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@UTUMN IN TOKYO
5D3N BY TG

VTG ขอนําท่านเดินทางสู่ประเทศญีปุ่ น ดินแดนแห่ งอาทิตย์อุทยั โดย
สายการบินไทย สู่ มหานครโตเกียว
คามาคุระ สักการะองค์พระใหญ่แห่งเมืองคามาคุระที วัดโคโตขุ
ฮาโกเน่
ล่องเรือชมทะเลสาบอาชิ หรือทะเลสาบฮาโกเน่ เป็ นทะเลสาบอันเงียบ
สงบอันมีภมู ทิ ศั น์สวยงาม
โกเทมบะ ช้อปปิ( งสินค้าแบรนด์เนมราคาสบายกระเป๋ าที โกเทมบะ
พรีเมียม เอาท์เล็ท
ยามานาชิ ขึน( ชมความงามและความอัศจรรย์ของภูเขาทีสูงทีสุดในญีปุ่น ภูเขาไฟฟูจิ
,ชมทัศนียภาพความงามของเจดียแ์ ละภูเขาไฟฟูจทิ ี ศาลเจ้าอาราคุระ
เซ็นเก็น
โตเกียว
อิสระช้อปปิ( งสุดเหวียงที ย่านชินจูก,ุ อิสระเต็มวันให้ท่านได้เลือกเดินทาง
ท่องเทียวในมหานครโตเกียว
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กําหนดการเดินทาง
วันแรก
20.30 น.
23.50 น.

วันทีสอง

05-09 / 12-16 / 26-30 พฤศจิกายน 2563

สนามบิ นสุวรรณภูมิ
พร้อมกันที สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์ เตอร์ D สายการบินไทย
เพือเตรียมตัวเดิ นทางและผ่านขัน, ตอนการเช็คอิ น
ออกเดิ นทางสู่สนามบิ นนาริ ตะประเทศญีปุ่ นโดยสายการบินการบินไทย
เที ยวบินที TG 642

สนามบิ นนาริ ตะ - คามาคุระ - องค์พระใหญ่ไดบุทสึ – ฮาโกเน่ ล่องเรือชมทะเลสาบอาชิ - ช้อปปิ, งโกเท็มบะ เอาท์เลท - ยามานาชิ

08.10 น.

เทียง
บ่าย

เดิ นทางถึงสนามบิ นนาริ ตะ ประเทศญี ปุ่ น หลังจากผ่านพิ ธีการตรวจคนเข้าเมือง
และขันF ตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองคามาคุระ นํ าท่านกราบ
นมัสการขอพร หลวงพ่อโตไดบุทสึ พระพุทธรูปสําริดองค์ใหญ่ทประดิ
ี
ษฐานอยู่กลางแจ้ง
ในอดีต กาลเคยประดิษฐานอยู่ในวิห ารแต่ ต่ อมาในปี ค .ศ.1368 วิห ารได้ถู กพายุพ ดั จน
ได้รบั ความเสียหายและในปี ค.ศ.1495 ก็ถูกคลืนยักษ์กลืนโครงสร้างวัดหายไปในทะเลอีก
ครัง( แต่องค์พระมิได้ชํารุดเสียหายแต่ประการใดจวบจนกระทังปั จจุบนั นับเป็ นเวลากว่า
800 ปี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่ งชาติ ฮาโกเน่ เพือนํ าทุกท่านเปลียนบรรยากาศ ล่องเรือ
ชมทะเลสาบอาชิ หรือทะเลสาบฮาโกเน่ เป็ นทะเลสาบอันเงียบสงบและมีภูมทิ ศั น์ อนั
สวยงาม เพราะรายล้อมไปด้วยภูเขาและป่ าไม้อนั อุดมสมบูรณ์ มีลกั ษณะเป็ นทะเลสาบ
ปล่องภูเขาไฟทีทอดตัวไปในแนวตะวันตกเฉียงใต้ของแอ่งภูเขาไฟฮาโกเน่ ทะเสาบแห่งนี(
เป็ นสถานทียอดนิยมของนักท่องเทียวทีมักจะมาล่องเรือทีมีลกั ษณะคล้ายเรือโจรสลัดเพือ
ชมทิวทัศน์ ของภูเขาไฟฟูจทิ งดงามในระยะไกล
ี
ซึงจุดทีสามารถมองเห็นได้ชดั เจนทีสุด
คือจุดทีอยู่บริเวณใกล้ๆ กับประตูศาลเจ้าฮาโกเน่ เสาโทริอสิ แี ดงสดทีจมนํ( าอยู่ จากนัน(
นําท่านสู่ โกเท็มบะ พรีเมียม เอ้าท์เลท ทีรวบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไว้ดว้ ยกันบนหุบ
เขาริม Tomei Expressway ทีเชือมระหว่างภูเขาไฟฟูจ-ิ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ กบั มหา
นครโตเกียว ให้ท่านได้อสิ ระกับการเลือกซือ9 เลือกชมสินค้าทีรวบรวมไว้กว่า165 แบรนด์
ดังไม่ว่าจะเป็ น Coach, Bally, Diesel, Gucci, Zara, Hugo Boss, Versace, Yves Saint
Laurent Rive Gauche, Gap และอีกมากมาย หมวดสินค้า Intimate Apparel ได้แก่ Kid
Blue และ Triumph หมวดสินค้า Home Fashion ได้แก่ Bodum, Fragrance Outlet
และ Richard Ginori เป็ นต้นนอกจากนี9ยงั มีหมวดสินค้าอืนๆ อย่างรองเท้า กระเป๋ า
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คํา

เสือ9 ผ้าเด็ก ซึงของทุกชิน9 เป็ นของแท้ และราคาถูกกว่าในห้างสรรพสินค้า ทีรวมไว้ในพืน9 ที
กว่า 400,000 ตารางฟุต ถือเป็ นสวรรค์แห่งการช้อปปิ9 งของคนญีปุ่นโดยเฉพาะ
นําท่านเข้าสู่ทีพักโรงแรมระดับเทียบเท่า 3 ดาว
รับประทานอาหารคํา ณ ห้ อ งอาหารของโรงแรม*** ให้ ท่ านได้ อิ มอร่ อ ยกับมื, อ
พิ เศษที มี ขาปูยกั ษ์ ให้ ท่ านได้ ลิ,มลองรสชาติ ปู พร้อ มนํ, าจิ, มสไตล์ญีปุ่ นอย่ างจุใจ
และอาหารอืนๆ อีกหลายชนิ ด ***
จากนัน, ให้ ท่านได้ ผ่อนคลายกับการแช่ นํ,าแร่ธรรมชาติ เชื อว่าถ้าได้ แช่ นํ,าแร่แล้ว
จะทําให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิ ตดีขึ,น

วันทีสาม

ยามานาชิ - ภูเขาไฟฟูจิ – ศาลเจ้าอาราคุระเซ็นเก็น – โตเกียว ช้อปปิF งทีย่านชิ นจูก-ุ นาริ ตะ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพัก
นํ าท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ บริ เวณชัน, 5 (ขึ,นอยู่กบั สภาพภูมิอากาศ) ทีระดับความ
สูง 2,500 เมตร ให้ท่านได้สมั ผัสอากาศอันบริสุทธิ fบนยอดเขาฟู จ ิ ถ่ายภาพทีระลึกกับ
ภูเขาไฟทีเป็ นสัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทยั แห่งนี9และได้ชอว่
ื ามีสดั ส่วนสวยงามทีสุดใน
โลก ซึงเป็ นภูเขาไฟทียังไม่ดบั สนิทและมีความสูงทีสุดในประเทศญีปุ่น จากด้านล่างสู่บน
ยอดปล่องเขาด้วยความสูง 3,776 เมตร จากนัน9 นํ าท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าอาราคุระ
เซ็นเก็น เพือเข้าชม เจดี ยช์ ูเรโตะเป็ นเจดียข์ นาดใหญ่สแี ดงห้าชัน9 ตัง9 อยู่บนเนินเขาที
สามารถมองเห็นเมืองฟู จโิ ยชิดะและภูเขาไฟฟู จใิ นระยะไกลได้อย่างชัดเจนและงดงาม
เจดียแ์ ห่งนี9ถูกสร้างขึน9 ในปี ค.ศ. 1963 เพือระลึกถึงสันติภาพท่านจะได้ชมและเก็บภาพ
ทัศนียภาพอันสวยงามของเจดียแ์ ห่งนี9โดยมีฉากหลังภูเขาไฟฟูจ ิ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ กรุงโตเกียว เมืองหลวงของประเทศญีปุ่น อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ( ง ย่าน
ชิ นจูก ุ แหล่ ง ช้อ ปปิ( ง ชือดัง ทีไม่ว่ านั ก ท่ อ งเทียวจากชาติใ ดๆก็ต้ อ งมาช้อ ปปิ( ง ทีย่านนี(
เนืองจากมีสนิ ค้ารองรับกับความต้องการของนักท่องเทียว ไม่ว่าจะเป็ นแบรนด์เนมชัน( นํ า
สินค้านําสมัย ขนมญีปุ่นทัง( แบบเก่าและใหม่ ไปจนถึงร้านอาหารหลากสไตล์ อิสระให้ท่าน
เลือ กซื(อ สิน ค้าตามอัธ ยาศัย อาทิเ ช่ น สิน ค้าอิเ ล็ค ทรอนิ ก ส์ เสื(อ ผ้า กระเป๋ า รองเท้า
เครืองสําอางฯลฯ จากนัน( นําท่านเดินทางสู่ เมืองนาริ ตะ
อิ สระรับประทานอาหารคําตามอัธยาศัย
นําท่านเข้าสู่ทีพักโรงแรมระดับเทียบเท่า 3 ดาว

เทียง
บ่าย

คํา

วันทีสี

โตเกียว - อิ สระท่องเทียวเมืองโตเกียวด้วยตัวท่านเอง
หรือเลือกซืFอทัวร์ โตเกียว ดิ สนี ยแ์ ลนด์

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพัก
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เทียง
คํา

อิสระเต็มวันให้ท่านได้เดินทางสู่สถานทีท่องเทียวหรือแหล่งช้อปปิ( งต่างๆโดยตัวท่านเอง
หรือจะเลือกซือ( ทัวร์ดสิ นียแ์ ลนด์เดินทางโดยรถไฟ (ค่าดิสนียแ์ ลนด์ท่านละ 2,500 บาทซึง
ราคานี(ยงั ไม่รวมค่ารถไฟของลูกทัวร์และไกด์) ***ราคาอาจมีการเปลียนแปลงเนืองจาก
อัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ***
โตเกียวดีสนี ยแ์ ลนด์ โลกแห่งจินตนาการของราชาการ์ตูนญีปุ่นซึงเป็ นดิสนียแ์ ลนด์แห่ง
แรกทีสร้างนอกประเทศสหรัฐอเมริกาโดยสร้างขึน( จากการถมทะเลและใช้ทุนสร้างกว่า
600 ล้านบาทให้ท่านสนุ กสนานกับเครืองเล่นนานาชนิด (ไม่จาํ กัดจํานวนการเล่น) ผจญ
ภัยในดินแดนต่างๆให้ท่านเล่นเครืองเล่นตัวใหม่จากภาพยนตร์การตูนเรืองดังToy Story
ชมฉากรบกลางทะเลคาริเ บียนในดินแดนโจรสลัด จากภาพยนตร์The Pirate of
Caribbeanให้ท่านได้สนุ กสนานพร้อมกับการจับจ่ายเลือกซือ( สินค้าทีระลึกน่ ารักในดิสนีย์
แลนด์อกี ทัง( ยังจะได้สมั ผัสกับตัวการ์ตูนเอกจากวอลดิสนียอ์ ย่างมิกกี(เม้าส์มนิ นีเม้าส์พร้อม
ผองเพือนการ์ตูนอีกมากมายสนุ กกับการจับจ่ายซือ( ของทีระลึกน่ ารักในดิสนียแ์ ลนด์
โตเกียวสกายทรี หรือทีเรียกว่าThe New Tokyo Tower แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของ
กรุงโตเกียวสิงก่อสร้างทีสูงทีสุดในประเทศญีปุ่นโดยมีความสูง634 เมตรซึงหอคอยแห่งนี(
มีจุดชุมวิวสําหรับนักท่องเทียวแบ่งได้2 ระดับความสูงคือจุดชมวิวทีความสูง350 เมตร
และ450 เมตรและมีสงอํ
ิ านวยความสะดวกมากมายอาทิห้องส่งสัญญาณกระจายเสียง
ร้านค้าร้านอาหารและอืนๆอีกมากมาย
ศาลเจ้ าเมจิ ศาลเจ้าเก่ าแก่ อ ันศัก ดิ Sสิทธิ Sและเป็ นทีเคารพของคนโตเกียวสร้างขึ(นโดย
จักรพรรดิเมจิและมเหสีโชโกะในปี ค.ศ.1920 ในช่วงวันปี ใหม่คนโตเกียวนิยมมาขอพรที
ศาลเจ้าแห่งนี(ซงตั
ึ ง( อยูใ่ จกลางสวนโยโยกิสวนทีมีตน้ ไม้นานาพรรณถึง1 แสนต้น
ื าเป็ นแนวหน้าของแฟชันใหม่สุดทุกยุคทุกสมัยมีรา้ นขายสินค้า
กิ นซ่ า ย่านทีได้ชอว่
แบรนด์เนมและห้างสรรพสินค้าชัน( ดีหลายต่อหลายร้านตัง( อยูเ่ รียงราย
ชิ บู ย่ า ย่า นช้อ ปปิ( ง ทัน สมัย ศู น ย์ก ลางและแหล่ ง รวมวัยรุ่ น ยอดนิ ย มของญีปุ่นรวมถึง
นักท่องเทียวผูม้ าเยือน ซึงมีสนิ ค้าตรงตามความต้องการของคนนทุกเพศทุกวัย
ฮาราจูก ุ ศูนย์รวมของเด็กวัยรุ่นทีแต่งหน้ าแต่ งตัวกันแบบทีเรียกได้ว่าหลุดโลกมาอวด
โฉมกันในวันอาทิต ย์เ ด็ก เหล่ านี( จะมารวมตัว กันมีทงั ( แนวแฟนตาซีปีศ าจคิขุอ าโนเนะ
น่ ารักๆและในย่านนี(ยงั มีแหล่งช้อปปิ( งณตรอกทาเคชิตะทัง( สองข้างทางเรียงรายไปด้วย
ร้านขายของวัยรุน่ เสือ( ผ้าเครืองประดับรองเท้ากระเป๋ าร้านเครปญีปุ่นอร่อยๆมากมายหรือ
เลือกช้อปปิ( งแบบสบายๆบนถนนโอโมเตะซันโดด้วยบรรยากาศคล้ายยุโรปกับตึกร้านค้า
ทีออกแบบและตกแต่งสไตล์ยโุ รป
อิ สระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
อิ สระรับประทานอาหารคําตามอัธยาศัย
นําท่ านเข้าสู่ทีพักโรงแรมระดับเทียบเท่ า 3 ดาว

วันทีห้า

นาริ ตะ - สนามบิ นนาริ ตะ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
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11.45 น.
16.45 น.

ได้เวลาสมควรนําท่านเดิ นทางสู่สนามบิ นนาริ ตะเพือทําการเช็คอิ น
เหิ นฟ้ ากลับสู่ประเทศไทยโดยสายการบิ นไทย เทียวบิ นที TG 643
เดิ นทางถึงท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิ ภาพ

***********************************************************************************************

กําหนดการเดินทาง

05-09 / 12-16 / 26-30 พฤศจิกายน 2563

อัตราค่าบริ การ

ราคารวมตั Vวเครืองบิน ราคาไม่รวมตั Vวเครืองบิน

ผูใ้ หญ่ราคาท่านละ

36,900.-

19,900.-

เด็ก (เสริ มเตียง) พักกับผูใ้ หญ่

33,900.-

17,900.-

เด็ก (ไม่เสริ มเตียง) พักกับผู้ใหญ่

27,600.-

14,900.-

สําหรับท่านที ต้องการพักเดียว เพิ มท่านละ

6,900.-

6,900.-

**ราคานีF รวมรายการทัวร์ ค่าตั Vวเครืองบิ น**
หมายเหตุ
1. การเดินทางในแต่ ละครัง9 จะต้องมีผู้เดินทางจํานวน 25 ท่านขึน9 ไป ถ้าผู้เดินทางมีไม่ครบตาม
จํานวนดังกล่าว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ fในการเลือนการเดินทางหรือเปลียนแปลงราคา
2. การผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมือง เป็ นวิจารณญาณของเจ้าหน้ าทีตรวจคนเข้าเมืองในแต่ ล ะ
ประเทศ หากไม่ได้รบั การอนุ ญาติให้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศนัน9 ๆ ทางบริษทั ขอสงวน
สิทธิ fไม่คนื ค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ
3. หากผู้เดินทางมีก ารใช้ต ั nวเดินทางภายในประเทศจากจัง หวัด ทีพัก มายังสนามบินสุ วรรณภูม ิ
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีก่อนซือ9 ตั nวเดินทางภายในประเทศ เพือเช็คสถานะของทัวร์ว่าออกเดินทาง
ได้หรือไม่ และตรวจเช็คนํ9 าหนักสัมภาระของสายการบินภายในประเทศทีท่านใช้ เนืองจากการ
กําหนดนํ9 าหนักสัมภาระของสายการบินภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบินระหว่างประเทศ
ขึน9 อยูก่ บั การกําหนดของแต่ละสายการบิน ทัง9 นี9ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อความเสียหายที
เกิดขึน9
4. หากผู้เดินทางปฏิเสธการรับบริการจากทางบริษัทขณะเดินทาง อาทิเช่นร้านอาหาร สถานที
ท่องเทียวหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษทั ฯ จะไม่คนื เงินค่าบริการในส่วนนัน9 ให้
อัตราค่าบริ การนี, รวม
1. ค่าตั Tวโดยสารเครืองบินไป-กลับ ชัน( ประหยัด
2. ค่านํ(าหนักสัมภาระทีมาพร้อมกับตั Tวเครืองบิน
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3.

4.
5.
6.

7.

-สายการบินไทย ได้น(ําหนักสัมภาระ 30 กิโลกรัม/ท่าน
ค่าทีพักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่ากรณีหอ้ งพักสําหรับ
3 ท่าน บางโรงแรมจัดห้องพักทีมี 3 เตียงเดียวและบางโรงแรมจะใช้เป็ นห้องพักคู่แล้วเสริมเตียง
ในกรณีททางโรงแรมไม่
ี
สามารถจัดห้องพักสําหรับ 3 ท่านให้ได้ จําเป็ นต้องจัดห้องพักให้ท่าน
เป็ นแบบห้องทวิน+ห้องซิงเกิล
-ห้องทวิน ห้องพักสําหรับ 2 ท่าน มีเตียงเดียว 2 เตียง
-ห้องดับเบิล( ห้องพักสําหรับ 2 ท่าน มีเตียงขนาดควีนไซส์ 1 เตียง
-ห้องทริปเปิ( ล ห้องพักสําหรับ 3 ท่าน มีเตียงเดียว 2 เตียง และเตียงเสริมอีก 1 เตียง
-ห้องซิงเกิล ห้องพักสําหรับ 1 ท่าน มีเตียงเดียว 1 เตียง
ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามทีระบุไว้ในรายการ
ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ทคอยอํ
ี
านวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินสูงสุดท่านละไม่เกิน 1,000,000.บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั เิ หตุวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ทัง( นี(เป็ นไปตามเงือนไข
ของบริษทั ประกัน(ประกันไม่ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพระหว่างการเดินทาง)
**เด็กอายุตากว่
ํ า 1 ปี และผูใ้ หญ่อายุ 75 ปี ขึFนไป จะได้รบั ความคุ้มครองประกันอุบตั ิ เหตุ
เพียงครึงเดียว**
ค่าภาษีน(ํ ามันทีสายการบินเรียกเก็บ ณ วันที 5 เมษายน 2563 และท่านต้องชําระเพิมเติม
ในกรณีททางสายการบิ
ี
นมีการเรียกเก็บเพิมภายหลังจากทีท่านได้ทาํ การจองทัวร์แล้ว

อัตราค่าบริ การนี, ไม่รวม
1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าทําใบอนุ ญาตทีกลับ
เข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าอาหาร-เครืองดืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
3. ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีมิได้คาดคิด เช่นการปรับค่านํ9ามันหรืออืนๆ ทีมิได้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่านํ9าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเกิ
ี นกว่าสายการบินกําหนด 30 กิโลกรัม
5. ค่าประกันอืนๆ ทีนอกเหนือจากรายการทัวร์และผูเ้ ดินทางต้องการทําเพิมเติม อาทิ
ภัยธรรมชาติรุนแรง, ทรัพย์สนิ หรือเทียวบินล่าช้าหรือทรัพย์สนิ สูญหาย เป็ นต้น
6. ค่านํ9าดืมระหว่างทัวร์ (ไม่ได้บริการนํ9 าดืมระหว่างทัวร์)
7. ค่าวีซ่าสําหรับนักท่องเทียว (ในกรณีททางญี
ี
ปุ่นยังไม่อนุ มตั ฟิ รีวซี ่าให้กบั นักท่องเทียวไทย)
8. ภาษีมลู ค่าเพิม 7% และหัก ณ ทีจ่าย 3%
9. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ
เงือนไขการชําระเงิ น
1.
2.
3.
4.

กรุณาชําระมัดจําท่านละ 15,000 บาท (โดยเรียกเก็บทันทีหลังจากการจองทัวร์)
กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนทีเหลือทัง9 หมดอย่างน้อย30 วันก่อนวันเดินทาง
กรณีทาํ การจองทัวร์ก่อนวันเดินทาง 30 วันหรือน้อยกว่า กรุณาชําระค่าทัวร์เต็มจํานวน
กรณีจองทัวร์แบบเหมากรุ๊ป ไม่สามารถใช้เงือนไขการชําระเงินแบบการจองทัวร์แบบปกติได้
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การยกเลิ ก
1. แจ้งยกเลิกไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันทีนําเทียวบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ fในการคืนเงินมัดจํา
โดยทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ fในการเก็บค่าใช้จา่ ยตามทีเกิดขึน9 จริง อาทิ ค่ามัดจําตั nวเครืองบิน,
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวีซ่า และค่าใช้จ่ายทีจําเป็ นอืนๆ
2. แจ้งยกเลิกไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันทีนําเทียว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ fในการคืนเงิน 50% ของ
ค่าทัวร์ โดยทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ fในการเก็บค่าใช้จ่ายตามทีเกิดขึน9 จริง อาทิ
ค่ามัดจําตั nวเครืองบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวีซ่า และค่าใช้จ่ายทีจําเป็ นอืนๆ
3. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนวันทีนํ าเทียว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ fไม่คนื เงินค่าทัวร์ทงั 9 หมด
4. กรณีทกรุ
ี ๊ปออกเดินทางในช่วงวันหยุดเทศกาลสําคัญ เช่น เทศกาลปี ใหม่, เทศกาลสงกรานต์
หรือวันหยุดยาวตามทีรัฐบาลกําหนดในแต่ละปี และรวมถึงเทียวบินพิเศษ(เช่าเหมาลํา) จะไม่ม ี
การคืนเงินมัดจําและค่าทัวร์ทุกกรณี
5. เนืองจากตั nวเครืองบินเป็ นราคาแบบโปรโมชัน เมือชําระค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถเลือนวันเดินทาง
หรือขอยกเลิกได้ในทุกกรณี
6. กรณีทาํ การตัดกรุป๊ สายการบินไทย ไม่สามารถคืนเงินมัดจําได้ในทุกกรณี
และหากยกเลิกก่อนวันเดินทาง 35 วันทําการหรือน้อยกว่า ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ fในการคืน
เงินค่าตั nวและค่าทัวร์ทุกกรณี
หมายเหตุ
1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ fในการเปลียนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง9 นี9 ข9นึ อยู่ก ับสภาพ
อากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบินฯลฯ โดยทางบริษทั ฯ จะคํานึงถึงประโยชน์ และความ
ปลอดภัยของท่านเป็ นสําคัญทีสุด ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้าม
เข้าประเทศญีปุ่น / การนํ าสิงของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติ
ส่อไปในทางเสือมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเทียวบิน ซึงทางบริษทั ฯ ไม่อาจคืน
เงินให้ ท่ านได้ ไม่ ว่ าจํ านวนทัง9 หมดหรือ บางส่ ว นนอกจากนี9 ทางบริษั ทขอสงวนสิทธิใf นการ
เปลียนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทัง9 นี9ขน9ึ อยูก่ บั อัตราแลกเปลียนของเงินสกุลเยน
2. ในกรณีทเกิ
ี ดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทั สามารถคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ได้ก็ต่อเมือ
ทางสายการบินและโรงแรมทีพักได้ทาํ การพิจารณาคืนเงินส่วนนัน9 ให้แล้วเท่านัน9
3. ในกรณีเกิดภัยธรรมชาติในต่างประเทศระหว่างการเดินทาง หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึน9 และมีเหตุ
ทําให้การเดินทางไม่สามารถเป็ นไปตามกําหนดการได้ บริษทั ขอสงวนสิทธิ fในการคืนเงินจนกว่าจะ
ได้รบั การยืนยันว่าจะมีการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจากสายการบิน และไม่รบั ผิดชอบต่ อค่าใช้จ่ายที
เกิดขึน9 นอกเหนือจากรายการทัวร์ อาทิเช่นค่าโรงแรม ค่ารถรับส่งไปสนามบิน ค่าอาหาร ฯลฯ
4. หลังจากทีท่านได้ทาํ การจองทัวร์และชําระค่ามัดจําเรียบร้อยแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ถือว่าท่ าน
ได้ ย อมรับ ในข้ อ ตกลงและเงื อนไขต่ า งๆ ที ทางบริ ษัท ได้ ระบุ ไ ว้ ใ นโปรแกรมทัว ร์ทุ ก
ประการ
5. บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบและชดเชยค่าเสียหาย เนืองจากภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์จลาจล
ต่างๆ และอืนๆ ทีมีเหตุทาํ ให้ไม่สามารถเดินทางไป-กลับได้ตามกําหนดการเดินทางของรายการ
ทัวร์
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6. บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทกองตรวจคนเข้
ี
าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนืองจากมีสงผิ
ิ ดกฎหมาย
หรือสิงของห้ามนํ าเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทาง
เสือมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีกองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯ ไม่อาจ
คืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจํานวนทัง9 หมดหรือบางส่วน
7. บริษัท ฯ จะไม่ ร บั ผิด ชอบในกรณี ทีสถานทู ต งดออกวีซ่ า หรือ ถู ก ปฏิเ สธการขึ9น เครืองจาก
เจ้าหน้าทีเช็คอินทีสนามบิน อันสืบเนืองมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
8. บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทกองตรวจคนเข้
ี
าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง
ให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวทีพํานักอยูใ่ นประเทศไทย
9. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิด ชอบต่ อ กรณีเ กิด การสูญ เสีย, สูญ หายของกระเป๋ า และสัมภาระของ
ผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็ นผู้รบั ผิดชอบตามกฎของ
กรมการบินพาณิชย์ ซึงจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงิน
ตามทีสายการบินกําหนด รวมถึงไม่รบั ผิดชอบกรณีเทียวบินล่าช้าหรือยกเลิกเทียวบิน
10. บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทผูี ้โดยสารต้องสงสัยหรือถูกตรวจสอบจากเจ้าหน้ าทีเกียวกับ
การนําสิงของต้องห้ามเข้าสู่อาคารสนามบินหรือตรวจคนเข้าเมืองหรือบนเครืองบินหรือส่วนหนึง
ส่วนใดของอาคารท่าอากาศยาน อาทิ อาวุธปื นทุกชนิดและส่วนประกอบทุกชนิด, ปื นอัดอากาศ/
ปื นพลุ/ปื นฉมวกแบบต่างๆ/ปื นเด็กเล่น/ปื นจําลองหรือเลียนแบบ/ปื นไฟฟ้ า/ปื นสลักเกลียว/ปื น
ยิงตะปู, ธนู และลูกธนู หรือหน้าไม้, กระบองไฟฟ้ า, อุปกรณ์ฆ่าสัตว์, สเปรย์เครืองเทศ/สเปรย์
พริกต่างๆ/สเปรย์ไล่สตั ว์/สเปรย์กรด, แก๊สนํ9 าตา, วัตถุแหลมคมทุกชนิด เช่น มีด มีดพับ ใบมีด
โกน/ใบมีดคัตเตอร์, ขวานทุกชนิด, กรรไกรทียาวกว่า 6 ซ.ม.เมือวัดจากจุดหมุน, เครืองมือ
สําหรับศิลปะการต่อสูท้ มีี คมหรือปลายแปลม, ดาบ/กระบี, แชลงหรือตะขอเกียวสินค้า, สว่าน
เจาะและหัวเจาะ, เครืองมือช่างทุกชนิด, เลือย, เครืองพ่นไฟ, อุปกรณ์ไม่มคี มแต่อาจก่อให้เกิด
อันตราย เช่น ไม้เบสบอล/ไม้ซอฟท์บอล/ไม้กอล์ฟ/ไม้ฮอกกี/9 ไม้เลอครอส/ไม้ควิ /ไม้ค9ําสําหรับเล่น
สกี, กระบอง, สนับมือ, วัตถุระเบิดทุกชนิด/ดอกไม้เพลิง/สารเคมีหรือส่วนประกอบทีก่อให้เกิด
เพลิงเป็ นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของอากาศยาน และอืนๆ นอกเหนือจากข้างต้นทีเป็ นสิง
ต้องห้ามตามสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกําหนดและ/หรือภายใต้การประเมิน
ความเสียงด้ า นการรัก ษาความปลอดภัย การบิน พลเรือ นและการประเมิน ภัย คุ ก คามของ
สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (ตามประกาศราชกิจจานุ เบกษาวันที 26 มี.ค.2563)
11. ท่านทีมีอาการ แพ้อาหาร, มีปัญหาด้านสุขภาพหรือต้องมีการใช้ยาเฉพาะ, รวมถึงท่านที
ต้องการความช่วยเหลือและการดูแลเป็ นพิเศษ อาทิ ท่านทีต้องใช้วลี แชร์ตลอดการเดินทาง เป็ น
ต้น ขอให้แจ้งทางบริษทั ฯ ให้ทราบล่วงหน้ าตัง9 แต่เริมจองทัวร์ เนืองจากกฎทางด้านการรักษา
ความปลอดภัย ด้านโภชนาการ ด้านการบิน และด้านการบริการ อาจจะไม่ได้รบั ความสะดวก
สําหรับผูท้ มีี ปัญหาข้างต้น
12. ในบางรายการทัวร์ ทีต้องมีบนิ ด้วยสายการบินภายในประเทศ นํ9 าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูก
กําหนดให้ตํากว่ามาตรฐานได้ ทัง9 นี9ขน9ึ อยูก่ บั ข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวน
สิทธิ fไม่รบั ภาระความรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในนํ9าหนักส่วนทีเกิน
13. ในประเทศต่างๆ มีการรณรงค์เรืองการงดสูบบุหรี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานทีต่างๆ จะมี
ข้อกําหนดทีชัดเจนในเรืองการสูบบุหรี และมีสถานทีโดยเฉพาะสําหรับผูส้ ูบบุหรี ทัง9 นี9เนืองจาก
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สุขภาพของคนส่วนรวม
14. กรณีทท่ี านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ทีต้องได้รบั การ
ดูแลเป็ นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทียว
ในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัวโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของท่านเอง เนืองจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้ าทัวร์มคี วามจําเป็ นต้องดูแล
คณะทัวร์ทงั 9 หมด
15. การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกําหนดตลอดทัง9 ปี หรือกําหนดล่วงหน้ าค่อนข้างนาน หากวัน
เดินทางดังกล่าวตรงกับวันทีสถานทีเข้าชมนัน9 ๆ ปิ ดทําการ หรือ ปิ ดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ
การเปิ ดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันทีคณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้
ทางบริษัทฯ จะสลับรายการเพือให้ท่านได้เข้าชมสถานทีดังกล่าวให้ได้ หรือ คืนเงินค่าเข้าชม
นัน9 ๆ ตามเงือนไขราคาทีได้รบั จากทางบริษทั supplier ประเทศนัน9 ๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ
เหตุหนึงเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทําให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานทีดังกล่าวได้
ทางบริษทั ฯ จะไม่มกี ารคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน เนืองจากได้ชาํ ระค่า Reservation Fee ไปแล้ว
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