ไฮไลท์ ของโปรแกรม
 บินตรง ดอนเมือง-โอซาก้า / โอซาก้า -ดอนเมือง เดินทางโดยเครื่ องบิน BOEING 787 DREAMLINER (335 ที่นงั่ )
ฟรี น้ าหนักกระเป๋ าขาไป 20 กิโลกรัม และขากลับ 20 กิโลกรัม

 พักโรงแรมระดับมาตรฐาน พร้อมอาหารเช้า พักโอซาก้ า 1 คืน กิฟุ 1 คืน ฮาคุบะ 1 คืน และมิเอะ 1 คืน
 เมืองทาคายาม่ า สัมผัสกับคุโรเบะอัลไฟน์รูท แจแปนแอลป์ กาแพงหิ มะ SNOW WALL
หมู่บา้ นมรดกโลกชิราคาวาโกะ เขตเมืองเก่าซันมาจิ ซูจิ
 เมืองเกียวโต และนารา วัดคินคาคุจิ (ปราสาททอง) ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ ป่ าไผ่อาราชิยาม่า สะพานโทเก็ตซึ เคียว วัดโทไดจิ
www.japantourholiday.com
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 เมืองโอซาก้า ชมประสาทโอซาก้า (ภายนอก) ช้อปปิ้ งย่านดังชินไชบาชิ ริ งกุ พรี เมี่ยม เอาท์เล็ต อิออน พลาซ่า
 อิม่ อร่ อยกับบุฟเฟต์ ปิ้งย่ าง สไตล์ ญปี่ ุ่ น พร้ อมขาปูยกั ษ์ แบบฉบับของญีป่ ุ่ น
 พร้ อมเปิ ดประสบการณ์ การแช่ ออนเซ็นเพือ่ สุ ขภาพ (ONSEN) ในแบบฉบับของญีป่ ุ่ น

กาหนดการเดินทาง
เมษายน 2560

26 – 30 เม.ย. 60

10 – 14 / 17 – 21 / 24 – 28 พ.ค. 60
พฤษภาคม 2560 31 พ.ค. – 4 มิ.ย. 60
3 – 7 พ.ค. 60

ราคา 36,999.ราคา 36,999.ราคา 38,999.-

วันแรก

ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินคันไซ (สนามบินโอซาก้า) – เมืองโอซาก้า – ช้ อปปิ้ งชินไซบาชิ

06.00 น.

พร้ อมกันทีท่ ่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 เคาน์ เตอร์ 7 สายการบิน SCOOT
โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริ ษทั ฯคอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่ อง
ออกเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบิน SCOOT เทีย่ วบินที่ TZ298
(บนเครื่องมีบริการจาหน่ ายอาหารและเครื่องดื่ม) **ค่ าทัวร์ ไม่ รวมอาหารบนเครื่อง**
เดินทางถึง สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญีป่ ุ่ น
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง/ เวลาท้องถิ่นเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)
(กรุ ณาปรับนาฬิ กาของท่ านเป็ นเวลาท้ องถิ่นเพือ่ ความสะดวกในการนัดหมาย)
หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรญี่ปุ่น
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองโอซาก้ า ตั้งอยูบ่ นเกาะฮอนชู ซึ่ งเป็ นเกาะที่ใหญ่และอยูต่ รงกลางสุ ดของประเทศ
ญี่ปุ่น ถือเป็ นศูนย์กลางทางการค้าและเศรษฐกิจของญี่ปุ่นมาตั้งแต่โบราณกาล ให้ ท่านได้ อิสระช้ อปปิ้ งย่ านดัง
ของโอซาก้ า ชิ นไซบาชิ ซึ่ งเป็ นศูนย์กลางการ SHOPPING ที่ใหญ่ที่สุดของนครโอซาก้า ทั้งร้านค้าเก่าแก่ และ
ทันสมัยปะปนกัน มีสินค้ามากมายทั้งถูกและแพง โดยสองข้างทางจะเต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย ทั้งร้านอาหาร
ขนมหวานต่างๆ เสื้ อผ้า เครื่ องสาอาง เครื่ องใช้ไฟฟ้ า ให้ท่านเลือกสรรกันได้ตามใจชอบ ท่านจะได้พบกับ ถนน
โดทงบุริ ซึ่ งเป็ นถนนที่รวมร้านอาหารชื่ อดังไว้หลากหลาย อาทิเช่น ร้านปูยกั ษ์ ร้านทาโกยากิ ซึ่ งเป็ นของขึ้นชื่ อ
ของเมื องโอซาก้า ที่ ท่ า นไม่ ค วรพลาด! และสัญ ลัก ษณ์ ข องย่า นนี้ คื อ ตึ ก รู ปเครื่ อ งหมายการค้าของกูลิ โ กะ
ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจากญี่ปุ่นนัน่ เอง
รับประทานอาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย เพือ่ ไม่ เป็ นการรบกวนเวลาช้ อปปิ้ งของท่าน
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ ทพี่ กั SUPER HOTEL KODAMA/TOYOKO INN TENNOJI หรือระดับเทียบเท่า

09.25 น.
16.55 น.

เย็น
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วันทีส่ อง
เช้ า

เทีย่ ง

เย็น

วันทีส่ าม
เช้ า

ปราสาทโอซาก้า (ด้ านนอก) – เมืองเกียวโต – อาราชิยาม่ า – ป่ าไผ่ – สะพานโทเก็ตซึเคียว –
ปราสาททอง (คินคาคุจิ) – ศาลเจ้ าฟูชิมิ อินาริ
รับประทานอาหารเช้ า ทีห่ ้ องอาหารของโรงแรม (1) (อาหารเช้ า/อาหารเทีย่ ง/ อาหารเย็น)
นาท่านเดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้ า (ภายนอก) ซึ่ งเป็ นปราสาทที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นซึ่ งสร้างโยโชกุน โตโยมิ
ฮิเดโยชิ ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 16 (ค.ศ. 1585) เป็ นสัญลักษณ์อนั โดดเด่นของเมืองโอซาก้า ตัวปราสาทแบ่งเป็ น
5 ชั้น โอบล้อมด้วยกาแพงหิ นแกรนิต สร้างได้อย่างประณี ตแล้วสวยงาม พร้อมทั้งบันทึกความงามในมุมที่ท่าน
ประทับใจ จากนั้นนาท่ านเดิ นทางสู่ ” เมืองเกียวโต” (KYOTO) เมื องหลวงเก่ า ของญี่ ปุ่ นเมื่ อ 1,000 กว่าปี
มาแล้ว ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็ นเมืองโตเกียวว่ากันว่าผูใ้ ดที่มาเยือนแดนอาทิตย์อุทยั แล้วไม่ได้มาเยือนเมืองเก่าของ
ญี่ปุ่นถือว่ามาไม่ถึงญี่ปุ่นร่ วม จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ อาราชิ ยาม่ า นาท่านเดินทางชม สะพานโทเก็ตซึ เคียว
(TOGETSUKYO BRIDGE) ซึ่ งเป็ นสั ญ ลัก ษณ์ ข องอาราชิ ย ามะ ที่ ส ร้ า งตั้ง แต่ ส มัย เฮอัน เป็ นจุ ด ชมวิ ว ที่
สวยงามด้ว ยภาพทิ ว ทัศ น์ ส ะพานกลางน้ า และมี วิ ว ข้า งหลัง เป็ นป่ าต้น ไม้ธ รรมชาติ ทางเดิ น เลีย บป่ าไผ่
(BAMBOO PATHS) ที่มีความยาวกว่า 500 เมตรตั้งอยูร่ ะหว่างช่วงห่างของวัดเทนริ วจิและศาลเจ้าโนโนมิยะ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2) อาหารแบบ JAPANESE SET
นาท่านย้อนราลึกถึงท่านโชกุนจากการ์ ตูนเรื่ องดัง “เณรน้อยเจ้าปั ญญา - อิคคิวซัง” ณ “วัดปราสาททอง” หรื อ
ที่เรี ยกว่า “ปราสาทคินคาคุจิ” อิสระให้ท่านได้ชื่นชมความงามของตัวปราสาทโดยรอบที่ปิดด้วยทองคาเปลว
พร้อมดื่มด่ากับความสะอาดใสของ “สระน้ า” ที่สามารถสะท้อนให้เห็นภาพตัวปราสาทได้อย่างงดงาม ให้ท่าน
ได้เลือกหามุมถูกใจเพื่อบันทึกภาพไว้เป็ นที่ระลึก จากนั้นนาท่านสู่ ศาลเจ้ าฟูชิมิ อินาริ (FUSHIMI INARI
SHRINE) เป็ นศาลเจ้าชื่อดังที่นกั ท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเกียวโตทุกคนต่างเดินทางมาดูโทริ อิ (TORII) หรื อประตู
ศาลเจ้าที่เรี ยงต่อทอดยาว จากตีนเขาไปถึงยอดเขาสู งถึง 233 เมตร ประตูโทริ ที่เรี ยงรายกันเป็ นอุโมงค์สีแดงนี้
เป็ นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็ นอย่างดี
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (3)
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ ทพี่ กั  KOYO ANNEX GIFU HOTEL หรือเทียบเท่า

เส้ นทางสายอัลไพน์ ทาเทยาม่ า คุโรเบะ – กาแพงหิมะ – เขือ่ นคุโรเบะ
รับประทานอาหารเช้ า ทีห่ ้ องอาหารของโรงแรม (4) (อาหารเช้ า/อาหารเทีย่ ง/ อาหารเย็น)
จากนั้นนาท่านสัมผัสใกล้ชิดกับความมหัศจรรย์
ของธรรมชาติใน เส้ นทางสายอัลไพน์ ทาเทยาม่ า คุ โรเบะ ซึ่ ง เป็ นส่ วนหนึ่ ง ของแจแปนแอลป์ นา
ท่านเดิ นทางสู่ สถานีทาเทยาม่ า จากนั้นนาท่า น
โดยสารเคเบิ้ล คาร์ ลอดภู เขาสู่ สถานี บี โจดั ยระ
ระยะทางประมาณ 1.3 ก.ม. จากนั้ น น าท่ า น
เดิ น ทางสู่ สถานี มู โ รโดะ โดยรถปรั บ อากาศ
ระหว่างทางให้ท่านได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของ
เทื อกเขาแอลป์ ญี่ ปุ่ น ให้ท่ า นได้เก็ บ เกี่ ย วความ
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เทีย่ ง

เย็น

วันทีส่ ี่
เช้ า

เทีย่ ง

ประทับใจตามอัธยาศัย จากนั้นนาท่านชม ยอดเขาทาเทยาม่ า มีความสู ง 3,015 เมตร ซึ่ งสู งเป็ นอันดับสองรอง
จากภูเขาไฟฟูจิ และยังเป็ นหนึ่ งในสามภูเขาศักดิ์สิทธิ์ ตามความเชื่ อคนญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยโบราณ ให้ท่านได้เก็บ
ภาพทิวทัศน์อนั สวยงามน่าประทับใจจากยอดเขาทาเทยาม่า ซึ่ งในวันที่ทอ้ งฟ้ าโปร่ ง สามารถมองเห็นได้ไกล
ถึงภูเขาไฟฟูจิ และให้ทุกท่านได้เดิ นบนเส้นทางที่สองข้างทางเป็ น กาแพงหิมะสู งชั น (SNOW WALL) สู ง
กว่าสิ บเมตร สัมผัสกับความขาวของหิ มะที่สวยงามและอากาศอันหนาวเย็น นับเป็ นอีกทัศนี ยภาพที่ตื่นตาตื่น
ใจ เพลิดเพลินกับการบันทึกภาพที่ประทับใจ นาท่านเดินทางผ่านอุโมงค์ที่ลอดใต้ภูเขาทาเทยาม่าที่มีความยาว
3.6 กิโลเมตร นับเป็ นอุโมงค์ที่อยูส่ ู งที่สุดในญี่ปุ่น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5) อาหารแบบ JAPANESE SET
จากนั้น นาท่ านโดยสารกระเช้ าไฟฟ้า ที่ไม่มีเสากลางตลอดช่วง 1,710 เมตร สู่ สถานีคุโรเบไดระ นาท่านนัง่
เคเบิ้ลคาร์ ลอดภูเขาจาก สถานี คุโรเบะไดระไปยังสถานี คุโรเบะโกะ ระยะทางประมาณ 800 เมตร ซึ่ งเป็ น
เคเบิ้ลคาร์ แห่ งเดียวในญี่ปุ่นที่ลอดภูเขาตั้งแต่ตน้ จนสุ ดเส้นทาง ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงหิ มะที่ตกรุ นแรงมากในฤดู
หนาว จากนั้นชม เขื่อนคุโรเบะ ซึ่ งเป็ นเขื่อนยักษ์ก้ นั น้ าที่ใหญ่มหึ มาที่สุดของประเทศญี่ปุ่น จะมีสายรุ ้ งพาด
ผ่านตลอดปี ที่โอบล้อมด้วยภูเขานับร้อยลูกและชมทัศนียภาพของวงล้อมเขาหิ มะ มีความสู งถึง 186 เมตร และ
มีความกว้างถึง 492 เมตร ซึ่ งใช้เวลาตั้งแต่เริ่ มบุกเบิกจนเสร็ จสิ้ นประมาณ 45 ปี เฉพาะตัวเขื่อนใช้เวลาในการ
สร้าง 4 ปี โดยจะใช้เวลาเดินเท้าเพื่อข้ามเขื่อน 800 เมตร
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (6)
SPECIAL: เมนูพเิ ศษวาไรตีบ้ ุฟเฟ่ ต์ พร้ อมปูยกั ษ์ “มัตสึ บะ” ปูนา้ เย็นแห่ งเกาะฮอกไกโดทีไ่ ด้ รับการกล่ าวขาน
จากนักโภชนาการญีป่ ุ่ นว่ าเป็ นปูนา้ เย็นทีม่ ีรสชาติอร่ อยทีส่ ุ ดให้ ทุกท่ านได้ อมิ่ อร่ อยกันแบบไม่ อ้นั
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ ทพี่ กั TSUGAIKE KOGEN HOTEL หรือเทียบเท่า
ห้ ามพลาด: เปิ ดประสบการณ์การอาบน้ าแร่ เพื่อสุ ขภาพออนเซ็น(ONSEN)การอาบน้ าแร่ ในแบบของญี่ปุ่น
สรรพคุณการอาบน้ าแร่ :การอาบน้ าแร่ สามารถรักษาและบรรเทาอาการต่างๆได้ เช่นบรรเทาอาการปวดกระดูก
ปวดกล้ามเนื้ อช่วยให้โลหิ ตในร่ างกายหมุนเวียนได้ดีข้ ึนช่วยขับสิ่ งอุดตันใต้ผิวหนังและรู ขุมขนทาให้ผิวหนัง
สะอาดบารุ งผิวพรรณให้สดใสคลายความตรึ งเครี ยด

เมืองทาคายาม่ า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
รับประทานอาหารเช้ า ทีห่ ้ องอาหารของโรงแรม (7) (อาหารเช้ า/ อาหารเทีย่ ง/ อาหารเย็น)
จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ เมืองทาคายาม่ า เป็ นเมื องที่ มีการผสมผสานระหว่างเกี ยวโตกับขนมธรรมเนี ย ม
ประเพณี ยุ ค เอโดะเข้า ด้ว ยกัน ตั้ง อยู่บ ริ เ วณที่ โ อบล้อ มไปด้ว ยภู เ ขาน้ อ ยใหญ่ ใ นจัง หวัด กิ ฟุ ด ารงไว้ซ่ ึ ง
บรรยากาศและขนมธรรมเนี ยบประเพณี แบบเมืองเก่าแก่ไว้ได้เป็ นอย่างดี เปรี ยบได้กบั เมืองที่ได้รับพรให้เต็ม
เปี่ ยมไปด้วยวัฒนธรรมอันดีงาม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8)
จากนั้นนาท่านเดินชม เขตเมืองเก่าทาคายาม่ า (KAMISANNOMACHI STREET) ได้รับการอนุ รักษ์ไว้อย่าง
สวยงามด้วยอาคารหลายหลังตั้งแต่สมัยเอโดะ (1600-1868) ในช่ วงที่ เมื องเจริ ญเติ บโตเต็มไปด้วยพ่ อค้า ที่
ร่ ารวยทางตอนใต้ของเขตเมืองเก่า โดยเฉพาะถนนซังโนะมาจิ (SANNOMACHI STREET) ประกอบด้วยบ้าน
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เย็น

วันทีห่ ้ า
เช้ า

เก่าจานวนมาก ร้ านค้า ร้ านกาแฟ โรงกลัน่ สาเก และธุ รกิ จอื่นๆที่ มีมานานหลายศตวรรษ ร้ านค้ามักจะเปิ ด
บริ การตั้งแต่ 9:00-17:00บ้านหลายหลังเปิ ดให้ประชาชนทัว่ ไปได้เขาชม แต่ละหลังเดิมเคยเป็ นที่อยูอ่ าศัยของ
พ่อค้าท้องถิ่น จัดแสดงข้าวของเครื่ องใช้ในครัวเรื อนแบบดั้งเดิม ศิลปะท้องถิ่น และงานฝี มือ จากนั้นนาท่าน
เดิ นทางสู่ หมู่บ้านชิ ราคาวะโกะ หมู่บา้ นที่ได้รับเลื อกจากองค์การยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995
ท่านจะได้พบกับบ้านในแบบกัสโชสึ คุริ ซึ่ งเป็ นแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม ชื่ อนี้ ได้มาจากคาว่า กัสโช ซึ่ งแปลว่า พนม
มือ ตามรู ปแบบของบ้านที่หลังคาชันถึง 60 องศา มีลกั ษณะคล้ายสองมือที่พนมเข้าหากัน ตัวบ้านมีความยาว
ประมาณ 18 เมตร และมีความกว้าง 10 เมตร ซึ่ งโครงสร้างของบ้านสร้างขึ้นโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตวั เดียว แต่
ยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิ มะที่ตกมาอย่างหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (9) เมนูบุฟเฟ่ ต์ ปิ้งย่ างสไตล์ ญปี่ ุ่ น YAKINNIKU BUFFET
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ ทพี่ กั ROUTE INN KAMEYAMA หรือเทียบเท่า

เมืองนารา – วัดโทไดจิ – ริงกุ พรีเมีย่ ม เอาท์ เล็ต – อิออน พลาซ่ า – สนามบินคันไซ (โอซาก้า) –
ท่ าอากาศยานดอนเมือง
รับประทานอาหารเช้ า ทีห่ ้ องอาหารของโรงแรม (10) (อาหารเช้ า/ - / -)
นาท่านเดินสู่ เมืองนารา ซึ่ งเป็ นจังหวัดที่ต้ งั อยูใ่ นภาคคันไซ โดยมีเมืองหลวงของจังหวัดอันมีชื่อเดียวกัน ซึ่ ง
ในอดี ตที่นี่เป็ นเมื องหลวงเก่าของประเทศญี่ ปุ่นเมื่ อ 1,300 ปี ก่อน แต่ก็เป็ นในระยะเวลาสั้นๆ เพราะก่ อนที่
นาราจะได้รับการสถาปนาขึ้นเป็ นเมืองหลวงนั้น ญี่ปุ่นไม่ได้มีเมืองหลวงอย่างเป็ นหลักแหล่งแต่จะย้ายเมื อง
หลวงทุกครั้งเมื่อองค์จกั รพรรดิสิ้นพระชนม์ตามความเชื่ อในลัทธิ ชินโต จนกระทัง่ เมื่อรับเอาพุทธศาสนาเข้า
มาเป็ นศาสนาประจาชาติ จึ ง ได้ส ถาปนาเมื องหลวงแห่ ง แรกขึ้ นที่ นารา จึ ง ท าให้ที่ นี่มี ส ถานที่ ส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ มากมาย จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ วัดโทไดจิ เป็ นวัดพุทธที่ต้ งั อยู่ในเมืองนารา ประเทศญี่ปุ่น
ภายในมีหอไดบุทสึ ซ่ ึงเป็ นอาคารไม้ที่ประดิษฐานพระพุทธรู ปไดบุสึขนาดใหญ่ โดยบันทึกในอดีตได้ระบุวา่ มี
คนมาช่วยสร้างพระพุทธรู ปและหอที่ประดิษฐานมากกว่า 2,600,000 คน ณ เมืองชิ งะระกิ แต่หลังจากเกิดเหตุ
เพลิ งไหม้และแผ่นดิ นไหวจนมีผูเ้ สี ยชี วิตจานวนมาก ก็ได้ยา้ ยสถานที่สร้ างมายังเมืองนาราในปี พ.ศ. 1288
นอกจากนี้ วดั แห่ งนี้ น้ ี ยงั เป็ นศูนย์กลางของโรงเรี ยนศาสนาในสายเคงอน และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดก
โลกอี ก ด้ว ย จากนั้น น าท่ า นเดิ น ทางสู่ ริ ง กุ พรี เ มี่ ย ม เอาท์ เ ล็ ต (RINKU PREMIUM OUTLETS) เป็ น
เอาท์เล็ตขนาดใหญ่ที่สุดในโอซาก้า พรั่งพร้อมด้วยแบรนด์ยอดนิ ยมของญี่ปุ่นและแบรนด์ดงั จากต่างประเทศ
กว่า 200 ร้ านให้เลื อกซื้ อกันได้ในราคาพิเศษ ซึ่ งหากแสดงพาสปอร์ ตที่ศูนย์บริ การข้อมูล (INFORMATION
CENTER) ยังจะได้รับคูปองส่ วนลดเพิ่มเติมอีกด้วย และเนื่ องจากเอาท์เล็ตแห่ งนี้ ใช้เวลาเดินเพียง 6 นาทีจาก
RINKUTOWN STA. ซึ่ งอยูห่ ่างจากสนามบินนานาชาติคนั ไซ (KANSAI INTERNATIONAL AIRPORT) ไป
เพียงหนึ่ งสถานี เท่านั้น นักท่องเที่ยวจึงสามารถแวะช้อปปิ้ งที่นี่ได้ระหว่างทางไปสนามบินอย่างสะดวกสบาย
นอกจากนี้ ยงั มีรถ SHUTTLE BUS วิ่งจากริ งกุพรี เมียมเอาท์เล็ต ไปถึงสนามบินนานาชาติคนั ไซซึ่ งให้บริ การ
ทุกวันอีกด้วย จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ “เอออน พลาซ่ า” ศูนย์รวมสิ นค้าชั้นนาต่างๆ มากมาย อาทิ นาฬิ กา,
กล้อง, กระเป๋ า, รองเท้า, เสื้ อผ้า เป็ นต้น รวมทั้ง “ร้ าน 100 เยน” สิ นค้าคุณภาพดีราคาแสนถูก อิสระให้ท่านได้
เพลินเพลินกับการ “เลือกชมและซื้อ” สิ นค้าถูกใจฝากคนทางบ้านตามอัธยาศัยอย่างจุใจ
สมควรแก่ เวลานาท่ านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้ า
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18.00 น.
21.45 น.

ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน SCOOT เทีย่ วบินที่ TZ297
(บนเครื่องมีบริการจาหน่ ายอาหารและเครื่องดื่ม) **ค่ าทัวร์ ไม่ รวมอาหารบนเครื่อง**
ถึง ท่ าอากาศยานดอนเมือง กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
*************************************************************

*** หมายเหตุ : รายการทัวร์ สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบินหรือ
การจราจรเป็ นต้ น โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า การบริ การของรถบัสนาเทีย่ วญีป่ ุ่ น ตามกฎหมาย ของประเทศญี่ปุ่น
สามารถให้ บริการวันละ10 ชั่ วโมง มิอาจเพิม่ เวลาได้ โดยมัคคุเทศก์ และคนขับจะเป็ นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้
ขึน้ อยู่กบั สภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็ นหลักจึงขอสงวนสิ ทธ์ ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่ องเทีย่ วตามสถานทีใ่ น
โปรแกรมการเดินทาง****

โปรดทราบเงือ่ นไขต่ างๆ ดังนี้ :
1) โรงแรมที่พักที่ระบุในรายการทัวร์ จะยังไม่ คอนเฟิ ร์ ม 100% ซึ่ งโรงแรมที่พัก อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยจะใช้ อยู่ในระดับ
เดียวกัน ทางบริ ษัทจะแจ้ งให้ ท่านทราบก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อยประมาณ 1-3 วัน พร้ อมทั้งใบนัดหมายเตรี ยมตัวการ
เดินทาง
2) สาหรั บโรงแรมที่ญี่ปุ่น ห้ องพักค่ อนข้ างเล็ก และบางโรงแรมจะไม่ มีห้องพักสาหรั บ 3 ท่ าน (เตียงคู่+เตียงเสริ ม) ซึ่ งท่ าน
อาจจะต้ องพักเป็ น ห้ องที่นอน 2 ท่ าน และ 1 ท่ าน (แยกเป็ น 2 ห้ อง) และบางโรงแรมในห้ องพักจะไม่ มีเตียงคู่ อาจจะมีแค่
เพียง 1 เตียง (เตียงใหญ่ 1 เตียง) สาหรับนอน 2 ท่ านเท่ านั้น และบางโรงแรมห้ องพักแบบ 2 เตียงเต็ม ทางบริ ษัทขออนุญาต
จัดห้ องพักให้ ท่าน แบบพักท่านเดียว/ห้ อง

วันที่ 26 – 30 เม.ย. 2560

อัตราค่าบริการ

วันที่ 10 – 14 / 17 – 21 / 24 – 28 / 31 พ.ค. – 4 มิ.ย. 60
ผู้ใหญ่ พกั ห้ องละ 2 ท่าน
ขอสงวนสิ ทธิ์สาหรับโปรแกรมโปรโมชั่น ไม่ มรี าคาเด็ก
พักเดี่ยวเพิม่

วันที่ 3 – 7 พ.ค. 60
ผู้ใหญ่ พกั ห้ องละ 2 ท่าน
ขอสงวนสิ ทธิ์สาหรับโปรแกรมโปรโมชั่น ไม่ มรี าคาเด็ก
พักเดี่ยวเพิม่
www.japantourholiday.com

ท่ านละ

36,999.7,900.ท่ านละ

38,999.7,900.JP TZ-24/KV

ราคาทัวร์ รวม

ราคาทัวร์ ไม่ รวม

1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับตามเส้นทางที่ระบุในรายการ
ไป-กลับพร้อมคณะ (ไม่ สามารถเลือ่ นวันเดินทางได้ )
2. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
4. ค่าที่พกั ตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
ตามโรงแรมที่ระบุ หรื อเทียบเท่า
5. ค่ารถรับ-ส่ ง และนาเที่ยวตามรายการ
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
7. น้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระสายการบิน SCOOT
ขาไปและกลับท่านละ 20 กก.
8. ค่ า ไกด์ ท ้อ งถิ่ น น าท่ า นท่ อ งเที่ ย วตลอดรายการใน
ต่างประเทศ
9. ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง
-การชดเชยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคลกรณี เสี ยชี วิตสู ญเสี ย
อวัยวะสายตาหรื อทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง
1,000,000บาท
-ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบตั ิเหตุไม่เกิน 500,000 บาท
(เงื่อนไขการชดเชยตามกรมธรรม์ ทบี่ ริษัทได้ ทาไว้ )

1. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสื อเดินทาง,
ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรี ด, มินิบาร์ ในห้อง, รวมถึง
ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนื อรายการ(หาก
ท่ า นต้องการสั่ ง เพิ่ ม กรุ ณาติ ดต่ อหัวหน้า ทัวร์ แล้วจ่าย
เพิ่มเองต่างหาก)
2. ค่ าทิ ป ไกด์ และคนขั บ รถ ท่ า นละ 4,000 เยน หรื อ
ประมาณ 1,300 บาท ต่ อ 1 ท่ านตลอด ทริป (ขออนุญาต
เก็บทีส่ นามบินดอนเมือง ณ วันเดินทาง)
3. ค่ าภาษีมูลค่ าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณี
ออกใบเสร็ จรั บเงินในนามบริ ษัท หรื อต้ องการใบกากับ
ภาษี)
4. ค่ า น้ าหนั ก กระเป๋ าสั ม ภาระ ที่ ห นั ก เกิ น สายการบิ น
กาหนด (ปกติ 20 กก.)
5. ค่ า วี ซ่ า ส าหรั บ พาสปอร์ ต ต่ า งด้ า วในกรณี ที่ ไ ม่ ใ ช่
พาสปอร์ ตไทย กรุ ณาเตรี ยมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ ต 2)
ใบประจาตัวคนต่ างด้าว 3)ใบส าคัญถิ่ นที่ อยู่ 4)ส าเนา
ทะเบียนบ้าน 5)สมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ 6)
รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รู ป แล้วทางบริ ษทั ฯจะเป็ นผูด้ าเนิ นการ
ยื่ น วี ซ่ า ให้ ท่ า นโดยจ่ า ยค่ า บริ การต่ า งหาก (ส าหรั บ
หนังสื อเดิ นทางต่างด้าว เจ้าของหนังสื อเดิ นทางต้องทา
เรื่ องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยืน่ วีซ่า)
6. ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าสาหรับพาสปอร์ ตต่างด้าว (ลูกค้าต้อง
เป็ นผูช้ าระด้วยตนเอง)

เงื่อนไขการจองและการให้ บริการ
1. ในการจองครั้งแรก มัดจาท่านละ 10,000 บาท หรื อ ชาระทั้งหมด
2. ส่ วนที่ เหลื อชาระก่ อนเดิ นทาง 30 วัน กรณี ที่ไม่ชาระเงิ นส่ วนที่ เหลื อตามเวลาที่กาหนด ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการบอก
ยกเลิกการเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ส่งแฟกซ์ หรื อ อีเมล์ ใบจองทัวร์ ให้กบั เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายชื่อของผู้
เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสื อเดินทาง และแนบสาเนาพาสสปอตผู้เดินทาง (จะต้ องมีอายุเหลือมากกว่ า 6 เดือนก่ อน
หมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ)
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4. ในกรณีที่ลูกค้ าต้ องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ ก่ อนทุกครั้ ง มิฉะนั้นทาง บริษัท
จะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
การยกเลิกและคืนค่ าทัวร์
การยกเลิกไม่ คืนค่ ามัดจาทุกกรณี

รายละเอียดเกีย่ วกับการซื้อทีน่ ั่ง นา้ หนักกระเป๋ า อาหารบนเครื่อง ของสายการบิน SCOOT AIRLINE
1. กรณีท่านมีความประสงค์ จะเปลีย่ นระดับชั้นทีน่ ั่ง (SCOOT BIZ/STRETCH SEAT/STANDARD SERT)
จะมีรายละเอียดดังนี้
1.1 ทีน่ ั่ง SCOOT BIZ สามารถเช็คที่วา่ งและอัพที่นงั่ ได้ กับพนักงานต้อนรับบินเครื่ องบิน ณ วันเดินทาง เท่านั้น
โดยจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละประมาณ 4,500 บาท ต่อคนต่อเที่ยวบิน (ท่านสามารถจองและชาระบนเครื่ องกับ
พนักงานต้อนรับบินเครื่ องบินได้เลย)
1.2 ทีน่ ั่ง STRETCH SEAT / LONG LEG ในกรณี ที่ตอ้ งการระบุที่นงั่ จะมีค่าใช้ จ่ายเพิม่ 4,000 บาท (รวมไป-กลับ)
***ไม่ อนุญาตให้ เด็กต่ากว่า 16 ปี และผู้สูงอายุ 65 ปี ขึน้ ไป***
1.3 ทีน่ ั่ง STANDARD SEAT ในกรณี ที่ตอ้ งการระบุที่นงั่ จะมีค่าใช้ จ่ายเพิม่ 900 บาท (รวมไป-กลับ)
2. กรณีซื้อนา้ หนักกระเป๋ าเพิ่ม (จากปกติที่สายการบิน SCOOT กาหนดขาไป และขากลับท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม)
- เพิม่ 5 กิโลกรัม 500 บาท / เพิม่ 10 กิโลกรัม 750 บาท / เพิม่ 15 กิโลกรัม 1,000 บาท / เพิม่ 20 กิโลกรัม 1,250 บาท
(เป็ นราคาต่ อคน ต่ อเทีย่ วบิน)
3. กรณีซื้ออาหารร้ อนบนเครื่อง จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 900 บาท (รวมไป-กลับ)
4. กรณี ตอ้ งการใช้รถเข็น WHEELCHAIR จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 2,400 บาท (รวมไป-กลับ)

****ต้ องดาเนินการแจ้ งก่อนการเดินทางอย่ างน้ อย 7 วันทาการก่อนการเดินทาง (ไม่ นับรวมเสาร์ -อาทิตย์ )****
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หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิ กการเดิ นทางในกรณี ที่จานวนผูเ้ ดิ นทางต่ ากว่า 35 ท่าน(ผูใ้ หญ่)โดยบริ ษทั ฯจะแจ้งให้
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง
2. เที่ ยวบิ น ราคาและรายการท่องเที่ ยว สามารถเปลี่ ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึ งถึ งผลประโยชน์ของผู ้
เดินทางเป็ นสาคัญ
3. หนังสื อเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยว
เท่านั้น
4. ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายใดๆทั้งสิ้ น อันเนื่ องมาจากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การ
ประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริ ษทั ฯจะดาเนิ นการประสานงานเพื่อให้เกิ ด
ประโยชน์สูงสุ ดแก่ลูกค้า)
5. ทางบริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงิ น ในกรณี ที่ท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ เช่ น ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว
6. ทางบริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิ ดอุบตั ิเหตุที่เกิ ดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
7. เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆแล้ว
ตามที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
8. บริษัทขอสงวนสิ ทธิ์เฉพาะลูกค้ าทีม่ ีวตั ถุประสงค์ เพือ่ การท่องเทีย่ วเท่านั้น
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เรื่อง การยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญีป่ ุ่ นให้ กบั คนไทยเริ่มบังคับใช้ ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556
ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทยที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการพานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่น
ได้ประกาศเริ่ มบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556 และสามารถพานักในประเทศญี่ปุ่นได้ 15 วัน (หากผูย้ นื่ ประสงค์จะ
พานักในประเทศญี่ปุ่นเกิน 15 วัน หรื อไปทางาน หรื อมีวตั ถุประสงค์อื่นๆ จะต้องยืน่ ขอวีซ่าตามปกติ)
เอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้ าเมืองเพือ่ ยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้ าประเทศญีป่ ุ่ น มีดังต่ อไปนี้
1. ตัว๋ เครื่ องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ในกรณี เดินทางเป็ นกรุ๊ ปทัวร์ บริ ษทั จะเป็ นผูด้ าเนินการออกเอกสารดังกล่าว)
2. สิ่ งที่ยนื ยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตร
เครดิต เป็ นต้น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู ้จกั โรงแรม และอื่นๆ)
(ในกรณี เดินทางเป็ นกรุ๊ ปทัวร์ ทางบริ ษทั จะเป็ นผูด้ าเนินการออกเอกสารดังกล่าว)
4. กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น
(ในกรณี เดินทางเป็ นกรุ๊ ปทัวร์ ทางบริ ษทั จะเป็ นผูด้ าเนินการออกเอกสารดังกล่าว)
คุณสมบัติการเข้ าประเทศญี่ปุ่น (สาหรับกรณีการเข้ าประเทศญีป่ ุ่ นด้ วยมาตรการยกเว้ นวีซ่า)
1. หนังสื อเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยูม่ ากกว่า 6 เดือนขึ้นไป
2. กิจกรรมใดๆที่จะกระทาในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็ นสิ่ งที่ขดั ต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพานักระยะสั้น
3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผูท้ ี่ไม่มีประวัติการถูกส่ งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยูใ่ นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่
เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
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