OSAKA NARA KOBE AUTUMN
3D2N

นารา วัดโทไดจิ เกียวโต วัดคิโยมิสึ โกเบ
ย่ าน KITANO หุ่นยนต์ เหล็กหมายเลข 8
โอซาก้ า ปราสาทโอซาก้ า

วันที่ 1
. น.
09.35 น.
16.45น.
ที่พกั

สนามบินดอนเมือง – โอซาก้ า
คณะพร้ อมกันที่ สนามบินดอนเมือง ชัน้ เคาน์เตอร์ สายการบิน SCOOT โดยมีเจ้ าหน้ าที่จากทางบริ ษัท คอยให้ การ
ต้ อนรับและอานวยความสะดวกให้ ทา่ นในการเช็คอิน
เหิรฟ้าสูเ่ มืองโอซาก้ า ประเทศญี่ปนุ่ โดยเที่ยวบินที่ TZ298
เดินทางถึง สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้ า ประเทศญี่ปนุ่ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง
APA OSAKA HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันที่ 2

Option A: นารา วัดโทไดจิ เกียวโต วัดคิโยมิสึ โกเบ ย่ าน KITANO หุ่นยนต์ เหล็กหมายเลข 28 โอซาก้ า
Option B: อิสระช้ อปปิ ้ งตามอัธยาศัย Option C: ซือ้ แพ็ตเกตทัวร์ ยนู ิเวอร์ แซลสตูดิโอ) (B / อิสระ / อิสระ)

เช้ า
Option A:

บริ การอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
มีไกด์ พาเที่ยว
อิสระอาหารเที่ยงและเย็นตามอัธยาศัย
หลังอาหารเช้ า นาท่าเดินทางสู่ เมืองนารา นาท่านชม วัดโทไดจิ วัดหลวงพ่อโตแห่งเมืองนารา หรื อ ไดบุตสึ (Daibutsu
of Nara) เป็ นหนึง่ ในวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สดุ และมีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ ของประเทศญี่ปนุ่ ถูกสร้ างขึ ้นในปี
เป็ นเหมือนศูนย์กลางของวัดทังหมดในประเทศและมี
้
อิทพลเป็ นอย่างมากในยุคนัน้ ต่อมาเพื่อลดบทบาทและ
อิทธิพลของวัดต่อรัฐบาลลง จึงได้ มีการย้ ายเมืองหลวงจากนาราไปยังนากาโอกะในปี
อาคารหลักของวัดเป็ น
อาคารไม้ ทใี่ หญ่ที่สดุ ในโลก โดยอาคารหลังปัจจุบนั นี ้มีขนาดเพียง ใน ของอาคารดังเดิ
้ มเท่านัน้ ภายในเป็ นที่
ประดิษฐานของหลวงพ่อโตหรื อ ไดบุตสึเดน ซึง่ มีขนาดใหญ่ที่สดุ ในญี่ปนุ่ มีความสูงถึง เมตร อีกจุดที่นา่ สนใจและ
เป็ นที่นิยมอย่างมากก็คือ เสาไม้ ยกั ษ์ ซึง่ ฐานขนาดรอบเสาร์ นี ้มีขนาดเท่ากับรูจมูกของหลวงพ่อโต และด้ านล่างของ
เสาจะเป็ นช่องขนาดไม่ใหญ่มาก มีความเชื่อว่าหากใครสามารถรอดผ่านช่องนี ้ไปได้ ก็จะสามารถตรัสรู้ได้ ในชาติหน้ า
จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต ชมท่านวัดคิโยมิสหึ รื อวัดน ้าใส ที่ติดรอบสุดท้ ายของการประกวด ใน สิง่
มหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ เป็ นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ตงอยู
ั ้ บ่ ริ เวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า และมีทอ่ นซุงวางเรี ยงซ้ อนกันตาม
แนวนอนตังจากพื
้
้นดินขึ ้นมารองรับระเบียงของตัววิหารใหญ่ ซึง่ ไม่ใช้ ตะปูสกั ตัว ใช้ วิธีการเข้ าลิม่ เหมือนเรื อนไทย วัด
นี ้มีอายุเก่าแก่ยงิ่ กว่ากรุงเกียวโต กว่า , ปี มาแล้ ว เป็ นที่ประดิษฐานของเทพเอปิ สึ เทพเจ้ าแห่งความร่ารวย มัง่ คัง่
นมัสการพระโพธิสตั ว์อวโลกิเตศวร จากระเบียงแห่งนี ้สามารถถ่ายภาพ ณ จุดที่สวยที่สดุ ในกรุงเกียวโต มองเห็นวิว
ทิวทัศน์ของตัวเมืองเกียวโตได้ งดงาม พร้ อมกับวิหารของวัดคิโยมิสึ และเชิญดื่มน ้าศักดิ์สทิ ธิ์สามสายอันเกิดขึ ้นจาก

Option B :

-

-

-

ธรรมชาติที่ไหลมาจากเทือกเขาโดยเชื่อว่า สายแรก รวย สายที่สอง สวย-หล่อ สายที่สาม แข็งแรง ระหว่างทางท่านจะ
ได้ สมั ผัสกับร้ านค้ าญี่ปนตบแต่
ุ่
งตามสมัยเอโดะ และเลือกซื ้อสินค้ าพื ้นเมืองที่ระลึก เกี่ยวกับญี่ปนขนานแท้
ุ่
อาทิ ขนม
โมจิ ที่ขึ ้นชื่อที่สดุ ของญี่ปนุ่ มีให้ ทา่ นได้ เลือกชิมหลายหลากรส ไม่วา่ จะเป็ นไส้ ถวั่ แดงสูตรดังเดิ
้ ม ไส้ สตรอเบอร์ รี่ ชอค
โกแลต เป็ นต้ น หรื อว่าจะเป็ นชาเกียวโต ตุ๊กตาเกียวโต สัญลักษณ์ที่โด่งดังที่สดุ ในญี่ปนุ่ คือ เกอิชา เป็ นตุ๊กตาแต่งกาย
ด้ วยชุดกิโมโนประจาชาติอย่างเต็มรูปแบบ ซึง่ ควรค่าแก่เป็ นของฝากของที่ระลึกในราคาย่อมเยา เครื่ องเซรามิค ญี่ปนุ่
ทังกาน
้ ้าชา ถ้ วย ชาม ต่างๆ และของที่ระลึก อีกมากมาย นอกจากนี ้ยังมีไอศกรี มชาเขียวทีข่ ึ ้นชื่อของเมืองเกียวโตให้
ท่านได้ เลือกลิ ้มลองอีกด้ วย นาท่านตะลุยโกเบ ย่าน คิตาโนะ (Kitano) บ้ านเมืองเก่าที่ตา่ งชาติมาสร้ างไว้ ในสมัยเมจิ
จากนันน
้ าท่าน ตามหา หุน่ Tetsujin 28 หรื อหุน่ เหล็กหมายเลข 28 ถ้ าใครเคยไปดูหนุ่ ยนต์กนั ดัมขนาดเท่
้
าจริงที่โอ
ไดบะ โตเกียวมาแล้ ว คิดว่าน่า จะต้ องตื่นตาตื่นใจกับเจ้ าเท็ตสึจิน หุน่ เหล็กหมายเลข 28 นี ้ ด้ วยการสร้ างขึ ้นภายใต้
Kobe Tetsujin Project มีวตั ถุประสงค์ที่จะสร้ างสัญลักษณ์ประจาเมืองโกเบหลังจากทีเ่ กิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวในปี
1995 มีความสูงถึง18 เมตร จัดตังอยู
้ ท่ ี่สวน Wakamatsu
..........................................................หรื อ..............................................
อิสระท่ องเที่ยว FREE DAY เต็มวัน (ไม่ รวมค่ าเดินทาง) โดยไกด์ ให้ แนะนาเรื่องการเดินทาง
อิสระอาหารเที่ยงและเย็นตามอัธยาศัย
ตะลุยโกเบ ตามหาหุน่ Tetsujin 28 หรื อหุน่ เหล็กหมายเลข 28 ถ้ าใครเคยไปดูหนุ่ ยนต์กนั ดัมขนาดเท่
้
าจริ งที่โอ
ไดบะ โตเกียวมาแล้ ว คิดว่าน่าจะต้ องตื่นตาตื่นใจกับเจ้ าเท็ตสึจิน หุน่ เหล็กหมายเลข 28 นี ้ด้ วยการสร้ างขึ ้นภายใต้ Kobe
Tetsujin Project มีวตั ถุประสงค์ที่จะสร้ างสัญลักษณ์ประจาเมืองโกเบหลังจากทีเ่ กิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวในปี 1995 มีความ
สูงถึง18 เมตร จัดตังอยู
้ ท่ ี่สวน Wakamatsu
แนะนาสถานที่ทอ่ งเที่ยวในโกเบอื่นๆ
ถนน Motomachi
ใครเป็ นขาช้ อปปิ ง้ ก็ต้องมาย่านนี ้กันเลย ถนนซันโนมิยะ และถนนโมโตมาจิ ที่นี่จะได้ พบกับร้ านรวงทีต่ กแต่งแบบเก๋ๆ และห้ าง
ไดมารูขนาดใหญ่ยกั ษ์ ตัวตึกมีการออกแบบสไตล์ยโุ รปภายในมีร้านค้ ามากกว่า 70 ร้ านให้ เดินเล่นได้ ตามสะดวก
China Town
ไปหาอาหารจีนอร่อยๆ กินกัน ที่ไชน่าทาวน์ของเมืองโกเบ ที่ยา่ นนันกินมาชิ(Nankin – mashi) จะเจอประตูมงั กรทางเข้ า ทีเ่ ป็ น
เอกลักษณ์ของไชน่าทาวน์ ถึงเป็ นไชน่าทาวน์ที่เล็กที่สดุ ในญี่ปนุ่
ยอดเขารอกโกะ
ขึ ้น Rokko Cable Car แล้ วต่อบัสขึ ้นไปที่ Rokko Garden Terrace ชมความงามตรงจุดชมวิว ถ้ าได้ ชมวิวตอนกลางคืน จะได้
เห็นวิวเมืองโกเบยามคา่ คืน แบบพาโนรามา ที่นี่นอกจาก จุดชมวิวเมืองโกเบที่สวยงามแล้ ว ยังมีทเี่ ที่ยวตามจุดอื่นๆ
อีก เช่น Rokko International Musical Box Museum ทีเ่ ราสามารถทา กล่องดนตรีของเราเองได้ ด้วย หรื อ Rokko Alpine
Botanical Garden สวนพฤกษชาติที่มีดอกไม้ และต้ นไม้ มากกว่า 1,500 พันธุ์ ถ้ ามาตาม ฤดูกาลก็จะได้ เห็นต้ นซากุระ ต้ นเม
เปิ ล้ หรื อดอกไม้ อนื่ ๆ บานสะพรั่ง ให้ เราได้ ดมื่ ด่ากับธรรมชาติได้ อย่างเต็มที่
..........................................................หรื อ...............................................

Option C :
เลือกซือ้ บัตรเที่ยวยูนิเวอร์ แซลเจแปน ชาระเพิ่มท่ านละ ,000 บาท (ราคานีไ้ ม่ รวมค่ าเดินทาง)
อิสระอาหารเที่ยงและเย็นตามอัธยาศัย
ยูนิเวอร์ แซลสตูดิโอ ร่วมสนุกท้ าทายกับเครื่ องเล่นหลากหลายชนิดตื่นเต้ นระทึกใจจากหนังดังที่ทา่ นชื่นชอบ เช่น ฉากเพลิงไหม้ จากเรื่ อง
“แบ็คดราฟท์”ล่องเรื อผจญภัยกับไดโนเสาร์ จากเรื่ อง“จูราสสิคพาร์ ค” นัง่ เรื อเพื่อพบกับความน่าสะพรึงกลัวเหมือนอยู่
ในเหตุการณ์จริงกับ “จอว์” ใช้ ทนุ สร้ างมหาศาลกว่า 1,500 ล้ านเยน(เฉพาะจอว์) และสนุกสนานไปกับเครื่ องเล่นภาค
ใหม่ของ สไปเดอร์ แมน ที่รอให้ ทา่ นพิสจู น์ความมันส์ พร้ อมทังพบกั
้ บโซนตัวการ์ ตนู สาหรับเด็กโซน วันเดอร์ แลนด์ เป็ น
โซนสวนสนุกสไตล์ครอบครัวให้ ทา่ นได้ เพลิดเพลินกับตัวการ์ ตนู สุดน่ารักชื่ อดังของญี่ปนุ่ Hello Kitty, Snoopy,
Sesame Street หรื อให้ ทา่ นพบกับโซนใหม่ลา่ สุดที่จะเปิ ดตัวเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคมนี ้ คือโซน“HARRY POTTER” ให้
ท่านได้ ดื่มดา่ กับบรรยากาศที่จาลองมาจากในเรื่ องแฮรรี่ พอร์ ตเอร์ กนั เลยทีเดียว
ที่พกั
APA OSAKA HOTEL หรื อเทียบเท่า
วันที่ 3

ปราสาทโอซาก้ า ชมซากุระ (ตามฤดูกาล)ช้ อปปิ ้ งชินไซบาชิ ริงกุเอาท์ เล็ต สนามบินคันไซ กรุ งเทพฯ (B /
อิสระ / )

เช้ า

บริ การอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางชมบริเวณโดยรอบของ ปราสาทโอซาก้ า (ไม่รวมค่าเข้ าปราสาท) ซึง่ ถือได้ วา่ เป็ นสัญลักษณ์ของเมือง
สัมผัสความยิ่งใหญ่และชมนิทรรศการที่จดั แสดงอยูภ่ ายใน ซึง่ เล่าถึงความเป็ นมาของปราสาท รวมทังประวั
้
ติและข้ าว
ของเครื่ องใช้ ต่างๆของโชกุน ฮิเดโยชิโตโยโตมิ ผู้มีคาสัง่ ให้ ก่อสร้ างปราสาทแห่งนี ้ ซมซากุระปลายเดือนมีนาคมเมษายน จากนันท่
้ านช้ อปปิ ง้ ย่าน ชินไซบาชิ ย่านช้ อปปิ ง้ ชื่อดังของนคร โอซาก้ า ภายในย่านนี ้มีร้านค้ าเก่าแก่ปะปนไป
กับร้ านค้ าอันทันสมัย และสินค้ าหลากหลายรูปแบบทังส
้ าหรับเด็กและผู้ใหญ่ ซึง่ ย่านนี ้ถือว่าเป็ นย่านแสงสี และบันเทิง
ชันน
้ าแห่งหนึง่ ของนครโอซาก้ า อีกทังยั
้ งมีร้านอาหารทะเลขึ ้นชื่อมากมายซึง่ เสน่ห์ อย่างหนึง่ คือ ทุกร้ านจะประดับ
ประดาร้ านของตนด้ วยแสงไฟนีออนซึง่ ดัดทาให้ เป็ นรูปปู กุ้ง และปลาหมึก ซึง่ นักท่องเที่ยวให้ ความสนใจและแวะ
ถ่ายรูปกันเป็ นที่ระลึกอย่างมาก และร้ านค้ าทุกแห่ง จะพยายามสร้ างจุดเด่นให้ แก่ร้านของตนให้ ได้ มากที่สดุ เพื่อดึงดูด
ลูกค้ าให้ เข้ ามาใช้ บริการ สัญลักษณ์เด่นของย่านนี ้คือ ตึกรูปเครื่ องหมายการค้ าของ กูลโิ กะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจาก
ญี่ปนนั
ุ่ น่ เอง
อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย
จากนันน
้ าท่านสู่ ริ งกุ เอาท์เล็ต (Rinku Outlet) แหล่งช้ อปปิ ง้ ใหญ่ใกล้ กบั สนามบินคันไซ ให้ ทา่ นเพลิดเพลินกับการ
เลือกซื ้อสินค้ า “แบรนด์เนม” ชื่อดังหลากหลายและสินค้ าดีราคาพิเศษ อาทิ เครื่ องสาอาง, เครื่ องประดับ, เสื ้อผ้ า,
กระเป๋ า, รองเท้ าอุปกรณ์กีฬา, เครื่ องใช้ ไฟฟ้า และยังเป็ นแหล่งรวมสินค้ าแบรนด์ญี่ปนโกอิ
ุ่
นเตอร์ มากมายกับคอล
เลคชัน่ เสื ้อผ้ าล่าสุด อาทิ MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley, DiffusioneTessile ฯลฯ พร้ อมทัง้
เลือกซื ้อกระเป๋ าไฮไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel,Tumi, Gap, Armany ฯลฯ หรื อจะเลือกดูเครื่ องประดับ และ
นาฬิกาหรูอย่าง Tag Heuer, Agete,S.T.Dupont, Tasaki ฯลฯ รวมไปถึงรองเท้ าแฟชัน่ Hush Puppies, Scotch
Grain,Skechers, Hogan ฯลฯ หรื อเลือกซื ้อสินค้ าสาหรับคุณหนู Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids,Miki House

เที่ยง
บ่าย

17.55 น.
. น.

และสินค้ าอื่นๆอีกมากมาย ให้ ทา่ นได้ เลือกช้ อปปิ ง้ ตามอัธยาศัย ได้ เวลาอันสมควรนาท่านสู่ สนามบินคันไซ เพื่อ
เดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ
เหิรฟ้าสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบินSCOOT เที่ยวบินที่ TZ297
ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
**โปรแกรมสามารถสลับปรับเปลีย่ นได้ โดยไม่ต้องแจ้ งล่วงหน้ า**

________________________________________________________________________________________________________
อัตราค่ าบริการ
เดินทาง
วันที่ 1-3 ก.ย. 60
วันที่ 8-10 ก.ย. 60
วันที่ 15-17 ก.ย. 60
วันที่ 22-24 ก.ย. 60
วันที่ 29-1 ก.ย. 60
วันที่ 6-8 ต.ค. 60
วันที่ 13-15 ต.ค. 60
วันที่ 20-22 ต.ค. 60

ราคาทัวร์
ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง เด็กไม่ มีเตียง จอยแลนด์
18,999
18,999
18,999
18,999
18,999
18,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
21,999
21,999
21,999
22,999
22,999
22,999
25,999
25,999
25,999
***ไม่มีราคาเด็ก INFANT 7,000 บาท***

พักเดี่ยว
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000

เงื่อนไขห้ องพัก :
1.
โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์ ยงั ไม่คอนเฟิ ร์ม % ซึง่ อาจจะมีการเปลีย่ นแปลง โดยทางบริษัททัวร์ จะแจ้ งให้ ทราบ
พร้ อมกับใบนัดหมายเตรียมตัว ประมาณ - วัน ก่อนการเดินทาง โดยจะจัดโรงแรมให้ อยูใ่ นระดับเดียวกัน
2.
โรงแรมในประเทศญี่ปนุ่ ห้ องพักจะมีขนาดค่อนข้ างเล็กและบางโรงแรมจะไม่มีบริ การห้ องพักแบบ ท่าน (TRIPLE)
ดังนันทางบริ
้
ษัททัวร์ จะจัดห้ องพักให้ ทา่ นแยกเป็ น ห้ องพักแทน คือ ห้ องนอนคู่ (พัก ท่าน) และ ห้ องพักเดี่ยว
(พัก ท่าน)

3.

บางโรงแรมในประเทศญี่ปนุ่ ไม่มีบริ การห้ องพักแบบเตียงคู่ (TWIN) หรื อกรณีที่ห้องพักแบบเตียงคูโ่ รงแรมนันเต็
้ ม
(TWIN) ทางบริ ษัททัวร์ จะจัดห้ องพักแบบ เตียงใหญ่ (DOUBLE) ให้ ทา่ นแทน

4.

กรณีโรงแรมที่เข้ าพัก ไม่มีบริ การออนเซ็นภายในโรงแรม ทางบริ ษัททัวร์ จะนาคณะเข้ าใช้ บริ การออนเซ็นที่อยูบ่ ริ เวณ
ใกล้ เคียงแทน (เฉพาะรายการทัวร์ ที่ระบุโปรแกรมอาบน ้าแร่ธรรมชาติเท่านัน)
้
*ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้ งให้ บริ ษัทฯทราบในวันจองทัวร์ *

*

ตัว๋ สายการบินไม่สามารถระบุที่นงั่ ใช้ วิธี RANDOM คือการสุม่ เลือกที่นงั่ โดยระบบสายการบิน
การจัดที่นงั่ บนเครื่ องบิน เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กาหนด ทางผู้จดั ไม่สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ แต่จะทาการ
Request ให้ ได้ เท่านัน้ งดการคืนบัตรโดยสาร และหากยกเลิกการเดินทาง ทางสายการบินไม่มีระบบคืนเงินบางส่วน
หากผู้โดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรื อเข้ าประเทศญี่ปนุ่ จากเจ้ าหน้ าที่แรงงานไทยหรื อเจ้ าหน้ าที่ตรวจ
คนออกนอกประเทศไทยและเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองที่ประเทศญี่ปนทางผู
ุ่
้ จดั และทางสายการบินจะไม่สามารถ
รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายทีเ่ กิดขึ ้นทุกกรณี ผู้โดยสารอาจจะต้ องรับผิดชอบค่าปรับที่ประเทศญี่ปนเรี
ุ่ ยกเก็บ ผู้โดยสารต้ องรอ
กลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่นงั่ ว่างหรื อตามวันเดินทางของตัว๋ เครื่ องบิน ทังนี
้ ้แล้ วแต่ทางเจ้ าหน้ าที่ตรวจคน
และสายการบิน ทางผู้จดั ไม่สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้

ราคาทัวร์ รวม
1.

ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ตามรายการ

2.

ค่าอาหารทุกมื ้อ ตามที่ระบุในรายการ

3.

ค่าเข้ าชมสถานทีต่ า่ งๆ ตามรายการ

4.

ค่าที่พกั ห้ องละ -3 ท่าน ตามรายการ

5.

ค่ารถรับ-ส่ง และนาเทีย่ วตามรายการ

6.

ค่าภาษี สนามบิน ทุกแห่งที่มี

7.

ค่าน ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ 20 กก. / กลับ

8.

หัวหน้ าทัวร์ นาเที่ยวตลอดรายการ

9.

ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

ก.ก.

ราคาทัวร์ ไม่ รวม
1.

ภาษี มลู ค่าเพิม่ 7% และภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็ จรับเงิน / ใบกากับภาษี )

2.

ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์สว่ นตัว ค่าซักรีด มินิบาร์ ในห้ อง อาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ เพิ่ม

3.

ค่าน ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกาหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. / ขากลับ

4.

ค่าวีซา่ สาหรับพาสปอร์ ตต่างชาติ

5.

ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ ,

**

การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้ องมีผ้ โู ดยสารจานวน ท่านขึ ้นไป ถ้ าผู้โดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว บริ ษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการเลือ่ นการเดินทาง หรื อเปลีย่ นแปลงราคา กรุณาชาระมัดจา ท่านละ , บาท หรื อ ท่านละ ,
บาท กรณีเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจา
ทังหมด
้
เนื่องจากทางบริ ษัทฯ ได้ ชาระค่าตัว๋ เครื่ องบินเต็มใบให้ กบั สายการบินเป็ นที่เรี ยบร้ อย ยกเว้ นค่าภาษี น ้ามันทีย่ งั
มิได้ ชาระ ค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือ กรุณาชาระ 20 วันก่อนการเดินทาง **

เยน หรื อ ,

ก.ก.)

บาท ต่อทริ ป ชาระที่สนามบินดอนเมืองในวันเช็คอิน

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1.
กรณีที่นกั ท่องเทีย่ วหรื อเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลือ่ นการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อ
ในเอกสารการจอง) จะต้ องแฟกซ์ อีเมลล์ หรื อเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริ ษัทอย่างใดอย่างหนึง่ เพื่อแจ้ ง
ยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริ ษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2.
กรณีนกั ท่องเทีย่ วหรื อเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริ การคืน นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง)
จะต้ องแฟกซ์ อีเมลล์ หรื อเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริ ษัทอย่างใดอย่างหนึง่ เพื่อทาเรื่ องขอรับเงิน
ค่าบริ การคืน โดยแนบหนังสือมอบอานาจพร้ อมหลักฐานประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการชาระเงินค่าบริ การ
ต่างๆ และหน้ าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้ นาเงินเข้ าให้ ครบถ้ วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริ การดังนี ้
2.1
ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริ การร้ อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาระแล้ ว ***ในกรณีทวี่ นั เดิน
ทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้ องยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า วัน (ไม่นบั เสาร์ -อาทิตย์)
2.2
ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน (ไม่นบั เสาร์ -อาทิตย์) คืนเงินค่าบริ การร้ อยละ 50 ของค่าบริ การที่ชาระแล้ ว
2.3
ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน (ไม่นบั เสาร์ -อาทิตย์) ไม่คนื เงินค่าบริ การทีช่ าระแล้ วทังหมดทั
้
งนี
้ ้ ทางบริษัทจะ
หักค่าใช้ จ่ายที่ได้ จ่ายจริ งจากค่าบริ การที่ชาระแล้ วเนื่องในการเตรียมการจัดการนาเที่ยวให้ แก่นกั ท่องเที่ยว เช่น การ
สารองที่นงั่ ตัว๋ เครื่ องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
3.
การเดินทางทีต่ ้ องการันตีมดั จาหรื อซื ้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรื อเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรื อ Extra Flight กับ
สายการบิน หรื อผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่าบริ การทังหมด
้

4.

5.

การติดต่อใดๆ กับทางบริ ษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรื อจดหมายฯ ต้ องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท ดังนี ้ วันจันทร์
ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 17.30 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 16.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัต
ฤกษ์ ที่รัฐบาลประกาศในปี นนๆถื
ั ้ อว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริ ษัท
ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกั ท่องเทีย่ วเดินทางไม่ถึง 30 คน

เงื่อนไขและข้ อกาหนดอื่นๆ
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.
ข้ อควรทราบ

-

ทัวร์ นี ้สาหรับผู้มีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้
ทัวร์ นี ้เป็ นทัวร์ แบบเหมา หากท่านไม่ได้ ร่วมเดินทางหรื อใช้ บริ การตามที่ระบุไว้ ในรายการไม่วา่ บางส่วนหรื อทังหมด
้
หรื อถูกปฏิเสธการเข้ า-ออกเมืองด้ วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริ การไม่วา่ บางส่วนหรือทังหมดให้
้
แก่ทา่ น
ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนกั ท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้ อยกว่า 30 ท่าน โดยจะแจ้ ง
ให้ กบั นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่ไม่มีวีซา่ และอย่าง
น้ อย 5 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่มีวซี า่ แต่หากทางนักท่องเทีย่ วทุกท่านยินดีทจี่ ะชาระค่าบริ การเพิ่มจาก
การที่มีนกั ท่องเทีย่ วร่วมเดินทางน้ อยกว่าที่ทางบริ ษัทกาหนดเพื่อให้ คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้ บริ การต่อไป
ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้ าชื่อ เลขที่
หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ ในการจองตัว๋ เครื่ องบิน ในกรณีทนี่ กั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่มิได้ สง่ หน้ าหนังสือเดินทาง
ให้ กบั ทางบริ ษัทพร้ อมการชาระเงินมัดจา
ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะคานึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรื อค่าใช้ จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ ้นของนักท่องเที่ยวทีม่ ิได้ เกิดจาก
ความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญ
หายหรื อเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้ า เปลีย่ นแปลง หรื อการบริ การของสายการบิน เหตุสดุ วิสยั อื่น เป็ นต้ น
อัตราค่าบริ การนี ้คานวณจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิม่ ขึ ้น ในกรณีที่มกี ารเปลีย่ นแปลงอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋
เครื่ องบิน ค่าภาษีเชื ้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลีย่ นแปลงเที่ยวบินฯลฯ
มัคคุเทศก์ พนักงาน หรื อตัวแทนของทางบริ ษัท ไม่มีอานาจในการให้ คาสัญญาใดๆ แทนบริ ษัท เว้ นแต่มเี อกสารลง
นามโดยผู้มีอานาจของบริษัทกากับเท่านัน้
จากมาตรการยกเว้ นวีซา่ เข้ าประเทศญี่ปนให้
ุ่ กบั คนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพานักระยะสันในประเทศญี
้
่ปนไม่
ุ่ เกิน 15 วันไม่
ว่าจะด้ วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยีย่ มญาติ หรื อธุรกิจ จะต้ องยื่นเอกสารในขันตอนการตรวจเข้
้
าเมืองเพื่อ
ยืนยันการมีคณ
ุ สมบัตกิ ารเข้ าประเทศญี่ปน*
ุ่ ดังต่อไปนี ้
ตัว๋ เครื่ องบินขาออกจากประเทศญี่ปนุ่ ทางทัวร์ จดั เตรี ยมให้
สิง่ ที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่อาจเกิดขึ ้นในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปนได้
ุ่ (เช่น เงินสด บัตร
เครดิต เป็ นต้ น)

-

ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปนุ่ (เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอื่นๆ) ทางทัวร์ จดั เตรี ยมให้
กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปนุ่ ทางทัวร์ จดั เตรี ยมให้

ข้ อแนะนาก่ อนการเดินทาง
1.
กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ ้นเครื่ องบิน ต้ องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน มิลลิลติ รต่อชิ ้น และ
รวมกันทุกชิ ้นไม่เกิน ,000 มิลลิลติ ร โดยแยกใส่ถงุ พลาสติกใสซึง่ มีซิปล็อคปิ ดสนิท และสามารถนาออกมาให้
เจ้ าหน้ าที่ตรวจได้ อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ ถือได้ ทา่ นละ ใบเท่านัน้ ถ้ าสิง่ ของดังกล่าวมีขนาดบรรจุ
ภัณฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้ องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ้ าหน้ าที่โหลดใต้ ท้องเครื่ องบินเท่านัน้
2.
สิง่ ของที่มีลกั ษณะคล้ ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้ องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝาก
เจ้ าหน้ าที่โหลดใต้ ท้องเครื่ องบินเท่านัน้
3.
ประเทศญี่ปนุ่ มีกฎหมายห้ ามนาผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากพืช และเนื ้อสัตว์ทกุ ชนิดเข้ าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้ สด ไข่
เนื ้อสัตว์ ไส้ กรอกฯ เพื่อเป็ นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิง่ เหล่านี ้ หากเจ้ าหน้ าที่ตรวจพบ จะต้ องเสียค่าปรับใน
อัตราที่สงู มาก
หมายเหตุ
1.
2.

3.
4.

บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการออกทัวร์ ตงแต่
ั ้ 30 ท่านขึ ้นไป หากมีลกู ทัวร์ ตา่ กว่านี ้อาจจะต้ องมีการปรับราคาขึน้
ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้นหากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การยกเลิกเที่ยวบิน, การประท้ วง,
การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรื อกรณีที่ทา่ นถูกปฏิเสธ การเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อ
เจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทังจากไทย
้
และต่างประเทศซึง่ อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษัทฯ
ทางบริ ษัทฯจะรับเฉพาะลูกค้ าทีม่ ีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวเท่านัน้
ทางบริ ษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากท่านใช้ บริ การของทางบริ ษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื ้อ เพราะค่าใช้ จา่ ยทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ ชาระค่าใช้ จ่า ยให้ ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ ว

โปรดอ่ านทุกข้ อในรายการทัวร์ โดยละเอียด
หากมีข้อสงสัยกรุ ณาสอบถามก่ อนทาการจองทุกครัง้

