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TOKYO PREMIUM (A)
VTG ขอนำท่ำนเดินทำงสู่ประเทศญี่ปุ่น กับกำรบริกำรระดับพรีเมี่ยม
บินหรู อยู่สบำย ผ่อนคลำยกับกำรเดินทำง
โดยสำยกำรบิน เจแปน แอร์ไลน์
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ฮำโกเน่
ยำมำนำชิ

ไซตำมะ
โตเกียว

ล่องเรือชมความงามของอุทยานแห่งชาติฟูจ-ิ อิสุ-ฮาโกเน่ ทท่ี ะเลสำบอำชิ
ขึน้ ชมความงามของภูเขาทีส่ งู ทีส่ ุดในญีป่ ่ นุ ภูเขำไฟฟูจิ
ชมดอกไม้ตำมฤดูกำล เดือนพฤษภาคมชมเทศกาลดอกพิงค์มอส
เดือนมิถุนายนชมเทศกาลดอกลาเวนเดอร์ ต้นเดือนมิถุนายนและกลางเดือน
กรกฎาคม ชมทัศนียภาพความงามของเจดียแ์ ละภูเขาไฟฟูจทิ ่ี
ศำลเจ้ำอำรำคุระ เซ็นเก็น
เดินเล่นชมสถาปั ตยกรรมเมืองโบราณที่ เมืองคำวำโกเอะ
นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิมทีว่ ดั อำซำกุสะ
เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ งย่ำนชิ นจูก ุ
อิสระเต็ม 2 วัน ให้ท่านได้เลือกเดินทางท่องเทีย่ วตามใจปรารถนา

วันเดินทำงปี 2561
8-13 / 11-16 / 18-23 / 25-30 พฤษภำคม
8-13 / 15-20 / 22-27 มิถนุ ำยน
6-11 / 10-15 / 20-25 / 25-30 กรกฎำคม
วันแรก

สนำมบินสุวรรณภูมิ

20.30 น.

พร้อมกันทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ R
สายการบินเจแปน แอร์ไลน์ มีเจ้าหน้าทีบ่ ริษทั คอยต้อนรับและนาท่าน
เช็ ค อิ น ที่ เค า น์ เต อ ร์ ส า ห รั บ PREMIUM ECONOMY CLASS
โดยเฉพาะ หลังจากทาการเช็คอินและผ่านขัน้ ตอนการเดินทางออก
นอกประเทศเรีย บร้อ ยแล้ว เชิญ ท่ า นพัก ผ่อ นตามอัธ ยาศัย ภายใน
Sakura Lounge ของทางสายการบิน
นาท่านออกเดินทางสูส่ นามบินนาริตะ ประเทศญีป่ ่ นุ
โดยสายการบินเจแปน แอร์ไลน์ เทีย่ วบินที่ JL718
สะดวกสบายกับที่นงแบบ
ั่
SKY PREMIUM SEAT ทีป่ รับพนักพิงและ
เอนเบาะที่นัง่ ได้มากกว่าเดิม (เมื่อเปรียบเทียบกับเบาะที่นัง่ เจแปน
แอรไลน์ ขนาดมาตรฐาน) เพลิดเพลินกับเอนเตอร์เทนเมนท์บนเครื่อง
และทางสายการบินได้จดั เตรียม Amenity Set ให้ทา่ นละ 1 ชุด

23.25 น.
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วันที่สอง

สนำมบินนำริตะ >> ฮำโกเน่ >> ล่องเรือทะเลสำบอำชิ >>
สวนพิงค์มอส >> ภูเขำไฟฟูจิ >> คำวำกูจิโกะ

07.15น.

เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ป่ ุน หลังจากผ่านขัน้ ตอนการ
ตรวจคนเข้า เมือ งและพิธีก ารศุ ล กากรเรีย บร้อ ยแล้ว น าท่ า นออก
เดินทางสู่อุทยำนแห่ งชำติ ฟูจิ-อิ สุ-ฮำโกเน่ อุทยานแห่งชาติท่ใี กล้
เมืองหลวงโตเกียวมากที่สุด เพื่อนาท่านเปลี่ยนบรรยากาศมานัง่ เรือ
ชมความงามของทะเลสาบอาชิและธรรมชาติท่ีอุด มสมบู รณ์ ในเขต
อุทยาน ในวันทีท่ อ้ งฟ้ าปลอดโปร่ง ท่านสามารถเห็นภูเขาไฟฟูจใิ นมุม
ทีส่ วยทีส่ ุดได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยงั ผ่านศาลเจ้าฮาโกเน่ ทีท่ ่านจะ
พบกับเสาโทริอสิ แี ดงสดตัง้ อยู่กลางน้ าตัดกับฉากหลังที่มตี ้นไม้เขียว
ขจี ให้ท่ า นได้ผ่ อ นคลายอารมณ์ ไปกับ การล่ อ งเรือ หรือ เลือ กที่จ ะ
สนุ ก สนานกับ การถ่ ายรูป ภายในเรือ โดยเรือ ในแต่ ล ะล าจะมีค วาม
แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็ นรูปปั ้นโจรสลัด ภาพสามมิติตามมุม
ต่างๆ ภายในเรือ
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านออกเดินทางสู่งานเทศกำลชมดอกพิ งค์มอส หรือทีช่ าวญี่ป่ ุน
เรียกกันว่าชิบะซากุระ ท่านจะได้พบกับความงามของดอกพิงค์มอสที่
ปกคลุมไปทัวบริ
่ เวณคล้ายผืนพรมหนาสีชมพูแสนสวยงาม ในวัน ที่
อากาศแจ่มใส ท่านจะสามารถเห็นภูเขาไฟฟูจิท่ตี งั ้ ตระหง่านเป็ นฉาก
หลังทีส่ วยงามให้กบั ทุง่ ดอกชิบะซากุระ ภายในงานเทศกาลยังมีรา้ นค้า
มากมายที่มาเปิ ดร้านขายสินค้าพื้นเมือง สินค้าเกษตรกรรมท้องถิ่น
และร้านอาหารมากมายให้ทา่ นได้ลม้ิ ลอง

กลำงวัน
บ่ำย
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เย็น

**กรุ๊ปทีเ่ ดินทางต้นเดือนมิถุนายนและกลางเดือนกรกฎาคม** เป็ นต้น
ไปจะทาการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมการ
เดินทาง โดยจะนาท่านเดินทางไปที่
ศำลเจ้ำอำรำคุระเซ็นเก็น แทน
เพือ่ นาท่านเข้าชมเจดียช์ เู รย์โตะ
เจดียข์ นาดใหญ่สงู 5 ชัน้ สีแดงสด
ทีถ่ ูกสร้างขึน้ ในปี ค.ศ.1963 เพื่อระลึกถึงสันติภาพ โดยที่เจดียแ์ ห่งนี้มี
มุมถ่ายภาพที่สวยงามคือมุมของเจดียแ์ ละมีฉากหลังเป็ นภูเขำไฟฟูจิ
ตัง้ ตระหง่านอยู่
**กรุ๊ ป ที่ เดิน ทางกลางเดือ นมิถุ น ายน-ต้ น กรกฎาคม** จะท าการ
เปลีย่ นแปลงโปรแกรมการเดินทาง
โดยนาท่านเดินทางเข้าชมเทศกำล
ดอกลำเวนเดอร์ บริเวณริมทะเลสาบ
คาวากูจโิ กะ ให้ทา่ นได้ชมความของ
ทุง่ ดอกลาเวนเดอร์และดอกไม้นานา
พัน ธุ์ ภายในงานเทศกาลมีร้านค้า มากมายทัง้ ร้า นของที่ร ะลึก และ
ร้านอาหาร ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการชมดอกไม้และถ่ายรูปเป็ นที่
ระลึก จากนัน้ นาท่านเดินทางขึ้นสู่ ภเู ขำไฟฟูจิ ชัน้ 5 (ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั
สภาพภูมอิ ากาศในแต่ละวันด้วย) ภูเขาไฟฟูจเิ ป็ นภูเขาไฟที่มรี ูปร่าง
สมมาตรที่สุดในญี่ป่ ุน เป็ นภูเขาไฟที่ยงั ไม่ดบั สนิ ทและมีความสูงถึง
3,776 เมตร บนภูเขาไฟฟูจชิ นั ้ 5 ท่านจะได้สมั ผัสอากาศบริสุทธิ ์ อิสระ
ให้ทา่ นได้ถ่ายรูปกับภูเขาไฟฟูจแิ ละซือ้ ของทีร่ ะลึกตามอัธยาศัย
ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางเข้าสูโ่ รงแรมทีพ่ กั
โรงแรมทีพ่ กั FUJINOBOU KAEN หรือระดับเทียบเท่า
รับประทำนอำหำรเย็น ณ โรงแรมที่พกั
อิม่ อร่อยกับบุฟเฟต์ขาปู พร้อมน้ าจิม้ สไตล์ญป่ี ่ นุ และอาหารนานาชาติ
หลังมื้ออาหารให้ท่านได้ผ่อ นคลายกล้ามเนื้ อที่ตึงเครีย ดกับ การแช่
น้ าแร่หรือออนเซ็นที่เชื่อว่าจะทาให้เลือดในร่างกายไหลเวียนได้ดขี ้นึ
และยังช่วยให้ผวิ พรรณสวยงามอีกด้วย
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วันที่สำม

คำวำกูจิโกะ >> ไซตำมะ >> เมืองโบรำณคำวำโกเอะ >>
TOP OF TREE LOUNGE >> วัดอำซำกุสะ >> ชินจูก ุ

เช้ำ
08.00น.

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั
ออกเดินทางสู่เมืองไซตำมะ นาท่านเยีย่ มชมเมืองเก่ ำคำวำโกเอะ
เมืองที่ยงั คงอนุ รกั ษ์ความเป็ นเมืองเก่าที่มมี าตัง้ แต่ สมัยยุคเอโดะ คน
ในชุมชนยังคงสืบสานการอนุ รกั ษ์สภาพบ้านเมืองเก่าและบรรยากาศ
ไว้อย่างดี บริเวณทีเ่ ป็ นเมืองเก่าก็ยงั เปิ ดทาการค้าขายของจาพวกของ
ที่ระลึกและสินค้าท้องถิน่ ในตึกที่เคยใช้เป็ นคลังสินค้าสมัยก่อน แต่ได้
ทาการสร้างใหม่ให้คงรูปแบบสถาปั ตยกรรมแบบเดิม แต่เปลีย่ นวัสดุท่ี
ใช้ในการก่ อสร้างให้เป็ น วัสดุ กนั ไฟ เนื่ อ งจากสมัย เอโดะ บ้านเรือ น
สร้างด้วยไม้และกระดาษ เมื่อเกิดเหตุไฟไหม้กม็ กั ลามไปทัวเมื
่ องอย่าง
รวดเร็ว โดยของขึ้น ชื่อที่คาวาโกเอะคือมันหวาน ที่รสชาติหวานล้า
นอกจากนี้ยงั มีตรอกขนมหวาน ที่ขายของจาพวกขนมหวานโบราณ
ของญีป่ ่ นุ อีกด้วย จากนัน้ นาท่านเดินทางกลับเข้าเมืองโตเกียว
รับประทำนอำหำรกลำงวันที่ TOP TREE LOUNGE
Course TOP LUNCH
(เมนูอาหารเปลีย่ นแปลงทุกเดือน)
ให้ทา่ นได้รบั ประทานอาหารรสชาติแสนอร่อย
และเพลิดเพลินไปกับวิวของหอส่งสัญญาณโทรทัศน์
โตเกียวสกายทรี และวิวของมหานครโตเกียว
นาท่านเดินทางสู่ วดั อำซำกุสะ มีช่อื อย่างเป็ น ทางการว่าวัดเซนโซ
หรือเซนโซจิ (Sensoji) แต่นิยมเรียกว่าวัดอาซากุสะเนื่องจากตัง้ อยูใ่ น

กลำงวัน

บ่ำย
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เย็น

วันที่สี่และวันที่ห้ำ
เช้ำ

ย่า นอาซากุ ส ะ เป็ นวัด ในศาสนาพุ ท ธ โดยมีพ ระโพธิส ัต ว์ค ัน นอน
ประดิษฐานอยู่และเป็ นพระประธานของวัด ที่ประตูทางเข้าวัดมีโคมสี
แดงขนาดใหญ่แขวนอยู่ ถือเป็ นสัญลักษณ์ หนึ่งของวัดที่นักท่องเที่ยว
นิยมถ่ายรูปไว้เป็ นทีร่ ะลึก ประตูแห่งนี้มชี ่อื ว่าประตูคามินาริแปลได้ว่า
ประตูสายฟ้ า เมื่อผ่านเข้ามาจะพบกับถนนนากามิเสะ สองข้างทางมี
ร้านค้าให้เดินชมสินค้าและชิมขนมได้เพลินๆ โดยมีของที่ระลึกสไตล์
ญี่ป่ ุนให้เลือกซื้อหาและขนมนานาชนิดที่ส่งกลิน่ หอมเย้ายวนชวนให้
ลิ้ม ลอง สุ ดถนนเป็ น ซุ้ม ประตู ท่ีมีโคมสีแ ดงแขวนอยู่อีก ซุ้ม หนึ่ ง คือ
ประตูโฮโซ หรือประตูแห่งขุมทรัพย์ ท่านสามารถชมโตเกียวสกำยทรี
(ภำยนอก) หรือที่เรียกว่า The New Tokyo Tower แลนด์มาร์คแห่ง
ใหม่ของกรุงโตเกียว จากบริเวณวัดอาซากุสะ ซึ่งเป็ นสิง่ ก่อสร้างที่สูง
ที่สุดในประเทศญี่ป่ ุนโดยมีความสูง 634 เมตร โตเกียวสกายทรีสร้าง
ขึน้ เพื่อเป็ นหอส่งสัญญาณโทรทัศน์ และวิทยุในระบบดิจติ อล จากนัน้
เดินทางสู่ย่ำนชิ นจูก ุ ย่านช้อปปิ้ งชื่อดัง ที่ไม่ว่านักท่องเที่ยวจากชาติ
ใดๆ ก็ต้องมาช้อปปิ้ งที่ย่านแห่งนี้ เนื่ องจากมีสนิ ค้ารองรับกับความ
ต้องการของนักท่องเทีย่ วไม่ว่าจะเป็ นแบรนด์เนมชัน้ นา สินค้านาสมัย
ขนมญีป่ ่ นุ ทัง้ แบบเก่าและใหม่ ไปจนถึงร้านอาหารหลากสไตล์ อิสระให้
ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยอาทิเช่น สินค้าอิเล็คทรอนิกส์ เสือ้ ผ้า
กระเป๋ า รองเท้า เครื่องสาอาง ฯลฯ
รับประทานอาหารค่าทีร่ า้ น ROKKASEN
ร้านอาหารสไตล์ยากินิขชุ ่อื ดังและติดอันดับ
Trip Adviser เสิรฟ์ อาหารแบบไม่อนั ้
ทัง้ เนื้อวัวอย่างดี เนื้อหมูนุ่มๆ ปูตวั โต ฯลฯ
และยังเสิรฟ์ เครื่องดื่มทัง้ แบบแอลกอฮอล์และ
ซอฟท์ดริงค์นานาชนิด
นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั SHINJUKU PRINCE หรือระดับเทียบเท่า

อิสระท่องเที่ยวด้วยตัวท่ำนเอง
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั
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ดิ สนี ยแ์ ลนด์

โตเกียวสกำยทรี

ศำลเจ้ำเมจิ

อิ สระเต็มวัน ให้ ท่ ำนได้ เดิ น ทำงสู่สถำนที่ ท่ องเที่ ย ว หรือ แหล่ ง
ช้ อปปิ้ งต่ ำงๆ ด้ วยตัวท่ ำนเอง หรือจะเลือกซื้อทัวร์ดิสนี ยแ์ ลนด์
เดิ นทำงโดยรถไฟ (ค่ำดิ สนี ยแ์ ลนด์ท่ำนละ 2,500 บำท ซึ่ งรำคำนี้
ยัง ไม่ ร วมค่ ำ รถไฟของลู ก ทัว ร์แ ละไกด์ ) ***รำคำอำจมี ก ำร
เปลี่ยนแปลง เนื่ องจำกอัตรำแลกเปลี่ ยนเงิ นตรำต่ ำงประเทศมี
ควำมผันผวนสูง***
**บริ ก ำรท่ ำ นด้ ว ยตัว๋ รถไฟสำยTOEI และMETRO ส ำหรับ กำร
เดิ นทำง 2 วัน**
โลกแห่งจินตนาการ ซึ่งเป็ นดิสนียแ์ ลนด์แห่งแรกที่สร้างนอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยสร้างขึน้ ในปี ค.ศ.1983 จากการถมทะเลและใช้ทุน
สร้างกว่า 600 ล้านบาท ให้ท่านสนุ กสนานกับ เครื่องเล่น นานาชนิ ด
(ไม่จากัดจานวนการเล่น ) ผจญภัยในดินแดนต่างๆ ให้ท่านเล่นเครื่อง
เล่นจากภาพยนตร์การตูนเรื่องดัง Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคา
ริเบียนในดินแดนโจรสลัดจากภาพยนตร์ The Pirate of Caribbean
เขย่าขวัญกับบ้านผีสงิ ใน Haunted Mansion สัมผัสความน่ ารักของ
ตุ๊กตาเด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก Small World ให้ท่านได้สนุ กสนาน
พร้อมกับการเลือกซื้อสินค้าทีร่ ะลึกน่ ารักในดิสนียแ์ ลนด์ อีกทัง้ ยังจะได้
สัมผัสกับตัวการ์ตูนเอกจากวอลท์ ดิสนีย์ อย่าง มิกกี้เม้าส์ มินนี่เม้าส์
พร้อมผองเพื่อนการ์ตูนอีกมากมายสนุ กกับการจับจ่ายซื้อของที่ระลึก
น่ารักในดิสนียแ์ ลนด์
หรือ ที่ เ รีย กว่ า The New Tokyo Tower แลนด์ ม าร์ ค แห่ ง ใหม่ ข อง
กรุงโตเกียว สิง่ ก่อสร้างที่สูงที่สุดในประเทศญี่ป่ ุนโดยมีความสูง 634
เมตร สูงเป็ นอันดับสองของโลกรองจากเบิรจ์ คาลิฟาในดูไบซึ่งมีความ
สูงถึง 828 เมตร ซึ่งหอคอยแห่งนี้มจี ุดชุมวิวสาหรับนักท่องเที่ยวแบ่ง
ได้ 2 ระดับความสูง คือ จุดชมวิวทีค่ วามสูง 350 เมตร และ 450 เมตร
และมีสงิ่ อานวยความสะดวกมากมาย อาทิ ห้องส่งสัญญาณกระจาย
เสียง ร้านค้า ร้านอาหาร และอื่นๆ อีกมากมาย
ศาลเจ้าเก่าแก่อนั ศักดิ ์สิทธิ ์และเป็ นที่เคารพของคนโตเกียว สร้างขึ้น
โดยจัก รพรรดิเมจิแ ละมเหสีโชโกะ ในปี ค .ศ.1920 ซึ่งตัง้ อยู่ใจกลาง
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กิ นซ่ำ
ชิ บยู ่ำ

ฮำรำจูก ุ

อะคิ ฮำบำร่ำ
เที่ยง
คำ่

สวนโยโยกิ สวนทีม่ ตี น้ ไม้นานาพรรณถึง 1 แสนต้น ทาให้ดูเหมือนกับ
ว่าศาลเจ้าแห่งนี้ตงั ้ อยูภ่ ายในป่ า
ย่านทีไ่ ด้ช่อื ว่าเป็ นแนวหน้าของแฟชันใหม่
่ สุดทุกยุคทุกสมัย มีรา้ นขาย
สินค้าแบรนด์เนมและห้างสรรพสินค้าชัน้ นาหลากหลายร้าน
ย่านช้อปปิ้ งทันสมัยศูนย์กลางและแหล่งรวมวัยรุ่นยอดนิยมของญี่ป่ ุน
รวมถึงนักท่องเที่ยวผูม้ าเยือนซึ่งมีทุกสิง่ พร้อมสรรพสนองตอบความ
ต้องการ ด้วยเหตุน้ีเองทาให้ยา่ นนี้พลุกพล่านด้วยผูม้ าเยือน
ย่านนี้ยงั มีแหล่งช้อปปิ้ ง ณ ตรอกทาเคชิตะ ทัง้ สองข้างทางเรียงรายไป
ด้วยร้านขายของวัยรุ่น เสื้อผ้า เครื่องประดับ รองเท้า กระเป๋ า ร้าน
ฟาสท์ฟ้ ู ด ร้านเครปญี่ป่ ุนอร่อยๆ มากมาย ร้าน 100 เยน หรือเลือก
ช้อปปิ้ งแบรนด์ดงั แบบสบายๆ บนถนนโอโมเตะซันโด ด้วยบรรยากาศ
คล้ายยุโรปกับตึกร้านค้าทีอ่ อกแบบและตกแต่งสไตล์ยโุ รป
ย่านการค้าชื่อ ดังที่สุ ด เกี่ย วกับ เครื่อ งใช้ไฟฟ้ า กล้อ งดิจิต อล เกมส์
ต่างๆ
อิ สระรับประทำนอำหำรกลำงวัน ตำมอัธยำศัย
อิ สระรับประทำนอำหำรคำ่ ตำมอัธยำศัย
โรงแรมที่พกั SHINJUKU PRINCE หรือระดับเทียบเท่ำ

วันที่หก

โตเกียว >> สนำมบินนำริตะ >> สนำมบินสุวรรณภูมิ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั
นาท่านเดินทางสูส่ นามบินนาริตะเพือ่ ทาการเช็คอิน
หลังจากทาการเช็คอินเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านได้เดินเลือกซื้อของฝากที่
ร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบินหรือเลือกใช้บริการ Sakura Lounge
ภายในสนามบินนาริตะ
ออกเดินทางสูส่ นามบินสุวรรรภูมิ ประเทศไทย
โดยสายการบินเจแปน แอร์ไลน์ เทีย่ วบินที่ JL717
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมโิ ดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

10.30น.
16.00น.
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กำหนดกำรเดินทำงปี 2561
8-13 / 11-16 / 18-23 / 25-30 พฤษภำคม
8-13 / 15-20 / 22-27 มิถนุ ำยน
6-11 / 10-15 / 20-25 / 25-30 กรกฎำคม

อัตรำค่ำบริกำร
ผูใ้ หญ่รำคำท่ำนละ
สำหรับท่ำนที่ต้องกำรพักเดี่ยว
เพิ่มท่ำนละ

รำคำรวมตั ๋วเครื่องบิน
56,900.- บำท
11,900.- บำท

หมำยเหตุ
1. กำรเดิ นทำงในแต่ ละครัง้ จะต้ องมีผ้โู ดยสำรจำนวน 20 ท่ ำนขึ้นไป ถ้ำผู้โดยสำรไม่ครบ
จำนวนดังกล่ำว บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรเลื่อนกำรเดิ นทำงหรือเปลี่ยนแปลงรำคำ
2. กำรผ่ำนด่ ำนตรวจคนเข้ำเมือง เป็ นวิ จำรณญำณของเจ้ำหน้ ำที่ ตรวจคนเข้ำเมืองในแต่
ละประเทศ หำกไม่ได้ รบั กำรอนุญ ำติ ให้ เข้ำหรือ ออกนอกประเทศนัน้ ๆ ทำงบริ ษัทขอ
สงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนค่ำทัวร์ ไม่ว่ำกรณี ใดๆ
3. ไม่มีรำคำเด็ก
อัตรำค่ำบริ กำรนี้ รวม
1. ค่าตั ๋วโดยสารเครือ่ งบินไป-กลับ ชัน้ PREMIUM ECONOMY CLASS
2. ค่าทีพ่ กั ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ ะบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีร่ ะบุไว้ในรายการ
4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ทค่ี อยอานวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
5. ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินสูงสุดท่านละไม่เกิน 1,000,000.บาท ทัง้ นี้เป็ นไปตามเงือ่ นไขของบริษทั ประกัน
*** เด็กอำยุตำ่ กว่ ำ 1 ปี และผู้ใหญ่ อำยุ 75 ปี ขึ้นไป จะได้ รบั ควำมคุ้มครองประกันอุบตั ิ เหตุ
เพียงครึ่งเดียว ***
6. ค่าภาษีน้ามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2561 และท่านต้องชาระเพิม่ เติม
ในกรณีทท่ี างสายการบินมีการเรียกเก็บเพิม่
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อัตรำค่ำบริ กำรนี้ ไม่รวม
1. ค่าทาหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าแจ้งเข้า แจ้งออก
สาหรับท่านทีถ่ อื ต่างด้าว
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าอาหาร-เครือ่ งดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
3. ค่าน้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด 23 กิโลกรัม
(ได้ท่านละ 2 ใบ)
4. ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3%
5. ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ
เงื่อนไขกำรชำระเงิ น : กรุณำชำระมัดจำ ท่ ำนละ 25,000 บำท และชำระส่วนที่เหลือก่อนกำร
เดิ นทำง 21 วันทำกำร
กำรยกเลิ ก : กรุณำแจ้งล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 30 วันทำกำร มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ใน
การคืนเงินมัดจาทัง้ หมด
หมำยเหตุ :
1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ ข้นึ อยู่กับสภาพ
อากาศ การเมือ ง โรคระบาด และสายการบินฯลฯ โดยทางบริษัท ฯ จะค านึ งถึงประโยชน์ และความ
ปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญที่สุด ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้า
ประเทศญี่ป่ ุน / การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไป
ในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเทีย่ วบิน ซึง่ ทางบริษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่าน
ได้ ไม่ว่าจานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน นอกจากนี้ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงราคาได้ตาม
ความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั อัตราแลกเปลีย่ นของเงินสกุลเยน
2. ในกรณีทเ่ี กิดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทั สามารถคืนเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ได้กต็ ่อเมือ่ ทาง
สายการบินและโรงแรมทีพ่ กั ได้ทาการพิจารณาคืนเงินส่วนนัน้ ให้แล้วเท่านัน้
3. ในกรณีเกิดภัยธรรมชาติในต่างประเทศระหว่างการเดินทาง หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึน้ และมีเหตุ
ทาให้การเดินทางไม่สามารถเป็ นไปตามกาหนดการได้ บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินหรือไม่
รับผิดชอบต่อค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ นอกเหนือจากรายการทัวร์ จนกว่าจะได้รบั การยืนยันว่าจะมีการ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายจากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อ
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