OSAKA TOTTORI KYOTO (6D3N)
“KIX05 OSAKA JL PREMIUM”
สายการบิน 5 ดาว FULL SERVICE JAPAN AIRLINES (JL)

บินด้วยสายการบิน เจแปน แอร์ไลน์ (JL) : ขึนเครืองทีสนามบินสุวรรณภูม ิ (BKK)
JL 728
JL 727

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

23.50 – 07.05
00.40 – 04.40

** โหลดกระเป๋าสัมภาระนําหนักไม่เกินใบละ 23 ก.ก. 2 ใบ (46 ก.ก.) และ ถือขึนเครืองบินได้นําหนักไม่เกิน ก.ก. **

วันที+ 1
20.30

กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)

(-/-/-)

คณะพร้อมกันที สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน 4 ประตูทางเข้าที 6 สายการบิน เจแปน
แอร์ไลน์ เคาน์เตอร์ R เจ้าหน้าทีบริษทั ฯ คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกตลอดขันตอนการเช็คอิน และ
หัวหน้าทัวร์ให้คาํ แนะนําเพือเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง
** ประเทศญีปุ่นไม่อนุ ญาตให้นําอาหารสด จําพวก เนือสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝา่ ฝืน จะมีโทษ
ปรับและจับ ทังนีขึนอยู่กบั ดุลพินิจของเจ้าหน้าทีศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง **

23.50

นํ าท่ านเดิน ทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ ค ัน ไซ ประเทศญี+ ปุ่ น โดยสายการบิน JAPAN AIRLINE
เทียวบินที JL728 ** มีบริการอาหารและเครืองดืมบนเครืองบิน ใช้เวลาบินโดยประมาณ 8 ชัวโมง **

วันที+ 2
08.15

สนามบินตันไซ – ทตโทริ – เนิ นทรายทตโทริ – พิ พิทธภัณฑ์ทราย – พิ พิทธภัณฑ์โคนัน - อิ ออนมอลล์
(-/L/-)
เดินทางถึง สนามบิ นนานาชาติ คน
ั ไซ(เวลาท้องถินเร็วกว่าไทย : ช.ม.) หลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมือง
และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

นําท่านเดินทางสู่ เมืองทตโทริ ซึงเมืองทตโทริเต็มไปด้วยทิวทัศน์สวยงามของฤดูกาลหนึงทีเปลียนไปยังอีก
ั
ั
ั
ฤดูกาลหนึง มีอาณาเขตครอบคลุมชายฝงทะเลที
ยาวสุดลูกหูลูกตาจากฝงตะวั
นออกไปฝงตะวั
นตก ทีราบ
แคบๆ และพืนทีทีเป็ นภูเขาอย่างภูเขาไดเซนมีพชื พันธุ์สเี ขียวสดในฤดูใบไม้ผลิและใบไม้สจี างในฤดูใบไม้
ร่วง ถือเป็ นภาพทีสวยงามเกินพรรณนา ซึงคุณ สามารถชมภาพทีน่ าประทับใจนีได้ผ่านทางหน้ าต่างของ
ั
รถไฟสายซันอินในขณะทีรถไฟแล่นไปตามชายฝงทะเล
แห่งท่องเทียวสําคัญถือว่าเป็ นไฮไลท์ เนิ นทรายท
ตโทริ เนินทรายอายุเก่าแก่กว่า B แสนปี ซึงมีขนาดใหญ่และมีชอเสี
ื ยงมากทีสุดในญีปุ่น ตังอยู่รมิ ชายฝงั
ทะเลในเขตของอุ ท ยานแห่ ง ชาติซ านิ น ไคกัน (Sanin Kaigan National Park) มีค วามยาว B8 กิโลเมตร
กว้าง :.P กิโลเมตร สูง QR เมตร
การเกิดเนินทรายทีนี เกิดจากการทีทรายบริเวณแม่นําเซนไดกาวะ (Sendaigawa River) ถูกพัดชะล้างออก
ั
ไปสู่ชายฝงทะเลเป็
นเวลาช้านานจนก่อนให้เกิดเนินทรายขึน ปจั จุบนั เป็ นสถานทีท่องเทียวทีแม้แต่คนญีปุ่น
ั จะมาเห็นกับตาตัวเองซักครังในชีวติ
เองก็ใฝฝ่ นที

เทียง

บริการอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร

นําท่านชมงานแสดง พิ พิธภัณฑ์ทราย พิพธิ ภัณฑ์ทเฉพาะทางด้
ี
านงานประติมากรรมจากทรายแห่งเดียวใน
โลก งานประติมากรรมทรายนันเป็ นผลงานการแกะสลักทรายทีทําให้จบั ตัวเป็ นก้อนแข็งด้วยนํ าเพียงอย่าง
เดีย ว และเนื องจากวัส ดุ เป็ น ทรายจึง มีค วามเสียงทีจะพังเสีย หายทังในระหว่ างการสร้างหรือ แม้ก ระทัง
หลังจากทีแกะสลักเสร็จแล้วก็ตาม ความไม่จีรงั ยังยืนของประติมากรรมทรายเหล่านีเกิดเป็ นความงดงาม
ซ่อนอยู่ภายใต้ความเปราะบาง

นําท่านชมงานจัดแสดง พิ พิธภัณฑ์โคนันยอดนักสืบ (The Gosho Aoyama Museum) เพลิดเพลินไปกับ
แสดงผลงานของอาจารย์อ าโอยาม่ า ตังแต่ สมัย ประถม ไปจนถึงผลงานมีชือเสียงทังหลาย ไม่ ว่าจะเป็ น
ต้นฉบับการตูน แผ่นอนิเมะ หุ่นจําลองตัวละครเรืองโคนันยอดนักสืบ และห้องทํางานจําลอง ยิงชันที: ยังมี
ั หาไปกับมุมให้ทดลองแก้ไขคดีปริศนาทีน่ าสนใจ รวม
กิจกรรมให้เหล่านักท่อเงทียวได้ลบั สมองประลองปญ
ไปถึงตู้เกมสเก็ตบอร์ดทีให้เราสวมบทบาทโคนันคุงได้อกี ด้วย เอาจริงๆแล้วเมืองโฮคุเออิสงหนึ
ิ งทีถือเป็ น
สัญลักษณ์ชอดั
ื งของเมืองก็เป็ นเจ้าหนูโคนัน

นํ าท่านเดินทางเข้าสู่ อิ ออน มอลล์ เพือให้ท่านได้จบั จ่ายใช้ส่อย ซือของใช้และอาหารก่อนเข้าทีพัก โดย
ภายในเป็ นห้างสรรพสินค้าทีนิยมในหมู่นักท่องเทียวชาวต่างชาติ ภายในตกแต่งในรูปแบบทีทันสมัยสไตล์
ญีปุ่น มีรา้ นค้าทีหลากหลายมากกว่า BQR ร้านจําหน่ ายสินค้าแฟชัน อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้าน
นอกจากนี ยัง มีร้า นเสือผ้า แฟชันมากมาย เช่ น MUJI , 100 yen shop , Sanrio store , Capcom games
arcade และซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ เป็ นต้น

คํา+

เพื+อไม่เป็ นการรบกวนเวลา อิ สระอาหารตามอัธยาศัย

พักที+
TOYOKO INN HOTEL HIMEJI , HYOGO หรือเทียบเท่า
วันที+ 3
ปราสาทฮิ เมจิ - สวนป่ าไผ่ อาราชิ ยาม่า – วัดคิ โยมิ สึ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – เกียวโตสเตชั +น –
โอซาก้า
(B/L/-)
้
เชา

้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
บริการอาหารเชา

นํ า ท่ า นเดิน ทางสู่ ปราสาทฮิ เมจิ (Himeji Castle) เป็ น B ใน h ปราสาททีงดงามทีสุ ด ในญี ปุ่ น และขึน
ทะเบียนเป็ นสมบัตปิ ระจําชาติญีปุ่นและมรดกโลก ตังอยู่ในเมืองฮิเมจิ จังหวัดเฮียวโกะ ชาวญีปุ่นนิยมเรียก
ในชือว่า "ปราสาทนกกระสาขาว" ด้วยพืนผิวของตัวปราสาททีเมือพ้นจากฐานหินทีโค้งสูงขึนไปแล้วมีสขี าว
สว่าง จุดเด่นอีกอย่างหนึงของปราสาทนีคือ ทางเดินสู่อาคารหลักทีสลับซับซ้อนราวกับเขาวงกต ทังประตู
และกําแพงต่างๆในปราสาทได้รบั การออกแบบมาอย่างดี มีความโดดเด่นด้านสถาปตั ยกรรม เชิญเต็มอิม
การเยียมชมปราสาทแห่งนี.. (ชมด้านนอกไม่รวมค่าเข้าปราสาท)

นํ าท่านเดินทางสู่ อาราชิ ยาม่า(Arashiyama) เป็ นอีกเขตหนึงทีนักท่องเทียวนิยมมากัน อยู่ทางตะวักตก
ของเกียวโต โดยเริมเป็ นทีนิยมตังแต่สมัยเฮอัน (klP-BBnQ) เป็ นต้นมา และจะมีนักท่องเทียวเดินทางมา
เทียวชมกันอย่างคับคังในช่วงทีดอกซากุระบานและช่วงใบไม้แดงหรือใบไม้เปลียนสี ในช่วงวันหยุด มีทงั
ร้านค้า ร้านอาหาร และบริเวณโดยรอบก็สามารถเดินเทียวได้เรือยๆ สถานทีทีได้รบั ความนิยมอีกทีหนึงเมือ
มาถึง เมือ งนี ก็ค ือ ป่ าไผ่ แ ห่ ง อราชิ ยาม่ า (Arashiyama Bamboo Groves) นี ตังอยู่ ตีน เขาในเมือ งอรา
ชิยาม่า เกียวโต ตลอดสองข้างทางนันรายรอบไปด้วยต้นไผ่ทเสี
ี ยดแทงกอขึนไปบนฟ้าสูงไม่ตํากว่าสิบเมตร
ปกคลุมทางเดินทีลาดเอียงไปตามเนินเขาอย่างงดงาม เส้นทางนีเราสามารถเดินชมความงามของธรรมชาติ
ซึมซับความสดชืนของกลินไผ่ ฟงั เสียงเสียดสีของกอไผ่ทเคล้
ี ากับเสียงลม ตลอดจนสามารถขีจักรยานเพือ
ท่ องป่าไผ่ ได้ รวมถึงสามารถใช้บ ริก ารของรถลากโบราณละเลียดความงามของป่าไผ่ ได้ด้วยเช่น กัน ซึง
กิจกรรมนีเป็ นทีนิยมในหมู่คนญีปุ่นและนักท่องเทียวมากทีเดียว

นําท่านสู่ วัดคิ โยมิ สึ หรือวัดนํlาใส ทีติดรอบสุดท้ายของการประกวด B ใน k สิงมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่
เป็ นวัดทีใหญ่และเก่าแก่ตงอยู
ั ่บริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า และมีท่อนซุงวางเรียงซ้อนกันตามแนวนอนตังจาก
พืนดินขึนมารองรับระเบียงของตัววิหารใหญ่ ซึงไม่ใช้ตะปูสกั ตัว ใช้วธิ กี ารเข้าลิม เหมือนเรือนไทย วัดนีมี
อายุ เก่ าแก่ยงกว่
ิ ากรุงเกีย วโต กว่า B,:RR ปี มาแล้ว เป็ น ทีประดิษ ฐานของเทพเอปิ ส ึ เทพเจ้าแห่ งความ
รํารวย มังคัง , นมัสการพระโพธิสตั ว์อวโลกิเตศวร, จากระเบียงแห่งนีสามารถถ่ายภาพ ณ จุดทีสวยทีสุดใน
กรุงเกียวโต มองเห็นวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองเกียวโตได้งดงาม พร้อมกับวิหารของวัดคิโยมิส ึ และเชิญดืมนํ า
ศักดิ oสิทธิ oสามสายอันเกิดขึนจากธรรมชาติทไหลมาจากเทื
ี
อกเขา โดยเชือว่า สายแรก รวย สายสอง สวยหล่อ สายสาม แข็งแรง

เทียง

บริการอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ นาเบะ

นําท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิ อิ นาริ เป็ นศาลเจ้าในศาสนาชินโต ตังอยู่ทางตอนใต้ของเกียวโต ศาลเจ้า
แห่ งนี มีชือเสีย งจากเสาโทริอิ (Torii gate) สีแ ดงจํา นวนนั บ พัน ซึงตังเรียงกัน เป็ น อุ โมงค์เส้น ทางเดิน อยู่
บริเวณหลังอาคารหลัก เส้นทางนีจะตรงไปยังป่าในหุบเขาอินาริ (Mount Inari) อันศักดิ oสิทธิ oซึงมีความสูง
:hh เมตร และเป็ นอาณาบริเวณส่วนหนึงของศาลเจ้าศาลเจ้าฟุชมิ ิ อินาริเป็ นศาลเจ้าทีสําคัญทีสุดในหมู่ศาล
เจ้าจํานวนนับพันทีสักการะเทพอินาริ (Inari) ซึงเป็ นเทพผูร้ กั ษาข้าว ตามความเชือของศาสนาชินโต เชือกัน
ั นัขจิงจอกได้ทวไปในอาณา
ว่าสุนัขจิงจอกนันเป็ นผู้นําสารของอินาริ ดังนันคุณ จะสามารถพบเห็นรูปปนสุ
ั
บริเวณศาสนสถานแห่งนี ศาลเจ้าฟุชมิ ิ อินาริ มีมาตังแต่สมัยโบราณ ก่อนการก่อตังเกียวโตเป็ นเมืองหลวง
ในปี klP

จากนันนํ าท่านสู่ สถานี รถไฟเกียวโต(Kyoto Station) เป็ นสถานีรถไฟฟ้าทีสําคัญ ทีนิยมกันทังในหมู่
นักท่องเทียวและคนญีปุ่นเอง ใช้เดินทางระหว่างเมืองในระยะเวลาทีไม่นาน รวมทังมีรา้ นค้า ร้านอาหารให้
เลือกซือเลือกชิมมากมาย

คํา+

ได้เวลาอันสมควร นําท่านสูโ่ รงแรมทีพัก
เพื+อไม่เป็ นการรบกวนเวลา อิ สระอาหารตามอัธยาศัย

พักที+
วันที+ 4

BLOEMAN HOTEL , OSAKA หรือเทียบเท่า
อิ สระท่องเที+ยวเต็มวัน หรือเลือกซืlอทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย

เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

(B/-/-)

หลังอาหาร อิสระตามอัธยาศัยให้ท่านเลือกช้อปปิ งตามย่านดังของมหานครโอซาก้า โดยการนังรถไฟ (ไม่
รวมค่ารถไฟ) ท่านสามารถนังรถไฟ JR เพือเดินทางเทียวในแหล่งท่องเทียวชือดัง อาทิ
- โอซาก้า อะควอเรี+ยม เป็ นพิพธิ ภัณฑ์สตั ว์นําในร่มทีใหญ่ทสุี ดในโลก ท่านจะได้พบกับปลาฉลามวาฬทีมี
ขนาดใหญ่ทหาชมได้
ี
ยาก, แล้วเฮฮากับหน้าตาของปลาแสงอาทิตย์ ทีมีขนาดตัวใหญ่ราคาประเมินมิได้และ
เพลิน ตากับ สัต ว์มีชีวติ ใต้นํ านานาชนิ ด จากทัวทุ ก มุ มโลก อาทิเช่ น ปลาโลมา, ปูแ มงมุ ม , นาคทะเล, นก
เพนกวิน เป็ นต้น
- วัดชิ เท็นโนจิ วัดทีมีอายุเก่าแก่ทสุี ดของเมืองโอซาก้าประมาณ B,PRR ปี และเป็ นพุทธสถานแห่งแรกใน
ญีปุ่น โดยมีจุดเด่นอยู่ที เจดีย์ Q ชันอันวิจติ ร สร้างตามแบบสถาปตั ยกรรมสมัย อาซุกะ ภายในประดิษฐาน
พระพุทธรูปหลายองค์
หรือ ท่ า นที สนใจเดิน ทางสู่ ยู นิ เวอร์แ ซล สตู ดิ โอ (ไม่ ร วมค่ า เข้ า สวนสนุ ก ค่ า เครื+ อ งเล่ น รวมถึ ง
ค่าใช้จ่ายในการเดิ นทาง) ร่วมสนุ กท้าทายกับเครืองเล่นหลากหลายชนิดตืนเต้นระทึกใจจากหนังดังทีท่าน
ชืนชอบ เช่น ฉากเพลิงไหม้จากเรือง “แบ็คดราฟท์”ล่องเรือผจญภัยกับไดโนเสาร์จากเรือง“จูราสสิคพาร์ค”
นังเรือเพือพบกับความน่ าสะพรึงกลัวเหมือนอยู่ ในเหตุการณ์จริงกับ “จอว์” ใช้ทุนสร้างมหาศาลกว่า B,QRR
ล้านเยน (เฉพาะจอว์) และสนุกสนานไปกับเครืองเล่นภาคใหม่ของ “สไปเดอร์แมน” ทีรอให้ท่านพิสจู น์ความ
มันส์ พร้อมทังพบกับโซนใหม่ “วันเดอร์แลนด์” เป็ นโซนสวนสนุกสไตล์ครอบครัวให้ท่านได้เพลิดเพลินกับตัว
การ์ตู น สุ ด น่ า รัก ชือดัง ของญี ปุ่ น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street หรือ สนุ ก สนานกับ โซนใหม่ The
Wizarding World of Harry Potter ทีสร้างเพือเอาใจเหล่าสาวกของแฮร์รพอตเตอร์
ี
ให้ท่านได้เข้าไปสัมผัส
บรรยากาศของ โลกเวทมนตร์ในฉากต่างๆ จากภาพยนตร์ อาทิ ปราสาทฮอกวอต เพลิดเพลินกับการสํารวจ
ห้องเรียนเวทมนตร์คาถาย่านฮอกมีท ร้านขายของแปลกประหลาดของเหล่าพ่อมดและแม่มดทังหลาย และที
ไม่ควรพลาดชิมคือ บัตเตอร์เบียร์ เครืองดืมทีได้รบั ความนิยมในโลกของพ่อมดและแม่มดแห่ งนี [ไม่มแี อ
ลกฮอล์] และทีพลาดไม่ได้คอื ในโซนนีทีถือว่าเป็ นสถานทีท่องเทียวทีดีทสุี ดของโลก คือโซน Harry Potter
and the Forbidden Journey ทีมีก ารสร้า งด้ว ยเทคโนโลยีทีทัน สมัย ในการถ่ า ยภาพ PK ทีจะสร้า งความ
ตืนเต้นเร้าใจให้ท่านเสมือนท่านได้เดินทางท่องโลกเวทมนตร์ไปกับแฮร์รพอตเตอร์
ี
เลยทีเดียว ให้ท่านได้
สนุกสนานต่อกับเครืองเล่นนานาชนิดอย่างจุใจ
เพื+อไม่เป็ นการรบกวนเวลาของท่าน อิ สระอาหารเที+ยง และอาหารคํา+ ตามอัธยาศัย
ที+พกั
วันที+ 5

BLOEMAN HOTEL , OSAKA หรือเทียบเท่า
นัง+ รถราง – ศาลเจ้าสุมิโยชิ – ตลาดคุโรมง - DUTY FREE – ชิ นไชบาชิ – ริ นกุ เอ้าท์เลต – สนามบิน
โอซาก้า
(B/-/-)

้
เชา

้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
บริการอาหารเชา

นํ าท่านนังราง Hankai Tramway ชมบรรยากาศเมืองโอซาก้า โดยรถรางวิงบริการเชือมระหว่างชานเมือง
ทางตอนใต้กบั เมือง Sakai เปิ ดให้บริการมาตังแต่ปี BlBB มีประวัติศาสตร์อนั ยาวนานมากว่า BRR ปี แล้ว
ป จั จุ บ ัน บริษัท ยังคงใช้รถรางรุ่น เดิม ทีให้บ ริก ารในสมัย เริมแรก พร้อ มกับ พัฒ นารถรางไฟฟ้ ารุ่น ใหม่ มา
ให้บ ริก ารควบคู่ ก ัน โดยการนํ า ท่ า นนั งรถรางจะพาลู ก ค้า ทุ ก ท่ า นเดิน ทางสู่ ป ลายทาง ศาลเจ้ า สุ มิ โยชิ
(Sumiyoshi Taisha) เป็ นศาลเจ้าทีถูกสร้างขึนตังแต่ศตวรรตที h เรียกว่าเป็ นอีกหนึงศาลเจ้าทีเก่าแก่มาก
ทีสุดแห่งหนึงของญีปุ่นเลยก็ว่าได้ ทีนีไม่ใช่เพียงแค่ความเก่าแก่เท่านันแต่การรูปแบบสถาปตั ยกรรมการ
สร้างก็ถือว่าโดดเด่นทีจะมีหลังคาแบบทรงตรงๆ ต่างจากทีอืนๆทีจะมีทรงโค้งๆ จัวจะถูกตกแต่งด้วยไม้ที
ลักษณะไขว้กนั คล้ายกับไม้กางเขนของศาสนาคริสต์ หากออกจะเป็ นรูปกากบาทซะมากกว่า รวมทังยังมีไม้
ขนาดเล็กๆวางเรียงกันตามแนวยาวทัวทังหลังคา โดยเฉพาะตรงจุดทีทางเข้าอยู่ด้านใต้หน้าจัวของหลังคา
และยังมีรวล้
ั อมรอบ จากความต่างและความเก่าแก่นีแหล่ะค่ะทีทําให้ศาลเจ้าแห่งนีมีชอเสี
ื ยงมากๆในญีปุ่น

นําท่านเข้าสู่ ตลาดคุโรมงโอซาก้า (Kuromon Ichiba Market ) เป็ นตลาดทีมีชอเสี
ื ยงและเก่าแก่มากทีสุด
แห่งหนึงของเมืองโอซาก้า จนได้รบั สมญานามว่าเป็ น ครัวของโอซาก้า(Osaka’s Kitchen) กันเลยทีเดียว มี
บรรยากาศภายในเป็ นทางเดิน Arcade เล็กๆทอดยาวประมาณ 8RR เมตร : ข้างทางจะเต็มไปด้วยร้านค้า
ต่างๆกว่า B8R ร้านค้า ขายทังของสด และแบบพร้อมทาน มีของกินเล่นและอาหารพืนเมืองมากมายหลาย
ชนิดให้ได้ชมิ กัน
กลางวัน อิ สระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
นํ าท่ านเดิน ทางสู่ ร้า นค้ า ปลอดภาษี ดิ ว ตีl ฟ รี ช้อ ปปิ งสิน ค้าเครืองสํา อางค์ อาหารเสริม เครืองประดับ
คุณภาพดี
นําท่านเดินทางสู่ ย่านชิ นไซบาชิ ย่านช้อปปิ งชือดังของนคร โอซาก้า ภายในย่านนีมีรา้ นค้าเก่าแก่ปะปนไป
กับร้านค้าอันทันสมัย และสินค้าหลากหลายรูปแบบทังสําหรับเด็ก และผู้ใหญ่ ซึงย่านนีถือว่าเป็ นย่านแสงสี
และบันเทิงชันนําแห่งหนึงของนครโอซาก้า อีกทังยังมีรา้ นอาหารทะเลขึนชือมากมาย ซึงเสน่ หอ์ ย่างหนึงคือ
ทุกร้านจะประดับประดาร้านของตนด้วยแสงไฟนีออนซึงดัดทําให้เป็ นรูปปู กุ้ง และปลาหมึก ซึงนักท่องเทียว
ให้ความสนใจและแวะถ่ายรูปกันเป็ นทีระลึกอย่างมาก และร้านค้าทุกแห่ง จะพยายามสร้างจุดเด่นให้แก่รา้ น
ของตนให้ได้มากทีสุด เพือดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการ สัญลักษณ์ เด่นของย่านนีคือ ตึกรูปเครืองหมาย
การค้าของ กูลโิ กะ ผลิตภัณฑ์ขนมชือดังจากญีปุน่ นันเอง

นําท่านเดินทางสู่ ริ งกุ เอาท์เล็ต (Rinku Outlet) แหล่งช้อปปิงใหญ่ใกล้กบั สนามบินคันไซ ให้ท่านเพลิดเพลินกับการ
เลือกซือสินค้า “แบรนด์เนม” ชือดังหลากหลายและสินค้าดีราคาพิเศษ อาทิ เครืองสําอาง, เครืองประดับ, เสือผ้า, กระเป๋า
, รองเท้าอุปกรณ์กฬ
ี า, เครืองใช้ไฟฟ้า และยังเป็ นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์ญปุี น่ โกอินเตอร์มากมายกับคอลเลคชันเสือผ้า
ล่าสุด อาทิ MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley, Diffusione Tessile ฯลฯ พร้อมทังเลือกซือกระเป๋าไฮ
ไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armani ฯลฯ หรือจะเลือกดูเครืองประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง Tag
Heuer, Agete, S.T.Dupont, Tasaki ฯลฯ รวมไปถึงรองเท้าแฟชัน Hush Puppies, Scotch Grain, Skechers, Hogan
ฯลฯ หรือเลือกซือสินค้าสําหรับคุณหนู Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids, Miki House และสินค้าอืนๆอีกมากมาย ให้
ท่านได้เลือกช้อปปิงตามอัธยาศัย
อิ สระอาหารคํา+ เพื+อสะดวกแก่การเดิ นทางท่องเที+ยว

00.40

ได้เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติ คน
ั ไซ ประเทศญี+ปน
ุ่
ออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน JAPAN
AIRLINES เทียวบิน ที JL727 ** มีบ ริก ารอาหารและเครืองดืมบนเครืองบิน ใช้เวลาบิน โดยประมาณ 8
ชัวโมง **

วันที+ 6
04.40

สนามบินสุวรรณภูมิ

(-/-/-)

เดิน ทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติ สุ ว รรณภูมิ กรุง เทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภ าพและความ
ประทับใจ
*******************************************************************
อัตราค่าบริ การ
ผู้ใหญ่ ห้องละ

กําหนดการเดิ นทาง

u-v ท่าน
อัตราท่านละ

w เด็ก u ผู้ใหญ่

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิ น wu ปี ) (เด็กอายุไม่เกิ น wu ปี )
อัตราเด็ก ท่านละ

อัตราเด็ก ท่านละ

พักเดี+ยว
เพิ+ ม
อัตรา ห้องละ

ไม่ใช้ต ั xว
เครื+องบิ น
อัตรา
ท่านละ

เดิ นทางเดือน ตุลาคม 62
02 – 07 ตุลาคม 62
31,999
31,999
31,999
7,500
17,900
04 – 09 ตุลาคม 62
31,999
31,999
31,999
7,500
17,900
09 – 14 ตุลาคม 62
34,999
34,999
34,999
7,500
17,900
24 – 29 ตุลาคม 62
31,999
31,999
31,999
7,500
17,900
25 – 30 ตุลาคม 62
31,999
31,999
31,999
7,500
17,900
26 – 31 ตุลาคม 62
31,999
31,999
31,999
7,500
17,900
30 ตค. – 04 พย. 62
31,999
31,999
31,999
7,500
17,900
เดิ นทางเดือน พฤศจิ กายน 62
02 – 07 พฤศจิ กายน 62
31,999
31,999
31,999
7,500
17,900
03 – 08 พฤศจิ กายน 62
29,999
29,999
29,999
7,500
17,900
06 – 11 พฤศจิ กายน 62
31,999
31,999
31,999
7,500
17,900
10 – 15 พฤศจิ กายน 62
31,999
31,999
31,999
7,500
17,900
** อัตรานีl ยงั ไม่รวมค่าทิ ปพนักงานขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ+ น ตามธรรมเนี ยม
1,500 บาท ต่อ ทริ ป ต่อ ลูกค้า ผู้เดิ นทาง w ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง u ปี ณ วัน
เดิ นทางกลับ (Infant) ทังl นีl ท่านสามารถให้มากกว่านีl ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของ

ท่าน โดยส่วนนีl ทางบริ ษท
ั ขอสงวนสิ ทธิ} ในการเรียกเก็บก่อนเดิ นทางทุกท่าน ที+สนามบิ น ในวัน
เช็คอิ น **
** ราคาเด็กอายุไม่ถึง u ปี ณ วันเดิ นทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท **
(ไม่มีที+นัง+ บนเครื+องบิ น)
** ท่านที+ถือหนังสือเดิ นทางไทย และมีวตั ถุประสงค์เดิ นทางไป เพื+อการท่องเที+ยว ประเทศญี+ปน
ุ่ ไม่
จําเป็ นต้องยื+นขอวีซ่า โดยสามารถพํานักได้ไม่เกิ น w~ วัน ต่อครังl **
** บริ ษท
ั ขอสงวนสิ ทธิ} อัตรานีl เฉพาะนักท่องเที+ยว ที+ถือหนังสือเดิ นทางไทยเท่านัน
l กรณี ถือหนังสือ
เดิ นทางต่างประเทศ ทางบริ ษท
ั ขอสงวนสิ ทธิ} เรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมเพิ+ มจากราคาทัวร์ ท่านละ
100 USD. หรือ (เป็ นเงิ นไทยประมาณ 3,200 บาท)
อัตราค่าบริ การนีl รวม
ค่าบัตรโดยสารโดยเครืองบิน (ตั …ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชันประหยัด (Economy Class) รวมถึงค่าภาษี
สนามบินและค่าภาษีนํามันทุกแห่ง กรณีตอ้ งการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลียนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเทียว
ใด เทียวหนึงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเป็ นกรณีพเิ ศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ต ั …วเครืองบิน
ตามทีตามทีตารางอัตราค่าบริการระบุ
ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครืองบิน สายการบิน JAPAN AIRLINES อนุ ญาตให้โหลด
กระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้อ งเครืองบิน w ท่ าน โหลดกระเป๋าได้ u ใบ โดยมีนํlาหนั กไม่เกิ น 23 ก.ก. / (46 กก)
และ ถือขึlนเครื+องบิ นได้ นํlาหนั กไม่เกิ น • ก.ก. (ไม่จํากัดจํานวนชิน แต่ทงนี
ั เจ้าหน้าทีจะพิจารณาตามความ
เหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงือนไขของสายการบิน) **
ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
ค่าโรงแรมทีพักระดับมาตรฐานตามรายการทีระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงี านเทรดแฟร์ การแข่งขัน
กีฬาหรือ กิจกรรมอืนๆ ทีทําให้โรงแรมตามรายการทีระยุเต็ม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ oในการปรับเปลียนโรงแรมที
พัก ไปเป็ นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้า
เป็ นสําคัญ
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่างๆ ตามรายการทีระบุ กรณีไม่รวมจะชีแจงแต่ละสถานทีในโปรแกรม
ค่าอาหาร ตามรายการทีระบุ โดยทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ oในการเปลียนแปลงตามความเหมาะสม
ค่าเบียประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางท่องเทียวต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท
(เงือนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริ การนีl ไม่รวม
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครืองดืม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์
ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ทีไม่ได้ระบุในรายการ
× ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิน ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้
เดิน ทาง B ท่ า น รวมไปถึงเด็ก ยกเว้น เด็ก อายุ ไม่ ถึง : ปี ณ วัน เดิน ทางกลับ (Infant) ทังนี ท่ านสามารถให้

มากกว่านีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ oในการเรียกเก็บ
ก่อนเดินทางทุกท่าน ทีสนามบิน ในวันเช็คอิน
๋ าสัมภาระทีมีนําหนักเกินกว่าทีสายการบินนันๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
× ค่าธรรมเนียมในกรณีทกระเป
ี
มาตรฐาน
× ค่าธรรมเนียมการจองทีนังบนเครืองบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทําได้ ทังนีขึนอยู่กบั สาย
การบิน และ รุ่นของเครืองบินแต่ละไฟล์ททีใช้บนิ ซึงอาจเปลียนแปลงได้อยู่ทสายการบิ
ี
นเป็ นผูก้ ําหนด
× ค่าภาษีนํามัน ทีสายการบินเรียกเก็บเพิม ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั …วเครืองบินไปแล้ว
× ภาษีมลู ค่าเพิม 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3% กรณีตอ้ งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั

เงื+อนไขการจอง และ การชําระเงิ น
• กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย hR วัน ก่อนออกเดินทาง มัดจําท่ านละ w~,‚‚‚ บาท และตัดทีนังการจอง
ภายใน : วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี กรุณาชําระเงินใน:วันถัดไป ก่อนเวลา B8.RR น. เท่านัน โดยระบบจะ
ยกเลิกอัตโนมัตท
ิ นั ที หากยังไม่ได้รบั ยอดเงินตามเวลาทีกําหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางใน
พีเรียดเดิม ท่านจําเป็ นต้องทําจองเข้ามาใหม่ นันหมายถึงว่า กรณีทมี
ี ควิ รอ (Waiting List) ก็จะให้สท
ิ ธิ oไปตาม
ระบบ ตามลําดับ เนืองจากทุกพีเรียด เรามีทนัี งราคาพิเศษจํานวนจํากัด
• กรณีลูกค้าเดินทางไม่ได้ สามารถเปลียนชือคนเดินทางได้ ก่อนเดินทาง k วัน ขอสงวนสิทธิ oไม่คนื ค่าใช้จ่ายใดๆ
ในกรณีทไม่
ี สามารถหาคนมาแทนได้

เงื+อนไขการยกเลิ ก และ เปลี+ยนแปลงการเดิ นทาง
• ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการทีชําระแล้ว
** ยกเว้น พีเรียดที+มีวน
ั หยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิ กเดิ นทางไม่น้อยกว่า ƒ~ วัน ก่อนเดิ นทาง **
• ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการทีชําระแล้ว
• ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ oไม่คนื เงินค่าบริการทีชําระมาแล้วทังหมด
ทังนี ทางบริษท
ั จะหักค่าใช้จ่ายทีได้จ่ายจริงจากค่าบริการทีชําระแล้วเนืองในการเตรียมการจัดการนําเทียวให้แก่
นักท่องเทียว เช่น การสํารองทีนังตั …วเครืองบิน การจองทีพัก ฯลฯ
• ทางบริษัท ขอสงวนสิท ธิ oไม่ ร บ
ั ผิด ชอบ และ คืน ค่ าทัว ร์ส่ว นใดส่ว นหนึ งให้ท่ า นได้ไ ม่ ว่ ากรณี ใดๆทังสิน เช่ น
สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ
• กรณีต้องการเปลียนแปลงผูเ้ ดินทาง (เปลียนชือ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษท
ั ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย k วัน ก่อน
ออนออกเดินทาง กรณี แจ้งหลังจากเจ้าหน้ าทีออกเอกสารเรียบร้อ ยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ oในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริงทังหมด ทังนีขึนอยู่กบั ช่วงพีเรียดวันทีเดินทาง และกระบวนการ
ของแต่ละคณะ เป็ นสําคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าทีเป็ นกรณีพเิ ศษ
• กรณีต้องการเปลียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลือนวันเดินทาง) ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ oในการหักค่าใช้จ่ายการ
ดําเนินการต่างๆ ทีเกิดขึนจริงสําหรับการดําเนินการจองครังแรก ตามจํานวนครังทีเปลียนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทังสิน

เงื+อนไขสําคัญอื+นๆที+ท่านควรทราบก่อนการเดิ นทาง
• คณะจะสามารถออกเดิน ทางได้ต ามจําเป็ น ต้อ งมีข ึนตํ า อย่ างน้ อ ย hR ท่ า น หากตํ ากว่ ากํ าหนด คณะจะไม่
สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีทจะชํ
ี าระค่าบริการเพิมเพือให้คณะเดินทางได้ ทางบริษท
ั ยินดีที
จะประสานงาน เพือให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป
- ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ oในการงดออกเดินทาง หรือ เลือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอืนต่อไป โดยทางบริษท
ั ฯ
จะแจ้งให้ท่ านทราบล่ วงหน้ าเพือวางแผนการเดิน ทางใหม่ อีก ครัง ทังนี ก่ อ นคอนเฟิ ร์ม ลางาน กรุณ าติด ต่ อ
เจ้าหน้าทีเป็ นกรณีพเิ ศษทุกครังหากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลียนแปลงได้
• กรณี ทท่
ี านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั …วภายในประเทศ เช่น ตั …วเครืองบิน , ตั …วรถทัวร์ , ตั …วรถไฟ) กรุณ า
ติดต่อสอบถามเพือยืนยันกับเจ้าหน้าทีก่อนทุกครัง และควรจองบัตรโดยสารภายในทีสามารถเลือนวันและเวลา
เดิน ทางได้ เพราะมีบ างกรณี ทีสายการบิน อาจมีก ารปรับเปลียนไฟล์ท บิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า ทังนีขึนอยู่กบั ฤดูกาล สภาพภูมอิ ากาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็ นสําคัญเท่านัน สิงสําคัญ
ท่านจําเป็ นต้องมาถึงสนามบินเพือเช็คอินก่อนเครืองบิน อย่างน้อย h ชัวโมง โดยในส่วนนีหากเกิดความเสียหาย
ใดๆบริษทั ขอสงวนสิทธิ oในการไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนใดๆทังสิน
• กรณีทท่ี านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนือสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเป็ นกรณีพเิ ศษ
- กรณี ผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลี แชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่าง
น้ อ ย k วันก่ อนการเดิน ทาง หรือ ตังแต่ ทีท่ านเริมจองทัวร์ เพือให้ท างบริษัท ประสานงานกับ สายการบิน เพือ
จัดเตรียมล่วงหน้า กรณีมคี ่าใช้จ่ายเพิมเติม ทางบริษัทของสงวนสิทธิ oในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงทีเกิด
ขึนกับผูเ้ ดินทาง
• กรุณ าส่งรายชือผู้เดินทาง พร้อมสําเนาหน้ าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้กบ
ั เจ้าหน้าทีหลังจากชําระเงิน
กรณีทท่ี านเดินทางเป็ นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าทีให้ทราบ
• กรณีทออกบั
ี
ตรโดยสาร (ตั …ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ oในการรับผิดชอบไม่
ว่าส่วนใดส่วนหนึง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษท
ั เพือใช้ในการออก
บัตรโดยสาร
• หลังจากท่านชําระค่าทัวร์ครบตามจํานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษท
ั จะนําส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทาง
ให้ท่านอย่างน้อย Q หรือ k วัน ก่อนออกเดินทาง
• อัตราทัวร์นี เป็ นอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครืองบินแบบหมู่คณะ (ตั …วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลือนไฟล์ท วัน ไป
หรือ กลับส่วนใดได้ จําเป็ นจะต้องไป และ กลับ ตามกําหนดการเท่านัน หากต้องการเปลียนแปลงกรุณาติดต่อ
เจ้าหน้าทีเป็ นกรณีพเิ ศษ
• ทางบริษัทไม่มนี โยบายจัดคู่นอนให้กบ
ั ลูกค้าทีไม่รู้จกั กันมาก่อน เช่น กรณี ทีท่านเดินทาง 1 ท่าน จําเป็ นต้อง
ชําระค่าห้องพักเดียวตามทีระบุ
• หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 8 เดือน ณ วันกลับ

- ฤดู ห นาวในต่ า งประเทศ มีข้อ ควรระวัง สภาพอากาศจะมืด เร็ว กว่ า ปกติ สีโมงเย็น ก็จ ะเริมมืด แล้ว สถานที
ท่องเทียวต่างๆ จะปิ ดเร็วกว่าปกติ ประมาณ B-: ช.ม. การเดินทางควรเผือเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที
ท่องเทียวกลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะ อาจลืนได้ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็ นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าที
สามารถเดินบนหิมะได้ แว่นกันแดดควร เมือแสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจทําให้ระคายเคืองตา
ได้
- ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ oเปลียนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนืองจากฤดูกาล สภาพภูมอิ ากาศ เหตุการ
ทางการเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงือนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็ นต้น โดยส่วนนีทาง
บริษัทจะคํานึงถึงประโยชน์ ของลูกค้าเป็ นสําคัญ หากกรณีทีจําเป็ นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิม ทางบริษัทจะแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า
- เนืองจากการเดินทางท่องเทียวในครังนี เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ทาง
บริษทั จึงขอสงวนสิทธิ o ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึงทีท่านไม่ตอ้ งการได้รบั
บริการ หากระหว่างเดินทาง สถานทีท่องเทียวใดทีไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษท
ั ขอ
สงวนสิทธิ oในการไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึงให้ท่าน เนืองจากทางบริษท
ั ได้ทําการจองและถูก
เก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทังหมดแล้ว
- กรณี ทท่
ี านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ oไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีจะเกิดขึนตามมา
และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ทท่ี านชําระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง
- หากวันเดินทาง เจ้าหน้าทีสายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง
(พาสปอร์ต) ของท่านชํารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปี ยกนํา ขาดไปหน้าใดหน้าหนึง มีหน้าใดหน้าหนึงหายไป มี
กระดาษหน้าใดหน้าหนึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็ นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทังสิน
ทางสายการบิน หรือ เจ้าหน้าทีด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสทิ ธิ oไม่อนุ ญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนัน
กรุณ าตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่ านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณี ชํารุด
กรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพือทําหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง
และ ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาทีบริษท
ั เร็วทีสุด เพือยืนยันการเปลียนแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้
ส่งเอกสารมาทีบริษท
ั เรียบร้อยแล้ว กรณีทยัี งไม่แ (ตั …วเครืองบิน) ท่านสามารถเปลียนแปลงได้ไม่มคี ่าใช้จ่าย แต่
หากออกบัตรโดยสาร (ตั …วเครืองบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ oในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน
จริงทังหมด ซึงโดยส่วนใหญ่ต ั …วเครืองบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทังนีขึนอยู่กบ
ั
กระบวนการและขันตอนของแต่ละคณะ
- เกียวกับทีนังบนเครืองบิน เนืองจากบัตรโดยสาร (ตั …ว) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอ
สงวนสิทธิ oในการเลือกทีนังบนเครืองบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะ
พยายามทีสุดให้ท่านได้นงด้
ั วยกัน หรือ ใกล้กนั ให้มากทีสุด

- ข้อมูลเพิมเติมเกียวกับห้องพักในโรงแรมทีพัก เนืองจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน
จึงอาจทําให้หอ้ งพักแบบห้องพักเดียว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ h ท่าน (Triple) จะ
แตกต่างกัน บางโรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชันกัน (ไม่ตดิ กันเสมอไป)
- กรณีทท่
ี านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรือ เข้าเมือง (ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทังสิน ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ oในการคืนค่าใช้จ่ายให้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึงทังสิน
- ขอสงวนสิทธิ oการเก็บค่านํามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม หากสายการบินมีการปรับขึนก่อนวันเดินทาง
- บริษท
ั ขอสงวนสิทธิ o ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทังสิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน ,
การประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนําสิงของผิดกฎหมาย ซึงอยู่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษทั
- บริษทั ขอสงวนสิทธิ o ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทังสิน หากเกิดสิงของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็
ตาม และ ขอสงวนสิทธิ oในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิงของไว้ทโรงแรมและจํ
ี
าเป็ นต้องส่งมายัง
จุดหมายปลายทางตามทีท่านต้องการ
- รายการนี เป็ นเพียงข้อ เสนอทีต้องได้รบั การยืนยันจากบริษัทฯอีก ครังหนึ ง หลังจากได้สํารองโรงแรมทีพักใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึงอาจจะปรับเปลียนตามทีระบุในโปรแกรม

**เมื+อท่านชําระเงิ นค่าทัวร์ให้กบั ทางบริษท
ั ฯแล้วทางบริ ษท
ั ฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเงื+อนไขข้อตกลงทังl หมดนีl แล้ว**
** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที+มอบความไว้วางใจ ให้เราบริ การ **

