ทัวญี่ปนุ่ (TAS) SAKURA OSAKA 5D3N โดยสายการบินไทยแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ (XJ)

กาหนดการเดินทาง

ราคา

11 – 15 เมษายน 2562
13 – 17 เมษายน 2562

33,900.-

กาหนดการเดินทาง

วันที่

เช้ า

เที่ยง

1

สนามบินดอนเมือง ( 21.00 )

2

สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ( 01.15 – 08.40 ) นารา – วัด
โทไดจิ – สวนนารา – ปราสาทโอซาก้า (ด้ านนอก) – ชินไซบาชิ

✈



3

โอซาก้า – อิสระช้ อปปิ้ งหรือเลือกซื้อทัวร์ พิเศษ “ยูนิเวอร์ แซล
สตูดิโอ” (ไม่มบี ริการรถบัส) **ซื้อทัวร์ เสริมท่านละ 2,600 บาท**



-

4

โอซาก้า – เกียวโต – อาราชิยาม่า (สะพานโทเก็ตสึเคียว) – ศาลเจ้ าฟูชิ
มิ อินาริ – วาคายาม่า – สถานีแมวเหมียว – ปราสาทวาคายาม่า (ด้ าน
นอก) – ตลาดคุโรชิโอะ – โอซาก้า





5

โอซาก้า – สนามบินคันไซ ( 09.50 – 13.50 )



-

คา่

โรงแรม


BLOEMEN NORTH- HANAZONO HOTEL
OR SIMILAR
BLOEMEN NORTH- HANAZONO HOTEL
OR SIMILAR
BLOEMEN NORTH- HANAZONO HOTEL
OR SIMILAR
✈

วันทีห่ นึ่ง

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง

2100

พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง Terminal 1 อาคารระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 3) ณ เคาน์เตอร์ 4
“สายการบินไทยแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ ” พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวก ณ บริ เวณหน้าเคาน์เตอร์
เครื่อง AIRBUS A330-300 จานวน 377 ทีน่ ั่ง ทีน่ ั่งบนเครื่อง 3-3-3
(นา้ หนักกระเป๋ า 20 กก./ท่ าน และขอสงวนสิ ทธิ์ในการเลือกทีน
่ ั่งบนเครื่อง เนื่องจากต้องเป็ นไปตามระบบของ
สายการบิน หากต้องการซื้อเพิ่มต้องชาระค่าใช้ จ่ายส่ วนต่างเพิ่ม)
*** หมายเหตุ : เคาน์ เตอร์ เช็คอินปิ ดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มปี ระกาศเตือนผู้โดยสารขึน้ เครื่อง ดังนั้น
ผู้โดยสาร จาเป็ นต้องพร้ อม ณ ประตูขนึ้ เครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้ อย 45 นาที ***
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วันทีส่ อง

สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ – นารา – วัดโทไดจิ – สวนนารา – ปราสาทโอซาก้า (ด้ านนอก) – ชินไซบาชิ

0115

ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X เทีย่ วบิน XJ 612
มีบริการอาหารร้ อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ยกเว้นนา้ อัดลม, นา้ ผลไม้, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฯลฯ)
(ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง ... เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

0840

ถึงสนามบินคันไซ ประเทศญีป่ ุ่ นดินแดนอาทิตย์อุทยั ...
ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ

นาท่านเดิ นทางสู่ เ มื อ ง “นารา” เพื่ อ กราบนมัส การขอพรพระพุทธรู ปส าริ ด ที่เ ก่ า แก่ ต้ งั แต่ ส มัย คริ ศตวรรษที่ 18
ณ “วัดโทไดจิ” ชม “วิหารไม้ ” ที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีเสาขนาดใหญ่พร้อมพื้นที่เปิ ดโล่งมีความเชื่อว่าผูท้ ี่เดินผ่าน
ลานกว้างจะพบกับความโชคดีในปี น้ นั ที่ประตูทางเข้าไม้ขนาดใหญ่ดา้ นหน้านั้นจะมีรูปปั้ นขนาดใหญ่เฝ้ าประตูอยู่ท้ งั
สองข้าง และนาท่านเดินทางสู่ “สวนนารา” สวนสาธารณะที่เป็ นที่นิยมและรู้จกั กันดีในชื่อว่า “สวนกวาง” เพราะภายใน
สวนมีกวางอาศัยอยูเ่ ป็ นจานวนมากกว่า 1,000 ตัว เดินอยูท่ วั่ ไป และในสวนยังมีสิ่งที่เป็ นอนุ สรณ์ในประวัติศาสตร์ ของ
เมืองนาราที่น่าชมอีกมากมาย และนาท่านเดินชมต้นซากุระที่มีอยูเ่ รี ยงรายภายในสวน ซึ่งสี ของดอกจะเข้มขึ้นตามอายุที่
ปลูก ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศ และเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย (โดยดอกซากุระจะขึ้นอยูก่ บั สภาพอากาศ)
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

หลังอาหารกลางวันพาท่ านเดินทางสู่ “ปราสาทโอซาก้ า” (ด้านนอก) เป็ นหนึ่ งในแลนด์มาร์ คสาคัญของเมืองโอซาก้า
หอคอยปราสาทจะมีอยูด่ ว้ ยกันทั้งหมด 8 ชั้น ตัวปราสาทถูกล้อมรอบด้วยกาแพงหิ นคอนกรี ต, คูน้ า และสวนนิ ชิโนมารุ
ซึ่ งตั้งอยู่ทางป้ อมตะวันตก มีตน้ ซากุระกว่า 600 ต้น ในช่วงเดื อนเมษายนจึงเป็ นแหล่ งชมซากุระที่โด่ งดัง เพราะฉาก
ด้านหลังของสวนแห่ งนี้จะมองเห็นภาพปราสาทโอซาก้าที่สวยวามเป็ นอย่างยิง่ ให้ท่านเก็บภาพความงดงามของปราสาท
โอซาก้า อิสระตามอัธยาศัย
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จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ “ชินไซบาชิ ” ย่านการค้าของเมืองโอซาก้า ท่านจะได้พบกับร้านค้าที่มีชื่อเสี ยง และร้านบูติค
หรู หราและตื่นตากับแฟชัน่ อันทันสมัย เชิญท่านสนุกสนานกับการ “เลือกชมและซื้อ” สิ นค้ามากมายในห้างสรรพสิ นค้า
ชื่อดัง “ไดมารู” นอกจากนี้ยงั มีร้านอาหาร เชิญท่านทดลองชิม “ทาโกยากิ” หรื อลูกชิ้นปลาหมึกอาหารขึ้นซื้ อของเมือง
โอซาก้าทีมีมากมายหลายร้าน อาทิ ร้านเครื่ องใช้ไฟฟ้ า กล้อง บนตึกบิ๊กคาเมล่า เครื่ องคอมพิวเตอร์ ร้านเครื่ องสําอาง
ร้านขายขนม ร้านขายเสื้ อผ้า รองเท้า เครื่ องประดับ ร้าน 100 เยน ฯลฯ นอกจากนี้ให้ท่านเก็บภาพประทับใจกับสะพานกุ
ลิโกะ สัญลักษณ์ของชินไซบาชิ
*** เพื่อให้ ท่านได้ ใช้ เวลาได้ อย่างคุ้มค่า อาหารมือ้ ค่าอิสระตามอัธยาศัย ...ให้ ท่านได้ เลือกชิมร้ านอร่ อยจากร้ านค้ าต่ างๆ
ในย่านชินไซบาชิ ***
ทีพ่ ัก : BLOEMEN NORTH-HANAZONO HOTEL หรือเทียบเท่า
วันทีส่ าม

โอซาก้า – อิสระช้ อปปิ้ งหรือเลือกซื้อทัวร์ พิเศษ “ยูนิเวอร์ แซล สตูดิโอ” (ไม่มบี ริการรถบัส)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
อิสระตามอัธยาศัยทั้งวันให้ ท่านเลือกช้ อปปิ้ งตามย่านดังของเมืองโอซาก้า โดยมีไกด์ให้คาํ แนะนําการเดินทาง (ไม่มี
บริ การรถบัส) โรงแรมที่พกั จะอยู่ใกล้ก ับ “สถานีรถไฟ”ท่านสามารถนั่งรถไฟ JR เพื่อท่องเที่ยวในสถานที่ที่มี
ชื่อเสี ยง และแหล่งช้อปปิ้ งยอดฮิตในมหานครโอซาก้า ไม่ว่าจะเป็ น (ไม่รวมค่ารถไฟ และค่าเข้ าชมสถานทีต่ ่างๆ)
แนะนาสถานทีท่ ่องเทีย่ วเมืองโอซาก้า และเมืองรอบๆ

“วัดชิเทนโนจิ” (Shitennoji) หนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปนุ่ เชื่อกันว่าเป็ นวัดพุทธแห่ งแรกขอประเทศญี่ปนุ่
“พิพิธภัณฑ์ สัตว์ ทะเลโอซาก้ า ” (Osaka Aquarium) หรื อที่เรี ยกว่า Kaiyukan ตั้งอยู่ที่ Tempozan Harbor Village
บริ เวณอ่าวโอซาก้า พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าที่ดีที่สุดของญี่ปุ่น มีสัตว์น้ าหลากหลายชนิดที่อาศัยอยูใ่ นมหาสมุทรแปซิฟิก
“หมู่บ้านอเมริกา” (America-mura) หมู่บา้ นแห่ งความทันสมัยเต็มไปด้วยจุดถ่ายภาพเก๋ ๆและร้านรวงมากมายรวมไป
ถึงร้านอาหารมุมชิลล์เอาท์และในวันพิเศษก็มีกิจกรรมน่าสนใจอาทิคอนเสิ ร์ตสุ ดสนุ กจึงไม่แปลกใจเลยที่สถานที่น้ ี เป็ น
แหล่งโปรดของเด็กแนว
“พิพิธภัณฑ์ บ้านเรือน และการอยู่อาศัยเมืองโอซาก้ า” ภายในสร้างจําลองเมืองโอซาก้า และจัดแสดงอาคารบ้านเรื อน
ของชาวเมืองตั้งแต่สมัยเอโดะตอนปลายจนถึงสมัยไทโช และสมัยโชวะตอนต้น จุดที่น่าสนใจมากที่สุดอยู่ที่การจําลอง
บ้านเรื อนของชาวเมืองโอซาก้าในราวค.ศ.1830-1844 โดยมีการปรับแสงเสี ยงตามเวลาเช้ากลางวันเย็นสะท้อนให้เห็ น
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ภาพความเป็ นอยูข่ องชาวเมือง และสัมผัสได้ถึงการใช้ชีวิตของคนในสมัยนั้นและชม เมืองจําลองข้าวของเครื่ องใช้ใน
สมัยยุคสมัยนั้นใส่ รายละเอียดเหมือนจริ งเราสามารถเดินชมในบ้านได้

“UNIVERSAL STUDIO JAPAN” สวนสนุ กได้แรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์ ของUniversal Studioค่ายหนังใหญ่
แห่ งอเมริ กา...พบกับบรรยากาศที่สนุ กสนานและน่ าตื่นตาตื่นใจภายในสวนสนุ ก กับโซน “The Wizarding World
of Harry Potter : โลกเวทมนตร์ ของแฮร์ รี่” และโซนเครื่ องเล่นอื่นๆ มากมายที่น่าสนใจ กว่า 8 โซน นอกจากนี้ยงั มี การ
แสดงต่างๆการโชว์ขบวนพาเหรดไปตามถนนในสวนสนุก ภายนอกสวนสนุ กยังมี Universal Citywalk Osaka ซึ่ งเป็ น
ห้างสรรพสิ นค้าขนาดใหญ่ รวมทั้งร้ านที่ข ายสิ นค้าของยูนิเ วอร์ ซัล สตูดิโอส์ และของที่ระลึ ก ของเมือ งโอซาก้า …
“ยูนิเวอร์ แซล สตูดิโอ” ที่ทุ่มทุนสร้างอย่างมหาศาลบนพื้นที่กว่า 100,000 ตารางเมตร ซึ่งเป็ นขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ตื่น
ตากับ “โรงถ่ ายภาพยนตร์ ” ที่แบ่งออกเป็ นโซน เช่น ฮอลลีวู๊ด ชมฉากจําลองของนิ วยอร์ ค , ฉากจําลองเมืองซาน ฟราน
ซิสโก เป็ นต้น ... ชมภาพยนตร์สามมิติเรื่ อง “เทอร์ มเิ นเตอร์ 2” หรื อ“คนเหล็ก 2” ที่ใช้งบประมาณการก่อสร้างกว่ า 400
ล้านบาทท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศการต่อสู้และการไล่ล่าที่ดุเดือดเร้าใจ... แล้วไปสนุ กตื่นเต้นกับการห้อยโหนโผน
ทะยานไปกับซุ ปเปอร์ ฮีโร่ สายพันธุ์ใหม่ “SpiderMan” สนุ กสนานกับการขับรถผาดโผน ทะยานไปในอากาศที่สนุ ก
เสมือนขับจริ งในการเล่น “Simulator” ของฉากภาพยนตร์ เรื่ อง “Back To The Future” ตื่นเต้นเร้าใจกับเหตุการณ์
จําลองฉากเพลิงไหม้ใน นครซานฟรานซิ สโกจากภาพยนตร์ เรื่ อง “Black Draff” หรื อ “วีรบุรุษในเปลวไฟ” นําท่าน
สัมผัสกับเครื่ องเล่นชิ้นใหม่ “Spce Fantacy”... ให้ท่านสนุ กสนานไปกับการล่องเรื ออพร้อ มฉากปลาฉลามที่จะโผล่
ขึ้นมาล่าเหยื่อขณะล่องเรื อและฉากอื่น ๆ ที่หวาดเสี ยวจากเรื่ อง “Jaw” ... แล้วระทึกใจกับฉากจําลองเรื่ อง “จูราสสิ ค
พาร์ ค” (Jurassic Park) ท่านจะได้ยอ้ นกลับไปในยุคดึกดําบรรพ์ พบกับเหล่าไดโนเสาร์ นานาชนิ ด รวมทั้ง “ทีเร็กซ์ ”
ไดโนเสาร์ ที่ใจดีที่สุด จากนั้นนําท่านตื่นตากับโซนเปิ ดใหม่ล่าสุ ด “The Wizarding World of Harry Potter” ที่สร้าง
เพื่อ เอาใจเหล่ าสาวกของแฮร์ รี่พ อตเตอร์ ให้ ท่านได้เ ข้าไปสั มผัส บรรยากาศของ โลกเวทมนตร์ ในฉากต่ า งๆจาก
ภาพยนตร์ อาทิเช่น ปราสาท ฮอกวอต เพลิดเพลินกับการสํารวจห้องเรี ยนเวทมนตร์คาถา ย่านฮอกมีท ร้านขายของแปลก
ประหลาดของเหล่าพ่อมดและแม่มดทั้งหลายและที่ไม่ควรพลาดชิมคือ “บัตเตอร์ เบียร์ ” เครื่ องดื่มที่ได้รับความนิ ยมใน
โลกของพ่อมดและแม่มดแห่ งนี้ [ไม่มีแอลกฮอล์] และที่พลาดไม่ได้คือในโซนนี้ ที่ถือว่าเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุด
ของโลก คือโซน “Harry Potter and the Forbidden Journey” ที่มีการสร้างด้วยเทคโนโลยีที่ทนั สมัยในการถ่ายภาพ
4K ที่จะสร้างความตื่นเต้นเร้าใจให้ท่านเสมือนท่านได้เดินทางท่องโลกเวทมนตร์ ไปกับแฮร์ รี่พอตเตอร์ เลยทีเดียว หรื อ
คุณหนูจะเลือกสนุ กสนานที่ “วันเดอร์ แลนด์ ” โซนสวนสนุ กสไตล์ค รอบครัวให้ท่านได้เพลิดเพลินกับตัวการ์ ตูนสุ ด
น่ารักชื่อดังของญี่ปนุ่ Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street และเหล่าผองเพื่อนมากมาย ... อิสระให้ท่านได้สนุ กสนาน
ต่อกับเครื่ องเล่น

ทัวญี่ปนุ่ (TAS) SAKURA OSAKA 5D3N โดยสายการบินไทยแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ (XJ)

ข้อแนะนํา !!!

หากท่านมี ท่ีเที่ยวที่อยากจะไปเป็ นพิ เศษ กรุณาแจ้ งความประสงค์กับทางบริ ษัท ฯ
ก่อนการเดินทาง เพื่อทางเจ้ าหน้ าที่ฯ จะจัดเตรียมแผนการเดินทางให้ ท่านได้ อย่าง
ครบถ้ วน

(สาหรับทัวร์ เสริ ม ... ***สาหรับท่านใดจะไป “ยูนิเวอร์ แซล สตูดิโอ” สามารถเลือกซื้อทัวร์ เสริมได้ เพียงท่านละ
2,600 บาท*** (ไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทาง) จะไม่มีบริการรับกลับทีพ่ ัก โดยท่านสามารถรับแผนทีแ่ ละรายละเอียด
การเดินทางกลับสู่ทพี่ ักจากทางไกด์ )
แนะนาแหล่งช้ อปปิ้ ง
“โดทงโบริ ” หรื อ “ดงโทโบริ ” (Dotonbori) หนึ่ งในสถานบันเทิงยามค่าคืนที่โด่งดังของโอซาก้า เป็ นแหล่ งรวม
ร้านอาหารมากมายที่เปิ ดให้บริ การ 24 ชัว่ โมง
“Ebisubashisuji Shopping Street” ถนนคนเดิ นอันเป็ นที่นิยมแห่ งหนึ่ งในย่าน Dotonbori อัดแน่ นไปด้ว ยร้านค้า
มากมายสิ นค้ามีราคาย่อมเยาว์ท้งั กระเป๋ ารองเท้าเสื้ อผ้าสิ นค้าไอเดียร้านABC Martร้านรองเท้าในตํานานนอกจากนี้ ยงั มี
สิ นค้ายอดนิยมในราคาน่าคบหาอยูม่ ากมายที่นี่ท่ามกลางห้างสรรพสิ นค้าหลายแห่ งในโอซาก้า ทําให้เรี ยกเอบิสุบาชิว่า
โลกของแฟชัน่ แห่ งโอซาก้าขนานแท้
“ย่านนัมบะ” ศูนย์รวมความเจริ ญและสิ่ งอํานวยความสะดวกครบวงจรทั้งห้างสรรพสิ นค้าชื่อดังอย่าง Namba CITY,
Carnival Mall และ Takashimaya Osaka ...รวมถึงสวนสาธารณะชั้นลอยที่เป็ นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของนัมบะพาร์ ค ด้วย
สถาปัตยกรรมที่เป็ นเอกลักษณ์สามารถรวมเอาความทันสมัยมาผสมกับความเป็ นธรรมชาติได้อย่างลงตัวสวยงาม
*** เพื่อให้ ท่านได้ ใช้ เวลาได้ อย่างคุ้มค่าอาหารมือ้ กลางวันและมือ้ ค่า อิสระตามอัธยาศัย ... ให้ ท่านได้ เลือกชิมร้ านอร่ อย
จากร้ านค้าต่างๆ ***
ทีพ่ ัก : BLOEMEN NORTH-HANAZONO HOTEL หรือเทียบเท่า
วันทีส่ ี่

โอซาก้า – เกียวโต – อาราชิยาม่า (สะพานโทเก็ตสึเคียว) – ศาลเจ้ าฟูชิมิ อินาริ – วาคายาม่ า – สถานีแมวเหมียว – ปราสาทวาคา
ยาม่า (ด้ านนอก) – ตลาดคุโรชิโอะ – โอซาก้า

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
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นําท่านเดิ นทางสู่ เ มือง “เกียวโต” เมืองหลวงแห่ งที่ 2 ของญี่ปุ่นที่เคยรุ่ งโรจน์มากว่า 1,000 ปี เพื่อนําท่านเดินทางสู่
“เขตอะราชิยาม่า” นําท่านผ่อนคลายกับบรรยากาศที่เป็ นธรรมชาติและเป็ นสถานที่ยอดนิยมในการเยีย่ มชมในช่วงที่ดอก
ดอกซากุระบานและช่ ว งใบไม้เ ปลี่ยนสี ... เป็ นเขตที่เ ต็มไปด้ว ยไม้ไผ่และวัดหรื อศาลเจ้ามากมาย ให้ท่านได้เ ลื อ ก
สักการะหรื อท่านจะเลือกชมและเลือกซื้ อสิ นค้าพื้นเมืองจากร้านค้ามากมายให้ท่านได้เดินเที่ยวชมความสวยงามและ
ความร่ มรื่ น ด้วยสี เขียวขจีของทิวไผ่นบั หมื่นต้นตลอดสองข้างทางจนกลายเป็ นสถานที่ท่องเที่ ยวของผูค้ นที่รักธรรมชาติ
มากว่า 1,000 ปี … และนําท่านสู่ “สะพานโทเกตสึ เคียว” ที่ทอดข้ามแม่น้ าํ โฮะซึ หรื อบางทีเรี ยกว่า “Moon Crossing
Bridge” โดยได้ชื่อมาจากการเคลื่อ นตัวของเงาพระจันทร์ ที่เหมือ นกําลังทอดตัวข้ามผ่านสะพานไป ...เป็ นหนึ่ งใน
สัญลักษณ์ของเมืองอาราชิยาม่า ...สะพานนี้สร้างขึ้นในสมัยเฮอันแต่ถูกสร้างขึ้นใหม่เมื่อปี ค.ศ.1930 ... นับเป็ นสะพาน
ไม้ที่สร้างสรรค์ทศั นียภาพของอาราชิยาม่าได้อย่างสวยงาม เนื่องจากในฤดูหนาวภูเขาอาราชิยาม่า จะถูกปกคลุมไปด้วย
หิ มะอันขาวโพลน เป็ นวิวอันงดงามอยูเ่ บื้องหลัง ถือได้ว่าสถานที่อีกแห่ งในเกียวโตที่มีชื่อเสี ยงเรื่ องความสวยงามในช่วง
ฤดูหนาว โดยเป็ นจุดชมวิวที่ดีที่สุดซึ่งท่านจะสามารถมองเห็นความสวยงามที่ตดั กันของหิ มะและแม่น้ าํ จากมุมมองเปิ ด
กว้าง คือ ริ มฝั่งแม่น้ าํ คะสึ ระ ...อิสระให้ท่านสัมผัสบรรยากาศอันงดงาม และเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
จากนั้นนําท่านเดินทางชม “ศาลเจ้ าฟุชิมิ อินาริ” ศาลเจ้าที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้แก่เทพเจ้าแห่ งข้าว ตามความเชื่ อ ของคน
ญี่ปนุ่ ภายในท่านจะได้ชมรู ปปั้นของสุ นขั จิ้งจอกมากมายที่เชื่อกันว่าคือผูร้ ับใช้ของเทพเจ้าแห่ งข้าวในสมัยนั้น และศาล
เจ้าแห่ งนี้ยงั เป็ นที่ข้ ึนชื่อของประตูโทริ ที่เรี ยงต่อกันยาวตามรางของวัดอินาริ ซนั ที่ตอ้ งใช้เวลาเดินถึง 2 ชัว่ โมงและยังเป็ น
สถานที่ถ่ายทําภาพยนตร์เรื่ อง “Memory of Geisha” อีกด้วย
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)

นําท่านเดินทางสู่ “วาคายาม่า” ซึ่งเป็ นจังหวัดที่อยู่ติดกัน ครอบคลุมพื้นที่กว่า 4000 ตารางกิโลเมตร อุดมไปด้วยมรดก
โลกที่เก่าแก่ สถานที่สําคัญที่เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมกว่าพันปี มีแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ และออนเซน เพื่อพา
ท่านไป “สถานีคชิ ิ” (Kishi) หรื อที่หลายคนรู้จกั กันในชื่อ “สถานีแมวเหมียว” ในเมืองคิโนะคะวะ เป็ นสถานี ปลายทาง
ของรถไฟสายคิชิกะวะ (Kishigawa) ที่วิ่งจากสถานีวาคายาม่า ในเมืองวาคายาม่า หลายปี ก่อนสถานี รถไฟรวมทั้งรถไฟ
สายนี้ได้ตกอยูใ่ นสภาวะการเงินที่ยา่ ํ แย่ แต่นนั่ ได้เปลี่ยนไปเมื่อซุปเปอร์นายสถานี (Super Stationmaster) หรื อเรี ยกง่ายๆ
ว่า “ซุ ปเปอร์ ทะมะ” ได้ปรากฏตัวขึ้น… “ทะมะ” คือแมวสามสี ที่มีชื่อเสี ยงโด่งดังที่สุดในประเทญี่ปุ่น เริ่ มจากเธอรับ
หน้าที่เป็ นมาสคอตของสถานีคิชิ และต่อมาได้รับตําแหน่งเป็ นซุ ปเปอร์ นายสถานี (Super Stationmaster) และอัลต้านาย
สถานี (Ultra Stationmaster) แม้ว่าทะมะจะเสี ยชีวิตไปเมื่อปี 2015 แต่ชื่อเสี ยงของเธอยังคงอยู่ และผ่านไปยังนายสถานี
ตัวที่สอง นิ -ทะมะ หรื อ ทะมะ2 … ภายในสถานี คิชิมีพิพิทธภัณฑ์ทะมะเล็ก ๆ และร้านขายของที่ระลึกที่คุณสามารถ
เลือกซื้อของที่ระลึกทะมะหลากหลายชนิด นอกจากนี้ยงั มีร้านกาแฟเล็ก ๆ น่ ารัก ซึ่ งแน่ นอนที่ตกแต่งในธี มแมว และที่
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สําคัญคือคุณจะได้พบกับนายสถานีตวั จริ งในห้องทํางานพิเศษ แต่อย่าลืมเช็คตารางเวลาทํางานของน้องแมวนิ -ทะมะที่
สถานีวาคายาม่า
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “ปราสาทวาคายาม่า” ปราสาทสัญลักษณ์ของเมืองสร้างขึ้นเมื่อปี 1585 เพื่อใช้เป็ นฐานอานาจ
ของตระกูลโทโยโตมิ ในอดีตปราสาทได้รับความเสี ยหายอย่างหนักถึง 2 ครั้ง ครั้งแรกเกิดจากฟ้ าผ่าและครั้งที่ 2 เกิดขึ้น
ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองโดยฝี มือกองทัพสหรัฐ โครงสร้างส่ วนใหญ่ในปัจจุบนั จึงเป็ นของที่สร้างขึ้นใหม่
จากนั้นพาท่านไป “ตลาดคุโรชิโอะ” เป็ นตลาดปลาที่มีอาหารทะเลสด ๆ มากมายให้ท่านได้เลือกซื้ อ และถ้าหากท่านใด
ที่ชอบของแห้ง ตลาดแห่ งนี้ ก็มีโซนอาหารทะเลแห้งให้เลือกซื้ออีกด้วย และนอกจากจะมีของสด ๆ ให้ลูกค้าได้เลือกซื้ อ
ด้วยตัวเองแล้ว ยังมีโซนที่เป็ นโต๊ะบาบีคิวปิ้ งย่างให้รับประทานกันแบบจุใจ ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ของที่นี่เลยก็คือ “การ
โชว์การแล่เนือ้ ปลาทูน่า” (Maguro) โดยเชฟผูช้ านาญในการแล่เนื้อปลา โดยสามารถซื้ อชูชิหน้าปลาทูน่ารับประทานกัน
แบบสด ๆ ได้เลย สาหรับคอปลาดิบห้ามพลาดเลยทีเดียว ซึ่งมีรอบแสดงโชว์เพียง 3 รอบในหนึ่งวันเท่านั้น
** เพื่อให้ ท่านได้ ใช้ เวลาได้ อย่างคุ้มค่า อาหารมือ้ คา่ อิสระตามอัธยาศัย ... ให้ ท่านได้ เลือกชิมร้ านอร่ อยจากร้ านค้าต่างๆ **
ทีพ่ ัก : BLOEMEN NORTH-HANAZONO HOTEL หรือเทียบเท่า
วันทีห่ ้ า

โอซาก้า – สนามบินคันไซ – สนามบินดอนเมือง

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้ เรียบร้ อย เพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน)
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ “สนามบินคันไซ”

0950
1350

ออกเดินทางจาก สนามบินคันไซ โดยสายการบิน AIR ASIA X เทีย่ วบิน XJ 613
ถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
หมายเหตุ : รายการอาจเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็ นต้น
*** ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ เฉพาะลู ก ค้า ที่มีว ัต ถุ ประสงค์เ พื่อ ท่อ งเที่ย วหรือ สํา รวจเส้นทางเท่า นั้นหากท่า นถู ก
เจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิ เสธการเข้า -ออกเมือง ถือเป็ นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการทีจ่ ะคืนค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้ นแก่ท่าน ***

***หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน***

อัตราค่าบริการ
ผูใ้ หญ่

ท่านละ

33,900.- บาท

เด็กทารกอายุไม่เกิน 2 ปี (Infant)

ท่านละ

9,000.- บาท

พักเดี่ยวเพิม่

ท่านละ

6,000.- บาท

มีตวั๋ แล้วลด

ท่านละ

10,000.- บาท
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***กรุณาอ่านเงื่อนไขด้านล่างก่อนชําระมัดจํ าทุกครั้ง
และรบกวนส่งสําเนาพาสปอร์ตก่อนการเดินทาง 15 วันนะคะ***

***ไม่ มีราคาเด็ก***
อัตราค่าบริการนี้รวม
1.
ค่าบัตรโดยสารเครื่ องบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
2.
ค่าที่พกั ห้ องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรื อระดับเดียวกัน
3.
ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
4.
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท
(หากอายุเกิน 70 ปี ขึน้ ไป ค่าประกันอุบัตเิ หตุระหว่างการเดินทาง 50%)
อัตราค่าบริการนี้ไม่ รวม
1.
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรี ด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
2.
ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม
3.
ค่าทําหนังสื อเดินทาง
4.
ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรี ยกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!!
5.
ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56)

เงือ่ นไขการชาระเงิน

 สาหรับการจอง กรุณาชาระมัดจา ท่ านละ 15,000.- บาท
 ชาระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่ างน้ อย 30 วัน

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
1.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจําทั้งหมด
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน ขอเก็บเงินมัดจากทั้งหมด
4.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ท้งั หมด
5.
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ท้งั หมด
6.
ยกเว้นกรุ๊ ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่ , สงกรานต์ เป็ นต้น บางสายการบินมีการการันตีมดั จําที่นั่งกับ
สายการบินและค่ ามัดจําที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคื นเงินมัดจํา หรื อ ค่าทัว ร์
ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
7.
กรณีที่ท่านมีความประสงค์จะยืน่ วีซ่าและฟังผลวีซ่าหลังจากวันที่ทางบริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ นการออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ว ถ้าวีซ่า
ไม่ผา่ น ทางบริ ษทั ฯ ขอเรี ยกเก็บค่าตัว๋ เครื่ องบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึ้นอยู่กบั ราคาตัว๋ เครื่ องบินในแต่ละ
กรุ๊ ป)
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8.

กรณี ที่ก องตรวจคนเข้าเมือ งทั้งกรุ งเทพฯ และในต่ างประเทศ ปฏิเ สธมิให้เดิ นทางออก หรื อ เข้าประเทศที่ระบุไว้ใน
รายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้ น

หมายเหตุ
1.

บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอุบตั ิเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อัตราแลกเปลี่ยน หรื อ
ปัญหาอื่นๆ โดยทาง บริ ษทั ฯ จะแก้ไขและคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสําคัญที่สุด

2.

ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนําสิ่ งของผิดกฎหมาย / เอกสารการ
เดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน

3.

ในกรณี ที่เกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริ ษทั สามารถคืนเงินมัดจํา หรื อค่าทัวร์ ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบิน และ
โรงแรมที่พกั ได้ทาํ การพิจารณาคืนเงินส่ วนนั้นให้แล้ว

4.

บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญ หาย อันเนื่ องเกิ ดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

5.

ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการจัดที่นงั่ บนสายการบิน หากลูกค้าในกรุ๊ ปส่ งเล่มพาสปอร์ ตไม่ถึง 15 ท่าน ทางสายการบิน
ไทยจะไม่รับจัดที่นงั่ ล่วงหน้า (PRE CHECK IN) อาจต้องนัง่ แยกกันทั้งกรุ๊ ป แต่ทางบริ ษทั จะพยายามจัดให้สมาชิกแต่ละ
บ้านได้นงั่ ด้วยกัน โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองที่นงั่ LONG LEG ทุกกรณี

6.

หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ เครื่ องบินภายใน (เครื่ องบิน,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุ ณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทําการออกตัว๋
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน หรื อ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7.

สําหรับการเดินทางช่วงปี ใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวไทย วันหยุดญี่ปุ่น อาจเจอปั ญหารถติด คนแน่ นตามสถานที่ท่องเที่ยว
ต่าง ๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรื อในช่วงฤดูหนาวฟ้ ามืดเร็ ว รวมถึงช่วงปี ใหม่ร้านค้าจะปิ ดบางส่ วน ร้านอาหารปิ ดเร็ วกว่า
ปกติ ขอให้ท่านทําความเข้าใจก่อนจองทัวร์

8.

เนื่องจากโรงแรมในญี่ปนห้
ุ่ องพักมีขนาดค่อนข้างเล็ก เรี ยนแนะนําว่าให้จองห้องพักสําหรับ 2-3 คน / ห้อง หากท่านจอง
ห้องแบบเด็กไม่เสริ มเตียงแล้วต้องการเปลี่ยนภายหลังอาจไม่มีห้องว่าง สําหรับเด็กเสริ มเตียงจะสะดวกกว่า

9.

โรงแรมในญี่ปนไม่
ุ่ มีบริ กรยกกระเป๋ า ขอความร่ วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋ าของตัวท่านเอง บางโรงแรมที่อยู่ในเมือง
ถนนค่อนข้างแคบ รถบัสไม่สามารถจอดหน้าโรงแรมได้จาํ เป็ นต้องลากกระเป๋ าไปเองจนถึงโรงแรม

10.

หนังสื อเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน

11.

เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ท้งั หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด
…โปรดอ่ านข้ อความให้ ถี่ถ้วนก่ อนการจองทัวร์ ทุกครั้งเพือ
่ ประโยชน์ แก่ ตัวท่ านเอง…
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