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KANSAI SCENIC 5D3N BY XJ
*OSAKA•KYOTO•NARA •WAKAYAMA *

VTG ขอนำท่ ำนเดิ นทำงสู่ประเทศญี่ปุ่น ดิ นแดนแห่ งอำทิ ตย์อุทยั โดยสำยกำรบิ น
ไทย แอร์เอเชี ย เอ็กซ์ สู่เมืองโอซำก้ำ เกี ยวโต นำรำ วำคำยำม่ำ สัมผัสควำมงำม
ของธรรมชำติ ในฤดูใบไม้เปลี่ยนสี
เกียวโต

วัดคิ โยมิ สึ มรดกโลกอันเก่าแก่กว่า 1,500ปี และติดรอบสุดท้ายของการประกวด 1 ใน
7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ และเชิญดื่มสายน้ าศักดิ ์สิทธิ ์ 3 สาย, ชมความงามของ
สะพานชมจันทร์ในช่วงฤดูใบไม้เปลีย่ นสีและป่ าไผ่เขียวขจีทอ่ี ำรำชิ ยำม่ำ, วัดโทฟุคจุ ิ
สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วยอดนิยมในช่วงฤดูใบไม้เปลีย่ นสี

วำคำยำม่ำ

นำรำ
โอซำก้ำ

ตลำดปลำคุ โ รชิ โอะ รับ ประทานอาหารทะเลสดๆ หรือ จะปิ้ งแบบบาร์บี ค ิว ใน
บรรยากาศริมทะเล, วัด คิ มิอิ เดระ วัดพุ ทธเก่าแก่ ต งั ้ อยู่บริเวณชานเมืองวาคายาม่า
และเป็ นวัดลาดับที่ 2 ใน 33 วัดของเส้นทางแสวงบุญในภูมภิ าคคันไซ
นมัสการ พระพุทธรูปไดบุทสึ และให้อาหารกวางแสนเชื่อง
ปรำสำทโอซำก้ำ หนึ่งในแลนด์มาร์คสาคัญของเมืองโอซาก้า, ช้อปปิ้ ง ย่ำนชิ นไซบำชิ
แหล่งช้อปปิ้ งชื่อดังของนครโอซาก้า, และไปช้อปปิ้ งกันต่อที่ ริ งคู เอำท์เล็ต ทีร่ วบรวม
สินค้าแบรนด์เนมดังระดับต้นๆ ทัวโลกมาไว้
่
ดว้ ยกัน, และช้อปปิ้ งปิ ดท้ายที่ ห้ ำงอิ ออน
มอลล์ ซือ้ ของฝากก่อนกลับเมืองไทย

กำหนดกำรเดินทำงวันที่ 17-21 พฤศจิกำยน 2561
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วันแรก

กรุงเทพฯ >> โอซำก้ำ

11.00 น.

พร้อมกันที่สนำมบิ นดอนเมือง Terminal 1 ชัน้ 3 เคำน์เตอร์ 4 สำยกำรบิ น
ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เพื่อเตรียมตัวเดิ นทำงและผ่ำนขัน้ ตอนกำรเช็คอิ น
ออกเดิ นทำงสู่เมืองโอซำก้ำ ประเทศญี่ปนุ่ โดยสำยกำรบิ นไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์
แอร์บสั เอ 330-300 เที่ยวบิ นที่ XJ 610
มีบริ กำรอำหำรร้อนบนเครื่อง (เครื่องดื่มทุกชนิ ด ต้ องชำระเงิ นซื้อเพิ่ มเติ ม)
เดิ นทำงถึงสนำมบิ นคันไซ เมืองโอซำก้ำ ประเทศญี่ปนุ่ หลังจำกผ่ำนพิ ธีกำร
ตรวจคนเข้ำเมืองและขัน้ ตอนศุลกำกรเรียบร้อยแล้ว
นำท่ ำนเข้ำสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่ ำ 3 ดำว

14.10 น.

21.55 น.

วันที่สอง

โอซำก้ำ >> เกียวโต >> วัดคิ โยมิ สึ >> วัดโทฟุคจุ ิ >> อำรำชิ ยำม่ำ >> โอซำก้ำ

เช้ำ
08.00 น.

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่ านเดินทางสู่ เมื องเกี ยวโต เพื่อนาท่ านชม วัดคิ โยมิ สึ หรือ วัดน้ ำใส 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 กว่ากรุงเกียวโต 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
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เที่ยง
บ่ำย

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
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางสู่ วัดโทฟุคจุ ิ สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วยอดนิยมในช่วงฤดูใบไม้เปลีย่ นสี โดยบริเวณ
วัดจะมีตน้ เมเปิ้ ลกว่า 2,000 ต้น เรียงรายพร้อมใจกันเปลีย่ นสีเป็ นสีสม้ สีแดงสลับสีกนั อย่าง
สวยงามทัวบริ
่ เวณวัด วัดแห่งนี้สร้างขึน้ เมือ่ ปี ค.ศ.1236 โดยตระกูลฟูจวิ าระ เป็ นวัดนิกายเซ็น
โดยชือ่ ของวัดโทฟุคจุ นิ ้ี เป็ นการนาชือ่ ของวัดใหญ่ทงั ้ สองแห่งของเมืองนาราทีอ่ ยูภ่ ายใต้การ
ปกครองของตระกูลฟูจวิ าระมารวมกัน นันคื
่ อวัดโทไดจิและวัดโคฟุคจุ ิ จากนัน้ นาท่านเดินทาง
สูอ่ ำรำชิ ยำม่ำ สถานทีโ่ รแมนติคทีช่ าวญีป่ ่ ุนมักจะไปเทีย่ วพักผ่อนในวันหยุดเพือ่ ชืน่ ชมกับ
ความสวยงามตามธรรมชาติตามฤดูกาล นาท่านชมสะพำนโทเก็ทสึ มีความยาว200เมตร ซึง่
ชือ่ ของสะพานนี้มคี วามหมายว่าสะพานทีม่ องเห็นดวงจันทร์อยูข่ า้ งหน้า เบือ้ งล่างของสะพาน
คือแม่น้าโออิทไ่ี หลมาจากตาน้าในภูเขาอาราชิยาม่าทีย่ งั คงความใสสะอาดมาตัง้ แต่อดีต ชาว
ญีป่ ่ ุนส่วนใหญ่ทม่ี าท่องเทีย่ วทีแ่ ห่งนี้ จึงเลือกทีจ่ ะใช้บริการเรือพายโดยมีคนคัดท้ายเพือ่ ชืน่
ชมความสวยงามโดยรอบ และนาทุกท่านเดินชมป่ ำไผ่ ไผ่ทข่ี น้ึ อยูส่ องข้างทาง เป็ นไผ่ทใ่ี ช้ใน
การประดับสวนและใช้ในการบาบัดจิตใจมาแต่ครัง้ โบราณ ระหว่างทางจะพบความเขียวขจี
ของป่ าไผ่อนั สวยงาม นอกจากนี้ยงั มีรา้ นค้าเล็กๆ จาหน่ายผลิตภัณฑ์จากไผ่อกี มากมาย

คำ่

รับประทำนอำรเย็น ณ ภัตตำคำร
นำท่ ำนเข้ำสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่ ำ 3 ดำว

วันที่สำม

โอซำก้ำ >> นำรำ >> วัดโทไดจิ >> ปรำสำทโอซำก้ำ >> ช้อปปิ้ งชิ นไซบำชิ

เช้ำ
08.00 น.

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองนำรำ เมืองหลวงเก่าแก่แห่งแรกของญี่ป่ ุน เพื่อเข้าสักการะ
“หลวงพ่ อ โต” แห่ ง วัด โทไดจิ พระพุ ท ธรูป สัม ฤทธิอ์ งค์ ใ หญ่ ท่ีถู ก สร้า งขึ้น ในสมัย
คริสต์ศตวรรษที่ 8 พระพุทธรูปองค์น้ีสูง 16.2 เมตร หนัก 452 ตัน ซึง่ อาคารไม้อนั เป็ น
ทีป่ ระดิษฐานของหลวงพ่อโตนัน้ ได้รบั การบันทึกลงใน กินเนสบุ๊คว่าเป็ นวิหารไม้ทใ่ี หญ่
ที่สุดในโลก และถือได้ว่าวัดแห่งนี้เป็ น 1 ใน 8 มรดกโลกที่สาคัญ ที่สุดของเมืองนารา
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คำ่

นอกจากนี้ตามทางของวิหารแห่งนี้ ท่านจะได้เพลิดเพลินและร่วมถ่ายรูปกับกวางแสน
เชื่องทีม่ อี ยูเ่ ป็ นจานวนมาก
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองโอซำก้ำ เพื่อเยีย่ มชมปรำสำทโอซำก้ำ(ชมภำยนอก)
หนึ่งในแลนด์มาร์คสาคัญของเมืองโอซาก้า สร้างขึน้ ในสมัยฮิเดโยชิ โตโยโตมิ ปราสาท
โอซาก้าปั จจุบ ัน สูง 55 เมตร มี 5 ส่ ว น 8 ชัน้ เครื่อ งประดับ หลังคาและภาพเสือ บน
กาแพงตัวปราสาทและหลายๆ ส่วนลงรักปิ ดทองสวยงาม (ได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็ น
มรดกสาคัญ ของประเทศ) บนหอคอยชัน้ 8 ของ Tenshukaku ท่านสามารถมองเห็น
ทิวทัศน์โดยรวมของเมืองโอซาก้าได้อย่างชัดเจน นอกจากตัวTenshukaku อันงดงาม
แล้ว ภายในตัว ปราสาทยังมีนิ ท รรศการแสดงหลัก ฐาน ภาพเขีย น เครื่อ งแต่ งกาย
โบราณฯลฯ ที่เ กี่ ย วข้อ งกับ ปราสาทและตระกู ล Toyotomi อยู่ ส่ ว นบริเ วณรอบๆ
ปราสาทก็เป็ นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ท่มี ดี อกไม้ใบไม้งามสะพรังในทุ
่ กๆฤดู เป็ นที่
พัก ผ่อ นหย่อนใจของชาวเมือ งอีก ด้วย จากนัน้ อิส ระให้ท่านช้อ ปปิ้ ง ย่ ำนชิ นไซบำชิ
แหล่งช้อปปิ้ งชื่อดังของโอซาก้า ทัง้ ร้านค้าเก่าแก่และทันสมัยปะปนกัน มีสนิ ค้ามากมาย
ทัง้ สินค้าแฟชันล่
่ าสุด ชีสทาร์ตแสนอร่อย จนถึงอุปกรณ์อเิ ล็คทรอนิกส์ และเกมส์รนุ่ ใหม่
ล่าสุด สัมผัสชีวติ ของคนหนุ่ มสาวชาวโอซาก้าที่ดูจะสนุ กสนานและมีสสี นั มากกว่าทาง
ฝั ง่ โตเกียว รวมทัง้ ร้านอาหารหลากหลาย เดินไปเก็บภาพเป็ นทีร่ ะลึกกับจุดเด่นของแต่
ละร้านค้า เช่น ปูยกั ษ์ หน้าภัตตาคารขาปูยกั ษ์ ปลาปั กเป้ าตัวใหญ่ หน้าร้านอาหารที่ม ี
ส่วนผสมหลักเป็ นปลาปั กเป้ า ที่พ่อครัวจะต้องมีใบการันตีความสามารถก่อนเปิ ดร้าน
และสัญลักษณ์เด่นของย่านนี้คอื ตึกรูปเครื่องหมายการค้าของกูลโิ กะ ผลิตภัณฑ์ขนม
ชื่อดังจากญี่ป่ ุน และย่านเก่าแก่อย่างถนนโดทมโบริ ซึ่งท่านสามารถลิ้มลองขนมหรือ
อาหารขึ้นชื่อของนครโอซาก้า ทัง้ ทาโกะยากิ โอโคโนมิยากิ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกัน
ตลอดเส้นทาง นอกจากนี้ ในย่านนี้ยงั มีห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ และมีช่อื เสียงอย่างห้าง
ไดมารู ห้างโซโก้ หรือจะเป็ นทากาชิมาย่า มีสนิ ค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซือ้ หาอีกด้วย
อิ สระรับประทำนอำหำรคำ่ ตำมอัธยำศัย
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่ำ 3 ดำว
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วันที่สี่

เช้ำ
08.00 น.

เที่ยง
บ่ำย

โอซำก้ำ >> วำคำยำม่ำ >> วัดคิ มิอิ >> ตลำดคุโรชิ โอะ >> โอซำก้ำ >>
ริ งคู เอำท์เล็ท >> อิ ออน มอลล์ >> สนำมบิ นคันไซ

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ เมืองวำคำยำม่ำ ซึง่ ตัง้ อยู่บนคาบสมุทรคิอิ บริเวณตอนใต้ของภูมภิ าค
คันไซ วาคายาม่าเป็ นเมืองทีม่ คี วามสมบูรณ์ทางธรรมชาติ สภาพอากาศทีอ่ บอุ่นยังช่วย
เอื้อ ประโยชน์ ใ นเรื่อ งการเกษตร ท าให้ม ีผ ลิต ผลทางการเกษตรออกมาตลอดทัง้ ปี
นาท่านสู่วดั คิ มิอิ (Kimii Temple) วัดพุทธเก่าแก่ทต่ี งั ้ อยู่บริเวณชานเมืองวาคายาม่า มี
การกล่าวถึงว่าวัดคิมอิ เิ ดระนัน้ สร้างขึน้ ตัง้ แต่ปี ค.ศ.770 โดยพระภิกษุชาวจีน ซึง่ วัดคิมอิ ิ
เดระนัน้ เป็ นวัดลาดับที่ 2 ใน 33 วัดเส้นทางแสวงบุญในภูมภิ าคคันไซ จากนัน้ นาท่าน
เดินทางสู่ ตลำดปลำคุโรชิ โอะ (Kuroshio Market) ซึ่งเป็ นตลาดขายของพื้นเมืองขึ้น
ชื่อของเมือ งวาคายาม่า ภายในตลาดปลาจะมีรา้ นค้าต่างๆ ที่ท่านสามารถซื้ออาหาร
ทะเลสดๆเพื่อไปปิ้ งทานในบริเวณทีท่ างตลาดจัดเตรียมไว้ได้ และจะมีการแสดงโชว์แล่
ปลามากุ โร่ให้ท่ านได้ช มอีก ด้ว ย เชิญ ท่ านเดิน ชมและเก็บ ภาพความประทับ ใจตาม
อัธยาศัย
อิ สระรับประทำนอำหำรกลำงวัน ตำมอัธยำศัยภำยในบริ เวณตลำดปลำ
น าท่า นสู ่ ริ ง คู เอำท์เ ล็ต แหล่ง ช้อ ปปิ ้ ง ใหญ่ใ กล้ก บั สนามบิน คัน ไซ ให้ท ่า น
เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังหลากหลายและสินค้าราคาพิเศษ
อาท ิ เครื่อ งส าอาง, เครื่อ งประด บั , เสื ้อ ผ้า , กระเป๋ า, รองเท้า อุป กรณ์ก ฬี า,
เครื่อ งใช้ไ ฟฟ้ า และเป็ น แหล่ง รวมสิน ค้า แบรนด์เ นมมากมาย อาทิเ ช่น 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, T-FAL แ ล ะส นิ ค ้า อื ่น ๆ อ กี
มากมาย ให้ท ่า นได้เ ลือ กช้อ ปปิ้ ง ตามอัธ ยาศัย จากนั น้ เดิน ทางสู่ อิ อ อน มอลล์
ห้างสรรพสินค้าที่มสี นิ ค้าหลากหลายรูปแบบให้ท่านได้เ ลือ กซื้อ อาทิเช่น ของใช้ใ น
บ้าน เครื่องแต่งตัว ของเล่น ซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านอาหาร ก่อนเดินทางกลับ
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คำ่
23.55 น.

อิ สระรับประทำนอำหำรอำหำรคำ่ ตำมอัธยำศัย
ได้เวลำอันสมควรออกเดิ นทำงสู่ สนำมบิ นคันไซ เพื่อทำกำรเช็คอิ น
ออกเดิ นทำงกลับกรุงเทพ โดยสำยกำรบิ นไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ แอร์บสั เอ 330300 เที่ยวบิ นที่ XJ 611
มีบริ กำรอำหำรร้อนบนเครื่อง (เครื่องดื่มทุกชนิ ด ต้องชำระเงิ นซื้อเพิ่ มเติ ม)

วันที่ห้ำ

สนำมบิ นคันไซ >> สนำมบิ นดอนเมือง กรุงเทพฯ

03.50 น.

เดิ นทำงถึงสนำมบิ นดอนเมืองโดยสวัสดิ ภำพ พร้อมควำมประทับใจ
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กำหนดกำรเดินทำงวันที่ 17-21 พฤศจิกำยน 2561
อัตรำค่ำบริ กำร

รำคำรวมตั ๋วเครื่องบิ น

รำคำท่ำนละ

31,900.-

สำหรับท่ำนที่ ต้องกำรพักเดี่ยว เพิ่ มท่ำนละ

7,900.-

*รำคำทัวร์ไม่รวมค่ำทิปไกด์และคนขับ ท่ำนละ 1,000 บำท โดยเรียกเก็บ
พร้อมกับค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือ*
หมำยเหตุ
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
5. ไม่มรี าคาสาหรับเด็ก
อัตรำค่ำบริ กำรนี้ 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 พฤษภำคม 2561 และท่านต้องชาระ

เพิม่ เติม ในกรณีท่ที างสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากที่ท่านได้ทาการจองทัวร์แล้ว
อัตรำค่ำบริ กำรนี้ ไม่รวม
1. ค่าทาหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าทาใบอนุ ญาตทีก่ ลับ
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 20 กิโลกรัม

KANSAI SCENIC 5D3N BY XJ ON 17-21 NOVEMBER 2018

P a g e |9

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
เงื่อนไขกำรชำระเงิ น
1. กรุณาชาระมัดจาท่านละ 20,000 บาท
2. กรุณาชาระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือก่อนวันเดินทาง 35 วันทาการ
3. กรณีทาการจองทัวร์ก่อนวันเดินทาง 35 วันทาการหรือน้อยกว่า กรุณาชาระค่าทัวร์เต็มจานวน
กำรยกเลิ 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. กรณีทำกำรตัดกรุป๊ สำยกำรบินไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ ไม่สำมำรถคืนเงินมัดจำได้ในทุกกรณี
และหากยกเลิกก่อนวันเดินทาง 35 วันทาการหรือน้อยกว่า ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืน
เงินค่าตั ๋วและค่าทัวร์ทุกกรณี
4.
หมำยเหตุ
1. ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สภาพ
อากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบินฯลฯ โดยทางบริษัทฯ จะคานึงถึงประโยชน์ และ
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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 งไปสนามบิน
ค่าอาหาร ฯลฯ
4. หลังจำกที่ ท่ำนได้ทำกำรจองทัวร์และชำระค่ำมัดจำเรียบร้อยแล้ว ทำงบริ ษทั ฯ ถือว่ำท่ำน
ได้ ย อมรับ ในข้ อ ตกลงและเงื่ อ นไขต่ ำงๆ ที่ ท ำงบริ ษั ท ได้ ระบุ ไ ว้ ในโปรแกรมทัวร์ทุ ก
ประกำร
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