บินด้วยสายการบิ นการบินไทย (TG) : ขึ้นเครื่องที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ(BKK)
TG622
BKK (สุวรรณภูมิ) – KIX (โอซาก้า)
23.59 – 07.20
TG677
NRT (นาริ ตะ) – BKK (สุวรรณภูมิ)
17.30 – 22.30
**โหลดกระเป๋ าสัมภาระโดยนํ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (2 ชิน้ ) และ ถือขึน้ เครื่องบินได้น้ําหนักไม่เกิน 7 ก.ก. **

วันที่ 1
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
(–/–/–)
21.00 คณะพร้อมกัน ณ ท่ าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชัน้ 4
เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบิน THAI AIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ อํานวยความ
สะดวกตลอดขัน้ ตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คาํ แนะนําเพือ่ เตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง
**กรุณ าเผื่ อ เวลาในการเดิ น ทางมายัง สนามบิ น อย่ า งน้ อ ย 3 ชัว่ โมง เนื่ อ งจากต้ อ งใช้ เ วลาในการ
เช็คอิ น**
ข้อควรทราบ : ประเทศญีป่ ่ ุนไม่อนุญาตให้นําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่ าฝืน จะมีโทษ
ปรับและจับ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ดุลพินิจของเจ้าหน้าทีศ่ ุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง
23.59 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ คนั ไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน สายการบิ น
THAI AIRWAYS เทีย่ วบินที่ TG622
วันที่ 2
โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – ย่านชิ นไซบาชิ – เกียวโต – วัดปราสาททอง – วัดคิ โยมิสึ
(–/L/D)
07.20 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ คนั ไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปนุ่ (ตามเวลาท้องถิน่ เร็วกว่าเมืองไทย
ประมาณ 2 ชัวโมง)
่
หลังผ่านขัน้ ตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย
นําท่านเดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า ซึง่ ถือได้ว่าเป็ นสัญลักษณ์ของเมือง ถูกสร้างขึน้ ในช่วงครึง่ หลังของศตวรรษ
ที่ 16 เพื่อเป็ นทีพ่ ํานักของโทโยโทมิ ฮิเดโยชิ ผูร้ วมญี่ป่ ุนให้เป็ นหนึ่งเดียวในสมัยนัน้ ใช้เวลาตัง้ แต่เริม่ ก่อสร้าง
จนถึงเสร็จสมบูรณ์ยาวนานกว่า 16 ปี เป็ นปราสาทขนาดใหญ่ท่กี ลายเป็ นหนึ่งในสัญลักษณ์ของญี่ป่ ุน แต่ทว่า
ปราสาทโอซาก้าทีก่ ่อสร้างขึน้ ในยุคสมัยนัน้ ถูกเผาทําลายไปพร้อมกับการล่มสลายของตระกูลโทโยโทมิ กําแพง
หินและยากุระ (หอสังเกตุการณ์) ทีเ่ ห็นนี้ จึงได้รบั การฟื้ นฟูข้นึ ใหม่ในสมัยเอโดะ ส่วนตัวปราสาทก็ถูกสร้างขึ้น
ใหม่หลังจากนัน้ แม้กระนัน้ ในปั จจุบนั ปราสาทโอซาก้าก็ยงั คงได้รบั การดูแลให้อยู่ในสภาพที่น่าเกรงขามและ
ยิง่ ใหญ่ จนนับว่าเป็ นหนึ่งในสามปราสาทที่มชี ่อื เสียงทีส่ ุดในญี่ป่ ุน เทียบเท่ากับปราสาทนาโกย่าและปราสาทคุ
มาโมโตะ(ไม่รวมค่าเข้าชมด้านในปราสาท)

นําท่านเดินทางสู่ ย่านชิ นไซบาชิ (SHINSAIBASHI) ย่านช้อปปิ้ งชื่อดังของนคร โอซาก้า ภายในย่านนี้มรี า้ นค้า
เก่าแก่ปะปนไปกับร้านค้าอันทันสมัย และสินค้าหลากหลายรูปแบบทัง้ สําหรับเด็ก และผูใ้ หญ่ ซึง่ ย่านนี้ถอื ว่าเป็ น
ย่านแสงสี และบันเทิงชัน้ นําแห่งหนึ่งของนครโอซาก้า อีกทัง้ ยังมีรา้ นอาหารทะเลขึน้ ชื่อมากมาย สัญลักษณ์เด่น
ของย่านนี้คอื ตึกรูปเครื่องหมายการค้าของ กูลโิ กะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจากญีป่ ่ นุ นันเอง
่

เที่ยง

บริ การอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู บุฟเฟต์ YAKINIKU
บุฟเฟต์ปิ้งย่าง มีเนื้ อสัตว์ให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็ น หมู ไก่ เนื้ อไม่อนั ้ เลือกทานได้ตามใจชอบ มีเมนู
อื่นๆเช่น ซูชิ ราเมง สลัด ไอศกรีม ให้ท่านได้เลือกทานอีกด้วย
นําท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต(KYOTO) เมืองหลวงเก่าของญีป่ ่ นุ มานานกว่า 1,000 ปี ถูกขนานนามให้ว่าเป็ น
“เมืองมรดกโลกสุดยิง่ ใหญ่” นําท่านชม วัดปราสาททอง (KINKAKUJI TEMPLE) สร้างโดยโชกุน อาชิคางะ โย
ชิมสิ ึ เพื่อเป็ นสถานที่พกั ผ่อน ต่อมาบุตรชายของท่านได้ดดั แปลงให้เป็ นวัด แต่ปราสาทเดิมได้ถูกไฟไหม้ในปี
พ.ศ.2493 และสร้างขึน้ ใหม่เมื่อปี พ.ศ.2498 ปราสาทโดยรอบปิ ดด้วยทองคําเปลวอย่างสวยงาม ให้ท่านได้ด่มื
ดํ่ากับความสะอาดใสของสระนํ้าทีส่ ามารถสะท้อนให้เห็นภาพตัวปราสาทได้อย่างงดงาม

นําท่านเดินทางสู่ วัดคิ โยมิสึ (KIYOMIZU TEMPLE) หรือวัดนํ้าใส ทีต่ ดิ รอบสุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิง่
มหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ เป็ นวัดทีใ่ หญ่และเก่าแก่ตงั ้ อยู่บริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า และมีท่อนซุงวางเรียงซ้อน
กันตามแนวนอนตัง้ จากพืน้ ดินขึน้ มารองรับระเบียงของตัววิหารใหญ่ ซึง่ ไม่ใช้ตะปูสกั ตัว ใช้วธิ กี ารเข้าลิม่ เหมือน
เรือนไทย วัดนี้มอี ายุเก่าแก่ยงิ่ กว่ากรุงเกียวโต กว่า 1,200 ปี มาแล้ว เป็ นทีป่ ระดิษฐานของเทพเอปิ ส ึ เทพเจ้า
แห่งความรํ่ารวย มังคั
่ ง่ , นมัสการพระโพธิสตั ว์อวโลกิเตศวร, จากระเบียงแห่งนี้สามารถถ่ายภาพ ณ จุดทีส่ วย
ทีส่ ุดในกรุงเกียวโต มองเห็นวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองเกียวโตได้งดงาม พร้อมกับวิหารของวัดคิโยมิส ึ และเชิญดื่ม
นํ้ าศักดิ ์สิทธิสามสายอั
์
นเกิดขึ้นจากธรรมชาติท่ไี หลมาจากเทือกเขา โดยเชื่อว่า สายแรก รวย สายสอง สวยหล่อ สายสาม แข็งแรง

คํา่
ที่พกั

บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร
COMFORT GIFU HOTEL, GIFU หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 หมู่บ้านชิ ราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิ ซึจิ
(B/L/D)
เช้า
บริ การอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม
นํ าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิ ราคาวาโกะ (SHIRAKAWA-GO) ตัง้ อยู่ในหุบเขาของจังหวัดกิฟุ ประเทศญี่ป่ ุน
ได้รบั การขึน้ ทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมโดยองค์การยูเนสโกเมื่อปี 1995 ภายในหมู่บา้ นแห่งนี้
มีววิ ทิวทัศน์ทส่ี วยงาม บ้านแต่ละหลังเป็ นบ้านสไตล์ญ่ปี ่ ุนแบบดัง้ เดิม ทีห่ ลังคาบ้านเป็ นแนวสโลป หลังคาสร้าง
จากคานไม้ท่แี ข็ง แรง จึงทนทานต่อหิมะในฤดูหนาวได้อย่างดี แถมมีห้องใต้หลังคาที่กว้างขวางสําหรับเอาไว้
เลีย้ งหนอนไหมอีกด้วย คนในหมู่บา้ นนี้สว่ นใหญ่มอี าชีพเกษตรกร ทํานา เลีย้ งไหม เสริมด้วยการท่องเทีย่ วแบบ
พอเพียงเป็ นหลัก

เที่ยง

บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู หมูย่างใบโอบะ

หมู ย่ างร้ อ นๆบนใบโฮบะ หรื อ ใบแมกโนเลี ย เป็ นใบขนาดใหญ่ ปลู ก กัน มากที่ เมื อ งฮิ ด ะ จัง หวัด กิ ฟุ
ประเทศญี่ ปุ่น กลิ่ นของใบจะทําให้ อาหารมีรสชาติ ที่ประณี ตอร่อย และด้ วยกลิ่ นพิ เศษเฉพาะของใบ
โฮบะทําให้หมูมีรสชาติ หอมอร่อยยิ่งขึ้น

นํ าท่านเดินทางสู่ ทาคายาม่า(TAKAYAMA) เป็ นเมืองที่มกี ารผสมผสานระหว่างเกียวโตกับขนมธรรมเนียม
ประเพณียุคเอโดะเข้าด้วยกัน ตัง้ อยู่บริเวณทีโ่ อบล้อมไปด้วยภูเขาน้อยใหญ่ในจังหวัดกิฟุ จากนัน้ นําท่านเดินชม
เขตเมื อ งเก่ า ซัน มาชิ ซึ จิ ซึ่ ง เต็ ม ไปด้ ว ยบ้า นเรือ น และร้า นค้า น่ า รัก ๆ ที่ย ัง คงอนุ ร ัก ษ์ แ บบของบ้า นใน
สมัยเอะโดะกว่า 300 ปี ก่อน ให้ท่านได้เลือกซื้อของทีร่ ะลึกพืน้ เมืองและเก็บเกีย่ วบรรยากาศอันน่ าประทับใจ ไม่
ว่าจะเป็ นเหล้าสาเก ซุปมิโสะชิรุ ตุ๊กตาซารุโบะโบะ ซึง่ เป็ นตุ๊กตาตามความเชื่อของคนญีป่ ่ นุ โบราณสมัยก่อน (ไม่
รวมค่าเข้าชมที่ว่าการอําเภอเก่า)

คํา่
พักที่

บริ การอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู บุฟเฟต์ชาบู ชาบู
บุฟเฟต์ชาบู ชาบู มีเนื้ อสัตว์ให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็ น หมู ไก่ ผักสดๆ ของหวานให้บริการ
CHISUN GRAND HOTEL, NAGANO หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 ชมลิ งออนเซ็น - ปราสาทมัตสึโมโต้
(B/L/D)
เช้า
บริ การอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านชม ลิ งแช่ออนเซ็น หรือ “ลิงหิมะ” ทีม่ ชี ่อื เสียงทัวไปโลก
่
ตัง้ อยู่ในหุบเขาสายนํ้ าทีไ่ หลจากทีร่ าบสูงชิง่ะ
และต้นนํ้ าจากนํ้ าพุร้อนมีลิงภูเขาญี่ป่ ุ นจํานวน 200 ตัวอาศัยอยู่บริเวณนี้ แม้จะอยู่ท่ามกลางสภาพอากาศที่
โหดร้าย(มีหมิ ะปกคลุม 1 ใน 3 ของปี )โขดหินหยาบและขรุขระและนํ้ าพุร้อนที่พุ่งขึ้นมาจากพื้นดินก็ตามแต่
บริเวณทีแ่ ห่งนี้กเ็ ปรียบเสมือนสวรรค์ของลิงภูเขาเหล่านี้ได้ เนื่องจากมีน้ําพุรอ้ นทีส่ ะสมในบ่ออันเป็ นทีท่ ฝ่ี งู ลิงลง
แช่น้ําอย่างคลายความหนาวอย่างสําราญทําให้มนุ ษย์เรามีโอกาสได้ชมลิงภูเขาอย่างใกล้ชดิ โดยระยะทางการ
เดินทางเข้าไปถึงบ่อนําพุรอ้ น ประมาณ 2 กม. ใช้เวลาเดินทางไปกลับประมาณ 2 ชม. **ในกรณีหมิ ะตกหนักจน
ไม่สามารถเดินทางเข้าชมได้ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการ
์
นําท่านสู่ หมู่บา้ นอิยาชิโน ซาโตะ ตัง้ อยู่ในพืน้ ที่
ที่เคยเป็ นหมู่บ้านเกษตรกรรมบนชายฝั ง่ ทิศตะวันตกของทะเลสาบไซโก ซึ่งถูกพายุไต้ฝ่ ุนพัดถล่มในปี 1966
จนกระทังต่
่ อมาอีก 40 ปี ได้รบั การบูรณะขึน้ ใหม่ให้เป็ นแบบดัง้ เดิม และเปิ ดเป็ นพิพธิ ภัณฑ์กลางแจ้ง

เที่ยง

บริ การอาหาร ณ ภัตตาคาร

นําท่านเดินทางเข้าสู่ มัตสึโมโต้ ตัง้ อยู่ตอนกลางของจังหวัดนากาโน่ ซ่งึ เคยเป็ นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิ ก
ฤดูหนาวปี 1998มัตสึโมโต้ตงั ้ อยู่บริเวณเชิงเขาของเทือกเขาแอลป์ ญี่ป่ ุน จึงทําให้เมืองทัง้ เมืองถูกโอบล้อมไป
ด้วยภูเขาน้อยใหญ่ใจกลางประเทศญี่ป่ ุน นําท่านชม ปราสาทมัตสึโมโต้ เป็ นปราสาททีเ่ ก่าแก่ทส่ี ุดในประเทศ
ญี่ป่ ุน เป็ นหนึ่งในห้าปราสาทในญี่ป่ ุนทีถ่ ูกกําหนดให้เป็ นสมบัตปิ ระจําชาติ ตัวปราสาทสร้างขึน้ ด้วยไม้โดยไม่ใช้
ตะปูแม้แต่ตวั เดียว หอคอยกลางปราสาทเคยใช้เป็ นทีส่ ําหรับระวังภัย ป้ อมหอคอยและตัวปราสาทมัตสึโมโต้ถูก
สร้างขึน้ ในช่วงปี พ.ศ. 2135 ข้างในตัวปราสาทมีขนั ้ บันไดสูงชันและเพดานทีไ่ ม่สูงมากนัก ตามแนวทางเดินจัด
แสดงวัสดุเครื่องใช้ทางประวัตศิ าสตร์ เช่น ชุดเกราะซามูไรสมัยเซ็นโกกุ ปื นคาบศิลาและอาวุธทีเ่ คยใช้สรู้ บใน
สมัยก่อน หน้าต่างเป็ นหน้าต่างไม้แคบๆ มีช่องสําหรับยิงปื นและยิงลูกธนู สามารถเพลิดเพลินกับทัศนียภาพ
ของเทือกเขาแอลป์ ญีป่ ่ นุ และเมืองมัตสึโมโต้ได้จากชัน้ บนสุดของปราสาท(ไม่รวมค่าเข้าชมด้านในปราสาท)

คํา่
ที่พกั

วันที่ 5
เช้า

บริ การอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู บุฟเฟต์ขาปูทานได้ไม่อนั ้ + เซตอาหารญี่ปนุ่
DADU FUJI RESORT HOTEL, FUJI หรือเทียบเท่า
จากนัน้ อิ สระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่ นํ้าแร่ ออนเซ็นธรรมชาติ ซึ่งชาวญี่ปนมี
ุ่ ความเชื่อว่าหาก
ได้ แ ช่ นํ้ า แร่ อ อนเซ็น ธรรมชาติ นี้ แ ล้ ว จะทํา ให้ ผิ ว พรรณเปล่ ง ปลัง่ สวยงาม และช่ ว ยให้ ร ะบบการ
หมุนเวียนโลหิ ตดีขึ้น
ลานสกี ฟูจิเท็น – พิ พิธภัณฑ์แผ่นดิ นไหว – โมมิ จิ ไคโร - หมู่บ้านนํ้ าใส โอชิ โนะฮัคไค – เทศกาล
ประดับไฟหมู่บ้านเยอรมัน - ย่านช้อปปิ้ งชิ นจุกุ
(B/L/–)
บริ การอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านสนุ กกับกิจกรรมกลางแจ้งท่ามกลางหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น (FUJITEN SKI) ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับ
การเล่นไม้กระดานเลื่อนได้ตามอัธยาศัย ณ ดินแดนแห่งนี้ทซ่ี ง่ึ เป็ นสวนสนุกขนาดใหญ่ มีกจิ กรรมนอกเหนือจาก

การเล่นสกีมากมาย เป็ นลานสกีทม่ี ชี ่อื เสียงและมีฉากหลังเป็ นภูเขาไฟฟูจทิ ส่ี วยงามท่านจะได้สนุ กกับลานหิมะ
ขาวโพลน ท่านทีส่ นใจจะเช่าอุปกรณ์เครื่องเล่นสามารถติดต่อหัวหน้าทัวร์ล่วงหน้า ราคานี้ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์
เครื่องเล่นสกี สโนว์สเลด หรือครูฝึก ประมาณ 5000 เยน (ลานสกีจะเปิ ดให้บริก ารหรือไม่ ขึ้นอยู่กบั สภาพ
ภูมอิ ากาศ)
(หมายเหตุ: ในกรณีท่ี ลานสกีเข้าไม่ได้เนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออํานวย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเ์ ปลี่ยน
โปรแกรมทัวร์เป็ น คาวาฟูจโิ กะ สถานีท่ี 22 (RETRO BUS) เป็ นจุดทีช่ มภูเขาไฟฟูจไิ ด้สวยงามทีส่ ุดในช่วงฤดู
หนาว)

เที่ยง

นําท่านเดินทางสู่ พิ พิธภัณฑ์แผ่นดิ นไหว (EXPERIENCE EARTHQUAKE) ทีจ่ ําลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ
และท่านจะได้สมั ผัสกับบรรยากาศของการจําลองเหตุการณ์ เรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเกิดแผ่นดินไหวที่
เกิดขึน้ ในประเทศญี่ป่ ุน เทคโนโลยี วิวฒ
ั นาการ การวางแผนป้ องกันต่อภัยธรรมชาติทป่ี ระเทศญี่ป่ ุนไม่สามารถ
หลีกเลีย่ งได้น้ี ให้ท่านอิสระเลือกซือ้ ของทีร่ ะลึกตามอัธยาศัย
บริ การอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู เซตอาหารญี่ปนุ่

นําท่านออกเดินทางต่อไปยัง หมู่บ้านนํ้าใส โอชิ โนะฮัคไค (OSHINO HAKKAI) เป็ นหมู่บา้ นเก่าแก่ในบริเวณ
ทะเลสาบทัง้ 5 รอบภูเขาไฟฟูจิ ด้วยวิวทิวทัศน์ ของหมู่บ้านสไตล์ญ่ีป่ ุนโบราณ มีฉากหลังเป็ นภูเขาไฟฟูจสิ ูง
ตระหง่าน และสายนํ้าบริสุทธิที์ เ่ กิดจากหิมะบนยอดภูเขาไฟฟูจลิ ะลายและไหลลงมารวมกัน

นําท่านชมเทศกาลประดับไฟหมู่บ้านเยอรมัน (COUNTRY FARM GERMAN VILLAGE) ภายใต้บรรยากาศ
ของชนบทเยอรมันกับ “เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว” ต้อนรับวันคริสต์มาสและวันปี ใหม่ท่ีกําลังจะมาถึง การ
ประดับประดาตกแต่งไฟด้วยหลอดแอลอีดกี ว่า 2ล้านดวงในช่วงฤดูหนาวของทีน่ ่ียงิ่ ใหญ่ทส่ี ุดในจังหวัดชิบะและ
ถือเป็ น “หนึ่งในสามการประดับประดาไฟทีย่ งิ่ ใหญ่ทส่ี ุดในภูมภิ าคตะวันออก” อีกด้วย

ได้เ วลาอัน สมควร นํ า ท่ า นเดิน ทางเข้า สู่ โ รงแรมที่พ ัก SHINJUKU WASHINGTON HOTEL, TOKYO หรือ
เทียบเท่า
อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ ง ย่านช้ อปปิ้ งชิ นจุกุ (SHINJUKU) ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ งสินค้า
มากมายและ เครื่องใช้ ไฟฟ้ า กล้องถ่ายรูปดิจติ อล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์หรือสินค้าทีจ่ ะเอาใจคุณผูห้ ญิงด้วย
กระเป๋ า รองเท้า เสื้อผ้า แบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชันสํ
่ าหรับวัยรุ่น เครื่องสําอางยี่ห้อดังของญี่ป่ ุนไม่ว่ าจะเป็ น
KOSE , KANEBO , SK II , SHISEDO และอื่นๆ อีกมากมาย

คํา่
อิ สระอาหาร ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ ง
ที่พกั SHINJUKU WASHINGTON HOTEL, TOKYO หรือเทียบเท่า
วันที่ 6
เช้า

วัดอาซากุสะ – ถนนนากามิ เซะ – ตลาดปลาซึ กิจิ - ชิ ซุย พรีเมียม เอาท์เลท - นาริ ตะ - กรุงเทพ
(สุวรรณภูมิ)
(B/-/-)
บริ การอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม

นํ าท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคํา ณ วัดอาซากุสะ (SENSOJI TEMPLE) วัดที่ได้ช่อื ว่าเป็ นวัดที่มคี วาม
ศักดิ ์สิทธิ ์ และได้รบั ความเคารพนับถือมากทีส่ ุดแห่งหนึ่งใน กรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวน อิ
มทองคําทีศ่ กั ดิ ์สิทธิ ์ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ่งมักจะมีผคู้ นมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็ นสิรมิ งคลตลอดทัง้ ปี
ประกอบกับภายในวัดยังเป็ นทีต่ งั ้ ของโคมไฟยักษ์ทม่ี ขี นาดใหญ่ทส่ี ุดในโลกด้วยความสูง 4.5 เมตร ซึง่ แขวนห้อย
อยู่ ณ ประตูทางเข้าที่อยู่ด้านหน้ าสุดของวัด ที่มชี ่ือว่า “ประตูฟ้าคํารณ” และถนนจากประตูเข้าสู่ตวั วิห ารที่
ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคํา มีช่อื ว่า ถนนนากามิ เซะ (NAKAMISE ROAD) ซึ่งเป็ นทีต่ งั ้ ของร้านค้า ขาย
ของทีร่ ะลึกพืน้ เมืองต่างๆ มากมาย เช่น ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจทีร่ ะลึก ฯลฯ ให้ทุกท่านได้
เลือกซือ้ เป็ นของฝากของทีร่ ะลึก

นําท่านสู่ ตลาดปลาซึกิจิ เป็ นตลาดค้าส่งปลา,ผักและผลไม้ขนาดใหญ่ใจกลางกรุงโตเกียว ในบรรดาตลาดค้าส่งที่
กระจายอยู่ในโตเกียวนัน้ ตลาดปลาแห่งนี้นับเป็ นที่ท่มี ชี ่อื เสียงมากที่สุดและเป็ นที่รู้จกั กันดีว่าเป็ นหนึ่งในตลาด
ปลาที่ ใหญ่ทส่ี ุดในโลกอีกด้วย เนื่องจากมีการซือ้ ขายสินค้าทะเลกว่า 2000 ตันต่อวัน คาดว่าจะมีการย้ายตลาด
แห่งนี้ไปยัง TOYOSU ตลาดแห่งใหม่ภายในตลาดนัน้ มีปลาและอาหารทะเลสดมากมายหลายชนิด เป็ นตลาดที่
คึกคักอยู่เกือบตลอดเวลา และค่อนข้างยุ่งในบางช่วงเวลาจะมีรถสกูตเตอร์ขบั ไปมา รวมทัง้ รถบรรทุกทีใ่ ช้ขนส่ง
ปลา ทัง้ คนซื้อและคนขายจะดูเร่งรีบ ทําให้เป็ นสเน่หด์ งึ ดูดนักท่องเทีย่ วให้แวะเวียนมาเทีย่ วชม ภายในตลาดนัน้
เป็ นเป็ น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือส่วนภายนอกซึง่ มีรา้ นค้าปลีกและร้านอาหารตัง้ เรียงรายเป็ นจํานวนมากและส่วนภายใน
ซึ่งเป็ นบริเวณที่ร้านค้าส่งใช้เจรจาธุรกิจและเป็ นจุดที่มกี ารประมูลปลาทูน่าที่มชี ่อื เสียงเครื่องสําอางยี่ห้อดังของ
ญีป่ ่ นุ ไม่ว่าจะเป็ น KOSE , KANEBO , SK II , SHISEDO และอื่นๆ อีกมากมาย

เที่ยง อิ สระอาหาร ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกในการท่องเที่ยว
นําท่านช้อปปิ้ ง ชิ ซุย พรีเมียม เอาท์เลท (SHISUI PREMIUM OUTLETS) เป็ นเอาท์เลทอีกหนึ่งที่ ทีข่ าช้อปต้อง
แวะก่อนเดินทางไปยังสนามบินนาริตะ โดยชิซุย เป็ นหนึ่งสาขาในพรีเมียมเอาท์เลทเครือ มิซุบชิ ิ (MITSUBISHI)
เช่นเดียวกับ ริงกุ พรีเมียม เอาท์เลท ทีอ่ ยู่ใกล้สนามบินคันไซ โอซาก้า และโกะเท็มบะ พรีเมียม เอาท์เลท อยู่ท่ี
โกะเท็มบะ ทีช่ ซิ ูย พรีเมียม เอาท์เลท มีรา้ นค้าดังมากกว่า 180 แบรนด์ ให้ได้เลือกช้อปไม่ว่าจะแบรนด์ญป่ี ่ ุน หรือ
แบรนด์สญ
ั ชาติอ่นื ก็มหี ลากหลายให้เลือกช้อปได้อย่างสบายใจในราคาเอาท์เลท ทีไ่ ม่ต้องง้อรอช่วงลดราคา และ
ไม่ตอ้ งบวกภาษี ไม่ว่าจะ GUESS, COACH, BILLABONG, LACOSTE, LEVI’S, MICHAEL KORS, NIKE บอก
เลยว่าแบรนด์เนมเหล่านี้ แค่ยกตัวอย่างเท่านัน้ เพราะทีจ่ ริงยังมีอกี เยอะมาก
นําท่านเดิ นทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ นาริ ตะ ประเทศญี่ปนุ่
17.30 ออกเดิ นทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เทีย่ วบิน
ที่ TG677 ** ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบินและสายการบิน**
22.30 เดิ นทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ ภาพ พร้อมความประทับใจ
*************************************************
อัตราค่าบริ การ
วันที่เดิ นทาง

ราคาผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

17 – 22 ธันวาคม 2565

54,999

9,500

21 – 26 ธันวาคม 2565

55,999

9,500

ในกรณี ที่ JOIN LAND (ไม่ใช้ตั ๋วเครื่องบิน) ราคาท่านละ 30,000 บาท

ไม่มีราคาเด็ก สําหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทางกลับ (INFANT) ท่านละ 13,000 บาท (ไม่มีที่นัง่ บนเครื่องบิน)

**หากต้องการทํากรุป๊ ส่วนตัว สามารถสอบถามเจ้าหน้ าที่ได้**

ข้อสําคัญ
อัตรานี้ยงั ไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป
ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทัง้ นี้ท่าน
สามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการ
์
เรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ทีส่ นามบิน ในวันเช็คอิน
ถ้าหากมีผู้เดินทางตํ่ากว่า 20 คน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการยกเลิ กการเดิ นทางหรือมีการเปลี่ยนแปลง
ราคา โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า 7 วันก่อนการเดิ นทาง
กรณี พกั 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะทําการเสริมเตียงให้เท่านัน้ การเสริมเตียงจะขึน้ อยู่กบั นโยบายของโรงแรม
นัน้ ๆ (บางโรงแรมใช้เตียง SGL ในการเสริมเตียง บางโรงแรมจะใช้ฟูกในการเสริมเตียง) กรณี ที่ห้อง TRP เต็ม
ทางบริ ษทั อาจจะต้องปรับไปนอนห้องพักสําหรับ 1 ท่าน 1 ห้องและสําหรับ 2 ท่าน 1 ห้อง โดยท่านจะต้ อง
ชําระค่าห้องพักเดี่ยว
อัตรานี้ เฉพาะนักท่องเที่ยวที่ถือหนังสือเดิ นทางไทยเท่านัน้ กรณี ถือหนังสือเดิ นทางต่างประเทศ ทางบริ ษทั
ขอสงวนสิ ทธิ์ เรียกเก็บค่ าธรรมเนี ยมเพิ่ มจากราคาทัวร์ ท่ านละ 100 USD. (เป็ นเงิ นไทยประมาณ 3,200
บาท)
เนื่ องจากสภาวะอากาศ จราจร สายการบิน หรือช่วงเทศกาลต่างๆ และตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น รถ
บัสนําเที่ยวสามารถให้บริ การวันละ 10 ชัวโมง
่
โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดย
ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า
สําคัญ!! : กรณี ผ้เู ดิ นทางถูกปฏิ เสธการเข้า – ออกประเทศจากประเทศต้นทางและปลายทาง ทัง้ จากที่ด้านหน้ า
เคาน์ เตอร์เช็คอิ น หรือจากด่ านตรวจคนเข้าเมืองก็ตาม ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รบั ผิ ดชอบค่ าใช้ จ่ายที่ จะ
เกิ ดขึ้นตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชําระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ ง
กรณี ต้ อ งการตัด กรุ๊ป ส่ ว นตัว กรุ๊ป เหมาที่ ส ถานะผู้เ ดิ น ทางเป็ น เด็ก นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ครู ธุ ร กิ จ ขายตรง
เครื่ อ งสํา อาง หมอ พยาบาล ชาวต่ า งชาติ หรื อ คณะที่ ต้ อ งการให้ เ พิ่ ม สถานที่ ข อดูง าน กรุ ณ าติ ด ต่ อ แจ้ ง
รายละเอียด โดยละเอียด กับเจ้าหน้ าที่เพื่อทําราคาให้ใหม่ทุกครัง้

-

-

-

-

อัตราค่าบริ การนี้ รวม
ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั ๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชัน้ ประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี
สนามบิ น และค่ า ภาษี น้ํ า มัน ทุ ก แห่ ง กรณี ต้ อ งการอัพ เกรด UPGRADE ใช้ ว ีล แชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ
เปลีย่ นแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่ วใด เทีย่ วหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ ทางบริษทั ของสงวนสิทธิ ์
ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ้ ดินทาง
กระเป๋ าสัมภาระโดยนํ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (2 ชิน้ ) และ ถือขึน้ เครื่องบินได้น้ําหนักไม่เกิน 7 ก.ก.
รถรับส่งนําเทีย่ วตามรายการ
ค่าเข้าชมสถานทีต่ ามทีร่ ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ ว
หัวหน้าทัวร์นําเทีย่ วตลอดการเดินทาง
ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุในโปรแกรมการเดินทาง
ค่าโรงแรมทีพ่ กั ระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ ะบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง กรณีพกั 3 ท่านจะเป็ นเตียงเสริม 1 ท่าน)
ในกรณีมงี านเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ทีท่ าํ ให้โรงแรมตามรายการทีร่ ะบุเต็ม ทางบริษทั ขอ
สงวนสิทธิในการปรั
์
บเปลีย่ นโรงแรมทีพ่ กั ไปเป็ นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสม
เดิม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสําคัญ ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคู่นอนให้กบั ลูกค้าทีไ่ ม่รจู้ กั กันมาก่อน
เช่น กรณีทท่ี ่านเดินทาง 1 ท่าน จําเป็ นต้องชําระค่าห้องพักเดีย่ วตามทีร่ ะบุ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500,000 บาท หรือกรณีเสียชีวติ
วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่ นไขของบริษทั ประกันภัย
รวมประกันการเดิ นทางที่ครอบคลุมประกันสุขภาพที่มีวงเงินรักษาโควิ ด-19 สูงสุด 2,000,000 บาท (เงื่อนไข
เป็ นไปตามกรรมธรรม์) ในกรณี ที่อายุมากกว่า 70 ปี จะได้ครอบคลุมประกันสุขภาพที่มีวงเงิ นรักษาโควิ ด19 สูงสุด 1,000,000 บาท (เงือ่ นไขเป็ นไปตามกรรมธรรม์)
ค่าวีซ่า (ในกรณี ที่มีการประกาศฟรีวีซ่า ทางบริษทั จะคืนเงินให้ท่านละ 1,500 บาท)

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากทีร่ ะบุในรายการ
- ค่าอาหารสําหรับท่านทีท่ านเจ มังสวิรตั ิ หรืออาหารสําหรับมุสลิม
- ค่าวีซ่าสําหรับพาสสปอร์ตต่างชาติ (ถ้ามี) โดยผูเ้ ดินทางต้องทําการยื่นเองเท่านัน้
- ค่าใช้จ่ายด้านเอกสารส่วนตัว เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง วัคซีนพาสสปอร์ต เป็ นต้น
- ค่าเดินทางหากแยกจากคณะ หรือมาช้ากว่าเวลานัดหมาย ท่านต้องออกค่าเดินทางด้วยตนเอง
- ค่าธรรมเนียมในกรณีทก่ี ระเป๋ าสัมภาระทีม่ นี ้ําหนักเกินกว่าทีส่ ายการบินนัน้ ๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน

- ค่าธรรมเนียมการจองที่นัง่ บนเครื่องบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทําได้ ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั สาย
การบิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ททีใ่ ช้บนิ ซึง่ อาจเปลีย่ นแปลงได้อยู่ทส่ี ายการบินเป็ นผูก้ ําหนด
- ค่าภาษีน้ํามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บเพิม่ เติม หากสายการบินมีการเก็บภาษีน้ํ ามันเพิม่ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์
ในการเรียกเก็บลูกค้า
- VAT 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3%
- อัตรานี้ยงั ไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป
ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทัง้ นี้ท่าน
สามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการ
์
เรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ทีส่ นามบิน ในวันเช็คอิน
- ค่าพนักงานยกกระเป๋ าในโรงแรม
- กรณี ที่ไม่มีวคั ซี น ไม่รวมการตรวจ RT-PCR ขาเข้าและออกจากประเทศไทย ทีม่ ผี ลเป็ นลบ ต้องตรวจก่อน
เดินทางไม่เกิน 72 ชัวโมง
่
และเป็ นแบบฟอร์มที่ทางญี่ป่ ุนกําหนดเท่านัน้ ท่านต้องยื่นผลให้กบั ทางบริษทั กรณี
เป็ นบวกหรือติดโควิดต้องมีผลตรวจและใบรับรองแพทย์ใช้ในการยืนยัน เพื่อทําการย้ายวันเดินทาง หรือเก็บ
เครดิตการเดินทาง อาจมีการเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั นโยบายของสายการบินและบริษทั คู่ค้า และ
ต้องมีใบรับรองผลการตรวจเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้
แบบฟอร์ม : HTTPS://BIT.LY/3NVFRKV
เงื่อนไขการจอง
- กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง พร้อมชําระเงินมัดจําครัง้ ที่ 1 ท่านละ 20,000 บาท
หลังจากส่งเอกสารยืนยันการจอง 2 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชําระเงินในวันถัดไป ก่อนเวลา 16.00
น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทนั ที หากยังไม่ได้รบั ยอดเงินตามเวลาที่กําหนด และหากท่านมีความ
ประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจําเป็ นต้องทําจองเข้ามาใหม่ นันหมายถึ
่
งว่า กรณีทม่ี คี วิ รอ (WAITING
LIST) ก็จะให้ส ิทธิไ์ ปตามระบบ ตามลําดับ เนื่ อ งจากทุ ก พีเ รีย ด เรามีท่ีนัง่ ราคาพิเ ศษจํ า นวนจํ า กัด ยกเว้น
โปรแกรมราคาพิ เศษ ทางบริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เรียกเก็บค่าบริ การ เต็มจํานวน เท่านัน้
**กรุณาส่งสําเนาพาสสปอร์ตและข้อมูลที่ จาํ เป็ นต้ องใช้ ในการยื่ นเอกสารลงทะเบียน ERFS และวี ซ่า
ทันทีหลังจากการชําระเงิ น หนังสือเดิ นทาง หรือ พาสปอร์ต ต้ องมีอายุใช้ งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6
เดือน ณ วันกลับ และเหลือหน้ าว่างสําหรับติ ดวีซ่าไม่ตาํ่ กว่า 2 หน้ า โปรดตรวจสอบก่อนส่งให้บริษทั **
- กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลืออย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชําระภายในระยะเวลาที่ท่บี ริษทั
กําหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านสละสิทธิยกเลิ
์ กการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิไม่
์ สามารถคืนเงินมัดจําให้ท่านใด
ไม่ว่าส่วนในส่วนหนึ่งก็ตาม
- กรณีลูกค้าทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไม่ถงึ 15 วัน ก่อนออกเดินทาง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการ
์
เรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจํานวน 100%

- กรณีย่นื วีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการหั
์
กค่าบริการยื่นวีซ่าและจัดเตรียมเอกสาร 1,000 บาทและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆตามจริงเช่นค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าตั ๋วเครื่องบิน เป็ นต้น
เงื่อนไขการยกเลิ ก และ เปลี่ยนแปลงการเดิ นทาง
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้ แต่ 30 วันขึน้ ไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง *ในกรณีทว่ี นั เดินทางตรง
กับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 40 วัน*
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจําตั ๋วเครื่องบิน
โรงแรม และค่าใช้จ่ายจําเป็ นอื่นๆ
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิไม่
์ คนื เงินค่าทัวร์ทช่ี าํ ระแล้วทัง้ หมด
- กรณีมเี หตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทั ทัวร์ เช่น มีนโยบายห้ามการเข้าออกของแต่ละประเทศ หรือ
การยกเลิกเที่ยวบินโดยสายการบิน บริษทั จะเก็บเป็ นเครดิตหรือเลื่อนการเดินทางในพีเรียดถัดไปให้กบั ลูกค้า
โดยยึดตามนโยบายของสายการบินและบริษทั แลนด์ต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
- กรณีต้องการเปลีย่ นแปลงผูเ้ ดินทาง (เปลีย่ นชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษทั ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อน
ออกเดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าทีอ่ อกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์
ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงทัง้ หมด ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ช่วงพีเรียดวันทีเ่ ดินทาง และกระบวนการของแต่ละ
คณะ เป็ นสําคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- กรณีต้องการเปลีย่ นแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการหั
์
กค่าใช้จ่ายการ
ดําเนินการต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ จริงสําหรับการดําเนินการจองครัง้ แรก ตามจํานวนครัง้ ทีเ่ ปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทัง้ สิน้
หมายเหตุ
- กรณีท่ที ่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั ๋วภายในประเทศ เช่น ตั ๋วเครื่องบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณา
ติดต่อสอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลา
เดินทางได้ เพราะมีบางกรณีท่สี ายการบินอาจมีก ารปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ฤดูกาล สภาพภูมกิ าศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็ นสําคัญเท่านัน้ สิง่ สําคัญ ท่าน
จําเป็ นต้องมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชัวโมง
่
โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆ
บริษทั ขอสงวนสิทธิในการไม่
์
รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ใดๆทัง้ สิน้
- กรณีทอ่ี อกบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการรั
์
บผิดชอบไม่
ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษทั เพื่อใช้ในการออก
บัตรโดยสาร

- หลังจากท่านชําระค่าทัวร์ครบตามจํานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั จะนําส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทาง
ให้ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออกเดินทาง
- อัตราทัวร์น้ี เป็ นอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั ๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป
หรือ กลับส่วนใดได้ จําเป็ นจะต้องไป และ กลับ ตามกําหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อ
เจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคู่นอนให้กบั ลูกค้าทีไ่ ม่รจู้ กั กันมาก่อน เช่น กรณีทท่ี ่านเดินทาง 1 ท่าน จําเป็ นต้องชําระ
ค่าห้องพักเดีย่ วตามทีร่ ะบุ
- หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ
- กรณีทท่ี ่านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเ่ี กิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเทีย่ วบิน การล่าช้าของสายการ
บิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประท้วง คําสังของเจ้
่
าหน้าทีร่ ฐั และอื่นๆ ทีอ่ ยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง
บริษทั
- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละ
สิทธิ ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษทั ฯ ไม่มอี ํานาจในการตัดสินใจหรือให้คําสัญญาใดๆ ทัง้ สิ้นแทน บริษทั ฯ
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มอี ํานาจของบริษทั ฯกํากับเท่านัน้ กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง
(เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการหักค่าใช้จ่ายการดําเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงสําหรับการ
ดําเนินการจองครัง้ แรก ตามจํานวนครัง้ ทีเ่ ปลีย่ นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้
- บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายระหว่างการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ ์
ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิง่ ของไว้ท่ีโรงแรมและจําเป็ นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทาง
ตามทีท่ ่านต้องการ
- ขอสงวนสิทธิการเก็
์
บค่านํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง
- เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวในครัง้ นี้ เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ทาง
บริษทั จึงขอสงวนสิทธิ ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งทีท่ ่านไม่ต้องการได้รบั
บริการ หากระหว่างเดินทาง สถานทีท่ ่องเทีย่ วใดทีไ่ ม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทั ขอ
สงวนสิทธิในการไม่
์
สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษทั ได้ทําการจองและถูก
เก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้ หมดแล้ว
- หากมีสถานที่ ร้านค้าทีไ่ ม่สามารถเปิ ดให้บริการได้ภายหลัง โปรแกรมอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตามความ
เหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทางบริษทั จะคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสําคัญ หากกรณีท่ี
จําเป็ นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิม่ ทางบริษทั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
**เมื่อท่านชําระเงิ นค่าทัวร์ให้กบั ทางบริษทั ฯ แล้วทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือ่ นไขข้อตกลงทัง้ หมดนี้ แล้ว**

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริ การ **

