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OSAKA KYOTO UNIVERSAL STUIDO JAPAN 6วัน 4คืน
เดินทาง เมษายน 2563

สนุกกับสวนสนุก UNIVERSAL STUDIO JAPAN | เที่ยวเมืองเกียวโตแบบเต็มอิ่ม

ช้อปปิ ้งจุใจไปกับ ย่านชินไซบาชิ | ริงค์กุ พรีเมียม เอาท์เล็ท | อิออน มอลล์
อิสระท่องเที่ยวและช้อปปิ ้งเมืองโอซาก้า 1วัน | พักโอซาก้า 3 คืนติด
ราคาแนะนาเริ่มต้นเพียง

50,900.-

เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – โอซาก้า (สนามบินคันไซ) (TG622 23.59-07.30)
วันที่ 2. โอซาก้า (สนามบินคันไซ) – เกียวโต – วัดคินคะคุจิ – อาราชิยาม่า – สะพานโทเก็ตสึเคียว – อุโมงค์ป่าไผ่ –
ช้อปปิ ้ง JR KYOTO STATION
วันที่ 3. เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – กิจกรรมชงชา – นารา – วัดโทไดจิ – โอซาก้า – ช้อปปิ ้งชินไซบาชิ
วันที่ 4. สวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ (รวมบัตรเข้า)
วันที่ 5. อิสระท่องเที่ยวและช้อปปิ ้งเมืองโอซาก้า
วันที่ 6. ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ริงค์กุ พรีเมียม เอาท์เล็ท – อิออน มอลล์ – โอซาก้า (สนามบินคันไซ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรรภูมิ)
(TG673 17.35-21.25)
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วันที่ 1
20.00 น.
23.59 น.

วันที่ 2

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – โอซาก้า (สนามบินคันไซ)
(TG622 23.59-07.30)
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภู มิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอานวย
ความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
ออกเดินทางสู่ สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG622
สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

โอซาก้า (สนามบินคันไซ) – เกียวโต – วัดคินคะคุจิ – อาราชิยาม่า –
สะพานโทเก็ตสึเคียว – อุโมงค์ป่าไผ่ – ช้อปปิ้ ง JR KYOTO STATION

07.30 น.

เดินทางถึง สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปนุ่ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.)
ผ่านขั้น ตอนการตรวจคนเข้าเมื อง ด่ านศุลกากร และรับกระเป๋ าเรียบร้อยแล้ว [ส าคัญมาก!!ไม่ อนุ ญาตให้ น าอาหารสด
จาพวก เนือ้ สัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญี่ปุ่นหากฝ่ าฝื นมีโทษจับปรับได้]
เมืองเกียวโต (Kyoto) อดีตเมืองหลวงและเป็ นที่พานักของจักรพรรดิญ่ี ปนุ่ ในช่วงปี 794 – 1868 และปั จจุบนั นีก้ ็เป็ นเมืองที่
ใหญ่ เป็ นอันดับ 7 ของประเทศ รวมทัง้ มีประชากรอีกราวๆ 1.4 ล้านคน ซึ่งสภาพบ้านเมืองยังคงอนุรกั ษ์เอาไว้ในสภาพอดีตซะ
เป็ นส่วนมาก วัดคินคะคุจิ (Kinkakuji Temple) หรือวัดทอง เป็ นวัดเก่าแก่ของเมืองเกียวโต เป็ นวัดที่รูจ้ ักมากที่สดุ วัดหนึ่ง
ในประเทศญี่ปนุ่ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 1940 ในอดีตพลับพลาหลังนีเ้ คยถูกลอบวางเพลิงในปี พ.ศ.2493 โดยพระภิกษุ ท่ีบวชอยู่ใน
วัด ซึ่งศาลาสีทองที่เห็นในปั จจุบนั เพิ่งได้รบั การแปะผนังทองไปเมื่อปี พ.ศ.2530 ที่ผ่านมา จึงมองเห็นเหลืองอล่ามสะท้อนใน
สระนา้ อย่างสวยงาม วัดคินคะคุจิ ประกอบด้วย วิหารมี 3 ชั้น โดยชั้นแรกมีลกั ษณะเป็ นพระราชวัง ชั้นที่สองเป็ นแบบบ้าน
ซามูไร ส่วนชัน้ ที่สามเป็ นแบบวัดเซน มีตานานเกี่ยวกับการ์ตนู เรื่องอิกคิวซัง ว่าวัดนีเ้ คยเป็ นที่พานักของโชกุนอาชิคางะ โยชิมิซึ
ผูท้ ่ีชอบทายปุจฉา-วิสชั นา กับอิกคิวซังในการ์ตนู เรื่องอิคิวซัง เณรน้อยเจ้าปั ญญา ก็จาลองเรื่องราวเหตุการณ์ของศาลาทองใน
วัดนีใ้ ห้เป็ นปราสาทของท่านโชกุน ก่อนที่จะยกให้เป็ นทรัพย์สมบัติของวัดโรกุนนอนจิ

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
อาราชิยาม่า (Arashiyama) เป็ นอีกเขตหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมมากัน อยู่ทางตะวักตกของเกียวโต โดยเริ่มเป็ นที่นิยมตั้งแต่
สมัยเฮอัน (794-1185) เป็ นต้นมา และจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมกันอย่างคับคั่งในช่วงที่ดอกซากุระบานและช่วง
ใบไม้แดงหรือใบไม้เปลี่ยนสี ตัวเมืองอาราชิยาม่านัน้ จะคึกคักมากในช่วงวันหยุด มีทงั้ ร้านค้า ร้านอาหาร และบริเวณโดยรอบ
ก็สามารถเดินเที่ยวได้เรื่อยๆ สถานที่ท่ีได้รบั ความนิยมอีกที่หนึ่งเมื่อมาถึงเมืองนีก้ ็คือ อุโมงค์ป่าไผ่ (Bamboo) ทางเดินที่โอบ
ล้อ มด้ว ยต้น ไผ่สีเขียวที่ สูงมาก ส่วนทางตอนเหนื อ ของเมื องนั้น จะมี วัดเล็กๆ กระจายอยู่ท่ ัวไปตามภู เขาที่เขี ยวชะอุ่ม จุด
ท่องเที่ยวที่สวยงามอีกที่นงึ ก็คือซากาโน่ ที่ตงั้ ของ สะพานโทเก็ตสึเคียว (Togetsukyo) ซึ่งเป็ นเหมือนสัญลักษณ์ของ
อาราชิยาม่า เป็ นสะพานที่ใช้ขา้ มแม่นา้ สายใหญ่ของเมือง ซึ่งอยู่ไม่ใกล้กบั ตัวเมืองมากนัก
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สถานี รถไฟเกียวโต [JR KYOTO STATION] เป็ นสถานีรถไฟสายหลักของเกียวโต และเป็ นหนึ่งในสถานีรถไฟที่ใหญ่ ท่ีสดุ
ของประเทศญี่ปนุ่ มีการออกแบบอาคารให้ดูสมัยใหม่ และยังเป็ นแหล่งศูนย์รวมร้านค้า ร้านอาหารมากมายตัง้ อยู่เรียงรายทั้ง
ด้านในและด้านนอกสถานี แถมที่นีย้ งั มีศนู ย์การค้า Porta ขนาดใหญ่ให้ได้ชอ้ ปปิ ้งกันอีกด้วย

ค่า
ที่พัก

วันที่ 3
เช้า

รับประทานอาหารค่า ณ ร้านอาหาร
นาท่านเดินทางเข้าสูท่ ่ีพกั ARISTON KYOTO HOTEL หรือเทียบเท่า

เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – กิจกรรมชงชา – นารา – วัดโทไดจิ – โอซาก้า –
ช้อปปิ้ งชินไซบาชิ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
ศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริ (Fujimi-inari) หรือ ศาลเจ้าจิง้ จอกเป็ นศาลเจ้าชินโต (Shinto) ที่มีความสาคัญแห่งหนึ่งของเมืองเกียวโต
มีช่อื เสียงโด่งดังจาก ประตูโทริอิ (Torii Gate) หรือเสาประตูสีแดงที่เรียงตัวกันข้างหลังศาลเจ้าจานวนหลายหมื่นต้นจนเป็ น
ทางเดินได้ท่ วั ทั้งภูเขาอินาริ (Mt. Inari) ที่ผคู้ นเชื่อกันว่าเป็ นภูเขาศัก ดิ์สิทธ์ โดย เทพอินาริ (หรือ พระแม่โพสพ ตามความเชื่อ
ของไทย) จะเป็ นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ การเก็บเกี่ยวข้าว รวมไปถึงพืชผลไร่นาต่างๆ และมักจะมีจิง้ จอกเป็ นสัตว์คู่
กาย (บ้างก็ว่าท่ านชอบแปลงร่างเป็ น จิง้ จอก) จึงสามารถพบเห็ นรู ป ปั้ น จิง้ จอกมากมายด้ว ยเช่นกัน ศาลเจ้าแห่ งนีม้ ี ความ
เก่าแก่มากถูกสร้างขึน้ ตั้งแต่ก่อนสร้างเมืองเกียวโตซะอีก คาดกันว่าจะเป็ นช่วงประมาณปี ค.ศ. 794 หรือกว่าพันปี มาแล้ว อีก
ทัง้ ที่แห่งนีย้ งั ได้เป็ นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์ฮอลลีวดู้ เรื่อง MEMOIRS OF GEISHA อีกด้วย
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กลางวัน

สัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ ปนุ่ นั่นก็คือ การชงชาญี่ ปุ่น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญี่ ปนนั
ุ่ ้น มีขั้นตอนมากมาย
เริ่มตั้งแต่การชงชา การจับถ้วยชา และการดื่มชา ทุกขัน้ ตอนนัน้ ล้วนมีขนั้ ตอนที่มีรายละเอียดที่ประณีตและสวยงามเป็ นอย่าง
มาก และท่ านยังมีโอกาสได้ลองชงชาด้วยตัวท่ านเองอีกด้วย ซึ่งก่ อนกลับให้ท่านอิสระเลือกซือ้ ของที่ ฝากของที่ ระลึกตาม
อัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
เมื อ งนารา (Nara) อดี ตเมื อ งหลวงเก่า ของชาวญี่ ปุ่ น ที่ ตั้งขึน้ มาในปี 710 และได้รบั อิท ธิ พ ลของศาสนาพุท ธอย่ างเต็ ม ที่
จนกระทั่งถึงปั จจุบันนีย้ ังคงมีสถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์มากมาย รวมไปถึงวัดวาอารามที่เก่าแก่ท่ีสดุ อีกด้วย วัดโทไดจิ
(Todaiji) วัดหลวงพ่ อ โตแห่ งเมื อ งนารา หรือ ไดบุ ท สึ (Daibutsu of Nara) นั บ เป็ น หนึ่งในวัดที่ มี ช่ื อ เสีย งมากที่ สุดและมี
ความสาคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศญี่ ปนอย่
ุ่ างมาก จุดเด่น คืออาคารหลักของวัดแห่งนี ้ เป็ นอาคารไม้ท่ีใหญ่ ท่ีสดุ ใน
โลก หลวงพ่ อโตหรือ ไดบุตสึ ยังเด่น ที่ป ระดิษฐานด้านในอาคารหลักนี่ ซึ่งก็เรียกได้ว่ามีข นาดที่ ใหญ่ มากที่สดุ ของญี่ ปุ่ น มี
ความสูงมากถึง 15 เมตร วัดแห่งนีน้ นั้ ถูก สร้างขึน้ เมื่อปี ค.ศ. 752 สามารถตรัสรูไ้ ด้ และเป็ นที่ช่นื ชอบสาหรับนักท่องเที่ยวก็คือ
เจ้ากวางน้อยใหญ่ ท่ีเดิน ควักไขว่ไปมา ซึ่งก็สามารถให้อาหารกวางเหล่านั้นด้วยขนมแซมเบ้ท่ีทามาสาหรับกวางโดยเฉพาะ
โดยจะมีรา้ นที่ขายราคาก็จะอยู่ประมาณห่อ ละ 150 เยน

ย่านชินไซบาชิ (Shinsaibashi) หนึ่งในย่านบันเทิงยามค่ าคืนที่โด่งดังของโอซาก้า เป็ นแหล่งรวมร้านอาหารมากมายที่เปิ ด
ให้บริการ 24 ชั่วโมง ถนนแห่งนีจ้ ะเลียบริมคลองโดตงโบริ และยังมีทงั้ ร้านค้า และแหล่งบันเทิงอีกมากมาย ในช่วงกลางคืนก็
จะเปิ ดไฟประดับประดาสวยงามป้ายร้านค้าต่างๆ รวมไปถึง ป้ายนักวิ่งกูลโิ กะ (Glico Running Man sign) และปูคานิโดราคุ
(Kani Doraku crab) ที่ เป็ นสัญลักษณ์ของเมื อง บริเวณแหล่งช้อ ปปิ ้ งที่มีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปด้วยร้านค้า
ปลีก ร้านเครื่องสาอาง ร้านรองเท้า กระเป๋ า นาฬิกา ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านขนม ร้านเสือ้ ผ้าสตรีทแบรนด์ทั้งญี่ ปุ่นและ
ต่างประเทศ เช่น Zara , H&M , Beans , ABC Mart , GU เป็ นต้น เรียกว่ามีทกุ อย่างที่ตอ้ งการรวมกันอยู่บริเวณนี ้
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ค่า
ที่พัก

อิสระรับประทานอาหารค่าตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทางเข้าสูท่ ่ีพกั WELINA DOTONBURI HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 สวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ (รวมบัตรเข้า)
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
เดินทางสู่ ยูนิเวอร์แซล สตูดิ โอ ร่วมสนุกท้าทายกับเครื่องเล่นหลากหลายชนิดตื่นเต้น ระทึกใจจากหนังดังที่ท่านชื่นชอบ
เช่น ฉากเพลิงไหม้จากเรื่อง “แบ็คดราฟท์”ล่องเรือผจญภัยกับไดโนเสาร์จากเรื่อง“จูราสสิคพาร์ค” นั่งเรือเพื่อพบกับความน่า
สะพรึงกลัวเหมือนอยู่ในเหตุการณ์จริงกับ “จอว์” ใช้ทุนสร้างมหาศาลกว่า 1,500 ล้านเยน (เฉพาะจอว์) และสนุกสนานไปกับ
“สไปเดอร์แมน” ที่รอให้ท่านพิสจู น์ความมันส์ พร้อมทั้งพบกับ โซน “วันเดอร์แลนด์” เป็ นโซนสวนสนุกสไตล์ครอบครัวให้
ท่ า นได้เพลิ ดเพลิน กับ ตัว การ์ตู น สุดน่ า รัก อาทิ เช่ น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street โซน The Wizarding World of
Harry Potter ที่ สร้างเพื่ อเอาใจเหล่าสาวกของแฮร์ร่พี อตเตอร์ ให้ท่ านได้เข้าไปสัม ผัสบรรยากาศของโลกเวทมนตร์ในฉาก
ต่างๆจากภาพยนตร์ โซนTHE FLYING DINOSAUR เปิ ดประสบการใหม่ กับเครื่องเล่นใหม่ล่าสุด ที่จะได้ให้คุณบิ นได้ ใน
โซน Jurassic Park เป็ นอีก 1 ใน เครื่องเล่นหวาดเสียวสุดๆ และสามารถหมุนได้รอบทิศทางถึง 360องศา บนระยะทาง 1,124
เมตร และจุดทิง้ ดิ่งสูงสุดถึง 37.8 เมตร โซน MINION PARK เป็ นโซนที่สร้างเอาใจสาวกเจ้าตัวเหลืองสุดกวนที่โด่งดังมาจาก
เรื่อง Despicable Me ซึ่งไฮท์ไลท์ของโซนนีค้ ือ Despicable Me Minion Mayhem ภายในจะประกอบไปด้วย ร้านค้าขายของ
ที่ระลึก ร้านอาหาร โชว์ต่างๆมากมาย รวมทัง้ ยังมีเครื่องเล่นแนว 3-D มากมาย แถมยังเป็ นโซน "Minion Park" ที่ใหญ่ ท่ีสดุ ใน
โลกอีกด้วย
* เพื่อให้ ท่านได้ สนุกสนานอย่างเต็มที่จึงไม่มีบริการอาหารกลางวันและอาหารค่ า *

ที่พัก

นาท่านเดินทางเข้าสูท่ ่ีพกั WELINA DOTONBURI HOTEL หรือเทียบเท่า
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วันที่ 5 อิสระท่องเที่ยวและช้อปปิ้ งเมืองโอซาก้า
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
ให้ท่านได้เลือกอิสระท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆใน เมือ งโอซาก้า โดยมีไกด์ค่อยให้คาแนะนาต่างๆกับท่านในการเดินทาง
เช่น ย่านชินไซบาชิ เต็มไปด้วยความหลากหลายของร้านค้าและแบรนด์ดังมากมายตั้งอยู่ปะปนไปกับร้านค้าแบบดั้งเดิม
ของญี่ ปนุ่ ได้แก่ Apple Store, Dior, Chanel, Gucci, H&M, Hermès, Louis Vuitton และอื่นๆ เรียกได้ว่าเป็ นศูนย์รวมแทบ
จะทุกยี่หอ้ ดังทั่วโลกเลยก็ว่าได้ นอกจากนีแ้ ล้วยังมีสินค้าจาพวกอาหารและเครื่องดื่มหรือตุ๊กตาน่ารักๆ ก็มีให้เลือกซือ้ เช่นกัน
และนอกเหนือไปจากร้านค้าทันสมัยจากแบรนด์ต่างๆ แล้วที่ชินไซบาชิยังมี Shopping Arcade ที่เอาร้านค้าเล็กๆ มารวมไว้
ภายใต้ห ลังคาเดี ยวกัน มีเส้นทางยาวประมาณ 600 เมตรมี สินค้าให้เลือกสรรมากมาย อาทิ ชุดกิโมโนแบบดั้งเดิ ม ,อัญมณี
เครื่องประดับและร้านหนังสือ เป็ นแหล่งที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าชื่อดังและร้านค้า มากมายให้ท่านได้ชอ้ ปปิ ้ งได้จใุ จ และยังมี
สถานที่ท่องเที่ยวสาคัญๆต่างๆมากมาย เช่น
วัดชิเทนโนจิ
พิพิธภัณส์ ัตว์น้าไคยูกัง
ศาลเจ้าเฮอัน
ชิงช้าสวรรค์เท็มโปซาน
อะเมะริคามูระ
เลโก้แลนด์
หุ่นยนต์เหล็กเท็ตสึจนิ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาตร์โอซาก้า
* เพื่อให้ ท่านได้ สนุกสนานอย่างเต็มที่จึงไม่มีบริการอาหารกลางวันและอาหารค่ า*

ที่พัก

นาท่านเดินทางเข้าสูท่ ่ีพกั WELINA DOTONBURI HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 6 ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ริงค์กุ พรีเมียม เอาท์เล็ท – อิออน มอลล์ –
โอซาก้า (สนามบินคันไซ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรรภูมิ)
(TG673 17.35-21.25)
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
ชมบริเวณ (ด้านนอก) ของ ปราสาทโอซาก้า (Osaka Castle) ซึ่งถือได้ว่าเป็ นสัญลักษณ์ของเมือง สัมผัสความยิ่งใหญ่ ของ
ยุคสมัยที่โชกุนโตโยโตมิ ปกครองและออกคาสั่งให้ก่อสร้างปราสาทแห่งนีน้ ับเป็ นแลนด์มาร์กอันดับหนึ่งของโอซาก้าที่ตอ้ งมา
เยือนสักครัง้
ริงค์กุ พรีเมียม เอาท์เล็ท (Rinku Premium Outlet) แหล่งช้อปปิ ้งขนาดใหญ่ ที่มีการออกแบบให้ดูเหมือนกับรีสอร์ทโดยได้
แรงบันดาลใจมาจากเมืองท่าชาร์ลสตันอันมีประวัติศาสตร์ของอเมริกาและมีรา้ นค้าถึง 150 ร้านที่พร้อมให้ท่านได้เดินเข้ าไป
เลือ กซื ้อ ของ ทั้ง สิน ค้าแบรนด์เนมของญี่ ปุ่ น หรือ ของต่ า งชาติ เช่ น Prada , Burburry , Coach , Nike , Adidas , Dior ,
Hugo boss , Levi’s ฯลฯ
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กลางวัน

17.35 น.
21.25 น.

อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
ช้อปปิ ้ งต่ อที่ ห้างอิอ อน มอลล์ (Aeon mall) ให้ท่า นได้ซื ้อของฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทิเช่น ขนมโมจิ เบนโตะ
ผลไม้ตามฤดูกาล และพิเศษสุดกับร้าน 100 เยน ทีทกุ อย่างในร้านราคาเพียง 100 เยนเท่านัน้
สมควรแก่เวลาเดินทางนาท่านเดินทางสู่สนามบินโอซาก้า
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG673
สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่เจ้าหน้ าที่ทุกครัง้ ก่อนทาการ
ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า **

ราคาแนะนาเริ่มต้นเพียง : OSAKA KYOTO UNIVERSAL STUDIO JAPAN 6วัน 4คืน
โดยสายการบินไทย
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กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก 2-3
ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 7 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ

พักเดี่ยว
ท่านละ

ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ

วันที่ 03 – 08 เม.ย.63
56,900
56,900
54,900
8,900.34,900
วันที่ 22 – 27 เม.ย.63
50,900
50,900
48,900
8,900.33,900
ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท ราคานีร้ วมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน
ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็ นราคาพิเศษ
ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิน่ และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป
หัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

เงื่อนไขการให้บริการ
1.
2.

การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีผโู้ ดยสารจานวน 10 ท่านขึน้ ไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวนดังกล่า ว ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
ในกรณีที่ลกู ค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอน
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3.

4.

เฟิ ร์มเดินทางก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ ทางบริษัทจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้
การชาระค่าบริการ
3.1 กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 15,000 บาท
3.2 กรุณาชาระค่าทัวร์สว่ นที่เหลือ 15 วันก่อนออกเดินทาง
การยกเลิกการเดินทาง
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 ยกเว้นกรุ๊ปทีอ่ อกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้น บางสายการบินมีการกา
รันตีมดั จาที่น่ งั กับสายการบินและค่ามัดจาที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการ
คืนเงินมัดจา หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่
ระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน้
**สาคัญ !! บริษั ทท าธุรกิ จเพื่ อการท่องเที่ย วเท่านั้น ไม่สนับ สนุนให้ลกู ค้าเดิ น ทางเข้าประเทศญี่ ปุ่ นโดยผิด
กฎหมายและในขัน้ ตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญี่ ปนุ่ ขึน้ อยู่กบั การพิจารณาของเจ้าหน้าที่
เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความ
ช่วยเหลือใดๆได้ทงั้ สิน้ **
4.6 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อม
คณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน้

อัตราค่าบริการนี้รวม
1.

2.

3.
4.
5.

ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัดพร้อมค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ขา้ งต้น
กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชัน้ ที่น่งั จากชัน้ ประหยัดเป็ นชัน้ ธุรกิจ โดยใช้คะแนนจาก
บัตรสะสมไมล์ จะต้องดาเนินก่อนเดินทาง 7 วัน ล่วงหน้า และถ้าโดยการชาระเงินเพื่ออัพเกรดต้องกระทาที่
เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านัน้
ค่าที่พกั ห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
** ในกรณีท่ีท่านจองห้ องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้ วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหา
ห้ องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้ องให้ เป็ นแบบ แยก 2ห้ องคือ 1 TWN +
1SGL และอาจมีการจัดห้ องพักให้ ตามความเหมาะสมต่อไป **
ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ขา้ งต้น
เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
ค่านา้ หนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบินหการบินไทย 20 กิโล ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่
ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ **ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็ นต้นไป ทางสายการบินไทย มีการปรับลด
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6.

7.

นา้ หนักสัมภาระโหลดใต้ทอ้ งเครื่องจาก 30กิโล เหลือเพียง 20 กิโลเท่านัน้
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซือ้ ประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติม
กับทางบริษัทได้ **
- 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]
ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.

2.
3.
4.

ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทย ผู้
ทีป่ ระสงค์จะพานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญีป่ ุ่ นประกาศให้กลับมา
ใช้วซี ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิม่ ในการขอวีซ่าตามทีส่ ถานทูตกาหนด)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์
ค่าภาษี นา้ มัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ท่าน

หมายเหตุ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผรู้ ว่ มคณะไม่ถึง 10 ท่าน
ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่านา้ มันและภาษี สนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุตา่ งๆ
บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,
การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่านเกิดจาก
การโจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
เมื่อท่านตกลงช าระเงิน มัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัท ฯ แล้ว ทางบริษั ทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กบั สภาวะอากาศ การเมือง
สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กบั อัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปนุ่ ให้กบั คนไทย ผูท้ ี่ประสงค์จะพานักระยะสัน้ ในประเทศญี่ปนุ่ ไม่เกิน 15 วัน

CODE:GOJ29

ไม่วา่ จะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในขัน้ ตอนการ
ตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็ นการยืนยันว่ามีคณ
ุ สมบัตใิ นการเข้า ประเทศญี่ปนุ่
**เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเรื่องที่พกั ทางบริษัท
จะจัดเตรียมให้กบั ลูกทัวร์ แต่ทงั้ นีข้ นึ ้ อยู่กบั การพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปน**
ุ่
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปนุ่
2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึน้ ระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปนุ่
(เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปนุ่ (เช่น คน รูจ้ กั โรงแรม และอื่นๆ)
่ านักในประเทศญี่ปุ่น
กาหนดการเดินทางระหว่างทีพ
คุณสมบัตกิ ารเข้าประเทศญี่ปุ่น (สาหรับกรณีการเข้าประเทศญีป่ ุ่ นตามมาตรการยกเว้นวีซา่ )
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยงั มีอายุการใช้งานเหลืออยู่
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาในประเทศญี่ปนุ่ จะต้องไม่เป็ นสิง่ ที่ขดั ต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพื่อการ
พานักระยะสัน้
3. ในขัน้ ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
เป็ นผูท้ ี่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปนุ่ หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิ เสธไม่ให้เข้า
ประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

