ทัวร์โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า 5วัน 3คืน
PROGRAM โอซาก้า – เกียวโต - ศาลเจ้าฟูชมิ ิ อินาริ – เปิ ดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธชี งชาแบบญี่ป่ นุ – ศาลเจ้าเฮอัน
- ปราสาททอง - อิออน จัสโก้ - ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ – เขตเมืองเก่าซันมาชิซจึ ิ - ริงกุ เอ้าท์เล็ท - อิสระ
เต็มวัน

วันที่ กำหนดกำร

รถ เช้ำ เที่ยง เย็น พัก

1

กรุงเทพฯ - โอซก้า

2

โอซาก้า – เกียวโต - ศาลเจ้าฟูชมิ ิ อินาริ – เปิ ดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธชี งชาแบบญี่ป่ นุ – ศาลเจ้าเฮ
อัน - ปราสาททอง - อิออน จัสโก้

3

ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ – เขตเมืองเก่าซันมาชิซจึ ิ - ริงกุ เอ้าท์เล็ท

4

อิสระเต็มวัน

5

คันไซ - กรุงเทพ

อัตรำค่ำบริกำรนี้ รวม

อัตรำค่ำบริกำรนี้ ไม่รวม

- รถพร้อมคนขับคนไทย

- ตัวเครื
๋ ่องบินเดินทางไป-กลับ

- ค่าน้ามัน ค่าทางด่วน ค่าที่จอดรถ

- ค่าเข้าชมสถานที่

- โรงแรมระดับมาตรฐาน 3 ดาว

- อาหารมื้อกลางวัน-เย็น

- ประกันการเดินทาง

- ค่าทิปคนขับรถ

- ออกแบบเส้นทางเที่ยวให้ฟรี

- ไกด์นาเที่ยว
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากรายการที่ระบุ

กาหนดการทัง้ หมด
วันที่ 1

กรุงเทพฯ - โอซาก้า

ช่วงเวลา
ค่า

กิจกรรม
พร้อมกัน ณ สนามบินประเทศไทย
เหินฟ้ าสู่โอซาก้าประเทศญี่ป่ นุ

วันที่ 2 โอซาก้า – เกียวโต - ศาลเจ้าฟูชมิ ิ อินาริ – เปิ ดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธชี งชาแบบญี่ป่ นุ – ศาลเจ้าเฮอัน ปราสาททอง - อิออน จัสโก้
ช่วงเวลา

เช้า

เทีย่ ง

กิจกรรม
เดิ นทำงถึง สนำมบินโอซำก้ำ หลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองนาท่านเดินทางสู่ จากนัน้ นาท่าน
ชม ศำลเจ้ำฟูชิมิ อิ นำริ ที่ส ถิต ของพระแม่
โพ ส ภ เ ท พ เ จ้ า ที่ เ ป็ น ที่ นั บถื อ ยิ่ ง ข อ ง
ประชาชนที่ ม าสัก การะขอพร ให้ มี ค วาม
เป็ นอยู่ อุ ด มสมบู ร ณ์ ข องเรื่ อ งพื ช พร รณ
ธัญ ญาหาร น าท่ านสักการะ พระแม่ โ พสภ
และเทพจิ้ ง จอกที่ ช าวญี่ ป่ ุ นชื่ อ ว่ า เป็ น ทู ต
สวรรค์ ผู้คอยนาข่าวสารจากสรวงสวรรค์ลง
มายัง โลกมนุ ษ ย์ ท่ านจะได้ต่ืน ตากับรูป
ปั ้นของเทพจิ้งจอก ที่มีจานวนมากมาย
แล้วนาท่านชม ศาลโทริอิ ซุ้มประตูสีแดง
ที่เป็ นสัญลักษณ์ของศาลเจ้าที่มีมากกว่า
ร้อยต้นทอดตัวยาวตามเส้นทางของไหล่
เขาลดหลั น่ กั น บนเส้ น ทางยาวถึ ง 4
กิโ ลเมตร และเป็ น ฉากของภาพยนตร์
เรื่อง MEMORIES OF GEISHA ที่ ซายูริ นางเอกของเรื่องวิ่งลอดซุ้ มประตูเพื่อไปขอพรเทพเจ้า ให้
ตนเองสมความปรารถนา
รับประทานอาหารตามอัธยาศัย

บ่าย

จากนัน้ นาท่านชม เดินทางสู่ ศำลเจ้ำเฮอัน หรือศาลเจ้าเฮอันจิงงุ ศาลเจ้าเฮอันสร้างในปี 1895 เนื่อง
ในโอกาสที่นครเกียวโตมีอายุครบ 1,100 ปี โดยอุทิศถวายแด่จกั รพรรดิองค์แรกและองค์สุดท้ายของ
เกีย วโต ตัว ศาลเจ้าถอดแบบมา
จากพระราชวังหลวงทีส่ ร้างขึ้นเมื่อ
ค.ศ. 794 และวอดลง เ พ ร าะ
อั ค คี ภั ย ใ น ปี 1 2 2 7 เ ป็ น
สถาปั ตยกรรมแบบเฮอันซึ่ง ได้ร ับ
อิ ท ธิ พ ลจากจี น ศาลเจ้ า ในลัท ธิ
ชินโตก็เปลี่ยนมาสร้างตามแบบวัด
ในพุทธศาสนา จากทีเ่ คยทิ้งเนื้อไม้
ไว้ให้มสี ตี ามธรรมชาติกห็ นั มาทาสีเป็ นครัง้ แรกเมื่อก้าวผ่านประตูศาลเจ้าเข้าไป จะพบภาพจาลองของ
พระราชวังโบราณที่ย่อส่วนลงมาเหลือสองในสาม มีลานหินกรวดสีขาวอันกว้างขวางทอดตรงไปยัง
วิหารใหญ่ไดโงะคุเด็ง (ถ้าเป็ นวังจริงๆ นี่กค็ อื ทีว่ ่าราชการทัง้ หลายทัง้ ปวง) ซึ่งมีเจดีย์พยัคฆ์ขาวขนาบ
อยู่ทางตะวันออกและตะวันตก ประตูดา้ นซ้ายของวิหารจะเปิ ดออกสู่สวนแบบเฮอันที่ออกแบบมาให้ใ ช้
ล่องเรือและเดินเล่นได้ดว้ ยสะพานแบบจีน บึงน้าใสและบันไดมังกร
นาท่านเปิ ดประสบการณ์ใหม่กับ พิ ธีชงชำญี่ปุ่น ซึ่งเป็ นเอกลักษณ์ของประเทศญี่ป่ ุ นว่าด้วยการใช้
เวลาอย่างสุนทรีย์ ด้วยการดื่มและการชงชาผงสีเขีย วหรือมัทฉะ นับตัง้ แต่ประมาณศตวรรษที่ 14
ต้นฉบับของพิธชี งชา และให้ท่านได้สมั ผัสกับบรรยากาศของการจาลองเรื่องราวเกี่ยวการพบปะกัน ใน
วงสังคมเกี่ยวกับการดื่มและชงชาที่ได้แพร่หลายในบรรดาชนชัน้ สูงในประเทศญี่ป่ ุน จากนัน้ อิสระให้
ท่านได้เลือกซื้อของทีร่ ะลึกตามอัธยาศัย
น าท่ านชม วัดคิ นคะคุ จิ หรือ ปรำสำททอง สร้างโดยโชกุ น อาชิคางะ โยชิมิสึ เพื่อ เป็ น สถานที่
พักผ่ อ น ต่ อ มาบุ ต รชายของท่ านได้
ดัดแปลงให้เ ป็ น วัด แต่ ปราสาทเดิม
ได้ ถู ก ไฟไหม้ ใ นปี พ.ศ.2493 และ
ส ร้ า ง ขึ้ น ใ ห ม่ เ มื่ อ ปี พ . ศ . 2498
ปราสาทโดยรอบปิ ดด้วยทองคาเปลว
อย่ า งสวยงาม ให้ ท่ า นได้ ด่ื ม ด่ า กับ
ความสะอาดใสของสระน้าทีส่ ามารถสะท้อนให้เห็นภาพตัวปราสาทได้อย่างงดงาม
มาเทีย่ วปราสาททอง สถานทีย่ อดฮิตในการ์ตูนเรื่องดัง อิคคิวซัง ทัง้
ทีจะพลาดกับเมนูของหวานทานเล่นยอดฮิตของปราสาททองได้
ยังไงกันแนะนาซอฟท์ครีมจากร้าน Kinkaku Soft Ice Cream ซึ่งตัว
ซอฟท์ครีมนัน้ จะเป็ นรสชาเขียว เนื้อครีมเนียนนุ่มละมุนลิ้น ทามา
จากผงชาเขียวแท้ๆต้นตารับของญี่ป่ นุ
ข้างในโคนใส่แป้ งโมจิเพื่อ
เพิม่ ความนุ่มนวลการในลิ้มรส และเพิม่ ถั ่วแดงหวานทีใ่ ห้รสชาดเข้า
กันดีกบั ชาเขียวก่อนจะหุม้ ด้วยแผ่นทองคาทีผ่ ลิตโดยฝีมอื ช่างทากระดาษวาชิสไตล์ญ่ปี ่ นุ

จากนัน้ นาท่านช้อปปิ้ ง ณ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ห้ำงฯ อิ ออน จัสโก้ ให้ท่านได้เลือกทาน หรือ
เลือ กซื้อ สิน ค้าที่เ ป็ น แบรนด์ ญีป่ ุ น อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ ร้าน 100 เยน และ หากท่ านใด
หลงไหลในรสชาดของคิทแคทชาเขียวสามารถหาซื้อได้ทนี่ ี่ได้เลย
ค่า

รับประทานอาหารตามอัธยาศัย

วันที่ 3 ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ – เขตเมืองเก่าซันมาชิซจึ ิ
ช่วงเวลา
เช้า

- ริงกุ เอ้าท์เล็ท

กิจกรรม
บริ กำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม ท่านเดินทางสู่ เมืองทำคำยำม่ำ จังหวัด “ฮิดะ”
จังหวัดทีอ่ ุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม ผูค้ นทีเ่ ป็ นมิตร นาท่านเทีย่ วชม เมืองทีไ่ ด้ช่อื ว่า “ลิ ต
เติ้ ลเกียวโต เป็ นเมืองขนาดเล็กน่ารักตัง้ อยู่ในหุบเขาทีย่ งั คงดูแลวัด ศาลเจ้า แม่น้า สะพาน ตลาดเช้า
และบรรยากาศแบบเมืองเกียวโตในอดีตไว้ได้อย่างลงตัว นาท่านสู่ “หมู่บ้ำนชิ รำคำวะโกะ หมู่บ้านที่
ได้รบั เลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995 ท่ำนจะได้พบกับบ้ำนในแบบกัส โชสึ
คุริ ซึ่งเป็ นแบบญี่ปุ่นดัง้ เดิ ม ชื่อนี้ ได้มำจำกคำว่ำ กัสโช ซึ่งแปลว่ำ พนมมือ ตามรูปแบบของบ้านที่
หลังคาชันถึง 60 องศา มีลกั ษณะคล้ายสองมือทีพ่ นมเข้าหากัน ตัวบ้านมีความยาวประมาณ 18 เมตร
และมีความกว้าง 10 เมตร ซึ่งโครงสร้างของบ้านสร้างขึน้ โดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตวั เดียว แต่ยงั คงความ
แข็งแรงสามารถรองรับหิมะทีต่ กมาอย่างหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี

นาท่านชมสถานที่ส าคัญเมื่อ ครัง้ อดีต ที่ ทำกำรเก่ำเมืองทำคำยำม่ำ ใช้เป็ นทัง้ ที่ทางาน และที่อยู่
อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะมาเป็ นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนโตกุกาว่า ใน
สมัยเอะโดะ หรือกว่า 300 ปี ทแี่ ล้ว เป็ นทีท่ าการรัฐในยุคเอะโดะเพียงแห่งเดียวที่ข้ามพ้นยุคสมัยมาได้
อย่างสมบูรณ์ ซึ่งภายในนี้ประกอบด้วยบริเวณไต่สวนพิจารณาคดี ห้องขังนักโทษ โรงครัว และห้องพัก
ของเจ้าหน้าที่ ไม่รวมค่ำเข้ำชมท่ำนละ 430 เยน

น าชมความงามของเมือ งทา
คายาม่ า ซึ่ง ยัง คงความเป็ น
บ้ า นเมื อ งแบบญี่ ป่ ุ นดัง้ เดิ ม
อย่างแท้จริงเดินชม เขตเมือง
เก่ำซันมำชิ ซึจิ ซึ่งเต็มไปด้วย
บ้านเรือน และร้านค้าน่ารัก ๆ
ที่ย ัง คงอนุ ร ักษ์ แ บบของบ้าน
ในสมัยเอะโดะกว่า 300 ปี ก่อน ให้ท่านได้เลือกซื้อของทีร่ ะลึกพื้นเมืองและเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันน่า
ประทับใจ ไม่ว่าจะเป็ นเหล้าสาเก ซุปมิโสะชิรุ ตุ๊กตาซารุโบะโบะ ซึ่งเป็ นตุ๊ กตาตามความเชื่อของคน
โบราณสมัยก่อน

รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย สาหรับท่านทีช่ ่นื ชอบในรสชาติของเนื้อวัว ณ เขตเมืองเก่าซัน
มาชิซจึ ิ มีรา้ นอาหารทีเ่ ป็ นสุดยอดของเนื้อฮิดะไม่ว่าจะมาเป็ นในรูปแบบปิ้ งย่าง ซูชเิ นื้อฮิดะ หรือจะเป็ น
เนื้อบดชุบแป้ งทอดในนามทีเ่ รียกกันว่า “โคโระเกะ” สาหรับท่านที่ไม่ทานเนื้อภายในถนนเส้นนี้ยงั เต็ม
ไปด้วยร้านโซบะ ราเมน แม้กระทังขนมหวานของทานเล่
่
นต่างๆให้ท่านได้ล้มิ ลองอีกมากมาย*
เทีย่ ง

บ่าย

จากนัน้ นาท่านสู่ ริงกุ เอำท์เล็ท (Rinku Outlet) แหล่งช้อปปิ้ งใหญ่ใกล้สนามบินคันไซ ให้ท่าน
เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังหลากหลายและสินค้าดีราคาพิเศษอาทิ เครื่องสาอาง
, เครื่องประดับ , เสือ้ ผ้า , กระเป๋ า , รองเท้า , อุปกรณ์กฬี า ,เครื่องใช้ไฟฟ้ า และยังเป็ นแหล่งรวมสินค้า
แบรนด์ญ่ปี ่ นุ โกอินเตอร์มากมายกับคอลเลคชันเสื
่ อ้ ผ้าล่าสุด อาทิ Michaels kors , Klein , Morgan ,
Elle , Cynthia Rowley , Diffusione Tessile ฯลฯ พร้อมทัง้ เลือกซื้อกระเป๋ าไฮโซ เช่น Bally , Prada
, Gucci , Diesel , Tumi , Gap , Armany ฯลฯ หรือจะเลือกดูเครื่องประดับและนาฬิกาหรูอย่าง Tag

Heuer , Agets , S.T.Dupont , Tasaki ฯลฯ รวมไปถึงรองเท้าแฟชัน่ Hush , Pupies , Scotch Grain
, Skechers , Hogan
ฯลฯ หรือเลือกซื้อสินค้า
สาหรับคุณหนู
เช่น
Aigle, Bandai Asobi,
Hakka
Kids,Miki
House และสินค้าอื่นๆ
อีกมากมาย ให้ท่านได้
เลือกช้อปปิ้ งตาม
อัธยาศัย
ค่า

วันที่ 4
ช่วงเวลา

เช้า

เพื่อไม่เป็ นการรบกวนเวลาของท่าน รับประทานอาหารค่าตามอัธยาศัย

อิสระเต็มวัน
กิจกรรม
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม หลังอาหาร อิสระตามอัธยาศัยให้ท่านเลือกช้อปปิ้ ง
ตามย่านดังของมหานครโอซาก้า โดยการนัง่ รถไฟ (ไม่รวมค่ำรถไฟ) ท่านสามารถนัง่ รถไฟ JR เพื่อ
เดินทางเทีย่ วในแหล่งท่องเทีย่ วชื่อดัง อาทิ
ชิ นไซบำชิ ย่านช้อปปิ้ งชื่อดังของนครโอซาก้ า ภายในย่านนี้มีร้านค้าเก่ าแก่ ปะปนไปกับร้านค้า อัน
ทันสมัย และสินค้าหลากหลายรูปแบบทัง้ สาหรับเด็ก และผู้ใหญ่ ซึ่งย่านนี้ถือว่าเป็ นย่านแสงสี และ
บันเทิงชัน้ นาแห่งหนึ่งของนครโอซาก้า อีกทัง้ ยังมีรา้ นอาหารทะเลขึน้ ชื่อมากมาย ซึ่งเสน่ ห์อย่างหนึ่ง
คือ ทุกร้านจะประดับประดาร้านของตนด้วยแสงไฟนีออนซึ่งดัดทาให้เป็ นรูปปู กุ้ง และปลาหมึก ซึ่ง
นักท่องเที่ยวให้ความสนใจและแวะถ่ายรูปกันเป็ นที่ระลึกอย่างมาก และร้านค้าทุกแห่ง จะพยายาม
สร้างจุดเด่นให้แก่ร้านของตนให้ได้มากที่สุด เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการ สัญลักษณ์เด่นของ
ย่านนี้คอื ตึกรูปเครื่องหมายการค้าของ กูลโิ กะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจากญี่ป่ นุ นั ่นเอง
โอซำก้ำ อะควอเรี่ยม เป็ นพิพธิ ภัณฑ์สตั ว์น้าในร่มทีใ่ หญ่ที่สุดในโลก ท่านจะได้พบกับปลาฉลามวาฬ
ทีม่ ขี นาดใหญ่ทหี่ าชมได้ยาก, แล้วเฮฮากับหน้าตาของปลาแสงอาทิตย์ ทีม่ ขี นาดตัวใหญ่ราคาประเมิน
มิได้และเพลินตากับสัตว์มีชีวติ ใต้น้ านานาชนิดจากทัวทุ
่ กมุมโลก อาทิเช่น ปลาโลมา, ปูแมงมุม, นาค
ทะเล, นกเพนกวิน เป็ นต้น
วัดชิ เท็นโนจิ วัดทีม่ อี ายุเก่าแก่ที่สุดของเมืองโอซาก้าประมาณ 1,400 ปี และเป็ นพุทธสถานแห่ง แรก
ในญี่ป่ ุน โดยมีจุดเด่นอยู่ที่ เจดีย์ 5 ชัน้ อันวิจิตร สร้างตามแบบสถาปั ตยกรรมสมัย อาซุกะ ภายใน
ประดิษฐานพระพุทธรูปหลายองค์ หรือท่านทีส่ นใจเดินทางสู่ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ร่วมสนุกท้าทาย

กับเครื่องเล่นหลากหลายชนิดตื่นเต้น
ระทึ ก ใจจากหนั ง ดัง ที่ ท่ า นชื่ น ชอบ
เช่น ฉากเพลิงไหม้จากเรื่อง “แบ็คด
ราฟท์”ล่องเรือผจญภัยกับไดโนเสาร์
จากเรื่อง“จูราสสิคพาร์ค” นัง่ เรือเพื่อ
พบกับความน่ าสะพรึงกลัวเหมือ นอยู่
ในเหตุ ก ารณ์ จ ริ ง กั บ “จอว์ ” ใช้ ทุ น
สร้ า งมหาศาลกว่ า 1,500 ล้ า นเยน
(เฉพาะจอว์ ) และสนุ กสนานไปกับ
เครื่ อ งเล่ น ภาคใหม่ ข อง “สไปเดอร์
แมน” ทีร่ อให้ท่านพิสูจน์ความมันส์ พร้อมทัง้ พบกับโซนใหม่ “วันเดอร์แลนด์” เป็ นโซนสวนสนุ กสไตล์
ครอบครัวให้ท่านได้เพลิดเพลินกับตัวการ์ตูนสุดน่ ารักชื่อดังของญี่ป่ ุน Hello Kitty, Snoopy, Sesame
Street หรือ สนุ กสนานกับโซนใหม่ The Wizarding World of Harry Potter ที่ส ร้างเพื่อ เอาใจเหล่า
สาวกของแฮร์รี่พอตเตอร์ ให้ท่านได้เข้าไปสัมผัสบรรยากาศของ โลกเวทมนตร์ ใ นฉากต่ างๆ จาก
ภาพยนตร์ อาทิ ปราสาทฮอกวอต เพลิดเพลินกับการสารวจห้องเรียนเวทมนตร์คาถา ย่านฮอกมีท
ร้านขายของแปลกประหลาดของเหล่าพ่อมดและแม่มดทัง้ หลาย และที่ไม่ควรพลาดชิม คือ บัตเตอร์
เบียร์ เครื่องดื่มทีไ่ ด้รบั ความนิยมในโลกของพ่อมดและแม่มดแห่งนี้ [ไม่มแี อลกฮอล์] และทีพ่ ลาดไม่ได้
คือในโซนนี้ที่ถือว่าเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีทสี่ ุดของโลกคือโซน Harry Potter and the Forbidden
Journey ที่มีการสร้างด้วยเทคโนโลยีที่ทนั สมัยในการถ่า ยภาพ 4K ที่จะสร้างความตื่นเต้นเร้าใจให้
ท่านเสมือนท่านได้เดินทางท่องโลกเวทมนตร์ไปกับแฮร์รพี่ อตเตอร์เลยทีเดียว ให้ท่านได้สนุกสนานต่อ
กับเครื่องเล่นนานาชนิดอย่างจุใจ
เทีย่ ง

เพื่อไม่เป็ นการรบกวนเวลาของท่าน รับประทานอาหารตามอัธยาศัย
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คันไซ – กรุงเทพฯ
กิจกรรม

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม และเดินทางไปยังสนามบินเพื่อกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขการให้บริการ
1. การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีผโู้ ดยสารจานวน
(จานวนสมาชิกของแต่ละกรุ๊ป)
ท่านขึน้ ไป ถ้าผูโ้ ดยสาร
ไม่ครบจานวนดังกล่าว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 45 วัน
ซึ่งจะเกิดขึน้ ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทากรุ๊ปได้ ในกรณีนี้ทางบริษทั ฯยินดีคนื เงินให้บางส่วน
2. ในกรณีทลี่ ูกค้าต้องออกตั ๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ ก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ ทางบริษัท
จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้
3. การชาระค่าบริการ
3.1 กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 15,000 บาท
3.2 กรุณาชาระค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือ 45 วันก่อนออกเดินทาง มิเช่นนัน้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการยกเลิกการเดินทาง
ของท่าน และการคืนเงินทัง้ หมด หรือบางส่วนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง การเดินทางในช่วงเทศกาลท่องเที่ยว หรือ
วันหยุดต่อเนื่อง อาจจะมีการเรียกเก็บค่าทัวร์เร็วกว่าที่กาหนดไว้ขา้ งต้น
4. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
4.1 กรณียกเลิกต้องยกเลิก 45 วันก่อนการเดินทางทางเท่านัน้ ไม่เช่นนัน้ ทางบริษทั จะไม่คนื เงินมัดจาไม่ว่าในกรณี ใ ดๆ
ทัง้ สิน้ เพราเหตุว่าบริษทั ได้ดาเนินการเกี่ยวกับตั ๋ว หรือบริการต่างๆ ทีใ่ ช้ในการเดินทางเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
4.2 ยกเว้นกรุ๊ปทีอ่ อกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้น บางสายการบินมีการการันตีม ัดจาที่
นั ่งกับสายการบินและค่ามัดจาทีพ่ กั รวมถึงเทีย่ วบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มกี ารคืนเงินมัดจา หรือ ค่า
ทัวร์ทงั ้ หมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ *** เนื่องจากเป็ นทัวร์โปรโมชันไม่
่ สามารถคืนเงินใดๆทุกกรณี
4.3 กรณีทกี่ องตรวจคนเข้าเมืองทัง้ กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศทีร่ ะบุไว้ใน
รายการเดินทาง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่คนื ค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
**สาคัญ!! บริษัทฯ ทาธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้ ไม่สนับสนุ นให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญี่ป่ ุนโดยผิดกฎหมาย
และในขัน้ ตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ ไทยและญี่ป่ ุน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านัน้ ลูกค้าทุก
ท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทงั ้ สิน้ **
4.4 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง
พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้

4.5 บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
และจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีทสี่ ูญหาย สูญเสียและได้รบั บาดเจ็บ ทีน่ อกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และ
เหตุสุทธิวสิ ยั บางประการ เช่นการนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ และการจลาจลต่างๆ
4.6 เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านบริษทั ฯ หรือตัวแทนของบริษทั ฯ ทางบริษทั ถือว่า
ท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของทางบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้ทงั ้ หมด
5. บังคับทิปอย่างน้อยท่านละ 10,000 เยน ต่อกรุ๊ป (กรณีทมี่ สี มาชิก2-18 ท่าน)
บังคับทิปคนขับรถวันละ 500 เยน, ไกด์วนั ละ 500 เยน คิดเป็ นต่อท่าน (กรณีทมี่ สี มาชิก19 ท่านขึน้ ไป)
*******โปรดอ่านเงือ่ นไขให้ระเอียดก่อนการจองทัวร์ทุกครัง้ ******
อัตราค่าบริการ ของแต่ละกรุ๊ปจะไม่เท่ากัน เนื่องจากความต้องการของเเต่ละครอบครัวจะแตกต่ างกัน เรามีหน้าที่
ออกแบบโปรแกรมเทีย่ วให้ตรงกับความต้องการของแต่ละกรุ๊ปให้ได้มากทีส่ ุด เพื่อให้ทุกๆ ได้ท่องเทีย่ วอย่างมีความสุข
ไปด้วยกันในทุกทริป
ขึ้นอยู่กบั
1. จานวนสมาชิกของแต่ละกรุ๊ป
(มีผสู้ ูงอายุ ต้องใช้ววิ แชร์หรือไม่ หรือ มีเด็กๆ อายุต่ากว่า 8 ขวบ จานวนกี่ท่าน)
2. จานวนวันเดินทาง (นับรวมวันเดินทางตัง้ แต่วนั ทีท่ าการเชคอิน) ถ้าต้องการวันฟรีเดย์สามารถแจ้งเจ้าหน้าทีผ่ ทู้ าการ
ขายได้โดยตรง
3. ระดับของโรงแรมทีพ่ กั ทีล่ ูกค้าประสงค์จะเข้าพัก (ระดับ3-5ดาว)
4. ช่วงทีส่ ะดวกในการเดินทางไปท่องเทีย่ วยังประเทศญี่ป่ นุ
5. บริการอื่นๆ ทีป่ ระสงค์จะรับ เช่น มื้ออาหาร บริการรถเช่า เป็ นต้น
อัตราค่าบริการนี้รวม
- รถนาเทีย่ ว (ชนิดของรถขึน้ อยู่กบั จานวนสมาชิกของแต่ละกรุ๊ป)
บริการลูกค้า 08.00 น.-20.00 น.
- ค่าน้ามัน ค่าทางด่วน ค่าทีจ่ อดรถ
- โรงแรมระดับมาตรฐาน พร้อมอาหารเช้า (ระดับทีพ่ กั ตามทีต่ กลงกับลูกค้า)
- ประกันอุบตั เิ หตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั เิ หตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
- ออกแบบเส้นทางเทีย่ วให้ฟรี
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

-

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ
เพิม่ ค่าใช้จ่ายในการขอพักเดีย่ ว (ขึน้ อยู่กบั ระดับทีพ่ กั และจานวนคืนทีเ่ ข้าพัก)
ตั ๋วเครื่องบินเดินทางไป-กลับ
ภาษีมูลค่าเพิม่ Vat 7%
ค่าเข้าชมสถานที่
ไกด์นาเทีย่ ว
ค่าทิปคนขับรถ และไกด์

