KANSAI CHUBU 5D3N BY TG

โอซาก้า

เกียวโต

นารา
นาโกย่า

ปราสาทโอซาก้า หนึงในแลนด์มาร์คสําคัญของเมืองโอซาก้า,
ช้อปปิ ง ย่านชินไซบาชิ แหล่งช้อปปิ งชือดังของนครโอซาก้า
อิสระท่องเทียวในเมืองโอซาก้า 1 วันเต็ม
วัดคิโยมิสึ มรดกโลกอันเก่าแก่กว่า 1,500 ปี และติดรอบ
สุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิงมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่
และเชิญดืมสายนําศักดิ 0สิทธิ 0 3 สาย
นมัสการ พระพุทธรูปไดบุทสึ และให้อาหารกวางอันแสนเชือง
ช้อปปิ งสินค้าญีปุ่นที อิออน มอลล์

กําหนดวันเดินทาง 06-10 / 13-17 / 27 กันยายน - 01 ตุลาคม 2563
04-08 / 18-22 / 25-29 ตุลาคม 2563
08-12 / 15-19 พฤศจิกายน 2563
วันแรก

สนามบิ นสุวรรณภูมิ

23.30 น.

พร้อมกันทีสนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน= 4 ประตู 2 เคาน์ เตอร์ C สายการบิ นไทย
เพือทําการเช็คอิ นและเตรียมตัวเดิ นทาง
ออกเดิ นทางสู่สนามบิ นคันไซ ประเทศญีปุ่ น โดยสายการบิ นไทย เทียวบิ นที TG 622

วันทีสอง

สนามบิ นคันไซ - นารา - วัดโทไดจิ - โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า (ชมภายนอก)

20.30 น.

KANSAI CHUBU 5D3N BY TG ON SEP-NOV 2020

ช้อปปิ= งชิ นไซบาชิ
07.00 น.

เทียง
บ่าย

คํา

เดิ นทางถึงสนามบิ นคันไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญีปุ่ น หลังจากผ่านขัน= ตอนการ
ตรวจคนเข้าเมืองและขัน= ตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นํ าท่านออกเดินทางสู่ เมือง
นารา เมืองหลวงเก่าแก่แห่งแรกของญีปุ่น เพือเข้าสักการะ “หลวงพ่อโต” แห่ง วัดโท
ไดจิ พระพุ ท ธรู ป สัม ฤทธิอ0 งค์ ใ หญ่ ทีถู ก สร้ า งขึนตังแต่ ส มัย คริส ศตวรรษที 8 ตัว
พระพุทธรูปองค์นีสูง 16.2 เมตร หนัก 452 ตัน ซึงอาคารไม้อนั เป็ นทีประดิษฐานของ
หลวงพ่อโตนันได้รบั การบันทึกลงในกินเนสบุ๊คว่าเป็ นวิหารไม้ทใหญ่
ี ทสุี ดในโลก และถือ
ได้ว่าวัดแห่งนีเป็ น 1 ใน 8 มรดกโลกทีสําคัญทีสุดของเมืองนารา นอกจากนีตามทาง
ของวิห ารแห่ ง นี ท่ านจะได้เ พลิด เพลินและร่ว มถ่ ายรูปกับกวางแสนเชืองทีมีอ ยู่เ ป็ น
จํานวนมาก ได้เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าท่านเดินทางชม ปราสาทโอซาก้า (ชมภายนอก) หนึงในแลนด์มาร์คสําคัญของ
เมืองโอซาก้า สร้างขึนในสมัยฮิเดโยชิ โตโยโตมิ ปราสาทโอซาก้าปั จจุบนั สูง 55 เมตร มี
5 ส่วน 8 ชัน เครืองประดับหลังคาและภาพเสือบนกําแพงตัวปราสาทและหลายๆ ส่วน
ลงรักปิ ดทองสวยงาม (ได้รบั การขึนทะเบียนเป็ นมรดกสําคัญของประเทศ) บนหอคอย
ชัน 8 ของ Tenshukaku ท่านสามารถมองเห็นทิวทัศน์ โดยรวมของเมืองโอซาก้าได้
อย่ า งชัด เจน นอกจากตัว Tenshukaku อัน งดงามแล้ ว ภายในตัว ปราสาทยัง มี
นิ ท รรศการแสดงหลัก ฐาน ภาพเขีย น เครืองแต่ ง กายโบราณฯลฯ ทีเกียวข้อ งกับ
ปราสาทและตระกูลToyotomi อยู่ ส่วนบริเวณรอบๆ ปราสาทก็เป็ นสวนสาธารณะขนาด
ใหญ่ทมีี ดอกไม้ใบไม้งามสะพรังในทุกๆ ฤดู เป็ นทีพักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองอีกด้วย
จากนัน เดินทางสู่แหล่งช้อปปิ งชือดังของนครโอซาก้าที ย่ านชิ นไซบาชิ เพือให้ท่าน
เพลิดเพลินกับการช้อปปิ ง ทังร้านค้าเก่าแก่และทันสมัยปะปนกัน ทังสินค้าแฟชันล่าสุด
ขนมเค้กแสนอร่อย เสือผ้า รองเท้า กระเป๋ า ไปจนถึงกล้องดิจติ อล คอมพิวเตอร์ และ
เกมส์รุ่นใหม่ล่าสุด และตืนตากับลีลาชีวติ ของคนหนุ่ มสาวชาวโอซาก้าทีดูจะสนุ กสนาน
และมีสสี นั มากกว่าทางฝั งโตเกียว รวมทังร้านอาหารหลากหลาย เดินไปเก็บภาพเป็ นที
ระลึกกับจุดเด่นของแต่ละร้านค้า เช่น ปูยกั ษ์ หน้ าภัตตาคารขาปูยกั ษ์ และสัญลักษณ์
เด่ นของย่านนี คือ รูปเครืองหมายการค้าของกู ลโิ กะ ผลิตภัณ ฑ์ขนมชือดังจากญีปุ่น
นันเอง หรือ จะเดินเล่นย่านเก่าแก่อย่างถนนโดทมบุร ิ ซึงท่านสามารถลิมลองขนมและ
อาหารขึนชือของนครโอซาก้า ทังทาโกะยากิ โอโคโนมิยากิ เป็ นต้น นอกจากนี ยังมี
ห้างสรรพสินค้าใหญ่ ๆ และมีชอเสี
ื ยงอย่างห้าง ไดมารู หรือจะเป็ นทาคาชิมาย่า ทีมี
สินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซืออีกด้วย
อิ สระรับประทานอาหารคํา ตามอัธยาศัย
นําท่านเข้าสู่ทีพักโรงแรมระดับเทียบเท่า 3 ดาว
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วันทีสาม

เช้า

โอซาก้า >> อิ สระเต็มวัน หรือซื=อทัวร์เสริ ม ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระเต็มวันให้ท่านเพลิดเพลินกับการเดินทางท่องเทียวในเมืองโอซาก้าตามอัธยาศัย
หรือเลือกซือทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซล สตูดโิ อ โดยไกด์บริการไปส่ง และรับกลับโรงแรม
โดยรถไฟ ซึงต้องชําระเพิมท่านละ 2,500 บาท (ยังไม่รวมค่าเดินทางไปสวนสนุ กของผู้
เดินทางและไกด์) นํ าท่านเดินทางโดยรถไฟสู่ สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน
ทีทุ่มทุนสร้างอย่างมหาศาลบนพืนทีกว่า 100,000 ตารางเมตร ซึงเป็ นขนาดใหญ่ทสุี ด
ในโลก ตืนตากับโรงถ่ายภาพยนตร์ ทีแบ่งออกเป็ นโซน เช่น ฮอลลีวูด้ ชมฉากจําลอง
ของนิวยอร์ค ฉากจําลองเมืองซานฟรานซิสโก เป็ นต้น ท่านจะได้สมั ผัสบรรยากาศการ
ต่อสู้และการไล่ล่าทีดุเดือดเร้าใจ สนุ กสนานตืนเต้นกับการห้อยโหนโจนทะยานไปกับ
ซุปเปอร์ฮโี ร่สายพันธุ์ใหม่ Spider Man สนุ กสนานไปกับการล่องเรือพร้อมฉากปลา
ฉลามทีจะโผล่ขนมาล่
ึ
าเหยือขณะล่องเรือและฉากอืนๆ ทีหวาดเสียวจากเรือง Jaw แล้ว
ระทึกใจกับฉากจําลองเรือง จูราสสิคพาร์ค (Jurassic Park) ท่านจะได้ยอ้ นกลับไปในยุค
ดึกดําบรรพ์ พบกับเหล่าไดโนเสาร์นานาชนิด สนุ กต่อกับการชมการไล่ล่าในฉากเรือง
วอเตอร์เวิลด์ (Water World) พร้อมทังพบกับฉากคาวบอย สตันแมนโชว์
h
และการแสดง
ของบรรดาสัตว์แสนรูท้ ใช้
ี ประกอบฉากในภาพยนตร์ เช่น สุนัขแสนรูจ้ ากเรืองบีโธเฟ่ น
เป็ นต้น หรือคุณหนู จะเลือกสนุ กสนานที สนู๊ ปปี สตูดโิ อ (Snoopy Studios) เพลิดเพลิน
กับเครืองเล่นนานาชนิด แล้วพบกับสนู๊ ปปี และเหล่าผองเพือนมากมาย และสัมผัสกับ
“The Wizarding World of Harry Potter” สวนสนุกในธี มของหนังแฟนตาซี ชือ
ก้องโลกอย่างแฮร์รี พอตเตอร์ ด้วยงบก่อสร้างราว 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว
16,000 ล้านบาท) โดยภายใน The Wizarding World of Harry Potter จะประกอบไป
ด้วยเครืองเล่นและสถานทีเด่นๆ ทีจําลองมาจากในหนังสือดัง เช่น หมู่บ้านฮอกส์มดี
(Hogsmeade Village) ปราสาทฮอกวอตส์ (Hogwarts castle) และรถไฟเหาะ (the
Harry Potter and the Forbidden Journey ride) เป็ นต้น และล่าสุดกับการเปิ ด
ตัว อย่ างเป็ นทางการของโซนใหม่ Minions Park อนิ เมชันชื อดัง ที เหล่ าตัว
การ์ตนู มิ นเนี ยนจะมาป่ วนทุกท่ านให้ ได้สนุกสนานเพลิ ดเพลิ นไปกับเมืองจําลอง
ภายในเรือง
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เทียง
คํา

อิ สระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
อิ สระรับประทานอาหารคํา ตามอัธยาศัย
นําท่ านเข้าสู่ทีพักโรงแรมระดับเทียบเท่ า 3 ดาว

วันทีสี

โอซาก้า - เกียวโต - วัดคิ โยมิ สึ - ศาลเจ้าฟูชิมิ อิ นาริ - นาโกย่า – อิ ออน มอลล์

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นําท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต เพือนํ าท่านชม วัดคิ โยมิ สึ หรือ วัดนํ=าใส ทีติดรอบ
สุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิงมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ เป็ นวัดทีใหญ่และเก่าแก่
ตังอยูบ่ ริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า และมีท่อนซุงวางเรียงซ้อนกันตามแนวนอนตังจากพืนดิน
ขึนมารองรับระเบียงของตัววิหารใหญ่ซงไม่
ึ ใช้ตะปูสกั ตัว ใช้วธิ กี ารเข้าลิมเหมือนเรือนไทย
วัดนีมีอายุเก่าแก่ยงกว่
ิ ากรุงเกียวโต กว่า 1,200 ปี นมัสการพระโพธิสตั ว์อวโลกิเตศวร
จากระเบียงแห่งนีสามารถถ่ายภาพ ณ จุดทีสวยทีสุดในกรุงเกียวโต มองเห็นวิวทิวทัศน์
ของตัวเมืองเกียวโตได้งดงาม พร้อมกับวิหารของวัดคิโยมิส ึ และเชิญดืมนํ าศักดิ 0สิทธิ 0สาม
สายอันเกิดขึนจากธรรมชาติทไหลมาจากเทื
ี
อกเขา จากนันเดินตามทางสัมผัสกับร้านค้า
ญีปุ่นตกแต่งตามสมัยเอโดะและเลือกซือสินค้าพืนเมือง ทีระลึก เกียวกับญีปุ่นขนานแท้
อาทิ ขนมโมจิ ทีขึนชือทีสุดของญีปุ่น เป็ นต้นกําเนิดกระจายขายไปยังภูมภิ าคต่างๆ ของ
ญีปุ่น ทังด้วยแป้ งทีเหนียวนุ่ มเป็ นพิเศษ กับไส้ถวแดงขนานแท้
ั
หรือประยุกต์เป็ นไส้สตอ
เบอร์ร ี ช็อกโกแลต ฯลฯ ผักดองญีปุ่น สําหรับคนทีชอบทานกับข้าวต้ม อาทิ แตงกวาดอง
หัวไชเท้า มะเขือยาว ฯลฯ, ชาเกียวโต ทีขึนชือไม่แพ้ จังหวัดชิซโู อกะ ทีช่วยลด
คอเลสเตอรอล ช่วยให้ผวิ พรรณเปล่งปลัง, เครืองเซรามิคญีปุ่น ทังกานํ าชา ถ้วย ชาม
ต่างๆ และของทีระลึก อีกมากมายนานาชนิด จากนัน นํ าท่านสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิ อิ นาริ ที
สถิตของพระแม่โพสพ เทพเจ้าทีเป็ นทีนับถือยิงของประชาชนทีมาสักการะขอพร ให้ม ี
ความเป็ นอยูอ่ ุดมสมบูรณ์ของเรืองพืชพรรณธัญญาหาร นําท่านสักการะพระแม่โพสพ
และเทพจิงจอกทีชาวญีปุ่นเชือว่าเป็ นทูตสวรรค์ ผูค้ อยนํ าข่าวสารจากสรวงสวรรค์ลง
มายังโลกมนุ ษย์ ท่านจะได้ตนตากั
ื
บรูปปั นของเทพจิงจอกทีมีจาํ นวนมากมาย แล้วนํา
ท่านชม เสาโทริอิ ซุม้ ประตูสแี ดงทีเป็ นสัญลักษณ์ของศาลเจ้าทีมีมากกว่าร้อยต้น
ทอดตัวยาวตามเส้นทางของไหล่เขาเรียงรายกันบนเส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร และเป็ น
ฉากของภาพยนตร์เรือง MEMORIES OF GEISHA ที ซายูร ิ นางเอกของเรืองวิงลอด
ซุม้ ประตูเพือไปขอพรเทพเจ้าให้ตนเองสมความปรารถนา
เทียง
บ่าย

คํา

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ า ท่า นเดิน ทางสู่ เมือ งนาโกย่า เพือซือของฝากก่อ นกลับที ห้ า ง อิ อ อน มอลล์
อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ และ พิเศษกับร้าน 100 YEN ทีสินค้าทังร้านราคา 100
เยน เท่านันเอง
อิ สระรับประทานอาหารคํา ตามอัธยาศัย
นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพักระดับเทียบเท่า 3 ดาว
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วันทีห้า

สนามบิ นนาโกย่า >> สนามบิ นสุวรรณภูมิ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดิ นเท้าสู่สนามบิ นนาโกย่า เพือทําการเช็คอิ น
เหิ นฟ้ าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิ นไทย เทียวบิ นที TG645
เดิ นทางถึงสนามบิ นสุวรรณภูมิโดยสวัสดิ ภาพ พร้อมความประทับใจ

11.00 น.
15.00 น.

กําหนดวันเดินทาง 06-10 / 13-17 / 27 กันยายน - 01 ตุลาคม 2563
04-08 / 18-22 / 25-29 ตุลาคม 2563
08-12 / 15-19 พฤศจิกายน 2563
**ราคารวมรายการทัวร์และตัวเครืองบิน**

อัตราค่าบริ การ

ราคารวมตั dวเครืองบิน ราคาไม่รวมตั dวเครืองบิน

ผูใ้ หญ่ราคาท่านละ

33,900.-

18,900.-

เด็ก (เสริ มเตียง) พักกับผูใ้ หญ่

30,900.-

16,900.-

เด็ก (ไม่เสริ มเตียง) พักกับผู้ใหญ่

25,900.-

14,900.-

สําหรับท่านที ต้องการพักเดียว เพิ มท่านละ

6,900.-

6,900.-

หมายเหตุ
1. การเดินทางในแต่ ละครังจะต้องมีผู้เดินทางจํานวน 25 ท่านขึนไป ถ้าผู้เดินทางมีไม่ครบตาม
จํานวนดังกล่าว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ 0ในการเลือนการเดินทางหรือเปลียนแปลงราคา
2. การผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมือง เป็ นวิจารณญาณของเจ้าหน้ าทีตรวจคนเข้าเมืองในแต่ ล ะ
ประเทศ หากไม่ได้รบั การอนุ ญาติให้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศนันๆ ทางบริษทั ขอสงวน
สิทธิ 0ไม่คนื ค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ
3. หากผู้เดินทางมีก ารใช้ต ั xวเดินทางภายในประเทศจากจัง หวัด ทีพัก มายังสนามบินสุ วรรณภูม ิ
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีก่อนซือตั xวเดินทางภายในประเทศ เพือเช็คสถานะของทัวร์ว่าออกเดินทาง
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ได้หรือไม่ และตรวจเช็คนํ าหนักสัมภาระของสายการบินภายในประเทศทีท่านใช้ เนืองจากการ
กําหนดนํ าหนักสัมภาระของสายการบินภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบินระหว่างประเทศ
ขึนอยูก่ บั การกําหนดของแต่ละสายการบิน ทังนีทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อความเสียหายที
เกิดขึน
4. หากผู้เดินทางปฏิเสธการรับบริการจากทางบริษัทขณะเดินทาง อาทิเช่น ร้านอาหาร สถานที
ท่องเทียวหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษทั ฯ จะไม่คนื เงินค่าบริการในส่วนนันให้
อัตราค่าบริ การนี= รวม
1. ค่าตัวโดยสารเครืองบินไป-กลับ ชัน$ ประหยัด
2. ค่านํ$าหนักสัมภาระทีมาพร้อมกับตัวเครืองบิน
-สายการบินไทย ได้น$ําหนักสัมภาระ 30 กิโลกรัม/ท่าน
3. ค่าทีพักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า กรณีหอ้ งพัก
สําหรับ 3 ท่าน บางโรงแรมจัดห้องพักทีมี 3 เตียงเดียวและบางโรงแรมจะใช้เป็ นห้องพักคู่แล้ว
เสริมเตียง ในกรณีททางโรงแรมไม่
ี
สามารถจัดห้องพักสําหรับ 3 ท่านให้ได้ จําเป็ นต้องจัด
ห้องพักให้ท่านเป็ นแบบห้องทวิน+ห้องซิงเกิล
-ห้องทวิน ห้องพักสําหรับ 2 ท่าน มีเตียงเดียว 2 เตียง
-ห้องดับเบิล$ ห้องพักสําหรับ 2 ท่าน มีเตียงขนาดควีนไซส์ 1 เตียง
-ห้องทริปเปิ$ ล ห้องพักสําหรับ 3 ท่าน มีเตียงเดียว 2 เตียง และเตียงเสริมอีก 1 เตียง
-ห้องซิงเกิล ห้องพักสําหรับ 1 ท่าน มีเตียงเดียว 1 เตียง
4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามทีระบุไว้ในรายการ
5. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ทคอยอํ
ี
านวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
6. ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินสูงสุดท่านละไม่เกิน 1,000,000.บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั เิ หตุวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ทัง$ นี$เป็ นไปตามเงือนไข
ของบริษทั ประกัน (ประกันไม่ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพระหว่างการเดินทาง)
**เด็กอายุตากว่
ํ า 1 ปี และผูใ้ หญ่อายุ 75 ปี ขึ/นไป จะได้รบั ความคุ้มครองประกันอุบตั ิ เหตุ
เพียงครึงเดียว**
7. ค่าภาษีน$ํ ามันทีสายการบินเรียกเก็บ ณ วันที 5 เมษายน 2563 และท่านต้องชําระเพิมเติม
ในกรณีททางสายการบิ
ี
นมีการเรียกเก็บเพิมภายหลังจากทีท่านได้ทาํ การจองทัวร์แล้ว
อัตราค่าบริ การนี= ไม่รวม
1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าทําใบอนุ ญาตทีกลับ
เข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าอาหาร-เครืองดืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
3. ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีมิได้คาดคิด เช่น การปรับค่านํ ามันหรืออืนๆ ทีมิได้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่านําหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเกิ
ี นกว่าสายการบินกําหนด 30 กิโลกรัม
5. ค่าประกันอืนๆ ทีนอกเหนือจากรายการทัวร์และผูเ้ ดินทางต้องการทําเพิมเติม อาทิ
ภัยธรรมชาติรุนแรง, ทรัพย์สนิ หรือเทียวบินล่าช้าหรือทรัพย์สนิ สูญหาย เป็ นต้น
6. ค่านําดืมระหว่างทัวร์ (ไม่ได้บริการนํ าดืมระหว่างทัวร์)
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7. ค่าวีซ่าสําหรับนักท่องเทียว (ในกรณีททางญี
ี
ปุ่นยังไม่อนุ มตั ฟิ รีวซี ่าให้กบั นักท่องเทียวไทย)
8. ภาษีมลู ค่าเพิม 7% และหัก ณ ทีจ่าย 3%
9. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ
เงือนไขการชําระเงิ น
1.
2.
3.
4.

กรุณาชําระมัดจําท่านละ 15,000 บาท (โดยเรียกเก็บทันทีหลังจากการจองทัวร์)
กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนทีเหลือทังหมดอย่างน้อย 30 วันก่อนวันเดินทาง
กรณีทาํ การจองทัวร์ก่อนวันเดินทาง 30 วันหรือน้อยกว่า กรุณาชําระค่าทัวร์เต็มจํานวน
กรณีจองทัวร์แบบเหมากรุ๊ป ไม่สามารถใช้เงือนไขการชําระเงินแบบการจองทัวร์แบบปกติได้

การยกเลิ ก
1. แจ้งยกเลิกไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันทีนําเทียว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ 0ในการคืนเงินมัดจํา
โดยทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ 0ในการเก็บค่าใช้จา่ ยตามทีเกิดขึนจริง อาทิ ค่ามัดจําตั xวเครืองบิน,
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวีซ่า และค่าใช้จ่ายทีจําเป็ นอืนๆ
2. แจ้งยกเลิกไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันทีนําเทียว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ 0ในการคืนเงิน 50% ของ
ค่าทัวร์ โดยทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ 0ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามทีเกิดขึนจริง อาทิ
ค่ามัดจําตั xวเครืองบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวีซ่า และค่าใช้จ่ายทีจําเป็ นอืนๆ
3. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนวันทีนํ าเทียว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ 0ไม่คนื เงินค่าทัวร์ทงหมด
ั
4. กรณีทกรุ
ี ๊ปออกเดินทางในช่วงวันหยุดเทศกาลสําคัญ เช่น เทศกาลปี ใหม่, เทศกาลสงกรานต์
หรือวันหยุดยาวตามทีรัฐบาลกําหนดในแต่ละปี และรวมถึงเทียวบินพิเศษ(เช่าเหมาลํา) จะไม่ม ี
การคืนเงินมัดจําและค่าทัวร์ทุกกรณี
5. เนืองจากตั xวเครืองบินเป็ นราคาแบบโปรโมชัน เมือชําระค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถเลือนวันเดินทาง
หรือขอยกเลิกได้ในทุกกรณี
6. กรณีทาํ การตัดกรุป๊ สายการบินไทย ไม่สามารถคืนเงินมัดจําได้ในทุกกรณี
และหากยกเลิกก่อนวันเดินทาง 35 วันทําการหรือน้อยกว่า ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ 0ในการคืน
เงินค่าตั xวและค่าทัวร์ทุกกรณี
หมายเหตุ
1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ 0ในการเปลียนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทังนี ขึนอยู่ก ับสภาพ
อากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบินฯลฯ โดยทางบริษทั ฯ จะคํานึงถึงประโยชน์ และความ
ปลอดภัยของท่านเป็ นสําคัญทีสุด ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้าม
เข้าประเทศญีปุ่น / การนํ าสิงของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติ
ส่อไปในทางเสือมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเทียวบิน ซึงทางบริษทั ฯ ไม่อาจคืน
เงินให้ ท่ านได้ ไม่ ว่ าจํ านวนทังหมดหรือ บางส่ ว นนอกจากนี ทางบริษั ทขอสงวนสิทธิใ0 นการ
เปลียนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทังนีขึนอยูก่ บั อัตราแลกเปลียนของเงินสกุลเยน
2. ในกรณีทเกิ
ี ดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทั สามารถคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ได้ก็ต่อเมือ
ทางสายการบินและโรงแรมทีพักได้ทาํ การพิจารณาคืนเงินส่วนนันให้แล้วเท่านัน
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3. ในกรณีเกิดภัยธรรมชาติในต่างประเทศระหว่างการเดินทาง หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึนและมีเหตุ
ทําให้การเดินทางไม่สามารถเป็ นไปตามกําหนดการได้ บริษทั ขอสงวนสิทธิ 0ในการคืนเงินจนกว่าจะ
ได้รบั การยืนยันว่าจะมีการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจากสายการบิน และไม่รบั ผิดชอบต่ อค่าใช้จ่ายที
เกิดขึนนอกเหนือจากรายการทัวร์ อาทิเช่นค่าโรงแรม ค่ารถรับส่งไปสนามบิน ค่าอาหาร ฯลฯ
4. หลังจากทีท่านได้ทาํ การจองทัวร์และชําระค่ามัดจําเรียบร้อยแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ถือว่าท่ าน
ได้ ย อมรับ ในข้ อ ตกลงและเงื อนไขต่ า งๆ ที ทางบริ ษัท ได้ ระบุ ไ ว้ ใ นโปรแกรมทัว ร์ทุ ก
ประการ
5. บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบและชดเชยค่าเสียหาย เนืองจากภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์จลาจล
ต่างๆ และอืนๆ ทีมีเหตุทาํ ให้ไม่สามารถเดินทางไป-กลับได้ตามกําหนดการเดินทางของรายการ
ทัวร์
6. บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทกองตรวจคนเข้
ี
าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนืองจากมีสงผิ
ิ ดกฎหมาย
หรือสิงของห้ามนํ าเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทาง
เสือมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีกองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯ ไม่อาจ
คืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจํานวนทังหมดหรือบางส่วน
7. บริษัท ฯ จะไม่ ร บั ผิด ชอบในกรณี ทีสถานทู ต งดออกวีซ่ า หรือ ถู ก ปฏิเ สธการขึนเครืองจาก
เจ้าหน้าทีเช็คอินทีสนามบิน อันสืบเนืองมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
8. บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทกองตรวจคนเข้
ี
าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง
ให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวทีพํานักอยูใ่ นประเทศไทย
9. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิด ชอบต่ อ กรณีเ กิด การสูญ เสีย, สูญ หายของกระเป๋ า และสัมภาระของ
ผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็ นผู้รบั ผิดชอบตามกฎของ
กรมการบินพาณิชย์ ซึงจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงิน
ตามทีสายการบินกําหนด รวมถึงไม่รบั ผิดชอบกรณีเทียวบินล่าช้าหรือยกเลิกเทียวบิน
10. บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทผูี ้โดยสารต้องสงสัยหรือถูกตรวจสอบจากเจ้าหน้ าทีเกียวกับ
การนําสิงของต้องห้ามเข้าสู่อาคารสนามบินหรือตรวจคนเข้าเมืองหรือบนเครืองบินหรือส่วนหนึง
ส่วนใดของอาคารท่าอากาศยาน อาทิ อาวุธปื นทุกชนิดและส่วนประกอบทุกชนิด, ปื นอัดอากาศ/
ปื นพลุ/ปื นฉมวกแบบต่างๆ/ปื นเด็กเล่น/ปื นจําลองหรือเลียนแบบ/ปื นไฟฟ้ า/ปื นสลักเกลียว/ปื น
ยิงตะปู, ธนู และลูกธนู หรือหน้าไม้, กระบองไฟฟ้ า, อุปกรณ์ฆ่าสัตว์, สเปรย์เครืองเทศ/สเปรย์
พริกต่างๆ/สเปรย์ไล่สตั ว์/สเปรย์กรด, แก๊สนํ าตา, วัตถุแหลมคมทุกชนิด เช่น มีด มีดพับ ใบมีด
โกน/ใบมีดคัตเตอร์, ขวานทุกชนิด, กรรไกรทียาวกว่า 6 ซ.ม.เมือวัดจากจุดหมุน, เครืองมือ
สําหรับศิลปะการต่อสูท้ มีี คมหรือปลายแปลม, ดาบ/กระบี, แชลงหรือตะขอเกียวสินค้า, สว่าน
เจาะและหัวเจาะ, เครืองมือช่างทุกชนิด, เลือย, เครืองพ่นไฟ, อุปกรณ์ไม่มคี มแต่อาจก่อให้เกิด
อันตราย เช่น ไม้เบสบอล/ไม้ซอฟท์บอล/ไม้กอล์ฟ/ไม้ฮอกกี/ไม้เลอครอส/ไม้ควิ /ไม้คําสําหรับเล่น
สกี, กระบอง, สนับมือ, วัตถุระเบิดทุกชนิด/ดอกไม้เพลิง/สารเคมีหรือส่วนประกอบทีก่อให้เกิด
เพลิงเป็ นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของอากาศยาน และอืนๆ นอกเหนือจากข้างต้นทีเป็ นสิง
ต้องห้ามตามสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกําหนดและ/หรือภายใต้การประเมิน
ความเสียงด้ า นการรัก ษาความปลอดภัย การบิน พลเรือ นและการประเมิน ภัย คุ ก คามของ
สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (ตามประกาศราชกิจจานุ เบกษาวันที 26 มี.ค.2563)
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11. ท่านทีมีอาการ แพ้อาหาร, มีปัญหาด้านสุขภาพหรือต้องมีการใช้ยาเฉพาะ, รวมถึงท่านที
ต้องการความช่วยเหลือและการดูแลเป็ นพิเศษ อาทิ ท่านทีต้องใช้วลี แชร์ตลอดการเดินทาง เป็ น
ต้น ขอให้แจ้งทางบริษทั ฯ ให้ทราบล่วงหน้ าตังแต่เริมจองทัวร์ เนืองจากกฎทางด้านการรักษา
ความปลอดภัย ด้านโภชนาการ ด้านการบิน และด้านการบริการ อาจจะไม่ได้รบั ความสะดวก
สําหรับผูท้ มีี ปัญหาข้างต้น
12. ในบางรายการทัวร์ ทีต้องมีบนิ ด้วยสายการบินภายในประเทศ นํ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูก
กําหนดให้ตํากว่ามาตรฐานได้ ทังนีขึนอยูก่ บั ข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวน
สิทธิ 0ไม่รบั ภาระความรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในนําหนักส่วนทีเกิน
13. ในประเทศต่างๆ มีการรณรงค์เรืองการงดสูบบุหรี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานทีต่างๆ จะมี
ข้อกําหนดทีชัดเจนในเรืองการสูบบุหรี และมีสถานทีโดยเฉพาะสําหรับผูส้ ูบบุหรี ทังนีเนืองจาก
สุขภาพของคนส่วนรวม
14. กรณีทท่ี านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ทีต้องได้รบั การ
ดูแลเป็ นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทียว
ในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัวโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของท่านเอง เนืองจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้ าทัวร์มคี วามจําเป็ นต้องดูแล
คณะทัวร์ทงหมด
ั
15. การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกําหนดตลอดทังปี หรือกําหนดล่วงหน้ าค่อนข้างนาน หากวัน
เดินทางดังกล่าวตรงกับวันทีสถานทีเข้าชมนันๆ ปิ ดทําการ หรือ ปิ ดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ
การเปิ ดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันทีคณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้
ทางบริษัทฯ จะสลับรายการเพือให้ท่านได้เข้าชมสถานทีดังกล่าวให้ได้ หรือ คืนเงินค่าเข้าชม
นันๆ ตามเงือนไขราคาทีได้รบั จากทางบริษทั supplier ประเทศนันๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ
เหตุหนึงเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทําให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานทีดังกล่าวได้
ทางบริษทั ฯ จะไม่มกี ารคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน เนืองจากได้ชาํ ระค่า Reservation Fee ไปแล้ว
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