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เทียวภูเขาไฟ ฟูจิ สัญลักษณ์ หนึงของประเทศญีปุ่น
ล่ องเรือโจรสลัดทีทะเลสาบอาชิทะเลสาบทีก่อตัวจากลาวาของภูเขาไฟฟูจิ
ช้ อปปิ งโกเทมบะ พรีเมียม เอ้ าท์ เล็ตส์ Outlet ทีใหญ่ ทสี ุดในญีปุ่น
ชิมไข่ ดาํ หุบเขาโอวาคุดานิ หรือ หุบเขานรก ชมบ่ อนํ าแร่ กาํ มะถันทีสามารถต้ มไข่ ไห้ สุก ด้ วยอุณหภูมิ 97 องศา
เซลเซียส
 ให้ ทุกท่ านผ่ อนคลายกับการแช่ นํ าธรรมชาติ (Onsen) แบบฉบับของญีปุ่น
 ช้ อปปิ งจุใจด้ วยแหล่ งช้ อปปิ งชือดังของญีปุ่น ย่ านชินจูกุย่านฮาราจูกุย่านชิบูย่า
กําหนดการเดินทาง
วันที 01-05 สิงหาคม 61
วันที 03-07 สิงหาคม 61
วันที 22-26 สิงหาคม 61
วันที29 ส.ค.-02 ก.ย.61
วันที 31 ส.ค.-04 ก.ย.61
วันที05-09 กันยายน 61
วันที07-11 กันยายน 61
วันที12-16 กันยายน 61
วันที14-18 กันยายน 61
วันที19-23 กันยายน 61
วันที 21-25 กันยายน 61
วันที26-30 กันยายน 61
วันที28 ก.ย. – 02 ต.ค. 61

30,900.30,900.30,900.30,900.30,900.29,900.29,900.29,900.29,900.29,900.29,900.29,900.29,900.ราคายังไม่ รวมค่ าทิปไกด์ + คนขับรถท่ านละ 4,000 เยน /ทริป/ต่ อท่ าน
***(เก็บทิปก่ อนการเดินทางทีสนามบินดอนเมือง)***

วัน
1

โปรแกรมการเดินทาง
สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริ ตะ

เช้ า

เทียง

เย็น

2

สนามบินนาริ ตะ-วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่-ล่องเรื อโจรสลัด
หุบเขาโอวาคุดานิ-โกเทมบะพรีเมียมเอ้ าท์เล็ตส์-อาบนํ าแร่ธรรมชาติบุฟเฟต์ขาปูยกั ษ์

3

ภูเขาไฟฟูจิ ชั น 5 [ตามสภาพอากาศ]-พิธีชงชา-สวนดอกไม้ ฮานาโนะ
มิยาโกะ-โตเกียว-ช้ อปปิ งชินจูกุ

�

�

อิสระ

4

โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี –ช้ อปปิ งฮาราจุก-ุ ช้ อป
ปิ งชิบยู า่

�

อิสระ

อิสระ

5

สนามบินนาริ ตะ-กรุงเทพฯ

โรงแรมทีพัก

FUJI HOTEL
✈

�

�

หรือเทียบเท่ า
TOKYO HOTEL
หรือเทียบเท่ า
TOKYO HOTEL
หรือเทียบเท่ า

✈

โปรแกรมการเดินทาง
วันที 1
20.00 น.

กรุ งเทพฯ–สนามบินดอนเมือง
พร้ อมกันทีสนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั น 3 เคาน์ เตอร์ 4 สายการบินไทยแอร์ เอเชียเอ็กซ์
เจ้ าหน้ าทีจากบริ ษัท คอยให้ การต้ อนรับ และอํานวยความสะดวกด้ านเอกสาร และสัมภาระ

23.45 น.

ออกเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ ประเทศญีปนุ่ สายการบินไทยแอร์ เอเชียเอ็กซ์ เทียวบินที XJ 600

วันที2

กลางวัน

สนามบินนาริตะ-วนอุทยานแห่ งชาติฮาโกเน่ -ล่ องเรือโจรสลัด-หุบเขาโอวาคุดานิ-โกเทมบะ พรีเมียม เอ้ าท์ เล็ตส์ –อาบ
นํ าแร่ ธรรมชาติ-บุฟเฟต์ ขาปูยกั ษ์
เดินทางถึง สนามบินนาริตะประเทศญีปนุ่ นําท่านผ่านขั นตอนการตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากร จากนั นนําท่านเดินทางสูว่ น
อุทยานแห่ งชาติ ฮาโกเน่ (ใช้ เวลาเดินทางโดยประมาณ 2.30-3 ชัวโมง)สถานทีทอ่ งเทียวทีได้ รับความนิยมโดยเป็ นส่วนหนึง
ของอุทยานแห่งชาติ ฟูจิ-ฮาโกเน่- อิสึ ทีผ้ มู าเยือนสามารถชืนชมความงามแห่งธรรมชาติและดอกไม้ นานาพันธุ์หลากสีสนั ทีเบ่ง
บานตลอดทั งปี ทิวทัศน์ทีสวยงามหลากหลาย รวมไปถึงภูเขาไฟฟูจิ ทะเลสาบอะชิ และโอวาคุดานิ ฮาโกเน่ยงั มี ชื อเสียงในเรื อง
ของการเป็ นแหล่งนํ าพุร้อนทีแปลกไปกว่านั นคือ มีจํานวนนํ าพุร้อนมากถึง17 แห่ง นําท่านล่ องเรือโจรสลัดทีทะเลสาบอาชิ
(ขึ นอยู่กบั สภาพอากาศ /กรณีไม่ สามารถล่ องเรือได้ ทางบริษัทขอสงวนสืทธิในการคืนค่ าใช้ จ่าย)ทะเลสาบทีก่อตัวจาก
ลาวาของภูเขาไฟฟูจิ หากวันใดอากาศสดใส ท่านจะได้ สมั ผัสกับทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบที มีภเู ขาไฟฟูจิเป็ นฉากหลัง
นําท่านเดินทางสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ หรือ หุบเขานรกชมบ่อนํ าแร่กํามะถันทีสามารถต้ มไข่ไห้ สกุ ด้ วยอุณหภูมิ 97 องศา
เซลเซียส ชิมไข่ดาํ ทีเชือกันว่า เมือกินไข่ดํา 1 ฟอง จะทําให้ มีอายุยืนยาว ขึ น7 ปี
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร

บ่ าย

คํา

จากนั นนําท่านเดินทางสู่ โกเทมบะ พรีเมียม เอ้ าท์ เล็ตส์ (ใช้ เวลาเดินทางโดยประมาณ 1.30 ชัวโมง)เป็ น Outlet ทีใหญ่
ทีสดุ ในญีปนุ่ และเป็ นทางผ่านสําหรับการไปเทียวภูเขาไฟฟูจิ มีบรรยากาศแบบเอ้ าดอร์ ภายในมีร้านค้ ากว่า 200 ร้ าน และศูนย์
อาหาร รวมถึงชิงช้ าสวรรค์ทีสงู 50 เมตร ร้ านค้ าต่างๆล้ วนเป็ นของพรี เมียมแบรนด์จากต่างประเทศ ไม่วา่ จะเป็ นเสื อผ้ าแฟชัน
อุปกรณ์กีฬา เครื องใช้ ในครัวเรื อน และสินค้ าอิเลกทรอนิกส์ ราคาจะตํากว่าร้ านค้ าปลีกทีขายทัวไปในญีปนุ่ ร้ านส่วนใหญ่รับชําระ
เงินด้ วยบัตรเครดิตเช่น Visa, Matercard, Maerican Express และ Diners นอกจากนี ร้ านค้ าทียงั มีบริ การTax Refund สําหรับ
นักท่องเทียวชาวต่างชาติด้วยได้ เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสูท่ ีพกั
บริการอาหารคํา ณ ห้ องอาหารของโรงแรม**พิเศษเมนูขาปูยกั ษ์ **
เดินทางเข้ าสู่ทีพกั FUJI HOTEL หรือเทียบเท่ า
จากนั นให้ ทุกท่ านผ่ อนคลายกับการแช่ นํ าธรรมชาติ (Onsen)
ภูเขาไฟฟูจิ ชั น 5 [ตามสภาพอากาศ]-พิธีชงชา-สวนดอกไม้ ฮานาโนะมิยาโกะ-โตเกียวช้ อปปิ งชินจูกุ
รับประทานอาหารเช้ าณห้ องอาหารภายในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิทีมีความสูงเหนือจากระดับนํ าทะเล3,776 เมตร ภูเขาทีมีชือเสียงเป็ นทีร้ ูจกั ไปทัวโลกในเรื องความ
สวยงามทีธรรมชาติได้ มอบมาให้ อย่างลงตัว และยังถือว่าเป็ นสัญลักษณ์หนึงของประเทศญีปนุ่ ทั งยังเป็ นจุดมุง่ หมายของ
นักท่องเทียวต่างชาติทีมาเยือนญีปนตลอดทุ
ุ่
กฤดูกาล นําท่านขึ นสูช่ ั นที5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึ นอยู่กับสภาพอากาศ)ทีทกุ ท่านจะ
ได้ เห็นถึงความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิให้ ทกุ ท่านได้ ถา่ ยภาพความประทับใจเก็บไว้ และเลือกซื อ
สินค้ าของทีระลึกซึงเป็ นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศได้ อีกด้ วย นําท่านเดินทางชม พิธีการชงชาแบบ
ดั งเดิมสไตล์ ญีปนซึ
ุ่ งทางร้ านจะให้ ขนมหวานมาทานคูด่ ้ วย ให้ ทา่ นได้ ชงชาเขียวอุจิมทั ฉะของแท้ ได้ ง่ายๆจากนั นจะปิ ดท้ ายด้ วย
โซนช้ อปปิ งสินค้ าต่างๆ มากมายทีเป็ นโปรดักส์ของญีปนุ่
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร
นําท่าน ชมดอกไม้ นานาชนิดณ.สวนดอกไม้ ฮะนะโนะมิยะโกะ (ขึ นอยู่กับสภาพอากาศ) เป็ นสวนดอกไม้ ขนาดใหญ่ใกล้ กบั
ทะเลสาบยามานะกะ มีพื นที ถึง 300,000 ตารางเมตร หรื อประมาณ 87.5 ไร่ มีดอกไม้ หลายพันธุ์ ทีปลูกไว้ ให้ นกั ท่องเทียวได้
เดินทางมาชมตลอดทั งปี พร้ อมเก็บภาพความประทับใจกับทุง่ ดอกไม้ กบั ฉากหลังเป็ นภูเขาไฟฟูจิ จึงทําให้ ทีนี เป็ นสถานทีที
น่าสนใจอย่างยิงจากนั นนําท่านเดินทางเข้ ามายัง กรุงโตเกียว ให้ ทกุ ท่านอิสระช็อปปิ งย่ านชินจูกุให้ ทา่ นอิสระและเพลิดเพลิน
กับการช้ อปปิ งสินค้ ามากมายและ เครื องใช้ ไฟฟ้ า กล้ องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื องเล่นเกมส์ หรือสินค้ าทีจะเอาใจคุณผู้หญิง
ด้ วยกระเป๋ า รองเท้ า เสื อผ้ า แบรนด์เนม เสื อผ้ าแฟชันสําหรับวัยรุ่น เครื องสําอางยีห้อดังของญีปนไม่
ุ่ วา่ จะเป็ นKOSE, KANEBO,
SK II, SHISEDO และอืนๆ
อิสระอาหารคําเพือให้ ท่านได้ ช้อปปิ งได้ อย่ างจุใจ

วันที4
เช้ า

เดินทางเข้ าสูท่ ีพกั TOKYO HOTELหรือเทียบเท่ า
โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ถ่ ายรูปโตเกียวสกายทรี – ช้ อปปิ งฮาราจูกุ-ช้ อปปิ งชิบูย่า
รับประทานอาหารเช้ าณห้ องอาหารภายในโรงแรม

คํา

วันที3
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

นําท่านเดินทางสู่ วัดอาซากุสะ หรือ วัดเซนโซจิวดั ทีวา่ กันว่า เก่าแก่ทีสดุ ในกรุงโตเกียว ซึงเคยเป็ นวัดทีเหล่าโชกุนและซามูไร
ให้ ความเลือมใสศรัทธาเป็ นอย่างมากในอดีต นําท่านนมัสการ องค์เจ้ าแม่กวนอิมทองคํา ที ประดิษฐานในวิหารหลังใหญ่ (อยูห่ ลัง
ฉากม่านกั น) และ ถ่ายภาพเป็ นทีระลึกกับ “คามินาริ มง (ประตูฟ้าคํารณ)” ซึงมีโคมไฟสีแดงทีได้ ชือว่าเป็ น “โคมไฟทีใหญ่ทีสดุ ใน
โลก” มีความสูงใหญ่ถึง 4.5 เมตร อีกทั งยังมี “ถนนนากามิเสะ” ถนนร้ านค้ าแหล่งรวมสินค้ าของทีระลึกต่างๆ มากมาย จากนั น
จะขอพาทุกท่านไปยืนถ่ ายรูป กับ TOKYO SKY TREEทีบริ เวณสะพานข้ ามแม่นํ าสุมดิ ะ(ใกล้ วดั อาซากุสะ) โดยเป็ นหอคอยส่ง
สัญญาณโทรทัศน์แห่งใหม่ของกรุงโตเกียว เปิ ดให้ เข้ าชมเมื อ 22 MAY 2012 มีความสูงที 634 เมตร (แซงหน้ าโตเกียวทาวเวอร์ ไป
301 เมตร) เป็ นหอคอยส่งสัญญาณทีสงู ทีสดุ ในโลก จากนั นนําทุกท่านอิสระช็อปปิ งย่ านฮาราจูกุแหล่งวัยรุ่นทีร้ ูจกั กันดีของ
กรุงโตเกียว เดินเล่นทีถนนทาเคชิตะ พบกับร้ านค้ าทีขายสินค้ าวัยรุ่นมากมาย ร้ านขนมเครปทีมีชือเสียง ฯลฯ หากมาในช่วงวัน
เสาร์ -อาทิตย์ ท่านจะได้ พบกับเด็กหนุม่ สาวทีแต่งตัวคอสเพลย์ เลียนแบบตัวการ์ ตนู มาเดินอวดโฉมกันมากมาย ต่อจากนั นนํา
ท่านไปยัง ย่ านชิบูย่าแหล่งช้ อปปิ งสตรีททียิงใหญ่สดุ ๆในโตเกียว รายล้ อมไปด้ วยห้ างฯต่างๆและร้ านค้ าอีกนับพัน ซึ งมีห้างฯ
SHIBUYA 109 ทีรวบรวมร้ านค้ าแฟชันไว้ มากมายรวมทั งมีรูปปั น“ฮาจิโกะ” หรื อเจ้ าหมาแสนซือสัตย์ฮาจิ ทีเฝ้ ารอคอยเจ้ านาย
หน้ าสถานีชิบยู า่ ตราบจนวันตายของมันและให้ ทา่ นได้ เดินเล่นช้ อปปิ งไปกับห้ างฯเปิ ดใหม่เมือเมษายน 2012 นันคือ SHIBUYA
HIKARIE เป็ นอาคารใหม่ทีสร้ างทดแทน Shibuya Tokyo Bunka Kaikan Building ซึงอยูท่ างตะวันออกของสถานีรถไฟชิบยู า่
เป็ นอาคารสูง 34 ชั นโดยมีร้านค้ า กว่า 200 จุดและรวมเอาแฟชันต่างๆจากทุกมุมโลกมาไว้ ทีนี
อิสระอาหารกลางวัน และ อาหารคําเพือให้ ท่านได้ ช้อปปิ งได้ อย่ างจุใจ
วันที5
07.00 น.
09.15 น.

เดินทางเข้ าสูท่ ีพกั TOKYO HOTELหรือเทียบเท่ า
โตเกียว-สนามบินนาริตะ – กรุ งเทพฯ
ออกเดินทางสูส่ นามบนินาริ ตะ
นําท่านกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์ เอเชียเอ็กซ์ เทียวบินที XJ 601
** รับประทานอาหารเช้ าบนเครื อง **

14.05 น.

เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ
**************************************************

โปรแกรม :SUPER PRO TOKYO FINVER 5D3N
อัตราค่ าบริการ

01-05 สิงหาคม 61

ผู้ใหญ่
พักห้ องละ 2-3
ท่าน
ท่านละ
30,900

เด็กมีเตียง
พักกับผู้ใหญ่
1 ท่าน
ท่านละ
30,900

เด็กมีเตียง
พักกับผู้ใหญ่
2 ท่าน
ท่านละ
30,900

เด็กไม่มีเตียง
พักกับผู้ใหญ่
2 ท่าน
ท่านละ
29,900

03-07 สิงหาคม 61

30,900

30,900

30,900

22-26 สิงหาคม 61

30,900

30,900

29 ส.ค.-02 ก.ย.61

30,900

31 ส.ค.-04 ก.ย.61

ราคา
ไม่รวมตัว
ท่านละ

พักเดียวเพิม
ท่านละ

20,900

7,900

29,900

20,900

7,900

30,900

29,900

20,900

7,900

30,900

30,900

29,900

20,900

7,900

30,900

30,900

30,900

29,900

20,900

7,900

05-09 กันยายน 61

29,900

29,900

29,900

28,900

19,900

7,900

07-11 กันยายน 61

29,900

29,900

29,900

28,900

19,900

7,900

12-16 กันยายน 61

29,900

29,900

29,900

28,900

19,900

7,900

14-18 กันยายน 61

29,900

29,900

29,900

28,900

19,900

7,900

19-23 กันยายน 61

29,900

29,900

29,900

28,900

19,900

7,900

21-25 กันยายน 61

29,900

29,900

29,900

28,900

19,900

7,900

26-30 กันยายน 61

29,900

29,900

29,900

28,900

19,900

7,900

28 ก.ย. – 02 ต.ค. 61

29,900

29,900

29,900

28,900

19,900

7,900

กําหนดการเดินทาง

*** ราคาทารก [เด็กอายุไม่ เกิน 2 ขวบ]7,900 บาท / ท่ าน ***
**ราคาทัวร์ ข้างต้ นยังไม่ รวมค่ าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ และหัวหน้ าทัวร์
ท่ านละ 4,000 เยน /ทริป/ต่ อท่ าน**
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **
** ลูกค้ าทีบนิ กับสายการบินไทยแอร์ เอเชียเอ็กซ์ มเี งือนไขเพิมตามรายละเอียดด้ านล่ าง **

1. หากลูกค้ าท่านใดประสงค์จะซื อQuiet Zone หรื อทีนัง Long Leg มีรายละเอียดการค่าใช้ จา่ ยเพิมเติมดังนี...
1.1.หากลูกค้ าท่านใดประสงค์จะซื อQuiet Zoneหรื อทีนังLong Legมีรายละเอียดค่าใช้ จ่ายเพิมเติมดังนี
2013, AAX A330 CABIN ARRANGEMANT
Quiet Zone Legroom Seat
1,800/ เทียว
Quiet Zone Seat
Legroom Seat
Legroom Seat

600/ เทียว
1,700/ เทียว (ทีนังแถวที 15, 16, 17)
1,600/ เทียว (ทีนังแถวที 34, 35)

*** Legroom Seat (บริเวณ EXIT SEAT) ไม่ อนุญาตให้ เด็กอายุกว่ า 15 ปี ,
ผู้ใหญ่ อายุเกิน 60 ปี , สตรีมีครรภ์ , ผู้พิการนัง
Baby Bassinet
1,600/เทียว (ตะกร้ าเด็ก) (Legroom Seat)
1.2.ทางแอร์ เอเชียมีนํ าหนักกระเป๋ าให้ ทา่ นละ20 กก. ต่ อ 1 เทียวการเดินทาง ท่านใดประสงค์จะซื อ
นํ าหนักเพิมกรุณาแจ้ งเจ้ าหน้ าที ณ วัน จองทัวร์...อัตราค่าสัมภาระตามรายละเอียดด้ านล่าง..
1.3.ส่วนลูกค้ าทีจะซื ออุปกรณ์ทีเกียวกับการกีฬา อาทิเช่น ไม้ กอล์ฟ ต้ องซื อค่า สัมภาระเป็ นค่าอุปกรณ์
กีฬาเพิมเติมแยกจากค่าสัมภาระ ตามรายละเอียดด้ านล่าง

2. ทางแอร์ เอเชียมีนํ าหนักกระเป๋ าให้ ทา่ นละ20 กก. ต่อ 1 เทียวการเดินทาง ท่านใดประสงค์จะซื อนํ าหนักเพิมกรุณาแจ้ งเจ้ าหน้ าที ณ วันจองทัวร์
...อัตราค่าสัมภาระตามรายละเอียดด้ านล่าง.. [แก้ ไขราคา 9/05/17]
3. ส่วนลูกค้ าทีจะซื ออุปกรณ์ทีเกียวกับการกีฬา อาทิเช่น ไม้ กอล์ฟ ต้ องซื อค่าสัมภาระเป็ นค่าอุปกรณ์กีฬาเพิมเติมแยกจากค่าสัมภาระตาม
รายละเอียดด้ านล่าง
นํ าหนักขาไป /กลับราคา [จ่ าย
20 KG
25 KG
30 KG
40 KG
เพิม] บาท
อัตราของสนามบิน นาริตะ
350.550.1,490.อัตราของสนามบิน โอซาก้ า
280.450.1,300.ค่ าอุปกรณ์ กีฬา
900.1,150.1,250.1,550.** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับซื อนํ าหนักเพิมหลังจากทําการจองแล้ ว ถ้ าลูกค้ ามีนํ าหนักเกินกําหนดต้ องจ่ายค่าสัมภาระเพิมหน้ าเคาน์เตอร์ตาม
อัตราทีสายการบินกําหนดคือ...ราคาอาจมีการเปลียนแปลง
- ออกเดินทางจาก สนามบินดอนเมือง นํ าหนักเกินกว่ากําหนด คิดกิโลละ500 บาท / ท่าน / เทียว
- ออกเดินทางจาก สนามบินนาริ ตะ / คันไซ นํ าหนักเกินกว่ากําหนด คิดกิโลละ2000 เยน / ท่าน / เทียว
เงือนไขการให้ บริการ
1. การเดินทางในแต่ ละครั งจะต้ องมีผ้ โู ดยสารจํานวน 10 ท่ านขึ นไป ถ้ าผู้โดยสารไม่ ครบจํานวนดังกล่ าว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีทีลูกค้ าต้ องออกตัวโดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าทีของบริษัทฯเพือเช็คว่ ากรุ๊ ปมีการ
คอนเฟริมเดินทางก่ อนทุกครั ง มิฉะนั นทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น
3. การชําระค่ าบริการ
3.1 กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 15,000บาท
3.2 กรุ ณาชําระค่ าทัวร์ ส่วนทีเหลือ 15-20 วันก่ อนออกเดินทาง
4.การยกเลิกการเดินทาง
4.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ขอเก็บเงินมัดจําทั งหมด
4.2 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้ อยกว่า 14 -7 วันเดินทาง ขอเก็บค่าใช้ จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ ทั งหมด
4.3 ยกเว้ นกรุ๊ ปทีออกเดินทางช่ วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้ น บางสายการบินมีการการันตีมดั จําทีนังกับสายการบินและ
ค่ามัดจําทีพกั รวมถึงเทียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHTจะไม่ มีการคืนเงินมัดจํา หรือ ค่ าทัวร์ ทั งหมด ไม่ ว่ายกเลิกด้ วยกรณีใดๆ
4.4 กรณีทีกองตรวจคนเข้ าเมืองทั งกรุ งเทพฯ และในต่ างประเทศ ปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรือ เข้ าประเทศทีระบุ ไว้ ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่ คนื ค่ าทัวร์ ไม่ ว่ากรณีใดๆ ทั งสิ น
**สําคัญ!! บริ ษัททําธุรกิจเพือการท่องเทียวเท่านั น ไม่สนับสนุนให้ ลกู ค้ าเดินทางเข้ าประเทศญีปนโดยผิ
ุ่
ดกฎหมายและในขั นตอนการผ่านการ
ตรวจคนเข้ าเมือง ทั งไทยและญีปนุ่ ขึ นอยูก่ บั การพิจารณาของเจ้ าหน้ าทีเท่านั น ลูกค้ าทุกท่านต้ องผ่านการตรวจคนเข้ าเมืองด้ วยตัวของท่าน
เอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ ความช่วยเหลือใดๆได้ ทั งสิ น**

4.5 เมือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ถ้ าท่านงดการใช้ บริ การรายการใดรายการหนึ ง หรื อไม่เดินทาง
พร้ อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ ไม่อาจเรี ยกร้ องค่าบริ การและเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทั งสิ น
อัตราค่ าบริการนี รวม
1. ค่าตัวโดยสารเครื องบินไป-กลับ ชั นประหยัดพร้ อมค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ ข้างต้ น
- กรณีทา่ นมีความประสงค์จะต้ องการปรับเปลียนระดับชั นทีนังจากชั นประหยัดเป็ นชั นธุรกิจ โดยใช้ คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้ องดําเนิน
ก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้ า และถ้ าโดยการชําระเงินเพืออัพเกรดต้ องกระทําทีเคาน์เตอร์ สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านั น
2. ค่าทีพกั ห้ องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีระบุไว้ ในรายการ หรื อ ระดับเทียบเท่า
** ในกรณีทีท่านจองห้ องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ทีนอนเสริม] แล้ วทางโรงแรมไม่ สามารถจัดหารห้ องพักแบบ TRIPLE ได้
ทางบริษัทอาจมีการจัดห้ องพักให้ ตามความเหมาะสมต่ อไป **
3. ค่าอาหาร ค่าเข้ าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีระบุไว้ ในรายการทัวร์ ข้างต้ น
4. เจ้ าหน้ าทีบริ ษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5. ค่านํ าหนักสัมภาระรวมในตัวเครื องบิน[แอร์ เอเซีย 20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / เจแปนแอร์ ไลน์และออลนิปปอน 2 ใบใบละไม่เกิน 23 กิโล]
ค่าประกันวินาศภัยเครื องบินตามเงือนไขของแต่ละสายการบินทีมีการเรี ยกเก็บ
6. ค่าประกันอุบตั เิ หตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงือนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้ าท่ านใดสนใจ...ซื อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื องสุขภาพสามารถสอบถามข้ อมูล
เพิมเติมกับทางบริษัทได้ **
- เบี ยประกันเริมต้ น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี ยประกันเริมต้ น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันทีมอี ายุมากกว่ า 16 หรือน้ อยกว่ า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่ อเนือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 3 ล้ านบาท]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันทีมอี ายุน้อยกว่ า 16 หรือมากกว่ า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่ อเนือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้ านบาท]
7. ภาษี มลู ค่าเพิม 7% และหัก ณ ทีจ่าย 3%
อัตราค่ าบริการนี ไม่ รวม
1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้ าวต่างๆ(ทางรัฐบาลญีปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้ กับคนไทย ผู้ทีประสงค์ จะพํานักระยะ
สั นในประเทศญีปุ่นไม่ เกิน15 **ถ้ ากรณีทางรัฐบาลญีปุ่นประกาศให้ กลับมาใช้ วซี ่ า ผู้เดินทางจะต้ องเสียค่ าใช้ จ่ายเพิมในการขอวีซ่า
ตามทีสถานทูตกําหนด)
2. ค่าใช้ จา่ ยอืนๆ ทีนอกเหนือทีระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื องดืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์
3. ค่าภาษี นํ ามัน ทีสายการบินเรียกเก็บเพิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ ออกตัวเครื องบิน
4. ค่าทิปสําหรับ คนขับรถ / มัคคุเทศน์ / หัวหน้ าทัวร์ ต่อท่านคนละ 4,000 เยน

รายละเอียดเกียวกับมาตรการยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญีปุ่นให้ กับคนไทย
จากมาตรการยกเว้ นวีซา่ เข้ าประเทศญี ปนให้
ุ่ กบั คนไทย ผู้ทีประสงค์จะพํานักระยะสั นในประเทศญีปนไม่
ุ่ เกิน 15 วัน ไม่วา่ จะด้ วยวัตถุประสงค์
เพือการท่องเทียว เยียมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในขั นตอนการตรวจคนเข้ าเมืองเพือเป็ นการยืนยันว่ามีคณ
ุ สมบัติใน
การเข้ า ประเทศญีปนุ่
**เอกสารทีอาจจะต้ องใช้ ในการพิจารณาการอนุญาตให้ เข้ าประเทศ – ตัวเครื องบินและเอกสารเรื องทีพกั ทางบริ ษัทจะจัดเตรี ยมให้ กบั ลูกทัวร์ แต่
ทั งนี ขึ นอยูก่ บั การพิจารณาของกองตรวจคนเข้ าเมืองของญี ปนุ่ **
1. ตัวเครื องบินขาออกจากประเทศญีปนุ่
2. สิงทียืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายทีอาจเกิดขึ นระหว่างทีพํานักในประเทศญีปนุ่
(เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้ น)
3. ชือ ทีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ทีติดต่อได้ ระหว่างทีพํานักในประเทศญีปนุ่ (เช่น คน รู้จกั โรงแรม และอืนๆ)
4. กําหนดการเดินทางระหว่างทีพํานักในประเทศญีปนุ่
คุณสมบัตกิ ารเข้ าประเทศญีปุ่น (สําหรับกรณีการเข้ าประเทศญีปุ่นตามมาตรการยกเว้ นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ทียงั มีอายุการใช้ งานเหลืออยู่
2. กิจกรรมใดๆ ทีจะกระทําในประเทศญีปนจะต้
ุ่
องไม่เป็ นสิงทีขดั ต่อกฎหมาย และเข้ าข่ายคุณสมบัติเพือการพํานักระยะสั น
3. ในขั นตอนการขอเข้ าประเทศ จะต้ องระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผู้ทีไม่มีประวัตกิ ารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี ปนุ่ หรื อมิได้ อยูใ่ นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ และไม่เข้ าข่ายคุณสมบัติ
ทีอาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ

หมายเหตุ :
1. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะเลือนการเดินทางในกรณีทีมีผ้ รู ่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิการเก็บค่านํ ามันและภาษี สนามบินทุกแห่งเพิม หากสายการบินมีการปรับขึ นก่อนวันเดินทาง
3. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนเทียวบิน โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าอันเนืองจากสาเหตุตา่ งๆ
4. บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น หากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัย
ธรรมชาติ, การนําสิงของผิดกฎหมาย ซึงอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษัทฯ
5. บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น หากเกิดสิงของสูญหาย อันเนืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบตั ิเหตุ
จากความประมาทของนักท่องเทียวเอง
6. เมือท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรื อค่าทัวร์ ทั งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ ว ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับเงือนไขข้ อตกลงต่างๆ ทั งหมด
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้ งล่ วงหน้ า ทั งนี ขึ นอยู่กบั สภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และ
ราคาอาจเปลียนแปลงได้ ตามความเหมาะสม ทั งนี ขึ นอยู่กับอัตราแลกเปลียนของเงินสกุลเยน
เอกสารประกอบการยืนวีซ่าเข้ าประเทศญีปุ่นสําหรับพาสปอร์ ตจีนแดง
(กรุ ณาส่ งเอกสารก่ อนเดินทางอย่ างน้ อย 30 วัน)
***กรุ ณาถอดปก Passport ก่ อนส่ งเอกสาร บริษัทจะไม่ รับผิดชอบในกรณีสูญหาย***
1.พาสปอร์ ตจีนแดง
จะใช้ เวลาดําเนินการในการขอวีซา่ ประมาณ 2-4 อาทิตย์ จึงต้ องขอรบกวนให้ สง่ สําเนาหน้ าหนังสือเดินทางมาทางบริ ษัทล่วงหน้ า
เพือทีจะส่งไปทีประเทศญีปนเพื
ุ่ อขอเอกสารรับรองจากญีปน(เอกสารชุ
ุ่
ดนี ทางบริษัทเป็ นผู้ดําเนินการให้) ผู้เดินทางจะต้ องไปแจ้ งเข้ าออก ที
สํานักงานตรวจคนเข้ าเมืองโดยแจ้ งประเทศและวันเดินทางทีจะไปและกลับเข้ ามา ถ้ าผู้เดินทางอายุไม่ถึง 60 ปี ต้ องมาแสดงตัวทีสถานทูต
(Passport China ทางสถานทูตไม่ ยกเว้ นการยืนวีซาเข้ าประเทศ)ส่วนผู้ทีทํางาน ต้ องแสดงใบอนุญาตทํางานเพิมเติม
เอกสารทีใช้ ในการขอวีซ่า
1.1 Passport China
1.2 รูปถ่าย 2นิ ว2 ใบขนาด 2 X 2 นิ ว ถ่ายไว้ ไม่เกิน 6 เดือนและ “พื นหลังเป็ นสีขาวเท่ านั น”
ถ่ายหน้ าตรง ไม่ยิ มเห็นฟั น ไม่สวมแว่นดํา ไม่คาดผม หรื อสวมหมวก แต่งกายสุภาพ*** ห้ ามใช้ รูปปริ น
หรือ ถ่ ายเอง ***
1.3 หนังสือแจ้ งเข้ าออก โดยก่อนเดินทางผู้เดินทางต้ องไปแจ้ งเข้ า-ออกทีสาํ นักงานตรวจคนเข้ า
เมืองพร้ อมทั งถ่ายสําเนาพร้ อมนําตัวจริ งไปสถานทูต
1.4 ใบสําคัญถินทีอยู่ ถ่ายสําเนาทุกหน้ าพร้ อมนําตัวจริ งไปสถานทูต
1.5ทะเบียนบ้ าน ถ่ายสําเนาทุกหน้ าพร้ อมนําตัวจริงไปสถานทูต

1.6 ใบอนุญาตทํางาน Work permit ถ่ายสําเนาหน้ าชือบริษัททีทํางาน พร้ อมนําตัวจริ งไปสถานทูต
1.7 สมุดบัญชีเงินฝาก สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ ย้ อนหลัง 6 เดือนหรื อฝากประจําเท่านั น ถ่ายเอกสารตั งแต่ หน้ าชือ และ
หน้ า 1 ถึงหน้ าทีปรับยอดบัญชีลา่ สุด (ปรับยอด ณ ปั จจุบนั ) ในกรณีทีเล่มปั จจุบนั อายุไม่ถงึ 6 เดือนให้ ถ่ายสําเนาเล่มเก่ามาตั งแต่หน้ าแรกถึง
หน้ าสุดท้ าย
*** บัญชีกระแสรายวัน และบัญชีเดินสะพัด ไม่ สามารถใช้ ได้ กับสถานกงสุลญีปุ่น ***
Remark
**ถ้ าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้ วไม่ครบ ทางบริ ษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิมเติม อาจจะทําให้ ทา่ นเกิดความไม่
สะดวกภายหลัง ทั งนี เพือประโยขน์ของตัวท่านเองจึงขออภัยมา ณ ทีน**ี
**หากยืนเอกสารปลอมหรื อให้ ข้อมูลอันเป็ นเท็จ ทางสถานทูตจะปฎิเสธการพิจารณาออกวีซา่ โดยหลักการทาง
สถานทูตจะไม่มีการคืนเอกสารแก่ผ้ ยู ืนคําร้ องขอวีซา่ **
**ในกรณีทีมีการถูกปฎิเสธการออกวีซา่ ทางสถานทูตขอสงวนสิทธิ ทีจะไม่อธิบายเหตุผล ถ้ าต้ องการยืนวีซา่ อีกครั งจะ
ไม่สามารถยืนได้ ภายใน 6 เดือนนับจากวันทีถกู ปฎิเสธวีซา่ และทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ ไม่ คนื ค่ าบริการ**
แผนกกงสุล สถานทูตญีปุ่น สามารถสอบถามได้ หมายเลขโทรศัพท์ 02-207-8503

