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OSAKA - TOKYO 5D3N BY
THAI AIR ASIA X

VTG ขอนำท่ำนเดิ นทำงสู่ประเทศญี่ปนุ่ ดิ นแดนแห่งอำทิ ตย์อทุ ยั โดยสำยกำรบิน
ไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ สู่เมืองโอซำก้ำ เกียวโต นำโกย่ำ ชิ สึโอกะ ยำมำนำชิ โตเกียว นำริ ตะ
เกียวโต
มิ เอะ
ชิ สึโอกะ
ยำมำนำชิ
โตเกียว

วัดคิ โยมิ สึ มรดกโลกอันเก่าแก่กว่า 1,500 ปี ซึง่ ติดรอบสุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7
สิง่ มหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่และเชิญดื่มน้ าศักดิ ์สิทธิ ์ 3 สาย
ชมเทศกาลประดับไฟทีม่ ชี ่อื เสียงติดอันดับต้นๆ ของประเทศญีป่ ่ นุ ที่สวนนำบำนะโนะซำ
โตะ และช้อปปิ้ งสุดเพลินที่ แจ๊สดรีม นำกำชิ ม่ำ เอำท์เล็ท
ทะเลสำบฮำมำนะ ทะเลสาบทีเ่ พาะพันธุป์ ลาไหลชื่อดัง
สนุกสนานกับกิจกรรมเล่นสเลททีล่ ำนสกีเยติ , เพลิดเพลินกับการเก็บผลสตรอเบอร์รี่
สดๆ จากสวน
ช้อปปิ้ งสุดเหวีย่ ง ณ ใจกลางกรุงโตเกียว ย่ำนชิ นจูก,ุ เข้าสักการะเจ้าแม่กวนอิมและ
ถ่ายรูปคู่กบั ประตูสายฟ้ าทีว่ ดั อำซำกุสะ

กำหนดกำรเดินทำง
27-31 ธันวำคม / 28 ธันวำคม-1 มกรำคม 2562 / 29 ธันวำคม – 2 มกรำคม 2562
วันแรก
11.00 น.

สนำมบิ นดอนเมือง >> โอซำก้ำ
พร้อมกันที่สนำมบิ นดอนเมือง Terminal 1 ชัน้ 3 เคำน์เตอร์ 4
สำยกำรบิ นไทยแอร์เอเซีย เอ็กซ์ เพื่อเตรียมตัวเดิ นทำงและผ่ำนขัน้ ตอนกำร
เช็คอิ น
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14.10 น.

21.55 น.

วันที่สอง
เช้ำ

เที่ยง
บ่ำย

ออกเดิ นทำงสู่สนำมบิ นคันไซ เมืองโอซำก้ำ ประเทศญี่ปนุ่ โดยสำยกำรบิ น
ไทย แอร์เอเซียเอ็กซ์ แอร์บสั เอ 330-300 เที่ยวบิ นที่ XJ 610
มีบริ กำรอำหำรร้อนและน้ำดื่มบนเครื่องบิ น
(อำหำรและเครื่องดื่มอื่นๆ ทุกชนิ ด ต้ องชำระเงิ นซื้อเพิ่ มเติ ม)
เดิ นทำงถึงสนำมบิ นคันไซ เมืองโอซำก้ำ ประเทศญี่ปนุ่
หลังจำกผ่ำนพิ ธีกำรตรวจคนเข้ำเมืองและขัน้ ตอนศุลกำกรเรียบร้อยแล้ว
นำท่ ำนเข้ำสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่ ำ 3 ดำว
โอซำก้ำ >> เกียวโต >> วัดคิ โยมิ สึ >> มิ เอะ >> แจ๊สดรีม นำกำชิ ม่ำ เอำท์เล็ท >>
สวนดอกไม้นำบำนะโนะซำโตะ >> นำโกย่ำ
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต เพื่อนาท่านชม วัดคิ โยมิ สึ หรือ วัดน้ำใส ที่ตดิ รอบ
สุ ดท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ เป็ นวัดที่ใหญ่ และ
เก่าแก่ตงั ้ อยู่บริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า และมีท่อนซุงวางเรียงซ้อนกันตามแนวนอน
ตัง้ จากพื้นดินขึน้ มารองรับระเบียงของตัววิหารใหญ่ซ่งึ ไม่ใช้ตะปูสกั ตัว ใช้วธิ กี ารเข้า
ลิม่ เหมือนเรือนไทย วัดนี้มอี ายุเก่าแก่ยงิ่ กว่ากรุงเกียวโต กว่า 1,200 ปี นมัสการพระ
โพธิสตั ว์อวโลกิเตศวร จากระเบียงแห่งนี้สามารถถ่ายภาพ ณ จุ ดที่สวยที่สุดในกรุง
เกียว มองเห็นวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองเกียวโตได้งดงาม พร้อมกับวิหารของวัดคิโยมิส ึ
และเชิญ ดื่มน้ าศักดิส์ ิทธิส์ ามสายอันเกิด ขึ้นจากธรรมชาติท่ีไหลมาจากเทือกเขา
จากนัน้ เดินตามทางสัมผัสกับร้านค้าญี่ป่ นุ ตบแต่งตามสมัยเอโดะ และ เลือกซือ้ สินค้า
พื้นเมือง ที่ระลึก เกี่ยวกับญี่ป่ ุนขนานแท้ อาทิ ขนมโมจิ ที่ขน้ึ ชื่อที่สุดของญี่ป่ ุน เป็ น
ต้นก าเนิดกระจายขายไปยังภูมภิ าคต่ างๆ ของญี่ป่ ุน ทัง้ ด้วยแป้ งที่เหนียวนุ่ มเป็ น
พิเศษ กับไส้ถวแดงขนานแท้
ั่
หรือประยุกต์เป็ นไส้สตอเบอร์ร่ี ช็อกโกแลต ฯลฯ ผัก
ดองญี่ป่ ุน สาหรับคนที่ชอบทานกับข้าวต้ม อาทิ แตงกวาดอง หัวไชเท้า มะเขือยาว
ฯลฯ, ชาเกียวโต ที่ข้นึ ชื่อไม่แพ้ จังหวัดชิซูโอกะ ที่ช่วยลดคอเลสเตอรอล ช่วยให้
ผิวพรรณเปล่งปลัง,่ เครือ่ งเซรามิคญี่ป่ นุ ทัง้ กาน้ าชา ถ้วย ชาม ต่างๆ และของทีร่ ะลึก
อีกมากมายนานาชนิด
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ เมื อ งมิ เอะ เพื่ อ ช้ อ ปปิ้ งที่ แ จ๊ ส ดรี ม นำกำชิ ม่ ำ เอำท์ เ ล็ ต
(Jazzdream Nagashima Outlet) ห นึ่ งใน Mitsui Outlet Park ซึ่ ง เป็ น Outlet
Mall ขนาดใหญ่ ด้วยพื้นที่กว่า 39,300 ตารางเมตร ที่น่ีจงึ รวบรวมร้านค้าแบรนด์
เนมชัน้ นา ร้านอาหารญี่ป่ ุนและสัญชาติอ่นื ๆ มากมาย มีรา้ นค้ามากกว่า 240 ร้าน
ให้ท่ านได้เลือ กชิม เลือ กช้อ ปกัน ตามอัธ ยาศัย โดยที่น่ี เลือ กออกแบบให้มสี ไตล์
คล้ายๆ กับเมืองนิวออร์ลนี ส์ ซึ่งเป็ นเมืองท่าทางตะวันตกของอเมริกา จากนัน้ นา

OSAKA – TOKYO 5DAYS 3NIGHTS BY THAI AIR ASIA X ON DECEMBER 2018

Page |3

คำ่

วันที่สำม
เช้ำ
08.00 น.

เที่ยง
บ่ำย

คำ่

ท่านเดินทางสู่ สวนดอกไม้นำบำนะโนะซำโตะ เป็ นสวนดอกไม้ทไ่ี ด้รบั ความนิยม
จากชาวญี่ป่ นุ เป็ นอย่างมาก เพราะมีการจัดแสดงพันธุด์ อกไม้หลากหลายทัง้ ในและ
ต่างประเทศ ซึ่งในแต่ละฤดูก็จะมีการจัด พันธุ์ดอกไม้เปลี่ยนแปลงกันออกไป โดย
ในช่วงเดือนตุลาคม จะมีเทศกาลประดับไฟที่สวนดอกไม้ในช่วงหัวค่ า ซึ่งการจัด
แสดงเทศกาลประดับ ไฟหรือ illumination นั ้น เป็ นที่ นิ ย มของชาวญี่ ป่ ุ นและ
ชาวต่ า งชาติเป็ น อย่ างมาก โดยในแต่ ล ะปี จ ะมีธ ีม ที่แ ตกต่ างกัน ไป ได้เวลาอัน
สมควร นาท่านเดินทางสู่ เมืองนำโกย่ำ
อิ สระอำหำรคำ่ ตำมอัธยำศัยภำยในสวนดอกไม้นำบำนะโนะซำโตะ
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่ำ 3.5 ดำว
นำโกย่ำ >> ทะเลสำบฮำมำนะ >> ลำนสกีเยติ >> เก็บสตรอเบอร์รรี่ >>
ทะเลสำบคำวำกูจิโกะ
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ทะเลสำบฮำมำนะ ทะเลสาบที่เพาะพันธุป์ ลาไหลทีใ่ หญ่ทส่ี ุดใน
ภูมภิ าคจูบุ และยังเป็ นจุดแวะพักรถทีใ่ หญ่ทส่ี ุดสาหรับนักท่องเทีย่ ว ภายในบริเวณ
นัน้ จะมีรา้ นค้ามากมายที่ขายสินค้าที่มสี ่วนผสมของปลาไหล ท่านสามารถลิ้มลอง
พายปลาไหลและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ กลับไปเป็ นของฝาก ระหว่างทางเชิญ
ท่านเพลินตากับทัศนียภาพอัน แสนงดงามของสองข้างทางที่อุดมสมบูรณ์ ไปด้วย
ธรรมชาติ
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านสัมผัสประสบการณ์ความสนุ กสนานท่ามกลางหิมะสีขาวโพลนที่ ลำนสกีเย
ติ ลานสกีท่ีต ัง้ อยู่ท่ีบ ริเวณภู เขาไฟฟู จ ิ อิส ระให้ ท่ า นเพลิด เพลิน กับ กิจ กรรม
กระดานเลื่อนหิมะอย่างจุใจ (หากท่านต้องการเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ของทางลาน
สกีเช่น สกีหรือสโนว์บอร์ด ท่านต้องชาระค่ากิจกรรมต่างๆ เอง ไม่ได้รวมอยู่ในค่า
ทัวร์ // รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่เล่นกระดานเลื่อนหิมะ ได้ตามความ
เหมาะสม) จากนัน้ เดินทางสู่ สวนสตรอเบอร์รี่ เพื่อให้ท่านได้สมั ผัสประสบการณ์
การเก็บสตรอเบอร์รส่ี ดๆ ทานได้ไม่อนั ้ ซึ่งการปลูกผักและผลไม้ในประเทศญี่ป่ ุน
นัน้ จะเน้นในเรื่องของความสะอาดและปลอดสารเคมี ท่านสามารถเด็ดสตรอเบอร์ร่ี
หวานๆลูกโตๆทานได้ในทันทีโดยไม่ตอ้ งกลัวสารเคมีปนเปื้ อน
ได้เวลำอันสมควรนำท่ ำนเข้ำสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่ำ 4 ดำว
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมที่พกั
*** อิ่ มอร่อยกับมื้อพิ เศษบุฟเฟ่ ต์ขำปู ให้ ท่ำนได้ลิ้มลองรสชำติ ปพู ร้อมน้ำจิ้ ม
สไตล์ญี่ปนอย่
ุ่
ำงจุใจ และอำหำรอื่นๆ อีกหลำยชนิ ด ***
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***จำกนัน้ อิ สระให้ ท่ำนได้ ผ่อนคลำยกับกำรแช่ น้ ำแร่ธรรมชำติ เชื่ อว่ำถ้ำได้ แช่
น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงำมและช่ วยให้ ระบบหมุนเวียนโลหิ ตดีขึ้น***
วันที่สี่
เช้ำ
08.00 น.

เที่ยง

20.40 น.

ทะเลสำบคำวำกูจิโกะ >> โตเกียว >> วัดอำซำกุสะ >> ช้อปปิ้ งย่ำนชิ นจูก ุ >>
สนำมบิ นนำริ ตะ
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
ออกเดินทางเข้าสู่ เมืองโตเกียว เมืองหลวงของประเทศญี่ป่ ุ น นาท่านเข้าชม วัด
อำซำกุสะ หรือมีช่อื อย่างเป็ นทางการว่าวัดเซนโซ หรือเซนโซจิ (Sensoji) แต่นิยม
เรียกว่าวัดอาซากุสะ เนื่องจากตัง้ อยู่ในเขตอาซากุสะ เป็ นวัดในศาสนาพุทธ โดยมี
พระโพธิสตั ว์คนั นอนประดิษฐานอยู่และเป็ นพระประธานของวัด ทีป่ ระตูทางเข้าวัด
มีโคมสีแดงขนาดใหญ่แขวนอยู่ ถือเป็ นสัญลักษณ์หนึ่ งของวัดที่นักท่องเที่ยวนิยม
ถ่ายรูปไว้เป็ นทีร่ ะลึก ประตูแห่งนี้มชี ่อื ว่าประตูคามินาริ แปลได้ว่าประตูสายฟ้ า ชื่อ
ของประตูจะเขียนอยู่บนโคมสีแดงลูกใหญ่ เมือ่ ผ่านเข้ามาจะพบกับถนนนากามิเสะ
สองข้างทางมีร้านค้าให้เดินชมและชิมได้เพลินๆ โดยมีของที่ ระลึกสไตล์ญ่ปี ่ ุนให้
เลือกซื้อ ขนมจากร้านต่างๆ ส่งกลิน่ หอมเย้ายวนชวนให้ล้มิ ลอง สุดถนนเป็ นซุ้ม
ประตูท่มี โี คมสีแดงแขวนอยู่อกี ซุม้ หนึ่งคือ ประตูโฮโซ หรือประตูแห่งขุมทรัพย์ พอ
เดินผ่านเข้ามาในบริเวณวัดจะเห็นกระถางธูปขนาดใหญ่ตงั ้ อยู่กลางแจ้ง มีผู้คนยืน
โบกควันธูปเข้าหาตัวเอง เชื่อกัน ว่าจะทาให้โชคดี และมีกระถางกายานตัง้ อยู่ด้วย
การโบกควันกายานเข้าหาตัวเชื่อว่าจะช่วยให้หายเจ็บป่ วย เจ็บป่ วยส่วนไหนก็จะ
โบกควันกายานไปทีอ่ วัยวะส่วนนัน้
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางสู่ ย่ำนชิ นจูก ุ ย่านช้อปปิ้ งชื่อดัง ที่ไม่ว่านักท่องเที่ยวจากชาติใดๆ
ก็ ต้ อ งมาช้ อ ปปิ้ งที่ย่ า นแห่ ง นี้ เนื่ อ งจากมีส ิน ค้ า รองรับ กับ ความต้ อ งการของ
นักท่องเทีย่ ว อิสระให้ท่านเลือกซือ้ สินค้าตามอัธยาศัยอาทิเช่น สินค้าอิเล็คทรอนิกส์
เสื้อผ้า กระเป๋ า รองเท้า เครื่องสาอาง ฯลฯ ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่
สนำมบิ นนำริ ตะ เพื่อทาการเช็คอิน
เดิ นทำงกลับ สู่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิ นไทยแอร์เอเชี ย เอ็กซ์ แอร์บ สั เอ
330-300 เที่ยวบิ นที่ XJ 607
มีบริ กำรอำหำรร้อนและน้ำดื่มบนเครื่องบิ น
(อำหำรและเครื่องดื่มอื่นๆ ทุกชนิ ด ต้ องชำระเงิ นซื้อเพิ่ มเติ ม)
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วันที่ห้ำ
01.20 น.

สนำมบิ นดอนเมือง กรุงเทพฯ
เดิ นทำงถึงสนำมบิ นดอนเมืองโดยสวัสดิ ภำพ พร้อมควำมประทับใจ

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

กำหนดกำรเดินทำง
27-31 ธันวำคม / 28 ธันวำคม - 1 มกรำคม 2562
อัตราค่ าบริการ

ราคารวมตัว๋ เครื่ องบิน

ผู้ใหญ่ ราคาท่ านละ

36,900.-

สาหรับท่ านทีต่ ้ องการพักเดีย่ ว เพิม่ ท่ านละ

7,900.-

กำหนดกำรเดินทำง
29 ธันวำคม – 2 มกรำคม 2562
อัตราค่ าบริการ

ราคารวมตัว๋ เครื่ องบิน

ผู้ใหญ่ ราคาท่ านละ

40,900.-

สาหรับท่ านทีต่ ้ องการพักเดีย่ ว เพิม่ ท่ านละ

7,900.-

*รำคำทัวร์ไม่รวมค่ำทิปไกด์และคนขับ ท่ำนละ 1,000 บำท โดยเรียกเก็บพร้อม
กับค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือ*
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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
-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.OSAKA – TOKYO 5DAYS 3NIGHTS BY THAI AIR ASIA X ON DECEMBER 2018
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บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั เิ หตุวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ทัง้ นี้เป็ นไปตามเงือ่ นไข
ของบริษทั ประกัน (ประกันไม่ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพระหว่างการเดินทาง)
*** เด็กอายุต่ากว่า 1 ปี และผูใ้ หญ่อายุ 75 ปี ขน้ึ ไป จะได้รบั ความคุม้ ครองประกันอุบตั เิ หตุเพียงครึง่
เดียว ***
7. ค่าภาษีน้ามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 23 พฤษภำคม 2561 และท่านต้องชาระเพิม่ เติม
ในกรณีทท่ี างสายการบินมีการเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทีท่ ่านได้ทาการจองทัวร์แล้ว
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
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
OSAKA – TOKYO 5DAYS 3NIGHTS BY THAI AIR ASIA X ON DECEMBER 2018
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5. กรณีทาการตัดกรุป๊ สายการบินไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ ไม่สามารถคืนเงินมัดจาได้ในทุกกรณี
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
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
เหตุทาให้การเดินทางไม่สามารถเป็ 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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