TEL 02-253-9568

ไฮไลท์ ของโปรแกรม

• ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ดอนเมือง-โอซาก้า/โอซาก้า -ดอนเมือง เดินทางด้วยเครื่ องบิน BOEING 787 DREAMLINER
ฟรี น้ าํ หนักกระเป๋ าขาไป 20 กิโลกรัม และขากลับ 20 กิโลกรัม
• พักโรงแรม 3.5 ดาว ระดับมาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น พร้อมอาหารเช้า
• ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ งย่านดังแห่ งเมืองโอซาก้า หรื อเลือกซื้อทัวร์เสริ ม “โอซาก้า ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ”

กําหนดการเดินทาง
ตุลาคม 58 2-4 / 9-11 / 16-18 / 21-23 ต.ค. 58

ราคา 25,000.-

วันแรก

สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ (สนามบินโอซาก้ า) – เมืองโอซาก้ า

05.30

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 เคาน์เตอร์ 7 สายการบิน SCOOT
(-/ - /-)
โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริ ษทั ฯคอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่ อง
ออกเดินทางสู่ เมืองโอซาก้ า ประเทศญี่ปุ่น
โดย สายการบิน SCOOT เทีย่ วบินที่ TZ298
เดินทางถึงสนามบินคันไซประเทศญีป่ ุ่ น
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง/ เวลาท้องถิ่นเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)
(กรุณาปรับนาฬิ กาของท่ านเป็ นเวลาท้ องถิน่ เพือ่ ความสะดวกในการนัดหมาย)
หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรญี่ปุ่น จะมีเจ้าหน้าที่รอคอยรับที่สนามบินคอยอํานวยความสะดวก
ในการนําท่านเดินทางสู่ โรงแรมที่พกั
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร บริ การท่านด้วยบุฟเฟ่ ต์ปิ้งย่างมื้อพิเศษ ทานไม่อ้ นั แนะนํา ไม่วา่ จะเป็ นเนื้อวัว
เนื้อหมูคดั พิเศษ ชุดอาหารทะเลสด ซูชิบาร์ ผักสด สลัดผัก ซุป

08.25
15.50

คํ่า

**เข้ าสู่ ทพี่ กั  TOYOKO INN HOTEL หรือเทียบเท่ าระดับ3.5 ดาว
**หมายเหตุ ในวันเข้ าพักจริง โรงแรมทีพ่ กั อาจไม่ ได้ ตรงตามทีร่ ะบุในโปรแกรม แต่ โรงแรมดังกล่าวจะเป็ น
โรงแรมทีไ่ ด้ มาตรฐานเทียบเท่ าระดับดาวเดียวกัน

วันทีส่ อง
เช้ า

ฟรี!..อิสระช้ อปปิ้ งเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์ “ 1 DAY KANSAI TOUR”
หรือ เลือกซื้อทัวร์ เสริม “โอซาก้ า ยูนิเวอร์ แซล สตูดโิ อ”
 รับประทานอาหารเช้ า ทีห่ ้ องอาหารของโรงแรม (1)

(อาหารเช้ า/ -/ -)
1. ช้ อปปิ้ งอิสระตามอัธยาศัยเต็มวัน (ไม่ รวมค่ ารถไฟและไม่ มีรถบัสบริการ) เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาช้อปปิ้ งอย่าง
คุม้ ค่า ท่านจะได้พบกับร้านค้าที่มีชื่อเสี ยงและร้ านบูติคหรู หราด้วย และตื่นตากับแฟชัน่ อันทันสมัย ... เชิ ญท่าน
สนุกสนานกับการ “เลือกชมและซื้อ” สิ นค้ามากมายในห้างสรรพสิ นค้าชื่อดัง “ไดมารู ” ร้านเครื่ องใช้ไฟฟ้ า, เครื่ อง

คอมพิ วเตอร์ และ “ร้ าน100 เยน” อิ สระให้ท่านได้เลื อกพักผ่อนตามอัธยาศัย ... หรื อเลือกอิสระเที่ย วเองด้ วย
การ “นั่งรถไฟ” ท่านจะได้สมั ผัสประสบการณ์การเดินทางตามแบบฉบับของชาวปลาดิบ อาทิ เช่น
• ชิ น ไซบาชิ (Shinsaibashi) เป็ นศู น ย์ก ลางการ shopping ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ของครอบคลุ ม พื้ น ที่ ใ นบริ เวณ
Shinsaibashi-suji จนทําให้เขตนี้ เป็ นเขตของคนที่ รัก การช้อปปิ้ งร้ านค้าในแถบนั้นก็ได้แก่ Apple Store,
Armani, Beams, Benneton, BVLGARI, Camera Naniwa, Cartier, Chanel, Coach ฯลฯ
• โดทงบุริ (Dotonburi) ตั้งอยูท่ างใต้ของ Shinsaibashi Area เป็ นเขตที่วยั รุ่ นนิยมมาเที่ยวกัน และนักแสวงหา
อาหารการกินจะมารวมกันที่นี่
• นัมบะ (Namba) เป็ นศูนย์กลางการคมนาคมทางใต้ ของโอซาก้า หรื ออีกชื่อหนึ่งเราอาจจะเรี ยกว่า โซนมินา
มิ โซนนี้จะเป็ น โซนที่ถดั มาทางใต้ จากโซนโดทงบุริ มีการสร้างศูนย์รวมสรรพสิ นค้าขนาดใหญ่ ที่เรี ยกว่า
Namba Park ขึ้นโดยการรวมเอาร้านค้า ชื่อดังกว่า 120 ร้านค้า และร้านอาหารมากมาย
• นิ ป ปอนบาชิ (Nipponbashi) หรื อ ที่ เราเรี ย กกัน ว่า Den Den Town เป็ นศู น ย์ร วมเครื่ อ งใช้ไฟฟ้ า สิ น ค้า
เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิ กส์ ของเล่น การ์ ตูน DVD ต่างๆ มากมาย หรื อถ้าเทียบกับโตเกียวแล้ว ที่นี่ก็คือ อากิฮา
บาระ (Akihabara) แห่งโอซาก้า
• ชินเสะไก (Shinsekai) ตั้งอยูท่ างใต้ถดั ลงมาจาก Den Den Town มีสญ
ั ลักษณ์อนั โดดเด่นคือ หอคอย สึ เทน
คาคุ (Tsutenkaku) ตั้งโดดเด่นเป็ นศูนย์กลางของเขต ชินเสะไก ในเขตนี้มีทีเด็ดก็คือ เป็ นแหล่ง Shopping ที่
รวมรวมของท้องถิ่นราคาถูก ไม่เน้นสิ นค้าแบรนด์เนม
2. หรื อเลือกสนุกสนานเพลิดเพลินกับ “ยูนิเวอร์ แซล สตูดโิ อ”***สามารถเลือกซื้อทัวร์ เสริมได้ เพียงท่ านละ 2,900
บาท*** (ไม่ รวมค่ ารถไฟในการเดินทาง) ยูนิเวอร์ แซล สตูดิโอ (ไม่ รวมบัตรเข้ าและค่ ารถในการเดินทาง) สวน
สนุกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในแถบคันไซ ซึ่ งลงทุนอย่างมหาศาลและมีพ้ืนที่กว่า 100,000 ตารางเมตร สถานที่ที่ได้จาํ ลอง
ฉากภาพยนตร์ เรื่ อ งดัง ของฮอลลี วูด้ ไว้ม ากมาย เปิ ดตัว ใหม่ กับ The wizarding world of harry potter ภายใน
ปราสาทฮอกวอต จะมีสถานที่สําคัญมากมายที่ปรากฏในภาพยนตร์ แฮรี่ พอตเตอร์ ทั้งโรงเรี ยนคาถาพ่อมดแม่มด
และเวทมนตร์ ศาสตร์ ฮอกวอตส์ ซึ่ งประกอบไปด้วยห้องเรี ยน, ห้องโถง รวมทั้งห้องทํางานของศาสตราจารย์
ดัมเบิลดอร์ ด้านสถานที่สาํ คัญอื่น ๆ ได้แก่ หมู่บา้ นฮอกส์ม้ ีด, ร้านฮันนีดุกส์, ร้านไม้กายสิ ทธิ์ โอลิเแวนเดอร์ ฯลฯ
นอกจากนี้ คุณยังจะเพลิดเพลินไปกับการแสดงที่จาํ ลองฉากมาจากภาพยนตร์ ..... เซซามี สตรี ท 4D มูฟวี่ เมจิก
ซึ่งเป็ นฉากที่พาดําลึกลงไปในทะเลและทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้ าในแบบสามมิติและสนุกกับเหล่า ET ที่จะพาท่าน
ไปนอกอวกาศอย่างสนุ กสนาน และมันส์ สุดๆ เมื่ อสัมผัสเครื่ องเล่ น ใหม่ ล่าสุ ด คื อ สไปเดอร์ แมน ให้ท่านได้
ถ่ายรู ปไว้เป็ นที่ระลึกและประทับใจมากที่สุดและระทึกใจกับฉากเพลิงไหม้จากเรื่ องแบคดร๊ าฟท์ เชิญท่าน ตื่นเต้น
กับการตามล่า ของฉลามยักษ์จากเรื่ อง จอร์ ส ซึ่ งใช้ทุนสร้างกว่า 1,500 ล้านเยน หรื อเข้าไปสัมผัสโลกของป่ าที่น่า
ตื่นเต้นได้จากภาพยนตร์ จูราสสิ คพาร์ ค พร้อมร่ วมค้นพบโลกที่ไดโนเสาร์ ยงั มีชีวิตอยูใ่ นขณะที่นง่ั เรื อเพื่อเข้าไป
ผจญภัยกับดินแดนของเหล่าไดโนเสาร์ นอกจากนั้นยังมีเครื่ องเล่นอีกมากมาย

เข้ าสู่ ทพี่ กั

 TOYOKO INN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ3.5 ดาว

**หมายเหตุ ในวันเข้ าพักจริง โรงแรมทีพ่ กั อาจไม่ ได้ ตรงตามทีร่ ะบุในโปรแกรม แต่ โรงแรมดังกล่าวจะเป็ น
โรงแรมทีไ่ ด้ มาตรฐานเทียบเท่ าระดับดาวเดียวกัน

วันทีส่ าม
เช้ า
10.30

เที่ยง

17.30
21.55

ช้ อปปิ้ งชินไซบาชิ – DUTY FREE SHOP - สนามบินดอนเมือง (กรุ งเทพฯ)
 รับประทานอาหารเช้ า ทีห่ ้ องอาหารของโรงแรม (2)
(อาหารเช้ า/ -/ -)

เพือ่ นําท่ านเดินทางสู่ ย่ านชินไซบาชิให้ท่านได้ อิสระช้อปปิ้ งย่านดังของโอซาก้า ซึ่งเป็ นศูนย์กลางการ
SHOPPING ที่ใหญ่ที่สุดของนครโอซาก้า ทั้งร้านค้าเก่าแก่ และทันสมัยปะปนกัน มีสินค้ามากมายทั้งถูกและแพง
โดยสองข้างทางจะเต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย ทั้งร้านอาหาร ขนมหวานต่างๆ เสื้ อผ้า เครื่ องสําอาง เครื่ องใช้ไฟฟ้ า
ให้ท่านเลือกสรรกันได้ตามใจชอบ ท่านจะได้พบกับ ถนนโดทงบุริ ซึ่งเป็ นถนนที่รวมร้านอาหารชื่อดังไว้
หลากหลาย อาทิเช่น ร้านปูยกั ษ์ ร้านทาโกยากิ ซึ่งเป็ นของขึ้นชื่อของเมืองโอซาก้าที่ท่านไม่ควรพลาด! และ
สัญลักษณ์ของย่านนี้ คือ ตึกรู ปเครื่ องหมายการค้าของกูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจากญี่ปุ่นนัน่ เอง นําท่านช้อป
ปิ้ งสิ นค้าเครื่ องสําอาง อาหารเสริ ม เครื่ องประดับคุณภาพดีที่ร้านค้าปลอดภาษี DUTY FREE อิสระให้ท่านช้อป
ปิ้ งตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริ การท่านด้วย เซทเทมปุระ อาทิ เทมปุระผักต่างๆ เช่น ฟักทอง
มะเขือ ม่วง แครอท และ กุง้ เสิ ร์ฟพร้อมด้วยข้าวสวยร้อนๆ เครื่ องเคียง ผักดอง ซุปมิโชะร้อนๆและชา

ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน SCOOT เทีย่ วบินที่ TZ297
ถึง ท่ าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
*************************************************************

*** หมายเหตุ : รายการอาจเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง,
สายการบิน, การจราจร และวันหยุดช่ วงเทศกาล เป็ นต้ นทั้งนีจ้ ะขึน้ อยู่กบั ลูกค้ าเป็ นสํ าคัญ***

โปรดทราบเงือ่ นไขต่ างๆ ดังนี:้

โรงแรมที่พั กที่ ระบุ ในรายการทัวร์ จะยังไม่ คอนเฟิ ร์ ม 100% ซึ่ งโรงแรมที่ พัก อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยจะใช้ อยู่ในระดับ เดียวกัน
ทางบริษัทจะแจ้ งให้ ท่านทราบก่อนการเดินทางอย่ างน้ อยประมาณ 1-3 วัน พร้ อมทั้งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทาง

ช่วงเวลาเดินทาง 2-4 / 9-11 / 16-18 / 21-23 ต.ค. 58

*** หมายเหตุ ***
1. สํ าหรับราคาโปรโมชั่นไม่ มีห้อง Twin (ห้ องพักเตียงเล็ก 2 เตียง) กับห้ อง Triple (ห้ องพักแบบ 3 เตียง) หากลูกค้ า
มาจํานวน 3 ท่ านหรือ จํานวนคี่จะต้ องพักห้ อง Single (ห้ องพักเดี่ยว) แทน (สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ ที่ เจ้ าหน้ าทีฝ่ ่ าย
ขาย)
**ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลีย่ นแปลงประเภทห้ องพัก เนื่องจากโปรแกรมนี้ เป็ นราคาโปรโมชั่น ซึ่งมีข้อจํากัดในเรื่อง
ราคา***

อัตรานีร้ วม
ค่าประกันอุบตั เิ หตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท
ค่าตัว๋ โดยสารระหว่างประเทศโดยสายการบินNOK SCOOT
ค่าห้ องพักโรงแรม, ค่าอาหาร และค่าเข้ าชมสถานที่ตา่ ง ๆ ตามรายการ
ค่าประกันวินาศภัยทางอากาศตามเงื่อนไขของสายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
PROFESSIONAL GUIDE THAI-JANAESE SPEAKING 1 ท่ าน
ค่าขนย้ ายสัมภาระและกระเป๋ าเดินทางตามเงื่อนไขของสายการบิน นํ ้าหนักต้ องไม่เกิน 20 กิโลกรัม(เท่านัน)
้ หาก
ใบใดมีนํ ้าหนักเกินที่กําหนด 20 กิโลกรัม ท่านต้ องเสียค่าธรรมเนียมปรับตามกฎของสายการบิน
ค่าทิปคนขับรถ และไกด์
อัตรานีไ้ ม่รวม
ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%
ค่าทําหนังสือเดินทาง
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด เป็ นต้ น
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทางดังนี้.-

- กรณีที่มดั จําตัว๋ เครื่ องบินแล้ ว หากมีการยกเลิก สายการบินจะเก็บค่ามัดจําตัว๋ เครื่ องบิน ผู้เดินทางต้ องรับผิดชอบ
ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น 100%
- กรณีออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ ว หากมีการเปลีย่ นแปลงใด อันมีคา่ ใช้ จา่ ย เป็ นไปตามเงื่อนไขของสายการบินและ
ค่าธรรมเนียมวีซา่ กรณีมีการยื่นวีซา่ แล้ ว ผู้เดินทางต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น 100%
- กรณียกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 30 วัน นับจากวันเดินทาง คิดค่าใช้ จ่าย 50 % ของค่าทัวร์
- กรณียกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 14 วัน นับจากวันเดินทาง คิดค่าใช้ จ่าย 80 % ของค่าทัวร์
- กรณียกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 7 วัน นับจากวันเดินทาง คิดค่าใช้ จา่ ย 100 %

