บินด้วยสายการบิ นการบิ นไทย (TG) : ขึ้นเครื่องที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ(BKK)
TG622
BKK (สุวรรณภูมิ) – KIX (โอซาก้า)
23.59 – 07.30
TG677
NRT (นาริ ตะ) – BKK (สุวรรณภูมิ)
17.25 – 21.55
**โหลดกระเป๋ าสัมภาระโดยน้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (2 ชิน้ ) และ ถือขึน้ เครื่องบินได้น้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. **

โปรแกรมท ัวร์ญป
ี่ ่ น
ุ OSAKA TOKYO ร ักมยนะ...ใบไม้
ั้
เปลีย
่ นส ี (TG) 6ว ัน 4คืน - รห ัสท ัวร์ J5422333

วันที่ 1
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
(–/–/–)
21.00 คณะพร้อ มกัน ณ ท่ าอากาศยานนานาชาติ สุ วรรณภูมิ กรุง เทพฯ อาคารผู้โ ดยสารระหว่ า งประเทศชัน้ 4
เคาน์ เตอร์เช็คอิน สายการบิ น THAI AIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อานวยความ
สะดวกตลอดขัน้ ตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คาแนะนาเพือ่ เตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง
**กรุณาเผื่อเวลาในการเดิ นทางมายังสนามบินอย่างน้ อย 3 ชัวโมง
่
เนื่ องจากต้องใช้เวลาในการเช็คอิ น**
ข้อควรทราบ : ประเทศญีป่ ่ นุ ไม่อนุญาตให้นาอาหารสด จาพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่ าฝืน จะมีโทษปรับ
และจับ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ดุลพินิจของเจ้าหน้าทีศ่ ุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง
23.59 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ คนั ไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบิน สายการบิน THAI
AIRWAYS เทีย่ วบินที่ TG622
โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – ย่านชิ นไซบาชิ – เกียวโต – สวนป่ าไผ่อราชิ ยาม่า – วัดคิ โยมิ สึ – ศาลเจ้า
ฟูชิมิ อิ นาริ
(–/L/D)
07.30 เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติ คนั ไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น (ตามเวลาท้องถิน่ เร็วกว่าเมืองไทย
ประมาณ 2 ชัวโมง)
่
หลังผ่านขัน้ ตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย
นาท่านเดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า ซึ่งถือได้ว่าเป็ นสัญลักษณ์ของเมือง ถูกสร้างขึน้ ในช่วงครึง่ หลังของศตวรรษที่
16 เพื่อเป็ นทีพ่ านักของโทโยโทมิ ฮิเดโยชิ ผูร้ วมญี่ป่ ุนให้เป็ นหนึ่งเดียวในสมัยนัน้ ใช้เวลาตัง้ แต่เริม่ ก่อสร้างจนถึง
เสร็จสมบูรณ์ยาวนานกว่า 16 ปี เป็ นปราสาทขนาดใหญ่ทก่ี ลายเป็ นหนึ่งในสัญลักษณ์ของญี่ป่ ุน แต่ทว่า ปราสาทโอ
ซาก้าทีก่ ่อสร้างขึน้ ในยุคสมัยนัน้ ถูกเผาทาลายไปพร้อมกับการล่มสลายของตระกูลโทโยโทมิ กาแพงหินและยากุระ
(หอสังเกตุการณ์) ทีเ่ ห็นนี้ จึงได้รบั การฟื้ นฟูขน้ึ ใหม่ในสมัยเอโดะ ส่วนตัวปราสาทก็ถูกสร้างขึน้ ใหม่หลังจากนัน้ แม้
กระนัน้ ในปั จจุบนั ปราสาทโอซาก้าก็ยงั คงได้รบั การดูแลให้อยู่ในสภาพทีน่ ่าเกรงขามและยิง่ ใหญ่ จนนับว่าเป็ นหนึ่ง
ในสามปราสาทที่มชี ่อื เสียงที่สุดในญี่ป่ ุน เทียบเท่ากับปราสาทนาโกย่าและปราสาทคุมาโมโตะ(ไม่รวมค่าเข้าชม
ด้านในปราสาท)

วันที่ 2

โปรแกรมท ัวร์ญป
ี่ ่ น
ุ OSAKA TOKYO ร ักมยนะ...ใบไม้
ั้
เปลีย
่ นส ี (TG) 6ว ัน 4คืน - รห ัสท ัวร์ J5422333

นาท่านเดินทางสู่ ย่านชิ นไซบาชิ (SHINSAIBASHI) ย่านช้อปปิ้ งชื่อดังของนคร โอซาก้า ภายในย่านนี้มรี ้านค้า
เก่าแก่ปะปนไปกับร้านค้าอันทันสมัย และสินค้าหลากหลายรูปแบบทัง้ สาหรับเด็ก และผู้ใหญ่ ซึ่งย่านนี้ถอื ว่าเป็ น
ย่านแสงสี และบันเทิงชัน้ นาแห่งหนึ่งของนครโอซาก้า อีกทัง้ ยังมีรา้ นอาหารทะเลขึน้ ชื่อมากมาย สัญลักษณ์ เด่นของ
ย่านนี้คอื ตึกรูปเครื่องหมายการค้าของ กูลโิ กะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจากญีป่ ่ นุ นันเอง
่

เที่ยง

บริ การอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู บุฟเฟต์ YAKINIKU
บุฟเฟต์ปิ้งย่าง มีเนื้ อสัตว์ให้ เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็ น หมู ไก่ เนื้ อไม่อนั ้ เลือกทานได้ตามใจชอบ มีเมนู
อื่นๆเช่น ซูชิ ราเมง สลัด ไอศกรีม ให้ท่านได้เลือกทานอีกด้วย
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต(KYOTO) เมืองหลวงเก่าของญี่ป่ ุนมานานกว่า 1,000 ปี ถูกขนานนามให้ว่าเป็ น
“เมืองมรดกโลกสุดยิง่ ใหญ่” นาท่านเดินทางสู่ อาราชิ ยาม่า(ARASHIYAMA)เป็ นอีกเขตหนึ่งทีน่ ักท่องเทีย่ วนิยมมา
กัน อยู่ทางตะวักตกของเกียวโต สถานทีท่ ไ่ี ด้รบั ความนิยมอีกที่หนึ่งเมื่อมาถึงเมื่องนี้ได้แก่ สวนป่ าไผ่อราชิ ยาม่า
ที่ตงั ้ อยู่ท่อี ราชิยาม่าในเกียวโตนัน้ นับเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติท่มี ชี ่อื เสียง ถ้าคนที่ช่นื ชอบวิธชี วี ติ เรียบ

โปรแกรมท ัวร์ญป
ี่ ่ น
ุ OSAKA TOKYO ร ักมยนะ...ใบไม้
ั้
เปลีย
่ นส ี (TG) 6ว ัน 4คืน - รห ัสท ัวร์ J5422333

ง่ายและยังชอบเดินเล่นท่ามกลางบรรยากาศป่ าๆเป็ นอีกหนึ่งสถานที่ท่นี ่ าสนใจ เพราะที่ป่าไผ่แห่งนี้จะมีเส้นทาง
เล็กๆทีร่ ายล้อมไปด้วยป่ าไผ่ทส่ี ุดสุดลูกหูลูกตา (พาท่านชมรอบนอก ไม่รวมค่าเข้าชมวัดเทนริ วจิ )

นาท่านเดินทางสู่ วัดคิ โยมิ สึ (KIYOMIZU TEMPLE) หรือวัดน้ าใส ที่ตดิ รอบสุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิง่
มหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ เป็ นวัดทีใ่ หญ่และเก่าแก่ตงั ้ อยู่บริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า และมีท่อนซุงวางเรียงซ้อนกัน
ตามแนวนอนตัง้ จากพืน้ ดินขึน้ มารองรับระเบียงของตัววิหารใหญ่ ซึ่งไม่ใช้ตะปูสกั ตัว ใช้วธิ กี ารเข้าลิม่ เหมือนเรือน
ไทย วัดนี้มอี ายุเก่าแก่ยงิ่ กว่ากรุงเกียวโต กว่า 1,200 ปี มาแล้ว เป็ นทีป่ ระดิษฐานของเทพเอปิ ส ึ เทพเจ้าแห่งความ
ร่ารวย มังคั
่ ง่ , นมัสการพระโพธิสตั ว์อวโลกิเตศวร, จากระเบียงแห่งนี้สามารถถ่ายภาพ ณ จุดทีส่ วยทีส่ ุดในกรุงเกียว
โต มองเห็นวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองเกียวโตได้งดงาม พร้อมกับวิหารของวัดคิโยมิส ึ และเชิญดื่มน้ าศักดิ ์สิทธิ ส์ ามสาย
อันเกิดขึน้ จากธรรมชาติทไ่ี หลมาจากเทือกเขา โดยเชื่อว่า สายแรก รวย สายสอง สวย-หล่อ สายสาม แข็งแรง

โปรแกรมท ัวร์ญป
ี่ ่ น
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ั้
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นาท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิ อิ นาริ (FUSHIMI INARI SHRINE) หรือที่บางคนเรียกกันว่าศาลเจ้าเสาแดง ศาล
เจ้าสุนัขจิ้งจอก เป็ นศาลเจ้าศาสนาชินโต สร้างขึน้ เพื่ออุทศิ ให้กบั เทพเจ้า INARI เทพเจ้าแห่งการเพาะปลูกสร้างขึน้
ในปี ค.ศ. 711 ตัง้ อยู่ทางทิศ ใต้ของเกียวโต บริเ วณเขาอินาริ ที่น่ีเ ป็ นหนึ่งในที่เ ที่ยวยอดฮิต ของเกียวโต ด้ว ย
เอกลักษณ์ของศาลเจ้าทีม่ เี สาโทริอสิ แี ดงนับพันต้น มากทีส่ ุดกว่าศาลเจ้าอื่นๆ ในเกียวโต

คา่
บริ การอาหาร ณ ภัตตาคาร
ที่พกั RODISSON HOTEL, KYOTO หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 หมู่บ้านชิ ราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิ ซึจิ
(B/L/D)
เช้า
บริ การอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิ ราคาวาโกะ (SHIRAKAWA-GO) ตัง้ อยู่ในหุบเขาของจังหวัดกิฟุ ประเทศญี่ป่ ุน ได้รบั
การขึ้นทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมโดยองค์การยูเ นสโกเมื่อปี 1995 ภายในหมู่บ้านแห่งนี้ มีว ิว
ทิวทัศน์ทส่ี วยงาม บ้านแต่ละหลังเป็ นบ้านสไตล์ญ่ปี ่ ุนแบบดัง้ เดิม ทีห่ ลังคาบ้านเป็ นแนวสโลป หลังคาสร้างจากคาน
ไม้ทแ่ี ข็ง แรง จึงทนทานต่อหิมะในฤดูหนาวได้อย่างดี แถมมีหอ้ งใต้หลังคาทีก่ ว้างขวางสาหรับเอาไว้เลีย้ งหนอนไหม
อีกด้วย คนในหมู่บา้ นนี้สว่ นใหญ่มอี าชีพเกษตรกร ทานา เลีย้ งไหม เสริมด้วยการท่องเทีย่ วแบบพอเพียงเป็ นหลัก

โปรแกรมท ัวร์ญป
ี่ ่ น
ุ OSAKA TOKYO ร ักมยนะ...ใบไม้
ั้
เปลีย
่ นส ี (TG) 6ว ัน 4คืน - รห ัสท ัวร์ J5422333

เที่ยง

บริ การอาหาร ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดิน ทางสู่ ทาคายาม่า(TAKAYAMA) เป็ นเมือ งที่มีก ารผสมผสานระหว่ า งเกียวโตกับ ขนมธรรมเนี ย ม
ประเพณียุคเอโดะเข้าด้วยกัน ตัง้ อยู่บริเวณที่โอบล้อมไปด้วยภูเขาน้อยใหญ่ในจังหวัดกิฟุ จากนัน้ นาท่านเดินชม
เขตเมืองเก่าซันมาชิ ซึจิ ซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือน และร้านค้าน่ารัก ๆ ทีย่ งั คงอนุรกั ษ์แบบของบ้านในสมัยเอะโดะ
กว่า 300 ปี ก่อน ให้ท่านได้เลือกซื้อของทีร่ ะลึกพืน้ เมืองและเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันน่าประทับใจ ไม่ว่าจะเป็ นเหล้า
สาเก ซุปมิโสะชิรุ ตุ๊กตาซารุโบะโบะ ซึ่งเป็ นตุ๊กตาตามความเชื่อของคนญี่ป่ ุนโบราณสมัยก่อน (ไม่รวมค่าเข้าชม
ที่ว่าการอาเภอเก่า)

คา่

บริ การอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู บุฟเฟต์ชาบู ชาบู
บุฟเฟต์ชาบู ชาบู มีเนื้ อสัตว์ให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็ น หมู ไก่ ผักสดๆ ของหวานให้บริ การ
DAIWAROYNET HOTEL, GIFU หรือเทียบเท่า

พักที่

โปรแกรมท ัวร์ญป
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วันที่ 4 ปราสาทมัตสึโมโต้ – หุบเขาโครังเค – หมู่บ้านน้าใส โอชิ โนะฮัคไค
(B/L/D)
เช้า
บริ การอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านชม ปราสาทมัตสึโมโต้ เป็ นปราสาทที่เก่าแก่ท่สี ุดในประเทศญี่ป่ ุน เป็ นหนึ่งในห้าปราสาทในญี่ป่ ุนที่ถูก
กาหนดให้เป็ นสมบัตปิ ระจาชาติ ตัวปราสาทสร้างขึน้ ด้วยไม้โดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตวั เดียว หอคอยกลางปราสาทเคย
ใช้เป็ นทีส่ าหรับระวังภัย ป้ อมหอคอยและตัวปราสาทมัตสึโมโต้ถูกสร้างขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2135 ข้างในตัวปราสาทมี
ขัน้ บันไดสูงชันและเพดานทีไ่ ม่สูงมากนัก ตามแนวทางเดินจัดแสดงวัสดุเครื่องใช้ทางประวัตศิ าสตร์ เช่น ชุดเกราะ
ซามูไรสมัยเซ็นโกกุ ปื นคาบศิลาและอาวุธทีเ่ คยใช้สรู้ บในสมัยก่อน หน้าต่างเป็ นหน้าต่างไม้แคบๆ มีช่องสาหรับยิง
ปื นและยิงลูกธนู สามารถเพลิดเพลินกับทัศนียภาพของเทือกเขาแอลป์ ญี่ป่ ุ นและเมืองมัตสึโมโต้ได้จากชัน้ บนสุดของ
ปราสาท(ไม่รวมค่าเข้าชมด้านในปราสาท)

นาท่านชม หุบเขาโครังเค ตัง้ อยู่ในจังหวัดไอจิ เมืองโทโยตะ (TOYOTA) ทีน่ ่ีตงั ้ อยู่รมิ เขาอิโมริ ( MOUNT IIMORI
) โดยมีแม่น้ าโทโมเอะ ( TOMOE RIVER) พาดผ่าน ที่น่ีข้นึ ชื่อเรื่องใบไม้หลากสีท่เี ราจะได้เห็นทัง้ สีเขียว น้ าตาล
เหลือง แดง จากต้นไม้ทอ่ี ยู่รอบๆวัดโคจาคุจิ ( KOJAKUJI TEMPLE ) ทีม่ ตี น้ เมเปิ้ ลอยู่กว่า 4,000 ต้น

โปรแกรมท ัวร์ญป
ี่ ่ น
ุ OSAKA TOKYO ร ักมยนะ...ใบไม้
ั้
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่ นส ี (TG) 6ว ัน 4คืน - รห ัสท ัวร์ J5422333

เที่ยง

บริ การอาหาร ณ ภัตตาคาร
นาท่านออกเดินทางต่ อไปยัง หมู่บ้านน้ าใส โอชิ โนะฮัคไค (OSHINO HAKKAI) เป็ นหมู่บ้านเก่าแก่ใ นบริเ วณ
ทะเลสาบทัง้ 5 รอบภูเ ขาไฟฟู จิ ด้ว ยวิว ทิว ทัศ น์ ของหมู่บ้า นสไตล์ญ่ีป่ ุนโบราณ มีฉ ากหลังเป็ น ภูเ ขาไฟฟู จิสูง
ตระหง่าน และสายน้าบริสุทธิที์ เ่ กิดจากหิมะบนยอดภูเขาไฟฟูจลิ ะลายและไหลลงมารวมกัน

คา่
ที่พกั

บริ การอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู บุฟเฟต์ขาปูทานได้ไม่อนั ้ + เซตอาหารญี่ปนุ่
DADU FUJI RESORT HOTEL, FUJI หรือเทียบเท่า
จากนัน้ อิ สระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้าแร่ ออนเซ็นธรรมชาติ ซึ่งชาวญี่ปนมี
ุ่ ความเชื่อว่าหากได้แช่
น้าแร่ออนเซ็น ธรรมชาติ นี้แล้ว จะทาให้ผิวพรรณเปล่งปลัง่ สวยงาม และช่วยให้ระบบการหมุนเวียนโลหิ ต
ดีขึ้น
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วันที่ 5
เช้า

ภูเขาไฟฟูจิช นั ้ 5 – ศาลเจ้ าโคมิ ตาเกะ – พิ พิ ธ ภัณ ฑ์แผ่ นดิ นไหว – โมมิ จิ ไคโร (อุโ มงค์ใบเมเปิ้ ล) หมู่บ้านอิ ยาชิ โน ซาโตะ –ย่านช้อปปิ้ งชิ นจุกุ
(B/L/–)
บริ การอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ฟูจยิ าม่า ฟูจซิ งั หรือ ทีเ่ รารูจ้ กั กันทัวไปในนามของ
่
ภูเขาไฟฟูจิ (MOUNT FUJI) ตัง้ อยู่ระหว่าง จ.
ชิซโึ อกะ และ จ.ยามานาชิ ภูเขาทีม่ คี วามสูงเหนือจากระดับน้ าทะเล 3,776 เมตร ภูเขาทีม่ ชี ่อื เสียงและเป็ นทีร่ จู้ กั ไป
ทัวโลกในเรื
่
่องความสวยงามทีธ่ รรมชาติได้มอบมาให้อย่างลงตัว และยังถือว่าเป็ นสัญลักษณ์หนึ่งของประเทศญี่ป่ ุน
ทัง้ ยังเป็ นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติท่มี าเยือนประเทศญี่ป่ ุนในตลอดทุกฤดูกาล ซึ่งในปี พ.ศ. 2556 ที่
ผ่านมา องค์การยูเนสโก้ ได้ประกาศให้ภูเขาไฟฟูจิ ได้รบั การขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรมอีกด้วย นา
ท่านเดินทางขึน้ สู่ ภูเขาไฟฟูจิ ชัน้ ที่ 5 (ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิไม่
์ ขน้ึ ในกรณีทอ่ี ากาศไม่เอื้ออานวย หรือ ทางขึน้
ปิ ด โดยเจ้าหน้าที่ ทีด่ ูแลทางขึน้ จะเป็ นผู้พจิ ารณาและตัดสินใจเท่านัน้ กรณีทไ่ี ม่สามารถขึ้นได้ ทางบริษทั ขอสงวน
สิทธิในการชดเชยเงิ
์
นคืนไม่ว่ากรณีใดๆ เพราะทางบริษทั ได้ชาระค่าใช้จ่ายทัง้ หมดในลักษณะของการเหมาจ่าย
เรียบร้อยแล้ว) ทุกท่านจะได้พบกับความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และสัมผัสกับอากาศที่
บริสุทธิ ์ เย็นสบาย อิสระให้ทุกท่านได้เก็บภาพความประทับใจเก็บไว้ตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซือ้ สินค้าของที่
ระลึกซึง่ เป็ นสัญลักษณ์รปู ภูเขาไฟฟูจใิ นหลากหลายบรรยากาศได้อกี ด้วย

บนภูเขาไฟฟูจิชนั ้ 5 นี้ ยังเป็ นที่ตงั ้ ของ ศาลเจ้าโคมิ ตาเคะ (KOMITAKE JINJA) ของศาสนาลัทธิชินโต เป็ นที่
สักการะบูชาและอธิฐานขอพร อีกทัง้ ยังเป็ นทีส่ าหรับบวงสรวงท่านเทนกุ โดยมีความเชื่อว่ารอบของฟูจซิ งั ชัน้ 5 นี้
ถูกเรียกว่า “TENGU NO NIWA” “สวนของท่านเทนกุ” (ปี ศาจที่มจี มูกแดงยื่นออกมา) โดยมีความเชื่อว่าที่น่ีท่าน
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เทนกุปกครองอยู่นนเอง
ั่
และ ยังว่ากันว่า ศาลเจ้าแห่งนี้มสี มบัตขิ องท่านเทนกุหลงเหลืออยู่มากมาย อย่างเช่น ขวาน
ขนาดใหญ่ท่มี นี ้ าหนักกว่า 375 กิโลกรัม ตกอยู่ท่พี ้นื ในสวน ซึ่งในสมัยก่อนมีผู้คนนิยมมาทดลองยกขวาน นี้กัน
มากมาย เป็ นต้น จึงเป็ นที่มาว่าทาไมภูเขาไฟฟูจิ จึงเป็ นสถานที่ศกั ดิ ์สิทธิท์ ่ผี ู้คนต่างเคารพบูชาและนิยมมาซื้อ
เครื่องรางของขลังกลับไปเป็ นฝากของเป็ นทีร่ ะลึก

เที่ยง

นาท่านเดินทางสู่ พิ พิธภัณฑ์แผ่นดิ นไหว (EXPERIENCE EARTHQUAKE) ทีจ่ าลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ และ
ท่านจะได้สมั ผัสกับบรรยากาศของการจาลองเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเกิดแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นใน
ประเทศญี่ป่ ุน เทคโนโลยี วิวฒ
ั นาการ การวางแผนป้ องกันต่อภัยธรรมชาติทป่ี ระเทศญีป่ ่ ุนไม่สามารถหลีกเลีย่ งได้น้ี
ให้ท่านอิสระเลือกซือ้ ของทีร่ ะลึกตามอัธยาศัย
บริ การอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู เซตอาหารญี่ปนุ่
นาท่านเดินทางชม โมมิ จิ ไคโร หรือ อุโมงค์ใบเมเปิ้ ล เป็ นจุดชมใบไม้เปลี่ยนสี ฟูจิ ยอดฮิตในบริเวณทะเลสาบ
KAWAGUCHIKO หรือ 1 ใน 5 ทะเลสาบทีอ่ ยู่รอบภูเขาไฟฟูจิ โมมิจิ ไคโร ตัง้ อยู่บริเวณชายฝั ง่ ทางตอนเหนือของ
ทะเลสาบ KAWAGUCHIKO เลียบแม่น้ าสายเก่า ลักษณะของสถานทีน่ ้ีจะเป็ นทางเดินยาวเลียบทางแม่น้ าทีม่ ตี ้นเม
เปิ้ ลหรือโมมิจิ ปลูกเรียงรายตลอดสองข้างทาง พอถึงช่วงฤดูใบไม้ร่วงปุ๊ บ ใบเมเปิ้ ลพวกนี้กจ็ ะเปลีย่ นเป็ นสีสม้ สีแดง
และร่วงหล่นลงตามพืน้ ปกคลุมทางน้ าสายเก่า กลายเป็ นสีสม้ แดงไปทัวบริ
่ เวณทัง้ ด้านบนด้านล่าง เวลามองไปตาม
ทางเดินยาวก็จะมีลกั ษณะเหมือนกับอุโมงค์ อย่างทีเ่ รียกกันอีกชื่อว่า อุโมงค์ใบเมเปิ้ ล

นาท่านเดิน ทางชม หมู่บ้านอิ ย าชิ โ น ซาโตะ (IYASHI NO SATO VILLAGE) ตัง้ อยู่ใ นพื้นที่ท่ีเ คยเป็ นหมู่ บ้า น
เกษตรกรรมบนชายฝั ง่ ทิศตะวันตกของทะเลสาบไซโกะ(LAKE SAIKO) ซึ่งถูกพายุไต้ฝ่ นุ พัดถล่มในปี 1966 จนกระ
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ทัง้ ต่อมาอีก 40 ปี ได้รบั การบูรณะขึน้ ใหม่ให้เป็ นแบบดัง้ เดิม และเปิ ดเป็ นพิพธิ ภัณฑ์กลางแจ้งให้ประชาชนได้เข้าชม
ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม ลองและซื้อสินค้าหัตถกรรมแบบดัง้ เดิมภายในหมู่บ้าน ประกอบด้วยบ้านกว่า 20
หลังคาเรือน ที่ได้รบั การดัดแปลงให้เป็ นร้านค้า ร้านอาหาร พิพธิ ภัณฑ์ และแกลเลอรี่ ซึ่งแต่ละหลังก็จะมีความ
เชีย่ วชาญในงานฝีมอื ดัง้ เดิมทีต่ ่างกัน เช่น เครื่องปั น้ ดินเผา ธูป และผ้าทอ หรืออาจเข้าร่วมทดลองผลิตกระดาษวาชิ
ถ่านชาร์โคล และบะหมีโ่ ซบะด้วยตนเอง ซึ่งนักท่องเทีย่ วจะได้ลองสวมชุดกิโมโนะ หรือชุดเกราะซามูไร ถ่ายภาพ
เป็ นทีร่ ะลึก(ประมาณ 1000 เยน) นอกจากนี้ยงั มีรา้ นอาหารตัง้ อยู่รอบๆหมู่บา้ นอีกด้วย (**รายการนี้ไม่รวมค่าเช่าชุด
กิโมโน**)

นาท่านสู่ ย่านช้อปปิ้ งชิ นจุกุ (SHINJUKU) ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ งสินค้ามากมายและ เครื่องใช้
ไฟฟ้ า กล้องถ่ายรูปดิจติ อล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์หรือสินค้าทีจ่ ะเอาใจคุณผูห้ ญิงด้วย กระเป๋ า รองเท้า เสือ้ ผ้า แบ
รนด์ เ นม เสื้อ ผ้า แฟชัน่ ส าหรับ วัย รุ่ น เครื่อ งส าอางยี่ห้อ ดัง ของญี่ป่ ุ นไม่ ว่ า จะเป็ น KOSE , KANEBO , SK II ,
SHISEDO และอื่นๆ อีกมากมาย

คา่
อิ สระอาหาร ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ ง
ที่พกั SHINJUKU WASHINGTON HOTEL, TOKYO หรือเทียบเท่า
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วันที่ 6 วัดอาซากุสะ – ถนนนากามิ เซะ - สวนริ คกุ ิ เอ็ง - นาริ ตะ - กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
(B/-/-)
เช้า
บริ การอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม
น าท่ า นนมัส การเจ้า แม่ ก วนอิม ทองค า ณ วัด อาซากุส ะ (SENSOJI TEMPLE) วัด ที่ไ ด้ช่ือ ว่ า เป็ น วัด ที่มีค วาม
ศักดิ ์สิทธิ ์ และได้รบั ความเคารพนับถือมากทีส่ ุดแห่งหนึ่งใน กรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวน อิมทอง
คาทีศ่ กั ดิ ์สิทธิ ์ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ่งมักจะมีผคู้ นมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็ นสิรมิ งคลตลอดทัง้ ปี ประกอบ
กับภายในวัดยังเป็ นทีต่ งั ้ ของโคมไฟยักษ์ทม่ี ขี นาดใหญ่ทส่ี ุดในโลกด้วยความสูง 4.5 เมตร ซึง่ แขวนห้อยอยู่ ณ ประตู
ทางเข้าที่อยู่ด้านหน้าสุดของวัด ที่มชี ่อื ว่า “ประตูฟ้าคารณ” และถนนจากประตูเข้าสู่ตวั วิหารที่ประดิษฐานเจ้าแม่
กวนอิมทองคา มีช่อื ว่า ถนนนากามิ เซะ (NAKAMISE ROAD) ซึ่งเป็ นที่ตงั ้ ของร้านค้า ขายของที่ระลึกพื้นเมือง
ต่างๆ มากมาย เช่น ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ให้ทุกท่านได้ เลือกซื้อเป็ นของฝาก
ของทีร่ ะลึก

นาท่านสู่ สวนริ คกุ ิ เอ็ง ซึ่งได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็ นสถานทีท่ ่มี ที วิ ทัศน์สวยงามตามธรรมชาติมาตัง้ แต่ปีค.ศ. 1953 มี
รูปแบบตามยุคสมัยเอโดะ ซึ่งได้มอบมุมมองและจุดที่มองเห็นภาพมุมกว้างทัวบริ
่ เวณแห่งนี้ ริคุกเิ อ็งอยู่ในใจกลาง
โตเกียว ซึง่ กลายเป็ นสถานทีท่ ส่ี ามารถพักผ่อนจากความสับสนวุ่นวายของเมืองได้สกั 2-3 ชัวโมง
่

เที่ยง อิ สระอาหาร ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกในการท่องเที่ยว
นาท่านเดิ นทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ นาริ ตะ ประเทศญี่ปนุ่
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17.25
21.55

ออกเดิ นทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสายการบิ น THAI AIRWAYS เทีย่ วบินที่
TG677 ** ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบินและสายการบิน**
เดิ นทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ ภาพ พร้อมความประทับใจ
*************************************************

อัตราค่าบริ การ

วันที่เดิ นทาง

ราคาผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

18 - 23 ตุลาคม 2565
27 ต.ค. – 01 พ.ย. 2565

52,999
51,999

6,500
6,500

22 - 27 พฤศจิ กายน 2565

49,999

6,500

ในกรณี ที่ JOIN LAND (ไม่ใช้ตั ๋วเครื่องบิน) ราคาท่านละ 25,000 บาท
ไม่มีราคาเด็ก สาหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทางกลับ (INFANT) ท่านละ 13,000 บาท (ไม่มีที่นัง่ บนเครื่องบิ น)
**หากต้องการทากรุป๊ ส่วนตัว สามารถสอบถามเจ้าหน้ าที่ได้**
ข้อสาคัญ
อัตรานี้ยงั ไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ
ลูกค้า ผูเ้ ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทัง้ นี้ท่านสามารถให้
มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการเรี
์
ยกเก็บก่อน
เดินทางทุกท่าน ทีส่ นามบิน ในวันเช็คอิน
ถ้าหากมีผเู้ ดินทางต่ากว่า 20 คน ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการยกเลิ
์
กการเดิ นทางหรือมีการเปลี่ยนแปลงราคา
โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า 7 วันก่อนการเดิ นทาง
กรณี พกั 3 ท่ าน/ห้ อง ทางโรงแรมจะทาการเสริ มเตี ยงให้ เท่ านัน้ การเสริมเตียงจะขึ้นอยู่กบั นโยบายของโรงแรม
นัน้ ๆ (บางโรงแรมใช้เตียง SGL ในการเสริมเตียง บางโรงแรมจะใช้ฟูกในการเสริมเตียง) กรณี ที่ห้อง TRP เต็ม ทาง
บริ ษทั อาจจะต้องปรับไปนอนห้องพักสาหรับ 1 ท่าน 1 ห้องและสาหรับ 2 ท่าน 1 ห้อง โดยท่านจะต้องชาระค่า
ห้องพักเดี่ยว
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-

อัตรานี้ เฉพาะนักท่องเที่ยวที่ถือหนังสือเดิ นทางไทยเท่านัน้ กรณี ถือหนังสือเดิ นทางต่างประเทศ ทางบริ ษทั ขอ
สงวนสิ ทธิ์ เรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมเพิ่ มจากราคาทัวร์ ท่านละ 100 USD. (เป็ นเงิ นไทยประมาณ 3,200 บาท)
เนื่ องจากสภาวะอากาศ จราจร สายการบิ น หรือช่วงเทศกาลต่างๆ และตามกฎหมายของประเทศญี่ปนุ่ รถบัส
นาเที่ ยวสามารถให้ บริ การวันละ 10 ชัวโมง
่
โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่
ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า

สาคัญ!! : กรณี ผ้เู ดิ นทางถูกปฏิ เสธการเข้า – ออกประเทศจากประเทศต้ นทางและปลายทาง ทัง้ จากที่ ด้านหน้ า
เคาน์ เตอร์เช็คอิ น หรือจากด่านตรวจคนเข้าเมืองก็ตาม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รบั ผิ ดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิ ดขึ้น
ตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงิ นค่าทัวร์ที่ท่านชาระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ ง
กรณี ต้ อ งการตัด กรุ๊ ป ส่ ว นตัว กรุ๊ป เหมาที่ ส ถานะผู้เ ดิ น ทางเป็ น เด็ก นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ครู ธุ ร กิ จ ขายตรง
เครื่องสาอางค์ หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะที่ต้องการให้เพิ่ มสถานที่ขอดูงาน กรุณาติ ดต่อแจ้งรายละเอียด
โดยละเอียด กับเจ้าหน้ าที่เพื่อทาราคาให้ใหม่ทุกครัง้
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-

-

-

-

อัตราค่าบริ การนี้ รวม
ค่ าบัต รโดยสารโดยเครื่อ งบิน (ตั ๋ว) ไป และ กลับพร้อ มคณะ ชัน้ ประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่ า ภาษี
สนามบินและค่าภาษีน้ ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วลี แชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ เปลีย่ นแปลง
บัตรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่ วใด เทีย่ วหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ ทางบริษทั ของสงวนสิทธิในการเรี
์
ยกเก็บ
ค่าใช้จ่ายตามจริงทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ้ ดินทาง
กระเป๋ าสัมภาระโดยน้ าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (2 ชิน้ ) และ ถือขึน้ เครื่องบินได้น้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.
รถรับส่งนาเทีย่ วตามรายการ
ค่าเข้าชมสถานทีต่ ามทีร่ ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ ว
หัวหน้าทัวร์นาเทีย่ วตลอดการเดินทาง
ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุในโปรแกรมการเดินทาง
ค่าโรงแรมทีพ่ กั ระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ ะบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง กรณีพกั 3 ท่านจะเป็ นเตียงเสริม 1 ท่าน) ใน
กรณีมงี านเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ทีท่ าให้โรงแรมตามรายการทีร่ ะบุเต็ม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์
ในการปรับเปลีย่ นโรงแรมทีพ่ กั ไปเป็ นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดย
คานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคู่นอนให้กบั ลูกค้าทีไ่ ม่รูจ้ กั กันมาก่อน เช่น กรณีท่ี
ท่านเดินทาง 1 ท่าน จาเป็ นต้องชาระค่าห้องพักเดีย่ วตามทีร่ ะบุ
ค่าประกันอุบตั เิ หตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500,000 บาท หรือกรณีเสียชีวติ วงเงิน
ท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่ นไขของบริษทั ประกันภัย
ส าหรับประเทศญี่ ปุ่น รวมประกันการเดิ นทางที่ ค รอบคลุ มประกันสุ ข ภาพที่ มีวงเงิ นรักษาโควิ ด-19 สู ง สุด
2,000,000 บาท (เงื่อนไขเป็ นไปตามกรรมธรรม์) ในกรณี ที่อายุมากกว่า 70 ปี จะได้ครอบคลุมประกันสุขภาพที่
มีวงเงิ นรักษาโควิ ด-19 สูงสุด 1,000,000 บาท (เงื่อนไขเป็ นไปตามกรรมธรรม์)
ค่าวีซ่า (ในกรณี ที่มีการประกาศฟรีวีซ่า ทางบริ ษทั จะคืนเงิ นให้ท่านละ 1,500 บาท)

อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากทีร่ ะบุในรายการ
- ค่าอาหารสาหรับท่านทีท่ านเจ มังสวิรตั ิ หรืออาหารสาหรับมุสลิม
- ค่าวีซ่าสาหรับพาสสปอร์ตต่างชาติ (ถ้ามี) โดยผูเ้ ดินทางต้องทาการยื่นเองเท่านัน้
- ค่าใช้จ่ายด้านเอกสารส่วนตัว เช่น ค่าทาหนังสือเดินทาง วัคซีนพาสสปอร์ต เป็ นต้น
- ค่าเดินทางหากแยกจากคณะ หรือมาช้ากว่าเวลานัดหมาย ท่านต้องออกค่าเดินทางด้วยตนเอง
- ค่าธรรมเนียมในกรณีท่กี ระเป๋ าสัมภาระที่มนี ้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ ๆกาหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน
- ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ งบนเครื
ั่
่องบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทาได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สายการบิน
และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ททีใ่ ช้บนิ ซึง่ อาจเปลีย่ นแปลงได้อยู่ทส่ี ายการบินเป็ นผูก้ าหนด
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- ค่าภาษีน้ ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิม่ เติม หากสายการบินมีการเก็บภาษีน้ ามันเพิม่ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิใน
์
การเรียกเก็บลูกค้า
- VAT 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% กรณีออกใบเสร็จรับเงิน
- อัตรานี้ยงั ไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ
ลูกค้า ผูเ้ ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทัง้ นี้ท่านสามารถให้
มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการเรี
์
ยกเก็บก่อน
เดินทางทุกท่าน ทีส่ นามบิน ในวันเช็คอิน
- ค่าพนักงานยกกระเป๋ าในโรงแรม
- การตรวจ RT-PCR ขาออกจากประเทศไทย ที่มผี ลเป็ นลบ ต้องตรวจก่อนเดินทางไม่เกิน 72 ชัวโมง
่
และเป็ น
แบบฟอร์มทีท่ างญี่ป่ ุนกาหนดเท่านัน้ ท่านต้องยื่นผลให้กบั ทางบริษทั กรณีเป็ นบวกหรือติดโควิดต้องมีผลตรวจและ
ใบรับรองแพทย์ใช้ในการยืนยัน เพื่อทาการย้ายวันเดินทาง หรือเก็บเครดิตการเดินทาง อาจมีการเก็บค่า ใช้จ่ายตาม
จริง ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั นโยบายของสายการบินและบริษัทคู่ค้า และต้องมีใบรับรองผลการตรวจเป็ นภาษาอังกฤษ
เท่านัน้
แบบฟอร์ม : HTTPS://BIT.LY/3NVFRKV
เงื่อนไขการจอง
- กรุณาทาการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง พร้อมชาระเงินมัดจาครัง้ ที่ 1 ท่านละ 15,000 บาท
ภายใน 1 วันหลังจากวันจอง ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชาระเงินในวันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดย
ระบบจะยกเลิกอัตโนมัตทิ นั ที หากยังไม่ได้รบั ยอดเงินตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทาง
ในพีเรียดเดิม ท่านจาเป็ นต้องทาจองเข้ามาใหม่ นัน่ หมายถึงว่า กรณีทม่ี ี ควิ รอ (WAITING LIST) ก็จะให้สทิ ธิไปตาม
์
ระบบ ตามลาดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีท่นี งั ่ ราคาพิเศษจานวนจากัด ยกเว้นโปรแกรมราคาพิ เศษ ทางบริ ษัท
ขอสงวนสิ ทธิ์ เรียกเก็บค่าบริ การ เต็มจานวน เท่านัน้
**กรุณาส่งสาเนาพาสสปอร์ตและข้อมูลที่จาเป็ นต้องใช้ในการยื่นเอกสารลงทะเบียน ERFS และวีซ่า ทันที
หลังจากการชาระเงิ น หนังสือเดิ นทาง หรือ พาสปอร์ต ต้ องมีอายุใช้ งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ
วันกลับ และเหลือหน้ าว่างสาหรับติ ดวีซ่าไม่ตา่ กว่า 2 หน้ า โปรดตรวจสอบก่อนส่งให้บริ ษทั **
- กรุณาชาระค่าทัว ร์ส่ว นที่เหลือ อย่างน้อ ย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชาระภายในระยะเวลาที่ท่ีบ ริษัท
กาหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านสละสิทธิยกเลิ
์ กการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิไม่
์ สามารถคืนเงินมัดจาให้ท่านใดไม่ว่า
ส่วนในส่วนหนึ่งก็ตาม
- กรณีลูกค้าทาการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไม่ถงึ 15 วัน ก่อนออกเดินทาง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการเรี
์
ยก
เก็บค่าทัวร์เต็มจานวน 100%
- กรณี ย่นื วีซ่าไม่ผ่ าน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการหักค่ า บริก ารยื่นวีซ่ าและจัดเตรีย มเอกสาร 1,500 บาทและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆตามจริงเช่นค่าธรรมเนียมวีซ่า เป็ นต้น
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เงื่อนไขการยกเลิ ก และ เปลี่ยนแปลงการเดิ นทาง
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้ แต่ 30 วันขึน้ ไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง *ในกรณีทว่ี นั เดินทางตรงกับ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 40 วัน*
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจาตั ๋วเครื่องบิน
โรงแรม และค่าใช้จ่ายจาเป็ นอื่นๆ
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิไม่
์ คนื เงินค่าทัวร์ทช่ี าระแล้วทัง้ หมด
- กรณีมเี หตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทั ทัวร์ เช่น มีนโยบายห้ามการเข้าออกของแต่ละประเทศ หรือการ
ยกเลิกเทีย่ วบินโดยสายการบิน บริษทั จะเก็บเป็ นเครดิตหรือเลื่อนการเดินทางในพีเรียดถัดไปให้กบั ลูกค้า โดยยึดตาม
นโยบายของสายการบินและบริษทั แลนด์ต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงิ นได้ทุกกรณี
- กรณีต้องการเปลีย่ นแปลงผูเ้ ดินทาง (เปลีย่ นชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษทั ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนออก
เดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าทีอ่ อกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการ
์
เรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึ้นจริงทัง้ หมด ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ช่วงพีเรียดวันทีเ่ ดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็ น
สาคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการหักค่าใช้จ่ายการ
ดาเนินการต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ จริงสาหรับการดาเนินการจองครัง้ แรก ตามจานวนครัง้ ทีเ่ ปลีย่ นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้
หมายเหตุ
- กรณีทท่ี ่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั ๋วภายในประเทศ เช่น ตั ๋วเครื่องบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าทีก่ ่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส่ ามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้
เพราะมีบางกรณีทส่ี ายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่
กับฤดูก าล สภาพภูมิก าศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็ นสาคัญ เท่ า นัน้ สิ่งสาคัญ ท่านจาเป็ นต้อ งมาถึง
สนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชัวโมง
่
โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์
ในการไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ใดๆทัง้ สิน้
- กรณีทอ่ี อกบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการรั
์
บผิดชอบไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดาเนินการส่งสาเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษทั เพื่อใช้ในการออกบัต ร
โดยสาร
- หลังจากท่านชาระค่าทัวร์ครบตามจานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั จะนาส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้
ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออกเดินทาง
- อัตราทัวร์น้ี เป็ นอัตราสาหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั ๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป หรือ
กลับส่วนใดได้ จาเป็ นจะต้องไป และ กลับ ตามกาหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
เป็ นกรณีพเิ ศษ
- ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคู่นอนให้กบั ลูกค้าทีไ่ ม่รจู้ กั กันมาก่อน เช่น กรณีทท่ี ่านเดินทาง 1 ท่าน จาเป็ นต้องชาระค่า
ห้องพักเดีย่ วตามทีร่ ะบุ
- หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ
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- กรณีทท่ี ่านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเ่ี กิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเทีย่ วบิน การล่าช้าของสายการบิน
ภัยธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประท้วง คาสังของเจ้
่
าหน้าทีร่ ฐั และอื่นๆ ทีอ่ ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทั
- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ ์
ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
- มัค คุ เ ทศก์ พนัก งาน และตัว แทนบริษัทฯ ไม่มีอ านาจในการตัดสินใจหรือ ให้ค าสัญ ญาใดๆ ทัง้ สิ้นแทน บริษัทฯ
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ อี านาจของบริษทั ฯกากับเท่านัน้ กรณีต้องการเปลีย่ นแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อน
วันเดินทาง) ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการหั
์
กค่าใช้จ่ายการดาเนินการต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ จริงสาหรับการดาเนินการจอง
ครัง้ แรก ตามจานวนครัง้ ทีเ่ ปลีย่ นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้
- บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายระหว่างการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิใน
์
การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิง่ ของไว้ทโ่ี รงแรมและจาเป็ นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทางตามทีท่ ่าน
ต้องการ
- ขอสงวนสิทธิการเก็
์
บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง
- เนื่องจากการเดินทางท่องเทีย่ วในครัง้ นี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษทั
จึงขอสงวนสิทธิ ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รบั บริการ
หากระหว่างเดินทาง สถานทีท่ ่องเทีย่ วใดทีไ่ ม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิทธิใน
์
การไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษทั ได้ทาการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบ
เหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้ หมดแล้ว
- หากมีสถานที่ ร้านค้าทีไ่ ม่สามารถเปิ ดให้บริการได้ภายหลัง โปรแกรมอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม
โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทางบริษทั จะคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ หากกรณีทจ่ี าเป็ นจะต้อง
มีค่าใช้จ่ายเพิม่ ทางบริษทั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
**เมื่อท่านชาระเงิ นค่าทัวร์ให้กบั ทางบริษทั ฯ แล้วทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือ่ นไขข้อตกลงทัง้ หมดนี้ แล้ว**

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริ การ **
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