กำหนดกำรเดินทำง
12 – 16 เมษายน 2562 “วันสงกรานต์”
โปรแกรมท ัวร์ญป
ี่ ่ น
ุ SPECIAL KANSAI (XJ) 5ว ัน 3คืน - รห ัสท ัวร์ J4919102

มื้ออาหาร
วันที่
วันแรก
วันที่
สอง
วันที่
สาม
วันที่ส่ี

รายการทัวร์
สนามบินดอนเมือง ( กรุงเทพฯ ) – สนามบินคันไซ XJ610 14.15-21.40
 BELEVUE GRADEN HOTEL OR SIMILAR CLASS

เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ปราสาทนิ โจ้ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – ชินไซบาชิ
 PLAZA OSAKA OR SIMILAR CLASS

อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (ไม่มรี ถบัสคอยอานวยความสะดวก)
 PLAZA OSAKA OR SIMILAR CLASS

ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – นารา – วัดโทไดจิ – ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต
เอออน พลาซ่า – สนามบินคันไซ XJ611 23.45

วันที่หา้ สนามบินดอนเมือง ( กรุงเทพฯ ) 04.00

เช้า
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วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562 (1)
สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ – โรงแรมทีพ่ กั
11:00
พร้ อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 3) ณ เคาน์เตอร์ 4
“สายการบินไทยแอร์เอเชี ย เอ็กซ์ ” ... พบกับเจ้ าหน้ าที่ท่ีคอยต้ อนรั บและอานวยความสะดวก ณ บริ เวณ
หน้ าเคาน์เตอร์ เครือ่ ง AIRBUS A330-300 จานวน 377 ทีน่ งั ่ ทีน่ งบนเครื
ั่
อ่ ง 3-3-3
*** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิ ดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผูโ้ ดยสารขึ้ นเครื่อง
ดังนั้นผูโ้ ดยสาร จาเป็ นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที ***

14:15

ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เทีย่ วบิน XJ610
มีบริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ยกเว้นน้ าอัดลม, น้ าผลไม้, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฯลฯ)

21:40

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง ... เวลาท้องถิน่ เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)
ถึงสนามบิน คัน ไซ ประเทศญี่ ปุ่ นดิ น แดนอาทิต ย์ อุ ทัย ... ผ่ านพิ ธีศุ ลกากรและตรวจคนเข้ า เมื องพร้ อ ม
ตรวจเช็คสัมภาระเรียบร้ อยแล้ ว...จากนั้นนาท่านเดินทางเข้ าสู่ โรงแรมที่พัก
อิสระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย
ทีพ่ กั : BELLEVUE GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

โปรแกรมท ัวร์ญป
ี่ ่ น
ุ SPECIAL KANSAI (XJ) 5ว ัน 3คืน - รห ัสท ัวร์ J4919102

วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2562 (2)

เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ปราสาทนิโจ้ (ด้านใน) – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ
ช้อปปิ้ งชินไซบาชิ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ “เมื อ งเกี ย วโต” เกี ย วโตเคยเป็ นเมื อ งหลวงของญี่ ปุ่ น เป็ นสถานที่ต้ั งของพระราชวั ง
จักรพรรดิเดิมและพระราชสถานอื่นๆ ยังเป็ นศูนย์กลางของ กลุ่มศาสนา ลัทธิต่างๆ และวัดเป็ นจานวนมาก
ของนิกายชินชิว เซนชิว และศาสนาพุทธนิกายอื่นๆด้ วย เนื่องจากเกียวโตไม่โดนทิ้งระเบิดในสงครามโลกครั้ง
ที่สองจึงยังมีสถานที่ท่มี ีช่ ือเสียงต่างๆ ซึ่งมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์อยู่มาก...จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “วัดคิโย
มิซึ” วัดที่สร้ างขึ้นบนเนินเขาโดยการใช้ ท่อนซุงนามาวางเรียงกัน ภายในมีระเบียงไม้ ท่ยี ่ ืนออกมาเหนือหุบเขา
ทาให้ เห็นวิวเมืองได้ โดยกว้ างและได้ รับการยกย่องให้ เป็ นมรดกโลกอีกแห่งหนึ่ง ข้ างใต้ อาคารหลักคือ “นา้ ตก
โอตะวะ” ซึ่งเป็ นสายนา้ 3 สายไหลลงสู่บ่อนา้ ผู้มาเยี่ยมชมวัดมักจะมาดื่มนา้ จากนา้ ตกนี้ด้วยถ้ วยโลหะ ด้ วย
ความเชื่อ ว่ าสามารถบ าบั ดรั ก ษาโรคภัยไข้ เจ็บ ได้ และยังเชื่ อกัน ว่ าการดื่มน้าจากสายน้าตกทั้ง 3 นี้ แล้ วจะ
ประสบความสาเร็จสามด้ านคือ “อายุยืนยาว ความรัก การเรียนการศึกษา” และอิสระกับการเลือกซื้อของที่
ระลึกพื้นเมืองเกียวโตบนถนน “โอชะ ซากะ” และ “ซันเน็ง ซากะ” เครื่องปั้นดินเผาสวยๆ ชาเขียว ขนมญี่ปุ่น
พวงกุญแจ พัดญี่ปุ่นลายซากุระ ฯลฯ ก็สามารถหาซื้อที่น่ีได้ เช่นกัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม “ปราสาทนิโจ้” ปราสาทแห่งนี้เคยเป้ นปราสาทที่ประทับของเจ้ าเมืองหรือโชกุนผู้ครองเมืองหลาย
สมั ยด้ วยกัน และยังได้ รับ การขึ้น ทะเบี ยนเป็ นจากองค์ ก ารยู เนสโก้ ให้ เป็ นมรดกโลก ภายในสถานที่แ บ่ ง
ออกเป็ น 2 ส่วน คือ ส่วน พระราชวังฮอนมารุและส่วนพระราชวังนิโนมารุ โดยพระราชวังนิโนมารุอยู่ด้านนอก
มีคลองกั้นอย่างชัดเจน ความงามของปราสาทนิโจ้ นอกจากตัวพระราชวังทั้ง 2 แล้ ว ยังมีสวนดอกไม้ และสวน
ญี่ปุ่นให้ ได้ ชมอีกด้ วย ไม่ว่าจะเป็ นต้ นซากุระ ต้ นบ๊วย และดอกไม้ นานาพันธุ์ต่างๆ...จากนั้นนาท่านเดินทางสู่
“ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ” อันโดดเด่นด้ วยเสาโทริอนิ ับหมื่นคู่ท่ตี ้ังอยู่บนเนินเขาภายในบริเวณศาลเจ้ ามากมายจน
เป็ นอุโมงค์เสาโทริอิ ด้ วยจานวนเสาโทริอทิ ่มี ีมากมายหลายขนาดตั้งเรียงรายกันเป็ นทิวแถวจึงนับรวมความยาว
ของอุโมงค์โทริอิน้ ีได้ ท้งั หมดถึง 4 กิโลเมตร ศาลฟูมิอนิ าริ หรือศาลเจ้ าพ่อจิ้งจอกขาว สร้ างขึ้นโดยชาวนา เพื่อ
บูชาสุนัขจิ้งจอกที่เชื่อกันว่าเป็ นฑูตส่งสารของเทพเจ้ าแห่งการเก็บเกี่ยวพื้นที่บริเวณนี้จะมีนา้ อุดมสมบูรณ์ ปลูก
ข้ าวได้ ผลผลิตดีมีคุณภาพ และเป็ นแหล่งผลิตเหล้ าสาเกมีคุณภาพดี อกี ด้ วย...สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่
“ชินไซบาชิ” ย่านช้ อปปิ้ งชื่อดังของเมืองโอซาก้ า เพลิดเพลินกับการช้ อปปิ้ งไร้ ขีดจากัดกับสินค้ ามากมาย อาทิ
เสื้อผ้ าเก๋ๆ กระเป๋ าน่ารักๆ รองเท้ าแฟชั่นสวยๆ สินค้ า IT ทั้งหลาย Ipod กล้ อง นาฬิกา Notebook Mp3 มีให้
เลือกมากมายหลากหลายสีสนั
อิสระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย เพือ่ ให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ ง
ทีพ่ กั : OSAKA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ
โปรแกรมท ัวร์ญป
ี่ ่ น
ุ SPECIAL KANSAI (XJ) 5ว ัน 3คืน - รห ัสท ัวร์ J4919102

วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2562 (3)

เช้า

อิสระท่องเทีย่ วตามอัธยาศัย (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหวั หน้าทัวร์นา
เทีย่ วตลอดทั้งวัน ปล่องอิสระท่องเทีย่ วตามอัธยาศัยเต็มวัน โดยสามารถ
ขอคาแนะนาจากหัวหน้าทัวรได้)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระตามอัธยาศัยทัง้ วันให้ท่านเลือกช้อปปิ้ งตามย่านดังของโอซาก้า โดยการนัง่ รถไฟ (ไม่รวมค่ารถไฟ)
(ท่านสามารถนัง่ รถไฟ JR / SUBWAY) สถานทีท่ ่องเทีย่ วแนะนา
“พิพิธภัณฑ์สตั ว์น้ าไคยูคงั ” พิพิธภัณฑ์สัตว์นา้ ในร่ มที่ใหญ่ท่สี ุดในโลก มีปริมาณนา้ รวมทั้งหมด 11,000 ตัน
ที่ ไคยูคัง จัดแสดงสิ่งแวดล้ อมทางธรรมชาติของพื้ นที่ 10แห่ ง ที่อยู่ล้อมรอบมหาสมุทรแปซิฟิกด้ วยแทงก์นา้
ขนาดใหญ่จานวน 14 แทงก์ ที่ไคยูคังนอกจากปลาต่าง ๆ แล้ วยังมีการแสดงสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ เช่น สัตว์ครึ่งบก
ครึ่งน้า, สัตว์เลื่อยคลาน, นก, สัตว์เลี้ยงลูกด้ วยนม, สัตว์ไร้ กระดูกสันหลังและพื ชโดยรวมกันทั้งหมดแล้ วมี
620 ชนิด 30,000 ชิ้น เพื่อจาลองธรรมชาติในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก
“ศาลเจ้าสุมิโยชิ ไทชะ” เป็ นศาลเจ้ าชินโตที่เก่าแก่ท่สี ุดแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นและถือเป็ นศาลเจ้ าอันเป็ นที่
ศรัทธาของผู้คนมากที่สดุ ในโอซาก้ า สร้ างขึ้นตั้งแต่คริสต์ศตวรรษ 3 ด้ วยสถาปัตยกรรมของศาสนสถานที่หมด
จดสวยงามแบบชินโตแท้ หรือที่ชาวญี่ปุ่นเรียกว่า สุมิโยชิ ซุคุริ เป็ นรูปแบบการก่อสร้ างซึ่งเกิดก่อนศาสนาพุทธ
จากจีนแผ่นดินใหญ่จะเข้ ามามีอทิ ธิพลต่อการสร้ างวัดในยุคหลังๆ หลังคาจั่วมุงด้ วยด้ วยต้ นกกหรือใบสน
ไซปรัสแห้ ง ยกพื้นสูง ฝาทาด้ วยไม้ กระดาน นอกจากนั้น ศาลเจ้ าแห่งนี้ยังเป็ นศูนย์กลางของศาลเล็กที่ใช้ ช่ ือว่า
สุมิโยชิ ไทชะ ทั่วประเทศกว่า 1,800 แห่ง เทพเจ้ าที่สถิตอยู่ท่ศี าลได้ รับการนับถือมาแต่โบราณกาล ในฐานะ
ของเทพเจ้ าคุ้มครองความปลอดภัยทางทะเล มีประวัติมากว่า 1,800 ปี ภายในศาลมีศาลเอกสี่แห่งเรียงราย
อยู่ ต่างกับศาลชินโตทั่วไปที่มักมีศาลเอกเพียงศาลเดียวเท่านั้น
“อุเมดะ” ย่านช็อปปิ้ งที่รวมตัวกันอยู่ในสถานีรถไฟใต้ ดินอุเมดะ สัมผัสกับสีสนั อันมีชีวิตชีวาที่ถูกออกแบบมา
อย่ า งพิ ถี พิ ถั น อัน เป็ นเอกลั ก ษณ์ เฉพาะตั ว ทั้ง Whity Umeda, Dojima Underground, Diamor Osaka and
Hankyu Sunbangai, รวมทั้งแม่นา้ และนา้ ตกขนาดย่อมที่ถูกสร้ างขึ้นมาเพื่อคืนความมีชีวิตชีวาให้ กับย่านนี้ ให้
ท่านเพลิดเพลินกับการเลือกชมสินค้ านานาชนิ ดทั้ง เสื้อผ้ าแฟชั่น รองเท้ า กระเป๋ าเทรนด์ญ่ี ปุ่นมากมาย ทั้ง
ห้ างสรรพสินค้ าขนาดใหญ่กส็ ามารถเดินเชื่อมถึงกันทั้งหมดอีกด้ วย
หรือเลือกซื้ อทัวร์เสริม “ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน” สวนสนุกระดับโลก ตระการตา กับ โลกภาพยนตร์
แห่งฮอลลีวูด๊ ร่วมสนุกท้ าทายกับเครื่องเล่นลา้ สมัยหลากชนิด ตื่นเต้ น ระทึกใจกับภาพยนตร์เรื่องดังที่ท่านชื่น
ชอบ ภายในได้ แบ่งออกเป็ นทั้งหมด 10 โซนด้ วยกัน เช่น โซนฮอลลีวู๊ด กับเครื่องเล่นใหม่ล่าสุด “สเปซ แฟน
ตาซี -เดอะไรด์ ” ร่ ว มเดิ น ทางตะลุ ย อวกาศด้ ว ยภารกิ จ กอบกู้ ด วงอาทิ ต ย์ ตื่ น ตากั บ ดวงดาวน้ อยใหญ่
ระยิบระยับมากมายเต็มท้ องฟ้ า ทะยานสู่ห้วงอวกาศด้ วยความเร็วเหนือแสง พร้ อมชื่นชมความงามของดวง
อาทิตย์แบบใกล้ ชิด ตื่นเต้ นเร้ าใจบนฟากฟ้ ากับ “ฮอลลีวู๊ด ดรีม-เดอะไรด์” เจ็ท โคสเตอร์ เครื่องแรกของยูนิ
เวอร์ แซล สตูดิโอ เจแปน ที่จะนาท่านทะยานพุ่ งสู่ฟากฟ้ ากลางแจ้ งหนีแรงโน้ มถ่ วงพร้ อมเพลงฮิตที่ท่านชื่ น
โปรแกรมท ัวร์ญป
ี่ ่ น
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ชอบ โซนนิวยอร์ค กับเครื่องเล่นยอดนิยม “ดิ อะเมซซิ่ง แอดเวนเจอร์ส ออฟ สไปเดอร์แมน-เดอะไรด์”
ตื่นเต้ นระทึกใจกับยานไฮเทค “สคู๊ป” ที่จะนาท่านผจญภัย ติดตามการต่อสู้ของ สไปเดอร์ แมนกับเหล่ าวาย
ร้ ายอย่างใกล้ ชิด ในฐานะนักข่าวพิเศษของสานักข่าว “บูเกิล” ด้ วยเทคโนโลยีภาพสามมิติเสมือนจริง ที่จะทา
ให้ ท่านสัมผัสถึงความตื่นเต้ น หวาดเสียว ราวกับอยู่ในภาพยนตร์เลยทีเดียว ตื่นตากับฉากต่อสู้อัน ยิ่งใหญ่
ระหว่างมนุษยชาติกบั ไซบอร์กส์ หุ่นยนต์แห่งอนาคต “เทอร์มิเนเตอร์ 2 : 3D” ด้ วยเทคโนโลยีภาพสามมิติสุด
พิ เศษของฮอลลีวู๊ด ที่จะทาให้ ท่านสัมผัสประสบการณ์ความตื่นเต้ นกับการต่อสู้แห่ งโลกอนาคตแบบใกล้ ชิด
อย่างไม่เคยมีมาก่อน
อิสระอาหารกลางวัน/คา่ ตามอัธยาศัย เพือ่ ให้ทุกท่านเพลิดเพลินกับการท่องเทีย่ ว
ทีพ่ กั : OSAKA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ
วันจันทร์ที่ 15 เมษายน 2562 (4)

เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – นารา – วัดโทไดจิ
ริงกุ พรีเมีย่ ม เอ้าท์เล็ต – เอออน พลาซ่ า – สนามบินคันไซ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ “ปราสาทโอซาก้า” (ด้านนอก) ปราสาทโอซาก้ าเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของเมืองโอซาก้ า
ถือเป็ นสถานที่สาคัญ ทางประวัติศาสตร์ ท่ีถูกสร้ างขึ้นจากดาริ ของ ฮิ เดโยชิ โตโยโตมิ หนึ่ งในสามแม่ ทัพคน
สาคัญของประวัติศาสตร์ชาติอาทิตย์อุทยั เมื่อกว่า 400 ปี มาแล้ ว ปราสาทแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ทาง
อานาจ การเมือง การปกครองและศูนย์กลางการบัญชาการที่ย่งิ ใหญ่ท่สี ดุ ในสมัยนั้น ด้ านในของปราสาทได้ รับ
การปรับปรุงให้ เป็ นพิพิธภัณฑ์บอกเล่าเรื่องราวความเป็ นมาของตัวปราสาทเอง นอกจากนั้นยังมีจุดชมวิวเมือง
โอซากาบนยอดปราสาทที่น่าประทับใจอีกด้ วย...จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ “เมืองนารา” นาราเคยเป็ นเมือง
หลวงของญี่ ปุ่ นมาก่ อ นเกี ย วโต มี ช่ ื อ เรี ย กเมื อ งนาราโบราณว่ า เฮโจเคี ย ว เมื อ งนาราพั ฒ นาขึ้ นจากทาง
ตะวันออกเฉียงใต้ ของเฮโจเคียวและมี ช่ ือเสียงว่ า มีพ ระพุ ทธรูปและสิ่งก่อสร้ างทาด้ วยไม้ ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของ
ญี่ปุ่น ซึ่งรวมไปถึงวัดเก่าๆมากมาย เมืองนาราเป็ นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมมากที่สุดเช่นเดียวกับเกียว
โต...นาท่านเข้ าชม “วัดโทไดจิ ” สร้ างขึ้นในปี 743 เพื่อแสดงถึงบุญญาธิการของพระจักรพรรดิญ่ีปุ่น ผ่านซุ้ม
ประตู “นันไดมง” ที่ใช้ เสารองรับถึง 18 ต้ น ด้ านล่างมี “ทวารบาล” ที่แกะสลักจากไม้ ได้ อย่างวิจิตร งดงาม
เข้ าชม “วิหารไม้ ท่ใี หญ่ท่สี ุดในโลก” ภายในเป็ นที่ประดิษฐานของ “พระไวโรจนะ” ที่มีความสูง 16 เมตรและ
หนักถึง 500 ตัน ตัววิหารหลังปัจจุบันถูกสร้ างขึ้นใหม่ในปี 1706 เนื่องจากของเดิมนั้นถูกไฟไหม้ โดยมีขนาด
เพียง1 ใน 3 ของวิหารหลังเดิม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ “ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าเล็ตท์” สวรรค์ของบรรดานักช้ อปทุกคน แหล่งรวมสินค้ านาเข้ าและ
สิน ค้ าแบรนด์ญ่ี ปุ่ นมากมาย และคอลเลคชั่ นเสื้อผ้ าล่ าสุด อาทิ MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia
โปรแกรมท ัวร์ญป
ี่ ่ น
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Rowley, Diffusione Tessile ฯลฯ เลือกซื้อกระเป๋ าไฮไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armani
ฯลฯ เลื อ กดู เครื่ อ งประดั บ และนาฬิ ก าหรู อ ย่ าง Tag Heuer, Agete, S.T.Dupont, Tasaki, Longines ฯลฯ
รองเท้ า แฟชั่ น Hush Puppies, Scotch Grain, Skechers, Hogan ฯลฯ หรื อ เลื อ กซื้ อสิ น ค้ าส าหรั บ คุ ณ หนู
Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids, Miki House และสิน ค้ า อื่น ๆอีก มากมาย...จากนั้ น น าท่ า นสู่ “เอออน
พลาซ่ า” ศูนย์รวมแห่งสินค้ าชั้นนานานาชนิด อาทิ นาฬิกา, กล้ อง, กระเป๋ า, รองเท้ า, เสื้อผ้ า เป็ นต้ น และยัง
มี “ร้ าน 100 เยน” สินค้ าทีมีคุณภาพดีจากประเทศญี่ปุ่นแต่ราคาแสนจะถูก อิสระให้ ท่านได้ เพลินเพลินกับ
การ “เลือกชมและซื้อ” สินค้ าที่สามารถเลือกไปเป็ นฝากคนทางบ้ านได้ ตามอัธยาศัย
อิสระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย เพือ่ ให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ ง
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ
เดินทางจากสนามบินคันไซ โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เทีย่ วบิน XJ611

วันอังคารที่ 16 เมษายน 2562 (5)
สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)
04:00
ถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจมิร้ ูลืม
- - - Always with You - - หมายเหตุ :
❖ รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทาง
บริษัทฯ จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญที่สดุ
❖ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ ามเข้ าประเทศญี่ปุ่น ของกองตรวจคนเข้ าเมือง / การนาสิ่งของผิดกฎหมาย
/ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้ อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้ น

อัตราคาบริ
การ
่

***สาหรับผูเดิ
น
้ ไป***
้ นทางตัง้ แต่ 30 ทานขึ
่

กำหนดกำรเดินทำง
12 – 16 เมษำยน 2562

ผูใ้ หญ่ ท่ำนละ

พักเดี่ยว
เพิ่มท่ำนละ

38,900.-

6,000.-

***ไมมี
่ ราคาเด็ก เนื่องจากเป็ นราคาพิเศษ / เด็กอายุตา่ กวา่ 2 ปี (ทารก) ราคา 7,900.-บาท/ทาน***
่
***กรณีมต
ี ว๋ั เครือ
่ งบินแลวลดท
านละ
13,000.-บาท***
้
่
***ราคาทัวรข
าทิ
บรถ ทานละ
1,000 บาท/ทาน/ทริ
ป***
์ ้างต้นยังไมรวมค
่
่ ปไกดและคนขั
์
่
่

อัตราค่าบริการนี้ รวม
1. ค่าที่พัก ห้ องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการหรือระดับเดียวกัน
2. ค่าอาหาร, ค่าเข้ าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
3. ค่าใช้ จ่ายของมัคคุเทศก์ท่คี อยอานวยความสะดวกให้ กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
4. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นทัศนาจรตามเส้ นทางและสายการบินที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
5. ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000.- บาท
โปรแกรมท ัวร์ญป
ี่ ่ น
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(หากอายุเกิน 70 ปี ขึ้นไป ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง ท่านละ 500,000.-บาท) **เป็ นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์**
6. บริการน้ าดื่มวันละ 1 ขวด/ท่าน และ FREE WI-FI ON BUS
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
1. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้ น
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
3. ค่าทาหนังสือเดินทาง
4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก
5. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (จานวน 1,000.-บาท/ท่าน/ทริป) **ขออนุญาตเก็บค่าทิปไกด์และคนขับรถพร้อมกับค่าทัวร์**
เงื่อนไขการชาระเงิน :
❖ สาหรับการจองกรุณาชาระมัดจา ท่านละ 20,000.- บาทภายใน 1 วันทาการ
❖ ชาระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
การยกเลิก :
กรุณาแจ้ งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วันทาการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจา
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันทาการ ทางบริษัทฯ มีความจาเป็ นต้ องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันทาการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
หมายเหตุ :
➢ การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้ องมีจานวนผู้เดินทางตามอัตราที่กาหนดข้ างต้ น ถ้ าผู้เดินทางมีจานวนไม่ครบตามจานวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและ/หรือยกเลิกการเดินทางโดยจะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
➢ รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ อัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ
จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญที่สดุ
➢ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ ามเข้ าประเทศญี่ปุ่น / การนาสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้ อง
และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน,การประท้วง, การก่อจลาจล
➢ ตัว๋ เครื่องบินเป็ นตัว๋ กรุป๊ ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้ อมคณะไม่ว่าด้ วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนามาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้

รายละเอียดเกี่ยวกับการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญีป่ นส
ุ่ าหรับคนไทย
จากมาตรการยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญี่ปุ่นให้ กบั คนไทย ผู้ท่ปี ระสงค์จะพานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้ วย
วัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้ าเมือง เพื่อเป็ นการยืนยันว่ามี
คุณสมบัตใิ นการเข้ าประเทศญี่ปุ่น
ตัวอย่างของเอกสารมีดงั ต่อไปนี้
1. บัตรโดยสารเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้ น
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ท่ตี ดิ ต่อได้ ระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ
4. กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น
5. หลักฐานการทางานที่สามารถยืนยันว่าท่านมีการทางานที่ชัดเจนอยู่ในประเทศไทย เช่น หนังสือรับรองการทางาน บัตรพนักงาน เป็ นต้ น
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปน(ส
ุ่ าหรับกรณีการเข้าประเทศญีป่ นตามมาตรการยกเว้
ุ่
นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ยี ังมีอายุการใช้ งานเหลืออยู่
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาในประเทศญี่ปุ่นจะต้ องไม่เป็ นสิ่งที่ขดั ต่อกฎหมาย และเข้ าข่ายคุณสมบัตเิ พื่อการพานักระยะสั้นเท่านั้น
3. ในขั้นตอนการขอเข้ าประเทศ จะต้ องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
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4. เป็ นผู้ท่ไี ม่มปี ระวัตกิ ารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมิได้ อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ และไม่เข้ าข่ายคุณสมบัตทิ ่ี
อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ
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