 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

Line ID: @atsiamtour
พิมพ์เ มื่อ : 4 ม.ค. 2019 14:34

ทัวร์ญปี่ นุ่ อาราชิยามา่ เกียวโต โอซาก้า ฟจู ิ โตเกียว 6 วัน 3 คืน
โดยการบินไทยแอร์เอเชยี เอก็ ซ์



ไฮไลท์ทริป

อยรู่ ะหวา่ งการปรับปรงุ วันเดินทาง และราคาขาย ครับ
ชมความงามของ เทศกาลประดับไฟฤดหู นาว ณ Nabana no Sato
ขึ้นสู่ โอวาคุดานิ ชิมไขด่ ำเชื่อวา่ ทานไขด่ ำ 1 ใบ ชว่ ยเสรมิ อายุอีก 7ปี
รืน่ รมย์ชมทิวทัศน์ด้วยการนัง่ "รถไฟสายโรแมนติก" ชม “ดอกซากุระ” สองข้างทาง
ชมความสวยงามของ “ดอกซากุระ” หนึง่ สัญลักษณ์ของญปี่ ุ่น ณ สวนอุเอะโนะ
ผ่อนคลาย แช่น้ำแรอ่ อนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนขู าปูยักษ์ อ่มิ ไม่อั้น
บรกิ ารทา่ นด้วยน้ำดื่มที่ญปี่ ่นุ ทา่ นละ 1ขวด/วัน





ราคา
กำหนดวันเดินทางเดือน...........

ราคา / คน

อยรู่ ะหวา่ งการดำเนนิ การปรับวันเดินทาง

00000

รายละเอียด

วันที่ 1

ทา่ อากาศยานดอนเมือง - สนามบินนารติ ะ
การเดินทาง ช่วงค่ำ
20.30 พร้อมกันที่ทา่ อากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ชั้ น 3 เคาน์เตอร์ 4
สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ เจ้าหน้าที่
คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารกอ่ นขึ้นเครือ่ ง
23.45 เหนิ ฟ้ าสู่ ประเทศญปี่ ่นุ โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ600
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง / เวลาท้องถิ่นจะเรว็ กวา่ ประเทศไทย 2 ชั่วโมง

วันที่ 2

ชมซากรุ ะ ณ สวนอเุ อโนะ - วัดอาซากุสะ+ถา่ ยภาพโตเกียวสกายทรี - ยา่ นชินจูกุ
- ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไมอ่ ั้ น
การเดินทาง ช่วงเช้า
08.00 เดินทางถึงสนามบินนารติ ะ ประเทศญี่ปุ่น
หลังจากผา่ นขั้ นตอนศุลกากรเรยี บร้อยแล้ว นำเดินทางสสู่ วนสวย สวนอุเอโนะ
ช่วงบ่าย
นำเดินทางตอ่ ยังสถานที่ทอ่ งเที่ยว เชน่ วัดอาซากสุ ะ หอคอยโตเกียวสกาย ทรี
ิ า่ นชินจกู ุ
ช้อปป้ งย

สถานที่ท่องเ ช่วงเช้า
ทวี่ยั นว ที่ 2 นำทา่ นชม สวนอุเอโนะ
ชมซากุระ ณ สวนอ
เุ อโนะ - วัดอาซาก
นชินจูกุ
ุสะ+ถั นา่ ยภาพโตเก
สวนสวยกลางกร
งุ ที่รวบรวมพ
ธ์ ไุ ม้นานาชนียดิวสกายทร
จากทั่วทุกี -มยุมา่โลก
ั้ น ่พักผอ่ นหยอ่ นใจของคนโตเกียว สัมผัสดอกซากุระ อวดโฉมบาน
- ออนเซ็น+ขาปและเป
ูยักษ์ไม็นอ่ สถานที
สะพรัง่ ทา่ มกลางสวนสวย รายล้อมด้วยดอกไม้นานาพันธ์ ุ นอกจากสวนสวยแล้ว
สวนอุเอโนะยังมีสวนสัตว์และพิพิธภัณฑ์กลางสวนอีกด้วย ความสวยงามของดอกซากุระ.
.ขึ้นอยกู่ ั บสภาพอากาศ
ช่วงบ่าย
นมัสการเจ้าแมก่ วนอิมทองคำ ณ วั ดอาซากุสะ วัดที่ได้ชื่อวา่ เป็นวัดที่มีความศักด์ สิ ิทธ์ ิ
และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแหง่ หนึง่ ในกรงุ โตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้า
แม่กวนอิมทองคำที่ศักด์ ิสิทธ์ ิ ขนาด 5.5 เซนติเมตร
ซึ่งมักจะมีผ้ คู นมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิรมิ งคลตลอดทั้ งปี
ประกอบกับภายในวัดยังเป็นที่ตั้งของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญท่ ี่สุดในโลกด้วยความสูง
4.5 เมตร ซึ่งแขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าที่อยดู่ ้ านหน้าสุดของวัด
ที่มีชื่อวา่ ประตูฟ้าคำรณ
และถนนจากประตูเข้าสตู่ ั ววิหารทประดิษฐานเจ้าแมก่ วนอิมทองคำ
มีชื่อวา่ ถนนนากามิเซะ
ให้ทา่ นได้ซอส
ื้ ินค้าที่ ถนนนากามิเซะ ซึ่งเปน็ ที่ตั้งของร้านค้าขายของที่ระลึกพื้นเมืองตา่
งๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนดิ ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ
นำทกุ ท่านเดิน ถ่ายรปู คู่กับ แลนด์มาร์กแหง่ ใหม่ของกรงุ โตเกียว ณ
รมิ แมน่ ้ ำสุมิดะ หอคอยโตเกียวสกาย ทรี Tokyo Sky tree
หอสง่ สัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก..เปิดให้บรกิ ารเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555
โดยหอนี้ มีความสูง 634 เมตรสามารถทำลายสถิติความสูงของหอกวางต้ งุ
ในมณฑลกวา่ งโจว ซึ่งมีความสูง 600 เมตรและหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต
ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ... ทิวทัศน์ของ หอคอยโตเกียวสกายทรี
ที่บรรจเุ ทคโนโลยีแนวหน้าสดุ สามารถ
มองเหน็ ได้จากละแวกวัดอาซะกซุ า่ ที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายแบบเมืองเกา่ ของเอโดะ
เดินทางสู่ ย่านชินจูกุ ย่านแหง่ ความเจรญิ อันดับหนึง่ ของกรงุ โตเกียว
ท่านจะได้พบกับห้างสรรพสินค้า และร้านขายของเป็นพันๆ ร้าน
ซึ่งจะมีผ้ คู นนับหมื่นเดินกันขวักไขว่ ถือเป็นจุดนัดพบยอดนยิ มอีกด้วย
เชิญทา่ นเลือกชมสินค้ามากมาย อาทิ เครือ่ งใช้ไฟฟ้ า, กล้องถา่ ยรปู , นาฬกิ า, เสื้อผ้า,
รองเท้าแฟชั่น และเครือ่ งสำอาง เป็นต้น อิสระให้ทา่ นได้เพลินเพลินกับการ
เลือกชมและซื้อ สินค้าตามอัธยาศัย

ช่วงค่ำ
พิเศษ! ณ โรงแรมที่พักแหง่ นี้ ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ หรอื
ียวสกายทร
ชมซากุระ ณ สวนอ
อาซากุส็นะ+ถ
- ยา่ นชินจ้ ำูกแรุ ่ จะทำให้
่อยล้าี การอาบน
ีกอย่า-งววั่าดออนนเซ
เรยี กอเุ อโนะ
เพื่อา่ ผยภาพโตเก
่อนคลายความเมื
- ออนเซ็น+ขาปเลูยักือษดลมด
์ไมอ่ ั้ นี, ผิวพรรณสดใส, สุขภาพดี, ผอ่ นคลายความเมื่อยล้า
และยังชว่ ยในระบบการเผาผลาญของรา่ งกายอีกด้วย

วันที่ 2

อาหาร

ที่พัก

มื้อกลางวั น
อิสระตามอัธยาศัย
มื้อเย็น
ณ ห้องอาหารของโรงแรม พิเศษ!!ให้ทา่ นได้ทานขาปูยักษ์ อันขึ้นชื่อของญปี่ ่นุ แบบไมอ่ ั้ น
พักที่ TOMINOKO HOTEL หรอื เทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันที่ 3

ภูเขาไฟฟูจิ - ลอ่ งเรอื ทะเลสาบอาชิ - โอวาคุดานิ (BUS) - ทะเลสาบปลาไหล เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว Nabana no Sato
การเดินทาง ช่วงเช้า
นำทา่ นขึ้นสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ที่ตั้งตระหงา่ นอยเู่ หนอื เกาะญปี่ ่นุ ด้วยความสูง 3,776
เมตรจากระดับน้ำทะเล เดินทางตอ่ ยัง ทะเลสาบฮาโกเน่
กอ่ นรับประทานอาหารกลางวัน
ช่วงบ่าย
เดินทางต่อสู่ หบุ เขาโอวาคุดานิ หรอื หบุ เขานรก ต่อยังทะเลสาบฮามานะ ต่อยัง
Nabana no Sato เพื่อชม เทศกาลประดับไฟ กอ่ นเข้าเช็คอินที่พัก

วันที่ 3

ภูเขาไฟฟูจิ - ลอ่ งเรอื ทะเลสาบอาชิ - โอวาคุดานิ (BUS) - ทะเลสาบปลาไหล เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว Nabana no Sato
สถานที่ท่องเ ช่วงเช้า
ที่ยว
นำทา่ นขึ้นสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ที่ตั้งตระหงา่ นอยเู่ หนอื เกาะญปี่ ุ่นด้วยความสูง 3,776
เมตรจากระดับน้ำทะเล นำทา่ นขึ้นชมความงามกันแบบใกล้ชิดยังบรเิ วณ ชั้ น
5 ของภเู ขาไฟฟจู ิ หรอื ชั้ นสงู สดุ ที่ทางอทุ ยานฯอนญุ าตให้ข้ ึนได้ในวันนั้ นๆ
เพื่อชมทัศนยี ภาพโดยรอบของภเู ขาไฟ
จากนั้ นนำทุกท่านเดินทางสู่ ฮาโกเน่ เพื่อ ล่องเรอื โจรสลัด ล่องสั้ น 10 นาที ยังบรเิ วณ
ทะเลสาบอาชิ
เพื่อให้ทา่ นได้สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติและชมความงามของทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่
ที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อกวา่ 3,000 ปีที่แล้ว
ช่วงบ่าย
นำทา่ นเดินทางสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ โดยรถบัส หบุ เขานรก
ที่เกิดขึ้นจากการปะทขุ ้ ึนมาของภเู ขาไฟฮาโกเนเ่ มื่อหลายพันปีกอ่ น
ทำให้เกิดบอ่ น้ำร้อนผดุ ขึ้นมาจากใต้ดินน้ำและควันเหลา่ นี้จะมีสว่ นผสมของกำมะถันอยดู่ ้
วยโดยความร้อนของน้ำที่ผุดขึ้นมานั้ นสามารถต้มไข่ให้สุกได้เลยทีเดียว
และไข่ท่ตี ้ มจากบ่อนี้เปลือกของไข่จะมีสีดำสนทิ ซึ่งคนญี่ปุ่นเชื่อกันว่า
กินไข่ดำหนึง่ ฟองจะทำให้อายุยืนขึ้นเจ็ดปี
นำทา่ นชม ทะเลสาบฮามานะ ทะเลสาบปลาไหล
ทะเลสาบอันเป็นแหลง่ เพาะเลี้ ยงปลาไหลที่ใหญท่ ี่สุด อิสระ
กับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากปลาไหล อาทิ พายปลาไหล คกุ กี้ปลาไหล
ก้างปลาไหลทอดกรอบ ฯลฯ หรอื เลือกมมุ สวยๆ เก็บภาพเป็นที่ระลึก
นำทกุ ทา่ นเดิน ทางสู่ Nabana no Sato เพือ่ ชม เทศกาลประดับไฟ
ที่นนี่ อกจากตอนกลางวันจะเป็นสวนดอกไม้แล้วยามค่ำคืนของช่วงฤดูหนาวในทุกๆปียัง
ประดับไฟอย่างสวยงามในธมี ต่างๆหลากหลายโซน
ซึ่งเป็นงานจัดแสดงไฟที่ย่งิ ใหญ่ติดอันดับ1ของญี่ปุ่น เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว

วันที่ 3

ภูเขาไฟฟูจิ - ลอ่ งเรอื ทะเลสาบอาชิ - โอวาคุดานิ (BUS) - ทะเลสาบปลาไหล เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว Nabana no Sato
อาหาร

มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม
มื้อกลางวั น
ภัตตาคาร
มื้อเย็น
ภัตตาคาร

ที่พัก

พักที่ YOKKAICHI MIYAKO HOTEL หรอื เทียบเทา่ ระดับ 3 ดาว

วันที่ 4

ถนนสายนักปราชญ์ (PHILOSOPHER’S PATH ) - ปราสาททองคินคาคุจิ - เมืองอาราชิยามา่ รถไฟสายโรแมนติก - ป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว
การเดินทาง ช่วงเช้า
หลังอาหาเช้า นำทา่ นเดินชมดอกซากุระ ถนนสายนักปราชญ์ ถนนทางเดินเล็กๆ
เลียบคลองบิวาโก
ช่วงบ่าย
เดินทางสู่ ปราสาททอง หรอื เรยี กกันวา่ คินคาคจุ ิ แล้วเดินางตอ่ ยัง เมืองอาราชิยามา่
จากนั้ นชมความสวยงาม รม่ รืน่ ของทิวไผ่ ตอ่ ด้วยสะพานโทเก็ตสึเคียว
กอ่ นเข้าเช็คอินที่พัก
สถานที่ท่องเ ช่วงเช้า
ที่ยว
นำเดินชมดอกซากุระ ถนนสายนั กปราชญ์ PHILOSOPHER’S PATH
ถนนเส้นนี้เป็นทางเดินเล็กๆ เลียบคลองบิวาโกะ Biwako
ที่ใสสะอาด ผ้ คู นจำนวนมากที่ต่างพากัน
มาเดินเลน่ ชมซากุระที่ออกดอกสะพรัง่ เต็มต้นตลอดสองข้างทาง
เมื่อซากุระบานเต็มที่แล้วถนนเส้นนี้ก็จะกลายเป็นสีชมพูหวานแหวว
ทำให้ได้บรรยากาศอันสุดแสนจะความโรแมนติกทา่ มกลางธรรมชาติรมิ คูคลองที่ในหนึง่ ปี

วันที่ 4

จะหาชมได้พียงครั้ งเดียวเท่านั้ น ความสวยงามของดอกซากุระ..ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ

ถนนสายนักปราชญ
PATH ) - ปราสาททองคินคาคุจิ - เมืองอาราชิยามา่ ช่วงบ์ (PHILOSOPHER’S
่าย
รถไฟสายโรแมนตเดินกทางส
- ป่าู่ ไผปราสาททองหร
่ - สะพานโทเกอื ็ตเรสึเียคกกัียวนว่า คินคาคุจิ

ปราสาทที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่อยขู่ องโชกุนในสมัยโบราณ ตั้ งตระหงา่ นกลางสระน้ำ
โอบล้อมด้วยสวนสไตล์ญี่ปุ่นโบราณ
ที่ได้รับการดูแลและอนรุ ั กษ์ไว้อยา่ งดีเยี่ยม
ตัวปราสาทโดดเดน่ ด้วยสีทองสอ่ งประกายระยับยามกระทบแสงอาทิตย์
เงาปราสาททาบลงบนผืนน้ำคล้ายกับมีปราสาทใต้น้ำอีกหนึง่ หลัง ให้ทา่ นได้เก็บภาพอยา่ ง
ใกล้ชิดกับตัวปราสาทและบรรยากาศโดยรอบ นำทา่ น
เดินทางสู่ เม ืองอาราชิยาม่า เพื่อเดินทางไปสัมผัสกับ รถไฟสายโรแมนติก Sagano
Romantic Train เสนห่ ์ ของรถไฟเก่านี้ มีมุมมองที่นา่ รืน่ รมย์ของทิวทัศน์
ตลอดเส้นทางทา่ นจะได้ชมความงามของดอกซากุระที่บานสะพรัง่ และแมน่ ้ ำ
Arashiyama, Kameoka สายลมและแสงแดดผา่ นภูเขา หบุ เขา
ด้วยบรรยากาศสุดโรแมนติก ความสวยงามของดอกซากุระ..ขึ้นอยกู่ ั บสภาพอากาศ
**ในกรณรี ถไฟซากาโนเ่ ต็ม ชว่ งเทศกาลทอ่ งเที่ยว เชน่ ใบไม้เปลี่ยนสี, ซากรุ ะ เป็นต้น
อาจเปลี่ยนไปนัง่ รถไฟ JR ท้องถิ่นแทน*
นำทา่ นชมความสวยงาม ร่ม รื่น ของทิวไผ่ อันเขียวขจี นับหมื่นต้นตลอดข้างทาง ณ
สวนป่าไผ่ Bamboo Groves
เป็นเส้นทางเดินเล็กๆที่ตัดผ่านในกลางสวนป่าไผ่ สามารถเดินเล่นให้บรรยากาศที่แปลกแ
ละหาได้ยาก
ยิ่งถ้าชว่ งไหนที่มีแสงอาทิตย์รอดผา่ นตัวป่าไผล่ งมายังพื้นด้านลา่ งก็จะยิ่งสวยมาก
โดยเฉพาะถ้ามีลมพัดมาพร้อมกันก็จะเป็นเสียงกิ่งก้านของต้นไผก่ ระทบกันไปมา
บรเิ วณใกล้ๆจะเป็นร้านขายของพื้นเมืองที่ทำมาจากต้นไม้ เชน่ ตะกร้าไม้ไผ,่ ถ้วย,
กลอ่ งใสข่ อง หรอื เสื้อเสื้อสานจากไผ่ เป็นร้านดั้ งเดิมของคนท้องถิ่น ร้านขายของฝาก
ของที่ระลึกตา่ งๆ ซึ่งอยรู่ ะหวา่ งสองข้างทาง
นำทา่ นชม สะพานโทเก็ตสึเคียวTogetsukyo Bridge หรอื นยิ มเรยี กว่า Moon
Crossing Bridge เป็นเสมือนสัญลักษ์ของอาราชิยาม่า
ถูกสร้างขึ้นในสมัยเฮอันและมีการบูรณะซ่อมแซมอยู่เรือ่ งๆ
สะพานนี้มีความสวยงามอยา่ งมากเพราะด้านหลังนั้ นเป็นภูเขาสูงใหญแ่ ละด้านลา่ งเป็นแ
มน่ ้ ำที่ทั้งสองฝั่ง เป็นบรเิ วณที่ชาวญี่ปุ่นชื่นชอบ
และเลื่องลือวา่ เป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดอีกแหง่ ในเกียวโต

วันที่ 4

ถนนสายนักปราชญ์ (PHILOSOPHER’S PATH ) - ปราสาททองคินคาคุจิ - เมืองอาราชิยามา่ รถไฟสายโรแมนติก - ป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว
อาหาร

มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม
มื้อกลางวั น
ภัตตาคาร

ที่พัก

มื้อเย็น
อิสระตามอัธยาศัย
พักที่ NEYGAWA TREND HOTEL หรอื เทียบเทา่ ระดับ 3 ดาว

วันที่ 5

ปราสาทโอซาก้า - ยา่ นชินไซบาชิ - รงิ คุเอาท์เล็ท - ออิ อนพลาซ่า
การเดินทาง ช่วงเช้า
หลังอาหาร นำเดินทางปราสาทโอซาก้า ชมด้านนอกไม่รวมค่าเข้าปราสาท
และต่อยังชินไซบาชิ ย่านช้อปป้ ิงชื่อดังของเมืองโอซาก้า
ช่วงบ่าย
นำทา่ นเดินทางสยู่ า่ นรงิ คุทาวน์ เพื่ออิสระให้ทา่ นได้ช้อปป้ งิ สง่ ท้าย
และท้ายสดุ นำทา่ นเดินทางสู่ อิออนพลาซา่ ศูนย์รวมแหง่ สินค้านานาชนดิ
กอ่ นที่จะเดินทางสสู่ นามบินคันไซ เพื่อทำการเช็คอิน และโหลดสัมภาระ

วันที่ 5

ปราสาทโอซาก้า - ยา่ นชินไซบาชิ - รงิ คุเอาท์เล็ท - ออิ อนพลาซา่
สถานที่ท่องเ ช่วงเช้า
ที่ยว
ชม ปราสาทโอซาก้า ชมด้านนอกไมร่ วมคา่ เข้าปราสาท
สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่อยขู่ องเจ้าเมืองในสมัยโบราณ ตัวปราสาทมีทั้งหมด 8 ชั้ น
ตั้ งอยบู่ นเนนิ เขาที่ได้มีการสำรวจ
และพบวา่ เคยเป็นที่ตั้งของพระราชวังโบราณมากอ่ น
ล้อมรอบด้วยกำแพงหนิ แกรนติ ขนาดมหึมา และคูน้ำขนาดใหญ่
เพื่อป้ องกันการรกุ รานจากข้าศึก
จากนั้ นนำทา่ นสู่ ชินไซบาชิ ยา่ นช้อปป้ ิงชื่อดังของเมืองโอซาก้า เพลิดเพลินกับการ
ิ ้ ชีดจำกัดบนถนนความยาวกวา่ 2 กิโลเมตร
ช้อปป้ งไร
ซึ่งมีร้านค้าและห้างสรรพสินค้าเรยี งรายกันตลอดสองข้างทาง กับสินค้ามากมาย
ทั้ งเสื้อผ้าเก๋ๆ กระเป๋านา่ รักๆ รองเท้าแฟชั่นสวยๆ เครือ่ งสำอาง และสินค้า IT ทั้ งหลาย
Ipod กล้อง นาฬกิ า Mp3 มีให้เลือกและชมกันมากมายหลากหลายแบบบนถนนเส้นนี้
ช่วงบ่าย
นำท่านเดินทางสู่ย่านรงิ คุทาวน์ เพื่ออิสระให้ท่านได้ช้อปป้ ิงส่งท้ายใน “รงิ คุเอาท์เล็ท”
แหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายชนดิ ในราคาพิเศษกว่า 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 ให้ทา่ นเดินเลือกซื้อสินค้าคุณภาพสูง
จากนั้ นนำทา่ นเดินทางสู่ อิออนพลาซ่า ศูนย์รวมแหง่ สินค้านานาชนดิ
ไมว่ า่ จะเป็นขนมญปี่ ่นุ ผลไม้ และอาหารนานาชนดิ ใน ซปุ เปอร์มาร์เก็ต
ให้ทา่ นเลือกซื้อสินค้าและของฝากได้ตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ สนามบินคั นไซ เพื่อเตรยี มตัวเดินทางกลับ

วันที่ 5

ปราสาทโอซาก้า - ยา่ นชินไซบาชิ - รงิ คุเอาท์เล็ท - ออิ อนพลาซา่
อาหาร

มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม
มื้อกลางวั น
อิสระตามอัธยาศัย
มื้อเย็น
อิสระตามอัธยาศัย

วันที่ 6

สนามบินคันไซ - กรงุ เทพฯ
การเดินทาง

ช่วงดึก
00.10 เหนิ ฟ้ าสเู่ มืองไทย โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ611
04.00 เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี่ยม

ตั ๋ วเครือ่ งบินไป-กลับ ตามเส้นทางและสายการบินที่ระบใุ นโปรแกรม (ชั้ นทัศนาจร)
คา่ ภาษสี นามบินทุกแหง่ ตามรายการทัวร์
คา่ ธรรมเนยี มน้ำมันที่สายการบินเรยี กเก็บ (คำนวณ ณ วันที่ 1/12/2560)
คา่ อาหาร, คา่ เข้าชม และคา่ ยานพาหนะทุกชนดิ ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
โรงแรมที่พักตามระบไุ ว้ในรายการ หรอื ในระดับเดียวกัน (พักห้องละ 2 หรอื 3 ทา่ น)
คา่ ประกันอุบัติเหตุในระหวา่ งการเดินทาง ***ไมค่ ้ มุ ครองเด็กอายุตำ่ กวา่ 1เดือน
วงเงินทุนชีวิตท่านละ 2,000,000 บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุ 500,000
บาท และอาหารเป็นพิษระหวา่ งเดินทาง
การบรกิ ารของมัคคุเทศก์จากเมืองไทยตลอดการเดินทาง 1 ท่าน
น้ำดื่มที่ญปี่ ่นุ ทา่ นละ 1 ขวด / วัน (ทั้ งหมด 4 วัน)
อัตราคา่ บรกิ ารนี้รวม

อัตราค่าบรกิ ารนี้ไม่รวม
ค่าภาษมี ูลค่าเพิ่ม 7%
คา่ ทำหนังสือเดินทาง / ตอ่ หน้าเลม่ หนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรดี , ค่าเครือ่ งดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก
เป็นต้น
ค่าอาหารและเครือ่ งดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนอื จากที่บรษิ ั ทจัดให้ ในรายการทัวร์
คา่ น้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณที ี่เกินกวา่ สายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมตอ่ ทา่ น)
คา่ ทำใบอนญุ าตที่กลับเข้าประเทศของคนตา่ งชาติ หรอื คนตา่ งด้าว
คา่ เปลี่ยนแปลงตั ๋ ว กรณไี ป-กลับไมพ่ ร้อมคณะ หรอื เปลี่ยนคนเดินทาง
(สอบถามคา่ ใช้จา่ ยกับเจ้าหน้าที่)
กรณุ าแจ้งอย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทาง พร้อมหน้าพาสชัดเจนของคนเดินทางแทน
คา่ ธรรมเนยี มน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรยี กเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
ค่าธรรมเนยี มทิปไกด์+คนขับรถ โดยประมาณ 2,000 เยน (ประมาณ 600 บาทไทย)
เพิ่มเติมตามความพึงพอใจ
ค่าวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น ประเภทท่องเที่ยวระยะสั้ น (สำหรับผ้ ถู ือหนังสือเดินทางต่างชาติ)
บรษิ ั ท ขอสงวนสิทธ์ ทิ ี่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้ งนี้ยังคงจะรักษา
มาตรฐานการบรกิ ารและยึดถือผลประโยชน์ของผ้ เู ดินทางเป็นสำคัญ

รูปภาพ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

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

