เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทยั ช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์ดงั ที่ โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต
ชมความงามของฟูจิ ที่ได้รบั การยกย่องว่าเป็ นภูเขาไฟที่สวยที่สุดในโลก
ขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิมทองคํา ณ วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้ งย่านดังที่ชินจูกุ

พิเศษ!!! บุฟเฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์ ทานไม่อ้นั

เดินทางเดือน มี.ค. - เม.ย. 2559
ราคาเริ่มต้นเพียง 32,900 บาท พักระดับ 3 ดาว

พักออนเซ็น 1 คืน//นาริตะ 2 คืน
เดินทางโดยสายการบิน NOK SCOOT เครื่องลําใหญ่ 415 ที่นั ่ง

วันแรก

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง

23.00 น.

พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 2 อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์
สายการบิน NOK SCOOT เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกใน
การเช็คอิน
สายการบิน NOK SCOOT ใชเ้ ครือ
่ ง BOEING 777-200 จํานวน 415 ทีน
่ ง่ ั
จ ัดทีน
่ ง่ ั แบบ 3-4-3 มีบริการอาหารร้อนเสริ ฟ
์ ทงขาไปและขากล
ั้
ับ

**ในกรณีทลี่ ูกค้าต้องการซื้ อนํ้าหนักกระเป๋าเพิม่ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ ณ วันจอง โดยมีอตั รา ดังนี้
นํา้ หน ักกระเป๋า (ขาไป)

20 กก.

25 กก.

30 กก.

35 กก.

40 กก.

ราคา (ชําระเพิม
่ )

ฟรี

300

600

900

1200

นํา้ หน ักกระเป๋า (ขากล ับ)

30 กก.

35 กก.

40 กก.

45 กก.

50 กก.

ราคา (ชําระเพิม
่ )

ฟรี

300

600

900

1200

**ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่รบั ซื้ อนํ้าหนักเพิ่มหลังจากทําการจองแล้ว ถ้าลูกค้ามีน้ําหนักเกินกําหนด ต้อง
เสียค่าใช้จ่ายที่หน้าเคาน์เตอร์ของสายการบิน ตามอัตราที่ทางสายการบินกําหนด ดังนี้
- นํ้าหนักกระป๋าเกินจากทางฝัง่ สนามบินดอนเมือง ทางสายการบินจะคิดค่านําหนักเพิ่มกิโลกรัมละ
600 บาท/ท่าน/เที่ยวบิน
- นํ้าหนักกระป๋าเกินจากทางฝัง่ สนามบินนาริตะ หรือสนามบินคันไซ ทางสายการบินจะคิดค่านําหนัก
เพิ่มกิโลกรัมละ 2000 เยน/ท่าน/เที่ยวบิน

วันที่สอง นาริตะ
– เก็บภาพประทับใจกับโตเกียวสกาย ทรี – วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้ งแบรนด์เนมที่
โกเทมบะ เอ้าต์เล็ท – อาบนํ้าแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยกั ษ์
02.00 น.

เหิรฟ้ าสู่เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XW918 บริการอาหารและเครื่องดื่ม
บนเครื่อง

09.40 น.

ถึง เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแล้ว
จากนั้นนําท่าน เก็บภาพประทับใจกับคู่กบั แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น้ าํ
สุมิดะ หอคอยโตเกียวสกายทรี ” (Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดใน
โลก ... เปิ ดให้บริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้ มีความสูง 634 เมตร สร้างด้วย
เทคนิ คทางสถาปั ตยกรรมและวิศวกรรมอันทันสมัย ในช่วงที่เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่หอคอยแห่ง
นี้ ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงโครงสร้างทางสถาปั ตยกรรมที่แข็งแรงทนทาน เพราะไม่เกิดความเสียหาย
แม้แต่น้อย นําท่าน ชม วัดอาซากุ สะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว เข้านมัสการขอพรจาก
พระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองคํา นอกจากนั้นท่านยังจะได้พบ เก็บภาพประทับใจ กับโคมไฟ

ขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยูบ่ ริเวณประตูทางเข้าวัด และยังสามารถเลือกซื้ อ
เครื่องรางของขลังได้ภายในวัด ฯลฯ หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนช้อปปิ้ งที่มี ชื่อเสียง
ของวัด มีรา้ นขายของที่ระลึกมากมายไม่วา่ จะเป็ นเครื่องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบท้าย
ด้วยร้านขายขนมที่คนญี่ปุ่น มายังวัดแห่งนี้ ต้องมาต่อคิวกันเพื่อลิ้ มลองกับรสชาดสุดแสนอร่อย

เที่ยง
บ่าย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังจากนั้นให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังที่ โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต แหล่ง
รวมสินค้านําเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นที่ดงั ไปทัว่ โลก พบกับคอลเลคชัน่ เสื้ อผ้าใหม่ล่าสุด 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
คํา่

FUJI EVERGREEN HOTEL/ FUJI LAND SCOLE PLAZA HOTEL หรือระดับเดียวกัน
รับประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม *** ให้ท่านได้อิ่มอร่อยกับมื้ อพิเศษที่มีขา
ปูยกั ษ์ให้ท่านได้ลมลองรสชาติ
ิ้
ปูพร้อมนํ้าจิ้ มสไตส์ญี่ปุ่นอย่างจุใจ

วันที่สาม

หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ าํ แร่ธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ าํ แร่แล้ว จะทํา
ให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น
ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) - EARTH QUAKE MUSEUM - โตเกียว - ชินจูกุ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ภูเขาไฟฟูจิ บริเวณชั้น 5 โดยรถโค้ช (ขึ้ นอยูก่ บั สภาพภูมิอากาศ) ให้ท่านได้
สัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์บนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพที่ระลึก กับภูเขาไฟที่ได้ชื่อว่ามีสดั ส่วนสวยงาม
ที่สุดในโลก ซึ่งเป็ นภูเขาไฟที่ยงั ดับไม่สนิ ท และมีความสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นจากด้านล่างสู่บน
ยอดปล่องเขาด้วยความสูง 3,776 เมตร) จากนั้น นําท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ EARTH QUAKE
MUSEUM ที่จาํ ลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ และให้ท่านได้สมั ผัสกับความรูส้ ึกของการจําลอง
เรื่องราวเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้ นในประเทศญี่ปุ่น จากนั้นอิสระให้ท่านได้เลือกซื้ อของที่ระลึก
ตามอัธยาศัย

เที่ยง
บ่าย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
***ในกรณีที่ดอกซากุระบาน (เดินทางช่วงปลายเดือนมีนาคม – ต้นเดือนเมษายน) ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเพิ่มโปรแกรมทัวร์ โดย นําท่านเดินทางสู่ สวนอุเอโนะ
สวนอุเอโนะ สวนสวยกลางกรุงที่รวบรวมพันธุไ์ ม้นานาชนิ ดจากทัว่ ทุกมุมโลก สัมผัส
ดอก
ซากุระ อวดโฉมบานสะพรัง่ ท่ามกลางสวนสวย รายล้อมด้วยดอกไม้นานาพันธุ ์ **แต่ซากุระจะ
บานหรือไม่น้นั ขึ้ นอยู่กบั สภาพอากาศ**

จากนั้นนําท่าน ช้อปปิ้ งย่าน ดัง ย่านชินจุกุ ”ให้ท่านได้ เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้ อสินค้านานา
ชนิ ด ได้จากที่นี่ ไม่วา่ จะเป็ น ร้านซานริโอะ ร้านขายเครื่องอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูป
ดิจติ อล นาฬิกา เครื่องสําอาง ต่างๆ กันที่รา้ น MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดา
เครื่องสําอางมากมาย อาทิ มาร์คเต้าหู,้ โฟมล้างหน้า WHIP FOAM ที่ราคาถูกกว่าบ้านเรา 3
เท่า, ครีมกันแดดชิเซโด้ แอนเนสซ่า ที่คนไทยรูจ้ กั เป็ นอย่างดี และสินค้าอื่น ๆ หรือ ให้
ท่านได้สนุกกับการเลือกซื้ อสินค้า แบรนด์ดงั อาทิ LOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสุดฮิต
BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื้ อ COMME DES GARCONS, H&M หรือเลือกซื้ อรองเท้า
หลากหลายแบรนด์ดงั อาทิ NIKE, CONVERSE, NES BALANCE, REEBOK ฯลฯ ได้ที่รา้ น ABC
MART

คํา่
พักที่
วันที่สี่

อิสระอาหารคําตามอั
่
ธยาศัย
NARITA GATEWAY/ APA HOTEL/ NARITA GARDEN HOTEL หรือระดับเดียวกัน
โตเกียว - อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้ อทัวร์ ดิสนียแ์ ลนด์

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระเต็มวัน ให้ท่าน อิสระ ช้อปปิ้ ง หรือเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ โดยมีไกด์คอยให้
คําแนะนําในการเดินทาง อาทิ
- ย่านชิบุย่า ศูนย์กลางแฟชัน่ วัยรุ่นในโตเกียวหามุมถูกใจถ่ายภาพคู่ไว้เป็ นที่ระลึกกับ
“ฮาจิโกะ ” รูปปั้ นสุนัขแสนรูท้ ี่กลายเป็ นจุดนัดพบยอดฮิตสําหรับหนุ่ มสาวโตเกียว อัพเดท
แฟชัน่ สไตล์โตเกียวที่ตึก(109) อิจิมารุคิว ทั้งเสื้ อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับและ
แฟชัน่ ชั้นนําของญี่ปุ่นในฤดูต่างๆอื่นๆมากมาย
- ศาลเจ้าเมจิ เป็ นศาลเจ้าหลวงในศาสนาชินโต ที่สร้างขึ้ นเพื่ออุทิศและเป็ นที่สถิตย์ วิญญาณ
ขององค์สมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ ซึ่งเป็ นจักรพรรดิที่มีความสําคัญกับประเทศญี่ปุ่นยุค
ปั จจุบนั เป็ นอย่างยิ่ง และได้รบั ความเคารพจากชาวญี่ปุ่นยุคปั จจุบนั มากที่สุด
เพื่อไม่เป็ นการรบกวนเวลาช้อปปิ้ ง อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย
หรือหากท่านใดมีความประสงค์จะเลือกซื้ อดิสนี ยแ์ ลนด์เพิม่ ท่านละ 2,700.- บาท (ไม่รวมค่า
เดินทาง) ดีสนี ยแ์ ลนด์โลกแห่งจินตนาการของราชาการ์ตูนญี่ปุ่นซึ่งเป็ นดิสนี ยแ์ ลนด์แห่งแรกที่

เที่ยง

สร้างนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสร้างขึ้ นในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใช้ทุนสร้าง
กว่า 600 ล้านบาท ให้ทา่ นสนุ กสนานกับเครื่องเล่น
นานาชนิ ด (ไม่จาํ กัดจํานวนการเล่น) ผจญภัยใน
ดินแดนต่างๆ ให้ท่านเล่นเครื่องเล่นตัวใหม่จาก
ภาพยนตร์การตูนเรื่องดัง Toy Story ชมฉากรบกลาง
ทะเลคาริเบียนในดินแดนโจรสลัดจากภาพยนตร์ The
Pirate of Caribbean เขย่าขวัญกับบ้านผีสิงใน
Haunted Mantion สัมผัสความน่ ารักของตุ๊กตาเด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก Small World ชม
ภาพยนตร์สามมิติThe Invention of the Year ให้ท่านได้สนุ กสนานพร้อมกับการจับจ่ายเลือกซื้ อ
สินค้าที่ระลึกน่ ารักในดิสนี ยแ์ ลนด์อีกทั้งยังจะได้สมั ผัสกับตัวการ์ตูนเอกจากวอลดิสนี ย ์ อย่าง มิก
กี้ เม้าส์ มินนี่ เม้าส์ พร้อมผองเพื่อนการ์ตูนอีกมากมายสนุ กกับการจับจ่ายซื้ อของที่ระลึกน่ ารัก
ในดิสนี ยแ์ ลนด์
คํา่ อิสระอาหารคํา่ ตามอัธยาศัย
พักที่
NARITA GATEWAY/ APA HOTEL/ NARITA GARDEN HOTEL หรือระดับเดียวกัน
วันที่หา้
วัดนาริตะซัน – ช้อปปิ้ งอิออน - กรุงเทพฯ
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําท่านชม วัดนาริตะซัน ตั้งอยูบ่ นเนิ นเขากลาง
เมืองนาริตะ วัดที่ได้รบั ความศรัทธาอย่างสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันขึ้ นปี ใหม่จะคลาคลํา่ ไปด้วย
ผูค้ นที่มาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นับแสนเพื่อขอพรจากหลวงพ่อ “ฟุโดเมียว” อันศักดิ์สิทธิ์เลือกซื้ อ
“เครื่องราง” หรือ “ฮู”้ ต่างๆ รวมทั้งสินค้าที่ระลึกต่างๆ ในราคาย่อมเยา

จากนั้น นําท่าน อิสระ ช้อปปิ้ ง ณ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของนาริตะ ห้างฯ อิออน จัสโก้
ซื้ อของฝาก ก่อนกลับ อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ และ พิเศษกับร้าน 100 YEN ที่สินค้าทั้งร้าน
ราคา 100 เยน เท่านั้นเอง และ หากท่านใดหลงไหลในรสชาดของคิทแคทชาเขียวสามารถ
หาซื้ อได้ที่นี่ได้เลย อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัยเพื่อไม่เป็ นการรบกวนการเลือกซื้ อ
สินค้าของท่าน ได้เวลาอันสมควรนําท่านสู่ สนามบินนาริตะ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

15.40 น.
20.45 น.

เหิรฟ้ าสู่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบินเจ็ท เอเชีย เที่ยวบินที่ XW919 บริการอาหารและเครื่องดื่ม
บนเครื่อง
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ
กําหนดการเดินทาง
13 – 17 มีนาคม 2559
16 - 20 มีนาคม 2559
19 - 23 มีนาคม 2559
30 มี.ค. – 03 เม.ย. 2559
06 – 10 เมษายน 2559
13 – 17 เมษายน 2559
20 – 24 เมษายน 2559
27 เม.ย. – 01 พ.ค. 2559

ผูใ้ หญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
32,900
32,900
32,900
35,900
37,900
39,900
32,900
35,900

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็กมีเตียง

(เด็กอายุตาํ ่ กว่า 8 ปี )

32,900
32,900
32,900
35,900
37,900
39,900
32,900
35,900

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่ พักเดี่ยว ราคาทัวร์
เด็กไม่มีเตียง
เพิ่ม ไม่รวมตั ๋ว
(เด็กอายุตาํ ่ กว่า 8 ปี )
เครื่องบิน
32,900
8,000 22,900
32,900
8,000 22,900
32,900
8,000 22,900
35,900
8,000 25,900
37,900
8,000 27,900
39,900
10,000 29,900
32,900
8,000 22,900
35,900
8,000 25,900

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 10,000 บาท

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น
ท่านละ 2000 เยน /ทริป/ต่อท่าน***
สายการบิน NOK SCOOT เป็ นเที่ยวบินเช่าเหมาลํา ในกรณียกเลิกต้องยกเลิก 45 วัน
ก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทางบริษัทจะไม่คืนมัดจําไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้น
เพราะว่าทางบริษัทได้ทาํ การจ่ายค่าตั ๋วไปให้กบั การสายการบิน เรียบร้อยแล้วครับ
โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถว้ นก่อนการจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตวั ท่านเอง

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารจํานวน 30 ท่านขึ้ นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืน
มัดจําทั้งหมด เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้ชาํ ระค่าตั ๋วเครื่องบินเต็มใบให้กบั สายการบินเป็ นที่เรียบร้อย
ยกเว้นค่าภาษีน้ าํ มันที่ยงั มิได้ชาํ ระ ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาชําระ 21 วันก่อนการเดินทาง
หมายเหตุ 1. ตั ๋

วเมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทย ผูท้ ี่ประสงค์จะพํานักระยะสั้นใน
ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือ
ธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัตกิ ารเข้า
ประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้
1. ตั ๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์จดั เตรียมให้
2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยที่อาจเกิดขึ้ นในระหว่างที่พาํ นักใน
ประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พาํ นักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรูจ้ กั
โรงแรม และอื่นๆ) ทางทัวร์จดั เตรียมให้
4. กําหนดการเดินทางระหว่างที่พาํ นักในประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์จดั เตรียมให้
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และนําเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทย ผูท้ ี่
ประสงค์จะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า
ผูเ้ ดินทางจะต้องเสียค่าใช้จา่ ยในการทําวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท**
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล
ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ (กรุณา
สอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 2000 เยน /ทริป/ต่อท่าน

 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3%
 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทย ผูท้ ี่
ประสงค์จะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)

เงื่อนไขการชําระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชําระเงินมัดจําเป็ นเงินจํานวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อสํารองที่นัง่
2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ ง ชําระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือ ทั้งหมดก่อนวันเดินทาง อย่างน้อย 21 วัน
กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชาํ ระเงิน หรือชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน
ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์น้ันๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก
วันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของทาง
บริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือ
เอเจนซี่(ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัท
อย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริษัทไม่รบั ยกเลิกการ
จองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่
(ผูม้ ีชื่อใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารก ารขอรับเงินคืน ที่บริษัทอย่างใด
อย่างหนึ่ ง เพื่อทําเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพร้อมหลักฐานประกอบการ
มอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นําเงินเข้าให้
ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 45 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาํ ระแล้ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 45 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาํ ระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จา่ ยที่ได้จา่ ยจริงจากค่าบริการที่ชาํ ระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการนํา
เที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสํารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
3. การเดินทาง ที่ตอ้ งการันตีมดั จําหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ
Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือ
ค่าบริการทั้งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก
วันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของทาง
บริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้อกําหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สําหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น

2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการ ไม่วา่ บางส่วน
หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่
บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน
โดยจะแจ้งให้กบั นักท่องเที่ยวหรือ เอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสําหรับ
ประเทศที่ไม่มีวีซ่า และ อย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซ่า
แต่ หากทาง
นักท่องเที่ยว ทุกท่านยินดีที่จะชําระค่าบริการเพิ่ม จากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทาง
บริษัทกําหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหน้า
ชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้
ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชําระเงินมัดจํา
5. ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราย การการเดินทางตามความเหมาะสม เพือ่ ให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสําคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จา่ ยใดๆ ที่เพิ่มขึ้ นของนักท่องเที่ยว
ที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ
อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการ
บริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้ คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่องบิน ค่า ภาษี เชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลง
เที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํ นาจในการให้คาํ สัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่
มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอาํ นาจของบริษัทกํากับเท่านั้น
ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนําติดตัวขึ้ นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อ
ชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1 ,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ดสนิ ท และสามารถนํา
ออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของ
ดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาํ หนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบิน
เท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น

3. ประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายห้ามนําผลิตภัณฑ์ที่ทาํ มาจากพืช และเนื้ อสัตว์ทุกชนิ ดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้
สด ไข่ เนื้ อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็ นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้อง
เสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก

