SPECIAL OSAKA-TOKYO 6D3N

นารา
มิ เอะ
ชิ สึโอกะ

ยามานาชิ

นมัสการ องค์พระใหญ่ไดบุทสึ และให้อาหารกวางแสนเชื่อง
เทีย่ วชม หมู่บ้านนิ นจาอิ งะ เพลิดเพลินและได้รบั ความรูเ้ กีย่ วกับนักรบสายลับแบบ
ฉบับญีป่ นุ่ , ช้อปปิ้งแบรนด์เนมที่ แจสดรีม เอาท์เลท นากาชิ ม่า
ทะเลสาบฮามาน่ ะ ทะเลสาบเพาะพันธุป์ ลาไหลทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในบริเวณนัน้ , เข้าสักการะ
และเยีย่ มชมศาลเจ้าคุโนซังโทโชกุ เคยเป็ นสถานทีฝ่ งั ศพของโชกุนโตกุกาว่า อิเอยาสุ,
สัมผัสประสบการณ์การเก็บชาเขียว
ขึน้ ชมความงามและความอัศจรรย์ของยอดภูเขาทีส่ งู ทีส่ ุดในญีป่ นุ่ ณ ภูเขาไฟฟูจิ,
ชมทัศนียภาพความงามของเจดียแ์ ละภูเขาไฟฟูจทิ ่ี ศาลเจ้าอาราคุระ เซ็นเก็น

โตเกียว
โยโกฮาม่า

นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม วัดอาซากุสะ, และอิสระช้อปปิ้งย่านสุดฮิต ชิ นจูก ุ
พิ พิธภัณฑ์ราเม็ง สถานทีท่ ร่ี วบรวมร้านราเม็งชื่อดังจากเมืองต่างๆ ทัวประเทศญี
่
ป่ ่นุ ,
อิสระช้อปปิ้ง ห้างอิ ออน, เดินเล่นชมบ้านและทีอ่ ยูอ่ าศัยของชาวตะวันตกสมัยก่อน
ย่านยามาเตะและโมโตมาจิ , เยีย่ มชมย่านชุมชนชาวจีนทีไ่ ชน่ าทาวน์

กาหนดการเดิ นทางวันที่ 27กรกฎาคม – 1สิ งหาคม 2560
วันแรก

สนามบิ นสุวรรณภูมิ

20.30น.

พร้อมกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ C (ประตูหมายเลข 2)
สายการบิ นไทย เพื่อเตรียมตัวเดิ นทางและผ่านขัน้ ตอนการเช็คอิ น
เหิ นฟ้ าสู่สนามบิ นคันไซ ประเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG622

23.30น.
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วันที่สอง

สนามบิ นคันไซ >> นารา >> วัดโทไดจิ >> มิ เอะ >> หมู่บ้านนิ นจาอิ งะ >>
แจสดรีม เอาท์เลท นากาชิ ม่า >> นาโกย่า

07.00น.

เดินทางถึง สนามบิ นคันไซ เมืองโอซาก้า หลังจากผ่านขัน้ ตอนศุลกากรและตรวจเช็ค
สัมภาระแล้วนาท่านเดินทางสู่ เมืองนารา นครหลวงเก่าแก่แห่งแรกของญี่ป่นุ ทีต่ งั ้ ขึน้
เมื่อปี ค.ศ.710 นาท่านสู่ วัดโทไดจิ ร่วมกราบไหว้ “หลวงพ่อโต” พระพุทธรูปสัมฤทธิ ์
องค์ใหญ่ทถ่ี ูกสร้างขึน้ ตัง้ แต่สมัยคริสศตวรรษที่ 8 ตัวพระพุทธรูปองค์น้ีสูง 16.2 เมตร
หนัก 452 ตัน ซึง่ อาคารไม้อนั เป็ นทีป่ ระดิษฐานของหลวงพ่อโตนัน้ ได้รบั การบันทึกลง
ใน กินเนสส์บุ๊คว่าเป็ นวิหารไม้ท่ใี หญ่ท่สี ุดในโลก และถือได้ว่าวัดแห่งนี้เป็ น 1 ใน 8
มรดกโลกทีส่ าคัญทีส่ ุดของเมืองนารา นอกจากนี้ ตามทางของวิหารแห่งนี้ ท่านจะได้
เพลิดเพลินและร่วมถ่ายรูปกับกวางแสนเชื่องทีม่ อี ยู่เป็ นจานวนมาก จากนัน้ เดินทางสู่
เมืองมิ เอะ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ หมู่บ้านนิ นจาอิ งะ นินจาเปรียบเสมือนนักรบกึ่งสายลับ ทัง้ ทาหน้ าที่ลอบ
สังหารสืบข่าวลับในสมัยก่อน ทีน่ ่ีคอื พิพธิ ภัณฑ์นินจาสายอิงะทีท่ ุกท่านจะได้เห็นอาวุธ
และข้าวของเครื่องใช้ของนินจา นอกจากนี้ยงั มีบ้านกลของนินจาที่ในอดีต เคยมีนินจา
อาศัยอยู่จริงซึ่งมีทงั ้ ช่องซ่อนดาบ ซ่อนอาวุธลับ ทางลับ ประตูกลมากมาย ได้ทงั ้ ความ
สนุ กเพลิดเพลินและความรู้เกี่ยวกับนักรบสายลับแบบฉบับญี่ปุ่น นอกจากนี้ยงั มีการ
แสดงโชว์ต่อสู้และโชว์สาธิตวิชานินจาที่น่าตื่นตาตื่นใจ รวมถึงหากใครอยากลองเป็ น
นินจาดูสกั ครัง้ ก็มชี ุดนินจาให้เช่าและขายอีกด้วย (ค่ าชมโชว์และค่ าชุดนิ นจา ไม่ได้
รวมอยู่ในราคาทัวร์) นาท่านเดินทางสู่ นากาชิ ม่า เพื่อนาท่านสู่ แจ๊สดรีม นากา
ชิ ม่า เอาท์เล็ต (Jazzdream Nagashima Outlet) หนึ่งใน Mitsui Outlet Park ซึง่ เป็ น
Outlet Mall ขนาดใหญ่ ด้วยพื้นที่กว่า 39,300 ตารางเมตร ทีน่ ่ีจงึ รวบรวมร้านค้าแบ
รนด์เนมชัน้ นาร้านอาหารญี่ปุ่นและสัญชาติอ่นื ๆที่มชี ่อื เสียงไว้เพียบ มีรา้ นค้ามากกว่า
240 ร้านให้ท่านได้เ ลือกชิมเลือกช้อปกันตามอัธ ยาศัย โดยที่น่ีเลือ กออกแบบให้ม ี
สไตล์ๆ คล้ายกับเมืองนิวออร์ลนี ส์ ซึ่งเป็ นเมืองท่าทางตะวันตกของอเมริกา รวมทัง้ มี
ป้ายให้ขอ้ มูลกับนักช้อปถึง 5 ภาษา (อังกฤษ จีนไต้หวัน จีนกลาง เกาหลี และญีป่ นุ่ )

เที่ยง
บ่าย
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คา่

อิ สระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย
ได้เวลาสมควรนาท่านเดิ นทางสู่ นาโกย่า
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ โรงแรม NAGOYA SAKAE TOKYU REI หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สาม

นาโกย่า >> ชิ สึโอกะ >> ทะเลสาบฮามานะ >> นิ ฮงไดระ >> ศาลเจ้าคุโนซัง
โทโชกุ >> ทดลองเก็บยอดใบชา >> ยามานากะโกะ

เช้า
08.00น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบฮามาน่ ะ ทะเลสาบที่เ พาะพันธุ์ปลาไหลที่ใ หญ่ ท่สี ุ ดใน
บริเวณนัน้ และยังเป็ นจุดแวะพักทีใ่ หญ่ทส่ี ุดสาหรับนักท่องเทีย่ ว ให้ท่านได้ลองชิมพาย
ปลาไหลและเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ กลับไปเป็นของฝาก

เที่ ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

ออกเดินทางสู่ เขตนิ ฮงไดระ เพื่อเข้าสักการะ ศาลเจ้ าคุโนซัง โทโชกุ ศาลเจ้าที่ม ี
ความสาคัญไม่แพ้ศาลเจ้าอื่นๆ ทัวประเทศญี
่
่ปุ่น ตัวอาคารต่างๆ ภายในศาลเจ้ามีสแี ดง
สดตัดกับสีทอง และลวดลายการแกะสลักในตัวอาคาร รวมไปถึงตะเกียงโบราณ ท่าน
สามารถสัมผัสกับความวิจติ รงดงามของศิลปะญี่ปุ่นได้จากศาลเจ้าแห่งนี้ และทีส่ าคัญ ใน
อดีตศาลเจ้าแห่งนี้เคยเป็ นที่ฝงั ศพของโชกุนโตกุกาว่า อิเอยาสึ หนึ่งในบุคคลที่รวบรวม
ประเทศญีป่ นุ่ ให้เป็ นหนึ่งเดียว จากนัน้ ให้ท่านได้สมั ผัสประสบการณ์ การเก็บยอดใบชา
ญี่ปุ่น หลายๆท่นคงเคยได้เคยดื่มชาญี่ปุ่นกันมาก่อน แต่น้อยคนนักที่จะได้ลองเก็บใบชา
ท่านจะได้เรียนรูเ้ ทคนิคการเก็บยอดใบชา และวิธกี ารผลิตชาแบบญี่ป่นุ ได้เวลาอันสมควร
นาท่านเดินทางสู่ยามานากะโกะ

คา่

นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ โรงแรม NEW STAR HOTEL หรือระดับเที ยบเท่า
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
*** อิ่ มอร่อยกับมื้อพิ เศษที่ มีบุฟเฟ่ ต์ขาปู ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติ ปูพร้อมน้าจิ้ มสไตล์
ญี่ปนอย่
ุ่
างจุใจ และอาหารอื่นๆ อีกนานาชนิ ด ***
จากนัน้ อิ สระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้าแร่ธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้าแร่แล้ว
จะทาให้ ผิ วพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิ ตดีขนึ้

SPECIAL OSAKA-TOKYO 6D3N BY TG ON 27JULY-1AUGUST 2017

วันที่สี่

ยามานากะโกะ>> ภูเขาไฟฟูจิ >> คาวากูจิโกะ >> ศาลเจ้าอาราคุระ เซ็นเก็น
>> โตเกียว >> ชิ นจูก ุ

เช้า
08.00น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ภ ูเขาไฟฟูจิ บริเ วณชัน้ 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมอิ ากาศ) ให้ท่านได้
สัมผัสอากาศอันบริสุทธิ ์บนยอดเขาฟูจ ิ ถ่ายภาพทีร่ ะลึกกับภูเขาไฟที่ได้ช่อื ว่ามีสดั ส่วน
สวยงามทีส่ ุดในโลก ซึง่ เป็นภูเขาไฟทีย่ งั ดับไม่สนิท และมีความสูงทีส่ ุดในประเทศญี่ป่นุ
จากที่ร าบสู่บนยอดปากปล่ อ งเขาด้ว ยความสูง 3,666 เมตร จากนัน้ ออกเดินทางสู่
ทะเลสาบคาวากูจิโกะ เพื่อเข้าสักการะศาลเจ้าอาราคุระ เซ็นเก็น และชมเจดียช์ ูเร
โตะ เป็นเจดียแ์ ดงห้าชัน้ บนเนินเขาทีส่ ามารถมองเห็นเมืองฟูจโิ ยชิดะและภูเขาไฟฟูจใิ น
ระยะไกลได้อย่างชัดเจนและงดงาม ซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงสันติภาพปี ค.ศ.1963
ท่านจะได้ชมและเก็บภาพทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขาไฟฟูจริ ว่ มกับเจดียห์ า้ ชัน้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ มหานครโตเกียว เพื่อนาท่านช้อปปิ้ ง ย่ านชิ นจูก ุ อิสระให้ท่านได้
ช้อปปิ้ งเลือกซื้อสินค้าญี่ปุ่นหลากชนิด เช่น สินค้าอิเล็คทรอนิก กล้องถ่ายรูป นาฬิกา
เสือ้ ผ้า กระเป๋า รองเท้า เครือ่ งสาอางค์ ฯลฯ
อิ สระรับประทานอาหารคา่ ตามอัธยาศัย

เที่ยง
บ่าย

คา่

โรงแรมที่ พกั SHINBASHI ATAGOYAMA TOKYU REI HOTELหรือระดับเที ยบเท่า

วันที่ห้า

โตเกียว >> วัดอาซากุสะ >> โยโกฮาม่า >> ไชน่ า ทาวน์ >> ย่านโมโตมาจิ
>> อิ ออน มอลล์ >> พิ พิธภัณฑ์ราเม็ง >> สนามบิ นฮาเนดะ
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เช้า
08.00น.

เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น าท่ า นเดิน ทางสู่ ว ดั อาซากุส ะ มีช่ือ อย่า งเป็ น ทางการว่ า วัด เซนโซ หรือ เซนโซจิ
(Sensoji) แต่นิยมเรียกว่าวัดอาซากุส ะเนื่องจากตัง้ อยู่ใ นย่านอาซากุสะ เป็ นวัดใน
ศาสนาพุทธ โดยมีพระโพธิสตั ว์คนั นอนประดิษฐานอยู่และเป็ นพระประธานของวัด ที่
ประตู ท างเข้า วัด มีโ คมสีแ ดงขนาดใหญ่ แ ขวนอยู่ ถือ เป็ น สัญ ลัก ษณ์ ห นึ่ ง ของวัด ที่
นักท่องเที่ยวนิยมถ่ายรูปไว้เ ป็ นที่ระลึก ประตูแห่งนี้มชี ่อื ว่าประตู คามินาริ แปลได้ว่า
ประตูสายฟ้า ชื่อของประตู จะเขียนอยู่บนโคมสีแดงลูกใหญ่ เมื่อผ่านเข้ามาจะพบกับ
ถนนนากามิเสะ สองข้างทางมีร้านค้าให้เ ดินชมและชิมได้เพลินๆ โดยมีของที่ระลึก
สไตล์ญ่ปี ่นุ ให้เลือกซือ้ หา และขนมส่งกลิน่ หอมเย้ายวนชวนให้ล้มิ ลอง สุดถนนเป็ นซุ้ม
ประตูทม่ี โี คมสีแดงแขวนอยู่อกี ซุม้ หนึ่ง คือ ประตูโฮโซ หรือประตูแห่งขุมทรัพย์ พอเดิน
ผ่านเข้ามาในบริเวณวัดจะเห็นกระถางธูปขนาดใหญ่ตงั ้ อยู่กลางแจ้ง มีผคู้ นยืนโบกควัน
ธูปเข้าหาตัวเอง เชื่อกันว่าจะทาให้โชคดี และมีกระถางกายานตัง้ อยู่ดว้ ย การโบกควัน
กายานเข้าหาตัวเชื่อว่าจะช่วยให้หายเจ็บป่วย เจ็บป่วยส่วนไหนก็จะโบกควันกายานไป
ทีอ่ วัยวะส่วนนัน้ ท่านสามารถชม โตเกียวสกายทรี (ภายนอก) หรือทีเ่ รียกว่า The New
Tokyo Tower แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว จากบริเวณวัดอาซากุสะ ซึ่งเป็ น
สิง่ ก่อสร้างทีส่ งู ทีส่ ุดในประเทศญีป่ นุ่ โดยมีความสูง 634 เมตร สูงเป็ นอันดับสองของโลก
รองจากเบิรจ์ คาลิฟาในดูไบซึง่ มีความสูงถึง 828 เมตร โตเกียวสกายทรีสร้างขึน้ เพื่อ
เป็นหอส่งสัญญาณโทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจติ อล นาท่านสู่ โยโกฮาม่า ไชน่ าทาวน์
เป็ นไชน่ าทาวน์ ท่ใี หญ่ ท่สี ุดในญี่ปุ่น ตัง้ อยู่ใจกลางเมืองโยโกฮาท่า ในสมัยก่อนเมืองนี้
เป็นเมืองชายทะเล ผูค้ นส่วนใหญ่ทาประมง แต่ในปี 1859 ได้มกี ารเปิดเป็ นเมืองท่าเพื่อ
ใช้ตดิ ต่อกับชาวต่างชาติ และได้มชี าวจีนเดินทางมาติดต่อค้าขายเพิม่ มากขึน้ เรื่อยๆ จึง
ทาให้มไี ชน่ าทาวน์เกิดขึน้ ร้านค้าร้านอาหารต่างๆก็เยอะขึน้ เรื่อยๆ จึงทาให้กลายเป็ น
ไชน่าทาวน์ทม่ี ขี นาดใหญ่ เป็นแหล่งท่องเทีย่ วทีม่ ชี ่อื เสียงของเมืองโยโกฮาท่าแห่งนี้
อิ สระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นาท่านสู่ ย่านยามาเตะและโมโตมาจิ เป็ นพืน้ ทีท่ างประวัตศิ าสตร์ย่านทีอ่ ยู่อาศัยของ
ชาวตะวันตกในโยโกฮาม่า บ้านพักในแถบนี้เรียกว่า “บลัฟ(Bluff)” ในปจั จุบนั พืน้ ทีอ่ ยู่
อาศัย จะอยู่บ นเนิ น เขาใกล้ส วนสาธารณะเป็ น ส่ ว นใหญ่ ซึ่ง นัก ท่ อ งเที่ย วจะได้พ บ
โรงเรียนนานาชาติ และคริสตจักรที่แสดงถึงวิถชี วี ติ ของชาวตะวันตกสวนสาธารณะที่
ใหญ่ท่สี ุด คือ Harbor View Park ซึ่งตัง้ ตามทิวทัศน์ของสวนสาธารณะที่สามารถ
มองเห็นอ่าวโยโกฮาม่าและสะพานทีส่ วยงาม และยังมีอาคารทีต่ กแต่งแบบตะวันตกเปิด
ให้ประชาชนทัวไปได้
่
เข้าชมอีกด้วย และบริเวณด้านล่างของภูเขาย่านยามาเตะเป็ นทีต่ งั ้
ของถนนช้อปปิ้ง Motomachi Shopping Street ซึง่ เป็ นเส้นทางยาวประมาณ 500
เมตร คู่ขนานกับแม่น้ านากามูระ (Nakamura River) มีบรรยากาศแบบยุโรป ร้านค้า
ส่วนใหญ่จาหน่ายสินค้าแฟชันระดั
่ บไฮเอนด์ รวมไปถึงร้านอาหารและร้านกาแฟด้วย
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คา่

จากนัน้ ช้อปปิ้งกันต่อที่ ห้างอิ ออน ซือ้ ของฝากก่อนกลับ อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้
และร้านค้าต่างๆ มากมาย จากนัน้ เดินทางสู่ พิ พิธภัณฑ์ราเม็ง ราเม็งเป็ นบะหมีน่ ้ าของ
ญีป่ นุ่ ซึง่ มีตน้ กาเนิดมาจากประเทศจีน ในประวัตศิ าสตร์มบี นั ทึกไว้ว่า โตกุงะวะ มิสคึ ุนิ
ได้รบั ประทานราเม็งในคริสต์ศตวรรษที่ 17 ในช่วงยุคเมจิ ทีม่ าของราเม็งเชื่อว่ามาจาก
ประเทศจีน ถึงแม้ว่าไม่มปี ระวัตศิ าสตร์บนั ทึกไว้แน่ ช ดั สมมุตฐิ านหนึ่งคือคาว่า "ราเม็ง"
มาจากภาษาจีน "ราเมียน" (拉麺) ทีม่ คี วามหมายถึง เส้นก๋วยเตีย๋ วทีใ่ ช้มอื นวด หรือ
คาอื่นๆ ทีอ่ อกเสียใกล้กนั ในยุคเมจิ ราเม็งถูกเรียกว่า "ชินะโซบะ" (支那そば) ซึง่
หมายถึงปาล์มราเมง โซบะจีน ต่อมาชาวจีนได้เริม่ มีการขายราเม็งตามรถเข็นพร้อมกับ
ขายเกี๊ยวซ่าพร้อมกัน ราเม็งเริม่ เป็ นที่นิยมในยุคโชวะ ภายหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2
แป้งราคาถูกจากสหรัฐอเมริกาได้เข้ามาสู่ตลาดญี่ปุ่น และขณะเดียวกับทีท่ หารญี่ป่นุ ได้
กลับมาจากการรบทีป่ ระเทศจีน ทหารญี่ป่นุ ได้คุน้ เคยกับอาหารจีนมาก่อนทาให้ราเม็งมี
การขายได้ดยี งิ่ ขึน้ ราเม็งมักจะทานคู่กบั เนื้อหมู สาหร่าย คะมะโบะโกะ ต้นหอม และ
บางครัง้ จะมีขา้ วโพด ราเม็งมีการปรุงรสแตกต่างกันตามแต่ละจังหวัด พิพธิ ภัณฑ์ราเม็ง
ถือกันว่าเป็ น food amusement park ท่านจะพบการตกแต่งภายในในสไตล์ยอ้ นยุค มี
ร้านราเม็งให้เลือกชิมกันตามใจชอบ นอกจากร้านราเม็งก็ยงั มีรา้ นขนมย้อนยุค ให้ได้
ลองซื้อหากันนอกจากราเม็ง ส่วนชัน้ บนจะเป็ นร้านค้าจาหน่ ายสินค้าที่เกี่ยวกับราเม็ง
เช่น ถ้วยชาม หรือ เส้นทีเ่ อาไว้ทาราเม็ง นอกจากนัน้ ก็จะมีของทีร่ ะลึกจาหน่ ายอีกด้วย
อิ สระรับประทานอาหารคา่ ณ พิ พิธภัณฑ์ราเม็งตามอัธยาศัย
ได้เวลาสมควรนาท่านสู่ สนามบินฮาเนดะ เพื่อทาการเช็คอิ น

วันที่หก

สนามบิ นฮาเนดะ >> สนามบิ นสุวรรณภูมิ

00.20 น.
เหิ นฟ้ าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG 661
04.50 น.
ถึงสนามบิ นสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ ภาพ
..............................................................................................................................................
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กาหนดการเดิ นทางวันที่ 27กรกฎาคม – 1สิ งหาคม 2560
อัตราค่าบริ การ

ราคารวมตั ๋วเครื่องบิ น

ราคาไม่รวมตั ๋วเครื่องบิ น

ผูใ้ หญ่ราคาท่านละ

38,900.- บาท

23,900.- บาท

เด็ก (เสริ มเตียง) พักกับผูใ้ หญ่

35,000.- บาท

21,500.- บาท

เด็ก (ไม่เสริ มเตียง) พักกับผู้ใหญ่

29,500.- บาท

18,000.- บาท

สาหรับท่านที่ ต้องการพักเดี่ยว เพิ่ มท่านละ

7,900.- บาท

7,900.- บาท

หมายเหตุ
1. การเดิ นทางในแต่ ละครัง้ จะต้ องมีผ้โู ดยสารจานวน 25 ท่ านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบ
จานวนดังกล่าว บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเลื่อนการเดิ นทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
2. การผ่านด่ านตรวจคนเข้าเมือง เป็ นวิ จารณญาณของเจ้าหน้ าที่ ตรวจคนเข้าเมืองในแต่
ละประเทศ หากไม่ได้ รบั การอนุญาติ ให้ เข้าหรือ ออกนอกประเทศนัน้ ๆ ทางบริ ษทั ขอ
สงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณี ใดๆ
อัตราค่าบริ การนี้ รวม
1.
2.
3.
4.

ค่าตั ๋วโดยสารเครือ่ งบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัด
ค่าทีพ่ กั ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ ะบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีร่ ะบุไว้ในรายการ
ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ทค่ี อยอานวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ

5. ประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000.- บาท ทัง้ นี้เป็ นไป
ตามเงือ่ นไขของบริษทั ประกัน
***เด็กอายุต่ากว่า 1 ปี และผูใ้ หญ่อายุ 75 ปี ขน้ึ ไป จะได้รบั ความคุม้ ครองประกันอุบตั เิ หตุเพียงครึง่
เดียว ทัง้ นี้เป็ นตามเงือ่ นไขของบริษทั ประกัน***

6. ค่าภาษีน้ามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2560 และท่านต้องชาระเพิม่ เติม ใน
กรณีทท่ี างสายการบินมีการเรียกเก็บเพิม่
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อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
1. ค่าทาหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าแจ้งเข้า แจ้งออก
สาหรับท่านทีถ่ อื ต่างด้าว
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าอาหาร-เครือ่ งดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
3. ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด 30 กิโลกรัม
4. ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3%
5. ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ
เงื่อนไขการชาระเงิ น : กรุณาชาระมัดจา ท่ านละ 10,000 บาท และชาระส่วนที่เหลือก่อนการ
เดิ นทาง 21 วันทาการ
การยกเลิ ก : กรุณาแจ้งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วันทาการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ใน
การคืนเงินมัดจาทัง้ หมด
หมายเหตุ :
1. ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั สภาพ
อากาศ การเมือง โรคระบาด และ สายการบินฯลฯ โดยทางบริษทั ฯ จะคานึงถึงประโยชน์และความ
ปลอดภัยของท่านเป็นสาคัญทีส่ ุด ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้า
ประเทศญี่ปนุ่ / การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไป
ในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเทีย่ วบิน ซึง่ ทางบริษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้
ท่านได้ ไม่ว่าจานวนทัง้ หมด หรือ บางส่วน นอกจากนี้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลง
ราคาได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั อัตราแลกเปลีย่ นของเงินสกุลเยน
2. ในกรณีทเ่ี กิดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทั สามารถคืนเงินมัดจา หรือค่าทัวร์ ได้กต็ ่อเมือ่
ทางสายการบิน และ โรงแรมทีพ่ กั ได้ทาการพิจารณาคืนเงินส่วนนัน้ ให้แล้วเท่านัน้
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทัง้ นี้ ขึ้นอยู่กบั สภาวะอากาศ การเมือง
โรคระบาด และสายการบิ น ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ ขึ้นอยู่กบั
อัตราแลกเปลี่ยนของเงิ นสกุลเยน
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