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AUTUMN IN TOKYO
6D3N BY TG

VTG ขอนำท่ำนเดินทำงสู่ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนแห่ งอำทิตย์อุทยั
โดยสำยกำรบินไทย สู่เมืองคำนำกำว่ำ ยำมำนำชิ โตเกี ยว เพื่อชม
ควำมงำมของธรรมชำติในช่ วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี
คำนำกำว่ำ เพลิดเพลินไปกับเทศกาลประดับแสงไฟและกิจกรรมมากมายในสวนซำกำมิ
รีสอร์ต เพลเชอร์ ฟอเรสต์
ยำมำนำชิ ขึน้ ชมความงามและความอัศจรรย์ของภูเขาทีส่ งู ทีส่ ุดในญีป่ ่ นุ ภูเขำไฟฟูจิ,
ชมทัศนียภาพความงามของเจดียแ์ ละภูเขาไฟฟูจทิ ่ี ศำลเจ้ำอำรำคุระ
เซ็นเก็น
โยโกฮำม่ำ ลิม้ ลองราเม็งแสนอร่อยที่ พิ พิธภัณฑ์รำเม็ง
โตเกียว
ชมทัศนียภาพความงามของใบไม้เปลี่ยนสีท่ีหบุ เขำมิ ทำเกะ, นมัสการขอพร
องค์เจ้าแม่กวนอิม วัดอำซำกุสะ, อิสระช้อปปิ้ งสุดเหวีย่ งที่ ย่ำนชิ นจูก,ุ
ชมใบไม้เปลีย่ นสีทส่ี วนเมจิ จิงกูไกเอ็น

พิเศษ !!! อิ่ มอร่อยกับบุฟเฟต์ขาปู
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กำหนดกำรเดินทำงวันที่ 20-25 พฤศจิกำยน, 30พฤศจิกำยน – 5ธันวำคม 2561
วันแรก
19.30 น.
22.30 น.

สนำมบิ นสุวรรณภูมิ
พร้อมกันที่สนำมบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 เคำน์เตอร์ C (ประตูหมำยเลข 2)
สำยกำรบิ นไทย เพื่อเตรียมตัวเดิ นทำงและผ่ำนขัน้ ตอนกำรเช็คอิ น
ออกเดิ นทำงสู่สนำมบิ นนำริ ตะ ประเทศญี่ปนุ่ โดยสำยกำรบิ นไทย
เที่ยวบิ นที่ TG640

วันที่สอง

สนำมบิ นนำริ ตะ >> โตเกียว >> วัดอำซำกุสะ >> หุบเขำมิ ทำเกะ >> คำนำกำว่ำ
>> ชมเทศกำลประดับไฟที่ซำกำมิ รีสอร์ต เพลเชอร์ ฟอเรสต์ >>
ทะเลสำบยำมำนำกะ

06.15 น.

เดิ นทำงถึงสนำมบิ นนำริ ตะ ประเทศญี่ปนุ่ หลังจำกผ่ำนพิ ธีกำรตรวจคนเข้ำเมือง
และขัน้ ตอนศุลกำกรเรียบร้อยแล้ว นำท่ำนออกเดินทำงสู่ วัดอำซำกุสะ มีช่อื อย่ำง
เป็ นทำงกำรว่ำวัดเซนโซ หรือเซนโซจิ (Sensoji) แต่นิยมเรียกว่ำวัดอำซำกุสะเนื่องจำก
ตัง้ อยู่ในย่ำนอำซำกุสะ เป็ นวัดในศำสนำพุทธ โดยมีพระโพธิสตั ว์คนั นอนประดิษฐำนอยู่
และเป็ นพระประธำนของวัด ที่ประตูทำงเข้ำวัดมีโคมสีแดงขนำดใหญ่แขวนอยู่ ถือเป็ น
สัญ ลัก ษณ์ ห นึ่งของวัดที่นักท่ องเที่ยวนิยมถ่ ำยรูปไว้เป็ นที่ระลึก ประตูแห่งนี้มชี ่อื ว่ำ
ประตูคำมินำริ แปลได้ว่ำประตูสำยฟ้ ำ ชื่อของประตู จะเขียนอยู่บนโคมสีแดงลูกใหญ่
เมื่อ ผ่ ำนเข้ำมำจะพบกับ ถนนนำกำมิเสะ สองข้ำงทำงมีร้ำนค้ำให้เดิน ชมและชิม ได้
เพลินๆ โดยมีของทีร่ ะลึกสไตล์ญ่ปี ่ นุ ให้เลือกซือ้ หำ และขนมส่งกลิน่ หอมเย้ำยวนชวนให้
ลิ้มลอง สุดถนนเป็ นซุ้มประตูท่มี โี คมสีแดงแขวนอยู่อีกซุ้มหนึ่ง คือ ประตูโฮโซ หรือ
ประตูแห่งขุมทรัพย์ พอเดินผ่ำนเข้ำมำในบริเวณวัดจะเห็นกระถำงธูปขนำดใหญ่ตงั ้ อยู่
กลำงแจ้ง มีผู้ค นยืนโบกควันธูปเข้ำหำตัวเอง เชื่อกันว่ำจะทำให้โชคดี และมีกระถำง
กำยำนตัง้ อยู่ด้วย กำรโบกควันกำยำนเข้ำหำตัวเชื่อว่ำจะช่วยให้หำยเจ็บป่ วย เจ็บป่ วย
ส่วนไหนก็จะโบกควันกำยำนไปที่อวัยวะส่วนนัน้ ท่ำนสำมำรถชม โตเกียวสกำยทรี
(ภำยน อก ) หรือ ที่ เ รีย กว่ ำ The New Tokyo Tower แลนด์ ม ำร์ ค แห่ ง ใหม่ ข อง
กรุงโตเกียว จำกบริเวณวัดอำซำกุสะ ซึง่ เป็ นสิง่ ก่อสร้ำงที่สูงที่สุดในประเทศญี่ป่ ุนโดยมี
ควำมสูง 634 เมตร โตเกียวสกำยทรีสร้ำงขึน้ เพื่อเป็ นหอส่งสัญญำณโทรทัศน์และวิทยุ
ในระบบดิจติ อล
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นำท่ำนเดินทำงสู่ หุบเขำมิ ท ำเกะ ท่ำนจะพบกับควำมงำมของหุบ เขำที่เต็มไปด้ว ย
ต้นไม้และใบไม้ท่พี ร้อมใจกันเปลี่ยนสี เป็ นสีส้ม สีเหลืองและสีแดง โดยมีลำธำรเล็กๆ
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ไหลเอื่อยตัดผ่ำนหุบเขำ นับเป็ นอีกหนึ่งสถำนที่ท่ชี ำวญี่ป่ ุนนิยมมำชมควำมงำมของ
ใบไม้เปลีย่ นสีในฤดูใบไม้ร่วง และสถำนที่แห่งนี้ยงั เคยใช้เป็ นสถำนที่ถ่ำยทำภำพยนต์
เรื่อง “ข้ำงหลังภำพ” อีกด้วย จำกนัน้ ออกเดินทำงสู่ เมืองคำนำกำว่ำ เพื่อนำท่ำนชม
เทศกำลประดับไฟบริ เวณสวนซำกำมิ รีสอร์ท เพลเชอร์ ฟอเรสต์ เป็ นงำนเทศกำล
ประดับแสงไฟทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในภูมภิ ำคคันโต ทีป่ ระดับดวงไฟกว่ำ 6 ล้ำนดวงทัวทั
่ ง้ บริเวณ
โดบจะแบ่งเป็ นโซนต่ำงๆ ให้ท่ำนได้เพลิดเพลินกับกำรประดับไฟ และภำยในงำนยังมี
กิจกรรมและเครือ่ งเล่นต่ำงๆ มำกมำยให้ท่ำนได้เข้ำร่วมอีกด้วย
**รวมบัตรเครื่องเล่น 3 ชนิ ดภำยในงำน**
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่ำ 3 ดำว บริ เวณทะเลสำบยำมำนำกะ
รับประทำนอำหำรคำ่ 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***

วันที่สำม

ทะเลสำบยำมำนำกะ >> ภูเขำไฟฟูจิ >> บ่อน้ำศักดิ์ สิทธิ์ โอชิ โนะ ฮัคไค >>
ศำลเจ้ำอำรำคุระ เซ็นเก็น >> โยโกฮำม่ำ >> พิ พิธภัณฑ์รำเม็ง >> โตเกียว

เช้ำ
08.00 น.

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั
นำท่ำนเดินทำงสู่ ภูเขำไฟฟูจิ บริ เวณชัน้ 5 (ขึ้ น อยู่ก บั สภำพภูมิ อ ำกำศ) ที่ระดับ
ควำมสูง 2,500 เมตร ให้ท่ำนได้สมั ผัสอำกำศอันบริสุทธิ ์บนยอดเขำฟูจ ิ ถ่ำยภำพทีร่ ะลึก
กับภูเขำไฟที่เป็ นสัญลักษณ์ของแดนอำทิตย์อุทยั แห่งนี้และได้ช่อื ว่ำมีสดั ส่วนสวยงำม
ที่สุดในโลก ซึ่งเป็ นภูเขำไฟที่ยงั ดับไม่ส นิท และมีค วำมสูงที่สุ ดในประเทศญี่ป่ ุนจำก
ด้ำนล่ำงสู่บนยอดปล่อ งเขำด้วยควำมสูง 3,776 เมตร จำกนัน้ นาท่านเดินทางสู่บ่อน้ า
ศักดิ ์สิทธิ ์ โอชิ โนะ ฮัคไค บ่อน้ าที่เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจ ิ ที่ใช้เวลา
อันยาวนานในการไหลลงมาสู่พ้นื ดินและซึมซาบไปยังบ่อน้ าแต่ละบ่อ ดังนัน้ น้ าที่อยู่ใน
บ่อจะเป็ นน้ าที่ใสสะอาดและสดชื่นมาก ในปี ค.ศ.1985 สถานที่แห่งนี้ยงั ได้ถูกเลือกให้
เป็ น 1 ใน 100 อันดับ แหล่งน้าจากธรรมชาติทด่ี ที ส่ี ุดของญีป่ ่ นุ อีกด้วย
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
ออกเดินทางสู่ ศำลเจ้ำอำรำคุระ เซ็นเก็น เพื่อเข้าชมเจดีย์ชูเรโตะ เป็ นเจดียข์ นาด
ใหญ่สแี ดงห้าชัน้ ตัง้ อยู่บนเนินเขาทีส่ ามารถมองเห็นเมืองฟูจโิ ยชิดะและภูเขาไฟฟูจใิ น
ระยะไกลได้อย่างชัดเจนและงดงาม เจดียแ์ ห่งนี้ถูกสร้างขึน้ เพื่อระลึกถึงสันติภาพในปี
ค.ศ.1963 ท่านจะได้ชมและเก็บภาพทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขาไฟฟูจริ ว่ มกับเจดีย์
ห้าชัน้ จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองโยโกฮำม่ำ เมืองทีม่ บี ทบำทอย่ำงมำกในช่วงกำร
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วันที่สี่

เช้ำ

เปิ ดประเทศค้ ำ ขำยกับ ชำวตะวัน ตกของญี่ ป่ ุ นในช่ ว งปี ค.ศ. 1859 จำกหมู่ บ้ ำ น
ชำวประมงเล็กๆ จึงกลำยเป็ นเมืองท่ำพำณิชย์ทส่ี ำคัญมำกเมืองหนึ่งของญี่ป่ นุ นำท่ำน
รับประทำนอำหำรเย็นที่พิพิธภัณฑ์รำเม็ง สถำนทีร่ วบรวมร้ำนรำเม็งชัน้ ยอดมำไว้ในที่
เดียวกัน ท่ำนสำมำรถเลือกทำนรำเม็งทีท่ ่ำนชื่นชอบได้ ไม่ว่ำจะเป็ น มิโสะรำเม็ง ชิโอะ
รำเม็ง ทงคตสึรำเม็ง และเลือกเพิม่ เส้นหรือท้อปปิ้ งได้ตำมอัธยำศัย หลังมื้ออำหำรให้
ท่ำนได้เพลิดเพลินกับกำรถ่ำยรูปภำยในพิพธิ ภัณฑ์ ซึ่งตกแต่ งภำยในอำคำรด้วยกำร
จำลองบ้ำนเมืองในยุคหลังสงครำมโลกครัง้ ทีส่ อง มีรำ้ นขำยขนมญี่ป่ นุ โบรำณ รวมไปถึง
ร้ำนขำยของฝำกทีร่ ะลึกทีข่ ำยตัง้ แต่รำเม็งอบแห้งไปจนถึงอุปกรณ์ ในกำรทำเส้นและน้ ำ
ซุปรำเม็ง
อิ สระรับประทำนอำหำรคำ่ ตำมอัธยำศัยภำยในพิ พิธภัณฑ์รำเม็ง
นำท่ำนเดิ นทำงสู่มหำนครโตเกียว
นำท่ ำนเข้ำสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่ ำ 3 ดำว
โตเกียว >> อิ สระท่องเที่ยวเมืองโตเกียวด้วยตัวท่ำนเอง
หรือเลือกซื้อทัวร์ โตเกียว ดิ สนี ยแ์ ลนด์
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั
อิสระเต็มวัน ให้ท่ำนได้เดินทำงสู่สถำนทีท่ ่องเทีย่ ว หรือแหล่งช้อปปิ้ งต่ำงๆ โดยตัวท่ำน
เอง หรือจะเลือกซื้อทัวร์ดสิ นียแ์ ลนด์ เดินทำงโดยรถไฟ (ค่ำดิสนียแ์ ลนด์ท่ำนละ 2,500
บำท ซึ่งรำคำนี้ยงั ไม่รวมค่ำรถไฟของลูกทัวร์และไกด์ ) ***รำคำอำจมีกำรเปลีย่ นแปลง
เนื่องจำกอัตรำแลกเปลีย่ นเงินตรำต่ำงประเทศ***
โตเกียวดี สนี ย์แลนด์ โลกแห่งจินตนำกำรของรำชำกำร์ตูนญี่ป่ ุนซึ่งเป็ นดิสนีย์แลนด์
แห่งแรกทีส่ ร้ำงนอกประเทศสหรัฐอเมริกำ โดยสร้ำงขึน้ จำกกำรถมทะเลและใช้ทุนสร้ำง
กว่ำ 600 ล้ำนบำท ให้ท่ำนสนุกสนำนกับเครื่องเล่นนำนำชนิด (ไม่จำกัดจำนวนกำรเล่น)
ผจญภัยในดินแดนต่ำงๆ ให้ท่ำนเล่นเครื่องเล่นตัวใหม่จำกภำพยนตร์กำรตูนเรื่องดัง
Toy Story ชมฉำกรบกลำงทะเลคำริเบีย นในดิน แดนโจรสลัด จำกภำพยนตร์ The
Pirate of Caribbean ให้ท่ำนได้สนุ กสนำนพร้อมกับกำรจับจ่ำยเลือกซื้อสินค้ำที่ระลึก
น่ ำรักในดิสนียแ์ ลนด์อกี ทัง้ ยังจะได้สมั ผัสกับตัวกำร์ตูนเอกจำกวอลดิสนีย์ อย่ำง มิกกี้
เม้ำส์ มินนี่เม้ำส์ พร้อมผองเพื่อนกำร์ตูนอีกมำกมำยสนุ กกับกำรจับจ่ำยซื้อของที่ระลึก
น่ำรักในดิสนียแ์ ลนด์
โตเกี ย วสกำยทรี หรือ ที่เรียกว่ำ The New Tokyo Tower แลนด์มำร์ค แห่ งใหม่ของ
กรุงโตเกียว สิง่ ก่อสร้ำงที่สูงที่สุดในประเทศญี่ป่ ุนโดยมีควำมสูง 634 เมตร ซึ่งหอคอย
แห่งนี้มจี ุดชุมวิวสำหรับนักท่องเที่ยวแบ่งได้ 2 ระดับควำมสูง คือ จุดชมวิวที่ควำมสูง
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เที่ยง
คำ่

350 เมตร และ 450 เมตร และมีสงิ่ อำนวยควำมสะดวกมำกมำย อำทิ ห้องส่งสัญญำณ
กระจำยเสียง ร้ำนค้ำ ร้ำนอำหำร และอื่นๆ อีกมำกมำย
ศำลเจ้ำเมจิ ศำลเจ้ำเก่ำแก่อนั ศักดิ ์สิทธิ ์และเป็ นที่เคำรพของคนโตเกียว สร้ำงขึน้ โดย
จักรพรรดิ เมจิ และมเหสีโชโกะ ในปี ค.ศ.1920 ในช่วงวันปี ใหม่คนโตเกียวนิยมมำขอพร
ทีศ่ ำลเจ้ำแห่งนี้ ซึง่ ตัง้ อยูใ่ จกลำง สวนโยโยกิ สวนทีม่ ตี น้ ไม้นำนำพรรณถึง 1 แสนต้น
กิ นซ่ ำ ย่ำนทีไ่ ด้ช่อื ว่ำเป็ นแนวหน้ำของแฟชันใหม่
่ สุดทุกยุคทุกสมัย มีรำ้ นขำยสินค้ำ
แบรนด์เนมและห้ำงสรรพสินค้ำชัน้ ดีหลำยต่อหลำยร้ำนตัง้ อยูเ่ รียงรำย
ชิ บูย่ ำ ย่ำนช้อปปิ้ งทันสมัยศูนย์กลำงและแหล่งรวมวัยรุ่นยอดนิยมของญี่ป่ ุน รวมถึง
นักท่องเทีย่ วผูม้ ำเยือน ซึง่ มีสนิ ค้ำตรงตำมควำมต้องกำรของคนนทุกเพศทุกวัย
ฮำรำจูก ุ ศูนย์รวมของเด็กวัยรุ่น ทีแ่ ต่งหน้ำแต่งตัวกันแบบทีเ่ รียกได้ว่ำหลุดโลกมำอวด
โฉมกัน ในวันอำทิตย์เด็กเหล่ำนี้จะมำรวมตัวกัน มีทงั ้ แนวแฟนตำซี ปี ศำจ คิขุอำโนเนะ
น่ ำรักๆ และในย่ำนนี้ยงั มีแหล่งช้อปปิ้ ง ณ ตรอกทำเคชิตะ ทัง้ สองข้ำงทำงเรียงรำยไป
ด้วยร้ำนขำยของวัยรุ่น เสื้อผ้ำ เครื่องประดับ รองเท้ำ กระเป๋ ำ ร้ำนเครปญี่ป่ ุนอร่อยๆ
มำกมำย หรือเลือกช้อปปิ้ งแบบสบำยๆ บนถนน โอโมเตะซันโด ด้วยบรรยำกำศคล้ำย
ยุโรปกับตึกร้ำนค้ำทีอ่ อกแบบและตกแต่งสไตล์ยโุ รป
อะคิ ฮำบำร่ำ ย่ำนกำรค้ำชื่อดังทีส่ ุดเกีย่ วกับเครือ่ งใช้ไฟฟ้ ำ กล้องดิจติ อล เกมส์ต่ำงๆ
อิ สระรับประทำนอำหำรกลำงวัน ตำมอัธยำศัย
อิ สระรับประทำนอำหำรเย็น ตำมอัธยำศัย
นำท่ ำนเข้ำสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่ ำ 3 ดำว

วันที่ห้ำ

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

เช้ำ
08.00 น.

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั
นำท่ำนเดินทำงสู่ สวนเมจิ จิงกูไกเอ็น ที่รมิ ถนนสองข้ำงทำงกว่ำ 300 เมตร เรียงรำย
เต็มไปด้วยต้นแปะก๊วย ที่พร้อมใจกันเปลี่ยนสีใบเป็ นสีเหลืองสว่ำงสดใส โดยภำยใน
บริเวณนัน้ มีรำ้ นค้ำมำกมำยมำออกร้ำน รวมถึงชมกำรแสดงสดทีเ่ หล่ำศิลปิ นเปิ ดหมวก
มำทำกำรแสดง รวมถึงศิลปิ นวำดรูปหลำยท่ำนทีม่ ำนัง่ ถ่ำยทอดบรรยำกำศลงสู่ผนื ผ้ำใบ
ทำให้บ รรยำกำศภำยในสวนอบอวลไปด้ว ยควำมสนุ ก สนำน เหมำะกับ กำรพักผ่ อ น
จำกนัน้ เดินทำงสู่ ย่ ำนชิ นจูก ุ ย่ำนช้อปปิ้ งชื่อดัง ที่ไม่ว่ำนักท่องเที่ยวจำกชำติใดๆ ก็
ต้องมำช้อปปิ้ งที่ย่ำนแห่งนี้ เนื่องจำกมีสนิ ค้ำรองรับกับควำมต้องกำรของนักท่องเที่ยว
ไม่ว่ำจะเป็ นแบรนด์เนมชัน้ นำ สินค้ำนำสมัย ขนมญี่ป่ ุนทัง้ แบบเก่ำและใหม่ ไปจนถึง
ร้ำ นอำหำรหลำกสไตล์ อิส ระให้ ท่ ำ นเลือ กซื้อ สิ น ค้ ำ ตำมอัธ ยำศัย อำทิเ ช่ น สิน ค้ ำ
อิเล็คทรอนิกส์ เสือ้ ผ้ำ กระเป๋ ำ รองเท้ำ เครือ่ งสำอำง ฯลฯ
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เที่ยง
บ่ำย

คำ่

อิ สระรับประทำนอำหำรกลำงวันตำมอัธยำศัย
ให้ท่ำนช้อปปิ้ ง ณ ห้ำงสรรพสินค้ำขนำดใหญ่ ห้ำงอิ ออน มอลล์ ซือ้ ของฝำก ก่อนกลับ
อำทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ หรือร้ำน 100 YEN ที่สนิ ค้ำทัง้ ร้ำนรำคำ 100 เยนเท่ำ
นัน้ เอง
อิ สระรับประทำนอำหำรคำ่ ตำมอัธยำศัย

ได้เวลำอันสมควรนำท่ำนเดินทำงสู่ 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

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

AUTUMN IN TOKYO 6DAYS 3NIGHTS BY TG 20-25 NOV // 30NOV-5DEC 2018-REVISEDปรับราคา 30 AUG 18

P a g e |7

กำหนดกำรเดินทำงวันที่ 20-25 พฤศจิกำยน, 30พฤศจิกำยน – 5ธันวำคม 2561
อัตรำค่ำบริ กำร

รำคำรวมตั ๋วเครื่องบิน รำคำไม่รวมตั ๋วเครื่องบิน

ผูใ้ หญ่รำคำท่ำนละ

40,500.-

16,900.-

เด็ก (เสริ มเตียง) พักกับผูใ้ หญ่

36,500.-

15,200.-

เด็ก (ไม่เสริ มเตียง) พักกับผู้ใหญ่

30,500.-

12,600.-

สำหรับท่ำนที่ ต้องกำรพักเดี่ยว เพิ่ มท่ำนละ

7,900.-

7,900.-

หมำยเหตุ
1. กำรเดินทำงในแต่ละครัง้ จะต้องมีผู้โดยสำรจำนวน 25 ท่ำนขึ้นไป ถ้ำผู้โดยสำรไม่ครบจำนวน
ดังกล่ำว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในกำรเลื่อนกำรเดินทำงหรือเปลีย่ นแปลงรำคำ
2. กำรผ่ ำนพิธกี ำรตรวจคนเข้ำเมือ ง เป็ นวิจำรณญำณของเจ้ำหน้ ำที่ต รวจคนเข้ำเมือ งในแต่ ล ะ
ประเทศ หำกไม่ได้รบั กำรอนุญำติให้เดินทำงเข้ำหรือออกนอกประเทศนัน้ ๆ ทำงบริษทั ขอสงวน
สิทธิ ์ไม่คนื ค่ำทัวร์ ไม่ว่ำกรณีใดๆ
3. หำกผู้เดินทำงมีก ำรใช้ต ั ๋วเดินทำงภำยในประเทศจำกจังหวัดที่พกั มำยังสนำมบินสุ วรรณภูม ิ
กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำทีก่ ่อนซือ้ ตั ๋วเดินทำงภำยในประเทศ เพื่อเช็คสถำนะของทัวร์ว่ำออกเดินทำง
ได้หรือไม่ และตรวจเช็คน้ ำหนักสัมภำระของสำยกำรบินภำยในประเทศทีท่ ่ำนใช้ เนื่องจำกกำร
กำหนดน้ ำหนักสัมภำระของสำยกำรบินภำยในประเทศจะน้อยกว่ำสำยกำรบินระหว่ำงประเทศ
ขึน้ อยู่กบั กำรกำหนดของแต่ละสำยกำรบิน ทัง้ นี้ทำงบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อควำมเสียหำยที่
เกิดขึน้
4. หำกผู้เดินทำงปฏิเสธกำรรับบริกำรจำกทำงบริษัทขณะเดินทำง อำทิเช่นร้ำนอำหำร สถำนที่
ท่องเทีย่ วหรือไม่เดินทำงพร้อมคณะ ทำงบริษทั ฯ จะไม่คนื เงินค่ำบริกำรในส่วนนัน้ ให้
อัตรำค่ำบริ กำรนี้ รวม
1. ค่ำตั ๋วโดยสำรเครือ่ งบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัด
2. ค่ำน้ำหนักสัมภำระทีม่ ำพร้อมกับตั ๋วเครือ่ งบิน
-สำยกำรบินไทย ได้น้ำหนักสัมภำระ 30 กิโลกรัม/ท่ำน
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-สำยกำรบินเจแปน แอร์ไลน์ ได้น้ำหนักสัมภำระใบละ 23 กิโลกรัม ท่ำนละ 2 ใบ
-สำยกำรบิน ไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ ได้น้ำหนักสัมภำระ 20 กิโลกรัม/ท่ำน และสัมภำระถือขึน้
เครือ่ งได้ท่ำนละ 2 ชิน้ เท่ำนัน้ (รวมกระเป๋ ำติดตัวด้วยแล้ว)
3. ค่ำทีพ่ กั ห้องละ 2-3 ท่ำน ตำมโรงแรมทีร่ ะบุไว้ในรำยกำรหรือระดับเทียบเท่ำ กรณีหอ้ งพัก
สำหรับ 3 ท่ำน บำงโรงแรมจัดห้องพักทีม่ ี 3 เตียงเดีย่ วและบำงโรงแรมจะใช้เป็ นห้องพักคู่แล้ว
เสริมเตียง ในกรณีทท่ี ำงโรงแรมไม่สำมำรถจัดห้องพักสำหรับ 3 ท่ำนให้ได้ จำเป็ นต้องจัด
ห้องพักให้ท่ำนเป็ นแบบห้องทวิน+ห้องซิงเกิล
-ห้องทวิน ห้องพักสำหรับ 2 ท่ำน มีเตียงเดีย่ ว 2 เตียง
-ห้องดับเบิล้ ห้องพักสำหรับ 2 ท่ำน มีเตียงขนำดควีนไซส์ 1 เตียง
-ห้องทริปเปิ้ ล ห้องพักสำหรับ 3 ท่ำน มีเตียงเดีย่ ว 2 เตียง และเตียงเสริมอีก 1 เตียง
-ห้องซิงเกิล ห้องพักสำหรับ 1 ท่ำน มีเตียงเดีย่ ว 1 เตียง
4. ค่ำอำหำร ค่ำเข้ำชม และค่ำยำนพำหนะทุกชนิดตำมทีร่ ะบุไว้ในรำยกำร
5. ค่ำใช้จ่ำยของมัคคุเทศก์ทค่ี อยอำนวยควำมสะดวกให้ท่ำนตลอดกำรเดินทำงในต่ำงประเทศ
6. ค่ำประกันอุบตั เิ หตุในระหว่ำงกำรเดินทำง คุม้ ครองในวงเงินสูงสุดท่ำนละไม่เกิน 1,000,000.บำท ค่ำรักษำพยำบำลกรณีเกิดอุบตั เิ หตุวงเงินไม่เกิน 500,000 บำท ทัง้ นี้เป็ นไปตำมเงือ่ นไข
ของบริษทั ประกัน (ประกันไม่ครอบคลุมถึงประกันสุขภำพระหว่ำงกำรเดินทำง)
**เด็กอำยุต่ำกว่ำ 1 ปี และผู้ใหญ่อำยุ 75 ปี ข้นึ ไป จะได้รบั ควำมคุ้มครองประกันอุบตั เิ หตุเพียง
ครึง่ เดียว **
7. ค่ำภำษีน้ ำมัน ที่สำยกำรบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 23 พฤษภำคม 2561 และท่ำนต้องชำระ
เพิม่ เติม ในกรณีท่ที ำงสำยกำรบินมีกำรเรียกเก็บเพิ่มภำยหลังจำกที่ท่ำนได้ทำกำรจองทัวร์แล้ว

อัตรำค่ำบริ กำรนี้ ไม่รวม
1. ค่ำทำหนังสือเดินทำงไทย, หนังสือเดินทำงเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่ำทำใบอนุ ญำตทีก่ ลับ
เข้ำประเทศของคนต่ำงชำติหรือคนต่ำงด้ำว
2. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวอำทิ ค่ำอำหำร-เครือ่ งดื่ม นอกเหนือจำกรำยกำร ค่ำซักรีด ค่ำโทรศัพท์ เป็ นต้น
3. ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทีม่ ไิ ด้คำดคิด เช่น กำรปรับค่ำน้ ำมันหรืออื่นๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ในรำยกำร
4. ค่ำน้ำหนักของกระเป๋ ำเดินทำงในกรณีทเ่ี กินกว่ำสำยกำรบินกำหนด 30 กิโลกรัม
5. ค่ำประกันอื่นๆ ทีน่ อกเหนือจำกรำยกำรทัวร์และผูเ้ ดินทำงต้องกำรทำเพิม่ เติม อำทิ
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ภัยธรรมชำติรุนแรง, ทรัพย์สนิ หรือเทีย่ วบินล่ำช้ำหรือทรัพย์สนิ สูญหำย เป็ นต้น
6. ค่ำน้ำดื่มระหว่ำงทัวร์ (ไม่ได้บริกำรน้ ำดื่มระหว่ำงทัวร์)
7. ค่ำภำษีมลู ค่ำเพิม่ 7% และ ค่ำภำษีหกั ณ ทีจ่ ำ่ ย 3%
8. ค่ำทิปไกด์และคนขับรถ
เงื่อนไขกำรชำระเงิ น
1. กรุณำชำระมัดจำท่ำนละ 15,000 บำท
2. กรุณำชำระค่ำทัวร์ส่วนทีเ่ หลือก่อนวันเดินทำง 35 วันทำกำร
3. กรณีทำกำรจองทัวร์ก่อนวันเดินทำง 35 วันทำกำรหรือน้อยกว่ำ กรุณำชำระค่ำทัวร์เต็มจำนวน
กำรยกเลิ ก
1. กรุณำแจ้งยกเลิกล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 45 วันทำกำร มิฉะนัน้ ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในกำรคืน
เงินมัดจำทัง้ หมด
2. กรณียกเลิกก่อนวันออกเดินทำง 35 วันทำกำรหรือน้อยกว่ำ ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในกำรคืน
ค่ำทัวร์ทงั ้ หมด
3. กรณีทก่ี รุ๊ปออกเดินทำงในช่วงวันหยุดเทศกำลสำคัญ เช่น เทศกำลปี ใหม่, เทศกำลสงกรำนต์
หรือวันหยุดยำวตำมทีร่ ฐั บำลกำหนดในแต่ละปี และรวมถึงเทีย่ วบินพิเศษ(เช่ำเหมำลำ) จะไม่ม ี
กำรคืนเงินมัดจำและค่ำทัวร์ทุกกรณี
4. เนื่องจำกตั ๋วเครือ่ งบินเป็ นรำคำแบบโปรโมชัน่ เมือ่ ชำระค่ำทัวร์แล้ว ไม่สำมำรถเลื่อนวันเดินทำง
หรือขอยกเลิกได้ในทุกกรณี
5. กรณีทาการตัดกรุป๊ สายการบินไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ ไม่สามารถคืนเงินมัดจาได้ในทุกกรณี
และหำกยกเลิกก่อนวันเดินทำง 35 วันทำกำรหรือน้อยกว่ำ ทำงบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในกำรคืน
เงินค่ำตั ๋วและค่ำทัวร์ทุกกรณี
4.
หมำยเหตุ
1. ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรตำมควำมเหมำะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สภำพ
อำกำศ กำรเมือง โรคระบำด และสำยกำรบินฯลฯ โดยทำงบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์ และ
ควำมปลอดภัยของท่ ำนเป็ น ส ำคัญ ที่สุ ด ทำงบริษัทฯ จะไม่รบั ผิด ชอบต่ อ กำรห้ำมออกนอก
ประเทศ / ห้ำมเข้ำประเทศญี่ป่ ุน / กำรนำสิง่ ของผิดกฎหมำย / เอกสำรกำรเดินทำงไม่ถูกต้อง
และควำมประพฤติส่อไปในทำงเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชำติต่ำงๆ และกำรยกเลิกเทีย่ วบิน ซึง่
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ทำงบริษทั ฯ ไม่อำจคืนเงินให้ท่ำนได้ ไม่ว่ำจำนวนทัง้ หมดหรือบำงส่วน นอกจำกนี้ทำงบริษทั ขอ
สงวนสิทธิ ์ในกำรเปลีย่ นแปลงรำคำได้ตำมควำมเหมำะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั อัตรำแลกเปลี่ยนของ
เงินสกุลเยน
2. ในกรณี ท่ีเกิด ภัย พิบ ัติท ำงธรรมชำติต่ ำงๆ ทำงบริษัท สำมำรถคืน เงิน มัดจ ำหรือ ค่ ำทัว ร์ได้ก็
ต่อเมือ่ ทำงสำยกำรบินและโรงแรมทีพ่ กั ได้ทำกำรพิจำรณำคืนเงินส่วนนัน้ ให้แล้วเท่ำนัน้
3. ในกรณีเกิดภัยธรรมชำติในต่ำงประเทศระหว่ำงกำรเดินทำง หำกมีเหตุกำรณ์ต่ำงๆ เกิดขึน้ และมี
เหตุ ทำให้กำรเดินทำงไม่สำมำรถเป็ นไปตำมกำหนดกำรได้ บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในกำรคืนเงิน
จนกว่ำจะได้รบั กำรยืนยันว่ำจะมีกำรรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยจำกสำยกำรบิน และไม่รบั ผิดชอบต่อ
ค่ ำใช้จ่ำยที่เกิด ขึ้น นอกเหนื อ จำกรำยกำรทัว ร์ อำทิเช่ น ค่ ำโรงแรม ค่ ำรถรับ ส่ งไปสนำมบิน
ค่ำอำหำร 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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