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HANSA USJ SONGKRAN 6D 4N

โตเกียว
คามาคุระ
ฮาโกเน่
ชิ สึโอกะ

นาโกย่า
โอซาก้า

ชม สะพานนิ จบู าชิ ณ พระราชวังอิ มพีเรียล, นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม
วัดอาซากุสะ, อิสระช้อปปิ้ง ย่านชิ นจุก ุ
นมัสการ องค์พระใหญ่ไดบุทสึ
หุบเขาโอวาคุดานิ ทดลองทานไข่ดาซึง่ ต้มจากจากบ่อกามะถัน
ทะเลสาบฮามาน่ ะ ทะเลสาบที่เพาะพันธุ์ปลาไหลที่ใหญ่ ท่สี ุดในบริเวณนัน้ และชม
ความงดงามแห่งยอดเขาทีธ่ รรมชาติสร้างสรรค์อย่างน่าอัศจรรย์ ณ ภูเขาไฟฟูจิ,
อิสระกับการเลือกซือ้ เลือกชมสินค้ากว่า 165 แบรนด์ดงั โกเท็มบะพรีเมี่ยมเอ้าท์เลท
อิสระช้อปปิ้ง อิ ออน
ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน ดินแดนแห่งมายา เพลิดเพลินและสนุ กสนานกับเครื่อง
เล่นนานาชนิดจากภาพยนตร์ช่อื ดังจาก “ฮอลลิวู้ด” โดยฉพาะ THE WIZARDING OF
HARRY POTTER ที่ให้คณ
ุ สนุกได้ไม่ต้องไปไกลถึงอเมริ กา

“สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ + มือ้ พิ เศษบุฟเฟ่ ต์ขาปู & ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็น”
“พาเที่ยวทุกวัน...ไม่มีฟรีอิสระ”

กาหนดวันเดินทาง
วันแรก

11-16 / 12-17 เมษายน 2560

กรุงเทพฯ - โตเกียว

พีเรียด : 11-16 เมษายน 2560
19.00 น.
พร้อมกันที่สนามบิ นสุวรรณูมิ ชัน้ 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบิ น ไทย
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22.10 น.

เพื่อเตรียมตัวเดิ นทางและผ่านขัน้ ตอนการเช็คอิ น
เหิ นฟ้ าสู่นาริ ตะ ประเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบิ น ไทย เที่ยวบิ นที่ TG640

พีเรียด : 12-17 เมษายน 2560
19.30 น.
พร้อมกันที่สนามบิ นสุวรรณูมิ ชัน้ 4 ประตูที่2 เคาน์เตอร์ C สายการบิ น ไทย
เพื่อเตรียมตัวเดิ นทางและผ่านขัน้ ตอนการเช็คอิ น
22.45 น.
เหิ นฟ้ าสู่ฮาเนดะ ประเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบิ น ไทย เที่ยวบิ นที่ TG682
วันที่สอง
โตเกียว - พระราชวังอิ มพีเรียล(ภายนอก) - สะพานนิ จบู าชิ - วัดอาซากุสะ
ผ่านชมโตเกียวสกายทรี - ช้อปปิ้ งชิ นจูก ุ
พีเรียด : 11-16 เมษายน 2560
06.20 น.
เดิ นทางถึงสนามบิ นนาริ ตะ หลังจากผ่านพิ ธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
พีเรียด : 12-17 เมษายน 2560
06.55 น.
เดิ นทางถึงสนามบิ นฮาเนดะ หลังจากผ่านพิ ธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
นาท่านผ่านชม พระราชวังอิ มพิ เรียล ซึ่งเป็ นที่ประทับขององค์จกั รพรรดิ ์ ในปจั จุบนั
และชม สะพานนิ จูบาซิ ซึง่ เป็ นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ป่นุ เพราะรอดพ้นจากการทิ้ง
ระเบิดในสมัยสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ซึง่ มีลกั ษณะคล้ายแว่นตาเมือ่ มองจากเงาสะท้อนน้า
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นาท่านเดินทางสู่ วัดอาซากุสะ มีช่อื อย่างเป็นทางการ
ว่าวัดเซนโซ หรือเซนโซจิ (Sensoji) แต่นิยมเรียกว่า
วัดอาซากุสะเนื่องจากตัง้ อยูใ่ นย่านอาซากุสะ เป็นวัดใน
ศาสนาพุทธ โดยมีพระโพธิสตั ว์ประดิษฐานอยูแ่ ละเป็น
พระประธานของวัด ทีป่ ระตูทางเข้าวัดมีโคมสีแดง
ขนาดใหญ่แขวนอยู่ ถือเป็ นสัญลักษณ์หนึ่งของวัดที่นักท่องเที่ยวนิยมถ่ายรูปไว้เป็ นที่
ระลึก ประตูแห่งนี้มชี ่อื ว่า ประตูคามินาริ แปลได้ว่า ประตูสายฟ้า ชื่อของประตูจะเขียน
อยู่บนโคมสีแดงลูกใหญ่ เมื่อผ่านเข้ามาจะพบกับถนนนากามิเสะ สองข้างทางมีรา้ นค้า
ให้เดินชมและชิมได้เพลินๆ โดยมีของทีร่ ะลึกสไตล์ญ่ปี ุ่นให้เลือกซือ้ หา และขนมญี่ปุ่นที่
ส่งกลิน่ หอมเย้ายวนชวนให้ล้มิ ลอง สุดถนนเป็ นซุ้มประตูท่มี โี คมสีแดงแขวนอยู่อกี ซุ้ม
หนึ่ง คือ ประตูโฮโซ หรือประตูแห่งขุมทรัพย์ พอเดิน ผ่านเข้ามาในบริเวณวัดจะเห็น
กระถางธูปขนาดใหญ่ตงั ้ อยู่กลางแจ้ง มีผู้คนยืนโบกควันธูปเข้าหาตัวเอง เชื่อกันว่าจะ
ทาให้โชคดี และมีกระถางกายานตัง้ อยูด่ ว้ ย การโบกควันกายานเข้าหาตัวเชื่อว่าจะช่วย
ให้หายเจ็บป่วย เจ็บป่วยส่วนไหนก็จะโบกควันกายานไปทีอ่ วัยวะส่วนนัน้ พระโพธิสตั ว์
ประจาวัดที่ผู้คนศรัทธานัน้ ก็คอื พระโพธิสตั ว์กวนอิมที่คนไทยรูจ้ กั มีประวัตเิ ล่าว่า วัน
หนึ่ง สองพีน่ ้องชาวประมงออกไปหาปลาในแม่น้ าสุมดิ ะ (Sumida) แล้วเหวีย่ งแหได้รปู
สลักพระโพธิสตั ว์สที องติดมาด้วย จึงมีการสร้างวัดประดิษฐานพระโพธิสตั ว์ และนับถือ
สืบต่อกันมา หลังจากทุกท่านสักการะพระโพธิสตั ว์แล้ว ทีน่ ่มี เี ซียมซีให้ลองเสีย่ งทาย ใน
ภาษาญี่ปุ่นเรียกโอมิกุจ ิ (Omiguji) เมื่อได้ใบเซียมซีและอ่ านคาทานายแล้ว ชาวญี่ปุ่น
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คา่

นิยมพับแล้วไปผูกกับต้นไม้หรือบริเวณทีท่ างวัดจัดไว้ ไม่ว่าคาทานายนัน้ จะดีหรือไม่ดกี ็
ตาม เชื่ อ ว่ า จะช่ ว ยให้ ไ ด้ ร ับ ความคุ้ ม ครอง จากนั ้น ผ่ า นชม โตเกี ย วสกายทรี
(ภายน อก) หรือ ที่ เ รีย กว่ า The New Tokyo Tower แลนด์ ม าร์ ค แห่ ง ใหม่ ข อง
กรุงโตเกียว สิง่ ก่อสร้างทีส่ งู ทีส่ ุดในประเทศญีป่ นุ่ โดยมีความสูง 634 เมตร สูงเป็น
อัน ดับ สองของโลกรองจากเบิร์จคาลิฟ าในดูไบซึ่งมีค วามสูงถึง 828 เมตร โตเกีย ว
สกายทรีสร้างขึน้ เพื่อเป็นหอส่งสัญญาณโทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจติ อล ซึง่ แต่เดิมใช้
โตเกียวทาวเวอร์ท่สี ูง 333 เมตร แต่ ในปจั จุบนั มีความสูงไม่พ อที่จะส่งสัญ ญาณคลื่น
โทรทัศน์แบบดิจติ อลให้ครอบคลุม เพราะทีญ
่ ป่ี นุ่ มีตกึ สูงเป็ นจานวนมาก ทาให้การส่ง
สัญ ญาณไม่ ส ะดวกเหมือ นเดิม จึง สร้า งโตเกีย วสกายทรีม ารองรับ แทน นอกจาก
ประโยชน์ ในการใช้ ส่ งสัญ ญาณแล้ว โตเกียวสกายทรียงั กลายเป็ นจุดศู นย์กลางการ
ท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ใหม่ ข องโตเกี ย วด้ ว ย ซึ่ ง ที่ ห อคอยแห่ ง ใหม่ น้ี ม ี จุ ด ชุ ม วิว ส าหรับ
นักท่องเทีย่ วแบ่งได้ 2 ระดับความสูง คือ จุดชมวิวทีค่ วามสูง 350 เมตรและ 450 เมตร
และมีส ิ่ง อ านวยความสะดวกมากมาย อาทิ ห้อ งส่ งสัญ ญาณ กระจายเสีย ง ร้า นค้า
ร้านอาหาร และอื่นๆ อีกมากมาย ตัวโครงสร้างของหอคอยก็มคี วามน่ าสนใจไม่แพ้กนั
โดยผังการก่อสร้างในชัน้ ล่างสุดจะเป็นรูปทรงสามเหลีย่ ม จากนัน้ ได้มกี ารปรับผังให้เป็ น
รูปทรงมนขึน้ เรื่อยๆ ตามระดับความสูง จากทรงสามเหลีย่ มเป็ นทรงกลมที่ระดับความ
สูง 320 เมตร นับได้ว่าเป็ นรูปทรงอาคารที่แปลกใหม่และโดดเด่นไม่เหมือนใคร และ
เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นถือได้ว่ามีสถิติการเกิดแผ่นดินไหวมากที่สุดแห่งหนึ่ งของโลก
การออกแบบของโตเกียวสกายทรีได้ใช้ระบบต้านทานแผ่นดินไหวแบบดัง้ เดิมของญี่ปุ่น
โดยหอถูกสร้างขึน้ ด้วยโครงกระดูกเหล็กทีม่ กี รอบเหล็กขึงตัวอาคารไว้ และในแต่ละชัน้
จะมีเสากลางที่แกน ซึ่งเทคนิคนี้จะทาให้โครงสร้างในแต่ละชัน้ มีความเป็ นอิสระในการ
ต้านแผ่นดินไหว นอกจากนี้ยงั มีระบบความปลอดภัยอื่นๆ ที่จดั ตัง้ ขึน้ ภายในโตเกียว
สกายทรี เช่น ระบบการควบคุมการสันสะเทื
่
อน เป็ นต้น จากนัน้ นาท่านสู่ ย่านชิ นจูก ุ
อิสระให้ท่านช้อปปิ้ ง เลือกซื้อสินค้าตามใจชอบ เช่น สินค้าอิเล็คทรอนิก กล้องถ่ายรูป
นาฬิกา เสือ้ ผ้า กระเป๋า รองเท้า เครือ่ งสาอางค์ ฯลฯ
อิ สระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย
นาท่ านเข้าสู่ที่พกั ณ โรงแรม SUNSHINE CITY PRINCE หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สาม

คามาคุระ - วัดโคโตขุอิน(องค์พระใหญ่ไดบุทสึ) - ฮาโกเน่ - โอวาคุดานิ
โกเทมบะ เอาท์เล็ท - คาวากุจิโกะ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ เมืองคามาคุระ นาท่านกราบนมัสการ
ขอพร หลวงพ่อโตไดบุทสึ พระพุทธรูปสาริดองค์ใหญ่
ทีป่ ระดิษฐานอยูก่ ลางแจ้ง ในอดีตเคยประดิษฐานอยูใ่ น
วิหาร แต่ต่อมาเมือ่ ปี ค.ศ.1368 วิหารได้ถูกพายุพดั จน
ได้รบั ความเสียหาย และในปี ค.ศ.1495 ถูกคลื่นยักษ์
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เที่ยง
บ่าย

คา่

วันที่สี่
เช้า

เที่ยง
บ่าย

กลืนหายไปในทะเล แต่องค์พระมิได้ชารุดเสียหายแต่ประการใดจวบจนกระทังป
่ จั จุบนั
นับเป็นเวลากว่า 800 ปีแล้ว จากนัน้ เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติ ฮาโกเน่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางโดยรถโค้ชสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ ทีย่ งั คุกรุน่
ด้วยควันจากบ่อกามะถันเดือดอยูต่ ลอดเวลา ชมบ่อ
น้าแร่กามะถันซึง่ สามารถต้มไข่ให้สุกได้ โดยชาวญีป่ นุ่
มีค วามเชื่อว่าหากได้ทานไข่ดาหนึ่งฟองจะสามารถทาให้อ ายุของท่านยืนยาวขึ้นอีก
ประมาณ 7 ปี ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่ โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท ที่รวบรวม
แบรนด์ระดับโลกมาไว้ด้วยกันบนหุบเขาริม Tomei Expressway ที่เชื่อมระหว่างภูเขา
ไฟฟู จ-ิ อุทยานแห่ งชาติฮาโกเน่ กบั มหานครโตเกียว ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้อ
เลือกชมสินค้าทีร่ วบรวมไว้กว่า 165 แบรนด์ดงั ไม่ว่าจะเป็น Coach, Diesel, Zara,
Hugo Boss, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีกมากมาย นอกจากนี้ยงั มี
หมวดสินค้าอื่นๆ อย่างรองเท้า กระเป๋า เสือ้ ผ้าเด็ก และราคาถูกกว่าในห้างสรรพสินค้า
ที่รวมไว้ในพื้นที่กว่า 400,000 ตารางฟุ ต ถือเป็ นสวรรค์แห่งการช้อปปิ้ งของคนญี่ปุ่น
โดยเฉพาะ ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่บริเวณทะเลสาบคาวากุจโิ กะ
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ โรงแรม KAWAGUCHIKO PARK หรือระดับเทียบเท่า
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พกั *** อิ่ มอร่อยกับมื้อพิ เศษที่ มีขา
ปูยกั ษ์ ให้ ท่านได้ ลิ้มลองรสชาติ ปูพร้อมน้ าจิ้ มสไตส์ญี่ ปุ่นอย่างจุใจ และอาหาร
อื่นๆ อีกหลายชนิ ด ***
จากนั ้น อิ ส ระให้ ท่ านได้ ผ่อ นคลายกับ การแช่ น้ าแร่ ธ รรมชาติ เชื่ อ ว่ าถ้ าได้ แ ช่
น้าแร่แล้ว จะทาให้ ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิ ตดีขึ้น
คาวากูจิโกะ - ภูเขาไฟฟูจิ - ทะเลสาบฮามาน่ ะ - นาโกย่า - อิ ออน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ บริ เวณชัน้ 5 (ขึ้ นอยู่กบั สภาพภูมิอ ากาศ) ที่ระดับความสูง
2,500 เมตร ให้ท่านได้สมั ผัสอากาศอันบริสุทธิ ์
บนยอดเขาฟูจ ิ ถ่ายภาพทีร่ ะลึกกับภูเขาไฟที่
เป็นสัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทยั แห่งนี้และ
ได้ช่อื ว่ามีสดั ส่วนสวยงามทีส่ ุดในโลก ซึง่ เป็น
ภูเขาไฟทีย่ งั ดับไม่สนิท และมีความสูงทีส่ ุดใน
ประเทศญีป่ นุ่ จากด้านล่างสู่บนยอดปล่องเขาด้วยความสูง 3,776 เมตร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ ทะเลสาบฮามาน่ ะ ทะเลสาบที่เพาะพันธุ์ปลาไหลที่ใหญ่ท่สี ุดในบริเวณนัน้
และยังเป็ นจุด แวะพักที่ใหญ่ ท่สี ุดสาหรับนักท่องเที่ยว ให้ท่านได้ลองชิมพายปลาไหล
และเลือกซื้อผลิต ภัณ ฑ์ต่ างๆ กลับไปเป็ น ของฝาก จากนัน้ น าท่านสู่ เมื องนาโกย่ า
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คา่

อิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่ ห้ างอิ ออน ซือ้ ของฝากก่อนกลับ อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้
และพิเศษกับร้าน 100 YEN ทีส่ นิ ค้าทัง้ ร้านราคา 100 เยน เท่านัน้ เอง
อิ สระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย
นาท่ านเข้าสู่ที่พกั ณ โรงแรม NAGOYA CASTLE หรือ ระดับเทียบเท่ า

วันที่ห้า

นาโกย่า - โอซาก้า - ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เที่ยง
บ่าย
คา่
วันที่หก

นาท่านเดินทางสู่ สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน ทีท่ ุ่มทุนสร้างอย่างมหาศาล
บนพื้นที่กว่า 100,000 ตารางเมตร ให้ท่านตื่นตากับโรงถ่ายภาพยนตร์ ทีแ่ บ่งออกเป็ น
โซน เช่น ฮอลลีวู้ด ชมฉากจาลองของนิวยอร์ค ฉากจาลองเมืองซานฟรานซิสโก เป็ น
ต้น ท่านจะได้สมั ผัสบรรยากาศการต่อสู้และการไล่ล่าทีด่ ุเดือดเร้าใจ สนุ กสนานตื่นเต้น
กับการห้อยโหนโจนทะยานไปกับซุปเปอร์ฮีโร่ Spider Man สนุ กสนานและลุ้นไปกับ
การล่องเรือชมฉากในหนังเรื่อง Jaws กับเหล่าปลาฉลามที่พร้อมจะโผล่ขน้ึ มาล่าเหยื่อ
ขณะท่านล่องเรือ แล้วระทึกใจกับฉากจาลองเรื่อง จูราสสิคพาร์ค (Jurassic Park) ท่าน
จะได้ยอ้ นกลับไปในยุคดึกดาบรรพ์ พบกับเหล่าไดโนเสาร์นานาชนิด สนุ กต่อกับการชม
การไล่ล่ าในฉากเรื่อง วอเตอร์เวิล ด์ (Water World) หรือ คุณ หนู จะเลือกสนุ กสนานที่
สนู๊ปปี้ สตูดโิ อ (Snoopy Studios) เพลิดเพลินกับเครื่องเล่นนานาชนิด แล้วพบกับสนู๊ ป
ปี้ และเหล่าผองเพื่อนมากมายและผจญภัยไปกับ “The Wizarding World of Harry
Potter” สวนสนุกในธีมของหนังแฟนตาซีช่อื ก้องโลก
แฮร์รพ่ี อตเตอร์ งบก่อสร้างราว 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ทีเ่ ปิดตัวอย่างเป็นทางการเมือ่ 15 กรกฎาคม 2014
ั่
พร้อมความอลังการไม่แพ้ฝงอเมริ
กา โดยภายใน
The Wizarding World of Harry Potter จะประกอบไป
ด้วยเครือ่ งเล่นและสถานทีเ่ ด่นๆ ทีจ่ าลองมาจากในหนังสือ
ดัง เช่น สวนสนุกแฮร์ร่ี พอตเตอร์ในออร์แลนโด้
สหรัฐ อเมริก า อาทิ หมู่ บ้ า นฮอกส์ ม้ีด (Hogsmeade Village) ปราสาทฮอกวอตส์
(Hogwarts castle) และรถไฟเหาะ (the Harry Potter and the Forbidden Journey
Ride) เป็นต้น
อิ สระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
ให้ท่านได้สนุกสนานเพลิดเพลินต่อ หรือเลือกซือ้ ของทีร่ ะลึกอันหลากหลาย
อิ สระอาหารอาหารคา่ ตามอัธยาศัย
นาท่ านเข้าสู่ที่พกั ณ โรงแรม YUTAKA HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่ า
สนามบิ นคันไซ - กรุงเทพ ฯ
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เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.
11.45 น.
15.35 น.

เดิ นทางสู่สนามบิ นคันไซเพื่อทาการเช็คอิ น
เหิ นฟ้ ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG623
เดิ นทางถึงสนามบิ นสุวรรณภูมิโดยสวัสดิ ภาพ พร้อมความประทับใจ

............................................................................................................................
กาหนดวันเดินทางปี

11-16 / 12-17 เมษายน 2560

อัตราค่าบริ การ

ราคารวมตั ๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั ๋วเครื่องบิน

ผูใ้ หญ่ราคาท่านละ

67,900.-

37,500.-

เด็ก (เสริ มเตียง) พักกับผูใ้ หญ่

61,300.-

33,800.-

เด็ก (ไม่เสริ มเตียง) พักกับผู้ใหญ่

51,000.-

28,300.-

สาหรับท่านที่ ต้องการพักเดี่ยว เพิ่ มท่านละ

9,900.-

9,900.-

หมายเหตุ
1. การเดิ นทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีผ้โู ดยสารจานวน 30 ท่านขึน้ ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจานวน
ดังกล่าว บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเลื่อนการเดิ นทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
2. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็ นวิ จารณญาณของเจ้าหน้ าที่ ตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละ
ประเทศ หากไม่ได้รบั การอนุญาติ ให้เข้าหรือออกนอกประเทศนัน้ ๆ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์
ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณี ใดๆ
อัตราค่าบริ การนี้ รวม
1. ค่าตั ๋วโดยสารเครือ่ งบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัด
2. ค่าทีพ่ กั ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ ะบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีร่ ะบุไว้ในรายการ
4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ทค่ี อยอานวยความสะดวกให้ทา่ นตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
5. ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท
*** เด็กอายุตา่ กว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปี ขึน้ ไป จะได้รบั ความคุ้มครองประกันอุบตั ิ เหตุเพียงครึ่งเดียว ***
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6. ค่าภาษีน้ามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 2 พฤศจิ กายน 2559 และท่านต้องชาระเพิม่ เติม ใน
กรณีทท่ี าง สายการบินมีการเรียกเก็บเพิม่
อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
1. ค่าทาหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าแจ้งเข้า แจ้งออก สาหรับ
ท่านทีถ่ อื ต่างด้าว
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครือ่ งดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
3. ค่าน้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด 30 กิโลกรัม
4. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ
เงื่อนไขการชาระเงิ น : กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 10,000 บาท และชาระส่วนที่ เหลือก่อนการเดิ นทาง
21 วันทาการ

การยกเลิ ก : กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทาการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงิน
มัดจาทัง้ หมด
หมายเหตุ :
1. ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั สภาวะอากาศ
การเมือง โรคระบาด และ สายการบินฯลฯ โดยทางบริษทั ฯ จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่าน
เป็ นสาคัญทีส่ ดุ ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญีป่ นุ่ / การนา
สิง่ ของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถกู ต้อง และความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสีย รวมถึงภัย
ธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเทีย่ วบิน ซึง่ ทางบริษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ทา่ นได้ ไม่ว่าจานวนทัง้ หมด หรือ
บางส่วน นอกจากนี้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั
อัตราแลกเปลีย่ นของเงินสกุลเยน
2. ในกรณีทเ่ี กิดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทั สามารถคืนเงินมัดจา หรือค่าทัวร์ ได้กต็ ่อเมือ่ ทางสาย
การบิน และโรงแรมทีพ่ กั ได้ทาการพิจารณาคืนเงินส่วนนัน้ ให้แล้วเท่านัน้
บริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทัง้ นี้ ขนึ้ อยู่กบั สภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และสาย
การบิ นราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ ขนึ้ อยู่กบั อัตราแลกเปลี่ยนของเงิ นสกุลเยน
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