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KANSAI CHUBU
5DAYS 3NIGHTS BY TG
นาโกย่ า
สักการะองค์เจ้ าแม่กวนอิมที่วัดโอสุ
มิเอะ
ชมเทศกาลประดับไฟที่มีชื่อเสียงติดอันดับต้ นๆ ของประเทศญี่ ปนที
ุ่ ่ สวนนาบานะโนะซาโตะ และช้ อปปิ ง้ สุดมันส์ที่ แจ๊ สด
รีม นากาชิม่า เอาท์ เล็ท
เกียวโต
วัดคิโยมิสึ มรดกโลกอันเก่าแก่กว่า 1,500ปี และติดรอบสุดท้ ายของการประกวด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ และ
เชิญดื่มสายน ้าศักดิส์ ทิ ธิ์ 3 สาย, ชมความงามของสะพานชมจันทร์ และป่ าไผ่เขียวขจีที่อาราชิยาม่ า , ชมเสาโทริ อิ ณ ศาลเจ้ า
ฟูชมิ ิ อินาริ ซุ้มประตูสีแดงที่เส้ นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร
โอซาก้ า
ปราสาทโอซาก้ า หนึ่งในแลนด์มาร์ คสาคัญของเมืองโอซาก้ า, อิสระท่ องเที่ยวในเมืองโอซาก้ า 1 วันเต็มและช้ อปปิ ง้ ปิ ด
ท้ ายที่ ห้ างอิออน ซื ้อของฝากก่อนกลับเมืองไทย
กาหนดการเดินทางวันที่ 12-16 // 19-23 ตุลาคม 2561
วันแรก
21.00 น.
วันที่สอง

00.05 น.
08.00 น.

เที่ยง
บ่ าย

สนามบินสุวรรณภูมิ

พร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 2 เคาน์ เตอร์ C สายการบินไทย
เพื่อทาการเช็คอินและเตรียมตัวเดินทาง
สนามบินจูบุ เซ็นแทร์ >> นาโกย่ า >> วัดโอสุ >> มิเอะ >>
แจ๊ สดรีม เอาท์ เล็ต >> สวนดอกไม้ นาบานะโนะซาโตะ
ออกเดินทางสู่สนามบินจูบุ เซ็นแทร์ เมืองนาโกย่ า ประเทศญี่ปนุ่
โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 644
เดิน ทางถึงสนามบิน จูบุ เซ็น แทร์ เมือ งนาโกย่ า ประเทศญี่ ปุ่น หลั งจากผ่ า นขัน้ ตอนการตรวจคนเข้ า เมื องและ
ขัน้ ตอนศุลกากรเรียบร้ อยแล้ ว
นาท่านเดินทางสูว่ ัดเจ้ าแม่ กวนอิมโอสุ เป็ นหนึ่งในสามสถานที่ที่บูชาเจ้ าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สดุ ในประเทศญี่ ปนุ่ และยังเป็ น
วัดประจาตระกูลโอดะ(ตระกูลของโอดะ โนบุนางะ ผู้ที่เริ่มรวบรวมประเทศญี่ ปนให้
ุ่ เป็ นหนึ่งเดียวเช่นปั จจุบนั ) โดยภายในวัดมี
ห้ องสมุดที่รวบรวมบันทึกโบราณมากกว่า 15,000 เล่ม ซึ่งถูกขึ ้นทะเบียนเป็ นสมบัติของชาติ และบริ เวณข้ างๆ วัด จะมีแหล่งช้
อปปิ ง้ ขนาดใหญ่และเป็ นที่นิยมกว่า 1,200 ร้ านค้ า ไม่วา่ จะเป็ นเครื่ องสาอางค์ กระเป๋ า รองเท้ า เครื่ องใช้ ไฟฟ้า ร้ านอาหาร ฯลฯ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมือ งมิเอะ เพื่อ นาท่านสู่ แจ๊ สดรี ม นากาชิม่า เอาท์ เล็ต (JAZZDREAM NAGASHIMA OUTLET) หนึ่งใน
MITSUI OUTLET PARK ซึ่งเป็ น OUTLET MALL ขนาดใหญ่ ด้ วยพื ้นที่กว่า 39,300 ตารางเมตร ที่นี่จึงรวบรวมร้ า นค้ าแบรนด์
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ค่า

วันที่สาม

เช้ า
08.00 น.

เที่ยง
บ่ าย

เนมชั ้นนา ร้ านอาหารญี่ ปนและสั
ุ่
ญ ชาติอื่นๆ มากมาย มีร้านค้ ามากกว่า 240 ร้ า นให้ ท่านได้ เลือ กชิมเลือ กช้ อ ปกันตาม
อัธยาศัย โดยที่นี่เลือ กออกแบบให้ มีสไตล์ คล้ ายๆกับเมือ งนิวออร์ ลีนส์ ซึ่งเป็ นเมือ งท่าทางตะวันตกของอเมริ กา จากนัน้
นาท่า นเดิน ทางสู่ สวนดอกไม้ น าบานะโนะซาโตะ เป็ น สวนดอกไม้ ที่ ไ ด้ รับ ความนิย มจากชาวญี่ ป่ ุนเป็ น อย่า งมาก
เพราะมีการจัดแสดงพันธุ์ดอกไม้ หลากหลายทัง้ ในและต่างประเทศ ซึ่งในแต่ละฤดูก็จ ะมีการจัด พันธุ์ดอกไม้ เปลี่ยนแปลง
กันออกไป โดยในช่วงเดือ นตุลาคม จะมีเทศกาลประดับไฟที่สวนดอกไม้ ในช่วงหัวค่า ซึ่งการจัดแสดงเทศกาลประดับไฟ
หรื อ ILLUMINATION นัน้ เป็ นที่นิยมของชาวญี่ ปนและชาวต่
ุ่
างชาติเป็ นอย่างมาก โดยในแต่ละปี จ ะมีธีมที่แตกต่างกันไป ได้
เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่เมืองนาโกย่ า
อิสระรับประทานอาหารค่าตามอัธยาศัย ณ สวนดอกไม้ นาบานะโนะซาโตะ
นาท่ านเข้ าสู่ท่ พ
ี ักโรงแรมระดับเทียบเท่ า 3 ดาว
นาโกย่ า >> เกียวโต >> วัดคิโยมิสึ >> ศาลเจ้ าฟูชมิ ิ อินาริ >> อาราชิยาม่ า
>> ป่ าไผ่ >> โอซาก้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต เพื่อนาท่านชม วัดคิโยมิสึ หรื อ วัดนา้ ใส ที่ตดิ รอบสุดท้ ายของการประกวด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์
ของโลกยุคใหม่ เป็ นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ตงอยู
ั ้ ่บริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า และมีท่อนซุงวางเรี ยงซ้ อนกันตามแนวนอนตังจากพื
้
้นดิน
ขึ ้นมารองรับระเบียงของตัววิหารใหญ่ซึ่งไม่ใช้ ตะปูสกั ตัว ใช้ วธิ ีการเข้ าลิม่ เหมือนเรื อนไทย วัดนี ้มีอายุเก่าแก่ยิ่งกว่ากรุ งเกียวโต กว่า
1,200 ปี นมัสการพระโพธิสตั ว์อวโลกิเตศวร จากระเบียงแห่งนี ส้ ามารถถ่ายภาพ ณ จุดที่ สวยที่ สดุ ในกรุ งเกียวโต มองเห็นวิว
ทิวทัศน์ของตัวเมืองเกียวโตได้ งดงาม พร้ อมกับวิหารของวัดคิโยมิสึ และเชิญดื่มนา้ ศักดิ์สิทธิ์สามสายอันเกิดขึ ้นจากธรรมชาติที่
ไหลมาจากเทือกเขา จากนันเดิ
้ นตามทางสัมผัสกับร้ านค้ าญี่ปนุ่ ตกแต่งตามสมัยเอโดะและเลือกซื ้อสินค้ าพื ้นเมือง ที่ระลึก เกี่ยวกับ
ญี่ปนุ่ ขนานแท้ อาทิ ขนมโมจิ ที่ขึ ้นชื่อที่สดุ ของญี่ปนุ่ เป็ นต้ นกาเนิดกระจายขายไปยังภูมภิ าคต่างๆ ของญี่ปนุ่ ทัง้ ด้ วยแป้งที่เหนียว
นุ่มเป็ นพิเศษ กับไส้ ถั่วแดงขนานแท้ หรื อประยุกต์เป็ นไส้ สตอเบอร์ รี่ ช็อกโกแลต ฯลฯ ผักดองญี่ ปนุ่ สาหรับคนที่ ชอบทานกับ
ข้ าวต้ ม อาทิ แตงกวาดอง หัวไชเท้ า มะเขือยาว ฯลฯ, ชาเกียวโต ที่ขึ ้นชื่อไม่แพ้ จังหวัดชิซูโอกะ ที่ช่วยลดคอเลสเตอรอล ช่วยให้
ผิวพรรณเปล่งปลัง่ , เครื่ องเซรามิคญี่ปนุ่ ทังกาน
้ ้าชา ถ้ วย ชาม ต่างๆ และของที่ระลึก อีกมากมายนานาชนิด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้ าฟูชิมิ อินาริ เพื่อสักการะพระแม่โพสพ เทพที่เป็ นที่นับถือของชาวญี่ ปนุ่ โดยส่วนใหญ่จะขอพรให้ มี
ความเป็ นอยู่สขุ สบาย และขอพรในเรื่ องของการกสิกรรมให้ ได้ ผลผลิตที่อุดมสมบูรณ์ และในบริ เวณศาลเจ้ าท่านจะพบเห็นรูปปั น้
เทพจิ ้งจอกมากมาย โดยชาวญี่ปนุ่ ชื่อว่าเป็ นทูตสวรรค์ ผู้คอยนาข่าวสารจากสรวงสวรรค์ลงมายังโลกมนุษย์ ท่านจะได้ ตื่นตากับ
เสาโทริอิที่เรี ยงรายเป็ นซุ้มประตูสีแดง ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์ ของศาลเจ้ าที่มีมากกว่าพันต้ น ทอดตัวยาวตามเส้ นทางของไหล่เขายาว
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ถึง 4 กิโลเมตร และยังเป็ นหนึ่งในฉากของภาพยนตร์ เรื่ อง MEMORIES OF GEISHA ที่ซายูริ นางเอกของเรื่ องวิ่งลอดซุ้มประตูเพื่อ
ไปขอพรเทพเจ้ าให้ ตนเองสมความปรารถนา
จากนันน
้ าท่านเดินชม อาราชิยาม่ า สถานที่โรแมนติคที่ชาวญี่ปนุ่ มักจะไปเที่ยวพักผ่อนในวันหยุดเพื่อชื่นชมกับความสวยงาม
ตามธรรมชาติตามฤดูกาล นาท่านชมสะพานโทเก็ทสึ มีความยาว200เมตร ซึ่งชื่อของสะพานนีม้ ีความหมายว่าสะพานที่
มองเห็นดวงจันทร์ อยู่ข้างหน้ า เบื ้องล่างของสะพานคือ แม่นา้ โออิที่ไหลมาจากตานา้ ในภูเขาอาราชิยาม่าที่ยังคงความใส
สะอาดมาตังแต่
้ อดีต ชาวญี่ปนุ่ ส่วนใหญ่ที่มาท่องเที่ยวที่แห่งนี ้ จึงเลือกที่จะใช้ บริการเรื อพายโดยมีคนคัดท้ ายเพื่อชื่นชมความ
สวยงามโดยรอบ และนาทุกท่านเดินชมป่ าไผ่ ไผ่ที่ขึ ้นอยู่สองข้ างทาง เป็ นไผ่ที่ใช้ ในการประดับสวนและใช้ ในการบาบัดจิตใจ
มาแต่ครัง้ โบราณ ระหว่างทางจะพบความเขียวขจีของป่ าไผ่อนั สวยงาม นอกจากนี ้ยังมีร้านค้ าเล็กๆ จาหน่ายผลิตภัณฑ์จากไผ่
อีกมากมาย ได้ เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสูเ่ มืองโอซาก้ า เขตเศรษฐกิจอันดับสองรองมาจากเมืองโตเกียว
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ท่ พ
ี ักโรงแรมระดับเทียบเท่ า 3 ดาว

ค่า

วันที่ส่ ี
เช้ า

โอซาก้ า >> อิสระเต็มวัน หรือซือ้ ทัวร์ เสริม ยูนิเวอร์ แซล สตูดโิ อ เจแปน
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
อิสระเต็มวันให้ ท่านเพลิดเพลินกับการเดินทางท่องเที่ยวในเมืองโอซาก้ าตามอัธยาศัย หรื อเลือ กซือ้ ทัวร์ เสริ ม ยูนิเวอร์ แซล
สตูดโิ อ โดยไกด์บริการไปส่งและรับกลับโรงแรมโดยรถไฟ ซึ่งต้ องชาระเพิ่มท่านละ 2,500 บาท (ยังไม่รวมค่าเดินทางไปสวน
สนุกของผู้เดินทางและไกด์) นาท่านเดินทางโดยรถไฟสู่ สวนสนุกยูนิเวอร์ แซล สตูดโิ อ เจแปน ที่ท่มุ ทุนสร้ างอย่างมหาศาล
บนพื ้นที่กว่า 100,000 ตารางเมตร ซึ่งเป็ นขนาดใหญ่ที่สดุ ในโลก ตื่นตากับโรงถ่ายภาพยนตร์ ที่แบ่งออกเป็ นโซน เช่น ฮอลลีว้ ดู
ชมฉากจาลองของนิวยอร์ ค ฉากจาลองเมืองซานฟรานซิสโก เป็ นต้ น ท่านจะได้ สมั ผัสบรรยากาศการต่อสู้และการไล่ล่าที่
ดุเดือดเร้ าใจ สนุกสนานตื่นเต้ นกับการห้ อยโหนโจนทะยานไปกับซุปเปอร์ ฮีโร่ สายพันธุ์ใหม่ Spider Man สนุกสนานไปกับการ
ล่องเรื อพร้ อมฉากปลาฉลามที่จะโผล่ขึ ้นมาล่าเหยื่อขณะล่องเรื อและฉากอื่นๆ ที่หวาดเสียวจากเรื่ อง Jaw แล้ วระทึกใจกับฉาก
จาลองเรื่ อง จูราสสิคพาร์ ค (Jurassic Park) ท่านจะได้ ย้อนกลับไปในยุคดึกดาบรรพ์ พบกับเหล่าไดโนเสาร์ นานาชนิด สนุกต่อ
กับการชมการไล่ล่าในฉากเรื่ อ ง วอเตอร์ เวิลด์ (Water World) เป็ นต้ น หรื อ คุณ หนูจ ะเลือ กสนุกสนานที่ สนู๊ปปี ้ สตูดิโ อ
(Snoopy Studios) เพลิดเพลินกับเครื่ องเล่นนานาชนิด แล้ วพบกับสนู๊ปปี แ้ ละเหล่าผองเพื่อนมากมาย และสัมผัสกับ “The
Wizarding World of Harry Potter” สวนสนุ กในธีมของหนั งแฟนตาซีช่ ือก้ องโลกอย่ างแฮร์ ร่ ี พอตเตอร์ ด้ วยงบ
ก่ อสร้ างราว 500 ล้ านดอลลาร์ สหรั ฐ (ราว 16,000 ล้ านบาท) โดยภายใน The Wizarding World of Harry Potter จะ
ประกอบไปด้ วยเครื่ องเล่นและสถานที่เด่นๆ ที่ จ าลองมาจากในหนังสือ ดัง เช่น หมู่บ้านฮอกส์มีด้ (Hogsmeade Village)
ปราสาทฮอกวอตส์ (Hogwarts castle) และรถไฟเหาะ (the Harry Potter and the Forbidden Journey ride) เป็ นต้ น และ
ล่ าสุดกับการเปิ ดตัวอย่ างเป็ นทางการของโซนใหม่ Minions Park อนิเมชั่นชื่อดัง ที่เหล่ าตัวการ์ ตูนมินเนี่ ยนจะมา
ป่ วนทุกท่ านให้ สนุกเพลิดเพลินไปกับเมืองจาลองภายในเรื่อง
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เที่ยง
ค่า

อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
นาท่ านเข้ าสู่ท่ พ
ี ักโรงแรมระดับเทียบเท่ า 3 ดาว

วันที่ห้า
เช้ า

เที่ยง
บ่ าย
17.35 น.
21.25 น.

โอซาก้ า >> ปราสาทโอซาก้ า>> อิออน มอลล์ >> สนามบินคันไซ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้ า (ชมภายนอก) หนึ่งในแลนด์มาร์ คสาคัญ ของเมือ งโอซาก้ า สร้ างขึ ้นในสมัยฮิเดโยชิ
โตโยโตมิ ในปี ค.ศ.1665 ได้ ถูกฟ้าฝ่ าเสียหาย จนกระทั่งในปี ค .ศ.1931 นายกเทศมนตรี เมือ งโอซาก้ า ได้ ขอรับเงินบริ จ าค
จากชาวเมือ งมาบูร ณะปราสาทใหม่ ปราสาทโอซาก้ า ปั จ จุบ นั สูง 8 ชัน้ (ได้ รับ การขึ ้นทะเบีย นเป็ น มรดกสาคัญ ของ
ประเทศ) บนหอคอยชั ้น 8 ท่า นสามารถมองเห็น ทิว ทัศ น์ข องเมือ งโอซาก้ า ได้ อ ย่า งชัด เจน ภายในตัว ปราสาทยัง มี
นิทรรศการแสดงหลักฐาน ภาพเขียน เครื่ อ งแต่งกายโบราณ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้ อ งกับปราสาทและตระกูล TOYOTOMI อยู่ ส่วน
บริ เวณรอบๆ ปราสาทก็เป็ นสวนสาธารณะขนาดใหญ่เป็ นที่พกั ผ่อ นหย่อ นใจของชาวเมือ งด้ วย จากนัน้ เดินทางสู่อิอ อน
มอลล์ ห้ างสรรพสินค้ า ที่มีสินค้ าหลากหลายรูปแบบให้ ท่านได้ เ ลือ กซื อ้ อาทิเ ช่น ของใช้ ในบ้ าน เครื่ อ งแต่งตัว ของเล่น
ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต และร้ านอาหารก่อนเดินทางกลับ
อิสระรั บประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
ได้ เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้ า เพื่อทาการเช็คอิน
ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG673
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ

กาหนดการเดินทางวันที่ 12-16 // 19-23 ตุลาคม 2561
อัตราค่ าบริการ

ราคารวมตั๋วเครื่องบิน

ราคาไม่ รวมตั๋วเครื่องบิน

ผู้ใหญ่ ราคาท่ านละ

44,900.- บาท

20,500.- บาท

เด็ก (เสริมเตียง) พักกับผู้ใหญ่

40,400.- บาท

18,500.- บาท

เด็ก (ไม่ เสริมเตียง) พักกับผู้ใหญ่

33,600.- บาท

15,500.- บาท

สาหรับท่ านที่ต้องการพักเดี่ยว เพิ่มท่ านละ

7,900.- บาท

7,900.- บาท
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หมายเหตุ
1. การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้ องมีผ้ โู ดยสารจานวน 25 ท่านขึ ้นไป ถ้ าผู้โดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว บริ ษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางหรื อเปลี่ยนแปลงราคา
2. การผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง เป็ นวิจารณญาณของเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองในแต่ละประเทศ หากไม่ได้ รับ
การอนุญาติให้ เดินทางเข้ าหรื อออกนอกประเทศนันๆ
้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่วา่ กรณี ใดๆ
3. หากผู้เดิน ทางมีการใช้ ตั๋วเดินทางภายในประเทศจากจังหวัดที่ พักมายัง สนามบิน สุวรรณภูมิ กรุ ณ าติดต่อ
เจ้ าหน้ าที่ ก่อ นซื อ้ ตัว๋ เดินทางภายในประเทศ เพื่อเช็คสถานะของทัวร์ ว่าออกเดินทางได้ หรื อไม่ และตรวจเช็ค
น ้าหนักสัมภาระของสายการบินภายในประเทศที่ท่านใช้ เนื่องจากการกาหนดนา้ หนักสัมภาระของสายการบิน
ภายในประเทศจะน้ อยกว่าสายการบินระหว่างประเทศ ขึ ้นอยู่กับการกาหนดของแต่ละสายการบิน ทัง้ นี ท้ าง
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ ้น
4. หากผู้เดินทางปฏิ เสธการรับบริ การจากทางบริ ษัทขณะเดินทาง อาทิเช่นร้ านอาหาร สถานที่ ท่องเที่ยวหรื อไม่
เดินทางพร้ อมคณะ ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงินค่าบริการในส่วนนันให้
้
อัตราค่ าบริการนีร้ วม

1. ค่าตัว๋ โดยสารเครื่ องบินไป-กลับ ชันประหยั
้
ด
2. ค่าน ้าหนักสัมภาระที่มาพร้ อมกับตัว๋ เครื่ องบิน
-สายการบินไทย ได้ น ้าหนักสัมภาระ 30 กิโลกรัม/ท่าน
-สายการบินเจแปน แอร์ ไลน์ ได้ น ้าหนักสัมภาระใบละ 23 กิโลกรัม ท่านละ 2 ใบ
-สายการบิน ไทย แอร์ เอเชีย เอ็กซ์ ได้ น ้าหนักสัมภาระ 20 กิโลกรัม/ท่าน และสัมภาระถือขึ ้นเครื่ องได้ ท่านละ 2
ชิ ้นเท่านัน้ (รวมกระเป๋ าติดตัวด้ วยแล้ ว)
3. ค่าที่พกั ห้ องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการหรื อระดับเทียบเท่า กรณี ห้องพักสาหรับ 3 ท่าน บาง
โรงแรมจัดห้ องพักที่มี 3 เตียงเดี่ยวและบางโรงแรมจะใช้ เป็ นห้ องพักคู่แล้ วเสริ มเตียง ในกรณี ที่ทางโรงแรมไม่
สามารถจัดห้ องพักสาหรับ 3 ท่านให้ ได้ จาเป็ นต้ องจัดห้ องพักให้ ท่านเป็ นแบบห้ องทวิน+ห้ องซิงเกิล
-ห้ องทวิน ห้ องพักสาหรับ 2 ท่าน มีเตียงเดี่ยว 2 เตียง
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-ห้ องดับเบิ ้ล ห้ องพักสาหรับ 2 ท่าน มีเตียงขนาดควีนไซส์ 1 เตียง
-ห้ องทริปเปิ ล้ ห้ องพักสาหรับ 3 ท่าน มีเตียงเดี่ยว 2 เตียง และเตียงเสริมอีก 1 เตียง
-ห้ องซิงเกิล ห้ องพักสาหรับ 1 ท่าน มีเตียงเดี่ยว 1 เตียง
4. ค่าอาหาร ค่าเข้ าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไว้ ในรายการ
5. ค่าใช้ จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอานวยความสะดวกให้ ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
6. ค่า ประกันอุบัติเ หตุใ นระหว่า งการเดิน ทาง คุ้ม ครองในวงเงิ น สูง สุด ท่ า นละไม่เ กิน 1,000,000.- บาท ค่า
รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั เิ หตุวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ทัง้ นีเ้ ป็ นไปตามเงื่อนไขของบริ ษัทประกัน (ประกัน
ไม่ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพระหว่างการเดินทาง)
*** เด็ก อายุต่ากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อ ายุ 75 ปี ขึ ้นไป จะได้ รับความคุ้ม ครองประกันอุบตั ิเหตุเพียงครึ่ งเดีย ว ***
7. ค่าภาษี น ้ามัน ที่สายการบินเรี ยกเก็บ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 และท่านต้ อ งชาระเพิ่มเติม ในกรณี ที่
ทางสายการบินมีการเรี ยกเก็บเพิ่มภายหลังจากที่ท่านได้ ทาการจองทัวร์ แล้ ว
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1. ค่าทาหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้ าประเทศของคน
ต่างชาติหรื อคนต่างด้ าว
2. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าอาหาร-เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้ น
3. ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่มไิ ด้ คาดคิด เช่น การปรับค่าน ้ามันหรื ออื่นๆ ที่มไิ ด้ ระบุไว้ ในรายการ
4. ค่าน ้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกาหนด 30 กิโลกรัม
5. ค่าประกันอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ และผู้เดินทางต้ องการทาเพิม่ เติม อาทิ
ภัยธรรมชาติรุนแรง, ทรัพย์สนิ หรื อเที่ยวบินล่าช้ าหรื อทรัพย์สนิ สูญหาย เป็ นต้ น
6. ค่าน ้าดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่ได้ บริการน ้าดื่มระหว่างทัวร์ )
7. ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
8. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ
เงื่อนไขการชาระเงิน
1. กรุณาชาระมัดจาท่านละ 15,000 บาท
2. กรุณาชาระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือก่อนวันเดินทาง 35 วันทาการ
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3. กรณีทาการจองทัวร์ ก่อนวันเดินทาง 35 วันทาการหรื อน้ อยกว่า กรุณาชาระค่าทัวร์ เต็มจานวน
การยกเลิก
1. กรุณาแจ้ งยกเลิกล่วงหน้ าอย่างน้ อย 45 วันทาการ มิฉะนันทางบริ
้
ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจาทังหมด
้
2. กรณียกเลิกก่อนวันออกเดินทาง 35 วันทาการหรื อน้ อยกว่า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
3. กรณี ท่ีกรุ๊ ปออกเดินทางในช่วงวันหยุดเทศกาลสาคัญ เช่น เทศกาลปี ใหม่ , เทศกาลสงกรานต์หรื อวันหยุดยาว
ตามที่รัฐบาลกาหนดในแต่ละปี และรวมถึงเที่ยวบินพิเศษ(เช่าเหมาลา) จะไม่มีการคืนเงินมัดจาและค่าทัวร์ ทุก
กรณี
4. เนื่องจากตัว๋ เครื่ องบินเป็ นราคาแบบโปรโมชัน่ เมื่อชาระค่าทัวร์ แล้ ว ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางหรื อขอยกเลิกได้
ในทุกกรณี
5. กรณีทาการตัดกรุ๊ปสายการบินไทย แอร์ เอเชีย เอ็กซ์ ไม่สามารถคืนเงินมัดจาได้ ในทุกกรณี
และหากยกเลิกก่อนวันเดินทาง 35 วันทาการหรื อน้ อยกว่า ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าตัว๋ และค่า
ทัวร์ ทกุ กรณี
หมายเหตุ

1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้ นีข้ ึ ้นอยู่กับสภาพอากาศ การเมือง
โรคระบาด และสายการบินฯลฯ โดยทางบริ ษัทฯ จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญ
ที่สุด ทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อ การห้ ามออกนอกประเทศ / ห้ ามเข้ าประเทศญี่ ปนุ่ / การนาสิ่งของผิด
กฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้ อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ
และการยกเลิกเที่ยวบิน ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ ท่านได้ ไม่วา่ จานวนทังหมดหรื
้
อบางส่วน นอกจากนีท้ าง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาได้ ตามความเหมาะสม ทัง้ นีข้ ึ ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุล
เยน
2. ในกรณีที่เกิดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติตา่ งๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ ได้ ก็ต่อเมื่อทางสายการบิน
และโรงแรมที่พกั ได้ ทาการพิจารณาคืนเงินส่วนนันให้
้ แล้ วเท่านัน้
3. ในกรณีเกิดภัยธรรมชาติในต่างประเทศระหว่างการเดินทาง หากมีเหตุการณ์ ต่างๆ เกิดขึ ้นและมีเหตุทาให้ การ
เดินทางไม่สามารถเป็ นไปตามกาหนดการได้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินจนกว่าจะได้ รับการยืนยันว่าจะมี
การรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายจากสายการบิน และไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นนอกเหนือจากรายการทัวร์ อาทิ
เช่นค่าโรงแรม ค่ารถรับส่งไปสนามบิน ค่าอาหาร ฯลฯ
4. หลังจากที่ท่านได้ ทาการจองทัวร์ และชาระค่ ามัดจาเรียบร้ อยแล้ ว ทางบริษัทฯ ถือว่ าท่ านได้ ยอมรั บใน
ข้ อตกลงและเงื่อนไขต่ างๆ ที่ทางบริษัทได้ ระบุไว้ ในโปรแกรมทัวร์ ทุกประการ
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