OSAKA WAKAYAMA KOBE 6D4N

เจาะลึ กสุดยอดเส้นทางวาคายาม่า
ดินแดนมรดกโลกทีศักดิสิทธิท่ามกลางขุนเขา
แวะชิ มอาหารทะเล ซาชิมิสดๆ ดืมดํากับออนเซ็นธรรมชาติ
ชมวิวเมืองโกเบทีติด ใน ทีสวยทีสุดในญีปุ่ น และช้อปปิ งชิ นไซบาชิ

15 – 20 มีนาคม

ราคา

วันที

XJ 610 DMK – KIX 14.15 – 21.40
XJ 611 KIX – DMK 23.45 – 04.00

,900.-

รายการ

อาหาร
B
L
D

กรุงเทพฯ – สนามบินคันไซ

4
5
6

สนามบินคันไซ – วัดคิมิอิ – เกาะหินแว่นตาเอนเกทสึ – ลานหิน
เซ็นโจจิกิ – ถําซันดันเบกิ – ชิราฮาม่า
ชิราฮาม่า – ปราสาทวาคายาม่า – ตลาดปลาคุโรชิโอะ – ชมวิว
อุเมดะสกาย – ช้อปปิ งชินไซบาชิ – โอซาก้า
โอซาก้า – อิสระฟรีชอ้ ปปิ งตลอดทังวันหรือเลือกซือทัวร์เสริม ยูนิ
เวอร์แซล สตูดโิ อ (ไม่รวมค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง)
โอซาก้า – สะพานอาคาชิไคเคียว (ถ่ายรูป) – ฮาร์เบอร์แลนด์ –
นังกระเช้าชมวิวเมืองโกเบ – รินกุ เอ้าท์เล็ต – สนามบินคันไซ
กรุงเทพฯ

 ลิมรสชาติ
เมนูอาหาร
พืนเมืองญีปุ่ น

-

-

โรงแรม
BELLEVUE GERDEN HOTEL KANSAI
หรือเทียบเท่า
YUKAI RESORT NANKISHIRAHAMA
ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่า
PREMIER HOTEL CABIN OSAKA
หรือเทียบเท่า
PREMIER HOTEL CABIN OSAKA
หรือเทียบเท่า

DAY 1

กรุงเทพฯ – สนามบินคันไซ

11.00

คณะพร้อ มกัน ที สนามบิน ดอนเมือ ง อาคาร 1 ผู้โดยสารขาออก ชัน 3 ประตู ท างเข้ า ที 3
เคาน์ เตอร์ 4 สายการบิ นแอร์เอเชี ย เอ็กซ์ เจ้าหน้าทีบริษทั ฯคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวก
ให้ท่านก่อนขึนเครือง
** สายการบิ น AIR ASIA X ทํ า การบิ น ด้ ว ยเครื องบิ น AIRBUS A330-300 ที นั งแบบ 3-3-3
(377ที นัง) นํ าหนั กกระเป๋าเดิ นทางทังขาไปและขากลับอย่างละ 20 กก. บริ การเสิ รฟ์ อาหาร
ร้อนพร้อมเครืองดืมทังขาไปและขากลับ **

14.15

ออกเดินทางสู่ สนามบินคันไซ โดยสายการบินแอร์เอเชี ย เอ็กซ์ เที ยวบินที XJ 610

21.40

ถึง สนามบิ นคันไซ (เวลาท้องถินเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็ นเวลาท้องถิน
เพือสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านพิธกี ารทางตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว
จากนันนําท่านเข้าทีพัก คันไซ ณ BELLEVUE GERDEN HOTEL KANSAI หรือเทียบเท่า

DAY 2
เช้า

คันไซ – วัดคิ มิอิ – เกาะหิ นแว่นตาเอนเกทสึ – ลานหินเซ็นโจจิ กิ – ถําซันดันเบกิ – ชิ ราฮาม่า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านชม วัดคิ มิอิ ซึงเป็ นวัดทีมีประวัตคิ วามเป็ นมายาวนานกว่า 1,200 ปี วัดแห่งนีมีชอเสี
ื ยงใน
เรื องของนํ าศั ก ดิ สิ ท ธิ ทั ง 3 ที มาจากนํ าแร่ บ ริ สุ ท ธิ บ น หุ บ เขา SHOJOSUI, YORYUSUI
และ KISHOSUI นอกจากนี วัดคิ มิอิ ยังเป็ นวัดทีมีความศักดิสิทธิเป็ นอันดับสอง ของภูมภิ าคคันไซ

เที ยง

ทีชาวญีปุ่นนิยมไปสักการะบูชา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าท่านเดินทางชม เกาะหิ นแว่นตาเอนเกทสึ เกาะหิน ลักษณะพิเศษทีมีรูตรงกลาง ตังอยู่กลาง
ทะเล เมือมองจากระยะไกลจะคล้ายคลึงกับแว่นตา เกาะเอนเกทสึเกิดจากการกัดเซาะของคลืนลม
ในทะเล เป็ นจุดชมวิ วยอดนิ ยมของเมืองวากายามะ ทีนักท่องเทียวนิ ยมเดินทางมาสัมผัสความ
งามของธรรมชาติแห่งนี
จากนันนํ าท่านสู่ เซ็นโจจิ กิ หรือทีแปลได้ว่า เสื อทาทามิ 1000 ผืน แต่ทว่าทีแห่งนี เป็ น แผ่นหิน
ขนาดใหญ่ซอ้ นกันลดหลันเป็ นชันยืนออกไปงมหาสมุทรแปซิฟิค ท่านจะได้เห็นกระแสคลืนทีถาโถม
เข้าปะทะกับโขดหินจนแตกกระจายต่อหน้าต่อตาท่านด้วยความงามอย่างสุดบรรยาย
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จากนันนํ า ท่านสู่ ซัน ดันเบกิ (SANDANBEKI) กําแพงหน้ าผาสูงชัน 50 เมตร ยาวกว่า 2 เมตร
หน้ าผาทีเกิ ด จากการกัด เซาะของคลื นลม เมือมองจากด้านบนจะเป็ นจุดชมวิวของหน้ าผาที
มองเห็นมหาสมุทรแปซิฟิคได้อย่างงดงามเต็มตา ซึงสมัยก่อนเคยเป็ นทีสังเกตการณ์ของชาวประมง
นําท่าน ลงลิ ฟท์ เพือเข้าชมด้านใน ถําซันดันเบกิ ซึงจะมีการจัดแสดงให้นักท่องเทียวได้เห็นถึงวิถี
การใช้ชวี ติ ของนักรบโบราณในถํา พร้อมประวัตคิ วามเป็ นมาตังแต่ครันอดีต และยังมีศาลเจ้าทีทํา
จากสําริดตังเรีย งรายตามความเชือในสมัยโบราณ ด้านข้างจะมีทล้ี างมือ ล้า งปาก เพือให้ท่านได้
ชําระกายก่อนพบเทพเจ้า นําทีนํามาล้างเป็ นสายนํ าออนเซ็นทีผุดขึนตามธรรมชาติ ซึงถือได้ว่าเป็ น
สิงมหัศจรรย์ทีธรรมชาติสร้างขึน ภายในถําท่านจะได้พบเห็นและได้ยนิ เสียงคลืนทีมากระทบหิน
ภายในถําดังก้องกังวาน ในสมัยโบราณเล่าว่าเคยเป็ นทีซ่อนตัวของเรือรบโบราณญีปุ่น บางเรืองก็
เล่าว่าเดิมเคยเป็ นเหมืองเก่า
สมควรแก่เวลา นํ าท่านเข้าทีพัก ชิ ราฮาม่ า ณ YUKAI RESORT NANKISHIRAHAMA
ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่า

คํา

รับประทานอาหารคําในห้องอาหารของโรงแรม
หลังรับประทานอาหารแล้วเชิญท่านพักผ่อนไปกับการแช่ ออนเซ็น นําแร่ธรรมชาติผ่านความร้อน
ใต้พภิ พเพือผ่อนคลายความเมือยล้าเลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพให้กระปรีกระเปร่าผิวพรรณสดใสมี
นํ ามีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงทีความอัศจรรย์แห่งการอาบนําแร่
แบบญีปุ่นนีเองทําให้มผี กู้ ล่าวว่า => หากมาที ญี ปุ่ นแล้วไม่ได้ลงอาบนํ าแร่ก็เหมือนกับว่าท่ าน
มาไม่ถึงญีปุ่ น !
(ชือโรงแรมทีท่านพัก ทางบริ ษทั จะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วันก่อนวันเดิ นทาง)

DAY 3
เช้า

ชิ ราฮาม่า – ปราสาทวาคายาม่า – ตลาดปลาคุโรชิ โอะ – ชมวิวอุเมดะสกาย – ช้อปปิ งชิ นไซบาชิ
– โอซาก้า
รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ า ท่ า นชม ปราสาทวาคายาม่ า ทีงดงามเป็ นเอกลักษณ์ ไม่ เหมือนทีใด ตัว ปราสาทมีอ าคาร
ล้อมรอบทางเชือมสามารถเดินถึงกันได้ ลักษณะปราสาทแบบนีมีเพียงแค่สามแห่งในญีปุ่น อีกสองที
คือ ปราสาทฮิเมจิ และปราสาทมัตสึยะมะเจ้าของปราสาทคือโทกุงะวะ โยชิ มุเนะ โชกุนคนทีแปด
แห่งตระกูลโทกุงะวะอัน เกรียงไกรมีชอเสี
ื ย งว่าเป็ น นักรบเก่งกล้า ตัว ปราสาทเดิมสร้างขึนเมือปี
1585 แต่โดนไฟไหม้ครังแล้วครังเล่า จนล่าสุดสร้างขึนใหม่เมือปี 1958 แต่ยงั คงเหลือประตูทางเข้า
ด้านหนึ งทียังคงมีมาตังแต่การสร้างครังแรกคือประตูโอกะงุจิ อิสระให้ท่านได้เดินชมสวนภายใน
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เทียง

และตัวปราสาทซึงถ้าสังเกตุดๆี ชันหินแต่ละชันก่อนทีจะเข้าถึงตัวปราสาทจะมีรปู แบบการก่อสร้าง
ทีแตกต่าง หรือจะแวะจิบชาทานคูก่ บั ขนมญีปุ่นระหว่างเทียวชมตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ ตลาดคุโรชิ โอะ อิสระให้ทา่ นได้เลือกชิมอาหารทะเลสดๆ ไม่ว่าจะเป็ น ซาชิมิ ซูชิ
หน้ าต่างๆ หรือเลือกซือสิน ค้าของฝากขึนชือและมีข ายเพีย งทีนี เท่า นัน อาทิ ผลิตภัณ ฑ์จากส้ม
ผลไม้ชอดั
ื งของวาคายาม่า เหล้าสาเก หรือแวะชิมอาหารทะเลสดๆในตลาดคุโรชิตามอัธยาศัย ถ้า
โชคดี ท่านจะได้ พบกับ การแสดงแล่ ปลาทูน่า (ปลามากูโร่) ทีหนึงวันจะทําการแสดงสามรอบ
เท่านัน
จากนันนําท่านขึนชมทิวทัศน์ เมืองโอซาก้า ณ ตึกอุเมดะสกาย ทีมีความสูงถึง
เมตร รูปแบบ
อาคารทันสมัยตัวอาคารเป็ นตึกแฝดสูง ชัน ชันบนสุดของตึกด้านบนเชือมต่อถึงกันและยังมีสวน
ลอยฟ้ าตังอยูบ่ นตึกอีกด้วย เป็ นจุดชมวิวเมืองโอซาก้า แบบพาโนราม่าวิว และในวันทีอากาศแจ่มใส
จะสามารถเห็น ทิวทัศน์ ข องโอซาก้า ได้อย่างเต็ม ตา อิสระให้ท่ า นเก็บ ภาพความประทับ ใจตาม
อัธยาศัย
นําท่านสู่ ย่านชิ นไซบาชิ ย่านช้อปปิ งชือดังของโอซาก้า ภายในย่านนีท่านจะพบกับร้านค้าเก่าแก่
ปะปนกันไปกับร้านค้าอันทันสมัย และสินค้าหลากหลายประเภทหลากหลายรูปแบบทังสําหรับเด็ก
และผู้ ใหญ่ ซึ งย่ า นนี ถื อ ว่ า เป็ นย่ า นแสงสีแ ละบัน เทิ งชันนํ า แห่ งหนึ งของโอซาก้า อีก ทังยัง มี
ร้านอาหารทะเลขึนชือมากมาย ซึงเสน่หอ์ ย่างหนึงของย่านนีคือ ทุกร้านค้าจะประดับประดาร้านของ
ตนด้วยแสงไฟนีออนซึงดัดทําให้เป็ นรูปปู กุง้ และปลาหมึก ซึงนักท่องเทียวให้ความสนใจและแวะ
ถ่ายรูปกันเป็ นทีระลึกอย่างมาก และร้านค้าทุกแห่ง จะพยายามสร้างจุดเด่นให้แก่รา้ นของตนให้ได้
มากทีสุด เพือดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการ สัญลักษณ์เด่นของย่านนีคือ ตึกรูปเครืองหมายการค้า
ของ กูลโิ กะ ผลิตภัณ ฑ์ขนมชือดังจากญีปุ่นนันเอง อิสระเพือให้ท่านเลือกหาซือของต้องใจนานา
ชนิด อาทิ เครืองสําอางค์ เสือผ้า รองเท้า กระเป๋ า เครืองไฟฟ้ า ฯลฯ ตามอัธยาศ้ย
***อาหารคําอิ สระตามอัธยาศัยเพือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า***
สมควรแก่เวลา นํ า ท่ า นเข้า ทีพัก โอซาก้ า ณ PREMIER HOTEL CABIN OSAKA หรือ
เทียบเท่า
(ชือโรงแรมที ท่านพัก ทางบริ ษทั จะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วันก่อนวันเดิ นทาง)
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DAY 4

โอซาก้า – อิ สระฟรีช้อปปิ งตลอดทังวันหรือเลือกซือทัวร์เสริ ม ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ==> ผู้ใหญ่
ท่านละ ,

เช้า

.- บาท เด็กตํากว่า

ปี ท่านละ ,

.- บาท (ไม่รวมค่าเดิ นทาง)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ใช้เวลาคุ้มค่าเต็มวัน เข้าสู่ช่วงเวลาช้อปกระหนํา ในย่านช้อปปิ งชือดังมากมาย

ย่านอุเมดะ

ย่านนัมบะ

ย่านทีได้ชอว่
ื าเป็ นศูนย์กลางทางความทันสมัยทีชาวโอซาก้ารูจ้ กั กันเป็ นอย่างดี ศูนย์รวมแฟชันที
กําลังอินเทรนด์ แหล่งรวมร้านอาหารอันหลากหลาย ห้างสรรพสินค้านับไม่ถ้วน นอกจากนันมีทงั
ตึกสูงของโรงแรม 5 ดาว ภัตตาคาร ร้านเกมปาจิงโกะ ผับ บาร์ นับ ได้ว่ามาทีเดียวก็เต็มอิมเลย
ทีเดียว
ตังอยู่ใจกลางเมืองโอซาก้าเป็ นศูนย์รวมของทุกสิงไม่ว่าจะเป็ นแหล่งช้อปปิ ง แหล่งบันเทิง โรงละคร
เมืองใหม่ ทําให้ม ีโรงละครมาเปิ ดแสดงทางตอนใต้ของคลองมากมาย ตามมาด้วยโรงนํ าชาเปิ ด
บริการกว่า 47 โรง
หรือเลือกซื อทัวร์พิเศษเที ยว ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ==> ผู้ใหญ่ท่านละ 2,700.- เด็กตํากว่า
12 ปี ท่านละ 1,900.- (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดิ นทางโดยรถไฟ)

นําท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ทุ่มทุนสร้างมหาศาลและใหญ่ทสุี ดในโลกพืนทีกว่า
100,000 ตารางเมตร ทีมีขนาดใหญ่กว่าในสหรัฐอเมริกา สนุ กสนานตืนเต้น อย่างเต็มทีในโรงถ่าย
แห่งนี เข้าชมส่วนต่างๆ ทีแบ่งออกเป็ นโซนอาทิ ฮอลลีวดู้ มีสถานทีน่ าสนใจ อาทิ ฉากจําลองของ
นิวยอร์ค T23D ภาพยนตร์สามมิติ ในฉากภาพยนตร์เรืองเทอร์มเิ นเตอร์ ซึงท่านจะได้ชมเหมือนอยู่
ในเหตุการณ์ จริงมีการทะลุจอพร้อมชมฉากต่อสูส้ นุ กสนานทีท่านจะประทับใจใช้งบสร้างกว่า 400
ล้านบาท นอกจากนียังมีเบืองหลังฉากการถ่ายทําจากเรือง ET, ฉากจําลองของเมืองซาน ฟรานซิส
โกขณะอยู่ทีโอซาก้า BACK TO THE FUTURE ย้อนกลับ อดีต โดยรถทีใช้แสดงในภาพยนตร์ที
สมจริงเหมือนขับรถทีโลดโผนเทียวกันต่อ ฉากแผ่นดินไหวในซานฟรานซิสโกทีมีไฟไหม้จริงเหมือน
อยูใ่ นเหตุการณ์, การแสดงในภาพยนตร์เรืองจูราสสิคพาร์ค การแสดงและย้อนยุคสัตว์ดกึ ดําบรรพ์ที
มีไดโนเสาร์ทเี ร็กซ์ตามไล่ล่าในความมืด, ฮอลลีวดู้ เมจิก การจุดพลุแสดงแสง-สีอนั ตืนเต้นยามคําคืน
, ล่องเรือพร้อมสนุ กสนานกับฉากปลาฉลามทีจะโผล่ขนมาข้
ึ
างลําเรือในขณะล่องฉากตามล้างตามล่า
ในวอเตอร์ เวิลด์, ฉากคาวบอย, ฉากสตันโชว์ และการแสดงของบรรดาสัตว์แสนรูท้ ใช้
ี ประกอบฉาก
ในภาพยนตร์ อาทิ สุนัขจากเรืองบีโธเฟ่ นลิงและนกทังหมดนี จะสร้างความบันเทิงกับท่านโดยไม่
ต้อ งเดิน ทางไกลถึง สหรัฐ อเมริก า หรือ เลือ กจะสนุ ก กับ สนู๊ ป ปี สตู ดิโ อ (SNOOPY STUDIOS)
เพลิดเพลินกับเครืองเล่นนานาชนิด พร้อมพบกับสนู๊ปปี และบรรดาเพือนผองมากมาย ขอแนะนํ า
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เครืองเล่ น ยอดฮิต THE AMAZING ADVENTURES OF SPIDER–MAN THE RIDE สุ ด สุด ! กับ
เครืองเล่น ตัวแรง ใหม่ล่าสุด รถไฟเหาะ HOLLYWOOD MAGIC เชิญท่า นสัม ผัส ด้ว ยตัว เองกับ
เบืองหลังฉากทีตืนเต้นของทุกการแสดง พร้อมเลือกซือสินค้าทีระลึก ห้ามพลาดกับเครืองเล่นชนิด
ใหม่สําหรับบรรดาสาวกให้ได้เข้าไปสัมผัสกลินอายและบรรยากาศของโลกเวทมนตร์ในฉากต่างๆ
กั บ สวนสนุ กแฮร์ รี พ อตเตอร์ หรื อ WIZARDING WORLD OF HARRY POTTER ที เปิ ด
ให้บริการแล้ว ทุนสร้างกว่า 45,000 ล้านเยน หรือราว 16,000 ล้านบาท เปิ ดตัวอย่างเป็ นทางการ
เมือวัน ที 15 กรกฎาคม 2014 โดยจะมาพร้อมกับ เครืองเล่น และสถานทีเด่ น ๆ ทีจําลองมาจาก
สถานทีจริงในภาพยนตร์ อาทิ หมู่บ้านฮอกส์มีด (HOGSMEADE VILLAGE) ร้านขายของแปลก
ประหลาดของพ่อมด และเครืองเล่นอืน ๆ อีกมากมาย ร้านเด็ดร้านไม้กวาดสามอัน, ปราสาทฮอก
วอตส์ (HOGWARTS CASTLE) โรงเรียนแห่งพ่อมดและแม่มด ทังห้องเรียนสารพัดวิชา รวมถึง
ห้องเรียนป้ องกันศาสตร์มดื โถงระเบียงสุดลึกลับ ห้องทํางานของศาสตราจารย์ดมั เบิลดอร์ ภาพ
พอร์เทรตเคลือนไหวได้, พร้อมทักทายหมวกคัดสรร (SORTING HAT) หมวกใบเก่า ครําครึกบั
หน้ าทีสํา คัญในการคัด เลือกบ้านให้เหล่ านั กเรียนพ่อมดแม่มด, รถไฟเหาะ (THE FORBIDDEN
JOURNEY RIDE), เทียวบินฮิปโปกริฟฟ์ รถไฟเหาะความเร็วตําทีอาสาพาเหาะเหินแวะเวียนผ่าน
กระท่อมหลังโรงเรียนของแฮกริด, ไปรษณี ย์นกฮูก, ร้านซองโกโจ๊กช็อป ร้านขายของเล่นตลกสุด
หรรษาพีแฝดวีสลีย์ เป็ นต้น
***อาหารกลางวันและคําอิ สระตามอัธยาศัยเพือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า***
สมควรแก่เวลา นํ า ท่ า นเข้า ทีพัก โอซาก้ า ณ PREMIER HOTEL CABIN OSAKA หรือ
เทียบเท่า

DAY 5
เช้า

โอซาก้า – สะพานอาคาชิ ไคเคียว (ถ่ายรูป) – ฮาร์เบอร์แลนด์ – นังกระเช้าชมวิ วเมืองโกเบ –
รินกุ เอ้าท์เล็ต – สนามบินคันไซ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ สะพานอาคาชิ ไคเคียวหรือสะพานไข่มุก (ถ่ายรูป) ซึงเป็ นสะพานแขวนทียาว
ทีสุดในโลก สะพานแห่งนีมีระยะทางเกือบ 4 กิโลเมตร อุบตั เิ หตุจากพายุเมือ 50 กว่าปี ก่อน (พ.ศ.
2498) ได้คร่าชีวติ ของผูค้ นทีอาศัยเรือเฟอร์รข้ี ามฝั งสัญจรไปมาระหว่างเกาะสู่เกาะต้องอับปางลง
ทําให้มผี เู้ สียชีวติ ทังเด็กและผูใ้ หญ่รวมกันถึง 168 ชีวติ รัฐบาลญีปุ่นขณะนันจึงได้ทมุ่ งบประมาณถึง
4.5 ร้อยล้านเหรียญสหรัฐ เพือสร้างสะพานแขวนทียาวทีสุดในโลกแห่งนีขึน โดยได้รบั การยอมรับ
และชืนชมในระดับสากลว่าเป็ น ประดิษฐกรรมชันเยียมของมนุ ษย์ทเป็
ี นรองแค่เพียงการสร้างยาน
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อวกาศขึนไปสํารวจนอกโลกด้วยความยาวทังหมด 3,911 เมตร สูงประมาณ 300 เมตร ใช้ส าย
เคเบิลทีขึงสะพาน 2 เส้น ภายในสายเคเบิลมีเส้นลวดเล็ก ๆ ช่วยขึงอีกหลายร้อยเส้นรวมความยาว
ของสายเคเบิลทีใช้ขงึ สะพานทังหมดประมาณ 3 แสนกิโลเมตร
นําท่านเทียวชม ฮาร์เบอร์แลนด์ เป็ นพืนทีริมอ่าวทางใต้ของแผ่นดินโกเบเป็ นทําเลทีมีทศั นียภาพ

กลางวัน

งดงาม ตลอดเวิงอ่าวรูปตัว U จึงเพียบพร้อมไปด้วยสารพัดสิงทีดึงดูดให้เข้าไปมากมาย อาทิเช่น
อาณาจักรแห่งความบันเทิงทังร้านค้า ร้านอาหาร โรงภาพยนตร์ สวนสนุ กและท่าเรือล่องแม่นํ า
Concerto อันหรูหรา ให้ท่าน ได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศอันแสน สบายตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริ การท่านด้วยบุฟเฟ่ ต์อาหารทะเล
นําท่าน นังกระเช้ าไฟฟ้ าชิ นโกเบ เพือชมวิวเมืองโกเบ วิวทีได้ชอว่
ื าติด 1 ใน 3 วิวทีสวยทีสุดใน
ญีปุ่น เป็ นส่วนหนึงของภูเขาร็อคโก พร้อมกับชมวิวทิวทัศน์อนั งดงามของตัวเมืองโกเบและอ่าวโอ
ซาก้าแบบพาโนราม่ า ถ้าโชคดีในวัน ทีฟ้ า เปิ ด ท่า นจะสามารถมองเห็น นํ าตกนู โนบิกไิ ด้จากบน
กระเช้า ไฟฟ้ า ด้า นบนมี สวนสมุน ไพรนู โ นบิ กิ NUNOBIKI HERB GARDEN ทีใหญ่ ทีสุ ดของ
ประเทศญีปุ่ น สมุน ไพรนานาชนิ ดกว่ า 75,000 พัน ธุ์ ตกแต่ งตามสไตล์ยุโรปหรือเรีย กอีกชือว่า
สวิ สเซอร์แลนด์ญีปุ่ น
จากนันนําท่านเดินทางสู่ ริ นกุ เอ้าท์เล็ต ทีรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายยีห้อดังเกือบ 200
แบรนด์ ไม่ ว่ า จะเป็ น GUCCI, AMINI, PRADA, NIKE, DESILE, BALLY COACH, GAP HUGO
BOSS, VERSACE, YVES SAINT LAURENT, RIVE GAUCHE ห รื อ จ ะ เป็ น ห ม ว ด สิ น ค้ า
INTIMATE APPAREL อ า ทิ KID BLUE, TRIUMPH ห รื อ จ ะ เป็ น ห ม ว ด HOME FASHION,
FRAGRANCE OUTLET ฯลฯ นอกจากนี ยังมีหมวดสินค้าอืนๆ อาทิเช่น รองเท้า กระเป๋ า เสือผ้า
เด็ก ซึงทุกชินเป็ นของแท้ราคาถูกพิเศษกว่าในห้างสรรพสินค้า นับได้ว่าเป็ นสวรรค์ของนักช้อปชาว
ญีปุ่นและนักท่องเทียวผูม้ าเยือนอย่างแท้จริง
***อาหารคําอิ สระตามอัธยาศัยเพือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า***
สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพือเตรียมตัวเดิ นทางสู่สนามบิ นเพือ
กลับกรุงเทพฯ

23.45
DAY 6
04.00
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ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที ยวบินที XJ 611
กรุงเทพฯ
ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ

กําหนดการเดินทาง : มีนาคม
ราคาผูใ้ หญ่

ราคาเด็ก

ราคาเด็ก

วันเดิ นทาง

2 – 3 ท่าน

2 – 12 ปี

น้ อยกว่า ปี

–

41,900 บาท

** ไม่มีราคาเด็ก**

มี.ค.

,

บาท

พักเดียวเพิ ม
9,500 บาท

หมายเหตุ : การเดินทางแต่ละครังต้องมี ผู้ใหญ่ไม่น้อยกว่า 25 ท่าน ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว
บริษทั ขอสงวนสิทธิในการเลือนการเดินทางหรือเปลียนแปลงราคา
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ในการเปลียนแปลงรายการโดยมิ ต้องแจ้งล่วงหน้ า ทังนี ขึนอยู่กบั สภาวะอากาศ
การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ทังนี ขึนอยู่กบั อัตราแลกเปลียนของเงิ นสกุลเยน
อัตราค่าบริการรวม
 ค่าตัวเครืองบินเดินทางไป-กลับ ชันประหยัด ตามเส้นทางและสายการบิน ทีระบุในรายการ
 อาหารบนเครืองทังขาไปและขากลับ
 ค่านําหนักกระเป๋ าทังขาไปและกลับ ขาละ 20 กิโลกรัม
*** กรณี มีความประสงค์ต้องการอัพเกรดที นัง, ซือนําหนักกระเป๋าเพิ ม, ซืออาหารเพิ มหรือบริการต่างๆ
เพิ มเติ ม กรุณาติ ดต่อพนักงานขายที ดูแลท่านโดยตรง ***
 ค่าทีพักห้องละ 2 - 3 ท่ าน / ค่าพาหนะ / ค่า อาหาร / ค่าเข้าชมตามสถานทีต่ าง ๆ ตามทีระบุ ในรายการ
(ห้ องทริ ปเปิ ลโรงแรมที ญี ปุ่ นส่ วนใหญ่ จะเป็ นสองเตี ย งเดี ยว + หนึ งเตี ยงเสริ ม** กรณี โรงแรมไม่ มี
ห้องทริ ปเปิ ลให้บริการ บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ ในการจัดห้องพักให้ท่านเป็ น หนึ งทวิ น ห้องสองเตียงเดียว
+ หนึ งซิ งเกิ ล ห้องหนึ งเตียงเดียว โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ มเติ ม)
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองท่านละ 1 ล้านบาท กรณีรกั ษาพยาบาล 5 แสนบาท
(ตามเงือนไขกรมธรรม์เป็ นผู้กาํ หนด) ** ไม่รวมประกันสุขภาพ **
อัตราค่าบริการไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าอาหารและเครืองดืมนอกเหนือจากในรายการ
 ค่านําหนักกระเป๋ าเดินทางทีเกินจากสายการบินกําหนด
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิม % และภาษีหกั ณ ทีจ่าย % (กรณีลกู ค้าต้องการใบเสร็จรับเงินแบบเต็มรูปแบบ)
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 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าชัวคราวเข้าประเทศญีปุ่ น (สําหรับผู้ถือหนังสือเดิ นทางไทย)
 ค่าสินนําใจสําหรับมัคคุเทศก์, คนขับรถ 3,000 เยน/คน/ทริป
เงือนไขการสํารองที นัง
 กรุณาสํารองทีนังโดยการชําระมัดจํา ภายใน 3 วัน หลังจากสํารองที นัง
o เดือนมีนาคม มัดจําท่านละ 15,000 บาท
 กรุณาชําระค่าใช้จ่ายส่วนทีเหลือทังหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วันทําการ
เงือนไขการยกเลิ ก
 กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 31 วัน ก่อนการเดินทาง บริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการคืนค่ามัดจํา
 กรณี การเดิ น ทางที บริ ษั ท ฯต้ อ งทํ า การวางการัน ตี ค่ า มัด จํา หรื อ ซื อขาดแบบมี เงื อนไข และหรื อ
เที ยวบิ น เหมาลํ า CHARTER FILGHT หรื อ EXTRA FLIGHT กั บ สายการบิ น หรื อ ผ่ า นตั ว แทนใน
ประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงิ นมัดจําหรือค่าบริการทังหมด
หมายเหตุ
*** ขอความกรุณาทุกท่านอ่านและศึกษาข้อมูลทังหมดก่อนการจอง
เพือความถูกต้องและความเข้าใจที ตรงกันระหว่างท่านและบริ ษทั ฯ
ดังนันหากท่านชําระเงิ นค่าจองทัวร์และหรือค่าทัวร์แล้ว ทางบริษทั ถือว่าท่านได้ยอมรับเงือนไขของบริ ษทั ฯ
เป็ นที เรียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพือทราบอีกครัง ***
 กรณีเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมือง ณ ประเทศนัน ๆ ปฏิเสธการเข้า-ออก ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ถือเป็ นเหตุผล
ซึงอยูน่ อกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่คนื เงินทังหมด
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ในกรณีทเกิ
ี ดเหตุสุดวิสยั อาทิเช่น การยกเลิกไฟท์
หรือการล่าช้าของสายการบิน, อุบตั เิ หตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิงของสูญหายตามสถานที
ต่าง ๆ ทีเหนืออํานาจการควบคุมของบริษทั ฯ
 ในกรณี ทีลูกค้าต้องออกตัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติ ดต่อเจ้าหน้ าที ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครัง
มิฉะนันทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยใดๆทังสิ น
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า ในกรณี ทีมีการขึนลงของ
เงินตราต่างประเทศ และหรือจากการปรับขึนค่านํามันของสายการบิน
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 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายการท่องเทียวได้ตามความเหมาะสม ในกรณีเกิดจราจรติดขัด
หรือเกิดอุบตั เิ หตุบนท้องถนน โดยขึนอยู่ดุลพินิจของมัคคุเทศก์ ทังนีจะยึดถือผลประโยชน์ ของคณะผูเ้ ดินทางเป็ น
สําคัญ และบริษทั ฯ ยังคงรักษามาตรฐานการบริการเช่นเดิม
 การบริ การของรถบัสนําเทียวตามกฎหมายแรงงานและการใช้รถที ประเทศญีปุ่ น สามารถให้บริ การ
วันละ 10 – 12 ชัวโมงเท่ านัน อาทิ เช่ น เริ มงาน 08.00 น. ถึงเวลา 20.00 น. (ต้ องถึงโรงแรมเรียบร้อยแล้ว)
การให้บริการในแต่ละวันมิ อาจเพิ มเวลาการใช้รถบัสได้ ทังนี มัคคุเทศก์และพนักงานขับรถจะเป็ นผู้บริ หาร
เวลาตามความเหมาะสม ขึนอยู่กบั สภาพการจราจร ณ วันเดิ นทางนันๆเป็ นหลัก
 รายการนีเป็ นเพียงข้อเสนอทีต้องได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯอีกครังหนึง หลังจากได้สาํ รองโรงแรมทีพักใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึงอาจจะปรับเปลียนตามทีระบุในโปรแกรม
 การจัดการเรืองห้องพัก เป็ นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กบั กรุ๊ปทีเข้าพัก โดยมีหอ้ งพักสําหรับผูส้ ูบ
บุหรี / ปลอดบุหรีได้ โดยอาจจะขอเปลียนห้องได้ตามความประสงค์ของผูท้ พั
ี ก ทังนีขึนอยู่กบั ความพร้อมให้บริการ
ของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
 กรณีผเู้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้ววิ แชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วัน
ก่อนการเดินทาง มิฉะนัน บริษทั ฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิเมือท่านเดินทางไปพร้อมคณะแล้ว หากท่านงดใช้บริการใด และหรือไม่เดินทางพร้อม
คณะถือว่าท่านสละสิทธิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทังสิน
****รายละเอียดเกี ยวกับมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญีปุ่ นให้กบั คนไทย****
(เอกสารที ท่านจะต้องใช้ในการพิ จารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ)
จากมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญีปุ่นให้กบั คนไทย ผูท้ ประสงค์
ี
จะพํานักระยะสันในประเทศญีปุ่นไม่เกิน
วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพือการท่องเทียว เยียมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยืนเอกสารในขันตอนการตรวจคน
เข้าเมือง เพือยืนยันการมีคณ
ุ สมบัตกิ ารเข้าประเทศญีปุ่น ดังต่อไปนี
1. สิงยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีอาจเกิดขึนในระหว่างทีพํานักในประเทศญีปุ่นได้ เช่น เงินสด
หรือบัตรเครติด
คุณสมบัติการเข้าประเทศญีปุ่ น (สําหรับกรณี การเข้าประเทศญีปุ่ นด้านมาตราการยกเว้นวีซ่า)
1.
2.
3.
4.
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หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ เดือน และมีหน้าหนังสือเดินทางทีไม่มตี ราประทับอย่างน้อย 3 หน้า
กิจกรรมใดๆทีจะกระทําในประเทศญีปุ่นจะต้องไม่เป็ นสิงทีขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัตกิ ารพํานักระยะสัน
ในขันตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกิน วัน
เป็ นผูท้ ไม่
ี มปี ระวัตกิ ารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญีปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และ
ไม่เข้าข่ายคุณสมบัตทิ จะถู
ี กปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

