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“O”

DOUBLE
LANLA
OKINAWA – OSAKA 6D3N

เที่ ยวสองเมืองสุดหรรษา โอกินาว่า - โอซาก้า
ณ ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทยั โดยสายการบินพีช แอร์

โอกิ นาว่า

เกียวโต

โอซาก้า

• หน้ าผามันซาโมะ หน้าผาทีถ่ ูกคลื่นลมและคลื่นทะเลกัดเซาะจนมีลกั ษณะ
คล้ายรูปงวงช้างและยังเป็ นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกทีส่ วยงาม
• ชมฉลามวาฬยักษ์และสัตว์น้าใต้ทอ้ งทะเลโอกินาว่าที่พิพิธภัณฑ์สตั ว์น้า
ชูราอุมิ
• ช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนมราคาสบายกระเป๋ าที่ อาชิ บินะ เอาท์เล็ท
• วัดคิ โยมิ สึ มรดกโลกอันเก่าแก่กว่า 1,500 ปี ซึง่ ติดรอบสุดท้ายของการ
ประกวด 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่และเชิญดื่มน้ าศักดิ ์สิทธิ ์ 3 สาย
• ชมแนวเสาโทริอหิ รือซุม้ ประตูสแี ดงทีม่ เี ส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร ณ
ศาลเจ้าฟูชิมิ อิ นาริ
• วัดชิ เทนโนจิ วัดทางพุทธศาสนาแห่งแรกอย่างเป็ นทางการของญี่ป่ นุ
• ช้อปปิ้ ง ย่านชิ นไซบาชิ แหล่งช้อปปิ้ งชื่อดังของนครโอซาก้า
• ช้อปปิ้ งปิ ดท้ายที่ ห้ างอิ ออน มอลล์ ซือ้ ของฝากก่อนกลับเมืองไทย
• อิ สระเต็มวัน ให้ท่านได้ท่องเทีย่ วอย่างเต็มอิม่ ในเมืองโอซาก้า

เดินทางข้ามเมืองโดยสายการบินภายในประเทศ
DOUBLE O LANLA OKINAWA – OSAKA 6DAYS 3NIGHTS BY PEACH AIR 20-25 OCTOBER 2018
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กาหนดการเดินทางวันที่ 20-25 ต ุลาคม 2561
วันแรก

สนามบิ นสุวรรณภูมิ >> สนามบิ นนาฮะ โอกิ นาว่า

22.30 น.

พร้ อ มกัน ที่ ส นามบิ น สุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูห มายเลข 6 สายการบิ น พี ช แอร์
เคาน์เตอร์ M เพื่อเตรียมตัวเดิ นทางและผ่านขัน้ ตอนการเช็คอิ น

วันที่สอง

สนามบิ นนาฮะ >> หน้ าผามันซาโมะ >> พิ พิธภัณฑ์สตั ว์น้าชูราอูมิ >>
อาชิ บินะ เอาท์เล็ต >> สนามบิ นนาฮะ >> สนามบิ นคันไซ >> โอซาก้า

01.25 น.

ออกเดิ นทางสู่สนามบิ นนาฮะ เมืองโอกิ นาว่า ประเทศญี่ปนโดยสายการบิ
ุ่
น
พีช แอร์ เที่ ยวบิ นที่ MM990 ***ราคาทัวร์ยงั ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง (บนเครื่อง
มีบริ การจาหน่ ายอาหารและเครื่องดื่ม)***
เดิ นทางถึ งสนามบิ นนาฮะ เมื อ งโอกิ นาว่ า ประเทศญี่ ปุ่ น หลังจากผ่านพิ ธี การ
ตรวจคนเข้าเมืองและขัน้ ตอนศุลกากรแล้ว (บริ การท่ านด้วยอาหารเช้ าแบบเบน
โตะบนรถโค้ ช) นาท่ านออกเดิ นทางสู่หน้ าผามันซาโมะ หรือที่เรารูจ้ กั กันดีในชื่อ
ของหน้ าผางวงช้าง เนื่องจากลักษณะของหน้ าผาที่ถูกลมและคลื่นทะเลกัดเซาะจนมี
ลักษณะเหมือนงวงช้าง โดยชื่อมันซาโมะนัน้ กษัตริย์ของอาณาจัก รริวกิวทรงตัง้ ไว้ มี
ความหมายว่าทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ทค่ี นหนึ่งหมื่นคนสามารถนัง่ พักได้ อิสระให้ท่านได้เดิน
เล่ น และดื่ม ด่ ากับ ทิว ทัศ น์ ท่ีส วยงาม ภาพของผืน น้ าทะเลที่ก ว้างใหญ่ ม องไปจนสุ ด
สายตาตัดกับเส้นขอบฟ้ า เป็ นความงดงามทีธ่ รรมชาติรงั สรรขึน้ มาให้ท่านได้ชม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่พิพิธภัณฑ์สตั ว์น้าชูราอูมิ พิพธิ ภัณฑ์สตั ว์น้ าทีม่ ขี นาดแทงค์น้ าใหญ่
ติดอันดับโลกและเป็ นพิพิธภัณ ฑ์สตั ว์น้ าที่ดีท่สี ุ ดในญี่ป่ ุน ภายในพิพิธ ภัณ ฑ์ถู กแบ่ ง
ออกเป็ นหลายส่วน โดยจะมีบริเวณให้ท่านได้ลองสัมผัสกับสัตว์ทะเล แทงค์น้ าสัตว์ทะเล
ในน่ านน้ าโอกินาว่า บ่อเต่าและลานแสดงโชว์โลมา โดยไฮไลท์ของพิพธิ ภัณฑ์สตั ว์น้ า
แห่งนี้คอื แทงค์น้ าขนาดใหญ่ท่บี รรจุฉลามวาฬ 3 ตัว และสัตว์น้ านานาพันธุ์ ให้ท่านได้
เพลิดเพลินกับเหล่าสัตว์น้ าและการแสดงภายในพิพธิ ภัณฑ์ จากนัน้ นาท่านสู่ อาชิ บิน่า
เอาท์ เ ล็ท ช้ อ ปปิ้ งสิน ค้ า แบรนด์ เ นมราคาสบายกระเป๋ า แบรนด์ ส ิน ค้ า มากมาย
หลากหลาย อาทิเช่ น GUCCI, MARC JACOBS, BANANA REPUBLIC FACTORY

07.55 น.

เที่ยง
บ่าย
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คา่
19.45น.

21.45 น.

STORE, MICHAEL KORS, THE NORTH FACE, LEVI’S, ARMANY, BALLY,
ADIDAS และอื่นๆ อีกมากมาย
อิ สระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางกลับสู่สนามบินนาฮะ เพื่อทาการเช็คอิน
นาท่านเดิ นทางสู่สนามบิ นคันไซ ประเทศญี่ปนุ่ ด้วยสายการบิ นพีช แอร์
เที่ ยวบิ นที่ MM220 ***ราคาทัวร์ยงั ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง (บนเครื่องมีบริ การ
จาหน่ ายอาหารและเครื่องดื่ม)***
เดิ นทางถึงสนามบิ นคันไซ เมืองโอซาก้า
นาท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่า 3 ดาว

วันที่สาม

โอซาก้า >> เกียวโต >> วัดคิ โยมิ สึ >> ศาลเจ้าฟูชิมิ อิ นาริ >> โอซาก้า >>
ชิ นไซบาชิ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต เพื่อนาท่านชม วัดคิ โยมิ สึ หรือ วัดน้ าใส ที่ติดรอบ
สุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ เป็ นวัดทีใ่ หญ่และเก่าแก่
ตัง้ อยู่บริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า และมีท่อ นซุงวางเรียงซ้อนกันตามแนวนอนตัง้ จาก
พืน้ ดินขึน้ มารองรับระเบียงของตัววิหารใหญ่ซง่ึ ไม่ใช้ตะปูสกั ตัว ใช้วธิ กี ารเข้าลิม่ เหมือน
เรือนไทย วัดนี้มอี ายุเก่าแก่ยงิ่ กว่ากรุงเกียวโต กว่า 1,200 ปี นมัสการพระโพธิสตั ว์อว
โลกิเตศวร จากระเบียงแห่งนี้สามารถถ่ายภาพ ณ จุดที่สวยที่สุดในกรุงเกียว มองเห็น
วิวทิวทัศน์ของตัวเมืองเกียวโตได้งดงาม พร้อมกับวิหารของวัดคิโยมิส ึ และเชิญดื่มน้ า
ศักดิ ์สิทธิ ์สามสายอันเกิดขึน้ จากธรรมชาติท่ไี หลมาจากเทือกเขา จากนัน้ เดินตามทาง
สัม ผัส กับ ร้านค้าญี่ป่ ุนตบแต่ งตามสมัย เอโดะ และ เลือ กซื้อ สิน ค้าพื้น เมือ ง ที่ระลึก
เกี่ยวกับญี่ป่ ุนขนานแท้ อาทิ ขนมโมจิ ที่ขน้ึ ชื่อที่สุดของญี่ป่ ุน เป็ นต้นกาเนิดกระจาย
ขายไปยังภูมภิ าคต่ างๆ ของญี่ป่ ุน ทัง้ ด้วยแป้ งที่เหนียวนุ่ มเป็ น พิเศษ กับไส้ถ วั ่ แดง
ขนานแท้ หรือประยุกต์เป็ นไส้สตอเบอร์ร่ี ช็อกโกแลต ฯลฯ ผักดองญี่ป่ ุน สาหรับคนที่
ชอบทานกับข้าวต้ม อาทิ แตงกวาดอง หัวไชเท้า มะเขือยาว ฯลฯ, ชาเกียวโต ทีข่ น้ึ ชื่อ
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เที่ยง
บ่าย

คา่

วันที่สี่

ไม่แ พ้ จังหวัด ชิซู โอกะ ที่ช่ วยลดคอเลสเตอรอล ช่ว ยให้ผ ิว พรรณเปล่ งปลัง,่ เครื่อ ง
เซรามิคญีป่ ่ นุ ทัง้ กาน้าชา ถ้วย ชาม ต่างๆ และของทีร่ ะลึก อีกมากมายนานาชนิด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้ าฟูชิมิ อิ นาริ เพื่อสักการะพระแม่โพสพ เทพที่เป็ นที่นับถือ
ของชาวญี่ป่ ุน โดยส่วนใหญ่จะขอพรให้มคี วามเป็ นอยู่อุดมสมบูรณ์ และขอพรในเรื่อง
ของการกสิกรรมให้ได้ผลผลิตทีอ่ ุดมสมบูรณ์ และในบริเวณศาลเจ้าท่านจะพบเห็นรูปปั ้น
เทพจิ้งจอกมากมาย โดยชาวญี่ป่ ุนเชื่อ ว่าเป็ นทูต สวรรค์ ผู้ค อยนาข่าวสารจากสรวง
สวรรค์ลงมายังโลกมนุ ษย์ ท่านจะได้ต่นื ตากับ เสาโทริอทิ เ่ี รียงรายเป็ นซุม้ ประตูสแี ดง ซึง่
เป็ นสัญลักษณ์ของศาลเจ้าทีม่ มี ากกว่า พันต้น ทอดตัวยาวตามเส้นทางของไหล่เขายาว
ถึง 4 กิโลเมตร และยังเป็ นหนึ่งในฉากของภาพยนตร์เรื่อง MEMORIES OF GEISHA
ที่ซ ายูร ิ นางเอกของเรื่อ งวิ่ง ลอดซุ้ม ประตู เพื่อ ไปขอพรเทพเจ้า ให้ต นเองสมความ
ปรารถนา ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางกลับสู่เมืองโอซาก้า อิสระให้ท่านช้อปปิ้ ง
ย่านชิ นไซบาชิ แหล่งช้อปปิ้ งชื่อดังของโอซาก้า ทัง้ ร้านค้าเก่าแก่และทันสมัยปะปนกัน
มีสนิ ค้ามากมายทัง้ สินค้าแฟชันล่
่ าสุด ชีสทาร์ตแสนอร่อย จนถึงอุปกรณ์อเิ ล็คทรอนิกส์
และเกมส์รุ่นใหม่ล่าสุด สัมผัสชีวติ ของคนหนุ่ มสาวชาวโอซาก้าที่ดูจะสนุ กสนานและมี
สีสนั มากกว่าทางฝั ง่ โตเกียว รวมทัง้ ร้านอาหารหลากหลาย เดินไปเก็บภาพเป็ นที่ระลึก
กับจุดเด่นของแต่ละร้านค้า เช่น ปูยกั ษ์ หน้ าภัตตาคารขาปูยกั ษ์ ปลาปั กเป้ าตัวใหญ่
หน้ าร้านอาหารที่มสี ่ วนผสมหลักเป็ นปลาปั กเป้ า ที่ พ่ อ ครัวจะต้อ งมีใบการันตีค วาม
สามารถก่อนเปิ ดร้าน และสัญลักษณ์เด่นของย่านนี้คอื ตึกรูปเครือ่ งหมายการค้าของกูล ิ
โกะ ผลิต ภัณ ฑ์ ข นมชื่อ ดังจากญี่ ป่ ุ น และย่ า นเก่ า แก่ อ ย่ า งถนนโดทมโบริ ซึ่ง ท่ า น
สามารถลิม้ ลองขนมหรืออาหารขึน้ ชื่อของนครโอซาก้า ทัง้ ทาโกะยากิ โอโคโนมิยากิ ให้
ท่านได้เพลิดเพลินกันตลอดเส้นทาง นอกจากนี้ ในย่านนี้ยงั มีห้างสรรพสินค้าใหญ่ ๆ
และมีช่อื เสียงอย่างห้างไดมารู ห้างโซโก้ หรือจะเป็ นทาคาชิมาย่า มีสนิ ค้ามากมายให้
ท่านได้เลือกซือ้ หาอีกด้วย
อิ สระรับประทานอาหารคา่ ตามอัธยาศัย
นาท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่า 3 ดาว
โอซาก้า >> อิ สระเต็มวัน หรือซื้อทัวร์เสริ ม ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน
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เช้า

เที่ยง
คา่

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระเต็มวันให้ท่านเพลิดเพลินกับการเดินทางท่องเที่ยวในเมืองโอซาก้าตามอัธยาศัย
หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซล สตูดโิ อ โดยไกด์บริการไปส่งและรับกลับโรงแรม
โดยรถไฟ ซึง่ ต้องชาระเพิม่ ท่านละ 2,500 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) 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 งแฟนตาซี ชื่อก้ องโลกอย่ างแฮร์รี่ พอตเตอร์ ด้ วยงบก่ อสร้างราว
500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 16,000 ล้านบาท) 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 าสุดกับการเปิ ดตัวอย่ างเป็ นทางการของโซนใหม่ Minnions
Park อนิ เมชั น่ ชื่ อ ดัง ที่ เหล่ า ตั ว การ์ตู น มิ น เนี่ ยนจะมาป่ วนทุ ก ท่ า นให้ ส นุ ก
เพลิ ดเพลิ นไปกับเมืองจาลองภายในเรื่อง
อิ สระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
อิ สระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
นาท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่า 3 ดาว
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วันที่ห้า

โอซาก้า >> วัดชิ เทนโนจิ >> อิ ออน มอลล์ >> สนามบิ นคันไซ >>
สนามบิ นนาฮะ >> สนามบิ นสุวรรณภูมิ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่ำนออกเดินทำงสู่วัด ชิเทนโนจิ วัดทางพระพุทธศาสนาที่เก่าแก่ท่สี ุดของเมืองโอ
ซาก้าและประเทศญี่ป่ ุน สร้างมาตัง้ แต่ปี ค.ศ.593 สมัยเจ้าชายโชโตกุ มีอายุมากกว่า
1,400 ปี สิง่ ก่อสร้างที่เห็นในปั จจุบนั เป็ นของที่สร้างขึน้ ใหม่โดยใช้สถาปั ตยกรรมยุค
อาซุก ะ คือ ได้รบั อิท ธิพ ลมาจากประเทศจีน โดยมีเ จดีย ์ 5 ชัน้ , วิห ารหลังงามเป็ น ที่
ประดิษฐานรูปสลักพระโพธิสตั ว์เนียวไรและหอธรรม จากนัน้ เดินทางสู่อิออน มอลล์
ห้างสรรพสินค้าที่มสี นิ ค้าหลากหลายรูปแบบให้ท่านได้เลือ กซื้อ อาทิเช่น ของใช้ใ น
บ้าน เครื่องแต่งตัว ของเล่น ซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านอาหารก่อนเดินทางกลับ
อิ สระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ สนามบิ นคันไซ เมืองโอซาก้า เพื่อทาการเช็คอิน
ออกเดิ นทางสู่สนามบิ นนาฮะ ด้ วยสายการบิ น พีช แอร์ เที่ ยวบิ นที่ MM217
เพื่อทาการแวะเปลี่ยนเครื่อง***ราคาทัวร์ยงั ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง (บน
เครื่องมีบริ การจาหน่ ายอาหารและเครื่องดื่ม)***
เดิ นทางถึงสนามบิ นนาฮะ
ออกเดิ นทางสู่สนามบิ นสุวรรณภูมิ ประเทศไทย ด้ วยสายการบิ นพีช แอร์
เที่ ยวบิ นที่ MM989 ***ราคาทัวร์ยงั ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง (บนเครื่องมีบริ การ
จาหน่ ายอาหารและเครื่องดื่ม) ***

เที่ ยง
บ่าย
15.45 น.

18.00 น.
21.55 น.

วันที่หก
00.35น.

สนามบิ นสุวรรณภูมิ
เดิ นทางถึงสนามบิ นสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิ ภาพพร้อมความประทับใจ
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กาหนดการเดินทางวันที่ 20-25 ต ุลาคม 2561
อัตราค่าบริ การ

ราคารวมตั ๋ว
เครื่องบิ น

ผู้ใหญ่ราคาท่ านละ

32,900.-

สาหรับท่ านที่ ต้องการพักเดี่ยว
เพิ่ มท่ านละ

7,900.-

*ราคาทัวร์ไม่รวมค่าทิ ปไกด์และคนขับ ท่ านละ 1,000 บาท
โดยเรียกเก็บพร้อมกับค่าทัวร์ส่วนที่ เหลือ*
หมายเหตุ
1. การเดิ นทางในแต่ ละครัง้ จะต้ องมีผ้โู ดยสารจานวน 25 ท่ านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบ
จานวนดังกล่ าว บริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเลื่อนการเดิ นทางหรือเปลี่ยนแปลง
ราคา
2. การผ่านพิ ธีการตรวจคนเข้าเมือง เป็ นวิ จารณญาณของเจ้ าหน้ าที่ ตรวจคนเข้าเมือง
ในแต่ ละประเทศ หากไม่ได้ รบั การอนุญาติ ให้ เดิ นทางเข้าหรือออกนอกประเทศนัน้ ๆ
ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนค่ าทัวร์ ไม่ว่ากรณี ใดๆ
3. หากผู้เดิ นทางมีการใช้ ตั ๋วเดิ นทางภายในประเทศจากจังหวัดที่ พกั มายังสนามบิ น
สุวรรณภูมิ กรุณาติ ดต่ อเจ้าหน้ าที่ ก่อนซื้ อตั ๋วเดิ นทางภายในประเทศ เพื่อเช็คสถานะ
ของทัวร์ว่าออกเดิ นทางได้ หรือไม่ และตรวจเช็คน้าหนั กสัมภาระของสายการบิ น
ภายในประเทศที่ ท่านใช้ เนื่ องจากการกาหนดน้าหนักสัมภาระของสายการบิ น
ภายในประเทศจะน้ อยกว่าสายการบิ นระหว่ างประเทศ ขึ้นอยู่กบั การกาหนดของแต่
ละสายการบิ น ทัง้ นี้ ทางบริ ษัทฯ จะไม่รบั ผิ ดชอบต่ อความเสี ยหายที่ เกิ ดขึ้น
4. หากผู้เดิ นทางปฏิ เสธการรับบริ การจากทางบริ ษัทขณะเดิ นทาง อาทิ เช่ นร้านอาหาร
สถานที่ ท่องเที่ ยวหรือไม่เดิ นทางพร้อมคณะ ทางบริ ษัทฯ จะไม่คืนเงิ นค่ าบริ การใน
ส่ วนนั น้ ให้
5. ไม่มีราคาสาหรับเด็ก
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อัตราค่ าบริ การนี้ รวม
1. ค่ าตั ๋วโดยสารเครื่องบิ นไป-กลับ ชัน้ ประหยัด
2. ค่ าน้าหนักสัมภาระที่ มาพร้อมกับตั ๋วเครื่องบิ น
-สายการบิ นไทย ได้น้าหนักสัมภาระ 30 กิ โลกรัม/ท่ าน
-สายการบิ นเจแปน แอร์ไลน์ ได้น้าหนักสัมภาระใบละ 23 กิ โลกรัม ท่ านละ 2 ใบ
-สายการบิ น ไทย แอร์เอเชี ย เอ็กซ์ ได้ น้าหนักสัมภาระ 20 กิ โลกรัม/ท่ าน และสัมภาระ
ถือขึ้นเครื่องได้ ท่านละ 2 ชิ้ นเท่ านั น้ (รวมกระเป๋าติ ดตัวด้ วยแล้ว)
-สายการบิ นพีช แอร์ ได้น้าหนักสัมภาระใบละ 20 กิ โลกรัม ท่ านละ 1 ใบ และสัมภาระ
ถือขึ้นเครื่องได้ ท่านละ 2 ชิ้ น น้าหนั กรวมแล้วไม่เกิ น 7 กิ โลกรัม/ท่ าน
3. ค่ าที่ พกั ห้ องละ 2-3 ท่ าน ตามโรงแรมที่ ระบุไว้ในรายการหรือระดับเที ยบเท่ า กรณี
ห้ องพักสาหรับ 3 ท่ าน บางโรงแรมจัดห้ องพักที่ มี 3 เตี ยงเดี่ยวและบางโรงแรมจะใช้
เป็ นห้ องพักคู่แล้ วเสริ มเตี ยง ในกรณี ที่ทางโรงแรมไม่สามารถจัดห้ องพักสาหรับ 3
ท่ านให้ ได้ จาเป็ นต้ องจัดห้ องพักให้ ท่านเป็ นแบบห้ องทวิ น+ห้ องซิ งเกิ ล
-ห้ องทวิ น ห้ องพักสาหรับ 2 ท่ าน มีเตี ยงเดี่ ยว 2 เตี ยง
-ห้ องดับเบิ้ ล ห้ องพักสาหรับ 2 ท่ าน มีเตี ยงขนาดควีนไซส์ 1 เตี ยง
-ห้ องทริ ปเปิ้ ล ห้ องพักสาหรับ 3 ท่ าน มีเตี ยงเดี่ยว 2 เตี ยง และเตี ยงเสริ มอี ก 1 เตี ยง
-ห้ องซิ งเกิ ล ห้ องพักสาหรับ 1 ท่ าน มีเตี ยงเดี่ยว 1 เตี ยง
4. ค่ าอาหาร ค่ าเข้ าชม และค่ ายานพาหนะทุกชนิ ดตามที่ ระบุไว้ ในรายการ
5. ค่ าใช้ จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอานวยความสะดวกให้ ท่านตลอดการเดิ นทางใน
ต่ างประเทศ
6. ค่ าประกันอุบตั ิ เหตุในระหว่างการเดิ นทาง คุ้มครองในวงเงิ นสูงสุดท่ านละไม่เกิ น
1,000,000.- บาท ค่ ารักษาพยาบาลกรณี เกิ ดอุบตั ิ เหตุวงเงิ นไม่เกิ น 500,000 บาท ทัง้ นี้
เป็ นไปตามเงื่อนไขของบริ ษัทประกัน (ประกันไม่ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพระหว่ าง
การเดิ นทาง)
*** เด็กอายุตา่ กว่ า 1 ปี และผู้ใหญ่ อายุ 75 ปี ขึ้นไป จะได้ รบั ความคุ้มครองประกันอุบตั ิ เหตุ
เพียงครึ่งเดียว ***
7. ค่ าภาษี น้ามัน ที่ สายการบิ นเรียกเก็บ ณ วันที่ 17 สิ งหาคม 2561 และท่ านต้ องชาระ
เพิ่ มเติ ม ในกรณี ที่ทางสายการบิ นมีการเรียกเก็บเพิ่ มภายหลังจากที่ ท่านได้ ทาการ
จองทัวร์แล้ว
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อัตราค่ าบริ การนี้ ไม่รวม
1. ค่ าทาหนังสื อเดิ นทางไทย, หนังสื อเดิ นทางเล่ มสี เหลืองของคนจี นและ ค่ าทา
ใบอนุญาตที่ กลับเข้ าประเทศของคนต่ างชาติ หรือคนต่ างด้ าว
2. ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัวอาทิ ค่ าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนื อจากรายการ ค่ าซักรีด ค่ า
โทรศัพท์ เป็ นต้ น
3. ค่ าใช้ จ่ายอื่ นๆ ที่ มิได้ คาดคิ ด เช่ น การปรับค่ าน้ามันหรืออื่ นๆ ที่ มิได้ ระบุไว้ในรายการ
4. ค่ าน้าหนักของกระเป๋าเดิ นทางในกรณี ที่เกิ นกว่ าสายการบิ นกาหนด 20 กิ โลกรัม
5. ค่ าประกันอื่ นๆ ที่ นอกเหนื อจากรายการทัวร์และผู้เดิ นทางต้ องการทาเพิ่ มเติ ม อาทิ
ภัยธรรมชาติ รุนแรง, ทรัพย์สินหรือเที่ ยวบิ นล่ าช้ าหรือทรัพย์สินสูญหาย เป็ นต้ น
6. ค่ าน้าดื่ มระหว่ างทัวร์ (ไม่ได้ บริ การน้าดื่ มระหว่างทัวร์)
7. ค่ าภาษี มูลค่ าเพิ่ ม 7% และ ค่ าภาษี หกั ณ ที่ จ่าย 3%
8. ค่ าทิ ปไกด์และคนขับรถ
เงื่อนไขการชาระเงิ น
1. กรุณาชาระมัดจาท่ านละ 15,000 บาท
2. กรุณาชาระค่ าทัวร์ส่วนที่ เหลือก่อนวันเดิ นทาง 35 วันทาการ
3. กรณี ทาการจองทัวร์ก่อนวันเดิ นทาง 35 วันทาการหรือน้ อยกว่า กรุณาชาระค่ าทัวร์
เต็มจานวน
การยกเลิ ก
1. เนื่ องจากตั ๋วเครื่องบิ นเป็ นราคาแบบโปรโมชัน่ เมื่อชาระค่ าทัวร์แล้ ว ไม่สามารถเลื่อน
วันเดิ นทาง ขอยกเลิ ก หรือขอคื นเงิ นได้ในทุกกรณี
2. กรณี ทาการตัดกรุป๊ สายการบิ นพีช แอร์ ไม่สามารถคื นเงิ นมัดจาได้ ในทุกกรณี
และหากยกเลิ กก่ อนวันเดิ นทาง 35 วันทาการหรือน้ อยกว่า ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์
ในการคื นเงิ นค่ าตั ๋วและค่ าทัวร์ทุกกรณี
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หมายเหตุ
1. ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ ขึ้นอยู่
กับสภาพอากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบิ นฯลฯ โดยทางบริ ษัทฯ จะ
คานึ งถึงประโยชน์ และความปลอดภัยของท่ านเป็ นสาคัญที่ สุด ทางบริ ษัทฯ จะไม่
รับผิ ดชอบต่ อการห้ ามออกนอกประเทศ / ห้ ามเข้าประเทศญี่ ปนุ่ / การนาสิ่ งของผิ ด
กฎหมาย / เอกสารการเดิ นทางไม่ถกู ต้ อง และความประพฤติ ส่อไปในทางเสื่ อมเสี ย
รวมถึงภัยธรรมชาติ ต่างๆ และการยกเลิ กเที่ ยวบิ น ซึ่ งทางบริ ษัทฯ ไม่อาจคื นเงิ นให้
ท่ านได้ ไม่ว่าจานวนทัง้ หมดหรือบางส่ วน นอกจากนี้ ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ
เปลี่ยนแปลงราคาได้ ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ ขึ้นอยู่กบั อัตราแลกเปลี่ยนของเงิ น
สกุลเยน
2. ในกรณี ที่เกิ ดภัยพิ บตั ิ ทางธรรมชาติ ต่างๆ ทางบริ ษัทสามารถคื นเงิ นมัดจาหรือค่ าทัวร์
ได้ กต็ ่ อเมื่อทางสายการบิ นและโรงแรมที่ พกั ได้ ทาการพิ จารณาคื นเงิ นส่ วนนั น้ ให้ แล้ ว
เท่ านัน้
3. ในกรณี เกิ ดภัยธรรมชาติ ในต่ างประเทศระหว่ างการเดิ นทาง หากมีเหตุการณ์ ต่างๆ
เกิ ดขึ้นและมีเหตุทาให้ การเดิ นทางไม่สามารถเป็ นไปตามกาหนดการได้ บริ ษัทขอ
สงวนสิ ทธิ์ ในการคื นเงิ นจนกว่ าจะได้ รบั การยื นยันว่ าจะมีการรับผิ ดชอบค่ าใช้ จ่าย
จากสายการบิ น และไม่รบั ผิ ดชอบต่ อค่ าใช้ จ่ายที่ เกิ ดขึ้นนอกเหนื อจากรายการทัวร์
อาทิ เช่ นค่ าโรงแรม ค่ ารถรับส่ งไปสนามบิ น ค่ าอาหาร ฯลฯ
4. หลังจากที่ ท่านได้ ทาการจองทัวร์และชาระค่ ามัดจาเรียบร้อยแล้ว ทางบริ ษัทฯ ถือว่ า
ท่ านได้ ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขต่ างๆ ที่ ทางบริ ษัทได้ ระบุไว้ ในโปรแกรมทัวร์
ทุกประการ
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