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JAPAN GOLDEN ROUTE
6DAYS 3NIGHTS BY TG

VTG ขอนําท่านเดิ นทางสู่ประเทศญีปุ่ น ดิ นแดนแห่งอาทิ ตย์อุทยั โดยสายการบิ นไทย
สู่เมืองโอซาก้า นาโกย่า ชิ สึโอกะ โยโกฮาม่า โตเกี ยว

โอซาก้า
เกียวโต

ชิ สึโอกะ
ยามานาชิ

โกเทมบะ
โตเกียว
โยโกฮาม่า

ปราสาทโอซาก้า หนึงในแลนด์มาร์คสําคัญของเมืองโอซาก้า
วัด คิ โยมิ สึ มรดกโลกอัน เก่ าแก่ ก ว่า 1,500ปี และติด รอบสุ ด ท้า ยของการ
ประกวด 1 ใน 7 สิงมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ และเชิญดืมสายนํ/ าศักดิสิ0 ทธิ 0 3
สาย, ชมเสาโทริอิ ณ ศาลเจ้าฟูชิมิ อิ นาริ ซุม้ ประตูสแี ดงทีเส้นทางยาวถึง 4
กิโลเมตร
ทะเลสาบฮามานะ ทะเลสาบทีเพาะพันธุป์ ลาไหลทีใหญ่ทสุี ดในภูมภิ าคจูบุ
ขึน/ ชมความงามและความอัศจรรย์ของยอดภูเขาทีสูงทีสุดในญีปุน่ ภูเขาไฟฟูจิ
สนุ กสนานกับกิจกรรมสเลท (กระดานเลือนหิมะ) ทีลานสกีฟจู ิ เทน
ชมทัศนียภาพความงามของเจดียแ์ ละภูเขาไฟฟูจทิ ี ศาลเจ้าอาราคุระ
เซ็นเก็น และเพลิดเพลินกับการเก็บผลสตรอเบอร์รี(สดๆ จากสวน
ช้อปปิ/ งสินค้าแบรนด์เนมราคาสบายกระเป๋าที โกเท็มบะ พรีเมี(ยม เอาท์เล็ท
นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม วัดอาซากุสะ, ช้อปปิ/ งใจกลางกรุง ย่านชิ นจูก ุ
ลิม/ ลองราเม็งรสเลิศทีพิ พิธภัณฑ์ราเม็ง และช้อปปิ/งของฝากส่งท้ายกันที
อิ ออน มอลล์

พิเศษ !!! อิ มอร่อยกับบุฟเฟต์ขาปู
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กําหนดการเดินทางปี 2562
17-22 มกราคม
14-19 / 21-26 / 28 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม
7-12 มีนาคม
วันแรก
20.00 น.
23.15 น.

วันที(สอง

06.25 น.

สนามบินสุวรรณภูมิ >> โอซาก้า
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

โอซาก้า >> ปราสาทโอซาก้า >> เกียวโต >> วัดคิ โยมิ สึ >>
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ >> นาโกย่า

เดิ นทางถึงสนามบิ นคันไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญี ปุ่ น หลังจากผ่านพิ ธีการตรวจ
คนเข้าเมืองและขัน> ตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นํ าท่านเดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า
(ชมภายนอก) หนึงในแลนด์มาร์คสําคัญของเมืองโอซาก้า สร้างขึน/ ในสมัยฮิเดโยชิ โต
โยโตมิ ในปี ค.ศ.1665 ได้ถูกฟ้าฝ่าเสียหาย จนกระทังในปี ค.ศ.1931 นายกเทศมนตรี
เมืองโอซาก้า ได้ขอรับเงินบริจาคจากชาวเมืองมาบูรณะปราสาทใหม่ ปราสาทโอซาก้า
ปจั จุบนั สูง 8 ชัน/ (ได้รบั การขึน/ ทะเบียนเป็ นมรดกสําคัญของประเทศ) บนหอคอยชัน/ 8
ท่านสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองโอซาก้าได้อย่างชัดเจน ภายในตัวปราสาทยังมี
นิ ท รรศการแสดงหลัก ฐาน ภาพเขียน เครืองแต่ ง กายโบราณ ฯลฯ ทีเกียวข้อ งกับ
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เที(ยง
บ่าย

คํา(

ปราสาทและตระกูลToyotomi อยู่ ส่วนบริเวณรอบๆ ปราสาทก็เป็ นสวนสาธารณะขนาด
ใหญ่เป็ นทีพักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองด้วย จากนันนําท่านเดินทางสู่เมืองเกียวโต
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าท่ านชม วัด คิ โยมิ สึ หรือวัดนํ6 าใส ทีติด รอบสุ ด ท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิง
มหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ เป็ นวัดทีใหญ่และเก่าแก่ตงั / อยู่บริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า และมี
ท่อนซุงวางเรียงซ้อนกันตามแนวนอนตัง/ จากพืน/ ดินขึน/ มารองรับระเบียงของตัววิหารใหญ่
ซึงไม่ใช้ตะปูสกั ตัว ใช้วธิ กี ารเข้าลิมเหมือนเรือนไทย วัดนี/มอี ายุเก่าแก่ยงกว่
ิ ากรุงเกียวโต
กว่า 1,200 ปี นมัสการพระโพธิสตั ว์อวโลกิเตศวร จากระเบียงแห่งนี/สามารถถ่ายภาพ ณ
จุดทีสวยทีสุดในกรุงเกียวโต มองเห็นวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองเกียวโตได้งดงาม พร้อมกับ
วิหารของวัดคิโยมิส ึ และเชิญดืมนํ/ าศักดิ 0สิทธิ 0สามสายอันเกิดขึ/นจากธรรมชาติทไหลมา
ี
จากเทือกเขา จากนัน/ เดินตามทางสัมผัสกับร้านค้าญีปุ่นตกแต่งตามสมัยเอโดะและเลือก
ซือ/ สินค้าพื/นเมือง ทีระลึก เกียวกับญีปุ่นขนานแท้ อาทิ ขนมโมจิ ทีขึน/ ชือทีสุดของญีปุ่น
เป็ นต้นกํ าเนิ ดกระจายขายไปยังภูมภิ าคต่ างๆ ของญีปุ่น ทัง/ ด้วยแป้งทีเหนียวนุ่ มเป็ น
พิเศษ กับไส้ถวแดงขนานแท้
ั
หรือประยุกต์เป็ นไส้สตอเบอร์ร ี ช็อกโกแลต ฯลฯ ผักดอง
ญีปุ่น สําหรับคนทีชอบทานกับข้าวต้ม อาทิ แตงกวาดอง หัวไชเท้า มะเขือยาว ฯลฯ,
ชาเกียวโต ทีขึน/ ชือไม่แพ้จงั หวัดชิซูโอกะ ทีช่วยลดคอเลสเตอรอล ช่วยให้ผวิ พรรณเปล่ง
ปลัง, เครืองเซรามิคญีปุ่ นทัง/ กานํ/ าชา ถ้ วย ชาม ต่ างๆ และของทีระลึก อีกมากมาย
จากนัน/ นําท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิ อิ นาริ เพือสักการะพระแม่โพสพ เทพทีเป็ นทีนับ
ถือของชาวญีปุ่น โดยส่วนใหญ่จะขอพรให้มคี วามเป็ นอยู่สุขสบาย และขอพรในเรืองของ
ั/
การกสิกรรมให้ได้ผลผลิตทีอุดมสมบูรณ์ และในบริเวณศาลเจ้าท่านจะพบเห็นรูปปนเทพ
จิง/ จอกมากมาย โดยชาวญีปุ่นชือว่าเป็ นทูตสวรรค์ ผู้คอยนํ าข่าวสารจากสรวงสวรรค์ลง
มายัง โลกมนุ ษย์ ท่ านจะได้ตืนตากับเสาโทริอิทีเรียงรายเป็ นซุ้มประตู ส ีแ ดง ซึงเป็ น
สัญลักษณ์ของศาลเจ้าทีมีมากกว่าร้อยต้น ทอดตัวยาวตามเส้นทางของไหล่เขา เส้นทาง
ยาวถึง 4 กิโลเมตร และยังเป็ นหนึงในฉากของภาพยนตร์เรือง MEMORIES OF GEISHA
ทีซายูร ิ นางเอกของเรืองวิงลอดซุม้ ประตูเพือไปขอพรเทพเจ้าให้ตนเองสมความปรารถนา
ได้เวลาอันสมควรนําท่านออกเดินทางสู่มืองนาโกย่า
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเข้าสู่ทีพักโรงแรมระดับเทียบเท่ า 3 ดาว
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วันที(สาม

เช้า

เที(ยง
บ่าย

คํา

นาโกย่า >> ทะเลสาบฮามานะ >> ศาลเจ้าอาราคูระ เซ็นเก็น >>
โกเท็มบะ พรีเมี(ยม เอาท์เล็ท

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่ านเดินทางสู่ ทะเลสาบฮามานะ ทะเลสาบทีเพาะพันธุ์ปลาไหลทีใหญ่ ทีสุ ดใน
ภูมภิ าคจูบุ และยังเป็ นจุดแวะพักรถทีใหญ่ทสุี ดสําหรับนักท่องเทียว ภายในบริเวณนัน/
จะมีรา้ นค้ามากมายทีขายสินค้าทีมีส่วนผสมของปลาไหล ท่านสามารถลิม/ ลองพายปลา
ไหลและเลือกซือ/ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ กลับไปเป็ นของฝาก ระหว่างทางเชิญท่านเพลินตากับ
ทัศนียภาพอันแสนงดงามของสองข้างทางทีอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสู่ ศาลเจ้าอาราคุระ เซ็นเก็น เพือเข้าชมเจดี ยช์ ูเรโตะ เป็ นเจดียข์ นาด
ใหญ่สแี ดงห้าชัน/ ตัง/ อยู่บนเนินเขาทีสามารถมองเห็นเมืองฟูจโิ ยชิดะและภูเขาไฟฟูจใิ น
ระยะไกลได้อย่างชัดเจนและงดงาม เจดียแ์ ห่งนี/ถูกสร้างขึน/ เพือระลึกถึงสันติภาพในปี
ค.ศ.1963 ท่านจะได้ชมและเก็บภาพทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขาไฟฟูจริ ่วมกับเจดีย์
ห้าชัน/ จากนันนําท่านออกเดินทางสู่ โกเท็มบะ พรีเมียม เอาท์เล็ท ทีรวบรวมแบรนด์
ระดับโลกมาไว้ด้วยกันบนหุบเขาริมทางด่วนสายTomei ทีเชือมระหว่างภูเขาไฟฟูจ-ิ
อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ กบั มหานครโตเกียว ให้ท่านได้อสิ ระกับการเลือกซือเลือกชม
สินค้าทีรวบรวมไว้กว่า 165 แบรนด์ดงั ไม่ว่าจะเป็ น Coach, Bally, Diesel, Gucci,
Zara, Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีก
มากมาย นอกจากนียังมีหมวดสินค้าอืนๆ อย่างรองเท้า กระเป๋า เสือผ้าเด็ก ซึงราคา
สินค้าราคาค่ อนข้างถู กกว่าทีอืนๆ ทีรวมไว้ในพืนทีกว่า 400,000 ตารางฟุ ต ถือ เป็ น
สวรรค์แห่งการช้อปปิงของคนญีปุน่ โดยเฉพาะ
นําท่านเข้าสู่ทีพักโรงแรมระดับเทียบเท่า 3 ดาว บริ เวณทะเลสาบยามานากะ
รับประทานอาหารคํา ณ ห้องอาหารของโรงแรม
*** อิ มอร่อยกับมื>อพิ เศษบุฟเฟ่ ต์ขาปู ให้ ท่านได้ ลิ>มลองรสชาติ ปูพร้อมนํ> าจิ> ม
สไตล์ญีปุ่ นอย่างจุใจ และอาหารอืนๆ อีกหลายชนิ ด ***
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***จากนัน> อิ สระให้ท่านได้ผอ่ นคลายกับการแช่นํ>าแร่ธรรมชาติ เชือว่าถ้าได้แช่
นํ>าแร่แล้ว จะทําให้ ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ ระบบหมุนเวียนโลหิ ตดีขึ>น***

วันที(สี(

เช้า
08.00 น.

เที(ยง
บ่าย

ภูเขาไฟฟูจิ >> ลานสกีฟจู ิ เท็น >> กิ จกรรมเก็บผลสตรอเบอร์รี( >>
โยโกฮาม่า >> พิ พิธภัณฑ์ราเม็ง >> โตเกียว

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที(พกั
นํ าท่ านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ บริ เวณชัน6 5 (ขึ6 นอยู่กบั สภาพภูมิอ ากาศ) ทีระดับ
ความสูง 2,500 เมตร ให้ท่านได้สมั ผัสอากาศอันบริสุทธิ 0บนยอดเขาฟูจ ิ ถ่ายภาพทีระลึก
กับภูเขาไฟทีเป็ นสัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทยั แห่งนี/และได้ชอว่
ื ามีสดั ส่วนสวยงาม
ทีสุดในโลก ซึงเป็ นภูเขาไฟทียัง ดับไม่สนิ ท และมีความสูง ทีสุ ดในประเทศญีปุ่นจาก
ด้ า นล่ า งสู่ บ นยอดปล่ อ งเขาด้ ว ยความสู ง 3,776
เมตร จากนั น/ นํ า ท่ า นสัม ผัส
ประสบการณ์ ค วามสนุ กสนานท่ามกลางหิมะสีขาวโพลนที ลานสกี ฟูจิเท็น อิสระให้
ท่านเพลิด เพลินกับกิจกรรมกระดานเลือนหิมะอย่างจุใ จ (หากท่านต้อ งการเข้าร่ว ม
กิจกรรมอืนๆ ของทางลานสกีเช่น สกีหรือสโนว์บอร์ด ท่านต้องชําระค่ากิจกรรมต่างๆ
เอง ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ // รายการอาจมีการเปลียนแปลงสถานทีเล่นกระดานเลือน
หิมะ ได้ตามความเหมาะสม)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าท่านออกเดินทางสู่ส วนสตรอเบอร์รี( เพือให้ท่านได้สมั ผัส ประสบการณ์ ก ารเก็บ
สตรอเบอร์รสดๆ
ี
ทาน ซึงการปลูกผักและผลไม้ในประเทศญีปุ่นนัน/ จะเน้นในเรืองของ
ความสะอาดและปลอดสารเคมี ท่านสามารถเด็ดทานได้ในทันทีโดยไม่ต้องกลัวสารเคมี
ปนเปื/ อน จากนันนํ าท่านเดินทางสู่เมืองโยโกฮาม่า เมืองทีมีบทบาทอย่างมากในช่วง
การเปิ ด ประเทศค้าขายกับชาวตะวันตกของญีปุ่นในช่ วงปี ค .ศ.1859 จากหมู่บ้าน
ชาวประมงเล็กๆ จึงกลายเป็ นเมืองท่าพาณิชย์ทสํี าคัญมากเมืองหนึงของญีปุ่น นํ าท่าน
รับประทานอาหารเย็นที พิ พิธภัณฑ์ราเม็ง สถานทีรวบรวมร้านราเม็งชันยอดมาไว้ในที
เดียวกัน ท่านสามารถเลือกทานราเม็งทีท่านชืนชอบได้ ไม่ว่าจะเป็ น มิโสะราเม็ง ชิโอะ
ราเม็ง ทงคตสึราเม็งและเลือกเพิมเส้นหรือท้อปปิ งได้ตามอัธยาศัย หลังมืออาหารให้
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คํา

วันที(ห้า

เช้า
08.00 น.

เที(ยง
บ่าย

ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปภายในพิพธิ ภัณฑ์ ซึงตกแต่ งภายในอาคารด้วยการ
จําลองบ้านเมืองในยุคหลังสงคราม มีรา้ นขายขนมญีปุ่นโบราณ รวมไปถึงร้านขายของ
ฝากทีระลึกทีขายตังแต่ราเม็งอบแห้งไปจนถึงอุปกรณ์ในการทําเส้นและนําซุปราเม็ง
อิ สระรับประทานอาหารคํา ตามอัธยาศัยภายในพิ พิธภัณฑ์ราเม็ง
นําท่านเดิ นทางสู่มหานครโตเกียว
นําท่ านเข้าสู่ทีพักโรงแรมระดับเทียบเท่ า 3 ดาว

โตเกียว >> วัดอาซากุสะ >> ช้อปปิ6 งย่านชิ นจูก ุ >> อิ ออน มอลล์ >>
สนามบินฮาเนดะ

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที(พกั
นํ า ท่ า นเยียมชมวัด อาซากุส ะ มีชืออย่ า งเป็ น ทางการว่ า วัด เซนโซ หรือ เซนโซจิ
(Sensoji) แต่ นิยมเรียกว่าวัด อาซากุ ส ะเนืองจากตัง/ 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 งของวัด ที
นักท่องเทียวนิยมถ่ ายรูปไว้เ ป็ นทีระลึก ประตูแห่งนี/มชี อว่
ื าประตูคามินาริ แปลได้ว่ า
ประตูสายฟ้า เมือผ่านเข้ามาจะพบกับถนนนากามิเสะ สองข้างทางมีรา้ นค้าให้เดินชม
และชิมได้เพลินๆ โดยมีของทีระลึกสไตล์ญปุี ่นให้เลือกซือ/ หา และขนมส่งกลินหอมเย้า
ยวนชวนให้ลม/ิ ลอง สุดถนนเป็ นซุม้ ประตูทมีี โคมสีแดงแขวนอยู่อกี ซุม้ หนึงคือประตูโฮโซ
หรือประตูแห่งขุมทรัพย์ ท่านสามารถชม โตเกียวสกายทรี (ภายนอก) หรือทีเรียกว่า
The New Tokyo Tower แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว จากบริเวณวัดอาซากุสะ
ซึงเป็ นสิงก่อสร้างทีสูงทีสุดในประเทศญีปุ่นโดยมีความสูง 634 เมตร โตเกียวสกายทรี
สร้างขึน/ เพือเป็ นหอส่งสัญญาณโทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจติ อล
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ/ งย่านชิ นจูก ุ ย่านช้อปปิ/ งชือดัง ทีไม่ว่านักท่องเทียวจากชาติใดๆ
ก็ตอ้ งมาช้อปปิ/งทีย่านแห่งนี/ เนืองจากมีสนิ ค้ารองรับกับความต้องการของนักท่องเทียว
ไม่ว่าจะเป็ นแบรนด์เนมชัน/ นํ า สินค้านํ าสมัย ขนมญีปุ่นทัง/ แบบเก่าและใหม่ ไปจนถึง
ร้า นอาหารหลากสไตล์ อิส ระให้ ท่ า นเลือ กซื/อ สิน ค้ า ตามอัธ ยาศัย อาทิเ ช่ น สิน ค้ า
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คํา(

อิเล็คทรอนิกส์ เสือ/ ผ้า กระเป๋า รองเท้า เครืองสําอาง ฯลฯ จากนัน/ ให้ท่านช้อปปิ/ ง ณ
ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ห้ างอิ ออน มอลล์ ซื/อของฝาก ก่ อนกลับ อาทิ ขนมโมจิ
เบนโตะ ผลไม้ หรือร้าน 100 YEN ทีสินค้าทัง/ ร้านราคา 100 เยนเท่านัน/ เอง
อิ สระรับประทานอาหารคํา( ตามอัธยาศัย

ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ สนามบินฮาเนดะ
วันที(หก
00.20 น.
04.50 น.

สนามบินฮาเนดะ >> สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
ออกเดิ นทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิ นไทย เที(ยวบิ นที( TG 661
เดิ นทางถึงสนามบิ นสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ ภาพพร้อมความประทับใจ

***********************************************************************************************
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กําหนดการเดินทางปี 2562
17-22 มกราคม
14-19 / 21-26 / 28 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม
7-12 มีนาคม
อัตราค่าบริ การ

ราคารวมตั Lวเครืองบิน ราคาไม่รวมตั Lวเครืองบิน

ผูใ้ หญ่ราคาท่านละ

46,900.-

25,000.-

เด็ก (เสริ มเตียง) พักกับผูใ้ หญ่

42,300.-

22,500.-

เด็ก (ไม่เสริ มเตียง) พักกับผู้ใหญ่

35,300.-

18,900.-

สําหรับท่านที ต้องการพักเดียว เพิ มท่านละ

7,900.-

7,900.-

**ราคานี6 รวมรายการทัวร์ ค่าตั Eวเครื(องบิ น**
หมายเหตุ
1. การเดินทางในแต่ ละครังจะต้องมีผู้โดยสารจํานวน 25 ท่านขึนไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวน
ดังกล่าว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ eในการเลือนการเดินทางหรือเปลียนแปลงราคา
2. การผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมือง เป็ นวิจารณญาณของเจ้าหน้ าทีตรวจคนเข้าเมืองในแต่ ล ะ
ประเทศ หากไม่ได้รบั การอนุ ญาติให้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศนันๆ ทางบริษทั ขอสงวน
สิทธิ eไม่คนื ค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ
3. หากผู้เดินทางมีก ารใช้ต ั gวเดินทางภายในประเทศจากจัง หวัด ทีพัก มายังสนามบินสุ วรรณภูม ิ
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีก่อนซือตั gวเดินทางภายในประเทศ เพือเช็คสถานะของทัวร์ว่าออกเดินทาง
ได้หรือไม่ และตรวจเช็คนํ าหนักสัมภาระของสายการบินภายในประเทศทีท่านใช้ เนืองจากการ
กําหนดนํ าหนักสัมภาระของสายการบินภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบินระหว่างประเทศ
ขึนอยูก่ บั การกําหนดของแต่ละสายการบิน ทังนีทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อความเสียหายที
เกิดขึน
4. หากผู้เดินทางปฏิเสธการรับบริการจากทางบริษัทขณะเดินทาง อาทิเช่นร้านอาหาร สถานที
ท่องเทียวหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษทั ฯ จะไม่คนื เงินค่าบริการในส่วนนันให้
JAPAN GOLDEN ROUTE 6DAYS 3NIGHTS BY TG JANUARY – MARCH 2019

P a g e |9

อัตราค่าบริ การนี> รวม
1. ค่าตั gวโดยสารเครืองบินไป-กลับ ชันประหยัด
2. ค่านําหนักสัมภาระทีมาพร้อมกับตั gวเครืองบิน
-สายการบินไทย ได้นําหนักสัมภาระ 30 กิโลกรัม/ท่าน
-สายการบินเจแปน แอร์ไลน์ ได้นําหนักสัมภาระใบละ 23 กิโลกรัม ท่านละ 2 ใบ
-สายการบิน ไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ ได้นําหนักสัมภาระ 20 กิโลกรัม/ท่าน และสัมภาระถือขึน
เครืองได้ท่านละ 2 ชินเท่านัน (รวมกระเป๋าติดตัวด้วยแล้ว)
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
-ห้องทริปเปิล 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 ทังนีเป็ นไปตามเงือนไข
ของบริษทั ประกัน (ประกันไม่ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพระหว่างการเดินทาง)
**เด็กอายุตํากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปี ขนไป
ึ จะได้รบั ความคุ้มครองประกันอุบตั เิ หตุเพียง
ครึงเดียว **
7. ค่าภาษีนํามัน ทีสายการบินเรียกเก็บ ณ วันที 1 พฤศจิ กายน 2561 และท่านต้องชําระ
เพิมเติม ในกรณีททางสายการบิ
ี
นมีการเรียกเก็บเพิมภายหลังจากทีท่านได้ทําการจองทัวร์แล้ว
8. ภาษีมูลค่าเพิม 7% และหัก ณ ทีจ่าย 3 %
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
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4. ค่านําหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีทเกิ
ี นกว่าสายการบินกําหนด 30 กิโลกรัม
5. ค่าประกันอืนๆ ทีนอกเหนือจากรายการทัวร์และผูเ้ ดินทางต้องการทําเพิมเติม อาทิ
ภัยธรรมชาติรุนแรง, ทรัพย์สนิ หรือเทียวบินล่าช้าหรือทรัพย์สนิ สูญหาย เป็ นต้น
6. ค่านําดืมระหว่างทัวร์ (ไม่ได้บริการนํ าดืมระหว่างทัวร์)
7. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ
เงือนไขการชําระเงิ น
1. กรุณาชําระมัดจําท่านละ 15,000 บาท
2. กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนทีเหลือก่อนวันเดินทาง 35 วันทําการ
3. กรณีทาํ การจองทัวร์ก่อนวันเดินทาง 35 วันทําการหรือน้อยกว่า กรุณาชําระค่าทัวร์เต็มจํานวน
การยกเลิ ก
1. กรุณาแจ้งยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วันทําการ มิฉะนันทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ eในการคืน
เงินมัดจําทังหมด
2. กรณียกเลิกก่อนวันออกเดินทาง 35 วันทําการหรือน้อยกว่า ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ eในการคืน
ค่าทัวร์ทงหมด
ั
3. กรณีทกรุ
ี ๊ปออกเดินทางในช่วงวันหยุดเทศกาลสําคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่, เทศกาลสงกรานต์
หรือวันหยุดยาวตามทีรัฐบาลกําหนดในแต่ละปี และรวมถึงเทียวบินพิเศษ(เช่าเหมาลํา) จะไม่ม ี
การคืนเงินมัดจําและค่าทัวร์ทุกกรณี
4. เนืองจากตั gวเครืองบินเป็ นราคาแบบโปรโมชัน เมือชําระค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถเลือนวันเดินทาง
หรือขอยกเลิกได้ในทุกกรณี
5. กรณีทาํ การตัดกรุป๊ สายการบินไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ ไม่สามารถคืนเงินมัดจําได้ในทุกกรณี
และหากยกเลิกก่อนวันเดินทาง 35 วันทําการหรือน้อยกว่า ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ eในการคืน
เงินค่าตั gวและค่าทัวร์ทุกกรณี
4.
หมายเหตุ
1. ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ eในการเปลียนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทังนีขึนอยู่กบั 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
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และความประพฤติส่อไปในทางเสือมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเทียวบิน ซึง
ทางบริษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจํานวนทังหมดหรือบางส่วน นอกจากนีทางบริษทั ขอ
สงวนสิทธิ eในการเปลียนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทังนีขึนอยู่กบั อัตราแลกเปลียนของ
เงินสกุลเยน
2. ในกรณีทีเกิด ภัย พิบตั ิทางธรรมชาติต่ างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมัด จํา หรือ ค่ าทัว ร์ไ ด้ก็
ต่อเมือทางสายการบินและโรงแรมทีพักได้ทาํ การพิจารณาคืนเงินส่วนนันให้แล้วเท่านัน
3. ในกรณีเกิดภัยธรรมชาติในต่างประเทศระหว่างการเดินทาง หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึนและมี
เหตุทําให้การเดินทางไม่สามารถเป็ นไปตามกําหนดการได้ บริษทั ขอสงวนสิทธิ eในการคืนเงิน
จนกว่าจะได้รบั การยืนยันว่าจะมีการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจากสายการบิน และไม่รบั ผิดชอบต่อ
ค่ าใช้จ่ ายทีเกิด ขึนนอกเหนื 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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