SAKURA WORLD HERITAGE
5DAYS 3NIGHTS BY TG

ขอนาท่านเดิ นทางสู่ประเทศญี่ ปุ่น ดิ นแดนแห่ งอาทิ ตย์อุทยั โดยสายการบิ นไทย
สู่เมืองนาโกย่า กิ ฟุ ทาคายาม่า มิ เอะ เกียวโต โอซาก้ า
นาโกย่า
กิ ฟุ
ทาคายาม่า

มิ เอะ
เกียวโต

โอซาก้า

ชมความงามของดอกซากุระทีบ่ านสะพรังที
่ ่สวนโอคาซากิ
หมู่บ้านชิ ราคาว่าโก หมู่บา้ นเก่าแก่ซง่ึ ได้รบั เลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก
เดินเล่นสัมผัสบรรยากาศยามเช้าของเมืองทาคายาม่าที่ตลาดเช้า และเดินชมเขตเมือง
เก่า ซันมาชิ ซูจิ, เดินเล่นชมเมืองเก่าและเหล่าปลาคาร์พทีแ่ หวกว่ายในคูน้ ารอบเมืองที่
หมู่บ้านฮิ ดะ ฟุรคุ าว่า
ชมเทศกาลประดับไฟทีม่ ชี อ่ื เสียงติดอันดับต้นๆ ของประเทศญี่ปนุ่ ที่ สวนนาบานะโนะ
ซาโตะ และช้อปปิ้งสุดมันส์ท่ี แจ๊สดรีม นากาชิ ม่า เอาท์เล็ท
วัดคิ โยมิ สึ มรดกโลกอันเก่าแก่กว่า 1,500 ปี และติดรอบสุดท้ายของการประกวด 1 ใน
7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ และเชิญดื่มสายนํ้ าศักดิ ์สิทธิ ์ 3 สาย, ชมความงามของ
สวนซากุระทีศ่ าลเจ้าเฮย์อนั
ปราสาทโอซาก้า หนึ่งในแลนด์มาร์คสําคัญของเมืองโอซาก้า , เพลิดเพลินกับการช้อป
ปิ้งย่านชิ นไซบาชิ และช้อปปิ้งปิดท้ายที่ ห้างอิ ออน ซื้อของฝากก่อนกลับเมืองไทย

กาหนดการเดินทาง วันที่ 5-9 เมษายน 2562
วันแรก
21.00 น.

สนามบินสุวรรณภูมิ
พร้อมกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 2 เคาน์ เตอร์ C สายการบิ นไทย
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เพื่อทาการเช็คอิ นและเตรียมตัวเดิ นทาง

วันที่สอง

00.05 น.
08.00 น.

เที่ยง
บ่าย

สนามบินจูบุ เซ็นแทร์ >> นาโกย่า >> ชมซากุระที่สวนโอคาซากิ
>> กิฟุ >> หมู่บา้ นชิราคาว่าโก >> ทาคายาม่า >> หมู่บา้ นฮิดะฟุรคุ าว่า

ออกเดิ นทางสู่สนามบิ นจูบุ เซ็นแทร์ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปนุ่
โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG 644
เดิ นทางถึงสนามบิ นจูบุ เซ็นแทร์ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขัน้ ตอน
การตรวจคนเข้าเมืองและขันตอนศุ
้
ลกากรเรียบร้อยแล้ว นํ าท่านเดินทาง ชมซากุระที่
สวนโอคาซากิ ซึ่งมีตน้ ซากุระปลูกเรียงรายอยู่มากกว่า 800 ต้น กระจายไปรอบๆ บริเวณ
ปราสาทโอคาซากิ สวนแห่งนี้มีความสวยงามติดอันดับ 1 ใน 100 สถานที่ชมซากุระที่ดี
ที่สุดของญี่ป่นุ ภายในบริเวณสวน ท่านจะได้พบกับร้านค้ามากมายทัง้ ร้านอาหารและร้าน
ขายของพื้นเมืองตัง้ เรียงรายตามแนวริมแม่ น้ํ าโอโตะ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศ
ของฤดูใบไม้ผลิพร้อมถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกอย่างเต็มที่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าท่านสู่ หมู่บ้านชิ ราคาว่าโก หนึ่งในหมู่บ้านเก่าแก่ของประเทศญี่ปุ่น ที่ได้รบั เลือกจาก
องค์การยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ.1995 ที่ยงั คงความสวยงามจวบจนทุกวันนี้
ท่านจะได้พบกับหมู่บา้ นโบราณสไตล์กสั โซ่ ซึ่งหาชมได้ยากในปจั จุบนั คําว่ากัสโซ่แปลว่า
พนมมือ ซึ่งเป็นสไตล์การก่อสร้างแบบดัง้ เดิมของญี่ปนุ่ โดยที่โครงสร้างของบ้านและหลังคา
ที่สร้างขึ้นจะคล้ายกับการพนมมือของพระพุทธเจ้า โครงสร้างของบ้านถูกสร้างขึน้ โดยที่
ไม่ได้ใช้ตะปูแม้แต่ตวั เดียว แต่ยงั คงความแข็งแรงและสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในช่วง
ฤดูหนาวได้ ถือเป็นภูมปิ ญั ญาของชาวญี่ป่นุ ที่ควรค่าแก่การอนุ รกั ษ์ไว้อย่างยิง่ ให้ท่านได้
เพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพอันสวยงามของหมู่บ้านที่รายล้อมไปด้วยหุบเขาสูงและสัมผัส
บรรยากาศดัง้ เดิมอันเงียบสงบทีจ่ ะทําให้ท่านประทับใจมิรลู้ มื จากนัน้ นํ าท่านสู่ เมืองทาคา
ยาม่า เพื่อเยี่ยมชม หมู่บ้านฮิ ดะ ฟุรุคาว่า หมู่บ้านเล็กๆ ท่ามกลางหุบเขาอันแสนเงียบ
สงบ มีร้านค้าต่างๆขายผลิตภัณฑ์พ้นื เมือง กําแพงบ้านแต่ละหลังทาเป็ นสีขาวนวลตา มี
แม่น้ํ าเซโตะไหลผ่านรอบเมือง โดยขุดคูเมืองให้น้ํ าจากแม่น้ํ าเซโตะไหลไปรอบๆ บริเวณ

ทัวร์ ญี่ปนุ่ (VTG) SAKURA WORLD HERITAGE 5DAYS 3NIGHTS BY TG 5-9 APRIL 2019

คา่

วันที่สาม

เช้า
08.00 น.

เที่ยง
บ่าย

เมือง คูน้ํ านี้สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 400 ปี ก่อน แต่เมื่อเวลาผ่านไปนํ้ าในแม่น้ํ าเริ่มสกปรก
ทางเมืองจึงริเริม่ ปล่อยปลาคาร์พลงไปในแม่น้ํา เพื่อให้ประชาชนช่วยกันรักษาความสะอาด
โดยปจั จุบนั มีนกั ท่องเที่ยวมากมายเดินทางมาเพื่อดูปลาคาร์พจํานวนมากแหวกว่ายอยู่ใน
แม่น้ําเซโตะและคูเมืองโดยรอบ
นาท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่า 4 ดาว
รับประทานอาหารเย็นภายในโรงแรมที่พกั
***หลังมือ้ อาหาร อิ สระให้ท่านได้ผอ่ นคลายกับการแช่น้าแร่ธรรมชาติ เชื่อว่าถ้า
ได้แช่น้าแร่แล้ว จะทาให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิ ตดีขนึ้

ทาคายาม่า >> ตลาดเช้า >> เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ >> มิเอะ
>> แจ๊สดรีม เอาท์เล็ท >> สวนนาบานะโนะซาโตะ >> นาโกย่า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินเล่นที่ตลาดเช้ าเมืองทาคายาม่า ตลาดเล็กๆ ที่มีชาวบ้านมาตัง้ ร้านค้า
เรียงรายกันไปตามแนวของแม่น้ ามิยากาว่า ให้ท่านได้สมั ผัสวิถชี วี ติ ยามเช้าของเหล่า
ชาวเมืองทาคายาม่า ในตลาดจะมีสนิ ค้าจาพวกผลไม้ ผักดอง อาหารแห้ง ร้านกาแฟ
และร้านขายของฝากของทีร่ ะลึกของเมืองทาคายาม่า จากนัน้ นํ าท่านเดินชมเขตเมือง
เก่า ซันมาชิ ซูจิ ซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือน และร้านค้าต่างๆ อาทิเช่น ร้านขายสาเก
เนื้อฮิดะย่าง ขนมโบราณต่างๆ ของที่ระลึกน่ ารักอย่างซารุโบโบะหลากสี โดยร้านค้า
เหล่านี้ยงั คงอนุ รกั ษ์รูปแบบของบ้านในสมัยเอโดะกว่า 300 ปี ก่อน ให้ท่านได้เลือกซื้อ
ของทีร่ ะลึกพืน้ เมืองและเก็บเกีย่ วบรรยากาศอันน่าประทับใจ ได้เวลาอันสมควร นําท่าน
เดินทางสู่ เมืองมิ เอะ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าท่านเดินทางสู่ แจ๊สดรีม นากาชิ ม่า เอาท์เล็ต เอาท์เล็ท มอลล์ข นาดใหญ่ ด้ว ย
พื้น ที่ก ว่า 39,300 ตารางเมตร ที่นี่ร วบรวมร้า นค้า แบรนด์เ นมชัน้ นํ า ที่ม รี ้า นค้า
มากกว่า 240 ร้าน และยังมีร้านอาหารญี่ปุ่นและสัญชาติอ่นื ๆอีก มากมาย ให้ท่านได้
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คา่

วันที่สี่

เช้า
08.00 น.

เลือ กชิม เลือ กช้อ ปกัน ตามอัธ ยาศัย จากนัน้ นํ า ท่า นเดิน ทางสู่ สวนดอกไม้น าบา
นะโนะซาโตะ เป็ นสวนดอกไม้ท่ีได้รบั ความนิยมจากชาวญี่ปุ่นเป็ นอย่างมาก เพราะ
มีก ารจัด แสดงพัน ธุ์ด อกไม้ห ลากหลายทัง้ ในและต่างประเทศ ซึ่ง ในแต่ล ะฤดูกจ็ ะมี
การจัดพันธุ์ดอกไม้เปลี่ยนแปลงกันออกไป โดยในช่วงต้น เดือนตุลาคม ถึงต้นเดือน
พฤศภาคม จะมีเ ทศกาลประดับ ไฟที่ส วนดอกไม้ใ นช่ว งหัว คํ่ า ซึ่ง การจัด แสดง
เทศกาลประดับไฟหรือ ILLUMINATION นัน้ เป็ นที่นิยมของชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติ
เป็ น อย่า งมาก โดยในแต่ล ะปี จ ะมีธ มี ที่แ ตกต่า งกัน ไป ได้เ วลาอัน สมควร นํ า ท่า น
เดินทางสู่ เมืองนาโกย่า
อิ สระรับประทานอาหารคา่ ตามอัธยาศัย
นาท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่า 3 ดาว

นาโกย่า >> เกียวโต >> วัดคิโยมิสึ >> ศาลเจ้าเฮย์อนั >> โอซาก้า
>> ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต เพื่อนํ าท่านชม วัดคิ โยมิ สึ หรือ วัดน้ าใส ที่ตดิ รอบ
สุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ เป็ นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่
ตัง้ อยู่บริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า และมีท่อนซุงวางเรียงซ้อนกันตามแนวนอนตัง้ จากพืน้ ดิน
ขึน้ มารองรับระเบียงของตัววิหารใหญ่ซง่ึ ไม่ใช้ตะปูสกั ตัว ใช้วธิ กี ารเข้าลิม่ เหมือนเรือนไทย
วัดนี้มอี ายุเก่าแก่ยงิ่ กว่ากรุงเกียวโต กว่า 1,200 ปี นมัสการพระโพธิสตั ว์อวโลกิเตศวร
จากระเบียงแห่งนี้สามารถถ่ายภาพ ณ จุดที่สวยที่สุดในกรุงเกียวโต มองเห็นวิวทิวทัศน์
ของตัวเมืองเกียวโตได้งดงาม พร้อมกับวิหารของวัดคิโยมิสึ และเชิญดื่มนํ้ าศักดิสิ์ ทธิสาม
์
สายอันเกิดขึน้ จากธรรมชาติทไ่ี หลมาจากเทือกเขา จากนัน้ เดินตามทางสัมผัสกับร้านค้า
ญี่ปนุ่ ตกแต่งตามสมัยเอโดะและเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ที่ระลึก เกี่ยวกับญี่ปุ่นขนานแท้
อาทิ ขนมโมจิ ทีข่ น้ึ ชือ่ ทีส่ ุดของญี่ปนุ่ เป็นต้นกําเนิดกระจายขายไปยังภูมภิ าคต่างๆ ของ
ญี่ปนุ่ ทัง้ ด้วยแป้งทีเ่ หนียวนุ่มเป็นพิเศษ กับไส้ถวแดงขนานแท้
ั่
หรือประยุกต์เป็ นไส้สตอ
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เที่ยง
บ่าย

คา่

วันที่ห้า

เบอร์ร่ี ช็อกโกแลต ฯลฯ ผักดองญี่ปนุ่ สําหรับคนทีช่ อบทานกับข้าวต้ม อาทิ แตงกวาดอง
หัว ไชเท้ า มะเขือ ยาว ฯลฯ, ชาเกียวโต ที่ข้ึน ชื่อไม่ แ พ้ จัง หวัด ชิซู โ อกะ ที่ช่ ว ยลด
คอเลสเตอรอล ช่วยให้ผวิ พรรณเปล่งปลัง,่ เครื่องเซรามิค ญี่ปุ่นทัง้ กานํ้ าชา ถ้วย ชาม
ต่างๆ และของทีร่ ะลึก อีกมากมายนานาชนิด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าเฮย์อนั ศาลเจ้าทีส่ ร้างขึน้ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองทีเ่ มือง
เกียวโตถูกแต่งตัง้ เป็นเมืองหลวงของญี่ปนุ่ ครบรอบ 1,100 ปี เมื่อปี ค.ศ.1895 และเพื่อ
ระลึกถึงจักรพรรดิคมั มุและจักรพรรดิโคเมอิ ซึ่งเป็นกษัตริยท์ ม่ี คี วามสาคัญต่อเมืองเกียว
โตเป็นอย่างมาก ภายในบริเวณศาลเจ้าเฮย์อนั นัน้ ท่านจะได้พบกับต้นซากุระมากกว่า
20 ชนิดทีผ่ ลิดอกเบ่งบานอยู่เต็มสวนรายล้อมไปด้วยบรรยากาศทีง่ ดงามในช่วงฤดู
ใบไม้ผลิ จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า เขตเศรษฐกิจอันดับสองรองมาจาก
เมืองโตเกียว ได้รบั สมญานามว่า "เมืองแห่งสายธาร" เนื่องจากเป็นเมืองท่าขนส่งสินค้า
และวัตถุดบิ ทีส่ าคัญตัง้ แต่ครัง้ อดีต ซึ่งบรรดาพ่อค้าจากทัวสารทิ
่
ศทัง้ ในญี่ปนุ่ เองรวมไป
ถึงจีนและเกาหลีตา่ งหลังไหลมาที
่
น่ ่ี จนทาให้โอซาก้าเป็นศูนย์กลางทางการค้าและ
อุตสาหกรรมทีส่ าคัญของประเทศจนถึงปจั จุบนั อีกทัง้ ยังเป็นแหล่งรวมศิลปะการแสดง
ดัง้ เดิมของญี่ปนุ่ มีความเป็นเอกลักษณ์ตรงทีส่ ามารถผสานมรดกทางประวัตศิ าสตร์อนั
เก่าแก่เข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ นาท่านเดินทางสู่ ย่านชิ นไซบาชิ แหล่งช้อปปิ้งชือ่ ดัง
ของนครโอซาก้า ทัง้ ร้านค้าเก่าแก่และทันสมัยปะปนกัน ทัง้ สินค้าแฟชันล่
่ าสุด ขนมเค้ก
แสนอร่อย เสือ้ ผ้า รองเท้า กระเป๋า ไปจนถึงกล้องดิจติ อล คอมพิวเตอร์ และเกมส์รุ่น
ใหม่ล่าสุด และตื่นตากับลีลาชีวติ ของคนหนุ่มสาวชาวโอซาก้าทีด่ ูจะสนุกสนานและมี
ั ่ ยว รวมทัง้ ร้านอาหารหลากหลาย เดินไปเก็บภาพเป็นทีร่ ะลึก
สีสนั มากกว่าทางฝงโตเกี
กับจุดเด่นของแต่ละร้านค้า เช่น ปูยกั ษ์ หน้าภัตตาคารขาปูยกั ษ์ และสัญลักษณ์เด่นของ
ย่านนี้คอื รูปเครื่องหมายการค้าของกูลโิ กะ ผลิตภัณฑ์ขนมชือ่ ดังจากญี่ปนุ่ นั ่นเอง หรือ
จะเดินเล่นย่านเก่าแก่อย่างถนนโดทมบุริ ซึ่งท่านสามารถลิม้ ลองขนมและอาหารขึน้ ชือ่
ของนครโอซาก้า ทัง้ ทาโกะยากิ โอโคโนมิยากิ เป็นต้น นอกจากนี้ยงั มีหา้ งสรรพสินค้า
ใหญ่ๆ และมีชอ่ื เสียงอย่างห้างไดมารู หรือจะเป็นทาคาชิมาย่า ทีม่ สี นิ ค้ามากมายให้
ท่านได้เลือกซื้ออีกด้วย
อิ สระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
นาท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่า 3.5 ดาว

โอซาก้า >> ปราสาทโอซาก้า >> อิออน มอลล์ >> สนามบินคันไซ
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เช้า
08.00 น.

เที่ ยง
บ่าย
17.35 น.
21.25 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านเดินทางเยี่ยมชม ปราสาทโอซาก้า (ชมภายนอก) หนึ่งในแลนด์มาร์คสําคัญ
ของเมืองโอซาก้า สร้างขึน้ ในสมัยฮิเดโยชิ โตโยโตมิ ปราสาทโอซาก้าปจั จุบนั สูง 55
เมตร มี 5 ส่วน 8 ชัน้ เครื่องประดับหลังคาและภาพเสือบนกํา แพงตัวปราสาทและ
หลายๆ ส่วนลงรักปิดทองสวยงาม (ได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็นมรดกสําคัญของประเทศ)
บนหอคอยชัน้ 8 ของ Tenshukaku ท่านสามารถมองเห็นทิวทัศน์โดยรวมของเมืองโอ
ซาก้าได้อย่างชัดเจน นอกจากตัวTenshukaku อันงดงามแล้ว ภายในตัวปราสาทยังมี
นิ ท รรศการแสดงหลัก ฐาน ภาพเขีย น เครื่อ งแต่ ง กายโบราณฯลฯ ที่เ กี่ย วข้อ งกับ
ปราสาทและตระกูลToyotomi อยู่ ส่วนบริเวณรอบๆ ปราสาทก็เป็นสวนสาธารณะขนาด
ใหญ่ทม่ี ดี อกไม้ใบไม้งามสะพรังในทุ
่ กๆ ฤดู ในฤดูใบไม้ผลิท่านสามารถชมความงดงาม
ของซากุระได้ในบริเวณรอบๆ ปราสาทโอซาก้า ซึ่งมีมากถึง 4,000 ต้น ที่พร้อมใจกัน
บานทัวทั
่ ง้ บริเวณ จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ ห้ างอิ ออน มอลล์ ห้างสรรพสินค้าที่มี
สินค้าหลากหลายรูปแบบให้ท่านได้เลือกซื้อ อาทิเช่น ของใช้ในบ้าน เครื่องแต่งตัว ของ
เล่น ซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านอาหาร ก่อนเดินทางกลับ
อิ สระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ สนามบิ นคันไซ เมืองโอซาก้า เพื่อทาการเช็คอิน
ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG673
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
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กาหนดการเดินทาง วันที่ 5-9 เมษายน 2562
อัตราค่าบริการ

ราคารวมตั ๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั ๋วเครื่องบิน

ผูใ้ หญ่ราคาท่านละ

53,900.-

20,900.-

เด็ก (เสริ มเตียง) พักกับผูใ้ หญ่

48,500.-

18,900.-

เด็ก (ไม่เสริ มเตียง) พักกับผู้ใหญ่

40,500.-

15,600.-

สาหรับท่านที่ต้องการพักเดี่ยว เพิ่ มท่านละ

7,900.-

7,900.-

หมายเหตุ
1. การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีผโู้ ดยสารจํานวน 25 ท่านขึน้ ไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจํานวน
ดังกล่าว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการเลื
่อนการเดินทางหรือเปลีย่ นแปลงราคา
์
2. การผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เป็ นวิจารณญาณของเจ้าหน้ าที่ตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละ
ประเทศ หากไม่ได้รบั การอนุญาติให้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศนัน้ ๆ ทางบริษทั ขอสงวน
สิทธิไม่
์ คนื ค่าทัวร์ ไม่วา่ กรณีใดๆ
3. หากผูเ้ ดินทางมีการใช้ต ั ๋วเดินทางภายในประเทศจากจังหวัดที่พกั มายังสนามบินสุวรรณภู มิ
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีก่ ่อนซื้อตั ๋วเดินทางภายในประเทศ เพื่อเช็คสถานะของทัวร์วา่ ออกเดินทาง
ได้หรือไม่ และตรวจเช็คนํ้าหนักสัมภาระของสายการบินภายในประเทศที่ท่านใช้ เนื่องจากการ
กําหนดนํ้าหนักสัมภาระของสายการบินภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบินระหว่างประเทศ
ขึน้ อยู่กบั การกําหนดของแต่ละสายการบิน ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อความเสียหายที่
เกิดขึน้
4. หากผูเ้ ดินทางปฏิเสธการรับบริการจากทางบริษัทขณะเดินทาง อาทิเช่นร้านอาหาร สถานที่
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ท่องเทีย่ วหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษทั ฯ จะไม่คนื เงินค่าบริการในส่วนนัน้ ให้
อัตราค่าบริ การนี้ รวม
1. ค่าตั ๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัด
2. ค่านํ้าหนักสัมภาระทีม่ าพร้อมกับตั ๋วเครือ่ งบิน
-สายการบินไทย ได้น้ําหนักสัมภาระ 30 กิโลกรัม/ท่าน
-สายการบินเจแปน แอร์ไลน์ ได้น้ําหนักสัมภาระใบละ 23 กิโลกรัม ท่านละ 2 ใบ
-สายการบิน ไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ ได้น้ําหนักสัมภาระ 20 กิโลกรัม/ท่าน และสัมภาระถือขึน้
เครื่องได้ท่านละ 2 ชิน้ เท่านัน้ (รวมกระเป๋าติดตัวด้วยแล้ว)
3. ค่าทีพ่ กั ห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ ะบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า กรณีหอ้ งพัก
สําหรับ 3 ท่าน บางโรงแรมจัดห้องพักทีม่ ี 3 เตียงเดีย่ วและบางโรงแรมจะใช้เป็นห้องพักคู่แล้ว
เสริมเตียง ในกรณีทท่ี างโรงแรมไม่สามารถจัดห้องพักสําหรับ 3 ท่านให้ได้ จําเป็นต้องจัด
ห้องพักให้ทา่ นเป็นแบบห้องทวิน+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. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ทค่ี อยอํานวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
6. ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินสูงสุดท่านละไม่เกิน 1,000,000.บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั เิ หตุวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ทัง้ นี้เป็นไปตามเงื่อนไข
ของบริษทั ประกัน (ประกันไม่ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพระหว่างการเดินทาง)
**เด็กอายุต่าํ กว่า 1 ปี และผู้ใหญ่ อายุ 75 ปี ข้นึ ไป จะได้รบั ความคุ้มครองประกันอุบตั เิ หตุเพียง
ครึ่งเดียว **
7. ค่าภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 1 พฤศจิ กายน 2561 และท่านต้องชําระ
เพิม่ เติม ในกรณีท่ที างสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากที่ท่านได้ทําการจองทัวร์แล้ ว
อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าทําใบอนุญาตทีก่ ลับ
เข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
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2.
3.
4.
5.

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีม่ ไิ ด้คาดคิด เช่น การปรับค่านํ้ามันหรืออื่นๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ในรายการ
ค่านํ้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกําหนด 30 กิโลกรัม
ค่าประกันอื่นๆ ทีน่ อกเหนือจากรายการทัวร์และผูเ้ ดินทางต้องการทําเพิม่ เติม อาทิ
ภัยธรรมชาติรุนแรง, ทรัพย์สนิ หรือเทีย่ วบินล่าช้าหรือทรัพย์สนิ สูญหาย เป็นต้น
6. ค่านํ้าดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่ได้บริการนํ้าดืม่ ระหว่างทัวร์)
7. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ
เงื่อนไขการชาระเงิ น
1. กรุณาชําระมัดจําท่านละ 15,000 บาท
2. กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือก่อนวันเดินทาง 35 วันทําการ
3. กรณีทาํ การจองทัวร์ก่อนวันเดินทาง 35 วันทําการหรือน้อยกว่า กรุณาชําระค่าทัวร์เต็มจํานวน
การยกเลิ ก
1. กรุณาแจ้งยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วันทําการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
น
์
เงินมัดจําทัง้ หมด
2. กรณียกเลิกก่อนวันออกเดินทาง 35 วันทําการหรือน้อยกว่า ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
น
์
ค่าทัวร์ทงั ้ หมด
3. กรณีทก่ี รุ๊ปออกเดินทางในช่วงวันหยุดเทศกาลสําคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่, เทศกาลสงกรานต์
หรือวันหยุดยาวตามทีร่ ฐั บาลกําหนดในแต่ละปี และรวมถึงเทีย่ วบินพิเศษ(เช่าเหมาลํา) จะไม่มี
การคืนเงินมัดจําและค่าทัวร์ทุกกรณี
4. เนื่องจากตั ๋วเครื่องบินเป็นราคาแบบโปรโมชัน่ เมื่อชําระค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถเลือ่ นวันเดินทาง
หรือขอยกเลิกได้ในทุกกรณี
5. กรณีทาการตัดกรุ๊ปสายการบินไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ ไม่สามารถคืนเงินมัดจาได้ในทุกกรณี
และหากยกเลิกก่อนวันเดินทาง 35 วันทําการหรือน้อยกว่า ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการคื
น
์
เงินค่าตั ๋วและค่าทัวร์ทุกกรณี
4.
หมายเหตุ
1. ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สภาพ
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อากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบินฯลฯ โดยทางบริษทั ฯ จะคํานึงถึงประโยชน์และ
ความปลอดภัย ของท่า นเป็ นสํ าคัญที่สุ ด ทางบริษัทฯ จะไม่ รบั ผิดชอบต่อการห้ามออกนอก
ประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ป่นุ / การนํ าสิง่ ของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง
และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเที่ยวบิน ซึ่ง
ทางบริษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่ จํานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน นอกจากนี้ทางบริษทั ขอ
สงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั อัตราแลกเปลี่ยนของ
เงินสกุลเยน
2. ในกรณีท่เี กิดภัย พิบตั ิท างธรรมชาติต่า งๆ ทางบริษัท สามารถคืน เงิน มัดจํา หรือ ค่าทัว ร์ได้ก็
ต่อเมื่อทางสายการบินและโรงแรมทีพ่ กั ได้ทําการพิจารณาคืนเงินส่วนนัน้ ให้แล้วเท่านัน้
3. ในกรณีเกิดภัยธรรมชาติในต่างประเทศระหว่างการเดินทาง หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึน้ และมี
เหตุทําให้การเดินทางไม่สามารถเป็ นไปตามกําหนดการได้ บริษทั ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงิน
์
จนกว่าจะได้รบั การยืนยันว่าจะมีการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจากสายการบิน และไม่รบั ผิดชอบต่อ
ค่าใช้จ่า ยที่เ กิด ขึ้นนอกเหนือ จากรายการทัว ร์ อาทิเช่น ค่าโรงแรม ค่า รถรับส่ งไปสนามบิน
ค่าอาหาร ฯลฯ
4. หลังจากที่ท่านได้ทาการจองทัวร์และชาระค่ามัดจาเรียบร้อยแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ถือว่าท่าน
ได้ ย อมรับ ในข้ อตกลงและเงื่ อ นไขต่ า งๆ ที่ ท างบริ ษัท ได้ ระบุ ไว้ ใ นโปรแกรมทัว ร์ทุ ก
ประการ
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