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KANSAI CHUBU
5DAYS 3NIGHTS BY TG

นาโกย่า
มิ เอะ
เกียวโต

โอซาก้า
โกเบ

สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิมทีวัดโอสุ
ชมเทศกาลประดับไฟทีมีชอเสี
ื ยงติดอันดับต้นๆ ของประเทศญีปุน่ ที สวนนาบานะโนะ
ซาโตะ และช้อปปิ# งสุดมันส์ที แจ๊สดรีม นากาชิ ม่า เอาท์เล็ท
วัดคิ โยมิ สึ มรดกโลกอันเก่าแก่กว่า 1,500ปี และติดรอบสุดท้ายของการประกวด 1 ใน
7 สิงมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ และเชิญดืมสายนํ# าศักดิ 2สิทธิ 2 3 สาย,
สาย ชมเสาโทริอิ ณ
ศาลเจ้าฟูชิมิ อิ นาริ ซุม้ ประตูสแี ดงทีเส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร
เพลิดเพลินกับการช้อปปิ# งทีชิ นไซบาชิ , อิ สระท่ องเที( ยวในเมืองโอซาก้า 1 วันเต็ม
และช้อปปิ#งปิดท้ายที
ย ห้างอิ ออน ซือ# ของฝากก่อนกลับเมืองไทย
สนุ กสนานกับกิจกรรมกระดานเลือนหิมะทีร็อคโค่ สโนว์ พาร์ค

กําหนดการเดินทาง
9-13 / 16-20 / 23-27 มกราคม
มกร
2561
13-17 / 20-24 กุมภาพันธ์ / 27 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2561
6-10 มีนาคม 2561
วันแรก
21.00 น.

สนามบินสุวรรณภูมิ
พร้อมกันที(สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน3 4 ประตู 2 เคาน์ เตอร์ C สายการบิ นไทย
เพื(อทําการเช็คอิ นและเตรี
และ ยมตัวเดิ นทาง
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วันที&สอง

00.05 น.
08.00 น.

เที(ยง
บ่าย

คํา(

สนามบินจูบุ เซ็นแทร์ >> นาโกย่า >> วัดเจ้าแม่กวนอิ มโอสุ >> มิ เอะ >>
แจ๊สดรีม เอาท์เล็ต >> สวนดอกไม้นาบานะโนะซาโตะ

ออกเดิ นทางสู่สนามบิ นจูบุ เซ็นแทร์ เมืองนาโกย่า ประเทศญี(ปนุ่
โดยสายการบิ นไทย เที(ยวบิ นที( TG 644
เดิ น ทางถึ ง สนามบิ น จูบุ เซ็ น แทร์ เมื อ งนาโกย่ า ประเทศญี( ปุ่ น หลัง จากผ่ า น
ขัน3 ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและขัน3 ตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
นํ าท่านเดินทางสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิ มโอสุ เป็ นหนึงในสามสถานทีทีบูชาเจ้าแม่กวนอิมที
ใหญ่ทสุี ดในประเทศญีปุน่ และยังเป็ นวัดประจําตระกูลโอดะ (ตระกูลของโอดะ โนบุนางะ
ผูท้ เริ
ี มรวบรวมประเทศญีปุ่นให้เป็ นหนึงเดียวเช่นปจั จุบนั ) โดยภายในวัดมีห้องสมุดที
รวบรวมบันทึกโบราณมากกว่า 15,000 เล่ม ซึงถูกขึน5 ทะเบียนเป็ นสมบัตขิ องชาติ และ
บริเวณข้างๆ วัด จะมีแหล่งช้อปปิ5งขนาดใหญ่และเป็ นทีนิยมกว่า 1,200 ร้านค้า ไม่ว่าจะ
เป็ นเครืองสําอางค์ กระเป๋า รองเท้า เครืองใช้ไฟฟ้า ร้านอาหาร ฯลฯ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ า ท่า นเดิน ทางสู ่ เมือ งมิ เ อะ เพื อนํ า ท่า นสู ่ แจ๊ส ดรีม นากาชิ ม ่า เอาท์เ ล็ต
(JAZZDREAM NAGASHIMA OUTLET) หนึงใน MITSUI OUTLET PARK ซึงเป็ น OUTLET
MALL ขนาดใหญ่ ด้ว ยพื#นทีกว่า 39,300 ตารางเมตร ทีนีจึง รวบรวมร้านค้าแบรนด์
เนมชัน# นํ า ร้านอาหารญีปุ่นและสัญชาติอืนๆ มากมาย มีรา้ นค้ามากกว่า 240 ร้านให้
ท่านได้เลือ กชิมเลือกช้อปกันตามอัธ ยาศัย โดยทีนีเลือกออกแบบให้มสี ไตล์ คล้ายๆ
กับ เมือ งนิว ออร์ล นี ส์ ซึ งเป็ น เมือ งท่า ทางตะวัน ตกของอเมริก า จากนั น# นํ า ท่า น
เดินทางสู่ สวนดอกไม้นาบานะโนะซาโตะ เป็ นสวนดอกไม้ทีได้รบั ความนิยมจาก
ชาวญี ปุ ่น เป็ น อย่า งมาก เพราะมีก ารจัด แสดงพัน ธุ ์ด อกไม้ห ลากหลายทัง# ในและ
ต่า งประเทศ ซึงในแต่ล ะฤดูก ็จ ะมีก ารจัด พัน ธุ ์ด อกไม้เ ปลียนแปลงกัน ออกไป โดย
ในช่ว งเดือ นตุล าคม จะมีเ ทศกาลประดับ ไฟทีสวนดอกไม้ใ นช่ว งหัว คํา ซึงการจัด
แสดงเทศกาลประดับ ไฟ หรือ ILLUMINATION นั น# เป็ น ทีนิย มของชาวญี ปุ ่น และ
ชาวต่างชาติเป็ นอย่างมาก โดยในแต่ละปี จะมีธมี ทีแตกต่างกันไป ได้เวลาอันสมควร
นําท่านเดินทางสู่เมืองนาโกย่า
รับประทานอาหารคํา( ณ ภัตตาคาร
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นําท่านเข้าสู่ที(พกั โรงแรมระดับเทียบเท่า 3 ดาว

วันที&สาม

เช้า
08.00 น.

เที(ยง
บ่าย

นาโกย่า >> เกียวโต >> วัดคิ โยมิ สึ >> ศาลเจ้าฟูชิมิ อิ นาริ >> โอซาก้า >>
ช้อปปิ: งย่านชิ นไซบาชิ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองเกี ยวโต เพือนํ าท่านชม วัดคิ โยมิ สึ หรือ วัดนํ3 าใส ทีติดรอบ
สุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิงมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ เป็ นวัดทีใหญ่ และเก่าแก่
ตัง# อยูบ่ ริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า และมีท่อนซุงวางเรียงซ้อนกันตามแนวนอนตัง# จากพืน# ดิน
ขึน# มารองรับระเบียงของตัววิหารใหญ่ซงไม่
ึ ใช้ตะปูสกั ตัว ใช้วธิ กี ารเข้าลิมเหมือนเรือนไทย
วัดนี#มอี ายุเก่ าแก่ ยงกว่
ิ ากรุงเกียวโต กว่า 1,200 ปี นมัสการพระโพธิสตั ว์อวโลกิเตศวร
จากระเบียงแห่งนี#สามารถถ่ายภาพ ณ จุดทีสวยทีสุดในกรุงเกียวโต มองเห็นวิวทิวทัศน์
ของตัวเมืองเกียวโตได้งดงาม พร้อมกับวิหารของวัดคิโยมิส ึ และเชิญดืมนํ# าศักดิ 2สิทธิ 2สาม
สายอันเกิดขึน# จากธรรมชาติทไหลมาจากเทื
ี
อกเขา จากนัน# เดินตามทางสัมผัสกับร้านค้า
ญีปุ่นตกแต่งตามสมัยเอโดะและเลือกซื#อสินค้าพื#นเมือง ทีระลึก เกียวกับญีปุ่นขนานแท้
อาทิ ขนมโมจิ ทีขึน# ชือทีสุดของญีปุ่น เป็ นต้นกําเนิดกระจายขายไปยังภูมภิ าคต่างๆ ของ
ญีปุ่น ทัง# ด้วยแป้งทีเหนียวนุ่ มเป็ นพิเศษ กับไส้ถวแดงขนานแท้
ั
หรือประยุกต์เป็ นไส้สตอ
เบอร์ร ี ช็อกโกแลต ฯลฯ ผักดองญีปุ่น สําหรับคนทีชอบทานกับข้าวต้ม อาทิ แตงกวาดอง
หัว ไชเท้ า มะเขือ ยาว ฯลฯ, ชาเกี ย วโต ทีขึ#น ชือไม่ แ พ้ จัง หวัด ชิซู โ อกะ ทีช่ ว ยลด
คอเลสเตอรอล ช่ วยให้ผวิ พรรณเปล่งปลัง, เครืองเซรามิคญีปุ่น ทัง# กานํ# าชา ถ้วย ชาม
ต่างๆ และของทีระลึก อีกมากมายนานาชนิด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิ อิ นาริ เพือสักการะพระแม่โพสพ เทพทีเป็ นทีนับถือของ
ชาวญีปุ่น โดยส่ วนใหญ่ จะขอพรให้มคี วามเป็ นอยู่สุ ขสบาย และขอพรในเรืองของการ
ั5
กสิกรรมให้ได้ผลผลิตทีอุ ดมสมบู รณ์ และในบริเวณศาลเจ้าท่ านจะพบเห็นรูปปนเทพ
จิง5 จอกมากมาย โดยชาวญีปุ่นชือว่าเป็ นทูตสวรรค์ ผู้คอยนํ าข่าวสารจากสรวงสวรรค์ลง
มายัง โลกมนุ ษย์ ท่ านจะได้ตืนตากับเสาโทริอิทีเรียงรายเป็ นซุ้มประตู ส ีแ ดง ซึงเป็ น
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คํา&

วันที&สี&

เช้า

สัญลักษณ์ของศาลเจ้าทีมีมากกว่าพันต้น ทอดตัวยาวตามเส้นทางของไหล่เขายาวถึง 4
กิโลเมตร และยังเป็ นหนึงในฉากของภาพยนตร์เรือง MEMORIES OF GEISHA ทีซายูร ิ
นางเอกของเรืองวิงลอดซุม้ ประตูเพือไปขอพรเทพเจ้าให้ตนเองสมความปรารถนา
ได้เวลาอันสมควร นํ าท่านเดินทางสู่เมืองโอซาก้า เขตเศรษฐกิจอันดับสองรองมาจาก
เมืองโตเกียว ได้รบั สมญานามว่า "เมืองแห่งสายธาร" เนืองจากเป็ นเมืองท่าขนส่งสินค้า
และวัตถุดบิ ทีสําคัญตัง5 แต่ครัง5 อดีต ซึงบรรดาพ่อค้าจากทัวสารทิศทัง5 ในญีปุ่นเองรวมไป
ถึง จีนและเกาหลีต่างหลังไหลมาทีนี จนทําให้โอซาก้าเป็ นศู นย์ก ลางทางการค้าและ
อุตสาหกรรมทีสําคัญของประเทศจนถึงปจั จุบนั อีกทัง5 ยังเป็ นแหล่งรวมศิลปะการแสดง
ดัง5 เดิมของญีปุน่ มีความเป็ นเอกลักษณ์ตรงทีสามารถผสานมรดกทางประวัตศิ าสตร์อนั
เก่าแก่เข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ นําท่านเดินทางสู่ ย่านชิ นไซบาชิ แหล่งช้อปปิ5 งชือดัง
ของนครโอซาก้า ทัง5 ร้านค้าเก่าแก่และทันสมัยปะปนกัน ทัง5 สินค้าแฟชันล่าสุด ขนมเค้ก
แสนอร่อย เสื5อผ้า รองเท้า กระเป๋า ไปจนถึงกล้องดิจติ อล คอมพิวเตอร์ และเกมส์รุ่น
ใหม่ล่าสุด และตืนตากับลีลาชีวติ ของคนหนุ่ มสาวชาวโอซาก้าทีดูจะสนุ กสนานและมี
ั
สีสนั มากกว่าทางฝงโตเกี
ยว รวมทัง5 ร้านอาหารหลากหลาย เดินไปเก็บภาพเป็ นทีระลึก
กับจุดเด่นของแต่ละร้านค้าเช่น ปูยกั ษ์ หน้าภัตตาคารขาปูยกั ษ์ และสัญลักษณ์เด่นของ
ย่านนี5คอื รูปเครืองหมายการค้าของกูลโิ กะ ผลิตภัณฑ์ขนมชือดังจากญีปุ่นนันเองหรือ
จะเดินเล่นย่านเก่าแก่อย่างถนนโดทมบุร ิ ซึงท่านสามารถลิม5 ลองขนมและอาหารขึน5 ชือ
ของนครโอซาก้า ทัง5 ทาโกะยากิ โอโคโนมิยากิ เป็ นต้น นอกจากนี5ยงั มีหา้ งสรรพสินค้า
ใหญ่ ๆ และมีชอเสี
ื ยงอย่างห้างไดมารู หรือจะเป็ นทาคาชิมาย่า ทีมีสนิ ค้ามากมายให้
ท่านได้เลือกซือ5 อีกด้วย
อิ สระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
นําท่านเข้าสู่ที(พกั โรงแรมระดับเทียบเท่า 3 ดาว

โอซาก้า >> อิ สระเต็มวัน หรือซื:อทัวร์เสริ ม ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
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เที&ยง
คํา&

วันที&ห้า

อิสระเต็มวันให้ท่านเพลิดเพลินกับการเดินทางท่องเทียวในเมืองโอซาก้าตามอัธยาศัย
หรือเลือกซื5อทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซล สตูดโิ อ โดยไกด์บริการไปส่งและรับกลับโรงแรม
โดยรถไฟ ซึงต้องชําระเพิมท่านละ 2,500 บาท (ยังไม่รวมค่าเดินทางไปสวนสนุ กของผู้
เดินทางและไกด์) นํ าท่านเดินทางโดยรถไฟสู่ สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน
ทีทุ่มทุนสร้างอย่างมหาศาลบนพืน5 ทีกว่า 100,000 ตารางเมตร ซึงเป็ นขนาดใหญ่ทสุี ด
ในโลก ตืนตากับโรงถ่ายภาพยนตร์ ทีแบ่งออกเป็ นโซน เช่น ฮอลลีวูด้ ชมฉากจําลอง
ของนิวยอร์ค ฉากจําลองเมืองซานฟรานซิสโก เป็ นต้น ท่านจะได้สมั ผัสบรรยากาศการ
ต่อสู้และการไล่ล่าทีดุเดือดเร้าใจ สนุ กสนานตืนเต้นกับการห้อยโหนโจนทะยานไปกับ
ซุปเปอร์ฮโี ร่สายพันธุ์ใหม่ Spider Man สนุ กสนานไปกับการล่องเรือพร้อมฉากปลา
ฉลามทีจะโผล่ขน5ึ มาล่าเหยือขณะล่องเรือและฉากอืนๆ ทีหวาดเสียวจากเรือง Jaw แล้ว
ระทึกใจกับฉากจําลองเรือง จูราสสิคพาร์ค (Jurassic Park) ท่านจะได้ยอ้ นกลับไปในยุค
ดึกดําบรรพ์ พบกับเหล่าไดโนเสาร์นานาชนิด สนุ กต่อกับการชมการไล่ล่าในฉากเรือง
วอเตอร์เวิลด์ (Water World) เป็ นต้น หรือคุณหนู จะเลือกสนุ กสนานที สนู๊ ปปี5 สตูดโิ อ
(Snoopy Studios) เพลิดเพลินกับเครืองเล่นนานาชนิด แล้วพบกับสนู๊ ปปี5 และเหล่าผอง
เพือนมากมาย และสัมผัสกับ “The Wizarding World of Harry Potter” สวนสนุก
ในธี มของหนั งแฟนตาซี ชื&อก้องโลกอย่ างแฮร์รี& พอตเตอร์ ด้ วยงบก่ อสร้างราว
500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 16,000 ล้านบาท) โดยภายใน The Wizarding World
of Harry Potter จะประกอบไปด้วยเครืองเล่นและสถานทีเด่นๆ ทีจําลองมาจากใน
หนัง สือ ดัง เช่ น หมู่บ้า นฮอกส์ม5ดี (Hogsmeade Village) ปราสาทฮอกวอตส์
(Hogwarts castle) และรถไฟเหาะ (the Harry Potter and the Forbidden Journey
ride) เป็ นต้น และล่าสุดกับการเปิ ดตัวอย่างเป็ นทางการของโซนใหม่ Minions
Park อนิ เมชัน& ชื& อ ดัง ที& เ หล่ า ตั ว การ์ ตู น มิ น เนี& ยนจะมาป่ วนทุ ก ท่ า นให้ ส นุ ก
เพลิ ดเพลิ นไปกับเมืองจําลองภายในเรื&อง
อิ สระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
อิ สระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
นําท่านเข้าสู่ที(พกั โรงแรมระดับเทียบเท่า 3 ดาว

โอซาก้า >> ลานสกีรอ็ คโค่ สโนวพาร์ค >> อิ ออน มอลล์ >>สนามบินคันไซ
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เช้า

เที& ยง
บ่าย
17.35 น.
21.25 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองโกเบ เมือ งท่าทีสําคัญ ของญีปุ่นในอดีตหลัง การแผ่นดินไหว
ณ วันที 17 มกราคม ปี ค.ศ.1955 นํ าท่านเข้าสู่ ลานสกีรอ็ คโค่ สโนว์ พาร์ค อิสระ
ให้ท่านเพลิด เพลินกับกิจกรรมกระดานเลือนหิม ะท่ามกลางหิมะอันขาวโพลน หาก
ท่านต้องการเข้าร่วมกิจกรรมอืนๆ ของทางสกีรสี อร์ทอาทิ สกี, สโนว์บอร์ด ฯลฯ ท่าน
ต้อ งชํ า ระค่า กิจ กรรมต่า งๆ เอง ไม่ไ ด้ร วมอยู ่ใ นค่า ทัว ร์ (รายการอาจม กี าร
เปลียนแปลงสถานทีเล่นกระดานเลือนหิมะ ได้ตามความเหมาะสม) จากนัน5 เดินทาง
สู่อิออน มอลล์ ห้างสรรพสินค้าทีมีสนิ ค้าหลากหลายรูปแบบให้ท่านได้เลือกซื5อ อาทิ
เช่น ของใช้ใ นบ้า น เครืองแต่ง ตัว ของเล่น ซุป เปอร์ม าร์เ ก็ต และร้า นอาหารก่อ น
เดินทางกลับ
อิ สระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
ได้เวลาอันสมควรนํ าท่านเดินทางสู่สนามบิ นคันไซ เมืองโอซาก้า เพือทําการเช็คอิน
ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เทียวบินที TG673
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

กําหนดการเดินทาง
9-13 / 16-20 / 23-27 มกราคม 2561
13-17 / 20-24 กุมภาพันธ์ / 27 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2561
6-10 มีนาคม 2561
อัตราค่าบริ การ

ราคารวมตั Cวเครื(องบิ น

ราคาไม่รวมตั Cวเครื(องบิ น

ผูใ้ หญ่ราคาท่านละ

43,900.- บาท

21,900.- บาท

เด็ก (เสริ มเตียง) พักกับผูใ้ หญ่

39,500.- บาท

19,900.- บาท

เด็ก (ไม่เสริ มเตียง) พักกับผู้ใหญ่

32,900.- บาท

16,600- บาท

สําหรับท่านที( ต้องการพักเดี(ยว เพิ( มท่านละ

7,900.- บาท

7,900.- บาท

**ราคานี: รวมรายการทัวร์ ค่าตั ^วเครื&องบิ น**
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หมายเหตุ
1. การเดินทางในแต่ ละครัง# จะต้องมีผู้โดยสารจํานวน 25 ท่านขึ#นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวน
ดังกล่าว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ 2ในการเลือนการเดินทางหรือเปลียนแปลงราคา
2. การผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมือง เป็ นวิจารณญาณของเจ้าหน้ าทีตรวจคนเข้าเมืองในแต่ ล ะ
ประเทศ หากไม่ได้รบั การอนุ ญาติให้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศนัน# ๆ ทางบริษทั ขอสงวน
สิทธิ 2ไม่คนื ค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ
3. หากผู้เดินทางมีก ารใช้ต ั Zวเดินทางภายในประเทศจากจัง หวัด ทีพัก มายังสนามบินสุ วรรณภูม ิ
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีก่อนซือ# ตั Zวเดินทางภายในประเทศ เพือเช็คสถานะของทัวร์ว่าออกเดินทาง
ได้หรือไม่ และตรวจเช็คนํ# าหนักสัมภาระของสายการบินภายในประเทศทีท่านใช้ เนืองจากการ
กําหนดนํ# าหนักสัมภาระของสายการบินภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบินระหว่างประเทศ
ขึน# อยูก่ บั การกําหนดของแต่ละสายการบิน ทัง# นี#ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อความเสียหายที
เกิดขึน#
4. หากผู้เดินทางปฏิเสธการรับบริการจากทางบริษัทขณะเดินทาง อาทิเช่นร้านอาหาร สถานที
ท่องเทียวหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษทั ฯ จะไม่คนื เงินค่าบริการในส่วนนัน# ให้
อัตราค่าบริ การนี3 รวม
1. ค่าตั Zวโดยสารเครืองบินไป-กลับ ชัน# ประหยัด
2. ค่านํ#าหนักสัมภาระทีมาพร้อมกับตั Zวเครืองบิน
-สายการบินไทย ได้น#ําหนักสัมภาระ 30 กิโลกรัม/ท่าน
-สายการบินเจแปน แอร์ไลน์ ได้น#ําหนักสัมภาระใบละ 23 กิโลกรัม ท่านละ 2 ใบ
-สายการบิน ไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ ได้น#ําหนักสัมภาระ 20 กิโลกรัม/ท่าน และสัมภาระถือขึน#
เครืองได้ท่านละ 2 ชิน# เท่านัน# (รวมกระเป๋าติดตัวด้วยแล้ว)
3. ค่าทีพักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า กรณีหอ้ งพัก
สําหรับ 3 ท่าน บางโรงแรมจัดห้องพักทีมี 3 เตียงเดียวและบางโรงแรมจะใช้เป็ นห้องพักคู่แล้ว
เสริมเตียง ในกรณีททางโรงแรมไม่
ี
สามารถจัดห้องพักสําหรับ 3 ท่านให้ได้ จําเป็ นต้องจัด
ห้องพักให้ท่านเป็ นแบบห้องทวิน+ห้องซิงเกิล
-ห้องทวิน ห้องพักสําหรับ 2 ท่าน มีเตียงเดียว 2 เตียง
-ห้องดับเบิล# ห้องพักสําหรับ 2 ท่าน มีเตียงขนาดควีนไซส์ 1 เตียง
-ห้องทริปเปิ#ล ห้องพักสําหรับ 3 ท่าน มีเตียงเดียว 2 เตียง และเตียงเสริมอีก 1 เตียง
-ห้องซิงเกิล ห้องพักสําหรับ 1 ท่าน มีเตียงเดียว 1 เตียง (มีค่าใช้จา่ ยเพิมเติม)
4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามทีระบุไว้ในรายการ
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5. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ทคอยอํ
ี
านวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
6. ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินสูงสุดท่านละไม่เกิน 1,000,000.บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั เิ หตุวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ทัง# นี#เป็ นไปตามเงือนไข
ของบริษทั ประกัน (ประกันไม่ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพระหว่างการเดินทาง)
*** เด็กอายุตํากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปี ขน#ึ ไป จะได้รบั ความคุ้มครองประกันอุบตั ิเหตุเพียงครึงเดียว ***

7. ค่าภาษีน#ํามัน ทีสายการบินเรียกเก็บ ณ วันที 1 พฤศจิ กายน 2561 และท่านต้องชําระ
เพิมเติม ในกรณีททางสายการบิ
ี
นมีการเรียกเก็บเพิมภายหลังจากทีท่านได้ทําการจองทัวร์แล้ว
8. ภาษีมูลค่าเพิม 7% และหัก ณ ทีจ่าย 3 %
อัตราค่าบริ การนี3 ไม่รวม
1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าทําใบอนุ ญาตทีกลับ
เข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าอาหาร-เครืองดืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
3. ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีมิได้คาดคิด เช่น การปรับค่านํ# ามันหรืออืนๆ ทีมิได้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่านํ#าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีทเกิ
ี นกว่าสายการบินกําหนด 30 กิโลกรัม
5. ค่าประกันอืนๆ ทีนอกเหนือจากรายการทัวร์และผูเ้ ดินทางต้องการทําเพิมเติม อาทิ
ภัยธรรมชาติรุนแรง, ทรัพย์สนิ หรือเทียวบินล่าช้าหรือทรัพย์สนิ สูญหาย เป็ นต้น
6. ค่านํ#าดืมระหว่างทัวร์ (ไม่ได้บริการนํ# าดืมระหว่างทัวร์)
7. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ
เงื(อนไขการชําระเงิ น
1. กรุณาชําระมัดจําท่านละ 15,000 บาท
2. กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนทีเหลือก่อนวันเดินทาง 35 วันทําการ
3. กรณีทาํ การจองทัวร์ก่อนวันเดินทาง 35 วันทําการหรือน้อยกว่า กรุณาชําระค่าทัวร์เต็มจํานวน
การยกเลิ ก
1. กรุณาแจ้งยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วันทําการ มิฉะนัน# ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ 2ในการคืน
เงินมัดจําทัง# หมด
2. กรณียกเลิกก่อนวันออกเดินทาง 35 วันทําการหรือน้อยกว่า ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ 2ในการคืน
ค่าทัวร์ทงั # หมด
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3. กรณีทกรุ
ี ๊ปออกเดินทางในช่วงวันหยุดเทศกาลสําคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่, เทศกาลสงกรานต์
หรือวันหยุดยาวตามทีรัฐบาลกําหนดในแต่ละปี และรวมถึงเทียวบินพิเศษ(เช่าเหมาลํา) จะไม่ม ี
การคืนเงินมัดจําและค่าทัวร์ทุกกรณี
4. เนืองจากตั Zวเครืองบินเป็ นราคาแบบโปรโมชัน เมือชําระค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถเลือนวันเดินทาง
หรือขอยกเลิกได้ในทุกกรณี
5. กรณีทาํ การตัดกรุป๊ สายการบินไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ ไม่สามารถคืนเงินมัดจําได้ในทุกกรณี
และหากยกเลิกก่อนวันเดินทาง 35 วันทําการหรือน้อยกว่า ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ 2ในการคืน
เงินค่าตั Zวและค่าทัวร์ทุกกรณี
หมายเหตุ
1. ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ 2ในการเปลียนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง# นี#ขน#ึ อยู่กบั สภาพ
อากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบินฯลฯ โดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงประโยชน์ และ
ความปลอดภัยของท่ านเป็ นสํ าคัญ ทีสุ ด ทางบริษัท ฯ จะไม่ รบั ผิด ชอบต่ อ การห้า มออกนอก
ประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญีปุ่น / การนํ าสิงของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง
และความประพฤติส่อไปในทางเสือมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเทียวบิน
ซึงทางบริษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจํานวนทัง# หมดหรือบางส่วน นอกจากนี#ทางบริษทั
ขอสงวนสิทธิ 2ในการเปลียนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทัง# นี#ขน#ึ อยู่กบั อัตราแลกเปลียน
ของเงินสกุลเยน
2. ในกรณีทีเกิด ภัย พิบตั ิทางธรรมชาติต่ างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมัด จํา หรือ ค่ าทัว ร์ไ ด้ก็
ต่อเมือทางสายการบินและโรงแรมทีพักได้ทาํ การพิจารณาคืนเงินส่วนนัน# ให้แล้วเท่านัน#
3. ในกรณีเกิดภัยธรรมชาติในต่างประเทศระหว่างการเดินทาง หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึน# และมี
เหตุทําให้การเดินทางไม่สามารถเป็ นไปตามกําหนดการได้ บริษทั ขอสงวนสิทธิ 2ในการคืนเงิน
จนกว่าจะได้รบั การยืนยันว่าจะมีการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจากสายการบิน และไม่รบั ผิดชอบต่อ
ค่ าใช้จ่ ายทีเกิด ขึ#น นอกเหนื อ จากรายการทัว ร์ อาทิเ ช่ นค่ าโรงแรม ค่ ารถรับส่ ง ไปสนามบิน
ค่าอาหาร ฯลฯ
4. หลังจากที(ท่านได้ทาํ การจองทัวร์และชําระค่ามัดจําเรียบร้อยแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ถือว่าท่ าน
ได้ ย อมรับ ในข้ อ ตกลงและเงื( อ นไขต่ า งๆ ที( ท างบริ ษัท ได้ ระบุ ไ ว้ ใ นโปรแกรมทัว ร์ทุ ก
ประการ
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