วันแรก

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – นาริตะ

20.30 น.

พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์
สายการบิน AIR ASIA X เจ้าหน้ าที่ของบริษั ทฯ คอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวกใน
การเช็คอิน
สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้ ครือ
่ ง AIRBUS A330-300 จานวน 377 ทีน
่ ง่ ั
จด
ั ทีน
่ ง่ ั แบบ 3-3-3 มีบริการอาหารร้อนเสริ ฟ
์ ทงขาไปและขากล
ั้
บ
ั
ื้ นา้ หน ักเพิม
ี ค่าใชจ
้ ่าย)
(นา้ หน ักกระเป๋า 20 กก./ท่า น หากต้องการซอ
่ ต้องเสย

23.45 น.

เหินฟ้ าสู่เมื องนาริต ะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ600 บริการ
อาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง

วันที่สอง

นาริตะ - พระพุทธรูปไดบุทสึ – สวนอุเอโนะ - วัดอาซากุสะ– ช้อปปิ้ งชินจูกุ

08.00 น.

ถึง เมื อ งนาริ ตะ ประเทศญี่ ปุ่ น หลัง จากผ่ า นขั้น ตอนศุล กากรแล้ว น าท่า น จากนั้ นนาท่า น
เดินทางสู่ เมืองคามาคุระ ที่โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่ าไม้ที่คงความอุดมสมบูรณ์แลเป็ นเมืองที่
ติดทะเล ซึ่ งเป็ นทาเลที่ถูก ต้องตามหลักฮวงจุย้ จากนั้นนาท่าน
ชม พระพุทธรู ปไดบุ ทสึ หรือ พระอมิ ตตา พุทธ นิโอยุราอิ
แปลว่า พระพุทธรูปองค์ใหญ่ สร้างจากสาริด เมื่อปี ค.ศ.1795
ความสูงขององค์พระ 11.35 เมตร มีน้ าหนั ก 122 ตัน ตั้งอยู่
กลางลานโล่งแจ้ง หันหน้ าไปทางมหาสมุท รแปซิ ฟิก ซึ่ งอดี ต
องค์ พระได้ประดิษ ฐานอยู่ในวิหาร แต่เนื่ องจากเกิ ดสึนามิได้
พัดผ่านหลายครั้งและทาให้วิหารได้พงั ทลาย แต่ องค์พระไม่ได้
รับ ความเสี ย หายแต่อ ย่า งใด จากนั้ นน าท่ า นเดิ น ทางสู่ สวนอุ เอโนะ สวนสวยกลางกรุ ง ที่
รวบรวมพันธุไ์ ม้นานาชนิ ดจากทัว่ ทุก มุมโลก สัมผัส ดอกซากุระ อวดโฉมบานสะพรัง่ ท่ามกลาง
สวนสวย รายล้อมด้วยดอกไม้นานาพันธุ ์

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม วัดอาซากุสะ วัดที่เก่ าแก่ที่สุดในกรุ งโตเกี ยว เข้า นมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ้า
แม่กวนอิมทองคา นอกจากนั้ นท่านยังจะได้พบเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความ
สูงถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยู่บริเวณประตูทางเข้า วัด และยังสามารถเลือกซื้ อเครื่องรางของขลังได้
ภายในวัด ฯลฯ หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิ เซะ ถนนช้อปปิ้ งที่มี ชื่ อเสียงของวัด มีรา้ นขาย
ของที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็ นเครื่องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบท้ายด้วยร้านขายขนม
ที่คนญี่ปนุ่ มายังวัดแห่งนี้ ต้องมาต่อคิวกันเพื่อลิ้ มลองกับรสชาติสุดแสนอร่อย

จากนั้ นนาท่านช้อปปิ้ งย่านดัง ย่านชินจุกุ”ให้ท่า นได้เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้ อสินค้านานา
ชนิ ด ได้จากที่ นี่ ไม่ ว่า จะเป็ น ร้านซานริโอะ ร้า นขายเครื่อ งอิ เลคทรอนิ ก ส์ กล้องถ่ายรู ป
ดิ จิ ต อล นาฬิ ก า เครื่ อ งส าอาง ต่ า งๆ กั น ที่ ร ้าน MATSUMOTO แหล่ ง รวมเหล่ า บรรดา
เครื่องสาอางมากมาย อาทิ มาร์คเต้าหู,้ โฟมล้างหน้า WHIP FOAM ที่ราคาถูกกว่าบ้านเรา 3
เท่า, ครีมกันแดดชิเซโด้ แอนเนสซ่ าที่คนไทยรู จ้ ักเป็ นอย่างดี และสินค้าอื่ น ๆ หรือ ให้
ท่านได้ส นุกกับการเลือกซื้ อสินค้า แบรนด์ดงั อาทิ LOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสุ ดฮิ ต
BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื้ อ COMME DES GARCONS, H&M หรือเลือกซื้ อรองเท้า
หลากหลายแบรนด์ดัง อาทิ NIKE, CONVERSE, NES BALANCE, REEBOK ฯลฯ ได้ที่รา้ น ABC
MART

คา่
พักที่

อิสระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย
SHINJUKU GRANDBELL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่สาม
เช้า

ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว–โอชิโนะฮัคไค- แช่ออนเซ็นธรรมชาติ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ บริเวณชั้น 5 โดยรถโค้ช (ขึ้ นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) ให้ท่านได้
สัมผัสอากาศอันบริ สุทธิ์บนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพที่ร ะลึก กับภูเขาไฟที่ได้ชื่ อว่า มีสัดส่วนสวยงาม
ที่สุดในโลก ซึ่งเป็ นภูเขาไฟที่ยงั ดับไม่สนิ ท และมีความสูงที่สุดในประเทศญี่ ปนจากด้
ุ่
านล่างสู่บน
ยอดปล่องเขาด้วยความสูง 3,776 เมตร) จากนั้ น นาท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ EARTH QUAKE
MUSEUM ที่ จาลองเรื่ องราวของภูเขาไฟฟูจิ และให้ท่า นได้สัม ผัสกั บความรู้สึก ของการจาลอง
เรื่องราวเกี่ยวกับแผ่นดิน ไหวที่เกิดขึ้ นในประเทศญี่ปนุ่ จากนั้ นอิสระให้ท่านได้เลือกซื้ อของที่ระลึก
ตามอัธยาศัย

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ หมู่ บา้ นโอชิโนะฮัคไค นาท่านเจาะลึกตามหาแหล่งน้ า บริสุทธิ์จาก
ภูเขาไฟฟูจิ ที่ เป็ นแหล่งน้ าตามธรรมชาติต้งั อยู่ในหมู่บ ้า นโอชิ โนะ จ.ยามานชิ หรื อพูด ในทาง
กลับกันคือกลุ่มน้ าผุ ดโอชิโนะฮัคไค เพียงก้าวแรกที่ย่างเท้าเข้าไปในหมู่บา้ น ก็สมั ผัสได้ถึงอากาศ
บริ สุ ท ธิ์ และไอเย็ น จากแหล่ ง น้ าธรรมชาติ ที่ มี ให้เ ห็ น อยู่ ทุ ก มุ ม โดยในบ่ อ น้ าใสแจ๋ว มี ป ลา
หลากหลายพันธุ ์แหวกว่า ยสบายอารมณ์ แ ต่ข อบอกเลยว่า น้ า แต่ ละบ่อ นั้ นเย็ น เจี๊ ยบถึ งใจจน
แอบสังสัยว่าน้ องปลาไม่หนาวสะท้านกันบ้า งรึ เพราะอุณหภูมิในน้ าเฉลี่ยอยู่ที่ 10-12 องศาฯ
นอกจากชมแล้วก็ยงั มีน้ าผุดจากธรรมชาติให้ตกั ดื่มตามอัธยาศัย และที่สาคัญ หมู่บา้ นโอชิโนะยัง
เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งสินค้าโอทอปชั้นเยี่ยม

พักที่

FUJI EVERGREEN HOTEL/ FUJI LAND SCOLE PLAZA HOTEL หรือระดับเดียวกัน

คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม *** ให้ท่านได้อิ่มอร่อยกับมื้ อพิเศษที่มีขา
ปูยกั ษ์ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติปูพร้อมน้ าจิ้ มสไตส์ญี่ปุ่นอย่างจุใจ
หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ าแร่ธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ าแร่แล้ว จะทา
ให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

วันที่สี่

สวนดอกไม้ฮามะมะสึ – ผ่านชมทะเลสาบฮามานะ – นาโกย่า – ช้อปปิ้ งจัสโก้ อิออน

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้ นนาท่านสู่ จ.ชิสึโอกะ เป็ นที่ต้งั ของทั้งภูเขาไฟฟูจิที่สงู ที่สุดในญี่ ปนและอ่
ุ่
าวซุ รุก ะที่ลึก ที่สุด
ในญี่ปนุ่ แถมยังเป็ นแหล่งชมดอกไม้ช้ันแนวหน้ าของญี่ปุ่น
อีกด้วย โซนฝั ่งตะวันตกริมทะเลสาบฮามานาโกะรายล้อม
ไปด้วยป่ าไม้เขียวขจีและดอกไม้ตามฤดูกาลทั้ง 4 ซึ่ งเป็ นที่
น่ าประทับใจ ภายใน ประกอบด้วยซากุระกว่า 1300 ต้น
และทิวลิปอีกกว่า 5 แสนต้นบานสะพรัง่ สวยงามแต่งแต้ม
สวนในฤดูใบไม้ผลิอีกด้วย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านผ่ านชม ทะเลสาบฮามานะ ทะเลสาบที่เพาะพันธุ ์ปลาไหลที่ใหญ่ ที่สุ ดในบริ เวณนั้ น
ทะเลสาบนี้ เกิดขึ้ นเมื่อ 500 ปี ก่ อนจากแผ่ นดินไหวครั้งใหญ่
และสึนามิ ทาให้พนที
ื้ ่น้ าเชื่อมไปยังมหาสมุทรแปซิฟิก น้ าใน
ทะเลสาบเป็ นน้ ากร่ อย เนื่ องจากผสมระหว่า งน้ าทะเลกับน้ า
จืด ท าให้เป็ นที่ อ ยู่ อ าศัย ของปลาไหล สาหร่ า ย และเต่ า
กระดองนิ่ ม นอกจากนั้ นยังมีปลา ปู กุ ้ง และสิ่งมีชี วิตอื่น ๆ
หลายชนิ ด ทะเลสาบนี้ เป็ นที่ รู้จัก ในเรื่ อ งการจับ สัต ว์น้ า
ได้มากที่สุดในญี่ ปนุ่
นาท่านเดินทางสู่ เมืองนาโกย่า เมืองใหญ่อนั ดับ 3 รองจากโอซาก้า
ที่เจริญไปด้วยแหล่งธุ รกิจและโรงงานอุตสาหกรรม นาท่า นช้อปปิ้ งยังห้า งสรรพสินค้า ห้างจัส

เที่ยง
บ่าย

คา่
พักที่
วันที่หา้
โอซาก้า
เช้า

เที่ยง

โก้อิออน ให้ท่านได้ซื้อของฝากมากมายหลากหลายชนิ ด อาทิเช่น ขนมชนิ ดต่า งๆ ผลไม้ตาม
ฤดูกาล และพิเศษสุดกับร้าน 100 เยน ทีทุกอย่างในร้านราคาเพียง 100 เยนเท่านั้ น
อิสระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย
โรงแรม ROUTE INN HOTEL / NAGOYA SAKAE TOKYU INN HOTEL หรือระดับเดียวกัน
นาโกย่า – เกียวโต – ปราสาททอง – ปราสาทโอซาก้า – ดิวตี้ ฟรี - ชินไซบาชิ - สนามบิน

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้ นนาท่านเดินทางสู่เกียวโต นาท่า นชม วัดคินคะคุจิ หรือ ปราสาททอง สร้างโดยโชกุ น
อาชิ ค างะ โยชิ มิสึ เพื่ อเป็ นสถานที่ พัก ผ่ อ น ต่ อมา
บุตรชายของท่านได้ดัดแปลงให้เป็ นวัด แต่ปราสาท
เดิมได้ถูก ไฟไหม้ในปี พ.ศ.2493 และสร้า งขึ้ นใหม่
เมื่ อปี พ .ศ .2498 ป รา สา ท โด ย รอ บ ปิ ด ด้ ว ย
ทองคาเปลวอย่างสวยงาม ให้ท่า นได้ดื่มดา่ กับความ
สะอาดใสของสระน้ าที่สามารถสะท้อนให้เห็น ภาพ
ตัวปราสาทได้อย่างงดงาม
จากนั้ น น าท่ าน เดิ น ท างชม บ ริ เวณ โดย รอ บ
ของ ปราสาทโอซาก้า (ไม่รวมค่ าเข้าปราสาท) ซึ่งถือได้ว่าเป็ นสัญลักษณ์ของเมือง สัมผัสความ
ยิ่งใหญ่และชมนิ ทรรศการที่จดั แสดงอยู่ภายใน ซึ่งเล่า ถึงความเป็ นมาของปราสาท รวมทั้งประวัติ
และข้าวของเครื่องใช้ ต่างๆของโชกุน ฮิเดโยชิโตโยโตมิ ผูม้ ีคาสัง่ ให้ก่อสร้างปราสาทแห่งนี้

หมายเหตุ: ประมาณปลายเดือน มี .ค.-ต้นเดือน เม.ย.ท่านจะได้ชมบรรยากาศของซากุระ
บาน ณ ปราสาทโอซาก้า ที่พร้อมบานสะพรั ่งต้อนรับนักท่อ งเที่ยว แต่ท้งั นี้ ทั้งนั้นขึ้ นอยูก่ ับ
สภาพอากาศในแต่ละปี
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้ น นาท่านช้อปปิ้ งจากนั้ น นาท่า นช้อปปิ้ งสินค้าเครื่ องสาอางค์ อาหารเสริ ม เครื่ องประดับ
คุ ณ ภาพดี ที่ร้านค้า ปลอดภาษี ดิว ตี้ ฟรี ย่า น ชิ น ไซบาชิ ย่ า นช้อ ปปิ้ งชื่ อดังของนครโอซาก้า
ภายในย่านนี้ มีรา้ นค้าเก่ าแก่ ปะปนไปกับร้า นค้าอันทันสมัย และสินค้า หลากหลายรูปแบบทั้ง
สาหรับเด็ก และผูใ้ หญ่ ซึ่ งย่านนี้ ถือว่าเป็ นย่านแสงสี และบันเทิงชั้นนาแห่งหนึ่ งของนครโอซาก้า
อีก ทั้งยังมีรา้ นอาหารทะเลขึ้ นชื่ อมากมาย ซึ่ งเสน่ ห์อย่า งหนึ่ งคือ ทุกร้า นจะประดับประดาร้าน
ของตนด้วยแสงไฟนี ออนซึ่ งดัดท าให้เป็ นรูปปู กุ ้ง และปลาหมึก ซึ่ งนั ก ท่องเที่ยวให้ค วามสนใจ
และแวะถ่ายรูปกันเป็ นที่ระลึก อย่า งมาก และร้า นค้า ทุก แห่ง จะพยายามสร้างจุดเด่นให้แก่ร้าน
ของตนให้ได้มากที่ สุด เพื่อดึงดูดลูก ค้า ให้เข้า มาใช้บริ ก าร สัญลัก ษณ์ เด่นของย่า นนี้ คือ ตึก รูป
เครื่องหมายการค้าของกูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจากญี่ปนนั
ุ่ ่นเอง

เพื่อไม่เป็ นการรบกวนเวลาช้อปปิ้ งของท่าน อิสระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
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
กาหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่หอ้ งละ
2-3 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม

ราคาไม่รวม
ตั ๋ว

20 – 25 มีนาคม 2561
21 – 26 มีนาคม 2561
03 – 08 เมษายน 2561

35,900
35,900
37,900

8,000
8,000
8,000

27,900
27,900
29,900

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

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

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

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

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 10,000 บาท
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น
ท่านละ 2,500 เยน /ทริป/ต่อท่าน***
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิ ก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทาง
บริษทั จะไม่คืนมัดจาไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทัง้ สิ้ น เพราะว่าทางบริษทั ได้ทาการจ่ายค่าตั ๋ว
ไปให้กับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถว้ นก่อนการจองทัวร์
ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตวั ท่านเอง
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้อ งมี ผู้โดยสารจานวน 30 ท่านขึ้ นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ ครบจานวนดังกล่าว
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 10,000.- บาท หากมี การยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคื น
มัดจาทั้งหมด เนื่ องจากทางบริษัทฯ ได้ชาระค่ าตั ๋วเครื่องบิ นเต็ ม ใบให้กับสายการบินเป็ นที่ เรียบร้อ ย
ยกเว้นค่าภาษีน้ ามันที่ยงั มิได้ชาระ ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาชาระ 21 วันก่อนการเดินทาง
หมายเหตุ 1. ตั ๋วเมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพานักระยะสั้นใน
ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยีย่ มญาติ หรือ
ธุรกิจ จะต้องยืน่ เอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้า
ประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้
1. ตั ๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์จดั เตรียมให้
2. สิ่งที่ยนื ยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้ นในระหว่างที่พานักใน
ประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรูจ้ กั
โรงแรม และอื่นๆ) ทางทัวร์จดั เตรียมให้
4. กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์จดั เตรียมให้
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนั กกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเข้าประเทศญี่ ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่า เข้าประเทศญี่ ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่
ประสงค์จะพานั ก ระยะสั้นในประเทศญี่ ปุ่นไม่เกิ น 15 วัน) **ถ้า กรณี ที่ทางรัฐบาลประกาศให้ก ลับมาใช้วีซ่า
ผูเ้ ดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทาวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท**
 ค่าใช้จ่า ยส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ร ะบุ เช่น ค่า ทาหนั งสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่า โทรศัพท์ทางไกล
ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่า ซัก รี ด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่า อาหารและเครื่ องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ (กรุ ณ า
สอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 2,500 เยน /ทริป/ต่อท่าน

 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเข้าประเทศญี่ ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่า เข้าประเทศญี่ ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่
ประสงค์จะพานั กระยะสั้นในประเทศญี่ปนไม่
ุ่ เกิน 15 วัน)
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. นั กท่องเที่ยวต้องชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นั่ง
2. นั ก ท่ อ งเที่ ย วต้องช าระเงิ น ค่ า บริ ก ารส่ ว นที่ เ หลื อ ทั้งหมดก่ อ นวัน เดิ น ทางอย่ า งน้ อย 21 วัน กรณี
นั ก ท่องเที่ยวไม่ช าระเงิน หรื อชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณี เช็ คของท่า นถูก ปฏิเสธการ
จ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านั กท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์น้ั นๆ

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่ น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษั ท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุก ร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก
วัน เวลาดังกล่าวและวันหยุ ดนั ก ขัตฤกษ์ ที่รัฐบาลประกาศในปี นั้ นๆถือ ว่า เป็ นวันหยุ ดท าการของทาง
บริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นั กท่องเที่ยว(ผูม้ ีชื่อในเอกสาร
การจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อแจ้ง
ยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่า
กรณีใดๆ
2. กรณีนักท่องเที่ยวต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นั กท่องเที่ยว (ผูม้ ีชื่ อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์
อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็ นเอกสารการขอรับเงิน คืน ที่บริ ษั ทอย่า งใดอย่า งหนึ่ ง เพื่อทาเรื่ องขอรับเงิน
ค่าบริก ารคืน โดยแนบหนั งสือมอบอานาจพร้อมหลัก ฐานประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการช าระ
เงินค่า บริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชี ธนาคารที่ตอ้ งการให้นาเงินเข้า ให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืน
เงินค่าบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษั ทจะหัก ค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่า บริ การที่ชาระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการนา
เที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นั่งตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
3. การเดินทางที่ ตอ้ งการันตีมัดจาหรื อ ซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรื อ เที่ ยวบิน เหมาลา Charter Flight หรื อ
Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีก ารคืนเงินมัดจาหรื อ
ค่าบริการทั้งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่ น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษั ท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก
วันเวลาดังกล่ าวและวันหยุ ดนั ก ขัตฤกษ์ ที่รั ฐบาลประกาศในปี นั้ น ๆถือว่า เป็ นวันหยุ ดทาการของทาง
บริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้ น

2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรื อใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วน
หรื อทั้งหมด หรื อถูก ปฏิเสธการเข้า -ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษั ทจะไม่คืนเงินค่า บริ ก ารไม่ว่า
บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน
โดยจะแจ้งให้กับนั ก ท่องเที่ยวทราบล่วงหน้า อย่า งน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า
และอย่า งน้ อย 10 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนั กท่องเที่ยวทุก ท่านยินดีที่
จะช าระค่า บริ ก ารเพิ่ม จากการที่มี นัก ท่องเที่ยวร่ วมเดินทางน้ อยกว่า ที่ทางบริ ษั ทกาหนดเพื่อให้คณะ
เดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่ อ นามสกุล คานาหน้ า
ชื่อ เลขที่หนั งสือเดินทาง และอื่น ๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณี ที่นัก ท่องเที่ยวมิได้ส่งหน้ า
หนั งสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริษั ทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่ อให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคานึ งถึง
ความปลอดภัยของนั กท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้ นของนั กท่องเที่ยว
ที่มิ ได้เกิ ด จากความผิ ด ของทางบริ ษั ท เช่ น ภัย ธรรมชาติ การจลาจล การนั ด หยุ ด งาน การปฏิ วัติ
อุบัติเหตุ ความเจ็บ ป่ วย ความสูญ หายหรื อเสียหายของสัมภาระ ความล่า ช้า เปลี่ยนแปลง หรื อการ
บริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษั ทเสนอราคา ดังนั้ น
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริก ารเพิ่มขึ้ น ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
เงิน ตราต่า งประเทศ ค่ าตัว๋ เครื่ องบิน ค่า ภาษี เชื้ อเพลิง ค่า ประกั นภัยสายการบิน การเปลี่ ยนแปลง
เที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนั กงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษั ท เว้นแต่
มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้ น
ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ้ นเครื่ องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อ
ชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติก ใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ดสนิ ท และสามารถนา
ออกมาให้เจ้า หน้ า ที่ ต รวจได้อย่ างสะดวก ณ จุด เอ็ก ซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือ ได้ท่ า นละ 1 ใบเท่ า นั้ น ถ้าสิ่ งของ
ดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้า หน้า ที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบิน
เท่านั้ น

2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้ น
3. ประเทศญี่ ปนุ่ มีกฎหมายห้ามนาผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากพืช และเนื้ อสัตว์ทุกชนิ ดเข้า ประเทศ เช่น ผัก ผลไม้
สด ไข่ เนื้ อสัตว์ ไส้ก รอกฯ เพื่อเป็ นการป้ องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้อง
เสียค่าปรับในอัตราที่สงู มาก

