วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

24-28 ตุลาคม 2561
25-29 ตุลาคม 2561
26-30 ตุลาคม 2561
27-31 ตุลาคม 2561
28 ตุลาคม-01 พฤศจิกายน 2561
29 ตุลาคม-02 พฤศจิกายน 2561
30 ตุลาคม-03 พฤศจิกายน 2561
31 ตุลาคม-04 พฤศจิกายน 2561
01-05 พฤศจิกายน 2561
02-06 พฤศจิกายน 2561
03-07 พฤศจิกายน 2561
04-08 พฤศจิกายน 2561
05-09 พฤศจิกายน 2561
06-10 พฤศจิกายน 2561
07-11 พฤศจิกายน 2561
08-12 พฤศจิกายน 2561
09-13 พฤศจิกายน 2561
10-14 พฤศจิกายน 2561
11-15 พฤศจิกายน 2561
12-16 พฤศจิกายน 2561
13-17 พฤศจิกายน 2561
14-18 พฤศจิกายน 2561
15-19 พฤศจิกายน 2561
16-20 พฤศจิกายน 2561
17-21 พฤศจิกายน 2561
18-22 พฤศจิกายน 2561
19-23 พฤศจิกายน 2561
20-24 พฤศจิกายน 2561
21-25 พฤศจิกายน 2561

25,999.25,999.25,999.25,999.25,999.25,999.25,999.25,999.24,999.24,999.24,999.23,456.23,456.24,999.24,999.24,999.24,999.24,999.23,456.23,456.24,999.24,999.24,999.24,999.24,999.23,456.23,456.24,999.24,999.-

8,000.8,000.8,000.8,000.8,000.8,000.8,000.8,000.8,000.8,000.8,000.8,000.8,000.8,000.8,000.8,000.8,000.8,000.8,000.8,000.8,000.8,000.8,000.8,000.8,000.8,000.8,000.8,000.8,000.-
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22-26 พฤศจิกายน 2561
23-27 พฤศจิกายน 2561
24-28 พฤศจิกายน 2561
25-29 พฤศจิกายน 2561
26-30 พฤศจิกายน 2561
27 พฤศจิกายน-01 ธันวาคม 2561

8,000.8,000.8,000.8,000.8,000.8,000.จอยแลนด์ หักค่าตั๋ว 7,000 บาท
***ไม่มีราคาเด็ก INFANT 7,000 บาท***
24,999.24,999.24,999.23,456.23,456.24,999.-

วันแรก
23.30 น.

สนามบินดอนเมือง
(-- /--/--)
พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างต่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบิน
NOKSCOOT มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกในการเช็คอิน

วันที่สอง
02.20 น.
10.25 น.
เที่ยง

นาริตะ - ภูเขาไฟฟูจิ – อาบน้าแร่ แช่ออนเซ็น
(-/L/-)
ออกเดินทางสู่โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน NOKSCOOT เที่ยวบินที่ XW 102
ถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง) หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแล้ว
บริการอาหารกลางวัน (มือที่ 1) ข้าวปั้น
นาท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ สัมผัสภูเขาไฟฟูจอ
ิ ย่างใกล้ชด
ิ ที่บริเวณขั้นที่ 5 ซึ่งเป็นจุดทีร่ ถโดยสารสามารถขึ้น
ไปจอดได้ ฟูจเิ ป็นภูเขาไฟที่สูงที่สด
ุ ในญี่ปุ่น และยังเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย ท่านสามารถชม
ความงามของภูเขาไฟฟูจิได้ตลอดทัง้ ปี เพราะในแต่ละฤดูภเู ขาไฟฟูจิจะมีความงดงามที่แตกต่างกัน และเป็น
ภูเขาไฟที่สวยงามไม่วา่ จะมองจากมุมไหนก็ตาม (หมายเหตุ การขึนชมภูเขาไฟฟูจิ ชัน 5 นันขึนอยูก
่ ับ

เย็น
พักที่

วันที่สาม
เช้า

เที่ยง
บ่าย

สภาพอากาศอ้านวย)

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
Hotel Alexander Royal Resort Yamanakako หรือเทียบเท่า
ให้ทา่ นได้ผอ
่ นคลายกับการแช่น้าแร่ธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่นาแร่
้ แล้ว จะทาให้ผิวพรรณสวยงามและช่วย ให้
ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

โอชิโนะ ฮัคไค - ศูนย์จ้าลองแผ่นดินไหว - JTC DUTY FREE - สาธิตการชงชา วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด - หุบเขาโอวาคุดานิ – (B / L / -)
บริการอาหารเช้า (มือที่ 2) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านสู่ โอชิโนะ ฮัคไค (OSHINO HAKKAI) บ่อน้าธรรมชาติกับความเลื่อมใสศรัทธา ความเชื่อในภูเขาไฟ
ศักดิ์สท
ิ ธิฟ
์ ูจิยาม่า กับเวลาแสนยาวนานจากการละลายของหิมะของบนภูเขาไฟฟูจีที่ไหลซึม ลึกลงพื้นพิภพ
ปฏิบัตก
ิ ารซึมซับบริเวณทีล
่ ุ่มทาให้เกิดน้าซึมขังขยายวงกว้างกลายเป็นบ่อขนาดย่อมน้าในบ่อแต่ละบ่อใสสะอาด
จนเกิดสะท้อนที่สวยงาม ต่อมาในปี ค.ศ. 1985 สถานที่แห่งนี้ได้รับการคัดเลือกเป็น 1ใน100 อันดับแหล่งน้า
จากธรรมชาติ ที่ดท
ี ี่สุดของญี่ปุ่น ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองต่างๆ และสินค้า เกษตรกรรมที่ชาวบ้าน
นามาขายระหว่างทางได้ ไม่ว่าจะเป็นผักภูเขาทีส
่ ดกรอบ ผลไม้อบแห้ง ถั่ว มันญี่ปุ่น และอื่นๆ อีกมากมาย
นาท่านเยี่ยมชม ศูนย์จ้าลองแผ่นดินไหว ตั้งอยู่บริเวณใกล้ๆ กับเขตภูเขาไฟฟูจิ ภายในมีห้องจัดแสดงข้อมูล
การประทุของภู เขาไฟจากทุ กมุมโลก ห้องแสดงภาพแผ่นดินไหว ห้องแสดงเหตุการณ์ หลังแผ่นดินไหว ห้อ ง
จาลองแผ่นดินไหว ห้องอุทกภัย ห้องเขาวงกตกระจก นอกจากนี้ยังมีโซนถ่ายภาพกับ ภูเขาไฟฟูจิ โซนความรู้
ต่างๆ และ โซนช็อปปิ้งสินค้างานฝีมือญี่ปุ่นต่างๆ เช่นมีดแบบดั้งเดิม ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา เครื่องสาอาง
และ ของฝากอีกมากมาย และยังมีห้องน้าไว้บริการฟรีอีกด้วย นาท่านเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ณ JTC DUTY
FREE นาท่านสัมผัสวิถีชีวิตชาวญี่ปุ่น ด้วยการสาธิตการชงชา แบบญี่ปุ่น และให้ท่านได้ลองชงชา และเลือกซื้อ
สินค้านานาชนิด
บริการอาหารกลางวัน (มือที่ 3) ณ ร้านอาหาร
เดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาติ ฮาโกเน่ สถานที่ท่องเทีย
่ วที่ได้รบ
ั ความนิยม
โดยเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ฟู จิ -ฮาโกเน่ - อิ สึ ที่ ผู้ ม าเยื อ น
สามารถชื่นชมความงามแห่งธรรมชาติ และดอกไม้นานาพันธุห
์ ลากสีสันที่เบ่ง
บานตลอดทั้ ง ปี ทิ วทั ศ น์ ที่ ส วยงามหลากหลาย รวมไปถึ ง ภู เ ขาไฟฟู จิ
ทะเลสาบอะชิ และโอวาคุดานิ ฮาโกเน่ยังมีชื่อเสียงในเรือ
่ งของการเป็นแหล่ง
น้าพุ ร้อ น ที่ แ ปลกไปกว่ านั้นคื อ มี จานวนน้าพุ ร้อนมากถึ ง 17 แห่ง นาท่ า น
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ค่้า
พักที่

วันที่สี่
เช้า

เที่ยง
บ่าย

ล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ทะเลสาบที่ก่อตัวจากลาวาของภูเขาไฟฟูจิ หากวัน
ใดอากาศสดใส ท่ านจะได้สั มผั ส กับทั ศนี ยภาพอั นงดงามของทะเลสาบที่มี ภู เขาไฟฟู จิเป็ นฉากหลัง นาท่ า น
เดิ นทางสู่ หุบ เขาโอวาคุ ดานิ หรือ หุบเขานรก ชมบ่อ น้าแร่ก ามะถันที่ส ามารถต้ มไข่ ไห้สุ ก ด้วยอุ ณ หภูมิ 97
องศาเซลเซียส ชิมไข่ด้า ที่เชื่อกันว่า เมื่อกินไข่ดา 1 ฟอง จะทาให้มีอายุยืนยาว ขึ้น 7 ปี
อิสระอาหารค่้าตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
ASIA NARITA HOTEL หรือเทียบเท่า

อิสระท่องเที่ยว หรือ (B / อิสระ / อิสระ)
ซือทัวร์ โตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - ศาลเจ้าเมจิ – ย่านฮาราจูกุ – ย่านโอไดบะ - ย่านชินจุกุ
บริการอาหารเช้า (มือที่ 4) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระกับการท่องเที่ยว ไกด์ แนะนาเส้นทางการเดิทาง
หรือ ซือ
้ ทัวร์เพิม
่ ไกด์พาเที่ยวทัง
้ วัน
กรณีเดินทางน้อยกว่า 8 ท่าน ไกด์แนะน้าการเดินทาง
กรณีเดินทาง 8-15 ท่าน คิดท่านละราคา 3,500 บาท
กรณีเดินทาง 16-20 ท่าน คิดท่านละราคา 3,000 บาท
กรณีเดินทาง 21-34 ท่าน คิดท่านละราคา 2,000 บาท
(หมายเหตุ : ทางบริษัทจะจัดรถตามความเหมาะสมกับจ้านวนคน)
หลังอาหารเช้า จากนั้นเดินทางสู่เมืองโตเกียว ผ่านชมแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น้าสุมิดะ หอ
โทรทัศน์โตเกียวสกายทรี เป็นตึกที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น มีความสูงถึง 634 เมตร เทีย
่ วชม วัดอาซากุสะ วัดที่
เก่าแก่ที่สด
ุ ในกรุงโตเกียว เข้านมัสการ
ขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทอง
คา นอกจากนั้นท่านยังจะได้พบเก็บภาพ
ประทับใจ กับโคมไฟขนาดยักษ์ที่มค
ี วาม
สูงถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยู่บริเวณประตู
ทางเข้าวัด และยังสามารถเลือกซือ
้
เครื่องรางของขลัง ได้ ภายในวัด ฯลฯ
หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนช้
อปปิ้งทีม
่ ี ชือ
่ เสียงของวัด มีรา้ นขายของที่
ระลึกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบท้ายด้วย
ร้านขายขนมที่คนญี่ปุ่น มายังวัดแห่งนี้ตอ
้ งมาต่อคิวกัน เพือ
่ ลิม
้ ลองกับรสชาติสด
ุ
แสนอร่อย ชม ศาลเจ้าเมจิ ตั้งอยู่ในเขตชิบย
ุ ะ โตเกียว ใกล้ๆ กับสถานีฮาราจูกุ
เป็นศาลเจ้าในศาสนาชินโต ทีส
่ ร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1920 เพือ
่ เป็นอนุสรณ์สถานแด่
ดวงวิญญาณของสมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ และสมเด็จพระจักรพรรดินีโชเก็ง ตาม
ความเชือ
่ ของศาสนาชินโต แต่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ศาลเจ้าแห่งนี้ได้ถก
ู
ทาลายไปหมดสิ้น จนกระทั่งสงครามจบลงจึงได้มีการบูรณะขึ้นใหม่จนแล้วเสร็จ
ในปี 1958 สาหรับบรรยากาศภายในศาลเจ้านั้นแม้จะอยู่ในแหล่งพลุกพล่าน แต่ก็
ร่มรื่นไ ปด้วยต้นไม้สูงใหญ่ จนเหมือนกับคนละโลกกับภายนอกศาลเจ้าจากนั้น
ย่านฮาราจูกุ ฮาราจูกุนั้นไม่ใช่แค่ศูนย์รวมของวัยรุ่นที่ชอบแต่งหน้า แต่งตัวมี
เอกลักษณ์จนอาจเรียกได้วา่ หลุดโลก
อย่างทีเ่ รารู้จักเท่านั้นแต่ฮาราจูกุใน
อดีตนั้นเป็นเพียงย่านทีพ
่ ักค้างแรม
เล็กๆ เท่านั้น แต่ปัจจุบันฮาราจูกค
ุ อ
ื
ย่านหนึ่งทีต
่ ั้งอยู่ใจกลางโตเกียว ซึ่ง
ที่นี่ไม่เพียงแค่เป็นแหล่งรวมร้านค้าเท่านั้น แต่รอบๆ บริเวณยังมีศาล
เจ้า สวนสาธารณะ และถนนเส้นใหญ่สไตล์ตะวันตกแบบ ChampsElysees เข้าไว้ดว้ ยกันได้อย่างลงตัว และถนนที่ขน
ึ้ ชื่อที่สด
ุ ในย่านฮา
ราจูกุนั้นคือถนนทาเคะชิตะทีอ
่ ยู่ตรงข้ามสถานีฮาราจูกุนั่นเอง
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทางสู่ ย่านโอไดบะ เป็นเกาะจาลองขนาดใหญ่ ซึ่งสร้าง
ขึ้นจากการถมทะเลบริเวณอ่าวโตเกียว เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในฐานะ
เขตท่ าเรือ จนถึ งช่ ว งทศวรรษที่ 1990 โอะไดบะได้ กลายเป็ นย่ า น
การค้ า ย่ า นพั ก อาศั ย และนั น ทนาการที่ ใ หญ่ โ ตแห่ ง หนึ่ ง น าชม
Unicorn Gundam หุ่ น กั น ดั้ ม ตั ว ใ ห ม่ เ ป็ น รุ่ น RX-0 Unicorn
Gundam ในโหมด Destroy เป็ นหุ่ นสี ขาว-แดง มีค วามสู งประมาณ
24 เมตร สูงกว่าหุ่นตัวเดิมถึง 6 เมตร นำท่ำนเดินทำงสู่ ย่านชินจุกุ
ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อสินค้านานาชนิด ไม่ว่าจะเป็น
ร้ า นซานริ โ อะ ร้ า นขายเครื่ อ งอิ เ ลคทรอนิ ก ส์ กล้ อ งถ่ า ยรู ป ดิ จิต อล นาฬิ ก า เครื่ อ งส าอาง ต่ า งๆ กั น ที่ ร้ า น
MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดาเครื่องสาอางมากมาย อาทิ มาร์คเต้าหู้, โฟมล้างหน้า WHIP FOAM , ครีม
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กั น แดดชิ เซโด้ แอนเนสซ่ า ที่ ค นไทยรู้ จัก เป็ นอย่ า งดี ***หากท่ า นเดิ น ทางตรงกั บ ช่ ว งที่ ด อกซากุ ระบาน

(ประมาณปลายเดือนมีนาคม-ต้นเดือนเมษายน ของทุกปี) นาคณะเดินชมซากุระบานบริเวณสวนอุเอโนะ ที่แข่ง
กันบานอวดโฉมรอต้ อนรับผู้ มาเยือ น รายรอบด้ วยไม้ ด อกนานาพั นธุ์ หากเดิ นทางไม่ ต รงช่ วง ไม่ สามารถหั ก
ค่าใช้จ่ายใดใดคืนได้ทั้งสิ้น***

เย็น
พักที่

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
ASIA NARITA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีห
่ ้า
เช้า
13.55 น.
18.20 น.

สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง
(B / อิสระ / --)
บริการอาหารเช้า (มือที่ 5) ณ ห้องอาหาร
นำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบิน
ออกเดินทางจากสนามบินนาริตะ โดยสายการบิน NOKSCOOT เที่ยวบินที่ XW 101
เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

**โปรแกรมสามารถสลับปรับเปลีย
่ นได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า**

เงื่อนไขห้องพัก :
1. โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์ยังไม่คอนเฟิร์ม 100% ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยทางบริษัททัวร์จะแจ้งให้ทราบพร้อมกับใบนัด
หมายเตรียมตัว ประมาณ 1-3 วัน ก่อนการเดินทาง โดยจะจัดโรงแรมให้อยู่ในระดับเดียวกัน
2. โรงแรมในประเทศญีป
่ ุ่น ห้องพักจะมีขนาดค่อนข้างเล็กและบางโรงแรมจะไม่มีบริการห้องพักแบบ 3 ท่าน (TRIPLE) ดังนั้นทาง
บริษัททัวร์จะจัดห้องพักให้ท่านแยกเป็น 2 ห้องพักแทน คือ 1 ห้องนอนคู่ (พัก 2 ท่าน) และ 1 ห้องพักเดี่ยว (พัก 1 ท่าน)
3. บางโรงแรมในประเทศญีป
่ ุ่น ไม่มีบริการห้องพักแบบเตียงคู่ (TWIN) หรือกรณีทห
ี่ ้องพักแบบเตียงคู่โรงแรมนั้นเต็ม (TWIN) ทาง
บริษัททัวร์จะจัดห้องพักแบบ 1 เตียงใหญ่ (DOUBLE) ให้ท่านแทน
4. กรณีโรงแรมที่เข้าพัก ไม่มีบริการออนเซ็นภายในโรงแรม ทางบริษัททัวร์จะนาคณะเข้าใช้บริการออนเซ็นที่อยู่บริเวณใกล้เคียงแทน

(เฉพาะรายการทัวร์ที่ระบุโปรแกรมอาบน้าแร่ธรรมชาติเท่านัน)

* ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ *
* ตั๋วสายการบินไม่สามารถระบุทน
ี่ ั่ง ใช้วิธี RANDOM คือการสุ่มเลือกทีน
่ ั่งโดยระบบสายการบิน *
การจัดที่นั่งบนเครือ
่ งบิน เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กาหนด ทางผู้จัดไม่สามารถเข้า ไปแทรกแซงได้
แต่จะทาการ Request ให้ได้เท่านั้น งดการคืนบัตรโดยสาร และหากยกเลิกการเดินทาง
ทางสายการบินไม่มีระบบคืนเงินบางส่วน

หากผู้โดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเข้าประเทศญี่ปน
ุ่
จากเจ้าหน้าที่แรงงานไทยหรือเจ้าหน้าที่ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจ้าหน้ าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่
ประเทศญี่ปุ่นทางผู้จัดและทางสายการบินจะไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี
ผู้โดยสารอาจจะต้องรับผิดชอบค่าปรับที่ประเทศญี่ปุ่นเรียกเก็บ
ผู้โดยสารต้องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่นงั่ ว่างหรือตามวันเดินทางของตั๋วเครื่ องบิน
ทั้งนี้แล้วแต่ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนและสายการบิน ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้

ราคาทัวร์รวม
1. ค่าตั๋วเครือ
่ งบินไป-กลับ ตามรายการ
2.ค่าอาหารทุกมื้อ ตามทีร่ ะบุในรายการ
3. ค่าเข้าชมสถานทีต
่ ่างๆ ตามรายการ
4.ค่าทีพ
่ ก
ั ห้องละ 2-3 ท่าน ตามรายการ
5. ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
6.ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
7. ค่าน้าหนักกระเป๋าสัมภาระไป-กลับ ท่านละ 20 กก.
8.หัวหน้าทัวร์นาเทีย
่ วตลอดรายการ
9. ค่าประกันอุบต
ั เิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ
่ นไขตามกรมธรรม์)
10. น้าดืม
่ วันแรก 1 ขวด
ราคาทัวร์ไม่รวม
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหก
ั ณ ที่จ่าย 3% (กรณีตอ
้ งการใบเสร็จรับเงิน / ใบกากับภาษี)
2. ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง อาหารและเครื่องดืม
่ ที่สั่งเพิ่ม
3. ค่าน้าหนักกระเป๋าสัมภาระ ทีห
่ นักเกินสายการบินกาหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. / ขากลับ 20 กก.)
4. ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ตต่างชาติ
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5. ทิปคนขับรถ และไกด์ทอ
้ งถิน
่ ท่านละ 5,000 เยน หรือ 1,500 บาท ต่อทริป (ช้าระที่สนามบินดอนเมืองในวัน
เช็คอิน)
6. ทิปหัวหน้าทัวร์ ตามความพึงพอใจ
การเดินทางในแต่ละครังจะต้องมีผู้โดยสารจ้านวน 30 ท่านขึนไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ้านวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ ีชอื่
ในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพือ
่ แจ้ง
ยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อก
ั ษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
2. กรณีนกั ท่องเทีย่ วหรือเอเจนซีต่ ้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง)
จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพือ
่ ทาเรื่องขอรับเงิน
ค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการชาระเงินค่าบริการต่างๆ
และหน้าสมุดบัญชีธนาคารทีต
่ อ
้ งการให้นาเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงือ
่ นไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
3. การเดินทางทีต่ อ้ งการันตีมดั จาหรือซือ้ ขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเทีย่ วบินเหมาลา Charter Flight หรือ Extra Flight กับ
สายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มก
ี ารคืนเงินมัดจาหรือค่าบริการทั้งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์
ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 17.30 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 16.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์
ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทาการของทางบริษท
ั
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกั ท่องเทีย่ วเดินทางไม่ถึง 30 คน
เงื่อนไขและข้อก้าหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผูม
้ ีวต
ั ถุประสงค์เพือ
่ การท่องเทีย
่ วเท่านั้น
2. ทัวร์นเี้ ป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้รว่ มเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือ
ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนก
ั ท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 30 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับ
นักท่องเทีย
่ วหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่ไม่มวี ีซ่า และอย่างน้อย 15 วัน
ก่อนการเดินทางสาหรับประเทศทีม
่ ีวีซา่ แต่หากทางนักท่องเทีย
่ วทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริการเพิ่มจากการที่มี
นักท่องเทีย
่ วร่วมเดินทางน้อยกว่าทีท
่ างบริษัทกาหนดเพือ
่ ให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชือ
่ นามสกุล คานาหน้าชือ
่ เลขทีห
่ นังสือ
เดินทาง และอื่นๆ เพือ
่ ใช้ในการจองตั๋วเครือ
่ งบิน ในกรณีที่นักท่องเทีย
่ วหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทาง
บริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพือ
่ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ภูมอ
ิ ากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ ดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคานึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่เป็นสาคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ทีเ่ พิ่มขึ้นของนักท่องเทีย
่ วที่มิได้เกิดจาก
ความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวต
ั ิ อุบัตเิ หตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหาย
หรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลีย
่ นแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสด
ุ วิสย
ั อื่น เป็นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษท
ั เสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิม
่ ขึ้น ในกรณีทม
ี่ ก
ี ารเปลีย
่ นแปลงอัตราแลกเปลีย
่ นเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่องบิน ค่า
ภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลีย
่ นแปลงเที่ยวบินฯลฯ
ข้อควรทราบ
จากมาตรการยกเว้นวีซา
่ เข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ้านักระยะสันในประเทศญี่ปุ่นไม่
เกิน 15 วันไม่วา
่ จะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขันตอนการ
ตรวจเข้าเมืองเพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี
ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์จัดเตรียมให้
สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึนในระหว่างที่พ้านักในประเทศญี่ปุ่นได้
(เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พ้านักในประเทศญี่ปุ่น
(เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ) ทางทัวร์จัดเตรียมให้
ก้าหนดการเดินทางระหว่างที่พ้านักในประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์จัดเตรียมให้

ข้อแนะน้าก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้อ งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และ
รวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนาออกมาให้เจ้าหน้าที่
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ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุ ภณ
ั ฑ์มากกว่าที่
กาหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
3. ประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายห้ามนาผลิตภัณฑ์ ที่ทามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่
เนื้อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตรา
ที่สูงมาก
หมายเหตุ
1.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการออกทัวร์ตังแต่ 30 ท่านขึนไป หากมีลูกทัวร์ต่้ากว่านีอาจจะต้องมีการปรับราคาขึน
2.ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกเทีย
่ วบิน, การประท้วง, การ
นัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ทา่ นถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีต
่ รวจคนเข้าเมือง หรือ
เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
3.ทางบริษัทฯจะรับเฉพาะลูกค้าทีม
่ ีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเทีย
่ วเท่านั้น
4.ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทีย
่ วบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ
้ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว

โปรดอ่านทุกข้อในรายการทัวร์โดยละเอียด
หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามก่อนท้าการจองทุกครัง
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