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AMAZING JAPAN 6D3N BY TG
VTG ขอนำท่ำนเดิ นทำงสู่ประเทศญี่ปุ่น ดิ นแดนแห่งอำทิ ตย์อุทยั โดยสำยกำรบิ นไทย
สู่เมืองโอซำก้ำ นำโกย่ำ ชิ สึโอกะ โยโกฮำม่ำ โตเกี ยว

โอซำก้ำ

ชิ สึโอกะ
ยำมำนำชิ

โกเทมบะ
โตเกียว
โยโกฮำม่ำ

ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน ดินแดนแห่งมายา เพลิดเพลินและสนุ กสนานกับ
เครื่องเล่นนานาชนิดจากภาพยนตร์ช่อื ดังจาก “ฮอลลิวดู้ ” โดยฉพาะ THE
WIZARDING OF HARRY POTTER ทีใ่ ห้คุณสนุ กได้ไม่ตอ้ งไปไกลถึงอเมริกา
ทะเลสำบฮำมำนะ ทะเลสาบทีเ่ พาะพันธุป์ ลาไหลทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในภูมภิ าคจูบุ,
ขึน้ ชมความงามและความอัศจรรย์ของยอดภูเขาทีส่ ูงทีส่ ุดในญีป่ ่ นุ ภูเขำไฟฟูจิ
สนุ กสนานกับกิจกรรมสเลท (กระดานเลื่อนหิมะ) ทีล่ ำนสกีเยติ
สนุ กสนานไปกับเครื่องเล่นสุดหวาดเสียวติดอันดับโลกทีฟ
่ จู ิ คิว ไฮแลนด์
ช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนมราคาสบายกระเป๋ าที่ โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอำท์เล็ท
นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม วัดอำซำกุซะ, ช้อปปิ้ งใจกลางกรุง ย่ำนชิ นจูก ุ
, ชมความงดงามของต้นแปะก๊วยในช่วงใบไม้เปลีย่ นสีทส่ี วนเมจิ จิงกูไกเอ็น
ลิม้ ลองราเม็งรสเลิศทีพ่ ิ พิธภัณฑ์รำเม็ง

พิเศษ !!! อิ่ มอร่อยกับบุฟเฟต์ขาปู
กำหนดกำรเดินทำง 5-10 ธันวำคม 2561
วันแรก

กรุงเทพฯ >> โอซำก้ำ

20.00 น.

พร้อมกันที่สนำมบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูหมำยเลข 2 เคำน์เตอร์ C
สำยกำรบิ นไทย เพื่อเตรียมตัวเดิ นทำงและผ่ำนขัน้ ตอนกำรเช็คอิ น
ออกเดิ นทำงสู่ สนำมบิ นคันไซ เมืองโอซำก้ำ ประเทศญี่ปนุ่
โดยสำยกำรบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG 622

23.15 น.
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วันที่สอง โอซำก้ำ >> ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน >> นำโกย่ำ

06.25 น.

เที่ยง
คา่

เดิ นทำงถึงสนำมบิ นคันไซ เมืองโอซำก้ำ ประเทศญี่ ปุ่น หลังจำกผ่ำนพิ ธีกำรตรวจ
คนเข้ำเมืองและขัน้ ตอนศุลกำกรเรียบร้อยแล้ว นาท่านเดินทางสู่ สวนสนุก ยูนิเวอร์
แซล สตูดิโอ เจแปน ที่ทุ่มทุนสร้างอย่างมหาศาลบนพื้นที่กว่า 100,000 ตารางเมตร ซึ่ง
เป็ นขนาดใหญ่ท่สี ุดในโลก ตื่นตากับโรงถ่ายภาพยนตร์ ที่แบ่งออกเป็ นโซน เช่น ฮอลลีวู้ด
ชมฉากจาลองของนิ วยอร์ค ฉากจาลองเมืองซานฟรานซิสโก เป็ นต้น ท่ านจะได้ส ัมผัส
บรรยากาศการต่ อสู้และการไล่ล่ าที่ดุเดือดเร้าใจ สนุ กสนานตื่นเต้นกับการห้อยโหนโจน
ทะยานไปกับซุปเปอร์ฮโี ร่สายพันธุ์ใหม่ Spider Man สนุ กสนานไปกับการล่ องเรือพร้อม
ฉากปลาฉลามทีจ่ ะโผล่ขน้ึ มาล่าเหยื่อขณะล่องเรือและฉากอื่นๆ ทีห่ วาดเสียวจากเรื่อง Jaw
แล้วระทึกใจกับฉากจาลองเรื่อง จูราสสิคพาร์ค (Jurassic Park) ท่านจะได้ย้อนกลับไปใน
ยุคดึกดาบรรพ์ พบกับเหล่าไดโนเสาร์นานาชนิด สนุ กต่อกับการชมการไล่ล่าในฉากเรื่อง
วอเตอร์เวิลด์ (Water World) พร้อมทัง้ พบกับฉากคาวบอย สตันแมนโชว์
๊
และการแสดงของ
บรรดาสัตว์แสนรูท้ ่ใี ช้ประกอบฉากในภาพยนตร์ เช่น สุนัขแสนรูจ้ ากเรื่องบีโธเฟ่ น เป็ นต้น
หรือคุณหนู จะเลือกสนุ กสนานที่ สนู๊ ปปี้ สตูดิโอ (Snoopy Studios) เพลิดเพลินกับเครื่อง
เล่ น นานาชนิ ด แล้ ว พบกับ สนู๊ ป ปี้ และเหล่ าผองเพื่ อ นมากมาย และสัม ผัส กับ “The
Wizarding World of Harry Potter” สวนสนุ กในธี มของหนั งแฟนตำซี ชื่ อก้ องโลก
อย่ำงแฮร์รี่ พอตเตอร์ ด้ วยงบก่อสร้ำงรำว 500 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ (รำว 16,000 ล้ำน
บำท) โดยภายใน The Wizarding World of Harry Potter จะประกอบไปด้วยเครื่องเล่นและ
สถานที่เด่นๆ ที่จาลองมาจากในหนังสือดัง เช่น หมู่บ้านฮอกส์ม้ดี (Hogsmeade Village)
ปราสาทฮอกวอตส์ (Hogwarts castle) และรถไฟ เห าะ (the Harry Potter and the
Forbidden Journey ride) เป็ นต้น และล่ ำสุดกับกำรเปิ ดตัวอย่ ำงเป็ นทำงกำรของโซน
ใหม่ Minions Park อนิ เมชันชื
่ ่ อดัง ที่ เหล่ ำตัวกำร์ตูนมิ นเนี่ ยนจะมำป่ วนทุกท่ ำนให้
ได้สนุกสนำนเพลิ ดเพลิ นไปกับเมืองจำลองภำยในเรื่อง ได้เวลาอันสมควรนาท่านออก
เดินทางสู่มืองนำโกย่ำ
อิ สระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นำท่ ำนเข้ำสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่ ำ 3 ดำว
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วันที่สำม

เช้ำ

เที่ยง
บ่ำย

คำ่

นำโกย่ำ >> ทะเลสำบฮำมำน่ ะ >> ลำนสกีเยติ >> โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอำท์เล็ท
>> ทะเลสำบยำมำนำกะ

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดิน ทางสู่ ทะเลสำบฮำมำนะ ทะเลสาบที่เพาะพันธุ์ป ลาไหลที่ใหญ่ ท่สี ุ ด ใน
ภูมภิ าคจูบุ และยังเป็ นจุดแวะพัก รถทีใ่ หญ่ท่สี ุดสาหรับนักท่องเที่ยว ภายในบริเวณนัน้
จะมีรา้ นค้ามากมายทีข่ ายสินค้าที่มสี ่วนผสมของปลาไหล ท่านสามารถลิม้ ลองพายปลา
ไหลและเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ กลับไปเป็ นของฝาก ระหว่างทางเชิญท่านเพลินตากับ
ทัศนียภาพอันแสนงดงามของสองข้างทางทีอ่ ุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติ
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านสัมผัสประสบการณ์ความสนุ กสนานท่ามกลางหิมะสีขาวโพลนที่ ลำนสกีเยติ
ลานสกีท่ตี งั ้ อยู่ท่บี ริเวณภูเขาไฟฟูจ ิ อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมกระดานเลื่อน
หิมะอย่างจุใจ (หากท่านต้องการเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ของทางลานสกีเช่น สกีหรือส
โนว์บอร์ด ท่านต้องชาระค่ากิจกรรมต่างๆ เอง ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ // รายการอาจมี
การเปลีย่ นแปลงสถานทีเ่ ล่นกระดานเลื่อนหิมะ ได้ตามความเหมาะสม)
จากนัน้ นาท่านออกเดินทางสู่ โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอำท์เล็ท ที่รวบรวมแบรนด์ระดับ
โลกมาไว้ด้วยกันบนหุบเขาริมทางด่วนสายTomei ที่เชื่อมระหว่างภูเขาไฟฟูจ -ิ อุทยาน
แห่งชาติฮาโกเน่ กบั มหานครโตเกียว ให้ท่านได้อสิ ระกับการเลือกซื้อเลือกชมสินค้าที่
รวบรวมไว้กว่า 165 แบรนด์ดงั ไม่ว่าจะเป็ น Coach, Bally, Diesel, Gucci, Zara, Hugo
Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีกมากมาย นอกจากนี้
ยังมีหมวดสินค้าอื่นๆ อย่างรองเท้า กระเป๋ า เสือ้ ผ้าเด็ก ซึง่ ราคาสินค้าราคาค่อนข้างถูก
กว่าทีอ่ ่นื ๆ ทีร่ วมไว้ในพืน้ ทีก่ ว่า 400,000 ตารางฟุต ถือเป็ นสวรรค์แห่งการช้อปปิ้ งของ
คนญีป่ ่ นุ โดยเฉพาะ
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่ำ 3 ดำว บริ เวณทะเลสำบยำมำนำกะ
รับประทำนอำหำรเย็น ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
*** อิ่ ม อร่ อ ยกับ มื้ อ พิ เศษบุฟ เฟ่ ต์ ข ำปู ให้ ท่ ำนได้ ลิ้ ม ลองรสชำติ ปูพ ร้อ มน้ ำจิ้ ม
สไตล์ญี่ปนอย่
ุ่
ำงจุใจ และอำหำรอื่นๆ อีกหลำยชนิ ด ***
***จำกนัน้ อิ สระให้ท่ำนได้ผอ่ นคลำยกับกำรแช่น้ำแร่ธรรมชำติ เชื่อว่ำถ้ำได้แช่
น้ำแร่แล้ว จะทำให้ ผิวพรรณสวยงำมและช่วยให้ ระบบหมุนเวียนโลหิ ตดีขึ้น***
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วันที่สี่

เช้ำ
08.00 น.

เที่ยง
บ่ำย

คำ่

ทะเลสำบยำมำนำกะ >> ภูเขำไฟฟูจิ >> สวนสนุกฟูจิคิว ไฮแลนด์ >> โยโกฮำม่ำ
>> พิ พิธภัณฑ์รำเม็ง >> โตเกียว

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านเดินทางสู่ ภูเขำไฟฟูจิ บริ เวณชัน้ 5 (ขึ้ น อยู่ก บั สภำพภูมิ อ ำกำศ) ที่ระดับ
ความสูง 2,500 เมตร ให้ท่านได้สมั ผัสอากาศอันบริสุทธิ ์บนยอดเขาฟูจ ิ ถ่ายภาพทีร่ ะลึก
กับภูเขาไฟที่เป็ นสัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทยั แห่งนี้และได้ช่อื ว่ามีสดั ส่วนสวยงาม
ที่สุดในโลก ซึ่งเป็ นภูเขาไฟที่ยงั ดับไม่ส นิท และมีค วามสูงที่สุ ดในประเทศญี่ป่ ุนจาก
ด้านล่างสู่บนยอดปล่องเขาด้วยความสูง 3,776 เมตร จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ ฟูจิคิว
ไฮแลนด์ สวนสนุ กที่มเี ครื่องเล่นชวนหวาดเสียวที่ติดอันดับ กินเนสบุ๊ค หลายเครื่อง
เช่น “Eejanaika” รถไฟเหาะตีล งั กาที่มจี านวนการหมุน มากที่สุ ดในโลก, “Dodonpa”
รถไฟเหาะที่มคี วามเร็วที่สุดในโลก, “Takabisha” รถไฟเหาะที่ทามุมดิง่ 121 องศา ฯ
หรือจะเดินเล่นใน”หมู่บ้านลิซ่า-กัสปาล” หมู่บ้านสไตล์ยุโรปแสนอบอุ่น ให้ท่านได้เก็บ
ภาพเป็ นทีร่ ะลึกกับเหล่าตัวการ์ตูนแสนน่ ารักตลอดทาง และยังมีธมี ปาร์ค ”โทมัสแลนด์”
การ์ตูนยอดฮิตของเหล่าคุ ณหนู ท่จี ะมาเติมเต็มจินตนาการของหนู น้อยให้สนุ กสนาน
มากยิง่ ขึน้
**ไม่รวมค่ำเครื่องเล่นภำยในสวนสนุก**
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองโยโกฮำม่ำ เมืองที่มบี ทบาทอย่างมากในช่วงการเปิ ดประเทศ
ค้าขายกับชาวตะวันตกของญี่ป่ ุนในช่วงปี ค.ศ. 1859 จากหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ จึง
กลายเป็ นเมืองท่าพาณิชย์ท่สี าคัญมากเมืองหนึ่งของญี่ป่ ุน นาท่านรับประทานอาหาร
เย็นที่ พิ พิ ธ ภัณ ฑ์รำเม็ง สถานที่รวบรวมร้านราเม็งชัน้ ยอดมาไว้ในที่เดียวกัน ท่าน
สามารถเลือกทานราเม็งทีท่ ่านชื่นชอบได้ ไม่ว่าจะเป็ น มิโสะราเม็ง ชิโอะราเม็ง ทงคตสึ
ราเม็ง และเลือ กเพิ่ ม เส้ น หรือ ท้ อ ปปิ้ งได้ ต ามอัธ ยาศัย หลัง มื้อ อาหารให้ ท่ า นได้
เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปภายในพิพธิ ภัณฑ์ ซึ่งตกแต่งภายในอาคารด้วยการจาลอง
บ้านเมืองในยุคหลังสงคราม มีรา้ นขายขนมญี่ป่ ุนโบราณ รวมไปถึงร้านขายของฝากที่
ระลึกทีข่ ายตัง้ แต่ราเม็งอบแห้งไปจนถึงอุปกรณ์ในการทาเส้นและน้าซุปราเม็ง
อิ สระรับประทำนอำหำรคำ่ ตำมอัธยำศัยภำยในพิ พิธภัณฑ์รำเม็ง
นำท่ำนเดิ นทำงสู่มหำนครโตเกียว เพื่อเข้ำสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่ำ 3 ดำว
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วันที่ห้ำ

เช้ำ
08.00น.

โตเกียว >> วัดอำซำกุสะ >> สวนเมจิ จิงกูไกเอ็น >> ช้อปปิ้ งย่ำนชิ นจูก ุ >>
อิ ออน มอลล์ >> สนำมบิ นฮำเนดะ

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั
ออกเดิน ทางสู่ วัด อำซำกุส ะ มีช่ือ อย่ า งเป็ นทางการว่ า วัด เซนโซ หรือ เซนโซจิ
(Sensoji) แต่ นิ ย มเรีย กว่ า วัด อาซากุ ส ะเนื่ อ งจากตัง้ อยู่ใ นย่า นอาซากุ ส ะ เป็ น วัด ใน
ศาสนาพุทธ โดยมีพระโพธิสตั ว์คนั นอนประดิษฐานอยู่และเป็ นพระประธานของวัด ที่
ประตู ท างเข้า วัด มีโ คมสีแ ดงขนาดใหญ่ แ ขวนอยู่ ถือ เป็ น สัญ ลัก ษณ์ ห นึ่ ง ของวัด ที่
นักท่องเที่ยวนิยมถ่ายรูปไว้เป็ นที่ระลึก ประตูแห่งนี้มชี ่อื ว่าประตูคามินาริ แปลได้ว่า
ประตูสายฟ้ า ชื่อของประตู จะเขียนอยู่บนโคมสีแดงลูกใหญ่ เมื่อผ่านเข้ามาจะพบกับ
ถนนนากามิเสะ สองข้างทางมีร้านค้าให้เดินชมและชิมได้เพลินๆ โดยมีของที่ระลึก
สไตล์ญ่ปี ่ ุนให้เลือกซื้อหา และขนมส่งกลิน่ หอมเย้ายวนชวนให้ล้มิ ลอง สุดถนนเป็ นซุ้ม
ประตูทม่ี โี คมสีแดงแขวนอยู่อกี ซุม้ หนึ่ง คือ ประตูโฮโซ หรือประตูแห่งขุมทรัพย์ พอเดิน
ผ่านเข้ามาในบริเวณวัดจะเห็นกระถางธูปขนาดใหญ่ตงั ้ อยู่กลางแจ้ง มีผคู้ นยืนโบกควัน
ธูปเข้าหาตัวเอง เชื่อกันว่าจะทาให้โชคดี และมีกระถางกายานตัง้ อยู่ดว้ ย การโบกควัน
กายานเข้าหาตัวเชื่อว่าจะช่วยให้หายเจ็บป่ วย เจ็บป่ วยส่วนไหนก็จะโบกควันกายานไป
ที่อวัยวะส่วนนัน้ ท่านสามารถชม โตเกียวสกำยทรี (ภำยนอก) หรือที่เรียกว่า The
New Tokyo Tower แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว จากบริเวณวัดอาซากุสะ ซึ่ง
เป็ นสิง่ ก่อสร้างทีส่ งู ทีส่ ุดในประเทศญีป่ ่ นุ โดยมีความสูง 634 เมตร โตเกียวสกายทรีสร้าง
ขึน้ เพื่อเป็ นหอส่งสัญญาณโทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจติ อล จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่
สวนเมจิ จิงกูไกเอ็น ที่รมิ ถนนสองข้างทางกว่า 300 เมตร เรียงรายเต็มไปด้วยต้น
แปะก๊ ว ย ที่พ ร้อ มใจกัน เปลี่ยนสีใบเป็ น สีเหลือ งสว่างสดใส โดยภายในบริเวณนัน้ มี
ร้านค้ามากมายมาออกร้าน รวมถึงชมการแสดงสดที่เหล่าศิลปิ นเปิ ดหมวกมาทาการ
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เที่ยง
บ่ำย

คำ่

แสดง รวมถึงศิลปิ นวาดรูปหลายท่านที่มานัง่ ถ่ายทอดบรรยากาศลงสู่ ผนื ผ้าใบ ทาให้
บรรยากาศภายในสวนอบอวลไปด้วยความสนุกสนาน เหมาะกับการพักผ่อน
อิ สระรับประทำนอำหำรกลำงวันตำมอัธยำศัย
เดินทางสู่ย่ำนชิ นจูก ุ ย่านช้อปปิ้ งชื่อดัง ทีไ่ ม่ว่านักท่องเทีย่ วจากชาติใดๆ ก็ตอ้ งมาช้อป
ปิ้ งที่ย่านแห่งนี้ เนื่องจากมีสนิ ค้ารองรับกับความต้องการของนักท่องเทีย่ วไม่ว่าจะเป็ น
แบรนด์เนมชัน้ นา สินค้านาสมัย ขนมญี่ป่ ุนทัง้ แบบเก่ าและใหม่ ไปจนถึงร้านอาหาร
หลากสไตล์ อิส ระให้ท่ านเลือ กซื้อ สินค้าตามอัธยาศัยอาทิเช่ น สิน ค้าอิเล็ค ทรอนิก ส์
เสื้อผ้า กระเป๋ า รองเท้า เครื่องสาอาง ฯลฯจากนัน้ ให้ท่านช้อปปิ้ ง ณ ห้างสรรพสินค้า
ขนาดใหญ่ ห้ ำงอิ อ อน มอลล์ ซื้อของฝาก ก่อนกลับ อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้
หรือร้าน 100 YEN ทีส่ นิ ค้าทัง้ ร้านราคา 100 เยนเท่านัน้ เอง
อิ สระรับประทำนอำหำรคำ่ ตำมอัธยำศัย

ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ สนำมบินฮำเนดะ
วันที่หก

สนำมบิ นฮำเนดะ >> สนำมบิ นสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

00.20 น.
05.25 น.

ออกเดิ นทำงกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG 661
เดิ นทำงถึงสนำมบิ นสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ ภำพพร้อมควำมประทับใจ

***********************************************************************************************
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กำหนดกำรเดิ นทำง 5-10 ธันวำคม 2561
อัตรำค่ำบริ กำร

รำคำรวมตั ๋วเครื่องบิน รำคำไม่รวมตั ๋วเครื่องบิน

ผูใ้ หญ่รำคำท่ำนละ

49,500.-

24,900.-

เด็ก (เสริ มเตียง) พักกับผูใ้ หญ่

44,600.-

22,500.-

เด็ก (ไม่เสริ มเตียง) พักกับผู้ใหญ่

37,300.-

18,600.-

สำหรับท่ำนที่ ต้องกำรพักเดี่ยว เพิ่ มท่ำนละ

7,900.-

7,900.-

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
อัตรำค่ำบริ กำรนี้ รวม
1. ค่าตั ๋วโดยสารเครือ่ งบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัด
2. ค่าน้าหนักสัมภาระทีม่ าพร้อมกับตั ๋วเครือ่ งบิน
-สายการบินไทย ได้น้าหนักสัมภาระ 30 กิโลกรัม/ท่าน
AMAZING JAPAN 6D3N BY TG 5-10 DECEMBER 2018 REVISED ปรับราคา 30 AUG 18

P a g e |8

-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 และผู้ใหญ่อายุ 75 ปี ข้นึ ไป จะได้รบั ความคุ้มครองประกันอุบตั เิ หตุเพียง
ครึง่ เดียว **
7. ค่าภาษีน้ ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 23 พฤษภำคม 2561 และท่านต้องชาระ
เพิม่ เติม ในกรณีท่ที างสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากที่ท่านได้ทาการจองทัวร์แล้ว

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 30 กิโลกรัม
5. ค่าประกันอื่นๆ ทีน่ อกเหนือจากรายการทัวร์และผูเ้ ดินทางต้องการทาเพิม่ เติม อาทิ
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ภัยธรรมชาติรุนแรง, ทรัพย์สนิ หรือเทีย่ วบินล่าช้าหรือทรัพย์สนิ สูญหาย เป็ นต้น
6. ค่าน้าดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่ได้บริการน้ าดื่มระหว่างทัวร์)
7. ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3%
8. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ
เงื่อนไขกำรชำระเงิ น
1. กรุณาชาระมัดจาท่านละ 15,000 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. กรณีทาการตัดกรุป๊ สายการบินไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ ไม่สามารถคืนเงินมัดจาได้ในทุกกรณี
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
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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
เหตุ ทาให้การเดินทางไม่สามารถเป็ นไปตามกาหนดการได้ บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงิน
จนกว่าจะได้รบั การยืนยันว่าจะมีการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจากสายการบิน และไม่รบั ผิดชอบต่อ
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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