วันแรก
23.50 น.

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

**ในกรณีที่ลกู ค้าต้องการซื้ อน้ าหนักกระเป๋าเพิ่ม กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ ณ วันจอง โดยมีอตั รา ดังนี้
นา้ หน ักกระเป๋า (ขาไป)

20 กก.

25 กก.

30 กก.

35 กก.

40 กก.

ราคา (ชาระเพิม
่ )

ฟรี

150

350

550

950

นา้ หน ักกระเป๋า (ขากล ับ)

20 กก.

25 กก.

30 กก.

35 กก.

40 กก.

ราคา (ชาระเพิม
่ )

ฟรี

150

350

550

950

**ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่รบั ซื้ อน้ าหนั กเพิ่มหลังจากทาการจองแล้ว ถ้าลูกค้ามีน้ าหนักเกินกาหนด ต้อง
เสียค่าใช้จ่ายที่หน้าเคาน์เตอร์ของสายการบิน ตามอัตราที่ทางสายการบินกาหนด ดังนี้
- น้ าหนั กกระป๋าเกินจากทางฝั ่ง สนามบินดอนเมื อง ทางสายการบิ นจะคิ ดค่านาหนั ก เพิ่ มกิ โ ลกรัมละ
600 บาท/ท่าน/เที่ยวบิน
- น้ าหนักกระป๋าเกินจากทางฝั ่งสนามบินนาริตะ หรือสนามบินคันไซ ทางสายการบินจะคิดค่านาหนัก
เพิ่มกิโลกรัมละ 2000 เยน/ท่าน/เที่ยวบิน

วันที่สอง
04.15 น.

นาริตะ-วัดอาซากุสะ–ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี-อาบน้ าแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยกั ษ์
เหิรฟ้ าสู่เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XW918 บริการอาหารและเครื่องดื่ม
บนเครือ่ ง

11.55 น.

ถึง เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแล้ว นาท่านเดินทางไปรับประทาน
อาหารกลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

น าท่ า นเดิ นทางสู่โ ตเกี ย ว น าท่ า น เก็ บภาพประทับใจกับ คู่ กับ แลนด์ม าร์ก แห่ ง ใหม่ ของ
กรุงโตเกียว ณ ริมแม่น้ าสุมิดะ หอคอยโตเกียวสกายทรี” (Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณ
โทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก ... เปิ ดให้บริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้ มีความ
สูง 634 เมตร สร้า งด้ว ยเทคนิ ค ทางสถาปั ตยกรรมและวิ ศ วกรรมอัน ทัน สมัย ในช่ ว งที่ เ กิ ด
แผ่ นดิ นไหวครั้งใหญ่หอคอยแห่งนี้ ได้พิสูจน์ ให้เห็นถึ งโครงสร้างทางสถาปั ตยกรรมที่ แข็งแรง
ทนทาน เพราะไม่เกิดความเสียหายแม้แต่น้อย ชม วัดอาซากุสะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว
เข้านมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองคา นอกจากนั้ นท่านยังจะได้พบเก็บภาพ
ประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยูบ่ ริเวณประตูทางเข้าวัด และ
ยังสามารถเลือกซื้ อเครื่องรางของขลังได้ภายในวัด ฯลฯ หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ
ถนนช้อปปิ้ งที่มี ชื่อเสียงของวัด มีรา้ นขายของที่ระลึกมากมายไม่วา่ จะเป็ นเครื่องรางของขลัง ของ
เล่นโบราณ และตบท้ายด้วยร้านขายขนมที่คนญี่ปุ่น มายังวัดแห่งนี้ ต้องมาต่อคิวกัน เพื่อลิ้ มลอง
กับรสชาดสุดแสนอร่อย

พักที่
คา่

NEW STAR HOTEL / LAKE HOTEL SAIKO / HATOYA HOTEL หรือระดับเดียวกัน
รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม *** ให้ท่านได้อิ่มอร่อยกับมื้ อพิเศษที่มีขา
ปูยกั ษ์ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติปูพร้อมน้ าจิ้ มสไตส์ญี่ปุ่นอย่างจุใจ หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อน
คลายกับการแช่น้ าแร่ธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ าแร่แล้ว จะทาให้ผิวพรรณสวยงามและ
ช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

วันที่สาม
เช้า

ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว–กระเช้าคาจิคาจิ – โอชิโนะฮัคไค- อิออน
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ บริเวณชั้น 5 โดยรถโค้ช (ขึ้ นอยูก่ บั สภาพภูมิอากาศ) ให้ท่านได้
สัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์บนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพที่ระลึก กับภูเขาไฟที่ได้ชื่อว่ามีสัดส่วนสวยงาม
ที่สุดในโลก ซึ่งเป็ นภูเขาไฟที่ยงั ดับไม่สนิ ท และมีความสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นจากด้านล่างสู่บน
ยอดปล่องเขาด้วยความสูง 3,776 เมตร) จากนั้น นาท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ EARTH QUAKE
MUSEUM ที่จาลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ และให้ท่านได้สมั ผัสกับความรูส้ ึ กของการจาลอง
เรื่องราวเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้ นในประเทศญี่ปุ่น จากนั้นอิสระให้ท่านได้เลือกซื้ อของที่ระลึก
ตามอัธยาศัย***สาหรับกรุป๊ ที่ออกเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. เป็ นต้นไป ทางบริษัทฯ ขอ
เปลี่ยนจากขึ้ นภูเขาไฟฟูจิ เป็ นนาท่านสนุ กกับกิจกรรมกลางแจ้งท่ามกลางหิมะ ณ ลานสกี
ฟูจเิ ท็น ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเล่นไม้กระดานเลื่อนได้ตามอัธยาศัย ณ ดินแดนแห่งนี้ ที่ซึ่ง
เป็ นสวนสนุ กขนาดใหญ่ มีกิจกรรมนอกเหนื อจากการเล่นสกีมากมาย เป็ นลานสกีที่มีชื่อเสียง
และมีฉากหลังเป็ นภูเขาไฟฟูจิที่สวยงามท่านจะได้สนุ กกับลานหิมะขาวโพลน ท่านที่สนใจจะเช่า
อุปกรณ์เครื่องเล่นสามารถติดต่อหัวหน้าทัวร์ล่วงหน้า ราคานี้ ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์เครื่องเล่น
สกี สโนว์สเลด หรือครูฝึก ประมาณ 5000 เยน (ลานสกีจะเปิ ดให้บริการหรือไม่ ขึ้ นอยูก่ บั
สภาพภูมิอากาศ)

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้ นน าท่ า น ขึ้ นกระเช้า คาจิ ค าจิ เป็ น
กระเช้าลอยฟ้ าที่ใช้เวลาเพียง 3 นาทีถึงยอดเขา
จากจุดชมวิวบนความสูง 1,075 เมตร ท่านจะ
สามารถชมภูเขาไฟฟูจิและทิวทัศน์โดยรอบของ
ทะเลสาบคาวากุ จิ ใ นแบบพาโนรามา 360
องศา และในวัน ที่ อ ากาศแจ่ ม ใสจะสามารถ

มองเห็นได้ไกลถึ งภูเขาแอลป์ ญี่ ปุ่นทางตอนใต้ (เทื อกเขาอากาอิ ชิ และเทื อกเขาอาราคาวะ)
(อาจมี การงดให้บริการชั่วคราวเนื่ องจากสาเหตุ ต่างๆ เช่ น สภาพอากาศไม่ เอื้ ออานวย)
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ นโอชิโนะฮัคไค นาท่านเจาะลึกตามหาแหล่งน้ าบริสุทธิ์จาก
ภูเขาไฟฟูจิ ที่ เป็ นแหล่งน้ าตามธรรมชาติต้งั อยู่ในหมู่บา้ นโอชิโนะ จ.ยามานชิ หรื อพูดในทาง
กลับกันคือกลุ่มน้ าผุดโอชิโนะฮัคไค เพียงก้าวแรกที่ยา่ งเท้าเข้าไปในหมู่บา้ น ก็สมั ผัสได้ถึงอากาศ
บริ สุ ท ธิ์ และไอเย็ น จากแหล่ ง น้ า ธรรมชาติ ที่ มี ใ ห้เ ห็ น อยู่ทุ ก มุ ม โดยในบ่ อ น้ า ใสแจ๋ ว มี ป ลา
หลากหลายพันธุ ์แ หวกว่า ยสบายอารมณ์ แ ต่ ข อบอกเลยว่าน้ า แต่ ล ะบ่ อ นั้ น เย็น เจี๊ยบถึ ง ใจจน
แอบสังสัยว่าน้องปลาไม่หนาวสะท้านกันบ้างรึ เพราะอุณหภูมิในน้ าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 10-12 องศาฯ
นอกจากชมแล้วก็ยงั มีน้ าผุดจากธรรมชาติให้ตกั ดื่มตามอัธยาศัย และที่สาคัญ หมู่บา้ นโอชิโนะยัง
เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งสินค้าโอทอปชั้นเยีย่ ม

และนาท่านอิสระช้อปปิ้ ง ณ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของนาริตะ ห้างฯ อิออน จัสโก้ ซื้ อของ
ฝากก่อนกลับ อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ และ หากท่านใดหลงไหลในรสชาดของคิทแคทชา
เขียวสามารถหาซื้ อได้ที่นี่ได้เลย **เพื่อไม่เป็ นการเสียเวลาช้อปปิ้ งอิสระคา่ ตามอัธยาศัย**

พักที่

NARITA GATEWAY/ APA HOTEL/ NARITA GARDEN HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่สี่

โตเกียว - อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้ อทัวร์ ดิสนียแ์ ลนด์

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิ ส ระเต็ ม วัน ให้ท่ า นอิ ส ระช้อ ปปิ้ ง หรื อ เดิ น ทางสู่ส ถานที่ ท่ อ งเที่ ย วอื่ น ๆ โดยมี ไ กด์คอยให้
คาแนะนาในการเดินทาง อาทิ
- ย่า นชิ บุย่า ศูนย์ก ลางแฟชัน่ วัย รุ่น ในโตเกี ย วหามุ ม ถูก ใจถ่ า ยภาพคู่ไว้เ ป็ นที่ ร ะลึ ก กับ
“ฮาจิโกะ” รูปปั้ นสุ นัขแสนรูท้ ี่ กลายเป็ นจุดนั ดพบยอดฮิ ตสาหรับหนุ่ มสาวโตเกี ยว อัพเดท
แฟชัน่ สไตล์โตเกียวที่ ตึก(109) อิจิมารุ คิว ทั้งเสื้ อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับและ
แฟชัน่ ชั้นนาของญี่ปุ่นในฤดูต่างๆอื่นๆมากมาย
- ศาลเจ้าเมจิ เป็ นศาลเจ้าหลวงในศาสนาชินโต ที่สร้างขึ้ นเพื่ออุทิศและเป็ นที่สถิตย์ วิญญาณ
ขององค์ส มเด็ จ พระจัก รพรรดิ เ มจิ ซึ่ ง เป็ นจัก รพรรดิ ที่ มี ความส าคัญ กับ ประเทศญี่ ปุ่ นยุ ค
ปั จจุบนั เป็ นอย่างยิง่ และได้รบั ความเคารพจากชาวญี่ปุ่นยุคปั จจุบนั มากที่สุด
เพื่อไม่เป็ นการรบกวนเวลาช้อปปิ้ ง อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย
หรือหากท่านใดมีความประสงค์จะเลือกซื้ อดิสนี ยแ์ ลนด์เพิ่ม ท่านละ 2,700.- บาท (ไม่รวมค่า
เดินทาง) ดีสนี ยแ์ ลนด์โลกแห่งจินตนาการของราชา
การ์ตูนญี่ปุ่นซึ่งเป็ นดิสนี ยแ์ ลนด์แห่งแรกที่สร้างนอก
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสร้างขึ้ นในปี พ.ศ. 2526
จากการถมทะเลและใช้ทุนสร้างกว่า 600 ล้านบาท
ให้ท่านสนุ กสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิ ด (ไม่จากัด
จานวนการเล่น) ผจญภัยในดินแดนต่างๆ ให้ท่านเล่น
เครื่องเล่นตัวใหม่จากภาพยนตร์การตูนเรื่องดัง Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริเบียนใน
ดินแดนโจรสลัดจากภาพยนตร์ The Pirate of Caribbean เขย่าขวัญกับบ้านผี สิงใน Haunted
Mantion สัมผัสความน่ ารักของตุก๊ ตาเด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตร์สาม
มิติThe Invention of the Year ให้ท่านได้สนุ กสนานพร้อมกับการจับจ่ายเลือกซื้ อสินค้าที่ระลึก
น่ ารักในดิสนี ยแ์ ลนด์อีกทั้งยังจะได้สมั ผัสกับตัวการ์ตนู เอกจากวอลดิสนี ย ์ อย่าง มิกกี้ เม้าส์ มินนี่
เม้าส์ พร้อมผองเพื่อนการ์ตนู อีกมากมายสนุ กกับการจับจ่ายซื้ อของที่ระลึกน่ ารักในดิสนี ยแ์ ลนด์
การเดินทางจากนาริตะสูโ่ ตเกียว
1) จากโรงแรมแถวย่านนาริตะสู่สนามบินนาริตะใช้รถบัสบริการฟรีของทางโรงแรม แต่เนื่ องด้วย
จะต้องเริ่มตั้ง แต่ 9.00 น.เป็ นต้นไปเพราะเนื่ องจากในตอนเช้าระหว่าง 6.00 - 9.00 น เป็ น

เที่ยง

ช่วงที่มีลกู ค้าใช้บริการไปสนามบิน เป็ นจานวนมากซึ่งอาจจะทาให้ขึ้นรถบัสไม่ครบตามจานวนผู ้
เดินทางทั้งหมด
แผนทีก
่ ารเดินทาง
Ueno
41

นาที
Ikebukuro
นาที
97

คา่
พักที่

Nippori
36

Airrport
Keisei Skyliner

Shinjuku
92

Shibuya
84

Shinagawa
80

Tokyo
67

Ikebukuro

Shinjuku

Shibuya

TokyoCity

Shinagawa

นาที

125+

120+

110+

95+

85+

นาที

Tokyo Area
90+

Narita Express N'EX

Airport Limousine
Bus

Taxi

2) รถไฟสาย Keisei Skyliner เป็ นรถไฟที่วิ่งจากสนามบินนาริตะไปสถาณีอเู อะโนะเพียง 41
นาทีโดยใช้ความ เร็วในการวิ่ง 160 ก.ม./ชม.โดยค่าตัว๋ จะอยูท่ ี่ เที่ยวละ 2,470 เยน/ท่าน โดย
เวลาที่ให้บริการ 7.28-18.20 น เพราะฉะนั้นก่อนเดินทางกลับควรเช็คเที่ยวสุดท้ายว่าหมด
ตอนกี่โมง
3)รถไฟสาย Narita Express (N'EX) เป็ นรถไฟเข้าเมืองจากค่าย JR ถือว่าเป็ นรถไฟที่ ราคา
ค่อนข้างสูงนิ ดนึ งแต่ตวั ๋ รถไฟจะเป็ นแบบระบุที่นัง่ บนรถไฟได้เลยโดยไม่ตอ้ งกลัวว่าขึ้ นไปแล้วเรา
จะไม่มีที่นัง่ เบาะสามารถหมุนเข้า หากันได้มีอาหารขายบนรถไฟโดยค่าตัว๋ รถไฟจะอยู่ที่ราคา
เที่ยวละ 3,190 เยน/ท่านโดยเวลาที่รถไฟให้บริการตั้งแต่เวลา 7.44-19.42 น เพราะฉะนั้ น
ก่อนเดินทางกลับควรเช็คเที่ยวสุดท้ายว่าหมดตอนกี่โมง
4) Airport Limousine Bus เป็ นอีก 1 ทางเลือกในการเดินทางเข้าโตเกียวแต่รถบัสนี้ จะจากัด
จานวนผูโ้ ดยสาร ต่อรอบโดยต่อรอบจะรับอยู่ 35-40 ท่านต่อเที่ยวโดยจะใช้ระยะเวลาในการ
เดินทาง 80-100 นาที ราคา 3,000 เยน/ท่าน/เที่ยว เวลาที่ให้บริการ 5.55-17.30 น ถ้า
เด็กอายุตากว่า 12 จะเสียครึ่งราคา
5) Taxi ในส่วนของรถแท็ กซี่นี้ค่าโดยสารจากโตเกียว สู่โรงแรมที่พกั ย่านนาริตะจะอยู่ที่ราคา
20,000-25,000 เยน (โดยราคานี้ จะไม่รวมค่าทางด่วน)
อิสระอาหารค ่า ตามอัธยาศัย
NARITA GATEWAY HOTEL หรือ NARITA TOBU HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่หา้

วัดนาริตะซัน –ชิซุย เอ้าท์เล็ต-กรุงเทพฯ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม วัดนาริตะซัน ตั้งอยู่บนเนิ นเขากลางเมืองนาริตะ วัดที่ ได้รับความศรั ทธาอย่างสูง
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในวันขึ้ นปี ใหม่จะคลาคลา่ ไปด้วยผูค้ นที่มาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นับแสนเพื่อขอพร
จากหลวงพ่อ “ฟุโดเมียว” อันศักดิ์สิทธิ์เลือกซื้ อ “เครื่องราง” หรือ “ฮู”้ ต่างๆ รวมทั้งสินค้าที่
ระลึกต่างๆ ในราคาย่อมเยา

เที่ยง

อิสระอาหารกลางวัน
หลังจากนั้ นให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังที่ ชิซุย เอ้าท์เล็ต แหล่งรวมสินค้านาเข้า
และสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นที่ ดงั ไปทัว่ โลก พบกับคอลเลคชัน่ เสื้ อผ้าใหม่ล่าสุ ด อาทิ MK MICHEL
KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เลือกซื้ อกระเป๋าแบรนด์เนมยี่หอ้ ดัง ได้ที่รา้ น
BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMOI, GAP, ARMANI ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกา
หรูอย่าง TAG HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯรองเท้าแฟชัน่ HUSH
PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ
ได้เวลาอันสมควรนาท่านสู่ สนามบินนาริตะ เพื่อเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ
เหิรฟ้ าสู่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW919 บริการอาหารและ
เครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง
ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

16.50 น.
22.05 น.

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง
03-07 ธันวาคม 2560
05-09 ธันวาคม 2560
10-14 ธันวาคม 2560
12-16 ธันวาคม 2560
17-21 ธันวาคม 2560
19-23 ธันวาคม 2560
24-28 ธันวาคม 2560
26-30 ธันวาคม 2560

ผูใ้ หญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
30,999
33,999

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็กมีเตียง
(เด็กอายุต ่ากว่า 8 ปี )

29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
30,999
33,999

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่ พักเดี่ยว ราคาทัวร์
เด็กไม่มีเตียง
เพิ่ม ไม่รวมตั ๋ว
(เด็กอายุต ่ากว่า 8 ปี )
เครือ่ งบิน
29,999
8,000 21,900
29,999
8,000 20,900
29,999
8,000 20,900
29,999
8,000 20,900
29,999
8,000 20,900
29,999
8,000 20,900
30,999
8,000 22,900
33,999
8,000 23,900

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 10,000 บาท
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น
ท่านละ 2000 เยน /ทริป/ต่อท่าน***
สายการบิน NOK SCOOT เป็ นเที่ยวบินเช่าเหมาลา ในกรณียกเลิกต้องยกเลิก 45 วัน
ก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทางบริษทั จะไม่คืนมัดจาไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้ น
เพราะว่าทางบริษทั ได้ทาการจ่ายค่าตั ๋วไปให้กบั การสายการบิน เรียบร้อยแล้วครับ
โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถว้ นก่อนการจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตวั ท่านเอง
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผูโ้ ดยสารจานวน 30 ท่านขึ้ นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา

กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืน
มัดจาทั้งหมด เนื่ องจากทางบริษัทฯ ได้ชาระค่าตั ๋วเครื่องบินเต็มใบให้กับสายการบินเป็ นที่เรียบร้อย
ยกเว้นค่าภาษีน้ ามันที่ยงั มิได้ชาระ ค่าทัวร์สว่ นที่เหลือ กรุณาชาระ 21 วันก่อนการเดินทาง
หมายเหตุ

1.

ตั ๋วเมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทย ผูท้ ี่ประสงค์จะพานักระยะสั้นใน
ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยีย่ มญาติ หรือ
ธุรกิจ จะต้องยืน่ เอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัตกิ ารเข้า
ประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้
1. ตั ๋วเครือ่ งบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์จดั เตรียมให้
2. สิง่ ที่ยนื ยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จา่ 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 ยมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทย ผูท้ ี่
ประสงค์จะพานั กระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณี ที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า
ผูเ้ ดินทางจะต้องเสียค่าใช้จา่ ยในการทาวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท**

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสือเดินทาง 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 ี่
ประสงค์จะพานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นัง่
2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน
กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึ งกรณีเช็คของท่าน
ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์น้ันๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก
วันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ ที่รัฐบาลประกาศในปี นั้ นๆถื อว่าเป็ นวันหยุ ดทาการของทาง
บริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือ
เอเจนซี่(ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัท
อย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริษัทไม่รบั ยกเลิกการ
จองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณี นัก ท่ องเที่ ย วหรื อเอเจนซี่ ต อ้ งการขอรับ เงิ นค่ าบริ ก ารคื น นั ก ท่ อ งเที่ ยวหรื อ เอเจนซี่ (ผู ม้ ี ชื่ อใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็ นเอกสารการขอรับเงินคืนที่ บริษัทอย่างใด
อย่างหนึ่ งเพื่อทาเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการ
มอบอานาจ หลักฐานการชาระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นาเงินเข้าให้
ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 45 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 45 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชาระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการนา
เที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ

3. การเดินทางที่ตอ้ งการันตีมดั จาหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรือ

Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือ
ค่าบริการทั้งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก
วันเวลาดังกล่าวและวันหยุ ดนั กขัตฤกษ์ ที่รัฐบาลประกาศในปี นั้ นๆถื อว่าเป็ นวันหยุ ดทาการของทาง
บริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วน
หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า -ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน
โดยจะแจ้ง ให้กับ นั ก ท่ อ งเที่ ยวหรื อ เอเจนซี่ ท ราบล่ ว งหน้า อย่า งน้อ ย 7 วัน ก่ อ นการเดิ นทางส าหรับ
ประเทศที่ ไ ม่ มี วี ซ่ า และอย่า งน้ อ ย 10 วัน ก่ อ นการเดิ น ทางส าหรับ ประเทศที่ มี วี ซ่ า แต่ ห ากทาง
นั กท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริการเพิ่ม จากการที่ มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทาง
บริษัทกาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้า
ชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้
ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคานึ งถึง
ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้ นของนักท่องเที่ยว
ที่ มิ ไ ด้เ กิ ด จากความผิ ดของทางบริ ษั ท เช่น ภัย ธรรมชาติ การจลาจล การนั ด หยุ ดงาน การปฏิ วัติ
อุบัติเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรื อการ
บริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น

7. อัตราค่าบริการนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่ างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
เงิ นตราต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่ อ งบิ น ค่า ภาษี เชื้ อเพลิ ง ค่ าประกันภัยสายการบิ 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 โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ดสนิ ท และสามารถนา
ออกมาให้เจ้าหน้าที่ ตรวจได้อย่า งสะดวก ณ จุ ดเอ็ ก ซ์เ รย์ อนุ ญ าตให้ถื อได้ท่านละ 1 ใบเท่ านั้ น ถ้าสิ่ ง ของ
ดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบิน
เท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
3. ประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายห้ามนาผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากพืช และเนื้ อสัต ว์ทุกชนิ ดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้
สด ไข่ เนื้ อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็ นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้อง
เสียค่าปรับในอัตราที่สงู มาก

