OSAKA KYOTO ซากุระ เทีย่ วเต็ม 5 วัน 3 คืน
เดินทาง มีนาคม 2563

เที่ยวเต็มทุกวัน ไม่มอี ิสระ | หมู่บา้ นชาวประมงอิเนะ | นั่งกระเช้าอามาโนะ ฮาชิดาเตะ
ชมดอกซากุระ สวนบัมปาคุ | หลวงพ่อโต วัดโทไดจิ | ป่ าไผ่ อาราชิยาม่า
ปราสาทโอซาก้า | ช้อปปิ ้ง JR KYOTO STATION | ช้อปปิ ้งชินไซบาชิ

เริ่มต้นเพียง

28,888.-

เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)-โอซาก้า (สนามบินคันไซ) (XW112/23.40 – 07.10+1)
วันที่ 2. โอซาก้า (สนามบินคันไซ)-นารา-วัดโทไดจิ-เกียวโต-กิจกรรมชงชา-อาราชิยาม่า-สะพานโทเค็ทสึเคียว-ป่ าไผ่
ช้อปปิ ้ง JR KYOTO STATION
วันที่ 3. นั่งกระเช้าอามาโนะ ฮาชิดาเตะ-อิเนะ-หมู่บา้ นชาวประมงอิเนะ-ล่องเรือชมอ่าวอิเนะ-โอซาก้า-ร้านจาหน่ายของฝาก
ย่านการค้าชินเซไก
วันที่ 4. สวนอนุสรณ์บมั ปาคุ-OSAKA EXPO CITY-ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)-ช้อปปิ งชินไซบาชิ-อิออน มอลล์
วันที่ 5. โอซาก้า (สนามบินคันไซ)-กรุ งเทพ (สนามบินดอนเมือง) (XW111/08.30 – 12.10)
ทัวร์ญ่ปี นุ่ OSAKA KYOTO ซากุระ เที่ยวเต็ม 5 วัน 3 คืน (XW)

วันที่ 1
20.00 น.
23.40 น.

วันที่ 2
07.10 น.

กรุ งเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)-โอซาก้า (สนามบินคันไซ)
(XW112/ 23.40–07.10)
พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 เคาน์เตอร์ 6 สายการบินนกสกู๊ต (NOK SCOOT)
ออกเดินทางสู่ สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปนุ่ โดย สายการบินนกสกู๊ต เที่ยวบินที่ XW 112
[บริการอาหารร้อนบนเครื่อง]

โอซาก้า (สนามบินคันไซ)-นารา-วัดโทไดจิ-เกียวโต-กิจกรรมชงชาอาราชิยาม่า-สะพานโทเค็ทสึเคียว-ป่ าไผ่-ช้อปปิ้ ง JR KYOTO STATION
เดินทางถึง สนามบิ น คั น ไซ ประเทศญี่ปนุ่ นาท่านผ่านขั้น ตอนการตรวจคนเข้าเมือ งและศุ ลกากร และเมื่อรับ สัม ภาระ
เรียบร้อย ไกด์จะพาทุกท่านไปขึน้ รถบัส เตรียมตัวออกเดินทาง พร้อมกับรบกวนปรับนาฬิกาของท่านให้ตรงตามเวลาของ
ญี่ปนุ่ ซึ่งเร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง เพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา
วัดโทไดจิ (Todaiji) วัดหลวงพ่อโตแห่งเมืองนารา หรือ ไดบุทสึ (Daibutsu of Nara) นับเป็ นหนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สดุ
และมีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศญี่ปนอย่
ุ่ างมาก จุดเด่น คืออาคารหลักของวัดแห่งนี ้ เป็ นอาคารไม้ที่ใหญ่
ที่สดุ ในโลก หลวงพ่อโตหรือ ไดบุทสึ ยังเด่นที่ประดิษฐานด้านในอาคารหลักนี่ ซึ่งก็เรียกได้ว่ามีขนาดที่ใหญ่มากที่ สุดของญี่ ปนุ่
มีความสูงมากถึง 15 เมตร วัดแห่งนีน้ นั้ ถูก สร้างขึน้ เมื่อปี ค.ศ. 752 สามารถตรัสรูไ้ ด้ และเป็ นที่ชื่นชอบสาหรับนักท่องเที่ ยวก็
คือเจ้ากวางน้อยใหญ่ที่เดินควักไขว่ไปมา ซึ่งก็สามารถให้อาหารกวางเหล่านั้นด้วยขนมแซมเบ้ที่ทามาสาหรับกวางโดยเฉพาะ
โดยจะมีรา้ นที่ขายราคาก็จะอยู่ประมาณห่อละ 150 เยน

เดินทางสู่ เมืองเกียวโต ซึ่งในอดีตเคยเป็ นเมืองหลวงของประเทศญี่ปนุ่ และยาวนานที่สุด คือตัง้ แต่ปีค.ศ. 794 จนถึง 1868
ร่วมๆ 1,100 ปี เลยทีเดียว เกียวโตจึงเป็ นเมืองที่มีสถานที่สาคัญๆ ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และวัฒ นธรรมดังเดิมของญี่ ปนุ่
สัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปนุ่ นั่นก็คือ การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญี่ปนนั
ุ่ ้น มีขั้นตอน
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กลางวัน
บ่าย

คา่
ที่พัก

มากมาย เริ่มตัง้ แต่การชงชา การจับถ้วยชา และการดื่มชา ทุกขัน้ ตอนนัน้ ล้วนมีขนั้ ตอนที่มีรายละเอียดที่ประณีตและสวยงาม
เป็ นอย่างมาก และท่านยังมีโอกาสได้ลองชงชาด้วยตัวท่านเองอีกด้วย ซึ่งก่อนกลับให้ท่านอิสระเลือกซือ้ ของที่ฝากของที่ระลึ ก
ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
อาราชิยาม่า (Arashiyama) เป็ นอีกเขตหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมมากัน อยู่ทางตะวักตกของเกียวโต โดยเริ่มเป็ นที่นิยมตั้งแต่
สมัยเฮอัน (794-1185) เป็ นต้นมา และจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมกันอย่างคับคั่งในช่วงที่ดอกซากุระบานและช่วง
ใบไม้แดงหรือใบไม้เปลี่ยนสี ตัวเมืองอาราชิยาม่านัน้ จะคึกคักมากในช่วงวันหยุด มีทงั้ ร้านค้า ร้านอาหาร และบริเวณโดยรอบ
ก็สามารถเดินเที่ยวได้เรื่อยๆ สถานที่ที่ได้รบั ความนิยมอีกที่หนึ่งเมื่อมาถึงเมืองนีก้ ็คือ อุโมงค์ป่าไผ่ (Bamboo) ทางเดินที่โอบ
ล้อมด้วยต้นไผ่สีเขียวที่สงู มาก ส่วนทางตอนเหนือของเมืองนัน้ จะมีวดั เล็กๆ กระจายอยู่ท่วั ไปตามภูเขาที่เขียวชะอุ่ม
จุดท่องเที่ยวที่สวยงามอีกทีนึงก็คือซากาโน่ ที่ตั้งของ สะพานโทเก็ตสึเคียว (Togetsukyo) ซึ่งเป็ นเหมือนสัญลักษณ์อารา
ชิยาม่า เป็ นสะพานที่ใช้ขา้ มแม่นา้ สายใหญ่ของเมือง ซึ่งอยู่ไม่ใกล้กับตัวเมืองมากนัก จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ย่านการค้าของ
เกียวโต
สถานีรถไฟเกียวโต (JR KYOTO STATION) เป็ นสถานีรถไฟสายหลักของเกียวโต และเป็ นหนึ่งในสถานีรถไฟที่ใหญ่ที่ สุด
ของประเทศญี่ปนุ่ มีการออกแบบอาคารให้ดูสมัยใหม่ และยังเป็ นแหล่งศูนย์รวมร้านค้า ร้านอาหารมากมายตัง้ อยู่เรียงรายทั้ง
ด้านในและด้านนอกสถานี แถมที่นีย้ งั มีศูนย์การค้า Porta ขนาดใหญ่ให้ได้ชอ้ ปปิ ้งกันอีกด้วย

อิสระรับประทานอาหารค่าตามอัธยาศัย ณ แหล่งช้อปปิ้ ง
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั โรงแรม KYOTO HOTEL หรือเทียบเท่า

นั่งกระเช้าอามาโนะ ฮาชิดาเตะ-อิเนะ-หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ-ล่องเรือ
วันที่ 3
ชมอ่าวอิเนะ-โอซาก้า-ร้านจาหน่ายของฝาก-ย่านการค้าชินเซไก
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
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นั่งกระเช้าขึน้ สู่จุดชมวิว อามาโนะฮาชิดาเตะ (Amano Hashidate) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า สะพานสู่สรวงสวรรค์ (bridge
in heaven) เนื่องจากเป็ นจุดชมวิวที่ติด 1 ใน 3 ของวิวชายทะเลที่สวยที่สดุ ในญี่ปนุ่ (อีกสองที่คือ Miyajima และ Matsushima)
มองเห็ น อ่ า วมิ ยาสึ (Miyazu Bay) ซึ่ ง มี ความยาวกว่ า 3 กิ โ ลเมตร ลักษณะเป็ น สัน ทรายคดเคี ้ยวเชื่ อ มต่ อ กั น ส่ ว นมุม ที่ มี
ชื่อเสียงมากที่สุดก็คือบริเวณจุดชมวิวของภูเขาทั้ง 2 ฝั่ง ซึ่งได้รบั การยอมรับมานานหลายศตวรรษว่าเป็ นที่สวยที่สุด สันทราย
ที่ทอดยาว มีความกว้างเพียง 20 เมตร และบริเวณนัน้ จะมีตน้ สนญี่ปนุ่ (Pine Trees) อยู่มากถึง 8000 ต้น บางต้นจะมีรูปร่า ง
เฉพาะที่ไม่ซา้ กัน

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
หมู่ บ้านชาวประมงอิ เนะ (Ine-Cho) เป็ นหมู่บา้ นชาวประมงอนุ รักษ์ที่ห ลงเหลือ ยู่เพียงไม่ กี่แห่ง ของประเทศญี่ ปนุ่ ที่นี่มี
จุดเด่นเฉพาะตัวที่แตกต่างจากที่อื่น มีการสร้างบ้านยื่นออกไปในนา้ แล้วมีช่องจอดเรืออยู่ภายในบ้าน คล้ายๆกับเมืองเวนิส
ประเทศอิตาลี ซึ่งจะสร้างอยู่ติดกันเรียงตลอดแนวยาวของชายฝั่ งเกิดเป็ นทัศนียภาพที่สวยงามแปลกตาไม่เหมือนกับที่ใดๆใน
ญี่ ปุ่ น โดยบ้า นแบบนี ้เ รี ยกว่ า ฟู น ะยะ (Funaya) หมู่บ ้า นอิ เ นะในปั จ จุ บัน เป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ยวเชิ ง วัฒ นธรรมที่ ใ ห้บ รรดา
นักท่องเที่ยวได้สมั ผัสกับวิถีชีวิตของชาวประมงแบบโบราณ ตัง้ แต่การตกปลา การปลูกข้าว และอื่นๆ
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ล่องเรือชมอ่าวอิเนะ (Ine-wan Bay Excursion Boat) เรือลานีจ้ ะพานักท่องเที่ยว วนรอบอ่าวอิเนะซึ่งรายล้อมไปด้ว ยบ้าน
แบบฟุนายะโดยใช้เวลาประมาณ 30 นาที ให้ท่านได้ชมภูมิทัศน์ของหมู่บา้ นลอยนา้ แห่งนี ้ ที่ดูสวยงามแปลกตาแตกต่างไป
จากเมื่อมองจากบนบกและยังจะได้เพลิดเพลินไปกับการให้อาหารกับฝูงนกนางนวลที่บินแวะเวียนมาที่เรืออีกด้วย
ช้อปปิ ้ง ร้านจาหน่ายของฝาก ที่รวบรวมสินค้าชัน้ นาไว้มากมาย ไม่ว่าจะเป็ นเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือของใช้ในชีวิตประจาวันของ
คนญี่ปนุ่ รวมถึงเครื่องสาอางต่างๆ
ย่ า นชิ น เซไก (Shinsekai) เป็ น เหมื อ น“โลกใหม่ ”ของโอซาก้ า มี หอคอยสึ เ ทนคาคุ Tsutenkaku Tower ที่ เ ป็ น เหมื อ น
สัญลักษณ์ที่อยู่ตรงย่านนี ้ โดย ถูกสร้างขึน้ ในปี 1912 ตามแบบหอไอเฟลในปารีส แต่ในระหว่างสงครามโลกครัง้ ที่สอง หอคอย
แห่งนีไ้ ด้ถูกทาลายลง จากนัน้ ไม่นานประมาณปี 1956 ก็ได้ทาการสร้างขึน้ มาใหม่ มีความสูงถึง 103 เมตรอีกทัง้ อาหารขึน้ ชื่อ
ของย่านนีท้ ี่หา้ มพลาดก็คือ คุชิคาสึ (kushikatsu) ของทอดเสียบไม้ มีทงั้ ไก่, เนือ้ วัว, ฟั กทอง และหน่อไม้ รวมถึงของหวานก็มี
กล้วยและไอศกรีมทอดด้วยเช่นกัน ร้านส่วนใหญ่จะเปิ ด 24 ชั่วโมง และจะคึกคักมากเป็ นพิเศษในตอนหัวค่า
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คา่
ที่พัก

อิสระรับประทานอาหารค่าตามอัธยาศัย ณ แหล่งช้อปปิ้ ง
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่า

สวนอนุสรณ์บัมปาคุ-OSAKA EXPO CITY-ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)วันที่ 4
ช้อปปิ งชินไซบาชิ-อิออน มอลล์
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
สวนอนุ สรณ์บัมปาคุ (BANPAKU) สวนแห่งนีถ้ ูกใช้เป็ นสถานที่จัดงาน World Expo ในปี 1970 แม้ว่าเวลาจะผ่านมากว่า
40 ปี แล้วก็ตาม แต่สภาพของสวนภายหลังการจัดงานก็ถูกแปลสภาพเป็ นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ภายในมีตน้ ไม้นานาพันธุ์
รวมถึงต้นซากุระที่จะผลัดกันออกดอกตลอดทัง้ ปี (ตามสภาพอากาศ) และภายในสวนเราจะพบกับเจ้ามาสคอทของสวนแห่ ง
นีก้ ็คือ Monument of the sun ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการชมสวนและถ่ายรูปตามอัธยาศัย

ช้อปปิ ้ง ณ โอซาก้าเอ็กซ์โปซิตี้ (OSAKA EXPO CITY) ที่เที่ยวแห่งใหม่ในโอซาก้า ศูนย์รวมความบันเทิงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่ ง
หนึ่งของประเทศญี่ปนุ่ เอ็กซ์โปซิตเี ้ ป็ นส่วนหนึ่งของสวนสาธารณะที่สร้างขึน้ เพื่อระลึกถึงงานเวิลด์เอ็กซ์โป ที่จดั ขึน้ เมื่อปี 1970
ตั้งอยู่ในเมือ งซุอิ ตะ จังหวัดโอซาก้า มีเนือ้ ที่ทั้งหมดราว ๆ 172,000 ตารางเมตร ภายในพืน้ ที่แห่ง นีม้ ี แหล่ ง ความบั น เทิ ง
มากมาย ภายใต้คอนเซ็ ป ต์ fusing the enjoyment of playing, learning, and discovering อิ สระให้ท่ า นเพลิ ดเพลิ น กั บ
กิจกรรมต่างๆ ทัง้ ช้อปปิ ้ง กินข้าว หรือแม้แต่ถ่ายรูปได้ตามอัธยาศัย
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กลางวัน

อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
ชมบริเวณ ด้านนอก ของ ปราสาทโอซาก้า (Osaka Castle) ซึ่งถือได้ว่าเป็ นสัญลักษณ์ของเมือง สัมผัสความยิ่งใหญ่ของ
ยุคสมัยที่โชกุนโตโยโตมิ ปกครองและออกคาสั่งให้ก่อสร้างปราสาทแห่งนีน้ บั เป็ นแลนด์มาร์กอันดับหนึ่งของโอซาก้าที่ตอ้ งมา
เยือนสักครัง้
ย่านชินไซบาชิ (Shinsaibashi) หนึ่งในย่านบันเทิงยามค่าคืนที่โด่งดังของโอซาก้า เป็ นแหล่งรวมร้านอาหารมากมายที่เปิ ด
ให้บริการ 24 ชั่วโมง ถนนแห่งนีจ้ ะเลียบริมคลองโดตงโบริ และยังมีทงั้ ร้านค้า และแหล่งบันเทิงอีกมากมาย ในช่วงกลางคืน ก็
จะเปิ ดไฟประดับประดาสวยงามป้ายร้านค้าต่างๆ รวมไปถึง ป้ายนักวิ่งกูลิโกะ (Glico Running Man sign) และปูคานิโดราคุ
(Kani Doraku crab) ที่เป็ นสัญลักษณ์ของเมือง บริเวณแหล่งช้อปปิ ้งที่มีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปด้วยร้านค้าปลีก
ร้า นเครื่ อ งสาอาง ร้า นรองเท้า กระเป๋ า นาฬิ ก า ร้า นกาแฟ ร้า นอาหาร ร้า นขนม ร้า นเสื ้อ ผ้า สตรี ท แบรนด์ทั้ง ญี่ ปุ่ นและ
ต่างประเทศ เช่น Zara , H&M , Beans , ABC Mart , GU เป็ นต้น เรียกว่ามีทุกอย่างที่ตอ้ งการรวมกันอยู่บริเวณนี ้
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ช้อปปิ ้งที่ ห้างจัสโก้อิออน มอลล์ให้ท่านได้ซือ้ ของฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทิเช่น ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ตาม
ฤดูกาล และพิเศษสุดกับร้าน 100 เยน ทีทุกอย่างในร้านราคาเพียง 100 เยนเท่านัน้
อิสระรับประทานอาหารค่าตามอัธยาศัย ณ แหล่งช้อปปิ้ ง
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั KANSAI AIRPORT HOTEL หรือเทียบเท่า

คา่
ที่พัก

วันที่ 5
เช้า
06.00 น.
08.30 น.
12.10 น.

โอซาก้า(สนามบินคันไซ)-กรุ งเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
(XW111/ 08.30–12.10)
ทาการเช็คเอาท์ และ ตรวจสอบสัมภาระก่อนเดินทางไปยัง สนามบินคันไซ
ถึง สนามบินคันไซ ทาการเช็คอิน และโหลดกระเป๋ าสัมภาระ
นาท่านกลับสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินนกสกู๊ต (NOK SCOOT) เที่ยวบินที่ XW 111
บริการอาหารเช้าและน้าดื่มบนเครื่อง
เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการ
ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **

อัตราค่าบริการ : OSAKA KYOTO ซากุระ เที่ยวเต็ม 5 วัน 3 คืน
โดยสายการบินนกสกู๊ต
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 7 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ

พักเดี่ยว
ท่านละ

ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ

11-15 มี.ค.63

28,888

28,888

27,888

7,900.-

22,888
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13-17 มี.ค.63

28,888

28,888

27,888

7,900.-

22,888

18-22 มี.ค.63

29,888

29,888

28,888

7,900.-

23,888

20-24 มี.ค.63

29,888

29,888

28,888

7,900.-

23,888

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 7,900 บาท ราคานี้รวมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน
ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็ นราคาพิเศษ
ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิคุนท์ ้อถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป
หัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

เงื่อนไขการให้บริการ
1.
2.
3.

การเดิ น ทางในแต่ ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวน
ดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
ในกรณีที่ลกู ค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ป
มีการคอนเฟิ รม์ เดินทางก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ ทางบริษัทจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้
การชาระค่าบริการ
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4.

3.1 กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 15,000 บาท
3.2 กรุณาชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนออกเดินทาง
การยกเลิการเดินทาง
4.1 แจ้งยกเลิก ก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่นบั วันเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
4.2 แจ้งยกเลิก ก่อนเดินทาง 15 วัน ไม่นบั วันเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 15,000 บาท
4.3 แจ้งยกเลิก น้อยกว่า 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้น บางสายการ
บินมีการการันตีมดั จาที่น่งั กับสายการบินและค่ามัดจาที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรือ ค่าทัวร์ท้งั หมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้า
ประเทศที่ระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
**สาคัญ!! บริษัททาธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญี่ปนุ่
โดยผิด กฎหมายและในขั้น ตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญี่ ปุ่น ขึน้ อยู่ กับ การ
พิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านัน้ ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทาง
มัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทงั้ สิน้ **
4.6 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทาง
พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้

อัตราค่าบริการนีร้ วม
1.

2.

3.
4.
5.
6.

ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ขา้ งต้น
กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชัน้ ที่น่งั จากชัน้ ประหยัดเป็ นชัน้ ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้องดาเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการชาระเงินเพื่อ
อัพเกรดต้องกระทาที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านัน้
ค่าที่พกั ห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
** ในกรณี ที่ ท่ า นจองห้ องพัก แบบ TRIPLE [2 เตี ย ง+1 ที่ น อนเสริ ม ] แล้ ว ทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้ องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้ องให้ เป็ นแบบ
แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป **
ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ขา้ งต้น
เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
ค่านา้ หนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน นกสกู๊ต 20 กิโล ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไข
ของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
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7.

ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซือ้ ประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
- เบีย้ ประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบีย้ ประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 3 ล้านบาท]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุนอ้ ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]
ภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
1.

2.
3.
4.

ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับ
คนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพานักระยะสั้นในประเทศญี่ปนไม่
ุ่ เกิน 15 **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญีป่ นุ่
ประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่สถานทูต
กาหนด)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่า
โทรศัพท์
ค่าภาษีนา้ มัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ท่าน

หมายเหตุ
1.
2.
3.
4.

5.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผรู้ ่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน
ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่านา้ มันและภาษี สนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวัน
เดินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเทีย่ วบิน โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัด
หยุ ดงาน, การก่ อการจลาจล, ภัย ธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่ น อกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ
บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน
เกิดจากการโจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
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6.

เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทงั้ หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด
บริษัท ฯ ขอสงวนสิท ธิ์ใ นการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต ้องแจ้ง ล่วงหน้า ทั้ง นี้ขึน้ อยู่กับสภาวะ
อากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กบั อัตรา
แลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซา่ เข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปนุ่ ให้กบั คนไทย ผูท้ ี่ประสงค์จะพานักระยะสัน้ ในประเทศญี่ปนุ่ ไม่
เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยีย่ มญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบ
เอกสารในขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยันว่ามีคณ
ุ สมบัตใิ นการเข้า ประเทศญี่ปนุ่
**เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเรื่องที่พกั
ทางบริษัทจะจัดเตรียมให้กบั ลูกทัวร์ แต่ทงั้ นีข้ นึ ้ อยูก่ บั การพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปนุ่ **
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปนุ่
2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึน้ ระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปนุ่
(เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปนุ่ (เช่น คน รูจ้ กั โรงแรม
และอื่นๆ)
กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น
คุณสมบัตกิ ารเข้าประเทศญี่ปุ่น (สาหรับกรณีการเข้าประเทศญีป่ ุ่ นตามมาตรการยกเว้นวีซา่ )
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยงั มีอายุการใช้งานเหลืออยู่
2. กิจกรรมใดๆ ทีจ่ ะกระทาในประเทศญี่ปนุ่ จะต้องไม่เป็ นสิง่ ที่ขดั ต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติ
เพื่อการพานักระยะสัน้
3. ในขัน้ ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
เป็ นผูท้ ี่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ ปนุ่ หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธ
ไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
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