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บินหรูสุดสบายพร้ อมบริการสุ ดประทับใจไปกับสายการบินไทย พร้ อมสะสมไมล์ ถึง50%
ชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะที่ได้ รับแต่งตั้งให้ เป็ นหมู่บ้านมรดกโลก
ชมปราสาทโอซาก้ า และ ย่ านช้ อปปิ้ งชื่ อดังชินไชบาชิ
วันที่

โปรแกรมการเดินทาง

1

สนามบินสุ วรรณภูมิ

2

สนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ ประเทศญี่ปนุ่ – หมู่บ้านชิราคาวา
โกะ – ทาคายาม่ า – หมู่บ้านเขตเมืองเก่าซันมาจิซูจิ

3

อิชิคาว่ า – สวนเคนโรคุเอน – ฟุคุอิ – หน้ าผาโทจินโบ

4

เกียวโต – วัดคินคะคุจิ – วัดคิโยมิสึเดระ – โอซาก้า – ย่ านชินไชบาชิ

5

สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปนุ่ – สนามบินสุ วรรณภูมิ

เช้ า

กลางวัน

เย็น

x

x

✈

โรงแรม
Washington Plaza
Takayama
หรื อเทียบเท่า

✈

Awara Grand Onsen
Hotel หรื อเทียบเท่า
Route-inn Shinsaibashi
หรื อเทียบเท่า

✈

x

x

x

วันที1่
เตะ
21.00 น.

สนามบินสุ วรรณภูมิ

วันที2่

สนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ ประเทศญี่ปนุ่ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่ า – หมู่บ้านเขตเมืองเก่าซันมาจิซูจิ

00.05 น.

เหินฟ้าสู่ “สนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ ประเทศญี่ปน”
ุ่ เดินทางโดยสาย การบินไทย เที่ยวบินที่ TG644 พร้ อมบริ การอาหารและเครื่ องดื่ ม
บนเครื่ อง
เดินทางถึง “สนามบินนานาชาติชูบุเซ็ นแทรร์ ประเทศญี่ปน”
ุ่ (เวลาที่ ญี่ปุ่นเร็ วกว่ าเมื องไทย 2 ชั่ วโมง กรุ ณาปรั บนาฬิ กาของท่ านเพื่ อความ
สะดวกในการนัดหมายเวลา) หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุ ลกากรเรี ยบร้ อยแล้ว ขอต้อนรั บสู่ ประเทศญี่ ปุ่น นั่งรถโค้ชปรั บ
อากาศ จากนั้นนาท่านไปยังสถานที่แรกของการเดินทางครั้งนี้คือที่ “หมู่ บ้านชิ ราคาวาโกะ (Shirakawago)” หมู่ บ้านที่ ได้รับเลื อกจากองค์การ
ยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995 ท่านจะได้พบกับบ้านในแบบกัสโชสึ คุริ ซึ่ งเป็ นแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม ชื่อนี้ได้มาจากคาว่า กัสโช ซึ่ งแปลว่า
พนมมือ ตามรู ปแบบของบ้านที่หลังคาชันถึง 60 องศา มีลกั ษณะคล้ายสองมือที่พนมเข้าหากัน ตัวบ้านมีความยาวประมาณ 18 เมตร และมี ความ
กว้าง 10 เมตร ซึ่ งโครงสร้างของบ้านสร้างขึ้นโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตวั เดียว แต่ยงั คงความแข็งแรงสามารถรองรั บ หิ มะที่ ตกมาอย่างหนัก ในช่ วง
ฤดูหนาวได้ดี
รับประทานอาหารกลางวัน บริการท่านด้ วยเมนู Miso Hoba Set (มื้อที1่ )
จากนั้นนาท่านสู่ “ทาคายาม่ า (Takayama)” เพื่อนาท่านไปเดิ นชม “หมู่ บ้านเขตเมื องเก่ าซั นมาจิซู จิ (Sanmachi Suji)” ซึ่ งเป็ นหมู่ บ้านเก่าแก่
สมัยเอโดะกว่า 300 ปี ก่อน ที่ยงั อนุรักษ์และคงสภาพเดิมได้เป็ นอย่างดี ให้อิสระทุกท่านได้เดินเที่ยวและชื่ นชมกับทัศนี ยภาพเมื องเก่าซึ่ งเต็ม ไป
ด้วยบ้านเรื อนโบราณและร้านค้าหลากหลายให้เลือกซื้ อของที่ระลึกพื้นเมืองและเก็บเกีย่ วบรรยากาศอันน่าประทับใจ ไม่ว่าจะเป็ นเหล้าสาเก ซุ ป
มิโสะชิรุ ตุ๊กตาซารุ โบะโบะ ซึ่ งเป็ นตุ๊กตาตามความเชื่อของคนโบราณสมัยก่อน
รับประทานอาหารคา่ บริการท่านด้ วยเมนู บุฟเฟต์ ขาปู (มื้อที2่ )
นาท่านเข้ าสู่ ทพี่ ัก โรงแรม Washington Plaza Takayama หรื อเทียบเท่า

คณะพร้อมกันที่ “สนามบินสุ วรรณภูมิ” อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์ เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั และ
หัวหน้าทัวร์ คอยอานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กบั ทุกท่าน
**หมายเหตุ** เคาน์ เตอร์ เช็คอินจะปิ ดบริการก่อนเวลาเครื่ องออกอย่ างน้ อย 60 นาที และผู้โดยสารต้ องพร้ อม ณ ประตูขนึ้ เครื่ องก่อนเวลาเครื่ องออก 40 นาที และอย่ า
ลืมนาหนังสื อเดินทางเล่มจริงมา ณ วันออกเดินทางด้ วย (หากผู้เดินทางมีเล่มพาสปอร์ ตมากกว่ า 1 เล่ม ให้ นาติดตัวมาด้ วย)

08.00 น.

เทีย่ ง
บ่ าย

เย็น
ทีพ่ ัก
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วันที3่

อิชิคาว่ า – สวนเคนโรคุเอน – ฟุคุอิ – หน้ าผาโทจินโบ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (มื้อที3่ )
นาท่ านเดิ นทางสู่ “อิชิคาว่ า (Ishikawa)” ตั้งอยู่ชายฝั่ งทะเลของญี่ ปุ่ น (Sea of Japan) ในภู มิภาคชุ บุ เมื องหลักประจาจังหวัด คื อ คานาซาว่า
(Kanazawa) แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงที่สุด คือ “สวนเคนโรคุเอน (Kenrokuen Garden)” สวนที่ได้ชื่อว่าเป็ น 1 ใน 3 สวนที่สวยที่สุดในญี่ ปุ่น
ตั้งอยู่บริ เวณเนินเขาที่สูงที่สุดในเมือง ตรงข้ามกับปราสาทคานาซาว่า สวนแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี 1676 โดยไดเมียวมาเอดะ ซึ นาโนริ (ไดเมี ยวคน
ที่ 5) ของตระกูลมาเอดะ ผูเ้ รื องอานาจในยุคนั้น สวนเคนโระคุเอ็นเปิ ดให้คนทัว่ ไปได้เข้าชมเมื่อปี 1871 บริ เวณกลางสระน้ าขนาดใหญ่ มีศ าลาชง
ชา น้ าตก สะพาน ตะเกียงหิน แวดล้อมด้วยธรรมชาติอนั อุดมสมบูรณ์ ต้นไม้บางต้นจะมีเชือกที่เรี ยกว่า “ยูกซิ ึ ริ” ทาหน้าที่ดึงกิง่ ไม้เอาไว้ไม่ ให้หัก
จากการรองรับน้ าหนักหิมะในฤดูหนาวและเป็ นสวนเดียวที่มีวิธีการคิ ดและออกแบบในลักษณะนี้ สวนเคนโระคุ เอ็น ซึ่ งแปลได้ว่า สวนแห่ ง
ความประเสริ ฐทั้งหก ได้แนวคิดมาจากทฤษฎีการจัดภูมิทศั น์สวนของจี น ซึ่ งต้องมี 6 ลักษณะจึ งจะเป็ นสวนที่ สมบู รณ์ไร้ ที่ติ กล่ า วคื อ มี พ้ืนที่
กว้าง มีความสงบเงียบ มีการใช้ศิลปะจาลองธรรมชาติ มีความดั้งเดิมเก่าแก่ มีน้ าสมบูรณ์ และมีทิวทัศน์ที่มองเห็นกว้างไกล
รับประทานอาหารกลางวัน บริการท่านด้ วยเซตเมนูอาหารพื้นเมือง (มื้อที4่ )
นาท่านเดินทางสู่ “ฟุคุอิ (Fukui)” เป็ นจังหวัดที่อยู่ตอนบนของเกียวโต ซึ่ งหันหน้าออกสู่ ทะเลญี่ปุ่นอันยิ่งใหญ่ รายล้อมด้วยธรรมชาติ และโอม
ล้อมด้ว ยขุ นเขา เปี่ ยมไปด้วยเสน่ ห์แห่ งด้วยสิ่ งแวดล้อ มทางธรรมชาติ อันอุ ดมสมบู ร ณ์แ ละสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วที่ อบอวลด้วยกลิ่ นอายแห่ ง
ประวัติศาสตร์ นาท่านชม “หน้ าผาโทจินโบ (Tojinbo Cliff)” เป็ นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดฟุกุอิและยังได้รับการจดทะเบียน
ให้เป็ นสถานที่ทางธรรมชาติที่สาคัญของประเทศ จุดเด่นของผานี้คือมีความยาวถึง 1 กิโลเมตรและสู งถึง 25 เมตรด้วยกัน เป็ นหน้าผาหิ นลาวาที่
ถูกน้ าทะเลและคลื่นลมกัดเซาะโดยธรรมชาติและเนื่องจากเป็ นจุดชมวิวที่สวยงามทาให้มีนกั ท่องเที่ยวแวะมาเยี่ยมเยือนอย่างไม่ขาดสาย

เทีย่ ง
บ่ าย

เย็น

รับประทานอาหารคา่ บริการท่านด้ วยเมนู Kaiseki (มื้อที5่ )

ทีพ่ ัก

นาท่านเข้ าสู่ ทพี่ ัก โรงแรม Awara Grand Onsen Hotel หรื อเทียบเท่า
เชิญท่านผ่ อนคลายกับการ แช่ นา้ แร่ ออนเซ็นธรรมชาติ เชื่ อว่ าถ้ า
ได้ แช่ นา้ แร่ แล้ว จะทาให้ ผิวพรรณสวยงามและช่ วยให้ ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขนึ้

วันที4่

เกียวโต – วัดคินคะคุจิ – วัดคิโยมิสึเดระ – โอซาก้า – ย่ านชินไชบาชิ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (มื้อที6่ )
เช้านี้ นาท่านเดินทางเข้าสู่ “เกียวโต (Kyoto)” เพื่อนาท่านไปชม “วัดคินคะคุจิ (Kinkakuji Temple)” หรื อ วัดพลับพลาทอง หรื ออีกชื่อ วัดศาลา
ทอง เป็ นวัดที่โด่งดังเป็ นที่รู้จกั กันดีที่สุดวัดหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น กล่าวคือว่าหากคุณได้มาเที่ยวที่โตเกียวแล้วไม่ได้มาที่วดั นี้ ถือได้ว่ายังไม่ มาถึ ง
โตเกียว วัดคินคะคุจิสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1940 ศาลาสี ทองที่เห็นในปั จจุบนั เพิ่งได้รับการแปะผนังทองไปเมื่ อปี พ.ศ.2530 ที่ ผ่านมา จึ งมองเห็น
เหลืองอร่ ามสะท้อนในสระน้ าอย่างสวยงามหากเดินทางไปทางทิศตะวันตกตามถนนคิตะโอจิโดริ จะผ่านสวนสาธารณะฟุนาโอกะยามะโคเอ็น
เพื่อไปยังวัดคินคะคุจิ หรื อวัดศาลาทอง ซึ่ งรู ้จกั กันดีที่สุดในเกียวโต วิหารสร้างในปี 1955 จาลองแบบจากของเดิ มในศตวรรษที่ 15 และเพิ่งหุ ้ม
ทองคาครั้งหลังสุ ดในปี 1987 วิหารมี 3 ชั้น โดยชั้นแรกมีลกั ษณะเป็ นพระราชวัง ชั้นที่สองเป็ นแบบบ้านซามูไร ส่ วนชั้นที่ สามเป็ นแบบวัดเซน
คินคะคุจิต้ งั อยู่กลางทัศนียภาพอันเหมาะเจาะ ผืนน้ าในสระกว้างเบื้องหน้าสะท้อนประกายระยับ กั้นโอบด้วยแมกไม้ สวนเดิ นเล่ นที่ มีชื่อเสี ยง
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มากที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นตั้งอยู่ในบริ เวณคัตสึ ระริ คิว หรื อพระตาหนักแปรพระราชฐานคัตสึ ระ ซึ่ งอยู่ท างตะวันตกของสถานี เกียวโตบนฝั่ ง
ตะวันตกของแม่น้ าคัดสึ ระงาวะ สวนนี้มีเรื อนน้ าชาชั้นดีหลายแห่งซึ่ งมองออกไปแลเห็นสระน้ ากว้างตรงกลาง

เทีย่ ง
บ่ าย

บริการอาหารกลางวัน บริการท่านด้ วยเซตเมนูพื้นเมือง (มื้อที7่ )
นาท่านเดินทางชม “วัดคิโยมิสึเดระ (Kiyomizudera)” หรื อที่คนไทยเรี ยกกันว่า วัดน้ าใส วัดเก่าแก่บนเนินเขาที่มีอายุเก่าแก่กว่าตัวเมื องเกียวโต
วัดคิโยมิสึเดระ แปลเป็ นภาษาไทยว่า “วัดน้ าใส” สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 778 หรื อ พ.ศ. 1321 มรดกโลก อายุ กว่า 1200 ปี ในช่วงฤดูใบไม้ร่วง จะพบ
กับ บรรยากาศ ใบไม้หลากสี สัน ชื่อวัดน้ าใส มาจากน้ าตกโอโตวะ เป็ นน้ าตกที่แบ่งย่อยออกเป็ น 3 สายไหลลงมาภายในบริ เวณวัด เนื่ องจากน้ า
ดังกล่าวมีความใส สะอาด จึงตั้งชื่อวัดตามลักษณะดังกล่าว ชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่า หากผูใ้ ดได้ดื่มน้ าใสที่วดั คิโยมิสึเดระ จะสมปรารถนาในสิ่ งที่
หวังไว้หากดื่มน้ าจากแม่น้ าสายที่ 1 จะประสบความสาเร็ จด้านการศึกษาแม่น้ าสายที่ 2 จะสมหวังเรื่ องความรักแม่น้ าสายที่ 3 จะมีสุขภาพแข็งแรง
ทาให้มีอายุยืนยาวตัวอาคารพระอารามหลักของวัดน้ าใส สามารถชมบรรยากาศ และขอพร สักการะและขอพรจากองค์พระโพธิ สัตว์เจ้าแม่
กวนอิม 11 พักตร์ 1000 กร ซึ่ งเป็ นพระประธานของวัด นอกจากนี้ ที่ นี่ยงั เป็ นที่ ป ระดิ ษฐานของเทพเอบิ สึผูเ้ ป็ นเทพเจ้าแห่ งความร่ ารวยมั่งคั่ง
หลังจากเที่ยวชมเสร็ จจากนั้นนาทุ กท่ านเดิ นทางสู่ “โอซาก้ า (Osaka)” เพื่อให้ท่านไปอิ สระช้อปปิ้ งสิ นค้าที่ “ถนนโดทงโบริ ย่ านชิ นไซบาชิ
(Shisaibashi)” แหล่งช้อปปิ้ งยอดนิ ยมที่ สุดของโอซาก้าที่ เต็มไปด้วยร้ านค้ามากมายทั้งแบรนด์เนม สิ นค้ามื อสอง ร้ านอาหารชื่ อดังมากมาย
หลากหลายชนิด และไม่ควรพลาดช้อปปิ้ งที่ร้านดองกี้ และ มัตสุ โมโต้คิโยชิ ร้านค้ายอดนิยมในใจ ของคนไทยที่ตอ้ งแวะเมื่อมีโอกาสไปญี่ปุ่น

เย็น
ทีพ่ ัก

รับประทานอาหารคา่ บริการท่านด้ วยเมนู Sutamina Taro (มื้อที่8)
นาท่านเข้ าสู่ ทพี่ ัก โรงแรม Route-inn Shinsaibashi หรื อเทียบเท่า

วันที5่

สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปนุ่ – สนามบินสุ วรรณภูมิ

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (มื้อที9่ )
เดินทางถึง “สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปน”
ุ่ จัดเตรี ยมสัมภาระให้เพียบพร้อม พร้อมกับโหลดกระเป๋ าและเช็คอินก่อนขึ้นเครื่ อง
เหินฟ้าสู่ สนามบินสุ วรรณภูมิ เดินทางโดยสาย การบินไทย เทีย่ วบินที่ TG623 พร้ อมบริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง
ถึง “สนามบินสุ วรรณภูมิ” โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

11.45 น.
15.35 น.

**หมายเหตุ**
---------- กาหนดการเดินทางดังกล่าวสามารถเปลีย่ นแปลงได้ ขึน้ อยู่กบั ตามสถานการณ์ ในท้องถิ่น ทีไ่ ม่ สามารถแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าได้ ------------------- พาสปอร์ ตของผู้เดินทางจะต้ องมีอายุก่อนการเดินทางไม่ น้อยกว่ า 6 เดือนและถ้ าหากมีพาสปอร์ ตมากกว่ า1เล่ม ควรนาติดตัวไปด้ วย ---------**กรณีทกี่ องตรวจคนเข้ าเมือง ทั้งทีก่ รุงเทพฯ และในต่ างประเทศ ปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรื อเข้ าประเทศทีร่ ะบุในรายการเดินทาง ทางบริ ษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบใดๆ
ทั้งสิ้น และขอสงวนสิ ทธิ์ทจี่ ะไม่ คืนค่าบริการ ไม่ ว่ากรณีใดๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท*
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กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ พักห้ องละ 2 ท่าน
ราคาท่ านละ

เด็กอายุต่ากว่ า 12 ไม่ เสริมเตียง

พักเดี่ยวชาระเพิ่ม / ท่าน

เดือน ธันวาคม 2562
4 – 8 ธันวาคม 2562

52,900.-

51,900.-

25,000.-

(วันคล้ ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่
28 ธันวาคม 2562 9)– 01 มกราคม 2563

59,900.-

58,900.-

25,000.-

(วันสิ้นปี +วันขึ้นปี ใหม่ )

เดือน มกราคม 2563
8 – 12 มกราคม 2563

51,900.-

50,900.-

25,000.-

15 – 19 มกราคม 2563

51,900.-

50,900.-

25,000.-

22 – 26 มกราคม 2563

52,900.-

51,900.-

25,000.-

29 มกราคม – 02 กุมภาพันธ์ 2563

51,900.-

50,900.-

25,000.-

51,900.-

50,900.-

25,000.-

12 – 16 กุมภาพันธ์ 2563

51,900.-

50,900.-

25,000.-

19 – 23 กุมภาพันธ์ 2563

50,900.-

49,900.-

25,000.-

26 กุมภาพันธ์ – 01 มีนาคม 2563

49,900.-

48,900.-

25,000.-

เดือน กุมภาพันธ์ 2563
05 – 09 กุมภาพันธ์ 2563
(วันมาฆบูชา)

เดือน มีนาคม 2563
04 – 08 มีนาคม 2563

49,900.-

48,900.-

25,000.-

11 – 15 มีนาคม 2563

51,900.-

50,900.-

25,000.-

18 – 22 มีนาคม 2563

51,900.-

50,900.-

25,000.-

25 – 29 มีนาคม 2563

51,900.-

50,900.-

25,000.-

**หมายเหตุ: ราคาทัวร์ ทรี่ ะบุไว้ ข้างต้ นจะต้ องมีผู้ออกเดินทางมากกว่ า 15 ท่านขึน้ ไป**
**ข้ อความทีร่ ะบุด้วยสี แดง : ช่ วงวันหยุดเสาร์ -อาทิตย์ วันหยุดชดเชย หรื อ วันหยุดนักขัตฤกษ์ **
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 ค่าตั๋วเครื่ องบินโดยสาร ขาไป – ขากลับพร้ อมคณะ
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ ง ที่ระบุไว้ ในรายการ
 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสั มภาระลงใต้ ท้องเครื่ องบิน โดยสาย การบินไทย อนุญาตให้ โหลดกระเป๋าสั มภาระลงใต้ ท้องเครื่ องบินได้ ท่ านละ 1 ชิ้น โดยมี
นา้ หนักรวมกันไม่ เกิน 30 กก. **หมายเหตุ: หากน้าหนักกระเป๋าของท่านเกินกว่ าทางสายการบินกาหนด จะต้ องมีค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมนอกเหนือจากราคาทัวร์ ทรี่ ะบุไว้ **
 ค่ารถโค้ชนาเทีย่ ว ทีร่ ะบุไว้ ในรายการ
 ราคารวม VAT สาหรับค่าบริการ
 ค่าทีพ่ ักห้ องละ 2 ท่าน หรื อ 3 ท่าน ที่ระบุไว้ ในรายการ
 ค่าเข้ าชมสถานทีต่ ่ างๆ ทีร่ ะบุไว้ ในรายรายการ
 ค่าอาหารตามทีร่ ะบุไว้ ในรายการ
 ค่าทิปคนหัวหน้ าทัวร์ และคนขับรถ ท่านละ 1500 บาท / ท่าน / ทริ ป
 ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้ องการเงื่อนไขกรมธรรม์ สอบถามได้ จากเจ้ าหน้ าที)่ กรณีเสี ยชีวิตและอวัยวะ สายตา หรื อ ทุพพลสภาพถาวรสิ้นเชิง
จานวน 1,000,000.- บาท / การรั กษาพยาบาลต่ ออุบัติเหตุแต่ ละครั้ง จานวน 500,000.- บาท

 ค่าใช้ จ่ายส่ วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่ น ค่ าทาหนังสื อเดินทาง, ค่ าโทรศั พท์ , ค่ าโทรศั พท์ ทางไกล, ค่ าอินเตอร์ เน็ต , ค่ าซั กรี ด , มินิบาร์ ในห้ อง รวมถึง
ค่าอาหารและเครื่ องดื่มทีส่ ั่ งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้ าทัวร์ ก่อนการใช้ บริการ)
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย 3%
 ค่าเข้ าปราสาทโอซาก้า
 หากผู้เดินทางไม่ ได้ ถือหนังสื อเดินทาง(พาสปอร์ ต) ของประเทศไทย จะมีค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติม (โปรดสอบถามเจ้ าหน้ าที)่
*** สาคัญมากโปรดอ่ าน ในกรณีทตี่ ้ องออกตั๋วภายใน เครื่ องบิน / รถทัวร์ / รถไฟ ก่อนทาการออกตั๋วโดยสาร กรุณาสอบถามทีเ่ จ้ าหน้ าทีท่ กุ ครั้ง เนื่องจากสายการบิน
อาจมีการปรับเปลีย่ นเทีย่ วบินหรื อเวลาบิน โดยไม่ได้ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า มิเช่ นนั้น ทางบริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใดใดทั้งสิ้ น ***
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
นักท่องเที่ยวต้องชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 10,000.- บาท ต่อท่าน เพื่อสารองที่นงั่ ภายใน 3 วัน หลังจากทาการจอง
นักท่องเที่ยวต้องชาระเงินค่าบริการส่ วนทีเ่ หลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่ างน้ อย 30 วัน กรณี นกั ท่องเที่ยวไม่ชาระเงิน หรื อชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด
รวมถึงกรณี เช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณี ใดๆให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิ์ การเดินทางในทัวร์น้ นั ๆ
3.
การติดต่อใดๆ กับทางบริ ษทั เช่น แฟกซ์, อีเมล์, หรื อจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริ ษทั ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น.
นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริ ษทั
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1.
2.

1.

2.

กรณี ที่นกั ท่องเที่ยวต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรื อเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยว (ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อี เมล์ หรื อเดิ นทางมาเซ็ น
เอกสารการยกเลิกที่บริ ษทั อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริ ษทั เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริ ษทั ไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่
กรณี ใดๆ
กรณี นกั ท่องเที่ยวต้องการขอรับเงินค่าบริ การคืน นักท่องเที่ยว (ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรื อเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่
บริ ษทั อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทาเรื่ องขอรับเงินค่าบริ การคื น โดยแนบหนังสื อมอบอานาจพร้ อมหลักฐานประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการชาระเงิ น
ค่าบริ การต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นาเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริ การดังนี้
- ยกเลิก 45 วัน ก่อนออกเดินทาง
คืนเงินค่าบริ การเต็มจานวน ของเงินค่าบริ การ
- ยกเลิก 30 วัน ก่อนออกเดินทาง
คืนเงินค่าบริ การร้ อยละ 50 ของเงินค่าบริ การ
- ยกเลิก 14 วัน ก่อนออกเดินทาง
คืนเงินค่าบริ การร้ อยละ 30 ของเงินค่าบริ การ
- ยกเลิก 7 วัน ก่อนออกเดินทาง
ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่ คืนเงินทุกกรณี
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ช่ วงเทศกาล
ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกหรื อเปลี่ยนชื่อผูเ้ ดิ นทางได้ กรุ๊ ปที่ เดิ นทางต้องการั นตี มัดจากับสายการบิ น หรื อผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่ างประเทศ
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight / Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อ ค่าทัวร์ท้ งั หมด
เงื่อนไขและข้ อกาหนดอื่นๆ
1.

บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ทจี่ ะเลื่อนการเดินทาง หรื อ ปรับราคาค่าบริการขึน้ หรื อ ยกเลิกการเดินทาง ในกรณีทมี่ ีผู้ร่วมคณะไม่ ถึง 15 ท่าน โดยบริษัทจะแจ้ งให้ ผู้
เดินทางทราบล่วงหน้ า
2.
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะยกเลิกการเดินทาง ในกรณี ที่ผรู ้ ่ วมเดินทางในคณะไม่ ผ่านการพิจารณาวีซ่า ได้ในจานวนที่ทางบริ ษทั ประเมินแล้วว่าไม่สมควรจะ
ออกเดินทาง และจะไม่รับผิดชอบและไม่คืนเงินในค่าบริ การทุกส่ วน (เงื่อนไขนี้ใช้กบั การเดินทางไปประเทศที่ตอ้ งใช้วีซ่า)
3.
ทัวร์น้ ีสาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
4.
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5.
บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในโปรแกรมการเดินทาง เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
6.
บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชม สถานที่ท่อ งเที่ยวใดๆ ที่ปิดทาการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ เพื่อทดแทนเป็ นลาดับแรก
7.
รายการอาจมี ก ารเปลี่ ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่ องจากความล่ าช้า ของสายการบิ น โรงแรมที่ พกั ในต่ างประเทศ เหตุ การณ์ทางการเมื อง และภัย
ธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริ ษทั ฯ หรื อ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสู ญหาย
หรื อ จากอุบตั ิเหตุต่างๆ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะคานึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
8.
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทางเข้าหรื อออกนอกประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อสิ่ งของห้ามนาเข้าประเทศ
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรื อ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ยหรื อ หรื อเกิดจากการตัดสิ นใจจากผูต้ รวจเข้าเมื องหรื อด้วยเหตุ ผลใดๆ ก็ ตามที่ กอง
ตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
9.
รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สารองที่นงั่ บนเครื่ อง และโรงแรมที่ พักในต่างประเทศเป็ นที่ เรี ยบร้ อย
แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
10.
การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ หรื อ ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริ การคืนได้ เพราะการชาระค่าทัวร์เป็ นไปใน ลักษณะเหมาจ่าย
11.
ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าเงิน) / หนังสื อเดินทางนักการทูต (เล่มสี แดง) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่ จะไม่ รับผิดชอบ
หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
12.
การบริ การของรถบัสนาเที่ยว ตามกฎหมาย สามารถให้บริ การวันละ 10 ชัว่ โมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับ จะเป็ นผูบ้ ริ หารเวลา
ตามความเหมาะสมทั้งนี้ข้ ึนอยู่กบั สภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็ นหลัก จึงขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ ยวตามสถานที่ ในโปรแกรม
การเดินทาง
13.
อัตราค่าบริ การนี้คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริ ษทั เสนอราคา ดังนั้น ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการปรั บ ราคาค่ าบริ การ
เพิ่มขึ้ น ในกรณี ที่มีการเปลี่ ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ ยนเงิ นตราต่ างประเทศ ค่ าตั๋วเครื่ องบิ น ค่ าภาษีเชื้ อเพลิ ง ค่ าประกันภัยสายการบิ น การเปลี่ ยนแปลง
เที่ยวบินฯลฯ
14.
ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้าชื่ อ เลขที่ หนังสื อเดิ นทางและอื่ นๆ เพื่ อใช้ในการ
จองตัว๋ เครื่ องบิน ในกรณี ที่นกั ท่องเที่ยวมิได้ส่งหน้าหนังสื อเดินทางให้กบั ทางบริ ษทั พร้อมการชาระเงินมัดจา
15.
ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสี ยหายหรื อค่ าใช้จ่ายใดๆ ที่ เพิ่มขึ้ นของนักท่ องเที่ ยวที่ มิได้เกิดจากความผิดของทางบริ ษ ทั เช่ น ภัย
ธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสู ญหายหรื อเสี ยหายของสัมภาระ ความล่ าช้า เปลี่ ยนแปลง หรื อการบริ การ
ของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็ นต้น
16.
รู ปสถานที่ท่องเที่ยว ที่พกั อาหาร หรื อสิ นค้าที่ระบุไว้ในโปรแกรมการเดินทาง เป็ นเพียงภาพโฆษณาตัวอย่างเท่ านั้น เนื่ องจากสถานที่ ท่ องเที่ ยวนั้นมี การ
พัฒนา เสริ มสร้าง และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว จึงไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่า ณ สถานที่จริ งจะเป็ นในรู ปแบบใด
กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเครื่ องบินเอง
ในกรณี ลูกค้าดาเนินการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบิ นเองและมาเที่ ยวรวมกับ คณะ (Join Tour) ลู กค้าต้องดาเนิ นการมาพบคณะทัวร์ ด้วย ตัวเอง และต้องรั บผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึงหากกรณี เที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้า หรื อยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม
ตั๋วเครื่ องบิน
1.

ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป – กลับ กับทางคณะ หากท่านต้องการเลื่ อนวันเดิ นทางกลับ ท่ านจะต้องชาระค่ าใช้จ่ายส่ วนต่ างที่
สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบินด้วยตนเอง ซึ่ งทางบริ ษทั ฯ ไม่ สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณี ที่ยกเลิ กการเดิ นทาง ถ้าทางบริ ษทั ได้ ออกตั๋ว
เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทาการ Refund ได้เท่านั้น) ซึ่ งจะสามารถท าได้
หรื อไม่สามารถทาได้ ทางบริ ษทั จะแจ้งให้ลูกค้าได้ทราบอีกครั้ง
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ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ โปรดแจ้งทางบริ ษทั ก่อน เพื่อขอคายืนยันว่าทัวร์น้ นั ๆ ยืนยันการเดินทางแน่นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศ
โดยไม่ ไ ด้รั บการยื นยัน จากพนักงาน แล้ว ทัวร์ น้ นั ยกเลิ ก การออกเดิ นทาง บริ ษ ัท ฯไม่ ส ามารถรั บ ผิ ดชอบ ค าใช้จ่า ยใดๆ ที่ เกี่ยวข้องกับ ตั๋วเครื่ อ งบิ น
ภายในประเทศได้
3.
หากในกรณี ที่สายการบินมีการปรับเปลี่ยนตารางเที่ยวบิน ซึ่ งอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริ ษทั จะไม่รับผิ ดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสั้น
โรงแรมและห้ อง
2.

ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยู่กบั ข้อกาหนดของ
ห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่ งอาจจะทาให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักตามที่ ท่านต้องการ
กระเป๋าเล็กทีถ่ ือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน
1.

กรุ ณา งด นาของมีคมทุกชนิด ใส่ ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็ นต้น กรุ ณาใส่ ในกระเป๋ าเดิ นทาง
ใบใหญ่ ห้ามนาติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
2.
วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิครี ม โลชัน่ น้ าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และ เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ เป็ นต้น จะถูกทาการตรวจอย่างละเอี ยดอี กครั้ ง โดยจะ
อนุญาตให้ถือขึ้ นเครื่ องได้ไม่ เกิน 10 ชิ้ น ในบรรจุ ภัณฑ์ละไม่ เกิน 100 ml. แล้วใส่ รวมเป็ นที่ เดี ยวกันใน ถุ งใสพร้ อมที่ จะแสดงต่ อเจ้าหน้าที่ รักษาความ
ปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ ( ICAO )
3.
หากท่านซื้ อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนาขึ้นเครื่ องได้และ ห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดย
เด็ดขาด
4.
ห้ามนาผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก, ผลไม้สด, ไข่, เนื้อสัตว์, ไส้กรอกฯ เพื่อเป็ นการป้ องกันโรคติ ดต่ อที่ จะมาจากสิ่ ง
เหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสี ยค่าปรับในอัตราที่สูงมาก
ในกรณีกระเป๋าเดินทางสู ญหาย
1.

ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนาไม่ควรใส่ เข้าไปในกระเป๋ าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่ อง เพราะหากเกิดการสู ญหาย ทางบริ ษทั ทัวร์ จะไม่รับผิดชอบใดใดทั้งสิ้ น
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะรับผิดชอบในกรณี กระเป๋ าเดินทางของท่านเกิดความชารุ ด หรื อสู ญหาย ไม่ว่ากรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น ในระหว่างการเดินทาง
กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสู ญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่าน ต้องระวังทรัพย์สินส่ วนตัวของ
ท่าน
การเดินทางเป็ นครอบครัว
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรื อเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ตอ้ งได้รับการดูแลพิเศษ (Wheelchair) / เด็ก / และผูส้ ู งอายุ ที่ มีโรคประจาตัว
ไม่สะดวกเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิ กภายในครอบครั วของท่ านเอง เนื่ องจากการ
เดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ท้ งั หมด
1.
2.
3.

คาเตือน : กรุณาศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่ อนทาการจอง เพื่อทาความถูกต้ องและความเข้ าใจตรงกันระหว่ างลูกค้ าและบริษัทฯ
หลังจากการจองทัวร์ ชาระเงินมัดจาแล้ ว ทางบริษัทฯ ถือว่ าท่ านได้ ยอมรับในข้ อตกลงและเงื่อนไข ที่บริษัทได้ ระบุไว้ ข้างต้ นทุกประการ

