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วันแรก

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง

20.30 น.

พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์
สายการบิน AIR ASIA X เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกใน
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
้ า
ี ค่าใชจ
(นา้ หน ักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซอ
่ ต้องเสย
่ ย)

23.45 น.

เหิ รฟ้ าสู่เมืองนาริ ตะ ประเทศญี่ ปุ่น โดยเที่ ยวบิ น ที่ XJ600 บริ การอาหาร และเครื่ องดื่ม
บนเครื่อง

วันที่สอง

นาริตะ - วัดอาซากุสะ – วนอุทยานฮาโกเน่–ล่องเรือทะเลสาบอาชิ–โอวาคุดานิอาบนํ้าแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยกั ษ์
ถึง เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแล้ว นํ าท่านเดินทางสู่โตเกียว นํ า
ท่านชม วัดอาซากุสะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว เข้านมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่
กวนอิมทองคํา นอกจากนั้นท่านยังจะได้พบเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูง
ถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยู่บริเวณประตูทางเข้าวัด และยังสามารถเลือกซื้ อเครื่ องรางของขลังได้
ภายในวัด ฯลฯ หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนช้อปปิ้ งที่มี ชื่อเสียงของวัด มีรา้ นขาย
ของที่ระลึกมากมายไม่วา่ จะเป็ นเครื่องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบท้ายด้วยร้านขายขนม
ที่คนญี่ปุ่น มายังวัดแห่งนี้ ต้องมาต่อคิวกันเพื่อลิ้ มลองกับรสชาดสุดแสนอร่อย

08.00 น.

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ตั้งอยูใ่ นจังหวัดคะนะงะวะ ซึ่งเป็ นแหล่งรวมบ่อนํ้าพุ
ร้อนมากถึง 17 แห่ง จากนั้นนําท่าน ล่องเรือทะเลสาบอาชิ (ใช้เวลาในการล่องในการล่อง
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10 นาที) กับเรือแฟนตาซีโจรสลัดชมความงามของทะเลสาบอันดับหนึ่ งในญี่ปุ่น ซึ่งได้ก่อตัวจาก
ลาวาของภูเขาไฟ ท่ านจะได้สัมผัสกับทัศนี ยภาพที่ สวยงามดัง่ ภาพวาดสะท้อนลงสู่ทะเลสาบ
จากนั้ นนํ าท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ ที่ยงั ครุกรุ่นด้วยควันจากบ่อกํามะถัน
เดือดอยู่ตลอดเวลา ชมบ่อนํ้ าแร่กาํ มะถันซึ่งสามารถต้มไข่ให้สุกได้ โดยชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่า
หากได้ทานไข่ดาํ หนึ่ งฟองจะสามารถทําให้อายุยนื ยาวขึ้ นอีกประมาณ 7 ปี

พักที่
คํา่

ALEXANDER ROYAL RESORT YAMANAKAKO HOTEL หรือระดับเดียวกัน
รับประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม *** ให้ทา่ นได้อิ่มอร่อยกับมื้ อพิเศษที่มีขา
ปูยกั ษ์ให้ทา่ นได้ลิ้มลองรสชาติปูพร้อมนํ้าจิ้ มสไตส์ญี่ปุ่นอย่างจุใจ หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อน
คลายกับการแช่น้ าํ แร่ธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ าํ แร่แล้ว จะทําให้ผิวพรรณสวยงามและ
ช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

วันที่สาม
เช้า

ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ชมซากุระ ณ อุเอโนะ - ช้อปปิ้ งชินจูกุ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสูภ่ ูเขาไฟฟูจิ 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
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เรื่องราวเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้ นในประเทศญี่ปุ่น จากนั้นอิสระให้ท่านได้เลือกซื้ อของที่ระลึก
ตามอัธยาศัย

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ สวนอุเอโนะ สวนสวยกลางกรุงที่รวบรวมพันธุไ์ ม้นานาชนิ ดจากทัว่ ทุกมุมโลก
สัมผัส ดอกซากุระ อวดโฉมบานสะพรัง่ ท่ามกลางสวนสวย รายล้อมด้วยดอกไม้นานาพันธุ์

***ในกรณีที่ดอกซากุระยังไม่บาน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ นํ าท่านเดินทาง ถ่ายรูปด้าน
นอกของพระราชวังอิมพีเรียล แทนรายการ สวนอุเอโนะ**
จากนั้ นนํ าท่านช้อปปิ้ งย่านดัง ย่านชินจุกุ”ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้ อสินค้านานา
ชนิ ด ได้จ ากที่ นี่ ไม่ว่าจะเป็ น ร้านซานริ โอะ ร้านขายเครื่ องอิ เลคทรอนิ กส์ กล้องถ่ายรู ป
ดิ จิ ต อล นาฬิ ก า เครื่ อ งสํา อาง ต่ า งๆ กั น ที่ ร า้ น MATSUMOTO แหล่ ง รวมเหล่ า บรรดา
เครื่องสําอางมากมาย อาทิ มาร์คเต้าหู,้ โฟมล้างหน้า WHIP FOAM ที่ราคาถูกกว่าบ้านเรา 3
เท่า, ครีมกันแดดชิเซโด้ แอนเนสซ่าที่คนไทยรูจ้ กั เป็ นอย่างดี และสินค้าอื่น ๆ หรือให้
ท่านได้สนุกกับการเลือกซื้ อสินค้า แบรนด์ดงั อาทิ LOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสุดฮิต
BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื้ อ COMME DES GARCONS, H&M หรือเลือกซื้ อรองเท้า

พักที่
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หลากหลายแบรนด์ดงั อาทิ NIKE, CONVERSE, NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ได้ที่รา้ น ABC
MART **อิสระอาหารเย็นเพื่อไม่เป็ นการรบกวนเวลาช้อปปิ้ ง**
NARITA REST HOUSE HOTEL หรือ NARITA TOBU HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่สี่

โตเกียว – อิสระเลือกช้อปปิ้ งเต็มวัน หรือเลือกซื้ อทัวร์ ดิสนียแ์ ลนด์

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิ ส ระเต็ ม วัน ให้ท่ า นอิ ส ระช้อ ปปิ้ ง หรื อ เดิ น ทางสู่ ส ถานที่ ท่ อ งเที่ ย วอื่ น ๆ โดยมี ไ กด์ค อยให้
คําแนะนําในการเดินทาง อาทิ
- ศาลเจ้าเมจิ เป็ นศาลเจ้าหลวงในศาสนาชินโต ที่สร้างขึ้ นเพื่ออุทิศและเป็ นที่สถิตย์ วิญญาณ
ขององค์ส มเด็ จ พระจัก รพรรดิ เ มจิ ซึ่ ง เป็ นจัก รพรรดิ ที่ มี ค วามสํา คัญ กับ ประเทศญี่ ปุ่ นยุ ค
ปั จจุบนั เป็ นอย่างยิ่ง และได้รบั ความเคารพจากชาวญี่ปุ่นยุคปั จจุบนั มากที่สุด
- ย่านฮาราจูกุ แหล่งรวมเสื้ อผ้า เครื่องประดับ รองเท้า ของวัยรุ่นญี่ปุ่น หากคุณคือคนที่กาํ ลัง
มองหาซื้ อเสื้ อผ้าแบบแปลกๆ หรือต้องการหาซื้ อเสื้ อผ้าแนว Cost Play ท่านยังสามารถหาได้
จากที่ นี่อีกด้วย หรือ ถ้าต้องการเห็ นวัยรุ่นญี่ปุ่นแต่งตัวแบบแปลกๆ ก็สามารถมาดูได้ที่นี่
ได้ จะมีวยั รุ่นญี่ปุ่นน่ ารักๆ เดิ นกันเต็มถนนเหมือนกับถนนสายแบรนด์เนมโอโมโตะซานโดะ
นอกจากนั้นแล้ว ท่านยังได้ชอ้ ปปิ้ งสินค้าแบรนด์ดงั ระดับโลก อาทิ CHANNEL, Dior, LOUIS
VULTTON, ZARA, GAP หรือสาวก ONITSUKA TIGER ที่ตอ้ 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
- ย่านชิบุย่า
ศูนย์กลางแฟชัน่ วัยรุ่นในโตเกียวหามุมถูกใจถ่ายภาพคู่ไว้เป็ นที่ ร ะลึ กกับ
“ฮาจิโกะ” รูปปั้ นสุนัขแสนรูท้ ี่กลายเป็ นจุดนั ดพบยอดฮิตสําหรับหนุ่ มสาวโตเกียว อัพเดท
แฟชัน่ สไตล์โตเกียวที่ ตึก(109) อิจิมารุคิว ทั้งเสื้ อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับและ
แฟชัน่ ชั้นนําของญี่ปุ่นในฤดูต่างๆอื่นๆมากมาย
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 (ไม่จาํ กัด
จํานวนการเล่น ) ผจญภัยในดินแดนต่างๆ ให้ท่าน
เล่นเครื่องเล่นตัวใหม่จากภาพยนตร์การตูนเรื่องดัง Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริเบียนใน

เที่ยง

คํา่
พักที่
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ดินแดนโจรสลัดจากภาพยนตร์ The Pirate of Caribbean เขย่าขวัญกับบ้านผีสิงใน Haunted
Mantion สัมผัสความน่ ารักของตุ๊กตาเด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตร์สาม
มิติThe Invention of the Year ให้ท่านได้สนุ กสนานพร้อมกับการจับจ่ายเลือกซื้ อสินค้าที่ระลึก
น่ ารักในดิสนี ยแ์ ลนด์อีกทั้งยังจะได้สมั ผัสกับตัวการ์ตูนเอกจากวอลดิสนี ย์ อย่าง มิกกี้ เม้าส์ มินนี่
เม้าส์ พร้อมผองเพื่อนการ์ตูนอีกมากมายสนุ กกับการจับจ่ายซื้ อของที่ระลึกน่ ารักในดิสนี ยแ์ ลนด์
อิสระอาหารคํา่ ตามอัธยาศัย
NARITA REST HOUSE HOTEL หรือ NARITA TOBU HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่หา้

กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง

09.15 น.

เหิรฟ้ าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ601
เครื่องดื่มบนเครื่อง
ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

13.50 น.

บริการอาหารและ

****************************************
** หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทําการ
ออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***

อัตราค่าบริการ
กําหนดการเดินทาง
20 – 24 มีนาคม 2561
21 – 25 มีนาคม 2561
22 – 26 มีนาคม 2561
23 – 27 มีนาคม 2561
24 – 28 มีนาคม 2561
25 – 29 มีนาคม 2561
26 – 30 มีนาคม 2561
27 – 31 มีนาคม 2561
28 มี.ค. – 01 เม.ย. 2561

ผูใ้ หญ่หอ้ งละ
2-3 ท่าน
27,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900

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

ราคาทัวร์ไม่รวมตั ๋ว
เครื่องบิน
18,900
20,900
20,900
20,900
20,900
20,900
20,900
20,900
20,900

29 มี.ค. – 02 เม.ย. 2561
30 มี.ค. – 03 เม.ย. 2561
31 มี.ค. – 04 เม.ย. 2561
01 – 05 เมษายน 2561
02 – 06 เมษายน 2561
03 – 07 เมษายน 2561
04 – 08 เมษายน 2561
10 - 14 เมษายน 2561
11 - 15 เมษายน 2561
12 - 16 เมษายน 2561
13 – 17 เมษายน 2561
14 - 18 เมษายน 2561
16 – 20 เมษายน 2561
17 – 21 เมษายน 2561
18 – 22 เมษายน 2561
19 – 23 เมษายน 2561
20 – 24 เมษายน 2561
21 – 25 เมษายน 2561
24 – 28 เมษายน 2561
25 – 29 เมษายน 2561
27 เม.ย. – 01 พ.ค. 2561
28 เม.ย. – 02 พ.ค. 2561

29,900
29,900
29,900
29,900
30,900
30,900
30,900
43,900
45,900
45,900
45,900
45,900
31,900
28,900
28,900
28,900
28,900
28,900
28,900
28,900
30,900
30,900
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8,000
20,900
8,000
20,900
8,000
20,900
8,000
20,900
8,000
21,900
8,000
21,900
8,000
21,900
8,000
34,900
8,000
36,900
8,000
36,900
8,000
36,900
8,000
36,900
8,000
22,900
8,000
19,900
8,000
19,900
8,000
19,900
8,000
19,900
8,000
19,900
8,000
19,900
8,000
19,900
8,000
21,900
8,000
21,900

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 10,000 บาท
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น
ท่านละ 3500 เยน /ทริป/ต่อท่าน***
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทาง
บริษทั จะไม่คืนมัดจําไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะว่าทางบริษัทได้ทาํ การจ่ายค่าตั ๋ว
ไปให้กับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถว้ นก่อนการจองทัวร์
ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตวั ท่านเอง
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การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผูโ้ ดยสารจํานวน 30 ท่านขึ้ นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืน
มัดจําทั้งหมด เนื่ องจากทางบริษัทฯ ได้ชาํ ระค่าตั ๋วเครื่องบินเต็มใบให้กบั สายการบินเป็ นที่เรียบร้อย
ยกเว้นค่าภาษีน้ าํ มันที่ยงั มิได้ชาํ ระ ค่าทัวร์สว่ นที่เหลือ กรุณาชําระ 21 วันก่อนการเดินทาง
หมายเหตุ

1.

ตั ๋วเมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทย ผูท้ ี่ประสงค์จะพํานักระยะสั้นใน
ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือ
ธุรกิจ จะต้องยืน่ เอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคณ
ุ สมบัตกิ ารเข้า
ประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้
1. ตั ๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์จดั เตรียมให้
2. สิ่งที่ยนื ยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จา่ 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
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 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 ี่
ประสงค์จะพํานั กระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า
ผูเ้ ดินทางจะต้องเสียค่าใช้จา่ ยในการทําวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท**
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทําหนั งสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล
ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ (กรุณา
สอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 3500 เยน /ทริป/ต่อท่าน
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%
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 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทย ผูท้ ี่
ประสงค์จะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
เงื่อนไขการชําระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชําระเงินมัดจําเป็ นเงินจํานวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อสํารองที่นัง่
2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชําระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน
กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชาํ ระเงิน หรือชําระเงินไม่ ครบภายในกําหนด 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
วันเวลาดังกล่ าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี นั้ นๆถื อว่าเป็ นวันหยุดทําการของทาง
บริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นั กท่องเที่ยวหรือ
เอเจนซี่(ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัท
อย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริษัทไม่รบั ยกเลิกการ
จองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณี นั ก ท่ อ งเที่ ยวหรื อ เอเจนซี่ ต อ้ งการขอรับเงิ น ค่ าบริ ก ารคื น นั ก ท่ อ งเที่ ยวหรื อ เอเจนซี่ (ผู ม้ ี ชื่ อ ใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืน ที่บริษัทอย่างใด
อย่างหนึ่ งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนั งสือมอบอํานาจพร้อมหลักฐานประกอบการ
มอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นําเงินเข้าให้
ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาํ ระแล้ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาํ ระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชาํ ระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการนํ า
เที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสํารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
3. การเดินทางที่ตอ้ งการันตีมดั จําหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือ เที่ยวบินเหมาลํา 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
วันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี นั้ นๆถื อว่าเป็ นวันหยุดทําการของทาง
บริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
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เงื่อนไขและข้อกําหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สําหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่วา่ บางส่วน
หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า -ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน
โดยจะแจ้ง ให้กับ นั ก ท่ อ งเที่ ยวหรื อ เอเจนซี่ ท ราบล่ ว งหน้ า อย่า งน้ อ ย 7 วัน ก่ อนการเดิ น ทางสํา หรับ
ประเทศที่ ไ ม่ มี วีซ่ า และอย่า งน้ อ ย 10 วัน ก่ อ นการเดิ น ทางสํา หรับ ประเทศที่ มี วีซ่ า แต่ ห ากทาง
นั กท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชําระค่าบริการเพิ่ม จากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทาง
บริษัทกําหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหน้า
ชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้
ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชําระเงินมัดจํา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสําคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้ นของนักท่องเที่ยว
ที่ มิ ไ ด้เ กิ ด จากความผิ ด ของทางบริ ษั ท เช่ น ภัย ธรรมชาติ การจลาจล การนั ด หยุ ด งาน การปฏิ วัติ
อุบัติเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ ยนแปลง หรือการ
บริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้ คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่ างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่องบิน ค่า ภาษี เชื้ อเพลิ ง ค่าประกันภัยสายการบิ น การเปลี่ ยนแปลง
เที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํ นาจในการให้คาํ สัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่
มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอาํ นาจของบริษัทกํากับเท่านั้น
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ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนําติดตัวขึ้ นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อ
ชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ดสนิ ท และสามารถนํ า
ออกมาให้เ จ้าหน้ าที่ ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็ กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถื อได้ท่ านละ 1 ใบเท่ านั้ น ถ้าสิ่ งของ
ดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาํ หนดจะต้องใส่ กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบิน
เท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
3. ประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายห้ามนํ าผลิตภัณฑ์ที่ทาํ มาจากพืช และเนื้ อสัตว์ทุกชนิ ดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้
สด ไข่ เนื้ อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็ นการป้ องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้อง
เสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก

