วันแรก

สนามบินดอนเมือง – นาริตะ – เมืองเก่าซาวาระ - ศาลเจ้าคาโทริ

02.00 น.

พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์
สายการบิน AIR ASIA X เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวกใน
การเช็คอิน
สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้ ครือ
่ ง AIRBUS A330-300 จานวน 377 ทีน
่ ง่ ั
จ ัดทีน
่ ง่ ั แบบ 3-3-3 มีบริการอาหารร้อนเสริ ฟ
์ ทงขาไปและขากล
ั้
ับ
้ื นา้ หน ักเพิม
้ า่ ย)
ี ค่าใชจ
(นา้ หน ักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซอ
่ ต้องเสย

05.05 น.

เหิ น ฟ้ าสู่ เมื อ งนาริ ต ะ ประเทศญี่ ปุ่ น โดยสายการบิ น แอร์ เอเชี ย เอ็ ก ซ์ เที่ ย วบิ น ที่ XJ602
บริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง

13.10 น.

ถึง เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแล้ว จากนั้ นนาท่านสักการะขอพร
ที่ ศาลเจ้าคาโทริ ตั้งอยู่ทางทิ ศตะวันออกเฉี ยงเหนื อของเมืองนาริ ตะ เป็ นศาลเจ้าของศาสนา
ชินโต และเป็ นศาลเจ้าหลักของศาลเจ้าคาโทริกว่า 100 แห่งทัว่ ทั้งญี่ ปุ่น มีไว้สักการะ ทหารผู ้
พิทกั ษ์ที่สาคัญในยุคสมัยซามูไรโบราณ สิ่งก่อสร้างที่เก่าแก่ที่สุดของศาลเจ้าคาโทริ คือ อาคารสี
ดา และประตูสีแดงเข้ม ซึ่งสร้างมาตั้งแต่ปี 1700

นาท่านเดินทางสู่ เมืองเก่าซาวาระ เมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็ น ลิตเติ้ ลเอโดะ แห่งชิบะ เป็ นเมืองเล็กๆ
ตั้งอยูท่ างทิศตะวันออกเฉียงเหนื อของเมืองนาริตะ ซึ่งเคยเป็ นศูนย์กลางการขนส่งข้าวในช่วงสมัย
เอโดะ (1603-1867) ซึ่งเป็ นเขตพื้ นที่ที่ยงั คงหลงเหลือร้านค้าและอาคารบ้านเรือนที่ต้งั เรี ยง
รายมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยยังคงสภาพเหมือนเมื่อร้อยกว่าปี ที่แล้ว ด้วยความร่วมมือของคนใน
ท้องถิ่น อิสระให้ท่านสัมผัสเมืองเก่าดั้งเดิมของญี่ปุ่น ร้านค้าต่างๆ และคลังสินค้าจากสมัยเอโดะ

คา่
พักที่
วันที่สอง
เช้า

เที่ยง

อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย
TOYOKO INN NARITA HOTEL หรือเทียบเท่า
ขอพรเจ้าแม่ กวนอิม วัดอาซากุ สะ - เยื อนหุ บเขานรก โอวาคุ ดานิ – ช้อปปิ้ งโกเทมบะ
เอ้าต์เล็ท - อาบน้ าแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยกั ษ์
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม วัดอาซากุสะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกี ยว เข้านมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ้า
แม่กวนอิมทองคา นอกจากนั้ นท่านยังจะได้เก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูง
ถึ ง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยู่บริเวณประตู ทางเข้าวัด และยังสามารถเลื อกซื้ อเครื่องรางของขลังได้
ภายในวัด ฯลฯ หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนช้อปปิ้ งที่มชี ื่อเสียงของวัด มีรา้ นขายของ
ที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็ นเครื่องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบท้ายด้วยร้านขายขนมที่
คนญี่ปุ่นมายังวัดแห่งนี้ ต้องมาต่อคิวกันเพื่อลิ้ มลองกับรสชาดสุดแสนอร่อย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้ น นาท่านเดิ นทางโดยรถโค้ชสู่ หุ บเขาโอวาคุดานิ ที่ ยงั ครุกรุ่นด้วยควันจากบ่อกามะถัน
เดื อดอยู่ตลอดเวลา ชมบ่อน้ าแร่กามะถันซึ่งสามารถต้มไข่ให้สุกได้ โดยชาวญี่ ปุ่นมีความเชื่อว่ า
หากได้ทานไข่ดาหนึ่ งฟองจะทาให้อายุยืนยาวขึ้ นอีก 7 ปี

หลังจากนั้นให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังที่ โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต แหล่งรวม
สินค้านาเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นที่ดังไปทัว่ โลก พบกับคอลเลคชัน่ เสื้ อผ้าใหม่ล่าสุ ด อาทิ MK
MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เลื อกซื้ อกระเป๋าแบรนด์เนมยี่หอ้ ดัง
ได้ที่รา้ น BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMI, GAP, ARMANI ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ และ
นาฬิ กาหรูอย่าง TAG HEUER, AGETE, S.T. DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเท้าแฟชัน่
HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ

พักที่
คา่

ALEXANDER ROYAL RESORT YAMANAKAKO HOTEL หรือระดับเดียวกัน
รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม *** ให้ท่านได้อิ่มอร่อยกับมื้ อพิเศษที่มีขา
ปูยกั ษ์ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติปูพร้อมน้ าจิ้ มสไตส์ญี่ปุ่นอย่างจุใจ หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อน
คลายกับการแช่น้ าแร่ธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ าแร่แล้วจะทาให้ผิวพรรณสวยงาม และ
ช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

วันที่สาม
เช้า

เที่ยง

ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) – เปิ ดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – ทุ่งดอกลาเวน
เดอร์ - ช้อปปิ้ งชินจูกุ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ บริเวณชั้น 5 โดยรถโค้ช (ขึ้ นอยู่กบั สภาพภูมิอากาศ) ให้ท่านได้
สัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์ บนยอดเขาฟูจิ ถ่ ายภาพที่ระลึกกับภูเขาไฟที่ได้ชื่อว่ามีสัดส่วนสวยงาม
ที่สุดในโลก ซึ่ งเป็ นภู เขาไฟที่ยงั ดับไม่สนิ ท และสู งที่ สุดในประเทศญี่ ปุ่นจากด้านล่างสู่บนยอด
ปล่องเขาด้วยความสูง 3,776 เมตร)

นาท่านเปิ ดประสบการณ์ใหม่กบั พิธีชงชาญี่ปุ่น ซึ่งเป็ นเอกลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นว่าด้วยการ
ใช้เวลาอย่างสุ นทรีย ์ ด้วยการดื่ มและการชงชาผงสีเขียวหรือมัทฉะ นับตั้งแต่ประมาณศตวรรษที่
14 ต้นฉบับของพิธีชงชา และให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศของการจาลองเรื่ องราวเกี่ยวการ
พบปะกันในวงสังคมเกี่ยวกับการดื่ มและชงชาที่ได้แพร่หลายในบรรดาชนชั้นสูงในประเทศญี่ปุ่น
จากนั้นอิสระให้ท่านได้เลือกซื้ อของที่ระลึกตามอัธยาศัย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้ นนาท่านเดินทางสู่ ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ที่บานสะพรัง่ เหมือนพรมสีมว่ งในฤดูรอ้ นที่ดึงดูด
ให้นักท่องเที่ ยวมากมาย มาเที่ยวชมและถ่ายรูปเป็ นที่ ระลึกอย่างเต็ มอิ่ม สามารถชมความงาม
และสัมผัสกลิ่นหอมเย็นของดอกลาเวนเดอร์ในทุ่งสี ม่ว ง ซึ่งโดยปกติ ทุ่งดอกลาเวนเดอร์จะเริ่ ม
บานในช่วงวันที่ 16 มิถุนายน-17 กรกฎาคมของทุกปี (ขึ้ นอยูก่ บั สภาพอากาศ)

หมายเหตุ: หากทุ่งลาเวนเดอร์ไม่บานหรือหมดฤดูแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยน
โปรแกรมโดยการนาท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ นโอชิโนะฮัคไค แทน ให้ท่านเจาะลึกตามหาแหล่ง
น้ าบริสุทธิ์จากภูเขาไฟฟูจิ ที่เป็ นแหล่งน้ าตามธรรมชาติต้งั อยูใ่ นหมูบ่ า้ นโอชิโนะ จ.ยามานชิ หรือ
พูดในทางกลับกันคือกลุ่มน้ าผุดโอชิโนะฮัคไค เพียงก้าวแรกที่ย่างเท้าเข้าไปในหมู่บา้ นก็สมั ผัสได้
ถึ งอากาศบริสุทธิ์ และไอเย็นจากแหล่งน้ าธรรมชาติ ที่มีให้เห็นอยู่ทุกมุ ม โดยในบ่อน้ าใสแจ๋วมี
ปลาหลากหลายพันธุแ์ หวกว่ายอย่างสบายอารมณ์ แต่ขอบอกเลยว่าน้ าแต่ละบ่อนั้นเย็นจับใจจน
แอบสังสัยว่าน้องปลาไม่หนาวสะท้านกันบ้างหรือ เพราะอุณหภูมิในน้ าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 10-12 องศา
เซลเซียสนอกจากชมแล้วก็ยงั มีน้ าผุดจากธรรมชาติให้ตักดื่มตามอัธยาศัย และที่สาคัญ หมูบ่ า้ น
โอชิโนะยังเป็ นแหล่งช้อปปิ้ งสินค้าโอทอปชั้นเยี่ยมอีกด้วย

จากนั้ นนาท่านช้อปปิ้ งย่านดัง ย่านชินจุกุ”ให้ท่านได้เพลิ ดเพลิ นกับการจับจ่ายซื้ อสินค้านานา
ชนิ ด ได้จากที่ นี่ ไม่ว่าจะเป็ น ร้านซานริโ อะ ร้านขายเครื่ องอิเลคทรอนิ ก ส์ กล้องถ่ า ยรู ป
ดิ จิต อล นาฬิ ก า เครื่ องส าอางค์ ต่ า งๆ กั น ที่ ร า้ น MATSUMOTO แหล่ ง รวมเหล่ า บรรดา
เครื่องสาอางค์มากมาย อาทิ มาร์คเต้าหู ้ โฟมล้างหน้า WHIP FOAM ที่ราคาถูกกว่าบ้านเรา
3 เท่า ครีมกันแดดชิเซโด้ แอนเนสซ่าที่คนไทยรูจ้ กั เป็ นอย่างดี และสินค้าอื่น ๆ หรือให้
ท่านได้สนุ กกับการเลือกซื้ อสินค้าแบรนด์ดังอาทิ LOUIS VUITTUN, UNIQLO, กระเป๋าสุ ดฮิต
BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื้ อ COMME DES GARCONS, H&M หรือเลือกซื้ อรองเท้า

หลากหลายแบรนด์ดงั อาทิ NIKE, CONVERSE, NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ได้ที่รา้ น ABC
MART **อิสระอาหารค ่าเพื่อไม่เป็ นการรบกวนเวลาช้อปปิ้ ง**

พักที่

TOYOKO INN NARITA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

ช้อปปิ้ งจุใจละลายเงินเยน ณ ห้างอิออน – สนามบินดอนเมือง - กรุงเทพฯ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้ น นาท่านอิสระช้อปปิ้ ง ณ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของนาริตะ ห้างฯ อิออน จัสโก้ ซื้ อ
ของฝากก่อนกลับ อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ และ หากท่านใดหลงไหลในรสชาติ ของคิทแคท
ชาเขี ย วสามารถหาซื้ อได้ที่ นี่ ได้เลย **เพื่ อ ไม่ เ ป็ นการเสี ย เวลาช้อ ปปิ้ งอิ ส ระเที่ ย งตาม
อัธยาศัย**

ได้เวลาอันสมควรนาท่านสู่ สนามบินนาริตะ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
14.25 น. เหิ รฟ้ าสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิ น แอร์ เอเชี ย เอ็ ก ซ์ เที่ ย วบิ น ที่ XJ603 บริ ก ารอาหารและ
เครื่องดื่มบนเครื่อง
19.10 น. ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ
****************************************
** หากท่านต้องการจองตัว๋ ภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการ
ออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***

อัตราค่าบริการ (บาท) ** บริการน้าดื่มวันละ 1 ขวดในวันที่มีรายการท่องเที่ยว**
กาหนดการเดินทาง
07-10 มิถุนายน 2561
09-12 มิถุนายน 2561
14-17 มิถุนายน 2561
16-19 มิถุนายน 2561
21-24 มิถุนายน 2561
23-26 มิถุนายน 2561
28 มิ.ย.-01 ก.ค. 2561
30 มิ.ย.-03 ก.ค. 2561
05-08 กรกฎาคม 2561
07-10 กรกฎาคม 2561
12-15 กรกฎาคม 2561
14-17 กรกฎาคม 2561
19-22 กรกฎาคม 2561
21-24 กรกฎาคม 2561
25-28 กรกฎาคม 2561
26-29 กรกฎาคม 2561
02-05 สิงหาคม 2561
04-07 สิงหาคม 2561
16-19 สิงหาคม 2561
18-21 สิงหาคม 2561
23-26 สิงหาคม 2561
25-28 สิงหาคม 2561
30 ส.ค.-02 ก.ย. 2561
06-09 กันยายน 2561
08-11 กันยายน 2561
13-16 กันยายน 2561

ผูใ้ หญ่หอ้ งละ
2-3 ท่าน
22,999
22,999
22,999
22,999
22,999
22,999
22,999
22,999
22,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
24,999
22,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
22,999
19,999
22,999

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

ราคาทัวร์ไม่รวมตั ๋ว
เครื่องบิน
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
18,999
16,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
16,999
13,999
16,999

15-18 กันยายน 2561
20-23 กันยายน 2561
22-25 กันยายน 2561
27-30 กันยายน 2561
29 ก.ย.-02 ต.ค. 2561

22,999
22,999
22,999
22,999
23,999

8,000
8,000
8,000
8,000
8,000

16,999
16,999
16,999
16,999
17,999

**หมายเหตุโปรแกรมนี้ไม่มีราคาเด็ก**
** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 10,000 บาท**
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น
ท่านละ 3500 เยน /ทริป/ต่อท่าน***
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทาง
บริษัทจะไม่คืนมัดจาไม่ว่ าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้น เนื่องจากทางบริษัทได้ทาการชาระค่า
ตั ๋วให้กับสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านโปรแกรมทัวร์อย่างถี่ถว้ นก่อนการจอง
ทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตวั ท่านเอง
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมี ผูโ้ ดยสารจานวน 30 ท่านขึ้ นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืน
มัดจาทั้งหมด เนื่ องจากทางบริษัทฯ ได้ชาระค่าตั ๋วเครื่องบินเต็มราคาให้แก่สายการบินเป็ นที่เรียบร้อย
ยกเว้นค่าภาษีน้ ามันที่ยงั มิได้ชาระ กรุณาชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 25 วันก่อนการเดินทาง
หมายเหตุ

1.

ตั ๋วเมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญีป่ ุ่ นให้กบั คนไทย ผูท้ ี่ประสงค์จะพานักระยะสั้นใน
ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือ
ธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัตกิ ารเข้า
ประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้
1. ตั ๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์จดั เตรียมให้
2. สิ่งทีย่ ืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยที่อาจเกิดขึ้ 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 าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 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 (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ ปุ่นให้กบั คนไทย ผูท้ ี่
ประสงค์จะพานั กระยะสั้นในประเทศญี่ ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณี ที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า
ผูเ้ ดินทางจะต้องเสียค่าใช้จา่ ยในการทาวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท**
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสือเดิ นทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล
ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรี ด มินิบาร์ในห้อง รวมถึ งค่าอาหารและเครื่ องดื่ มที่ สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ (กรุ ณ า
สอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 3500 เยน /ทริป/ต่อท่าน

 ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3%
 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเข้าประเทศญี่ ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ ปุ่นให้กบั คนไทย ผูท้ ี่
ประสงค์จะพานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นัง่

2. นั กท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินค่าบริการส่วนที่ เหลือ ทั้งหมดก่อนวันเดิ นทางอย่างน้อย 25 วัน
กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึ งกรณีเช็คของท่าน
ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์น้ันๆ
3. การติ ดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึ งศุ กร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก
วัน เวลาดังกล่าวและวันหยุ ด นั ก ขัตฤกษ์ ที่รัฐบาลประกาศในปี นั้ น ๆถื อ ว่าเป็ นวัน หยุ ดท าการของทาง
บริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดิ นทาง นั กท่องเที่ยวหรือ
เอเจนซี่(ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดิ นทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัท
อย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริษัทไม่รบั ยกเลิกการ
จองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณี นั ก ท่ อ งเที่ ย วหรื อเอเจนซี่ ต ้อ งการขอรับ เงิ น ค่ าบริ ก ารคื น นั ก ท่ องเที่ ย วหรื อ เอเจนซี่ (ผู ม้ ี ชื่ อ ใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อี เมลล์ หรื อเดิ นทางมาเซ็ นเอกสารการขอรับเงินคื น ที่ บริษัทอย่างใด
อย่างหนึ่ งเพื่อทาเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนั งสือมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการ
มอบอานาจ หลักฐานการชาระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นาเงินเข้าให้
ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่ าใช้จ่ายที่ ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชาระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการนา
เที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
3. การเดิ น ทางที่ ต ้องการัน ตี ม ัดจาหรือ ซื้ อขาดแบบมี เงื่ อนไข หรือ เที่ ย วบิ นเหมาล า Charter Flight หรื อ
Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือ
ค่าบริการทั้งหมด
4. การติ ดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึ งศุ กร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก
วัน เวลาดังกล่ าวและวัน หยุ ดนั กขัต ฤกษ์ที่ รัฐบาลประกาศในปี นั้ น ๆถื อว่าเป็ นวันหยุ ด ทาการของทาง
บริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ

1. ทัวร์นี้สาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดิ นทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วน
หรื อทั้งหมด หรือถู กปฏิ เสธการเข้า -ออกเมืองด้วยเหตุ ผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิ นค่าบริการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดิ นทางน้อยกว่า 15 ท่าน
โดยจะแจ้ง ให้ก ับ นั ก ท่ อ งเที่ ย วหรื อ เอเจนซี่ ท ราบล่ วงหน้ า อย่า งน้ อ ย 7 วัน ก่ อ นการเดิ น ทางส าหรับ
ประเทศที่ ไม่ มี วีซ่ า และอย่างน้ อ ย 10 วัน ก่อ นการเดิ น ทางส าหรับ ประเทศที่ มี วีซ่ า แต่ ห ากทาง
นั กท่องเที่ ยวทุ กท่านยินดี ที่จะชาระค่าบริการเพิ่ม จากการที่ มีนักท่องเที่ ยวร่วมเดิ นทางน้อยกว่าที่ ทาง
บริษัทกาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้า
ชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้
ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดิ นทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดิ นทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคานึ งถึ ง
ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จา่ ยใดๆ ที่เพิ่มขึ้ นของนักท่องเที่ยว
ที่ มิ ได้เกิ ด จากความผิ ด ของทางบริ ษั ท เช่ น ภัย ธรรมชาติ การจลาจล การนั ด หยุ ด งาน การปฏิ วัติ
อุ บัติ เหตุ ความเจ็บป่ วย ความสู ญ หายหรื อเสี ยหายของสัมภาระ ความล่ าช้า เปลี่ ยนแปลง หรื อการ
บริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้ น
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
เงิ น ตราต่ า งประเทศ ค่ าตัว๋ เครื่ องบิ น ค่ า ภาษี เชื้ อเพลิ ง ค่ าประกัน ภัย สายการบิ น การเปลี่ ยนแปลง
เที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มอี านาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่
มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น

ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ้ นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อ
ชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติ กใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ดสนิ ท และสามารถนา
ออกมาให้เจ้า หน้ า ที่ ต รวจได้อ ย่างสะดวก ณ จุ ด เอ็ ก ซ์เรย์ อนุ ญ าตให้ถื อ ได้ท่ านละ 1 ใบเท่ านั้ น ถ้าสิ่ งของ

ดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน
เท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
3. ประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายห้ามนาผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากพืช และเนื้ อสัตว์ทุกชนิ ดเข้าประเทศ เช่น ผั ก ผลไม้
สด ไข่ เนื้ อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็ นการป้ องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้อง
เสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก

