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99KSA-TG-REROUTE-TOKYO

ทัวร์ญี่ปนุ่ HAPPY TOGETHER
REROUTE AUTUMN TOKYO- OSAKA IN JAPAN
6วัน/4คืน โดยสำยกำรบินไทย (TG)

กำหนดกำรเดิ นทำง : วันที่ 18 - 24 ตุลำคม 2557 รำคำ 53,800.จุดเด่นโปรแกรมของเรา
1. เทีย่ วไม่เหนื่อยกับนังรถไฟหั
่
วกระสุนชินกังเซ็น
2. อิม่ อร่อยบุฟเฟต่ ข์ าปูยกั ษ์ไม่อนั ้ พร้อมน้ าจิม้ รสเด็ด
3. ช้อปปิ้ง ชินไซบาชิ ย่านช็อปปิ้งชื่อดังของนครโอซาก้า
4. อาบน้ าแร่ ออนเซ็น (ONSEN) เพือ่ ผ่อนคลายความเมื่อยล้า
โปรแกรมกำรเดิ นทำง
วันแรก

กรุงเทพฯ – โตเกียว

20:00 น.

คณะพร้อ มกัน ที่ท่ าอากาศยานสุ ว รรณภู ม ิ ผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชัน้ 4 เคาน์ เตอร์ D ประตู
ทางเข้ า 2 สายการบิ น ไทย (TG) กรุ ณ ำสั ง เกตป้ ำยรับ คณ ะเดิ น ท ำง === HAPPY
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TOGETHER โดยมีเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ และ อานวยความสะดวกด้านสัมภาระ
เช็คอินท์แด่ทุกท่าน
เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครือ่ งออกอย่างน้อย 60 นาที ผูโ้ ดยสารพร้อม ณ ประตูขน้ึ
เครือ่ งก่อนเวลาเครือ่ งออก 30 นาที

23:50 น.

บินลัดฟ้าสู่ประเทศญีป่ นุ่ โดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG 642
(บริ กำรอำหำรและเครื่องดื่มบน)
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัวโมง
่ ... เวลาท้องถิน่ เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัวโมง
่

วันที่สอง

วัดนำริ ตะ – โตเกียวสกำยทรี – วัดอะซำกุสะ – ช๊อปปิ้ งย่ำนชิ นจูก ุ

08:10 น.

ถึงสนามบินนานาชาติสนำมบิ นนำริ ตะ จังหวัดชิตะ ประเทศญีป่ ุ่นดินแดนอาทิตย์อุทยั หลังผ่าน
ขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว...

จากนัน้ นาท่านชม “วัดนำริ ตะซัน” ตัง้ อยูบ่ นเนินเขากลางเมืองนาริตะ วัดทีไ่ ด้รบั ความนิยมอย่างสูง
โดยเฉพาะ อย่างยิง่ ในวันขึน้ ปีใหม่จะคลาคล่าไปด้วยผูค้ นทีม่ าขอพรสิง่ ศักดิ ์สิทธิ ์ เลือกซือ้ “เครือ่ งราง”
หรือ “ฮู”้ ต่างๆ รวมทัง้ สินค้าพืน้ เมืองต่างๆมากมายในราคาเป็ นกันเอง
เที่ยง

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (1)

บ่าย

จากนัน้ นาท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคา ณ “วัดอำซะกุซะ” วัดทีไ่ ด้ช่อื ว่าเป็นวัดทีม่ คี วาม
ศักดิ ์สิทธิ และได้รบั ความเคารพนับถือมากทีส่ ุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่
กวนอิมทองคาทีศ่ กั ดิ ์สิทธิ ์ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึง่ มักจะมีผคู้ นมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็น
สิรมิ งคลตลอดทัง้ ปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นทีต่ งั ้ ของโคมไฟยักษ์ทม่ี ขี นาดใหญ่ทส่ี ุดในโลกด้วย
ความสูง 4.5 เมตร ซึง่ แขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าทีอ่ ยูด่ า้ นหน้าสุดของวัด ทีม่ ชี ่อื ว่า “ประตูฟ้า
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คารณ” และถนนจากประตูเข้าสู่ตวั วิหาร ประดิษฐาน เจ้าแม่กวนอิมทองคา มีช่อื ว่า “ถนนนากามิเซะ”
ซึง่ เป็นทีต่ งั ้ ของร้านค้าขายของทีร่ ะลึกพืน้ เมืองต่างๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเท้า
พวงกุญแจทีร่ ะลึก ฯลฯ ให้ทุกท่านได้เลือกซือ้ เป็นของฝากของทีร่ ะลึก พิเศษ! ให้ท่านได้มโี อกาสได้
แวะถ่ายรูปคู่กบั โตเกียวสกำยทรี Tokyo Sky Tree หรือ New Tokyo Tower เป็นหอกระจายคลื่น
ทีส่ งู ทีส่ ุดในประเทศญี่ปนุ่ ซึง่ มีความสูง 634.00 เมตร มูลค่าประมาณ 4 หมืน่ ล้านเยน จากนัน้ นาท่าน
เดินทางสู่มหานครโตเกียว จากนัน้ นาท่านเดินทางช้อปปิ้งสู่ “ชิ นจูก”ุ ย่านแห่งความเจริญอันดับ
หนึ่งของกรุงโตเกียว ท่านจะได้พบกับห้างสรรพสินค้า และร้านขายของเป็นพันๆ ร้าน ซึง่ จะมีผคู้ น
นับหมืน่ เดินกันขวักไขว่ ถือเป็นจุดนัดพบยอดนิยมอีกด้วย เชิญท่านเลือกชมสินค้ามากมาย
อาทิ เครือ่ งใช้ไฟฟ้า,กล้องถ่ายรูปนาฬิกา, เสือ้ ผ้า, รองเท้าแฟชัน่ และเครื่องสาอาง เป็นต้น
อิสระให้ท่านได้เพลินเพลินกับการ “เลือกชมและซือ้ ” สินค้าตามอัธยาศัย
**** อิ สระรับประทำนอำหำรคำ่ เพื่อให้ ท่ำนได้เดิ นช้อปปิ้ ง อย่ำงจุใจ ***
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั SHINJUKU WASHINGTON HOTEL หรือเที ยบเท่ำ
วันที่สำม

โตเกียว - อิ สระช้อปปิ้ ง หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริ มพิ เศษ "โตเกียวดิ สนี ยแ์ ลนด์" (รวมตั ๋วรถไฟ
ไป-กลับ)

เช้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม (2)

ให้ท่านได้อสิ ระตามอัธยาศัยทัง้ วันให้ท่านเลือกช้อปปิ้งตามย่านดังของ กรุงโตเกียว โดยการนังรถไฟ
่
ตะลุยมหานครโตเกียว (รวมค่ารถไฟ ไป-กลับ) อิสระให้ท่านสามารถนังรถไฟ
่
JR เพื่อเทีย่ วในย่าน
ช้อปปิ้งชื่อดังของโตเกียวไม่ว่าจะเป็น"ฮาราจูกุ"แหล่งรวมวัยรุ่นทีท่ นั สมัยสุดๆ ชาวปลาดิบ ... ตื่นตา
ตื่นใจกับ "แฟชัน"
่ หลากหลายสไตล์ทท่ี ่านจะไม่เคยพบเห็นทีไ่ หนมาก่อนไม่ว่าจะเป็ นเทรนด์ทเ่ี สมือน
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หลุดออกมากจากในหนังสือการ์ตูนชื่อดัง อาทิ ซากุระ สาวน้อยมหัศจรรย์, ลามู ทรามวัยจากต่างดาว
,แม่มดน้อยโดเรมี เป็ นต้น หรือบางทีก่ ห็ ลุดมากจากเกมส์เพลย์, แต่งเลียนแบบดารา – นักร้อง ทีค่ ลัง่
ไคล้หรืออาจจะแต่งกายให้ดูเหมือนมาจากนอกโลกเลยก็มอี สิ ระให้ท่านได้เลือกเดินชมความแปลก
ประหลาดทีห่ าชมไม่ได้ในชีวติ ประจาวัน สาหรับท่านทีช่ ่นื ชอบการช้อปปิ้งสามารถเดินเลือกชมและ
ซือ้ สินค้ามากมายทีม่ ที งั ้ "แบรนด์เนมชื่อดัง"หรือ "แฮนด์เมด" ทีท่ ่านจะได้เป็นเจ้าของเพียงผูเ้ ดียวใน
โลกที่ "ถนนเทคาชิตะ" ซึง่ คลาคล่าไปด้วยผูค้ นมากมายและสินค้าหลายหลายแบบให้ท่านได้เลือกสรร
กันตามอัธยาศัยสาหรับท่านทีอ่ ยากย้อนวัยสู่ "โลกวัยเยาว์"
*****************************************************************************************
สำหรับท่ำนใดที่จะไป "โตเกียวดิ สนี ยแ์ ลนด์" ท่ำนสำมำรถเลือกซื้อทัวร์เสริ มได้ในรำคำพิ เศษ
ผูใ้ หญ่/เด็ก ท่ำนละ 2,900 บำท/ท่ำน (รวมค่ำรถไฟในกำรเดิ นทำง)
*****************************************************************************************
โดยทัวร์พเิ ศษจะนาท่านสู่ "โตเกียวดิสนียแ์ ลนด์" (Disneyland) ดินแดนหฤหรรษ์สาหรับคนทุกเพศ
ทีท่ ุ่มทุนสร้างกว่า 600 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยการถมทะเล ... เชิญท่านสัมผัสกับความอลังการจาก
จินตนาการอันหลากหลาย ตื่นตากับดินแดนตะวันตก "Western Land"ตื่นเต้นกับการล่องเรือผจญภัย
ผ่านเหล่า "โจรสลัด"ทีแ่ สนน่ ากลัวใน "Pirates of the Caribbean"สนุ กสนานกับการนังเรื
่ อบุกป่าที่
"Jungle Cruise"ท่านจะได้พบกับเหล่าสัตว์ปา่ นานาชนิด ... แล้วพักผ่อนอิรยิ าบถด้วยการนัง่ "รถไฟ"
ชมความหลากหลายภายในดีสนียแ์ ลนด์....
(สำหรับทัวร์เสริ ม... จะไม่มีบริ กำรรับ-ส่งกลับที่พกั โดยท่ำนสำมำรถรับแผนที่ และรำยละเอียด
กำรเดิ นทำงกลับ สู่ที่พกั จำกทำงไกด์)
ข้อแนะนำ !!! หำกท่ ำนมีที่เที่ยวที่อยำกจะไปเป็ นพิ เศษ กรุณำแจ้งควำมประสงค์กบั ทำงบริ ษทั
ฯก่อนกำร เดิ นทำง เพื่อทำง เจ้ำหน้ ำที่ฯ จะจัดเตรียมแผนกำรเดิ นทำงให้ท่ำนได้อย่ำง
ครบถ้วน
*** เพื่อให้ท่ำนได้ใช้เวลำได้อย่ำงคุ้มค่ำ อำหำรมือ้ กลำงวัน/มือ้ เย็น อิ สระตำมอัธยำศัย ... ให้
ท่ำนได้เลือกชิ มร้ำนอร่อยจำกร้ำนค้ำต่ ำงๆ ในมหำนครโตเกียว ***
นำท่ ำนเข้ำสู่ที่พกั SHINJYUKU WASHINGTON HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่ ำ
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วันที่สี่

เช้ำ

99KSA-TG-REROUTE-TOKYO

ทะเลสำบฮำโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด – หุบเขำนรกโอวำคุดำนิ –
ช็อปปิ้ งกระจำยที่โกเท็มบะเอ๊ำท์เลต
รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม (3)

จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ “ฮำโกเน่ ” แหล่งท่องเทีย่ วยอดนิยมทีม่ ภี เู ขาไฟฟูจเิ ป็ นฉากหลังและมีบ่อ
น้าพุรอ้ นซุกซ่อนอยูม่ ากมาย นาทุกท่าน “ล่องเรือโจรสลัด” ยังบริเวณ “ทะเลสำบอำชิ ” สัมผัส
บรรยากาศและชมความงาม ของทะเลสาบน้ าจืดขนาดใหญ่ทเ่ี กิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเมือ่ กว่า
3,000 ปีทแ่ี ล้ว
เที่ยง

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (4)

บ่าย

จากนัน้ เดินทางโดยรถโค้ชสู่ หุบเขำโอวำคุดำนิ ทีย่ งั ครุกรุน่ ด้วยควันจากบ่อกามะถันเดือดอยู่
ตลอดเวลา ชมบ่อน้ าแร่กามะถันซึง่ สามารถต้มไข่ให้สุกได้ โดยชาวญี่ปนุ่ มีความเชื่อว่าหากได้ทานไข่
ดาหนึ่งฟองจะสามารถทาให้อายุยนื ยาวขึน้ อีกประมาณ 7 ปี จากนัน้ นาท่านช้อปปิ้งอย่างจุใจกับสินค้า
แบรนด์เนมที่ “โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้ำท์เล็ต” แหล่งรวมสินค้านาเข้าและสินค้าแบรนด์ญ่ปี นุ่
โกอินเตอร์มากมาย ทัง้ กระเป๋า เครือ่ งประดับ และนาฬิกาหรู รองเท้าแฟชัน่ สินค้าสาหรับคุณหนู
และสินค้าอื่นๆอีกมากมาย

คำ่

รับประทำนอำหำรคำ่ ณ โรงแรมที่พกั
(ให้ท่ำนได้ทำนขำปูยกั ษ์ อันขึ้นชื่อของญี่ปนุ่ แบบไม่อนั ้ ) (5)
พิเศษ! ณ โรงแรมทีพ่ กั แห่งนี้ ท่านจะได้สมั ผัสกับการอาบน้าแร่ หรือ เรียกอีกอย่างว่าออนเซ็น
เพื่อผ่อนคลายความเมือ่ ยล้า การอาบน้ าแร่ จะทาให้ เลือดลมดี, ผิวพรรณสดใส, สุขภาพดี,
ผ่อนคลายความเมือ่ ยล้า และยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกด้วย...
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พักที่ JIRAGONNO RESORT หรือ ระดับเทียบเท่ำ
วันที่ห้ำ

ภูเขำไฟฟูจิชนั ้ 5 – บ่อน้ำศักดิ์ สิทธ์ โอชิ โนะ ฮักไก- ทะเลสำบปลำไหลฮำมำนะ - นัง่ รถไฟหัว
กระสุนชิ นกังเซ็น – นำโกย่ำ

เช้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม (6)

นาท่านชมความงามแห่ง “ภูเขำไฟฟูจิ” ทีม่ คี วามสูงเหนือจากระดับน้ าทะเล 3,776 เมตร ภูเขาทีม่ ี
ชื่อเสียงเป็นทีร่ จู้ กั ไปทัวโลกในเรื
่
อ่ งความสวยงามทีธ่ รรมชาติได้มอบมาให้อย่างลงตัว และยังถือว่า
เป็ นสัญลักษณ์ของประเทศญีป่ นุ่ ทัง้ ยังเป็ นจุดมุง่ หมายของนักท่องเทีย่ วต่างชาติ ทีม่ าเยือนญี่ปนุ่
ตลอดทุกฤดูกาล นาท่านขึน้ สู่ชนั ้ ที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจ ิ (ขึน้ อยูก่ บั สภาพอากาศ) ทีท่ ุกท่านจะได้เห็นถึง
ความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจ ิ และความหนาวเย็น ให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพ
ความประทับใจเก็บไว้เป็ นทีร่ ะลึก จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ โอชิ โนะฮัคไค บ่อน้าทีเ่ กิดจากการ
ละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจ ิ ทีใ่ ช้เวลาอันยาวนาน ในการไหลลงมาสู่พน้ื ดินและซึมไปยังบ่อน้าแต่
ละบ่อ ดังนัน้ น้ าทีอ่ ยูใ่ นบ่อจะเป็นน้าทีใ่ สสะอาดและสดชื่นมาก ในปี 1985 สถานทีแ่ ห่งนี้ยงั ได้ถูกเลือก
ให้เป็น 1 ใน 100 อันดับ แหล่งน้ าจากธรรมชาติทด่ี ที ส่ี ุดของญีป่ นุ่ อีกด้วย…
เที่ยง

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (7)
นาท่านเดินทางสู่ “ทะเลสำบปลำไหลฮำมำนะ” ซึง่ เป็นทะเลสาบน้ าจืดขนาดใหญ่ทส่ี ุดของภาค
กลางและยังเป็ นแหล่งเพาะพันธุป์ ลาไหลทีใ่ หญ่ทส่ี ุด
และชาวญีป่ ่นุ นิยมทานเนื้อปลาไหลย่างเป็ น
อย่างมาก นอกจากเป็นจุดแวะพักผ่อนของนักเดินทางไกลแล้วยังเป็นอู่น้าสาคัญในการผลิตปลาไหล
สู่ตลาดทัวประเทศ
่
นาท่านเดินทางสู่เมืองนาโกย่า โดย“นัง่ รถไฟชิ นกังเซ็น” หรือทีน่ ิยมเรียกกันติด
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ปากว่ารถไฟ หัวกระสุน ทีว่ งิ่ ด้วยความเร็วเฉลีย่ สูงถึง 240 กิโลเมตร/ชัวโมง
่
นาน 30 นาที รถไฟชิน
กังเซ็นนับว่าเป็ น ยานพาหนะทีส่ ะดวกสบายไม่แพ้เครื่องบิน จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่เมือง
“นำโกย่ำ” เมืองใหญ่ศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ การค้า และการเมืองของบริเวณภาคกลาง มี
อุตสาหกรรมสาคัญทางด้านสิง่ ทอ รถยนต์ รวมทัง้ เป็นทีต่ งั ้ ของสถานทีส่ าคัญทางด้านประวัตศิ าสตร์
และย่านการค้าทีท่ นั สมัย...
รับประทำนอำหำร ณ ภัตตำคำร (8)
นำท่ ำนเข้ำสู่ที่พกั SUN HOTEL NAGOYA VIA SHIRAKAWA หรือเทียบเท่ำ

วันที่หก

นำโกย่ำ – เกียวโต –วัดคิ นคำคุจิ - วัดคิ โยมิ สึ – วัดโทไดจิ – ถนนชิ นไซบำชิ – กรุงเทพฯ

เช้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม (9)

จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่เมือง “เกียวโต” นาท่านเยีย่ มชม “ปรำสำททองคิ นคำคุจิ” ร่วมย้อนราลึก
ถึงท่านโชกุนจากการ์ตูนเรือ่ งดัง “เณรน้อยเจ้าปญั ญา อิคคิวซัง” อิสระให้ท่านได้ช่นื ชมความงามของ
ตัวปราสาทโดยรอบทีป่ ิดด้วยทองคาเปลว พร้อมดื่มด่ากับความสะอาดใสของสระน้าทีส่ ามารถสะท้อน
ให้เห็นภาพตัวปราสาทได้อย่างงดงาม อิสระให้ท่านได้เลือกหามุมถูกใจเพื่อบันทึกภาพไว้เป็ นทีร่ ะลึก
หรือจะเลือกนังจิ
่ บชาญีป่ ุ่นทานขนม ในบรรยากาศทีแ่ สนสบายบริเวณสวนญี่ปนุ่ ซึง่ สถานทีแ่ ห่งนี้เป็ น
บ้านพักตากอากาศของโชกุน "อำชิ คำงะ โยชิ มิสึ" ปราสาทองค์น้เี ป็ นทองทัง้ หลัง ทีต่ งั ้ อยูก่ ลางน้า
ซึง่ สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดทางพุทธศาสนาระหว่างสวรรค์และโลกมนุษย์และเหมือนสัญลักษณ์
อานาจทางการเมืองของตระกูลอาชิคางะ ปราสาทแห่งนี้ได้รบั การยกย่องจากนักประวัตศิ าสตร์ชาว
อังกฤษว่า สร้างได้อย่างกลมกลืนประณีตงดงามได้สดั ส่วนพอเหมาะอีกด้วย จากนัน้ นาท่านสู่
“วัดคิ โยะมิ สึ หรือวัดน้าใส” สร้างด้วยท่อนซุงขนาดมหึมา ตัง้ อยูบ่ นเนินเขาสูงฮิงาชิยามะ เชิญท่าน
ดื่มน้ าศักดิ ์สิทธิ ์ “น้า 3 สาย” ทีม่ คี วามเชื่อกันว่าถ้าได้ด่มื แล้วจะเกิดความเป็ นสิรมิ งคลในด้าน “ความ
ร่ารวย,ความมีช่อื เสียงและมีสุขภาพทีด่ แี ละแข็งแรง”อิสระให้ท่านได้บนั ทึกภาพความงามของทิวทัศน์
โดยรอบเพื่อกราบไหว้องค์เจ้าแม่กวนอิมทีช่ าวญีป่ นุ่ นับถือ ชมความยิง่ ใหญ่ของวิหารไม้ทส่ี ร้างด้วย
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ฝีมอื มนุษย์โบราณทีป่ ราศจากเครือ่ งทุ่นแรงได้อย่างน่ าอัศจรรย์ทน่ี ่ี เป็นสถานทีท่ ช่ี าวญี่ปุ่นมักจะมา
ชมดอกซากุระในต้นเดือนเมษายน และชมไม้เมเปิ้ ลเปลีย่ นสีในเดือนตุลาคม
เที่ยง

รับประทำนอำหำรเที่ยง ณ ภัตตำคำร (10)
นาท่านเดินทางสู่เมือง “นำรำ” เพื่อนาท่านนมัสการองค์ “หลวงพ่อโต ณ วัดโทไดจิ ” อดีต
ศิลปกรรมอันรุง่ โรจน์ของตระกูลฟูจวิ าระ ผูป้ กครองญีป่ ่นุ ในยุคแรก หลวงพ่อโต(ไดบุทสึ) ซึง่ ทาจาก
ทองสัมฤทธิ ์ขนาดมหึมาภายในโบสถ์ไม้โบราณพร้อมชมฝูงกวางนับร้อยทีม่ ารวมตัวกันตามธรรมชาติ
วัดแห่งนี้ได้รบั ฉายาว่าวัดสวนกวาง หรือทีเ่ รียกกันว่า วัดหลวงพ่อโต เป็นพระคู่บา้ นคู่เมืองมากกว่า
1,200 ปี ประดิษฐานอยู่ภายในวิหารไม้โบราณทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในโลก มีกวางปา่ จานวนมาก ต่างมาชุมนุ ม
กันเองโดยธรรมชาติ เพื่อทักทายขออาหารจากนักท่องเทีย่ วไม่เว้นวันหยุด จากนัน้ นาท่านสู่ยา่ น
ช้อปปิ้ ง ชิ นไซบำชิ ย่านช็อปปิ้งชื่อดังของนครโอซาก้า ภายในย่านนี้มรี า้ นค้าเก่าแก่ปะปนไปกับ
ร้านค้าอันทันสมัย และสินค้าหลากหลายรูปแบบทัง้ สาหรับเด็ก และผูใ้ หญ่ ซึง่ ย่านนี้ถอื ว่าเป็นย่าน
แสงสี และบันเทิงชัน้ นาแห่งหนึ่งของนครโอซาก้า อีกทัง้ ยังมีรา้ นอาหารทะเลขึน้ ชื่อมากมาย ซึง่ เสน่ห์
อย่างหนึ่งคือทุกร้านจะประดับประดาร้านของตนด้วยแสงไฟนีออนซึง่ ดัดทาให้เป็ นรูปปูกุง้ และ
ปลาหมึก ซึง่ นักท่องเทีย่ วให้ความสนใจและแวะถ่ายรูปกันเป็นทีร่ ะลึกอย่างมาก และร้านค้าทุกแห่ง
จะพยายามสร้างจุดเด่นให้แก่รา้ นของตนให้ได้มากทีส่ ุด เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการสัญลักษณ์
เด่นของย่านนี้คอื ตึกรูปเครื่องหมายการค้าของ กูลโิ กะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจากญี่ปนุ่ นัน่ เอง...

เย็น

*** รับประทำนอำหำรเย็นแบบอิ สระ เพื่อให้ท่ำนได้ใช้เวลำอย่ำงคุ้มค่ำ (ไม่รวมค่ำอำหำร) ***

20.00 น.

นำทุกท่ำนเดิ นทำงสู่สนำมบิ น เพื่อทำกำรเช็คอิ นท์ตั ๋วเครื่องบิ นและสัมภำระกลับกรุงเทพฯ....

00.30 น.

กลับกรุงเทพฯโดย สำยกำรบิ นไทย เทีย่ วบินที่ TG673 (บริ กำรอำหำรและเครื่องดื่มบน)

04.20 น.

คณะเดิ นทำงถึง สนำมบิ นสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ ภำพและควำมประทับใจจำกพวกเรำทุก
คน…..
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อัตรำค่ำบริ กำร
อัตรำค่ำบริ กำร
ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ 2 ท่านราคาท่านละ
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน

รำคำ/ท่ำน (บำท)
53,800
53,800

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม)
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (ไม่มเี ตียงเสริม)

52,800
50,800

พักห้องเดีย่ ว

8,800.-

หมำยเหตุ
1.ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงเทีย่ วบินทัง้ ไปและกลับโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2.ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทัง้ นี้ขน้ึ อยูต่ ามความ
เหมาะสม
สำหรับกรณี ยื่นวีซ่ำกรุป๊ หรือมีตั ๋วโดยสำรเครื่องบิ นเอง
ผูย้ น่ ื วีซ่ากรุ๊ป(หมูค่ ณะ)กับทางบริษทั ฯ ต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกันตามกาหนดเท่านัน้ รวมถึงผูต้ ดิ ตามซึง่
ยืน่ วีซ่าเดีย่ วแต่อา้ งอิงถึงญาติหรือผูเ้ กีย่ วข้อง ซึง่ ทาการยืน่ วีซ่ากรุ๊ป(หมูค่ ณะ)
กรณีผโู้ ดยสารทีไ่ ม่ใช้ต ั ๋วเครื่องบินของบริษทั รวมถึงเดินทางไปหรือกลับไม่พร้อมคณะต้องยืน่ วีซ่าเดีย่ วเท่านัน้
อัตรำนี้ รวม
ค่าตั ๋วโดยสารเครือ่ งบินชัน้ ประหยัด และค่าพาหนะในการนาเทีย่ วตามรายการ และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
( ณ วันที่ 01/12/2556 ) หากภาษีน้ ามัน และ ภาษีสนามบินเพิม่ ขึน้ ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ลูกค้าชาระส่วน
ต่างทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามความเป็นจริง
ค่าห้องพักโรงแรมห้องละ 2 ท่าน
ค่าอาหารทุกมือ้ ทีร่ ะบุในรายการทัวร์
ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่าง ๆ ตามรายการ
ค่าขนย้ายสัมภาระและกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ น้าหนักไม่เกิน 20กิโลกรัม
มัคคุเทศน์บรรยายไทย
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ค่าประกันอุบตั เิ หตุคุม้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองอุบตั เิ หตุในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ตามเงือ่ นไขของกรมธรรม์ของไทยวิวฒ
ั น์ประกันภัย
อัตรำนี้ ไม่รวม
กรณีปรับเพิม่ อัตราค่าภาษีเชือ้ เพลิงและประกันวินาศภัยทางอากาศสายการบิน
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร
และเครือ่ งดื่มทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ นอกเหนือรายการ(หากท่านต้องการสังเพิ
่ ม่ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิม่ เอง
ต่างหาก)
กรณีตอ้ งการใบเสร็จเต็มรูปแบบ ยังไม่รามค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3%
ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ตต่างด้าว
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ แจกของแถม เนื่องจากเป็ นราคาพิเศษ
ค่ำทิ ปไกด์ และ คนขับรถ (วันล่ะ 200 บำท X 6 วัน = 1,200.- บำท/ลูกค้ำ 1 ท่ ำน/ทริ ปกำรเดิ นทำง)
ค่ำวีซ่ำเดี่ยว กรณี ประเทศญี่ปนยกเลิ
ุ่
กกำรยกเว้นวีซ่ำให้แก่ประเทศไทย ท่ำนล่ะ 1,850.- บำท
กำรชำระเงิ น
1.ทางบริษทั ฯ ขอรับมัดจา 10,000.- บาท สาหรับการจองเมือ่ ทีน่ งยื
ั ่ นยัน
2.ส่วนทีเ่ หลือทัง้ หมดชาระก่อนเดินทางอย่างน้อย 20 วัน (การไม่ชาระเงินค่ามัดจา หรือชาระไม่ครบ หรือเช็คธนาคาร
ถูกระงับ การจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆผูจ้ ดั มีสทิ ธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)
กรุณำจัดส่งเอกสำรสำหรับยื่นวีซ่ำก่อนเดิ นทำงอย่ำงน้ อย 1 เดือน หรือ ไม่น้อยกว่ำ 20 วัน ก่อนเดิ นทำง
มำที่บริ ษทั ฯ
เบอร์แฟกซ์ : 02-730-0299 หรือ E-MAIL :info@99worldtravel.com
เงื่อนไขกำรยกเลิ ก
1. สาหรับผูโ้ ดยสารทีไ่ ม่ได้ถอื หนังสือเดินทางไทย และทางบริษทั ฯเป็ นผูย้ ่นื วีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการ
ยกเลิกการ เดินทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนค่ามัดจาทัง้ หมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันทาการขึน้ ไป คืนเงินทัง้ หมด
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 - 44 วันทาการขึน้ ไป เก็บค่าใช้จา่ ย ท่านละ 5,000 บาท
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 -19 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาทัวร์ทงั ้ หมด
5. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 8 - 18 วัน เก็บค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด 75% ของราคาทัวร์
6. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-7 วัน เก็บค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด 100% ของราคาทัวร์
7. ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองทัง้ จากประเทศไทยและประเทศญีป่ ุ่น
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ไม่ม ี การคืนเงินทัง้ หมดไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้
8. ยกเว้นกรุป๊ ทีเ่ ดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต่ ้องการันตีมดั จากับสายการบินหรือค่ามัดจาทีพ่ กั โดยตรงหรือ
โดยการผ่ตวั แทนในประเทศหรือต่างประเทศซึง่ ไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเทีย่ วบินพิเศษเช่น Extra Flight
และ Charter Flightจะไม่มกี ารคืนเงินมัดจา หรือค่าทัวร์ทงั ้ หมดเนื่องจากค่าตั ๋วเป็นการเหมาจ่าย
ในเทีย่ วบินนัน้ ๆ
9. ทำงบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรคืนเงิ นค่ำมัดจำ หรือ เต็มจำนวน กรณี มีกำรขำย
มีปิดกรุป๊ กำรเดิ นทำงเรียบร้อยแล้ว..
10. กรณีทต่ี อ้ งยืน่ วีซ่า แต่ไม่ผ่าน (ท่านได้ให้ความร่วมมือในการเตรียมเอกสารอย่างถูกต้องและตรงตาม
กาหนดเวลา) ทางบริษทั ฯ ยินดีคนื ค่าทัวร์ให้ โดยหักค่าบริการ 2,000 บาท ต่อ ท่านเนื่องจากมีการวางมัดจาค่า
ตั ๋วและทีพ่ กั
11. กรณีทต่ี อ้ งยืน่ วีซ่า และ ตามทีท่ ่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าและฟงั ผลวีซ่าหลังจากวันทีท่ างบริษทั ฯ ได้
ดาเนินการออกตั ๋วเครือ่ งบินแล้ว ถ้าวีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษทั ฯ ขอเรียกเก็บค่าตั ๋วเครื่องบิน 100% (ประมาณ
20,000 บาท แต่จะขึน้ อยูก่ บั ราคาตั ๋วเครือ่ งบินในแต่ละกรุป๊ )
12. กรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองทัง้ กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่
ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่คนื ค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
13. เมือ่ ท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อม
คณะถือว่าท่านสละสิทธิ ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
หมำยเหตุ
 การเดินทางในคณะนี้จะต้องมีผู้โดยสารจานวน 30 ท่านผู้ใหญ่ ขน้ึ ไป และในกรณีท่ผี ู้โดยสารไม่ครบคณะ ทาง
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการออกเดินทาง หรือ ปรับราคาขึน้ ตามความเหมาะสม หากลูกค้าต้องการเดินทาง
 ในกรณีท่ที างสายการบินมีการเรียกเก็บค่าภาษีเชือ้ เพลิงหรือใด ๆ เพิม่ เติม ราคานี้อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตาม
ประกาศสายการบิน...
 รายการท่องเทีย่ วและรายการอาหารทีร่ ะบุไว้ อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตามสถานการณ์ โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า...
 หนั ง สือ เดิน ทาง ต้ อ งมีอ ายุ เ หลือ ใช้ ง านไม่ น้ อ ยกว่ า 6 เดือ น และ ทางบริษั ท ขอสงวนสิท ธิร์ ับ เฉพาะผู้ ม ี
วัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว ค่าทัวร์ท่จี ่ายให้กบั ผู้จดั เป็ นการชาระแบบจ่ายชาระขาด และผู้จดั ได้ชาระให้กบั
สายการบินและสถานที่ต่าง ๆ แบบชาระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนัน้ หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้
บริก ารตามรายการไม่ด้ว ยสาเหตุ ใดหรือ ได้รบั การปฏิเสธการเข้าหรือ ออกนอกเมือ งจากประเทศในรายการ
(ประเทศไทยและประเทศญีป่ นุ่ ) ทางผูจ้ ดั ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใด ๆ รวมทัง้ ค่าตั ๋วเครือ่ งบินให้แก่ท่าน)
 หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเทีย่ วระหว่างท่องเที่ยวในประเทศญี่ป่นุ หรือปญั หาต่าง ๆ
ตลอดจนข้อแนะนากรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ท่รี บั ผิดชอบ หากท่านมีความจาเป็ นต้องรับฝากของจากผู้อ่นื เพื่อที่จะ
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นาไปยังประเทศ นัน้ ๆ หรือนากลับประเทศไทย ควรตรวจสิง่ ของนัน้ ว่าต้องไม่เป็ นสิง่ ของผิดกฎหมาย ซึ่งของ
ผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขัน้ ประหารชีวติ เจ้าหน้าทีจ่ ะไม่รบั ฝากกระเป๋าหรือสิง่ ของใดใด
 กรณีปิดกรุป๊ การขายตามพีเรียดทีร่ ะบุ ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิคนื เงินมัดจาทุกกรณี
 หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้ อยกว่าวันดังกล่าว ทางผู้จดั มีค่าใช้จ่ายที่ได้ชาระล่วงหน้าไปแล้วจานวนมาก ขอ
สงวนสิทธิ ์ในการหักเงินในส่วนทีเ่ กิดขึน้ จริง
 คณะเดิน ทางช่ ว งวัน หยุด หรือ เทศกาลที่ต้อ งการัน ตีม ดั จาหรือ ซื้อ ขาดแบบมีเงื่อ นไขหรือ เที่ยวบิน เหมาล า
Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มกี ารคืนเงิน
มัดจาหรือค่าทัวร์ทงั ้ หมด ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะปรับราคาตามสถานการณ์ทม่ี กี ารปรับขึน้ จากภาษีเชือ้ เพลิงทีท่ างสาย
การบินอาจจะมีการเรียกเก็บเพิม่ เติม ตลอดจนการเปลีย่ นแปลงเทีย่ วบินและตามตารางบินของสายการบิน
 หากมีการถอนตัวหรือ ไม่ได้ใช้บริการตามที่จองระบุเอาไว้หรือก่ อนรายการท่อ งเที่ยวจะสิ้นสุดลง ผู้จดั ถือว่าผู้
ท่องเที่ยวสละสิทธิ ์และจะไม่รบั ผิดชอบค่าบริการที่ได้ชาระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายทีท่ ่านได้
จ่ายให้กบั ผูจ้ ดั เป็ นการชาระแบบยืนยันการใช้บริการแบบผูจ้ ดั เป็ นตัวแทนนายหน้า ผูจ้ ดั ได้ชาระค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด
ให้แก่ผใู้ ห้บริการในแต่ละแห่งแบบชาระเต็มมีเงือ่ นไข
 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลีย่ นแปลง การบริการจาก
สายการบิน บริษทั ขนส่ง หรือ หน่ วยงานที่ให้บริการ ผู้จดั จะดาเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิด
ประโยชน์สงู สุดแก่ลกู ค้า แต่จะไม่คนื เงินให้สาหรับค่าบริการนัน้ ๆ
 มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มสี ทิ ธิในการให้คาสัญญาใด ๆ ทัง้ สิน้ แทนผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูม้ อี านาจของผูจ้ ดั กากับเท่านัน้
 ผูจ้ ดั จะไม่รบั ผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จา่ ยต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณี ทผ่ี ู้
เดิน ทางไม่ผ่ านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือ ง-ออกเมือ ง ไม่ว่าจะเป็ น กองตรวจคนเข้าเมือ งหรือ กรม
แรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี
เข้าออกเมือง และกรณีอ่นื ๆ
 เนื่องด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินทัวโลก
่
ก่อนท่านขึ้นเครื่องบิน กรุณาแยกของเหลว เจล
สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ้นเครื่องบิน แยกใส่ถุงพลาสติกใสมีซปิ ล็อคปิ ดสนิท โดยที่ขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100
มิล ลิลติ รต่ อ ชิ้น และรวมกันทุก ชิ้น ไม่เกิน 1 ลิต ร และต้อ งนาออกมาให้เจ้าหน้ าที่ต รวจได้อย่างสะดวก ณ จุด
เอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถอื ได้ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถ้าสิง่ ของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาหนด รวมถึง
สิง่ ของทีม่ ลี กั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่
โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านัน้ และประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายห้ามนาเข้าผลิตภัณฑ์ทท่ี ามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุก
ชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้กรอก เพื่อเป็ นการป้องกันโรคติดต่อทีจ่ ะมาจากสิง่ เหล่านี้ หาก
เจ้าหน้าทีต่ รวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราทีส่ งู มาก

BKK Tel: 02- 3314146 (auto) FAX: 02-7300299 Emergency:092518139
www.twitter.com/99worldtravel
www.facebook.com/99worldtravel

www.99wolrdtravel.com
info@99worldtravel.com
www.99worldtravel.com/+
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