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SAKURA kansai chubu
5DAYS 3NIGHTS BY TG

VTG ขอนําท่านเดิ นทางสู่ประเทศญีปุ่ น ดิ นแดนแห่งอาทิ ตย์อุทยั โดยสายการบิ นไทย
สู่เมืองนาโกย่า ชิ กะ เกียวโต โอซาก้า
นาโกย่า
ชิ กะ
เกียวโต

โอซาก้า

ชมความงามของดอกซากุระทีบานสะพรังทีสวนโอคาซากิ
เยียมชมปราสาทโบราณท่ามกลางสวนซากุระทีปราสาทฮิ โกเนะ, ชมซากุระทีเมืองแห่ง
ประวัตศิ าสตร์ อดีตศูนย์กลางทางการค้าทีเมืองโบราณโอมิ ฮาจิ มนั
วัดคิ โยมิ สึ มรดกโลกอันเก่าแก่กว่า 1,500 ปี และติดรอบสุดท้ายของการประกวด 1 ใน
7 สิง# มหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ และเชิญดื#มสายนํ- าศักดิ .สิทธิ . 3 สาย, ชมความงามของ
สวนซากุระทีศ# าลเจ้าเฮย์อนั
ปราสาทโอซาก้า หนึ#งในแลนด์มาร์คสําคัญของเมืองโอซาก้า, เพลิดเพลินกับการช้อป
ปิ- งย่ านชิ นไซบาชิ แ ละช้อปปิ- งปิ ดท้ายที# ห้ างอิ ออน ซื-อ ของฝากก่ อนกลับเมืองไทย
และอิ สระเต็มวันทีเมืองโอซาก้า

กําหนดการเดินทาง วันที 5-9 เมษายน 2562
วันแรก
21.00 น.

สนามบินสุวรรณภูมิ
พร้อมกันทีสนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน= 4 ประตู 2 เคาน์ เตอร์ C สายการบิ นไทย
เพือทําการเช็คอิ นและเตรียมตัวเดิ นทาง
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วันทีสอง

00.05 น.
08.00 น.

เทียง
บ่าย

คํา

สนามบินจูบุ เซ็นแทร์ >> นาโกย่า >> ชมซากุระทีสวนโอคาซากิ
>> ชิ กะ >> ปราสาทฮิ โกเนะ >> เมืองโบราณโอมิ ฮาจิ มนั >> ทะเลสาบบิวะ

ออกเดิ นทางสู่สนามบิ นจูบุ เซ็นแทร์ เมืองนาโกย่า ประเทศญีปุ่ น
โดยสายการบิ นไทย เทียวบิ นที TG 644
เดิ นทางถึงสนามบิ นจูบุ เซ็นแทร์ เมืองนาโกย่า ประเทศญีปุ่ น หลังจากผ่านขัน= ตอน
การตรวจคนเข้าเมืองและขัน= ตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นํ าท่านเดินทางชมซากุระที
สวนโอคาซากิ ซึ#งมีต้นซากุระปลูกเรียงรายอยู่มากกว่า 800 ต้น กระจายไปรอบๆ บริเวณ
ปราสาทโอคาซากิ สวนแห่งนี-มคี วามสวยงามติดอันดับ 1 ใน 100 สถานที#ชมซากุ ระที#ดี
ที#สุดของญี#ปุ่น ภายในบริเวณสวน ท่านจะได้พบกับร้านค้ามากมายทัง- ร้านอาหารและร้าน
ขายของพื-นเมืองตัง- เรียงรายตามแนวริมแม่น-ํ าโอโตะ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศ
ของฤดูใบไม้ผลิพร้อมถ่ายภาพเก็บไว้เป็ นทีร# ะลึกอย่างเต็มที#
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองชิ กะ เพื#อเยีย# มชม ปราสาทฮิ โกเนะ ปราสาทที#ถูกสร้างขึ-นในยุค
สมัยเอโดะ ซึ#งโดดเด่นในด้านสถาปตั ยกรรมที#มเี อกลักษณ์ ปราสาทแห่งนี-เป็ น 1 ใน 12
ปราสาทดัง- เดิมที#ไม่ถูกทําลายจากสงครามในช่วงยุคศักดินา ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ท่านจะได้
พบกับต้นซากุ ระจํานวนมากที#ปลูกรายล้อมรอบปราสาท ทําให้ปราสาทแห่งนี-เป็ นจุดชม
ซากุ ระที#สวยที#สุดของเมืองฮิโกเนะ จากนัน- นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณโอมิ ฮาจิ มนั
เมืองเล็กๆทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ ทะเลสาบบิ วะ ทะเลสาบที#ใหญ่ท#สี ุดในประเทศ
ญี#ปุ่น ในอดีต เมืองแห่งนี-เป็ นศูนย์กลางการค้าขาย ทําให้มกี ารติดต่อค้าขายแลกเปลี#ยน
กับชาวตะวันตกทีเ# ป็ นพวกพ่อค้าและมิชชันนารีอยู่บา้ ง ภายในเมือง นอกจากท่านจะได้พบ
กับบ้านโบราณสไตล์ญ#ปี ุ่นของเหล่าพ่อค้าผู้มงคั
ั # งในอดี
#
ตแล้ว ท่านยังจะได้พบกับบ้านและ
อาคารสไตล์ยุ โรปอีกด้วย อิสระให้ท่ านได้เดินเล่ นในเมืองโบราณเพื#อเก็บภาพความ
ประทับใจตามอัธยาศัย
นําท่ านเข้าสู่ทีพักโรงแรมระดับเทียบเท่ า 4 ดาว
รับประทานอาหารคํา ณ ห้องอาหารของโรงแรม
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หลังมื*ออาหารอิ สระให้ ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่ นํ*าแร่ ที อุดมไปด้วยแร่ธาตุที
มี ส รรพคุ ณ ในการรัก ษาโรคต่ า งๆ ซึ งเชื อกัน ว่ า ถ้ า ได้ แ ช่ นํ* า แร่ แ ล้ ว จะทํา ให้
ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิ ตดีขึ*น

วันทีสาม

เช้า
08.00 น.

เทียง
บ่าย

ทะเลสาบบิวะ >> เกียวโต >> วัดคิ โยมิ สึ >> ศาลเจ้าเฮย์อนั >> โอซาก้า
>> ช้อปปิ* งย่านชิ นไซบาชิ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองเกี ยวโต เพื#อนํ าท่านชม วัดคิ โยมิ สึ หรือ วัดนํ= าใส ที#ติดรอบ
สุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิง# มหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ เป็ นวัดที#ใหญ่ และเก่าแก่
ตัง- อยูบ่ ริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า และมีท่อนซุงวางเรียงซ้อนกันตามแนวนอนตัง- จากพืน- ดิน
ขึน- มารองรับระเบียงของตัววิหารใหญ่ซง#ึ ไม่ใช้ตะปูสกั ตัว ใช้วธิ กี ารเข้าลิม# เหมือนเรือนไทย
วัดนี-มอี ายุเก่ าแก่ ยงิ# กว่ากรุงเกียวโต กว่า 1,200 ปี นมัสการพระโพธิสตั ว์อวโลกิเตศวร
จากระเบียงแห่งนี-สามารถถ่ายภาพ ณ จุดที#สวยที#สุดในกรุงเกียวโต มองเห็นวิวทิวทัศน์
ของตัวเมืองเกียวโตได้งดงาม พร้อมกับวิหารของวัดคิโยมิส ึ และเชิญดื#มนํ- าศักดิ .สิทธิ .สาม
สายอันเกิดขึน- จากธรรมชาติท#ไี หลมาจากเทือกเขา จากนัน- เดินตามทางสัมผัสกับร้านค้า
ญี#ปุ่นตกแต่งตามสมัยเอโดะและเลือกซื-อสินค้าพื-นเมือง ที#ระลึก เกี#ยวกับญี#ปุ่นขนานแท้
อาทิ ขนมโมจิ ที#ขน-ึ ชื#อทีส# ุดของญี#ปุ่น เป็ นต้นกําเนิดกระจายขายไปยังภูมภิ าคต่างๆ ของ
ญี#ปุ่น ทัง- ด้วยแป้งทีเ# หนียวนุ่ มเป็ นพิเศษ กับไส้ถวแดงขนานแท้
ั#
หรือประยุกต์เป็ นไส้สตอ
เบอร์ร#ี ช็อกโกแลต ฯลฯ ผักดองญี#ปุ่น สําหรับคนทีช# อบทานกับข้าวต้ม อาทิ แตงกวาดอง
หัว ไชเท้ า มะเขือ ยาว ฯลฯ, ชาเกี ย วโต ที#ข-ึน ชื#อ ไม่ แ พ้ จัง หวัด ชิซู โ อกะ ที#ช่ ว ยลด
คอเลสเตอรอล ช่วยให้ผ ิวพรรณเปล่ งปลัง,# เครื#องเซรามิคญี#ปุ่นทัง- กานํ- าชา ถ้วย ชาม
ต่างๆ และของทีร# ะลึก อีกมากมายนานาชนิด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าเฮย์อนั ศาลเจ้าทีสร้างขึน, เนืองในโอกาสเฉลิมฉลองทีเมือง
เกียวโตถูกแต่งตัง, เป็ นเมืองหลวงของญีปุน่ ครบรอบ 1,100 ปี เมือปี ค.ศ.1895 และเพือ
ระลึกถึงจักรพรรดิคมั มุและจักรพรรดิโคเมอิ ซึงเป็ นกษัตริยท์ มีี ความสําคัญต่อเมืองเกียว

SAKURA KANSAI CHUBU 5DAYS 3NIGHTS BY TG 5-9 APRIL 2019

P a g e |4

คํา

วันทีสี

เช้า

โตเป็ นอย่างมาก ภายในบริเวณศาลเจ้าเฮย์อนั นัน, ท่านจะได้พบกับต้นซากุระมากกว่า
20 ชนิดทีผลิดอกเบ่งบานอยูเ่ ต็มสวนรายล้อมไปด้วยบรรยากาศทีงดงามในช่วงฤดู
ใบไม้ผลิ จากนัน, นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า เขตเศรษฐกิจอันดับสองรองมาจาก
เมืองโตเกียว ได้รบั สมญานามว่า "เมืองแห่งสายธาร" เนืองจากเป็ นเมืองท่าขนส่งสินค้า
และวัตถุดบิ ทีสําคัญตัง, แต่ครัง, อดีต ซึงบรรดาพ่อค้าจากทัวสารทิศทัง, ในญีปุน่ เองรวมไป
ถึงจีนและเกาหลีต่างหลังไหลมาทีนี จนทําให้โอซาก้าเป็ นศูนย์กลางทางการค้าและ
อุตสาหกรรมทีสําคัญของประเทศจนถึงปจั จุบนั อีกทัง, ยังเป็ นแหล่งรวมศิลปะการแสดง
ดัง, เดิมของญีปุ่น มีความเป็ นเอกลักษณ์ตรงทีสามารถผสานมรดกทางประวัตศิ าสตร์อนั
เก่าแก่เข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ นําท่านเดินทางสู่ ย่านชิ นไซบาชิ แหล่งช้อปปิ, งชือดัง
ของนครโอซาก้า ทัง, ร้านค้าเก่าแก่และทันสมัยปะปนกัน ทัง, สินค้าแฟชันล่าสุด ขนมเค้ก
แสนอร่อย เสือ, ผ้า รองเท้า กระเป๋า ไปจนถึงกล้องดิจติ อล คอมพิวเตอร์ และเกมส์รนุ่
ใหม่ล่าสุด และตืนตากับลีลาชีวติ ของคนหนุ่ มสาวชาวโอซาก้าทีดูจะสนุ กสนานและมี
ั
สีสนั มากกว่าทางฝงโตเกี
ยว รวมทัง, ร้านอาหารหลากหลาย เดินไปเก็บภาพเป็ นทีระลึก
กับจุดเด่นของแต่ละร้านค้า เช่น ปูยกั ษ์ หน้าภัตตาคารขาปูยกั ษ์ และสัญลักษณ์เด่นของ
ย่านนี,คอื รูปเครืองหมายการค้าของกูลโิ กะ ผลิตภัณฑ์ขนมชือดังจากญีปุน่ นันเอง หรือ
จะเดินเล่นย่านเก่าแก่อย่างถนนโดทมบุร ิ ซึงท่านสามารถลิม, ลองขนมและอาหารขึน, ชือ
ของนครโอซาก้า ทัง, ทาโกะยากิ โอโคโนมิยากิ เป็ นต้น นอกจากนี,ยงั มีหา้ งสรรพสินค้า
ใหญ่ๆ และมีชอเสี
ื ยงอย่างห้างไดมารู หรือจะเป็ นทาคาชิมาย่า ทีมีสนิ ค้ามากมายให้
ท่านได้เลือกซือ, อีกด้วย
อิ สระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
นําท่ านเข้าสู่ทีพักโรงแรมระดับเทียบเท่ า 3.5 ดาว

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

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระเต็มวันให้ท่านเพลิดเพลินกับการเดินทางท่องเทียวในเมืองโอซาก้าตามอัธยาศัย
หรือเลือกซื,อทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซล สตูดโิ อ โดยไกด์บริการไปส่งและรับกลับโรงแรม
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เทียง-คํา

วันทีห้า

เช้า

โดยรถไฟ ซึงต้องชําระเพิมท่านละ 2,500 บาท (ยังไม่รวมค่าเดินทางไปสวนสนุ กของผู้
เดินทางและไกด์) นํ าท่านเดินทางโดยรถไฟสู่ สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน
ทีทุ่มทุนสร้างอย่างมหาศาลบนพืน, 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
ฉลามทีจะโผล่ขน,ึ มาล่าเหยือขณะล่องเรือและฉากอืนๆ ทีหวาดเสียวจากเรือง Jaw แล้ว
ระทึกใจกับฉากจําลองเรือง จูราสสิคพาร์ค (Jurassic Park) ท่านจะได้ยอ้ นกลับไปในยุค
ดึกดําบรรพ์ พบกับเหล่าไดโนเสาร์นานาชนิด สนุ กต่อกับการชมการไล่ล่าในฉากเรือง
วอเตอร์เวิลด์ (Water World) เป็ นต้น หรือคุณหนู จะเลือกสนุ กสนานที สนู๊ ปปี, สตูดโิ อ
(Snoopy Studios) เพลิดเพลินกับเครืองเล่นนานาชนิด แล้วพบกับสนู๊ ปปี, และเหล่าผอง
เพือนมากมาย และสัมผัสกับ “The Wizarding World of Harry Potter” สวนสนุก
ในธี มของหนั งแฟนตาซี ชือก้องโลกอย่ 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 นฮอกส์ม,ดี (Hogsmeade Village) ปราสาทฮอกวอตส์
(Hogwarts castle) และรถไฟเหาะ (the Harry Potter and the Forbidden Journey
ride) เป็ นต้น และล่าสุดกับการเปิ ดตัวอย่างเป็ นทางการของโซนใหม่ Minions Park อนิ
เมชันชือดัง ทีเหล่าตัวการ์ตูนมินเนียนจะมาป่วนทุกท่านให้สนุ กเพลิดเพลินไปกับเมือง
จําลองภายในเรือง
อิ สระรับประทานอาหารเทียงและคําตามอัธยาศัย
นําท่านเข้าสู่ทีพักโรงแรมระดับเทียบเท่า 3.5 ดาว

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

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
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08.00 น.

เที ยง
บ่าย
17.35 น.
21.25 น.

นํ าท่านเดินทางเยีย# มชม ปราสาทโอซาก้ า(ชมภายนอก) หนึ#งในแลนด์มาร์คสําคัญ
ของเมืองโอซาก้า สร้างขึ-นในสมัยฮิเดโยชิ โตโยโตมิ ปราสาทโอซาก้าปจั จุบนั สูง 55
เมตร มี 5 ส่ว น 8 ชัน- เครื#อ งประดับหลัง คาและภาพเสือ บนกํ าแพงตัว ปราสาทและ
หลายๆ ส่วนลงรักปิดทองสวยงาม (ได้รบั การขึน- ทะเบียนเป็ นมรดกสําคัญของประเทศ)
บนหอคอยชัน- 8 ของ Tenshukaku ท่านสามารถมองเห็นทิวทัศน์โดยรวมของเมืองโอ
ซาก้าได้อย่างชัดเจน นอกจากตัวTenshukaku อันงดงามแล้ว ภายในตัวปราสาทยังมี
นิ ท รรศการแสดงหลัก ฐาน ภาพเขีย น เครื#อ งแต่ ง กายโบราณฯลฯ ที#เ กี#ย วข้อ งกับ
ปราสาทและตระกูลToyotomi อยู่ ส่วนบริเวณรอบๆ ปราสาทก็เป็ นสวนสาธารณะขนาด
ใหญ่ทม#ี ดี อกไม้ใบไม้งามสะพรังในทุ
# กๆ ฤดู ในฤดูใบไม้ผลิท่านสามารถชมความงดงาม
ของซากุระได้ในบริเวณรอบๆ ปราสาทโอซาก้า ซึ#งมีมากถึง 4,000 ต้น ที#พร้อมใจกัน
บานทัวทั
# ง- บริเวณ จากนัน, นํ าท่ านเดินทางสู่ ห้ างอิ อ อน มอลล์ ห้างสรรพสินค้าที#ม ี
สินค้าหลากหลายรูปแบบให้ท่านได้เลือกซือ- อาทิเช่น ของใช้ในบ้าน เครื#องแต่งตัว ของ
เล่น ซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านอาหาร ก่อนเดินทางกลับ
อิ สระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
ได้เวลาอันสมควรนํ าท่านเดินทางสู่สนามบิ นคันไซ เมืองโอซาก้า เพือทําการเช็คอิน
ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เทียวบินที TG673
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
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กําหนดการเดินทาง วันที 5-9 เมษายน 2562
อัตราค่าบริ การ

ราคารวมตั Hวเครืองบิน ราคาไม่รวมตั Hวเครืองบิน

ผูใ้ หญ่ราคาท่านละ

52,500.-

19,900.-

เด็ก (เสริ มเตียง) พักกับผูใ้ หญ่

47,300.-

17,900.-

เด็ก (ไม่เสริ มเตียง) พักกับผู้ใหญ่

39,300.-

14,900.-

สําหรับท่านที ต้องการพักเดียว เพิ มท่านละ

7,900.-

7,900.-

**ราคานี* รวมรายการทัวร์ ค่าตั [วเครืองบิ น**
หมายเหตุ
1. การเดินทางในแต่ ละครัง- จะต้องมีผู้โดยสารจํานวน 25 ท่านขึ-นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวน
ดังกล่าว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ .ในการเลื#อนการเดินทางหรือเปลีย# นแปลงราคา
2. การผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมือง เป็ นวิจารณญาณของเจ้าหน้ าที#ต รวจคนเข้าเมืองในแต่ ล ะ
ประเทศ หากไม่ได้รบั การอนุ ญาติให้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศนัน- ๆ ทางบริษทั ขอสงวน
สิทธิ .ไม่คนื ค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ
3. หากผู้เดินทางมีก ารใช้ต ั Vวเดินทางภายในประเทศจากจัง หวัด ที#พกั มายังสนามบินสุ วรรณภูม ิ
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีก# ่อนซือ- ตั Vวเดินทางภายในประเทศ เพื#อเช็คสถานะของทัวร์ว่าออกเดินทาง
ได้หรือไม่ และตรวจเช็คนํ- าหนักสัมภาระของสายการบินภายในประเทศที#ท่านใช้ เนื#องจากการ
กําหนดนํ- าหนักสัมภาระของสายการบินภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบินระหว่างประเทศ
ขึน- อยูก่ บั การกําหนดของแต่ละสายการบิน ทัง- นี-ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อความเสียหายที#
เกิดขึน4. หากผู้เดินทางปฏิเสธการรับบริการจากทางบริษัทขณะเดินทาง อาทิเช่นร้านอาหาร สถานที#
ท่องเทีย# วหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษทั ฯ จะไม่คนื เงินค่าบริการในส่วนนัน- ให้
อัตราค่าบริ การนี= รวม
1. ค่าตั Vวโดยสารเครือ# งบินไป-กลับ ชัน- ประหยัด
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2. ค่านํ-าหนักสัมภาระทีม# าพร้อมกับตั Vวเครือ# งบิน
-สายการบินไทย ได้น-ําหนักสัมภาระ 30 กิโลกรัม/ท่าน
-สายการบินเจแปน แอร์ไลน์ ได้น-ําหนักสัมภาระใบละ 23 กิโลกรัม ท่านละ 2 ใบ
-สายการบิน ไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ ได้น-ําหนักสัมภาระ 20 กิโลกรัม/ท่าน และสัมภาระถือขึนเครือ# งได้ท่านละ 2 ชิน- เท่านัน- (รวมกระเป๋าติดตัวด้วยแล้ว)
3. ค่าทีพ# กั ห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร# ะบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า กรณีหอ้ งพัก
สําหรับ 3 ท่าน บางโรงแรมจัดห้องพักทีม# ี 3 เตียงเดีย# วและบางโรงแรมจะใช้เป็ นห้องพักคู่แล้ว
เสริมเตียง ในกรณีทท#ี างโรงแรมไม่สามารถจัดห้องพักสําหรับ 3 ท่านให้ได้ จําเป็ นต้องจัด
ห้องพักให้ท่านเป็ นแบบห้องทวิน+ห้องซิงเกิล
-ห้องทวิน ห้องพักสําหรับ 2 ท่าน มีเตียงเดีย# ว 2 เตียง
-ห้องดับเบิล- ห้องพักสําหรับ 2 ท่าน มีเตียงขนาดควีนไซส์ 1 เตียง
-ห้องทริปเปิ-ล ห้องพักสําหรับ 3 ท่าน มีเตียงเดีย# ว 2 เตียง และเตียงเสริมอีก 1 เตียง
-ห้องซิงเกิล ห้องพักสําหรับ 1 ท่าน มีเตียงเดีย# ว 1 เตียง
4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามทีร# ะบุไว้ในรายการ
5. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ทค#ี อยอํานวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
6. ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินสูงสุดท่านละไม่เกิน 1,000,000.บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั เิ หตุวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ทัง- นี-เป็ นไปตามเงือ# นไข
ของบริษทั ประกัน (ประกันไม่ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพระหว่างการเดินทาง)
**เด็กอายุต# ํากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปี ข-นึ ไป จะได้รบั ความคุ้มครองประกันอุบตั เิ หตุเพียง
ครึง# เดียว **
7. ค่าภาษีน-ํ ามัน ที#สายการบินเรียกเก็บ ณ วันที# 1 พฤศจิ กายน 2561 และท่านต้องชําระ
เพิม# เติม ในกรณีท#ที างสายการบินมีการเรียกเก็บเพิม# ภายหลังจากที#ท่านได้ทําการจองทัวร์แล้ว
8. ภาษีมูลค่าเพิม 7% และหัก ณ ทีจ่าย 3 %
อัตราค่าบริ การนี= ไม่รวม
1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าทําใบอนุ ญาตทีก# ลับ
เข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าอาหาร-เครือ# งดื#ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
3. ค่าใช้จ่ายอื#นๆ ทีม# ไิ ด้คาดคิด เช่น การปรับค่านํ- ามันหรืออื#นๆ ทีม# ไิ ด้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่านํ-าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีทเ#ี กินกว่าสายการบินกําหนด 30 กิโลกรัม
5. ค่าประกันอื#นๆ ทีน# อกเหนือจากรายการทัวร์และผูเ้ ดินทางต้องการทําเพิม# เติม อาทิ
ภัยธรรมชาติรุนแรง, ทรัพย์สนิ หรือเทีย# วบินล่าช้าหรือทรัพย์สนิ สูญหาย เป็ นต้น
6. ค่านํ-าดื#มระหว่างทัวร์ (ไม่ได้บริการนํ- าดื#มระหว่างทัวร์)
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7. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ
เงือนไขการชําระเงิ น
1. กรุณาชําระมัดจําท่านละ 15,000 บาท
2. กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนทีเ# หลือก่อนวันเดินทาง 35 วันทําการ
3. กรณีทาํ การจองทัวร์ก่อนวันเดินทาง 35 วันทําการหรือน้อยกว่า กรุณาชําระค่าทัวร์เต็มจํานวน
การยกเลิ ก
1. กรุณาแจ้งยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วันทําการ มิฉะนัน- ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ .ในการคืน
เงินมัดจําทัง- หมด
2. กรณียกเลิกก่อนวันออกเดินทาง 35 วันทําการหรือน้อยกว่า ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ .ในการคืน
ค่าทัวร์ทงั - หมด
3. กรณีทก#ี รุ๊ปออกเดินทางในช่วงวันหยุดเทศกาลสําคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่, เทศกาลสงกรานต์
หรือวันหยุดยาวตามทีร# ฐั บาลกําหนดในแต่ละปี และรวมถึงเทีย# วบินพิเศษ(เช่าเหมาลํา) จะไม่ม ี
การคืนเงินมัดจําและค่าทัวร์ทุกกรณี
4. เนื#องจากตั Vวเครือ# งบินเป็ นราคาแบบโปรโมชัน# เมือ# ชําระค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถเลื#อนวันเดินทาง
หรือขอยกเลิกได้ในทุกกรณี
5. กรณีทาํ การตัดกรุป๊ สายการบินไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ ไม่สามารถคืนเงินมัดจําได้ในทุกกรณี
และหากยกเลิกก่อนวันเดินทาง 35 วันทําการหรือน้อยกว่า ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ .ในการคืน
เงินค่าตั Vวและค่าทัวร์ทุกกรณี
4.
หมายเหตุ
1. ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ .ในการเปลีย# นแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง- นี-ขน-ึ อยู่กบั สภาพ
อากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบินฯลฯ โดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงประโยชน์ และ
ความปลอดภัยของท่ านเป็ นสํ าคัญ ที#สุ ด ทางบริษัท ฯ จะไม่ รบั ผิด ชอบต่ อ การห้า มออกนอก
ประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี#ปุ่น / การนํ าสิง# ของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง
และความประพฤติส่อไปในทางเสื#อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเทีย# วบิน ซึง#
ทางบริษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจํานวนทัง- หมดหรือบางส่วน นอกจากนี-ทางบริษทั ขอ
สงวนสิทธิ .ในการเปลี#ยนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทัง- นี-ขน-ึ อยู่กบั อัตราแลกเปลี#ยนของ
เงินสกุลเยน
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2. ในกรณีท#ีเ กิด ภัย พิบตั ิทางธรรมชาติต่ างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมัด จํา หรือ ค่ าทัว ร์ไ ด้ก็
ต่อเมือ# ทางสายการบินและโรงแรมทีพ# กั ได้ทาํ การพิจารณาคืนเงินส่วนนัน- ให้แล้วเท่านัน3. ในกรณีเกิดภัยธรรมชาติในต่างประเทศระหว่างการเดินทาง หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึน- และมี
เหตุทําให้การเดินทางไม่สามารถเป็ นไปตามกําหนดการได้ บริษทั ขอสงวนสิทธิ .ในการคืนเงิน
จนกว่าจะได้รบั การยืนยันว่าจะมีการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจากสายการบิน และไม่รบั ผิดชอบต่อ
ค่ าใช้จ่ ายที#เ กิด ขึ-น นอกเหนื อ จากรายการทัว ร์ อาทิเ ช่ นค่ าโรงแรม ค่ ารถรับส่ ง ไปสนามบิน
ค่าอาหาร ฯลฯ
4. หลังจากทีท่านได้ทาํ การจองทัวร์และชําระค่ามัดจําเรียบร้อยแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ถือว่าท่ าน
ได้ ย อมรับ ในข้ อ ตกลงและเงื อนไขต่ า งๆ ที ทางบริ ษัท ได้ ระบุ ไ ว้ ใ นโปรแกรมทัว ร์ทุ ก
ประการ
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