วันแรก

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – นาริตะ

20.30 น.

พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์
สายการบิน AIR ASIA X เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวกใน
การเช็คอิน
สายการบิน AIR ASIA X ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300 จานวน 377 ที่นั่ง
จัดที่นั่งแบบ 3-3-3 มีบริการอาหารร้อนเสิร์ฟทั้งขาไปและขากลับ
(น้าหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซื้อน้าหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่าย)

23.45 น.

เหินฟ้าสู่เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ600 บริการ
อาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง

วันที่สอง

นาริตะ - ไร่สตรอเบอร์รี่ - วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียว สกายทรี – ช้อปปิ้งชินจูกุ

08.00 น.

ถึ ง เมื อ งนาริ ต ะ ประเทศญี่ ปุ่ น หลั ง จากผ่ า นขั้ น ตอน
ศุลกากรแล้ว นาท่านเดินทางสู่ ไร่สตรอเบอร์รี่ ของชาว
ญี่ปุ่นที่มีการปลูกอย่างพิถีพิถัน และได้รับการดูแลเอาใจ
ใส่ทุกกระบวนการทุกขั้นตอน ทาให้ผลของสตรอเบอร์รี่
นั้นมีขนาดใหญ่ สีแดงสด และรสชาติหวานกว่าบ้านเรา
หลายเท่า ท่านจะได้ชมถึงวิธีการเก็บสตรอเบอร์รี่และที่สาคัญ คือท่านสามารถชิมสตรอเบอร์รี่ใน
ไร่นี้ได้ โดยสามารถเด็ดจากต้นด้วยตัวเอง และยังซื้อกลับมาเป็นของฝากแก่คนที่บ้านได้
น าท่ า นชม วั ด อาซากุ ส ะ วั ด ที่ เก่ า แก่ ที่ สุ ด ในกรุ ง โตเกี ย ว เข้ า
น มั ส ก ารขอ พ รจาก พ ระพุ ท ธ รู ป เจ้ า แ ม่ ก วน อิ ม ท อ งค า
นอกจากนั้นท่านยังจะได้พบเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาด
ยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยู่บริเวณประตูทางเข้าวัด
และยังสามารถเลือกซื้อเครื่องรางของขลังได้ภายในวัด ฯลฯ หรือ
เพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซะ ถนนช้อปปิ้งที่มี ชื่อเสียงของวัด มีร้านขายของที่ระลึกมากมาย
ไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบท้ายด้วยร้านขายขนมที่คนญี่ ปุ่น มายังวัด
แห่งนี้ต้องมาต่อคิวกันเพื่อลิ้มลองกับรสชาติสุดแสนอร่อย

เที่ยง

น าท่ าน เก็ บ ภาพประทั บ ใจกั บ คู่ กับแลนด์ ม าร์ กแห่ งใหม่ ข อง
กรุงโตเกียว ณ ริมแม่น้าสุมิดะ หอคอยโตเกียวสกายทรี (Tokyo
Sky tree) หอส่ ง สั ญ ญาณ โทรคมนาคมที่ สู ง ที่ สุ ด ในโลก เปิ ด
ให้บริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้มีความสูง 634
เมตร สร้างด้วยเทคนิคทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมอันทันสมัย
ในช่วงที่เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่หอคอยแห่งนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นถึง
โครงสร้างทางสถาปัตยกรรมที่แข็งแรงทนทาน เพราะไม่เกิดความเสียหายแม้แต่น้อย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านช้อปปิ้งย่านดัง ย่านชินจุกุ”ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อสินค้านานา
ชนิ ด ได้ จากที่ นี่ ไม่ ว่า จะเป็ น ร้ านซานริโอะ ร้านขายเครื่ อ งอิ เลคทรอนิ ก ส์ กล้ อ งถ่ า ยรู ป
ดิ จิ ต อล นาฬิ ก า เครื่ อ งส้ า อาง ต่ า งๆ กั น ที่ ร้ า น MATSUMOTO แหล่ ง รวมเหล่ า บรรดา
เครื่องส้าอางมากมาย อาทิ มาร์คเต้าหู้, โฟมล้างหน้า WHIP FOAM ที่ราคาถูกกว่าบ้านเรา 3
เท่า, ครีมกันแดดชิเซโด้ แอนเนสซ่าที่คนไทยรู้จักเป็นอย่างดี และสินค้าอื่น ๆ หรือให้
ท่านได้สนุกกับการเลือกซื้อสินค้า แบรนด์ดังอาทิ LOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสุดฮิต
BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื้อ COMME DES GARCONS, H&M หรือเลือกซื้อรองเท้า
หลากหลายแบรนด์ดัง อาทิ NIKE, CONVERSE, NES BALANCE, REEBOK ฯลฯ ได้ที่ร้าน ABC
MART

ค่้า
พักที่

อิสระอาหารค่้า ตามอัธยาศัย
NARITA REST HOUSE HOTEL หรือ NARITA TOBU HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่สาม
เช้า

กระเช้าคาจิ คาจิ – ลานสกี – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - แช่ออนเซ็นธรรมชาติ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่าน ขึ้นกระเช้าคาจิคาจิ เป็นกระเช้าลอยฟ้าที่ใช้เวลาเพียง 3 นาทีถึงยอดเขา จากจุด
ชมวิวบนความสูง 1,075 เมตร ท่านจะสามารถชมภูเขาไฟฟูจิและทิวทัศน์โดยรอบของทะเลสาบ
คาวากุจิในแบบพาโนรามา 360 องศา และในวันที่อากาศแจ่มใสจะสามารถมองเห็นได้ไกลถึง

ภู เขาแอลป์ ญี่ ปุ่ น ทางตอนใต้ (เทื อ กเขาอากาอิ ชิ และเทื อ กเขาอาราคาวะ) (อาจมี ก ารงด
ให้บริการชั่วคราวเนื่องจากสาเหตุต่างๆ เช่น สภาพอากาศไม่เอื้ออานวย)

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
น้าท่านสนุกกับกิจกรรมกลางแจ้งท่ามกลางหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น ให้ท่านได้เพลิดเพลิน
กับการเล่นไม้กระดานเลื่อนได้ตามอัธยาศัย ณ ดินแดนแห่งนี้ที่ซึ่งเป็นสวนสนุกขนาดใหญ่
มีกิจกรรมนอกเหนือจากการเล่นสกีมากมาย เป็นลานสกีที่มีชื่อเสียงและมีฉากหลังเป็น
ภูเขาไฟฟูจิที่สวยงามท่านจะได้สนุกกับลานหิมะขาวโพลน ท่านที่สนใจจะเช่าอุปกรณ์เครื่อง
เล่นสามารถติดต่อหัวหน้าทัวร์ล่วงหน้า ราคานี้ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์เครื่องเล่นสกี สโนว์
สเลด หรือครูฝึก ประมาณ 5000 เยน (ลานสกีจะเปิดให้บริการหรือไม่ ขึ้นอยู่กับสภาพ
ภูมิอากาศ)

(หมายเหตุ : ในกรณี ที่ ลานสกี เข้ าไม่ ได้ เนื่ อ งจากสภาพอากาศ บริ ษั ท ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์
เปลี่ยนโปรแกรมทัวร์ นาท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ที่ตั้งตระหง่านอยู่เหนือเกาะญี่ ปุ่นด้วย
ความสูง3,776เมตร จากระดับน้าทะเล นาท่านขึ้นชมความงามกันแบบใกล้ชิด ยังบริเวณ “ชั้น
5” ของภู เขาไฟฟู จิ (ขึ้ น อยู่ กั บ สภาพภู มิ อ ากาศ) เพื่ อ ชมทั ศ นี ย ภาพโดยรอบของภู เขาไฟที่
สามารถมอง เห็นทะเลสาบทั้งห้ากระจายอยู่โดยรอบ ให้ท่านได้สัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์บนยอด
เขาฟูจิ ถ่ายภาพที่ระลึก กับภูเขาไฟที่ได้ชื่อ ว่ามีสัดส่วนสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยัง
ดับไม่สนิท และมีความสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น

พักที่
ค่้า

นาท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ EARTH QUAKE MUSEUM ที่จาลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ และให้
ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศของการจาลองเรื่องราวเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น
จากนั้นอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย
FUJI EVERGREEN HOTEL/ FUJI LAND SCOLE PLAZA HOTEL หรือระดับเดียวกัน
รับประทานอาหารค่้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม *** ให้ท่าน
ได้อิ่มอร่อยกับมื้อพิเศษที่มีขาปูยักษ์ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติปู
พร้อ มน้้าจิ้ม สไตส์ญี่ ปุ่น อย่างจุใจ หลังอาหารให้ ท่ านได้ ผ่อ น
คลายกับการแช่น้าแร่ธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้าแร่แล้ว จะ
ท้าให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

วันที่สี่
เช้า

หมู่บ้าน โอชิโนะฮัคไค – ผ่านชมทะเลสาบฮามานะ – นาโกย่า – ช้อปปิ้งจัสโก้ อิออน
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น้าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้าน โอชิโนะฮัคไค นาท่านเจาะลึกตามหาแหล่งน้าบริสุทธิ์จากภูเขาไฟฟู
จิ ที่เป็นแหล่งน้าตามธรรมชาติตั้งอยู่ในหมู่บ้านโอชิโนะ จ.ยามานชิ หรือพูดในทางกลับกันคือ
กลุ่มน้าผุดโอชิโนะฮัคไค เพียงก้ าวแรกที่ย่างเท้าเข้าไปในหมู่บ้าน ก็สัมผัสได้ถึงอากาศบริสุทธิ์
และไอเย็นจากแหล่งน้าธรรมชาติที่มีให้เห็นอยู่ทุกมุม โดยในบ่อน้าใสแจ๋วมีปลาหลากหลายพันธุ์
แหวกว่ายสบายอารมณ์ แต่ขอบอกเลยว่าน้าแต่ละบ่อนั้นเย็นเจี๊ยบถึงใจจนแอบสังสัยว่าน้องปลา
ไม่หนาวสะท้านกันบ้ างรึ เพราะอุณหภูมิในน้าเฉลี่ยอยู่ที่ 10-12 องศาฯนอกจากชมแล้วก็ยัง
มีน้าผุดจากธรรมชาติให้ตักดื่มตามอัธยาศัย และที่สาคัญ หมู่บ้านโอชิโนะยังเป็นแหล่งช้อปปิ้ง
สินค้าโอทอปชั้นเยี่ยม

เที่ยง
บ่าย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านผ่านชม ทะเลสาบฮามานะ ทะเลสาบที่เพาะพันธุ์ปลาไหลที่ใหญ่ที่สุดในบริเวณนั้น
นาท่านเดินทางสู่ เมืองนาโกย่า เมืองใหญ่อันดับ 3 รองจากโอซาก้า ที่เจริญไปด้วยแหล่งธุรกิจ
และโรงงานอุตสาหกรรม นาท่านช้อปปิ้งยังห้างสรรพสินค้า ห้างจัสโก้อิออน ให้ท่านได้ซื้อของ

ค่้า
พักที่

ฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทิเช่น ขนมชนิดต่างๆ ผลไม้ตามฤดูกาล และพิเศษสุดกับร้าน
100 เยน ทีทุกอย่างในร้านราคาเพียง 100 เยนเท่านั้น
อิสระอาหารค่้า ตามอัธยาศัย
โรงแรม ROUTE INN HOTEL / NAGOYA SAKAE TOKYU INN HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่ห้า

นาโกย่า – เกียวโต – ปราสาททอง - ชินไซบาชิ - สนามบินโอซาก้า

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้ น น าท่ า นเดิ น ทางสู่ เ กี ย วโต น าท่ า นชม
วัดคินคะคุจิ หรือ ปราสาททอง สร้างโดยโชกุน
อาชิคางะ โยชิมิสึ เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อน ต่อมา
บุ ต รชายของท่ า นได้ ดั ด แปลงให้ เ ป็ น วั ด แต่
ปราสาทเดิ ม ได้ ถู ก ไฟไหม้ ในปี พ.ศ.2493 และ
สร้างขึ้นใหม่เมื่อปี พ.ศ.2498 ปราสาทโดยรอบปิดด้วยทองคาเปลวอย่างสวยงาม ให้ท่านได้ดื่ม
ด่ากับความสะอาดใสของสระน้าที่สามารถสะท้อนให้เห็นภาพตัวปราสาทได้อย่างงดงาม
จากนั้นนาท่านเดินทางชมบริเวณโดยรอบของ ปราสาทโอ
ซาก้า (ไม่รวมค่าเข้าปราสาท) ซึ่งถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์
ของเมือง สัมผัสความยิ่งใหญ่และชมนิทรรศการที่จัดแสดง
อยู่ ภ ายใน ซึ่ ง เล่ า ถึ ง ความเป็ น มาของปราสาท รวมทั้ ง
ประวัติและข้าวของเครื่องใช้ ต่างๆของโชกุน ฮิเดโยชิโตโย
โตมิ ผู้มีคาสั่งให้ก่อสร้างปราสาทแห่งนี้
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านช้อปปิ้งย่าน ชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของนครโอซาก้า ภายในย่านนี้มีร้านค้า
เก่าแก่ปะปนไปกับร้านค้าอันทันสมัย และสินค้าหลากหลายรูปแบบทั้งสาหรับเด็ก และผู้ใหญ่ ซึ่ง
ย่านนี้ถือว่าเป็นย่านแสงสี และบันเทิงชั้นนาแห่งหนึ่งของนครโอซาก้า อีกทั้งยังมีร้านอาหารทะเล
ขึ้นชื่อมากมาย ซึ่งเสน่ห์อย่างหนึ่งคือ ทุกร้านจะประดับประดาร้านของตนด้วยแสงไฟนีออนซึ่งดัด
ทาให้เป็นรูปปู กุ้ง และปลาหมึก ซึ่งนักท่องเที่ยวให้ความสนใจและแวะถ่ายรูปกันเป็นที่ระลึก
อย่างมาก และร้านค้าทุกแห่ง จะพยายามสร้างจุดเด่นให้แก่ร้านของตนให้ได้มากที่สุด เพื่อดึงดูด
ลู ก ค้ าให้ เข้ามาใช้บ ริก าร สั ญ ลั ก ษณ์ เด่ น ของย่ านนี้ คื อ ตึ ก รูป เครื่อ งหมายการค้ า ของกู ลิโกะ
ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจากญี่ปุ่นนั่นเอง
เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งของท่าน อิสระอาหารค่้าตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลา น้าท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

เที่ยง

วันที่หก

สนามบินคันไซ – กรุงเทพ ฯ

00.10 น.

เหิ น ฟ้ า สู่ ก รุ ง เทพ ฯ โดยสายการบิ น AIR ASIA X เที่ ย วบิ น ที่ XJ611 บริ ก ารอาหารและ
เครื่องดื่มบนเครื่อง
ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ...
****************************************

04.00 น.

อัตราค่าบริการ
ก้าหนดการเดินทาง
09 – 14 มกราคม 2561
10 - 15 มกราคม 2561
16 - 21 มกราคม 2561
17 - 22 มกราคม 2561
23 - 28 มกราคม 2561
24 - 29 มกราคม 2561
30 ม.ค. – 04 ก.พ. 2561
31 ม.ค. – 05 ก.พ. 2561
06 – 11 กุมภาพันธ์ 2561
07 – 12 กุมภาพันธ์ 2561
14 - 19 กุมภาพันธ์ 2561
20 - 25 กุมภาพันธ์ 2561
21 - 26 กุมภาพันธ์ 2561
27 ก.พ. – 04 มี.ค. 2561
28 ก.พ. – 05 มี.ค. 2561
06 – 11 มีนาคม 2561
07 - 12 มีนาคม 2561
13 - 18 มีนาคม 2561
14 - 19 มีนาคม 2561

ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
35,900
35,900
35,900
35,900
35,900
35,900
35,900
35,900
35,900
35,900
35,900
35,900
35,900
37,900
37,900
35,900
35,900
35,900
35,900

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง
(เด็กอายุต่้ากว่า12ปี)

35,900
35,900
35,900
35,900
35,900
35,900
35,900
35,900
35,900
35,900
35,900
35,900
35,900
37,900
37,900
35,900
35,900
35,900
35,900

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว ราคาทัวร์
เด็กไม่มีเตียง
เพิ่ม ไม่รวมตัว๋
(เด็กอายุต่้ากว่า12ปี)
เครื่องบิน
35,900
8,000 25,900
35,900
8,000 25,900
35,900
8,000 25,900
35,900
8,000 25,900
35,900
8,000 25,900
35,900
8,000 25,900
35,900
8,000 25,900
35,900
8,000 25,900
35,900
8,000 25,900
35,900
8,000 25,900
35,900
8,000 25,900
35,900
8,000 25,900
35,900
8,000 25,900
37,900
8,000 27,900
37,900
8,000 27,900
35,900
8,000 25,900
35,900
8,000 25,900
35,900
8,000 25,900
35,900
8,000 25,900

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 10,000 บาท
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
ท่านละ 2500 เยน /ทริป/ต่อท่าน***
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 45 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทาง
บริษัทจะไม่คืนมัดจ้าไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะว่าทางบริษัทได้ท้าการจ่ายค่าตั๋ว
ไปให้กับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์
ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้ โดยสารจ้านวน 30 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ้านวนดังกล่าว
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
กรุณาช้าระมัดจ้า ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืน
มัดจ้าทั้งหมด เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้ช้าระค่าตั๋วเครื่ องบิ นเต็มใบให้กับสายการบิน เป็นที่ เรียบร้อย
ยกเว้นค่าภาษีน้ามันที่ยังมิได้ช้าระ ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาช้าระ 21 วันก่อนการเดินทาง
หมายเหตุ 1. ตั๋วเมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ้านักระยะสั้น
ในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ
หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติ
การเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์จัดเตรียมให้
2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พ้านัก
ในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พ้านักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก
โรงแรม และอื่นๆ) ทางทัวร์จัดเตรียมให้
4. ก้าหนดการเดินทางระหว่างที่พ้านักในประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์จัดเตรียมให้

อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ ที่
ประสงค์จะพานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า
ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทาวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท**
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล
ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณ า
สอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 2500 เยน /ทริป/ต่อท่าน
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่
ประสงค์จะพานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
เงื่อนไขการช้าระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชาระเงินมัดจาเป็นเงินจานวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นั่ง
2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชาระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือ ทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน
กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน
ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก
วันเวลาดั งกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่ รัฐบาลประกาศในปีนั้ นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทาง
บริษัท

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือ
เอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัท
อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการ
จองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
2. กรณี นั ก ท่ องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ ต้ องการขอรับ เงิ น ค่ าบริก ารคื น นั ก ท่ องเที่ ย วหรือ เอเจนซี่ (ผู้ มี ชื่ อใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืน ที่บริษัทอย่างใด
อย่างหนึ่งเพื่อทาเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการ
มอบอานาจ หลักฐานการชาระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นาเงินเข้าให้
ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชาระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนา
เที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ
3. การเดิน ทางที่ ต้องการัน ตีมัดจาหรือซื้อขาดแบบมี เงื่อนไข หรือเที่ยวบิ นเหมาลา Charter Flight หรือ
Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือ
ค่าบริการทั้งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวัน เวลาทาการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก
วันเวลาดั งกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้ นๆถือว่าเป็น วัน หยุดท าการของทาง
บริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้อก้าหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วน
หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน
โดยจะแจ้ งให้ กั บ นั ก ท่ อ งเที่ ยวหรือ เอเจนซี่ ท ราบล่ วงหน้ า อย่ างน้ อ ย 7 วั น ก่ อ นการเดิ น ทางส าหรั บ

ประเทศที่ ไ ม่ มี วี ซ่ า และอย่ า งน้ อ ย 10 วั น ก่ อ นการเดิ น ทางส าหรั บ ประเทศที่ มี วี ซ่ า แต่ ห ากทาง
นักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริการเพิ่ม จากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทาง
บริษัทกาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้า
ชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้
ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคานึงถึง
ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสาคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว
ที่ มิ ได้ เกิ ด จากความผิ ด ของทางบริ ษั ท เช่ น ภั ย ธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุ ด งาน การปฏิ วั ติ
อุบั ติเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญ หายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการ
บริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
เงิน ตราต่ างประเทศ ค่าตั๋ วเครื่อ งบิ น ค่ า ภาษี เชื้อ เพลิง ค่ าประกั น ภั ย สายการบิ น การเปลี่ยนแปลง
เที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่
มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น
ข้อแนะน้าก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อ
ชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนา
ออกมาให้ เจ้ าหน้ าที่ ตรวจได้ อ ย่างสะดวก ณ จุดเอ็ ก ซ์เรย์ อนุ ญ าตให้ ถือ ได้ ท่ านละ 1 ใบเท่ านั้ น ถ้ าสิ่ งของ
ดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบิน
เท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
3. ประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายห้ามนาผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้
สด ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้อง
เสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก

