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BEST OF KANSAI 5D3N BY XJ
(OSAKA • KYOTO • KOBE)

โกเบ
เกียวโต

โอซาก้า

สะพานอาคาชิ ไคเคียว สะพานแขวนทีย่ าวทีส่ ุดในโลก, โกเบ ฮาเบอร์แลนด์ สถานที่
ท่องเทีย่ วริมทะเลซึง่ เป็ นทีน่ ิยมของชาวญีป่ ่ นุ มีสงิ่ อานวยความสะดวกครบครัน
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 ซุม้ ประตูสแี ดงทีเ่ ส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร
ปราสาทโอซาก้า หนึ่งในแลนด์มาร์คสาคัญของเมืองโอซาก้า , และอิสระช้อปปิ้ ง ย่าน
ชิ นไซบาชิ , ริ งคู เอาท์เลท, อิ ออน มอลล์ และอิสระเต็มวัน ให้ท่านเพลิดเพลินกับการ
ท่องเที่ยวในเมืองโอซาก้า หรือ ซื้อทัวร์เสริม “ยูนิเวอร์แซล สตูดโิ อ เจแปน” ดินแดน
แห่งมายา เพลิดเพลิน และสนุ กสนานกับเครือ่ งเล่นนานาชนิดจากภาพยนตร์ช่อื ดังจาก
“HOLLYWOOD” โดยฉพาะ THE WIZARDING OF HARRY POTTER ที่ให้คุณ สนุ ก
ได้ไม่ตอ้ งไปไกลถึงอเมริกา

กาหนดการเดินทาง
10-14 / 11-15 / 12-16 / 17-21 / 18-22 / 19-23 / 24-28 / 26-30 มกราคม 2561
1-5 / 2-6 / 7-11 / 8-12 / 9-13 / 14-18 / 15-19 / 16-20 / 21-25 / 22-26 / 23-27 กุมภาพันธ์ 2561
9-13 / 17-21 / 19-23 มีนาคม 2561
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วันแรก

กรุงเทพฯ >> โอซาก้า

22.00 น.

พร้อมกันที่สนามบิ นดอนเมือง Terminal 1 ชัน้ 3 เคาน์เตอร์ 4 สายการบิ น
ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เพื่อเตรียมตัวเดิ นทางและผ่านขัน้ ตอนการเช็คอิ น

วันที่สอง

โอซาก้า >> โกเบ >> สะพานอาคาชิ ไคเคียว >> โกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์ >>
โอซาก้า >> ปราสาทโอซาก้า >> ชิ นไซบาชิ

01.15 น.

ออกเดิ นทางสู่เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบิ นไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์
แอร์บสั เอ 330-300 เที่ยวบิ นที่ XJ 612

มีบริ การอาหารบนเครื่อง (เครื่องดื่มทุกชนิ ด ต้องชาระเงิ นซื้อเพิ่ มเติ ม)
08.40 น.

เที่ยง

เดิ นทางถึงสนามบิ นคันไซ ประเทศญี่ปนุ่ หลังจากผ่านพิ ธีการตรวจคนเข้าเมือง
และขัน้ ตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
น าท่ า นเดิน ทางสู่ เมื อ งโกเบ เมือ งท่ า พาณิ ช ย์ห ลัก ของญี่ ป่ ุ น ที่ท าการค้า ขายกับ
ประเทศจีนและเกาหลีตงั ้ แต่คริสต์ศตวรรษที่ 8 และเป็ นหนึ่งในเมืองท่าที่ประเทศญี่ป่ ุน
เปิ ดประเทศกับตะวันตกเมื่อปี ค .ศ.1868 นาท่านชม สะพานอาคาชิ ไคเคียว ซึ่งได้ช่อื
ว่าเป็ นสะพานแขวนที่ยาวและแข็งแรงที่สุดในโลก เชื่อมระหว่างโกเบและเกาะอาวาจิ
เมือ่ ปี ค.ศ.1995 เกิดแผ่นดินใหวครัง้ ใหญ่ในโกเบขนาด 7.2 ริกเตอร์ บ้านเมืองพังพินาศ
แต่สะพานนี้กลับไม่ได้รบั ความเสียหายเลยแม้แต่น้อย จากนัน้ อิสระให้ท่านช้อปปิ้ ง ที่
โกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์ สถานที่พกั ผ่ อนยอดนิยมของหนุ่ มสาว เป็ นแหล่ งรวมคาเฟ่
แหล่งช้อปปิ้ ง และแหล่งรวมความบันเทิงตัง้ อยู่รมิ ทะเล ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับทิวทัศน์ท่ี
งดงามริมอ่าวโกเบ โดยมีพิพธิ ภัณฑ์ทางทะเล โกเบและหอคอยโกเบ สัญ ลักษณ์ ของ
เมืองโกเบเป็ นฉากหลัง อีกทัง้ ยังมีห้างสรรพสินค้าที่สร้างด้วยโมเสคหันหน้าออกทะเล
ซึ่งข้างๆ มีพ้นื ที่ส วนโมเสคขนาดย่อ ม รวมถึง โกเบช้อ ปปิ้ งมอลล์และแหล่ งช้อ ปปิ้ ง
ร้านอาหาร โรงภาพยนต์และอื่นๆ มากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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บ่าย

คา่

นาท่านเดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า(ชมภายนอก) หนึ่งในแลนด์มาร์คสาคัญของเมือง
โอซาก้ า สร้า งขึ้น ในสมัย ฮิเ ดโยชิ โตโยโตมิ ในปี ค .ศ.1665 ได้ ถู ก ฟ้ าฝ่ าเสีย หาย
จนกระทังในปี
่ ค.ศ.1931 นายกเทศมนตรีเมืองโอซาก้า ได้ขอรับเงินบริจาคจากชาวเมือง
มาบูรณะปราสาทใหม่ ปราสาทโอซาก้าปั จจุบนั สูง 8 ชัน้ ทัง้ เครื่องประดับหลังคา ภาพ
เสือ บนก าแพงตัว ปราสาทและหลายๆ ส่ ว นลงทองสีอ ร่า มสวยงาม (ได้รบั การขึ้น
ทะเบียนเป็ นมรดกสาคัญของประเทศ) บนหอคอยชัน้ 8 ท่านสามารถมองเห็นทิวทัศน์
ของเมือ งโอซาก้าได้อ ย่างชัดเจน ภายในตัว ปราสาทยังมีนิท รรศการแสดงหลัก ฐาน
ภาพเขียน เครือ่ งแต่งกายโบราณ ฯลฯ ทีเ่ กี่ยวข้องกับปราสาทและตระกูลToyotomi อยู่
ส่วนบริเวณรอบๆ ปราสาทก็เป็ นสวนสาธารณะขนาดใหญ่เป็ นที่พกั ผ่อนหย่อนใจของ
ชาวเมืองด้วย จากนัน้ เดินทางสู่ ย่านชิ นไซบาชิ แหล่งช้อปปิ้ งชื่อดังของนครโอซาก้า
ทัง้ ร้านค้าเก่าแก่และทันสมัยปะปนกัน ทัง้ สินค้าแฟชันล่
่ าสุด ขนมเค้กแสนอร่อย เสือ้ ผ้า
รองเท้า กระเป๋ า ไปจนถึงกล้องดิจติ อล คอมพิวเตอร์ และเกมส์รุ่นใหม่ล่าสุด และตื่นตา
กับลีลาชีว ิตของคนหนุ่ มสาวชาวโอซาก้าที่ดูจะสนุ กสนานและมีส ีสนั มากกว่าทางฝั ง่
โตเกียว รวมทัง้ ร้านอาหารหลากหลาย เดินไปเก็บภาพเป็ นทีร่ ะลึกกับจุดเด่นของแต่ละ
ร้านค้า เช่ น ปูย ัก ษ์ หน้ าภัต ตาคารขาปูย ัก ษ์ และสัญ ลัก ษณ์ เด่ น ของย่านนี้ ค ือ รูป
เครื่องหมายการค้าของกู ลโิ กะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจากญี่ป่ ุนนัน่ เอง หรือ จะเดินเล่น
ย่านเก่าแก่อย่างถนนโดทมบุร ิ ซึง่ ท่านสามารถลิม้ ลองขนมและอาหารขึน้ ชื่อของนครโอ
ซาก้า ทัง้ ทาโกะยากิ โอโคโนมิยากิ เป็ นต้น นอกจากนี้ ยังมีหา้ งสรรพสินค้าใหญ่ๆ และ
มีช่อื เสียงอย่างห้างไดมารู หรือจะเป็ นทาคาชิมาย่า ที่มสี นิ ค้ามากมายให้ท่านได้เลือก
ซือ้ อีกด้วย
อิ สระรับประทานอาหารคา่ ตามอัธยาศัย
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ โรงแรม KARAKSA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
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วันที่สาม

โอซาก้า >> อิ สระเต็มวัน หรือซื้อทัวร์เสริ ม ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระเต็มวันให้ท่านเพลิดเพลิน กับการเดินทางท่องเที่ยวในเมืองโอซาก้าตามอัธยาศัย
หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซล สตูดโิ อ โดยไกด์บริการไปส่ง และรับกลับโรงแรม
โดยรถไฟ ซึง่ ต้องชาระเพิม่ ท่านละ 3,000 บาท (ยังไม่รวมค่าเดินทางไปสวนสนุ กของผู้
เดินทางและไกด์) นาท่านเดินทางโดยรถไฟสู่ สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน
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) พร้อมทัง้ พบกับฉากคาวบอย สตันแมนโชว์
๊
และการแสดง
ของบรรดาสัตว์แสนรูท้ ่ใี ช้ประกอบฉากในภาพยนตร์ เช่น สุนัขแสนรูจ้ ากเรื่องบีโธเฟ่ น
เป็ นต้น หรือคุณหนูจะเลือกสนุ กสนานที่ สนู๊ปปี้ สตูดโิ อ (Snoopy Studios) เพลิดเพลิน
กับเครื่องเล่นนานาชนิด แล้วพบกับสนู๊ ปปี้ และเหล่าผองเพื่อนมากมาย และสัมผัสกับ
“The Wizarding World of Harry Potter” สวนสนุ กในธี ม ของหนั งแฟนตาซี ชื่ อ
ก้องโลกอย่างแฮร์รี่ พอตเตอร์ ด้ วยงบก่อสร้างราว 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว
16,000 ล้านบาท) โดยภายใน The Wizarding World of Harry Potter จะประกอบไป
ด้วยเครื่องเล่นและสถานที่เด่นๆ ที่จาลองมาจากในหนังสือดัง เช่น หมู่บ้านฮอกส์ม้ดี
(Hogsmeade Village) ปราสาทฮอกวอตส์ (Hogwarts castle) และรถไฟเหาะ (the
Harry Potter and the Forbidden Journey ride) เป็ นต้ น และล่ า สุ ด กั บ การเปิ ด
ตัว อย่ า งเป็ นทางการของโซนใหม่ Minions Park อนิ เมชัน่ ชื่ อ ดัง ที่ เหล่ า ตั ว
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เที่ยง
คา่

การ์ตูนมิ นเนี่ ยนจะมาป่ วนทุกท่ านให้ สนุ กเพลิ ดเพลิ นไปกับเมืองจาลองภายใน
เรื่อง
อิ สระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
อิ สระรับประทานอาหารคา่ ตามอัธยาศัย
นาท่ านเข้าสู่ที่พกั ณ โรงแรม KARAKSA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สี่

โอซาก้า >> เกียวโต >> วัดคิ โยมิ สึ >> ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ >> คันไซ >>
ริ งคู เอาท์เล็ท >> อิ ออน มอลล์

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต เพื่อนาท่านชม วัดคิ โยมิ สึ หรือ วัดน้าใส ทีต่ ดิ รอบ
สุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ เป็ นวัดทีใ่ หญ่และมี
ประวัตศิ าสตร์ยาวนาน ตัง้ อยูบ่ ริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า และมีท่อนซุงวางเรียงซ้อนกัน
ตามแนวนอนตัง้ จากพืน้ ดินขึน้ มารองรับระเบียงของตัววิหารใหญ่ซง่ึ ไม่ใช้ตะปูในการ
ก่อสร้าง หากแต่ใช้วธิ กี ารตอกเข้าลิม่ คล้ายกับการสร้างเรือนไทย นมัสการพระโพธิสตั ว์อว
โลกิเตศวร จากระเบียงแห่งนี้สามารถถ่ายภาพเมืองเกียวโตจากมุมสูงได้สวยงาม เชิญดื่ม
น้ าศักดิ ์สิทธิ ์สามสายอันเกิดขึน้ จากธรรมชาติทไ่ี หลมาจากเทือกเขา จากนัน้ เดินตามทาง
สัมผัสกับร้านค้าญีป่ ่ นุ ตกแต่งตามสมัยเอโดะ ให้ท่านเพลิดเพลินกับการเลือกซือ้ สินค้า
พืน้ เมืองและของทีร่ ะลึกเกีย่ วกับญีป่ ่ นุ ขนานแท้ อาทิ ขนมโมจิ ทีข่ น้ึ ชื่อทีส่ ุดของญีป่ ่ นุ
เป็ นต้นกาเนิดกระจายขายไปยังภูมภิ าคต่างๆ ของญีป่ ่ นุ ทัง้ ด้วยแป้ งทีเ่ หนียวนุ่ มเป็ น
พิเศษ กับไส้ถวแดงขนานแท้
ั่
หรือประยุกต์เป็ นไส้สตอเบอร์ร่ี ช็อกโกแลต ฯลฯ ผักดอง
ญีป่ ่ นุ สาหรับคนทีช่ อบทานกับข้าวต้ม อาทิ แตงกวาดอง หัวไชเท้า มะเขือยาว ฯลฯ,
ชาเกียวโต ทีข่ น้ึ ชื่อไม่แพ้ จังหวัดชิซุโอกะ ทีช่ ่วยลดคอเลสเตอรอล, เครือ่ งเซรามิคญีป่ ่ นุ
ทัง้ กาน้ าชา ถ้วย ชาม ต่างๆ และของทีร่ ะลึกอีกมากมายนานาชนิด จากนัน้ นาท่าน
เดินทางสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิ อิ นาริ เพื่อสักการะพระแม่โพสพ เทพทีเ่ ป็ นทีน่ บั ถือของชาว
ญีป่ ่ นุ โดยส่วนใหญ่จะขอพรให้มคี วามเป็ นอยูส่ ุขสบาย และขอพรในเรือ่ งของการกสิกรรม
ให้ได้ผลผลิตทีอ่ ุดมสมบูรณ์ และในบริเวณศาลเจ้าท่านจะพบเห็นรูปปั ้นเทพจิง้ จอก
มากมาย โดยชาวญีป่ ่ นุ ชื่อว่าเป็ นทูตสวรรค์ ผูค้ อยนาข่าวสารจากสรวงสวรรค์ลงมายังโลก
มนุ ษย์ ท่านจะได้ต่นื ตากับเสาโทริอทิ เ่ี รียงรายเป็ นซุม้ ประตูสแี ดง ซึง่ เป็ นสัญลักษณ์ของ
ศาลเจ้าทีม่ มี ากกว่าร้อยต้น ทอดตัวยาวตามเส้นทางของไหล่เขา เส้นทางยาวถึง 4
กิโลเมตร และยังเป็ นหนึ่งในฉากของภาพยนตร์เรือ่ ง MEMORIES OF GEISHA ทีซ่ ายูร ิ
นางเอกของเรือ่ งวิง่ ลอดซุม้ ประตูเพื่อไปขอพรเทพเจ้าให้ตนเองสมความปรารถนา

08.00น.
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เที่ยง
บ่าย

คา่

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
น าท่า นสู ่ ริ ง คู เอาท์เ ล็ต แหล่ง ช้อ ปปิ ้ ง ใหญ่ใ กล้ก บั สนามบิน คัน ไซ ให้ท ่า น
เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังหลากหลายและสินค้าราคาพิเศษ
อาทิเช่น ADIDAS, ANNA SUI, ARROW, BANANA REPUBLIC, COACH, CROCS, CASIO,
CITIZEN, DIESEL, MCGREGOR, BALLY, PUMA, DIESEL, GAP, LACOSTE, LEVI’S,
NIKE, ONITSUKA TIGER, PUMA, NEW BALANCE, RALPH LAUREN, TAG
HEUER, SEIKO, TOMMY HILFIGER, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, MIKI HOUSE, TFAL และสิน ค้า อื่น ๆ อีก มากมาย ให้ท ่า นได้เ ลือ กช้อ ปปิ ้ ง ตามอัธ ยาศัย จากนั น
้
เดินทางสู่อิออน มอลล์ ห้างสรรพสินค้าที่มสี นิ ค้าหลากหลายรูปแบบให้ท่านได้เลือก
ซื้อ อาทิเช่น ของใช้ในบ้าน เครื่อ งแต่งตัว ของเล่น ซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านอาหาร
ก่อนเดินทางกลับ
อิ สระรับประทานอาหารคา่ ตามอัธยาศัย
นาท่ านเข้าสู่ที่พกั ณ โรงแรม KANKU JOYTEL หรือระดับเทียบเท่ า

วันที่ห้า

สนามบิ นคันไซ >> กรุงเทพฯ

06.20 น.
09.55 น.

เดิ นทางสู่ สนามบิ นคันไซ เพื่อทาการเช็คอิ น
ออกเดิ นทางกลับกรุงเทพ โดยสายการบิ นไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์
แอร์บสั เอ 330-300 เที่ยวบิ นที่ XJ 613

บริ การอาหารบนเครื่อง (เครื่องดื่มทุกชนิ ด ต้องชาระเงิ นซื้อเพิ่ มเติ ม)
13.55 น.

เดิ นทางถึงสนามบิ นดอนเมืองโดยสวัสดิ ภาพ พร้อมความประทับใจ
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กาหนดการเดินทางเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2561
10-14 / 11-15 / 12-16 / 17-21 / 18-22 / 19-23 / 24-28 / 26-30 มกราคม 2561
1-5 / 2-6 / 7-11 / 8-12 / 9-13 / 14-18 / 15-19 / 16-20 / 21-25 / 22-26 /
23-27 กุมภาพันธ์ 2561
อัตราค่าบริ การ

ราคารวมตั ๋วเครื่องบิ น

ราคาท่านละ

27,900.-

สาหรับท่านที่ ต้องการพักเดี่ยว เพิ่ มท่านละ

7,900.-

กาหนดการเดินทางเดือนมีนาคม 2561
9-13 / 17-21 / 19-23 มีนาคม 2561
อัตราค่าบริ การ

ราคารวมตั ๋วเครื่องบิ น

ราคาท่านละ

29,900.-

สาหรับท่านที่ ต้องการพักเดี่ยว เพิ่ มท่านละ

7,900.-

หมายเหตุ
1. การเดิ นทางในแต่ ละครัง้ จะต้องมีผ้โู ดยสารจานวน 25 ท่ านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจานวน
ดังกล่าว บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเลื่อนการเดิ นทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
2. ไม่มีราคาเด็ก เนื่ องจากเป็ นราคาพิ เศษแล้ว
3. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็ นวิ จารณญาณของเจ้าหน้ าที่ ตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละ
ประเทศ หากไม่ได้รบั การอนุญาติ ให้เข้าหรือออกนอกประเทศนัน้ ๆ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์
ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณี ใดๆ
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อัตราค่าบริ การนี้ รวม
1. ค่าตั ๋วโดยสารเครือ่ งบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัด
2. ค่าทีพ่ กั ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ ะบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิ ด ตามที่ ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ทค่ี อยอานวยความสะดวกให้ทา่ นตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
5. ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินสูงสุดท่านละไม่เกิน 1,000,000.- บาท

ทัง้ นี้เป็ นไปตามเงือ่ นไขของบริษทั ประกัน
*** เด็กอายุตา่ กว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปี ขึ้นไป จะได้ รบั ความคุ้มครองประกันอุบตั ิ เหตุเพี ยง
ครึ่งเดี ยว ***
6. ค่าภาษี น้ามัน ที่ สายการบิ นเรี ยกเก็บ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 และท่ านต้ องชาระเพิ่ มเติ ม
ในกรณี ที่ทาง สายการบิ นมีการเรี ยกเก็บเพิ่ ม
อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
1. ค่าทาหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าแจ้งเข้า แจ้งออก สาหรับ
ท่านทีถ่ อื ต่างด้าว
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครือ่ งดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
3. ค่าน้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด
4. ค่าทิ ปไกด์และคนขับรถ

เงื่อนไขการชาระเงิ น : กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 15,000 บาท และชาระส่วนที่ เหลือก่อนการเดิ นทาง
21 วันทาการ
การยกเลิ ก: กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทาการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินมัด
จาทัง้ หมด
หมายเหตุ :
1. ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สภาวะอากาศ
การเมือง โรคระบาด และ สายการบินฯลฯ โดยทางบริษทั ฯ จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของ
ท่านเป็ นสาคัญทีส่ ุดทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญีป่ ่ ุน /
การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย
รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเทีย่ วบิน ซึง่ ทางบริษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ทา่ นได้ ไม่ว่าจานวน
ทัง้ หมด หรือ บางส่ว น นอกจากนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลี่ย นแปลงราคาได้ต ามความ
เหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั อัตราแลกเปลีย่ นของเงินสกุลเยน
2. ในกรณีทเ่ี กิดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทั สามารถคืนเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ ได้กต็ ่อเมื่อทาง
สายการบินและโรงแรมทีพ่ กั ได้ทาการพิจารณาคืนเงินส่วนนัน้ ให้แล้วเท่านัน้
3. ในกรณีเกิดภัยธรรมชาติในต่างประเทศระหว่างการเดินทาง หากมีเหตุการณ์ ต่างๆ เกิดขึน้ และมีเหตุทา
ให้การเดินทางไม่สามารถเป็ นไปตามกาหนดการได้ บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินหรือไม่รบั ผิดชอบ
ต่ อ ค่า ใช้จ่ ายที่เกิด ขึ้น นอกเหนื อ จากรายการทัว ร์ จนกว่ า จะได้รบั การยืน ยัน ว่ า จะมีการรับ ผิด ชอบ
ค่าใช้จ่ายจากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อ
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