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 “ลากูน่า เทน บอช” สวนสนุกในตรีมท้องทะเล
พร้อมชมแสงสีของการประดับไฟในยามค่ําคืน
 เก็บสตอเบอร์รี่สดๆ จากไร่
 สักการะเทพแห่งความเมตตาที่ “วัดโอสุคันนอน”
 ชมปราสาทโอซาก้า ปราสาทที่เก่าแก่และสวยงาม
 “ตลาดคุโรมง” ที่มีทั้งของสดและผลไม้ตามฤดูกาล
 ช้อปปิ้งจุใจที่ยา่ นชินไซบาชิ และ อิออน พลาซ่า

Code: JHNO 0413 _A

วันที่ 1

กรุงเทพฯ

21.00 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ตัวอักษร D ประตู 2 เคาน์เตอร์สายการบิน ไทยโดยมี
เจ้าหน้าที่คอยต้ผอนรับและอํานวยความสะดวกก่อนเดินทาง

วันที่ 2

กรุงเทพฯ – นาโกย่า – ลากูน่า เทน บอช

00.05 น.

เหินฟ้าสู่เกาะฮอนชู ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 644
08.00 น.เดินทางถึงสนามบินนาโกย่า เกาะฮอนชู ประเทศญี่ปุ่นหลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจ
คนเข้าเมืองของประเทศญี่ปุ่นแล้วนําท่านสู่ เมืองนาโกย่า เมืองใหญ่อันดับ 3 ของญี่ปุ่นรองจาก
โอซาก้า เป็นเมืองที่เจริญไปด้วยแหล่งธุรกิจและโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เที่ยง

(JF)ทัวร์ญี่ปุ่นรื่นเริงหรรษา นาโกย่า โอซาก้า 5D3N(TG)***ช่วงสงกรานต์***
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บ่าย

เย็น

นําท่านตื่นตาตื่นใจกับ ลากูน่า เทน บอช สวนสนุกในธีมท้อง
ทะเลนั้น ประกอบด้วยสระน้ําและเครื่องเล่นมากมายให้ เราได้
เล่นสนุกกันอย่างเต็มอิ่ม ในฤดูร้อ นนักท่อ งเที่ยวจะสนุกกับ
สวนน้ําขนาดใหญ่และตื่นตากับการจุดดอกไม้ไฟยามค่ําคืน
47 วันอย่างต่อเนื่อง ส่วนในฤดูหนาวก็จะมีการประดับประดา
ไฟและการฉายแสงภาพสามมิติ 360 องศา สวยงามราวกับ
ภาพในความฝันให้ไ ด้ชมกันอย่างเพลิดเพลิน และยังมีสวน
ดอกไม้แห่งอนาคต ในแต่ละฤดูกาลดอกไม้หลากหลายพันธุ์
นั้นจะเบ่งบานผันเปลี่ยนหมุนเวียนมาจัดแสดงตลอดทั้งปี
รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม
เข้าพักโรงแรม Loisir Hotel Toyohashi หรือเทียบเท่า ( - / L / D )

วันที่ 3

สวนส้มกามะโกริ – เมืองนาโกย่า – วัดโอสุคันนอน – ย่านช้อปปิ้งโอสุ – ซาคาเอะ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
เช้าอันสดใสนี้นําท่านเดินทางสู่ สวนส้มกามะโกริ ให้ท่านสนุกสนานกับการเก็บสตรอเบอร์รี่
(ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ)ใหม่ๆ สดๆ จากต้นที่เรียงรายเป็นทิวแถว และเต็มอิ่มกับการเก็บสต
รอเบอร์รี่ทานจากต้น กันอย่างเพลิดเพลิน พร้อมถ่ายภาพ
เป็นที่ระลึกกับมุมสวยๆ หรือเลือกซื้อมาไว้รับประทานได้
ตามอัธยาศัย จากนั้น นําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองนาโกย่า
จากนั้ น นํ า ท่ า นเดิ น ทางสู่ วั ด โอสุ คั น นอน เป็ น วั ด ใน
พระพุทธศาสนาที่มีชื่อเสียง แรกเริ่มสร้างขึ้นในสมัยคามาคุ
ระในจังหวัดกิฟุ แล้วถูกย้ายมาตั้ง ณ ปัจจุบันในปี 1612 หลังจากนั้นพระอุโบสถได้รับความ
เสี ย หายจากอุ ท กภั ย ซ้ํ า ๆอย่ า งรุ น แรง ดั ง นั้ น อาคารปั จ จุ บั น จึ ง สร้ า งขึ้ น ในศตวรรษที่ 20
วัตถุประสงค์หลักของวัดแห่งนี้ คือการเคารพบูชารูปสลักไม้ของเทพคันนอน เทพแห่งความ
เมตตา ซึ่งแกะสลักโดยพระสงฆ์ Kobo Daishi ภายใต้
ห้ อ งโถงใหญ่ คื อ ห้ อ งสมุ ด ชิ น ปู คุ จิ ที่ จั ด เก็ บ หนั ง สื อ
ภาษาญี่ปุ่นและภาษาจีน กว่า 15,000 เล่ม หนังสือเหล่านี้
เป็นสมบัติของชาติ และเป็นมรดกทางวัฒนธรรม รวมถึง
สํ า เนาที่ เ ก่ า แก่ ที่ สุ ด ของพงศาวดารโคจิ คิ ที่ ร วบรวม
ประวัติศาสตร์ต้นกําเนินของญี่ปุ่น
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เที่ยง
บ่าย

เย็น

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนําท่านสู่ ย่านช้อปปิ้งโอสุ ที่มีร้านค้าและร้านอาหารกว่า 400 ร้านเรียงรายอยู่สอง
ข้ า งทาง แต่ จ ะเน้ น จํ า หน่ า ยสิ น ค้ า ทั น สมั ย เช่ น
อุปกรณ์อิเลกทรอนิกส์ ชุดคอสเพลย์ และการ์ตูนอะนิ
เมะ ให้ท่านได้เลือกซื้อ เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้วให้
ท่ า นได้ ช้ อ ปปิ้ ง จุ ใ จที่ ย่ า นซา-คาเอะ ถือ เป็น ย่า น
การค้าแห่งใหญ่ และทันสมัยที่สุดของนาโกย่า เป็น
ที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ รวมไปถึงแบรนด์เนมมากมาย ที่ตั้งเรียงรายอยู่สองฝั่ง
ถนน เช่นแบรนด์ยอดนิยมอย่าง H&M, Bershka, Forever 21, OLD NAVY, Adidas, miu miu,
GAP, ZARA, Louis Vuitton และ Apple ให้ท่านได้เลือกสรรกันอย่างเพลิดเพลินจนลืมวันเวลา
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
เข้าพักโรงแรม Cypress Garden Hotel หรือเทียบเท่า ( B / L / D )

วันที่ 4

เมืองโอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – ชินไซบาชิ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
เช้าอันสดใสนี้นําท่านเดินทางสู่เมืองโอซาก้า เมืองที่ถือว่าเป็นเมืองที่สําคัญไม่น้อยไปกว่ามหา
นครโตเกียว อีกทั้งเมืองโอซาก้ายังได้รับสมญานามว่า “เวนิสตะวันออก” เนื่องจากเป็นเมืองที่
มีคูคลองมากมายตัดผ่านตัวเมืองและย่านสําคัญๆ นั่นเอง
เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้วนําท่านชมปราสาทโอซาก้า (ชม
ด้านนอก) หนึ่งในปราสาทที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น สร้างขึ้น
โดยโชกุนโตโยโตมิ ฮิเดโยชิ ผู้รวบรวมดินแดนญี่ปุ่น ให้
เป็นปึกแผ่นในคริสต์ศตวรรษที่ 16 ปัจจุบันปราสาทแห่งนี้
ได้กลายเป็นพิ พิธภัณ ฑ์ และมีก ารจั ดแสดงประวั ติ ความ
เป็นมาของปราสาท การบูรณะปราสาท ตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน รวมไปถึงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมืองโอซาก้า
ด้ ว ย อิ ส ระให้ ท่ า นเดิ น ชมความงามของปราสาทและ
ถ่ายรูปตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เที่ยง

(JF)ทัวร์ญี่ปุ่นรื่นเริงหรรษา นาโกย่า โอซาก้า 5D3N(TG)***ช่วงสงกรานต์***
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บ่าย

เย็น

หลังอาหารพาทุกท่านเข้าสู่ย่านแห่งการจับจ่ายใช้สอยของชาวเมืองโอซาก้า คือ ย่านชินไซบาชิ
ย่านที่มีสินค้านานาชนิดไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า, เสื้อผ้า, ร้านหนังสือและร้าน 100 เยน ร้าน
ที่มีสินค้าแทบทุกแบบขายในราคาเพียง 100 เยน เท่านั้น นอกจากนี้ยังมีห้างสรรพสินค้าชื่อดัง
อย่างห้างไดมารูอีกด้วย
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
เข้าพักโรงแรม Osaka Daiichi Hotel หรือเทียบเท่า ( B / L / D )

วันที่ 5

ตลาดคุโรมง – อิออน พลาซ่า – โอซาก้า – กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
เช้านี้ นําท่านเดินทางสู่ ตลาดคุโรมง เป็นตลาดที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่มากที่ สุดแห่งหนึ่งของ
เมืองโอซาก้า จนได้รับสมญานามว่าเป็น ครัวของโอซาก้ากันเลยทีเดียว มีบรรยากาศภายใน
เป็นทางเดิน Arcade เล็กๆทอดยาวประมาณ 600 เมตร 2
ข้างทางจะเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆกว่า 160 ร้านค้า ขาย
ทั้งของสด และแบบพร้อมทาน มีของกินเล่นและอาหาร
พื้นเมืองมากมายหลายชนิดให้ไ ด้ชิมกันของที่ขายส่วน
ภายในตลาดคุ โ รมงจะเป็ นของสด โดยเฉพาะอาหาร
ทะเล เนื้อ และผักต่างๆ ร้านอาหารต่างๆภายในตลาดจึง
เน้นขายอาหารทะเลกัน ทั้งแบบสดๆ เช่น ซาชิมิ ซูชิ และ
หอยนางรม และแบบปรุงสุก เช่น ปลาไหลย่าง ปลาหมึก
ย่าง หอยเชลย่าง กุ้งเทมปุระ เป็นต้น นอกจากนี้ก็จะเป็น
พวกผลไม้ต่างๆตามฤดูกาลของญี่ปุ่นที่ควรค่าแก่การลอง
เป็นอย่างมาก จากนั้นพาท่านช้อปปิ้งกันต่อที่ อิออน พลาซ่า ศูนย์รวมสินค้าชั้นนํานานาชนิด
อาทิ นาฬิกา, กล้อง, กระเป๋า, รองเท้า, เสื้อผ้า เป็นต้นและยังมีร้าน 100 เยน สินค้าที่มีคุณภาพ
จากประเทศญี่ปุ่นแต่ราคาแสนจะถูก อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกชมและเลือกซื้อ
สินค้า ได้ตามอัธยาศัย (เพื่ อ ไม่ ใ ห้ เ ป็ น การเสี ย เวลาอั น มี ค่ า ของท่ า นในการเลื อ กซื้ อ
สิ น ค้ า อิ ส ระรั บ ประทานอาหารกลางวั น ตามอั ธ ยาศั ย ) เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้วนําทุก
ท่านเดินทางสู่สนามบินโอซาก้า เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ ( B / - / - )
เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 673
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

17.35 น.
21.25 น.
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อัตราค่าบริการ:
วันเดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ
(พักห้องละ2ท่าน)

12 – 16 เม.ย. 61

59,990

เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี
พักห้องเดี่ยวเพิ่ม
(มีเตียง)
(ไม่มีเตียง)

54,990

49,990

10,000

 กรุ๊ปออกเดินทางขั้นต่ํา 25 คน ในกรณีที่กรุ๊ปต่ํากว่า 25 คน จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา
อัตราค่าบริการนี้รวม:
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ Economy Class สายการบินไทย
2. ค่ารถรับ – ส่ง ตามรายการ
3. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุหรือในระดับเดียวกัน
4. ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ
5. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
6. ค่าขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการสําหรับกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น้ําหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม หาก
น้ําหนักหรือจํานวนของกระเป๋าเกินกว่าที่กําหนดท่านอาจต้องชําระค่าใช้ จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่
เคาน์เตอร์เช็คอิน
7. ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต (สําหรับผู้ที่อายุ
ไม่เกิน 70 ปี)
8. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (สําหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)
9. ค่าประกัน และ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่ครอบคลุมผู้เดินทางที่มีอายุเกิน 80 ปี
อัตรานี้ไม่รวม:
1. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์
3. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
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เงื่อนไข:
1. คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 25 ท่านและทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือ เลื่อน
หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ในกรณีที่สมาชิกไม่ครบตามจํานวนดังกล่าว
2. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน หรือมี
การประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่จะเดินทาง
การสํารองการเดินทาง:
1. บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจําสําหรับการสํารองท่านละ 20,000 บาท ภายหลังจากมีการยืนยันจากทางบริษัท
ภายใน 3 วัน
2. ส่วนที่เหลือของราคาทัวร์ กรุณาชําระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันมิฉะนั้นจะถือว่าการ
สํารองการเดินทางนั้นถูกยกเลิก และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยึดบางส่วนเป็นค่าดําเนินการ
3. สําหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวของประเทศไทยและวันหยุดยาวของประเทศญี่ปุ่น
อาจเจอปัญหารถติด นักท่องเที่ยวหนาแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ รวมไปถึงร้านอาหารที่มีคนมา
ใช้บริการกันเยอะ ร้านค้า ห้างสรรพสินค้าจะปิดบางส่วน รวมถึงร้านอาหารที่ปิดเร็วกว่าปกติ อีกทั้ง
ในช่วงฤดูหนาวท้องฟ้าจะมืดเร็ว ขอให้ท่านทําความเข้าใจก่อนการจองทัวร์
กรณียกเลิกการเดินทาง
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 61 วัน คืนเงินมัดจําเต็มจํานวน
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 – 60 วัน หักค่าบริการ 5,000 บาท
 ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 15 – 29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือกรุ๊ปที่
มีการการันตีค่ามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืน
เงินได้รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือ
ค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
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หมายเหตุ:
1. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนัด
หยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง
หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท ฯ
2. ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่า
ท่านสละสิทธิ์และไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้
3. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้นั้น ไม่สามารถขอคืนเงินได้
4. บริ ษั ท ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ที่ จ ะไม่รั บ ผิ ดชอบค่ าใช้ จ่ า ยใดๆ อัน เกิ ด จากเหตุ สุ ด วิ สัย เช่ น อุ บั ติ เหตุ ภั ย
ธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออก
นอกประเทศ เป็นต้น
5. บริษัทฯ ขอลงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะ
ของสายกาบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทาง
เป็นหลัก
6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการออกนอกประเทศไทย การถูกห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น การ
นําสิ่ งของผิ ดกฏหมายไปหรื อกลั บระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดิ นทางไม่ถู กต้ อ ง และความ
ประพฤติที่ส่อไปในทางเสื่อมเสียและผิดกฏหมาย
รายการและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเครื่องบิน,
ค่าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีน้ํามัน และอื่นๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครั้ง
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