เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทยั ช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์ดงั ที่ โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต
ล่องเรือโจรสลัด ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ขึ้นหุบเขาโอวาคุดานิชิมไข่ดา
ตืน่ ตาตืน่ ใจกับทุ่งดอกชิบะซากุระหรือพิงค์มอส ที่งดงามดุจพรมผืนยักษ์
ขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิมทองคา ณ วัดอาซากุสะ + ช้อปปิ้ งย่านดังที่ชินจูกุ

พิเศษ!!! อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์ ทานไม่อ้นั

ราคาเริม่ ต้นเพียง 28,900 บาท
พักออนเซ็น 1 คืน/นาริตะ 2 คืน ระดับ 3 ดาว

เดินทางเดือนพฤษภาคม 2560

เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA X เครื่องลาใหญ่ 337 ที่นั ่ง

วันแรก

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – นาริตะ

07.30 น.

พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์
สายการบิน AIR ASIA X เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวกใน
การเช็คอิน
สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้ ครือ
่ ง AIRBUS A330-300 จานวน 377 ทีน
่ ง่ ั
จ ัดทีน
่ ง่ ั แบบ 3-3-3 มีบริการอาหารร้อนเสริ ฟ
์ ทงขาไปและขากล
ั้
ับ
้ า
ี ค่าใชจ
ื้ นา้ หน ักเพิม
่ ต้องเสย
่ ย)
(นา้ หน ักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซอ

10.40 น.

เหิ รฟ้ าสู่เมื องนาริ ตะ ประเทศญี่ ปุ่ น โดยเที่ ยวบิน ที่ XJ606 บริการอาหาร และเครื่องดื่ ม
บนเครือ่ ง

19.00 น.
คา่

ถึง เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแล้วนาท่านเดินทางสู่ที่พกั
รับประทานอาหารคา่ แบบเบนโตะ ท่านละ 1 ชุด ประกอบด้วยชุดหมูทอดทงคัตสึ และกุง้
เทมปุระ (เนื่องด้วยเวลาลงเครื่อง และพิธีการผ่านคนเข้าเมือง ต้องใช้เวลาประมาณ 1-2
ชั ่วโมง และร้านอาหารของญี่ปุ่น และห้องอาหารของโรงแรมปิ ดทาการเวลา 21.00 น.
ทางบริษทั ฯ มีความจาเป็ นต้องบริการอาหารค ่า ด้วยชุดเบนโตะ)

พักที่

MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่สอง

นาริตะ-วนอุทยานฮาโกเน่–ล่องเรือทะเลสาบอาชิ–โอวาคุดานิ-ช้อปปิ้ งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท
อาบน้ าแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยกั ษ์
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนาท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ตั้งอยูใ่ นจังหวัดคะนะงะวะ ซึ่งเป็ นแหล่งรวมบ่ อ
น้ าพุรอ้ นมากถึง 17 แห่ง จากนั้นนาท่าน ล่องเรือทะเลสาบอาชิ (ใช้เวลาในการล่องในการ
ล่อง 10 นาที) กับเรือแฟนตาซีโจรสลัดชมความงามของทะเลสาบอันดับหนึ่ งในญี่ปุ่น ซึ่งได้ก่อ
ตัว จากลาวาของภูเ ขาไฟ ท่ า นจะได้สัม ผัส กับ ทัศ นี ย ภาพที่ ส วยงามดัง่ ภาพวาดสะท้อ นลงสู่
ทะเลสาบ จากนั้ นนาท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ ที่ยงั ครุกรุ่นด้วยควันจากบ่อ
กามะถันเดือดอยูต่ ลอดเวลา ชมบ่อน้ าแร่กามะถันซึ่งสามารถต้มไข่ให้สุกได้ โดยชาวญี่ปุ่นมีความ
เชื่อว่าหากได้ทานไข่ดาหนึ่ งฟองจะสามารถทาให้อายุยนื ยาวขึ้ นอีกประมาณ 7 ปี

เช้า

เที่ยง
บ่าย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังจากนั้ นให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังที่ โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต แหล่ง
รวมสินค้านาเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นที่ดงั ไปทัว่ โลก พบกับคอลเลคชัน่ เสื้ อผ้าใหม่ล่าสุด อาทิ
MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เลือกซื้ อกระเป๋าแบรนด์เนมยี่หอ้
ดังได้ที่รา้ น BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMOI, GAP, ARMANI ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ
และนาฬิกาหรูอย่าง TAG HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯรองเท้าแฟชัน่
HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ

พักที่
คา่

MOTOSU VIEW HOTEL/KASUGAI VIEW HOTEL หรือระดับเดียวกัน
รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม *** ให้ท่านได้อิ่มอร่อยกับมื้ อพิเศษที่มีขา
ปูยกั ษ์ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติปูพร้อมน้ าจิ้ มสไตส์ญี่ปุ่นอย่างจุใจ หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อน
คลายกับการแช่น้ าแร่ธรรมชาติ เชื่อว่า้้าได้แช่น้ าแร่แล้ว จะทาให้ผิวพรรณสวยงามและ
ช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

วันที่สาม
เช้า

ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5)–ทุ่งดอกพิงค์มอส- พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว–โอไดบะ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ที่ต้งั ตระหง่านอยู่เหนื อเกาะญี่ปุ่นด้วยความสูง3,776เมตร จาก
ระดับน้ าทะเล นาท่านขึ้ นชมความงามกันแบบใกล้ชิด ยังบริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้ นอยู่
กับสภาพภูมิอากาศ) เพื่อชมทัศนี ยภาพโดยรอบของภูเขาไฟที่ สามารถมอง เห็นทะเลสาบทั้งห้า
กระจายอยูโ่ ดยรอบ ให้ท่านได้สมั ผัสอากาศอันบริสุทธิ์บนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพที่ระลึก กับภูเขา

ไฟที่ได้ชื่อว่ามีสดั ส่วนสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งเป็ นภูเขาไฟที่ยงั ดับไม่สนิ ท และมีความสูงที่สุดใน
ประเทศญี่ปุ่น นาท่านชมดอกชิบะซากุระ หรือที่รจู ้ กั กันในนามนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ชื่อทุ่งพิงค์
มอส”ที่พร้อมเพรียงกันเบ่งบานอวดสีสนั ฉูดฉาดงดงาม (โดยปกติ ดอกชิบะซากุระ หรือ พิงค์
มอส จะบานช่วงปลายเดือนเมษายน – ต้นเดือนมิุ้นายนของทุกปี แต่ท้งั นี้ ทั้งนั้นขึ้ นอยูก่ บั
สภาพอากาศ) ท่ามกลางอากาศที่เย็นสบาย พร้อมกับทัศนี ยภาพที่โดดเด่น เบื้ องหลังเป็ นฉาก
ของภูเขาไฟฟูจิที่งามสง่า ท่านจะได้ชมสีสนั ที่เต็มทัว่ ทั้งภูเขา และส่งกลิ่นหอมอบอวลของดอกไม้
นี้ จะทาให้ท้ังเมืองหอมกรุ่นไปทัว่ อาณาบริเวณ ให้ท่านได้เก็บบันทึกภาพแห่งความทรงจาแห่ง
ความสดงามไว้ราลึก และทุกครั้งที่นาภาพถ่ายกลับมาดูอีกครั้งท่านจะราลึ กถึงบรรยากาศนี้ ไป
ตราบนานแสนนาน

***ในกรณีที่ทุ่งดอกพิงค์มอสปิ ด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์นาท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ น
โอชิ โ นะฮัค ไค น าท่ า นเจาะลึ ก ตามหาแหล่ ง น้ า บริ สุ ท ธิ์ จ ากภูเ ขาไฟฟูจิ ที่ เ ป็ นแหล่ง น้ า ตาม
ธรรมชาติต้งั อยูใ่ นหมู่บา้ นโอชิโนะ จ.ยามานชิ หรือพูดในทางกลับกันคือกลุ่ มน้ าผุดโอชิโนะฮัคไค
เพียงก้าวแรกที่ ย่างเท้าเข้าไปในหมู่บา้ น ก็สัมผัสได้ถึงอากาศบริสุทธิ์ และไอเย็นจากแหล่งน้ า
ธรรมชาติที่มีให้เห็นอยูท่ ุกมุม โดยในบ่อน้ าใสแจ๋วมีปลาหลากหลายพันธุแ์ หวกว่ายสบายอารมณ์
แต่ขอบอกเลยว่าน้ าแต่ละบ่อนั้นเย็นเจี๊ยบถึงใจจนแอบสังสัย ว่าน้องปลาไม่หนาวสะท้านกันบ้างรึ
เพราะอุณหภูมิในน้ าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 10-12 องศาฯนอกจากชมแล้วก็ยงั มีน้ าผุดจากธรรมชาติให้ตกั
ดื่มตามอัธยาศัย และที่สาคัญ หมู่บา้ นโอชิโนะยังเป็ นแหล่งช้อปปิ้ งสินค้าโอทอปชั้นเยีย่ ม

เที่ยง

นาท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ EARTH QUAKE MUSEUM ที่จาลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ และให้
ท่านได้สมั ผัสกับบรรยากาศของการจาลองเรื่องราวเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้ นในประเทศญี่ปุ่น
จากนั้ นอิ ส ระให้ท่ า นได้เ ลื อ กซื้ อของที่ ร ะลึ ก ตาม
อัธยาศัย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองโอไดบะ เป็ นเมืองที่ เกิดจาก
การน าขยะมาถมทะเลจนกลายเป็ นเกาะขนาดใหญ่
บริ เ วณอ่ า วโตเกี ย วเพื่ อ ประโยชน์ ใ นการป้ องกั น
ประเทศ แต่ ปั จจุ บั น โอไดบะได้ก ลายมาเป็ นเขต
เศรษฐกิ จ อี ก แห่ ง ของประเทศ เนื่ อ งจากเต็ ม ไปด้ว ยร้า นค้า กว่ า 150
ร้า น โซนอาหาร
ห้างสรรพสินค้า และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนั้ นยังเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลาย
ด้วยฝี มือของมนุ ษย์ ไม่วา่ จะเป็ นสะพานสายรุง้ เป็ นต้น ส่วนการเดินทางมาที่นี่ก็สะดวกสบาย จึง
ไม่แปลกหากที่นี่คือสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิตของนักท่องเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ

คา่
พักที่

อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย
MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่สี่
เช้า

นาริตะ - วัดอาซากุสะ – ้่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี – ชินจูกุ – อิออน – กรุงเทพฯ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่าน เก็บภาพประทับใจกับคู่กบั แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น้ าสุมิดะ
หอคอยโตเกียวสกายทรี” (Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก ...

เปิ ดให้บริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้ มีความสูง 634 เมตร สร้างด้วยเทคนิ ค
ทางสถาปั ตยกรรมและวิศวกรรมอันทันสมัย ในช่วงที่เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่หอคอยแห่งนี้ ได้
พิสจู น์ให้เห็นถึงโครงสร้างทางสถาปั ตยกรรมที่แข็งแรงทนทาน เพราะไม่เกิดความเสียหายแม้แต่
น้อย ชม วัดอาซากุสะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว เข้านมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่
กวนอิมทองคา นอกจากนั้นท่านยังจะได้พบเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูง
ถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยูบ่ ริเวณประตูทางเข้าวัด และยังสามารถเลือกซื้ อเครื่องรางของขลังได้
ภายในวัด ฯลฯ หรือเพลิดเพลินกับ ้นนนาคามิเซ ถนนช้อปปิ้ งที่มี ชื่อเสียงของวัด มีรา้ นขาย
ของที่ระลึกมากมายไม่วา่ จะเป็ นเครื่องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบท้ายด้วยร้านขายขนม
ที่คนญี่ปุ่น มายังวัดแห่งนี้ ต้องมาต่อคิวกันเพื่อลิ้ มลองกับรสชาดสุดแสนอร่อย

เที่ยง
บ่าย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้ นนาท่านช้อปปิ้ งย่านดัง ย่านชินจุกุ”ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้ อสินค้านานา
ชนิ ด ได้จ ากที่ นี่ ไม่ ว่า จะเป็ น ร้า นซานริโ อะ ร้า นขายเครื่องอิ เลคทรอนิ กส์ กล้อ ง้่ า ยรู ป
ดิ จิ ต อล นาฬิ ก า เครื่ อ งส าอาง ต่ า งๆ กั น ที่ ร า้ น MATSUMOTO แหล่ ง รวมเหล่ า บรรดา
เครือ่ งสาอางมากมาย อาทิ มาร์คเต้าหู,้ โฟมล้างหน้า WHIP FOAM ที่ราคาู้กกว่าบ้านเรา 3
เท่า, ครีมกันแดดชิเซโด้ แอนเนสซ่าที่คนไทยรูจ้ กั เป็ นอย่างดี และสินค้าอื่น ๆ หรือให้
ท่านได้สนุ กกับการเลือกซื้ อสินค้า แบรนด์ดงั อาทิ LOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสุดฮิต
BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื้ อ COMME DES GARCONS, H&M หรือเลือกซื้ อรองเท้า

20.15 น.
วันที่หา้
00.55 น.

หลากหลายแบรนด์ดงั อาทิ NIKE, CONVERSE, NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ได้ที่รา้ น ABC
MART จากนั้นนาท่านอิสระช้อปปิ้ ง ณ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของนาริตะ ห้างฯ อิออน จัสโก้
ซื้ อของฝากก่อนกลับ อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ และ หากท่านใดหลงไหลในรสชาดของคิ
ทแคทชาเขียวสามารถหาซื้ อได้ที่นี่ได้เลย **เพื่อไม่เป็ นการเสียเวลาช้อปปิ้ งอิสระอาหารคา่
ตามอัธยาศัย** ได้เวลาอันสมควรนาท่านสู่ สนามบินนาริตะ เพื่อเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ
เหิรฟ้ าสู่กรุ งเทพฯ โดยสายการบิ น แอร์ เอเชีย เอ็กซ์ เที่ ยวบิ นที่ XJ607 บริการอาหารและ
เครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง
กรุงเทพฯ
ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง
03 – 07 พฤษภาคม 2560
04 – 08 พฤษภาคม 2560
05 – 09 พฤษภาคม 2560
06 – 10 พฤษภาคม 2560
10 – 14 พฤษภาคม 2560
11 – 15 พฤษภาคม 2560
12 – 16 พฤษภาคม 2560
13 – 17 พฤษภาคม 2560

ผูใ้ หญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
31,900
31,900
31,900
30,900
30,900
29,900
29,900
29,900

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็กมีเตียง
(เด็กอายุต ่ากว่า 8 ปี )

31,900
31,900
31,900
30,900
30,900
29,900
29,900
29,900

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่ พักเดี่ยว ราคาทัวร์
เด็กไม่มีเตียง
เพิ่ม ไม่รวมตั ๋ว
(เด็กอายุต ่ากว่า 8 ปี )
เครือ่ งบิน
31,900
8,000 23,900
31,900
8,000 23,900
31,900
8,000 23,900
30,900
8,000 22,900
30,900
8,000 22,900
29,900
8,000 21,900
29,900
8,000 21,900
29,900
8,000 21,900

17 – 21 พฤษภาคม 2560
18 – 22 พฤษภาคม 2560
19 – 23 พฤษภาคม 2560
20 – 24 พฤษภาคม 2560
24 – 28 พฤษภาคม 2560
25 – 29 พฤษภาคม 2560
26 – 30 พฤษภาคม 2560
27 – 31 พฤษภาคม 2560

28,900
29,900
29,900
29,900
28,900
29,900
29,900
29,900

28,900
29,900
29,900
29,900
28,900
29,900
29,900
29,900

28,900
29,900
29,900
29,900
28,900
29,900
29,900
29,900

8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000

20,900
21,900
21,900
21,900
20,900
21,900
21,900
21,900

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 10,000 บาท
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับร้ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ ง้ิ่น
ท่านละ 2000 เยน /ทริป/ต่อท่าน***

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 45 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทาง
บริษทั จะไม่คืนมัดจาไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้ น เพราะว่าทางบริษัทได้ทาการจ่ายค่าตั ๋ว
ไปให้กับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้้ี่้ว้ นก่อนการจองทัวร์
ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตวั ท่านเอง
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผูโ้ ดยสารจานวน 30 ท่านขึ้ นไป ้้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา

กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืน
มัดจาทั้งหมด เนื่ องจากทางบริษัทฯ ได้ชาระค่าตั ๋วเครื่องบินเต็มใบให้กับสายการบินเป็ นที่เรียบร้อย
ยกเว้นค่าภาษีน้ ามันที่ยงั มิได้ชาระ ค่าทัวร์สว่ นที่เหลือ กรุณาชาระ 21 วันก่อนการเดินทาง
หมายเหตุ

1.

ตั ๋วเมื่อออกแล้ว ไม่สามาร้รีฟันด์ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทย ผูท้ ี่ประสงค์จะพานักระยะสั้นใน
ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตุ้ประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยีย่ มญาติ หรือ
ธุรกิจ จะต้องยืน่ เอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัตกิ ารเข้า
ประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้
1. ตั ๋วเครือ่ งบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์จดั เตรียมให้
2. สิง่ ที่ยนื ยันว่าท่านสามาร้รับผิดชอบค่าใช้จา่ ยที่อาจเกิดขึ้ นในระหว่างที่พานักใน
ประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรูจ้ กั
โรงแรม และอื่นๆ) ทางทัวร์จดั เตรียมให้
4. กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์จดั เตรียมให้

อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวี ซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทย ผูท้ ี่
ประสงค์จะพานั กระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณี ที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า
ผูเ้ ดินทางจะต้องเสียค่าใช้จา่ ยในการทาวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท**
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล
ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ (กรุณา
สอบ้ามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

 ค่าทิปคนขับร้ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ ง้ิ่น ท่านละ 2000 เยน /ทริป/ต่อท่าน

 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3%
 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทย ผูท้ ี่
ประสงค์จะพานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นัง่
2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน
กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณี เช็คของท่าน
ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์น้ันๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก
วันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ ที่รัฐบาลประกาศในปี นั้ นๆถื อว่าเป็ นวันหยุ ดทาการของทาง
บริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือ
เอเจนซี่(ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัท
อย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริษัทไม่รบั ยกเลิกการ
จองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณี นัก ท่ องเที่ ย วหรื อเอเจนซี่ ต อ้ งการขอรับ เงิ นค่ าบริ ก ารคื น นั ก ท่ อ งเที่ ยวหรื อ เอเจนซี่ (ผู ม้ ี ชื่ อใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็ นเอกสารการขอรับเงินคืนที่ บริษัทอย่างใด
อย่างหนึ่ งเพื่อทาเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการ

มอบอานาจ หลักฐานการชาระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นาเงินเข้าให้
ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 45 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 45 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชาระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการนา
เที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
3. การเดินทางที่ตอ้ งการันตีมดั จาหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรือ
Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือ
ค่าบริการทั้งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก
วันเวลาดังกล่าวและวันหยุ ดนั กขัตฤกษ์ ที่รัฐบาลประกาศในปี นั้ นๆถื อว่าเป็ นวันหยุ ดทาการของทาง
บริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วน
หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า -ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน
โดยจะแจ้ง ให้กับ นั ก ท่ อ งเที่ ยวหรื อ เอเจนซี่ ท ราบล่ ว งหน้า อย่า งน้อ ย 7 วัน ก่ อ นการเดิ นทางส าหรับ
ประเทศที่ ไ ม่ มี วี ซ่ า และอย่า งน้ อ ย 10 วัน ก่ อ นการเดิ น ทางส าหรับ ประเทศที่ มี วี ซ่ า แต่ ห ากทาง
นั กท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริการเพิ่ม จากการที่ มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทาง
บริษัทกาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้า
ชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้
ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคานึ งถึง
ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้ นของนักท่องเที่ยว
ที่ มิ ไ ด้เ กิ ด จากความผิ ดของทางบริ ษั ท เช่น ภัย ธรรมชาติ การจลาจล การนั ด หยุ ดงาน การปฏิ วัติ
อุบัติเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรื อการ
บริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
เงิ นตราต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่ อ งบิ น ค่า ภาษี เชื้ อเพลิ ง ค่ าประกันภัยสายการบิ น การเปลี่ ยนแปลง
เที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่
มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น
ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ้ นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อ
ชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ดสนิ ท และสามารถนา
ออกมาให้เจ้าหน้าที่ ตรวจได้อย่า งสะดวก ณ จุ ดเอ็ ก ซ์เ รย์ อนุ ญ าตให้ถื อได้ท่านละ 1 ใบเท่ านั้ น ถ้าสิ่ ง ของ
ดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบิน
เท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น

3. ประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายห้ามนาผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากพืช และเนื้ อสัตว์ทุก ชนิ ดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้
สด ไข่ เนื้ อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็ นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้อง
เสียค่าปรับในอัตราที่สงู มาก

