เทียง
บ่าย

คํา

ระเบียงแห่งนีสามารถถ่ ายภาพเมืองเกียวโตจากมุมสูงได้สวยงาม เชิญดื#มนํ าศักดิ 'สิทธิ 'สามสาย
อันเกิดขึนจากธรรมชาติทไ#ี หลมาจากเทือกเขา จากนันเดินตามทางสัมผัสกับร้านค้าญี#ปุ่นตกแต่ง
ตามสมัยเอโดะ ให้ท่านเพลิดเพลินกับการเลือกซือสินค้าพืนเมืองและของที#ระลึกเกี#ยวกับญี#ปุ่น
ขนานแท้ อาทิ ขนมโมจิ ที#ขนชื
ึ #อที#สุดของญี#ปุ่น เป็ นต้นกําเนิดกระจายขายไปยังภูมภิ าคต่ างๆ
ของญีป# นุ่ ทังด้วยแป้งทีเ# หนียวนุ่ มเป็ นพิเศษ กับไส้ถวแดงขนานแท้
ั#
หรือประยุกต์เป็ นไส้สตอเบอร์
รี# ช็อกโกแลต ฯลฯ ผักดองญี#ปุ่น สําหรับคนที#ชอบทานกับข้าวต้ม อาทิ แตงกวาดอง หัวไชเท้า
มะเขือยาว ฯลฯ, ชาเกียวโต ที#ขนชื
ึ # อไม่แพ้ จังหวัดชิซุ โอกะ ที#ช่วยลดคอเลสเตอรอล, เครื#อง
เซรามิคญีป# นุ่ ทังกานําชา ถ้วย ชาม ต่างๆ และของทีร# ะลึกอีกมากมายนานาชนิด
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นํ าท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้ าฟูชิมิ อิ นาริ เพื#อสักการะพระแม่โพสพ เทพที#เป็ นที#นับถือของชาว
ญี#ปุ่น โดยส่วนใหญ่จะขอพรให้มคี วามเป็ นอยู่สุขสบาย และขอพรในเรื#องของการกสิกรรมให้ได้
ั
ผลผลิตที#อุดมสมบูรณ์ และในบริเวณศาลเจ้าท่านจะพบเห็นรูปปนเทพจิ
งจอกมากมาย โดยชาว
ญี#ปุ่นชื#อว่าเป็ นทูตสวรรค์ ผู้คอยนํ าข่าวสารจากสรวงสวรรค์ลงมายังโลกมนุ ษย์ ท่านจะได้ต#นื ตา
กับเสาโทริอิท#ีเรียงรายเป็ นซุ้มประตู ส ีแดง ซึ#งเป็ นสัญลักษณ์ ของศาลเจ้าที#ม ีมากกว่ าพันต้ น
ทอดตัวยาวตามเส้นทางของไหล่เขายาวถึง 4 กิโลเมตร และยังเป็ นหนึ#งในฉากของภาพยนตร์
เรื#อง MEMORIES OF GEISHA ทีซ# ายูร ิ นางเอกของเรื#องวิง# ลอดซุม้ ประตูเพื#อไปขอพรเทพเจ้า
ให้ตนเองสมความปรารถนา จากนันนํ าท่านเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า เขตเศรษฐกิจอันดับสอง
รองมาจากเมืองโตเกียว ได้รบั สมญานามว่า "เมืองแห่งสายธาร" เนื#องจากเป็ นเมืองท่าขนส่ง
สินค้าและวัตถุดบิ ทีส# ําคัญตังแต่ครังอดีต ซึง# บรรดาพ่อค้าจากทัวสารทิ
#
ศทังในญี#ปุ่นเองรวมไป
ถึ ง จีน และเกาหลี ต่ า งหลัง# ไหลมาที# น#ี จนทํ า ให้ โ อซาก้ า เป็ น ศู น ย์ ก ลางทางการค้ า และ
อุตสาหกรรมทีส# ําคัญของประเทศจนถึงปจั จุบนั อีกทังยังเป็ นแหล่งรวมศิลปะการแสดงดังเดิม
ของญี#ปุ่น มีความเป็ นเอกลักษณ์ตรงทีส# ามารถผสานมรดกทางประวัตศิ าสตร์อนั เก่าแก่เข้ากับ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ นําท่านเดินทางสู่ ย่านชิ นไซบาชิ แหล่งช้อปปิงชื#อดังของนครโอซาก้า ทัง
ร้านค้าเก่าแก่และทันสมัยปะปนกัน ทังสินค้าแฟชันล่
# าสุด ขนมเค้กแสนอร่อย เสือผ้า รองเท้า
กระเป๋า ไปจนถึงกล้องดิจติ อล คอมพิวเตอร์ และเกมส์รุ่นใหม่ล่าสุด และตื#นตากับลีลาชีวติ ของ
ั#
คนหนุ่ มสาวชาวโอซาก้าทีด# ูจะสนุ กสนานและมีสสี นั มากกว่าทางฝงโตเกี
ยว รวมทังร้านอาหาร
หลากหลาย เดินไปเก็บภาพเป็ นทีร# ะลึกกับจุดเด่นของแต่ละร้านค้า เช่น ปูยกั ษ์ หน้าภัตตาคาร
ขาปูยกั ษ์ และสัญลักษณ์เด่นของย่านนีคือ รูปเครื#องหมายการค้าของกูลโิ กะ ผลิตภัณฑ์ขนม
ชื#อดังจากญี#ปุ่นนัน# เอง หรือ จะเดินเล่นย่านเก่าแก่อย่างถนนโดทมบุร ิ ซึง# ท่านสามารถลิมลอง
ขนมและอาหารขึนชื#อของนครโอซาก้า ทังทาโกะยากิ โอโคโนมิยากิ เป็ นต้น นอกจากนียังมี
ห้างสรรพสิน ค้าใหญ่ ๆ และมีช# ือ เสียงอย่างห้างไดมารู หรือ จะเป็ นทาคาชิมาย่า ที#มสี ินค้า
มากมายให้ท่านได้เลือกซืออีกด้วย
อิ สระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
นําท่ านเข้าสู่ทีพักโรงแรมระดับเทียบเท่ า ! ดาว

วันทีห้า

เช้า
*+.** น.

เที ยง
บ่าย
-../0 น.
//.** น.

โอซาก้า - โกเบ - ลานสกีรอ็ คโค่ สโนวพาร์ค - อิ ออน มอลล์ - สนามบิ นคันไซ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองโกเบ เมืองท่าที#สาํ คัญของญี#ปุ่นในอดีตหลังการแผ่นดินไหว ณ วันที#
17 มกราคม ปี ค.ศ.1955 นํ า ท่า นเข้า สู ่ ลานสกีร อ็ คโค่ สโนว์ พาร์ค อิส ระให้ท ่า น
เพลิดเพลินกับกิจกรรมกระดานเลื#อนหิมะท่ามกลางหิมะอันขาวโพลน หากท่านต้องการเข้า
ร่ว มกิจกรรมอื#นๆ ของทางสกีรสี อร์ทอาทิ สกี, สโนว์บอร์ด ฯลฯ ท่านต้อ งชําระค่ากิจกรรม
ต่างๆ เอง ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ (รายการอาจมีการเปลี#ยนแปลงสถานที#เล่นกระดานเลื#อน
หิม ะ ได้ต ามความเหมาะสม) จากนั นเดิน ทางสู่ อิ อ อน มอลล์ ห้า งสรรพสิน ค้า ที#ม สี นิ ค้า
หลากหลายรูป แบบให้ท่า นได้เ ลือ กซือ อาทิเ ช่น ของใช้ใ นบ้า น เครื#อ งแต่ง ตัว ของเล่น
ซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านอาหารก่อนเดินทางกลับ
อิ สระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ สนามบิ นคันไซ เมืองโอซาก้า เพื#อทําการเช็คอิน
ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที#ยวบินที# TG673
เดินทางถึงสนามบิ นสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

กําหนดการเดิ นทางปี /0</
+--/ / //-/< / /> มกราคม – / กุมภาพันธ์
-/--< / ->-/@ / /< กุมภาพันธ์ – / มีนาคม
0-> มีนาคม
อัตราค่าบริ การ

ราคารวมตั )วเครืองบิ น

ราคาไม่รวมตั )วเครืองบิ น

ผูใ้ หญ่ราคาท่านละ

/0,233.- บาท

6/,900.- บาท

เด็ก (เสริ มเตียง) พักกับผูใ้ หญ่

/6,!33.- บาท

22,500.- บาท

เด็ก (ไม่เสริ มเตียง) พักกับผู้ใหญ่

35,300.- บาท

18,600- บาท

สําหรับท่านที ต้องการพักเดียว เพิ มท่านละ

7,900.- บาท

7,900.- บาท

หมายเหตุ
1. การเดินทางในแต่ละครังจะต้องมีผโู้ ดยสารจํานวน "# ท่านขึนไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ -ในการเลื/อนการเดินทางหรือเปลีย/ นแปลงราคา
2. การผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมือง เป็ นวิจารณญาณของเจ้าหน้าที/ตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละประเทศ
หากไม่ได้รบั การอนุ ญาติให้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศนันๆ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ -ไม่คนื ค่า
ทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ
3. หากผู้เดินทางมีการใช้ต ั <วเดินทางภายในประเทศจากจังหวัดที/พกั มายังสนามบินสุวรรณภูม ิ กรุณา
ติดต่อเจ้าหน้าทีก/ ่อนซือตั <วเดินทางภายในประเทศ เพื/อเช็คสถานะของทัวร์ว่าออกเดินทางได้หรือไม่
และตรวจเช็คนํ าหนักสัมภาระของสายการบินภายในประเทศทีท/ ่านใช้ เนื/องจากการกําหนดนํ าหนัก
สัมภาระของสายการบินภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบินระหว่างประเทศ ขึนอยู่กบั การกําหนด
ของแต่ละสายการบิน ทังนีทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อความเสียหายทีเ/ กิดขึน
4. หากผู้ เ ดิน ทางปฏิเ สธการรับ บริก ารจากทางบริษัท ขณะเดิน ทาง อาทิเ ช่ น ร้า นอาหาร สถานที/
ท่องเทีย/ วหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษทั ฯ จะไม่คนื เงินค่าบริการในส่วนนันให้

อัตราค่าบริ การนีC รวม
1. ค่าตั <วโดยสารเครือ/ งบินไป-กลับ ชันประหยัด
2. ค่านําหนักสัมภาระทีม/ าพร้อมกับตั <วเครือ/ งบิน สายการบินไทย ได้นําหนักสัมภาระ 30 กิโลกรัม/ท่าน
3. ค่าทีพ/ กั ห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร/ ะบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า กรณีหอ้ งพักสําหรับ 3
ท่าน บางโรงแรมจัดห้องพักทีม/ ี 3 เตียงเดีย/ วและบางโรงแรมจะใช้เป็ นห้องพักคู่แล้วเสริมเตียง ใน
กรณีทท/ี างโรงแรมไม่สามารถจัดห้องพักสําหรับ 3 ท่านให้ได้ จําเป็ นต้องจัดห้องพักให้ท่านเป็ นแบบ
ห้องทวินและห้องซิงเกิล
-ห้องทวิน ห้องพักสําหรับ 2 ท่าน มีเตียงเดีย/ ว 2 เตียง
-ห้องดับเบิล ห้องพักสําหรับ 2 ท่าน มีเตียงขนาดควีนไซส์ 1 เตียง
-ห้องทริปเปิล ห้องพักสําหรับ 3 ท่าน มีเตียงเดีย/ ว 2 เตียง และเตียงเสริมอีก 1 เตียง
-ห้องซิงเกิล ห้องพักสําหรับ 1 ท่าน มีเตียงเดีย/ ว 1 เตียง (มีค่าใช้จา่ ยเพิม/ เติม)
4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามทีร/ ะบุไว้ในรายการ
5. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ทค/ี อยอํานวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
6. ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินสูงสุดท่านละไม่เกิน 1,000,000.- บาท
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั เิ หตุวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ทังนีเป็ นไปตามเงือ/ นไขของบริษทั
ประกัน (ประกันไม่ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพระหว่างการเดินทาง)
*เด็กอายุต/ ํากว่า 1 ปี และผูใ้ หญ่อายุ 75 ปีขนไป
ึ จะได้รบั ความคุม้ ครองประกันอุบตั เิ หตุเพียงครึง/
เดียว *
7. ค่าภาษีนํามัน ทีส/ ายการบินเรียกเก็บ ณ วันที/ 1 พฤศจิ กายน 2561 และท่านต้องชําระเพิม/ เติม ใน
กรณีทท/ี างสายการบินมีการเรียกเก็บเพิม/ ภายหลังจากทีท/ ่านได้ทาํ การจองทัวร์แล้ว
อัตราค่าบริ การนีC ไม่รวม
1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าทําใบอนุ ญาตทีก/ ลับเข้า
ประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าอาหาร-เครือ/ งดื/ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
3. ค่าใช้จ่ายอื/นๆ ทีม/ ไิ ด้คาดคิด เช่น การปรับค่านํ ามันหรืออื/นๆ ทีม/ ไิ ด้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่านําหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีทเ/ี กินกว่าสายการบินกําหนด 30 กิโลกรัม
5. ค่าประกันอื/นๆ ทีน/ อกเหนือจากรายการทัวร์และผูเ้ ดินทางต้องการทําเพิม/ เติม อาทิ
ภัยธรรมชาติรุนแรง, ทรัพย์สนิ หรือเทีย/ วบินล่าช้าหรือทรัพย์สนิ สูญหาย เป็ นต้น
6. ค่านําดื/มระหว่างทัวร์ (ไม่ได้บริการนํ าดื/มระหว่างทัวร์)
7. ค่าภาษีมลู ค่าเพิม/ 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ทีจ/ า่ ย 3%
8. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ

เงือนไขการชําระเงิ น
1. กรุณาชําระมัดจําท่านละ 15,000 บาท
2. กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนทีเ/ หลือก่อนวันเดินทาง N# วันทําการ
3. กรณีทาํ การจองทัวร์ก่อนวันเดินทาง N# วันทําการหรือน้อยกว่า กรุณาชําระค่าทัวร์เต็มจํานวน
การยกเลิ ก
1. กรุณาแจ้งยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย O# วันทําการ มิฉะนันทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ -ในการคืนเงิน
มัดจําทังหมด
2. กรณียกเลิกก่อนวันออกเดินทาง N# วันทําการหรือน้อยกว่า ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ -ในการคืนค่า
ทัวร์ทงหมด
ั
3. กรณีทก/ี รุ๊ปออกเดินทางในช่วงวันหยุดเทศกาลสําคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่, เทศกาลสงกรานต์หรือ
วันหยุดยาวตามทีร/ ฐั บาลกําหนดในแต่ละปี และรวมถึงเทีย/ วบินพิเศษ(เช่าเหมาลํา) จะไม่มกี ารคืนเงิน
มัดจําและค่าทัวร์ทุกกรณี
4. เนื/องจากตั <วเครือ/ งบินเป็ นราคาแบบโปรโมชัน/ เมือ/ ชําระค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถเลื/อนวันเดินทางหรือ
ขอยกเลิกได้ในทุกกรณี
5. กรณีทาํ การตัดกรุป๊ สายการบินไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ ไม่สามารถคืนเงินมัดจําได้ในทุกกรณี
และหากยกเลิกก่อนวันเดินทาง N# วันทําการหรือน้อยกว่า ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ -ในการคืนเงินค่า
ตั <วและค่าทัวร์ทุกกรณี
หมายเหตุ
1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ -ในการเปลี/ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทังนี ขึนอยู่ก ับสภาพ
อากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบินฯลฯ โดยทางบริษทั ฯ จะคํานึงถึงประโยชน์ และความ
ปลอดภัยของท่านเป็ นสําคัญที/สุด ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้าม
เข้าประเทศญีป/ นุ่ / การนําสิง/ ของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อ
ไปในทางเสื/อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเทีย/ วบิน
ซึง/ ทางบริษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจํานวนทังหมดหรือบางส่วน นอกจากนีทางบริษทั ขอ
สงวนสิทธิ -ในการเปลี/ยนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทังนีขึนอยู่กบั อัตราแลกเปลี/ยนของเงิน
สกุลเยน
2. ในกรณีทเ/ี กิดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทั สามารถคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ได้กต็ ่อเมื/อทาง
สายการบินและโรงแรมทีพ/ กั ได้ทําการพิจารณาคืนเงินส่วนนันให้แล้วเท่านัน
3. ในกรณีเกิดภัยธรรมชาติในต่างประเทศระหว่างการเดินทาง หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึนและมีเหตุ
ทําให้การเดินทางไม่สามารถเป็ นไปตามกําหนดการได้ บริษทั ขอสงวนสิทธิ -ในการคืนเงินจนกว่าจะ

ได้รบั การยืนยันว่ าจะมีก ารรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจากสายการบิน และไม่รบั ผิดชอบต่ อ ค่าใช้จ่ายที/
เกิดขึนนอกเหนือจากรายการทัวร์ อาทิเช่นค่าโรงแรม ค่ารถรับส่งไปสนามบิน ค่าอาหาร ฯลฯ
4. หลังจากที ท่ านได้ ทาํ การจองทัวร์และชําระค่ามัดจําเรียบร้อยแล้ว ทางบริ ษัทฯ ถือว่าท่ านได้
ยอมรับในข้อตกลงและเงือนไขต่ างๆ ทีทางบริ ษทั ได้ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ทุกประการ

