SPECIAL HERITAGE
5DAYS 3NIGHTS BY TG

ขอนาท่านเดินทางสู่ประเทศญี่ปนุ่ ให้ท่านได้นัง่ จิบกาแฟ
ชมวิวสวนสวยที่สตาร์บคั สาขาที่ได้รบั การโหวตว่าวิวสวยที่สดุ ในญี่ปน!!
ุ่

นาท่านสู่เมืองนาโกย่า กิฟุ โทยาม่า คานาซาว่า
เกียวโต โอซาก้า
กิฟุ
หมู่บ้านชิ ราคาว่าโก หมู่บา้ นเก่าแก่ซ่งึ ได้รบั เลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก
ทาคายาม่า เยีย่ มชม ทาคายาม่าจิ นยะ หรืออดีตจวนผูว้ า่ แห่งเมืองทาคายาม่า และเดินชมเขตเมือง
เก่า ซันมาชิ ซูจิ
โทยาม่า
เดินเล่นชมวิวที่สวนสาธารณะใจกลางเมืองโทยาม่า ที่สวนคันซุย ปาร์ค และเยี่ยมชม
สตาร์บคั ทีถ่ ูกจัดอันดับว่า วิวสวยที่สุดในญี่ป่นุ , ชมวิวจากบนยอดตึ กที่ทาการรัฐบาล
โทยาม่า สามารถชมวิวเมืองโทยาม่าได้ 360 องศา
คานาซาว่า เยี่ยมชมปราสาทคานาซาว่า ที่อดีตกองทัพของญี่ปุ่นใช้เป็ นฐานทัพ, เยี่ยมชมสวน
ญี่ปนุ่ เคนโรคุเอ็น ทีต่ ดิ อันดับ 1 ใน 3 สวนสวยทีค่ นญี่ปนุ่ ต้องไปซักครัง้ ในชีวติ
เกียวโต
วัดคิ โยมิ สึ มรดกโลกอันเก่าแก่กว่า 1,500 ปี ทีต่ ดิ รอบสุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7
สิง่ มหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ และเชิญดื่มสายนํ้าศักดิสิ์ ทธิ ์ 3 สาย, ชมเสาโทริอิ ณ
ศาลเจ้าฟูชิมิ อิ นาริ ซุ้มประตูสแี ดงทีเ่ รียงรายเป็นเส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร
โกเบ
สนุกสนานกับกิจกรรมกระดานเลื่อนหิมะที่รอ็ คโค่ สโนว์ พาร์ค
โอซาก้า
อิสระช้อปปิ้ง ย่านชิ นไซบาชิ , อิ ออน มอลล์
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กาหนดการเดินทางปี 2562
8-12 / 22-26 / 29 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์
12-16 / 19-23 / 26 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม
5-9 มีนาคม
วันแรก
21.00 น.

วันที่สอง

00.05 น.
07.30 น.

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

สนามบินจูบุ เซ็นแทร์ >> ทาคายาม่า >> อดีตจวนผู้ว่าทาคายาม่า
>> เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ >> หมู่บา้ นชิราคาว่าโก >> โทยาม่า

ออกเดิ นทางสู่สนามบิ นจูบุ เซ็นแทร์ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปนุ่
โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG 644
เดิ น ทางถึ ง สนามบิ น จูบุ เซ็น แทร์ เมื อ งนาโกย่ า ประเทศญี่ ปุ่ น หลัง จากผ่า น
ขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและขันตอนศุ
้
ลกากรเรียบร้อยแล้ว
นํ าท่านออกเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า เมืองที่ได้ช่อื ว่า ลิ ตเติ้ ลเกียวโต นํ าท่านชม
ทาคายาม่า จิ นยะ หรืออดีตจวนผูว้ า่ แห่งเมืองทาคายาม่า ซึ่งเป็ นทัง้ ที่ทํางานและที่อยู่
อาศัยของผูว้ ่าราชการจังหวัดฮิดะเป็ นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุน
ตระกูลโตกุกาว่าในสมัยเอโดะ โดยภายในอาคารจะจําลองห้องต่างๆ รวมทัง้ ข้าวของ
เครื่องใช้ในสมัยโบราณ รวมไปถึงโกดังเก็บข้าวที่อยู่ด้านหลัง ของจวนผูว้ ่าฯ จากนัน้ นํ า
ท่านเดินชมเขตเมืองเก่า ซันมาชิ ซูจิ ซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือน และร้านค้าต่างๆ อาทิ
เช่น ร้านขายสาเก เนื้อฮิดะย่าง ขนมโบราณต่างๆ ของที่ระลึกน่ ารักอย่างซารุโบโบะ
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เที่ยง
บ่าย

คา่

วันที่สาม

เช้า
08.00 น.

หลากสี โดยร้านค้าเหล่านี้ยงั คงอนุ รกั ษ์รูปแบบของบ้านในสมัยเอโดะกว่า 300 ปี ก่อน
ให้ท่านได้เลือกซื้อของทีร่ ะลึกพืน้ เมืองและเก็บเกีย่ วบรรยากาศอันน่าประทับใจ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าท่านสู่ หมู่บ้านชิ ราคาว่าโก หนึ่งในหมู่บ้านเก่าแก่ของประเทศญี่ปุ่น ที่ได้รบั เลือก
จากองค์การยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ.1995 ที่ยงั คงความสวยงามจวบจนทุก
วัน นี้ ท่ า นจะได้ พ บกับ หมู่ บ้ า นโบราณสไตล์ ก ัส โซ่ ซึ่ ง หาชมได้ ย ากในป จั จุ บ ัน
คํ า ว่ า กัส โซ่ แ ปลว่า พนมมือ ซึ่ง เป็ น สไตล์ก ารก่ อ สร้ า งแบบดัง้ เดิม ของญี่ปุ่ น โดยที่
โครงสร้า งของบ้า นและหลัง คาที่ส ร้า งขึ้น จะคล้า ยกับ การพนมมือ ของพระพุ ท ธเจ้า
โครงสร้างของบ้านถูกสร้างขึน้ โดยที่ไม่ได้ใช้ตะปูแม้แต่ตวั เดียว แต่ยงั คงความแข็งแรง
และสามารถรองรับหิมะทีต่ กหนักในช่วงฤดูหนาวได้ ถือเป็ นภูมปิ ญั ญาของชาวญี่ป่นุ ที่
ควรค่าแก่การอนุรกั ษ์ไว้อย่างยิง่ ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพอันสวยงามของ
หมู่บา้ นทีร่ ายล้อมไปด้วยหุบเขาสูงและสัมผัสบรรยากาศดัง้ เดิมอันเงียบสงบที่จะทําให้
ท่านประทับใจมิรลู้ มื ได้เวลาอันสมควร นําท่านออกเดินทางสู่เมืองโทยาม่า
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่า 3 ดาว

โทยาม่า >> สวนคันซุย ปาร์ค >> ชมวิวจากยอดตึกที่ทาการรัฐบาลเมือง
โทยาม่า >> คานาซาว่า >> ปราสาทคานาซาว่า >> สวนเค็นโรคุเอ็น >>
ทะเลสาบบิวะ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ สวนคันซุย ปาร์ค สวนสาธารณะใจกลางเมืองโทยาม่า ที่ชาวเมือง
มักจะมาเดินเล่นพักกายพักใจท่ามกลางอากาศอันบริสุทธิ ์ นอกจากนี้ยงั มีร้านกาแฟชื่อ
ดังอย่างสตาร์บคั มาตัง้ อยู่บริเวณสวนและยังได้รบั การขนานนามว่าเป็ นสตาร์บคั ที่มวี วิ
สวยที่สุดในญี่ป่นุ อีกด้วย เนื่อ งจากทางร้านได้อ อกแบบโครงสร้างให้กลมกลืนไปกับ
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เที่ยง
บ่าย

คา่

ธรรมชาติและสามารถชมวิวทิวทัศน์ท่สี วยงามยามจิบกาแฟ ไม่ว่าจะตัวอาคารที่เป็ น
กระจกใส หรือระเบียงทีจ่ ดั โต๊ะหันหน้าออกสู่สวนสวยทีส่ ามารถชมวิวได้ตลอดทัง้ ปี ไม่มี
เบื่อ เนื่องจากทิวทัศน์ ในสวนสวยผันเปลี่ยนไปตามฤดูกาล จากนัน้ พาท่านขึน้ ชมวิว
เมืองโทยาม่า 360 องศาบนยอดตึกของอาคารที่ทาการรัฐบาลเมืองโทยาม่า ที่เปิ ด
ให้ชาวเมืองและนักท่องเทีย่ วได้ขน้ึ ชมวิวเมือง รวมไปถึงแนวเทือกเขาทาเทยาม่า หรือ
ทีค่ นไทยรูจ้ กั กันในนาม เจแปน แอลป์ โดยในวันที่อากาศดี ท่านจะได้เห็นเทือกเขาที่
ปกคลุมด้วยหิมะเป็นแนวยาวไปจนไกลสุดสายตา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่เมืองคานาซาว่า ซึ่งเป็ นเมืองที่มีปราสาทโบราณและยังคงอบอวล
ด้วยบรรยากาศของเมืองเก่า ในสมัย ที่ยงั คงปกครองด้วยระบอบศักดินาและสะท้อน
ความเก่าแก่โบราณของวันคืนแบบญี่ป่นุ เก่าๆ ด้วยศิลปะเช่น ละครโน พิธีชงชา และ
ศิลปะการจัดดอกไม้ นาท่านเดินทางชม ปราสาทคานาซาว่า ปราสาทของเจ้าเมือง
ตระกูลมาเอดะ ผูป้ กครองแคว้นคากะในอดีต ซึ่งตระกูลมาเอดะได้ปกครองพื้นที่แถบนี้
เป็ นเวลานานกว่า 280 ปี ปราสาทคานาซาว่าเป็ นป้อมปราการที่ถูกล้อมรอบไปด้วย
คูน้ าและมีชอ่ งกาแพงเพื่อใช้ยงิ ปื นต่อสู้จากการรุกรานของศัตรูภายนอก ตัวปราสาทมี
หลัง คาสีต ะกัว่ ก าแพงปูน ปลาสเตอร์สีข าวติด กระเบื้อ งเป็ น ลวดลาย ก าแพงหิน มี
ลักษณะแตกต่างกันตามช่วงเวลาการก่อสร้าง ซึ่งบางแห่งก็มอี ายุยนื ยาวมากกว่า 400
ปี จากนัน้ นําท่านชมสวนเคนโรคุเอน ทีถ่ ูกสร้างขึน้ ในปีค.ศ.1822 บริเวณใจกลางเมือง
ด้านข้างของปราสาทคานาซาว่า และเป็ นที่รู้จกั กันว่าเป็ นสวนญี่ปุ่นประเภทจําลอง
ทิวทัศน์ภูมปิ ระเทศทีส่ วยงามทีส่ ุด 1 ใน 3แห่งของญี่ปนุ่ ซึ่งการสร้างสวนแห่งนี้ยดึ ตาม
ศาสตร์การสร้างสวนแบบจีน แต่ใช้ศลิ ปะการสร้างและตกแต่งแบบญี่ปุ่น ได้เวลาอัน
สมควร นาท่านเดินทางสู่ทะเลสาบบิ วะ ทะเลสาบที่ใหญ่ท่สี ุดในญี่ปุ่น มีพ้นื ที่โดยรวม
670 ตารางกิโลเมตร และมีจุดที่ลึกที่สุด 104 เมตร เป็ นแหล่งทรัพยากรที่สาคัญต่อ
อุตสาหกรรมในวงกว้าง และยังเป็นหนึ่งในทะเลสาบทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ุดในโลก โดยมีอายุกว่า
4 ล้านปี
นาท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่า 3 ดาว
รับประทานอาหารเย็นภายในโรงแรมที่พกั
ให้ ท่านได้ผ่อ นคลายกับการแช่ น้ าแร่ ธ รรมชาติ เชื่ อว่าถ้าได้แช่ น้ าแร่แ ล้ว จะทาให้
ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิ ตดีขึ้น
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วันที่สี่

เกียวโต >> วัดคิโยมิสึ >> ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ >> โอซาก้า >>
ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

เช้า
เช้า

08.00 น.

เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองเกียวโต เพื่อนาท่านชม วัดคิ โยมิ สึ หรือ วัดน้ าใส เป็ นวัด
ขนาดใหญ่และมีประวัตศิ าสตร์ยาวนาน ตัง้ อยู่บริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า และมีท่อนซุงวาง
เรียงซ้อนกันตามแนวนอนตัง้ จากพื้นดินขึ้นมารองรับระเบียงของตัววิหารใหญ่ซ่งึ ไม่ใช้
ตะปูในการก่อสร้าง หากแต่ใช้วธิ กี ารตอกเข้าลิม่ คล้ายกับการสร้างเรือนไทย นมัสการพระ
โพธิสตั ว์อวโลกิเตศวร จากระเบียงแห่งนี้สามารถถ่ายภาพเมืองเกียวโตจากมุมสูงได้
สวยงาม เชิญดื่มน้ าศักดิ ์สิทธิส์ ามสายอันเกิดขึ้นจากธรรมชาติท่ไี หลมาจากเทือกเขา
จากนัน้ เดินตามทางสัมผัสกับร้านค้าญี่ป่นุ ตกแต่งตามสมัยเอโดะ ให้ท่านเพลิดเพลินกับ
การเลือกซื้อสินค้าพืน้ เมืองและของทีร่ ะลึกเกีย่ วกับญี่ปนุ่ ขนานแท้ อาทิ ขนมโมจิ ที่ขน้ึ ชื่อ
ที่สุดของญี่ปุ่น เป็ นต้นกาเนิดกระจายขายไปยังภูมภิ าคต่างๆ ของญี่ปุ่น ทัง้ ด้วยแป้งที่
เหนียวนุ่ มเป็ นพิเศษ กับไส้ถวแดงขนานแท้
ั่
หรือประยุกต์เป็ นไส้สตอเบอร์ร่ี ช็อกโกแลต
ฯลฯ ผักดองญี่ป่นุ สาหรับคนที่ชอบทานกับข้าวต้ม อาทิ แตงกวาดอง หัวไชเท้า มะเขือ
ยาว ฯลฯ, ชาเกียวโต ที่ข้นึ ชื่อไม่แพ้ จังหวัดชิซุโอกะ ที่ช่วยลดคอเลสเตอรอล, เครื่อง
เซรามิคญี่ปนุ่ ทัง้ กาน้ าชา ถ้วย ชาม ต่างๆ และของทีร่ ะลึกอีกมากมายนานาชนิด
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิ อิ นาริ เพื่อสักการะพระแม่โพสพ เทพที่เป็ นที่นับถือของ
ชาวญี่ปุ่น โดยส่วนใหญ่ จะขอพรให้ม ีความเป็ นอยู่สุขสบาย และขอพรในเรื่องของการ
ั้
กสิกรรมให้ได้ผลผลิตที่อุดมสมบู รณ์ และในบริเวณศาลเจ้าท่านจะพบเห็นรูปปนเทพ
จิ้งจอกมากมาย โดยชาวญี่ปุ่นชื่อว่าเป็ นทูตสวรรค์ ผู้คอยนาข่าวสารจากสรวงสวรรค์ลง
มายังโลกมนุ ษย์ ท่ านจะได้ต่ืนตากับเสาโทริอิท่เี รียงรายเป็ นซุ้มประตู สีแดง ซึ่งเป็ น
สัญลักษณ์ของศาลเจ้าที่มมี ากกว่าพันต้น ทอดตัวยาวตามเส้นทางของไหล่เขายาวถึง 4
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คา่

วันที่ห้า

เช้า

กิโลเมตร และยังเป็นหนึ่งในฉากของภาพยนตร์เรื่อง MEMORIES OF GEISHA ที่ซายูริ
นางเอกของเรื่องวิง่ ลอดซุ้มประตูเพื่อไปขอพรเทพเจ้าให้ตนเองสมความปรารถนา
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่เมืองโอซาก้า เขตเศรษฐกิจอันดับสองรองมาจากเมืองโตเกียว
ได้รบั สมญานามว่า "เมืองแห่งสายธาร" เนื่องจากเป็นเมืองท่าขนส่งสินค้าและวัตถุดบิ ที่
สาคัญตัง้ แต่ครัง้ อดีต ซึ่งบรรดาพ่อค้าจากทัวสารทิ
่
ศทัง้ ในญี่ป่นุ เองรวมไปถึงจีนและ
เกาหลีต่างหลังไหลมาที
่
น่ ่ี จนทาให้โอซาก้าเป็นศูนย์กลางทางการค้าและอุตสาหกรรมที่
สาคัญของประเทศจนถึงปจั จุบนั อีกทัง้ ยังเป็นแหล่งรวมศิลปะการแสดงดัง้ เดิมของญี่ปนุ่
มีความเป็ นเอกลักษณ์ตรงที่สามารถผสานมรดกทางประวัตศิ าสตร์อนั เก่าแก่เข้ากับ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ นาท่านเดินทางสู่ ย่านชิ นไซบาชิ แหล่งช้อปปิ้ งชื่อดังของนครโอ
ซาก้า ทัง้ ร้านค้าเก่าแก่และทันสมัยปะปนกัน ทัง้ สินค้าแฟชันล่
่ าสุด ขนมเค้กแสนอร่อย
เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า ไปจนถึงกล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร์ และเกมส์รุ่นใหม่ล่าสุด
และตื่นตากับลีลาชีวติ ของคนหนุ่มสาวชาวโอซาก้าที่ดูจะสนุ กสนานและมีสสี นั มากกว่า
ั ่ ยว รวมทัง้ ร้านอาหารหลากหลาย เดินไปเก็บภาพเป็นทีร่ ะลึกกับจุดเด่นของ
ทางฝงโตเกี
แต่ละร้านค้า เช่น ปูยกั ษ์ หน้าภัตตาคารขาปูยกั ษ์ และสัญลักษณ์เด่นของย่านนี้คอื รูป
เครื่องหมายการค้าของกูลโิ กะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจากญี่ปุ่นนัน่ เอง หรือ จะเดินเล่น
ย่านเก่าแก่อย่างถนนโดทมบุริ ซึ่งท่านสามารถลิม้ ลองขนมและอาหารขึน้ ชื่อของนครโอ
ซาก้า ทัง้ ทาโกะยากิ โอโคโนมิยากิ เป็นต้น นอกจากนี้ยงั มีหา้ งสรรพสินค้าใหญ่ๆ และมี
ชือ่ เสียงอย่างห้างไดมารู หรือจะเป็นทาคาชิมาย่า ทีม่ สี นิ ค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ
อีกด้วย
อิ สระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
นาท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่า 3 ดาว

โอซาก้า >> โกเบ >> ลานสกีรอ็ คโค่ สโนวพาร์ค >> อิออน มอลล์ >>
สนามบินคันไซ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
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08.00 น.

เที่ ยง
บ่าย
17.25 น.
22.00 น.

นาท่านเดินทางสู่ เมืองโกเบ เมือ งท่าที่สาคัญของญี่ปุ่นในอดีตหลังการแผ่นดินไหว
ณ วันที่ 17 มกราคม ปี ค.ศ.1955 นาท่านเข้า สู่ ลานสกีรอ็ คโค่ สโนว์ พาร์ค อิสระ
ให้ท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมกระดานเลื่อนหิม ะท่ามกลางหิมะอันขาวโพลน หาก
ท่านต้องการเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ของทางสกีรสี อร์ทอาทิ สกี, สโนว์บอร์ด ฯลฯ ท่าน
ต้อ งช าระค่า กิจ กรรมต่า งๆ เอง ไม่ไ ด้ร วมอยู ่ใ นค่า ท วั ร์ (รายการอาจมีก าร
เปลี่ยนแปลงสถานที่เล่นกระดานเลื่อนหิมะ ได้ตามความเหมาะสม) จากนัน้ เดินทาง
สู่อิออน มอลล์ ห้างสรรพสินค้าที่มสี นิ ค้าหลากหลายรูปแบบให้ท่ านได้เลือกซื้อ อาทิ
เช่น ของใช้ใ นบ้า น เครื่อ งแต่ง ตัว ของเล่น ซุป เปอร์ม าร์เ ก็ต และร้า นอาหารก่อ น
เดินทางกลับ
อิ สระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ สนามบิ นคันไซ เมืองโอซาก้า เพื่อทาการเช็คอิน
ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG673
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
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กาหนดการเดินทางปี 2562
8-12 / 22-26 / 29 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์
12-16 / 19-23 / 26 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม
5-9 มีนาคม
อัตราค่าบริ การ

ราคารวมตั ๋วเครื่องบิ น

ราคาไม่รวมตั ๋วเครื่องบิ น

ผูใ้ หญ่ราคาท่านละ

46,900.- บาท

24,900.- บาท

เด็ก (เสริ มเตียง) พักกับผูใ้ หญ่

42,300.- บาท

22,500.- บาท

เด็ก (ไม่เสริ มเตียง) พักกับผู้ใหญ่

35,300.- บาท

18,600- บาท

สาหรับท่านที่ต้องการพักเดี่ยว เพิ่ มท่านละ

7,900.- บาท

7,900.- บาท

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
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4. หากผูเ้ ดินทางปฏิเสธการรับบริการจากทางบริษัทขณะเดินทาง อาทิเช่นร้านอาหาร สถานที่
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 (มีค่าใช้จ่ายเพิม่ เติม)
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)
*** เด็กอายุต่ํากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อ ายุ 75 ปี ข้นึ ไป จะได้รบั ความคุ้มครองประกันอุบตั ิเหตุเพียงครึ่งเดียว ***
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. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีม่ ไิ ด้คาดคิด เช่น การปรับค่านํ้ามันหรืออื่นๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่านํ้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกําหนด 30 กิโลกรัม
5. 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. กรณีทําการจองทัวร์ก่อนวันเดินทาง 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 ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืน
เงินค่าตั ๋วและค่าทัวร์ทุกกรณี
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 และการยกเลิกเทีย่ วบิน
ซึ่งทางบริษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่ จํานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน นอกจากนี้ทางบริษทั
ขอสงวนสิทธิในการเปลี
่ยนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั อัตราแลกเปลี่ยน
์
ของเงินสกุลเยน
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 ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงิน
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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