ว ันแรก
07.30 น.

10.40 น.
19.00 น.
พ ักที
ว ันทีสอง
เชา้

เทียง
บ่าย

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – นาริตะ
ั 3 อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA
พร้อมก ันทีสนามบินนานาชาติดอนเมือง ชน
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
นําหน ักกระเป๋าฟรี ท่านละ 20 กก. หากท่านต้องการซือนําหน ักมากกว่าทีทางบริษ ัทฯ มีให้
กรุณาเช็ คราคาก ับเจ้าหน้าทีทุกครงก่
ั อนทําการซือนําหน ักเพิม
เหิรฟ้ าสูเ่ มืองนาริตะ ประเทศญีปุ่ น โดยเทียวบินที XJ606 บริการอาหาร และเครืองดืม บนเครือง
่ พั
ถึง เมืองนาริตะ ประเทศญีปุ่ น หลังจากผ่านขันตอนศุลกากรแล ้วนํ าท่านเดินทางสูท
ี ก
MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรือเทียบเท่าระด ับเดียวก ัน
นาริตะ- นงกระเช้
ั
าคาจิคาจิ – พิพธ
ิ ภ ัณฑ์แผ่นดินไหว - หมูบ
่ า้ นโอชิโนะฮ ัคไค - ช้อปปิ งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท
อาบนําแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูย ักษ์
บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่าน ขึนกระเชา้ คาจิคาจิ เป็ นกระเช ้าลอยฟ้ าทีใช ้เวลาเพียง 3 นาทีถงึ ยอดเขา จากจุดชมวิวบนความสูง 1,075
เมตร ท่านจะสามารถชมภูเขาไฟฟูจแ
ิ ละทิวท ัศน์โดยรอบของทะเลสาบคาวากุจใิ นแบบพาโนรามา 360 องศา และ
ในวันทีอากาศแจ่มใสจะสามารถมองเห็นได ้ไกลถึงภูเขาแอลป์ ญีปุ่ นทางตอนใต ้ (เทือกเขาอากาอิช ิ และเทือกเขาอาราคาวะ)
(อาจมีการงดให ้บริการชัวคราวเนืองจากสาเหตุตา่ งๆ เช่น สภาพอากาศไม่เอืออํานวย)

นํ าท่านเยียมชม พิพธ
ิ ภ ัณฑ์แผ่นดินไหว ทีจําลองเรืองราวของภูเขาไฟฟูจ ิ และให ้ท่านได ้สัมผัสกับบรรยากาศของการ
จําลองเรืองราวเกียวกับแผ่นดินไหวทีเกิดขึนในประเทศญีปุ่ น จากนั นอิสระให ้ท่านได ้เลือกซือของทีระลึกตามอัธยาศัย
บริการอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร
ั ไค นํ า ท่า นเจาะลึก ตามหาแหล่ง นํ าบริส ุท ธิจากภูเขาไฟฟูจ ิ ทีเป็ นแหล่ง นํ าตาม
นํ า ท่านเดิน ทางสู่ หมู่บ ้า นโอชิโ นะฮ ค
ธรรมชาติตงอยู
ั
ใ่ นหมูบ
่ ้านโอชิโนะ จ.ยามานชิ หรือพูดในทางกลับกันคือกลุม
่ นํ าผุดโอชิโนะฮัคไค เพียงก ้าวแรกทีย่างเท ้าเข ้า
ไปในหมู่บ ้าน ก็สัมผัสได ้ถึงอากาศบริสท
ุ ธิ และไอเย็นจากแหล่งนํ าธรรมชาติทมี
ี ให ้เห็นอยูท
่ ุกมุม โดยในบ่อนํ าใสแจ๋วมีปลา
หลากหลายพั นธุแ
์ หวกว่ายสบายอารมณ์ แต่ขอบอกเลยว่านํ าแต่ละบ่อนั นเย็นเจีย บถึงใจจนแอบสังสัยว่าน ้องปลาไม่หนาว
สะท ้านกั น บ ้างรึ เพราะอุณ หภูม ิในนํ าเฉลียอยู่ที 10-12 องศาฯนอกจากชมแล ้วก็ ยั ง มีนํ าผุด จากธรรมชาติใ ห ้ตั ก ดืมตาม
อัธยาศัย และทีสําคัญ หมูบ
่ ้านโอชิโนะยังเป็ นแหล่งช ้อปปิ งสินค ้าโอทอปชันเยียม

พ ักที
คํา

ว ันทีสาม
เชา้

จากนั นให ้ท่านได ้ช ้อปปิ งสินค ้าแบรนด์เนมชือดังที โกเทมบะ แฟคทอรี เอ้าท์เล็ ต แหล่งรวมสินค ้านํ าเข ้าและสินค ้าแบรนด์
ญี ปุ่ น ที ดั งไ ปทั วโลก พ บกั บ ค อลเลค ชั น เสื อผ า้ ใหม่ ล่ า สุ ด อาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA
ROWLEY ฯลฯ เลือ กซือกระเป๋ าแบรนด์เนมยีห ้อดัง ได ้ทีร ้าน BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMOI, GAP, ARMANI
ฯลฯ เลือ กดูเครืองประดั บ และนาฬ ิกาหรูอ ย่าง TAG HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯรองเท ้า
แฟชัน HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ
FUJI HAKONE LAND SCHOLE HOTEL หรือระด ับเดียวก ัน
ร ับประทานอาหารคํา ณ ห้องอาหารของโรงแรม *** ให้ทา
่ นได้อมอร่
ิ
อยก ับมือพิเศษทีมีขาปูย ักษ์ให้ทา
่ นได้ลม
ิ
ลองรสชาติปูพร้อมนําจิมสไตส์ญปุ
ี ่ นอย่างจุใจ หล ังอาหารให้ทา
่ นได้ผอ
่ นคลายก ับการแช่นําแร่ธรรมชาติ เชือว่า
ถ้าได้แช่นําแร่แล้ว จะทําให้ผวิ พรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขน
ึ
้ ปปิ งดิวตี ฟรี - ชินจูกุ – ดูไฟ Illuminations ณ หมูบ
ฟูจเิ ท็ น สกีรส
ี อร์ท – โตเกียว – ว ัดอาซากุสะ – ชอ
่ า้ น
เยอรม ัน
บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ า ท่า นสนุ ก ก ับกิจกรรมกลางแจ้ง ท่ามกลางหิม ะ ณ ลานสกี ฟูจ เิ ท็ น ให ้ท่านได ้เพลิด เพลิน กั บการเล่นไม ้กระดาน
เลือนได ้ตามอัธยาศัย ณ ดินแดนแห่งนีทีซึงเป็ นสวนสนุกขนาดใหญ่ มีกจ
ิ กรรมนอกเหนือจากการเล่นสกีมากมาย เป็ นลานสกี
ื
ทีมีชอเสี
ยงและมีฉากหลังเป็ นภูเขาไฟฟูจท
ิ สวยงามท่
ี
านจะได ้สนุ กกับลานหิมะขาวโพลน ท่านทีสนใจจะเช่าอุปกรณ์เครือง
เล่นสามารถติดต่อหั วหน ้าทัวร์ล่วงหน ้า ราคานีไม่ร วมค่าเช่าอุปกรณ์เครืองเล่นสกี สโนว์สเลด หรือครูฝึก ประมาณ
5,000-15,000 เยน (ลานสกีจะเปิ ดให้บริการหรือไม่ ขึนอยูก
่ ับสภาพภูมอ
ิ ากาศ)

เทียง

หมายเหตุ: ในกรณีท ี ลานสกีเข้าไม่ได้เนืองจากสภาพอากาศ บริษ ท
ั ฯ ขอสงวนสิทธิเปลียนโปรแกรมท ัวร์ นํ าท่าน
เดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจ ิ ทีตังตระหง่านอยูเ่ หนือเกาะญีปุ่ นด ้วยความสูง3,776เมตร จากระดับนํ าทะเล นํ าท่านขึนชมความงาม
กันแบบใกล ้ชิด ยังบริเวณ “ชัน 5” ของภูเขาไฟฟูจ ิ (ขึนอยู่กับสภาพภูมอ
ิ ากาศ) เพือชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที
สามารถมอง เห็นทะเลสาบทั งห ้ากระจายอยูโ่ ดยรอบ ให ้ท่านได ้สัมผัสอากาศอันบริสท
ุ ธิบนยอดเขาฟูจ ิ ถ่ายภาพทีระลึก กับ
ั ส่วนสวยงามทีสุดในโลก ซึงเป็ นภูเขาไฟทียังดับไม่สนิท และมีความสูงทีสุดในประเทศญีปุ่ น
ภูเขาไฟทีได ้ชือว่ามีสด
บริการอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร
นํ าท่านเดินทางสูโ่ ตเกียว นํ าท่านชม ว ัดอาซากุสะ วัดทีเก่าแก่ทสุ
ี ดในกรุงโตเกียว เข ้านมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ ้าแม่
กวนอิมทองคํ า นอกจากนั นท่านยังจะได ้พบเก็บภาพประทับใจกับ โคมไฟขนาดยักษ์ ทมี
ี ความสูงถึง 4.5 เมตรซึงแขวนอยู่
บริเวณประตูท างเข ้าวัด และยังสามารถเลือ กซือเครืองรางของขลังได ้ภายในวัด ฯลฯ หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ
ถนนช ้อปปิ งทีมี ชือเสียงของวัด มีร ้านขายของทีระลึกมากมายไม่วา่ จะเป็ นเครืองรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบท ้าย
ด ้วยร ้านขายขนมทีคนญีปุ่ น มายังวัดแห่งนีต ้องมาต่อคิวกันเพือลิมลองกับรสชาดสุดแสนอร่อย

จากนั นนํ าท่านช ้อปปิ งสินค ้าเครืองสําอางค์ อาหารเสริม เครืองประดับคุณ ภาพดีทีร ้านค ้าปลอดภาษี ณ ดิวตีฟรี อิสระให ้
ท่านได ้เลือกช ้อปปิ งย่านดัง ย่านชินจุกุ”ให ้ท่านได ้เพลิด เพลินกับการจับจ่ายซือสินค ้านานาชนิด ได ้จากทีนี ไม่วา่ จะเป็ น
ร้า นซานริโ อะ ร้า นข ายเครืองอิเ ลคท รอนิก ส ์ กล้อ งถ่ า ยรู ป ดิจ ิต อล นาฬ ิ กา เครืองสํ า อาง ต่ า งๆ ก น
ั ที ร้า น
MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดาเครืองสําอางมากมาย อาทิ มาร์คเต้าหู,้ โฟมล้างหน้า WHIP FOAM ทีราคา
ถูกกว่า บ้านเรา 3 เท่า, ครีมก ันแดดชิเซโด้ แอนเนสซ่าทีคนไทยรูจ
้ ักเป็นอย่างดี และสินค้าอืน ๆ หรือให้ท่านได้
สนุ ก ก บ
ั การเลือ กซื อสิน ค้า แบรนด์ด ง
ั อาทิ LOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋ าสุ ด ฮิต BAO BAO ISSEY
MIYAKE, เสื อ COMME DES GARCONS, H&M ห รือ เลื อ ก ซื อร องเท้ า ห ลาก ห ลาย แ บ รน ด์ ด ง
ั อาทิ NIKE,
CONVERSE, NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ได้ท ร้
ี า น ABC MART **อิส ระอาหารเย็ น เพือไม่เป็ นการรบกวน
้ ปปิ ง**
เวลาชอ

จากนั นนํ าท่านเดินทางชมแสงสีของงานประด ับไฟ หรือ Illuminations สุดอลังการทีจัดขึนกันอย่างยิงใหญ่เป็ นประจํา
ทุกปี หมูบ
่ า้ นเยอรม ันแห่งโตเกียว โดยงานประดับไฟช่วงฤดูหนาว ทีจัดเป็ นประจําทุกปี ในช่วงฤดูหนาว โดยเราจะได ้เห็น
ดวงไฟ LED หลากเฉดสีกว่า 3 ล ้านดวงส่องสว่างระยิบระยับอยูท
่ ัวพืนทีราวกับเป็ นดินแดนในเทพนิยายเลยเป็ นงานประดับ
ไฟฤดูหนาวสุดยิงใหญ่อลังการจนได ้ชือว่าเป็ น 1 ใน 10 งานประดับ ไฟทีสวยทีสุดในญีปุ่ น และยังเป็ น 1 ใน 3 การประดั บ
ประดาไฟทียิงใหญ่ทสุ
ี ดในภูมภ
ิ าคตะวันออก

พ ักที

MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรือเทียบเท่าระด ับเดียวก ัน

ว ันทีสี
เชา้

้ ปปิ งอิออน – สนามบินนาริตะ
นาริตะ – ว ัดนาริตะ – โอไดบะ– ชอ
บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านชม ว ัดนาริตะซ งั ตังอยู่บนเนินเขากลางเมืองนาริตะ วัดทีได ้รับความศรัทธาอย่างสูงโดยเฉพาะอย่างยิงในวันขึนปี
ใหม่จ ะคลาคลํ าไปด ้วยผู ้คนทีมาขอพรสิงศั ก ดิสิท ธินั บ แสนเพื อขอพรจากหลวงพ่ อ “ฟุโดเมีย ว” อั น ศั ก ดิสิท ธิเลือ กซือ
“เครืองราง” หรือ “ฮู ้” ต่างๆ รวมทังสินค ้าทีระลึกต่างๆ ในราคาย่อมเยา

เทียง

20.15 น.
ว ันทีห้า
00.55 น.

ั เพือสะดวกในการข้อปปิ ง
อิสระอาหารกลางว ัน ตามอ ัธยาศย
นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองโอไดบะ เป็ นเมืองทีเกิดจากการนํ าขยะมาถมทะเลจนกลายเป็ นเกาะขนาดใหญ่บริเวณอ่าวโตเกียว
เพือประโยชน์ในการป้ องกัน ประเทศ แต่ปัจจุบันโอไดบะได ้กลายมาเป็ นเขตเศรษฐกิจอีกแห่งของประเทศ เนืองจากเต็มไป
ด ้วยร ้านค ้ากว่า 150 ร ้าน โซนอาหาร ห ้างสรรพสินค ้า และอืนๆ อีก มากมาย นอกจากนั นยั งเต็ม ไปด ้วยสถานทีท่อ งเทียว
หลากหลายด ้วยฝี มือของมนุษย์ ไม่วา่ จะเป็ นสะพานสายรุ ้ง เป็ นต ้น ส่วนการเดินทางมาทีนีก็สะดวกสบาย จึงไม่แปลกหากทีนี
คือสถานทีท่องเทียวสุดฮิตของนั กท่อ งเทียวทังในและต่างประเทศ พร ้อมกับเก็บภาพประทั บใจกับยูนิคอร์นกัน ดัม ตัวใหม่ท ี
สูงถึง 19.7 เมตร หนั ก 49 ตั น สุด พิเศษคือ สามารถเปล่งแสงได ้ถึง 50 จุด ซึงแปลกไปจากกั น ดั มรุ่น เดิม ทีเคยมีมาเลย
ทีเดียว นํ าท่านอิสระช ้อปปิ ง ณ ห ้างสรรพสินค ้าขนาดใหญ่ของนาริตะ ห้างฯ อิออน จ ัสโก้ ซือของฝากก่อนกลับ อาทิ ขนม
โมจิ เบนโตะ ผลไม ้ และ หากท่านใดหลงไหลในรสชาดของคิทแคทชาเขียวสามารถหาซือได ้ทีนีได ้เลย ได้เวลาอ ันสมควร
่ รุงเทพฯ
นําท่านสู่ สนามบินนาริตะ เพือเดินทางกล ับสูก
่ รุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ เทียวบินที XJ607 บริการอาหารและเครืองดืมบนเครือง
เหิรฟ้ าสูก
กรุงเทพฯ
ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
****************************************
** หากท่านทีต ้องออกตัวภายใน (เครืองบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเจ ้าหน ้าทีทุกครังก่อนทําการ
ออกตัวเนืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลียนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได ้แจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า **
้ ริการ ***
*** ขอบพระคุณทุกท่านทีใชบ

อ ัตราค่าบริการ
กําหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่หอ
้ งละ
2-3 ท่าน

พ ักเดียวเพิม

09 - 13 มกราคม 2562

23,999

8,000

10 - 14 มกราคม 2562

26,999

8,000

11 - 15 มกราคม 2562

26,999

8,000

12 - 16 มกราคม 2562

26,999

8,000

16 - 20 มกราคม 2562

25,999

8,000

17 - 21 มกราคม 2562

26,999

8,000

18 - 22 มกราคม 2562

26,999

8,000

19 - 23 มกราคม 2562

26,999

8,000

23 - 27 มกราคม 2562

25,999

8,000

24 - 28 มกราคม 2562

26,999

8,000

25 - 29 มกราคม 2562

26,999

8,000

26 - 30 มกราคม 2562

26,999

8,000

30 ม.ค. - 03 ก.พ. 2562

25,999

8,000

31 ม.ค. - 04 ก.พ. 2562

26,999

8,000

01 - 05 กุมภาพ ันธ์ 2562

26,999

8,000

02 - 06 กุมภาพ ันธ์ 2562

26,999

8,000

06 - 10 กุมภาพ ันธ์ 2562

25,999

8,000

07 - 11 กุมภาพ ันธ์ 2562

26,999

8,000

08 - 12 กุมภาพ ันธ์ 2562

26,999

8,000

09 - 13 กุมภาพ ันธ์ 2562

26,999

8,000

13 - 17 กุมภาพ ันธ์ 2562

25,999

8,000

14 - 18 กุมภาพ ันธ์ 2562

26,999

8,000

15 - 19 กุมภาพ ันธ์ 2562

26,999

8,000

16 - 20 กุมภาพ ันธ์ 2562 (ว ันหยุด)

28,999

8,000

20 - 24 กุมภาพ ันธ์ 2562

25,999

8,000

21 - 25 กุมภาพ ันธ์ 2562

26,999

8,000

22 - 26 กุมภาพ ันธ์ 2562

26,999

8,000

23 - 27 กุมภาพ ันธ์ 2562

26,999

8,000

27 ก.พ. – 03 มี.ค. 2562

25,999

8,000

28 ก.พ. – 04 มี.ค. 2562

26,999

8,000

01 - 05 มีนาคม 2562

27,999

8,000

02 - 06 มีนาคม 2562

27,999

8,000

06 – 10 มีนาคม 2562

26,999

8,000

07 - 11 มีนาคม 2562

27,999

8,000

08 - 12 มีนาคม 2562

27,999

8,000

09 - 13 มีนาคม 2562

27,999

8,000

13 - 17 มีนาคม 2562

26,999

8,000

14 - 18 มีนาคม 2562

27,999

8,000

15 - 19 มีนาคม 2562

27,999

8,000

16 - 20 มีนาคม 2562

27,999

8,000

** ราคาเด็กอายุไม่เกน
ิ 2 ปี 9,000 บาท **
้ วั ห ักค่าตวท่
จอยแลนด์ไม่ใชต
ั านละ 9,000 บาท

***ค่าบริการข้างต้น ย ังไม่รวมค่าทิปคนข ับรถ ห ัวหน้าท ัวร์ และม ัคคุเทศก์ทอ
้ งถิน
ท่านละ 3,500 เยน /ทริป/ต่อท่าน***
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
ั
องมีผูโ้ ดยสารจํานวน 30 ท่านขึนไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจํานวนด ังกล่าว บริษ ัทฯ ขอสงวนสิทธิใน
การเลือนการเดินทาง หรือเปลียนแปลงราคา
กรุณาชําระม ั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 ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิ
บาร์ในห ้อง รวมถึงค่าอาหารและเครืองดืมทีสังเพิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากห ัวหน้าท ัวร์กอ
่ นการใช้บริการ)
 ค่าทิปคนข ับรถ ห ัวหน้าท ัวร์ และม ัคคุเทศก์ทอ
้ งถิน ท่านละ 3500 เยน /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 ง กล่า วและวั น หยุดนั ก ขั ตฤกษ์ ท ีรัฐ บาล
ประกาศในปี นั นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท

เงือนไขการยกเลิกการเดินทาง

1.
2.

3.
4.
5.

ื
กรณีทนั
ี กท่องเทียวหรือเอเจนซีต ้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลือนการเดินทาง นั กท่องเทียวหรือเอเจนซี(ผู ้มีชอในเอกสาร
การจอง) จะต ้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกทีบริษัทอย่างใดอย่างหนึงเพือแจ ้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
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

