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VTG ขอนำท่ำนเดินทำงสู่ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนแห่ งอำทิตย์อุทยั
โดยสำยกำรบินไทย สู่เมืองชิบะ คำนำกำว่ำ ยำมำนำชิ โตเกียว อิบำรำกิ
ชิ บะ

เดินชมย่านการค้าเก่าเมืองซำวำระ เมืองทีข่ น้ึ ชื่อว่าเป็ น ลิตเติล้ เอโดะ และ
ยังเป็ นโลเคชันสุ
่ ดฮิตสาหรับถ่ายทาละครย้อนยุคทัง้ ไทยและญีป่ ่ นุ
คำมำคุระ สักการะองค์พระใหญ่แห่งเมืองคามาคุระทีว่ ดั โคโตขุ
โอดำวำระ ชมความงามของ ปรำสำทโอดำวำระ ซึง่ เป็ นดังอนุ
่ สรณ์สถานสุดท้ายแห่ง
ตระกูลโฮโจ
ยำมำนำชิ ขึน้ ชมความงามและความอัศจรรย์ของภูเขาทีส่ งู ทีส่ ุดในญีป่ ่ นุ ภูเขำไฟฟูจิ
โตเกียว
นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม วัดอำซำกุสะ, อิสระช้อปปิ้ งสุดเหวีย่ งที่
ย่ำนชิ นจูก ุ
อิ บำรำกิ
ชมควำมสวยงำมของต้นโคเคีย ณ สวนฮิ ตำชิ ซีไซด์ และอิ สระช้อปปิ้ ง
ณ อำมิ เอำท์เลท ทีร่ วบรวมสินค้าแบรนด์ดงั ให้ทา่ นได้ชอ้ ปปิ้ งกันในราคา
สบายกระเป๋ า
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กำหนดกำรเดิ นทำงวันที่18-23 / 20-25 ตุลำคม 2561
วันแรก
19.00 น.
22.10 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 >> ชิ บะ >> ย่ำนเมืองเก่ำซำวำระ >> คำมำคุระ >>
องค์พระใหญ่ไดบุทสึ >> ปรำสำทโอดำวำระ >> ทะเลสำบยำมำนำกะ

06.20 น.

เดิ นทำงถึงสนำมบิ นนำริ ตะ ประเทศญี่ปนุ่ หลังจำกผ่ำนพิ ธีกำรตรวจคนเข้ำเมือง
และขัน้ ตอนศุลกำกรเรียบร้อยแล้ว นำท่ำนเดินทำงสู่เมืองชิ บะ ร่วมย้อนยุคไปใน
ย่ำนเมืองเก่ำ ณ เมืองซำวำระ เขตพื้นที่ท่ยี งั คงหลงเหลือร้ำนค้ำและอำคำรบ้ำนเรือน
ที่ตงั ้ เรียงรำยมำตัง้ แต่สมัยโบรำณ โดยอำคำรและร้ำนค้ำในย่ำนนี้เกือบทัง้ หมด ได้รบั
กำรคัด เลือ กจำกรัฐ บำลให้ ล งทะเบีย นเป็ นอำคำรบ้ ำ นเรือ นและสิ่ง ปลู ก สร้ำ งใน
ประวัตศิ ำสตร์ทส่ี ำคัญ เพรำะสะท้อนให้เห็นถึงวิถกี ำรดำเนินชีวติ ในสมัยเอะโดะได้เป็ น
อย่ำงดี เมืองซำวำระมีควำมเจริญอย่ำงยิง่ ในสมัยเอะโดะ (ค.ศ.1603-ค.ศ.1867) เพรำะ
เป็ นศูนย์กลำงกำรจัดส่งข้ำวไปทัวประเทศ
่
นอกจำกนี้ท่ยี ่ำนเมืองเก่ำซำวำระ ยังเป็ น
สถำนทีถ่ ่ำยทำภำพยนตร์และละครสุดฮิตทัง้ ไทยและญี่ป่ นุ อำทิเรื่อง “ฟั ด จัง โตะ” และ
ละครจำกไทยเรือ่ ง “Rising Sun” อิสระให้ท่ำนบันทึกภำพตำมอัธยำศัย
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองคำมำคุระ นำท่ำนกรำบนมัสกำรขอพร หลวงพ่ อโตไดบุท สึ
พระพุทธรูปสำริดองค์ใหญ่ทป่ี ระดิษฐำนอยู่กลำงแจ้ง ในอดีตกำลเคยประดิษฐำนอยู่ใน
วิหำร แต่ต่อมำในปี ค.ศ.1368 วิหำรได้ถูกพำยุพดั จนได้รบั ควำมเสียหำย และในปี ค.ศ.
1495 ก็ถู ก คลื่น ยัก ษ์ ก ลืนโครงสร้ำงวัดหำยไปในทะเลอีกครัง้ แต่ อ งค์พ ระมิได้ชำรุด
เสียหำยแต่ประกำรใดจวบจนกระทังปั
่ จจุบนั นับเป็ นเวลำกว่ำ 800 ปี จำกนัน้ เดินทำงสู่
เมืองโอดำวำระ เพื่อชมควำมงำมของ ปรำสำทโอดำวำระ หนึ่งในปรำสำทที่เป็ น
ตำนำนเล่ำขำนถึงควำมยิง่ ใหญ่ในยุคสมัยโฮโจ ผูซ้ ่งึ ปกครองบ้ำนเมืองในแถบคันโตใน
สมัยอดีตกำล ปรำสำทแห่งนี้ได้ถูกสร้ำงขึน้ ในปี ค.ศ.1447 เป็ นที่พำนักบนฐำนที่มนอั
ั่ น
สูงตระหง่ำนซึง่ สำมำรถสังเกตกำรณ์ได้อย่ำงกว้ำงไกล แต่ใครจะล่วงรูว้ ่ำ สถำนที่แห่งนี้
จักเป็ นดังอนุ
่ สรณ์สถำนสุดท้ำยแห่งตระกูลโฮโจ อุจมิ ำสะและจบสิน้ ยุคสมัยโฮโจนับแต่
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บัดนัน้ เป็ นต้นมำ และในปั จจุบนั ปรำสำทโอดำวำระ ได้ถูกขึ้นทะเบีย นเป็ นมรดกทำง
ประวัตศิ ำสตร์ของประเทศญีป่ ่ นุ อีกด้วย
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 >> โตเกียว >> วัดอำซำกุสะ >>
ช้อปปิ้ งย่ำนชิ นจูก ุ

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
ด้ำนล่ำงสู่บนยอดปล่องเขำด้วยควำมสูง 3,776 เมตร ได้เวลำอันสมควร นำท่ำนเดิน
ทำงเข้ำสู่ มหำนครโตเกียว เมืองหลวงของประเทศญีป่ ่ นุ
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
เดินทำงสู่ วัดอำซำกุสะ มีช่อื อย่ำงเป็ นทำงกำรว่ำวัดเซนโซ หรือเซนโซจิ (Sensoji) แต่
นิยมเรียกว่ำวัดอำซำกุสะเนื่องจำกตัง้ อยู่ในย่ำนอำซำกุสะ เป็ นวัดในศำสนำพุทธ โดยมี
พระโพธิสตั ว์คนั นอนประดิษฐำนอยู่และเป็ นพระประธำนของวัด ที่ประตูทำงเข้ำวัดมี
โคมสีแดงขนำดใหญ่แขวนอยู่ ถือเป็ นสัญลักษณ์หนึ่งของวัดทีน่ ักท่องเทีย่ วนิยมถ่ำยรูป
ไว้เป็ นทีร่ ะลึก ประตูแห่งนี้มชี ่อื ว่ำประตูคำมินำริ แปลได้ว่ำประตูสำยฟ้ ำ ชื่อของประตูจะ
เขียนอยู่บนโคมสีแดงลูกใหญ่ เมื่อผ่ำนเข้ำมำจะพบกับถนนนำกำมิเสะ สองข้ำงทำงมี
ร้ำนค้ำให้เดินชมและชิมได้เพลินๆ โดยมีของทีร่ ะลึกสไตล์ญ่ปี ่ นุ ให้เลือกซือ้ หำ และขนม
ส่งกลิน่ หอมเย้ำยวนชวนให้ล้มิ ลอง สุดถนนเป็ นซุ้มประตูท่มี โี คมสีแดงแขวนอยู่อกี ซุ้ม
หนึ่ง คือ ประตูโฮโซ หรือประตูแห่งขุมทรัพย์ พอเดิน ผ่ำนเข้ำมำในบริเวณวัดจะเห็น
กระถำงธูปขนำดใหญ่ตงั ้ อยู่กลำงแจ้ง มีผู้คนยืนโบกควันธูปเข้ำหำตัวเอง เชื่อกันว่ำจะ
ทำให้โชคดี และมีกระถำงกำยำนตัง้ อยูด่ ว้ ย กำรโบกควันกำยำนเข้ำหำตัวเชื่อว่ำจะช่วย
ให้หำยเจ็บป่ วย เจ็บป่ วยส่วนไหนก็จะโบกควันกำยำนไปทีอ่ วัยวะส่วนนัน้ ท่ำนสำมำรถ
ชม โตเกียวสกำยทรี (ภำยนอก) หรือทีเ่ รียกว่ำ The New Tokyo Tower แลนด์มำร์ค
แห่ ง ใหม่ ข องกรุงโตเกีย ว จำกบริเวณวัด อำซำกุ ส ะ ซึ่ง เป็ น สิ่งก่ อ สร้ำ งที่สู งที่สุ ด ใน

เที่ยง
บ่ำย

TOKYO COCHIA 6DAYS 3NIGHTS BY TG 18-23 / 20-25 OCTOBER 2018-REVISEDปรับราคา 30 AUG 18

P a g e |4

คำ่

วันที่สี่

เช้ำ

ประเทศญี่ป่ ุนโดยมีควำมสูง 634 เมตร สูงเป็ นอันดับสองของโลกรองจำกเบิรจ์ คำลิฟำ
ในดูไบซึ่งมีค วำมสูงถึง 828 เมตร โตเกียวสกำยทรีส ร้ำงขึ้นเพื่อ เป็ นหอส่ งสัญ ญำณ
โทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจติ อล จำกนัน้ เดินทำงสู่ย่ำนชิ นจูก ุ ย่ำนช้อปปิ้ งชื่อดัง ทีไ่ ม่
ว่ำนักท่องเที่ยวจำกชำติใดๆ ก็ต้องมำช้อปปิ้ งที่ย่ำนแห่งนี้ เนื่องจำกมีสนิ ค้ำรองรับกับ
ควำมต้องกำรของนักท่องเที่ยวไม่ว่ำจะเป็ นแบรนด์เนมชัน้ นำ สินค้ำนำสมัย ขนมญี่ป่ ุน
ทัง้ แบบเก่ำและใหม่ ไปจนถึงร้ำนอำหำรหลำกสไตล์ อิสระให้ท่ำนเลือกซื้อสินค้ำตำม
อัธยำศัยอำทิเช่น สินค้ำอิเล็คทรอนิกส์ เสือ้ ผ้ำ กระเป๋ ำ รองเท้ำ เครือ่ งสำอำง ฯลฯ
อิ สระรับประทำนอำหำรคำ่ ตำมอัธยำศัย
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
350 เมตร และ 450 เมตร และมีสงิ่ อำนวยควำมสะดวกมำกมำย อำทิ ห้องส่งสัญญำณ
กระจำยเสียง ร้ำนค้ำ ร้ำนอำหำร และอื่นๆ อีกมำกมำย
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เที่ยง
คำ่

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 สระรับประทำนอำหำรคำ่ ตำมอัธยำศัย
นำท่ ำนเข้ำสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่ ำ 3 ดำว

วันที่ห้ำ

โตเกียว >> อิ บำรำกิ >> ชมทุ่งโคเคียที่สวนฮิ ตำชิ ซีไซด์ >> อำมิ เอำท์เล็ต >>
อิ ออน มอลล์ >> สนำมบิ นฮำเนดะ

เช้ำ
08.00น.

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั
นำทุกท่ำนเข้ำชม สวนฮิ ตำชิ ซี ไซด์ (Hitachi Seaside Park) สวนนี้จะมีกำรจัดแสดง
ไม้ดอกนำนำชนิดตำมฤดูกำลหมุนเวียนไปเรื่อยๆ และสำหรับฤดูใบไม้ร่วงนี้ ต้นไม้ท่ี
เป็ นไฮไลท์ก็คอื ต้ นโคเคี ย (Kochia) เป็ นต้นไม้ทรงพุ่มสีเขียว แต่เมื่อถึงฤดูใบไม้ร่วง
จะเปลีย่ นเป็ นสีแดงทำให้ทงั ้ สวนจะเห็นต้นไม้พุ่มแดงๆ อยู่โดยรอบ เป็ นวิวที่แปลกตำ
หำชมได้ยำก นอกจำกต้นโคเคียแล้วฤดูน้ียงั มีดอกคอสมอส (Cosmos) ที่บำนสะพรัง่
สวยงำมในช่วงใกล้เคียงกันอีกด้วย
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
เดินทำงสู่ อำมิ เอำท์เลท แหล่งรวมสินค้ำนำเข้ำและสินค้ำแบรนด์ เนมมำกมำย อำทิ
เช่ น Adidas, Banana Republic, Be Be, Beams, Cole Haan, Citizen, Coach, Elle
Paris, Forever 21, Fossil, G-Shock, Gap, Isetan, Levi’s, McGregor, Miki House,
Moussy, Nike Golf, Polo Ralph Lauren, Puma, Ralph Lauren Home, Ray Ban,
Samantha Thavasa, Seiko, TGM, Timberland, Tommy Hilfiger, Triumph, Wacoal

เที่ยง
บ่ำย
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คำ่

และสินค้ำยีห่ ้ออื่นๆ อีกมำกมำย จำกนัน้ ให้ท่ำนช้อปปิ้ ง ณ ห้ำงสรรพสินค้ำขนำดใหญ่
ห้ำงอิ ออน มอลล์ ซื้อของฝำก ก่อนกลับ อำทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ หรือร้ำน 100
YEN ทีส่ นิ ค้ำทัง้ ร้ำนรำคำ 100 เยนเท่ำนัน้ เอง
อิ สระรับประทำนอำหำรคำ่ ตำมอัธยำศัย

ได้เวลำอันสมควรนำท่ำนเดินทำงสู่ สนำมบินฮำเนดะ
วันที่หก

สนำมบิ นฮำเนดะ>> สนำมบิ นสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

00.20 น.
04.50 น.

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

***********************************************************************************************
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กำหนดกำรเดิ นทำงวันที่ 18-23 / 20-25 ตุลำคม 2561
อัตรำค่ำบริ กำร

รำคำรวมตั ๋วเครื่องบิน รำคำไม่รวมตั ๋วเครื่องบิน

ผูใ้ หญ่รำคำท่ำนละ

42,500.-

18,900.-

เด็ก (เสริ มเตียง) พักกับผูใ้ หญ่

38,300.-

17,000.-

เด็ก (ไม่เสริ มเตียง) พักกับผู้ใหญ่

32,000.-

14,200.-

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
-สำยกำรบินเจแปน แอร์ไลน์ ได้น้ำหนักสัมภำระใบละ 23 กิโลกรัม ท่ำนละ 2 ใบ
TOKYO COCHIA 6DAYS 3NIGHTS BY TG 18-23 / 20-25 OCTOBER 2018-REVISEDปรับราคา 30 AUG 18

P a g e |8

-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
ภัยธรรมชำติรุนแรง, ทรัพย์สนิ หรือเทีย่ วบินล่ำช้ำหรือทรัพย์สนิ สูญหำย เป็ นต้น
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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
ทำงบริษทั ฯ ไม่อำจคืนเงินให้ท่ำนได้ ไม่ว่ำจำนวนทัง้ หมดหรือบำงส่วน นอกจำกนี้ทำงบริษทั ขอ
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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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