(DKCNGO006)

โดยสายการบินประจําชาติ การบินไทย พร้ อมสะสมไมล์ 50%

ไฮไลท์ ของโปรแกรม
 บินตรง สุวรรณภูมิ - นาโกย่า / คันไซ – สุวรรณภูมิ เดินทางโดยสายการบินประจําชาติ THAI AIRWAYS (TG)
พร้อมสะสมไมล์ 50%
 ฟรี น้ าํ หนักกระเป๋ าขาไป 30 กิโลกรัม และขากลับ 30 กิโลกรัม
 พักโรงแรมระดับ 3 ดาวมาตรฐานของประเทศญี่ปนุ่ พร้อมอาหารเช้า พักกิฟุ 1 คืน / โอซาก้า 2 คืน
 เที่ยวครบไฮไลท์ เกียวโต คินคะคุจิ (ปราสาททอง) วัดนํ้าใส (คิโยมิสึ) ศาลเจ้าเทพเจ้าจิ้งจอกฟูชิมิอินาริ
หมู่บา้ นชิราคาวาโกะ ทาคายาม่าจินยะ โกเบฮาร์เบอร์ แลนด์ เมอริ เคนพาร์ ค โกเบไชน่าทาวน์
นัง่ รถไฟแมวเหมียวสู่เมืองวาคายาม่า ตลาดปลาคุโระชิโอะ
 ช้อปปิ้ งย่านดังชินไชบาชิ
 พิเศษเมนูชาบู ชาบู สไตล์ญี่ปุ่นและปิ้ งย่าง สไตล์ญี่ปุ่น
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วัน โปรแกรมการเดินทาง
เช้ า
1 กรุ งเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินนาโกย่า – กิฟุ – ชิราคาวะโกะ
2

– ทาคายาม่า – ทาคายาม่าจินยะ

กลางวัน
-

เย็น
-
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เกียวโต – คินคะคุจิ (ปราสาททอง) - วัดนํ้าใส (คิโยมิสึ) - ศาลเจ้า
เทพเจ้าจิ้งจอกฟูชิมิอินาริ – โอซาก้า







4

โกเบ– โกเบฮาร์ เบอร์ แลนด์ – เมอริ เคนพาร์ ค - โกเบไชน่าทาวน์ โอซาก้า - ชินไซบะชิ





-
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นัง่ รถไฟแมวเหมียวสู่เมืองวาคายาม่า – ตลาดปลาคุโระชิโอะ –
สนามบินคันไซ (โอซาก้า) – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ







โรงแรมที่พกั
OGAKI FORUM HOTEL
หรื อเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
HOTEL VISCHIO
AMAGASAKI
หรื อเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
HOTEL VISCHIO
AMAGASAKI
หรื อเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
-

กําหนดการเดินทาง
ตุลาคม 61
พฤศจิกายน 61
วันแรก
21.00 น.
วันที่สอง

24 – 28 ต.ค. 61
31 ต.ค. – 4 พ.ย. 61
7 – 11 / 14 – 18 / 28 พ.ย. – 2 ธ.ค. 61

ราคา 47,991 .ราคา 46,991 .-

ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ
คณะพร้ อมกันที่ ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่ างประเทศชั้น 4 ประตู 2 เคาน์ เตอร์ C
สายการบินไทย (TG) โดยมีเจ้ าหน้ าที่จากบริษัทฯคอยให้ การต้ อนรับและอํานวยความสะดวกก่ อนขึน้ เครื่อง
ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินนาโกย่ า – กิฟุ – ชิราคาวะโกะ – ทาคายาม่ า – ทาคายาม่าจินยะ
(-/อาหารเที่ยง/ อาหารเย็น)

00.05 น.
08.00 น.

ออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานชุบุเซ็นแทร์ (สนามบินนาโกย่ า) ประเทศญี่ปนุ่
โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 644 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานชุบเุ ซ็นแทร์ (สนามบินนาโกย่ า) ประเทศญี่ปนุ่
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ ชัว่ โมง/ เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)
(กรุณาปรับนาฬิ กาของท่ านเป็ นเวลาท้ องถิ่นเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย)
หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรญี่ปุ่น พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ
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เที่ยง

เย็น

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) เมนู JAPANESE SET
นําท่านเดินทางสู่ เมือง กิฟุ กิฟุต้งั อยูบ่ ริ เวณศูนย์กลางของญี่ปุ่ แบ่งออกเป็ นเขตฮิดะทางตอนเหนื อและเขตมิ
โนะทางตอนใต้ เขตฮิดะเต็มไปด้วยภูเขาสู งกว่า 3,000 ม. เป็ นพื้นที่ที่มีหิมะทับถมสู งในช่วงฤดูหนาว ส่ วนมิ
โนะนั้นเป็ นแถบที่ราบ มีแม่น้ าํ ใสสะอาดไหลผ่าน ด้วยความแตกต่างในลักษณะภูมิประเทศของเมืองต่างๆ ทํา
ให้กิฟุ มี ความหลากหลายด้านทัศนี ย ภาพและวัฒนธรรม จากนั้นนําท่า นเดิ นทางสู่ หมู่ บ้า นชิ ราคาวะโกะ
หมู่ บ ้า นที่ ไ ด้รั บ เลื อ กจากองค์ก ารยูเ นสโกให้ เ ป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995 ท่ า นจะได้พ บกับ บ้า นใน
แบบกัสโชสึคุริ ซึ่งเป็ นแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม ชื่อนี้ได้มาจากคําว่า กัสโช ซึ่งแปลว่า พนมมือ ตามรู ปแบบของบ้านที่
หลังคาชันถึง 60 องศา มีลกั ษณะคล้ายสองมือที่ พนมเข้าหากัน ตัวบ้านมี ความยาวประมาณ 18 เมตร และมี
ความกว้า ง 10 เมตร ซึ่ ง โครงสร้ างของบ้า นสร้ างขึ้ นโดยไม่ ใช้ต ะปูแ ม้แต่ต ัวเดี ยว แต่ย งั คงความแข็งแรง
สามารถรองรับหิมะที่ตกมาอย่างหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี นําท่านเดินทางข้ามสู่ ภูมิภาคจูบุ เมืองทาคายาม่ า
(ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชม.) นั้นนําท่านชม ทาคายาม่ าจินยะ หรื อ ที่ว่าการอําเภอเก่ าเมืองทาคายาม่ า (ถ่ายรู ป
ด้านนอก) ซึ่ งเป็ นจวนผูว้ ่าแห่ งเมืองทาคายาม่า เป็ นที่ทาํ งานและที่อยูอ่ าศัยของผูว้ ่าราชการจังหวัดฮิดะ เป็ น
เวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนตระกูลกุกาวาในสมัยเอโดะ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (2) เมนู YAKINIKU BUFFET
นําท่ านเดินทางเข้ าสู่ ทพี่ ัก OGAKI FORUM HOTEL หรือเทียบเท่ าระดับ 3 ดาว

วันที่สาม

เกียวโต – คินคะคุจิ (ปราสาททอง) – วัดคิโยมิสึ (วัดนํา้ ใส) – ศาลเจ้ าเทพเจ้ าจิง้ จอกฟูชิมิอินาริ – โอซาก้ า

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (3)
(อาหารเช้ า/อาหารเที่ยง/ อาหารเย็น)
นําท่านเดินทางสู่ คินคะคุจิ (ปราสาททอง) เป็ นวัดนิกายเซน มีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าโรคุองจิ (Rokuonji)
ในตอนแรกนั้นสร้างขึ้นเพือ่ เป็ นที่อาศัยหลังสละราชสมบัติของโชกุนอะชิคากะ (Ashikaga Yoshimitsu) และ
เปลี่ยนมาเป็ นวัดนิกายเซนในภายหลัง หลังจากที่โชกุนได้เสียชีวติ ลงแล้ว อาคารของวัดทอง เคยเสี ยหายจาก
ไฟไหม้ในช่วงสงครามมาหลายครั้ง แต่ก็มีการสร้างใหม่ตลอด ไฟไหม้ครั้งล่าสุดในปี ค.ศ. 1950 จากฝี มือของ
พระที่คลัง่ ในความงามของวัดทอง จนต้องการเผาตัวเองไปพร้อมกับวัด ตัววัดที่เห็นใน ปั จจุบนั สร้างขึ้นใหม่
ในปี ค.ศ. 1955 เป็ นวัดยอดฮิต วัดหนึ่งในเกียวโต ด้วยเอกลักษณ์ของวัดที่ไม่เหมือนใคร สองชั้นบนเป็ นสีทอง
มีสระนํ้าขนาดใหญ่ติดกับวัด และยังเป็ นวัด (ปราสาท) ในการ์ตูนเรื่ องอิคคิวซัง ทําให้นกั ท่องเที่ยวนิยมมา
เที่ยวมาชมความสวยงาม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) เมนู JAPANESE SET
จากนั้นนําท่านชม “วัดคิโยมิสึ” หรือ“วัดนํ้าใส” เป็ นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ต้งั อยูบ่ ริ เวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า และมี
ท่อนซุงวางเรี ยงซ้อนกันตามแนวนอนตั้งจากพื้นดินขึ้นมารองรับระเบียงของตัววิหารใหญ่ ซึ่งไม่ใช้ตะปูสกั ตัว
ใช้วธิ ีการเข้าลิ่มเหมือนเรื อนไทย วัดนี้มีอายุเก่าแก่ยงิ่ กว่ากรุ งเกียวโต กว่า 1,200 ปี มาแล้ว เป็ นที่ประดิษฐาน
ของเทพเอปิ สึ เทพเจ้าแห่งความรํ่ารวย มัง่ คัง่ นมัสการพระโพธิสตั ว์อวโลกิเตศวร, จากระเบียงแห่งนี้สามารถ

เที่ยง

(DKC)ทัวร์ญี่ปนุ่ HASHTAG OSAKA แมวเหมียว 5D3N (TG)

https://goo.gl/vCnFpu

3

(DKCNGO006)

ถ่ายภาพ ณ จุดที่สวยที่สุดในกรุ งเกียว มองเห็นวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองเกียวโตได้งดงาม พร้อมกับวิหารของ
วัดคิโยมิสึ และเชิญดื่มนํ้าศักดิ์สิทธิ์สามสายอันเกิดขึ้นจากธรรมชาติที่ไหลมาจากเทือกเขา โดยเชื่อว่า สายแรก
รวย สาย สอง สวยหล่อ สายสาม แข็งแรง จากนั้นเดินตามทางสัมผัสกับร้านค้าญี่ปุ่นตกแต่งตามสมัยเอโดะ
หลังจากนั้นนําท่านสู่ ศาลเจ้ าฟูชิมิ อินาริ (Fushimi Inari Shrine) เป็ นศาลเจ้าชื่อดัง ที่นกั ท่องเที่ยวที่มาเที่ยว
เกียวโตทุกคนต่างเดินทางมาดูโทริ อิ (Torii) หรื อประตูศาลเจ้าที่เรี ยงต่อทอดยาว จากตีนเขาไปถึงยอดเขาสูงถึง
233 เมตร ประตูโทริ ที่เรี ยงรายกันเป็ นอุโมงค์สีแดงนี้เป็ นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็ นอย่างดี
เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (5) เมนู SHABU SHABU
นําท่ านเดินทางเข้ าสู่ ที่พัก HOTEL VISCHIO AMAGASAKI หรือเทียบเท่ าระดับ 3 ดาว

วันที่สี่
เช้ า

โกเบ – โกเบฮาร์ เบอร์ แลนด์ – เมอริเคนพาร์ ค – โกเบไชน่ าทาวน์ – โอซาก้า – ชินไซบะชิ
รับประทานอาหารเช้ า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (6)
(อาหารเช้ า/ อาหารเที่ยง/ - )
จากนั้นออกเดินทางสู่ โกเบฮาร์ เบอร์ แลนด์ ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ ง ท่านจะได้ชมอนุ สรณ์ที่ระลึกแผ่นดินไหว
โกเบ จัดแสดงพื้นที่ริมอ่าวที่ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวในปี ค.ศ.1995 เพื่อบอกเล่าถึงอนุ ชนรุ่ นหลัง
ทั้งเหตุการณ์ ที่เกิ ดขึ้นและการบูรณะซ่ อ มแซมให้กลับเป็ นเมื อ งที่สวยงาม ให้ท่านได้ถ่ ายรู ปกับทิวทัศน์ที่
งดงามริ มอ่าว อีกทั้งยังมีห้างสรรพสิ นค้าที่สร้างด้วยโมเสคหันหน้าออกทะเล ข้างๆ มีสวนโมเสคขนาดย่อม
รวมถึงภัตตาคาร เร็งก้า โซโก้ ห้างสรรพสินค้าโกเบ ฮันเคียว และโปรมีน่า โกเบช้อปปิ้ งมอลล์และแหล่ง
ช้อปปิ้ ง ร้านอาหาร โรงภาพยนตร์ และอื่นๆ มากมาย นําท่านเดินทางสู่ เมอริเคนพาร์ ค คือสวนสาธารณะ
ขนาดใหญ่ ตั้งอยูใ่ นเขตอ่าวโกเบ บริ เวณนี้มีสถานที่สาํ คัญสองแห่ง คือ หอคอยโกเบ (Kobe Port Tower) และ
พิพธิ ภัณฑ์ทางทะเลกับพิพธิ ภัณฑ์รถคาวาซากิ ซึ่งอยูต่ ิดกัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7) เมนู JAPANESE SET
จากนั้นนําท่ านไปยัง โกเบไชน่ า ทาวน์ หนึ่ งในย่านที่คนมักเดิ นทางมาเที่ยวโกเบมากที่สุด ที่ เต็ม ไปด้ว ย
ร้านอาหารจีน ร้านขายของกินต่างๆเยอะแยะมากมาย ติดกันกับไชน่ าทาวน์ คือ ย่าน Motomachi ถนนคนเดิน
หลังคาปิ ด ทอดยาว คล้ายกับเมือง จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ชิ นไซบาชิ หรื อที่เรี ยกกันทัว่ ไปว่าย่าน “มินามิ
(Minami)” นับเป็ นสรวงสวรรค์แห่งการช้อปปิ้ งอย่างแท้จริ ง เพราะมีร้านรวงมากมายตั้งแต่หา้ งสรรพสิ นค้าไป
จนถึงย่านร้านค้าไว้คอยสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้หลากหลายกลุ่ม ในย่านร้านค้าชินไซบาชิที่
ทอดตัวจากทิศเหนื อจรดใต้เป็ นระยะทางยาว 580 เมตร มีร้านขายเสื้ อผ้าและร้านอาหารเรี ยงรายกันอยูเ่ กือบ
200 ร้านค้า ทางทิศตะวันตกของชิ นไซบาชิ คือ ย่านแห่ งแฟชั่นวัยรุ่ น “Americamura” ส่ วนทางทิศใต้ก็ มี
ย่านนัมบะ ซึ่งย่านโดทงโบริ (Dotonbori) มีป้ายโฆษณาดัง ๆ อย่าง “กูลิโกะ (Glico)” และป้ ายรู ปปู “คานิ โดระ
คุ (Kanidoraku)” ก็อยูต่ ิดๆ กันนัน่ เอง จึงเป็ นสถานที่ๆ เหมาะมากเช่นกันสําหรับการถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึก
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

เที่ยง

เย็น
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นําท่ านเดินทางเข้ าสู่ ที่พัก HOTEL VISCHIO AMAGASAKI หรือเทียบเท่ าระดับ 3 ดาว
วันที่ห้า
นั่งรถไฟแมวเหมียวสู่ เมืองวาคายาม่ า – ตลาดปลาคุโระชิโอะ – สนามบินคันไซ (โอซาก้า) –
ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (8)
(อาหารเช้ า/ อาหารกลางวัน/ -)
นําท่านเปลี่ยนบรรยากาศนัง่ รถไฟสายแมวเหมียวสู่ เมืองวาคายาม่ า ท่านจะได้สมั ผัสกับความน่ารักของขบวน
รถไฟที่ตกแต่งด้วยลวดลายของแมวเหมี ยว ทั้งที่นั่ง โคมไฟ หรื อประตู ต่างก็เป็ นรู ปแมวทั้งหมด รับรองว่า
ถูกใจสาวกทาสแมวอย่างแน่ นอน เมื่อท่านนัง่ รถไฟไปถึงสถานี ปลายทาง ท่านจะได้พบกับเจ้าแมวเหมียวที่
เป็ นนายสถานี ตวั ใหม่ ชื่อ “นิทามะ” ที่มาทําหน้าที่แทนนางสถานี ตวั เก่า “เจ้ าเหมียวทามะ” แมวชื่อดังที่ไ ด้
เสียชีวติ ไปแล้วจากอาการหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9) เมนู JAPANESE SET
นําท่านเดินทางสู่ ตลาดปลาคุโระชิโอะ เป็ นตลาดปลาชื่อดังที่ใหญ่ที่สุดในแถบคันไซ ในเมืองวากายาม่า มารี
น่ าซิ ต้ ี ตื่นตากับการแสดงแล่ปลาทูน่าโชว์ (สามครั้งต่อวัน)ให้ท่านสามารถเลื อกลิ้ มรสอาหารทะเลสดๆ
ใหม่ๆ ได้หลากหลายประเภทที่ตลาดนี้
สมควรแก่ เวลานําท่ านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้ า
17.35
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 673
21.25
ถึง ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
*************************************************************
*** หมายเหตุ : รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน, การจราจร
และวันหยุดช่ วงเทศกาล เป็ นต้ น ทั้งนี้จะขึน้ อยู่กบั ลูกค้าเป็ นสําคัญ ***
โปรดทราบเงื่อนไขต่ างๆ ดังนี้:
1. โรงแรมที่พักที่ระบุในรายการทัวร์ จะยังไม่ คอนเฟิ ร์ ม 100% ซึ่งโรงแรมที่พัก อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยจะใช้ อยู่ในระดับ
เดียวกันทางบริ ษัทจะแจ้ งให้ ท่านทราบก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อยประมาณ 1-3 วัน พร้ อมทั้งใบนัดหมายเตรี ยมตัวการ
เดินทาง
2. เนื่องจากราคานี้เป็ นราคาโปรโมชั่น โรงแรมที่พักจึงอยู่ค่อนข้ างไกล จากตัวเมืองโอซาก้ า พอสมควร ลูกค้าสามารถสอบถาม
ข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ที่เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายขายค่ะ
*** กรณีที่ลูกค้าต้ องออกตั๋วเดินทางภายในประเทศ หรือไฟล์ ทต่ อ กรุณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่บริษัทฯ
ให้ ทราบก่ อนทําการออกตั๋ว มิฉะนั้นบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่ รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ***
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อัตราค่าบริการ
เดือนตุลาคม 24 – 28 ต.ค. 61

ท่ านละ

ผู้ใหญ่ พกั ห้ องละ 2 ท่ าน
ขอสงวนสิทธิ์สําหรับโปรแกรมโปรโมชั่น ไม่ มีราคาเด็ก

47,991 .-

ราคาไม่ เอาตั๋วเครื่องบิน

37,991 .-

พักเดี่ยวเพิ่ม

7,900 .-

เดือนตุลาคม 31 ต.ค. – 4 พ.ย. 61

ท่ านละ

ผู้ใหญ่ พกั ห้ องละ 2 ท่ าน
ขอสงวนสิทธิ์สําหรับโปรแกรมโปรโมชั่น ไม่ มีราคาเด็ก

46,991 .-

ราคาไม่ เอาตั๋วเครื่องบิน

36,991 .-

พักเดี่ยวเพิ่ม

6,900 .-

เดือนพฤศจิกายน 7 – 11 /14 – 18 / 28 พ.ย. – 2 ธ.ค. 61

ท่ านละ

ผู้ใหญ่ พกั ห้ องละ 2 ท่ าน
ขอสงวนสิทธิ์สําหรับโปรแกรมโปรโมชั่น ไม่ มีราคาเด็ก

46,991 .-

ราคาไม่ เอาตั๋วเครื่องบิน

36,991 .-

พักเดี่ยวเพิ่ม

6,900 .*** เด็กอายุตํ่ากว่ า 2 ปี ราคา 6,900 บาท ***
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ราคาทัวร์ รวม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับตามเส้นทางที่ระบุในรายการ
ไป-กลับพร้อมคณะ (ไม่ สามารถเลื่อนวันเดินทางได้ )
ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าที่พกั ตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
ตามโรงแรมที่ระบุ หรื อเทียบเท่า
ค่ารถรับ-ส่ง และนําเที่ยวตามรายการ
ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
นํ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระสายการบินไทย TG
ขาไปและกลับท่านละ 30 กก.
ค่ า ไกด์ท ้อ งถิ่ น นํา ท่ า นท่ อ งเที่ ย วตลอดรายการใน
ต่างประเทศ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง
-การชดเชยอุ บตั ิเหตุส่วนบุคคลกรณี เสี ยชีวิตสู ญเสี ย
อวัยวะ
สายตาหรื อทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง1,000,000บาท
-ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบตั ิเหตุไม่เกิน 500,000 บาท
(เงื่อนไขการชดเชยตามกรมธรรม์ ที่บริษัทได้ ทําไว้ )

1.

2.
3.

4.

5.

6.

ราคาทัวร์ ไม่ รวม
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง,
ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรี ด, มิ นิบาร์ในห้อง, รวมถึ ง
ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มที่สงั่ เพิม่ นอกเหนื อรายการ(หาก
ท่านต้อ งการสั่งเพิ่ม กรุ ณ าติดต่อ หัวหน้าทัวร์ แ ล้วจ่า ย
เพิม่ เองต่างหาก)
ค่ าทิปไกด์ และคนขับรถ ท่ านละ 3,000 เยน ต่ อ 1 ท่ าน
ตลอดทริป
ค่ าภาษีมูลค่ าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณี
ออกใบเสร็ จรั บเงินในนามบริ ษัท หรื อต้ องการใบกํากับ
ภาษี)
ค่ า นํ้าหนั ก กระเป๋ าสั ม ภาระ ที่ ห นั ก เกิ น สายการบิ น
กําหนด
(ปกติ 30 กก.)
ค่ า วี ซ่ าสํ า หรั บ พาสปอร์ ต ต่ า งด้ า วในกรณี ที่ ไ ม่ ใ ช่
พาสปอร์ตไทย กรุ ณาเตรี ยมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)
ใบประจํา ตัวคนต่า งด้าว 3)ใบสําคัญ ถิ่ นที่อ ยู่ 4)สําเนา
ทะเบียนบ้าน 5)สมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ 6)
รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รู ป แล้วทางบริ ษทั ฯจะเป็ นผูด้ าํ เนิ นการ
ยื่น วี ซ่ า ให้ ท่ า นโดยจ่ า ยค่ า บริ ก ารต่ า งหาก (สํา หรั บ
หนังสื อเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสื อเดินทางต้องทํา
เรื่ องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยืน่ วีซ่า)
ค่าธรรมเนียมวีซ่าสําหรับพาสปอร์ตต่างด้าว (ลูกค้าต้อง
เป็ นผูช้ าํ ระด้วยตนเอง)

เงื่อนไขการจองและการให้ บริการ
1. ในการจองครั้งแรก มัดจําท่านละ 15,000 บาท หรื อ ชําระทั้งหมด
2. ส่ วนที่เหลื อชําระก่อ นเดิ นทาง 30 วัน กรณี ที่ไม่ ชาํ ระเงินส่ วนที่เหลื อ ตามเวลาที่กาํ หนด ขอสงวนสิ ทธิ์ในการบอก
ยกเลิกการเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ส่งแฟกซ์ หรื อ อีเมล์ ใบจองทัวร์ให้กบั เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายชื่อของผู ้
เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง
(DKC)ทัวร์ญี่ปนุ่ HASHTAG OSAKA แมวเหมียว 5D3N (TG)
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การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
เนื่องจากเป็ นราคาตัว๋ เครื่ องบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวร์ชาํ ระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน
ได้ทุกกรณี และ กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุ งเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรื อเข้าประเทศที่ระบุไว้
ในรายการเดินทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้วถ้า
ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่งหรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การและเงินมัด
จาคืนไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้น
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่จาํ นวนผูเ้ ดินทางตํ่ากว่า 35 ท่าน (ผูใ้ หญ่) โดยบริ ษทั ฯจะแจ้งให้
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง
2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึ งถึ งผลประโยชน์ของผู ้
เดินทางเป็ นสําคัญ
3. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยว
เท่านั้น
4. ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น อันเนื่ องมาจากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การ
ประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริ ษทั ฯจะดําเนิ นการประสานงานเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า)
5. ทางบริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณี ที่ท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาํ ระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว
6. ทางบริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
7. เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่วนกับทางบริ ษทั ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆแล้ว
ตามที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
8. บริษัทขอสงวนสิ ทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่ องเที่ยวเท่ านั้น
9. ราคานี้คดิ ตามราคาตั๋วเครื่องบินและภาษีนํ้ามัน ณ ปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่ องบินและภาษีนํ้ามันปรั บสู งขึ้น บริ ษัทฯ
สงวนสิ ทธิ์ที่จะเก็บค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมตามราคาตั๋วเครื่องบินและภาษีนํ้ามันตามสถานการณ์ดังกล่ าว

(DKC)ทัวร์ญี่ปนุ่ HASHTAG OSAKA แมวเหมียว 5D3N (TG)

https://goo.gl/vCnFpu

8

(DKCNGO006)

เรื่อง การยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญีป่ ุ่ นให้ กับคนไทยเริ่มบังคับใช้ ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556
ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทยที่มีวตั ถุประสงค์เพือ่ การพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่น
ได้ประกาศเริ่ มบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556 และสามารถพํานักในประเทศญี่ปนได้
ุ่ 15 วัน (หากผูย้ นื่ ประสงค์จะ
พํานักในประเทศญี่ปุ่นเกิน 15 วัน หรื อไปทํางาน หรื อมีวตั ถุประสงค์อื่นๆ จะต้องยืน่ ขอวีซ่าตามปกติ)
เอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้ าเมืองเพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้ าประเทศญีป่ ุ่ น มีดังต่ อไปนี้
1. ตัว๋ เครื่ องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ในกรณี เดินทางเป็ นกรุ๊ปทัวร์ บริ ษทั จะเป็ นผูด้ าํ เนินการออกเอกสารดังกล่าว)
2. สิ่งที่ยนื ยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พาํ นักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตร
เครดิต เป็ นต้น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พาํ นักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู ้จกั โรงแรม และอื่นๆ)
(ในกรณี เดินทางเป็ นกรุ๊ปทัวร์ ทางบริ ษทั จะเป็ นผูด้ าํ เนินการออกเอกสารดังกล่าว)
4. กําหนดการเดินทางระหว่างที่พาํ นักในประเทศญี่ปุ่น
(ในกรณี เดินทางเป็ นกรุ๊ปทัวร์ ทางบริ ษทั จะเป็ นผูด้ าํ เนินการออกเอกสารดังกล่าว)
คุณสมบัติการเข้ าประเทศญี่ปุ่น (สํ าหรับกรณีการเข้ าประเทศญีป่ ุ่ นด้ วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยูม่ ากกว่า 6 เดือนขึ้นไป
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็ นสิ่งที่ขดั ต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพํานักระยะสั้น
3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผูท้ ี่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยูใ่ นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่
เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
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