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TOKYO PREMIUM (B)
VTG ขอนำท่ำนเดินทำงสู่ประเทศญี่ปุ่น กับกำรบริกำรระดับพรีเมี่ยม
บินหรู อยู่สบำย ผ่อนคลำยกับกำรเดินทำง
โดยสำยกำรบิน เจแปน แอร์ไลน์

TOKYO PREMIUM (B) 6D4N BY JL MAY 2018

P a g e |2

อิ บำรำกิ

ไซตำมะ
โตเกียว

ร่วมสักการะพระพุทธรูปอุชคิ ุ พระพุทธรูปบรอนซ์ท่สี ูงที่สุดในญี่ป่ ุนและสูง เป็
น อันดับ 3 ของโลก, ชมความสวยงามของทุ่งดอกเนโมฟิ ล่า ณ สวนฮิ ตำชิ ซี
ไซด์, และอิสระช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนมทีอ่ ำมิ เอำท์เลท
เดินเล่นชมสถาปั ตยกรรมเมืองโบราณที่ เมืองคำวำโกเอะ
โอไดบะ ช้อปปิ้ งย่านเมืองใหม่ เมืองทีถ่ ูกสร้างขึน้ ด้วยการถมทะเล
ล่องเรือแม่น้ำสุมิดะ เพลิดเพลินกับการนังเรื
่ อชมวิวเมืองโตเกียว
นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิมทีว่ ดั อำซำกุสะ
เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ งย่ำนชิ นจูก ุ
อิสระเต็ม 2 วัน ให้ท่านได้เลือกเดินทางท่องเทีย่ วตามใจปรารถนา

วันเดินทำงปี 2561 8-13 / 11-16 / 18-23 พฤษภำคม
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 >> อิบำรำกิ >> ฮิตำชิ ซีไซด์ ปำร์ค >>
ชมทุ่งดอกเนโมฟิล่ำ >> พระพุทธรูปอุชิคุ >>
อำมิ เอำท์เล็ท >> โตเกียว

07.15น.

เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ป่ ุน หลังจากผ่านขัน้ ตอนการ
ตรวจคนเข้า เมือ งและพิธีก ารศุ ล กากรเรีย บร้อ ยแล้ว น าท่ า นออก
เดินทางสู่เมื องอิ บำรำกิ เมืองที่ตงั ้ อยู่ติดกับชายฝั ง่ ทะเลแปซิฟิก มี
พืน้ ที่เขียวชอุ่ม ทรัพยากรธรรมชาติท่อี ุดมสมบูรณ์ อากาศเย็นสบาย
เพื่อนาท่านสู่ดนิ แดนทีไ่ ด้ช่อื ว่าเป็ นสวรรค์แห่งดอกไม้ท่ี ฮิ ตำชิ ซี ไซค์
ปำร์ค นาท่านชมทุ่งดอกเนโมฟิ ล่ำ สีฟ้าสดใสที่บานสะพรังทั
่ วเนิ
่ น
เขาราวกับพื้นดินถูกปูดว้ ยพรมสีฟ้าอ่อน โดยมีช่อื เรียกภาษาอังกฤษ
ว่า Baby-blue-Eye เนื่องจากความงดงามที่เปรียบเหมือนนัยน์ตาสีฟ้า
ของเด็กทารก อิสระให้ท่านเดินชมความสวยงามของดอกเนโมฟิ ล่า
อย่างใกล้ชดิ และบันทึกภาพแห่งความประทับใจตามอัธยาศัย
** การบานของดอกไม้ ขึน้ อยูก่ บั ช่วงเวลาและสภาพอากาศ **
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านสักการะขอพรองค์พระใหญ่ อุชิคุ ไดบุทสึ (Ushiku Daibutsu)
ทีไ่ ด้ช่อื ว่าเป็ นพระพุทธรูปบรอนซ์ทส่ี งู ทีส่ ุดในญี่ป่ นุ และสูงเป็ นอันดับ 3
ของโลก ใช้เวลาในการสร้างถึง 10 ปี โดยสร้างเสร็จสมบูรณ์ ในปี ค.ศ.
1993 ด้วยความสูงถึง120 เมตร จากฐาน อยูใ่ นอิรยิ าบถประทับยืน ตัง้
ตระหง่านกลางสวนโจโดะเทย์เอนอันกว้างใหญ่ ท่านสามารถขึน้ ชมวิว
เมืองอิบารากิได้จากด้านในองค์พระในระดับพระอุระ(อก) จากนัน้ อิสระ
ให้ทา่ นช้อปปิ้ งที่ อำมิ เอำท์เลท แหล่งรวบรวมสินค้านาเข้าและสินค้า

กลางวัน
บ่าย
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เย็น

แบรนด์ญ่ีป่ ุนชัน้ นามากมายกับคอลเลคชันเสื
่ ้อผ้าล่าสุด อาทิ Michel
Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley, ฯลฯ หรือ จะเป็ นกระเป๋ าแบ
ร น ด์ เน ม ต่ า ง ๆ อ า ทิ Bally, Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap,
Armany ฯลฯ รวมไปถึ ง เครื่อ งประดับ และนาฬิ ก าหรู อ ย่ า ง Tag
Heuer, Agete, S.T.Dupont, Tasaki, Longines ฯลฯ และยังมีรองเท้า
แฟชั น่ อาทิ Hush Puppies, Scotch Grain, Skechers, ฯลฯ หรื อ
เลือกซื้อสินค้าสาหรับคุณหนู Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids, Miki
House และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย
ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางเข้าสู่เมืองโตเกียว
รับประทานอาหารค่าทีร่ า้ น ROKKASEN
ร้านอาหารสไตล์ยากินิขชุ ่อื ดังและติดอันดับ
Trip Adviser เสิรฟ์ อาหารแบบไม่อนั ้
ทัง้ เนื้อวัวอย่างดี เนื้อหมูนุ่มๆ ปูตวั โต ฯลฯ
และยังเสิรฟ์ เครื่องดื่มทัง้ แบบแอลกอฮอล์และ
ซอฟท์ดริงค์นานาชนิด
นาท่านเข้าสูโ่ รงแรมทีพ่ กั SHINJUKU PRINCE หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สำม

โตเกียว >> ไซตำมะ >> เมืองโบรำณคำวำโกเอะ >> TOP
OF TREE LOUNGE >> วัดอำซำกุสะ >> ล่องเรือแม่น้ำสุ
มิดะ >> เมืองใหม่โอไดบะ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั

TOKYO PREMIUM (B) 6D4N BY JL MAY 2018

P a g e |5

08.00น.

กลางวัน

บ่าย

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
รับประทานอาหารกลางวันที่ 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
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
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ที่สุดในประเทศญี่ป่ ุนโดยมีความสูง 634 เมตร โตเกียวสกายทรีสร้าง
ขึน้ เพือ่ เป็ นหอส่งสัญญาณโทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจติ อล

เย็น

จากนัน้ พาท่านเปลี่ยนบรรยากาศมานัง่ เรือล่องแม่น้ ำสุมิดะ แม่น้ า
สายใหญ่ ใจกลางกรุ งโตเกีย ว ท่ า นจะได้พ บกับ วิว เมือ งโตเกีย วใน
มุมมองใหม่ ระหว่างล่องเรือท่านจะได้พบกับสะพานข้ามแม่น้ าที่มีสี
สันโดดเด่น, โตเกียว สกาย ทรี, โตเกียว ทาวเวอร์ ฯ โดยท่านสามารถ
ชมวิวได้จากทุกส่วนของเรือ เนื่องจากตัวเรือเป็ นกระจกทัง้ ด้านข้าง
และด้านบน เดินทางโดยเรือ สู่โอไดบะ เขตที่ได้ช่อื ว่าเป็ นเมืองใหม่
เนื่ อ งจากถู ก สร้า งโดยการถมทะเลบริเวณอ่ า วโตเกีย วขึ้น มา โดย
ภายในเขตโอไดบะนัน้ ได้มกี ารจัดวางแบบแปลนเมืองให้เป็ นเสมือน
เมืองในอุดมคติ มีสถานทีท่ ่องเทีย่ วมากมาย อาทิเช่นสถานีโทรทัศน์ฟู
จิ ที่ท่านสามารถขึ้นไปชมวิวได้(มีค่าใช้จ่ายเพิม่ เติม) โอเอโดะ ออน
เซ็น ธีมปาร์คออนเซ็นขนาดใหญ่ทจ่ี าลองเมืองเอโดะมาไว้ในอาคาร มิ
ไรคัง พิพภิ ณ
ั ฑ์วทิ ยาศาสต์ท่มี คี วามล้าสมัยของเทสคโนโลยีต่างๆ มา
จัด แสดง หรือ จะเป็ น ห้างสรรพสิน ค้าต่ างๆ มากมายให้ท่านได้เดิน
เลือกซื้อสินค้าอย่าง ห้างสรรพสินค้าไดเวอร์ซติ ้ี ทีม่ รี า้ นค้าแบรนด์ชนั ้
น ามากมาย โดยมีไฮไลท์อ ยู่ท่ีหุ่น ยนต์ก ัน ดัม้ ที่มีค วามสูงขนาดเท่ า
อาคาร, อควาซิต,้ี เด็คซ์โตเกียวบีช, พาเลท ทาวน์ และ วีนสั ฟอร์ด
อิ สระรับประทำนอำหำรตำมอัธยำศัย
นาท่านเข้าสูโ่ รงแรมทีพ่ กั SHINJUKU PRINCE หรือระดับเทียบเท่า
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วันที่สี่และวันที่ห้ำ
เช้า

ดิ สนี ยแ์ ลนด์

โตเกียวสกำยทรี

อิสระท่องเที่ยวด้วยตัวท่ำนเอง
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั
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 องจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงิ นตรำต่ ำงประเทศมี
ควำมผันผวนสูง***
บริ ก ำรท่ ำ นด้ ว ยตั ว๋ 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
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ศำลเจ้ำเมจิ

กิ นซ่ำ
ชิ บยู ่ำ

ฮำรำจูก ุ

อะคิ ฮำบำร่ำ
เที่ยง
คำ่

และมีสงิ่ อานวยความสะดวกมากมาย อาทิ ห้องส่งสัญญาณกระจาย
เสียง ร้านค้า ร้านอาหาร และอื่นๆ อีกมากมาย
ศาลเจ้าเก่าแก่อนั ศักดิ ์สิทธิ ์และเป็ นที่เคารพของคนโตเกียว สร้างขึ้น
โดยจัก รพรรดิเมจิแ ละมเหสีโชโกะ ในปี ค .ศ.1920 ซึ่งตัง้ อยู่ใจกลาง
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
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10.30น.
16.00น.

ออกเดินทางสูส่ นามบินสุวรรรภูมิ ประเทศไทย
โดยสายการบินเจแปน แอร์ไลน์ เทีย่ วบินที่ JL717
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมโิ ดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
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กำหนดกำรเดินทำงปี 2561 8-13 / 11-16 / 18-23 พฤษภำคม
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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