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WONDERFUL JAPAN
6DAYS 3NIGHTS BY TG

VTG ขอนำท่ ำ นเดิ นทำงสู่ประเทศญี่ปุ่น ดิ นแดนแห่ งอำทิ ตย์อุทยั โดยสำยกำรบิ นไทย
สู่เมืองเกี ยวโต นำโกย่ำ ชิ สึโอกะ ยำมำนำชิ โตเกียว
เกียวโต

ชิ สึโอกะ

ยามานาชิ

สัมผัสประสบการณ์การสวมใส่ ชุดกิ โมโน เดินชม วัดคิ โยมิสึ มรดกโลกอันเก่าแก่กว่า
1,500 ปี และติดรอบสุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่
พร้อมเชิญดื่มสายน้ าศักดิ ์สิทธิ ์ 3 สาย, ชมแนวเสาโทริอิ ณ ศาลเจ้าฟูชิมิ อิ นาริ ลอด
ซุม้ ประตูสแี ดงทีท่ าเป็ นเส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร
ทะเลสาบฮามานะ ทะเลสาบที่เพาะพันธุ์ปลาไหลที่ใหญ่ท่สี ุดในบริเวณนัน้ , ชมความ
งดงามของวิวภูเขาไฟฟูจิท่ีจุด ชมวิ วยูเมะ เทอเรซ, ช้อปปิ้ งสิน ค้าแบรนด์เนมราคา
สบายกระเป๋ าทีโ่ กเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท
ขึน้ ชมความงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์อย่างน่ าอัศจรรย์ ณ ภูเขาไฟฟูจิ, ชมความงาม
ของต้นโคเคียทีส่ วนโออิ ชิ ปาร์ค
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โตเกียว

นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม ที่วดั อาซากุสะ, ช้อปปิ้ งสุดเหวีย่ งที่ย่านชิ นจูก,ุ ชม
นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะแบบดิจิทลั teamLab Borderless และช้อปปิ้ งของฝาก
ส่งท้ายกันทีอ่ ิ ออน มอลล์

กาหนดการเดินทาง 12-17 ตุลาคม 2562
วันแรก
21.00 น.
23.59 น.

วันที่สอง
07.30 น.

สนำมบิ นสุวรรณภูมิ
พร้อมกันที่สนำมบินสุวรรณภูมิ ชัน้ ที่ 4 ประตูหมำยเลข 2 สำยกำรบินไทย
เคำน์เตอร์ C เพื่อเตรียมตัวเดิ นทำง และผ่ำนขัน้ ตอนกำรเช็คอิ น
ออกเดิ นทางสู่ สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบินไทย
เที่ยวบินที่ TG622
สนำมบินคันไซ >> เกียวโต >> สัมผัสประสบกำรณ์ใส่ชดุ กิ โมโน >> วัดคิโยมิสึ >>
ศำลเจ้ำฟูชิมิ อิ นำริ >> นำโกย่ำ
เดิ นทางถึงสนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า หลังจากผ่านพิ ธีการตรวจคนเข้าเมือง
และขัน้ ตอนศุลกากรแล้ว นาท่านเดินทางย้อนรอยประวัตศิ าสตร์สู่ เมืองเกียวโต เมือง
หลวงเก่าของญี่ป่ ุนในช่วงเวลากว่าพันปี ในช่วงปี ค.ศ.794 ถึง ค.ศ.1868 ซึง่ ได้ช่อื ว่าเป็ น
นครแห่งความงามทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมอันเก่าแก่ ของชาวอาทิตย์ อุท ยั ท าให้
นักท่องเทีย่ วส่วนใหญ่นิยมใส่ชุดกิโมโนเดินเล่นในเมือง

พิ เศษ!! เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศของเมืองเกียวโต
นาทุกท่านสัมผัสประสบการณ์การสวมใส่ ชุดกิ โมโน
เพื่อเดินท่องเที่ยวชมวัดคิ โยมิ สึ หรือวัดน้าใส ทีต่ ดิ รอบสุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7
สิง่ มหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ เป็ นวัดที่ใหญ่ และเก่าแก่ตงั ้ อยู่บริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า
และมีท่ อนซุ งวางเรียงซ้อนกันตามแนวนอนตัง้ จากพื้นดินขึ้นมารองรับระเบียงของตัว
วิหารใหญ่ ซ่งึ ไม่ใช้ตะปูสกั ตัว ใช้วธิ กี ารเข้าลิม่ เหมือนเรือนไทย วัดนี้มอี ายุเก่าแก่ยงิ่ กว่า
กรุงเกียวโต กว่า 1,200 ปี นมัสการพระโพธิสตั ว์อวโลกิเตศวร จากระเบียงแห่งนี้สามารถ
ถ่ ายภาพ ณ จุดที่สวยที่สุดในกรุงเกียวโต มองเห็นวิวทิวทัศน์ ของตัวเมืองเกียวโตได้
งดงาม พร้อมกับวิหารของวัดคิโยมิส ึ และเชิญ ดื่มน้ าศักดิ ์สิทธิ ์สามสายอั นเกิดขึ้นจาก
ธรรมชาติท่ไี หลมาจากเทือกเขา จากนัน้ เดินตามทางสัมผัสกับร้านค้าญี่ป่ ุนตกแต่งตาม
สมัยเอโดะและเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ที่ระลึก เกี่ยวกับญี่ป่ ุนขนานแท้ อาทิ ขนมโมจิ ที่
ขึน้ ชื่อที่สุดของญี่ป่ ุน เป็ นต้นกาเนิดกระจายขายไปยังภูมภิ าคต่างๆ ของญี่ป่ ุน ทัง้ ด้ วย
แป้ งที่เหนี ยวนุ่ ม เป็ น พิเศษ กับไส้ถ ัว่ แดงขนานแท้ หรือประยุกต์เป็ นไส้ส ตอเบอร์ร่ี
ช็อกโกแลต ฯลฯ ผักดองญี่ป่ ุน สาหรับคนที่ชอบทานกับข้าวต้ม อาทิ แตงกวาดอง หัวไช
เท้า มะเขือยาว ฯลฯ, ชาเกียวโต ที่ขน้ึ ชื่อไม่แพ้จงั หวัดชิซูโอกะ ที่ช่วยลดคอเลสเตอรอล
WONDERFUL JAPAN 6DAYS 3NIGHTS BY TG 12-17 OCTOBER 2019

Page |3

กลางวัน
บ่าย

คา่

วันที่สำม
เช้า

กลางวัน
บ่าย

ช่วยให้ผ ิวพรรณเปล่งปลั ่ง, เครื่องเซรามิคญี่ป่ ุนทัง้ กาน้ าชา ถ้วย ชาม ต่างๆ และของที่
ระลึก อีกมากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิ อิ นาริ เพื่อสักการะพระแม่โพสพ เทพที่เป็ นที่นบั ถือของ
ชาวญี่ป่ ุน โดยส่วนใหญ่ จะขอพรให้มีความเป็ นอยู่สุขสบาย และขอพรในเรื่องของการ
กสิกรรมให้ได้ผลผลิตที่อุดมสมบูรณ์ และในบริเวณศาลเจ้าท่ านจะพบเห็นรูปปั ้นเทพ
จิ้งจอกมากมาย โดยชาวญี่ป่ ุนชื่อว่าเป็ นทูตสวรรค์ ผู้คอยน าข่าวสารจากสรวงสวรรค์ลง
มายังโลกมนุ ษ ย์ ท่ านจะได้ต่ืน ตากับเสาโทริอิท่ีเรียงรายเป็ นซุ้มประตูส ีแดง ซึ่งเป็ น
สัญลักษณ์ ของศาลเจ้าที่มมี ากกว่าร้อยต้น ทอดตัวยาวตามเส้นทางของไหล่เขา เส้นทาง
ยาวถึง 4 กิโลเมตร และยังเป็ นหนึ่งในฉากของภาพยนตร์เรื่อง MEMORIES OF GEISHA
ทีซ่ ายูร ิ นางเอกของเรื่องวิง่ ลอดซุม้ ประตูไปขอพรเทพเจ้าเพื่อให้ตนเองสมความปรารถนา
ได้เวลาอันสมควร นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองนำโกย่ำ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่ำ 3 ดำว
นำโกย่ำ >> ชิ สึโอกะ >> ทะเลสำบฮำมำนะ >> นิ ฮงไดระ >> จุดชมวิวยูเมะ เทอเรซ >>
โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอำท์เล็ต >> ทะเลสำบคำวำกูจิ
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองชิ สึโอกะ ระหว่างทางนาท่านแวะชม ทะเลสาบฮามานะ
ทะเลสาบทีเ่ พาะพันธุป์ ลาไหลทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในบริเวณนัน้ และยังเป็ นจุดแวะพักรถทีใ่ หญ่
ทีส่ ุดสาหรับนักท่องเทีย่ ว ให้ท่านได้ลองชิมพายปลาไหลและเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ
กลับไปเป็ นของฝาก ระหว่างทางเชิญท่านเพลินตากับทัศนียภาพอันแสนงดงามของ
สองข้างทาง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ นิ ฮงไดระ เพื่อนาท่านชมวิวภูเขาไฟฟูจทิ ่ี จุด ชมวิ วยูเมะ เทอเรซ
สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ท่สี ร้างขึน้ มาเพื่อ เป็ นจุดชมทัศนียภาพอันสวยงามของเมือง
นิฮงไดระ และท่านสามารถมองเห็น ภูเขาไฟฟูจไิ ด้อย่างสวยงามในวันที่ท้องฟ้ าปลอด
โปร่ง จากนัน้ นาท่านออกเดินทางสู่ โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท ทีร่ วบรวมแบรนด์
ระดับโลกมาไว้ด้วยกันบนหุบเขาริมทางด่วนสายTomei ที่เชื่อมระหว่างภูเขาไฟฟูจิอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ กบั มหานครโตเกียว ให้ท่ านได้อสิ ระกับการเลือกซื้อเลือกชม
สิน ค้า ที่ร วบรวมไว้ก ว่า 165 แบรนด์ด ัง ไม่ ว่าจะเป็ น Coach, Bally, Diesel, Gucci,
Zara, Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap แ ล ะ อี ก
มากมาย นอกจากนี้ยงั มีห มวดสิน ค้าอื่นๆ อย่างรองเท้า กระเป๋ า เสื้อผ้าเด็ก ซึ่งราคา
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สิน ค้าราคาค่อนข้างถูกกว่าที่อ่นื ๆ ที่ร วมไว้ในพื้น ที่กว่า 400,000 ตารางฟุ ต ถือเป็ น
สวรรค์แห่งการช้อปปิ้ งของคนญี่ป่ นุ โดยเฉพาะ
นาท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่า 3 ดาว บริเวณทะเลสาบคาวากูจิ
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
*** อิ่ ม อร่อ ยกับมื้อพิ เศษบุฟ เฟ่ ต์ข าปู ให้ ท่ านได้ ลิ้ มลองรสชาติ ปูพ ร้อมน้ าจิ้ ม
สไตล์ญี่ปนอย่
ุ่ างจุใจ และอาหารอื่นๆ อีกหลายชนิ ด ***
***จากนัน้ อิ สระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้าแร่ธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่
น้าแร่แล้ว จะทาให้ ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิ ตดีขึ้น***

คา่

วันที่สี่
เช้า

กลางวัน
บ่าย

คา่

วันที่ห้ำ

ทะเลสำบคำวำกูจิ >> ภูเขำไฟฟูจิ >> ชมต้นโคเคียที่สวนโออิ ชิ ปำร์ค >> โตเกียว >>
ช้อปปิ้ งที่ย่ำนชิ นจูก ุ
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่ านเดิน ทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ บริ เวณชัน้ 5 (ขึ้นอยู่กบั สภาพภูมิอากาศ) ที่ระดับ
ความสูง 2,500 เมตร ให้ท่านได้สมั ผัสอากาศอันบริสุทธิ ์บนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพทีร่ ะลึก
กับภูเขาไฟที่เป็ นสัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทยั แห่งนี้และได้ช่อื ว่ามีสดั ส่วนสวยงาม
ที่สุดในโลก ซึ่งเป็ นภูเขาไฟที่ยงั ดับไม่สนิ ท และมีความสูงที่สุด ในประเทศญี่ป่ ุนจาก
ด้านล่างสู่บนยอดปล่องเขาด้วยความสูง 3,776 เมตร จากนัน้ น าท่ านสู่ สวนโออิ ชิ
ปาร์ค สวนแห่งนี้ จะมีการจัดแสดงไม้ดอกนานาชนิดตามฤดูกาลหมุนเวียนไปเรื่อยๆ
และสาหรับฤดูใบไม้ร่วงนี้ ต้นไม้ท่เี ป็ นไฮไลท์กค็ อื ต้นโคเคีย (Kochia) เป็ นต้นไม้ทรง
พุ่มสีเขียว แต่เมื่อถึงฤดูใบไม้ร่วงจะเปลีย่ นเป็ นสีแดงทาให้ทงั ้ สวนจะเห็นต้นไม้พุ่มแดงๆ
อยูโ่ ดยรอบ เป็ นวิวทีแ่ ปลกตาหาชมได้ยาก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ กรุงโตเกียว เมืองหลวงของประเทศญี่ป่ นุ อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ งที่
ย่านชิ นจูก ุ ย่านช้อปปิ้ งชื่อดัง ที่ไม่วา่ นักท่องเที่ยวจากชาติใดๆ ก็ตอ้ งมาช้อปปิ้ งทีย่ า่ น
แห่งนี้ เนื่องจากมีสนิ ค้ารองรับกับความต้องการของนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็ นแบรนด์
เนมชัน้ นา สินค้านาสมัย ขนมญี่ป่ นุ ทัง้ แบบเก่าและใหม่ ไปจนถึงร้านอาหารหลากสไตล์
อิสระให้ท่านเลือกซือ้ สินค้าตามอัธยาศัยอาทิเช่น สินค้าอิเล็คทรอนิกส์ เสือ้ ผ้า กระเป๋ า
รองเท้า เครื่องสาอาง ฯลฯ
อิ สระรับประทานอาหารคา่ ตามอัธยาศัย
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่ำ 3 ดำว
โตเกียว >> วัดอำซำกุสะ >> teamLab Borderless // Digital Art Museum
>> อิ ออน มอลล์ >> สนำมบินฮำเนดะ
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เช้า

กลางวัน
บ่าย

คา่

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
น าท่ านเยี่ย มชมวัด อาซากุส ะ มีช่ือ อย่างเป็ นทางการว่า วัด เซนโซ หรือ เซนโซจิ
(Sensoji) แต่นิ ย มเรีย กว่า วัดอาซากุ ส ะเนื่ อ งจากตัง้ อยู่ในย่านอาซากุ ส ะ เป็ น วัด ใน
ศาสนาพุทธ โดยมีพระโพธิสตั ว์คนั นอนประดิษ ฐานอยู่และเป็ นพระประธานของวัด ที่
ประตูท างเข้า วัด มีโ คมสีแ ดงขนาดใหญ่ แ ขวนอยู่ ถือเป็ น สัญ ลัก ษณ์ ห นึ่ ง ของวัด ที่
นักท่องเที่ยวนิ ยมถ่ายรูปไว้เป็ น ที่ระลึก ประตู แห่งนี้ มชี ่อื ว่าประตูคามิน าริ แปลได้ว่า
ประตูสายฟ้ า เมื่อผ่านเข้ามาจะพบกับถนนนากามิเสะ สองข้างทางมีร้านค้าให้เดินชม
และชิมได้เพลินๆ โดยมีของทีร่ ะลึกสไตล์ญ่ปี ่ ุนให้เลือกซื้อหา และขนมส่งกลิน่ หอมเย้า
ยวนชวนให้ลม้ิ ลอง สุดถนนเป็ นซุม้ ประตูทม่ี โี คมสีแดงแขวนอยูอ่ กี ซุ้มหนึ่งคือประตูโฮโซ
หรือประตูแห่งขุมทรัพย์ ท่านสามารถชม โตเกียวสกายทรี (ภายนอก) หรือทีเ่ รียกว่า
The New Tokyo Tower แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว จากบริเวณวัดอาซากุสะ
ซึง่ เป็ นสิง่ ก่อสร้างที่สงู ทีส่ ุดในประเทศญี่ป่ ุนโดยมีความสูง 634 เมตร โตเกียวสกายทรี
สร้างขึน้ เพื่อเป็ นหอส่งสัญญาณโทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจติ อล
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พาท่ านสัม ผัส ประสบการณ์ ช มพิพิธ ภัณ ฑ์ ศิล ปะแนวใหม่ ท่ีไ ม่ ซ้ า ใครที่ Digital Art
Museum // teamLab Borderless พิพธิ ภัณ ฑ์แสดงงานศิลปะที่ผสมผสานระหว่างงาน
ศิลปะและเทคโนโลยีสามมิตลิ ้าสมัย ภายในแบ่งเป็ นโซนต่างๆ ถึง 5 โซน ให้ท่านได้
เพลิด เพลิน คือ Borderless World, teamLab Athletics Forest, Future Park, Lamps
Forest และ EN Tea House จากนัน้ ให้ท่ านช้อปปิ้ ง ณ ห้างสรรพสิน ค้า ขนาดใหญ่
ห้างอิ ออน มอลล์ ซื้อของฝาก ก่อนกลับ อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ หรือร้าน 100
YEN ทีส่ นิ ค้าทัง้ ร้านราคา 100 เยนเท่านัน้ เอง
อิ สระรับประทานอาหารคา่ ตามอัธยาศัย

ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ สนามบินฮาเนดะ เพือ่ ทาการเช็คอิน
วันที่หก
00.20 น.
04.50 น.

สนำมบินฮำเนดะ >> สนำมบินสุวรรณภูมิ
ออกเดิ นทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 661
เดิ นทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ ภาพพร้อมความประทับใจ
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กำหนดกำรเดินทำง 12-17 ตุลำคม 2562
**ราคานี้ รวมรายการทัวร์ ค่าตั ๋วเครื่องบิ น**
อัตรำค่ำบริ กำร

รำคำรวมตั ๋วเครื่องบิน รำคำไม่รวมตั ๋วเครื่องบิน

ผู้ใหญ่รำคำท่ำนละ
เด็ก (เสริมเตียง) พักกับผู้ใหญ่
เด็ก (ไม่เสริมเตียง) พักกับผู้ใหญ่
สำหรับท่ำนที่ต้องกำรพักเดี่ยว เพิ่ มท่ำนละ

47,900.43,300.35,900.7,900.-

27,900.25,300.20,900.7,900.-

หมำยเหตุ
1. การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีผู้เดินทางจานวน 25 ท่านขึน้ ไป หากผู้เดินทางมีไม่ครบตาม
จานวนดังกล่าว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลีย่ นแปลงราคา
2. การผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมือง เป็ น วิจารณญาณของเจ้าหน้ าที่ตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละ
ประเทศ หากไม่ได้รบั การอนุญาติให้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศนัน้ ๆ ทางบริษทั ขอสงวน
สิทธิ ์ไม่คนื ค่าทัวร์ ไม่วา่ กรณีใดๆ
3. หากผู้เดิน ทางมีการใช้ต ั ๋วเดิน ทางภายในประเทศจากจังหวัดที่พกั มายังสนามบินสุว รรณภูมิ
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีก่ ่อนซือ้ ตั ๋วเดินทางภายในประเทศ เพื่อเช็คสถานะของทัวร์วา่ ออกเดินทาง
ได้หรือไม่ และตรวจเช็คน้าหนักสัมภาระของสายการบินภายในประเทศทีท่ ่านใช้ เนื่องจากการ
กาหนดน้ าหนักสัมภาระของสายการบินภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบินระหว่างประเทศ
ขึน้ อยูก่ บั การกาหนดของแต่ละสายการบิน ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อความเสียหายที่
เกิดขึน้
4. หากผู้เดินทางปฏิเสธการรับบริการจากทางบริษทั ขณะเดินทาง อาทิเช่น ร้านอาหาร สถานที่
ท่องเทีย่ วหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษทั ฯ จะไม่คนื เงินค่าบริการในส่วนนัน้ ให้
อัตรำค่ำบริกำรนี้ รวม
1. ค่าตั ๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัด
2. ค่าน้าหนักสัมภาระทีม่ าพร้อมกับตั ๋วเครื่องบิน
WONDERFUL JAPAN 6DAYS 3NIGHTS BY TG 12-17 OCTOBER 2019

Page |7

3.

4.
5.
6.

7.
8.

-สายการบินไทย ได้น้าหนักสัมภาระ 20 กิโลกรัม/ท่าน
ค่าทีพ่ กั ห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ ะบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า กรณีหอ้ งพัก
สาหรับ 3 ท่าน บางโรงแรมจัดห้องพักทีม่ ี 3 เตียงเดีย่ วและบางโรงแรมจะใช้เป็ นห้องพักคู่แล้ว
เสริมเตียง ในกรณีทท่ี างโรงแรมไม่สามารถจัดห้องพักสาหรับ 3 ท่านให้ได้ จาเป็ นต้องจัด
ห้องพักให้ท่านเป็ นแบบห้องทวิน+ห้องซิงเกิล
-ห้องทวิน ห้องพักสาหรับ 2 ท่าน มีเตียงเดีย่ ว 2 เตียง
-ห้องดับเบิล้ ห้องพักสาหรับ 2 ท่าน มีเตียงขนาดควีนไซส์ 1 เตียง
-ห้องทริปเปิ้ ล ห้องพักสาหรับ 3 ท่าน มีเตียงเดีย่ ว 2 เตียง และเตียงเสริมอีก 1 เตียง
-ห้องซิงเกิล ห้องพักสาหรับ 1 ท่าน มีเตียงเดีย่ ว 1 เตียง
ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามทีร่ ะบุไว้ในรายการ
ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ทค่ี อยอานวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินสูงสุดท่านละไม่เกิน 1,000,000.บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั เิ หตุวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ทัง้ นี้เป็ นไปตามเงื่อนไข
ของบริษทั ประกัน (ประกันไม่ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพระหว่างการเดินทาง)
**เด็กอายุตา่ กว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปี ขึ้นไป จะได้รบั ความคุ้มครองประกันอุบตั ิ เหตุ
เพียงครึ่งเดียว**
ค่าภาษีน้ามันทีส่ ายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 6 มิถนุ ายน 2562 และท่านต้องชาระเพิม่ เติมใน
กรณีทท่ี างสายการบินมีการเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทีท่ ่านได้ทาการจองทัวร์แล้ว
ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่ ่าย 3%

อัตรำค่ำบริกำรนี้ ไม่รวม
1. ค่าทาหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าทาใบอนุญาตทีก่ ลับ
เข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีม่ ไิ ด้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ามันหรืออื่นๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าน้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด 30 กิโลกรัม
5. ค่าประกันอื่นๆ ทีน่ อกเหนือจากรายการทัวร์และผูเ้ ดินทางต้องการทาเพิม่ เติม อาทิ
ภัยธรรมชาติรุนแรง, ทรัพย์สนิ หรือเทีย่ วบินล่าช้าหรือทรัพย์สนิ สูญหาย เป็ นต้น
6. ค่าน้าดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่ได้บริการน้าดื่มระหว่างทัวร์)
7. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ
เงื่อนไขกำรชำระเงิน
1. กรุณาชาระมัดจาท่านละ 15,000 บาท
2. กรุณาชาระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือก่อนวันเดินทาง 35 วันทาการ
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3. กรณีทาการจองทัวร์ก่อนวันเดินทาง 35 วันทาการหรือน้อยกว่า กรุณาชาระค่าทัวร์เต็มจานวน

กำรยกเลิ ก
1. กรุณาแจ้งยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วันทาการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืน
เงินมัดจาทังหมด
้
2. กรณียกเลิกก่อนวันออกเดินทาง 35 วันทาการหรือน้อยกว่า ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืน
ค่าทัวร์ทงั ้ หมด
3. กรณีทก่ี รุ๊ปออกเดินทางในช่วงวันหยุดเทศกาลสาคัญ เช่น เทศกาลปี ใหม่, เทศกาลสงกรานต์
หรือวันหยุดยาวตามทีร่ ฐั บาลกาหนดในแต่ละปี และรวมถึงเทีย่ วบินพิเศษ(เช่าเหมาลา) จะไม่ม ี
การคืนเงินมัดจาและค่าทัวร์ทุกกรณี
4. เนื่องจากตั ๋วเครื่องบินเป็ นราคาแบบโปรโมชั ่น เมื่อชาระค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทาง
หรือขอยกเลิกได้ในทุกกรณี
5. กรณีทาการตัดกรุ๊ปสายการบินไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ ไม่สามารถคืนเงินมัดจาได้ในทุกกรณี
และหากยกเลิกก่อนวันเดินทาง 35 วันทาการหรือน้อยกว่า ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืน
เงินค่าตั ๋วและค่าทัวร์ทุกกรณี
4.
หมำยเหตุ
1. ทางบริษ ัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ ขน้ึ อยู่กบั สภาพ
อากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบินฯลฯ โดยทางบริษทั ฯ จะคานึงถึงประโยชน์และความ
ปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญทีส่ ุด ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้าม
เข้าประเทศญี่ป่ ุน / การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติ
ส่อไปในทางเสือ่ มเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเทีย่ วบิน ซึง่ ทางบริษทั ฯ ไม่อาจคืน
เงิน ให้ท่ านได้ ไม่ ว่าจ านวนทัง้ หมดหรือบางส่วน นอกจากนี้ ท างบริษ ัท ขอสงวนสิท ธิใ์ นการ
เปลีย่ นแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั อัตราแลกเปลีย่ นของเงินสกุลเยน
2. ในกรณีท่เี กิดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทั สามารถคืนเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ได้กต็ ่อเมื่อ
ทางสายการบินและโรงแรมทีพ่ กั ได้ทาการพิจารณาคืนเงินส่วนนัน้ ให้แล้วเท่านัน้
3. ในกรณีเกิดภัยธรรมชาติในต่างประเทศระหว่างการเดินทาง หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึน้ และมีเหตุ
ทาให้การเดินทางไม่สามารถเป็ นไปตามกาหนดการได้ บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินจนกว่าจะ
ได้รบั การยืนยันว่าจะมีการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจากสายการบิน และไม่รบั ผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้ นอกเหนือจากรายการทัวร์ อาทิเช่นค่าโรงแรม ค่ารถรับส่งไปสนามบิน ค่าอาหาร ฯลฯ
4. หลังจำกที่ท่ำนได้ทำกำรจองทัวร์และชำระค่ำมัดจำเรียบร้อยแล้ว ทำงบริษทั ฯ ถือว่ำท่ำน
ได้ ย อมรับในข้ อตกลงและเงื่อนไขต่ ำงๆ ที่ ท ำงบริ ษัท ได้ ร ะบุไ ว้ ในโปรแกรมทัว ร์ทุ ก
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