ นการคืนเงินค่าทัวร์ทัง้ หมดในทุก กรณี ทัง้ นี้ ทาง
4. ยกเลิกการเดินทางภายใน 1-15 วัน ขอสงวนส ท
บริษัทจะหักค่าใชจ่้ ายทีไ่ ด ้จ่ายจริงจากค่าบริการทีช
่ าระแล ้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนาเทีย
่ วให ้แก่
่ การสารองทีน
นักท่องเทีย
่ ว เชน
่ ั่งตัว๋ เครือ
่ งบิน การจองทีพ
่ ักฯลฯ
 ยกเว ้นกรุ๊ปทีเ่ ดินทางชว่ งวันหยุดหรือเทศกาลทีต
่ ้องการันตีมัดจากับสายการบินหรือกรุ๊ปทีม
่ ก
ี ารการันตีคา่ มัด
จาทีพ
่ ักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได ้ รวมถึงเทีย
่ วบิน
่ EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มก
พิเศษ เชน
ี ารคืนเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทงั ้ หมดเนื่องจากค่า
ตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเทีย
่ วบินนั น
้

เงือ
่ นไขอืน
่ ๆ
รายการทัวร์สามารถปรับเปลีย
่ นการเดินทางได ้ ตามความเหมาะสม โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า แต่
ทางบริษัทจะยังคงรักษาผลประโยชน์ของลูกค ้าเป็ นสงิ่ สาคัญ
บริษัทฯรับเฉพาะผู ้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพือ
่ ท่องเทีย
่ วเท่านั น
้ หากท่านถูกเจ ้าหน ้าทีต
่ รวจคนเข ้าเมือง
ของประเทศนั น
้ ๆ ปฏิเสธการเข ้า-ออกเมือง ด ้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามถือเป็ นเหตุผลซงึ่ อยูน
่ อกเหนืออานาจและ
ิ ธิท
ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสท
์ จ
ี่ ะไม่คน
ื เงินบางสว่ นหรือทัง้ หมดหากท่านถูกปฏิเสธ
การเข ้า-ออกเมือง ไม่วา่ ประเทศใดจนทาให ้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได ้ คณะทัวร์ทา่ นอืน
่ ๆ รวมถึงไกด์จะ
ไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได ้ จาเป็ นต ้องออกเดินทางตามโปรแกรมทีว่ างไว ้ แต่ทางตัวแทนบริษัทฯจะทา
หน ้าทีป
่ ระสานงานและเจ ้าหน ้าทีจ
่ ะทาการติดต่อและชว่ ยเหลือท่านเป็ นระยะ ๆ
ิ ธิท
ิ้ ในกรณีทเี่ กิดเหตุสด
่
บริษัทฯ ขอสงวนสท
์ จ
ี่ ะไม่รับผิดชอบต่อค่าใชจ่้ ายใด ๆ ทัง้ สน
ุ วิสัยต่าง ๆ เชน
้
การยกเลิก หรือ การล่า ช าของสายการบิ
น , อุบัต เิ หตุ, ภัย ธรรมชาติ, การนั ด หยุด งาน, การจราจรติด ขัด หรือ
สงิ่ ของสูญหายตามสถานทีต
่ า่ ง ๆ ทีเ่ กิดขึน
้ เหนืออานาจการควบคุมของบริษัทฯ และเจ ้าหน ้าทีน
่ ัน
้ ๆ ทีจ
่ ะสง่ ผล
ี เวลาในการท่องเทีย
ี หาย ไม่วา่ ในกรณีใด ๆ
ทาให ้เสย
่ วตามรายการทัวร์ ผู ้เดินทางไม่สามารถเรีย กร ้องค่าเสย
ิ้ ทัง้ ค่าเสย
ี เวลา ค่าเสย
ี โอกาส ค่าเสย
ี ความรู ้สก
ึ และค่าใชจ่้ ายทีบ
ทัง้ สน
่ ริษัทจ่ายไปแล ้ว เป็ นต ้น

ิ ธิใ์ นการคืนเงินทัง้ หมดหรือบางส ่วน
กรณียกเลิกหรือเปลีย
่ นแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสท
ให ้กับท่าน เมือ
่ ท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางสว่ นกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทถือว่าท่านได ้ยอมรับใน
เงือ
่ นไขข ้อตกลงต่าง ๆ ทีไ่ ด ้ระบุไว ้ทัง้ หมดแล ้ว
้ การรายการใดรายการหนึง่ หรือไม่เดินทางพร ้อม
เมือ
่ ท่านออกเดินทางไปกับคณะแล ้ว ท่านงดการใชบริ
ิ ธิ์ ไม่อาจเรียกร ้องค่าบริการ และเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณีใด ๆ ทัง้ สน
ิ้
คณะถือว่าท่านสละสท
ถ ้ากรุ๊ปทีท
่ า่ นจองทัวร์ไว ้ ไม่สามารถออกเดินทาง จากกรณีจานวนผู ้เดินทางไม่ครบจานวนตามทีก
่ าหนด
ไว ้ หรือสายการบินแจ ้งยกเลิกบิน ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทัวร์ให ้ท่าน แต่ทางบริษัทจะขอหักเงิ นค่าใช จ่้ ายที่
่ ค่าธรรมเนียมในการยืนขอวีซา่ ของประเทศทีท
เกิดขึน
้ จริง เชน
่ ่านจะเดินทาง (ถ ้าโปรแกรมทีท
่ ่านเดิน ทาง
จะต ้องยืน
่ ขอวีซา่ )
ิ ธิ์
อัตราค่าบริการคิดคานวณจากอัตราแลกเปลีย
่ น และราคาตั๋วเครือ
่ งบินในปั จจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสท
ในการปรับเปลีย
่ นค่าบริการในกรณีทม
ี่ ก
ี ารขึน
้ ราคาค่าตั๋ว เครือ
่ งบิน ภาษี เดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนีย ม
น้ ามัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลีย
่ นได ้ปรับขึน
้ ในชว่ งใกล ้วันทีค
่ ณะจะเดินทาง
เนื่องจากตั๋วเครือ
่ งบินชุดนี้เป็ นตั๋วราคาพิเศษ (ตั๋วกรุ๊ป) ต ้องเดินทางตามวันทีท
่ รี่ ะบุไว ้บนหน ้าตั๋วเท่านั น
้
ิ้ และถ ้าทางบริษัทได ้ดาเนินการออกตั๋วเครือ
จึงไม่สามารถยกเลิกหรือเปลีย
่ นแปลงใด ๆ ทัง้ สน
่ งบินไปแล ้วนั น
้
ื่ ผู ้เดินทางได ้ (ยกเว ้นบางสายการบิน ทีส
ื่ ผู ้
ไม่สามารถยกเลิกหรือเปลีย
่ นแปลงรายชอ
่ ามารถเปลีย
่ นแปลงรายชอ
ื่ ผู ้เดิน ทางหลั ง จากออกตั๋ ว เครื่อ งบิน ไปแล ้ว จะต ้องเส ีย
เดิน ทางได ้ เมื่อ ท่า นต ้องการเปลี่ย นแปลงรายช อ
ค่าใชจ่้ ายในการดาเนินการ ทัง้ นีจ
้ ะขึน
้ อยูก
่ บ
ั สายการบินเท่านั น
้ )
้
บริษัทฯทาหน ้าทีเ่ ป็ นตัวแทนในการเรียกร ้องค่าชดใชจากสายการบิ
น, โรงแรมหรือบริษัทขนสง่ เมือ
่ เกิด
การสูญ หายของสั ม ภาระระหว่า งการเดิน ทาง แต่จ ะไม่ รั บ ผิด ชอบต่อ การสูญ หายดั ง กล่ า วในระหว่า งการ
้ การใด ๆ ไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางสว่ น ถือว่าท่านสละสท
ิ ธิไ์ ม่สามารถเรียกร ้องขอคืน
ท่องเทีย
่ วนี้ หากท่านไม่ใชบริ
ค่าบริการได ้หากท่านไม่ เดินทางกลับพร ้อมคณะทัวร์ ตัว๋ เครือ
่ งบินขากลับซงึ่ ยังไม่ได ้ใช ้ ไม่สามารถนามาขอคืน
เงินได ้ค่าบริการที่ ท่านชาระกับทางบริษัทฯ เป็ นการชาระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได ้ชาระให ้กับบริษัทฯ
่ กัน ดังนั น
ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเชน
้ หากท่านมีเหตุอันใดทีท
่ าให ้ท่านไม่ได ้ท่องเทีย
่ วพร ้อมคณะตาม
ิ ธิท
รายการ ทีร่ ะบุไว ้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได ้บริษัทฯ ขอสงวนสท
์ จ
ี่ ะเปลีย
่ นแปลงรายการทัวร์ตามความ
เหมาะสม และสถานการณ์ตา่ ง ๆ ทัง้ นี้ทางบริษัทฯจะยึดถือและคานึงถึง ความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สงู สุด
ของลูกค ้าสว่ นมากเป็ นสาคัญ

โปรดอ่านข้อมูลทงหมดในรายการท
ั้
ัวร์โดยละเอียด
ั
หากมีขอ
้ สงสยกรุ
ณาสอบถามก่อนทาการจองทุกครงั้

