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KANSAI CHUBU
5DAYS 3NIGHTS BY TG

นาโกย่า
มิ เอะ
เกียวโต

โอซาก้า

สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิมที่วดั โอสุ
ชมเทศกาลประดับไฟทีม่ ชี ่อื เสียงติดอันดับต้นๆ ของประเทศญีป่ ่ นุ ที่ สวนนาบานะโนะ
ซาโตะ และช้อปปิ้ งสุดมันส์ท่ี แจ๊สดรีม นากาชิ ม่า เอาท์เล็ท
วัดคิ โยมิ สึ มรดกโลกอันเก่าแก่กว่า 1,500ปี และติดรอบสุดท้ายของการประกวด 1 ใน
7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ และเชิญดื่มสายน้ าศักดิ ์สิทธิ ์ 3 สาย, ชมความงามของ
สะพานชมจันทร์และป่ าไผ่เขียวขจีท่อี าราชิ ยาม่า, ชมเสาโทริอิ ณ ศาลเจ้าฟูชิมิ อิ นาริ
ซุม้ ประตูสแี ดงทีเ่ ส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร
ปราสาทโอซาก้ า หนึ่ งในแลนด์มาร์ค สาคัญ ของเมือ งโอซาก้า , อิ ส ระท่ อ งเที่ ย วใน
เมื อ งโอซาก้ า 1 วัน เต็ ม และช้ อ ปปิ้ งปิ ด ท้า ยที่ ห้ า งอิ อ อน ซื้อ ของฝากก่ อ นกลับ
เมืองไทย

กาหนดการเดินทางวันที่ 12-16 // 19-23 ตุลาคม 2561
วันแรก
21.00 น.

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

00.05 น.
08.00 น.

เที่ยง
บ่าย

คา่

สนามบินจูบุ เซ็นแทร์ >> นาโกย่า >> วัดโอสุ >> มิ เอะ >>
แจ๊สดรีม เอาท์เล็ต >> สวนดอกไม้นาบานะโนะซาโตะ

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 เจ้าแม่กวนอิ มโอสุ เป็ นหนึ่งในสามสถานที่ทบ่ี ูชาเจ้าแม่กวนอิมที่
ใหญ่ทส่ี ุดในประเทศญี่ป่ นุ และยังเป็ นวัดประจาตระกูลโอดะ(ตระกูลของโอดะ โนบุนางะ
ผู้ท่เี ริม่ รวบรวมประเทศญี่ป่ ุนให้เป็ นหนึ่งเดียวเช่นปั จจุบนั ) โดยภายในวัดมีห้องสมุดที่
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 าท่า นเดิน ทางสู ่ เมือ งมิ เ อะ เพื ่อ น าท่า นสู ่ แจ๊ส ดรีม นากาชิ ม ่า เอาท์เ ล็ต
(JAZZDREAM NAGASHIMA OUTLET) หนึ่ง ใน MITSUI OUTLET PARK ซึ่ง เป็ น OUTLET
MALL ขนาดใหญ่ ด้ว ยพื้น ที่ก ว่า 39,300 ตารางเมตร ที่นี่จ งึ รวบรวมร้า นค้าแบรนด์
เนมชัน้ นา ร้านอาหารญี่ป่ ุนและสัญชาติอ่นื ๆ มากมาย มีรา้ นค้ามากกว่า 240 ร้านให้
ท่านได้เลือกชิมเลือกช้อปกันตามอัธยาศัย โดยที่นี่เลือกออกแบบให้มสี ไตล์ คล้ายๆ
กับ เมือ งนิว ออร์ล นี ส์ ซึ่ง เป็ น เมือ งท่า ทางตะวัน ตกของอเมริก า จากนั น้ น าท่า น
เดินทางสู่ สวนดอกไม้นาบานะโนะซาโตะ เป็ นสวนดอกไม้ที่ได้รบั ความนิยมจาก
ชาวญี่ป่ ุ นเป็ น อย่า งมาก เพราะมีก ารจัด แสดงพัน ธุ ์ด อกไม้ห ลากหลายทัง้ ในและ
ต่า งประเทศ ซึ่ง ในแต่ล ะฤดูก ็จ ะมีก ารจัด พัน ธุ ์ด อกไม้เ ปลี่ย นแปลงกัน ออกไป โดย
ในช่ว งเดือ นตุล าคม จะมีเ ทศกาลประดับ ไฟที่ส วนดอกไม้ใ นช่ว งหัว ค่ า ซึ่ง การจัด
แสดงเทศกาลประดับ ไฟ หรือ ILLUMINATION นั น้ เป็ น ที ่น ิย มของชาวญี ่ป่ ุ นและ
ชาวต่างชาติเป็ นอย่างมาก โดยในแต่ละปี จะมีธมี ที่แตกต่างกันไป ได้เวลาอันสมควร
นาท่านเดินทางสู่เมืองนาโกย่า
อิ สระรับประทานอาหารคา่ ตามอัธยาศัย ณ สวนดอกไม้นาบานะโนะซาโตะ
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นาท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่า 3 ดาว

วันที่สาม

เช้า
08.00 น.

เที่ยง
บ่าย

นาโกย่า >> เกียวโต >> วัดคิ โยมิ สึ >> ศาลเจ้าฟูชิมิ อิ นาริ >> อาราชิ ยาม่า
>> ป่ าไผ่ >> โอซาก้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่ านเดินทางสู่ เมื องเกี ยวโต เพื่อนาท่ านชม วัดคิ โยมิ สึ หรือ วัดน้ าใส ที่ติดรอบ
สุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ เป็ นวัดที่ใหญ่ และเก่าแก่
ตัง้ อยู่บริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า และมีท่อนซุงวางเรียงซ้อนกันตามแนวนอนตัง้ จากพืน้ ดิน
ขึน้ มารองรับระเบียงของตัววิหารใหญ่ซง่ึ ไม่ใช้ตะปูสกั ตัว ใช้วธิ กี ารเข้าลิม่ เหมือนเรือนไทย
วัดนี้มอี ายุเก่ าแก่ยงิ่ กว่ากรุ งเกียวโต กว่า 1,200 ปี นมัสการพระโพธิสตั ว์อวโลกิเตศวร
จากระเบียงแห่งนี้สามารถถ่ายภาพ ณ จุดที่สวยที่สุดในกรุงเกียวโต มองเห็นวิวทิวทัศน์
ของตัวเมืองเกียวโตได้งดงาม พร้อมกับวิหารของวัดคิโยมิส ึ และเชิญดื่มน้ าศักดิ ์สิทธิ ์สาม
สายอันเกิดขึน้ จากธรรมชาติท่ไี หลมาจากเทือกเขา จากนัน้ เดินตามทางสัมผัสกับร้านค้า
ญี่ป่ ุนตกแต่งตามสมัยเอโดะและเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ที่ระลึก เกี่ยวกับญี่ป่ ุนขนานแท้
อาทิ ขนมโมจิ ที่ขน้ึ ชื่อทีส่ ุดของญี่ป่ ุน เป็ นต้นกาเนิดกระจายขายไปยังภูมภิ าคต่างๆ ของ
ญี่ป่ ุน ทัง้ ด้วยแป้ งที่เหนียวนุ่ มเป็ นพิเศษ กับไส้ถวแดงขนานแท้
ั่
หรือประยุกต์เป็ นไส้สตอ
เบอร์ร่ี ช็อกโกแลต ฯลฯ ผักดองญี่ป่ นุ สาหรับคนทีช่ อบทานกับข้าวต้ม อาทิ แตงกวาดอง
หัว ไชเท้ า มะเขือ ยาว ฯลฯ, ชาเกี ย วโต ที่ ข้ึน ชื่อ ไม่ แ พ้ จังหวัด ชิ ซู โอกะ ที่ ช่ ว ยลด
คอเลสเตอรอล ช่วยให้ผ ิวพรรณเปล่ งปลัง,่ เครื่องเซรามิคญี่ป่ ุน ทัง้ กาน้ าชา ถ้วย ชาม
ต่างๆ และของทีร่ ะลึก อีกมากมายนานาชนิด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิ อิ นาริ เพื่อสักการะพระแม่โพสพ เทพทีเ่ ป็ นทีน่ ับถือของ
ชาวญี่ป่ ุน โดยส่ วนใหญ่ จะขอพรให้มคี วามเป็ นอยู่สุ ขสบาย และขอพรในเรื่องของการ
กสิกรรมให้ได้ผลผลิตที่อุ ดมสมบูรณ์ และในบริเวณศาลเจ้าท่ านจะพบเห็นรูปปั ้นเทพ
จิง้ จอกมากมาย โดยชาวญี่ป่ ุนชื่อว่าเป็ นทูตสวรรค์ ผู้คอยนาข่าวสารจากสรวงสวรรค์ลง
มายังโลกมนุ ษ ย์ ท่ านจะได้ต่ืน ตากับ เสาโทริอิท่ีเรียงรายเป็ นซุ้ มประตู ส ีแดง ซึ่งเป็ น
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สัญลักษณ์ ของศาลเจ้าที่มมี ากกว่าพันต้น ทอดตัวยาวตามเส้นทางของไหล่เขายาวถึง 4
กิโลเมตร และยังเป็ นหนึ่งในฉากของภาพยนตร์เรื่อง MEMORIES OF GEISHA ที่ซายูร ิ
นางเอกของเรือ่ งวิง่ ลอดซุม้ ประตูเพื่อไปขอพรเทพเจ้าให้ตนเองสมความปรารถนา
จากนัน้ นาท่านเดินชม อาราชิ ยาม่า สถานทีโ่ รแมนติคทีช่ าวญี่ป่ ุนมักจะไปเทีย่ วพักผ่อนใน
วันหยุดเพื่อชื่นชมกับความสวยงามตามธรรมชาติตามฤดูกาล นาท่านชมสะพานโทเก็ทสึ มี
ความยาว200เมตร ซึ่งชื่อ ของสะพานนี้ ม ีค วามหมายว่ า สะพานที่ม องเห็น ดวงจัน ทร์อ ยู่
ข้างหน้ า เบื้องล่างของสะพานคือแม่น้ าโออิท่ไี หลมาจากตาน้ าในภูเขาอาราชิยาม่าที่ยงั คง
ความใสสะอาดมาตัง้ แต่อดีต ชาวญีป่ ่ ุนส่วนใหญ่ทม่ี าท่องเทีย่ วทีแ่ ห่งนี้ จึงเลือกทีจ่ ะใช้บริการ
เรือพายโดยมีคนคัดท้ายเพื่อชื่นชมความสวยงามโดยรอบ และนาทุกท่านเดินชมป่ าไผ่ ไผ่ท่ี
ขึน้ อยู่สองข้างทาง เป็ นไผ่ทใ่ี ช้ในการประดับสวนและใช้ในการบาบัดจิตใจมาแต่ครัง้ โบราณ
ระหว่างทางจะพบความเขียวขจีของป่ าไผ่อนั สวยงาม นอกจากนี้ยงั มีรา้ นค้าเล็กๆ จาหน่ าย
ผลิตภัณ ฑ์ จ ากไผ่ อีก มากมาย ได้เวลาอัน สมควร น าท่ านเดิน ทางสู่ เมื อ งโอซาก้ า เขต

คา่

วันที่สี่

เช้า

เศรษฐกิจอันดับสองรองมาจากเมืองโตเกียว
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่า 3 ดาว

โอซาก้า >> อิ สระเต็มวัน หรือซื้อทัวร์เสริ ม ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน

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
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เที่ยง
คา่

วันที่ห้า

เช้า

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 าสุ ด กับการเปิ ดตัวอย่ างเป็ นทางการของโซนใหม่ Minions
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

โอซาก้า >> ปราสาทโอซาก้า>> อิ ออน มอลล์ >> สนามบินคันไซ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดิน ทางสู่ ปราสาทโอซาก้า (ชมภายนอก) 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
บ่าย
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
พัก ผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองด้วย จากนัน้ เดินทางสู่อิ ออน มอลล์ ห้างสรรพสินค้า
ที่ม สี นิ ค้า หลากหลายรูป แบบให้ท ่า นได้เ ลือ กซื้อ อาทิเ ช่น ของใช้ใ นบ้า น เครื่อ ง
แต่งตัว ของเล่น ซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านอาหารก่อนเดินทางกลับ
อิ สระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ สนามบิ นคันไซ เมืองโอซาก้า เพื่อทาการเช็คอิน
ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG673
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
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กาหนดการเดินทางวันที่ 12-16 // 19-23 ตุลาคม 2561
อัตราค่าบริ การ

ราคารวมตั ๋วเครื่องบิ น

ราคาไม่รวมตั ๋วเครื่องบิ น

ผูใ้ หญ่ราคาท่านละ

45,500.- บาท

20,500.- บาท

เด็ก (เสริ มเตียง) พักกับผูใ้ หญ่

41,000.- บาท

18,500.- บาท

เด็ก (ไม่เสริ มเตียง) พักกับผู้ใหญ่

34,300.- บาท

15,500.- บาท

สาหรับท่านที่ ต้องการพักเดี่ยว เพิ่ มท่านละ

7,900.- บาท

7,900.- บาท

หมายเหตุ
1. การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีผู้โดยสารจานวน 25 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจานวน
ดังกล่าว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลีย่ นแปลงราคา
2. การผ่ านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมือ ง เป็ นวิจารณญาณของเจ้าหน้ าที่ต รวจคนเข้าเมือ งในแต่ ล ะ
ประเทศ หากไม่ได้รบั การอนุญาติให้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศนัน้ ๆ ทางบริษทั ขอสงวน
สิทธิ ์ไม่คนื ค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ
3. หากผู้เดินทางมีก ารใช้ต ั ๋วเดินทางภายในประเทศจากจังหวัดที่พกั มายังสนามบินสุ วรรณภูม ิ
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีก่ ่อนซือ้ ตั ๋วเดินทางภายในประเทศ เพื่อเช็คสถานะของทัวร์ว่าออกเดินทาง
ได้หรือไม่ และตรวจเช็คน้ าหนักสัมภาระของสายการบินภายในประเทศทีท่ ่านใช้ เนื่องจากการ
กาหนดน้ าหนักสัมภาระของสายการบินภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบินระหว่างประเทศ
ขึน้ อยู่กบั การกาหนดของแต่ละสายการบิน ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อความเสียหายที่
เกิดขึน้
4. หากผู้เดินทางปฏิเสธการรับบริการจากทางบริษัทขณะเดินทาง อาทิเช่นร้านอาหาร สถานที่
ท่องเทีย่ วหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษทั ฯ จะไม่คนื เงินค่าบริการในส่วนนัน้ ให้
อัตราค่าบริ การนี้ รวม
1. ค่าตั ๋วโดยสารเครือ่ งบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัด
2. ค่าน้าหนักสัมภาระทีม่ าพร้อมกับตั ๋วเครือ่ งบิน
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-สายการบินไทย ได้น้าหนักสัมภาระ 30 กิโลกรัม/ท่าน
-สายการบินเจแปน แอร์ไลน์ ได้น้าหนักสัมภาระใบละ 23 กิโลกรัม ท่านละ 2 ใบ
-สายการบิน ไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ ได้น้าหนักสัมภาระ 20 กิโลกรัม/ท่าน และสัมภาระถือขึน้
เครือ่ งได้ท่านละ 2 ชิน้ เท่านัน้ (รวมกระเป๋ าติดตัวด้วยแล้ว)
3. ค่าทีพ่ กั ห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ ะบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า กรณีหอ้ งพัก
สาหรับ 3 ท่าน บางโรงแรมจัดห้องพักทีม่ ี 3 เตียงเดีย่ วและบางโรงแรมจะใช้เป็ นห้องพักคู่แล้ว
เสริมเตียง ในกรณีทท่ี างโรงแรมไม่สามารถจัดห้องพักสาหรับ 3 ท่านให้ได้ จาเป็ นต้องจัด
ห้องพักให้ท่านเป็ นแบบห้องทวิน+ห้องซิงเกิล
-ห้องทวิน ห้องพักสาหรับ 2 ท่าน มีเตียงเดีย่ ว 2 เตียง
-ห้องดับเบิล้ ห้องพักสาหรับ 2 ท่าน มีเตียงขนาดควีนไซส์ 1 เตียง
-ห้องทริปเปิ้ ล ห้องพักสาหรับ 3 ท่าน มีเตียงเดีย่ ว 2 เตียง และเตียงเสริมอีก 1 เตียง
-ห้องซิงเกิล ห้องพักสาหรับ 1 ท่าน มีเตียงเดีย่ ว 1 เตียง
4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามทีร่ ะบุไว้ในรายการ
5. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ทค่ี อยอานวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
6. ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินสูงสุดท่านละไม่เกิน 1,000,000.บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั เิ หตุวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ทัง้ นี้เป็ นไปตามเงือ่ นไข
ของบริษทั ประกัน (ประกันไม่ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพระหว่างการเดินทาง)
*** เด็กอายุต่ากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปี ขน้ึ ไป จะได้รบั ความคุ้มครองประกันอุบตั ิเหตุเพียงครึ่งเดียว ***
7. ค่าภาษีน้ ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 และท่านต้องชาระ

เพิม่ เติม ในกรณีท่ที างสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากที่ท่านได้ทาการจองทัวร์แล้ว

อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
1. ค่าทาหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าทาใบอนุ ญาตทีก่ ลับ
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เข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าอาหาร-เครือ่ งดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีม่ ไิ ด้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ ามันหรืออื่นๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าน้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด 30 กิโลกรัม
5. ค่าประกันอื่นๆ ทีน่ อกเหนือจากรายการทัวร์และผูเ้ ดินทางต้องการทาเพิม่ เติม อาทิ
ภัยธรรมชาติรุนแรง, ทรัพย์สนิ หรือเทีย่ วบินล่าช้าหรือทรัพย์สนิ สูญหาย เป็ นต้น
6. ค่าน้าดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่ได้บริการน้ าดื่มระหว่างทัวร์)
7. ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3%
8. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ
เงื่อนไขการชาระเงิ น
1. กรุณาชาระมัดจาท่านละ 15,000 บาท
2. กรุณาชาระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือก่อนวันเดินทาง 35 วันทาการ
3. กรณีทาการจองทัวร์ก่อนวันเดินทาง 35 วันทาการหรือน้อยกว่า กรุณาชาระค่าทัวร์เต็มจานวน
การยกเลิ ก
1. กรุณาแจ้งยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วันทาการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืน
เงินมัดจาทัง้ หมด
2. กรณียกเลิกก่อนวันออกเดินทาง 35 วันทาการหรือน้อยกว่า ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืน
ค่าทัวร์ทงั ้ หมด
3. กรณีทก่ี รุ๊ปออกเดินทางในช่วงวันหยุดเทศกาลสาคัญ เช่น เทศกาลปี ใหม่, เทศกาลสงกรานต์
หรือวันหยุดยาวตามทีร่ ฐั บาลกาหนดในแต่ละปี และรวมถึงเทีย่ วบินพิเศษ(เช่าเหมาลา) จะไม่ม ี
การคืนเงินมัดจาและค่าทัวร์ทุกกรณี
4. เนื่องจากตั ๋วเครือ่ งบินเป็ นราคาแบบโปรโมชัน่ เมือ่ ชาระค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทาง
หรือขอยกเลิกได้ในทุกกรณี
5. กรณีทาการตัดกรุป๊ สายการบินไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ ไม่สามารถคืนเงินมัดจาได้ในทุกกรณี
และหากยกเลิกก่อนวันเดินทาง 35 วันทาการหรือน้อยกว่า ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืน
เงินค่าตั ๋วและค่าทัวร์ทุกกรณี
หมายเหตุ
1. ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สภาพ
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อากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบินฯลฯ โดยทางบริษัทฯ จะคานึงถึงประโยชน์ และ
ความปลอดภัยของท่ านเป็ น ส าคัญ ที่สุ ด ทางบริษัทฯ จะไม่รบั ผิด ชอบต่ อ การห้ามออกนอก
ประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ป่ ุน / การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง
และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเทีย่ วบิน ซึง่
ทางบริษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน นอกจากนี้ทางบริษทั ขอ
สงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั อัตราแลกเปลี่ยนของ
เงินสกุลเยน
2. ในกรณี ท่ีเกิด ภัย พิบ ัติท างธรรมชาติต่ างๆ ทางบริษัท สามารถคืน เงิน มัดจ าหรือ ค่ าทัว ร์ได้ก็
ต่อเมือ่ ทางสายการบินและโรงแรมทีพ่ กั ได้ทาการพิจารณาคืนเงินส่วนนัน้ ให้แล้วเท่านัน้
3. ในกรณีเกิดภัยธรรมชาติในต่างประเทศระหว่างการเดินทาง หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึน้ และมี
เหตุ ทาให้การเดินทางไม่สามารถเป็ นไปตามกาหนดการได้ บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงิน
จนกว่าจะได้รบั การยืนยันว่าจะมีการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจากสายการบิน และไม่รบั ผิดชอบต่อ
ค่ าใช้จ่ายที่เกิด ขึ้น นอกเหนื อ จากรายการทัว ร์ อาทิเช่ น ค่ าโรงแรม ค่ ารถรับ ส่ งไปสนามบิ น
ค่าอาหาร ฯลฯ
4. หลังจากที่ ท่านได้ทาการจองทัวร์และชาระค่ามัดจาเรียบร้อยแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ถือว่าท่าน
ได้ ย อมรับ ในข้ อ ตกลงและเงื่ อ นไขต่ างๆ ที่ ท างบริ ษั ท ได้ ระบุ ไ ว้ ในโปรแกรมทัวร์ทุ ก
ประการ
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