6DAYS 3NIGHTS BY TG

ขอนําท่ านเดินทางสู่ประเทศญี่ ปุ่น ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทยั
โดยสายการบินไทย สู่เมืองเซนได ไอสึ-วาคามัตสึ นิกโก้ โตเกียว
เยี่ยมชมเมืองเก่าไอสึ-วาคามัตสึ ล่องเรือชมอ่าวมัตสึชิม่าและเพลิดเพลินไปกับ
ทัศนี ยภาพในช่วงใบไม้เปลี่ยนสี ช้อปปิ้งแบรนด์ดงั และสินค้าญี่ปนมากมาย
ุ่

กําหนดการเดินทาง 29ตุลาคม – 03พฤศจิกายน 2562
วันแรก
21.00 น.
23.50 น.

สนามบินสุวรรณภูมิ
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ ที่ 4 ประตูหมายเลข 2 สายการบินไทย
เคาน์ เตอร์ C เพื่อเตรียมตัวเดิ นทาง และผ่านขัน้ ตอนการเช็คอิ น
ออกเดิ นทางสู่ สนามบินเซนได ภูมิภาคโทโฮคุ ประเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบินไทย
เที่ยวบินที่ TG626

สนามบินเซนได - มัตสึชิมะ - วัดซุยกันจิ – ล่องเรืออ่าวมัตสึชิม่า เซนได - ปราสาทอาโอบะ - วัดไดคันนอน(เจ้าแม่กวนอิ ม)
07.30 น.
เดิ นทางถึงสนามบิ นเซนได จังหวัดมิ ยางิ หลังจากผ่านพิ ธีการตรวจคนเข้าเมือง
และขัน้ ตอนศุลกากรแล้ว นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองมัตสึชิม่า เพื่อนําท่านเข้าชม
วัดซุยกันจิ วัดทีไ่ ด้รบั การยกย่องให้เป็ นสมบัตขิ องชาติและเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมที่
สําคัญของประเทศ วัดแห่งนี้ถูกสร้างขึน้ ในปี ค.ศ.828 และเนื่องจากวัดซุยกันจิน้ีถูก
สร้างขึน้ มาในช่วงยุคสมัยสงครามอันยาวนาน ทําให้เราได้เห็นถึงโครงสร้างทีแ่ ปลกตา
ไปจากวัดทัวๆไปอาทิ
่
เช่น หอสังเกตุการณ์หรือทางเดินทีส่ ร้างขึน้ เพื่อให้สามารถรูไ้ ด้ว่า
มีผบู้ ุกรุก ซึง่ ปรกติเราจะพบโครงสร้างแบบนี้ได้ตามปราสาทต่างๆ ในญีป่ นุ่ จากนัน้ นํา
ท่านล่องเรือรับลมชมอ่าวมัตสึชิม่า ทีม่ เี กาะน้อยใหญ่กว่า 260 เกาะ เรียงรายกันอยู่
ในท้องทะเล ลักษณะเกาะเป็ นแบบหินขาวปกคลุมไปด้วยต้นสน เมื่อผสมผสานกับนํ้ า
ทะเลสีฟ้า เกิดเป็ นทัศนี ยภาพที่งดงาม โดยในปี ค.ศ. 2013 อ่าวมัตสึชิมะเคยได้รบั
รางวัล “อ่าวที่งดงามที่สดุ ในโลก” และยังติดอันดับ 1 ใน 3 จุดชมวิวทีส่ วยงามทีส่ ดุ ใน
ญีป่ นุ่ อีกด้วย
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองเซนได เมืองที่ใหญ่ท่สี ุดและเป็ นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ
ของภูมภิ าคโทโฮคุ มีประชากรอาศัยอยู่ราวๆหนึ่งล้านคน เมืองเซ็นไดนี้ก่อตัง้ โดยได
เมียวดาเตะ มาซามุเนะ ซามูไรทีม่ ชี ่อื เสียงในภูมภิ าคโทโฮคุแห่งนี้ ภายในตัวเมืองมี
การปลูกต้นเซลโคว่าเรียงรายทอดยาวตลอดเส้นทาง และมีสวนสาธารณะอยู่มากมาย
จึงทําให้เมืองเซนไดได้รบั สมญานามว่า “เมืองแห่งต้นไม้” นําท่านเดินทางสู่ ปราสาท
อาโอบะ หรือปราสาทเซนได ทีถ่ ูกสร้างขึน้ เมื่อปี ค.ศ.1601 โดยท่านดาเตะ มาซามุเนะ
แม้วา่ ในปจั จุบนั ตัวปราสาทจะไม่หลงเหลือแล้ว แต่ยงั คงหลงเหลือกําแพงหินและประตู
ทีถ่ ูกบูรณะขึน้ ใหม่อกี ครัง้ โดยจากบริเวณซากปราสาท ท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์อนั

วันที่สอง

คํา่

วันที่สาม
เช้า

กลางวัน
บ่าย

งดงามของเมืองเซ็นไดได้ จากนัน้ นํ าท่านเดินทางสู่ วัดไดคันนอน หรือวัดเจ้าแม่
กวนอิม ทีม่ อี งค์เจ้าแม่กวนอิมสูง 100 เมตร เป็ นองค์ประธาน โดยสามารถเข้าเยีย่ มชม
ั ้ ภายในมี 12 ชัน้ สามารถชมวิวเมืองเซ็นไดได้อย่างทัวถึ
ภายในรูปปนได้
่ ง
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่า 3 ดาว
เซนได - เส้นทางทองคําบันไดซัง - บึงโกชิ คินุมะ(บึงนํ้า 5 สี) - ไอสึ-วาคามัตสึ ปราสาทสึรกุ ะ - หมู่บา้ นโออุจิ-จุคุ - คิ นูกาว่าออนเซน
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นํ าท่านออกเดินทางสู่ เทื อกเขาบันได เพื่อชมความงามของเส้ นทางสายทองคํา
บันไดซัง ทีไ่ ด้ช่อื ว่าเส้นทางสายทองคํานี้ เนื่องจากท่านจะได้พบกับความงามตระการ
ตาของธรรมชาติในช่วงใบไม้เปลี่ยนสี ทีเ่ ปลี่ยนวิวภูเขาจากสีเขียวชอุ่มมาเป็ นสีเหลือง
ส้ม แดง ทัวทั
่ ง้ ภูเ ขา กลายเป็ น ทัศ นี ย ภาพความงามที่น่ า หลงใหล จากนัน้ นํ า ท่า น
เดินทางสู่ บึงโกชิ คินุมะ หรือบึงนํ้า 5 สี ให้ท่านได้ชมความงามตามธรรมชาติของบึง
นํ้าทีจ่ ะมีสสี นั แตกต่างกันถึง 5 สี ไล่ตงั ้ แต่สนี ้ํ าตาลเข้ม ไปจนถึงสีฟ้าเข้ม โดยสีของนํ้ า
จะขึน้ อยูก่ บั ปจั จัยอื่นๆ ด้วย อาทิเช่นสภาพอากาศ ช่วงเวลาของวัน ฯลฯ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ เมืองไอสึ-วาคามัตสึ เพื่อเข้าชม ปราสาทสึรกุ ะ หรือทีเ่ รียกกันว่า
ปราสาทนกกระเรียน สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1384 แต่ปราสาทหลังที่ท่านจะได้ชมนัน้ เป็ น
ปราสาทที่สร้างขึน้ ใหม่ในช่วงปี ค.ศ.1965 โดยยังคงไว้ซ่งึ สถาปตั ยกรรมแบบเดิม เพื่อ
เป็ นอนุ สรณ์ระลึกถึงความกล้าหาญของเหล่าซามูไรเมืองไอสึ-วาคามัตสึกลุ่มสุดท้ายที่
ออกรบในสงครามต่อต้านรัฐบาลสมัยเมจิ ภายในตัวปราสาทจะมีเรื่องราวความเป็ นมา
ของปราสาทรวมถึงวิถชี วี ติ ของเหล่าซามูไรในยุคนัน้ และสามารถชมวิวของเมืองได้จาก
ชัน้ บนสุดของปราสาทได้อกี ด้วย จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโออุจิจุคุ หมู่บา้ น
เล็กๆ แต่มคี ุณค่าทางประวัตศิ าสตร์ ในอดีตเมื่อ 400 ปี ก่อน หมู่บา้ นแห่งนี้เป็ นจุดแวะ
พัก ของเส้น ทางสายหลักที่เ ชื่อ มต่ อ ระหว่า งเมืองไอสึ-วาคามัต สึ และนิ ก โก้-อิม าอิจิ
เปรียบเสมือนโรงแรมทีพ่ กั สําหรับนักเดินทางในสมัยก่อน ปจั จุบนั อาคารโบราณเหล่านี้
ยังคงถูกอนุ รกั ษ์เอาไว้เป็ นอย่างดี โดยแต่ละหลังจะเป็ นทีพ่ กั อาศัยบ้าง ร้านขายของที่
ระลึกบ้าง หรือแม้กระทังร้
่ านขายอาหารก็มี ให้ท่านได้เดินเล่นสัมผัสบรรยากาศไปกับ
เมืองโบราณและเลือกซื้อของทีร่ ะลึกตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสู่
เมืองคิ นุกาว่า

นําท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่า 3 ดาว
คํา่
รับประทานอาหารคํา่ ในโรงแรมที่พกั
***หลังมื้ออาหาร อิ สระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่นํ้าแร่ธรรมชาติ เชื่อว่าถ้า
ได้แช่นํ้าแร่แล้ว จะทําให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิ ตดีขึน้
วันที่สี่
คิ นุกาว่า - นิ กโก้ - ศาลเจ้าโทโชกุ - นํ้าตกเคง่อน - ซาโนะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต โตเกียว
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นําท่านเดินทางสู่ เมืองนิ กโก้ แหล่งพักผ่อนหย่อนใจทีส่ วยงามและแสนสงบ และยังคง
รักษาวัฒนธรรมในแบบดัง้ เดิมเอาไว้ได้เป็ นอย่างดี ระหว่างทางเชิญท่านเพลินตากับ
ทัศ นี ย ภาพอัน งดงามตามธรรมชาติส ลับ กับ วิถีชีวิต ความเป็ น อยู่ใ นแบบฉบับ ของ
ชาวบ้าน นํ าท่านชม ศาลเจ้าโทโชกุ ศาลเจ้าประจําตระกูลโทกุกาว่าที่เก่าแก่นับ 4
ศตวรรษ และยังเป็ นสุสานของ “โชกุนโทกุกาว่า อิเอยะสึ” โชกุนผูพ้ ลิกชะตาชีวติ ของ
ชาวญีป่ นุ่ ชมสถาปตั ยกรรมไม้แกะสลักรูปลิงปิดหู ปิ ดตา ปิ ดปาก แสดงถึงการใช้ชวี ติ ที่
ไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องราวของผูอ้ ่นื ซึ่งเป็ นแนวทางการดํารงชีวติ ทีผ่ าสุกของชาวญี่ปุ่นใน
ยุค นัน้ , อีก หนึ่ ง ประติม ากรรมที่พ ลาดไม่ไ ด้คือ ภาพแกะสลัก แมวหลับ เป็ น ตัว แทน
สัญลักษณ์ของความสงบสุขของชาวญี่ปุ่น, ชมความสวยงามของเจดีย์ 5 ชัน้ เจดียท์ ่ี
รวบรวมคําสอน บทสวดมนต์และสิง่ ของมีค่าต่างๆ นอกจากนี้ ศาลเจ้าแห่งนี้ยงั ได้รบั
การขึน้ ทะเบียนจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็ นหนึ่งในมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศ
ญีป่ นุ่ เมือ่ ปี 1999 อีกด้วย
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นําท่านชมความงามของ "นํ้าตกเคง่อน" นํ้าตกทีส่ งู ทีส่ ุดของประเทศญีป่ นุ่ เดินทางสู่
"จุดชมวิว" โดยการ "ลงลิฟท์" ไปชัน้ ล่างทีท่ า่ นสามารถดื่มดํ่ากับภาพของนํ้าตกแห่งนี้ได้
งดงามมาก พร้อมสัมผัสกับสายนํ้าทีเ่ ย็นชื่นฉํ่าใจ จากนัน้ อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งที่ ซาโนะ
พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต แหล่งรวบรวมสินค้านํ าเข้าและสินค้าแบรนด์ญ่ปี ุ่นชัน้ นํ ามากมาย
อาทิ Adidas, Banana Republic, Beams, Billabong, Casio Watch, Champion,
Citizen, Coach, Crocs, Diesel, Gucci, Issey Miyake, Lacoste, Levi’s, New
Balance, Nike, Oakley, Ray-Ban, Reebok, Sanrio, Seiko, Tory Burch, under
Armour และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย
คํา่
อิสระรับประทานอาหารคํา่ ตามอัธยาศัย
ได้เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสู่ มหานครโตเกียว เมืองหลวงของประเทศญีป่ นุ่
นําท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่า 3 ดาว

วันที่ห้า
เช้า

กลางวัน
บ่าย

คํา่

โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้ งชิ นจูก ุ - อิ ออน มอลล์ - สนามบินฮาเนดะ
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นํ าท่านออกเดินทางสู่ วัดอาซากุสะ มีช่อื อย่างเป็ นทางการว่าวัดเซนโซ หรือเซนโซจิ
(Sensoji) แต่นิยมเรียกว่าวัดอาซากุสะ เนื่องจากตัง้ อยู่ในเขตอาซากุสะ 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
นักท่องเที่ยวนิยมถ่ายรูปไว้เป็ นที่ระลึก ประตูแห่งนี้มชี ่อื ว่าประตูคามินาริ แปลได้ว่า
ประตูสายฟ้า ชื่อของประตูจะเขียนอยู่บนโคมสีแดงลูกใหญ่ เมื่อผ่านเข้ามาจะพบกับ
ถนนนากามิ เสะ สองข้างทางมีรา้ นค้าให้เดินชมและชิมได้เพลินๆ โดยมีของที่ระลึก
สไตล์ญ่ปี ุ่นให้เลือกซือ้ ขนมจากร้านต่างๆ ส่งกลิน่ หอมเย้ายวนชวนให้ล้มิ ลอง สุดถนน
เป็ นซุม้ ประตูทม่ี โี คมสีแดงแขวนอยู่อกี ซุม้ หนึ่งคือ ประตูโฮโซ หรือประตูแห่งขุมทรัพย์
พอเดินผ่านเข้ามาในบริเวณวัดจะเห็นกระถางธูปขนาดใหญ่ตงั ้ อยู่กลางแจ้ง มีผูค้ นยืน
โบกควันธูปเข้าหาตัวเอง เชื่อกันว่าจะทําให้โชคดี และมีกระถางกํายานตัง้ อยู่ดว้ ย การ
โบกควันกํายานเข้าหาตัวเชื่อว่าจะช่วยให้หายเจ็บป่วย เจ็บป่วยส่วนไหนก็จะโบกควัน
กํายานไปทีอ่ วัยวะส่วนนัน้
อิ สระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งย่านชิ นจูก ุ ย่านช้อปปิ้ งชื่อดัง ทีไ่ ม่ว่านักท่องเทีย่ วจากชาติใดๆ
ก็ตอ้ งมาช้อปปิ้ งทีย่ า่ นแห่งนี้ เนื่องจากมีสนิ ค้ารองรับกับความต้องการของนักท่องเทีย่ ว
ไม่ว่าจะเป็ นแบรนด์เนมชัน้ นํ า สินค้านํ าสมัย ขนมญี่ปุ่นทัง้ แบบเก่าและใหม่ ไปจนถึง
ร้า นอาหารหลากสไตล์ อิส ระให้ท่ า นเลือ กซื้อ สิน ค้า ตามอัธ ยาศัย อาทิเ ช่ น สิน ค้า
อิเล็คทรอนิกส์ เสือ้ ผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องสําอาง ฯลฯ จากนัน้ ให้ท่านช้อปปิ้ ง ณ
ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ห้ างอิ ออน มอลล์ ซื้อของฝาก ก่อนกลับ อาทิ ขนมโมจิ
เบนโตะ ผลไม้ หรือร้าน 100 YEN ทีส่ นิ ค้าทัง้ ร้านราคา 100 เยนเท่านัน้ เอง
อิ สระรับประทานอาหารคํา่ ตามอัธยาศัย

ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ สนามบินฮาเนดะ เพือ่ ทําการเช็คอิน
วันที่หก
00.20 น.
04.50 น.

สนามบินฮาเนดะ - สนามบินสุวรรณภูมิ
ออกเดิ นทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 661
เดิ นทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ ภาพพร้อมความประทับใจ


กําหนดการเดินทาง 29ตุลาคม – 03พฤศจิกายน 2562
อัตราค่าบริการ (บาท)

ราคารวมตั ๋วเครือ่ งบิน ราคาไม่รวมตั ๋วเครือ่ งบิน

ผูใ้ หญ่ราคาท่านละ

47,900.-

26,900.-

เด็ก (เสริ มเตียง) พักกับผูใ้ หญ่

43,300.-

24,300.-

เด็ก (ไม่เสริมเตียง) พักกับผูใ้ หญ่

35,900.-

20,300.-

สําหรับท่านที่ต้องการพักเดี่ยว เพิ่ มท่านละ

7,900.-

7,900.-

**ราคารวมรายการทัวร์และตั ๋วเครื่องบิน**
หมายเหตุ
1. การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีผูโ้ ดยสารจํานวน 25 ท่านขึน้ ไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจํานวน
ดังกล่าว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลีย่ นแปลงราคา
2. การผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เป็ นวิจารณญาณของเจ้าหน้ าที่ตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละ
ประเทศ หากไม่ได้รบั การอนุ ญาติให้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศนัน้ ๆ ทางบริษทั ฯขอ
สงวนสิทธิ ์ไม่คนื ค่าทัวร์ทงั ้ หมดไม่วา่ กรณีใดๆ
3. หากผู้เดินทางมีการใช้ต ั ๋วเดินทางภายในประเทศจากจังหวัดที่พกั มายังสนามบินสุวรรณภูมิ
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีก่ ่อนซือ้ ตั ๋วเดินทางภายในประเทศ เพือ่ เช็คสถานะของทัวร์วา่ ออกเดินทาง
ได้หรือไม่ และตรวจเช็คนํ้าหนักสัมภาระของสายการบินภายในประเทศทีท่ ่านใช้ เนื่องจากการ
กําหนดนํ้ าหนักสัมภาระของสายการบินภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบินระหว่างประเทศ
ขึน้ อยูก่ บั การกําหนดของแต่ละสายการบิน ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อความเสียหายที่
เกิดขึน้
4. หากผู้เ ดิน ทางปฏิเ สธการรับ บริก ารจากทางบริษัท ขณะเดิน ทาง อาทิ ร้า นอาหาร สถานที่
ท่องเทีย่ วหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษทั ฯ จะไม่คนื เงินค่าบริการในส่วนนัน้ ให้

อัตราค่าบริ การนี้ รวม
1. ค่าตั ๋วโดยสารเครือ่ งบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัด
2. ค่านํ้าหนักสัมภาระทีม่ าพร้อมกับตั ๋วเครือ่ งบิน
-สายการบินไทย ได้น้ําหนักสัมภาระ 20 กิโลกรัม/ท่าน
-สายการบินเจแปน แอร์ไลน์ ได้น้ําหนักสัมภาระใบละ 23 กิโลกรัม ท่านละ 2 ใบ
-สายการบิน ไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ ได้น้ําหนักสัมภาระ 20 กิโลกรัม/ท่าน และสัมภาระถือขึน้
เครือ่ งได้ทา่ นละ 2 ชิน้ เท่านัน้ (รวมกระเป๋าติดตัวด้วยแล้ว)
3. ค่าทีพ่ กั ห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ ะบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า กรณีหอ้ งพัก
สําหรับ 3 ท่าน บางโรงแรมจัดห้องพักทีม่ ี 3 เตียงเดีย่ วและบางโรงแรมจะใช้เป็ นห้องพักคูแ่ ล้ว
เสริมเตียง ในกรณีทท่ี างโรงแรมไม่สามารถจัดห้องพักสําหรับ 3 ท่านให้ได้ จําเป็ นต้องจัด
ห้องพักให้ทา่ นเป็ นแบบห้องทวิน+ห้องซิงเกิล
-ห้องทวิน ห้องพักสําหรับ 2 ท่าน มีเตียงเดีย่ ว 2 เตียง
-ห้องดับเบิล้ ห้องพักสําหรับ 2 ท่าน มีเตียงขนาดควีนไซส์ 1 เตียง
-ห้องทริปเปิ้ล ห้องพักสําหรับ 3 ท่าน มีเตียงเดีย่ ว 2 เตียง และเตียงเสริมอีก 1 เตียง
-ห้องซิงเกิล ห้องพักสําหรับ 1 ท่าน มีเตียงเดีย่ ว 1 เตียง
4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามทีร่ ะบุไว้ในรายการ
5. ค่าใช้จา่ ยของมัคคุเทศก์ทค่ี อยอํานวยความสะดวกให้ทา่ นตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
6. ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินสูงสุดท่านละไม่เกิน 1,000,000.บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั เิ หตุวงเงินไม่เกิน 500,000.-บาท ทัง้ นี้เป็ นไปตามเงือ่ นไข
ของบริษทั ประกัน (ประกันไม่ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพระหว่างการเดินทาง)
**เด็กอายุต่าํ กว่า 1 ปี และผูใ้ หญ่อายุ 75 ปี ขน้ึ ไป จะได้รบั ความคุม้ ครองประกันอุบตั เิ หตุเพียง
ครึง่ เดียว **
7. ค่าภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 และท่านต้องชําระ
เพิม่ เติม ในกรณีท่ที างสายการบินมีการเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากที่ท่านได้ทาํ การจองทัวร์แล้ว
อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าทําใบอนุญาตทีก่ ลับ
เข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
2. ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวอาทิ ค่าอาหาร-เครือ่ งดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
3. ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ทีม่ ไิ ด้คาดคิด เช่น การปรับค่านํ้ามันหรืออื่นๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ในรายการ

4. ค่านํ้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกําหนด
5. ค่าประกันอื่นๆ ทีน่ อกเหนือจากรายการทัวร์และผูเ้ ดินทางต้องการทําเพิม่ เติม อาทิ
ภัยธรรมชาติรนุ แรง, ทรัพย์สนิ หรือเทีย่ วบินล่าช้าหรือทรัพย์สนิ สูญหาย เป็ นต้น
6. ค่านํ้าดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่ได้บริการนํ้าดื่มระหว่างทัวร์)
7. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ
8. ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่ า่ ย 3 %
เงื่อนไขการชําระเงิ น
1. กรุณาชําระมัดจําท่านละ 15,000.-บาท
2. กรุณาชําระค่าทัวร์สว่ นทีเ่ หลือก่อนวันเดินทาง 35 วันทําการ
3. กรณีทาํ การจองทัวร์ก่อนวันเดินทาง 35 วันทําการหรือน้อยกว่า กรุณาชําระค่าทัวร์เต็มจํานวน
การยกเลิ ก
1. กรุณาแจ้งยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วันทําการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการไม่
คืนเงินมัดจําทัง้ หมด
2. กรณียกเลิกก่อนวันออกเดินทาง 35 วันทําการหรือน้อยกว่า ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการไม่
คืนเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
3. กรณีทก่ี รุป๊ ออกเดินทางในช่วงวันหยุดเทศกาลสําคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่, เทศกาลสงกรานต์
หรือวันหยุดยาวตามทีร่ ฐั บาลกําหนดในแต่ละปี และรวมถึงเทีย่ วบินพิเศษ(เช่าเหมาลํา) จะไม่มี
การคืนเงินมัดจําและค่าทัวร์ทงั ้ หมดในทุกกรณี
4. เนื่องจากตั ๋วเครือ่ งบินเป็ นราคาแบบโปรโมชัน่ เมือ่ ชําระค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทาง
หรือขอยกเลิกได้ในทุกกรณี
5. กรณีทาํ การตัดกรุป๊ สายการบินไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ ไม่สามารถคืนเงินมัดจําได้ในทุกกรณี
และหากยกเลิกก่อนวันเดินทาง 35 วันทําการหรือน้อยกว่า ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการไม่คนื
เงินค่าตั ๋วและค่าทัวร์ทงั ้ หมดในทุกกรณี

หมายเหตุ
1. ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สภาพ
อากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบินฯลฯ โดยทางบริษทั ฯ จะคํานึงถึงประโยชน์และ
ความปลอดภัยของท่า นเป็ นสําคัญที่สุด ทางบริษัท ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่ อการห้ามออกนอก
ประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนํ าสิง่ ของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง
และความประพฤติสอ่ ไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเทีย่ วบิน ซึง่
ทางบริษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจํานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน นอกจากนี้ทางบริษทั ขอ
สงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั อัตราแลกเปลี่ยนของ
เงินสกุลเยน
2. ในกรณีท่ีเ กิดภัย พิบ ตั ิท างธรรมชาติต่ างๆ ทางบริษัท สามารถคืน เงินมัดจํา หรือค่าทัว ร์ไ ด้ก็
ต่อเมือ่ ทางสายการบินและโรงแรมทีพ่ กั ได้ทาํ การพิจารณาคืนเงินส่วนนัน้ ให้แล้วเท่านัน้
3. ในกรณีเกิดภัยธรรมชาติในต่างประเทศระหว่างการเดินทาง หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึน้ และมี
เหตุทําให้การเดินทางไม่สามารถเป็ นไปตามกําหนดการได้ บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงิน
จนกว่าจะได้รบั การยืนยันว่าจะมีการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจากสายการบิน และไม่รบั ผิดชอบต่อ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากรายการทัว ร์ อาทิเช่น ค่าโรงแรม ค่ารถรับส่งไปสนามบิน
ค่าอาหาร ฯลฯ
4. หลังจากที่ท่านได้ทาํ การจองทัวร์และชําระค่ามัดจําเรียบร้อยแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ถือว่าท่าน
ได้ ย อมรับ ในข้ อ ตกลงและเงื่ อ นไขต่ า งๆ ที่ ท างบริ ษัท ได้ ร ะบุไ ว้ ใ นโปรแกรมทัว ร์ทุ ก
ประการ

