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6D4N BY TG

VTG ขอนำท่ำนเดินทำงสู่ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนแห่ งอำทิตย์อุทยั
สู่เมือง นำโกย่ำ มิเอะ เกี ยวโต โอซำก้ำ
นำโกย่ำ
มิ เอะ
เกียวโต

โอซาก้า

เพลิดเพลินไปกับธีมปาร์คแห่งใหม่ล่าสุดในประเทศญีป่ ่ นุ กับ เลโก้แลนด์ และเดินเล่น
ช้อปปิ้ งย่านใจกลางเมืองที่ ซำคำเอะ, สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิมทีว่ ดั โอสุ
ชมความงามของสวนดอกไม้นานาพันธุท์ ่ี สวนดอกไม้นาบานะโนะซาโตะ
และช้อปปิ้ งสุดมันส์ท่ี แจ๊สดรีม นากาชิ ม่า เอาท์เล็ท
วัดคิ โยมิ สึ มรดกโลกอันเก่าแก่กว่า 1,500 ปี ทีต่ ดิ รอบสุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7
สิง่ มหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ และเชิญดื่มสายน้ าศักดิ ์สิทธิ ์ 3 สาย, ชมเสาโทริอิ ณ
ศาลเจ้าฟูชิมิ อิ นาริ ซุ้มประตูสแี ดงที่เส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร, ชมความงามของ
สะพานชมจันทร์และป่ าไผ่เขียวขจีทอ่ี าราชิ ยาม่า
ปราสาทโอซาก้า หนึ่งในแลนด์มาร์คสาคัญของเมืองโอซาก้า, ช้อปปิ้ งทีอ่ ิ ออน มอลล์
และอิสระเต็มวัน ให้ท่านเพลิดเพลินกับการท่องเทีย่ วในเมืองโอซาก้า หรือ ซือ้ ทัวร์เสริม
“ยูนิเวอร์แซล สตูดโิ อ เจแปน” ดินแดนแห่งมายา เพลิดเพลิน และสนุ กสนานกับเครื่อง
เล่ น น าน าช นิ ด จ าก ภ าพ ย น ต ร์ ช่ื อ ดั ง จาก “HOLLYWOOD” โด ย ฉ พ าะ THE
WIZARDING OF HARRY POTTER ทีใ่ ห้คุณสนุกได้ไม่ตอ้ งไปไกลถึงอเมริกา

พิเศษ!!! สัมผัสประสบกำรณ์ใส่ชุดนินจำถ่ำยรูปกับปรำสำทโอซำก้ำ
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กำหนดกำรเดินทำง 13-18 เมษำยน 2561 (ช่วงเทศกำลสงกรำนต์)
วันแรก
21.00 น.

วันที่สอง

00.05 น.
08.00 น.

เที่ยง
บ่าย

สนำมบินสุวรรณภูมิ
พร้อมกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ C สายการบิ นไทย
เพื่อทาการเช็คอิ นและเตรียมตัวเดิ นทาง

สนำมบินจูบุ เซ็นแทร์ >> นำโกย่ำ >> วัดโอสุ >> มิ เอะ >>
แจ๊สดรีม เอำท์เล็ต >> สวนดอกไม้นำบำนะโนะซำโตะ

ออกเดิ นทางสู่สนามบิ นจูบุ เซ็นแทร์ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปนุ่
โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG 644
เดิ น ทางถึ ง สนามบิ น จูบุ เซ็ น แทร์ เมื อ งนาโกย่ า ประเทศญี่ ปุ่ น หลัง จากผ่ า น
ขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและขัน้ ตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
นาท่านเดินทางสู่วดั เจ้ำแม่กวนอิ มโอสุ เป็ นหนึ่งในสามสถานที่ทบ่ี ูชาเจ้าแม่กวนอิมที่
ใหญ่ทส่ี ุดในประเทศญี่ป่ นุ และยังเป็ นวัดประจาตระกูลโอดะ(ตระกูลของโอดะ โนบุนางะ
ผู้ท่เี ริม่ รวบรวมประเทศญี่ป่ ุนให้เป็ นหนึ่งเดียวเช่นปั จจุบ ัน) โดยภายวัดมีห้อ งสมุดที่
รวบรวมบันทึกโบราณมากกว่า 15,000 เล่ม ซึง่ ถูกขึน้ ทะเบียนเป็ นสมบัตขิ องชาติ และ
บริเวณข้างๆ วัด จะมีแหล่งช้อปปิ้ งขนาดใหญ่และเป็ นทีน่ ิยมกว่า 1,200 ร้านค้า ไม่ว่าจะ
เป็ นเครือ่ งสาอางค์ กระเป๋ า รองเท้า เครือ่ งใช้ไฟฟ้ า ร้านอาหาร ฯลฯ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ เมื อ งมิ เอะ เพื่ อ น าท่ า นสู่ แจสดรี ม นากาชิ ม่ า เอาท์ เ ล็ ต
(Jazzdream Nagashima Outlet) ห นึ่ งใน Mitsui Outlet Park ซึ่ ง เป็ น Outlet Mall
ขนาดใหญ่ ด้วยพื้นที่กว่า 39,300 ตารางเมตร ที่น่ีจงึ รวบรวมร้านค้าแบรนด์เนมชัน้ นา
ร้านอาหารญี่ป่ ุนและสัญชาติอ่นื ๆ มากมาย มีรา้ นค้ามากกว่า 240 ร้านให้ท่านได้เลือก
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คำ่

วันที่สำม

เช้ำ

ชิมเลือกช้อปกันตามอัธยาศัย โดยทีน่ ่ีเลือกออกแบบให้มสี ไตล์ๆ คล้ายกับเมืองนิวออร์
ลีนส์ ซึง่ เป็ นเมืองท่าทางตะวันตกของอเมริกา จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ สวนดอกไม้นา
บานะโนะซาโตะ สวนดอกไม้ขนาดใหญ่ ทไ่ี ด้รบั ความนิยมจากนักท่องเทีย่ วชาวญี่ป่ ุน
เองและชาวต่ างชาติ ที่สวนดอกไม้แห่ งนี้มดี อกไม้นานาพันธุ์ให้ท่านได้เดินเล่นผ่ อ น
คลายอารมณ์ ไปกับความงามของดอกไม้ พร้อมเก็บภาพความงาม ช่วงฤดูใบไม้ผ ลิ
ตัง้ แต่เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีดอกทิวลิปทีเ่ บ่งบานรอต้อนรับการมาเยีย่ ม
ชมของนักท่องเที่ยว นอกจากทุ่งดอกทิวลิปแล้ว ยังมีแปลงดอกไม้ในเรือนกระจกและ
โซนต่างๆ อีกมากมายภายในสวนดอกไม้ให้ท่านได้เข้าเยีย่ มชมอีกด้วย
(ความงามของดอกไม้ขึ้นอยู่กบั สภาพภูมิอากาศ)
รับประทำนอำหำร ณ ภัตตำคำร
นาท่ านเข้าสู่ที่พกั ณ โรงแรม ROUTE INN GIFU HASHIMA หรือระดับเทียบเท่ า

นำโกย่ำ >> เลโก้ แลนด์ >> ช้อปปิ้ งย่ำนซำคำเอะ

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่ เลโก้ แลนด์ ธีมปาร์ค ตัวต่อ ใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิ ดตัวในประเทศ
ญี่ป่ นุ ไปเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560 และเปิ ดตัวเป็ นแห่งที่ 8 ของโลก ภายในธีมปาร์คมี
เครื่อ งเล่ น มากกว่ า 40 ชนิ ด ถู ก แบ่ งออกเป็ น 7 โซน FACTORY ที่ท่ า นสามารถดู
วิธกี ารผลิตตัวต่อเลโก้ และร้านขายของที่ระลึก, PIRATE SHORES ให้ท่านได้ล่องเรือ
โจรสลัดที่ถูกออกแบบมาเป็ นพิเศษต่างจากสวนสนุ กทัวๆ
่ ไป, KNIGHT’S KINGDOM
ทีต่ กแต่งเสมือนว่าท่านได้อยู่ในดินแดนของเหล่าอัศวิน ผู้กล้า, LEGO CITY มีกจิ กรรม
มากมายให้ได้ลองสัมผัส รวมไปถึงโรงหนัง 4D ขนาดใหญ่ , ADVENTURE โซนแห่ง
การผจญภัยทีม่ กี จิ กรรมและเครื่องเล่นมากมายให้ท่านได้เข้าร่วม ไม่ว่าจะเป็ นเรือดาน้ า
ทีจ่ ะพาท่านผจญภัยใต้สมุทร หรือตามล่าสมบัตใิ นอาณาจักรโบราณ, MINILAND โซนที่
รวบรวมแลนด์มาร์คสาคัญทัวประเทศญี
่
่ป่ ุน ย่อส่วนสถานที่ต่างๆโดยใช้ตวั ต่อเลโก้ใน
การประกอบรวมทัง้ สิน้ กว่า 10,496,352 ชิน้ , BRICKTOPIA ดินแดนตัวต่อขวัญใจเหล่า
คุณหนู ทีท่ ่านสามารถต่อเลโก้เป็ นยานพาหนะแล้วมาลองแข่งกันได้ หรือจะขึน้ ชมวิวบน
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เที่ยง
บ่าย

คา่

วันที่สี่

เช้ำ
08.00 น.

เที่ยง
บ่ำย

หอคอยเลโก้ท่มี คี วามสูงถึง 50 เมตร อิสระให้ท่านสนุ กกับกิจกรรมภายในเลโก้แลนด์
ตามอัธยาศัย
อิ สระรับประทำนอำหำรกลำงวันตำมอัธยำศัย
นาท่านเดินทางสู่ ย่ านซาคาเอะ ซึ่งถือเป็ นย่านช้อปปิ้ งและแหล่งบันเทิงยามราตรีท่ี
ได้ร บั ความนิ ย ม มีส ิน ค้าแบรนด์เ นมหลากหลาย ร้า นเครื่อ งส าอางค์ ร้านรองเท้ า
นอกจากนัน้ ยังมีหา้ งสรรพสินค้า ร้านอาหาร ฯลฯ ให้ท่านได้อสิ ระเลือกชมเลือกซือ้ ตาม
อัธยาศัย
อิ สระรับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย
นาท่ านเข้าสู่ที่พกั ณ โรงแรม CYPRESS GARDEN หรือระดับเทียบเท่ า

นำโกย่ำ >> เกียวโต >> วัดคิ โยมิ สึ >> ศำลเจ้ำฟูชิมิอินำริ >> อำรำชิ ยำม่ำ
>> ป่ ำไผ่ >> โอซำก้ำ
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองเกียวโต เพื่อนาท่านชม วัดคิ โยมิ สึ หรือ วัดน้ ำใส เป็ นวัด
ขนาดใหญ่และมีประวัตศิ าสตร์ยาวนาน ตัง้ อยู่บริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า และมีท่อนซุงวาง
เรียงซ้อนกันตามแนวนอนตัง้ จากพื้นดินขึ้นมารองรับระเบียงของตัววิหารใหญ่ ซ่งึ ไม่ใช้
ตะปูในการก่อสร้าง หากแต่ใช้วธิ กี ารตอกเข้าลิม่ คล้ายกับการสร้างเรือนไทย นมัสการพระ
โพธิส ัตว์อวโลกิเตศวร จากระเบียงแห่ งนี้ สามารถถ่ ายภาพเมืองเกียวโตจากมุมสูงได้
สวยงาม เชิญ ดื่มน้ าศักดิส์ ิทธิ ์สามสายอันเกิดขึ้นจากธรรมชาติท่ีไหลมาจากเทือกเขา
จากนัน้ เดินตามทางสัมผัสกับร้านค้าญี่ป่ ุนตกแต่งตามสมัยเอโดะ ให้ท่านเพลิดเพลินกับ
การเลือกซือ้ สินค้าพืน้ เมืองและของทีร่ ะลึกเกี่ยวกับญี่ป่ นุ ขนานแท้ อาทิ ขนมโมจิ ทีข่ น้ึ ชื่อ
ที่สุดของญี่ป่ ุน เป็ นต้นกาเนิดกระจายขายไปยังภูมภิ าคต่ างๆ ของญี่ป่ ุน ทัง้ ด้วยแป้ งที่
เหนียวนุ่ มเป็ นพิเศษ กับไส้ถวแดงขนานแท้
ั่
หรือประยุกต์เป็ นไส้สตอเบอร์ร่ี ช็อกโกแลต
ฯลฯ ผักดองญี่ป่ ุน สาหรับคนที่ชอบทานกับข้าวต้ม อาทิ แตงกวาดอง หัวไชเท้า มะเขือ
ยาว ฯลฯ, ชาเกียวโต ที่ข้นึ ชื่อไม่แพ้ จังหวัดชิซุ โอกะ ที่ช่วยลดคอเลสเตอรอล, เครื่อง
เซรามิคญีป่ ่ นุ ทัง้ กาน้าชา ถ้วย ชาม ต่างๆ และของทีร่ ะลึกอีกมากมายนานาชนิด จากนัน้
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางสู่ ศำลเจ้ำฟูชิมิ อิ นำริ เพื่อสักการะพระแม่โพสพ เทพทีเ่ ป็ นทีน่ ับถือของ
ชาวญี่ป่ ุน โดยส่ วนใหญ่ จะขอพรให้มคี วามเป็ นอยู่สุ ขสบาย และขอพรในเรื่องของการ
กสิกรรมให้ได้ผลผลิตที่อุ ดมสมบูรณ์ และในบริเวณศาลเจ้าท่ านจะพบเห็นรูปปั ้นเทพ
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จิง้ จอกมากมาย โดยชาวญี่ป่ ุนชื่อว่าเป็ นทูตสวรรค์ ผู้คอยนาข่าวสารจากสรวงสวรรค์ลง
มายังโลกมนุ ษ ย์ ท่ านจะได้ต่ืน ตากับ เสาโทริอิท่ีเรียงรายเป็ นซุ้ มประตู ส ีแดง ซึ่งเป็ น
สัญลักษณ์ของศาลเจ้าที่มมี ากกว่าร้อยต้น ทอดตัวยาวตามเส้นทางของไหล่เขา เส้นทาง
ยาวถึง 4 กิโลเมตร และยังเป็ นหนึ่งในฉากของภาพยนตร์เรื่อง MEMORIES OF GEISHA
ทีซ่ ายูร ิ นางเอกของเรือ่ งวิง่ ลอดซุม้ ประตูเพื่อไปขอพรเทพเจ้าให้ตนเองสมความปรารถนา
จากนัน้ นาท่านเดินชม อาราชิ ยาม่า สถานทีโ่ รแมนติคทีช่ าวญีป่ ่ ุนมักจะไปเทีย่ วพักผ่อนใน
วันหยุดเพือ่ ชืน่ ชมกับความสวยงามตามธรรมชาติตามฤดูกาล นาท่านชมสะพานโทเก็ทสึ มี
ความยาว200เมตร ซึง่ ชือ่ ของสะพานนี้มคี วามหมายว่าสะพานทีม่ องเห็นดวงจันทร์อยู่
ข้างหน้า เบือ้ งล่างของสะพานคือแม่น้าโออิทไ่ี หลมาจากตาน้าในภูเขาอาราชิยาม่าทีย่ งั คง
ความใสสะอาดมาตัง้ แต่อดีต ชาวญีป่ ่ ุนส่วนใหญ่ทม่ี าท่องเทีย่ วทีแ่ ห่งนี้ จึงเลือกทีจ่ ะใช้บริการ
เรือพายโดยมีคนคัดท้ายชืน่ ชมความสวยงามโดยรอบข้างเมือ่ ข้ามสะพาน และนาทุกท่านเดิน
ชมป่ าไผ่ ไผ่ทข่ี น้ึ อยูส่ องข้าง เป็ นไผ่ทใ่ี ช้ในการประดับสวนและชืน่ ชมความสวยงามและใช้ใน
การบาบัดจิตใจมาแต่ครัง้ โบราณ ระหว่างทางจะพบความเขียวขจี นอกจากนี้ยงั มีรา้ นค้าเล็กๆ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์จากไผ่มากมาย ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่เมืองโอซำก้ำ เขต

คำ่

วันที่ห้ำ

เช้า

เศรษฐกิจอันดับสองรองมาจากเมืองโตเกียว
รับประทำนอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร
น ำท่ ำ นเข้ ำ สู่ ที่ พ ัก ณ โรงแรม SMILE HOTEL PREMIUM OSAKA HOMMACHI
หรือระดับเทียบเท่ำ

โอซำก้ำ >> อิ สระเต็มวัน หรือซื้อทัวร์เสริ ม ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระเต็มวันให้ท่านเพลิดเพลินกับการเดินทางท่องเที่ยวในเมืองโอซาก้าตามอัธยาศัย
หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซล สตูดโิ อ โดยไกด์บริการไปส่งและรับกลับโรงแรม
โดยรถไฟ ซึง่ ต้องชาระเพิม่ ท่านละ 3,000 บาท (ยังไม่รวมค่าเดินทางไปสวนสนุ กของผู้
เดินทางและไกด์) นาท่านเดินทางโดยรถไฟสู่ สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน
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เที่ยง
คำ่

วันที่ห้ำ
เช้ำ

ที่ทุ่มทุนสร้างอย่างมหาศาลบนพื้นที่กว่า 100,000 ตารางเมตร ซึ่งเป็ นขนาดใหญ่ท่สี ุด
ในโลก ตื่นตากับโรงถ่ายภาพยนตร์ ที่แบ่งออกเป็ นโซน เช่น ฮอลลีวู้ด ชมฉากจาลอง
ของนิวยอร์ค ฉากจาลองเมืองซานฟรานซิสโก เป็ นต้น ท่านจะได้สมั ผัสบรรยากาศการ
ต่อสู้และการไล่ล่าที่ดุเดือดเร้าใจ สนุ กสนานตื่นเต้นกับการห้อยโหนโจนทะยานไปกับ
ซุปเปอร์ฮีโร่ส ายพันธุ์ใหม่ Spider Man สนุ กสนานไปกับ การล่ อ งเรือ พร้อมฉากปลา
ฉลามทีจ่ ะโผล่ขน้ึ มาล่าเหยื่อขณะล่องเรือและฉากอื่นๆ ทีห่ วาดเสียวจากเรื่อง Jaw แล้ว
ระทึกใจกับฉากจาลองเรือ่ ง จูราสสิคพาร์ค (Jurassic Park) ท่านจะได้ยอ้ นกลับไปในยุค
ดึกดาบรรพ์ พบกับเหล่าไดโนเสาร์นานาชนิด สนุ กต่อกับการชมการไล่ล่าในฉากเรื่อง
วอเตอร์เวิลด์ (Water World) เป็ นต้น หรือคุณหนู จะเลือกสนุ กสนานที่ สนู๊ ปปี้ สตูดโิ อ
(Snoopy Studios) เพลิดเพลินกับเครื่องเล่นนานาชนิด แล้วพบกับสนู๊ปปี้ และเหล่าผอง
เพื่อนมากมาย และสัมผัส กับ “The Wizarding World of Harry Potter” สวนสนุ ก
ในธี มของหนั งแฟนตำซี ชื่อก้ องโลกอย่ ำงแฮร์รี่ พอตเตอร์ ด้ วยงบก่ อสร้ำงรำว
500 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ (รำว 16,000 ล้ำนบำท) โดยภายใน The Wizarding World
of Harry Potter จะประกอบไปด้ว ยเครื่อ งเล่ น และสถานที่เด่ น ๆ ที่จ าลองมาจากใน
หนั ง สื อ ดั ง เช่ น หมู่ บ้ า นฮอกส์ ม้ี ด (Hogsmeade Village) ปราสาทฮอกวอต ส์
(Hogwarts castle) และรถไฟเหาะ (the Harry Potter and the Forbidden Journey
ride) เป็ นต้น และล่ ำสุ ด กับกำรเปิ ดตัวอย่ ำงเป็ นทำงกำรของโซนใหม่ Minions
Park อนิ เมชั น่ ชื่ อ ดัง ที่ เหล่ ำ ตั ว กำร์ตู น มิ น เนี่ ยนจะมำป่ วนทุ ก ท่ ำ นให้ ส นุ ก
เพลิ ดเพลิ นไปกับเมืองจำลองภำยในเรื่อง
อิ สระรับประทำนอำหำรกลำงวันตำมอัธยำศัย
อิ สระรับประทำนอำหำรเย็นตำมอัธยำศัย
น ำท่ ำ นเข้ ำ สู่ ที่ พ ัก ณ โรงแรม SMILE HOTEL PREMIUM OSAKA HOMMACHI
หรือระดับเทียบเท่ำ

โอซำก้ำ >> ปรำสำทโอซำก้ำ>> อิ ออน มอลล์ >> สนำมบินคันไซ
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดิน ทางสู่ ปรำสำทโอซำก้ำ (ชมภำยนอก) หนึ่งในแลนด์ม าร์ค สาคัญ ของ
เมือ งโอซาก้า สร้างขึน้ ในสมัยฮิเดโยชิ โตโยโตมิ ในปี ค.ศ.1665 ได้ถูกฟ้ าฝ่ าเสียหาย
จนกระทั ่งในปี ค .ศ.1931 นายกเทศมนตรีเ มือ งโอซาก้า ได้ข อรับ เงิน บริจ าคจาก
ชาวเมือ งมาบูร ณะปราสาทใหม่ ปราสาทโอซาก้า ปั จ จุบ นั สูง 8 ชัน้ (ได้ร บั การขึน้
ทะเบีย นเป็ น มรดกส าคัญ ของประเทศ) บนหอคอยชัน้ 8 ท่า นสามารถมองเห็น
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เที่ ยง
บ่ำย
17.35 น.
21.25 น.

ทิว ทัศ น์ข องเมือ งโอซาก้าได้อ ย่างชัด เจน ภายในตัว ปราสาทยังมีนิท รรศการแสดง
หลัก ฐาน ภาพเขียน เครื่องแต่งกายโบราณ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อ งกับปราสาทและตระกูล
TOYOTOMI อยู่ ส่ว นบริเ วณรอบๆ ปราสาทก็เ ป็ น สวนสาธารณะขนาดใหญ่เ ป็ น ที่
พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองด้วย ให้ ท่ำนได้ สมั ผัสประสกำรณ์ พิเศษ สวมใส่ ชุด
นิ นจำเดิ นเล่นและถ่ำยภำพเป็ นที่ ระลึกร่วมกับปรำสำทโอซำก้ำ จากนัน้ เดินทาง
สู่อิออน มอลล์ ห้างสรรพสินค้าที่มสี นิ ค้าหลากหลายรูปแบบให้ท่านได้เลือกซื้อ อาทิ
เช่น ของใช้ใ นบ้า น เครื่อ งแต่ง ตัว ของเล่น ซุป เปอร์ม าร์เ ก็ต และร้า นอาหาร ก่อ น
เดินทางกลับ
อิ สระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ สนำมบิ นคันไซ เมืองโอซาก้า เพื่อทาการเช็คอิน
ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG673
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
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กาหนดการเดินทาง 13-18 เมษายน 2561
อัตราค่าบริ การ

ราคารวมตั ๋วเครื่องบิ น

ราคาไม่รวมตั ๋วเครื่องบิ น

ผูใ้ หญ่ราคาท่านละ

54,900.- บาท

29,300.- บาท

เด็ก (เสริ มเตียง) พักกับผูใ้ หญ่

53,900.- บาท

26,300.- บาท

เด็ก (ไม่เสริ มเตียง) พักกับผู้ใหญ่

44,900.- บาท

21,900.- บาท

สาหรับท่านที่ ต้องการพักเดี่ยว เพิ่ มท่านละ

11,000.- บาท

11,000.- บาท

หมายเหตุ
1. การเดิ นทางในแต่ ละครัง้ จะต้ องมีผ้โู ดยสารจานวน 25 ท่ านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบ
จานวนดังกล่าว บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเลื่อนการเดิ นทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา
2. การผ่านด่ านตรวจคนเข้าเมือง เป็ นวิ จารณญาณของเจ้าหน้ าที่ ตรวจคนเข้าเมืองในแต่
ละประเทศ หากไม่ได้ รบั การอนุญ าติ ให้ เข้าหรือ ออกนอกประเทศนัน้ ๆ ทางบริ ษัทขอ
สงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณี ใดๆ
อัตราค่าบริ การนี้ รวม
1. ค่าตั ๋วโดยสารเครือ่ งบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัด
2. ค่าทีพ่ กั ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ ะบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีร่ ะบุไว้ในรายการ
4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ทค่ี อยอานวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
5. ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินสูงสุดท่านละไม่เกิน 1,000,000.บาท ทัง้ นี้เป็ นไปตามเงือ่ นไขของบริษทั ประกัน
*** เด็กอายุตา่ กว่ า 1 ปี และผู้ใหญ่ อายุ 75 ปี ขึ้นไป จะได้ รบั ความคุ้มครองประกันอุบตั ิ เหตุ
เพียงครึ่งเดียว ***
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6. ค่าภาษีน้ามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 และท่านต้องชาระเพิม่ เติม ใน
กรณีทท่ี างสายการบินมีการเรียกเก็บเพิม่
อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
1. ค่าทาหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าแจ้งเข้า แจ้งออก
สาหรับท่านทีถ่ อื ต่างด้าว
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าอาหาร-เครือ่ งดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
3. ค่าน้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด 30 กิโลกรัม
4. ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3%
5. ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ
เงื่อนไขการชาระเงิ น : กรุณาชาระมัดจา ท่ านละ 15,000 บาท และชาระส่วนที่เหลือก่อนการ
เดิ นทาง 21 วันทาการ
การยกเลิ ก : กรุณาแจ้งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วันทาการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์
ในการคืนเงินมัดจาทัง้ หมด
หมายเหตุ :
1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ ข้นึ อยู่กับสภาพ
อากาศ การเมือ ง โรคระบาด และสายการบินฯลฯ โดยทางบริษัท ฯ จะค านึ งถึงประโยชน์ และความ
ปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญที่สุด ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้า
ประเทศญี่ป่ ุน / การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไป
ในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเทีย่ วบิน ซึง่ ทางบริษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่าน
ได้ ไม่ว่าจานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน นอกจากนี้ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงราคาได้ตาม
ความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั อัตราแลกเปลีย่ นของเงินสกุลเยน
2. ในกรณีทเ่ี กิดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทั สามารถคืนเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ได้กต็ ่อเมือ่ ทาง
สายการบินและโรงแรมทีพ่ กั ได้ทาการพิจารณาคืนเงินส่วนนัน้ ให้แล้วเท่านัน้
3. ในกรณีเกิดภัยธรรมชาติในต่างประเทศระหว่างการเดินทาง หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึน้ และมีเหตุ
ทาให้การเดินทางไม่สามารถเป็ นไปตามกาหนดการได้ บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินหรือไม่
รับผิดชอบต่อค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ นอกเหนือจากรายการทัวร์ จนกว่าจะได้รบั การยืนยันว่าจะมีการ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายจากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อ
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