GROUP & GO JAPAN

OSAKA – KYOTO - KOBE
4 DAYS 3 NIGHTS
ราคาเริ่ มต้น

49,900.-

กําหนดการเดินทาง : ตั้งแต่ เมษายน – ธันวาคม 2563

บาท/ท่าน

วัน

ออกเดินทางเป็ นกรุ๊ปส่ วนตัว ตั้งแต่ 4 ท่ านขึน้ ไป
โปรแกรม

อาหาร
B L D

1

สนามบินคันไซ (โอซาก้า) – เกียวโต – ปราสาททองคินคะคุจิ –
ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – ย่านกิออง (Kansai International Airport – Kyoto – Kinkakuji
Temple – Fushimi Inari Shrine – Gion)



2

เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – โกเบ – สเต๊กเนื้อโกเบ – เดินเล่นย่านคิตะโนะ –
โกเบฮาร์เบอร์แลนด์ – โอซาก้า (Kyoto - Kiyomizu Dera Temple – Kobe – Kobe’s
Steak – Kitano – Kobe Harbourland – Osaka)

  

3

ปราสาทโอซาก้า (รวมค่ารถ Road Train) – พิพิธภัณฑ์สตั ว์น้ าํ โอซาก้าไคยุคงั – ย่าน
ชินไซบาชิ (Osaka Castle – Osaka Aquarium Kaiyukan – Shinsaibashi )

 



4

เมืองวาคายาม่า – ตลาดปลาคุโรชิโอะ – ชมการแล่ปลาทูน่ายักษ์ –
ริ งกุ พรี เมี่ยมเอาท์เลต – สนามบินคันไซ (โอซาก้า) – กรุ งเทพฯ (Wakayama –
Kuroshio Market – Rinku Premium Outlet - Kansai International Airport)

 



 

โรงแรม
ระดับ 3 ดาวหรื อเทียบเท่า
HOTEL KEIHAN KYOTO
GRANDE หรื อเทียบเท่า

SARASA HOTEL NAMBA
หรื อเทียบเท่า

-

วันแรก
00.00 น.

บ่ าย

สนามบินคันไซ (โอซาก้า) – เมืองเกียวโต – ปราสาททองคินคะคุจิ – ศาลเจ้ าฟูชิมิ อินาริ – ย่ านกิออง
ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน..... (ไม่ รวมตั๋วเครื่ องบิน)
เดินทางถึง สนามบินเซนได ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
สําคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้นาํ อาหารสดจําพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญี่ปุ่น หากฝ่ าฝื นมีโทษจับปรับ
(เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)
เจ้าหน้าที่ชูป้ายรับที่สนามบิน นําท่านเดินทางสู่ เมืองเกีย วโต อดีตเมืองหลวงของญี่ปุ่นที่เคยรุ่ งโรจน์มากว่า 1,000
ปี ปัจจุบนั บรรยากาศภายในเมืองยังอบอวลไปด้วยกลิ่นอายของประวัติศาสตร์และประเพณี อนั ดีงามไว้

นําท่านชม ปราสาททองคินคะคุจิ หรื อที่คนไทยนิยมเรี ยกกันว่า วัดทอง เนื่องจากที่วดั นี้จะมีอาคารหลักเป็ นสี ทอง
เกื อ บทั้งหลังตั้งโดดเด่ น อยู่ก ลางนํ้า ทําให้ เเกิ ด เป็ นเงาสะท้อ นกับ พื้ น นํ้าเบื้ อ งหน้า จนเกิ ด เป็ นภาพที่ ส วยงาม
กลายเป็ นอี ก สัญ ญลัก ษณ์ ห นึ่ งของเมื อ งเกี ยวโต วัด นี้ แต่ เดิ ม
สร้างเพื่อใช้เป็ นบ้านพักของท่านโชกุนอาชิ กากะ โยชิ มิสุและ
ท่านมีความตั้งใจยกบ้านพักแห่ งนี้ ให้เป็นวัดนิ กายเซนภายหลัง
จากที่ท่านเสี ยชีวิต วัดคินคะคุจิมีโครงสร้างทางสถาปั ตยกรรม
ที่งดงาม โดยเฉพาะมุมด้านหน้าใกล้กบั ทางเข้าวัดซึ่ งเป็ นภาพที่
วัดสี ทองอร่ ามที่มีสวนอยูโ่ ดยรอบเป็ นเงาสะท้อนกับนํ้าในสระ
เป็ นมุ ม ที่ มี ผู ้ใ ห้ ค วามสนใจกั น เยอะที่ สุ ด ในปี 1950 เกิ ด
สงครามกลางเมืองที่ได้ทาํ ลายสถานที่สาํ คัญๆของเกียวโตไปหลายแห่งรวมถึงวัดแห่ งนี้ ดว้ ย และได้มีการสร้างวัด
นี้ ข้ ึนมาใหม่อีกครั้งในปี 1955 ซึ่ งอยูม่ าจนถึงปั จจุบนั นี้ จะมีการขอพรโดยการเขียนขอพรที่แผ่นไม้ “อิกคิว” โดย
ส่ วนมากจะเขียนขอให้มีสติปัญญาหลักแหลม ฉลาดแบบอิกคิวซัง จึงเห็นนักเรี ยนมาขอพรจํานวนมาก
รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นําท่ านชม ศาลเจ้ าฟู ชิมิ อินาริ หรื อ ศาลเจ้ าจิ้งจอกขาว เป็ นศาลเจ้าในศาสนาชิ นโตโดยสร้ างขึ้นเพื่อถวายแด่
“เทพอินาริ ” เทพแห่งกสิ กรรม เพื่อให้พ้ืนที่บริ เวณนี้มีความอุดมสมบูรณ์ ได้ผลผลิตดี เชิญท่านสักการะขอพรเทพ
เจ้าและตื่นตาไปกับ เสาโทริ อิสีแดงส้ ม นับพันต้นที่ต้ งั เรี ยงรายติดๆกัน จนกลายเป็ นอุโมงค์เสาโทริ อิที่ยาวถึง 4
กิโลเมตรมีความเชื่อตามศาสนาชินโตว่าเสาโทริ อิน้ ี เป็ นสัญลักษณ์แทนประตูเข้าสู่ ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้า
นําท่านเดินเล่น ย่ านกิออง (Gion) เป็ นย่านที่มีเสน่ ห์ของบ้านเรื อนเก่าแก่สไตล์ญี่ปุ่นโบราณ และเป็ นย่านที่หลาย
คนอยากมาชมเกอิชา (Geisha) ในชุดกิโมโนดั้งเดิมที่มีความสวยงาม ซึ่ งเกอิชานั้นเป็ นหญิงสาวที่มีความชํานาญ

ทางศิลปะและทําหน้าที่ดูแลแขกในร้านนํ้าชาที่เปิ ดในย่านแห่งนี้ เป็ นอาชีพที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ

วันที่สอง
เช้ า

เที่ยง

***หากท่ านประสงค์ จะสั มผัสวัฒ นธรรมญี่ปุ่นด้ วยการ แต่ งชุดกิโมโนเดินเล่นในเกียวโต มีค่าใช้ จ่ายเพิม่ ท่ านละ
1,200 บาท กรุณาจองล่วงหน้ าก่อนเดินทาง
อิสระอาหารคํา่ ตามอัธยาศัย เพื่อไม่ เป็ นการรบกวนเวลาของท่ าน
นําท่ านเข้ าสู่ ที่พกั HOTEL KEIHAN KYOTO GRANDE หรื อเทียบเท่ า
เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – โกเบ – สเต๊ กเนื้อโกเบ – เดินเล่นย่ านคิตะโนะ – โกเบ ฮาร์ เบอร์ แลนด์ – โอซาก้า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านชมความงามของ วัดคิโยมิสึ วัดที่สร้างด้วยท่อนซุงขนาดมหึ มา ตั้งตระหง่านอยูบ่ นเนิ นเขาสู ง พร้อมกราบ
ขอพรพระเพื่อความเป็นสิ ริมงคล และเชิญท่านดื่มนํ้าศักดิ์สิทธิ์ ที่น้ าํ 3 สาย ที่เชื่อกันว่า ถ้าดื่มแล้วจะเกิดความเป็ น
สิ ริมงคลในด้าน ความรํ่ารวย,ความมี ชื่ อเสี ยง และ มี สุ ขภาพดี เชิ ญ อิ ส ระให้ท่ านได้บ ัน ทึ กภาพความงามของ
ทิวทัศน์ แล้วเพลิดเพลินที่ถนนสายกานํ้าชาให้ท่านได้เลือกชมและซื้ อสิ นค้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสี ยงมากมาย อาทิเช่น
เครื่ องปั้นดิน,เครื่ องเซรามิค,อุปกรณ์ชงชา-ชุดกานํ้าชา, ชุดกิโมโน และขนมพื้นเมืองต่างๆ เป็ นต้น

นําท่านเดินสู่ โกเบ เป็ นเมืองหลักของจังหวัดเฮียวโงะ (Hyogo) และเมืองท่าสําคัญของญี่ปุ่น ที่ทาํ การค้าระหว่าง
ประเทศมาตั้งแต่สมัยโบราณ โกเบจึงมีบรรยากาศและวัฒนธรรมที่ผสมผสานระหว่างเอเชียกับตะวันตก มีท้ งั โซน
เมือง ทะเล และภูเขาอยูใ่ นบริ เวณเดียวกัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษกับเซ็ต สเต๊ กเนื้อโกเบ

บ่ าย

วันที่สาม
เช้ า

นําท่านเดินเล่น ย่ านคิตะโนะ อดีตเป็นย่านเก่าของชาวต่างชาติที่เดินทางมาค้าขายทําธุรกิจที่เมืองโกเบพักอาศัยอยู่
ทําให้ในปัจจุบนั บริ เวณนี้ยงั คงมีบา้ นเรื อนและคฤหาสน์สไตล์ตะวันตกอยูห่ ลายหลัง สามารถเข้าชมความคลาสสิ ก
ได้ โดยเสี ยค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 300-1,000 เยน (ไม่รวมในค่าทัวร์ ) ที่มาของชื่ อย่านคิตะโนะ โดยมักจะเรี ยกรวมๆว่า
อิจินคัน (Ijinkan) จากการที่มีลกั ษณะเป็ นเนินเขา ลาดชันนัน่ เอง นับเป็ นย่านไฮไลท์ของเมืองโกเบ นอกจากอาคาร
บ้านเรื อนและสถานที่สําคัญต่างๆจากในอดีตแล้ว ก็ยงั มีสิ่งที่น่าสนใจอื่นๆอีก เช่น รู ปปั้ นหมูป่าที่จาํ ลองมาจาก
เมืองเวียนนา เชื่อกันว่าใครได้ลูบจมูกแล้วจะโชคดี หรื อจะเป็ นพิพิธภัณฑ์หมีเทดดี้แบร์ ซึ่ งเป็ นบ้านพักเก่าของชาว
อเมริ กนั มีการจัดแสดงทั้งหมีเท็ดดี้แบร์ รุ่ นต่างๆ ร่ วมกับข้าวของเครื่ องใช้ของศิลปิ นรุ่ นเก๋ า เช่น The Beetles อีก
ด้วย นอกจากนี้ยงั ก็มีจะร้านคาเฟ่ เบเกอรี่ ที่ชิคๆชิลล์น่ารักๆอยูใ่ นย่านนี้อีกหลายร้านให้ได้นงั่ พักกันตามอัธยาศัย

ให้ท่านเดินเล่นย่าน โกเบ ฮาร์ เบอร์ แลนด์ เป็ นพื้นที่ช้อปปิ้ งและแหล่งบันเทิงริ มนํ้าบริ เวณท่าเรื อโกเบ มีท้ งั ร้าน
กาแฟ ร้านอาหาร ร้านค้า และสวนสนุ ก ซึ่ งเป็ นจุดนัดพบที่นิยมของชาวเมือง บริ เวณนี้ มีห้างใหญ่ๆ 2 ห้าง ได้แก่
Mosaic และ Canal Garden จากนั้น นําท่ านเดิ น ทางสู่ โอซาก้ า เมื องใหญ่ เป็ นอัน ดับ 2 ของญี่ ปุ่น และเป็ นเมื อ ง
สําคัญไม่ยงิ่ หย่อนไปกว่ากรุ งโตเกียว ซึ่งได้รับสมญานามว่า “เวนิชตะวันออก”
อิสระอาหารคํา่ ตามอัธยาศัย เพื่อไม่ เป็ นการรบกวนเวลาของท่ าน
นําท่ านเข้ าสู่ ที่พกั SARASA HOTEL NAMBA หรื อเทียบเท่ า
ปราสาทโอซาก้า (รวมค่ ารถ Road Train) – พิพธิ ภัณฑ์ สัตว์ นํา้ โอซาก้าไคยุคงั – ย่ านชินไซบาชิ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านชม ปราสาทโอซาก้ า ปราสาทที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็ นที่อยูข่ องเจ้าเมืองในสมัยโบราณ ตัวปราสาทตั้งอยูบ่ น
เนิ นเขา ล้อมรอบด้วยกําแพงหิ นแกรนิ ตขนาดมหึ มาและคูน้ าํ ขนาดใหญ่ ด้านในปราสาทจัดแสดงประวัติศาสตร์
ความเป็ นมาภาพเขียน เครื่ องแต่งกายในสมัยโบราณ ส่ วนบริ เวณรอบๆปราสาทก็เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ที่
มีตน้ ไม้ ดอกไม้ ผลิดอกออกใบสวยงามตามแต่ฤดูกาล
**เพื่อความสะดวกสบายในการเดินทาง ให้ท่านได้นงั่ Road Train สู่ ปราสาทโอซาก้า**

นําท่านชม พิพ ิธภัณฑ์ สัตว์ นํ้าโอซาก้ าไคยุคัง เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าํ ขนาดใหญ่แห่ งหนึ่ งของญี่ปุ่นและทวีปเอเชีย
ตั้งอยูท่ ี่เท็มโปซานฮาเบอร์ วิลเลจ ในโอซาก้า สัตว์น้ าํ ที่จดั แสดงให้ชมมีท้ งั สิ้ นราว 620 ประเภท รวมเป็ นจํานวน
กว่า 30,000 ตัว ปลาฉลามวาฬยักษ์ขนาดราว 12-13 เมตรสองตัว ตามมาด้วยปลาโลมาขาวแปซิ ฟิค ฯลฯ ซึ่ งว่ายวน
ไปมาในแทงค์น้ าํ "มหาสมุทรแปซิ ฟิค" บริ เวณที่ได้รับความนิ ยมมากที่สุดของที่นี่ ตามมาด้วยแทงค์น้ าํ รู ปอุโมงค์
ซึ่ งมีปลาในเขตร้อนชื้นอาศัยอยู่ และแทงค์ "ขั้วโลกใต้ " ซึ่ งเจ้าฝูงนกเพนกวินใช้เป็นที่พาํ นักอาศัย อาคารทั้งหมด
ของพิพิธภัณฑ์ Kaiyukan เป็นสัญลักษณ์แสดง "วงแหวนแห่ งชีวิต" ผูเ้ ข้าชมจะขึ้นไปที่ช้ นั 8 แล้วค่อยๆเดินชมลง
มาชั้นล่างสุ ด ระหว่างทางท่านจะได้ชมปลาและสิ่ งมีชีวิตในนํ้าต่างๆรวม 10 ภูมิภาคอย่างใกล้ชิด

นําท่านสู่ ย่ านชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้ งชื่อดังของโอซาก้า มีร้านค้าเก่าแก่ ปะปนไปกับร้านค้าอันทันสมัย และสิ นค้า
หลากหลายรู ปแบบทั้งสําหรับเด็กและผูใ้ หญ่ ซึ่ งย่านนี้ ถือว่าเป็ นย่านแสงสี และบันเทิงชั้นนําแห่งหนึ่ งของนครโอ
ซาก้า อีกทั้งยังมีร้านอาหารทะเลขึ้นชื่อมากมาย ซึ่ งเสน่ ห์ อย่างหนึ่ งคือ ทุกร้านจะประดับประดาร้านของตนด้วย
แสงไฟนีออนซึ่ งดัดทําให้เป็ นรู ปปู กุง้ และปลาหมึก ซึ่ งนักท่องเที่ยวให้ความสนใจและแวะถ่ายรู ปกันเป็ นที่ระลึก
อย่างมาก และร้านค้าทุกแห่ง จะพยายามสร้างจุดเด่น ให้แก่ร้านของตนให้ได้มากที่สุด เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้
บริ การ สัญลักษณ์เด่นของย่านนี้คือ ตึกรู ปเครื่ องหมายการค้าของกูลโิ กะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจากญี่ปุ่นนัน่ เอง
อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารคํา่ ตามอัธยาศัย

นําท่ านเข้ าสู่ ที่พกั SARASA HOTEL NAMBA หรื อเทียบเท่ า
วันที่สี่
เช้ า

เมืองวาคายาม่ า – ตลาดปลาคุโรชิโอะ – ชมการแล่ปลาทูน่ายักษ์ – ริงกุ พรีเมี่ยมเอาท์ เลต –
สนามบินคันไซ (โอซาก้า) – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่ านเดิ นทางสู่ เมื องวาคายาม่ า ตั้งอยู่ทางใต้ของภูมิภาคคัน ไซหันหน้าสู่ มหาสมุทรแปซิ ฟิค จึ งมี อุณ หภูมิที่
อบอุ่น ทําให้สามารถปลูกผลไม้ได้ผลดีตลอดทั้งปี นําท่านสู่ ตลาดปลาคุโรชิโอะ ซึ่งตั้งอยูใ่ นมาริ น่า ซิต้ ี เป็ นสวรรค์

ของนักชิมซี ฟู๊ด ซึ่ งมีชื่อเสี ยงโด่งดังไม่แพ้ตลาดปลาซึ กิจิในโตเกียวเลยทีเดียว ชมการแล่ ปลาทูน่ายักษ์ ซึ่ งจะมีโชว์
สามครั้งต่อวัน ผูแ้ ล่มีความชํานาญเป็นอย่างยิง่ ตลาดคุโรชิโอะ-อิจิบะ ยังเป็ นที่ต้ งั ของร้านอาหารทะเลสดๆ หลาย
ร้านและร้านของที่ระลึกซึ่งมีผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิ่นให้เลือกมากมาย

00.00 น.
00.00 น.

นําท่ านสู่ ริ ง กุ พรี เมี่ ย มเอาท์ เลต (Rinku Premium Outlet) แหล่ งช้อ ปปิ้ งใหญ่ ใกล้กับ สนามบิ น คัน ไซ ให้ท่ าน
เพลิดเพลิ นกับการเลือกซื้ อสิ นค้า “ แบรนด์เนม ” ชื่ อดังหลากหลายและสิ นค้าดี ราคาพิเศษ อาทิ เครื่ องสําอาง,
เครื่ องประดับ, เสื้ อผ้า, กระเป๋ า, รองเท้าอุปกรณ์กีฬา, เครื่ องใช้ไฟฟ้า และยังเป็นแหล่งรวมสิ นค้าแบรนด์ญี่ปุ่นโก
อินเตอร์ มากมายกับคอลเลคชัน่ เสื้ อผ้าล่าสุ ด อาทิ MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley, Diffusione
Tessile ฯลฯ พร้อมทั้งเลือกซื้ อกระเป๋ าไฮไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armany ฯลฯ หรื อจะเลือกดู
เครื่ อ งประดับ และนาฬิ ก าหรู อ ย่าง Tag Heuer, Agete, S.T.Dupont, Tasaki, Longines ฯลฯ รวมไปถึ ง รองเท้า
แฟชั่น Hush Puppies, Scotch Grain, Skechers, Hogan ฯลฯ หรื อ เลื อ กซื้ อ สิ น ค้า สํ า หรั บ คุ ณ หนู Aigle, Bandai
Asobi, Hakka Kids, Miki House และสิ นค้าอื่นๆอีกมากมาย ให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นําท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ เพื่อเช็คอินเตรี ยมตัวเดินทางกลับ
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน...... (ไม่ รวมตั๋วเครื่ องบิน)
เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
********************** ขอบคุณทุกท่ านที่ใช้ บริการ **********************

อัตราค่ าบริการ/ท่ าน
เดินทางเป็ นกรุ๊ปส่ วนตัว ตั้งแต่ 4 ท่ านขึน้ ไป ราคาไม่ รวมตั๋วเครื่ องบิน

กําหนดการเดินทาง

คณะ 4 ท่ าน
ท่ านละ

คณะ 5 ท่ าน
ท่ านละ

พักเดีย่ ว
เพิม่ ท่ านละ

ช่ วงเดือนพฤษภาคม – ธันวาคม 2563

49,900.-

44,900.-

7,500.-

**หากเดินทางตรงกับวันเสาร์ หรื อวันหยุดนักขัตฤกษ์ มีค่าใช้ จ่ายเพิม่ เติมท่ านละ 1,000 บาท
อัตรานีร้ วม
 ค่าบริ การ Private Tour ค่ารถยนต์ส่วนตัว (Toyota Alphard) พร้ อมคนขับพูดไทย (Driver Guide) นําเที่ ยวตามระบุ ใน
รายการ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 10 ช.ม. / วัน)
 โรงแรมตามระบุ หรื อเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทาง คุม้ ครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริ ษทั MSIG (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตรานีไ้ ม่ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป–กลับ / ค่าภาษีสนามบิน และภาษีน้ าํ มัน / ค่านํ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่โหลดลงใต้ทอ้ งเครื่ อง
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าญี่ปุ่น (กรณี ตอ้ งยืน่ วีซ่า)
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าทิปพนักงานขับรถ (ตามแต่ท่านเห็นสมควร)

ข้ อควรทราบ :
 กรุ ณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเมื่อท่านทําการซื้ อโปรแกรมทัวร์ แล้วทาง
บริ ษทั ถือว่าท่าน รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริ ษทั
 บริ การ Private Tour ไม่มีหวั หน้าทัวร์จากเมืองไทย มีคนขับรถพูดไทย (Driver Guide)
 ควรนัดหมายเวลากับคนขับรถ (Driver) เรื่ องจุดขึ้นลงรถ เวลานัดหมายให้ชดั เจน เพื่อป้ องกันการคลาดเคลื่อนกับคนขับรถของ
ท่านและทีมฯ

 ก่อนเดินทาง เราจะแจ้งเลขทะเบียนรถ, ยีห่ อ้ รถ, ชื่อคนขับ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ให้แก่ท่าน
 วันแรกที่เดินทางไปถึงสนามบิน คนขับรถจะถือป้ายชื่อของท่านเพื่อรอรับท่าน
 การใช้รถในการรับส่ งสนามบินและวันที่ท่องเที่ยว จะให้บริ การตามที่ระบุไว้ในเอกสารเท่านั้น หากต้องการเดินทาง
นอกเหนือจากเส้นทางดังกล่าวต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบก่อนการเดินทาง
เงื่อนไขการเดินทาง
 อัตราค่าบริ การที่แสดงข้างต้น ต้องมีผเู ้ ดินทาง 4 ท่านขึ้นไป กรณี จาํ นวนผูเ้ ดินทางมากกว่าที่กาํ หนด กรุ ณาสอบถามเจ้าหน้าที่ เพื่อ
เสนอราคาอีกครั้ง
 สําหรับท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายในประเทศ (เครื่ องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุ ณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนทําการออกตัว๋ ก่อน
ทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริ ษทั ฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์หรื อเวลาบิน
โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอนั เนื่ องมาจากการล่าช้า
ของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ โดยจะคํานึงถึงผลประโยชน์ของ
ผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่ องจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิด กฎหมาย
หรื อการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชาํ ระมาแล้ว
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดิ นทางในกรณี ที่เกิ ดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ อาทิ สึ นามิ แผ่นดิ นไหว ภูเขาไฟระเบิ ด
อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนื อจากการควบคุมของบริ ษทั ฯ โดยทางบริ ษทั ฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่ เกิ ดขึ้นตามจริ ง
เท่านั้น เช่น, ค่าวางมัดจําห้องพัก ฯลฯ
การสํ ารองที่นั่งและชําระเงิน
 ยืนยันการสํ ารองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้ อมส่ งสํ าเนาหนังสื อเดินทาง
 ชําระเงินยอดเต็มภายใน 3 วัน นับจากวันที่ได้รับการยืนยันการสํารอง
 กรณี ราคารวมตัว๋ เครื่ องบิ นชําระเงิน 70 % หลังจากยืนยันการจอง และค่าทัวร์ ส่วนที่ เหลือทั้งหมดชําระล่วงหน้า 21 วันก่อน
เดินทาง
 หากท่านไม่ชาํ ระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามกําหนดวันดังกล่าว ทางบริ ษทั ฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข และ
ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงิน
 หลังจากสํารองที่นงั่ เรี ยบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะนัดวัน-เวลา ไปรับหนังสื อเดินทางและเอกสารอื่นที่แจ้งไว้ในโปรแกรม
เพื่อดําเนินการยืน่ ขอวีซ่า (สําหรับประเทศที่ตอ้ งทําวีซ่า)
เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
 หากมีการยกเลิกการเดินทาง หลังจากได้ชาํ ระเงินมัดจําในครั้งแรกไปแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินมัดจํา

 อนึ่งเมื่อท่านได้ยนื ยันให้ทางบริ ษทั ฯ กระทําการออกบัตรโดยสารแล้ว หรื อยืนยันการสํารองห้องพักให้กบั โรงแรมแล้วหากมีการ
เปลี่ยนแปลง หรื อยกเลิกการเดินทางในภายหลังบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินค่าทัวร์ และค่าตัว๋ เครื่ องบินไม่ว่ากรณี ใดๆ
ทั้งสิ้ น ในกรณี ตวั๋ ที่สามารถทํารี ฟันด์ได้ผเู ้ ดินทางต้องรอเงินค่ารี ฟันด์ตามระบบและเงื่อนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 90
วัน) ทางสายการบินจะมีการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกทุกครั้ง จํานวนเงินขึ้นอยูก่ บั เงื่อนไขของแต่ละสายการบิน
 หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ ง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ ดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทนั ตาม
กําหนดเวลา ทางบริ ษทั ฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม คือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตัว๋ เครื่ องบินเท่านั้น ทั้งนี้ ตอ้ งไม่อยูใ่ นเงื่อนไขตัว๋ ที่ไม่
อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ และไม่อนุญาตให้คืนบัตรโดยสาร
 หากเป็ นกรุ๊ ปราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นราคาแบบซื้ อขาด ต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุบนหน้าตัว๋ เท่านั้น เมื่อท่านตกลงจอง
ทัวร์โดยจ่ายเงินมัดจํา หรื อ ค่าทัวร์ ท้ งั หมดแล้ว ขอสงวนสิ ทธิ ในการยกเลิกการเดินทาง หรื อ เลื่อนการเดินทาง ขอสงวนสิ ทธิ์ ใน
การคืนเงินไม่ว่ากรณี ใดทั้งสิ้ น เมื่อออกตัว๋ ไปแล้วในกรณี ที่ท่านไม่สามารถเดิ นทางพร้ อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตัว๋
เครื่ องบินไม่สามารถนํามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินได้
โรงแรมและห้ องพัก
 ห้องพักในโรงแรมส่ วนใหญ่เป็ นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพักขึ้นอยูก่ บั การวางรู ปแบบของแต่ละโรงแรม
กรณี ผรู ้ ่ วมเดินทางในคณะของท่านจองห้องประเภทอื่น ๆ อาจทําให้ไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ
 โดยทัว่ ไป โรงแรมอนุญาตให้มีผเู ้ ข้าพักใน 1 ห้องมากที่สุด คือ 3 คนเท่านั้น
 โรงแรมส่ วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรื อมีจาํ นวนจํากัด บางโรงแรมอาจจัดเป็ นห้องพักคู่ และเพิ่มเตียง
เสริ มให้ (Extra Bed)
 หากโรงแรมไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรื อไม่มีเตียงเสริ มให้ ท่านจําเป็นต้องแยกเป็นพักห้องเดี่ยว และต้องชําระ
ค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่มด้วย
 ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรื องานเทศกาลต่าง ๆ เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัวจากราคาต้นทุนที่
คิดไว้ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายไปพักเมืองใกล้เคียงเพื่อความเหมาะสมของโปรแกรม

