OSAKA KYOTO TAKAYAMA (5D3N)
“KIX10 TG OSAKA เกียวโต ทาคายาม่ า LUXURY”
สายการบิน THAI AIRWAYS (TG)

บินด้วยสายการบิน การบินไทย (TG) : ขึน้ เครือ่ งทีส่ นามบินสุวรรณภูม ิ (BKK)
TG622
TG673

BKK(กรุงเทพ) – KIX(โอซาก้า)
KIX(โอซาก้า) – BKK(กรุงเทพ)

23.05 - 06.25+1
17.25 - 22.20

** โหลดกระเป๋าสัมภาระ โดยน้าหนักไม่เกิน 30 ก.ก. / 1 ใบ และ ถือขึน้ เครือ่ งบินได้น้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. **
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DAY 1
สนามบินสุ วรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) – สนามบินคันไซ
20.00

23.05

คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 3 สายการบิน ไทยแอร์ เวย์
แอร์ ไลน์ เคาน์เตอร์ D เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์
ให้คาแนะนาเพื่อเตรี ยมความพร้อมก่อนออกเดินทาง
** ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุ ญาตให้นาอาหารสด จาพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่ าฝื น จะมีโทษปรับและจับ
ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง **
นาท่านเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติคันไซ ประเทศญีป่ ุ่ น โดยสายการบิน THAI AWAYS เที่ยวบินที่ TG622
** มีบริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน ใช้เวลาบินโดยประมาณ 6 ชัว่ โมง **

DAY 2
สนามบินคันไซ – เกียวโต – วัดคินคะคุจิ – วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้ าฟูชิมิ – อิออน มอลล์
– ชิงะ
06.25

เดินทางถึง สนามบินนานาชาติคันไซ (เวลาท้องถิ่นเร็ วกว่าไทย 2 ช.ม.) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
เรี ยบร้อยแล้ว

KYOTO นาท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต เมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่นมานานกว่า 1,000 ปี

เป็ นเมืองหลักของจังหวัดเกี ยวโต และ

เป็ นอดีตเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น ซึ่ งจัดว่าเป็ นศูนย์กลางของเกาะฮนชู นอกจากนี้ นครเกียวโตยังเป็ นหนึ่งในสมาชิ ก
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ของ กลุ่มเมืองใหญ่ "เคฮันชิ ง" และนครเกี ยวโต ยังจัดว่าเป็ นเมืองที่มีประชากรมากเป็ นอันดับ 11 ของโลก ในปี พ.ศ.
2555

KINKAKUJI TEMPLE

KINKAKUJI TEMPLE นาท่านชม วัดปราสาททอง สร้างโดยโชกุน อาชิคางะ โยชิมิสึ เพื่อเป็ นสถานที่พกั ผ่อน ต่อมา
บุตรชายของท่านได้ดดั แปลงให้เป็ นวัด แต่ปราสาทเดิมได้ถูกไฟไหม้ในปี พ.ศ.2493 และสร้างขึ้นใหม่เมื่อปี พ.ศ.2498
ปราสาทโดยรอบปิ ดด้วยทองคาเปลวอย่างสวยงาม ให้ท่านได้ดื่มด่ ากับความสะอาดใสของสระน้ าที่สามารถสะท้อนให้
เห็นภาพตัวปราสาทได้อย่างงดงาม
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KIYOMIZU TEMPLE

KIYOMIZU TEMPLE นาชม วัดคิโยมิสึ หรื อวัดน้าใส ที่ติดรอบสุ ดท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ของ

เทีย่ ง

โลกยุคใหม่ เป็ นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ต้ งั อยูบ่ ริ เวณเนิ นเขาฮิงาชิ ยาม่า และมีท่อนซุ งวางเรี ยงซ้อนกันตามแนวนอนตั้งจาก
พื้นดินขึ้นมารองรับระเบียงของตัววิหารใหญ่ ซึ่ งไม่ใช้ตะปูสักตัว ใช้วิธีการเข้าลิ่ม เหมือนเรื อนไทย วัดนี้ มีอายุเก่าแก่ยิ่ง
กว่ากรุ งเกี ยวโต กว่า 1,200 ปี มาแล้ว เป็ นที่ประดิ ษฐานของเทพเอปิ สึ เทพเจ้าแห่ งความร่ ารวย มัง่ คัง่ , นมัสการพระ
โพธิ สัตว์อวโลกิ เตศวร, จากระเบียงแห่ งนี้ สามารถถ่ายภาพ ณ จุดที่สวยที่สุดในกรุ งเกียวโต มองเห็นวิวทิวทัศน์ของตัว
เมืองเกียวโตได้งดงาม พร้อมกับวิหารของวัดคิโยมิสึ และเชิ ญดื่มน้ าศักดิ์สิทธิ์ สามสายอันเกิดขึ้นจากธรรมชาติที่ไหลมา
จากเทือกเขา โดยเชื่อว่า สายแรก รวย สายสอง สวย-หล่อ สายสาม แข็งแรง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บุฟเฟ่ ต์ นาเบะ
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FUSHIMI INARI SHRINE นาท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้ าฟูชิมิ อินาริ เป็ นศาลเจ้าในศาสนาชินโต ตั้งอยูท่ างตอน
ใต้ของเกียวโต ศาลเจ้าแห่ งนี้ มีชื่อเสี ยงจากเสาโทริ อิ (Torii gate) สี แดงจานวนนับพัน ซึ่ งตั้งเรี ยงกันเป็ นอุโมงค์เส้ นทาง
เดิ นอยู่บริ เวณหลังอาคารหลัก เส้นทางนี้ จะตรงไปยังป่ าในหุ บเขาอิ นาริ (Mount Inari) อันศักดิ์ สิทธิ์ ซึ่ งมีความสู ง 233
เมตร และเป็ นอาณาบริ เวณส่ วนหนึ่งของศาลเจ้าศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริ เป็ นศาลเจ้าที่สาคัญที่สุดในหมู่ศาลเจ้าจานวนนับพันที่
สักการะเทพอินาริ (Inari) ซึ่ งเป็ นเทพผูร้ ักษาข้าว ตามความเชื่ อของศาสนาชิ นโต เชื่ อกันว่าสุ นขั จิ้งจอกนั้นเป็ นผูน้ าสาร
ของอินาริ ดังนั้นคุณจะสามารถพบเห็นรู ปปั้ นสุ นขั จิ้งจอกได้ทวั่ ไปในอาณาบริ เวณศาสนสถานแห่งนี้ ศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริ
มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ก่อนการก่อตั้งเกียวโตเป็ นเมืองหลวงในปี 794

AEON MALL นาท่านเดินทางสู่ ห้ างสรรพสินค้าอิออน เพื่อให้ท่านได้จบั จ่ายใช้ส่อย ซื้อของใช้และอาหารก่อนเข้าที่
พัก โดยภายในเป็ นห้างสรรพสิ นค้าที่นิยมในหมู่นกั ท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ภายในตกแต่งในรู ปแบบที่ทนั สมัยสไตล์ญี่ปุ่น
มีร้านค้าที่หลากหลายมากกว่า 150 ร้านจาหน่ายสิ นค้าแฟชัน่ อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้าน นอกจากนี้ ยงั มีร้าน
เสื้ อผ้าแฟชัน่ มากมาย เช่ น MUJI , 100 yen shop , Sanrio store , Capcom games arcade และซุ ปเปอร์ มาร์ เกตขนาดใหญ่
เป็ นต้น
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ค่า

เพือ่ ไม่ เป็ นการรบกวนเวลา อิสระอาหารตามอัธยาศัย

SHIGA นาท่านเข้าสู่เมือง ชิงะ ก่อนที่จะมีการใช้ระบบการบริ หารราชการแบบแบ่งจังหวัดขึ้น เดิมชื่อ มณฑลโอมิ มณฑลโอมิ
เป็ นเพื่อนบ้านกับนาระ และเกียวโต เป็ นจุดเชื่ อมต่อระหว่างญี่ปุ่นตะวันตกและตะวันออก ในช่วง ค.ศ. 667 ถึง ค.ศ. 672
นั้น จักรพรรดิ เท็นจิทรงสร้ างพระราชวังที่ โอตสึ จากนั้น ในปี ค.ศ.742 จักรพรรดิ โชมุ ทรงสร้ างพระราชวังที่ชิง ารากิ
ในช่วงต้นของยุคเฮอัง พระภิกษุไชโชเติบโตขึ้นที่โอตสึ และได้สร้างวัดเอ็นเรี ยกุซ่ ึ งเป็ นศูนย์กลางของพุทธศาสนานิ กาย
มหายานแบบเท็นได และได้ปัจจุบนั ได้เป็ นหนึ่งในมรดกโลกพร้อมกับสถานที่ทางประวัติศาสตร์ อีกหลายแห่งในเกียวโต

ที่พกั

HIKONE VIEW HOTEL , SHIGA หรือเทียบเท่ า
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DAY 3
ลานสกี WASHIGATAKE – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ – ทาคายาม่ า –
เขตเมืองเก่ าซันมาชิซึจิ - กิฟุ
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

WASHIGATAKE SKI นาท่านสัมผัสความสนุกสนานกับ ลานสกี แนะนาให้ท่านเล่น กิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ ให้ทุก
กลางวัน

ท่านได้อิสระเพลิดเพลิ นกับการสัมผัสเล่นหิ มะอย่างเต็มที่ ** ไม่รวมอัตราค่าเช่าอุปกรณ์, ชุ ดสาหรับเล่นสกี เครื่ องเล่น
ทุกชนิด และค่าขึ้นลิฟต์** ** การเข้ าลานสกีขนึ้ อยู่กบั สภาพอากาศ **
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพเิ ศษ! ประจาท้องถิ่น “หมู่ย่างใบโฮบะ”
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SHIRAKAWAGO

SHIRAKAWAGO นาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ตั้งอยูใ่ นหุบเขาของจังหวัดกิฟุ ประเทศญี่ปุ่น ได้รับการขึ้น
ทะเบี ย นให้เป็ นมรดกโลกทางด้า นวัฒนธรรมโดยองค์การยูเนสโกเมื่ อปี 1995 ภายในหมู่ บ ้า นแห่ ง นี้ มีวิวทิ วทัศน์ที่
สวยงาม บ้านแต่ละหลังเป็ นบ้านสไตล์xญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม ที่หลังคาบ้านเป็ นแนวสโลปคล้ายๆ กับมือคนที่กาลังพนมมือ
อยู่ หลังคาสร้างจากคานไม้ที่แข็ง แรง จึงทนทานต่อหิ มะในฤดูหนาวได้อย่างดี แถมมีห้องใต้หลังคาที่กว้างขวางสาหรับ
เอาไว้เลี้ยงหนอนไหมอีกด้วย คนในหมู่บา้ นนี้ ส่วนใหญ่มีอาชี พเกษตรกร ทานา เลี้ยงไหม เสริ มด้วยการท่องเที่ยวแบบ
พอเพียงเป็ นหลัก
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TAKAYAMA SANMACHISUJI นาท่านเดินทางสู่ ทาคายาม่ า เป็ นเมืองที่มีการผสมผสานระหว่างเกียวโตกับ
ขนมธรรมเนี ยมประเพณี ยุคเอโดะเข้าด้วยกัน ตั้งอยู่บริ เวณที่ โอบล้อมไปด้วยภูเขาน้อยใหญ่ในจังหวัดกิ ฟุ ดารงไว้ซ่ ึ ง
บรรยากาศและขนมธรรมเนี ยบประเพณี แบบเมืองเก่าแก่ไว้ได้เป็ นอย่างดี เปรี ยบได้กบั เมืองที่ได้รับพรให้เต็มเปี่ ยมไป
ด้วยวัฒนธรรมอันดี งาม ย้อนกลับไปในสมัยยุคเอโดะ (1603-1868) ทาคายามะนั้นแตกต่างกับเมื องอื่ นในญี่ ปุ่นอย่าง
ชัดเจนเนื่ องจากความโดดเด่นด้านขนบธรรมเนี ยมและวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม พื้นที่บริ เวณเมืองทาคายามะจึงถูกปกคลอง
โดยตรงจากรัฐบาลกลาง (บาคุ ฟุ) เพื่อปกป้ องและอนุ รักษ์พ้ือที่บริ เวณชายป่ านั้นเองเมืองทาคายาม่า ซึ่ งยังคงความเป็ น
บ้านเมืองแบบญี่ปุ่นดั้งเดิ มอย่างแท้จริ งนาท่านชมสถานที่สาคัญเมื่ อครั้ งอดี ต ที่ทาการเก่าเมืองทาคายาม่า ใช้เป็ นทั้งที่
ทางาน และที่อยู่อาศัยของผูว้ ่าราชการจังหวัดฮิดะมาเป็ นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนโตกุกาว่า ใน
สมัยเอะโดะ หรื อกว่า 300 ปี ที่แล้ว เป็ นที่ทาการรัฐในยุคเอะโดะเพียงแห่ งเดียวที่ขา้ มพ้นยุคสมัยมาได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่ ง
ภายในนี้ ประกอบด้วยบริ เวณไต่สวนพิจารณาคดี ห้องขังนักโทษ โรงครัว และห้องพักของเจ้าหน้าที่ ไม่ รวมค่ าเข้ าชม
ท่ านละ 430 เยน จากนั้นนาท่านเดินชม เขตเมืองเก่ าซันมาชิซึจิ ซึ่ งเต็มไปด้วยบ้านเรื อน และร้านค้าน่ารัก ๆ ที่ยงั คง
อนุ รักษ์แบบของบ้านในสมัยเอะโดะกว่า 300 ปี ก่อน ให้ท่านได้เลือกซื้ อของที่ระลึกพื้นเมืองและเก็บเกี่ยวบรรยากาศอัน
น่ าประทับใจ ไม่ว่าจะเป็ นเหล้าสาเก ซุ ปมิโสะชิ รุ ตุ๊กตาซารุ โบะโบะ ซึ่ งเป็ นตุ๊กตาตามความเชื่ อของคนญี่ปุ่นโบราณ
สมัยก่อน

GIFU

นาท่านข้าสู่ เมือง กิฟุ เป็ นเมืองหลวงของจังหวัดกิฟุ ประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยูท่ างทิศใต้ของจังหวัด ในอดีตมีบทบาทสาคัญใน
ประวัติศาสตร์ ญี่ปุ่นในสมัยเซงโงะกุ กล่าวคือบรรดานักรบและไดเมียวสาคัญ เช่น โอดะ โนะบุนะงะ ใช้เมืองกิฟุที่มีทาเล
ที่ต้ งั อยูก่ ่ ึงกลางของประเทศ ใช้เป็ นฐานในการรวบรวมและปกครองแผ่นดินญี่ปุ่น นาท่านเดินทางสู่ ณ ห้างสรรพสิ นค้า
ขนาดใหญ่ ห้ างอิออน จัสโก้ ให้ท่านได้เลือกทาน หรื อเลือกซื้ อสิ นค้าที่เป็ นแบรนด์ญีปุ่น อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้

ค่า

ร้านค้า 100 เยน และ หากท่านใดหลงไหลในรสชาดของคิทแคทชาเขียวสามารถหาซื้ อได้ที่นี่ได้เลย
เพือ่ ไม่ เป็ นการรบกวนเวลาของท่าน อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย

ที่พกั

TOYOKO INN GIFU , GIFU หรือเทียบเท่ า
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DAY 4
นารา – นารา ปาร์ ค – วัดโทไดจิ – DUTY FREE – ชินไซบาชิ – โอซาก้ า
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

NARA PARK

NARA PARK นาท่านเดินทางสู่ เมือง นารา นาราเคยเป็ นเมืองหลวงของญี่ปุ่นตั้งแต่ช่วงเริ่ มแรกของราชวงศ์ยามาโต้ (300600) จนกระทัง่ เมืองหลวงถูกย้ายในปี 784 ที่เมืองนารามีวดั โทไดจิ ที่มีชื่อเสี ยงมากจากพระพุทธรู ปองค์ใหญ่หรื อหลวง
พ่อโต และมีศาลเจ้าคาซูงะตั้งอยูใ่ นสวนสาธารณะนารา ซึ่ งอยูใ่ จกลางเมือง บริ เวณภายในสวนมีกลางอาศัยอยูเ่ ป็ นจานวน
มากจึงทาให้สวนแห่ งนี้ เป็ นเสมือที่พกั ผ่อนหย่อนใจสาหรับผูค้ น เมืองหลวงเก่าแก่แห่ งนี้ มีวดั และศาลเจ้ามากมายซึ่งบาง
แห่งได้รับการจดทะเบียนเป็ นมรกดโลก เช่น วัดโฮริ วจิ ซึ่ งเป็ นวัดไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ในช่วงซากุระบานนั้นภูเขาทาง
ตอนใต้ของนารา เป็ นอีกจุดหนึ่ งที่มีชื่อเสี ยงในการชมซากุระ นัน่ ก็คือภูเขาโยชิโนะ ด้านบนเขานั้นสามารถที่จะมองเห็น
ต้นซากุระหลายพันต้นเรี ยงรายออกดอกให้ชมอย่างสวยงาม นาท่านเดินทางสู่ สวนกวาง นารา บอกเลยว่าเป็ นแหล่ง
Ormtravel_GS KIX10 TG OSAKA เกียวโต- ทาคายาม่า LUXURY 5D3N_FEB 20

10

ท่องเที่ยวที่ดงั มากๆของเมืองนาราเลยนะคะ ภายในสวนเป็ นที่อยูข่ องกวางจานวนมาก เมืองนารานั้นมีกวางเกือบ 1200
ตัว ซึ่ งทาให้กลายเป็ นสัญลักษณ์ประจาเมืองนารา โดยจากเหล่าน้องกวางสุ ดน่ารักที่จะได้เห็นกันในระยะประชิดภายใน
บริ เวณสวนแห่ งนี้ จะเป็ นสวนสาธารณะขนาดใหญ่มากๆในตัวเมืองนารา กวางที่นี่จะค่อนข้างคุน้ เคยกันคนมากๆ ะบาง
ตัวเชื่ องและแสนรู ้มากเว่อร์ ขนาดมีการโค้งประหนึ่ งทาการคานับเพื่อของอาหารจากเราเพียงด้วย แค่จะมีเฉพาะบางช่วง
ที่อาจดูหงุดหงิดดุไปยูบ่ า้ งก็ในตอนที่ให้อาหารนี่แหล่ะค่ะ ที่มีขนาดบางตัวอาจจะเข้ามาดึงเสื้ อผ้าหรื อกระเป๋ าได้ แนะนา
เลยว่าให้แต่งตัวรัดกุมทะมัดทะแมงและมีความระมัดระวังระหว่างการให้อาหารจะดีสุด

TODAIJI TEMPLE
TODAIJI TEMPLE นาท่านชมและสักการะหลวงพ่อองค์ใหญ่ ที่ วัดโทไดจิ มีชื่อเรี ยกหลายๆชื่อที่คนทัว่ ไปมักจะเรี ยก

กลางวัน

ขานกันทั้ง วัดหลวงพ่อโตแห่ งเมืองนารา หรื อ ไดบุตสึ (Daibutsu of Nara) ไม่ได้เป็ นแค่วดั ดังของจังหวัดนาราเท่านั้น
บอกได้เลยว่า วัดนี้ น้ ันชื่ อเสี ย งความโด่ ง ดัง นี่ ระดับ ประเทศญี่ ปุ่ นเลย นับเป็ นหนึ่ งในวัดที่ มี ชื่ อเสี ย งมากที่ สุ ดและมี
ความสาคัญทางประวัติศาสตร์ ของประเทศญี่ปุ่นอย่างมาก จุดที่มาแล้วต้องมาชมให้ได้นนั่ ก็เป็ น อาคารหลักของวัดแห่ งนี้
อาคารไม้หลังนี้ ได้รับการยอมรับว่าเป็ นอาคารไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกทีเดี ยว ซึ่ งที่เห็ นๆในปั จจุบนั ที่ว่าใหญ่แล้วอาคาร
หลังนี้ มีขนาดเพียงแค่ 2 ใน 3 ของอาคารดั้งเดิม สิ่ งสิ่ งหนึ่ งที่สาคัญมากๆไม่แพ้กนั และยังเป็ นที่เคารพอย่างมากสาหรับ
ชาวญี่ปุ่นนัน่ ก็คือ หลวงพ่อโตหรื อ ไดบุตสึ เดนที่ประดิษฐานด้านในอาคารหลัก ซึ่ งก็เรี ยกได้วา่ มีขนาดที่ใหญ่มากที่สุด
ของญี่ปุ่นเลยนะคะ มีความสู งมากถึง 15 เมตร
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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DUTY FREE นาท่านเดินทางสู่ร้านค้าปลอดภาษี ช้อปปิ้ งสินค้าเครื่ องสาอางค์ อาหารเสริ ม เครื่ องประดับคุณภาพดี

SHINSAIBASHI นาท่านเดินทางสู่ ย่ านชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้ งชื่อดังของนคร โอซาก้า ภายในย่านนี้มีร้านค้าเก่าแก่

ค่า

ปะปนไปกับร้ านค้าอันทันสมัย และสิ นค้าหลากหลายรู ปแบบทั้งสาหรับเด็ก และผูใ้ หญ่ ซึ่ งย่านนี้ ถือว่าเป็ นย่านแสงสี
และบันเทิงชั้นนาแห่ งหนึ่ งของนครโอซาก้า อีกทั้งยังมีร้านอาหารทะเลขึ้นชื่ อมากมาย ซึ่ งเสน่ห์อย่างหนึ่ งคือ ทุกร้านจะ
ประดับประดาร้านของตนด้วยแสงไฟนี ออนซึ่ งดัดทาให้เป็ นรู ปปู กุง้ และปลาหมึก ซึ่ งนักท่องเที่ยวให้ความสนใจและ
แวะถ่ายรู ปกันเป็ นที่ระลึ กอย่างมาก และร้ านค้าทุกแห่ ง จะพยายามสร้ างจุดเด่นให้แก่ ร้านของตนให้ได้มากที่สุด เพื่อ
ดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริ การ สัญลักษณ์เด่นของย่านนี้ คือ ตึกรู ปเครื่ องหมายการค้าของ กูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่ อดัง
จากญี่ปุ่นนัน่ เอง
เพือ่ ไม่ เป็ นการรบกวนเวลา อิสระอาหารตามอัธยาศัย

ที่พกั

BLOEMAN HOTEL , OSAKA หรือเทียบเท่ า
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DAY 5
ปราสาทโอซาก้ า – นั่งรถราง – ศาลเจ้ า สุ มโิ ยชิ – RINKU OUTLET – สนามบินคันไซ
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

OSAKA CASTLE
OSAKA CASTLE นาท่านเดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า (ไม่รวมค่าเข้าปราสาท) ซึ่งถือได้วา่ เป็ นสัญลักษณ์ของเมือง
สัมผัสความยิ่งใหญ่และชมนิ ทรรศการที่จดั แสดงอยูภ่ ายใน ซึ่ งเล่าถึ งความเป็ นมาของปราสาท รวมทั้งประวัติและข้าว
ของเครื่ องใช้ ต่างๆของโชกุน ฮิเดโยชิโตโยโตมิ ผูม้ ีคาสัง่ ให้ก่อสร้างปราสาทแห่งนี้
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เที่ยง

อิสระอาหารกลางวัน เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว

HANKAI TRAMWAY & SUMIYOSHI TAISHA น าท่ า นนั่ ง ราง Hankai Tramway ชม
บรรยากาศเมืองโอซาก้า โดยรถรางวิ่งบริ การเชื่ อมระหว่างชานเมืองทางตอนใต้กบั เมือง Sakai เปิ ดให้บริ การมาตั้งแต่ปี
1911 มี ประวัติศาสตร์ อนั ยาวนานมากว่า 100 ปี แล้ว ปั จจุ บนั บริ ษทั ยังคงใช้รถรางรุ่ นเดิ มที่ ให้บริ การในสมัยเริ่ มแรก
พร้ อมกับพัฒนารถรางไฟฟ้ ารุ่ นใหม่ มาให้บริ การควบคู่ก ัน โดยการนาท่า นนั่ง รถรางจะพาลู กค้าทุ ก ท่า นเดิ น ทางสู่
ปลายทาง ศาลเจ้ าสุ มิโยชิ เป็ นศาลเจ้าที่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรตที่ 3 เรี ยกว่าเป็ นอีกหนึ่ งศาลเจ้าที่เก่าแก่มากที่สุดแห่ ง
หนึ่งของญี่ปุ่นเลยก็วา่ ได้ ที่นี่ไม่ใช่เพียงแค่ความเก่าแก่เท่านั้นแต่การรู ปแบบสถาปั ตยกรรมการสร้างก็ถือว่าโดดเด่นที่จะ
มีหลังคาแบบทรงตรงๆ ต่างจากที่อื่นๆที่จะมีทรงโค้งๆ จัว่ จะถูกตกแต่งด้วยไม้ที่ลกั ษณะไขว้กนั คล้ายกับไม้กางเขนของ
ศาสนาคริ สต์ หากออกจะเป็ นรู ปกากบาทซะมากกว่า รวมทั้งยังมีไม้ขนาดเล็กๆวางเรี ยงกันตามแนวยาวทัว่ ทั้งหลังคา
โดยเฉพาะตรงจุดที่ทางเข้าอยูด่ า้ นใต้หน้าจัว่ ของหลังคาและยังมีร้ ัวล้อมรอบ จากความต่างและความเก่าแก่นี่แหล่ะค่ะที่
ทาให้ศาลเจ้าแห่งนี้มีชื่อเสี ยงมากๆในญี่ปุ่น

Ormtravel_GS KIX10 TG OSAKA เกียวโต- ทาคายาม่า LUXURY 5D3N_FEB 20

14

RINKU OUTLET นาท่านเดินทางสู่ ริงกุ เอาท์ เล็ท แหล่งช้อปปิ้ งใหญ่ใกล้กบั สนามบินคันไซ ให้ท่านเพลิดเพลินกับ

ค่า

การเลื อกซื้ อสิ นค้า “แบรนด์เนม” ชื่ อดังหลากหลายและสิ นค้าดีราคาพิเศษ อาทิ เครื่ องสาอาง, เครื่ องประดับ, เสื้ อผ้า,
กระเป๋ า, รองเท้าอุปกรณ์กีฬา, เครื่ องใช้ไฟฟ้ า และยังเป็ นแหล่งรวมสิ นค้าแบรนด์ญี่ปุ่นโกอินเตอร์ มากมายกับคอลเลคชัน่
เสื้ อผ้ า ล่ า สุ ด อาทิ MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley, Diffusione Tessile ฯลฯ พร้ อ มทั้ งเลื อ กซื้ อ
กระเป๋ าไฮไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armani ฯลฯ หรื อจะเลื อกดูเครื่ องประดับ และนาฬิ กาหรู อย่าง
Tag Heuer, Agete, S.T.Dupont, Tasaki ฯลฯ รวมไปถึ ง รองเท้า แฟชั่ น Hush Puppies, Scotch Grain, Skechers, Hogan
ฯลฯ หรื อเลื อกซื้ อสิ นค้าสาหรับคุ ณหนู Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids, Miki House และสิ นค้าอื่นๆอีกมากมาย ให้
ท่านได้เลือกช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
อิสระอาหารค่า เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว
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17.25
22.20

ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติคันไซ ประเทศญีป่ ุ่ น
ออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ สุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI AWAYS เที่ยวบินที่
TG673 ** มีบริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน ใช้เวลาบินโดยประมาณ 6 ชัว่ โมง **
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติ สุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
*******************************************************************

** หากลูกค้ าท่ านใดทีจ่ าเป็ นต้ องออกตั๋วภายใน (ตัว๋ เครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้ าหน้ าของ
บริษทั ทุกครั้งก่ อนทาการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบ
ล่วงหน้ า ท่ านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่ อ โปรดแจ้ งให้ บริษทั ฯทราบในวันจองทัวร์ ท้งั นีเ้ พือ่ ประโยชน์ ของตัวท่ าน
เอง **

กาหนดการเดิ นทาง

12 – 16 กุมภาพันธ์ 63
19 - 23 กุมภาพันธ์ 63

อัตราค่าบริ การ
1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
ไม่ใช้ตั ๋ว
ผูใ้ หญ่ ห้องละ
พักเดี่ยว
เด็กมีเตียง
เด็กไม่มีเตียง
เครื่องบิ น
2-3 ท่าน
เพิ่ ม
(เด็กอายุไม่เกิ น 12 ปี ) (เด็กอายุไม่เกิ น 12 ปี )
อัตรา
อัตราท่ านละ
อัตรา ห้องละ
อัตราเด็ก ท่ านละ
อัตราเด็ก ท่ านละ
ท่านละ
เดิ นทางเดือน ธันวาคม 2562 – มีนาคม 2563

38,989
38,989

38,989
38,989

37,989
37,989

8,500
8,500

18,900
18,900

** อัตรานี้ ยงั ไม่รวมค่าทิ ปพนักงานขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่ น ตามธรรมเนี ยม 3,000 เยน
ต่อ ทริ ป ต่อ ลูกค้า ผูเ้ ดิ นทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทางกลับ (INFANT)
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ทัง้ นี้ ท่านสามารถให้มากกว่านี้ ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริ ษทั
ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บก่อนเดิ นทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิ น **
** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทางกลับ (INFANT) ท่านละ 10,000 บาท **
(ไม่มีที่นัง่ บนเครื่องบิน)
** ท่านที่ถือหนังสือเดิ นทางไทย และมีวตั ถุประสงค์เดิ นทางไป เพื่อการท่องเที่ยว ประเทศญี่ปนุ่ ไม่
จาเป็ นต้องยื่นขอวีซ่า โดยสามารถพานักได้ไม่เกิ น 15 วัน ต่อครัง้ **
** บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ อัตรานี้ เฉพาะนักท่องเที่ยว ที่ถือหนังสือเดิ นทางไทยเท่านัน้ กรณี ถือหนังสือ
เดิ นทางต่างประเทศ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมเพิ่ มจากราคาทัวร์ ท่านละ 100 USD.
หรือ (เป็ นเงิ นไทยประมาณ 3,200 บาท)
อัตราค่าบริ การนี้ รวม
 ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั ๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชัน้ ประหยัด (Economy Class) รวมถึงค่าภาษี สนามบิน
และค่าภาษีน้ ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลีย่ นแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่ วใด เทีย่ วหนึ่ง กรุณา
ติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ต ั ๋วเครือ่ งบิน ตามทีต่ ามทีต่ ารางอัตราค่าบริการ
ระบุ
 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครื่องบิน สายการ THAI AIRWAYS อนุ ญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระ
ลงใต้ทอ้ งเครือ่ งบิน โดยมีน้าหนักไม่เกิ น 30 ก.ก. และ ถือขึ้นเครื่องบิ นได้น้าหนักไม่เกิ น 7 ก.ก.
 (ไม่จากัดจานวนชิน้ แต่ทงั ้ นี้เจ้าหน้าทีจ่ ะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงือ่ นไขของสายการบิน) **
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
 ค่าโรงแรมที่พกั ระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงี านเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬ า
หรือ กิจกรรมอื่นๆ ทีท่ าให้โรงแรมตามรายการทีร่ ะยุเต็ม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ นโรงแรมทีพ่ กั ไปเป็ น
เมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้ จงแต่ละสถานทีใ่ นโปรแกรม
 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุ โดยทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม
 ค่าเบีย้ ประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางท่องเทีย่ วต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่ นไขตาม
กรมธรรม์)
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อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้อง
และค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ ม่ได้ระบุในรายการ
× ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ ตามธรรมเนียม 3,000 เยน ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผูเ้ ดินทาง 1
ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทัง้ นี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความ
เหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ทีส่ นามบิน
ในวันเช็คอิน
× ค่ าธรรมเนี ยมในกรณี ท่กี ระเป๋าสัม ภาระที่มนี ้ าหนัก เกินกว่ าที่ส ายการบิน นัน้ ๆก าหนดหรือ สัมภาระใหญ่ เ กิน ขนาด
มาตรฐาน
× ค่าธรรมเนียมการจองที่นงั ่ บนเครื่องบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทาได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สายการบิน
และ รุข่ องเครือ่ งบินแต่ละไฟล์ททีใ่ ช้บนิ ซึง่ อาจเปลีย่ นแปลงได้อยูท่ ส่ี ายการบินเป็ นผูก้ าหนด
× ค่าภาษีน้ามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั ๋วเครือ่ งบินไปแล้ว
× ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% กรณีตอ้ งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั

เงื่อนไขการจอง และ การชาระเงิ น
 กรุณาทาการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง มัดจาท่านละ 15,000 บาท และตัดทีน่ งการจองภายใน
ั่
2
วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชาระเงินใน2วันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติ
ทันที หากยังไม่ไ ด้รบั ยอดเงินตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมีค วามประสงค์จ ะต้อ งเดินทางในพีเ รียดเดิม ท่า น
จาเป็นต้องทาจองเข้ามาใหม่ นันหมายถึ
่
งว่า กรณีทม่ี คี วิ รอ (Waiting List) ก็จะให้สทิ ธิ ์ไปตามระบบ ตามลาดับ เนื่องจาก
ทุกพีเรียด เรามีทน่ี งราคาพิ
ั่
เศษจานวนจากัด
 กรณีลกู ค้าเดินทางไม่ได้ สามารถเปลีย่ นชื่อคนเดินทางได้ ก่อนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื ค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีท่ี
ไม่สามารถหาคนมาแทนได้

เงื่อนไขการยกเลิ ก และ เปลี่ยนแปลงการเดิ นทาง
 ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการทีช่ าระแล้ว
** ยกเว้น พีเรียดที่มีวนั หยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิ กเดิ นทางไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนเดิ นทาง **
 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการทีช่ าระแล้ว
 ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินค่าบริการที่ชาระมาแล้วทัง้ หมดทัง้ นี้ ทาง
บริษทั จะหักค่าใช้จ่ายทีไ่ ด้จ่ายจริงจากค่าบริการทีช่ าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนาเทีย่ วให้แก่นกั ท่องเทีย่ ว เช่น
การสารองทีน่ งตั
ั ่ ๋วเครือ่ งบิน การจองทีพ่ กั ฯลฯ
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 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิ้น เช่น สถานทูต
ปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ
 กรณีต้องการเปลีย่ นแปลงผูเ้ ดินทาง (เปลีย่ นชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษทั ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน ก่อนออนออก
เดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าทีอ่ อกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียก
เก็บค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริงทัง้ หมด ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั ช่วงพีเรียดวันทีเ่ ดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นสาคัญด้วย
กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
 กรณีต้อ งการเปลี่ย นแปลงพีเ รีย ดวันเดิน ทาง (เลื่อ นวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการหักค่ าใช้จ่า ยการ
ดาเนินการต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ จริงสาหรับการดาเนินการจองครัง้ แรก ตามจานวนครัง้ ทีเ่ ปลีย่ นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้

เงื่อนไขสาคัญอื่นๆที่ท่านควรทราบก่อนการเดิ นทาง
 คณะจะสามารถออกเดินทางได้ต ามจาเป็ นต้อ งมีข้นึ ต่ า อย่างน้ อย 30 ท่าน หากต่ ากว่ากาหนด คณะจะไม่ส ามารถ
เดินทางได้ หากผูเ้ ดินทางทุกท่านยินดีท่จี ะชาระค่าบริการเพิม่ เพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษทั ยินดีท่จี ะประสานงาน
เพื่อให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป
- ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นต่อไป โดยทางบริษทั ฯ จะแจ้งให้
ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อกี ครัง้ ทัง้ นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ ลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ ป็นกรณีพเิ ศษ
ทุกครัง้ หากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้
 กรณีท่ที ่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั ๋วภายในประเทศ เช่น ตั ๋วเครื่องบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้ าที่ก่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้
เพราะมีบางกรณีทส่ี ายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั
ฤดูกาล สภาพภูมกิ าศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็ นสาคัญเท่านัน้ สิง่ สาคัญ ท่านจาเป็ นต้องมาถึงสนามบินเพื่อ
เช็ค อินก่ อ นเครื่อ งบิน อย่างน้ อ ย 3 ชัวโมง
่
โดยในส่ ว นนี้ ห ากเกิด ความเสีย หายใดๆบริษัท ขอสงวนสิทธิ ์ในการไม่
รับผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ใดๆทัง้ สิน้
 กรณีทท่ี ่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ ป็นกรณีพเิ ศษ
- กรณีผเู้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลี แชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่างน้อย 7 วัน
ก่อนการเดินทาง หรือตัง้ แต่ทท่ี ่านเริม่ จองทัวร์ เพื่อให้ทางบริษทั ประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรียมล่วงหน้า กรณี
มีค่าใช้จา่ ยเพิม่ เติม ทางบริษทั ของสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จา่ ยตามจริงทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ้ ดินทาง
 กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ ดินทาง พร้อมสาเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้กบั เจ้าหน้าทีห่ ลังจากชาระเงินกรณีทท่ี ่าน
เดินทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าทีใ่ ห้ทราบ
 กรณีทอ่ี อกบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทั ขอสงวนสิท ธิ ์ในการรับผิดชอบไม่ว่าส่วน
ใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดาเนินการส่งสาเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษทั เพื่อใช้ในการออกบัตรโดยสาร
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 หลังจากท่านชาระค่าทัวร์ครบตามจานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั จะนาส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้ท่าน
อย่างน้อย 3 หรือ 7 วัน ก่อนออกเดินทาง
 อัตราทัวร์น้ี เป็ นอัตราสาหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั ๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป หรือ
กลับส่วนใดได้ จาเป็ นจะต้องไป และ กลับ ตามกาหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลีย่ นแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ ป็ น
กรณีพเิ ศษ
 ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคู่นอนให้กบั ลูกค้าที่ไม่รู้จกั กันมาก่อน เช่น กรณีท่ที ่านเดินทาง 1 ท่าน จาเป็ นต้องชาระค่า
ห้องพักเดีย่ วตามทีร่ ะบุ
 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ
 การให้ทปิ ถือเป็ นธรรมเนียมปฏิบตั สิ าหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปต่างประเทศ โดยผู้ให้บริการจะต้องหวังสินน้ าใจ
เล็กๆน้อยๆ เป็นเรือ่ งปกติ จึงรบกวนให้ท่านเตรียมค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เพื่อมอบให้เล็กๆน้อยๆ ตามความเหมาะสม
- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ ควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สีโ่ มงเย็นก็จะเริม่ มืดแล้ว สถานทีท่ ่อ งเทีย่ วต่างๆ
จะปิดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานทีท่ ่องเทีย่ วกลางแจ้ง เวลา
เดินบนหิมะ อาจลื่นได้ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็ นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าทีส่ ามารถเดินบนหิมะได้ แว่นกัน
แดดควร เมือ่ แสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจทาให้ระคายเคืองตาได้
- ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิ ากาศ เหตุการทาง
การเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงื่อนไขการให้บริการของรถในแต่ ละประเทศ เป็ นต้น โดยส่วนนี้ทางบริษัท จะ
คานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสาคัญ หากกรณีทจ่ี าเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิม่ ทางบริษทั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- เนื่องจากการเดินทางท่องเทีย่ วในครัง้ นี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษทั จึง
ขอสงวนสิทธิ ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รบั บริการ หาก
ระหว่างเดินทาง สถานทีท่ ่องเทีย่ วใดทีไ่ ม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการไม่
สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษั ทได้ทาการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่าย
ไปล่วงหน้าทัง้ หมดแล้ว
- กรณีทท่ี ่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีจ่ ะเกิดขึน้ ตามมา และ จะไม่
สามารถคืนเงินค่าทัวร์ทท่ี ่านชาระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง
- หากวันเดินทาง เจ้าหน้าทีส่ ายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง
(พาสปอร์ต) ของท่านชารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปียกน้ า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มีกระดาษ
หน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้ ทางสายการบิน
หรือ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสทิ ธิ ์ไม่อนุ ญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนัน้ กรุณาตรวจสอบ และ
ดูแ ล หนังสือ เดินทางของท่านให้อ ยู่ใ นสภาพดีอ ยู่ต ลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชารุด กรุณาติดต่ อ กรมการกงสุ ล
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กระทรวงการต่างประเทศเพื่อทาหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาที่
บริษทั เร็วทีส่ ุด เพื่อยืนยันการเปลีย่ นแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาทีบ่ ริษทั เรียบร้อยแล้ว กรณีท่ี
ยังไม่แ (ตั ๋วเครื่องบิน) ท่านสามารถเปลีย่ นแปลงได้ไ ม่มคี ่าใช้จ่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั ๋วเครื่องบิน) เรียบร้อยแล้ว
ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงทัง้ หมด ซึง่ โดยส่วนใหญ่ต ั ๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อน
ออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั กระบวนการและขัน้ ตอนของแต่ละคณะ
- เกี่ยวกับที่นัง่ บนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวน
สิทธิ ์ในการเลือกทีน่ งบนเครื
ั่
อ่ งบิน กรณีลกู ค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะพยายามทีส่ ุดให้
ท่านได้นงด้
ั ่ วยกัน หรือ ใกล้กนั ให้มากทีส่ ุด
- ข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับห้องพักในโรงแรมทีพ่ กั เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจ
ทาให้ห้องพักแบบห้องพักเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่างกัน
บางโรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้ กัน (ไม่ตดิ กันเสมอไป)
- กรณีทท่ี ่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรือ เข้าเมือง (ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์
ในการคืนค่าใช้จา่ ยให้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งทัง้ สิน้
- ขอสงวนสิทธิ ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง
- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มสี ทิ ธิในการให้คาสัญญาใดๆทัง้ สิ้นแทนบริษทั ผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูม้ อี านาจของผูจ้ ดั กากับเท่านัน้
- บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ
ประท้ว ง , การนัดหยุดงาน , การก่อ การจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษทั
- บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
และ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิง่ ของไว้ท่โี รงแรมและจาเป็ นต้องส่งมายังจุดหมาย
ปลายทางตามทีท่ ่านต้องการ
- รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอทีต่ ้องได้รบั การยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้ หนึ่ง หลังจากได้สารองโรงแรมทีพ่ กั ในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึง่ อาจจะปรับเปลีย่ นตามทีร่ ะบุในโปรแกรม
*เมื่อท่านชาระเงิ นค่าทัวร์ให้กบั ทางบริ ษทั ฯแล้วทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทัง้ หมดนี้ แล้ว*

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ **
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