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Go Tokyo
5Days 3Nights by TG

VTG ขอนําท่านเดิ นทางสู่ประเทศญีปุ่ น ดิ นแดนแห่งอาทิ ตย์อุทยั โดยสายการบิ
โดย
นไทย
สู่เมืองคานากาว่
ง
า ยามานาชิ โตเกียว นาริ ตะ
คานากาว่า
โกเทมบะ
ยามานาชิ
โตเกียว
นาริ ตะ

สักการะองค์พระใหญ่แห่งเมืองคามาคุระทีวัดโคโตขุ, เยียมชมปราสาทโอดาวาระ
ปราสาทโอดาวาระ
ช้อปปิงสินค้าแบรนด์เนมราคาสบายกระเป๋าที โกเท็มบะ พรีเมี!ยม เอาท์เล็ท
ขึนชมความงามและความอัศจรรย์ของยอดภูเขาไฟที
ขา สูงทีสุดในญีปุน่ ภูเขาไฟฟูจิ,
นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิมที# วัดอาซากุซะ, ช้อปปิ งสุดเหวียงใจกลางกรุงโตเกียวที
ว
ย่านชิ นจุก,ุ ชมความงดงามของต้นแปะก๊วยในช่วงใบไม้เปลีย# นสีทสวนเมจิ
ส#ี วนเมจิ จิงกูไกเอ็น
อิ ออน มอลล์ แหล่งช้อปทีรวมสินค้าไว้หลากหลาย

พิเศษ !!! อิ มอร่อยกับบุฟเฟต์ขาปู
GO TOKYO 5DAYS
DAYS 3NIGHTS BY TG 05-09
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กําหนดการเดินทาง 05-09 ธันวาคม 2562
วันแรก
21.00 น.
23.55 น.

สนามบิ นสุวรรณภูมิ
พร้อมกันทีสนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน5 4 เคาน์ เตอร์ C (ประตูหมายเลข 2)
สายการบิ นไทย เพือเตรียมตัวเดิ นทางและผ่านขัน5 ตอนการเช็คอิ น
ออกเดิ นทางสู่สนามบิ นนาริ ตะ ประเทศญีปุ่ น โดยสายการบิ นไทย
เทียวบิ นที TG642

วันทีสอง

สนามบิ นนาริ ตะ >> คามาคุระ >> องค์พระใหญ่ไดบุทสึ >> โอดาวาระ >>
ปราสาทโอดาวาระ >> โกเท็มบะ พรีเมียม เอาท์เล็ท

07.40 น.

เดิ นทางถึงสนามบิ นนาริ ตะ ประเทศญี!ปนุ่ หลังจากผ่านพิ ธีการตรวจคนเข้าเมือง
และขัน; ตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองคามาคุระ นํ าท่านกราบ
นมัส การขอพรหลวงพ่ อ โตไดบุ ท สึ พระพุ ท ธรู ป สํ า ริด องค์ ใ หญ่ ทีประดิษ ฐานอยู่
กลางแจ้ง ในอดีตกาลเคยประดิษฐานอยู่ในวิหาร แต่ต่อมาในปี ค.ศ.1368 วิหารได้ถูก
พายุพ ดั จนได้รบั ความเสียหายและในปี ค .ศ.1495 ก็ถู ก คลืนยัก ษ์ ก ลืนโครงสร้างวัด
หายไปในทะเลอีก ครัง แต่ อ งค์พ ระมิไ ด้ชํ า รุ ด เสีย หายแต่ ประการใดจวบจนกระทัง
ปจั จุบนั นับเป็ นเวลากว่า 800 ปี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าท่านชมความงามของ ปราสาทโอดาวาระ หนึงในปราสาททีเป็ นตํานานเล่าขานถึง
ความยิงใหญ่ ใ นยุ ค สมัยโฮโจ ผู้ซึงปกครองบ้านเมือ งในแถบคันโตในสมัยอดีต กาล
ปราสาทแห่ ง นี ได้ ถู ก สร้า งขึนในปี ค.ศ.1447 เพือเป็ น ทีพํ า นั ก บนฐานทีมันอัน สู ง
ตระหง่านซึงสามารถสังเกตการณ์ได้อย่างกว้างไกล แต่ใครไหนเลยจะล่วงรูว้ ่า สถานที
แห่งนีจักเป็ นดังอนุ สรณ์สถานสุดท้ายแห่งตระกูลโฮโจ อุจมิ าสะและจบสินยุคสมัยโฮโจ
นับแต่บดั นันเป็ นต้นมา และในปจั จุบนั ปราสาทโอดาวาระ ได้ถูกขึนทะเบียนเป็ นมรดก
ทางประวัตศิ าสตร์ของประเทศญีปุ่นอีกด้วย จากนันนํ าท่านออกเดินทางสู่ โกเท็มบะ
พรีเมี!ยม เอาท์เล็ท ทีรวบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไว้ดว้ ยกันบนหุบเขาริมทางด่วนสาย
Tomei ทีเชือมระหว่างภูเขาไฟฟูจ-ิ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ กบั มหานครโตเกียว ให้ท่าน
ได้อสิ ระกับการเลือกซือเลือกชมสินค้าทีรวบรวมไว้กว่า 165 แบรนด์ดงั ไม่ว่าจะเป็ น
Coach, Bally, Diesel, Gucci, Zara, Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent
Rive Gauche, Gap และอีกมากมาย นอกจากนียังมีหมวดสินค้าอืนๆ อย่างรองเท้า
กระเป๋า เสือผ้าเด็ก ซึงราคาสินค้าราคาค่อ นข้างถูกกว่ าทีอืนๆ ทีรวมไว้ในพืนทีกว่ า
400,000 ตารางฟุต ถือเป็ นสวรรค์แห่งการช้อปปิงของคนญีปุน่ โดยเฉพาะ
นําท่านเข้าสู่ที!พกั โรงแรมระดับเทียบเท่า 3 ดาว

กลางวัน
บ่าย
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คํา!

รับประทานอาหารคํา! ณ ห้องอาหารของโรงแรม
*** อิ! มอร่อยกับมื;อพิ เศษบุฟเฟ่ ต์ขาปู ให้ ท่านได้ ลิ;มลองรสชาติ ปูพร้อมนํ; าจิ; ม
สไตล์ญี!ปนอย่
ุ่
างจุใจ และอาหารอื!นๆ อีกหลายชนิ ด ***
***จากนัน; อิ สระให้ท่านได้ผอ่ นคลายกับการแช่นํ;าแร่ธรรมชาติ เชื!อว่าถ้าได้แช่
นํ;าแร่แล้ว จะทําให้ ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ ระบบหมุนเวียนโลหิ ตดีขึ;น***

วันทีสาม

ภูเขาไฟฟูจิ >> โตเกียว >> สวนเมจิ จิงกูไกเอ็น >> ชิ นจูก ุ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที!พกั
นํ าท่ านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ บริ เวณชัน; 5 (ขึ; นอยู่กบั สภาพภูมิอ ากาศ) ทีระดับ
ความสูง 2,500 เมตร ให้ท่านได้สมั ผัสอากาศอันบริสุทธิ eบนยอดเขาฟูจ ิ ถ่ายภาพทีระลึก
กับภูเขาไฟทีเป็ นสัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทยั แห่งนีและได้ชอว่
ื ามีสดั ส่วนสวยงาม
ทีสุดในโลก ซึงเป็ นภูเขาไฟทียัง ดับไม่สนิ ท และมีความสูง ทีสุ ดในประเทศญีปุ่นจาก
ด้านล่างสู่บนยอดปล่องเขาด้วยความสูง 3,776 เมตร นํ าท่านเดินทางสู่ กรุงโตเกียว
เมืองหลวงของประเทศญีปุน่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าท่านเดินทางสู่ สวนเมจิ จิงกูไกเอ็น ทีร# มิ ถนนสองข้างทางกว่า 300 เมตร เรียงราย
เต็มไปด้วยต้นแปะก๊ วย ที#พร้อมใจกันเปลี#ยนสีใบเป็ นสีเหลืองสว่างสดใส โดยภายใน
บริเวณนัน0 มีรา้ นค้ามากมายมาออกร้าน รวมถึงชมการแสดงสดที#เหล่าศิลปิ นเปิ ดหมวก
มาทําการแสดง รวมถึงศิลปินวาดรูปหลายท่านทีม# านัง# ถ่ายทอดบรรยากาศลงสู่ผนื ผ้าใบ
ทําให้บรรยากาศภายในสวนอบอวลไปด้วยความสนุ กสนาน เหมาะกับการพักผ่อน
จากนันอิสระให้ท่านได้ ช้ อปปิ; งที! ย่านชิ นจูก ุ ย่านช้อปปิ งชือดัง ทีไม่ว่านักท่องเทียว
จากชาติใดๆ ก็ตอ้ งมาช้อปปิงทีย่านแห่งนี เนืองจากมีสนิ ค้ารองรับกับความต้องการของ
นักท่องเทียวไม่ว่าจะเป็ นแบรนด์เนมชันนํา สินค้านําสมัย ขนมญีปุ่นทังแบบเก่าและใหม่
ไปจนถึงร้านอาหารหลากสไตล์ อิสระให้ท่านเลือกซือสินค้าตามอัธยาศัยอาทิเช่น สินค้า
อิเล็คทรอนิกส์ เสือผ้า กระเป๋า รองเท้า เครืองสําอาง ฯลฯ
อิ สระรับประทานอาหารคํา! ตามอัธยาศัย
นําท่ านเข้าสู่ทีพักโรงแรมระดับเทียบเท่ า 3 ดาว

กลางวัน
บ่าย

คํา!

วันทีสี

โตเกียว อิ สระท่องเทียวเมืองโตเกียวด้วยตัวท่านเอง
หรือเลือกซื5อทัวร์เสริ มโตเกียวดิ สนี ยแ์ ลนด์

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที!พกั
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เที!ยง
คํา!

อิสระเต็มวัน ให้ท่านได้เดินทางสู่สถานทีท่องเทียว หรือแหล่งช้อปปิ งต่างๆ โดยตัวท่าน
เอง หรือจะเลือกซือทัวร์ดสิ นียแ์ ลนด์ เดินทางโดยรถไฟ (ค่าดิสนียแ์ ลนด์ท่านละ 2,500
บาท ซึงราคานียังไม่รวมค่ารถไฟของลูกทัวร์และไกด์) ***ราคาอาจมีการเปลียนแปลง
เนืองจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ***
โตเกี ยวดี สนี ย์แลนด์ โลกแห่งจินตนาการของราชาการ์ตูนญีปุ่นซึงเป็ นดิสนีย์แลนด์
แห่งแรกทีสร้างนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสร้างขึนจากการถมทะเลและใช้ทุนสร้าง
กว่า 600 ล้านบาท ให้ท่านสนุ กสนานกับเครืองเล่นนานาชนิด (ไม่จาํ กัดจํานวนการเล่น)
ผจญภัยในดินแดนต่ างๆ ให้ท่านเล่นเครืองเล่นตัวใหม่จากภาพยนตร์การตูนเรืองดัง
Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริเ บียนในดินแดนโจรสลัดจากภาพยนตร์ The
Pirate of Caribbean ให้ท่านได้สนุ กสนานพร้อมกับการจับจ่ายเลือกซือสินค้าทีระลึก
น่ ารักในดิสนียแ์ ลนด์อกี ทังยังจะได้สมั ผัสกับตัวการ์ตูนเอกจากวอลดิสนีย์ อย่าง มิกกี
เม้าส์ มินนีเม้าส์ พร้อมผองเพือนการ์ตูนอีกมากมายสนุ กกับการจับจ่ายซือของทีระลึก
น่ ารักในดิสนียแ์ ลนด์
โตเกียวสกายทรี หรือทีเรียกว่า The New Tokyo Tower แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของ
กรุงโตเกียว สิงก่อสร้างทีสูงทีสุดในประเทศญีปุ่นโดยมีความสูง 634 เมตร ซึงหอคอย
แห่งนีมีจุดชุมวิวสําหรับนักท่องเทียวแบ่งได้ 2 ระดับความสูง คือ จุดชมวิวทีความสูง
350 เมตร และ 450 เมตร และมีสงอํ
ิ านวยความสะดวกมากมาย อาทิ ห้องส่งสัญญาณ
กระจายเสียง ร้านค้า ร้านอาหาร และอืนๆ อีกมากมาย
ศาลเจ้าเมจิ ศาลเจ้าเก่าแก่อนั ศักดิ eสิทธิ eและเป็ นทีเคารพของคนโตเกียว สร้างขึนโดย
จักรพรรดิ เมจิ และมเหสีโชโกะ ในปีค.ศ.1920 ในช่วงวันปีใหม่คนโตเกียวนิยมมาขอพร
ทีศาลเจ้าแห่งนี ซึงตังอยูใ่ จกลาง สวนโยโยกิ สวนทีมีตน้ ไม้นานาพรรณถึง 1 แสนต้น
กิ นซ่ า ย่านทีได้ชอว่
ื าเป็ นแนวหน้าของแฟชันใหม่สุดทุกยุคทุกสมัย มีรา้ นขายสินค้า
แบรนด์เนมและห้างสรรพสินค้าชันดีหลายต่อหลายร้านตังอยูเ่ รียงราย
ชิ บูย่า ย่านช้อปปิ งทันสมัยศูนย์กลางและแหล่งรวมวัยรุ่นยอดนิยมของญีปุ่น รวมถึง
นักท่องเทียวผูม้ าเยือน ซึงมีสนิ ค้าตรงตามความต้องการของคนนทุกเพศทุกวัย
ฮาราจูก ุ ศูนย์รวมของเด็กวัยรุ่น ทีแต่งหน้าแต่งตัวกันแบบทีเรียกได้ว่าหลุดโลกมาอวด
โฉมกัน ในวันอาทิตย์เด็กเหล่านีจะมารวมตัวกัน มีทงแนวแฟนตาซี
ั
ปี ศาจ คิขุอาโนเนะ
น่ ารักๆ และในย่านนียังมีแหล่งช้อปปิ ง ณ ตรอกทาเคชิตะ ทังสองข้างทางเรียงรายไป
ด้วยร้านขายของวัยรุ่น เสือผ้า เครืองประดับ รองเท้า กระเป๋า ร้านเครปญีปุ่นอร่อยๆ
มากมาย หรือเลือกช้อปปิ งแบบสบายๆ บนถนน โอโมเตะซันโด ด้วยบรรยากาศคล้าย
ยุโรปกับตึกร้านค้าทีออกแบบและตกแต่งสไตล์ยโุ รป
อิ สระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
อิ สระรับประทานอาหารคํา! ตามอัธยาศัย
นําท่ านเข้าสู่ที!พกั โรงแรมระดับเทียบเท่ า 3 ดาว
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วันทีห้า

โตเกียว >> วัดอาซากุสะ >> นาริ ตะ >> อิ ออน มอลล์ >> สนามบิ นนาริ ตะ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที!พกั
นํ าท่านเดินทางสู่ วัด อาซากุสะ มีช#อื อย่างเป็ นทางการว่ าวัดเซนโซ หรือ เซนโซจิ
(Sensoji) แต่ นิยมเรียกว่ าวัดอาซากุ สะเนื#องจากตัง0 อยู่ใ นย่านอาซากุ สะ เป็ นวัดใน
ศาสนาพุทธ โดยมีพระโพธิสตั ว์คนั นอนประดิษฐานอยู่และเป็ นพระประธานของวัด ที#
ประตู ท างเข้า วัด มีโ คมสีแ ดงขนาดใหญ่ แ ขวนอยู่ ถือ เป็ น สัญ ลัก ษณ์ ห นึ# ง ของวัด ที#
นักท่องเที#ยวนิ ยมถ่ ายรูปไว้เ ป็ นที#ระลึก ประตูแห่ งนี0มชี #อื ว่าประตูคามินาริ แปลได้ว่ า
ประตูสายฟ้า ชื#อของประตูจะเขียนอยู่บนโคมสีแดงลูกใหญ่ เมื#อผ่านเข้ามาจะพบกับ
ถนนนากามิเสะ สองข้างทางมีรา้ นค้าให้เดินชมและชิมได้เพลินๆ โดยมีของทีร# ะลึกสไตล์
ญีป# นุ่ ให้เลือกซือ0 หา และขนมส่งกลิน# หอมเย้ายวนชวนให้ลม0ิ ลอง สุดถนนเป็ นซุม้ ประตูท#ี
มีโคมสีแดงแขวนอยู่อกี ซุม้ หนึ#งคือ ประตูโฮโซ หรือประตูแห่งขุมทรัพย์ พอเดินผ่านเข้า
มาในบริเวณวัดจะเห็นกระถางธูปขนาดใหญ่ตงั 0 อยู่กลางแจ้ง มีผูค้ นยืนโบกควันธูปเข้า
หาตัวเอง เชื#อกันว่าจะทําให้โชคดี และมีกระถางกํายานตัง0 อยู่ดว้ ย การโบกควันกํายาน
เข้า หาตัว เชื#อ ว่ าจะช่ ว ยให้ห ายเจ็บป่ ว ย เจ็บ ป่ว ยส่ ว นไหนก็จ ะโบกควันกํ ายานไปที#
อวัยวะส่วนนัน0 ท่านสามารถชม โตเกียวสกายทรี (ภายนอก) หรือทีเ# รียกว่า The New
Tokyo Tower แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว จากบริเวณวัดอาซากุสะ ซึง# เป็ น
สิง# ก่อสร้างทีส# ูงทีส# ุดในประเทศญี#ปุ่นโดยมีความสูง 634 เมตร โตเกียวสกายทรีสร้างขึน0
เพื#อเป็ นหอส่งสัญญาณโทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจติ อล จากนันอิสระให้ท่านช้อปปิ0 ง ณ
ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ห้ างอิ ออน มอลล์ ซื0อของฝาก ก่ อ นกลับ อาทิ ขนมโมจิ
เบนโตะ ผลไม้ หรือร้าน 100 YEN ทีส# นิ ค้าทัง0 ร้านราคา 100 เยนเท่านัน0 เอง
อิ สระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย

เทียง

ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดิ นทางสู่สนามบินนาริ ตะ เพื!อทําการเช็คอิ น
17.25 น.
21.55 น.

ออกเดิ นทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิ นไทย เที!ยวบิ นที! TG 677
เดิ นทางถึงสนามบิ นสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ ภาพพร้อมความประทับใจ
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กําหนดการเดินทาง 05-09 ธันวาคม 2562
อัตราค่าบริ การ

ราคารวมตั Dวเครืองบิน ราคาไม่รวมตั Dวเครืองบิน

ผูใ้ หญ่ราคาท่านละ

38,900.-

19,900.-

เด็ก (เสริ มเตียง) พักกับผูใ้ หญ่

35,000.-

17,900.-

เด็ก (ไม่เสริ มเตียง) พักกับผู้ใหญ่

29,000.-

14,900.-

สําหรับท่านที ต้องการพักเดียว เพิ มท่านละ

7,900.-

7,900.-

หมายเหตุ
1. การเดินทางในแต่ละครัง0 จะต้องมีผู้เดินทางจํานวน 25 ท่านขึน0 ไป หากผู้เดินทางมีไม่ครบตาม
จํานวนดังกล่าว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ Wในการเลื#อนการเดินทางหรือเปลีย# นแปลงราคา
2. การผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมือง เป็ นวิจารณญาณของเจ้าหน้ าที#ต รวจคนเข้าเมืองในแต่ ล ะ
ประเทศ หากไม่ได้รบั การอนุ ญาติให้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศนัน0 ๆ ทางบริษทั ขอสงวน
สิทธิ Wไม่คนื ค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ
3. หากผู้เดินทางมีก ารใช้ต ั Xวเดินทางภายในประเทศจากจัง หวัด ที#พกั มายังสนามบินสุ วรรณภูม ิ
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีก# ่อนซือ0 ตั Xวเดินทางภายในประเทศ เพื#อเช็คสถานะของทัวร์ว่าออกเดินทาง
ได้หรือไม่ และตรวจเช็คนํ0 าหนักสัมภาระของสายการบินภายในประเทศที#ท่านใช้ เนื#องจากการ
กําหนดนํ0 าหนักสัมภาระของสายการบินภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบินระหว่างประเทศ
ขึน0 อยูก่ บั การกําหนดของแต่ละสายการบิน ทัง0 นี0ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อความเสียหายที#
เกิดขึน0
4. หากผู้เดินทางปฏิเสธการรับบริการจากทางบริษัทขณะเดินทาง อาทิเช่นร้านอาหาร สถานที#
ท่องเทีย# วหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษทั ฯ จะไม่คนื เงินค่าบริการในส่วนนัน0 ให้
อัตราค่าบริ การนี5 รวม
1. ค่าตั mวโดยสารเครืองบินไป-กลับ ชันประหยัด
2. ค่านําหนักสัมภาระทีมาพร้อมกับตั mวเครืองบิน
-สายการบินไทย ได้นําหนักสัมภาระ 20 กิโลกรัม/ท่าน
3. ค่าทีพักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า กรณีหอ้ งพัก
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4.
5.
6.

7.

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
-ห้องทริปเปิล ห้องพักสําหรับ 3 ท่าน มีเตียงเดียว 2 เตียง และเตียงเสริมอีก 1 เตียง
-ห้องซิงเกิล ห้องพักสําหรับ 1 ท่าน มีเตียงเดียว 1 เตียง
ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามทีระบุไว้ในรายการ
ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ทคอยอํ
ี
านวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินสูงสุดท่านละไม่เกิน 1,000,000.บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั เิ หตุวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ทังนีเป็ นไปตามเงือนไข
ของบริษทั ประกัน (ประกันไม่ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพระหว่างการเดินทาง)
**เด็กอายุตาํ! กว่า 1 ปี และผูใ้ หญ่อายุ 75 ปี ขึ;นไป จะได้รบั ความคุ้มครองประกันอุบตั ิ เหตุ
เพียงครึ!งเดียว**
ค่าภาษีนํามันทีสายการบินเรียกเก็บ ณ วันที 22 กรกฎาคม 2562 และท่านต้องชําระเพิมเติม
ในกรณีททางสายการบิ
ี
นมีการเรียกเก็บเพิมภายหลังจากทีท่านได้ทาํ การจองทัวร์แล้ว

อัตราค่าบริ การนี5 ไม่รวม
1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าทําใบอนุ ญาตทีก# ลับ
เข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าอาหาร-เครือ# งดื#ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
3. ค่าใช้จ่ายอื#นๆ ทีม# ไิ ด้คาดคิด เช่น การปรับค่านํ0 ามันหรืออื#นๆ ทีม# ไิ ด้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่านํ0าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีทเ#ี กินกว่าสายการบินกําหนด 30 กิโลกรัม
5. ค่าประกันอื#นๆ ทีน# อกเหนือจากรายการทัวร์และผูเ้ ดินทางต้องการทําเพิม# เติม อาทิ
ภัยธรรมชาติรุนแรง, ทรัพย์สนิ หรือเทีย# วบินล่าช้าหรือทรัพย์สนิ สูญหาย เป็ นต้น
6. ค่านํ0าดื#มระหว่างทัวร์ (ไม่ได้บริการนํ0 าดื#มระหว่างทัวร์)
7. ภาษีมลู ค่าเพิม 7% และหัก ณ ทีจ่าย 3%
8. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ
เงือนไขการชําระเงิ น
1. กรุณาชําระมัดจําท่านละ 15,000 บาท
2. กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนทีเ# หลือก่อนวันเดินทาง 35 วันทําการ
3. กรณีทาํ การจองทัวร์ก่อนวันเดินทาง 35 วันทําการหรือน้อยกว่า กรุณาชําระค่าทัวร์เต็มจํานวน
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การยกเลิ ก
1. กรุณาแจ้งยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วันทําการ มิฉะนัน0 ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ Wในการคืน
เงินมัดจําทัง0 หมด
2. กรณียกเลิกก่อนวันออกเดินทาง 35 วันทําการหรือน้อยกว่า ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ Wในการคืน
ค่าทัวร์ทงั 0 หมด
3. กรณีทก#ี รุ๊ปออกเดินทางในช่วงวันหยุดเทศกาลสําคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่, เทศกาลสงกรานต์
หรือวันหยุดยาวตามทีร# ฐั บาลกําหนดในแต่ละปี และรวมถึงเทีย# วบินพิเศษ(เช่าเหมาลํา) จะไม่ม ี
การคืนเงินมัดจําและค่าทัวร์ทุกกรณี
4. เนื#องจากตั Xวเครือ# งบินเป็ นราคาแบบโปรโมชัน# เมือ# ชําระค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถเลื#อนวันเดินทาง
หรือขอยกเลิกได้ในทุกกรณี
5. กรณีทาํ การตัดกรุป๊ สายการบินไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ ไม่สามารถคืนเงินมัดจําได้ในทุกกรณี
และหากยกเลิกก่อนวันเดินทาง 35 วันทําการหรือน้อยกว่า ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ Wในการคืน
เงินค่าตั Xวและค่าทัวร์ทุกกรณี
4.
หมายเหตุ
1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ Wในการเปลี#ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง0 นี0 ข0นึ อยู่ก ับสภาพ
อากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบินฯลฯ โดยทางบริษทั ฯ จะคํานึงถึงประโยชน์ และความ
ปลอดภัยของท่านเป็ นสําคัญทีส# ุด ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้าม
เข้าประเทศญี#ปุ่น / การนํ าสิง# ของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติ
ส่อไปในทางเสื#อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเทีย# วบิน ซึง# ทางบริษทั ฯ ไม่อาจคืน
เงินให้ท่ านได้ ไม่ว่ าจํานวนทัง0 หมดหรือบางส่ วน นอกจากนี0 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ Wในการ
เปลีย# นแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทัง0 นี0ขน0ึ อยูก่ บั อัตราแลกเปลีย# นของเงินสกุลเยน
2. ในกรณีท#เี กิดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทั สามารถคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ได้ก็ต่อเมื#อ
ทางสายการบินและโรงแรมทีพ# กั ได้ทาํ การพิจารณาคืนเงินส่วนนัน0 ให้แล้วเท่านัน0
3. ในกรณีเกิดภัยธรรมชาติในต่างประเทศระหว่างการเดินทาง หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึน0 และมีเหตุ
ทําให้การเดินทางไม่สามารถเป็ นไปตามกําหนดการได้ บริษทั ขอสงวนสิทธิ Wในการคืนเงินจนกว่าจะ
ได้รบั การยืนยันว่าจะมีการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจากสายการบิน และไม่รบั ผิดชอบต่ อค่าใช้จ่ายที#
เกิดขึน0 นอกเหนือจากรายการทัวร์ อาทิเช่นค่าโรงแรม ค่ารถรับส่งไปสนามบิน 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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