JAPAN gOLDEN rOUTE
6DAYS 3NIGHTS BY TG

ขอนาท่านเดิ นทางสู่ประเทศญี่ ปุ่น ดิ นแดนแห่ งอาทิ ตย์อุทยั โดยสายการบิ นไทย
สู่เมืองโอซาก้า นาโกย่ า ชิ สึโอกะ โยโกฮาม่า โตเกียว

โอซาก้า
เกียวโต

ชิสึโอกะ
ยามานาชิ

โกเทมบะ
โตเกียว
โยโกฮาม่า

ปราสาทโอซาก้า หนึ่งในแลนด์มาร์คสาคัญของเมืองโอซาก้า
วัดคิโ ยมิ สึ มรดกโลกอันเก่ า แก่ ก ว่า 1,500ปี และติด รอบสุ ดท้า ยของการ
ประกวด 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ และเชิญดื่มสายน้ าศักดิ ์สิทธิ ์ 3
สาย, ชมเสาโทริอิ ณ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ ซุ้มประตูสแี ดงทีเ่ ส้นทางยาวถึง 4
กิโลเมตร
ทะเลสาบฮามานะ ทะเลสาบทีเ่ พาะพันธุป์ ลาไหลทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในภูมภิ าคจูบุ
ขึน้ ชมความงามและความอัศจรรย์ของยอดภูเขาทีส่ งู ทีส่ ุดในญี่ป่นุ ภูเขาไฟฟูจิ
สนุ กสนานกับกิจกรรมสเลท (กระดานเลื่อนหิมะ) ที่ลานสกีฟจู ิ เทน
ชมทัศนียภาพความงามของเจดียแ์ ละภูเขาไฟฟูจทิ ่ี ศาลเจ้าอาราคุระ
เซ็นเก็น และเพลิดเพลินกับการเก็บผลสตรอเบอร์รี่สดๆ จากสวน
ช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนมราคาสบายกระเป๋าที่ โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท
นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม วัดอาซากุสะ, ช้อปปิ้ งใจกลางกรุง ย่านชินจูก ุ
ลิม้ ลองราเม็งรสเลิศทีพ่ ิ พิธภัณฑ์ราเม็ง และช้อปปิ้ งของฝากส่งท้ายกันที่
อิออน มอลล์

พิเศษ !!! อิ่ มอร่อยกับบุฟเฟต์ขาปู
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กาหนดการเดินทางปี 2562
17-22 มกราคม
14-19 / 21-26 / 28 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม
7-12 มีนาคม
วันแรก
20.00 น.
23.15 น.

วันที่สอง

06.25 น.

สนามบินสุวรรณภูมิ >> โอซาก้า
พร้อมกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูหมายเลข 2 เคาน์ เตอร์ C
สายการบิ นไทย เพื่อเตรียมตัวเดิ นทางและผ่านขันตอนการเช็
้
คอิ น
ออกเดิ นทางสู่ สนามบิ นคันไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปนุ่
โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG 622

โอซาก้า >> ปราสาทโอซาก้า >> เกียวโต >> วัดคิโยมิสึ >>
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ >> นาโกย่า

เดิ นทางถึงสนามบิ นคันไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ ปนุ่ หลังจากผ่านพิ ธีการตรวจ
คนเข้าเมืองและขัน้ ตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นาท่านเดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า
(ชมภายนอก) หนึ่งในแลนด์มาร์คสาคัญของเมืองโอซาก้า สร้างขึน้ ในสมัยฮิเดโยชิ โต
โยโตมิ ในปี ค.ศ.1665 ได้ถูกฟ้าฝ่าเสียหาย จนกระทังในปี
่ ค .ศ.1931 นายกเทศมนตรี
เมืองโอซาก้า ได้ขอรับเงินบริจาคจากชาวเมืองมาบูรณะปราสาทใหม่ ปราสาทโอซาก้า
ปจั จุบนั สูง 8 ชัน้ (ได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็นมรดกสาคัญของประเทศ) บนหอคอยชัน้ 8
ท่านสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองโอซาก้าได้อย่างชัดเจน ภายในตัวปราสาทยังมี
นิท รรศการแสดงหลักฐาน ภาพเขียน เครื่อ งแต่ ง กายโบราณ ฯลฯ ที่เกี่ย วข้อ งกับ
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เที่ยง
บ่าย

คา่

ปราสาทและตระกูลToyotomi อยู่ ส่วนบริเวณรอบๆ ปราสาทก็เป็นสวนสาธารณะขนาด
ใหญ่เป็นทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองด้วย จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่เมืองเกียวโต
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านชม วัดคิ โยมิ สึ หรือ วัดน้ าใส ที่ติดรอบสุ ดท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิ่ง
มหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ เป็นวัดทีใ่ หญ่และเก่าแก่ตงั ้ อยู่บริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า และมี
ท่อนซุงวางเรียงซ้อนกันตามแนวนอนตัง้ จากพืน้ ดินขึน้ มารองรับระเบียงของตัววิหารใหญ่
ซึ่งไม่ใช้ตะปูสกั ตัว ใช้วธิ กี ารเข้าลิม่ เหมือนเรือนไทย วัดนี้มอี ายุเก่าแก่ยงิ่ กว่ากรุงเกียวโต
กว่า 1,200 ปี นมัสการพระโพธิสตั ว์อวโลกิเตศวร จากระเบียงแห่งนี้สามารถถ่ายภาพ ณ
จุดทีส่ วยทีส่ ุดในกรุงเกียวโต มองเห็นวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองเกียวโตได้งดงาม พร้อมกับ
วิหารของวัดคิโยมิสึ และเชิญดื่มน้ าศักดิส์ ทิ ธิสามสายอั
นเกิดขึน้ จากธรรมชาติท่ไี หลมา
์
จากเทือกเขา จากนัน้ เดินตามทางสัมผัสกับร้านค้าญี่ป่นุ ตกแต่งตามสมัยเอโดะและเลือก
ซื้อสินค้าพืน้ เมือง ทีร่ ะลึก เกีย่ วกับญี่ป่นุ ขนานแท้ อาทิ ขนมโมจิ ที่ขน้ึ ชื่อที่สุดของญี่ป่นุ
เป็ นต้นกาเนิดกระจายขายไปยังภู มภิ าคต่างๆ ของญี่ปุ่น ทัง้ ด้วยแป้งที่เหนียวนุ่ มเป็ น
พิเศษ กับไส้ถวแดงขนานแท้
ั่
หรือประยุกต์เป็ นไส้สตอเบอร์ร่ี ช็อกโกแลต ฯลฯ ผักดอง
ญี่ปุ่น สาหรับคนที่ชอบทานกับข้าวต้ม อาทิ แตงกวาดอง หัวไชเท้า มะเขือยาว ฯลฯ,
ชาเกียวโต ทีข่ น้ึ ชือ่ ไม่แพ้จงั หวัดชิซูโอกะ ที่ช่วยลดคอเลสเตอรอล ช่วยให้ผวิ พรรณเปล่ง
ปลัง,่ เครื่อ งเซรามิคญี่ปุ่นทัง้ กาน้ าชา ถ้วย ชาม ต่างๆ และของที่ระลึก อีกมากมาย
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิ อิ นาริ เพื่อสักการะพระแม่โพสพ เทพทีเ่ ป็ นที่นับ
ถือของชาวญี่ปนุ่ โดยส่วนใหญ่จะขอพรให้มคี วามเป็ นอยู่สุขสบาย และขอพรในเรื่องของ
ั้
การกสิกรรมให้ได้ผลผลิตทีอ่ ุดมสมบูรณ์ และในบริเวณศาลเจ้าท่านจะพบเห็นรูปปนเทพ
จิ้งจอกมากมาย โดยชาวญี่ปุ่นชื่อว่าเป็ นทูตสวรรค์ ผู้คอยนาข่าวสารจากสรวงสวรรค์ลง
มายังโลกมนุ ษย์ ท่ านจะได้ต่ืนตากับเสาโทริอิท่เี รียงรายเป็ นซุ้มประตู สีแดง ซึ่งเป็ น
สัญลักษณ์ของศาลเจ้าทีม่ มี ากกว่าร้อยต้น ทอดตัวยาวตามเส้นทางของไหล่เขา เส้นทาง
ยาวถึง 4 กิโลเมตร และยังเป็นหนึ่งในฉากของภาพยนตร์เรื่อง MEMORIES OF GEISHA
ทีซ่ ายูริ นางเอกของเรื่องวิง่ ลอดซุ้มประตูเพื่อไปขอพรเทพเจ้าให้ตนเองสมความปรารถนา
ได้เวลาอันสมควรนําท่านออกเดินทางสู่มืองนาโกย่า
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่า 3 ดาว
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วันที่สาม

เช้า

เที่ยง
บ่าย

คา่

นาโกย่า >> ทะเลสาบฮามานะ >> ศาลเจ้าอาราคูระ เซ็นเก็น >>
โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบฮามานะ ทะเลสาบที่เพาะพันธุ์ปลาไหลที่ใ หญ่ ท่สี ุดใน
ภูมภิ าคจูบุ และยังเป็นจุดแวะพักรถที่ใหญ่ท่สี ุดสาหรับนักท่องเที่ยว ภายในบริเวณนัน้
จะมีรา้ นค้ามากมายทีข่ ายสินค้าทีม่ สี ่วนผสมของปลาไหล ท่านสามารถลิม้ ลองพายปลา
ไหลและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ กลับไปเป็นของฝาก ระหว่างทางเชิญท่านเพลินตากับ
ทัศนียภาพอันแสนงดงามของสองข้างทางทีอ่ ุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสู่ ศาลเจ้าอาราคุระ เซ็นเก็น เพื่อเข้าชมเจดียช์ ูเรโตะ เป็ นเจดีย์ขนาด
ใหญ่สแี ดงห้าชัน้ ตัง้ อยู่บนเนินเขาทีส่ ามารถมองเห็นเมืองฟูจโิ ยชิดะและภูเขาไฟฟูจใิ น
ระยะไกลได้อย่างชัด เจนและงดงาม เจดีย์แห่งนี้ถูกสร้างขึน้ เพื่อระลึกถึงสันติภาพในปี
ค.ศ.1963 ท่านจะได้ชมและเก็บภาพทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขาไฟฟูจริ ่วมกับเจดีย์
ห้าชัน้ จากนัน้ นําท่านออกเดินทางสู่ โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท ทีร่ วบรวมแบรนด์
ระดับโลกมาไว้ด้วยกันบนหุบเขาริมทางด่วนสายTomei ที่เชื่อมระหว่างภูเขาไฟฟูจิอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ กบั มหานครโตเกียว ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้อเลือกชม
สินค้าที่รวบรวมไว้กว่า 165 แบรนด์ดงั ไม่ว่าจะเป็ น Coach, Bally, Diesel, Gucci,
Zara, Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีก
มากมาย นอกจากนี้ยงั มีหมวดสินค้าอื่นๆ อย่างรองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้าเด็ก ซึ่งราคา
สินค้าราคาค่อนข้างถูกกว่าที่อ่นื ๆ ที่รวมไว้ในพื้นที่กว่า 400,000 ตารางฟุ ต ถือเป็ น
สวรรค์แห่งการช้อปปิ้งของคนญี่ปนุ่ โดยเฉพาะ
นาท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่า 3 ดาว บริ เวณทะเลสาบยามานากะ
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
*** อิ่ มอร่อยกับมื้อพิ เศษบุฟ เฟ่ ต์ ขาปู ให้ ท่านได้ ลิ้ มลองรสชาติ ปูพร้อมน้ าจิ้ ม
สไตล์ญี่ปนอย่
ุ่
างจุใจ และอาหารอื่นๆ อีกหลายชนิ ด ***
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***จากนัน้ อิ สระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้าแร่ธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่
น้าแร่แล้ว จะทาให้ ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิ ตดีขนึ้ ***

วันที่สี่

เช้า
08.00 น.

เที่ยง
บ่าย

ภูเขาไฟฟูจิ >> ลานสกีฟจู ิ เท็น >> กิจกรรมเก็บผลสตรอเบอร์รี่ >>
โยโกฮาม่า >> พิพิธภัณฑ์ราเม็ง >> โตเกียว

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ บริ เวณชัน้ 5 (ขึ้นอยู่กบั สภาพภูมิอากาศ) ที่ระดับ
ความสูง 2,500 เมตร ให้ท่านได้สมั ผัสอากาศอันบริสุทธิ ์บนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพทีร่ ะลึก
กับภูเขาไฟที่เป็ นสัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทยั แห่งนี้และได้ช่อื ว่ามีสดั ส่วนสวยงาม
ที่สุดในโลก ซึ่งเป็ นภู เขาไฟที่ยงั ดับไม่สนิท และมีค วามสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นจาก
ด้ า นล่ า งสู่ บ นยอดปล่ อ งเขาด้ ว ยความสู ง 3,776 เมตร จากนั น้ น าท่ า นสัม ผัส
ประสบการณ์ความสนุ กสนานท่ามกลางหิมะสีขาวโพลนที่ ลานสกี ฟูจิเท็น อิสระให้
ท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมกระดานเลื่อนหิมะอย่างจุใจ (หากท่านต้องการเข้าร่วม
กิจกรรมอื่นๆ ของทางลานสกีเช่น สกีหรือสโนว์บอร์ด ท่านต้องชาระค่ากิจกรรมต่างๆ
เอง ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ // รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่เล่นกระดานเลื่อน
หิมะ ได้ตามความเหมาะสม)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านออกเดินทางสู่ สวนสตรอเบอร์รี่ เพื่อให้ท่านได้สมั ผัสประสบการณ์การเก็บ
สตรอเบอร์รส่ี ดๆ ทาน ซึ่งการปลูกผักและผลไม้ในประเทศญี่ป่นุ นัน้ จะเน้นในเรื่องของ
ความสะอาดและปลอดสารเคมี ท่านสามารถเด็ดทานได้ในทันทีโดยไม่ตอ้ งกลัวสารเคมี
ปนเปื้อน จากนัน้ นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองโยโกฮาม่า เมืองที่มบี ทบาทอย่างมากในช่วง
การเปิ ดประเทศค้าขายกับ ชาวตะวัน ตกของญี่ปุ่นในช่ว งปี ค .ศ.1859 จากหมู่บ้า น
ชาวประมงเล็กๆ จึงกลายเป็นเมืองท่าพาณิชย์ทส่ี ําคัญมากเมืองหนึ่งของญี่ป่นุ นํ าท่าน
รับประทานอาหารเย็นที่ พิ พิธภัณฑ์ราเม็ง สถานทีร่ วบรวมร้านราเม็งชันยอดมาไว้
้
ในที่
เดียวกัน ท่านสามารถเลือกทานราเม็งทีท่ ่านชืน่ ชอบได้ ไม่ว่าจะเป็ น มิโสะราเม็ง ชิโอะ
ราเม็ง ทงคตสึราเม็ง และเลือกเพิม่ เส้นหรือท้อปปิ้ งได้ตามอัธยาศัย หลังมื้ออาหารให้
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วันที่ห้า

เช้า
08.00 น.

เที่ยง
บ่าย

ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรู ปภายในพิพธิ ภัณฑ์ ซึ่งตกแต่งภายในอาคารด้วยการ
จําลองบ้านเมืองในยุคหลังสงคราม มีรา้ นขายขนมญี่ปุ่นโบราณ รวมไปถึงร้านขายของ
ฝากทีร่ ะลึกทีข่ ายตัง้ แต่ราเม็งอบแห้งไปจนถึงอุปกรณ์ในการทําเส้นและนํ้าซุปราเม็ง
อิ สระรับประทานอาหารคา่ ตามอัธยาศัยภายในพิ พิธภัณฑ์ราเม็ง
นาท่านเดิ นทางสู่มหานครโตเกียว
นาท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่า 3 ดาว

โตเกียว >> วัดอาซากุสะ >> ช้อปปิ้งย่านชินจูก ุ >> อิออน มอลล์ >>
สนามบินฮาเนดะ

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
น าท่ า นเยี่ย มชมวัด อาซากุส ะ มีช่อื อย่ า งเป็ น ทางการว่า วัด เซนโซ 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 ประตูแห่งนี้มีช่อื ว่าประตูคามินาริ แปลได้ว่า
ประตูสายฟ้า เมื่อผ่านเข้ามาจะพบกับถนนนากามิเสะ สองข้างทางมีร้านค้าให้เดินชม
และชิมได้เพลินๆ โดยมีของทีร่ ะลึกสไตล์ญ่ปี ุ่นให้เลือกซื้อหา และขนมส่งกลิน่ หอมเย้า
ยวนชวนให้ลม้ิ ลอง สุดถนนเป็นซุ้มประตูทม่ี โี คมสีแดงแขวนอยู่อกี ซุ้มหนึ่งคือประตูโฮโซ
หรือประตูแห่งขุมทรัพย์ ท่านสามารถชม โตเกียวสกายทรี (ภายนอก) หรือที่เรียกว่า
The New Tokyo Tower แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว จากบริเวณวัดอาซากุสะ
ซึ่งเป็นสิง่ ก่อสร้างทีส่ ูงที่สุดในประเทศญี่ป่นุ โดยมีความสูง 634 เมตร โตเกียวสกายทรี
สร้างขึน้ เพื่อเป็นหอส่งสัญญาณโทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจติ อล
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้งย่านชิ นจูก ุ ย่านช้อปปิ้งชือ่ ดัง ทีไ่ ม่ว่านักท่องเที่ยวจากชาติใดๆ
ก็ตอ้ งมาช้อปปิ้งทีย่ ่านแห่งนี้ เนื่องจากมีสนิ ค้ารองรับกับความต้องการของนักท่องเที่ยว
ไม่ว่าจะเป็ นแบรนด์เนมชัน้ นา สินค้านาสมัย ขนมญี่ป่นุ ทัง้ แบบเก่าและใหม่ ไปจนถึง
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ร้า นอาหารหลากสไตล์ อิส ระให้ท่ า นเลือ กซื้ อ สิน ค้า ตามอัธ ยาศัย อาทิเ ช่น สิน ค้ า
อิเล็คทรอนิกส์ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องสาอาง ฯลฯ จากนัน้ ให้ท่านช้อปปิ้ ง ณ
ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ห้างอิ ออน มอลล์ ซื้อของฝาก ก่อนกลับ อาทิ ขนมโมจิ
เบนโตะ ผลไม้ หรือร้าน 100 YEN ทีส่ นิ ค้าทัง้ ร้านราคา 100 เยนเท่านัน้ เอง
อิ สระรับประทานอาหารคา่ ตามอัธยาศัย

ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ สนามบินฮาเนดะ
วันที่หก
00.20 น.
04.50 น.

สนามบินฮาเนดะ >> สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
ออกเดิ นทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG 661
เดิ นทางถึงสนามบิ นสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ ภาพพร้อมความประทับใจ

***********************************************************************************************
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กาหนดการเดินทางปี 2562
17-22 มกราคม
14-19 / 21-26 / 28 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม
7-12 มีนาคม
อัตราค่าบริการ

ราคารวมตั ๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั ๋วเครื่องบิน

ผูใ้ หญ่ราคาท่านละ

46,900.-

25,000.-

เด็ก (เสริ มเตียง) พักกับผูใ้ หญ่

42,300.-

22,500.-

เด็ก (ไม่เสริ มเตียง) พักกับผู้ใหญ่

35,300.-

18,900.-

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
ท่องเทีย่ วหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษทั ฯ จะไม่คนื เงินค่าบริการในส่วนนัน้ ให้
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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 ความคุ้มครองประกันอุ บตั เิ หตุเพียง
ครึ่งเดียว **
7. ค่าภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 1 พฤศจิ กายน 2561 และท่านต้องชําระ
เพิม่ เติม ในกรณีท่ที างสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากที่ท่านได้ทําการจองทัวร์แล้ว
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อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าทําใบอนุญาตทีก่ ลับ
เข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
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. 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
์
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เงินค่าตั ๋วและค่าทัวร์ทุกกรณี
4.
หมายเหตุ
1. ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สภาพ
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 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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