ว ันแรก
20.30 น.

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
ั 3 อาคารผูโ้ ดยสารระหว่า งประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน AIR
พร้อมก น
ั ทีสนามบินนานาชาติดอนเมือง ชน
ASIA X เจ ้าหน ้าทีของบริษัทฯ คอยให ้การต ้อนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน
สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้ ครือง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ทีนงั
จ ัดทีนงแบบ
ั
3-3-3 มีบริการอาหารร้อนเสิรฟ
์ ทงขาไปและขากล
ั
ับ
้ า
(นําหน ักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซือนําหน ักเพิม ต้องเสียค่าใชจ
่ ย)

23.45 น.
ว ันทีสอง
08.00 น.

เทียง
บ่าย

เหินฟ้ าสูเ่ มืองนาริตะ ประเทศญีปุ่ น โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ เทียวบินที XJ600 บริการอาหาร และเครืองดืม
บนเครือง
นาริตะ-อาซากุสะ-เก็บภาพประท ับใจโตเกียว สกายทรี - โอวาคุดานิ - โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต - อาบนําแร่
ธรรมชาติ + ทานขาปูย ักษ์
ถึง เมืองนาริตะ ประเทศญีปุ่ น หลังจากผ่านขันตอนศุลกากรแล ้ว จากนั นนํ าท่านเดินทางสู่ กรุงโตเกียว เมืองหลวงของ
ญีปุ่ น นํ า ท่ า นเก็ บ ภาพประท บ
ั ใจก บ
ั คู่ก บ
ั แลนด์ม าร์ก แห่ ง ใหม่ ข องกรุง โตเกีย ว ณ ริม แม่นํ าสุ ม ด
ิ ะ หอคอย
โตเกีย วสกายทรี(Tokyo Sky tree) หอส่งสั ญ ญาณโทรคมนาคมทีสูงทีสุด ในโลก ... เปิ ดให ้บริก ารเมือวัน ที 22
พฤษภาคม 2555 โดยหอนีมีความสูง 634 เมตร สร ้างด ้วยเทคนิคทางสถาปั ตยกรรมและวิศวกรรมอันทันสมั ย ในช่วงที
เกิดแผ่นดินไหวครังใหญ่หอคอยแห่งนีได ้พิสจ
ู น์ให ้เห็นถึงโครงสร ้างทางสถาปั ตยกรรมทีแข็งแรงทนทาน เพราะไม่เกิด
ความเสีย หายแม ้แต่น อ
้ ย นํ าท่ านเดิน ทางสู่ ว ด
ั อาซากุส ะ วั ด ทีเก่าแก่ท ีสุด ในกรุงโตเกีย ว เข ้านมั ส การขอพรจาก
พระพุทธรูป เจ ้าแม่กวนอิมทองคํา นอกจากนั นท่านยังจะได ้พบเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ ทมี
ี ความสูงถึง
4.5 เมตรซึงแขวนอยู่ บ ริเ วณ ประตู ท างเข ้าวั ด และยั ง สามารถเลือ กซื อเครืองรางของขลั ง ได ้ภายในวั ด ฯลฯ หรือ
เพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนช ้อปปิ งทีมี ชือเสียงของวัด มีร ้านขายของทีระลึกมากมายไม่วา่ จะเป็ นเครืองรางของ
ขลัง ของเล่นโบราณ และตบท ้ายด ้วยร ้านขายขนมทีคนญีปุ่ น มายังวัด แห่งนีต ้องมาต่อคิวกันเพือลิมลองกับรสชาดสุด
แสนอร่อย

บริการอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร
จากนั นนํ าท่านเดินทางโดยรถโค ้ชสู่ หุบเขาโอวาคุด านิ ทียังครุกรุน
่ ด ้วยควันจากบ่อกํามะถันเดือดอยูต
่ ลอดเวลา ชมบ่อ
นํ าแร่กํามะถั นซึงสามารถต ้มไข่ให ้สุกได ้ โดยชาวญีปุ่ นมีความเชือว่าหากได ้ทานไข่ดําหนึงฟองจะสามารถทํ าให ้อายุยน
ื
ยาวขึนอีกประมาณ 7 ปี

คํา

ว ันทีสาม
เชา้

นํ าท่านอิสระช ้อปปิ งสินค ้าแบรนด์เนมชือดังที โกเทมบะ แฟคทอรี เอ้าท์เล็ต แหล่งรวมสินค ้านํ าเข ้าและสินค ้าแบรนด์
ญีปุ่ นทีดั ง ไปทั วโลก พบกั บ คอลเลคชั นเสือผ ้าใหม่ ล่ าสุด อาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA
ROWLEY ฯลฯ เลื อ กซื อกระเป๋ าแบรนด์ เ นมยี ห อ
้ ดั ง ได ท
้ ี ร ้าน BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMOI, GAP,
ิ
ARMANI ฯลฯ เลือกดูเครืองประดับ และนาฬกาหรู
อย่าง TAG HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES
ฯลฯรองเท ้าแฟชัน HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ
พ ักที FUJI HAKONE LAND SCHOLE HOTEL /KASUGAI VIEW HOTEL หรือระด ับเดียวก ัน
ร ับประทานอาหารคํา ณ ห้องอาหารของโรงแรม *** ให้ทา
่ นได้อมอร่
ิ
อยก ับมือพิเศษทีมีขาปูย ักษ์ให้ทา
่ นได้
ลิมลองรสชาติปูพร้อมนําจิมสไตส์ญปุ
ี ่ นอย่างจุใจ หล ังอาหารให้ทา
่ นได้ผอ
่ นคลายก ับการแช่นําแร่ธรรมชาติ
เชือว่าถ้าได้แช่นําแร่แล้ว จะทําให้ผวิ พรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขน
ึ
ฟูจเิ ท็น สกีรส
ี อร์ท – พิพธ
ิ ภ ัณฑ์แผ่นดินไหว – ช้อปปิ งดิวตีฟรี - ชินจูกุ - ชมเทศกาล Illuminations ณ
หมูบ
่ า้ นเยอรม ัน
บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํา ท่านสนุกก ับกิจกรรมกลางแจ้งท่ามกลางหิมะ ณ ลานสกี ฟูจเิ ท็ น ให ้ท่านได ้เพลิด เพลินกับการเล่นไม ้กระดาน
เลือนได ้ตามอัธ ยาศัย ณ ดินแดนแห่งนี ทีซึงเป็ นสวนสนุ กขนาดใหญ่ มีกจ
ิ กรรมนอกเหนือจากการเล่นสกีม ากมาย เป็ น
ื
ลานสกีท ีมีชอเสี
ย งและมีฉากหลั ง เป็ นภูเขาไฟฟูจ ท
ิ ีสวยงามท่า นจะได ้สนุ ก กั บลานหิม ะขาวโพลน ท่ านทีสนใจจะเช่า
อุปกรณ์เครืองเล่นสามารถติดต่อหัวหน ้าทัวร์ลว่ งหน ้า ราคานีไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์เครืองเล่นสกี สโนว์สเลด หรือครู
ฝึ ก ประมาณ 5000 เยน (ลานสกีจะเปิ ดให้บริการหรือไม่ ขึนอยูก
่ ับสภาพภูมอ
ิ ากาศ)

เทียง

(หมายเหตุ: ในกรณีท ี ลานสกีเข้าไม่ได้เนืองจากสภาพอากาศ บริษ ัทฯ ขอสงวนสิทธิเปลียนโปรแกรมท ัวร์ นํ า
ท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจ ิ ทีตังตระหง่านอยูเ่ หนือเกาะญีปุ่ นด ้วยความสูง3,776เมตร จากระดับนํ าทะเล นํ าท่านขึนชม
ความงามกันแบบใกล ้ชิด ยังบริเวณ “ชัน 5” ของภูเขาไฟฟูจ ิ (ขึนอยูก
่ ับสภาพภูมอ
ิ ากาศ) เพือชมทัศนียภาพโดยรอบของ
ภูเ ขาไฟที สามารถมอง เห็ น ทะเลสาบทั งห ้ากระจายอยู่โดยรอบ ให ้ท่ า นได ้สั ม ผั ส อากาศอั น บริส ุท ธิบนยอดเขาฟูจ ิ
ถ่ายภาพทีระลึก กับภูเขาไฟทีได ้ชือว่ามีสัดส่วนสวยงามทีสุดในโลก ซึงเป็ นภูเขาไฟทียังดับไม่สนิท และมีความสูงทีสุด
ในประเทศญีปุ่ น
นํ าท่านเยียมชม พิพธ
ิ ภ ัณฑ์ แผ่นดินไหว ทีจําลองเรืองราวของภูเขาไฟฟูจ ิ และให ้ท่านได ้สัมผัสกับบรรยากาศของการ
จําลองเรืองราวเกียวกับแผ่นดินไหวทีเกิดขึนในประเทศญีปุ่ น จากนั นอิสระให ้ท่านได ้เลือกซือของทีระลึกตามอัธยาศัย
บริการอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร
จากนั นนํ าท่านช ้อปปิ งสิน ค ้าเครืองสําอางค์ อาหารเสริม เครืองประดับคุณภาพดีทีร ้านค ้าปลอดภาษี ณ ดิวตีฟรี อิสระ
ให ้ท่านได ้เลือกช ้อปปิ งย่านดัง ย่านชินจุก”ุ ให ้ท่านได ้เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซือสินค ้านานาชนิด ได ้จากทีนี ไม่วา่ จะ
ิ
เป็ น ร้านซานริโอะ ร้านขายเครืองอิเลคทรอนิกส ์ กล้องถ่ายรูปดิจต
ิ อล นาฬกา
เครืองสําอาง ต่างๆ ก ันทีร้าน
MATSUMOTO แหล่ง รวมเหล่าบรรดาเครืองสําอางมากมาย อาทิ มาร์คเต้าหู,้ โฟมล้างหน้า WHIP FOAM ที
ราคาถูกกว่าบ้านเรา 3 เท่า, ครีมก ันแดดชิเซโด้ แอนเนสซ่าทีคนไทยรูจ
้ ักเป็นอย่างดี และสินค้าอืน ๆ หรือให้
ท่า นได้ส นุ ก ก บ
ั การเลือ กซือสิน ค้า แบรนด์ด ังอาทิ LOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋ าสุด ฮิต BAO BAO
ISSEY MIYAKE, เสือ COMME DES GARCONS, H&M หรือ เลือ กซือรองเท้า หลากหลายแบรนด์ด งั อาทิ
NIKE, CONVERSE, NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ได้ท ีร้า น ABC MART **อิส ระอาหารเย็ น เพือไม่ เ ป็ น
้ ปปิ ง**
การรบกวนเวลาชอ

จากนั นนํ าท่านเดินทางชมแสงสีของงานประด ับไฟ หรือ Illuminations สุดอลังการทีจัดขึนกันอย่างยิงใหญ่เป็ นประจํา
ทุกปี หมูบ
่ า้ นเยอรม ันแห่งโตเกียว โดยงานประดับไฟช่วงฤดูหนาว ทีจัดเป็ นประจําทุกปี ในช่วงฤดูหนาว โดยเราจะได ้เห
ไฟ LED หลากเฉดสีกว่า 3 ล ้านดวงส่องสว่างระยิบระยั บอยูท
่ ัวพืนทีราวกับเป็ นดินแดนในเทพนิยายเลยเป็ นงานประดไฟฤด
หนาวสุดยิงใหญ่อลังการจนได ้ชือว่าเป็ น 1 ใน 10 งานประดับไฟทีสวยทีสุดในญีปุ่ น และยังเป็ น 1 ใน 3 การประดับประดาไฟ
ทียิงใหญ่ทสุ
ี ดในภูมภ
ิ าคตะวันออก

พ ักที

MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรือระด ับเดียวก ัน

ว ันทีสี
เชา้

อิสระเลือกช้อปปิ งเต็มว ัน หรือเลือกซือท ัวร์ ดิสนียแ
์ ลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จา
่ ยในการเดินทาง)
บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
่ ถานทีท่องเทียวอืน ๆ โดยมีไกด์คอยให ้คําแนะนํ าในการเดินทาง อาทิ
อิสระเต็มวัน ให ้ท่านอิสระช ้อปปิ ง หรือเดินทางสูส
- ศาลเจ้าเมจิ เป็ นศาลเจ ้าหลวงในศาสนาชิน โต ทีสร ้างขึนเพืออุท ศ
ิ และเป็ นทีสถิตย์วญ
ิ ญาณขององค์สมเด็จพระ
จักรพรรดิเมจิ ซึงเป็ นจักรพรรดิท ีมีความสํ าคัญกับประเทศญีปุ่ นยุคปั จจุบันเป็ นอย่างยิง และได ้รับความเคารพจาก
ชาวญีปุ่ นยุคปั จจุบันมากทีสุด
- ย่านฮาราจูกุ แหล่งรวมเสือผ ้า เครืองประดับ รองเท ้า ของวัยรุน
่ ญีปุ่ น หากคุณคือคนทีกําลังมองหาซือเสือผ ้าแบบ
แปลกๆ หรือต ้องการหาซือเสือผ ้าแนว Cost Play ท่านยังสามารถหาได ้จากทีนีอีกด ้วย หรือ ถ ้าต ้องการเห็น วัยรุน
่
ญีปุ่ นแต่งตัวแบบแปลกๆ ก็สามารถมาดูได ้ทีนีได ้ จะมีวัยรุน
่ ญีปุ่ นน่ารักๆ เดินกันเต็มถนนเหมือนกับถนนสายแบรนด์
เนมโอโมโตะซานโดะ นอกจากนั นแล ้ว ท่ า นยั ง ได ้ช ้อปปิ งสิน ค ้าแบรนด์ดั ง ระดั บ โลก อาทิ CHANNEL, Dior,
LOUIS VULTTON, ZARA, GAP ห รื อ ส าวก ONITSUKA TIGER ที ต้ อ งก ารห ารอ งเท้ า แบ บต้ น ฉบ บ
ั
MADE IN JAPAN ที SHOP นี มี แ บ บ ใ ห้ เลื อ ก ส ร ร ม า ก ม า ย อี ก ท ั ง ย ั ง มี ร้ า น ข า ย ตุ๊ ก ต า KITTY
DORAENMON หรือตุก
๊ ตา LINE สุดแสนน่าร ักไว้คอยเอาใจคุณหนู อีกทงย
ั ังมี SHOP ใหญ่ของ กระเป๋า
สุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสือ COMME DES GARCONS อีกด้วย
- ย่า นชิบุย่า ศูนย์กลางแฟชันวัยรุ่นในโตเกียวหามุมถูกใจถ่ายภาพคูไ่ ว ้เป็ นทีระลึกกับ “ฮาจิโกะ” รูปปั นสุนัขแสนรู ้ที
กลายเป็ นจุดนั ด พบยอดฮิต สํ าหรับ หนุ่ ม สาวโตเกีย ว อั พ เดท
แฟชันสไตล์โตเกียวทีตึก(109) อิจม
ิ ารุควิ ทังเสือผ ้า กระเป๋ า
รองเท ้า เครืองประดั บ และแฟชันชันนํ าของญีปุ่ นในฤดูต่างๆ
อืนๆมากมาย
หรือ หากท่านใดมีความประสงค์จ ะเลือกซือดิส นี ยแ
์ ลนด์เพิมท่า น
ละ 2,700.- บาท (ไม่ร วมค่า เดินทาง) ดีส นี ย ์แ ลนด์โลกแห่ง
จิน ตนาการของราชาการ์ตูน ญีปุ่ นซึงเป็ นดิส นี ย ์แ ลนด์แ ห่งแรกที
สร ้างนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสร ้างขึนในปี พ.ศ. 2526 จาก
การถมทะเลและใช ้ทุนสร ้างกว่า 600 ล ้านบาท ให ้ท่านสนุกสนาน
กั บ เครืองเล่น นานาชนิด (ไม่ จํ ากั ด จํ า นวนการเล่น ) ผจญภั ย ใน
ดิน แดนต่า งๆ ให ้ท่ านเล่น เครืองเล่น ตั วใหม่ จ ากภาพยนตร์ก ารตู
นเรืองดัง Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริเบียนในดินแดนโจรสลัดจากภาพยนตร์ The Pirate of Caribbean
เขย่าขวัญกับบ ้านผีสงิ ใน Haunted Mantion สัมผัสความน่ารักของตุ๊กตาเด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก Small World

ชมภาพยนตร์ส ามมิต T
ิ he Invention of the Year ให ้ท่านได ้สนุ กสนานพร ้อมกั บ การจั บจ่ายเลือ กซือสินค ้าทีระลึก
น่ ารัก ในดิสนี ยแ
์ ลนด์อ ีกทังยังจะได ้สัมผัสกั บตัวการ์ตูนเอกจากวอลดิส นีย ์ อย่าง มิกกีเม ้าส์ มินนี เม ้าส์ พร ้อมผองเพือน
การ์ตน
ู อีกมากมายสนุกกับการจับจ่ายซือของทีระลึกน่ารักในดิสนียแ
์ ลนด์
การเดินทางจากนาริตะสูโ่ ตเกียว
่ นามบินนาริตะใช ้รถบัสบริการฟรีของทางโรงแรม แต่เนืองด ้วยจะต ้องเริมตัง แต่ 9.00
1) จากโรงแรมแถวย่านนาริตะสูส
น.เป็ นต ้นไปเพราะเนืองจากในตอนเช ้าระหว่าง 6.00 - 9.00 น เป็ นช่วงทีมีลก
ู ค ้าใช ้บริการไปสนามบิน เป็ นจํานวนมากซึง
อาจจะทําให ้ขึนรถบัสไม่ครบตามจํานวนผู ้เดินทางทังหมด

2) รถไฟสาย Keisei Skyliner เป็ นรถไฟทีวิงจากสนามบินนาริตะไปสถาณีอูเอะโนะเพียง 41 นาทีโดยใช ้ความ เร็ว
ในการวิง 160 ก.ม./ชม.โดยค่าตัวจะอยูท
่ เที
ี ยวละ 2,470 เยน/ท่าน โดยเวลาทีให ้บริการ 7.28-18.20 น
เพราะฉะนั นก่อนเดินทางกลับควรเช็คเทียวสุดท ้ายว่าหมดตอนกีโมง
3)รถไฟสาย Narita Express (N'EX) เป็ นรถไฟเข ้าเมืองจากค่าย JR ถือว่าเป็ นรถไฟทีราคาค่อนข ้างสูงนิด นึงแต่ตัว
รถไฟจะเป็ นแบบระบุทนั
ี งบนรถไฟได ้เลยโดยไม่ต ้องกลัวว่าขึนไปแล ้วเราจะไม่มีท ีนั งเบาะสามารถหมุนเข ้า หากันได ้มี
อาหารขายบนรถไฟโดยค่าตัวรถไฟจะอยูท
่ ราคาเที
ี
ยวละ 3,190 เยน/ท่านโดยเวลาทีรถไฟให ้บริการตังแต่เวลา 7.4419.42 น เพราะฉะนั นก่อนเดินทางกลับควรเช็คเทียวสุดท ้ายว่าหมดตอนกีโมง
4) Airport Limousine Bus เป็ นอีก 1 ทางเลือกในการเดินทางเข ้าโตเกียวแต่รถบัสนีจะจํากัดจํ านวนผู ้โดยสาร ต่อ
รอบโดยต่อรอบจะรับอยู่ 35-40 ท่านต่อเทียวโดยจะใช ้ระยะเวลาในการเดินทาง 80-100 นาที ราคา 3,000 เยน/ท่าน/
เทียว เวลาทีให ้บริการ 5.55-17.30 น ถ ้าเด็กอายุตํากว่า 12 จะเสียครึงราคา

พ ักที

5) Taxi ในส่วนของรถแท็กซีนีค่าโดยสารจากโตเกียว สูโ่ รงแรมทีพั กย่านนาริตะจะอยู่ทราคา
ี
20,000-25,000 เยน
(โดยราคานีจะไม่รวมค่าทางด่วน)
ั
อิสระอาหารกลางว ัน และอาหารคํา ตามอ ัธยาศย
MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรือระด ับเดียวก ัน

ว ันทีห้า

กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง

09.15 น.
13.50 น.

่ รุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ เทียวบินที XJ601 บริการอาหารและเครืองดืมบนเครือง
เหินฟ้ าสูก
ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
****************************************
** หากท่านทีต ้องออกตัวภายใน (เครืองบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเจ ้าหน ้าทีทุกครังก่อนทําการ
ออกตัวเนืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลียนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได ้แจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า **

*** ขอบพระคุณทุกท่านทีใช ้บริการ ***

หมายเหตุ: บริการนําดืมว ันละ 1 ขวด ยกเว้นว ันอิสระไม่มใี ห้บริการ

อ ัตราค่าบริการ
กําหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่หอ
้ งละ
2-3 ท่าน

พ ักเดียวเพิม

11 - 15 มกราคม 2562

21,999

8,000

12 - 16 มกราคม 2562

21,999

8,000

15 - 19 มกราคม 2562

21,999

8,000

17 - 21 มกราคม 2562

21,999

8,000

18 - 22 มกราคม 2562

21,999

8,000

19 - 23 มกราคม 2562

21,999

8,000

22 - 26 มกราคม 2562

21,999

8,000

23 - 27 มกราคม 2562

21,999

8,000

24 - 28 มกราคม 2562

21,999

8,000

25 - 29 มกราคม 2562

21,999

8,000

29 ม.ค. - 02 ก.พ. 2562

21,999

8,000

30 ม.ค. - 03 ก.พ. 2562

21,999

8,000

31 ม.ค. - 04 ก.พ. 2562

21,999

8,000

01 - 05 กุมภาพ ันธ์ 2562

21,999

8,000

02 - 06 กุมภาพ ันธ์ 2562

21,999

8,000

**หมายเหตุโปรแกรมนีไม่มรี าคาเด็ก เด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 9,000 บาท**
้ วั ห ักค่าตวท่
จอยแลนด์ไม่ใชต
ั านละ 9,000 บาท
***ค่าบริการข้างต้น ย ังไม่รวมค่าทิปคนข ับรถ ห ัวหน้าท ัวร์ และม ัคคุเทศก์ทอ
้ งถิน
ท่านละ 1500 บาท /ทริป/ต่อ/ท่าน***
ในกรณี ยกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 ว น
ั ก่อนการเดินทางเท่านน
ั ไม่เช่นนนทางบริ
ั
ษ ัทจะไม่คน
ื ม ัดจําไม่วา
่ ด้วยกรณี ใดๆ
ทงสิ
ั น เพราะว่าทางบริษ ท
ั ได้ทํา การจ่า ยค่าตวไปให้
ั
ก ับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถถ้
ี ว นก่อนการจอง
ท ัวร์ทก
ุ ครงั เพือประโยชน์แก่ต ัวท่านเอง
การเดินทางในแต่ละครงจะต้
ั
องมีผโู ้ ดยสารจํานวน 30 ท่านขึนไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจํานวนด ังกล่าว บริษ ัทฯ ขอสงวนสิทธิใน
การเลือนการเดินทาง หรือเปลียนแปลงราคา

กรุณาชํ าระม ัดจํา ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหล ัง ทางบริษ ัทขอสงวนสิทธิในการคืนม ัดจําทงหมด
ั
เนืองจาก
ทางบริษ ท
ั ฯ ได้ชํ าระค่าตวเครื
ั
องบินเต็ มใบให้ก ับสายการบินเป็นทีเรียบร้อย ยกเว้นค่าภาษีนําม ันทีย ังมิได้ชําระ ค่าท ัวร์ส่วนที
เหลือ กรุณาชําระ 21 ว ันก่อนการเดินทาง
หมายเหตุ

1.

ตวเมื
ั อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟน
ั ด์ได้ อ ันเนืองจากเงือนไขของสายการบิน

ั
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญีปุ่นให้ก ับคนไทย ผูท
้ ประสงค์
ี
จะพําน ักระยะสนในประเทศญี
ปุ่นไม่เกิน 15 ว ัน ไม่วา
่ จะ
ด้วยว ัตถุประสงค์เพือการท่องเทียว เยียมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยืนเอกสารในขนตอนการตรวจเข้
ั
าเมือง เพือยืนย ันการมี
คุณสมบ ัติการเข้าประเทศญีปุ่น* ด ังต่อไปนี
1. ตวเครื
ั
องบินขาออกจากประเทศญีปุ่น ทางท ัวร์จ ัดเตรียมให้
้ า
2. สิงทียืนย ันว่าท่านสามารถร ับผิดชอบค่าใชจ
่ ยทีอาจเกิดขึนในระหว่างทีพําน ักในประเทศญีปุ่นได้ (เช่น เงินสด บ ัตร
เครดิต เป็นต้น)
3. ชือ ทีอยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างทีพําน ักในประเทศญีปุ่น (เช่น คนรูจ
้ ัก โรงแรม และอืนๆ) ทางท ัวร์จ ัดเตรียมให้
4. กําหนดการเดินทางระหว่างทีพําน ักในประเทศญีปุ่น ทางท ัวร์จ ัดเตรียมให้
อ ัตราค่าบริการนีรวม
 ค่าตัวเครืองบินไป-กลับ พร ้อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งทีมี
 ค่านํ าหนั กกระเป๋ าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และนํ าเทียวตามรายการ
 ค่าทีพักตามทีระบุในรายการ พักห ้องละ 2 ท่าน
 ค่าเข ้าชมสถานทีต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมือทีระบุในรายการ
 ค่าจ ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบต
ั เิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงือนไขตามกรมธรรม์)
อ ัตราค่าบริการนีไม่รวม
 ค่าธรรมเนีย มวีซ่าเข ้าประเทศญีปุ่ น (เพราะรัฐ บาลประกาศยกเว ้นวีซ ่าเข ้าประเทศญีปุ่ นให ้กับคนไทย ผู ้ทีประสงค์จะพํ า นั กระยะสันใน
ประเทศญีปุ่ นไม่เกิน 15 วัน) **ถ ้ากรณีททางรั
ี
ฐบาลประกาศให ้กลับมาใช ้วีซา่
ผู ้เดินทางจะต ้องเสียค่าใช ้จ่ายในการทําวีซา่ เพิม ท่านละ
1,700 บาท**
 ค่าใช ้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีระบุ เช่น ค่าทําหนั งสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิ
้ ริการ)
บาร์ในห ้อง รวมถึงค่าอาหารและเครืองดืมทีสังเพิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากห ัวหน้าท ัวร์กอ
่ นการใชบ
 ค่าทิปคนข ับรถ ห ัวหน้าท ัวร์ และม ัคคุเทศก์ทอ
้ งถิน ท่านละ 1500 บาท /ทริป/ต่อท่าน
 ค่าภาษี มล
ู ค่าเพิม 7% และภาษี หก
ั ณ ทีจ่าย 3%
 ค่าธรรมเนีย มวีซ่าเข ้าประเทศญีปุ่ น (เพราะรัฐ บาลประกาศยกเว ้นวีซ ่าเข ้าประเทศญีปุ่ นให ้กับคนไทย ผู ้ทีประสงค์จะพํ า นั กระยะสันใน
ประเทศญีปุ่ นไม่เกิน 15 วัน)
เงือนไขการชําระค่าบริการ

1.
2.
3.

นั กท่องเทียวหรือเอเจนซีต ้องชําระเงินมัดจําเป็ นเงินจํานวน 10,000 บาทต่อท่านเพือสํารองทีนั ง
นั กท่องเทียวหรือเอเจนซีต ้องชําระเงินค่าบริการส่วนทีเหลือทังหมดก่อนวันเดินทางอย่างน ้อย 21 วัน กรณีนักท่องเทียวหรือเอเจน
ซีไม่ ชํ าระเงิน หรือ ชํ า ระเงิน ไม่ ค รบภายในกํ า หนด รวมถึง กรณี เ ช็ ค ของท่ า นถู ก ปฏิเ สธการจ่ า ยเงิน ไม่ ว่า กรณี ใดๆ ให ้ถือ ว่า
นั กท่องเทียวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นันๆ
การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต ้องทํ าในวันเวลาทํ าการของทางบริษัท ดังนี วันจันทร์ ถึงศุกร์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวัน เสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวัน เวลาดั งกล่าวและวั น หยุดนั ก ขั ตฤกษ์ ท ีรัฐ บาล
ประกาศในปี นั นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท

เงือนไขการยกเลิกการเดินทาง

1.
2.

ื
กรณีทนั
ี กท่องเทียวหรือเอเจนซีต ้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลือนการเดินทาง นั กท่องเทียวหรือเอเจนซี(ผู ้มีชอในเอกสาร
การจอง) จะต ้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกทีบริษั ทอย่างใดอย่างหนึงเพือแจ ้งยกเลิกการจองกับทาง
บริษัทเป็ นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
ื
กรณีนักท่องเทียวหรือเอเจนซีต ้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นั กท่องเทียวหรือเอเจนซี (ผู ้มีชอในเอกสารการจอง)
จะต ้องแฟกซ์
อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนทีบริษัทอย่างใดอย่างหนึงเพือทํ าเรืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนั งสือ
มอบอํานาจพร ้อมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินค่าบริการต่างๆ และหน ้าสมุดบัญชีธนาคารทีต ้องการให ้
นํ าเงินเข ้าให ้ครบถ ้วน โดยมีเงือนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี
1. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วัน คืนเงินค่าบริการร ้อยละ 100 ของค่าบริการทีชําระแล ้ว
2. ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น ้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร ้อยละ 50 ของเงินค่าบริการ
3. ยกเลิกก่อนวันเดินทางน ้อยกว่า 15 วัน ไม่คน
ื เงินค่าบริการทีชําระแล ้วทังหมด

ทังนี ทางบริษัทจะหักค่าใช ้จ่ายทีได ้จ่ายจริงจากค่าบริการทีชําระแล ้วเนืองในการเตรียมการจัดการนํ าเทียวให ้แก่นักท่องเทียว เช่น
การสํารองทีนั งตัวเครืองบิน การจองทีพักฯลฯ

3.
4.
5.

การเดินทางทีต ้องการันตีมัดจําหรือซือขาดแบบมีเงือนไข หรือเทียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน
หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มก
ี ารคืนเงินมัดจําหรือค่าบริการทังหมด
การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต ้องทํ าในวันเวลาทํ าการของทางบริษัท ดังนี วันจันทร์ ถึงศุกร์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวัน เสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวัน เวลาดั ง กล่า วและวั น หยุด นั ก ขั ตฤกษ์ ท ีรั ฐ บาล
ประกาศในปี นั นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมน
ี ั กท่องเทียวเดินทางไม่ถงึ 15 คน

เงือนไขและข้อกําหนดอืนๆ
1. ทัวร์นีสําหรับผู ้มีวัตถุประสงค์เพือการท่องเทียวเท่านัน
2. ทัวร์นีเป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได ้ร่วมเดินทางหรือใช ้บริการตามทีระบุไว ้ในรายการไม่วา่ บางส่วนหรือทั งหมด หรือถูกปฏิเสธ
การเข ้า-ออกเมืองด ้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คน
ื เงินค่าบริการไม่วา่ บางส่วนหรือทังหมดให ้แก่ทา่ น
3. ทางบริษั ทขอสงวนสิท ธิในการยกเลิก การเดิน ทางในกรณี ท ีมีนั ก ท่ อ งเที ยวร่วมเดิน ทางน อ
้ ยกว่า 15 ท่ า น โดยจะแจ ้งให ้กั บ
นั กท่องเทียวหรือเอเจนซีทราบล่วงหน ้าอย่างน ้อย 7 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศทีไม่มวี ซ
ี า่ และอย่างน ้อย 10 วันก่อนการ
เดินทางสําหรับประเทศทีมีวซ
ี า่ แต่หากทางนักท่องเทียวทุกท่านยินดีทจะชํ
ี
าระค่าบริการเพิมจากการทีมีนักท่องเทียวร่วมเดินทาง
น ้อยกว่าทีทางบริษัทกําหนดเพือให ้คณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีทจะให
ี
้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชือ นามสกุล คํานํ าหน ้าชือ เลขทีหนั งสือเดินทาง
และอืนๆ เพือใช ้ในการจองตัวเครืองบิน ในกรณีทนั
ี กท่องเทียวหรือเอเจนซีมิได ้ส่งหน ้าหนั งสือเดินทางให ้กับทางบริษัทพร ้อมการ
ชําระเงินมัดจํา
5. ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพือให ้สอดคล ้องกับสถานการณ์ ภูมอ
ิ ากาศ
และเวลา ณ วันทีเดินทางจริงของประเทศทีเดินทาง ทังนี บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนั กท่องเทียวส่วนใหญ่เป็ นสําคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิท ธิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช ้จ่ายใดๆ ทีเพิมขึนของนั กท่องเทียวทีมิได ้เกิดจากความผิด
ของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุดงาน การปฏิวต
ั ิ อุบัตเิ หตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของ
ั อืน เป็ นต ้น
สัมภาระ ความล่าช ้า เปลียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสด
ุ วิสย
7. อัตราค่าบริการนีคํานวณจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันทีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใน
การปรับราคาค่าบริการเพิมขึน ในกรณีทมี
ี การเปลียนแปลงอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัวเครืองบิน ค่าภาษี เชือเพลิง
ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลียนแปลงเทียวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนั กงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มอ
ี ํานาจในการให ้คําสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว ้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู ้มี
อํานาจของบริษัทกํากับเท่านัน
ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ทีจะนํ าติดตัวขึนเครืองบิน ต ้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลต
ิ รต่อชิน และรวมกันทุกชินไม่เกิน
ิ ล็อคปิ ดสนิท และสามารถนํ าออกมาให ้เจ ้าหน ้าทีตรวจได ้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์
1,000 มิลลิลต
ิ ร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึงมีซป
อนุ ญาตให ้ถือได ้ท่านละ 1 ใบเท่านั น ถ ้าสิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณ ฑ์มากกว่าทีกํ าหนดจะต ้องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ ้าหน ้าที
โหลดใต ้ท ้องเครืองบินเท่านั น
2. สิงของทีมีลักษณะคล ้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬ
ี าฯ จะต ้องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ ้าหน ้าทีโหลดใต ้
ท ้องเครืองบินเท่านั น
3. ประเทศญีปุ่ น มีกฎหมายห ้ามนํ าผลิตภัณฑ์ททํ
ี ามาจากพืช และเนือสัตว์ทุกชนิดเข ้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม ้สด ไข่ เนือสัตว์ ไส ้กรอกฯ
เพือเป็ นการป้ องกันโรคติดต่อทีจะมาจากสิงเหล่านี หากเจ ้าหน ้าทีตรวจพบ จะต ้องเสียค่าปรับในอัตราทีสูงมาก

