รหัสทัวร SNT2000458
ทัวรญี่ปุน PROGRAM PREMIUM โอซากา โตเกียว ทาคายามา 6วัน 4คืน (TG)
ปราสาทโอซากา - ศาลเจานัมบะยาซากะ – ตึกอุเมดะสกาย – พิพิธภัณฑสัตวนํ้า - หางโดทง
พลาซา – ชอปปﻥงยานชินไซบาชิ - เมืองกิฟุ – เมืองทาคายามา - ตลาดเชาทาคายามา – ลิตเติ้ล
เกียวโตซันมาซูจิ – สะพานแดงนาคะบาชิ - ชมซากุระแมนํ้าซาไก - ศาลาวาการอําเภอเกาเมืองทา
คายามา - หมูบานมรดกโลกชิราคาวาโกะ - เมืองยามานาชิ - ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – พิพิธภัณฑ
แผนดินไหว – หมูบ
 านนินจา – หมูบ
 านนินจา – โตเกียว - ชอปปﻥงชินจูกุ - ชอปปﻥงกินซา - อากิฮา
บาระ– ยานอุเอโนะ – วัดอาซากุสะ - ถนนนากามิเซะ - หอคอยโตเกียวสกายทรี สวนสนุกดิสนีย
แลนด - ฟารมสตรอวเบอรี่ – อิออนมอล

DAY 1

วันแรกของการเดินทางแหงความสุข สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินคันไซ
(ประเทศญี่ปุน)

20.00 น.

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ผูโดยสารระหวางประเทศชัน
้ 4 เคานเตอร C
ประตูทางเขาเบอร 1-2 สายการบินไทย (TG) โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยให
การตอนรับ และอํานวยความสะดวกดานเอกสารตางๆ

23.59 น.

นําคณะออกเดินทางสู ประเทศญี่ปน
ุ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 622

TG 622

BKK-NRT AIRBUS A380 ที่นั่ง 3-4-3

เทียวบินขาไป TG 622 เวลา 23.59 น. เทียวบินขากลับ TG 677 เวลา . น. -

.
.

น.
น.

DAY 2

สนามบินคันไซ – ปราสาทโอซากา - ศาลเจานัมบะยาซากะ – ตึกอุเมดะสกาย –
พิพิธภัณฑสัตวนํ้า - หางโดทง พลาซา (ตึกซูโม) – ชอปปﻥงยานชินไซบาชิแหลงช
อปปﻥงที่ใหญที่สุดในโอซากา - เมืองกิฟุ - แชนํ้าแรออนเซ็นธรรมชาติ (-/L/-)

07.30 น.

คณะเดินทางถึง สนามบินคันไซ จังหวัดโอซากา ประเทศญี่ปุน (เวลาทองถิ่นเร็วกวา
ไทย 2 ช.ม.กรุณาปรับนาฬิกาของทานเปนเวลาทองถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย)
สําคัญ!!! ประเทศญี่ปน
ุ ไมอนุญาตใหนํา อาหารสด จําพวก เนื้อสัตว พืช ผัก ผลไม
เขาประเทศ หากฝาฝนจะมีโทษจับและปรับ หลังจากผานการตรวจคนเขาเมืองและ
ศุลกากรแลว นําทานขึน
้ รถโคชเพื่อเดินทางสู ปราสาทโอซากา (ถายภาพดานนอก)
ปราสาทโอซากา แลนดมารกอันดับหนึ่งของเมืองโอซากาที่ไมวาใครก็ตองมาเยือน
นับเปนสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมเมื่อมาเยือนยังเมืองโอซากาดวยความยิ่งใหญ
อลังการของตัวปราสาทที่มีถึง 8 ชั้น หอมลอมดวยกําแพงหิน คูนํ้า ไปจนถึง สวนนิชิ
โนมารุ ที่ครอบคลุมพืน
้ ที่ขนาดใหญ มองแลวดูตด
ั กับความเปนเมืองทันสมัยที่อยูราย
ลอมจากตึกอาคารทันสมัย ทําใหความรูสึกเหมือนเปนปราสาทโบราณที่หลุดเขามา
ในยุคปจจุบน
ั

ศาลเจานัมบะ ยาซากะ มีเอกลักษณที่โดดเดนอยางหัวสิงโตปﻥนหนาตาดุดันขนาด
ใหญตั้งอยูดานหนา ดวยความสูง 17 เมตร ความกวาง 11 เมตรและความลึก 7
เมตร โดยเชื่อกันวาปากของสิงโตตัวใหญนั้นจะสามารถกลืนกินสิ่งไมดีตา งๆ ปดเปา
ความชัว่ รายใหหายไปและนําพามาโชคลาภเขามา ซึ่งกลายเปนที่นย
ิ มสําหรับ
นักทองเที่ยวที่จะมาสักการะขอพระเรื่องการเรียนหรือดานการงานใหเกิดความสําเร็จ
ตามที่มุงหวัง อีกทั้งดวยงานปﻥนสิงโตทีม
่ ีเอกลักษณโดดเดนแมจะมีใบหนาทาทางที่จะ
ดูดุไปอยูบางก็กลายเปนจุดถายรูปยอดนิยมสําหรับผูค
 นที่มาเยือนศาลเจาแหงนี้เลย
ทีเดียว ศาลเจานัมบะยาซากะแหงนี้มีสถาปตยกรรมที่สลับซับซอนตามลักษณะของ
วัดทางพุทธศาสนา จากความเชื่อเกี่ยวกับเทพเจาและหัวสิงโตยักษ จึงทําใหมีผูคนเขา
มาสักการะขอพระในชวงเวลาที่สอบ วันสิ้นป และวันปใหมเปนจํานวนมากเปนพิเศษ

ตึกอูเมะดะสกาย (ถายภาพดานนอก) หรือรูจักกันในชื่อ New Umeda City ตัง้ อยู
ภายในยานใจกลางเมืองโอซากานั่นเอง ดวยความสูงของตัวอาคารถึง173 เมตร จึง
นับไดวาเปนสถาปตยกรรมอาคารสูงที่งดงามในยานคิตะของโอซากา อีกทั้งยังเปนจุด
ชมวิวอันเลื่องชื่อที่ถาใครอยากชมวิวทิวทัศนของเมืองโอซกามุมสูงงามๆนี่ตองมาให
ได ภายในอาคารชมวิวอูเมะดะสกายนั้นมีทั้งหมดสองอาคาร ซึ่งจะมีจุดชมวิวทีบ
่ น
สวนลอยชั้นที่ 39 นับเปนจุดที่สามารถชมวิวทิวทัศนเมืองโอซากาไดแบบเต็มอิ่ม ไม
เพียงแคนี้เพราะยังจะมีชั้นใตดินที่เปนแหลงรวมรานอาหาร Takimi-koji ซึ่ง
ออกแบบจําลองถนนของญี่ปุนในสมัยตนโชวะ ชั้นอื่นๆเปนที่ตั้งของสํานักงานตางๆ
มากมายอีกดวย

เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน (1)
นําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑสัตวนํ้า NIFREL AQUAZOO สุดลํ้าแหงใหมที่ใหญ
ที่สุดในโลก ตั้งอยูภายในอาคาร Expo City ทีเ่ ปนอีกหนึ่งแหลงทองเที่ยวฮอตฮิต
ใหมลาสุดของเมืองโอซากา การันตีความฮอทดวยการควาอันดับ 1 จาก
TripAdvisor ใหเปนพิพิธภัณฑสัตวนํ้าอันดับ 1 ในเอเชีย เปนสวนสัตวแนวใหมที่
ไมไดจัดแสดงสัตวนํ้าแบบทั่วๆไปแตเปนการนําเสนอดวยรูปแบบเทคโนโลยี
Interactive สุดลํ้าสมัยแบบเห็นแลวตองวาวแนๆ ตัวอาคารดูเรียบงายหากก็แฝง
ไปดวยลูกเลนทันสมัยมีแบงเปน 2 ชั้นที่ทําการจัดแสดงสัตวนํ้าในรูปแบบใหมที่นําเอา
แสง สี เสียงมาประกอบอยางลงตัว ซึง่ ทั้งหมดนั้นถูกแบงออกเปน 7 โซนที่มีความ
แตกตางกันแบบเดินทั้งวันไมคําวาธรรมดา

โซน Abilities : เปนโซนไฮไลทของที่นี่เลยก็วาไดเปนโซนที่จัดแสดงในสภาพแวดลอมตางๆวา
สัตวละชนิดมีความสามารถพิเศษอะไรนาสนใจ แมกระทั่งฉลามยังมาตั้งกลางหองให
สามารถเดินไปดูกันใกลๆไดสบายๆ
โซน Shapes : แสดงใหเห็นถึงความลึกลับของรูปทรงสัตวนํ้านานาชนิดที่บางตัวหาดูไดยาก มี
การจัดแบบเอาองคประกอบของศิลปะมาปรับใชทําใหดูไมนาเบื่อ มีการใชแสงขับ
เนนสรีระของสัตวทําใหดูแลวเปนมากกวาที่เห็นทั่วๆไป
โซน Colors : เนนดานสีสัน ซึ่งก็มก
ี ารจัดแสดงสัตวนํ้าหลากสีสดสวย ทําใหเห็นถึงความ
มหัศจรรยของสีที่สวยงาม
โซน Wonder Moments : สะดุดตากับความอลังของแสงสีของรูปโลกแบบ 360 องศามาแต
มันฟูลออฟชั่นมากมาย พิเศษตรงโซนนี้ถก
ู ออกแบบโดยศิลปนชื่อดังอยาง Takahiro
Mutsu
โซน Waterside : ใครที่อยากเห็นสัตวหายากอยางเจาเสือขาวตัวโตตองมาทางนี้เเพราะนี่เปน
โซนที่รวบรวมเอาสัตวหายากหลากหลายสายพันธมาไวในที่เดียว
โซน Behavior : นับเปนโซนที่เหลาคุณหนูๆตองตกหลุมรักเหลาสัตวสุดนารักที่ไดเห็นกับแบบ
ใกลๆใหไดฟนพระเอกเดนที่สุดก็นาจะเปนเหลาเพนกวินที่จะมาโดดนํ้า สัตวหลายๆ
ตัวปลอยใหไปไหนมาไหนแบบอิสระไมตองถูกจํากัดดวยกรง
โซน Biodiversity : ถือเปนโซนที่จะไดนั่งพักชิลๆแถมยังชมภาพ 3 มิติแบบไดนามิกประหนึ่งนั่ง
อยูในโรงภาพยนตรขนาดก็ไมปาน ซึ่งก็จะฉายเปนธีมตางๆแตกตางกันตามแตละชวง
เดินทางสู หางโดทงพลาซา (ตึกซูโม) แหลงชอปปﻥงที่มช
ี ื่อเสียงที่สุดในโอ ดวยรูปแบบอาคารที่
ทันสมัยบวกกับที่ตั้งซึ่งอยูติดกับถนนใหญ ทําใหมีความโดดเดนสะดุดตาจนกลายเปน
จุดนัดพบแหงใหมของยานนี้ไปแลว และเปนแหลงชอปปﻥงมอลลที่เนนรานคาปลอด
ภาษี โดยบริเวณชั้น 1 จะเปนรานนาฬิกา, เครื่องประดับ, แวนตา, รานจําหนายสุรา
และรานอาหาร บริเวณชั้น 2 ยังจัดเปนโซนพิเศษไว ไมวาจะเปนรานเชากิโมโน,
เครื่องสําอาง, โสม, รานจําหนายสินคาเกี่ยวกับตัวการตูน และหองเรียนชงชาตน
ตํารับฉบับคันไซ สวนบริเวณชั้น 3 จะเปนรานจําหนายยา และสินคาเบ็ดเตล็ด

จากนั้นใหทุกทาน ชอปปﻥงตามอัธยาศัยยานชินไซบาชิ ตั้งอยูทางตอนใตของเมืองโอ
ซากา เรียกไดวาเปนยานยอดสุดฮอตของเหลานักทองเที่ยวเลยก็วาได บอกเลยวาถา
มาโอซากาแลวไมมาเที่ยวยานนี้ถือวามาไมถึง เนื่องจากเปนยานศูนยกลางการชอป
ปﻥงที่ใหญที่สุดของเมืองโอซากาและภูมิภาคคันไซ แถมยังมีแลนดมารกของเมืองอยาง
เจาปายกลูลิโกะอยูที่ยานนี้อีกดวย โดยจะมีหลายชอปปﻥงสตรีทรวมตัวกันอยูระหวาง
สถานีรถไฟนัมบะ และสถานีรถไฟชินไซบาชิ เปนศูนยรวมแหลงบันเทิงตางๆ
รานอาหาร และหางสรรพสินคามากมายใหไดเลือกชอปกันอยางจุใจ

นําทานเดินทางเขาสู เมืองกิฟุ ตั้งอยูบนเกาะฮอนชูซึ่งเปนเกาะที่ใหญที่สุดของญี่ปุน
มีแหลงเพาะปลูกทําการเกษตรมากมาย มีสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติและวิว
ทิวทัศนที่สวยงามและเปนจุดศูนยกลางของภูมิภาค
คํ่า

เพื่อเปนการไมรบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
หลังรับประทานอาหารใหทานได แชนํ้าแรออนเซ็นธรรมชาติ เพื่อผอนคลายความ
เมื่อยลา จะทําใหระบบหมุนเวียนโลหิตและใหผิวพรรณสวย(แชครั้งละประมาณ 20
นาที ไมควรเกิน 1 ชั่วโมง)

ที่พัก

ณ โรงแรม HIDA TAKAYAMA WASHINGTON HOTEL PLAZA หรือ
เทียบเทา

DAY 3

เมืองทาคายามา - ตลาดเชาทาคายามา – ลิตเติ้ลเกียวโตซันมาซูจิ – สะพาน
แดงนาคะบาชิ -

ชมซากุระแมนาํ้ ซาไก - ศาลาวาการอําเภอเกาเมืองทาคา

ยามา - หมูบานมรดกโลกชิราคาวาโกะ - เมืองยามานาชิ – บุฟเฟตขาปู - แช
นํ้าแรออนเซ็น(B/-/D)
เชา

 บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (2)
นําทานเดินทางสู เมืองทาคายามา (TAKAYAMA) เมืองที่มีการผสมผสานระหวาง
เกียวโตกับขนมธรรมเนียมประเพณียุคเอโดะเขาดวยกัน ตั้งอยูบริเวณที่โอบลอมไป
ดวยภูเขานอยใหญในจังหวัดกิฟุ ดํารงไวซงึ่ บรรยากาศและขนมธรรมเนียบประเพณี
แบบเมืองเกาแกไวไดเปนอยางดี เปรียบไดกบ
ั เมืองที่ไดรับพรใหเต็มเปﻤยมไปดวย
วัฒนธรรมอันดีงาม
ตลาดเชาทาคายามา ตั้งอยูในเมืองทาคายามา จังหวัดกิฟุ เปนตลาดที่เกาแกซึ่งเริ่ม
มาตั้งแตสมัยเอโดะ หรือเมื่อประมาณ 200 ปกอน โดยเปนที่สําหรับขายผักผลไม
รวมถึงอาหารตางๆ ในปจจุบันนั้นมีสินคาขายหลากหลายทั้งอาหารสด และอาหาร
พรอมทาน และยังมีพวกของที่ระลึกซึ่งเปนของพื้นเมืองจําหนายอีกดวย ในเมืองทา
คายามานี้มีตลาดเชาดวยกัน 2 แหง ซึ่งตั้งอยูคนละบริเวณกัน คือตลาดเชามิกาวะ
และตลาดเชาจินยะมาเอะ

เมืองทาคายามาไดชื่อวา ลิตเติล
้ เกียวโต บรรยากาศภายในเมืองยังคงอบอวลไปดวย
บรรยากาศแบบยุคสมัยกอนๆ บานโบราณที่ไดรับการอนุรก
ั ษมาตั้งแตสมัยอดีตยังคง
มีใหเห็นตามตรอกซอยบริเวณวัดตางๆ ดินแดนแหงนี้ก็ไดตอนรับการมาเยือนของ
นักทองเที่ยวตางชาติเปนจํานวนมาก แคการเดินเลนเที่ยวชมก็สรางความสนุกสนาน
ไดไมนอย
เมืองเกาซันมาชิซูจิ ในอดีตยานซังมาจิ เคยเปนศูนยกลางการคาขายที่เฟﻤองฟูอยาง
มากในสมัยเอโดะ โดยมีถนนที่เชื่อมระหวางสถานที่สําคัญทั้ง ปราสาท, วัด และศาล
เจา ปจจุบันยานนี้ไดกลายเปนสถานที่ทองเที่ยวสําคัญของเมืองทาคายามะ ไดชื่อวา
เปนถนนสายวัฒนธรรมที่เปดใหนักทองเที่ยวไดมาเที่ยวชม สัมผัสบรรยากาศยอนยุค
ที่มีอาคารบานเรือนญีป
่ ุนโบราณสมัยเอโดะ เอกลักษณอีกอยางของที่นี่คือ อาคาร
บานเรือนตางๆ จะมีเฉพาะสีดําและสีนํ้าตาลเทานั้น โดยหากมีการปรับปรุงหรือสราง
อาคารใหมก็ตองทาสีดาํ หรือสีนํ้าตาลเชนกันเพื่อรักษาบรรยากาศของยานนี้ไวให
ใกลเคียงในอดีต

จากนั้นเยี่ยมชม สะพานนาคะบาชิ ตั้งอยูที่เมืองทาคายามาในเขตฮิดะของจังหวัดกิฟุ
ซึ่งเมืองเกาแหงนี้ยังคงรักษาบรรยากาศแบบญี่ปุนดัง้ เดิมจนกลายเปนอีกจุดหมาย
ปลายทางยอดนิยมสําหรับเหลานักทองเที่ยวที่ตองการสัมผัสเสนหแบบญีป
่ ุนๆ

ทามกลางธรรมชาติอันงดงาม สะพานสามารถเห็นไดอยางโดดเดนจากสีที่แดงเขม
ทําใหเปนจุดที่สังเกตไดงาย อีกทั้งสะพานแหงนี้ยังถือเปนสัญลักษณที่สําคัญจุดหนึ่ง
ของเมือง โดยเฉพาะชวงกลางถึงปลายเดือนเมษายนที่จะมีซากุระบานสะพรั่งอยูราย
ลอมตัวสะพานจนกลายเปนจุดชมซากุระยอดนิยมแหงหนึ่งของเมืองทาคายามา
นอกจากนี้ยังจะมีตนหลิวขึ้นอยูรอบๆสะพานซึ่งจะมีกิ่งยาวและหอยลงดูเปนพุม

สวยงามทําใหดูเปนสีเขียวชะอุมแลดูรมรื่นสบายตา และยังมีสีสันที่สวยงามแปลกตา
ในชวงฤดูใบไมเปลี่ยนสีอีกดวย
เพื่อเปนการไมรบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

ชมซากุระแมนํ้าซาไก แมนํ้าชินซาไกไหลผานใจกลางเมืองคากามิกะฮาระทาง
ตะวันออกของจังหวัดกิฟุ บนริมฝﻤงทั้งสองของแมนํ้ามีตนเชอรรี่ 1,200 ตนที่เรียกกัน
วา “ไฮยาคุ จูโระ ซากุระ” ในป ค.ศ. 1931-32 อิชิคาวะ ไฮยาคุจิโระ นักแสดงคาบุกิ
ชื่อดังที่เกิดที่นี่ไดบริจาคตนโซเมอิ-โยชิโนะใหแกเมืองนี้ แตนาเสียดายที่ตนไมสวน
ใหญถูกทําลายในชวงสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ตอมาไดมีการปลูกตนเชอรรี่ในบริเวณ
ดังกลาว และสถานที่นี้ไดกลายเปนจุดชมซากุระที่ติดอันดับ 1 ใน 100 ของญี่ปุน
นําทานเดินทางสู ศาลาวาการอําเภอเกาเมืองทาคายามา (ไมรวมคาเขา) เดิมเปน
อาคารดานหนาของรัฐบาล ปจจุบันถูกใชเปนพิพิธภัณฑจัดแสดงประวัติศาสตรอัน
เกรียงไกรของทาคายามะ อิสระถายรูปชืน
่ ชมสถาปตยกรรมแบบเกา เรียนรูก
 าร
บริหารงานรัฐบาลที่เคยทําภายในหองโถงของที่นี่ และเดินชมนิทรรศการเอกสาร
ราชการตางๆ อาคารแตเดิมมีอายุนับยอนไปถึงศตวรรษที่ 17 แตตวั อาคารปจจุบัน

เปนงานกอสรางใหมเมื่อป 1816 สถาปตยกรรมแบบฉบับสมัยเอโดะจากอาคาร
ดานหนา ซึ่งมีหลังคาปูกระเบื้องไมและทางเขาอันโอโถงยิ่งใหญ

นําทานเดินทางสู ชิราคาวาโกะหมูบานมรดกโลก อันงดงามทรงเสนหดุจดังหมูบานใน
เทพนิยาย ณ ที่ราบทามกลางขุนเขาสูงโอบลอมแหงเมืองชนบทเล็ก ๆ ทางทิศเหนือ
ของจังหวัดกิฟุ ประเทศญี่ปุน มีหมูบานเล็ก ๆ ตั้งอยูอยางเดนทระนง และทรงเสนห
ดวยงานสถาปตยกรรมอันงดงามเปนเอกลักษณ ดุจดัง “หมูบานในนิทาน” หรือ
“หมูบานในเทพนิยาย” หมูบานแหงนี้มีภม
ู ิปญ
 ญาการกอสรางอันทึ่ง ที่มาพรอมกับ
ภาพความงามซึ่งจะผันเปลี่ยนไปตามฤดูกาล สรางความงดงามประทับใจใหกับผูมา
เยือนเปนยิ่งนัก หมูบ
 านชิราคาวาโกะ มีชื่อเต็มวา “กัสโชซึครุ ิโอกิมาฉิ ชิราคาวาโกะ”
(ในอดีต) เปนหมูบ
 านชาวนาที่สรางทอดตัวขนานไปกับแมนํ้าโชคาวะ ในที่ราบ
ทามกลางขุนเขาแวดลอม ของจังหวัดกิฟุ แหงภูมิภาคชูบุ ดินแดนรุมรวยวัฒนธรรมใจ
กลางญี่ปุน

เดินทางสู เมืองยามานาชิ (YAMANASHI ) เปนเมืองทีต
่ ั้งอยูในภูมิภาคชุบุ พื้นทีทาง
ทิศเหนือครอบคลุมภูเขาไฟฟูจิ
คํ่า

 บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (3 ) พิเศษเมนูบฟ
ุ เฟตขาปูยักษ

หลังรับประทานอาหารใหทานได แชนํ้าแรออนเซ็นธรรมชาติ เพื่อผอนคลายความ
เมื่อยลา จะทําใหระบบหมุนเวียนโลหิตและใหผิวพรรณสวย(แชครั้งละประมาณ 20
นาที ไมควรเกิน 1 ชั่วโมง)
ที่พัก

ณ โรงแรม JUST ONE HOTEL หรือ เทียบเทา

JUST ONE
HOTEL

DAY 4

ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – พิพิธภัณฑแผนดินไหว – หมูบา นนินจา – สปาเทา ณ หมูบาน
นินจา – โตเกียว - ชอปปﻥงชินจูกุ - พัก SHINJUKU PRINCE HOTEL
(B/L/-)

เชา

 บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (4 )
นําทานเดินทางสู ภูเขาไฟฟูจิชั้นที่ 5 เปนทั้งจุดชมวิวยอดนิยมสําหรับนักทองเที่ยว
และจุดเริ่มตนในการเดินเทาขึ้นไปสูยอดภูเขาไฟฟูจิสําหรับบรรดานักปนเขา ตัง้ อยูที่
จังหวัดยามานาชิ ประเทศญี่ปุน ภูเขาไฟฟูจิถูกแบงออกเปน 10 สถานี หรือ10 ระดับ
ตามเสนทางในการปนขึ้นไปสูยอดเขา เนื่องจากระบบการคมนาคมที่ถูกพัฒนาขึ้น
เรื่อยๆ จึงทําใหในปจจุบันรถบัสสามารถวิง่ ขึ้นมาไดถึงบริเวณชั้นที่5 สงผลใหสถานีนี้
ไมไดเปนเพียงแคสถานที่สําหรับนักปนเขาเพียงอยางเดียวเทานั้นแตยังไดรับความ
นิยมอยางมากในหมูน
 ก
ั ทองเที่ยวที่ตองการขึ้นมาชมภูเขาไฟฟูจิอยางใกลชิดเต็มตา
รวมถึงสามารถมองเห็นวิวของทะเลสาบทั้ง 5 แหงที่รายลอมอยูไดอีกดวย

ศูนยจําลองแผนดินไหว เปนตัวแทนของการสงขอความไปถึงทุกคนใหรบ
ั รูถ
 ึง
ผลกระทบจากภัยพิบัตแ
ิ ผนดินไหวและการระเบิดของภูเขาไฟภายในมีหองจัดแสดง
ขอมูลการประทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก หองแสดงภาพแผนดินไหวหองแสดง
เหตุการหลังแผนดินไหว หองจําลองแผนดินไหว หองอุทกภัย หองเขาวงกตกระจก
โซนถายภาพกับภูเขาไฟฟูจิ โซนความรูต
 างๆและโซนชอปปﻥงสินคางานฝมือญี่ปุน
ตางๆเชนมีดแบบดัง้ เดิม ผลิตภัณฑเครื่องปﻥนดินเผา เครื่องสําอาง และของฝากอีก
มากมาย จากนั้นําทานสู หมูบานนินจา"โอชิโนะ ชิโนบิโนะซาโตะ" (รวมบัตรดูโชว
พรอมกิจกรรม)สถานที่ที่สามารถสัมผัสความเปน "นินจา" เพลิดเพลินกับอาหาร สวน
ญี่ปุน และสวนดอกไมไดในแหงเดียว ใหทานไดชมโชวนน
ิ จา โดยการแสดงนินจาที่
แทจริงดวยการสาธิตโดยใชนินจาของแทมันกลายเปนนินจาที่แสดงใหเห็นวาคุณ
สามารถทราบความลับของนินจาและความจริงที่ไมคาดฝนได และทานสามารถเชา
ชุดนินจาถายรูปไดแบงไดเปน 2 โซน คือ
Zone A: โซนหองอาหาร → รานอาหารญีป
่ น
ุ Setsugetsufuka, รานขายของที่ระลึก, และราน
นํ้าชา Fujimi Saryo
Zone B: โซนสวน → สวนญี่ปุน, ออนเซ็นเทา, และบานนินจา Ninja Karakuri Yashiki

เที่ยง

 บริการอาหารเกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5 )
นําทานสู มหานครโตเกียว (TOKYO) เมืองหลวงของประเทศญี่ปน
ุ ที่มีความทันสมัย
มากที่สุดในโลกเมืองหนึ่ง เปนเมืองที่รวมสถานที่ทองเที่ยวยอดฮิต แหลงชอปปﻥง และ
รานอาหาร ดึงดูดนักทองเที่ยวไมขาดสายจากนั้นอิสระ ชอปปﻥงยานชินจูกุ แหลง
บันเทิงและแหลงชอปปﻥงขนาดใหญใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เปนศูนยรวมแฟชั่น
เกๆ เทหๆ ของเหลาบรรดาแฟชั่นนิสตา มีสถานีรถไฟชินจูกุที่เปนเหมือนศูนยกลาง
ของยานนี้ ซึ่งเปนหนึ่งในสถานีที่คึกคักที่สุดในญี่ปุน ทางดานตะวันตกยานนี้ที่เต็มไป
ดวยตึกระฟาหลายอาคาร มีทั้งโรงแรมชั้นนํา ตึกแฝดที่เปนสํานักงานรัฐบาลซึ่ง
ดานบนของตึกนี้เปดใหประชาชมเขาชมฟรี สวนทางดานตะวันออกนั้นคือคาบูกิโชะ
เปนยานที่เต็มไปดวยหางสรรพสินคา,รานเครือ
่ งใชไฟฟาขนาดใหญอยาง Big
Camera และยานบันเทิงยามราตรีที่ใหญที่สุดในญี่ปุน

เพื่อเปนการไมรบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารคํ่าตาม
อัธยาศัย
ที่พัก

ณ โรงแรม SHINJUKU PRINCE HOTEL หรือ เทียบเทา

SHINJUKU
PRINCE
HOTEL

DAY 5

ชอปปﻥงกินซาแหลงชอปปﻥงหรูอันดับหนึ่งของโตเกียว - อากิฮาบาระ– ยานอุเอ
โนะ – วัดอาซากุสะ - ถนนนากามิเซะ - หอคอยโตเกียวสกายทรี หรือซื้อบัตร
เขาสวนสนุก ดิสนียแลนด -ดิสนียซี พรอมรถรับ – สง (B/-/-)

เชา

 บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (6)
อิสระชอปปﻥงกินซาแหลงชอปปง ﻥหรูอันดับหนึ่งของโตเกียวยานธุรกิจที่มีภาพลักษณ
เลิศหรูที่สุดในโตเกียว บนถนนเสนใหญนั้นมีรา นคาและหางสรรพสินคาระดับสูงตั้งอยู
เรียงราย และมีรานอาหารที่มีรสชาติและบริการดีเลิศ นอกจากหางสรรพสินคาเกาแก
ที่เริ่มกิจการมากวา 100 ป ก็ยังมีรานคาตางๆ มากมาย เชน แบรนดหรูจาก
ตางประเทศอยาง Hermes และ Chanel หรือรานที่นําเสนอเทคโนโลยีใหมลาสุด
อยาง Apple Store อีกดานหนึ่งก็เริม
่ มีรานของแบรนดแฟชั่นราคายอมเยาอยาง
UNIQLO และ H&M ที่มาอาศัยภาพลักษณอันแข็งแกรงของยานกินซา เปดแฟลก
ชิปสโตรขนาดใหญมากขึ้นเชนกัน กินซาเปนแหลงรวมรานซูชริ ะดับมิชลินอยาง
"Sukiyabashi Jiro" รานซูชช
ิ ื่อดังที่อดีตประธานาธิบดีโอบามาไปเยือน หรือราน
"Ginza Kyubey" และ "Sushi Aoki" เปนตน

เมืองแหงเครื่องใชไฟฟาอากิฮาบาระ เริม
่ จากการเปนจุดศูนยกลางของตลาดมืดหลัง
สงครามโลกครัง้ ที่สอง ไดกลายเปนสถานที่ศูนยรวมของเทคโนโลยีญป
ี่ ุน หนาแนนไป
ดวยรานจําหนายเครื่องใชไฟฟาและสินคา IT ทุกชนิดสําหรับผูคนทีพ
่ ากันมาจากทั่ว
ทุกมุมโลก อีกทั้งเมื่อไมนานมานี้ยังไดกลายมาเปนศูนยกลางทางวัฒนธรรมของ
บรรดาแฟนพันธุแทของเกม การตูน และอนิเมะ หรือที่เรียกกันวาโอตาคุอีกดวย อากิ
ฮาบาระเปนดินแดนศักดิ์สิทธิ์สําหรับผูที่หลงใหลในวัฒนธรรมยอยของญี่ปุน เชน
พอปไอดอลหรือคอสเพลยดวย

อุเอโนะ คือ แหลงทองเที่ยวทรงเสนหที่สามารถสัมผัสกับธรรมชาติอยาง
สวนสาธารณะอันเขียวขจีและสวนสัตวชมแพนดาได แถมยังอบอวลไปดวยกลิ่นอาย
แหงวัฒนธรรมอยางพิพิธภัณฑศิลปะและพิพิธภัณฑสถานอีกดวย ทีน
่ ี่มีทั้งถนนรานคา
สุดคึกคักและแหลงสัมผัสศิลปะการแสดงดั้งเดิมของญีป
่ ุน ทําใหที่นี่กลายเปนแหลง
ทองเที่ยวสุดครึกครื้นที่ไมวาใครก็สามารถเพลิดเพลินไดไมมีเบื่อไปโดยปริยาย

นําทานเยี่ยมชมและขอพรจากวัดที่เกาแกที่สุดในโตเกียว วัดเซ็นโซจิ หรือ วัดอาซากุ
สะ (วัดโคมแดง) เปนวัดพุทธที่นับถือเจาแมกวนอิม นับเปนวัดที่ไดชอ
ื่ วามีความ
ศักดิ์สิทธิ์และมีประวัตค
ิ วามเปนมาวาเมื่อ ค.ศ. 628 มี 2 พี่นองชาวประมง พบองค
เจาแมกวนอิม ขนาดเล็กที่แมนํ้าซูมิดะ (Sumida) แมนํ้าในยานอาซาคุซะ และได
นํากลับเขาหมูบานในอาซากุ และหลังจากนั้นก็ไดสรางวัดเซ็นโซจิขึ้นใน ค.ศ. 645 วัด
เซ็นโซจิถูกทําลายลงในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 และหลังจากนั้นก็มก
ี ารสรางใหม
ขึ้นมาอีกเพื่อเปนสัญลักษณของการเกิดใหมและความสงบสุข มีผูคนมากราบไหวขอ
พรเพื่อความเปนสิริมงคลตลอดทั้งปป ประกอบกับภายในวัดยังเปนที่ตั้งของโคมไฟ
ยักษที่มีขนาดใหญที่สด
ุ ในโลกดวยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนหอยอยู ณ ประตู
ทางเขาที่อยูดานหนาสุดของวัด ที่มช
ี ื่อวา “ประตูฟาคํารณ”

ถนนชอปปﻥงนากามิเสะหรือนากามิเซะ เปนทางเดินทอดยาวจากถนนหลักที่รถวิ่งเขาสู
พื้นที่ภายในของวัดเซนโซจิ หรือวัดอาซากุสะ มีความยาวประมาณ 200 เมตร ทั้ง 2
ขางทางตลอดทางเดินจะมีของขายมากมายโดยจะเฉพาะของที่ระลึกตางๆ เชน ชุดยู
กาตะ, รมพับ, ขนมขบเคี้ยวหลากหลายชนิด เชน ขนมมันจุหรือขนมที่มีแปงคลายกับ
โมจิ แลวมีไสขางใน ใหเลือกกันหลากหลายแบบ โดยรานคาตางๆมักจะใหเราชิม
กอนที่จะซื้อได และเนื่องจากวัดอาซากุสะเปนวัดยอดนิยมของโตเกียวจึงทําใหถนน
เสนนี้เปนถนนเสนที่คึกคักเกือบตลอดเวลา

จากนั้นนําทานสู โตเกียวสกายทรี (ถายภาพดานนอก) คือหอโทรทัศนโตเกียวสกายท
รี ซึ่งตั้งอยูใจกลางของ Sumida City Ward ไมไกลจากวัดอาซากุสะมากนักแบบ

เดินมาก็ยังไหว ซึ่งเปนหอที่เพิ่งสรางขึ้นมาใหมและยังเปนเหมือนแลนดมารคสําคัญ
อีกแหงหนึ่งของเมืองโตเกียวเลยก็วาได ไมวา จะเพราะความสูงของตึกที่ทาชนทุกตึก
ดวยความสูงมากถึง 634 เมตร โตเกียวสกายทรีถูกแบงเปนสองขั้น โดยชั้นแรกสูง
350 เมตร และชั้นบนสูง 450 เมตร เปนจุดชมวิวเมืองโตเกียวที่สวยที่สุดอีกจุดนึ
งเนื่องจากสามารถชมวิวไดรอบทิศ 360 องศา โดยไดรบ
ั การยอมรับใหโตเกียว
สกายทรีเปนตึกที่สูงที่สุดในญี่ปุน ที่กินเที่ยวช็อปปﻥงอยูในตึกแหงนีค
้ รบครันรวมทั้งยัง
มีอควอเรียมอยูในนั้นอีกดวย
หากทานใดไมตองการเที่ยวตามโปรแกรม สามารถซือ
้ ตั๋วดิสนียแลนด - ดิสนียซี ได
*** พรอมรถรับ-สง (รับ 17.00 น.) ผูใหญ ทานละ 3,500 บาท / เด็กอายุไมเกิน
12 ป ราคา 2,500 บาท / เด็กไมถงึ 2 ป ไมเสียคาตั๋ว กรุณาสั่งซื้อพรอมจองทัวร
หรือกอนเดินทาง 10 วันเทานัน
้ *** (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
เชิญทานพบกับความอลังการซึง่ เต็มไปดวยเสนหแหงตํานานและจินตนาการของการ
ผจญภัย ใชทุนในการกอสราง 600 ลานเยน โดยการถมทะเล ทานจะไดพบสัมผัสกับ
เครื่องเลนในหลายรูปแบบ

ทาทายความมันสเหมือนอยูในอวกาศไปกับ SPACE MOUTAIN ระทึกขวัญกับ
HAUNTED MANSION บานผีสิง นัง่ เรือผจญภัยในปากับ JUNGLE CRUISE
ตะลุยอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS

เครื่องเลนภายในดิสนียแลนดจะถูกตกแตงใหเปนธีมตัวละครตางๆจาก
คายดิสนีย ราวกับยกฉากของการตูนมาไวเลยทีเดียว ซึ่งแนนอนวามาถึงดิสนียแลนด
ทั้งทีจะตองหามพลาดชมขบวนพาเหรดของเหลาตัวละครจากดิสนีย ที่ขนกันมาอยาง
คับคัง่ เพื่อมามอบความสุข ความฟนใหกบ
ั สาวก WALT DISDEY กันอยางเต็มที่
เขาไปอยูในโลกแหงจินตนาการกับการตูนที่ทา นชื่นชอบ เชน มิกกี้เมาส, มินนี่
เมาส,โดนัลดั๊ก ฯลฯ หรือชอปปﻥงซื้อของที่ระลึกภายในสวนสนุกอยางจุใจ
เพื่อเปนการไมรบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
ที่พัก

ณ โรงแรม KEISEI MIRAMARE HOTEL หรือ เทียบเทา

KEISEI
MIRAMARE
HOTEL

DAY 6

ฟารมสตรอวเบอรี่ – อิออนมอล – สนามบินนาริตะ – สนามบินสุวรรณภูมิ
(B/-/-)

เชา

 บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (7)
นําทานสู ฟารมสตรอวเบอรี่ เปนสวนเพื่อการทองเที่ยวที่สามารถเพลิดเพลินกับ
กิจกรรมเก็บเกี่ยวสตรอวเบอรรีไดในฤดูหนาวถึงฤดูใบไมผลิและบลูเบอรรีไดในฤดู
รอน กรณีที่ฟารมสตรอวเบอรีป
่ ดจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมไปยังเมืองประวัติศาสตรซา
วาระแทน

อิออนมอลล คือหางที่รวมเอาซูเปอรมารเก็ตและชอปปง ﻥมอลลไวดวยกัน มีสินคา
หลากหลายครบครันตัง้ แตเสื้อผาเครื่องนุงหม สินคาซักกะ (zakka) เครื่องใชไฟฟา
หนังสือ ยาชนิดตางๆ ตลอดจนสินคาประเภทอาหาร จึงเหมาะสําหรับผูที่ตองการซื้อ
ของชิ้นใหญ หรือของที่ระลึก ของฝากคราวละมากๆ บางสาขาจะมีบริการเคานเตอร
คืนภาษีที่พนักงานพูดภาษาตางประเทศได และมีบริการกลองสําหรับแพ็คใหฟรีดวย
เรียกวามีบริการอํานวยความสะดวกใหกับนักชอปจากตางประเทศอยางครบครันเลย
ทีเดียว
นําทานเดินทางสู สนามบินนานาชาตินาริตะ เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ ระหวางนั้น
ทุกทานยังสามารถชอปปﻥง เลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึกได ภายในสนามบิน
17.25 น.

เหินฟาสู กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 677 พรอมบริการอาหาร
บนเครื่อง

21.55 น.

เดินทางกลับถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความทรงจําสุด
ประทับใจ

**หมายเหตุ : โปรแกรมและโรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ขึ้นอยูกับ
สภาพอากาศ,การจราจร, การเมือง, สายการบิน และฤดูกาล ***
อัตราการคาบริการ GROUP SIZE 30 PAX
ผูใหญหองละ
กําหนดการเดินทาง

2-3 ทาน
(ราคาตอ
ทาน)

พักเดี่ยวเพิ่ม
(ราคาตอ

อุณหภูมิเฉลี่ย

ทาน)

02-07 เมษายน 2020

45,990

8,990

สูงสุด 19℃ / ตํา่ สุด 09℃

12-17 เมษายน 2020

52,990

8,990

สูงสุด 18℃ / ตํา่ สุด 11℃

30 เมษายน- 5พฤษภาคม 2020

49,990

8,990

สูงสุด 20℃ / ตํา่ สุด 13℃

พฤษภาคม 2020

49,990

8,990

สูงสุด 20℃ / ตํา่ สุด 13℃

**อัตราคาบริการสําหรับจํานวนผูเดินทาง 20 ทาน หากมีผูเดินทางไมครบตามที่กําหนด
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มอัตราคาบริการ โดยจะแจงใหทราบลวงหนา**
*** จอยแลนดไมใชตั๋ว 30,000 บาท ***
*** ราคาเด็กอายุไมถงึ 2 ป 7,990 บาท (กรณีเด็กอายุเกิน 2 ป ใหคิดปนผูใหญ นับวันเกิดจาก
วันทีเ่ ดินทางกลับจากประเทศญี่ปุน) ***
อัตราคาบริการนีร้ วม
1. คาตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ (ตั๋วกรุป) ตามเสนทางที่ไดระบุไวในโปรแกรม คาภาษีสนามบินทุกแหง
2. คาโรงแรม ที่พัก ตามที่ไดระบุไวในโปรแกรม หรือเทียบเทา (พักหองละ 2-3 ทาน)
3. คาอาหาร คาเขาชมสถานที่ และคายานพาหนะ ตามที่ไดระบุไวในโปรแกรม

4. คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม)
อัตราคาบริการนี้ไมรวม
1. คาใชจายสวนตัวที่ไมไดระบุไวในโปรแกรม เชน อาหาร - เครื่องดื่ม, คาซักรีด, คาโทรศัพท และ
คาทําหนังสือเดินทาง เปนตน
2. คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และคาภาษีมูลคาเพิ่ม 7%
3. คาภาษีนํ้ามันที่ทางสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ,พนักงานคนขับรถ และมัคค ุเทศก์ทอ้ งถิน จํานวน 2,000 บาท
**กร ุณายืนค่าทิปให้กบั หัวหน้าทัวร์ทีสนามบิน (วันแรก)**

เงื่อนไขการชําระเงิน
1. มัดจําการจอง ทานละ 20,000 บาท โดยบัตรเครดิต, เงินสด, โอนผานธนาคาร พรอมสง
หลักฐานการชําระเงินใหเจาหนาที่
**ที่นั่งจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัดจําแลวเทานั้น**
2. การจายสวนที่เหลือ กรุณาชําระยอดเงินทัง้ หมดกอนออกเดินทางอยางนอย 15 วันกอนเดินทาง
มิฉะนัน
้ จะถือวาทาน “ยกเลิก” การเดินทางโดยอัตโนมัติ
3. สงสําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของผูที่ออกเดินทาง (ตองมีอายุใชงานไมนอยกวา 6 เดือน)
เงื่อนไขการยกเลิก
1. กรุณาแจงลวงหนาอยางนอย 30 วันทําการ มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัด
จํา
2. กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 15-30 วันทําการ ทางบริษัทฯ มีความจําเปนตองหัก 50% ของ
อัตราคาบริการ
3. กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 14 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดใน
ทุกกรณี

**หมายเหตุ :: สําหรับทานผูเดินทางที่ประสงคจะซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ (นอกเหนือจาก
รายการตามทัวร) หรือดําเนินการใดๆทีก
่ อใหเกิดคาใชจาย กรุณาแจงที่บริษัทฯ ทราบกอน เพื่อขอ
คํายืนยันการออกเดินทางของทัวรนั้นๆ มิฉะนัน
้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบสําหรับ
คาใชจายที่เกิดขึ้น
เงื่อนไขการรับบริการ
- รายการทัวรสามารถปรับเปลี่ยนการเดินทางไดตามความเหมาะสม โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา แตทางบริษัทจะยังคงรักษาผลประโยชนของลูกคาเปนสิ่งสําคัญ
- บริษัทฯรับเฉพาะผูมวี ัตถุประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั้น หากทานถูกเจาหนาที่ตรวจคนเขา
เมืองของประเทศนั้นๆปฏิเสธการเขา-ออกเมือง ดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามถือเปนเหตุผลซึ่งอยู
นอกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนเงินบางสวน
หรือทั้งหมดหากทานถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง ไมวาประเทศใดจนทําใหทานไมสามารถเดินทาง
ตอไปได คณะทัวรทานอื่นๆ รวมถึงไกดจะไมสามารถรอทาน ณ สนามบินได จําเปนตองออก
เดินทางตามโปรแกรมที่วางไว แตทางตัวแทนบริษัทฯจะทําหนาที่ประสานงานและเจาหนาที่จะทํา
การติดตอและชวยเหลือทานเปนระยะๆ
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบตอคาใชจายใดๆทั้งสิ้น ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสย
ั ตางๆ
เชน การยกเลิกหรือการลาชาของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน,
การจราจรติดขัด หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ตางๆ ที่เกิดขึ้นเหนืออํานาจการควบคุมของบริษัท
ฯ และเจาหนาที่นั้นๆ ที่จะสงผลทําใหเสียเวลาในการทองเที่ยวตามรายการทัวร ผูเดินทางไม
สามารถเรียกรองคาเสียหาย,ไมวาในกรณีใดๆทั้งสิ้น,ทั้งคาเสียเวลา,คาเสียโอกาส,คาเสีย
ความรูสก
ึ และคาใชจายที่บริษัทจายไปแลวเปนตน
- กรณียกเลิกหรือเปลีย
่ นแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือ
บางสวนใหกับทาน เมือ
่ ทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทถือ
วาทานไดยอมรับในเงือ
่ นไขขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวทั้งหมดแลว
- เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไมเดินทาง
พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
- ถากรุปที่ทานจองทัวรไว ไมสามารถออกเดินทาง จากกรณีจํานวนผูเดินทางไมครบจํานวนตามที่
กําหนดไว หรือสายการบินแจงยกเลิกบิน ทางบริษัทจะคืนเงินคาทัวรใหทาน แตทางบริษัทจะขอหัก

เงินคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาธรรมเนียมในการยืนขอวีซาของประเทศที่ทานจะเดินทาง (ถา
โปรแกรมที่ทานเดินทางจะตองยื่นขอวีซา)
- อัตราคาบริการคิดคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนคาบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาคาตัว๋ เครื่องบิน ภาษีเดินทาง คา
ประกันภัย คาธรรมเนียมนํ้ามัน หรือมีการประกาศลดคาเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนไดปรับขึ้น
ในชวงใกลวน
ั ที่คณะจะเดินทาง
- เนื่องจากตั๋วเครื่องบินชุดนี้เปนตั๋วราคาพิเศษ (ตั๋วกรุป
 ) ตองเดินทางตามวันที่ที่ระบุไวบนหนาตั๋ว
เทานั้น จึงไมสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น และถาทางบริษัทไดดําเนินการออกตั๋ว
เครื่องบินไปแลวนั้น ไมสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูเดินทางได (ยกเวนบางสายการบิน
ที่สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูเดินทางได เมือ
่ ทานตองการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูเดินทางหลังจาก
ออกตั๋วเครื่องบินไปแลว จะตองเสียคาใชจายในการดําเนินการ ทั้งนีจ้ ะขึ้นอยูกับสายการบินเทานั้น)
- บริษัทฯทําหนาที่เปนตัวแทนในการเรียกรองคาชดใชจากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษท
ั ขนสง
เมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระระหวางการเดินทาง แตจะไมรับผิดชอบตอการสูญหายดังกลาวใน
ระหวางการ ทองเที่ยวนี้ หากทานไมใชบริการใดๆ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ถือวาทานสละสิทธิ์
ไมสามารถเรียกรองขอคืนคาบริการไดหากทานไม เดินทางกลับพรอมคณะทัวร ตั๋วเครื่องบินขา
กลับซึ่งยังไมไดใช ไมสามารถนํามาขอคืนเงินไดคาบริการที่ ทานชําระกับทางบริษัทฯ เปนการชําระ
แบบเหมาขาด และทางบริษัทฯไดชําระใหกับบริษัทฯ ตัวแทนแตละแหงแบบเหมาขาดเชนกัน
ดังนั้นหากทานมีเหตุอันใดที่ทําใหทานไมไดทองเที่ยวพรอมคณะตามรายการ ที่ระบุไว ทานจะขอ
คืนคาบริการไมไดบริษท
ั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวรตามความเหมาะสม และ
สถานการณตางๆ ทั้งนีท
้ างบริษัทฯจะยึดถือและคํานึงถึง ความปลอดภัย รวมถึงประโยชนสูงสุด
ของลูกคาสวนมากเปนสําคัญ

โปรดอ่านข้อมูลทังหมดก่อน ทําการจอง หากมีขอ้ สงสัยกร ุณาสอบถามเจ้าหน้าที เมือท่านจองทัวร์และ
ชําระเงินมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงือนไขที ทางบริษทั ฯ แจ้งไว้ขา้ งต้น

