รหัสโปรแกรม : 23999 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

JXJ07 OHAYO! OSAKA
เที่ยวญีป่ นุ่ ...โอซาก้า เกียวโต นาโกย่า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ 6วัน 4คืน
เดินทางโดยสายการบิน Thai airways น้ำหนักกระเป๋า 20 กก + Carry on 7 กก.
พักนาโกย่า 1คืน ออนเซ็น 1คืน โอซาก้า 2คืน
เกียวโต
เที่ยวสถานทีช่ อื่ ดัง วัดน้ำใสคิโยมิสเุ ดระ ศาลเจ้าฟูชมิ อิ นิ าริ วัดทองคินคะคุจิ
โอซาก้า
เช็คอินแลนด์มาร์ค ปราสาทโอซาก้า ถ่ายภาพกับป้ายกูลโิ กะ ช้อปปิง้ ย่านชินไซบาชิ
ทาคายาม่า ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า ชมหมูบ่ า้ น LITTLE KYOTO ย่านซันมาชิซจู ิ
นาโกย่า
ชมความสวยงามของเทศกาล Nabana no sato งานประดับไฟสุดอลังการ
ชิราคาวาโกะ สัมผัสความดัง้ เดิมของญีป่ นุ่ หมูบ่ า้ นมรดกโลกชิราคาวาโกะ

วันเดินทาง
04-09 ตุลาคม 65

ราคาผู้ใหญ่
(บาท)
33,888

ราคาเด็ก 2-12 ปี

11-16 ตุลาคม 65

37,888

18-23 ตุลาคม 65

37,888

25-30 ตุลาคม 65

35,888

01-06 พฤศจิกายน 65

33,888

8,500

31

08-13 พฤศจิกายน 65

33,888

8,500

31

15-20 พฤศจิกายน 65

33,888

8,500

31

22-27 พฤศจิกายน 65

33,888

8,500

31

29 พฤศจิกายน04 ธันวาคม 65
06-11 ธันวาคม 65

33,888

8,500

31

37,888

8,500

31

13-18 ธันวาคม 65

33,888

8,500

31

20-25 ธันวาคม 65

37,888

8,500

31

27 ธันวาคม 65 –
01 มกราคม 66
03-08 มกราคม 65

41,888

8,500

31

37,888

8,500

31

10-15 มกราคม 65

34,888

8,500

31

เด็กมีเตียงราคาเท่าผู้ใหญ่
(Infant ไม่เกิน 2ปี 6,000 บาท)

พักเดี่ยว/เดินทาง
ท่านเดียว เพิ่ม (บาท)
8,500

ที่นั่ง

8,500

31

8,500

31

8,500

31

หมายเหตุ

31

ไม่รวมค่าบริการและยื่นวีซ่า (ประเทศญี่ปุ่น) 2,000 บาท
◼ FLIGHT:
DEPARTURE: XJ612 BKK-KIX 00.55-08.40
RETURN:

วันที่หนึง่

XJ613 KIX-BKK 09.50-13.50

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

21.30 น. พร้อมกันที่ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA X
(XJ) มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและติดแท็คกระเป๋า

วันที่สอง
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ- ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ-ปราสาทโอซาก้า-Mitsui outlet park jazz
dream- งานประดับไฟ Nabana No Sato Winter Illumination
 อาหาร เที่ยง,เย็น
00.55 น. ออกเดินทางออกสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ612 (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง บน

เครื่องมีจำหน่าย)

08.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ ประเทศญี่ปุ่น (เวลา

ท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกา
ของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) นำ
ท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร สำคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่
อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่า
ฝืนจะมีโทษจับและปรับ จากนั้นพาทุกท่านเดินทางสู่ โอซาก้า Osaka

เที่ยง

เย็น

เป็นเมืองที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 และมีประชากรมาก
เป็นอันดับ 3 ของประเทศญี่ปุ่น พาทุกท่าน ถ่ายภาพด้านหน้ากับ
ปราสาทโอซาก้า Osaka Castle ชมปราสาทเก่าแก่ของญี่ปุ่น ถูกสร้างขึ้นในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 16 เพื่อเป็นที่พำนัก
ของโทโยโทมิ ฮิเดโยชิ ผู้รวมญี่ปุ่นให้เป็นหนึ่งเดียวในสมัยนั้น ใช้เวลาตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนถึงเสร็จสมบูรณ์ยาวนานกว่า 16 ปี
เป็นปราสาทขนาดใหญ่ที่กลายเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของญี่ปุ่น ในปัจจุบันปราสาทโอซาก้าก็ยังคงได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพ
ที่น่าเกรงขามและยิ่งใหญ่ จนนับว่าเป็นหนึ่งในสามปราสาทที่มีชื่อเสียงที่สุดในญี่ปุ่น (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเข้าปราสาท)
รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1) Japanese set
พาทุกท่านไปช้อปปิ้งที่ Mitsui outlet park jazz dream อีกหนึ่งเอาท์เลตที่มีใหญ่มาก และเป็นที่นิยมอย่างมาก ด้วยจำนวน
ร้านค้าที่มีกว่า 302 ร้าน ทั้งแบรนด์เสื้อผ้าเด็กจนถึงผู้ใหญ่ รองเท้า และเครื่องประดับมากมาย พื้นที่กว้างถึง 45,700 ตาราง
เมตร จึงยกให้เป็นเอาท์เลตที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น ซึ่งรวมทั้งแบรนด์ดัง แบรนด์หรูมากมายของต่างประเทศ และแบรนด์แฟชั่น
ชั้นนำของญี่ปุ่น ที่เป็นที่นิยมต่างๆ และตรงกลางห้างยังมีพื้นที่สำหรับนั่งเล่นอีกด้วย หลังจากนั้นพาทุกท่านไปชม Nabana
No Sato Winter Illumination เทศกาลชื่อดังของเมืองนาโกย่า เป็นงานประดับไฟสุดอลังการของญี่ปุ่น โดยมีไฮไลท์อยู่ที่
อุโมงค์ไฟระยิบระยับ หรือ Tunnel of Light ในระยะทางกว่า 200 เมตร ตลอดเส้ นทางจะล้อมรอบไปด้วยดวงไฟทั้งรูป
ดอกไม้หรือดาวมากมาย และก็ยังมีอุโมงค์ไฟที่เปลี่ยนสี จัดรอบบริเวณสวนดอกไม้นอกจากนี้ในสวนก็ยังมีโซนแสดงไฟอีก
มากมาย ถือเป็นเทศกาลยอดนิยมของทั้งชาวญี่ปุ่นและต่างชาติเลยทีเดียว โดยเทศกาลนี้จะจัดช่วงปลายเดือนตุลาคม ถึง
ปลายเดือนพฤษภาปีหน้า

 รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2) เมนู BBQ
ที่พัก: Hotel in Nogaya หรือระดับใกล้เคียงกัน 3*
ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง

วันที่สาม ร้านมีดซันชู - ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า-หมู่บ้าน LITTLE KYOTO-หมู่บา้ นมรดกโลกชิราคาวาโกะ-ที่พักออนเซ็น
 อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น
เช้า

เที่ยง

 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่3)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเซกิ พาทุกท่านแวะชม ร้านมีดซัน
ชู หรือ Hamanoyasan สถานที่ผลิตมีดได้คมสุดๆ เป็น
เมืองที่มีชื่อ เสียงเรื่องการตีดาบญี่ปุ่นอย่างดาบเซกิ
สำหรับร้านมีดซันซูนี้มีเครื่องใช้ของมีคมมากกว่า 3,000
ชิ้น ไม่ว่าจะเป็นมีดหรือกรรไกรตัดแต่งกิ่งและสวนกรรไกร
ตั ด เล็ บ หลากหลายขนาด หรื อ มี ด สำหรั บ ทำครั ว
หลากหลายรูปแบบที่ช่วยให้การทำวัตุดิบของท่านง่ายขึ้น
นอกจากนี ้ ย ั ง มี ด าบญี ่ ป ุ ่ น ขนมและเครื ่ อ งดื ่ ม เย็ น ๆ
จำหน่ายอีกด้วย อีกหนึ่งสิ่งที่พลาดไม่ได้เมื่อมาร้านซันซู
คือ การชมการแสดงดาบอิไอกิริ ดาบซามูไรคมๆที่ฟัน
เพียงครั้งเดียวต้นไผ่ก็ขาดเป็นสองท่อน พร้อมกับใส่ชุด
กิโมโนหรือเสื้อกั๊กซามูไรถ่ายภาพเป็นที่ระลึก และให้ทุก
ท่านเลือกซื้อเป็นของฝากได้อีกด้วยทั้งมีดและกรรไกร
ครัวเรือนภายใต้แบรนด์ของทางร้านเองและแบรนด์อื่นๆ
อีกด้วย จากนั้นพาทุกท่านไป นำท่านไปที่ ย่านเมืองเก่า
ทาคายาม่า (Takayama Old Town) ตั้งอยู่ในเมืองทา
คายาม่า (Takayama) ของจังหวัดกิฟุ (Gifu) เป็นย่านที่เต็มไปด้วยอาคารบ้ านไม้
โบราณและได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีจ นถึง ทุกวันนี้ เดินชม หมู่บ้าน LITTLE
KYOTO หรือ ย่านซันมาชิ ซ ูจ ิ (Sanmachi-Suji) เป็นเขตเมือ งเก่ า ที่ มีก ารอนุ ร ั ก ษ์
บ้านเรือนในสมัยเอโดะที่มีอายุกว่า 300 ปีไว้ได้เป็นอย่างดี เป็น 1 ใน ย่านที่เรียกว่าเป็น
Old Town ของญี่ปุ่น เมื่อครั้งหนึ่งในอดีตคือในยุคเอโดะ (ค.ศ. 1603 – ค.ศ. 1868) มี
ความเฟื่องฟูทางเศรษฐกิจอย่างมากเพราะว่าเป็นย่านศูนย์กลางสำหรับการทำการค้า
ของเมือง Takayama มีถนนที่เชื่อมระหว่างสถานที่สำคัญทั้ง ปราสาท, วัด และศาลเจ้า
จุดเด่นคืออาคารเก่าแก่ส่วนใหญ่ก็ตกทอดมาตั้งแต่ยุคเอโดะมาถึงปัจจุบัน เป็นการสร้าง
บ้านเรือนตามสไตล์แบบญี่ปุ่นแท้ บ้านทั้ง 2 ข้างทางจะมีแต่เฉพาะสี
น้ำตาลหรือสีดำ ในปัจจุบันนี้ถ้าใครจะสร้างบ้านหลังใหม่ก็จะต้องใช้
แค่2 สีนี้เท่านั้น เพื่อไม่ให้โดดหรื อดูแปลกแยกออกมาจากบ้านหลัง
อื่น อิสระให้ทุกท่านได้เดินเที่ยวและชื่นชมกับทัศนียภาพเมืองเก่าซึ่ง
เต็มไปด้วยบ้านเรือนโบราณ และร้านค้าหลากหลาย เช่น ร้านผลิต
และจำหน่ายเหล้าสาเก ร้านทำมิโสะ ร้านซูชิ ไอศกครีม ของหวาน
ฯลฯ พร้อมทั้งเลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองเฉพาะถิ่น เช่น ซารุ
โบะโบะ หรือ ตุ๊ก ตาทารกลิง ตัวสีแดงไม่มีห น้าตา ซึ่ง ถือ ว่าเป็ น
สัญลักษณ์หนึ่งของเมืองทาคายาม่า และเป็นสินค้ายอดนิยม เพราะแฝงไปด้วยความเชื่อเกี่ยวกับโชคลางของชาวญี่ปุ่นอีก
ด้วย และเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันน่าประทับใจมากมาย ท่านยังสามารถลองลิ้มชิมรสขนมของหวานนานาชนิดอีกด้วย หรือ
ถ่ายรูปกับสะพาน Nakabashi Bridge สะพานสีแดงที่ทอดข้ามแม่น้ำมิยากาวะซึงเป็นสัญลักษณ์ของเมืองทาคายาม่าอีกด้วย
อิสระเก็บภาพความประทับใจเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
 รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4) Japanese Set

พาทุกท่านไปชมสถานที่ชื่องดังของญี่ปุ่น หมู่บ้านมรดก
โลกชิราคาวาโกะ (Shirakawa-go) หมู่บ้านมรดกโลก
แห่งที่ 6 ของญี่ปุ่น ที่นี่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
ทางวัฒนธรรมพร้อมๆกับภูเขาโกคายามะ จังหวัดโทยา
มะในปี 1995 เป็นหมู่บ้านชาวนาที่ตั้งอยู่ในหุบเขาตาม
แม่ น้ ำ โชกาวะ (Shogawa) เป็ น หมู ่ บ ้ า นเล็ ก ๆ ตั ้ ง อยู่
ท่ามกลางหุบเขา ตั้งอยู่บนภูเขาในเขตจังหวัดกิฟูและโท
ยาม่า (Gifu and Toyama Prefectures) ทางตอนกลาง
ของเกาะฮอนชู ประกอบไปด้วยบ้านเรือนที่มีอายุเก่าแก่
กว่า 200-300 ปี จุดที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาชิราคาวาโกะ
คือบ้านเก่าแก่ประจำหมู่บ้านอย่าง Wada House หรือ Kanda House ที่ถือว่าเป็นบ้านทรงกัสโซ่แบบโบราณที่อนุรักษ์เอาไว้
จวบจนปัจจุบันอันเป็นสมบัติของชาติ และพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงวิถีชีวิตการเป็นอยู่ของคนในหมู่บ้าน นอกจากชิราคาวาโกะจะ
มีบ้านเก่าแก่ดั้งเดิมของญี่ปุ่นให้เราได้เดินชม ก็ยังมีบ้านหลายๆหลังที่เปิดเป็นร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก อิสระให้
ทุกท่านชิมอาหาร ของหวาน และถ่ายภาพตามอัธยาศัย

เย็น

วันที่สี่
เช้า

 รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่5)
หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ สัมผัสวัฒนธรรม การอาบน้ำแร่ออนเซ็น (Onsen) น้ำแร่ในสไตล์ญี่ปุ่น ให้ท่านได้
พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง ระบบการหมุนเวียนของเลือดดีขึ้น การบรรเทา
อาการปวดเมื่อยต่างๆ และช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดได้อย่างดี พร้อมทั้งบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่ง
ที่พัก: Gujo Onsen Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน 3*
ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง

เกียวโต-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-วัดคินคะคุจิ-วัดน้ำใสคิโยมิสุเดระ-ย่านฮิกาชิยาม่า-ย่านชินเซไก
 อาหาร เช้า,เที่ยง
 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่6)
จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ เกียวโต Kyoto มีความสำคัญในฐานะอดีตเมืองหลวงที่รุ่งเรืองอย่างยาวนานร่วมหนึ่งพันปี เป็น
เสมือนจุดกำเนิดของความเป็นญี่ปุ่นที่ทุกคนรู้จัก ทั้งวัดวาอารามศาลเจ้าเก่าแก่ เกอิชา และย่านเมืองเก่าที่เรียงรายด้วย
บ้านเรือนไม้ พาทุกท่านไปที่ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ Fushimi Inari เป็นศาลเจ้าที่มีความเก่าแก่มากกว่าพันปี สร้างขึ้นครั้งแรกใน
ปี ค.ศ.711 บนยอดเขา Inariyama หรือที่คนไทยเรียกกันว่า ศาลเจ้าแดง หรือ ศาลเจ้าจิ้งจอก เป้นสถานที่ที่มีความสำคัญ
แห่งหนึ่งของเมืองเกียวโต (Kyoto) มีชื่อเสียงโด่งดังจากประตูโทริอิ (Torii Gate) หรือเสาประตูสีแดงที่เรียงตัวกันข้างหลัง
ศาลเจ้าจำนวนหลายหมื่นต้นจนเป็นทางเดินได้ทั่วทั้งภูเขาอินาริ ผู้คนเชื่อกันว่าเป็นภูเขาศักดิ์สิทธ์ โดยเทพอินาริจะเป็นตัวแทน

ของความอุดมสมบูรณ์ การเก็บเกี่ยวข้าว รวมไปถึงพืชผลไร่นาต่างๆ และมักจะมีจิ้งจอกเป็นสัตว์คู่กาย ดังนั้นบริเวรศาลเจ้าจึง
มีรูปปั้นจิ้งจอกอยู่มากมาย

เที่ยง

 รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่7) Japanese Set
นำท่านเดินทางไป วัดคินคะคุจิ (Kinkaku-ji) หรือวัดทอง
เป็นวัดในนิกายเซน ตั้งอยู่ทางเหนือของเกียวโต ภาพวัด
ประดับด้วยทองอย่างหรูหราสะท้อนความเงางามบนผิวน้ำ
ของสระเคียวโคะจิหรือสระกระจกล้อมรอบด้วยสวนสวย
แบบญี่ปุ่น เป็นจุดเด่นของเกียวโตที่น่าจดจำได้มากที่สุด
เปรียบเสมือนแลนด์มาร์คของเมืองเกียวโต ตัวอาคารชั้น
บนสุดตกแต่งด้วยทองคำเปลวสวยงามตา อาคารหลังนี้
เคยเป็นที่พักของโชกุนอะชิคางะ โยชิมิทซึ อาคารหลังนี้เคย
เกิดเหตุไฟไหม้หลายครั้งและล่าสุดได้ถูกเผาทำลายลงไปในปี 1950 โดยพระที่คลุ้มคลั่ง ซึ่งตัวอาคารในปัจจุบันได้รับการ
ปรับปรุงขึ้นในปี 1955 ซึ่งอาคารหลังนี้คนไทยอาจจะคุ้นเคยจากการ์ตูนเรื่องอิคอิวซังที่ใช้ปราสาทสีทองแห่งนี้เป็นฉากปราสาท
ของโชกุนในเรื่องอิคคิวซัง ตัวอาคารสีทองมี 3 ชั้น ชั้นล่างสุดสร้างในสไตล์ชินเดง ทำจากไม้และใช้กำแพงสีขาวตัดกับตัว
อาคารชั้นบนที่เป็นสี ทอง ภายในของชั้นนี้เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปและรูปปั้นของโชกุนอะชิคางะ โยชิมิทซึ ชั้นที่ 2
สร้างในสไตล์บุคเคะ เคยใช้เป็นที่พักของซามูไร ตัวอาคารด้านนอกปิดด้วยทอง ด้านในเป็นที่ประดิษฐานพระโพธิสัตว์อวโลกิเต
ศวรและล้อมรอบด้วยรูปปั้นของเทพ 4 องค์ผู้รักษาคุ้มครองโลกใน 4 ทิศ ชั้นที่ 3 สร้างในสไตล์เซน ด้านในและนอกปิดด้ วย
ทอง ส่วนบนสุดปั่นรูปปั้นของนกฟินิกซ์สีทอง บริเวณรอบๆมีสวนญี่ปุ่นที่ออกแบบได้สวยงามคงรูปแบบเดิมเหมือนในสมัยโช
กุนอะชิคางะ โยชิมิทซึเอาไว้ จากนั้นพาทุกท่านไปที่ วัดคิโยมิสุเดระ Kiyomizu temple หรือที่คนไทยรู้จักกันดีว่า วัดน้ำใส เป็น
ชื่อในภาษาญี่ปุ่นที่แปลว่า “น้ำบริสุทธิ์” เป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากในเกียวโต และได้เป็นหนึ่งในมรดกโลกด้วย นักท่องเที่ยว
ส่วนมากมาเพื่อสักการะ และ ขอพรจากองค์พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม ซึ่งเป็นพระประธานของวัด นอกจากนี้ ที่นี่ยังเป็นที่
ประดิษฐานของเทพเอบิส ึ ผู ้เ ป็ นเทพเจ้ าแห่ง ความร่ำรวยมั ่ง คั่ง และ ย่านฮิกาชิย าม่ า Higashiyama อิส ระเดินเล่ น ที่
Higashiyama walking street ซึ่ง เต็มไปด้วยบ้านเรือ นที่ ได้ร ั บการอนุร ักษ์ไ ว้แ ละส่ วนมากเปิด เป็ นร้า นค้า คาเฟ่ และ
ร้านอาหารสำหรับผู้มาเยือน ทุกท่านสามารถช้อปปิ้งของที่ระลึกหรือโมจิ ของขึ้นชื่อของสถานที่แห่งนี้ หรือจะเป็นกระดาษซับ
มัน yojiya ที่มีชื่อเสียงของเกียวโต

จากนั้นพาทุกท่านไปที่ ย่านชินเซไก (Shinsekai) ย้าอปปิ้งสำคัญอีกแห่งหนึ่งของเมืองโอซาก้า โดยชื่อชินเซไกสามารถแปล
ตรงๆตัวว่า “โลกใหม่” มีหอคอยซึเทนคาคุ (Tsutenkaku) ที่เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของย่านชินเซไกนี้ตั้งอยู่ตรงกลางอีกด้วย
ย่านนี้เป็นแหล่งช้อปปิ้งและร้านค้ามากมาย รวมถึงร้านอาหารอีกด้วย บริเวณนี้ยังมีถนนแคบๆที่เรียกกันว่า จันจัน โยโกะโช
(Jan Jan Yokocho)ที่เป็นแหล่งรวมร้านกินดื่มสำหรับคนญี่ปุ่น มีอาหารและขนม ให้ท่านลองชิมกันมากมาย ทุกท่านสามารถ
ซื้อของที่ระลึกได้อีกด้วย อิสระอาหารเย็นที่ย่านชินเซไก

ที่พัก: Hotel in Osaka หรือระดับใกล้เคียงกัน 3*
ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง

วันที่ห้า
เช้า

เที่ยง

ตลาดคุโรมง- JTC Doton plaza แหล่งช็อปปิง้ สินค้าปลอดภาษี-ย่านชินไซบาชิ- LALAPORT EXPOCITY
 อาหาร เช้า,เที่ยง
 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที8่ )
ตลาดคุโรมง (Kuromon Ichiba Market) ตลาดในใจกลาง
เมืองโอซาก้า ซึ่งเปิดมาตั้งแต่สมัยเมจิหรือเมื่อ 100 กว่าปีก่อน
ตลาดแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็น ‘ครัวของโอซาก้า’ โดยประกอบด้วย
ร้านต่างๆ กว่า 170 ร้านซึ่งตั้งเรียงกันอยู่สองข้างทางเดิน
ระยะ 580 เมตร เป็นตลาดที่เต็มไปด้วยร้านขายอาหารซีฟู้ด
อย่าง ปูยักษ์ กุ้ง หอย อาหารพร้อมทาน ผักผลไม้ และของใช้
ต่างๆ ซึ่งมีแบบทำสำเร็จพร้อมทานในร้านได้เลย อีกทั้งยังมี
อาหารนานาชนิดให้เลือกทาน เรียกได้ว่าเป็นแหล่งของกินที่
ห้ามพลาด และยังมีโคมไฟแดงเขียนว่า Kuromon (黒門)
ถือเป็นสัญลักษณ์ของตลาดแห่งนี้ก็ว่าได้ พาทุกท่านไปช้อปปิ้งที่
JTC Doton plaza แหล่งช็อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี เปิดให้บริการ
เมื่อเดือน เม.ย. 2017 นอกจากจะให้บริการรับส่งไป-กลับ (รถ
บัส) ระหว่างสนามบินคันไซแล้ว ยังเป็นพื้นที่ธุรกิจที่มีบริการ
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อีกทั้งยังมีร้านค้าถึง 32 ร้าน ซึ่ง
มีทั้งร้านอาหาร ร้านขายสินค้าแฟชั่น ร้านขายสินค้าเพื่อสุขภาพ
ร้านขายยา และสินค้าเบ็ดเตล็ด
 รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่9) Japanese Set

จากนั้นพาทุกท่านไปที่ ย่านชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้งขนาดมหึมาระยะทางกว่า 600 เมตร เต็มไปด้วยร้านขายยา ร้านเครื่องสำอาง
ร้านขายเสื้อผ้า ร้านปลอดภาษี (Duty Free) ร้าน 100 เยน คาแรคเตอร์ช้อปไปจนถึงร้านอาหารและคาเฟ่มากมายก็รวมตัวกัน
อยู่ที่นี่ ย่านร้านค้าชินไซบาชิซุจิมีจุดเริ่มต้นที่สะพานเอบิสึ ที่อยู่ตรงกลาง โดทงโบริ ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับจุดถ่ายรูปยอดฮิต ป้ายกูลิ
โกะ (รูปคนชูแขน) จากนั้นพาทุกท่านไปช้อปปิ้งกันต่อที่ Lalaport EXPOCITY มีพื้นที่กว้างถึง 17.2 ตารางเมตร ป้ายหน้าห้าง
ก็จะเขียนว่า EXPOCITY มีจุดให้ยืนถ่ายรูปและในงานหรือเทศกาลสำคัญต่างๆ ก็จะมีพร็อบให้ถ่ายภาพด้วย เป็นแหล่งความ
บันเทิงที่นี่ไม่ได้มีแค่แหล่งช้อปปิ้ง ยังมีศูนย์อาหาร โรงหนัง แต่ยังมี สวนสนุก ชิงช้าสวรรค์ พิพิธภัณฑ์ ศูนย์เรียนรู้ ครบจบในหนึ่ง
เดียวมากๆ พาทุกท่านไปที่ศูนย์ร วมแหล่งร้านค้าขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นที่เต็มไปด้วยสถานที่ต่างๆ ซึ่งนอกจาก
LALAPORT EXPOCITY ที่มีร้านค้าอยู่ประมาณ 300 ร้านและยังมีสถานที่ที่ให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินมากมาย และชิงช้า
สวรรค์ที่สูงที่สุดในญี่ปุ่นอีกด้วย มีทั้งแบรนด์ชั้นนำระดับโลกและแบรนด์ที่หรูหราแต่เข้าถึงได้ มีทั้งร้านบูติกชั้นนำ ร้านกีฬาและ
ร้านค้ากลางแจ้ง ไปจนถึงสถานเสริมความงามและสุขภาพ เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับ เด็กเล็ก วัยรุ่น รวมไปถึงวัยทำงาน อีกทั้งสินค้า
และบริการในชีวิตประจำวัน เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องครัวมากมาย อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศั ย อิสระอาหารเย็นที่
LALAPORT EXPOCITY

ที่พัก: Hotel in Kansai airport area หรือระดับใกล้เคียงกัน 3*
ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง

วันที่หก

ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

เช้า

 อาหาร เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม หรือ บริการแบบกล่อง Obento ในกรณีที่พักอยู่ห่างจากสนามบิน (มื้อที่10)
เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ประเทศไทย
09.50 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย สายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ613

(ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง บนเครื่องมีจำหน่าย )

13.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
*****************************

หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน การจราจรช่วง
เทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ่น เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์
ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม
การบริการของรถบัสนำเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดย
มัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดินทาง
ประกาศสำคัญ: รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชำระแบบจ่ายชำระขาด และผู้จัดได้
ชำระให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบชำระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการ
ตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศ
ญีป่ นุ่ ) ทางผูจ้ ดั ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทัง้ ค่าตัว๋ เครือ่ งบินให้แก่ท่าน
ตามประกาศของรัฐบาลญี่ปุ่น (อัพเดท 27พ.ค.65) สำหรับการมาตรการเปิดรับนักท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 65 ที่เดินทางมาใน
รูปแบบคณะทัวร์
กลุ่มสีน้ำเงิน (เสี่ยงต่ำ) ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มนี้
- ไม่ต้องตรวจRT-PCRที่สนามบินญี่ปุ่น
- ไม่ต้องกักตัว
- นักท่องเที่ยวจำเป็นต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นลงในโทรศัพท์ส่วนตัวดังนี้
1. My SOS เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข กรณีฉุกเฉิน ต้องการความช่วยเหลือเนื่องจากสงสัยว่าอาจจะติดเชื้อ ซึ่งสามารถทำ VDO
call ได้และแชทได้ ต้องทำการลงทะเบียนให้เสร็จก่อ นถึงญี่ปุ่น 6 ชั่วโมง และแอพต้องเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเหลืองเมื่ออัพโหลดผลตรวจ
PCR แล้ว เปลี่ยนเป็นสีเขียว
2.Google maps ลิ้งค์กับ My SOS เพื่อทราบ location Real Time ตลอดเวลาที่อยู่ในญี่ปุ่น
3.ลงทะเบียน Visit Japan ผ่านลิ้ง https://www.visitjapan.digital.go.jp/Web/Login
การเดินทางกลับเข้าประเทศไทย สำหรับคนไทย เตรียมเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบถ้วน ตามข้อกำหนดของรัฐบาลไทย มากกว่า 14
วันก่อนเดินทาง (Vaccinated Certificate หรือ International Vaccinated Certificate)
► เอกสารที่ต้องทำการเตรียมก่อนเดินทาง
1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)
2. วีซ่าญี่ปุ่น
เตรียมเอกสารเพื่อจัดส่งให้ทางบริษัทดำเนินการยื่นวีซ่าให้ดังนี้

- Passport เล่มจริง มีอายุไม่น้อยกว่า6เดือน
- รูปถ่าย2x2นิ้ว พื้นขาว 1รูป
- สำเนาบัตรประชาชน
- ทะเบียนบ้าน ใช้เล่มจริงแนบยื่น (กรณีไม่มีเล่มจริง ต้องคัดจากอำเภอ มีตราครุฑ พร้อมผู้มีอำนาจลงนาม เท่านั้น),ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ใบ
สมรส ใบหย่าร้าง (จำเป็น)

- สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (ทุกหน้า)
- statement ย้อนหลัง6เดือน (มีตราประทับ ลายเซ็น จากธนาคาร)
- หนังสือรับรองการทำงาน ระบุตำแหน่ง วันเริ่มงาน เงินเดือนและวันลาไปเที่ยว (ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียน นักศึกษา ใช้หนังสือ
รับรองการเรียนและใช้หนังสือรับรองการทำงานของบิดา-มารดาด้วย)
3.ลงทะเบียนออนไลน์ ERFS ล่วงหน้า เพื่อนำใบรับรองไปใช้ประกอบการยื่นวีซ่า (บริษัทดำเนินการให้)
4.ใบรับรองผลตรวจTest COVID-19 เป็นลบ แบบ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง (ภาษาอังกฤษ)
ข้อมูลการเข้าประเทศญี่ปุ่นอัพเดท ณ วันที่ 31 พ.ค.65 อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับทางรัฐบาลญี่ปุ่น
เงื่อนไขการให้บริการ
► การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีจำนวน 20 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจำนวนดังกล่าว
- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทางประมาณ 10 วัน
- หรือขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัทจะทำ
การแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า
► ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบ
ใดๆ ทั้งสิ้น
► การจองทัวร์และชำระค่าบริการ
- กรุณาชำระค่ามัดจำ ท่านละ 20,000 บาท + ค่าวีซ่า 2,000 บาท (รวม 22,000 บาท) กรุณาส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ต พร้อมเอกสาร
ชำระมัดจำค่าทัวร์
- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระ 30 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯจำเป็นต้องออกตั๋วก่อนท่านจำเป็นต้องชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามที่
บริษัทกำหนดแจ้งเท่านั้น
**สำคัญ** สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป -กลับและจำนวน
หน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบ
กรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ
เงื่อนไขการยกเลิก
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน
*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
*ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถ

Upgradeที่นั่ง ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)
2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.

ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน
กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพัก 2ห้อง กรณีห้องพักในเมืองที่
ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน
ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าน้ำหนักกระเป๋าสายการบินAir Asia X สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง ไม่เกิน 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7กิโลกรัม และค่า
ประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่
สายการบินเรียกเก็บ
**กรณีท่านมีความประสงค์จะซื้อน้ำหนักเพิ่ม กรุณาแจ้งพร้อมจองทัวร์หรือก่อนเดินทางอย่างช้า 10วันพร้อมชำระค่า
น้ำหนัก**
ซื้อน้ำหนักเพิ่ม 5 กก. ชำระเพิ่ม 600 บาท /เพิ่ม10กก. ชำระเพิ่ม 1,200 บาท/เพิ่ม20กก. ชำระเพิ่ม 3,500 บาท
ราคาอาจมีเปลี่ยนแปลงตามสายการบินกำหนด
การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทำแผนประกันภัยการเดินทางสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel
แบบแผนประกันภัยการเดินทางแดนซ์ มููฟ Dance Moves ( สำหรับเดินทางในเอเชีย ฮิปฮอป) โดยแผนประกันจะครอบคลุม
การรักษากรณีลูกค้าติดเชื้อโควิด -19 หรืออุบัติเหตุ ต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องทำการรักษาใน
โรงพยาบาลที่ประกันครอบคลุมการรักษาเท่านั้น (เข้ารับรักษาในรูปแบบอื่นๆประกันจะไม่ครอบคลุม ) ซึ่งสามารถศึกษา
ข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซื้อประกันเพิ่มวงเงินคุ้มครอง เพิ่มความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ
ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทั้งนี้การทำประกันนี้จาก
บริษัท มากกว่าข้อบังคับ ตาม พรบ ธุรกิจนำเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทนำเที่ยว ทำประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น
แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้กรณีท่านต้องการซื้อความ
คุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ
ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)
ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
4. ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว
5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
6. ไม่รวมค่าวีซ่าและค่าบริการ 2,000 บาท
7. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 6,000 เยน หรือ 1,750 บาท ท่าน/สำหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ ำใจ
จากท่าน
8. ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง มีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษ
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท ฯ
และเมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ
ทั้งหมด
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง20ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว
โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิ์ของโรงแรมในการจัดห้องให้กั บกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดย
อาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างช้า10วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯ
ไม่สามารถจัดการให้ล่วงหน้าได้
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจ
ของผู้จัดกำกับเท่านั้น
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการ
พิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อัน
เนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ

หากสนจองกรุณาติดต่อ
➢
➢
➢

สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6
จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip
หรือโทร 02-234-5936

