CHARMINGSAKURA
6D3N BY TG

ขอนําท่ านเดินทางสู่ประเทศญี่ปนุ่ ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทยั
สู่เมืองนารา มิเอะ นาโกย่า กิฟุ ยามานาชิ โตเกียว โยโกฮาม่า
นารา
มิ เอะ
นาโกย่า
กิ ฟุ

สักการะองค์พระใหญ่ไดบุทสึท่วี ดั โทไดจิ และให้อาหารกวางอันแสนเชือ่ ง
ชมเทศกาลประดับไฟทีม่ ชี อ่ื เสียงติดอันดับต้นๆ ของประเทศญี่ปนุ่ ที่ สวนนาบานะโนะ
ซาโตะ
ปราสาทอิ นุยามะ ชมความงามของสวนซากุระทีบ่ านสะพรังบริ
่ เวณรอบๆ ปราสาท
หมู่บ้านโบราณมาโกเมะ จูขุ ซึ่งในอดีตเคยเป็นเส้นทางสาคัญทีเ่ ชือ่ มต่อโตเกียวกับ
เกียวโตในสมัยเอโดะ, ชมเทศกาลดอกซากุระที่สวนทาคาโตะโจชิ
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ยามานาชิ
โตเกียว
โยโกฮาม่า

ขึน้ ชมความงามและความอัศจรรย์ของภูเขาทีส่ งู ทีส่ ุดในญี่ปนุ่ ภูเขาไฟฟูจิ,
ชมทัศนียภาพความงามของเจดียแ์ ละภูเขาไฟฟูจทิ ่ี ศาลเจ้าอาราคุระ เซ็นเก็น
นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม วัดอาซากุสะ, ช้อปปิ้งสุดเหวีย่ งใจกลางกรุงโตเกียว
ย่านชิ นจุก ุ
ช้อปปิ้งแบรนด์เนมราคาโดนใจที่มิตซุย เอาท์เล็ต, และช้อปปิ้งสินค้าก่อนกลับ
เมืองไทยทีอ่ ิ ออน มอลล์

กําหนดการเดินทางวันที่ 11-16 เมษายน 2562 (ช่วงเทศกาลสงกรานต์)
วันแรก
20.30 น.
23.30 น.

วันที่สอง

07.00 น.

เที่ยง
บ่าย

สนามบินสุวรรณภูมิ
พร้อมกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 2 เคาน์ เตอร์ C สายการบิ นไทย
เพื่อทาการเช็คอิ นและเตรียมตัวเดิ นทาง
ออกเดิ นทางสู่สนามบิ นคันไซ ประเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG 622

สนามบินคันไซ >> นารา >> วัดโทไดจิ >> มิเอะ >> ชมเทศกาลประดับไฟ
ที่สวนนาบานะโนะซาโตะ >> นาโกย่า
เดิ นทางถึงสนามบิ นคันไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปนุ่ หลังจากผ่านขัน้ ตอนการ
ตรวจคนเข้าเมืองและขัน้ ตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองนารา เมืองหลวงเก่าแก่แห่งแรกของญี่ปนุ่ เพื่อเข้าสักการะ
“หลวงพ่อโต” แห่ง วัดโทไดจิ พระพุทธรูปสัมฤทธิ ์องค์ใหญ่ทถ่ี ูกสร้างขึน้ ตัง้ แต่สมัยคริส
ศตวรรษที่ 8 ตัวพระพุทธรูปองค์น้ีสูง 16.2 เมตร หนัก 452 ตัน ซึ่งอาคารไม้อนั เป็ นที่
ประดิษฐานของหลวงพ่อโตนัน้ ได้รบั การบันทึกลงในกินเนสบุ๊คว่าเป็ นวิหารไม้ท่ใี หญ่
ที่สุดในโลก และถือได้ว่าวัดแห่งนี้เป็ น 1 ใน 8 มรดกโลกที่สาคัญที่สุดของเมืองนารา
นอกจากนี้ตามทางของวิหารแห่งนี้ ท่านจะได้เพลิดเพลินและร่วมถ่ายรูปกับกวางแสน
เชือ่ งทีม่ อี ยู่เป็นจานวนมาก ได้เวลาสมควรนาท่านสู่ เมืองมิ เอะ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่า นเดินทางสู่ สวนดอกไม้นาบานะโนะซาโตะ เป็ นสวนดอกไม้ที่ไ ด้รวบรวม
ดอกไม้จากหลายสถานที่ทงั ้ ในและนอกประเทศญี่ปุ่น เป็ นสวนดอกไม้อกี แห่งหนึ่งที่
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คา่

วันที่สาม

เช้า
08.00 น.

เที่ยง
บ่าย

ได้รบั ความนิยมจากชาวญี่ป่นุ เป็ นอย่างมาก ไม่ว่าจะเรื่องพันธุ์ดอกไม้หรือว่าลักษณะ
ของการจัดสวนดอกไม้ ซึ่งในแต่ละฤดูกจ็ ะมีการจัดดอกไม้ที่เปลี่ยนแปลงกันออกไป
ตามฤดูกาล โดยช่วงเดือนตุลาคมไปจนถึงต้นเดือนพฤษภาคม จะมีเทศกาลประดับ
ไฟที่สวนดอกไม้ในช่วงหัวค่า ซึ่งการจัดแสดงเทศกาลประดับไฟ หรือ ILLUMINATION
นัน้ ในแต่ละปี จะมีธมี ที่แตกต่างกันไป เป็ นที่นิยมของชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติเป็ น
อย่างมาก โดยติดอันดับสถานที่ท่องเที่ยวที่ควรไปอย่างยิง่ ในเว็บไซต์ TRIP ADVISER
อีกด้วย ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่ เมืองนาโกย่า
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่า 3 ดาว

นาโกย่า >> ปราสาทอินุยามะ >> กิฟุ >> หมู่บา้ นมาโกเมะ จูคุ >> อินะ >>
ชมซากุระที่สวนทาคาโตะโจชิ >> คาวากุจิโกะ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่ ปราสาทอิ นุยามะ 1 ใน 12 ปราสาทสาคัญของญี่ปุ่นที่รอดพ้น
จากภัยสงครามและยังคงสภาพเดิมไว้ไ ด้จนถึงปจั จุบนั จนได้รบั เลือกให้เป็ นสมบัติ
ประจาชาติท่สี าคัญ ของญี่ปุ่น ปราสาทแห่งนี้ถูก สร้างขึน้ ในปี ค .ศ.1440 ด้านล่างของ
ปราสาทมีแม่น้ าคิโสะโอบล้อมอยู่โดยรอบ ทาให้มภี ูมทิ ศั น์ท่สี วยงาม ส่วนบริเวณรอบๆ
ปราสาทก็เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ทม่ี ดี อกไม้ใบไม้งามสะพรังในทุ
่ กๆฤดู โดยในฤดู
ใบไม้ผลิ ท่านสามารถชมความงดงามของดอกซากุระได้ในบริเวณรอบๆปราสาทที่
พร้อมใจกันบานทัวทั
่ ง้ บริเวณ จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณมาโกเมะจูคุ
หมู่บา้ นเล็กๆ ทีต่ งั ้ อยู่ใน เมืองกิ ฟุ ซึ่งเป็นอดีตเมืองหลักในหุบเขาคิโสะ ทีต่ งั ้ อยู่ระหว่าง
เส้นทางนากะเซนโด (Nakasendo) ทีเ่ ชือ่ มระหว่างเมืองโตเกียวกับเมืองเกียวโตในสมัย
เอโดะ ปจั จุบนั หมู่บา้ นแห่งนี้ได้รบั การบูรณะด้วยทางเดินหินที่สวยงามที่เรียงกันอย่าง
เป็นระเบียบ ซึ่งการประดับประดาภายในหมู่บ้านมาโกเมะนัน้ แตกต่างจากเมืองเพื่อน
บ้านสึมาโงะ (Tsumago) ที่เป็ นแบบดัง้ เดิม โดยทัง้ สองหมู่บ้านนี้เชื่อมต่อกันด้วย
เส้นทางมาโกเมะ-สึมาโงะ (Magome-Tsumago Trail)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองอิ นะ เพื่อเดินเล่นชมดอกซากุระที่สวนทาคาโตะโจชิ สวนที่
ติด อัน ดับ 1 ใน 3 ของสถานที่ที่เ ป็ น จุด ชมซากุร ะที่ส วยที่ส ุด ในญี่ปุ ่น โดยภายใน
บริเ วณสวนมีต ้น ซากุร ะมากกว่า 1,500 ต้น ทาให้ใ นช่ว งฤดูใ บไม้ผ ลินัน้ เหล่า ต้น
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คํา่

วันที่สี่

เช้า
08.00 น.

เที่ยง
บ่าย

คํา่

ซากุร ะพร้อ มใจกัน บานสะพรั ่งทั ่วบริเ วณ อิส ระให้ท่า นได้เ ดิน เล่น เก็บ ภาพความ
สวยงามของสวนซากุระตามอัธยาศัย
ได้วลาอันสมควร นําท่านเดิ นทางสู่ทะเลสาบคากูจิโกะเพื่อเข้าโรงแรมที่พกั
นาท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่า 3 ดาว
รับประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พกั
*** อิ่ มอร่อยกับมื้อพิ เศษบุฟ เฟ่ ต์ ขาปู ให้ ท่านได้ ลิ้ มลองรสชาติ ปูพร้อมน้ าจิ้ ม
สไตล์ญี่ปนอย่
ุ่
างจุใจ และอาหารอื่นๆ อีกหลายชนิ ด ***
จากนัน้ อิ สระให้ท่านได้ผอ่ นคลายกับการแช่นํ้าแร่ธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่นํ้าแร่
แล้ว จะทําให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิ ตดีขนึ้

คาวากูจิโกะ >> ภูเขาไฟฟูจิ >> ศาลเจ้าอาราคุระ เซ็นเก็น >> โตเกียว
>> ช้อปปิ้งที่ย่านชินจูก ุ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ บริ เวณชัน้ 5 (ขึ้นอยู่กบั สภาพภูมิ อากาศ) ที่ระดับ
ความสูง 2,500 เมตร ให้ท่านได้สมั ผัสอากาศอันบริสุทธิ ์บนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพทีร่ ะลึก
กับภูเขาไฟที่เป็ นสัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทยั แห่งนี้และได้ช่อื ว่ามีสดั ส่วนสวยงาม
ที่สุดในโลก ซึ่งเป็ นภู เขาไฟที่ยงั ไม่ดบั สนิท และมีค วามสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นจาก
ด้านล่างสู่บนยอดปล่องเขาด้วยความสูง 3,776 เมตร จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้า
อาราคุระ เซ็นเก็น เพื่อเข้าชม เจดียช์ ูเรโตะ เป็ นเจดีย์ขนาดใหญ่สแี ดงห้าชัน้ ตัง้ อยู่
บนเนินเขาทีส่ ามารถมองเห็นเมืองฟูจโิ ยชิดะและภูเขาไฟฟูจใิ นระยะไกลได้อย่างชัดเจน
และงดงาม เจดียแ์ ห่งนี้ถูกสร้างขึน้ ในปีค.ศ. 1963 เพื่อระลึกถึงสันติภาพ ท่านจะได้ชม
และเก็บภาพทัศนียภาพอันสวยงามของเจดียแ์ ห่งนี้โดยมีฉากหลังภูเขาไฟฟูจิ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ มหานครโตเกียว เมืองหลวงของประเทศญี่ป่นุ อิสระให้ท่านได้ชอ้ ป
ปิ้ง ย่านชิ นจูก ุ แหล่งช้อปปิ้งชือ่ ดังทีไ่ ม่วา่ นักท่องเทีย่ วจากชาติใดๆ ก็ต้องมาช้อปปิ้ งที่
ย่านนี้ เนื่องจากมีสนิ ค้ารองรับกับความต้องการของนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็ นแบรนด์
เนมชัน้ นํา สินค้านําสมัย ขนมญี่ปนุ่ ทัง้ แบบเก่าและใหม่ ไปจนถึงร้านอาหารหลากสไตล์
อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยอาทิเช่น สินค้าอิเล็คทรอนิกส์ เสื้อผ้า กระเป๋า
รองเท้า เครื่องสําอาง ฯลฯ
อิ สระรับประทานอาหารคํา่ ตามอัธยาศัย
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นาท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่า 3 ดาว

วันที่ห้า

เช้า
08.00 น.

เที่ยง
บ่าย

คํา่

โตเกียว >> วัดอาซากุสะ >> โยโกฮาม่า >> มิตซุย เอาท์เล็ต ปาร์ค
>> อิออน มอลล์ >> สนามบินฮาเนดะ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านออกเดินทางสู่ วัดอาซากุสะ มีช่อื อย่างเป็ นทางการว่าวัดเซนโซ หรือเซนโซจิ
(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 ประตูแห่งนี้มีช่อื ว่าประตูคามินาริ แปลได้ว่า
ประตูสายฟ้า เมื่อผ่านเข้ามาจะพบกับถนนนากามิเสะ สองข้างทางมีร้านค้าให้เดินชม
และชิมได้เพลินๆ โดยมีของทีร่ ะลึกสไตล์ญ่ปี ่นุ ให้เลือกซื้อหา และขนมส่งกลิน่ หอมเย้า
ยวนชวนให้ลม้ิ ลอง สุดถนนเป็นซุ้มประตูทม่ี โี คมสีแดงแขวนอยู่อกี ซุ้มหนึ่ง คือ ประตูโฮ
โซ หรือประตูแห่งขุมทรัพย์ ท่านสามารถชม โตเกียวสกายทรี (ภายนอก) หรือที่
เรียกว่า The New Tokyo Tower แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว จากบริเวณวัด
อาซากุสะ ซึ่งเป็นสิง่ ก่อสร้างทีส่ ูงทีส่ ุดในประเทศญี่ปนุ่ โดยมีความสูง 634 เมตร โตเกียว
สกายทรีสร้างขึน้ เพื่อเป็นหอส่งสัญญาณโทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจติ อล
อิ สระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
นําท่านเดินทางสู่ เมืองโยโกฮาม่า เพื่อนํ าท่านช้อปปิ้ งที่ มิ ตซุย เอาท์เล็ท ปาร์ค โย
โกฮาม่า เบย์ไซด์ เอาท์เล็ทริมท่าเรือที่มรี ้านมากกว่า 85 ร้าน บรรยากาศสบายๆ วิว
สวยๆ ริมท่าเรือทีม่ ปี ระภาคารสูงตัง้ ตระหง่านเหมาะกับการถ่ายรูปเล่น ภายในบริเวณ
ยังมีรา้ นอาหารทีม่ พี น้ื ทีน่ งหั
ั ่ นหน้าออกสู่ทะเลอีกด้วย จากนัน้ พาท่านเดินทางสู่ อิ ออน
มอลล์ เพื่อซื้อของฝากก่อนกลับ ไม่วา่ จะเป็น กาแฟ, ชาเขียว, ขนมขบเคีย้ ว, ผลไม้ ไป
จนถึงเสือ้ ผ้า เครื่องสําอางค์ฯลฯ
อิ สระรับประทานอาหารคํา่ ตามอัธยาศัย
ได้เวลาอันสมควร นําท่านเดิ นทางสู่สนามบิ นฮาเนดะเพื่อทําการเช็คอิ น
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วันที่หก

สนามบินฮาเนดะ >> สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

00.20 น.
ออกเดิ นทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG 661
04.50 น.
ถึงสนามบิ นสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ ภาพ พร้อมความประทับใจ
..............................................................................................................................................

กําหนดการเดินทางวันที่ 11-16 เมษายน 2562
ราคารวมตั ๋ว
เครื่องบิน

ราคาไม่ รวมตั ๋ว
เครื่องบิน

ผู้ใหญ่ ราคาท่ านละ

59,900.- บาท

26,600.- บาท

เด็ก (เสริมเตียง) พักกับผู้ใหญ่

53,900.- บาท

23,900.- บาท

เด็ก (ไม่เสริมเตียง) พักกับผู้ใหญ่

44,900.- บาท

19,900.- บาท

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

7,900.- บาท

7,900.- บาท

อัตราค่าบริการ

**ราคานี้ รวมรายการทัวร์ ค่าตั ๋วเครื่องบิน**
หมายเหตุ
1. การเดิ นทางในแต่ละครัง้ จะต้ องมีผโู้ ดยสารจํานวน 25 ท่านขึน้ ไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจํานวน
ดังกล่าว บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเลื่อนการเดิ นทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา
2. การผ่านพิ ธีการตรวจคนเข้าเมือง เป็ นวิ จารณญาณของเจ้าหน้ าที่ตรวจคนเข้าเมือง
ในแต่ ละประเทศ หากไม่ได้รบั การอนุญาติ ให้ เดิ นทางเข้าหรือออกนอกประเทศนัน้ ๆ
ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนค่ าทัวร์ ไม่ว่ากรณี ใดๆ
3. หากผู้เดิ นทางมีการใช้ต ั ๋วเดิ นทางภายในประเทศจากจังหวัดที่พกั มายังสนามบิ น
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สุวรรณภูมิ กรุณาติ ดต่ อเจ้าหน้ าที่ ก่อนซื้อตั ๋วเดิ นทางภายในประเทศ เพื่อเช็คสถานะ
ของทัวร์ว่าออกเดิ นทางได้ หรือไม่ และตรวจเช็คนํ้ าหนั กสัมภาระของสายการบิ น
ภายในประเทศที่ท่านใช้ เนื่ องจากการกําหนดนํ้าหนั กสัมภาระของสายการบิ น
ภายในประเทศจะน้ อยกว่าสายการบิ นระหว่างประเทศ ขึ้นอยู่กบั การกําหนดของแต่
ละสายการบิ น ทัง้ นี้ ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รบั ผิ ดชอบต่ อความเสียหายที่ เกิ ดขึ้น
4. หากผู้เดิ นทางปฏิ เสธการรับบริ การจากทางบริ ษัทขณะเดิ นทาง อาทิ เช่นร้านอาหาร
สถานที่ท่องเที่ ยวหรือไม่เดิ นทางพร้อมคณะ ทางบริ ษทั ฯ จะไม่คืนเงิ นค่าบริ การใน
ส่วนนัน้ ให้
อัตราค่าบริ การนี้ รวม
1.ค่ าตั ๋วโดยสารเครื่องบิ นไป-กลับ ชัน้ ประหยัด
2.ค่านํ้ าหนักสัมภาระที่มาพร้อมกับตั ๋วเครื่องบิ น
-สายการบิ นไทย ได้นํ้าหนั กสัมภาระ 30 กิ โลกรัม/ท่าน
-สายการบิ นเจแปน แอร์ไลน์ ได้นํ้าหนักสัมภาระใบละ 23 กิ โลกรัม ท่ านละ 2 ใบ
-สายการบิ น ไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ ได้นํ้าหนั กสัมภาระ 20 กิ โลกรัม/ท่าน และสัมภาระ
ถือขึ้นเครื่องได้ท่านละ 2 ชิ้ นเท่ านั น้ (รวมกระเป๋าติ ดตัวด้วยแล้ว)
-สายการบิ นพีช แอร์ ได้นํ้าหนั กสัมภาระใบละ 20 กิ โลกรัม ท่ านละ 1 ใบ และสัมภาระ
ถือขึ้นเครื่องได้ท่านละ 2 ชิ้ น นํ้าหนั กรวมแล้วไม่เกิ น 7 กิ โลกรัม/ท่ าน
3. ค่ าที่พกั ห้ องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่ า กรณี
ห้องพักสําหรับ 3 ท่าน บางโรงแรมจัดห้ องพักที่มี 3 เตี ยงเดี่ ยวและบางโรงแรมจะใช้เป็ น
ห้องพักคู่แล้วเสริ มเตี ยง ในกรณี ที่ทางโรงแรมไม่สามารถจัดห้องพักสําหรับ 3 ท่ านให้
ได้ จําเป็ นต้ องจัดห้ องพักให้ท่านเป็ นแบบห้องทวิ น+ห้องซิ งเกิ ล
-ห้องทวิ น ห้องพักสําหรับ 2 ท่าน มีเตี ยงเดี่ ยว 2 เตี ยง
-ห้องดับเบิ้ ล ห้องพักสําหรับ 2 ท่าน มีเตี ยงขนาดควีนไซส์ 1 เตี ยง
-ห้องทริ ปเปิ้ ล ห้องพักสําหรับ 3 ท่าน มีเตี ยงเดี่ยว 2 เตี ยง และเตี ยงเสริ มอีก 1 เตี ยง
-ห้องซิ งเกิ ล ห้องพักสําหรับ 1 ท่าน มีเตี ยงเดี่ ยว 1 เตี ยง
4. ค่ าอาหาร ค่ าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิ ดตามที่ระบุไว้ในรายการ
5. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอํานวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดิ นทางใน
ต่ างประเทศ
6. ค่ าประกันอุบตั ิ เหตุในระหว่างการเดิ นทาง คุ้มครองในวงเงิ นสูงสุดท่านละไม่เกิ น
1,000,000.- บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณี เกิ ดอุบตั ิ เหตุวงเงิ นไม่เกิ น 500,000 บาท ทัง้ นี้
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เป็ นไปตามเงื่อนไขของบริ ษัทประกัน (ประกันไม่ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพระหว่าง
การเดิ นทาง)
*** เด็กอายุตาํ่ กว่า 1 ปี และผู้ใหญ่ อายุ 75 ปี ขึ้นไป จะได้รบั ความคุ้มครองประกันอุบตั ิ เหตุ
เพียงครึ่งเดียว ***
7. ค่ าภาษี นํ้ามัน ที่ สายการบิ นเรียกเก็บ ณ วันที่ 1 พฤศจิ กายน 2561 และท่านต้ องชําระ
เพิ่ มเติ ม ในกรณี ที่ทางสายการบิ นมีการเรียกเก็บเพิ่ มภายหลังจากที่ท่านได้ทาํ การจอง
ทัวร์แล้ว
8. ภาษี มูลค่าเพิ่ ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 %

อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
1. ค่าทําหนังสือเดิ นทางไทย, หนังสือเดิ นทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าทํา
ใบอนุญาตที่ กลับเข้าประเทศของคนต่ างชาติ หรือคนต่ างด้าว
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่ าอาหาร-เครื่องดื่ ม นอกเหนื อจากรายการ ค่าซักรีด ค่ า
โทรศัพท์ เป็ นต้ น
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้คาดคิ ด เช่น การปรับค่านํ้ามันหรืออื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่านํ้าหนักของกระเป๋าเดิ นทางในกรณี ที่เกิ นกว่าสายการบิ นกําหนด 20 กิ โลกรัม
5. ค่าประกันอื่นๆ ที่นอกเหนื อจากรายการทัวร์และผู้เดิ นทางต้ องการทําเพิ่ มเติ ม อาทิ
ภัยธรรมชาติ รุนแรง, ทรัพย์สินหรือเที่ ยวบิ นล่าช้าหรือทรัพย์สินสูญหาย เป็ นต้ น
6. ค่านํ้าดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่ได้บริ การนํ้าดื่มระหว่างทัวร์)
7. ค่าทิ ปไกด์และคนขับรถ
เงื่อนไขการชําระเงิ น
1. กรุณาชําระมัดจําท่ านละ 15,000 บาท
2. กรุณาชําระค่ าทัวร์ส่วนที่ เหลือก่อนวันเดิ นทาง 35 วันทําการ
3. กรณี ทาํ การจองทัวร์ก่อนวันเดิ นทาง 35 วันทําการหรือน้ อยกว่า กรุณาชําระค่าทัวร์
เต็มจํานวน
4. กรณี จองทัวร์แบบเหมากรุป๊ ไม่สามารถใช้เงื่อนไขการชําระเงิ นแบบการจองทัวร์แบบ
ปรกติ ได้
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การยกเลิ ก
1. กรุณาแจ้งยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วันทาการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืน
เงินมัดจาทัง้ หมด
2. กรณียกเลิกก่อนวันออกเดินทาง 35 วันทาการหรือน้อยกว่า ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการ
คืนค่าทัวร์ทงั ้ หมด
3. กรณีทก่ี รุ๊ปออกเดินทางในช่วงวันหยุดเทศกาลสาคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่, เทศกาลสงกรานต์
หรือวันหยุดยาวตามทีร่ ฐั บาลกาหนดในแต่ละปี และรวมถึงเทีย่ วบินพิเศษ(เช่าเหมาลา) จะไม่มี
การคืนเงินมัดจาและค่าทัวร์ทุกกรณี
4. เนื่องจากตั ๋วเครื่องบินเป็ นราคาแบบโปรโมชัน่ เมื่อชําระค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถเลื่อนวัน
เดินทาง ขอยกเลิก หรือขอคืนเงินได้ในทุกกรณี
หมายเหตุ
1. ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ ขึ้นอยู่
กับสภาพอากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบิ นฯลฯ โดยทางบริ ษัทฯ จะ
คํานึ งถึงประโยชน์ และความปลอดภัยของท่านเป็ นสําคัญที่ สุด ทางบริ ษัทฯ จะไม่
รับผิ ดชอบต่ อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปนุ่ / การนําสิ่ งของผิ ด
กฎหมาย / เอกสารการเดิ นทางไม่ถกู ต้ อง และความประพฤติ ส่อไปในทางเสื่ อมเสีย
รวมถึงภัยธรรมชาติ ต่างๆ และการยกเลิ กเที่ยวบิ น ซึ่ งทางบริ ษทั ฯ ไม่อาจคืนเงิ นให้
ท่านได้ ไม่ว่าจํานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน นอกจากนี้ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ
เปลี่ยนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ ขึ้นอยู่กบั อัตราแลกเปลี่ยนของเงิ น
สกุลเยน
2. ในกรณี ที่เกิ ดภัยพิ บตั ิ ทางธรรมชาติ ต่างๆ ทางบริ ษทั สามารถคืนเงิ นมัดจําหรือค่าทัวร์ได้ก ็
ต่อเมื่อทางสายการบิ นและโรงแรมที่พกั ได้ทาํ การพิ จารณาคืนเงิ นส่วนนัน้ ให้แล้วเท่านัน้
3. ในกรณี เกิ ดภัยธรรมชาติ ในต่ างประเทศระหว่างการเดิ นทาง หากมีเหตุการณ์ ต่างๆ
เกิ ดขึ้นและมีเหตุทาํ ให้การเดิ นทางไม่สามารถเป็ นไปตามกําหนดการได้ บริ ษทั ขอ
สงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงิ นจนกว่าจะได้รบั การยืนยันว่าจะมีการรับผิ ดชอบค่ าใช้จ่าย
จากสายการบิ น และไม่รบั ผิ ดชอบต่ อค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึ้นนอกเหนื อจากรายการทัวร์
อาทิ เช่นค่ าโรงแรม ค่ารถรับส่ งไปสนามบิ น ค่าอาหาร ฯลฯ
4. หลังจากที่ท่านได้ทาํ การจองทัวร์และชําระค่ามัดจําเรียบร้อยแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ถือว่า
ท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขต่ างๆ ที่ทางบริ ษัทได้ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์
ทุกประการ
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