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เยือนญีป่ ุ่ นดินแดนอาทิตย์อุทยั ช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์ดงั ที่โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต
ล่องเรือโจรสลัด ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ชิมไข่ดาํ โอวาคุดานิ สนุก
สุดเหวี่ยงกับ ลานสกีฟูจเิ ท็น ขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิมทองคํา ณ วัดอาซากุสะ
แวะเที่ยวเมืองเก่าสมัยเอโดะ ซาวาระ และช้อปปิ้ งจุใจกับย่านดังใจกลาง
โตเกียว ชินจูกุ + ฮาราจูกุ

พิเศษ!!! อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์ ทานไม่อ้นั

กําหนดการเดินทางวันที่ 28 ธ.ค. 60-01 ม.ค. 61
ราคาเพียง 59,900 บาท พักระดับ 3 ดาว
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โดยสายการบิน THAI AIRWAYS สะสมไมล์ 50%

วันแรก

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ - นาริตะ

19.30 น.

พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นที่ 4 ประตูหมายเลข 2 สายการบินไทย เคาน์เตอร์ D
เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน
เหิรฟ้ าสูเ่ มืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG640 บริการอาหาร
และเครื่องดื่มบนเครื่อง

22.35 น.

วันที่สอง

นาริตะ - อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิ – ศาลเจ้าฮาโกเน่ –
หุบเขาโอวาคุดานิ-ช้อปปิ้ งแบรนด์เนมที่โกเทมบะ เอ้าต์เล็ท – อาบนํ้าแร่ธรรมชาติ +
ทานขาปูยกั ษ์

06.20 น.

ถึง เมื องนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแล้ว นํ าท่านเดินทางสู่ อุทยาน
แห่งชาติฮาโกเน่ ตั้งอยู่ในจังหวัดคะนะงะวะ ซึ่งเป็ นแหล่งรวมบ่อนํ้ าพุรอ้ นมากถึง 17 แห่ง
จากนั้นนําท่าน ล่องเรือทะเลสาบอาชิ (ใช้เวลาในการล่องในการล่อง 10 นาที) กับเรือแฟน
ตาซีโจรสลัดชมความงามของทะเลสาบอันดับหนึ่ งในญี่ปุ่น ซึ่งได้ก่อตัวจากลาวาของภูเขาไฟ ท่าน
จะได้สมั ผัสกับทัศนี ยภาพที่สวยงามดัง่ ภาพวาดสะท้อนลงสู่ทะเลสาบ จากนั้นนําท่านเดินทางโดย
นําท่านสักการะ ศาลเจ้าฮาโกเน่ ซึ่งตั้งอยูด่ า้ นล่างของภูเขาฮาโกเน่ บริเวณชายฝั ่งของทะเลสาบ
อาชิ ถูกซ่อนอยู่ในป่ าลึก สังเกตุง่ายๆคือจะมีเสาร์โทริอิสีแดงตั้งเด่นอยูใ่ นทะเลสาบ และทางเดิน
ไปยัง ศาลเจ้าโดยสองข้างทางจะมี ตะเกี ย งแขวนเรี ย งรายอยู่ตลอดทาง ภายในศาลเจ้านั้ น มี
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บรรยากาศที่เงียบสงบอยูท่ ่ามกลางต้นไม้ใหญ่ มีความสวยงามตลอดทั้งปี บางครั้งจะมีหมอกปก
คลุมไปทัว่ )
จากนั้ นนํ าท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ ที่ยงั ครุกรุ่นด้วยควันจากบ่อกํามะถัน
เดือดอยู่ตลอดเวลา ชมบ่อนํ้ าแร่กาํ มะถันซึ่งสามารถต้มไข่ให้สุกได้ โดยชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่า
หากได้ทานไข่ดาํ หนึ่ งฟองจะสามารถทําให้อายุยนื ยาวขึ้ นอีกประมาณ 7 ปี

เที่ยง
บ่าย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังจากนั้ นให้ท่านได้ชอ้ 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

MOTOSU VIEW HOTEL/KASUGAI VIEW HOTEL หรือระดับเดียวกัน
บริการอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม *** ให้ท่านได้อิ่มอร่อยกับมื้ อพิเศษที่มีขาปู
ยักษ์ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติปู พร้อมนํ้าจิ้ มรสเด็ด หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการ
แช่น้ าํ แร่ธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ าํ แร่แล้ว จะทําให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบ
หมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

วันที่สาม
เช้า

เที่ยง
บ่าย
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ลานสกี ฟูจเิ ท็น - EARTH QUAKE MUSEUM – โอชิโนะฮัคไค – โอไดบะ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านสนุ กกับกิจกรรมกลางแจ้งท่ามกลางหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น ให้ท่านได้เพลิดเพลิน
กับการเล่นไม้กระดานเลื่อนได้ตามอัธยาศัย ณ ดินแดนแห่งนี้ ที่ซึ่งเป็ นสวนสนุกขนาดใหญ่
มี กิจกรรมนอกเหนื อจากการเล่นสกีมากมาย เป็ นลานสกี ที่มีชื่อเสียงและมี ฉากหลังเป็ น
ภูเขาไฟฟูจทิ ี่สวยงามท่านจะได้สนุกกับลานหิมะขาวโพลน ท่านที่สนใจจะเช่าอุปกรณ์เครื่อง
เล่นสามารถติดต่อหัวหน้าทัวร์ล่วงหน้า ราคานี้ ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์เครื่องเล่นสกี สโนว์
สเลด หรือครูฝึก ประมาณ 5000 เยน (ลานสกี จะเปิ ดให้บริการหรือไม่ ขึ้ นอยู่กับสภาพ
ภูมิอากาศ)

จากนั้น นําท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ EARTH QUAKE MUSEUM ที่จาํ ลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ
และให้ท่ า นได้สัมผัส กับ บรรยากาศของการจํา ลองเรื่ องราวเกี่ ย วกับ แผ่ น ดิ น ไหวที่ เ กิด ขึ้ นใน
ประเทศญี่ปุ่น จากนั้นอิสระให้ท่านได้เลือกซื้ อของที่ระลึกตามอัธยาศัย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ น โอชิโนะฮัคไค นําท่านเจาะลึกตามหาแหล่งนํ้าบริสุทธิ์จากภูเขาไฟฟู
จิ ที่ เ ป็ นแหล่ งนํ้ าตามธรรมชาติ ต้ังอยู่ใ นหมู่บา้ นโอชิ
โนะ จ.ยามานชิ หรือพูดในทางกลับกันคือกลุ่มนํ้าผุดโอ
ชิโนะฮัคไค เพียงก้าวแรกที่ย่างเท้าเข้าไปในหมู่บา้ น ก็
สัม ผัส ได้ถึ ง อากาศบริ สุ ท ธิ์ และไอเย็ น จากแหล่ ง นํ้ า
ธรรมชาติ ที่ มีให้เห็ นอยู่ทุ กมุ ม โดยในบ่อนํ้ าใสแจ๋ วมี
ปลาหลากหลายพันธุ์แหวกว่ายสบายอารมณ์ แต่ขอ
บอกเลยว่านํ้ าแต่ละบ่อนั้ นเย็นเจี๊ยบถึงใจจนแอบสังสัย
ว่าน้องปลาไม่หนาวสะท้านกันบ้างรึ เพราะอุณหภูมิในนํ้าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 10-12 องศาฯนอกจากชม
แล้วก็ยงั มีน้ําผุดจากธรรมชาติ ให้ตกั ดื่มตามอัธยาศัย และที่สาํ คัญ หมู่บา้ นโอชิโนะยังเป็ นแหล่งช้
อปปิ้ งสินค้าโอทอปชั้นเยีย่ ม
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นํ าท่านเดินทางสู่ เมื องโอไดบะ เป็ นเมืองที่เกิดจากการนํ าขยะมาถมทะเลจนกลายเป็ นเกาะ
ขนาดใหญ่ บ ริ เ วณอ่ า วโตเกี ย วเพื่ อ ประโยชน์ ใ นการ
ป้ องกันประเทศ แต่ปัจจุบนั โอไดบะได้กลายมาเป็ นเขต
เศรษฐกิ จ อี ก แห่ ง ของประเทศ เนื่ อ งจากเต็ ม ไปด้ว ย
ร้านค้ากว่า 150 ร้าน โซนอาหาร ห้างสรรพสินค้า และ
อื่ น ๆ อี กมากมาย นอกจากนั้ น ยังเต็ ม ไปด้วยสถานที่
ท่องเที่ยวหลากหลายด้วยฝี มือของมนุ ษย์ ไม่ว่าจะเป็ น
สะพานสายรุ ้ง เป็ นต้น ส่ ว นการเดิ น ทางมาที่ นี่ ก็
สะดวกสบาย จึ ง ไม่ แ ปลกหากที่ นี่ คื อ สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วสุ ด ฮิ ต ของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว ทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ

คํา่
พักที่

อิสระอาหารคํา่ ตามอัธยาศัย
MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่สี่

วัดอาซากุสะ – ศาลเจ้าเมจิ – ฮาราจูกุ – ชินจูกุ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านเดินทางสู่ วัดอาซากุสะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว เข้านมัสการขอพรจาก
พระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองคํา นอกจากนั้นท่านยังจะได้พบเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟ
ขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยูบ่ ริเวณประตูทางเข้าวัด และยังสามารถเลือก
ซื้ อเครื่องรางของขลังได้ภายในวัด ฯลฯ หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซะ ถนนช้อปปิ้ งที่มี
ชื่อเสียงของวัด มีรา้ นขายของที่ระลึกมากมายไม่วา่ จะเป็ นเครื่องรางของขลัง ของเล่นโบราณ
และตบท้ายด้วยร้านขายขนมที่คนญี่ปุ่น มายังวัดแห่งนี้ ต้องมาต่อคิวกัน เพื่อลิ้ มลองกับรสชาด
สุดแสนอร่อย

เที่ยง

คํา่
พักที่
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นํ าท่านชม ศาลเจ้าเมจิ เป็ นศาลเจ้าหลวงในศาสนาชินโต ที่ สร้างขึ้ นเพื่ออุทิศและเป็ นที่
สถิตย์วญ
ิ ญาณขององค์สมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ ซึ่งเป็ นจักรพรรดิที่มีความสําคัญกับประเทศ
ญี่ปุ่นยุคปั จจุบนั เป็ นอย่างยิ่ง และได้รบั ความเคารพจากชาวญี่ปุ่นยุคปั จจุบนั มากที่สุด
จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้ ง ย่านฮาราจูกุ แหล่งรวมเสื้ อผ้า เครื่องประดับ รองเท้า ของวัยรุ่นญี่ปุ่น
หากคุณคือคนที่กาํ ลังมองหาซื้ อเสื้ อผ้าแบบแปลกๆ หรือต้องการหาซื้ อเสื้ อผ้าแนว Cost Play
ท่านยังสามารถหาได้จากที่ นี่อีกด้วย หรือ ถ้าต้องการเห็นวั ยรุ่นญี่ปุ่นแต่งตัวแบบแปลกๆ
ก็สามารถมาดูได้ที่นี่ได้ จะมีวยั รุ่นญี่ปุ่นน่ ารักๆ เดินกันเต็มถนนเหมือนกับถนนสายแบรนด์
เนมโอโมโตะซานโดะ นอกจากนั้ นแล้ว ท่านยังได้ชอ้ ปปิ้ งสินค้าแบรนด์ดังระดับโลก อาทิ
CHANNEL, Dior, LOUIS VULTTON, ZARA, GAP หรือสาวก ONITSUKA TIGER ที่ตอ้ งการหา
รองเท้าแบบต้นฉบับ MADE IN JAPAN ที่ SHOP นี้ มีแบบให้เลือกสรรมากมาย อีกทั้งยังมี
ร้านขายตุก๊ ตา KITTY DORAENMON หรือตุก๊ ตา LINE สุดแสนน่ารักไว้คอยเอาใจคุณหนู
อีกทั้งยังมี SHOP ใหญ่ของ กระเป๋าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื้ อ COMME DES
GARCONS อีกด้วย
เพื่อไม่เป็ นการรบกวนเวลาช้อปปิ้ ง อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย
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

หลากหลายแบรนด์ดงั อาทิ NIKE, CONVERSE, NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ได้ที่รา้ น ABC
MART
**เพื่อไม่เป็ นการเสียเวลาช้อปปิ้ งอิสระอาหารคํา่ ตามอัธยาศัย**
MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่หา้
เช้า

17.30 น.
22.30 น.
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เมืองเก่าซาวาระ - วัดนาริตะซัน – ช้อปปิ้ งจัสโก้อิออน - กรุงเทพฯ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองเก่าซาวาระ เมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็ น ลิตเติ้ ลเอโดะ แห่งชิบะ เป็ นเมืองเล็กๆ
ตั้งอยู่ทางทิ ศตะวันออกเฉี ยงเหนื อของเมืองนาริตะ
ซึ่งเคยเป็ นศูนย์กลางการขนส่งข้าวในช่วงสมัย เอ
โดะ (1603-1867) ซึ่ ง เป็ นเขตพื้ นที่ ที่ ยั ง คง
หลงเหลือร้านค้าและสภาพของอาคารบ้านเรือนที่ต้ัง
เรียงรายมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยสภาพยังคงเป็ น
เหมือนเมื่อร้อยกว่าปี ที่แล้ว ด้วยความร่วมมือของคน
ในท้องถิ่ น อิ สระให้ท่านสัมผัสเมืองเก่ าดั้งเดิ มของ
ญี่ปุ่น ร้านค้าต่างๆ และคลังสินค้าจากสมัยเอโดะ จากนั้นนําท่านชม วัดนาริตะซัง ตั้งอยูบ่ นเนิ น
เขากลางเมื อ งนาริ ต ะ วัด ที่ ไ ด้รับ ความศรัท ธาอย่า งสู ง โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง ในวัน ขึ้ นปี ใหม่จ ะ
คลาคลํา่ ไปด้วยผูค้ นที่มาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นับแสนเพื่อขอพรจากหลวงพ่อ “ฟุโดเมียว” อัน
ศักดิ์สิทธิ์เลือกซื้ อ “เครื่องราง” หรือ “ฮู”้ ต่างๆ รวมทั้งสินค้าที่ระลึกต่างๆ ในราคาย่อมเยา

นําท่านอิสระช้อปปิ้ ง ณ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของนาริตะ ห้างฯ อิออน จัสโก้ ซื้ อของฝาก
ก่อนกลับ อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ และ หากท่านใดหลงไหลในรสชาดของคิทแคทชาเขียว
สามารถหาซื้ อได้ที่นี่ได้เลย
**เพื่อไม่เป็ นการเสียเวลาช้อปปิ้ งอิสระอาหารคํา่ ตามอัธยาศัย**
ได้เวลาอันสมควรนําท่านสู่ สนามบินนาริตะ เพื่อเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ
เหิรฟ้ าสู่กรุงเทพ ฯ โดยเที่ยวบินที่ TG677 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
***********************************
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อัตราค่าบริการ
กําหนดการเดินทาง
28 ธ.ค. 60- 01 ม.ค. 61

ผูใ้ หญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
59,900

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็กมีเตียง

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุตากว่
ํ ่ า12ปี )

(เด็กอายุตากว่
ํ ่ า12ปี )

57,900

56,900

พักเดี่ยว ราคาทัวร์
เพิ่ม
ไม่รวมตั ๋ว
เครื่องบิน
8,000 37,900

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 10,000 บาท
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น
ท่านละ 2000 เยน /ทริป/ต่อท่าน***
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 45 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทาง
บริษัทจะไม่คืนมัดจําไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะว่าทางบริษัทได้ทาํ การจ่ายค่าตั ๋ว
ไปให้กับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถว้ นก่อนการจองทัวร์
ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตวั ท่านเอง
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
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อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 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 รวมถึง ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ (กรุณา
สอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 2000 เยน /ทริป/ต่อท่าน

 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%
 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทย ผูท้ ี่
ประสงค์จะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
เงื่อนไขการชําระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชําระเงินมัดจําเป็ นเงินจํานวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อสํารองที่นัง่
2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชําระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 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
วันเวลาดังกล่ าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี นั้ นๆถื อว่าเป็ นวันหยุ ดทําการของทาง
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
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อย่างหนึ่ งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนั งสือมอบอํานาจพร้อมหลักฐานประกอบการ
มอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นําเงินเข้าให้
ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 45 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาํ ระแล้ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 45 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาํ ระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชาํ ระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการนํ า
เที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสํารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
3. การเดินทางที่ตอ้ 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
วันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี นั้ นๆถื อว่าเป็ นวันหยุดทําการของทาง
บริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
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 งถึ ง
ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสําคัญ
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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
ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนําติดตัวขึ้ นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อ
ชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ดสนิ ท และสามารถนํ า
ออกมาให้เ จ้า หน้ าที่ ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็ กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถื อได้ท่ านละ 1 ใบเท่ านั้ น ถ้าสิ่ งของ
ดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาํ หนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ 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 องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่ งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้อง
เสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก

