#12378 ทัวรญี่ปุน โอซากา วากายามา 5 วัน 3 คืน ศาลเจาฟู
ชิมิอินาริ ชมสถานีรถไฟแมวเหมียว บิน XW
ทัวรญี่ปุน โอซากา วากายามา เกียวโต ตลาดปลาวากายามา ชอปปงยานชินไช
บาชิ ปราสาทโอซากา(ดานนอก) วัดโทไดจิ ปาไผอาราชิยามา ดิวตี้ฟรี วันอิสระ

สรุปการเดินทาง
วันที่

1

กําหนดการ

เชา เที่ยง เย็น

ทา อากาศยานดอนเมือง



2

ทา อากาศยานคันไซ - สถานีรถไฟทามะ - ตลาดคุโรชิโอะ - ยา นชินไซบาชิ

3

ปราสาทโอซากา - นารา - วัดโทไดจิ - เกียวโต - ป า ไผเทนริวจิ (ป า ไผอารา
ชิยามา ) - ศาลเจา ฟูชิมิอินาริ - ดิวตี้ฟรี










โรงแรม



-



TGM NAMBA หรือ FP
Hotel NAMBA หรือ เทียบ
เทา



TGM NAMBA หรือ FP
Hotel NAMBA หรือ เทียบ
เทา

4

อิสระทองเที่ยวในโอซากา หรือเลือกซื้อทัวรเสริม







TGM NAMBA หรือ FP
Hotel NAMBA หรือ เทียบ
เทา

5

ทา อากาศยานคันไซ - ทา อากาศยานดอนเมือง







-

กําหนดการเดินทาง

ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

1 มิ.ย. 65 - 5 มิ.ย. 65

฿15,999

฿15,999

฿15,999

฿8,900

5 มิ.ย. 65 - 9 มิ.ย. 65

฿15,999

฿15,999

฿15,999

฿8,900

10 มิ.ย. 65 - 14 มิ.ย. 65

฿15,999

฿15,999

฿15,999

฿8,900

17 มิ.ย. 65 - 21 มิ.ย. 65

฿15,999

฿15,999

฿15,999

฿8,900

19 มิ.ย. 65 - 23 มิ.ย. 65

฿15,999

฿15,999

฿15,999

฿8,900

22 มิ.ย. 65 - 26 มิ.ย. 65

฿15,999

฿15,999

฿15,999

฿8,900

29 มิ.ย. 65 - 3 ก.ค. 65

฿15,999

฿15,999

฿15,999

฿8,900

1 ก.ค. 65 - 5 ก.ค. 65

฿15,999

฿15,999

฿15,999

฿8,900

6 ก.ค. 65 - 10 ก.ค. 65

฿15,999

฿15,999

฿15,999

฿8,900

10 ก.ค. 65 - 14 ก.ค. 65

฿15,999

฿15,999

฿15,999

฿8,900

15 ก.ค. 65 - 19 ก.ค. 65

฿15,999

฿15,999

฿15,999

฿8,900

17 ก.ค. 65 - 21 ก.ค. 65

฿15,999

฿15,999

฿15,999

฿8,900

20 ก.ค. 65 - 24 ก.ค. 65

฿15,999

฿15,999

฿15,999

฿8,900

27 ก.ค. 65 - 31 ก.ค. 65

฿15,999

฿15,999

฿15,999

฿8,900

29 ก.ค. 65 - 2 ส.ค. 65

฿15,999

฿15,999

฿15,999

฿8,900

5 ส.ค. 65 - 9 ส.ค. 65

฿15,999

฿15,999

฿15,999

฿8,900

7 ส.ค. 65 - 11 ส.ค. 65

฿15,999

฿15,999

฿15,999

฿8,900

17 ส.ค. 65 - 21 ส.ค. 65

฿15,999

฿15,999

฿15,999

฿8,900

26 ส.ค. 65 - 30 ส.ค. 65

฿15,999

฿15,999

฿15,999

฿8,900

28 ส.ค. 65 - 1 ก.ย. 65

฿15,999

฿15,999

฿15,999

฿8,900

2 ก.ย. 65 - 6 ก.ย. 65

฿15,999

฿15,999

฿15,999

฿8,900

7 ก.ย. 65 - 11 ก.ย. 65

฿15,999

฿15,999

฿15,999

฿8,900

11 ก.ย. 65 - 15 ก.ย. 65

฿15,999

฿15,999

฿15,999

฿8,900

16 ก.ย. 65 - 20 ก.ย. 65

฿15,999

฿15,999

฿15,999

฿8,900

21 ก.ย. 65 - 25 ก.ย. 65

฿15,999

฿15,999

฿15,999

฿8,900

25 ก.ย. 65 - 29 ก.ย. 65

฿15,999

฿15,999

฿15,999

฿8,900

30 ก.ย. 65 - 4 ต.ค. 65

฿15,999

฿15,999

฿15,999

฿8,900

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1


กิจกรรม

ทาอากาศยานดอนเมือง
คํ่า
20.30 น. พรอมกันที่ ทาอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโดยสารระหวางประเทศขาออก ชั้น3 เคาน เตอรสายการบิน
NOKSCOOT เจาหน าที่ใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกดานเอกสารกอนขึ้นเครื่อง
23.40 น. นํ าทานเดินทางสูสนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุน โดยสายการบิน NOKSCOOT เที่ยวบินที่ XW112



ทาอากาศยานดอนเมือง

คํ่า

เป็ นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉี ยงใตที่สามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็ นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งสามารถใช
เป็ นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอื่นๆ ไดอยางดี



หมายเหตุ

** หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

วันที่ 2


กิจกรรม

ทาอากาศยานคันไซ - สถานีรถไฟทามะ - ตลาดคุโรชิโอะ - ยาน
ชินไซบาชิ
เชา
07.10 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ โอซากา (เวลาเร็วกวาเมืองไทย 2 ชั่วโมง) ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร
รับกระเป าเรียบรอยและทําภารกิจสวนตัว
บริการขาวปั้ น เพื่อสะดวกในการเดินทาง
นํ าทานเดินทางสู รถไฟทะมะ (Tama Densha) ที่นี่มีรถไฟลายแมวสามสีอยูขบวนหนึ่ ง มีช่ อ
ื เฉพาะวา ทามะเด็น (Tamaden) ยอมาจาก Tama Densha หรือรถไฟเจาทามะ ใหนักทองเที่ยวไดใชบริการกัน ซึ่งเจาแมวทามะเป็ นนายสถานี รถไฟขบวน
นี้ วิ่งระหวางสถานี วากายามา ไปจนสิ้นสุดปลายทางที่ สถานี คิชิ ใชเวลาเดินทาง 30 นาที
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน เมนู SHABU BUFFET
นํ าทานเดินทางสู Wakayama Kuroshio Fish Market เป็ นตลาดปลาแหงใหมที่สรางขึ้นเพื่อเป็ น แหลงจําหน ายอาหาร
ทะเลสดจากอาว Wakaura ที่เป็ นที่ต ั้งของตลาดปลาแหงนี้ นั่นเอง ความพิเศษของตลาดปลาแหงนี้ คือ การโชวแลปลาทูนาโดย
เชฟชาวญี่ปุน ซึ่งจะมีการจัดโชวนี้ขึ้นทุกวัน วันละ 3 ครั้ง ซึ่งเราสามารถชมไดฟรี
จากนั ้นใหทานไดอิสระชอปปิ้ ง ยานชินไชบาชิ มีทั้งรานคาเกาแก และทันสมัยปะปนกัน มีสินคามากมาย ทั้งถูกและแพง ทั้ง
สินคาแฟชั่นลาสุด ขนมเคกแสนอรอย จนถึงกลองดิจิต อล คอมพิวเตอร และเกมสรุนใหม ลาสุดและตื่นตากับลีลาชีวิต ของคน
่

่

้

้

หน ุมสาวชาวโอซากาที่ดูจะสนุกสนานและมีสีสันมากกวาทางฝั่ งโตเกียว ใหทานไดเพลิดเพลินกันตลอดทั้งวัน อิสระชอปปิ้ งตาม
อัธยาศัย
คํ่า
อาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย
พัก TGM NAMBA หรือ FP Hotel NAMBA หรือ เทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา บนรถโดยสาร บริการขาวปั้ น

ทาอากาศยานคันไซ
เป็ นทาอากาศยานหลักของโอซากา ทาอากาศยานแหงนี้ ต ั้งหางจากตัวเมืองโอซากา
ประมาณ 50 กิโลเมตร เปิ ดใชบริการเมื่อปี 1994 มี 2 เทอมินอล โดย เทอมินอล 1 จะ
เป็ นสายการบินธรรมดา สวนเทอมินอล 2 จะเป็ นสายการบินโลวคอสต

สถานีรถไฟทามะ
สถานี รถไฟทามะ ซึ่งจะมีนายสถานี เป็ นแมวชื่อทามะ หรือ Tama Ekicho ซึ่งเป็ นแมวนํ า
โชค เป็ นนายสถานี รถไฟ คิชิ จังหวัดวากายะมา เสนทางรถไฟสาย Kishigawa ได
ประกาศเปิ ดรถตูรถไฟขบวนใหมช่ อ
ื Tamadensya ไดต กแตงเป็ นลวดลายการต ูนเกี่ยว
กับทามะทั้งขบวน เริ่มเปิ ดใหบริการฤดูใบไมผลิปี 2009



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู SHABU BUFFET

ตลาดคุโรชิโอะ
“ตลาดคุโรชิโอะ” (Wakayama Kuroshio Market) ซึ่งตั้งอยูในมารินา ซิต ี้ มีการแสดง
แลปลาทูนาโชวสามครั้งตอวัน ตื่นตาตื่นใจไดกับการแลปลาทูนายักษอยางชํานาญตอหน า
ตอตาคุณ ตลาดคุโรชิโอะ-อิจิบะ ยังเป็ นที่ต ั้งของรานอาหารทะเลสดๆ หลายรานและราน
ของที่ระลึกซึ่งมีผลิต ภัณฑทองถิ่นใหเลือกมากมาย

ยานชินไซบาชิ
เป็ นยานชอปปิ้ งที่มีช่ อ
ื เสียงที่สุดในโอซากา ยานดังที่เป็ นสวรรคของนั กชอป นั กกิน ถนน
สายทอดยาวกวา 600 เมตร สองขางทางเรียงรายดวยสินคาหลากหลาย ของใช ของกิน
เครื่องใชไฟฟ า ฯลฯ



คํ่า



หมายเหตุ

 TGM NAMBA หรือ FP Hotel NAMBA หรือ เทียบเทา
เวลาเร็วกวาเมืองไทย 2 ชั่วโมง
สําคัญ!!! ประเทศญี่ปุนไมอนุญาตใหนํา อาหารสด จําพวก เนื้ อสัต ว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ าฝื นจะมีโทษจับและ
ปรับ
อาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย

วันที่ 3


กิจกรรม

ปราสาทโอซากา - เมืองนารา - วัดโทไดจิ - เมืองเกียวโต - ปา
ไผเทนริวจิ / ปาไผอาราชิยามา - ศาลเจาฟูชิมิอินาริ - ดิวตี้ฟรี
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก
นํ าทานเดินทางสู ปราสาทโอซากา เป็ นสัญลักษณอันโดดเดนของเมืองโอซากา ที่เป็ นสมบัต ิของชาติ ปราสาทโอซากาปั จจุบัน
สูง 55 เมตร มี 5 สวน 8 ชั้นเครื่องประดับหลังคา และภาพเสือ บนกําแพงตัวปราสาทละหลายๆสวนลงทองสีอรามสวยงามบน
หอคอยชั้น 8 (ทัวรนําชมและถายรูปบริเวณดานนอก)
จากนั ้นนํ าทานขึ้นรถปรับอากาศเดินทางสู เมืองนารา Nara เป็ นเมืองที่อยูทางทิศตะวันออกของเมืองโอซาการะยะทาง
ประมาณ 35 กิโลเมตร ที่นี่เคยเป็ นเมืองหลวงเกาของญี่ปุนมากอนในปี ค.ศ. 710-784 (กอนเมืองหลวงจะถูกเปลี่ยนเป็ นเกียว
โตในภายหลัง) มีกวางเป็ นสัญลักษณของเมืองนารา เนื่ องจากชาวนารามีความเชื่อวากวางเป็ นสัต วรับใชเทพเจา
นํ าทานไปชม วัดโทไดจิ Todaiji ความหมายตามตัวอักษรคือ วัดใหญแหงทิศตะวันออก ตั้งอยูที่เมืองนารา ภูมิภาคคันไซถือ
เป็ นโบราณสถานที่มีความเกาแกและสําคัญที่สุดแหงหนึ่ งของประเทศญี่ปุนและยังถือวาเป็ นวัดที่มีนักทองเที่ยวมาเยือนมากที่สุด
ในนารา แมวาวิหารไมที่เห็นในปั จจุบันนี้ มีขนาดเพียงแค 2 ใน 3 ของวิหารหลังเดิมที่เคยถูกไฟไหมไปจากภัยสงคราม แตก็ยังคง
มีความยิ่งใหญจนไดรับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลก
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร บุฟเฟ ต  BBQ Buffet Yakiniku
นํ าทานเดินทางไปสู เกียวโต อดีต เมืองหลวงเกาแกของญี่ปุน ซึ่งมามีอายุยาวนานกวา 1,000 ปี ซึ่งในอดีต มีความเจริญ
รุงเรืองทางดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการปกครองเป็ นอยางมาก
นํ าทานเดินทาง ชมธรรมชาติแถบอาราชิยามา แหลงชมธรรมชาติในฤดูใบไมเปลี่ยนสีของเมืองเกียวโตที่โดงดังและมีช่ อ
ื เสียง
อีกแหงในญี่ปุนที่นิยมมาทองเที่ยวเพื่อชื่นชมกับบรรยากาศหลากสีสันสดใสของใบไมสีเขียว แดง เหลือง กอนที่จะรวงหลนจาก
ตนไปตามฤดูกาล
นํ าทุกทานเดินทางชม ป าไผ ไผที่ขึ้นอยูสองขางทางเสมือนหนึ่ งเป็ นอุโมงคใหเดินผานถูกปลูกขึ้นตั้งแตสมัยเฮอันหรือกวา
พันปี มาแลว เพื่อใชในการประดับสวนและชื่นชมความสวยงามและใชในการบําบัดจิต ใจมาแตครั้งโบราณ จนกระทั่งกาลเวลาผาน
ไปไผเหลานี้ ก็ยังไดรับการดูแลเป็ นอยางดี เมื่อเขาสูปาไผแลว จะไดสัมผัสถึงสายลมจากธรรมชาติที่กระทบกับใบไผ ความเขียว
ขจีและความสดชื่นตลอดเสนทาง
นํ าทานเดินทางสู ศาลเจาฟูชิมิ อินาริ ชมไฮไลท เสาโทริอิ ซุมประตูสีแดงที่เป็ นสัญลักษณของศาลเจา ที่มีมากกวารอยตน
ทอดตัวยาวตามเสนทางของไหลเขาลดหลั่นกันบนเสนทางยาวถึง 4 กิโลเมตร และเป็ นฉากของภาพยนตรเรื่อง MEMORIES
OF GEISHAที่ซายูริ นางเอกของเรื่องวิ่งลอดซุมประตูเพื่อไปขอพรเทพเจาใหต นเองสมความปรารถนา
นํ าทานเลือกซื้อสินคาปลอดภาษี DUTY FREE และซื้อสินคาที่ระลึกนานาชนิ ด
คํ่า
อาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย
พัก TGM NAMBA หรือ FP Hotel NAMBA หรือ เทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ปราสาทโอซากา
เรียกอีกอยางวา โอซากาโจ เป็ นปราสาทที่ถ ือเป็ นสัญลักษณของเมืองโอซากา และเป็ นสิ่ง
ปลูกสรางที่มีคุณคาทางวัฒนธรรมของญี่ปุน ถูกสรางขึ้นแทนที่วัดอิชิยามา ฮอนกันจิ ชั้น
บนสุด สามารถชมวิวเมืองโอซากาไดทั้งเมือง

นารา
เมืองนารา เป็ นเมืองที่อยูทางทิศตะวันออกของเมืองโอซากา มีกวางเป็ นสัญลักษณของ
เมืองนารา เนื่ องจากชาวนารามีความเชื่อวากวางเป็ นสัต วรับใชเทพเจา ปั จจุบันเมืองนารามี
กวางเดินอยูอยางอิสระทั้งเมือง ไมวาจะเป็ นศาลเจา วัด หรือตามทองถนนก็ต าม

วัดโทไดจิ
เป็ นวัดหลวงพอโตไดบุทสึแหงเมืองนาราที่ใหญที่สุดในญี่ปุน เป็ นหนึ่ งในวัดที่มีช่ อ
ื เสียง
มากที่สุด ทั้งยังมีความสําคัญทางศาสนาของญี่ปุน นอกจากนี้ ที่นี่เป็ นเหมือนศูนยกลาง
ของวัดทั้งหมดในประเทศ มีจุดเดนคือตัวอาคารหลักของวัดเป็ นอาคารไมที่เรียกไดวาใหญ
ที่สุดในโลก



เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูบุฟเฟ ต  BBQ Buffet Yakiniku



บาย

เกียวโต
เป็ นเมืองหลวงเกาของญี่ปุน เป็ นศูนยรวมวัฒนธรรมและประวัต ิศาสตรของญี่ปุนและชื่อ
นั ้นไดมาจากเมืองฉางอานของจีน

ปาไผเทนริวจิ (ปาไผอาราชิยามา)
เป็ นหนึ่ งในสถานที่ทองเที่ยวชั้นนํ าของเกียวโต ที่นักทองเที่ยวจะไดยืนอยูทามกลางตน
ไผที่พุงสูงขึ้นเหลานี้ ราวกับอยูในอีกโลกหนึ่ ง ซึ่งเป็ นหนึ่ งในสถานที่ถ ายภาพที่สุดในเมือง
นอกจากนี้ ยังจะมีรานขายของที่ระลึกที่เน นสินคาที่ทําจากตนไผและของทองถิ่นเป็ นหลัก
ไมวาจะเป็ น ตะกราไมไผ, ถวย, กลองใสของ หรือเสื้อเสื้อสานจากไผ ไวใหไดช็อปปิ้ งกัน
เบาๆ เป็ นของฝากอีกดวย

ศาลเจาฟูชิมิอินาริ
หรือศาลเจาจิ้งจอกขาว เป็ นอีกหนึ่ งศาลเจาชื่อดังที่นักทองเที่ยวตางรูจักกันดี เป็ นศาลเจา
ในศาสนาชินโต สรางขึ้นเพื่อถวายใหแดเทพอินาริ เทพเจาแหงกสิกรรม เพื่อใหพื้นที่
บริเวณนี้ มีนํ้าอุดมสมบูรณ ปลูกขาวได ผลผลิต ดีมีคุณภาพ สิ่งที่นาสนใจนอกจากจะมา
สักการะเทพเจาแลว ก็คือการเดินเลนลอดอุโมงคเสาโทริอิกวาหมื่นตนที่เรียงตอทอดยาว
จากดานลางขึ้นไปบนยอดเขาสูงถึง 233 เมตร ระยะทางราว 4 กิโลเมตร

ดิวตี้ฟรี
ซื้อสินคาปลอดภาษี DUTY FREE แหลงรวมสินคาแบรนดเนมมากมาย เชน นาฬิกา
แวนตา เครื่องสําอาง กระเป า กลองถายรูป และสินคาแบรนดอ่ น
ื ๆ อีกมากมาย



คํ่า

 TGM NAMBA หรือ FP Hotel NAMBA หรือ เทียบเทา
่



หมายเหตุ

วันที่ 4


กิจกรรม

อาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย

อิสระทองเที่ยวในโอซากา หรือ เลือกซื้อทัวรเสริม
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก
Option A: อิสระทองเที่ยว FREE DAY เต็มวัน (ไมรวมคาเดินทาง)
ตะลุยโกเบ ตามหาหุน Tetsujin 28 หรือหุนเหล็กหมายเลข 28 โดยไกดแนะนํ าถาใครเคยไปดูหุนยนตกันดั้มขนาดเทาจริงที่โอ
ไดบะ โตเกียวมาแลว คิดวาน าจะตองตื่นตาตื่นใจกับเจาเท็ต สึจิน หุนเหล็กหมายเลข 28 นี้ ดวยการสรางขึ้นภายใต Kobe
Tetsujin Project มีวัต ถุประสงคที่จะสรางสัญลักษณประจําเมืองโกเบหลังจากที่เกิดเหตุการณแผนดินไหวในปี 1995 มีความ
สูงถึง18 เมตร จัดตั้งอยูที่สวน Wakamatsu
แนะนํ าสถานที่ทองเที่ยวในโกเบอื่นๆ
- ถนน Motomachi ใครเป็ นขาชอปปิ้ งก็ต องมายานนี้ กันเลย ถนนซันโนมิยะ และถนนโมโตมาจิ ที่นี่จะไดพบกับรานรวงที่
ตกแตงแบบเกๆ และหางไดมารูขนาดใหญยักษ ตัวตึกมีการออกแบบสไตลยุโรปภายในมีรานคามากกวา 70 รานใหเดินเลนได
ตามสะดวก
- China Town ไปหาอาหารจีนอรอยๆ กินกัน ที่ไชน าทาวน ของเมืองโกเบ ที่ยานนั นกินมาชิ(Nankin – mashi) จะเจอประตู
มังกรทางเขา ที่เป็ นเอกลักษณของไชน าทาวน ถึงเป็ นไชน าทาวน ที่เล็กที่สุดในญี่ปุน
- ยอดเขารอกโกะ ขึ้น Rokko Cable Car แลวตอบัสขึ้นไปที่ Rokko Garden Terrace ชมความงามตรงจุดชมวิว ถาไดชมวิว
ตอนกลางคืน จะไดเห็นวิวเมืองโกเบยามคํ่าคืนแบบพาโนรามา ที่นี่นอกจาก จุดชมวิวเมืองโกเบที่สวยงามแลว ยังมีที่เที่ยวตามจุด
อื่นๆอีก เชน Rokko International Musical Box Museum ที่เราสามารถทํา กลองดนตรีของเราเองไดดวย หรือ Rokko
Alpine Botanical Garden สวนพฤกษชาติที่มีดอกไมและตนไมมากกวา 1,500 พันธุ ถามาตาม ฤดูกาลก็จะไดเห็นตนซากุระ
ตนเมเปิ้ ล หรือดอกไมอ่ น
ื ๆ บานสะพรั่ง ใหเราไดด่ ม
ื ดํ่ากับธรรมชาติไดอยางเต็มที่
Option B: เลือกซื้อบัต รเที่ยวยูนิเวอรแซลเจแปน ชําระเพิ่มทานละ 3,000 บาท (ราคานี้ ไมรวมคาเดินทาง)
ยูนิเวอรแซลสตูดิโอรวมสนุกทาทายกับเครื่องเลนหลากหลายชนิ ดตื่นเตนระทึกใจจากหนั งดังที่ทานชื่นชอบ เชน ฉากเพลิงไหม
จากเรื่อง “แบ็คดราฟท”ลองเรือผจญภัยกับไดโนเสารจากเรื่อง“จูราสสิคพารค” นั่ งเรือเพื่อพบกับความน าสะพรึงกลัวเหมือนอยู ใน
เหตุการณจริงกับ “จอว” ใชทุนสรางมหาศาลกวา 1,500 ลานเยน(เฉพาะจอว) และสนุกสนานไปกับเครื่องเลนภาคใหมของ สไป
เดอรแมน ที่รอใหทานพิสูจน ความมันส พรอมทั้งพบกับโซนตัวการต ูนสําหรับเด็กโซน วันเดอรแลนด เป็ นโซนสวนสนุกสไตล
ครอบครัวใหทานไดเพลิดเพลินกับตัวการต ูนสุดน ารักชื่อดังของญี่ปุน Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street หรือใหทานพ
บกับโซนใหมลาสุดที่จะเปิ ดตัวเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคมนี้ คือโซน“HARRY POTTER” ใหทานไดด่ ม
ื ดํ่ากับบรรยากาศที่จําลองมา
จากในเรื่องแฮรรี่พอรต เอรกันเลยทีเดียว
อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็นเพื่อไมเป็ นการรบกวนเวลา
คํ่า
พัก TGM NAMBA หรือ FP Hotel NAMBA หรือ เทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

อิสระทองเที่ยวในโอซากา หรือเลือกซื้อทัวรเสริม
อิสระชอปปิ้ งเมืองโอซากา หรือซื้อทัวรเสริมยูนิเวอรแซล สตูดิโอ สวนสนุกที่สรางความ
บันเทิงใหกับคนแถบภูมิภาคคันไซมาหลายปี โดยการทุมทุนสรางของ บริษัทสราง
ภาพยนตร HOLLYWOOD ชื่อดัง นั่ นคือ UNIVERSAL STUDIO ซึ่งภายในไดจําลอง
สตูดิโอจากภาพยนตรเรื่องดังๆ ที่ผานมาของทางบริษัทไวมากมาย โดยเริ่มจาก ภาพยนตร
เรื่องแรก ที่สรางชื่อเสียงใหกับ สตีเวน สปรีลเบิรก คือ E.T. ซึ่งเป็ นการนั่ งจักรยานไป
พรอมกับ อีที และเดินทางขามจักรวาลเพื่อกลับไปยังบานเกิด ตอจากนั ้น ไปยังสตูดิโอ

่

่

ของ TERMINATOR ภาพยนตรคนเหล็ก ที่สรางชื่อใหกับดาราดัง อารโนล ชวาสเซเน็ ก
เกอร ทานจะไดดูภาพยนตรที่ไมไดฉายตามโรงหนั งแตเป็ นภาคพิเศษแบบดิจิต อล 2 มิต ิ
และ 3 มิต ิ



คํ่า



หมายเหตุ

วันที่ 5


กิจกรรม

 TGM NAMBA หรือ FP Hotel NAMBA หรือ เทียบเทา
อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็นเพื่อไมเป็ นการรบกวนเวลา

ทาอากาศยานคันไซ - ทาอากาศยานดอนเมือง
เชา
รับประทานอาหารเชา แบบ Set Box เพื่อความสะดวกในเรื่องเวลาและการเดินทางมาสนามบิน
05.00 น. นํ าทานเดินทางสู สนามบินคันไซ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ
08.20 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW111
บาย
12.10 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ



เชา

 รับประทานอาหารเชา บนรถโดยสาร เมนูแบบ SET BOX

ทาอากาศยานคันไซ
เป็ นทาอากาศยานหลักของโอซากา ทาอากาศยานแหงนี้ ต ั้งหางจากตัวเมืองโอซากา
ประมาณ 50 กิโลเมตร เปิ ดใชบริการเมื่อปี 1994 มี 2 เทอมินอล โดย เทอมินอล 1 จะ
เป็ นสายการบินธรรมดา สวนเทอมินอล 2 จะเป็ นสายการบินโลวคอสต



บาย

ทาอากาศยานดอนเมือง
เป็ นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉี ยงใตที่สามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็ นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งสามารถใช
เป็ นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอื่นๆ ไดอยางดี



หมายเหตุ

** หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

เงื่อนไข
1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัต ถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั ้น
2. ทัวรนี้เป็ นทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือไมใชบริการตามที่ระบุไวในรายการทัวร ไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือ
ถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางน อยกวา 30 ทาน โดยจะแจงใหกับนั ก
ทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหน าอยางน อย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และอยางน อย 15 วันกอนการเดิน
ทางสําหรับประเทศที่มีวีซา แตหากทางนั กทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางน อยกวา
ที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะใหบริการตอไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานํ าหน าชื่อ เลขที่
หนั งสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหน าหนั งสือเดินทางใหกับทาง
บริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ
และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคํานึ งถึงความปลอดภัยของนั กทองเที่ยวสวนใหญเป็ นสําคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนั กทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิด
ของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุดงาน การปฏิวัต ิ อุบัต ิเหตุ ความเจ็บป วย ความสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระ ความลาชาของสายการบิน เปลี่ยนแปลงตารางบิน การบริการของสายการบิน และเหตุสุดวิสัยอื่น เป็ นตน
7. อัต ราคาบริการนี้ คํานวณจากอัต ราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์
ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัต ราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง
คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ

การชําระเงิน
กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 15,000 บาท หรือทานละ 20,000 กรณีเดินทางตรงกับวันหยุดนั กขัต ฤกษ หากมีการยกเลิกภายหลัง
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการยึดมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด เนื่ องจากทางบริษัทฯ ไดชําระคาตั๋วเครื่องบินเต็มใบใหกับสายการบินเป็ นที่
เรียบรอย
คาทัวรสวนที่เหลือ กรุณาชําระ 30 วันกอนการเดินทาง

อัตรานี้รวม:
1. คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามรายการ
2. คาอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
3. คาเขาชมสถานที่ต างๆ ตามรายการ
4. คาที่พักหองละ 2-3 ทาน ตามรายการ
5. คารถรับ-สง และนํ าเที่ยวตามรายการ
6. คาภาษีสนามบิน ทุกแหงที่มี
7. คานํ้ าหนั กกระเป าสัมภาระไป-กลับ ทานละ 20 กก.
8. หัวหน าทัวรนําเที่ยวตลอดรายการ
9. คาประกันอุบัต ิเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)

อัตรานี้ไมรวม:
1. ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% (กรณีต องการใบเสร็จรับเงิน / ใบกํากับภาษี)
2. คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนั งสือเดินทาง คาโทรศัพทสวนตัว คาซักรีด มินิบารในหอง อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม
3. คานํ้ าหนั กกระเป าสัมภาระ ที่หนั กเกินสายการบินกําหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. / ขากลับ 20 ก.ก.)
4. คาวีซาสําหรับพาสปอรต ตางชาติ
5. ทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่นทานละ 7,000 เยน หรือ 2,000 บาท ตอทริป (ชําระที่สนามบินดอนเมือง ในวันเช็คอิน)
6. ทิปหัวหน าทัวร ตามความพึงพอใจ

วีซา
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานั กระยะสั้นในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 วันไมวาจะดวย
วัต ถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมืองเพื่อยืนยันการมีคุณสมบัต ิการเขา
ประเทศญี่ปุน* ดังตอไปนี้
ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุน ทางทัวรจัดเตรียมให
สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานั กในประเทศญี่ปุนได (เชน เงินสด บัต รเครดิต
เป็ นตน)
ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานั กในประเทศญี่ปุน (เชน คนรูจัก โรงแรม และอื่นๆ) ทางทัวรจัดเตรียมให
กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานั กในประเทศญี่ปุน ทางทัวรจัดเตรียมให

หมายเหตุ
จอยแลนดหักคาตั๋วออก 8,000 บาท
ราคาเด็ก INFANT 7,000 บาท
โปรแกรมสามารถสลับปรับเปลี่ยนไดโดยไมต องแจงลวงหน า
ทางบริษัทเริ่มตน และจบ การบริการ ที่สนามบินดอนเมือง กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัด หรือตางประเทศ และจะสํารองตั๋ว
เครื่องบิน หรือพาหนะอยางหนึ่ งอยางใดที่ใชในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนนี้ เพราะเป็ นคาใช
จายที่นอกเหนื อจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั ้นทานควรจะใหกรุป FINAL 100% กอนที่จะสํารองพาหนะ
ตั๋วสายการบินไมสามารถระบุที่นั่ง ใชวิธี RANDOM คือการสุมเลือกที่นั่งโดยระบบสายการบิน *
การจัดที่นั่งบนเครื่องบิน เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูกําหนด ทางผูจัดไมสามารถเขาไปแทรกแซงได แตจะทําการ Request ใหได
เทานั ้น งดการคืนบัต รโดยสาร และหากยกเลิกการเดินทาง ทางสายการบินไมมีระบบคืนเงินบางสวน
หากผูโดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเขาประเทศญี่ปุนจากเจาหน าที่แรงงานไทยหรือเจาหน าที่ต รวจคนออกนอก
ประเทศไทยและเจาหน าที่ต รวจคนเขาเมืองที่ประเทศญี่ปุนทางผูจัดและทางสายการบินจะไมสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นทุก
กรณี ผูโดยสารอาจจะตองรับผิดชอบคาปรับที่ประเทศญี่ปุนเรียกเก็บ ผูโดยสารตองรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่นั่งวาง
หรือตามวันเดินทางของตั๋วเครื่องบิน ทั้งนี้ แลวแตทางเจาหน าที่ต รวจคนและสายการบิน ทางผูจัดไมสามารถเขาไปแทรกแซงได
การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 30 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการ
เลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
โปรดอานทุกขอในรายการทัวรโดยละเอียด หากมีขอสงสัยกรุณาสอบถามกอนทําการจองทุกครั้ง
เงื่อนไขหองพัก
1. โรงแรมที่ระบุในรายการทัวรยังไมคอนเฟิ รม 100% ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยทางบริษัททัวรจะแจงใหทราบพรอมกับใบ
นั ดหมายเตรียมตัว ประมาณ 1-3 วัน กอนการเดินทาง โดยจะจัดโรงแรมใหอยูในระดับเดียวกัน
2. โรงแรมในประเทศญี่ปุน หองพักจะมีขนาดคอนขางเล็กและบางโรงแรมจะไมมีบริการหองพักแบบ 3 ทาน (TRIPLE) ดังนั ้น
ทางบริษัททัวรจะจัดหองพักใหทานแยกเป็ น 2 หองพักแทน คือ 1 หองนอนคู (พัก 2 ทาน) และ 1 หองพักเดี่ยว (พัก 1 ทาน)
3. บางโรงแรมในประเทศญี่ปุน ไมมีบริการหองพักแบบเตียงคู (TWIN) หรือกรณีที่หองพักแบบเตียงคูโรงแรมนั ้นเต็ม (TWIN)
ทางบริษัททัวรจะจัดหองพักแบบ 1 เตียงใหญ (DOUBLE) ใหทานแทน
4. กรณีโรงแรมที่เขาพัก ไมมีบริการออนเซ็นภายในโรงแรม ทางบริษัททัวรจะนํ าคณะเขาใชบริการออนเซ็นที่อยูบริเวณใกลเคียง
แทน (เฉพาะรายการทัวรที่ระบุโปรแกรมอาบนํ้ าแรธรรมชาติเทานั ้น)
เงื่อนไขการเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผูเดินทาง
1. กรณีวันเดินทางตรงกับวันหยุดนั กขัต ฤกษหรือชวงเทศกาล ผูจองทัวรต องแจงเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผูเดินทาง ไม
น อยกวา 45 วัน กอนการเดินทาง (นั บรวมเสาร-อาทิต ย) สามารถเปลี่ยนไดเพียง 1 ครั้งเทานั ้น หากแจงหลังจากนี้ ผูเดินทางควรหาผู
เดินทางทานใหมมาแทนผูที่ไมสามารถเดินทางได
2. กรณีวันเดินทางไมต รงกับวันหยุดนั กขัต ฤกษหรือชวงเทศกาล ผูจองทัวรต องแจงเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผูเดินทางไม
น อยกวา 30 วัน กอนการเดิน (นั บรวมเสาร-อาทิต ย) สามารถเปลี่ยนไดเพียง 1 ครั้งเทานั ้น หากแจงหลังจากนี้ ผูเดินทางควรหาผูเดิน
ทางทานใหมมาแทนผูที่ไมสามารถเดินทางได
3. กรณีจองทัวรภายใน 15 วันกอนออกเดินทาง (นั บรวมเสาร-อาทิต ย) ผูจองทัวรไมสามารถเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู
เดินทางไดทุกกรณี
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4. กรณีแจงเปลี่ยนชื่อผูเดินทางหลังจากออกตั๋วโดยสารเรียบรอยแลว ผูเดินทางจะตองชําระคาตั๋วโดยสารเพิ่มดวยตนเองจากคาทัวร
ที่ชําระมาแลว ณ วันที่ต องการเปลี่ยนชื่อผูเดินทาง ตามขอกําหนดของทางบริษัทและสายการบิน
5.ในกรณีที่กรุปปิ ดไปแลวหรือกรุปเต็มไปแลว จะไมสามารถเลื่อนการเดินทางไดทุกกรณี
ขอแนะนํ ากอนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนํ าติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิต รตอชิ้น และรวมกันทุก
ชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิต ร โดยแยกใสถ ุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ดสนิ ท และสามารถนํ าออกมาใหเจาหน าที่ต รวจไดอยางสะดวก ณ
จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถ ือไดทานละ 1 ใบเทานั ้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเป าใบใหญและ
ฝากเจาหน าที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั ้น
2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬา ฯ จะตองใสกระเป าใบใหญและฝากเจา
หน าที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั ้น
3. ประเทศญี่ปุน มีกฎหมายหามนํ าผลิต ภัณฑที่ทํามาจากพืช และเนื้ อสัต วทุกชนิ ดเขาประเทศ เชน ผัก ผลไมสด ไข เนื้ อสัต ว
ไสกรอก ฯ เพื่อเป็ นการป องกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลานี้ หากเจาหน าที่ต รวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัต ราที่สูงมาก

การยกเลิก
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ต องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นั กทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมีช่ อ
ื ใน
เอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่ งเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทาง
บริษัทเป็ นลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ
2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ต องการขอรับเงินคาบริการคืน นั กทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมีช่ อ
ื ในเอกสารการจอง) จะตอง
แฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่ งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนั งสือ
มอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหน าสมุดบัญชีธนาคารที่ต องการใหนํา
เงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังนี้
2.1 แจงยกเลิกกอนการเดินทาง ไมนอยกวา 45 วัน (นั บรวมวันเสาร-อาทิต ย) คืนเงินคาบริการ 100% ของคาบริการที่ชําระมาแลว
2.2 แจงยกเลิกกอนการเดินทางภายใน 31-44 วัน (นั บรวมวันเสาร-อาทิต ย) ยึดเงินคามัดจําทั้งหมดของคาบริการที่ชําระมาแลว
2.3 แจงยกเลิกกอนการเดินทางภายใน 30 วัน (นั บรวมวันเสาร-อาทิต ย) ยึดเงินคาบริการ 100% ของคาบริการที่ชําระมาแลว
เนื่ องจากบริษัทตองดําเนิ นการจัดเตรียมนํ าเที่ยวใหแกนักทองเที่ยวลวงหน า เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบินโดยสาร การจองโรงแรม
ที่พัก ยานพานหะสําหรับเดินทาง รานอาหาร เป็ นตน
3. การเดินทางที่ต องการันตีมัดจําหรือเป็ นเที่ยวบินเชาเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน จะไมมีการคืน
เงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด
4. การติดตอประสานงานกับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมาย ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้
วันจันทรถ ึงวันศุกร เวลา 09.00 น. – 17.30 น.
วันเสาร เวลา 09.00 น. – 16.00 น.
หรือสามารถติดตอประสานงานผานแอพพลิเคชั่นอื่นๆตามชองทางของบริษัทได
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับราคาทัวร หรือยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยว จองเดินทางน อยกวา 30 ทาน
6. ในกรณีที่กรุปปิ ดไปแลวหรือกรุปเต็มไปแลว จะไมสามารถยกเลิกไดทุกกรณี

