วันแรก

สนามบินดอนเมือง – นาริตะ- เมืองเก่าซาวาระ-ศาลเจ้าคาโทริ

02.00 น.

พร้ อมกันที่ส นามบินนานาชาติด อนเมือง ชั้ น 3 อาคารผู้ โดยสารระหว่ างประเทศ เคาน์ เตอร์ สายการบิน 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)
เหิ น ฟ้ าสู่ เมื องนาริ ตะ ประเทศญี่ ปุ่ น โดยสายการบิ น แอร์ เอเชี ย เอ็ก ซ์ เที่ยวบิ น ที่ XJ602 บริ ก ารอาหาร และ
เครื่องดื่มบนเครื่อง

05.05 น.

13.10 น.

ถึง เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแล้ว จากนั้นนาท่านสักการะขอพรที่ ศาลเจ้ าคาโทริ
ตั้งอยูท่ างทิศตะวันออกเฉี ยงเหนื อของเมืองนาริ ตะ เป็ นศาลเจ้าของศาสนาชินโต และเป็ นศาลเจ้าหลักของศาลเจ้า
คาโทริ กว่า 100 แห่ งทัว่ ทั้งญี่ปุ่น มีไว้สักการะ ทหารผูพ้ ิทกั ษ์ที่สาคัญในสมัยซามูไร สิ่ งก่อสร้างที่เก่าแก่ที่สุดของ
ศาลเจ้าคาโทริ คือ อาคารสี ดา และประตูสีแดงเข้ม ซึ่ งสร้างมาตั้งแต่ปี 1700

นาท่ านเดิ นทางสู่ เมื อ งเก่ าซาวาระ เมื องที่ ข้ ึ น ชื่ อว่าเป็ น ลิ ตเติ้ ล เอโดะ แห่ งชิ บ ะ เป็ นเมื องเล็ ก ๆตั้งอยู่ท างทิ ศ
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อของเมืองนาริ ตะ ซึ่ งเคยเป็ นศูนย์กลางการขนส่ งข้าวในช่วงสมัยเอโดะ (1603-1867) ซึ่ งเป็ น
เขตพื้นที่ที่ยงั คงหลงเหลือร้านค้าและสภาพของอาคารบ้านเรื อนที่ต้ งั เรี ยงรายมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยสภาพยังคง

เป็ นเหมือนเมื่อร้อยกว่าปี ที่แล้ว ด้วยความร่ วมมือของคนในท้องถิ่น อิสระให้ท่านสัมผัสเมืองเก่าดั้งเดิมของญี่ปุ่น
ร้านค้าต่างๆ และคลังสิ นค้าจากสมัยเอโดะ

ค่า
พักที่

อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย
TOYOKO INN NARITA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่สอง

ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5)–เปิ ดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น -ทุ่งดอกพิงค์มอส –
ช้อปปิ้ งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท -อาบน้ าแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยกั ษ์

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
ดับไม่สนิท และมีความสู งที่สุดในประเทศญี่ปุ่นจากด้านล่างสู่ บนยอดปล่องเขาด้วยความสู ง 3,776 เมตร)

นาท่านเปิ ดประสบการณ์ ใหม่ก ับ พิธีช งชาญี่ ปุ่น ซึ่ งเป็ นเอกลักษณ์ ของประเทศญี่ ปุ่ นว่าด้วยการใช้เวลาอย่าง
สุ นทรี ย ์ ด้วยการดื่มและการชงชาผงสี เขียวหรื อมัทชา นับตั้งแต่ประมาณศตวรรษที่ 14 ต้นฉบับของพิธีชงชา และ
ให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศของการจาลองเรื่ องราวเกี่ยวการพบปะกันในวงสังคมเกี่ ยวกับการดิ่มและชงชาที่
ได้แพร่ ห ลายในบรรดาชนชั้น สู งที่ เกิ ดขึ้ นในประเทศญี่ ปุ่ น จากนั้ นอิสระให้ ท่านได้ เลือกซื้ อของที่ระลึกตาม
อัธยาศัย

เทีย่ ง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านชมดอกชิ บะซากุระ หรื อที่รู้จกั กันในนามนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ชื่อทุ่งพิงค์มอส”ที่พร้อมเพรี ยงกัน
เบ่งบานอวดสี สันฉู ดฉาดงดงาม (โดยปกติ ดอกชิ บะซากุระ หรื อ พิงค์ มอส จะบานช่ วงปลายเดือนเมษายน – ต้ น
เดือนมิถุนายนของทุกปี แต่ ท้ งั นีท้ ้ งั นั้นขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศ) ท่ามกลางอากาศที่เย็นสบาย พร้อมกับทัศนี ยภาพที่
โดดเด่น เบื้องหลังเป็ นฉากของภูเขาไฟฟูจิที่งามสง่า ท่านจะได้ชมสี สันที่เต็มทัว่ ทั้งภูเขา และส่ งกลิ่นหอมอบอวล
ของดอกไม้น้ ี จะทาให้ท้ งั เมืองหอมกรุ่ นไปทัว่ อาณาบริ เวณ ให้ท่านได้เก็บบันทึกภาพแห่ งความทรงจาแห่ งความ
สดงามไว้ราลึก และทุกครั้งที่นาภาพถ่ายกลับมาดูอีกครั้งท่านจะราลึกถึงบรรยากาศนี้ไปตราบนานแสนนาน

***ในกรณีที่ท่ งุ ดอกพิงค์ มอสปิ ด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์นาท่ านเดินทางสู่ หมู่บ้าน
โอชิ โนะฮัคไค นา
ท่านเจาะลึ กตามหาแหล่งน้ าบริ สุทธิ์ จากภูเขาไฟฟูจิ ที่เป็ นแหล่งน้ าตามธรรมชาติต้ งั อยูใ่ นหมู่บา้ นโอชิ โนะ จ.ยา
มานชิ หรื อพูดในทางกลับกันคือกลุ่มน้ าผุดโอชิ โนะฮัคไค เพียงก้าวแรกที่ยา่ งเท้าเข้าไปในหมู่บา้ น ก็สัมผัสได้ถึง
อากาศบริ สุทธิ์ และไอเย็นจากแหล่งน้ าธรรมชาติที่มีให้เห็นอยูท่ ุกมุม โดยในบ่อน้ าใสแจ๋ วมีปลาหลากหลายพันธุ์
แหวกว่ายสบายอารมณ์ แต่ขอบอกเลยว่าน้ าแต่ละบ่อนั้นเย็นเจี๊ยบถึงใจจนแอบสังสัยว่าน้องปลาไม่หนาวสะท้าน
กันบ้างรึ เพราะอุณหภูมิในน้ าเฉลี่ ยอยู่ที่ 10-12 องศาฯนอกจากชมแล้วก็ยงั มี น้ าผุดจากธรรมชาติ ให้ตกั ดื่ มตาม
อัธยาศัย และที่สาคัญ หมู่บา้ นโอชิโนะยังเป็ นแหล่งช้อปปิ้ งสิ นค้าโอทอปชั้นเยีย่ ม
หลังจากนั้นให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์เนมชื่ อดังที่ โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้ าท์ เล็ต แหล่งรวมสิ นค้านาเข้าและ
สิ นค้าแบรนด์ญี่ปุ่นที่ดงั ไปทัว่ โลก พบกับคอลเลคชัน่ เสื้ อผ้าใหม่ล่าสุ ด อาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN,
ELLE, CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เลื อ กซื้ อ กระเป๋ าแบรนด์ เนมยี่ห้ อ ดัง ได้ที่ ร้ าน BALLY, PRADA, GUCCI,
DIESEL, TUMOI, GAP, ARMANI ฯลฯ เลื อ กดู เครื่ อ งประดับ และนาฬิ ก าหรู อ ย่า ง TAG HEURE, AGETE,
S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯรองเท้ า แฟชั่น HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS,
HOGAN ฯลฯ

พักที่
ค่า

ALEXANDER ROYAL RESORT YAMANAKAKO 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 า
ได้ แช่ นา้ แร่ แล้ ว จะทาให้ ผวิ พรรณสวยงามและช่ วยให้ ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขนึ้

วันที่สาม

เยือนหุบเขานรก โอวาคุดานิ- ขอพรเจ้าแม่กวนอิม วัดอาซากุสะ-ช้อปปิ้ งชินจูกุ

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดิ นทางโดยรถโค้ชสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ ที่ยงั ครุ กรุ่ นด้วยควันจากบ่อกามะถันเดื อดอยู่ตลอดเวลา
ชมบ่อน้ าแร่ กามะถันซึ่ งสามารถต้มไข่ให้สุกได้ โดยชาวญี่ปุ่นมีความเชื่ อว่าหากได้ทานไข่ดาหนึ่ งฟองจะสามารถ
ทาให้อายุยนื ยาวขึ้นอีกประมาณ 7 ปี

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 ถนนนาคามิเซ
ถนนช้อปปิ้ งที่ มี ชื่ อเสี ยงของวัด มี ร้านขายของที่ ระลึ กมากมายไม่ว่าจะเป็ นเครื่ องรางของขลัง ของเล่นโบราณ
และตบท้ายด้วยร้านขายขนมที่คนญี่ปุ่น มายังวัดแห่งนี้ตอ้ งมาต่อคิวกันเพื่อลิ้มลองกับรสชาดสุ ดแสนอร่ 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

พักที่

หลากหลายแบรนด์ ดั ง อาทิ NIKE, CONVERSE, NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ได้ ที่ร้าน ABC MART
**อิสระอาหารเย็นเพือ่ ไม่ เป็ นการรบกวนเวลาช้ อปปิ้ ง**
TOYOKO INN NARITA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่สี่

ช้อปปิ้ งจุใจละลายเงินเยน ณ ห้างอิออน –สนามบินดอนเมือง-กรุงเทพฯ

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านอิสระช้อปปิ้ ง ณ ห้างสรรพสิ นค้าขนาดใหญ่ของนาริ ตะ ห้ างฯ อิออน จัสโก้ ซื้ อของฝากก่อนกลับ
อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ และ หากท่านใดหลงไหลในรสชาดของคิทแคทชาเขียวสามารถหาซื้ อได้ที่นี่ได้เลย
**

เพือ่ ไม่ เป็ นการเสี ยเวลาช้ อปปิ้ งอิสระเทีย่ งตามอัธยาศัย**
ได้ เวลาอันสมควรนาท่ านสู่ สนามบินนาริตะ เพือ่ เดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ
14.25 น.
เหิ รฟ้ าสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ603 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
19.10 น.
ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
****************************************
** หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายใน (เครื่ องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการ
ออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรื อ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริ การ ***

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง
10-13 พฤษภาคม 2561
11-14 พฤษภาคม 2561
12-15 พฤษภาคม 2561
17-20 พฤษภาคม 2561
18-21 พฤษภาคม 2561
19-22 พฤษภาคม 2561
24-27 พฤษภาคม 2561
25-28 พฤษภาคม 2561
26-29 พฤษภาคม 2561

ผูใ้ หญ่หอ้ งละ
2-3 ท่าน
21,999
21,999
21,999
21,999
21,999
21,999
21,999
21,999
21,999

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

ราคาทัวร์ไม่รวมตั ๋ว
เครือ่ งบิน
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999

**หมายเหตุโปรแกรมนีไ้ ม่ มรี าคาเด็ก**
** ราคาเด็กอายุไม่ เกิน 2 ปี 10,000 บาท**
***ค่ าบริการข้ างต้ น ยังไม่ รวมค่ าทิปคนขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
ท่ านละ 3500 เยน /ทริป/ต่ อท่ าน***
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้ องยกเลิก 30 วันก่ อนการเดินทางเท่ านั้น ไม่ เช่ นนั้นทางบริษัทจะไม่ คืนมัดจาไม่ ว่าด้ วย
กรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะว่ าทางบริษัทได้ ทาการจ่ ายค่ าตั๋วไปให้ กบั การสายการบินเรียบร้ อยแล้ว โปรดอ่านข้ อความให้ ถี่
ถ้ วนก่อนการจองทัวร์ ทุกครั้ง เพือ่ ประโยชน์ แก่ตัวท่ านเอง
การเดินทางในแต่ ละครั้งจะต้ องมีผู้โดยสารจานวน 30 ท่ านขึน้ ไป ถ้ าผู้โดยสารไม่ ครบจานวนดังกล่ าว บริษัทฯ ขอ
สงวนสิ ทธิ์ในการเลือ่ นการเดินทาง หรือเปลีย่ นแปลงราคา

กรุ ณาชาระมัดจา ท่ านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนมัดจาทั้งหมด
เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้ ชาระค่ าตั๋วเครื่องบินเต็มใบให้ กบั สายการบินเป็ นที่เรียบร้ อย ยกเว้ นค่ าภาษีน้ามันที่ยังมิได้
ชาระ ค่ าทัวร์ ส่วนทีเ่ หลือ กรุณาชาระ 21 วันก่อนการเดินทาง
หมายเหตุ 1.
ตั๋วเมือ่ ออกแล้ว ไม่ สามารถรีฟันด์ ได้ อันเนื่องจากเงือ่ 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 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 ที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผูเ้ ดินทางจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายในการทาวี
ซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท**
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสื อเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์ เน็ต ค่า
ซักรี ด มินิบาร์ ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนื อรายการ (กรุ ณาสอบถามจากหัวหน้ าทัวร์ ก่อนการใช้ บริการ)
 ค่ าทิปคนขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และมัคคุเทศก์ ท้องถิ่น ท่ านละ 3500 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. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุด
ทาการของทางบริ 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 อีเมลล์ หรื อ
เดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริ ษทั อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทาเรื่ องขอรับเงินค่าบริ การคืน โดยแนบหนังสื อมอบ
อานาจพร้ อมหลัก ฐานประกอบการมอบอานาจ หลัก ฐานการช าระเงิ 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

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 ที่จะนาติดตัวขึ้นเครื่ 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

