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ทัวร์ญ่ีปุน่ อาราชิยาม่า เกียวโต โอซาก้า ฟจิู โตเกียว 6 วัน 3 คืน
โดยการบินไทยแอร์เอเชยีเอก็ซ์

 ไฮไลท์ทริป

อยู่ระหว่างการปรับปรงุวันเดินทาง และราคาขาย ครับ

ชมความงามของ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ณ Nabana no Sato
ข้ึนสู่ โอวาคุดาน ิชิมไข่ดำเชื่อว่าทานไข่ดำ 1 ใบ ช่วยเสรมิอายุอีก 7ปี
รืน่รมย์ชมทิวทัศน์ด้วยการนัง่ "รถไฟสายโรแมนติก" ชม “ดอกซากุระ” สองข้างทาง
ชมความสวยงามของ “ดอกซากุระ” หนึง่สัญลักษณ์ของญี่ปุ่น ณ สวนอุเอะโนะ
ผ่อนคลาย แช่น้ำแรอ่อนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนขูาปูยักษ์ อิ่มไม่อ้ัน
บรกิารท่านด้วยน้ำดื่มท่ีญี่ปุ่นท่านละ 1ขวด/วัน



 ราคา

กำหนดวันเดินทางเดือน........... ราคา / คน

อยู่ระหว่างการดำเนนิการปรับวันเดินทาง 00000

 รายละเอียด

วันท่ี 1
ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินนารติะ

การเดินทาง ช่วงค่ำ
20.30    พร้อมกันท่ีท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ช้ัน 3 เคาน์เตอร์ 4
สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ เจ้าหน้าท่ี
คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนข้ึนเครือ่ง

23.45    เหนิฟ้าสู่ ประเทศญี่ปุ่นโดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ เท่ียวบินท่ี XJ600

ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง / เวลาท้องถิ่นจะเรว็กว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง

วันท่ี 2
ชมซากุระ ณ สวนอเุอโนะ - วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทร ี- ยา่นชินจูกุ
- ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อ้ัน

การเดินทาง ช่วงเช้า
08.00    เดินทางถึงสนามบินนารติะ ประเทศญี่ปุ่น
หลังจากผ่านข้ันตอนศุลกากรเรยีบร้อยแล้ว นำเดินทางสู่สวนสวย สวนอุเอโนะ

ช่วงบ่าย
นำเดินทางต่อยังสถานท่ีท่องเท่ียว เช่น วัดอาซากุสะ  หอคอยโตเกียวสกาย ทรี
ช้อปป้ิงย่านชินจูกุ



สถานท่ีท่องเ
ท่ียว

ช่วงเช้า
นำท่านชม สวนอุเอโนะ
สวนสวยกลางกรงุท่ีรวบรวมพันธ ุ์ ไม้นานาชนดิจากท่ัวทุกมุมโลก
และเป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจของคนโตเกียว สัมผัสดอกซากุระ อวดโฉมบาน
สะพรัง่ท่ามกลางสวนสวย รายล้อมด้วยดอกไม้นานาพันธ ุ์  นอกจากสวนสวยแล้ว
สวนอุเอโนะยังมีสวนสัตว์และพิพิธภัณฑ์กลางสวนอีกด้วย ความสวยงามของดอกซากุระ.
.ข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ

ช่วงบ่าย
นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ วัดท่ีได้ชื่อว่าเป็นวัดท่ีมีความศักดิ์ สิทธ ิ์
และได้รับความเคารพนับถือมากท่ีสุดแหง่หนึง่ในกรงุโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้า
แม่กวนอิมทองคำท่ีศักดิ์ สิทธ ิ์  ขนาด 5.5 เซนติเมตร
ซึ่งมักจะมีผู้ คนมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิรมิงคลตลอดท้ังปี
ประกอบกับภายในวัดยังเป็นท่ีต้ังของโคมไฟยักษ์ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลกด้วยความสูง
4.5 เมตร  ซึ่งแขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าท่ีอยู่ด้านหน้าสุดของวัด
ท่ีมีชื่อว่า ประตูฟ้าคำรณ
 และถนนจากประตูเข้าสู่ตัววิหารทประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคำ
มีชื่อว่า ถนนนากามิเซะ

ให้ท่านได้ซื้ อสินค้าท่ี ถนนนากามิเซะ ซึ่งเป็นท่ีต้ังของร้านค้าขายของท่ีระลึกพื้ นเมืองต่า
งๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนดิ ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจท่ีระลึก ฯลฯ 

นำทุกท่านเดิน ถ่ายรปูคู่กับ แลนด์มาร์กแหง่ใหม่ของกรงุโตเกียว ณ
รมิแม่น้ำสุมิดะ หอคอยโตเกียวสกาย ทรี  Tokyo Sky tree
หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมท่ีสูงท่ีสุดในโลก..เปิดให้บรกิารเม่ือวันท่ี 22 พฤษภาคม 2555
โดยหอนี้ มีความสูง 634 เมตรสามารถทำลายสถิติความสูงของหอกวางตุ้ ง
ในมณฑลกว่างโจว ซึ่งมีความสูง 600 เมตรและหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต
ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ... ทิวทัศน์ของ หอคอยโตเกียวสกายทรี
ท่ีบรรจุเทคโนโลยีแนวหน้าสุดสามารถ
มองเหน็ได้จากละแวกวัดอาซะกุซ่าท่ีเต็มไปด้วยกลิ่นอายแบบเมืองเก่าของเอโดะ

เดินทางสู่ ย่านชินจูกุ ย่านแหง่ความเจรญิอันดับหนึง่ของกรงุโตเกียว
ท่านจะได้พบกับห้างสรรพสินค้า และร้านขายของเป็นพันๆ ร้าน
ซึ่งจะมีผู้ คนนับหม่ืนเดินกันขวักไขว่ ถือเป็นจุดนัดพบยอดนยิมอีกด้วย
เชิญท่านเลือกชมสินค้ามากมาย อาทิ เครือ่งใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรปู, นาฬกิา, เสื้ อผ้า,
รองเท้าแฟชั่น และเครือ่งสำอาง เป็นต้น อิสระให้ท่านได้เพลินเพลินกับการ
เลือกชมและซื้ อ สินค้าตามอัธยาศัย

วันท่ี 2
ชมซากุระ ณ สวนอเุอโนะ - วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทร ี- ยา่นชินจูกุ
- ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อ้ัน



ช่วงค่ำ
พิเศษ! ณ โรงแรมท่ีพักแหง่นี้  ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร ่หรอื
เรยีกอีกอย่างว่าออนนเซ็น เพื่อผ่อนคลายความเม่ือยล้า การอาบน้ำแร ่จะทำให้
เลือดลมดี, ผิวพรรณสดใส, สุขภาพดี, ผ่อนคลายความเม่ือยล้า
และยังช่วยในระบบการเผาผลาญของรา่งกายอีกด้วย

อาหาร มื้ อกลางวัน
อิสระตามอัธยาศัย

มื้ อเย็น         
ณ ห้องอาหารของโรงแรม พิเศษ!!ให้ท่านได้ทานขาปูยักษ์ อันข้ึนชื่อของญี่ปุ่น แบบไม่อ้ัน

ท่ีพัก  พักท่ี TOMINOKO HOTEL หรอืเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันท่ี 2
ชมซากุระ ณ สวนอเุอโนะ - วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทร ี- ยา่นชินจูกุ
- ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อ้ัน

วันท่ี 3
ภูเขาไฟฟูจิ - ล่องเรอืทะเลสาบอาชิ - โอวาคุดาน ิ(BUS) - ทะเลสาบปลาไหล -
เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว Nabana no Sato 

การเดินทาง ช่วงเช้า
นำท่านข้ึนสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ท่ีต้ังตระหง่านอยู่เหนอืเกาะญี่ปุ่นด้วยความสูง 3,776
เมตรจากระดับน้ำทะเล เดินทางต่อยัง ทะเลสาบฮาโกเน ่
ก่อนรับประทานอาหารกลางวัน

ช่วงบ่าย
เดินทางต่อสู่ หบุเขาโอวาคุดาน ิหรอืหบุเขานรก  ต่อยังทะเลสาบฮามานะ  ต่อยัง
Nabana no Sato เพื่อชม เทศกาลประดับไฟ ก่อนเข้าเช็คอินท่ีพัก



สถานท่ีท่องเ
ท่ียว

ช่วงเช้า
นำท่านข้ึนสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ท่ีต้ังตระหง่านอยู่เหนอืเกาะญี่ปุ่นด้วยความสูง 3,776
เมตรจากระดับน้ำทะเล นำท่านข้ึนชมความงามกันแบบใกล้ชิดยังบรเิวณ ช้ัน
5 ของภูเขาไฟฟูจิ หรอืช้ันสูงสุดท่ีทางอุทยานฯอนญุาตให้ข้ึนได้ในวันน้ันๆ
เพื่อชมทัศนยีภาพโดยรอบของภูเขาไฟ

จากน้ันนำทุกท่านเดินทางสู่ ฮาโกเน่ เพื่อ ล่องเรอืโจรสลัด  ล่องส้ัน 10 นาที ยังบรเิวณ
ทะเลสาบอาชิ
เพื่อให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติและชมความงามของทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่
ท่ีเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเม่ือกว่า  3,000 ปีท่ีแล้ว

ช่วงบ่าย
นำท่านเดินทางสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ โดยรถบัส หบุเขานรก
ท่ีเกิดข้ึนจากการปะทุข้ึนมาของภูเขาไฟฮาโกเนเ่ม่ือหลายพันปีก่อน
ทำให้เกิดบ่อน้ำร้อนผุดข้ึนมาจากใต้ดินน้ำและควันเหล่านี้ จะมีส่วนผสมของกำมะถันอยู่ด้
วยโดยความร้อนของน้ำท่ีผุดข้ึนมาน้ันสามารถต้มไข่ให้สุกได้เลยทีเดียว
และไข่ท่ีต้มจากบ่อนี้ เปลือกของไข่จะมีสีดำสนทิซึ่งคนญี่ปุ่นเชื่อกันว่า
กินไข่ดำหนึง่ฟองจะทำให้อายุยืนข้ึนเจ็ดปี 

นำท่านชม ทะเลสาบฮามานะ  ทะเลสาบปลาไหล
ทะเลสาบอันเป็นแหล่งเพาะเลี้ ยงปลาไหลท่ีใหญ่ท่ีสุด อิสระ
กับการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ท่ีทำมาจากปลาไหล อาทิ พายปลาไหล คุกกี้ ปลาไหล
ก้างปลาไหลทอดกรอบ ฯลฯ หรอืเลือกมุมสวยๆ เก็บภาพเป็นท่ีระลึก

นำทุกท่านเดิน ทางสู่  Nabana no Sato  เพื่อชม เทศกาลประดับไฟ
ท่ีนีน่อกจากตอนกลางวันจะเป็นสวนดอกไม้แล้วยามค่ำคืนของช่วงฤดูหนาวในทุกๆปียัง
ประดับไฟอย่างสวยงามในธมีต่างๆหลากหลายโซน
ซึ่งเป็นงานจัดแสดงไฟท่ีย่ิงใหญ่ติดอันดับ1ของญี่ปุ่น เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว 

วันท่ี 3
ภูเขาไฟฟูจิ - ล่องเรอืทะเลสาบอาชิ - โอวาคุดาน ิ(BUS) - ทะเลสาบปลาไหล -
เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว Nabana no Sato 



อาหาร มื้ อเช้า           
ห้องอาหารโรงแรม

มื้ อกลางวัน     
ภัตตาคาร

มื้ อเย็น   
ภัตตาคาร

ท่ีพัก พักท่ี YOKKAICHI MIYAKO HOTEL หรอืเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันท่ี 3
ภูเขาไฟฟูจิ - ล่องเรอืทะเลสาบอาชิ - โอวาคุดาน ิ(BUS) - ทะเลสาบปลาไหล -
เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว Nabana no Sato 

วันท่ี 4
ถนนสายนักปราชญ์ (PHILOSOPHER’S PATH ) - ปราสาททองคินคาคุจิ - เมืองอาราชิยาม่า -
รถไฟสายโรแมนติก - ป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว

การเดินทาง ช่วงเช้า
หลังอาหาเช้า นำท่านเดินชมดอกซากุระ ถนนสายนักปราชญ์ ถนนทางเดินเล็กๆ
เลียบคลองบิวาโก

ช่วงบ่าย
เดินทางสู่ ปราสาททอง หรอืเรยีกกันว่า คินคาคุจิ แล้วเดินางต่อยัง เมืองอาราชิยาม่า
จากน้ันชมความสวยงาม รม่รืน่ ของทิวไผ่  ต่อด้วยสะพานโทเก็ตสึเคียว
ก่อนเข้าเช็คอินท่ีพัก

สถานท่ีท่องเ
ท่ียว

ช่วงเช้า
นำเดินชมดอกซากุระ ถนนสายนักปราชญ์  PHILOSOPHER’S PATH 
ถนนเส้นนี้ เป็นทางเดินเล็กๆ เลียบคลองบิวาโกะ Biwako
ท่ีใสสะอาด ผู้ คนจำนวนมากท่ีต่างพากัน
มาเดินเล่นชมซากุระท่ีออกดอกสะพรัง่เต็มต้นตลอดสองข้างทาง
เม่ือซากุระบานเต็มท่ีแล้วถนนเส้นนี้ ก็จะกลายเป็นสีชมพูหวานแหวว
ทำให้ได้บรรยากาศอันสุดแสนจะความโรแมนติกท่ามกลางธรรมชาติรมิคูคลองท่ีในหนึง่ปี



จะหาชมได้พียงคร้ังเดียวเท่าน้ัน  ความสวยงามของดอกซากุระ..ข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ

ช่วงบ่าย
เดินทางสู่ ปราสาททองหรอืเรียกกันว่า คินคาคุจิ
ปราสาทท่ีสร้างข้ึนเพื่อเป็นท่ีอยู่ของโชกุนในสมัยโบราณ ต้ังตระหง่านกลางสระน้ำ
โอบล้อมด้วยสวนสไตล์ญี่ปุ่นโบราณ
ท่ีได้รับการดูแลและอนรัุกษ์ไว้อย่างดีเย่ียม
ตัวปราสาทโดดเด่นด้วยสีทองส่องประกายระยับยามกระทบแสงอาทิตย์
เงาปราสาททาบลงบนผืนน้ำคล้ายกับมีปราสาทใต้น้ำอีกหนึง่หลัง ให้ท่านได้เก็บภาพอย่าง
ใกล้ชิดกับตัวปราสาทและบรรยากาศโดยรอบ นำท่าน

เดินทางสู่ เมืองอาราชิยาม่า เพื่อเดินทางไปสัมผัสกับ รถไฟสายโรแมนติก Sagano
Romantic Train เสนห์่ของรถไฟเก่านี้  มีมุมมองท่ีนา่รืน่รมย์ของทิวทัศน์
ตลอดเส้นทางท่านจะได้ชมความงามของดอกซากุระท่ีบานสะพรัง่และแม่น้ำ
Arashiyama, Kameoka สายลมและแสงแดดผ่านภูเขา หบุเขา
ด้วยบรรยากาศสุดโรแมนติก ความสวยงามของดอกซากุระ..ข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ

**ในกรณรีถไฟซากาโนเ่ต็ม ช่วงเทศกาลท่องเท่ียว เช่น ใบไม้เปลี่ยนสี, ซากุระ เป็นต้น
อาจเปลี่ยนไปนัง่รถไฟ JR ท้องถิ่นแทน*

นำท่านชมความสวยงาม ร่มร ื่น ของทิวไผ่ อันเขียวขจี นับหม่ืนต้นตลอดข้างทาง ณ
สวนป่าไผ่ Bamboo Groves
เป็นเส้นทางเดินเล็กๆท่ีตัดผ่านในกลางสวนป่าไผ่ สามารถเดินเล่นให้บรรยากาศท่ีแปลกแ
ละหาได้ยาก
ย่ิงถ้าช่วงไหนท่ีมีแสงอาทิตย์รอดผ่านตัวป่าไผ่ลงมายังพื้ นด้านล่างก็จะย่ิงสวยมาก
โดยเฉพาะถ้ามีลมพัดมาพร้อมกันก็จะเป็นเสียงกิ่งก้านของต้นไผ่กระทบกันไปมา
บรเิวณใกล้ๆจะเป็นร้านขายของพื้ นเมืองท่ีทำมาจากต้นไม้ เช่น ตะกร้าไม้ไผ่, ถ้วย,
กล่องใส่ของ หรอืเสื้ อเสื้ อสานจากไผ่ เป็นร้านด้ังเดิมของคนท้องถิ่น ร้านขายของฝาก
ของท่ีระลึกต่างๆ ซึ่งอยู่ระหว่างสองข้างทาง

นำท่านชม สะพานโทเก็ตสึเคียวTogetsukyo Bridge หรอืนยิมเรยีกว่า Moon
Crossing Bridge เป็นเสมือนสัญลักษ์ของอาราชิยาม่า
ถูกสร้างข้ึนในสมัยเฮอันและมีการบูรณะซ่อมแซมอยู่เรือ่งๆ
สะพานนี้ มีความสวยงามอย่างมากเพราะด้านหลังน้ันเป็นภูเขาสูงใหญ่และด้านล่างเป็นแ
ม่น้ำท่ีท้ังสองฝั่ง เป็นบรเิวณท่ีชาวญี่ปุ่นชื่นชอบ
และเลื่องลือว่าเป็นจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดอีกแหง่ในเกียวโต 

วันท่ี 4
ถนนสายนักปราชญ์ (PHILOSOPHER’S PATH ) - ปราสาททองคินคาคุจิ - เมืองอาราชิยาม่า -
รถไฟสายโรแมนติก - ป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว



อาหาร มื้ อเช้า           
ห้องอาหารโรงแรม

มื้ อกลางวัน     
ภัตตาคาร

มื้ อเย็น   
อิสระตามอัธยาศัย

ท่ีพัก  พักท่ี NEYGAWA TREND HOTEL หรอืเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันท่ี 4
ถนนสายนักปราชญ์ (PHILOSOPHER’S PATH ) - ปราสาททองคินคาคุจิ - เมืองอาราชิยาม่า -
รถไฟสายโรแมนติก - ป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว

วันท่ี 5
ปราสาทโอซาก้า - ยา่นชินไซบาชิ - รงิคุเอาท์เล็ท - ออิอนพลาซ่า

การเดินทาง ช่วงเช้า
หลังอาหาร นำเดินทางปราสาทโอซาก้า  ชมด้านนอกไม่รวมค่าเข้าปราสาท
และต่อยังชินไซบาชิ ย่านช้อปป้ิงชื่อดังของเมืองโอซาก้า

ช่วงบ่าย
นำท่านเดินทางสู่ย่านรงิคุทาวน์ เพื่ออิสระให้ท่านได้ช้อปป้ิงส่งท้าย
และท้ายสุดนำท่านเดินทางสู่ อิออนพลาซ่า ศูนย์รวมแหง่สินค้านานาชนดิ

ก่อนท่ีจะเดินทางสู่สนามบินคันไซ เพื่อทำการเช็คอิน และโหลดสัมภาระ



สถานท่ีท่องเ
ท่ียว

ช่วงเช้า
ชม ปราสาทโอซาก้า  ชมด้านนอกไม่รวมค่าเข้าปราสาท 
สร้างข้ึนเพื่อเป็นท่ีอยู่ของเจ้าเมืองในสมัยโบราณ ตัวปราสาทมีท้ังหมด 8 ช้ัน
ต้ังอยู่บนเนนิเขาท่ีได้มีการสำรวจ
และพบว่าเคยเป็นท่ีต้ังของพระราชวังโบราณมาก่อน
ล้อมรอบด้วยกำแพงหนิแกรนติขนาดมหึมา และคูน้ำขนาดใหญ่
เพื่อป้องกันการรกุรานจากข้าศึก

จากน้ันนำท่านสู่ ชินไซบาชิ ย่านช้อปป้ิงชื่อดังของเมืองโอซาก้า เพลิดเพลินกับการ
ช้อปป้ิงไร้ชีดจำกัดบนถนนความยาวกว่า 2 กิโลเมตร
ซึ่งมีร้านค้าและห้างสรรพสินค้าเรยีงรายกันตลอดสองข้างทาง กับสินค้ามากมาย
ท้ังเสื้ อผ้าเก๋ๆ กระเป๋านา่รักๆ รองเท้าแฟชั่นสวยๆ เครือ่งสำอาง และสินค้า IT ท้ังหลาย
Ipod กล้อง นาฬกิา Mp3 มีให้เลือกและชมกันมากมายหลากหลายแบบบนถนนเส้นนี้  

ช่วงบ่าย
นำท่านเดินทางสู่ย่านรงิคุทาวน์ เพื่ออิสระให้ท่านได้ช้อปป้ิงส่งท้ายใน “รงิคุเอาท์เล็ท”
แหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายชนดิในราคาพิเศษกว่า 120 ร้าน เช่น Coach
,Armani Factory Store, Bally, Gap, Nautica, Tag Heuer, Hugo Boss, Lacoste,
Edwin, Salvatore Ferragamo, Nike, G-Shock, Timberland, Diesel, Adidas,
Citizen, Morgan, Ecco, Tommy Hilfiger, Reebok, ONITSUKA tiger และอื่น ๆ
อีกมากมาย ให้ท่านเดินเลือกซื้ อสินค้าคุณภาพสูง

จากน้ันนำท่านเดินทางสู่ อิออนพลาซ่า ศูนย์รวมแหง่สินค้านานาชนดิ
ไม่ว่าจะเป็นขนมญี่ปุ่น ผลไม้ และอาหารนานาชนดิใน ซุปเปอร์มาร์เก็ต
ให้ท่านเลือกซื้ อสินค้าและของฝากได้ตามอัธยาศัย

สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ สนามบินคันไซ เพื่อเตรยีมตัวเดินทางกลับ

วันท่ี 5
ปราสาทโอซาก้า - ยา่นชินไซบาชิ - รงิคุเอาท์เล็ท - ออิอนพลาซ่า



อาหาร มื้ อเช้า           
ห้องอาหารโรงแรม

มื้ อกลางวัน     
อิสระตามอัธยาศัย

มื้ อเย็น   
อิสระตามอัธยาศัย

วันท่ี 5
ปราสาทโอซาก้า - ยา่นชินไซบาชิ - รงิคุเอาท์เล็ท - ออิอนพลาซ่า

วันท่ี 6
สนามบินคันไซ - กรงุเทพฯ

การเดินทาง ช่วงดึก
00.10    เหนิฟ้าสู่เมืองไทย โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ เท่ียวบินท่ี XJ611

04.00    เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเป่ียม

 

ต๋ัวเครือ่งบินไป-กลับ ตามเส้นทางและสายการบินท่ีระบุในโปรแกรม (ช้ันทัศนาจร)
ค่าภาษสีนามบินทุกแหง่ตามรายการทัวร์
ค่าธรรมเนยีมน้ำมันท่ีสายการบินเรยีกเก็บ (คำนวณ ณ วันท่ี 1/12/2560)
ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนดิ ตามท่ีได้ระบุไว้ในรายการ
โรงแรมท่ีพักตามระบุไว้ในรายการ หรอืในระดับเดียวกัน (พักห้องละ 2 หรอื 3 ท่าน)
ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง  ***ไม่คุ้ มครองเด็กอายุต่ำกว่า 1เดือน
วงเงินทุนชีวิตท่านละ 2,000,000 บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุ 500,000
บาท และอาหารเป็นพิษระหว่างเดินทาง 
การบรกิารของมัคคุเทศก์จากเมืองไทยตลอดการเดินทาง 1 ท่าน
น้ำดื่มท่ีญี่ปุ่นท่านละ 1 ขวด / วัน (ท้ังหมด 4 วัน)

อัตราค่าบรกิารนี้ รวม



อัตราค่าบรกิารนี้ ไม่รวม

ค่าภาษมูีลค่าเพิ่ม 7% 
ค่าทำหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรดี, ค่าเครือ่งดื่มในห้องพัก และค่าอาหารท่ีสั่งมาในห้องพัก
เป็นต้น
ค่าอาหารและเครือ่งดื่มท่ีสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนอืจากท่ีบรษัิทจัดให้ ในรายการทัวร์
ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณท่ีีเกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
ค่าทำใบอนญุาตท่ีกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรอื คนต่างด้าว
ค่าเปลี่ยนแปลงต๋ัว กรณไีป-กลับไม่พร้อมคณะ หรอืเปลี่ยนคนเดินทาง
(สอบถามค่าใช้จ่ายกับเจ้าหน้าท่ี)
กรณุาแจ้งอย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทาง พร้อมหน้าพาสชัดเจนของคนเดินทางแทน
ค่าธรรมเนยีมน้ำมันท่ีทางสายการบินอาจมีการเรยีกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
ค่าธรรมเนยีมทิปไกด์+คนขับรถ โดยประมาณ 2,000 เยน (ประมาณ 600 บาทไทย)
เพิ่มเติมตามความพึงพอใจ
ค่าวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น ประเภทท่องเท่ียวระยะส้ัน (สำหรับผู้ ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ)

 

บรษัิท ขอสงวนสิทธ ิ์ ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมท้ังนี้ ยังคงจะรักษา
มาตรฐานการบรกิารและยึดถือผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นสำคัญ

� รูปภาพ

 



 

 

 

 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี



https://www.atsiamtour.com/japan/681

https://www.atsiamtour.com/japan/681

	ไฮไลท์ทริป
	ราคา
	รายละเอียด
	รูปภาพ

