WONDERFUL JAPAN
OSAKA-KYOTO-KOBE
5 DAYS 3 NIGHTS
รำคำเริ่มต้ น

35,900.-

กำหนดกำรเดินทำง : พฤษภำคม – กันยำยน 2560

บำท / ท่ ำน

ไฮไลท์
- ชมควำมงำมของดอกไม้ บำนสะพรั่งตำมฤดูกำลที่วดั มิมุโระโทจิและสวนดอกไม้ อำวำจิ
- ขอพรเพือ่ ควำมมั่งคัง่ รุ่งเรืองที่ ศำลเจ้ ำฟูชิมิ อินำริ พร้ อมถ่ ำยรู ปสุ ดชิคกับเสำโทริอสิ ี แดงส้ มนับพัน
- ชมความงามของธรรมชาติท่ามกลางบรรยากาศอันแสนบริสุทธิ์ของป่ ำไผ่ อำรำชิยำม่ ำ
- ทำสแมวสุ ดฟิ นกับกำรนั่งรถไฟแมว TAMA TRAIN สุ ดแสนน่ ำรัก
- ชมกำรแล่ ปลำทูน่ำขั้นเทพและลิม้ ลองอำหำรทะเลสดๆที่ตลำดปลำคุโรชิโอะ วำคำยำม่ ำ
- มีวนั อิสระในโอซำก้ ำให้ ท่ำนได้ ช้อปปิ้ งย่ ำนชินไซบำชิ // ผ่ อนคลำยกับกำรแช่ ออนเซ็นเพือ่ สุ ขภำพ

วันแรก
20.00 น.
23.30 น.
วันที่สอง
07.00 น.

เที่ยง
บ่ ำย

ค่ำ

วันที่สำม
เช้ ำ

กรุ งเทพฯ – โอซำก้ ำ (สนำมบินคันไซ)
คณะพร้อมกัน ณ ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออก ชั้น 4 ประตู 2-3 เคำเตอร์ D สำยกำรบินไทย
โดยมีเจ้าหน้าที่บริ ษทั คอยต้อนรับและอานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่ โอซำก้ ำ ประเทศญี่ปุ่น โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG622
สนำมบินคันไซ-สะพำนอะคำชิไคเคียว-สวนดอกไม้ อำวำจิ–โกเบ-โรงเบียร์ คิริน–ช้ อปปิ้ งฮำร์ เบอร์ แลนด์
เดิ น ทางถึ ง สนำมบิ นคั น ไซ (โอซำก้ ำ) ประเทศญี่ ปุ่ น หลังจากผ่านขั้น ตอนตรวจคนเข้าเมื องและศุ ลกากร
เรี ยบร้อย (เวลาที่ประเทศญี่ปุ่นเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)
นาท่านเดินทางสู่ สะพำนอะคำชิ ไคเคียว (Akashikaikyo) หรื อสะพานไข่มุกเป็ นสะพานแขวนที่ ต้ งั อยู่ในเมือง
โกเบ ซึ่ งได้ชื่อว่ามีช่วงข้ามที่ ยาวที่ สุดในโลก โดยมีความยาวของช่ วงข้ามถึง 1,991 เมตร จากความยาวทั้งสิ้ น
3,991 เมตร ก่อสร้างแล้วเสร็ จเมื่อปี ค.ศ. 1998 เพื่อใช้เป็ นทางเชื่อมระหว่างเมืองโกเบ เกาะฮอนชูกบั เมืองอิวายะ
เกาะอาวาจิ จากนั้นชม สวนดอกไม้ อำวำจิ (Awaji-Hanasajiki Flower Garden) หนึ่ งในสวนที่ดีที่สุดสาหรับการ
ชมดอกไม้ในเมืองเฮียวโกะ สวนแห่ งนี้ มีขนาดใหญ่ถึง 14.6 เฮกเตอร์ ช่วงที่ดอกไม้บานจะเต็มไปด้วยสี สันของ
ดอกไม้ในแต่ละฤดูแตกต่างกันไป เชิญท่านเดินเล่นชมวิว ถ่ายรู ปได้อย่างเพลิดเพลินกับอากาศอันแสนสบาย
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองโกเบ เมืองท่าศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สาคัญ ชม โรงเบียร์ คิริน (Kirin Brewery Kobe) บริ ษทั
โรงเบี ยร์ คิรินก่อตั้งขึ้ นในปี 1907 มีประวัติศาสตร์ อนั ยาวนาน นับว่านานใกล้เคี ยงกับประวัติความเป็ นมาของ
เบียร์ ในประเทศญี่ปุ่นหลังจากการเปิ ดประเทศเพื่อทาการค้ากับต่างประเทศ ให้ท่านชมกรรมวิธีการผลิตและได้
ทดลองชิมเบียร์คิรินชนิ ดต่างๆด้วย จากนั้นได้เวลาช้อปปิ้ งที่ โกเบฮำร์ เบอร์ แลนด์ ถือว่าเป็ นสัญลักษณ์ของโกเบ
มีหา้ งสรรพสิ นค้าที่สร้างด้วยโมเสคหันหน้าออกทะเล รวมถึงร้านอาหาร ร้านกาแฟ และอื่นๆ มากมาย
นำท่ ำนเข้ ำสู่ ที่พกั SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE หรือเทียบเท่ ำ
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
เชิ ญ ท่ ำนผ่ อนคลำยกับกำร “แช่ น้ำแร่ ธรรมชำติ” หรื อ “ออนเซ็ น” เพื่อผ่ อนคลำยควำมเมื่อ ยล้ ำ ช่ วยระบบ
หมุนเวียนโลหิตและช่ วยให้ ผวิ พรรณเปล่ งปลัง่
เกียวโต – วัดมิมูโระโทจิ – ศำลเจ้ ำฟูชิมิ อินำริ – ป่ ำไผ่ อำรำชิยำม่ ำ –สะพำนโทเก็ตสึ เคียว – โอซำก้ ำ
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดิ นทางสู่ เกียวโต อดีตเมืองหลวงประเทศญี่ปุ่น มีความเจริ ญรุ่ งเรื องด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และ
การปกครอง นาท่านสู่ วัดมิมูโระโทจิ (Mimurotoji Temple) สร้างขึ้นประมาณ 1,200 ปี ที่แล้ว วัดแห่ งนี้ รู้จกั กัน
ในชื่ อ “วัดดอกไม้” เนื่ องจากในบริ เวณวัดที่ มีสวนดอกไม้ขนาดใหญ่ที่มีดอกไม้หลากหลายพันธุ์ที่ออกดอกตาม
ฤดูกาล เช่น ช่วงเดือนมิถุนายนจะมีสวนดอกไฮเดรนเยีย ที่บานถึง 7 ชั้นจานวน 50 สายพันธุ์กว่า 10000 ต้น ซึ่ ง
ทาให้วดั มีความโดดเด่นในช่วงหน้าฝน ปลายมิถุนายนจนถึงต้นสิ งหาคมจะมีสวนดอกบัวบริ เวณด้านหน้าของ
อาคารหลักของวัด ซึ่ งมี ดอกบัวกว่า 250 ดอก กว่า 100 สายพันธุ์ ทาให้ภูมิทศั น์ของที่ นี่ราวกับสรวงสวรรค์
นอกจากสวนดอกไม้ท่านยังสามารถขอพรจากองค์จา้ แม่กวนอิม และรู ปปั้ นกระต่ายซึ่ งล้อมก้อนหิ นขนาดใหญ่

เที่ยง
บ่ ำย
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เช้ ำ

ว่ากันว่าจะทาให้คุณสมปรารถนาถ้าคุณอธิ ษฐานแล้วทาให้หินรู ปวงรี ที่อยู่ภายในตั้งขึ้น ถ้าคุณเคาะจังหวะที่รูป
ปั้นงูป้องกันภัยเบา ๆ ว่ากันว่าจะทาให้คุณโชคดีดว้ ยเงินทองและเนื้อคู่ และถ้าคุณเคาะจังหวะที่หินรู ปวงรี ที่อยู่ที่
ปากของรู ปปั้ นวัวคุณก็จะโชคดี จากนั้นนาท่านชม ศำลเจ้ ำฟูชิมิ อินำริ หรื อ ศำลเจ้ ำจิง้ จอกขำว เป็ นศาลเจ้าใน
ศาสนาชิ นโต สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่เทพอินาริ เทพแห่ งกสิ กรรมเพื่อให้พ้ืนที่น้ ี มีความอุดมสมบูรณ์ได้ผลผลิตดี
นอกจากนั้นท่านยังตื่นตากับ เสำโทริ อิสีแดงส้ ม นับพันต้นที่ต้ งั เรี ยงรายจนกลายเป็ นอุโมงค์เสาโทริ อิที่ยาวถึง 4
กิโลเมตรมีความเชื่อตามศาสนาชินโตว่าเสาโทริ อิน้ ี เป็ นสัญลักษณ์แทนประตูเข้าสู่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ของเทพเจ้า
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดิ นทางสู่ อำรำชิ ยำม่ ำ ชม สะพำนโทเก็ตสึ เคียว หรื อ “สะพานพระจันทร์ ” สัญลักษณ์อนั เลื่องชื่ อของ
เมืองอาราชิ ยาม่า เดิ นเล่นเย็นใจกันที่ สวนป่ ำไผ่ ต้นไผ่ที่ข้ ึนอยู่สองข้างทางเสมือนเป็ นอุโมงค์ให้เดิ นผ่าน ถูก
ปลูกขึ้นตั้งแต่สมัยเฮอันหรื อกว่าพันปี มาแล้ว ชมเสน่ ห์ยามที่ แสงแดดตกกระทบลงมาตามแนวไผ่นบั พันต้นที่
ก่ อให้เกิ ด ช่ องแสงและเงาที่ ส วยงามบนพื้ นทางเดิ น ท่ านจะได้เพลิ ดเพลิ นไปกับเสี ยงลาไผ่สี กนั ยามลมพัด
นับเป็ นเสี ยงธรรมชาติที่แสนไพเราะสุ ดจะบรรยายไปเลยทีเดียว สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสู่ เมืองโอซำก้ ำ
เมื องใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของญี่ ปุ่น ถือเป็ นเมื องสาคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ามหานครโตเกี ยว และยังได้รับสมญา
นามว่า “เวนิชตะวันออก”
***อิสระอำหำรค่ำตำมอัธยำศัย
นำท่ ำนเข้ ำสู่ ที่พกั HOTEL COSMO SQUARE INTERNATIONAL หรือเทียบเท่ ำ
อิสระท่ องเที่ยวโอซำก้ ำ หรือ เลือกซื้อทัวร์ เสริม ยูนิเวอร์ แซล สตูดโิ อ (ไม่ มรี ถบัสบริกำร)
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
อิสระท่ องเที่ยวหรือช้ อปปิ้ งย่ ำนดังโอซำก้ ำ (ไม่ มบี ริกำรรถบัส)
***แนะนำสถำนที่ท่องเที่ยวโดยนั่งรถไฟตะลุยโอซำก้ ำ (ไม่ รวมค่ ำรถไฟในค่ ำทัวร์ )
ย่ ำนอุเมดะ และ ย่ ำนนัมบะ ที่มีสถานีรถไฟ และศูนย์การค้าใต้ดินที่ทนั สมัยอยูจ่ านวนมาก
ส่ วนนักชิมอาหารแนะนา ย่ ำนคุอุดะโอเระ ถนนนักชิ มที่มีชื่อเสี ยงสมคาเล่าลือที่ว่าโอซาก้า เป็ นเมืองสาหรับนัก
ชิ มอย่างแท้จริ ง อาหารขึ้ นชื่ อของที่ นี่ เช่ น ยะกิ -นิ กุ (เนื้ อย่าง) ฟุกุ-นะเบะ (ปลาปั กเป้ ากระทะร้ อน) ซู ชิ และ
ทะโกะ-ยะกิ หรื อจะเลือกซื้ อเครื่ องสาอาง ขนมขบเคี้ยว ของที่ระลึกที่มีจาหน่ายมากมายในย่านนี้
ย่ ำนชิ นไซบำชิ ย่านช้อปปิ้ งชื่ อดังของนครโอซาก้า ภายในย่านนี้ มีร้านอาหารเก่ าแก่ ปะปนไปกับร้ านค้าอัน
ทันสมัย และสิ นค้าหลากหลายรู ปแบบทั้งสาหรับเด็กและผูใ้ หญ่ ซึ่ งย่านนี้ ถือเป็ นย่านแสงสี และบันเทิ งชั้นนา
แห่งหนึ่งของนครโอซาก้า อีกทั้งยังมีร้านอาหารทะเล ขึ้นชื่อมากมาย
หรื อท่ ำนสำมำรถเลือกซื้อทัวร์ เสริ มยูนิเวอร์ แซล สตูดิโอ (บัตรท่ ำนละ 2,600 บำท) พบกับเครื่ องเล่นมากมายที่
ถูกสร้างขึ้นมาจากภาพยนตร์ ที่สร้างชื่ อเสี ยง ไม่ว่าจะเป็ นจูราสิ คพาร์ ค ย้อนยุคไปในโลกของไดโนเสาร์ , หลีก
หนี การไล่ล่าของฉลามยักษ์จอวส์, สนุ กสนานไปกับเครื่ องเล่นของ “สไปเดอร์ แมน” ที่รอให้ท่านพิสูจน์ความ
มันส์, ฮอลลีวดู ดรี ม รถไฟเหาะที่ตื่นเต้นเร้าใจ และท่านจะได้พบกับ แฮร์ รี่พอตเตอร์ หรื อ Wizarding World of
Harry Potter สัมผัสโลกแห่ งเวทมนตร์ หมู่บา้ นฮอกส์ม้ ีด (Hogsmeade Village) ปราสาทฮอกวอตส์ (Hogwarts

วันที่ห้ำ
เช้ ำ

17.35 น.
21.25 น.

castle) และรถไฟเหาะ (the Harry Potter and the Forbidden Journey ride) เป็ นต้น
หรือท่ ำนสำมำรถเดินทำงท่ องเที่ยวเมืองใกล้ เคียง เช่ น นำรำ , ฮิเมจิ เป็ นต้ น
***อิสระอำหำรกลำงวันและอำหำรค่ำตำมอัธยำศัย เพือ่ ไม่ เป็ นกำรรบกวนเวลำของท่ ำน
นำท่ ำนเข้ ำสู่ ที่พกั HOTEL COSMO SQUARE INTERNATIONAL หรือเทียบเท่ ำ
วำคำยำม่ ำ – นั่งรถไฟแมวทำมะ (สถำนีวำคำยำม่ ำ สู่ สถำนีแมวทำมะหรือสถำนีรถไฟคิชิ)
– ตลำดปลำคุโรชิโอะ (ชมกำรแล่ ปลำทูน่ำยักษ์ ) – สนำมบินคันไซ – กรุ งเทพฯ
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ วำคำยำม่ ำ ตั้งอยู่ทางใต้ของภูมิภาคคันไซหันหน้าสู่ มหาสมุทรแปซิ ฟิค จึงมีอุณหภูมิที่อบอุ่น
ทาให้สามารถปลูกผลไม้ได้ผลดีตลอดทั้งปี เปลี่ยนบรรยากาศ นั่งรถไฟแมวทำมะ โดยขึ้นจาก สถำนีวำคำยำม่ ำ
สู่ สถำนีรถไฟแมว หรือ สถำนีรถไฟคิชิ (Kishi Station) สถานีรถไฟที่มีชื่อเสี ยงมากแห่ งหนึ่ งในหมู่นกั ท่องเที่ยว
ที่รักแมวเป็ นอย่างมากเพราะสิ่ งที่ไม่ธรรมดาของสถานีรถไฟแห่ งนี้ กค็ ือ นายสถานี ทามะ หรื อเจ้าน้องแมวทามะ
น้องแมวเหมียวแสนน่ารักที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นนายสถานีและเป็ นสัญลักษณ์ของการกลับมามีชีวิตชีวาของ
รถไฟสายคิ ชิกาว่า ในทุกๆวันจะมีนกั ท่องเที่ ยวแวะเวียนมาชมความน่ ารักของนายสถานี ทามะอยู่เสมอ ต่อมา
เมื่อต้นปี 2012 สถานี แห่ งนี้ ก็ได้มีการแต่งตั้งนายสถานี ข้ ึนมาอีกหนึ่ งตัวชื่ อว่า นิ ทามะ เพื่อเป็ นตัวแทนของแมว
ตัวเก่าที่ ได้ตายจากไป โดยจะมีรถไฟน่ ารักๆ วิ่งอยู่ 3 ขบวน ได้แก่ โอโมจะ (ของเล่น), อิจิโกะ (สตรอเบอร์ รี่)
และรถไฟแมวทามะ ภายในตกแต่งได้อย่างสวยงาม จากนั้นนาท่านสู่ ตลำดปลำคุโรชิโอะ ซึ่ งตั้งอยูใ่ นมาริ น่า ซิ ต้ ี
เป็ นสวรรค์ของนักชิมซี ฟดซึ
ู๊ ่ งมีชื่อเสี ยงโด่งดังไม่แพ้ตลาดปลาซึ กิจิในโตเกียวเลยทีเดียว ชมกำรแล่ ปลำทูน่ำยักษ์
ซึ่ งจะมีโชว์สามครั้งต่อวัน ผูแ้ ล่มีความชานาญเป็ นอย่างยิ่ง ตลาดคุโรชิ โอะ-อิจิบะ ยังเป็ นที่ ต้ งั ของร้านอาหาร
ทะเลสดๆ หลายร้านและร้านของที่ระลึกซึ่ งมีผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิ่นให้เลือกมากมาย
***อิสระอำหำรกลำงวันตำมอัธยำศัย เพือ่ ไม่ เป็ นกำรรบกวนเวลำของท่ ำน
ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่ สนำมบินคันไซ เพื่อตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระเตรี ยมตัวเดินทางกลับ
ออกเดินทางจาก สนำมบินคันไซ โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG673
เดินทางถึง ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
********************** ขอบคุณทุกท่ านที่ใช้ บริ การ **********************
http://www.wonderfulpackage.com/

อัตรำค่ ำบริกำร
เด็ก อำยุ 2-12 ปี

กำหนดกำรเดินทำง

ผู้ใหญ่ พัก
ห้ องละ 2-3
ท่ ำน

พักกับ 1 ผู้ใหญ่

พักกับ 2
ผู้ใหญ่ มีเตียง

พักกับ 2 ผู้ใหญ่
ไม่ มเี ตียง

24-28 พฤษภำคม 2560

35,900.-

35,900.-

33,900.-

31,900.-

7,500.-

21-25 มิถุนำยน 2560

35,900.-

35,900.-

33,900.-

31,900.-

7,500.-

06-10 กรกฎำคม 2560

36,900.-

36,900.-

34,900.-

32,900.-

7,500.-

27 กันยำยน – 01 ตุลำคม 2560

35,900.-

35,900.-

33,900.-

31,900.-

7,500.-

พักเดีย่ วเพิม่
ท่ ำนละ

รำคำนีร้ 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 ให้ท่านได้ลิม้ ลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่โหลดลงใต้ทอ้ งเครื่ อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ าหนักใบละไม่เกิน 30 กก.
 ค่าหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลและอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทาง คุม้ ครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริ ษทั MSIG (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7%
อัตรำนีไ้ 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
 ทิปคนขับรถและหัวหน้ ำทัวร์ มำตรฐำนญี่ปุ่น 2,000 เยนต่ อท่ ำนตลอดทริป
เงือ่ นไขกำรเดินทำง
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทาง กรณี มีผเู ้ ดิ นทางต่ากว่า 25 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบล่วงหน้าก่อน
เดินทาง 15 วัน

 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอนั เนื่ องมาจากการล่าช้า
ของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ , การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ โดยจะคานึ งถึงผลประโยชน์
ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
 บริ ษ ัทฯ จะไม่ รับ ผิ ด ชอบค่ าใช้จ่ายที่ เกิ ด ขึ้ น หากท่ านถูกปฏิ เสธการเข้าเมื อง อันเนื่ องจากการกระท าที่ ส่ อไปในทางผิ ด
กฎหมายหรื อการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชาระมาแล้ว
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดิ นทางในกรณี ที่เกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ อาทิ สึ นามิ แผ่นดิ นไหว ภูเขาไฟระเบิ ด
อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนื อจากการควบคุมของบริ ษทั ฯ โดยทางบริ ษทั ฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึ้ นตามจริ ง
เท่านั้น เช่น ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน, ค่าวีซ่าในกรณี ที่ยื่นวีซ่าแล้ว และค่าวางมัดจาห้องพัก ฯลฯ
กำรสำรองที่นั่งและชำระเงิน
 ยืนยันกำรสำรองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้ อมส่ งสำเนำหนังสื อเดินทำง
 ชาระเงินมัดจาภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง เงินมัดจาถือเป็ นการยืนยันการจองของท่าน
o ยุโรป อเมริ กา ออสเตรเลีย นิวซี แลนด์ ท่านละ 25,000 บาท
o ญี่ปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรี ลงั กา อินเดีย อินโดนีเซี ย ท่านละ 10,000 บาท
o จีน ไต้หวัน เวียดนาม พม่า กัมพูชา ลาว สิ งคโปร์ ท่านละ 5,000 บาท
 ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ชาระล่วงหน้า 21 วันก่อนเดินทาง
 หากท่านไม่ชาระเงินค่าทัวร์ ส่วนที่ เหลือตามกาหนดวันดังกล่าว ทางบริ ษทั ฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดิ นทางโดยไม่มีเงื่ อนไข
และขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินมัดจา
 หลังจากสารองที่นงั่ เรี ยบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะนัดวัน-เวลา ไปรับหนังสื อเดินทางและเอกสารอื่นที่แจ้งไว้ในโปรแกรม
เพื่อดาเนินการยื่นขอวีซ่า (สาหรับประเทศที่ตอ้ งทาวีซ่า)
กำรยกเลิก
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30 วัน
 คืนเงินมัดจาทั้งหมด
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 21 - 15 วัน
 หักเงินค่าทัวร์ 50%
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - 7 วัน
 หักเงินค่าทัวร์ 70%
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 6 - วันเดินทาง
 หักเงินค่าทัวร์ 100%
 กรณี ยกเลิกการเดิ นทางหลังจากออกตัว๋ เครื่ องบิ นแล้ว หากเป็ นตัว๋ ที่ สามารถทา Refund ได้ ผูเ้ ดิ นทางต้องรอเงินค่า Refund
ตามระบบและเงื่อนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน)
 หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ ง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ ดิ นทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทน
ั ตาม
กาหนดเวลา ทางบริ ษทั ฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม คือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่ อตัว๋ เครื่ องบินเท่านั้น ทั้งนี้ ตอ้ งไม่อยูใ่ นเงื่อนไขตัว๋ ที่
ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ และไม่อนุญาตให้คืนบัตรโดยสาร
 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่ องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่ งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ ด้วยเหตุผลใด
ๆ ก็ตามอันเป็ นการพิจารณาจากสถานฑูต ซึ่ งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรื อการยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็ นการยกเลิก
ตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น

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 หากสายการบินมี การปรับขึ้ 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 ำและสั มภำระเดินทำง
 น้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่ โหลดลงใต้ท้องเครื่ อง สายการบิ นอนุ ญาตท่ านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิ น 30 กิ โลกรัม (ส าหรั 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

