TR25 Limited in September Osaka Kyoto Kobe Free day 4D3N

โอซาก้า เกียวโต โกเบ ฟรีเดย์ 4วัน 3คืน
Limited in September!!!
พักโกเบ 3 คืน ระดับ 4 ดาว ไม่ต้องเปลี่ยนที่
พัก
พัก Hotel Hewitt Koshien ระดับ4ดาว 3คืน ไม่ต้องเปลี่ยนที่พัก ทาเลใกล้ห้าง
ร้านสะดวกซื้อ ขึ้นตึก อุเมดะ สกาย บิวล์ดิ้ง (Umeda Sky Building) หนึ่งใน
แลนมาร์คของโอซาก้า เมื่อมาแล้วต้องไป!!! อิสระฟรีเดย์ เลือกเที่ยว USJ/ช้อป
ปิ้งตามอัธยาศัย/เลือกซื้อ Option Tour ตะลุยโกเบ วันฟรีเดย์ไกด์นาท่านนัง
่
รถไฟไป โกเบฮาร์เบอร์แลนด์ แหล่งช้อป จุดชมวิวริมทะเลที่สวยงาม ทานเมนู
ชาบูเกียวโต บุฟเฟ่ต์
เดินทางโดยสายการบิน SCOOT สู่คันไซ(โอซาก้า) เครื่องลาใหญ่ ทันสมัย
DREAMLINER B787-8 จานวน 340 ที่นั่ง (แบบ3-3-3) น้าหนักกระเป๋า 20 KG
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วันที่

รายละเอียดท่องเทีย
่ ว

1

กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานคันไซ โอซาก้า – โกเบ จังหวัด
เฮียวโงะ

2

โกเบ - หุ่นยนต์ Tetsujin 28 – ศาลเจ้าเฮอัน – พิธช
ี งชา – ปราสาทโอซาก้า โดทงพลาซ่า ขึ้นตึก Umeda Sky Building - โกเบ

3

อิสระท่องเทีย
่ วตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือซื้อบัตรเข้ายูนิเวอร์แซล เจแปน หรือเลือก
ซื้อ Option Tour

4

ไกด์นาท่านนัง
่ รถไฟสู่โกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์ หรืออิสระช้อปปิง
้ ตามอัธยาศัย –
สนามบินคันไซ – ท่าอากาศยานดอนเมือง

อัตราค่าบริการ
กาหนดวันเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็ก(เสริมเตียง)

เด็ก(ไม่เสริมเตียง)

ทารก พักเดี่ยว

23 - 26 Sep 2018

11,781

11,781

11,781

7,000

7,500

30 Sep - 03 Oct 2018 11,781

11,781

11,781

7,000

7,500

รายละเอียดทัวร์
วันที่ 1
06.30

09.35

กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานคันไซ โอซาก้า – โกเบ
จังหวัดเฮียวโงะ
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั้น
3 ประตู 6 เคาน์เตอร์ 6 สายการบิน Scoot เจ้าหน้าทีใ่ ห้การต้อนรับ และอานวย
ความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึ้นเครื่อง
นาท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ ประเทศญีป
่ ุ่น โดยสายการบิน SCOOT เที่ยวบินที่
TR866 หมายเหตุ: *ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าอาหารบนเครือ
่ ง (บนเครือ
่ งมีบริการ

จาหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม)
16.45

เดินทางถึง สนามบินคันไซ โอซาก้า (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณา
ปรับเวลาของท่านเพือ
่ ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ผ่านพิธก
ี ารตรวจคนเข้าเมือง
และศุลกากร สาคัญ!!! ประเทศญีป
่ ุ่นไม่อนุญาตให้นาอาหารสด จาพวก เนื้อสัตว์
พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ
จากนั้นนาท่านขึ้นรถปรับอากาศ นาท่านเดินทางสู่ยา่ นโกเบ (Kobe) เป็นชื่อเมือง
หลวงของจังหวัดเฮียวโงะ (Hyogo) เป็นเมืองท่าการค้าและอุตสาหกรรมที่สาคัญ
เมืองหนึง่ ของญีป
่ ุ่น ทาให้มีความหลากหลายของเชือ
้ ชาติและวัฒนธรรมของผูค
้ นทีม
่ า
รวมกันอยูท
่ ี่นี่ โกเบจึงเป็นอีกเมืองหนึง่ ทีม
่ ค
ี วามพิเศษที่เกิดจากการผสมผสานนี้ไม่
เหมือนทีอ
่ ื่นๆ นาท่านเข้าที่พก
ั ย่านโกเบ จังหวัดเฮียวโงะ
อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือท่านสามารถเดินเล่นช้อปปิง้ สินค้าได้ที่ Aeon
Koshien อยู่ทต
ี่ ึก Corowa และห้าง Lalaport Koshien ใกล้ๆกับโรงแรมและ
สถานีรถไฟKoshien อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
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ที่พัก: Hotel Hewitt Koshien หรือระดับใกล้เคียงกัน อิสระพักผ่อนตาม
อัธยาศัย

(ชื่อโรงแรมทีท
่ ่านพักทางบริษท
ั จะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวัน
เดินทาง)

เช้า

โกเบ - หุ่นยนต์ Tetsujin 28 – ศาลเจ้าเฮอัน – พิธช
ี งชา – ปราสาทโอซาก้า โดทงพลาซ่า ขึ้นตึก Umeda Sky Building - โกเบ
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่1)

เที่ยง

นาท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศเดินทางสู่ เทตสึจิน หุ่นเหล็กหมายเลข 28 Tetsujin
28 เป็นหุ่นยนต์เหล็กที่สร้างมาจากการ์ตูนชือ
่ เรือ
่ งเดียวกัน สูง 15 เมตร หนักกว่า 50
ตัน มีมูลค่าการก่อสร้างถึง 1.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 135 ล้านเยน)
หุ่นยนต์ตัวนีย
้ ืนเด่นเป็นสง่าอยู่ตรงลานกว้างบริเวณสวนสาธารณะวากะมัตซึ
(Wakamatsu Park) ในเขตนากาตะ (Nagata) เมืองโกเบ ซึง่ เป็นหนึง่ ในพื้นทีท
่ ป
ี่ ระสบ
ภัยแผ่นดินไหวจนได้รบ
ั ความเสียหายอย่างหนัก การสร้างนั้นมีการระดมทุนร่วมกันของ
ผู้ประกอบการต่างๆ ในเมืองโกเบทาโปรเจ็ค Kobe Tetsujin Project ชุบชีวิตหุ่นยักษ์
จากการ์ตูนขึ้นมาให้เป็นจริง มีเป้าหมายคือสร้างเพือ
่ เป็นอนุสรณ์ราลึกถึงเหตุการณ์
แผ่นดินไหวครัง้ ใหญ่ในเมืองโกเบ เมือ
่ ปี ค.ศ.1995 ทาความเสียหายอย่างหนักให้กับ
เมืองโกเบและโดยรอบ และจุดประสงค์ที่แท้จริงอีกอย่างของการสร้างหุ่นยนต์นั้นก็
เพื่อที่จะให้เป็นสถานทีท
่ ่องเทีย
่ วแห่งใหม่ทด
ี่ งึ ดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนโกเบนี้ให้
มากขึ้น เพือ
่ เป็นการช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้เมืองโกเบและเยียวยาฟื้นฟู
จิตใจผูค
้ นในเมืองนี้อก
ี ด้วย ให้ทา่ นได้เก็บภาพเป็นที่ระลึก จากนั้นนาท่านเดินทางสู่
เกียวโต Kyoto เป็นเมืองที่ได้ชอ
ื่ ว่าเมืองแห่งศิลปะและวัฒนธรรมของญีป
่ ุ่นอย่าง
แท้จริง เต็มไปด้วยวัดและศาลเจ้าเก่าแก่โบราณที่มค
ี วามสวยงามในแบบของญีป
่ ุ่น
ดั้งเดิม เดินทางไปชม ศาลเจ้าเฮอัน Heian Shrine เป็นศาลเจ้าทีม
่ ค
ี วามงดงามและ
สถาปัตยกรรมทีโ่ ดดเด่นจากศาลเจ้าอื่นๆของญี่ปุ่น ถึงแม้ศาลเจ้าเฮอันจะไม่ได้มป
ี ระวัติ
ความเป็นมายาวนานหลายร้อยปีเหมือนศาลเจ้าอื่นๆของเกียวโต เพราะศาลเจ้านีถ
้ ูก
สร้างขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบปี 1100 ของเมืองเกียวโตเมือ
่ ร้อยกว่าปีกอ
่ นเท่านั้น
โดยสร้างขึ้นเพือ
่ ให้ระลึกถึงจักรพรรดิคามมุ (Emperor Kammu) และจักรพรรดิ์โคเมอิ
(Emperor Komei) ซึ่งเป็นจักรพรรดิองค์แรกและองค์สด
ุ ท้ายของเกียวโต อาคารหลัก
ของศาลเจ้านี้ มีต้นแบบมาจากอาคารเดิมทีอ
่ ยู่ในพระราชวังสมัยยุคเฮอันซึ่งมีขนาดเล็ก
กว่าของจริง จากนั้นนาท่านสัมผัสประสบการณ์พิเศษ พิธช
ี งชาแบบญีป
่ ุ่น ให้ท่าน
ได้เรียนชงชาแบบธรรมเนียมญี่ปุ่น และท่านสามารถเลือกซื้อชาต่างๆและสินค้าของ
ฝากราคาถูกได้จากที่นี่ เช่นโฟมล้างหน้าถ่านหินภูเขาไฟ โฟมชาเขียว โฟมข้าวญีป
่ ุ่น
หรือผลิตภัณฑ์จากน้ามันม้า และยาและวิตามินของญีป
่ ุ่นที่บารุงสุขภาพและผิวพรรณ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่2)ชาบูเกียวโต บุฟเฟ่ต์

วันที่ 2

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมืองโอซาก้า ที่
ตระหง่านท่ามกลางเมืองซึง่ เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์สาคัญมากมาย สร้างขึ้นเป็นครัง้
แรกบนบริเวณที่เคยเป็นวัด OsakaHongan-jiเมื่อปี ค.ศ.1583โดย
ToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-1598) นักรบระดับไดเมียวผูพ
้ ยายามรวบรวมประเทศ
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เป็นครัง้ แรกหอคอยประสาทหรือส่วนที่เรียกว่า Tenshukakuแล้วเสร็จลงสองปีตอ
่ มา
แต่หลังจากสงคราม Osaka Natsu No-jinในปีค.ศ.1615 ตระกูลToyotomi ถูกฆ่าล้าง
โคตร Tenshukakก็ถก
ู ทาลายลงย่อยยับ ต่อมาได้รบ
ั การบูรณะใหม่ในสมัย Tokugawa
แต่น่าเสียดายทีใ่ นปี ค.ศ.1665 ได้ถก
ู ฟ้าฝ่าเสียหายทัง้ หมด ก่อนจะทาการบูรณะขึ้นมา
ใหม่อก
ี ครัง้ และถูกประกาศให้เป็นสมบัตข
ิ องชาติอก
ี ด้วย ปราสาทโอซาก้าปัจจุบันสูง
55 เมตร มี 5 ส่วน 8 ชั้นเครื่องประดับหลังคาและภาพเสือบนกาแพงตัวปราสาทและ
หลายๆส่วนลงทองสีอร่ามสวยงามบนหอคอยชั้น 8 ของ Tenshukakuท่านสามารถ
มองเห็นทิวทัศน์โดยรวมของเมืองโอซาก้าได้อย่างชัดเจนในแต่ละปีจะมีนักท่องเทีย
่ ว
จากทั้งในและนอกประเทศมาเยือนปีละราว 1-3 ล้านคน (ชมและถ่ายรูปบริเวณด้าน
นอก) จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ห้างโดทงพลาซ่า DOTON PLAZA ให้ท่านได้
เลือกช้อปปิง้ สินค้าราคาถูก หลากหลายรายการ อาทิเช่น ขนม เครือ
่ งสาอาง เครือ
่ ง
ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์จากน้ามันม้า โฟมล้างหน้าถ่านหินภูเขาไฟ ผลิตภัณฑ์แบรนด์ 4GF
หรือวิตามินบารุงร่างกาย และยาของดร.โนงูจิ ซึ่งเป็นนักวิจย
ั ชือ
่ ดังของชาวญีป
่ ุ่นและนา
ท่านไป อุเมดะ สกาย บิวล์ดง
ิ้ (Umeda Sky Building) หนึ่งแลนมาร์คของโอ
ซาก้าเมือ
่ มาแล้วต้องไป!!! ตัง้ อยูโ่ ดดเด่นใจกลางเมืองในย่าน Umeda สร้างขึ้นเมือ
่ ปี
ค.ศ.1993 ด้วยความสูงถึง 173 เมตรเป็นอาคารแฝดคู่ 40 ชั้น โดยมีทางเชือ
่ มกันได้ที่
ชั้น 39 ทีด
่ ัดแปลงเป็นร้านอาหารกลางอากาศ มีดาดฟ้า (Rooftop) เปิดให้เป็นจุดชมวิว
สามารถมองเห็นวิวโอซาก้าได้โดยรอบ และยังมองไปไกลถึงเกาะอาวาจิ (Awaji
Island) ที่อยูห
่ ่างจากโอซาก้ามากกว่า 50 กิโลเมตร รูปทรงของตึกมีลก
ั ษณะเป็นตึก
แฝด มีสะพานเชื่อมถึงกันทีก
่ ลางตึก และทีด
่ าดฟ้ามี Platform รูปทรงสี่เหลี่ยม มีรูตรง
กลางแบบโดนัท เชื่อมระหว่าง 2 ตึกไว้ บริเวณนี้เป็นจุดชมวิว 360 องศา (Floating
Garden Observatory) เป็นจุดชมวิวมุมสูงอันเลื่องชื่อของเมืองโอซาก้าทีห
่ ้าม ในตึก
ยังมีชั้นใต้ดินมี Food Theme Park “Takimikoji” ซึ่งถูกออกแบบให้เป็นบรรยากาศ
สมัยก่อนสงครามโลกครัง้ ที่สอง โดยมีร้านอาหารหลากหลายประเภทคอยให้บริการชั้น
อื่นๆเป็นทีต
่ งั้ ของสานักงานต่างๆมากมาย อิสระให้ทา
่ นถ่ายภาพตามอัธยาศัยจนถึง
บริเวณชั้น39 (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าบัตรขึ้นชั้น39-40) จากนั้นนาท่านเดินทางกลับ
โกเบเข้าสู่ที่พักอิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
ที่พัก: Hotel Hewitt Koshien หรือระดับใกล้เคียงกัน อิสระพักผ่อนตาม
อัธยาศัย

(ชื่อโรงแรมทีท
่ ่านพัก ทางบริษท
ั จะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวัน
เดินทาง)

วันที่ 3
เช้า

อิสระท่องเทีย
่ วตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือซื้อบัตรเข้ายูนิเวอร์แซล เจแปน หรือ
เลือกซือ
้ Option Tour
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่3)
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อิสระท่องเทีย
่ วตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือเลือกซือ
้ Option Tour หรือซือ
้ บัตรเข้า
ยูนิเวอร์แซล เจแปน

- เลือกอิสระเที่ยวเอง ช้อปปิง
้ อิสระตามอัธยาศัยเต็มวัน (ไม่รวมค่ารถไฟและไม่
มีรถบัสบริการ) ด้วยการนัง่ รถไฟ ท่านจะได้สัมผัสประสบการณ์การเดินทางไปย่าน
ต่างๆที่เป็นไฮไลท์ของโอซาก้าย่านดังที่เลือกสรรเป็นสวรรค์ของคนชอบ กิน เทีย
่ ว ช้
อป ได้แก่
> ย่านชินไซบาชิ (Shinsaibashi) เป็นย่านช้อปปิ้งทีม
่ ีชื่อเสียงที่สุดในโอซาก้า
เป็นถนนคนเดินชินไซบาชิยาวประมาณ580 เมตร ตลอดเส้นทางจะมีร้านค้าอยูป
่ ระมาณ
180 ร้าน ทางฝัง่ ทิศใต้ ของถนนคนเดินของชินไซบาชิจะมีป้ายทางเข้าแถวป้ายกูลโิ กะ
> โดทงบุริ (Dotonburi) หนึ่งในสถานบันเทิงยามค่าคืนทีโ่ ด่งดังของโอซาก้า
แหล่งรวมร้านอาหารมากมายที่เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ถนนแห่งนี้จะเลียบริมคลอง
โดทงโบริ และยังมีทงั้ ร้านค้า และแหล่งบันเทิงอีกมากมาย รวมไปถึงป้ายนักวิ่งกูลิโกะ
(Glico Running Man s ign) และปูคานิโดราคุ (Kani Doraku crab sign) ที่เป็น
สัญลักษณ์ของเมืองโอซาก้าด้วย
> สวนนัมบะ Namba Parks ออกแบบการสร้างให้คล้ายกับหุบเขา สามารถนัง่
พักผ่อนในสวนแบบธรรมชาติท่ามกลางภูมิทศ
ั น์เมืองใหญ่ มีห้างสรรพสินค้ากว่า 120
ร้าน รวมทัง้ โรงภาพยนตร์ อัฒจรรย์ และสวนดาดฟ้า บนชั้น 6 มีร้านอาหารจานวนมาก
เปิดให้บริการ ไม่ว่าจะเป็น อาหารเกาหลี อาหารอิตาเลียน อาหารเวียดนาม และอื่นๆ
ร้านค้าเปิดเวลา 11:00-21:00 ร้านอาหารเปิดเวลา 11:00-23:00
> ย่านเด็นเด็น Den Den Town ตั้งอยูใ่ นพื้นที่ Nipponbashi เป็นย่านขาย
สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ คล้ายกับย่าน Akihabara ของโตเกียว นอกจากนีย
้ ังมีการ์ตูนมังงะ
อนิเมะ และคอสเพลย์คาเฟ่ตต
์ ่างๆรวมอยูท
่ ี่นด
ี่ ้วย ร้านค้าเปิดเป็น 2 ช่วง คือ 10:0011:00 และ 19:00-20:00
> ย่านอะเมมูระ หรือ หมูบ
่ ้านอเมริกา โอซาก้า ขวัญใจเด็กแนว แหล่งรวม
เด็กฮิป เด็กแนวของโอซาก้า ถ้าเปรียบเทียบกับโตเกียวก็เหมือนชิบย
ู ่า หมูบ
่ ้านอเมริกา
(Americamura) นี่ได้รับฉายาเป็น Shibuya west ตัง้ แต่ปี 1970 เริ่มจากการเป็นโกดัง
เก็บและขายสินค้าและเสือ
้ ผ้ามือสองนาเข้าจากอเมริกา ในปัจจุบัน หมูบ
่ ้านอเมริกา โอ
ซาก้า กลายมาเป็นศูนย์กลางแห่งความทันสมัยทีป
่ ระชันแฟชั่น กิจกรรมการแสดง
แหล่งช้อปปิง้ แฟชั่นแนว Street Ware แบรนด์เนม สินค้านาเข้าจากอเมริกา และไอ
เทมชิคๆมากมาย รวมไปถึงร้านค้าต่างๆทีม
่ ีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
- ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ Universal Studio Japan
(ราคาบัตรท่านละ 2,800 บาท หากต้องการสั่งซื้อบัตรกับทางบริษัทฯต้อง
ดาเนินการแจ้งก่อนเดินทาง7วัน)
ร่วมสนุกท้าทายกับเครื่องเล่นหลากหลายชนิดตื่นเต้นระทึกใจจากหนังดังทีท
่ ่านชื่นชอบ
กับโลกภาพยนตร์ของฮอล์ลิวู้ด เช่น Hollywood Dream The Ride Backdrop ,
ล่องเรือผจญภัยกับไดโนเสาร์จากเรือ
่ ง Jurassic Park นั่งเรือเพือ
่ พบกับความน่า
สะพรึงกลัวเหมือนอยู่ ในเหตุการณ์จริงกับ Jaw ใช้ทุนสร้างมหาศาลกว่า 1,500 ล้าน
เยน (เฉพาะจอว์) และสนุกสนานไปกับเครือ
่ งเล่นภาคใหม่ของ Spider-Man ที่รอให้
ท่านพิสูจน์ความมันส์ พร้อมทั้งพบกับโซนตัวการ์ตูนสาหรับเด็กโซน “วันเดอร์แลนด์”
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เป็นโซนสวนสนุกสไตล์ครอบครัวให้ทา่ นได้เพลิดเพลินกับตัวการ์ตูนสุดน่ารักชื่อดังของ
ญี่ปุ่น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street หรือเป็นโซนใหม่ HARRY POTTER ให้
ท่านได้ดื่มด่ากับบรรยากาศที่จาลองมาจากในเรื่องแฮรี่พอร์ตเตอร์ และพบกับโซนใหม่
ล่าสุดที่เปิดในวันที2
่ 1เมษายน 2560 โซน Minions Park ภายในสวนสนุกUniversal
ห้ามนาอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาภายในสวนสนุกและสามารถซือ
้ อาหารได้
จาก ภายในสวนสนุก บริเวณด้านนอกตรงทางเข้าสวนสนุกคือ Universal City walk
Osaka เป็นพื้นที่จาหน่ายสินค้าที่มรี ้านอาหารมากมาย การเดินทางโดยรถไฟจาก
โรงแรม Hotel Hewitt Koshien ประมาณ 30 นาที่
- เลือกซื้อOption Tour เทีย
่ วโอซาก้า นารา เกียวโต (มีบัสและไกด์)
หมายเหตุ: รายการทัวร์เสริมนี้เป็นการเสนอขายทัวร์เสริมวันฟรีเดย์เบือ
้ งต้น ทางบริษัท
และไกด์ไม่สามารถบังคับซือ
้ ใดๆทัง้ สิ้น ขึ้นอยู่กบ
ั ความสมัครใจและความต้องการ
เดินทางของลูกค้าแต่ละท่านเท่านั้น
อัตราค่าบริการ/ท่าน
เดินทาง 15-20 ท่าน ราคา 3,000 บาท/ท่าน
เดินทาง 21-25 ท่าน ราคา 2,500 บาท/ท่าน
เดินทาง 26-30 ท่าน ราคา 2,000 บาท/ท่าน
เดินทาง 31 ท่านขึ้นไป ราคา 1,500 บาท/ท่าน
โปรแกรมทัวร์ : โรงแรม นารา วัดโทไดจิ เกียวโต ศาลเจ้าฟูชิมอ
ิ ินาริ Expo
City ชินไซบาชิ
เช้า นาท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศเดินทางสู่ เมืองนารา (Nara) เป็นเมืองทีอ
่ ยูท
่ าง
ทิศตะวันออกของเมืองโอซาก้า ด้วยระยะทางประมาณ35 กิโลเมตร เมืองนารา เคยเป็น
เมืองหลวงเก่าของญีป
่ ุ่นมาก่อนในปี ค.ศ. 710-784 (ก่อนเมืองหลวงจะถูกเปลีย
่ นเป็น
เกียวโตในภายหลัง) กวางเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนารา เนือ
่ งจากชาวนารามีความเชื่อ
ว่ากวางเป็นสัตว์รับใช้เทพเจ้า ปัจจุบันเมืองนารามีกวางเดินอยู่อย่างอิสระทัง้ เมือง ไม่ว่า
จะเป็นศาลเจ้า วัด หรือตามท้องถนน นาท่านไปชม วัดโทไดจิ (Todaiji) (ไม่รวมค่า
เข้า500เยน) วัดใหญ่แห่งทิศตะวันออก ถือเป็นโบราณสถานที่มค
ี วามเก่าแก่และสาคัญ
ที่สด
ุ แห่งหนึง่ ของประเทศญีป
่ ุ่นและยังถือว่าเป็นวัดทีม
่ ีนักท่องเทีย
่ วมาเยือนมากที่สด
ุ ใน
นารา สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.752 ในช่วงที่พระพุทธศาสนาเจริญรุง่ เรืองจนถึงขีดสุด
สิ่งก่อสร้างที่สาคัญของวัดนีค
้ ือวิหารไม้หลังใหญ่ ไดบุทสึ ซึง่ เป็นทีป
่ ระดิษฐานองค์
หลวงพ่อโต (ไดบุทสึ) ว่ากันว่าเป็นอาคารไม้ที่ใหญ่ที่สด
ุ ในโลก โดยมีความสูง 157
ฟุต ความยาว 187 ฟุต แม้ว่าวิหารไม้ที่เห็นในปัจจุบันนีม
้ ีขนาดเพียงแค่ 2 ใน 3 ของ
วิหารหลังเดิมที่เคยถูกไฟไหม้ไปจากภัยสงคราม แต่กย
็ งั คงมีความยิ่งใหญ่จนได้รบ
ั การ
ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ด้านหน้าบริเวณวัดจะเป็นสวนกวาง ซึง่ จะมีกวางออกมาเดิน
ให้นก
ั ท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปและซือ
้ อาหารให้กน
ิ จนสมควรแก่เวลานาท่านเดินทางไป
เกียวโต นาท่านเดินทางสู่เมืองเกียวโต เมืองหลวงเก่าแก่ของญี่ปุ่น ซึ่งมามีอายุ
ยาวนานกว่า 1,000 ปี ซึง่ ในอดีตมีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และการปกครองเป็นอย่างมาก
นาท่านเดินทางไป
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บ่าย นาท่านเดินทางไปชม ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ ชม เสาโทริอิ ซุ้มประตูสีแดงที่เป็น
สัญลักษณ์ของศาลเจ้าทีม
่ ีมากกว่าร้อยต้นทอดตัวยาวตามเส้นทางของไหล่เขาลดหลั่น
กันบนเส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตร์เรื่อง MEMORIES OF
GEISHAที่ซายูริ นางเอกของเรื่องวิง่ ลอดซุม
้ ประตูเพือ
่ ไปขอพรเทพเจ้าให้ตนเองสม
ความปรารถนาจนสมควรแก่เวลา จากนั้นนาท่านเดินทางไป เอ็กซ์โปซิตี้
(EXPOCITY) ที่เที่ยวแห่งใหม่ในโอซาก้า เป็นศูนย์รวมความบันเทิงทีย
่ ิ่งใหญ่ที่สุด
แห่งหนึ่งของประเทศญีป
่ ุ่นเลยทีเดียว ซึ่งนักท่องเทีย
่ วจะได้ทงั้ เที่ยว กิน ช้อปปิง้ พร้อม
เรียนรู้สงิ่ ใหม่ ๆ ได้ในที่เดียว ใครไปเทีย
่ วโอซาก้าแล้วไม่ได้ไปเยือนจะต้องเสียใจอย่าง
แน่นอน เอ็กซ์โปซิตี้ เป็นส่วนหนึ่งของสวนสาธารณะที่สร้างขึ้นเพือ
่ ระลึกถึงงานเวิลด์
เอ็กซ์โปประเทศญีป
่ ุ่น ที่จัดขึ้นเมือ
่ ปี 1970 อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
เย็น นาท่านไปช้อปปิง
้ ทีย
่ ่านชินไซบาชิ (Shinsaibashi) เป็นย่านช้อปปิง้ ที่มี
ชื่อเสียงที่สด
ุ ในโอซาก้า เป็นถนนคนเดินชินไซบาชิยาวประมาณ580 เมตร ตลอด
เส้นทางจะมีร้านค้าอยู่ประมาณ 180 ร้าน ทางฝัง่ ทิศใต้ ของถนนคนเดินของชินไซบาชิ
จะมีป้ายทางเข้าแถวป้ายกูลโิ กะ สมควรแก่เวลานาท่านเข้าที่พก
ั ย่านโกเบ
ที่พัก: Hotel Hewitt Koshien หรือระดับใกล้เคียงกัน อิสระพักผ่อนตาม
อัธยาศัย

(ชื่อโรงแรมทีท
่ ่านพัก ทางบริษท
ั จะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวัน
เดินทาง)

วันที่ 4
เช้า

ไกด์นาท่านนัง
่ รถไฟสู่โกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์ หรืออิสระช้อปปิง
้ ตามอัธยาศัย –
สนามบินคันไซ – ท่าอากาศยานดอนเมือง
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่4)
>> ไกด์นาท่านสัมผัสประสบการณ์นง
ั่ รถไฟเที่ยว (ค่าทัวร์ไม่รวมค่ารถไฟ ค่ารถใน
การเดินทาง) เดินทางสู่ ย่านโกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์ Oriental ตั้งอยู่ทบ
ี่ ริเวณท่าเรือ
โกเบ นับเป็นย่านที่รวมทั้งแหล่งช้อปปิง้ และความบันเทิงทีห
่ ลากหลายทีโ่ ด่งดังมากๆ
ของเมืองแห่งนีป
้ ระกอบด้วยศูนย์การค้าขนาดใหญ่ โรงภาพยนตร์ สวนสนุก ใกล้กันยัง
ติดทะเลด้วย ฮาร์เบอร์แลนด์เป็นจุดเดทชือ
่ ดังของเป็นทิวทัศน์สุดแสนโรแมนติก
นอกจากนีย
้ งั มีจด
ุ ถ่ายภาพมากมาย เช่น โกเบพอร์ตทาวเวอร์ ชิงช้าสวรรค์ โรงแรม
Kobe Meriken Park ท่านสามารถช็อปปิง้ แบบชิลๆได้อย่างสบายๆ เพราะมีทงั้ ร้าน
กาแฟ ร้านอาหาร ร้านค้า และสวนสนุก ซึ่งเป็นจุดนัดพบที่นิยมของชาวเมือง ท่าน
สามารถเดินเล่นตามทางเดินริมน้าเพือ
่ ชื่นชมบรรยากาศแบบคลาสสิค มีโรงภาพยนตร์
และร้านอาหารตัง้ อยู่ในบริเวณโกดังอิฐโบราณที่รโี นเวทมาจากสมัยศตวรรษที่ 19 อีก
ด้วย ที่นี่เหมายกับสายนักช้อปด้วยเนื่องจากไม่เพียงมีร้านค้าเรียงรายเต็มสองข้างทาง
เท่านั้นยังมีห้างใหญ่ๆ 2 ห้าง คือ ห้าง Umie Mosaic ตั้งอยู่รม
ิ น้า ภายในมีร้านค้าเล็กๆ
ขายเสื้อผ้า และร้านอาหารที่สามารถเห็นท่าเรือโกเบได้อย่างชัดเจน นอกจากนีย
้ งั มี
สวนสนุกเล็กๆสามารถขึ้นไปชมวิวบนชิงช้าสวรรค์ทต
ี่ งั้ อยูห
่ ลังอาคารห้างโมเสค และ
ห้าง Canal Garden ภายในจะแบ่งออกเป็นห้างร้านต่างๆ เช่น Hankyu, ร้าน
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อิเลคทรอนิกส์ Sofmap, ร้านอุปกรณ์กีฬาและเอ้าท์เลตจาหน่ายเสือ
้ ผ้าเครื่องใช้ใน
ครัวเรือนเป็นต้น
การเดินทางสูย
่ า
่ นโกเบฮาร์บอร์แลนด์ อยูต
่ ิดกับสถานีรถไฟ JR Kobe Station และ
สถานีรถไฟใต้ดิน Harborland Subway Station จากสวนเมริเคน (Meriken Park)
เดินไปประมาณ 5 นาที
แนะนา...อยากให้ลอง!!! โกเบเมืองแห่งเนื้อ สิ่งที่พลาดไม่ได้เมืองมาโกเบคือ เนือ
้
โกเบ หรือเนื้อของวัว Tajima ushi ซึ่งถือว่ามีจุดเด่นคือฟองไขมันเป็นเม็ดเล็ก คุณภาพ
ดี ละลายในอุณหภูมต
ิ ่า มีความนุ่ม อร่อยแทบจะละลายในปาก แนะนาร้าน Steak
land ร้านขึ้นชือ
่ ของเมืองนี้ ปัจจุบันมี 3 สาขา แนะนาสาขานีอ
้ ยูท
่ อ
ี่ าคาร Sannomiya
Kogyo building ร้านอยูใ่ กล้สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน sannomiya และ hankyu
sannomiya อยู่ชั้น 6 สังเกตป้ายร้านสีแดงๆ
>> หรือท่านสามารถอิสระช้อปปิง
้ ท่องเที่ยวได้ตามอัธยาศัยด้วยตัวท่านเอง
เช่น Aeon Koshien ห้าง Lalaport Koshien จนถึงเวลานัดหมายพร้อมกัน ณ โรงแรมที่
พักเพือ
่ เดินทางไปสนามบิน
หมายเหตุ: วันนี้ไม่มบ
ี ริการอาหารกลางวันและรถบัสนาเทีย
่ ว มี Shuttle bus
ของโรงแรมนาท่านไปสนามบิน

17.55

สมควรแก่เวลานัดหมายที่โรงแรม นาท่านเดินทางไป สนามบินคันไซ โดย
รถชัตเติลบัสของโรงแรม เพื่อให้ท่านเช็คอินสัมภาระและเดินทางกลับประเทศไทย
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SCOOT เที่ยวบินที่ TR867 *ราคาทัวร์ยัง

22.30

เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ

ไม่รวมค่าอาหารบนเครือ
่ ง (บนเครือ
่ งมีบริการจาหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม)

หมายเหตุ
หมายเหตุ : รายการทัวร์สามารถเปลีย
่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม เนือ
่ งจากสภาวะอากาศ,
การเมือง, สายการบิน การจราจรช่วงเทศกาลหรือวันหยุดของญีป
่ ุ่น เป็นต้น โดยมิตอ
้ งแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า โดยทางผูจ
้ ัดจะปรับเปลีย
่ นโดยคานึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้
ท่านท่องเทีย
่ วได้ครบถ้วนตามโปรแกรม การบริการของรถบัสนาเที่ยวญีป
่ ุ่น ตามกฎหมายของ
ประเทศญีป
่ ุ่น สามารถให้บริการวันละ10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะ
เป็นผูบ
้ ริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตาม
สถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง อัตราค่าบริการข้างต้นคานวณ จากอัตราแลกเปลีย
่ น 100
เยน เท่ากับ 30 บาท กรณีอัตราแลกเปลีย
่ นปรับสูงขึ้น บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการปรับอัตรา
ค่าบริการเพิ่มขึ้น
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ประกาศสาคัญ รับเฉพาะผู้มีวต
ั ถุประสงค์เพื่อการท่องเทีย
่ วเท่านั้น ค่าทัวร์ที่จา
่ ยให้กับผู้จด
ั เป็น
การชาระแบบจ่ายชาระขาด และผู้จด
ั ได้ชาระให้กับสายการบินและสถานทีต
่ ่างๆ แบบชาระ
ขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ได้รว
่ มเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่
ด้วยสาเหตุใด หรือได้รบ
ั การปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศ
ไทยและประเทศญีป
่ ุ่น) ทางผู้จด
ั ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทัง
้ ค่าตัว
๋ เครือ
่ งบิน
ให้แก่ทา
่ น
เงือ
่ นไขการให้บริการ
1. การเดินทางครั้งนีจ
้ ะต้องมีผู้โดยสารจานวน 30 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึง30ท่าน
- ขอส่งจอยทัวร์ให้กบ
ั บริษท
ั ที่มโี ปรแกรมและราคาใกล้เคียงกัน
- หรือขอเลือ
่ น หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทาการแจ้งให้ทา
่ นทราบล่วงหน้า
ก่อนการเดินทาง 10 วัน
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีทผ
ี่ ู้เดินทางไม่ถงึ 30ท่านและท่านยังประสงค์
เดินทางต่อ) โดยทางบริษท
ั จะทาการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีข
่ องบริษัทฯ ก่อน
ทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รบ
ั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3.การชาระค่าบริการ ชาระเงินค่าจองทัวร์ท่านละ 15,000 บาท ส่วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทาง 20
วัน

**สาเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง+ความประสงค์เพิ่มเติมของลูกค้า กรุณาส่งพร้อมหลักฐานการโอน
เงินมัดจาหรือพร้อมยอดคงเหลือ**
4.การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
การยกเลิกทัวร์ เมื่อจองทัวร์ชาระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้
ทุกกรณี และกรณีทก
ี่ องตรวจคนเข้าเมืองทัง้ กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก
หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษท
ั ฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทัง้ สิ้น รวมถึง เมือ
่ ท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึง่
หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทัง้ สิ้น
อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วโดยสารเครือ
่ งบินไป-กลับชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบิน
กรณีต้องการระบุที่นั่งติดกันทั้งกรุ๊ปหรือริมหน้าต่างหรือริมทางเดิน แจ้งหน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน ณ วัน
เดินทาง

**กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจะต้องดาเนินการแจ้งพร้อมจองทัวร์
หรือก่อนเดินทาง15วันเท่านั้น และทางเซ็นเตอร์จะทาจองที่นงั่ อัพเกรดเข้าระบบและแจ้งเลขที่นงั่ อีก
ครัง้ **
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- ที่นงั่ Stretch Seat / Long Leg ชาระเพิ่ม 4,500 บาท (รวมไป-กลับ) **ห้ามเด็กต่ากว่า16ปีและ
ผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปนัง่ เนื่องจากที่นงั่ อยูบ
่ ริเวณ Exit Seat
- ที่นงั่ Scoot Biz ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถอัพเกรดได้
** ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครือ
่ ง สามารถสั่งซือ
้ จากเล่มเมนูบนเครื่องได้เลยเนื่องจากตัว๋ กรุป
๊ ไม่
สามารถสั่งจองล่วงหน้าได้

2.ค่าที่พก
ั ห้องละ 2 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า กรณีหอ
้ งพักระดับเดียวกันที่
ระบุในโปรแกรมเต็มจะปรับเปลี่ยนพักเมืองใกล้เคียงในระดับเทียบเท่ากัน และกรณีเดินทาง 3 ท่านจะ
เป็นห้องTriple จะเป็นแบบเตียงเดี่ยวสามเตียงหรือแบบเตียงใหญ่1เตียงเตียงเดี่ยว1เตียง เป็นการจัด
แบบเตียงของทางโรงแรมไม่สามารถระบุได้

กรณีโรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2ห้อง คือ 1ห้องพัก
คู่ และ 1ห้องพักเดี่ยว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม
3. ค่าอาหารค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ขา้ งต้น
4. เจ้าหน้าที่บริษท
ั ฯคอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5. ค่าน้าหนักกระเป๋า สัมภาระที่สายการบิน Scoot กาหนดท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม และค่า
ประกันวินาศภัยเครือ
่ งบินตามเงือ
่ นไขของแต่ละสายการบินทีม
่ ก
ี ารเรียกเก็บ

**กรณีท่านมีความประสงค์จะซือ
้ น้าหนักเพิม
่ กรุณาแจ้งพร้อมจองทัวร์ พร้อมชาระค่าน้าหนัก**
- ซื้อนาหนักเพิ่ม 5 กก. ชาระเพิ่ม 700 บาท /เพิ่ม10กก. ชาระเพิม
่ 1,200 บาท
- ซื้อน้าหนักเพิ่ม15กก. ชาระเพิม
่ 1,700 บาท/เพิม
่ 20กก. ชาระเพิ่ม 2,200 บาท
6. ค่าประกันอุบต
ั ิเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทค่า
รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบต
ั ิเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาทตามเงือ
่ นไขของกรมธรรม์ ไม่รวมประกัน
สุขภาพ
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(ค่าทัวร์ไม่รวมการประกันความคุ้มครองการสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และ
ทรัพย์สินส่วนตัว กรณีเกิดความเสีย บริษท
ั ฯไม่สามารถรับผิดชอบได้)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าทาหนังสือเดินทางไทยและเอกสารต่างด้าวต่างๆ
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุอาทิเช่นค่าอาหารเครือ
่ งดื่มค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์เป็นต้น
3. ค่าภาษีทก
ุ รายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
4. ค่าภาษีน้ามันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษท
ั ฯได้ออกตั๋วเครือ
่ งบิน
5. ค่า Vat 7% และค่าภาษีหก
ั ณ ที่จ่าย 3%
6. ค่าทิปยกกระเป๋าทุกโรงแรม
7. ค่าทิปไกด์รวมคนขับรถ ท่านละ 4,000 เยนต่อทริป สาหรับกรุ๊ปที่มีหว
ั หน้าทัวร์แล้วแต่นาใจ
้
จากท่าน
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญีป
่ ุ่นให้กบ
ั คนไทย
(เอกสารที่จะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ)
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญีป
่ น
ุ่ ให้กับคนไทย ผู้ทป
ี่ ระสงค์จะพานักระยะสั้นใน
ประเทศญีป
่ ุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพือ
่ การท่องเทีย
่ ว เยีย
่ มญาติ หรือธุรกิจ
จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพือ
่ ยืนยันการมีคณ
ุ สมบัติการเข้าประเทศ
ญีป
่ ุ่น* ดังต่อไปนี้
1. ตั๋วเครือ
่ งบินขาออกจากประเทศญีป
่ ุ่น (ทางบริษท
ั ฯจัดการให้)
2. สิ่งทีย
่ ืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พานักในประเทศญีป
่ ุ่นได้
(เช่น เงินสด บัตร
เครดิต เป็นต้น)
3. ชื่อ ทีอ
่ ยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างทีพ
่ านักในประเทศญีป
่ ุ่น (ทางบริษท
ั จัดการให้)
4. กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษท
ั ฯจัดการให้)
คุณสมบัติการเข้าประเทศญีป
่ ุ่น (สาหรับกรณีการเข้าประเทศญีป
่ ุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยูไ่ ม่ต่ากว่า 6 เดือน
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาในประเทศญีป
่ ุ่นจะต้องไม่เป็นสิง่ ที่ขด
ั ต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติ
การพานักระยะสั้น
3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
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4. เป็นผูท
้ ไี่ ม่มป
ี ระวัตก
ิ ารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญีป
่ ุ่น มิได้อยูใ่ นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้
เข้าประเทศ และไม่
เข้าข่ายคุณสมบัตท
ิ ี่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
7.หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัง
้ หมดก่อนทาการจอง เพื่อความถูกต้องและความ
เข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษท
ั ฯ และเมือ
่ ท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์
ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือ
่ นไขข้อตกลงต่างๆ ทัง
้ หมด
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลือ
่ นการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วม
คณะไม่ถง
ึ 30ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิก
์ ารเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม
่ หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวัน
เดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นเทีย
่ วบิน โดยมิตอ
้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุ
ต่างๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รบ
ั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การ
ประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย ซึง่ อยู่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษท
ั ฯ
5. บริษัทฯ จะไม่รบ
ั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน
, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบต
ั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเทีย
่ วเอง
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทงั้ หมดกับทางบริษท
ั ฯ แล้ว ทางบริษท
ั ฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเงือ
่ นไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอทีต
่ อ
้ งได้รบ
ั การยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สารองโรงแรม
ที่พก
ั ในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึง่ อาจจะปรับเปลีย
่ นตามที่ระบุ
ในโปรแกรม
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กบ
ั กรุป
๊ ที่เข้าพัก โดยมีหอ
้ งพักสาหรับ
ผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรีไ่ ด้ โดยอาจจะขอเปลีย
่ นห้องได้ตามความประสงค์ของผูท
้ ี่พก
ั ทั้งนีข
้ ึ้นอยูก
่ บ
ั
ความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษท
ั ฯ อย่างน้อย
10-14 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษท
ั ฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จด
ั ไม่มีสท
ิ ธิในการให้คาสัญญาใด ๆ ทัง้ สิ้นแทนผู้จัด
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม
้ อ
ี านาจของผู้จัดกากับเท่านั้น
11. ผู้จัดจะไม่รบ
ั ผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทน
ต่างๆ ในกรณีทผ
ี่ ู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจ
คนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย
่ ว อันเนื่องมาจากการกระทาที่สอ
่ ไป
ในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถก
ู ต้อง หรือ การถูกปฏิ เสธในกรณีอื่น
ๆ
12. กรณีต้องการพักแบบ 3ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอ
้ ง Triple ไม่เพียงพอ
ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2ห้อง คือ 1ห้องพักคู่ และ 1ห้องพักเดีย
่ ว โดยไม่
ค่าใช้จ่ายเพิม
่
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13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญีป
่ ุ่น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะ
ติด อาจทาให้เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่นอ
้ ยลง โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์
และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึง่ อาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครัง้ ที่ตอ
้ งเร่งรีบ เพือ
่ ให้
ได้ทอ
่ งเทีย
่ วตามโปรแกรม
14. บริการน้าดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อในวันทีท
่ าทัวร์เต็มวัน เริม
่ ในวันที่2ของการเดินทางรวมจานวน
2ขวด
15. การบริการของรถบัสนาเทีย
่ วญีป
่ ุ่น ตามกฎหมายของประเทศญีป
่ ุ่น สามารถให้บริการวันละ10-12
ชั่วโมง อาทิเช่น เริ่มงานเวลา 8.00น.ถึงเวลา 20.00 น.ในวันนั้น มิอาจเพิม
่ เวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และ
คนขับจะเป็นผูบ
้ ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้ นีข
้ ึ้นอยูก
่ บ
ั สภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก
จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเทีย
่ วตามสถานทีใ่ นโปรแกรมการเดินทาง
16. การประกันภัย ทีบ
่ ริษท
ั ฯได้ทาไว้สาหรับความคุม
้ ครองผู้เดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจาก
การเดินทางท่องเทีย
่ ว ตามพ.ร.บ. การท่องเทีย
่ ว เท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้
ป่วย ท่านสามารถขอดูเงือ
่ นไขกรมธรรมของบริษท
ั ฯได้ และทางบริษท
ั ฯถือว่าท่านได้เข้าใจและยอมรับ
ข้อตกลงแล้วเมือ
่ ท่านชาระเงินค่าทัวร์ (ท่านสามารถซือ
้ ประกันสุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได้ จาก
บริษท
ั ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุม
้ ครองให้ละเอียด)
17. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จด
ั ไม่มีสท
ิ ธิในการให้คาสัญญาใดๆ ทัง้ สิ้นแทนผู้จัด
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม
้ อ
ี านาจของผู้จัดกากับเท่านั้น
18. ผู้จัดจะไม่รบ
ั ผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทน
ต่างๆ ในกรณีทผ
ี่ ู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจ
คนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย
่ ว อันเนื่องมาจากการกระทาที่สอ
่ ไป
ในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถก
ู ต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณี
อื่นๆ

ตลาดทัวร์ แมกกาซีน โทร. 064-491-9639 เว็บไซต์ http://www.paiteawduaykan.com
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รายการท่ องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้ รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสิ ทธ์ ในการแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

