โอซาก้า วาคายาม่า เกียวโต 4วัน3คืน

คุณมีตั ๋ว เรามีทวั ร์ วันไหนก็ได้ เลือกวันเดินทางได้ตามใจชอบ
กรุป๊ ส่วนตัว เที่ยวกับคนรูใ้ จ ไม่ตอ้ งรอกรุป๊ ใหญ่ เพียง 4 – 12 คน เท่านั้น
ชมความงามของธรรมชาติ เมืองวาคายาม่า
สุดน่ารัก นายสถานีทามะ สถานีรถไฟแมวเหมียว
ย้อนยุค สุดคลาสสิคสไตล์ยุโรป มาริน่าซิต้ ี พอร์ตโต ยูโรป้า
ชมความงามวัดนํ้าใส วัดคิโยมิสึเดระ วัดเก่าแก่ของเมืองเกียวโต
สุดอลังการ ปราสาทโอซาก้า
ศาลเจ้าสุมิโยชิ หนึ่งในศาลเจ้าที่มีความเก่าแก่ที่สุดของญีป่ ุ่ น
ช้อปปิ้ งสุดเพลิน ย่านชินไซบาชิ AEON MALL RINKUSENNAN
อาหารอย่างดี พิเศษ !!! Sea Food
พักโรงแรมอย่างดี สะอาด พักสบาย ย่านใจกลางเมืองใกล้แหล่งช้อปปิ้ ง
วันแรก

สนามบินคันไซ – โอซาก้า – เมืองวาคายาม่า – สถานีรถไฟแมวเหมียว - มาริน่า ซิตี้ พอร์ตโต ยูโรป้า
– โอซาก้า – ตลาดคุโรมง
(-/L/-)

__.__ น.

ไกด์ทอ้ งถิ่นต้อนรับที่สนามบินคันไซ (เวลาที่ญี่ปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชัว่ โมง)
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***สําคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุ ญาตให้นําอาหารสด จําพวก เนื้ อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่ า
ฝื นมีโทษปรับและจับ ***
นําท่านเดินทางสู่เมืองวาคายาม่า ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง 15 นาที เป็ นเมืองหนึ่ งในภูมิภาคคัน
ไซ อยูต่ ิดกับเมืองโอซาก้า และไม่ไกลจากเมืองนารา รวมถึงเมืองเกียวโต วากายาม่าเป็ นเมืองที่มีเสน่ หแ์ ละมี
ชื่อเสียงในเรื่องความสวยงามของธรรมชาติ รวมถึง

เที่ยง

สถานที่เก่าแก่ และยังท่องเที่ยวได้ตลอดปี โดยแต่ละช่วงฤดู แต่ละสถานที่ ก็มีความสวยงามที่ แตกต่างกัน
เมืองวากายาม่าตั้งอยูบ่ นคาบสมุทรที่ใหญ่ที่สุดของญีปุ่นชื่อว่าคาบสมุทรคิอิเมืองนี้ จึงถูกล้อมรอบไปด้วยทะเล
เต็มไปด้วยอาหารทะเลสดๆ คุณภาพเน้นๆ พร้อมรสชาติแสนอร่อยให้เราได้ลองลิ้ มชิมรสอย่างละลานตา
ดังนั้ นเราจะพลาดชิมอาหารทะเลแห่งเมืองวากายาม่าได้ยงั ไง นํ าท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟคิชิ (Kishi)
เป็ นสถานี รถไฟแมวเหมียวที่เมืองวากายาม่า รถไฟนี้ มีชื่อว่า "รถไฟแมวเหมียว" หรือ "ทามะเด็น" รถไฟ
น่ ารักที่ตกแต่งในสไตล์แมวเหมียวตลอดทั้งคัน ตั้งแต่ลวดลายรถไฟรูปแมวเหมียว ภายนอก แล้วภายใน ทั้ง
เบาะนัง่ วอลเปเปอร์ติดผนัง มือจับเบาะรองนัง่ และมุมจัดวางหนังสืออ่านเล่นบนขบวนรถไฟอีกด้วย และสิ่ง
ที่ไม่ธรรมดาของสถานี รถไฟเล็กๆแห่งนี้ ก็คือ นายสถานี ทามะ หรือ เจ้าแมวทามะ แมวแสนน่ ารักที่ได้รบั การ
แต่งตั้งให้เป็ นนายสถานี เมื่อปี 2007 ต่อมาเมื่อต้นปี 2012 สถานี แห่งนี้ ก็ได้มีการแต่งตั้งนายสถานี ฝึกหัด
ขึ้ นมาอีกหนึ่ งตัว ชื่อว่า นิ ทามะ ซึ่งในปั จจุบนั นิ ทามะ ได้เป็ นตัวแทนอย่างเต็มตัวของ ทามะ นายสถานี คน
เก่าที่ลาจากโลกไปเมื่อปี 2015 ที่ผ่านมาแล้ว บริเวณสถานี รถไฟแห่งนี้ ยังมีพิพิธภัณฑ์แมวเหมียวให้ท่านเดิน
เล่น หรือคาเฟ่ แมวเปิ ดใหม่ ให้ท่านได้เลือกซื้ อของหวาน หรือเลือกนั ง่ รถไฟ วิ่งจากสถานี คิชิ ไปจนสิ้ นสุด
ปลายทางที่ สถานี อิตะคิโซะ (Idakiso) ใช้เวลาเดินทางโดยรถไฟประมาณ 10 นาที (ค่าบัตรเข้าชม
พิพิธภัณฑ์แมวเหมียว และ ตัว๋ รถไฟแมวเหมียว ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ หากสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ไกด์
ท้องถิ่น) นําท่านเดินทางสู่ มาริน่าซิตี้ พอร์ตโต ยูโรป้า
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารซีฟ้ ูด

นําท่านชม มาริน่าซิตี้ พอร์ตโต ยูโรป้า บรรยากาศภายในพอร์ตโต้ ยูโรป้า นั้นเต็มไปดว้ยกลุ่มอาคารต่างๆ
ที่ถกู สร้างในสไตล์ยุโรปยุคกลาง มีท้งั ปราสาทขนาดย่อม หอนาฬิกา ทางเดินและขึ้ นบันไดที่ปดู ว้ ยหิน รวมไป
ถึงลานนํ้าพุ ไม่วา่ จะมองไปทางไหนไหนก็เต็มไปด้วยกลิ่นอายของความย้อนยุคและความคลาสสิคแบบยุโรป
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เย็น

วันที่สอง
เช้า

นอกจากความสวยงามของพอร์ตโต้ยโู รป้าแล้วพื้ นที่อื่นๆของสวนสนุ ก มารีน่า ซิตี้เองก็มีความน่ าสนใจไม่แพ้
กันซึ่งแม้จะได้ชื่อว่าเป็ นสวนสนุ กที่มีเครื่องเล่นมากมาย แต่ก็ยงั เต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวที่หลายคนอาจคาด
ไม่ถึง นําท่านเดินทางกลับสู่เมืองโอซาก้า นําท่านเดินทางสู่ ตลาดคุโรมง เป็ นตลาดที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่
มากที่ สุดแห่งหนึ่ งของเมืองโอซาก้า จนได้รับสมญานามว่าเป็ น ครัวของโอซาก้า บรรยากาศภายในเป็ น
ทางเดินเล็กๆ ทอดยาวประมาณ 600 เมตร 2 ข้างทางจะเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆกว่า 160 ร้านค้า ขายทั้ง
ของสด และแบบพร้อมทาน มีของกินเล่นและอาหารพื้ นเมืองมากมายหลายชนิ ดให้ได้ชิมกัน ของที่ขายส่วน
ภายในตลาดคุโรมงจะเป็ นของสด โดยเฉพาะอาหารทะเล เนื้ อ และผักต่างๆ ร้านอาหารต่างๆภายในตลาดจึง
เน้นขายอาหารทะเลกัน ทั้งแบบสดๆ เช่น ซาชิมิ ซูชิ และหอยนางรม และแบบปรุ งสุก เช่น ปลาไหลย่าง
ปลาหมึกย่าง หอยเชลย่าง กุง้ เทมปุระ เป็ นต้น นอกจากนี้ ก็จะเป็ นพวกผลไม้ต่างๆตามฤดูกาลของญี่ปุ่นที่ควร
ค่าแก่การลองเป็ นอย่างมาก เช่น แอปเปิ้ ล มะเขือเชอรี่ สตอเบอรี่ เมล่อน กีวี และลูกแพร ราคาถูกกว่าและ
หอมหวานกว่าบ้านเรานอกจากของสดแล้วในตลาดก็ จะมีพวกร้านขายของที่ น่าสนใจอีกหลายร้าน เช่น
อุปกรณ์ทําครัว เสื้ อผ้ากระเป๋าต่ างๆ แต่ ที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่ งของตลาดนี้ ก็ คือพวกร้านขายขนมแบบ
ท้องถิ่ น ที่ มีท้ังแบบแพคเกจดูบา้ นๆ อิ นดี้ ๆหน่ อ ยซึ่ ง อาจจะไม่ได้เห็ นที่ อื่นๆ ไปจนถึ งแบบที่ มีข ายทัว่ ไป
อย่างเช่นพวก KitKat กลูลิโกะ รสต่างๆ ประมาณนี้ ก็มีให้เลือกเยอะอยูเ่ หมือนกัน
อิสระอาหารคํา่ ให้ทา่ นได้เลือกลิ้ มรสอาหารตามที่ทา่ นชื่นชอบตามอัธยาศัย
พักโรงแรมระดับ 2 ดาว หรือ 3 ดาว ตามที่ทา่ นเลือก
พักที่ TMG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 2 ดาว
หรือ NEW OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
โอซาก้า - เกียวโต – อาราชิยาม่า – ป่ าไผ่ - วัดคิโยมิสึเดระ - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - โอซาก้า ปราสาทโอซาก้า – ช้อปปิ้ งย่านชินไซบาชิ
(B/L/-)
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นําท่านเดินทางสู่เมืองอาราชิยามะ เป็ นพื้ นที่ชานเมืองทางตะวันตกของนครเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น พื้ นที่
บริเวณนี้ เป็ นทิ วเขาขนานไปกับแม่น้ํ าโออิ ซึ่ งมีทัศนี ยภาพที่ งดงามและดึ งดูดนั กท่ องเที่ ยวได้จาํ นวนมาก
นอกจากนี้ อาราชิยามะยังได้รบั การขึ้ นทะเบียนเป็ นหนึ่ งในอุทยานประวัติศาสตร์ของชาติญี่ปุ่น นําท่านชม
สวนไผ่อาราชิยาม่า ตั้งอยู่ดา้ นหลังของ วัดเทนริวจิ Tenryuji เมืองอาราชิยาม่า ตะวันตกของเกียวโต เป็ น
เส้นทางเล็กๆ เลาะเลียบไปในตัวป่ าไผ่ ใช้เวลาเดินเที่ยวไปกลับประมาณ 20-30 นาที สามารถชมวิวของต้น
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ไผ่มากมายหลายพันต้นที่เรียงราย สวยงามตามธรรมชาติ นํ าท่านออกเดินทางสู่เมืองเกียวโต เมืองหลวง
ของญี่ปุ่นในศตวรรษที่ 8 และรุ่งเรืองในฐานะศูนย์กลางการปกครอง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของญี่ปุ่น
มากกว่า 1,100 ปี ก่อนที่เมืองหลวงจะถูกย้ายไปยังโตเกียวในกลางศตวรรษที่ 19 วัดและศาลเจ้ามากมายใน
เกียวโตถูกสร้างขึ้ นมาในช่วงนั้นแหล่งประวัติศาสตร์ 17 แห่ง ซึ่งมีวดั คิโยมิสึ และปราสาทนิ โจ รวมอยูด่ ว้ ยนั้น
ได้ถกู ขึ้ นทะเบียนเป็ นมรดกโลก นําท่านเดินทางสู่ วัดคิโยมิสึเดระ หรือที่คนไทยเรียกกันว่า วัดนํ้าใส เป็ นวัด
เก่าแก่บนเนิ นเขาที่มีอายุเก่าแก่กว่าตัวเมืองเกียวโต วัดคิโยมิสึเดระ แปลเป็ นภาษาไทยว่า วัดนํ้าใส สร้างขึ้ น
ในปี ค.ศ. 778 หรือ พ.ศ. 1321 มรดกโลก อายุ กว่า 1200 ปี ในช่วงฤดูใบไม้ร่วง จะพบกับบรรยากาศ
ใบไม้หลากสีสนั ชื่อวัดนํ้ าใส มาจากนํ้ าตกโอโตวะ เป็ นนํ้ าตกที่แบ่งย่อยออกเป็ น 3 สายไหลลงมาภายใน
บริเวณวัด เนื่ องจากนํ้าดังกล่าวมีความใส สะอาด จึงตั้งชื่อวัดตามลักษณะดังกล่าว ชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่า
หากผูใ้ ดได้ด่ืมนํ้าใสที่วดั คิโยมิสึเดระ จะสมปรารถนาในสิ่งที่หวังไว้ หากดื่มนํ้าจาก แม่น้ําสายที่ 1จะประสบ
ความสําเร็จด้านการศึกษา แม่น้ําสายที่ 2 จะสมหวังเรื่องความรัก แม่น้ําสายที่ 3 จะมีสุขภาพแข็งแรงทําให้มี
อายุยืนยาว ตัวอาคารพระอารามหลักของวัดนํ้าใส สามารถชมบรรยากาศ สักการะและขอพรจากองค์พระ
โพธิสตั ว์เจ้าแม่กวนอิม 11 พักตร์ 1000 กร ซึ่งเป็ นพระประธานของวัด นอกจากนี้ ที่นี่ยงั เป็ นที่ประดิษฐาน
ของเทพเอบิสึผเู้ ป็ นเทพเจ้าแห่งความรํา่ รวยมัง่ คัง่

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ ชมเสาโทริอิ ซุม้ ประตูสีแดงที่เป็ นสัญลักษณ์ของศาลเจ้าที่มีมากกว่า
ร้อยต้นทอดตัวยาวตามเส้นทางของไหล่เขาลดหลัน่ กันบนเส้นทางยาวถึ ง 4 กิโลเมตร และเป็ นฉากของ
ภาพยนตร์เรื่อง MEMORIES OF GEISHAที่ซายูริ นางเอกของเรื่องวิ่งลอดซุม้ ประตูเพื่อไปขอพรเทพเจ้าให้
ตนเองสมความปรารถนา นํ าท่านเดินทางกลับเมืองโอซาก้า ชม ปราสาทโอซาก้า (ชมบริ เวณด้านนอก
ปราสาท) หนึ่ งในแลนด์มาร์คสําคัญของเมืองโอซาก้า เป็ นหนึ่ งในจุดท่องเที่ยวหลักที่ใครมาเที่ยวโอซาก้าก็
ต้องเดินทางมาที่นี่ดว้ ย ให้ทุกท่านสัมผัสความยิ่งใหญ่และประวัติความเป็ นมาของปราสาท ปราสาทโอซาก้า
สร้างขึ้ นในปี ค.ศ. 1583 แทนที่วดั อิชิยาม่า ฮอนกันจิ ซึ่งได้ถูกทําลายโดยโอดะ โนบุนากะ ประมาณ 30 ปี
ก่อนที่จะสร้างปราสาทโอซาก้า ซึ่งได้ถกู ทําลายโดยโอดะ โนบุนากะ ประมาณ 30 ปี ก่อนที่จะสร้างปราสาทโอ
ซาก้า ท่านโทโยมิ ฮิเดโยชิ ผูส้ ร้างปราสาทตั้งใจที่จะให้ปราสาทแห่งนี้ เป็ นศูนย์กลางใหม่ของญี่ปุ่นภายใต้การ
ปกครองของท่าน ภายหลังการสร้างเสร็จก็ได้กลายเป็ นปราสาทที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นในขณะนั้น แต่หลังจากที่
ท่านฮิ เดโยชิเสียชีวิตลงไม่กี่ปี ปราสาทได้ถูกโจมตี และทําลายโดยทหารของโทคุ กาว่า และได้มีการสร้าง
ปราสาทขึ้ นมาใหม่อีกครั้งในปี ค.ศ.620 แต่ต่อมาหอคอยของปราสาทก็ได้ถูกฟ้ าผ่าและไฟไหม้ในปี ค.ศ.
1665 ให้ท่านถ่ายรูปกับความงดงามของปราสาทแห่งนี้ ตามอัธยาศัย นํ าท่านช้อปปิ้ งย่านชินไซบาชิ
(Shinsaibashi) เป็ นย่านช้อปปิ้ งที่มีชื่อเสียงที่สุดในโอซาก้า เป็ นถนนคนเดินชินไซบาชิยาวประมาณ580
เมตร ตลอดเส้นทางจะมีรา้ นค้าอยูป่ ระมาณ 180 ร้าน ทางฝัง่ ทิศใต้ ของถนนคนเดินของชินไซบาชิจะมีป้าย
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ทางเข้าแถวป้ายกูลิโกะ ท่านสามารถเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ งสินค้ามากมายหลายชนิ ด ทั้งเครื่องไฟฟ้ า
กล้องถ่ายรูปดิ จิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรื อสินค้าแฟชัน่ ที่ เอาใจคุ ณผูห้ ญิ ง เช่น กระเป๋า รองเท้า
เสื้ อผ้าแบรนด์เนม แฟชัน่ ลํ้าอนาคตสําหรับวัยทีนทั้งหลาย เครื่องสําอางยี่หอ้ ดังของญี่ปุ่นไม่วา่ จะเป็ น KOSE,
KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆอีกมากมาย

เย็น

อิสระอาหารคํา่ เพื่อไม่เป็ นการรบกวนการช้อปปิ้ ง
พักโรงแรมระดับ 2 ดาว หรือ 3 ดาว ตามที่ทา่ นเลือก
พักที่ TMG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 2 ดาว
หรือ NEW OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันที่สาม
เช้า

อิสระให้ทา่ นท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน
(B/-/-)
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
อิสระให้ทา่ นท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวันด้วยตัวท่านเอง(ไกด์แนะนําเส้นทางให้)
- หรือท่านสามารถเลือกซื้ อบัตรเข้ายูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน
**กรณี สงั ่ ซื้ อกับบริษัท ราคาบัตรท่านละ 3,000 บาท กรุ ณาสัง่ ซื้ อพร้อมจองทัวร์หรือก่อนเดินทาง10วัน
เท่านั้น (ทางบริษัทจําหน่ ายเฉพาะบัตรสวนสนุ กไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทาง)
**ทางบริษัทขออนุ ญาตปรับราคาบัตรขึ้ นถ้าเงินเยนมีการปรับขึ้ นเรท100เยน=35บาท**
- ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ Universal Studio Japan
ร่วมสนุ กท้าทายกับเครื่องเล่นหลากหลายชนิ ดตื่นเต้นระทึกใจจากหนั งดังที่ท่านชื่นชอบ กับโลกภาพยนตร์
ของฮอล์ลิวดู ้ เช่น Hollywood Dream The Ride Backdrop ,ล่องเรือผจญภัยกับไดโนเสาร์จากเรื่อง Jurassic
Park นั ง่ เรือเพื่อพบกับความน่ าสะพรึงกลัวเหมือนอยู่ ในเหตุการณ์จริงกับ Jaw ใช้ทุนสร้างมหาศาลกว่า
1,500 ล้านเยน (เฉพาะจอว์) และสนุ กสนานไปกับเครื่องเล่นภาคใหม่ของ Spider-Man ที่รอให้ท่านพิสจู น์
ความมันส์ พร้อมทั้งพบกับโซนตัวการ์ตนู สําหรับเด็กโซน “วันเดอร์แลนด์” เป็ นโซนสวนสนุ กสไตล์ครอบครัว
ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับตัวการ์ตนู สุดน่ ารักชื่อดังของญี่ปุ่น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street หรือเป็ น
โซนใหม่ HARRY POTTER ให้ท่านได้ดื่มดํา่ กับบรรยากาศที่จาํ ลองมาจากในเรื่องแฮรี่พอร์ตเตอร์ และพบกับ
โซนใหม่ล่าสุดที่จะเปิ ดในวันที่21เมษายน 2560 โซน Minions Park ภายในสวนสนุ ก Universal ห้ามนํา
อาหารและเครื่องดื่มเข้ามาภายในสวนสนุ กและสามารถซื้ ออาหารได้จาก ภายในสวนสนุ ก บริเวณด้านนอก
ตรงทางเข้าสวนสนุ กคือ Universal City walk Osaka เป็ นพื้ นที่จาํ หน่ ายสินค้าที่มีรา้ นอาหารมากมาย
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- เลือกอิสระเที่ยวเอง ช้อปปิ้ งอิสระตามอัธยาศัยเต็มวัน (ไม่รวมค่ารถไฟและไม่มีรถบัสบริการ) ด้วยการ
นั ง่ รถไฟ ท่านจะได้สมั ผัสประสบการณ์การเดินทางไปย่านต่างๆที่เป็ นไฮไลท์ของโอซาก้าย่านดังที่เลือกสรร
เป็ นสวรรค์ของคนชอบ กิน เที่ยว ช้อป ได้แก่
- โดทงบุริ (Dotonburi) หนึ่ งในสถานบันเทิงยามคํา่ คืนที่โด่งดังของโอซาก้า แหล่งรวมร้านอาหาร
มากมายที่ เปิ ดให้บริ การ 24 ชัว่ โมง ถนนแห่งนี้ จะเลียบริมคลองโดทงโบริ และยังมีท้ังร้านค้า และแหล่ง
บันเทิงอีกมากมาย รวมไปถึงป้ายนักวิ่งกูลิโกะ (Glico Running Man s ign) และปูคานิ โดราคุ (Kani Doraku
crab sign) ที่เป็ นสัญลักษณ์ของเมืองโอซาก้าด้วย
-> สวนนัมบะ Namba Parks ออกแบบการสร้างให้คล้ายกับหุบเขา สามารถนัง่ พักผ่อนในสวนแบบ
ธรรมชาติท่ามกลางภูมิทศั น์เมืองใหญ่ มีหา้ งสรรพสินค้ากว่า 120 ร้าน รวมทั้งโรงภาพยนตร์ อัฒจรรย์ และ
สวนดาดฟ้ า บนชั้น 6 มีรา้ นอาหารจํานวนมากเปิ ดให้บริการ ไม่ว่าจะเป็ น อาหารเกาหลี อาหารอิตาเลียน
อาหารเวียดนาม และอื่นๆ ร้านค้าเปิ ดเวลา 11:00-21:00 ร้านอาหารเปิ ดเวลา 11:00-23:00
- ย่านเด็นเด็น Den Den Town ตั้งอยูใ่ นพื้ นที่ Nipponbashi เป็ นย่านขายสินค้าอิเล็กทรอนิ กส์ คล้ายกับ
ย่าน Akihabara ของโตเกียว นอกจากนี้ ยังมีการ์ตูนมังงะ อนิ เมะ และคอสเพลย์คาเฟ่ ต์ต่างๆรวมอยู่ที่นี่ดว้ ย
ร้านค้าเปิ ดเป็ น 2 ช่วง คือ 10:00-11:00 และ 19:00-20:00
- ย่านชินเซไก (Shinsekai) เป็ นเสมือนแลนด์มาร์กสําคัญอีกแห่งหนึ่ งของเมืองโอซาก้า ชินเซไกแปลตรง
ตัวว่า “โลกใหม่” ที่หมายถึงโลกใบใหม่แห่งโอซาก้า มีท้งั แหล่งช้อปปิ้ ง มีหอคอยซึเทนคาคุ(Tsutenkaku)ที่
เป็ นเหมือนสัญลักษณ์ของย่านชินเซไกนี้ ตั้งอยู่ตรงกลางด้วย จะคึกคักแบบสุดๆก็ช่วงกลางคืนนี่ เต็มไปด้วย
ร้านค้าและ ผูค้ นมากินดื่มกันตามร้านตามๆอย่างเนื องแน่ น บริเวณนี้ ยังมีถนนแคบๆที่เรียกกันว่า จันจัน โย
โกะโช (Jan Jan Yokocho) ที่เป็ นแหล่งรวมร้านกินดื่มสําหรับคนญี่ปุ่น เปิ ดไฟร้านเรียกแขกคึกคัก มีอาหาร
และขนม และกับแกล้มให้ลองชิมกันมากมายและยังมีรา้ นขายของที่ระลีกให้เลือกช้อปปิ้ งอีกหลายร้านและที่นี่
จะพบเห็ นหุ่นคล้ายลิ งนั ง่ ยิ้ ม ตามมุมต่างๆก็คือบิลลิเคน (Billikan) หรื อเทพแห่งโชคลาภเป็ นอีกหนึ่ ง
สัญลักษณ์ของย่านนี้ ด้วย
-สปา เวิลด์ (Spa World) ศูนย์รวมบ่อนํ้าแร่ใหญ่ที่สุดในโอซาก้า เป็ นศูนย์รวมวารีบาํ บัดที่ใหญ่ที่สุดใน
โอซาก้า ตั้งอยู่ในย่าน Shinseikai ใกล้หอคอยทสึเทงคาคุ ภายในมีบ่อนํ้าแร่ธรรมชาติในที่ร่มแยกเป็ นโซน
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ยุโรป โซนเอเชีย รวมทั้งสิ้ น 16 บ่อ มีหอ้ งซาวน่ า ห้องสปาหินร้อน นวดตัวผ่อนคลาย สวนนํ้าซึ่งเปิ ดให้บริการ
ตลอด 24ชัว่ โมง
**วันนี้ ไม่มีบริการรถบัสและอาหารกลางวันและอาหารคํา่ **
พักโรงแรมระดับ 2 ดาว หรือ 3 ดาว ตามที่ทา่ นเลือก
พักที่ TMG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 2 ดาว
หรือ NEW OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
วันที่สี่
เช้า

โอซาก้า – ศาลเจ้าสุมิโยชิ – Rinku Premium Outlet - สนามบินคันไซ
(B/-/-)
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นํ าท่ านเดิ นทางสู่ ศาลเจ้าสุ มิโยชิ หนึ่ งในศาลเจ้าที่ มีความเก่าแก่ที่สุดของญี่ ปุ่น สร้างขึ้ นในปี ค.ศ.211
อาคารหลักของศาลเจ้าในปั จจุบนั สร้างขึ้ นในปี 1810 ภายในเป็ นที่ต้งั ของเทพเจ้าคามิ (เทพเจ้าชินโต) คอย
ให้ความคุม้ ครอง นักเดินทาง ชาวประมง ชาวเมืองจํานวนกว่า 2 ล้านคนนิ ยมเดินทางไปนมัสการศาลเจ้าสุ
มิโยชิ ในช่วงปี ใหม่ จุดถ่ายรูปสวยของวัดนี้ คือสะพานโค้งสีแดง Sumiyoshi Sorihashi หรืออีกชื่อหนึ่ งคือ
Taikobashi ที่เป็ นจุดเด่นของศาลเจ้าแห่งนี้ โดยมุมนี้ ได้รบั การคัดเลือกให้เป็ น 1 ใน 100 วิวที่สวยงามที่สุด
ของคันไซ นําท่านช้อปปิ้ ง รินคู พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท (Rinku Premium Outlet) เอาท์เล็ทขนาดใหญ่ที่สุดของ
ญี่ปุ่น ที่หากมาจากสนามบินนานาชาติคันไซจะมาง่ายสุดๆ เพราะสถานที่ ต้ังอยู่ฝัง่ ตรงข้ามของสนามบิน
แหล่งนี้ นี่ เอง รินคู พรีเมี่ยม เอาท์เล็ทได้ถูกออกแบบมาโดยได้แรงบัลดาลใจมาจากบรรยากาศท่าเรือตอนใต้
ของอเมริกา จําลองเป็ นเสมือนเมืองท่าแห่งการช็อปปิ้ งที่ยิ่งใหญ่ ภายใต้การแตกแต่งที่ดูหรูหรามีสไตล์และ
รวบรวมแบรนด์ดงั ร้านค้าเด็ดไว้มากถึง 210 ร้าน ที่แต่ละร้านงัดเอาโปรโมชัน่ ดีๆโดยขนทัพมาลดกันแบบช็
อปแบรนด์ตอ้ งมีอาย เพราะทั้งของมีให้เลือกเยอะแถมถูกชนิ ดที่แทบจะอยากซื้ อกลับไทยชนิ ดที่ใช้ไม่ซ้าํ วันกัน
เลย แบรนด์ที่ขายที่นี่น้ันมีต้งั แต่แบบหรูๆชื่อดังไปจนสตรีทแบรนด์ทวั ่ ไป ครบครันทั้งเสื้ อผ้า กระเป๋า รองเท้า
และอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้าน “อาทิ Dolce & Gabbana, Armani, Kate Spade New York, Coach, United
Arrows, NIKE, Adidas และ Royal Copenhagen” แถมเมื่อหิวหรือเดินจนขาลากแล้วยังมีมุมให้นัง่ พักผ่อน
อย่างศูนย์อาหารที่คดั ร้านดีรา้ นเด็ดๆแบบไม่แพ้หา้ งสรรพสินค้าดังๆมาให้นัง่ ทานกับแบบเพลินๆอีกด้วย

หมายเหตุ โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงหากมีเวลาไม่พออาจจะช้อปได้ที่เดียว ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั เที่ยวบินขากลับของท่าน
เที่ยง / เย็น อิสระอาหารเที่ยงและคํา่ เพื่อเป็ นการไม่รบกวนการช้อปปิ้ งของท่าน
__.__ น.
ออกเดินทางจากเมืองโอซาก้า กลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน ……………….. เที่ยวบินที่ ……………
__.__ น.
เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
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**************************
อัตราค่าบริการ
โรงแรม
ระดับ 2 ดาว
TMG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 2 ดาว
ระดับ 3 ดาว
NEW OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
***ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็ นราคาโปรโมชั ่น***

4-7 ท่าน
ราคาท่านละ
22,900.-

8-12 ท่าน
ราคาท่านละ
19,900.-

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

24,900.-

20,900.-

9,000.-

7,500.-

อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าโรงแรมที่พกั 3 คืนตามระบุ หรือเทียบเท่า พักห้องละ2ท่าน
เนื่ องจากโรงแรมอยูใ่ นตัวเมือง ห้องจะมีขนาดเล็ก จึงไม่สามารถเสริมเตียงได้
 ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ
 ค่าพาหนะท่องเที่ยว ตามรายการระบุ
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้ อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทาง
บริษัทได้ **
- เบี้ ยประกันเริ่มต้น 370 บาท (ระยะเวลา 5-7 วัน)
- เบี้ ยประกันเริ่มต้น 430 บาท (ระยะเวลา 8-10 วัน)
- **ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **
- (รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่ อง 2 แสน, เสียชีวติ หรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 3 ล้านบาท)
- **ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุนอ้ ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **
- (รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่ อง 2 แสน, เสียชีวติ หรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินระหว่างประเทศ
 ค่าภาษีสนามบินไทย และญี่ปุ่น
 ค่าบริการโหลดสัมภาระนํ้าหนักใต้ทอ้ งเครื่อง
 ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 1,000 บาท/ทริป
 ภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ.ที่จา่ ย 3%
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 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม หรือค่าใช้จา่ ยอื่นๆนอกรายการ
 ค่าบริ การฝากสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครื่ องเพิ่มเติ ม กรณี เกินจากที่ กําหนดและสายการบินมีการเรียกเก็บ(จํานวน
สัมภาระเกิน)
 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณี ประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่ องจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศ
ยกเว้นการยืน่ วีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทยสําหรับผูท้ ี่ประสงค์พาํ นักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
เงื่อนไขการชําระเงิน
โอนเงินค่ามัดจําท่านละ 10,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวันที่ตกลงจองทัวร์ ส่วนที่เหลือชําระก่อนเดินทาง 40 วัน
ชื่อบัญชี
นาย วัฒนา วิรยิ ะกิตติ
บัญชีออมทรัพย์
- ธนาคาร กสิกรไทย
สาขา ซอยจารุรตั น์
เลขที่บญ
ั ชี 071-2-80018-6
- ธนาคาร ไทยพาณิชย์
สาขา ซอยลาซาล
เลขที่บญ
ั ชี 221-2-20230-1
เมื่อทําการโอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทําประกันการเดินทาง) และ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ มาที่ 02-748-7330
การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ตอ่ เมื่อมีการโอนเงินมัดจําเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
เงื่อนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วัน คืนเงินค่ามัดจําทั้งหมด ยกเว้น หากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้ น หรือกรณีที่เดินทางช่วงวันหยุด
หรือเทศกาล ที่ตอ้ งการันตีมดั จํากับทางสายการบิน หรือ การันตีค่ามัดจําที่พกั โดยตรง หรือ โดยการผ่านตัวแทนใน
ประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่ามัดจําทั้งหมด และ ค่าใช้จา่ ยอื่นๆที่เกิดขึ้ น
3. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า30วัน เก็บค่าบริการทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้ และ
จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สญ
ู หาย สูญเสีย หรือได้รบั บาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์และอุบตั ิเหตุ
สุดวิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็ นต้น
2. กรณีผเู้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่ องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่วา่ เหตุผลใดๆ ก็ตามทาง
บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ท้งั หมด
3. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่ตาํ ่ กว่า 6 เดือน
เงื่อนไขและข้อกําหนดอื่นๆ
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผเู้ ดินทางตามกําหนด ถ้าจํานวนผูเ้ ดินทางไม่ครบตามจํานวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา หรือยกเลิกการเดินทาง
2. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิ ดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่ องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
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3. รายการนี้ เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ ง หลังจากได้สาํ รองโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
4. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็ นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กบั กรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีหอ้ งพักสําหรับผูส้ ูบบุหรี่ / ปลอด
บุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผูท้ ี่พกั ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั ความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกันได้
5. สภาพการจราจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือวันเสาร์-อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทําให้เวลาใน
การท่องเที่ยวและช้อปปิ้ งแต่ละสถานที่นอ้ ยลง โดยเป็ นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะ
ขอความร่วมมือจากผูเ้ ดินทางในบางครั้งที่ตอ้ งเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรมตามที่เรียนเสนอ
6. การบริการของรถบัสนํ าเที่ยวญี่ปุ่นตามกฎหมายของสามารถให้บริการวันละ 10 ชัว่ โมง ในวันนั้ นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได้
โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็ นผูบ้ ริหารเวลาตามความเหมาะสมทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั สภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็ น
หลักจึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
7. ค่าบริการที่ท่านชําระกับทางบริษัทฯ เป็ นการชําระแบบเหมาขาดและทางบริษัทฯได้ชาํ ระให้กบั บริษัทฯ ตัวแทนแต่ละ
แห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอนั ใดที่ทาํ ให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะ
ขอคืนค่าบริการไม่ได้
8. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนทําให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ท่านอื่นๆ
รวมถึงไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จําเป็ นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษัทฯ
จะทําหน้าที่ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทําการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็ นระยะ
9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบั ผิดชอบต่อค่าใช้จา่ ยใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสยั เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการ
บิน, อุบตั ิเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนื ออํานาจ
ควบคุมของบริษัท
10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะยึดถือ
และคํานึ งถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สงู สุดของลูกค้าส่วนมากเป็ นสําคัญ
11. เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ แล้ว
เอกสารที่ลกู ค้าต้องเตรียมไปวันเดินทาง
จากการที่รฐั บาลญี่ปุ่น ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศ ซึ่งมีผลใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2556 ผูท้ ี่จะเข้าประเทศได้
นั้น จะต้องผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก่อนจึงจะสามารถเข้าประเทศได้ (เช่นเดียวกับผูท้ ี่ยื่นขอวีซ่ากับ
ทางสถานทูตฯ) ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะสอบถามถึงวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศ หรือขอตรวจเอกสารที่นํามา
เช่น ตัว๋ เครื่องบินขากลับ หรือเอกสารอื่นๆ สําหรับรายละเอียดของเอกสารที่จะต้องใช้ในการพิจารณาได้แก่
(1) ตัว๋ เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯ เตรียมให้)
(2) สิ่งที่ยนื ยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยที่อาจเกิดขึ้ นในระหว่างที่พาํ นักในญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต)
(3) ชื่อ-ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พาํ นักในประเทศญี่ปุ่น เช่น โรงแรมที่พกั (ทางบริษัทฯ เตรียมให้)
(4) กําหนดการเดินทาง ในช่วงระยะเวลาที่พาํ นักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯ เตรียมให้)
คุณสมบัตกิ ารเข้าประเทศญีป่ ุ่ น (สําหรับกรณีการเข้าประเทศด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)
(1) หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยูอ่ ย่างน้อย 6 เดือน
(2) กิจกรรมใด ๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็ นสิ่งที่ขดั ต่อกฎหมาย แลเข้าข่ายคุณสมบัติการพํานักระยะสั้น
(3) ในขั้นตอนของการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกิน 15 วัน
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(4) เป็ นผูท้ ี่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่
เข้าข่าย คุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
*** ขอความกรุณาทุกท่านอ่านและศึกษาข้อมูลทั้งหมดก่อนการจอง
เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างท่านและบริษทั ฯ ***

เอิรธ์ แทรเวล แอนด์ ออร์แกนไนซ์เซอร์ (ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวเลขที่11/06694)
793 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทร. 02 361 2955 แฟกซ์ 02 748 7330 Hotline: 086 344 4221 / 081 407 7387 เล็ก
Email: info@earththaitravel.com Website: www.earththaitravel.com

แผนที่บา้ นเอิรธ์ ท่านสามารถโหลดแผนที่จาก www.earththaitravel.com
ติดตามข่าวสาร เอิรธ์ แทรเวล ทางเฟสบุคแบบง่ายๆ
1.พิมพ์ เอิรธ์ แทรเวล หรือเข้าที่ WWW.FACEBOOK.COM/EARTHTRAVEL793
2.ร่วมกด ที่หน้าแฟนเพจ
3.รับข้อมูลข่าวท่องเที่ยว แพคเกจทัวร์ต่างประเทศ ตัว๋ เครื่องบินราคาพิเศษ
*********************************************
ติดตามข่าวสาร เอิรธ์ แทรเวล ทางไลน์แบบง่ายๆ
Line ID : @earthtravel (มี @ข้างหน้า)
หรือ สแกน QR Code (http://goo.gl/Eqi9vh)
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