OSAKA TAKAYAMA NARA ฟ้าใส 5 วัน 3 คืน
เดินทาง กรกฎาคม–กันยายน 2562
พุม่ ดอกโคเคีย | หมูบ่ ้ านชิราคาวาโกะ | วัดคิโยมิสึ | ช้ อปปิ ง้ ชินไซบาชิ | ซาคาเอะ
เริ่มต้ นเพียง

26,900.-

เส้ นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - ญี่ปนุ่ (สนามบินคันไซ ) (XJ610/14.10 – 21.40+1)
วันที่ 2. เมืองเกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ถนนกาน ้าชา – ศาลเจ้ าฟูชิมอิ ินาริ – นาโกย่า – ช้ อปปิ ง้ ซาคาเอะ
วันที่ 3. พุม่ ดอกโคเคีย [ตามสภาพอากาศ] – หมูบ่ ้ านชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า – ที่วา่ การอาเภอเก่าทาคายาม่า[ด้ านนอก] –
ถนนสายซันมาจิ ซูจิ
วันที่ 4. เมืองนารา – วัดโทไดจิ – ช้ อปปิ ง้ โดตงโบริ - ช้ อปปิ ง้ ชินไซบาชิ – สนามบินคันไซ
วันที่ 5. กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง) (XJ611 23.55-03.50)

ทัวร์ญี่ปนุ่ (GTH) OSAKA TAKAYAMA NARA ฟ้ าใส 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์(XJ)

วันที่ 1
11.00 น.
14.10 น.
21.40 น.

วันที่ 2
เช้ า

กรุ งเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - ญี่ปุ่น (สนามบินคันไซ )
(XJ610/ 14.10 – 21.40)
คณะพร้ อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารระหว่ างประเทศ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชัน้ 3 เคาน์เตอร์ สายการบินไทยแอร์
เอเชีย เอ็กซ์ ( XJ) พบเจ้ าหน้ าที่คอยให้ การต้ อนรับ พร้ อมอานวยความสะดวกในการเช็คอิน
ออกเดินทางสูป่ ระเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบิน ไทยแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ610 บริการอาหารและนา้ ดื่มบนเครื่อง
เดินทางถึง สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้ า ประเทศญี่ปุ่น ผ่านขันตอนการตรวจคนเข้
้
าเมือง ด่านศุลกากร และรับกระเป๋ า
สัมภาระเรี ยบร้ อยแล้ ว [สาคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้ นาอาหารสด จาพวก เนื ้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้ าประเทศญี่ ปนหากฝ่
ุ่
าฝื นมี
โทษจับปรับได้ ] นาท่านเดินทางสูโ่ รงแรมที่พกั
นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั KANSAI AIRPORT HOTEL หรื อเทียบเท่า

เมืองเกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ถนนกานา้ ชา – ศาลเจ้ าฟูชิมิอินาริ –
นาโกย่ า – ช้ อปปิ ้ งซาคาเอะ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
เดินทางสูเ่ มืองเกียวโต นาท่านชม วัดคิโยมิสึ หรือ วัดนา้ ใส (Kiyomizu) มีอายุเก่าแก่ยิ่งกว่าเมืองเกียวโต คือยาวนานกว่า
1,200 ปี จุดเด่นอันเป็ นเอกลักษณ์ของวัดคือ ห้ องโถงใหญ่ สร้ างยื่นออกจากหน้ าผา มีเสาไม้ ขนาดใหญ่ 139 ต้ น ค ้ายัน และ
สิง่ ที่น่าอัศจรรย์ คือ สร้ างโดยไม่ได้ ใช้ ตะปูเลย ดังนันองค์
้ การยูเนสโกได้ ขึ ้นทะเบียนให้ เป็ นมรดกโลก และเชิญทุกท่านได้ ดื่มนา้
ศักดิ์สิทธิ์สามสายอันเกิดขึ ้นจากธรรมชาติที่ไหลมาจากเทื อกเขาอีกด้ วย จากนัน้ อิสระช้ อปปิ ้ง ณ ถนนกานา้ ชา ซึ่งตังอยู
้ ่
ระหว่างทางเข้ าวัดคิโยมิสึ ร้ านค้ าต่างๆ ได้ ตกแต่งเลียนแบบสมัยเฮอัน ซึ่งมีสนิ ค้ าพื ้นเมืองนานาชนิด เช่น รองเท้ าโซริ (รองเท้ า
เกี๊ยะแบบญี่ปน),
ุ่ ชุดยูกะตะ, ตุ๊กตานางระบาญี่ปน,
ุ่ ขมมชูครี มสอดไส้ นานาชนิด, ร้ าน 1,000 เยน, ชาเขียวเกียวโต ที่ขึ ้นชื่ออีก
แห่งหนึ่งของญี่ปน,
ุ่ ของที่ระลึกแบบญี่ปนดั
ุ่ งเดิ
้ ม
ศาลเจ้ าฟูชมิ ิอินาริ (Fushimi-inari) หรื อ ศาลเจ้ าพ่ อจิง้ จอกขาว สร้ างในศตวรรษที่ 9 โดยชาวนาเพื่อบูชาสุนัขจิง้ จอกที่
เชื่อกันว่าเป็ นทูตส่งสาสน์ของเทพเจ้ าแห่งการเก็บเกี่ยว ภายในศาลเจ้ ามีเสาโทริ อิจานวนมากเรี ยงกันจนกลายเป็ นอุโมงค์เสา
โทริอิที่มีความยาวประมาณ 4 กิโลเมตร

ทัวร์ญี่ปนุ่ (GTH) OSAKA TAKAYAMA NARA ฟ้ าใส 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์(XJ)

กลางวัน

ค่า
ที่พัก

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร
ออกเดินทางสู่เมืองนาโกย่ า (Nagoya) เดินทางสู่ ย่ านการค้ าซาคาเอะ (Sakae) ให้ ท่านได้ อิสระเพลิดเพลินกับการช้ อป
ปิ ง้ มีร้านรวงประมาณ 1100 ร้ าน โดยย่านนีจ้ ะมีห้างดังเช่น PARCO, MITSUKOSHI, DONGI, LOFT, BIC CAMERA,
BOOK OFF, ร้ าน 100 เยน พร้ อมทังร้้ านขายเสื ้อผ้ า รองเท้ า พร้ อมทังยั
้ งมีร้านอาหารหลากหลายชนิดให้ ได้ เลือกซือ้ เลือกทาน
อีกด้ วย

อิสระรับประทานอาหารค่าอิสระตามอัธยาศัย ณ แหล่งช้ อปปิ ง้
นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั โรงแรม NAGOYA HOTEL หรื อเทียบเท่า

ชมพุ่มดอกโคเชีย [ตามสภาพอากาศ] – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองทา
วันที่ 3 คายาม่ า – ที่ว่าการอาเภอเก่ าทาคายาม่ า[ด้ านนอก] –
ถนนสายซันมาจิ ซูจิ
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
ชมพุ่มดอกโคเชีย [ตามสภาพอากาศ] เป็ นไม้ พ่มุ ที่จะเปลี่ยนสี 3 ฤดู โดยช่วงแรกจะเป็ นสีเขียวในช่วงหน้ าร้ อนประมาณ
เดือนกรกฏาคม หลังจากนันจะเปลี
้
่ยนเป็ นสีแดงในช่วงต้ นฤดูใบไม้ ร่วง และจากแดงเป็ นเหลืองนา้ ตาลในช่วงฤดูใบไม้ ร่วง
ประมาณเดือนกันยายน – เดือนตุลาคม ด้ วยบรรยากาศที่แตกต่างกัน กลายเป็ นสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ มาเที่ยวชมทัง้ สอง
ฤดูกาล

ทัวร์ญี่ปนุ่ (GTH) OSAKA TAKAYAMA NARA ฟ้ าใส 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์(XJ)

[สถานที่ชมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึน้ อยู่กับสภาพอากาศ]

กลางวัน

ค่า
ที่พกั

วันที่ 4
เช้ า

หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ (Shirakawa-go) ที่ยังคงอนุรักษ์ บ้านสไตล์ญี่ปนขนานแท้
ุ่
ดงเดิ
ั ้ ม และยังได้ รับเลือกจาก
องค์การยูเนสโกให้ เป็ นมรดกโลก ในเดือนธันวาคม 1995 โครงสร้ างของบ้ านสามารถรองรับหิมะแตกหนักในช่วงฤดูหนาวได้ ดี
และรูปร่ างของหลังคาเหมือ นกับสองมือพนมของพระเจ้ า จึงเรี ยกหมู่บ้านสไตล์นีว้ ่า “กัสโช” และมีผ้ คู นจากทั่วทุกมุมโลก
หลัง่ ไหลไปชมความงามในแต่ละปี ไม่ต่ากว่า 680,000 คน เลยทีเดียว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร
เมืองทาคายาม่ า (Takayama) นาท่านชม ทาคายาม่ า จินยะ (Takayama Jinya )หรื อ ที่ว่าการอาเภอเก่ าเมืองทาคา
ยาม่ า [ด้ านนอก] ซึ่งเป็ นจวนผู้วา่ แห่งเมืองทาคายาม่า เป็ นที่ทางานและที่อยู่อาศัยของผู้วา่ ราชการจังหวัดฮิดะ เป็ นเวลากว่า
176 ปี ภายใต้ การปกครองของโชกุนตระกูลกุกาวาในสมัยเอโดะ
หมู่บ้าน LITTLE KYOTO หรื อ เขตเมืองเก่ า ซันมาจิซูจิ (Sunmachi-Suji) ซึ่งเป็ นหมู่บ้านเก่าแก่สมัยเอโดะกว่า 300 ปี
ก่อน ที่ยงั อนุรักษ์และคงสภาพเดิมได้ เป็ นอย่างดี อิสระให้ ทกุ ท่านได้ เดินเที่ยวและชื่นชมกับทัศนียภาพเมืองเก่าซึ่งเต็มไปด้ วย
บ้ านเรื อนโบราณ และร้ านค้ าหลากหลาย
อิสระรับประทานอาหารค่าตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั GIFU HOTEL หรื อเทียบเท่า

เมืองนารา – วัดโทไดจิ – ช้ อปปิ ้ ง โดตงโบริ - ช้ อปปิ ้ งชินไชบาชิ –
สนามบินคันไซ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
เมืองนารา (Nara) เป็ นเมืองหลวงของญี่ ปนตั
ุ่ งแต่
้ ช่วงเริ่ มแรกของราชวงศ์ยามาโต้ (300-600) เมืองหลวงเก่าแก่แห่งนีม้ ีวดั
และศาลเจ้ ามากมายซึ่งบางแห่งได้ รับการจดทะเบียนเป็ นมรกดโลก นาท่ านเข้ าชมวัดโทไดจิ (Todaiji) วัดหลวงพ่ อโตแห่ ง
เมืองนารา หรือ ไดบุทสึ (Daibutsu of Nara) นับเป็ นหนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สดุ และมีความสาคัญทางประวัติศาสตร์
ของประเทศญี่ปนอย่
ุ่ างมาก จุดเด่นคืออาคารหลักของวัดแห่งนี ้ เป็ นอาคารไม้ ที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก หลวงพ่อโตหรื อ ไดบุตสึเดนที่
ประดิษฐานด้ านในอาคารหลักนี่ ซึ่งก็เรี ยกได้ วา่ มีขนาดที่ใหญ่มากที่สดุ ของญี่ ปนุ่ มีความสูงมากถึง 15 เมตร วัดแห่งนีน้ นั ้ ถูก

ทัวร์ญี่ปนุ่ (GTH) OSAKA TAKAYAMA NARA ฟ้ าใส 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์(XJ)

สร้ างขึ ้นเมื่อปี ค.ศ. 752 ในยุคนันวั
้ ดโทไดจินี่เรี ยกได้ ว่าเป็ นศูนย์กลางของวัดทัง้ หมดในประเทศ แถมยังทัง้ โด่งดังและเต็มได้
อิทธิพลเป็ นอย่างมากในยุคนัน้ เพื่อลดบทบาทและอิทธิพลของวัดต่อรัฐบาลลง จึงได้ มีการย้ ายเมื องหลวงจากนาราไปยังนา
กาโอกะในปี ค.ศ. 784 อีกจุดไฮไลท์ที่น่าสนใจและเป็ นที่นิยมอย่างมากก็คือ ส่วนของเสาร์ ไม้ ยักษ์ ซึ่งฐานขนาดรอบเสาร์ นีม้ ี
ขนาดเท่ากันรูจมูกของหลวงพ่อโต และด้ านล่างของเสาร์ จะเป็ นช่องขนาดไม่ใหญ่มาก มีความเชื่อว่าหากใครสามารถรอดผ่าน
ช่อ งนี ไ้ ปได้ ก็ จะสามารถตรัสรู้ ได้ และเป็ นที่ ชื่ นชอบสาหรั บนักท่อ งเที่ ยวก็คือ เจ้ ากวางน้ อ ยใหญ่ ที่เดินควักไขว่ไปมา ซึ่งก็
สามารถให้ อาหารกวางเหล่านันด้
้ วยขนมแซมเบ้ ที่ทามาสาหรับกวางโดยเฉพาะ โดยจะมีร้านที่ขายราคาก็จะอยู่ประมาณห่อ
ละ 150 เยน

กลางวัน

ค่า
23.55 น.

อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
ช้ อปปิ ง้ ย่ านโดตงโบริ (Dotombori) หนึ่งในย่านบันเทิงยามค่าคืนที่โด่งดังของโอซาก้ า เป็ นแหล่งรวมร้ านอาหารมากมายที่
เปิ ดให้ บริ การ 24 ชั่วโมง ถนนแห่งนี ้จะเลียบริ มคลองโดตงโบริ และยังมีทงั ้ ร้ านค้ า และแหล่งบันเทิงอี กมากมาย ในช่วง
กลางคืนก็จะเปิ ดไฟประดับประดาสวยงามป้ายร้ านค้ าต่างๆ รวมไปถึง ป้ายนักวิ่ งกูลิโกะ (Glico Running Man sign) และปู
คานิโดราคุ (Kani Doraku crab) ที่เป็ นสัญญลักษณ์ของเมืองโอซาก้ า แถมยังเชื่อมต่อกับ ย่ านชินไซบาชิ ( Shinsaibashi )
บริเวณแหล่งช้ อปปิ ง้ ที่มีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปด้ วยร้ านค้ าปลีก ร้ านเฟรนไชส์ ร้ านเครื่ องสาอางค์ 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 ้
อิสระรับประทานอาหารค่าตามอัธยาศัย
ได้ เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ
นาท่านกลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) เที่ยวบินที่ XJ 611
บริการอาหารและนา้ ดื่มบนเครื่อง

ทัวร์ญี่ปนุ่ (GTH) OSAKA TAKAYAMA NARA ฟ้ าใส 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์(XJ)

วันที่ 5 กรุ งเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XJ611/ 23.55 – 03.50)
03.50 น.

เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง 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 **

อัตราค่ าบริการ : OSAKA TAKAYAMA NARA ฟ้าใส 5 วัน 3 คืน
โดยสายการบินไทยแอร์ เอเชียเอ็กซ์
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 05 - 09 ก.ค. 62

29,900

29,900

29,900

7,900.-

25,900

วันที่ 01 – 05 ส.ค. 62

29,900

29,900

29,900

7,900.-

25,900

วันที่ 02 – 06 ส.ค. 62

29,900

29,900

29,900

7,900.-

25,900

วันที่ 08 – 12 ส.ค. 62

29,900

29,900

29,900

7,900.-

25,900

วันที่ 16 – 20 ส.ค. 62

29,900

29,900

29,900

7,900.-

25,900

วันที่ 22 – 26 ส.ค. 62

26,900

26,900

26,900

7,900.-

22,900

วันที่ 23 – 27 ส.ค. 62

29,900

29,900

29,900

7,900.-

25,900

วันที่ 29 ส.ค. – 02 ก.ย. 62

29,900

29,900

29,900

7,900.-

25,900

วันที่ 30 ส.ค. – 03 ก.ย. 62

26,900

26,900

26,900

7,900.-

22,900

วันที่ 05 – 09 ก.ย. 62

28,900

28,900

28,900

7,900.-

24,900

วันที่ 06 – 10 ก.ย. 62

28,900

28,900

28,900

7,900.-

24,900

วันที่ 12 – 16 ก.ย. 62

28,900

28,900

28,900

7,900.-

24,900

วันที่ 13 – 17 ก.ย. 62

26,900

26,900

26,900

7,900.-

22,900

วันที่ 19 – 23 ก.ย. 62

28,900

28,900

28,900

7,900.-

24,900

วันที่ 20 – 24 ก.ย. 62

28,900

28,900

28,900

7,900.-

24,900

วันที่ 26 – 30 ก.ย. 62

26,900

26,900

26,900

7,900.-

22,900

วันที่ 27 ก.ย. – 01 ต.ค. 62

28,900

28,900

28,900

7,900.-

24,900

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่ านละ 7,900 บาท ราคานีร้ วมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน

ทัวร์ญี่ปนุ่ (GTH) OSAKA TAKAYAMA NARA ฟ้ าใส 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์(XJ)

ไม่ มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็ นราคาพิเศษ
ราคาทัวร์ ข้างต้ นยังไม่ รวมค่ าทิปมัคคุเทศน์ ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป
หัวหน้ าทัวร์ ท่ ดี ูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

เงื่อนไขการให้ บริการ
1.
2.
3.

4.

การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้ องมีผ้ โู ดยสารจานวน 10 ท่านขึ ้นไป ถ้ าผู้โดยสารไม่ครบจานวนดังกล่า
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงราคาหรื อยกเลิกการเดินทาง
ในกรณีที่ลกู ค้ าต้ องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ ป
มีการคอนเฟิ ร์มเดินทางก่อนทุกครัง้ มิฉะนันทางบริ
้
ษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น
การชาระค่าบริ การ
3.1 กรุณาชาระมัดจา ท่ านละ 15,000 บาท
3.2 กรุณาชาระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือ 30 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 บางสายการ
บินมีการการันตีมดั จาที่นงั่ กับสายการบินและค่ามัดจาที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER
FLIGHT จะไม่ มีการคืนเงินมัดจา หรือ ค่ าทัวร์ ทงั ้ หมด ไม่ ว่ายกเลิกด้ วยกรณีใดๆ
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองทังกรุ
้ งเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรื อ เข้ า
ประเทศที่ระบุ ไว้ ในรายการเดินทาง บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ ไม่วา่ กรณีใดๆ ทั ้งสิ ้น
**สาคัญ!! บริ ษัททาธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้ ไม่สนับสนุนให้ ลกู ค้ าเดิ นทางเข้ าประเทศญี่ ปุ่น
โดยผิ ด กฎหมายและในขัน้ ตอนการผ่านการตรวจคนเข้ าเมื อ ง ทัง้ ไทยและญี่ ปุ่น ขึ ้นอยู่กับการ
พิจารณาของเจ้ าหน้ าที่เท่านัน้ ลูกค้ าทุกท่านต้ องผ่านการตรวจคนเข้ าเมืองด้ วยตัวของท่านเอง ทาง
มัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ ความช่วยเหลือใดๆได้ ทงสิ
ั ้ ้น**
4.6 เมื่ อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ถ้ าท่านงดการใช้ บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อ ไม่
เดินทาง
พร้ อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้ องค่าบริ การและเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทั ้งสิ ้น

อัตราค่ าบริการนีร้ วม

ทัวร์ญี่ปนุ่ (GTH) OSAKA TAKAYAMA NARA ฟ้ าใส 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์(XJ)

1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

ค่าตัว๋ โดยสารเครื่ องบินไป-กลับ ชันประหยั
้
ดพร้ อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ ข้างต้ น
กรณีทา่ นมีความประสงค์จะต้ องการปรับเปลี่ยนระดับชันที
้ ่นงั่ จากชันประหยั
้
ดเป็ นชันธุ
้ รกิจ โดยใช้
คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้ องดาเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้ า และถ้ าโดยการชาระเงินเพื่อ
อัพเกรดต้ องกระทาที่เคาน์เตอร์ สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านัน้
ค่าที่พกั ห้ องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการ หรื อ ระดับเทียบเท่า
** ในกรณีท่ีท่านจองห้ องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริ ม] แล้ วทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้ องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้ องให้ เป็ นแบบ
แยก 2ห้ องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้ องพักให้ ตามความเหมาะสมต่ อไป **
ค่าอาหาร ค่าเข้ าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ ในรายการทัวร์ ข้างต้ น
เจ้ าหน้ าที่บริ ษัท ฯ คอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
ค่าน ้าหนักสัมภาระรวมในตัว๋ เครื่ องบินแอร์ เอเซีย เอ็กซ์ 20 กิโล ค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตาม
เงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้ าท่านใดสนใจ...ซื ้อประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่ องสุขภาพสามารถสอบถามข้ อมูล
เพิม่ เติมกับทางบริ 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.

ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้ าวต่างๆ(ทางรั ฐบาลญี่ปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้ กับ
คนไทย ผู้ท่ ีประสงค์ จะพานั กระยะสั น้ ในประเทศญี่ปุ่นไม่ เกิน 15 **ถ้ ากรณีทางรั ฐบาล
ญี่ปุ่นประกาศให้ กลั บมาใช้ วีซ่า ผู้เดินทางจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่
สถานทูตกาหนด)
ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรี ด ค่า
โทรศัพท์

ทัวร์ญี่ปนุ่ (GTH) OSAKA TAKAYAMA NARA ฟ้ าใส 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์(XJ)

3.
4.

ค่าภาษีน ้ามัน ที่สายการบินเรี ยกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริ ษัทฯได้ ออกตัว๋ เครื่ องบิน
ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริ ป/ท่าน

หมายเหตุ
1.
2.
3.
4.

5.
6.

บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลือ่ นการเดินทางในกรณีที่มีผ้ รู ่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน
ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน ้ามันและภาษี สนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ ้นก่อนวัน
เดินทาง
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้อ งแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าอันเนื่อ งจากสาเหตุ
ต่างๆ
บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การประท้ วง, การนัด
หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ , การนาสิ่ง ของผิ ดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนื อ ความ
รับผิดชอบของบริ ษัทฯ
บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน
เกิดจากการโจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ ทงหมดกั
ั้
บทางบริ ษัทฯ แล้ ว ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆ ทังหมด
้
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ย นแปลงรายการโดยมิ ต้อ งแจ้ งล่วงหน้ า ทั ้งนี ้ขึ ้นอยู่กับสภาวะ
อากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั อัตรา
แลกเปลีย่ นของเงินสกุลเยน

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญี่ปุ่นให้ กับคนไทย
จากมาตรการยกเว้ นวีซา่ เข้ าประเทศญี่ปนให้
ุ่ กบั คนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพานักระยะสันในประเทศญี
้
่ปนไม่
ุ่
เกิน 15 วัน ไม่วา่ จะด้ วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรื อธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบ
เอกสารในขันตอนการตรวจคนเข้
้
าเมือง เพื่อเป็ นการยืนยันว่ามีคณ
ุ สมบัติในการเข้ า ประเทศญี่ปนุ่
**เอกสารที่อาจจะต้ องใช้ ในการพิจารณาการอนุญาตให้ เข้ าประเทศ – ตัว๋ เครื่ องบินและเอกสารเรื่ องที่พกั
ทางบริ ษัทจะจัดเตรี 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)

ทัวร์ญี่ปนุ่ (GTH) OSAKA TAKAYAMA NARA ฟ้ าใส 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์(XJ)

กาหนดการเดินทางระหว่ างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น
คุณสมบัติการเข้ าประเทศญี่ปนุ่ (สาหรับกรณีการเข้ าประเทศญี่ปนตามมาตรการยกเว้
ุ่
นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยงั มีอายุการใช้ งานเหลืออยู่
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาในประเทศญี่ปนจะต้
ุ่
องไม่เป็ นสิง่ ที่ขดั ต่อกฎหมาย และเข้ าข่ายคุณสมบัติ
เพื่อการพานักระยะสัน้
3. ในขันตอนการขอเข้
้
าประเทศ จะต้ องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
เป็ นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปนุ่ หรื อมิได้ อยูใ่ นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธ
ไม่ให้ เข้ าประเทศ และไม่เข้ าข่ายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ
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