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นาท่ านเดินทางสู่ ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนแห่ งอาทิตย์ อุทัย
โดยสายการบินเจแปน แอร์ ไลน์ สู่ เมืองคานากาว่ า ยามานาชิ โตเกียว นาริ ตะ
คามาคุระ
ยามานาชิ
โกเทมบะ
โตเกียว
นาริตะ

สักการะองค์พระใหญ่แห่งเมืองคามาคุระที่วัดโคโตขุ
ขึ้นชมความงามและความอัศจรรย์ของยอดภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิ
ช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนมราคาสบายกระเป๋ าที่ โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์ เล็ท
นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิมที่ วัดอาซากุสะ, อิสระช้อปปิ้ งสุ ดเหวี่ยงที่ ย่ านชิ นจูกุ, อิสระเต็มวันให้
ท่านได้เลือกเดินทางท่องเที่ยวในมหานครโตเกียว
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนกลับที่วัดนาริตะซัง, ช้อปปิ้ งสินค้าของฝากที่หา้ งสรรพสินค้า อิออน มอลล์
**โปรแกรมชมดอกไม้ จะเปลี่ยนสถานที่ไปตามฤดูกาลของดอกไม้ **

กาหนดการเดินทาง
16-20 / 23-27 พฤษภาคม 2562 , 6-10 / 13-17 / 20-24 มิถุนายน 2562
4-8 / 18-22 / 25-29 กรกฎาคม 2562,1-5 / 5-9 / 15-19 / 19-23 / 22-26 สิ งหาคม 2562
5-9 / 9-13 / 26-30 กันยายน 2562
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วันแรกของการเดินทาง
20.30 น.
23.25 น.

พร้ อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 8 เคาน์ เตอร์ R สายการบินเจแปน แอร์ ไลน์ เพื่อเตรี ยม
ตัวเดินทางและผ่ านขั้นตอนการเช็คอิน
ออกเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินเจแปน แอร์ ไลน์
เที่ยวบินที่ JL718

วันที่สองของการเดินทาง
07.15 น.

เที่ยง
บ่ าย

สนามบินสุ วรรณภูมิ

สนามบินนาริตะ >> คามาคุระ >> องค์พระใหญ่ ไดบุทสึ >> เทศกาลชมดอกพิงค์มอส
>> โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์ เล็ท >> ทะเลสาบยามานากะ

เดิ นทางถึ งสนามบิน นาริ ตะ ประเทศญี่ ปุ่ น หลั งจากผ่ านพิ ธีก ารตรวจคนเข้ าเมื องและขั้น ตอนศุ ล กากร
เรียบร้ อยแล้ ว นาท่านเดินทางสู่ เมืองคามาคุระ นาท่านกราบนมัสการขอพรหลวงพ่ อโตไดบุทสึ พระพุทธรู ป
สาริ ดองค์ใหญ่ที่ประดิษฐานอยูก่ ลางแจ้ง ในอดีตกาลเคยประดิษฐานอยูใ่ นวิหาร แต่ต่อมาในปี ค.ศ.1368 วิหาร
ได้ถูกพายุพดั จนได้รับความเสียหายและในปี ค.ศ.1495 ก็ถูกคลื่นยักษ์กลืนโครงสร้างวัดหายไปในทะเลอีกครั้ง
แต่องค์พระมิได้ชารุ ดเสียหายแต่ประการใดจวบจนกระทัง่ ปั จจุบนั นับเป็ นเวลากว่า 800 ปี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
***กรุ๊ปเดินทางวันที่ 16-20 พฤษภาคม 2562
นาท่านเดินทางสู่ งานเทศกาลชมดอกพิงค์ มอส หรื อที่ชาวญี่ปุ่นเรี ยกกันว่าชิบะ
ซากุระ ท่านจะได้พบกับความงามของดอกพิงค์มอสที่ปกคลุมไปทัว่ บริ เวณคล้าย
ผืนพรมหนาสีชมพูแสนสวยงาม ในวันที่อากาศแจ่มใส ท่านจะสามารถเห็นภูเขา
ไฟฟูจิที่ต้งั ตระหง่านเป็ นฉากหลังที่สวยงามให้กบั ทุ่งดอกชิบะซากุระ ภายในงานเทศกาลยังมีร้านค้ามากมาย
ที่มาเปิ ดร้านขายสินค้าพื้นเมือง สินค้าเกษตรกรรมท้องถิ่นและร้านอาหารมากมายให้ท่านได้ลิ้มลอง **ความ
งามของดอกไม้ ขึ้นอยูก่ บั สภาพภูมิอากาศ**
***กรุ๊ปเดินทางวันที่ 23-27 พฤษภาคม 2562,18-22 / 25-29 กรกฎาคม 2562
1-5 / 5-9 / 15-19 / 19-23 สิ งหาคม 2562 นาท่านสู่ ศาลเจ้ าอาราคุระ เซ็ นเก็น
เพื่อ เข้าชม เจดีย์ชูเรโตะ เป็ นเจดียข์ นาดใหญ่สีแดงห้าชั้นตั้งอยูบ่ นเนิ นเขาที่
สามารถมองเห็นเมืองฟูจิโยชิดะและภูเขาไฟฟูจิในระยะไกลได้อย่างชัดเจน
และงดงาม เจดียแ์ ห่ งนี้ ถูกสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงสันติภาพในปี ค.ศ.1963 ท่านจะได้ชมและเก็บภาพทัศนี ยภาพ
อันสวยงามของภูเขาไฟฟูจิร่วมกับเจดียห์ า้ ชั้น
***กรุ๊ปเดินทางวันที่ 6-10 / 13-17 / 20-24 มิถุนายน 2562 ,วันที่ 4-8 กรกฎาคม 2562
นาท่านเดินทางสู่วัดฮาเซเดระ หรื อที่เรี ยกกันว่าฮาเซคันนอน มีองค์เจ้าแม่กวนอิม 11 พักตร์
แกะสลักจากไม้ มีความสู งถึง 9.18 เมตรเป็ นพระประธาน โดยในช่วงเดือนมิถุนายนไปจนถึง
ต้นเดือ นกรกฎาคม ท่านจะพบกับสวนดอกไฮเดรนเยียร์กว่า 40 สายพันธุ์และมี มากถึง 2,500
ต้น บานสะพรั่งไปทัว่ บริ เวณวัด**ความงามของดอกไม้ ขึ้นอยูก่ บั สภาพภูมิอากาศ**
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***กรุ๊ปเดินทางวันที่ 22-26 สิ งหาคม 2562 , 5-9 / 9-13 / 26-30 กันยายน 2562
นาท่านเดินทางสู่สวนดอกไม้ ฮานะโนะมิยาโกะ ชมทุ่งดอกไม้อนั สวยงามเกินบรรยาย ให้ท่านได้ถ่ายรู ปกับทุ่ง
ดอกคอสมอสเป็ นที่ระลึก **ความงามของดอกไม้ ขึ้นอยูก่ บั สภาพภูมิอากาศ**
จากนั้นนาท่านออกเดิ นทางสู่ โกเท็มบะ พรี เมี่ยม เอาท์ เล็ท ที่รวบรวมแบรนด์
ระดับโลกมาไว้ดว้ ยกันบนหุบเขาริ มทางด่วนสายTomei ที่เชื่อมระหว่างภูเขาไฟ
ฟูจิ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่กบั มหานครโตเกียว ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้ อ
เลือกชมสิ นค้าที่รวบรวมไว้กว่า 165 แบรนด์ดงั ไม่ว่าจะเป็ น Coach, Bally, Diesel, Gucci, Zara, Hugo Boss,
Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีกมากมาย นอกจากนี้ยงั มีหมวดสินค้าอื่นๆ อย่างรองเท้า
กระเป๋ า เสื้อผ้าเด็ก ซึ่งราคาสินค้าราคาค่อนข้างถูกกว่าที่อื่นๆ ที่รวมไว้ในพื้นที่กว่า 400,000 ตารางฟุต ถือเป็ น
สวรรค์แห่งการช้อปปิ้ งของคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะ
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พักโรงแรมระดับเทียบเท่ า 3 ดาว บริเวณทะเลสาบยามานากะ
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
*** อิ่มอร่ อยกับมือ้ พิเศษบุฟเฟ่ ต์ ขาปู ให้ ท่านได้ ลมิ้ ลองรสชาติปูพร้ อมน้าจิ้มสไตล์ ญี่ปุ่นอย่ างจุใจ และอาหาร
อื่นๆ อีกหลายชนิด ***
***จากนั้นอิสระให้ ท่านได้ ผ่อนคลายกับการแช่ น้าแร่ ธรรมชาติ เชื่อว่ าถ้ าได้ แช่ น้า แร่ แล้ ว จะทาให้ ผิวพรรณ
สวยงามและช่ วยให้ ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขนึ้ ***
วันที่สามของการเดินทาง
เช้ า
08.00 น.

เที่ยง
บ่ าย

ภูเขาไฟฟูจิ >> โตเกียว >> วัดอาซากุสะ >> ช้ อปปิ้ งย่านชินจูกุ >> นาริตะ

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก
นาท่านออกเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ บริ เวณชั้ น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) ที่ระดับความสู ง 2,500 เมตร ให้
ท่านได้สัม ผัสอากาศอันบริ สุทธิ์ บนยอดภูเขาไฟฟูจิ ถ่ ายภาพที่ระลึ กกับภูเขาไฟที่เป็ นสัญลักษณ์ ของแดน
อาทิตย์อุทยั แห่ งนี้ และได้ชื่อว่ามีสัดส่ วนสวยงามที่สุดในโลก ซึ่ งเป็ นภูเขาไฟที่ยงั ดับไม่สนิ ท และมีความสู ง
ที่สุ ด ในประเทศญี่ ปุ่ นจากด้า นล่ า งสู่ บ นยอดปล่ องเขาด้วยความสู ง 3,776 เมตร จากนั้น นาท่ า นเดิ น ทางสู่
กรุงโตเกียว เมืองหลวงของประเทศญี่ปนุ่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านออกเดินทางสู่ วัดอาซากุสะ มีชื่ออย่างเป็ นทางการว่าวัดเซนโซ หรื อเซนโซจิ (Sensoji) แต่นิยมเรี ยกว่า
วัดอาซากุสะ เนื่องจากตั้งอยูใ่ นเขตอาซากุสะ เป็ นวัดในศาสนาพุทธ โดยมีพระโพธิสัตว์คนั นอนประดิษฐาน
อยูแ่ ละเป็ นพระประธานของวัด ที่ประตูทางเข้าวัดมีโคมสีแดงขนาดใหญ่แขวนอยู่ ถือเป็ นสัญลักษณ์หนึ่ งของ
วัดที่นกั ท่องเที่ยวนิยมถ่ายรู ปไว้เป็ นที่ระลึก ประตูแห่งนี้มีชื่อว่าประตูคามินาริ แปลได้ว่าประตูสายฟ้ า ชื่อของ
ประตูจะเขียนอยูบ่ นโคมสีแดงลูกใหญ่ เมื่อผ่านเข้ามาจะพบกับถนนนากามิเสะ สองข้างทางมีร้านค้าให้เดินชม
และชิมได้เพลินๆ โดยมีของที่ระลึกสไตล์ญี่ปุ่นให้เลือกซื้อ ขนมจากร้านต่างๆ ส่งกลิ่นหอมเย้ายวนชวนให้ลิ้ม
ลอง สุดถนนเป็ นซุม้ ประตูที่มีโคมสีแดงแขวนอยูอ่ ีกซุ้มหนึ่ งคือ ประตูโฮโซ หรื อประตูแห่ งขุมทรัพย์ พอเดิน
ผ่านเข้ามาในบริ เวณวัดจะเห็นกระถางธูปขนาดใหญ่ต้งั อยูก่ ลางแจ้ง มีผคู ้ นยืนโบกควันธูปเข้าหาตัวเอง เชื่อกัน
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คา่

ว่าจะทาให้โชคดี และมีกระถางกายานตั้งอยู่ดว้ ย การโบกควันกายานเข้าหาตัวเชื่ อว่าจะช่วยให้หายเจ็บป่ วย
เจ็บป่ วยส่วนไหนก็จะโบกควันกายานไปที่อวัยวะส่วนนั้น จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ย่ านชินจูกุ ย่านช้อปปิ้ งชื่อ
ดัง ที่ไม่ว่านักท่องเที่ยวจากชาติใดๆ ก็ตอ้ งมาช้อปปิ้ งที่ยา่ นแห่ งนี้ เนื่ องจากมีสินค้ารองรับกับความต้องการ
ของนักท่อ งเที่ยว อิ สระให้ท่านเลื อ กซื้ อ สิ นค้าตามอัธ ยาศัยอาทิเช่ น สิ นค้าอิ เล็คทรอนิ กส์ เสื้ อ ผ้า กระเป๋ า
รองเท้า เครื่ องสาอาง ฯลฯ
อิสระรับประทานอาหารคา่ ตามอัธยาศัย
ได้ เวลาอันสมควรนาท่ านเดินทางสู่ เมืองนาริตะนาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ ักโรงแรมระดับเทียบเท่า3 ดาว

วันที่สี่ของการเดินทาง

โตเกียว >> อิสระท่ องเที่ยวเมืองโตเกียวด้ วยตัวท่านเองหรือเลือกซื้อทัวร์ โตเกียว ดิสนีย์
แลนด์

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก
อิสระเต็มวัน ให้ท่านได้เดินทางสู่ สถานที่ท่องเที่ยว หรื อแหล่งช้อปปิ้ งต่างๆ โดยตัวท่านเอง หรื อจะเลือกซื้ อ
ทัวร์ดิสนี ยแ์ ลนด์ เดินทางโดยรถไฟ (ค่าดิสนี ยแ์ ลนด์ท่านละ 2,500 บาท ซึ่ งราคานี้ ยงั ไม่รวมค่ารถไฟของลูก
ทัวร์และไกด์) ***ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ***
โตเกี ย วดี ส นี ย์ แ ลนด์ โลกแห่ ง จิ น ตนาการของราชาการ์ ตู น ญี่ ปุ่ นซึ่ งเป็ นดิ ส นี ย ์แ ลนด์แ ห่ ง แรกที่ ส ร้ า งนอกประเทศ
สหรัฐอเมริ กา โดยสร้างขึ้นจากการถมทะเลและใช้ทุนสร้างกว่า 600 ล้านบาท ให้ท่านสนุกสนานกับเครื่ องเล่น
นานาชนิด (ไม่จากัดจานวนการเล่น) ผจญภัยในดินแดนต่างๆ ให้ท่านเล่นเครื่ องเล่นตัวใหม่จากภาพยนตร์การ
ตูนเรื่ อ งดัง Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริ เบียนในดิ นแดนโจรสลัดจากภาพยนตร์ The Pirate of
Caribbean ให้ท่านได้สนุกสนานพร้อมกับการจับจ่ายเลือกซื้ อสิ นค้าที่ระลึกน่ ารักในดิสนี ยแ์ ลนด์อีกทั้งยังจะ
ได้สมั ผัสกับตัวการ์ตูนเอกจากวอลดิสนีย ์ อย่าง มิกกี้เม้าส์ มินนี่ เม้าส์ พร้อมผองเพื่อนการ์ตูนอีกมากมายสนุ ก
กับการจับจ่ายซื้อของที่ระลึกน่ารักในดิสนียแ์ ลนด์
โตเกียวสกายทรี หรื อที่เรี ยกว่า The New Tokyo Tower แลนด์มาร์คแห่ งใหม่ ของกรุ งโตเกียว สิ่ งก่อ สร้างที่สูงที่สุดใน
ประเทศญี่ปนโดยมี
ุ่
ความสู ง 634 เมตร ซึ่ งหอคอยแห่ งนี้ มีจุดชุมวิวสาหรับนักท่องเที่ยวแบ่งได้ 2 ระดับความ
สู ง คือ จุดชมวิวที่ความสู ง 350 เมตร และ 450 เมตร และมี สิ่งอ านวยความสะดวกมากมาย อาทิ ห้อ งส่ ง
สัญญาณกระจายเสียง ร้านค้า ร้านอาหาร และอื่นๆ อีกมากมาย
ศาลเจ้ าเมจิ ศาลเจ้าเก่าแก่อนั ศักดิ์สิทธิ์และเป็ นที่เคารพของคนโตเกียว สร้างขึ้นโดยจักรพรรดิ เมจิ และมเหสี โชโกะ ในปี
ค.ศ.1920 ในช่วงวันปี ใหม่คนโตเกียวนิยมมาขอพรที่ศาลเจ้าแห่งนี้ ซึ่งตั้งอยูใ่ จกลาง สวนโยโยกิ สวนที่มีตน้ ไม้
นานาพรรณถึง 1 แสนต้น
กินซ่ า
ย่านที่ได้ชื่อว่าเป็ นแนวหน้าของแฟชัน่ ใหม่สุดทุกยุคทุกสมัย มีร้านขายสินค้า
แบรนด์เนมและห้างสรรพสินค้าชั้นดีหลายต่อหลายร้านตั้งอยูเ่ รี ยงราย
ชิบูย่า ย่านช้อปปิ้ งทันสมัยศูนย์กลางและแหล่งรวมวัยรุ่ นยอดนิ ยมของญี่ปุ่น รวมถึงนักท่องเที่ยวผูม้ าเยือน ซึ่ งมีสินค้าตรง
ตามความต้องการของคนนทุกเพศทุกวัย
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ศูนย์รวมของเด็กวัยรุ่ น ที่แต่งหน้าแต่งตัวกันแบบที่เรี ยกได้วา่ หลุดโลกมาอวดโฉมกัน ในวันอาทิตย์เด็กเหล่านี้
จะมารวมตัวกัน มีท้งั แนวแฟนตาซี ปี ศาจ คิขอุ าโนเนะน่ารักๆ และในย่านนี้ ยงั มีแหล่งช้อปปิ้ ง ณ ตรอกทาเคชิ
ตะ ทั้งสองข้างทางเรี ยงรายไปด้วยร้านขายของวัยรุ่ น เสื้ อ ผ้า เครื่ องประดับ รองเท้า กระเป๋ า ร้านเครปญี่ปุ่น
อร่ อ ยๆ มากมาย หรื อ เลื อกช้อ ปปิ้ งแบบสบายๆ บนถนน โอโมเตะซันโด ด้วยบรรยากาศคล้ายยุโรปกับตึก
ร้านค้าที่ออกแบบและตกแต่งสไตล์ยโุ รป
อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
อิสระรับประทานอาหารคา่ ตามอัธยาศั ย นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่ า 3 ดาว

ฮาราจูกุ

เที่ยง
คา่

วันที่ห้าของการเดินทาง
เช้ า
08.00 น.

เที่ยง
18.15 น.
23.35 น.

นาริตะ >> วัดนาริตะซัง >> อิออน มอลล์ >> สนามบินนาริตะ

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก
นาท่านนมัสการเทพเจ้าแห่ งไฟที่ วัดนาริ ตะซั ง วัดที่มี ประวัติศาสตร์ อ ันเก่ าแก่ ยาวนานมากกว่า 1,000 ปี
บริ เวณวัดประกอบด้วยวิหารหลายหลัง ซึ่ งเป็ นวิหารที่สร้างจากไม้สนทั้งหลังมีเพียงแห่ งเดียวในญี่ปุ่น อีกทั้ง
ยังมีสวนญี่ปุ่นที่ตกแต่งอย่างสวยงามร่ มรื่ นสวยงาม จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้ ง ณ ห้างสรรพสิ นค้าขนาด
ใหญ่ ห้ างอิออน มอลล์ ซื้ อของฝาก ก่อนกลับ อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ หรื อร้าน 100 YEN ที่สินค้าทั้ง
ร้านราคา 100 เยนเท่านั้นเอง
อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
ได้ เวลาอันสมควรนาท่ านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ เพื่อทาการเช็คอิน
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเจแปน แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ JL707
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ

****************** WWW.DREAMTOUR.CO.TH **********************
กาหนดการเดินทาง

16-20 / 23-27 พฤษภาคม 2562 ,6-10 / 13-17 / 20-24 มิถุนายน 2562,4-8 / 18-22 / 25-29 กรกฎาคม
2562, 1-5 / 5-9 / 15-19 / 19-23 / 22-26 สิงหาคม 2562, 5-9 / 9-13 / 26-30 กันยายน 2562
อัตราค่าบริการ

ราคารวมตั๋วเครื่องบิน

ราคาไม่ รวมตั๋วเครื่องบิน

ผู้ใหญ่ ราคาท่ านละ

30,900.-

16,900.-

เด็ก (เสริมเตียง) พักกับผู้ใหญ่

28,900.-

15,300.-

สาหรับท่ านทีต่ ้ องการพักเดีย่ ว เพิม่ ท่ านละ

7,900.-

7,900.-

**ราคานี้รวมรายการทัวร์ ค่ าตั๋วเครื่ องบิน**
บริษัทฝันของนักเดินทางจากัด 14/22 Moo12 Soi Raminthra40 (Yeak33) Klongkum, Bungkum, BKK…10230
Tel:(66)2 187-1313 Fax:(66)2 187-1314 Hotline(66)86 301-6663 E-mail: dreamtour2008@hotmail.com WWW.DREAMTOUR.CO.TH

หมายเหตุ
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารจานวน 30 ท่านขึ้นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว บริ ษทั ฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางหรื อเปลี่ยนแปลงราคา
2. การผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เป็ นวิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละประเทศ หากไม่ได้รับการ
อนุญาติให้เดินทางเข้าหรื อออกนอกประเทศนั้นๆ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่วา่ กรณี ใดๆ
3. หากผูเ้ ดินทางมีการใช้ตวั๋ เดินทางภายในประเทศจากจังหวัดที่พกั มายังสนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่
ก่อนซื้อตัว๋ เดินทางภายในประเทศ เพือ่ เช็คสถานะของทัวร์วา่ ออกเดินทางได้หรื อไม่ และตรวจเช็คน้ าหนักสัมภาระ
ของสายการบินภายในประเทศที่ท่านใช้ เนื่ อ งจากการกาหนดน้ าหนักสัมภาระของสายการบินภายในประเทศจะ
น้อยกว่าสายการบินระหว่างประเทศ ขึ้นอยูก่ บั การกาหนดของแต่ละสายการบิน ทั้งนี้ ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบ
ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
4. หากผูเ้ ดินทางปฏิเสธการรับบริ การจากทางบริ ษทั ขณะเดินทาง อาทิเช่นร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยวหรื อไม่เดินทาง
พร้อมคณะ ทางบริ ษทั ฯ จะไม่คืนเงินค่าบริ การในส่วนนั้นให้
5. เนื่องจากเป็ นตัว๋ สายการบินเจแปน แอร์ไลน์ราคาพิเศษ หากกรุ๊ ปสามารถออกเดินทางได้ ทางบริ ษทั จะทาการออก
ตัว๋ โดยสารทันที ผูเ้ ดินทางจึงไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้หลังจากที่ทางบริ ษทั ได้ทาการออกตัว๋ โดยสารแล้ว
อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตัว๋ โดยสารเครื่ องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
2. ค่าน้ าหนักสัมภาระทีม่ าพร้อมกับตัว๋ เครื่ องบิน
-สายการบินไทย ได้น้ าหนักสัมภาระ 30 กิโลกรัม/ท่าน
-สายการบินเจแปน แอร์ไลน์ ได้น้ าหนักสัมภาระใบละ 23 กิโลกรัม ท่านละ 2 ใบ
-สายการบิน ไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ ได้น้ าหนักสัมภาระ 20 กิโลกรัม/ท่าน และสัมภาระถือขึ้นเครื่ องได้ท่านละ 2 ชิ้น
เท่านั้น (รวมกระเป๋ าติดตัวด้วยแล้ว)
3. ค่าที่พกั ห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรื อระดับเทียบเท่า กรณี หอ้ งพักสาหรับ 3 ท่าน บาง
โรงแรมจัดห้องพักที่มี 3 เตียงเดี่ยวและบางโรงแรมจะใช้เป็ นห้องพักคู่แล้วเสริ มเตียง ในกรณี ที่ทางโรงแรมไม่
สามารถจัดห้องพักสาหรับ 3 ท่านให้ได้ จาเป็ นต้องจัดห้องพักให้ท่านเป็ นแบบห้องทวิน+ห้องซิงเกิล
-ห้องทวิน ห้องพักสาหรับ 2 ท่าน มีเตียงเดี่ยว 2 เตียง
-ห้องดับเบิ้ล ห้องพักสาหรับ 2 ท่าน มีเตียงขนาดควีนไซส์ 1 เตียง
-ห้องทริ ปเปิ้ ล ห้องพักสาหรับ 3 ท่าน มีเตียงเดี่ยว 2 เตียง และเตียงเสริ มอีก 1 เตียง
-ห้องซิงเกิล ห้องพักสาหรับ 1 ท่าน มีเตียงเดี่ยว 1 เตียง
4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไว้ในรายการ
5. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอานวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
6. ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินสูงสุดท่านละไม่เกิน 1,000,000.- บาท ค่ารักษาพยาบาล
กรณี เกิดอุบตั ิเหตุวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ทั้งนี้เป็ นไปตามเงื่อนไขของบริ ษทั ประกัน (ประกันไม่ครอบคลุมถึง
ประกันสุขภาพระหว่างการเดินทาง)
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**เด็กอายุต่ากว่า 1 ปี และผูใ้ หญ่อายุ 75 ปี ขึ้นไป จะได้รับความคุม้ ครองประกันอุบตั ิเหตุเพียงครึ่ งเดียว **
7. ค่าภาษีน้ ามัน ที่สายการบินเรี ยกเก็บ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 และท่านต้องชาระเพิม่ เติม ในกรณี ที่ทางสายการ
บินมีการเรี ยกเก็บเพิม่ ภายหลังจากที่ท่านได้ทาการจองทัวร์แล้ว8. ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 %
อัตราค่าบริการนี้ไม่ รวม
1. ค่าทาหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคน
ต่างชาติหรื อคนต่างด้าว
2. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอาทิ ค่าอาหาร-เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ ามันหรื ออื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าน้ าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่เกินกว่าสายการบินกาหนด 30 กิโลกรัม
5. ค่าประกันอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการทัวร์และผูเ้ ดินทางต้องการทาเพิม่ เติม อาทิ
ภัยธรรมชาติรุนแรง, ทรัพย์สินหรื อเที่ยวบินล่าช้าหรื อทรัพย์สินสูญหาย เป็ นต้น
6. ค่าน้ าดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่ได้บริ การน้ าดื่มระหว่างทัวร์)
7. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ
เงื่อนไขการชาระเงิน
1. กรุ ณาชาระมัดจาท่านละ 15,000 บาท
2. กรุ ณาชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 35 วันทาการ
3. กรณี ทาการจองทัวร์ก่อนวันเดินทาง 35 วันทาการหรื อน้อยกว่า กรุ ณาชาระค่าทัวร์เต็มจานวน
4. กรณี จองทัวร์แบบเหมากรุ๊ป ไม่สามารถใช้เงื่อนไขการชาระเงินแบบการจองทัวร์แบบปรกติได้
การยกเลิก
1. กรุ ณาแจ้งยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วันทาการ มิฉะนั้นทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจาทั้งหมด
2. กรณี ยกเลิกก่อนวันออกเดินทาง 35 วันทาการหรื อน้อยกว่า ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ท้งั หมด
3. กรณี ที่กรุ๊ปออกเดินทางในช่วงวันหยุดเทศกาลสาคัญ เช่น เทศกาลปี ใหม่ , เทศกาลสงกรานต์หรื อวันหยุดยาวตามที่
รัฐบาลกาหนดในแต่ละปี และรวมถึงเที่ยวบินพิเศษ(เช่าเหมาลา) จะไม่มีการคืนเงินมัดจาและค่าทัวร์ทุกกรณี
4. เนื่องจากตัว๋ เครื่ องบินเป็ นราคาแบบโปรโมชัน่ เมื่อชาระค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางหรื อขอยกเลิกได้ใน
ทุกกรณี
5. กรณี ทาการตัดกรุ๊ปสายการบินไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ ไม่สามารถคืนเงินมัดจาได้ในทุกกรณี
และหากยกเลิกก่อนวันเดินทาง 35 วันทาการหรื อน้อยกว่า ทางบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าตัว๋ และค่าทัวร์
ทุกกรณี
หมายเหตุ
1. ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั สภาพอากาศ การเมือง โรค
ระบาด และสายการบินฯลฯ โดยทางบริ ษทั ฯ จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญที่สุด ทาง
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปนุ่ / การนาสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสาร
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การเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเที่ยวบิน
ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจานวนทั้งหมดหรื อบางส่ วน นอกจากนี้ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ใน
การเปลี่ยนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั อัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน
2. ในกรณี ที่เกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริ ษทั สามารถคืนเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบินและ
โรงแรมที่พกั ได้ทาการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แล้วเท่านั้น
3. ในกรณี เกิ ดภัยธรรมชาติในต่างประเทศระหว่างการเดิ นทาง หากมี เหตุการณ์ ต่างๆ เกิ ดขึ้นและมี เหตุทาให้การ
เดินทางไม่สามารถเป็ นไปตามกาหนดการได้ บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินจนกว่าจะได้รับการยืนยันว่าจะมี
การรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจากสายการบิน และไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนื อจากรายการทัวร์ อาทิเช่น
ค่าโรงแรม ค่ารถรับส่งไปสนามบิน ค่าอาหาร ฯลฯ
4. หลังจากที่ท่านได้ ทาการจองทัวร์ และชาระค่ามัดจาเรียบร้ อยแล้ ว ทางบริ ษัทฯ ถือว่ าท่ านได้ ยอมรั บในข้ อตกลงและ
เงื่อนไขต่ างๆ ที่ทางบริษัทได้ ระบุไว้ ในโปรแกรมทัวร์ ทุกประการ
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