WONDERFUL JAPAN

FAMILY FUN

ฮ่ องกง - โอซาก้า 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่ มต้น

49,900.-

กำหนดเดินทำง: 22-26 เม.ย. / 09-13 พ.ค. 2560

บาท/ท่าน

ไฮไลท์
- เพลิดเพลินไปกับโลกทีน่ ่ าตื่นตาตื่นใจกับ IRON MAN ที่ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์
- ท่ องไปในโลกแห่ งเวทมนต์ ที่ปราสาทฮอกวอตส์ กบั Parry Porter ที่ยูนิเวอร์ แซล สตูดิโอ โอซาก้ า

- เปิ ดประสบการณ์ สุดเอ็กซ์ คลูซีฟ ใส่ ชุดกิโมโน ชมเมืองเก่าเกียวโต ขอพรเพือ่ ความสิริมงคล ณ ศาลเจ้ าฟูชิมิ อินาริ
- ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่ของเกาะฮ่ องกง วัดหวังต้ าเซียน ขอพรสุ ขภาพ, วัดแชกงหมิว ขอพรโชคชะตา แก้ปีชง
- สนุกสนานกับการสร้ างสรรค์ รูปแบบและรสชาด CUP NOODLE ด้ วยตัวท่ านเอง

- ช้ อปปิ้ งย่านดังทั้งในโอซาก้าและฮ่ องกง

วันแรก
06.00 น.
08.25 น.
11.55 น.

เที่ยง

กรุ งเทพฯ – ฮ่ องกง – ฮ่ องกงดิสนีย์แลนด์
คณะพร้ อ มกัน ณ ท่ าอากาศยานนานาชาติ สุว รรณภู มิ ผู้ โดยสารขาออก ชั้ น 4 ประตู 7 เคาน์ เตอร์ N โดยมี
เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านเอกสาร
ออกเดินทางสู่ ฮ่ องกง โดยสายการบินฮ่ องกง แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ HX768
เดิ นทางถึ ง ท่ าอากาศยานนานาชาติ เช็ ค เลป ก๊ อ ก (Cheak Lap Kok) หลังผ่านพิ ธีการตรวจคนเข้าเมื อ งและ
ศุลกากรเรี ยบร้อยให้คณะท่านออก Exit B จากนั้นนาท่านเดินทางผ่านสะพานแขวนชิ งหม่า ชมวิวทิวทัศน์ อัน
สวยงามของประเทศฮ่ อ งกง จากนั้น น าท่ านเข้าสู่ ดิ น แดนแห่ งความฝั น ฮ่ อ งกงดิ ส นี ย์ แลนด์ Hong Kong
Disneyland สนุ กกับ เครื่ องเล่นนานาชนิ ด อย่างจุใจ ฟรี เครื่ องเล่นทุกชนิ ด เล่นกี่ รอบก็ไ ด้ ท่านจะได้พ บกับ
เครื่ อ งเล่น อัน ทัน สมัย และสุ ด สนุ กที่ สุ ด แห่ งใหม่ข องโลก เพีย บพร้อมด้ว ยกิ จกรรมและความสนุ ก สนาน
มากมาย ที่ ถูกเนรมิตขึ้ นบนเกาะลันเตาแห่ งนี้ (ราคารวมค่ าบัตร 1 DAY PASS)
รับประทานอาหารกลางวันในฮ่ องกงดิสนีย์แลนด์
เชิญท่านสนุกสนานกับโซนต่างๆ ที่น่าสนใจดังนี้
เมนสตรี ท ยูเอสเอ (MAIN STREET, U.S.A.) เราจะพบกับขบวนพาเหรดดิ สนี ย ์ สาหรับผูท้ ี่โปรดปรานมิ กกี้
เมาส์ , มิ นนี่ , โดนัลดัก๊ และ กูฟฟี่ ที่มาร่ วมเต้นระบาอย่างสนุ กครื้ นเครง ระหว่างทางนั้นมี ร้านช้อปปิ้ งให้ได้
เลื อกของฝากของที่ ระลึ ก จากดิ สนี ยแ์ ลนด์
ทูมอโรว์ แลนด์ (TOMORROW LAND) สนุ กสนานกับเครื่ องเล่นแนวโลกอนาคต โดดเด่ นไปด้วยบรรยากาศ
ของ อินเตอร์ กาแลคติก สเปซพอร์ ต หรื อดิ นแดนที่เชื่ อมต่อระหว่างกาแล็คซี่ ไม่ว่าจะเป็ น ร้ านอาหาร ร้ านค้า
ต่างๆ ล้วนแต่มีหุ่นยนต์ ยานอวกาศ และดาวเคราะห์ล่องลอยอยู่ นอกจากนี้ ยงั มี โลกอวกาศแห่ ง ไฮเปอร์ สเปซ
เมาท์ เท่ น ที่ท่านสามารถเข้าไปขับจานบินส่ วนตัวใน ออร์ บิทรอน และการต่อสู ้กนั แบบดุเดื อดใน บัซไลท์ เยียร์
แอสโตร บลาสเตอร์ และขอแนะนาเครื่ องเล่นใหม่ล่าสุ ดที่เปิ ดตัวเมื่ อ เดื อนมาราคม 2560 คื อ IRON MAN
EXPERIENCE เครื่ องเล่นธี มมาร์ เวลชิ้ นแรกที่มาสร้างความโดดเด่นให้ดิสนี ยแ์ ลนด์ ท่านจะได้พบกับ
STARK EXPO, IRON MAN EXPERIENCE, IRON MAN TECH SHOWCASE ซึ่ งมี ที่ฮ่องกงดิ สนี ยแ์ ลนด์
เท่านั้น
แฟนตาซี แ ลนด์ (FANTASY LAND) ตื่ น ตาตื่ น ใจกับเมื อ งแห่ งเทพนิ ยาย ที่เต็ม ไปด้ว ยสี สัน และบรรยากาศ
ของเมื องที่จาลองมาจากการ์ ตูน ของดิ สนี ย ์ สนุ กกับเรื่ องราวอมตะของช้างน้อยดัมโบ้ ม้าหมุนจากเรื่ องซิ นเดอ
เรลลาและการผจญภัยของวินนี่ เดอะ พูห์ นอกจากนี้ ในแฟนตาซี แลนด์ยงั มี แ ฟนตาซี ก าร์ เด้น ซึ่ งเป็ นสถานที่
น่ าสนใจที่ออกแบบมาเป็ นพิเศษสาหรับดิ สนี ยแ์ ลนด์ฮ่องกงโดยเฉพาะ
แอดเวนเจอร์ แ ลนด์ (ADVANTURE LAND) เร้า ใจกับ การผจญภัย ในป่ าลึ ก ลับ ของเอเชี ย และแอฟริ ก า
ใน จังเกิล ริ เวอร์ ครู ซ (Jungle River Cruise) จะเริ่ มต้นการผจญภัยบนเรื อสารวจที่ล่องไปตามแม่น้ าสายใหญ่
ผ่านป่ าลึ กลับที่ทุกโค้งน้ าจะมี สิ่งที่สร้างความตื่ นเต้นต่างๆรออยู่เพื่อสร้างความสนุ กให้กบั ผูท้ ี่เข้าไปเยือน ไม่ว่า
จะเป็ นฝูงช้างที่เล่นน้ าอย่างสนุ กสนาน ตื่ นเต้นกับการผจญภัยกับสัตว์ป่านานาชนิ ด

ท อ ย ส ต อ รี ่ แ ล น ด์ (TOY STORY LAND) มี เ ค รื ่ อ งเล่น ช นิ ด ให ม่ เช่ น RC RACER, TOY SOLDIER
PARACHUTE DROP, SLINKY DOG SPIN, TOY SOLDIER BOOT CAMP และคาแร็ ก เตอร์ พระเอกของ
เรื่ อง WOODY ยืนต้อนรับท่านที่ทางเข้า พร้อมด้วย TOY SOLDIER 3 คน และไดโนเสาร์ REX
กริซ ลีย์ กัลช (GRIZZLY GULCH) พิเศษเฉพาะฮ่อ งกงดิ ส นี ย แ์ ลนด์ เปิ ดโลกตะวัน ตก ผจญภัย แปลกใหม่
มันส์ ไม่เหมื อนใคร กับรถรางตะลุยขุมทอง รั น อเวย์ มายน์ คาร์ ส (RUNAWAY MINE CARS) น้ าพุร้อน ไก
เซอร์ กัลช (GEYSER GULCH) ที่พ วยพุ่งสะเทือ นทัว่ ทั้ง พื้ น ดิ น แล้ว มาเยี่ย มบ้านช่ างตี เหล็ก หลบสายน้ าที่
สาดส่ าย และร้านของแห้งที่กลายเป็ นร้านของเปี ยก ร่ วมเฮฮาจ้องหาเพื่อนใหม่ เล็งให้แม่น แล้วพ่นสายน้ าจาก
เครื่ องสู บลมของช่ างตี เหล็ก สนุ กสนานกันแบบเย็นฉ่ า จากนั้นพบกับการต้อนรับแบบไวลด์ เวสต์ กับเพื่อนที่
แสนวิเศษ มิ กกี้ , มิ นนี่ , ชิ พ แอนด์ เดลในชุ ดเสื้ อผ้าน่ ารัก และสองเพื่อนดิ สนี ย ์ กรี ซลี ย ์ หมี น้อยโคด้า และเคไนย์
มิส ทิค พอยท์ (MYSTIC POINT) เดิ น ผ่านสวนที่เ ต็ม ไปด้ว ยวัต ถุโ บราณที่ส ร้างภาพลวงตา 3 มิ ติ การ์ เด้น
ออฟ วันเดอร์ ส (Garden of Wonders) สารวจพิพิธภัณฑ์ลึกลับที่ซ่ ึ งวัตถุ โบราณน่ าตื่ นตาจากทัว่ โลกมามี ชีวิตต่อ
หน้าต่อตาท่าน มิ สทิค แมนเนอร์ (Mystic Manor)
**เวลา 15.00 น ชมขบวนพาเหรด ไฟลท์ส ออฟ แฟนตาซี พบกับเจ้าหญิงของดิ สนี ย,์ มิ กกี้ และผองเพื่อน, ตัว
ละครของพิกซาร์ และความบันเทิงกลางแจ้ง**

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั PENTA HOTEL หรือระดับเทียบเท่ า

วันที่สอง

ฮ่ องกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้ าเซียน – ช้ อปปิ้ งดิวตีฟ้ รี – สนามบิน – โอซาก้ า

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านสู่ วัดแชกงหมิว เป็ นวัดที่ข้ ึนชื่ออย่างมาก ที่เกาะฮ่องกงวัดแห่ งนี้ เรารู ้จกั กันดีในนามวัดกังหันวัดนี้มีกงั หัน
ทองแดงที่เชื่ อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบจะขับไล่สิ่งชัว่ ร้ายและนาแต่สิ่งดีๆ มาให้ชาวฮ่องกงนิ ยมไปสักการะที่วดั นี้ ใน

วันขึ้น ปี ใหม่ของจีน หรื อวันตรุ ษจีนนัน่ เอง ซึ่ งชาวฮ่องกงและไทยจะไปสักการะผูท้ ี่ เกิ ดปี ชง จะแคล้วคลาดใน
เรื่ องที่ไม่ดีทุกเรื่ อง เมื่อถึงบริ เวณวัดจะเห็นถึงความร่ มเย็นของวัดได้ อย่างดีทีเดียว เข้าข้างในวัด จะมีเจ้าหน้าทีวดั
ขายธูป นาท่านนมัสการเทพเจ้าหวังต้าเซี ยน ณ วัดหวังต้ าเซี ยน หนึ่ งในวัดที่ โด่งดังที่ สุดของฮ่องกง เทพซึ่ งขึ้ น
ชื่อเรื่ องการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บ และพบกับผูค้ นมากมายที่นาธูป และของมาสักการะเพื่อขอพรต่างๆตั้งแต่
เรื่ องความรักไปจนถึงฤกษ์มงคลในการทาธุรกิจ

เที่ยง
บ่ าย

17.00 น.
22.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เชิญท่านช้อปปิ้ งที่ ดิวตีฟ้ รี DFS Galleria พบกับสิ นค้าแบรนด์เนมต่างๆ ระดับโลกกว่า 700 ร้านค้า เช่น Amani,
Prada, Gucci, Burberry, Cartier, Chanel, Coach, Dior, Fendi, LouisVuitton และอื่นๆ อีกมากมาย
สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ สนามบินเช็ค เลป ก๊ อก เช็คเอกสารและสัมภาระเตรี ยมตัวเดินทางสู่ โอซาก้ า
ออกเดินทางสู่ โอซาก้ า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินฮ่ องกง แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ HX612
เดิ น ทางถึ ง สนามบิ นคั น ไซ (โอซาก้ า) ประเทศญี่ ปุ่ น หลังจากผ่านขั้น ตอนตรวจคนเข้าเมื องและศุ ลกากร
เรี ยบร้อย (เวลาที่ประเทศญี่ปุ่นเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง) นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั KANSAI WASHINGTON HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันที่สาม

เกียวโต – สวมชุดกิโมโน – ศาลเจ้ าฟูชิมิ อินาริ – ปราสาททองคินคะคุจิ – ย่ านฮิกาชิยาม่ า - โอซาก้ า

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต อดีตเมืองหลวงประเทศญี่ปุ่น เปิ ดประสบการณ์สุดพิเศษด้วยการ สวมชุดกิโมโน
เดิ นถือกระเป๋ าใบน่ ารักบนรองเท้าคี บไปตามทางเดิ นของบ้านเรื อนเก่าแก่ในอดี ตเมืองหลวงสุ ดคลาสสิ คของ
ญี่ปุ่น ให้ท่านได้เก็บภาพสวยๆมากมายบันทึกไว้เป็ นที่ระลึกตลอดจนเป็ นแบบให้กบั ชาวต่างชาติอีกหลายคนที่
หลงคิดว่าเราเป็ นสาวญี่ปุ่น ชม ศาลเจ้ าฟูชิมิ อินาริ หรื อ ศาลเจ้ าจิง้ จอกขาว เป็ นศาลเจ้าในศาสนาชิ นโตโดย
สร้ างขึ้ นเพื่ อถวายแด่ เทพอิ นาริ เทพแห่ งกสิ กรรมเพื่ อให้พ้ื นที่ น้ ี มีความอุ ดมสมบู รณ์ ได้ผ ลผลิ ตดี เชิ ญท่ าน

เที่ยง
บ่ าย

ค่า
วันที่สี่
เช้ า

สักการะขอพรเทพเจ้าและตื่นตาไปกับ เสาโทริ อสิ ี แดงส้ ม นับพันต้นที่ต้ งั เรี ยงรายจนกลายเป็ นอุโมงค์เสาโทริ อิ
ที่ยาวถึง 4 กิโลเมตรมีความเชื่อตามศาสนาชินโตว่าเสาโทริ อิน้ ี เป็ นสัญลักษณ์แทนประตูเข้าสู่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์
ของเทพเจ้า
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม ปราสาททองคินคะคุจิ โดยที่นี่ได้ถกู ขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกเมื่อปี 1994 ตัวปราสาทมีลกั ษณะเด่น
ด้วยแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติ มีลาธารน้ าใสสะอาดทาให้เกิดภาพสะท้อนผิวน้ าแสนสวยราวภาพวาด ในสมัย
โบราณนั้นยังเป็ นสถานที่ถกปัญหาของโชกุนและเณรน้ อยอิกคิวซัง ที่เป็ นที่รู้จกั กันดีโดยทัว่ ไปอีกด้วย จากนั้น
ได้เวลาเดินเล่นเย็นใจ ย่ านฮิกาชิยาม่ า สองข้างทางเต็มไปด้วยอาคารไม้ทรงโบราณแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม ซึ่ งเป็ นทั้ง
ร้ า นอาหารเล็ ก ๆ ร้ า นกาแฟ ร้ า นขนมพื้ น เมื อ ง ให้ ค วามรู ้ สึ ก ถึ ง เมื อ งเก่ า ที่ ย ัง คงมี ค วามเป็ นเอกลัก ษณ์
นอกจากนั้นยังมีเครื่ องถ้วยชามและของฝากอื่นๆที่น่าสนใจมากมาย

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั HOPPINN AMING HOTEL หรือเทียบเท่ า
สนุกกับเครื่องเล่ นยูนิเวอร์ แซล สตูดโิ อ โอซาก้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ยูนิเวอร์ แซล สตูดิโอ พบกับเครื่ องเล่นมากมายที่ ถูกสร้างขึ้ นมาจากภาพยนตร์ ที่สร้างชื่ อเสี ยง
ไม่ว่าจะเป็ นจูราสิ คพาร์ ค ย้อนยุคไปในโลกของไดโนเสาร์, หลีกหนี การไล่ล่าของฉลามยักษ์จอวส์, สนุกสนาน
ไปกับเครื่ องเล่นของ “สไปเดอร์ แมน” ที่ รอให้ท่านพิสูจน์ความมันส์, ฮอลลีวูดดรี ม รถไฟเหาะที่ ตื่นเต้นเร้าใจ
และท่ า นจะได้พ บกับ แฮร์ รี่ พ อตเตอร์ หรื อ Wizarding World of Harry Potter สั ม ผัส โลกแห่ ง เวทมนตร์
หมู่บา้ นฮอกส์ม้ ีด (Hogsmeade Village) ปราสาทฮอกวอตส์ (Hogwarts castle) และรถไฟเหาะ (the Harry Potter
and the Forbidden Journey ride) เป็ นต้น สนุ กกับเครื่ องเล่นอย่างจุใจ ฟรี เครื่ องเล่นทุกชนิ ด เล่นกี่ รอบก็ได้

วันที่ห้า
เช้ า

17.40 น.
20.40 น.
22.45 น.
00.45 น.

***อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่าตามอัธยาศัย เพือ่ ไม่ เป็ นการรบกวนเวลาของท่ าน
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั HOPPINN AMING HOTEL หรือเทียบเท่ า
My Cup Noodle Factory – ริงกุ พรีเมีย่ มเอาท์ เล็ต – สนามบินคันไซ – ฮ่ องกง – กรุ งเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านสู่ พิพิธภัณฑ์ บะหมี่กึ่งสาเร็จรู ป Instant Ramen Museum นี้ เปิ ดให้เข้าชมครั้งแรกในปี 1999 ซึ่ งบะหมี่
กึ่งสาเร็ จรู ป (Chicken Ramen) ถือกาเนิ ดขึ้นเมื่อปี 1958 โดย Momofuku Ando ผูก้ ่อตั้งบริ ษทั Nisshin Food ที่นี่
เป็ นที่ ๆเขาได้คิดค้น "Chicken Ramen" สาเร็ จ ส่ วนที่ โรงภาพยนตร์ เล็กๆรู ปทรงถ้วยบะหมี่ ก่ ึ งสาเร็ จรู ป จะมี
วีดีโอแนะนาความเป็ นมาของบะหมี่ถว้ ย ตลอดจนกระบวนการผลิตราเม็ง จากนั้นได้เวลาของการครี เอที ฟที่
MY CUP NOODLE FACTORY ให้ ท่านได้ สร้ างสรรค์ และออกแบบะหมี่กึ่งสาเร็ จรู ปแบบถ้ วยออริ จนิ อลด้ วย
ตัวท่ านเอง โดยเลือกเครื่ องปรุ งและน้ าซุ บได้ตามใจชอบ ลองเข้าไปค้นหาความลับของบะหมี่ก่ ึงสาเร็ จรู ปที่ถูก
กล่าวขานกันว่าเป็ นสิ่ ง ที่ทาให้วฒั นธรรมด้านอาหารของโลกเปลี่ยนไปกันที่นี่ดู
นาท่านไปช้อปปิ้ งที่ ริ งกุ พรีเมี่ยมเอาท์ เล็ต แหล่งช้อปปิ้ ง Outlet ที่นี่มีร้านขายสิ นค้าแบรนด์เนมและยังมีสินค้า
มากมายหลากหลายชนิ ดไม่ว่าจะเป็ น ของเล่น อุปกรณ์ ในครัวเรื อน เสื้ อผ้าบุรุษ เสื้ อผ้าสตรี และอุปกรณ์กีฬา
ต่างๆ สามารถเดินช้อปปิ้ งได้ท้ งั วันรับรองว่าไม่มีเบื่อเนื่ องจากสิ่ งก่อสร้างต่างๆที่มีการออกแบบให้ดูเหมือนกับ
รี สอร์ทโดยได้แรงบันดาลใจมาจากเมืองท่าชาร์ลสตันของอเมริ กาทาให้ที่นี่ท้ งั สวยงามและเป็ นระเบียบ
***อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพือ่ ไม่ เป็ นการรบกวนเวลาของท่ าน
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ เพื่อตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระเตรี ยมตัวเดินทางกลับ
ออกเดินทางสู่ ฮ่ องกง โดยสายการบินฮ่ องกง แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ HX619
เดินทางถึง สนามบินฮ่ องกง **เพือ่ แวะต่ อเครื่อง
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินฮ่ องกง แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ HX761
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
********************** ขอบคุณทุกท่ านที่ใช้ บริ การ **********************
http://www.wonderfulpackage.com/

ข้ อควรทราบ :
 สาหรับท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายในประเทศ (เครื่ องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุ ณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนทาการออกตัว๋
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์หรื อเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อัตราค่าบริการ
เด็ก อายุ 2-12 ปี

กาหนดการเดินทาง
22-26 เมษายน 2560
09-13 พฤษภาคม 2560

ผู้ใหญ่ พัก
ห้ องละ 2-3 ท่ าน พักกับ 1 ผู้ใหญ่ พักกับ 2 ผู้ใหญ่ พักกับ 2 ผู้ใหญ่
มีเตียง
ไม่ มเี ตียง

49,900.-

49,900.-

48,900.-

46,900.-

พักเดีย่ ว
เพิม่ ท่ านละ

8,000.-

อัตรานีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ ามันตามรายการทัวร์
 ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็ นเงินได้ เนื่องจากบริ ษทั ฯ ต้องจองและซื้ อตัว๋ ล่วงหน้า)
 โรงแรมตามระบุ หรื อเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน)
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่โหลดลงใต้ทอ้ งเครื่ อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 20 กก.
 ค่าหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลและอานวยความสะดวกตลอดการเดินทางจานวน 1 ท่าน
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทาง คุม้ ครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริ ษทั MSIG ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตรานีไ้ ม่ รวม
 ค่าดาเนินการทาหนังสื อเดินทาง หรื อค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสาหรับคนต่างด้าว
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริ ษทั ฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี พิเศษ
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกาหนด
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่ าทิปพนักงานขับรถและไกด์ ท่ านละ 2,500 เยน / ท่ านตลอดทริป
เงือ่ นไขการเดินทาง
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทาง กรณี มีผเู ้ ดินทางต่ากว่าที่ตกลงกันไว้
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอนั เนื่องมาจากการล่าช้า
ของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ โดยจะคานึ งถึงผลประโยชน์
ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
 บริ ษ ทั ฯ จะไม่ รับ ผิ ด ชอบค่ าใช้จ่ายที่ เกิ ดขึ้ น หากท่ านถูกปฏิ เสธการเข้าเมื อง อัน เนื่ องจากการกระทาที่ ส่ อไปในทางผิ ด
กฎหมายหรื อการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชาระมาแล้ว

 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่เกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ อาทิ สึ นามิ แผ่นดิ นไหว ภูเขาไฟระเบิ ด
อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนื อจากการควบคุมของบริ ษทั ฯ โดยทางบริ ษทั ฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึ้นตามจริ ง
เท่านั้น เช่น ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน, ค่าวีซ่าในกรณี ที่ยื่นวีซ่าแล้ว และค่าวางมัดจาห้องพัก ฯลฯ
ตัว๋ เครื่องบิน
 ตัว๋ เครื่ องบินแบบหมู่คณะ ต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านต้องชาระค่าใช้จ่ายที่สายการ
บินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ ปเป็ นไปโดยสายการบินกาหนด ทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
 ค่าภาษีสนามบิ น, ค่าภาษีน้ ามันเชื้ อเพลิงและค่าประกันวินาศภัยทางอากาศ คิ ดตามอัตราที่ ทางสายการบิ นแจ้ง ณ วันที่ ออก
ราคาขาย หากสายการบินมีการปรับขึ้ นราคาในภายหลัง ถือเป็ นค่าใช้จ่ายส่ วนที่ เพิ่ม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยก
เก็บตามความเป็ นจริ ง ณ วันที่ออกตัว๋
โรงแรมและห้ องพัก
 ห้องพักในโรงแรมส่ วนใหญ่ เป็ นแบบห้อ งคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพักขึ้ นอยู่กบั การวางรู ปแบบของแต่ ละ
โรงแรม กรณี ผรู ้ ่ วมเดินทางในคณะของท่านจองห้องประเภทอื่นๆ อาจทาให้ไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ
 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 ท่านจาเป็ นต้องแยกเป็ นพักห้องเดี่ ยว และต้อง
ชาระค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่มด้วย
 ในกรณี ที่มีการจัดประชุ มนานาชาติ (Trade Fair) หรื องานเทศกาลต่ างๆ เป็ นผลให้ค่ าโรงแรมสู งขึ้ น 3-4 เท่ าตัวจากราคา
ต้นทุนที่คิดไว้ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายไปพักเมืองใกล้เคียงเพื่อความเหมาะสมของโปรแกรม
กระเป๋ าและสั มภาระเดินทาง
 น้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่ โหลดลงใต้ท้องเครื่ อง สายการบิ นอนุ ญาตท่ านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่ เกิ น 20 กิ โลกรั ม (สาหรั บ
ผูโ้ ดยสารชั้น Economy Class) หากสัมภาระมีน้ าหนักเกิน สายการบินมีสิทธิ์ เรี ยกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิ่มได้
 กระเป๋ าสัมภาระที่สายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีขนาดความกว้าง+ยาว+สู ง ไม่
เกิน 30 เซนติเมตร (7.5 นิ้ว) x 35 เซนติเมตร (13.5 นิ้ว) x 55 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ ตอ้ งมีบินด้วยสายการบิ นภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ ากว่ามาตรฐานได้
ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่ งผูเ้ ดินทางต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

