6DAYS 3NIGHTS BY TG

ขอนําท่ านเดิ นทางสู่ประเทศญี่ ปุ่น ดิ นแดนแห่ งอาทิ ตย์อุทยั โดยสายการบิ นไทย
สู่เมืองเกี ยวโต นาโกย่า ชิ สึโอกะ ยามานาชิ โตเกี ยว
เกียวโต

ชิ สึโอกะ

ยามานาชิ

สัมผัสประสบการณ์การสวมใส่ ชุดกิ โมโน เดินชม วัดคิ โยมิ สึ มรดกโลกอันเก่าแก่กว่า
1,500 ปี และติดรอบสุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่
พร้อมเชิญดื่มสายนํ้าศักดิ ์สิทธิ ์ 3 สาย, ชมแนวเสาโทริอิ ณ ศาลเจ้าฟูชิมิ อิ นาริ ลอด
ซุม้ ประตูสแี ดงทีท่ าํ เป็ นเส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร
ทะเลสาบฮามานะ ทะเลสาบทีเ่ พาะพันธุป์ ลาไหลทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในบริเวณนัน้ , ชมความ
งดงามของวิวภูเขาไฟฟู จิท่จี ุดชมวิ วยูเมะเทอเรซ, ช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนมราคา
สบายกระเป๋าทีโ่ กเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท
ขึน้ ชมความงามทีธ่ รรมชาติสร้างสรรค์อย่างน่ าอัศจรรย์ ณ ภูเขาไฟฟูจิ, ชมความงาม
ของต้นโคเคียทีส่ วนโออิ ชิปาร์ค

โตเกียว

นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิมที่วดั อาซากุสะ, ช้อปปิ้ งสุดเหวี่ยงที่ย่านชิ นจูก,ุ ชม
นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะแบบดิจทิ ลั TeamLab Borderless และช้อปปิ้ งของฝาก
ส่งท้ายกันทีอ่ ิ ออน มอลล์

กําหนดการเดินทาง 12-17 ตุลาคม 2562
วันแรก
21.00 น.
23.59 น.
วันที่สอง
07.30 น.

สนามบินสุวรรณภูมิ
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ ที่ 4 ประตูหมายเลข 2 สายการบินไทย
เคาน์ เตอร์ C เพื่อเตรียมตัวเดิ นทาง และผ่านขัน้ ตอนการเช็คอิ น
ออกเดิ นทางสู่ สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบินไทย
เที่ยวบินที่ TG622
สนามบินคันไซ - เกียวโต - สัมผัสประสบการณ์ใส่ชดุ กิ โมโน - วัดคิ โยมิ สึ ศาลเจ้าฟูชิมิ อิ นาริ - นาโกย่า
เดิ นทางถึงสนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า หลังจากผ่านพิ ธีการตรวจคนเข้าเมือง
และขัน้ ตอนศุลกากรแล้ว นําท่านเดินทางย้อนรอยประวัตศิ าสตร์สู่ เมืองเกียวโต เมือง
หลวงเก่าของญีป่ นุ่ ในช่วงเวลากว่าพันปี ในช่วงปี ค.ศ.794 ถึง ค.ศ.1868 ซึง่ ได้ช่อื ว่าเป็ น
นครแห่งความงามทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของชาวอาทิตย์อุทยั
ทําให้
นักท่องเทีย่ วส่วนใหญ่นิยมใส่ชุดกิโมโนเดินเล่นในเมือง

พิเศษ!! เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศของเมืองเกียวโต นําทุกท่านสัมผัส
ประสบการณ์การสวมใส่ ชุดกิโมโน
เพือ่ เดินท่องเทีย่ วชมวัดคิ โยมิ สึ หรือวัดนํ้าใส ทีต่ ดิ รอบสุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7
สิง่ มหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ เป็ นวัดทีใ่ หญ่และเก่าแก่ตงั ้ อยูบ่ ริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า
และมีทอ่ นซุงวางเรียงซ้อนกันตามแนวนอนตัง้ จากพืน้ ดินขึน้ มารองรับระเบียงของตัว
วิหารใหญ่ซง่ึ ไม่ใช้ตะปูสกั ตัว ใช้วธิ กี ารเข้าลิม่ เหมือนเรือนไทย วัดนี้มอี ายุเก่าแก่ยงิ่ กว่า
กรุงเกียวโต กว่า 1,200 ปี นมัสการพระโพธิสตั ว์อวโลกิเตศวร จากระเบียงแห่งนี้สามารถ
ถ่ายภาพ ณ จุดทีส่ วยทีส่ ดุ ในกรุงเกียวโต มองเห็นวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองเกียวโตได้
งดงาม พร้อมกับวิหารของวัดคิโยมิส ึ และเชิญดืม่ นํ้าศักดิ ์สิทธิ ์สามสายอันเกิดขึน้ จาก
ธรรมชาติทไ่ี หลมาจากเทือกเขา จากนัน้ เดินตามทางสัมผัสกับร้านค้าญีป่ นุ่ ตกแต่งตาม
สมัยเอโดะและเลือกซือ้ สินค้าพืน้ เมือง ทีร่ ะลึก เกีย่ วกับญีป่ นุ่ ขนานแท้ อาทิ ขนมโมจิ ที่
ขึน้ ชื่อทีส่ ดุ ของญีป่ นุ่ เป็ นต้นกําเนิดกระจายขายไปยังภูมภิ าคต่างๆ ของญีป่ นุ่ ทัง้ ด้วย
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แป้งทีเ่ หนียวนุ่มเป็ นพิเศษ กับไส้ถวแดงขนานแท้
ั่
หรือประยุกต์เป็ นไส้สตอเบอร์ร่ี
ช็อกโกแลต ฯลฯ ผักดองญีป่ นุ่ สําหรับคนทีช่ อบทานกับข้าวต้ม อาทิ แตงกวาดอง หัวไช
เท้า มะเขือยาว ฯลฯ, ชาเกียวโต ทีข่ น้ึ ชือ่ ไม่แพ้จงั หวัดชิซโู อกะ ทีช่ ว่ ยลดคอเลสเตอรอล
ช่วยให้ผวิ พรรณเปล่งปลัง,่ เครือ่ งเซรามิคญีป่ นุ่ ทัง้ กานํ้าชา ถ้วยชามต่างๆ และของทีร่ ะลึก
อีกมากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ เพือ่ สักการะพระแม่โพสพ เทพทีเ่ ป็นทีน่ บั ถือของ
ชาวญีป่ นุ่ โดยส่วนใหญ่จะขอพรให้มคี วามเป็ นอยูส่ ขุ สบาย และขอพรในเรือ่ งของการ
ั้
กสิกรรมให้ได้ผลผลิตทีอ่ ุดมสมบูรณ์
และในบริเวณศาลเจ้าท่านจะพบเห็นรูปปนเทพ
จิง้ จอกมากมาย โดยชาวญีป่ นุ่ ชื่อว่าเป็นทูตสวรรค์ ผูค้ อยนําข่าวสารจากสรวงสวรรค์ลง
มายังโลกมนุษย์ ท่านจะได้ต่นื ตากับเสาโทริอทิ เ่ี รียงรายเป็ นซุม้ ประตูสแี ดง ซึง่ เป็ น
สัญลักษณ์ของศาลเจ้าทีม่ มี ากกว่าร้อยต้น ทอดตัวยาวตามเส้นทางของไหล่เขา เส้นทาง
ยาวถึง 4 กิโลเมตร และยังเป็ นหนึ่งในฉากของภาพยนตร์เรือ่ ง MEMORIES OF GEISHA
ทีซ่ ายูริ นางเอกของเรือ่ งวิง่ ลอดซุม้ ประตูไปขอพรเทพเจ้าเพือ่ ให้ตนเองสมความปรารถนา
ได้เวลาอันสมควร นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองนาโกย่า
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่า 3 ดาว
นาโกย่า - ชิ สึโอกะ - ทะเลสาบฮามานะ - นิ ฮงไดระ - จุดชมวิ วยูเมะเทอเรซ โกเทมบะ พรีเมี่ยมเอาท์เล็ต - ทะเลสาบคาวากูจิ
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองชิ สึโอกะ ระหว่างทางนําท่านแวะชม ทะเลสาบฮามานะ
ทะเลสาบทีเ่ พาะพันธุป์ ลาไหลทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ในบริเวณนัน้ และยังเป็นจุดแวะพักรถทีใ่ หญ่
ทีส่ ดุ สําหรับนักท่องเทีย่ ว ให้ทา่ นได้ลองชิมพายปลาไหลและเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ
กลับไปเป็ นของฝาก ระหว่างทางเชิญท่านเพลินตากับทัศนียภาพอันแสนงดงามของ
สองข้างทาง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ นิ ฮงไดระ เพือ่ นําท่านชมวิวภูเขาไฟฟูจทิ ่ี จุดชมวิ วยูเมะ เทอเรซ
สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วแห่งใหม่ทส่ี ร้างขึน้ มาเพือ่ เป็ นจุดชมทัศนียภาพอันสวยงามของเมือง
นิฮงไดระ และท่านสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจไิ ด้อย่างสวยงามในวันทีท่ อ้ งฟ้าปลอด
โปร่ง จากนัน้ นําท่านออกเดินทางสู่ โกเทมบะ พรีเมี่ยมเอาท์เล็ท ทีร่ วบรวมแบรนด์

ระดับโลกมาไว้ดว้ ยกันบนหุบเขาริมทางด่วนสายTomei ทีเ่ ชื่อมระหว่างภูเขาไฟฟูจ-ิ
อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่กบั มหานครโตเกียว ให้ทา่ นได้อสิ ระกับการเลือกซือ้ เลือกชม
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สินค้าทีร่ วบรวมไว้กว่า 165 แบรนด์ดงั ไม่วา่ จะเป็ น Coach, Bally, Diesel, Gucci,
Zara, Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีก
มากมาย นอกจากนี้ยงั มีหมวดสินค้าอื่นๆ อย่างรองเท้า กระเป๋า เสือ้ ผ้าเด็ก ซึง่ ราคา
สินค้าราคาค่อนข้างถูกกว่าทีอ่ ่นื ๆ ทีร่ วมไว้ในพืน้ ทีก่ ว่า 400,000 ตารางฟุต ถือเป็ น
สวรรค์แห่งการช้อปปิ้งของคนญีป่ นุ่ โดยเฉพาะ
นําท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่า 3 ดาว บริ เวณทะเลสาบคาวากูจิ
รับประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
***อิ่ มอร่อยกับมือ้ พิ เศษบุฟเฟ่ ต์ขาปู ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติ ปพู ร้อมนํ้าจิ้มสไตล์
ญี่ปนอย่
ุ่
างจุใจ และอาหารอื่นๆ อีกหลายชนิ ด ***
***จากนัน้ อิ สระให้ท่านได้ผอ่ นคลายกับการแช่นํ้าแร่ธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่
นํ้าแร่แล้ว จะทําให้ ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิ ตดีขนึ้ ***
ทะเลสาบคาวากูจิ - ภูเขาไฟฟูจิ - ชมต้นโคเคียที่สวนโออิ ชิปาร์ค - โตเกียว ช้อปปิ้ งที่ย่านชิ นจูก ุ
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นําท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ บริ เวณชัน้ 5 (ขึน้ อยู่กบั สภาพภูมิอากาศ) ทีร่ ะดับ
ความสูง 2,500 เมตร ให้ทา่ นได้สมั ผัสอากาศอันบริสทุ ธิ ์บนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพทีร่ ะลึก
กับภูเขาไฟทีเ่ ป็ นสัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทยั แห่งนี้และได้ช่อื ว่ามีสดั ส่วนสวยงาม
ทีส่ ดุ ในโลก ซึง่ เป็ นภูเขาไฟทีย่ งั ดับไม่สนิท และมีความสูงทีส่ ดุ ในประเทศญีป่ นุ่ จาก
ด้านล่างสูบ่ นยอดปล่องเขาด้วยความสูง 3,776 เมตร จากนัน้ นําท่านสู่ สวนโออิ ชิ
ปาร์ค สวนแห่งนี้จะมีการจัดแสดงไม้ดอกนานาชนิดตามฤดูกาลหมุนเวียนไปเรือ่ ยๆ
และสําหรับฤดูใบไม้รว่ งนี้ ต้นไม้ทเ่ี ป็ นไฮไลท์กค็ อื ต้นโคเคีย (Kochia) เป็ นต้นไม้ทรง
พุม่ สีเขียว แต่เมือ่ ถึงฤดูใบไม้รว่ งจะเปลีย่ นเป็ นสีแดงทําให้ทงั ้ สวนจะเห็นต้นไม้พมุ่ แดงๆ
อยูโ่ ดยรอบ เป็ นวิวทีแ่ ปลกตาหาชมได้ยาก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ กรุงโตเกียว เมืองหลวงของประเทศญีป่ นุ่ อิสระให้ทา่ นได้ช้อปปิ้ งที่
ย่านชิ นจูก ุ ย่านช้อปปิ้งชื่อดัง ทีไ่ ม่วา่ นักท่องเทีย่ วจากชาติใดๆ ก็ตอ้ งมาช้อปปิ้งทีย่ า่ น
แห่งนี้ เนื่องจากมีสนิ ค้ารองรับกับความต้องการของนักท่องเทีย่ วไม่วา่ จะเป็ นแบรนด์
เนมชัน้ นํา สินค้านําสมัย ขนมญีป่ นุ่ ทัง้ แบบเก่าและใหม่ ไปจนถึงร้านอาหารหลากสไตล์

อิสระให้ทา่ นเลือกซือ้ สินค้าตามอัธยาศัยอาทิเช่น สินค้าอิเล็คทรอนิกส์ เสือ้ ผ้า กระเป๋า
รองเท้า เครือ่ งสําอางค์ ฯลฯ
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อิ สระรับประทานอาหารคํา่ ตามอัธยาศัย
นําท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่า 3 ดาว
โตเกียว - วัดอาซากุสะ - TeamLab Borderless // Digital Art Museum
- อิ ออน มอลล์ - สนามบินฮาเนดะ
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นําท่านเยีย่ มชมวัดอาซากุสะ มีช่อื อย่างเป็ นทางการว่าวัดเซนโซ หรือ เซนโซจิ
(Sensoji) แต่นิยมเรียกว่าวัดอาซากุสะเนื่องจากตัง้ อยูใ่ นย่านอาซากุสะ เป็นวัดใน
ศาสนาพุทธ โดยมีพระโพธิสตั ว์คนั นอนประดิษฐานอยูแ่ ละเป็ นพระประธานของวัด ที่
ประตูทางเข้าวัดมีโคมสีแดงขนาดใหญ่แขวนอยู่
ถือเป็ นสัญลักษณ์หนึ่งของวัดที่
นักท่องเทีย่ วนิยมถ่ายรูปไว้เป็ นทีร่ ะลึก ประตูแห่งนี้มชี ่อื ว่าประตูคามินาริ แปลได้วา่
ประตูสายฟ้า เมือ่ ผ่านเข้ามาจะพบกับถนนนากามิเสะ สองข้างทางมีรา้ นค้าให้เดินชม
และชิมได้เพลินๆ โดยมีของทีร่ ะลึกสไตล์ญป่ี นุ่ ให้เลือกซือ้ หา และขนมส่งกลิน่ หอมเย้า
ยวนชวนให้ลม้ิ ลอง สุดถนนเป็ นซุม้ ประตูทม่ี โี คมสีแดงแขวนอยูอ่ กี ซุม้ หนึ่งคือประตูโฮโซ
หรือประตูแห่งขุมทรัพย์ ท่านสามารถชม โตเกียวสกายทรี (ภายนอก) หรือทีเ่ รียกว่า
The New Tokyo Tower แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว จากบริเวณวัดอาซากุสะ
ซึง่ เป็ นสิง่ ก่อสร้างทีส่ งู ทีส่ ดุ ในประเทศญีป่ นุ่ โดยมีความสูง 634 เมตร โตเกียวสกายทรี
สร้างขึน้ เพือ่ เป็ นหอส่งสัญญาณโทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจติ อล
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พาท่านสัมผัสประสบการณ์ชมพิพธิ ภัณฑ์ศลิ ปะแนวใหม่ทไ่ี ม่ซ้าํ ใครที่ Digital Art
Museum // TeamLab Borderless พิพธิ ภัณฑ์แสดงงานศิลปะทีผ่ สมผสานระหว่างงาน
ศิลปะและเทคโนโลยีสามมิตลิ ้าํ สมัย ภายในแบ่งเป็ นโซนต่างๆ ถึง 5 โซน ให้ทา่ นได้
เพลิดเพลินคือ Borderless World, TeamLab Athletics Forest, Future Park, Lamps
Forest และ EN Tea House จากนัน้ ให้ทา่ นช้อปปิ้ง ณ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่
ห้างอิ ออนมอลล์ ซือ้ ของฝากก่อนกลับ อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ หรือร้าน 100
YEN ทีส่ นิ ค้าทัง้ ร้านราคา 100 เยนเท่านัน้
อิ สระรับประทานอาหารคํา่ ตามอัธยาศัย
ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ สนามบินฮาเนดะ เพือ่ ทําการเช็คอิน

สนามบินฮาเนดะ - สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่หก
00.20 น.
04.50 น.

ออกเดิ นทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 661
เดิ นทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ ภาพพร้อมความประทับใจ


กําหนดการเดินทาง 12-17 ตุลาคม 2562
อัตราค่าบริการ (บาท)
ผูใ้ หญ่ราคาท่านละ
เด็ก (เสริ มเตียง) พักกับผูใ้ หญ่
เด็ก (ไม่เสริมเตียง) พักกับผูใ้ หญ่
สําหรับท่านที่ต้องการพักเดี่ยว เพิ่ มท่านละ

ราคารวมตั ๋วเครือ่ งบิน ราคาไม่รวมตั ๋วเครือ่ งบิน

47,900.43,300.35,900.7,900.-

27,900.25,300.20,900.7,900.-

**ราคานี้ รวมรายการทัวร์ ค่าตั ๋วเครื่องบิน**
หมายเหตุ
1. การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีผเู้ ดินทางจํานวน 25 ท่านขึน้ ไป หากผูเ้ ดินทางมีไม่ครบตาม
จํานวนดังกล่าว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลีย่ นแปลงราคา
2. การผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เป็ นวิจารณญาณของเจ้าหน้ าที่ตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละ
ประเทศ หากไม่ได้รบั การอนุญาตให้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศนัน้ ๆ ทางบริษทั ขอสงวน
สิทธิ ์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 ฯจะไม่คนื เงินค่าบริการในส่วนนัน้ ให้
อัตราค่าบริ การนี้ รวม
1. ค่าตั ๋วโดยสารเครือ่ งบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัด
2. ค่านํ้าหนักสัมภาระทีม่ าพร้อมกับตั ๋วเครือ่ งบิน
-สายการบินไทย ได้น้ําหนักสัมภาระ 20 กิโลกรัม/ท่าน
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)
**เด็กอายุตาํ่ กว่า 1 ปี และผูใ้ หญ่อายุ 75 ปี ขึน้ ไป จะได้รบั ความคุ้มครองประกันอุบตั ิ เหตุ
เพียงครึง่ เดียว**
7. ค่าภาษีน้ํามันทีส่ ายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 6 มิ ถนุ ายน 2562 และท่านต้องชําระเพิม่ เติมใน
กรณีทท่ี างสายการบินมีการเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทีท่ า่ นได้ทาํ 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 ์ในการคืน
เงินมัดจําทัง้ หมด
2. กรณียกเลิกก่อนวันออกเดินทาง 35 วันทําการหรือน้อยกว่า ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืน
ค่าทัวร์ทงั ้ 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 ์ในการคืน
เงินค่าตั ๋วและค่าทัวร์ทงั ้ หมดในทุกกรณี

4.

หมายเหตุ
1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั สภาพ
อากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบินฯลฯ โดยทางบริษทั ฯ จะคํานึงถึงประโยชน์และความ
ปลอดภัยของท่านเป็ นสําคัญทีส่ ุด ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้าม
เข้าประเทศญี่ปุ่น / การนําสิง่ ของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติ
ส่อไปในทางเสือ่ มเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเทีย่ วบิน ซึง่ ทางบริษทั ฯ ไม่อาจคืน
เงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจํานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน นอกจากนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการ
เปลีย่ นแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั อัตราแลกเปลีย่ นของเงินสกุลเยน
2. ในกรณีทเ่ี กิดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทั สามารถคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ได้กต็ ่อเมื่อ
ทางสายการบินและโรงแรมทีพ่ กั ได้ทาํ การพิจารณาคืนเงินส่วนนัน้ ให้แล้วเท่านัน้
3. ในกรณีเกิดภัยธรรมชาติในต่างประเทศระหว่างการเดินทาง หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึน้ และมีเหตุ
ทําให้การเดินทางไม่สามารถเป็ นไปตามกําหนดการได้ บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินจนกว่าจะ
ได้รบั การยืนยันว่าจะมีการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจากสายการบิน และไม่รบั ผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้ นอกเหนือจากรายการทัวร์ อาทิเช่นค่าโรงแรม ค่ารถรับส่งไปสนามบิน ค่าอาหาร ฯลฯ
4. หลังจากที่ท่านได้ทาํ การจองทัวร์และชําระค่ามัดจําเรียบร้อยแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ถือว่าท่าน
ได้ ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขต่ างๆ ที่ ทางบริ ษัทฯได้ ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ทุก
ประการ

