วันแรก
20.30 น.

กรุงเทพฯ – สนามบิ นดอนเมื อง
พร้อมกันที่ สนามบิ นนานาชาติดอนเมื อง ชั้น 3 อาคารผูโ้ ดยสารระหว่าง
ประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิ น AIR ASIA X เจ้าหน้าที่ ของบริษทั ฯ คอย
ให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวกในการเช็คอิ น
สายการบิน AIR ASIA X ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300 จานวน 377 ที่นั่ง
จัดที่นั่งแบบ 3-3-3 มีบริการอาหารร้อนเสิร์ฟทั้งขาไปและขากลับ
(น้าหนักกระเป๋า 20 กก./ท่า น หากต้องการซื้อน้าหนักเพิ่ม ต้องเสีย
ค่า ใช้จ่า ย)

23.45 น.
วันที่ สอง
08.00 น.

เที่ ยง

เหินฟ้าสู่ เมื องนาริตะ ประเทศญี่ปุ่ น โดยเที่ ยวบิ นที่ XJ600 บริการอาหาร
และเครื่องดื่มบนเครื่อง
นาริตะ - วัดอาซากุสะ – วนอุทยานฮาโกเน่–ล่องเรือทะเลสาบอาชิ –โอวาคุดานิอาบน้ าแร่ธรรมชาติ + ทานขาปู ยกั ษ์
ถึ ง เมื องนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่ านขั้นตอนศุลกากรแล้วนาท่ าน
เดินทางสู่ โตเกียว นาท่ านชม วัดอาซากุสะ วัดที่ เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว
เข้านมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่ กวนอิ มทองคา นอกจากนั้นท่ าน
ยังจะได้พบเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสู งถึ ง 4.5 เมตร
ซึ่ งแขวนอยู่ บริเวณประตูทางเข้าวัด และยังสามารถเลื อกซื้ อเครื่ องรางของ
ขลังได้ภายในวัด ฯลฯ
หรือ เพลิ ดเพลิ น กับ ถนนนาคามิ เซ ถนนช้อปปิ้ งที่ มี ชื่ อเสี ยงของวัด มี รา้ น
ขายของที่ ระลึ กมากมายไม่ ว่าจะเป็ นเครื่อ งรางของขลัง ของเล่ นโบราณ และ
ตบท้ ายด้วยร้านขายขนมที่ คนญี่ปุ่น มายังวัดแห่ งนี้ ต้องมาต่อ คิวกัน เพื่ อลิ้ ม
ลองกับรสชาดสุ ดแสนอร่อย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเดินทางสู่ อุทยานแห่ งชาติฮาโกเน่ ตั้งอยู่ ในจังหวัดคะนะงะวะ ซึ่ ง
เป็ นแหล่ งรวมบ่ อน้ าพุรอ้ นมากถึ ง 17 แห่ง
จากนั้นนาท่ าน ล่องเรือทะเลสาบอาชิ (ใช้เวลาในการล่องในการล่อง
10 นาที ) กับเรือแฟนตาซี โจรสลัดชมความงามของทะเลสาบอันดับหนึ่ งใน

พักที่
คา่

วันที่ สาม
เช้า

เที่ ยง

ญี่ปุ่น ซึ่ งได้ก่อตัวจากลาวาของภู เขาไฟ ท่ านจะได้สัมผัสกับทัศนี ยภาพที่
สวยงามดัง่ ภาพวาดสะท้อนลงสู่ ทะเลสาบ
จากนั้ น น าท่ านเดิน ทางโดยรถโค้ช สู่ หุ บ เขาโอวาคุ ด านิ ที่ ยังครุก รุ่น ด้ว ย
ควันจากบ่ อกามะถันเดือดอยู่ ตลอดเวลา ชมบ่ อน้ าแร่กามะถันซึ่ งสามารถต้ม
ไข่ให้สุกได้ โดยชาวญี่ ปุ่นมี ความเชื่อว่าหากได้ทานไข่ดาหนึ่ งฟองจะสามารถ
ทาให้อายุ ยืนยาวขึ้ นอี กประมาณ 7 ปี
ALEXANDER ROYAL RESORT YAMANAKAKO HOTEL หรือระดับเดียวกัน
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม *** ให้ท่านได้อิ่ม
อร่อยกับมื้ อพิเศษที่ มีขาปู ยกั ษ์ให้ท่านได้ล้ มลองรสชาติ
ิ
ปูพร้อมน้ าจิ้มส
ไตส์ญี่ปุ่นอย่างจุใจ หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่ น้ าแร่
ธรรมชาติ เชื่ อว่าถ้าได้แช่ น้ าแร่แล้ว จะทาให้ผิวพรรณสวยงามและช่ วย
ให้ระบบหมุ นเวียนโลหิ ตดีข้ นึ
ภู เขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ชมซากุระ ณ อุเอโนะ - ช้อปปิ้ งชิ นจูกุ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่ านเดินทางสู่ภูเขาไฟฟูจิ บริเวณชั้น 5 โดยรถโค้ช (ขึ้ นอยู่ กบั สภาพ
ภู มิอากาศ) ให้ท่านได้สัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์ บนยอดเขาฟูจิ ถ่ ายภาพที่
ระลึ ก กับภู เขาไฟที่ ได้ชื่อว่ามี สัดส่ วนสวยงามที่ สุดในโลก ซึ่ งเป็ นภู เขาไฟที่ ยัง
ดับไม่ สนิ ท และมี ความสู งที่ สุดในประเทศญี่ปุ่นจากด้านล่ างสู่ บนยอดปล่ อง
เขาด้วยความสูง 3,776 เมตร)
จากนั้น น าท่ านเยี่ ย มชม พิ พิธ ภั ณฑ์ EARTH QUAKE MUSEUM ที่ จาลอง
เรื่อ งราวของภู เขาไฟฟูจิ และให้ท่ านได้สัม ผั สกับความรู ้สึก ของการจาลอง
เรื่องราวเกี่ยวกับแผ่ น ดินไหวที่ เกิดขึ้ นในประเทศญี่ปุ่น จากนั้ นอิ สระให้ท่าน
ได้เลื อกซื้ อของที่ ระลึ กตามอัธยาศัย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเดินทางสู่ สวนอุเ อโนะ สวนสวยกลางกรุงที่ รวบรวมพันธุ ์ ไม้น านา

วันที่ สี่
เช้า

ชนิ ดจากทั ่วทุ กมุ มโลก สัม ผัส ดอกซากุร ะ อวดโฉมบานสะพรัง่ ท่ ามกลาง
สวนสวย รายล้อมด้วยดอกไม้นานาพันธุ ์
***ในกรณี ที่ด อกซากุ ระยังไม่ บาน ทางบริษั ทฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ น าท่ าน
เดิน ทาง ถ่า ยรูป ด้า นนอกของพระราชวังอิ มพี เรียล แทนรายการ สวนอุ
เอโนะ**
จากนั้ นน าท่ านช้อ ปปิ้ งย่ า นดัง ย่ า นชิ นจุกุ ”ให้ท่ านได้เพลิ ดเพลิ น กับ การ
จับจ่ายซื้ อสิ นค้านานาชนิ ด ได้จากที่ นี่ ไม่ ว่าจะเป็ น ร้านซานริโอะ ร้านขาย
เครื่อ งอิเ ลคทรอนิ กส์ กล้อ งถ่า ยรูป ดิจติ อล นาฬิ กา เครื่อ งสาอาง ต่างๆ
กันที่ ร ้า น MATSUMOTO แหล่ งรวมเหล่า บรรดาเครื่อ งสาอางมากมาย
อาทิ มาร์ค เต้า หู ้ , โฟมล้างหน้า WHIP FOAM ที่ ร าคาถูกกว่ าบ้ า นเรา 3
เท่ า , ครีม กันแดดชิ เ ซโด้ แอนเนสซ่ าที่ ค นไทยรู ้จกั เป็ นอย่า งดี และ
สินค้าอื่ น ๆ หรื อให้ ท่า นได้สนุกกับ การเลือ กซื้ อสิ นค้า แบรนด์ดงั อาทิ
LOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสุด ฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื้ อ
COMME DES GARCONS, H&M หรือ เลือ กซื้ อรองเท้า หลากหลายแบรนด์
ดัง อาทิ NIKE, CONVERSE, NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ได้ที่รา้ น ABC
MART
**อิสระอาหารเย็นเพื่อไม่ เป็ นการรบกวนเวลาช้อปปิ้ ง**
NARITA REST HOUSE HOTEL หรือ NARITA TOBU HOTEL หรือเที ยบเท่ า
ระดับเดียวกัน
โตเกียว – อิสระเลือกช้อปปิ้ งเต็มวัน หรือเลือกซื้ อทัวร์ ดิสนียแ์ ลนด์
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิ ส ระเต็ ม วัน ให้ท่ านอิ ส ระช้อ ปปิ้ ง หรื อเดิน ทางสู่ ส ถานที่ ท่อ งเที่ ยวอื่ น ๆ
โดยมี ไกด์คอยให้คาแนะนาในการเดินทาง อาทิ
ศาลเจ้า เมจิ เป็ นศาลเจ้าหลวงในศาสนาชิน โต ที่ สร้างขึ้ นเพื่ ออุ ทิ ศ
และเป็ นที่ สถิ ตย์วิญญาณขององค์สมเด็จพระจัก รพรรดิเมจิ ซึ่ งเป็ นจักรพรรดิ

เที่ ยง

ที่ มี ความสาคัญกับ ประเทศญี่ ปุ่นยุ คปั จ จุ บั นเป็ นอย่ างยิ่ ง และได้รับ ความ
เคารพจากชาวญี่ปุ่นยุ คปั จจุบันมากที่ สุด
ย่า นฮาราจูกุ แหล่ งรวมเสื้ อผ้ า เครื่ อ งประดับ รองเท้ า ของวัย รุ่ น
ญี่ปุ่น หากคุ ณคือ คนที่ กาลังมองหาซื้ อเสื้ อผ้าแบบแปลกๆ หรื อต้อ งการหา
ซื้ อเสื้ อผ้ าแนว Cost Play ท่ านยั งสามารถหาได้จ ากที่ นี่ อี ก ด้ว ย หรื อ ถ้ า
ต้อ งการเห็ น วัย รุ่ นญี่ ปุ่ นแต่ งตัว แบบแปลกๆ ก็ ส ามารถมาดู ได้ที่ นี่ไ ด้ จะมี
วัยรุ่นญี่ปุ่นน่ ารักๆ เดินกันเต็มถนนเหมื อนกับถนนสายแบรนด์เนมโอโมโตะ
ซานโดะ นอกจากนั้ นแล้ว ท่ านยังได้ช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์ดงั ระดับโลก อาทิ
CHANNEL, Dior, LOUIS VULTTON, ZARA, GAP ห รื อ ส า ว ก ONITSUKA
TIGER ที่ ต ้องการหารองเท้ าแบบต้นฉบับ MADE IN JAPAN ที่ SHOP นี้ มี
แบบให้เลือกสรรมากมาย อีกทั้งยังมี รา้ นขายตุก๊ ตา KITTY DORAENMON
หรื อ ตุ ๊กตา LINE สุ ด แสนน่ ารักไว้ค อยเอาใจคุ ณหนู อี กทั้ งยังมี SHOP
ใหญ่ ข อง กระเป๋ าสุ ด ฮิ ต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื้ อ COMME DES
GARCONS อีกด้วย
ย่านชิ บุย่า ศูนย์กลางแฟชัน่ วัยรุ่นในโตเกียวหามุ มถู กใจถ่ ายภาพคู่ไ ว้
เป็ นที่ ระลึ ก กับ “ฮาจิโ กะ” รูป ปั้ นสุ นั ขแสนรู ้ที่ก ลายเป็ นจุ ดนั ดพบยอดฮิ ต
สาหรับหนุ่ ม สาวโตเกีย ว อัพเดทแฟชัน่ สไตล์โตเกียวที่ ตึก(109) อิ จิม ารุคิว
ทั้งเสื้ อผ้ า กระเป๋ า รองเท้า เครื่ องประดับ และแฟชัน่ ชั้น น าของญี่ปุ่ นในฤดู
ต่างๆอื่ นๆมากมาย
เพื่อไม่ เป็ นการรบกวนเวลาช้อปปิ้ ง อิสระอาหารเที่ ยงตามอัธยาศัย
หรื อ หากท่ านใดมี ความประสงค์ จ ะเลื อกซื้ อดิ ส นี ย์ แ ลนด์ เพิ่ ม ท่ านละ
2,700.- บาท (ไม่ รวมค่ าเดินทาง) ดีสนี ย์แลนด์โลกแห่ งจินตนาการของ
ราชาการ์ ตูน ญี่ ปุ่ นซึ่ งเป็ นดิ ส นี ย์ แ ลนด์ แห่ ง แรกที่ สร้า งนอกประเทศ
สหรัฐ อเมริก า โดยสร้างขึ้ นในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใช้ทุ น
สร้างกว่า 600 ล้ านบาท ให้ท่ านสนุ กสนานกับเครื่อ งเล่ นนานาชนิ ด (ไม่
จากัดจานวนการเล่ น ) ผจญภัยในดิ นแดนต่ างๆ ให้ท่ านเล่ น เครื่อ งเล่ นตัว

คา่

วันที่ ห้า
09.15 น.
13.50 น.

ใหม่ จ ากภาพยนตร์ก ารตู น เรื่ อ งดัง Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริ
เบี ยนในดินแดนโจรสลั ดจากภาพยนตร์ The Pirate of Caribbean เขย่ าขวัญ
กั บ บ้ าน ผี สิ งใน Haunted Mantion สั ม ผั สความน่ ารั ก ของตุ๊ ก ตาเด็ ก
นานาชาติ ในโลกใบเล็ ก Small World ชมภาพยนตร์ส ามมิ ติThe Invention
of the Year ให้ท่านได้สนุ กสนานพร้อมกับ การจับจ่ายเลื อกซื้ อสิ นค้าที่ ระลึ ก
น่ ารักในดิส นี ย์ แลนด์อี กทั้ งยังจะได้สั มผั สกับ ตัว การ์ตูน เอกจากวอลดิ สนี ย์
อย่ าง มิ กกี้ เม้าส์ มิ นนี่ เม้าส์ พร้อมผองเพื่อนการ์ตูนอี กมากมายสนุ กกับการ
จับจ่ายซื้ อของที่ ระลึ กน่ ารักในดิสนี ย์แลนด์
อิสระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย
NARITA REST HOUSE HOTEL หรือ NARITA TOBU HOTEL หรือเที ยบเท่ า
ระดับเดียวกัน
กรุงเทพฯ-สนามบิ นดอนเมื อง
เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิ นแอร์ เอเชีย เอ็ กซ์ เที่ ยวบิ นที่ XJ601
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
ถึ งสนามบิ นดอนเมื อง โดยสวัสดิภาพ

****************************************
** หากท่ านที่ ตอ้ งออกตัว๋ ภายใน (เครื่องบิ น ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่ เจ้าหน้าที่ ทุกครั้งก่อนทาการ
ออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบิ นอาจมี การปรับเปลี่ ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิ น โดยไม่ ได้แจ้งให้ทราบล่ วงหน้า **
*** ขอบพระคุณทุ กท่ านที่ ใช้บริการ ***

อัตราค่าบริการ

กาหนดการเดินทาง
20 – 24 มี นาคม 2561
21 – 25 มี นาคม 2561
22 – 26 มี นาคม 2561
23 – 27 มี นาคม 2561
24 – 28 มี นาคม 2561
25 – 29 มี นาคม 2561
26 – 30 มี นาคม 2561
27 – 31 มี นาคม 2561
28 มี .ค. – 01 เม.ย. 2561
29 มี .ค. – 02 เม.ย. 2561
30 มี .ค. – 03 เม.ย. 2561
31 มี .ค. – 04 เม.ย. 2561
01 – 05 เมษายน 2561
02 – 06 เมษายน 2561
03 – 07 เมษายน 2561
04 – 08 เมษายน 2561
10 - 14 เมษายน 2561
11 - 15 เมษายน 2561
12 - 16 เมษายน 2561
13 – 17 เมษายน 2561
14 - 18 เมษายน 2561
16 – 20 เมษายน 2561

ผูใ้ หญ่ห้องละ
2-3 ท่ าน
27,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
30,900
30,900
30,900
43,900
45,900
45,900
45,900
45,900
31,900

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

ราคาทัวร์ไม่ รวมตัว๋
เครื่องบิ น
18,900
20,900
20,900
20,900
20,900
20,900
20,900
20,900
20,900
20,900
20,900
20,900
20,900
21,900
21,900
21,900
34,900
36,900
36,900
36,900
36,900
22,900

17 – 21 เมษายน 2561
18 – 22 เมษายน 2561
19 – 23 เมษายน 2561
20 – 24 เมษายน 2561
21 – 25 เมษายน 2561
24 – 28 เมษายน 2561
25 – 29 เมษายน 2561
27 เม.ย. – 01 พ.ค. 2561
28 เม.ย. – 02 พ.ค. 2561

28,900
28,900
28,900
28,900
28,900
28,900
28,900
30,900
30,900

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

19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
21,900
21,900

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 10,000 บาท
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่ รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น
ท่านละ 3500 เยน /ทริป/ต่อท่าน***
ในกรณี ยกเลิ กการเดิ นทาง ต้อ งยกเลิ ก 30 วั นก่ อนการเดิน ทางเท่ านั้ น ไม่ เช่ น นั้น ทาง
บริษัทจะไม่ คืน มัดจาไม่ ว่าด้ว ยกรณีใดๆทั้งสิ้ น เพราะว่ าทางบริษทั ได้ท าการจ่ายค่าตั ๋ว
ไปให้กับ การสายการบิ น เรี ยบร้อ ยแล้ว โปรดอ่า นข้อ ความให้ถี่ถว้ นก่ อนการจองทัว ร์
ทุ กครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตวั ท่านเอง
การเดิ นทางในแต่ ละครั้งจะต้อ งมี ผโู ้ ดยสารจานวน 30 ท่ านขึ้นไป ถ้าผู ้โดยสารไม่ ค รบจานวนดังกล่ า ว
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
กรุณาชาระมั ดจา ท่ า นละ 10,000.- บาท หากมี การยกเลิกภายหลัง ทางบริษั ทขอสงวนสิ ทธิ์ใ นการคื น
มัด จาทั้ งหมด เนื่ องจากทางบริษั ท ฯ ได้ชาระค่ าตั ๋วเครื่ อ งบิ นเต็ม ใบให้ กบั สายการบิ นเป็ นที่ เรี ยบร้อ ย
ยกเว้นค่าภาษี น้ ามันที่ ยงั มิ ได้ชาระ ค่าทัวร์ส่วนที่ เหลือ กรุณาชาระ 21 วันก่อนการเดินทาง

หมายเหตุ

1.

ตัวเมื
๋ ่ อออกแล้ว ไม่ สามารถรีฟันด์ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิ น

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทย ผูท้ ี่ ประสงค์จะพานักระยะสั้นใน
ประเทศญี่ปุ่นไม่ เกิน 15 วัน ไม่ ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่ องเที่ ยว เยี่ยมญาติ หรือ
ธุ รกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมื อง เพื่อยืนยันการมี คุณสมบัติการเข้า
ประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้
1. ตัวเครื
๋ ่องบิ นขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์จดั เตรียมให้
2. สิ่งที่ ยืนยันว่าท่ านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยที่ อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่ พานักใน
ประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่ น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้น)
3. ชื่ อ ที่ อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่ พานักในประเทศญี่ปุ่น (เช่ น คนรูจ้ กั
โรงแรม และอื่นๆ) ทางทัวร์จดั เตรียมให้
4. กาหนดการเดินทางระหว่างที่ พานักในประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์จดั เตรียมให้
อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบิ นไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษีสนามบิ นทุ กแห่งที่ มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่ านละไม่ เกิน 20 กก.  ค่ารถรับ-ส่ ง และนาเที่ ยวตามรายการ
 ค่าที่ พกั ตามที่ ระบุ ในรายการ พักห้องละ 2 ท่ าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ ระบุ ในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุ บัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่ านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่ รวม
 ค่าธรรมเนี ย มวี ซ่าเข้าประเทศญี่ ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวี ซ่าเข้าประเทศญี่ ปุ่นให้ก ับคนไทย ผู ้ ที่
ประสงค์จ ะพานั กระยะสั้น ในประเทศญี่ปุ่ นไม่ เกิ น 15 วัน) **ถ้ากรณี ที่ ทางรัฐบาลประกาศให้ก ลับ มาใช้วีซ่ า
ผู ้เดินทางจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายในการทาวีซ่าเพิ่ม ท่ านละ 1,700 บาท**

 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนื อ จากรายการที่ ระบุ เช่น ค่าท าหนังสื อ เดิน ทาง ค่าโทรศัพท์ ค่ าโทรศัพท์ทางไกล
ค่าอิ น เตอร์เน็ ต ค่าซัก รีด มิ นิบ าร์ในห้อง รวมถึ งค่าอาหารและเครื่อ งดื่ ม ที่ สั ่งเพิ่ ม นอกเหนื อ รายการ (กรุ ณา
สอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 3500 เยน /ทริป/ต่อท่าน

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่ จ่าย 3%
 ค่าธรรมเนี ย มวี ซ่าเข้าประเทศญี่ ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวี ซ่าเข้าประเทศญี่ ปุ่นให้ก ับคนไทย ผู ้ ที่
ประสงค์จะพานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่ เกิน 15 วัน)
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. นักท่ องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ ตอ้ งชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 10,000 บาทต่อท่ านเพื่อสารองที่ นงั ่
2. นักท่ องเที่ ย วหรือเอเจนซี่ ตอ้ งชาระเงิ นค่ าบริ การส่ ว นที่ เหลื อ ทั้ งหมดก่ อนวัน เดิน ทางอย่ างน้ อย 21 วัน
กรณี นั กท่ องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ ไม่ ชาระเงิน หรือชาระเงิ นไม่ ครบภายในก าหนด รวมถึ งกรณี เช็คของท่ าน
ถู กปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ ว่ากรณี ใดๆ ให้ถือว่านักท่ องเที่ ยวสละสิ ทธิ การเดินทางในทัวร์น้ นั ๆ
3. การติดต่ อใดๆ กับทางบริษทั เช่น แฟกซ์ อี เมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท
ดังนี้ วัน จัน ทร์ ถึ งศุ กร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวัน เสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก
วัน เวลาดังกล่ าวและวัน หยุ ดนั ก ขัตฤกษ์ที่ รัฐบาลประกาศในปี นั้น ๆถื อว่ าเป็ นวัน หยุ ดท าการของทาง
บริษทั
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณี ที่นั กท่ องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ ตอ้ งการขอยกเลิ กการเดินทาง หรือเลื่ อนการเดินทาง นัก ท่ องเที่ ยวหรื อ
เอเจนซี่ (ผู ้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อี เมลล์ หรือเดิ นทางมาเซ็ น เอกสารการยกเลิ กที่ บริษัท
อย่ างใดอย่ างหนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิ กการจองกับทางบริษทั เป็ นลายลักษณ์ อักษร ทางบริษทั ไม่ รบั ยกเลิ กการ
จองผ่ านทางโทรศัพท์ไม่ ว่ากรณี ใดๆ
2. กรณี นั ก ท่ องเที่ ย วหรือ เอเจนซี่ ต ้อ งการขอรับ เงิน ค่ าบริก ารคื น นัก ท่ อ งเที่ ย วหรื อ เอเจนซี่ (ผู ้ มีชื่อ ใน
เอกสารการจอง) จะต้อ งแฟกซ์ อี เมลล์ หรื อเดิ น ทางมาเซ็ น เอกสารก ารขอรับ เงิ นคื นที่ บ ริษัทอย่ างใด
อย่ างหนึ่ งเพื่อ ทาเรื่องขอรับเงิ นค่าบริก ารคื น โดยแนบหนังสื อมอบอ านาจพร้อมหลัก ฐานประกอบการ
มอบอานาจ หลัก ฐานการชาระเงิน ค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุ ดบัญชีธนาคารที่ ตอ้ งการให้นาเงินเข้าให้
ครบถ้วน โดยมี เงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 ยกเลิ กก่อนวันเดินทาง 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ ชาระแล้ว

2.2 ยกเลิ กก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ไม่ คืนเงินค่าบริการที่ ชาระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ ไ ด้จ่ ายจริงจากค่าบริ การที่ ชาระแล้ วเนื่ องในการเตรี ยมการจัดการน า
เที่ ยวให้แก่นักท่ องเที่ ยว เช่น การสารองที่ นงั ่ ตัว๋ เครื่องบิ น การจองที่ พกั ฯลฯ
3. การเดิน ทางที่ ต ้องการันตี มั ด จาหรือ ซื้ อขาดแบบมี เงื่อ นไข หรื อ เที่ ย วบิ น เหมาลา Charter Flight หรื อ
Extra Flight กับ สายการบิ น หรือผ่ านตัว แทนในประเทศหรื อต่างประเทศ จะไม่ มีก ารคื นเงิน มัดจ าหรื อ
ค่าบริการทั้งหมด
4. การติดต่ อใดๆ กับทางบริษทั เช่น แฟกซ์ อี เมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท
ดังนี้ วัน จัน ทร์ ถึ งศุ กร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวัน เสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก
วัน เวลาดังกล่ าวและวัน หยุ ดนั ก ขัตฤกษ์ที่ รัฐบาลประกาศในปี นั้น ๆถื อว่ าเป็ นวัน หยุ ดท าการของทาง
บริษทั
5. ทางบริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิ กการเดินทางกรณี มีนักท่ องเที่ ยวเดินทางไม่ ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผู ้มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อการท่ องเที่ ยวเท่ านั้น
2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่ านไม่ ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ ระบุ ไว้ในรายการไม่ ว่าบางส่ ว น
หรือ ทั้งหมด หรือ ถู ก ปฏิ เสธการเข้า-ออกเมื อ งด้วยเหตุ ผลใดๆ ทางบริษัท จะไม่ คืนเงิ นค่ าบริก ารไม่ ว่ า
บางส่ วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิ กการเดินทางในกรณี ที่มีนักท่ องเที่ ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่ าน
โดยจะแจ้งให้ก ับ นั ก ท่ อ งเที่ ย วหรื อเอเจนซี่ ท ราบล่ ว งหน้ าอย่ างน้ อ ย 7 วัน ก่ อ นการเดิ น ทางส าหรับ
ประเทศที่ ไ ม่ มี วีซ่ า และอย่ างน้ อ ย 10 วัน ก่ อ นการเดิ น ทางส าหรับ ประเทศที่ มี วี ซ่ า แต่ ห ากทาง
นัก ท่ อ งเที่ ยวทุ ก ท่ านยิ น ดีที่ จะชาระค่าบริก ารเพิ่ ม จากการที่ มีนั กท่ อ งเที่ ยวร่ว มเดิ นทางน้อ ยกว่าที่ ท าง
บริษทั กาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายิ นดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่ รบั ผิ ดชอบค่ าเสี ยหายจากความผิ ดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุ ล คานาหน้ า
ชื่อ เลขที่ หนังสื อเดินทาง และอื่ นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิ น ในกรณี ที่นัก ท่ องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ มิไ ด้
ส่ งหน้าหนังสื อเดินทางให้กบั ทางบริษทั พร้อมการชาระเงินมัดจา

5. ทางบริษัทขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการเปลี่ ยนแปลงรายการการเดิน ทางตามความเหมาะสม เพื่อ ให้ส อดคล้อ ง
กับสถานการณ์ ภู มิอากาศ และเวลา ณ วันที่ เดิน ทางจริงของประเทศที่ เดิน ทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคานึ งถึ ง
ความปลอดภัย ของนักท่ องเที่ ยวส่ วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่ รบั ผิ ดชอบใดๆ ต่อ ความเสี ยหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ เพิ่มขึ้ นของนัก ท่ องเที่ ย ว
ที่ มิ ไ ด้เกิ ดจากความผิ ดของทางบริ ษัท เช่น ภัย ธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุ ดงาน การปฏิ ว ัติ
อุ บั ติเหตุ ความเจ็บ ป่ วย ความสู ญหายหรื อเสี ย หายของสัม ภาระ ความล่ าช้า เปลี่ ย นแปลง หรื อการ
บริการของสายการบิ น เหตุสุดวิสัยอื่ น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริ การนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ ยนเงิ นตราต่างประเทศ ณ วันที่ ทางบริษทั เสนอราคา ดังนั้ น
ทางบริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับราคาค่าบริก ารเพิ่มขึ้ น ในกรณี ที่มีการเปลี่ ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ ย น
เงิ น ตราต่ างประเทศ ค่ าตัว๋ เครื่อ งบิ น ค่ าภาษี เชื้ อเพลิ ง ค่ าประกัน ภัย สายการบิ น การเปลี่ ย นแปลง
เที่ ยวบิ นฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนัก งาน หรื อตัวแทนของทางบริษทั ไม่ มี อานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษทั เว้นแต่
มี เอกสารลงนามโดยผู ้มีอานาจของบริษทั กากับเท่ านั้น
ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่ จะนาติ ดตัวขึ้ นเครื่ องบิ น ต้องมี ขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่ เกิน 100 มิ ลลิ ลิตรต่ อ
ชิ้ น และรวมกันทุ ก ชิ้ นไม่ เกิน 1,000 มิ ลลิ ลิตร โดยแยกใส่ ถุงพลาสติกใสซึ่ งมี ซิ ปล็ อคปิ ดสนิ ท และสามารถน า
ออกมาให้เจ้าหน้ าที่ ตรวจได้อ ย่ างสะดวก ณ จุ ดเอ็ ก ซ์ เรย์ อนุ ญาตให้ถื อ ได้ท่ านละ 1 ใบเท่ านั้ น ถ้ าสิ่ งของ
ดังกล่ าวมี ขนาดบรรจุ ภณ
ั ฑ์ม ากกว่ าที่ กาหนดจะต้องใส่ กระเป๋าใบใหญ่ และฝากเจ้าหน้าที่ โ หลดใต้ท้องเครื่องบิ น
เท่ านั้น
2. สิ่ งของที่ มีลั กษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็ บ มี ดพก แหนบ อุ ปกรณ์กีฬ าฯ จะต้องใส่ กระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจ้าหน้าที่ โหลดใต้ท้องเครื่องบิ นเท่ านั้น
3. ประเทศญี่ปุ่ น มี ก ฎหมายห้ามน าผลิ ตภัณ ฑ์ที่ท ามาจากพื ช และเนื้ อสัตว์ทุกชนิ ดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้
สด ไข่ เนื้ อสั ตว์ ไส้ กรอกฯ เพื่อ เป็ นการป้ อ งกันโรคติดต่ อที่ จ ะมาจากสิ่ งเหล่ านี้ หากเจ้าหน้าที่ ตรวจพบ จะต้อ ง
เสี ยค่าปรับในอัตราที่ สูงมาก

