วันแรก

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – นาริตะ

07.30 น.

พรอมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอรสายการบิน AIR ASIA X
เจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็ คอิน
สายการบิน AIR ASIA X ใชเครื่อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที่นั่ง
จัดทีน่ ั่งแบบ 3-3-3 มีบริการอาหารรอนเสิรฟทั้งขาไปและขากลับ
(น้ําหนักกระเปา 20 กก./ทาน หากตองการซื้อน้ําหนักเพิ่ม ตองเสียคาใชจาย)
เหิรฟาสูเมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุน โดยเที่ยวบินที่ XJ606 บริการอาหาร และเครื่องดื่ม
บนเครื่อง

10.40 น.

19.00 น.
ค่ํา
พักที่
วันที่สอง
เชา

ถึง เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุน หลังจากผานขั้นตอนศุลกากรแลวนําทานเดินทางสูที่พัก
รับประทานอาหารค่ํา แบบเบนโตะ ทานละ 1 ชุด ประกอบดวยชุดหมูทอดทงคัตสึ และกุงเทมปุระ (เนื่องดวยเวลา
ลงเครื่อง และพิธีการผานคนเขาเมือง ตองใชเวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง และรานอาหารของญี่ปุน และหองอาหาร
ของโรงแรมปดทําการเวลา 21.00 น. ทางบริษัทฯ มีความจําเปนตองบริการอาหารค่ํา ดวยชุดเบนโตะ)
NIKKO NARITA HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน
อิสระเลือกชอปปงเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร ดิสนียแลนด (ไมรวมคาใชจายในการเดินทาง)
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
อิสระเต็มวัน ใหทานอิสระชอปปง หรือเดินทางสูสถานที่ทองเที่ยวอื่น ๆ โดยมีไกดคอยใหคําแนะนําในการเดินทาง อาทิ
- ศาลเจาเมจิ เปนศาลเจาหลวงในศาสนาชินโต ที่สรางขึ้นเพื่ออุทิศและเปนที่สถิตยวิญญาณขององคสมเด็จพระจักรพรรดิ
เมจิ ซึ่งเปนจักรพรรดิที่มีความสําคัญกับประเทศญี่ปุนยุคปจจุบันเปนอยางยิ่ง และไดรับความเคารพจากชาวญี่ปุนยุค
ปจจุบันมากที่สุด
- ยานฮาราจูกุ แหลงรวมเสื้อผา เครื่องประดับ รองเทา ของวัยรุนญี่ปุน หากคุณคือคนที่กําลังมองหาซื้อเสื้อผาแบบแปลกๆ
หรือตองการหาซื้อเสื้อผาแนว Cost Play ทานยังสามารถหาไดจากที่นี่อีกดวย หรือ ถาตองการเห็นวัยรุนญี่ปุนแตงตัวแบบ
แปลกๆ ก็สามารถมาดูไดที่นี่ได จะมีวัยรุนญี่ปุนนารักๆ เดินกันเต็มถนนเหมือนกับถนนสายแบรนดเนมโอโมโตะซานโดะ
นอกจากนั้นแลว ทานยังไดชอปปงสินคาแบรนดดังระดับโลก อาทิ CHANNEL, Dior, LOUIS VULTTON, ZARA, GAP
หรือสาวก ONITSUKA TIGER ที่ตองการหารองเทาแบบตนฉบับ MADE IN JAPAN ที่ SHOP นี้มีแบบให
เลือกสรรมากมาย อีกทั้งยังมีรานขายตุกตา KITTY DORAENMON หรือตุกตา LINE สุดแสนนารักไวคอยเอาใจ
คุณหนู อีกทั้งยังมี SHOP ใหญของ กระเปาสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื้อ COMME DES GARCONS
อีกดวย

- ยานชิบุยา ศูนยกลางแฟชั่นวัยรุนในโตเกียวหามุมถูกใจถา ยภาพคูไวเปนที่ระลึกกับ
“ฮาจิโกะ” รูปปนสุนัขแสนรู
ที่กลายเปนจุดนัดพบยอดฮิตสําหรับหนุมสาวโตเกียว อัพเดทแฟชั่นสไตลโตเกียวที่ตึก (109) อิจิมารุคิว ทั้งเสื้อผา กระเปา
รองเทา เครื่องประดับและแฟชั่นชั้นนําของญี่ปุนในฤดูตางๆอื่นๆมากมาย
หรือหากทานใดมีความประสงคจะเลือกซื้อดิสนียแลนดเพิ่ม ทานละ 2,700.- บาท (ไมรวมคาเดินทาง) ดีสนียแลนดโลกแหง
จินตนาการของราชาการตูนญี่ปุนซึ่งเปนดิสนียแลนดแหงแรกที่สราง
นอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสรางขึ้นในป พ.ศ. 2526 จากการถม
ทะเลและใชทุนสรางกวา 600 ลานบาท ใหทานสนุกสนานกับเครื่องเลน
นานาชนิด (ไมจํากัดจํานวนการเลน ) ผจญภัยในดินแดนตางๆ ใหทาน
เลนเครื่องเลนตัวใหมจากภาพยนตรการตูนเรื่องดัง Toy Story ชมฉาก
รบกลางทะเลคาริเบียนในดินแดนโจรสลัดจากภาพยนตร The Pirate
of Caribbean เขยาขวัญกับบานผีสิงใน Haunted Mantion สัมผัส
ความนารักของตุกตาเด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตรสามมิติThe Invention of the Year ใหทานได
สนุกสนานพรอมกับการจับจายเลือกซื้อสินคาที่ระลึกนารักในดิสนียแลนดอีกทั้งยังจะไดสัมผัสกับตัวการตูนเอกจากวอลดิสนีย
อยาง มิกกี้เมาส มินนี่เมาส พรอมผองเพื่อนการตูนอีกมากมายสนุกกับการจับจายซื้อของที่ระลึกนารักในดิสนียแลนด
การเดินทางจากนาริตะสูโตเกียว
1) จากโรงแรมแถวยานนาริตะสูสนามบินนาริตะใชรถบัสบริการฟรีของทางโรงแรม แตเนื่องดวยจะตองเริ่มตั้ง แต 9.00 น.เปนตน
ไปเพราะเนื่องจากในตอนเชาระหวาง 6.00 - 9.00 น เปนชวงที่มีลูกคาใชบริการไปสนามบิน เปนจํานวนมากซึ่งอาจจะทําใหขึ้น
รถบัสไมครบตามจํานวนผูเดินทางทั้งหมด
แผนที่การเดินทาง
Ueno
Nippori
Airrport
นาที
41
36
Keisei Skyliner
Ikebukuro
นาที
97

นาที

Ikebukuro
125+

Shinjuku
92

Shibuya
84

Shinagawa
80

Tokyo
67

Narita Express N'EX

Shinjuku
120+

Shibuya
110+

TokyoCity
95+

Shinagawa
85+

Airport Limousine Bus

Tokyo Area
นาที
90+
Taxi
2) รถไฟสาย Keisei Skyliner เปนรถไฟที่วิ่งจากสนามบินนาริตะไปสถาณีอูเอะโนะเพียง 41 นาทีโดยใชความ เร็วในการวิ่ง
160 ก.ม./ชม.โดยคาตั๋วจะอยูที่เที่ยวละ 2,470 เยน/ทาน โดยเวลาที่ใหบริการ 7.28-18.20 น เพราะฉะนั้นกอนเดินทางกลับ
ควรเช็คเที่ยวสุดทายวาหมดตอนกี่โมง

พักที่
วันที่สาม
เชา

3)รถไฟสาย Narita Express (N'EX) เปนรถไฟเขาเมืองจากคาย JR ถือวาเปนรถไฟที่ราคาคอนขางสูงนิดนึงแตตั๋วรถไฟจะเปน
แบบระบุที่นั่งบนรถไฟไดเลยโดยไมตองกลัววาขึ้นไปแลวเราจะไมมีที่นั่งเบาะสามารถหมุนเขา หากันไดมีอาหารขายบนรถไฟโดย
คาตั๋วรถไฟจะอยูที่ราคาเที่ยวละ 3,190 เยน/ทานโดยเวลาที่รถไฟใหบริการตั้งแตเวลา 7.44-19.42 น เพราะฉะนั้นกอนเดินทาง
กลับควรเช็คเที่ยวสุดทายวาหมดตอนกี่โมง
4) Airport Limousine Bus เปนอีก 1 ทางเลือกในการเดินทางเขาโตเกียวแตรถบัสนี้จะจํากัดจํานวนผูโดยสาร ตอรอบโดยตอ
รอบจะรับอยู 35-40 ทานตอเที่ยวโดยจะใชระยะเวลาในการเดินทาง 80-100 นาที ราคา 3,000 เยน/ทาน/เที่ยว เวลาที่
ใหบริการ 5.55-17.30 น ถาเด็กอายุตํากวา 12 จะเสียครึ่งราคา
5) Taxi ในสวนของรถแท็กซี่นี้คาโดยสารจากโตเกียว สูโรงแรมที่พักยานนาริ ตะจะอยูที่ราคา 20,000-25,000 เยน (โดยราคานี้
จะไมรวมคาทางดวน)
อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย
NIKKO NARITA HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน
วัดนาริตะซัง -ฟูจิเท็น สกีรีสอรท – เปดประสบการณใหม กับ พิธีชงชาแบบญี่ปนุ – โอชิโนะ ฮัคไค-อาบน้ําแร
ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานชม วัดนาริตะซัง ตั้งอยูบนเนินเขากลางเมืองนาริตะ วัดที่ไดรับความศรัทธาอยางสูงโดยเฉพาะอยางยิ่งในวันขึ้นปใหมจะ
คลาคล่ําไปดวยผูคนที่มาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นับแสนเพื่อขอพรจากหลวงพอ “ฟุโดเมียว” อันศักดิ์สิทธิ์เลือกซื้อ “เครื่องราง” หรือ
“ฮู” ตางๆ รวมทั้งสินคาที่ระลึกตางๆ ในราคายอมเยา
นําทานสนุกกับกิจกรรมกลางแจงทามกลางหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น ใหทานไดเพลิดเพลินกับการเลนไมกระดานเลื่อนได
ตามอัธยาศัย ณ ดินแดนแหงนี้ที่ซึ่งเปนสวนสนุกขนาดใหญ มีกิจกรรมนอกเหนือจากการเลนสกีมากมาย เปนลานสกีที่มีชื่อเสียง
และมีฉากหลังเปนภูเขาไฟฟูจิที่สวยงามทานจะไดสนุกกับลานหิมะขาวโพลน ทานที่สนใจจะเชาอุปกรณเครื่องเลนสามารถ
ติดตอหัวหนาทัวรลวงหนา ราคานี้ไมรวมคาเชาอุปกรณเครื่องเลนสกี สโนวสเลด หรือครูฝก ประมาณ 5,000-15,000
เยน (ลานสกีจะเปดใหบริการหรือไม ขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศ)

(หมายเหตุ: ในกรณีที่ ลานสกีเขาไมไดเนื่องจากสภาพอากาศ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนโปรแกรมทัวร นําทาน
เดินทางสู ภูเขาไฟฟูจิ ที่ตั้งตระหงานอยูเหนือเกาะญี่ปุนดวยความสูง 3,776เมตร จากระดับน้ําทะเล นําทานขึ้นชมความงามกัน

เที่ยง

แบบใกลชิด ยังบริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศ) เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที่ สามารถ
มอง เห็นทะเลสาบทั้งหากระจายอยูโดยรอบ ใหทานไดสัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์บนยอดเขาฟูจิ ถายภาพที่ระลึก กับภูเขาไฟที่ได
ชื่อวามีสัดสวนสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งเปนภูเขาไฟที่ยังดับไมสนิท และมีความสูงที่สุดในประเทศญี่ปุน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเปดประสบการณใหมกับ พิธีชงชาญี่ปุน ซึ่งเปนเอกลักษณของประเทศญี่ปุนวาดวยการใชเวลาอยางสุนทรีย ดวยการ
ดื่มและการชงชาผงสีเขียวหรือมัทชา นับตั้งแตประมาณศตวรรษที่ 14 ตนฉบับของพิธีชงชา และใหทานไดสัมผัสกับบรรยากาศ
ของการจําลองเรื่องราวเกี่ยวการพบปะกันในวงสังคมเกี่ยวกับการดิ่มและชงชาที่ไดแพรหลายในบรรดาชนชั้นสูง ที่เกิดขึ้นใน
ประเทศญี่ปุน จากนั้นอิสระใหทานไดเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย
นําทานเดินทางสู หมูบานโอชิโนะฮัคไค นําทานเจาะลึกตามหาแหลงนํ้าบริสุทธิ์จากภูเขาไฟฟูจิ ที่เปนแหลงนํ้าตามธรรมชาติ
ตั้งอยูในหมูบานโอชิโนะ จ.ยามานชิ หรือพูดในทางกลับกันคือกลุมนํ้าผุดโอชิโนะฮัคไค เพียงกาวแรกที่ยางเทาเขาไปในหมูบาน
ก็สัมผัสไดถึงอากาศบริสุทธิ์ และไอเย็นจากแหลงนํ้าธรรมชาติที่มีใหเห็นอยูทุกมุม โดยในบอนํ้าใสแจวมีปลาหลากหลายพันธุ
แหวกวายสบายอารมณ แตขอบอกเลยวานํ้าแตละบอนั้ นเย็นเจี๊ยบถึงใจจนแอบสังสัยวานองปลาไมหนาวสะทานกันบางรึ
เพราะอุณหภูมิในนํ้าเฉลี่ยอยูที่ 10-12 องศาฯนอกจากชมแลวก็ยังมีนํ้าผุดจากธรรมชาติใหตักดื่มตามอัธยาศัย และที่สําคัญ
หมูบานโอชิโนะยังเปนแหลงชอปปงสินคาโอทอปชั้นเยี่ยม

พักที่
ค่ํา

ALEXANDER ROYAL RESORT YAMANAKAKO HOTEL หรือระดับเดียวกัน
รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม *** ใหทานไดอิ่มอรอยกับมื้อพิเศษที่มขี าปูยักษใหทานไดลิ้มลอง
รสชาติปูพรอมน้ําจิ้มสไตสญปี่ ุนอยางจุใจ หลังอาหารใหทา นไดผอนคลายกับการแชน้ําแรธรรมชาติ เชื่อวาถาไดแช
น้ําแรแลว จะทําใหผิวพรรณสวยงามและชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

วันที่สี่
เชา

อาซากุสะ – โอไดบะ– ชอปปง อิออน – สนามบินนาริตะ
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสูโตเกียว นําทานชม วัดอาซากุสะ วัดที่เกาแกที่สุดในกรุงโตเกียว เขานมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจาแม
กวนอิมทองคํา นอกจากนั้นทานยังจะไดพบเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษที่มีความสูงถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยูบริเวณ
ประตูทางเขาวัด และยังสามารถเลือกซื้อเครื่องรางของขลังไดภายในวัด ฯลฯ หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนชอปปงที่
มี ชื่อเสียงของวัด มีรานขายของที่ระลึกมากมายไมวาจะเปนเครื่องรางของขลัง ของเลนโบราณ และตบทายดวยรานขายขนมที่
คนญี่ปุน มายังวัดแหงนี้ตองมาตอคิวกันเพื่อลิ้มลองกับรสชาดสุดแสนอรอย

นําทานเดินทางสู เมืองโอไดบะ เปนเมืองที่เกิดจากการนําขยะมาถมทะเลจนกลายเปนเกาะขนาดใหญบริเวณอาวโตเกียวเพื่อ
ประโยชนในการปองกันประเทศ แตปจจุบันโอไดบะไดกลายมาเปนเขตเศรษฐกิจอีกแหงของประเทศ เนื่องจากเต็มไปดวยรานคา
กวา 150 ราน โซนอาหาร หางสรรพสินคา และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนั้นยังเต็มไปด วยสถานที่ทองเที่ยวหลากหลายดวย
ฝมือของมนุษย ไม วาจะเปน สะพานสายรุง เปนตน สว นการเดิ นทางมาที่ นี่ก็สะดวกสบาย จึงไมแปลกหากที่นี่ คือสถานที่
ทองเที่ยวสุดฮิตของนักทองเที่ยวทั้งในและตางประเทศ พรอมกับเก็บภาพประทับใจกับยูนิคอรนกันดั้ม ตัวใหมที่สูงถึง 19.7 เมตร
หนัก 49 ตัน สุดพิเศษคือสามารถเปลงแสงไดถึง 50 จุด ซึ่งแปลกไปจากกันดั้มรุนเดิมที่เคยมีมาเลยทีเดียว

เที่ยง

20.15 น.
วันที่หา
00.55 น.

อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย เพื่อสะดวกในการขอปปง
นําทานอิสระชอปปง ณ หางสรรพสินคาขนาดใหญของนาริตะ หางฯ อิออน จัสโก ซื้อของฝากกอนกลับ อาทิ ขนมโมจิ เบน
โตะ ผลไม และ หากทานใดหลงไหลในรสชาดของคิทแคทชาเขียวสามารถหาซื้อไดที่นี่ไดเลย ไดเวลาอันสมควรนําทานสู
สนามบินนาริตะ เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ
เหิรฟาสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร เอเชีย เอ็กซ เที่ยวบินที่ XJ607 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
กรุงเทพฯ
ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
****************************************
** หากทานที่ตองออกตัว๋ ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครัง้ กอนทําการ
ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา **

*** ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ ***
อัตราคาบริการ
กําหนดการเดินทาง
01-05 กุมภาพันธ 2561
02-06 กุมภาพันธ 2561
07-11 กุมภาพันธ 2561
09-13 กุมภาพันธ 2561
17-21 กุมภาพันธ 2561
21-25 กุมภาพันธ 2561
22-26 กุมภาพันธ 2561
28 ก.พ.-04 มี.ค. 2561
08-12 มีนาคม 2561
09-13 มีนาคม 2561

ผูใหญหองละ
2-3 ทาน
22,955
22,955
22,955
22,955
23,955
23,955
23,955
26,955
24,955
24,955

พักเดี่ยวเพิ่ม
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000

ราคาทัวรไมรวมตั๋ว
เครื่องบิน
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
20,900
18,900
18,900

** ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ป 10,000 บาท
***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทอ งถิ่น
ทานละ 1500 บาท /ทริป/ตอทาน***
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 45 วันกอนการเดินทางเทานั้น ไมเชนนั้นทางบริษัทจะไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆทั้งสิ้น
เพราะวาทางบริษัทไดทําการจายคาตั๋วไปใหกับการสายการบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจองทัวร ทุกครั้ง เพื่อ
ประโยชนแกตัวทานเอง
การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 30 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
เลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษั ทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจําทั้งหมด เนื่องจากทาง
บริษัทฯ ไดชําระคาตั๋วเครื่องบินเต็มใบใหกับสายการบินเปนที่เรียบรอย ยกเวนคาภาษีน้ํามันที่ยังมิไดชําระ คาทัวรสวนที่เหลือ กรุณา
ชําระ 21 วันกอนการเดินทาง
หมายเหตุ

1.

ตั๋วเมือ่ ออกแลว ไมสามารถรีฟนดได อันเนื่องจากเงือ่ นไขของสายการบิน

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย ผูทปี่ ระสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 วัน ไมวาจะ
ดวยวัตถุประสงคเพือ่ การทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่นเอกสารในขัน้ ตอนการตรวจเขาเมือง เพือ่ ยืนยันการมี
คุณสมบัตกิ ารเขาประเทศญี่ปนุ * ดังตอไปนี้
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุน ทางทัวรจัดเตรียมให
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายทีอ่ าจเกิดขึน้ ในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุนได (เชน เงินสด บัตร
เครดิต เปนตน)
3. ชื่อ ทีอ่ ยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุน (เชน คนรูจกั โรงแรม และอื่นๆ) ทางทัวรจัดเตรียม

อัตราคาบริการนี้รวม
 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ
 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
 คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.  คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ
 คาที่พักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ
 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)
อัตราคาบริการนี้ไมรวม
 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุน (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุนไมเกิน 15 วัน) **ถากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพิ่ม ทานละ 1,700 บาท**
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารใน
หอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)
 คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1500 บาท /ทริป/ตอทาน
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุน (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุนไมเกิน 15 วัน)
เงื่อนไขการชําระคาบริการ
1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 10,000 บาทตอทานเพื่อสํารองที่นั่ง

2.

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระ
เงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการ
เดินทางในทัวรนั้นๆ

3.

การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00
น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวาเปน
วันหยุดทําการของทางบริษัท

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง)
จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลายลักษณ
อักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล

หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจ
พรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาให
ครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 45 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่ชําระแลว
2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่ชําระแลว
2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การ
สํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ
3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผาน
ตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด
4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00
น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวาเปน
วันหยุดทําการของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 คน
เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ
1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น
2. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนัก ทองเที่ยวหรือ
เอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่
มีวีซา แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริ ษัทกําหนด
เพื่อใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะใหบริการตอไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ
เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา
ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิดของทาง
บริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของสั มภาระ ความ
ลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เปนตน

7. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับ
ราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง คาประกันภัย
สายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของ
บริษัทกํากับเทานั้น
ขอแนะนํากอนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000
มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือได
ทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบิน
เทานั้น
2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทอง
เครื่องบินเทานั้น
3. ประเทศญี่ปุน มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑที่ทํามาจากพืช และเนื้อสัตวทุกชนิดเขาประเทศ เชน ผัก ผลไมสด ไข เนื้อสัตว ไสกรอกฯ เ พื่อเปน
การปองกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลานี้ หากเจาหนาที่ตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราที่สูงมาก

