Kansai Forest & Sea Surprise! 8 days

โดยสายการบินไทย (TG)
นำท่ ำนสัมผัสธรรมชำติแห่ งขุนเขำและท้องทะเลของคันไซแบบ Unseen
ลิม้ รสอำหำรอันโอชะ ทั้งในโรงแรม ภัตตำคำร และบนรถไฟชมวิว
ชมสถำนทีท่ ่ องเทีย่ วใหม่ ล่ำสุ ด ทั้งไลท์ อพั อันสวยงำมและจุดชมวิวตะกำรตำ
สัมผัสสเน่ ห์ของวัฒนธรรมโบรำณตั้งแต่ สมัยอดีตทีย่ งั คงหลงเหลือถึงปัจจุบัน
ดื่มดำ่ กับควำมมหัศจรรย์ และควำมสวยงำมของ 1 ในทิวทัศน์ ขนึ้ ชื่ อ
ผ่อนคลำยกับกำรแช่ ออนเซ็นอย่ ำงจุใจถึง 5 คืน
และเพลิดเพลินกับกำรช้ อปปิ้ งส่ งท้ ำยอย่ ำงจุใจในโอซำก้ ำ

วันแรก
พฤ. 6 ต.ค.
21.30 น.

23.59 น.

วันทีส่ อง
ศ. 7 ต.ค.
เช้า
07.30 น.

กรุ งเทพฯ – โอซำก้ำ
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริ เวณเคาน์เตอร์สายการบินไทย
อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตูที่ 1 เคาน์เตอร์เช็คอินแถว A
เจ้าหน้าที่ เวิลด์ เซอร์ไพร้ส รอต้อนรับ พร้อมอานวยความสะดวก
โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG622 นาท่านเหิ นฟ้าสู่ นครโอซำก้ ำ
เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย พักค้างแรมบนเครื่ องบิน

โอซำก้ำ – อะสึ กะ – จุดชมวิวอะมำคำชิ – วัดอะสึ กะ – วัดโอกะ – สวนเมเปิ ลโลก
ฮิรำระ – อะคำเมะออนเซ็น – นำ้ ตกอำกำเมะ 48 – เทศกำลโคมไฟไม้ ไผ่
อาหารเช้า บริ การบนเครื่ องบินพร้อมเครื่ องดื่ม
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติคนั ไซ นครโอซำก้ ำ หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อม
ตรวจเช็คสัมภาระแล้ว นาท่านเดินทางสู่ อะสึกะ จังหวัดนารา ดินแดนที่เรี ยกได้วา่ เป็ นจุดเริ่ มต้น
ของเมืองหลวงแรกของญี่ปุ่น ถึงแม้ปัจจุบนั จะเหลือปราสาทหรื อวัดเก่าแก่อยูไ่ ม่มาก แต่ ณ ที่น้ ี
คือจุดเริ่ มต้นของจักรพรรดิองค์แรกและจุดเริ่ มต้นของพุทธศาสนาในญี่ปุ่น
แล้วนาท่านชมสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งเป็ นที่นิยมของอะสึ กะ เช่น จุดชมวิวอะมำคำชิ จุดชมวิวที่
สามารถมองเห็นเมืองอะสึ กะทั้งเมืองรวมถึงหุบเขาที่โอบล้อมอยูไ่ ด้ วัดอะสึกะ วัดที่เก่าแก่ที่สุด
ในญี่ปุ่น สร้างขึ้นตั้งแต่ ค.ศ.588 ประดิษฐานพระพุทธรุ ปที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น (ค.ศ.603)
รวมถึง วัดโอกะ ที่เก่าแก่ไม่แพ้กนั โดยก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 663
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กลางวัน

ค่า

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ นำรำ
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ สวนเมเปิ ลโลกฮิรำระ อุทยานที่มีตน้ เมเปิ ลมากกว่า 3,000 ต้นและ
มากถึง 1,200 สายพันธุ์ที่แตกต่างกันจากทัว่ โลก ที่นี่เดิมเคยเป็ นโรงเรี ยนประถม และได้รับการ
บูรณะฟื้ นฟูข้ ึนใหม่อย่างสวยงาม จนกลายมาเป็ นห้องสมุด คาเฟ่ และสตูดิโอศิลปะ ภายในสวน
ต้นเมเปิ ลเหล่านี้จะดูสวยงามที่สุดในต้นฤดูร้อน เมื่อต้นไม้เริ่ มผลิดใบสี เขียวสด สถานที่แห่งนี้
ดึงดูดนักคอสเพลย์ที่ชื่นชอบการถ่ายภาพในชุดย้อนยุค และยังเป็ นที่นิยมในหมู่นกั ท่องเที่ยว
ต่างชาติที่สนใจในประสบการณ์วฒั นธรรมญี่ปุ่นอีกด้วย ท่านสามารถยืมกระเป๋ าเป้ แบบเด็ก
ญี่ปุ่นเพื่อคอสเพลย์เป็ นนักเรี ยนญี่ปุ่นได้อีกด้วย

จากนั้น นาท่านสู่ อะคำเมะออนเซ็น แล้วนาท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
สวมชุดยูกาตะ ออกมารับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม บริ การท่านด้วยอาหาร
ชุดไคเซกิ อาหารแต่ละจานได้ถูกบรรจงตกแต่งอย่างสวยงาม ปรุ งจากวัตถุดิบสดใหม่ในแต่ละ
ฤดูและเป็ นของขึ้นชื่อในภูมิภาค
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หลังอาหาร นาท่านเดินสู่บริ เวณ นำ้ ตกอำกำเมะ 48 ซึ่งเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญในอุทยาน
แห่งชาติมุโระ อากาเมะ อาโอยามะ ว่ากันว่าหุบเขาลึกลับที่มีลาธารน้ าใสแห่งนี้เคยเป็ นสนามฝึ ก
นินจามาก่อน แล้วนาท่านชม เทศกำลโคมไฟไม้ ไผ่ ซึ่งจัดขึ้นในช่วงกลางคืนของฤดูใบไม้ร่วง
โคมไฟไม้ไผ่แกะสลักด้วยมือ 1,000 ดวงจะส่องสว่างในหุบเขา และสร้างบรรยากาศที่น่า
อัศจรรย์ดว้ ยฉากหลังของต้นไม้ใบไม้หลากสี เทศกาลนี้เป็ นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์โดยมีเป้ าหมายเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โคมทั้งหมดที่ใช้สาหรับงานนี้ทามาจากไม้ไผ่ที่
ถูกทิ้งร้างในนาบาริ

พักค้างแรม ณ โรงแรม Kakure No Yu Taisenkaku หรื อในระดับเดียวกัน
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วันทีส่ ำม
ส. 8 ต.ค.

อำคำเมะออนเซ็น – วัดมุโรจิ – อิงะ – ปรำสำทอุเอโนะ – พิพธิ ภัณฑ์ นินจำอิงะ –
ชิกะ – ทะเลสำบบิวะ

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ วัดมุโรจิ วัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นบนภูเขามุโรซันสมัยปลายยุคนารา
(ราวค.ศ. 710 - 794) ซึ่งในสมัยนั้นชาวญี่ปุ่นสักการะบูชาภูเขามุโรซันในฐานะดินแดน
ศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้าแห่งน้ า ปัจจุบนั วัดแห่งนี้มีชื่อเสี ยงในการไปชื่นชมธรรมชาติ เนื่องจาก
ล้อมรอบไปด้วยป่ าทึบที่กลืนไปกับตัวอาคารไม้ของวัดได้อย่างงดงาม

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่เมืองอิงะ จังหวัดมิเอะ
แล้วนาท่านชม ปรำสำทอุเอโนะ ปราสาทที่สร้างขึ้นโดย “โทโด ทาคาโทระ” ผูป้ กครองพื้นที่น้ ี
เมื่อราว 400 ปี ก่อน ทาคาโทระเป็ นยอดฝี มือในการสร้างปราสาท มีผลงานเป็ นปราสาทสุดสง่า
งามมากมาย ปราสาทอุเอโนะนั้นแรกเริ่ มถูกใช้เป็ นที่พกั ของขุนนางท้องถิ่นในสมัยเอโดะ ต่อมา
ภายหลังตัวหอคอยของปราสาทถูกลมพายุทาลายลง จึงมีการบูรณะโดยใช้ไม้ท้ งั หมด ทาให้
ยังคงความสวยงามแบบดั้งเดิมทั้งด้านในและด้านนอกของปราสาท
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จากนั้น นาท่านเดินทางเข้าชม พิพธิ ภัณฑ์ นินจำอิงะ ซึ่งในช่วงศตวรรษที่ 15 ที่แห่งนี้เคยเป็ น
สถานที่สอนวิชานินจามาก่อน ซึ่งได้ชื่อว่าเป็ นแหล่งกาเนิดนินจาแห่งญี่ปุ่น สาหรับพิพิธภัณฑ์
แห่งนี้ภายในบอกเล่าเรื่ องราวและประวัติของนินจาในตระกูลอิงะ จัดแสดงของสะสมของนินจา
ของแท้ รวมถึงงานเขียนโบราณ พร้อมกันอาวุธนินจาประเภทต่างๆไว้ให้นกั ท่องเที่ยวได้ชม

ค่า

วันทีส่ ี่
อำ. 9 ต.ค.
เช้า

ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่จงั หวัด ชิกะ
อาหารค่า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พกั บริ เวณ ทะเลสำบบิวะ
พักค้างแรม ณ โรงแรม Lake Biwa Marriott หรื อในระดับเดียวกัน

ทะเลสำบบิวะ – บิวะโกะเทอร์ เรซ – สถำนีนิชิไมซุ รุ – รถไฟคุโระมัตสึ –
– สถำนีอำมำโนะฮำชิ ดำเตะ – มิยำซุ
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ ทะเลสำบบิวะ ทะเลสายที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น จากนั้น
นาท่านโดยสารกอนโดล่า เพื่อขึ้นสู่ บิวะโกะเทอร์ เรซ จุดชมวิวทะเลสาบบิวะบนยอดเขาอุจิมิซ่ ึง
อยูท่ ี่ความสูง 1,108 เมตรเหนือระดับน้ าทะเล ท่านจะได้ชมวิวอันกว่างใหญ่ไพศาลของ
ทะเลสาบบิวะที่ซ่ ึงเป็ นทิวทัศน์ที่สวยงามราวกับภาพวาด
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กลางวัน

ค่า

จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ภตั ตาคาร
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ สถำนีนิชิไมซุรุ
แล้วนาท่านโดยสารรถไฟสุดหรู ซึ่งวิง่ ในบริ เวณอามาโนะฮาชิดาเตะและใกล้เคียง ชื่อว่า
รถไฟคุโระมัตสึ ซึ่งสื่ อความหมายด้วยคาว่าสี ดาและต้นสน รถไฟขบวนนี้ออกแบบโดย
เอย์จิ มิโตะโอกะ นักออกแบบรถไฟชื่อดัง ซึ่งมีผลงานที่มีชื่องเสี ยงมากมาย เช่น รถไฟ Seven
Stars ในภูมิภาคคิวชู รถไฟคุโระมัตสึ จะนาท่านผ่านชายฝั่งทะเลของเกียวโต ซึ่ งอุดมสมบูรณ์
ไปด้วยท้องทะเลสี คราม เทือกเขาและพันธุ์ไม้เขียวขจี ให้ท่านได้ชื่มชมความงามทางธรรมชาติ
ของสองข้างทางจากหน้าต่างของรถไฟพร้อมคอร์สขนมหวานแสนอร่ อย

ถึงสถานีอามาโนะฮาชิดาเตะ จากนั้น นาท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั บริ เวณ มิยำซุ
อาหารค่า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
พักค้างแรม ณ โรงแรม Hotel and Resort Kyoto-Miyazu หรื อในระดับเดียวกัน
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วันที่ห้ำ
จ. 10 ต.ค.
เช้า

มิยำซุ – อิเนะ – ล่องเรื อชมอ่ ำวอิเนะ – อะมำโนะฮำชิดำเตะ – สวนคะสะมะสึ –
โรงไวน์ อำมำโนะฮำชิดำเตะ – ล่องเรื อเฟอร์ รี่ – อำมำโนะฮำชิดำเตะวิวแลนด์
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ อิเนะ เป็ นเมืองเล็กๆ ทางตะวันออกเฉี ยงเหนือของเกียวโต เลียบ
เป็ นแนวเส้นโค้งทอดยาวตามอ่าวอิเนะ เรี ยงรายไปด้วยบ้านลักษณะแปลกตาที่เรี ยกว่า “ฟุนายะ”
ซึ่งชั้นล่างจะเป็ นท่าจอดเรื อ ส่วนชั้นบนเป็ นที่อยูอ่ าศัย เพื่อให้สามารถออกเรื อจากบ้านไปหา
ปลาได้อย่างสะดวกรวดเร็ ว นาท่าน ล่ องเรื อชมอ่ ำวอิเนะ พาท่านรอบอ่าวอิเนะพร้อมชมภูมิทศั น์
ของหมูบ่ า้ นลอยน้ าที่สวยงามแปลกตา และเพลิดเพลินไปกับการให้อาหารกับฝูงนกนางนวลที่
มักจะคอบบินแวะเวียนมาที่เรื ออีกด้วย

จากนั้น นาท่านเดินทางกลับสู่ อะมาโนะฮาชิดาเตะ หรื อ สะพานทางเดินสู่สรวงสวรรค์ ความ
ยาวประมาณ 3.6 กิโลเมตร ปกคลุมไปด้วยต้นสน หาดทราย ตัดผ่านอ่าวมิยาสึ บนคาบสมุทร
ทังโกะ ทางตอนเหนือของเกียวโต ได้ชื่อว่าเป็ นสุดยอดความละเมียดละไมของธรรมชาติที่
สวยงามดัง่ ภาพวาด แล้วนาท่านขึ้นสู่ สวนคะสะมะสึ โดยกระเช้าลอยฟ้า สู่จุดชมวิวยอดนิยม
ของอามาโนะฮาชิดาเตะ ซึ่งว่ากันว่า ถ้าหากก้มแล้วมองลอดหว่างขาตัวเอง ภาพที่ปรากฏต่อหน้า
ของท่านจะเห็นวิวที่เหมือนทางเดินสู่สรวงสวรรค์จริ งๆ ซึ่งในแต่ละปี จะมีนกั ท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น
นับล้านคนมายืนก้มมองลอดใต้หว่างขาตัวเองเพื่อชมสะพานสู่สวรรค์แห้งนี้ นับว่าเป็ นความงาม
ของธรรมชาติอนั โดดเด่น

Kansai Forest and Sea Surprise! 8 Days
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กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาท่านชม โรงไวน์ อามาโนะฮาชิดาเตะ โรงบ่มไวน์ทอ้ งถิ่นที่มีชื่อเสี ยงจนได้รับ
รางวัลระดับประเทศ มีประวัติศาสตร์การบ่มไวน์มากว่า 30 ปี ให้ท่านได้ชมไร่ องุ่นอัน
กว้างขวาง ศึกษาขั้นตอนการบ่มไวน์ และทดลองชิมไวน์เลิศรสที่บ่มจากองุ่นท้องถิ่น

จากนั้น นาท่าน ล่องเรื อเฟอรี่ ข้ามฟากไปยังฝั่งทิศใต้ของอามาโนะฮาชิดาเตะ
พิเศษ ให้ท่านเลือกเดินทางสู่ฝั่งทิศใต้ดว้ ยจักรยาน ซึ่งท่านสามารถชอบความงามของสันทราย
ได้แบบใกล้ชิด พร้อมทั้งรับลมทะเล ณ ใจกลงของอามาโนะฮาชิดาตะ

แล้ว นาท่านนัง่ โรปเวย์ข้ ึนชมวิว ณ อะมาโนะฮาชิดาเตะวิวแลนด์ เพื่อขึ้นชมวิวทิวทัศน์ของ
อามาโนะฮาชิดาเตะในอีกมุมหนึ่งซึ่งมีความสวยงามไม่แพ้กนั นอกจากนี้บนยอดของวิวแลนด์
ยังมีลานกิจกรรมและเครื่ องเล่นต่างๆ ให้ท่านได้สนุกสนานอีกด้วย

Kansai Forest and Sea Surprise! 8 Days
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ค่า

วันที่หก
อ. 11 ต.ค.
เช้า

กลางวัน

อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั
พักค้างแรม ณ โรงแรม Hotel and Resort Kyoto-Miyazu หรื อในระดับเดียวกัน

มิยำซุ – หมู่บ้ำนทำกระดำษคุโรทำนิ – มิยำมะ – หมู่บ้ำนโบรำณคำยะบุกิ – โอซำก้ำ
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านเข้าชม หมู่บ้ำนทำกระดำษคุโรทำนิ หมูบ่ า้ นคุโรทานิมีประวัติการทากระดาษ
ญี่ปุ่นมานานกว่า 800 ปี ซึ่งวัฒนธรรมการทากระดาษญี่ปุ่นนี้ได้รับการสื บทอดต่อกันมาผ่านรุ่ นสู่รุ่น
ผ่านการปรับปรุ งขั้นตอนให้ทนั สมัย แต่ยงั คงคุณภาพและคุณค่าทางวัฒนธรรมไว้เหมือนเดิม
พิเศษ ให้ท่านได้ทดลองทากระดาษญี่ปุ่นด้วยตัวของท่านเอง

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาท่านสู่ หมู่บ้านโบราณคายะบุกิ หมู่บา้ นโบราณในเมืองมิยามะ ชานเมืองของ
จังหวัดเกียวโต เป็ นหมูบ่ า้ นแบบเกษตรกรรมในชนบทที่ยงั คงกลิ่นอายความเป็ นญี่ปุ่นแบบ
ดั้งเดิม มีเอกลักษณ์ที่มีบา้ นทรงโบราณมีหลังคาเป็ นทรงสูงเรี ยงรายอยูก่ ว่า 40 หลัง เรี ยกว่า
คายะบุกิ หรื อ บ้านหลังคาใบจาก ซึ่งเป็ นเอกลักษณ์ของหมูบ่ า้ นแห่งนี้

Kansai Forest and Sea Surprise! 8 Days

- 10 -

ค่า

วันทีเ่ จ็ด
พ. 12 ต.ค.
เช้า

ถึงเวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่ โอซำก้ ำ
อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Royal Park Iconic Osaka Midosuji หรื อในระดับเดียวกัน

โอซำก้ำ – ตลำดคุโรมง – ย่ ำนชินไซบำฉิ
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร ท่านเดินทางสู่ตลาด ตลำดคุโรมง ตลาดที่มีชื่อที่สุดในโอซาก้า มีร้านค้าและ
ร้านอาหารมากกว่า 100 ร้านค้า มีชื่อเสี ยงเป็ นที่รู้จกั กันดีเปรี ยบเสมือนโรงอาหารแห่งโอซาก้า
ตลาดแห่งนี้เป็ นตลาดที่เต็มไปด้วยทุกอย่างที่เกียวข้องกับอาหาร เช่น อาหารทะเลสดๆ, ภาชนะ
ประกอบอาหาร, มีดญี่ปุ่น, และยังเป็ นแหล่งที่มีชื่อเสี ยงที่มีอาหารตามฤดูกาลให้เลือกซื้อเลือก
ชิม นอกจากนี้ยงั มีอาหารพื้นเมืองอย่างเช่น ขนมหวาน, ผักดอง, และของทะเลตากแห้งแปลกๆ
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จากนั้น นาท่านสู่ ย่ ำนชินไซบำฉิ เป็ นย่านช้อปปิ้ งใจกลางโอซาก้า ขนาดใหญ่ มีท้ งั
ห้างสรรพสิ นค้า และร้านค้าชั้นนามากมาย จาหน่ายสิ นค้าหลากหลายประเภท ทั้งของใช้ ของ
กิน ของฝาก สิ นค้าแบรนด์เนม ร้านอาหารและอื่นๆ ให้ท่านเลือกซื้อหาอย่างจุใจ ซึ่งเชื่อมต่อไป
ถึงย่านโดตอมโบริ หรื อสยามสแควร์เมืองโอซาก้า

กลางวัน

ค่า

อิสระอำหำรกลำงวัน ท่ ำนสำมำรถเลือกรับประทำนอำหำร ณ ภัตตำคำรทีท่ ่ ำนชื่ นชอบได้ ตำม
อัธยำศัย โดยทำงบริษัทฯ ได้ จดั เตรียมค่ ำอำหำรกลำงวันไว้ ให้ ท่ำนละ 2,000 เยน
หลังอาหาร อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งอย่างจุใจจนถึงเวลานัดหมาย
อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Royal Park Iconic Osaka Midosuji หรื อในระดับเดียวกัน

วันทีแ่ ปด
พฤ. 13 ต.ค.
เช้า
11.45น.

กลางวัน
15.35

น.

โอซำก้ำ – ท่ำอำกำศยำนคันไซ – กรุ งเทพฯ

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ ท่ ำอำกำศยำนคันไซ
โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 623 นาท่านเหิ นฟ้าสู่ประเทศไทย
อาหารบริ การบนเครื่ องบินพร้อมเครื่ องดื่ม
เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

ขอได้ รับควำมขอบคุณ
จำก

ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
โดยคานึงถึงประโยชน์ และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก
* รู ปภาพเป็ นเพียงภาพตัวอย่ างในการนาเสนอเท่ านั้น
Kansai Forest and Sea Surprise! 8 Days
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Kansai Forest and Sea Surprise!
8 Days

โดยสำยกำรบินไทย (TG)
อัตรำค่ ำบริกำรไม่ รวมตั๋วเครื่ องบิน
ออกเดินทำงวันที่
จานวนผู้เดินทาง ผู้ใหญ่
ขั้นต่าต่ อคณะ
ราคาค่ าบริการทัวร์ ผู้ใหญ่
พักห้ องคู่ ท่านละ
เด็กอำยุต่ำกว่ ำ 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ำน
เด็กอำยุ 5-11 ปี พักกับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน มีเตียงเสริม
เด็กอำยุต่ำกว่ ำ 5 ปี พักกับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ไม่ มีเตียงเสริม

6 – 13 ตุลำคม 2565
15 – 19

ท่ ำน

20

ท่ ำนขึน้ ไป

103,900

บำท

94,900

บำท

103,900

บำท

94,900

บำท

93,500 บำท

85,500 บำท

83,500 บำท

76,000 บำท

พักห้ องเดี่ยว เพิม่ ท่ำนละ

24,500 บำท

อัตรำค่ ำบริกำรตั๋วเครื่ องบินโดยสำรระหว่ำงประเทศ
สำยกำรบินไทย ชั้นทัศนำจร เดินทำงพร้ อมคณะ
รำคำท่ำนละ

27,900 บำท

หมำยเหตุ


บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรปรับรำคำ ถ้ ำจำนวนผู้ใหญ่ เดินทำงต่ำกว่ ำ 15 ท่ำน



ทำงบริษัท ฯ เป็ นตัวแทนในกำรยื่นเอกสำรกับทำงสถำนทูตเท่ ำนั้น ผลกำรพิจำรณำขึน้ อยู่กบั
สถำนทูตแต่ เพียงผู้เดียว
ทำงบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลีย่ นแปลงโปรแกรมกำรเดินทำง โดยมิต้องแจ้ งให้ ทรำบล่ วงหน้ ำ
โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ และควำมปลอดภัยของผู้เดินทำงเป็ นหลัก
ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเนื่องจำกข้ อผิดพลำดทำงกำรพิมพ์
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ค่ าบริการรวม
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ค่ารถรับส่งตามรายการ
ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรื อในระดับเดียวกัน
ค่าอาหารตามรายการ
ค่ าประกันภัยการเดินทางวงเงินท่านละ 1,500,000 บาท
ค่ ารักษาพยาบาลในต่ างประเทศ (รวมเจ็บป่ วย) วงเงินท่ านละ 2,000,000 บาท
ค่าวีซ่าญี่ปุ่น ประเภทท่องเที่ยว เดินทางครั้งเดียว
หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทสก์ คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ทิปมัคคุเทศก์ และ คนขับรถ
การบริ การจัดเตรี ยมน้ าดื่ม ท่านละ 1 ขวดต่อวัน
พิเศษ! ของพรี เมี่ยม บริ การ ณ วันเดินทาง เช่น กระเป๋ า Travel Kit, ปกพาสปอร์ทหนังเเท้,
คู่มือการเดินทาง, เจลแอลกอฮอลล์ลา้ งมือ, หน้ากากอนามัย

ค่ าบริการนีไ้ ม่รวม
•
•
•
•
•

ค่าตัว๋ เครื่ องบินระหว่างประเทศ ไป-กลับ
ค่าขนกระเป๋ า
ค่าใช้จ่ายสาหรับการตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่ องดื่ม
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ระเบียบกำร และเงื่อนไข :
1. บริ ษท
ั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกหรื อเลื่อนหรื อเปลี่ยนแปลงกาหนดการเดินทาง กรณี ที่มีผสู ้ ารองการ
เดินทางไม่ครบตามจานวนที่บริ ษทั ฯ กาหนด (ผูใ้ หญ่จานวน 15 ท่านขึ้นไป)
2. การสารองที่นงั่ : บริ ษท
ั ฯ ขอรับค่ามัดจาสาหรับการจองท่านละ 50,000 บาท โดยกรุ ณานาเงินเข้าบัญชีธนาคาร
แล้วส่งสาเนาใบนาฝาก ทางแฟกซ์หมายเลข 0-2634-7365 กรณี ชาระด้วยเช็ค การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริ ษทั
ได้รับเงินจากการสัง่ จ่ายนั้นแล้ว ส่วนที่เหลือโปรดชาระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วัน
ธนาคารไทยพาณิชย์ สำขำสุ รวงษ์
ชื่ อบัญชี บริษัท เวิลด์ เซอร์ ไพร้ ส ทราเวิล จากัด

บัญชีเงินฝำกออมทรัพย์
เลขทีบ่ ัญชี 065-2-38759-9

ธนาคารกสิกรไทย
สาขาสีลม
ชื่ อบัญชี บริษัท เวิลด์ เซอร์ ไพร้ ส ทราเวิล จากัด

บัญชีเงินฝำกออมทรัพย์
เลขทีบ่ ัญชี 789-2-28636-6

**กรณีสำรองทีน่ ั่งหลัง 15 วันก่ อนเดินทำง ทำงบริษัทฯ ขอรับชำระค่ ำทัวร์ ยอดเต็มทั้งหมด**
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3.
4.

5.

6.

7.

กรุ ณาชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์
กำรยกเลิก
o กรณียกเลิกกำรจองน้ อยกว่ ำ 45 วัน ก่ อนกำรเดินทำงบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรคืนเงินมัดจำทั้งหมด
o กรณีแจ้ งยกเลิกภำยใน 30 วัน ก่ อนกำรเดินทำง บริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรคื นค่ ำทัวร์ 50% ของรำคำเต็ม
เท่ ำนั้น
o กรณีแจ้ งยกเลิกกำรจองภำยใน 15 วัน ก่ อนกำรเดินทำง บริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรคืนเงินค่ ำทัวร์ ท้งั หมด
บริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีวตั ถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น กรณี ที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู ้
เดินทางออกหรื อเข้าประเทศ บริ ษทั ฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้
ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริ การใดๆ ไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่วน ถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่
สามารถขอคืนค่าบริ การได้
หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตัว๋ เครื่ องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนามาขอคืน (Refund) ได้

หมำยเหตุ
o บริ ษท
ั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การ โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
o บริ ษท
ั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสยั เช่น อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ
การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกหรื อเข้าประเทศ เป็ นต้น
o บริ ษท
ั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั สภาวะของ
สายการบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก
o บริ ษท
ั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ ห้ามเข้าประเทศ การนาสิ่ งของผิดกฎหมาย เอกสารการ
เดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ย

Kansai Forest and Sea Surprise! 8 Days
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