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JAPAN WORLD HERITAGE
6DAYS 4NIGHTS BY TG

VTG ขอนําท่านเดิ นทางสู่ประเทศญีปุ่ น ดิ นแดนแห่งอาทิ ตย์อุทยั โดยสายการบิ นไทย
สู่เมืองนาโกย่า กิ ฟุ ทาคายาม่า นากาโน่ ยามานาชิ โตเกียว ชิ บะ

นาโกย่า
เพลิดเพลินกับการเก็บผลสตรอเบอร์รีสดๆ จากสวน
กิ ฟุ
หมู่บ้านชิ ราคาว่าโก หมูบ่ า้ นเก่าแก่ซงได้
ึ รบั เลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลก
ทาคายาม่า เดินเล่นสัมผัสบรรยากาศยามเช้าของเมืองทาคายาม่าทีตลาดเช้า และเดินชมเขตเมือง
นากาโน่
ยามานาชิ
โตเกียว
ชิ บะ

เก่า ซันมาชิ ซูจิ, เดินเล่นชมเมืองเก่าและเหล่าปลาคาร์พทีแหวกว่ายในคูน/ํารอบเมืองที
หมู่บ้านฮิ ดะ ฟุรคุ าว่า
ปราสาทมัตสึโมโต้ ปราสาทไม้ทคงความดั
ี
ง/ เดิมและเก่าแก่ทสุี ดในญีปุ่น ได้รบั การขึน/
ทะเบียนให้เป็ นสมบัตลิ /ําค่าประจําชาติ, ไร่วาซาบิ ฟาร์มเพาะปลูกวาซาบิทใหญ่
ี ทสุี ดใน
ญีปุน่
ขึน/ ชมความงามและความอัศจรรย์ของภูเขาทีสูงทีสุดในญีปุน่ ภูเขาไฟฟูจิ, ชม
ทัศนียภาพความงามของเจดียแ์ ละภูเขาไฟฟูจทิ ี ศาลเจ้าอาราคุระ เซ็นเก็น
อิสระช้อปปิ/งสุดเหวียงทีย่านชิ นจูก,ุ อิสระเต็มวันให้ท่านได้เดินทางท่องเทียวด้วยตัว
ท่านเอง
ชมทุ่งดอกทิวลิปแสนสวยในงานเทศกาลดอกทิ วลิ ป 2019, และช้อปปิ/งสินค้าของฝาก
ก่อนกลับทีอิ ออน มอลล์
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กําหนดการเดินทาง วันที 10-15 เมษายน 2562
วันแรก
21.00 น.

วันทีสอง

00.05 น.
08.00 น.

เทียง
บ่าย

สนามบินสุวรรณภูมิ
พร้อมกันทีสนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน6 4 ประตู 2 เคาน์ เตอร์ C สายการบิ นไทย
เพือทําการเช็คอิ นและเตรียมตัวเดิ นทาง

สนามบินจูบุ เซ็นแทร์ >> นาโกย่า >> เก็บสตรอเบอร์รี >> กิ ฟุ >>
หมู่บ้านชิ ราคาว่าโก >> ทาคายาม่า >> หมู่บา้ นฮิ ดะ ฟุรคุ าว่า

ออกเดิ นทางสู่สนามบิ นจูบุ เซ็นแทร์ เมืองนาโกย่า ประเทศญีปุ่ น
โดยสายการบิ นไทย เทียวบิ นที TG 644
เดิ นทางถึงสนามบิ นจูบุ เซ็นแทร์ เมืองนาโกย่า ประเทศญี ปุ่ น หลังจากผ่านขัน6 ตอน
การตรวจคนเข้าเมืองและขัน6 ตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
นําท่านเดินทางสู่ สวนสตรอเบอร์รี เพือให้ท่านได้สมั ผัสประสบการณ์การเก็บสตรอเบอร์ร ี
สดๆ ทานจากต้นได้ไม่จํากัด ซึงการปลูกผักและผลไม้ในประเทศญีปุ่นนัน/ จะเน้ นในเรือง
ของความสะอาดและปลอดสารเคมี ท่านสามารถเด็ดทานได้ในทันทีโดยไม่ต้องกลัวสารเคมี
ปนเปื/อน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิ ราคาว่ าโก หนึงในหมู่บ้านเก่ าแก่ของประเทศญีปุ่น ทีได้รบั
เลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลกเมือปี ค.ศ.1995 ทียังคงความสวยงามจวบจนทุก
วันนี. ท่านจะได้พบกับหมู่บ้านโบราณสไตล์กสั โซ่ ซึงหาชมได้ยากในปจั จุบนั คําว่ากัสโซ่
แปลว่าพนมมือ ซึงเป็ นสไตล์การก่อสร้างแบบดัง. เดิมของญีปุ่นโดยทีโครงสร้างของบ้านและ
หลังคาทีสร้างขึ.นจะคล้ายกับการพนมมือของพระพุทธเจ้า โครงสร้างของบ้านถูกสร้างขึ.น
โดยทีไม่ได้ใช้ตะปูแม้แต่ตวั เดียว แต่ยงั คงความแข็งแรงและสามารถรองรับหิมะทีตกหนัก
ในช่วงฤดูหนาวได้ ถือเป็ นภูมปิ ญั ญาของชาวญีปุ่นทีควรค่าแก่การอนุ รกั ษ์ไว้อย่างยิง ให้
ท่านได้เพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพอันสวยงามของหมู่บา้ นทีรายล้อมไปด้วยหุบเขาสูงและ
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คํา

วันทีสาม

เช้า
08.00 น.

เทียง
บ่าย

สัมผัสบรรยากาศดัง. เดิมอันเงียบสงบทีจะทําให้ท่ านประทับใจมิรู้ล ืม จากนัน. นํ าท่ านสู่
หมู่บ้านฮิ ดะ ฟุรคุ าว่ า หมู่บ้านเล็กๆ ท่ามกลางหุบเขาอันแสนเงียบสงบ มีรา้ นค้าต่างๆ
ขายผลิตภัณฑ์พน.ื เมือง กําแพงบ้านแต่ละหลังทาเป็ นสีขาวนวลตา มีแม่น.ํ าเซโตะไหลผ่าน
รอบเมือง โดยขุดคูเมืองให้น.ํ าจากแม่น.ํ าเซโตะไหลไปรอบๆ บริเวณเมือง คูน.ํ านี.สร้างขึ.น
เมือประมาณ 400 ปีก่อน แต่เมือเวลาผ่านไปนํ. าในแม่น.ํ าเริมสกปรก ทางเมืองจึงริเริมปล่อย
ปลาคาร์พ ลงไปในแม่ น.ํ า เพือให้ ประชาชนช่ ว ยกันรักษาความสะอาด โดยป จั จุ บ ันมี
นักท่องเทียวมากมายเดินทางมาเพือดูปลาคาร์พจํานวนมากแหวกว่ายอยู่ในแม่น.ํ าเซโตะ
และคูเมืองโดยรอบ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเข้าสู่ทีพักโรงแรมระดับเทียบเท่ า 3.5 ดาว

ทาคายาม่า >> ตลาดเช้า >> เขตเมืองเก่าซันมาชิ ซูจิ >> มัทสึโมโต้
>> ปราสาทมัทสึโมโต้ >> ไร่วาซาบิ >> ทะเลสาบคาวากูจิโกะ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านเดินเล่ นทีตลาดเช้ าเมืองทาคายาม่า ตลาดเล็กๆ ทีมีชาวบ้านมาตัง/ ร้านค้า
เรียงรายกันไปตามแนวของแม่น/ํ ามิยากาว่า ให้ท่านได้สมั ผัสวิถชี วี ติ ยามเช้าของเหล่า
ชาวเมืองทาคายาม่า ในตลาดจะมีสนิ ค้าจําพวกผลไม้ ผักดอง อาหารแห้ง ร้านกาแฟ
และร้านขายของฝากของทีระลึกของเมืองทาคายาม่า จากนัน. นํ าท่านเดินชมเขตเมือง
เก่ า ซันมาชิ ซูจิ ซึงเต็มไปด้ว ยบ้านเรือ น และร้านค้าต่ างๆ อาทิเ ช่ น ร้านขายสาเก
เนื.อฮิดะย่าง ขนมโบราณต่ างๆ ของทีระลึกน่ ารักอย่างซารุโบโบะหลากสี โดยร้านค้า
เหล่านี.ยงั คงอนุ รกั ษ์รปู แบบของบ้านในสมัยเอโดะกว่า 300 ปี ก่อน ให้ท่านได้เลือกซื.อ
ของทีระลึกพืน. เมืองและเก็บเกียวบรรยากาศอันน่ าประทับใจ ได้เวลาอันสมควร นํ าท่าน
เดินทางสู่ เมืองมัทสึโมโต้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชมความสวยงามของ ปราสาทมัตสึโมโต้ ทีถูกสร้างขึน/ ในปี ค.ศ.1504 ซึงนับได้
ว่าเป็ นปราสาททีเก่าแก่ทสุี ด และนอกจากนี/ก็ยงั เป็ นปราสาททีติดอันดับ 1 ใน 3 ของ
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คํา

วันทีสี

เช้า
08.00 น.

ปราสาททีมีความสวยงามทีสุดของญีปุ่นทีสามารถรอดพ้นการถูกทําลายจากเพลิงของ
สงครามมาได้ จ นถึง ป จั จุ บ ัน ตัว ปราสาทมีผ นั ง ทีทาด้ ว ยสีดํ า สนิ ท ทํ า ให้ ม ีฉ ายาว่ า
ปราสาทอีกาดํา จากนัน/ นํ าท่านเดินทางสู่ไร่วาซาบิ เมืองมัทสึโมโต้แห่งนี/มชี อเสี
ื ยงใน
ด้านการเป็ นแหล่งผลิตวาซาบิทดีี ทสุี ด เนืองจากใช้น/ํ าบริสุทธิ ?จากเทือกเขาแอลป์ญปุี ่นที
ไหลลงมาจากภูเขาในการเพาะปลูก ซึงเป็ นปจั จัยสําคัญในการเจริญเติบโตของต้นวาซา
บิ ลักษณะของไร่วาซาบิเป็ นพืน/ ทีราบบริเวณกว้าง มีแปลงต้นวาซาบิเรียงรายเป็ นแถว
ต่อๆ กัน ภายในไร่วาซาบิท่านจะได้พบผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทีมีวาซาบิเป็ นส่วนผสม ไม่ว่า
จะเป็ น ไอศครีมรสวาซาบิ ขนมรสวาซาบิ ฯลฯ เป็ นต้น
นําท่านเข้าสู่ทีพักโรงแรมระดับเทียบเท่า 3 ดาว
รับประทานอาหารคํา ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพัก
*** อิ มอร่อยกับมือ: พิ เศษบุฟเฟ่ ต์ขาปู ให้ท่านได้ลิ:มลองรสชาติ ปขู องญีปุ่ นอย่าง
จุใจและอาหารนานาชาติ อีกนานาชนิ ด ***
***หลังมือ: อาหาร อิ สระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่ นํ:าแร่ธรรมชาติ เชื อว่าถ้า
ได้แช่นํ:าแร่แล้ว จะทําให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิ ตดีขึ:น

คาวากูจิโกะ >> ภูเขาไฟฟูจิ >> ศาลเจ้าอาราคุระ เซ็นเก็น >> โตเกียว
>> ช้อปปิ: งชิ นจูก ุ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ บริ เวณชัน: 5 (ขึ:นอยู่กบั สภาพภูมิอากาศ) ทีระดับ
ความสูง 2,500 เมตร ให้ท่านได้สมั ผัสอากาศอันบริสุทธิ ?บนยอดเขาฟูจ ิ ถ่ายภาพทีระลึก
กับภูเขาไฟทีเป็ นสัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทยั แห่งนี/และได้ชอว่
ื ามีสดั ส่วนสวยงาม
ทีสุดในโลก ซึงเป็ นภูเขาไฟทียังดับไม่สนิท และมีความสูงทีสุดในประเทศญีปุ่นจาก
ด้านล่างสู่บนยอดปล่องเขาด้วยความสูง 3,776 เมตร จากนัน/ ออกเดินทางสู่ ศาลเจ้าอา
ราคุระ เซ็นเก็น เพือเข้าชมเจดียช์ ูเรโตะ เป็ นเจดียข์ นาดใหญ่สแี ดงห้าชัน/ ตัง/ อยูบ่ น
เนินเขาทีสามารถมองเห็นเมืองฟูจโิ ยชิดะและภูเขาไฟฟูจใิ นระยะไกลได้อย่างชัดเจน
และงดงาม เจดียแ์ ห่งนี/ถูกสร้างขึน/ เพือระลึกถึงสันติภาพในปีค.ศ.1963 ท่านจะได้ชม
และเก็บภาพทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขาไฟฟูจริ ว่ มกับเจดียห์ า้ ชัน/
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เทียง
บ่าย

คํา

วันทีห้า

เช้า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าท่านเดินทางสู่ มหานครโตเกียว เพือช้อปปิ. งที ย่านชิ นจูก ุ ย่านช้อปปิ. งชือดัง ทีไม่
ว่านักท่องเทียวจากชาติใดๆ ก็ต้องมาช้อปปิ. งทีย่านแห่งนี. เนืองจากมีสนิ ค้ารองรับกับ
ความต้องการของนักท่องเทียวไม่ว่าจะเป็ นแบรนด์เนมชัน. นํ า สินค้านํ าสมัย ขนมญีปุ่น
ทัง. แบบเก่ าและใหม่ ไปจนถึงร้านอาหารหลากสไตล์ อิสระให้ท่านเลือกซื.อสินค้าตาม
อัธยาศัยอาทิเช่น สินค้าอิเล็คทรอนิกส์ เสือ. ผ้า กระเป๋า รองเท้า เครืองสําอาง ฯลฯ
อิ สระรับประทานอาหารคําตามอัธยาศัย
นําท่านเข้าสู่ทีพักโรงแรมระดับเทียบเท่า 3 ดาว

โตเกียว >> อิ สระให้ท่านได้ท่องเทียวด้วยตนเองหรือเลือกซื:อทัวร์เสริ ม
โตเกียว ดีสนี ย์ แลนด์
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพัก
อิสระเต็มวัน ให้ท่านได้เดินทางสู่สถานทีท่องเทียว หรือแหล่งช้อปปิ. งต่างๆ โดยตัวท่าน
เอง หรือจะเลือกซือ. ทัวร์ดสิ นียแ์ ลนด์ เดินทางโดยรถไฟ (ค่าดิสนียแ์ ลนด์ท่านละ 2,500
บาท ซึงราคานี.ยงั ไม่รวมค่ารถไฟของลูกทัวร์และไกด์) ***ราคาอาจมีการเปลียนแปลง
เนืองจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ***
โตเกี ยวดี สนี ย์แลนด์ โลกแห่งจินตนาการของราชาการ์ตูนญีปุ่นซึงเป็ นดิสนีย์แลนด์
แห่งแรกทีสร้างนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสร้างขึน. จากการถมทะเลและใช้ทุนสร้าง
กว่า 600 ล้านบาท ให้ท่านสนุ กสนานกับเครืองเล่นนานาชนิด (ไม่จาํ กัดจํานวนการเล่น)
ผจญภัยในดินแดนต่ างๆ ให้ท่านเล่นเครืองเล่นตัวใหม่จากภาพยนตร์การตูนเรืองดัง
Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริเ บียนในดินแดนโจรสลัดจากภาพยนตร์ The
Pirate of Caribbean ให้ท่านได้สนุ กสนานพร้อมกับการจับจ่ายเลือกซือ. สินค้าทีระลึก
น่ ารักในดิสนียแ์ ลนด์อกี ทัง. ยังจะได้สมั ผัสกับตัวการ์ตูนเอกจากวอลดิสนีย์ อย่าง มิกกี.
เม้าส์ มินนีเม้าส์ พร้อมผองเพือนการ์ตูนอีกมากมายสนุ กกับการจับจ่ายซือ. ของทีระลึก
น่ ารักในดิสนียแ์ ลนด์
โตเกียวสกายทรี หรือทีเรียกว่า The New Tokyo Tower แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของ
กรุงโตเกียว สิงก่อสร้างทีสูงทีสุดในประเทศญีปุ่นโดยมีความสูง 634 เมตร ซึงหอคอย
แห่งนี.มจี ุดชุมวิวสําหรับนักท่องเทียวแบ่งได้ 2 ระดับความสูง คือ จุดชมวิวทีความสูง
350 เมตร และ 450 เมตร และมีสงอํ
ิ านวยความสะดวกมากมาย อาทิ ห้องส่งสัญญาณ
กระจายเสียง ร้านค้า ร้านอาหาร และอืนๆ อีกมากมาย

JAPAN WORLD HERITAGE 6DAYS 4NIGHTS BY TG ON 10-15 APRIL 2019

P a g e |6

เทียง
คํา

วันทีหก

เช้า
08.00 น.

ศาลเจ้าเมจิ ศาลเจ้าเก่าแก่อนั ศักดิ Uสิทธิ Uและเป็ นทีเคารพของคนโตเกียว สร้างขึน. โดย
จักรพรรดิ เมจิ และมเหสีโชโกะ ในปีค.ศ.1920 ในช่วงวันปีใหม่คนโตเกียวนิยมมาขอพร
ทีศาลเจ้าแห่งนี. ซึงตัง. อยูใ่ จกลาง สวนโยโยกิ สวนทีมีตน้ ไม้นานาพรรณถึง 1 แสนต้น
กิ นซ่ า ย่านทีได้ชอว่
ื าเป็ นแนวหน้าของแฟชันใหม่สุดทุกยุคทุกสมัย มีรา้ นขายสินค้า
แบรนด์เนมและห้างสรรพสินค้าชัน. ดีหลายต่อหลายร้านตัง. อยูเ่ รียงราย
ชิ บูย่า ย่านช้อปปิ. งทันสมัยศูนย์กลางและแหล่งรวมวัยรุ่นยอดนิยมของญีปุ่น รวมถึง
นักท่องเทียวผูม้ าเยือน ซึงมีสนิ ค้าตรงตามความต้องการของคนนทุกเพศทุกวัย
ฮาราจูก ุ ศูนย์รวมของเด็กวัยรุ่น ทีแต่งหน้าแต่งตัวกันแบบทีเรียกได้ว่าหลุดโลกมาอวด
โฉมกัน ในวันอาทิตย์เด็กเหล่านี.จะมารวมตัวกัน มีทงั . แนวแฟนตาซี ปี ศาจ คิขุอาโนเนะ
น่ ารักๆ และในย่านนี.ยงั มีแหล่งช้อปปิ. ง ณ ตรอกทาเคชิตะ ทัง. สองข้างทางเรียงรายไป
ด้วยร้านขายของวัยรุ่น เสื.อผ้า เครืองประดับ รองเท้า กระเป๋า ร้านเครปญีปุ่นอร่อยๆ
มากมาย หรือเลือกช้อปปิ. งแบบสบายๆ บนถนน โอโมเตะซันโด ด้วยบรรยากาศคล้าย
ยุโรปกับตึกร้านค้าทีออกแบบและตกแต่งสไตล์ยโุ รป
อิ สระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
อิ สระรับประทานอาหารคํา ตามอัธยาศัย
นําท่ านเข้าสู่ทีพักโรงแรมระดับเทียบเท่ า 3 ดาว

โตเกียว >> ชิ บะ >> เทศกาลดอกทิ วลิ ป >> นาริ ตะ >> อิ ออน มอลล์ >>
สนามบินนาริ ตะ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองชิ บะ เพือเข้าชม เทศกาลดอกทิ วลิ ป ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับ
การเดินชมทุ่งดอกทิวลิปหลากสีมากกว่า 100 สายพันธุ์ และมีมากถึง 710,000 ต้น โดย
มีก ัง หัน ลมขนาดใหญ่ ช่ ว ยเพิมบรรยากาศเสมือ นท่ า นได้ไ ปเยือ นทุ่ ง ดอกทิว ลิป ที
ประเทศเนเธอร์แลนด์ จากนัน. ให้ท่านช้อปปิ. ง ณ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ห้ างอิ ออน
มอลล์ ซื.อ ของฝาก ก่ อนกลับ อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ หรือ ร้าน 100 YEN ที
สินค้าทัง. ร้านราคา 100 เยนเท่านัน. เอง
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เทียง

อิ สระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย

ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริ ตะ
ออกเดิ นทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิ นไทย เทียวบิ นที TG 677
เดิ นทางถึงสนามบิ นสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ ภาพพร้อมความประทับใจ

17.25 น.
21.55 น.

กําหนดการเดินทาง วันที 10-15 เมษายน 2562
อัตราค่าบริ การ

ราคารวมตั Tวเครืองบิน ราคาไม่รวมตั Tวเครืองบิน

ผูใ้ หญ่ราคาท่านละ

58,900.-

25,900.-

เด็ก (เสริ มเตียง) พักกับผูใ้ หญ่

53,000.-

23,500.-

เด็ก (ไม่เสริ มเตียง) พักกับผู้ใหญ่

45,000.-

19,500.-

สําหรับท่านที ต้องการพักเดียว เพิ มท่านละ

7,900.-

7,900.-

**ราคานี: รวมรายการทัวร์ ค่าตั Cวเครืองบิ น**
หมายเหตุ
1. การเดินทางในแต่ ละครัง. จะต้องมีผู้โดยสารจํานวน 30 ท่านขึ.นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวน
ดังกล่าว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ Uในการเลือนการเดินทางหรือเปลียนแปลงราคา
2. การผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมือง เป็ นวิจารณญาณของเจ้าหน้ าทีตรวจคนเข้าเมืองในแต่ ล ะ
ประเทศ หากไม่ได้รบั การอนุ ญาติให้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศนัน. ๆ ทางบริษทั ขอสงวน
สิทธิ Uไม่คนื ค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ
3. หากผู้เดินทางมีก ารใช้ต ั Xวเดินทางภายในประเทศจากจัง หวัด ทีพัก มายังสนามบินสุ วรรณภูม ิ
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีก่อนซือ. ตั Xวเดินทางภายในประเทศ เพือเช็คสถานะของทัวร์ว่าออกเดินทาง
ได้หรือไม่ และตรวจเช็คนํ. าหนักสัมภาระของสายการบินภายในประเทศทีท่านใช้ เนืองจากการ
กําหนดนํ. าหนักสัมภาระของสายการบินภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบินระหว่างประเทศ
ขึน. อยูก่ บั การกําหนดของแต่ละสายการบิน ทัง. นี.ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อความเสียหายที
เกิดขึน.
4. หากผู้เดินทางปฏิเสธการรับบริการจากทางบริษัทขณะเดินทาง อาทิเช่นร้านอาหาร สถานที
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ท่องเทียวหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษทั ฯ จะไม่คนื เงินค่าบริการในส่วนนัน. ให้
อัตราค่าบริ การนี6 รวม
1. ค่าตั Xวโดยสารเครืองบินไป-กลับ ชัน. ประหยัด
2. ค่านํ.าหนักสัมภาระทีมาพร้อมกับตั Xวเครืองบิน
-สายการบินไทย ได้น.ําหนักสัมภาระ 30 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)
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 1 พฤศจิ กายน 2561 และท่านต้องชําระ
เพิมเติม ในกรณีททางสายการบิ
ี
นมีการเรียกเก็บเพิมภายหลังจากทีท่านได้ทําการจองทัวร์แล้ว
8. ภาษีมูลค่าเพิม 7% และหัก ณ ทีจ่าย 3 %

อัตราค่าบริ การนี6 ไม่รวม
1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าทําใบอนุ ญาตทีกลับ
เข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
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2.
3.
4.
5.

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าอาหาร-เครืองดืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีมิได้คาดคิด เช่น การปรับค่านํ. ามันหรืออืนๆ ทีมิได้ระบุไว้ในรายการ
ค่านํ.าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีทเกิ
ี นกว่าสายการบินกําหนด 30 กิโลกรัม
ค่าประกันอืนๆ ทีนอกเหนือจากรายการทัวร์และผูเ้ ดินทางต้องการทําเพิมเติม อาทิ
ภัยธรรมชาติรุนแรง, ทรัพย์สนิ หรือเทียวบินล่าช้าหรือทรัพย์สนิ สูญหาย เป็ นต้น
6. ค่านํ.าดืมระหว่างทัวร์ (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 มิฉะนัน. ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ Uในการคืน
เงินมัดจําทัง. หมด
2. กรณียกเลิกก่อนวันออกเดินทาง 35 วันทําการหรือน้อยกว่า ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ Uในการคืน
ค่าทัวร์ทงั . หมด
3. กรณีทกรุ
ี ๊ปออกเดินทางในช่วงวันหยุดเทศกาลสําคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่, เทศกาลสงกรานต์
หรือวันหยุดยาวตามทีรัฐบาลกําหนดในแต่ละปี และรวมถึงเทียวบินพิเศษ(เช่าเหมาลํา) จะไม่ม ี
การคืนเงินมัดจําและค่าทัวร์ทุกกรณี
4. เนืองจากตั Xวเครืองบินเป็ นราคาแบบโปรโมชัน เมือชําระค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถเลือนวันเดินทาง
หรือขอยกเลิกได้ในทุกกรณี
5. กรณีทาํ การตัดกรุป๊ สายการบินไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ ไม่สามารถคืนเงินมัดจําได้ในทุกกรณี
และหากยกเลิกก่อนวันเดินทาง 35 วันทําการหรือน้อยกว่า ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ Uในการคืน
เงินค่าตั Xวและค่าทัวร์ทุกกรณี
4.
หมายเหตุ
1. ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ Uในการเปลียนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง. นี.ขน.ึ อยู่กบั สภาพ
อากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบินฯลฯ โดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงประโยชน์ และ
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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 Uในการเปลียนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม 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 Uในการคืนเงิน
จนกว่าจะได้รบั การยืนยันว่าจะมีการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจากสายการบิน และไม่รบั ผิดชอบต่อ
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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