ว้าว! สุ ดคุ้ม เที่ยว 4 เมืองคันไซ
เปิ ดเส้ นทางใหม่ เที่ยวเมือง UJI ชมธรรมชาติและสถาปัตยกรรมแบบโจโด
ชมหมู่บ้าน Miyama วัฒนธรรมแบบดั้งเดิม
ขึน้ รถไฟข้ ามทะเลสาย MIYAMA TOYO LINE แบบชิวๆ
เข้ ารวมชมพิธีชงชาญี่ปุ่นโบราณ SADO เมืองเกียวโต
อิสระเที่ยวช้ อปปิ้ งตามอัธยาศัยตลอดทั้งวัน เมืองโอซาก้า
เที่ยวๆกินๆที่ตลาดปลา และชมการแล่ปลาสดๆ ที่ตลาดคุโรชิโอะ-อิจิบะ เมือง วากายามะ
สถานีแมวเหมียว เมีย้ ว ๆ ๆ

***พักโรงแรมระดับ 3+ ดาว***

เพิม่ บริการพิเศษทุกทัวร์
*** ช่ างภาพมืออาชีพบริการถ่ ายรู ปให้ ตลอดเส้ นทาง ***

กำหนดกำรเดินทำง 23 – 27 ก.พ. 2563
วันแรก
ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง – สนำมบินนำนำชำติซูบุเซ็นแทรร์ นำโกยำ
20.30 น.
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง ชั้น 3 ส่ วนผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ขาออกเคาน์เตอร์ สายการบิน
เอร์เอเชีย เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึ้นเครื่ อง
01.55 น.
เหินฟ้าสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินเอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ XJ 612
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง / เวลาท้องถิ่นจะเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)

วันทีส่ อง
07.30 น.

สนำมบินนำนำชำติคันไซ –
เดินทางถึง สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรี ยบร้อยแล้ว
จากนั้นนาท่านสู่ เมือง

เช้า

วัดเบียวโดอิน (平等院, Byodoin Temple) ถือว่าเป็ นวัดที่มีรูปแบบสถาปั ตยกรรมแบบโจโดที่
โดดเด่ นมากที่ สุดแห่ งหนึ่ งของญี่ ปุ่นเลยก็ว่าได้ค่ะ รู ปแบบนี้ เป็ นที่ รู้จกั ทัว่ ไปในชื่ อ Buddhist Pure
Land architecture หากจะบอกว่าแตกต่างจากสถาปั ตยกรรมที่เราเห็นในในวัดญี่ปุ่นอย่างไรบ้างนั้น ก็
สามารถพูดได้ว่าเป็ นการสร้างที่ยึดเอาแนวคิดทางพระพุทธศาสนามาเป็ นคอนเซ็ปต์หลักแล้วมีการ
เชื่อมโยงกันให้เป็ นหนึ่งเดียว ดูได้จากการจัดสวนที่แสดงให้เห็นถึงความเป็ นดินแดนบริ สุทธิ์ต่างอุดม
คติในศาสนาพุทธและยังได้เป็ นต้นแบบการสร้างของวัดภายหลัง เดิมทีที่นี่น้ นั ไม่ได้เป็ นวัดแต่เป็ น
บ้า นพัก ต่ า งอากาศของผู ้ท รงอิ ท ธิ พ ลในช่ ว งเวลานั้ น หากมาภายหลัง นี่ แ หล่ ะ ค่ ะ ที่ เ กิ ด ความ
เปลี่ยนแปลงจากการที่ลูกชายของเจ้าของได้เปลี่ยนจากบ้านพักมาเป็ นวัดเบียวโอดิน จริ งแล้วแรกที่นี่
ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ. 998 แต่มาปรับเป็ นวัดในปี ค.ศ. 1053 ซึ่งช่วงที่มีความเปลี่ยนแปลงเป็ นวัดก็
ได้มีการสร้างห้องโถงฟิ นิ กซ์( Phoenix Hall)ที่โด่งดังขนาดกลายมาเป็ นต้นสัญลักษณ์ดา้ นหลังของ
เหรี ยญเยนอีกต่างหาก ในส่ วนนี้ก็น่าจะเป็ นการการันตีความสาคัญของวัดแห่งนี้ได้ไม่ใช่นอ้ ย
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ าย

นาท่านไปยังเมือง มิยาม่า(Miyama) นับพื้นที่ชนบทบนภูเขาที่ต้ งั อยูห่ ่างจากเกียวโตกลางไปประมาณ
30 กิโลเมตร เรี ยกได้ว่าเป็ นชุมชนที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของยุคสมัยก่อนอย่างเต็มเปี่ ยมเลยนะคะ มี
บ้า นโบราณกระจายอยู่ท ั่วพื้ นที่ ก ว่า 200 หลังคาเรื อน มี ล ัก ษณะคล้ายๆหมู่บ้านเล็กๆ และชุ มชน
หลายๆชุมชนกระจัดกระจายไปตามทางแคบหุบเขาที่คดเคี้ยว แหล่งท่องเที่ยวหลักของที่นี่คือหมูบา้ น
ทางทิศเหนือ เรี ยกว่า คายาบูกิ โน ซาโตะ Kayabuki no Sato ซึ่ งมีกระท่อมหลังคาสู งอยูใ่ นพื้นที่เกือบ
40 หลัง แต่ละบ้านมี การอนุ รักษ์รูปแบบตัวอาคารด้านนอกด้วยวัฒนธรรมแบบดั้งเดิ มที่ มีชื่อเสี ยง
เกี่ยวกับการมุงหลังคาแบบ kayabuki นี่ไม่ใช่แค่บา้ นตัวอย่างที่ส ร้างให้คนได้ดูนะคะ เพราะเป็ นบ้าน
จริ งๆที่มีคนอยู่อาศัยจริ งๆ ซึ่ งเค้าก็คงการดาเนิ นชี วิตทางานแบบคนทัว่ ๆไปในแถบนี้ เพียงแต่ด้วย
สถาปัตยกรรมของบ้านที่คงความโบราณเป๊ ะๆทาให้เราได้สัมผัสได้ถึงบรรยากาศที่แท้จริ งของชนบท
ในประเทศญี่ปุ่นอย่างถ่องแท้เลย
จากนั้ นพาท่ า นขึ้ นรถไฟสาย MIYAMA TOYO LINE
รถไฟสายนี้ เป็ นสายท่องเที่ยวของเมืองเลยวิวสองข้างทาง
เป็ นภูเขาสรับกับทะเล แบบธรรมชาติเอามาก ๆ ทีเดียวใคร
ไปแล้วต้องประทับใจเมืองมิยามะกันเลยละและ จุดไฮไลน์
ข้ามทะเลไปอีกฝั่งตรงข้ามอีกด้วย
 พักที่ MIYAMA HOTEL หรื อเทียบเท่า
ท่ านสามารถพักผ่ อนอย่ างเต็มอิ่ มด้ วยการ “อาบน้าแร่ ธรรมชาติ” หรื อที่เรี ยกว่ า “ออนเซ็น” เพื่อให้
ท่ านได้ คลายความเหนื่อยล้ า

วันทีส่ ำม

ศำรเจ้ำฟูจิมิ อินำริ - ศำรเจ้ำเกียวโต เข้ำวิธีชงชำ - ชินไซบะชิโอซำก้ำ

เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

08.00 น.

จากนั้นนาท่านไปสักการะ ศาลเจ้ าเทพอินาริ ที่คนไทยทั้งหลายชอบเรี ยกกันว่าศาลเจ้าแดงหรื อศาล
เจ้าจิ้งจอกเป็ นศาลเจ้าชินโต นัง่ เองล่ะค่ะ ถ้าจะพูดว่าศาลเจ้าแห่ งนี้ ฮอตฮิตมากที่สุดก็ไม่ผิดเลยนะคะ
เห็นได้จากโปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์ต่างๆจะต้องมีภาพของที่นี่ให้เห็นอยู่เสมอ ที่มีความสาคัญแห่ง
หนึ่งของเมืองเกียวโต มีชื่อเสี ยงโด่งดังจากประตูโทริ อิ หรื อเสาประตูสีแดงที่เรี ยงตัวกันข้างหลังศาล
เจ้าจานวนหลายหมื่นต้นจนเป็ นทางเดินได้ทวั่ ทั้งภูเขาอินาริ ที่ผคู ้ นเชื่อกันว่าเป็ นภูเขาศักดิ์สิทธ์ โดย
เทพอินาริ จะเป็ นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ การเก็บเกี่ยวข้าว รวมไปถึงพืชผลไร่ นาต่า งๆ และ
มักจะมีจิ้งจอกเป็ นสัตว์คู่กาย จึงไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่ ที่จะเห็นรู ปปั้ นจิ้งจอกอยู่จานวนมากภายใน
ศาลเจ้า หลังจากนั้นทาท่านไปยัง ศาลเจ้ าเฮอัน เป็ นศาลเจ้าชินโต ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1985 เนื่องใน
โอกาสที่เมืองเกียวโตครบรอบ 1,100 ปี และเพื่ออุทิศให้กบั องค์จกั รพรรดิ์ 2 พระองค์
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู บรรยากาศญี่ปุ่น เข้าสู่ วิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ต้นกาเนิ ดของพิธีเริ่ มต้นเมื่อศตวรรษที่ 9 ใน
หนังสื อประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นในชื่อ "Nihon Koki” เขียนไว้ว่า เมื่อประมาณ700ปี ก่อน ได้มีพระสงฆ์
นามว่า เอชู เดิ นทางกลับมาจากประเทศจี น และได้ถวายชาเขียวแก่ องค์จกั รพรรดิ ซึ่ งภายหลังได้
กลายเป็ นแบบแผนพิธีการชงชา พิธีชงชาที่เกิดขึ้นในประเทศจีนนั้น เมื่อเข้ามาสู่ ญี่ปุ่น ก็ได้พฒั นาให้
เป็ นในแบบเฉพาะของตนเองซึ่งนาไปใช้ในพิธีกรรมทาง
ศาสนา เมื่อเข้าสู่ ศตวรรษที่ 16 ลัทธิ เซนมีอิทธิ พลต่อพิธี
ชงชาอย่างมาก พิธีชงชาที่วา่ กันว่ามีหลักคาสอนของลัทธิ
เซนอยุ่ดว้ ย ส่ วนใหญ่จะใช้ชาเขียวผงในพิธีชงชาแทนชา
เขียวธรรมดาทัว่ ไป

หัวใจพิธีชงชา คือ ความสุ นทรี ยใ์ นความเรี ยบง่าย การรวมเป็ นหนึ่ งเดียวกับธรรมชาติดว้ ยจิตใจที่ นิ่ง
สงบและบริ สุทธิ์ซ่ ึงสิ่ งนี้คือปรัชญาของซาโด
อาหารค่า
 อิสระรับประทานอาหารค่าตามอัธยาศัย
 พักที่ OSAKA BAY PLAZA HOTEL หรื อเทียบเท่า
วันทีส่ ี่

อิสระตลอดทั้งวันเทีย่ วตำมอัธยำศัย (ไม่มีรถบริกำร)

เช้า
08.00 น.

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
แนะนาแหล่งช้อปปิ้ งอิสระตลอดทั้งวันในโอซาก้า
ยูนิเวอร์ ซัล สตูดิโอส์ เจแปน สวนสนุกสุ ดฮิตกันเอาไว้แล้วแน่ ๆ ก็สวนสนุกแห่ งนี้ เขามีชื่อเสี ยง เป็ น
สวนสนุกของ Universal Studio ค่ายหนังใหญ่แห่งอเมริ กา เริ่ มเปิ ดให้บริ การตั้งแต่ปี ค.ศ. 2001 โดยธี
มของสวนสนุกและเครื่ องเล่นต่าง ๆ ล้วนได้แรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์ของ Universal Studio
The Wizarding World of Harry Potter :โลกเวทมนตร์ ของแฮร์ รี่ เหตุผลที่ โซนนี้ เป็ นที่ หมายปอง
ของทุกคนก็เพราะเป็ นดินแดนแห่ งเวทมนตร์ที่จาลองเรื่ องราวในภาพยนตร์พ่อมดชื่อดังอย่าง Harry
Potter เอาไว้ภายในสวนสนุ กแห่ งนี้ นั่นเอง แค่ได้เห็ นปราสาทฮอกวอตส์ ต้ งั ตะหง่านอยู่ตรงหน้าก็
ตื่นเต้นจนตัวสัน่ แล้ว
ตลาดคุโรมง โอซาก้ า เป็ นตลาดที่มีชื่อเสี ยงและเก่าแก่มากที่สุดแห่ งหนึ่ งของเมืองโอซาก้า จนได้รับ
สมญานามว่าเป็ น ครัวของโอซาก้ากันเลยทีเดียว มีบรรยากาศภายในเป็ นทางเดิน Arcade เล็กๆทอด
ยาวประมาณ 600 เมตร 2 ข้างทางจะเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆกว่า 160 ร้านค้า ขายทั้งของสด และแบบ
พร้อมทาน มีของกินเล่นและอาหารพื้นเมืองมากมายหลายชนิดให้ได้ชิมกัน
ชินไซบาชิ เป็ นถนนย่านการค้าชื่ อดังของโอซาก้าแต่ละวันจะมีนักช้อปหลัง่ ไหลเข้ามาอย่างไม่ขาด
สายเฉลี่ยกว่า 60,000 รายต่อวัน ในขณะที่วนั หยุดสุ ดสัปดาห์มีผคู ้ นมาเยีย่ มชมจานวนมากถึง 120,000

ราย มีประวัติความเป็ นมายาวนานกว่า 380 ปี ชินไซบาชิเต็มไปด้วยความหลากหลายของร้านค้าและ
แบรนด์ดงั มากมายตั้งอยู่ปะปนไปกับร้านค้าแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น ได้แก่ Apple Store, Dior, Chanel,
Gucci, H&M, Hermès, Louis Vuitton และอื่นๆ เรี ยกได้วา่ เป็ นศูนย์รวมแทบจะทุกยีห่ อ้ ดังทัว่ โลก
โดทงบุริ ย่านการค้าขนาดใหญ่ใจกลางเมื องเลี ยบฝั่ งใต้ของคลองโดทงโบริ บาชิ ตั้งแต่ตรงสะพาน
โดทงบุริ ไปจนถึงสะพานนิ ปปงบาชิ ถือเป็ นย่านการค้าเก่าแก่อีกแห่ งหนึ่ งของเมื องโอซาก้า มีการ
เริ่ มต้นทาการค้ามาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 ได้รับความนิยมมายาวนานนับ 100 ปี จนถึงปัจจุบนั รายล้อม
ไปด้วยจานวนร้ า นอาหาร, สิ่ ง อานวยความสะดวกและความบันเทิ ง มากมายอย่า ง โรงละครหุ่ น
กระบอกแบบดั้งเดิม Bunraku, ห้องโถงนิทานและความบันเทิงอื่นๆ
ย่ านเท็มโปซาน โดยมีอีกชื่อที่เรี ยกว่า Daikanransha บริ เวณริ มอ่าวโอซาก้า มีชิงช้าสวรรค์ขนาดยักษ์
ที่สูง 112.5 เมตร ครั้งหนึ่ งเคยได้รับการบันทึกตาแหน่งเป็ นชิงช้าสวรรค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก สามารถ
ขึ้นไปชมเมืองโอซาก้าได้ในแบบพาโนรามา ในจังหวัด Osaka ถือว่าเป็ นย่านที่ผูค้ นคึกคักกันเลยที่
เดียว
พิพิธภัณฑ์ สัตว์ น้าโอซาก้ า ไคยูคัง หรื อที่นิยมเรี ยกสั้นๆว่า’ไคยูคงั ” เป็ นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าขนาดใหญ่
ระดับเอเชีย ตั้งอยู่ที่ย่านหมู่บา้ นท่าเรื อเท็มโปซาน มีท้ งั หมด 8 ชั้น จัดแสดงชีวิตใต้ทะเลของสัตว์น้ า
กว่า 30,000 ชีวิต 620 สายพันธุ์ ที่อาศัยอยู่รอบวงแหวนแห่งไฟ รอบมหาสมุทรแปซิฟิก โดยมีแท้งก์ตู้
ปลาใหญ่อยูต่ รงกลาง มีปลาฉลามวาฬอาศัยอยู่
ชินเสะไก หรื อที่แปลว่า “โลกใหม่” ที่มาจากคาว่า Shin หมายถึง “ใหม่” และ Sekai หมายถึง “โลก”
เริ่ มเปิ ดค้าขายมาตั้งแต่ปี 1912 ตั้งอยู่ทางทิศใต้ถดั ลงมาจากย่าน Den Den Town มีจุดเด่นคือหอคอยสึ
เทนคาคุ ที่ต้ งั อยู่ใจกลางย่านการค้าจนกลายเป็ นสัญลักษณ์ของชินเสะไกที่ทุกคนต้องถ่ายรู ปกลับมา
และสัญลักษณ์สาคัญอีกอย่างหนึ่งของที่นี่คือโคมกระดาษรู ปปลาปักเป้าขนาดมหึ มาชินเสะไกถือเป็ น
สถานที่ช้อปปิ้ งที่ข้ ึนชื่ ออีกแห่ งหนึ่ งของโอซาก้า มีบรรยากาศสายๆ เหมาะแก่การเดินเล่นและเป็ น
แหล่งช้อปปิ้ งที่รวบรวมสิ นค้าจากท้องถิ่นราคาถูกไว้มากมาย ไม่เน้นสิ นค้าแบรนด์เนมเหมือนย่าน
อื่นๆ
อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค่า ณ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาคุม้ ค่า
 พักที่ OSAKA BAY PLAZA HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันทีส่ ี่

ปรำสำทโอซำก้ำ - ตลำดคุโรชิโอะ-อิจิบะ - สถำนีแมวเหมียว

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เช้ า

นาท่านเข้าชม ปราสาทโอซาก้ า (ด้านนอก) เป็ นหนึ่งในแลนด์มาร์คสาคัญของเมืองโอซาก้า เป็ นหนึ่ง
ในจุดท่องเที่ยวหลักที่ใครมาเที่ยวโอซาก้าก็ตอ้ งเดินทางมาที่นี่ดว้ ย หอคอยปราสาทจะมีอยู่ดว้ ยกัน
ทั้งหมด 8 ชั้น ตัวปราสาทถูกล้อมรอบด้วยกาแพงหิ นคอนกรี ต , คูน้ า และสวนนิ ชิโนมารุ ซึ่ งอยู่ทาง
ป้อมตะวักตก มีตน้ ซากุระกว่า 600 ต้น ในช่วงเดือนเมษายนจึงเป็ นแหล่งชมซากุระที่โด่งดังเพราะฉาก
ด้านหลังของสวนแห่งนี้จะมองเห็นภาพปราสาทโอซาก้าที่สวยงามเป็ นอย่างยิง่
จากนั้นนาท่ างไปเมือ WAKAYAMA เที่ยว ตลาดคุโรชิโอะ-อิจิบะ ซึ่ งตั้งอยู่ในมาริ น่า ซิ ต้ ี มีการแสดง
แล่ปลาทูน่าโชว์สามครั้งต่อวัน ตื่นตาตื่นใจได้กบั การแล่ปลาทูน่ายักษ์อย่างชานาญต่อหน้าต่อตาคุณ
ตลาดคุ โรชิ โอะ-อิ จิบ ะ ยัง เป็ นที่ ต้ งั ของร้ า นอาหารทะเลสดๆ หลายร้ านและร้ านของที่ ระลึกซึ่ งมี

กลำงวัน

ผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิ่นให้เลือกมากมายอีกด้วย
 อิสระ รับประทำนอำหำรกลำงทีต่ ลำด คุโรชิโอะ - อิจิบะ
จากนั้นสถานีแมวเหมียว Kishi Station วาคายามะ
ญี่ปุ่นเป็ นดินแดนแห่งคาแรคเตอร์ จริ งๆ นิดหน่อยก็สามารถเอามาตกแต่ง ขีดเขียน หรื อผูกสตอรี่
ออกมาได้น่ารักและคาวาอี้มากมาย … ซึ่งที่นี่ก็เช่นกัน แมวเหมียวเมี้ยวม้าวตัวเดียว ใส่ ยนู ิฟอร์ม
กลายเป็ นนายสถานีไปละ น่ารักสุ ดๆ เลยใช่ม้ ยั ล่ะ เป็ นแม่เหล็กชั้นดีที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมา
เยือนได้อีกเยอะ … ที่สถานีคิชิ (Kishi) จังหวัดวาคายามะ (Wakayama) นัน่ เอง
สถานีแมวเหมียว Kishi Station
ที่สถานีคิชิ ซึ่งเป็ นปลายทางบนเส้นทางรถไฟสายท้องถิ่น Wakayama Electric Railway สายสั้นๆ
(จากตัวเมืองวาคายามะ มีแค่ 14 สถานีเท่านั้น) มีแมวจรจัดเพศเมียตัวหนึ่ง ชื่อว่า ทามะจัง (ภาษาญี่ปุ่น

tama ทามะ แปลว่า แมวเหมียว เมี้ยว ๆ ๆ ตรง ๆ เลย) ได้รับการอัพเกรดขึ้นเป็ นนายสถานี จากแต่
ก่อนที่เป็ นเพียงแมวกวักบนตะกร้าหน้าห้องขายตัว๋ เนื่องจากได้สร้างตานานกวักๆๆ เรี ยกแขกจาก
เมืองต่าง ๆ ให้เดินทางมาทักทายเจ้าเหมียวทามะสุดจะน่ารักตัวนี้ ตวั เดียว จนกระทัง่ เส้นทางรถไฟที่
กาลังประสบปัญหาภาวะการเงิน (เนื่องจากผูค้ นเริ่ มมีรถยนต์ และใช้บริ การรถไฟท้องถิ่นสายนี้
น้อยลง) กลับมามีชีวิตชีวา และพลิกฟื้ นกิจการได้อีกครั้ง ขนาดที่ CNN ยังต้องตามมาทาข่าวให้โด่งดัง
ระดับโลกอีก … ว้าว ตานานจริ งมั้ยล่ะคะ
อาหารค่า

 อิสระรับประทานอาหารค่าตามอัธยาศัย

23.45 น.
04.00 น.

เหินฟ้าสูเ่ มืองไทย โดยสายการบินแอร์เอเชีย สายการบินที่ XJ 611
เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี่ ยม

หมายเหตุ : รายการต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็ นต้น
โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยบริษัทจะคานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ

อัตราค่าบริการ สาหรับคณะ 35 ท่านขึน้ ไป
ผูใ้ หญ่

26,500 บาท

เด็กอายุ 7–11ปี / มีเตียง

24,500 บาท

เด็กอายุ 2-6 ปี / ไม่มีเตียง (ตั๋วเครื่องบินกับภาษี)

20,500 บาท

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม (จากราคาผูใ้ หญ่)

8,000 บาท

เด็กทารก อายุต่ากว่า 2 ปี (ณ. วันเดินทาง) เช็คราคาตั๋วก่อนทาการจองค่ะ

*ท่านใดมีไฟล์บน
ิ ภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษ ัทฯทราบในว ันจองท ัวร์ *
** ทงนี
ั้ เ้ พือ
่ ประโยชน์ของต ัวท่านเอง **

บริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ : รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง,
สายการบิน เป็ นต้น โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริ การของรถบัสนาเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศ
ญี่ปุ่น สามารถให้บริ การวันละ 10 ชัว่ โมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็ นผูบ้ ริ หารเวลาตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั สภาพการจราจรในวันเดิ นทางนั้นๆ เป็ นหลัก จึงขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรั บเปลี่ ยนเวลา
ท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
อัตราค่าบริการรวม
✓ ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ ามัน
✓ ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
✓ โรงแรมที่พกั ตามที่ระบุ หรื อเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
✓ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
✓ ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
✓ ค่าเบี้ยประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
✓ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น และหัวหน้าทัวร์ อานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร์ เมื่อมีผูร้ ่ วมทาง 30
ท่าน)
อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง อาทิ ค่าทาหนังสื อเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่ องดื่ม ค่าซักรี ด ค่ามินิบาร์
ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
× ค่ า ธรรมเนี ย มวี ซ่า เข้า ประเทศญี่ ปุ่ น กรณี ป ระกาศให้กลับ มายื่นร้ องขอวี ซ่าอี ก ครั้ ง (เนื่ องจากทางญี่ ปุ่ นได้
ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทยสาหรับผูท้ ี่ประสงค์พานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่น
ไม่เกิน 15 วัน)
× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผูเ้ ดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สาหรับการยื่น
ร้องขอวีซ่า หรื อมากกว่า 2,000 บาท ตามที่สถานทูตกาหนด และมีค่าบริ การวีซ่าต่างหาก
× ค่าธรรมเนี ยมในกรณี ที่กระเป๋ าสัมภาระที่มีน้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกาหนดหรื อสัมภาระใหญ่เกิ น
ขนาดมาตรฐาน
× ค่าภาษีน้ ามัน ที่สายการบินเรี ยกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริ ษทั ฯได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว
× ค่ าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
เดินทางขึน้ ต่า 30 ท่ าน หากต่ากว่ากาหนด กรุ๊ ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผูเ้ ดินทางทุกท่านยินดีที่จะชาระ
ค่าบริ การเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป
ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่น ต่อไป โดยทางบริ ษทั ฯจะแจ้ง
ให้ท่านทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการจอง และ การชาระเงิน :
 มัดจาท่านละ 10,000 บาท ภายใน 3 วันหลังจากทาการจอง กรณี ลูกค้าทาการจองก่อนวันเดินทางภายใน 15 วัน
ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจานวน
 กรณีลูกค้ าต้ องการชาละแบบแบ่ งจ่ าย
ติดต่อตัวแทนจานายหรื อลูกค้าที่แนะนาท่านเพื่อทาการลงทะเบียนขอแบ่งชาละค่าทัวร์แบบแบ่งจ่าย
ชาระหลังวันจอง 3 วันเพื่อทาการจองตัว๋ เครื่ องบิน จานวน 5,000 บาท
การแบ่งชาระมีสองแบบ แบบที่หนึ่งแบ่งจ่าย 3 งวด แบบที่สอง แบ่งจ่าย 5 งวด จนกว่าจะครบตามจานวนราคา
ทัวร์
 ส่ วนที่เหลือ ชาระก่อนวันเดินทางอย่างน้ อย 15 วัน
• หากไม่ ชาระมัดจาตามที่กาหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ ลูกค้ าท่ านอื่นที่รออยู่
• หากชาระไม่ ครบตามจานวน บริ ษัทฯถือว่ าท่ านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่ มีเงื่อนไข
•
• เมื่อท่ านชาระเงิ นไม่ ว่าจะทั้งหมดหรื อบางส่ วน ทางบริ ษัทฯถือว่ าท่ านได้ ยอมรั บเงื่ อนไขและข้ อตกลง
ต่ างๆที่ได้ ระบุไว้ ทั้งหมดนีแ้ ล้ ว
• หากชาระเงินในแต่ ละส่ วนแล้ ว โปรดส่ งสาเนาการโอนเงิน พร้ อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์
• ส่ งรายชื่ อสารองที่นั่ง ผู้เดินทางต้ องส่ งสาเนาหนังสื อเดินทาง (Passport) โดยเซ็ นต์ ชื่อพร้ อมยืนยันว่ า
ต้ องการเดินทางท่ องเที่ยวทริ ปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้ าง, เบอร์ โทร // [หากไม่ ส่งสาเนาหนังสือเดินทาง
(Passport) มาให้ ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ รับผิดชอบค่ าเสี ยหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการ
สะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพือ่ ใช้ ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น

โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษ
อย่างต่า 2 หน้าหากไม่มนั่ ใจโปรดสอบถาม

เงื่อนไขยกเลิกการจอง :
เนื่องจากเป็ นราคาตัว๋ เครื่ องบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวร์ชาระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอ
คืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุ งเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก
หรื อ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทาง
พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การและเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
จากมาตรการยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญี่ปุ่นให้ กบั คนไทย ผู้ที่ประสงค์ จะพานักระยะสั้ นในประเทศญี่ปุ่นไม่ เกิน 15 วัน
ไม่ ว่าจะด้ วยวัตถุประสงค์ เพื่อการท่ องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรื อธุรกิจ จะต้ องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้ าเมือง
เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้ าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่ อไปนี้

1. ตัว๋ เครื่ องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ทางบริ ษทั ฯจัดการให้)
2. สิ่ งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงิน
สด บัตรเครดิต เป็ นต้น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริ ษทั จัดการให้)
4. กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริ ษทั ฯ จัดการให้)
คุณสมบัติการเข้ าประเทศญี่ปุ่น (สาหรับกรณีการเข้ าประเทศญี่ปุ่นด้ วยมาตรการยกเว้ นวีซ่า)
1. หนังสื อเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่ต่ากว่า 6 เดือน
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็ นสิ่ งที่ขดั ต่อกฎหมายและเข้าข่ายคุณสมบัติการพานัก
ระยะสั้น
3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผูท้ ี่ไม่มีประวัติก ารถูกส่ งตัวกลับ จากประเทศญี่ปุ่ น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูก ปฏิเสธไม่ใ ห้เข้า
ประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

หมายเหตุ : กรุ ณาอ่ า นศึ ก ษารายละเอียดทั้ งหมดก่ อ นทาการจอง เพื่ อ ความถู ก ต้ อ งและความเข้ า ใจตรงกัน
ระหว่ างท่ านลูกค้ าและบริษัท
บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรื อปรับราคาค่ าบริการขึน้ ในกรณีที่มีผ้ รู ่ วมคณะไม่ ถึง 30 ท่ าน
ขอสงวนสิ ทธิ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง,
การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่ งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูน่ อกเหนื อความรับผิดชอบ
ของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหาย อันเนื่ องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจาก
การโจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
เมื่ อท่านตกลงชาระเงิ นมัดจาหรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถื อว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
รายการนี้ เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯ อีกครั้งหนึ่ ง หลังจากได้สารองโรงแรมที่พกั ใน
ต่างประเทศเรี ยบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
การจัดการเรื่ องห้องพัก เป็ นสิ ทธิ ของโรงแรมในการจัดห้องให้กบั กรุ๊ ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสาหรับผูส้ ู บ
บุหรี่ / ปลอดบุหรี่ ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผูท้ ี่พกั ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั ความพร้ อม
ให้บริ การของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
กรณีผเู ้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้ วีลแชร์ กรุณาแจ้ งบริษัทฯ อย่ างน้ อย 7 วันก่ อนการ
เดินทาง มิฉะนั้นบริ ษทั ฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มีสิทธิในการให้คาสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้ นแทนผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผูม้ ีอานาจของผูจ้ ดั กากับเท่านั้น
11. ผูจ้ ดั จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณี
ที่ผเู ้ ดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็ นกองตรวจคนเข้าเมืองหรื อกรม
แรงงานของทุ ก ประเทศในรายการท่ องเที่ ย ว อันเนื่ องมาจากการกระทาที่ ส่ อไปในทางผิดกฎหมาย การ
หลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
12. กรณีตอ้ งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรื อห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวน
สิ ทธิในการจัดห้องให้เป็ นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม
13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรื อ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทา
ให้เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้ งแต่ละสถานที่นอ้ ยลง โดยเป็ นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถใน
การบริ หารเวลา ซึ่ งอาจจะขอความร่ วมมื อจากผูเ้ ดิ นทางในบางครั้ งที่ ต้องเร่ ง รี บ เพื่อให้ได้ท่ องเที่ ย วตาม
โปรแกรม
14. การบริ การของรถบัสนาเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริ การวันละ 10 ชัว่ โมง ในวัน
นั้นๆ มิอาจเพิม่ เวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็ นผูบ้ ริ หารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั สภาพ
การจราจรในวันเดิ นทางนั้นๆเป็ นหลัก จึ งขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรั บ เปลี่ ยนเวลาท่ องเที่ ย วตามสถานที่ ใ น
โปรแกรมการเดินทาง
15. หากท่านมีขอ้ สงสัยใด ๆ กรุ ณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่ว ยเหลื อและสารองที่นั่ง ที่ท่านติดต่อได้ตลอดเวลา
ทาการของบริ ษทั ฯ ระหว่างเวลา 09.30-18.00 น ในวันจันทร์ - ศุกร์ และในวันเสาร์ ระหว่างเวลา 09.3012.00 น. ได้ทางโทรศัพท์ เบอร์ 02 101 1575

