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OSAKA SNOW

5 DAYS 2 NIGHTS BY JL

VTG ขอนําท่านเดินทางสู่ประเทศญีปุ่ น ดินแดนแห่ งอาทิตย์อุทยั
โดยสายการบินเจแปน แอร์ไลน์ สู่เมืองโอซาก้า โกเบ ชิกะ

โกเบ

โอซาก้า

ชิ กะ

สะพานอาคาชิ ไคเคียว สะพานแขวนทียาวทีสุดในโลก, โกเบ ฮาเบอร์แลนด์ สถานที
ท่องเทียวริมทะเลซึ
ทะเล งเป็ นทีนิยมของชาวญี
ของชาวญีปุ่น มีสงอํ
ิ านวยความสะดวกครบครัน, สนุ ก
กับกิจกรรมกระดานเลือนหิมะที ร็อคโค สโนว์ ปาร์ค และช้ช้อปปิ2 งสินค้าแบรนด์เนม
ราคาสบายกระเป๋าที ซันดะ พรีเมี$ยม เอาท์เล็ท
ปราสาทโอซาก้า หนึงในแลนด์มาร์คสําคัญของเมืองโอซาก้าและอิอิ สระเต็มวัน ให้ท่าน
เพลิดเพลินกับการท่องเทียวในเมืองโอซาก้า หรือ ซือ2 ทัวร์เสริม “ยู
“ นิเวอร์แซล สตูดโิ อ
เจแปน” ดินแดนแห่ งมายา เพลิด เพลิน และสนุ ก สนานกับเครืองเล่นนานาชนิ ดจาก
ภาพยนตร์ชอดั
ื งจาก “ฮอลลิวูด้ ” โดยฉพาะ THE WIZARDING OF แฮร์ร ี พอตเตอร์ ที
ให้คุณสนุ กได้ไม่ตอ้ งไปไกลถึงอเมริกา,
า ช้อปปิ2งสินค้าอุปโภคบริ
บริโภคที อิ ออน มอลล์
เมืองโบราณโอมิ ฮาจิ มนั เมืองแห่งสายนํ2 าทีเปี ยมไปด้วยมรดกทางประวัตศิ าสตร์
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กําหนดการเดินทาง
08-12 / 22-26 / 30มกราคม - 03กุมภาพันธ์
05-09 / 12-16 / 19-23 / 26กุมภาพันธ์ – 01มีนาคม
04-08 / 05-09 / 11-15 / 12-16 / 25-29 / 26-30 มีนาคม
วันแรก

กรุงเทพฯ >> สนามบิ นคันไซ

20.30 น.

พร้อมกันที$ สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน; 4 เคาน์ เตอร์ R (ประตูหมายเลข 8) สายการ
บิ นเจแปน แอร์ไลน์ เพื$อเตรียมตัวเดิ นทางและผ่านขัน; ตอนการเช็คอิ น
ออกเดิ นทางสู่ สนามบิ นคันไซ เมืองโอซาก้ า โดยสายการบิ นเจแปน แอร์ไลน์
เที$ยวบิ นที$ JL728

23.30 น.

วันที$สอง

สนามบิ นคันไซ >> โกเบ >> สะพานอาคาชิ ไคเคียว >> ร็อคโค สโนว์ ปาร์ค
โกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์ >> ซันดะ พรีเมี$ยม เอาท์เล็ต >> โอซาก้า

07.05 น.

เดิ นทางถึงสนามบิ นคันไซ ประเทศญี$ ปนุ่ หลังจากผ่านพิ ธีการตรวจคนเข้าเมือง
และขัน; ตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองโกเบ เมืองท่าพาณิชย์
หลักของญีปุ่น ทีทําการค้าขายกับประเทศจีนและเกาหลีตงั 2 แต่คริสต์ศตวรรษที 8 และ
เป็ นหนึงในเมืองท่าทีประเทศญีปุ่นเปิ ดประเทศกับตะวันตกเมือปี ค.ศ.1868 นํ าท่านชม
สะพานอาคาชิ ไคเคี ยว ซึงได้ชอว่
ื าเป็ นสะพานแขวนทียาวและแข็งแรงทีสุดในโลก
เชือมระหว่างโกเบและเกาะอาวาจิ เมือปี ค.ศ.1995 เกิดแผ่นดินใหวครัง2 ใหญ่ ในโกเบ
ขนาด 7.2 ริก เตอร์ บ้านเมือ งพังพินาศ แต่ ส ะพานนี2 กลับไม่ได้รบั ความเสียหายเลย
แม้แต่น้อย จากนัน2 นํ าท่านเดินทางสู่ ร็อคโค สโนว์ ปาร์ค อิสระให้ท่านได้สนุ กสนาน
กับกิจกรรมกระดานเลือนหิมะและเพลิดเพลินกับการถ่ ายรูปท่ามกลางทุ่งหิมะอันขาว
โพลน (รายการทัวร์ ไม่รวมค่ากิจกรรมอืนๆ หากท่านต้องการเข้าร่ว มกิจกรรมอืนๆ
ท่านต้องชําระเงินเองและทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ Rในการคืนเงินค่ากระดานเลือนหิมะ)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระให้ท่านช้อปปิ2 งที โกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์ สถานทีพักผ่อนริมทะเลยอดนิยมของ
หนุ่ มสาวชาวญีปุ่น เป็ นแหล่งรวมคาเฟ่ แหล่งช้อปปิ2 ง และแหล่งรวมความบันเทิงต่างๆ
ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับทิวทัศน์ ทงดงามริ
ี
มอ่าวโกเบ โดยมีพพิ ธิ ภัณฑ์ทางทะเลโกเบและ
หอคอยโกเบ สัญลักษณ์ของเมืองโกเบเป็ นฉากหลัง อีกทัง2 ยังมีหา้ งสรรพสินค้าทีสร้าง

เที$ยง
บ่าย
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คํา$

ด้วยโมเสคหันหน้ าออกทะเล ซึงข้างๆ มีพ2นื ทีสวนโมเสคขนาดย่อม รวมถึง โกเบช้อ
ปปิ2 งมอลล์และแหล่งช้อปปิ2 ง ร้านอาหาร โรงภาพยนต์และอืนๆ มากมาย จากนัน2 พา
ท่านช้อปปิ2 งกันต่อที โกเบ ซันดะ พรีเมี$ยม เอาท์เล็ท ทีรวบรวมแบรนด์เนมชัน2 นํ าไว้
กว่า 200 แบรนด์ ให้ท่านเลือกซือ2 สินค้าแบรนด์เนมในราคาสบายกระเป๋า
อิ สระรับประทานอาหารคํา$ ตามอัธยาศัย
ได้เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า เขตเศรษฐกิจอันดับสองรองมาจาก
เมืองโตเกียว ได้รบั สมญานามว่า "เมืองแห่งสายธาร" เนื'องจากเป็ นเมืองท่าขนส่งสินค้า
และวัตถุดบิ ทีส' าํ คัญตัง- แต่ครัง- อดีต ซึง' บรรดาพ่อค้าจากทัวสารทิ
'
ศทัง- ในญี'ปุ่นเองรวมไป
ถึง จีนและเกาหลีต่างหลังไหลมาที
'
'น'ี จนทําให้โอซาก้าเป็ นศู นย์ก ลางทางการค้าและ
อุตสาหกรรมทีส' ําคัญของประเทศจนถึงปจั จุบนั อีกทัง- ยังเป็ นแหล่งรวมศิลปะการแสดง
ดัง- เดิมของญีป' นุ่ มีความเป็ นเอกลักษณ์ตรงทีส' ามารถผสานมรดกทางประวัตศิ าสตร์อนั
เก่าแก่เข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างกลมกลืน
นําท่านเข้าสู่ที$พกั โรงแรมระดับเทียบเท่า 3 ดาว

วันที$สาม

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

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระเต็มวันให้ท่านเพลิดเพลินกับการเดินทางท่องเทียวในเมืองโอซาก้าตามอัธยาศัย
หรือเลือกซื2อทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซล สตูดโิ อ โดยไกด์บริการไปส่ง และรับกลับโรงแรม
โดยรถไฟ ซึงต้องชําระเพิมท่านละ 3,000 บาท (ยังไม่รวมค่าเดินทางไปสวนสนุ กของผู้
เดินทางและไกด์) นํ าท่านเดินทางโดยรถไฟสู่ สวนสนุ กยูนิเวอร์แซล สตูดโิ อ เจแปน ที
ทุ่มทุนสร้างอย่างมหาศาลบนพืน2 ทีกว่า 100,000 ตารางเมตร ซึงเป็ นขนาดใหญ่ทสุี ดใน
โลก นํ าท่านตืนตากับโรงถ่ายภาพยนตร์ ทีแบ่งออกเป็ นโซน เช่น ฮอลลีวู้ด ชมฉาก
จําลองของนิ วยอร์ค ฉากจําลองเมืองซานฟรานซิสโก เป็ นต้น ท่านจะได้ส มั ผัส
บรรยากาศการต่อสูแ้ ละการไล่ล่าทีดุเดือดเร้าใจ สนุ กสนานตืนเต้นกับการห้อยโหนโจน
ทะยานไปกับซุปเปอร์ฮโี ร่สายพันธุใ์ หม่ Spider Man สนุ กสนานไปกับการล่องเรือพร้อม
ฉากปลาฉลามทีจะโผล่ขน2ึ มาล่าเหยือขณะล่องเรือและฉากอืนๆ ทีหวาดเสียวจากเรือง
Jaw แล้วระทึกใจกับฉากจําลองเรือง จูราสสิคพาร์ค (Jurassic Park) ท่านจะได้
ย้อ นกลับ ไปในยุ ค ดึก ดํ า บรรพ์ พบกับ เหล่ า ไดโนเสาร์น านาชนิ ด รวมทัง2 ทีเ ร็ก ซ์
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เที$ยง
คํา

ไดโนเสาร์ทีใจดีทีสุ ด สนุ ก ต่ อ กับ การชมการไล่ ล่ า ในฉากเรือง วอเตอร์เ วิล ด์ (Water
World) พร้อมทัง2 พบกับฉากคาวบอย สตันแมนโชว์
k
และการแสดงของบรรดาสัตว์แสนรู้
ทีใช้ประกอบฉากในภาพยนตร์ เช่น สุนขั แสนรูจ้ ากเรืองบีโธเฟ่น เป็ นต้น หรือคุณหนู จะ
เลือกสนุ กสนานที สนู๊ ปปี2 สตูดโิ อ (Snoopy Studios) เพลิดเพลินกับเครืองเล่นนานา
ชนิด แล้วพบกับสนู๊ ปปี2 และเหล่าผองเพือนมากมาย และสัมผัสกับ “The Wizarding
World of Harry Potter” สวนสนุกในธีมของหนังแฟนตาซี ชื$อก้องโลกอย่างแฮร์รี$
พอตเตอร์ ด้ วยงบก่อสร้างราว 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 16,000 ล้านบาท)
โดยภายใน The Wizarding World of Harry Potter จะประกอบไปด้วยเครืองเล่นและ
สถานทีเด่ น ๆ ทีจํ า ลองมาจากในหนั ง สือ ดัง เช่ น หมู่ บ้ า นฮอกส์ ม2ีด (Hogsmeade
Village) ปราสาทฮอกวอตส์ (Hogwarts castle) และรถไฟเหาะ (the Harry Potter and
the Forbidden Journey ride) เป็ นต้น และล่าสุดกับการเปิ ดตัวอย่างเป็ นทางการ
ของโซนใหม่ Minions Park อนิ เมชันชื
$ $ อดัง ที$ เหล่าตัวการ์ตูนมิ นเนี$ ยนจะมาป่ วน
ทุกท่านให้สนุกเพลิ ดเพลิ นไปกับเมืองจําลองภายในเรื$อง
อิ สระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
อิ สระรับประทานอาหารคํา ตามอัธยาศัย
นําท่ านเข้าสู่ที$พกั โรงแรมระดับเทียบเท่ า 3 ดาว

วันที$สี$

โอซาก้า >> ปราสาทโอซาก้า >> ชิ กะ >> เมืองเก่าโอมิ ฮาจิ มนั >> โอซาก้า >>
อิ ออน มอลล์ >> สนามบิ นคันไซ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า (ชมภายนอก) หนึงในแลนด์มาร์คสําคัญของเมือง
โอซาก้า สร้างขึน2 ในสมัยฮิเดโยชิ โตโยโตมิ ปลายศตวรรษที ในปี ค.ศ.1665 ได้ถูกฟ้าฝ่า
เสียหาย จนกระทังในปีค.ศ.1931 นายกเทศมนตรีเมืองโอซาก้า ได้ขอรับเงินบริจาคจาก
ชาวเมืองมาบูรณะปราสาทใหม่ ปราสาทโอซาก้าปจั จุบนั สูง 8 ชัน2 เครืองประดับหลังคา
และภาพเสือบนกําแพงตัวปราสาทและหลายๆ ส่วนลงทองสีอร่ามสวยงาม (ได้รบั การ
ขึ2น ทะเบีย นเป็ น มรดกสํ า คัญ ของประเทศ) บนหอคอยชัน2 8 ท่ านสามารถมองเห็น
ทิวทัศน์ โดยรวมของเมืองโอซาก้าได้อย่างชัดเจน ภายในตัวปราสาท ยังมีนิทรรศการ
แสดงหลัก ฐาน ภาพเขียน เครืองแต่ ง กายโบราณ ฯลฯ ทีเกียวข้อ งกับประสาทและ
ตระกูล Toyotomi อยู่ ส่วนบริเวณรอบๆ ปราสาทก็เป็ นสวนสาธารณะขนาดใหญ่เป็ นที
พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองด้วย จากนัน2 นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองชิ กะ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าท่านเยียมชม เมืองโบราณโอมิ ฮาจิ มนั หรือทีรู้จกั กันในฐานะเมืองแห่งสายนํ2 าที
เปี ยมไปด้วยมรดกทางประวัตศิ าสตร์ อาคารบ้านเรือนต่างๆในตัวเมืองนัน2 ถูกอนุ รกั ษ์

08.00 น.

เที$ยง
บ่าย
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คํา$

เอาไว้เป็ นอย่างดี โดยภายในชุมชนแห่งนี2จะมีคลองฮาจิมนั โบริ ทอดผ่านภายในเมือง
ั คลองยังเต็มไปด้วย
เพือใช้เป็ นเส้นทางคมนาคมขนส่งในยุคสมัยนัน2 ปจั จุบนั ทัง2 สองฝงคู
โกดังทีมีผนังสีขาวและบ้านเก่าๆ เรียงรายอยู่มากมายเหมือนเมือสมัยก่อน ท่านจะได้
เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศของเมืองโบราณอันสวยงาม นอกจากนี2 ทีเมืองโบราณแห่ง
นี2 ยังมีชอเสี
ื ยงในฐานะเป็ นโลเคชันถ่ายทําหนังและรายการโทรทัศน์ยอ้ นยุคอีกด้วย ได้
เวลาอันสมควร นํ าท่ านเดินทางกลับสู่ เมืองโอซาก้ า อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ2 งสินค้า
อุปโภค บริโภคที อิ ออน มอลล์ ห้างสรรพสินค้าทีมีสนิ ค้าหลากหลายรูปแบบให้ท่านได้
เลือ กซื2อ อาทิเ ช่ น ของใช้ ใ นบ้ า น เครืองแต่ ง ตัว ของเล่ น ซุ ป เปอร์ ม าร์ เ ก็ ต และ
ร้านอาหาร
อิ สระรับประทานอาหารคํา$ ตามอัธยาศัย
นําท่ านเดิ นทางสู่สนามบิ นคันไซ เพื$อทําการเช็คอิ น

วันที$ห้า

สนามบิ นคันไซ >> กรุงเทพฯ

00.55 น.
04.40 น.

ออกเดิ นทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเจแปน แอร์ไลน์ เที$ ยวบินที$ JL 727
เดิ นทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิ ภาพ พร้อมความประทับใจ
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กําหนดการเดินทางปี 2562
08-12 / 22-26 / 30มกราคม - 03กุมภาพันธ์
05-09 / 12-16 / 19-23 / 26กุมภาพันธ์ – 01มีนาคม
04-08 / 05-09 / 11-15 / 12-16 / 25-29 / 26-30 มีนาคม
อัตราค่าบริ การ

ราคารวมตั dวเครื$องบิน ราคาไม่รวมตั dวเครื$องบิน

ผูใ้ หญ่ราคาท่านละ

27,900.-

13,300.-

เด็ก (เสริ มเตียง) พักกับผูใ้ หญ่

25,300.-

12,000.-

เด็ก (ไม่เสริ มเตียง) พักกับผู้ใหญ่

20,900.-

9,900.-

สําหรับท่านที$ ต้องการพักเดี$ยว เพิ$ มท่านละ

4,900.-

4,900.-

**ราคานี/ รวมรายการทัวร์ ค่าตั 0วเครืองบิ น**
หมายเหตุ
1. การเดินทางในแต่ ละครัง2 จะต้องมีผู้โดยสารจํานวน 25 ท่านขึ2นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวน
ดังกล่าว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ Rในการเลือนการเดินทางหรือเปลียนแปลงราคา
2. การผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมือง เป็ นวิจารณญาณของเจ้าหน้ าทีตรวจคนเข้าเมืองในแต่ ล ะ
ประเทศ หากไม่ได้รบั การอนุ ญาติให้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศนัน2 ๆ ทางบริษทั ขอสงวน
สิทธิ Rไม่คนื ค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ
3. หากผู้เดินทางมีก ารใช้ต ั xวเดินทางภายในประเทศจากจัง หวัด ทีพัก มายังสนามบินสุ วรรณภูม ิ
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีก่อนซือ2 ตั xวเดินทางภายในประเทศ เพือเช็คสถานะของทัวร์ว่าออกเดินทาง
ได้หรือไม่ และตรวจเช็คนํ2 าหนักสัมภาระของสายการบินภายในประเทศทีท่านใช้ เนืองจากการ
กําหนดนํ2 าหนักสัมภาระของสายการบินภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบินระหว่างประเทศ
ขึน2 อยูก่ บั การกําหนดของแต่ละสายการบิน ทัง2 นี2ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อความเสียหายที
เกิดขึน2
4. หากผู้เดินทางปฏิเสธการรับบริการจากทางบริษัทขณะเดินทาง อาทิเช่นร้านอาหาร สถานที
ท่องเทียวหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษทั ฯ จะไม่คนื เงินค่าบริการในส่วนนัน2 ให้
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อัตราค่าบริ การนี; รวม
1. ค่าตั xวโดยสารเครืองบินไป-กลับ ชัน2 ประหยัด
2. ค่านํ2าหนักสัมภาระทีมาพร้อมกับตั xวเครืองบิน
-สายการบินไทย ได้น2ําหนักสัมภาระ 20 กิโลกรัม/ท่าน
-สายการบินเจแปน แอร์ไลน์ ได้น2ําหนักสัมภาระใบละ 23 กิโลกรัม ท่านละ 2 ใบ
-สายการบิน ไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ ได้น2ําหนักสัมภาระ 20 กิโลกรัม/ท่าน และสัมภาระถือขึน2
เครืองได้ท่านละ 2 ชิน2 เท่านัน2 (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
-ห้องดับเบิล2 ห้องพักสําหรับ 2 ท่าน มีเตียงขนาดควีนไซส์ 1 เตียง
-ห้องทริปเปิ2ล ห้องพักสําหรับ 3 ท่าน มีเตียงเดียว 2 เตียง และเตียงเสริมอีก 1 เตียง
-ห้องซิงเกิล ห้องพักสําหรับ 1 ท่าน มีเตียงเดียว 1 เตียง
4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามทีระบุไว้ในรายการ
5. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ทคอยอํ
ี
านวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
6. ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินสูงสุดท่านละไม่เกิน 1,000,000.บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั เิ หตุวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ทัง2 นี2เป็ นไปตามเงือนไข
ของบริษทั ประกัน (ประกันไม่ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพระหว่างการเดินทาง)
**เด็กอายุตํากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปี ข2นึ ไป จะได้รบั ความคุ้มครองประกันอุบตั เิ หตุเพียง
ครึงเดียว **
7. ค่าภาษีน2ํ ามัน ทีสายการบินเรียกเก็บ ณ วันที 12 กรกฎาคม 2562 และท่านต้องชําระ
เพิมเติม ในกรณีททางสายการบิ
ี
นมีการเรียกเก็บเพิมภายหลังจากทีท่านได้ทําการจองทัวร์แล้ว
อัตราค่าบริ การนี; ไม่รวม
1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าทําใบอนุ ญาตทีกลับ
เข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าอาหาร-เครืองดืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
3. ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีมิได้คาดคิด เช่น การปรับค่านํ2 ามันหรืออืนๆ ทีมิได้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่านํ2าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีทเกิ
ี นกว่าสายการบินกําหนด 30 กิโลกรัม
5. ค่าประกันอืนๆ ทีนอกเหนือจากรายการทัวร์และผูเ้ ดินทางต้องการทําเพิมเติม อาทิ
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ภัยธรรมชาติรุนแรง, ทรัพย์สนิ หรือเทียวบินล่าช้าหรือทรัพย์สนิ สูญหาย เป็ นต้น
6. ค่านํ2าดืมระหว่างทัวร์ (ไม่ได้บริการนํ2 าดืมระหว่างทัวร์)
7. ภาษีมลู ค่าเพิม' 7% และหัก ณ ทีจ' า่ ย 3 %
8. 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 มิฉะนัน2 ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ Rในการคืน
เงินมัดจําทัง2 หมด
2. กรณียกเลิกก่อนวันออกเดินทาง 35 วันทําการหรือน้อยกว่า ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ Rในการคืน
ค่าทัวร์ทงั 2 หมด
3. กรณีทกรุ
ี ๊ปออกเดินทางในช่วงวันหยุดเทศกาลสําคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่, เทศกาลสงกรานต์
หรือวันหยุดยาวตามทีรัฐบาลกําหนดในแต่ละปี และรวมถึงเทียวบินพิเศษ(เช่าเหมาลํา) จะไม่ม ี
การคืนเงินมัดจําและค่าทัวร์ทุกกรณี
4. เนืองจากตั xวเครืองบินเป็ นราคาแบบโปรโมชัน เมือชําระค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถเลือนวันเดินทาง
หรือขอยกเลิกได้ในทุกกรณี
5. กรณีทาํ การตัดกรุป๊ สายการบินไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ ไม่สามารถคืนเงินมัดจําได้ในทุกกรณี
และหากยกเลิกก่อนวันเดินทาง 35 วันทําการหรือน้อยกว่า ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ Rในการคืน
เงินค่าตั xวและค่าทัวร์ทุกกรณี
4.
หมายเหตุ
1. ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ Rในการเปลียนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง2 นี2ขน2ึ 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 ซึง
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ทางบริษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจํานวนทัง2 หมดหรือบางส่วน นอกจากนี2ทางบริษทั ขอ
สงวนสิทธิ Rในการเปลียนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทัง2 นี2ขน2ึ อยู่กบั อัตราแลกเปลียนของ
เงินสกุลเยน
2. ในกรณีทีเกิด ภัย พิบตั ิทางธรรมชาติต่ างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมัด จํา หรือ ค่ าทัว ร์ไ ด้ก็
ต่อเมือทางสายการบินและโรงแรมทีพักได้ทาํ การพิจารณาคืนเงินส่วนนัน2 ให้แล้วเท่านัน2
3. ในกรณีเกิดภัยธรรมชาติในต่างประเทศระหว่างการเดินทาง หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึน2 และมี
เหตุทําให้การเดินทางไม่สามารถเป็ นไปตามกําหนดการได้ บริษทั ขอสงวนสิทธิ Rในการคืนเงิน
จนกว่าจะได้รบั การยืนยันว่าจะมีการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจากสายการบิน และไม่รบั ผิดชอบต่อ
ค่ าใช้จ่ ายทีเกิด ขึ2น 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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