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PRO-J4(High Season)

1

โตเกียว * ว ัดอาซากุซะ * คาวาคูชโิ กะ * ออนเซ็น
ิ จูกุ * อูเอโนะ * โตเกียวสกายทรี
ชน
ศาลเจ้าเมจิ * ว ัดนาริตะ * ห้างอิออน
บุฟเฟ่ต์ ขาปู *Optional Disneyland
5ว ัน3คืน By Airasia X
ราคานีร้ วมไกด์คนไทยเดินทางพร้อมคณะ
6 ท่านเลือกว ันออกเดินทางได้ท ันที
***ท ัวร์โดยรถไฟ***
ิ จูกุ
ทีพ
่ ัก3ดาวใจเมือง กลางย่านชน
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***6-10 ท่านเลือกว ันออกเดินทางได้ท ันที***








ไกด์สว่ นตัวดูแลตลอดทริป-เดินทางพร ้อมคณะจากเมืองไทย / อยากไปไหนเพิม
่ เติมแจ ้งได ้
สะดวกสบายเดินทางเป็ นส่วนตัว รายการทัวร์ปรับเปลีย
่ นยืดหยุน
่ ได ้
หลีกเลีย
่ งความจาเจ นั่งรถไฟสุดทันสมัยเทีย
่ วในญีป
่ น
ุ่
เทีย
่ ว..ช ้อปปิ้ งจุใจ สะดวกสบาย ตามใจชอบ
โรงแรมระดับ 3 ดาว ใจกลางกรุงโตเกียว ย่านชินจูกุ
้ ดิสนีย
Optional Disneyland สามารถเลือกซือ
่ แ
์ ลนด์เพืม
่ ได ้

วันแรก
21.00น.

23:45น.
วันทีส่ อง
8:00น.
09.00น.

กรุ งเทพฯ สนามบินดอนเมือง - นาริตะ
ผูร้ ่ วมเดินทางพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบินสายการบิน AIR ASIA X
AIR ASIA X ใช้เครื อง AIRBUS A 330-300 จานวน 337ที่นงั่ จัดที่นงั่ แบบ3-3-3
มีบริ การอาหารพร้อมเสริ ฟอาหารร้อนทั้งขาไปและขากลับ
เหิ นฟ้ าสู่ นาริ ตะ ประเทศญี่ปุ่นโดยเที่ยวบินที่ XJ 600
นาริตะ – วัดอาซากุซะ – หอคอยโตเกียว SKY TREE – ย่ านอูเอโนะ UENO
เดินทางถึงนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากนาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และรับกระเป๋ าแล้ว
นาท่านเดินทางสู่ โตเกียวโดยรถไฟสายพิเศษ N’EX Narita Express จากสนามบินนาริ ตะถึงสถานี
IKEBUKURO TOKYO

2

เทีย่ ง
บ่าย

นาท่านสู่ E HOTEL HIGASHI SHINJUKU / SUN MEMBER HOTEL SHINJUKU OR SIMILAR
เพื่อทาการทาการฝากกระเป๋ าสัมภาระ จากนั้นนาท่านเดินทางต่อสู่ แหล่งท่องเที่ยวต่างๆในโตเกียว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ SUNSADA เปิ ดมาตั้งแต่ ปี 1837 (TEPURA SET) 1
จากนั้นนาท่านสู่ วัดอะซากุสะ นมัสการเจ้าแม่กวนอิม เมื่อพูดถึงวัดดังในประเทศญี่ปุ่นแล้ว คงจะหนีไม่พน้
วัดอาซากุสะ หรื อที่คนญี่ปุ่นเรี ยกว่าเซนโซจิ (Sensouji ) ที่วา่ กันว่าถ้ามาโตเกียวแล้วไม่ได้มาวัดนี้ถือว่ามาไม่
ถึงกันเลยทีเดียวซึ่ งสัญลักษณ์ของวัดนี้ที่คนนิยมมาถ่ายรู ปกันก็คือ โคมไฟสี แดงขนาดใหญ่ที่เขียนตัวอักษร
คันจิวา่ 雷門 (Kaminari-Mon) แปลว่า ประตูสายฟ้ า วัดอาซากุสะนั้นตั้งอยูบ่ ล็อกที่สองของย่านอาซากุสะ
ในเขตไตโตจังหวัดโตเกียววัดอาซากุสะเป็ นวัดในศาสนาพุทธ แต่เดิมนั้นเป็ นวัดของนิ กายเทนได ต่อมาใน
สมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้ถูกจัดให้เป็ นวัดหนึ่งในอารามชั้นเอกของนิกายอวโลกิเตศวร มีพระอวโลกิ
เตศวรหรื อเจ้าแม่กวนอิมเป็ นพระประธาน และถูกจัดให้เป็ นวัดอันดับที่ 1 ของการจาริ กบูชาเจ้าแม่กวนอิม
ในเอโดะ 33 แห่ง นอกจากนี้ ยงั เป็ นวัดอันดับที่ 13 จาก 33 แห่ง ของการจาริ กบูชาเจ้าแม่กวนอิมในเมืองบัน
โด คนญี่ปุ่นจะเรี ยกเจ้าแม่กวนอิมว่า “คันนน-ซามะ” (Kannon-Sama)
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สิ่ งแรกที่จะสามารถสังเกตได้เมื่อมาที่นี่ก็คือโคมไฟสี แดงขนาดใหญ่ที่เขียนว่า 雷門 ซึ่ งอยูด่ า้ นหน้าติดกับ
ถนน โดยด้านข้างซ้ายขวานั้นจะมีเทพทวารบาลอย่างฟูจิน (เทพแห่งลม) และไรจิน (เทพสายฟ้ า)ประทับอยู่
ส่ วนทางด้านหลังของเทพทวารบาลทั้งสองจะมีรูปปั้ นของมนุษย์ชายหญิงคู่หนึ่ง ว่ากันว่าเป็ นมังกรจาแลงมา
ในหนึ่งปี นั้นจะมีการยกโคมลูกนี้ไปเก็บด้วย 2 เหตุผลเท่านั้นคือ เนื่ องในเทศกาลซานจะ กับเมื่อมีพายุไต้ฝนุ่
เข้าเท่านั้น นอกจากนี้ จะนาท่านชมร้ านขายของทีร่ ะลึกเรียงรายอยู่ตลอดเส้ นของถนน นากามิเสะ ที่ทอด
ยาวไปสู่ ประตูอีกด้าน ของวัด ร้านส่ วนใหญ่จะขายของที่ระลึกที่เป็ นแบบเฉพาะของญี่ปุ่นที่เดียวในโตเกียว
เช่น ตุก๊ ตาแมวกวัก ,พวงกุญแจ, ดาบซามูไร,ร่ มญี่ปุ่น,ชุดกิโมโน , ขนมญี่ปุ่นและ“ขนมอาเกมันจู” ขนมขึ้น
ชื่อของวัดอาซากุสะ

............

จากนั้นนาทุกท่านเดินถ่ายรู ปคู่ กับ แลนด์มาร์ กแห่งใหม่ ของกรุ งโตเกียว ณ ริ มแม่น้ าสุ มิดะ หอคอยโตเกียว
สกายทรี(TOKYO SKY TREE) เป็ นหอส่ งสัญญาณ โทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก ที่เปิ ดให้บริ การเมื่อ
วันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้มี ความสู ง 634 เมตร สามารถทาลายสถิติความสู งของหอกวางตุง้ ใน
มณฑลกว่างโจว ซึ่ งมีความสู ง 600 เมตร และ หอซีเอ็นทาวเวอร์ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสู ง
553 เมตร ทิวทัศน์ของ หอคอยโตเกียว สกายทรี ที่บรรจุเทคโนโลยีแนวหน้าสุ ดสามารถมองเห็นได้จาก
ละแวกวัดอาซะกุซะ ที่เต็มไปด้วยอาย แบบเมืองเก่าของเอะโดะ
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เย็น

วันทีส่ าม
เช้ า

ถึงเวลาเอาใจเหล่า Shopaholic ดัวยการพาตะลุย ย่านช้ อปปิ้ งย่านดัง UENO
ตลาดอะเมโยโกะ(Ameyoko Market) ตลาดที่คึกคักเกือบตลอดเวลาตั้งอยูร่ ะหว่างสถานีอุเอโนะ (Ueno
Station) และสถานีโอคาชิมาชิ (Okachimachi Station) แต่ก่อนนั้นบริ เวณนี้เป็ นที่ขายขนมและลูกอมลูกวาด
ซึ่ งในภาษาญี่ปุ่นเรี ยกร้านขนมเหล่านี้วา่ “Ameya Yokocho” จึงเป็ นที่มาของชื่อตลาดอะเมโยโกะ
ที่นี่มีสินค้ามากมายมีขายทั้งของสดผลไม้ตรอดจนไปถึงสิ นค้าของใช้แบรนดังรองเท้ากระเป๋ านาฬิกาแต่
ราคาติดดินที่นี่จึงเป็ นสวรรคนักช๊อปที่มีรายได้นอ้ ยแต่ตอ้ งการของดี ลูกค้าท่านใดที่เล่นกอร์ ฟไม่ควรพลาด
เพราะที่นี่อุปกรกอร์ ถูกมากมีท้ งั เก่าและใหม่ นาท่านเที่ยวชมสวนอุเอโนะที่สีซื่อเสี ยงของญี่ปุ่นเช่นเทศการ
ชมดอกซากุระซึ่งจะบานในราวปลายเดือนมีนาคมจนถึงต้นเมษายนสามารทเดินชมความงามได้ตามอิสระ
(ไม่รวมอาหารค่า) ได้ เวลานาท่ านกลับสู่ ทพี่ กั
ทะเลสาบคาวาคูชิโกะ – ชมวิวภูเขาไฟฟูจิ จุดทีส่ วยทีส่ ุ ด – กระเช้ าไฟฟ้ าชมวิว – ออนเซ็น
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของทางโรงแรม/ร้ านอาหาร 2
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ คาวาคูชิโกะ KAWAKUCHIKO โดยรถบัส / รถไฟรถไฟภายในสะดวกสบาย

4

ทะเลสาบคาวากุจิ คือทะเลสาบที่ใหญ่เป็ นอันดับสองในบรรดาทะเลสาบทั้ง 5 ที่อยูร่ อบภูเขาไฟฟูจิจงั หวัดยา
มานาชิ และเป็ นสถานที่สวยติดอันดับในการถ่ายภาพวิวภูเขาไฟฟูจิทะเลสาบคาวากูจิ ถือได้วา่ เป็ นเส้นที่ใกล้
กับภูเขาไฟฟูจิมากที่สุดจนเรี ยกได้วา่ เป็ นประตูสู่ฟูจิ เป็ นจุดชมความงามของภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายวิว
ซึ่งบริ เวณทะเลสาบจะเน้นชมวิวแนวธรรมชาติ
นาท่านเที่ยวชมวิวถูเขาไฟฟูจิ ณ จุดชมวิวต่างๆโดยรถ RETRO BUS

ป้ายหยุดรถที่น่าสนใจ ในเส้ นทาง RETRO BUS รอบทะเลสาบคาวากูจิโกะ
ในเส้นทางรอบทะเลสาบคาวากูจิโกะมีป้ายหยุดรถทั้งหมด 21 ป้ าย สามารถหยุดได้เฉพาะป้ ายที่เราสนใจ
ไม่จาเป็ นต้องลงทุกป้ าย
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- ป้ ายหมายเลข7 Kawaguchiko Herb Kan ที่จดั แสดงสมุนไพร
- ป้ ายหมายเลข10 Yuransen Ropeway Iriguchi มีกระเช้าไฟฟ้ า Kachi Kachi Ropeway มองเห็นวิวทะเลสาบ
คาวากูจิโกะและภูเขาไฟฟูจิได้อย่างงดงาม
- ป้ ายหมายเลข17-18 Kawaguchiko Sarumawashi Gekijo Konohana Bijutsu-kan – Kubota Itchiku Bujutsukan มีทางเดินเลียบทะเลสาบมีตน้ ซากุระอยูร่ ิ มทางเดิน มองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้อย่างชัดเจน ในหน้าซากุระจะ
มีซากุระบานสะพรั่ง และในช่วงใบไม้เปลี่ยนสี จะมีอุโมงค์เมเปิ้ ลสี แดงสดเป็ นแนวยาวอยูร่ ิ มถนน
นอกจากนั้นจะมีร้านขายของของชาวบ้านแถวนั้น ขายของกิน ผัก ผลไม้ ส้ม กล้วย แอปเปิ้ ลในราคาไม่แพง
- ป้ ายหมายเลข 21 Kawaguchiko Shizen Seikatsukan ป้ ายสุ ดท้ายของทะเลสาบคาวากูจิโกะมี Natural
Living Center ร้านขายของที่ระลึก ของฝาก มีที่นงั่ ทานกาแฟ softcream จุดนี้ก็สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิ
ได้อย่างชัดเจน (ไม่รวมอาหารกลางวัน)

ค่า

วันทีส่ ี่
เช้ า

ได้ เวลานาท่ านกลับสู่ ทพี่ กั KAWAKUCHIKO HOTEL / MIZUNO HOTEL OR SIMILAR
สัมผัสประสบการณ์ การอาบน้ าแร่ ธรรมชาติ ออนเซ็น (ONSEN) น้ าแร่ ในสไตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้พกั ผ่อน
อย่างเต็มอิ่ม ซึ่ งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ าแร่ ธรรมชาติน้ ีมีส่วนช่วยเรื่ อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลัง่
รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของทางโรงแรม/ร้ านอาหาร 3

FREE DAY – หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนี่ย์แลนด์ เพิม่
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของทางโรงแรม/ร้ านอาหาร 4
นาทุกท่านเดินทางกลับสู่ โตเกียว หรื อ สู่ โตเกียวดิสนี่ยแ์ ลนด์ (นาท่านฝากสัมภาระ)
-------------------------------------อิสระตามอัธยาศัย---------------------------หรื อเลือกซื้ อทัวร์ เที่ยว โตเกียวดีสนียแ์ ลนด์ ผูใ้ หญ่ท่านละ 2,800 บาท เด็กต่ากว่า 12 ปี ท่านละ 2,000 บาท
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วันที่ห้า
เช้ า
08:30น.

นาท่านเดินทาง โดยรถไฟ มุ่งหน้าสู่ โตเกียวดิสนีย์แลนด์ ให้ท่านสัมผัส
ความสนุกสนานในดินแดนแห่งความหฤหรรษ์อนั ยิง่ ใหญ่ทุ่มทุนสร้างกว่า
600 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ ด้วยเนื้อที่ได้จากการถมทะเลในอ่าวโตเกียวพบกับ
สัญลักษณ์ดิสนียแ์ ลนด์ มิกกี้เม้าส์ ที่พดู ได้คล่องทั้งภาษาญี่ปุ่น และ
ภาษาอังกฤษพร้อมเพื่อนการ์ ตูนมากมาย เชิญท่านสนุกสนานเพลิดเพลิน
กับความอลังการของจินตนาการตื่นตากับ WESTERNLAND ตื่นเต้นกับการล่องเรื อผจญภัยผ่านเหล่าโจร
สลัดใน PIRATES OF THE–CARIBBEAN
สนุกกับการนัง่ เรื อบุกป่ า JUNGLE CRUISE
ท่านจะได้พบกับเหล่าสัตว์ป่านานาชนิด ผ่อน
คลายอิริยาบทกับการ นัง่ รถไฟชมความ
หลากหลายในดิสนียแ์ ลนด์ กระชากใจใส่ ความ
สนุกเพิ่มกับ BIG THUNDER MOUNTAIN เร้า
ใจกับรถไฟขนถ่านตะลุยความมันส์ในเหมืองแร่
โบราณ BUZZ LIGHT YEAR’S ASTRO
BLASTER ที่จะนาเข้าไปยังโลกอวกาศ พร้อม บัตต์ ไลท์เยียร์ ตัวละครเรื่ อง TOY STORY เพื่อต่อสู ้กบั
เชิร์ค พร้อมกับเหล่าสมุนที่น่ากลัวปนความน่ารัก เขย่าขวัญ กับ HAUNTED MANSION ปราสาทผีสิง ที่มา
ของภาพยนตร์แนวสยองขวัญเรื่ องดังแห่งปี สนุกต่อกับ SPLASH MOUNTAIN ที่ทา้ ทายความกล้า เพลิน
ใจกับเหล่าตุก๊ ตาน่ารักทั้งหลายใน สมอลล์ เวิล์ด และเครื่ องเล่นนานาชนิ ดอันตื่นเต้นมากมายให้ท่านได้
สนุกสนานอย่างเต็มที่ พร้อมเลือกซื้ อหาสิ นค้าที่ระลึกสไตล์ดิสนีย ์ ณ MAIN STREET ประทับใจกับความ
งามของ ขบวนอิเล็กทริ คพาเหรดอันตระการตา บันทึกภาพความประทับใจกับการ์ ตูนดังของวอล์ทดิสนียท์ ี่
ท่านชื่นชอบ (ไม่รวมอาหารกลางวัน-ค่า)
หมายเหตุ: กรณี ลูกค้ าต้ องการเดินทางไปโตเกียวดิสนีย์ซี ต้ องชาระค่ ารถ MONORAIL DISNEY LINE เพิ่ม
เองท่ านละ 500 เยน ไปกลับ
ศาลเจ้ าเมจิ – บุฟเฟ่ ต์ ขาปู – ช้ อปปปิ้ งย่านดัง SHIBUYA – HARAJUKU - สนามบินนาริตะ – กรุ งเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของทางโรงแรม/ร้ านอาหาร 5
นาท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้ าเมจิ (Meiji Jingu / Meiji Shrine) นั้นสร้าง
ขึ้นเพื่อเป็ นอนุสรณ์อุทิศถวายแด่สมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ (Emperor
Meiji) และพระจักรพรรดินีโซเค (Empress Shoken) ภายหลังจากที่
ทั้งสองพระองค์น้ นั สวรรคต ศาลเจ้าแห่งนี้สร้างเสร็ จเมื่อปี ค.ศ.1920
โดยการร่ วมมือของประชาชนทัว่ ญี่ปุ่นที่ช่วยกันบริ จาคต้นไม้กว่า
100,000 ต้น เพื่อสร้างป่ าแห่งนี้ข้ ึน ศาลเจ้าเมจิน้ นั เป็ นศาสนสถานใน
ศาสนาชินโตอันเป็ นศาสนาเก่าแก่และดั้งเดิมของญี่ปุ่น ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 นั้นศาลเจ้าแห่งนี้ถูก
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เทีย่ ง
บ่าย

………

15:00น.
17:00น.
20:15น.
00:55น.

ทาลายอย่างหนัก ศาลเจ้าปั จจุบนั นั้นได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ราวปี ค.ศ.1958 ด้วยงบประมาณที่เกิดจากการ
ระดมทุนสาธารณะอีกครั้งนัน่ เอง นอกจากนี้กิจกรรมที่เป็ นที่นิยมทั้งคนญี่ปุ่นและนักท่องเที่ยวก็คือการขอ
พรบนแผ่นไม้ที่เรี ยกว่า อิมะ (Ema) ซึ่ งจะเป็ นแผ่นไม้เล็กๆ (แผ่นละ 500 เยน) ให้เราเขียนขอพรต่างๆ ลงไป
ในนั้น อธิ ษฐานเสร็ จแล้วก็ให้นาไปแขวนไว้โดยรอบต้นไม้ใหญ่ที่จดั ไว้ให้นนั่ เอง ซึ่ งเราจะเห็นได้ต้ งั แต่
ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ, ภาษาเกาหลี, หรื อว่าแม้แต่ภาษาไทย
รับประทานอาหารกลางวัน (บุฟฟต์ นานาชาติ + ขาปู) 6
นาท่านเดินทางสู่ ยา่ นช้อปปิ้ งย่านดัง ย่ านชิ บุย่า SHIBUYA ศูนย์กลางแฟชัน่ วัยรุ่ นในโตเกียวหามุมถูกใจ
ถ่ายภาพคู่ไว้เป็ นที่ระลึกกับ “ฮาจิโกะ” รู ปปั้นสุ นัขแสนรู้ ที่กลายเป็ นจุดนัดพบยอดฮิตสาหรับหนุ่มสาว
โตเกียว อัพเดทแฟชัน่ สไตล์โตเกียวที่ตึก(109) อิจิมารุ คิว ทั้งเสื้ อผ้า กระเป๋ ารองเท้า เครื่ องประดับและแฟชัน่
ชั้นนาของญี่ปุ่ นในฤดูต่างๆอื่นๆมากมาย
ได้เวลาพอสมควรนาท่านสู่ ฮาราจูกุ HARAJUKU เป็ นย่านที่มีสีสันไม่แพ้ยา่ นอื่นในโตเกียว ย่านนี้เป็ นย่าน
ของวัยรุ่ นญี่ปุ่น มีการแต่งชุดคอสเพลย์ตามตัว
การ์ตูนที่ชื่นชอบ มีการแสดงดนตรี โชว์
ความสามารถพิเศษให้คนที่ผา่ นไปผ่านมาได้ชม
ร้านค้า แหล่งชอปปิ้ งในย่านนี้จะเน้นไปที่เสื้ อผ้า
แฟชัน่ แบบวัยรุ่ น และร้านกิ๊ฟช๊อปน่ารักๆ หลาย
ร้านที่สามารถเดินดูกนั ได้ท้ งั วันแบบไม่มีเบื่อ
นาท่านเดินทางกลับสู่ ที่พกั เก็บสาภาระเพื่อเดินทางสู สนามบิน นาริ ตะ
เดินทางสู่ สนามบินนาริ ตะโดยรถไฟ สายพิเศษ N’EX Narita Express
เหิ นฟ้ าสู่ กรุ งเทพด้วยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ 601
ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมความประทัปใจ


อ ัตราค่าบริการ 6-10 ท่านเลือกว ันเดินทางได้เอง
ผูใ้ หญ่
39,900
บาท (พ ักห้องละ 2ท่าน/ห้องละ 3ท่าน-เสริมเตียง)
พ ักเดีย
่ ว
+7,500
บาท พ ักใจกลางเมือง
มีผร
ู ้ ว่ มเดินทาง 6-10 ท่าน / สามารถเลือกว ันเดินทางได้เอง
ิ ธิเ์ ปลีย
้ ***
***ขอสงวนสท
่ นแปลงราคา ในกรณีAIRSIAมีการปร ับขึน
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อัตรานีร้ วม
ตัว๋ เครื่ องบินไปกลับชั้นสายการบิน AIRASIA X / VIETNAM AIRLINES และค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
ค่ากระเป๋ าสัมภาระโหลดเข้าใต้ทอ้ งเครื่ องท่านละ 20 กิโลกรัม
รายการท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในรายการ
ค่าโรงแรมที่พกั ระดับมาตรฐาน จานวน 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
ค่ารถไฟท่องเที่ยวตลอดทริ ป (ตามที่ระบุไว้ในรายการ)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง 1,000,000 บาท /ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
ไกด์ผชู้ านาญเดินทางพร้อมคณะจากเมืองไทย
อัตรานีไ้ ม่ รวม
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ / มินิบาร์ ค่าอาหาร / เครื่ องดื่ม
ทิปไกด์ 2000 เยน/ท่าน/5วัน
ทิปพนักงานยกกระเป๋ า
ดิสนี่ยแ์ ลนด์
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณี ตอ้ งการใบเสร็ จถูกต้อง เพื่อออกใบกากับภาษี)
เงื่อนไขการจอง มัดจาท่านละ 15,000 บาท เพื่อยืนยันการเดินทาง
ส่ วนที่เหลือชาระก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน

8

การยกเลิก
หากมีการยกเลิกการเดินทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเก็บค่าใช้จา่ ยทุกกรณี
เพื่อหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นหากท่านเปลี่ยนใจไม่ตอ้ งการที่จะเดินทาง..กรุ ณาเปลี่ยนชื่อผูเ้ ดินทางภายในทันที
หลังจากแจ้งมีความประสงค์ที่จะยกเลิกและต้องแจ้งชื่ อท่านที่ตอ้ งการเดินทางท่านใหม่ภายใน72ชม.ก่อนเดินทางเท่านั้น
มีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนชื่อ ซึ่ งเป็ นค่าธรรมเนียมของสายการบิน
หมายเหตุ
• บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ เปลี่ยนแปลงราคาหากผูร้ ่ วมเดินทางในแต่ละครั้ง/หรื อในแต่ละกรุ๊ ปมีไม่ถึง 6 ท่าน
• หากท่านมีผรู ้ ่ วมเดินทาง 6 ท่านขึ้นไปสามารถจองเป็ นกรุ๊ ปส่ วนตัวได้ทนั ที
• บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณี ที่มีการขึ้นของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงิน, การปรับขึ้นของราคาน้ ามัน หรื อการปรับขึ้นของภาษีสนามบิน
• บริ ษทั ฯ เป็ นเพียงตัวแทนสายการบิน, โรงแรม, ภัตตาคาร และอื่นๆไม่อาจจะรับผิดชอบต่อปั ญหา นัดหยุดงาน
ความล่าช้าของสายการบิน,การจราจร,การปฏิวตั ิ,ภัยธรรมชาติ,การสู ญหาย หรื อเหตุสุดวิสัยที่อยูน่ อกเหนือการ
ควบคุมของบริ ษทั ฯ และจากเหตุดงั กล่าวรายการท่องเที่ยวจึงสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม หากไม่
สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้ งั นี้ ทางบริ ษทั ฯจะจัดหาสถานที่
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•
•
•
•
•

เที่ยวอื่นที่ใกล้เคียงมาแทนตามความเหมาะสมและขึ้นอยูก่ บั เวลา โดยขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
แต่ยงั คงมุ่งรักษามาตรฐานการบริ การที่ดีเพื่อให้ท่านเกิดประโยชน์มากที่สุดในสถานการณ์น้ นั ๆ
บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เข้า-ออกประเทศด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กอง
ตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว
บริ ษทั ฯไม่อาจคืนเงินหากท่านไม่รับประทานอาหารบางมื้อ หรื อไม่เที่ยวบางรายการเพราะเป็ นการเหมาจ่าย
ในกรณี ที่ท่านไม่สามารถรับประทานอาหารบางประเภท กรุ ณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย7 วันก่อนการเดินทาง
พนักงาน,มัคคุเทศก์ และตัวแทน ไม่มีสิทธิ์ ให้คาสัญญาใดๆทั้งสิ้ น นอกจากมีเอกสารที่ลงนามโดยผูม้ ีอานาจใน
บริ ษทั ฯกากับเท่านั้น
บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบต่อการชารุ ดหรื อสู ญหายของทรัพย์สินส่ วนตัว อาทิ เช่น หนังสื อเดินทาง,โทรศัพท์มือถือ
กระเป๋ าเดินทาง, กระเป๋ าสตางค์, กล้องถ่ายรู ป ฯลฯ
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