วันแรก

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง

20.30 น.

พร้อมกันทีสนามบินนานาชาติดอนเมือง ชัน อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์
สายการบิน AIR ASIA X เจ้าหน้าทีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกใน
การเช็คอิน
สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้ ครือง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ทีนงั
จ ัดทีนงแบบ
ั
3-3-3 มีบริการอาหารร้อนเสริ ฟ
์ ทงขาไปและขากล
ั
ับ

้ า
ื าหน ักเพิม ต้องเสย
ี ค่าใชจ
(นําหน ักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซอนํ
่ ย)

23.45 น.

เหิ รฟ้ าสู่ เมื อ งนาริต ะ ประเทศญี ปุ่ น โดยเที ยวบิ น ที XJ600 บริก ารอาหาร และเครืองดื ม
บนเครือง

วันทีสอง

นาริตะ-วนอุทยานฮาโกเน่–ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-ชมซากุระ ณ เมืองคาวาสึ - อาบนําแร่
ธรรมชาติ + ทานขาปูยกั ษ์
ถึง เมืองนาริตะ ประเทศญีปุ่ น หลังจากผ่านขันตอนศุลกากรแล้ว
นําท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ตังอยูใ่ นจังหวัดคะนะงะวะ ซึงเป็ นแหล่งรวมบ่อนําพุ
ร้อนมากถึง 17 แห่ง จากนั นนําท่าน ล่องเรือทะเลสาบอาชิ (ใช้เวลาในการล่องในการล่อง
นาที) กับเรือแฟนตาซีโจรสลัดชมความงามของทะเลสาบอันดับหนึ งในญีปุ่ น ซึงได้กอ่ ตัวจาก
ลาวาของภูเขาไฟ ท่านจะได้สมั ผัสกับทัศนี ยภาพทีสวยงามดังภาพวาดสะท้อนลงสูท่ ะเลสาบ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าท่านเดิ นทางสู่เมื องคาวาสึ สัมผัสความงามแห่งแรกของเทศกาลดอกซากุระในเดื อนแห่ง
ความรัก ณ เมืองคาวาสึ โดยเมืองนี จะเป็ นเมืองทีซากุระบาสะพรังเร็วทีสุดในเกาะฮอนชู โดยจะ
เริมออกดอกในช่วงประมาณ 10 ก.พ. ค่อยๆบาน ยาว ไปจนถึง เดือน 10 มี.ค. ของทุกปี โดย
ทุ ก ๆปี จะมีนั กท่ อ งเที ยวที อยากชมความงามของ ซากุ ระและเล่น สกีในช่ วงเวลาเดี ย วกัน จะ
เดิ น ทางมาเที ยวชมกันในช่ว งนี โดยเมือ งคาวาสึ เป็ นเมื อ งเล็ ก ๆ ซึ งตังอยู่ไม่ห่างจากเมื อ ง
โกเทมบะมากนัก โดยในส่วนกลางของเมืองจะมีแม่นําไหลตัดผ่าน 2 ข้างทาง จะเรียงรายเต็มไป
ด้วยต้นซากุระหลากหลายร้อยต้น ยาวตลอดเส้นทางประมาณ 4 กิโลเมตรและบางจุดยังมี ดอก
นาโนฮะนะ หรือดอกกวางตุง้ ทีบานสะพรังเป็ นสีเหลือง ให้ท่านได้ชมความงามกันอีกด้วย และ
ใน 2 ข้างทางก็ยงั มีรา้ นขายของฝากของทีระลึก ขนม ผลไม้มากมาย โดยท่านสามารถเลือกซือ
หรือ ชิมพร้อมดืมดํากับความงามของซากุระ อิสระให้ทา่ นได้เก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย
(โดยปกติงานเทศกาลซากุระทีเมืองคาวาสึ จะเริมจัดในวันที กุมภาพันธ์ – มีนาคม
แต่ทงนี
ั ทงนั
ั นขึนอยูก่ บั สภาพอากาศในแต่ละปี ด้วย)

.

เทียง
บ่าย

น.

พักที
คํา

(หมายเหตุ: ในกรณีทีเทศกาลชมซากุระไม่มีแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเปลียนโปรแกรม
ทัวร์นาํ ท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ นโอชิโนะฮัคไค แทน นําท่านเจาะลึกตามหาแหล่งนําบริสุทธิจาก
ภูเขาไฟฟูจิ ทีเป็ นแหล่งนํ าตามธรรมชาติ ตังอยู่ในหมู่บ า้ นโอชิโนะ จ.ยามานชิ หรือ พูดในทาง
กลับกันคือกลุ่มนําผุดโอชิโนะฮัคไค เพียงก้าวแรกทีย่างเท้าเข้าไปในหมูบ่ า้ น ก็สมั ผัสได้ถึงอากาศ
บริ สุ ท ธิ และไอเย็ น จากแหล่ งนํ าธรรมชาติ ที มี ให้เห็ น อยู่ทุ ก มุ ม โดยในบ่ อ นํ าใสแจ๋ วมี ป ลา
หลากหลายพันธุ์แ หวกว่ายสบายอารมณ์ แต่ขอบอกเลยว่านํ าแต่ละบ่อนั นเย็นเจียบถึ งใจจน
แอบสังสัยว่าน้องปลาไม่หนาวสะท้านกันบ้างรึ เพราะอุณหภูมิในนํ าเฉลียอยู่ที 10-12 องศาฯ
นอกจากชมแล้วก็ยงั มีนําผุดจากธรรมชาติให้ตกั ดืมตามอัธยาศัย และทีสําคัญ หมูบ่ า้ นโอชิโนะยัง
เป็ นแหล่งช้อปปิ งสินค้าโอทอปชันเยียม
ALEXANDER ROYAL RESORT YAMANAKAKO HOTEL หรือระดับเดียวกัน
รับประทานอาหารคํา ณ ห้องอาหารของโรงแรม *** ให้ท่านได้อิมอร่อยกับมือพิเศษทีมีขา
ปูยกั ษ์ให้ท่านได้ลิมลองรสชาติปูพร้อมนําจิมสไตส์ญีปุ่ นอย่างจุใจ หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อน
คลายกับการแช่นาแร่
ํ ธรรมชาติ เชือว่าถ้าได้แช่นาแร่
ํ แล้ว จะทําให้ผิวพรรณสวยงามและ
ช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึน

วันทีสาม
เช้า

เทียง

ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท – เปิ ดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญีปุ่ น – โอไดบะ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านสนุ กกับกิจกรรมกลางแจ้งท่ามกลางหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น ให้ท่านได้เพลิดเพลิน
กับการเล่นไม้กระดานเลือนได้ตามอัธยาศัย ณ ดินแดนแห่งนี ทีซึงเป็ นสวนสนุ กขนาดใหญ่ มี
กิจกรรมนอกเหนื อจากการเล่นสกีมากมาย เป็ นลานสกีทีมีชือเสียงและมีฉากหลังเป็ นภูเขาไฟฟูจิ
ทีสวยงามท่านจะได้สนุ กกับ ลานหิมะขาวโพลน ท่านทีสนใจจะเช่าอุ ป กรณ์เครืองเล่นสามารถ
ติดต่อหัวหน้าทัวร์ล่วงหน้า ราคานีไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์เครืองเล่นสกี สโนว์สเลด หรือครูฝึก
ประมาณ ,
- ,000 เยน (ลานสกี จ ะเปิ ดให้บ ริ ก ารหรื อ ไม่ ขึ น อยู่ กั บ สภาพ
ภูมิอากาศ)

(หมายเหตุ : ในกรณี ที ลานสกี เข้าไม่ ได้เนื องจากสภาพอากาศ บริษั ท ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ
เปลี ยนโปรแกรมทัวร์ นํ าท่านเดิ นทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ทีตังตระหง่านอยู่เหนื อเกาะญี ปุ่ นด้วย
ความสูง , เมตร จากระดับนําทะเล นําท่านขึนชมความงามกันแบบใกล้ชิด ยังบริเวณ “ชัน
” ของภู เขาไฟฟู จิ (ขึน อยู่กั บ สภาพภู มิ อ ากาศ) เพื อชมทัศ นี ย ภาพโดยรอบของภู เขาไฟที
สามารถมอง เห็นทะเลสาบทังห้ากระจายอยูโ่ ดยรอบ ให้ท่านได้สมั ผัสอากาศอันบริสุทธิบนยอด
เขาฟูจิ ถ่ายภาพทีระลึก กับภูเขาไฟทีได้ชือว่ามีสดั ส่วนสวยงามทีสุดในโลก ซึงเป็ นภูเขาไฟทียัง
ดับไม่สนิ ท และมีความสูงทีสุดในประเทศญีปุ่ น
นําท่านเปิ ดประสบการณ์ใหม่กบั พิธีชงชาญีปุ่ น ซึงเป็ นเอกลักษณ์ของประเทศญีปุ่ นว่าด้วยการ
ใช้เวลาอย่างสุนทรีย์ ด้วยการดืมและการชงชาผงสีเขียวหรือมัทชา นับตังแต่ประมาณศตวรรษที
ต้นฉบับของพิธีชงชา และให้ท่านได้สมั ผัสกับบรรยากาศของการจําลองเรืองราวเกียวการ
พบปะกัน ในวงสังคมเกี ยวกับ การดิ มและชงชาที ได้แพร่ห ลายในบรรดาชนชันสู งที เกิด ขึน ใน
ประเทศญีปุ่ น จากนันอิสระให้ท่านได้เลือกซือของทีระลึกตามอัธยาศัย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ เมืองโอไดบะ เป็ นเมืองทีเกิดจากการนําขยะมาถมทะเลจนกลายเป็ นเกาะขนาด
ใหญ่บริเวณอ่าวโตเกียวเพือประโยชน์ในการป้ องกันประเทศ แต่ปัจจุบนั โอไดบะได้กลายมาเป็ นเขต

เศรษฐกิ จ อี ก แห่ ง ของประเทศ เนื องจากเต็ ม ไปด้ ว ยร้า นค้ า กว่ า 150 ร้า น โซนอาหาร
ห้างสรรพสินค้า และอืนๆ อีกมากมาย นอกจากนั นยังเต็ม
ไปด้วยสถานทีท่องเทียวหลากหลายด้วยฝี มือของมนุ ษย์ ไม่
ว่าจะเป็ นสะพานสายรุง้ เป็ นต้น ส่วนการเดิ นทางมาทีนี ก็
สะดวกสบาย จึงไม่แปลกหากทีนี คือสถานทีท่องเทียวสุดฮิต
ของนั กท่องเทียวทังในและต่างประเทศ พร้อมกับเก็บภาพ
ประทับใจกับ ยูนิ ค อร์นกันดัม ตัวใหม่ทีสูงถึ ง . เมตร
หนัก ตัน สุดพิเศษคือสามารถเปล่งแสงได้ถึง จุด ซึงแปลกไปจากกันดัมรุ่นเดิมทีเคยมีมา
เลยทีเดียว

พักที
วันทีสี
เช้า

หลากหลายแบรนด์ดงั อาทิ NIKE, CONVERSE, NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ได้ทีร้าน ABC
MART **อิสระอาหารเย็นเพือไม่เป็ นการรบกวนเวลาช้อปปิ ง**
NARITA REST HOUSE HOTEL หรือ NARITA TOBU HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
วัดอาซากุสะ-ช้อปปิ งชินจูก-ุ ศาลเจ้าเมจิ-ฮาราจูก-ุ อิออน
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ชม วัดอาซากุสะ วัดทีเก่าแก่ทีสุดในกรุงโตเกียว เข้านมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิ
มทองคํา นอกจากนันท่านยังจะได้พบเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ทีมีความสูงถึง .
เมตรซึงแขวนอยูบ่ ริเวณประตูทางเข้าวัด และยังสามารถเลือกซือเครืองรางของขลังได้ภายในวัด
ฯลฯ หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนช้อปปิ งทีมี ชือเสียงของวัด มีรา้ นขายของทีระลึก
มากมายไม่วา่ จะเป็ นเครืองรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบท้ายด้วยร้านขายขนมทีคนญีปุ่ น
มายังวัดแห่งนี ตอ้ งมาต่อคิวกันเพือลิมลองกับรสชาดสุดแสนอร่อย

จากนั นนําท่านช้อปปิ งย่านดัง ย่านชินจุกุ”ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซือสินค้านานา
ชนิ ด ได้จ ากที นี ไม่ว่าจะเป็ น ร้านซานริ โอะ ร้า นขายเครื องอิ เลคทรอนิ ก ส์ กล้อ งถ่ ายรู ป
ดิ จิ ต อล นาฬิ ก า เครื องสํา อาง ต่ า งๆ กั น ที ร้า น MATSUMOTO แหล่ ง รวมเหล่ า บรรดา
เครืองสําอางมากมาย อาทิ มาร์คเต้าหู,้ โฟมล้างหน้า WHIP FOAM ทีราคาถูกกว่าบ้านเรา 3
เท่า, ครีมกันแดดชิเซโด้ แอนเนสซ่าทีคนไทยรูจ้ ักเป็ นอย่างดี และสินค้าอืน ๆ หรือให้
ท่านได้สนุกกับการเลือกซือสินค้า แบรนด์ดงั อาทิ LOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสุดฮิต
BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสือ COMME DES GARCONS, H&M หรือเลือกซือรองเท้า

เทียง

เพือไม่เป็ นการรบกวนเวลาช้อปปิ ง อิสระอาหารเทียงตามอัธยาศัย
นําท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าเมจิ เป็ นศาลเจ้าหลวงในศาสนาชินโต ทีสร้างขึนเพืออุทิศและเป็ นที
สถิตย์วิญญาณขององค์สมเด็ จพระจักรพรรดิ เมจิ ซึงเป็ นจักรพรรดิ ทีมีความสําคัญกับประเทศ
ญีปุ่ นยุคปั จจุบนั เป็ นอย่างยิง และได้รบั ความเคารพจากชาวญีปุ่ นยุคปั จจุบนั มากทีสุด
จากนันอิสระช้อปปิ ง ย่านฮาราจูกุ แหล่งรวมเสือ ผ้า เครืองประดับ รองเท้า ของวัยรุ่นญี ปุ่ น
หากคุณ คือคนที กําลังมองหาซื อ เสือ ผ้าแบบแปลกๆ หรือ ต้อ งการหาซือ เสือผ้าแนว Cost Play
ท่านยังสามารถหาได้จ ากที นี อี ก ด้วย หรือ ถ้าต้อ งการเห็ นวัยรุ่นญี ปุ่ นแต่ งตัวแบบแปลกๆ ก็
สามารถมาดูได้ทีนี ได้ จะมีวยั รุ่นญีปุ่ นน่ารักๆ เดินกันเต็มถนนเหมือนกับถนนสายแบรนด์เนมโอ
โมโตะซานโดะ นอกจากนั นแล้ว ท่านยังได้ชอ้ ปปิ งสินค้าแบรนด์ดังระดับโลก อาทิ CHANNEL,
Dior, LOUIS VULTTON, ZARA, GAP หรือ สาวก ONITSUKA TIGER ที ต้อ งการหารองเท้าแบบ
ต้นฉบับ MADE IN JAPAN ที SHOP นี มีแบบให้เลือกสรรมากมาย อีกทังยังมี รา้ นขายตุก๊ ตา
KITTY DORAENMON หรือตุ๊กตา LINE สุดแสนน่ ารักไว้ค อยเอาใจคุณหนู อีกทังยังมี SHOP
ใหญ่ ข อง กระเป๋ าสุ ด ฮิ ต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื อ COMME DES GARCONS อี ก ด้ว ย
จากนันนําท่านอิสระช้อปปิ ง ณ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของนาริตะ ห้างฯ อิออน จัสโก้ ซือ

คํา
พักที

ของฝากก่อนกลับ อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ และ หากท่านใดหลงไหลในรสชาดของคิทแคท
ชาเขียวสามารถหาซือได้ทีนี ได้เลย
อิสระอาหารคํา ตามอัธยาศัย
NARITA REST HOUSE HOTEL หรือ NARITA TOBU HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันทีห้า

กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง

.

น.

เหิรฟ้ าสู่กรุ งเทพฯ โดยสายการบิ น แอร์ เอเชี ย เอ็ ก ซ์ เที ยวบิ น ที XJ601 บริการอาหารและ
เครืองดืมบนเครือง
. น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
****************************************
** หากท่านทีต้องออกตัวภายใน (เครืองบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเจ้าหน้าทีทุกครังก่อนทําการ
ออกตัวเนื องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลียนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
*** ขอบพระคุณทุกท่านทีใช้บริการ ***

อัตราค่าบริการ

กําหนดการเดินทาง
– กุมภาพันธ์
– กุมภาพันธ์
– กุมภาพันธ์
– กุมภาพันธ์
– กุมภาพันธ์
– กุมภาพันธ์
– กุมภาพันธ์
– กุมภาพันธ์
– กุมภาพันธ์
- กุมภาพันธ์
ก.พ. – มี.ค.
ก.พ. – มี.ค.

ผูใ้ หญ่หอ้ งละ
- ท่าน
29,900
29,900
30,900
30,900
29,900
29,900
30,900
30,900
30,900
29,900
32,900
32,900

พักเดียวเพิม
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000

ราคาทัวร์ไม่รวมตัว
เครืองบิน
19,900
19,900
20,900
20,900
19,900
19,900
20,900
20,900
20,900
19,900
22,900
22,900

–
–
–
–
–
–
–

มีนาคม
มีนาคม
มีนาคม
มีนาคม
มีนาคม
มีนาคม
มีนาคม

32,900
30,900
30,900
29,900
30,900
30,900
30,900

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน ปี

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

22,900
20,900
20,900
19,900
20,900
20,900
20,900

,000 บาท **

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน
ท่านละ
เยน /ทริป/ต่อท่าน***
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก วันก่อนการเดินทางเท่านัน ไม่เช่นนันทาง
บริษทั จะไม่คืนมัดจําไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทังสิน เพราะว่าทางบริษัทได้ทาํ การจ่ายค่าตัว
ไปให้กับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถีถ้วนก่อนการจองทัวร์
ทุกครัง เพือประโยชน์แก่ตวั ท่านเอง
การเดินทางในแต่ละครังจะต้องมีผูโ้ ดยสารจํานวน ท่านขึน ไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเลือนการเดินทาง หรือเปลียนแปลงราคา
กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ , .- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการคืน
มัดจําทังหมด เนื องจากทางบริษัทฯ ได้ชาํ ระค่าตัวเครืองบิ น เต็ม ใบให้กับสายการบิ นเป็ นที เรียบร้อย
ยกเว้นค่าภาษีนามั
ํ นทียังมิได้ชาํ ระ ค่าทัวร์สว่ นทีเหลือ กรุณาชําระ วันก่อนการเดินทาง
หมายเหตุ

.

ตัวเมือออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนืองจากเงือนไขของสายการบิน

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญีปุ่ นให้กบั คนไทย ผูท้ ีประสงค์จะพํานักระยะสันใน
ประเทศญีปุ่ นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพือการท่องเทียว เยียมญาติ หรือ
ธุรกิจ จะต้องยืนเอกสารในขันตอนการตรวจเข้าเมือง เพือยืนยันการมีคณ
ุ สมบัติการเข้า
ประเทศญีปุ่ น* ดังต่อไปนี
1. ตัวเครืองบินขาออกจากประเทศญีปุ่ น ทางทัวร์จดั เตรียมให้
2. สิงทียืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีอาจเกิดขึนในระหว่างทีพํานักใน
ประเทศญีปุ่ นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้น)
3. ชือ ทีอยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างทีพํานักในประเทศญีปุ่ น (เช่น คนรูจ้ กั
โรงแรม และอืนๆ) ทางทัวร์จดั เตรียมให้
4. กําหนดการเดินทางระหว่างทีพํานักในประเทศญีปุ่ น ทางทัวร์จดั เตรียมให้

อัตราค่าบริการนีรวม
 ค่าตัวเครืองบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่านําหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน กก.
 ค่าทีพักตามทีระบุในรายการ พักห้องละ ท่าน
 ค่าอาหารตามมือทีระบุในรายการ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ ,

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีมี
 ค่ารถรับ-ส่ง และนําเทียวตามรายการ
 ค่าเข้าชมสถานทีต่างๆ ตามรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
,
บาท (เงือนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนีไม่รวม
 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเข้าประเทศญีปุ่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญีปุ่ นให้กับคนไทย ผูท้ ี
ประสงค์จะพํานั กระยะสันในประเทศญี ปุ่ นไม่เกิน วัน) **ถ้ากรณี ทีทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า
ผูเ้ ดินทางจะต้องเสียค่าใช้จา่ ยในการทําวีซ่าเพิม ท่านละ ,
บาท**
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการทีระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล
ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึ งค่าอาหารและเครืองดื มทีสังเพิมนอกเหนื อรายการ (กรุณา
สอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน ท่านละ

เยน /ทริป/ต่อท่าน

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม % และภาษีหกั ณ ทีจ่าย %
 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเข้าประเทศญีปุ่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญีปุ่ นให้กับคนไทย ผูท้ ี
ประสงค์จะพํานักระยะสันในประเทศญีปุ่ นไม่เกิน วัน)

เงือนไขการชําระค่าบริการ
1. นักท่องเทียวหรือเอเจนซีต้องชําระเงินมัดจําเป็ นเงินจํานวน 10,000 บาทต่อท่านเพือสํารองทีนัง
2. นั กท่องเทียวหรือเอเจนซีต้องชําระเงินค่าบริการส่วนทีเหลือทังหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน
กรณีนักท่องเทียวหรือเอเจนซีไม่ชาํ ระเงิน หรือชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน
ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเทียวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นันๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท
ดังนี วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก
วันเวลาดังกล่ าวและวันหยุ ดนั กขัตฤกษ์ ทีรัฐบาลประกาศในปี นั นๆถื อ ว่าเป็ นวันหยุ ดทําการของทาง
บริษัท
เงือนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีทีนักท่องเทียวหรือเอเจนซีต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลือนการเดินทาง นักท่องเทียวหรือ
เอเจนซี(ผูม้ ีชือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกทีบริษัท
อย่างใดอย่างหนึ งเพือแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รบั ยกเลิกการ
จองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณี นั ก ท่ อ งเที ยวหรื อ เอเจนซี ต้อ งการขอรับ เงิน ค่า บริ ก ารคื น นั กท่ อ งเที ยวหรื อ เอเจนซี (ผู ้มี ชื อใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อี เมลล์ หรือเดิ นทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนทีบริษัทอย่างใด
อย่างหนึ งเพือทําเรืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนั งสือมอบอํานาจพร้อมหลักฐานประกอบการ
มอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารทีต้องการให้นําเงินเข้าให้
ครบถ้วน โดยมีเงือนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 45 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการทีชําระแล้ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการทีชําระแล้ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการทีชําระแล้วทังหมด
ทังนี ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายทีได้จ่ายจริงจากค่าบริการทีชําระแล้วเนื องในการเตรียมการจัดการนํ า
เทียวให้แก่นักท่องเทียว เช่น การสํารองทีนังตัวเครืองบิน การจองทีพักฯลฯ
3. การเดิ นทางที ต้อ งการันตี ม ัด จําหรื อซื อขาดแบบมี เงื อนไข หรื อเที ยวบิ นเหมาลํา Charter Flight หรื อ
Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือ
ค่าบริการทังหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท
ดังนี วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก

วันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ ทีรัฐบาลประกาศในปี นั นๆถื อ ว่าเป็ นวันหยุ ดทําการของทาง
บริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเทียวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงือนไขและข้อกําหนดอืนๆ
1. ทัวร์นีสาํ หรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพือการท่องเทียวเท่านัน
2. ทัวร์นีเป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามทีระบุไว้ในรายการไม่วา่ บางส่วน
หรือทังหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุ ผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า
บางส่วนหรือทังหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมีนักท่องเทียวร่วมเดินทางน้อยกว่า ท่าน
โดยจะแจ้งให้กับ นั ก ท่ อ งเที ยวหรื อ เอเจนซี ทราบล่ วงหน้ าอย่า งน้อ ย วัน ก่อ นการเดิ น ทางสําหรับ
ประเทศที ไม่ มี วี ซ่ า และอย่ างน้ อ ย วัน ก่ อ นการเดิ น ทางสําหรับ ประเทศที มี วีซ่ า แต่ ห ากทาง
นั กท่องเทียวทุกท่านยินดี ทีจะชําระค่าบริการเพิมจากการทีมีนักท่องเทียวร่วมเดิ นทางน้อยกว่าทีทาง
บริษัทกําหนดเพือให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีทีจะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชือ นามสกุล คํานําหน้า
ชือ เลขทีหนังสือเดินทาง และอืนๆ เพือใช้ในการจองตัวเครืองบิน ในกรณีทีนักท่องเทียวหรือเอเจนซีมิได้
ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชําระเงินมัดจํา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายการการเดิ นทางตามความเหมาะสม เพือให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันทีเดินทางจริงของประเทศทีเดินทาง ทังนี บริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของนักท่องเทียวส่วนใหญ่เป็ นสําคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่รบั ผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ทีเพิมขึนของนักท่องเทียว
ที มิ ได้เกิ ด จากความผิ ดของทางบริ ษั ท เช่น ภัย ธรรมชาติ การจลาจล การนั ด หยุ ด งาน การปฏิ วัติ
อุบัติเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญ หายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี ยนแปลง หรือ การ
บริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อืน เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี คาํ นวณจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันทีทางบริษัทเสนอราคา ดังนัน
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิมขึน ในกรณีทีมีการเปลียนแปลงอัตราแลกเปลียน
เงิน ตราต่างประเทศ ค่ าตัวเครื องบิ น ค่าภาษี เชื อ เพลิ ง ค่าประกันภัยสายการบิ น การเปลี ยนแปลง
เทียวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มอี ํานาจในการให้คาํ สัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่
มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอาํ นาจของบริษัทกํากับเท่านัน

ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง
. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ทีจะนําติดตัวขึนเครืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน
มิลลิลิตรต่อ
ชิน และรวมกันทุกชินไม่เกิน ,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึงมีซิปล็อคปิ ดสนิ ท และสามารถนํ า
ออกมาให้เจ้าหน้าที ตรวจได้อ ย่างสะดวก ณ จุ ดเอ็ กซ์เรย์ อนุ ญ าตให้ถื อ ได้ท่ านละ ใบเท่านั น ถ้าสิงของ
ดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าทีกําหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าทีโหลดใต้ทอ้ งเครืองบิน
เท่านัน
. สิงของทีมีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจ้าหน้าทีโหลดใต้ทอ้ งเครืองบินเท่านัน
. ประเทศญีปุ่ น มีกฎหมายห้ามนํ าผลิตภัณฑ์ทีทํามาจากพืช และเนื อสัตว์ทุกชนิ ดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้
สด ไข่ เนื อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพือเป็ นการป้ องกันโรคติดต่อทีจะมาจากสิงเหล่านี หากเจ้าหน้าทีตรวจพบ จะต้อง
เสียค่าปรับในอัตราทีสูงมาก

