บริษทั อันอัน แทรเวลจำกัด ใบอนุ ญำตเลขที่ 11/06144
268/6 ถ.ลำดพร้ำว122(มหำดไทย1)วังทองหลำง กรุงเทพฯ 10310
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www.an-antravel.com E-Mail : an-antravel@hotmail.com

TOKYO – OSAKA 6D3N

สัมผัสความงดงามแห่งแดนอาทิตย์อุทยั !!
สัมผัสการนั่งรถไฟชินคันเซน รถไฟที่เร็วที่สุดในญีป่ ุ่ น
ช้อปกระหน่า 2 แหล่ งช้อปชื่ อดัง
พิเศษบุฟเฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์และแช่ออนสไตล์ญ่ปี ุ่ นแท้ๆ!!

27 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2561
ราคา 41,900.-

 อิ่มอร่อยกับ
บุฟเฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์
 บุฟเฟ่ ต์อาหาร
ทะเล

XJ 600 DMK – NRT 23.45 – 08.00
XJ 611 KIX – DMK 00.10 – 04.00

วันที่
1
2

3

4
5
6

รายการ

อาหาร
B
L
D

โรงแรม

กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ
สนามบินนาริตะ – นั่งกระเช้าคาจิคาจิ – โอชิโนะ ฮัคไค – พิพิธภัณฑ์
แผ่นดินไหว – ทะเลสาบยามานากะ
ทะเลสาบยามานากะ – ภูเขาไฟฟูจิ – นั่งรถไฟชินคันเซน – ช้อปปิ้ งซา
คาเอะ – ชิริว
ชิริว – ปราสาททองคินคาคูจิ – สะพานโทเก็ตสึ เคียว – สวนไผ่ – ชม
วิวอุเมดะสกาย – นิชิโนมิยะ
นิชิโนมิยะ – สะพานอาคาชิไคเคียว – สวนโซระคุเอน – ฮาร์เบอร์
แลนด์ – ปราสาทโอซาก้า (ถ่ายรูป) – ชินไซบาชิ – สนามบินคันไซ

-

LAKE YAMANAKA SUN
PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า
HOTEL CROWN PALAIS
CHIRYU หรือเทียบเท่า
HOTEL HEWITT KOSHIEN
หรือเทียบเท่า

-

สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ

DAY 1
20.00

กรุงเทพฯ – สนามบิ นนาริ ตะ
คณะพร้อ มกัน ที่ส นามบิน ดอนเมือ ง อาคาร 1 ผู้โ ดยสารขาออก ชัน้ 3 ประตู ท างเข้ า ที่ 3
เคาน์เตอร์ สายการบิ นแอร์เอเชีย เอ็กซ์ ROW 4 เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯคอยต้อนรับและอานวยความ
สะดวกให้ท่านก่อนขึน้ เครือ่ ง
** สายการบิ น AIR ASIA X ท าการบิ น ด้ ว ยเครื่ อ งบิ น AIRBUS A330-300 ที่ นั ง่ แบบ 3-3-3
(377ที่ นัง่ ) น้ าหนักกระเป๋าเดิ นทางทัง้ ขาไปและขากลับอย่างละ 20 กก. บริ การเสิ รฟ์ อาหาร
ร้อนพร้อมเครื่องดื่มทัง้ ขาไปและขากลับ **

23.45

DAY 2
08.00
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ออกเดินทางสู่ สนามบิ นนาริ ตะ โดยสายการบิ นแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบิ นที่ XJ 600
สนามบิ นนาริ ตะ – นัง่ กระเช้าคาจิ คาจิ – โอชิ โนะ ฮัคไค – พิ พิธภัณฑ์แผ่นดิ นไหว –
ทะเลสาบยามานากะ
ถึง สนามบิ นนาริ ตะ (เวลาท้องถิน่ เร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็ นเวลาท้องถิน่
เพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านพิธกี ารทางตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย
นาท่าน นัง่ กระเช้าไฟฟ้ าคาจิ คาจิ ถึงจุดชมวิว ชมทัศนียภาพอันสวยงามแบบพาโนรามาของภูเขา
ไฟฟู จ ิแ ละทะเลสาบคาวากุ ชิโ กะ ระยะทาง 400 เมตร เชื่อ มต่ อ ระหว่า งชายฝั ง่ ตะวัน ออกของ
ทะเลสาบคาวากุ ชิโ กะกับ จุ ด ชมวิว ใกล้ ย อดภู เ ขาเทนโจ ทีม ีค วามสู ง กว่ า 1,000 เมตรเหนื อ
ระดับน้ าทะเล ทาให้สามารถมองเห็นทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบด้านล่างรวมถึงภูเขาไฟฟูจ ิ

และเหนือจุดชมวิวขึน้ ไปประมาณ 300 เมตร ยอดภูเขาเทนโจจะเป็ นทีต่ งั ้ ของศาลเจ้าเล็กๆ อีกทัง้ ยัง
มีเส้นทางเดินไปยังภูเขามิสโึ ทเกะเส้นทางยอดนิยมเพื่อไปชมวิวภูเขาไฟฟูจทิ ส่ี วยงาม ทีจ่ ุดชมวิว
บนยอดเขาแห่งนี้ นอกจากจะมีทศั นียภาพทีส่ วยงามแล้วยังมี ตัวการ์ตูนทีน่ ่ ารักๆตกแต่งคู่กบั วิวที่
งดงามของภูเขาไฟฟูจ ิ และพลาดไม่ได้กบั กระดิง่ รูปหัวใจ ซึง่ เป็ นจุดขายอีกอย่างหนึ่งของยอดเขา
แห่งนี้ มีความเชื่อกันว่าถ้าเราเคาะกระดิง่ พร้อมกับอธิษฐานแล้วสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจผิ ่าน
กรอบรูปหัวใจได้จะทาให้สมหวัง (ขึ้นอยู่กบั สภาพอากาศเอื้ออานวย)
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่านสู่ โอชิ โนะ ฮัคไค (OSHINO HAKKAI) บ่อน้ าธรรมชาติกับความเลื่อ มใสศรัทธา
ความเชื่อใน ภูเขาไฟศักดิ ์สิทธิ ์ฟูจยี าม่า กับเวลาแสนยาวนานจากการละลายของหิมะของบนภูเขา
ไฟฟู จ ีท่ีไ หลซึม ลึก ลงพื้น พิภ พปฎิบ ัติก ารซึม ซับ บริเ วณที่ลุ่ ม ท าให้เ กิด น้ า ซึม ขัง ขยายวงกว้า ง
กลายเป็ นบ่อขนาดย่อมน้ าในบ่อแต่ละบ่อใสสะอาดจนเกิดสะท้อนทีส่ วยงาม ต่อมาในปี ค.ศ. 1985
สถานทีแ่ ห่งนี้ได้รบั การคัดเลือกเป็ น 1ใน100 อันดับแหล่งน้ าจากธรรมชาติทด่ี ที ส่ี ุดของญี่ป่ นุ ท่าน
สามารถเลือกซือ้ สินค้าพืน้ เมืองต่างๆ และสินค้าเกษตรกรรมทีช่ าวบ้านนามาขายระหว่างทางได้ ไม่
ว่าจะเป็ นผักภูเขาทีส่ ดกรอบ ผลไม้อบแห้ง ถัว่ มันญีป่ ่ นุ และอื่นๆอีกมากมาย
นาท่านเยีย่ มชม พิ พิธภัณฑ์แผ่นดิ นไหว EARTH QUAKE MUSEUM ทีจ่ าลองเรื่องราวของภูเขา
ไฟฟูจ ิ และให้ท่านได้สมั ผัสกับบรรยากาศของการจาลองเรื่องราวเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึน้ ใน
ประเทศญี่ป่ ุน หรือเลือกทดสอบบ้านจาลองสถานะการณ์แผ่นดินไหว รับการสันสะเทื
่
อนจากขัน้
ต่าสุดสู่ขนั ้ สูงสุด และศึกษาเรียนรูป้ ระสบการณ์ ในห้องจาลองต่างๆ จากนัน้ อิสระให้ท่านได้เลือกซือ้
ของฝากทีร่ ะลึกตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลา นาท่านเข้าทีพ่ กั บริเวณ ทะเลสาบยามานากะ ณ LAKE YAMANAKA SUN
PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า

คา่

รับประทานอาหารคา่ ในห้องอาหารของรีสอร์ท บริ การท่านด้วยบุฟเฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์
พักผ่อนกับการแช่ ออนเซ็น น้ าแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พภิ พเพื่อผ่อนคลายความเมื่อ ยล้า
เลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพให้กระปรีก่ ระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ ามีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของ
ร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ความอัศจรรย์แห่งการอาบน้ าแร่แบบญี่ป่ ุนนี่เองทาให้มผี ู้กล่าวว่า =>
หากมาที่ญี่ปนแล้
ุ่ วไม่ได้ลงอาบน้าแร่กเ็ หมือนกับว่าท่านมาไม่ถึงญี่ปนุ่ !
(ชือ่ โรงแรมทีท่ ่านพัก ทางบริ ษทั จะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วันก่อนวันเดิ นทาง)

DAY 3
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ทะเลสาบยามานากะ – ภูเขาไฟฟูจิ – นัง่ รถไฟชิ นคันเซน – ช้อปปิ้ งซาคาเอะ – ชิ ริว

เช้า

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดิน ทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ สัมผัส ภูเ ขาไฟฟู จอิ ย่า งใกล้ชิด ที่บ ริเ วณขัน้ ที่ 5 ซึ่งเป็ นจุด ที่ร ถ
โดยสารสามารถขึน้ ไปจอดได้ ฟูจเิ ป็ นภูเขาไฟทีส่ ูงทีส่ ุดในญี่ป่ นุ และยังเป็ นสัญลักษณ์ของประเทศ
ญี่ป่ นุ อีกด้วย ท่านสามารถชมความงามของภูเขาไฟฟูจไิ ด้ตลอดทัง้ ปี เพราะในแต่ละฤดูภูเขาไฟฟูจ ิ
จะมีความงดงามทีแ่ ตกต่างกัน และเป็ นภูเขาไฟทีส่ วยงามไม่ว่าจะมองจากมุมไหนก็ตาม (การขึ้น
ชมภูเขาไฟฟูจิชนั ้ 5 นัน้ ขึ้นอยู่กบั สภาพอากาศอานวย)

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเปลีย่ นอิรยิ าบถสู่การนัง่ รถไฟชิ นคันเซน รถไฟวิง่ ทีเ่ ร็วทีส่ ุดในญี่ป่ นุ และเคยได้ช่อื ว่าเป็ น
รถไฟที่ วิง่ เร็วที่สุดในโลก นาท่านนัง่ จาก สถานี รถไฟมิ กาว่า อันโจ สู่จุดหมายปลายทาง สถานี
รถไฟนาโงย่า ด้วยความเร็วสูงสุด 240 กิโลเมตรต่อชัวโมง
่
โดยรถไฟชินคันเซนมีสถิตกิ ารเดินรถ
คลาดเคลื่อนจากตารางเวลาเพียงปี ละ 36 วินาทีเท่านัน้
จากนัน้ นาท่านสู่ ย่านซาคาเอะ ย่านช้อปปิ้ งและแหล่งบันเทิงยามราตรี สินค้าแบรนด์เนมจากทุก
มุมโลก เรียงรายอยู่บนถนนสายนี้ อีกทัง้ ยังมีหา้ งสรรพสินค้า ร้านอาหาร ทีบ่ ่งบอกถึงความมีร ะดับ
ให้เลือกอย่างมากมาย และยังมีจุดชมวิวทีจ่ ะทาให้เห็นถนนสายนี้ และตัวเมืองนาโกยาอย่างชัดเจน
คือ ตึกทีวขี องนาโกยา ซึง่ มีลกั ษณะคล้ายโตเกียวทาวเวอร์แต่มอี ายุทเ่ี ก่าแก่มากกว่า
***อาหารคา่ อิ สระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า***
สมควรแก่เวลา นาท่านเข้าที่พกั บริเวณ ชิ ริว ณ HOTEL CROWN PALAIS CHIRYU หรือ
เทียบเท่า
(ชือ่ โรงแรมทีท่ ่านพัก ทางบริ ษทั จะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วันก่อนวันเดิ นทาง)

DAY 4
เช้า

ชิ ริว – ปราสาททองคิ นคาคูจิ – สะพานโทเก็ตสึเคียว – สวนไผ่ – ชมวิ วอุเมดะสกาย – นิ ชิโนมิ ยะ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น าท่ า นเดิน ทางสู่ ปราสาททองคิ นคาคูจิ (GOLDEN PAVILION) เดิม นัน้ เป็ น สถานที่พกั ตาก
อากาศของ โชกุนโยชิมสิ ึ แห่งตระกูลอาชิคางะ ผูโ้ ด่งดัง มาจากการ์ตูนเรื่อง เณรน้อยเจ้าปั ญญาอิค
คิวซัง ปราสาทนี้ สร้างขึน้ ใหม่ในปี ค.ศ. 1955 หลังจากทีไ่ ด้ ถูกไฟไหม้ไปเมื่อปี ค.ศ.1950 ซึง่ ได้
ถอดแบบจาลองโครงสร้างจากของจริงในยุคศตวรรษที่ 14 ตัวอาคารมี 3 ชัน้ ตัวเรือนเป็ นสีทอง
จาก ทองคาเปลว จุดเด่นของปราสาทแห่งนี้ก็คอื รูปหล่อนกฟี นิกซ์บนยอดปราสาท โดยรอบ
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เที่ยง

ปราสาทมีล าธารใสสะอาดทาให้เกิดภาพสะท้อ นผิวน้ าแสนสวยราวภาพวาดและภายในบริเ วณ
ปราสาทนัน้ มีสวนญีป่ ่ นุ จัดแต่งไว้อย่างสวยงาม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม สะพานโทเก็ตสึเคียว สะพานทีส่ วยงามและเป็ นบริเวณทีช่ าวญี่ป่ นุ ชื่นชอบ เป็ นสถานที่
ชมวิวที่สวยที่สุดอีกแห่งในเกียวโตโดยเฉพาะในช่ วงใบไม้เปลี่ยนสี อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปตาม
อัธยาศัย …จากนัน้ นาท่านชมความงดงามของ สวนไผ่ (BAMBOO GROVES) นับหมื่นต้นตลอด
ข้างทางเสมือนหนึ่งเป็ นอุโมงค์ให้เดินผ่านถูกปลูกขึน้ ตัง้ แต่สมัยเฮอันหรือกว่าพันปี มาแล้ว เพื่อใช้ใน
การประดับสวนและชื่นชมความสวยงามและยังใช้ในการบาบัดจิตใจมาแต่ครัง้ โบราณ ซึ่งสวนไผ่
แห่งนี้ยงั เป็ นสถานทีถ่ ่ายทาภาพยนตร์ เรื่องเกอิ ชา ทีง่ ดงามตระการตาไปทัวโลก
่

คา่

นาท่านขึน้ ชมทิวทัศน์เมืองโอซาก้า ณ ตึกอุเมดะสกาย ทีม่ คี วามสูงถึง 173 เมตร รูปแบบอาคาร
ทันสมัยตัวอาคารเป็ นตึกแฝดสูง 40 ชัน้ ชัน้ บนสุดของตึกด้านบนเชื่อมต่อถึงกันและยังมีสวนลอย
ฟ้ าตัง้ อยู่บนตึกอีกด้วย เป็ นจุดชมวิวเมืองโอซาก้า แบบพาโนราม่าวิว และในวันทีอ่ ากาศแจ่มใสจะ
สามารถเห็นทิวทัศน์ของโอซาก้าได้อย่างเต็มตา อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลา นาท่านเข้าที่พกั บริเวณ นิ ชิ โนมิ ยะ ณ HOTEL HEWITT KOSHIEN หรือ
เทียบเท่า
(ชือ่ โรงแรมทีท่ ่านพัก ทางบริ ษทั จะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วันก่อนวันเดิ นทาง)

DAY 5
เช้า

นิ ชิ โนมิ ยะ – สะพานอาคาชิ ไคเคี ยว – สวนโซระคุเอน – ฮาร์เบอร์แลนด์ – ปราสาทโอซาก้ า
(ถ่ายรูป) – ชิ นไซบาชิ – สนามบิ นคันไซ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ สะพานอาคาชิ ไคเคียวหรือสะพานไข่มุก (ถ่ายรูป) ซึง่ เป็ นสะพานแขวนทีย่ าว
ทีส่ ุดในโลก สะพานแห่งนี้มรี ะยะทางเกือบ 4 กิโลเมตร อุบตั เิ หตุจากพายุเมื่อ 50 กว่าปี ก่อน (พ.ศ.
2498) ได้คร่าชีวติ ของผู้คนที่อาศัยเรือเฟอร์รข่ี า้ มฝั ง่ สัญจรไปมาระหว่างเกาะสู่เกาะต้องอับปางลง
ทาให้มผี เู้ สียชีวติ ทัง้ เด็กและผูใ้ หญ่รวมกันถึง 168 ชีวติ รัฐบาลญีป่ ่ นุ ขณะนัน้ จึงได้ทุ่มงบประมาณถึง
4.5 ร้อยล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อสร้างสะพานแขวนทีย่ าวทีส่ ุดในโลกแห่งนี้ขน้ึ โดยได้รบั การยอมรับ
และชื่นชมในระดับสากลว่าเป็ นประดิษฐกรรมชัน้ เยีย่ มของมนุ ษย์ท่เี ป็ นรองแค่เพียงการสร้างยาน
อวกาศขึ้นไปสารวจนอกโลกด้วยความยาวทัง้ หมด 3,911 เมตร สูงประมาณ 300 เมตร ใช้สาย
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เคเบิลทีข่ งึ สะพาน 2 เส้น ภายในสายเคเบิลมีเส้นลวดเล็ก ๆ ช่วยขึงอีกหลายร้อยเส้นรวมความยาว
ของสายเคเบิลทีใ่ ช้ขงึ สะพานทัง้ หมดประมาณ 3 แสนกิโลเมตร
จากนัน้ นาท่านเทีย่ วชม สวนโซระคุเอน เป็ นสวนญี่ป่ นุ ดัง้ เดิมทีม่ ภี ูมทิ ศั น์ทส่ี วยงาม ตัง้ อยู่ใจกลาง
เมือ งโกเบ เคยเป็ น ที่อ ยู่อ าศัย ของ Kodera Kenkichi อดีต นายกเทศมนตรีเ มือ งโกเบ เปิ ด ให้
ประชาชนเข้าชมในปี 1941 จนถึงปั จจุบนั ทีน่ ่เี ป็ นอีกหนึ่งสถานทีท่ ่องเทีย่ วทีพ่ ลาดไม่ได้ ด้วยขนาด
ที่จดั ว่าไม่เล็กไม่ใ หญ่จนเกินไป ประกอบกับการจัดสรรพื้นที่ท่มี อี ยู่อย่างจากัดได้อย่างลงตัวและ
หลากหลาย ทาให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมสวนได้อย่างทัวถึ
่ งและสามารถดื่มด่ ากับธรรมชาติ
รอบตัวได้อย่างไม่รเู้ บื่อ
นาท่านเทีย่ วชม ฮาร์เบอร์แลนด์ เป็ นพืน้ ทีร่ มิ อ่าวทางใต้ของแผ่นดินโกเบเป็ นทาเลทีม่ ที ศั นียภาพ

เที่ยง

งดงาม ตลอดเวิ้งอ่าวรูปตัว U จึงเพียบพร้อมไปด้วยสารพัดสิง่ ที่ดงึ ดูดให้เข้าไปมากมาย อาทิเช่น
อาณาจักรแห่งความบันเทิงทัง้ ร้านค้า ร้านอาหาร โรงภาพยนตร์ สวนสนุ กและท่าเรือล่องแม่น้ า
Concerto อันหรูหรา ให้ท่าน ได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศอันแสน สบายตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริ การท่านด้วยบุฟเฟ่ ต์อาหารทะเล
นาท่านชม ปราสาทโอซาก้ า (ถ่ายรูป) ปราสาทที่อ ลังการและยิ่งใหญ่ ท่ีสุ ดของประเทศญี่ป่ ุน
สัญลักษณ์โดดเด่นของโอซาก้าซึ่งโอบล้อมด้วยกาแพงหินแกรนิตขนาดใหญ่โดยแรงงานชาวญี่ป่ ุน
ในสมัยโบราณกว่าหมื่นคนเพื่อระดมสร้างเสร็จสิน้ ภายในเวลา 3 ปี สร้างได้อย่างประณีตงดงามและ
มหัศจรรย์ยงิ่ ชมความงามพร้อมบันทึกภาพเป็ นที่ระลึก สร้างโดยโชกุน โตโยโตมิ ฮิเดโยชิ เป็ น
สัญ ลัก ษณ์ อ ันโดดเด่นของโอซาก้า โอบล้อ มด้ว ยกาแพงหินแกรนิต ขนาดใหญ่ ซึ่งแรงงานสมัย
โบราณสร้างได้อย่างประณีตงดงามมาก
จากนัน้ นาท่านสู่ ย่านชิ นไซบาชิ ย่านช้อปปิ้ งชื่อดังของโอซาก้า ภายในย่านนี้ท่านจะพบกับร้านค้า
เก่ าแก่ ปะปนกันไปกับร้านค้าอันทันสมัย และสินค้าหลากหลายประเภทหลากหลายรูปแบบทัง้
สาหรับเด็กและผูใ้ หญ่ ซึง่ ย่านนี้ถอื ว่าเป็ นย่านแสงสีและบันเทิงชัน้ นาแห่งหนึ่งของโอซาก้า อีกทัง้ ยัง
มีรา้ นอาหารทะเลขึน้ ชื่อมากมาย ซึ่งเสน่ ห์อย่างหนึ่งของย่านนี้คอื ทุกร้านค้าจะประดับประดาร้าน
ของตนด้วยแสงไฟนีออนซึง่ ดัดทาให้เป็ นรูปปู กุ้ง และปลาหมึก ซึง่ นักท่องเทีย่ วให้ความสนใจและ
แวะถ่ายรูปกันเป็ นทีร่ ะลึกอย่างมาก และร้านค้าทุกแห่ง จะพยายามสร้างจุดเด่นให้แก่รา้ นของตนให้
ได้มากที่สุด เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการ สัญลักษณ์เด่นของย่านนี้คอื ตึกรูปเครื่องหมาย
การค้าของ กูลโิ กะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจากญี่ป่ ุนนัน่ เอง อิสระเพื่อให้ท่านเลือกหาซื้อของต้องใจ
นานาชนิด อาทิ เครือ่ งสาอางค์ เสือ้ ผ้า รองเท้า กระเป๋ า เครือ่ งไฟฟ้ า ฯลฯ ตามอัธยาศ้ย
***อาหารคา่ อิ สระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า***
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สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้ เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดิ นทางสู่สนามบิ นเพื่อ
กลับกรุงเทพฯ
DAY 6

สนามบิ นคันไซ – กรุงเทพฯ

00.10

ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิ น แอร์เอเซีย เอ็กซ์ เที่ยวบิ นที่ XJ 611

04.00

ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ
***********************************************

กาหนดการเดินทาง : เมษายน 2561
วันเดิ นทาง

ราคาผูใ้ หญ่
2 – 3 ท่าน

ราคาเด็ก
2 – 12 ปี

ราคาเด็ก
น้ อยว่า 2 ปี

พักเดี่ยวเพิ่ ม

27 เม.ย. – 2 พ.ค.

41,900 บาท

** ไม่มีราคาเด็ก**

6,000 บาท

7,500 บาท

หมายเหตุ : การเดินทางแต่ละครัง้ ต้องมี ผูใ้ หญ่ไม่น้อยกว่า 30 ท่าน ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว
บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลีย่ นแปลงราคา
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิ ต้องแจ้งล่วงหน้ า ทัง้ นี้ ขึ้นอยู่กบั สภาวะอากาศ
การเมือง สายการบิ น และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ทัง้ นี้ ขึ้นอยู่กบั อัตราแลกเปลี่ยนของเงิ นสกุลเยน
อัตราค่าบริ การรวม
 ค่าตั ๋วเครือ่ งบินเดินทางไป-กลับ ชัน้ ประหยัด ตามเส้นทางและสายการบิน ทีร่ ะบุในรายการ
 อาหารบนเครือ่ งทัง้ ขาไปและขากลับ
 ค่าน้าหนักกระเป๋ าทัง้ ขาไปและกลับ ขาละ 20 กิโลกรัม
*** กรณี มีความประสงค์ต้องการอัพเกรดทีน่ ัง่ , ซื้อน้ าหนักกระเป๋าเพิ ม่ , ซื้ออาหารเพิ ม่ หรือบริ การต่ างๆ
เพิ ม่ เติ ม กรุณาติ ดต่อพนักงานขายทีด่ แู ลท่านโดยตรง ***
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 ค่าที่พกั ห้องละ 2 - 3 ท่าน / ค่าพาหนะ / ค่าอาหาร / ค่าเข้าชมตามสถานที่ต่ าง ๆ ตามที่ระบุใ นรายการ
(ห้ องทริ ปเปิ้ ลโรงแรมที ญ
่ ี ป่ ุ่ นส่ วนใหญ่ จะเป็ นสองเตี ยงเดี ย่ ว + หนึ ง่ เตี ยงเสริ ม** กรณี โรงแรมไม่ มี
ห้องทริ ปเปิ้ ลให้บริ การ บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ ใ์ นการจัดห้องพักให้ท่านเป็ น หนึ ง่ ทวิ น ห้องสองเตียงเดีย่ ว
+ หนึ ง่ ซิ งเกิ้ ล ห้องหนึ ง่ เตียงเดีย่ ว โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ ม่ เติ ม)
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองท่านละ 1 ล้านบาท กรณีรกั ษาพยาบาล 5 แสนบาท
(ตามเงือ่ นไขกรมธรรม์เป็ นผู้กาหนด) ** ไม่รวมประกันสุขภาพ **
อัตราค่าบริ การไม่รวม





ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าอาหารและเครือ่ งดื่มนอกเหนือจากในรายการ
ค่าน้าหนักกระเป๋ าเดินทางทีเ่ กินจากสายการบินกาหนด
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% (กรณีลกู ค้าต้องการใบเสร็จรับเงินแบบเต็มรูปแบบ)
ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าชัวคราวเข้
่
าประเทศญี่ปนุ่ (สาหรับผูถ้ ือหนังสือเดิ นทางไทย)

 ค่าสินน้าใจสาหรับมัคคุเทศก์, คนขับรถ 3,000 เยน/คน/ทริป
เงื่อนไขการสารองที่นัง่
 กรุณาสารองทีน่ งโดยการช
ั่
าระมัดจา ภายใน 3 วัน หลังจากสารองที่นัง่
o เดือนเมษายน มัดจาท่านละ 20,000 บาท
 กรุณาชาระค่าใช้จ่ายส่วนทีเ่ หลือทัง้ หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วันทาการ
เงื่อนไขการยกเลิ ก
 กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 31 วัน ก่อนการเดินทาง บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนค่ามัดจา
 กรณี ก ารเดิ น ทางที่ บ ริ ษัท ฯต้ อ งท าการวางการัน ตี ค่ า มัด จ าหรื อ ซื้ อ ขาดแบบมี เ งื่ อ นไข และหรื อ
เที่ ย วบิ น เหมาล า CHARTER FILGHT หรื อ EXTRA FLIGHT กับ สายการบิ น หรื อ ผ่ า นตัว แทนใน
ประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงิ นมัดจาหรือค่าบริ การทัง้ หมด
หมายเหตุ
*** ขอความกรุณาทุกท่านอ่านและศึกษาข้อมูลทัง้ หมดก่อนการจอง
เพือ่ ความถูกต้องและความเข้าใจทีต่ รงกันระหว่างท่านและบริ ษทั ฯ
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ดังนัน้ หากท่านชาระเงิ นค่าจองทัวร์และหรือค่าทัวร์แล้ว ทางบริ ษทั ถือว่าท่ านได้ยอมรับเงือ่ นไขของบริ ษทั ฯ
เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพือ่ ทราบอีกครัง้ ***
 กรณีเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมือง ณ ประเทศนัน้ ๆ ปฏิเสธการเข้า -ออก ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ถือเป็ นเหตุผล
ซึง่ อยูน่ อกเหนืออานาจและความรับผิดชอบ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่คนื เงินทัง้ หมด
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ที่จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ในกรณีทเ่ี กิดเหตุสุดวิสยั อาทิเช่น การยกเลิกไฟท์
หรือการล่าช้าของสายการบิน, อุบตั เิ หตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิง่ ของสูญหายตามสถานที่
ต่าง ๆ ทีเ่ หนืออานาจการควบคุมของบริษทั ฯ
 ในกรณี ทีล่ กู ค้าต้องออกตั ๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติ ดต่อเจ้าหน้ าทีข่ องบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครัง้
มิ ฉะนัน้ ทางบริ ษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทัง้ สิ้ น
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้อ งแจ้ง ให้ทราบล่ วงหน้ า ในกรณีท่มี กี ารขึ้นลงของ
เงินตราต่างประเทศ และหรือจากการปรับขึน้ ค่าน้ ามันของสายการบิน
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการท่องเทีย่ วได้ตามความเหมาะสม ในกรณีเกิดจราจรติดขัด
หรือเกิดอุบตั เิ หตุบนท้องถนน โดยขึน้ อยู่ดุลพินิจของมัคคุเทศก์ ทัง้ นี้จะยึดถือผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็ น
สาคัญ และบริษทั ฯ ยังคงรักษามาตรฐานการบริการเช่นเดิม
 การบริ การของรถบัสนาเทีย่ วตามกฎหมายแรงงานและการใช้ รถที ป่ ระเทศญีป่ นุ่ สามารถให้ บริ การ
วันละ 10 – 12 ชัวโมงเท่
่
านัน้ อาทิ เช่ น เริ ม่ งาน 08.00 น. ถึงเวลา 20.00 น. (ต้องถึงโรงแรมเรียบร้อยแล้ว)
การให้ บริ การในแต่ ละวันมิ อาจเพิ ม่ เวลาการใช้ รถบัสได้ ทัง้ นี้ มัคคุเทศก์และพนักงานขับรถจะเป็ นผู้บริ หาร
เวลาตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กบั สภาพการจราจร ณ วันเดิ นทางนัน้ ๆเป็ นหลัก
 รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอทีต่ ้องได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯอีกครัง้ หนึ่ง หลังจากได้สารองโรงแรมทีพ่ กั ใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึง่ อาจจะปรับเปลีย่ นตามทีร่ ะบุในโปรแกรม
 การจัดการเรื่องห้องพัก เป็ นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กบั กรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสาหรับผูส้ ูบ
บุหรี่ / ปลอดบุหรีไ่ ด้ โดยอาจจะขอเปลีย่ นห้องได้ตามความประสงค์ของผูท้ พ่ี กั ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ความพร้อมให้บริการ
ของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
 กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้ววิ แชร์ กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่างน้อย 7 วัน
ก่อนการเดินทาง มิฉะนัน้ บริษทั ฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์เมือ่ ท่านเดินทางไปพร้อมคณะแล้ว หากท่านงดใช้บริการใด และหรือไม่เดินทางพร้อม
คณะถือว่าท่านสละสิทธิ ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้ สิน้
****รายละเอียดเกี่ยวกับมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปนให้
ุ่ กบั คนไทย****
(เอกสารที่ท่านจะต้องใช้ในการพิ จารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ)
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จากมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ป่ ุนให้กบั คนไทย ผูท้ ป่ี ระสงค์จะพานักระยะสัน้ ในประเทศญี่ป่ ุนไม่เกิน
15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยีย่ มญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขัน้ ตอนการตรวจคน
เข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัตกิ ารเข้าประเทศญีป่ ่ นุ ดังต่อไปนี้
1. สิง่ ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีอ่ าจเกิดขึน้ ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ป่ นุ ได้ เช่น เงินสด
หรือบัตรเครติด
1.
2.
3.
4.
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คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปนุ่ (สาหรับกรณี การเข้าประเทศญี่ปุ่นด้านมาตราการยกเว้นวีซ่า)
หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ 6 เดือน และมีหน้าหนังสือเดินทางทีไ่ ม่มตี ราประทับอย่างน้อย 3 หน้า
กิจกรรมใดๆทีจ่ ะกระทาในประเทศญีป่ ่ ุนจะต้องไม่เป็ นสิง่ ทีข่ ดั ต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัตกิ ารพานักระยะสัน้
ในขัน้ ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
เป็ นผูท้ ไ่ี ม่มปี ระวัตกิ ารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญีป่ ่ ุน มิได้อยูใ่ นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และ
ไม่เข้าข่ายคุณสมบัตทิ จ่ี ะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

