(JF-JHNO1231)

รื่นเริงหรรษานาโกย่ า โอซาก้ า 5 วัน 3 คืน
(ชิราคาว่ า – มิเอะ – บิวาโกะ – โอซาก้ า)
โดยสายการบินไทย
เดินทาง 30 ธ.ค. 61 – 3 ม.ค. 62 (ช่ วงวันปี ใหม่ )

จุดเด่ นของทัวร์
 ชมหมู่บ้านชิราคาว่า หมูบ่ ้ านโบราณหลังคาหน้ าจัว่ แห่งเดียวในญี่ปนุ่
 ชมอิลลูมิเนชัน่ หลากหลายสีสนั ที่สวนนาบานะ โนะ ซาโตะ
 เก็บสตรอเบอรี่ สดๆ ใหม่ๆ จากต้ น
 เล่นหิมะ ท้ าลมหนาวที่ลานสกีบิวาโกะ วัลเล่ย์
 ชมปราสาทโอซาก้ า หนึง่ ในปราสาทที่ใหญ่ที่สดุ ในญี่ปนุ่
 ชมตลาดคุโรชิโอะ ตลาดสดที่เมื่อมาถึงเมืองโอซาก้ าแล้ วไม่ควรพลาด
 ช้ อปปิ ง้ จุใจที่ยา่ นชินไซบาชิ และที่อิออน พลาซ่า

รายการทัวร์
31 ธ.ค.
1 ม.ค.
2 ม.ค.
3 ม.ค.

นาโกย่า – หมูบ่ ้ านชิราคาว่า – สวนนาบานะ โนะ ซาโตะ (เทศกาลประดับไฟ)
เก็บสตรอเบอรี่ – ลานสกีบิวาโกะ วัลเล่ย์ – เมืองโอซาก้ า
ปราสาทโอซาก้ า (ด้ านนอก) – ย่านชินไซบาชิ
ตลาดคุโรชิโอะ – อิออน พลาซ่า – เดินทางกลับกรุงเทพฯ

(JF)ทัวร์ญี่ปนุ่ รื่ นเริ งหรรษานาโกย่า โอซาก้า 5 วัน 3 คืน TG (ชิราคาว่า – มิเอะ – บิวาโกะ – โอซาก้า)
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วันที่ 1

กรุ งเทพฯ

22.00 น.

คณะพร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ตัวอักษร D ประตู 2 เคาน์เตอร์ สายการบินไทยโดยมี
เจ้ าหน้ าที่คอยต้ ผอนรับและอํานวยความสะดวกก่อนเดินทาง

วันที่ 2

กรุ งเทพฯ – นาโกย่ า – หมู่บ้านชิราคาว่ า – สวนนาบานะ โนะ ซาโตะ

00.05 น.
07.30 น.

เหินฟ้าสูเ่ กาะฮอนชู ประเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 644
เดินทางถึงสนามบินนาโกย่ า เกาะฮอนชู ประเทศญี่ปนหลั
ุ่ งจากผ่านขันตอนการตรวจคนเข้
้
า
เมืองของประเทศญี่ ปนแล้
ุ่ ว นําท่านเดินทางไปยังหมู่บ้านชิราคาว่ า หมู่บ้านที่ได้ รับการขึ ้น
ทะเบียนให้ เป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเมื่อปี คศ. 1995 โดยองค์การยูเนสโก ท่านสามารถ
ชมความสวยงามของบ้ านญี่ ปุ่นแบบโบราณที่มี รูปทรงแปลกตาไม่เหมื อนใคร เป็ นบ้ านที่มี
หลัง คาทรงสามเหลี่ ย มหน้ า จั่ ว ทํ า จากหญ้ าหนาๆ
เรี ยกว่าทรง “กัสโซสึ คุริ” ดูแล้ ว คล้ ายกับการพนมมื อ
เพื่อเป็ นการป้องกันตัวบ้ านจากการปกคลุมของหิมะที่
ตกลงมาเป็ นจํ านวนมากในช่วงฤดูหนาวและให้ หิม ะ
ไหลลงมาได้ ง่ายนั่นเอง ให้ ท่านเดินเล่นชมบรรยากาศ
อันสวยงามพร้ อมกับถ่ายรูปเป็ นที่ระลึกตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสูเ่ มืองมิเอะ เมืองที่มีธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ มากมายทังทะเลและภู
้
เขา มี
ความเจริ ญ รุ่ งเรื องทางการเกษตรและการประมง มี ของกิ นอร่ อ ยๆ มากมาย ซึ่งนอกจาก
สถานที่ทอ่ งเที่ยวยอดนิยมทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์
และประเพณีโบราณแล้ ว จังหวัดมิเอะยังมีธีมพาร์ คและ
แหล่ง ช้ อ ปปิ ้ง ให้ ไ ด้ เ พลิด เพลิน กัน อี ก และพาท่านชม
เทศกาลแสดงไฟในฤดูหนาวที่ ส วนนาบานะ โนะ ซา
โตะ ท่า นจะได้ ดื่ ม ดํ่ า กับ บรรยากาศสุด มหัศ จรรย์ ไ ป
กับอิลลูมิเนชัน่ หรื อการประดับประดาไฟหลากหลายสี เต็มบริ เวณพื ้นที่ของสวนดอกไม้ นาบา
นะโนะ ซาโตะ ซึง่ ในแต่ละปี จะมีการประดับตกแต่งไฟเป็ นธีมต่างๆ ให้ ได้ ชมกันให้ ท่านเต็มอิ่ม
กับ การชื่ น ชมความสวยงามของแสงไฟ หลากสีสนั หรื อ ถ่ า ยรู ป เป็ นที่ ระลึก ตามอัธยาศัย
(เพื่อให้ ท่านได้ ใช้ เวลาอย่ างคุ้มค่ าอิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย แจกเงิน
ท่ านละ 1,000 เยน)

เที่ยง
บ่าย
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เข้ าพักโรงแรม Princess Garden Hotel หรื อเทียบเท่า ( - / L / D )

วันที่ 3

สวนผลไม้ (เก็บสตรอเบอรี่ ) – บิวาโกะ วัลเล่ ย์

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นําท่านสูส่ วนผลไม้ ให้ ทา่ นได้ เพลิดเพลินกับการเก็บสต
รอเบอรี่ (ขึน้ อยู่กับสภาพภูมิอากาศ) ที่เรี ยงรายเป็ น
ทิวแถวจํ านวนมากและลองลิ ้มรส ผลสตรอเบอรี่ สดๆ
ใหม่ๆ ที่ทา่ นเก็บเองจากต้ นกันได้ อย่างเต็มอิ่ม พร้ อมกับ
ถ่ายภาพกับต้ นสตรอเบอรี่ เป็ นที่ระลึกตามอัธยาศัย รวม
ไปถึงท่านใดที่ต้องการซื ้อมาไว้ รับประทานเอง หรื อเป็ น
ของฝากให้ กบั คนที่บ้านก็สามารถซื ้อกลับไปได้ เช่นกัน จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสูท่ ะเลสาบบิวา
โกะเพื่อขึน้ กระเช้ าสูล่ านสกี บิวาโกะ วัลเล่ ย์ ให้ ท่านสนุกสนานกับกิจกรรมท้ าลมหนาวและ
เพลิดเพลินกับการเล่นสเลด หรื อจะปั น้ ตุ๊กตาหิมะ พร้ อมกับถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึกกับบรรยากาศ
ที่เ ต็ม ไปด้ ว ยหิ มะ (การขึ น้ กระเช้ า ขึ น้ อยู่ กับ สภาพ
ภูมิอากาศ กรณีท่ ไี ม่ สามารถขึน้ กระเช้ าไปสู่ลานสกี
ได้ จะนาท่ านไปเล่ นหิมะที่ลานสกีแห่ งอื่นทดแทน
และราคานีไ้ ม่ รวมค่ าเช่ าอุปกรณ์ ค่ าเช่ าเครื่ องเล่ น
และกิจกรรมต่ างๆ ภายในลานสกี)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสูเ่ มืองโอซาก้ า เมืองที่ถือว่าเป็ นเมืองที่สาํ คัญไม่น้อยไปกว่ามหานครโตเกียว
อีกทังเมื
้ องโอซาก้ ายังได้ รับสมญานามว่า “เวนิสตะวันออก” เนื่องจากเป็ นเมืองที่มีคูคลอง
มากมายตัดผ่านตัวเมืองและย่านสําคัญๆ นัน่ เอง
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
เข้ าพักโรงแรม Hotel Plaza Osaka หรื อเทียบเท่า ( B / L / D )

เที่ยง
บ่าย

เย็น

วันที่ 4

ปราสาทโอซาก้ า (ชมด้ านนอก) – ย่ านชินไซบาชิ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นําท่านชมปราสาทโอซาก้ า (ชมด้ านนอก) หนึ่งในปราสาทที่ใหญ่ที่สดุ ของญี่ ปุ่น สร้ างขึ ้น
โดยโชกุนโตโยโตมิ ฮิ เ ดโยชิ ผู้รวบรวมดินแดนญี่ ปุ่นให้ เป็ นปึ กแผ่นในคริ สต์ ศตวรรษที่ 16
ปั จจุบันปราสาทแห่งนีไ้ ด้ กลายเป็ นพิพิธภัณฑ์ และมี การจัดแสดงประวัติความเป็ นมาของ
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เที่ยง
บ่าย

เย็น

ปราสาท การบู ร ณะปราสาท ตัง้ แต่อ ดี ต จนถึ ง ปั จจุ บัน รวมไปถึ ง ชี วิ ต ความเป็ นอยู่ข อง
ชาวเมืองโอซาก้ าด้ วย อิสระให้ ทา่ นเดินชมความงามของปราสาทและถ่ายรูปตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พาทุก ท่า นเข้ าสู่ย่า นแห่ง การจับ จ่า ยใช้ สอยของ
ชาวเมืองโอซาก้ าคือย่ านชินไซบาชิ ย่านที่มีสินค้ า
นานาชนิดไม่วา่ จะเป็ นเครื่ องใช้ ไฟฟ้ า, เสื ้อผ้ า, ร้ าน
หนังสือ และร้ าน 100 เยน ร้ านที่ มีสิน ค้ า แทบทุก
แบบขายในราคาเพียง 100 เยน เท่านัน้ นอกจากนี ้
ยังมีห้างสรรพสินค้ าชื่อดังอย่างห้ างไดมารูอีกด้ วย
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
เข้ าพักโรงแรม Hotel Plaza Osaka หรื อเทียบเท่า ( B / L / D )

วันที่ 5

วากายาม่ า – ตลาดคุโรชิโอะ – อิออน พลาซ่ า – กรุ งเทพฯ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นํ าท่านสู่ตลาดคุ โรชิ โอะ เป็ นตลาดสดที่ ไ ม่ ควร
พลาดเมื่ อมาถึ งเมื องวากายาม่ า ตลาดแห่งนี เ้ ป็ น
ตลาดที่มีอาหารทะเลสดๆ ผลไม้ ให้ ท่านได้ เลือกซื ้อ
มากมาย โดยเฉพาะท่านที่ชอบทานปลาดิบ หรื อซูชิ
ก็ ไม่ควรพลาดเช่ นกัน จากนัน้ พาท่านช้ อ ปปิ ้งที่ อิ
ออน พลาซ่ า ศูนย์รวมสินค้ าชันนํ
้ านานาชนิด อาทิ
นาฬิกา, กล้ อง, กระเป๋ า, รองเท้ า, เสื ้อผ้ า เป็ นต้ นและยังมีร้าน 100 เยน สินค้ าที่มีคุณภาพ
จากประเทศญี่ปนแต่
ุ่ ราคาแสนจะถูก อิสระให้ ทา่ นได้ เพลิดเพลินกับการเลือกชมและเลือกซื ้อ
สินค้ าได้ ตามอัธยาศัย (เพื่ อ ไม่ ใ ห้ เ ป็ นการเสี ย เวลาอั น มี ค่ า ข องท่ า นในการเลื อ ก
ซื อ้ สิ น ค้ า อิ ส ระรั บ ประทานอาหารกลางวั น ตามอั ธ ยาศั ย ) (B / - / -)
เมื่อได้ เวลาอันสมควรแล้ วนําท่านเดินทางสูส่ นามบินโอซาก้ า เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ
เหินฟ้ากลับสูก่ รุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 673
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

17.25 น.
22.00 น.
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อัตราค่ าบริการ:
วันเดินทาง

ผู้ใหญ่ ท่านละ
(พักห้ องละ2ท่ าน)

เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี
(มีเตียง)

เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี
(ไม่ มีเตียง)

พักห้ องเดี่ยวเพิ่ม

30 ธ.ค. 61 – 3 ม.ค. 62

59,999

54,999

49,999

10,000



กรุ๊ปออกเดินทางขัน้ ต่า 20 คน ในกรณีท่ กี รุ๊ปต่ากว่ า 20 คน จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา

อัตราค่ าบริการนีร้ วม:
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ Economy Class สายการบินไทย
2. ค่ารถรับ – ส่ง ตามรายการ
3. ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุหรื อในระดับเดียวกัน
4. ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ
5. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
6. ค่าขนกระเป๋ าซึ่งสายการบินมี บริ การสําหรั บกระเป๋ าท่านละ 1 ใบ นํ ้าหนักไม่เกิ น 30 กิ โลกรั ม หาก
นํ ้าหนักหรื อจํานวนของกระเป๋ าเกินกว่าที่กําหนดท่านอาจต้ องชําระค่าใช้ จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่
เคาน์เตอร์ เช็คอิน
7. ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณี ที่เสียชีวิต (สําหรับผู้ที่
อายุไม่เกิน 70 ปี )
8. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั ิเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (สําหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี )
9. ค่าประกัน และ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั ิเหตุ ไม่ครอบคลุมผู้เดินทางที่มีอายุเกิน 80 ปี
อัตรานีไ้ ม่ รวม:
1. ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 เปอร์ เซ็นต์
2. ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 เปอร์ เซ็นต์
3. ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ และมัคคุเทศก์
4. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่ องดื่ม ฯลฯ
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เงื่อนไข:
1. คณะเดินทางต้ องมีสมาชิกอย่างน้ อย 20 ท่านและทางบริ ษัทต้ องขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิก หรื อ เลื่อน
หรื อเปลีย่ นแปลงการเดินทาง ในกรณีที่สมาชิกไม่ครบตามจํานวนดังกล่าว
2. บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริ การในกรณีที่มีการขึ ้นราคาค่าตัว๋ เครื่ องบิน หรื อมี
การประกาศลดค่าเงินบาท หรื ออัตราแลกเปลีย่ นได้ ปรับขึ ้นในช่วงใกล้ วนั ที่จะเดินทาง
การสารองการเดินทาง:
1. บริ ษัทฯ ขอรั บค่ามัดจํ าสําหรั บการสํารองท่านละ 20,000 บาท ภายหลังจากมี การยืนยันจากทาง
บริ ษัทภายใน 3 วัน
2. ส่วนที่เหลือของราคาทัวร์ กรุ ณาชําระให้ ครบถ้ วนก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 14 วันมิฉะนันจะถื
้
อว่า
การสํารองการเดินทางนันถู
้ กยกเลิก และบริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยึดบางส่วนเป็ นค่าดําเนินการ
3. สําหรับการเดินทางช่วงปี ใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวของประเทศไทยและวันหยุดยาวของประเทศญี่ ปนุ่
อาจเจอปั ญหารถติด นักท่องเที่ยวหนาแน่นตามสถานที่ทอ่ งเที่ยวต่างๆ รวมไปถึงร้ านอาหารที่มีคนมา
ใช้ บริ การกันเยอะ ร้ านค้ า ห้ างสรรพสินค้ าจะปิ ดบางส่วน รวมถึงร้ านอาหารที่ปิดเร็ วกว่าปกติ อีกทัง้
ในช่วงฤดูหนาวท้ องฟ้าจะมืดเร็ ว ขอให้ ทา่ นทําความเข้ าใจก่อนการจองทัวร์
กรณียกเลิกการเดินทาง
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 61 วัน คืนเงินมัดจําเต็มจํานวน
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 – 60 วัน หักค่าบริ การท่านละ 5,000 บาท
 ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 15 – 29 วัน เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
100 % ของราคาทัวร์
 ยกเว้ นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ต้องการันตีมดั จํากับสายการบินหรื อกรุ๊ปที่
มีการการันตีคา่ มัดจําที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรื อค่าทัวร์
ทังหมดเนื
้
่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนันๆ
้
หมายเหตุ:
1. ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดกรณีความล่ าช้ าจากสายการบิน , การประท้ วง
, การนั ดหยุดงาน, การก่ อจลาจล หรื อกรณีท่ ีท่านถูกปฏิเสธ การเข้ าหรื อออกเมืองจาก
เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทัง้ จากไทยและต่ างประเทศซึ่งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
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2. ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้ บริ การใดๆ ไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วน ทางบริ ษัทจะถือว่า
ท่านสละสิทธิ์และไม่สามารถขอคืนค่าบริ การได้
3. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้ อมคณะ ตัว๋ เครื่ องบินขากลับซึง่ ยังไม่ได้ ใช้ นนั ้ ไม่สามารถขอคืนเงินได้
4. บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิท ธิ์ ที่ จ ะไม่รั บ ผิด ชอบค่า ใช้ จ่ ายใดๆ อันเกิ ดจากเหตุสุด วิ สยั เช่ น อุบัติ เหตุ ภัย
ธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อ การจลาจล ความล่าช้ าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าหรื อ
ออกนอกประเทศ เป็ นต้ น
5. บริ ษัทฯ ขอลงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั ้งนี ้ขึ ้นอยู่กับสภาวะ
ของสายกาบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทาง
เป็ นหลัก
6. บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ ้นจากการออกนอกประเทศไทย การถูกห้ ามเข้ าประเทศญี่ ปุ่น
การนําสิ่งของผิดกฏหมายไปหรื อกลับระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดิน ทางไม่ถูกต้ อง และความ
ประพฤติที่สอ่ ไปในทางเสือ่ มเสียและผิดกฏหมาย
รายการและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่ วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเครื่องบิน,
ค่ าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีนา้ มัน และอื่นๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครัง้
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