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ขอนําท่านเดินทางสู่ประเทศญ่ีปุ่ น ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทยั  

โดยสายการบินไทย สู่เมือง ยามานาชิ โตเกียว นาริตะ 

ชิบะ เดนิชมยา่นการคา้เก่าเมืองซาวาระ เมอืงทีข่ ึน้ชือ่วา่เป็น ลติเติล้เอโดะ และยงัเป็น
โลเคชัน่สุดฮติสําหรบัถ่ายทําละครยอ้นยุคทัง้ไทยและญี่ปุน่   

โกเทม็บะ  ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมกวา่รอ้ยแบรนดท์ี่ โกเทม็บะ พรีเมี่ยม เอาทเ์ลท็ 
ยามานาชิ ขึน้ชมความงามและความอศัจรรยข์องภูเขาทีส่งูทีสุ่ดในญี่ปุน่ ภเูขาไฟฟจิู 

ชมทศันียภาพความงามของเจดยีแ์ละภูเขาไฟฟูจทิี่ศาลเจ้าอาราครุะ เซน็เกน็ 
โตเกียว          ช้อปป้ิงสุดเหวี่ยงใจกลางกรุงโตเกียว ย่านชินจูกุ, เข้าสักการะเจ้าแม่กวนอิมและ

ถ่ายรูปคู่กบัประตูสายฟ้าทีว่ดัอาซากสุะและอสิระท่องเทีย่วดว้ยตวัเองในเมอืงโตเกยีว 
ซากรุะ  เดนิเล่นชมทุง่ดอกทวิลปิแสนงามที่เทศกาลดอกทิวลิป 
นาริตะ  ชอ้ปป้ิงของฝากก่อนกลบัทีห่า้งสรรพสนิคา้อิออน มอลล ์
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อ่ิมอรอ่ยกบับฟุเฟตข์าป ู
 

กาํหนดการเดินทาง 12-16 เมษายน 2562 (เทศกาลสงกรานต)์ 

วนัแรก            กรงุเทพฯ >> นาริตะ 

21.00 น.  พร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู ชัน้ 4 ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร ์ C สายการ
บินไทยเพ่ือเตรียมตวัเดินทาง และผา่นขัน้ตอนการเชค็อิน  

23.50 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น  
โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 642 
 

วนัท่ีสอง          สนามบินนาริตะ >> ย่านเมืองเก่าซาวาระ >> คาวากจิูโกะ >>  
                         ศาลเจ้าอาราครูะ เซน็เกน็ >> โกเทม็บะ เอาทเ์ลท็  

08.10 น. เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 
และขัน้ตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว น าท่านเดนิทางสู่ เมืองชิบะ ร่วมย้อนยุคไปใน
ย่านเมอืงเก่า ณ เมืองซาวาระ เขตพื้นที่ที่ยงัคงหลงเหลอืร้านค้าและอาคารบ้านเรอืน
ทีต่ ัง้เรยีงรายมาตัง้แต่สมยัโบราณ โดยอาคารและร้านค้าในย่านนี้เกอืบทัง้หมด ได้รบั
การคัดเลือกจากรัฐบาลให้ลงทะเบียนเป็นอาคารบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างใน
ประวตัศิาสตรท์ีส่ าคญั เพราะสะทอ้นใหเ้หน็ถงึวถิกีารด าเนินชวีติในสมยัเอะโดะได้เป็น
อย่างด ีเมอืงซาวาระมคีวามเจรญิอย่างยิง่ในสมยัเอะโดะ (ค.ศ.1603-ค.ศ.1867) เพราะ
เป็นศูนย์กลางการจดัส่งขา้วไปทัว่ประเทศ นอกจากนี้ที่ย่านเมืองเก่าซาวาระ ยงัเป็น
สถานทีถ่่ายท าภาพยนตรแ์ละละครสุดฮติทัง้ไทยและญี่ปุน่ อาทเิรื่อง “ฟดั จงั โตะ” และ
ละครจากไทยเรื่อง “Rising Sun” อสิระใหท้่านบนัทกึภาพตามอธัยาศยั  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นําท่านเดนิทางสู่ ศาลเจ้าอาราครุะเซน็เกน็ เพื่อนําท่านเขา้ชม เจดียช์ูเรยโ์ตะ เจดยี์

ขนาดใหญ่สูง 5 ชัน้ สแีดงสด ทีถู่กสรา้งขึน้ในปีค.ศ.1963 เพื่อระลกึถงึสนัตภิาพ โดยที่
เจดยี์แห่งนี้มมีุมถ่ายภาพที่สวยงามคือมุมของเจดยี์และมฉีากหลงัเป็นภูเขาไฟฟูจติัง้
ตระหง่านอยู่ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ โกเทม็บะ พรีเมี่ยม เอาท์เลท็ ที่รวบรวมแบ
รนดร์ะดบัโลกมาไวด้ว้ยกนับนหุบเขารมิทางด่วนสายTomei ที่เชื่อมระหว่างภูเขาไฟฟู
จ-ิอุทยานแห่งชาตฮิาโกเน่กบัมหานครโตเกยีว ใหท้่านไดอ้สิระกบัการเลอืกซื้อเลอืกชม
สนิค้าที่รวบรวมไวก้ว่า 165 แบรนด์ดงัไม่ว่าจะเป็น Coach, Bally, Diesel, Gucci, 
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Zara, Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอกี
มากมาย นอกจากนี้ยงัมหีมวดสนิค้าอื่นๆ อย่างรองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้าเดก็ ซึ่งราคา
สนิค้าราคาค่อนข้างถูกกว่าที่อื่นๆ ที่รวมไว้ในพื้นที่กว่า 400,000 ตารางฟุต ถือเป็น
สวรรคแ์ห่งการชอ้ปป้ิงของคนญี่ปุน่โดยเฉพาะ   
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
*** อ่ิมอร่อยกบัมื้อพิเศษบุฟเฟ่ต์ขาปู ให้ท่านได้ล้ิมลองรสชาติปูพร้อมน ้าจ้ิม
สไตลญ่ี์ปุ่ นอย่างจใุจ และอาหารอ่ืนๆ อีกหลายชนิด ***  

                         ***จากนัน้อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกบัการแช่น ้าแร่ธรรมชาติ เช่ือว่าถ้าได้แช่
น ้าแร่แล้ว จะท าให้ ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึน้*** 

 

วนัท่ีสาม          ภเูขาไฟฟจิู  >> โตเกียว  >> วดัอาซากสุะ  >> ช้อปป้ิงย่านชินจกู ุ

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00 น. นําท่านออกเดนิทางสู่ ภเูขาไฟฟจิู บริเวณชัน้ 5 (ขึน้อยู่กบัสภาพภมิูอากาศ) ที่ระดบั

ความสูง 2,500 เมตร ใหท้่านไดส้มัผสัอากาศอนับรสิุทธิบ์นยอดภูเขาไฟฟูจ ิถ่ายภาพที่
ระลึกกับภูเขาไฟที่เป็นสัญลกัษณ์ของแดนอาทิตย์อุทยัแห่งนี้และได้ชื่อว่ามีสดัส่วน
สวยงามทีสุ่ดในโลก ซึ่งเป็นภูเขาไฟทีย่งัดบัไม่สนิท และมคีวามสูงทีสุ่ดในประเทศญี่ปุ่น
จากด้านล่างสู่บนยอดปล่องเขาด้วยความสูง 3,776 เมตร จากนัน้นําท่านเดินทางสู่ 
กรงุโตเกียว เมอืงหลวงของประเทศญี่ปุน่ 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นําท่านออกเดนิทางสู่ วดัอาซากสุะ มชีื่ออย่างเป็นทางการว่าวดัเซนโซ หรอืเซนโซจ ิ

(Sensoji) แต่นิยมเรียกว่าวดัอาซากุสะ เนื่องจากตัง้อยู่ในเขตอาซากุสะ เป็นวดัใน
ศาสนาพุทธ โดยมพีระโพธสิตัวค์นันอนประดษิฐานอยู่และเป็นพระประธานของวดั ที่
ประตูทางเข้าวดัมีโคมสีแดงขนาดใหญ่แขวนอยู่  ถือเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของวดัที่
นักท่องเที่ยวนิยมถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลกึ ประตูแห่งนี้มีชื่อว่าประตูคามนิาริ แปลได้ว่า
ประตูสายฟ้า ชื่อของประตูจะเขยีนอยู่บนโคมสีแดงลูกใหญ่ เมื่อผ่านเขา้มาจะพบกบั
ถนนนากามเิสะ สองข้างทางมรี้านค้าให้เดินชมและชมิได้เพลนิๆ โดยมขีองที่ระลึก
สไตลญ์ี่ปุน่ใหเ้ลอืกซื้อ ขนมจากรา้นต่างๆ ส่งกลิน่หอมเย้ายวนชวนให้ลิ้มลอง สุดถนน
เป็นซุ้มประตูทีม่โีคมสแีดงแขวนอยู่อกีซุ้มหนึ่งคอื ประตูโฮโซ หรอืประตูแห่งขุมทรพัย์ 
พอเดนิผา่นเขา้มาในบรเิวณวดัจะเหน็กระถางธูปขนาดใหญ่ตัง้อยู่กลางแจ้ง  มผีูค้นยนื
โบกควนัธูปเขา้หาตวัเอง เชือ่กนัวา่จะทําให้โชคดี และมกีระถางกํายานตัง้อยู่ด้วย การ
โบกควนักํายานเขา้หาตวัเชือ่ว่าจะช่วยให้หายเจบ็ป่วย เจบ็ป่วยส่วนไหนกจ็ะโบกควนั
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กํายานไปทีอ่วยัวะส่วนนัน้ จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ ย่านชินจกู ุย่านชอ้ปป้ิงชือ่ดงั ทีไ่ม่
วา่นกัท่องเทีย่วจากชาตใิดๆ กต็้องมาชอ้ปป้ิงที่ย่านแห่งนี้  เนื่องจากมสีนิค้ารองรบักบั
ความตอ้งการของนกัท่องเทีย่ว อสิระใหท้่านเลอืกซื้อสนิคา้ตามอธัยาศยัอาทเิชน่ สนิค้า
อเิลค็ทรอนิกส ์เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครื่องสําอาง ฯลฯ   

ค า่  อิสระรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 
 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 

วนัท่ีส่ี               อิสระท่องเท่ียวด้วยตนเอง หรือซ้ือทวัรโ์ตเกียวดิสนียแ์ลนด ์

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 อสิระเตม็วนั ใหท้่านไดเ้ดนิทางสู่สถานทีท่่องเทีย่ว หรอืแหล่งชอ้ปป้ิงต่างๆ โดยตวัท่าน

เอง หรอืจะเลอืกซื้อทวัรด์สินียแ์ลนด์ เดนิทางโดยรถไฟ (ค่าดสินีย์แลนด์ท่านละ 2,500 
บาท ซึ่งราคานี้ยงัไม่รวมค่ารถไฟของลูกทวัร์และไกด์) ***ราคาอาจมกีารเปลี่ยนแปลง 
เนื่องจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ*** 
โตเกียวดีสนียแ์ลนด์ โลกแห่งจนิตนาการของราชาการ์ตูนญี่ปุ่นซึ่งเป็นดสินีย์แลนด์
แห่งแรกทีส่รา้งนอกประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยสรา้งขึน้จากการถมทะเลและใชทุ้นสร้าง
กวา่ 600 ลา้นบาท ใหท้่านสนุกสนานกบัเครื่องเล่นนานาชนิด (ไม่จํากดัจํานวนการเล่น) 
ผจญภยัในดินแดนต่างๆ ให้ท่านเล่นเครื่องเล่นตวัใหม่จากภาพยนตร์การตูนเรื่องดงั 
Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริเบียนในดินแดนโจรสลดัจากภาพยนตร์ The 
Pirate of Caribbean ใหท้่านได้สนุกสนานพร้อมกบัการจบัจ่ายเลอืกซื้อสนิค้าที่ระลกึ
น่ารกัในดสินียแ์ลนดอ์กีทัง้ยงัจะไดส้มัผสักบัตวัการ์ตูนเอกจากวอลท์ดสินีย์ อย่าง มกิกี้
เมา้ส ์มนินี่เมา้ส ์พรอ้มผองเพื่อนการ์ตูนอกีมากมายสนุกกบัการจบัจ่ายซื้อของที่ระลกึ
น่ารกัในดสินียแ์ลนด ์
โตเกียวสกายทรี หรอืที่เรยีกว่า The New Tokyo Tower แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของ
กรุงโตเกยีว สิง่ก่อสร้างที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นโดยมคีวามสูง 634 เมตร ซึ่งหอคอย
แห่งนี้มจีุดชุมววิสําหรบันักท่องเที่ยวแบ่งได้ 2 ระดบัความสูง คอื จุดชมววิที่ความสูง 
350 เมตร และ 450 เมตร และมสีิง่อํานวยความสะดวกมากมาย อาท ิห้องส่งสญัญาณ
กระจายเสยีง รา้นคา้ รา้นอาหาร และอื่นๆ อกีมากมาย  
ศาลเจ้าเมจิ ศาลเจ้าเก่าแก่อนัศกัดิส์ทิธิแ์ละเป็นที่เคารพของคนโตเกยีว สร้างขึน้โดย
จกัรพรรด ิเมจ ิและมเหสโีชโกะ ในปีค.ศ.1920 ในชว่งวนัปีใหม่คนโตเกยีวนิยมมาขอพร
ทีศ่าลเจา้แห่งนี้ ซึ่งตัง้อยู่ใจกลาง สวนโยโยก ิสวนทีม่ตีน้ไมน้านาพรรณถงึ 1 แสนตน้  
กินซ่า ย่านทีไ่ดช้ือ่วา่เป็นแนวหน้าของแฟชัน่ใหม่สุดทุกยคุทุกสมยั มรีา้นขายสนิคา้ 
แบรนดเ์นมและหา้งสรรพสนิคา้ชัน้ดหีลายต่อหลายรา้นตัง้อยู่เรียงราย  
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ชิบูย่า ย่านชอ้ปป้ิงทนัสมยัศูนย์กลางและแหล่งรวมวยัรุ่นยอดนิยมของญี่ปุ่น รวมถึง
นกัท่องเทีย่วผูม้าเยอืน ซึ่งมสีนิคา้ตรงตามความตอ้งการของคนนทุกเพศทุกวยั  
ฮาราจกู ุศนูยร์วมของเดก็วยัรุ่น ทีแ่ต่งหน้าแต่งตวักนัแบบทีเ่รยีกได้ว่าหลุดโลกมาอวด
โฉมกนั ในวนัอาทติยเ์ดก็เหล่านี้จะมารวมตวักนั มทีัง้แนวแฟนตาซ ีปีศาจ คขิุอาโนเนะ
น่ารกัๆ และในย่านนี้ยงัมแีหล่งชอ้ปป้ิง ณ ตรอกทาเคชติะ ทัง้สองขา้งทางเรยีงรายไป
ด้วยร้านขายของวยัรุ่น เสื้อผา้ เครื่องประดบั รองเท้า กระเป๋า ร้านเครปญี่ปุ่นอร่อยๆ 
มากมาย หรอืเลอืกชอ้ปป้ิงแบบสบายๆ บนถนน โอโมเตะซนัโด ด้วยบรรยากาศคล้าย
ยุโรปกบัตกึรา้นคา้ทีอ่อกแบบและตกแต่งสไตลย์ุโรป 
อะคิฮาบาร่า ย่านการคา้ชือ่ดงัทีสุ่ดเกีย่วกบัเครื่องใชไ้ฟฟ้า กลอ้งดจิติอล เกมสต์่างๆ  

เท่ียง  อิสระรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 
คํา่  อิสระรบัประทานอาหารคํา่ ตามอธัยาศยั 

น าท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 

วนัท่ีห้า             โตเกียว >> เมืองซากรุะ >> เทศกาลดอกทิวลิป  >> นาริตะ >> อิออน มอลล ์>> 
                          สนามบินนาริตะ 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00 น. นําท่านเดนิทางสู่ เมืองซากรุะ เพื่อเขา้ชม เทศกาลดอกทิวลิป ให้ท่านได้เพลดิเพลนิ

กบัการเดนิชมทุ่งดอกทวิลปิหลากสมีากกวา่ 100 สายพนัธุ์ และมมีากถงึ 710,000 ต้น 
โดยมีกงัหนัลมขนาดใหญ่ช่วยเพิม่บรรยากาศเสมือนท่านได้ไปเยือนทุ่งดอกทิวลิปที่
ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์

เท่ียง  อิสระรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 
บ่าย อสิระให้ท่านช้อปป้ิง ณ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ห้างอิออน มอลล์ ซื้อของฝาก 

ก่อนกลบั อาท ิขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไม้ หรอืร้าน 100 YEN ที่สนิค้าทัง้ร้านราคา 100 
เยนเท่านัน้เอง  
ได้เวลาอนัสมควรนําท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ เพ่ือทาํการเชค็อิน 

17.25 น. ออกเดินทางสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 677 
21.55 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
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กาํหนดการเดินทางวนัท่ี 12-16 เมษายน 2562 

**ราคาน้ีรวมรายการทวัร  ์ค่าตัว๋เคร่ืองบิน** 
 
หมายเหตุ 

1. การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผูโ้ดยสารจาํนวน 25 ท่านขึน้ไป ถ้าผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวน
ดงักล่าว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทางหรือเปล่ียนแปลงราคา 

2. การผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง

อตัราค่าบริการ 
ราคารวมตัว๋

เคร่ืองบิน 
ราคาไม่รวมตัว๋

เคร่ืองบิน 

ผู้ใหญ่ราคาท่านละ 49,900.- บาท 16,900.- บาท 

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 44,900.- บาท 15,300.- บาท 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 37,500.- บาท 12,600.- บาท 

พกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ 7,900.- บาท 7,900.- บาท 
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ในแต่ละประเทศ หากไม่ได้รบัการอนุญาติให้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศนัน้ๆ  

ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร ์ไม่ว่ากรณีใดๆ  
3. หากผู้เดินทางมีการใช้ตัว๋เดินทางภายในประเทศจากจงัหวดัท่ีพกัมายงัสนามบิน

สุวรรณภมิู กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีก่อนซ้ือตัว๋เดินทางภายในประเทศ เพื่อเชค็สถานะ
ของทวัรว์่าออกเดินทางได้หรือไม่ และตรวจเชค็น้ําหนักสมัภาระของสายการบิน
ภายในประเทศท่ีท่านใช้ เน่ืองจากการกาํหนดน้ําหนักสมัภาระของสายการบิน
ภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบินระหว่างประเทศ ขึ้นอยู่กบัการกาํหนดของแต่
ละสายการบิน ทัง้น้ีทางบริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดขึ้น 

4. หากผู้เดินทางปฏิเสธการรบับริการจากทางบริษัทขณะเดินทาง อาทิเช่นร้านอาหาร 

สถานท่ีท่องเท่ียวหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษทัฯ จะไม่คืนเงินค่าบริการใน
ส่วนนัน้ให้ 
 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 
        
       1.ค่าตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 

2.ค่าน้ําหนักสมัภาระท่ีมาพร้อมกบัตัว๋เครื่องบิน 
             -สายการบินไทย ได้น้ําหนักสมัภาระ 30 กิโลกรมั/ท่าน 
             -สายการบินเจแปน แอรไ์ลน์ ได้น้ําหนักสมัภาระใบละ 23 กิโลกรมั ท่านละ 2 ใบ 
             -สายการบิน ไทย แอรเ์อเชีย เอ็กซ์ ได้น้ําหนักสมัภาระ 20 กิโลกรมั/ท่าน และสมัภาระ       
              ถือขึ้นเครื่องได้ท่านละ 2 ช้ินเท่านัน้ (รวมกระเป๋าติดตวัด้วยแล้ว) 
             -สายการบินพีช แอร ์ได้น้ําหนักสมัภาระใบละ 20 กิโลกรมั ท่านละ 1 ใบ และสมัภาระ 
             ถือขึ้นเครื่องได้ท่านละ 2 ช้ิน น้ําหนักรวมแล้วไม่เกิน 7 กิโลกรมั/ท่าน 

3.  ค่าท่ีพกัห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการหรือระดบัเทียบเท่า กรณี    
     ห้องพกัสาํหรบั 3 ท่าน บางโรงแรมจดัห้องพกัท่ีมี 3 เตียงเด่ียวและบางโรงแรมจะใช้เป็น  
     ห้องพกัคู่แล้วเสริมเตียง ในกรณีท่ีทางโรงแรมไม่สามารถจดัห้องพกัสาํหรบั 3 ท่านให้ 
     ได้ จาํเป็นต้องจดัห้องพกัให้ท่านเป็นแบบห้องทวิน+ห้องซิงเกิล  

             -ห้องทวิน ห้องพกัสาํหรบั 2 ท่าน มีเตียงเด่ียว 2 เตียง 
             -ห้องดบัเบ้ิล ห้องพกัสาํหรบั 2 ท่าน  มีเตียงขนาดควีนไซส์ 1 เตียง 
             -ห้องทริปเป้ิล ห้องพกัสาํหรบั 3 ท่าน มีเตียงเด่ียว 2 เตียง และเตียงเสริมอีก 1 เตียง 
             -ห้องซิงเกิล ห้องพกัสาํหรบั 1 ท่าน มีเตียงเด่ียว 1 เตียง 

4.    ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามท่ีระบุไว้ในรายการ  
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5.   ค่าใช้จ่ายของมคัคุเทศกท่ี์คอยอาํนวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางใน   
       ต่างประเทศ 
6.   ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินสูงสุดท่านละไม่เกิน  
      1,000,000.- บาท ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ทัง้น้ี 
      เป็นไปตามเง่ือนไขของบริษัทประกนั (ประกนัไม่ครอบคลุมถึงประกนัสุขภาพระหว่าง  
      การเดินทาง) 

*** เด็กอายุตํา่กว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึ้นไป จะได้รบัความคุ้มครองประกนัอุบติัเหตุ
เพียงครึ่งเดียว *** 

7.  ค่าภาษีน้ํามนั ท่ีสายการบินเรียกเกบ็ ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 และท่านต้องชาํระ  
     เพ่ิมเติม ในกรณีท่ีทางสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมภายหลงัจากท่ีท่านได้ทาํการจอง  
     ทวัรแ์ล้ว 
8.  ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
 

 
อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
 

1. ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าทาํ
ใบอนุญาตท่ีกลบัเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตวัอาทิ ค่าอาหาร-เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่า
โทรศพัท์ เป็นต้น 

3. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีมิได้คาดคิด เช่น การปรบัค่าน้ํามนัหรืออ่ืนๆ ท่ีมิได้ระบุไว้ในรายการ 
4. ค่าน้ําหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินกาํหนด 20 กิโลกรมั 
5. ค่าประกนัอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการทวัรแ์ละผู้เดินทางต้องการทาํเพ่ิมเติม อาทิ  

              ภยัธรรมชาติรุนแรง, ทรพัย์สินหรือเท่ียวบินล่าช้าหรือทรพัย์สินสูญหาย เป็นต้น 
6. ค่าน้ําด่ืมระหว่างทวัร ์(ไม่ได้บริการน้ําด่ืมระหว่างทวัร์) 
7. ค่าทิปไกด์และคนขบัรถ  

 
เง่ือนไขการชาํระเงิน   

 
1. กรุณาชาํระมดัจาํท่านละ 15,000 บาท  
2. กรุณาชาํระค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือก่อนวนัเดินทาง 35 วนัทาํการ 



 

ทวัร์ญ่ีปุ่ น (VTG) TOKYO TULIP FEST 5DAYS 3NIGHTS BY TG 12-16 APR’19 

3. กรณีทาํการจองทวัรก่์อนวนัเดินทาง 35 วนัทาํการหรือน้อยกว่า กรุณาชาํระค่าทวัร์
เต็มจาํนวน 

4. กรณีจองทวัรแ์บบเหมากรุป๊ ไม่สามารถใช้เง่ือนไขการชาํระเงินแบบการจองทวัรแ์บบ
ปรกติได้ 
 

การยกเลิก  
 

1. กรุณาแจง้ยกเลกิล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
เงนิมดัจ าทัง้หมด 

2. กรณยีกเลกิกอ่นวนัออกเดนิทาง 35 วนัท าการหรอืน้อยกวา่ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ
คนืคา่ทวัรท์ัง้หมด 

3. กรณทีีก่รุ๊ปออกเดนิทางในชว่งวนัหยุดเทศกาลส าคญั เชน่ เทศกาลปีใหม่, เทศกาลสงกรานต ์  
          หรอืวนัหยุดยาวตามทีร่ฐับาลก าหนดในแต่ละปี และรวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ(เชา่เหมาล า) จะไมม่ ี  
          การคนืเงนิมดัจ าและค่าทวัรท์ุกกรณี 

4. เนื่องจากตัว๋เครื่องบนิเป็นราคาแบบโปรโมชัน่  เมื่อชาํระค่าทวัร์แล้ว ไม่สามารถเลื่อนวนั
เดนิทาง ขอยกเลกิ หรอืขอคนืเงนิได้ในทุกกรณี 

 
หมายเหตุ 

1. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึ้นอยู่
กบัสภาพอากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบินฯลฯ โดยทางบริษัทฯ จะ
คาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นสาํคญัท่ีสุด ทางบริษัทฯ จะไม่
รบัผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญ่ีปุ่ น / การนําส่ิงของผิด
กฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถกูต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย 

รวมถึงภยัธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเท่ียวบิน ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่อาจคืนเงินให้
ท่านได้ ไม่ว่าจาํนวนทัง้หมดหรือบางส่วน นอกจากน้ีทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการ
เปล่ียนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม  ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัอตัราแลกเปล่ียนของเงิน
สกลุเยน 

2. ในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทัสามารถคืนเงินมดัจาํหรือค่าทวัรไ์ด้ก็
ต่อเมื่อทางสายการบินและโรงแรมท่ีพกัได้ทาํการพิจารณาคืนเงินส่วนนัน้ให้แล้วเท่านัน้ 

3. ในกรณีเกิดภยัธรรมชาติในต่างประเทศระหว่างการเดินทาง หากมีเหตุการณ์ต่างๆ 

เกิดขึ้นและมีเหตุทาํให้การเดินทางไม่สามารถเป็นไปตามกาํหนดการได้ บริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในการคืนเงินจนกว่าจะได้รบัการยืนยนัว่าจะมีการรบัผิดชอบค่าใช้จ่าย



 

ทวัร์ญ่ีปุ่ น (VTG) TOKYO TULIP FEST 5DAYS 3NIGHTS BY TG 12-16 APR’19 

จากสายการบิน และไม่รบัผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากรายการทวัร์ 
อาทิเช่นค่าโรงแรม ค่ารถรบัส่งไปสนามบิน ค่าอาหาร ฯลฯ 

4. หลงัจากท่ีท่านได้ทาํการจองทวัร์และชาํระค่ามดัจาํเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทัฯ ถือว่า
ท่านได้ยอมรบัในข้อตกลงและเง่ือนไขต่างๆ ท่ีทางบริษัทได้ระบุไว้ในโปรแกรมทวัร์
ทุกประการ 

 
 


