โอซำก้ำ เกียวโต นำรำ จุกๆๆ 6วัน 4คืน
โดยสำยกำรบิน THAI AIRWAYS
เดินทำง 9-14 เมษำยน 2563 (สงกรำนต์)

โปรแกรมทัวร์เที่ยวแบบเน้นๆ ลาหยุด 1 วัน กลับมได้พกั อีก 1 วันก่อนกลับไปลุยงาน
รวมสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิ ยม ป่ าไผ่อาราชิยาม่า-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-ปราสาทนิ โจ-ย่านกิออน
ตลาดนิ ชิกิ-วัดทองคินคะคุจิ-โอซาก้า-ชินไซบาชิ-โดทงโบริ-นารา
วัดโทไดจิ-โอซาก้า-ปราสาทโอซาก้า-พิพิธภัณฑ์สตั ว์น้ าไคยูคงั
ที่พกั ติดใกล้รถไฟฟ้ า เดินทางสะดวก จะช้อปปิ้ ง จะเที่ยวโกเบ เข้า USJ ก็สบายจ้า

กำหนดกำรเดินทำง

ผูใ้ หญ่
ห้องละ 2-3 ท่ำน

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็กมีเตียง
(เด็กอำยุไม่เกิน 12 ปี )

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอำยุไม่เกิน 12 ปี )

พักเดี่ยว
เพิ่ม

รำคำทัวร์
ไม่รวมตั ๋ว

9-14 เมษำยน 2563

54,900

54,900

53,900

8,000

29,900

รำคำ INF (อำยุต ่ำกว่ำ2ปี ) 8,000 บำท
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต นารา จุกๆๆ 6 วัน 4 คืน (TG)

โปรแกรมกำรเดินทำง

เช้ำ

เที่ยง

คำ่

โรงแรมที่พกั

1

สนามบินสุวรรณภูมิ







-

2

สนามบิ น คัน ไซ-เกี ย วโต-ป่ าไผ่ อาราชิย าม่ า-ศาลเจ้า ฟู ชิ มิ อิ น าริ ปราสาทนิ โจ-ย่านกิออน







HOTEL&RESORTS NAGAHAMA
หรือเทียบเท่า

3

ตลาดนิ ชิกิ-วัดทองคินคะคุจิ-โอซาก้า-ชินไซบาชิ-โดทงโบริ







BEST WESTERN HOTEL FINO
OSAKA SHINSAIBASHI
หรือเทียบเท่า

4

นารา-วัดโทไดจิ-โอซาก้า-ปราสาทโอซาก้า-พิพิธภัณฑ์สตั ว์น้ าไคยูคงั







BEST WESTERN HOTEL FINO
OSAKA SHINSAIBASHI
หรือเทียบเท่า

5

อิสระท่องเที่ยว FREE DAY เต็มวัน หรือเลือกซื้ อ OPTION ยูนิเวอร์แซล 
เจแปน





BEST WESTERN HOTEL FINO
OSAKA SHINSAIBASHI
หรือเทียบเท่า

6

สนามบินคันไซ – สนามบินสุวรรณภูมิ







วันแรก กรุงเทพฯ สนำมบินดอนเมือง
(-/-/-)
21.00 คณะพร้อมกันที่ สนามบิน สุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ เคำน์เตอร์สำยกำรบินTHAI AIRWAYS
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกสบายให้แก่ท่าน
วันที่สอง สนำมบินคันไซ-เกียวโต-ป่ ำไผ่อำรำชิยำม่ำ-ศำลเจ้ำฟูชิมิอินำริ-ปรำสำทนิโจ-ย่ำนกิออน
(-/L/-)
00.00 ออกเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น โดยสำยกำรบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG622
07.30 ถึง สนำมบินคันไซ นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
(กรุณำปรับเวลำเป็ นเวลำท้องถิ่น เพื่อควำมสะดวกในกำรนัดหมำย เวลำที่จะเร็วกว่ำไทย 2 ชม.)
***สำคัญมำก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญำตให้นำอำหำรสด จำพวก เนื้ อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้ำประเทศ หำก
ฝ่ ำฝื นมีโทษปรับและจับ***
นาท่านเดินทางสู่เกียวโต อดีตเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น เป็ นเมืองที่ได้ขนชื
ึ้ ่อว่าเป็ นเมืองที่รวบรวมศิลปะและ
วัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น วัดและศาลเจ้าเก่าแก่มากมาย พาทุกท่านเข้าชม ป่ ำไผ่อำรำชิยำม่ำ จุดท่องเที่ยวที่
มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่ง ด้วยบรรยากาศอันสงบร่มรื่น และความงามอันเป็ นเอกลักษณ์ของแนวต้นไผ่จานวนมาก
ตลอดสองข้างทาง ในช่วงวันหยุดจะมีท้งั ร้านค้าและร้านอาหารจานวนมาก ทาให้บรรยากาศคึกคัก
พาท่านศักการะ ศำลเจ้ำเทพอินำริ ที่คนไทยทั้งหลายชอบเรียกกันว่าศาลเจ้าแดงหรือศาลเจ้าจิ้ งจอกเป็ นศาล
เจ้าชินโต โดยศาลเจ้านี้ โด่งดังเรื่องประตูโทริอิ หรือเสาประตูสีแดงที่เรียงตัวกันข้างหลังศาลเจ้าจานวนหลายหมื่น
ต้นจนเป็ นทางเดินไปทัว่ ทั้งภูเขาอินาริ ที่ผคู ้ นเชื่อกันว่าเป็ นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ โดยเทพอินาริจะเป็ นตัวแทนของความ
อุดมสมบูรณ์ การเก็บเกี่ยวข้าว รวมไปถึงพืชผลไร่นาต่างๆ และมักจะมีจงจอกเป็
ิ้
นสัตว์คู่กาย

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต นารา จุกๆๆ 6 วัน 4 คืน (TG)

เที่ยง

เย็น

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาทุกท่านชม ปรำสำทนิ โจ จุดเด่นของปราสาทแห่งนี้ คือสร้างขึ้ นจากวัสดุ ที่เป็ นไม้ท้ังหมด ซึ่งแตกต่างกับ
ปราสาทอื่นๆ ในประเทศญี่ปุ่นที่มฐี านเป็ นก้อนหิน ภายในพื้ นที่ประกอบด้วยป้ อมปราการที่เรียงตัวเป็ นวงแหวน
สองชั้น และมีสวนสไตล์ญี่ปุ่นอยู่หลายแห่งภายในพื้ นนี้ ของปราสาท เริ่มก่อสร้างขึ้ นในปี ค.ศ. 1569 ตามบัญชา
ของโอดะ โนบุนางะ (Oda Nobunaga) ซึ่งต่อมาโชกุนโทกุงาวะ อิเอยาสุ (Tokugawa Ieyasu) มีบัญชาให้สร้าง
ต่อจนเสร็จเพื่อแสดงอานาจทางการทหารของตน และใช้เป็ นสถานที่วา่ ราชการ
จากนั้ นนาทุกท่านเดินเล่นที่ ย่ำนกิออน ย่านท่องเที่ยวสุดยามราตรีของเมืองเกียวโต ที่ไม่ได้มเี ฉพาะแหล่งช็อป
ปิ้ งและที่เที่ยวยามคา่ คืนเท่านั้ น แต่เสน่ หข์ องย่านนี้ คือการผสมผสานความเป็ นวัฒนธรรมดั้งเดิมของคนญี่ปุ่น ที่
สาคัญ ย่านนี้ ยังเป็ นจุด เชื่อ มต่ อไปยังสถานที่ท่ อ งเที่ย วฮิต ของเมือ ง และได้เห็ น วิวทิวทัศ น์ ข องแม่น้ าคาโมะ
(Kamo River) อีกด้วย
อิสระอำหำรเย็นที่ยำ่ นกิออน

นำท่ำนเข้ำสู่ทพี่ กั HOTEL&RESORTS NAGAHAMA หรือเทียบเท่ำ (เกียวโต)
วันที่สำม ตลำดนิชิกิ-วัดทองคินคะคุจ-ิ โอซำก้ำ-ชินไซบำชิ-โดทงโบริ
(B/L/-)
07.00 รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาทุกท่านชม ตลำดนิชิกิ เป็ นตลาดเก่าแก่ของเกียวโต มีอายุหลายร้อยปี ตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 ตอนแรกเป็ น
ตลาดขายส่งปลา ต่อมาจาหน่ ายสินค้าแบบปลีก และมีสินค้ามากขึ้ น ร้านค้าในตลาดมีมากกว่า 100 ร้าน
ตลาดแห่ งนี้ ถือว่าเป็ นครัวของเกียวโต เพราะมีอาหารสด อาหารทะเล ผลไม้ และ ของกินอื่นๆ ขายเป็ น
จานวนมาก พื้ นที่ของตลาดนิ ชิกิ จะมีลักษณะยาวขนานไปกับถนนชิโจ ยาวเป็ นระยะทางประมาณ 400
เมตร มีรา้ นค้าเป็ นอาคาร 2 ชั้น อยู่ทางด้านซ้ายและขวาของทางเดิน
จากนั้ นนาทุกท่านไปยัง วัดคินคะคุจิ หรือวัดทอง เป็ นวัดเก่าแก่ที่ต้งั อยู่ในเมืองเกียวโต ซึ่งในอดีตที่นี่ไม่ใช่
วัด หากแต่เป็ นบ้านพักตากอากาศของไซออนจิ คิซึเนะ ต่อมาในปี 1397 จึงได้ขายบ้านหลังนี้ ให้กบั โชกุนอา

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต นารา จุกๆๆ 6 วัน 4 คืน (TG)

ชิคางะ ซึ่งเป็ นโชกุนคนเดียวกับในการ์ตูนเรื่องอิคคิวซัง เพื่อใช้เป็ นที่พานั ก จนกระทัง่ ท่านโชกุนเสียชีวิตจึงได้
เปลี่ ย นเป็ นวัดเซนโดยผูเ้ ป็ นลู กชาย แต่วัดที่เห็นในปั จจุบันนี้ เป็ นแค่แบบจาลองจากของเก่าที่ถูก ไฟไหม้
เสียหาย โดยตัวอาคารมี 3 ชั้น ตัวเรือนเป็ นสีทองจากทองคาเปลว มีรูปปั้ นนกฟี นิ กซ์บนยอด และมีลาธาร
โดยรอบตัวอาคาร

เที่ยง

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางกลับโอซำก้ำ หลังจากนั้ น อิสระช้อปปิ้ งย่าน ชินไซบำชิ+โดทงโบริ บริเวณแหล่งช้อปปิ้ งแห่ง
นี้ มีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปด้วยร้านค้าปลีก ร้านแฟรนไชส์ ร้านเครื่องสาอางค์ ร้านรองเท้า
กระเป๋ านาฬิกา ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านขนม ร้านเสื้ อผ้าสตรีทแบรนด์ท้งั ญี่ปุ่นและต่างประเทศ เช่น Zara
H&M Beans ABC Mart เป็ นต้น นอกจากนั้ นท่านยังสามารถถ่ายรูปกับป้ ายกูลิโกะได้อีกด้วย

เย็น

อิสระอำหำรเย็นที่ยำ่ นโดทงโบริ
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั BEST WESTERN HOTEL FINO OSAKA SHINSAIBASHI หรือเทียบเท่ำ

วันที่สี่
นำรำ-วัดโทไดจิ-โอซำก้ำ-ปรำสำทโอซำก้ำ-พิพิธภัณฑ์สตั ว์น้ำไคยูคงั
(B/L/D)
07.00 รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาทุกท่านเดินทางไปยังนำรำ เป็ นจังหวัดที่ต้งั อยู่ในภาคคันไซ โดยมีเมืองหลวงของจังหวัดอันมีชื่อเดียวกัน ใน
อดีตที่นี่ เคยเป็ นเมืองหลวงเก่าของประเทศญี่ ปุ่นเมื่อ 1,300 ปี ก่อน น าทุกท่านชม วัดโทไดจิ เป็ นวัดพุทธที่
ตั้งอยู่ในเมืองนารา ประเทศญี่ปุ่น ภายในมีหอไดบุทสึซึ่งเป็ นอาคารไม้ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปไดบุสึขนาด
ใหญ่ โดยบันทึกในอดีตได้ระบุวา่ มีคนมาช่วยสร้างพระพุทธรูปและหอที่ประดิษฐานมากกว่า 2,600,000 คน
ณ เมืองชิงะระกิ แต่หลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้และแผ่นดินไหวจนมีผเู ้ สียชีวิตจานวนมาก ก็ได้ยา้ ยสถานที่สร้าง
มายังเมืองนาราในปี พ.ศ. 1288 นอกจากนี้ วัดแห่งนี้ ยังเป็ นศูนย์กลางของโรงเรียนศาสนาในสายเคงอน และ
ได้รบั การขึ้ นทะเบียนเป็ นมรดกโลกอีกด้วย

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต นารา จุกๆๆ 6 วัน 4 คืน (TG)

เที่ยง

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางกลับโอซำก้ำ เดินทางสู่ ปรำสำทโอซำก้ำ ด้านนอก ถูกสร้างขึ้ นในปี 1583 แทนที่วดั อิชิยาม่า
ฮอนกันจิ ซึ่งได้ถูกทาลายโดยโอดะ โนบุนากะ ประมาณ 30 ปี ก่อนที่จะสร้างปราสาทโอซาก้า ท่านโทโยมิ ฮิเด
โยชิ ผู ้ส ร้า งปราสาทตั้งใจที่ จ ะให้ป ราสาทแห่ งนี้ เป็ นศู น ย์ก ลางใหม่ข องญี่ ปุ่ นภายใต้ก ารปกครองของท่ า น
ภายหลังการสร้างเสร็จก็ได้กลายเป็ นปราสาทที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นในขณะนั้ นแต่หลังจากที่ท่านฮิเดโยชิเสียชีวิต
ลงไม่กี่ปี ปราสาทได้ถูกโจมตีและทาลายโดยทหารของโทคุกาว่า และได้มกี ารสร้างปราสาทขึ้ นมาใหม่อีกครั้งใน
ปี 1620 แต่ต่อมาหอคอยของปราสาทก็ได้ถูกฟ้ าผ่าและไฟไหม้ในปี 1665 ภายหลังก็ได้มีการซ่อมแซมทั้ง
ภายในและภายนอก จนกระทัง่ ปั จจุบันได้มีการสร้างลิ ฟ ท์เพื่ อให้สามารถขึ้ นไปชมปราสาทและพิ พิธ ภัณ ฑ์
ด้านบนได้ง่ายขึ้ น ตัวปราสาทถู กล้อมรอบด้วยกาแพงหินคอนกรีต , คู น้ า และสวนนิ ชิโนมารุ ถ้าใครมีเวลา
แนะนาให้เดินเล่นรอบปราสาท เพราะบรรยากาศร่มรื่นเย็นสบาย
จากนั้ นนาทุกท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์สตั ว์น้ ำไคยูคงั เป็ นพิพิธภัณฑ์สตั ว์น้ าขนาดใหญ่ของญี่ปุ่นและมีขนาดใหญ่
เป็ นอันดับต้น ๆ ของโลก ตั้งอยู่ที่เท็มโปซังฮาเบอวิลเลจในเมืองโอซาก้า ทางพิพิธภัณฑ์นี้รวบรวมปลาสัตว์น้ า
จากทัว่ ทุกมุมโลก และพืชพรรณในหมูเ่ กาะแปซิฟิคไว้อย่างครบครัน มีแทงก์น้ าขนาดใหญ่ลึกถึง 9 เมตร สร้าง
รองรับให้บรรดาสัตว์น้ าหลากหลายสายพันธุอ์ ยู่อย่างอิสระ ไฮไลต์ภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ คือ ถ้าทะเล วงแหวน
ไฟและวงแหวนแห่งชีวติ มหาสมุทรแปซิฟิก เชิญเยี่ยมชมความอลังการของพิพิธภัณฑ์สตั ว์น้ าแห่งนี้

เย็น

บริกำรอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร พิเศษ!!! ชำบู ชำบู
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั BEST WESTERN HOTEL FINO OSAKA SHINSAIBASHI หรือเทียบเท่ำ
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วันที่หำ้ อิสระท่องเที่ยว FREE DAY เต็มวัน หรือเลือกซื้ อ OPTION ยูนิเวอร์แซลเจแปน
(B/-/-)
07.00 รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
OPTION A : เลือกซื้ อบัตร UNIVERSAL JAPAN ชำระเพิ่มท่ำนละ 2,300 บำท (รำคำนี้ ไม่รวมค่ำเดินทำง)
ถือว่าเป็ นสวนสนุ กแห่งแรกในเอเชียของยูนิเวอร์ แซล สตูดิโอส์ที่เปิ ดตัวอย่างยิ่งใหญ่อลังการในปี 2001 แต่ไม่
ธรรมดาด้วยความใหญ่โตแต่โซนอย่างๆ น่ าดึงดูดใจคนจานวนมาก จนเรียกได้วา่ เป็ นสวนสนุ กที่เป็ นที่นิยมมาก
ที่สุด โดยสวนสนุ กจะแบ่งเป็ นทั้งหมด 9 โซน
1. New York
มีการจาลองเป็ นเมืองนิ วยอร์กที่เป็ นฉากของภาพยนตร์ดงั หลายๆเรื่องอย่าง spider Man ที่จะมีเครื่องเล่นเด่นๆ
ชื่อว่า Adventures of spider Man ไม่เพียงเท่านั้ น ที่นี่ยังมีโรงภาพยนตร์ 3 มิติที่จะทาให้เด็กๆฟิ นกับความเก่ง
ของสไปเดอร์แมนกันเต็มๆ อินกันจนเหมือนได้หลุดเข้ามาในหนั งทีเดียว
2. Hollywood
โซนนี้ ถือว่าครบเครื่องเรื่องฮอลลีวูดมากๆเหมือนยกอเมริกามาไว้ที่โซนนี้ เครื่องเล่นโดนๆก็มีให้ได้หวาดเสี ยว
กันอย่าง Holly wood Dream the Ride หรือใครอยากจะสัมผัสประสบการณ์ดูภาพยนตร์ที่นี่ก็มีโรงภาพยนตร์
แบบ 4 มิติ ที่ได้สมั ผัสแบบครบทุกประสาทสัมผัสที่เต็มรูปแบบมาตรฐานระดับโลก
3. Jurassic Park
ใครที่ เคยดู Jurassic Park คงอดไม่ได้ที่อ ยากจะเข้ามาโลกที่มีไดโนเสาร์ห ลากหลายสายพัน ธุ์แ บบในหนั ง
รับรองว่ามาโซนนี้ จุใจ เพราะขนทัพเหล่าไดโนเสาร์มาเต็มทั้งกินพืชกินเนื้ อ แถมยังสามารถตื่นเต้นไปกับการ
ล่องเรือหนี ไดโนเสาร์ที่สุดจะหวาดเสียวด้วยการดิ่งจากความสูง 25 เมตร

4. Minion Park
โซนใหม่ที่เพิ่งเปิ ดตัวไปในเดือนเมษายน 2017ที่ผ่านมา โดยมาแทนที่โซนของ Back To The Future นั บเป็ น
โซนที่เรียกเสียงกรี๊ดกร๊าดทั้งกับเด็กและผูใ้ หญ่อย่างมาก ด้วยความน่ ารักของเจ้ามินเนี่ ยนสีเหลืองตัวป่ วนที่ชอบ
มากที่สุดก็น่าจะเป็ นบ้านมินเนี่ ยนที่เหมือนในหนั งเป๊ ะๆ กิจกรรมก็มใี ห้เล่นสนุ กกันตลอดทาง
5. Universal Wonderland
เรียกได้เลยว่าเป็ นโซนสุดโปรดของเหล่าเด็กน้อย เพราะได้รวมเอาคาร์เรกเตอร์การ์ตูนสุดปั งมาไว้รวมกันไม่ว่า
จะเป็ น เจ้าเหมียวสุดคิขุ Hello kitty หุ่นการ์ตูนจาก Sesame Street และเจ้าหมาขาวจอมป่ วน Snoopy ยิ่งเครื่อง
เล่นนี่ เหมือนออกมาให้เด็กๆโดยเฉพาะน่ ารักแบบขั้นสุด ถ้าเดินแล้วเหนื่ อยก็ยงั มีรา้ นอาหาร ร้านของกินเล่นให้
ได้นัง่ ชิลกินกันเพลินๆ
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6. Lagoon
ถ้าช่วงเด็กๆเคยดูการ์ตูนหรือนิ ทานปี เตอร์แพนแล้วอยากเห็นว่าของจริงจะเป็ นยังไง มาโซนนี้ เลยค่ะไม่ผิดหวัง
แน่ ๆ แถมยังจะได้ดูโชว์อนั น่ าตื่นตาตื่นใจของปี เตอร์แพนและผองเพื่อนกันให้เพลินๆอีก
7. Water World
คนที่เคยดูภาพยนตร์เรื่อง Water worldเชื่อเลยว่ายังคงจดจาคามมันส์ทะลุปรอทของหนั งได้ดี แม้จะผ่านมานาน
แล้วหากก็ยังเป็ นหนั งในดวงใจของหลายๆคนอยู่จนถึงปั จจุบัน ซึ่งโซนนี้ มีโชว์ดุ เด็ด เผ็ด มันส์ที่สนุ กไม่แพ้ ใน
หนั งเลยล่ะค่ะ รับรองฉากแอ็กชัน่ ของที่นี่ดีงามจริงๆนะเออ
8. Amity Village (Jaws)
เป็ นโซนที่จาลองท้องทะเลตามเรื่อง Jaws ให้ผูเ้ ล่นได้ล่องเรือผ่านฉลามตัวยักษ์ที่โผล่ มาทีใจหายว๊าบๆ ถึงจะ
เปี ยกไปซักนิ ดแต่แค่มเี สื้ อกันฝนก็สบายหายห่วงพร้อมมันส์ไปได้แล้ว
9. The wizarding World Harry Potter
โซนยอดนิ ยมที่หลายคนใฝ่ ฝั นถึงว่าครั้งหนึ่ งต้องมาให้ได้ แน่ นอนว่าเหล่าสาวกพ่อมดน้อยแฮรี่ พอทเตอร์ตอ้ ง
ร้องว้าวไปตลอดทาง แต่ละจุดนี่ จองลองเอามาจากหนั งได้สมจริงมากๆ เดินหลงเข้ามาไม่มีทางหลุ ดไปไหน
ง่ายๆเพราะมุมถ่ายรูปมากมาย ทั้งปราสาทฮอกวอตส์ ยิ่งตอนกลางคืนยิ่งฟิ นเพราะมีการเปิ ดไฟที่ปราสาทด้วย
ที่สาคัญมีการเอาเทคโนโลยีล้าๆ มาใส่เพื่อความตระการตา หน้าจอภาพคมชัดแบบ 4k
อิสระอำหำรเที่ยงและเย็น เพื่อให้ทำ่ นมีเวลำเต็มที่
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั BEST WESTERN HOTEL FINO OSAKA SHINSAIBASHI หรือเทียบเท่ำ
วันที่หก สนำมบินคันไซ–สนำมบินสุวรรณภูมิ
07.00 รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินคันไซ กรุณำตรวจเช็คสัมภำระให้เรียบร้อย
11.45 ออกเดินทางจาก สนำมบินคันไซ โดย สำยกำรบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG623
15.35 ถึงสนำมบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภำพ พร้อมควำมประทับใจ

รำยละเอียดไฟล์ทบิน
TG622
BKK-KIX
23.59-07.30+1
TG623
KIX-BKK
11.45-15.35
น้ ำหนักกระเป๋ำโหลด 30 กิโลกรัม ถือขึ้ นเครือ่ ง 7 กิโลกรัม
บริษัทจะแจ้งไฟล์ทและเวลำทีแ่ น่นอนอีกครั้งก่อนกำรเดินทำง 7 วัน
หำกลูกค้ำเดินทำงมำจำกต่ำงจังหวัดด้วยเครือ่ งบินภำยในประเทศ
*** กรุณำแจ้งเจ้ำหน้ำที่ก่อนทำกำรจองตั ๋วเครือ่ งบิน ***
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(B/-/-)

เงื่อนไขกำรให้บริกำร
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารจานวน 25 ท่ำนขึ้ นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีที่ลกู ค้ำต้องออกตั ๋วโดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ำกรุป๊ มีกำรคอนเฟิ ร์ม
เดินทำงก่อนทุกครัง้ มิฉะนั้นทำงบริษทั จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้ น
กำรชำระค่ำบริกำร
- การจองครั้งแรก มัดจำท่ำนละ 15,000 บำท ภายใน 2 วันหลังการจอง และชาระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 20 วัน หาก
เป็ นช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาวชาระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 30วัน
(การไม่ชาระเงินค่ามัดจาหรือชาระไม่ครบหรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่วา่ ด้วยสาเหตุใดใดผูจ้ ดั มีสิทธิย กเลิกการจัด หรือ
ยกเลิกการเดินทาง)
- ในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่ กรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
กำรยกเลิกกำรเดินทำง
- ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 40วัน คืนเงินมัดจาทั้งหมด
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-39วัน หักเงินมัดจา 5,000 บาท/ท่าน
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-24วัน หักมัดจา 50 เปอร์เซ็นของค่าทัวร์/ท่าน
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14-07 วัน หักมัดจา 80 เปอร์เซ็นของค่าทัวร์/ท่าน
-ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน หรือ NO SHOW เก็บ 100 เปอร์เซ็นของค่าทัวร์ / ท่าน
**สาคัญ!! บริษัททาธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้ น ไม่สนั บสนุ นให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอน
การผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญี่ปุ่น ขึ้ นอยู่กบั การพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้ น ลูก ค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคน
เข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ท้งั สิ้ น**
**เมือ่ ท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทั้งสิ้ น**
อัตรำค่ำบริกำรนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ ามันเชื้ อเพลิง
 ค่ารถโค้ชมาตรฐาน ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 ค่าโรงแรมที่พกั ระดับ โดยพักเป็ นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจ
จัดเป็ นเตียงเสริมแทน,
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่าประกันการเดินทางอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
–หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุม้ ครองในกรณีสมั ภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและ
เที่ยวบินกรุณาสอบถามทางบริษัททัวร์อีกครั้ง
 น้ าดื่มท่านละ 1 ขวดต่อ 1 วัน
 น้ำหนักกระเป๋ำ สำหรับโหลด 30 กิโลกรัม กระเป๋ำถือขึ้ นเครื่อง 7 กิโลกรัมต่อท่ำน
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทเดินทางพร้อมทุกท่านจากกรุงเทพฯ คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
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อัตรำค่ำบริกำรนี้ ไม่รวม
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3 %
 ค่าทาหนั งสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 ค่าวีซ่าสาหรับชาวต่างชาติ
 ค่าน้ าหนั กกระเป๋ าเกิน
 ค่ามินิบาร์ ค่าชมภาพยนตร์พิเศษภายในห้องพัก
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สงั ่ มาในห้องพัก ค่าอาหาร และ
เครื่องดื่มที่สงั ่ พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนื อจากที่ทางบริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้
เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จา่ ยเพิ่ม
เป็ นธรรมเนี ยมปฏิ บัติในกำรท่องเที่ ยว นักท่องเที่ ยวควรทิปแก่มัค คุเทศก์ทอ้ งถิ่ น+คนขับรถและหัวหน้ำ ทัวร์ที่ค อย
บริกำรเรำโดยประมำณ 5,000 เยน ต่อทริป
ค่ำทิปมัคคุเทศก์ไทย ขึ้ นอยูก่ บั ควำมพึงพอใจของลูกทัวร์ทุกท่ำน

หมำยเหตุ :

- รายการ และราคาสาหรับผูร้ ่วมเดินทางผูใ้ หญ่อย่างน้อย 25 ท่าน เดินทางไป และกลับพร้อมคณะ
- รายการนี้ เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ ง หลังจากได้สารองที่นัง่ กับสายการบิน และโรงแรมที่
พักในต่างประเทศเป็ นที่เรียบร้อย อย่างไรก็ตามรายการนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
- ราคานี้ คิดตามราคาตัว๋ เครื่องบินในปั จจุบัน หากราคาตัว๋ เครื่องบินปรับสูงขึ้ น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่องบิน
ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
- บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณี เกิดความเสียหาย หรือสูญ หาย สาหรับกระเป๋ าเดินทาง หรือของมีค่าส่วนตัวของท่าน
ระหว่างการเดินทาง
- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ในกรณีที่ผูเ้ ดินทางมิได้รบั อนุ ญาต ให้
เดินทางเข้า หรือออกนอกประเทศ อันเนื่ องมาจากการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ มีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
- บริษั ทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่คืน เงิน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ด้วยเหตุอัน เนื่ องมาจากความผิดพลาด ความล่ าช้า การ
เปลี่ยนแปลงบริการของสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง เหตุการณ์ทางการเมือง การจลาจล ภัยธรรมชาติ
อันนอกเหนื อจากความควบคุม
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีที่ผเู ้ ดินทางไม่ใช้บริการบางส่วนหรือทั้งหมด โดยความ
สมัครใจของผูเ้ ดินทางเอง และ/หรือไม่เดินทางไปพร้อมคณะ และ/หรือไม่ปรากฏตัวในวันเดินทาง
- บริ ษั ทฯ ขอสงวนสิท ธิ์ ในการเปลี่ ย นแปลงรายละเอีย ดบางประการในทัวร์นี้ ได้ต ามความเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่ กับ เวลา
การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้ นได้ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย และประโยชน์ ของผูเ้ ดินทางเป็ น
สาคัญ
- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้ นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสูญหาย หรือ
จากอุบตั ิเหตุต่างๆ
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- มัคคุเทศก์ พนั กงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลงนาม
โดยผูม้ อี านาจของบริษัทฯ กากับเท่านั้ น
- บริษัทฯ จัดให้เฉพาะลูกค้าที่ประสงค์จะไปท่องเที่ยวตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่านั้ น หากท่านไม่สามารถร่วมทัวร์ทุกวัน แค่
สมัครมาร่วมทัวร์เพียงเพื่อการใช้ตวั ๋ เครื่องบินและที่พักในราคาพิเศษ หากท่านไม่แจ้ง และปรากฏว่าท่านไม่รวมทัวร์ในบาง
วัน ทางบริษัทจะคิดค่าดาเนิ นการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD (ก่อนซื้ อทัวร์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่เป็ นจริง เพื่อ
ทางผูจ้ ดั จะได้คิดค่าบริการที่เหมาะสม)
- เด็ก หมายถึง ผูท้ ี่มอี ายุน้อยกว่า 11 ปี
- หนั งสือเดินทางจะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นั บจากวันเดินทาง
*.*.* น้ าหนั กกระเป๋ าโหลดคนละ 30 กิโลกรัม*.*.*กระเป๋ าถือขึ้ นเครื่อง 7 กิโลกรัม
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