k line travel quilt tour
Osaka & Kyoto quilt tour 2017
3 คืน 6 วัน (JL) / 24-29 MAY’2017
สนใจสอบถามข้อมูลที่เบอร์โทร 02-267-0768 แฟกซ์ 02-236-7077
Website: www.klinetravel.asia email: p.jaranya@th.klinelogistics.com
วัน

เวลา

24-พ.ค.-60
(วันพุธ)

19.30

25-พ.ค.-60
(วันพฤหัส)

06.30
เช้า-บ่าย

23.00

มื้อ
อาหาร

กาหนดการเดินทาง
คณะพร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ที่เคาน์เตอร์ แถว R มีเจ้าหน้าที่บริษัทคอยให้การต้อนรับดูแล
ด้านเอกสารเช็คอิน และสัมภาระในการเดินทาง
เหิรฟ้าสู่สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินเจแปน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 728
เดินทางถึงสนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลากากรเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนาท่านเดินทางโดยรถบัสสู่ “สวนลิงอาราชิยามะ” สวนแห่ง
นี้ตั้งอยู่บนภูเขาอาราชิยาม่า มีลิงมากกว่า 100 ตัวอาศัยอยู่บนเขา เป็นจุดชมวิวที่เห็นตัวเมืองอาราชิยาม่าที่สวยงาม นาท่านเดินขอพรเพื่อความเป็น สิริมงคล

เช้า

ที่ “วัดเท็นริวจิ” หรือวัดเท็นริว เกียวโต เป็นวัดพุทธนิกายเซ็นสานักรินไซ เป็นหนึ่งในห้าวัดพุทธนิกายเซ็นที่มีความสาคัญที่สุดของญีป่ ุ่น ในปัจจุบันได้รับ
การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับพระจักรพรรดิโก-ไดโงะ หลังจากเสด็จสวรรคต ในวัดมีสวนแบบเซน ที่ย้อนกลับไปยังศตวรรษ
ที่ 14 ในสวนมีสระน้าขนาดใหญ่สะท้อนเงาต้นเมเปิ้ลและมีหินก้อนโตเรียงรายอยู่รอบนอก ซึ่งเป็นการออกแบบที่ยอดเยี่ยม นอกจากนั้นยังมี “ทิวทัศน์ที่หยิบ
ยืม” จากทิวเขาอะระชิยะมะที่อยู่ใกล้เคียง สวนแห่งนี้เป็นต้นแบบของการจัดสวนทั่วไปในยุคหลังจากนั้น หลังจากชมความงามของสวนแล้ว เราก็ไปดื่มด่ากับ
ธรรมชาติกันต่อที่ “สวนป่าไผ่ อาราชิยาม่า” เป็นเส้นทางเดินเล็กๆที่ตัดผ่านในกลางสวนป่าไผ่ สามารถเดินเล่นหรือขี่จักรยายผ่านก็ได้ ให้บรรยากาศที่
แปลกและหาได้ยาก ยิ่งถ้าช่วงไหนที่มีแสงอาทิตย์รอดผ่านตัวป่าไผ่ลงมายังพื้นด้านล่างก็จะยิ่งสวยมาก บริเวณใกล้ๆจะเป็นร้านขายของพื้นเมืองที่ทามาจาก
ต้นไม้ เช่น ตะกร้าไม้ไผ่, ถ้วย, กล่องใส่ของ หรือเสื้อเสื้อสานจากไผ่ เป็นร้านดั้งเดิมของคนท้องถิ่น นาท่านเดินทางสู่ ช้อปปิ้งตลาดเปิดท้ายขายของ ที่ “ วัดคิ

กลางวัน

ตาโนะเทนมังกุ” เป็นตลาดนัดขายของเก่า มีมาเป็นร้อยปีแล้ว จะมีการจัดตลาดนัดขึ้นมาทุกๆวันที่ 25 ของเดือน โดยจะมีผู้ค้าหลายร้อยรายมาตั้งแผง
ขายของเรียงรายไปตามถนนรอบๆศาลเจ้า มีทั้งของเก่า ต้นไม้ งานฝีมือ ของเล่น และอาหารแบบต่างๆ ตามแบบฉบับผู้ คนในท้องถิ่น นาท่านช้อปปิ้งย่านกิออน
เป็นย่านราตรีแห่งเกียวโต ที่จะสามารถเห็นเกอิชาเดินไปมาในบริเวณนี้ได้ถนนเส้นหลักจะเต็มไปด้วยร้านค้า ร้านดื่มชาและร้านอาหารมากมาย ซึ่งแต่ละร้านก็
จะการแสดงโชว์จากเกอิโกะ(geiko) และ ไมโกะ(maiko) ซึ่งสวยงามและเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก
รับประทานอาหารเย็นที่ร้านอาหารญี่ปุ่น และ นาท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม APA HOTEL (GION) Excellent
26-พ.ค.-60
(วันศุกร์)

เช้า
09.30

ค่า

27-พ.ค.-60
(วันเสาร์)

เช้า
09.00

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาทุกท่าน
เข้าร่วมเวิร์คช็อปย้อมผ้าที่ Yamamoto Roketsu Dyeing Studio หลังจากนั้น นาท่านตะลุยช้อปปิ้งอุปกรณ์งาน Quilt ,ชุดคิท ผ้าญี่ปุ่นและผ้าต่างประเทศที่ร้าน
Quilt Master ชื่อดัง อาทิเช่น Minami Kumiko, Akemi Kaida เป็นต้น และ ร้านอุปกรณ์งานผ้าและงานฝีมือที่ ABC Craft, Tokyo Hand แถบโอ

ซาก้าและโตเกียว
ญี่ปุ่น และ นาท่านเข้าพักที่ Onyado Nono Namba หรือ เที่ยบเท่า เพื่อเก็บสัมภาระ

เช้า

เช้า
กลางวัน

รับประทานอาหารเย็นที่ร้านอาหาร

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เย็น
เช้า

นาท่านท่านเที่ยว “ตลาดคุโรมอน”เป็นตลาดสด ที่จาหน่าย ผัก ผลไม้ อาหารสดเยอะแยะมากมาย มีร้านเสื้อผ้า ร้านขายยา ร้าน 100 เยน ร้านดอกไม้ร้านอาหาร อยู่
รวมๆกันให้เราเลือกชิมเลือกช้อปปิ้งกันตามอัธยาศัยกว่า 150 ร้านค้า มีประวัติยาวนานถึง 190 ปี และได้รับสมญานามว่าเป็น "ครัวแห่งโอซาก้า ต่อจากนั้นพาท่านสัมผัส

หัตถกรรมแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่นเกี่ยวข้องกับเครื่องปั้นดินเผา เครื่องลายคราม เครื่องเคลือบย้อมสี และเครื่องแก้วจากภูมิภาคต่าง ๆ ในญี่ปุ่น งานหัตถกรรมที่จัด
แสดงมีทั้งเครื่องใช้ในชีวิตประจาวันและการผลิตเพื่อเป็นสินค้าแบบอุตสาหกรรม นาท่านช็อปปิ้งตะลุยช้อปปิ้งซื้ออุปกรณ์งานผ้า, ผ้าญี่ปุ่น ผ้านาเข้า และ
อุปกรณ์งานฝีมือและของฝาก ของใช้มากมายในย่านนัมบะ, ชินบาชิ และ โฮนมาจิ เป็นต้น
รับประทานอาหารเย็นที่ร้านอาหารญี่ปุ่น และ ที่พัก ณ โรงแรม Onyado Nono Namba หรือ เที่ยบเท่า
28-พ.ค.-60
(วัน
อาทิตย์)

เย็น

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เย็น
เช้า

นาท่านชมความงานของ “ปราสาทโอซาก้า” เป็นปราสาทที่มีชื่อเสียงที่สดุ แห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น มีบทบาทในช่วงสงครามการรวมประเทศญี่ปุ่นเมื่อ

คริสต์ศตวรรษที่ 16 ในยุคอะซุชิ หรือ ปราสาทที่มีฉายาว่า ปราสาทนกกระสาขาว สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่อยู่ของเจ้าเมืองในสมัยโบราณ ตัวปราสาทนั้นตั้งอยู่บน
เนินเขาที่ได้มีการสารวจ และพบว่าเคยเป็นทีต่ งั้ ของพระราชวังโบราณมาก่อน ล้อมรอบด้วยกาแพงหินแกรนิตขนาดมหึมา และคูน้าขนาดใหญ่ เพื่อป้องกันการ
รุกรานจากข้าศึก และนาท่านชมความสวยงามของดอกไอริสที่ “สวนชิโรคิตะ” ในสิบประเภทของดอกไม้โปรดสาหรับคนญี่ปุ่น เพราะสีที่เย็นตา รูปร่างที่
งดงามและอ่อนโยน และธรรมชาติของดอกไอริสที่มักขึ้นตามริมน้าเข้ากับสวนญี่ปุ่นที่มักมีบ่อน้าเล็กๆอยู่ด้วย ช่วยทาให้ท้องฟ้าขมุกขมัวในฤดูฝนดูมีชีวิ ตชีวา
มากขึ้น ..พาท่านท่องเที่ยว “พิพิธภัณฑ์บ้านและความเป็นอยู่ของชาวเมืองโอซาก้า” จัดแสดงอาคารบ้านเรือนของชาวเมืองโอซาก้าตั้งแต่สมัยเอโดะ
(ค.ศ.1603-1867) จนถึงสมัยเมจิ (ค.ศ.1868-1912) สมัยไทโช (ค.ศ. 1913-1926) และสมัยโชว่า (ค.ศ.1926-1989) จุดที่น่าสนใจมากที่สดุ
อยู่ที่การจาลองบ้านเรือนของชาวเมืองโอซาก้าในราว ค.ศ.1830-1844 โดยมีการปรับแสงเสียงตามเวลาเช้า กลางวัน เย็น สะท้อนให้เห็นภาพความเป็นอยู่
ของชาวเมืองในเวลานั้นใกล้เคียงความจริงมาก และในบางฤดูกาล ยังมีการจัดนิทรรศการต่างๆที่น่าสนใจเช่น การจัดแสดงอาหารที่ใช้ปลา Hamo หรือปลา
ไหลทะเล การแสดงสมบัติที่ชาวเมืองใกล้เคียงนามาร่วมจัดแสดง การแสดงการละเล่นของผูค้ นทั่วไปในอดีต ฯลฯ เป็นต้น ..พาท่านช้อปปิ้งของแฮนเมด นั่งจิบกาแฟ
ชิวๆที่ ถนนนาคาซากิ และ ช้อปปิ้งของแบรนด์เนม สินค้าคุณภาพที่ “Rinku Premium Outlets”

29 พ.ค.-60
(วันจันทร์)

21.00

หลังจากรับประทานอาหารเย็น นาท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซโดยรถบัส เพื่อทาการเช็คอิน

00.05
05.05

ออกเดินทางจากสนามบินคันไซ โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 727
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เย็น

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตัว๋ โดยสารเครื่องบิน ไป-กลับพร้อมคณะ รวมค่าภาษีสนามบินและน้ามันเชื้อเพลิง
2. ค่าห้องพักโรงแรม 2 ท่านต่อห้อง ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า ห้องพักเดีย่ วต้องจ่ายเพิม่ ตามอัตราที่กาหนด
3. ค่าอาหารเช้า อาหารเย็น , ค่ายานพาหนะในการนาเที่ยวและค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
4.ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
5. ค่าขนย้ายสัมภาระและกระเป๋าเดินทางท่านละ 2 ใบ น้าหนักไม่เกิน 46 กิโลกรัม (น้าหนัก 23 กิโลกรัมต่อใบ)
6. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าทาหนังสือเดินทางไทย, ค่าทาใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ของผูเ้ ดินทางในการจัดทาเอง)
2. ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนือในรายการ อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดืม่ ในห้องพักหรือสั่งมาในห้องพัก นอกเหนือจากที่บริษัทจัดให้ในราย
การทัวร์, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์,ค่าอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
3. ค่าน้าหนักของกระเป๋าเดินทาง 2 ใบในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกาหนด 46 กิโลกรัมต่อท่าน (น้าหนัก 23 กิโลกรัมต่อใบ)
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกากับภาษีหรือใบเสร็จในนามบริษัท)
5. ค่าธรรมเนียมน้ามันเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีกในภายหลัง
เงื่อนไขการจองและการชาระเงิน
บริษัทฯ ขอรับเงินมัดจา 10,000 บาท สาหรับการจอง ส่วนที่เหลือต้องชาระทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วันทาการ
เงื่อนไขการยกเลิก
1. กรณีแจ้งยกเลิกการจองน้อยกว่า 30 วันทาการก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงินมัดจาทั้งหมด
2. กรณีแจ้งยกเลิกการจองน้อยกว่า 25 วันทาการก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงิน 50% ของอัตราค่าบริการ
3. กรณีแจ้งยกเลิกการจองน้อยกว่า 20 วันทาการก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงิน 100% ของอัตราค่าบริการ
หมายเหตุ
1. อัตราค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท สภาวะการณ์ค่าน้ามันโลก แต่ราคาจะคงที่ (ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม)
หากท่านออกตั๋วไปแล้ว
2. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนือ่ งจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม การประท้วง การจราจล เหตุการณ์
ทางการเมือง สภาพอากาศ และภัยธรรมชาติ หรือไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้) ทางบริษัท ฯ
จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยท่านเป็นของสาคัญที่สุด
3.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนาสิ่งของผิดกฏหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูก
ต้องและความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเทีย่ วบิน ซึง่ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืน
ค่าบริการทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน หากเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้รว่ มคณะไม่ถึง 20 ท่าน
5. ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ตามแผนกาหนดการที่วางไว้ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
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