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TOKYO TULIP FEST
5days 3nights BY TG

VTG ขอนําท่ านเดินทางสู่ประเทศญีปุ่ น ดินแดนแห่ งอาทิตย์อุทยั
โดยสายการบินไทย สู่เมือง ยามานาชิ โตเกี ยว นาริตะ
ชิ บะ
โกเท็มบะ
ยามานาชิ
โตเกียว
ซากุระ
นาริ ตะ

เดินชมย่านการค้าเก่าเมืองซาวาระ เมืองทีขึนชือว่าเป็ น ลิตเติลเอโดะ และยังเป็ น
โลเคชันสุดฮิตสําหรับถ่ายทําละครย้อนยุคทังไทยและญีปุน่
ช้อปปิงสินค้าแบรนด์เนมกว่าร้อยแบรนด์ที โกเท็มบะ พรีเมียม เอาท์เล็ท
ขึนชมความงามและความอัศจรรย์ของภูเขาทีสูงทีสุดในญีปุน่ ภูเขาไฟฟูจิ
ชมทัศนียภาพความงามของเจดียแ์ ละภูเขาไฟฟูจทิ ศาลเจ้
ี
าอาราคุระ เซ็นเก็น
ช้อ ปปิ งสุ ด เหวียงใจกลางกรุ ง โตเกีย ว ย่ านชิ น จูก,ุ เข้าสัก การะเจ้า แม่ก วนอิมและ
ถ่ายรูปคู่กบั ประตูสายฟ้าทีวัดอาซากุสะและอิสระท่องเทียวด้วยตัวเองในเมืองโตเกียว
เดินเล่นชมทุ่งดอกทิวลิปแสนงามทีเทศกาลดอกทิ วลิ ป
ช้อปปิงของฝากก่อนกลับทีห้างสรรพสินค้าอิ ออน มอลล์

อิมอร่อยกับบ ุฟเฟต์ขาปู
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กําหนดการเดินทาง 12-16 เมษายน 2562 (เทศกาลสงกรานต์)
วันแรก

กรุงเทพฯ >> นาริ ตะ

21.00 น.

พร้อมกันทีสนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน> 4 ประตูหมายเลข 2 เคาน์ เตอร์ C สายการ
บิ นไทยเพือเตรียมตัวเดิ นทาง และผ่านขัน> ตอนการเช็คอิ น
ออกเดิ นทางสู่สนามบิ นนาริ ตะ ประเทศญีปุ่ น
โดยสายการบิ นไทย เทียวบิ นที TG 642

23.50 น.

วันทีสอง

สนามบิ นนาริ ตะ >> ย่านเมืองเก่าซาวาระ >> คาวากูจิโกะ >>
ศาลเจ้าอาราคูระ เซ็นเก็น >> โกเท็มบะ เอาท์เล็ท

08.10 น.

เดิ นทางถึงสนามบิ นนาริ ตะ ประเทศญีปุ่ น หลังจากผ่านพิ ธีการตรวจคนเข้าเมือง
และขัน> ตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองชิ บะ ร่วมย้อนยุคไปใน
ย่านเมืองเก่า ณ เมืองซาวาระ เขตพืนทีทียังคงหลงเหลือร้านค้าและอาคารบ้านเรือน
ทีตังเรียงรายมาตังแต่สมัยโบราณ โดยอาคารและร้านค้าในย่านนีเกือบทังหมด ได้รบั
การคัด เลือ กจากรัฐ บาลให้ ล งทะเบีย นเป็ น อาคารบ้ า นเรือ นและสิ งปลู ก สร้ า งใน
ประวัตศิ าสตร์ทสํี าคัญ เพราะสะท้อนให้เห็นถึงวิถกี ารดําเนินชีวติ ในสมัยเอะโดะได้เป็ น
อย่างดี เมืองซาวาระมีความเจริญอย่างยิงในสมัยเอะโดะ (ค.ศ.1603-ค.ศ.1867) เพราะ
เป็ นศูนย์กลางการจัดส่งข้าวไปทัวประเทศ นอกจากนีทีย่านเมืองเก่ าซาวาระ ยังเป็ น
สถานทีถ่ายทําภาพยนตร์และละครสุดฮิตทังไทยและญีปุ่น อาทิเรือง “ฟดั จัง โตะ” และ
ละครจากไทยเรือง “Rising Sun” อิสระให้ท่านบันทึกภาพตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าอาราคุระเซ็นเก็น เพือนํ าท่านเข้าชม เจดียช์ ูเรย์โตะ เจดีย์
ขนาดใหญ่สูง 5 ชัน สีแดงสด ทีถูกสร้างขึนในปี ค.ศ.1963 เพือระลึกถึงสันติภาพ โดยที
เจดีย์แห่งนีมีมุมถ่ ายภาพทีสวยงามคือมุมของเจดีย์และมีฉากหลังเป็ นภูเขาไฟฟู จติ งั
ตระหง่านอยู่ จากนันนํ าท่านเดินทางสู่ โกเท็มบะ พรีเมียม เอาท์เล็ท ทีรวบรวมแบ
รนด์ระดับโลกมาไว้ดว้ ยกันบนหุบเขาริมทางด่วนสายTomei ทีเชือมระหว่างภูเขาไฟฟู
จิ-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

เทียง
บ่าย
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คํา

รับประทานอาหารคํา ณ ห้องอาหารของโรงแรม
*** อิ มอร่อยกับมื+อพิ เศษบุฟเฟ่ ต์ขาปู ให้ ท่านได้ ลิ+มลองรสชาติ ปูพร้อมนํ+ าจิ+ ม
สไตล์ญีปุ่ นอย่างจุใจ และอาหารอืนๆ อีกหลายชนิ ด ***
***จากนัน+ อิ สระให้ท่านได้ผอ่ นคลายกับการแช่นํ+าแร่ธรรมชาติ เชือว่าถ้าได้แช่
นํ+าแร่แล้ว จะทําให้ ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ ระบบหมุนเวียนโลหิ ตดีขึ+น***

วันทีสาม

ภูเขาไฟฟูจิ >> โตเกียว >> วัดอาซากุสะ >> ช้อปปิ> งย่านชิ นจูก ุ

เช้า
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านออกเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ บริ เวณชัน> 5 (ขึ>นอยู่กบั สภาพภูมิอากาศ) ทีระดับ
ความสูง 2,500 เมตร ให้ท่านได้สมั ผัสอากาศอันบริสุทธิ ?บนยอดภูเขาไฟฟูจ ิ ถ่ายภาพที
ระลึก กับภูเ ขาไฟทีเป็ น สัญ ลัก ษณ์ ของแดนอาทิต ย์อุ ทยั แห่ ง นี และได้ชือว่ ามีส ดั ส่ ว น
สวยงามทีสุดในโลก ซึงเป็ นภูเขาไฟทียังดับไม่สนิท และมีความสูงทีสุดในประเทศญีปุ่น
จากด้านล่างสู่บนยอดปล่องเขาด้วยความสูง 3,776 เมตร จากนันนํ าท่านเดินทางสู่
กรุงโตเกียว เมืองหลวงของประเทศญีปุน่
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
ประตูสายฟ้า 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
โบกควันกํายานเข้าหาตัวเชือว่าจะช่วยให้หายเจ็บป่วย เจ็บป่วยส่วนไหนก็จะโบกควัน
กํายานไปทีอวัยวะส่วนนัน จากนันนําท่านเดินทางสู่ ย่านชิ นจูก ุ ย่านช้อปปิ งชือดัง ทีไม่
ว่านักท่องเทียวจากชาติใดๆ ก็ต้องมาช้อปปิ งทีย่านแห่งนี เนืองจากมีสนิ ค้ารองรับกับ
ความต้องการของนักท่องเทียว อิสระให้ท่านเลือกซือสินค้าตามอัธยาศัยอาทิเช่น สินค้า
อิเล็คทรอนิกส์ เสือผ้า กระเป๋า รองเท้า เครืองสําอาง ฯลฯ
อิ สระรับประทานอาหารคํา ตามอัธยาศัย
นําท่านเข้าสู่ทีพักโรงแรมระดับเทียบเท่า 3 ดาว

เทียง
บ่าย

คํา
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วันทีสี

อิ สระท่องเทียวด้วยตนเอง หรือซื>อทัวร์โตเกียวดิ สนี ยแ์ ลนด์

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
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 ผัสกับตัวการ์ตูนเอกจากวอลท์ดสิ นีย์ 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 ?สิทธิ ?และเป็ 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
อะคิ ฮาบาร่า ย่านการค้าชือดังทีสุดเกียวกับเครืองใช้ไฟฟ้า กล้องดิจติ อล เกมส์ต่างๆ
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เทียง
คํา

อิ สระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
อิ สระรับประทานอาหารคํา ตามอัธยาศัย
นําท่ านเข้าสู่ทีพักโรงแรมระดับเทียบเท่ า 3 ดาว

วันทีห้า

โตเกียว >> เมืองซากุระ >> เทศกาลดอกทิ วลิ ป >> นาริ ตะ >> อิ ออน มอลล์ >>
สนามบิ นนาริ ตะ

เช้า
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองซากุระ เพือเข้าชม เทศกาลดอกทิ วลิ ป ให้ท่านได้เพลิดเพลิน
กับการเดินชมทุ่งดอกทิวลิปหลากสีมากกว่า 100 สายพันธุ์ และมีมากถึง 710,000 ต้น
โดยมีกงั หันลมขนาดใหญ่ ช่วยเพิมบรรยากาศเสมือนท่านได้ไ ปเยือนทุ่งดอกทิวลิปที
ประเทศเนเธอร์แลนด์
อิ สระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
อิส ระให้ท่านช้อ ปปิ ง ณ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ห้ างอิ อ อน มอลล์ ซือของฝาก
ก่อนกลับ อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ หรือร้าน 100 YEN ทีสินค้าทังร้านราคา 100
เยนเท่านันเอง

เทียง
บ่าย

ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดิ นทางสู่สนามบินนาริ ตะ เพือทําการเช็คอิ น
17.25 น.
21.55 น.

ออกเดิ นทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิ นไทย เทียวบิ นที TG 677
เดิ นทางถึงสนามบิ นสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ ภาพพร้อมความประทับใจ
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กําหนดการเดินทางวันที 12-16 เมษายน 2562
ราคารวมตั Xว
เครืองบิ น

ราคาไม่รวมตั Xว
เครืองบิ น

ผู้ใหญ่ราคาท่ านละ

49,900.- บาท

16,900.- บาท

เด็ก (เสริ มเตียง) พักกับผูใ้ หญ่

44,900.- บาท

15,300.- บาท

เด็ก (ไม่เสริ มเตียง) พักกับผูใ้ หญ่

37,500.- บาท

12,600.- บาท

พักเดียวเพิ มท่านละ

7,900.- บาท

7,900.- บาท

อัตราค่าบริ การ

**ราคานี> รวมรายการทัวร์ ค่าตั Xวเครืองบิ น**
หมายเหตุ
1. การเดิ นทางในแต่ละครัง> จะต้องมีผ้โู ดยสารจํานวน 25 ท่านขึ>นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวน
ดังกล่าว บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิY ในการเลือนการเดิ นทางหรือเปลียนแปลงราคา
2. การผ่านพิ ธีการตรวจคนเข้าเมือง เป็ นวิ จารณญาณของเจ้ าหน้ าที ตรวจคนเข้าเมือง
ในแต่ ละประเทศ หากไม่ได้ รบั การอนุญาติ ให้ เดิ นทางเข้ าหรือออกนอกประเทศนัน> ๆ
ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิY ไม่คืนค่ าทัวร์ ไม่ว่ากรณี ใดๆ
3. หากผู้เดิ นทางมีการใช้ ตั Xวเดิ นทางภายในประเทศจากจังหวัดที พักมายังสนามบิ น
สุวรรณภูมิ กรุณาติ ดต่ อเจ้าหน้ าที ก่อนซื> อตั Xวเดิ นทางภายในประเทศ เพือเช็คสถานะ
ของทัวร์ว่าออกเดิ นทางได้ หรือไม่ และตรวจเช็คนํ>าหนั กสัมภาระของสายการบิ น
ภายในประเทศที ท่ านใช้ เนื องจากการกําหนดนํ>าหนักสัมภาระของสายการบิ น
ภายในประเทศจะน้ อยกว่าสายการบิ นระหว่ างประเทศ ขึ>นอยู่กบั การกําหนดของแต่
ละสายการบิ น ทัง> นี> ทางบริ ษัทฯ จะไม่รบั ผิ ดชอบต่ อความเสี ยหายที เกิ ดขึ>น
4. หากผู้เดิ นทางปฏิ เสธการรับบริ การจากทางบริ ษัทขณะเดิ นทาง อาทิ เช่ นร้านอาหาร
สถานที ท่ องเที ยวหรือไม่เดิ นทางพร้อมคณะ ทางบริ ษัทฯ จะไม่คืนเงิ นค่ าบริ การใน
ส่ วนนั น> ให้
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อัตราค่ าบริ การนี> รวม
1.ค่ าตั Xวโดยสารเครืองบิ นไป-กลับ ชัน> ประหยัด
2.ค่ านํ>าหนักสัมภาระที มาพร้อมกับตั Xวเครืองบิ น
-สายการบิ นไทย ได้ นํ>าหนั กสัมภาระ 30 กิ โลกรัม/ท่ าน
-สายการบิ นเจแปน แอร์ไลน์ ได้ นํ>าหนักสัมภาระใบละ 23 กิ โลกรัม ท่ านละ 2 ใบ
-สายการบิ น ไทย แอร์เอเชี ย เอ็กซ์ ได้ นํ>าหนักสัมภาระ 20 กิ โลกรัม/ท่ าน และสัมภาระ
ถือขึ>นเครืองได้ ท่านละ 2 ชิ> นเท่ านั น> (รวมกระเป๋าติ ดตัวด้ วยแล้ว)
-สายการบิ นพีช แอร์ ได้ นํ>าหนักสัมภาระใบละ 20 กิ โลกรัม ท่ านละ 1 ใบ และสัมภาระ
ถือขึ>นเครืองได้ ท่านละ 2 ชิ> น นํ>าหนั กรวมแล้วไม่เกิ น 7 กิ โลกรัม/ท่ าน
3. ค่ าที พักห้ องละ 2-3 ท่ าน ตามโรงแรมที ระบุไว้ ในรายการหรือระดับเที ยบเท่ า กรณี
ห้ องพักสําหรับ 3 ท่ าน บางโรงแรมจัดห้ องพักที มี 3 เตี ยงเดี ยวและบางโรงแรมจะใช้ เป็ น
ห้ องพักคู่แล้วเสริ มเตี ยง ในกรณี ทีทางโรงแรมไม่สามารถจัดห้ องพักสําหรับ 3 ท่ านให้
ได้ จําเป็ นต้ องจัดห้ องพักให้ ท่านเป็ นแบบห้ องทวิ น+ห้ องซิ งเกิ ล
-ห้ องทวิ น ห้ องพักสําหรับ 2 ท่ าน มีเตี ยงเดี ยว 2 เตี ยง
-ห้ องดับเบิ> ล ห้ องพักสําหรับ 2 ท่ าน มีเตี ยงขนาดควีนไซส์ 1 เตี ยง
-ห้ องทริ ปเปิ> ล ห้ องพักสําหรับ 3 ท่ าน มีเตี ยงเดี ยว 2 เตี ยง และเตี ยงเสริ มอี ก 1 เตี ยง
-ห้ องซิ งเกิ ล ห้ องพักสําหรับ 1 ท่ าน มีเตี ยงเดี ยว 1 เตี ยง
4. ค่ าอาหาร ค่ าเข้าชม และค่ ายานพาหนะทุกชนิ ดตามที ระบุไว้ในรายการ
5. ค่ าใช้ จ่ายของมัคคุเทศก์ทีคอยอํานวยความสะดวกให้ ท่านตลอดการเดิ นทางใน
ต่ างประเทศ
6. ค่ าประกันอุบตั ิ เหตุในระหว่ างการเดิ นทาง คุ้มครองในวงเงิ นสูงสุดท่ านละไม่เกิ น
1,000,000.- บาท ค่ ารักษาพยาบาลกรณี เกิ ดอุบตั ิ เหตุวงเงิ นไม่เกิ น 500,000 บาท ทัง> นี>
เป็ นไปตามเงือนไขของบริ ษัทประกัน (ประกันไม่ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพระหว่ าง
การเดิ นทาง)
ํ า 1 ปี และผู้ใหญ่ อายุ 75 ปี ขึ>นไป จะได้ รบั ความคุ้มครองประกันอุบตั ิ เหตุ
*** เด็กอายุตากว่
เพียงครึงเดี ยว ***
7. ค่ าภาษี นํ>ามัน ที สายการบิ นเรียกเก็บ ณ วันที 1 พฤศจิ กายน 2561 และท่ านต้ องชําระ
เพิ มเติ ม ในกรณี ทีทางสายการบิ นมีการเรียกเก็บเพิ มภายหลังจากที ท่ านได้ ทาํ การจอง
ทัวร์แล้ว
8. ภาษี มูลค่ าเพิ ม 7% และหัก ณ ที จ่าย 3 %
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อัตราค่ าบริ การนี> ไม่รวม
1. ค่ าทําหนังสื อเดิ นทางไทย, หนังสื อเดิ นทางเล่ มสี เหลืองของคนจี นและ ค่ าทํา
ใบอนุญาตที กลับเข้ าประเทศของคนต่ างชาติ หรือคนต่ างด้ าว
2. ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัวอาทิ ค่ าอาหาร-เครืองดื ม นอกเหนื อจากรายการ ค่ าซักรีด ค่ า
โทรศัพท์ เป็ นต้ น
3. ค่ าใช้ จ่ายอื นๆ ที มิ ได้ คาดคิ ด เช่ น การปรับค่ านํ>ามันหรืออื นๆ ที มิ ได้ ระบุไว้ในรายการ
4. ค่ านํ>าหนักของกระเป๋าเดิ นทางในกรณี ทีเกิ นกว่ าสายการบิ นกําหนด 20 กิ โลกรัม
5. ค่ าประกันอื นๆ ที นอกเหนื อจากรายการทัวร์และผู้เดิ นทางต้ องการทําเพิ มเติ ม อาทิ
ภัยธรรมชาติ รุนแรง, ทรัพย์สินหรือเที ยวบิ นล่ าช้ าหรือทรัพย์สินสูญหาย เป็ นต้ น
6. ค่ านํ>าดื มระหว่ างทัวร์ (ไม่ได้ บริ การนํ>าดื มระหว่างทัวร์)
7. ค่ าทิ ปไกด์และคนขับรถ
เงือนไขการชําระเงิ น
1. กรุณาชําระมัดจําท่ านละ 15,000 บาท
2. กรุณาชําระค่ าทัวร์ส่วนที เหลือก่อนวันเดิ นทาง 35 วันทําการ
3. กรณี ทาํ การจองทัวร์ก่อนวันเดิ นทาง 35 วันทําการหรือน้ อยกว่า กรุณาชําระค่ าทัวร์
เต็มจํานวน
4. กรณี จองทัวร์แบบเหมากรุป๊ ไม่สามารถใช้ เงือนไขการชําระเงิ นแบบการจองทัวร์แบบ
ปรกติ ได้
การยกเลิ ก
1. กรุณาแจ้งยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วันทําการ มิฉะนันทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ kในการคืน
เงินมัดจําทังหมด
2. กรณียกเลิกก่อนวันออกเดินทาง 35 วันทําการหรือน้อยกว่า ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ kในการ
คืนค่าทัวร์ทงหมด
ั
3. กรณีทกรุ
ี ๊ปออกเดินทางในช่วงวันหยุดเทศกาลสําคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่, เทศกาลสงกรานต์
หรือวันหยุดยาวตามทีรัฐบาลกําหนดในแต่ละปี และรวมถึงเทียวบินพิเศษ(เช่าเหมาลํา) จะไม่ม ี
การคืนเงินมัดจําและค่าทัวร์ทุกกรณี
4. เนืองจากตั Zวเครืองบินเป็ นราคาแบบโปรโมชัน เมือชําระค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถเลือนวัน
เดินทาง ขอยกเลิก หรือขอคืนเงินได้ในทุกกรณี
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หมายเหตุ
1. ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิY ในการเปลี ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง> นี> ขึ>นอยู่
กับสภาพอากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบิ นฯลฯ โดยทางบริ ษัทฯ จะ
คํานึ งถึงประโยชน์ และความปลอดภัยของท่ านเป็ นสําคัญที สุด ทางบริ ษัทฯ จะไม่
รับผิ ดชอบต่ อการห้ ามออกนอกประเทศ / ห้ ามเข้ าประเทศญี ปุ่ น / การนําสิ งของผิ ด
กฎหมาย / เอกสารการเดิ นทางไม่ถกู ต้ อง และความประพฤติ ส่อไปในทางเสื อมเสี ย
รวมถึงภัยธรรมชาติ ต่างๆ และการยกเลิ กเที ยวบิ น ซึ งทางบริ ษัทฯ ไม่อาจคื นเงิ นให้
ท่ านได้ ไม่ว่าจํานวนทัง> หมดหรือบางส่ วน นอกจากนี> ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิY ในการ
เปลียนแปลงราคาได้ ตามความเหมาะสม ทัง> นี> ขึ>นอยู่กบั อัตราแลกเปลียนของเงิ น
สกุลเยน
2. ในกรณี ทีเกิ ดภัยพิ บตั ิ ทางธรรมชาติ ต่างๆ ทางบริ ษทั สามารถคืนเงิ นมัดจําหรือค่าทัวร์ได้ก็
ต่อเมือทางสายการบิ นและโรงแรมทีพักได้ทาํ การพิ จารณาคืนเงิ นส่วนนัน> ให้ แล้วเท่ านัน>
3. ในกรณี เกิ ดภัยธรรมชาติ ในต่ างประเทศระหว่ างการเดิ นทาง หากมีเหตุการณ์ ต่างๆ
เกิ ดขึ>นและมีเหตุทาํ ให้ การเดิ นทางไม่สามารถเป็ นไปตามกําหนดการได้ บริ ษัทขอ
สงวนสิ ทธิY ในการคื นเงิ นจนกว่ าจะได้ รบั การยื นยันว่ าจะมีการรับผิ ดชอบค่ าใช้ จ่าย
จากสายการบิ น และไม่รบั ผิ ดชอบต่ อค่ าใช้ จ่ายที เกิ ดขึ>นนอกเหนื อจากรายการทัวร์
อาทิ เช่ นค่ าโรงแรม ค่ ารถรับส่ งไปสนามบิ น ค่ าอาหาร ฯลฯ
4. หลังจากที ท่ านได้ ทาํ การจองทัวร์และชําระค่ ามัดจําเรียบร้อยแล้ว ทางบริ ษัทฯ ถือว่ า
ท่ านได้ ยอมรับในข้อตกลงและเงือนไขต่ างๆ ที ทางบริ ษัทได้ ระบุไว้ ในโปรแกรมทัวร์
ทุกประการ
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