GROUP & GO JAPAN

OSAKA – KYOTO - WAKAYAMA
4 DAYS 3 NIGHTS
ราคาเริ่ มต้น

19,900.-

กําหนดการเดินทาง : ตั้งแต่ พฤษภาคม – ตุลาคม 2563

บาท/ท่าน

วัน

1

2

ออกเดินทางเป็ นกรุ๊ปส่ วนตัว ตั้งแต่ 4 ท่ านขึน้ ไป
โปรแกรม

อาหาร
B L D

สนามบินคันไซ (โอซาก้า) – เมืองวาคายาม่า – นัง่ รถไฟแมวทามะ –
ตลาดปลาคุโรชิโอะ – ชมการแล่ปลาทูน่ายักษ์ – โอซาก้า –
  
ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) (Kansai intl’ Airport – Wakayama – Tama train
– Kuroshio Market – Osaka – Osaka Casle (outside)
เกียวโต – ปราสาททองคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – หม้อไฟซูโม่ – วัดคิ
โยมิสึ – ย่านฮิกาชิยาม่า – โอซาก้า (Kyoto – Kinkakuji temple – Fushimi Inari   

โรงแรม
ระดับ 3 ดาวหรื อเทียบเท่า

IBIS STYLE OSAKA
NAMBA หรื อเทียบเท่า

Shrine – Chanko Nabe – Kiyomizu-dera – Hikashiyama - Osaka)

3

อิสระท่องเที่ยวหรื อช้อปปิ้ งในโอซาก้าตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบริ การ)
( Free at leisure No Car Service)

 



4

รถรับจากโรงแรม – เดินทางสู่ สนามบินคันไซ (โอซาก้า) – กรุ งเทพฯ
(Pickup Hotel – Kansai intl’ Airport)

 



-

วันแรก

สนามบินคันไซ– เมืองวาคายาม่ า – นั่งรถไฟแมวทามะ – ตลาดปลาคุโรชิโอะ – ชมการแล่ปลาทูน่ายักษ์ –
โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า (ด้ านนอก)
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 จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองวาคายาม่ า ตั้งอยู่ทางใต้ของภูมิภาคคันไซหันหน้าสู่
มหาสมุทรแปซิ ฟิค จึงมีอุณหภูมิที่อบอุ่น ทําให้สามารถปลูกผลไม้ได้ผลดีตลอดทั้งปี จากนั้นเปลี่ยนบรรยากาศ นั่ง
รถไฟแมวทามะ โดยขึ้นจาก สถานีวาคายาม่ า สู่ สถานีรถไฟแมว หรื อ สถานีรถไฟคิชิ สถานีรถไฟที่มีชื่อเสี ยงมาก
ในหมู่นกั ท่องเที่ยวที่รักแมวเพราะสิ่ งที่ไม่ธรรมดาของสถานี รถไฟแห่ งนี้ ก็คือ นายสถานี ทามะ หรื อ เจ้าน้องแมว
ทามะ น้องแมวเหมียวแสนน่ารักที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นนายสถานี และเป็นสัญลักษณ์ของการกลับมามีชีวิตชีวา
ของรถไฟสายคิชิกาว่า ในทุกๆวันจะมีนกั ท่องเที่ยวแวะเวียนมาชมความน่ารักของนายสถานี ทามะอยูเ่ สมอ ต่อมา
เมื่อต้นปี 2012 สถานี แห่ งนี้ ก็ได้มีการแต่งตั้งนายสถานี ฝึกหัดขึ้นมาอีกหนึ่ งตัวชื่อว่า นิ ทามะ เพื่อเป็ นตัวแทนของ
แมวตัวเก่าเกษียนหรื อตาย โดยจะมีรถไฟน่ารักๆ วิ่งอยู่ 3 ขบวน ได้แก่ โอโมจะ (ของเล่น), อิจิโกะ (สตรอเบอร์รี่)
และรถไฟแมวทามะ ภายในตกแต่งได้อย่างสวยงาม นําท่านสู่ ตลาดปลาคุโรชิ โอะ ซึ่ งตั้งอยู่ในมาริ น่า ซิ ต้ ี เป็ น
สวรรค์ของนักชิมซีฟู๊ด ซึ่งมีชื่อเสี ยงโด่งดังไม่แพ้ตลาดปลาซึกิจิในโตเกียวเลยทีเดียว ชมการแล่ปลาทูน่ายักษ์ ซึ่งจะ
มีโชว์สามครั้งต่อวัน ผูแ้ ล่มีความชํานาญเป็นอย่างยิ่ง ตลาดคุโรชิโอะ-อิจิบะ ยังเป็ นที่ต้ งั ของร้านอาหารทะเลสดๆ

00.00 น.

บ่ าย

หลายร้านและร้านของที่ระลึกซึ่งมีผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิ่นให้เลือกมากมาย
รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ท่ านสามารถเลือกอาหารทะเลสดๆที่ถูกใจในตลาดปลาคุโรชิโอะ
นําท่านเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า เมืองใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของญี่ปุ่น และยังถือเป็ นเมืองสําคัญไม่ยงิ่ หย่อนไปกว่ามหา
นครโตเกียว ซึ่งได้รับสมญานามว่า “เวนิชตะวันออก”
นําท่านชมด้ านนอกพร้อมถ่ายรู ป ปราสาทโอซาก้ า ปราสาทที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็ นที่อยูข่ องเจ้าเมืองในสมัยโบราณ
ตัวปราสาทตั้งอยู่บนเนิ นเขา ล้อมรอบด้วยกําแพงหิ นแกรนิ ตขนาดมหึ มาและคูน้ าํ ขนาดใหญ่ ด้านในปราสาทจัด
แสดงประวัติศาสตร์ ความเป็ นมาภาพเขียน เครื่ องแต่งกายในสมัยโบราณ ส่ วนบริ เวณรอบๆปราสาทก็เป็ นสวน
ธารณะขนาดใหญ่ ที่มีตน้ ไม้ ดอกไม้ ผลิดอกออกใบ สวยงามตามแต่ฤดูกาล

อิสระอาหารคํา่ ตามอัธยาศัย เพื่อไม่ เป็ นการรบกวนเวลาของท่ าน
นําท่ านเข้ าสู่ ที่พกั IBIS STYLE HOTEL OSAKA NAMBA หรื อเทียบเท่ า
วันที่สอง

เมืองเกียวโต – ปราสาททองคินคะคุจิ – ศาลเจ้ าฟูชิมิ อินาริ – วัดคิโยมิสึ – ย่ านฮิกาชิยาม่ า – โอซาก้า

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารเช้ าของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต อดีตเมืองหลวงของญี่ปุ่นที่เคยรุ่ งโรจน์มากว่า 1,000 ปี ซึ่งปัจจุบนั บรรยากาศภายใน
เมืองยังอบอวลไปด้วยกลิ่นอายของประวัติศาสตร์และขนบธรรมเนียมประเพณี อนั ดีงามไว้
นําท่ านชม ปราสาททองคินคะคุจิ เป็ นวัดดังในเกี ยวโต ประกอบด้วย วิหารมี 3 ชั้น โดยชั้นแรกมี ลกั ษณะเป็ น
พระราชวัง ชั้นที่สองเป็ นแบบบ้านซามูไร ส่ วนชั้นที่สามเป็ นแบบวัดเซน มีตาํ นานเกี่ยวกับการ์ตูนเรื่ องอิกคิวซัง ที่
วัดนี้ ว่าวัดนี้เคยเป็ นที่พาํ นักของโชกุนอาชิคางะ โยชิมิซึ ผูท้ ี่ชอบทายปุจฉา – วิสัชนา กับอิกคิวซังในการ์ตูนเรื่ องอิ
คิวซัง เณรน้อยเจ้าปั ญญา ก็จาํ ลองเรื่ องราวเหตุการณ์ ของศาลาทองในวัดนี้ ให้เป็ นปราสาทของท่านโชกุนและ
บุตรชายของเขาที่เป็ นเจ้าของพลับพลาหลังนี้ ก่อนที่จะยกให้เป็ นทรัพย์สมบัติของวัดโรกุนนอนจิ (Rokuonji : อีก
ชื่อของวัดนี้)ในเวลาต่อมา บริ เวณทางออกจากบริ เวณวัด จะมีการขอพรโดยการเขียนขอพรที่แผ่นไม้ “อิกคิว” โดย
ส่ วนมากจะเขียนขอให้มีสติปัญญาหลักแหลม ฉลาดแบบอิกคิวซัง จึงเห็นนักเรี ยนมาขอพรจํานวนมาก
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

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เมนูพเิ ศษ อาหารเพื่อสุ ขภาพและเสริมสร้ างพลังงาน “หม้ อไฟซูโม่ ” (จังโกะนาเบะ)

บ่ าย

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 านได้บัน ทึ กภาพความงามของ
ทิวทัศน์ แล้วเพลิดเพลินที่ถนนสายกานํ้าชาให้ท่านได้เลือกชมและซื้ อสิ นค้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสี ยงมากมาย อาทิเช่น
เครื่ องปั้นดิน,เครื่ องเซรามิค,อุปกรณ์ชงชา-ชุดกานํ้าชา, ชุดกิโมโน และขนมพื้นเมืองต่างๆ เป็ นต้น

เชิญท่านเดินเล่น ย่ านฮิกาชิย าม่ า ถนนโบราณสําหรับเดินเล่นช้อปปิ้ ง ชมบรรยากาศเก่าแก่ของเกียวโต สองข้างทาง
จะเต็มไปด้วยร้านค้า ร้านขนมมากมาย โดยย่านนี้ จะอยู่บนเนิ นเขาทางตะวันออกของเกียวโต จากวัดคิโยะมิสุไป
จนถึงศาลเจ้ายาซากะเป็ นระยะทางรวมประมาณ 2 กิโลเมตร จะเป็ นถนนทางเดินแคบๆ สองข้างทางจะมีอาคารไม้
ทรงโบราณแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม เต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆเรี ยงรายกันให้เลือกเข้าได้ตามอัธยาศัย โดยแต่ละร้านตกแต่ง
ได้เก๋ ไก๋ และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆ มีอาหารพื้นเมืองและขนมท้องถิ่นต่างๆให้ได้ลองลิ้มชิมรส มีร้านขายของ
ที่ระลึกน่าซื้ ออีกมากมาย ที่เด่นๆเห็นจะเป็ นเครื่ องถ้วยชามที่เรี ยกกันว่า คิโยะมิสุ-ยากิ เป็ นถ้วยเซรามิกที่เพ้นท์ลาย
แบบญี่ปุ่นดั้งเดิม

สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางกลับ โอซาก้า
อิสระอาหารคํา่ ตามอัธยาศัย เพื่อไม่ เป็ นการรบกวนเวลาของท่ าน
นําท่ านเข้ าสู่ ที่พกั IBIS STYLE HOTEL OSAKA NAMBA หรื อเทียบเท่ า
วันที่สาม
เช้ า

อิสระท่ องเที่ยวหรื อช้ อปปิ้ งในโอซาก้าตามอัธยาศัย (ไม่ มีรถบริการ)
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เชิญท่ านอิสระท่ องเที่ยวด้ วยตัวท่ านเองหรื อช้ อปปิ้ งในเมืองโอซาก้าตามอัธยาศัย (ไม่ มีรถบริการ)
มีสถานที่ท่องเที่ยวแนะนําดังนี้
ศาลเจ้ าสึ มิโยชิไทฉะ หนึ่งในศาลเจ้าที่มีความเก่าแก่ของญี่ปุ่น มีความงดงาม โดยเฉพาะสะพานโค้งสี แดง ที่เป็ น
จุดเด่นของศาลเจ้าแห่งนี้ เป็ นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาด ศาลเจ้าแห่งนี้ไม่ใช่แค่ดา้ นสถาปัตยกรรมที่ทาํ ให้
น่าสนใจ หากยังเป็ นเพราะความศักดิ์สิทธิ์ของเทพคามิ (เทพเจ้าชินโต) ที่เชื่อว่าเมื่อสักการะแล้วจะเดินทาง
ปลอดภัยแคล้วคลาดจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวง
ย่ านอุเมดะ อยูบ่ ริ เวณใจกลางเมืองของโอซาก้า มีท้ งั ห้างสรรพสิ นค้า ร้านค้า ร้านอาหาร เรี ยงรายมากมาย มี
ศูนย์การค้า 6 แห่ง ซึ่งแต่ละแห่งต่างก็มีรูปแบบและบรรยากาศที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทั้ง GRAND FRONT
OSAKA, Hankyu Sanbangai, HEP Five, NU chayamachi/Chayamachi PLUS, HERBIS PLAZA/PLAZA ENT
และ Diamor Osaka
ย่ านชิ น ไซบาชิ ย่า นช้อ ปปิ้ งชื่ อ ดัง ของโอซาก้า มี ร้ านค้าเก่ า แก่ ปะปนไปกับ ร้ านค้า อัน ทัน สมัย และสิ น ค้า
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
ยูนิเวอร์ แซล สตูดิโอ โอซาก้ า ธี มพาร์ คที่จะทําให้ทุกท่านรู ้สึกเหมือนเข้าไปอยู่ในโลกแห่ งภาพยนตร์ ของฮอลลีวูด
พบกับเครื่ องเล่นมากมายที่ถูกสร้างขึ้นมาจากภาพยนตร์ ที่สร้างชื่อเสี ยงมาแล้วก้องโลก ไม่ว่าจะเป็ นจูราสิ คพาร์ ค
ย้อนยุคไปในโลกของไดโนเสาร์, หลีกหนี การไล่ล่าของฉลามยักษ์จอวส์, สนุกสนานไปกับเครื่ องเล่นของ “สไป
เดอร์แมน” ที่รอให้ท่านพิสูจน์ความมันส์, ฮอลลีวูดดรี ม รถไฟเหาะที่ตื่นเต้นเร้าใจ และท่านจะได้พบกับโซนใหม่
แฮร์ รี่พ อตเตอร์ หรื อ Wizarding World of Harry Potter สัมผัสโลกแห่ งเวทมนตร์ และโรงเรี ยนฮอกวอตส์ ผจญภัย
กับเครื่ อ งเล่น และสถานที่ เด่ น ๆ ที่ จาํ ลองมาจากในหนังสื อดัง อาทิ สวนสนุ กแฮร์ รี่ พอตเตอร์ ในออร์ แลนโด้
สหรัฐอเมริ กา อาทิ หมู่บา้ นฮอกส์ม้ ีด (Hogsmeade Village) ปราสาทฮอกวอตส์ (Hogwarts castle) และรถไฟเหาะ
(the Harry Potter and the Forbidden Journey ride) เป็ นต้น (ค่าบัตร 1 วันประมาณ 2,800 บาท)
อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารคํา่ ตามอัธยาศัย
นําท่ านเข้ าสู่ ที่พกั IBIS STYLE HOTEL OSAKA NAMBA หรื อเทียบเท่ า

วันที่สี่
เช้ า
…… น.
…… น.

รถรับจากโรงแรม – สนามบินคันไซ (โอซาก้า) – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
รถรอรับท่านจากบริ เวณล็อบบี้โรงแรม เดินทางสู่ สนามบินคันไซ เพื่อเช็คอินเตรี ยมตัวเดินทางกลับ
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน...... (ไม่ รวมตั๋วเครื่ องบิน)
เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
********************** ขอบคุณทุกท่ านที่ใช้ บริการ **********************

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

กําหนดการเดินทาง

คณะ 4 ท่ าน
ท่ านละ

คณะ 6 ท่ าน
ท่ านละ

คณะ 8 ท่ าน
ท่ านละ

พักเดีย่ ว
เพิม่ ท่ านละ

ช่ วงเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม 2563

29,900.-

23,900.-

19,900.-

7,000.-

**หากเดินทางตรงกับวันเสาร์ หรื อวันหยุดนักขัตฤกษ์ มีค่าใช้ จ่ายเพิม่ เติมท่ านละ 1,000 บาท
อัตรานีร้ วม
 ค่าบริ การ Private Tour รถยนต์ส่วนตัว (Toyota Hiace) พร้อมคนขับ(กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 10 ช.ม. / วัน)
 โรงแรมตามระบุ หรื อเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 ค่าเข้าชมสถานที่วนั แรกและวันที่สอง พร้อมค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อที่เกียวโต ตามระบุในโปรแกรม
 ค่าไกด์ทอ้ งถิ่นพูดไทย คอยอํานวยความสะดวกในวันแรกและวันที่สองของการเดินทาง
 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 มีไกด์ทอ้ งถิ่นพูดไทยคอยดูแลเป็ นบางวัน มีคนขับรถพูดภาษาญี่ปุ่น (แต่จะมี
เครื่ องช่วยแปลภาษาเพื่อสื่ อสารในการนัดเวลา)
 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

