GROUP & GO JAPAN

OSAKA SHOPAHOLIC
4 DAYS 3 NIGHTS
ราคาเริ่ มต้น

24,900.วัน
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บาท/ท่าน

กาหนดเดินทาง : เดือนพฤษภาคม - ธันวาคม 2563
ออกเดินทางตั้งแต่ 4 ท่ านขึน้ ไป โดยมีไกด์ ท้องถิ่นให้ บริการ ไม่ รวมตัว๋ เครื่องบิน
โปรแกรม

กรุงเทพฯ – สนามบินคันไซ (โอซาก้ า) – โอซาก้ า – ย่ านอุเมดะ – บุฟเฟ่ ต์ขาปู –
ย่ านนาคาซากิโจ – ย่ านเดนเดนทาวน์ – นัมบะ พาร์ ค
BANGKOK – KANSAI AIRPORT(OSAKA) – OSAKA – UMEDA –
NAKAZAKICHO – DEN DEN TOWN – NAMBA PARK
ตลาดคุโรมง –หมู่บ้านอเมริกนั – ถนนทาชิบานะ ช้ อปแฟชั่นสุ ดชิค –
ย่ านชินไซบาชิ (ไม่ มรี ถบริการ มีไกด์ นาท่ านเดินทางโดยรถไฟ)
KUROMON MARKET - AMERICAN VILLAGE – ORANGE STREET
(HIPSTER STREET) – SHINSAIBASHI SHOPPING

อาหาร
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โรงแรมระดับ 3 ดาว
หรือเทียบเท่ า



HOTEL WBF NAMBA
KUROMON
หรื อเทียบเท่า







HOTEL WBF NAMBA
KUROMON
หรื อเทียบเท่า

อิสระช้ อปปิ้ งในโอซาก้ าด้ วยตัวท่านเอง (ไม่ มรี ถและไกด์บริการ)
มอบบัตรโดยสารรถไฟชนิด 2 วัน
FREE SHOPPING @ OSAKA ** NO VAN & NO GUIDE



สนามบินคันไซ (โอซาก้ า) – กรุงเทพฯ
PICK UP & TRANSFER TO KANSAI AIRPORT (OSAKA) – BANGKOK







HOTEL WBF NAMBA
KUROMON
หรื อเทียบเท่า





-
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วันแรก

กรุ งเทพฯ – สนามบินคันไซ(โอซาก้ า) – ย่ านอุเมดะ – ถนนนาคาซากิโจ – ย่ านเดนเดนทาวน์ - นัมบะพาร์ ค

…… น.
…… น.
…… น.

คณะเดินทางเช็คอิน ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 สายการบินตามที่ท่านเลือก
ออกเดินทางสู่ คันไซ โดยสายการบินและเที่ยวบินที่ท่านเลือก
เดินทางถึง สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้ า ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
(เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)
เจ้ าหน้ าที่ชูป้ายรับที่สนามบิน เดินทางโดยรถยนต์ ส่วนตัว TOYOTA HIACE

นาท่านเดินทางสู่ โอซาก้ า เมืองเศรษฐกิจใหญ่อนั ดับ 2 รองจากโตเกียว เป็ นเมืองที่เต็มไปด้วยสี สนั
นาท่านสู่ ย่ านอุเมดะ ย่านช้อปปิ้ งที่ ใหญ่ที่สุดในแถบคันไซ เป็ นศูนย์รวมการเดินทาง ห้างสรรพสิ นค้า ขนาด
ใหญ่ท้ งั บนดินและใต้ดิน ร้าน Gachapon ที่มีให้เลือกหลากหลาย ร้านอาหารหลากหลายประเภท แหล่งความ
บั น เทิ ง ยามค่ า คื น แนะน าสถานที่ ที่ ท่ า นจะช้ อ ปปิ้ งสุ ดมัน ส์ ใ นย่ า นนี้ คื อ Grand Front Oska , Hankyu
Department Store , HEP FIVE , Lucua , Daimaru , Yodobashi Camera เป็ นต้น

เที่ยง
บ่ าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู บุฟเฟ่ ต์ อาหารนานาชาติและอาหารญี่ปุ่น พร้ อมขาปูไม่ อ้นั
นาท่านสู่ ย่ านนาคาซากิโจ (Nakazaki-cho) เป็ นย่านยอดนิ ยมของเหล่าวัยรุ่ น เรี ยงรายไปด้วยคาเฟ่ ฮิ ปๆ ร้าน
เสื้ อผ้าแนววินเทจ ร้านขายสิ นค้าน่ารักๆมากมาย และยังคงเต็มไปด้วยกลิ่นอายของบรรยากาศการใช้ชีวิตของ
ผูค้ นในสมัยสงคราม รวมทั้งบ้านเรื อนในอดีตที่หลงเหลืออยู่ให้เราได้ชื่นชม ส่ วนใหญ่แล้วเป็ นบ้านไม้ ไม้ก่ ึง
ปูน หรื ออิฐ ซึ่ งมีเสน่ ห์ชวนหลงใหลและน่าเก็บภาพมุมประทับใจ จากนั้นนาท่านสู่ ย่ านเดนเดนทาวน์ (Den
Den Town) ตั้ง อยู่ ใ นเขตนิ ป ปอนบาชิ เป็ นแหล่ ง ช้ อ ปของถู ก มี สิ นค้า ตั้ง แต่ เครื่ องใช้ ไ ฟฟ้ า อุ ป กรณ์
อิเล็คโทรนิ กส์ ของสะสมการ์ ตูน อนิ เมะ และเป็ นแหล่งรวมของเล่นแห่ งเมืองโอซาก้าเลยก้อว่าได้ และท่าน
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สามารถเดินเลยมาจนถึง นัมบะ พาร์ ค (Namba Park) เป็ นคอมเพล็กซ์ขนาดยักษ์มีสิ่งอานวยความสะดวกอย่าง
ครบวงจร ไม่ว่าจะเป็ น ห้างสรรพสิ นค้า อาทิ Takashimaya Osaka, Namba CITY, Carnival Mall ทางห้างยังมี
การขยายพื้นที่สวนสาธารณะและสวนลอยฟ้ าที่มีลาธารเล็กๆ ให้กว้างขวางเต็มไปด้วยแมกไม้นานาพันธุ์กว่า
300 ชนิ ด เป็ นจานวนกว่า 7 หมื่นต้น ถือเป็ นโอเอซิ สขนาดใหญ่ใจกลางเมืองที่จากนี้ ไปจะทาให้ผมู ้ าเยี่ยมชม
ได้ตื่นตาตื่นใจมากขึ้น

วันที่สอง
เช้ า

อิสระรับประทานอาหารค่าตามอัธยาศัย
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั HOTEL WBF NAMBA KUROMON หรือเทียบเท่ า
ตลาดคุโรมง – หมู่บ้านอเมริกนั – ถนนทาชิบานะ ช้ อปแฟชั่นสุ ดชิค(Orange Street) –ช้ อปปิ้ งย่ านชินไซบาชิ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เจ้ าหน้ าที่รอรับท่ านที่ลอ็ บบีโ้ รงแรม นาท่ านเดินทางโดย “รถไฟใต้ ดนิ ” (ไม่มีรถตูบ้ ริ การ)
โดยมอบบัตรรถไฟโอซาก้ าแบบใช้ งาน 2 วัน (Osaka Amazing Pass 2 days)
นาท่านเดินสู่ ตลาดคุโรมง (Kuromon Market) เป็ นตลาดที่มีชื่อเสี ยงและเก่าแก่มากที่สุดแห่ งหนึ่งของโอซาก้า
จนได้รับสมญานามว่าเป็ น ครัวของโอซาก้า ภายในตลาดเน้นขายอาหารทะเล ทั้งแบบสดๆ เช่ น ซาชิ มิ ซู ชิ
หอยนางรม และแบบปรุ งสุ กพร้อมทาน เช่น ปลาไหลย่าง ปลาหมึกย่าง หอยเชลส์ยา่ ง กุง้ เทมปุระ เป็ นต้น
นาท่านเดินทางโดยรถไฟสู่ หมู่บ้านอเมริกัน (America-mura) แหล่งช้อปปิ้ งแฟชัน่ วัยรุ่ นและ Street Ware เก๋ ๆ
เป็ นแหล่งรวมเด็กแนวของแถบนี้ จนได้รับฉายา Shibuya West อดี ตเคยเป็ นโกดังเก็บสิ นค้าและเสื้ อผ้าจาก
อเมริ กาตั้งแต่ปี 1970 มีร้านแนวๆ แนะนาอาทิ
Flying Tiger Copenhagen คื อ ร้ า นที่ ร วบรวมสิ น ค้า ไอเดี ย เจ๋ ง เครื่ อ งเขี ย น อุ ป กรณ์ แ ต่ ง บ้า น เครื่ อ งใช้
สานักงาน ข้าวของกระจุกกระจิกน่ารัก ไปจนถึงอุปกรณ์ D.I.Y และจิปาถะมากมายได้รับฉายาว่าร้าน 100 เยน
เดนมาร์ก มีแฟรนไชส์กว่า 100 สาขาทัว่ ยุโรป ซึ่ งมาเปิ ดสาขาที่ หมู่บา้ นอเมริ กนั โอซาก้าด้วย
Alice on Wednesday ตื่นตาตื่นใจเหมือนอยูใ่ นแดนมหัศจรรย์ของอลิส มีท้ งั ขนมหวาน เครื่ องประดับ ของใช้
แสนน่ารัก ของตกแต่งบ้าน เป็ นต้น
Kougaryu (甲賀流) ร้านทาโกยากิเก่าแก่กว่า 40 ปี ได้รับรางวัล Michelin Star 3 ปี ซ้อน
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บ่ าย

วันที่สาม
เช้ า

รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย
นาท่านเดิ นเล่นแบบสโลว์ไลฟ์ กันที่ ถนนทาชิ บานะ หรื อ Orange Street เป็ นถนนสายเก๋ สายครี เอที ฟ ที่ มี
มากกว่าการช้อปปิ้ ง ถนนสายนี้ มีร้านที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ งานออกแบบ และแฟชัน่ มีร้านไอเดีย
เท่ๆ ร้านรับออกแบบเสื้ อผ้า ร้านตัดสูท ร้านอาหาร ร้านกาแฟคัว่ เมล็ดเอง ร้านขายของแต่งบ้าน ร้านคาเฟ่ ขนม
หวาน ร้านของตกแต่งดีไซน์เก๋ ๆ เป็ นต้น
นาท่ านเดิ น ทางสู่ ย่ านชิ นไซบาชิ ย่านช้อปปิ้ งชื่ อดังของโอซาก้า มี ร้ านค้าเก่ าแก่ ปะปนไปกับร้ านค้าอัน
ทันสมัย และสิ นค้าหลากหลายรู ปแบบทั้งสาหรับเด็กและผูใ้ หญ่ อีกทั้งยังมีร้านอาหารทะเลขึ้นชื่ อมากมาย ซึ่ ง
เสน่ ห์อย่างหนึ่ งคื อ ทุ กร้ านจะประดับ ประดาร้ านของตนด้วยแสงไฟนี ออนซึ่ งดัด ท าให้เป็ นรู ปปู กุง้ และ
ปลาหมึก เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริ การ สัญลักษณ์เด่นของย่านนี้ คือ ตึกรู ปเครื่ องหมายการค้าของกูลโิ กะ
ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจากญี่ปุ่นนัน่ เอง

รับประทานอาหารค่าอิสระตามอัธยาศัย
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั HOTEL WBF NAMBA KUROMON หรือเทียบเท่ า
อิสระช้ อปปิ้ งในโอซาก้ าด้ วยตัวท่ านเอง (ไม่ มรี ถตู้และไกด์ บริการ)
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เชิญท่ านอิสระท่ องเที่ยวด้ วยตัวท่ านเองหรือช้ อปปิ้ งในเมืองโอซาก้ าตามอัธยาศัย (ไม่ มรี ถและไกด์ บริการ)
โดยใช้ บัตรรถไฟโอซาก้ าแบบใช้ งาน 2 วัน (Osaka Amazing Pass 2 days) มีสถานที่ท่องเที่ยวแนะนาดังนี้
ลาลาพอร์ ต เอ็กซ์ โปซิ ตี้ ช้อ ปปิ้ งพาร์ ค ขนาดใหญ่ที่ร วมร้ า นค้า กว่า 305 ร้ าน นับเป็ นสถานที่ ให้ทุก คนได้
เพ ลิ ด เพลิ น กับ การช้อ ปปิ ้ งและกิ จ กรรมมากมายอาทิ Pokemon Expo Gym , Gundam Café , Nifrel
Aquazoo , Food Pavilion เป็ นต้น
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บุ๊คออฟ (Book Off) เป็ นร้านขายสิ นค้ามือสองที่ มีชื่อเสี ยงและใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ ปุ่น ซึ่ งมีให้เลือกทั้ง
BookOff Super Baar Osaka และ BookOff Plus Namba
เมกะ ดองกี้ ชินเซไก (Mega Don Quijote) สาหรับสาวกดองกี้แนะนาให้ไปที่ยา่ นชินเซไกมี เมกะ ดองกี้ สาขา
นี้ใหญ่อลังการไม่แออัดยัดเยียดและเสี ยเวลาต่อคิวจ่ายเงินนาน ท่านสามารถช้อปกันได้ท้ งั วัน
ยูนิเวอร์ แซล สตูดโิ อ โอซาก้ า ธี มพาร์คที่จะทาให้ทุกท่านรู ้สึกเหมือนเข้าไปอยูใ่ นโลกแห่งภาพยนตร์ ของฮอลลี
วูด พบกับเครื่ องเล่นมากมายที่ถกู สร้างขึ้นมาจากภาพยนตร์ที่สร้างชื่อเสี ยงมาแล้วก้องโลก ไม่วา่ จะเป็ นจูราสิ ค
พาร์ ค ย้อนยุคไปในโลกของไดโนเสาร์ , หลีกหนี การไล่ล่าของฉลามยักษ์จอวส์, สนุกสนานไปกับเครื่ องเล่น
ของ “สไปเดอร์ แมน” ที่รอให้ท่านพิสูจน์ความมันส์, ฮอลลีวดู ดรี ม รถไฟเหาะที่ ตื่นเต้นเร้าใจ และท่านจะได้
พบกับ โซนใหม่ แฮร์ รี่ พ อตเตอร์ หรื อ Wizarding World of Harry Potter สั ม ผัส โลกแห่ ง เวทมนตร์ แ ละ
โรงเรี ยนฮอกวอตส์ ผจญภัยกับเครื่ องเล่นและสถานที่เด่นๆ ที่จาลองมาจากในหนังสื อดัง อาทิ สวนสนุกแฮร์ รี่
พอตเตอร์ ในออร์ แลนโด้ สหรั ฐอเมริ กา อาทิ หมู่บ้านฮอกส์ ม้ ี ด (Hogsmeade Village) ปราสาทฮอกวอตส์
(Hogwarts castle) และรถไฟเหาะ (the Harry Potter and the Forbidden Journey ride) เป็ นต้น

รับประทานอาหารกลางวันและอาหารค่าอิสระตามอัธยาศัย
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั HOTEL WBF NAMBA KUROMON หรือเทียบเท่ า
วันที่สี่
เช้ า

......... น.

รถรอรับจากที่พกั สู่ สนามบินคันไซ (โอซาก้ า) – กรุ งเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

เจ้ าหน้ าที่รอรับท่ านที่ลอ็ บบีโ้ รงแรม นาท่ านเดินทางโดยรถยนต์ ส่วนตัว TOYOTA HIACE
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ (โอซาก้ า) เพื่อตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระเตรี ยมตัวเดินทางกลับ
เดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน และเที่ยวบินที่ท่านเลือก
***********************
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อัตราค่าบริการ/ท่ าน
เดินทางเป็ นกรุ๊ปส่ วนตัว ตั้งแต่ 4 ท่ านขึน้ ไป ราคาไม่ รวมตัว๋ เครื่องบิน

กาหนดการเดินทาง

คณะ 4 ท่าน
ท่ านละ

คณะ 6 ท่าน
ท่ านละ

คณะ 8 ท่าน
ท่ านละ

พักเดี่ยว
เพิม่ ท่ านละ

ช่ วงเดือนพฤษภาคม – เดือนธันวาคม 2563

24,900.-

19,900.-

17,900.-

7,500.-

**หากเดินทางตรงกับวันเสาร์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ มีค่าใช้ จ่ายเพิม่ เติมท่ านละ 1,000 บาท
อัตรานีร้ วม
 ค่าบริ การ Private Tour พร้อมคนขับรถชานาญเส้นทาง (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 โรงแรมตามระบุ หรื อเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ และบัตรรถไฟโอซาก้าอะเมซซิ่ ง 2 วัน ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 ค่าไกด์ทอ้ งถิ่นพูดไทย คอยอานวยความสะดวกแก่ท่าน 2 วัน
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทาง คุม้ ครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริ ษทั MSIG (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตรานีไ้ ม่ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป–กลับ / ค่าภาษีสนามบิน และภาษีน้ ามัน / ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่โหลดลงใต้ทอ้ งเครื่ อง
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าญี่ปุ่น (กรณี ตอ้ งยื่นวีซ่า)
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ (ตามแต่ท่านเห็นสมควร)
ข้ อควรทราบ :
 กรุ ณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเมื่อท่านทาการซื้ อโปรแกรมทัวร์ แล้ว
ทางบริ ษทั ถือว่าท่าน รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริ ษทั
 บริ การ Private Tour ไม่มีหวั หน้าทัวร์จากเมืองไทย มีคนขับรถพูดญี่ปุ่นและไกด์ทอ้ งถิ่นพูดภาษาไทยเท่านั้น
 ควรนัดหมายเวลากับคนขับรถ (Driver) เรื่ องจุดขึ้นลงรถ เวลานัดหมายให้ชดั เจน เพื่อป้ องกันการคลาดเคลื่อนกับคนขับรถ
ของท่านและทีมฯ
 ก่อนเดินทาง เราจะแจ้งเลขทะเบียนรถ, ยี่หอ้ รถ, ชื่อคนขับ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ให้แก่ท่าน
 วันแรกที่เดินทางไปถึงสนามบิน ไกด์ทอ้ งถิ่นจะถือป้ ายชื่อของท่านเพื่อรอรับท่าน
 การใช้รถในการรับส่ งสนามบินและวันที่ท่องเที่ยว จะให้บริ การตามที่ระบุไว้ในเอกสารเท่านั้น หากต้องการเดินทาง
นอกเหนือจากเส้นทางดังกล่าวต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบก่อนการเดินทาง
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เงือ่ นไขการเดินทาง
 อัตราค่าบริ การที่แสดงข้างต้น ต้องมีผเู ้ ดินทาง 4 ท่านขึ้นไป กรณี จานวนผูเ้ ดินทางมากกว่าที่กาหนด กรุ ณาสอบถามเจ้าหน้าที่
เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง
 สาหรับท่ านที่ ตอ้ งออกตัว๋ ภายในประเทศ (เครื่ องบิ น, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุ ณาสอบถามเจ้าหน้าที่ ฝ่ายขายก่อนทาการออกตัว๋
ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริ ษทั ฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์หรื อ
เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า สาเหตุ อนั เนื่ องมาจากการ
ล่ าช้าของสายการบิ น , การนัด หยุด งาน, ภัย ธรรมชาติ , การก่ อวิ น าศภัย, การก่ อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึ งถึ ง
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
 บริ ษ ทั ฯ จะไม่ รับผิด ชอบค่ าใช้จ่ายที่ เกิ ดขึ้ น หากท่ านถูกปฏิ เสธการเข้าเมื อง อันเนื่ องจากการกระทาที่ ส่ อไปในทางผิ ด
กฎหมายหรื อการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชาระมาแล้ว
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่เกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ อาทิ สึ นามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด
อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนื อจากการควบคุมของบริ ษทั ฯ โดยทางบริ ษทั ฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริ ง
เท่านั้น เช่น, ค่าวางมัดจาห้องพัก ฯลฯ
การสารองที่นั่งและชาระเงิน
 ยืนยันการสารองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้ อมส่ งสาเนาหนังสื อเดินทาง
 ชาระเงินยอดเต็มภายใน 3 วัน นับจากวันที่ได้รับการยืนยันการสารอง
 กรณี ราคารวมตัว๋ เครื่ องบินชาระเงิน 70 % หลังจากยืนยันการจอง และค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือทั้งหมดชาระล่วงหน้า 21 วันก่อน
เดินทาง
 หากท่านไม่ชาระเงินค่าทัวร์ ส่วนที่ เหลือตามกาหนดวันดังกล่าว ทางบริ ษทั ฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
และขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงิน
 หลังจากส ารองที่ นั่งเรี ย บร้ อยแล้ว เจ้าหน้าที่ ฝ่ ายขายจะนัด วัน -เวลา ไปรั บ หนังสื อเดิ นทางและเอกสารอื่ น ที่ แ จ้งไว้ใน
โปรแกรม เพื่อดาเนินการยื่นขอวีซ่า (สาหรับประเทศที่ตอ้ งทาวีซ่า)
เงือ่ นไขการยกเลิกทัวร์
 หากมีการยกเลิกการเดินทาง หลังจากได้ชาระเงินมัดจาในครั้งแรกไปแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินมัดจา
 อนึ่ งเมื่อท่านได้ยืนยันให้ทางบริ ษทั ฯ กระทาการออกบัตรโดยสารแล้ว หรื อยืนยันการสารองห้องพักให้กบั โรงแรมแล้วหาก
มีการเปลี่ยนแปลง หรื อยกเลิกการเดินทางในภายหลังบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินค่าทัวร์ และค่าตัว๋ เครื่ องบินไม่ว่า
กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น ในกรณี ตวั๋ ที่สามารถทารี ฟันด์ได้ผเู ้ ดินทางต้องรอเงินค่ารี ฟันด์ตามระบบและเงื่อนไขของสายการบินเท่านั้น
(ประมาณ 90 วัน) ทางสายการบินจะมีการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนี ยมการยกเลิกทุกครั้ง จานวนเงินขึ้นอยู่กบั เงื่อนไขของแต่ละ
สายการบิน
 หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ ดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทนั ตาม
กาหนดเวลา ทางบริ ษทั ฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม คือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตัว๋ เครื่ องบินเท่านั้น ทั้งนี้ ตอ้ งไม่อยู่ในเงื่อนไขตัว๋ ที่
ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ และไม่อนุญาตให้คืนบัตรโดยสาร
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 หากเป็ นกรุ๊ ปราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นราคาแบบซื้ อขาด ต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุบนหน้าตัว๋ เท่านั้น เมื่อท่านตกลง
จองทัวร์ โดยจ่ายเงินมัดจา หรื อ ค่าทัวร์ท้ งั หมดแล้ว ขอสงวนสิ ทธิ ในการยกเลิกการเดินทาง หรื อ เลื่อนการเดินทาง ขอสงวน
สิ ทธิ์ ในการคืนเงินไม่ว่ากรณี ใดทั้งสิ้ น เมื่อออกตัว๋ ไปแล้วในกรณี ที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็
ตาม ตัว๋ เครื่ องบินไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินได้
โรงแรมและห้ องพัก
 ห้องพักในโรงแรมส่ วนใหญ่ เป็ นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพักขึ้ นอยู่กบั การวางรู ป แบบของแต่ ละ
โรงแรม กรณี ผรู ้ ่ วมเดินทางในคณะของท่านจองห้องประเภทอื่น ๆ อาจทาให้ไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ
 โดยทัว่ ไป โรงแรมอนุญาตให้มีผเู ้ ข้าพักใน 1 ห้องมากที่สุด คือ 3 คนเท่านั้น
 โรงแรมส่ วนใหญ่ไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรื อมีจานวนจากัด บางโรงแรมอาจจัดเป็ นห้องพักคู่ และเพิ่มเตียง
เสริ มให้ (Extra Bed)
 หากโรงแรมไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรื อไม่มีเตี ยงเสริ มให้ ท่ านจาเป็ นต้องแยกเป็ นพักห้องเดี่ ยว และต้อง
ชาระค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่มด้วย
 ในกรณี ที่มีการจัดประชุ มนานาชาติ (Trade Fair) หรื องานเทศกาลต่ าง ๆ เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้ น 3-4 เท่ าตัวจากราคา
ต้นทุนที่คิดไว้ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายไปพักเมืองใกล้เคียงเพื่อความเหมาะสมของโปรแกรม
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