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วันแรก

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง

12.00 น.

พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์
สายการบิน AIR ASIA X เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวกใน
การเช็คอิน
สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้ ครือ
่ ง AIRBUS A330-300 จานวน 377 ทีน
่ ง่ ั
จ ัดทีน
่ ง่ ั แบบ 3-3-3 มีบริการอาหารร้อนเสริ ฟ
์ ทงขาไปและขากล
ั้
ับ
้ื นา้ หน ักเพิม
้ า
ี ค่าใชจ
(นา้ หน ักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซอ
่ ต้องเสย
่ ย)

15.20 น.

เหิรฟ้ าสู่เมื องโอซาก้า ประเทศญี่ ปุ่น โดยเที่ ยวบิ น ที่ XJ610 บริการอาหาร และเครื่องดื่ ม
บนเครือ่ ง

22.40 น.
พักที่

เดินทางถึง สนามบินโอซาก้า หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองนาท่านเดินทางสู่ทีพกั
โรงแรม FP HOTELS South - Namba หรือระดับเดียวกัน

วันที่สอง

อิ ส ระเต็ ม วัน หรือ เลื อ กซื้ อทัว ร์ยูนิ เวอร์แ ซล ตามอัธ ยาศัย (ไม่ มี ร ถให้บ ริการและไม่ มี
หัวหน้าทัวร์นาเที่ยวตลอดทั้งวัน ปล่อยอิสระตามอัธยาศัยเต็มวัน โดยสามารถขอคาแนะนา
จากหัวหน้าทัวร์ได้)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหาร อิสระตามอัธยาศัยให้ท่านเลือกช้อปปิ้ งตามย่านดังของมหานครโอซาก้า โดยการนั ง่
รถไฟ (ไม่ รวมค่ารถไฟ) ท่านสามารถนั ง่ รถไฟ JR เพื่อเดินทางเที่ ยวในแหล่งท่ องเที่ ยวชื่อดัง
อาทิ
- ชิ น ไซบาชิ ย่านช้อ ปปิ้ งชื่อ ดังของนครโอซาก้า ภายในย่านนี้ มี รา้ นค้าเก่ าแก่ ป ะปนไปกับ
ร้านค้าอันทันสมัย และสินค้าหลากหลายรูปแบบทั้งสาหรับเด็ก และผูใ้ หญ่ ซึ่ งย่านนี้ ถือว่า
เป็ นย่านแสงสี และบันเทิงชั้นนาแห่งหนึ่ งของนครโอซาก้า อีกทั้งยังมีรา้ นอาหารทะเลขึ้ นชื่อ
มากมาย ซึ่งเสน่ หอ์ ย่างหนึ่ งคือ ทุก ร้านจะประดับประดาร้านของตนด้วยแสงไฟนี ออนซึ่งดัด
ทาให้เป็ นรูปปู กุง้ และปลาหมึก ซึ่งนักท่องเที่ยวให้ความสนใจและแวะถ่ายรูปกันเป็ นที่ระลึก
อย่างมาก และร้านค้าทุกแห่ง จะพยายามสร้างจุดเด่นให้แก่รา้ นของตนให้ได้มากที่สุด เพื่อ

เช้า
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ดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการ สัญลักษณ์เด่นของย่านนี้ คือ ตึกรูปเครื่องหมายการค้าของ กูลิ
โกะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจากญี่ปุ่นนัน่ เอง
- โอซาก้า อะควอเรี่ยม เป็ นพิพิธภัณฑ์สตั ว์น้ าในร่มที่ ใหญ่ที่สุดในโลก ท่านจะได้พบกับปลา
ฉลามวาฬที่มีขนาดใหญ่ที่หาชมได้ยาก, แล้วเฮฮากับหน้าตาของปลาแสงอาทิตย์ ที่มีขนาดตัว
ใหญ่ราคาประเมินมิได้และเพลินตากับสัตว์มีชีวิตใต้น้ านานาชนิ ดจากทัว่ ทุกมุมโลก อาทิเช่น
ปลาโลมา, ปูแมงมุม, นาคทะเล, นกเพนกวิน เป็ นต้น
- วัดชิเท็นโนจิ วัดที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดของเมืองโอซาก้าประมาณ 1,400 ปี และเป็ นพุทธสถาน
แห่งแรกในญี่ปุ่น โดยมีจุดเด่นอยู่ที่ เจดีย ์ 5 ชั้นอันวิจิตร สร้างตามแบบสถาปั ตยกรรมสมัย
อาซุกะ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปหลายองค์
หรือท่านที่สนใจเดินทางสู่ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ชาระเพิ่มท่านละ 2,700.- บาท (ไม่รวมค่า
เดินทาง) ร่วมสนุ กท้าทายกับเครื่องเล่นหลากหลายชนิ ดตื่นเต้นระทึกใจจากหนั งดังที่ท่านชื่น
ชอบ เช่น ฉากเพลิงไหม้จากเรื่อง “แบ็คดราฟท์”ล่องเรือผจญภัยกับไดโนเสาร์จากเรื่อง“จูราสสิค
พาร์ค” นั ง่ เรือเพื่อพบกับความน่ าสะพรึงกลัวเหมือนอยู่ ในเหตุการณ์จริงกับ “จอว์” ใช้ทุนสร้าง
มหาศาลกว่า 1,500 ล้านเยน (เฉพาะจอว์) และสนุ กสนานไปกับเครื่องเล่นภาคใหม่ของ “สไป
เดอร์แมน” ที่รอให้ท่านพิสูจน์ความมันส์ พร้อมทั้งพบกับโซนใหม่ “วันเดอร์แลนด์” เป็ นโซนสวน
สนุ กสไตล์ครอบครัวให้ท่ านได้เพลิ ดเพลิ น กับตัวการ์ตูน สุ ดน่ ารักชื่ อดังของญี่ ปุ่ น Hello Kitty,
Snoopy, Sesame Street

หรือสนุ กสนานกับ โซนใหม่ The Wizarding World of Harry Potter ที่ สร้างเพื่อเอาใจเหล่าสาวก
ของแฮร์รี่พอตเตอร์ ให้ท่ านได้เข้าไปสัม ผัส บรรยากาศของ โลกเวทมนตร์ในฉากต่ างๆ จาก
ภาพยนตร์ อาทิ ปราสาทฮอกวอต เพลิ ด เพลิ น กั บ การส ารวจห้อ งเรี ย นเวทมนตร์ ค าถา
ย่านฮอกมีท ร้านขายของแปลกประหลาดของเหล่าพ่อมดและแม่มดทั้งหลาย และที่ไม่ควรพลาด
ชิมคื อ บัตเตอร์เบี ยร์ เครื่ องดื่ ม ที่ ได้รับ ความนิ ย มในโลกของพ่อมดและแม่ม ดแห่งนี้ [ไม่ มีแ อ
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ลกฮอล์ ] และที่ พ ลาดไม่ ไ ด้ คื อ ในโซนนี้ ที่ ถื อ ว่ า เป็ นสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วที่ ดี ที่ สุ ด ของโลก
คือโซน Harry Potter and the Forbidden Journey ที่ มีการสร้างด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการ
ถ่ายภาพ 4K ที่จะสร้างความตื่นเต้นเร้าใจให้ท่านเสมือนท่านได้เดินทางท่องโลกเวทมนตร์ไปกับ
แฮร์รี่พอตเตอร์เลยทีเดียว ให้ท่านได้สนุ กสนานต่อกับเครื่องเล่นนานาชนิ ดอย่างจุใจ (สาหรับตั ๋ว
ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ หากท่านต้องการซื้ อตั ๋วกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า เพราะโปรแกรม
อาจมีการปรับเปลี่ยนสลับวันตามความเหมาะสม หากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้ น ทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น)

พักที่
วันที่สาม
เช้า

เพื่อไม่เป็ นการรบกวนเวลาของท่าน อิสระอาหารเที่ยง และอาหารค ่าตามอัธยาศัย
โรงแรม FP HOTELS SOUTH NAMBA หรือระดับเดียวกัน
วัดโทฟุคุจ–ิ ปราสาททอง – นั ่งรถไฟสายโรแมนติค - ศาลเจ้าคิบูเนะ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ วัดโทฟุคุจิ เป็ นวัดในนิ กายเซน สร้างขึ้ นใน ค.ศ.1236 ตามคาสัง่ ของ
ขุนนาง ผูย้ ิ่งใหญ่ในสมัยคามาคุระ ชื่อวัด วัดโท
ฟุ คุจิ ได้มาจาก 2 วัดในเมื องนารา ตัววัดเคย
ถูกไฟไหม้ได้รบั ความเสียหายถึง 3 ครั้ง ในช่วง
ปี ค.ศ. 1316 – 1336 และได้มีการสร้างขึ้ น
ใหม่ในคริสต์ศตวรรษที่ 15 ในสมัยนั้ นเป็ นวัด
ที่ยิ่งใหญ่ 1 ใน 5 ของเมืองเกียวโต ภายในวัด
ขึ้ นชื่อว่าเป็ นจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยงามแห่ง
หนึ่ งในเกียวโต
นาท่านชม วัดคินคะคุจิ หรือ ปราสาททอง สร้างโดยโชกุน อาชิคางะ โยชิมิสึ เพื่อเป็ นสถานที่
พักผ่ อน ต่อมาบุ ตรชายของท่านได้ดัดแปลงให้เป็ นวัด แต่ปราสาทเดิมได้ถูกไฟไหม้ในปี พ.ศ.
2493 และสร้างขึ้ นใหม่เมื่อปี พ.ศ.2498 ปราสาทโดยรอบปิ ดด้วยทองคาเปลวอย่างสวยงาม ให้
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ท่ านได้ดื่มดา่ กับความสะอาดใสของสระน้ าที่ สามารถสะท้อนให้เห็นภาพตัวปราสาทได้อย่าง
งดงาม

เที่ยง
บ่าย

เย็น
พักที่

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเปลี่ยนบรรยากาศโดยการนั ่งรถไฟสายโรแมนติค ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศของ
ใบไม้เปลี่ยนสี และวิถีชิวิตของคนคิบูเนะ ซึ่ งคิบูเนะเป็ นเมื องชนบทเล็กๆ ที่ อยู่ในเขาทางตอน
เหนื อของเกี ยวโต มี ชื่อเสียงด้านความงามตามธรรมชาติ ที่ผสานกับศิ ลปะและวัฒ นธรรมของ
ญี่ปุ่น โดยมีศาลเจ้าคิบูเนะที่ มีชื่อเสียงตั้งอยู่ดว้ ย ตามตานานเทพเจ้าเดินทางจากเมืองโอซาก้า
โดยใช้เรือสีเหลือง ล่องตามแม่น้ าขึ้ นมาที่ภูเขาทางเหนื อของเกียวโต และมาถึงปลายทางที่เมือง
แห่งนี้ จึงเรียกตั้งชื่อเมืองตามตานานว่า คิบูเนะ หรือ เรือสีเหลือง

จากนั้นนาท่านสู่ ศาลเจ้าคิบูเนะ สร้างขึ้ นเพื่ออุทิศให้กบั เทพเจ้าน้ าและฝนและเชื่อกันว่าจะช่วย
ดูแลพิทกั ษ์รกั ษาผูท้ ี่ออกทะเล และที่ศาลเจ้าแห่งนี้ จะมีการทานายดวงชะตาที่ไม่เหมือนกับที่อื่น
โดยจะให้สุ่มเลื อกกระดาษคาทานาย ซึ่ งเป็ นกระดาษพิ เศษ โดยจะยังมองไม่เห็นข้อความบน
กระดาษ จากนั้นเมื่อนากระดาษจุม่ ลงในน้ า ข้อความคาทานายก็จะปรากฏขึ้ นมา
บริการอาหารกลางค ่า ณ ภัตตาคาร
โรงแรม FP HOTELS SOUTH NAMBA หรือระดับเดียวกัน
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วันที่สี่

ปราสาทโอซาก้า – ช้อปปิ้ งชินไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท - สนามบินคันไซ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางชมบริเวณโดยรอบของ ปราสาทโอซาก้า (ไม่รวมค่าเข้าปราสาท) ซึ่งถือได้ว่า
เป็ นสัญลักษณ์ของเมือง สัมผัสความยิ่งใหญ่และชมนิ ทรรศการที่ จดั แสดงอยู่ภายใน ซึ่ งเล่าถึ ง
ความเป็ นมาของปราสาท รวมทั้งประวัติและข้าวของเครื่องใช้ ต่างๆของโชกุน ฮิเดโยชิโตโยโตมิ
ผูม้ ีคาสัง่ ให้ก่อสร้างปราสาทแห่งนี้

จากนั้น นาท่านเดินทางสู่เมืองโอซาก้า จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ งสินค้าเครื่องสาอางค์ อาหารเสริม
เครื่องประดับคุณภาพดีที่รา้ นค้าปลอดภาษี ย่าน ชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้ งชื่อดังของนคร โอซาก้า
ภายในย่านนี้ มีรา้ นค้าเก่าแก่ ปะปนไปกับร้านค้าอันทันสมัย และสินค้าหลากหลายรู ปแบบทั้ง
สาหรับเด็ก และผูใ้ หญ่ ซึ่งย่านนี้ ถือว่าเป็ นย่านแสงสี และบันเทิงชั้นนาแห่งหนึ่ งของนครโอซาก้า
อีกทั้งยังมีรา้ นอาหารทะเลขึ้ นชื่อมากมาย ซึ่ งเสน่ หอ์ ย่างหนึ่ งคือ ทุ กร้านจะประดับประดาร้าน
ของตนด้วยแสงไฟนี ออนซึ่ งดัดทาให้เป็ นรูปปู กุ ง้ และปลาหมึก ซึ่ งนั กท่อ งเที่ ยวให้ความสนใจ
และแวะถ่ายรูปกันเป็ นที่ระลึกอย่างมาก และร้านค้าทุ กแห่ง จะพยายามสร้างจุดเด่ นให้แก่รา้ น
ของตนให้ได้มากที่ สุด เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการ สัญลักษณ์เด่นของย่านนี้ คื อ ตึกรูป
เครื่องหมายการค้าของ กูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจากญี่ปุ่นนัน่ เอง
จากนั้ นนาท่านสู่ ริงกุ เอาท์เล็ต (Rinku Outlet) แหล่งช้อปปิ้ งใหญ่ใกล้กับสนามบิ นคันไซ ให้
ท่านเพลิดเพลินกับการเลือกซื้ อสินค้า “แบรนด์เนม” ชื่อดังหลากหลายและสินค้าดีราคาพิเศษ
อาทิ เครื่องสาอาง, เครื่องประดับ, เสื้ อผ้า, กระเป๋า, รองเท้าอุปกรณ์กีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้ า และยัง
เป็ นแหล่งรวมสิ นค้าแบรนด์ญี่ ปุ่ นโกอิ น เตอร์ม ากมายกับ คอลเลคชัน่ เสื้ อผ้าล่ าสุ ด อาทิ MK
Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley, Diffusione Tessile ฯ ล ฯ พ ร้ อ ม ทั้ ง เลื อ ก ซื้ อ
กระเป๋าไฮไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel,Tumi, Gap, Armany ฯลฯ หรือจะเลือกดูเครื่องประดับ
และนาฬิกาหรูอย่าง Tag Heuer, Agete,S.T.Dupont, Tasaki ฯลฯ รวมไปถึงรองเท้าแฟชัน่ Hush
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Puppies, Scotch Grain,Skechers, Hogan ฯลฯ หรือเลือกซื้ อสินค้าสาหรับคุณหนู Aigle, Bandai
Asobi, Hakka Kids,Miki House และสินค้าอื่นๆอีกมากมาย ให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย

(อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค ่า ตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ งสินค้า)
ได้เวลาอันสมควรนาท่านสู่ สนามบินคันไซ เพื่อเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ
วันที่หา้

กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง

00.10 น.

เหิ รฟ้ าสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิ น แอร์ เอเชี ย เอ็ กซ์ เที่ ยวบิ น ที่ XJ611 บริการอาหารและ
เครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง
ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
****************************************

04.00 น.

ในกรณี ย กเลิ ก การเดิ น ทาง ต้อ งยกเลิ ก 45 วั น ท าการก่ อ นการเดิ น ทางเท่ า นั้ น
ไม่เช่นนั้นทางบริษทั จะไม่คืนมัดจาไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้ น เพราะว่าทางบริษทั ได้ทา
การจ่ายค่าตั ๋วไปให้กบั การสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถว้ นก่อน
การจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตวั ท่านเอง
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อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง
17 - 21 พฤศจิกายน 2560
21 - 25 พฤศจิกายน 2560
23 - 27 พฤศจิกายน 2560

ผูใ้ หญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
26,900
26,900
26,900

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็กมีเตียง
(เด็กอายุต ่ากว่า12ปี )

26,900
26,900
26,900

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่ พักเดี่ยว ราคาทัวร์
เด็กไม่มีเตียง
เพิ่ม ไม่รวมตั ๋ว
(เด็กอายุต ่ากว่า12ปี )
เครือ่ งบิน
26,900
8,000 21,900
26,900
8,000 21,900
26,900
8,000 21,900

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น
ท่านละ 3500 เยน /ทริป/ต่อท่าน***

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผูโ้ ดยสารจานวน 30 ท่านขึ้ นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 10,000.- บาทภายใน 1 วันทาการ หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจาทั้งหมด เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้ชาระค่าตั ๋วเครือ่ งบินเต็มใบให้กบั สายการบิน
เป็ นที่ เรียบร้อ ย ยกเว้น ค่ าภาษี น้ ามัน ที่ ยังมิ ได้ช าระ ค่ าทัวร์ส่วนที่ เหลื อ กรุ ณ าชาระ 25 วัน ก่ อนการ
เดินทาง
หมายเหตุ 1. ตั ๋วเมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน
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จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทย ผูท้ ี่ประสงค์จะพานักระยะสั้นใน
ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยีย่ มญาติ หรือ
ธุรกิจ จะต้องยืน่ เอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัตกิ ารเข้า
ประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้
1. ตั ๋วเครือ่ งบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์จดั เตรียมให้
2. สิง่ ที่ยนื ยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยที่อาจเกิดขึ้ นในระหว่างที่พานักใน
ประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรูจ้ กั
โรงแรม และอื่นๆ) ทางทัวร์จดั เตรียมให้
4. กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์จดั เตรียมให้
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กั บคนไทย ผูท้ ี่
ประสงค์จะพานั กระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณี ที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู ้
เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จา่ ยในการทาวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท**
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศั พท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล
ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึ งค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ (กรุณ า
สอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 3,500 เยน /ทริป/ต่อท่าน

 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3%
 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทย ผูท้ ี่
ประสงค์จะพานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
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เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นัง่ ภายใน 1 วันทาการ
2. นักท่องเที่ยวชาระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 25 วัน กรณี นักท่องเที่ยว
ไม่ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึ งกรณี เช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่า ยเงินไม่ว่า
กรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์น้ันๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 11.00 น. นอกจาก
วันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ ที่ รัฐบาลประกาศในปี นั้ นๆถื อว่าเป็ นวันหยุดทาการของทาง
บริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยว(ผูม้ ีชื่อในเอกสาร
การจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ ง เพื่อแจ้ง
ยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริษัทไม่รบั ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่
กรณีใดๆ
2. กรณีนักท่องเที่ยวต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยว (ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์
อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็ นเอกสารการขอรับเงินคืน ที่ บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ ง เพื่อทาเรื่องขอรับเงิน
ค่าบริการคืน โดยแนบหนั งสือมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการชาระ
เงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นาเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืน
เงินค่าบริการดังนี้ (วันทาการนับวันจันทร์ถึงศุกร์)
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วันทาการ คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่
ชาระแล้ว ***ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่นอ้ ย
กว่า 45 วันทาการ
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วันทาการ คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่
ชาระแล้ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วันทาการ ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชาระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการนา
เที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
3. การเดิ น ทางที่ ตอ้ งการัน ตี มัดจาหรื อซื้ อขาดแบบมี เงื่อนไข หรือเที่ ยวบิ นเหมาลา Charter Flight หรื อ
Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือ
ค่าบริการทั้งหมด
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4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท

ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 11.00 น. นอกจาก
วันเวลาดังกล่าวและวันหยุ ดนั กขัตฤกษ์ ที่รัฐบาลประกาศในปี นั้ นๆถื อว่าเป็ นวัน หยุ ดทาการของทาง
บริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่วา่ บางส่วน
หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน
โดยจะแจ้งให้กบั นักท่องเที่ยวทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า
และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่
จะชาระค่าบริการเพิ่ม จากการที่ มีนักท่ องเที่ ยวร่วมเดิ นทางน้อยกว่าที่ ทางบริษัทกาหนดเพื่อให้คณะ
เดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้า
ชื่อ เลขที่ หนั งสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิ น ในกรณี ที่นักท่ องเที่ ยวมิ ได้ส่งหน้า
หนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคานึ งถึ ง
ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้ นของนักท่องเที่ยว
ที่ มิ ได้เกิ ด จากความผิ ด ของทางบริ ษั ท เช่น ภัย ธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุ ด งาน การปฏิ วัติ
อุบัติเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญ หายหรื อเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ ยนแปลง หรือการ
บริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
เงิ น ตราต่ างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่อ งบิ น ค่ า ภาษี เชื้ อเพลิ ง ค่ าประกัน ภัย สายการบิ น การเปลี่ ยนแปลง
เที่ยวบินฯลฯ
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8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่
มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น
ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ้ นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อ
ชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ดสนิ ท และสามารถนา
ออกมาให้เจ้า หน้าที่ ตรวจได้อ ย่างสะดวก ณ จุ ดเอ็ ก ซ์เรย์ อนุ ญ าตให้ถือ ได้ท่ านละ 1 ใบเท่ านั้ น ถ้าสิ่ งของ
ดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบิน
เท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
3. ประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายห้ามนาผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากพืช และเนื้ อสัตว์ทุกชนิ ดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้
สด ไข่ เนื้ อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็ นการป้ องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่ งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้อง
เสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก

โปรแกรมทัวร์ ญ่ ีปนุ่ CHILLING IN OSAKA (XJ) 5วัน 3คืน – รหัสทัวร์ J2817209

