OSAKA INE KYOTO 5วัน 3คืน
เดินทาง เมษายน 2563
นัง่ กระเช้ าอามาโนะ ฮาชิดาเตะ | หมูบ่ ้ านชาวประมงอิเนะ | เที่ยวเมืองเกียวโตแบบเต็มอิ่ม
อิสระท่องเที่ยวและช้ อปปิ ง้ เมืองโอซาก้ า 1วัน | พักโอซาก้ า 2 คืน
ราคาแนะนาเพียง

46,900.-

เส้ นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ – โอซาก้ า (สนามบินคันไซ) (TG622 23.59-07.20)
วันที่ 2. โอซาก้ า (สนามบินคันไซ) – นารา – วัดโทไดจิ – เกียวโต – วัดคินคะคุจิ – อาราชิยาม่า – สะพานโทเก็ทสึเคียว – อุโมงค์ป่าไผ่
วันที่ 3. นัง่ กระเช้ าอามาโนะ ฮาชิดาเตะ – อิเนะ – หมูบ่ ้ านชาวประมงอิเนะ – ล่องเรื อชมอ่าวอิเนะ – โอซาก้ า – ช้ อปปิ ง้ โดตงโบริ –
ช้ อปปิ ง้ ชินไชบาชิ
วันที่ 4. อิสระท่องเที่ยวและช้ อปปิ ง้ เมืองโอซาก้ า
วันที่ 5. ปราสาทโอซาก้ า (ด้ านนอก) – ริงค์กุ พรี เมียม เอาท์เล็ท – อิออน มอลล์ – โอซาก้ า (สนามบินคันไซ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรรภูม)ิ
(TG673 17.25-21.25)

ทัวร์ ญี่ปนุ่ OSAKA INE KYOTO 5D3N (TG)

วันที่ 1
20.00 น.
23.59 น.

วันที่ 2

กรุ งเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – โอซาก้ า (สนามบินคันไซ)
(TG622 23.59-07.20)
คณะพร้ อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทยเจ้ าหน้ าที่ให้ การต้ อนรับและอานวย
ความสะดวกด้ านเอกสารและสัมภาระ
ออกเดินทางสู่ สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG622
(สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

โอซาก้ า (สนามบิ น คั น ไซ) – นารา – วั ด โทไดจิ – เกี ย วโต – วั ด คิ น คะคุ จิ –
อาราชิยาม่ า – สะพานโทเก็ทสึเคียว – อุโมงค์ ป่าไผ่

07.20 น.

เดินทางถึง สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปนุ่ (เวลาท้ องถิ่นเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.)
ผ่านขันตอนการตรวจคนเข้
้
าเมือง ด่านศุลกากร และรับกระเป๋ าเรี ยบร้ อยแล้ ว [สาคัญมาก!!ไม่ อ นุ ญาตให้ นาอาหารสด
จาพวก เนือ้ สัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้ าประเทศญี่ปนหากฝ่
ุ่
าฝื นมีโทษจับปรับได้ ]
เมือ งนารา (Nara) อดีตเมืองหลวงเก่าของชาวญี่ ปนุ่ ที่ตงั ้ ขึน้ มาในปี 710 และได้ รับอิทธิพลของศาสนาพุทธอย่างเต็มที่
จนกระทัง่ ถึงปั จจุบนั นี ้ยังคงมีสถานที่สาคัญทางประวัตศิ าสตร์ มากมาย รวมไปถึงวัดวาอารามที่เก่าแก่ที่สดุ อีกด้ วย วัดโทไดจิ
(Todaiji) วัดหลวงพ่อ โตแห่งเมืองนารา หรื อ ไดบุทสึ (Daibutsu of Nara) นับเป็ นหนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สดุ และมี
ความสาคัญทางประวัตศิ าสตร์ ของประเทศญี่ ปนอย่
ุ่ างมาก จุดเด่น คืออาคารหลักของวัดแห่งนี ้ เป็ นอาคารไม้ ที่ใหญ่ ที่สดุ ใน
โลก หลวงพ่อโตหรื อ ไดบุทสึ ยังประดิษฐานด้ านในอาคารหลักนี่ ซึ่งก็เรี ยกได้ ว่ามีขนาดที่ใหญ่มากที่สดุ ของญี่ ปนุ่ มีความสูง
มากถึง 15 เมตร วัดแห่งนี ้นันถู
้ ก สร้ างขึ ้นเมื่อปี ค.ศ. 752 สามารถตรัสรู้ได้ และเป็ นที่ชื่นชอบสาหรับนักท่องเที่ ยวก็คือเจ้ ากวาง
น้ อยใหญ่ที่เดินขวักไขว่ไปมา ซึ่งก็สามารถให้ อาหารกวางเหล่านันด้
้ วยขนมเซมเบ้ ที่ทามาสาหรับกวางโดยเฉพาะ โดยจะมีร้าน
ที่ขายราคาก็จะอยู่ประมาณห่อละ 150 เยน

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร
เมืองเกียวโต (Kyoto) อดีตเมืองหลวงและเป็ นที่พานักของจักรพรรดิญี่ปนุ่ ในช่วงปี 794 – 1868 และปั จจุบนั นีก้ ็เป็ นเมืองที่
ใหญ่เป็ นอันดับ 7 ของประเทศ รวมทังมี
้ ประชากรอีกราวๆ 1.4 ล้ านคน ซึ่งสภาพบ้ านเมืองยังคงอนุรักษ์ เอาไว้ ในสภาพอดีตซะ
เป็ นส่วนมาก วัดคินคะคุจิ (Kinkakuji Temple) หรือวัดทอง เป็ นวัดเก่าแก่ของเมืองเกียวโต เป็ นวัดที่ร้ ูจักมากที่สดุ วัดหนึ่ง
ในประเทศญี่ปนุ่ สร้ างเมื่อปี พ.ศ. 1940 ในอดีตพลับพลาหลังนี ้เคยถูกลอบวางเพลิงในปี พ.ศ.2493 โดยพระภิกษุที่บวชอยู่ใน
ทัวร์ ญี่ปนุ่ OSAKA INE KYOTO 5D3N (TG)

วัด ซึ่งศาลาสีทองที่เห็นในปั จจุบนั เพิง่ ได้ รับการแปะผนังทองไปเมื่อปี พ.ศ.2530 ที่ผ่านมา จึงมองเห็นเหลืองอล่ามสะท้ อนใน
สระน ้าอย่างสวยงาม วัดคินคะคุจิ ประกอบด้ วย วิหารมี 3 ชัน้ โดยชัน้ แรกมีลกั ษณะเป็ นพระราชวัง ชัน้ ที่สองเป็ นแบบบ้ าน
ซามูไร ส่วนชันที
้ ่สามเป็ นแบบวัดเซน มีตานานเกี่ยวกับการ์ ตนู เรื่ องอิกคิวซัง ว่าวัดนี ้เคยเป็ นที่พานักของโชกุนอาชิคางะ โยชิมิซึ
ผู้ที่ชอบทายปุจฉา-วิสชั นา กับอิกคิวซังในการ์ ตนู เรื่ องอิควิ ซัง เณรน้ อยเจ้ าปั ญญา ก็จาลองเรื่ องราวเหตุการณ์ของศาลาทองใน
วัดนี ้ให้ เป็ นปราสาทของท่านโชกุน ก่อนที่จะยกให้ เป็ นทรัพย์สมบัตขิ องวัดโรกุนนอนจิ

อาราชิยาม่ า (Arashiyama) เป็ นอีกเขตหนึ่งที่นกั ท่องเที่ยวนิยมมากัน อยู่ทางตะวักตกของเกียวโต โดยเริ่ มเป็ นที่นิยมตังแต่
้
สมัยเฮอัน (794-1185) เป็ นต้ นมา และจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมกันอย่างคับคัง่ ในช่วงที่ดอกซากุระบานและช่วง
ใบไม้ แดงหรื อใบไม้ เปลี่ยนสี ตัวเมืองอาราชิยาม่านันจะคึ
้ กคักมากในช่วงวันหยุด มีทงั ้ ร้ านค้ า ร้ านอาหาร และบริ เวณโดยรอบ
ก็สามารถเดินเที่ยวได้ เรื่ อยๆ สถานที่ที่ได้ รับความนิยมอีกที่หนึ่งเมื่อมาถึงเมืองนี ้ก็คือ อุโมงค์ ป่าไผ่ (Bamboo) ทางเดินที่โอบ
ล้ อ มด้ วยต้ นไผ่สีเขียวที่สูงมาก ส่ วนทางตอนเหนื อของเมืองนัน้ จะมีวัดเล็กๆ กระจายอยู่ทั่วไปตามภูเขาที่ เขียวชะอุ่ม จุด
ท่องเที่ยวที่สวยงามอีกทีนึงก็คือซากาโน่ ที่ตงของ
ั้
สะพานโทเก็ทสึเคียว (Togetsukyo) ซึ่งเป็ นเหมือนสัญลักษณ์ ของอารา
ชิยาม่า เป็ นสะพานที่ใช้ ข้ามแม่น ้าสายใหญ่ของเมือง ซึ่งอยู่ไม่ใกล้ กบั ตัวเมืองมากนัก

ค่า
ที่พัก

รับประทานอาหารค่า ณ ร้ านอาหาร
นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั ARISTON KYOTO HOTEL หรื อเทียบเท่า

นั่งกระเช้ าอามาโนะ ฮาชิดาเตะ – อิเนะ – หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ – ล่ องเรื อ
วันที่ 3
ชมอ่ าวอิเนะ – โอซาก้ า – ช้ อปปิ ้ งโดตงโบริ – ช้ อปปิ ้ งชินไชบาชิ
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
ทัวร์ ญี่ปนุ่ OSAKA INE KYOTO 5D3N (TG)

นั่งกระเช้ าขึน้ สู่จุดชมวิว อามาโนะฮาชิดาเตะ (Amano Hashidate) หรื อเรี ยกอีกชื่อหนึ่งว่า สะพานสูส่ รวงสวรรค์ (bridge
in heaven ) เนื่ อ งจากเป็ นจุดชมวิวที่ ติด 1 ใน 3 ของวิวชายทะเลที่ สวยที่ สุดในญี่ ปนุ่ (อี กสองที่ คือ Miyajima และ
Matsushima) มองเห็นอ่าวมิยาสึ (Miyazu Bay) ซึ่งมีความยาวกว่า 3 กิโลเมตร ลักษณะเป็ นสันทรายคดเคี ้ยวเชื่อมต่อกัน
ส่วนมุมที่มีชื่อเสียงมากที่สดุ ก็คือบริ เวณจุดชมวิวของภูเขาทัง้ 2 ฝั่ ง ซึ่งได้ รับการยอมรับมานานหลายศตวรรษว่าเป็ นที่สวย
ที่สดุ สันทรายที่ทอดยาว มีความกว้ างเพียง 20 เมตร และบริเวณนันจะมี
้ ต้นสนญี่ ปนุ่ (Pine Trees) อยู่มากถึง 8000 ต้ น บาง
ต้ นจะมีรูปร่างเฉพาะที่ไม่ซ ้ากัน

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร
หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ (Ine-Cho) เป็ นหมู่บ้านชาวประมงอนุรักษ์ ที่ห ลงเหลือ ยู่เพียงไม่กี่แห่งของประเทศญี่ ปนุ่ ที่นี่มี
จุดเด่นเฉพาะตัวที่แตกต่างจากที่อื่น มีการสร้ างบ้ านยื่นออกไปในนา้ แล้ วมีช่องจอดเรื ออยู่ภายในบ้ าน คล้ ายๆกับเมืองเวนิส
ประเทศอิตาลี ซึ่งจะสร้ างอยู่ตดิ กันเรี ยงตลอดแนวยาวของชายฝั่ งเกิดเป็ นทัศนียภาพที่สวยงามแปลกตาไม่เหมือนกับที่ใดๆใน
ญี่ ปนุ่ โดยบ้ านแบบนี เ้ รี ยกว่า ฟูนะยะ (Funaya) หมู่บ้านอิเนะในปั จ จุบันเป็ นแหล่งท่อ งเที่ ยวเชิงวัฒนธรรมที่ ให้ บรรดา
นักท่องเที่ยวได้ สมั ผัสกับวิถีชีวติ ของชาวประมงแบบโบราณ ตังแต่
้ การตกปลา การปลูกข้ าว และอื่นๆ

ล่ องเรือชมอ่ าวอิเนะ (Ine-wan Bay Excursion Boat) เรื อลานี ้จะพานักท่องเที่ยว วนรอบอ่าวอิเนะซึ่งรายล้ อมไปด้ วยบ้ าน
แบบฟุนายะโดยใช้ เวลาประมาณ 30 นาที ให้ ท่านได้ ชมภูมิทัศน์ของหมู่บ้านลอยนา้ แห่งนี ้ ที่ดสู วยงามแปลกตาแตกต่างไป
จากเมื่อมองจากบนบกและยังจะได้ เพลิดเพลินไปกับการให้ อาหารกับฝูงนกนางนวลที่บนิ แวะเวียนมาที่เรื ออีกด้ วย

ทัวร์ ญี่ปนุ่ OSAKA INE KYOTO 5D3N (TG)

ช้ อปปิ ง้ ย่ านโดตงโบริ [Dotombori] เป็ นหนึ่งในย่านบันเทิงยามค่าคืนที่โด่งดังของโอซาก้ า เป็ นแหล่งรวมร้ านอาหารมากมาย
ที่เปิ ดให้ บริ การ 24 ชั่วโมง ถนนแห่งนี จ้ ะเลียบริ มคลองโดตงโบริ และยังมีทัง้ ร้ านค้ า และแหล่งบันเทิงอี กมากมา ย ในช่วง
กลางคืนก็จะเปิ ดไฟประดับประดาสวยงามป้ายร้ านค้ าต่างๆ รวมไปถึง ป้ายนักวิ่งกูลิโกะ (Glico Running Man sign) และปู
คานิโดราคุ (Kani Doraku crab) ที่เป็ นสัญลักษณ์ ของเมืองโอซาก้ า แถมยังเชื่อมต่อกับ ย่ านชินไซบาชิ [Shinsaibashi]
บริเวณแหล่งช้ อปปิ ง้ ที่มีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปด้ วยร้ านค้ าปลีก ร้ านแฟรนไชส์ ร้ านเครื่ องสาอาง ร้ านรองเท้ า
กระเป๋ า นาฬกิ า ร้ านกาแฟ ร้ านอาหาร ร้ านขนม ร้ านเสื ้อผ้ าสตรี ทแบรนด์ทงญี
ั ้ ่ปนและต่
ุ่
างประเทศ เช่น Zara , H&M , Beans
, ABC Mart , GU เป็ นต้ น เรี ยกว่ามีทกุ อย่างที่ต้องการรวมกันอยู่บริเวณนี ้

ค่า
ที่พัก

อิสระรั บประทานอาหารค่าตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั โรงแรม QUINTESSA HOTEL OSAKA SHINSAIBASHI HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันที่ 4 อิสระท่ องเที่ยวและช้ อปปิ ้ งเมืองโอซาก้ า
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
ให้ ท่านได้ เลือกอิสระท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆใน เมืองโอซาก้ า โดยมีไกด์ค่อยให้ คาแนะนาต่างๆกับท่านในการเดินทาง
เช่ น ย่ านชินไซบาชิ เต็มไปด้ วยความหลากหลายของร้ านค้ าและแบรนด์ดงั มากมายตังอยู
้ ่ปะปนไปกับร้ านค้ าแบบดังเดิ
้ ม
ของญี่ปนุ่ ได้ แก่ Apple Store, Dior, Chanel, Gucci, H&M, Hermès, Louis Vuitton และอื่นๆ เรี ยกได้ ว่าเป็ นศูนย์รวมแทบ
จะทุกยี่ห้อดังทัว่ โลกเลยก็วา่ ได้ นอกจากนี ้แล้ วยังมีสนิ ค้ าจาพวกอาหารและเครื่ องดื่มหรื อตุ๊กตาน่ารักๆ ก็มีให้ เลือกซือ้ เช่นกัน
และนอกเหนือไปจากร้ านค้ าทันสมัยจากแบรนด์ต่างๆ แล้ วที่ชินไซบาชิยังมี Shopping Arcade ที่เอาร้ านค้ าเล็กๆ มารวมไว้
ภายใต้ หลังคาเดียวกันมีเส้ นทางยาวประมาณ 600 เมตรมีสินค้ าให้ เลือกสรรมากมาย อาทิ ชุดกิโมโนแบบดังเดิ
้ ม ,อัญมณี
เครื่ องประดับและร้ านหนังสือ เป็ นแหล่งที่ตงของห้
ั้
างสรรพสินค้ าชื่อดังและร้ านค้ ามากมายให้ ท่านได้ ช้อปปิ ง้ ได้ จุใจ และยังมี
สถานที่ท่องเที่ยวสาคัญๆต่างๆมากมาย เช่น
ทัวร์ ญี่ปนุ่ OSAKA INE KYOTO 5D3N (TG)

วัดชิเทนโนจิ
พิพธิ ภัณ์สัตว์ นา้ ไคยูกัง
ศาลเจ้ าเฮอัน
ชิงช้ าสวรรค์ เท็มโปซาน
อะเมะริคามูระ
เลโก้ แลนด์
หุ่นยนต์ เหล็กเท็ตสึจนิ
โกเบ ฮารเบอร์ แลนด์
พิพธิ ภัณฑ์ วทิ ยาศาตร์ โอซาก้ า
* เพื่อให้ ท่านได้ สนุกสนานอย่ างเต็มที่จงึ ไม่ มีบริการอาหารกลางวันและอาหารค่า*

ที่พัก

นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั QUINTESSA HOTEL OSAKA SHINSAIBASHI HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันที่ 5 ปราสาทโอซาก้ า (ด้ านนอก) – ริงค์ กุ พรีเมียม เอาท์ เล็ท – อิออน มอลล์ –
โอซาก้ า (สนามบินคันไซ) – กรุ งเทพฯ (สนามบินสุวรรรภูมิ)
(TG673 17.25-21.25)
เช้ า

กลางวัน

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
ชมบริเวณ (ด้ านนอก) ของ ปราสาทโอซาก้ า (Osaka Castle) ซึ่งถือได้ วา่ เป็ นสัญลักษณ์ของเมือง สัมผัสความยิ่งใหญ่ของ
ยุคสมัยที่โชกุนโตโยโตมิ ปกครองและออกคาสัง่ ให้ ก่อสร้ างปราสาทแห่งนี น้ ับเป็ นแลนด์มาร์ กอันดับหนึ่งของโอซาก้ าที่ต้องมา
เยือนสักครัง้

ริงค์ กุ พรีเมียม เอาท์ เล็ท (Rinku Premium Outlet) แหล่งช้ อปปิ ง้ ขนาดใหญ่ ที่มีการออกแบบให้ ดเู หมือนกับรี สอร์ ทโดยได้
แรงบันดาลใจมาจากเมืองท่าชาร์ ลสตันอันมีประวัตศิ าสตร์ ของอเมริ กาและมีร้านค้ าถึง 150 ร้ านที่ พร้ อมให้ ท่านได้ เดินเข้ าไป
เลือกซื ้อของ ทังสิ
้ นค้ าแบรนด์เนมของญี่ ปนุ่ หรื อ ของต่างชาติ เช่น Prada , Burburry , Coach , Nike , Adidas , Dior ,
Hugo boss , Levi’s ฯลฯ
อิสระรั บประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
ช้ อปปิ ง้ ต่อที่ ห้ างอิออน มอลล์ (Aeon mall) ให้ ท่านได้ ซือ้ ของฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทิเช่น ขนมโมจิ เบนโตะ
ทัวร์ ญี่ปนุ่ OSAKA INE KYOTO 5D3N (TG)

17.25 น.
21.25 น.

ผลไม้ ตามฤดูกาล และพิเศษสุดกับร้ าน 100 เยน ทีทกุ อย่างในร้ านราคาเพียง 100 เยนเท่านัน้
สมควรแก่ เวลาเดินทางนาท่ านเดินทางสู่สนามบินโอซาก้ า
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG673
สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ
** หากท่ านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าที่ทุกครัง้ ก่ อนทาการ
ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า **

ราคาแนะเพียง : OSAKA INE KYOTO 5วัน 3คืน โดยสายการบินไทย
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ พัก 2-3
ท่ าน
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 7 ปี
(ไม่ เสริมเตียง)
ท่ านละ

พักเดี่ยว
ท่ านละ

ไม่ รวมตั๋ว
ท่ านละ

วันที่ 24 – 28 เม.ย.63
46,900
46,900
44,900
7,900.25,900
ราคาเด็กทารก [อายุไม่ ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่ านละ 10,500 บาท ราคานีร้ วมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน
ไม่ มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็ นราคาพิเศษ
ราคาทัวร์ ข้างต้ นยังไม่ รวมค่ าทิปมัคคุเทศน์ ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป
หัวหน้ าทัวร์ ท่ ดี ูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

เงื่อนไขการให้ บริการ
ทัวร์ ญี่ปนุ่ OSAKA INE KYOTO 5D3N (TG)

1.
2.
3.

4.

การเดินทางในแต่ล ะครัง้ จะต้ องมีผ้ ูโดยสารจานวน 10 ท่านขึ ้นไป ถ้ าผู้โดยสารไม่ครบจานวนดังกล่า ว ทาง
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงราคาหรื อยกเลิกการเดินทาง
ในกรณีที่ลกู ค้ าต้ องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ ปมีการคอน
เฟิ ร์มเดินทางก่อนทุกครัง้ มิฉะนันทางบริ
้
ษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น
การชาระค่าบริ การ
3.1 กรุณาชาระมัดจา ท่ านละ 15,000 บาท
3.2 กรุณาชาระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือ 15 วันก่อนออกเดินทาง
การยกเลิการเดินทาง
4.1 แจ้ งยกเลิก ก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่นบั วันเดินทาง คืนค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
4.2 แจ้ งยกเลิก ก่อนเดินทาง 15 วัน ไม่นบั วันเดินทาง เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 15,000 บาท
4.3 แจ้ งยกเลิก น้ อยกว่า 15 วันการเดินทาง ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้ จ่ายทั ้งหมด
4.4 ยกเว้ นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่ วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้ น บางสายการบินมีการกา
รันตีมดั จาที่นงั่ กับสายการบินและค่ามัดจาที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่ มีการ
คืนเงินมัดจา หรือ ค่ าทัวร์ ทงั ้ หมด ไม่ ว่ายกเลิกด้ วยกรณีใดๆ
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองทังกรุ
้ งเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิ ให้ เดินทางออก หรื อ เข้ าประเทศที่
ระบุ ไว้ ในรายการเดินทาง บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ ไม่วา่ กรณีใดๆ ทั ้งสิ ้น
**สาคัญ!! บริ ษัททาธุ รกิ จเพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้ ไม่สนับสนุนให้ ลูกค้ าเดินทางเข้ าประเทศญี่ ปุ่นโดยผิด
กฎหมายและในขันตอนการผ่
้
านการตรวจคนเข้ าเมือง ทังไทยและญี
้
่ ปนุ่ ขึ ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้ าหน้ าที่
เท่านัน้ ลูกค้ าทุกท่านต้ องผ่านการตรวจคนเข้ าเมือ งด้ วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ ไม่สามารถให้ ความ
ช่วยเหลือใดๆได้ ทงสิ
ั ้ ้น**
4.6 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ถ้ าท่านงดการใช้ บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้ อม
คณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้ องค่าบริ การและเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทั ้งสิ ้น

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1.

2.

ค่าตัว๋ โดยสารเครื่ องบินไป-กลับ ชันประหยั
้
ดพร้ อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ ข้างต้ น
กรณีทา่ นมีความประสงค์จะต้ องการปรับเปลีย่ นระดับชันที
้ ่นงั่ จากชันประหยั
้
ดเป็ นชันธุ
้ รกิจ โดยใช้ คะแนนจาก
บัตรสะสมไมล์ จะต้ องดาเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้ า และถ้ าโดยการชาระเงินเพื่ออัพเกรดต้ องกระทาที่
เคาน์เตอร์ สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านัน้
ค่าที่พกั ห้ องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการ หรื อ ระดับเทียบเท่า
** ในกรณีที่ท่านจองห้ องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้ วทางโรงแรมไม่ สามารถจัดหา
ห้ องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้ องให้ เป็ นแบบ แยก 2ห้ องคือ 1 TWN +
1SGL และอาจมีการจัดห้ องพักให้ ตามความเหมาะสมต่ อไป **
ทัวร์ ญี่ปนุ่ OSAKA INE KYOTO 5D3N (TG)

3.
4.
5.

6.

7.

ค่าอาหาร ค่าเข้ าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ ในรายการทัวร์ ข้างต้ น
เจ้ าหน้ าที่บริ ษัท ฯ คอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
ค่าน ้าหนักสัมภาระรวมในตัว๋ เครื่ องบินหการบินไทย 20 กิโล ค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่
ละสายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ **ตังแต่
้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็ นต้ นไป ทางสายการบินไทย มีการปรับลด
น ้าหนักสัมภาระโหลดใต้ ท้องเครื่ องจาก 30กิโล เหลือเพียง 20 กิโลเท่านัน้
ค่าประกันอุบตั ิเหตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้ าท่านใดสนใจ...ซื ้อประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่ องสุขภาพสามารถสอบถามข้ อมูล เพิ่มเติม
กับทางบริ ษัทได้ **
- เบี ้ยประกันเริ่ มต้ น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี ้ยประกันเริ่ มต้ น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรื อน้ อยกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรื อเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 3 ล้ านบาท]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรื อมากกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรื อเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้ านบาท]
ภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1.

2.
3.
4.

ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้ าวต่างๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้ กับคนไทย ผู้
ที่ประสงค์ จะพานักระยะสัน้ ในประเทศญี่ปุ่นไม่ เกิน 15 **ถ้ ากรณีทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ กลับมา
ใช้ วีซ่า ผู้เดินทางจะต้ องเสียค่ าใช้ จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่สถานทูตกาหนด)
ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์
ค่าภาษีน ้ามัน ที่สายการบินเรี ยกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริ ษัทฯได้ ออกตัว๋ เครื่ องบิน
ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริ ป/ท่าน

หมายเหตุ
1.
2.
3.

บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลือ่ นการเดินทางในกรณีที่มีผ้ รู ่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน
ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ ้นก่อนวันเดินทาง
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าอันเนื่องจากสาเหตุตา่ งๆ
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4.
5.
6.

บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน,
การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย ซึง่ อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษัทฯ
บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่านเกิดจาก
การโจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
เมื่อ ท่านตกลงช าระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ ทงหมดกั
ั้
บทางบริ ษัทฯ แล้ ว ทางบริ ษัทฯ จะถื อว่าท่านได้ ยอมรั บ
เงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆ ทังหมด
้
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการโดยมิต้องแจ้ งล่วงหน้ า ทั ้งนี ้ขึ ้นอยูก่ บั สภาวะอากาศ การเมือง
สายการบิน และราคาอาจเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั อัตราแลกเปลีย่ นของเงินสกุลเยน

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญี่ปุ่นให้ กับคนไทย
จากมาตรการยกเว้ นวีซา่ เข้ าประเทศญี่ปนให้
ุ่ กบั คนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพานักระยะสันในประเทศญี
้
่ปนไม่
ุ่ เกิน 15 วัน
ไม่วา่ จะด้ วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรื อธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในขันตอนการ
้
ตรวจคนเข้ าเมือง เพื่อเป็ นการยืนยันว่ามีคณ
ุ สมบัติในการเข้ า ประเทศญี่ปนุ่
**เอกสารที่อาจจะต้ องใช้ ในการพิจารณาการอนุญาตให้ เข้ าประเทศ – ตัว๋ เครื่ องบินและเอกสารเรื่ องที่พกั ทางบริ ษัท
จะจัดเตรี ยมให้ กบั ลูกทัวร์ แต่ทงนี
ั ้ ้ขึ ้นอยูก่ บั การพิจารณาของกองตรวจคนเข้ าเมืองของญี่ปน**
ุ่
1. ตัว๋ เครื่ องบินขาออกจากประเทศญี่ปนุ่
2. สิง่ ที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายทีอ่ าจเกิดขึ ้นระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปนุ่
(เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้ น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปนุ่ (เช่น คน รู้จกั โรงแรม และอื่นๆ)
กาหนดการเดินทางระหว่ างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น
คุณสมบัติการเข้ าประเทศญี่ปนุ่ (สาหรับกรณีการเข้ าประเทศญี่ปนตามมาตรการยกเว้
ุ่
นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยงั มีอายุการใช้ งานเหลืออยู่
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาในประเทศญี่ปนจะต้
ุ่
องไม่เป็ นสิง่ ที่ขดั ต่อกฎหมาย และเข้ าข่ายคุณสมบัติเพื่อการ
พานักระยะสัน้
3. ในขันตอนการขอเข้
้
าประเทศ จะต้ องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
เป็ นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปนุ่ หรื อมิได้ อยูใ่ นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ า
ประเทศ และไม่เข้ าข่ายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ
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