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วันแรก

กรุ งเทพฯ – สนามบินดอนเมือง

20.30 น. พร้ อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชัน้ 3 อาคารผู้โดยสารระหว่ างประเทศ เคาน์ เตอร์ สายการบิน
AIR ASIA X เจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับ และอานวยความสะดวกในการเช็คอิน
23.45 น. เหินฟ้ าสู่เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ600 บริการอาหาร
และเครื่องดื่มบนเครื่อง

วันที่สอง

นาริตะ-วัดอาซากุสะ-วนอุทยานฮาโกเน่ –ล่ องเรื อทะเลสาบอาชิ–โอวาคุดานิ-อาบนา้ แร่
ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์

08.00 น. ถึง เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่ านขัน้ ตอนศุลกากรแล้ ว นาท่ านเดินทางสู่ วัดอาซากุสะ วัดที่
เก่ าแก่ ท่ สี ุดในกรุ งโตเกียว เข้ านมัสการขอพรจากพระพุทธรู ปเจ้ าแม่ กวนอิมทองคา นอกจากนัน้ ท่ านยัง
จะได้ พบเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ ท่ มี ีความสูงถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยู่บริเวณประตู
ทางเข้ าวัด และยังสามารถเลือกซือ้ เครื่องรางของขลังได้ ภายในวัด ฯลฯ หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิ
เซ ถนนช้ อปปิ ้ งที่มี ชื่อเสียงของวัด มีร้านขายของที่ระลึกมากมายไม่ ว่าจะเป็ นเครื่องรางของขลัง ของ
เล่ นโบราณ และตบท้ ายด้ วยร้ านขายขนมที่คนญี่ปุ่น มายังวัดแห่ งนีต้ ้ องมาต่ อคิวกันเพื่อลิม้ ลองกับ
รสชาดสุดแสนอร่ อย
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ าย
นาท่ านเดินทางสู่ อุทยานแห่ งชาติฮาโกเน่ ตัง้ อยู่ในจังหวัดคะนะงะวะ ซึ่งเป็ นแหล่ งรวมบ่ อนา้ พุร้อนมาก
ถึง 17 แห่ ง จากนัน้ นาท่ าน ล่ องเรื อทะเลสาบอาชิ (ใช้ เวลาในการล่ องในการล่ อง 10 นาที) กับเรื อแฟน
ตาซีโจรสลัดชมความงามของทะเลสาบอันดับหนึ่งในญี่ปุ่น ซึ่งได้ ก่อตัวจากลาวาของภูเขาไฟ ท่ านจะได้
สัมผัสกับทัศนียภาพที่สวยงามดั่งภาพวาดสะท้ อนลงสู่ทะเลสาบ จากนัน้ นาท่ านเดินทางโดยรถโค้ ชสู่ หุบ
เขาโอวาคุดานิ ที่ยังครุ กรุ่ นด้ วยควันจากบ่ อกามะถันเดือดอยู่ตลอดเวลา ชมบ่ อนา้ แร่ กามะถันซึ่งสามารถ
ต้ มไข่ ให้ สุกได้ โดยชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่ าหากได้ ทานไข่ ดาหนึ่งฟองจะสามารถทาให้ อายุยืนยาวขึน้ อีก
ประมาณ 7 ปี
พักที่
FUJI HAKONE LAND SCHOLE PLAZA HOTEL/SUN VALLEY IZU NAGAOKA WARAKU
HOTEL/MOTOSU VIEW HOTEL หรือระดับเดียวกัน
ค่า
รั บประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม *** ให้ ท่านได้ อ่ มิ อร่ อยกับมือ้ พิเศษที่มีขาปูยักษ์ ให้ ท่าน
ได้ ลมิ ้ ลองรสชาติปูพร้ อมนา้ จิม้ สไตส์ ญ่ ีปุ่นอย่ างจุใจ
หลังอาหารให้ ท่านได้ ผ่อนคลายกับการแช่ นา้ แร่ ธรรมชาติ เชื่อว่ าถ้ าได้ แช่ นา้ แร่ แล้ ว จะทาให้ ผิวพรรณ
สวยงามและช่ วยให้ ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขนึ ้
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วันที่สาม
เช้ า

เที่ยง

ลานสกี ฟูจเิ ท็น – พิพธิ ภัณฑ์ แผ่ นดินไหว –หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค- ช้ อปปิ ้ งชินจูกุ
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่ านสนุกกับกิจกรรมกลางแจ้ งท่ ามกลางหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น ให้ ท่านได้ เพลิดเพลินกับการเล่ นไม้
กระดานเลื่อนได้ ตามอัธยาศัย ณ ดินแดนแห่ งนีท้ ่ ีซ่ งึ เป็ นสวนสนุกขนาดใหญ่ มีกิจกรรมนอกเหนือจาก
การเล่ นสกีมากมาย เป็ นลานสกีท่ มี ีช่ ือเสียงและมีฉากหลังเป็ นภูเขาไฟฟูจิท่ สี วยงามท่ านจะได้ สนุกกับ
ลานหิมะขาวโพลน ท่ านที่สนใจจะเช่ าอุปกรณ์ เครื่องเล่ นสามารถติดต่ อหัวหน้ าทัวร์ ล่วงหน้ า ราคานีไ้ ม่
รวมค่ าเช่ าอุปกรณ์ เครื่ องเล่ นสกี สโนว์ สเลด หรื อครู ฝึก ประมาณ 5000 เยน (ลานสกีจะเปิ ดให้ บริการ
หรื อไม่ ขึน้ อยู่กับสภาพภูมิอากาศ)
(หมายเหตุ: ในกรณีท่ ี ลานสกีเข้ าไม่ ได้ เนื่องจากสภาพอากาศ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนโปรแกรม
ทัวร์ นาท่ านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ที่ตงั ้ ตระหง่ านอยู่เหนือเกาะญี่ปุ่นด้ วยความสูง3,776เมตร จาก
ระดับนา้ ทะเล นาท่ านขึน้ ชมความงามกันแบบใกล้ ชิด ยังบริเวณ “ชัน้ 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึน้ อยู่กับสภาพ
ภูมิอากาศ) เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที่ สามารถมอง เห็นทะเลสาบทัง้ ห้ ากระจายอยู่
โดยรอบ ให้ ท่านได้ สัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์บนยอดเขาฟูจิ ถ่ ายภาพที่ระลึก กับภูเขาไฟที่ได้ ช่ ือว่ ามี
สัดส่ วนสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งเป็ นภูเขาไฟที่ยังดับไม่ สนิท และมีความสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น
นาท่ านเยี่ยมชม พิพธิ ภัณฑ์ EARTH QUAKE MUSEUM ที่จาลองเรื่ องราวของภูเขาไฟฟูจิ และให้ ท่านได้
สัมผัสกับบรรยากาศของการจาลองเรื่องราวเกี่ยวกับแผ่ นดินไหวที่เกิดขึน้ ในประเทศญี่ปุ่น จากนัน้ อิสระ
ให้ ท่านได้ เลือกซือ้ ของที่ระลึกตามอัธยาศัย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเดินทางสู่ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค นาท่ านเจาะลึกตามหาแหล่ งนา้ บริสุทธิ์จากภูเขาไฟฟูจิ ที่เป็ น
แหล่ งนา้ ตามธรรมชาติตงั ้ อยู่ในหมู่บ้านโอชิโนะ จ.ยามานชิ หรื อพูดในทางกลับกันคือกลุ่มนา้ ผุดโอชิ
โนะฮัคไค เพียงก้ าวแรกที่ย่างเท้ าเข้ าไปในหมู่บ้าน ก็สัมผัสได้ ถงึ อากาศบริสุทธิ์ และไอเย็นจากแหล่ งนา้
ธรรมชาติท่ มี ีให้ เห็นอยู่ทุกมุม โดยในบ่ อนา้ ใสแจ๋ วมีปลาหลากหลายพันธุ์แหวกว่ ายสบายอารมณ์ แต่ ขอ
บอกเลยว่ านา้ แต่ ละบ่ อนัน้ เย็นเจี๊ยบถึงใจจนแอบสังสัยว่ าน้ องปลาไม่ หนาวสะท้ านกันบ้ างรึ เพราะ
อุณหภูมิในนา้ เฉลี่ยอยู่ท่ ี 10-12 องศาฯนอกจากชมแล้ วก็ยังมีนา้ ผุดจากธรรมชาติให้ ตักดื่มตามอัธยาศัย
และที่สาคัญ หมู่บ้านโอชิโนะยังเป็ นแหล่ งช้ อปปิ ้ งสินค้ าโอทอปชัน้ เยี่ยม
จากนัน้ นาท่ านช้ อปปิ ้ งย่ านดัง ย่ านชินจุกุ”ให้ ท่านได้ เพลิดเพลินกับการจับจ่ ายซือ้ สินค้ านานาชนิด ได้ จาก
ที่น่ ี ไม่ ว่าจะเป็ น ร้ านซานริโอะ ร้ านขายเครื่ องอิเลคทรอนิกส์ กล้ องถ่ ายรู ปดิจิตอล นาฬิกา เครื่ องสาอาง
ต่ างๆ กันที่ร้าน MATSUMOTO แหล่ งรวมเหล่ าบรรดาเครื่ องสาอางมากมาย อาทิ มาร์ คเต้ าหู้, โฟมล้ าง
หน้ า WHIP FOAM ที่ราคาถูกกว่ าบ้ านเรา 3 เท่ า, ครี มกันแดดชิเซโด้ แอนเนสซ่ าที่คนไทยรู้ จักเป็ นอย่ างดี
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และสินค้ าอื่น ๆ หรือให้ ท่านได้ สนุกกับการเลือกซือ้ สินค้ า แบรนด์ ดังอาทิ LOUIS VULTTON, UNIQLO,
กระเป๋าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสือ้ COMME DES GARCONS, H&M หรือเลือกซือ้ รองเท้ า
หลากหลายแบรนด์ ดัง อาทิ NIKE, CONVERSE, NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ได้ ท่ ีร้าน ABC MART
**อิสระอาหารเย็นเพื่อไม่ เป็ นการรบกวนเวลาช้ อปปิ ้ ง**
MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL/THE HEDISTAR NARITA HOTEL หรือเทียบเท่ าระดับ
เดียวกัน

วันที่ส่ ี อิสระเลือกช้ อปปิ ้ งเต็มวัน หรื อเลือกซือ้ ทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่ รวมค่ าใช้ จ่ายในการเดินทาง)
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
อิสระเต็มวัน ให้ ท่านอิสระช้ อปปิ ้ ง หรื อเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ โดยมีไกด์ คอยให้ คาแนะนาใน
การเดินทาง อาทิ
ศาลเจ้ าเมจิ เป็ นศาลเจ้ าหลวงในศาสนาชินโต ที่สร้ างขึน้ เพื่ออุทศิ และเป็ นที่สถิตย์ วิญญาณของ
องค์ สมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ ซึ่งเป็ นจักรพรรดิท่ มี ีความสาคัญกับประเทศญี่ปุ่นยุคปั จจุบันเป็ นอย่ างยิ่ง
และได้ รับความเคารพจากชาวญี่ปุ่นยุคปั จจุบันมากที่สุด
ย่ านฮาราจูกุ แหล่ งรวมเสือ้ ผ้ า เครื่องประดับ รองเท้ า ของวัยรุ่นญี่ปุ่น หากคุณคือคนที่กาลังมอง
หาซือ้ เสือ้ ผ้ าแบบแปลกๆ หรือต้ องการหาซือ้ เสือ้ ผ้ าแนว Cost Play ท่ านยังสามารถหาได้ จากที่น่ ีอีกด้ วย
หรื อ ถ้ าต้ องการเห็นวัยรุ่ นญี่ปุ่นแต่ งตัวแบบแปลกๆ ก็สามารถมาดูได้ ท่ นี ่ ีได้ จะมีวัยรุ่นญี่ปุ่นน่ ารักๆ เดิน
กันเต็มถนนเหมือนกับถนนสายแบรนด์ เนมโอโมโตะซานโดะ นอกจากนัน้ แล้ ว ท่ านยังได้ ช้อปปิ ้ งสินค้ า
แบรนด์ ดังระดับโลก อาทิ CHANNEL, Dior, LOUIS VULTTON, ZARA, GAP หรือสาวก ONITSUKA
TIGER ที่ต้องการหารองเท้ าแบบต้ นฉบับ MADE IN JAPAN ที่ SHOP นีม้ ีแบบให้ เลือกสรรมากมาย อีก
ทัง้ ยังมีร้านขายตุ๊กตา KITTY DORAENMON หรือตุ๊กตา LINE สุดแสนน่ ารั กไว้ คอยเอาใจคุณหนู อีกทัง้ ยัง
มี SHOP ใหญ่ ของ กระเป๋าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสือ้ COMME DES GARCONS อีกด้ วย
ย่ านชิบุย่า ศูนย์ กลางแฟชั่นวัยรุ่ นในโตเกียวหามุมถูกใจถ่ ายภาพคู่ไว้ เป็ นที่ระลึกกับ
“ฮาจิโกะ” รู ปปั ้นสุนัขแสนรู้ ท่ กี ลายเป็ นจุดนัดพบยอดฮิตสาหรั บหนุ่มสาวโตเกียว อัพเดทแฟชั่นสไตล์
โตเกียวที่ตกึ (109) อิจิมารุ คิว ทัง้ เสือ้ ผ้ า กระเป๋า รองเท้ า เครื่ องประดับและแฟชั่นชัน้ นาของญี่ปุ่นในฤดู
ต่ างๆอื่นๆมากมาย
หรือหากท่ านใดมีความประสงค์ จะเลือกซือ้ ดิสนีย์แลนด์ เพิ่มท่ านละ 2,700.- บาท (ไม่ รวมค่ าเดินทาง)
ดีสนีย์แลนด์ โลกแห่ งจินตนาการของราชาการ์ ตูนญี่ปุ่นซึ่งเป็ นดิสนีย์แลนด์ แห่ งแรกที่สร้ างนอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยสร้ างขึน้ ในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใช้ ทุนสร้ างกว่ า 600 ล้ านบาท ให้ ท่าน
สนุกสนานกับเครื่ องเล่ นนานาชนิด (ไม่ จากัดจานวนการเล่ น ) ผจญภัยในดินแดนต่ างๆ ให้ ท่านเล่ น
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วันที่ห้า

เครื่ องเล่ นตัวใหม่ จากภาพยนตร์ การตูนเรื่ องดัง Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริเบียนในดินแดนโจร
สลัดจากภาพยนตร์ The Pirate of Caribbean เขย่ าขวัญกับบ้ านผีสิงใน Haunted Mantion สัมผัสความ
น่ ารักของตุ๊กตาเด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตร์ สามมิตTิ he Invention of the Year
ให้ ท่านได้ สนุกสนานพร้ อมกับการจับจ่ ายเลือกซือ้ สินค้ าที่ระลึกน่ ารักในดิสนีย์แลนด์ อีกทัง้ ยังจะได้ สัมผัส
กับตัวการ์ ตูนเอกจากวอลดิสนีย์ อย่ าง มิกกีเ้ ม้ าส์ มินนี่เม้ าส์ พร้ อมผองเพื่อนการ์ ตูนอีกมากมายสนุกกับ
การจับจ่ ายซือ้ ของที่ระลึกน่ ารักในดิสนีย์แลนด์
อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค่า ตามอัธยาศัย
MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL/THE HEDISTAR NARITA HOTEL หรือเทียบเท่ าระดับ
เดียวกัน

กรุ งเทพฯ-สนามบินดอนเมือง

09.15 น. เหินฟ้ าสู่กรุ งเทพฯ โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ601 บริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เครื่อง
13.50 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ


** หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการ
ออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***
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อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่หอ้ งละ

พักเดี่ยวเพิ่ม

2-3 ท่าน

ราคาทัวร์ไม่รวมตั ๋ว
เครือ่ งบิน

11 - 15 มกราคม 2561

22,999

8,000

17,999

12 - 16 มกราคม 2561

22,999

8,000

17,999

13 - 17 มกราคม 2561

22,999

8,000

17,999

17 - 21 มกราคม 2561

22,999

8,000

17,999

19 - 23 มกราคม 2561

22,999

8,000

17,999

20 - 24 มกราคม 2561

22,999

8,000

17,999

23 - 27 มกราคม 2561

22,999

8,000

17,999

24 - 28 มกราคม 2561

22,999

8,000

17,999

25 - 29 มกราคม 2561

22,999

8,000

17,999

26 - 30 มกราคม 2561

22,999

8,000

17,999

27 - 31 มกราคม 2561

22,999

8,000

17,999

30 ม.ค. - 03 ก.พ. 2561

22,999

8,000

17,999
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06 - 10 กุมภาพันธ์ 2561

23,999

8,000

18,999

27 ก.พ. - 03 มี.ค. 2561

25,999

8,000

20,999

28 ก.พ. - 04 มี.ค. 2561

25,999

8,000

20,999

02 - 06 มีนาคม 2561

25,999

8,000

20,999

06 - 10 มีนาคม 2561

23,999

8,000

18,999

07 - 11 มีนาคม 2561

23,999

8,000

18,999

10 - 14 มีนาคม 2561

23,999

8,000

18,999

13 - 17 มีนาคม 2561

23,999

8,000

18,999

**หมายเหตุโปรแกรมนี้ไม่มีราคาเด็ก**
** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 10,000 บาท**
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น
ท่านละ 1500 บาท /ทริป/ต่อท่าน***
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 45 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทาง
บริษัทจะไม่คืนมัดจาไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้ น เพราะว่าทางบริษัทได้ทาการจ่ายค่าตั ๋ว
ไปให้กบั การสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถว้ นก่อนการจองทัวร์ทุก
ครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตวั ท่านเอง
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การเดินทางในแต่ ละครั ้งจะต้ องมีผ้ ูโดยสารจานวน 30 ท่ านขึน้ ไป ถ้ าผู้ โดยสารไม่ ครบจานวนดังกล่ าว
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรื อเปลี่ยนแปลงราคา
กรุ ณาชาระมัดจา ท่ านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัด
จาทัง้ หมด เนื่องจากทางบริ ษัทฯ ได้ ชาระค่ าตั๋วเครื่ องบินเต็มใบให้ กับสายการบินเป็ นที่เรี ยบร้ อย ยกเว้ น
ค่ าภาษีนา้ มันที่ยังมิได้ ชาระ ค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ กรุ ณาชาระ 21 วันก่ อนการเดินทาง

หมายเหตุ

1.

ตั๋วเมื่อออกแล้ ว ไม่ สามารถรี ฟันด์ ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทย ผูท้ ี่ประสงค์จะพานักระยะสั้นใน
ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยีย่ มญาติ หรือ
ธุรกิจ จะต้องยืน่ เอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัตกิ ารเข้า
ประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้

1. ตั ๋วเครือ่ งบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์จดั เตรียมให้
2. สิง่ ที่ยนื ยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยที่อาจเกิดขึ้ นในระหว่างที่พานักใน
ประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรูจ้ กั
โรงแรม และอื่นๆ) ทางทัวร์จดั เตรียมให้
4. กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์จดั เตรียมให้
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อัตราค่ าบริการนีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ พร้ อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก. ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้ องละ 2 ท่าน  ค่าเข้ าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื ้อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้ างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
 ค่ าธรรมเนี ย มวี ซ่าเข้ า ประเทศญี่ ปุ่น (เพราะรั ฐ บาลประกาศยกเว้ นวี ซ่า เข้ า ประเทศญี่ ปุ่ นให้ กับ คนไทย ผู้ที่
ประสงค์จะพานักระยะสันในประเทศญี
้
่ปนไม่
ุ่ เกิน 15 วัน) **ถ้ ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้ กลับมาใช้ วีซ่า
ผู้
เดินทางจะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายในการทาวีซา่ เพิม่ ท่านละ 1,700 บาท**
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ ทางไกล ค่า
อินเตอร์ เน็ต ค่าซักรี ด มินิบาร์ ในห้ อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่ สงั่ เพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุ ณาสอบถาม
จากหัวหน้ าทัวร์ ก่อนการใช้ บริการ)
 ค่ าทิปคนขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และมัคคุเทศก์ ท้องถิ่น ท่ านละ 1500 บาท /ทริป/ต่ อท่ าน
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิม่ 7% และภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่ าธรรมเนี ย มวี ซ่าเข้ า ประเทศญี่ ปุ่น (เพราะรั ฐ บาลประกาศยกเว้ นวี ซ่า เข้ า ประเทศญี่ ปุ่ นให้ กับ คนไทย ผู้ที่
ประสงค์จะพานักระยะสันในประเทศญี
้
่ปนุ่ ไม่เกิน 15 วัน)
เงื่อนไขการชาระค่ าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ต้องชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นงั่
2. นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ต้องชาระเงินค่าบริ การส่วนที่เหลือทังหมดก่
้
อนวันเดินทางอย่างน้ อย 21 วัน กรณี
นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ไม่ชาระเงิน หรื อชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธ
การจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์ นนๆ
ั้
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3. การติดต่อใดๆ กับทางบริ ษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรื อจดหมายฯ ต้ องทาในวันเวลาทาการของทางบริ ษัท ดังนี ้
วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าว
และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ที่รัฐบาลประกาศในปี นนๆถื
ั ้ อว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรื อเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่

(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้ องแฟกซ์ อีเมลล์ หรื อเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริ ษัทอย่างใดอย่าง
หนึ่งเพื่อแจ้ งยกเลิกการจองกับ ทางบริ ษัทเป็ นลายลักษณ์ อักษร ทางบริ ษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทาง
โทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
2. กรณีนกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริ การคืน นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการ
จอง) จะต้ องแฟกซ์ อีเมลล์ หรื อเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริ ษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทาเรื่ อง
ขอรับเงินค่าบริ การคืน โดยแนบหนังสือมอบอานาจพร้ อมหลักฐานประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการ
ชาระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้ าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้ นาเงินเข้ าให้ ครบถ้ วน โดยมีเงื่อนไขการคืน
เงินค่าบริการดังนี ้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน คืนเงินค่าบริการร้ อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาระแล้ ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้ อยละ 50 ของค่าบริการที่ชาระแล้ ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาระแล้ วทังหมด
้
ทังนี
้ ้ ทางบริ ษัทจะหักค่าใช้ จ่ายที่ได้ จ่ายจริ งจากค่าบริ การที่ชาระแล้ วเนื่องในการเตรี ยมการจัดการนาเที่ยว
ให้ แก่นกั ท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นงั่ ตัว๋ เครื่ องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
3. การเดินทางที่ต้องการันตีมดั จาหรื อซื ้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรื อเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรื อ Extra

Flight กับสายการบิน หรื อผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่า บริ การ
ทังหมด
้
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4. การติดต่อใดๆ กับทางบริ ษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรื อจดหมายฯ ต้ องทาในวันเวลาทาการของทางบริ ษัท ดังนี ้

วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าว
และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ที่รัฐบาลประกาศในปี นนๆถื
ั ้ อว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกั ท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้ อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์ นี ้สาหรับผู้มีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้
2. ทัวร์ นี ้เป็ นทัวร์ แบบเหมา หากท่านไม่ได้ ร่วมเดินทางหรื อใช้ บริ การตามที่ระบุไว้ ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรื อ
ทังหมด
้
หรื อถูกปฏิเสธการเข้ า-ออกเมืองด้ วยเหตุผลใดๆ ทางบริ ษัทจะไม่คืนเงินค่าบริ การไม่ว่าบางส่วนหรื อ
ทังหมดให้
้
แก่ท่าน
3. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนกั ท่องเที่ยวร่ วมเดินทางน้ อยกว่า 15 ท่าน โดย
จะแจ้ งให้ กบั นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่ไม่มีวี
ซ่า และอย่างน้ อย 10 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะ
ชาระค่าบริ การเพิ่มจากการที่มีนกั ท่องเที่ยวร่ วมเดินทางน้ อยกว่าที่ทางบริ ษัทกาหนดเพื่อให้ คณะเดินทางได้
ทางเรายินดีที่จะให้ บริการต่อไป
4. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้ าชื่อ
เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ ในการจองตัว๋ เครื่ องบิน ในกรณีที่นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่มิได้ ส่งหน้ า
หนังสือเดินทางให้ กบั ทางบริษัทพร้ อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริ งของประเทศที่เดินทาง ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะคานึงถึงความ
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรื อค่าใช้ จ่ายใดๆ ที่เพิม่ ขึ ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้
เกิดจากความผิดของทางบริ ษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความ
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เจ็บป่ วย ความสูญหายหรื อเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้ า เปลี่ยนแปลง หรื อการบริ การของสายการบิน
เหตุสดุ วิสยั อื่น เป็ นต้ น
7. อัตราค่าบริ การนี ้คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริ ษั ทเสนอราคา ดังนัน้ ทาง
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริ การเพิ่มขึ ้น ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ค่าภาษี เชื ้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรื อตัวแทนของทางบริ ษัท ไม่มีอานาจในการให้ คาสัญญาใดๆ แทนบริ ษัท เว้ นแต่มี
เอกสารลงนามโดยผู้มีอานาจของบริษัทกากับเท่านัน้
ข้ อแนะนาก่ อนการเดินทาง
1. กรุ ณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ ้นเครื่ องบิน ต้ องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ ้น
และรวมกันทุกชิ ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึง่ มีซิปล็อคปิ ดสนิท และสามารถนาออกมาให้
เจ้ าหน้ าที่ตรวจได้ อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ ถือได้ ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถ้ าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุ
ภัณฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้ องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ้ าหน้ าที่โหลดใต้ ท้องเครื่ องบินเท่านัน้
2. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้ องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และ
ฝากเจ้ าหน้ าที่โหลดใต้ ท้องเครื่ องบินเท่านัน้
3. ประเทศญี่ปนุ่ มีกฎหมายห้ ามนาผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากพืช และเนื ้อสัตว์ทกุ ชนิดเข้ าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้ สด ไข่
เนื ้อสัตว์ ไส้ กรอกฯ เพื่อเป็ นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี ้ หากเจ้ าหน้ าที่ตรวจพบ จะต้ องเสียค่าปรับใน
อัตราที่สงู มาก
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