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JAPAN GOLDEN ROUTE
6D3N BY TG

VTG ขอนำท่ำนเดินทำงสู่ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนแห่ งอำทิตย์อุทยั
โดยสำยกำรบินไทย สู่เมืองนำรำ เกียวโต ชิสึโอกะ ยำมำนำชิ
โตเกี ยว
นำรำ
เกียวโต

นมัสการ พระพุทธรูปไดบุทสึ และให้อาหารกวางแสนเชื่อง
วัดคิ โยมิ สึ มรดกโลกอันเก่าแก่กว่า 1,500 ปี ซึ่งติดรอบสุดท้ายของการ
ประกวด 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่และเชิญดื่มน้ าศักดิสิ์ ทธิ ์ 3 สาย
มิ เอะ
ชมเทศกาลประดับไฟทีม่ ชี ่อื เสียงติดอันดับต้นๆ ของประเทศญีป่ ่ นุ ทีส่ วนนำ
บำนะโนะซำโตะ
ชิ สึโอกะ
ทะเลสำบฮำมำนะ ทะเลสาบทีเ่ พาะพันธุป์ ลาไหลชื่อดัง
ยำมำนำชิ ขึน้ ชมความงามและความอัศจรรย์ของภูเขาทีส่ งู ทีส่ ุดในญีป่ ่ นุ ภูเขำไฟฟูจิ,
สนุ กสนานกับกิ จกรรมเล่นสเลทที่ลำนสกีเยติ , เพลิดเพลินกับการเก็บผล
สตรอเบอร์รี่สดๆ จากสวน
โตเกียว
นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม วัดอำซำกุสะ, อิสระช้อปปิ้ งสุดเหวีย่ งที่
ย่ำนชิ นจูก ุ
ไซตำมะ
เดินเล่นชมสถาปั ตยกรรมเมืองโบราณที่ เมืองคำวำโกเอะ
โยโกฮำม่ำ ช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนมชัน้ นาราคาสบายกระเป๋ าทีม่ ิ ตซุย เอำท์เล็ท และ
ช้อปปิ้ งของฝากส่งท้ายกันทีอ่ ิ ออน มอลล์
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กำหนดกำรเดินทำงวันที่ 28 ธันวำคม 2561 – 2 มกรำคม 2562
28 ธ.ค. 2561
20.00 น.
23.15 น.

29 ธ.ค. 2561

06.25 น.

เที่ยง
บ่ำย

สนำมบิ นสุวรรณภูมิ
พร้อมกันที่สนำมบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูหมำยเลข 2 เคำน์เตอร์ C
สำยกำรบิ นไทย เพื่อเตรียมตัวเดิ นทำงและผ่ำนขัน้ ตอนกำรเช็คอิ น
ออกเดิ นทำงสู่ สนำมบิ นคันไซ เมืองโอซำก้ำ ประเทศญี่ปนุ่ โดย
สำยกำรบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG 622
สนำมบิ นคันไซ >> นำรำ >> วัดโทไดจิ >> เกียวโต >> วัดคิ โยมิ สึ >>
มิ เอะ >> สวนดอกไม้นำบำนะโนะซำโตะ >> นำโกย่ำ

เดิ นทำงถึงสนำมบิ นคันไซ ประเทศญี่ปนุ่ หลังจำกผ่ำนพิ ธีกำรตรวจคนเข้ำเมือง
และขัน้ ตอนศุลกำกรเรียบร้อยแล้ว นาท่านเดินทางสู่ เมืองนำรำ เมืองหลวงเก่าแก่
แห่งแรกของญี่ป่ ุน เพื่อเข้าสักการะ “หลวงพ่อโต” แห่งวัดโทไดจิ พระพุทธรูปสัมฤทธิ ์
องค์ใหญ่ทถ่ี ูกสร้างขึน้ ในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 8 พระพุทธรูปองค์น้ีสูง 16.2 เมตร หนัก
452 ตัน ซึง่ อาคารไม้อนั เป็ นทีป่ ระดิษฐานของหลวงพ่อโตนัน้ ได้รบั การบันทึกลงใน กิน
เนสบุ๊คว่าเป็ นวิหารไม้ทใ่ี หญ่ทส่ี ุดในโลก และถือได้ว่าวัดแห่งนี้เป็ น 1 ใน 8 มรดกโลกที่
สาคัญทีส่ ุดของเมืองนารา นอกจากนี้ตามทางของวิหารแห่งนี้ ท่านจะได้เพลิดเพลินและ
ร่วมถ่ายรูปกับกวางแสนเชื่องทีม่ อี ยูเ่ ป็ นจานวนมาก
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
น าท่ านเดินทางสู่ เมื องเกี ยวโต เพื่อน าท่ านชม วัดคิ โยมิ สึ หรือ วัดน้ ำใส ที่ติดรอบ
สุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ เป็ นวัดที่ใหญ่ และเก่าแก่
ตัง้ อยูบ่ ริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า และมีท่อนซุงวางเรียงซ้อนกันตามแนวนอนตัง้ จากพืน้ ดิน
ขึน้ มารองรับระเบียงของตัววิหารใหญ่ซง่ึ ไม่ใช้ตะปูสกั ตัว ใช้วธิ กี ารเข้าลิม่ เหมือนเรือนไทย
วัดนี้มอี ายุเก่าแก่ยงิ่ กว่ากรุงเกียวโต กว่า 1,200 ปี นมัสการพระโพธิสตั ว์อวโลกิเตศวร จาก
ระเบียงแห่งนี้สามารถถ่ายภาพ ณ จุดทีส่ วยทีส่ ุดในกรุงเกียวโต มองเห็นวิวทิวทัศน์ของตัว
เมืองเกียวโตได้งดงาม พร้อมกับวิหารของวัดคิโยมิส ึ และเชิญดื่มน้ าศักดิ ์สิทธิ ์สามสายอัน
เกิดขึ้นจากธรรมชาติท่ไี หลมาจากเทือกเขา จากนัน้ เดินตามทางสัมผัสกับร้านค้าญี่ป่ ุน
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คำ่

30 ธ.ค. 2561

เช้ำ
08.00 น.

เที่ยง

ตกแต่งตามสมัยเอโดะและเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ที่ระลึก เกี่ยวกับญี่ป่ ุนขนานแท้ อาทิ
ขนมโมจิ ทีข่ น้ึ ชื่อที่สุดของญี่ป่ ุน เป็ นต้นกาเนิดกระจายขายไปยังภูมภิ าคต่างๆ ของญี่ป่ ุน
ทัง้ ด้วยแป้ งทีเ่ หนียวนุ่ มเป็ นพิเศษ กับไส้ถวแดงขนานแท้
ั่
หรือประยุกต์เป็ นไส้สตอเบอร์ร่ี
ช็อกโกแลต ฯลฯ ผักดองญี่ป่ ุน สาหรับคนที่ชอบทานกับข้าวต้ม อาทิ แตงกวาดอง หัวไช
เท้า มะเขือยาว ฯลฯ, ชาเกียวโต ที่ขน้ึ ชื่อไม่แพ้ จังหวัดชิซูโอกะ ที่ช่วยลดคอเลสเตอรอล
ช่วยให้ผวิ พรรณเปล่งปลัง,่ เครื่องเซรามิคญี่ป่ ุน ทัง้ กาน้ าชา ถ้วย ชาม ต่างๆ และของที่
ระลึก อีกมากมายนานาชนิด จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่เมือ งมิ เอะ เพื่อ นาท่านเข้าชม
สวนดอกไม้นำบำนะโนะซำโตะ เป็ นสวนดอกไม้ที่ได้รบั ความนิยมจากชาวญี่ป่ ุน
เป็ น อย่างมาก เพราะมีก ารจัด แสดงพันธุ ์ด อกไม้ห ลากหลายทัง้ ในและต่างประเทศ
ซึ่ง ในแต่ล ะฤดูก ็จ ะมีก ารจัด พัน ธุ ์ด อกไม้เ ปลี่ย นแปลงกัน ออกไป โดยในช่ว งเดือ น
ตุล าคม จะมีเทศกาลประดับ ไฟที่ส วนดอกไม้ใ นช่ว งหัว ค่ า ซึ่งการจัดแสดงเทศกาล
ประดับ ไฟ หรือ ILLUMINATION นั น้ เป็ น ที่น ิย มของชาวญี่ป่ ุ นและชาวต่า งชาติเ ป็ น
อย่างมาก โดยในแต่ละปี จะมีธ มี ที่แตกต่างกันไป ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทาง
สู่เมืองนำโกย่ำ
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่ำ 3 ดำว
นำโกย่ำ >> ชิ สึโอกะ >> ทะเลสำบฮำมำน่ ะ >> ยำมำนำชิ >>
ลำนสกีเยติ สโนว์ทำวน์ >> เก็บสตรอเบอร์รี่ >> ทะเลสำบยำมำนำกะ

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั
นาท่ านเดิน ทางสู่ ท ะเลสำบฮำมำน่ ะ ทะเลสาบที่เพาะพัน ธุ์ป ลาไหลที่ใหญ่ ท่ีสุ ด ใน
บริเวณนัน้ และยังเป็ นจุดแวะพัก รถที่ใหญ่ท่สี ุดสาหรับนักท่องเที่ยว ภายในบริเวณนัน้
จะมีรา้ นค้ามากมายหลากหลายที่ขายสินค้าที่มสี ่วนผสมของปลาไหล ท่านสามารถลิ้ม
ลองพายปลาไหลและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ กลับไปเป็ นของฝาก ระหว่างทางเชิญ
ท่ านเพลิน ตากับ ทัศ นี ย ภาพอัน แสนงดงามของสองข้างทางที่อุ ด มสมบู ร ณ์ ไปด้ว ย
ธรรมชาติ
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
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บ่ำย

คำ่

31 ธ.ค. 2561

เช้ำ
08.00 น.

เที่ยง
บ่ำย

น าท่ า นเดิน ทางสู่ ล ำนสกี เยติ อิส ระให้ ท่ า นเพลิด เพลิน กับ กิจ กรรมกระดานเลื่อ น
ท่ามกลางหิมะขาวโพลน หากท่านต้อ งการเข้าร่ว มกิจกรรมอื่นๆ ของทางสกีรสี อร์ท
อาทิ สกี, สโนว์ ราฟติ้งฯลฯ ท่านต้องชาระค่ากิจกรรมต่างๆ เอง ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์
(รายการอาจมีการเปลีย่ นแปลงสถานทีเ่ ล่นกระดานเลื่อนหิมะ ได้ตามความเหมาะสม)
จากนัน้ เดินทางสู่ สวนสตรอเบอร์รี่ เพื่อให้ท่านได้สมั ผัสประสบการณ์ การเก็ บสตรอ
เบอร์รส่ี ดๆ ทาน ซึ่งการปลูกผักและผลไม้ในประเทศญี่ป่ ุนนัน้ จะเน้นในเรื่องของความ
สะอาดและปลอดสารเคมี ท่ านสามารถเด็ด ทานได้ใ นทัน ทีโดยไม่ต้อ งกลัว สารเคมี
ปนเปื้ อน
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่ำ 3 ดำว
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ห้องอำหำรโรงแรมที่พกั
*** อิ่ มอร่อ ยกับมื้อพิ เศษที่ มีขำปู ให้ ท่ ำนได้ ลิ้มลองรสชำติ ปูพ ร้อมน้ ำจิ้ มสไตล์
ญี่ปนอย่
ุ่
ำงจุใจ และอำหำรอื่นๆ อีกหลำยชนิ ด ***
จำกนั ้น อิ ส ระให้ ท่ ำนได้ ผ่ อ นคลำยกับ กำรแช่ น้ ำแร่ ธ รรมชำติ เชื่ อ ว่ ำถ้ ำได้ แ ช่
น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงำมและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิ ตดีขึ้น
ทะเลสำบยำมำนำกะ >> ภูเขำไฟฟูจิ >> โตเกียว >> วัดอำซำกุสะ >>
ชิ นจูก ุ

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านเดินทางสู่ภเู ขำไฟฟูจิ บริ เวณชัน้ 5 (ขึ้นอยู่กบั สภำพภูมิอำกำศ) ทีร่ ะดับความ
สูง 2,500 เมตร ให้ท่านได้สมั ผัสอากาศอันบริสุทธิ ์บนยอดเขาฟู จ ิ ถ่ายภาพที่ระลึกกับ
ภูเขาไฟทีเ่ ป็ นสัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทยั แห่งนี้และได้ช่อื ว่ามีสดั ส่วนสวยงามทีส่ ุด
ในโลก ซึง่ เป็ นภูเขาไฟทีย่ งั ไม่ดบั สนิท และมีความสูงทีส่ ุดในประเทศญีป่ ่ นุ จากด้านล่างสู่
บนยอดปล่องเขาด้วยความสูง 3,776 เมตร จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่มหำนครโตเกียว
เมืองหลวงของประเทศญีป่ ่ นุ
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
น าท่ า นเยี่ย มชมวัด 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
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คำ่

01 ม.ค. 2562

เช้ำ
08.00 น.

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 เมื่อผ่านเข้ามาจะพบกับถนนนากามิเสะ สองข้างทางมีรา้ นค้าให้เดินชม
และชิมได้เพลินๆ โดยมีของที่ระลึกสไตล์ญ่ปี ่ ุนให้เลือกซือ้ หา และขนมส่งกลิน่ หอมเย้า
ยวนชวนให้ลม้ิ ลอง สุดถนนเป็ นซุม้ ประตูทม่ี โี คมสีแดงแขวนอยู่อกี ซุม้ หนึ่งคือประตูโฮโซ
หรือประตูแห่งขุมทรัพย์ ท่านสามารถชม โตเกียวสกำยทรี (ภำยนอก) หรือทีเ่ รียกว่า
The New Tokyo Tower แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว จากบริเวณวัดอาซากุสะ
ซึง่ เป็ นสิง่ ก่อสร้างที่สูงที่สุดในประเทศญี่ป่ ุนโดยมีความสูง 634 เมตร โตเกียวสกายทรี
สร้างขึน้ เพื่อเป็ นหอส่งสัญญาณโทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจติ อล จากนัน้ อิสระให้ท่าน
ได้ช้อปปิ้ งย่ำนชิ นจูก ุ ย่านช้อปปิ้ งชื่อดัง ที่ไม่ว่านักท่องเที่ยวจากชาติใดๆ ก็ต้องมาช้
อปปิ้ งที่ย่านแห่งนี้ เนื่องจากมีสนิ ค้ารองรับกับความต้องการของนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะ
เป็ นแบรนด์เนมชัน้ นา สินค้านาสมัย ขนมญี่ป่ นุ ทัง้ แบบเก่าและใหม่ ไปจนถึงร้านอาหาร
หลากสไตล์ อิส ระให้ท่ านเลือ กซื้อ สินค้าตามอัธยาศัยอาทิเช่ น สิน ค้าอิเล็ค ทรอนิก ส์
เสือ้ ผ้า กระเป๋ า รองเท้า เครือ่ งสาอาง ฯลฯ
อิ สระรับประทำนอำหำรคำ่ ตำมอัธยำศัย
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่ำ 3 ดำว
โตเกียว >> ไซตำมะ >> เมืองเก่ำคำวำโกเอะ >> โยโกฮำม่ำ >>
มิ ตซุย เอำท์เล็ต >> อิ ออน มอลล์ >> สนำมบิ นฮำเนดะ

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านเดินทางสู่จงั หวัดไซตำมะ นาชมเมืองคำวำโกเอะ ซึง่ เป็ นเมืองเก่าทีม่ มี าตัง้ แต่
สมัยยุคเอโดะทีม่ กี ารอนุรกั ษ์สภาพบ้านเมืองเก่าและบรรยากาศไว้อย่างดี บริเวณทีเ่ ป็ น
เมืองเก่าก็ยงั เปิ ดทาการค้า ขายของจาพวกของทีร่ ะลึกและสินค้าท้องถิน่ ในตึกทีเ่ คยใช้
เป็ นคลังสินค้าสมัยก่อน แต่ได้ทาการสร้างใหม่ให้คงรูปแบบสถาปั ตยกรรมแบบเดิม แต่
เปลี่ยนวัสดุท่ใี ช้ในการก่อสร้างให้เป็ นวัสดุกนั ไฟ เนื่องจากสมัยเอโดะ บ้านเรือนสร้าง
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เที่ยง
บ่ำย

คา่

02 ม.ค. 2562
00.20 น.
04.50 น.

ด้วยไม้และกระดาษ เมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ก็มกั ลามไปทัวเมื
่ องอย่างรวดเร็ว โดยของขึน้
ชื่อทีค่ าวาโกเอะคือ มันหวาน ทีร่ สชาติหวานล้า นอกจากนี้ยงั มีตรอก ขนมหวาน ทีข่ าย
ของจาพวกขนมหวานโบราณของญี่ป่ ุนอีกด้วย ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่
เมืองโยโกฮำม่ำ
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
อิส ระให้ท่ านช้อ ปปิ้ งที่ มิ ต ซุ ย เอาท์ เล็ท ปาร์ค โยโกฮาม่ า เบย์ไซด์ เอาท์เล็ท ริม
ท่าเรือทีม่ รี า้ นมากกว่า 85 ร้าน บรรยากาศสบายๆ วิวสวยๆ ริมท่าเรือทีม่ ปี ระภาคารสูง
ตัง้ ตระหง่านเหมาะกับการถ่ายรูปเล่น ภายในบริเวณยังมีรา้ นอาหารทีม่ พี น้ื ทีน่ งั ่ หันหน้า
ออกสู่ทะเลอีกด้วย จากนัน้ พาท่านเดินทางสู่ อิ ออน มอลล์ เพื่อซือ้ ของอุปโภค บริโภค
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ น กาแฟ, ชาเขียว, ขนมขบเคีย้ ว ไปจนถึงเสือ้ ผ้า เครือ่ งสาอางค์ฯลฯ
อิ สระรับประทานอาหารคา่ ตามอัธยาศัย
ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่สนามบิ นฮาเนดะเพื่อทาการเช็คอิน
สนำมบิ นฮำเนดะ >> สนำมบิ นสุวรรณภูมิ
เหิ นฟ้ ำสู่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG 661
ถึงสนำมบิ นสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ ภำพพร้อมควำมประทับใจ

……………………………………………………………………………………………………………….
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กำหนดกำรเดินทำง 28ธันวำคม 2561 – 2มกรำคม 2562
รำคำรวมตั ๋ว
เครื่องบิ น

รำคำไม่รวมตั ๋ว
เครื่องบิ น

ผู้ใหญ่รำคำท่ ำนละ

64,900.- บำท

33,500.- บำท

เด็ก (เสริ มเตียง) พักกับผูใ้ หญ่

58,500.- บำท

30,300.- บำท

เด็ก (ไม่เสริ มเตียง) พักกับผูใ้ หญ่

48,700.- บำท

25,300.- บำท

สำหรับท่ ำนที่ ต้องกำรพักเดี่ยว
เพิ่ มท่ ำนละ

7,900.- บำท

7,900.- บำท

อัตรำค่ำบริ กำร

หมำยเหตุ
1. กำรเดิ นทำงในแต่ละครัง้ จะต้องมีผ้โู ดยสำรจำนวน 25 ท่ำนขึ้นไป ถ้ำผู้โดยสำรไม่ครบจำนวน
ดังกล่ำว บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรเลื่อนกำรเดิ นทำงหรือเปลี่ยนแปลงรำคำ
2. กำรผ่ำนพิ ธีกำรตรวจคนเข้ำเมือง เป็ นวิ จำรณญำณของเจ้ ำหน้ ำที่ ตรวจคนเข้ำเมือง
ในแต่ ละประเทศ หำกไม่ได้ รบั กำรอนุญำติ ให้ เดิ นทำงเข้ ำหรือออกนอกประเทศนัน้ ๆ
ทำงบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนค่ ำทัวร์ ไม่ว่ำกรณี ใดๆ
3. หำกผู้เดิ นทำงมีกำรใช้ ตั ๋วเดิ นทำงภำยในประเทศจำกจังหวัดที่ พกั มำยังสนำมบิ น
สุวรรณภูมิ กรุณำติ ดต่ อเจ้ำหน้ ำที่ ก่อนซื้ อตั ๋วเดิ นทำงภำยในประเทศ เพื่อเช็คสถำนะ
ของทัวร์ว่ำออกเดิ นทำงได้ หรือไม่ และตรวจเช็คน้ำหนั กสัมภำระของสำยกำรบิ น
ภำยในประเทศที่ ท่ำนใช้ เนื่ องจำกกำรกำหนดน้ำหนั กสัมภำระของสำยกำรบิ น
ภำยในประเทศจะน้ อยกว่ำสำยกำรบิ นระหว่ ำงประเทศ ขึ้นอยู่กบั กำรกำหนดของแต่
ละสำยกำรบิ น ทัง้ นี้ ทำงบริ ษัทฯ จะไม่รบั ผิ ดชอบต่ อควำมเสี ยหำยที่ เกิ ดขึ้น
4. หำกผู้เดิ นทำงปฏิ เสธกำรรับบริ กำรจำกทำงบริ ษัทขณะเดิ นทำง อำทิ เช่ นร้ำนอำหำร
สถำนที่ ท่องเที่ ยวหรือไม่เดิ นทำงพร้อมคณะ ทำงบริ ษัทฯ จะไม่คืนเงิ นค่ ำบริ กำรใน
ส่ วนนั น้ ให้
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อัตรำค่ ำบริ กำรนี้ รวม
1. ค่ ำตั ๋วโดยสำรเครื่องบิ นไป-กลับ ชัน้ ประหยัด
2. ค่ ำน้ำหนักสัมภำระที่ มำพร้อมกับตั ๋วเครื่องบิ น
-สำยกำรบิ นไทย ได้น้ำหนักสัมภำระ 30 กิ โลกรัม/ท่ ำน
-สำยกำรบิ นเจแปน แอร์ไลน์ ได้น้ำหนักสัมภำระใบละ 23 กิ โลกรัม ท่ ำนละ 2 ใบ
-สำยกำรบิ น ไทย แอร์เอเชี ย เอ็กซ์ ได้ น้ำหนักสัมภำระ 20 กิ โลกรัม/ท่ ำน และสัมภำระ
ถือขึ้นเครื่องได้ ท่ำนละ 2 ชิ้ นเท่ ำนั น้ (รวมกระเป๋ำติ ดตัวด้ วยแล้ว)
-สำยกำรบิ นพีช แอร์ ได้น้ำหนักสัมภำระใบละ 20 กิ โลกรัม ท่ ำนละ 1 ใบ และสัมภำระ
ถือขึ้นเครื่องได้ ท่ำนละ 2 ชิ้ น น้ำหนั กรวมแล้วไม่เกิ น 7 กิ โลกรัม/ท่ ำน
3. ค่ ำที่ พกั ห้ องละ 2-3 ท่ ำน ตำมโรงแรมที่ ระบุไว้ในรำยกำรหรือระดับเที ยบเท่ ำ กรณี
ห้ องพักสำหรับ 3 ท่ ำน บำงโรงแรมจัดห้ องพักที่ มี 3 เตี ยงเดี่ยวและบำงโรงแรมจะใช้
เป็ นห้ องพักคู่แล้ วเสริ มเตี ยง ในกรณี ที่ทำงโรงแรมไม่สำมำรถจัดห้ องพักสำหรับ 3
ท่ ำนให้ ได้ จำเป็ นต้ องจัดห้ องพักให้ ท่ำนเป็ นแบบห้ องทวิ น+ห้ องซิ งเกิ ล
-ห้ องทวิ น ห้ องพักสำหรับ 2 ท่ ำน มีเตี ยงเดี่ ยว 2 เตี ยง
-ห้ องดับเบิ้ ล ห้ องพักสำหรับ 2 ท่ ำน มีเตี ยงขนำดควีนไซส์ 1 เตี ยง
-ห้ องทริ ปเปิ้ ล ห้ องพักสำหรับ 3 ท่ ำน มีเตี ยงเดี่ยว 2 เตี ยง และเตี ยงเสริ มอี ก 1 เตี ยง
-ห้ องซิ งเกิ ล ห้ องพักสำหรับ 1 ท่ ำน มีเตี ยงเดี่ยว 1 เตี ยง
4. ค่ ำอำหำร ค่ ำเข้ ำชม และค่ ำยำนพำหนะทุกชนิ ดตำมที่ ระบุไว้ ในรำยกำร
5. ค่ ำใช้ จ่ำยของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยควำมสะดวกให้ ท่ำนตลอดกำรเดิ นทำงใน
ต่ ำงประเทศ
6. ค่ ำประกันอุบตั ิ เหตุในระหว่ำงกำรเดิ นทำง คุ้มครองในวงเงิ นสูงสุดท่ ำนละไม่เกิ น
1,000,000.- บำท ค่ ำรักษำพยำบำลกรณี เกิ ดอุบตั ิ เหตุวงเงิ นไม่เกิ น 500,000 บำท ทัง้ นี้
เป็ นไปตำมเงื่อนไขของบริ ษัทประกัน (ประกันไม่ครอบคลุมถึงประกันสุขภำพระหว่ ำง
กำรเดิ นทำง)
*** เด็กอำยุตำ่ กว่ ำ 1 ปี และผู้ใหญ่ อำยุ 75 ปี ขึ้นไป จะได้ รบั ควำมคุ้มครองประกันอุบตั ิ เหตุ
เพียงครึ่งเดียว ***
7. ค่ ำภำษี น้ำมัน ที่ สำยกำรบิ นเรียกเก็บ ณ วันที่ 29 กันยำยน 2561 และท่ ำนต้ องชำระ
เพิ่ มเติ ม ในกรณี ที่ทำงสำยกำรบิ นมีกำรเรียกเก็บเพิ่ มภำยหลังจำกที่ ท่ำนได้ ทำกำร
จองทัวร์แล้ว
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อัตรำค่ ำบริ กำรนี้ ไม่รวม
1. ค่ ำทำหนังสื อเดิ นทำงไทย, หนังสื อเดิ นทำงเล่ มสี เหลืองของคนจี นและ ค่ ำทำ
ใบอนุญำตที่ กลับเข้ ำประเทศของคนต่ ำงชำติ หรือคนต่ ำงด้ ำว
2. ค่ ำใช้ จ่ำยส่ วนตัวอำทิ ค่ ำอำหำร-เครื่องดื่ม นอกเหนื อจำกรำยกำร ค่ ำซักรีด ค่ ำ
โทรศัพท์ เป็ นต้ น
3. ค่ ำใช้ จ่ำยอื่ นๆ ที่ มิได้ คำดคิ ด เช่ น กำรปรับค่ ำน้ำมันหรืออื่นๆ ที่ มิได้ ระบุไว้ในรำยกำร
4. ค่ ำน้ำหนักของกระเป๋ำเดิ นทำงในกรณี ที่เกิ นกว่ ำสำยกำรบิ นกำหนด 20 กิ โลกรัม
5. ค่ ำประกันอื่ นๆ ที่ นอกเหนื อจำกรำยกำรทัวร์และผู้เดิ นทำงต้ องกำรทำเพิ่ มเติ ม อำทิ
ภัยธรรมชำติ รุนแรง, ทรัพย์สินหรือเที่ ยวบิ นล่ ำช้ ำหรือทรัพย์สินสูญหำย เป็ นต้ น
6. ค่ ำน้ำดื่ มระหว่ ำงทัวร์ (ไม่ได้ บริ กำรน้ำดื่ มระหว่ำงทัวร์)
7. ค่ ำภำษี มูลค่ ำเพิ่ ม 7% และ ค่ ำภำษี หกั ณ ที่ จ่ำย 3%
8. ค่ ำทิ ปไกด์และคนขับรถ
เงื่อนไขกำรชำระเงิ น
1. กรุณำชำระมัดจำท่ ำนละ 20,000 บำท
2. กรุณำชำระค่ ำทัวร์ส่วนที่ เหลือก่อนวันเดิ นทำง 35 วันทำกำร
3. กรณี ทำกำรจองทัวร์ก่อนวันเดิ นทำง 35 วันทำกำรหรือน้ อยกว่ำ กรุณำชำระค่ ำทัวร์
เต็มจำนวน
กำรยกเลิ ก
1. กรุณาแจ้งยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วันทาการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืน
เงินมัดจาทัง้ หมด
2. กรณียกเลิกก่อนวันออกเดินทาง 35 วันทาการหรือน้อยกว่า ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการ
คืนค่าทัวร์ทงั ้ หมด
3. กรณีทก่ี รุ๊ปออกเดินทางในช่วงวันหยุดเทศกาลสาคัญ เช่น เทศกาลปี ใหม่, เทศกาลสงกรานต์
หรือวันหยุดยาวตามทีร่ ฐั บาลกาหนดในแต่ละปี และรวมถึงเทีย่ วบินพิเศษ(เช่าเหมาลา) จะไม่ม ี
การคืนเงินมัดจาและค่าทัวร์ทุกกรณี
4. เนื่องจากตั ๋วเครื่องบินเป็ นราคาแบบโปรโมชัน่ เมื่อชาระค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถเลื่อนวัน
เดินทาง ขอยกเลิก หรือขอคืนเงินได้ในทุกกรณี
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หมำยเหตุ
1. ทำงบริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรตำมควำมเหมำะสม ทัง้ นี้ ขึ้นอยู่
กับสภำพอำกำศ กำรเมือง โรคระบำด และสำยกำรบิ นฯลฯ โดยทำงบริ ษัทฯ จะ
คำนึ งถึงประโยชน์ และควำมปลอดภัยของท่ ำนเป็ นสำคัญที่ สุด ทำงบริ ษัทฯ จะไม่
รับผิ ดชอบต่ อกำรห้ ำมออกนอกประเทศ / ห้ ำมเข้ำประเทศญี่ ปนุ่ / กำรนำสิ่ งของผิ ด
กฎหมำย / เอกสำรกำรเดิ นทำงไม่ถกู ต้ อง และควำมประพฤติ ส่อไปในทำงเสื่ อมเสี ย
รวมถึงภัยธรรมชำติ ต่ำงๆ และกำรยกเลิ กเที่ ยวบิ น ซึ่ งทำงบริ ษัทฯ ไม่อำจคื นเงิ นให้
ท่ ำนได้ ไม่ว่ำจำนวนทัง้ หมดหรือบำงส่ วน นอกจำกนี้ ทำงบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำร
เปลี่ยนแปลงรำคำได้ ตำมควำมเหมำะสม ทัง้ นี้ ขึ้นอยู่กบั อัตรำแลกเปลี่ยนของเงิ น
สกุลเยน
2. ในกรณี ที่เกิ ดภัยพิ บตั ิ ทำงธรรมชำติ ต่ำงๆ ทำงบริ ษัทสำมำรถคื นเงิ นมัดจำหรือค่ ำทัวร์
ได้ กต็ ่ อเมื่อทำงสำยกำรบิ นและโรงแรมที่ พกั ได้ ทำกำรพิ จำรณำคื นเงิ นส่ วนนั น้ ให้ แล้ ว
เท่ ำนัน้
3. ในกรณี เกิ ดภัยธรรมชำติ ในต่ ำงประเทศระหว่ ำงกำรเดิ นทำง หำกมีเหตุกำรณ์ ต่ำงๆ
เกิ ดขึ้นและมีเหตุทำให้ กำรเดิ นทำงไม่สำมำรถเป็ นไปตำมกำหนดกำรได้ บริ ษัทขอ
สงวนสิ ทธิ์ ในกำรคื นเงิ นจนกว่ ำจะได้ รบั กำรยื นยันว่ ำจะมีกำรรับผิ ดชอบค่ ำใช้ จ่ำย
จำกสำยกำรบิ น และไม่รบั ผิ ดชอบต่ อค่ ำใช้ จ่ำยที่ เกิ ดขึ้นนอกเหนื อจำกรำยกำรทัวร์
อำทิ เช่ นค่ ำโรงแรม ค่ ำรถรับส่ งไปสนำมบิ น ค่ ำอำหำร ฯลฯ
4. หลังจำกที่ ท่ำนได้ ทำกำรจองทัวร์และชำระค่ ำมัดจำเรียบร้อยแล้ว ทำงบริ ษัทฯ ถือว่ ำ
ท่ ำนได้ ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขต่ ำงๆ ที่ ทำงบริ ษัทได้ ระบุไว้ ในโปรแกรมทัวร์
ทุกประกำร
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