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ฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิ หุบเขาโอวาคุดานิ มัตสึโมโต้ออนเซ็น ปราสาทมัตสึโมโต้ เมืองทาคายาม่า
ลิตเติ้ลเกียวโต เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ โอกากิ เกียวโต ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ ศาลเจ้าเฮอัน พิธี
ชงชา ริงกุเอ้าท์เล็ท ปราสาทโอซาก้า โดทงพลาซ่า ชินไชบาชิ
บินสู่สนามบินนาริตะ โตเกียว สายการบิน Scoot (TR) เครื่องรุ่นใหม่ ทันสมัย
DREM LINER B787-8 340 ที่นั่ง น้ําหนักกระเป๋า 20 KG
วันเดินทาง
30 เม.ย.- 4พ.ค.
7-11 พ.ค.
14-18 พ.ค.
21-25 พ.ค.
28พ.ค. – 1มิ.ย.

ราคาผู้ใหญ่
29,900
29,900
27,900
26,900
25,900

ราคาเด็ก 0-2 ปี Infant
ไม่เสริมเตียง
ไม่มีราคาเด็ก
เด็กทารกไม่เกิน 2 ขวบ 7,000 บาท

(IT)ทัวร์ญี่ปุ่น WoW#3 Golden Route Tokyo Osaka 5D3N (TR)

พักเดี่ยว/เดินทาง
ท่านเดียว เพิ่ม
8,500
8,500
8,500
8,500
8,500

ที่นั่ง

หมายเหตุ

34
34
34
34
34
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ไฟล์ทบิน
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Departure DMK – NRT TR868 00.30-08.00
Return
KIX – DMK TR867 17.55-22.30
วันแรก

กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง

21.00น.

พร้อมกันที่ ท่าอากาศยาน ดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 3
ประตู 6 เคาน์ เ ตอร์ 6 สายการบิ น SCOOT มี เ จ้ า หน้ า ที่ ของบริ ษั ท ฯคอยอ านวยความ
สะดวกด้านเอกสาร และติดแท็กกระเป๋า l

วันที่สอง

ท่าอากาศยานนาริตะ – ฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด ที่ทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ - มัตสึโมโต้ ออนเซ็น  อาหาร เที่ยง,เย็น

00.30น.

นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน SCOOT เที่ยวบินที่ TR868
* ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง (บนเครื่องมีบริการจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม)

08.00น.

เที่ยง
บ่าย

เดิ น ทางถึ ง ท่ า อากาศยานนาริ ต ะ (เวลาท้ อ งถิ่ น เร็ ว กว่ า เมื อ งไทย 2
ชั่วโมง กรุณ าปรับ เวลาของท่ านเพื่ อความสะดวกในการนัด หมายเวลา)
ผ่านพิธี การตรวจคนเข้า เมื องและศุล กากร สํา คัญ !!! ประเทศญี่ปุ่นไม่
อนุ ญ าตให้ นํ า อาหารสด จํ า พวก เนื้ อ สั ต ว์ พื ช ผั ก ผลไม้ เข้ า
ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ รับกระเป๋าเรียบและทําภารกิจ
นําท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ เดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาติ ฮาโกเน่
(Hakone) อยู่ใกล้กับภูเขาไฟฟูจิ โดยเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติ
ฟูจิ-ฮาโกเน่-อิสึ Fuji-Hakone-Izu National Parkเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
ที่ได้รับความนิยม มีชื่อเสียงในเรื่องของทัศนียภาพและความงดงามของ
ธรรมชาติ ที่ผู้มาเยือนสามารถชื่นชมความงามแห่งธรรมชาติ และดอกไม้นานาพันธุ์หลากสีสันที่เบ่งบานตลอดทั้งปี
รวมไปถึงวิวภูเขาไฟฟูจิ ทะเลสาบอาชิ และ โอวาคุดานิ และฮาโกเน่ยังมีชื่อเสียงในเรื่ องของการเป็นแหล่งน้ําพุ
ร้อน (ออนเซ็น) ที่มีจํานวนมากถึง 17 แห่งด้วย
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่1) เมนูแบบเซตญี่ปุ่น
นํ า ท่ า น ล่ อ งเรื อ โจรสลั ด ที่ ท ะเลสาบอาชิ
(Lake
Ashi) ทะเ ลสาบอ าชิ โ น โกะ( Lake
Ashinoko) ทะเลสาบที่ก่อตัวจากลาวาของภูเขา
ไฟฟูจิ เกิดขึ้นหลังจากการประทุของภูเขาไฟฮา
โกเน่ เ มื่ อ 3000 ปี ก่ อ น เป็ น ลั ก ษณะทะเลสาบ
ปล่ อ งภู เ ขาไฟทอดตั ว ในแนวตะวั น ตกเฉี ย งใต้
หากวั น ใดอากาศสด ใส ท่ า นจะได้ สั ม ผั ส กั บ
ทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบที่มีภูเขาไฟฟู
จิเ ป็น ฉากหลัง และระหว่ างล่อ งเรือ ท่า นก็ จะได้
ชื่นชมธรรมชาติที่เปลี่ยนผันไปตามฤดูกาล รูปแบบของเรือนั้นจะถูกตกแต่งเป็นแบบเรือโจรสลัดย้อนยุค นําท่าน
เดิ น ทางสู่ หุ บ เขาโอวาคุ ด านิ (Owakudani) หรื อ หุ บเขานรก เกิ ด จากการระเบิ ด ของภู เ ขาไฟฮาโกเน่ เ มื่ อ
ประมาณ 3000 ที่แล้ว ปัจจุบันนั้นภูเขาไฟ นี้ยังคงไม่ดับ จึงทําให้มีบ่อน้ํา ร้อนและถ้ากํามะถันหลงเหลืออยู่ ชมบ่อ
น้ําแร่กํามะถันที่สามาร ถต้มไข่ไห้สุก ด้วยอุณหภูมิ 97 องศาเซลเซียส ชิมไข่ดํา ที่เชื่อกันว่า เมื่อกินไข่ดํา 1 ฟอง
จะทําให้มีอายุยืนยาว ขึ้น 7 ปี อิสระให้ท่านได้เลือกชมและซื้อ สินค้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อ มากมาย อาทิ สบู่ดํา,
แชมพูดํา,โฟมล้างหน้าดํา ซึ่งล้วนเป็นผลิตภัณฑ์จากกํามะถันที่คนญี่ปุ่ นเชื่อว่าบํารุงผิวพรรณและเส้นผมให้ดีรวมทัง้
คิตตี้ไข่ดํา ซึ่งเป็นโอทอป อย่างหนึ่งของญี่ปุ่นและที่หุบเขาถ้าอากาศสดใสท่านยังสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้
อี ก ด้ ว ย นํ า ท่ า นเดิ น ทางสู่ เมื อ งมั ต สึ โมโต้ เป็ น เมื อ งที่ ใหญ่ เ ป็ น อั น ดั บ สองของจั ง หวั ด นากาโน่ (ใช้ เ วลาการ
เดินทางประมาณ 3.30 ช.ม.) นําท่านเข้าสู่ที่พักย่านมัตสึโมโต้ออนเซ็น
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 รับประทานอาหารค่ํา (มื้อที่2)
หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ การอาบน้ําแร่ธรรมชาติ เพื่อสุขภาพ/ ออนเซ็น (Onsen) น้ําแร่ใน
สไตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ําแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง โรคภัยไข้เจ็บและ
ผิวพรรณเปล่งปลั่ง

ที่พัก: Itoen Hotel Asama no yu หรือระดับใกล้เคียงกัน

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่สาม

เช้า

เที่ยง
บ่าย

ค่ํา

ปราสาทมัตสึโมโต้ – เมืองทาคายาม่า – ลิตเติ้ลเกียวโต – เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ –
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - โอกากิ
 อาหารเช้า,เที่ยง,เย็น (BBQ Buffet Yakiniku)
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่3)
นําท่านชมความสวยงามของ ปราสาทมัตสึโมโตะ (Matsumoto Castle)
เป็น 1 ใน 12 ปราสาทดั้งเดิมที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น
(สร้างขึ้นในปี 1592-1614) เนื่องจากสร้ างอยู่บนพื้ นที่ราบ สามารถรอด
พ้นการถูกทําลายจากเพลิงของสงครามมาได้จนถึงปัจจุบัน นับได้ว่าเป็น
ปราสาทที่เก่าแก่ที่สุด และนอกจากนี้ก็ยังเป็น ปราสาทติดอันดับ 1 ใน
3 ของปราสาทที่มีความสวยงามที่สุด ของญี่ปุ่น ตัวปราสาทมีผนัง ที่
ทาด้วยสีดํา สนิททําให้มีฉายาว่า ปราสาทอีกาดํา (ทัวร์นําชมถ่ายรูป ด้าน
นอก) จากนั้นนําท่านเดินทางข้ามสู่ภูมิภาคจูบุ เมืองทาคายาม่า (ใช้เวลา
ประมาณ 2.30 ชม.) จากนั้นนําท่านชม ทาคายาม่า จินยะ หรือ ที่ว่าการอําเภอเก่าเมืองทาคายาม่า (ถ่ายรูป
ด้านหน้า) ซึ่งเป็นจวนผู้ว่าแห่งเมืองทาคายาม่า เป็นที่ทํางานและที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะ เป็นเวลา
กว่ า 176 ปี ภายใต้ การปกครองของโชกุ นตระกูล กุก าวา ในสมัย เอโดะ จากนั้ นนํ าท่ า นเดิม ชม หมู่บ้าน Little
Kyoto หรื อเขตเมือ งเก่า ซันมาชิซูจิ Sanmachi-Suji ซึ่งเป็นหมู่บ้านเก่า แก่สมั ยเอโดะกว่า 300 ปี ก่อน ที่ยั ง
อนุรักษ์และคงสภาพเดิมได้เป็นอย่างดี อิสระให้ทุกท่านได้เดินเที่ยวและชื่นชมกับทัศนียภาพเมืองเ ก่าซึ่งเต็มไป
ด้วยบ้านเรือนโบราณและร้านค้าหลากหลาย เช่น ร้านผลิตและจําหน่ายเหล้าสาเก ร้านทํามิโสะ ฯลฯ พร้อมทั้งเลือก
ซื้อ ของที่ร ะลึก พื้ นเมื องเฉพาะถิ่ น เช่น ซารุ โบะโบะ หรื อ ตุ๊ กตาทารกลิ งตั ว สีแ ดงไม่ มีห น้ าตา ซึ่ ง ถือ ว่ าเป็ น
สัญลักษณ์ หนึ่งของเมืองทาคายาม่า และเป็นสินค้ายอดนิยม เพราะแฝงไปด้วยความเชื่อเกี่ยวกับโชคลางของชาว
ญี่ปุ่นอีกด้วย และเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันน่าประทับใจมากมาย ท่านยังสามารถลองลิ้มชิมรสขนมของหวานนานา
ชนิดอีกด้วยหรือถ่ายรูปกับสะพานสีแดงนาคาบาชิ Nakabashi Bridge
 รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่4) เมนูแบบเซตญี่ปุ่น
นําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (Shirakawago-go) ได้รับการ
ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยยูเนสโกเมื่อปี ค.ศ.1995
ภายในหมู่บ้านที่สวยงามและเป็นแบบญี่ปุ่นแท้ดั้งเดิมนั้นมีเสน่ห์ดึงดูดให้
นักท่องเที่ยวทั้งใน และต่างประเทศ เป็นจํานวนมาก เอกลักษณ์ของบ้าน
ในแบบกัสโชสึคุริ (Gassho-zukuri) บ้านแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม ชื่อนี้ได้มาจาก
คําว่า“กัสโช” ซึ่งแปลว่า“พนมมือ”ตามรูปแบบของบ้านที่หลังคาชันถึง 60
องศา มี ลั ก ษณะคล้ า ยสองมื อ ที่ พ นมเข้ า หากั น ตั ว บ้ า นมี ค วามยาว
ประมาณ 18 เมตร และมีความกว้าง 10 เมตร ซึ่งโครงสร้างของบ้านสร้าง
ขึ้นโดยไม่ ได้ใ ช้ตะปู อีก ทั้งวั สดุอุ ปกรณ์ ในการก่ อสร้ างต่า งๆ ล้วนแต่ม า
จากวัสดุจากธรรมชาติ อย่างต้นหญ้าที่ปลูกไว้เพื่อนํามาใช้มุงเป็นหลังคา
ขนาดหนาแต่ ยั ง คงความแข็ ง แรง จนสามารถรองรั บ หิ ม ะที่ ต กมาอย่ า ง
หนักในช่วงฤดูหนาวได้เป็นอย่างดี จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองโอกา
กิ/นาโกย่า
 รับประทานอาหารค่ํา (มื้อที5
่ ) เมนู BBQ BUFFET YAKINIKU
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ที่พัก

ที่พัก: Loisir Hotel Ogaki // KOYO HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)
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วันที่สี่

โอกากิ - เกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - ศาลเจ้าเฮอัน – พิธีชงชา - ริงกุเอ้าท์เล็ท
 อาหาร เช้า,เที่ยง (ชาบู บุฟเฟ่ต์)

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรแรม (มื้อที6
่ )

เที่ยง
บ่าย

นํา ท่ า นเดิ น ทางสู่ เมื องเกี ย วโต (Kyoto) เป็ น เมื องที่ ไ ด้ ชื่อ ว่ า เมื อ งแห่ ง
ศิลปะและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นอย่างแท้จริง เดินทางสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ
(Fushimi Inari Shrine) คนไทยชอบเรียกกันว่าศาลเจ้าแดงหรือศาลเจ้า
จิ้งจอกเป็นศาลเจ้าชินโต (Shinto)ที่มีความสําคัญแห่งหนึ่งของเมืองเกียว
โต(Kyoto) ศาลเจ้าเป็นที่สถิตของพระแม่ โพสพ เทพเจ้าที่เป็นที่นับถือยิ่ง
ของประชาชนที่ม าสักการะขอพร ให้มีค วามเป็น อยู่อุดมสมบูรณ์ข องเรื่อ ง
พืชพรรณธั ญญาหาร นํา ท่านสั กการะพระแม่ โพสพและเทพจิ้ง จอกที่ชาว
ญี่ปุ่นชื่อว่าเป็นทูตสวรรค์ ผู้คอยนําข่าวสารจากสรวงสวรรค์ลงมายังโลกมนุษย์ ท่ านจะได้ตื่นตากับรูปปั้นของเทพ
จิ้งจอกที่มีจํานวนมากมายและ ชมเสาโทริอิ (Torii) เสาประตูสีแดงที่เรียงตัวกันข้างหลังศาลเจ้าจํานวนหลาย
หมื่ น ต้ น ที่ เ ป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ข องศาลเจ้ า ที่ ท อดตั ว ยาวตามเส้ น ทางของไหล่ เ ขา
ลดหลั่นกันบนเส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร และที่นี่ยังเป็น
ฉากของภาพยนตร์เรื่อง MEMORIES OF GEISHA นางเอก
ซายู ริ วิ่ ง ลอดซุ้ มประตูเ พื่ อ ไปขอพรเทพเจ้ า ให้ ต นเองสม
ความปรารถนา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่7)
เมนู SHABU BUFEET
นําท่านเดินทางไปชม ศาลเจ้าเฮอัน (Heian Shrine) ศาลเจ้าที่มีความงดงามและสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นจากศาล
เจ้ าอื่ นๆของญี่ ปุ่น ถู กสร้า งขึ้ นเนื่อ งในโอกาสครบรอบปี 1100 ของเมื อ ง
เกี ย วโตเมื่ อ ร้ อ ยกว่ า ปี ก่ อ น โดยสร้ า งขึ้ น เพื่ อ ให้ ร ะลึ ก ถึ ง จั ก รพรรดิ ค ามมุ
(Emperor Kammu) และจัก รพรรดิ์ โคเมอิ (Emperor Komei) ซึ่ง เป็ น
จักรพรรดิองค์แรกและองค์สุดท้ายของเกียวโต อาคารหลักของศาลเจ้านี้ มี
ต้นแบบมาจากอาคารเดิมที่อยู่ในพระราชวังสมัยยุคเฮอันซึ่งมีขนาดเล็กกว่า
ของจริง จากนั้นนําท่านสัมผัสประสบการณ์ พิเศษ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น
ให้ท่านได้เรียนรู้วิธีชงชาแบบธรรมเนียมญี่ปุ่น และท่านสามารถเลือกซื้อชา
รสชาติต่างๆได้ จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ท Rinku
Premium Outlet เป็นเอาท์เล็ทขนาดใหญ่ที่สุดในโอซาก้า พรั่งพร้อมด้วย
แบรนด์ยอดนิยมของญี่ปุ่นและแบรนด์ดังจากต่างประเทศกว่า 200 ร้านให้เลือกซื้อกันได้ในราคาพิเศษ อาหารมื้อ
เย็นอิสระตามอัธยาศัย จากนั้นนําท่านเข้าสู่ที่พักแรม

ที่พัก: N GATE HOTEL OSAKA หรือระดับใกล้เคียงกัน

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่ห้า
เช้า

ปราสาทโอซาก้า – โดทงพลาซ่า – ชินไชบาชิ – ท่าอากาศยานคันไซ - ท่าอากาศยานดอนเมือง
 อาหาร เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 8)
นําท่านเดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมืองโอซาก้า สร้างขึ้นเป็นครั้งแรกบนบริเวณ
ที่เคยเป็นวัด Osaka Hongan-jiเมื่อปี ค.ศ.1583 โดยToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-1598) นักรบระดับได
เมียวผู้ พยายามรวบรวมประเทศเป็ นครั้ง แรกหอคอยประสาทหรื อส่วนที่เรีย กว่า Tenshukakuแล้วเสร็จลงสองปี
ต่อมา แต่หลังจากสงคราม Osaka Natsu No-jinในปีค.ศ.1615 ตระกูลToyotomi ถูกฆ่าล้างโคตร Tenshukakก็
ถูกทําลายลงย่อยยับ ต่อมาได้รับการบูรณะใหม่ในสมัย Tokugawa แต่น่าเสียดายที่ในปี ค.ศ.1665 ได้ถูกฟ้าฝ่า
เสียหายทั้งหมด ก่อนจะทําการบูรณะขึ้นมาใหม่อีกครั้งและถูกประกาศให้เป็นสมบัติของชาติอีกด้วย ปราสาทโอ
ซาก้าปัจจุบันสูง 55 เมตร มี 5 ส่วน 8 ชั้นเครื่องประดับหลังคาและภาพเสือบนกําแพงตัวปราสาทและหลายๆส่วน
ลงทองสีอร่ามสวยงามบนหอคอยชั้น 8 ของ Tenshukakuท่านสามารถมองเห็นทิวทัศน์โดยรวมของเมืองโอซาก้า
ได้อย่างชัดเจนในแต่ละปีจะมีนก
ั ท่องเที่ยวจากทั้งในและนอกประเทศมาเยือนปีละราว 1-3 ล้านคน (ชมและถ่ายรูป
บริเวณด้านนอก) จากนั้ นนําท่ านเดินทางสู่ ห้า งโดทงพลาซ่า DOTON PLAZA ให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้ งสินค้ า
ราคาถูก หลากหลายรายการ อาทิเช่น ขนม เครื่องสําอาง เครื่องไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์จากน้ํามันม้า โฟมล้างหน้าถ่าน
หินภูเขาไฟ ผลิตภัณฑ์แบรนด์ 4GF หรือวิตามินบํารุงร่างกาย และยาของดร.โนงูจิ ซึ่งเป็นนักวิจัยชื่อดังของชาว
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ญี่ปุ่ น นํา ท่ า นไปช้ อปปิ้ ง ย่า นชิ นไซบาชิ ซึ่ ง เป็น แหล่ง ช้ อ ปปิ้ง ชื่ อ ดัง ของนครโอซาก้ า ทั้ ง ร้า นค้ าเก่ า แก่ และ
ทันสมัยปะปนกัน มีสินค้ามากมายทั้ง ถูกและแพง ทั้งสินค้าแฟชั่นล่าสุด ขนมเค้กแสนอร่อย จนถึงกล้องดิจิตอล
คอมพิวเตอร์ และเกมส์รุ่นใหม่ล่าสุด และตื่นตากับลีล าชีวิตของคนหนุ่มสาวชาวโอซาก้าที่ดู จะสนุกสนานและมี
สีสันมากกว่าทางฝั่งโตเกียว รวมทั้ง ร้านอาหารหลากหลาย เดินไปเก็บภาพเป็นที่ระลึกกับ จุดเด่นของแต่ล ะ
ร้านค้า เช่น ปูยักษ์ หน้าภัตตาคารขาปูยักษ์ และสัญลักษณ์เด่นของย่านนี้คื อ ตึกรูปเครื่องหมายการค้าของกูลิโกะ
ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจากญี่ปุ่นนั่นเอง หรือจะเป็นร้านดิสนีย์ช้อ ปผลิตภัณฑ์ใหม่ๆจากดิสนีย์ และย่านเก่าแก่อย่าง
ถนนโดทงบุริ ซึ่งท่านสามารถลิ้มลองขนม หรืออาหารขึ้นชื่อ ของนครโอซาก้า ทั้งทาโกะยากิ โอโคโนมิยากิ เป็น
ต้น ให้ท่านได้เพลิดเพลินกันตลอดทั้งวัน นอกจากนี้ในย่านนี้ยังมีห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ และมีชื่อเสียง อย่างห้าง
ไดมารู ห้างโซโก้ หรือจะเป็นทากาชิมาย่า มีสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกหาอีกด้วย จนสมควรแก่เวลา
นําท่านเดินทางไป สนามบินคันไซ เพื่อเช็คอินเดินทางกลับ
17.55น.
22.30น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SCOOT เที่ยวบินที่ TR867
* ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง (บนเครื่องมีบริการจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ
**************************

หมายเหตุ : รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน
การจราจรช่วงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ่น เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยน
โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม การบริการของรถบัสนํา
เที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และ
คนขั บจะเป็ นผู้ บริ ห ารเวลาตามความเหมาะสม จึ ง ขอสงวนสิ ท ธิ์ ใ นการปรั บเปลี่ ย นเวลาท่ อ งเที่ ย วตามสถานที่ ใ น
โปรแกรมการเดิ นทาง กรณีอั ต ราแลกเปลี่ ย นเงิ นเยนปรับสู ง ขึ้ น บริ ษั ท ฯขอสงวนสิ ทธิ ในการปรั บอั ต ราค่ า บริ การ
เพิ่มขึ้นโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เงื่อนไขการให้บริการ
1. การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีผู้โดยสารจานวน 30 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึง30ท่าน
- ขอส่งจอยทัวร์ให้กับบริษัทที่มีโปรแกรมและราคาใกล้เคียงกัน
- หรือขอเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 10 วัน
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง30ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทาง
บริษัทจะทําการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า

2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง
บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3.การชําระค่าบริการ ชําระเงินค่าจองทัวร์ท่านละ 15,000 บาท ส่วนที่เหลือชําระก่อนการเดินทาง 20วัน
**สําเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง+ความประสงค์เพิ่มเติมของลูกค้ากรุณาส่งพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจําหรือพร้อมยอดคงเหลือ**

4.การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
การยกเลิกทัวร์ เมื่อจองทัวร์ชําระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจ
คนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการ
ใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบิน
กรณีต้องการระบุที่นั่งติดกันทั้งกรุป
๊ หรือริมหน้าต่างหรือริมทางเดิน แจ้งหน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน ณ วันเดินทาง
**กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นงั่ จะต้องดํา เนินการแจ้งพร้อมจองทัวร์ หรือก่อนเดินทาง15วันเท่านั้น และทาง
เซ็นเตอร์จะทําจองที่นั่งอัพเกรดเข้าระบบได้เมือ
่ E-Ticket ทั้งกรุ๊ปออกมาแล้ว ประมาณ3-5วันก่อนวันเดินทาง**

- ที่นั่ง Stretch Seat / Long Leg ชําระเพิ่ม 4,500 บาท (รวมไป-กลับ) **ห้ามเด็กต่าํ กว่า16ปีและผู้สูงอายุ65ปีขน
ึ้ ไปนั่ง
เนื่องจากที่นั่งอยู่บริเวณ Exit Seat

- ที่นั่งScoot Biz ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถอัพเกรดได้
** ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง สามารถสั่งซื้อจากเล่มเมนูบนเครื่องได้เลยเนื่องจากตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถสั่งจองล่วงหน้าได้
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2. ค่าที่พักห้องละ 2 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า กรณีเดินทาง3 ท่านจะเป็นห้องTriple จะเป็นแบบ
เตียงเดี่ยวสามเตียงหรือแบบเตียงใหญ่1เตียงเตียงเดี่ยว1เตียง เป็นการจัดแบบเตียงของทางโรงแรมไม่สามารถระบุได้

กรณีโรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2ห้อง คือ 1ห้องพักคู่ และ 1ห้องพักเดี่ยว
โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม

3. ค่าอาหารค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
4. เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5. ค่าน้ําหนักกระเป๋า สัมภาระที่สายการบิน Scoot กําหนดท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบิน
ตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
**กรณีท่านมีความประสงค์จะซื้อน้ําหนักเพิ่ม กรุณาแจ้งพร้อมจองทัวร์ พร้อมชําระค่าน้ําหนัก**
- ซื้อนําหนักเพิ่ม 5 กก. ชําระเพิ่ม 700 บาท /เพิ่ม10กก. ชําระเพิ่ม 1,200 บาท
- ซื้อน้ําหนักเพิ่ม15กก. ชําระเพิ่ม 1,700 บาท/เพิ่ม20กก. ชําระเพิ่ม 2,200 บาท
6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิ ด
อุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ไม่รวมประกันสุขภาพ
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทยและเอกสารต่างด้าวต่างๆ
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุอาทิเช่นค่าอาหารเครื่องดื่มค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์เป็นต้น
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
4. ค่าภาษีน้ํามันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
5. ค่า Vat 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
6. ค่าทิปยกกระเป๋าทุกโรงแรม
7. ค่าทิปไกด์รวมคนขับรถ ท่านละ 3,500 เยนต่อทริป สําหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่น้ําใจจากท่าน
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย
(เอกสารที่จะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ)
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน
ไม่ว่า จะด้ วยวัต ถุประสงค์เพื่อ การท่องเที่ยว เยี่ ยมญาติ หรือธุ รกิจ จะต้ องยื่ นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้า เมือ ง
เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้
1.
ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้)
2.
สิ่งที่ยืนยั นว่าท่า นสามารถรับผิ ดชอบค่ าใช้จ่า ยที่อาจเกิดขึ้น ในระหว่างที่พํ านักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่ น เงิน สด บัต ร
เครดิต เป็นต้น)
3.
ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พํานักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทจัดการให้)
4.
กําหนดการเดินทางระหว่างที่พํานักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้)
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สําหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)
1.
หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ไม่ต่ํากว่า 6 เดือน
2.
กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพํานักระยะสั้น
3.
ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกิน 15 วัน
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4.
เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่
เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
7.หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทําการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่าง
ท่านลูกค้าและบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่า
ท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,
การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม
และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด
7. รายการนี้เป็ นเพียงข้ อเสนอที่ ต้องได้ รับการยื นยันจากบริษัทฯอี กครั้งหนึ่ ง หลัง จากได้สํารองโรงแรมที่พั กในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสําหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่
ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได้
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7วันก่อนการเดินทาง
มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดย
ผู้มีอํานาจของผู้จัดกํากับเท่านั้น
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทาง
ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุ กประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
12. กรณีต้องการพักแบบ 3ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการ
จัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2ห้อง คือ 1ห้องพักคู่ และ 1ห้องพักเดี่ยว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม
13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทําให้เวลาใน
การท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอ
ความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
14. บริการน้ําดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อ ในวันที่ทําทัวร์เต็มวัน เริ่มในวันที่2ของการเดินทางรวมจํานวน4ขวด
15. การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ10-12ชั่วโมง อาทิเช่น เริ่มงาน
เวลา 8.00น.ถึงเวลา 20.00 น.ในวันนั้น มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ ขึ้น อยู่กั บสภาพการจราจรในวัน เดิน ทางนั้น ๆเป็นหลัก จึง ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับ เปลี่ ยนเวลาท่ องเที่ย วตามสถานที่ใ น
โปรแกรมการเดินทาง
16. การประกันภัย ที่บริษัทฯได้ทําไว้สําหรับความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยว
ตามพ.ร.บ. การท่องเที่ยว เท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของ
บริ ษัทฯได้ และทางบริษั ทฯถื อว่ า ท่า นได้ เข้ าใจและยอมรั บ ข้อ ตกลงแล้ว เมื่อ ท่ านชํา ระเงิน ค่ าทั วร์ (ท่ า นสามารถซื้อ ประกั น
สุ ข ภาพ ในระห ว่ า งกา รเดิ น ท างได้ จากบริ ษั ท ประ กั น ทั่ ว ไ ป และ ควรศึ ก ษาเงื่ อ น ไขควา มคุ้ ม คร องให้ ล ะ เอี ย ด )
17. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จด
ั ไม่มีสิทธิในการให้คําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดย
ผู้มีอํานาจของผู้จัดกํากับเท่านั้น
18. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทาง
ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ

(IT)ทัวร์ญี่ปุ่น WoW#3 Golden Route Tokyo Osaka 5D3N (TR)

https://goo.gl/hAQV73
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