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AMAZING GOLDEN
ROUTE
5D3N BY THAI AIR ASIA X

VTG ขอนำท่ ำนเดิ นทำงสู่ประเทศญี่ปุ่น ดิ นแดนแห่ งอำทิ ตย์อุทยั โดยสำยกำรบิ นไทย
แอร์เอเชี ย เอ็กซ์ สู่เมืองโอซำก้ำ นำโกย่ำ ชิ สึโอกะ ยำมำนำชิ โตเกี ยว นำริ ตะ
โอซำก้ำ

นำโกย่ำ
ชิ สึโอกะ
ยำมำนำชิ

โตเกียว

ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน ดินแดนแห่งความสนุ ก เพลิดเพลินและสนุ กสนานกับเครื่อง
เล่นนานาชนิดจากภาพยนตร์ช่อื ดังจาก “HOLLYWOOD” โดยฉพาะ THE WIZARDING OF
HARRY POTTER ทีใ่ ห้คุณสนุ กได้ไม่ต้องไปไกลถึงอเมริกา และสนุ กไปกับโซนใหม่ล่าสุดกับ
เหล่ามินเนี่ยนสุดน่ารัก
อิสระช้อปปิ้ งสินค้าอุปภคบริโภคหลากหลายที่ อิ ออน มอลล์
ทะเลสำบฮำมำนะ ทะเลสาบทีเ่ พาะพันธุป์ ลาไหลชื่อดัง
ชมความงดงามที่ธรรมชาติรงั สรรค์ได้อย่างน่ าอัศจรรย์ ณ ภูเขำไฟฟูจิ ซึ่งถือเป็ นสัญลักษณ์
ของประเทศญี่ป่ นุ และชมทัศนียภาพความงามของเจดียแ์ ละภูเขาไฟฟูจทิ ่ี ศำลเจ้ำอำรำคุระ
เซ็นเก็น
ช้อปปิ้ งสุดเหวีย่ ง ณ ใจกลางกรุงโตเกียว ย่ำนชิ นจูก,ุ เข้าสักการะเจ้าแม่กวนอิมและถ่ายรูปคู่
กับประตูสายฟ้ าทีว่ ดั อำซำกุสะ

พิเศษ !!! อิ่ มอร่อยกับบุฟเฟต์ขาปู
กำหนดกำรเดินทำง 13-17 ตุลำคม 2561
AMAZING GOLDEN ROUTE 5DAYS 3NIGHTS BY THAI AIR ASIA X ON 13-17 OCTOBER 2018
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วันแรก
11.00 น.
14.10 น.

21.55 น.

วันที่สอง
เช้ำ

สนำมบิ นดอนเมือง >> โอซำก้ำ
พร้อมกันที่สนำมบิ นดอนเมือง Terminal 1 ชัน้ 3 เคำน์เตอร์ 4
สำยกำรบิ นไทยแอร์เอเซีย เอ็กซ์ เพื่อเตรียมตัวเดิ นทำงและผ่ำนขัน้ ตอนกำรเช็คอิ น
ออกเดิ นทำงสู่สนำมบิ นคันไซ เมืองโอซำก้ำ ประเทศญี่ปนุ่ โดยสำยกำรบิ นไทยแอร์
เอเซียเอ็กซ์ แอร์บสั เอ 330-300 เที่ยวบิ นที่ XJ 610
มีบริ กำรอำหำรร้อนและน้ำดื่มบนเครื่องบิ น
(อำหำรและเครื่องดื่มอื่นๆ ทุกชนิ ด ต้ องชำระเงิ นซื้อเพิ่ มเติ ม)
เดิ นทำงถึงสนำมบิ นคันไซ เมืองโอซำก้ำ ประเทศญี่ปนุ่
หลังจำกผ่ำนพิ ธีกำรตรวจคนเข้ำเมืองและขัน้ ตอนศุลกำกรเรียบร้อยแล้ว
นำท่ ำนเข้ำสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่ ำ 3 ดำว
โอซำก้ำ >> ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน >> นำโกย่ำ >> ช้อปปิ้ งอิ ออน มอลล์
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่ สวนสนุ กยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน ที่ทุ่มทุนสร้ำงอย่ำงมหำศำลบน
พืน้ ทีก่ ว่ำ 100,000 ตำรำงเมตร ตื่นตำกับโรงถ่ำยภำพยนตร์ ทีแ่ บ่งออกเป็ นโซน เช่น ฮอลลีวดู้
ชมฉำกจ ำลองของนิ ว ยอร์ค ฉำกจ ำลองเมือ งซำนฟรำนซิส โก เป็ น ต้ น , ท่ ำนจะได้ส ัม ผัส
บรรยำกำศกำรต่อสูแ้ ละกำรไล่ล่ำทีด่ ุเดือดเร้ำใจ สนุ กสนำนตื่นเต้นกับกำรห้อยโหนโจนทะยำน
ไปกับซุป เปอร์ฮีโร่สำยพันธุ์ใหม่ Spider Man, สนุ กสนำนไปกับกำรล่ องเรือ พร้อ มฉำกปลำ
ฉลำมทีจ่ ะโผล่ขน้ึ มำล่ำเหยื่อขณะล่องเรือ และฉำกอื่นๆ ทีห่ วำดเสียวจำกเรื่อง Jaw, ย้อนอดีต
ไปในยุคดึกดำบรรพ์กบั ฉำกจำลองเรือ่ ง จูรำสสิคพำร์ค (Jurassic Park) พบกับเหล่ำไดโนเสำร์
นำนำชนิด สนุ กต่อกับกำรชมกำรไล่ล่ำในฉำกเรื่อง วอเตอร์เวิลด์ (Water World) พบกับฉำก
คำวบอย สตันแมนโชว์
๊
และกำรแสดงของบรรดำสัต ว์แสนรูท้ ่ใี ช้ประกอบฉำกในภำพยนตร์
หรือคุณหนู จะเลือกสนุ กสนำนที่ สนู๊ ปปี้ สตูดโิ อ (Snoopy Studios) เพลิดเพลินกับเครื่องเล่น
นำนำชนิด และพบกับสนู๊ปปี้ และเหล่ำผองเพื่อนมำกมำย, สัมผัสกับ “The Wizarding World
of Harry Potter” สวนสนุกในธีมของหนังแฟนตาซีชื่อดังอย่างแฮร์รี่ พอตเตอร์
ด้ ว ยงบก่ อ สร้ำ งรำว 500 ล้ ำ นดอลลำร์ส หรัฐ (รำว 16,000 ล้ ำ นบำท) โดยภำยใน The
Wizarding World of Harry Potter จะประกอบไปด้วยเครื่องเล่นและสถำนทีเ่ ด่นๆ ทีจ่ ำลองมำ
จำกในหนั ง สื อ ดั ง เช่ น หมู่ บ้ ำ นฮอกส์ ม้ี ด (Hogsmeade Village) ปรำสำท ฮอกวอตส์
(Hogwarts castle) และรถไฟเหำะ (the Harry Potter and the Forbidden Journey ride) เป็ น
ต้น และล่าสุดกับการเปิ ดตัวอย่างเป็ นทางการของโซนใหม่ Minions Park อนิ เมชันชื
่ ่อ
ดัง ที่เหล่าตัวการ์ตนู มิ นเนี่ ยนจะมาป่ วนทุกท่านให้สนุกเพลิ ดเพลิ นไปกับเมืองจาลอง
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เที่ยง

คำ่

วันที่สำม
เช้ำ
08.00 น.

เที่ยง
บ่ำย

คำ่

อิ สระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
ได้เวลาอันสมควร นาท่านออกเดินทางสู่เมือง นำโกย่ำ เพื่อให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งที่ อิ ออน มอลล์
ทีม่ รี า้ นค้าต่างๆ มากมาย อาทิเช่น ร้านร้อยเยน, ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้ า, เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย
และซุปเปอร์มาร์เก็ต ทีท่ ่านสามารถซือ้ สินค้าเบ็ดเตล็ดต่างๆ ขนม ชา กาแฟ ฯลฯ
อิ สระอำหำรคำ่ ตำมอัธยำศัย
นำท่ ำนเข้ำสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่ ำ 3.5 ดำว
นำโกย่ำ >> ทะเลสำบฮำมำนะ >> ศำลเจ้ำอำรำคุระเซ็นเก็น >> ภูเขำไฟฟูจิ >>
ทะเลสำบยำมำนำกะ
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ทะเลสำบฮำมำนะ ทะเลสาบทีเ่ พาะพันธุป์ ลาไหลทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในภูมภิ าคจูบุ
และยัง เป็ น จุด แวะพัก รถที่ใหญ่ ท่ีสุ ด ส าหรับ นั ก ท่ อ งเที่ย ว ภายในบริเวณนั น้ จะมีร้า นค้า
มากมายหลากหลายที่ขายสินค้าที่มสี ่วนผสมของปลาไหล ท่านสามารถลิ้มลองพายปลาไหล
และเลือ กซื้อ ผลิต ภัณ ฑ์ ต่ า งๆ กลับ ไปเป็ นของฝาก ระหว่ า งทางเชิญ ท่ า นเพลิน ตากับ
ทัศนียภาพอันแสนงดงามของสองข้างทางทีอ่ ุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติ
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
ออกเดินทางสู่ ศำลเจ้ำอำรำคุระ เซ็นเก็น เพื่อเข้าชมเจดียช์ ูเรโตะ เป็ นเจดียข์ นาดใหญ่ส ี
แดงห้าชัน้ ตัง้ อยูบ่ นเนินเขาทีส่ ามารถมองเห็นเมืองฟูจโิ ยชิดะและภูเขาไฟฟูจใิ นระยะไกลได้
อย่างชัดเจนและงดงาม เจดียแ์ ห่งนี้ถูกสร้างขึน้ เพื่อระลึกถึงสันติภาพปี ในค.ศ.1963 ท่านจะได้
ชมและเก็บภาพทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขาไฟฟูจริ ่วมกับเจดียห์ า้ ชัน้ จากนัน้ นาท่านออก
เดินทางสู่ ภูเขำไฟฟูจิ บริ เวณชัน้ 5 (ขึ้นอยู่กบั สภำพภูมิอำกำศ) ทีร่ ะดับความสูง 2,500
เมตร ให้ท่านได้สมั ผัสอากาศอันบริสุทธิ ์บนยอดภูเขาไฟฟูจ ิ ถ่ายภาพทีร่ ะลึกกับภูเขาไฟทีเ่ ป็ น
สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทยั แห่งนี้และได้ช่อื ว่ามีสดั ส่วนสวยงามทีส่ ุดในโลก ซึง่ เป็ นภูเขา
ไฟทีย่ งั ดับไม่สนิท และมีความสูงทีส่ ุดในประเทศญี่ป่ นุ จากด้านล่างสู่บนยอดปล่องเขาด้วย
ความสูง 3,776 เมตร
ได้เวลำอันสมควรนำท่ ำนเข้ำสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่ำ 3 ดำว
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมที่พกั *** อิ่ มอร่อยกับมื้อพิ เศษบุฟเฟต์
ขำปู ให้ท่ำนได้ลิ้มลองรสชำติ ปขู องญี่ปนอย่
ุ่
ำงจุใจ และอำหำรอื่นๆ อีกหลำยชนิ ด ***
***จำกนั น้ อิ สระให้ ท่ำนได้ ผ่อนคลำยกับกำรแช่ น้ ำแร่ธรรมชำติ เชื่ อว่ ำถ้ำได้ แช่ น้ ำแร่
แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงำมและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิ ตดีขึ้น***
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วันที่สี่
เช้ำ
08.00 น.

เที่ยง

20.40 น.

วันที่ห้ำ
01.20 น.

ทะเลสำบยำมำนำกะ >> โตเกียว >> วัดอำซำกุสะ >> ช้อปปิ้ งย่ำนชิ นจูก ุ >>
สนำมบิ นนำริ ตะ
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
ออกเดินทางเข้าสู่ เมืองโตเกีย ว เมืองหลวงของประเทศญี่ป่ ุน นาท่านเข้าชมวัดอำซำกุสะ
หรือมีช่อื อย่างเป็ นทางการว่าวัดเซนโซ หรือเซนโซจิ (Sensoji) แต่นิยมเรียกว่าวัดอาซากุสะ
เนื่องจากตัง้ อยู่ในเขตอาซากุสะ เป็ นวัดในศาสนาพุทธ โดยมีพระโพธิสตั ว์คนั นอนประดิษฐาน
อยู่และเป็ นพระประธานของวัด ที่ประตูทางเข้าวัดมีโคมสีแดงขนาดใหญ่ แขวนอยู่ ถือ เป็ น
สัญลักษณ์หนึ่งของวัดทีน่ ักท่องเที่ยวนิยมถ่ายรูปไว้เป็ นที่ระลึก ประตู แห่งนี้มชี ่อื ว่าประตูคามิ
นาริ แปลได้ว่าประตูสายฟ้ า ชื่อของประตูจะเขียนอยู่บนโคมสีแดงลูกใหญ่ เมื่อผ่านเข้ามาจะ
พบกับถนนนากามิเสะ สองข้างทางมีร้านค้าให้เดินชมและชิมได้เพลินๆ โดยมีของที่ ระลึก
สไตล์ญ่ปี ่ นุ ให้เลือกซือ้ ขนมจากร้านต่างๆ ส่งกลิน่ หอมเย้ายวนชวนให้ลม้ิ ลอง สุดถนนเป็ นซุม้
ประตูทม่ี โี คมสีแดงแขวนอยูอ่ กี ซุม้ หนึ่งคือ ประตูโฮโซ หรือประตูแห่งขุมทรัพย์ พอเดินผ่านเข้า
มาในบริเวณวัดจะเห็นกระถางธูป ขนาดใหญ่ ต งั ้ อยู่ก ลางแจ้ง มีผู้ค นยืนโบกควันธูปเข้าหา
ตัวเอง เชื่อกันว่าจะทาให้โชคดี และมีกระถางกายานตัง้ อยู่ดว้ ย การโบกควันกายานเข้าหาตัว
เชื่อว่าจะช่วยให้หายเจ็บป่ วย เจ็บป่ วยส่วนไหนก็จะโบกควันกายานไปทีอ่ วัยวะส่วนนัน้
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ ย่ำนชิ นจูก ุ ย่านช้อปปิ้ งชื่อดัง ที่ไม่ว่านักท่องเที่ยวจากชาติใดๆ ก็
ต้องมาช้อปปิ้ งทีย่ ่านแห่งนี้ เนื่องจากมีสนิ ค้ารองรับกับความต้องการของนักท่องเทีย่ ว อิสระให้
ท่ านเลือ กซื้อ สิน ค้า ตามอัธ ยาศัย อาทิเช่ น สิน ค้า อิเล็ค ทรอนิ ก ส์ เสื้อ ผ้า กระเป๋ า รองเท้ า
เครือ่ งสาอาง ฯลฯ ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ สนำมบิ นนำริ ตะ เพื่อทาการเช็คอิน
เดิ นทำงกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิ นไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ แอร์บสั เอ 330-300
เที่ยวบิ นที่ XJ 607
มีบริ กำรอำหำรร้อนและน้ำดื่มบนเครื่องบิ น
(อำหำรและเครื่องดื่มอื่นๆ ทุกชนิ ด ต้ องชำระเงิ นซื้อเพิ่ มเติ ม)
สนำมบิ นดอนเมือง กรุงเทพฯ
เดิ นทำงถึงสนำมบิ นดอนเมืองโดยสวัสดิ ภำพ พร้อมควำมประทับใจ

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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กำหนดกำรเดินทำง

13-17 ตุลำคม 2561

อัตราค่ าบริการ

ราคารวมตัว๋ เครื่ องบิน

ผู้ใหญ่ ราคาท่ านละ

33, 900.-

สาหรับท่ านทีต่ ้ องการพักเดีย่ ว เพิม่ ท่ านละ

7,900.-

*รำคำทัวร์ไม่รวมค่ำทิปไกด์และคนขับ ท่ำนละ 1,000 บำท โดยเรียกเก็บพร้อมกับ
ค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือ*
หมำยเหตุ
1. การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีผู้โดยสารจานวน 25 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจานวน
ดังกล่าว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลีย่ นแปลงราคา
2. การผ่ านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมือ ง เป็ นวิจารณญาณของเจ้าหน้ าที่ต รวจคนเข้าเมือ งในแต่ ล ะ
ประเทศ หากไม่ได้รบั การอนุญาติให้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศนัน้ ๆ ทางบริษทั ขอสงวน
สิทธิ ์ไม่คนื ค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ
3. หากผู้เดินทางมีก ารใช้ต ั ๋วเดินทางภายในประเทศจากจังหวัดที่พกั มายังสนามบินสุ วรรณภูม ิ
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีก่ ่อนซือ้ ตั ๋วเดินทางภายในประเทศ เพื่อเช็คสถานะของทัวร์ว่าออกเดินทาง
ได้หรือไม่ และตรวจเช็คน้ าหนักสัมภาระของสายการบินภายในประเทศทีท่ ่านใช้ เนื่องจากการ
กาหนดน้ าหนักสัมภาระของสายการบินภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบินระหว่างประเทศ
ขึน้ อยู่กบั การกาหนดของแต่ละสายการบิน ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อความเสียหายที่
เกิดขึน้
4. หากผู้เดินทางปฏิเสธการรับบริการจากทางบริษัทขณะเดินทาง อาทิเช่นร้านอาหาร สถานที่
ท่องเทีย่ วหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษทั ฯ จะไม่คนื เงินค่าบริการในส่วนนัน้ ให้
5. ไม่มรี าคาสาหรับเด็ก
อัตรำค่ำบริ กำรนี้ รวม
1. ค่าตั ๋วโดยสารเครือ่ งบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัด
2. ค่าน้าหนักสัมภาระทีม่ าพร้อมกับตั ๋วเครือ่ งบิน
AMAZING GOLDEN ROUTE 5DAYS 3NIGHTS BY THAI AIR ASIA X ON 13-17 OCTOBER 2018

Page |6

-สายการบินไทย ได้น้าหนักสัมภาระ 30 กิโลกรัม/ท่าน
-สายการบินเจแปน แอร์ไลน์ ได้น้าหนักสัมภาระใบละ 23 กิโลกรัม ท่านละ 2 ใบ
-สายการบิน ไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ ได้น้าหนักสัมภาระ 20 กิโลกรัม/ท่าน และสัมภาระถือขึน้
เครือ่ งได้ท่านละ 2 ชิน้ เท่านัน้ (รวมกระเป๋ าติดตัวด้วยแล้ว)
3. ค่าทีพ่ กั ห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ ะบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า กรณีหอ้ งพัก
สาหรับ 3 ท่าน บางโรงแรมจัดห้องพักทีม่ ี 3 เตียงเดีย่ วและบางโรงแรมจะใช้เป็ นห้องพักคู่แล้ว
เสริมเตียง ในกรณีทท่ี างโรงแรมไม่สามารถจัดห้องพักสาหรับ 3 ท่านให้ได้ จาเป็ นต้องจัด
ห้องพักให้ท่านเป็ นแบบห้องทวิน+ห้องซิงเกิล
-ห้องทวิน ห้องพักสาหรับ 2 ท่าน มีเตียงเดีย่ ว 2 เตียง
-ห้องดับเบิล้ ห้องพักสาหรับ 2 ท่าน มีเตียงขนาดควีนไซส์ 1 เตียง
-ห้องทริปเปิ้ ล ห้องพักสาหรับ 3 ท่าน มีเตียงเดีย่ ว 2 เตียง และเตียงเสริมอีก 1 เตียง
-ห้องซิงเกิล ห้องพักสาหรับ 1 ท่าน มีเตียงเดีย่ ว 1 เตียง
4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามทีร่ ะบุไว้ในรายการ
5. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ทค่ี อยอานวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
6. ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินสูงสุดท่านละไม่เกิน 1,000,000.บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั เิ หตุวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ทัง้ นี้เป็ นไปตามเงือ่ นไข
ของบริษทั ประกัน (ประกันไม่ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพระหว่างการเดินทาง)
*** เด็กอายุต่ากว่า 1 ปี และผูใ้ หญ่อายุ 75 ปี ขน้ึ ไป จะได้รบั ความคุม้ ครองประกันอุบตั เิ หตุเพียงครึง่
เดียว ***
7. ค่าภาษีน้ามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 23 พฤษภำคม 2561 และท่านต้องชาระเพิม่ เติม
ในกรณีทท่ี างสายการบินมีการเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทีท่ ่านได้ทาการจองทัวร์แล้ว
อัตรำค่ำบริ กำรนี้ ไม่รวม
1. ค่าทาหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าทาใบอนุ ญาตทีก่ ลับ
เข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าอาหาร-เครือ่ งดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีม่ ไิ ด้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ ามันหรืออื่นๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าน้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด 20 กิโลกรัม
5. ค่าประกันอื่นๆ ทีน่ อกเหนือจากรายการทัวร์และผูเ้ ดินทางต้องการทาเพิม่ เติม อาทิ
ภัยธรรมชาติรุนแรง, ทรัพย์สนิ หรือเทีย่ วบินล่าช้าหรือทรัพย์สนิ สูญหาย เป็ นต้น
6. ค่าน้าดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่ได้บริการน้ าดื่มระหว่างทัวร์)
7. ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3%
8. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ
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เงื่อนไขกำรชำระเงิ น
1. กรุณาชาระมัดจาท่านละ 20,000 บาท
2. กรุณาชาระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือก่อนวันเดินทาง 35 วันทาการ
3. กรณีทาการจองทัวร์ก่อนวันเดินทาง 35 วันทาการหรือน้อยกว่า กรุณาชาระค่าทัวร์เต็มจานวน
กำรยกเลิ ก
1. กรุณาแจ้งยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วันทาการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืน
เงินมัดจาทัง้ หมด
2. กรณียกเลิกก่อนวันออกเดินทาง 35 วันทาการหรือน้อยกว่า ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืน
ค่าทัวร์ทงั ้ หมด
3. กรณีทก่ี รุ๊ปออกเดินทางในช่วงวันหยุดเทศกาลสาคัญ เช่น เทศกาลปี ใหม่, เทศกาลสงกรานต์
หรือวันหยุดยาวตามทีร่ ฐั บาลกาหนดในแต่ละปี และรวมถึงเทีย่ วบินพิเศษ(เช่าเหมาลา) จะไม่ม ี
การคืนเงินมัดจาและค่าทัวร์ทุกกรณี
4. เนื่องจากตั ๋วเครือ่ งบินเป็ นราคาแบบโปรโมชัน่ เมือ่ ชาระค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทาง
หรือขอยกเลิกได้ในทุกกรณี
5. กรณีทำกำรตัดกรุป๊ สำยกำรบินไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ ไม่สำมำรถคืนเงินมัดจำได้ในทุกกรณี
และหากยกเลิกก่อนวันเดินทาง 35 วันทาการหรือน้อยกว่า ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืน
เงินค่าตั ๋วและค่าทัวร์ทุกกรณี
4.
หมำยเหตุ
1. ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สภาพ
อากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบินฯลฯ โดยทางบริษัทฯ จะคานึงถึงประโยชน์ และ
ความปลอดภัยของท่ านเป็ น ส าคัญ ที่สุ ด ทางบริษัทฯ จะไม่รบั ผิด ชอบต่ อ การห้ามออกนอก
ประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ป่ ุน / การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง
และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเทีย่ วบิน ซึง่
ทางบริษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน นอกจากนี้ทางบริษทั ขอ
สงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั อัตราแลกเปลี่ยนของ
เงินสกุลเยน
2. ในกรณี ท่ีเกิด ภัย พิบ ัติท างธรรมชาติต่ างๆ ทางบริษัท สามารถคืน เงิน มัดจ าหรือ ค่ าทัว ร์ได้ก็
ต่อเมือ่ ทางสายการบินและโรงแรมทีพ่ กั ได้ทาการพิจารณาคืนเงินส่วนนัน้ ให้แล้วเท่านัน้
3. ในกรณีเกิดภัยธรรมชาติในต่างประเทศระหว่างการเดินทาง หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึน้ และมี
เหตุทาให้การเดินทางไม่สามารถเป็ นไปตามกาหนดการได้ บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงิน
จนกว่าจะได้รบั การยืนยันว่าจะมีการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจากสายการบิน และไม่รบั ผิดชอบต่อ
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ค่ าใช้จ่ายที่เกิด ขึ้น นอกเหนื อ จากรายการทัว ร์ อาทิเช่ น ค่ าโรงแรม ค่ ารถรับ ส่ งไปสนามบิน
ค่าอาหาร ฯลฯ
4. หลังจำกที่ ท่ำนได้ทำกำรจองทัวร์และชำระค่ำมัดจำเรียบร้อยแล้ว ทำงบริ ษทั ฯ ถือว่ำท่ำน
ได้ ย อมรับ ในข้ อ ตกลงและเงื่ อ นไขต่ ำงๆ ที่ ท ำงบริ ษั ท ได้ ระบุ ไ ว้ ในโปรแกรมทัวร์ทุ ก
ประกำร
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