NAGOYA OSAKA ซัมเมอร์ รักจัง 6 วัน 3 คืน
เดินทาง กรกฎาคม–กันยายน 2562
ศาลเจ้ าโอสึคนั นง | วัดคินคาคุจิ | ศาลเจ้ าฟูชิมิอินาริ | ช้ อปปิ ง้ โดตงโบริ -ชินไชบาชิ
เริ่มต้ นเพียง

25,900.-

เส้ นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) -ญี่ปนุ่ (สนามบินนาโกย่า ) (XJ638/23.55 – 07.45+1)
วันที่ 2. สนามบินนาโกย่า – ปราสาทอินยุ ามะ [ด้ านนอก] – ศาลเจ้ าโอสึคนั นง – ช้ อปปิ ง้ ย่านโอสึ – ศาลเจ้ าอะสึตะ – ช้ อปปิ ง้ ซาคาเอะ
วันที่ 3. เมืองเกียวโต – วัดคินคาคุจิ – กิจกรรมชงชา – ศาลเจ้ าฟูชิมอิ ินาริ – เมืองโอซาก้ า – ช้ อปปิ ง้ โดตงโบริ – ช้ อปปิ ง้ ชินไชบาชิ
วันที่ 4. อิสระท่องเที่ยวตามสถานที่ตา่ งๆ ในโอซาก้ า หรื อซื ้อทัวร์ เสริม UNIVERSAL STUDIOS JAPAN
วันที่ 5. เมืองนารา – วัดโทไดจิ – OSAKA EXPO CITY – อิออน มอลล์ – สนามบินคันไซ
วันที่ 6. กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง) (XJ611 23.55-03.50)

ทัวร์ญี่ปุ่น (GTH) NAGOYA OSAKA ซัมเมอร์ รักจัง 6 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ)

วันที่ 1
20.00 น.
23.55 น.

กรุ งเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - ญี่ปุ่น (สนามบินนาโกย่ า )
(XJ638/ 23.55 – 07.45+1)
คณะพร้ อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารระหว่ างประเทศ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชัน้ 3 เคาน์เตอร์ สายการบินไทยแอร์
เอเชีย เอ็กซ์ ( XJ) พบเจ้ าหน้ าที่คอยให้ การต้ อนรับ พร้ อมอานวยความสะดวกในการเช็คอิน
ออกเดินทางสูป่ ระเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบิน ไทยแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ638 บริการอาหารและนา้ ดื่มบนเครื่อง)

สนามบินนาโกย่ า – ปราสาทอินุยามะ [ด้ านนอก] – ศาลเจ้ าโอสึคันนง –
วันที่ 2
ช้ อปปิ ้ งโอสึ – ศาลเจ้ าอะสึตะ – ช้ อปปิ ้ งซาคาเอะ
07.45 น.

กลางวัน

เดินทางถึง สนามบินนานาโกย่ า ประเทศญี่ปนุ่ (เวลาท้ องถิ่นเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.)
ผ่านขันตอนการตรวจคนเข้
้
าเมือ ง ด่านศุลกากร และรับกระเป๋ าเรี ยบร้ อ ยแล้ ว [สาคัญ มาก!!ไม่อ นุญ าตให้ นาอาหารสด
จาพวก เนื ้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้ าประเทศญี่ปนหากฝ่
ุ่
าฝื นมีโทษจับปรับได้ ]
ชมด้ านนอกของ ปราสาทอินุยามะ (Inuyama Castle) ตังอยู
้ ่บนเชิงเขาเล็กๆที่ติดริ มแม่นา้ คิโซะ (Kiso River) ถูกสร้ างขึ ้น
เมื่อปี ค.ศ. 1537 นับเป็ นอีกหนึ่งปราสาทที่มีอาคารหอคอยที่เก่าแก่ที่สดุ และเป็ น 1 ใน 12 ปราสาทของญี่ปนแบบดั
ุ่
งเดิ
้ ม และ
ยังติดอันดับ 1 ใน 4 ปราสาทที่ถูกกาหนดให้ เป็ นสมบัติของชาติอี กด้ วย ภายนอ กปราสาทมองเห็นว่ามีแค่ 3 ชัน้ แต่ที่จริ ง
ภายในแบ่งออกเป็ น 4 ชัน้ ด้ านบนสุดเป็ นจุดชมวิวที่มีระเบียงด้ านนอก สามารถเดินชมวิวเมืองจากด้ านบนได้ ทัง้ แบบพา
โนราม่า
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร
ศาลเจ้ าโอสึคนั นง (Osu Kannon Temple) เป็ นหนึ่งในสามของศาลเจ้ าที่บูชาเจ้ าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สดุ ในญี่ ปนุ่ และเป็ นวัด
ประจาตระกูลโอดะ เป็ นที่ประดิษฐานของเทพคันนง ที่มีชื่อเสียงมากๆ ซึ่งเชื่อกันว่าเป็ นเทพเจ้ าที่ขึ ้นชื่อเรื่ องความเมตตา เป็ น
พระพุทธรูปไม้ ที่แกะสลักอย่างประณี ตโดยพระสงฆ์นามว่า “Kobo Daishi” แถมภายใต้ ห้องโถงใหญ่ คือห้ องสมุดชินปูคจุ ิที่
จัดเก็บหนังสือภาษาญี่ ปนและภาษาจี
ุ่
น กว่า 15,000 เล่ม หนังสือเหล่านีเ้ ป็ นสมบัติของชาติ และเป็ นมรดกทางวัฒนธรรม
รวมถึงสาเนาที่เก่าแก่ที่สดุ ของพงศาวดารโคจิคิที่รวบรวมประวัติศาสตร์ ต้นกาเนินของญี่ ปนุ่ ใกล้ ๆ กับบริ เวณวัดยังมี ตลาด
โอสึ (Osu Shoping Street) เป็ นถนนช้ อปปิ ง้ ชื่อดังของเมืองนาโกย่า ซึ่งมีร้านค้ ากว่า 400 ร้ าน ที่เป็ นแหล่งรวมร้ านค้ าและ
ร้ านอาหารมากมาย เดินทะลุถึงกันได้ ของถูกและมีครบทุกอย่าง ตังแต่
้ สินค้ าอิเล็กทรอนิกส์ เสื ้อผ้ า กระเป๋ า รองเท้ า แฟชั่น
เครื่ องสาอาง สินค้ างมือ 1 และมือ 2
ศาลเจ้ าอะสึตะ (Atsuta Shrine) เป็ นศาลเจ้ าเก่าแก่ที่อยู่ค่เู มืองนาโกย่ามาตังแต่
้ สมัยองค์พระจักรพรรดิ์ที่ 12 ของประเทศ
ญี่ปนุ่ หรื อราวๆ ปี ค.ศ.71-103 แต่เมื่อปี 1955 ศาลเจ้ าแห่งนีถ้ ูกบูรณะซ่อมแซมใหม่ เนื่องจากภัยสงครามโลกครัง้ ที่ 2 และ
ศาลเจ้ าแห่งนี ้ยังเป็ นที่เก็บโบราณวัตถุอนั สาคัญๆ ทางประวัตศิ าสตร์ ไว้ มากมายหลายพันชิ ้น รวมไปถึงโบราณวัตถุอันสาคัญที่
์ ี่ปนอี
ถูกเก็บไว้ ในศาลเจ้ าแห่งนี ้คือ ดาบคุซานางิ ซึ่งถือได้ วา่ เป็ น 1 ใน 3 เครื่ องราชกกุธภัณฑ์แห่งองค์พระจักรพรรดิญ
ุ่ กด้ วย
อิสระช้ อปปิ ง้ ตามอัธยาศัย กับย่านช้ อปปิ ง้ ในเมืองนาโกย่า ย่ านซาคาเอะ (Sakae) ถือเป็ นหนึ่งในย่านท่องเที่ยวและแหล่งช้
อปปิ ง้ สาคัญของเมืองนาโกย่า ซึ่งประกอบไปด้ วยแลนด์มาร์ คที่สาคัญของเมือง ได้ แก่ หอคอยนาโกย่าทีวีทาวเวอร์ (Nagoya
TV Tower) และ โอเอซิส 21 (Oasis 21) อาคารที่ มีรูปทรงเหมือนยานอวกาศ นอกจากนัน้ แล้ ว ในย่านซากาเอะยังมี
ศูนย์การค้ า ร้ านขายสินค้ าแฟชัน่ แบรนด์เนม และร้ านอาหารหลากหลายร้ าน รวมถึงร้ านขายสินค้ าลดราคายอดนิยม

ทัวร์ญี่ปุ่น (GTH) NAGOYA OSAKA ซัมเมอร์ รักจัง 6 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ)

ค่า
ที่พัก

อิสระรับประทานอาหารค่าตามอัธยาศัย ณ แหล่ งช้ อปปิ ้ ง
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ท่ พ
ี ักโรงแรม NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันที่ 3
เช้ า

กลางวัน

เมืองเกียวโต - วัดคินคาคุจิ - กิจกรรมชงชา - ศาลเจ้ าฟูชิมิอินาริ – เมืองโอซาก้ า
– ช้ อปปิ ้ ง โดตงโบริ - ช้ อปปิ ้ งชินไชบาชิ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
เดินทางสู่ เมื องเกียวโต (Kyoto) ซึ่งในอดีตเคยเป็ นเมืองหลวงของประเทศญี่ ปนุ่ และยาวนานที่สดุ คือตังแต่
้ ปีค.ศ. 794
จนถึง 1868 ร่ วมๆ 1,100 ปี เลยทีเดียว เกียวโตจึงเป็ นเมืองที่มีสถานที่สาคัญๆ ที่เต็มไปด้ วยประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม
ดังเดิมของญี่ปนุ่ นาท่านชม วัดคินคาคุจิ (Kinkakuji Temple) หรื อปราสาททอง เป็ นวัดเก่าแก่ของเมืองเกียวโต เป็ นวัดที่เป็ น
ที่ร้ ูจักมากที่ สดุ วัดหนึ่งในประเทศญี่ ปนุ่ สร้ างโดยโชกุน อาชิคางะโยชิมิสึ เพื่อ เป็ นสถานที่พกั ผ่อน ปราสาท 2 ชัน้ บนถูกปิ ด
โดยรอบด้ วยทองคาเปลวอย่างสวยงาม ให้ ท่านได้ ดื่มด่ากับความงามของตัวปราสาทที่สะท้ อนกับสระน ้าที่ใสสะอาด
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร
สัมผัสวัฒนธรรมดังเดิ
้ มของชาวญี่ปนุ่ นัน่ ก็คือ การชงชาญี่ปุ่น โดยการชงชาตามแบบฉบับของญี่ ปนนั
ุ่ น้ มีขนตอนมากมาย
ั้
เริ่มตังแต่
้ การชงชา การรับชา และการดื่มชา ทุกขันตอนนั
้
น้ ล้ วนมีพิธี รายละเอียดที่บรรจงและสวยงามเป็ นอย่างมาก ให้ ทุก
ท่านได้ เข้ าร่วม กิจกรรมในการชงชา นี ้อีกด้ วย ซึ่งก่อนกลับให้ ท่านอิสระเลือกซื ้อของที่ฝากของที่ ระลึกตามอัธยาศัย
ศาลเจ้ าฟุชมิ ิ อินาริ (Fujimi-inari) หรื อ ศาลเจ้ าจิ ้งจอกเป็ นศาลเจ้ าชินโต (Shinto) ที่มีความสาคัญแห่งหนึ่งของเมืองเกียวโต
มีชื่อเสียงโด่งดังจาก ประตูโทริ อิ (Torii Gate) หรื อเสาประตูสีแดงที่เรี ยงตัวกันข้ างหลังศาลเจ้ าจานวนหลายหมื่นต้ นจนเป็ น
ทางเดินได้ ทั่วทังภู
้ เขาอินาริ (Mt. Inari) ที่ผ้ คู นเชื่อกันว่าเป็ นภูเขาศักสิทธ์ โดย เทพอินาริ (หรื อ พระแม่โพสพ ตามความเชื่อ
ของไทย) จะเป็ นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ การเก็บเกี่ยวข้ าว รวมไปถึงพืชผลไร่ นาต่างๆ และมักจะมีจิง้ จอกเป็ นสัตว์คู่
กาย (บ้ างก็ว่าท่านชอบแปลงร่ างเป็ นจิง้ จอก) จึงสามารถพบเห็นรูปปั น้ จิง้ จอกมากมายด้ วยเช่นกัน ศาลเจ้ าแห่งนีม้ ีความ
เก่าแก่มากถูกสร้ างขึ ้นตังแต่
้ ก่อนสร้ างเมืองเกียวโตซะอีก คาดกันว่าจะเป็ นช่วงประมาณปี ค.ศ. 794 หรื อกว่าพันปี มาแล้ ว อีก
ทังที
้ ่แห่งนี ้ยังได้ เป็ นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์ ฮอลลีว้ ดู เรื่ อง MEMOIRS OF GEISHA อีกด้ วย

ทัวร์ญี่ปุ่น (GTH) NAGOYA OSAKA ซัมเมอร์ รักจัง 6 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ)

ช้ อปปิ ง้ ย่ านโดตงโบริ (Dotombori) หนึ่งในย่านบันเทิงยามค่าคืนที่โด่งดังของโอซาก้ า เป็ นแหล่งรวมร้ านอาหารมากมายที่
เปิ ดให้ บริ การ 24 ชั่วโมง ถนนแห่งนี ้จะเลียบริ มคลองโดตงโบริ และยังมีทงั ้ ร้ านค้ า และแหล่งบันเทิงอี กมากมาย ในช่วง
กลางคืนก็จะเปิ ดไฟประดับประดาสวยงามป้ายร้ านค้ าต่างๆ รวมไปถึง ป้ายนักวิ่งกูลิโกะ (Glico Running Man sign) และปู
คานิโดราคุ (Kani Doraku crab) ที่เป็ นสัญญลักษณ์ ของเมืองโอซาก้ า แถมยังเชื่อมต่อกับ ย่านชินไซบาชิ (Shinsaibashi)
บริเวณแหล่งช้ อปปิ ง้ ที่มีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปด้ วยร้ านค้ าปลีก ร้ านเฟรนไชส์ ร้ านเครื่ องสาอางค์ ร้ านรองเท้ า
กระเป๋ า นาฬกิ า ร้ านกาแฟ ร้ านอาหาร ร้ านขนม ร้ านเสื ้อผ้ าสตรี ทแบรนด์ทงญี
ั ้ ่ปนและต่
ุ่
างประเทศ เช่น Zara , H&M , Beans
, ABC Mart , GU เป็ นต้ น เรี ยกว่ามีทกุ อย่างที่ต้องการรวมกันอยู่บริเวณ

ค่า
ที่พัก

อิสระรับประทานอาหารค่าตามอัธยาศัย ณ แหล่ งช้ อปปิ ้ ง
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่ า

ทัวร์ญี่ปุ่น (GTH) NAGOYA OSAKA ซัมเมอร์ รักจัง 6 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ)

วันที่ 4
เช้ า

ที่พกั

อิสระท่ องเที่ย วตามสถานที่ต่ างๆ ในโอซาก้ าหรื อซื อ้ ทัว ร์ เสริ ม UNIVERSAL
STUDIOS JAPAN
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
ให้ ท่านได้ เลือกอิสระท่องเที่ยวตามสถานที่ตา่ งๆใน เมืองโอซาก้ า โดยมีไกด์คอ่ ยให้ คาแนะนาท่านในการเดินทาง ย่ านชินไซ
บาชิ เต็มไปด้ วยความหลากหลายของร้ านค้ าและแบรนด์ดงั มากมายตังอยู
้ ่ปะปนไปกับร้ านค้ าแบบดังเดิ
้ มของญี่ ปนุ่ ได้ แก่
Apple Store, Dior, Chanel, Gucci, H&M, Hermès, Louis Vuitton และอื่นๆ เรี ยกได้ ว่าเป็ นศูนย์รวมแทบจะทุกยี่ห้อดังทั่ว
โลกเลยก็ ว่ า ได้ นอกจากนี แ้ ล้ ว ยัง มี สิน ค้ า จ าพวกอาหารและเครื่ อ งดื่ ม หรื อ ตุ๊ก ตาน่ า รั ก ๆ ก็ มี ใ ห้ เลื อ กซื อ้ เช่ น กัน และ
นอกเหนื อไปจากร้ านค้ าทันสมัยจากแบรนด์ต่างๆ แล้ วที่ ชินไซบาชิยังมี Shopping Arcade ที่เอาร้ านค้ าเล็กๆ มารวมไว้
ภายใต้ หลังคาเดียวกันมีเส้ นทางยาวประมาณ 600 เมตรมีสินค้ าให้ เลือกสรรมากมาย อาทิ ชุดกิโมโนแบบดังเดิ
้ ม ,อัญมณี
เครื่ องประดับและร้ านหนังสือ เป็ นแหล่งที่ตงของห้
ั้
างสรรพสินค้ าชื่อดังและร้ านค้ ามากมายให้ ท่านได้ ช้อปปิ ง้ ได้ จุใจ และยังมี
สถานที่ท่องเที่ยวสาคัญๆต่างๆมากมาย เช่น
วัดชิเทนโนจิ
พิพธิ ภัณ์สัตว์ นา้ ไคยูกัง
ศาลเจ้ าเฮอัน
ชิงช้ าสวรรค์ เท็มโปซาน
อะเมะริคามูระ
เลโกแลนด์
หุ่นยนต์ เหล็กเท็ตสึจนิ
พิพธิ ภัณฑ์ วทิ ยาศาตร์ โอซาก้ า
หรื อเลือก ซือ้ ทัวร์ เสริมยูนิเวอร์ แซล สตูดิโอ เต็มวัน เพิ่มผู้ใหญ่ ท่านละ 2,700 บาท / เด็ก 2,000 บาท ไม่ รวมค่ า
รถไฟในการเดินทาง [ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง] ท่านที่ซื ้อทัวร์ เสริมนาท่านเดินทางสู่ ยูนิเวอร์ แซล สตูดิโอ ร่ วมสนุก
ท้ าทายกับเครื่ องเล่นหลาก หลายชนิดตื่นเต้ น ระทึกใจจากหนังดังที่ท่านชื่นชอบ เช่น ฉากเพลิงไหม้ จากเรื่ อง “แบ็คดราฟท์ ”
ล่องเรื อผจญภัยกับไดโนเสาร์ จากเรื่ อง“จูราสสิคพาร์ ค” นัง่ เรื อเพื่อพบกับความน่าสะพรึ งกลัวเหมือนอยู่ ในเหตุการณ์ จริ งกับ
“จอว์ ” ใช้ ทนุ สร้ างมหาศาลกว่า 1,500 ล้ านเยน (เฉพาะจอว์) และสนุกสนานไปกับเครื่ องเล่นภาคใหม่ของ “สไปเดอร์ แมน” ที่
รอให้ ท่านพิสจู น์ความมันส์ พร้ อมทังพบกั
้
บโซนใหม่ “วันเดอร์ แลนด์” เป็ นโซนสวนสนุกสไตล์ครอบครัวให้ ท่านได้ เพลิดเพลิน
กับตัวการ์ ตนู สุดน่ารัก เช่น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street โซน The Wizarding World of Harry Potter ที่สร้ างเพื่อ
เอาใจเหล่าสาวกของแฮร์ รี่พอตเตอร์ ให้ ท่านได้ เข้ าไปสัมผัสบรรยากาศของโลกเวทมนต์ในฉากต่างๆจากภาพยนตร์ โซน THE
FLYING DINOSAUR เปิ ดประสบการณ์ใหม่ กับเครื่ องเล่นใหม่ลา่ สุด ที่จะได้ ให้ คณ
ุ บินได้ ในโซน Jurassic Park เป็ นอีก 1 ใน
เครื่ องเล่นหวาดเสียวสุดๆ และสามารถหมุนได้ รอบทิศทางถึง 360 องศา บนระยะทาง1124 เมตร และจุดทิง้ ดิ่งสูงสุดถึง 37.8
เมตร โซน MINION PARK เป็ นโซนใหม่ลา่ สุดที่สร้ างเอาใจสาวกเจ้ าตัวเหลืองสุดกวนที่โด่งดังมาจาก เรื่ อง Depicable Me ซึ่ง
ไฮท์ไลท์ของโซนนี ้คือ Despicable Me Minion Mayhem ภายในจะประกอบไปด้ วย ร้ านค้ าขายของที่ระลึก ร้ านอาหาร โชว์
ต่างๆ มากมาย รวมทังยั
้ งมีเครื่ องเล่นแนว 3-D มากมาย แถมยังเป็ นโซน "Minion Park" ที่ใหญ่ที่สดุ อีกทัง้ สาหรับท่านที่ชื่น
ชอบนักสืบจิ๋วโคนันที่ กระแสตอบรับดีจนยูนิเวอร์ แซล ญี่ ปนุ่ ต้ องนากลับมาอีกครัง้ ภายในงานจะมีทงั ้ เกมไขปริ ศนาสืบคดี
Real Escape Game ตามด้ วย Entertainment Restaurant ร้ านอาหารพร้ อมเสิร์ฟ และ Play Rally รับรองว่าคุณจะได้ ดื่มด่า
กับโลกของโคนันคุงแบบจัดเต็มไปเลย
* เพื่อให้ ท่านได้ สนุกสนานอย่ างเต็มที่จงึ ไม่ มีบริการอาหารกลางวันและอาหารค่า*
นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั โรงแรม OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่ า
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วันที่ 5
เช้ า

กลางวัน

เมืองนารา – วัดโทไดจิ – OSAKA EXPO CITY – อิออน มอลล์ –
สนามบินคันไซ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารภายในโรงแรม
เมืองนารา ( Nara ) อดีตเมืองหลวงเก่าของชาวญี่ ปนุ่ ที่ตงขึ
ั ้ ้นมาในปี 710 และได้ รับอิทธิพลของศาสนาพุทธอย่างเต็มที่
จนกระทัง่ ถึงปั จจุบนั นี ้ยังคงมีสถานที่สาคัญทางประวัตศิ าสตร์ มากมาย รวมไปถึงวัดวาอารามที่เก่าแก่ที่สดุ อีกด้ วย
วัดโทไดจิ (Todaiji) วัดหลวงพ่อโตแห่งเมืองนารา หรื อ ไดบุ ทสึ (Daibutsu of Nara) นับเป็ นหนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สดุ
และมีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ ของประเทศญี่ ปนอย่
ุ่ างมาก จุดเด่น คืออาคารหลักของวัดแห่งนี ้ เป็ นอาคารไม้ ที่ใหญ่
ที่สดุ ในโลก หลวงพ่อโตหรื อ ไดบุตสึ ยังเด่นที่ประดิษฐานด้ านในอาคารหลักนี่ ซึ่งก็เรี ยกได้ วา่ มีขนาดที่ใหญ่มากที่สดุ ของญี่ ปนุ่
มีความสูงมากถึง 15 เมตร วัดแห่งนี ้นันถู
้ ก สร้ างขึ ้นเมื่อปี ค.ศ. 752 สามารถตรัสรู้ได้ และเป็ นที่ชื่นชอบสาหรับนักท่องเที่ยวก็
คือเจ้ ากวางน้ อยใหญ่ที่เดินควักไขว่ไปมา ซึ่งก็สามารถให้ อาหารกวางเหล่านันด้
้ วยขนมแซมเบ้ ที่ทามาสาหรับกวางโดยเฉพาะ
โดยจะมีร้านที่ขายราคาก็จะอยู่ประมาณห่อละ 150 เยน
อิสระรับประทานอาหารกลางวันมอัธยาศัย ณ แหล่ งช้ อปปิ ้ ง
ช้ อปปิ ง้ ณ โอซาก้ าเอ็กซ์ โปซิตี ้ [OSAKA EXPO CITY] ที่เที่ยวแห่งใหม่ในโอซาก้ า ศูนย์รวมความบันเทิงที่ยิ่งใหญ่ที่สดุ แห่ง
หนึ่งของประเทศญี่ปนุ่ เอ็กซ์โปซิตี ้เป็ นส่วนหนึ่งของสวนสาธารณะที่สร้ างขึ ้นเพื่อระลึกถึงงานเวิลด์เอ็กซ์โป ที่จดั ขึ ้นเมื่อปี 1970
ตังอยู
้ ่ในเมืองซุอิตะ จังหวัดโอซาก้ า มีเนือ้ ที่ ทัง้ หมดราว ๆ 172,000 ตารางเมตร ภายในพืน้ ที่ แห่งนี ม้ ีแหล่งความบันเทิง
มากมาย ภายใต้ คอนเซ็ปต์ fusing the enjoyment of playing, learning, and discovering อิสระให้ ท่านเพลิดเพลินกับ
กิจกรรมต่างๆ ทังช้
้ อปปิ ง้ กินข้ าว หรื อแม้ แต่ถ่ายรูปได้ ตามอัธยาศัย

อิออน มอลล์ (Aeon mall) เป็ นห้ างสรรพสินค้ าที่นิยมในหมูน่ กั ท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ภายในตกแต่งรูปแบบที่ทันสมัยสไตล์
ญี่ปนุ่ มีร้านค้ าที่หลากหลายมากกว่า 150 ร้ าน จาหน่ายสินค้ าแฟชัน่ อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ ภายในบ้ าน นอกจากนีย้ ังมี
ร้ านเสื ้อผ้ าแฟชั่นมากมาย เช่น MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade และซุปเปอร์ มาร์ เก็ตขนาด
ใหญ่
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ค่า
23.55 น.

อิสระรับประทานอาหารค่าตามอัธยาศัย ณ แหล่ งช้ อปปิ ้ ง
ได้ เวลาอันสมควรเดินทางสู่ สนามบินคันไซ
นาท่านกลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) เที่ยวบินที่ XJ 611
บริการอาหารและนา้ ดื่มบนเครื่อง

วันที่ 6 กรุ งเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XJ611/ 23.55 – 03.50)
03.50 น.

เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ

** หากท่ านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าที่ทุกครัง้ ก่ อนทาการ
ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า **

อัตราค่ าบริการ : NAGOYA OSAKA ซัมเมอร์ รักจัง 6 วัน 3 คืน
โดยสายการบินไทยแอร์ เอเชียเอ็กซ์
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่ าน
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 7 ปี
(ไม่ เสริมเตียง)
ท่ านละ

พักเดี่ยว
ท่ านละ

ไม่ รวมตั๋ว
ท่ านละ

วันที่ 13-18 ก.ค. 62
วันที่ 09-14 ส.ค. 62
วันที่ 10-15 ส.ค. 62
วันที่ 11-16 ส.ค. 62
วันที่ 14-19 ส.ค. 62
วันที่ 16-21 ส.ค. 62
วันที่ 21-26 ส.ค. 62
วันที่ 23-28 ส.ค. 62
วันที่ 28 ส.ค.-01 ก.ย. 62
วันที่ 30 ส.ค.-04 ก.ย. 62
วันที่ 05-10 ก.ย. 62
วันที่ 06-11 ก.ย. 62
วันที่ 12-17 ก.ย. 62

26,900.26,900.26,900.26,900.26,900.26,900.26,900.26,900.25,900.25,900.25,900.25,900.25,900.-

26,900.26,900.26,900.26,900.26,900.26,900.26,900.26,900.25,900.25,900.25,900.25,900.25,900.-

26,900.26,900.26,900.26,900.26,900.26,900.26,900.26,900.25,900.25,900.25,900.25,900.25,900.-

7,900.7,900.7,900.7,900.7,900.7,900.7,900.7,900.7,900.7,900.7,900.7,900.7,900.-

20,900.20,900.20,900.20,900.20,900.20,900.20,900.20,900.19,900.19,900.19,900.19,900.19,900.-
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วันที่ 13-18 ก.ย. 62
วันที่ 18-23 ก.ย. 62
วันที่ 20-25 ก.ย. 62
วันที่ 25-30 ก.ย. 62
วันที่ 27 ก.ย.-02 ต.ค. 62

25,900.25,900.25,900.25,900.25,900.-

25,900.25,900.25,900.25,900.25,900.-

25,900.25,900.25,900.25,900.25,900.-

7,900.7,900.7,900.7,900.7,900.-

19,900.19,900.19,900.19,900.19,900.-

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่ านละ 7,900 บาท ราคานีร้ วมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน
ไม่ มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็ นราคาพิเศษ
ราคาทัวร์ ข้างต้ นยังไม่ รวมค่ าทิปมัคคุเทศน์ ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป
หัวหน้ าทัวร์ ท่ ดี ูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

เงื่อนไขการให้ บริการ
1.
2.
3.

4.

การเดิ น ทางในแต่ล ะครั ง้ จะต้ อ งมี ผ้ ูโ ดยสารจ านวน 10 ท่า นขึ ้นไป ถ้ า ผู้โ ดยสารไม่ค รบจานวน
ดังกล่าว ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงราคาหรื อยกเลิกการเดินทาง
ในกรณีที่ลกู ค้ าต้ องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ ป
มีการคอนเฟิ ร์มเดินทางก่อนทุกครัง้ มิฉะนันทางบริ
้
ษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น
การชาระค่าบริ การ
3.1 กรุณาชาระมัดจา ท่ านละ 15,000 บาท
3.2 กรุณาชาระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือ 30 วันก่อนออกเดินทาง
การยกเลิการเดินทาง
4.1 แจ้ งยกเลิก ก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่นบั วันเดินทาง คืนค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
4.2 แจ้ งยกเลิก ก่อนเดินทาง 15 วัน ไม่นบั วันเดินทาง เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 15,000 บาท
4.3 แจ้ งยกเลิก น้ อยกว่า 15 วันการเดินทาง ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้ จ่ายทั ้งหมด
4.4 ยกเว้ นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่ วงเทศกาลวั นหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้ น บางสายการ
บินมีการการันตีมดั จาที่นงั่ กับสายการบินและค่ามัดจาที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER
FLIGHT จะไม่ มีการคืนเงินมัดจา หรือ ค่ าทัวร์ ทงั ้ หมด ไม่ ว่ายกเลิกด้ วยกรณีใดๆ
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองทังกรุ
้ งเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรื อ เข้ า
ประเทศที่ระบุ ไว้ ในรายการเดินทาง บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ ไม่วา่ กรณีใดๆ ทั ้งสิ ้น
**สาคัญ!! บริ ษัททาธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้ ไม่สนับสนุนให้ ลกู ค้ าเดิ นทางเข้ าประเทศญี่ ปุ่น
โดยผิ ด กฎหมายและในขัน้ ตอนการผ่านการตรวจคนเข้ าเมื อ ง ทัง้ ไทยและญี่ ปุ่น ขึ ้นอยู่กับการ
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พิจารณาของเจ้ าหน้ าที่เท่านัน้ ลูกค้ าทุกท่านต้ องผ่านการตรวจคนเข้ าเมืองด้ วยตัวของท่านเอง ทาง
มัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ ความช่วยเหลือใดๆได้ ทงสิ
ั ้ ้น**
4.6 เมื่ อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ถ้ าท่านงดการใช้ บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อ ไม่
เดินทาง
พร้ อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้ องค่าบริ การและเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทั ้งสิ ้น

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

ค่าตัว๋ โดยสารเครื่ องบินไป-กลับ ชันประหยั
้
ดพร้ อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ ข้างต้ น
กรณีทา่ นมีความประสงค์จะต้ องการปรับเปลี่ยนระดับชันที
้ ่นงั่ จากชันประหยั
้
ดเป็ นชันธุ
้ รกิจ โดยใช้
คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้ องดาเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้ า และถ้ าโดยการชาระเงินเพื่อ
อัพเกรดต้ องกระทาที่เคาน์เตอร์ สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านัน้
ค่าที่พกั ห้ องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการ หรื อ ระดับเทียบเท่า
** ในกรณีที่ท่านจองห้ องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริ ม] แล้ วทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้ องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้ องให้ เป็ นแบบ
แยก 2ห้ องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้ องพักให้ ตามความเหมาะสมต่ อไป **
ค่าอาหาร ค่าเข้ าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ ในรายการทัวร์ ข้างต้ น
เจ้ าหน้ าที่บริ ษัท ฯ คอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
ค่าน ้าหนักสัมภาระรวมในตัว๋ เครื่ องบินแอร์ เอเซีย เอ็กซ์ 20 กิโล ค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตาม
เงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้ าท่านใดสนใจ...ซื ้อประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่ องสุขภาพสามารถสอบถามข้ อมูล
เพิม่ เติมกับทางบริ ษัทได้ **
- เบี ้ยประกันเริ่ มต้ น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี ้ยประกันเริ่ มต้ น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรื อน้ อยกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรื อเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 3 ล้ านบาท]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรื อมากกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรื อเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้ านบาท]
ภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์ญี่ปุ่น (GTH) NAGOYA OSAKA ซัมเมอร์ รักจัง 6 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ)

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1.

2.
3.
4.

ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้ าวต่างๆ(ทางรั ฐบาลญี่ปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้ กับ
คนไทย ผู้ท่ ีประสงค์ จะพานั กระยะสั น้ ในประเทศญี่ปุ่นไม่ เกิน 15 **ถ้ ากรณีทางรั ฐบาล
ญี่ปุ่นประกาศให้ กลั บมาใช้ วีซ่า ผู้เดินทางจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่
สถานทูตกาหนด)
ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรี ด ค่า
โทรศัพท์
ค่าภาษีน ้ามัน ที่สายการบินเรี ยกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริ ษัทฯได้ ออกตัว๋ เครื่ องบิน
ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริ ป/ท่าน

หมายเหตุ
1.
2.
3.
4.

5.
6.

บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลือ่ นการเดินทางในกรณีที่มีผ้ รู ่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน
ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน ้ามันและภาษี สนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ ้นก่อนวัน
เดินทาง
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้อ งแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าอันเนื่อ งจากสาเหตุ
ต่างๆ
บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การประท้ วง, การนัด
หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ , การนาสิ่ง ของผิ ดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนื อ ความ
รับผิดชอบของบริ ษัทฯ
บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน
เกิดจากการโจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ ทงหมดกั
ั้
บทางบริ ษัทฯ แล้ ว ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆ ทังหมด
้
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ย นแปลงรายการโดยมิ ต้อ งแจ้ งล่วงหน้ า ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กับสภาวะ
อากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั อัตรา
แลกเปลีย่ นของเงินสกุลเยน
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รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญี่ปุ่นให้ กับคนไทย
จากมาตรการยกเว้ นวีซา่ เข้ าประเทศญี่ปนให้
ุ่ กบั คนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพานักระยะสันในประเทศญี
้
่ปนไม่
ุ่
เกิน 15 วัน ไม่วา่ จะด้ วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรื อธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบ
เอกสารในขันตอนการตรวจคนเข้
้
าเมือง เพื่อเป็ นการยืนยันว่ามีคณ
ุ สมบัติในการเข้ า ประเทศญี่ปนุ่
**เอกสารที่อาจจะต้ องใช้ ในการพิจารณาการอนุญาตให้ เข้ าประเทศ – ตัว๋ เครื่ องบินและเอกสารเรื่ องที่พกั
ทางบริ ษัทจะจัดเตรี ยมให้ กบั ลูกทัวร์ แต่ทงนี
ั ้ ้ขึ ้นอยูก่ บั การพิจารณาของกองตรวจคนเข้ าเมืองของญี่ปน**
ุ่
1. ตัว๋ เครื่ องบินขาออกจากประเทศญี่ปนุ่
2. สิง่ ที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายทีอ่ าจเกิดขึ ้นระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปนุ่
(เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้ น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปนุ่ (เช่น คน รู้จกั โรงแรม
และอื่นๆ)
กาหนดการเดินทางระหว่ างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น
คุณสมบัติการเข้ าประเทศญี่ปนุ่ (สาหรับกรณีการเข้ าประเทศญี่ปนตามมาตรการยกเว้
ุ่
นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยงั มีอายุการใช้ งานเหลืออยู่
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาในประเทศญี่ปนจะต้
ุ่
องไม่เป็ นสิง่ ที่ขดั ต่อกฎหมาย และเข้ าข่ายคุณสมบัติ
เพื่อการพานักระยะสัน้
3. ในขันตอนการขอเข้
้
าประเทศ จะต้ องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
เป็ นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปนุ่ หรื อมิได้ อยูใ่ นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธ
ไม่ให้ เข้ าประเทศ และไม่เข้ าข่ายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ
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