
 

ทวัร์ญ่ีปุ่ น (DKC) AUTUMN TAKAYAMA KYOTO 5Days 4Nights AUG-OCT (Update 29 APR 17)                                      1 

http://www.hijapantour.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
ไฮไลท์ของโปรแกรม 

 บินตรง ดอนเมือง-โอซากา้ / โอซากา้ -ดอนเมือง เดินทางโดยเคร่ืองบิน BOEING 787 DREAMLINER (335 ที่นัง่) 
ฟรีนํ้ าหนกักระเป๋าขาไป 20 กิโลกรัม และขากลบั 20 กิโลกรัม 

 พกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน พร้อมอาหารเชา้ พกัโอซาก้า 2 คืน กฟุิ 1 คืน และมเิอะ 1 คืน 
 เมืองเกยีวโต และนารา วดันํ้ าใส (คิโยมิสึ) วดัคินคาคุจิ (ปราสาททอง) ป่าไผอ่าราชิยาม่า สะพานโทเก็ตซึเคียว วดัโทไดจิ 
 เมืองทาคายาม่า หมู่บา้นมรดกโลกชิราคาวาโกะ เขตเมืองเก่าซนัมาจิ ซูจิ ตลาดเชา้ทาคายาม่า 
 ชอ้ปป้ิงยา่นดงัแบบเตม็ๆที่ยา่นชินไชบาชิ มิตซุยพาร์คเฮา้ทเ์ลต และอิออน พลาซ่า 

 อิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์ป้ิงย่าง สไตล์ญี่ปุ่ น และวาไรตีเ้มนูบุฟเฟต์สไตล์ญี่ปุ่ น พร้อมขาปูยกัษ์แบบฉบับของญี่ปุ่ น 
 พร้อมเปิดประสบการณ์การแช่ออนเซ็นเพ่ือสุขภาพ (ONSEN) ในแบบฉบับของญี่ปุ่ น 
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กาํหนดการเดินทาง 

กนัยายน 2560 6-10 / 13-17 / 20-24 / 27 ก.ย.-1 ต.ค. 60 34,999.- 

ตุลาคม 2560  4-8 / 11-15 / 18-22  ต.ค. 60 34,999.- 
 

วนัแรก          สนามบินดอนเมือง - สนามบินคนัไซ (สนามบินโอซาก้า) – เมืองโอซาก้า – ช้อปป้ิงชินไซบาชิ 
  
  06.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 เคาน์เตอร์ 7 สายการบิน SCOOT                                        (-/-/-) 

โดยมีเจา้หนา้ที่จากบริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกก่อนขึ้นเคร่ือง 
   09.25 น. ออกเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่ น                        

โดย สายการบิน SCOOT เที่ยวบินที่ TZ298  
(บนเคร่ืองมีบริการจําหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม) ***ค่าทัวร์ไม่รวมอาหารบนเคร่ือง*** 

16.55 น. เดินทางถึง สนามบินคนัไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่ น                                                      
(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง/ เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
 (กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย) 
หลงัจากผา่นการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรญี่ปุ่ น 
จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า ตั้งอยูบ่นเกาะฮอนชู ซ่ึงเป็นเกาะที่ใหญ่และอยูต่รงกลางสุดของประเทศ
ญี่ปุ่ น ถือเป็นศูนยก์ลางทางการคา้และเศรษฐกิจของญี่ปุ่ นมาตั้งแต่โบราณกาล  ให้ท่านได้ อิสระช้อปป้ิงย่านดัง
ของโอซาก้า  ชินไซบาชิ ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางการ SHOPPING ที่ใหญ่ที่สุดของนครโอซากา้ ทั้งร้านคา้เก่าแก่ และ
ทนัสมยัปะปนกนั มีสินคา้มากมายทั้งถูกและแพง โดยสองขา้งทางจะเต็มไปดว้ยร้านคา้มากมาย ทั้งร้านอาหาร 
ขนมหวานต่างๆ เส้ือผา้ เคร่ืองสาํอาง เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ใหท้่านเลือกสรรกนัไดต้ามใจชอบ ท่านจะไดพ้บกบั ถนน
โดทงบุริ ซ่ึงเป็นถนนที่รวมร้านอาหารช่ือดงัไวห้ลากหลาย อาทิเช่น ร้านปูยกัษ ์ร้านทาโกยากิ ซ่ึงเป็นของขึ้นช่ือ
ของเมืองโอซาก้าที่ท่านไม่ควรพลาด! และสัญลักษณ์ของย่านน้ีคือ ตึกรูปเคร่ืองหมายการคา้ของกูลิโกะ 
ผลิตภณัฑข์นมช่ือดงัจากญี่ปุ่ นนัน่เอง 

   เย็น  รับประทานอาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปป้ิงของท่าน 
นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก TOYOKO INN TENNOJI / SUPER HOTEL ESAKA หรือระดับเทียบเท่า  
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วนัทีส่อง       อสิระท่องเทีย่ว หรือเลือกซ้ือทวัร์พเิศษ “โอซาก้า ยูนิเวอร์แซล สตูดโิอ” 
 
   เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม  (1)                                         (อาหารเช้า/ -/ -) 

ท่านสามารถน่ังรถไฟเพ่ือไปยังสถานที่ต่างๆ ได้อย่างสะดวก  อาทิเช่น (ไม่รวมค่ารถไฟและรถบัสบริการ) 
ชินไซบาชิ (SHINSAIBASHI) เป็นศูนยก์ลางการ SHOPPING ที่ใหญ่ที่สุดของครอบคลุมพื้นที่ในบริเวณ 
SHINSAIBASHI-SUJIจนทาํให้เขตน้ีเป็นเขตของคนที่รัก การช้อปป้ิงร้านค้าในแถบนั้นก็ได้แก่ APPLE 
STORE, ARMANI, BEAMS, BENNETON, BVLGARI, CAMERA NANIWA, CARTIER, CHANEL, 
COACH ฯลฯ 
โดทงบุริ (DOTONBURI)  ตั้งอยูท่างใตข้อง SHINSAIBASHI AREA เป็นเขตที่วยัรุ่นนิยมมาเที่ยวกนั และนัก
แสวงหาอาหารการกินจะมารวมกนัที่น่ี   
นัมบะ (NAMBA) เป็นศูนยก์ลางการคมนาคมทางใต ้ของโอซากา้ หรืออีกช่ือหน่ึงเราอาจจะเรียกว่า โซนมินา
มิ โซนน้ีจะเป็น โซนที่ถดัมาทางใต ้จากโซนโดทงบุริ มีการสร้างศูนยร์วมสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ ที่เรียกว่า 
NAMBA PARK ขึ้นโดยการรวมเอาร้านคา้ ช่ือดงักวา่ 120 ร้านคา้ และร้านอาหารมากมาย  
นิปปอนบาชิ (NIPPONBASHI) หรือที่เราเรียกกนัว่า DEN DEN TOWN  เป็นศูนยร์วมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า สินคา้
เก่ียวกบัอิเล็กทรอนิกส์ ของเล่น การ์ตูน DVD ต่างๆ มากมาย หรือถา้เทียบกบัโตเกียวแลว้ ที่น่ีก็คือ อากิฮาบา
ระ (AKIHABARA) แห่งโอซากา้ 
ชินเสะไก (SHINSEKAI)  ตั้งอยูท่างใตถ้ดัลงมาจาก DEN DEN TOWN มีสญัลกัษณ์อนัโดดเด่นคือ หอคอย สึ
เทนคาคุ (TSUTENKAKU) ตั้งโดดเด่นเป็นศูนยก์ลางของเขต ชินเสะไก ในเขตน้ีมีทีเด็ดก็คือ เป็นแหล่ง 
SHOPPING ที่รวมรวมของทอ้งถ่ินราคาถูก ไม่เนน้สินคา้แบรนดเ์นม 
โอซาก้า ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สวนสนุกที่ยิง่ใหญ่ที่สุดในแถบคนัไซ ซ่ึงลงทุนอยา่งมหาศาลและมีพื้นที่กว่า 
100,000 ตารางเมตร สถานที่ที่ไดจ้าํลองฉากภาพยนตร์เร่ืองดงัของฮอลลีวูด้ ไวม้ากมาย ภายในถูกจาํลองให้
เป็นโลกแห่งจินตนาการเสมือนจริง และมีพื้นที่กวา้งขวางโอ่อ่า ทั้งยงัมีเคร่ืองเล่นหลากชนิดสําหรับผูนิ้ยม
ความต่ืนเตน้และทา้ทาย แถมยงัมีการจาํลองฉากต่างๆ จากหนังดังทางฝ่ังฮอลลีวูด้ไวเ้พียบ ต่ืนตากบั โซน
ใหม่!!! THE WIZARDING WORLD OF HARRY POTTER ภายในปราสาทฮอกวอต จะมีสถานที่สาํคญั
มากมายที่ปรากฏในภาพยนตร์แฮร่ี พอตเตอร์ ทั้งโรงเรียนคาถาพ่อมดแม่มดและเวทมนตร์ศาสตร์ฮอกวอตส์ 
ซ่ึงประกอบไปดว้ยหอ้งเรียน, หอ้งโถง รวมทั้งหอ้งทาํงานของศาสตราจารยด์มัเบิลดอร์ ดา้นสถานที่สาํคญัอ่ืน 
ๆ ได้แก่ หมู่บ้านฮอกส์ม้ีด, ร้านฮันนีดุกส์, ร้านไม้กายสิทธ์ิ โอลิเแวนเดอร์ ฯลฯ นอกจากน้ี คุณยงัจะ
เพลิดเพลินไปกบัการแสดงที่จาํลองฉากมาจากภาพยนตร์  เซซามี สตรีท 4D มูฟวี่ เมจิก ซ่ึงเป็นฉากที่พาดาํลึก
ลงไปในทะเลและทะยานขึ้นไปบนทอ้งฟ้าในแบบสามมิติและสนุกกบัเหล่า ET ที่จะพาท่านไปนอกอวกาศ
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อยา่งสนุกสนาน และมนัส์สุดๆ เม่ือสมัผสัเคร่ืองเล่นใหม่ล่าสุด คือ สไปเดอร์แมน ให้ท่านไดถ่้ายรูปไวเ้ป็นที่
ระลึกและประทบัใจมากที่สุดและระทึกใจกบัฉากเพลิงไหมจ้ากเร่ืองแบคดร๊าฟท์ เชิญท่าน ต่ืนเตน้กบัการตาม
ล่า ของฉลามยกัษจ์ากเร่ือง จอร์ส ซ่ึงใชทุ้นสร้างกว่า 1,500 ลา้นเยน หรือเขา้ไปสัมผสัโลกของป่าที่น่าต่ืนเตน้
ไดจ้ากภาพยนตร์ จูราสสิคพาร์ค พร้อมร่วมคน้พบโลกที่ไดโนเสาร์ยงัมีชีวติอยูใ่นขณะที่นั่งเรือเพื่อเขา้ไปผจญ
ภยักบัดินแดนของเหล่าไดโนเสาร์  นอกจากนั้นยงัมีเคร่ืองเล่นอ่ืนๆ อีกมากมาย  
รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาสอบถามได้ที่ไกด์ 
ค่าต๋ัวยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ  ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 2,800 บาท และราคาเด็กต่ํากว่า 12 ปี ท่านละ 2,600 บาท                                  
(ไม่รวมค่ารถไฟ ไป–กลับ) (กรณีที่ท่านต้องการซ้ือบัตรเที่ยว ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ กรุณาแจ้งความประสงค์
ก่อนเดินทาง 10วัน พร้อมทั้งชําระเงิน) 
นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  TOYOKO INN TENNOJI / SUPER HOTEL ESAKA หรือระดับเทียบเท่า 
 

วนัทีส่าม       เมืองเกยีวโต – อาราชิยาม่า – ป่าไผ่ – สะพานโทเกต็ซึเคยีว – ปราสาททอง (คนิคาคุจ)ิ – วดัคโิยมสึิ                                    

 
   เช้า   รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม   (2)                         (อาหารเช้า/อาหารเที่ยง/ อาหารเย็น) 

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่”เมืองเกียวโต” (KYOTO) เมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่ นเม่ือ 1,000 กว่าปีมาแลว้ ก่อนที่จะ
เปล่ียนเป็นเมืองโตเกียววา่กนัวา่ผูใ้ดที่มาเยอืนแดนอาทิตยอุ์ทยัแลว้ไม่ไดม้าเยอืนเมืองเก่าของญี่ปุ่ นถือว่ามาไม่
ถึงญี่ปุ่ น ร่วม  จากนั้ นนําท่าน เดินทางสู่  อาราชิยา ม่า  นําท่าน เดินทางชม  สะพานโทเก็ตซึ เคียว 
(TOGETSUKYO BRIDGE) ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์ของอาราชิยามะ ที่สร้างตั้งแต่สมัยเฮอัน เป็นจุดชมวิวที่
สวยงามด้วยภาพทิวทัศน์สะพานกลางนํ้ าและมีวิวข้างหลังเป็นป่าต้นไม้ธรรมชาติ ทางเดินเลียบป่าไผ่ 
(BAMBOO PATHS) ที่มีความยาวกวา่ 500 เมตรตั้งอยูร่ะหวา่งช่วงห่างของวดัเทนริวจิและศาลเจา้โนโนมิยะ 

  เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3) เมนูบุฟเฟ่ต์สไตล์ญี่ปุ่ นพร้อมปูยักษ์ KING CRAB ท่านละ 1 ตัว 
จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ วัดคนิคะคุจิ นาํท่านยอ้นรําลึกถึงท่านโชกุนจากการ์ตูนเร่ืองดงั “เณรน้อยเจา้ปัญญา  
อิคคิวซงั” ณ “วัดปราสาททอง” หรือที่เรียกว่า “ปราสาทคินคาคุจิ”... อิสระให้ท่านไดช่ื้นชมความงามของตวั
ปราสาทโดยรอบที่ปิดดว้ยทองคาํเปลว พร้อมด่ืมดํ่ากบัความสะอาดใสของ “สระนํ้ า” ที่สามารถสะทอ้นให้
เห็นภาพตวัปราสาทไดอ้ยา่งงดงาม... ใหท้่านไดเ้ลือกหามุมถูกใจเพือ่บนัทึกภาพไวเ้ป็นที่ระลึก จากนั้นนาํท่าน
ชม“วัดคโิยมิสึ” หรือ“วัดนํ้าใส” เป็นวดัที่ใหญ่และเก่าแก่ตั้งอยูบ่ริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า และมีท่อนซุงวางเรียง
ซอ้นกนัตามแนวนอนตั้งจากพื้นดินขึ้นมารองรับระเบียงของตวัวหิารใหญ่ ซ่ึงไม่ใชต้ะปูสกัตวั ใชว้ธีิการเขา้ล่ิม
เหมือนเรือนไทย วดัน้ีมีอายเุก่าแก่ยิง่กว่ากรุงเกียวโต กว่า 1,200 ปี มาแลว้ เป็นที่ประดิษฐานของเทพเอปิสึ                
เทพเจา้แห่งความรํ่ารวย มัง่คัง่ นมสัการพระโพธิสตัวอ์วโลกิเตศวร, จากระเบียงแห่งน้ีสามารถถ่ายภาพ ณ จุดที่
สวยที่สุดในกรุงเกียว มองเห็นวิวทิวทศัน์ของตวัเมืองเกียวโตได้งดงาม พร้อมกบัวิหารของวดัคิโยมิสึ และ           

http://www.jnto.go.jp/eng/location/regional/kyoto/index.html
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เชิญด่ืมนํ้ าศกัด์ิสิทธ์ิสาม สายอนัเกิดขึ้นจากธรรมชาติที่ไหลมาจากเทือกเขา โดยเช่ือว่า สายแรก รวย สายสอง               
สวยหล่อ สายสาม แข็งแรง จากนั้ นเดินตามทาง สัมผสักับร้านคา้ญี่ปุ่ นตกแต่งตามสมัยเอโดะ นําท่านสู่             
“ถนนกานํ้าชา”(KEETTLE STREET) เลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองที่ญี่ปุ่ นขนานแท ้อาทิ ขนมโมจิ ที่ขึ้นช่ือที่สุด
ของญี่ปุ่ น กิมจิ ญี่ปุ่ นหลากสีสนั ที่มาจากธรรมชาติ สาํหรับคนที่ชอบทานกบัขา้วตม้ อาทิ แตงกวาดอง หัวไช
เทา้ มะเขือยาว ฯลฯ, ชาเกียวโต ที่ขึ้นช่ือไม่แพจ้งัหวดัชิชูโอกะที่ช่วยลดคอเลสเตอรอล, ตุ๊กตาเกียวโต 
สญัลกัษณ์ที่โด่งดงัที่สุดในญี่ปุ่ น คือ เกอิชา, พดัญี่ปุ่ น   

  เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร   (4)  เมนู JAPANESE SET 
นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก   HOTEL KPYP BEKKAN  /HOTEL  RESOL GIFU  หรือระดับเทียบเท่า  
 
ห้ามพลาด: เปิดประสบการณ์การอาบนํ้ าแร่เพือ่สุขภาพออนเซ็น(ONSEN)การอาบนํ้ าแร่ในแบบของญี่ปุ่ น  
สรรพคุณการอาบนํ้ าแร่: การอาบนํ้ าแร่สามารถรักษาและบรรเทาอาการต่างๆได้ เช่นบรรเทาอาการ                       
ปวดกระดูก ปวดกลา้มเน้ือช่วยใหโ้ลหิตในร่างกายหมุนเวยีนไดดี้ขึ้นช่วยขบัส่ิงอุดตนัใตผ้วิหนงัและรูขมุขน 
ทาํใหผ้วิหนงัสะอาดบาํรุงผวิพรรณใหส้ดใสคลายความตรึงเครียด  
 

วนัทีส่ี่            ตลาดเช้าทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจ ิ– หมู่บ้านชิราคาวาโกะ –  
                      มติซุยพาร์คเอ้าท์เลต็ช้อปป้ิงมอลล์ 

   เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม   (5)                      (อาหารเช้า/ อาหารเที่ยง/ -) 
จากนั้นนาํท่านสู่ ตลาดเช้าทาคายาม่า ซ่ึงเป็นตลาดที่มีช่ือเสียงในเขตเมืองเก่าทาคายาม่า ที่น่ีท่านสามารถเลือก
ซ้ือสินคา้ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นงานฝีมือทอ้งถ่ิน ขนมขบเคี้ยว ผกัสด ผกัดอง และดอกไม ้จากนั้นนาํท่านเดินชม                 
เขตเมืองเก่า KAMISANNOMACHI STREET ซ่ึงเต็มไปดว้ยบา้นเรือน และร้านคา้น่ารัก ๆ ที่ยงัคงอนุรักษ์
แบบของบา้นในอดีตไดเ้ป็นอยา่งดี 

  เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   (6)  เมนู JAPANESE SET 
นาํท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวะโกะ หมู่บา้นที่ไดรั้บเลือกจากองคก์ารยเูนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.
1995 ท่านจะไดพ้บกบับา้นในแบบกสัโชสึคุริ ซ่ึงเป็นแบบญี่ปุ่ นดั้งเดิม ช่ือน้ีไดม้าจากคาํว่า กสัโช ซ่ึงแปลว่า 
พนมมือ ตามรูปแบบของบา้นที่หลงัคาชนัถึง 60 องศา มีลกัษณะคลา้ยสองมือที่พนมเขา้หากนั ตวับา้นมีความ
ยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกวา้ง 10 เมตร ซ่ึงโครงสร้างของบา้นสร้างขึ้นโดยไม่ใชต้ะปูแมแ้ต่ตวัเดียว 
แต่ยงัคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะที่ตกมาอยา่งหนักในช่วงฤดูหนาวไดดี้  จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ 
มิตซุยพาร์คแจ๊สดรีมนางาชิมะเอ้าท์เล็ตช้อปป้ิงมอลล์ (MITSUI OUTLET PARK JAZZ DREAM 
NAGASHIMA) หน่ึงใน MITSUI OUTLET PARK ซ่ึงเป็น OUTLET MALLขนาดใหญ่ ดว้ยพื้นที่กว่า 
39,300 ตารางเมตร ที่น่ีจึงรวบรวมร้านคา้แบรนด์เนมชั้นนาํร้านอาหารญี่ปุ่ นและสัญชาติอ่ืนๆที่มีช่ือเสียงไว้
เพียบ มีร้านคา้มากกว่า 240 ร้านให้ท่านได้เลือกชิมเลือกช้อป กนัตามอธัยาศยั โดยที่น่ีเลือกออกแบบให้มี
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สไตล์ๆ คลา้ยๆ กับเมืองนิวออร์ลีนส์ ซ่ึงเป็นเมืองท่าทางตะวนัตก ของอเมริกา รวมทั้งมีป้ายให้ขอ้มูลกับ               
นักช้อปถึง 5 ภาษา (อังกฤษ จีนไตห้วนั จีนกลาง เกาหลี และญี่ปุ่ น) นอกจากน้ีก็จะมีส่วนนั่งพกัเทา้ นั่ง
พกัผอ่น หลงัเดินชอ้ปป้ิงมาเหน่ือยๆ เม่ือยๆ กวา่ 200 ที่นัง่ไวค้อยใหบ้ริการ อีกดว้ย  

   เย็น  รับประทานอาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปป้ิงของท่าน 
นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  ROUTE INN KAMEYAMA  หรือระดับเทียบเท่า 
 

วนัทีห้่า          เมืองนารา – วดัโทไดจ ิ– เอออน พลาซ่า – สนามบินคนัไซ  – สนามบินดอนเมือง 
   เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม  (7)                        (อาหารเช้า/ - / -) 

นาํท่านเดินสู่ เมืองนารา ซ่ึงเป็นจงัหวดัที่ตั้งอยูใ่นภาคคนัไซ โดยมีเมืองหลวงของจงัหวดัอนัมีช่ือเดียวกนั ซ่ึง
ในอดีตที่น่ีเป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศญี่ปุ่ นเม่ือ 1,300 ปีก่อน แต่ก็เป็นในระยะเวลาสั้นๆ เพราะก่อนที่
นาราจะไดรั้บการสถาปนาขึ้นเป็นเมืองหลวงนั้น ญี่ปุ่ นไม่ไดมี้เมืองหลวงอยา่งเป็นหลกัแหล่งแต่จะยา้ยเมือง
หลวงทุกคร้ังเม่ือองคจ์กัรพรรดิส้ินพระชนม์ตามความเช่ือในลทัธิชินโต จนกระทัง่เม่ือรับเอาพุทธศาสนาเขา้
มาเป็นศาสนาประจาํชาติ จึงได้สถาปนาเมืองหลวงแห่งแรกขึ้ นที่นารา จึงทาํให้ที่ น่ีมีสถานที่สําคญัทาง
ประวตัิศาสตร์มากมาย   
จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ วัดโทไดจิ เป็นวดัพทุธที่ตั้งอยูใ่นเมืองนารา ประเทศญี่ปุ่ น ภายในมีหอไดบุทสึซ่ึงเป็น
อาคารไม้ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปไดบุสึขนาดใหญ่ โดยบันทึกในอดีตได้ระบุว่ามีคนมาช่วยสร้าง
พระพทุธรูปและหอที่ประดิษฐานมากกว่า 2,600,000 คน ณ เมืองชิงะระกิ แต่หลงัจากเกิดเหตุเพลิงไหมแ้ละ
แผน่ดินไหวจนมีผูเ้สียชีวติจาํนวนมาก ก็ไดย้า้ยสถานที่สร้างมายงัเมืองนาราในปี พ.ศ. 1288 นอกจากน้ีวดัแห่ง
น้ีน้ียงัเป็นศูนยก์ลางของโรงเรียนศาสนาในสายเคงอน และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกด้วย  
จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ “เอออน พลาซ่า” ศูนยร์วมสินคา้ชั้นนาํต่างๆ มากมาย อาทิ นาฬิกา, กลอ้ง, กระเป๋า, 
รองเทา้, เส้ือผา้ เป็นตน้ รวมทั้ง “ร้าน 100 เยน” สินคา้คุณภาพดีราคาแสนถูก อิสระให้ท่านไดเ้พลินเพลินกบั
การ “เลือกชมและซ้ือ” สินคา้ถูกใจฝากคนทางบา้นตามอธัยาศยัอยา่งจุใจ   
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ สนามบินคนัไซ เมืองโอซาก้า 

  18.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ     โดยสายการบิน SCOOT เที่ยวบินที่ TZ297 
(บนเคร่ืองมีบริการจําหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม) **ค่าทัวร์ไม่รวมอาหารบนเคร่ือง** 

  21.55 น. ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
*********************************************** 
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*** หมายเหตุ : รายการทัวร์สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบินหรือ
การจราจรเป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ่ น ตามกฎหมาย ของประเทศญี่ปุ่ น 

สามารถให้บริการวันละ10 ช่ัวโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้
ขึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวนัเดินทางน้ันๆ เป็นหลักจึงขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลีย่นเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน

โปรแกรมการเดินทาง**** 

 

โปรดทราบเง่ือนไขต่างๆ ดงันี ้:   
1)  โรงแรมที่พักที่ระบุในรายการทัวร์ จะยังไม่คอนเฟิร์ม 100% ซ่ึงโรงแรมที่พัก อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยจะใช้อยู่ในระดับ

เดียวกัน ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนการเดินทางอย่างน้อยประมาณ 1-3 วัน พร้อมทั้งใบนัดหมายเตรียมตัวการ
เดินทาง 

2)  สําหรับโรงแรมที่ญี่ปุ่ น ห้องพักค่อนข้างเล็ก และบางโรงแรมจะไม่มีห้องพักสําหรับ 3 ท่าน (เตียงคู่+เตียงเสริม) ซ่ึงท่าน
อาจจะต้องพักเป็น ห้องที่นอน 2 ท่าน และ 1 ท่าน (แยกเป็น 2 ห้อง) และบางโรงแรมในห้องพักจะไม่มีเตียงคู่ อาจจะมีแค่
เพียง 1 เตียง (เตียงใหญ่ 1 เตียง) สําหรับนอน 2 ท่านเท่าน้ัน และบางโรงแรมห้องพักแบบ 2 เตียงเต็ม ทางบริษัทขออนุญาต
จัดห้องพักให้ท่าน แบบพักท่านเดียว/ห้อง 

 
 
 
 

อตัราค่าบริการ 
 

กนัยายน 2560   6-10 / 13-17 / 20-24 / 27 ก.ย. – 1  ต.ค. 60 ท่านละ 
ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2  ท่าน   

ขอสงวนสิทธ์ิสําหรับโปรแกรมโปรโมช่ัน  ไม่มรีาคาเดก็ 34,999.- 
พักเดี่ยวเพิ่ม  7,900.- 

 
ตุลาคม 2560   4 - 8 / 11-15 / 18-22  ต.ค. 60 ท่านละ 

ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2  ท่าน   

ขอสงวนสิทธ์ิสําหรับโปรแกรมโปรโมช่ัน  ไม่มรีาคาเดก็ 34,999.- 
พักเดี่ยวเพิ่ม  7,900.- 
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*** กรณทีี่ลูกค้าต้องออกตั๋วเดนิทางภายในประเทศ หรือไฟล์ทต่อ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่บริษทัฯ 
ให้ทราบก่อนทําการออกตั๋ว มิฉะนั้นบริษทัขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน *** 

 

ราคาทวัร์รวม ราคาทวัร์ไม่รวม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามเส้นทางท่ีระบุในรายการ 

ไป-กลบัพร้อมคณะ (ไม่สามารถเล่ือนวนัเดินทางได้) 
2. ค่าอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ 
3. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
4. ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ พกัห้องละ 2 ท่าน  
       ตามโรงแรมท่ีระบุ หรือเทียบเท่า 
5. ค่ารถรับ-ส่ง และนาํเท่ียวตามรายการ 
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งท่ีมี 
7. นํ้าหนกักระเป๋าสัมภาระสายการบิน SCOOT  

 ขาไปและกลบัท่านละ 20 กก. 
8. ค่าไกดท์อ้งถ่ินนาํท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในต่างประเทศ 
9. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างเดินทาง  

-การชดเชยอุบติัเหตุส่วนบุคคลกรณีเสียชีวิตสูญเสียอวยัวะ 
สายตาหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง1,000,000บาท 
-ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบติัเหตุไม่เกิน 500,000  บาท 
(เง่ือนไขการชดเชยตามกรมธรรม์ทีบ่ริษัทได้ทาํไว้ ) 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าทาํหนงัสือเดินทาง,  
ค่าโทรศพัทส่์วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร 
และเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ(หากท่านต้องการสั่ง
เพ่ิม กรุณาติดต่อหัวหนา้ทวัร์แลว้จ่ายเพ่ิมเองต่างหาก) 

2. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 4,000 เยน  ต่อ 1 ท่านตลอด 
ทริป 

3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออก
ใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้องการใบกาํกบัภาษี) 

4. ค่านํ้ าหนกักระเป๋าสัมภาระ ท่ีหนกัเกินสายการบินกาํหนด  
(ปกติ 20 กก.) 

5. ค่าวีซ่าสาํหรับพาสปอร์ตต่างดา้วในกรณีท่ีไม่ใช่พาสปอร์ตไทย 
กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจาํตวัคนต่างดา้ว 
3)ใบสําคัญถ่ินท่ีอยู่ 4)สําเนาทะเบียนบา้น 5)สมุดบญัชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย ์6)รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป แลว้ทางบริษัทฯจะ
เป็นผู ้ด ํา เนินการยื่นวีซ่าให้ท่ านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก 
(สาํหรับหนงัสือเดินทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสือเดินทางตอ้งทาํ
เร่ืองแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วีซ่า) 

6. ค่าธรรมเนียมวีซ่าสําหรับพาสปอร์ตต่างด้าว (ลูกค้าต้องเป็นผู ้
ชาํระดว้ยตนเอง) 

 

เง่ือนไขการจองและการให้บริการ 
1. ในการจองคร้ังแรก มดัจาํท่านละ 10,000 บาท หรือ ชําระทั้งหมด 
2. ส่วนที่เหลือชาํระก่อนเดินทาง 30 วัน กรณีที่ไม่ชาํระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กาํหนด ขอสงวนสิทธ์ิในการบอก

ยกเลิกการเดินทาง 
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือไดส่้งแฟกซ์ หรือ อีเมล์ ใบจองทวัร์ให้กบัเจา้หน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายช่ือของผู ้

เดินทางที่สะกดตรงตามหนงัสือเดินทาง และแนบสําเนาพาสสปอตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อน
หมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ) 
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4. ในกรณทีี่ลูกค้าต้องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทาง บริษัท
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

หมายเหตุ 
– กรุณาส่งแฟกซ์สาํเนาใบโอนเงินพร้อมระบุช่ือพนกังานขายที่ติดต่อดว้ยทางโทรสาร 02–694–0175, 02–692–5202 
– ส่งสาํเนาใบโอนเงินมาทางอีเมลข์องเจา้หนา้ที่ฝ่ายขายหรือทางโทรสาร 

 
 
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์ 

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เม่ือจองทวัร์ชาํระเงินค่าจองค่าทวัร์แลว้ ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน 
ไดทุ้กกรณี  และ กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศที่ระบุไว้
ในรายการเดินทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน รวมถึง เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ถา้
ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงิน           
มดัจาํคืนไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

 
 
 
 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัการซ้ือที่น่ัง นํา้หนักกระเป๋า อาหารบนเคร่ือง ของสายการบิน SCOOT AIRLINE 
1.  กรณท่ีานมีความประสงค์จะเปลี่ยนระดับช้ันที่น่ัง (SCOOT BIZ/STRETCH SEAT/STANDARD SERT) 
     จะมีรายละเอียดดงัน้ี 

1.1 ที่น่ัง SCOOT BIZ สามารถเช็คที่วา่งและอพัที่นัง่ได ้กบัพนกังานตอ้นรับบินเคร่ืองบิน ณ วนัเดินทาง เท่าน้ัน 
      โดยจะมีค่าใชจ่้ายเพิม่ ท่านละประมาณ 4,500 บาท ต่อคนต่อเที่ยวบิน (ท่านสามารถจองและชาํระบนเคร่ืองกบั  

พนกังานตอ้นรับบินเคร่ืองบินไดเ้ลย) 
1.2  ที่น่ัง STRETCH SEAT / LONG LEG ในกรณีที่ตอ้งการระบุทีน่ัง่ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 4,000 บาท (รวมไป-กลับ)  
       ***ไม่อนุญาตให้เด็กต่ํากว่า 16 ปีและผู้สูงอายุ 65 ปีขึน้ไป*** 
1.3 ที่น่ัง STANDARD SEAT ในกรณีที่ตอ้งการระบุที่นัง่ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 900 บาท (รวมไป-กลับ) 

2.  กรณซ้ืีอนํ้าหนักกระเป๋าเพิ่ม (จากปกติที่สายการบิน SCOOT กาํหนดขาไป และขากลบัท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม) 
       -  เพิ่ม 5 กิโลกรัม 500 บาท / เพิ่ม 10 กิโลกรัม 750 บาท / เพิ่ม 15 กิโลกรัม 1,000 บาท / เพิ่ม 20 กิโลกรัม 1,250 บาท 
          (เป็นราคาต่อคน ต่อเที่ยวบิน) 
3.  กรณซ้ืีออาหารร้อนบนเคร่ือง จะมีค่าใชจ่้ายเพิม่ 900 บาท (รวมไป-กลับ) 

4. กรณีตอ้งการใชร้ถเขน็ WHEELCHAIR จะมีค่าใชจ่้ายเพิม่ 2,400 บาท (รวมไป-กลบั) 

http://www.elifegear.com/
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****ต้องดําเนินการแจ้งก่อนการเดินทางอย่างน้อย 7 วันทําการก่อนการเดินทาง (ไม่นับรวมเสาร์-อาทิตย์)**** 

หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ยกเลิกการเดินทางในกรณีที่จาํนวนผูเ้ดินทางตํ่ากว่า  35 ท่าน(ผูใ้หญ่)โดยบริษทัฯจะแจง้ให้

ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั ก่อนการเดินทาง  
2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผู ้

เดินทางเป็นสาํคญั 
3. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเที่ยว

เท่านั้น 
4. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าเสียหายใดๆทั้งส้ิน อนัเน่ืองมาจากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การ

ประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภยัธรรมชาติ (โดยบริษทัฯจะดาํเนินการประสานงานเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้) 

5. ทางบริษทัฯสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน ในกรณีที่ท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแลว้ 

6. ทางบริษทัฯสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตวันกัท่องเที่ยวเอง 

7. เม่ือท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯจะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆแลว้ 
ตามที่ไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

8. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่าน้ัน  
เร่ือง การยกเว้นวซ่ีาเข้าประเทศญี่ปุ่ นให้กับคนไทยเร่ิมบังคบัใช้ในวันที ่1 กรกฎาคม พ.ศ.2556 

ทางรัฐบาลญี่ปุ่ นไดป้ระกาศยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้บัคนไทยที่มีวตัถุประสงคเ์พือ่การพาํนกัระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่ น 
ไดป้ระกาศเร่ิมบงัคบัใชใ้นวนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556 และสามารถพาํนกัในประเทศญี่ปุ่ นได ้15 วนั (หากผูย้ืน่ประสงคจ์ะ
พาํนกัในประเทศญี่ปุ่ นเกิน 15 วนั หรือไปทาํงาน หรือมีวตัถุประสงคอ่ื์นๆ จะตอ้งยืน่ขอวซ่ีาตามปกติ) 
 
เอกสารในข้ันตอนการตรวจเข้าเมืองเพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญีปุ่่ น มีดังต่อไปนี ้

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่ น (ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทวัร์ บริษทัจะเป็นผูด้าํเนินการออกเอกสารดงักล่าว) 

2. ส่ิงที่ยนืยนัวา่ท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายที่อาจเกิดขึ้นในระหวา่งที่พาํนกัในประเทศญี่ปุ่ นได ้(เช่น เงินสด บตัร

เครดิต เป็นตน้) 

3. ช่ือ ที่อยู ่และหมายเลขติดต่อในระหวา่งที่พาํนักในประเทศญี่ปุ่ น (เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอ่ืนๆ) 

(ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทวัร์ ทางบริษทัจะเป็นผูด้าํเนินการออกเอกสารดงักล่าว) 



 

ทวัร์ญ่ีปุ่ น (DKC) AUTUMN TAKAYAMA KYOTO 5Days 4Nights AUG-OCT (Update 29 APR 17)                                      11 

http://www.hijapantour.com/ 

4. กาํหนดการเดินทางระหวา่งที่พาํนกัในประเทศญี่ปุ่ น 

(ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทวัร์ ทางบริษทัจะเป็นผูด้าํเนินการออกเอกสารดงักล่าว) 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่ น (สําหรับกรณกีารเข้าประเทศญีปุ่่ นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลืออยูม่ากกวา่ 6 เดือนขึ้นไป 

2. กิจกรรมใดๆที่จะกระทาํในประเทศญี่ปุ่ นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงที่ขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบติัการพาํนกัระยะสั้น 

3. ในขั้นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพาํนกัไม่เกิน 15 วนั 

4. เป็นผูท้ี่ไม่มีประวติัการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญี่ปุ่ น มิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่

เขา้ข่ายคุณสมบติัที่จะถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 


