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กรุ งเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
21.00 น.

23.59 น.

คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิ
เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เวย์(TG) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอานวย
ความสะดวก
ออกเดินทางสูส่ นามบินคันไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ (TG)
เที่ยวบินที่ TG622 (23:59-07:30(+1)) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 5.21 ชั่วโมง บริการ
อาหารและเครื่องดืม่ บนเครื่อง

2

07.20 น.
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โอซาก้า-คันโจการัน-เอ็นเก็ทสึ-ฮาชิกุยอิวะ-อุระชิมะ

เดินทางถึงสนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
นาท่านเดินทางสูส่ ถานที่ศกั ดิส์ ิทธิ์ภูเขาโคยะ(Koyasa) ทางพุทธศาสนาของญี่ปนุ่ อายุกว่า 1,200 ปี
ชมวัดดันโจการัน (Danjo Garan) ซึ่งวัดนีเ้ ป็ นศูนย์กลางทางศาสนาบนเขา พระคูไคสร้างขึน้ เป็ น
แห่งแรกบนเขาโคยะ เมื่อผ่านประตูกลางมาแล้วจะเห็นคอมปงไดโด เจดียส์ ีแดงสดใสหลังใหญ่เป็ น
สัญลักษณ์ของดันโจการัน และยังเป็ นจุดรับพลังเพื่อความเป็ นสิรมิ งคลอีกด้วย
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู หม้อร้อนแบบญีป่ น)
ุ่
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ผ่ า นชมเกาะที่ มี ช่ อ งตรงกลางเอ็ น เก็ ท สึ ( Engetsuto Island) ที่ ตั้ง อยู่ ใ นอ่ า วชิ ร าฮามะ
(Shirahama) หรือที่เรียกเป็ นทางการว่า ทาคาชิมะ เป็ นเกาะหินกรวดหินทรายตัง้ อยู่โดดๆกลาง
ทะเล ความพิเศษของเกาะก็คือช่องโหว่ะตรงกลางซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของคลื่นลมทะเล เมื่อมอง
จากด้านบนเหมือนมีสะพานเชื่อมติดกันโดยวัดความยาวจากเหนือจรดใต้ 130 เมตร สูง 25 เมตร
ยามเย็นพระอาทิตย์เคลื่อนผ่านเกาะแห่งนีใ้ นบางเดือนจะมองเห็นดวงอาทิตย์เคลื่อนผ่านรูตรงกลาง
เกาะพอดี เป็ นภาพที่น่าประทับใจ ถือว่าเป็ นสัญลักษณ์ของชิระฮะมะเลยทีเดียว นาชมความงาม

เย็น

ตามธรรมชาติอันลีล้ ับของบรรดาโขดหินที่ตั้งเรียงราย ทัง้ ก้อนเล็กก้อนใหญ่ท่ีมีรูปร่างแตกต่าง
กันไปทอดตัวยาวเป็ นเส้นตรงประมาณ 850 เมตร ทาให้มองดูคล้ายสะพาน เป็ นอีกหนึ่งจุดเช็คอินที่
นักถ่ายภาพนิยมมาถ่ายกัน
สมควรแก่เวลานาท่านไปยังท่าเรือ เพื่อลงเรือข้ามไปยังที่ ไฮไลท์!!! พักโรงแรมในระดับตานานบน
เกาะส่วนตัว เป็ นโรงแรมทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในญีป่ นมี
ุ่ ส่งิ อานวยความสะดวกครบ ไม่วา่ จะเป็ นออนเซ็น ร้าน
ขายของทีร่ ะลึก ร้านเกมส์ ร้านนวด มินิมาร์ทในตัวโรงแรม ห้องคาราโอเกะ และยังมีบนั ไดเลื่อนที่
ยาวทีส่ ดุ ในญีป่ นที
ุ่ ส่ ามารถขึน้ ไปชมวิวบนผาด้านหลังของทางโรงแรมได้อีกทัง้ ยังมีสดุ ยอดออนเซ็นที่
แช่ไปพร้อมๆกับเห็นวิวมหาสมุทรแปซิฟิค เพราะออนเซ็นของโรงแรมนีจ้ ะอยู่ในถา้ หิน ท่านจะได้เปิ ด
ประสบการณ์แช่ออนเซ็นแบบฟังเสียงคลื่นทะเลไปด้วย ฟิ นกับบรรยายกาศญี่ปนธรรมชาติ
ุ่
ได้จาก
โรงแรมแห่งนี ้
รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม (อินเตอร์บฟุ เฟ่ ต์)
พักที่ Hotel Urashima หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
http://www.hotelurashima.co.jp/en/
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นะชิคุตซึอุระ-น้าตกนันจิ-วัดเซกันโทจิ-เกาะไข่มุกมิกโิ มโตะ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
น าทุก ท่ า นไปสัม ผัส อากาศยามเช้า อัน แสนสดชื่ น ของเมื อ งนะชิ คุ ต ซึ อุ ร ะ(Nachi-Katsuura)
ดินแดนแห่งมรดกโลก เส้นทางคุมะโนะ โคโด ซึ่งเป็ นเสน่หแ์ ห่งธรรมชาติของญี่ปนุ่ ในสมัยโบราณอัน
เป็ นแลนด์มาร์กของที่น่ีนา้ ตกนันจิ(Nachi Fall) สูง 133 เมตร ตกลงมาจากกลางป่ าทึบดึกดาบรรพ์
เป็ นนา้ ตกที่ไหลต่อเนื่องชัน้ เดียวที่สงู ที่สดุ ในญี่ปนุ่ ละอองของนา้ ทาให้รูส้ กึ เย็นสบาย นา้ จากนา้ ตกนี ้
เป็ น น ้า ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ ซ่ึ ง เป็ นยาอายุ วัฒ นะที่ ส ามารถดื่ ม ได้ บริ เ วณที่ ใ กล้กั บ น ้า ตกมี วั ด เซกั น โท
จิ(Seigantoji Temple) ที่งดงามมีเจดียส์ ามชัน้ สีแดง ตัดกับนา้ ตก ช่างเป็ นภาพที่งดงามลงตัว น้อย
คนนั่นที่จะได้มาสัมผัสวัดท่ามกลางนา้ ตกธรรมชาติแห่งนี ้
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!!! เมนูย่างอาหารทะเลสดๆ มีทงั้ กุง้ หอย ปู
ปลา นานาชนิด (ห้ามพลาดกับเมนูสดุ เด็ด กุง้ อิเสะ กุง้ ตัวใหญ่สีแดง เนือ้ แน่นเป็ นกุง้ ทีส่ ามารถหา
ทานได้เฉพาะทีน่ เี่ ท่านัน้ ย่างโดยบรรดาคุณป้านักดานา้ อะมะซัง
นาท่านเดินทางข้ามเกาะไปยัง เกาะไข่มุกมิกิโมโตะ(Mikimoto Pearl Island) ในอ่าวโทบะ(Toba)
ที่ประสบความสาเร็จในการเพาะเลีย้ งไข่มุกแห่งแรกในโลก นอกจากจะมีพิพิธภัณฑ์ไข่มุกที่จะให้
ความรูเ้ กี่ยวกับไข่มกุ แล้วยังมีรา้ นค้าตามจุดต่างๆ อีกทัง้ ยังสามารถชมการดานา้ โชว์โดยอามะในชุด
สี ข าวแบบดั้ง เดิ ม เป็ นการด าน ้า ทะเล งมเก็ บ หอยมุ ก โดยไม่ ใ ส่ แ ท็ ง ค์ด ้ว ย และยัง เลื อ กซื ้อ
เครื่องประดับต่างๆ ที่ทาจากไข่มกุ แท้ๆ ได้ท่ีโรงงานบนเกาะแห่งนี ้
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รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม เป็ นชุดอาหารไคเซกิ ที่ประกอบไปด้วย
อาหารหลากหลายประเภทอาทิ ทอด นึ่ง ต้ม ย่าง เป็ นต้น (เป็ นอาหารตามฤดูกาล)
พักที่ Hotel Ise Shima หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

โทบะ-ศาลเจ้าอิเสะจิงกู-โอซาก้า-ชินไซบาชิ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
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นาท่านเดินทางเข้าชมศาลเจ้าอิเสะจิงกู(Ise Jingu Shrines) ศาลเจ้าใหญ่หนึ่งในสามของญี่ ปนุ่

กลางวัน

ซึ่งจะมีการบูรณะใหม่ทุกๆ 20 ปี ศาลเจ้าอิเสะเป็ นศาลเจ้าสาคัญ และใหญ่ท่ีสุดแห่งหนึ่งของลัทธิ
ชินโต มีความเก่าแก่กว่า 2,000 ปี สร้างเพื่อเป็ นที่ประดิษฐานของ อามาเทราสึ โอมิคามิ เทพเจ้าแห่ง
ดวงอาทิตย์ หรือเทพีแห่งแสงสว่าง ซึ่งเป็ นเทพเจ้าที่สาคัญกับคนญี่ ปนมากๆ
ุ่
บรรยากาศที่ตงั้ อยู่
ท่ามกลางป่ าสน มีมนต์ขลัง ศักดิส์ ิทธิ์ ลึกลับ น่าค้นหา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เป็ นเซ็ตหม้อต้มญี่ปนุ่
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น าท่ า นเดิ น ทางเข้า สู่ใ จกลางเมื อ งโอซาก้ า (Osaka) น าท่ า นอิ ส ระช้อ ปปิ ้ ง ย่ า นชิ น ไซบาชิ
(Shinsaibashi) แหล่งช้อปปิ ้งขึน้ ชื่อของโอซาก้าซึ่งเป็ นที่ตงั้ ของร้านค้าทุกประเภทไม่วา่ จะเป็ นแฟชั่น
มอลล์อ ย่ า ง Etoile Shinsaibashi และ Shinsaibashi Parco ร้า นค้า แบรนด์สุด หรู ตั้ง แต่แ บรนด์
แฟชั่นมาไว-ไปไวอย่าง Uniqlo และ GAP ไปจนถึง Cartier และ Bulgari ร้านจาหน่ายนาฬิกาสุดหรู
อย่าง Rolex และ Franck Muller และร้านค้าแบรนด์กีฬาอย่าง Adidas ให้ท่านได้จับจ่ายใช้สอย
สินค้ามากมาย บนถนนคนเดิน ชินไซบาชิ ที่มีทงั้ ร้านเครื่องสาอาง สินค้ามือสอง แบร์นดเนม ขนม

เย็น
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ของฝาก ของที่ระลึกมากมาย
อิสระ รับประทานอาหารเย็น เพือ่ สะดวกในการช้อปปิ้ ง
พักที่ Hotel Namba Osaka หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

โอซาก้า-วัดคิโยะมิสุ-วัดคินคะคุจ-ิ ศาลเจ้าฟูชมิ ิอนิ าริ-ปราสาทโอซาก้า
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เมืองเกียวโต(Kyoto) เป็ นส่วนหนึ่งของภูมิภาคตะวันตกของญี่ปนที
ุ่ ่เรียกว่า 'คัน
ไซ' ก่อนที่จะมีการย้ายเมืองหลวงไปที่โตเกียว ซึ่งเป็ นเมืองหลวงในปั จจุบนั เกียวโตเคยมีฐานะเป็ น
เมืองหลวงของญี่ ปนมาก่
ุ่
อน เมืองเกียวโตเคยรุ ่งเรืองในฐานะเมืองหลวงมากว่า 1,000 ปี ด้วยพืน้
หลังทางประวัติศาสตร์เช่นนี ้ จึงส่งผลให้เกี ยวโตมีวัด ศาลเจ้า สถาปั ตยกรรมทางประวัติศาสตร์
ศิลปะและหัตถกรรมพืน้ บ้านอันมีเอกลักษณ์ เกิดและพัฒนาขึน้ เป็ นจานวนมาก จนได้กลายมาเป็ น
วัฒนธรรมและทิวทัศน์เมืองเกียวโตที่มีเสน่หเ์ ฉพาะตัวดังที่เราเห็นอยูท่ กุ วันนี ้
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นาท่านชมวัดคิโยะมิสุ หรือ วัดน้าใส(Kiyomizu) ตัง้ อยู่บนเชิงเขาของด้านตะวันออกของเกี ย วโต
ซึ่งเป็ นสถานที่มีช่ือเสียงและเป็ นที่นิยมมากที่สุดในเกี ยวโต วัดคิโยะมิสุท่ีตงั้ อยู่บนหน้าผานัน้ ถูก
รองรับด้วยเสาต้นซุงมากกว่าร้อยต้นเสมือนเวทีใหญ่ลอยอยุ่บนอากาศ ที่สามารถมองวิวทัศน์ของ
กรุงเกียวโตได้จากที่น่ี ในตัวของวัดนัน้ มีศาลเจ้าจิซูซ่งึ เป็ นเทพเจ้าแห่งความรักและชีวิตสมรส

นาท่านชมวัดคินคะคุจิ หรือ วัดทอง(Kinkakuji) ถูกสร้างขึน้ ในปี ค.ศ. 1397 โดยท่านโชกุนอะชิกะ
งะ โยะชิมิสึจากราชวงค์เหนือ -ใต้ เนื่องจากวัดนีเ้ คลือบด้วยชัน้ ทองทาให้ทุกคนรู จ้ กั ในชื่อวัดทอง
ด้านหน้าของวัดนัน้ มีสระนา้ ซึ่งเมื่ออากาศดีเงาที่สระนา้ จะสะท้อนสีทองกลายเป็ นภาพที่งดงาม
โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวเมื่อหิมะตกเงาจะสะท้อนให้เห็นวัดที่ปกคลุมไปด้วยหิมะสีขาว
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นาท่านชมศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ หรือ ศาลเจ้าจิง้ จอก(Fushimi Inari-taisha) ว่ากันว่าเป็ นตัวแทน
แห่งการเก็บเกี่ยวข้าวที่อดุ มสมบูรณ์ ธุรกิจรุง่ เรืองและครอบครัวสงบสุข ดังนัน้ จึงมีผคู้ นมากมายมา
ขอพรมาตัง้ แต่สมัยโบราณ หลังศาลเจ้ามีประตูโทริ( Tori) หรือเสาตัง้ เรียงอยู่หลายหมื่นต้นจนสร้าง
เป็ นทางเดินไปทั่วเขา เสาทั้ง หมดนี ม้ าจากคาปฏิ ญาณจากผู้ศรัทธาที่ ไ ด้ขอพรที่ นี่ จึง กลายเป็ น
สัญลักษณ์อนั โดดเด่นของศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ อีกสัญลักษณ์หนึ่งของศาลเจ้าฟูชิมิอินารินนั้ คือรูปปั้น
สุนขั จิง้ จอกทั่วศาลเจ้าแม้กระทั่งแผ่นไม้ขอพรเอะมะยังเป็ นทรงจิง้ จอก จิง้ จอกเดิมแล้วเป็ นตัวแทน

กลางวัน

แห่งเทพอินาริ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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นาท่านเดินทางกลับสู่เ มื องโอซาก้า นาท่านถ่ายรู ปชิ ลล์ๆกับ ปราสาทโอซาก้ า (Osaka Castle)
แลนด์มาร์คของโอซาก้า ปราสาทเก่าแก่สีขาวสูง 8 ชัน้ กาแพงหินสูงตระหง่าน คูนา้ กว้าง ที่สร้างในปี
พ.ศ. 2126 โดยโชกุนโทโยโตมิ ฮิเดโยชิ ผูโ้ ด่งดังซึ่งมีฉายาว่าเป็ นนโปเลียนแห่งญี่ปนุ่ ปราสาทได้รบั
การบูรณะมาเรื่อยๆจนถึงปั จจุบนั ด้านในเป็ นพิพิธภัณฑ์จดั แสดงเกี่ยวกับประวัติการสร้าง และข้าว
ของเครื่องใช้ในสมัยโบราณ ซึ่งเต็มไปด้วยหลักฐานทางประวัติศาสตร์กว่า 10,000 ชิน้ บริเวณรอบๆ
มีพิพิธภัณฑ์โรงกษาปณ์ ซึ่งเป็ นจุดชมซากุระหายาก และมีเกือบครบทุกสายพันธุ์ ได้ท่ีน่ี (ไม่รวมค่า

เย็น

6

เข้าชมด้านในปราสาท)
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูชาบู บุฟเฟ่ ต์
พักที่ Hotel Namba Osaka หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

โอซาก้า-สนามบินคันไซ-กรุ งเทพ(สุวรรณภูมิ)
เช้า

11.00 น.

15.45 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
ได้เวลาพอสมควร นาท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ(โอซาก้า) เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทาง
และสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ
ออกเดินทางจากเมืองโอซาก้า กลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ (TG) เที่ยวบินที่ TG623
(11.45-15.35) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6.45 ชั่วโมง บริการอาหารและเครือ่ งดืม่ บน
เครือ่ ง
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
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กาหนดการเดินทาง
พฤหัสบดี-อังคาร
พฤหัสบดี-อังคาร

17-22 พฤศจิกายน 2565
08-13 ธันวาคม 2565

ผู้ใหญ่
65,999.65,999.-

ราคา
เด็ก
65,999.65,999.-

พักเดีย่ ว
15,000.15,000.-

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทัวร์
กรุณาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว เงื่อนไขการให้บริการ ยกเลิกการบริการ และหมายเหตุ
ทัง้ หมดอย่างละเอียดทุกข้อ เพื่อประโยชน์ของท่านเอง และเพื่อความถูกต้อง เข้าใจตรงกันระหว่างท่าน และบริษัทฯ
เมื่อท่านจองทัวร์ และชาระเงินมัดจาเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขหมาย
เหตุท่ีบริษัทฯ แจ้งไว้ขา้ งต้นแล้ว
**ราคานีเ้ ป็ นราคาทัวร์ตงั้ แต่ 20 ท่านขึน้ ไป
** หากต่ากว่า 20 ท่าน มีคา่ ใช้จา่ ยเพิ่มเติม หรือทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกการเดินทาง ** เนื่องจากกฎ
การเข้าพักของโรงแรมในยุโรปบังคับให้เด็กอายุมากกว่า 7 ปี ขนึ ้ ไปจะต้องนอนมีเตียงเสริม บางโรงแรมเท่านัน้ ที่มีหอ้ ง
3 เตียงหากเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่านเรียนแนะนาว่าเปิ ด 2 ห้องจะสะดวกกว่า **สาหรับท่านที่พกั ห้อง 3 เตียงขนาดของ
ห้องพักขึน้ อยูก่ บั ทางโรงแรมเป็ นผูจ้ ดั ถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงแล้ว**

อัตรานีร้ วม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (EconomyClass) แบบหมู่คณะ / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ช ปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า
ค่าอาหารที่ระบุตามรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ทกุ แห่งที่ระบุตามรายการ
ค่าประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 3,000,000 บาทและค่ารักษาพยาบาล 2,500,000
บาทไม่คมุ้ ครอง โรคประจาตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็ นก่อนเดินผทางรายละเอียดอื่นๆเป็ นไป
ตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ฯ
ค่าประกันรวมรักษาโควิดหากป่ วยหรือต้องกักตัวในต่างประเทศ (รายละเอียดเป็ นไปตามเงื่อนไขแห่ง
กรมธรรม์)
นา้ ดื่มวันละ 1 ขวด / ท่าน
ค่านา้ หนักกระเป๋ า (นา้ หนัก 20 กิโลกรัม)
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อัตรานีไ้ ม่รวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ค่าธรรมเนียมจัดทาหนังสือเดินทาง, แจ้งเข้าแจ้งออกสาหรับผูท้ ่ีไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย
ภาษีหกั ณ ที่จา่ ย3% และภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% ในกรณีท่ีตอ้ งการใบกากับภาษี
ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวอื่นๆเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีชอ่ งพิเศษ ฯลฯ
ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
ค่าปรับสัมภาระที่เกินกว่าที่สายการบินกาหนด
ทิปคนขับรถในญี่ปุ่นวันละ 500 เยน / ท่าน / วัน
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขนึ้ อยู่กับความพอใจของท่าน

การจองและการชาระ
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

ชาระเงินมัดจาท่านละ 30,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่น่ งั จะยืนยันเมื่อได้รบั เงินมัดจาแล้วเท่านัน้ ส่วนที่
เหลือชาระ 30 วันก่อนการเดินทาง เฉพาะวันหยุดยาวและนักขัตฤกษ์ ชาระส่วนที่เหลือ 40 วันก่อนการเดินทาง
ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท้ ่ีเดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่นวีซ่า
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดย
อัตโนมัติ
เมื่อได้รบั การยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซา่ ได้ทนั ที
หากท่านที่ตอ้ งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้าอยูต่ า่ งจังหวัด) ให้ทา่ นติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนออก
บัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้
การยื่นวีซา่ ในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขนั้ ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้ แบบหมูค่ ณะและ
ยื่นรายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่ อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จ ากทาง
เจ้าหน้าที่
กรณี วีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วันทาการทางบริษัทฯ ต้องขอเก็บค่าทัวร์ทงั้ หมดก่อนตามกาหนด
เงื่อนไขการชาระ เงินแต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามทาง
บริษัทจะคืนเงินค่าทัวร์ให้ทา่ น โดยทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช่จา่ ยที่เกิดขึน้ จริงเท่านัน้
หากท่านจองและส่งเอกสารในการทาวีซา่ เข้าประเทศล่าช้า ไม่ทนั กาหนดการออกตั๋วกับทางสายการบิน และ
ผลของวีซา่ ของท่านไม่ผา่ นบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามัดจาทัง้ หมด
หากในคณะของท่านมีผตู้ อ้ งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ ูงอายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็ นต้องดูแล
คณะทัวร์ทงั้ หมด
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เงือ่ นไขการยกเลิกและการปรับเงินค่าบริการ

- ยกเลิกการเดินทาง 45 วันไม่เก็บค่าใช้จา่ ย (ช่วงหน้าเทศกาลหรือหยุดยาวเช่นสงกรานต์/ปี ใหม่ เป็ น60วัน)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันคืนมัดจา 100% (และหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน/ค่ามัดจา
โรงแรมเป็ นต้น)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วันคืนมัดจา 50% (และหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน/ค่ามัด
จาโรงแรมเป็ นต้น)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 0-15 วันหักค่าใช้จ่าย100%ของราคาทัวร์
- ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเข้า–ออกเมืองได้เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่หกั ค่าใช้จา่ ย100%
- กรณีย่ืนวีซา่ แล้วไม่ได้รบั การอนุมตั จิ ากทางสถานทูต (วีซา่ ไม่ผา่ น) และท่านได้ชาระค่าทัวร์หรือมัดจามาแล้วทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการค่ายื่นวีซา่ และค่าใช้จา่ ยบางส่วนที่เกิดขึน้ จริงเป็ นกรณีไป อาทิ กรณีออกตั๋ว
เครื่องบินไปแล้ว หรือได้ชาระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแล้ว ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการหักเก็บ ค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึน้ แล้วกับท่านเป็ นกรณีไป

หมายเหตุสาคัญเพิม่ เติม
1.

2.

3.

4.

5.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่รบั ผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีท่ีเกิดจากเหตุวิสยั อาทิการล่าช้าของ
สายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อุบตั เิ หตุ, ปัญหาการจราจร, ภัยธรรมชาติ, ภูเขา
ไฟระเบิด, แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตุสดุ วิสยั ต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายท่องเที่ยวหรือยกเลิกจากเหตุสดุ วิสยั อาทิการล่าช้าของสายการ
บิน, การนัดหยุดงาน,การประท้วง,การก่อจลาจล,อุบตั เิ หตุ,ปัญหาการจราจร,ภัยธรรมชาติ,ภูเขาไฟระเบิด,
แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตุสดุ วิสยั ต่าง ๆฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้าได้ ทัง้ นีท้ างบริษัทจะ
คานึงถึง ผลประโยชน์และความปลอดภัย ของทุกท่านเป็ นสาคัญ
ท่านจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบดูแลทรัพย์สินของมีคา่ ส่วนตัวต่างๆของท่านเองหากเกิดการสูญหายของ
ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีคา่ ต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวอันมีสาเหตุมาจากผูเ้ ดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม่
สามารถรับผิดชอบทุกกรณี
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่รบั ผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้
ั
เดินทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมืองรวมท้งในกรณี
ท่ีทา่ นจะใช้
หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนา้ เงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใด
ประเทศหนึ่ง หรือ เนื่องจากเหตุผลหรือความผิดของตัวท่านเอง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายเป็ นรายกรณีเช่นผูท้ ่ีตงั้ ครรภ์, เด็กอายุต่ากว่า 2 ขวบ, ผูท้ ่ีน่งั วิล
แชร์หรือ บุคคลที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ ฯลฯ กรุณาแจ้งบริษัทฯเพื่อสอบถามและหาข้อสรุปร่วมกันเป็ นราย
กรณี
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6.
7.
8.

ราคาทัวร์เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแล้วหากท่านไม่ได้ใช้บริการ
บาง รายการหรือยกเลิก ไม่สามารถเรียกร้องเงินคืนได้
เนื่องจากเราเดินทางเป็ นหมู่คณะ ทางบริษัทฯ จึงคานึงถึงประโยชน์ และความปลอดภัย ของส่วนรวมเป็ น
สาคั
ห้าม! นาเข้ากัญชา กัญชง หรือผลิตภัณฑ์ท่ีมีส่วนประกอบของพืชชนิดดังกล่าวเข้าประเทศ หากฝ่ าฝื น จะมี
โทษตามกฎหมายของแต่ละประเทศ บางประเทศมีโทษสูงสุดถึงประหารชีวิต

ตั๋วเครื่องบินและทีน่ ่ังบนเครื่อง
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ตั๋วเครื่องบินเป็ นแบบหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป หากต้องการเลื่อนวันเดินทาง
กลับ ท่านจะต้องชาระค่าใช้จา่ ยส่วนต่างของสายการบินและบริษัททัวร์เรียกเก็บ
ทางบริษัทฯ ได้สารองที่น่งั พร้อมชาระเงินมัดจาค่าตั๋วเครื่องบินเรียบร้อยแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ไม่วา่ จะ
ด้วยสาเหตุใดทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจาตั๋วเครื่องบินซึ่งมีคา่ ใช้จา่ ยประมาณ 3,000–
10,000 บาทแล้วแต่สายการบิน และ ช่วงเวลาเดินทาง
กรณีทา่ นยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯ ได้ทาการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีต๋วั Refund) ผูเ้ ดินทาง
ต้องเป็ นผูร้ อเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ที่ได้จะขึน้ อยูก่ บั แต่ระบบของสาย
การบินน้นั ๆ เป็ นผูก้ าหนด
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับราคาภาษี นา้ มันเพิ่มเติมโดยมี
เอกสารยืนยันจากทางสายกรบิน
การจัดที่น่งั บนเครื่องบินของกรุ๊ปข้อกาหนดเป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าหนดซึ่งทางบริษัทไม่สามารถเข้า
ไปแทรกแซงได้ และทางบริษัทไม่อาจรับประกันได้วา่ ท่านจะได้ท่ีน่งั ตามที่ท่านต้องการได้
กรณีทา่ นที่จะออกตั๋วบินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั๋วเองกรุณาแจ้งบริษัทเพื่อขอคายืนยันว่าทัวร์นั้น
ั
สามารถ ออกเดินทางได้แน่นอนมิฉะน้นทางบริ
ษัทจะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึน้
ที่น่งั Long Leg ทางบริษัทไม่สามารถรีเควสให้ได้จะขึน้ กับข้อกาหนดของสายการบินเป็ นผูก้ าหนด
ท่านที่ใช้ไมล์หรือแต้มบัตรเครดิตแลกตั๋วท่านจะต้องเป็ นผูด้ าเนินการด้วยตัวท่านเอง
นา้ หนักกระเป๋ าสัมภาระที่โหลดหรือถือขึน้ เครื่องสายการบินเป็ นผูก้ าหนดหากท่านมีนา้ หนักเกินกว่ากาหนด
ั
ท่าน จะต้องเป็ นผูเ้ สียค่าปรับน้นเอง
ทางบริษัทฯไม่รบั ผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ าและสัมภาระของผูโ้ ดยสาร
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่ ัก
โรงแรมทีพ
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรม ในกรณีท่ีบริษัทไม่ได้โรงแรมตามโปรแกรม โดยบริษัทฯ จะ
ใช้ในระดับมาตรฐานเทียบเท่าเดียวกันอยูแ่ ล้ว (ยกเว้น โรงแรมที่ทางบริษัทการันตีวา่ ได้พกั แน่นอน)
เนื่องจากกฎการเข้าพักของโรงแรมในยุโรปบังคับให้เด็กอายุมากกว่า 7 ปี ขนึ ้ ไปจะต้องนอนมีเตียงเสริม บาง
โรงแรม เท่านัน้ ที่มีหอ้ ง 3 เตียงหากเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่านเรียนแนะนาว่าเปิ ด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
สาหรับท่านที่พกั ห้อง 3 เตียงขนาดของห้องพักขึน้ อย่กบูั ทางโรงแรมเป็ นผูจ้ ดั ถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงแล้ว
เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันอาจทาให้หอ้ งพัก แบบห้องเดี่ยว (Single)
และห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3ท่าน/3เตียง (Triple Room) ห้องแต่ละประเภทจะไม่ตดิ กัน
หรืออยูค่ นละชัน้
กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้คา่ โรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในโรงแรมเต็ม
ั องจองโรงแรมข้ามปี ) ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความ
(บางคร้งต้
เหมาะสม
โรงแรมในยุโรปจะมีลกั ษณะ Traditional Building (อาจจะดูเก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมห้องที่เป็ นห้องเดี่ยว
ั และแต่ละ
อาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัดและไม่มีอา่ งอาบนา้ ซึ่งอยูใ่ นการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้นๆ
ห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้วย
โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่าเครื่องปรับอากาศจะมี
ในช่วงฤดูรอ้ นเท่าน้นั
ั ใ่ นเมืองเก่ารถโค้ชไม่สามารถเข้าถึงได้ทา่ นจะต้องนา
บางโรงแรมไม่มีพนักงานยกกระเป๋ าหรือบางคร้งอยู
สัมภาระของท่านเข้าห้องพักด้วยตัวท่านเอง

สาหรับผู้เดินทางทีถ่ อื พาสปอร์ตไทย (Thai Passport) ไม่ต้องขอวีซ่า
ประเทศญี่ปนุ่ อนุญาตให้อยู่ได้สงู สุด 15 วัน
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ
สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6
จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip
หรือโทร 02-234-5936

