Go Tokyo
5Days 3Nights By TG

ขอนําท่ านเดิ นทางสู่ประเทศญี่ ปุ่น ดิ นแดนแห่ งอาทิ ตย์อุทยั โดยสายการบิ นไทย
สู่เมืองคานากาว่า ยามานาชิ โตเกี ยว นาริ ตะ
คานากาว่า
โกเทมบะ
ยามานาชิ
โตเกียว
นาริ ตะ

สักการะองค์พระใหญ่แห่งเมืองคามาคุระทีว่ ดั โคโตคุ, เยีย่ มชมปราสาทโอดาวาระ
ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมราคาสบายกระเป๋าที่ โกเทมบะ พรีเมี่ยมเอาท์เล็ท
ขึน้ ชมความงามและความอัศจรรย์ของยอดภูเขาไฟทีส่ งู ทีส่ ดุ ในญีป่ นุ่ ภูเขาไฟฟูจิ,
นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิมที่ วัดอาซากุซะ, ช้อปปิ้งสุดเหวีย่ งใจกลางกรุงโตเกียวที่
ย่านชิ นจูก,ุ ชมความงดงามของต้นแปะก๊วยในช่วงใบไม้เปลีย่ นสีทส่ี วนเมจิ จินงูไกเอ็น
อิ ออนมอลล์ แหล่งช้อปทีร่ วมสินค้าไว้หลากหลาย

พิเศษ !!! อิ่ มอร่อยกับบุฟเฟต์ขาปู

กําหนดการเดินทาง 05-09 ธันวาคม 2562
วันแรก
21.00 น.
23.55 น.

สนามบินสุวรรณภูมิ
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 เคาน์ เตอร์ C (ประตูหมายเลข 2)
สายการบินไทย เพื่อเตรียมตัวเดิ นทางและผ่านขัน้ ตอนการเช็คอิ น
ออกเดิ นทางสู่สนามบินนาริ ตะ ประเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบินไทย
เที่ยวบินที่ TG642

วันที่สอง

สนามบินนาริ ตะ - คามาคุระ - องค์พระใหญ่ไดบุทสึ - โอดาวาระ ปราสาทโอดาวาระ - โกเทมบะ พรีเมี่ยมเอาท์เล็ท

07.40 น.

เดิ นทางถึงสนามบินนาริ ตะ ประเทศญี่ปนุ่ หลังจากผ่านพิ ธีการตรวจคนเข้าเมือง
และขัน้ ตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นําท่านเดินทางสู่ เมืองคามาคุระ นําท่านกราบ
นมัส การขอพรหลวงพ่ อ โตไดบุ ท สึ พระพุ ท ธรู ป สํ า ริด องค์ใ หญ่ ท่ีป ระดิษ ฐานอยู่
กลางแจ้ง ในอดีตกาลเคยประดิษฐานอยู่ในวิหาร แต่ต่อมาในปี ค.ศ.1368 วิหารได้ถูก
พายุพดั จนได้รบั ความเสียหายและในปี ค .ศ.1495 ก็ถูก คลื่นยักษ์กลืนโครงสร้างวัด
หายไปในทะเลอีก ครัง้ แต่ อ งค์พ ระมิไ ด้ชํา รุด เสีย หายแต่ ป ระการใดจวบจนกระทัง่
ปจั จุบนั นับเป็ นเวลากว่า 800 ปี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชมความงามของ ปราสาทโอดาวาระ หนึ่งในปราสาททีเ่ ป็ นตํานานเล่าขานถึง
ความยิ่ง ใหญ่ ใ นยุค สมัย โฮโจ ผู้ซ่ึง ปกครองบ้า นเมือ งในแถบคัน โตในสมัย อดีต กาล
ปราสาทแห่ ง นี้ ไ ด้ถู ก สร้า งขึ้น ในปี ค.ศ.1447 เพื่อ เป็ น ที่พํ า นั ก บนฐานที่ม นั ่ อัน สู ง
ตระหง่านซึง่ สามารถสังเกตการณ์ได้อย่างกว้างไกล แต่ใครไหนเลยจะล่วงรูว้ ่า สถานที่
แห่งนี้จกั เป็ นดังอนุ
่ สรณ์สถานสุดท้ายแห่งตระกูลโฮโจ อุจมิ าสะและจบสิน้ ยุคสมัยโฮโจ
นับแต่บดั นัน้ เป็ นต้นมา และในปจั จุบนั ปราสาทโอดาวาระ ได้ถูกขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดก
ทางประวัตศิ าสตร์ของประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย จากนัน้ นําท่านออกเดินทางสู่ โกเทมบะ
พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท ทีร่ วบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไว้ดว้ ยกันบนหุบเขาริมทางด่วนสาย
Tomei ทีเ่ ชื่อมระหว่างภูเขาไฟฟูจ-ิ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่กบั มหานครโตเกียว ให้ท่าน
ได้อสิ ระกับการเลือกซื้อเลือกชมสินค้าทีร่ วบรวมไว้กว่า 165 แบรนด์ดงั ไม่ว่าจะเป็ น
Coach, Bally, Diesel, Gucci, Zara, Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent
Rive Gauche, Gap และอีกมากมาย นอกจากนี้ยงั มีหมวดสินค้าอื่นๆ อย่างรองเท้า

กลางวัน
บ่าย

กระเป๋า เสื้อผ้าเด็ก ซึ่งราคาสินค้าราคาค่อนข้างถูกกว่าที่อ่นื ๆ ที่รวมไว้ในพื้นที่กว่า
400,000 ตารางฟุต ถือเป็ นสวรรค์แห่งการช้อปปิ้งของคนญีป่ นุ่ โดยเฉพาะ
คํา่

นําท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่า 3 ดาว
รับประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
*** อิ่ มอร่อยกับมื้อพิ เศษบุฟเฟ่ ต์ขาปู ให้ ท่านได้ลิ้มลองรสชาติ ปูพร้อมนํ้ าจิ้ ม
สไตล์ญี่ปนอย่
ุ่
างจุใจ และอาหารอื่นๆ อีกหลายชนิ ด ***
***จากนัน้ อิ สระให้ท่านได้ผอ่ นคลายกับการแช่นํ้าแร่ธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่
นํ้าแร่แล้ว จะทําให้ ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิ ตดีขนึ้ ***

วันที่สาม

ภูเขาไฟฟูจิ - โตเกียว - สวนเมจิ จิงกูไกเอ็น - ชิ นจูก ุ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นํ าท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ บริ เวณชัน้ 5 (ขึ้นอยู่กบั สภาพภูมิอากาศ) ที่ระดับ
ความสูง 2,500 เมตร ให้ทา่ นได้สมั ผัสอากาศอันบริสุทธิ ์บนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพทีร่ ะลึก
กับภูเขาไฟที่เป็ นสัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทยั แห่งนี้และได้ช่อื ว่ามีสดั ส่วนสวยงาม
ที่สุดในโลก ซึ่งเป็ นภูเขาไฟที่ยงั ดับไม่สนิท และมีความสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นจาก
ด้านล่างสู่บนยอดปล่องเขาด้วยความสูง 3,776 เมตร นําท่านเดินทางสู่ กรุงโตเกียว
เมืองหลวงของประเทศญีป่ นุ่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ สวนเมจิ จินงูไกเอ็น ทีร่ มิ ถนนสองข้างทางกว่า 300 เมตร เรียงราย
เต็มไปด้วยต้นแปะก๊วย ที่พร้อมใจกันเปลี่ยนสีใบเป็ นสีเหลืองสว่างสดใส โดยภายใน
บริเวณนัน้ มีรา้ นค้ามากมายมาออกร้าน รวมถึงชมการแสดงสดทีเ่ หล่าศิลปิ นเปิ ดหมวก
มาทําการแสดง รวมถึงศิลปินวาดรูปหลายท่านทีม่ านังถ่
่ ายทอดบรรยากาศลงสูผ่ นื ผ้าใบ
ทําให้บรรยากาศภายในสวนอบอวลไปด้วยความสนุกสนาน เหมาะกับการพักผ่อน
จากนัน้ อิสระให้ท่านได้ ช้ อปปิ้ งที่ ย่านชิ นจูก ุ ย่านช้อปปิ้ งชื่อดัง ที่ไม่ว่านักท่องเที่ยว
จากชาติใดๆ ก็ตอ้ งมาช้อปปิ้งทีย่ า่ นแห่งนี้ เนื่องจากมีสนิ ค้ารองรับกับความต้องการของ
นักท่องเทีย่ วไม่วา่ จะเป็ นแบรนด์เนมชัน้ นํา สินค้านําสมัย ขนมญีป่ นุ่ ทัง้ แบบเก่าและใหม่
ไปจนถึงร้านอาหารหลากสไตล์ อิสระให้ท่านเลือกซือ้ สินค้าตามอัธยาศัยอาทิเช่น สินค้า
อิเล็คทรอนิกส์ เสือ้ ผ้า กระเป๋า รองเท้า เครือ่ งสําอาง ฯลฯ
อิ สระรับประทานอาหารคํา่ ตามอัธยาศัย
นําท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่า 3 ดาว

กลางวัน
บ่าย

คํา่

วันที่ สี่
เช้า

โตเกียว...อิ สระท่องเที่ ยวเมืองโตเกียวด้วยตัวท่ านเอง หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริ ม
โตเกียวดิ สนี ยแ์ ลนด์
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
อิสระเต็มวัน ให้ท่านได้เดินทางสูส่ ถานทีท่ ่องเทีย่ ว หรือแหล่งช้อปปิ้ งต่างๆ โดยตัวท่าน
เอง หรือ เลือกซือ้ ทัวร์ดสิ นียแ์ ลนด์ เดินทางโดยรถไฟ (ค่าดิสนียแ์ ลนด์ท่านละ 2,500.บาท ซึ่งราคานี้ยงั ไม่รวมค่ารถไฟของลูกทัวร์และไกด์) ***ราคาอาจมีการเปลีย่ นแปลง
เนื่องจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ***
โตเกียวดีสนี ยแ์ ลนด์ โลกแห่งจินตนาการของราชาการ์ตูนญี่ปุ่นซึ่งเป็ นดิสนีย์แลนด์
แห่งแรกทีส่ ร้างนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสร้างขึน้ จากการถมทะเลและใช้ทุนสร้าง
กว่า 600 ล้านบาท ให้ทา่ นสนุกสนานกับเครือ่ งเล่นนานาชนิด (ไม่จาํ กัดจํานวนการเล่น)
ผจญภัยในดินแดนต่างๆ ให้ท่านเล่นเครื่องเล่นตัวใหม่จากภาพยนตร์การตูนเรื่องดัง
Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริเบียนในดินแดนโจรสลัดจากภาพยนตร์ The
Pirate of Caribbean ให้ท่านได้สนุ กสนานพร้อมกับการจับจ่ายเลือกซือ้ สินค้าทีร่ ะลึก
น่ ารักในดิสนีย์แลนด์อกี ทัง้ ยังจะได้สมั ผัสกับตัวการ์ตูนเอกจากวอลดิสนีย์ อย่าง มิกกี้
เม้าส์ มินนี่เม้าส์ พร้อมผองเพื่อนการ์ตูนอีกมากมายสนุ กกับการจับจ่ายซื้อของทีร่ ะลึก
น่ารักในดิสนียแ์ ลนด์
โตเกียวสกายทรี หรือทีเ่ รียกว่า The New Tokyo Tower แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของ
กรุงโตเกียว สิง่ ก่อสร้างทีส่ งู ทีส่ ุดในประเทศญี่ปุ่นโดยมีความสูง 634 เมตร ซึง่ หอคอย
แห่งนี้มจี ุดชุมวิวสําหรับนักท่องเทีย่ วแบ่งได้ 2 ระดับความสูง คือ จุดชมวิวทีค่ วามสูง
350 เมตร และ 450 เมตร และมีสงิ่ อํานวยความสะดวกมากมาย อาทิ ห้องส่งสัญญาณ
กระจายเสียง ร้านค้า ร้านอาหาร และอื่นๆ อีกมากมาย
ศาลเจ้าเมจิ ศาลเจ้าเก่าแก่อนั ศักดิ ์สิทธิ ์และเป็ นทีเ่ คารพของคนโตเกียว สร้างขึน้ โดย
จักรพรรดิ เมจิ และมเหสีโชโกะ ในปีค.ศ.1920 ในช่วงวันปีใหม่คนโตเกียวนิยมมาขอพร
ทีศ่ าลเจ้าแห่งนี้ ซึง่ ตัง้ อยูใ่ จกลาง สวนโยโยกิ สวนทีม่ ตี น้ ไม้นานาพรรณถึง 1 แสนต้น
กิ นซ่า ย่านทีไ่ ด้ช่อื ว่าเป็ นแนวหน้าของแฟชันใหม่
่ สดุ ทุกยุคทุกสมัย มีรา้ นขายสินค้า
แบรนด์เนมและห้างสรรพสินค้าชัน้ ดีหลายต่อหลายร้านตัง้ อยูเ่ รียงราย
ชิ บูย่า ย่านช้อปปิ้ งทันสมัยศูนย์กลางและแหล่งรวมวัยรุ่นยอดนิยมของญี่ปุ่น รวมถึง
นักท่องเทีย่ วผูม้ าเยือน ซึง่ มีสนิ ค้าตรงตามความต้องการของคนนทุกเพศทุกวัย
ฮาราจูก ุ ศูนย์รวมของเด็กวัยรุน่ ทีแ่ ต่งหน้าแต่งตัวกันแบบทีเ่ รียกได้ว่าหลุดโลกมาอวด
โฉมกัน ในวันอาทิตย์เด็กเหล่านี้จะมารวมตัวกัน มีทงั ้ แนวแฟนตาซี ปี ศาจ คิขอุ าโนเนะ
น่ารักๆ และในย่านนี้ยงั มีแหล่งช้อปปิ้ ง ณ ตรอกทาเคชิตะ ทัง้ สองข้างทางเรียงรายไป

ด้วยร้านขายของวัยรุ่น เสือ้ ผ้า เครื่องประดับ รองเท้า กระเป๋า ร้านเครปญี่ปุ่นอร่อยๆ
มากมาย หรือเลือกช้อปปิ้ งแบบสบายๆ บนถนน โอโมเตะซันโด ด้วยบรรยากาศคล้าย
เที่ยง
คํา่

ยุโรปกับตึกร้านค้าทีอ่ อกแบบและตกแต่งสไตล์ยโุ รป
อิ สระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
อิ สระรับประทานอาหารคํา่ ตามอัธยาศัย
นําท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่า 3 ดาว

วันที่ห้า

โตเกียว - วัดอาซากุสะ - นาริ ตะ - อิ ออนมอลล์ - สนามบินนาริ ตะ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นํ าท่านเดินทางสู่ วัดอาซากุสะ มีช่อื อย่างเป็ นทางการว่าวัดเซนโซ หรือ เซนโซจิ
(Sensoji) แต่นิยมเรียกว่าวัดอาซากุสะเนื่องจากตัง้ อยู่ในย่านอาซากุสะ 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 สองข้างทางมีร้านค้าให้เดินชมและชิมได้เพลินๆ โดยมีของที่ระลึก
สไตล์ญ่ปี ุ่นให้เลือกซื้อหา และขนมส่งกลิน่ หอมเย้ายวนชวนให้ล้มิ ลอง สุดถนนเป็ นซุ้ม
ประตูทม่ี โี คมสีแดงแขวนอยูอ่ กี ซุม้ หนึ่งคือ ประตูโฮโซ หรือประตูแห่งขุมทรัพย์ พอเดิน
ผ่านเข้ามาในบริเวณวัดจะเห็นกระถางธูปขนาดใหญ่ตงั ้ อยูก่ ลางแจ้ง มีผคู้ นยืนโบกควัน
ธูปเข้าหาตัวเอง เชื่อกันว่าจะทําให้โชคดี และมีกระถางกํายานตัง้ อยู่ดว้ ย การโบกควัน
กํายานเข้าหาตัวเชื่อว่าจะช่วยให้หายเจ็บปว่ ย เจ็บปว่ ยส่วนไหนก็จะโบกควันกํายานไป
ทีอ่ วัยวะส่วนนัน้ ท่านสามารถชม โตเกียวสกายทรี (ภายนอก) หรือทีเ่ รียกว่า The
New Tokyo Tower แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว จากบริเวณวัดอาซากุสะ ซึง่
เป็ นสิง่ ก่อสร้างทีส่ งู ทีส่ ดุ ในประเทศญีป่ นุ่ โดยมีความสูง 634 เมตร โตเกียวสกายทรีสร้าง
ขึน้ เพื่อเป็ นหอส่งสัญญาณโทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจติ อล จากนัน้ อิสระให้ท่านช้อป
ปิ้ ง ณ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ห้างอิ ออนมอลล์ ซื้อของฝาก ก่อนกลับ อาทิ ขนม
โมจิ เบนโตะ ผลไม้ หรือร้าน 100 YEN ทีส่ นิ ค้าทัง้ ร้านราคา 100 เยนเท่านัน้ เอง
อิ สระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดิ นทางสู่สนามบินนาริ ตะ เพื่อทําการเช็คอิ น
ออกเดิ นทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 677
เดิ นทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ ภาพพร้อมความประทับใจ

เที่ยง
17.25 น.
21.55 น.



กําหนดการเดินทาง 05-09 ธันวาคม 2562
อัตราค่าบริการ (บาท)

ราคารวมตั ๋วเครือ่ งบิน ราคาไม่รวมตั ๋วเครือ่ งบิน

ผูใ้ หญ่ราคาท่านละ

38,900.-

19,900.-

เด็ก (เสริ มเตียง) พักกับผูใ้ หญ่

35,000.-

17,900.-

เด็ก (ไม่เสริมเตียง) พักกับผูใ้ หญ่

29,000.-

14,900.-

สําหรับท่านที่ต้องการพักเดี่ยว เพิ่ มท่านละ

7,900.-

7,900.-

หมายเหตุ
1. การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีผเู้ ดินทางจํานวน 25 ท่านขึน้ ไป หากผูเ้ ดินทางมีไม่ครบตาม
จํานวนดังกล่าว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลีย่ นแปลงราคา
2. การผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เป็ นวิจารณญาณของเจ้าหน้ าที่ตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละ
ประเทศ หากไม่ได้รบั การอนุ ญาติให้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศนัน้ ๆ ทางบริษทั ฯขอ
สงวนสิทธิ ์ไม่คนื ค่าทัวร์ทงั ้ หมดไม่วา่ กรณีใดๆ
3. หากผูเ้ ดินทางมีการใช้ต ั ๋วฯเดินทางภายในประเทศจากจังหวัดที่พกั มายังสนามบินสุวรรณภูมิ
กรุณาติดต่ อเจ้าหน้ าที่ก่อนซื้อตั ๋วฯเดินทางภายในประเทศ เพื่อเช็คสถานะของทัว ร์ว่าออก
เดิน ทางได้ห รือ ไม่ และตรวจเช็ค นํ้ า หนัก สัม ภาระของสายการบิน ภายในประเทศที่ท่า นใช้
เนื่องจากการกําหนดนํ้ าหนักสัมภาระของสายการบินภายในประเทศจะน้ อยกว่าสายการบิน
ระหว่างประเทศ ขึน้ อยูก่ บั การกําหนดของแต่ละสายการบิน ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบต่อ
ความเสียหายทีเ่ กิดขึน้
4. หากผูเ้ ดินทางปฏิเสธการรับบริการจากทางบริษทั ฯขณะเดินทาง อาทิเช่นร้านอาหาร สถานที่
ท่องเทีย่ ว หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ 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 22 กรกฎาคม 2562 และท่านต้องชําระเพิม่ เติม
ในกรณีทท่ี 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. ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่ า่ ย 3%
8. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ
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 ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการคืน
เงินมัดจําทัง้ หมด
2. กรณียกเลิกก่อนวันออกเดินทาง 35 วันทําการหรือน้อยกว่า ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์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 ฯขอสงวนสิทธิ ์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 นอกจากนี้ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการ

เปลีย่ นแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั อัตราแลกเปลีย่ นของเงินสกุลเยน
2. ในกรณีทเ่ี กิดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทั ฯสามารถคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ได้กต็ ่อเมื่อ
ทางสายการบินและโรงแรมทีพ่ กั ได้ทาํ การพิจารณาคืนเงินส่วนนัน้ ให้แล้วเท่านัน้
3. ในกรณีเกิดภัยธรรมชาติในต่างประเทศระหว่างการเดินทาง หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึน้ และมีเหตุ
ทําให้การเดินทางไม่สามารถเป็ นไปตามกําหนดการได้ บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์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

