วันแรก

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – นาริตะ

20.30 น.

พร้ อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้ น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่ างประเทศ เคาน์ เตอร์ สายการ
บิน AIR ASIA X เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวกในการเช็คอิน
สายการบิน AIR ASIA X ใช้ เครื่อง AIRBUS A330-300 จานวน 377 ทีน่ ั่ง
จัดทีน่ ั่งแบบ 3-3-3 มีบริการอาหารร้ อนเสิ ร์ฟทั้งขาไปและขากลับ
(นา้ หนักกระเป๋ า 20 กก./ท่าน หากต้ องการซื้อนา้ หนักเพิม่ ต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่าย)

23.45 น.

เหิ นฟ้ าสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ600 บริการอาหาร
และเครื่องดื่มบนเครื่อง

วันที่สอง

นาริตะ - พระพุทธรูปไดบุทสึ – สวนอุเอโนะ - วัดอาซากุสะ– ช้อปปิ้ งชินจูกุ

08.00 น.

ถึง เมืองนาริ ตะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแล้ว นาท่าน จากนั้นนาท่านเดินทางสู่
เมืองคามาคุระ ที่โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่ าไม้ที่คงความอุดมสมบูรณ์แลเป็ นเมืองที่ติดทะเล ซึ่ งเป็ น
ทาเลที่ถูกต้องตามหลักฮวงจุย้ จากนั้นนาท่ านชม พระพุทธรู ปได
บุทสึ หรือ พระอมิตตา พุทธ นิโอยุราอิ แปลว่า พระพุทธรู ปองค์
ใหญ่ สร้างจากสาริ ด เมื่อปี ค.ศ.1795 ความสู งขององค์พระ 11.35
เมตร มีน้ าหนัก 122 ตัน ตั้งอยู่กลางลานโล่งแจ้ง หันหน้าไปทาง
มหาสมุ ทรแปซิ ฟิก ซึ่ งอดี ตองค์ พระได้ประดิ ษฐานอยู่ในวิหาร
แต่เนื่องจากเกิดสึ นามิได้พดั ผ่านหลายครั้งและทาให้วหิ ารได้

พังทลาย แต่ องค์พระไม่ได้รับความเสี ยหายแต่อย่างใด จากนั้นนาท่ านเดินทางสู่ สวนอุเอโนะ สวน
สวยกลางกรุ งที่ รวบรวมพัน ธุ์ไม้น านาชนิ ด จากทั่วทุ ก มุ ม โลก สั ม ผัส ดอกซากุระ อวดโฉมบาน
สะพรั่งท่ามกลางสวนสวย รายล้อมด้วยดอกไม้นานาพันธุ์

เทีย่ ง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม วัดอาซากุสะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุ งโตเกียว เข้านมัสการขอพรจากพระพุทธรู ปเจ้าแม่กวนอิมทองคา
นอกจากนั้นท่านยังจะได้พบเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสู งถึง 4.5 เมตรซึ่ งแขวนอยูบ่ ริ เวณ
ประตูทางเข้าวัด และยังสามารถเลือกซื้ อเครื่ องรางของขลังได้ภายในวัด ฯลฯ หรื อเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซะ
ถนนช้อปปิ้ งที่ มี ชื่ อเสี ยงของวัด มี ร้านขายของที่ ระลึ กมากมายไม่ว่าจะเป็ นเครื่ องรางของขลัง ของเล่นโบราณ
และตบท้ายด้วยร้านขายขนมที่คนญี่ปุ่น มายังวัดแห่งนี้ตอ้ งมาต่อคิวกันเพื่อลิ้มลองกับรสชาติสุดแสนอร่ อย

จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ งย่านดัง ย่ านชิ นจุกุ”ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้ อสิ นค้านานาชนิ ด ได้จากที่นี่ ไม่
ว่าจะเป็ น ร้ านซานริ โอะ ร้ านขายเครื่ องอิเลคทรอนิกส์ กล้ องถ่ ายรู ปดิจิตอล นาฬิ กา เครื่ องสาอาง ต่ างๆ กันที่ร้าน
MATSUMOTO แหล่ งรวมเหล่ าบรรดาเครื่ องสาอางมากมาย อาทิ มาร์ คเต้ าหู้ , โฟมล้ างหน้ า WHIP FOAM ที่
ราคาถูกกว่ าบ้ านเรา 3 เท่ า, ครี มกันแดดชิ เซโด้ แอนเนสซ่ าที่คนไทยรู้ จักเป็ นอย่ างดี และสิ นค้ าอื่น ๆ หรื อให้ ท่าน
ได้ สนุกกับการเลือกซื้อสิ นค้ า แบรนด์ ดังอาทิ LOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋ าสุ ดฮิต BAO BAO ISSEY
MIYAKE, เสื้อ COMME DES GARCONS, H&M หรือเลือกซื้อรองเท้า
หลากหลายแบรนด์ ดัง อาทิ NIKE, CONVERSE, NES BALANCE, REEBOK ฯลฯ ได้ ทรี่ ้ าน ABC MART

ค่า
พักที่

อิสระอาหารค่า ตามอัธยาศัย
SHINJUKU GRANDBELL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่สาม

ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว–โอชิโนะฮัคไค- แช่ออนเซ็นธรรมชาติ

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดิ นทางสู่ ภูเขาไฟฟู จิ บริ เวณชั้ น 5 โดยรถโค้ ช (ขึ้ นอยู่กบั สภาพภูมิอากาศ) ให้ท่านได้สัมผัสอากาศอัน
บริ สุทธิ์ บนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพที่ระลึ ก กับภูเขาไฟที่ได้ชื่อว่ามีสัดส่ วนสวยงามที่สุดในโลก ซึ่ งเป็ นภูเขาไฟที่ยงั
ดับไม่สนิ ท และมีความสู งที่สุดในประเทศญี่ปุ่นจากด้านล่างสู่ บนยอดปล่องเขาด้วยความสู ง 3,776 เมตร) จากนั้น
นาท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ EARTH QUAKE MUSEUM ที่จาลองเรื่ องราวของภูเขาไฟฟูจิ และให้ท่านได้สัมผัส
กับความรู ้สึกของการจาลองเรื่ องราวเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น จากนั้นอิสระให้ท่านได้เลือก
ซื้ อของที่ระลึกตามอัธยาศัย

เทีย่ ง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้ นนาท่ านเดินทางสู่ หมู่บ้านโอชิ โนะฮัคไค นาท่านเจาะลึ กตามหาแหล่งน้ าบริ สุทธิ์ จากภูเขาไฟฟูจิ ที่เป็ น
แหล่งน้ าตามธรรมชาติต้ งั อยูใ่ นหมู่บา้ นโอชิ โนะ จ.ยามานชิ หรื อพูดในทางกลับกันคือกลุ่มน้ าผุดโอชิ โนะฮัคไค
เพียงก้าวแรกที่ยา่ งเท้าเข้าไปในหมู่บา้ น ก็สัมผัสได้ถึงอากาศบริ สุทธิ์ และไอเย็นจากแหล่งน้ าธรรมชาติที่มีให้เห็น
อยูท่ ุกมุม โดยในบ่อน้ าใสแจ๋ วมีปลาหลากหลายพันธุ์แหวกว่ายสบายอารมณ์แต่ขอบอกเลยว่าน้ าแต่ละบ่อนั้นเย็น

เจี๊ ย บถึ ง ใจจนแอบสั ง สั ย ว่าน้อ งปลาไม่ ห นาวสะท้านกัน บ้า งรึ เพราะอุ ณ หภู มิ ใ นน้ า เฉลี่ ย อยู่ที่ 10-12 องศาฯ
นอกจากชมแล้วก็ยงั มีน้ าผุดจากธรรมชาติให้ตกั ดื่มตามอัธยาศัย และที่สาคัญ หมู่บา้ นโอชิ โนะยังเป็ นแหล่งช้อป
ปิ้ งสิ นค้าโอทอปชั้นเยีย่ ม

พักที่
ค่า

FUJI EVERGREEN HOTEL/ FUJI LAND SCOLE PLAZA HOTEL หรือระดับเดียวกัน
รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม *** ให้ ท่านได้ อมิ่ อร่ อยกับมือ้ พิเศษที่มีขาปูยกั ษ์ ให้ ท่านได้ ลมิ้
ลองรสชาติปูพร้ อมนา้ จิม้ สไตส์ ญปี่ ุ่ นอย่ างจุใจ
หลังอาหารให้ ท่านได้ ผ่อนคลายกับการแช่ นา้ แร่ ธรรมชาติ เชื่อว่าถ้ าได้ แช่ นา้ แร่ แล้ว จะทาให้ ผวิ พรรณสวยงามและ
ช่ วยให้ ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขนึ้

วันที่สี่
เช้ า

สวนดอกไม้ฮามะมะสึ – ผ่านชมทะเลสาบฮามานะ – นาโกย่า – ช้อปปิ้ งจัสโก้ อิออน
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านสู่ จ.ชิสึโอกะ เป็ นที่ต้ งั ของทั้งภูเขาไฟฟูจิที่สูง
ที่สุดในญี่ ปุ่นและอ่าวซุ รุกะที่ ลึกที่ สุดในญี่ ปุ่น แถมยังเป็ น
แหล่ ง ชมดอกไม้ช้ ัน แนวหน้ า ของญี่ ปุ่ นอี ก ด้ว ย โซนฝั่ ง
ตะวันตกริ มทะเลสาบฮามานาโกะรายล้อมไปด้วยป่ าไม้เขียว
ขจีและดอกไม้ตามฤดูกาลทั้ง 4 ซึ่งเป็ นที่น่าประทับใจ

เทีย่ ง
บ่ าย

ภายใน ประกอบด้วยซากุระกว่า 1300 ต้นและทิวลิปอีกกว่า 5 แสนต้นบานสะพรั่งสวยงามแต่งแต้ม
สวนในฤดูใบไม้ผลิอีกด้วย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านผ่านชม ทะเลสาบฮามานะ ทะเลสาบที่เพาะพันธุ์ปลา
ไหลที่ใหญ่ที่สุดในบริ เวณนั้น ทะเลสาบนี้เกิดขึ้นเมื่อ 500 ปี
ก่อนจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่และสึ นามิ ทาให้พ้นื ที่น้ าเชื่อม
ไปยัง มหาสมุ ท รแปซิ ฟิ ก น้ าในทะเลสาบเป็ นน้ ากร่ อ ย
เนื่ องจากผสมระหว่างน้ าทะเลกับน้ าจืด ทาให้เป็ นที่ อยู่อาศัย

ค่า
พักที่

ของปลาไหล สาหร่ าย และเต่ากระดองนิ่ ม นอกจากนั้นยังมีปลา ปู กุง้ และสิ่ งมีชีวิตอื่นๆ หลายชนิ ด ทะเลสาบนี้
เป็ นที่รู้จกั ในเรื่ องการจับสัตว์น้ าได้มากที่สุดในญี่ปุ่น
นาท่านเดินทางสู่ เมืองนาโกย่า เมืองใหญ่อนั ดับ 3 รอง
จากโอซาก้า ที่เจริ ญไปด้วยแหล่งธุ รกิ จและโรงงานอุตสาหกรรม นาท่านช้อปปิ้ งยังห้างสรรพสิ นค้า ห้ างจัสโก้ อิ
ออน ให้ท่านได้ซ้ื อของฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทิเช่น ขนมชนิ ดต่างๆ ผลไม้ตามฤดูกาล และพิเศษสุ ดกับ
ร้าน 100 เยน ทีทุกอย่างในร้านราคาเพียง 100 เยนเท่านั้น
อิสระอาหารค่า ตามอัธยาศัย
โรงแรม ROUTE INN HOTEL / NAGOYA SAKAE TOKYU INN HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่หา้

นาโกย่า – เกียวโต – ปราสาททอง – ปราสาทโอซาก้า - ชินไซบาชิ - สนามบินโอซาก้า

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้น น าท่ านเดิ นทางสู่ เกียวโต นาท่ านชม วัด คิ น คะคุ จิ หรื อ
ปราสาททอง สร้างโดยโชกุน อาชิ คางะ โยชิ มิสึ เพื่อเป็ นสถานที่
พักผ่อน ต่อมาบุตรชายของท่านได้ดดั แปลงให้เป็ นวัด แต่ปราสาท
เดิ ม ได้ถู ก ไฟไหม้ใ นปี พ.ศ.2493 และสร้ า งขึ้ น ใหม่ เมื่ อ ปี พ.ศ.
2498 ปราสาทโดยรอบปิ ดด้วยทองคาเปลวอย่างสวยงาม ให้ท่าน
ได้ดื่มด่ ากับความสะอาดใสของสระน้ าที่สามารถสะท้อนให้เห็ น
ภาพตัวปราสาทได้อย่างงดงาม
จากนั้ น น าท่ า นเดิ น ทางชมบริ เวณโดยรอบของ ปราสาทโอซาก้ า (ไม่ ร วมค่ า เข้ า ปราสาท) ซึ่ งถื อ ได้ว่า เป็ น
สั ญ ลัก ษณ์ ข องเมื อง สั ม ผัส ความยิ่งใหญ่ และชมนิ ท รรศการที่ จดั แสดงอยู่ภ ายใน ซึ่ งเล่ าถึ งความเป็ นมาของ

ปราสาท รวมทั้งประวัติและข้าวของเครื่ องใช้ ต่างๆของโชกุน ฮิเดโยชิ โตโยโตมิ ผูม้ ี คาสั่งให้ก่อสร้ างปราสาท
แห่งนี้

เทีย่ ง

หมายเหตุ: ประมาณปลายเดือน มี.ค.-ต้ นเดือน เม.ย.ท่ านจะได้ ชมบรรยากาศของซากุระบาน ณ ปราสาทโอซาก้ า
ทีพ่ ร้ อมบานสะพรั่งต้ อนรับนักท่ องเทีย่ ว แต่ ท้งั นีท้ ้งั นั้นขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศในแต่ ละปี
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ งย่าน ชิ นไซบาชิ ย่านช้อปปิ้ งชื่ อดังของนครโอซาก้า ภายในย่านนี้ มีร้านค้าเก่าแก่ปะปนไป
กับร้านค้าอันทันสมัย และสิ นค้าหลากหลายรู ปแบบทั้งสาหรับเด็ก และผูใ้ หญ่ ซึ่ งย่านนี้ ถือว่าเป็ นย่านแสงสี และ
บันเทิงชั้นนาแห่ งหนึ่ งของนครโอซาก้า อีกทั้งยังมีร้านอาหารทะเลขึ้นชื่ อมากมาย ซึ่ งเสน่ ห์อย่างหนึ่ งคือ ทุกร้าน
จะประดับประดาร้านของตนด้วยแสงไฟนี ออนซึ่ งดัดทาให้เป็ นรู ปปู กุง้ และปลาหมึก ซึ่ งนักท่องเที่ยวให้ความ
สนใจและแวะถ่ายรู ปกันเป็ นที่ระลึกอย่างมาก และร้านค้าทุกแห่ง จะพยายามสร้างจุดเด่นให้แก่ร้านของตนให้ได้
มากที่ สุด เพื่อดึ งดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริ การ สัญลักษณ์ เด่ นของย่านนี้ คือ ตึกรู ปเครื่ องหมายการค้าของกูลิโกะ
ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจากญี่ปุ่นนัน่ เอง

เพือ่ ไม่ เป็ นการรบกวนเวลาช้ อปปิ้ งของท่ าน อิสระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลา นาท่ านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ เพือ่ เตรียมตัวเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

วันที่หก

สนามบินคันไซ – กรุงเทพ ฯ

00.10 น.
04.00 น.

เหินฟ้ าสู่ กรุ งเทพ ฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X เทีย่ วบินที่ XJ611 บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง
ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ...

****************************************

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่หอ้ งละ
2-3 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม

ราคาไม่รวม
ตั ๋ว

20 – 25 มีนาคม 2561
21 – 26 มีนาคม 2561
03 – 08 เมษายน 2561
04 – 09 เมษายน 2561
10 – 15 เมษายน 2561
11 – 16 เมษายน 2561
12 – 17 เมษายน 2561
13 – 18 เมษายน 2561
14 – 19 เมษายน 2561
17 – 22 เมษายน 2561
18 – 23 เมษายน 2561
24 – 29 เมษายน 2561
25 – 30 เมษายน 2561

35,900
35,900
37,900
37,900
49,900
49,900
49,900
49,900
47,900
35,900
35,900
37,900
37,900

8,000
8,000
8,000
8,000
10,000
10,000
10,000
10,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000

27,900
27,900
29,900
29,900
41,900
41,900
41,900
41,900
39,900
27,900
27,900
29,900
29,900

** ราคาเด็กอายุไม่ เกิน 2 ปี 10,000 บาท
***ค่ าบริการข้ างต้ น ยังไม่ รวมค่ าทิปคนขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
ท่ านละ 2,500 เยน /ทริป/ต่ อท่ าน***
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้ องยกเลิก 30 วันก่ อนการเดินทางเท่ านั้น ไม่ เช่ นนั้นทางบริษัทจะไม่ คืนมัดจาไม่ ว่าด้ วย
กรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะว่ าทางบริษัทได้ ทาการจ่ ายค่ าตั๋ว ไปให้ กบั การสายการบินเรียบร้ อยแล้ว โปรดอ่านข้ อความให้ ถี่
ถ้ วนก่อนการจองทัวร์ ทุกครั้ง เพือ่ ประโยชน์ แก่ตัวท่ านเอง

การเดินทางในแต่ ละครั้งจะต้ องมีผ้ โู ดยสารจานวน 30 ท่ านขึน้ ไป ถ้ าผู้โดยสารไม่ ครบจานวนดังกล่ าว บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการ
เลือ่ นการเดินทาง หรือเปลีย่ นแปลงราคา
กรุ ณาชาระมัดจา ท่ านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนมัดจาทั้งหมด เนื่องจากทาง
บริ ษัทฯ ได้ ชาระค่ าตั๋วเครื่ องบินเต็มใบให้ กับสายการบินเป็ นที่เรี ยบร้ อย ยกเว้ นค่ าภาษีน้ามันที่ยังมิได้ ชาระ ค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ
กรุ ณาชาระ 21 วันก่อนการเดินทาง
หมายเหตุ
1.
ตั๋วเมื่อออกแล้ว ไม่ สามารถรีฟันด์ ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน

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 ทีอ่ ยู่ และหมายเลขติดต่ อในระหว่ างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่น (เช่ น คนรู้ จัก โรงแรม และ
อืน่ ๆ) ทางทัวร์ จัดเตรียมให้
4. กาหนดการเดินทางระหว่ างทีพ่ านักในประเทศญี่ปนุ่ ทางทัวร์ จัดเตรียมให้
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 ค่ารถรับ-ส่ ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริ การตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทย ผูท้ ี่ประสงค์จะพานักระยะ
สั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิ น 15 วัน) **ถ้ากรณี ที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วี ซ่า ผูเ้ ดินทางจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายในการทาวี
ซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท**
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสื อเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์ เน็ต ค่า
ซักรี ด มินิบาร์ ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุ ณาสอบถามจากหัวหน้ าทัวร์ ก่อนการใช้ บริการ)
 ค่ าทิปคนขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และมัคคุเทศก์ ท้องถิ่น ท่านละ 2,500 เยน /ทริป/ต่ อท่าน
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทย ผูท้ ี่ประสงค์จะพานักระยะ
สั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
เงื่อนไขการชาระค่ าบริการ
1. นักท่องเที่ยวต้องชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นงั่

2. นักท่องเที่ยวต้องชาระเงินค่าบริ การส่ วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณี นกั ท่องเที่ยวไม่ชาระเงิน
หรื อชาระเงิ นไม่ครบภายในกาหนด รวมถึ งกรณี เช็คของท่านถูกปฏิ เสธการจ่ายเงิ นไม่วา่ กรณี ใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยว
สละสิ ทธิ การเดินทางในทัวร์ น้ นั ๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริ ษทั เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรื อจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริ ษทั ดังนี้ วันจันทร์ ถึง
ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และ นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี นั้นๆถื อว่าเป็ น
วันหยุดทาการของทางบริ ษทั
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณี ที่นกั ท่องเที่ยวต้องการขอยกเลิ กการเดินทาง หรื อเลื่ อนการเดินทาง นักท่องเที่ยว (ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้อง
แฟกซ์ อีเมลล์ หรื อเดิ นทางมาเซ็ นเอกสารการยกเลิ กที่ บริ ษทั อย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิ กการจองกับทางบริ ษทั เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร ทางบริ ษทั ไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณี ใดๆ
2. กรณี นัก ท่องเที่ ยวต้องการขอรับ เงิ นค่ าบริ การคื น นักท่ องเที่ ยว (ผูม้ ี ชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อี เมลล์ หรื อ
เดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริ ษทั อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทาเรื่ องขอรับเงินค่าบริ การคืน โดยแนบหนังสื อมอบ
อานาจพร้ อมหลัก ฐานประกอบการมอบอานาจ หลัก ฐานการชาระเงิ น ค่ าบริ ก ารต่ างๆ และหน้าสมุ ดบัญ ชี ธนาคารที่
ต้องการให้นาเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริ การดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริ การร้อยละ 100 ของค่าบริ การที่ชาระแล้ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริ การร้อยละ 50 ของค่าบริ การที่ชาระแล้ว

2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริ การที่ชาระแล้วทั้งหมด
ทั้ง นี้ ทางบริ ษ ัท จะหั ก ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ ไ ด้จ่ า ยจริ ง จากค่ า บริ ก ารที่ ช าระแล้ว เนื่ อ งในการเตรี ย มการจัด การน าเที่ ย วให้ แ ก่
นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นงั่ ตัว๋ เครื่ องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
3. การเดินทางที่ตอ้ งการันตีมดั จาหรื อซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรื อเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรื อ Extra Flight กับสาย
การบิน หรื อผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่าบริ การทั้งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริ ษทั เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรื อจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริ ษทั ดังนี้ วันจันทร์ ถึง
ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุด
ทาการของทางบริ ษทั
5. ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางกรณี มีนกั ท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้ อกาหนดอืน่ ๆ
1. ทัวร์ น้ ีสาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์ น้ ีเป็ นทัวร์ แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรื อใช้บริ การตามที่ระบุไว้ในรายการไม่วา่ บางส่ วนหรื อทั้งหมด หรื อ
ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริ ษทั จะไม่คืนเงินค่าบริ การไม่วา่ บางส่ วนหรื อทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีนกั ท่องเที่ยวร่ วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กบั
นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วัน
ก่ อ นการเดิ น ทางส าหรั บ ประเทศที่ มี วีซ่ า แต่ ห ากทางนัก ท่ อ งเที่ ย วทุ ก ท่ านยิน ดี ที่ จะช าระค่ าบริ ก ารเพิ่ ม จากการที่ มี
นักท่องเที่ยวร่ วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริ ษทั กาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริ การต่อไป
4. ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่ อ นามสกุล คานาหน้าชื่ อ เลขที่หนังสื อ
เดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่ องบิน ในกรณี ที่นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ มิได้ส่งหน้าหนังสื อเดินทางให้กบั ทาง
บริ ษทั พร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการเปลี่ ยนแปลงรายการการเดิ นทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริ งของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริ ษทั จะคานึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่ วน
ใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสี ยหายหรื อค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจาก
ความผิดของทางบริ ษทั เช่ น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิ วตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสู ญหาย
หรื อเสี ยหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรื อการบริ การของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็ นต้น

7. อัตราค่าบริ การนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริ ษทั เสนอราคา ดังนั้น ทางบริ ษทั ขอสงวน
สิ ทธิ์ ในการปรับราคาค่าบริ การเพิ่มขึ้น ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่ องบิน
ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรื อตัวแทนของทางบริ ษทั ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริ ษทั เว้นแต่มีเอกสารลงนาม
โดยผูม้ ีอานาจของบริ ษทั กากับเท่านั้น
ข้ อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุ ณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติ ดตัวขึ้นเครื่ องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิ น 100 มิลลิ ลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุก
ชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ ถุงพลาสติกใสซึ่ งมีซิปล็อคปิ ดสนิ ท และสามารถนาออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก
ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่ งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่ กระเป๋ าใบ
ใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบินเท่านั้น
2. สิ่ งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่ กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่
โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบินเท่านั้น
3. ประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายห้ามนาผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากพืช และเนื้ อสัตว์ทุกชนิ ดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เนื้ อสัตว์ ไส้
กรอกฯ เพื่อเป็ นการป้ องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่ งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสี ยค่าปรับในอัตราที่สูงมาก

