AMAZING JAPAN
6DAYS 3NIGHTS BY TG

ขอนำท่ำนเดิ นทำงสู่ประเทศญี่ปุ่น ดิ นแดนแห่งอำทิ ตย์อุทยั โดยสำยกำรบิ นไทย
สู่เมืองโอซำก้ำ นำโกย่ำ ชิ สึโอกะ ยำมำนำชิ โตเกี ยว ไซตำมะ
โอซาก้า

ชิ สึโอกะ

ยามานาชิ
ไซตามะ
โตเกียว

ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน ดินแดนแห่งมายา เพลิดเพลินและสนุ กสนานกับเครื่อง
เล่นนานาชนิดจากภาพยนตร์ช่อื ดังจาก “ฮอลลิวดู้ ” โดยฉพาะ THE WIZARDING OF
HARRY POTTER ทีใ่ ห้คุณสนุกได้ไม่ตอ้ งไปไกลถึงอเมริกา
ทะเลสาบฮามานะ ทะเลสาบที่เพาะพันธุป์ ลาไหลทีใ่ หญ่ท่สี ุดในบริเวณนัน้ , ชมความ
งดงามของวิวภูเ ขาไฟฟูจทิ ่ีจุดชมวิ วยูเมะ เทอเรซ, ช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์เ นมราคา
สบายกระเป๋าทีโ่ กเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท
ขึน้ ชมความงามทีธ่ รรมชาติสร้างสรรค์อย่างน่ าอัศจรรย์ ณ ภูเขาไฟฟูจิ, ชมความงาม
ของต้นโคเกียทีส่ วนโออิ ชิ ปาร์ค
เดินเล่นชมสถาปตั ยกรรมเมืองโบราณที่ เมืองคาวาโกเอะ
นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิมวัดอาซากุสะ, ช้อปปิ้งสุดเหวีย่ งที่ย่านชิ นจูกแุ ละช้อป
ปิ้งของฝากส่งท้ายกันทีอ่ ิ ออน มอลล์

พิเศษ!! อาบน้าแร่ แช่ออนเซ็น และอิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์ขาปูแบบจัดเต็ม

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

สนำมบิ นสุวรรณภูมิ
พร้อมกันที่สนำมบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ ที่ 4 ประตูหมำยเลข 2 สำยกำรบิ นไทย
เคำน์ เตอร์ C เพื่อเตรียมตัวเดิ นทำง และผ่ำนขัน้ ตอนกำรเช็คอิ น
ออกเดิ นทางสู่ สนามบิ นคันไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบิ นไทย
เที่ยวบิ นที่ TG622

วันที่สอง
สนำมบิ นคันไซ >> โอซำก้ำ >> ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน >> นำโกย่ำ
07.30 น.
เดิ นทางถึงสนามบิ นคันไซ เมืองโอซาก้า หลังจากผ่านพิ ธีการตรวจคนเข้าเมือง
และขัน้ ตอนศุลกากรแล้ว นาท่านเดินทางสู่ สวนสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน
ทีท่ ุ่มทุนสร้างอย่างมหาศาลบนพืน้ ทีก่ ว่า 100,000 ตารางเมตร ซึ่งเป็ นขนาดใหญ่ทส่ี ุดใน
โลก ตื่นตากับโรงถ่ายภาพยนตร์ ที่แบ่งออกเป็ นโซน เช่น ฮอลลีวูด้ ชมฉากจาลองของ
นิวยอร์ค ฉากจาลองเมืองซานฟรานซิสโก เป็ นต้น ท่านจะได้สมั ผัสบรรยากาศการต่อสู้
และการไล่ ล่ าที่ดุ เดือดเร้าใจ สนุ กสนานตื่นเต้นกับการห้อยโหนโจนทะยานไปกับ
ซุปเปอร์ฮโี ร่สายพันธุใ์ หม่ Spider Man สนุ กสนานไปกับการล่องเรือพร้อมฉากปลาฉลาม
ทีจ่ ะโผล่ขน้ึ มาล่าเหยื่อขณะล่องเรือและฉากอื่นๆ ทีห่ วาดเสียวจากเรื่อง Jaw แล้วระทึกใจ
กับฉากจาลองเรื่อง จูราสสิคพาร์ค (Jurassic Park) ท่านจะได้ยอ้ นกลับไปในยุคดึกดา
บรรพ์ พบกับเหล่าไดโนเสาร์นานาชนิด สนุ กต่อกับการชมการไล่ล่าในฉากเรื่อง วอเตอร์
เวิลด์ (Water World) พร้อมทัง้ พบกับฉากคาวบอย สตันแมนโชว์
๊
และการแสดงของ
บรรดาสัตว์แสนรูท้ ใ่ี ช้ประกอบฉากในภาพยนตร์ เช่น สุนัขแสนรูจ้ ากเรื่องบีโธเฟ่น เป็ นต้น
หรือคุณหนูจะเลือกสนุ กสนานที่ สนู๊ปปี้ สตูดโิ อ (Snoopy Studios) เพลิดเพลินกับเครื่อง
เล่ นนานาชนิด แล้วพบกับสนู๊ ปปี้ และเหล่ าผองเพื่อนมากมาย และสัมผัสกับ “The
Wizarding World of Harry Potter” สวนสนุกในธีมของหนังแฟนตาซีชื่อก้องโลก
อย่ างแฮร์รี่ พอตเตอร์ ด้ วยงบก่ อสร้างราว 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 16,000
ล้านบาท) โดยภายใน The Wizarding World of Harry Potter จะประกอบไปด้วยเครื่อง
เล่นและสถานที่เด่นๆ ที่จาลองมาจากในหนังสือดัง เช่น หมู่บ้านฮอกส์มด้ี (Hogsmeade
Village) ปราสาทฮอกวอตส์ (Hogwarts castle) และรถไฟเหาะ (the Harry Potter and the
Forbidden Journey ride) เป็ นต้น และล่าสุดกับการเปิ ดตัวอย่างเป็ นทางการของโซน
ใหม่ Minions Park อนิ เมชันชื
่ ่ อดัง ที่ เหล่าตัวการ์ตูนมิ นเนี่ ยนจะมาป่ วนทุกท่ านให้
ได้สนุกสนานเพลิ ดเพลิ นไปกับเมืองจาลองภายในเรื่อง ได้เวลาอันสมควร นาท่าน
ออกเดินทางสู่ เมืองนาโกย่า

เที่ยง
คา่

วันที่สำม
เช้า

กลางวัน
บ่าย

คา่

วันที่สี่

อิ สระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นำท่ ำนเข้ำสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่ ำ 3 ดำว
นำโกย่ำ >> ชิ สึโอกะ >> ทะเลสำบฮำมำนะ >> นิ ฮงไดระ >> จุดชมวิ วยูเมะ เทอเรซ >>
โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอำท์เล็ต >> ทะเลสำบคำวำกูจิ
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองชิ สึโอกะ ระหว่างทางนาท่านแวะชม ทะเลสาบฮามานะ
ทะเลสาบทีเ่ พาะพันธุป์ ลาไหลทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในบริเวณนัน้ และยังเป็นจุดแวะพักรถทีใ่ หญ่
ทีส่ ุดสาหรับนักท่องเทีย่ ว ให้ท่านได้ลองชิมพายปลาไหลและเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ
กลับไปเป็นของฝาก ระหว่างทางเชิญท่านเพลินตากับทัศนียภาพอันแสนงดงามของ
สองข้างทาง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ นิ ฮงไดระ เพื่อนาท่านชมวิวภูเขาไฟฟูจทิ ่ี จุดชมวิ วยูเมะ เทอเรซ
สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ท่สี ร้างขึน้ มาเพื่อ เป็ นจุดชมทัศนียภาพอันสวยงามของเมือง
นิฮงไดระ และท่านสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจไิ ด้อย่างสวยงามในวันที่ท้องฟ้าปลอด
โปร่ง จากนัน้ นาท่านออกเดินทางสู่ โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท ทีร่ วบรวมแบรนด์
ระดับโลกมาไว้ด้วยกันบนหุบเขาริมทางด่วนสายTomei ที่เชื่อมระหว่างภูเขาไฟฟูจ ิอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ กบั มหานครโตเกียว ให้ท่านได้อสิ ระกับการเลือกซื้อเลือกชม
สินค้าที่รวบรวมไว้กว่า 165 แบรนด์ดงั ไม่ว่าจะเป็ น Coach, Bally, Diesel, Gucci,
Zara, Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีก
มากมาย นอกจากนี้ยงั มีหมวดสินค้าอื่นๆ อย่างรองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้าเด็ก ซึ่งราคา
สินค้าราคาค่ อนข้างถู กกว่าที่อ่ืนๆ ที่รวมไว้ในพื้นที่ กว่า 400,000 ตารางฟุ ต ถือ เป็ น
สวรรค์แห่งการช้อปปิ้งของคนญีป่ นุ่ โดยเฉพาะ
นาท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่า 3 ดาว บริ เวณทะเลสาบคาวากูจิ
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
*** อิ่ มอร่อยกับมื้อพิ เศษบุฟเฟ่ ต์ขาปู ให้ ท่านได้ ลิ้มลองรสชาติ ปูพร้อมน้ าจิ้ ม
สไตล์ญี่ปนอย่
ุ่
างจุใจ และอาหารอื่นๆ อีกหลายชนิ ด ***
***จากนัน้ อิ สระให้ท่านได้ผอ่ นคลายกับการแช่น้าแร่ธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่
น้าแร่แล้ว จะทาให้ ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ ระบบหมุนเวียนโลหิ ตดีขึ้น***
ทะเลสำบคำวำกูจิ >> ภูเขำไฟฟูจิ >> ชมต้นโคเคียที่สวนโออิ ชิ ปำร์ค >> โตเกียว >>
ช้อปปิ้ งที่ชินจูก ุ

เช้า

กลางวัน
บ่าย

คา่

วันที่ห้ำ
เช้า

กลางวัน

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ บริ เวณชัน้ 5 (ขึ้ นอยู่กบั สภาพภูมิอ ากาศ) ที่ระดับ
ความสูง 2,500 เมตร ให้ท่านได้สมั ผัสอากาศอันบริสุทธิ ์บนยอดเขาฟูจ ิ ถ่ายภาพทีร่ ะลึก
กับภูเขาไฟที่เป็ นสัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทยั แห่งนี้และได้ช่อื ว่ามีสดั ส่วนสวยงาม
ที่สุดในโลก ซึ่งเป็ นภูเขาไฟที่ยงั ดับไม่สนิท และมีความสูงที่สุ ด ในประเทศญี่ปุ่นจาก
ด้านล่างสู่บนยอดปล่องเขาด้วยความสูง 3,776 เมตร จากนัน้ นาท่านสู่ สวนโออิ ชิ
ปาร์ค สวนแห่งนี้จะมีการจัดแสดงไม้ดอกนานาชนิดตามฤดูกาลหมุนเวียนไปเรื่อยๆ
และสําหรับฤดูใบไม้ร่วงนี้ ต้นไม้ทเ่ี ป็ นไฮไลท์กค็ อื ต้นโคเคีย (Kochia) เป็ นต้นไม้ทรง
พุ่มสีเขียว แต่เมือ่ ถึงฤดูใบไม้รว่ งจะเปลีย่ นเป็นสีแดงทําให้ทงั ้ สวนจะเห็นต้นไม้พุ่มแดงๆ
อยูโ่ ดยรอบ เป็นวิวทีแ่ ปลกตาหาชมได้ยาก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ กรุงโตเกียว เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ งที่
ย่านชิ นจูก ุ ย่านช้อปปิ้งชื่อดัง ทีไ่ ม่ว่านักท่องเทีย่ วจากชาติใดๆ ก็ต้องมาช้อปปิ้งทีย่ ่าน
แห่งนี้ เนื่องจากมีสนิ ค้ารองรับกับความต้องการของนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็ นแบรนด์
เนมชัน้ นา สินค้านาสมัย ขนมญี่ป่นุ ทัง้ แบบเก่าและใหม่ ไปจนถึงร้านอาหารหลากสไตล์
อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยอาทิเช่น สินค้าอิเล็คทรอนิกส์ เสื้อผ้า กระเป๋า
รองเท้า เครือ่ งสาอาง ฯลฯ
อิ สระรับประทานอาหารคา่ ตามอัธยาศัย
นำท่ ำนเข้ำสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่ ำ 3 ดำว
โตเกียว >> ไซตำมะ >> เมืองโบรำณคำวำโกเอะ >> โตเกียว >> วัดอำซำกุสะ >>
อิ ออน มอลล์ >> สนำมบิ นฮำเนดะ
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านเดินทางสู่ จังหวัดไซตามะ นาชมเมืองเก่าคาวาโกเอะ ซึง่ เป็ นเมืองเก่าทีม่ มี า
ตัง้ แต่สมัยยุคเอโดะทีม่ กี ารอนุ รกั ษ์สภาพบ้านเมืองเก่าและบรรยากาศไว้อย่างดี บริเวณ
ที่เป็ นเมืองเก่าก็ยงั เปิ ดทาการค้าขายของจาพวกของที่ระลึกและสินค้าท้องถิน่ ในตึกที่
เคยใช้เ ป็ น คลัง สิน ค้า สมัย ก่ อ น แต่ ไ ด้ท าการสร้า งใหม่ ใ ห้ค งรูป แบบสถาป ตั ยกรรม
แบบเดิม แต่ เ ปลี่ยนวัส ดุท่ีใ ช้ใ นการก่ อ สร้างให้เ ป็ นวัส ดุกัน ไฟ เนื่อ งจากสมัยเอโดะ
บ้านเรือนสร้างด้วยไม้และกระดาษ เมือ่ เกิดเหตุไฟไหม้กม็ กั ลามไปทัวเมื
่ องอย่างรวดเร็ว
โดยของขึน้ ชื่อที่คาวาโกเอะคือ มันหวาน ที่รสชาติหวานล้า นอกจากนี้ยงั มีตรอกขนม
หวาน ทีข่ ายของจาพวกขนมหวานโบราณของญี่ปุ่นอีกด้วย ได้เวลาอันสมควรนาท่าน
เดินทางกลับสู่ กรุงโตเกียว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

คา่

น าท่ า นเยี่ย มชมวัด อาซากุส ะ มีช่ือ อย่ า งเป็ น ทางการว่ า วัด เซนโซ หรือ เซนโซจิ
(Sensoji) แต่นิยมเรียกว่าวัดอาซากุส ะเนื่องจากตัง้ อยู่ใ นย่านอาซากุสะ เป็ นวัดใน
ศาสนาพุทธ โดยมีพระโพธิสตั ว์คนั นอนประดิษฐานอยู่และเป็ นพระประธานของวัด ที่
ประตู ท างเข้า วัด มีโ คมสีแ ดงขนาดใหญ่ แ ขวนอยู่ ถือ เป็ น สัญ ลัก ษณ์ ห นึ่ ง ของวัด ที่
นักท่องเที่ยวนิยมถ่ายรูปไว้เ ป็ นที่ระลึก ประตูแห่งนี้มชี ่อื ว่าประตูคามินาริ แปลได้ว่า
ประตูสายฟ้า เมื่อผ่านเข้ามาจะพบกับถนนนากามิเสะ สองข้างทางมีรา้ นค้าให้เดินชม
และชิมได้เพลินๆ โดยมีของทีร่ ะลึกสไตล์ญ่ปี ุ่นให้เลือกซือ้ หา และขนมส่งกลิน่ หอมเย้า
ยวนชวนให้ลม้ิ ลอง สุดถนนเป็นซุม้ ประตูทม่ี โี คมสีแดงแขวนอยู่อกี ซุม้ หนึ่งคือประตูโฮโซ
หรือประตูแห่งขุมทรัพย์ ท่านสามารถชม โตเกียวสกายทรี (ภายนอก) หรือทีเ่ รียกว่า
The New Tokyo Tower แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว จากบริเวณวัดอาซากุสะ
ซึง่ เป็ นสิง่ ก่อสร้างทีส่ ูงทีส่ ุดในประเทศญี่ปุ่นโดยมีความสูง 634 เมตร โตเกียวสกายทรี
สร้างขึน้ เพื่อเป็ นหอส่งสัญญาณโทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจติ อล จากนัน้ ให้ท่านช้อป
ปิ้ง ณ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ห้ างอิ ออน มอลล์ ซือ้ ของฝาก ก่อนกลับ อาทิ ขนม
โมจิ 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.

สนำมบิ นฮำเนดะ >> สนำมบิ นสุวรรณภูมิ
ออกเดิ นทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG 661
เดิ นทางถึงสนามบิ นสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ ภาพพร้อมความประทับใจ
  

กำหนดกำรเดินทำง 12-17 ตุลำคม 2562
**ราคานี้ รวมรายการทัวร์ ค่าตั ๋วเครื่องบิ น**

อัตรำค่ำบริ กำร

รำคำรวมตั ๋วเครื่องบิน รำคำไม่รวมตั ๋วเครื่องบิน

ผูใ้ หญ่รำคำท่ำนละ

47,900.-

27,900.-

เด็ก (เสริ มเตียง) พักกับผูใ้ หญ่

43,300.-

25,300.-

เด็ก (ไม่เสริ มเตียง) พักกับผู้ใหญ่

35,900.-

20,900.-

สำหรับท่ำนที่ ต้องกำรพักเดี่ยว เพิ่ มท่ำนละ

7,900.-

7,900.-

หมำยเหตุ
1. การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีผู้ เดินทางจํานวน 25 ท่านขึน้ ไป ถ้าผู้เดินทางมีไม่ครบตาม
จํานวนดังกล่าว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลีย่ นแปลงราคา
2. การผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมือง เป็ นวิจารณญาณของเจ้าหน้ าที่ต รวจคนเข้าเมืองในแต่ล ะ
ประเทศ หากไม่ได้รบั การอนุญาติให้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศนัน้ ๆ ทางบริษทั ขอสงวน
สิทธิ ์ไม่คนื ค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ
3. หากผู้เดินทางมีก ารใช้ต ั ๋วเดินทางภายในประเทศจากจังหวัดที่พกั มายังสนามบินสุ วรรณภูม ิ
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีก่ ่อนซือ้ ตั ๋วเดินทางภายในประเทศ เพื่อเช็คสถานะของทัวร์ว่าออกเดินทาง
ได้หรือไม่ และตรวจเช็คนํ้าหนักสัมภาระของสายการบินภายในประเทศที่ท่านใช้ เนื่องจากการ
กําหนดนํ้ าหนักสัมภาระของสายการบินภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบินระหว่างประเทศ
ขึน้ อยูก่ บั การกําหนดของแต่ละสายการบิน ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อความเสียหายที่
เกิดขึน้
4. หากผู้เดินทางปฏิเสธการรับบริการจากทางบริษัทขณะเดินทาง อาทิเช่นร้านอาหาร สถานที่
ท่องเทีย่ วหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษทั ฯ จะไม่คนื เงินค่าบริการในส่วนนัน้ ให้
อัตรำค่ำบริ กำรนี้ รวม
1. ค่าตั ๋วโดยสารเครือ่ งบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัด
2. ค่าน้าหนักสัมภาระทีม่ าพร้อมกับตั ๋วเครือ่ งบิน
-สายการบินไทย ได้น้าหนักสัมภาระ 20 กิโลกรัม/ท่าน
3. ค่าทีพ่ กั ห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ ะบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า กรณีหอ้ งพัก
สาหรับ 3 ท่าน บางโรงแรมจัดห้องพักทีม่ ี 3 เตียงเดีย่ วและบางโรงแรมจะใช้เป็ นห้องพักคู่แล้ว

4.
5.
6.

7.
8.

เสริมเตียง ในกรณีทท่ี างโรงแรมไม่สามารถจัดห้องพักสาหรับ 3 ท่านให้ได้ จาเป็นต้องจัด
ห้องพักให้ท่านเป็ นแบบห้องทวิน+ห้องซิงเกิล
-ห้องทวิน ห้องพักสาหรับ 2 ท่าน มีเตียงเดีย่ ว 2 เตียง
-ห้องดับเบิล้ ห้องพักสาหรับ 2 ท่าน มีเตียงขนาดควีนไซส์ 1 เตียง
-ห้องทริปเปิ้ล 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 นไปตามเงือ่ นไข
ของบริษทั ประกัน (ประกันไม่ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพระหว่างการเดินทาง)
**เด็กอายุตา่ กว่า 1 ปี และผูใ้ หญ่อายุ 75 ปี ขึ้นไป จะได้รบั ความคุ้มครองประกันอุบตั ิ เหตุ
เพียงครึ่งเดียว**
ค่าภาษีน้ ามันทีส่ ายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 6 มิ ถนุ ายน 2562 และท่านต้องชาระเพิม่ เติมใน
กรณีทท่ี างสายการบินมีการเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทีท่ ่านได้ทาการจองทัวร์แล้ว
ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่ า่ ย 3%

อัตรำค่ำบริ กำรนี้ ไม่รวม
1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าทําใบอนุ ญาตทีก่ ลับ
เข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าอาหาร-เครือ่ งดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีม่ ไิ ด้คาดคิด เช่น การปรับค่านํ้ามันหรืออื่นๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่านํ้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกําหนด 30 กิโลกรัม
5. ค่าประกันอื่นๆ ทีน่ อกเหนือจากรายการทัวร์และผูเ้ ดินทางต้องการทําเพิม่ เติม อาทิ
ภัยธรรมชาติรุนแรง, ทรัพย์สนิ หรือเทีย่ วบินล่าช้าหรือทรัพย์สนิ สูญหาย เป็ นต้น
6. ค่านํ้าดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่ได้บริการนํ้าดื่มระหว่างทัวร์)
7. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ
เงื่อนไขกำรชำระเงิ น
1. กรุณาชําระมัดจําท่านละ 15,000 บาท
2. กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือก่อนวันเดินทาง 35 วันทําการ
3. กรณีทาํ การจองทัวร์ก่อนวันเดินทาง 35 วันทําการหรือน้อยกว่า กรุณาชําระค่าทัวร์เต็มจํานวน

กำรยกเลิ ก
1. กรุณาแจ้งยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วันทําการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืน
เงินมัดจําทัง้ หมด
2. กรณียกเลิกก่อนวันออกเดินทาง 35 วันทําการหรือน้อยกว่า ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืน
ค่าทัวร์ทงั ้ หมด
3. กรณีทก่ี รุ๊ปออกเดินทางในช่วงวันหยุดเทศกาลสําคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่, เทศกาลสงกรานต์
หรือวันหยุดยาวตามทีร่ ฐั บาลกําหนดในแต่ละปี และรวมถึงเทีย่ วบินพิเศษ(เช่าเหมาลํา) จะไม่ม ี
การคืนเงินมัดจําและค่าทัวร์ทุกกรณี
4. เนื่องจากตั ๋วเครือ่ งบินเป็นราคาแบบโปรโมชัน่ เมือ่ ชําระค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทาง
หรือขอยกเลิกได้ในทุกกรณี
5. กรณีทาการตัดกรุป๊ สายการบินไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ ไม่สามารถคืนเงินมัดจาได้ในทุกกรณี
และหากยกเลิกก่อนวันเดินทาง 35 วันทําการหรือน้อยกว่า ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืน
เงินค่าตั ๋วและค่าทัวร์ทุกกรณี
4.
หมำยเหตุ
1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ ข้นึ อยู่ก ับสภาพ
อากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบินฯลฯ โดยทางบริษทั ฯ จะคํานึงถึงประโยชน์และความ
ปลอดภัยของท่านเป็ นสําคัญทีส่ ุด ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้าม
เข้าประเทศญี่ป่นุ / การนํ าสิง่ ของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติ
ส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเทีย่ วบิน ซึง่ ทางบริษทั ฯ ไม่อาจคืน
เงินให้ท่ านได้ ไม่ว่ าจํานวนทัง้ หมดหรือบางส่ วน นอกจากนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการ
เปลีย่ นแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั อัตราแลกเปลีย่ นของเงินสกุลเยน
2. ในกรณีท่เี กิดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทั สามารถคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ได้ก็ต่อเมื่อ
ทางสายการบินและโรงแรมทีพ่ กั ได้ทําการพิจารณาคืนเงินส่วนนัน้ ให้แล้วเท่านัน้
3. ในกรณีเกิดภัยธรรมชาติในต่างประเทศระหว่างการเดินทาง หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึน้ และมีเหตุ
ทําให้การเดินทางไม่สามารถเป็ นไปตามกําหนดการได้ บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินจนกว่าจะ
ได้รบั การยืนยันว่าจะมีการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจากสายการบิน และไม่รบั ผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้ นอกเหนือจากรายการทัวร์ อาทิเช่นค่าโรงแรม ค่ารถรับส่งไปสนามบิน ค่าอาหาร ฯลฯ
4. หลังจำกที่ท่ำนได้ทำกำรจองทัวร์และชำระค่ำมัดจำเรียบร้อยแล้ว ทำงบริ ษทั ฯ ถือว่ำท่ ำน
ได้ ย อมรับ ในข้ อ ตกลงและเงื่ อ นไขต่ ำ งๆ ที่ ท ำงบริ ษัท ได้ ระบุ ไ ว้ ใ นโปรแกรมทัว ร์ทุ ก
ประกำร

