โอซาก้า เกียวโต โกเบ 5วัน3คืน
โดยสายการบิน AIR ASIA X
เดินทาง มกราคม-กุมภาพันธ์ 2563
โดยสายการบินไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์
กรุงเทพฯ-สนามบินคันไซ-เกียวโต-ป่ าไผ่ อาราชิยาม่า-ฟูชิมิอินาริ-DUTY FREE-ซินไซบาชิโดทงโบริ-โกเบ-ภูเขาร๊อคโค-ขึ้ นเคเบิ้ ลคาร์-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-ROKKO SNOW PARK
โอซาก้า-ปราสาทโอซาก้า-ริงกุพรีเมี่ยม เอ้าท์เลท-สนามบินคันไซ-กรุงเทพฯ

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า โอเคนะก๊ะ 5 วัน 3 คืน (XJ)

พิเศษ !!! ฟรีชุดยูคาตะสาหรับลูกค้าทุกท่าน

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่ เด็กมี
1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
พักเดี่ยว
เตียง
เด็กไม่มีเตียง
เพิ่ม
(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี ) (เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี )

กาหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่
ห้องละ 2-3 ท่าน

8-12 มกราคม 2563

23,900

23,900

22,900

6,500

15-19 มกราคม 2563

23,900

23,900

22,900

6,500

22-26 มกราคม 2563

23,900

23,900

22,900

6,500

12-16 กุมภาพันธ์ 2563

23,900

23,900

22,900

6,500

19-23 กุมภาพันธ์ 2563

23,900

23,900

22,900

6,500

26-1 มีนาคม 2563

23,900

23,900

22,900

6,500

วันแรก กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง
22.00 คณะพร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 ผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบิน
AIR ASIA X เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ (ไม่มีอาหารเสริฟ์บนเครื่องบิน)
วันที่สอง สนามบินคันไซ-เกียวโต-ป่ าไผ่ อาราชิยาม่า-ฟูชิมิอินาริ-DUTY FREE-ซินไซบาชิ-โดทงโบริ (-/L/อิสระ)
00.55 ออกเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ612
08.00 ถึง สนามบินคันไซ นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
(กรุณาปรับเวลาเป็ นเวลาท้องถิ่น เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย เวลาที่จะเร็วกว่าไทย 2 ชม.)
***สาคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นาอาหารสด จาพวก เนื้ อสัตว์ พื ช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ
หากฝ่ าฝื นมีโทษปรับและจับ**
หลังจากนั้ นน าท่านเดินทางสู่ เกียวโต อดี ตเมืองหลวงของประเทศญี่ ปุ่น เป็ นเมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็ นเมืองที่
รวบรวมศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศญี่ ปุ่น วัดและศาลเจ้าเก่าแก่มากมาย เดินทางสู่ อาราชิยาม่า น า
ท่านเดินทางชม สะพานโทเก็ตซึเคียว (Togetsukyo Bridge)ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์ ของอาราชิยามะ ที่สร้างตั้งแต่
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สมัยเฮอัน เป็ นจุดชมวิวที่สวยงามด้วยภาพทิวทัศน์ สะพานกลางน้ าและมีววิ ข้างหลังเป็ นป่ าต้นไม้ธรรมชาติ พา
ทุกท่านเข้าชม ป่ าไผ่ อาราชิยาม่า จุดท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่ง ด้วยบรรยากาศอันสงบร่มรื่น และ
ความงามอันเป็ นเอกลักษณ์ของแนวต้นไผ่จานวนมากตลอดสองข้างทาง ในช่วงวันหยุดจะมีท้ังร้านค้าและ
ร้านอาหารจานวนมาก ทาให้บรรยากาศคึกคัก พาท่านศักการะ ศาลเจ้าเทพอินาริ ที่คนไทยทั้งหลายชอบ
เรียกกัน ว่าศาลเจ้าแดงหรือศาลเจ้าจิ้ งจอกเป็ นศาลเจ้าชินโต โดยศาลเจ้านี้ โด่งดังเรื่องประตูโทริอิ หรือเสา
ประตูสีแดงที่เรียงตัวกันข้างหลังศาลเจ้าจานวนหลายหมืน่ ต้นจนเป็ นทางเดินไปทัว่ ทั้งภูเขาอินาริ ที่ผคู ้ นเชื่อ
กัน ว่าเป็ นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ โดยเทพอิน าริจะเป็ นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ การเก็บเกี่ย วข้าว รวมไปถึง
พืชผลไร่นาต่างๆ และมักจะมีจงจอกเป็
ิ้
นสัตว์คู่กาย

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
น าท่านเดินทางกลับโอซาก้า ช้อปปิ้ ง DUTY FREE หลังจากนั้ น อิสระช้อปปิ้ งย่าน ชิ นไซบาชิ +โดทงโบริ
บริเวณแหล่ งช้อปปิ้ งแห่งนี้ มีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปด้วยร้านค้าปลี ก ร้านแฟรนไชส์ ร้าน
เครื่องสาอางค์ ร้านรองเท้า กระเป๋ านาฬิกา ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านขนม ร้านเสื้ อผ้าสตรีทแบรนด์ท้ัง
ญี่ปุ่นและต่างประเทศ เช่น Zara H&M Beans ABC Mart เป็ นต้น นอกจากนั้ นท่านยังสามารถถ่ายรูปกับป้ าย
กูลิโกะได้อีกด้วย
เย็น
อิสระอาหารเย็นที่ โดทงโบริ

นาท่านเข้าสู่ทพี่ กั SARASA HOTEL NAMNA หรือเทียบเท่า (ที่พกั บริเวณสถานีนมั บะ)
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วันที่สาม อิสระท่องเที่ยว FREE DAY เต็มวัน หรือเลือกซื้ อ OPTION ยูนิเวอร์แซลเจแปน
(B/อิสระ/อิสระ)
07.00 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
OPTION A : เลื อ กซื้ อบั ต ร UNIVERSAL JAPAN ช าระเพิ่ ม ท่ า นละ 3,000 บาท (ราคานี้ ไม่ ร วมค่ า
เดินทาง)
ถือว่าเป็ นสวนสนุ กแห่งแรกในเอเชียของยูนิเวอร์ซลั สตูดิโอส์ที่เปิ ดตัวอย่างยิ่งใหญ่อลังการในปี 2001 แต่ไม่
ธรรมดาด้วยความใหญ่โตแต่โซนอย่างๆน่ าดึงดูดใจคนจานวนมาก จนเรียกได้ว่าเป็ นสวนสนุ กที่เป็ นที่นิยม
มากที่สุด โดยข้างในสวนสนุ กจะแบ่งเป็ นทั้งหมด 9 โซน
1. New York
มีการจาลองเป็ นเมืองนิ วยอร์กที่เป็ นฉากของภาพยนตร์ดังหลายๆเรื่องอย่าง spider Man ที่จะมีเครื่องเล่ น
เด่นๆชื่อว่า Adventures of spider Man ไม่เพียงเท่านั้ น ที่นี่ยังมีโรงภาพยนตร์ 3 มิติที่จะทาให้เด็กๆฟิ นกับ
ความเก่งของสไปเดอร์แมนกันเต็มๆ อินกันจนเหมือนได้หลุดเข้ามาในหนั งทีเดียว
2. Hollywood
โซนนี้ ถือว่าครบเครื่องเรื่องฮอลลีวดู มากๆเหมือนยกอเมริกามาไว้ที่โซนนี้ เครื่องเล่นโดนๆก็มใี ห้ได้หวาดเสียว
กันอย่าง Holly wood Dream the Ride หรือใครอยากจะสัมผัสประสบการณ์ดูภาพยนตร์ที่นี่ก็มโี รงภาพยนตร์
แบบ 4 มิติ ที่ได้สมั ผัสแบบครบทุกประสาทสัมผัสที่เต็มรูปแบบมาตรฐานระดับโลก
3. Jurassic Park
ใครที่เคยดู Jurassic Park คงอดไม่ได้ที่อยากจะเข้ามาโลกที่มีไดโนเสาร์หลากหลายสายพันธุ์แบบในหนั ง
รับรองว่ามาโซนนี้ จุใจ เพราะขนทัพเหล่าไดโนเสาร์มาเต็มทั้งกินพืชกินเนื้ อ แถมยังสามารถตื่นเต้น ไปกับการ
ล่องเรือหนี ไดโนเสาร์ที่สุดจะหวาดเสียวด้วยการดิ่งจากความสูง 25 เมตร

4. Minion Park
โซนใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิ ดตัวไปในวันที่ 21 เมษายน 2017โดยมาแทนที่โซนของ Back To The Future นั บเป็ น
โซนที่เรียกเสียงกรี๊ดกร๊าดทั้งกับเด็กและผูใ้ หญ่อย่างมาก ด้วยความน่ ารักของเจ้ามินเนี่ ยนสีเหลืองตัวป่ วนที่
ชอบมากที่สุดก็น่าจะเป็ นบ้านมินเนี่ ยนที่เหมือนในหนั งเป๊ ะๆ กิจกรรมก็มใี ห้เล่นสนุ กกันตลอดทาง
5. Universal Wonderland
เรียกได้เลยว่าเป็ นโซนสุดโปรดของเหล่าเด็กน้อย เพราะได้รวมเอาคาร์เรกเตอร์การ์ตูนสุดปั งมาไว้รวมกันไม่
ว่าจะเป็ น เจ้าเหมียวสุดคิขุ Hello kitty หุ่นการ์ตูนจาก Sesame Street และเจ้าหมาขาวจอมป่ วน Snoopy ยิ่ง
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เครื่องเล่นนี่ เหมือนออกมาให้เด็กๆโดยเฉพาะน่ ารักแบบขั้นสุด ถ้าเดินแล้วเหนื่ อยก็ยงั มีรา้ นอาหาร ร้านของ
กินเล่นให้ได้นัง่ ชิลกินกันเพลินๆ
6. Lagoon
ถ้าช่วงเด็กๆเคยดู การ์ตูนหรือนิ ทานปี เตอร์แพนแล้วอยากเห็น ว่าของจริงจะเป็ นยังไง มาโซนนี้ เลยค่ะไม่
ผิดหวังแน่ ๆ แถมยังจะได้ดูโชว์อนั น่ าตื่นตาตื่นใจของปี เตอร์แพนและผองเพื่อนกันให้เพลินๆอีก
7. Water World
คนที่เคยดู ภาพยนตร์เรื่อง water worldเชื่อเลยว่ายังคงจดจาคามมันส์ทะลุปรอทของหนั งได้ดี แม้จะผ่านมา
นานแล้วหากก็ยงั เป็ นหนั งในดวงใจของหลายๆคนอยู่จนถึงปั จจุบัน ซึ่งโซนนี้ มีโชว์ดุ เด็ด เผ็ด มันส์ที่สนุ กไม่
แพ้ในหนั งเลยล่ะค่ะ รับรองฉากแอ็กชัน่ ของที่นี่ดีงามจริงๆนะเออ
8. Amity Village (Jaws)
ตึ่งตึงๆๆๆอินโทรหนั งที่ขึ้นมาปุ๊ บรูป้ ๊ั บอย่ าง Jaws เชื่อเลยว่าโซนนี้ ต้องไม่ธรรมดาแน่ ๆ และคุ ณก็คิดถูกค่ะ
เพราะเป็ นโซนที่ จ องลองท้อ งทะเลตามเรื่ อ ง Jaws ให้ผู ้เล่ น ได้ล่ อ งเรื อ ผ่ า นฉลามตัว ยัก ษ์ ที่ โผล่ ม าที ใ จ
หายว๊าบๆ ถึงจะเปี ยกไปซักนิ ดแต่แค่มเี สื้ อกันฝนก็สบายหายห่วงพร้อมมันส์ไปได้แล้ว
9. The wizarding World Harry Potter
โซนยอดนิ ยมที่หลายคนใฝ่ ฝั นถึงว่าครั้งหนึ่ งต้องมาให้ได้ แน่ นอนว่าเหล่าสาวกพ่อมดน้อยแฮรี่ พอทเตอร์ตอ้ ง
ร้องว้าวไปตลอดทางแน่ ๆค่ะ แต่ละจุดนี่ จองลองเอามาจากหนั งได้สมจริงมากๆ เดินหลงเข้ามาไม่มที างหลุด
ไปไหนง่ายๆเพราะมุมถ่ายรูป มากมาย ทั้งปราสาทฮอกวอตส์ ยิ่งตอนกลางคืนยิ่งฟิ นเพราะมีการเปิ ดไฟที่
ปราสาทด้วย ที่สาคัญมีการเอาเทคโนโลยีล้าๆมาใส่เพื่อความตระการตาด้วยนะคะ หน้าจอภาพนี่ คมชัดแบบ
4k ที่เรียกว่าสมัยขั้นเทพแล้ว
อิสระอาหารเที่ยงและเย็น เพื่อให้ท่านมีเวลาเต็มที่
นาท่านเข้าสู่ที่พกั SARASA HOTEL NAMNA หรือเทียบเท่า (ที่พกั บริเวณสถานีนมั บะ)
วันที่สี่

โกเบ-ภูเขาร๊อคโค-ขึ้ นเคเบิ้ ลคาร์-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-ROKKO SNOW PARK-โอซาก้า

ปราสาทโอซาก้า-ริงกุพรีเมี่ยม เอ้าท์เลท
(B/L/อิสระ)
07.00 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ เ มื อ ง โกเบ เมื อ งหลวงของจัง หวัด เฮี ย วโงะ ในอดี น เคยเป็ นเมื อ งท่ า การค้า และ
อุตสาหรกรรมที่สาคัญเมืองหนึ่ งของญี่ปุ่น ทาให้มีความหลากหลายของเชื้ อชาติและวัฒนธรรมของผูค้ นที่มา
รวมกันอยู่ที่นี่ โกเบจึงเป็ นอีกเมืองหนึ่ งที่มีความพิเศษที่เกิดจากการผสมผสานนี้ ไม่เหมือนที่อื่นๆ และแม้ว่า
จะเพิ่งประสบกับเหตุแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงเมื่อปี 1995 แต่ก็สามารถกลับมาก้าวหน้า และรุ่งเรืองภายใน
เวลาอัน รวดเร็ว พาทุกท่านเดินทางสู่ ภูเขาร๊อกโค อีกหนึ่ งสัญลักษณ์ของเมืองโกเบ มีความสูง 931 เมตร
อยู่ทางเหนื อของโกเบ ด้านบนเขามีสถานที่เที่ยวมากมาย เช่น สวนพฤกษศาสตร์พิพิธภัณฑ์ สนามกอล์ฟ
คันทรีคลับ ร้านอาหารจุดชมวิว โรงแรม รีสอร์ทและในช่วงฤดูหนาวบนยอดเขาร็อคโคยังมีลานสกีเทียมที่โด่ง
ดังมากอีกด้วย (เดินทางขึ้ นโดยเคเบิ้ ลคาร์) เข้าชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี แสดงกล่องดนตรีขนาดใหญ่กว่า
คน ซึ่งสร้างในอเมริกาและยุโรปในช่วงศตวรรษที่ 19-20 เป็ นของเก่าแก่และหายากมากมีการจัดคอนเสิร์ต
กล่องดนตรีให้ทุกวันเป็ นรอบๆ ไป ภายในพิพิธภัณฑ์นี้ยังมีรา้ นอาหาร ร้านขายของที่ระลึก อีกมากมายด้วย
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นาท่านเล่นสกีที่ ROKKO SNOW PARK (ค่าทัวร์รวมค่า SLED กระดานเลื่อนหิมะเรียบร้อยแล้ว) โดยลานสกี
นี้ จะตั้งอยู่บนยอดเขา ROKKO ซึ่งเป็ นจุดที่มอี ากาศหนาวเย็นที่สุดในของภูเขานี้

เที่ยง

เย็น

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางกลับเมืองโอซาก้า เดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า ด้านนอก ถูกสร้างขึ้ นในปี 1583 แทนที่วดั อิ
ชิยาม่าฮอนกันจิ ซึ่งได้ถูกทาลายโดยโอดะ โนบุนากะ ประมาณ 30 ปี ก่อนที่จะสร้างปราสาทโอซาก้า ท่านโท
โยมิ ฮิเดโยชิ ผูส้ ร้างปราสาทตั้งใจที่จะให้ปราสาทแห่งนี้ เป็ นศูนย์กลางใหม่ของญี่ปุ่นภายใต้การปกครองของ
ท่าน ภายหลังการสร้างเสร็จก็ได้กลายเป็ นปราสาทที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นในขณะนั้ นแต่หลังจากที่ท่านฮิเดโยชิ
เสีย ชีวิตลงไม่กี่ปี ปราสาทได้ถูกโจมตีและทาลายโดยทหารของโทคุกาว่า และได้มีการสร้างปราสาทขึ้ นมา
ใหม่อีกครั้งในปี 1620 แต่ต่อมาหอคอยของปราสาทก็ได้ถูกฟ้ าผ่าและไฟไหม้ในปี 1665 ภายหลังก็ได้มกี าร
ซ่อมแซมทั้งภายในและภายนอก จนกระทัง่ ปั จจุบันได้มีการสร้างลิฟท์เพื่อให้สามารถขึ้ นไปชมปราสาทและ
พิพิธภัณฑ์ดา้ นบนได้ง่ายขึ้ น ตัวปราสาทถูกล้อมรอบด้วยกาแพงหินคอนกรีต , คู น้ า และสวนนิ ชิโนมารุ ถ้า
ใครมีเวลาแนะนาให้เดินเล่นรอบปราสาท เพราะบรรยากาศร่มรื่นเย็นสบาย หลังจากนั้ น เดินทางสู่ ริงกุ พรี
เมี่ยม เอ้าท์เล็ท แหล่งช้อปปิ้ ง และ ดิวตี้ ฟรีOutletที่สามารถช๊อปปิ๊ งสินค้าแบรนด์เนมได้ในราคาที่พอเหมาะ
ไม่แพงจนเกินไปอยู่ดว้ ย
อิสระอาหารเย็น ณ ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท
นาท่านเข้าสู่ที่พกั SARASA HOTEL NAMNA หรือเทียบเท่า (ที่พกั บริเวณสถานีนมั บะ)

วันที่หา้

สนามบินคันไซ – สนามบินดอนเมือง
นาท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย
09.45 ออกเดินทางจาก สนามบินคันไซ โดย สายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ613
13.50 ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
*********************
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เงื่อนไขการให้บริการ
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารจานวน 25 ท่านขึ้ นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีที่ลกู ค้าต้องออกตั ๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษทั ฯเพื่อเช็คว่ากรุป๊ มีการ
คอนเฟริมเดินทางก่อนทุกครัง้ มิฉะนั้นทางบริษทั จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น
การชาระค่าบริการ
- การจองครั้งแรก มัดจาท่านละ 15,000 บาท ภายใน 2 วันหลังการจอง และชาระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 30 วัน หาก
เป็ นช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาวชาระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 30วัน
(การไม่ชาระเงินค่ามัดจาหรือชาระไม่ครบหรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่วา่ ด้วยสาเหตุใดใดผูจ้ ดั มีสิทธิยกเลิกการจัด หรือ
ยกเลิกการเดินทาง)
- ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่ กรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
การยกเลิกการเดินทาง
- ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 40วัน คืนเงินมัดจาทั้งหมด
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-39วัน หักเงินมัดจา 5,000 บาท/ท่าน
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-24วัน หักมัดจา 50 เปอร์เซ็นของค่าทัวร์/ท่าน
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14-07 วัน หักมัดจา 80 เปอร์เซ็นของค่าทัวร์/ท่าน
-ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน หรือ NO SHOW เก็บ 100 เปอร์เซ็นของค่าทัวร์ / ท่าน
**สาคัญ!! บริษัททาธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้ น ไม่สนั บสนุ นให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอน
การผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญี่ปุ่น ขึ้ นอยู่กบั การพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้ น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคน
เข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ค วามช่วยเหลือใดๆได้ท้งั สิ้ น**
4.5 เมือ่ ท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ ง หรือไม่เดินทาง
พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ ามันเชื้ อเพลิง
 ค่ารถโค้ชมาตรฐาน ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 ค่าโรงแรมที่พกั ระดับ โดยพักเป็ นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจ
จัดเป็ นเตียงเสริมแทน,
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่าประกันการเดินทางอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
–หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุม้ ครองในกรณีสมั ภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและ
เที่ยวบินกรุณาสอบถามทางบริษัททัวร์อีกครั้ง
 น้ าดื่มท่านละ 1 ขวดต่อ 1 วัน
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 น้าหนักกระเป๋า สาหรับโหลด 20 กิโลกรัม กระเป๋าถือขึ้ นเครื่อง 7 กิโลกรัมต่อท่าน
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทเดินทางพร้อมทุกท่านจากกรุงเทพฯ คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3 %
 ค่าทาหนั งสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 ค่าวีซ่าสาหรับชาวต่างชาติ
 ค่าน้ าหนั กกระเป๋ าเกิน
 ค่ามินิบาร์ ค่าชมภาพยนตร์พิเศษภายในห้องพัก
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สงั ่ มาในห้องพัก ค่าอาหาร และ
เครื่องดื่มที่สงั ่ พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนื อจากที่ทางบริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้
เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จา่ ยเพิ่ม
เป็ นธรรมเนียมปฏิบตั ิในการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวควรทิปแก่มคั คุเทศก์ทอ้ งถิ่น+คนขับรถและหัวหน้าทัวร์ที่คอย
บริการเราโดยประมาณ 5,000 เยน ต่อทริป
ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ขึ้ นอยูก่ บั ความพึงพอใจของลูกทัวร์ทุกท่าน
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หมายเหตุ :
- รายการ และราคาสาหรับผูร้ ่วมเดินทางผูใ้ หญ่อย่างน้อย 25 ท่าน เดินทางไป และกลับพร้อมคณะ
- รายการนี้ เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ ง หลังจากได้สารองที่นัง่ กับสายการบิน และโรงแรมที่
พักในต่างประเทศเป็ นที่เรียบร้อย อย่างไรก็ตามรายการนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
- ราคานี้ คิดตามราคาตัว๋ เครื่องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่องบินปรับสูงขึ้ น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่องบิน
ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
- บริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย สาหรับกระเป๋ าเดินทาง หรือของมีค่าส่วนตัวของท่าน
ระหว่างการเดินทาง
- บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบ และขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินไม่วา่ ทั้งหมด หรือบางส่วน ในกรณีที่ผเู ้ ดินทางมิได้รบั อนุ ญาต ให้
เดินทางเข้า หรือออกนอกประเทศ อันเนื่ องมาจากการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ มีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรือบางส่วน ด้วยเหตุอนั เนื่ องมาจากความผิดพลาด ความล่าช้า การ
เปลี่ยนแปลงบริการของสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง เหตุการณ์ทางการเมือง การจลาจล ภัยธรรมชาติ
อันนอกเหนื อจากความควบคุม
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีที่ผเู ้ ดินทางไม่ใช้บริการบางส่วนหรือทั้งหมด โดยความ
สมัครใจของผูเ้ ดินทางเอง และ/หรือไม่เดินทางไปพร้อมคณะ และ/หรือไม่ปรากฏตัวในวันเดินทาง
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กบั เวลา
การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสยั อื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้ นได้ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย และประโยชน์ ของผูเ้ ดินทางเป็ น
สาคัญ
- บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยเพิ่มเติมที่เกิดขึ้ นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสูญหาย หรือ
จากอุบตั ิเหตุต่างๆ
- มัคคุเทศก์ พนั กงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลงนาม
โดยผูม้ อี านาจของบริษัทฯ กากับเท่านั้ น
- บริษัทฯ จัดให้เฉพาะลูกค้าที่ประสงค์จะไปท่องเที่ยวตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่านั้ น หากท่านไม่สามารถร่วมทัวร์ทุกวัน แค่
สมัครมาร่วมทัวร์เพียงเพื่อการใช้ตวั ๋ เครื่องบินและที่พกั ในราคาพิเศษ หากท่านไม่แจ้ง และปรากฏว่าท่านไม่รวมทัวร์ในบาง
วัน ทางบริษัทจะคิดค่าดาเนิ นการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD(ก่อนซื้ อทัวร์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่เป็ นจริง เพื่อ
ทางผูจ้ ดั จะได้คิดค่าบริการที่เหมาะสม)
- เด็ก หมายถึง ผูท้ ี่มอี ายุน้อยกว่า 11 ปี
- หนั งสือเดินทางจะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นั บจากวันเดินทาง
*.*.* น้ าหนั กกระเป๋ าโหลดคนละ 20 กิโลกรัม*.*.*.กระเป๋ าถือขึ้ นเครื่อง 7 กิโลกรัม

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า โอเคนะก๊ะ 5 วัน 3 คืน (XJ)

