รหัสโปรแกรม : 24178

(กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม(

JXJ08 CLASSIC GOLDEN ROUTE
เทีย่ วญีป่ ุ่น... โตเกียว เกียวโต นาโกย่า โอซาก้า 6วัน4คืน

เดินทางโดยสายการบิน Air Asia X น้า้ หนักกระเป๋า 20 กก. + Carry on 7 กก.
ทีพ
่ กั โตเกียว 1 คืน ฟูจอิ อนเซ็น 1 คืน นาโกย่า 1 คืน คันไซ 1 คืน
พิเศษ!!!! เมนูชาบู + บุฟเฟ่ตป์ ิ้งย่าง Yakiniku + บุฟเฟ่ตข์ าปู
วัดอาซากุสะ ไหว้พระขอพร ช้อปปิง้ ห้างไดเวอร์ซิตี้ ชมแลนด์มาร์คกันดัม้ ช้อปปิง้ ชินจุกุ
ศาลเจ้าฮาโกเน่รมิ ทะเลสาบอาชิ ไข่ดา้ หุบเขาโอวาคุดานิ หมูบ่ า้ นโอชิโนะฮักไก ขึน้ ฟูจชิ นั้ 5
นั่งกระเช้าลอยฟ้าชมวิวแบบพาโนรามาภูเขาไฟฟูจทิ ี่ Mt. Fuji Panorama Ropeway
สวนโออิชปิ าร์ค อินยุ ามะ วัดน้า้ ใสคิโยมิสุ ศาลเจ้าฟูชมิ อิ นิ าริ ปราสาทโอซาก้า ช้อปปิง้ ชินไซบาชิ

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่
(บาท(

ราคาเด็ก 2-12 ปี

04-09 ตุลาคม 65

34,888

พักเดี่ยว/เดินทาง
ท่านเดียว เพิ่ม
(บาท(
8,500

13-18 ตุลาคม 65

39,888

8,500

30

18-23 ตุลาคม 65

36,888

8,500

30

25-30 ตุลาคม 65

34,888

8,500

30

28 ตุลาคม –
02 พฤศจิกายน 65
01-06 พฤศจิกายน
65
08-13 พฤศจิกายน
65
15-20 พฤศจิกายน
65
22-27 พฤศจิกายน
65
29 พฤศจิกายน04 ธันวาคม 65
06-11 ธันวาคม 65

34,888

8,500

30

34,888

8,500

30

34,888

8,500

30

34,888

8,500

30

34,888

8,500

30

34,888

8,500

30

37,888

8,500

30

13-18 ธันวาคม 65

37,888

8,500

30

30 ธันวาคม 65 –
04 มกราคม 66
31 ธันวาคม 65 –
05 มกราคม 66
10-15 มกราคม 66

45,888

8,500

30

44,888

8,500

30

35,888

8,500

30

17-22 มกราคม 66

35,888

8,500

30

24-29 มกราคม 66

35,888

8,500

30

31 มกราคม –
05 กุมภาพันธ์ 66
03-08 กุมภาพันธ์ 66

35,888

8,500

30

35,888

8,500

30

07-12 กุมภาพันธ์ 66

35,888

8,500

30

14-19 กุมภาพันธ์ 66

35,888

8,500

30

21-26 กุมภาพันธ์ 66

35,888

8,500

30

28 กุมภาพันธ์

35,888

8,500

30

เด็กมีเตียงราคาเท่าผู้ใหญ่
(Infant ไม่เกิน 2ปี 6,000 บาท(

ที่นั่ง
30

หมายเหตุ

-05 มีนาคม 66
07-12 มีนาคม 66

35,888

8,500

30

10-15 มีนาคม 66

35,888

8,500

30

14-19 มีนาคม 66

36,888

8,500

30

17-22 มีนาคม 66

36,888

8,500

30

ไม่รวมค่าบริการและยื่นวีซ่า (ประเทศญี่ปุ่น( 2,000 บาท
 FLIGHT:
DEPARTURE: XJ600 BKK-NRT 23.50-08.40
RETURN:
XJ613 KIX-BKK 09.50-13.50
วันที่หนึ่ง

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

นิทรรศการ Nabana No Sato Winter Illumination

20.30 น. พร้อมกันที่ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน
AIR ASIA X (XJ) มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอ้านวยความสะดวกด้านเอกสารและติดแท็คกระเป๋า
23.50 น. ออกเดินทางออกสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ600 (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบน

เครื่อง บนเครื่องมีจ้าหน่าย(

วันทีส
่ อง
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ- ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ-โตเกียว-วัดอาซากุสะ-ถนนนาคามิเซห้างไดเวอร์ซิตี้- JTC Shinjuku แหล่งช้อปปลอดภาษี-ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ
 อาหาร เที่ยง,
เย็น

08.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับ

นาฬิกา
ของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น เพื่ อความสะดวกในการนัดหมาย( น้าท่านผ่านพิ ธีตรวจคนเข้าเมืองและศุล กากร
ส้าคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้น้าอาหารสด จ้าพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษ
จับและปรับ
น้าทุกท่านเดินทางสู่เข้าสู่ โตเกียว เมืองหลวงของประเทศ
ญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในภูมิภาคคันโต บนเกาะฮอนชู วัดอาซากุสะ
SENSOJI TEMPLE กราบนมัสการขอพรจากองค์ เจ้า
แม่กวนอิมทองค้าที่ เป็น ทองสัมฤทธิ์ มีขนาดเล็กเพี ยง
5.5 เซนติเมตร วัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคคันโต ให้
ท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ คามินาริมง (ประตูฟ้าค้า
รณ( ซึ่ ง มี โ คมไฟสี แ ดงขนาดยั ก ษ์ ที่ มี ค วามสู ง ถึ ง 4.5
เมตร โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลกแขวนอยู่ เลือกชมและเช่า
เครื่องรางอันศักดิ์สิทธิ์ของวัดแห่งนี้หรือท่านสามารถ
เพลิดเพลินกับการเดิน ถนนนาคามิเซ ถนนช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของวัด มีร้านขายของที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็น
เครื่องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และร้านขายขนมต่างๆ ของที่ระลึกต่างๆแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่น Made In Japan แท้ๆ
รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้คุณภาพดี เช่น ร่ม , หมวก, รองเท้า, กระเป๋า หากมีเวลาท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปคู่กับ

เที่ยง

เย็น

วิ ว ของหอคอยที่สูง ที่สุด ในโลก โตเกี ย วสกายทรี (Tokyo Sky tree) แลนด์ ม าร์ ค ของมหานครโตเกี ย ว ท่ า น
สามารถเดินไปถ่ายรูปวิวได้ซึ่งอยู่ไม่ไกลวัดอาซากุซะ
รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1) Japanese set
จากนั้นพาทุกท่านเดินทางสู่ ย่านเมืองใหม่ โอไดบะ ที่เกิด
จากการถมทะเลขึ้ น มาเป็ น เกาะ ให้ ท่ า นได้ช้ อ ปปิ้งสิน ค้ า
หลากหลายชนิ ด ที่ ห้ า งไดเวอร์ ซิ ตี้ ซึ่ ง ภายในมี ร้ า นค้ า
ร้านอาหาร และแหล่งบันเทิงมากมาย ถ่ายรูปกับกันดั้มตัว
ใหม่ RX-0 Unicorn ขนาดเท่าของจริงโดยสร้างขึ้นมาตาม
อั ตราส่วน 1:1 เหมื อ นตัวเดิ ม ท้ า ให้ มี ความสูงถึ ง 19.7
เมตร (ตัวเดิมสูง 18 เมตร( และเพิ่งเปิดตัวเป็นทางการใน
วันที่ 24 กันยายน 2560ที่ผ่านมา หากมีเวลาท่านสามารถ
เดินไปถ่ายรูปคู่กับจุดไฮไลท์ใหม่ของที่นี่คือ ป้าย Tokyo สี
ฟ้ า ป้ า ยใหม่ วิวชิ งช้ า สวรรค์ บริ เวณใกล้เคียงกับห้ างได
เวอร์ซิตี้ และพาทุกท่านไปช้อปปิ้งที่ JTC Shinjuku แหล่งช้
อปปลอดภาษี ที่รวบรวมสินค้าราคาพิเศษ และมีชื่อเสียงที่
เห็นแล้วต้องรู้ว่ามาจากประเทศญี่ปุ่น เช่น โฟมถ่านหินฟู
เขาไฟ วิตามิน อาหารเสริม และครีมต่างๆ เป็นต้น ให้ทุก
ท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของฝาก และ ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ
แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เป็นศูนย์ร วมแฟชั่น ของเหล่าบรรดาแฟชั่นนิสต้า เป็นแหล่ง
อัพเดทเทรนด์ และเป็นย่านความเจริญอันดับหนึ่งของนครโตเกียวในปัจจุบัน ให้ท่านเลือกชมและซื้อสินค้ามากมาย
อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า , กล้องถ่ายรูป , นาฬิกา, เสื้อผ้า,รองเท้า และเครื่องส้าอางค์แบรนด์ต่างๆมากมายเช่น
KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และอื่น ๆ อีกมากมาย หรือร้าน100เยน (อยู่ตึก PEPEชั้น8( ซึ่งสินค้าทุก
อย่างภายในร้านจะราคา 100 เยน เท่ากันหมด หรือเป็นร้านดองกี้ ที่ขายสินค้าราคาถูกสารพัดอย่าง หรือจะเป็น
ร้านมัตสึโมโต้ที่ร วมสิน ค้า เครื่องใช้เครื่อ งส้าอางค์ ผลิตภัณฑ์ ของใช้ไว้อ ย่างหลากหลาย ให้ท่านช้อปปิ้งตาม
อัธยาศัย
 รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2) เมนูชาบูหมู
ที่พัก: La’gent Hotel Shinjuku หรือระดับใกล้เคียงกัน 3*
ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท้าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง

วันทีส
่ าม
ฮักไก-ออนเซ็น
เย็น

เช้า

เที่ยง

ศาลเจ้าฮาโกเน่-หุบเขาโอวาคุดานิ-ขึ้นภูเขาไฟฟู จิที่สถานีที่5 หรือ ลานสกี Fuji ten-หมู่บ้านโอชิโนะ
 อาหาร เช้า,เที่ยง,

 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่3)
พาทุ ก ท่ า นไปขอพรที่ ศาลเจ้ า ฮาโกเน่ Hakone Jinja
ตั้ ง อยู่ ด้ า นล่ า งของภู เ ขาฮาโกเน่ บ ริ เ วณชายฝั่ ง ของ
ทะเลสาบอาชิในเมืองฮาโกเน่ มีความเชื่อกันว่า ศาลเจ้า
ฮาโกเน่ ถู ก สร้ า งขึ้ น ตั้ ง แต่ ปี ค.ศ. 745 หรื อ ยุ ค ของจัก
พรรดิโคโช มีต้านานเล่าว่าชาวบ้านในบริเวณฮาโกเน่
ต่างต้องทนทุกข์กับภัยพิบัติขนาดใหญ่ทุกปี ซึ่งเชื่อกันว่า
เกิดจากมังกร 9 หัวที่อาศัยอยู่ในก้นทะเลสาบอะชิ จนท้า
ให้ต้องมีการบูชายัญมังกรด้วยชีวิตของเด็กทารกปีละ 1
คนมาตลอด กระทั่งในปีค.ศ. 1667 มีนักบวชรูปหนึ่งเดิน
แสวงบุ ญ ผ่ า นมาบริ เ วณนี้ จึ ง ได้ ช่ ว ยชาวบ้ า นสะกด
วิญญาณของมังกร 9 หัวเอาไว้ในทะเลสาบ และย้ายที่ตั้ง
ของศาลเจ้ า จากบนยอดเขา ลงมาที่ บ ริ เ วณริ ม
ทะเลสาบอะชิ ให้ทุกท่านได้เก็บภาพของเสาโทริอิสีแดงริม
ทะเลสาบอาชิ และมีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง ถือเป็นมุม
ยอดนิ ยมที่ ทุ ก ท่ า นมั ก เก็ บ ภาพเอาไว้ โดยเสาโทริ อิ ใ น
ภาพเหล่านั้นก็คือบริเวณที่ตั้งของศาลเจ้าฮาโกเน่นั่นเอง โดยศาลเจ้าแห่งนี้โดดเด่นด้วยบรรยากาศที่ มีโคมไฟสีแดง
จ้านวนมากเรียงรายอยู่ระหว่างทางเดิน จากนั้นพาทุกท่านไปที่ หุบเขาโอวาคุดานิ หรือ หุบเขานรก ชมบ่อน้้าแร่
ก้ามะถันซึ่งสามารถต้มไข่ให้สุกได้ โดยชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่า เมื่อกินไข่ด้า 1 ฟอง จะท้าให้มีอายุยืนยาวขึ้น 7 ปี น้า
ท่าน อิสระให้ท่านได้เลือกชมและซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อมากมาย เช่นสบู่ด้า , แชมพูด้า,โฟมล้างหน้าด้า ซึ่งล้วน
เป็นผลิตภัณฑ์จากก้ามะถันที่คนญี่ปุ่นเชื่อว่าบ้ารุงผิวพรรณและเส้นผมให้ดีงาม
รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4) Japanese set
น้าท่าน ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ สัมผัสบรรยากาศและกลิ่นอายอย่างใกล้ชิดที่ สถานีที่ 5 บนระดับความสูงที่ 2,500 เมตร
หมายเหตุ: ช่วง Winter ขอเปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยวเป็น ลานสกี Fuji tenแทนการขึ้นฟูจิชั้น5 หรือ ลานสกี Fuji
ten เป็นสกีรีสอร์ททางตอนเหนือของภูเขาไฟฟูจิ เป็นท้าเลที่สวยงามมากๆของเมือง สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิ
เป็นฉากหลังและทะเลสาบคาวากุจิอยู่เบื้องล่าง ทุกท่านสามารถเล่นสกี สโนว์บอร์ด ลากเลื่อนและเล่นหิมะได้ที่นี่
(ค่ า ทั ว ร์ ไ ม่ ร วมค่ า อุ ป กรณ์ เ ล่ น หิ ม ะ) อี ก หนี่ ง จุ ด ที่ น่ า สนใจของที่ นี้ คื อ Fujiten Snow Resort ก็ คื อ ภู เ ขาฟู จิ ที่
สวยงามที่คุณสามารถชมได้ในขณะที่ท้ากิจกรรมท่ามกลางหิมะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภูเขาไฟฟูจิที่มองเห็นจาก

เย็น

ระเบียงบ้านชั้น 2 ของ Center House สามารถลิฟต์ชมทัศนียภาพอันงดงามของภูเขาไฟฟูจิ ทะเลสาบคาวากุจิ
และทะเลป่าแห่งภูเขาไฟฟูจิได้( อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความงามของภูเขาไฟแห่งนี้ พร้อมทั้งเลือกชมและซื้อ
สินค้าพื้นและขนมอร่อยมากมายตามอัธยาศัย
พาทุ ก ท่ า นชม หมู่ บ้ า นโอชิ โนะ ฮัก ไก Oshino Hakkai
Village เป็ น หมู่ บ้ า นที่ ตั้ ง อยู่ ใ กล้ ภู เ ขาไฟฟู จิ บริ เ วณ
ทะเลสาบยามานาคาโกะ (Lake Yamanaka-ko) ซึ่งในปี
2013 ฟูจิซังได้รับเลือกให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของ
โลกในบริเวณนี้มีบ่อน้้าใสๆ รวมกันกว่า 8 บ่อ เป็นน้้าที่
เกิดจากการละลายของหิมะจากบนภูเขาไฟฟูจิมีอายุมา
มากกว่า 1,200 ปี อิสระถ่ายภาพ หรือ ชิมของอร่อยๆ
เช่น โมจิย่าง
 รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่5) พิเศษบุฟเฟ่ต์ขาปู!!
หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ สัมผัสวัฒนธรรมการอาบน้้าแร่ออนเซ็น (Onsen) น้้าแร่ในสไตล์ญี่ปุ่น ให้
ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้้าแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง ระบบการหมุนเวียนของเลือดดี
ขึ้น การบรรเทาอาการปวดเมื่อยต่างๆ และช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดได้พร้อมบ้ารุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่ง

ที่พัก: Daito Fuji Resort Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน (Onsen Hotel(
ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท้าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง

วันทีส
่ ี่

โออิชิปาร์ค- นั่งกระเช้าลอยฟ้า Kawaguchiko Mt. Fuji Panorama Ropeway-ทะเลสาบฮา

มานะโกะ-อินุยามะ
เย็น

เช้า

 อาหาร เช้า, เที่ยง,

 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่6)
พาทุกท่านเดินทางสู่ สวนโออิชิ ปาร์ค (Oishi Park) เป็นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลสาบคาวากุจิโกะ
ฝั่งเหนือ เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นซึ่งมาพักผ่อนตากอากาศ ชมวิว ดื่มด่้ากับความงามของทิวทัศน์ ใน
วันที่อากาศแจ่มใส สวนแห่งนี้จะเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้เกือบทั้งลูกที่สวยงามมาก น้าท่าน
นั่งกระเช้าลอยฟ้า Kawaguchiko Mt. Fuji Panorama Ropeway ชื่อเดิมคือMt. Kachi Kachi Ropeway เป็น
กระเช้าลอยฟ้าที่เชื่อมระหว่างริมฝั่งทะเลสาบคาวากุจิโกะ และยอดเขาเทนโจ ให้ท่านชมวิวภูเขาไฟฟู จิและวิ ว
ทะเลสาบคาวากุจิโกะบนยอดเขาแบบพาโนราม่า 360 อาศา พบกับโฉมใหม่ของร้านค้าบนยอดเขา และห้ามพลาด

เมนุยอดนิยม มัทชะ,ขนมดังโงะทานุกิ,ลูกชิ้นทอดรูปฟูจิซัง,โคโระเกะรูปฟูจิซังและอื่นๆอีกมากมาย (ค่าทัวร์รวมค่า
กระเช้าขึ้น-ลง( จุดไฮไลท์ใหม่ของที่นี่คือนั่งชิงช้าถ่ายรูปกับวิวฟูจิ (ไม่รวมในค่าทัวร์ท่านละ 500 เยน(
เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่7) Japanese set
จากนั้ น พาทุ ก ท่ า นไปชมความสวยงามของ
ทะเลสาบฮามานะโกะ Hamana Lake เป็นทะเลสาบ
ที่มีขนาดโดยรอบยาว 114 กิโลเมตร ครอบคลุม
เมืองฮามามัตสึและเมืองโคะซาอิ จังหวัดชิซุโอกะ
อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น ทะเลสาบน้้ า กร่ อ ยที่ มี ค วามยาว
โดยรอบเป็ น อั น ดั บ 1 ในประเทศญี่ ปุ่ น และเป็ น
ทะเลสาบขนาดใหญ่เป็นอันดับ 10 ในญี่ปุ่นอีกด้วย
ทิวทัศน์ของผิวทะเลสาบสีฟ้ากับภูเขาที่งดงาม และ
ผิวทะเลสาบจะทอประกายแสงระยิบระยับ อิสระให้
ท่านเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย จากนั้น
พาทุกท่านไปเดินเล่นที่ Inuyama walking street หรือหากมีเวลาทุกท่านสามารถ เดินไปถ่ายภาพด้านนอกที่
ปราสาทอินุยามะ เป็นปราสาทที่สร้างขึ้นโดย “โอดะ โนบุยาสึ” ในปี 1537 ซึ่งตรงกับ สมัยเซ็งโกกุ ได้รับการขึ้น
ทะเบียนเป็นสมบัติของชาติ ในฐานะที่เป็น 1 ใน 12 ปราการปราสาทที่ยังหลงเหลือให้เห็นกันในญี่ปุ่นจนถึงทุกวันนี้
โดยเป็ น ปราการปราสาทไม้ ที่ เ ก่ า แก่ ที่ สุ ด ในญี่ ปุ่ น เลยที เ ดี ย ว และเดิ น ชม Inuyama castle town เมื อ งนี้
เจริญรุ่งเรืองมาหลายร้อยปีและมีศูนย์กลางอยู่ที่ปราสาทอินุยามะซึ่งเป็นสมบัติของชาติ ที่ซึ่งนักรบซามูไรต่อสู้กัน

เย็น

ในช่วงสงครามระหว่างรัฐของญี่ปุ่น บ้านสไตล์ญี่ปุ่นเก่าแก่จ้านวนมากจะท้าให้คุณรู้สึกเหมือนได้กลับมาอยู่ในสมัย
เอโดะ นอกจากนี้ยังมีร้านค้ายอดนิยมมากมาย ร้านอาหารอร่อยทั้งหมดที่ให้ทุกท่านเลือกซื้อได้
 รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่8) เมนูบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง
ที่พัก: Cypress Garden Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน
ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท้าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง

วันที่ห้า
เกียวโต-วัดน้าใสคิโยมิสุเดระ-ศาลเจ้าฟู ชิมิอินาริ-โอซาก้า-ปราสาทโอซาก้า -JTC Doton plaza -ย่านชิน
ไซบาชิ
 อาหาร เช้า, เที่ยง

เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่9)
จากนั้นน้าทุกท่านเดินทางสู่ เกียวโต Kyoto มีความส้าคัญในฐานะอดีตเมืองหลวงที่รุ่งเรืองอย่างยาวนานร่วม
หนึ่งพันปี เป็นเสมือนจุดก้าเนิดของความเป็นญี่ปุ่นที่ทุกคนรู้จัก ทั้งวัดวาอารามศาลเจ้าเก่าแก่ เกอิชา และย่าน
เมืองเก่าที่เรียงรายด้วยบ้านเรือนไม้ จากนั้นพาทุกท่านไปชม วัดคิโยมิสุเดระ Kiyomizu temple หรือที่คนไทย
รู้จักกันดีว่า วัดน้้าใส เป็นชื่อในภาษาญี่ปุ่นที่แปลว่า “น้้าบริสุทธิ์” เป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากในเกียวโต และได้เป็นหนึ่ง
ในมรดกโลกด้วย นักท่องเที่ยวส่วนมากมาเพื่อสักการะ และ ขอพรจากองค์พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม ซึ่งเป็นพระ
ประธานของวัด นอกจากนี้ ที่นี่ยังเป็นที่ประดิษฐานของเทพเอบิสึผู้เป็นเทพเจ้าแห่งความร่้ารวยมั่งคั่ง

และเที่ยวชม ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ Fushimi Inari เป็นศาลเจ้าที่มีความเก่าแก่มากกว่าพันปี สร้างขึ้นครั้งแรกในปี
ค.ศ.711 บนยอดเขา Inariyama หรื อ ที่คนไทยเรียกกันว่า ศาลเจ้าแดง หรือ ศาลเจ้าจิ้งจอก เป้นสถานที่ที่มี
ความส้าคัญแห่งหนึ่งของเมืองเกียวโต (Kyoto) มีชื่อเสียงโด่งดังจากประตูโทริอิ (Torii Gate) หรือเสาประตูสีแดงที่
เรียงตัวกันข้างหลังศาลเจ้าจ้านวนหลายหมื่นต้นจนเป็นทางเดินได้ทั่วทั้งภูเขาอินาริ ผู้คนเชื่อกันว่าเป็นภูเขาศักดิ์

สิทธ์ โดยเทพอินาริจะเป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ การเก็บเกี่ยวข้าว รวมไปถึงพืชผลไร่นาต่างๆ และมักจะมี

จิ้งจอกเป็นสัตว์คู่กาย ดังนั้นบริเวรศาลเจ้าจึงมีรูปปั้นจิ้งจอกอยู่มากมาย
เที่ยง
รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่10) Japanese set
จากนั้ น พาทุ ก ท่ า นเดิ น ทางสู่ โอซาก้ า Osaka เป็น
เมื อ งที่ มี ข นาดเศรษฐกิ จ ใหญ่ เ ป็ น อั น ดั บ 2 และมี
ประชากรมากเป็นอันดับ 3 ของประเทศญี่ปุ่น พาทุก
ท่าน ถ่ายภาพด้านหน้ากับ ปราสาทโอซาก้า Osaka
Castle ชมปราสาทเก่ า แก่ ข องญี่ ปุ่ น ถู ก สร้ า งขึ้ น
ในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 16 เพื่อเป็นที่พ้านัก
ของโทโยโทมิ ฮิเดโยชิ ผู้รวมญี่ปุ่นให้เป็นหนึ่งเดียวใน
สมั ย นั้ น ใช้ เ วลาตั้ ง แต่ เ ริ่ ม ก่ อ สร้ า งจนถึ ง เสร็ จ
สมบูรณ์ยาวนานกว่า 16 ปี เป็นปราสาทขนาดใหญ่
ที่กลายเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของญี่ปุ่น ในปัจจุบัน
ปราสาทโอซาก้าก็ยังคงได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพที่น่าเกรงขามและยิ่งใหญ่ จนนับว่า เป็นหนึ่งในสามปราสาทที่มี
ชื่อเสียงที่สุดในญี่ปุ่น (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเข้าปราสาท) พาทุกท่านไปช้อปปิ้งที่ JTC Doton plaza แหล่งช็อปปิ้งสินค้า
ปลอดภาษี เปิดให้บริการเมื่อเดือน เม.ย. 2017 นอกจากจะให้บริการรับส่งไป-กลับ (รถบัส( ระหว่างสนามบินคันไซ
แล้ว ยังเป็นพื้นที่ธุรกิจที่มีบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อีกทั้งยังมีร้านค้าถึง 32 ร้าน ซึ่งมีทั้งร้านอาหาร
ร้านขายสินค้าแฟชั่น ร้านขายสินค้าเพื่อสุขภาพ ร้านขายยา และสินค้าเบ็ดเตล็ด จากนั้นพาทุกท่านไปที่ ย่านชินไซบา
ชิ ย่านช้อปปิ้งขนาดมหึมาระยะทางกว่า 600 เมตร เต็มไปด้วยร้านขายยา ร้านเครื่องส้าอาง ร้านขายเสื้อผ้า ร้าน

ปลอดภาษี (Duty Free) ร้าน 100 เยน คาแรคเตอร์ช้อปไปจนถึงร้านอาหารและคาเฟ่มากมายก็รวมตัวกันอยู่ที่นี่

ย่านร้านค้าชินไซบาชิซุจิมีจุดเริ่มต้นที่สะพานเอบิสึ ที่อยู่ตรงกลาง โดทงโบริ ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับจุดถ่ายรูปยอดฮิต ป้าย
กูลิโกะ (รูปคนชูแขน( ซึ่งเป็นจุดที่ทุกคนต้องมาเก็บภาพกัน อิสระอาหารเย็นเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งของ
ท่าน
ที่พัก: Hotel Seagull Kansai Osaka หรือระดับใกล้เคียงกัน
ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท้าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง
วันทีห
่ ก

ท่าอากาศยานนานาชาติคน
ั ไซ-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 อาหาร เช้า

เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่11(
เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ประเทศไทย
09.50 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดย สายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ613
(ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง บนเครื่องมีจ้าหน่าย (
13.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

*****************************
หมายเหตุ: รายการทั วร์ ส ามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่อ งจากสภาวะอากาศ, การเมือ ง, สายการบิ น
การจราจรช่วงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ่น เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยน
โดยค้านึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม
การบริการของรถบัสน้าเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่ม
เวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลา
ท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
ประกาศส้าคัญ: รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการช้าระแบบจ่ายช้าระขาด
และผู้จัดได้ช้าระให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบช้าระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วม
เดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศใน
รายการ (ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น( ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตั๋วเครื่องบินให้แก่
ท่าน

ตามประกาศของรัฐบาลญี่ปุ่น (อัพเดท 27พ.ค.65( ส้าหรับการมาตรการเปิดรับนักท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 65 ที่
เดินทางมาในรูปแบบคณะทัวร์
🔵กลุ่มสีน้าเงิน (เสี่ยงต่้า( ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มนี้
- ไม่ต้องตรวจRT-PCRที่สนามบินญี่ปุ่น
- ไม่ต้องกักตัว
- นักท่องเที่ยวจ้าเป็นต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นลงในโทรศัพท์ส่วนตัวดังนี้
1. My SOS เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข กรณีฉุกเฉิน ต้องการความช่วยเหลือเนื่องจากสงสัยว่าอาจจะติดเชื้อ ซึ่ง
สามารถท้า VDO call ได้และแชทได้ ต้องท้าการลงทะเบียนให้เสร็จก่อนถึงญี่ปุ่น 6 ชั่วโมง และแอพต้องเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสี
เหลืองเมื่ออัพโหลดผลตรวจ 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 ส้าหรับคนไทย เตรียมเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบถ้วน ตามข้อก้าหนดของรัฐบาลไทย
มากกว่า 14 วันก่อนเดินทาง (Vaccinated Certificate หรือ International Vaccinated Certificate)
► เอกสารที่ต้องท้าการเตรียมก่อนเดินทาง
1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน(
2. วีซ่าญี่ปุ่น
เตรียมเอกสารเพื่อจัดส่งให้ทางบริษัทด้าเนินการยื่นวีซ่าให้ดังนี้

- Passport เล่มจริง มีอายุไม่น้อยกว่า6เดือน
- รูปถ่าย2x2นิ้ว พื้นขาว 1รูป
- ส้าเนาบัตรประชาชน
- ทะเบียนบ้าน ใช้เล่มจริงแนบยื่น (กรณีไม่มีเล่มจริง ต้องคัดจากอ้าเภอ มีตราครุฑ พร้อมผู้มีอ้านาจลงนาม เท่านั้น(,ใบเปลี่ยน
ชื่อ-สกุล ใบสมรส ใบหย่าร้าง (จ้าเป็น(
- ส้าเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (ทุกหน้า(
- statement ย้อนหลัง6เดือน (มีตราประทับ ลายเซ็น จากธนาคาร(
- หนังสือรับรองการท้างาน ระบุต้าแหน่ง วันเริ่มงาน เงินเดือนและวันลาไปเที่ยว (ภาษาอังกฤษ( ส้าหรับนักเรียน นักศึกษา ใช้
หนังสือรับรองการเรียนและใช้หนังสือรับรองการท้างานของบิดา-มารดาด้วย(
3.ลงทะเบียนออนไลน์ ERFS ล่วงหน้า เพื่อน้าใบรับรองไปใช้ประกอบการยื่ นวีซ่า (บริษัทด้าเนินการให้( (ส่งส้าเนาพาส+EMail ผู้เดินทางทุกท่าน (ห้ามซ้้ากัน( ให้ทางบริษัทฯ(
4.ใบรับรองผลตรวจTest COVID-19 เป็นลบ แบบ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง (ภาษาอังกฤษ(
ข้อมูลการเข้าประเทศญี่ปุ่นอัพเดท ณ วันที่ 31 พ.ค.65 อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับทางรัฐบาลญี่ปุ่น

เงื่อนไขการให้บริการ
► การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีจ้านวน 20 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจ้านวนดังกล่าว
- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท้าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทางประมาณ 10 วัน
- หรือขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ( โดยทาง
บริษัทจะท้าการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า
► ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะ
ไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
► การจองทัวร์และช้าระค่าบริการ
- กรุณาช้าระค่ามัดจ้า ท่านละ 20,000 บาท + ค่าวีซ่า 2,000 บาท (รวม 22,000 บาท) กรุณาส่งส้าเนาหน้าพาสปอร์ต พร้อม
เอกสารช้าระมัดจ้าค่าทัวร์
- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช้าระ 25-30 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯจ้าเป็นต้องออกตั๋วก่อนท่านจ้าเป็นต้องช้าระค่าทัวร์ส่วน
ที่เหลือตามที่บริษัทก้าหนดแจ้งเท่านั้น
**ส้าคัญ** ส้าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและ
จ้านวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างส้าหรับติดวีซ่าไม่ต่้ากว่า 3หน้า( **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทาง
บริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ้า
เงื่อนไขการยกเลิก
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าช้าระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี(
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจ้านวน
*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี(
*ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจ้าตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจ้าเป็นอื่นๆ
อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น (ตั๋วกรุ๊ปไม่

สามารถUpgradeที่นั่ง ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้(
2.
3.

4.
5.

ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน
กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน( อาจจ้าเป็นต้องแยกพัก 2ห้อง กรณีห้องพักใน
เมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน
ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ้านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

6.

7.

8.
9.

10.

ค่าน้้าหนักกระเป๋า สายการบิ นAir Asia X สัมภาระโหลดใต้ท้อ งเครื่อง ไม่เกิน 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7
กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระ
เกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ
**กรณีท่านมีความประสงค์จะซื้อน้้าหนักเพิ่ม กรุณาแจ้งพร้อมจองทัวร์หรือก่อนเดินทางอย่างช้า 10วันพร้อม
ช้าระค่าน้้าหนัก**
ซื้อน้้าหนักเพิ่ม 5 กก. ช้าระเพิ่ม 600 บาท /เพิ่ม10กก. ช้าระเพิ่ม 1,200 บาท/เพิ่ม20กก. ช้าระเพิ่ม 3,500 บาท
ราคาอาจมีเปลี่ยนแปลงตามสายการบินก้าหนด
การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดท้าแผนประกันภัยการเดินทางส้าหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz
Travel แบบแผนประกันภัยการเดินทางแดนซ์ มููฟ Dance Moves ( ส้าหรับเดินทางในเอเชีย ฮิปฮอป( โดยแผน
ประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชื้อโควิด -19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นภายในวันเดินทาง และ
ลูกค้าต้องท้าการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกันครอบคลุมการรักษาเท่านั้น (เข้ารับรักษาในรูปแบบอื่นๆประกันจะ
ไม่ ครอบคลุม ) ซึ่งสามารถศึก ษาข้ อ มู ล เพิ่ มเติมจากเจ้าหน้าที ได้ กรณีลูกค้าต้อ งการซื้อ ประกันเพิ่ มวงเงิ น
คุ้มครอง เพิ่มความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์
ประกันภัย ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทั้งนี้การท้าประกันนี้จากบริษัท มากกว่าข้อบังคับ ตาม พรบ ธุรกิจน้า
เที่ยว ที่บังคับให้บริษัทน้าเที่ยว ท้าประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไข
ความคุ้ม ครองและข้ อ ยกเว้น แผนเติ ม จากเว็บไซด์ Allianz ได้กรณีท่านต้อ งการซื้อ ความคุ้ม ครองเพิ่ ม เติ ม
สามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ
ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ามันตามรายการทัวร์
ค่ารถปรับอากาศน้าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./
วัน(
ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าท้าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
4. ค่ า ภาษี น้ า มั น ที่ ส ายการบิ น เรี ย กเก็ บ เพิ่ ม ภายหลั ง จากทางบริ ษั ท ฯได้ อ อกตั๋ ว เครื่ อ งบิ น และได้ ท้ า การขาย
โปรแกรมไปแล้ว
5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
6. ไม่รวมค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า 2,000 บาท (เอกสารทางลูกค้าน้าส่งEMSให้กับทางบริษัท(
7. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 5,000 เยน หรือ 1,500 บาท ท่าน/ส้าหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ
และน้้าใจจากท่าน
8. ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง มีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษ

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท้าการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้า
และบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงช้าระเงินมัดจ้าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง20ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุด
งาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม
และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงช้าระเงินมัดจ้าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส้ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิ์ของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักส้าหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่
ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได้
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างช้า10วันก่อนการเดินทาง
มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการให้ล่วงหน้าได้
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค้าสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดย
ผู้มีอ้านาจของผู้จัดก้ากับเท่านั้น
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทาง
ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท้าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย 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

