เยือนญีป่ นุ่ ดินแดนอาทิตย์อทุ ยั ขอพรเจ้าแม่กวนอิมทองคา ณ วัดอาซากุสะ
เพลิดเพลินกับสโนว์สเลด ณ ลานสกี ฟูจิ เท็น วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่
ล่องเรือโจรสลัดชมความงามของทะเลสาบอาชิ + ชิมไข่ดาโอวาคุดานิ
ชมมรดกโลกวัดนาใสสิง่ มหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ ช้อปปิง้ ถนนสายกานาชา
ช้อปปิ้งจุใจกับย่านดังใจกลางเมืองชินจูกุ + ชินไซบาชิ

พิเศษ!! เต็มอิม่ กับบุฟเฟ่ตข์ าปูยกั ษ์
เดินทางเดือนมกราคม – มีนาคม 2560
ราคาเริ่ม 36,900 บาท พักระดับ 3 ดาว
เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA X เครือ่ งลาใหญ่ 337 ทีน่ งั่
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วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – นาริตะ
20.30 น. พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชัน 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการ
บิน AIR ASIA X เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวกในการเช็คอิน
สายการบิน AIR ASIA X ใช้เครือ่ ง AIRBUS A330-300 จานวน 377 ทีน่ ั่ง
จัดทีน่ งั่ แบบ 3-3-3 มีบริการอาหารร้อนเสิรฟ
์ ทังขาไปและขากลับ
(นาหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซือนาหนักเพิม่ ต้องเสียค่าใช้จา่ ย)

23.45 น.

เหินฟ้าสู่เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ600 บริการอาหาร
และเครื่องดื่มบนเครื่อง

วันที่สอง
08.00 น.

วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียว สกายทรี – ช้อปปิง้ ชินจูกุ
ถึง เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขันตอนศุลกากรแล้วนาท่านเดินทางสู่โตเกียว
นาท่านชม วัดอาซากุ สะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว เข้านมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่
กวนอิมทองคา นอกจากนันท่านยังจะได้พบเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง
4.5 เมตรซึ่งแขวนอยู่บริเวณประตูทางเข้าวัด และยังสามารถเลือกซือเครื่องรางของขลังได้ภายในวัด
ฯลฯ หรือเพลิด เพลินกั บ ถนนนาคามิ เซะ ถนนช้อปปิ้งที่ มี ชื่อเสียงของวัด มีร้านขายของที่ระลึ ก
มากมายไม่ ว่าจะเป็น เครื่องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบท้ ายด้ วยร้านขายขนมที่คนญี่ ปุ่ น
มายังวัดแห่งนีต้องมาต่อคิวกันเพื่อลิมลองกับรสชาติสุดแสนอร่อย

เที่ยง

นาท่าน เก็บภาพประทับใจกับ คู่กับแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่นา
สุมิดะ
หอคอยโตเกี ย วสกายทรี (Tokyo Sky tree) หอส่ งสั ญ ญาณโทรคมนาคมที่ สู งที่ สุด ในโลก เปิ ด
ให้ บ ริ ก ารเมื่ อ วั น ที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี มี
ค ว า ม สู ง 6 3 4 เม ต ร ส ร้ า ง ด้ ว ย เท ค นิ ค ท า ง
สถาปัต ยกรรมและวิศวกรรมอันทั นสมัย ในช่วงที่ เกิ ด
แผ่ น ดิ น ไหวครั งใหญ่ ห อคอยแห่ งนี ได้ พิ สูจ น์ ให้ เห็ น ถึ ง
โครงสร้างทางสถาปัตยกรรมที่แข็งแรงทนทาน เพราะไม่
เกิดความเสียหายแม้แต่น้อย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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จากนันนาท่านช้อปปิ้งย่านดัง ย่านชินจุกุ”ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซือสินค้านานาชนิด ได้
จากที่นี่ ไม่ว่าจะเป็น ร้านซานริโอะ ร้านขายเครื่อ งอิเลคทรอนิก ส์ กล้อ งถ่ายรูป ดิจิต อล นาฬิ ก า
เครื่องสาอาง ต่างๆ กันที่ร้าน MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดาเครื่องสาอางมากมาย อาทิ
มาร์คเต้าหู้, โฟมล้างหน้า WHIP FOAM ที่ราคาถูกกว่าบ้านเรา 3 เท่า, ครีมกันแดดชิเซโด้ แอนเนส
ซ่าที่คนไทยรูจ้ กั เป็นอย่างดี และสินค้าอืน่ ๆ หรือให้ทา่ นได้สนุกกับการเลือกซือสินค้า แบรนด์ดังอาทิ
LOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสือ COMME DES
GARCONS, H&M หรือเลือกซือรองเท้าหลากหลายแบรนด์ดัง อาทิ NIKE, CONVERSE, NES
BALANCE, REEBOK ฯลฯ ได้ที่ร้าน ABC MART

ค่า
พักที่
วันที่สาม
เช้า

เที่ยง

อิสระอาหารค่า ตามอัธยาศัย
NARITA REST HOUSE HOTEL หรือ NARITA TOBU HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่–ล่องเรือทะเลสาบอาชิ–หุบเขาโอวาคุดานิ –ลานสกี ฟูจเิ ท็น
พิพธิ ภัณฑ์แผ่นดินไหว – แช่ออนเซ็นธรรมชาติ + บุฟเฟ่ตข์ าปูยกั ษ์
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ตังอยู่ในจังหวัดคะนะงะวะ ซึ่งเป็นแหล่งรวมบ่อนาพุร้อนมาก
ถึง 17 แห่ง จากนันนาท่าน ล่องเรือทะเลสาบอาชิ (ใช้เวลาในการล่องในการล่อง 10 นาที) กับเรือแฟน
ตาซีโจรสลัดชมความงามของทะเลสาบอันดับหนึ่งในญี่ปุ่น ซึ่งได้ก่อตัวจากลาวาของภูเขาไฟ ท่านจะ
ได้สัมผัสกับทัศนียภาพที่สวยงามดั่งภาพวาดสะท้อนลงสู่ทะเลสาบ จากนันนาท่านเดินทางโดยรถโค้ช
สู่ หุบเขาโอวาคุดานิ ที่ยังครุกรุ่นด้วยควันจากบ่อกามะถันเดือดอยู่ตลอดเวลา ชมบ่อนาแร่กามะถันซึ่ง
สามารถต้มไข่ให้สุกได้ โดยชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าหากได้ทานไข่ดาหนึ่งฟองจะสามารถทาให้อายุยืน
ยาวขึนอีกประมาณ 7 ปี

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาท่านสนุกกับกิจกรรมกลางแจ้งท่ามกลางหิ มะ ณ ลานสกี ฟู
จิเท็น ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเล่นไม้กระดานเลื่อนได้ตามอัธยาศัย ณ ดินแดนแห่งนีที่ซึ่งเป็นสวน
สนุกขนาดใหญ่ มีกิจกรรมนอกเหนือจากการเล่นสกีมากมาย เป็นลานสกีที่มีชื่อเสียงและมีฉากหลัง
เป็นภูเขาไฟฟูจิที่สวยงามท่านจะได้สนุกกับลานหิมะขาวโพลน ท่านที่ สนใจจะเช่าอุปกรณ์เครื่องเล่น
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สามารถติดต่อหัวหน้าทัวร์ล่วงหน้า ราคานีไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์เครื่องเล่นสกี สโนว์สเลด หรือครู
ฝึก ประมาณ 5000 เยน (ลานสกีจะเปิดให้บริการหรือไม่ ขึนอยู่กับสภาพภูมิอากาศ)

***

พักที่
ค่า

วันที่สี่
เช้า

หมายเหตุ ทางบริษัทฯ ขอเปลี่ยนโปรแกรมขึนภูเขาไฟฟูจิ แทนในกรณีที่ลานสกีปิดทาการเนื่องจาก
สภาพอากาศ นาท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ที่ตังตระหง่านอยู่เหนือเกาะญี่ปุ่นด้วยความสูง3,776
เมตร จากระดับนาทะเล นาท่านขึนชมความงามกันแบบใกล้ชิด ยังบริเวณ “ชัน 5” ของภูเขาไฟฟูจิ
(ขึนอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที่ สามารถมอง เห็นทะเลสาบทัง
ห้ากระจายอยู่โดยรอบ ให้ท่านได้สัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์บนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพที่ระลึก กับภูเขาไฟ
ที่ได้ชื่อว่ามีสัดส่วนสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยังดับไม่สนิท และมีความสูงที่สุดในประเทศ
ญี่ปุ่น
นาท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณ ฑ์แผ่นดิน ไหว ที่จาลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ และให้ท่านได้สัมผัสกับ
บรรยากาศของการจาลองเรื่องราวเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึนในประเทศญี่ปุ่น จากนันอิสระให้ท่าน
ได้เลือกซือของที่ระลึกตามอัธยาศัย
FUJI EVERGREEN HOTEL/ FUJI LAND SCOLE PLAZA HOTEL หรือระดับเดียวกัน
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม *** ให้ท่านได้อมิ่ อร่อยกับมือพิเศษทีม่ ขี าปูยกั ษ์ให้
ท่านได้ลมลองรสชาติ
ิ
ปพ
ู ร้อมนาจิมสไตส์ญปี่ นุ่ อย่างจุใจ
หลังอาหารให้ทา่ นได้ผอ่ นคลายกับการแช่นาแร่ธรรมชาติ เชือ่ ว่าถ้าได้แช่นาแร่แล้ว จะทาให้ผวิ พรรณ
สวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขนึ

หมูบ่ ้าน โอชิโนะฮัคไค – ผ่านชมทะเลสาบฮามานะ – นาโกย่า – ช้อปปิง้ จัสโก้ อิออน
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้าน โอชิโนะฮัคไค นาท่านเจาะลึกตามหาแหล่งนาบริสุทธิ์จากภูเขาไฟฟูจิ ที่เป็น
แหล่งนาตามธรรมชาติตังอยู่ในหมู่บ้านโอชิโนะ จ.ยามานชิ หรือพูดในทางกลับกันคือกลุ่มนาผุดโอชิ
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โนะฮัคไค เพียงก้าวแรกที่ย่างเท้าเข้าไปในหมู่บ้าน ก็สัมผัสได้ถึงอากาศบริสุทธิ์ และไอเย็นจากแหล่งนา
ธรรมชาติที่มีให้เห็นอยู่ทุกมุม โดยในบ่อนาใสแจ๋วมีปลาหลากหลายพันธุ์แหวกว่ายสบายอารมณ์ แต่
ขอบอกเลยว่านาแต่ละบ่อนันเย็นเจี๊ยบถึงใจจนแอบสังสัยว่าน้องปลาไม่หนาวสะท้านกันบ้างรึ เพราะ
อุณ หภูมิในนาเฉลี่ยอยู่ที่ 10-12 องศาฯนอกจากชมแล้วก็ยังมีนาผุดจากธรรมชาติให้ตักดื่มตาม
อัธยาศัย และที่สาคัญ หมู่บ้านโอชิโนะยังเป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้าโอทอปชันเยี่ยม
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นาท่านผ่านชม ทะเลสาบฮามานะ ทะเลสาบที่เพาะพันธุ์ปลาไหลที่ใหญ่ที่สุดในบริเวณนัน
นา
ท่านเดินทางสู่ เมืองนาโกย่า เมืองใหญ่อันดับ 3 รองจากโอ
ซาก้า ที่เจริญไปด้วยแหล่งธุรกิจและโรงงานอุตสาหกรรม นา
ท่านช้อปปิ้งยังห้างสรรพสินค้า ห้าง
จัสโก้อิออน ให้
ท่านได้ซือของฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทิเช่น ขนม
ชนิดต่างๆ ผลไม้ตามฤดูกาล และพิเศษสุดกับร้าน 100 เยน
ทีทุกอย่างในร้านราคาเพียง 100 เยนเท่านัน
ค่า
อิสระอาหารค่า ตามอัธยาศัย
พักที่
โรงแรม ROUTE INN HOTEL / NAGOYA SAKAE TOKYU INN HOTEL หรือระดับเดียวกัน
วันทีห่ ้า นาโกย่า – เกียวโต - วัดคิโยมิสึ – ปราสาทโอซาก้า – ชินไซบาชิ
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต นาชม วัดคิโยมิสึ หรือวัดนาใส ที่ติดรอบสุดท้ายของการประกวด 1 ใน
7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ตังอยู่บริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า และมีท่อนซุง
วางเรียงซ้อนกันตามแนวนอนตังจากพืนดินขึนมารองรับระเบียงของตัววิหารใหญ่ ซึ่งไม่ใช้ต ะปูสักตัว
ใช้วิธีการเข้าลิ่ม เหมือนเรือนไทย วัดนีมีอายุเก่าแก่ยิ่งกว่ากรุงเกียวโต กว่า 1,200 ปี มาแล้ว เป็นที่
ประดิษฐานของเทพเอปิสึ เทพเจ้าแห่งความร่ารวย มั่งคั่ง , นมัสการพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร, จาก
ระเบียงแห่งนีสามารถถ่ายภาพ ณ จุดที่สวยที่สดุ ในกรุงเกียวโต มองเห็นวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองเกียว
โตได้งดงาม พร้อมกับวิหารของวัดคิโยมิสึ และเชิญดื่มนาศักดิ์สิทธิ์สามสายอันเกิดขึนจากธรรมชาติ
ที่ไหลมาจากเทือกเขา โดยเชื่อว่า สายแรก รวย สายสอง สวย-หล่อ สายสาม แข็งแรง

จากนันเดินตามทาง สัมผัสกับร้านค้าญี่ ปุ่นตบแต่งตามสมัยเอโดะ และ เลือกซือสินค้าพืนเมือง ที่
ระลึกเกี่ยวกับญี่ปุ่นขนานแท้ อาทิ ขนมโมจิ ที่ขึนชื่อที่สุดของญี่ปุ่น มีให้ท่านได้เลือกชิมหลายหลากรส
ไม่ว่าจะเป็นไส้ถั่วแดงสูตรดังเดิม, ไส้สตรอเบอร์รี่, ชอคโกแลต เป็นต้น หรือว่าจะเป็นชาเกียวโต, ตุ๊กตา
เกียวโต สัญ ลักษณ์ ที่โด่งดังที่สุดในญี่ ปุ่น คือ เกอิชา เป็นตุ๊กตาแต่งกายด้วยชุดกิโมโนประจาชาติ
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เที่ยง

อย่างเต็มรูปแบบซึ่งควรค่าแก่เป็นของฝากของที่ระลึกในราคาย่อมเยาว์ , เครื่องเซรามิค ญี่ ปุ่น ทัง
กานาชา ถ้วย ชาม ต่างๆ และของที่ระลึก อีกมากมายนานาชนิด
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนันนาท่านเดินทางชมบริเวณโดยรอบของ ปราสาทโอซาก้า (ไม่รวมค่าเข้าปราสาท) ซึ่งถือได้ว่า
เป็นสัญลักษณ์ของเมือง สัมผัสความยิ่งใหญ่และชมนิทรรศการที่จัดแสดงอยู่ภายใน ซึ่งเล่าถึงความ
เป็นมาของปราสาท รวมทังประวัติและข้าวของเครื่องใช้ ต่างๆของโชกุน ฮิเดโยชิโตโยโตมิ ผู้มีคาสั่งให้
ก่อสร้างปราสาทแห่งนี

จากนันนาท่านช้อปปิ้งย่าน ชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของนครโอซาก้า ภายในย่านนีมีร้านค้าเก่าแก่
ปะปนไปกับร้านค้าอันทันสมัย และสินค้าหลากหลายรูปแบบทังสาหรับเด็ก และผู้ใหญ่ ซึ่งย่านนีถือว่า
เป็นย่านแสงสี และบันเทิงชันนาแห่งหนึ่งของนครโอซาก้า อีกทังยังมีร้านอาหารทะเลขึนชื่อมากมาย ซึ่ง
เสน่ห์อย่างหนึ่งคือ ทุกร้านจะประดับประดาร้านของตนด้วยแสงไฟนีออนซึ่งดัดทาให้เป็นรูปปู กุ้ง และ
ปลาหมึก ซึ่งนักท่องเที่ยวให้ความสนใจและแวะถ่ายรูปกันเป็นที่ระลึกอย่ างมาก และร้านค้าทุกแห่ง จะ
พยายามสร้างจุดเด่นให้แก่ร้านของตนให้ได้มากที่สุด เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการ สัญลักษณ์
เด่นของย่านนีคือ ตึกรูปเครื่องหมายการค้าของกูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจากญี่ปุ่นนั่นเอง

เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งของท่าน อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ เพือ่ เตรียมตัวเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ
วันทีห่ ก
00.10 น.
04.00 น.

สนามบินคันไซ – กรุงเทพ ฯ
เหินฟ้าสู่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ611 บริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เครื่อง
ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ...
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****************************************
** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครังก่อนทาการ
ออกตั๋วเนือ่ งจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
*** ขอบพระคุณทุกท่านทีใ่ ช้บริการ ***

กาหนดการเดินทาง
10 – 15 มกราคม 2560
11 – 16 มกราคม 2560
17 – 22 มกราคม 2560
18 – 23 มกราคม 2560
24 – 29 มกราคม 2560
25 – 30 มกราคม 2560
31 ม.ค. – 05 ก.พ. 2560
01 – 06 กุมภาพันธ์ 2560
07 – 12 กุมภาพันธ์ 2560
08 – 13 กุมภาพันธ์ 2560
09 – 14 กุมภาพันธ์ 2560
14 – 19 กุมภาพันธ์ 2560
15 – 20 กุมภาพันธ์ 2560
21 – 26 กุมภาพันธ์ 2560
22 – 27 กุมภาพันธ์ 2560
28 ก.พ. – 05 มี.ค. 2560
01 – 06 มีนาคม 2560
07 – 12 มีนาคม 2560
08 – 13 มีนาคม 2560
14 – 19 มีนาคม 2560
15 – 20 มีนาคม 2560

ผูใ้ หญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
36,900
36,900
36,900
36,900
37,900
37,900
36,900
36,900
37,900
37,900
37,900
36,900
36,900
36,900
36,900
36,900
37,900
37,900
37,900
37,900
37,900

อัตราค่าบริการ
1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็กมีเตียง

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็กไม่มเี ตียง

(เด็กอายุตากว่
่ า12ปี)

(เด็กอายุตากว่
่ า12ปี)

36,900
36,900
36,900
36,900
37,900
37,900
36,900
36,900
37,900
37,900
37,900
36,900
36,900
36,900
36,900
36,900
37,900
37,900
37,900
37,900
37,900

36,900
36,900
36,900
36,900
37,900
37,900
36,900
36,900
37,900
37,900
37,900
36,900
36,900
36,900
36,900
36,900
37,900
37,900
37,900
37,900
37,900

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 10,000 บาท

พักเดีย่ ว
เพิม่
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

ราคาทัวร์
ไม่รวมตัว๋
เครือ่ งบิน
28,900
28,900
28,900
28,900
29,900
29,900
28,900
28,900
29,900
29,900
29,900
28,900
28,900
28,900
28,900
28,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิน่
ท่านละ 2500 เยน /ทริป/ต่อท่าน***
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ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 45 วันก่อนการเดินทางเท่านัน ไม่เช่นนันทางบริษทั จะไม่
คืนมัดจาไม่วา่ ด้วยกรณีใดๆทังสิน เพราะว่าทางบริษทั ได้ทาการจ่ายค่าตั๋วไปให้กับการสายการ
บินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครัง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่าน
เอง
การเดินทางในแต่ละครังจะต้องมีผู้โดยสารจานวน 30 ท่านขึนไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจาทังหมด
เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้ชาระค่าตั๋วเครื่องบินเต็มใบให้กับสายการบินเป็นที่เรีย บร้อย ยกเว้นค่าภาษีนามันที่ยังมิได้
ชาระ ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาชาระ 21 วันก่อนการเดินทาง
หมายเหตุ 1. ตัว๋ เมือ่ ออกแล้ว ไม่สามารถรีฟนั ด์ได้ อันเนือ่ งจากเงือ่ นไขของสายการบิน
จากมาตรการยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญีป่ ุ่ นให้ กบั คนไทย ผู้ทปี่ ระสงค์ จะพานักระยะสั้ นในประเทศ
ญี่ปุ่นไม่ เกิน 15 วัน ไม่ ว่าจะด้ วยวัตถุประสงค์ เพือ่ การท่ องเทีย่ ว เยีย่ มญาติ หรือธุรกิจ จะต้ องยืน่
เอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้ าเมือง เพือ่ ยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้ าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่ อไปนี้
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์ จัดเตรียมให้
2. สิ่ งทีย่ นื ยันว่าท่ านสามารถรับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายทีอ่ าจเกิดขึน้ ในระหว่ างทีพ่ านักในประเทศ
ญี่ปุ่นได้ (เช่ น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้ น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่ อในระหว่ างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่น (เช่ น คนรู้จัก โรงแรม
และอืน่ ๆ) ทางทัวร์ จัดเตรียมให้
4. กาหนดการเดินทางระหว่ างทีพ่ านักในประเทศญี่ปนุ่ ทางทัวร์ จัดเตรียมให้
อัตราค่าบริการนีรวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่านาหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมือที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนีไม่รวม
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์
จะพานักระยะสันในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้อง
เสียค่าใช้จ่ายในการทาวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท**
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า
อินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณ าสอบถาม
จากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 2500 เยน /ทริป/ต่อท่าน
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
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 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์
จะพานักระยะสันในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี

เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชาระเงินมัดจาเป็นเงินจานวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นั่ง
2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชาระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือ ทังหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณี
นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธ
การจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นันๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท ดังนี
วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าว
และวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนันๆถือว่าเป็นวันหยุดทาการของทางบริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอ
เจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บ ริษัทอย่างใด
อย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัท เป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่าน
ทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสาร
การจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทา
เรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอานาจ หลักฐาน
การชาระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นาเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการ
คืนเงินค่าบริการดังนี
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 45 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 45 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาระแล้วทังหมด
ทังนี ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชาระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนาเที่ยว
ให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ
3. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจาหรือซือขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรือ Extra
Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือค่า บริการ
ทังหมด
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4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท ดังนี

วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าว
และวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนันๆถือว่าเป็นวันหยุดทาการของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นีสาหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน
2. ทัวร์นีเป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ
ทังหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือ
ทังหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดย
จะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่ไม่มีวี
ซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะ
ชาระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้
ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้าชื่อ
เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่อ งบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้า
หนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทังนี บริษัทจะคานึงถึงความ
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสาคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึนของนักท่องเที่ยวที่มิได้
เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบั ติเหตุ ความ
เจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน
เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
7. อัตราค่าบริการนีคานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนัน ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึน ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชือเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือ ตัวแทนของทางบริษัท ไม่มี อานาจในการให้คาสัญ ญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มี
เอกสารลงนามโดยผู้มีอานาจของบริษัทกากับเท่านัน
ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึนเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิน
และรวมกันทุกชินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนาออกมาให้
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เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านัน ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุ
ภัณฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านัน
2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่ น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านัน
3. ประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายห้ามนาผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากพืช และเนือสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่
เนือสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับใน
อัตราที่สูงมาก
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