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นำท่ำนลัดฟ้ำสู่แดนปลำดิบ สัมผัสควำมสวยงำมและควำมหลำกหลำยของขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรมซึ่งเป็ นเอกลักษณ์ เฉพำะตัว ชมสัญลักษณ์ของญี่ปุ่น ภูเขำไฟฟูจิ ล่อง
ทะเลสำบอำชิ ช้อปกระหน่ ำ ณ โกเท็มบะ เอ้ำท์เล็ต และย่ำนชิน ไซบำชิ ย่ำนช้อปปิ้ งชื่อดัง
ของโอซำก้ำ สัมผัสประสบกำรณ์นัง่ รถไฟชินคันเซ็นควำมเร็วสูงของญี่ปุน่ แวะสักกำระศำล
เจ้ำศักดิสิ์ ทธิชื์ ่อดัง ณ เกียวโต พิเศษให้ท่ำนได้แช่ออนเซ็นสไตล์ญ่ปี ุน่ พร้อมทำนบุฟเฟ่ต์ขำ
ปูยกั ษ์ เทีย่ วเต็มวันก่อนเดินทำงกลับ!!

กำหนดกำรเดินทำง : เมษำยน 2558
โดยสำยกำรบิน NOK SCOOT
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วันแรกของกำรเดิ นทำง
กรุงเทพฯ
20.30
คณะพร้อมกันทีส่ นำมบินดอนเมือง อำคำรผูโ้ ดยสำรขำออก ชัน้ 3 ประตูทำงเข้ำที่ ...
เคำน์ เตอร์ ............. สำยกำรบิ น NOK SCOOT เจ้ำหน้ำที่บริษทั ฯคอยต้อนรับและ
อำนวยควำมสะดวกให้ท่ำนก่อนขึน้ เครือ่ ง
วันที่สองของกำรเดิ นทำง
00.35
08.35

สนำมบิ นนำริ ตะ – ล่องทะเลสำบอำชิ – หุบเขำโอวำคุดำนิ
– โกเท็มบะ เอ้ำท์เล็ต – ทะเลสำบคำวำคุชิโกะ
ออกเดินทำงสู่ สนำมบิ นนำริ ตะ โดยสำยกำรบิ น NOK SCOOT เที่ยวบิ นที่ XW 002
ถึง สนำมบิ นนำริ ตะ (เวลำท้องถิน่ เร็วกว่ำไทย 2 ช.ม. กรุณำปรับนำฬิกำของท่ำนเป็ น
เวลำท้อ งถิ่น เพื่อ สะดวกในกำรนั ด หมำย) หลัง ผ่ ำ นพิธ ีก ำรทำงตรวจคนเข้ำ เมือ ง
เรียบร้อยแล้ว
นำท่ำนสัมผัส ควำมงำมรำวกับ ภำพวำดกับรำยกำร ล่ องทะเลสำบอำชิ จำก สถำนี
โมโตฮำโกเน่ สู่ สถำนี ฮำโกเน่ มำจิ สมญำ รำชิ นีแห่ งทะเลสำบ วันที่อำกำศแจ่มใส
บนผืน น้ ำ ท่ ำ นสำมำรถมองเห็น เงำสะท้อ นสวยงำมของ เม้ ำ ท์ ฟู จิ ควำมงำมของ
ทะเลสำบแห่งนี้ เกิดจำกกำรก่อตัวของลำวำภูเขำไฟฟูจทิ ำให้ปิดทำงออกของน้ ำใน
ทะเลสำบ
เปลีย่ นบรรยำกำศนำท่ำน นัง่ รถขึ้นชมหุบเขำโอวำคุดำนิ หรือ บ่อแร่กำมะถันเดือด
ทีค่ วันพวยพุ่งออกมำแยกเป็นบ่อน้อยใหญ่เต็มหุบเขำและบ่อน้ ำแร่เดือดที่สำมำรถต้มไข่
ให้สุ ก ได้แ ละไข่ท่ไี ด้จะมีสี ด ำ เชิญ ลิ้มลองรสชำติค วำมอร่อ ย โดยเชื่อ กันว่ำ หำกได้
รับประทำนไข่ดำมหัศจรรย์ 1 ฟอง จะทำให้มีอำยุยืนยำวเพิ่ มอีก 7 ปี

เที่ยง

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นำท่ำนแวะเข้ำเยีย่ มชม โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอ้ำท์เล็ต ทีร่ วบรวมสินค้ำแบรนด์เนมดัง
ระดับต้นๆทัวโลกมำไว้
่
ดว้ ยกัน ณ บริเวณ TOMEI EXPRESSWAY ทีเ่ ชื่อมระหว่ำง
เม้ำท์ไฟฟูจ-ี ฮำโกเน่ มหำนครโตเกียว ช่วงช้อปกระหน่ ำ! สินค้ำปลอดภำษี หลำกสไตล์
ยีห่ อ้ ดังเกือบ 200แบรนด์ ไม่ว่ำจะเป็ น GUCCI, AMINI, PRADA, NIKE, DESILE,
BALLY, COACH, GAP HUGO BOSS, VERSACE, YVES SAINT LAURENT,
RIVE GAUCHE หรือจะเป็ นหมวดสินค้ำ INTIMATE APPAREL อำทิ KID BLUE,
TRIUMPH หรือจะเป็ นหมวด HOME FASHION, FRAGRANCE OUTLET ฯลฯ
นอกจำกนี้ ยังมีหมวดสินค้ำอื่น ๆ อำทิเช่น รองเท้ำ กระเป๋ำ เสื้อผ้ำเด็ก ซึง่ ทุกชิ้นเป็ น
ของแท้รำคำถูกพิเศษกว่ำในสรรพสินค้ำที่รวบรวมไว้ในพื้นที่กว่ำ 400,000 ตำรำงฟุต
นับได้ว่ำเป็ นสวรรค์ของทัง้ นักช้อปชำวญีป่ นุ่ และนักท่องเทีย่ วผูม้ ำเยือนอย่ำงแท้จริง
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สมควรแก่เวลำนำท่ำนเข้ำที่พกั บริเวณ ทะเลสำบคำวำคุชิโกะ ณ ROUTE INN
LAKE KAWAGUCHI HOTEL หรือเทียบเท่ำ

คำ่

รับประทำนอำหำรคำ่ ในห้ องอำหำรของรีสอร์ท สุดสุด ! กับเมนูพิเศษ ขำปูยกั ษ์
เสิ รฟ์ แบบไม่อนั ้ !
พักผ่อนกับกำรแช่ ออนเซ็น น้ำแร่ธรรมชำติผ่ำนควำมร้อนใต้พภิ พเพื่อผ่อนคลำยควำม
เมื่อยล้ำเลือดลมเดินดีเสริมสุขภำพให้กระปรี่กระเปร่ำผิวพรรณสดใสมีน้ ำมีนวลช่ว ย
ระบบกำรเผำผลำญของร่ำงกำยให้อยู่ในสภำพคงที่ควำมอัศจรรย์แห่งกำรอำบน้ ำแร่
แบบญี่ปุ่นนี่ เองทำให้มผี ู้ก ล่ ำวว่ ำ => หำกมำที่ ญี่ ปุ่นแล้ วไม่ไ ด้ ลงอำบน้ ำแร่ ก็
เหมือนกับว่ำท่ำนมำไม่ถึงญี่ปนุ่ !
ทะเลสำบคำวำคุชิโกะ – ลำนสกีฟจู ิ เท็น – โอชิ โนะ ฮัคไค –
นัง่ รถไฟชิ นคันเซ็น – นำโงย่ำ
รับประทำนอำหำร ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่ ลำนสกี ฟูจิเท็น ให้ท่ำนตื่นตำตื่นใจกับลำนสกีหมิ ะอันขำวโพลน ซึ่ง

วันที่สำมของกำรเดิ นทำง
เช้ำ

เป็ นลำนสกีอนั ดับหนึ่งของ จังหวัดยำมำนำชิ สนุ กกับกำรเล่นหิมะด้วย สโนว์สเล็ต
หรือ กระดำนเลื่ อ นหิ มะ ท่ำมกลำงทัศนียภำพธรรมชำติแสนคลำสสิค หมำยเหตุ:
ปลำยเดื อนมีนำคม ถ้ำปริ มำณหิ มะเหลือน้ อยจะเปลี่ยนจำกลำนสกี ฟูจิเท็นเป็ น
ภูเขำไฟฟูจิแทน
เที่ยง

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
จำกนัน้ นำท่ำนสู่ โอชิ โนะ ฮัคไค (OSHINO HAKKAI) บ่อน้ ำธรรมชำติกบั ควำม
เลื่อมใสศรัทธำควำมเชื่อใน ภูเขำไฟศักดิ ์สิทธิ ์ฟูจยี ำม่ำ กับเวลำแสนยำวนำนจำกกำร
ละลำยของหิมะของบนภูเขำไฟฟูจที ไ่ี หลซึมลึกลงพืน้ พิภพปฎิบตั กิ ำรซึมซับบริเวณทีล่ ุ่ม
ทำให้เกิดน้ ำซึมขังขยำยวงกว้ำงกลำยเป็ นบ่อขนำดย่อมน้ ำในบ่อแต่ละบ่อใสสะอำดจน
เกิดสะท้อนทีส่ วยงำม ต่อมำในปี ค.ศ. 1985 สถำนที่แห่งนี้ได้รบั กำรคัดเลือกเป็ น 1ใน
100 อัน ดับ แหล่ ง น้ ำ จำกธรรมชำติท่ีด ีท่ีสุ ด ของญี่ปุ่ น ท่ ำ นสำมำรถเลือ กซื้อ สิน ค้ำ
พืน้ เมืองต่ำงๆ และสินค้ำเกษตรกรรมทีช่ ำวบ้ำนนำมำขำยระหว่ำงทำงได้ ไม่ว่ำจะเป็ น
ผักภูเขำทีส่ ดกรอบ ผลไม้อบแห้ง ถัว่ มันญีป่ นุ่ และอื่นๆ อีกมำกมำย
นำท่ำนเปลีย่ นอิรยิ ำบถสู่กำร นัง่ รถไฟชิ นคันเซ็น รถไฟวิง่ ทีเ่ ร็วทีส่ ุดในญี่ปุ่น และเคย
ได้ช่ ือ ว่ ำ เป็ น รถไฟที่ วิ่ง เร็ว ที่สุ ด ในโลก น ำท่ ำ นนั ง่ จำก สถำนี รถไฟโตโยฮำชิ สู่
จุดหมำยปลำยทำงสถำนี รถไฟนำโงย่ ำ ด้วยควำมเร็วสูงสุด 240 กิโลเมตรต่อชัวโมง
่
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คำ่

โดยรถไฟชินคันเซนมีสถิตกิ ำรเดินรถคลำดเคลื่อนจำกตำรำงเวลำเพียงปีละ 36 วินำที
เท่ำนัน้
นำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ตวั เมืองนำโงย่ ำ ที่เก่ ำแก่ ของญี่ปุ่น ปจั จุบนั เป็ นเมืองเอกของ
จังหวัดไอจิ มีขนำดใหญ่อนั ดับ 4 ของประเทศญี่ปุ่นมีลกั ษณะรูปร่ำงผังเมืองคล้ำยปู
บรรยำกำศเหมือนเมืองเล็กที่มขี นำดใหญ่ด้วยกลิน่ ไอแห่งควำมเป็ นเมืองสงบอบอุ่นอัน
แสนโรแมนติคอบอวลด้วยมนต์เสน่หท์ แ่ี ฝงตัวไว้ในทุกอณูของเมือง
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
จำกนัน้ นำท่ำนเข้ำทีพ่ กั นำโงย่ำ ณ NAGOYA SAKAE HOTEL หรือเทียบเท่ำ

วันที่สี่ของกำรเดิ นทำง
เช้ำ

นำโงย่ำ – เกียวโต – ปรำสำททองคิ นคำคูจิ – วัดคิ โยมิ สึ –
ศำลเจ้ำฟูชิมิ อิ นำริ – ช้อปปิ้ งชิ นไซบำชิ – โอซำก้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นำท่ำนสู่ เกียวโต เมืองหลวงเก่ ำแก่ ของญี่ปุ่น นำท่ำนชม คิ นคำคูจิ หรือ ปรำสำท
ทอง (Golden Pavilion) เดิมนัน้ เป็ นสถำนที่พกั ตำกอำกำศของ โชกุนโยชิมสิ ึ แห่ง
ตระกู ล อำชิค ำงะ ผู้โ ด่ ง ดัง มำจำกภำพยนตร์เ รื่อ ง เณรน้ อ ยเจ้ ำ ปั ญ ญำอิ ค คิ ว ซัง
ปรำสำทนี้ สร้ำงขึน้ ใหม่ในปี ค.ศ. 1955 หลังจำกทีไ่ ด้ถูกไฟไหม้ไปเมื่อปี ค.ศ.1950 ซึง่
ได้ถอดแบบจำลองโครงสร้ำงจำกของจริงในยุคศตวรรษที่ 14 ตัวอำคำรมี 3 ชัน้ ตัว
เรือนเป็ นสีทองจำก ทองคำเปลว จุดเด่นของปรำสำทแห่งนี้ก็คอื รูปหล่อนกฟี นิ กซ์

เที่ยง

บนยอดปรำสำท โดยรอบปรำสำทมีลำธำรใสสะอำดทำให้เกิดภำพสะท้อนผิวน้ ำแสน
สวยรำวภำพวำดและภำยในบริเวณปรำสำทนัน้ มีสวนญีป่ ุ่นจัดแต่งไว้อย่ำงสวยงำม
จำกนัน้ เดินทำงสู่ วัดคิ โยมิ สึ หรือ วัดน้ำใส ทีต่ งั ้ อยู่บริเวณเนินเขำฮิงำชิยำม่ำ เชิญดื่ม
น้ ำศักดิ ์สิทธิ ์สำมสำย อันเกิดจำกธรรมชำติ ไหลมำจำกเทือกเขำ ณ วัดแห่งนี้มชี ่อื เสียง
ด้วยห้องโถงกลำงของวัดที่ถูกจัดให้เป็ นสมบัตแิ ห่งชำติ ซึ่งมีระเบียงไม้ท่สี ร้ำงยื่นออก
นอกตัว อำคำรของวิหำรโดยมีเสำค้ำถึง 139 ต้น เป็ นจุดชมวิว ของตัว เมืองได้อ ย่ำง
กว้ำงไกลสุดตำ
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นำท่ำนเข้ำชม ฟูชิมิ อิ นำริ ชำยส์ หรือ ศำลเจ้ ำพ่ อจิ้ งจอกขำว สร้ำงขึ้นจำกควำม
ร่วมมือร่วมใจของกลุ่มชำวนำเพื่อบูชำสุนัขจิง้ จอกซึ่งเชื่อกันว่ำเป็ นฑูตส่งสำรของเทพ
เจ้ำแห่ง กำรเก็บเกี่ยว สัมผัสควำมสง่ำงำม โทริอิ หรือ ซุ้มประตูญ่ีปุ่นโบรำณจำนวน
มำกกว่ำหมื่นคู่ซุ้มประตู ตัง้ เรียงรำยกันจนกลำยเป็ นอุโมงค์โทริอิรวมแล้วควำมยำว
ประมำณ 4,000 เมตร ด้ว ยเงินบริจำคของแรงแห่งศรัท ธำบรรดำนัก ธุ รกิจที่ประสบ
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ควำมสำเร็จสร้ำงถวำยสักกำระ ณ ศำลเจ้ำแห่งนี้ ทีเ่ รำท่ำนคุน้ ตำด้วย เสำ ไม้สแี ดง ใน
ฉำกภำพยนตร์ดงั เกอิชำ
จำกนัน้ นำท่ำนสู่ เมืองโอซำก้ำ เป็ นเขตเศรษฐกิจที่ใหญ่ท่สี ุดเป็ นอันดับ 2 และเป็ น
เมืองทีใ่ หญ่ทส่ี ุดเป็นอันดับ 3 ของประเทศญี่ป่นุ นำท่ำนสู่ ย่ำนชิ นไซบำชิ ย่ำนช้อปปิ้ง
ชื่อดังของโอซำก้ำ ภำยในย่ำนนี้ท่ำนจะพบกับร้ำนค้ำเก่ำแก่ปะปนกันไปกับร้ำนค้ำอัน
ทันสมัย และสินค้ำหลำกหลำยประเภทหลำกหลำยรูปแบบทัง้ สำหรับเด็กและผูใ้ หญ่ ซึง่
ย่ำนนี้ถอื ว่ำเป็ นย่ำนแสงสีและบันเทิงชัน้ นำแห่งหนึ่งของโอซำก้ำ อีกทัง้ ยังมีรำ้ นอำหำร
ทะเลขึน้ ชื่อมำกมำย ซึ่งเสน่ ห์อย่ำงหนึ่งของย่ำนนี้คอื ทุกร้ำนค้ำจะประดับประดำร้ำน
ของตนด้วยแสงไฟนีออนซึ่งดัดทำให้เ ป็ น รูปปู กุ้ง และปลำหมึก ซึ่งนักท่องเที่ยวให้
ควำมสนใจและแวะถ่ำยรูปกันเป็นทีร่ ะลึกอย่ำงมำก และร้ำนค้ำทุกแห่ง จะพยำยำมสร้ำง
จุดเด่นให้แก่รำ้ นของตนให้ได้มำกทีส่ ุด เพื่อดึงดูดลูกค้ำให้เข้ำมำใช้บริกำร สัญลักษณ์
เด่นของย่ำนนี้คอื ตึกรูปเครื่องหมำยกำรค้ำของ กูลโิ กะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจำกญี่ปุ่น
นัน่ เอง อิสระเพื่อให้ท่ำนเลือกหำซือ้ ของต้องใจนำนำชนิด อำทิ เครื่องสำอำงค์ เสือ้ ผ้ำ
รองเท้ำ กระเป๋ำ เครือ่ งไฟฟ้ำ ฯลฯ ตำมอัธยำศ้ย
***อำหำรคำ่ อิ สระตำมอัธยำศัยเพื่อให้ท่ำนใช้เวลำได้อย่ำงคุ้มค่ำ***
จำกนัน้ นำท่ำนเข้ำทีพ่ กั โอซำก้ำ ณ SHIN OSAKA ESAKA TOKYU INN
HOTEL หรือเทียบเท่ำ
วันที่ห้ำของกำรเดิ นทำง

โอซำก้ำ – ปรำสำทโอซำก้ำ – สะพำนอำคำชิ ไคเคียว (ถ่ำยรูป) –
ฮำร์เบอร์แลนด์ – ย่ำนซันโนมิ ยะ – ห้ำงอีออน – สนำมบิ นคันไซ

เช้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นำท่ำนสู่ ปรำสำทโอซำก้ำ ซึ่งเป็ นปรำสำทที่ยงิ่ ใหญ่ ท่สี ุดของญี่ปุ่น สร้ำงโดยโชกุ น
โตโยโตมิ ฮิเ ดโยชิ เป็ น สัญ ลัก ษณ์ อ ัน โดดเด่ น ของโอซำก้ ำ โอบล้อ มด้ ว ยก ำแพง
หินแกรนิตขนำดใหญ่ ซึง่ แรงงำนสมัยโบรำณสร้ำงได้อย่ำงประณีตงดงำมมำก โดยกำร
เกณฑ์แ รงงำนกว่ำหมื่นคนมำร่ว มก่อสร้ำงแสดงให้เ ห็นถึงควำมน่ ำอัศจรรย์ของฝี มอื
มนุ ษย์ ในอดีต ตัวปรำสำททีส่ ูงเด่นนัน้ ปจั จุบนั ถูกดัดแปลงเป็ นพิพธิ ภัณฑ์ให้ท่ำนได้ชม
แบบจำลองโบรำณวัตถุต่ำงๆ นอกจำกนี้ท่ำนยังสำมำรถชมทัศนียภำพอันงดงำมของ
เมืองโอซำก้ำได้จำกจุดชมวิวทัง้ สีด่ ำ้ นบริเวณชัน้ บนสุดของปรำสำทอีกด้วย
จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงสู่ สะพำนอำคำชิ ไคเคียวหรือสะพำนไข่มุก (ถ่ำยรูป) ซึง่ เป็ น
สะพำนแขวนทีย่ ำวทีส่ ุดในโลก สะพำนแห่งนี้มรี ะยะทำงเกือบ 4 กิโลเมตร อุบตั เิ หตุจำก
ั ่ ญจร
พำยุเมือ่ 50 กว่ำปีก่อน (พ.ศ.2498) ได้คร่ำชีวติ ของผูค้ นทีอ่ ำศัยเรือเฟอร์รข่ี ำ้ มฝงสั
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ไปมำระหว่ำงเกำะสู่เกำะต้องอับปำงลง ทำให้มผี ู้เสียชีวติ ทัง้ เด็กและผู้ใหญ่รวมกันถึง
168 ชีวติ รัฐบำลญี่ปุ่นขณะนัน้ จึงได้ทุ่มงบประมำณถึง 4.5 ร้อยล้ำนเหรียญสหรัฐ เพื่อ
สร้ำงสะพำนแขวนที่ยำวทีส่ ุดในโลกแห่งนี้ขน้ึ โดยได้รบั กำรยอมรับและชื่นชมในระดับ
สำกลว่ำเป็ นประดิษฐกรรมชัน้ เยีย่ มของมนุ ษย์ท่เี ป็ นรองแค่เพียงกำรสร้ำงยำนอวกำศ
ขึน้ ไปสำรวจนอกโลกด้วยควำมยำวทัง้ หมด 3,911 เมตร สูงประมำณ 300 เมตร ใช้สำย
เคเบิลทีข่ งึ สะพำน 2 เส้น ภำยในสำยเคเบิลมีเส้นลวดเล็ก ๆ ช่วยขึงอีกหลำยร้อยเส้น
รวมควำมยำวของสำยเคเบิลทีใ่ ช้ขงึ สะพำนทัง้ หมดประมำณ 3 แสนกิโลเมตร
***อำหำรกลำงวันอิ สระตำมอัธยำศัยเพื่อให้ท่ำนใช้เวลำได้อย่ำงคุ้มค่ำ***
นำท่ำนเทีย่ วชม ฮำร์เบอร์แลนด์ เป็นพืน้ ทีร่ มิ อ่ำวทำงใต้ของแผ่นดินโกเบเป็ นทำเลทีม่ ี
ทัศนียภำพงดงำม ตลอดเวิง้ อ่ำวรูปตัว U จึงเพียบพร้อมไปด้วยสำรพัดสิง่ ทีด่ งึ ดูดให้เข้ำ
ไปมำกมำย อำทิเช่น อำณำจักรแห่งควำมบันเทิงทัง้ ร้ำนค้ำ ร้ำนอำหำร โรงภำพยนตร์
สวนสนุ ก และท่ ำ เรือ ล่ อ งแม่น้ ำ Concerto อันหรูห รำ ให้ท่ ำ น ได้เ พลิด เพลิน กับ
บรรยำกำศอันแสน สบำยตำมอัธยำศัย
นำท่ำนสู่ ย่ำนซันโนมิ ยะ ย่ำนช้อปปิ้ งใจกลำงเมืองโกเบ ที่มหี ้ำงสรรพสินค้ำและร้ำน
รวง มำกมำย อิสระให้ได้ช้อปปิ้ งตำมอัธยำศัย นำท่ำนลองชิม เบเกอรีอ่ ร่อยๆ ซึ่งมีอยู่
มำกมำยในย่ำนนี้
นำท่ำนเดินทำงสู่ อีออนพลำซ่ ำ ช้อปปิ้ งมอลล์ขนำดใหญ่ อิสระท่ำนได้เลือกซือ้ สินค้ำ
จำกร้ำนค้ำต่ำง ๆ ไม่ว่ำจะเป็ นเสือ้ ผ้ำ กระเป๋ำ-รองเท้ำ ของแต่งบ้ำน ของที่ระลึก ฯลฯ
ภำยในอำคำรยังมี ห้ำงจัส โก้ ให้ท่ำนช้อปปิ้ งต่ อ อย่ำงเพลิดเพลินสนุ กสนำนกับกำร
จับจ่ำยสินค้ำของร้ำน 100 Yen ซึง่ สินค้ำทุก ๆ อย่ำงในร้ำนรำคำชิน้ ละ 100 เยน ไม่ลมื
แวะซือ้ ของฝำกทำงกรุงเทพฯ อำทิ ขนมโมจิ , เบนโตะ , ผลไม้สด และแห้ง , ลูกอม
ขนมขบเคีย้ ว ฯลฯ
***อำหำรคำ่ อิ สระตำมอัธยำศัยเพื่อให้ท่ำนใช้เวลำได้อย่ำงคุ้มค่ำ***
สมควรแก่ เวลำ กรุณำตรวจเช็คสัมภำระให้ เรี ยบร้อย เพื่ อเตรียมตัวเดิ นทำงสู่
สนำมบิ นเพื่อกลับกรุงเทพ ฯ
23.40

ออกเดินทำงสู่ ประเทศไทย โดยสำยกำรบิ น NOK SCOOT เที่ยวบิ นที่ XW 011

23.50

พีเรียดเดิ นทำงวันที่ 25 – 30, 26 – 31 มี.ค, 28 มี.ค. – 2 เม.ย.
กลับไฟท์เวลำ
ออกเดินทำงสู่ ประเทศไทย โดยสำยกำรบิ น NOK SCOOT เที่ยวบิ นที่ XW 011
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วันที่หกของกำรเดิ นทำง
สนำมบิ นคันไซ – กรุงเทพฯ
04.10
ถึงสนำมบินดอนเมืองโดยสวัสดิภำพ

03.30

พีเรียดเดิ นทำงวันที่ 25 – 30, 26 – 31 มี.ค
กลับถึงกรุงเทพฯ เวลำ
ถึงสนำมบินดอนเมืองโดยสวัสดิภำพ
*********************************************************

กำหนดกำรเดินทำง :
4 – 9, 11 – 16, 12 – 17, 18 – 23, 19 – 24 มีนำคม 2558
23 – 28, 25 – 30, 26 – 31 มีนำคม 2558
ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ 2 ท่ำน
พักห้องเดีย่ ว เพิม่ ท่ำนละ

37,900 บำท
6,500 บำท

***ไม่มีรำคำเด็ก ไม่แจกกระเป๋ำ***
หมำยเหตุ : กำรเดินทำงแต่ละครัง้ ต้องมี ผู้ใหญ่ ไม่น้อยกว่ำ 25 ท่ ำน ถ้ำผูโ้ ดยสำรไม่ครบจำนวน
ดังกล่ำว บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในกำรเลื่อนกำรเดินทำงหรือเปลีย่ นแปลงรำคำ
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรโดยมิ ต้องแจ้งล่วงหน้ ำ ทัง้ นี้ ขึ้นอยู่กบั
สภำวะอำกำศ กำรเมือง สำยกำรบิ น และรำคำอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม ทัง้ นี้
ขึ้นอยู่กบั อัตรำแลกเปลี่ยนของเงิ นสกุลเยน
อัตรำค่ำบริ กำรรวม
 ค่ำตั ๋วเครือ่ งบินเดินทำงไป-กลับ ชัน้ ประหยัด ตำมเส้นทำงและสำยกำรบิน ทีร่ ะบุในรำยกำร
 ค่ ำที่พ กั ห้อ งละ 2 ท่ำน / ค่ ำพำหนะ / ค่ ำอำหำร / ค่ ำเข้ำชมตำมสถำนที่ต่ ำง ๆ ตำมที่ระบุใ น
รำยกำร
 ค่ำประกันอุบตั เิ หตุระหว่ำงกำรเดินทำง คุม้ ครองท่ำนละ 1 ล้ำนบำท กรณีรกั ษำพยำบำล 5 แสน
บำท
 ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง ค่ำขนกระเป๋ำเดินทำงท่ำนละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกินท่ำนละ 20 กิโลกรัม
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อัตรำค่ำบริ กำรไม่รวม
 ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว อำทิเช่น ค่ำโทรศัพท์ , ค่ำซักรีด , ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มนอกเหนือจำกใน
รำยกำร
 ค่ำน้ ำหนักกระเป๋ำเดินทำงทีเ่ กินจำกสำยกำรบินกำหนด
 ค่ำภำษีมลู ค่ำเพิม่ 7% และภำษีหกั ณ ทีจ่ ่ำย 3% (กรณีลูกค้ำต้องกำรใบเสร็จรับเงินแบบเต็ม
รูปแบบ)
 ค่ำธรรมเนี ยมวีซ่ำชัวครำวเข้
่
ำประเทศญี่ปนุ่ (สำหรับผูถ้ ือหนังสือเดิ นทำงไทย)
 ค่ำสินน้ำใจสำหรับมัคคุเทศก์, คนขับรถ, หัวหน้ำทัวร์ 1500 เยน/คน/ทริป
เงื่อนไขกำรสำรองที่นัง่
 กรุณำสำรองทีน่ งโดยกำรช
ั่
ำระมัดจำ ภำยใน 3 วัน หลังจำกสำรองที่นัง่
o เดือนมีนำคมและเดือนพฤษภำคม ท่ำนละ 15,000 บำท
o เดือนเมษำยน ท่ำนละ 20,000 บำท
 กรุณำชำระค่ำใช้จ่ำยส่วนทีเ่ หลือทัง้ หมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 30 วันทำกำร
เงื่อนไขกำรยกเลิ ก
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในกำรหักค่ำบริกำร 100% ของรำคำทัวร์
หมำยเหตุ
 กรณีเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมืองของประเทศนัน้ ๆ ปฏิเสธกำรเข้ำ -ออก ด้วยเหตุผลใดก็ตำม ถือ
เป็ นเหตุผลซึง่ อยู่นอกเหนืออำนำจและควำมรับ ผิดชอบ ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่คนื เงิน
ทัง้ หมด
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่รบั ผิดชอบค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ในกรณีท่เี กิดเหตุสุดวิสยั เช่น กำรยกเลิก
หรือล่ำช้ำของสำยกำรบิน, อุบตั เิ หตุ, ภัยธรรมชำติ, กำรนัดหยุดงำน, กำรจลำจล หรือสิง่ ของสูญ
หำยตำมสถำนทีต่ ่ำง ๆ ทีเ่ หนืออำนำจควบคุมของบริษทั ฯ
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรำคำโดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ ำ ในกรณีทม่ี กี ำรขึน้ ลง
ของเงินตรำต่ำงประเทศ และจำกกำรปรับขึน้ ค่ำน้ำมันของสำยกำรบิน
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรท่องเที่ยวได้ตำมควำมเหมำะสม ทัง้ นี้จะยึดถือ
ผลประโยชน์ของคณะผูเ้ ดินทำงเป็นสำคัญ และบริษทั ฯ ยังคงรักษำมำตรฐำนกำรบริกำรเช่นเดิม
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์เมื่อท่ ำนเดินทำงไปพร้อ มคณะ แล้วท่ำนงดใช้บริก ำรใด หรือ ไม่เดินทำง
พร้อมคณะถือว่ำท่ำนสละสิทธิ ์ ไม่อำจเรียกร้องค่ำบริกำร และเงินคืน ไม่ว่ำกรณีใด ๆ ทัง้ สิน้
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ท ัวร์เกาหลี-ญีป
่ ่น
ุ ราคาถูกสุด ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเทีย่ วเลขที่ 21/00618
ติดต่อ FACEBOOK http://www.facebook.com/tourtook(ทัวร์ถก
ู ) LINE ไลน์ offynapat หรือtourtook

****รำยละเอียดเกี่ยวกับมำตรำกำรยกเว้นวีซ่ำเข้ำประเทศญี่ปนให้
ุ่ กบั คนไทย****
(เอกสำรที่ท่ำนจะต้องใช้ในกำรพิ จำรณำกำรอนุญำตให้เข้ำประเทศ)
จำกมำตรำกำรยกเว้นวีซ่ำเข้ำประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทย ผู้ท่ปี ระสงค์จะพำนักระยะสัน้ ในประเทศ
ญีป่ นุ่ ไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่ำจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อกำรท่องเทีย่ ว เยีย่ มญำติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสำร
ในขัน้ ตอนกำรตรวจคนเข้ำเมือง เพื่อยืนยันกำรมีคุณสมบัตกิ ำรเข้ำประเทศญีป่ ่นุ ดังต่อไปนี้
1. สิง่ ยืนยันว่ำท่ำนสำมำรถรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยทีอ่ ำจเกิดขึน้ ในระหว่ำงทีพ่ ำนักในประเทศญี่ป่นุ ได้
เช่น เงินสด หรือบัตรเครติด
คุณสมบัติกำรเข้ำประเทศญี่ปนุ่ (สำหรับกรณี กำรเข้ำประเทศญี่ปนด้
ุ่ สนมำตรำกำรยกเว้นวีซ่ำ)
1. หนังสือเดินทำงต้องมีอ ำยุก ำรใช้งำนเหลืออยู่ 6 เดือ น และมีหน้ ำหนังสือเดินทำงที่ไม่มตี รำ
ประทับอย่ำงน้อย 3 หน้ำ
2. กิจ กรรมใดๆที่จ ะกระท ำในประเทศญี่ปุ่ น จะต้ อ งไม่ เ ป็ น สิ่ง ที่ข ัด ต่ อ กฎหมำย และเข้ำ ข่ ำ ย
คุณสมบัตกิ ำรพำนักระยะสัน้
3. ในขัน้ ตอนกำรขอเข้ำประเทศ จะต้องระบุระยะเวลำกำรพำนักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผู้ท่ไี ม่มปี ระวัตกิ ำรถูกส่งตัวกลับจำกประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลำของกำรถูกปฏิเสธ
ไม่ให้เข้ำประเทศ และไม่เข้ำข่ำยคุณสมบัตทิ จ่ี ะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้ำประเทศ
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