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AMAZING JAPAN 6D3N BY TG

VTG ขอนําท่ านเดิ นทางสู่ประเทศญี ปุ่ น ดิ นแดนแห่ งอาทิ ตย์อุทยั
โดยสายการบิ นไทยสู่เมืองโอซาก้ า นาโกย่ า ชิ สึโอกะ โยโกฮาม่า โตเกี ยว
โอซาก้า

ชิ สึโอกะ

ยามานาชิ

โยโกฮาม่า
โตเกียว

ยูนิเวอร์แซล สตูดิโ อ เจแปน ดินแดนแห่งมายา เพลิดเพลินและสนุ ก สนานกับเครืองเล่ น
นานาชนิดจากภาพยนตร์ชอดั
ื งจาก “ฮอลลิวูด้ ” โดยฉพาะ THE WIZARDING OF HARRY
POTTER ทีให้คุณสนุ กได้ไม่ตอ้ งไปไกลถึงอเมริกา
ทะเลสาบฮามานะ ทะเลสาบทีเพาะพันธุป์ ลาไหลทีใหญ่ทสุี ดในบริเวณนัน@ , ชมความงดงามของวิว
ภูเขาไฟฟูจทิ จุี ดชมวิ วยูเมะ เทอเรซ, ช้อปปิ@ งสินค้าแบรนด์เนมราคาสบายกระเป๋าทีโกเท็มบะ
พรีเมียม เอาท์เล็ท
ขึน@ ชมความงามและความอัศจรรย์ของยอดภูเขาทีสูงทีสุดในญีปุ่น ภูเขาไฟฟูจิ
ชมทัศนียภาพความงามของเจดียแ์ ละภูเขาไฟฟูจทิ ี ศาลเจ้าอาราคุระ เซ็นเก็น, เยียมเยือน
หมูบ่ า้ นนํ@าใส โอชิ โนะฮัคไค ทีติดอันดับ 1 ใน 100 เรืองความใสสะอาดของนํ@ า
ลิม@ ลองราเม็งรสเลิศที พิ พิธภัณฑ์ราเม็ง
นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิมที วัดอาซากุซะ, ช้อปปิ@ งอย่างจุใจที ย่านชิ นจูก,ุ ชมความ
งดงามของต้นแปะก๊วยในช่วงใบไม้เปลียนสีทสวนเมจิ
ี
จิงกูไกเอ็น

พิเศษ !!! อิ มอร่อยกับบุฟเฟต์ขาปู
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กําหนดการเดินทาง 5-10 ธันวาคม 2562
วันแรก
21.00 น.
23.59 น.

วันทีสอง
07.20 น.

เทียง
คํา

สนามบิ นสุวรรณภูมิ
พร้อมกันทีสนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน> 4 ประตูหมายเลข 2 เคาน์ เตอร์ C
สายการบิ นไทย เพือเตรียมตัวเดิ นทางและผ่านขัน> ตอนการเช็คอิ น
ออกเดิ นทางสู่ สนามบิ นคันไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญีปุ่ น
โดยสายการบิ นไทย เทียวบิ นที TG 622
สนามบิ นคันไซ >> โอซาก้า >> ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน >> นาโกย่า
เดิ นทางถึงสนามบิ นคันไซ ประเทศญี ปุ่ น หลังจากผ่านพิ ธีการตรวจคนเข้ าเมืองและ
ขัน> ตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นําท่านเดินทางสู่ สวนสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน ที
ทุ่มทุนสร้างอย่างมหาศาลบนพืน@ ทีกว่า 100,000 ตารางเมตร ซึงเป็ นขนาดใหญ่ทสุี ดในโลก ตืนตา
กับโรงถ่ายภาพยนตร์ ทีแบ่งออกเป็ นโซน เช่น ฮอลลีวูด้ ชมฉากจําลองของนิวยอร์ค ฉากจําลอง
เมืองซานฟรานซิสโก เป็ นต้น ท่านจะได้สมั ผัสบรรยากาศการต่อสู้และการไล่ล่าทีดุเดือดเร้าใจ
สนุ กสนานตืนเต้นกับการห้อยโหนโจนทะยานไปกับซุปเปอร์ฮโี ร่สายพันธุ์ใหม่ Spider Man
สนุ กสนานไปกับการล่องเรือพร้อมฉากปลาฉลามทีจะโผล่ข@นึ มาล่าเหยือขณะล่องเรือและฉาก
อืนๆ ทีหวาดเสียวจากเรือง Jaw แล้วระทึกใจกับฉากจําลองเรือง จูราสสิคพาร์ค (Jurassic Park)
ท่านจะได้ยอ้ นกลับไปในยุคดึกดําบรรพ์ พบกับเหล่าไดโนเสาร์นานาชนิด สนุ กต่อกับการชมการ
ไล่ล่าในฉากเรือง วอเตอร์เวิลด์ (Water World) พร้อมทัง@ พบกับฉากคาวบอย สตันแมนโชว์
b
และ
การแสดงของบรรดาสัตว์แสนรูท้ ใช้
ี ประกอบฉากในภาพยนตร์ เช่น สุนัขแสนรูจ้ ากเรืองบีโธเฟ่น
เป็ นต้น หรือคุณหนู จะเลือกสนุ กสนานที สนู๊ ปปี@ สตูดโิ อ (Snoopy Studios) เพลิดเพลินกับเครือง
เล่นนานาชนิด แล้วพบกับสนู๊ ปปี@ และเหล่าผองเพือนมากมาย และสัมผัสกับ “The Wizarding
World of Harry Potter” สวนสนุกในธี มของหนังแฟนตาซี ชือก้องโลกอย่างแฮร์รี พอต
เตอร์ ด้วยงบก่อสร้างราว 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 16,000 ล้านบาท) โดยภายใน The
Wizarding World of Harry Potter จะประกอบไปด้วยเครืองเล่นและสถานทีเด่นๆ ทีจําลองมาจาก
ในหนังสือดัง เช่น หมู่บ้านฮอกส์ม@ดี (Hogsmeade Village) ปราสาทฮอกวอตส์ (Hogwarts
castle) และรถไฟเหาะ (the Harry Potter and the Forbidden Journey ride) เป็ นต้น และล่าสุด
กับการเปิ ดตัวอย่ างเป็ นทางการของโซนใหม่ Minions Park อนิ เมชันชื อดัง ที เหล่ าตัว
การ์ตูนมิ นเนี ยนจะมาป่ วนทุกท่ านให้ ได้สนุกสนานเพลิ ดเพลิ นไปกับเมืองจําลองภายใน
เรือง ได้เวลาอันสมควร นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองนาโกย่า
อิ สระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
อิ สระรับประทานอาหารคํา ตามอัธยาศัย
นําท่ านเข้าสู่ทีพักโรงแรมระดับเทียบเท่ า 3 ดาว
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วันทีสาม
เช้า

กลางวัน
บ่าย

คํา

วันทีสี
เช้า
08.00 น.

นาโกย่า >> ชิ สึโอกะ >> ทะเลสาบฮามานะ >> นิ ฮงไดระ >>
จุดชมวิ วยูเมะ เทอเรซ >> โกเท็มบะ พรีเมียม เอาท์เล็ต
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพัก
นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองชิ สึโอกะ ระหว่างทางนํ าท่านแวะชม ทะเลสาบฮามานะ
ทะเลสาบทีเพาะพันธุป์ ลาไหลทีใหญ่ทสุี ดในบริเวณนัน$ และยังเป็ นจุดแวะพักรถทีใหญ่ทสุี ด
สําหรับนักท่องเทียว ให้ท่านได้ลองชิมพายปลาไหลและเลือกซือ$ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ กลับไปเป็ น
ของฝาก ระหว่างทางเชิญท่านเพลินตากับทัศนียภาพอันแสนงดงามของสองข้างทาง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าท่านเดินทางสู่ นิ ฮงไดระ เพือนํ าท่านชมวิวภูเขาไฟฟูจทิ ี จุดชมวิ วยูเมะ เทอเรซ สถานที
ท่องเทียวแห่งใหม่ทสร้
ี างขึน$ มาเพือเป็ นจุดชมทัศนียภาพอันสวยงามของเมืองนิฮงไดระ และ
ท่านสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจไิ ด้อย่างสวยงามในวันทีท้องฟ้าปลอดโปร่ง จากนัน$ นํ าท่าน
ออกเดินทางสู่ โกเท็มบะ พรีเมียม เอาท์เล็ท ทีรวบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไว้ดว้ ยกันบนหุบ
เขาริมทางด่วนสายTomei ทีเชือมระหว่างภูเขาไฟฟูจ-ิ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ กบั มหานคร
โตเกียว ให้ท่านได้อสิ ระกับการเลือกซือ$ เลือกชมสินค้าทีรวบรวมไว้กว่า 165 แบรนด์ดงั ไม่ว่าจะ
เป็ น Coach, Bally, Diesel, Gucci, Zara, Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive
Gauche, Gap และอีกมากมาย นอกจากนี$ยงั มีหมวดสินค้าอืนๆ อย่างรองเท้า กระเป๋า เสือ$ ผ้า
เด็ก ซึงราคาสินค้าราคาค่อนข้างถูกกว่าทีอืนๆ ทีรวมไว้ในพื$นทีกว่า 400,000 ตารางฟุ ต ถือ
เป็ นสวรรค์แห่งการช้อปปิ$งของคนญีปุน่ โดยเฉพาะ
นําท่านเข้าสู่ทีพักโรงแรมระดับเทียบเท่า 3 ดาว
รับประทานอาหารคํา ณ ห้องอาหารของโรงแรม
*** อิ มอร่อยกับมื0อพิ เศษบุฟเฟ่ ต์ขาปู ให้ ท่านได้ลิ0มลองรสชาติ ปพู ร้อมนํ0าจิ0 มสไตล์ญีปุ่ น
อย่างจุใจ และอาหารอืนๆ อีกหลายชนิ ด ***
***จากนัน0 อิ สระให้ท่านได้ผอ่ นคลายกับการแช่นํ0าแร่ธรรมชาติ เชือว่าถ้าได้แช่นํ0าแร่
แล้ว จะทําให้ ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิ ตดีขึ0น***
ภูเขาไฟฟูจิ >> หมู่บ้านโอชิ โนะฮัคไค >> ศาลเจ้าอาราคุระ เซ็นเก็น >>
โยโกฮาม่า >> พิ พิธภัณฑ์ราเม็ง >> โตเกียว
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพัก
นําท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ บริ เวณชัน> 5 (ขึ>นอยู่กบั สภาพภูมิอากาศ) ทีระดับความสูง
2,500 เมตร ให้ท่านได้สมั ผัสอากาศอันบริสุทธิ mบนยอดเขาฟูจ ิ ถ่ายภาพทีระลึกกับภูเขาไฟที
เป็ นสัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทยั แห่งนี@และได้ชอว่
ื ามีสดั ส่วนสวยงามทีสุดในโลก ซึงเป็ น
ภูเขาไฟทียังดับไม่สนิท และมีความสูงทีสุดในประเทศญีปุน่ จากด้านล่างสู่บนยอดปล่องเขา
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เทียง
บ่าย

คํา

วันทีห้า
เช้า
08.00 น.

ด้วยความสูง 3,776 เมตร จากนัน@ นํ าท่านเดินทางสู่บ่อนํ@ าศักดิ mสิทธิ m โอชิ โนะ ฮัคไค บ่อนํ@าทีเกิด
จากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจ ิ ทีใช้เวลาอันยาวนานในการไหลลงมาสู่พน@ื ดินและแทรก
ซึมไปยังบ่อนํ@าแต่ละบ่อ ดังนัน@ นํ@าทีอยูใ่ นบ่อจะเป็ นนํ@ าทีใสสะอาดและสดชืนมาก ในปี ค.ศ.1985
สถานทีแห่งนี@ยงั ได้ถูกเลือกให้เป็ น 1 ใน 100 อันดับแหล่งนํ@ าจากธรรมชาติทดีี ทสุี ดของญีปุน่ อีก
ด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสู่ ศาลเจ้าอาราคุระ เซ็นเก็น เพือเข้าชมเจดี ย์ชูเรโตะ เป็ นเจดีย์ขนาดใหญ่ ส ี
แดงห้าชัน@ ตัง@ อยู่บนเนินเขาทีสามารถมองเห็นเมืองฟูจโิ ยชิดะและภูเขาไฟฟูจใิ นระยะไกลได้
อย่างชัดเจนและงดงาม เจดียแ์ ห่งนี@ถูกสร้างขึน@ เพือระลึกถึงสันติภาพในปี ค.ศ.1963 ท่านจะได้
ชมและเก็บภาพทัศ นี ยภาพอันสวยงามของภูเขาไฟฟู จริ ่ว มกับเจดีย์ห้าชัน@ จากนัน@ นํ าท่ าน
เดิน ทางสู่ เมื อ งโยโกฮาม่ า เมือ งทีมีบทบาทอย่างมากในช่ ว งการเปิ ด ประเทศค้าขายกับ
ชาวตะวันตกของญีปุ่นในช่วงปี ค.ศ.1859 จากหมู่บา้ นชาวประมงเล็กๆ จึงกลายเป็ นเมืองท่า
พาณิชย์ทสํี าคัญมากเมืองหนึงของญีปุ่น นํ าท่านรับประทานอาหารเย็นที พิ พิธภัณฑ์ราเม็ง
สถานทีรวบรวมร้านราเม็งชัน@ ยอดมาไว้ในทีเดียวกัน ท่านสามารถเลือกทานราเม็งทีท่านชืน
ชอบได้ ไม่ว่าจะเป็ น มิโสะราเม็ง ชิโอะราเม็ง ทงคตสึราเม็ง และเลือกเพิมเส้นหรือท้อปปิ@ งได้
ตามอัธยาศัย หลังมือ@ อาหารให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปภายในพิพธิ ภัณฑ์ ซึงตกแต่ง
ภายในอาคารด้วยการจําลองบ้านเมืองในยุคหลังสงครามโลกครัง@ ทีสอง มีรา้ นขายขนมญีปุ่น
โบราณ รวมไปถึงร้านขายของฝากทีระลึกทีขายตัง@ แต่ราเม็งอบแห้งไปจนถึงอุปกรณ์ในการทํา
เส้นและนํ@าซุปราเม็ง
อิ สระรับประทานอาหารคํา ตามอัธยาศัยภายในพิ พิธภัณฑ์ราเม็ง
หลังอาหาร นําท่านเดิ นทางสู่ มหานครโตเกียว เมืองหลวงของประเทศญีปุ่ น
นําท่านเข้าสู่ทีพักโรงแรมระดับเทียบเท่า 3 ดาว
โตเกียว >> วัดอาซากุสะ >> สวนเมจิ จิงกูไกเอ็น >> ช้อปปิ> งย่านชิ นจูก ุ >>
อิ ออน มอลล์ >> สนามบิ นฮาเนดะ
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพัก
นําท่านเดินทางสู่ วัดอาซากุสะ มีชออย่
ื างเป็ นทางการว่าวัดเซนโซ หรือเซนโซจิ (Sensoji) แต่
นิยมเรียกว่าวัดอาซากุ สะเนืองจากตัง@ อยู่ในย่านอาซากุสะ เป็ นวัดในศาสนาพุทธ โดยมีพระ
โพธิส ตั ว์ค นั นอนประดิษ ฐานอยู่แ ละเป็ นพระประธานของวัด ทีประตู ทางเข้าวัดมีโคมสีแดง
ขนาดใหญ่ แขวนอยู่ ถือเป็ นสัญลักษณ์หนึงของวัดทีนักท่องเทียวนิยมถ่ ายรูปไว้เป็ นทีระลึก
ประตูแห่งนี@มชี อว่
ื าประตูคามินาริ แปลได้ว่าประตูสายฟ้า ชือของประตูจะเขียนอยู่บนโคมสีแดง
ลูกใหญ่ เมือผ่านเข้ามาจะพบกับถนนนากามิเ สะ สองข้างทางมีร้านค้าให้เดินชมและชิมได้
เพลินๆ โดยมีของทีระลึกสไตล์ญปุี น่ ให้เลือกซือ@ หา และขนมส่งกลินหอมเย้ายวนชวนให้ลม@ิ ลอง
สุดถนนเป็ นซุม้ ประตูทมีี โคมสีแดงแขวนอยู่อกี ซุม้ หนึงคือ ประตูโฮโซ หรือประตูแห่งขุมทรัพย์
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พอเดินผ่านเข้ามาในบริเวณวัดจะเห็นกระถางธูปขนาดใหญ่ตงั @ อยู่กลางแจ้ง มีผูค้ นยืนโบกควัน
ธูปเข้าหาตัวเอง เชือกันว่าจะทําให้โชคดี และมีกระถางกํายานตัง@ อยู่ดว้ ย การโบกควันกํายาน
เข้าหาตัวเชือว่าจะช่วยให้หายเจ็บป่วย เจ็บป่วยส่วนไหนก็จะโบกควันกํายานไปทีอวัยวะส่วน
นัน@ ท่านสามารถชม โตเกียวสกายทรี (ภายนอก) หรือทีเรียกว่า The New Tokyo Tower
แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว จากบริเวณวัดอาซากุสะ ซึงเป็ นสิงก่อสร้างทีสูงทีสุดใน
ประเทศญีปุ่นโดยมีความสูง 634 เมตร โตเกียวสกายทรีสร้างขึ@นเพือเป็ นหอส่ งสัญญาณ
โทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจติ อล จากนัน@ นําท่านเดินทางสู่สวนเมจิ จิงกูไกเอ็น ทีริมถนนสอง
ข้างทางกว่า 300 เมตร เรียงรายเต็มไปด้วยต้นแปะก๊วย ทีพร้อมใจกันเปลียนสีใบเป็ นสีเหลือง
สว่างสดใส โดยภายในบริเวณนัน@ มีรา้ นค้ามากมายมาออกร้าน รวมถึงชมการแสดงสดทีเหล่า
ศิลปินเปิดหมวกมาทําการแสดง รวมถึงศิลปิ นวาดรูปหลายท่านทีมานังถ่ายทอดบรรยากาศลง
สู่ผนื ผ้าใบ ทําให้บรรยากาศภายในสวนอบอวลไปด้วยความสนุ กสนาน เหมาะกับการพักผ่อน
อิ สระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
เดินทางสู่ ย่านชิ นจูก ุ ย่านช้อปปิ@ งชือดัง ทีไม่ว่านักท่องเทียวจากชาติใดๆ ก็ต้องมาช้อปปิ@ งที
ย่านแห่งนี@ เนืองจากมีสนิ ค้ารองรับกับความต้องการของนักท่องเทียวไม่ว่าจะเป็ นแบรนด์เนม
ชัน@ นํ า สินค้านํ าสมัย ขนมญีปุ่นทัง@ แบบเก่าและใหม่ ไปจนถึงร้านอาหารหลากสไตล์ อิสระให้
ท่ า นเลือ กซื@อ สิน ค้ า ตามอัธ ยาศัย อาทิเ ช่ น สิน ค้า อิเ ล็ค ทรอนิ ก ส์ เสื@อ ผ้ า กระเป๋ า รองเท้ า
เครืองสําอาง ฯลฯ จากนัน@ นํ าท่านเดินทางช้อปปิ@ ง ณ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ห้ างอิ ออน
มอลล์ เพือซือ@ สินค้าอุปโภคบริโภค อาทิเช่น เสือ@ ผ้า ข้าวของเครืองใช้ในชีวติ ปะจําวัน ขนมโม
จิ เบนโตะ ผลไม้ หรือร้าน 100 YEN ทีสินค้าทัง@ ร้านราคา 100 เยนเท่านัน@
อิ สระรับประทานอาหารคํา ตามอัธยาศัย

เทียง
บ่าย

คํา

ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ สนามบินฮาเนดะ
วันทีหก

สนามบิ นฮาเนดะ >> สนามบิ นสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

00.20 น.
05.25 น.

ออกเดิ นทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิ นไทย เทียวบิ นที TG 661
เดิ นทางถึงสนามบิ นสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ ภาพพร้อมความประทับใจ

กําหนดการเดินทาง 5-10 ธันวาคม 2562
อัตราค่าบริ การ

ราคารวมตั cวเครืองบิน ราคาไม่รวมตั cวเครืองบิน

ผูใ้ หญ่ราคาท่านละ
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เด็ก (เสริ มเตียง) พักกับผูใ้ หญ่

38,600.-

21,300.-

เด็ก (ไม่เสริ มเตียง) พักกับผู้ใหญ่

32,300.-

17,600.-

สําหรับท่านที ต้องการพักเดียว เพิ มท่านละ

7,900.-

7,900.-

หมายเหตุ
1. การเดินทางในแต่ละครัง@ จะต้องมีผู้เดินทางจํานวน 25 ท่านขึน@ ไป หากผู้เดินทางมีไม่ครบตาม
จํานวนดังกล่าว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ mในการเลือนการเดินทางหรือเปลียนแปลงราคา
2. การผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมือง เป็ นวิจารณญาณของเจ้าหน้ าทีตรวจคนเข้าเมืองในแต่ ล ะ
ประเทศ หากไม่ได้รบั การอนุ ญาติให้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศนัน@ ๆ ทางบริษทั ขอสงวน
สิทธิ mไม่คนื ค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ
3. หากผู้เดินทางมีก ารใช้ต ั {วเดินทางภายในประเทศจากจัง หวัด ทีพัก มายังสนามบินสุ วรรณภูม ิ
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีก่อนซือ@ ตั {วเดินทางภายในประเทศ เพือเช็คสถานะของทัวร์ว่าออกเดินทาง
ได้หรือไม่ และตรวจเช็คนํ@ าหนักสัมภาระของสายการบินภายในประเทศทีท่านใช้ เนืองจากการ
กําหนดนํ@ าหนักสัมภาระของสายการบินภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบินระหว่างประเทศ
ขึน@ อยูก่ บั การกําหนดของแต่ละสายการบิน ทัง@ นี@ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อความเสียหายที
เกิดขึน@
4. หากผู้เดินทางปฏิเสธการรับบริการจากทางบริษัทขณะเดินทาง อาทิเช่นร้านอาหาร สถานที
ท่องเทียวหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษทั ฯ จะไม่คนื เงินค่าบริการในส่วนนัน@ ให้

อัตราค่าบริ การนี> รวม
1. ค่าตั {วโดยสารเครืองบินไป-กลับ ชัน@ ประหยัด
2. ค่านํ@าหนักสัมภาระทีมาพร้อมกับตั {วเครืองบิน
-สายการบินไทย ได้น@ําหนักสัมภาระ 20 กิโลกรัม/ท่าน
-สายการบินเจแปน แอร์ไลน์ ได้น@ําหนักสัมภาระใบละ 23 กิโลกรัม ท่านละ 2 ใบ
-สายการบิน ไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ ได้น@ําหนักสัมภาระ 20 กิโลกรัม/ท่าน และสัมภาระถือขึน@
เครืองได้ท่านละ 2 ชิน@ เท่านัน@ (รวมกระเป๋าติดตัวด้วยแล้ว)
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3. ค่าทีพักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า กรณีหอ้ งพัก
สําหรับ 3 ท่าน บางโรงแรมจัดห้องพักทีมี 3 เตียงเดียวและบางโรงแรมจะใช้เป็ นห้องพักคู่แล้ว
เสริมเตียง ในกรณีททางโรงแรมไม่
ี
สามารถจัดห้องพักสําหรับ 3 ท่านให้ได้ จําเป็ นต้องจัด
ห้องพักให้ท่านเป็ นแบบห้องทวิน+ห้องซิงเกิล
-ห้องทวิน ห้องพักสําหรับ 2 ท่าน มีเตียงเดียว 2 เตียง
-ห้องดับเบิล@ ห้องพักสําหรับ 2 ท่าน มีเตียงขนาดควีนไซส์ 1 เตียง
-ห้องทริปเปิ@ล ห้องพักสําหรับ 3 ท่าน มีเตียงเดียว 2 เตียง และเตียงเสริมอีก 1 เตียง
-ห้องซิงเกิล ห้องพักสําหรับ 1 ท่าน มีเตียงเดียว 1 เตียง
4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามทีระบุไว้ในรายการ
5. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ทคอยอํ
ี
านวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
6. ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินสูงสุดท่านละไม่เกิน 1,000,000.บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั เิ หตุวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ทัง@ นี@เป็ นไปตามเงือนไข
ของบริษทั ประกัน (ประกันไม่ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพระหว่างการเดินทาง)
**เด็กอายุตํากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปี ข@นึ ไป จะได้รบั ความคุ้มครองประกันอุบตั เิ หตุเพียง
ครึงเดียว **
7. ค่าภาษีน@ํ ามัน ทีสายการบินเรียกเก็บ ณ วันที 12 กรกฎาคม 2562 และท่านต้องชําระ
เพิมเติม ในกรณีททางสายการบิ
ี
นมีการเรียกเก็บเพิมภายหลังจากทีท่านได้ทําการจองทัวร์แล้ว
อัตราค่าบริ การนี> ไม่รวม
1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าทําใบอนุ ญาตทีกลับ
เข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าอาหาร-เครืองดืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
3. ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีมิได้คาดคิด เช่น การปรับค่านํ@ ามันหรืออืนๆ ทีมิได้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่านํ@าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีทเกิ
ี นกว่าสายการบินกําหนด 30 กิโลกรัม
5. ค่าประกันอืนๆ ทีนอกเหนือจากรายการทัวร์และผูเ้ ดินทางต้องการทําเพิมเติม อาทิ
ภัยธรรมชาติรุนแรง, ทรัพย์สนิ หรือเทียวบินล่าช้าหรือทรัพย์สนิ สูญหาย เป็ นต้น
6. ค่านํ@าดืมระหว่างทัวร์ (ไม่ได้บริการนํ@ าดืมระหว่างทัวร์)
7. ค่าภาษีมลู ค่าเพิม 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3%
8. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ
เงือนไขการชําระเงิ น
1. กรุณาชําระมัดจําท่านละ 15,000 บาท
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2. กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนทีเหลือก่อนวันเดินทาง 35 วันทําการ
3. กรณีทาํ การจองทัวร์ก่อนวันเดินทาง 35 วันทําการหรือน้อยกว่า กรุณาชําระค่าทัวร์เต็มจํานวน
การยกเลิ ก
1. กรุณาแจ้งยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วันทําการ มิฉะนัน@ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ mในการคืน
เงินมัดจําทัง@ หมด
2. กรณียกเลิกก่อนวันออกเดินทาง 35 วันทําการหรือน้อยกว่า ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ mในการคืน
ค่าทัวร์ทงั @ หมด
3. กรณีทกรุ
ี ๊ปออกเดินทางในช่วงวันหยุดเทศกาลสําคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่, เทศกาลสงกรานต์
หรือวันหยุดยาวตามทีรัฐบาลกําหนดในแต่ละปี และรวมถึงเทียวบินพิเศษ(เช่าเหมาลํา) จะไม่ม ี
การคืนเงินมัดจําและค่าทัวร์ทุกกรณี
4. เนืองจากตั {วเครืองบินเป็ นราคาแบบโปรโมชัน เมือชําระค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถเลือนวันเดินทาง
หรือขอยกเลิกได้ในทุกกรณี
5. กรณีทาํ การตัดกรุป๊ สายการบินไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ ไม่สามารถคืนเงินมัดจําได้ในทุกกรณี
และหากยกเลิกก่อนวันเดินทาง 35 วันทําการหรือน้อยกว่า ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ mในการคืน
เงินค่าตั {วและค่าทัวร์ทุกกรณี
4.
หมายเหตุ
1. ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ mในการเปลียนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง@ นี@ขน@ึ อยู่กบั สภาพ
อากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบินฯลฯ โดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงประโยชน์ และ
ความปลอดภัยของท่ านเป็ นสํ าคัญ ทีสุ ด ทางบริษัท ฯ จะไม่ รบั ผิด ชอบต่ อ การห้า มออกนอก
ประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญีปุ่น / การนํ าสิงของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง
และความประพฤติส่อไปในทางเสือมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเทียวบิน ซึง
ทางบริษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจํานวนทัง@ หมดหรือบางส่วน นอกจากนี@ทางบริษทั ขอ
สงวนสิทธิ mในการเปลียนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทัง@ นี@ขน@ึ อยู่กบั อัตราแลกเปลียนของ
เงินสกุลเยน
2. ในกรณีทีเกิด ภัย พิบตั ิทางธรรมชาติต่ างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมัด จํา หรือ ค่ าทัว ร์ไ ด้ก็
ต่อเมือทางสายการบินและโรงแรมทีพักได้ทาํ การพิจารณาคืนเงินส่วนนัน@ ให้แล้วเท่านัน@
3. ในกรณีเกิดภัยธรรมชาติในต่างประเทศระหว่างการเดินทาง หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึน@ และมี
เหตุทําให้การเดินทางไม่สามารถเป็ นไปตามกําหนดการได้ บริษทั ขอสงวนสิทธิ mในการคืนเงิน
จนกว่าจะได้รบั การยืนยันว่าจะมีการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจากสายการบิน และไม่รบั ผิดชอบต่อ
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ค่ าใช้จ่ ายทีเกิด ขึ@น นอกเหนื อ จากรายการทัว ร์ อาทิเ ช่ นค่ าโรงแรม ค่ ารถรับส่ ง ไปสนามบิน
ค่าอาหาร ฯลฯ
4. หลังจากทีท่านได้ทาํ การจองทัวร์และชําระค่ามัดจําเรียบร้อยแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ถือว่าท่ าน
ได้ ย อมรับ ในข้ อ ตกลงและเงื อนไขต่ า งๆ ที ทางบริ ษัท ได้ ระบุ ไ ว้ ใ นโปรแกรมทัว ร์ทุ ก
ประการ
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