วันแรก

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง

20.30 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
้ า่ ย)
ื้ นา้ หน ักเพิม
ี ค่าใชจ
(นา้ หน ักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซอ
่ ต้องเสย

23.45 น.

เหิ น ฟ้ าสู่ เมื อ งนาริ ต ะ ประเทศญี่ ปุ่ น โดยเที่ ย วบิ นที่ XJ600 บริก ารอาหาร และเครื่ องดื่ ม
บนเครื่อง

วันที่สอง

นาริตะ - วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – กระเช้าคาจิคาจิ – ช้อปปิ้ งโกเทมบะ
เอ้าต์เล็ท - อาบน้ าแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยกั ษ์
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่าน เก็บภาพประทับใจกับคู่กบั แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น้ าสุมิดะ
หอคอยโตเกี ยวสกายทรี ” (Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่ สูงที่ สุดในโลก ...
เปิ ดให้บริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้ มีความสูง 634 เมตร สร้างด้วยเทคนิ ค
ทางสถาปั ตยกรรมและวิศวกรรมอันทันสมัย ในช่ วงที่เกิดแผ่นดิ นไหวครั้งใหญ่หอคอยแห่งนี้ ได้
พิสูจน์ให้เห็นถึ งโครงสร้างทางสถาปั ตยกรรมที่แข็งแรงทนทาน เพราะไม่เกิดความเสียหายแม้แต่
น้อย จากนาท่ านขอพร วัดอาซากุ สะ วัดที่ เก่าแก่ที่ สุด ในกรุ งโตเกี ยว เข้านมัสการขอพรจาก
พระพุ ทธรูป เจ้าแม่กวนอิ มทองค า นอกจากนั้ นท่านยังจะได้พบเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟ
ขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึ ง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยู่บริเวณประตูทางเข้าวัด และยังสามารถเลือกซื้ อ
เครื่องรางของขลังได้ภายในวัด ฯลฯ หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนช้อปปิ้ งที่มี ชื่อเสียง
ของวัด มีรา้ นขายของที่ระลึกมากมายไม่วา่ จะเป็ นเครื่องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบท้าย
ด้วยร้านขายขนมที่คนญี่ปุ่น มายังวัดแห่งนี้ ต้องมาต่อคิวกันเพื่อลิ้ มลองกับรสชาดสุดแสนอร่อย

เช้า

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่าน ขึ้ นกระเช้าคาจิคาจิ เป็ นกระเช้าลอยฟ้ าที่ใช้เวลาเพียง 3 นาทีถึงยอดเขา จากจุด
ชมวิวบนความสูง 1,075 เมตร ท่านจะสามารถชมภูเขาไฟฟูจิและทิวทัศน์ โดยรอบของทะเลสาบ
คาวากุจิในแบบพาโนรามา 360 องศา และในวันที่ อากาศแจ่มใสจะสามารถมองเห็ นได้ไกลถึ ง
ภู เขาแอลป์ ญี่ ปุ่ นทางตอนใต้ (เทื อ กเขาอากาอิ ชิ และเทื อ กเขาอาราคาวะ) (อาจมี ก ารงด
ให้บริการชั่วคราวเนื่องจากสาเหตุตา่ งๆ เช่น สภาพอากาศไม่เอื้ ออานวย)

บ่าย

หลังจากนั้ นให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์เนมชื่อดังที่ โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต แหล่ง
รวมสินค้านาเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นที่ดงั ไปทัว่ โลก พบกับคอลเลคชัน่ เสื้ อผ้าใหม่ล่าสุ ด อาทิ
MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เลือกซื้ อกระเป๋าแบรนด์เนมยี่หอ้
ดังได้ที่รา้ น BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMOI, GAP, ARMANI ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ
และนาฬิกาหรูอย่าง TAG HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯรองเท้าแฟชัน่
HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ

พักที่
คา่

FUJI LAND SCOLE PLAZA HOTEL หรือระดับเดียวกัน
รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม *** ให้ท่านได้อิ่มอร่อยกับมื้ อพิเศษที่มีขา
ปูยกั ษ์ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติปูพร้อมน้ าจิ้ มสไตส์ญี่ปุ่นอย่างจุใจ หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อน
คลายกับการแช่น้ าแร่ธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ าแร่แล้ว จะทาให้ผิวพรรณสวยงามและ
ช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

วันที่สาม
เช้า

ลานสกี ฟูจเิ ท็น – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โอชิโนะฮัคไค – ช้อปปิ้ งชินจูกุ – ดิวตี้ ฟรี
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านสนุกกับกิจกรรมกลางแจ้งท่ามกลางหิมะ ณ ลานสกี ฟูจเิ ท็น ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับ
การเล่ น ไม้ก ระดานเลื่ อ นได้ต ามอัธ ยาศัย ณ ดิ น แดนแห่ งนี้ ที่ ซึ่ งเป็ นสวนสนุ ก ขนาดใหญ่ มี

กิจกรรมนอกเหนื อจากการเล่นสกีมากมาย เป็ นลานสกีที่มีชื่อเสียงและมีฉากหลังเป็ นภูเขาไฟฟูจิ
ที่ สวยงามท่านจะได้สนุ กกับลานหิ มะขาวโพลน ท่านที่ สนใจจะเช่าอุ ปกรณ์เครื่ องเล่น สามารถ
ติดต่อหัวหน้าทัวร์ล่วงหน้า ราคานี้ ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์เครื่องเล่นสกี สโนว์สเลด หรือครูฝึก
ประมาณ 5000 เยน (ลานสกีจะเปิ ดให้บริการหรือไม่ ขึ้ นอยู่กบั สภาพภูมิอากาศ)

เที่ยง

(หมายเหตุ : ในกรณี ที่ ลานสกี เข้า ไม่ ไ ด้เนื่ อ งจากสภาพอากาศ บริ ษั ท ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์
เปลี่ยนโปรแกรมทัวร์เป็ น ภูเขาไฟฟูจิ ที่ต้ังตระหง่านอยู่เหนื อเกาะญี่ปุ่นด้วยความสูง3,776
เมตร จากระดับน้ าทะเล นาท่านขึ้ นชมความงามกันแบบใกล้ชิด ยังบริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขาไฟ
ฟูจิ (ขึ้ นอยู่กบั สภาพภู มิอากาศ) เพื่ อชมทัศนี ยภาพโดยรอบของภู เขาไฟที่ สามารถมอง เห็ น
ทะเลสาบทั้งห้ากระจายอยูโ่ ดยรอบ ให้ท่านได้สมั ผัสอากาศอันบริสุทธิ์ บนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพที่
ระลึก กับภูเขาไฟที่ ได้ชื่อว่ามีสัดส่วนสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งเป็ นภูเขาไฟที่ ยงั ดับไม่สนิ ท และมี
ความสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น
นาท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ EARTH QUAKE MUSEUM ที่ จาลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ และให้
ท่านได้สมั ผัสกับบรรยากาศของการจาลองเรื่องราวเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้ นในประเทศญี่ปุ่น
จากนั้นอิสระให้ท่านได้เลือกซื้ อของที่ระลึกตามอัธยาศัย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้ นนาท่าน เดิ นทางสู่ หมู่ บา้ นโอชิโนะฮัคไค ให้ท่านเจาะลึกตามหาแหล่งน้ าบริสุทธิ์ จาก
ภูเขาไฟฟูจิ ที่ เป็ นแหล่งน้ าตามธรรมชาติ ต้ังอยู่ในหมู่บา้ นโอชิ โนะ จ.ยามานชิ หรือพูดในทาง
กลับกันคือกลุ่มน้ าผุดโอชิ โนะฮัคไค เพียงก้าวแรกที่ยา่ งเท้าเข้าไปในหมูบ่ า้ นก็สมั ผัสได้ถึงอากาศ
บริ สุ ท ธิ์ และไอเย็ น จากแหล่ ง น้ า ธรรมชาติ ที่ มี ให้เห็ น อยู่ ทุ ก มุ ม โดยในบ่ อ น้ า ใสแจ๋ วมี ป ลา

หลากหลายพันธุ ์แหวกว่ายอย่างสบายอารมณ์ แต่ ขอบอกเลยว่าน้ าแต่ ละบ่อนั้ นเย็นจับ ใจจน
แอบสังสัยว่าน้องปลาไม่หนาวสะท้านกันบ้างหรือ เพราะอุณหภูมิในน้ าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 10-12 องศา
เซลเซียสนอกจากชมแล้วก็ยงั มีน้ าผุดจากธรรมชาติให้ตักดื่มตามอัธยาศัย และที่สาคัญ หมูบ่ า้ น
โอชิโนะยังเป็ นแหล่งช้อปปิ้ งสินค้าโอทอปชั้นเยี่ยมอีกด้วย

จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ งสินค้าเครื่องสาอางค์ อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดี ที่รา้ นค้าปลอด
ภาษี ณ ดิวตีฟรี ย่านชินจุกุ”ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้ อสินค้านานาชนิ ด ได้จากที่นี่
ไม่ ว่า จะเป็ น ร้า นซานริ โอะ ร้านขายเครื่ อ งอิ เลคทรอนิ ก ส์ กล้อ งถ่ ายรู ป ดิ จิตอล นาฬิ ก า
เครื่องสาอาง ต่างๆ กันที่รา้ น MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดาเครื่องสาอางมากมาย
อาทิ มาร์คเต้าหู,้ โฟมล้างหน้า WHIP FOAM ที่ราคาถูกกว่าบ้านเรา 3 เท่า, ครีมกันแดดชิเซ
โด้ แอนเนสซ่าที่คนไทยรูจ้ กั เป็ นอย่างดี และสินค้าอื่น ๆ หรือให้ท่านได้สนุกกับการเลือก
ซื้ อสิ น ค้ า แ บรนด์ ดั ง อาทิ LOUIS VULTTON, UNIQLO, ก ระเป๋ าสุ ดฮิ ต BAO BAO ISSEY
MIYAKE, เสื้ อ COMME DES GARCONS, H&M หรือเลือกซื้ อรองเท้า

คา่
พักที่

อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย
MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่สี่

โตเกียว – อิสระเลือกช้อปปิ้ งเต็มวัน หรือเลือกซื้ อทัวร์ ดิสนียแ์ ลนด์

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิ ส ระเต็ ม วัน ให้ท่ านอิ ส ระช้อ ปปิ้ ง หรื อ เดิ น ทางสู่ ส ถานที่ ท่ อ งเที่ ย วอื่ น ๆ โดยมี ไกด์ ค อยให้
คาแนะนาในการเดินทาง อาทิ
- ศาลเจ้าเมจิ เป็ นศาลเจ้าหลวงในศาสนาชินโต ที่สร้างขึ้ นเพื่ออุทิศและเป็ นที่ สถิ ตย์วิญญาณ
ขององค์ส มเด็ จพระจัก รพรรดิ เมจิ ซึ่ งเป็ นจัก รพรรดิ ที่ มี ค วามส าคัญ กับ ประเทศญี่ ปุ่ นยุ ค
ปั จจุบนั เป็ นอย่างยิ่ง และได้รบั ความเคารพจากชาวญี่ปุ่นยุคปั จจุบนั มากที่สุด
- ย่านฮาราจูกุ แหล่งรวมเสื้ อผ้า เครื่องประดับ รองเท้า ของวัยรุ่นญี่ปุ่น หากคุ ณคือคนที่กาลัง
มองหาซื้ อเสื้ อผ้าแบบแปลกๆ หรือต้องการหาซื้ อเสื้ อผ้าแนว Cost Play ท่านยังสามารถหาได้
จากที่ นี่อีก ด้วย หรื อ ถ้าต้องการเห็ นวัยรุ่นญี่ ปุ่ นแต่ งตัวแบบแปลกๆ ก็สามารถมาดู ได้ที่ นี่
ได้ จะมีวยั รุ่นญี่ปุ่นน่ ารักๆ เดินกันเต็ มถนนเหมือนกับถนนสายแบรนด์เนมโอโมโตะซานโดะ
นอกจากนั้ นแล้ว ท่านยังได้ชอ้ ปปิ้ งสินค้าแบรนด์ดังระดับโลก อาทิ CHANNEL, Dior, LOUIS
VULTTON, ZARA, GAP หรื อสาวก ONITSUKA TIGER ที่ ตอ้ งการหารองเท้าแบบต้นฉบับ
MADE IN JAPAN ที่ SHOP นี้ มีแบบให้เลือกสรรมากมาย อีกทั้งยังมีรา้ นขายตุก๊ ตา KITTY
DORAENMON หรือตุก๊ ตา LINE สุดแสนน่ารักไว้คอยเอาใจคุณหนู อีกทั้งยังมี SHOP ใหญ่
ของ กระเป๋าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื้ อ COMME DES GARCONS อีกด้วย
- ย่ า นชิ บุ ย่ า ศู น ย์ก ลางแฟชัน่ วัย รุ่ น ในโตเกี ย วหามุ ม ถู ก ใจถ่ า ยภาพคู่ ไ ว้เป็ นที่ ร ะลึ ก กับ
“ฮาจิโกะ” รูปปั้ นสุ นัขแสนรูท้ ี่ กลายเป็ นจุดนั ดพบยอดฮิตสาหรับหนุ่ มสาวโตเกียว อัพเดท
แฟชัน่ สไตล์โตเกียวที่ ตึ ก(109) อิ จิม ารุ คิว ทั้งเสื้ อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่ องประดับและ
แฟชัน่ ชั้นนาของญี่ปุ่นในฤดูต่างๆอื่นๆมากมาย
เพื่อไม่เป็ นการรบกวนเวลาช้อปปิ้ ง อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย

เที่ยง

หรื อ หากท่ านใดมี ค วามประสงค์จ ะเลื อ กซื้ อดิ ส นี ย์
แลนด์ เพิ่ ม ท่ า นละ 2,700.- บาท (ไม่ ร วมค่ า
เดินทาง) ดี สนี ยแ์ ลนด์โลกแห่งจินตนาการของราชา
การ์ตูนญี่ ปุ่นซึ่งเป็ นดิ สนี ยแ์ ลนด์แห่งแรกที่ สร้างนอก
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสร้างขึ้ นในปี พ.ศ. 2526
จากการถมทะเลและใช้ทุนสร้างกว่า 600 ล้านบาท
ให้ท่านสนุ กสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิ ด (ไม่จากัด
จานวนการเล่น ) ผจญภัยในดิ นแดนต่ างๆ ให้ท่านเล่นเครื่ องเล่นตัวใหม่จากภาพยนตร์การตู
นเรื่องดัง Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริเบียนในดินแดนโจรสลัดจากภาพยนตร์ The Pirate
of Caribbean เขย่ าขวัญ กับ บ้า นผี สิ ง ใน Haunted Mantion สั ม ผัส ความน่ ารัก ของตุ๊ ก ตาเด็ ก
นานาชาติในโลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตร์สามมิติThe Invention of the Year ให้ท่านได้
สนุ กสนานพร้อมกับการจับจ่ายเลือกซื้ อสินค้าที่ระลึกน่ ารักในดิสนี ยแ์ ลนด์อีกทั้งยังจะได้สมั ผัสกับ
ตัวการ์ตูนเอกจากวอลดิ สนี ย ์ อย่า ง มิกกี้ เม้าส์ มินนี่ เม้าส์ พร้อมผองเพื่อนการ์ตูนอี กมากมาย
สนุ กกับการจับจ่ายซื้ อของที่ระลึกน่ ารักในดิสนี ยแ์ ลนด์
การเดินทางจากนาริตะสู่โตเกียว
1) จากโรงแรมแถวย่านนาริตะสู่สนามบินนาริตะใช้รถบัสบริการฟรีของทางโรงแรม แต่เนื่ องด้วย
จะต้องเริ่มตั้ง แต่ 9.00 น.เป็ นต้นไปเพราะเนื่ องจากในตอนเช้าระหว่าง 6.00 - 9.00 น เป็ น
ช่วงที่มีลูกค้าใช้บริการไปสนามบิน เป็ นจานวนมากซึ่งอาจจะทาให้ขึ้นรถบัสไม่ครบตามจานวนผู ้
เดินทางทั้งหมด

แผนทีก
่ ารเดินทาง
Ueno
41

นาที
Ikebukuro
นาที
97

นาที

Nippori
36

Airrport
Keisei Skyliner

Shinjuku
92

Shibuya
84

Shinagawa
80

Tokyo
67

Ikebukuro

Shinjuku

Shibuya

TokyoCity

Shinagawa

125+

120+

110+

95+

85+

Tokyo Area
นาที
90+

Narita Express N'EX

Airport Limousine
Bus

Taxi

คา่
พักที่

2) รถไฟสาย Keisei Skyliner เป็ นรถไฟที่ วิ่งจากสนามบิ นนาริตะไปสถาณี อูเอะโนะเพียง 41
นาทีโดยใช้ความ เร็วในการวิ่ง 160 ก.ม./ชม.โดยค่าตัว๋ จะอยูท่ ี่ เที่ยวละ 2,470 เยน/ท่าน โดย
เวลาที่ให้บริการ 7.28-18.20 น เพราะฉะนั้นก่อนเดิ นทางกลับควรเช็คเที่ยวสุดท้า ยว่าหมด
ตอนกี่โมง
3)รถไฟสาย Narita Express (N'EX) เป็ นรถไฟเข้าเมื องจากค่ า ย JR ถื อ ว่า เป็ นรถไฟที่ ราคา
ค่อนข้างสูงนิ ดนึ งแต่ตวั ๋ รถไฟจะเป็ นแบบระบุที่ นัง่ บนรถไฟได้เลยโดยไม่ตอ้ งกลัวว่าขึ้ นไปแล้วเรา
จะไม่มีที่นั่งเบาะสามารถหมุ นเข้า หากันได้มีอาหารขายบนรถไฟโดยค่าตัว๋ รถไฟจะอยู่ที่ราคา
เที่ยวละ 3,190 เยน/ท่านโดยเวลาที่รถไฟให้บริการตั้งแต่เวลา 7.44-19.42 น เพราะฉะนั้ น
ก่อนเดินทางกลับควรเช็คเที่ยวสุดท้ายว่าหมดตอนกี่โมง
4) Airport Limousine Bus เป็ นอี ก 1 ทางเลื อกในการเดิ นทางเข้าโตเกีย วแต่ รถบัส นี้ จะจากัด
จานวนผูโ้ ดยสาร ต่ อรอบโดยต่อรอบจะรับอยู่ 35-40 ท่านต่อเที่ ยวโดยจะใช้ระยะเวลาในการ
เดิ นทาง 80-100 นาที ราคา 3,000 เยน/ท่าน/เที่ยว เวลาที่ให้บริการ 5.55-17.30 น ถ้า
เด็กอายุตากว่า 12 จะเสียครึ่งราคา
5) Taxi ในส่วนของรถแท็ กซี่ นี้ค่าโดยสารจากโตเกียว สู่โรงแรมที่ พกั ย่านนาริตะจะอยู่ที่ราคา
20,000-25,000 เยน (โดยราคานี้ จะไม่รวมค่าทางด่วน)
อิสระอาหารค ่า ตามอัธยาศัย
MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่หา้

กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง

เหิ นฟ้ าสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิ น แอร์ เอเชี ย เอ็ กซ์ เที่ ยวบิ น ที่ XJ601 บริก ารอาหารและ
เครื่องดื่มบนเครื่อง
13.50 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
****************************************
** หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการ
ออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***
09.15 น.

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง
27 - 31 ธันวาคม 2561
29 ธ.ค. 61 – 02 ม.ค. 62
30 ธ.ค. 61 – 03 ม.ค. 62

ผูใ้ หญ่หอ้ งละ
2-3 ท่าน
36,999
38,999
38,999

พักเดี่ยวเพิ่ม
8,000
8,000
8,000

ราคาทัวร์ไม่รวมตั ๋ว
เครื่องบิน
27,999
29,999
29,999

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 10,000 บาท
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น
ท่านละ 3500 เยน /ทริป/ต่อท่าน***
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทาง
บริษัทจะไม่คืนมัดจาไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะว่าทางบริษัทได้ทาการจ่ายค่าตั ๋ว
ไปให้กับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถว้ นก่อนการจองทัวร์
ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตวั ท่านเอง
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมี ผูโ้ ดยสารจานวน 30 ท่านขึ้ นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืน
มัดจาทั้งหมด เนื่ องจากทางบริษั ทฯ ได้ชาระค่าตั ๋วเครื่องบิ นเต็ม ใบให้กับสายการบิ นเป็ นที่เรียบร้อย
ยกเว้นค่าภาษีน้ ามันที่ยงั มิได้ชาระ ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาชาระ 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. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จา่ 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 ม ที่ 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 กับทางบริ ษัทเช่น 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
1. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
2. ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของเงินค่าบริการ
3. ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ 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 ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ 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 งเครื่องบิน
เท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
3. ประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายห้ามนาผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากพืช และเนื้ อสัตว์ทุกชนิ ดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้
สด ไข่ เนื้ อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็ นการป้ องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้อง
เสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก

