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TOKYO Flower
5D3N BY JL

VTG ขอนําท่านเดินทางสู่ประเทศญีปุ่ น ดินแดนแห่ งอาทิตย์อุทยั
โดยสายการบินเจแปน แอร์ไลน์
สู่เมืองคานากาว่า ยามานาชิ โตเกียว นาริตะ
คามาคุระ
ยามานาชิ
โกเทมบะ
โตเกียว
นาริ ตะ

สักการะองค์พระใหญ่แห่งเมืองคามาคุระทีวัดโคโตขุ
ขึนชมความงามและความอัศจรรย์ของยอดภูเขาทีสูงทีสุดในญีปุ่น ภูเขาไฟฟูจิ
ช้อปปิ งสินค้าแบรนด์เนมราคาสบายกระเป๋ าที โกเท็มบะ พรีเมียม เอาท์เล็ท
นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิมที วัดอาซากุสะ, อิสระช้อปปิ งสุดเหวียงที
ย่านชิ นจูก,ุ อิสระเต็มวันให้ทา่ นได้เลือกเดินทางท่องเทียวในมหานครโตเกียว
สัก การะสิงศัก ดิสิท ธิก่ อ นกลับ ทีวัด นาริ ต ะซัง , ช้อ ปปิ งสิน ค้า ของฝากที
ห้างสรรพสินค้า อิ ออน มอลล์

**โปรแกรมชมดอกไม้จะเปลียนสถานทีไปตามฤดูกาลของดอกไม้**
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กําหนดการเดินทาง
16-20 / 23-27 พฤษภาคม 2562
6-10 / 13-17 / 20-24 มิถนุ ายน 2562
4-8 / 18-22 / 25-29 กรกฎาคม 2562
1-5 / 5-9 / 15-19 / 19-23 / 22-26 สิงหาคม 2562
5-9 / 9-13 / 26-30 กันยายน 2562
วันแรก
20.30 น.
23.25 น.

สนามบิ นสุวรรณภูมิ
พร้อมกันทีสนามบินสุวรรณภูมิ ชัน 4 ประตูหมายเลข 8 เคาน์ เตอร์ R
สายการบินเจแปน แอร์ไลน์เพือเตรียมตัวเดิ นทางและผ่านขันตอนการเช็คอิ น
ออกเดิ นทางสู่สนามบิ นนาริ ตะ ประเทศญีปุ่ น โดยสายการบิ นเจแปน แอร์ไลน์
เทียวบินที JL718

วันทีสอง

สนามบิ นนาริตะ >> คามาคุระ >> องค์พระใหญ่ไดบุทสึ >> เทศกาล
ชมดอกพิ งค์มอส >> โกเทมบะ พรีเมียม เอาท์เล็ท >> ทะเลสาบยามานากะ

07.15 น.

เดิ นทางถึงสนามบินนาริ ตะ ประเทศญีปุ่ น หลังจากผ่านพิ ธีการตรวจคนเข้าเมือง
และขันตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว 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
ปั จจุบนั นับเป็ นเวลากว่า 800 ปี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
***กรุป๊ เดิ นทางวันที 16-20 พฤษภาคม 2562
นําท่านเดินทางสู่งานเทศกาลชมดอกพิ งค์มอส
หรือทีชาวญีปุ่นเรียกกันว่าชิบะซากุระ ท่านจะได้
พบกับความงามของดอกพิงค์มอสทีปกคลุมไปทัว
บริเวณคล้ายผืนพรมหนาสีชมพูแสนสวยงาม

เทียง
บ่าย
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ในวันทีอากาศแจ่มใส ท่านจะสามารถเห็นภูเ ขาไฟฟู จทิ ีตังตระหง่านเป็ นฉากหลัง ที
สวยงามให้กบั ทุ่งดอกชิบะซากุระ ภายในงานเทศกาลยังมีรา้ นค้ามากมายทีมาเปิ ดร้าน
ขายสินค้าพืนเมือง สินค้าเกษตรกรรมท้องถินและร้านอาหารมากมายให้ท่านได้ลมลอง
ิ
**ความงามของดอกไม้ ขึนอยูก่ บั สภาพภูมอิ ากาศ**
***กรุป๊ เดิ นทางวันที 23-27 พฤษภาคม 2562
18-22 / 25-29 กรกฎาคม 2562
1-5 / 5-9 / 15-19 / 19-23 สิ งหาคม 2562
นําท่านสู่ ศาลเจ้าอาราคุระ เซ็นเก็น เพือเข้าชม
เจดียช์ ูเรโตะ เป็ นเจดียข์ นาดใหญ่สแี ดงห้าชัน
ตังอยู่บนเนินเขาทีสามารถมองเห็นเมืองฟูจโิ ยชิดะและภูเขาไฟฟูจใิ นระยะไกลได้อย่าง
ชัดเจนและงดงาม เจดียแ์ ห่งนีถูกสร้างขึนเพือระลึกถึงสันติภาพในปี ค.ศ.1963 ท่านจะ
ได้ชมและเก็บภาพทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขาไฟฟูจริ ว่ มกับเจดียห์ า้ ชัน
***กรุป๊ เดิ นทางวันที 6-10 / 13-17 / 20-24 มิ ถนุ ายน 2562
วันที 4-8 กรกฎาคม 2562
นําท่านเดินทางสู่วดั ฮาเซเดระ หรือทีเรียกกันว่า
ฮาเซคันนอน มีองค์เจ้าแม่กวนอิม 11 พักตร์
แกะสลักจากไม้ มีความสูงถึง 9.18 เมตรเป็ นพระ
ประธาน โดยในช่วงเดือนมิถุนายนไปจนถึงต้น
เดือนกรกฎาคม ท่านจะพบกับสวนดอก
ไฮเดรนเยียร์กว่า 40 สายพันธุแ์ ละมีมากถึง 2,500 ต้น บานสะพรังไปทัวบริเวณวัด
**ความงามของดอกไม้ ขึนอยูก่ บั สภาพภูมอิ ากาศ**

***กรุป๊ เดิ นทางวันที 22-26 สิ งหาคม 2562
5-9 / 9-13 / 26-30 กันยายน 2562
นําท่านเดินทางสูส่ วนดอกไม้ฮานะโนะมิ ยาโกะ
ชมทุ่งดอกไม้อนั สวยงามเกินบรรยาย ให้ท่านได้
ถ่ายรูปกับทุ่งดอกคอสมอสเป็ นทีระลึก
**ความงามของดอกไม้ ขึนอยูก่ บั สภาพภูมอิ ากาศ**

จากนันนํ าท่านออกเดินทางสู่ โกเท็มบะ พรีเมียม เอาท์เล็ท ทีรวบรวมแบรนด์ระดับ
โลกมาไว้ดว้ ยกันบนหุบเขาริมทางด่วนสายTomei ทีเชือมระหว่างภูเขาไฟฟูจ-ิ อุทยาน
แห่งชาติฮาโกเน่ กบั มหานครโตเกียว ให้ท่านได้อสิ ระกับการเลือกซือเลือกชมสินค้าที
รวบรวมไว้กว่า 165 แบรนด์ดงั ไม่ว่าจะเป็ น Coach, Bally, Diesel, Gucci, Zara, Hugo
Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีกมากมาย นอกจากนี
ยังมีหมวดสินค้าอืนๆ อย่างรองเท้า กระเป๋ า เสือผ้าเด็ก ซึงราคาสินค้าราคาค่อนข้างถูก
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คํา

กว่าทีอืนๆ ทีรวมไว้ในพืนทีกว่า 400,000 ตารางฟุต ถือเป็ นสวรรค์แห่งการช้อปปิ งของ
คนญีปุ่นโดยเฉพาะ
นําท่านเข้าสู่ทีพักโรงแรมระดับเทียบเท่า 3 ดาว บริ เวณทะเลสาบยามานากะ
รับประทานอาหารคํา ณ ห้องอาหารของโรงแรม
*** อิ มอร่อยกับมือพิ เศษบุฟเฟ่ ต์ขาปู ให้ ท่านได้ ลิมลองรสชาติ ปูพร้อมนํ าจิ ม
สไตล์ญีปุ่ นอย่างจุใจ และอาหารอืนๆ อีกหลายชนิ ด ***
***จากนันอิ สระให้ท่านได้ผอ่ นคลายกับการแช่นําแร่ธรรมชาติ เชือว่าถ้าได้แช่
นําแร่แล้ว จะทําให้ ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ ระบบหมุนเวียนโลหิ ตดีขึน***

วันทีสาม

ภูเขาไฟฟูจิ >> โตเกียว >> วัดอาซากุสะ >> ช้อปปิ งย่านชิ นจูก ุ >> นาริ ตะ

เช้า
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพัก
นําท่านออกเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ บริ เวณชัน 5 (ขึนอยู่กบั สภาพภูมิอากาศ) ทีระดับ
ความสูง 2,500 เมตร ให้ท่านได้สมั ผัสอากาศอันบริสุทธิบนยอดภูเขาไฟฟูจ ิ ถ่ายภาพที
ระลึก กับภูเ ขาไฟทีเป็ น สัญ ลัก ษณ์ ของแดนอาทิต ย์อุ ทยั แห่ ง นีและได้ชือว่ ามีส ดั ส่ ว น
สวยงามทีสุดในโลก ซึงเป็ นภูเขาไฟทียังดับไม่สนิท และมีความสูงทีสุดในประเทศญีปุ่น
จากด้านล่างสู่บนยอดปล่องเขาด้วยความสูง 3,776 เมตร จากนันนํ าท่านเดินทางสู่
กรุงโตเกียว เมืองหลวงของประเทศญีปุ่น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าท่านออกเดินทางสู่ วัดอาซากุสะ มีชออย่
ื างเป็ นทางการว่าวัดเซนโซ หรือเซนโซจิ
(Sensoji) แต่ นิยมเรียกว่าวัดอาซากุ สะ เนืองจากตังอยู่ในเขตอาซากุ 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 ประตูแห่งนีมีชอว่
ื าประตูคามินาริ แปลได้ว่ า
ประตูสายฟ้ า ชือของประตูจะเขียนอยู่บนโคมสีแดงลูกใหญ่ เมือผ่านเข้ามาจะพบกับ
ถนนนากามิเสะ สองข้างทางมีร้านค้าให้เ ดินชมและชิมได้เพลินๆ โดยมีของทีระลึก
สไตล์ญปุี ่ นให้เลือกซือ ขนมจากร้านต่างๆ ส่งกลินหอมเย้ายวนชวนให้ลมลอง
ิ
สุดถนน
เป็ นซุ้มประตูทมีี โคมสีแดงแขวนอยู่อกี ซุ้มหนึงคือ ประตูโฮโซ หรือประตูแห่งขุมทรัพย์
พอเดินผ่านเข้ามาในบริเวณวัดจะเห็นกระถางธูปขนาดใหญ่ตงอยู
ั ่กลางแจ้ง มีผู้คนยืน
โบกควันธูปเข้าหาตัวเอง เชือกันว่าจะทําให้โชคดี และมีกระถางกํายานตังอยู่ดว้ ย การ
โบกควันกํายานเข้าหาตัวเชือว่าจะช่วยให้หายเจ็บป่ วย เจ็บป่ วยส่วนไหนก็จะโบกควัน
กํายานไปทีอวัยวะส่วนนัน จากนันนําท่านเดินทางสู่ ย่านชิ นจูก ุ ย่านช้อปปิ งชือดัง ทีไม่
ว่านักท่องเทียวจากชาติใดๆ ก็ต้องมาช้อปปิ งทีย่านแห่งนี เนืองจากมีสนิ ค้ารองรับกับ

เทียง
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คํา

วันทีสี

เช้า

ความต้องการของนักท่องเทียว อิสระให้ท่านเลือกซือสินค้าตามอัธยาศัยอาทิเช่น สินค้า
อิเล็คทรอนิกส์ เสือผ้า กระเป๋ า รองเท้า เครืองสําอาง ฯลฯ
อิ สระรับประทานอาหารคํา ตามอัธยาศัย
ได้เวลาอันสมควรนําท่ านเดิ นทางสู่เมืองนาริ ตะ
นําท่านเข้าสู่ทีพักโรงแรมระดับเทียบเท่า 3 ดาว
โตเกียว >> อิ สระท่องเทียวเมืองโตเกียวด้วยตัวท่านเอง
หรือเลือกซือทัวร์ โตเกียว ดิ สนี ยแ์ ลนด์
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพัก
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 ศักดิสิทธิและเป็ นทีเคารพของคนโตเกียว สร้างขึนโดย
จักรพรรดิ เมจิ และมเหสีโชโกะ ในปี ค.ศ.1920 ในช่วงวันปี ใหม่คนโตเกียวนิยมมาขอพร
ทีศาลเจ้าแห่งนี ซึงตังอยูใ่ จกลาง สวนโยโยกิ สวนทีมีตน้ ไม้นานาพรรณถึง 1 แสนต้น
กิ นซ่า ย่านทีได้ชอว่
ื าเป็ นแนวหน้าของแฟชันใหม่สุดทุกยุคทุกสมัย มีรา้ นขายสินค้า
แบรนด์เนมและห้างสรรพสินค้าชันดีหลายต่อหลายร้านตังอยูเ่ รียงราย
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เทียง
คํา

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 กระเป๋ า ร้านเครปญีปุ่นอร่อยๆ
มากมาย หรือเลือกช้อปปิ งแบบสบายๆ บนถนน โอโมเตะซันโด ด้วยบรรยากาศคล้าย
ยุโรปกับตึกร้านค้าทีออกแบบและตกแต่งสไตล์ยโุ รป
อิ สระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
อิ สระรับประทานอาหารคํา ตามอัธยาศัย
นําท่านเข้าสู่ทีพักโรงแรมระดับเทียบเท่ า 3 ดาว

วันทีห้า

นาริ ตะ >> วัดนาริ ตะซัง >> อิ ออน มอลล์ >> สนามบินนาริ ตะ

เช้า
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพัก
นําท่านนมัสการเทพเจ้าแห่งไฟที วัดนาริ ตะซัง วัดทีมีประวัตศิ าสตร์อนั เก่าแก่ยาวนาน
มากกว่า 1,000 ปี บริเวณวัดประกอบด้วยวิหารหลายหลัง ซึงเป็ นวิหารทีสร้างจากไม้สน
ทังหลัง มีเ พีย งแห่ ง เดียวในญีปุ่น อีก ทังยัง มีส วนญีปุ่ นทีตกแต่ ง อย่ า งสวยงามร่ม รืน
สวยงาม จากนันอิสระให้ท่านช้อปปิ ง ณ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ห้ างอิ ออน มอลล์
ซือของฝาก ก่อนกลับ อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ หรือร้าน 100 YEN ทีสินค้าทังร้าน
ราคา 100 เยนเท่านันเอง
อิ สระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย

เทียง

ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดิ นทางสู่สนามบินนาริ ตะ เพือทําการเช็คอิ น
18.15 น.
23.35 น.

ออกเดิ นทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเจแปน แอร์ไลน์ เทียวบิ นที JL707
เดิ นทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ ภาพพร้อมความประทับใจ

***********************************************************************************************
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กําหนดการเดินทาง
16-20 / 23-27 พฤษภาคม 2562
6-10 / 13-17 / 20-24 มิถนุ ายน 2562
4-8 / 18-22 / 25-29 กรกฎาคม 2562
1-5 / 5-9 / 15-19 / 19-23 / 22-26 สิงหาคม 2562
5-9 / 9-13 / 26-30 กันยายน 2562
อัตราค่าบริ การ

ราคารวมตัวเครืองบิน ราคาไม่รวมตัวเครืองบิน

ผูใ้ หญ่ราคาท่านละ

30,900.-

16,900.-

เด็ก (เสริ มเตียง) พักกับผูใ้ หญ่

28,900.-

15,300.-

สําหรับท่านที ต้องการพักเดียว เพิ มท่านละ

7,900.-

7,900.-

**ราคานี รวมรายการทัวร์ ค่าตัวเครืองบิ น**
หมายเหตุ
1. การเดินทางในแต่ ละครังจะต้องมีผู้โดยสารจํานวน 30 ท่านขึนไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวน
ดังกล่าว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการเลือนการเดินทางหรือเปลียนแปลงราคา
2. การผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมือง เป็ นวิจารณญาณของเจ้าหน้ าทีตรวจคนเข้าเมืองในแต่ ล ะ
ประเทศ หากไม่ได้รบั การอนุ ญาติให้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศนันๆ ทางบริษทั ขอสงวน
สิทธิไม่คนื ค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ
3. หากผู้เดินทางมีก ารใช้ต ัวเดินทางภายในประเทศจากจัง หวัด ทีพัก มายังสนามบินสุ วรรณภูม ิ
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีก่อนซือตัวเดินทางภายในประเทศ เพือเช็คสถานะของทัวร์ว่าออกเดินทาง
ได้หรือไม่ และตรวจเช็คนํ าหนักสัมภาระของสายการบินภายในประเทศทีท่านใช้ เนืองจากการ
กําหนดนํ าหนักสัมภาระของสายการบินภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบินระหว่างประเทศ
ขึนอยูก่ บั การกําหนดของแต่ละสายการบิน ทังนีทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อความเสียหายที
เกิดขึน
4. หากผู้เดินทางปฏิเสธการรับบริการจากทางบริษัทขณะเดินทาง อาทิเช่นร้านอาหาร สถานที
ท่องเทียวหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษทั ฯ จะไม่คนื เงินค่าบริการในส่วนนันให้
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5. เนืองจากเป็ นตัวสายการบินเจแปน แอร์ไลน์ ราคาพิเศษ หากกรุ๊ปสามารถออกเดินทางได้ ทาง
บริษทั จะทําการออกตัวโดยสารทันที ผู้เดินทางจึงไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้หลังจากที
ทางบริษทั ได้ทาํ การออกตัวโดยสารแล้ว
อัตราค่าบริ การนี รวม
1. ค่าตัวโดยสารเครืองบินไป-กลับ ชันประหยัด
2. ค่านําหนักสัมภาระทีมาพร้อมกับตัวเครืองบิน
-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 (รวมกระเป๋ าติดตัวด้วยแล้ว)
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 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 %

TOKYO FLOWER 5DAYS 3NIGHTS BY JL ON MAY - SEPTEMBER 2019

P a g e |9

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. ค่านําหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเกิ
ี นกว่าสายการบินกําหนด 30 กิโลกรัม
5. ค่าประกันอืนๆ ทีนอกเหนือจากรายการทัวร์และผูเ้ ดินทางต้องการทําเพิมเติม อาทิ
ภัยธรรมชาติรุนแรง, ทรัพย์สนิ หรือเทียวบินล่าช้าหรือทรัพย์สนิ สูญหาย เป็ นต้น
6. ค่านําดืมระหว่างทัวร์ (ไม่ได้บริการนํ าดืมระหว่างทัวร์)
7. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ
เงือนไขการชําระเงิ น
1.
2.
3.
4.

กรุณาชําระมัดจําท่านละ 15,000 บาท
กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนทีเหลือก่อนวันเดินทาง 35 วันทําการ
กรณีทาํ การจองทัวร์ก่อนวันเดินทาง 35 วันทําการหรือน้อยกว่า กรุณาชําระค่าทัวร์เต็มจํานวน
กรณีจองทัวร์แบบเหมากรุ๊ป ไม่สามารถใช้เงือนไขการชําระเงินแบบการจองทัวร์แบบปรกติได้

การยกเลิ ก
1. กรุณาแจ้งยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วันทําการ มิฉะนันทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคืน
เงินมัดจําทังหมด
2. กรณียกเลิกก่อนวันออกเดินทาง 35 วันทําการหรือน้อยกว่า ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคืน
ค่าทัวร์ทงหมด
ั
3. กรณีทกรุ
ี ๊ปออกเดินทางในช่วงวันหยุดเทศกาลสําคัญ เช่น เทศกาลปี ใหม่, เทศกาลสงกรานต์
หรือวันหยุดยาวตามทีรัฐบาลกําหนดในแต่ละปี และรวมถึงเทียวบินพิเศษ(เช่าเหมาลํา) จะไม่ม ี
การคืนเงินมัดจําและค่าทัวร์ทุกกรณี
4. เนืองจากตัวเครืองบินเป็ นราคาแบบโปรโมชัน เมือชําระค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถเลือนวันเดินทาง
หรือขอยกเลิกได้ในทุกกรณี
5. กรณีทาํ การตัดกรุป๊ สายการบินไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ ไม่สามารถคืนเงินมัดจําได้ในทุกกรณี
และหากยกเลิกก่อนวันเดินทาง 35 วันทําการหรือน้อยกว่า ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการคืน
เงินค่าตัวและค่าทัวร์ทุกกรณี
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หมายเหตุ
1. ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายการตามความเหมาะสม 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
และความประพฤติส่อไปในทางเสือมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเทียวบิน ซึง
ทางบริษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจํานวนทังหมดหรือบางส่วน นอกจากนีทางบริษทั ขอ
สงวนสิทธิในการเปลียนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม 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 ขอสงวนสิทธิในการคืนเงิน
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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