KYOTO KOBE ARASHIYAMA OSAKA
7 DAYS 4 NTS
BY JL

กําหนดการเดินทาง 05 - 11 เมษายน 2561
วันที่

โปรแกรมท่ องเทีย่ ว

1

กรุงเทพฯ – สนามบินคันไซ

อาหาร
โรงแรม
เช้ า เทีย่ ง เย็น หรื อเทียบเท่ า
-

2

สนามบินคันไซ – วัดคิโยมิสึ – วัดคินคาคุจิ – ศาลเจ้ าฟูชิมิ อินาริ– ออนเซ็น

-

3

อาราชิยาม่ า –ป่ าไผ่ – วัดเทนริวจิ – ย่ านกิออน

4

นั่งรถไฟสู่ เมืองโกเบ – อิสระช้ อปปิ้ ง (เดินทางโดยรถไฟตลอดวัน) รวมค่ ารถไฟแล้ ว

-

-

5

อิสระช้ อปปิ้ งเมืองโอซาก้ า หรื อ ทัวร์ เสริมยูนิเวอร์ แซลสตูดโิ อ (เดินทางโดยรถไฟ
ตลอดวัน) ไม่ รวมค่ ารถไฟในการเดินทางตลอดวัน

-

-

6

วัดโทไดจิ – ปราสาทโอซาก้ า – ริงกุเอ้ าท์ เล็ต – อิออน

7

สนามบินคันไซ – กรุงเทพ ฯ

-

RELIEF NUMBA
DAIKOKUCHO HOTEL
หรื อเทียบเท่ า
RELIEF NUMBA
DAIKOKUCHO HOTEL
หรื อเทียบเท่ า
RELIEF NUMBA
DAIKOKUCHO HOTEL
หรื อเทียบเท่ า
RELIEF NUMBA
DAIKOKUCHO HOTEL
หรื อเทียบเท่ า

วันที่ 5 เมษายน2561
กรุ งเทพฯ – สนามบินคันไซ
19.30 น.
กรุ๊ ปทัวร์ พร้ อมกันทีท่ ่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้ น
เคาน์ เตอร์ สายการบินเจแปนแอร์ ไลน์
เจ้ าหน้ าทีค่ อยให้ การต้ อนรับดูแลด้ านเอกสาร เช็คอินและสั มภาระในการเดินทาง
22.55 น.
เหิรฟ้ าสู่ ประเทศญีป่ ุ่ นโดย สายการบิน
เจแปนแอร์ ไลน์ เทีย่ วบินที่ JL 728
วันที่ 6 เมษายน2561

06.00 น.

สนามบินคันไซ – วัดคิโยมิสึ – วัดคินคาคุจิ – ศาลเจ้ าฟูชิมิ อินาริ–
ออนเซ็น

-

4 แถว R

เทีย่ ง เย็น

เดินทางถึง สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น นําท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
วัดคิโยมิสึ หรื อ วัดนํา้ ใส ซึ่ งมีอายุเก่าแก่ยงิ่ กว่าเมืองเกียวโต คือยาวนานกว่า 1,200 ปี จุดเด่นอัน
เป็ นเอกลักษณ์ของวัดคือ ห้องโถงใหญ่ สร้างยืน่ ออกจากหน้าผา มีเสาไม้ขนาดใหญ่ 139 ต้น คํ้ายัน
และสิ่ งที่น่าอัศจรรย์ คือ สร้างโดยไม่ได้ใช้ตะปูเลย ดังนั้นองค์การยูเนสโกได้ข้ ึนทะเบียนให้เป็ น
มรดกโลก และเชิญทุกท่านได้ดื่มนํ้าศักดิ์สิทธิ์ สามสายอันเกิดขึ้นจากธรรมชาติที่ไหลมาจาก

เทีย่ ง

คํ่า

วันที่ 7 เมษายน2561
เช้ า

เทีย่ ง

เทือกเขาอีกด้วย
ปราสาททองคินคะคุจิ (Kinkakuji) หรื อปราสาททอง เดิมเป็ นสถานตากอากาศของโชกุนโยชิมิสึ
(Yoshimitsu) แห่งตระกูลอาชิคางะ จากภาพยนตร์ เรื่ อง เณรน้อยเจ้าปั ญญา – อิคคิวซัง ปราสาทนี้
สร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 1955 หลังจากที่ได้ถูกไฟไหม้ไป เมื่อปี ค.ศ. 1950 ซึ่ งได้ถอดแบบจําลอง
โครงสร้างจากของจริ งในยุคศตวรรษที่ 14 ตัวอาคารมี 3 ชั้น ตัวเรื อนเป็ นสี ทองจากทองคําเปลว
อีกจุดเด่นของปราสาทแห่งนี้ก็คือรู ปหล่อนกฟี นิกซ์บนยอดปราสาท โดยรอบปราสาทมีลาํ ธารนํ้า
ใสสะอาดทําให้เกิดภาพสะท้อนผิวนํ้าแสนสวยราวภาพวาดและภายในบริ เวณปราสาทมีสวนญี่ปุ่น
จัดแต่งไว้อย่างสวยงาม ให้ท่านได้เก็บภาพความงามของปราสาทในมุมต่างๆ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ศาลเจ้ าฟูชิมิอนิ าริ ที่สถิตของพระแม่โพสภ เทพเจ้าที่เป็ นที่นบั ถือยิง่ ของประชาชนที่มาสักการะ
ขอพร ให้มีความเป็ นอยูอ่ ุดมสมบูรณ์ของเรื่ องพืชพรรณธัญญาหาร นําท่านสักการะพระแม่โพสภ
และเทพจิ้งจอก ที่ชาวญี่ปุ่นชื่อว่าเป็ นทูตสวรรค์ ผูค้ อยนําข่าวสารจากสรวงสวรรค์ลงมายังโลก
มนุษย์ ท่านจะได้ตื่นตากับรู ปปั้น ของเทพจิ้งจอกที่มีจาํ นวนมากมาย
นําท่ านสู่ ทพี่ กั โรงแรม RELIEF NUMBA DAIKOKUCHO HOTEL หรื อเทียบเท่ า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
(อิม่ อร่ อยกับขาปูยกั ษ์ แบบไม่ อ้นั )
นําท่ านอาบนํา้ แร่ สปารีสอร์ ทสไตล์ ญปี่ ุ่ นแท้ ๆทีเ่ รียกว่ า “ออนเซ็น”เพื่อสุ ขภาพและผิวพรรณทีด่ ี

อาราชิ ยาม่ า –ป่ าไผ่ – วัดเทนริวจิ – ย่านกิออน

เช้ า

เทีย่ ง

เย็น

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เมืองอาราชิ ยาม่ า เป็ นเมืองที่งดงามทุกฤดู โดยเฉพาะฤดูใบไม้ผลิช่วงซากุระบานที่ความงามของ
กลีบดอกอันบอบบางสี ชมพูน้ นั จะระบายให้ทว่ั ทั้งเมืองนั้นสวยงามอย่างอัศจรรย์ และสําหรับฤดู
ใบไม้ร่วงช่วงใบไม้เปลี่ยนสี ตน้ ไม้ตลอดจนภูเขาทั้งลูกนั้นจะพร้อมใจเปลี่ยนสี เป็ นสี ส้มแดงซึ่งเป็ น
อีกหนึ่งความงดงามที่ธรรมชาติน้ นั แต่งแต้มได้อย่างมหัศจรรย์เช่นกัน นอกจากนี้อราชิยาม่านั้นยังมี
แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ผสมผสานกันอยูบ่ ริ เวณนี้มากมาย
จากนั้นนําท่าน เที่ยวชม ป่ าไผ่ เส้นทางท่องเที่ยวยอดนิยมอันเป็ นอีกหนึ่งเส้นทางสัญลักษณ์แห่งอา
ราชิยาม่า เส้นทางนี้เป็ นเส้นทางเดินราว 3 กม. ที่ปกคลุมไปด้วยป่ าไผ่สองข้างทางแทงกอเสี ยดฟ้า
ไผ่ที่เขียวครึ้ มงดงามประกอบลมที่โชยเอื่อยพร้อมกับกลิ่นไผ่อนั น่าหลงใหลนั้นทําให้การเดินชม
ป่ าไผ่แห่งนี้ทาํ ให้เราสัมผัสได้ถึงความสงบร่ มเย็นได้เป็ นอย่างดี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านเที่ยวชม วัดเทนริวจิ เป็ นวัดที่มีความสําคัญอย่างยิง่ ในเขตอาราชิยาม่าของเกียวโต
เป็ นหนึ่งในห้าวัดสําคัญสู งสุ ดในนิกายเซน และยังได้ถูกบันทึกเป็ นมรกดโลก(UNESCO)ด้วย

คํ่า

วันที่ 8 เมษายน2561

เช้ า

เทีย่ ง
คํ่า

วันที่ 9 เมษายน2561

เช้ า

นอกจากนี้ยงั มีโรงเรี ยนสอนศาสนาพุทธนิกายริ นซาย เซน อยูภ่ ายใต้การดูแลของวัดเทนริ วจิอีก
ด้วย วัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปี 1339 ท่านโชกุนอาชิคากะ ทาคาอุจิ เพื่ออุทิศให้กบั จักรพรรดิ โกไดโกะ ผูไ้ ด้เสด็จสวรรคตล่วงลับไปแล้ว
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
นําท่ านสู่ ทพี่ กั โรงแรม RELIEF NUMBA DAIKOKUCHO HOTEL หรื อเทียบเท่ า
นั่งรถไฟสู่ เมืองโกเบ – อิสระช้ อปปิ้ ง (เดินทางโดยรถไฟตลอดวัน) รวมค่ า เช้ า
รถไฟแล้ ว

-

-

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่าน นั่งรถไฟสู่ เมือง โกเบ เป็ นชื่อเมืองหลวงของจังหวัดเฮียวโงะ เป็ นเมืองท่า การค้าและ
อุตสาหรกรรมที่สาํ คัญเมืองหนึ่งของญี่ปุ่น ทําให้มีความหลากหลายของเชื้ อชาติและวัฒนธรรม
ของผูค้ นที่มารวมกันอยูท่ ี่นี่ โกเบจึงเป็ นอีกเมืองหนึ่งที่มีความพิเศษที่เกิดจากการผสมผสานนี้ ไม่
เหมือนที่อื่นๆ และแม้วา่ จะเพิ่งประสบกับเหตุแผ่นดินไหวครั้งรุ นแรงเมื่อปี 1995 แต่ก็สามารถ
กลับมาก้าวหน้า และรุ่ งเรื องภายในเวลาอันรวดเร็ ว
โกเบเป็ นเมืองที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติ ไม่ใช่แค่จากการ
หลอมรวมวัฒนธรรมเท่านั้น แต่ยงั มีสภาพภูมิประเทศที่น่าสนใจมากอีกด้วย เช่น มีดา้ นหน้าที่ติด
ทะเลกว้างใหญ่และด้านหลังที่เป็ นเทือกเขาสู ง ทําให้มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามมากมาย
อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
นําท่านเข้าสู่ ที่พกั โรงแรม RELIEF NUMBA DAIKOKUCHO HOTELหรื อเทียบเท่า
อิสระช้ อปปิ้ งเมืองโอซาก้า หรื อ ทัวร์ เสริมยูนิเวอร์ แซลสตูดิโอ (เดินทาง เช้ า
โดยรถไฟตลอดวัน) ไม่ รวมค่ ารถไฟในการเดินทางตลอดวัน

-

-

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
อิสระช้ อปปิ้ งในเมืองโอซาก้า หรื อ นําท่านเดินทาง สู่ สวนสนุกยูนิเวอร์ แซล สตูดิโอ ไม่ มีรถโค้ ช
ตลอดวัน / เดินทางโดยรถไฟตลอดวัน (ค่ ารถไฟไม่ รวมในค่ าทัวร์ )
นําท่านเดินทางสู่ แหล่ง ช้อปปิ้ งในเมืองโอซาก้า หรื อท่านสามารถเลือกไปสวนสนุกยูนิเวอร์แซล
สตูดิโอ เจแปนโดยไกด์ผชู ้ าํ นาญเส้นทางจะคอยให้คาํ แนะนําเส้นทางให้กบั ท่าน โดยให้ท่านได้
สัมผัสระสบการณ์ การนัง่ รถไฟในเมืองญี่ปุ่น ซึ่ งสะดวก สบาย และตรงเวลา และถือว่าเป็ นการ
คมนาคมที่คนญี่ปุ่นนิยมกันมากที่สุด ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์แบบญี่ปุ่นแท้ๆ

เข้ า สวนสนุกยูนิเวอร์ แซล สตูดิโอ
จ่ ายเพิม่ ผู้ใหญ่ ท่านละ 2,800 บาท /
เด็ก 2-11 ปี ท่ านละ 2,300 บาท

หากท่ านสนใจต้ องการ

***กรุ ณาแจ้ งความประสงค์ ก่อน

เทีย่ ง

คํ่า

อิสระ

สวนสนุกยูนิเวอร์ แซล สตูดิโอ เจแปน หรื อ อิสระช้ อปปิ้ ง
ตื่นเต้นระทึกขวัญ และสนุกสนานกับเครื่ องเล่นผจญภัยไปในดินแดนของหนังดังที่มีชื่อเสี ยงเป็ นที่
รู ้จกั อาทิ สไปร์ เดอร์ แมน , เทอร์มิเนเตอร์ , จูราสสิ ค พาร์ค ฯลฯ โดยที่นี่จะแบ่งเป็ น 9 โซน อาทิ 1.
โซนนิวยอร์ ค ประกอบด้วยเครื่ องเล่น เทอร์มิเนเตอร์ , สไปร์เดอร์แมน /
2.โซนฮอล์ลีวดู มี
เครื่ องเล่น ผจญภัยกับอีที , เซซามี สตรี ท , เชรค 4D, Animation Celebration, Universal Monsters
Live Rock and Roll Show / 3.โซนซานฟรานซิสโก มีเครื่ องเล่น Back to the Future,
แบล็
คดราฟ / 4.โซนจูราสสิ ค พาร์ ค / 5.โซนสนุปปี้ สตูดิโอ / 6. โซนลากูน มีเครื่ องเล่น Peter Pan’s
Neverland / 7. โซนวอเตอร์เวิลด์ / 8. โซนอะมิตี วิลเลจ พบเครื่ องเล่น จอว์ / 9.โซนแลนด์ ออฟ
ออช พบการแสดงโชว์พบกับ Wicked of Oz และ Toto & Friends.. ให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้ งของที่
ระลึกที่มีให้ท่านเลือกซื้ อสะสมทุกโซน พร้อมเก็บภาพความน่ารักของสวนสนุก และเหล่าการ์ตูน
น่ารักที่ออกมาเดินโชว์ทกั ทายท่านตลอดเวลา และสนุกสุ ดมันส์กบั เครื่ องเล่นมากมายตามอัธยาศัย
นําท่านเข้าโซนใหม่ The Wizarding World of Harry Potter ที่สร้างเพื่อเอาใจเหล่าสาวกของ
แฮร์ รี่ พอตเตอร์ ให้ท่านได้เข้าไปสัมผัสบรรยากาศของ โลกเวทมนตร์ ในฉากต่างๆจากภาพยนตร์
อาทิเช่น ปราสาทฮอกวอต เพลิดเพลินกับการสํารวจห้องเรี ยนเวทมนตร์ คาถา ย่านฮอกมีท ร้านขาย
ของแปลกประหลาด ของเหล่าพ่อมดและแม่มดทั้งหลาและที่ไม่ควรพลาดชิมคือ บัตเตอร์เบียร์
เครื่ องดื่มที่ได้รับความนิยมในโลกของพ่อมดและแม่มดแห่งนี้ (ไม่มีแอลกอฮอล์) และที่พลาด
ไม่ได้คือในโซนนี้ที่ถือว่าเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดของโลก คือโซน “Harry Potter and the
Forbidden Journey” ที่มีการสร้างด้วยเทคโนโลยีที่ทนั สมัยในการถ่ายภาพ 4K ที่จะสร้างความ
ตื่นเต้นเร้าใจให้ท่าน เสมือนท่านได้เดินทางท่องโลกเวทมนตร์ไปกับแฮร์รี่พอตเตอร์ เลยทีเดียว ให้
ท่านได้สนุกสนานต่อกับเครื่ องเล่นนานาชนิดอย่างจุใจ พร้อมเก็บภาพความน่ารักของสวนสนุก
และเหล่าการ์ ตูนน่ารักที่ออกมาเดินโชว์ทกั ทายท่านตลอดเวลา และสนุกสุ ดมันส์กบั เครื่ องเล่น
มากมายตามอัธยาศัย
อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
ท่านจะได้สนุกสนานกับเครื่ องเล่นใน สวนสนุกยูนิเวอร์ แซล
สตูดิโอ หรื อ อิสระช้ อปปิ้ ง สิ นค้าอย่างจุใจ อาทิ เสื้ อผ้า รองเท้า เครื่ องหนัง กล้องดิจิตอล นาฬิกา
แบรด์เนม และเครื่ องใช้ไฟฟ้าต่างๆกันอย่างต่อเนื่อง
รับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
นําท่ านสู่ ทพี่ กั โรงแรม RELIEF NUMBA DAIKOKUCHO HOTEL หรื อเทียบเท่ า

วันที1่ 0 เมษายน2561
เช้ า

วัดโทไดจิ – ปราสาทโอซาก้ า – ริงกุเอ้าท์เล็ต – อิออน

เช้ า

เทีย่ ง -

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
วัดโทไดจิ วัดหลวงพ่อโตแห่งเมืองนารา หรื อ ไดบุตสึ ( Daibutsu of Nara) เป็ นหนึ่งในวัดที่มี
ชื่อเสี ยงมากที่สุดและมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ ของประเทศญี่ปุ่น ถูกสร้างขึ้นในปี 752 เป็ น
เหมือนศูนย์กลางของวัดทั้งหมดในประเทศและมีอิทพลเป็ นอย่างมากในยุคนั้น เพื่อลดบทบาท
และอิทธิ พลของวัดต่อรัฐบาลลง จึงได้มีการย้ายเมืองหลวงจากนาราไปยังนากาโอกะในปี 784
นําท่านชม ปราสาทโอซาก้า สร้างขึ้นเพื่อเป็ นที่อยูข่ องเจ้าเมืองในสมัยโบราณ ตัวปราสาทมี
ทั้งหมด 8 ชั้น ตั้งอยูบ่ นเนินเขาที่ได้มีการสํารวจและพบว่าเคยเป็ นที่ต้ งั ของพระราชวังโบราณมา
ก่อน ล้อมรอบด้วยกําแพงหินแกรนิตขนาดมหึมา และคูน้ าํ ขนาดใหญ่ เพื่อป้ องกันการรุ กรานจาก
ข้าศึก

เทีย่ ง

คํ่า

อิสระ

วันที่ 11 เมษายน2561
00.40 น.
06.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทาง อิสระช้ อปปิ้ งริงกุเอ้าท์เล็ต สิ นค้าอย่างจุใจ อาทิ เสื้ อผ้า รองเท้า เครื่ องหนัง กล้อง
ดิจิตอล นาฬิกาแบรด์เนม และเครื่ องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ตามอัธยาศัย
ห้ างอิออน และ จัสโก้ แวะซื้ อของฝากก่อนกลับกับห้างสรรพสิ นค้าขนาดมหึ มา อาทิ ขนมโมจิ
เบนโตะ ผลไม้ และพิเศษกับร้าน 100 yen ที่ท้งั ร้านราคา 100 yen
รับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
ได้ เวลาเดินทางสู่ สนามบินคันไซ
สนามบินคันไซ – กรุ งเทพ ฯ
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเจแปนแอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 727
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตราค่ าบริการ
วันเดินทาง

ผู้ใหญ่

1 ผู้ใหญ่ +1 เด็กมีเตียง

เด็กมีเตียง

เด็กไม่ มีเตียง

พักเดี่ยว เพิม่

5-11 เมษายน 61

55,900

52,900

52,900

49,900

9,900

ราคาไม่ รวมตั๋วเครื่ องบิน

35,900

32,900

32,900

29,900

9,900

ราคาเด็กทารก อายุ ตํ่ากว่ า 2 ขวบ ราคา 9,000 บาท

***หมายเหตุ การเดินทางในแต่ ละครั้งต้ องมีผู้เดินทางจํานวน 20 ท่ านขึน้ ไป***
หากมีผู้เดินทางไม่ ถึง 20 ท่ าน ทางบริษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ ออกกรุ๊ป หรื อเก็บค่ าใช้ จ่ายเพิม่ เติม











ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ ชั้นทัศนาจรตามเส้นทางรายการที่ระบุเท่านั้น
ราคานีร้ วมภาษีนํา้ มัน ณ. วันที่ 17 ก.ค. 2560 และ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธ์ ในการปรับภาษีนํา้ มันขึน้ หากทางสายการ
บินมีการเรียกเก็บเพิม่ เติม โดยทางบริษัท จะแจ้ งให้ ทราบก่อนการออกตั๋วเครื่ องบิน
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการที่ระบุเท่านั้น
ค่าพาหนะรับส่ งตามรายการนําเที่ยวที่ระบุเท่านั้น
ค่าโรงแรมห้องพัก 2 ท่านต่อห้องตามรายการที่ระบุเท่านั้น
ค่าอาหาร เครื่ องดื่มตามรายการที่ระบุเท่านั้น
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุเท่านั้น
ค่าขนกระเป๋ าเดินทางท่านละ 1 ใบนํ้าหนักไม่เกิน 20 กก.
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
(หมายเหตุ...อายุ 6 เดือน – ไม่ถึง 1 ปี และ อายุ 76-85 ปี ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในวงเงิน
ท่านละ 500,000 บาท ...)

 ค่าธรรมเนียมการยืน่ วีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น
 ค่าทําหนังสื อเดินทาง หรื อพาสปอร์ ต
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มและอาหารที่ส่งั เพิ่มเติมจาก
รายการที่ทางบริ ษทั ฯ จัดให้ เป็ นต้น
 ค่านํ้าหนักกระเป๋ าเดินทางในกรณี น้ าํ หนักเกินกว่าสายการบินกําหนด คือ 20 กิโลกรัมต่อท่าน
 ค่าธรรมเนียมในการยืน่ ใบอนุญาตสําหรับคนต่างด้าวที่กลับเข้าประเทศ
 ค่าภาษีน้ าํ มันที่ทางสายการบินมีการเรี ยกเก็บเพิ่มเติม หรื อมีการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
 ทิปไกด์ และทิปคนขับรถ
 ค่ าภาษีมูลค่ าเพิม่ 7% และค่ าภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย 3% ซึ่งต้ องจ่ ายเพิม่ จากราคาค่ าทัวร์

เมื่อท่านทําการจองทัวร์ กบั ทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ ขอเรี ยกเก็บมัดจําค่าทัวร์ ท่านละ 10,000-20,000 บาท (ขึ้นอยูก่ บั ช่วงเวลา
ที่เดินทาง หรื อกฎของสายการบิน) ส่ วนที่เหลือต้องชําระทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วันทําการ

***กรุณาพิจารณาเงื่อนไขต่ างๆ และเงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ ของบริษทั ก่อนท่ านทําการจองทัวร์ ***
หากท่ านได้ ทาํ การจองทัวร์ ทางบริษทั ฯ ถือว่ าท่ านได้ รับทราบและยอมรับเงื่อนไขทุกอย่ างเรียบร้ อยแล้ว







ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จา่ ย
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21-30 วัน หักค่ามัดจํา
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-20 วัน หักค่าใช้จ่าย 50 %
ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน หักค่าใช้จ่าย 75 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-7 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรื อการห้ามของเจ้าหน้าที่ หักค่าใช้จ่าย 100%
*** ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรื อการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่วา่ เหตุผลใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษทั
ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่ คืนค่ าทัวร์ ท้งั หมด***

ข้ อมูลเพิม่ เติม เรื่ องตัว๋ เครื่ องบิน

ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระ
ค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบิน และบริ ษทั ทัวร์ เรี ยกเก็บ และการจัดทีน่ ั่งของกรุ๊ ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าํ หนด ซึ่งทางบริ ษทั
ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดาํ เนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว (กรณี ตวั๋ REFUND ได้)
ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น

ข้ อมูลเพิม่ เติม เรื่ องโรงแรมที่พกั

เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว ( Single) และห้องคู่
(Twin / Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
กรณี มีงานจัดประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้นมาก และห้องพักในเมืองเต็ม บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์
ในการปรับเปลี่ยน หรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่ องสั มภาระ และค่ าพนักงานยกกระเป๋า (Porter)

สําหรับนํ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สําหรับผูโ้ ดยสารชั้น
ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรี ยกค่าระวางนํ้าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธิ ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ (ท่านต้องชําระ
ในส่ วนที่โดนเรี ยกเก็บเพิ่ม)
สําหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาํ ขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าํ หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+
สู ง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
กรณี ที่ตอ้ งมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ต่าํ กว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั
ข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับภาระส่ วนของค่าใช้จ่ายที่สัมภาระนํ้าหนักเกิน (ท่านต้องชําระใน
ส่ วนที่โดนเรี ยกเก็บเพิ่ม)
ทางบริ ษทั ฯ ไม่ รับผิดชอบ กรณี เกิดการสู ญเสี ย, สู ญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร

หมายเหตุ.. (สํ าคัญมาก ผู้โดยสารที่เดินทางต้ องรับทราบ และยินยอม ก่ อนการเดินทาง

1. รายการอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ที่พกั การจราจร เหตุการณ์
ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบตั ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภยั หรื อไม่วา่ จะด้วยสาเหตุ
ใดๆ ก็ตาม (ซึ่ งเป็ นเหตุการณ์ที่เหนือการควบคุมจากทางบริ ษทั ทัวร์ ฯ) โดยทางบริ ษทั จะคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกค้า
เป็ นสําคัญ
2. หากท่านยกเลิกทัวร์ เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภยั
ทั้งๆ ที่สายการบิน หรื อในส่ วนของการบริ การทางประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ยังคงให้บริ การอยูเ่ ป็ นปกติ ทางบริ ษทั ฯ
ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่ คืนค่ าทัวร์ ท้งั หมด หรื อบางส่ วนให้ กบั ท่ าน
3. หากสถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ไม่วา่ ด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ ไม่ คืนค่ าใช้ จ่าย
เนื่องจากทางบริ ษทั ได้ทาํ การจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายไปแล้ว
4. บริ ษทั ฯ จะไม่ รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ ไม่ คืนค่ าทัวร์ ท้งั หมด หรื อบางส่ วนให้ กบั ท่ าน ในกรณี ดงั นี้
** กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผูเ้ ดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อสิ่ งของห้ามนําเข้าประเทศ เอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรื อความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ยด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเข้าเมืองห้ามเดินทาง
** กรณี ที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสื บเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
** กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กบั ชาวต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าวที่พาํ นักอยูใ่ น
ประเทศไทย
(ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ คืนค่ าทัวร์ ท้งั หมด หรื อบางส่ วนให้ กบั ท่าน หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

