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VTG ขอนําท่านเดินทางสู่ประเทศญีปุ่ น ดินแดนแห่ งอาทิตย์อุทยั
โดยสายการบินไทยสู
ไทย ่เมืองโตเกียว นาริตะ ชิบะ คามาคุระ
คามาคุระ สักการะองค์พระใหญ่แห่งเมืองคามาคุระที วัดโคโตขุ
โตเกียว นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิมที วัดอาซากุสะ,, อิสระเต็มวันให้
ท่านได้เลือกเดินทางท่องเที
ง ยวในมหานครโตเกียว
นาริตะ
ช้อปปิ# งสินค้าของฝากทีห้างสรรพสินค้า อิออน มอลล์
ชิบะ
เดินชมย่านการค้าเก่า เมืองซาวาระ เมืองทีขึน# ชือว่าเป็ นลิตเติล# เอ
โดะและยังเป็ นโลเคชันสุดฮิตสําหรับถ่ายทําละครย้อนยุคทัง# ไทยและ
ญีปุ่น, มาเธอร์ฟาร์ม ชมความงามของ ทุ่งดอกซัลเวีย, ช้อปปิ# ง
สินค้าแบรนด์เนมราคาสบายกระเป๋ าที ชิซุย พรีเมียม เอาท์เล็ท
กําหนดการเดินทาง

03-07 / 10-14 / 24-28 กันยายน 2563
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วันแรก

สนามบิ นสุวรรณภูมิ

20.30 น.

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

23.50 น.

วันทีสอง

สนามบิ นนาริ ตะ – ชิ บะ - เมืองเก่าซาวาระ – ชิ ซุย พรีเมียม เอาท์เล็ท มาเธอร์ฟาร์ม – ชมทุ่งดอกซัลเวีย - โตเกียว

08.10 น.

เทียง
บ่าย

คํา

เดิ นทางถึงสนามบิ นนาริ ตะ ประเทศญีปุ่ น หลังจากผ่านพิ ธีการตรวจคนเข้าเมือง
และขันC ตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองชิ บะ ร่วมย้อนยุคไปใน
ย่านเมืองเก่า ณ เมืองซาวาระ เขตพืน# ทีทียังคงหลงเหลือร้านค้าและอาคารบ้านเรือน
ทีตัง# เรียงรายมาตัง# แต่สมัยโบราณ โดยอาคารและร้านค้าในย่านนี#เกือบทัง# หมดได้รบั
การคัด เลือ กจากรัฐ บาลให้ ล งทะเบีย นเป็ นอาคารบ้ า นเรือ นและสิ งปลู ก สร้ า งใน
ประวัตศิ าสตร์ทสํี าคัญ เพราะสะท้อนให้เห็นถึงวิถกี ารดําเนินชีวติ ในสมัยเอะโดะได้เป็ น
อย่างดี เมืองซาวาระมีความเจริญอย่างยิงในสมัยเอะโดะ (ค.ศ.1603-ค.ศ.1867) เพราะ
เป็ นศูนย์กลางการจัดส่งข้าวไปทัวประเทศ นอกจากนี# ทีย่านเมืองเก่ าซาวาระยังเป็ น
สถานทีถ่ ายทําภาพยนตร์และละครสุดฮิตทัง# ไทยและญีปุ่นอาทิเรือง “ฟั ดจังโตะ”และ
ละครจากไทยเรือง “Rising Sun” อิสระให้ท่านบันทึกภาพตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าท่านเดินทางสู่ ชิ ซุย พรีเมียม เอาท์เล็ท (Shisui Premium Outlet) เป็ นเอาท์เล็ท
ทีอยูใ่ กล้กบั สนามบินนาริตะและเป็ นบริษทั เดียวกับ Gotemba Premium Outlet ภายใน
มีร้านค้าทีเป็ นแบรนด์ดงั ทัง# จากญีปุ่นและจากต่ างประเทศ มีรา้ นค้าอยู่ประมาณ 180
ร้านค้าแบรนด์ดงั ไม่ว่าจะเป็ น Coach, Diesel, Michael Kors, The North Face,
Beams, Gap และอีกมากมาย นอกจากนี# ยังมีหมวดสินค้าอืนๆอย่างรองเท้า กระเป๋ า
เสือ# ผ้าเด็ก ซึงราคาสินค้าค่อนข้างถูกกว่าทีอืนๆ ถือเป็ นสวรรค์แห่งการช้อปปิ# งของคน
ญีปุ่นโดยเฉพาะ จากนัน# นําท่านเดินทางสู่ มาร์เธอร์ ฟาร์ม ซึงมีทงั # ฟาร์มปศุสตั ว์และ
สวนดอกไม้นานาพันธุ์ ให้ท่านเพลิดเพลินและสนุ กกับกิจกรรมต่างๆ ภายในฟาร์ม เช่น
โชว์พาเหรดแกะ รีดนมวัว ทําไอศครีม ท่านจะได้ชมความงามของ ทุ่ งดอกซัลเวี ย
(SALVIA) อยู่ทางลานตะวันออกของฟาร์มทีมีขนาดใหญ่ พร้อ มชมความงดงามของ
ดอกซัลเวียประมาณ 300,000 ต้น เบ่งบานเหมือนกับพรมสีแดงกํา ทีบานสะพรังและ
รวมตัวกัน อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปทุ่งดอกซัลเวียตามอัธยาศัย หมายเหตุ ***การออก
ดอกของดอกซัลเวี ยขึCนอยู่กบั สภาพภูมิอากาศ ในกรณี ทีดอกซัลเวี ยยังไม่บาน
หรือร่วงไปแล้ วทางบริ ษัทขออนุญาตเปลียนแปลงรายการตามความเหมาะสม
**** ได้เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสู่ กรุงโตเกียว
อิ สระรับประทานอาหารคําตามอัธยาศัย
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นําท่านเข้าสู่ทีพักโรงแรมระดับเทียบเท่า 3 ดาว
วันทีสาม

โตเกียว - อิ สระท่องเทียวเมืองโตเกียวด้วยตัวท่านเอง
หรือเลือกซืCอทัวร์ โตเกียว ดิ สนี ยแ์ ลนด์

เช้า

รับประทานอาหารเช้าณโรงแรมทีพัก
อิสระเต็มวันให้ท่านได้เดินทางสู่สถานทีท่องเทียวหรือแหล่งช้อปปิ# งต่างๆโดยตัวท่าน
เองหรือจะเลือกซื#อทัวร์ดสิ นียแ์ ลนด์เดินทางโดยรถไฟ (ค่าดิสนียแ์ ลนด์ท่านละ 2,500
บาทซึงราคานี#ยงั ไม่รวมค่ารถไฟของลูกทัวร์และไกด์) ***ราคาอาจมีการเปลียนแปลง
เนืองจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ***
โตเกียวดีสนี ยแ์ ลนด์โลกแห่งจินตนาการของราชาการ์ตูนญีปุ่นซึงเป็ นดิสนียแ์ ลนด์แห่ง
แรกทีสร้างนอกประเทศสหรัฐอเมริกาโดยสร้างขึน# จากการถมทะเลและใช้ทุนสร้างกว่า
600 ล้านบาทให้ท่านสนุ กสนานกับเครืองเล่นนานาชนิด (ไม่จาํ กัดจํานวนการเล่น) ผจญ
ภัยในดินแดนต่างๆให้ท่านเล่นเครืองเล่นตัวใหม่จากภาพยนตร์การตูนเรืองดัง Toy
Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริเบียนในดินแดนโจรสลัดจากภาพยนตร์ The Pirate of
Caribbean ให้ท่ า นได้ ส นุ ก สนานพร้อ มกับ การจับ จ่ า ยเลือ กซื#อ สิน ค้ า ทีระลึก น่ า รัก
ในดิสนียแ์ ลนด์อกี ทัง# ยังจะได้สมั ผัสกับตัวการ์ตูนเอกจากวอลดิสนียอ์ ย่างมิกกี#เม้าส์มนิ นี
เม้า ส์ พ ร้อ มผองเพือนการ์ตู น อีก มากมายสนุ ก กับ การจับ จ่ า ยซื#อ ของทีระลึก น่ า รัก
ในดิสนียแ์ ลนด์
โตเกียวสกายทรี หรือทีเรียกว่าThe New Tokyo Tower แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของ
กรุงโตเกียวสิงก่อสร้างทีสูงทีสุดในประเทศญีปุ่นโดยมีความสูง634 เมตรซึงหอคอยแห่ง
นี#มจี ดุ ชุมวิวสําหรับนักท่องเทียวแบ่งได้2 ระดับความสูงคือจุดชมวิวทีความสูง350 เมตร
และ450 เมตรและมีสงอํ
ิ านวยความสะดวกมากมายอาทิห้องส่งสัญญาณกระจายเสียง
ร้านค้าร้านอาหารและอืนๆอีกมากมาย
ศาลเจ้ าเมจิ ศาลเจ้าเก่าแก่อนั ศักดิ qสิทธิ qและเป็ นทีเคารพของคนโตเกียวสร้างขึน# โดย
จักรพรรดิเมจิและมเหสีโชโกะในปี ค.ศ.1920 ในช่วงวันปี ใหม่คนโตเกียวนิยมมาขอพรที
ศาลเจ้าแห่งนี#ซงตั
ึ ง# อยูใ่ จกลางสวนโยโยกิสวนทีมีตน้ ไม้นานาพรรณถึง1 แสนต้น
กิ นซ่ า ย่านทีได้ชอว่
ื าเป็ นแนวหน้าของแฟชันใหม่สุดทุกยุคทุกสมัยมีรา้ นขายสินค้า
แบรนด์เนมและห้างสรรพสินค้าชัน# ดีหลายต่อหลายร้านตัง# อยูเ่ รียงราย
ชิ บูย่ า ย่านช้อปปิ# งทันสมัยศูนย์ก ลางและแหล่ งรวมวัยรุ่นยอดนิยมของญีปุ่นรวมถึง
นักท่องเทียวผูม้ าเยือน ซึงมีสนิ ค้าตรงตามความต้องการของคนนทุกเพศทุกวัย
ฮาราจูก ุ ศูนย์รวมของเด็กวัยรุ่นทีแต่งหน้าแต่งตัวกันแบบทีเรียกได้ว่าหลุดโลกมาอวด
โฉมกันในวันอาทิตย์เด็กเหล่านี#จะมารวมตัวกันมีทงั # แนวแฟนตาซีปีศาจคิขุอาโนเนะ
น่ ารักๆและในย่านนี#ยงั มีแหล่งช้อปปิ# งณตรอกทาเคชิตะทัง# สองข้างทางเรียงรายไปด้วย
ร้านขายของวัยรุ่นเสื#อผ้าเครืองประดับรองเท้ากระเป๋ าร้านเครปญีปุ่นอร่อยๆมากมาย
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เทียง
คํา

หรือเลือกช้อปปิ# งแบบสบายๆบนถนนโอโมเตะซันโดด้วยบรรยากาศคล้ายยุโรปกับตึก
ร้านค้าทีออกแบบและตกแต่งสไตล์ยโุ รป
อิ สระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
อิ สระรับประทานอาหารคําตามอัธยาศัย
นําท่ านเข้าสู่ทีพักโรงแรมระดับเทียบเท่ า 3 ดาว

วันทีสี

โตเกียว - คามาคุระ - องค์พระใหญ่ไดบุทสึ - โตเกียว – วัดอาซากุสะ นาริ ตะ - ช้อปปิC งอิ ออน มอลล์

เช้า
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพัก
นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองคามาคุระ นํ าท่านกราบนมัสการขอพร หลวงพ่อโตไดบุทสึ
พระพุทธรูปสําริดองค์ใหญ่ทประดิ
ี
ษฐานอยู่กลางแจ้งในอดีตกาลเคยประดิษฐานอยู่ใน
วิหารแต่ต่อมาในปี ค.ศ.1368 วิหารได้ถูกพายุพดั จนได้รบั ความเสียหายและในปี ค.ศ.
1495 ก็ถู ก คลืนยัก ษ์ ก ลืนโครงสร้างวัด หายไปในทะเลอีก ครัง# แต่ อ งค์พ ระมิไ ด้ชํารุ ด
เสียหายแต่ประการใดจวบจนกระทังปั จจุบนั นับเป็ นเวลากว่า 800 ปี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าท่านออกเดินทางสู่ วัดอาซากุสะ มีชออย่
ื างเป็ นทางการว่าวัดเซนโซหรือเซนโซจิ
(Sensoji) แต่ นิยมเรียกว่าวัดอาซากุ สะ เนืองจากตัง# อยู่ในเขตอาซากุ สะ เป็ นวัดใน
ศาสนาพุทธโดยมีพระโพธิสตั ว์คนั นอนประดิษฐานอยู่และเป็ นพระประธานของวัด ที
ประตู ท างเข้า วัด มีโ คมสีแ ดงขนาดใหญ่ แ ขวนอยู่ ถือ เป็ น สัญ ลัก ษณ์ ห นึ งของวัด ที
นักท่องเทียวนิยมถ่ ายรูปไว้เ ป็ นทีระลึก ประตูแห่งนี#มชี อว่
ื าประตูคามินาริ แปลได้ว่ า
ประตูสายฟ้ า ชือของประตูจะเขียนอยู่บนโคมสีแดงลูกใหญ่ เมือผ่านเข้ามาจะพบกับ
ถนนนากามิเสะ สองข้างทางมีร้านค้าให้เ ดินชมและชิมได้เพลินๆ โดยมีของทีระลึก
สไตล์ญปุี ่ นให้เลือกซื#อ ขนมจากร้านต่างๆส่งกลินหอมเย้ายวนชวนให้ล#มิ ลอง สุดถนน
เป็ นซุ้มประตูทมีี โคมสีแดงแขวนอยู่ อีกซุ้มหนึงคือประตูโฮโซหรือประตูแห่งขุมทรัพย์
พอเดินผ่านเข้ามาในบริเวณวัด จะเห็นกระถางธูปขนาดใหญ่ตงั # อยู่กลางแจ้ง มีผู้คนยืน
โบกควันธูปเข้าหาตัวเอง เชือกันว่าจะทําให้โชคดีและจะช่วยให้หายเจ็บป่ วย ได้เวลาอัน
สมควร นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองนาริ ตะ อิสระให้ท่านช้อปปิ# งณ ห้างสรรพสินค้าขนาด
ใหญ่ ห้ างอิ ออนมอลล์ ให้ท่านได้ซอ#ื ของฝากก่อนกลับ อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้
หรือร้าน 100 YENทีสินค้าทัง# ร้านราคา 100 เยนเท่านัน# เอง
อิ สระรับประทานอาหารคําตามอัธยาศัย
นําท่านเข้าสู่ทีพักโรงแรมระดับเทียบเท่า 3 ดาว

เทียง
บ่าย

คํา

วันทีห้า

นาริ ตะ - สนามบิ นนาริ ตะ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ได้เวลาสมควรนําท่านเดิ นทางสู่สนามบินนาริ ตะเพือทําการเช็คอิ น
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11.45 น.
16.45 น.

เหิ นฟ้ ากลับสู่ประเทศไทยโดยสายการบินไทย เที ยวบินที TG 643
เดิ นทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิ ภาพ

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

กําหนดการเดินทาง

03-07 / 10-14 / 24-28 กันยายน 2563

อัตราค่าบริ การ

ราคารวมตั ^วเครืองบิน ราคาไม่รวมตั ^วเครืองบิน

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.-

**ราคานีC รวมรายการทัวร์ ค่าตั ^วเครืองบิ น**
หมายเหตุ
1. การเดินทางในแต่ ละครังจะต้องมีผู้เดินทางจํานวน 25 ท่านขึนไป ถ้าผู้เดินทางมีไม่ครบตาม
จํานวนดังกล่าว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ +ในการเลื-อนการเดินทางหรือเปลีย- นแปลงราคา
2. การผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมือง เป็ นวิจารณญาณของเจ้าหน้ าที-ต รวจคนเข้าเมืองในแต่ ล ะ
ประเทศ หากไม่ได้รบั การอนุ ญาติให้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศนันๆ ทางบริษทั ขอสงวน
สิทธิ +ไม่คนื ค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ
3. หากผู้เดินทางมีก ารใช้ต ั :วเดินทางภายในประเทศจากจัง หวัด ที-พกั มายังสนามบินสุ วรรณภูม ิ
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีก- ่อนซือตั :วเดินทางภายในประเทศ เพื-อเช็คสถานะของทัวร์ว่าออกเดินทาง
ได้หรือไม่ และตรวจเช็คนํ าหนักสัมภาระของสายการบินภายในประเทศที-ท่านใช้ เนื-องจากการ
กําหนดนํ าหนักสัมภาระของสายการบินภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบินระหว่างประเทศ
ขึนอยูก่ บั การกําหนดของแต่ละสายการบิน ทังนีทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อความเสียหายทีเกิดขึน
4. หากผู้เดินทางปฏิเสธการรับบริการจากทางบริษัทขณะเดินทาง อาทิเช่นร้านอาหาร สถานทีท่องเทีย- วหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษทั ฯ จะไม่คนื เงินค่าบริการในส่วนนันให้
อัตราค่าบริ การนี, รวม
1. ค่าตั vวโดยสารเครืองบินไป-กลับ ชัน# ประหยัด
2. ค่านํ#าหนักสัมภาระทีมาพร้อมกับตั vวเครืองบิน
-สายการบินไทย ได้น#ําหนักสัมภาระ 30 กิโลกรัม/ท่าน
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3. 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
4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามทีระบุไว้ในรายการ
5. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ทคอยอํ
ี
านวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
6. 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 ขึCนไป จะได้รบั ความคุ้มครองประกันอุบตั ิ เหตุ
เพียงครึงเดียว**
7. ค่าภาษีน#ํ ามันทีสายการบินเรียกเก็บ ณ วันที 5 เมษายน 2563 และท่านต้องชําระเพิมเติม
ในกรณีททางสายการบิ
ี
นมีการเรียกเก็บเพิมภายหลังจากทีท่านได้ทาํ การจองทัวร์แล้ว
อัตราค่าบริ การนี, ไม่รวม
1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าทําใบอนุ ญาตทีก- ลับ
เข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าอาหาร-เครือ- งดื-ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
3. ค่าใช้จ่ายอื-นๆ ทีม- ไิ ด้คาดคิด เช่นการปรับค่านํามันหรืออื-นๆ ทีม- ไิ ด้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่านําหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ-ี กินกว่าสายการบินกําหนด 30 กิโลกรัม
5. ค่าประกันอื-นๆ ทีน- อกเหนือจากรายการทัวร์และผูเ้ ดินทางต้องการทําเพิม- เติม อาทิ
ภัยธรรมชาติรุนแรง, ทรัพย์สนิ หรือเทีย- วบินล่าช้าหรือทรัพย์สนิ สูญหาย เป็ นต้น
6. ค่านําดื-มระหว่างทัวร์ (ไม่ได้บริการนํ าดื-มระหว่างทัวร์)
7. ค่าวีซ่าสําหรับนักท่องเทีย- ว (ในกรณีทท-ี างญี-ป่ นุ ยังไม่อนุ มตั ฟิ รีวซี ่าให้กบั นักท่องเทีย- วไทย)
8. ภาษีมลู ค่าเพิม- 7% และหัก ณ ทีจ- า่ ย 3%
9. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ
เงือนไขการชําระเงิ น
1.
2.
3.
4.

กรุณาชําระมัดจําท่านละ 15,000 บาท (โดยเรียกเก็บทันทีหลังจากการจองทัวร์)
กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนทีเ- หลือทังหมดอย่างน้อย30 วันก่อนวันเดินทาง
กรณีทาํ การจองทัวร์ก่อนวันเดินทาง 30 วันหรือน้อยกว่า กรุณาชําระค่าทัวร์เต็มจํานวน
กรณีจองทัวร์แบบเหมากรุ๊ป ไม่สามารถใช้เงือนไขการชําระเงินแบบการจองทัวร์แบบปกติได้
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การยกเลิ ก
1. แจ้งยกเลิกไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันทีน- ําเทีย- วบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ +ในการคืนเงินมัดจํา
โดยทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ +ในการเก็บค่าใช้จา่ ยตามทีเ- กิดขึนจริง อาทิ ค่ามัดจําตั :วเครือ- งบิน,
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวีซ่า และค่าใช้จ่ายทีจ- าํ เป็ นอื-นๆ
2. แจ้งยกเลิกไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันทีน- ําเทีย- ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ +ในการคืนเงิน 50% ของ
ค่าทัวร์ โดยทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ +ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามทีเ- กิดขึนจริง อาทิ
ค่ามัดจําตั :วเครือ- งบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวีซ่า และค่าใช้จ่ายทีจ- าํ เป็ นอื-นๆ
3. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนวันทีน- ํ าเทีย- ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ +ไม่คนื เงินค่าทัวร์ทงหมด
ั
4. กรณีทก-ี รุ๊ปออกเดินทางในช่วงวันหยุดเทศกาลสําคัญ เช่น เทศกาลปี ใหม่, เทศกาลสงกรานต์
หรือวันหยุดยาวตามทีร- ฐั บาลกําหนดในแต่ละปี และรวมถึงเทีย- วบินพิเศษ(เช่าเหมาลํา) จะไม่ม ี
การคืนเงินมัดจําและค่าทัวร์ทุกกรณี
5. เนื-องจากตั :วเครือ- งบินเป็ นราคาแบบโปรโมชัน- เมือ- ชําระค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถเลื-อนวันเดินทาง
หรือขอยกเลิกได้ในทุกกรณี
6. กรณีทาํ การตัดกรุป๊ สายการบินไทย ไม่สามารถคืนเงินมัดจําได้ในทุกกรณี
และหากยกเลิกก่อนวันเดินทาง 35 วันทําการหรือน้อยกว่า ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ +ในการคืน
เงินค่าตั :วและค่าทัวร์ทุกกรณี
หมายเหตุ
1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ +ในการเปลี-ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทังนี ขึนอยู่ก ับสภาพ
อากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบินฯลฯ โดยทางบริษทั ฯ จะคํานึงถึงประโยชน์ และความ
ปลอดภัยของท่านเป็ นสําคัญทีส- ุด ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้าม
เข้าประเทศญี-ป่ ุน / การนํ าสิง- ของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติ
ส่อไปในทางเสื-อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเทีย- วบิน ซึง- ทางบริษทั ฯ ไม่อาจคืน
เงินให้ ท่ านได้ ไม่ ว่ าจํ านวนทังหมดหรือ บางส่ ว นนอกจากนี ทางบริษั ทขอสงวนสิทธิใ+ นการ
เปลีย- นแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทังนีขึนอยูก่ บั อัตราแลกเปลีย- นของเงินสกุลเยน
2. ในกรณีท-เี กิดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทั สามารถคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ได้ก็ต่อเมื-อ
ทางสายการบินและโรงแรมทีพ- กั ได้ทาํ การพิจารณาคืนเงินส่วนนันให้แล้วเท่านัน
3. ในกรณีเกิดภัยธรรมชาติในต่างประเทศระหว่างการเดินทาง หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึนและมีเหตุ
ทําให้การเดินทางไม่สามารถเป็ นไปตามกําหนดการได้ บริษทั ขอสงวนสิทธิ +ในการคืนเงินจนกว่าจะ
ได้รบั การยืนยันว่าจะมีการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจากสายการบิน และไม่รบั ผิดชอบต่ อค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนนอกเหนือจากรายการทัวร์ 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 เนื-องจากภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์จลาจล
ต่างๆ และอื-นๆ ทีม- เี หตุทาํ ให้ไม่สามารถเดินทางไป-กลับได้ตามกําหนดการเดินทางของรายการ
ทัวร์
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6. บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก-ี องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื-องจากมีสงิ- ผิดกฎหมาย
หรือสิง- ของห้ามนํ าเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทาง
เสื-อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีก- องตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯ ไม่อาจ
คืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจํานวนทังหมดหรือบางส่วน
7. บริษัท ฯ จะไม่ ร บั ผิด ชอบในกรณี ท-ีส ถานทู ต งดออกวีซ่ า หรือ ถู ก ปฏิเ สธการขึนเครื-อ งจาก
เจ้าหน้าทีเ- ช็คอินทีส- นามบิน อันสืบเนื-องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
8. บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก-ี องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง
ให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวทีพ- าํ นักอยูใ่ นประเทศไทย
9. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิด ชอบต่ อ กรณีเ กิด การสูญ เสีย, สูญ หายของกระเป๋ า และสัมภาระของ
ผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็ นผู้รบั ผิดชอบตามกฎของ
กรมการบินพาณิชย์ ซึ-งจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงิน
ตามทีส- ายการบินกําหนด รวมถึงไม่รบั ผิดชอบกรณีเทีย- วบินล่าช้าหรือยกเลิกเทีย- วบิน
10. บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีท-ผี ู้โดยสารต้องสงสัยหรือถูกตรวจสอบจากเจ้าหน้ าที-เกี-ยวกับ
การนําสิง- ของต้องห้ามเข้าสู่อาคารสนามบินหรือตรวจคนเข้าเมืองหรือบนเครื-องบินหรือส่วนหนึ-ง
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, สเปรย์เครื-องเทศ/สเปรย์
พริกต่างๆ/สเปรย์ไล่สตั ว์/สเปรย์กรด, แก๊สนํ าตา, วัตถุแหลมคมทุกชนิด เช่น มีด มีดพับ ใบมีด
โกน/ใบมีดคัตเตอร์, ขวานทุกชนิด, กรรไกรทีย- าวกว่า 6 ซ.ม.เมื-อวัดจากจุดหมุน, เครื-องมือ
สําหรับศิลปะการต่อสูท้ ม-ี คี มหรือปลายแปลม, ดาบ/กระบี,- แชลงหรือตะขอเกี-ยวสินค้า, สว่าน
เจาะและหัวเจาะ, เครื-องมือช่างทุกชนิด, เลื-อย, เครื-องพ่นไฟ, อุปกรณ์ไม่มคี มแต่อาจก่อให้เกิด
อันตราย เช่น ไม้เบสบอล/ไม้ซอฟท์บอล/ไม้กอล์ฟ/ไม้ฮอกกี/ไม้เลอครอส/ไม้ควิ /ไม้คําสําหรับเล่น
สกี, กระบอง, สนับมือ, วัตถุระเบิดทุกชนิด/ดอกไม้เพลิง/สารเคมีหรือส่วนประกอบทีก- ่อให้เกิด
เพลิงเป็ นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของอากาศยาน และอื-นๆ นอกเหนือจากข้างต้นทีเ- ป็ นสิงต้องห้ามตามสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกําหนดและ/หรือภายใต้การประเมิน
ความเสี-ย งด้ า นการรัก ษาความปลอดภัย การบิน พลเรือ นและการประเมิน ภัย คุ ก คามของ
สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (ตามประกาศราชกิจจานุ เบกษาวันที- 26 มี.ค.2563)
11. ท่านที-มอี าการ แพ้อาหาร, มีปัญหาด้านสุขภาพหรือต้องมีการใช้ยาเฉพาะ, รวมถึงท่านทีต้องการความช่วยเหลือและการดูแลเป็ นพิเศษ อาทิ ท่านทีต- อ้ งใช้วลี แชร์ตลอดการเดินทาง เป็ น
ต้น ขอให้แจ้งทางบริษทั ฯ ให้ทราบล่วงหน้ าตังแต่เริม- จองทัวร์ เนื-องจากกฎทางด้านการรักษา
ความปลอดภัย ด้านโภชนาการ ด้านการบิน และด้านการบริการ อาจจะไม่ได้รบั ความสะดวก
สําหรับผูท้ ม-ี ปี ั ญหาข้างต้น
12. ในบางรายการทัวร์ ที-ต้องมีบนิ ด้วยสายการบินภายในประเทศ นํ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูก
กําหนดให้ต- ํากว่ามาตรฐานได้ ทังนีขึนอยูก่ บั ข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวน
สิทธิ +ไม่รบั ภาระความรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในนําหนักส่วนทีเ- กิน
13. ในประเทศต่างๆ มีการรณรงค์เรื-องการงดสูบบุหรี- บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที-ต่างๆ จะมี
ข้อกําหนดทีช- ดั เจนในเรื-องการสูบบุหรี- และมีสถานทีโ- ดยเฉพาะสําหรับผูส้ ูบบุหรี- ทังนีเนื-องจาก
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สุขภาพของคนส่วนรวม
14. กรณีทท-ี ่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ทีต- ้องได้รบั การ
ดูแลเป็ นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย- ว
ในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัวโมงติ
ดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของท่านเอง เนื-องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้ าทัวร์มคี วามจําเป็ นต้องดูแล
คณะทัวร์ทงหมด
ั
15. การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกําหนดตลอดทังปี หรือกําหนดล่วงหน้ าค่อนข้างนาน หากวัน
เดินทางดังกล่าวตรงกับวันทีส- ถานทีเ- ข้าชมนันๆ ปิ ดทําการ หรือ ปิ ดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ
การเปิ ดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันทีค- ณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้
ทางบริษัทฯ จะสลับรายการเพื-อให้ท่านได้เข้าชมสถานที-ดงั กล่าวให้ได้ หรือ คืนเงินค่าเข้าชม
นันๆ ตามเงื-อนไขราคาที-ได้รบั จากทางบริษทั supplier ประเทศนันๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ
เหตุหนึ-งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทําให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที-ดงั กล่าวได้
ทางบริษทั ฯ จะไม่มกี ารคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน เนื-องจากได้ชาํ ระค่า Reservation Fee ไปแล้ว
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