OSAKA – TOKYO 5DAYS 3NIGHTS BY THAI AIR ASIA X ON 13-17 OCTOBER 2018

OSAKA - TOKYO 5D3N BY
THAI AIR ASIA X
VTG ขอนำท่ ำ นเดิน ทำงสู่ ประเทศญี่ ปุ่น ดินแดนแห่ งอำทิตย์ อุ ทั ย โดยสำยกำรบิน
แอร์ เอเชีย เอ็กซ์ สู่ เมื อ งโอซำก้ ำ เกี ยวโต นำโกย่ ำ ชิสึโอกะ ยำมำนำชิ โตเกี ยว นำริ ตะ
เกียวโต
วัดคิโยมิสึ มรดกโลกอันเก่าแก่กว่า 1,500 ปี ซึ่งติดรอบสุดท้ ายของการประกวด 1 ใน 7
สิง่ มหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่และเชิญดื่มนา้ ศักดิ์สิทธิ์ 3 สาย, ชมแนวเสาโทริ อิหรื อซุ้มประตูสีแดงที่ มีเส้ นทาง
ยาวถึง 4 กิโลเมตร ณ ศำลเจ้ ำฟูชมิ ิ อินำริ
นำโกย่ ำ
อิสระช้ อปปิ ง้ สินค้ าญี่ปนุ่ หลากหลายที่ อิออน มอลล์
ชิสึโอกะ
ทะเลสำบฮำมำนะ ทะเลสาบที่เพาะพันธุ์ปลาไหลชื่อดัง
ยำมำนำชิ
ชมความงดงามที่ธรรมชาติรังสรรค์ได้ อย่างน่าอัศจรรย์ ณ ภูเขำไฟฟูจิ ซึ่งถือเป็ นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ ปนุ่
และชมทัศนียภาพความงามของเจดีย์และภูเขาไฟฟูจิที่ ศำลเจ้ ำอำรำคุระ เซ็นเก็น
โตเกียว
ช้ อปปิ ง้ สุดเหวี่ยง ณ ใจกลางกรุงโตเกียว ย่ ำนชินจูกุ, เข้ าสักการะเจ้ าแม่กวนอิมและถ่ายรูปคูก่ บั ประตูสายฟ้าที่ วัด
อำซำกุสะ

พิเศษ !!! อิ่มอร่ อยกับบุฟเฟต์ ขำปู
กำหนดกำรเดินทำง

วันแรก
11.00 น.
14.10 น.

21.55 น.

13-17 ตุลำคม 2561

สนำมบินดอนเมือง >> โอซำก้ ำ
พร้ อมกันที่สนำมบินดอนเมือง Terminal 1 ชัน้ 3 เคำน์ เตอร์ 4
สำยกำรบินไทยแอร์ เอเซีย เอ็กซ์ เพื่อเตรียมตัวเดินทำงและผ่ ำนขัน้ ตอนกำรเช็คอิน
ออกเดินทำงสู่สนำมบินคันไซ เมืองโอซำก้ ำ ประเทศญี่ปนุ่ โดยสำยกำรบินไทยแอร์ เอเซียเอ็กซ์ แอร์
บัส เอ 330-300 เที่ยวบินที่ XJ 610
มีบริกำรอำหำรร้ อนและนำ้ ดื่มบนเครื่องบิน
(อำหำรและเครื่องดื่มอื่นๆ ทุกชนิด ต้ องชำระเงินซือ้ เพิ่มเติม)
เดินทำงถึงสนำมบินคันไซ เมืองโอซำก้ ำ ประเทศญี่ปนุ่
หลังจำกผ่ ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ ำเมืองและขัน้ ตอนศุลกำกรเรียบร้ อยแล้ ว
นำท่ ำนเข้ ำสู่ท่ พ
ี ักโรงแรมระดับเทียบเท่ ำ 3 ดำว
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วันที่สอง
เช้ ำ

เที่ยง
บ่ ำย

ค่ำ

โอซำก้ ำ >> เกียวโต >> วัดคิโยมิสึ >> ศำลเจ้ ำฟูชมิ ิ อินำริ >> นำโกย่ ำ >>
ช้ อปปิ ้ งอิออน มอลล์
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต เพื่อนาท่านชม วัดคิโยมิสึ หรื อ วัดนำ้ ใส ที่ตดิ รอบสุดท้ ายของการประกวด 1 ใน
7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ เป็ นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ตงอยู
ั ้ ่บริ เวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า และมีท่อนซุงวางเรี ยง
ซ้ อนกันตามแนวนอนตังจากพื
้
้นดินขึ ้นมารองรับระเบียงของตัววิหารใหญ่ ซึ่งไม่ใช้ ตะปูสักตัว ใช้ วิธีการเข้ าลิ่ม
เหมือนเรื อนไทย วัดนี ม้ ีอายุเก่าแก่ยิ่งกว่ากรุงเกียวโต กว่า 1,200 ปี นมัสการพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร จาก
ระเบียงแห่งนี ้สามารถถ่ายภาพ ณ จุดที่สวยที่สดุ ในกรุงเกียว มองเห็นวิวทิวทัศน์ ของตัวเมืองเกียวโตได้ งดงาม
พร้ อมกับวิหารของวัดคิโยมิสึ และเชิญดื่มนา้ ศักดิ์สิทธิ์สามสายอันเกิดขึ ้นจากธรรมชาติที่ไหลมาจากเทือกเขา
จากนันเดิ
้ นตามทางสัมผัสกับร้ านค้ าญี่ ปนตบแต่
ุ่
งตามสมัยเอโดะ และ เลือกซือ้ สินค้ าพื ้นเมือง ที่ระลึก เกี่ยวกับ
ญี่ปนุ่ ขนานแท้ อาทิ ขนมโมจิ ที่ขึ ้นชื่อที่สดุ ของญี่ปนุ่ เป็ นต้ นกาเนิดกระจายขายไปยังภูมิภาคต่างๆ ของญี่ ปนุ่ ทัง้
ด้ วยแป้งที่เหนียวนุ่มเป็ นพิเศษ กับไส้ ถั่วแดงขนานแท้ หรื อประยุกต์เป็ นไส้ สตอเบอร์ รี่ ช็อกโกแลต ฯลฯ ผักดอง
ญี่ ปนุ่ สาหรับคนที่ชอบทานกับข้ าวต้ ม อาทิ แตงกวาดอง หัวไชเท้ า มะเขือยาว ฯลฯ, ชาเกียวโต ที่ขึ ้นชื่ อไม่แพ้
จังหวัดชิซูโอกะ ที่ช่วยลดคอเลสเตอรอล ช่วยให้ ผิวพรรณเปล่งปลัง่ , เครื่ องเซรามิคญี่ ปนุ่ ทัง้ กานา้ ชา ถ้ วย ชาม
ต่างๆ และของที่ระลึก อีกมากมายนานาชนิด
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางสู่ ศำลเจ้ ำฟูชมิ ิ อินำริ เพื่อสักการะพระแม่โพสพ เทพที่เป็ นที่นับถือของชาวญี่ ปนุ่ โดยส่วนใหญ่
จะขอพรให้ มีความเป็ นอยู่อุดมสมบูรณ์ และขอพรในเรื่ องของการกสิกรรมให้ ได้ ผลผลิตที่อุดมสมบูรณ์ และใน
บริเวณศาลเจ้ าท่านจะพบเห็นรูปปัน้ เทพจิ ้งจอกมากมาย โดยชาวญี่ปนุ่ เชื่อว่าเป็ นทูตสวรรค์ ผู้คอยนาข่าวสารจาก
สรวงสวรรค์ลงมายังโลกมนุษย์ ท่านจะได้ ตื่นตากับเสาโทริ อิที่เรี ยงรายเป็ นซุ้มประตูสีแดง ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์ ของ
ศาลเจ้ าที่มีมากกว่าพันต้ น ทอดตัวยาวตามเส้ นทางของไหล่เขายาวถึง 4 กิโลเมตร และยังเป็ นหนึ่งในฉากของ
ภาพยนตร์ เรื่ อง MEMORIES OF GEISHA ที่ซายูริ นางเอกของเรื่ องวิง่ ลอดซุ้มประตูเพื่อไปขอพรเทพเจ้ าให้ ตนเอง
สมความปรารถนา ได้ เวลาอันสมควร นาท่านออกเดินทางสู่เมือง นำโกย่ ำ เพื่อให้ ท่านได้ ช้อปปิ ง้ ที่ อิออน
มอลล์ ที่ มีร้านค้ าต่างๆ มากมาย อาทิเช่น ร้ านร้ อ ยเยน, ร้ านเครื่ อ งใช้ ไฟฟ้า , เสือ้ ผ้ า เครื่ อ งแต่งกาย และ
ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต ที่ท่านสามารถซื ้อสินค้ าเบ็ดเตล็ดต่างๆ ขนม ชา กาแฟ ฯลฯ
อิสระอำหำรค่ำ ตำมอัธยำศัย
นำท่ ำนเข้ ำสู่ท่ พ
ี ักโรงแรมระดับเทียบเท่ ำ 3.5 ดำว
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วันที่สำม
เช้ ำ
08.00 น.

เที่ยง
บ่ ำย

ค่ำ

วันที่ส่ ี
เช้ ำ
08.00น.

นำโกย่ ำ >> ทะเลสำบฮำมำนะ >> ศำลเจ้ ำอำรำคุระเซ็นเก็น >> ภูเขำไฟฟูจิ >>
ทะเลสำบยำมำนำกะ
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ทะเลสำบฮำมำนะ ทะเลสาบที่เพาะพันธุ์ปลาไหลที่ใหญ่ที่สดุ ในภูมิภาคจูบุ และยังเป็ นจุด
แวะพักรถที่ใหญ่ที่สดุ สาหรับนักท่องเที่ยว ภายในบริ เวณนัน้ จะมีร้านค้ ามากมายที่ขายสินค้ าที่มีส่วนผสมของ
ปลาไหล ท่านสามารถลิ ้มลองพายปลาไหลและเลือกซื ้อผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ กลับไปเป็ นของฝาก ระหว่างทางเชิญ
ท่านเพลินตากับทัศนียภาพอันแสนงดงามของสองข้ างทางที่อดุ มสมบูรณ์ไปด้ วยธรรมชาติ
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
ออกเดินทางสู่ ศำลเจ้ ำอำรำคุระ เซ็นเก็น เพื่อเข้ าชมเจดีย์ชูเรโตะ เป็ นเจดีย์ขนาดใหญ่สีแดงห้ าชัน้ ตังอยู
้ ่
บนเนินเขาที่สามารถมองเห็นเมืองฟูจิโยชิดะและภูเขาไฟฟูจิในระยะไกลได้ อย่างชัดเจนและงดงาม เจดีย์แห่งนี ้
ถูกสร้ างขึ ้นเพื่อระลึกถึงสันติภาพในปี ค.ศ.1963 ท่านจะได้ ชมและเก็บภาพทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขาไฟ
ฟูจิร่วมกับเจดีย์ห้าชัน้ จากนันน
้ าท่านออกเดินทางสู่ ภูเขำไฟฟูจิ บริเวณชัน้ 5 (ขึน้ อยู่กับสภำพภูมิอำกำศ)
ที่ระดับความสูง 2,500 เมตร ให้ ท่านได้ สมั ผัสอากาศอันบริ สทุ ธิ์บนยอดภูเขาไฟฟูจิ ถ่ายภาพที่ระลึกกับภูเขา
ไฟที่เป็ นสัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทัยแห่งนีแ้ ละได้ ชื่อว่ามีสดั ส่วนสวยงามที่สดุ ในโลก ซึ่งเป็ นภูเขาไฟที่ยัง
ดับไม่สนิท และมีความสูงที่สดุ ในประเทศญี่ปนุ่ จากด้ านล่างสูบ่ นยอดเขาด้ วยความสูง 3,776 เมตร
ได้ เวลำอันสมควรนำท่ ำนเข้ ำสู่ท่ พ
ี ักโรงแรมระดับเทียบเท่ ำ 3 ดำว
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรมที่พัก *** อิ่มอร่ อยกับมือ้ พิเศษบุฟเฟต์ ขำปู ให้ ท่ำน
ได้ ลมิ ้ ลองรสชำติปูของญี่ปนอย่
ุ่
ำงจุใจ และอำหำรอื่นๆ อีกหลำยชนิด ***
***จำกนั น้ อิสระให้ ท่ำนได้ ผ่อนคลำยกับกำรแช่ นำ้ แร่ ธรรมชำติ เชื่อว่ ำถ้ ำได้ แช่ นำ้ แร่ แล้ ว จะทำให้
ผิวพรรณสวยงำมและช่ วยให้ ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขนึ ้ ***
ทะเลสำบยำมำนำกะ >> โตเกียว >> วัดอำซำกุสะ >> ช้ อปปิ ้ งย่ ำนชินจูกุ >>
สนำมบินนำริตะ
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
ออกเดินทางเข้ าสูเ่ มืองโตเกียว เมืองหลวงของประเทศญี่ปนุ่ นาท่านเข้ าชมวัดอำซำกุสะ หรื อมีชื่ออย่างเป็ น
ทางการว่าวัดเซนโซ หรื อเซนโซจิ (Sensoji) แต่นิยมเรี ยกว่าวัดอาซากุสะ เนื่องจากตังอยู
้ ่ในเขตอาซากุสะ เป็ น
วัดในศาสนาพุทธ โดยมีพระโพธิสตั ว์คนั นอนประดิษฐานอยู่และเป็ นพระประธานของวัด ที่ประตูทางเข้ าวัดมี
โคมสีแดงขนาดใหญ่แขวนอยู่ ถือเป็ นสัญลักษณ์ หนึ่งของวัดที่นักท่องเที่ ยวนิยมถ่ายรูปไว้ เป็ นที่ระลึก ประตู
แห่งนี ้มีชื่อว่าประตูคามินาริ แปลได้ วา่ ประตูสายฟ้า ชื่อของประตูจะเขียนอยู่บนโคมสีแดงลูกใหญ่ เมื่อผ่านเข้ า
มาจะพบกับถนนนากามิเสะ สองข้ างทางมีร้านค้ าให้ เดินชมและชิมได้ เพลินๆ โดยมีของที่ ระลึกสไตล์ญี่ปนให้
ุ่
เลือกซื ้อ ขนมจากร้ านต่างๆ ส่งกลิน่ หอมเย้ ายวนชวนให้ ลิ ้มลอง สุดถนนเป็ นซุ้มประตูที่ มีโคมสีแดงแขวนอยู่อีก
ซุ้มหนึ่งคือ ประตูโฮโซ หรื อประตูแห่งขุมทรัพย์ พอเดินผ่านเข้ ามาในบริ เวณวัดจะเห็นกระถางธูปขนาดใหญ่
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เที่ยง

20.40 น.

วันที่ห้ำ

ตังอยู
้ ่กลางแจ้ ง มีผ้ คู นยืนโบกควันธูปเข้ าหาตัวเอง เชื่อกันว่าจะทาให้ โชคดี และมีกระถางกายานตังอยู
้ ่ด้วย
การโบกควันกายานเข้ าหาตัวเชื่อว่าจะช่วยให้ หายเจ็บป่ วย เจ็บป่ วยส่วนไหนก็จะโบกควันกายานไปที่อวัยวะ
ส่วนนัน้
อิสระรับประทำนอำหำรกลำงวันตำมอัธยำศัย
จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ ย่ ำนชินจูกุ ย่านช้ อปปิ ง้ ชื่อดัง ที่ไม่ว่านักท่องเที่ยวจากชาติใดๆ ก็ต้องมาช้ อปปิ ง้ ที่
ย่านแห่งนี ้ เนื่องจากมีสนิ ค้ ารองรับกับความต้ องการของนักท่องเที่ยว อิสระให้ ท่านเลือกซื ้อสินค้ าตามอัธยาศัย
อาทิเช่น สินค้ าอิเล็คทรอนิกส์ เสื ้อผ้ า กระเป๋ า รองเท้ า เครื่ องสาอาง ฯลฯ ได้ เวลาสมควรนาท่านสู่ สนำมบิน
นำริตะ เพื่อทาการเช็คอิน
เดินทำงกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินไทยแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ แอร์ บัส เอ 330-300
เที่ยวบินที่ XJ 607
มีบริกำรอำหำรร้ อนและนำ้ ดื่มบนเครื่องบิน
(อำหำรและเครื่องดื่มอื่นๆ ทุกชนิด ต้ องชำระเงินซือ้ เพิ่มเติม)
สนำมบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

01.20 น.เดินทำงถึงสนำมบินดอนเมืองโดยสวัสดิภำพ พร้ อมควำมประทับใจ
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

กำหนดกำรเดินทำง 13-17 ตุลำคม 2561
อัตรำค่ ำบริกำร

รำคำรวมตั๋วเครื่องบิน

ผู้ใหญ่ รำคำท่ ำนละ

34,900.-

สำหรับท่ ำนที่ต้องกำรพักเดี่ยว เพิ่มท่ ำนละ

7,900.-

*รำคำทัวร์ ไม่ รวมค่ ำทิปไกด์ และคนขับ ท่ ำนละ 1,000 บำท โดยเรียกเก็บพร้ อมกับค่ ำทัวร์ ส่วนที่เหลือ*
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หมำยเหตุ
1. การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้ องมีผ้ โู ดยสารจานวน 25 ท่านขึ ้นไป ถ้ าผู้โดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว บริ ษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางหรื อเปลี่ยนแปลงราคา
2. การผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง เป็ นวิจารณญาณของเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองในแต่ละประเทศ หากไม่ได้ รับ
การอนุญาติให้ เดินทางเข้ าหรื อออกนอกประเทศนันๆ
้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่วา่ กรณี ใดๆ
3. หากผู้เดิน ทางมีการใช้ ตั๋วเดินทางภายในประเทศจากจังหวัดที่ พักมายัง สนามบิน สุวรรณภูมิ กรุ ณ าติดต่อ
เจ้ าหน้ าที่ ก่อ นซื อ้ ตัว๋ เดินทางภายในประเทศ เพื่อเช็คสถานะของทัวร์ ว่าออกเดินทางได้ หรื อไม่ และตรวจเช็ค
น ้าหนักสัมภาระของสายการบินภายในประเทศที่ท่านใช้ เนื่องจากการกาหนดนา้ หนักสัมภาระของสายการบิน
ภายในประเทศจะน้ อยกว่าสายการบินระหว่างประเทศ ขึ ้นอยู่กับการกาหนดของแต่ละสายการบิน ทัง้ นี ท้ าง
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ ้น
4. หากผู้เดินทางปฏิเสธการรับบริ การจากทางบริ ษัทขณะเดินทาง อาทิเช่นร้ านอาหาร สถานที่ ท่องเที่ยวหรื อไม่
เดินทางพร้ อมคณะ ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงินค่าบริการในส่วนนันให้
้
5. ไม่มีราคาสาหรับเด็ก
อัตรำค่ ำบริกำรนีร้ วม
1. ค่าตัว๋ โดยสารเครื่ องบินไป-กลับ ชันประหยั
้
ด
2. ค่าน ้าหนักสัมภาระที่มาพร้ อมกับตัว๋ เครื่ องบิน
-สายการบินไทย ได้ น ้าหนักสัมภาระ 30 กิโลกรัม/ท่าน
-สายการบินเจแปน แอร์ ไลน์ ได้ น ้าหนักสัมภาระใบละ 23 กิโลกรัม ท่านละ 2 ใบ
-สายการบิน ไทย แอร์ เอเชีย เอ็กซ์ ได้ น ้าหนักสัมภาระ 20 กิโลกรัม/ท่าน และสัมภาระถือขึ ้นเครื่ องได้ ท่านละ 2
ชิ ้นเท่านัน้ (รวมกระเป๋ าติดตัวด้ วยแล้ ว)
3. ค่าที่พกั ห้ องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการหรื อระดับเทียบเท่า กรณี ห้องพักสาหรับ 3 ท่าน บาง
โรงแรมจัดห้ องพักที่มี 3 เตียงเดี่ยวและบางโรงแรมจะใช้ เป็ นห้ องพักคู่แล้ วเสริ มเตียง ในกรณี ที่ทางโรงแรมไม่
สามารถจัดห้ องพักสาหรับ 3 ท่านให้ ได้ จาเป็ นต้ องจัดห้ องพักให้ ท่านเป็ นแบบห้ องทวิน+ห้ องซิงเกิล
-ห้ องทวิน ห้ องพักสาหรับ 2 ท่าน มีเตียงเดี่ยว 2 เตียง
-ห้ องดับเบิ ้ล ห้ องพักสาหรับ 2 ท่าน มีเตียงขนาดควีนไซส์ 1 เตียง
-ห้ องทริปเปิ ล้ ห้ องพักสาหรับ 3 ท่าน มีเตียงเดี่ยว 2 เตียง และเตียงเสริมอีก 1 เตียง
-ห้ องซิงเกิล ห้ องพักสาหรับ 1 ท่าน มีเตียงเดี่ยว 1 เตียง
4. ค่าอาหาร ค่าเข้ าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไว้ ในรายการ
5. ค่าใช้ จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอานวยความสะดวกให้ ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
6. ค่า ประกันอุบัติเ หตุใ นระหว่า งการเดิน ทาง คุ้ม ครองในวงเงิ น สูง สุด ท่ า นละไม่เ กิน 1,000,000.- บาท ค่า
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รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั เิ หตุวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ทัง้ นีเ้ ป็ นไปตามเงื่อนไขของบริ ษัทประกัน (ประกัน
ไม่ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพระหว่างการเดินทาง)
*** เด็กอายุต่ากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปี ขึ ้นไป จะได้ รับความคุ้มครองประกันอุบตั เิ หตุเพียงครึ่งเดียว ***
7. ค่าภาษีน ้ามัน ที่สายการบินเรี ยกเก็บ ณ วันที่ 23 พฤษภำคม 2561 และท่านต้ องชาระเพิ่มเติม ในกรณี ที่ทาง
สายการบินมีการเรี ยกเก็บเพิม่ ภายหลังจากที่ท่านได้ ทาการจองทัวร์ แล้ ว
อัตรำค่ ำบริกำรนีไ้ ม่ รวม
1. ค่าทาหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้ าประเทศของคน
ต่างชาติหรื อคนต่างด้ าว
2. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าอาหาร-เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้ น
3. ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่มไิ ด้ คาดคิด เช่น การปรับค่าน ้ามันหรื ออื่นๆ ที่มไิ ด้ ระบุไว้ ในรายการ
4. ค่าน ้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกาหนด 20 กิโลกรัม
5. ค่าประกันอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ และผู้เดินทางต้ องการทาเพิม่ เติม อาทิ
ภัยธรรมชาติรุนแรง, ทรัพย์สนิ หรื อเที่ยวบินล่าช้ าหรื อทรัพย์สนิ สูญหาย เป็ นต้ น
6. ค่าน ้าดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่ได้ บริการน ้าดื่มระหว่างทัวร์ )
7. ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
8. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ
เงื่อนไขกำรชำระเงิน
1. กรุณาชาระมัดจาท่านละ 20,000 บาท
2. กรุณาชาระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือก่อนวันเดินทาง 35 วันทาการ
3. กรณีทาการจองทัวร์ ก่อนวันเดินทาง 35 วันทาการหรื อน้ อยกว่า กรุณาชาระค่าทัวร์ เต็มจานวน
กำรยกเลิก
1. กรุณาแจ้ งยกเลิกล่วงหน้ าอย่างน้ อย 45 วันทาการ มิฉะนันทางบริ
้
ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจาทังหมด
้
2. กรณียกเลิกก่อนวันออกเดินทาง 35 วันทาการหรื อน้ อยกว่า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ ทั ้งหมด
3. กรณี ท่ีกรุ๊ ปออกเดินทางในช่วงวันหยุดเทศกาลสาคัญ เช่น เทศกาลปี ใหม่ , เทศกาลสงกรานต์หรื อวันหยุดยาว
ตามที่รัฐบาลกาหนดในแต่ละปี และรวมถึงเที่ยวบินพิเศษ(เช่าเหมาลา) จะไม่มีการคืนเงินมัดจาและค่าทัวร์ ทุก
กรณี
4. เนื่องจากตัว๋ เครื่ องบินเป็ นราคาแบบโปรโมชัน่ เมื่อชาระค่าทัวร์ แล้ ว ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางหรื อขอยกเลิกได้
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ในทุกกรณี
5. กรณีทาการตัดกรุ๊ปสายการบินไทย แอร์ เอเชีย เอ็กซ์ ไม่สามารถคืนเงินมัดจาได้ ในทุกกรณี
และหากยกเลิกก่อนวันเดินทาง 35 วันทาการหรื อน้ อยกว่า ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าตัว๋ และค่า
ทัวร์ ทกุ กรณี
4.
หมำยเหตุ
1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้ นีข้ ึ ้นอยู่กับสภาพอากาศ การเมือง
โรคระบาด และสายการบินฯลฯ โดยทางบริ ษัทฯ จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญ
ที่สุด ทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อ การห้ ามออกนอกประเทศ / ห้ ามเข้ าประเทศญี่ ปนุ่ / การนาสิ่งของผิด
กฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้ อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ
และการยกเลิกเที่ยวบิน ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ ท่านได้ ไม่วา่ จานวนทังหมดหรื
้
อบางส่วน นอกจากนีท้ าง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาได้ ตามความเหมาะสม ทัง้ นีข้ ึ ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุล
เยน
2. ในกรณีที่เกิดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติตา่ งๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ ได้ ก็ต่อเมื่อทางสายการบิน
และโรงแรมที่พกั ได้ ทาการพิจารณาคืนเงินส่วนนันให้
้ แล้ วเท่านัน้
3. ในกรณีเกิดภัยธรรมชาติในต่างประเทศระหว่างการเดินทาง หากมีเหตุการณ์ ต่างๆ เกิดขึ ้นและมีเหตุทาให้ การ
เดินทางไม่สามารถเป็ นไปตามกาหนดการได้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินจนกว่าจะได้ รับการยืนยันว่าจะมี
การรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายจากสายการบิน และไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นนอกเหนือจากรายการทัวร์ อาทิ
เช่นค่าโรงแรม ค่ารถรับส่งไปสนามบิน ค่าอาหาร ฯลฯ
4. หลังจำกที่ท่ำนได้ ทำกำรจองทัวร์ และชำระค่ ำมัดจำเรียบร้ อยแล้ ว ทำงบริษัทฯ ถือว่ ำท่ ำนได้ ยอมรั บใน
ข้ อตกลงและเงื่อนไขต่ ำงๆ ที่ทำงบริษัทได้ ระบุไว้ ในโปรแกรมทัวร์ ทุกประกำร
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