ทัวร์ญีปุ่ น OSAKA KYOTO FREE DAY (5D2N)
“BHT9190208 OSAKA สุดติงกระดิงแมว ”
สายการบิน AIR ASIA X (XJ) ถึงเช้า กลับดึกเทียวสุดคุ้ม

บินด้วยสายการบิน แอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ) : ขึนเครืองทีสนามบินดอนเมือง (DMK)
XJ612
XJ611

DMK(กรุงเทพ) - KIX(โอซาก้า )
KIX(โอซาก้า) - DMK(กรุงเทพ)

01.15-08.40
23.55-04.00+1

**โหลดกระเป๋ าสัมภาระโดยนําหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิน) และ ถือขึนเครืองบินได้นําหนักไม่เกิน 7 ก.ก. **

วันที 1 กรุงเทพฯ /-)
AA.CC

(ดอนเมือง)-/-(

คณะพร้อมกัน ณ ท่ าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผู้โดยสารระหว่าง
ประเทศ อาคาร F ชันG 3 เคาน์ เตอร์เช็คอิ น หมายเลข L-M สายการบิ น Air Asia X โดยมีเจ้าหน้าทีของบริษทั
ฯ คอยให้การต้อนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขันตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คําแนะนํ าเพือเตรียม
ความพร้อมก่อนออกเดินทาง
** ท่านสามารถโหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต้ท้องเครืองบินโดยมีนําหนักไม่เกิน 67 ก.ก. (: ชิน) และ ถือขึน
เครืองบินได้นําหนักไม่เกิน < ก.ก. (ไม่จํากัดจํานวนชิน แต่ทงนี
ั เจ้าหน้าทีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อ
ท่าน (ตามเงือนไขของสายการบิน) กรณีต้องการซือนํ าหนักกระเป๋ าสัมภาระโหลดลงใต้ท้องเครืองบินเพิม
จําเป็ นต้องมีคา่ ใช้จา่ ยเพิมเติม **

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)– สนามบินคันไซ (โอซาก้า) – วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – อิออน
วันที 2
มอลล์
/-)
L/-(
CF.FY

นํ า ท่ า นเดิน ทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ ค นั ไซ โอซาก้ า ประเทศญี ปุ่ น โดยสายการบิน Air Asia X
เทียวบินที XJ612 ไม่มีบริ การอาหาร และเครืองดืมบนเครืองใช้เวลาบิ นประมาณ ] ชัวโมง
C^.MC
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ คนั ไซ โอซาก้า ประเทศญีปุ่ น
** ตามเวลาท้องถิน เร็วกว่าเมืองไทยประมาณ 6 ชัวโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพือความสะดวกในการ
นัดหมายเวลา ** ทุกท่านผ่านขันตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย
นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต เมืองหลวงเก่าของญีปุ่นมานานกว่า 1,000 ปี ถูกขนานนามให้ว่าเป็ น “เมือง
มรดกโลกสุดยิงใหญ่” จากการทีภายในเมืองมีสงปลู
ิ กสร้างตามวัฒนธรรมทีเก่าแก่แสนลําค่าจนได้รบั การขึน
ทะเบียนเป็ นมรดกของยูเนสโก้มากทีสุดแห่งหนึงในโลก ทีสําคัญเมืองนีในอดีตยังเคยเป็ นเมืองหลวงของญีปุ่น
ก่อนจะถูกย้ายไปยังเมืองโตเกียว สิงเหล่านีนีเองเลยทําให้มแี หล่งท่องเทียวทางวัฒนธรรมมากมาย รวมถึงจุด
ชมซากุระทีสวยงามมากด้วยเช่นกัน
กลางวัน บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูนาเบะ บุฟเฟ่ ต์

นํ าท่านเดินทางสู่เมืองเกียวโต นํ าชมวัดคิ โยมิ สึ หรือวัดนํ าใส ทีติดรอบสุดท้ายของการประกวด : ใน < สิง
มหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ เป็ นวัดทีใหญ่และเก่าแก่ตงอยู
ั ่บริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า และมีท่อนซุงวางเรียงซ้อน
กันตามแนวนอนตังจากพืนดินขึนมารองรับระเบียงของตัววิหารใหญ่ ซึงไม่ใช้ตะปูสกั ตัว ใช้วธิ กี ารเข้าลิม เหมือน
เรือนไทย วัดนีมีอายุเก่าแก่ยงกว่
ิ ากรุงเกียวโต กว่า :,677 ปี มาแล้ว เป็ นทีประดิษฐานของเทพเอปิ สึ เทพเจ้า
แห่งความรํารวย มังคัง , นมัสการพระโพธิสตั ว์อวโลกิเตศวร, จากระเบียงแห่งนีสามารถถ่ายภาพ ณ จุดทีสวย
ทีสุดในกรุงเกียวโต มองเห็นวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองเกียวโตได้งดงาม พร้อมกับวิหารของวัดคิโยมิสึ และเชิญดืม
นํ าศักดิ Hสิทธิ Hสามสายอันเกิดขึนจากธรรมชาติทไหลมาจากเทื
ี
อกเขา โดยเชือว่า สายแรก รวย สายสอง สวยหล่อ สายสาม แข็งแรง

นําท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิ อิ นาริ เป็ นศาลเจ้าในศาสนาชินโต ตังอยูท่ างตอนใต้ของเกียวโต ศาลเจ้าแห่งนี
มี
ชือเสียงจากเสาโทริอิ (Torii gate) สีแดงจํานวนนับพัน ซึงตังเรียงกันเป็ นอุโมงค์เส้นทางเดินอยู่บริเวณหลัง
อาคาร
หลัก เส้นทางนีจะตรงไปยังป่ าในหุบเขาอินาริ (Mount Inari) อันศักดิ Hสิทธิ Hซึงมีความสูง 6VV เมตร และเป็ นอาณา
บริเวณส่วนหนึงของศาลเจ้าศาลเจ้าฟุชมิ ิ อินาริเป็ นศาลเจ้าทีสําคัญทีสุดในหมู่ศาลเจ้าจํานวนนับพันทีสักการะ
เทพอิ
นาริ (Inari) ซึงเป็ นเทพผูร้ กั ษาข้าว ตามความเชือของศาสนาชินโต เชือกันว่าสุนขั จิงจอกนันเป็ นผูน้ ํ าสารของอิ
นาริ

ดังนันคุณจะสามารถพบเห็นรูปปั นสุนขั จิงจอกได้ทวไปในอาณาบริ
ั
เวณศาสนสถานแห่งนี ศาลเจ้าฟุชมิ ิ อินาริ มี
มา
ตังแต่สมัยโบราณ ก่อนการก่อตังเกียวโตเป็ นเมืองหลวงในปี 794

คํา
พักที

นําท่านเดินทางเข้าสู่ อิ ออน มอลล์ เพือให้ท่านได้จบั จ่ายใช้สอ่ ย ซือของใช้และอาหารก่อนเข้าทีพัก โดยภายใน
เป็ นห้างสรรพสินค้าทีนิยมในหมู่นักท่องเทียวชาวต่างชาติ ภายในตกแต่งในรูปแบบทีทันสมัยสไตล์ญีปุ่น มี
ร้านค้าทีหลากหลายมากกว่า :[7 ร้านจําหน่ ายสินค้าแฟชัน อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้าน นอกจากนี
ยัง มีร้า นเสือผ้า แฟชันมากมาย เช่ น MUJI , :77 yen shop , Sanrio store , Capcom games arcade และ
ซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ เป็ นต้น
อิ สระอาหารคํา เพือสะดวกแก่การเดิ นทางท่องเทียว
เดินทางกลับสูเ่ มืองโอซาก้า
BLOEMEN HOTEL , OSAKA หรือเทียบเท่า

วันที 3 อิสระเต็มวัน หรือเลือกซืGอทัวร์ยนู ิ เวอร์แซล ตามอัธยาศัย
เช้า

)

B(-/-/

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหาร อิสระตามอัธยาศัยให้ทา่ นเลือกช้อปปิ งตามย่านดังของมหานครโอซาก้า โดยการนังรถไฟ (ไม่รวมค่า
รถไฟ) ท่านสามารถนังรถไฟ JR เพือเดินทางเทียวในแหล่งท่องเทียวชือดัง อาทิ

พักที

- ชิ นไซบาชิ ย่านช้อปปิ งชือดังของนครโอซาก้า ภายในย่านนีมีรา้ นค้าเก่าแก่ปะปนไปกับร้านค้าอันทันสมัย
และสินค้าหลากหลายรูปแบบทังสําหรับเด็ก และผูใ้ หญ่ ซึงย่านนีถือว่าเป็ นย่านแสงสี และบันเทิงชันนําแห่งหนึง
ของนครโอซาก้า อีกทังยังมีรา้ นอาหารทะเลขึนชือมากมาย ซึงเสน่ หอ์ ย่างหนึงคือ ทุกร้านจะประดับประดาร้าน
ของตนด้วยแสงไฟนีออนซึงดัดทําให้เป็ นรูปปู กุง้ และปลาหมึก ซึงนักท่องเทียวให้ความสนใจและแวะถ่ายรูปกัน
เป็ นทีระลึกอย่างมาก และร้านค้าทุกแห่ง จะพยายามสร้างจุดเด่นให้แก่รา้ นของตนให้ได้มากทีสุด เพือดึงดูด
ลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการ สัญลักษณ์เด่นของย่านนีคือ ตึกรูปเครืองหมายการค้าของ กูลโิ กะ ผลิตภัณฑ์ขนมชือ
ดังจากญีปุ่นนันเอง
- โอซาก้า อะควอเรียม เป็ นพิพธิ ภัณฑ์สตั ว์นําในร่มทีใหญ่ทสุี ดในโลก ท่านจะได้พบกับปลาฉลามวาฬทีมี
ขนาดใหญ่ทหาชมได้
ี
ยาก, แล้วเฮฮากับหน้ าตาของปลาแสงอาทิตย์ ทีมีขนาดตัวใหญ่ราคาประเมินมิได้และ
เพลินตากับสัตว์มชี วี ติ ใต้นํานานาชนิดจากทัวทุกมุมโลก อาทิเช่น ปลาโลมา, ปูแมงมุม, นาคทะเล, นกเพนกวิน
เป็ นต้น
- วัดชิ เท็นโนจิ วัดทีมีอายุเก่าแก่ทสุี ดของเมืองโอซาก้าประมาณ :,j77 ปี และเป็ นพุทธสถานแห่งแรกในญีปุ่น
โดยมีจุดเด่นอยูท่ ี เจดีย์ [ ชันอันวิจติ ร สร้างตามแบบสถาปั ตยกรรมสมัย อาซุกะ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป
หลายองค์
หรือท่านทีสนใจเดินทางสู่ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (ไม่รวมในรายการทัวร์) ร่วมสนุ กท้าทายกับเครืองเล่น
หลากหลายชนิดตืนเต้นระทึกใจจากหนังดังทีท่านชืนชอบ เช่น ฉากเพลิงไหม้จากเรือง “แบ็คดราฟท์”ล่องเรือ
ผจญภัยกับไดโนเสาร์จากเรือง“จูราสสิคพาร์ค” นังเรือเพือพบกับความน่าสะพรึงกลัวเหมือนอยู่ ในเหตุการณ์จริง
กับ “จอว์” ใช้ทุนสร้างมหาศาลกว่า :,[77 ล้านเยน (เฉพาะจอว์) และสนุ กสนานไปกับเครืองเล่นภาคใหม่ของ
“สไปเดอร์แมน” ทีรอให้ท่านพิสจู น์ความมันส์ พร้อมทังพบกับโซนใหม่ “วันเดอร์แลนด์” เป็ นโซนสวนสนุ กสไตล์
ครอบครัวให้ท่านได้เพลิดเพลินกับตัวการ์ตูนสุดน่ ารักชือดังของญีปุ่น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street
หรือสนุ กสนานกับโซนใหม่ The Wizarding World of Harry Potter ทีสร้างเพือเอาใจเหล่าสาวกของแฮร์รพอต
ี
เตอร์ ให้ท่านได้เข้าไปสัมผัสบรรยากาศของ โลกเวทมนตร์ในฉากต่างๆ จากภาพยนตร์ อาทิ ปราสาทฮอกวอต
เพลิดเพลินกับการสํารวจห้องเรียนเวทมนตร์คาถา ย่านฮอกมีท ร้านขายของแปลกประหลาดของเหล่าพ่อมด
และแม่มดทังหลาย และทีไม่ควรพลาดชิมคือ บัตเตอร์เบียร์ เครืองดืมทีได้รบั ความนิยมในโลกของพ่อมดและแม่
มดแห่งนี [ไม่มแี อลกฮอล์] และทีพลาดไม่ได้คอื ในโซนนีทีถือว่าเป็ นสถานทีท่องเทียวทีดีทสุี ดของโลก คือโซน
Harry Potter and the Forbidden Journey ทีมีการสร้างด้วยเทคโนโลยีททัี นสมัยในการถ่ายภาพ jK ทีจะสร้าง
ความตืนเต้นเร้าใจให้ท่านเสมือนท่านได้เดินทางท่องโลกเวทมนตร์ไปกับแฮร์รพอตเตอร์
ี
เลยทีเดียว ให้ท่านได้
สนุ กสนานต่อกับเครืองเล่นนานาชนิดอย่างจุใจ
เพือไม่เป็ นการรบกวนเวลาของท่าน อิ สระอาหารเทียง และอาหารคําตามอัธยาศัย
BLOEMEN HOTEL , OSAKA หรือเทียบเท่า

ปราสาทโอซาก้า – ตลาดคุโรมง – ชินไชบาชิ –ริงกุเอ้าท์เล็ท – สนามบินโอซาก้า
วันที 4
เช้า

)B/L/(

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า (ไม่รวมค่าเข้าปราสาท) ซึงถือได้ว่าเป็ นสัญลักษณ์ของเมือง สัมผัสความ
ยิงใหญ่และชมนิทรรศการทีจัดแสดงอยู่ภายใน ซึงเล่าถึงความเป็ นมาของปราสาท รวมทังประวัตแิ ละข้าวของ
เครืองใช้ ต่างๆของโชกุน ฮิเดโยชิโตโยโตมิ ผูม้ คี าํ สังให้ก่อสร้างปราสาทแห่งนี

ออกเดินทางสู่ ตลาดคุโรมง เป็ นตลาดทีมีชอเสี
ื ยงและเก่าแก่มากทีสุดแห่งหนึงของเมืองโอซาก้า จนได้รบั
สมญานามว่าเป็ น ครัวของโอซาก้า(Osaka’s Kitchen) กันเลยทีเดียว มีบรรยากาศภายในเป็ นทา งเดิน Arcade
เล็กๆทอดยาวประมาณ {77 เมตร 6 ข้างทางจะเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆกว่า :{7 ร้านค้า ขายทังของสด และ
แบบพร้อมทาน มีของกินเล่นและอาหารพืนเมืองมากมายหลายชนิดให้ได้ชมิ กัน

เทียง

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ ร้านค้าปลอดภาษี ดิวตีGฟรี ช้อปปิ งสินค้าเครืองสําอางค์ อาหารเสริม เครืองประดับคุณภาพดี
นําท่านเดินทางสู่ ย่านชิ นไซบาชิ ย่านช้อปปิ งชือดังของนคร โอซาก้า ภายในย่านนีมีรา้ นค้าเก่าแก่ปะปนไปกับ
ร้านค้าอันทันสมัย และสินค้าหลากหลายรูปแบบทังสําหรับเด็ก และผูใ้ หญ่ ซึงย่านนีถือว่าเป็ นย่านแสงสี และ
บันเทิงชันนําแห่งหนึงของนครโอซาก้า อีกทังยังมีรา้ นอาหารทะเลขึนชือมากมาย ซึงเสน่หอ์ ย่างหนึงคือ ทุกร้าน
จะประดับประดาร้านของตนด้วยแสงไฟนีออนซึงดัดทําให้เป็ นรูปปู กุง้ และปลาหมึก ซึงนักท่องเทียวให้ความ
สนใจและแวะถ่ายรูปกันเป็ นทีระลึกอย่างมาก และร้านค้าทุกแห่ง จะพยายามสร้างจุดเด่นให้แก่รา้ นของตนให้ได้
มากทีสุด เพือดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการ สัญลักษณ์เด่นของย่านนีคือ ตึกรูปเครืองหมายการค้าของ กูลโิ กะ
ผลิตภัณฑ์ขนมชือดังจากญีปุ่นนันเอง

23.55

นําท่านเดินทางสู่ ริ งกุ เอาท์เล็ต (Rinku Outlet) แหล่งช้อปปิ งใหญ่ใกล้กบั สนามบินคันไซ ให้ทา่ นเพลิดเพลิน
กับการเลือกซือสินค้า “แบรนด์เนม” ชือดังหลากหลายและสินค้าดีราคาพิเศษ อาทิ เครืองสําอาง, เครืองประดับ,
เสือผ้า, กระเป๋ า, รองเท้าอุปกรณ์กฬี า, เครืองใช้ไฟฟ้ า และยังเป็ นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์ญปุี ่ นโกอินเตอร์
มากมายกับคอลเลคชันเสือผ้าล่าสุด อาทิ MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley, Diffusione
Tessile ฯลฯ พร้อมทังเลือกซือกระเป๋ าไฮไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armani ฯลฯ หรือจะ
เลือกดูเครืองประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง Tag Heuer, Agete, S.T.Dupont, Tasaki ฯลฯ รวมไปถึงรองเท้า
แฟชัน Hush Puppies, Scotch Grain, Skechers, Hogan ฯลฯ หรือเลือกซือสินค้าสําหรับคุณหนู Aigle,
Bandai Asobi, Hakka Kids, Miki House และสินค้าอืนๆอีกมากมาย ให้ทา่ นได้เลือกช้อปปิ งตามอัธยาศัย
อิ สระอาหารคํา เพือสะดวกแก่การเดิ นทางท่องเทียว
ได้เวลาอันสมควรนําท่านสู่ สนามบินคันไซ เพือเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ
นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Air Asia X
เทียวบินที XJ611 ไม่มีบริ การอาหาร และเครืองดืมบนเครืองใช้เวลาบิ นประมาณ ] ชัวโมง
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เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความ
ประทับใจ

*****************************************************************

** หากลูกค้าท่านใดทีจําเป็ นต้องออกตั mวภายใน (ตั mวเครืองบิน , ตั mวรถทัวร์ , ตั mวรถไฟ) กรุณาสอบถาม
เจ้าหน้ าของบริษทั ทุกครังG ก่อนทําการออกตั mวเนื องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลียนไฟล์ท หรือ
เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทั ฯ
ทราบในวันจองทัวร์ทงั G นีG เพือประโยชน์ ของตัวท่านเอง **

อัตราค่าบริการ

กําหนดการเดินทาง

F2 – 16 ตุลาคม 62
16 – 20 ตุลาคม 62
17 – 21 ตุลาคม 62
18 – 22 ตุลาคม 62
19 – 23 ตุลาคม 62
20 – 24 ตุลาคม 62
21 – 25 ตุลาคม 62
22 – 26 ตุลาคม 62
23 – 27 ตุลาคม 62
24 – 28 ตุลาคม 62
25 – 29 ตุลาคม 62

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
F เด็ก A ผูใ้ หญ่
เด็กไม่มีเตียง
ผูใ้ หญ่ ห้องละ
เด็กมีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิน
A-L ท่าน
(เด็กอายุไม่เกิน
FA ปี )
อัตราท่านละ
FA ปี )
อัตราเด็ก ท่าน
อัตราเด็ก ท่านละ
ละ
เดินทางเดือนตุลาคม 2562
A3,o^o
A3,o^o
A3,o^o
A3,o^o
A3,o^o
A3,o^o
A4,o^o
A4,o^o
A4,o^o
A4,o^o
A4,o^o
A4,o^o
A4,o^o
A4,o^o
A4,o^o
A4,o^o
A4,o^o
A4,o^o
Fo,ooo
Fo,ooo
Fo,ooo
Fo,ooo
Fo,ooo
Fo,ooo
Fo,ooo
Fo,ooo
Fo,ooo
A4,o^o
A4,o^o
A4,o^o
A4,o^o
A4,o^o
A4,o^o

พักเดียว ไม่ใช้ต ั mว
เพิม เครืองบิน
อัตรา อัตรา
ห้องละ ท่านละ

4,5CC
4,5CC
4,5CC
4,5CC
4,5CC
4,5CC
4,5CC
4,5CC
4,5CC
4,5CC
4,5CC

11,oCC
11,oCC
11,oCC
11,oCC
11,oCC
11,oCC
11,oCC
11,oCC
11,oCC
11,oCC
11,oCC

** อัตรานีG ยงั ไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิน ตามธรรมเนี ยม 1,500
บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผูเ้ ดินทาง F ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง A ปี ณ วันเดินทางกลับ
(Infant) ทังG นีG ท่านสามารถให้มากกว่านีG ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนีG
ทางบริษทั ขอสงวนสิทธr ิ ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ทีสนามบิน ในวันเช็คอิน **
** ราคาเด็กอายุไม่ถึง A ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท **
(ไม่มีทีนังบนเครืองบิน)
** ท่านทีถือหนังสือเดินทางไทย และมีวตั ถุประสงค์เดินทางไป เพือการท่องเทียว ประเทศญีปุ่ น ไม่
จําเป็ นต้องยืนขอวีซ่า โดยสามารถพํานักได้ไม่เกิน FY วัน ต่อครังG **
** บริษทั ขอสงวนสิทธr ิ อัตรานีG เฉพาะนักท่องเทียว ทีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านันG กรณี ถือหนังสือ
เดินทางต่างประเทศ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธr ิ เรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมเพิมจากราคาทัวร์ ท่านละ 100
USD. หรือ (เป็ นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)

อัตราค่าบริการนีG รวม
ค่าบัตรโดยสารโดยเครืองบิน (ตั •ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชันประหยัด (Economy Class) รวมถึงค่าภาษีสนามบิน
และค่าภาษีนํามันทุกแห่ง กรณีตอ้ งการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลียนแปลงบัตรโดยสาร ไม่วา่ เทียวใด เทียวหนึง
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเป็ นกรณีพเิ ศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จา่ ยการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ต ั •วเครืองบิน ตามทีตามทีตาราง
อัตราค่าบริการระบุ
ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครืองบิน สายการบิน Air Asia X อนุ ญาตให้โหลดกระเป๋ า
สัมภาระ
ลงใต้ทอ้ งเครืองบิน โดยมีนํGาหนักไม่เกิ น AC ก.ก. (F ชิG น) และ ถือขึนG เครืองบิ นได้นํGาหนักไม่เกิ น u ก.ก. (ไม่
จํากัด
จํานวนชิน แต่ทงนี
ั เจ้าหน้าทีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงือนไขของสายการบิน) **

ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
ค่าโรงแรมทีพักระดับมาตรฐานตามรายการทีระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงี านเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา
หรือ กิจกรรมอืนๆ ทีทําให้โรงแรมตามรายการทีระยุเต็ม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ Hในการปรับเปลียนโรงแรมทีพัก ไป
เป็ นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสําคัญ
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่างๆ ตามรายการทีระบุ กรณีไม่รวมจะชีแจงแต่ละสถานทีในโปรแกรม
ค่าอาหาร ตามรายการทีระบุ โดยทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ Hในการเปลียนแปลงตามความเหมาะสม
ค่าเบียประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางท่องเทียวต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงือนไข
ตาม
กรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนีG ไม่รวม
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครืองดืม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ใน
ห้องและค่าพาหนะต่างๆ ทีไม่ได้ระบุในรายการ
× ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิน ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผูเ้ ดินทาง
: ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถงึ 6 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทังนีท่านสามารถให้มากกว่านีได้ตาม
ความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ Hในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน
ทีสนามบิน ในวันเช็คอิน
× ค่าธรรมเนียมในกรณีทกระเป๋
ี
าสัมภาระทีมีนําหนักเกินกว่าทีสายการบินนันๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน
× ค่าธรรมเนียมการจองทีนังบนเครืองบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทําได้ ทังนีขึนอยู่กบั สายการ
บิน และ รุน่ ของเครืองบินแต่ละไฟล์ททีใช้บนิ ซึงอาจเปลียนแปลงได้อยูท่ สายการบิ
ี
นเป็ นผูก้ าํ หนด
× ค่าภาษีนํามัน ทีสายการบินเรียกเก็บเพิม ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั •วเครืองบินไปแล้ว
× ภาษีมลู ค่าเพิม 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3% กรณีตอ้ งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั

เงือนไขการจอง และ การชําระเงิน
• กรุณาทําการจองล่วงหน้ าอย่างน้ อย V7 วัน ก่อนออกเดินทาง มัดจําท่ านละ 15,000 บาท และตัดทีนังการจอง
ภายใน 6 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี กรุณาชําระเงินใน6วันถัดไป ก่อนเวลา :{.77 น. เท่านัน โดยระบบจะ
ยกเลิกอัตโนมัตทิ นั ที หากยังไม่ได้รบั ยอดเงินตามเวลาทีกําหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพี

เรียดเดิม ท่านจําเป็ นต้องทําจองเข้ามาใหม่ นันหมายถึงว่า กรณีทมีี ควิ รอ (Waiting List) ก็จะให้สทิ ธิ Hไปตามระบบ
ตามลําดับ เนืองจากทุกพีเรียด เรามีทนัี งราคาพิเศษจํานวนจํากัด
• กรณีลูกค้าเดินทางไม่ได้ สามารถเปลียนชือคนเดินทางได้ ก่อนเดินทาง < วัน ขอสงวนสิทธิ Hไม่คนื ค่าใช้จ่ายใดๆใน
กรณีทไม่
ี สามารถหาคนมาแทนได้

เงือนไขการยกเลิก และ เปลียนแปลงการเดินทาง
• ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการทีชําระแล้ว
** ยกเว้น พีเรียดทีมีวนั หยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิ กเดิ นทางไม่น้อยกว่า MY วัน ก่อนเดิ นทาง **
• ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการทีชําระแล้ว
• ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ Hไม่คนื เงินค่าบริการทีชําระมาแล้วทังหมดทังนี
ทางบริษัท จะหัก ค่ า ใช้จ่ า ยทีได้จ่ า ยจริง จากค่ า บริก ารทีชํา ระแล้ว เนื องในการเตรีย มการจัด การนํ า เทียวให้แ ก่
นักท่องเทียว เช่น การสํารองทีนังตั •วเครืองบิน การจองทีพัก ฯลฯ
• ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ Hไม่รบั ผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึงให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทังสิน เช่น สถานทูต
ปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ
• กรณีตอ้ งการเปลียนแปลงผูเ้ ดินทาง (เปลียนชือ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษทั ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย < วัน ก่อนออนอ
อกเดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าทีออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ Hใน
การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริงทังหมด ทังนีขึนอยู่กบั ช่วงพีเรียดวันทีเดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ
เป็ นสําคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าทีเป็ นกรณีพเิ ศษ
• กรณีต้องการเปลียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลือนวันเดินทาง) ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ Hในการหักค่าใช้จ่ายการ
ดําเนินการต่างๆ ทีเกิดขึนจริงสําหรับการดําเนินการจองครังแรก ตามจํานวนครังทีเปลียนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทังสิน

เงือนไขสําคัญอืนๆทีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง
• คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจําเป็ นต้องมีขนตํ
ึ า อย่างน้อย V7 ท่าน หากตํากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถ
เดิน ทางได้ หากผู้เ ดิน ทางทุ ก ท่ า นยิน ดีทีจะชํ า ระค่ า บริก ารเพิมเพือให้ค ณะเดิน ทางได้ ทางบริษัท ยิน ดีทีจะ
ประสานงาน เพือให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป

- ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ Hในการงดออกเดินทาง หรือ เลือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอืนต่อไป โดยทางบริษทั ฯ
จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพือวางแผนการเดินทางใหม่อกี ครัง ทังนี ก่อนคอนเฟิ รม์ ลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที
เป็ นกรณีพเิ ศษทุกครังหากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลียนแปลงได้
• กรณีทท่ี านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั •วภายในประเทศ เช่น ตั •วเครืองบิน , ตั •วรถทัวร์ , ตั •วรถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพือยืนยันกับเจ้าหน้าทีก่อนทุกครัง และควรจองบัตรโดยสารภายในทีสามารถเลือนวันและเวลาเดินทางได้
เพราะมีบางกรณีทสายการบิ
ี
นอาจมีการปรับเปลียนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทังนีขึนอยู่
กับฤดูกาล สภาพภูมกิ าศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็ นสําคัญเท่านัน สิงสําคัญ ท่านจําเป็ นต้องมาถึง
สนามบินเพือเช็คอินก่อนเครืองบิน อย่างน้อย V ชัวโมง โดยในส่วนนีหากเกิดความเสียหายใดๆบริษทั ขอสงวนสิทธิ H
ในการไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีเกิดขึนใดๆทังสิน
• กรณีทท่ี านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนือสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเป็ นกรณีพเิ ศษ
- กรณีผเู้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลี แชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่างน้อย <
วันก่อนการเดินทาง หรือตังแต่ ทีท่านเริมจองทัวร์ เพือให้ท างบริษัท ประสานงานกับสายการบินเพือจัดเตรีย ม
ล่วงหน้า กรณีมคี า่ ใช้จา่ ยเพิมเติม ทางบริษทั ของสงวนสิทธิ Hในการเรียกเก็บค่าใช้จา่ ยตามจริงทีเกิดขึนกับผูเ้ ดินทาง
• กรุณาส่งรายชือผูเ้ ดินทาง พร้อมสําเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้กบั เจ้าหน้าทีหลังจากชําระเงินกรณีที
ท่านเดินทางเป็ นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคูน่ อนกับเจ้าหน้าทีให้ทราบ
• กรณีทออกบั
ี
ตรโดยสาร (ตั •ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ Hในการรับผิดชอบไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหนึง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษทั เพือใช้ในการออกบัตร
โดยสาร
• หลังจากท่านชําระค่าทัวร์ครบตามจํานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั จะนําส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้
ท่านอย่างน้อย V หรือ < วัน ก่อนออกเดินทาง
• อัตราทัวร์นี เป็ นอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครืองบินแบบหมู่คณะ (ตั •วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลือนไฟล์ท วัน ไป
หรือ กลับส่วนใดได้ จําเป็ นจะต้องไป และ กลับ ตามกําหนดการเท่านัน หากต้องการเปลียนแปลงกรุณาติดต่อ
เจ้าหน้าทีเป็ นกรณีพเิ ศษ
• ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคูน่ อนให้กบั ลูกค้าทีไม่รจู้ กั กันมาก่อน เช่น กรณีทท่ี านเดินทาง 1 ท่าน จําเป็ นต้องชําระค่า
ห้องพักเดียวตามทีระบุ
• หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า { เดือน ณ วันกลับ
• การให้ทปิ ถือเป็ นธรรมเนียมปฏิบตั สิ าํ หรับนักท่องเทียวทีเดินทางไปต่างประเทศ โดยผูใ้ ห้บริการจะต้องหวังสินนําใจ
เล็กๆน้อยๆ เป็ นเรืองปกติ จึงรบกวนให้ทา่ นเตรียมค่าใช้จา่ ยในส่วนนีเพือมอบให้เล็กๆน้อยๆ ตามความเหมาะสม

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ ควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สีโมงเย็นก็จะเริมมืดแล้ว สถานทีท่องเทียว
ต่างๆ จะปิ ดเร็วกว่าปกติ ประมาณ :-6 ช.ม. การเดินทางควรเผือเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานทีท่องเทียว
กลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะ อาจลืนได้ตอ้ งใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็ นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าทีสามารถเดิน
บนหิมะได้ แว่นกันแดดควร เมือแสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจทําให้ระคายเคืองตาได้
- ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ Hเปลียนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนืองจากฤดูกาล สภาพภูมอิ ากาศ เหตุการ
ทางการเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงือนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็ นต้น โดยส่วนนีทางบริษทั
จะคํานึ งถึงประโยชน์ ข องลูกค้าเป็ นสําคัญ หากกรณีทีจําเป็ นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า
- เนืองจากการเดินทางท่องเทียวในครังนี เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษทั
จึงขอสงวนสิทธิ H ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึงทีท่านไม่ต้องการได้รบั บริการ
หากระหว่างเดินทาง สถานทีท่องเทียวใดทีไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ H
ในการไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึงให้ท่าน เนืองจากทางบริษทั ได้ทําการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่าย
แบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทังหมดแล้ว
- กรณีทท่ี านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ Hไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีจะเกิดขึนตามมา และ
จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ทท่ี านชําระเรียบร้อยแล้วไม่วา่ ส่วนใดส่วนหนึง
- หากวันเดินทาง เจ้าหน้าทีสายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง
(พาสปอร์ต) ของท่านชํารุดแม้เพียงเล็กน้ อย เช่น เปี ยกนํ า ขาดไปหน้ าใดหน้ าหนึง มีหน้ าใดหน้ าหนึงหายไป มี
กระดาษหน้าใดหน้าหนึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็ นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทังสิน
ทางสายการบิน หรือ เจ้าหน้าทีด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสทิ ธิ Hไม่อนุ ญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนัน
กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณา
ติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพือทําหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยัน
ด้วย พร้อมกับแจ้งมาทีบริษทั เร็วทีสุด เพือยืนยันการเปลียนแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้สง่ เอกสารมาที
บริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณีทยัี งไม่แ (ตั •วเครืองบิน) ท่านสามารถเปลียนแปลงได้ไม่มคี ่าใช้จ่าย แต่หากออกบัตร
โดยสาร (ตั •วเครืองบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ Hในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริงทังหมด ซึงโดย
ส่วนใหญ่ต ั •วเครืองบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทังนีขึนอยู่กบั กระบวนการและขันตอน
ของแต่ละคณะ
- เกียวกับทีนังบนเครืองบิน เนืองจากบัตรโดยสาร (ตั •ว) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอ
สงวนสิทธิ Hในการเลือกทีนังบนเครืองบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะ
พยายามทีสุดให้ทา่ นได้นงด้
ั วยกัน หรือ ใกล้กนั ให้มากทีสุด

- ข้อมูลเพิมเติมเกียวกับห้องพักในโรงแรมทีพัก เนืองจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึง
อาจทํา ให้ห้อ งพัก แบบห้อ งพัก เดียว (Single) และห้อ งคู่ (Twin/Double) และ ห้อ งพัก แบบ V ท่า น (Triple) จะ
แตกต่างกัน บางโรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยูค่ นละชันกัน (ไม่ตดิ กันเสมอไป)
- กรณีทท่ี านไม่ผา่ นด่านตรวจคนออก หรือ เข้าเมือง (ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทังสิน ทางบริษทั ขอสงวน
สิทธิ Hในการคืนค่าใช้จา่ ยให้ไม่วา่ ส่วนใดส่วนหนึงทังสิน
- ขอสงวนสิทธิ Hการเก็บค่านํามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม หากสายการบินมีการปรับขึนก่อนวันเดินทาง
- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มสี ทิ ธิในการให้คาํ สัญญาใดๆทังสินแทนบริษทั ผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผูม้ อี าํ นาจของผูจ้ ดั กํากับเท่านัน
- บริษทั ขอสงวนสิทธิ H ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทังสิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ
ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนํ าสิงของผิดกฎหมาย ซึงอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษทั
- บริษทั ขอสงวนสิทธิ H ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทังสิน หากเกิดสิงของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่วา่ กรณีใดๆก็ตาม
และ ขอสงวนสิทธิ Hในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีทา่ นลืมสิงของไว้ทโรงแรมและจํ
ี
าเป็ นต้องส่งมายังจุดหมาย
ปลายทางตามทีท่านต้องการ
- รายการนี เป็ น เพีย งข้อ เสนอทีต้อ งได้ร บั การยืน ยัน จากบริษัท ฯอีก ครังหนึ ง หลัง จากได้สํา รองโรงแรมทีพัก ใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึงอาจจะปรับเปลียนตามทีระบุในโปรแกรม
*เมือท่านชําระเงิ นค่าทัวร์ให้กบั ทางบริ ษทั ฯแล้วทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือนไขข้อตกลงทังG หมดนีG แล้ว*

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ทีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ **

