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VTG ขอนําท่านเดินทางสู่ประเทศญี�ปุ่ น ดินแดนแห่งอาทิตยอ์ุทยั  

โดยสายการบินไทย สู่เมือง ยามานาชิ โตเกียว นาริตะ 

ชิบะ เดนิชมยา่นการคา้เก่าเมืองซาวาระ เมอืงที�ขึ�นชื�อว่าเป็น ลติเติ�ลเอโดะ และยงัเป็น
โลเคชั �นสุดฮติสาํหรบัถ่ายทําละครยอ้นยคุทั �งไทยและญี�ปุน่   

โกเทม็บะ  ชอ้ปปิ�งสนิคา้แบรนดเ์นมกว่ารอ้ยแบรนดท์ี� โกเทม็บะ พรีเมี�ยม เอาทเ์ลท็ 
ยามานาชิ ขึ�นชมความงามและความอศัจรรยข์องภเูขาที�สูงที�สุดในญี�ปุน่ ภเูขาไฟฟจิู 

ชมทศันียภาพความงามของเจดยีแ์ละภเูขาไฟฟูจทิี�ศาลเจ้าอาราครุะ เซน็เกน็ 
โตเกียว          ช้อปปิ� งสุดเหวี�ยงใจกลางกรุงโตเกียว ย่านชินจูก ,ุ เข้าสักการะเจ้าแม่กวนอิมและ

ถ่ายรปูคู่กบัประตูสายฟ้าที�วดัอาซากสุะและอสิระท่องเที�ยวดว้ยตวัเองในเมอืงโตเกยีว 
ซากรุะ  เดนิเล่นชมทุ่งดอกทวิลปิแสนงามที�เทศกาลดอกทิวลิป 
นาริตะ  ชอ้ปปิ�งของฝากก่อนกลบัที�หา้งสรรพสนิคา้อิออน มอลล ์
 

�อิ�มอรอ่ยกบับฟุเฟตข์าป ู
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กาํหนดการเดินทาง 12-16 เมษายน 2562 (เทศกาลสงกรานต)์ 

วนัแรก            กรงุเทพฯ >> นาริตะ 

21.00 น.  พร้อมกนัที�สนามบินสวุรรณภมิู ชั >น 4 ประตหูมายเลข 2 เคาน์เตอร ์ C สายการ
บินไทยเพื�อเตรียมตวัเดินทาง และผ่านขั >นตอนการเชค็อิน  

23.50 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินนาริตะ ประเทศญี�ปุ่ น  
โดยสายการบินไทย เที�ยวบินที� TG 642 
 

วนัที�สอง          สนามบินนาริตะ >> ย่านเมืองเก่าซาวาระ >> คาวากจิูโกะ >>  
                         ศาลเจ้าอาราครูะ เซน็เกน็ >> โกเทม็บะ เอาทเ์ลท็  

08.10 น. เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี�ปุ่ น หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 
และขั >นตอนศลุกากรเรียบร้อยแล้ว นําท่านเดนิทางสู่ เมืองชิบะ ร่วมยอ้นยุคไปใน
ย่านเมอืงเก่า ณ เมืองซาวาระ เขตพื�นที ที ยงัคงหลงเหลอืรา้นคา้และอาคารบ้านเรอืน
ที ตั �งเรยีงรายมาตั �งแต่สมยัโบราณ โดยอาคารและรา้นคา้ในย่านนี�เกอืบทั �งหมด ไดร้บั
การคัดเลือกจากรัฐบาลให้ลงทะเบียนเป็นอาคารบ้านเรือนและสิ งปลูกสร้างใน
ประวตัศิาสตรท์ี สําคญั เพราะสะทอ้นให้เหน็ถงึวถิกีารดําเนินชวีติในสมยัเอะโดะไดเ้ป็น
อย่างด ีเมอืงซาวาระมคีวามเจรญิอย่างยิ งในสมยัเอะโดะ (ค.ศ.1603-ค.ศ.1867) เพราะ
เป็นศูนยก์ลางการจดัส่งข้าวไปทั  วประเทศ นอกจากนี�ที ย่านเมอืงเก่าซาวาระ ยงัเป็น
สถานที ถ่ายทาํภาพยนตรแ์ละละครสุดฮติทั �งไทยและญี ปุ่น อาทเิรื อง “ฟดั จงั โตะ” และ
ละครจากไทยเรื อง “Rising Sun” อสิระใหท่้านบนัทกึภาพตามอธัยาศยั  

เที�ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นําท่านเดนิทางสู่ ศาลเจ้าอาราครุะเซน็เกน็ เพื�อนําท่านเขา้ชม เจดียช์ูเรยโ์ตะ เจดยี์

ขนาดใหญ่สูง 5 ชั �น สแีดงสด ที�ถูกสรา้งขึ�นในปีค.ศ.1963 เพื�อระลกึถงึสนัตภิาพ โดยที�
เจดยี์แห่งนี�มมีุมถ่ายภาพที�สวยงามคอืมุมของเจดยี์และมฉีากหลงัเป็นภูเขาไฟฟูจติั �ง
ตระหง่านอยู่ จากนั �นนําท่านเดนิทางสู่ โกเท็มบะ พรีเมี�ยม เอาท์เลท็ ที รวบรวมแบ
รนดร์ะดบัโลกมาไวด้ว้ยกนับนหุบเขารมิทางด่วนสายTomei ที เชื อมระหว่างภูเขาไฟฟู
จ-ิอุทยานแห่งชาตฮิาโกเน่กบัมหานครโตเกยีว ใหท่้านไดอ้สิระกบัการเลอืกซื�อเลอืกชม
สนิค้าที รวบรวมไวก้ว่า 165 แบรนด์ดงัไม่ว่าจะเป็น Coach, Bally, Diesel, Gucci, 
Zara, Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอกี
มากมาย นอกจากนี�ยงัมหีมวดสนิค้าอื นๆ อย่างรองเท้า กระเป๋า เสื�อผ้าเด็ก ซึ งราคา
สนิค้าราคาค่อนข้างถูกกว่าที อื นๆ ที รวมไว้ในพื�นที กว่า 400,000 ตารางฟุต ถือเป็น
สวรรคแ์ห่งการชอ้ปปิ�งของคนญี ปุน่โดยเฉพาะ   
นําท่านเข้าสู่ที�พกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว  
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คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
*** อิ�มอร่อยกบัมื+อพิเศษบุฟเฟ่ต์ขาปู ให้ท่านได้ลิ+มลองรสชาติปูพร้อมนํ+าจิ+ม
สไตลญี์�ปุ่ นอย่างจใุจ และอาหารอื�นๆ อีกหลายชนิด ***  

                         ***จากนั+นอิสระให้ท่านได้ผอ่นคลายกบัการแช่นํ+าแร่ธรรมชาติ เชื�อว่าถ้าได้แช่
นํ+าแร่แล้ว จะทาํให้ ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ+น*** 

 

วนัที�สาม          ภเูขาไฟฟจิู  >> โตเกียว  >> วดัอาซากสุะ  >> ช้อปปิ> งย่านชินจกู ุ

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00 น. นําท่านออกเดนิทางสู่ ภเูขาไฟฟจิู บริเวณชั >น 5 (ขึ>นอยู่กบัสภาพภมิูอากาศ) ที�ระดบั

ความสงู 2,500 เมตร ใหท่้านไดส้มัผสัอากาศอนับรสิุทธิ ?บนยอดภูเขาไฟฟูจ ิถ่ายภาพที�
ระลึกกับภูเขาไฟที�เป็นสญัลกัษณ์ของแดนอาทิตย์อุทยัแห่งนี�และได้ชื�อว่ามสีดัส่วน
สวยงามที�สุดในโลก ซึ�งเป็นภูเขาไฟที�ยงัดบัไม่สนิท และมคีวามสูงที�สุดในประเทศญี�ปุ่น
จากด้านล่างสู่บนยอดปล่องเขาด้วยความสูง 3,776 เมตร จากนั �นนําท่านเดนิทางสู่ 
กรงุโตเกียว เมอืงหลวงของประเทศญี�ปุน่ 

เที�ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นําท่านออกเดนิทางสู่ วดัอาซากสุะ มชีื�ออย่างเป็นทางการว่าวดัเซนโซ หรอืเซนโซจ ิ

(Sensoji) แต่นิยมเรยีกว่าวดัอาซากุสะ เนื�องจากตั �งอยู่ในเขตอาซากุสะ เป็นวดัใน
ศาสนาพุทธ โดยมพีระโพธสิตัว์คนันอนประดษิฐานอยู่และเป็นพระประธานของวดั ที�
ประตูทางเข้าวัดมีโคมสีแดงขนาดใหญ่แขวนอยู่ ถือเป็นสัญลักษณ์หนึ�งของวัดที�
นักท่องเที�ยวนิยมถ่ายรูปไว้เป็นที�ระลกึ ประตูแห่งนี�มชีื�อว่าประตูคามนิาร ิแปลได้ว่า
ประตูสายฟ้า ชื�อของประตูจะเขยีนอยู่บนโคมสแีดงลูกใหญ่ เมื�อผ่านเข้ามาจะพบกบั
ถนนนากามเิสะ สองข้างทางมรี้านค้าให้เดนิชมและชิมได้เพลินๆ โดยมขีองที�ระลึก
สไตลญ์ี�ปุ่นให้เลอืกซื�อ ขนมจากรา้นต่างๆ ส่งกลิ�นหอมเยา้ยวนชวนใหล้ิ�มลอง สุดถนน
เป็นซุ้มประตูที�มโีคมสแีดงแขวนอยู่อกีซุ้มหนึ�งคอื ประตูโฮโซ หรอืประตูแห่งขุมทรพัย ์
พอเดนิผ่านเขา้มาในบรเิวณวดัจะเหน็กระถางธูปขนาดใหญ่ตั �งอยู่กลางแจง้ มผีู้คนยนื
โบกควนัธูปเขา้หาตวัเอง เชื�อกนัว่าจะทําใหโ้ชคด ีและมกีระถางกํายานตั �งอยู่ดว้ย การ
โบกควนักํายานเขา้หาตวัเชื�อว่าจะช่วยให้หายเจบ็ป่วย เจบ็ป่วยส่วนไหนก็จะโบกควนั
กํายานไปที�อวยัวะส่วนนั �น จากนั �นนําท่านเดนิทางสู่ ย่านชินจกู ุยา่นชอ้ปปิ�งชื�อดงั ที�ไม่
ว่านักท่องเที�ยวจากชาตใิดๆ ก็ต้องมาช้อปปิ�งที�ย่านแห่งนี� เนื�องจากมสีนิค้ารองรบักบั
ความตอ้งการของนกัท่องเที�ยว อสิระใหท่้านเลอืกซื�อสนิคา้ตามอธัยาศยัอาทเิช่น สนิคา้
อเิลค็ทรอนิกส ์เสื�อผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครื�องสาํอาง ฯลฯ   

คํ�า  อิสระรบัประทานอาหารคํ�า ตามอธัยาศยั 
 นําท่านเข้าสู่ที�พกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 
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วนัที�สี�               อิสระท่องเที�ยวด้วยตนเอง หรือซื>อทวัรโ์ตเกียวดิสนียแ์ลนด ์

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 อสิระเตม็วนั ใหท่้านไดเ้ดนิทางสู่สถานที�ท่องเที�ยว หรอืแหล่งชอ้ปปิ�งต่างๆ โดยตวัท่าน

เอง หรอืจะเลอืกซื�อทวัรด์สินียแ์ลนด ์เดนิทางโดยรถไฟ (ค่าดสินียแ์ลนดท่์านละ 2,500 
บาท ซึ�งราคานี�ยงัไม่รวมค่ารถไฟของลูกทวัรแ์ละไกด์) ***ราคาอาจมกีารเปลี�ยนแปลง 
เนื�องจากอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ*** 
โตเกียวดีสนีย์แลนด์ โลกแห่งจนิตนาการของราชาการต์ูนญี�ปุ่นซึ�งเป็นดสินีย์แลนด์
แห่งแรกที�สรา้งนอกประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยสรา้งขึ�นจากการถมทะเลและใชทุ้นสรา้ง
กว่า 600 ลา้นบาท ใหท่้านสนุกสนานกบัเครื�องเล่นนานาชนิด (ไม่จาํกดัจาํนวนการเล่น) 
ผจญภยัในดนิแดนต่างๆ ให้ท่านเล่นเครื�องเล่นตวัใหม่จากภาพยนตร์การตูนเรื�องดงั 
Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคารเิบยีนในดนิแดนโจรสลดัจากภาพยนตร์ The 
Pirate of Caribbean ใหท่้านไดส้นุกสนานพรอ้มกบัการจบัจ่ายเลอืกซื�อสนิคา้ที�ระลกึ
น่ารกัในดสินียแ์ลนด์อกีทั �งยงัจะไดส้มัผสักบัตวัการต์ูนเอกจากวอลทด์สินีย ์อย่าง มกิกี�
เมา้ส์ มนินี�เมา้ส ์พรอ้มผองเพื�อนการต์ูนอกีมากมายสนุกกบัการจบัจ่ายซื�อของที�ระลกึ
น่ารกัในดสินียแ์ลนด ์
โตเกียวสกายทรี หรอืที�เรยีกว่า The New Tokyo Tower แลนด์มารค์แห่งใหม่ของ
กรุงโตเกยีว สิ�งก่อสรา้งที�สูงที�สุดในประเทศญี�ปุ่นโดยมคีวามสูง 634 เมตร ซึ�งหอคอย
แห่งนี�มจีุดชุมววิสําหรบันักท่องเที�ยวแบ่งได ้2 ระดบัความสูง คอื จุดชมววิที�ความสูง 
350 เมตร และ 450 เมตร และมสีิ�งอํานวยความสะดวกมากมาย อาท ิหอ้งส่งสญัญาณ
กระจายเสยีง รา้นคา้ รา้นอาหาร และอื�นๆ อกีมากมาย  
ศาลเจ้าเมจิ ศาลเจา้เก่าแก่อนัศกัดิ ?สทิธิ ?และเป็นที�เคารพของคนโตเกยีว สรา้งขึ�นโดย
จกัรพรรด ิเมจ ิและมเหสโีชโกะ ในปีค.ศ.1920 ในช่วงวนัปีใหม่คนโตเกยีวนิยมมาขอพร
ที�ศาลเจา้แห่งนี� ซึ�งตั �งอยูใ่จกลาง สวนโยโยก ิสวนที�มตีน้ไมน้านาพรรณถงึ 1 แสนตน้  
กินซ่า ย่านที�ไดช้ื�อว่าเป็นแนวหน้าของแฟชั �นใหมสุ่ดทุกยคุทุกสมยั มรีา้นขายสนิคา้ 
แบรนดเ์นมและหา้งสรรพสนิคา้ชั �นดหีลายต่อหลายรา้นตั �งอยูเ่รยีงราย  
ชิบูย่า ย่านช้อปปิ�งทนัสมยัศูนย์กลางและแหล่งรวมวยัรุ่นยอดนิยมของญี�ปุ่น รวมถึง
นกัท่องเที�ยวผูม้าเยอืน ซึ�งมสีนิคา้ตรงตามความตอ้งการของคนนทุกเพศทุกวยั  
ฮาราจกู ุศูนยร์วมของเดก็วยัรุ่น ที�แต่งหน้าแต่งตวักนัแบบที�เรยีกไดว้่าหลุดโลกมาอวด
โฉมกนั ในวนัอาทติยเ์ดก็เหล่านี�จะมารวมตวักนั มทีั �งแนวแฟนตาซ ีปีศาจ คขิุอาโนเนะ
น่ารกัๆ และในย่านนี�ยงัมแีหล่งชอ้ปปิ�ง ณ ตรอกทาเคชติะ ทั �งสองขา้งทางเรยีงรายไป
ด้วยรา้นขายของวยัรุ่น เสื�อผ้า เครื�องประดบั รองเท้า กระเป๋า รา้นเครปญี�ปุ่นอร่อยๆ 
มากมาย หรอืเลอืกชอ้ปปิ�งแบบสบายๆ บนถนน โอโมเตะซนัโด ดว้ยบรรยากาศคลา้ย
ยโุรปกบัตกึรา้นคา้ที�ออกแบบและตกแต่งสไตลย์โุรป 
อะคิฮาบาร่า ยา่นการคา้ชื�อดงัที�สุดเกี�ยวกบัเครื�องใชไ้ฟฟ้า กลอ้งดจิติอล เกมสต่์างๆ  
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เที�ยง  อิสระรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 
คํ�า  อิสระรบัประทานอาหารคํ�า ตามอธัยาศยั 

นําท่านเข้าสู่ที�พกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 

วนัที�ห้า             โตเกียว >> เมืองซากรุะ >> เทศกาลดอกทิวลิป  >> นาริตะ >> อิออน มอลล ์>> 
                          สนามบินนาริตะ 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00 น. นําท่านเดนิทางสู่ เมืองซากรุะ เพื�อเขา้ชม เทศกาลดอกทิวลิป ใหท่้านไดเ้พลดิเพลนิ

กบัการเดนิชมทุ่งดอกทวิลปิหลากสมีากกว่า 100 สายพนัธุ์ และมมีากถงึ 710,000 ต้น 
โดยมกีงัหนัลมขนาดใหญ่ช่วยเพิ�มบรรยากาศเสมอืนท่านได้ไปเยอืนทุ่งดอกทวิลปิที�
ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์

เที�ยง  อิสระรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 
บ่าย อิสระให้ท่านช้อปปิ�ง ณ ห้างสรรพสนิค้าขนาดใหญ่ ห้างอิออน มอลล์ ซื�อของฝาก 

ก่อนกลบั อาท ิขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไม ้หรอืรา้น 100 YEN ที สนิค้าทั �งรา้นราคา 100 
เยนเท่านั �นเอง  
ได้เวลาอนัสมควรนําท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ เพื�อทาํการเชค็อิน 

17.25 น. ออกเดินทางสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบินไทย เที�ยวบินที� TG 677 
21.55 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
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กาํหนดการเดินทางวนัที� 12-16 เมษายน 2562 

**ราคานี>รวมรายการทวัร ์ค่าตั Xวเครื�องบิน** 
 
หมายเหตุ 

1. การเดินทางในแต่ละครั >งจะต้องมีผู้โดยสารจาํนวน 25 ท่านขึ>นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจาํนวน
ดงักล่าว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิY ในการเลื�อนการเดินทางหรือเปลี�ยนแปลงราคา 

2. การผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมือง
ในแต่ละประเทศ หากไม่ได้รบัการอนุญาติให้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศนั>นๆ  

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิY ไม่คืนค่าทวัร ์ไม่ว่ากรณีใดๆ  
3. หากผู้เดินทางมีการใช้ตั Xวเดินทางภายในประเทศจากจงัหวดัที�พกัมายงัสนามบิน

สุวรรณภมิู กรณุาติดต่อเจ้าหน้าที�ก่อนซื>อตั Xวเดินทางภายในประเทศ เพื�อเช็คสถานะ
ของทวัรว่์าออกเดินทางได้หรือไม่ และตรวจเช็คนํ>าหนักสมัภาระของสายการบิน
ภายในประเทศที�ท่านใช้ เนื�องจากการกาํหนดนํ>าหนักสมัภาระของสายการบิน
ภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบินระหว่างประเทศ ขึ>นอยู่กบัการกาํหนดของแต่
ละสายการบิน ทั >งนี>ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อความเสียหายที�เกิดขึ>น 

4. หากผู้เดินทางปฏิเสธการรบับริการจากทางบริษัทขณะเดินทาง อาทิเช่นร้านอาหาร 

สถานที�ท่องเที�ยวหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงินค่าบริการใน
ส่วนนั>นให้ 
 

อตัราค่าบริการ 
ราคารวมตั Xว

เครื�องบิน 
ราคาไม่รวมตั Xว

เครื�องบิน 

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

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

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

พกัเดี�ยวเพิ�มท่านละ 7,900.- บาท 7,900.- บาท 
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อตัราค่าบริการนี>รวม 
        
       1.ค่าตั Xวโดยสารเครื�องบินไป-กลบั ชั >นประหยดั 

2.ค่านํ>าหนักสมัภาระที�มาพร้อมกบัตั Xวเครื�องบิน 
             -สายการบินไทย ได้นํ>าหนักสมัภาระ 30 กิโลกรมั/ท่าน 
             -สายการบินเจแปน แอรไ์ลน์ ได้นํ>าหนักสมัภาระใบละ 23 กิโลกรมั ท่านละ 2 ใบ 
             -สายการบิน ไทย แอรเ์อเชีย เอ็กซ์ ได้นํ>าหนักสมัภาระ 20 กิโลกรมั/ท่าน และสมัภาระ      

              ถือขึ>นเครื�องได้ท่านละ 2 ชิ>นเท่านั>น (รวมกระเป๋าติดตวัด้วยแล้ว) 
             -สายการบินพีช แอร ์ได้นํ>าหนักสมัภาระใบละ 20 กิโลกรมั ท่านละ 1 ใบ และสมัภาระ 
             ถือขึ>นเครื�องได้ท่านละ 2 ชิ>น นํ>าหนักรวมแล้วไม่เกิน 7 กิโลกรมั/ท่าน 

3.  ค่าที�พกัห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที�ระบุไว้ในรายการหรือระดบัเทียบเท่า กรณี    
     ห้องพกัสาํหรบั 3 ท่าน บางโรงแรมจดัห้องพกัที�มี 3 เตียงเดี�ยวและบางโรงแรมจะใช้เป็น  
     ห้องพกัคู่แล้วเสริมเตียง ในกรณีที�ทางโรงแรมไม่สามารถจดัห้องพกัสาํหรบั 3 ท่านให้ 
     ได้ จาํเป็นต้องจดัห้องพกัให้ท่านเป็นแบบห้องทวิน+ห้องซิงเกิล  

             -ห้องทวิน ห้องพกัสาํหรบั 2 ท่าน มีเตียงเดี�ยว 2 เตียง 
             -ห้องดบัเบิ>ล ห้องพกัสาํหรบั 2 ท่าน  มีเตียงขนาดควีนไซส์ 1 เตียง 
             -ห้องทริปเปิ> ล ห้องพกัสาํหรบั 3 ท่าน มีเตียงเดี�ยว 2 เตียง และเตียงเสริมอีก 1 เตียง 
             -ห้องซิงเกิล ห้องพกัสาํหรบั 1 ท่าน มีเตียงเดี�ยว 1 เตียง 

4.    ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที�ระบุไว้ในรายการ  
5.   ค่าใช้จ่ายของมคัคุเทศกที์�คอยอาํนวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางใน   
       ต่างประเทศ 
6.   ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินสูงสุดท่านละไม่เกิน  
      1,000,000.- บาท ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ทั >งนี>  
      เป็นไปตามเงื�อนไขของบริษัทประกนั (ประกนัไม่ครอบคลุมถึงประกนัสุขภาพระหว่าง  
      การเดินทาง) 

*** เดก็อายุตํ�ากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึ>นไป จะได้รบัความคุ้มครองประกนัอุบติัเหตุ
เพียงครึ�งเดียว *** 

7.  ค่าภาษีนํ>ามนั ที�สายการบินเรียกเกบ็ ณ วนัที� 1 พฤศจิกายน 2561 และท่านต้องชาํระ  
     เพิ�มเติม ในกรณีที�ทางสายการบินมีการเรียกเกบ็เพิ�มภายหลงัจากที�ท่านได้ทาํการจอง  
     ทวัรแ์ล้ว 
8.  ภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% และหกั ณ ที�จ่าย 3 % 
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อตัราค่าบริการนี>ไม่รวม 
 

1. ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าทาํ
ใบอนุญาตที�กลบัเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตวัอาทิ ค่าอาหาร-เครื�องดื�ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่า
โทรศพัท์ เป็นต้น 

3. ค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�มิได้คาดคิด เช่น การปรบัค่านํ>ามนัหรืออื�นๆ ที�มิได้ระบุไว้ในรายการ 
4. ค่านํ>าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที�เกินกว่าสายการบินกาํหนด 20 กิโลกรมั 
5. ค่าประกนัอื�นๆ ที�นอกเหนือจากรายการทวัรแ์ละผู้เดินทางต้องการทาํเพิ�มเติม อาทิ  

              ภยัธรรมชาติรุนแรง, ทรพัยสิ์นหรือเที�ยวบินล่าช้าหรือทรพัยสิ์นสูญหาย เป็นต้น 
6. ค่านํ>าดื�มระหว่างทวัร ์(ไม่ได้บริการนํ>าดื�มระหว่างทวัร)์ 
7. ค่าทิปไกด์และคนขบัรถ  

 
เงื�อนไขการชาํระเงิน   

 
1. กรณุาชาํระมดัจาํท่านละ 15,000 บาท  
2. กรณุาชาํระค่าทวัรส่์วนที�เหลือก่อนวนัเดินทาง 35 วนัทาํการ 
3. กรณีทาํการจองทวัรก่์อนวนัเดินทาง 35 วนัทาํการหรือน้อยกว่า กรณุาชาํระค่าทวัร์

เต็มจาํนวน 
4. กรณีจองทวัรแ์บบเหมากรุป๊ ไม่สามารถใช้เงื�อนไขการชาํระเงินแบบการจองทวัรแ์บบ

ปรกติได้ 
 

การยกเลิก  
 

1. กรณุาแจง้ยกเลกิล่วงหน้าอยา่งน้อย 45 วนัทาํการ มฉิะนั �นทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ kในการคนื
เงนิมดัจาํทั �งหมด 

2. กรณยีกเลกิก่อนวนัออกเดนิทาง 35 วนัทาํการหรอืน้อยกว่า ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ kในการ
คนืค่าทวัรท์ั �งหมด 

3. กรณทีี กรุ๊ปออกเดนิทางในช่วงวนัหยดุเทศกาลสาํคญั เช่น เทศกาลปีใหม,่ เทศกาลสงกรานต ์  
          หรอืวนัหยดุยาวตามที รฐับาลกําหนดในแต่ละปี และรวมถงึเที ยวบนิพเิศษ(เช่าเหมาลาํ) จะไม่ม ี  
          การคนืเงนิมดัจาํและค่าทวัรทุ์กกรณี 

4. เนื�องจากตั Zวเครื�องบนิเป็นราคาแบบโปรโมชั �น เมื�อชําระค่าทวัรแ์ล้ว ไม่สามารถเลื�อนวนั
เดนิทาง ขอยกเลกิ หรอืขอคนืเงนิได้ในทุกกรณี 
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หมายเหตุ 
1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิY ในการเปลี�ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั >งนี> ขึ>นอยู่

กบัสภาพอากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบินฯลฯ โดยทางบริษัทฯ จะ
คาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นสาํคญัที�สุด ทางบริษัทฯ จะไม่
รบัผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี�ปุ่ น / การนําสิ�งของผิด
กฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถกูต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื�อมเสีย 

รวมถึงภยัธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเที�ยวบิน ซึ�งทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้
ท่านได้ ไม่ว่าจาํนวนทั >งหมดหรือบางส่วน นอกจากนี>ทางบริษัทขอสงวนสิทธิY ในการ
เปลี�ยนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทั >งนี> ขึ>นอยู่กบัอตัราแลกเปลี�ยนของเงิน
สกลุเยน 

2. ในกรณีที�เกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทัสามารถคืนเงินมดัจาํหรือค่าทวัรไ์ด้ก็
ต่อเมื�อทางสายการบินและโรงแรมที�พกัได้ทาํการพิจารณาคืนเงินส่วนนั>นให้แล้วเท่านั>น 

3. ในกรณีเกิดภยัธรรมชาติในต่างประเทศระหว่างการเดินทาง หากมีเหตุการณ์ต่างๆ 

เกิดขึ>นและมีเหตุทาํให้การเดินทางไม่สามารถเป็นไปตามกาํหนดการได้ บริษัทขอ
สงวนสิทธิY ในการคืนเงินจนกว่าจะได้รบัการยืนยนัว่าจะมีการรบัผิดชอบค่าใช้จ่าย
จากสายการบิน และไม่รบัผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ>นนอกเหนือจากรายการทวัร ์

อาทิเช่นค่าโรงแรม ค่ารถรบัส่งไปสนามบิน ค่าอาหาร ฯลฯ 
4. หลงัจากที�ท่านได้ทาํการจองทวัรแ์ละชาํระค่ามดัจาํเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่า

ท่านได้ยอมรบัในข้อตกลงและเงื�อนไขต่างๆ ที�ทางบริษัทได้ระบุไว้ในโปรแกรมทวัร์
ทุกประการ 

 
 


