ใบอนุญาตเลขที่ 11/06368

6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพฯ 10230
6/45 (Pruchyahometown) Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 ID Line: chinaprotour
Tel:02-539-2639 / 02-542-4343 Web:www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com

JAPAN USJ FUJI TOKYO
7 DAYS 4 NTS BY TG

http://www.chinaprotour.com/ (GL) Japan USJ Fuji Tokyo 7 วัน 4 คืน (TG)

1
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วันที่

โปรแกรมท่ องเทีย่ ว

1

กรุงเทพฯ – สนำมบินคันไซ

2

สนำมบินคันไซ – อำรำชิยำม่ำ – นั่งรถไฟสำยโรแมนติค – วัดคิโยมิสึ – โอซำก้ำ

3

สวนสนุกยูนิเวอร์ แซล สตูดิโอ [กำรันตีเข้ ำโซนแฮร์ รี่พอตเตอร์ ] – นำโกย่ำ

4

รถไฟด่ วนชินคันเซน – ภูเขำไฟฟูจิ ชั้น 5 – พิพิธภัณฑ์คำวำกูจิโกะมิวสิคฟอร์ เรส –
ออนเซน

5

ล่องเรือทะเลสำบอำชิ – หุบเขำโอวำคุดำนิ – คำมำคูระ – โยโกฮำมำ ไชน่ ำทำวน์

6

วัดอำซะกุสะ – โอไดบะ – ช้ อปปิ้ งชินจูกุ – สนำมบินฮำเนดะ

7

สนำมบินฮำเนดะ – กรุงเทพฯ

อำหำร
เช้ ำ เทีย่ ง
-

เย็น

โรงแรม
หรือเทียบเท่ำ

-

-

OSAKA DAIICHI HOTEL
หรือเทียบเท่ำ
-

NAGOYA SAKAE HOTEL
หรือเทียบเท่ำ
KAWAGUCHIKO
TOMINOKO HOTEL หรือ
เทียบเท่ำ
SUNSHINE CITY PRINCE
HOTEL หรือเทียบเท่ำ

พร้ อมรับ คู่มือท่ องเที่ยวประเทศญีป่ นุ่ / ปลัก๊ สำหรับใช้ ในญีป่ นุ่ / WIFI ON BU
วันทีห่ นึ่งของกำรเดินทำง

21.00 น.

กรุงเทพฯ – สนำมบินคันไซ

-

-

-

-

เทีย่ ง

เย็น

กรุ๊ปทัวร์ พร้ อมกันทีท่ ่ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออกระหว่ำง
ประเทศ ชั้น 4 ประตูทำงเข้ ำที่ 2 แถว C เคำน์ เตอร์ สำยกำรบินไทย เจ้ ำหน้ ำที่
คอยให้ กำรต้อนรับดูแลด้ ำนเอกสำร เช็คอินและสัมภำระในกำรเดินทำง

23.05 น.
วันทีส่ องของกำรเดินทำง

06.25 น.

เหินฟ้ ำสู่ ประเทศญีป่ ุ่ นโดย สำยกำรบินไทย เทีย่ วบินที่ TG 622
สนำมบินคันไซ – อำรำชิยำม่ำ – นั่งรถไฟสำยโรแมนติค –
วัดคิโยมิสึ – โอซำก้ำ

เดินทางถึง สนำมบินคันไซ ประเทศญี่ปนุ่ นาท่านผ่าน
ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นาท่านเที่ยวชม ธรรมชาติ อำรำชิยำม่ำ แหล่งชมธรรมชาติในฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ของเมืองเกียวโตที่โด่งดังและมีชื่อเสี ยง
อีกแห่ งในญี่ปนที
ุ่ ่นิยมมาท่องเที่ยวเพื่อชื่นชมกับบรรยากาศหลากสี สันสดใสของใบไม้สีเขีย ว แดง เหลือง ก่อนที่จะร่ วง
หล่นจากต้นไปตามฤดูกาล
จากนั้น นาท่าน นั่งรถไฟสำยโรแมนติก เสน่ห์ของรถไฟเก่าสุ ดคลาสสิ คนี้มีมุมมองที่น่ารื่ นรมย์ของทิวทัศน์ตลอด
เส้นทาง ท่านจะได้ชมความงามของแมกไม้ โตรกผา ภูเขา เรี ยบแม่น้ าโฮซูกาวา ด้วยบรรยากาศสุ ดโรแมนติก
2
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เทีย่ ง

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร

คำ่

วัดคิโยมิสึ หรือ วัดนำ้ ใส ซึ่งมีอายุเก่าแก่ยงิ่ กว่าเมืองเกียวโต คือยาวนานกว่า 1,200 ปี จุดเด่นอันเป็ นเอกลักษณ์
ของวัดคือ ห้องโถงใหญ่ สร้างยื่นออกจากหน้าผา มีเสาไม้ขนาดใหญ่ 139 ต้น ค้ ายัน และสิ่ งที่น่าอัศจรรย์ คือ
สร้ างโดยไม่ได้ใช้ตะปูเ ลย ดังนั้นองค์ก ารยูเ นสโกได้ข้ ึ นทะเบีย นให้เ ป็ นมรดกโลก และเชิ ญ ทุก ท่ านได้ดื่มน้ า
ศักดิ์สิทธิ์สามสายอันเกิดขึ้นจากธรรมชาติที่ไหลมาจากเทือกเขาอีกด้วย
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
นำท่ำนสู่ ทพี่ ัก โรงแรม OSAKA DAIICHI HOTEL หรือเทียบเท่ำ

วันทีส่ ำมของกำรเดินทำง

สวนสนุกยูนิเวอร์ แซล สตูดิโอ [กำรันตีเข้ ำโซนแฮร์ รี่พอตเตอร์ ]

เช้ ำ

-

เย็น

– นำโกย่ำ
เช้ ำ

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
สวนสนุกยูนิเวอร์ แซล สตูดิโอ ตื่นเต้นระทึกขวัญ และสนุกสนานกับเครื่ องเล่นผจญภัยไปในดินแดนของหนังดังที่ม
ชื่อเสี ยงเป็ นที่รู้จกั อาทิ สไปร์ เดอร์ แมน , เทอร์ มิเนเตอร์ , จูราสสิ ค พาร์ ค ฯลฯ โดยที่นี่จะแบ่งเป็ น 9 โซน อาทิ 1.
โซนนิวยอร์ค ประกอบด้วยเครื่ องเล่น เทอร์มิเนเตอร์ , สไปร์เดอร์แมน /

2.โซนฮอล์ลีวดู มีเครื่ องเล่น ผจญภัยกับ
อีที, เซซามี สตรี ท, เชรค 4D, Animation Celebration, Universal Monsters Live Rock and Roll Show /
3.โซนซานฟรานซิ สโก มีเครื่ องเล่น Back to the Future, แบล็คดราฟ / 4.โซนจูราสสิ ค พาร์ ค / 5.โซนสนุ ปปี้
สตูดิโอ / 6. โซนลากูน มีเครื่ องเล่น Peter Pan’s Neverland / 7. โซนวอเตอร์ เวิล์ด / 8. โซนอะมิตี วิลเลจ พบ
เครื่ องเล่น จอว์ / 9.โซนแลนด์ ออฟ ออช พบการแสดงโชว์พบกับ Wicked of Oz และ Toto & Friends.. ให้ท่าน
ได้เลือกช้อปปิ้ งของที่ระลึกที่มีให้ท่านเลือกซื้ อสะสมทุก โซน พร้อมเก็บภาพความน่ ารักของสวนสนุ ก และเหล่ า
การ์ตูนน่ารักที่ออกมาเดินโชว์ทกั ทายท่านตลอดเวลา และสนุกสุ ดมันส์กบั เครื่ องเล่นมากมายตามอัธยาศัย
นาท่านเข้าโซนใหม่ The Wizarding World of Harry Potter ที่สร้างเพื่อเอาใจเหล่าสาวกของ แฮร์ รี่ พอตเตอร์
ให้ท่านได้เ ข้าไปสัมผัสบรรยากาศของ โลกเวทมนตร์ ในฉากต่ างๆจากภาพยนตร์ อาทิเ ช่ น ปราสาทฮอกวอต
เพลิดเพลินกับการสารวจห้องเรี ยนเวทมนตร์คาถา ย่านฮอกมีท ร้านขายของแปลกประหลาด ของเหล่าพ่อมดและแม่
มดทั้งหลาและที่ไม่ควรพลาดชิมคือ บัตเตอร์ เบียร์ เครื่ องดื่ มที่ได้รับความนิ ยมในโลกของพ่อมดและแม่มดแห่ งนี้
(ไม่มีแอลกอฮอล์) และที่พลาดไม่ได้คือในโซนนี้ ที่ถือว่าเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดของโลก คือโซน “Harry

Potter and the Forbidden Journey” ที่มีการสร้างด้วยเทคโนโลยีที่ทนั สมัยในการถ่ายภาพ 4K ที่จะสร้างความ

เทีย่ ง
คำ่

ตื่ น เต้น เร้ า ใจให้ ท่ าน เสมื อ นท่ านได้เ ดิ น ทางท่อ งโลกเวทมนตร์ ไปกับแฮร์ รี่พ อตเตอร์ เ ลยที เ ดี ย ว ให้ ท่า นได้
สนุกสนานต่อกับเครื่ องเล่นนานาชนิ ดอย่างจุใจ พร้อมเก็บภาพความน่ ารักของสวนสนุ กและเหล่าการ์ ตูนน่ ารักที่
ออกมาเดินโชว์ทกั ทายท่านตลอดเวลา และสนุกสุ ดมันส์กบั เครื่ องเล่นมากมายตามอัธยาศัย
รับประทำนอำหำรกลำงวัน อิสระตำมอัธยำศัย
ให้ท่านสนุกสนานท้าทายที่ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ อย่างต่อเนื่อง
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
นำท่ำนสู่ ทพี่ ัก โรงแรม NAGOYA SAKAE HOTEL หรือเทียบเท่ำ
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วันทีส่ ี่ของกำรเดินทำง

รถไฟด่ วนชินคันเซน – ภูเขำไฟฟูจิ ชั้น 5 – พิพิธภัณฑ์คำวำกูจิ

เช้ ำ

เทีย่ ง

เย็น

โกะมิวสิคฟอร์ เรส – ออนเซน
เช้ ำ

เทีย่ ง

คำ่

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่าน นั่งรถไฟด่ วนชินคันเซน ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์ นั่งรถไฟชินคันเซน หรื อ รถไฟหัวกระสุ น ด้วย
ความเร็ วสูงสุ ดเฉลี่ย 240 ก.ม./ชม.
ภูเขำไฟฟูจิ ที่มีความสู งเหนื อจากระดับน้ าทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มีชื่อเสี ยงเป็ นที่รู้จกั ไปทัว่ โลกในเรื่ องความ
สวยงามที่ ธ รรมชาติ ไ ด้ม อบมาให้ อ ย่า งลงตัว และยังถื อ ว่ า เป็ นสั ญ ลัก ษณ์ ห นึ่ ง ของประเทศญี่ ปุ่ น ทั้ง ยัง เป็ น
จุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนญี่ปนตลอดทุ
ุ่
กฤดูกาล นำท่ำนขึน้ สู่ ช้ันที่ 5 ของภูเขำไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับ
สภำพอำกำศ)
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
พิพิธ ภัณฑ์ คำวำกูจิโ กะมิวสิ คฟอร์ เรส เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่จดั แสดงเครื่ อ งดนตรี อ ัตโนมัติ ซึ่ งภายในห้อ งโถงหลัก มี
กล่องดนตรี โบราณที่เป็ นเอกลักษณ์ ออร์ แกนขนาดใหญ่จากฝรั่งเศสในปี 1905 ที่จะบรรเลงดนตรี ทุกๆ 30
นาที และเครื่ องดนตรี อตั โนมัติอื่นๆที่ส่วนใหญ่นาเข้าจากประเทศในแถบยุโรป นอกจากนี้ห้องโถงยังเป็ นเวทีแสดง
คอนเสิ ร์ตสาหรับนักดนตรี คลาสสิ คจากทัว่ โลกอีกด้วย
นำท่ำนสู่ ทพี่ ัก โรงแรม KAWAGUCHIKO TOMINOKO HOTEL หรือเทียบเท่ำ
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
(อิม่ อร่ อยกับขำปูยกั ษ์ แบบไม่อ้นั )
นำท่ำนอำบนำ้ แร่ สปำรีสอร์ ทสไตล์ญปี่ ุ่ นแท้ๆทีเรียกว่ำ“ออนเซ็น”เพื่อสุ ขภำพและ
ผิวพรรณทีด่ ี

วันทีห่ ้ ำของกำรเดินทำง

เช้ ำ

เทีย่ ง

ล่องเรือทะเลสำบอำชิ – หุบเขำโอวำคุดำนิ – คำมำคูระ –
โยโกฮำมำ ไชน่ ำทำวน์

เช้ ำ

เทีย่ ง

เย็น

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่าน ล่องเรือทะเลสำบอำชิ ซึ่งได้ก่อตัวจากลาวาของภูเขาไฟ ท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพที่สวยงามดัง่ ภาพวาด
สะท้อนลงสู่ทะเลสาบเปรี ยบดัง่ สะท้อนจากกระจกใสบานใหญ่ นาท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ หุบเขำโอวำคุดำนิ ที่ยงั
ครุ กรุ่ นด้วยควันจากบ่อกามะถันเดือดอยูต่ ลอดเวลา ชมบ่อน้ าแร่ กามะถันซึ่งสามารถต้มไข่ให้สุกได้ โดยชาวญี่ปุ่นมี
ความเชื่อว่าหากได้ทานไข่ดาหนึ่งฟองจะสามารถทาให้อายุยนื ยาวขึ้นอีกประมาณ 7 ปี
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
เมืองคำมำคุระ ที่โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่ าไม้ที่คงความอุดมสมบูรณ์แลเป็ นเมืองที่ติดทะเล ซึ่งเป็ นทาเลที่ถูกต้อง
ตามหลัก ฮวงจุย้ นาท่านชม พระพุทธรู ปไดบุทสึ หรื อ พระอมิตตาพุทธ นิ โอยุราอิ แปลว่า พระพุทธรู ปองค์ใหญ่
สร้างจากสาริ ด เมื่อปี ค.ศ.1795 ความสูงขององค์พระ 11.35 เมตร มีน้ าหนัก 122 ตัน ตั้งอยู่กลางลานโล่งแจ้ง หัน
หน้าไปทางมหาสมุทรแปซิ ฟิก ซึ่ งอดีตองค์พระได้ประดิษฐานอยู่ในวิหาร แต่เนื่ องจากเกิดสึ นามิทาให้วิหารได้
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คำ่

พังทลาย แต่องค์พระไม่ได้รับความเสี ยหายแต่อย่างใด
เที่ยวชม โยโกฮำม่ ำ ไชน่ ำทำวน์ เป็ นไชน่ าทาวน์ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโยโกฮาท่า ในสมัยก่อน
เมือ งนี้ เป็ นเมือ งชายทะเล ผูค้ นส่ ว นใหญ่ ทาประมง แต่ ในปี 1859 ได้มีก ารเปิ ดเป็ นเมือ งท่าเพื่ อ ใช้ติ ดต่ อ กับ
ชาวต่ างชาติ และได้มีชาวจี นเดิ นทางมาติดต่ อ ค้าขายเพิ่มมากขึ้ นเรื่ อ ยๆ จึ งทาให้มีไชน่ าทาวน์เ กิ ดขึ้ น ร้ านค้า
ร้านอาหารต่างๆก็เยอะขึ้นเรื่ อยๆ จึงทาให้กลายเป็ นไชน่าทาวน์ที่มีขนาดใหญ่ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงของ
เมืองโยโกฮาท่าแห่ งนี้
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
นำท่ำนสู่ ทพี่ ัก โรงแรม SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่ ำ

วันทีห่ กของกำรเดินทำง
เช้ ำ

เทีย่ ง

วัดอำซะกุสะ – โอไดบะ – ช้ อปปิ้ งชินจูกุ – สนำมบินฮำเนดะ

เช้ ำ

เทีย่ ง

-

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ วัดอำซำกุซะ คันนอน หรื อวัดเซนโซจิ วัดที่มีชี่อเสี ยงของเมืองโตเกียว มีลกั ษณะโดดเด่น
โดยมีประตูทางเข้าชั้นนอกที่เรี ยกว่า Kaminarimon (ประตูเทพเจ้าสายฟ้ า) กลางประตู มีโคมไฟสี แดงขนาดใหญ่
แขวนอยู่ มีรูปแกะสลักเทพเจ้าสายฟ้ าและเทพเจ้าสายลมทาหน้าที่เป็ นทวารบาล อยูส่ องข้างประตู จากประตูช้ นั นอก
สู่ ประตูหลักด้านในวัด เป็ นถนนความยาวประมาณ 200 เมตร เรี ยกว่า Nakamise สองข้างทางมีร้านขายของ
พื้นเมืองของญี่ปุ่น อาทิ ชุดยูกะตะ พัด ดาบซามุไร ของเล่น แมวกวัก เครื่ องลาง ของที่ระลึกของญี่ปุ่นทุกชนิ ด ขนม
ญี่ปุ่น ไอศรี ม และอี กมามาย และเมื่อผ่านประตูหลัก Hozomon เข้ามาก็จะถึงลานด้านหน้า ตรงกลางลานจะมี
กระถางธูปปักอยู่ ข้างกระถางมีที่ลา้ งมือคล้ายกับว่าให้ชาระร่ างกายให้ บริ สุทธิ์ ก่อนไหว้พระ และเมื่อจุดธูปแล้ว คน
ญี่ปนมั
ุ่ กจะเอามือกวักควันธูปเข้าหาตัว ด้วยเชื่อว่าจะช่วยให้สุขภาพแข็งแรงสติปัญญาดี , เงินทองไหลเข้ากระเป๋ า
จากนั้นก็มุ่งหน้าสู่อารามหลักที่โอ่อ่าและสงบเงียบ ด้านข้างอารามเป็ นเจดีย ์ 5 ชั้น และศาลเจ้าซึ่งสร้างขึ้นโดย โชกุน
โตกุกาว่า อิเอมิทซึ ในศตวรรษที่ 17
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านสู่ โอไดบะ แหล่งช้อปปิ้ งที่มีชื่อเสี ยงอีกแห่ งของเมืองโตเกียวให้ท่านได้ถ่ายรู ปชมวิว ทิวทัศน์อนั สวยงาม
ของโตเกียวเบย์ และสะพานเรนโบว์ สัญลักษณ์ของเมืองโตเกียว
นาท่ านเดิ น ทางสู่ อิส ระช้ อ ปปิ้ งชิ นจุ กุ แหล่ ง รวมห้า งร้ า น BIGCAMERA,YODOBASHI,MATSUMOTO

KIYOSHI, ISETAN, MARUI, LUMINE และอีกมากมาย ยังเป็ นแหล่งรวมสิ นค้าทุกชนิ ด ที่ท่านสามารถหา
ซื้อได้ที่นี่ ไม่ว่าจะเป็ นเสื้ อผ้า เครื่ องแต่งกาย กระเป๋ า รองเท้า เครื่ องสาอางค์ นาฬิกา น้ าหอม สิ นค้ามียี่ห้อ (แบรนด์
ชั้นนาต่างๆเครื่ องใช้ไฟฟ้ า กล้อง สิ นค้ามือสอง และยังรวมไปถึงแหล่งบันเทิงกลางคืนและร้านอาหารต่างๆ มากมาย
ด้วย พร้อมนาท่านช้อปปิ้ งร้าน 100 เยน ที่รวบรวมสิ นค้าตั้งแต่ขนม อาหารสาเร็ จรู ป เครื่ องแต่งกาย เครื่ องเขียน

คำ่

เครื่ องครัว อุปกรณ์เสริ มความงาม ของกระจุกกระจิก น่ ารักสไตล์ญี่ปุ่น และอีกมากมายที่ราคาเพียง 100 เยน... ให้
ท่านอิสระซื้อของฝาก
รับประทำนอำหำรคำ่ อิสระตำมอัธยำศัย
ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่สนามบินฮาเนดะ

http://www.chinaprotour.com/ (GL) Japan USJ Fuji Tokyo 7 วัน 4 คืน (TG)

5

ใบอนุญาตเลขที่ 11/06368

6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพฯ 10230
6/45 (Pruchyahometown) Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 ID Line: chinaprotour
Tel:02-539-2639 / 02-542-4343 Web:www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com

วันทีเ่ จ็ดของกำรเดินทำง

00.20 น
05.25 น.

สนำมบินฮำเนดะ – กรุงเทพฯ

-

-

-

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG 661
เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความ
ประทับใจ

อัตรำค่ำบริกำร
วันเดินทำง

10-16เมษำยน 61
รำคำไม่ รวมตั๋ว
เครื่องบิน

10-16 เมษำยน 2561
ผู้ใหญ่

1 ผู้ใหญ่+1 เด็กมีเตียง

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มเี ตียง

พักเดี่ยว เพิ่ม

69,900

66,900

66,900

63,900

7,900

41,900

38,900

38,900

35,900

7,900

รำคำเด็กทำรก อำยุ ต่ำกว่ ำ 2 ขวบ รำคำ 9,000 บำท
***หมำยเหตุ กำรเดินทำงในแต่ ละครั้งต้ องมีผ้ เู ดินทำงจำนวน 30 ท่ ำนขึน้ ไป***
หำกมีผ้ เู ดินทำงไม่ ถงึ 30 ท่ ำน ทำงบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรไม่ ออกกรุ๊ป หรือเก็บค่ ำใช้ จ่ำยเพิม่ เติม











ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ ชั้นทัศนาจรตามเส้นทางรายการที่ระบุเท่านั้น
รำคำนีร้ วมภำษีนำ้ มัน ณ. วันที่ 17 ก.ค. 2560 และ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ ในกำรปรับภำษีนำ้ มันขึน้ หำกทำงสำยกำรบินมีกำรเรียก
เก็บเพิ่มเติม โดยทำงบริษัท จะแจ้ งให้ ทรำบก่อนกำรออกตัว๋ เครื่องบิน
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ งตามรายการที่ระบุเท่านั้น
ค่าพาหนะรับส่ งตามรายการนาเที่ยวที่ระบุเท่านั้น
ค่าโรงแรมห้องพัก 2 ท่านต่อห้องตามรายการที่ระบุเท่านั้น
ค่าอาหาร เครื่ องดื่มตามรายการที่ระบุเท่านั้น
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุเท่านั้น
ค่าขนกระเป๋ าเดินทางท่านละ 1 ใบน้ าหนักไม่เกิน 20 กก.
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
(หมายเหตุ...อายุ 6 เดือน – ไม่ถึง 1 ปี และ อายุ 76-85 ปี ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในวงเงิน
ท่านละ 500,000 บาท ...)

http://www.chinaprotour.com/ (GL) Japan USJ Fuji Tokyo 7 วัน 4 คืน (TG)

6

ใบอนุญาตเลขที่ 11/06368

6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพฯ 10230
6/45 (Pruchyahometown) Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 ID Line: chinaprotour
Tel:02-539-2639 / 02-542-4343 Web:www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com










ค่าธรรมเนียมการยืน่ วีซ่าเข้าประเทศญี่ปนุ่
ค่าทาหนังสื อเดินทาง หรื อพาสปอร์ต
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มและอาหารที่สั่งเพิ่มเติมจาก
รายการที่ทางบริ ษทั ฯ จัดให้ เป็ นต้น
ค่าน้ าหนักกระเป๋ าเดินทางในกรณีน้ าหนักเกินกว่าสายการบินกาหนด คือ 20 กิโลกรัมต่อท่าน
ค่าธรรมเนียมในการยืน่ ใบอนุญาตสาหรับคนต่างด้าวที่กลับเข้าประเทศ
ค่าภาษีน้ ามันที่ทางสายการบินมีการเรี ยกเก็บเพิ่มเติม หรื อมีการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
ทิปไกด์ และทิปคนขับรถ
ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และค่ำภำษีหัก ณ ทีจ่ ่ ำย 3% ซึ่งต้องจ่ ำยเพิ่มจำกรำคำค่ำทัวร์

เมื่อท่านทาการจองทัวร์กบั ทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ ขอเรี ยกเก็บมัดจาค่าทัวร์ท่านละ 10,000-20,000 บาท (ขึ้นอยูก่ บั ช่วงเวลาที่เดินทาง
หรื อกฎของสายการบิน) ส่ วนที่เหลือต้องชาระทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วันทาการ

***กรุณำพิจำรณำเงือ่ นไขต่ ำงๆ และเงือ่ นไขกำรยกเลิกทัวร์ ของบริษัท ก่อนท่ ำนทำกำรจองทัวร์ ***
หำกท่ ำนได้ ทำกำรจองทัวร์ ทำงบริษัทฯ ถือว่ ำท่ ำนได้ รับทรำบและยอมรับเงือ่ นไขทุกอย่ ำงเรียบร้ อยแล้ ว







ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน
ไม่เก็บค่าใช้จ่าย
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21-30 วัน
หักค่ามัดจา
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-20 วัน
หักค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน
หักค่าใช้จ่าย 75 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-7 วัน
หักค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรื อการห้ามของเจ้าหน้าที่ หักค่าใช้จ่าย 100%

*** ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรื อการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษทั ขอสงวน
สิ ทธิ์ในการไม่คนื ค่ำทัวร์ ท้งั หมด***
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ข้ อมูลเพิม่ เติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน
ในกำรเดินทำงเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระค่าใช้จ่าย
ส่ วนต่างที่สายการบิน และบริ ษทั ทัวร์เรี ยกเก็บ และกำรจัดที่นั่งของกรุ๊ ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าหนด ซึ่ งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไป
แทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกกำรเดินทำง และได้ดาเนิ นการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว (กรณี ตวั๋ REFUND ได้) ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND
ตามระบบของสายการบินเท่านั้น

ข้ อมูลเพิม่ เติม เรื่องโรงแรมที่พกั
เนื่ องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว ( Single) และห้องคู่ (Twin /

Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
กรณีมีงานจัดประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพักในเมืองเต็ม บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ
ปรับเปลี่ยน หรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่องสัมภำระ และค่ำพนักงำนยกกระเป๋ ำ (Porter)
สาหรับน้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้บรรทุกใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สาหรับผูโ้ ดยสารชั้นประหยัด /

Economy Class Passenger) การเรี ยกค่าระวางน้ าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ (ท่านต้องชาระในส่ วนที่โดนเรี ยก
เก็บเพิ่ม)
สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สู ง ไม่เกิน

115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
กรณีที่ตอ้ งมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั ข้อกาหนด
ของแต่ละสายการบิน ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับภาระส่ วนของค่าใช้จ่ายที่สัมภาระน้ าหนักเกิน (ท่านต้องชาระในส่ วนที่โดนเรี ยกเก็บเพิ่ม)
ทางบริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบ กรณีเกิดการสูญเสี ย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร

หมำยเหตุ.. (สำคัญมำก ผู้โดยสำรที่เดินทำงต้ องรับทรำบ และยินยอม ก่ อนกำรเดินทำง
1. รำยกำรอำจมีกำรเปลีย่ นแปลงตำมควำมเหมำะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ที่พกั การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง
การนัดหยุดงาน การก่ อ จลาจล อุ บตั ิ เ หตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคี ภัย หรื อไม่ว่าจะด้ว ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่ งเป็ น
เหตุการณ์ที่เหนือการควบคุมจากทางบริ ษทั ทัวร์ฯ) โดยทางบริ ษทั จะคานึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็ นสาคัญ
2. หากท่านยกเลิกทัวร์ เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภยั ทั้งๆ ที่สาย
การบิน หรื อในส่ วนของการบริ การทางประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ยังคงให้บริ การอยู่เป็ นปกติ ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ
ไม่คนื ค่ำทัวร์ ท้งั หมด หรือบำงส่ วนให้ กบั ท่ำน

3. หากสถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่ คืนค่ ำใช้ จ่ำย เนื่ องจากทาง
บริ ษทั ได้ทาการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายไปแล้ว

4. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการ ไม่คนื ค่ำทัวร์ ท้งั หมด หรือบำงส่ วนให้ กบั ท่ำน ในกรณีดงั นี้
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6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพฯ 10230
6/45 (Pruchyahometown) Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 ID Line: chinaprotour
Tel:02-539-2639 / 02-542-4343 Web:www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com
** กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผูเ้ ดินทาง เดินทาง เนื่ องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อสิ่ งของห้ามนาเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่
ถูกต้อง หรื อความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ยด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเข้าเมืองห้ามเดินทาง
** กรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสื บเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
** กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กบั ชาวต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าวที่พานักอยูใ่ นประเทศไทย
(ซึ่งทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรไม่คนื ค่ำทัวร์ ท้งั หมด หรือบำงส่ วนให้ กบั ท่ำน หำกเกิดเหตุกำรณ์ดังกล่ำว
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