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TOKYO-NIKKO 4D3N

DAY 1: กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ – นาริตะ

(XJ 606 10.45 – 18.45)

DAY 2: นาริตะ – เก็บผลไม้สดๆจากไร่ – วัดนาริตะซัง – เมืองซาวาระ – สวนไคราคุเอ็น – อิบารากิ
DAY 3: อิบารากิ – ศาลเจ้าโทโชคุ – สะพานชินเคียว (ถ่ายรูป) – นั ่งกระเช้าไฟฟ้าอาเคจิไดระ – คินูกาว่า
DAY 4: นาริตะ – ช้อปกระหนา่ ณ ชิ นจูก ุ – อีออนพลาซ่า – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ (XJ 607 20.15 – 00.55)
*** เที่ยวสุดคุ้ม!! เก็บผลไม้สดๆ จากไร่ ชมเมืองมรดกโลก ช้อปกระหน่าย่านชิ นจูก ุ
พิ เศษให้ท่านได้แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปนแท้
ุ่
ๆ!! ***

กาหนดการเดินทาง : มีนาคม 2560
โดยสายการบิน แอร์เอเซีย เอ็กซ์
สนใจจองทัวร์

ติดต่อ คุณเอ TEL/ LINE 0814977974
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วันแรกของการเดิ นทาง
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กรุงเทพฯ – สนามบิ นนาริ ตะ – นาริ ตะ

คณะพร้อมกันทีส่ นามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 3 ประตูทางเข้าที่ 1 – 3
เคาน์ เตอร์ 4 สายการบิ นแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯคอยต้อนรับและอํานวย
ความสะดวกให้ท่านก่อนขึน้ เครื่อง
** สายการบิ น AIR ASIA X ทาการบิ นด้วยเครื่องบิ น AIRBUS A330-300 ที่นัง่ แบบ
3-3-3 (377ที่นัง่ ) น้าหนักกระเป๋าเดิ นทางทัง้ ขาไปและขากลับอย่างละ 20 กก. บริ การ
เสิ รฟ์ อาหารร้อนพร้อมเครื่องดื่มทัง้ ขาไปและขากลับ **
ออกเดินทางสู่ สนามบิ นนาริ ตะ โดยสายการบิ นแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบิ นที่ XJ 606
ถึง สนามบิ นนาริ ตะ (เวลาท้องถิน่ เร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็น
เวลาท้องถิน่ เพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านพิธกี ารทางตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย
จากนัน้ นําท่านเข้าทีพ่ กั นาริ ตะ ณ NARITA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สองของการเดิ นทาง

นาริ ตะ – สวนผลไม้ – วัดนาริ ตะซัง – เมืองซาวาระ – สวนไคราคุเอ็น
– อิ บารากิ

เช้า

เที่ยง

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ สวนผลไม้ เพลิดเพลินไปกับการเลือกชมและชิมสตรอเบอรีส่ ดๆ จากไร่
ของชาวญี่ปนุ่ ทีม่ กี ารปลูกอย่างพิถพี ถิ นั และได้รบั การดูแลเอาใจใส่ทุกกระบวนการทุก
ขัน้ ตอน ทําให้ผลของสตรอเบอร์รน่ี นั ้ มีขนาดใหญ่ สีแดงสด และรสชาติหวานกว่าบ้านเรา
หลายเท่า และท่านยังสามารถซื้อกลับมาเป็นของฝากแก่คนทีบ่ า้ นได้ อีกด้วย
นําท่านสู่ วัดนาริ ตะซัง 1 ใน 3 วัดหลักของลัทธิคนั โต ทีไ่ ด้สร้างขึน้ อุทศิ แด่ศาสนาพุทธ
ให้กบั เทพเจ้าฟูดูเมียวโอะ ซึ่งเป็น เทพเจ้าแห่งไฟจุดเด่นของวัดถือเป็นเทพชันสู
้ งสุดของ
ลัทธิชนิ กอน แกะสลัก และถวายโดย โคโบไดจิ ตามราชโองการของ จักรพรรดิซากะ วัด
แห่งนี้มผี แู้ วะเวียนเข้าสักการะมากว่า 10 ล้า นคนต่อปี ภายในวัดมีสวนนาริตะซัง ในพืน้ ที่
กว่า 165,000 ตารางเมตร เป็นสถานพักผ่อนหย่อนใจทีส่ วยงามร่มรื่น และอากาศบริสุทธิ ์
ตลอดทัง้ 4 ฤดู
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ ย่านประวัตศิ าสตร์เก่า ณ เมืองซาวาระ เป็นสถานทีท่ ่องเทีย่ วอีกแห่ง
หนึ่งทีม่ คี ลองสายน้อยๆตัดผ่าน บ้านเรือนทีอ่ ยู่ตดิ ริมคลองนี้ถอื ว่าเป็นย่านการค้าเก่าแก่ทม่ี ี
มากว่าพันปี ถูกดูแลและอนุรกั ษ์โดยคนญี่ปนุ่ ในท้องถิน่ จนย่านเมืองเก่า ซาวาระได้รบั การ
ขึน้ ทะเบียนเป็นย่านอนุรกั ษ์อาคารประวัตศิ าสตร์ทส่ี ําคัญ ในปี ค.ศ.1996 แห่งแรกในเขต
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ภูมภิ าคคันโต และยังเป็นสถานทีถ่ ่ายทําภาพยนตร์เรื่องฟดั จังโตะ อีกด้วย อิสระให้ท่าน
เก็บภาพความเก่าแก่ตามอัธยาศัย
จากนัน้ นําท่านชม สวนไคราคุเอ็น ตัง้ อยู่ทเ่ี มืองมิโตะ จังหวัด อิบารากิ สวนนี้เปิดขึน้ ในปี
1842 สร้างขึน้ โดย โทคุงาว่า นาริอากิ ผูว้ า่ การของเมืองมิโตะ สวนไคราคุเอ็น เป็นสวนที่
ได้รบั การจัดอันดับให้เป็นสวนทีม่ ภี ูมทิ ศั น์สวยงาม 1 ใน 3 ของประเทศญี่ปนุ่ ภายในจะเป็น
การจัดสวนแบบผสมผสานระหว่างสวนสไตล์โมเดิรน์ และสไตล์ญ่ปี นุ่ ดัง้ เดิม อีกทัง้ สวนแห่ง
นี้ยงั มีตน้ บ๊วย กว่า 100 สายพันธุ์ ปลู กไว้มากกว่า 3000 ต้น อีกด้วย อิสระให้ท่านเดินชม
ความงดงามของสวนไคราคุเอ็นโดยรอบพร้อมเก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย
** หมายเหตุ พรีเรียดตัง้ แต่วนั ที่ 23 มีนาคม 2559 เป็ นต้นไป จะนาท่านเดิ นทางสู่
สวนดอกไม้ฮิตาชิ ไคฮิ น แทน สวนดอกไม้ฮิตาชิ ไคฮิ น หรือ สวนดอกไม้ ฮิ ตาชิ ซีไซด์
พาร์ค มีขนาดกว่า 153 เฮกเตอร์ และเต็มไปด้วยดอกไม้นานาพรรณที่ถกู จัดแต่ง
อย่างสวยงาม ซึ่งจะผลัดเปลี่ยนกันไปตามฤดูกาล (ไม่รวมค่าใช้จ่ายสาหรับค่ารถ ไฟ
ภายในสวน)
คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นําท่านเข้าทีพ่ กั อิ บารากิ ณ IBARAKI HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดิ นทาง

อิ บารากิ – ศาลเจ้าโทโชคุ – สะพานชิ นเคียว (ถ่ายรูป) –
นัง่ กระเช้าไฟฟ้ าอาเคจิ ไดระ – คิ นูกาว่า

เช้า

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเช้าชม ศาลเจ้าโทโชคุ ศาลเจ้าประจําตระกูลโทกุงาวะทีโ่ ด่งดังในอดีต ศาลเจ้าใน
ศาสนาชินโตทีส่ ร้างมาตัง้ แต่ปี ค .ศ.1617 เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแด่ โชกุนโทกุกาว่า อิ เอ
ยะสุ ทีถ่ อื เป็นผูส้ ถาปนาเมืองเอโดะให้เป็นเมืองหลวงของญี่ปนุ่ ในยุคนัน้ ภายหลังจากทีโ่ ช
กุนอิเอยะสุและคนในตระกูลโทกุกาว่าได้ สืบทอดอํานาจและช่วยกันปกครองญี่ปนุ่ ให้อยู่
อย่างสงบสุขมานานถึง 250 ปี ว่ากันว่า ตามความเชือ่ ทางศาสนาของชาวญี่ปนุ่ ภูตผีปีศาจ
และสิง่ ชัวร้
่ ายจะเดินทางมาจากทิศเหนือ ซึ่งเมืองนิกโก้กต็ งั ้ อยู่ทางทิศเหนือของเมืองหลวง
เอโดะพอดี จึงถือเอาว่าเมืองนิกโก้ตงั ้ อยู่ในทิศที่ ไม่ดี ด้วยเหตุน้จี งึ ได้มกี ารสร้างสุสานเพื่อ
บรรจุศพของ โชกุนอิเอยะสุ มาเก็บไว้ทเ่ี มืองนิกโก้ เพื่อให้ท่านได้ปกปกั รักษาบ้านเมืองให้
แคล้วคลาดจากภยันตรายทัง้ ปวง ให้ท่านได้ชม เจดีย์ 5 ชัน้ สถานทีเ่ ก็บพระธรรมคําสอน ,
บทสวดมนต์ และสิง่ ของมีค่า อิสระให้ท่านชม งานแกะสลัก อันเป็นโบราณวัตถุทล่ี ้าํ ค่า ทีม่ ี
มากกว่า 5,000 ชิน้ แล้วตื่นตากับ ซุ้มประตู โยเมมง (YOMEI MON) หรือ ประตูพระ
อาทิ ตย์อสั ดง อันเป็นสถาปตั ยกรรมทีม่ คี วามสําคัญในแง่ประวัตศิ าสตร์ศลิ ป์ของญี่ปนุ่ และ
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ยังเป็น ศิลปะชิน้ เอก และมีชอ่ื เสียงของญี่ปนุ่ รวมถึง ภาพแกะสลักลิ ง 3 ตัว ทีท่ ําท่าทาง
ปิ ดตา ปิ ดปาก ปิ ดหู ผลงานการแกะสลักทีโ่ ด่งดังไปทัวโลกของศิ
่
ลปินระดับตํานานแห่ง
ญี่ปนุ่ ฮิดาริ จินโกโร่ ซึ่งมีความหมายว่า หากเราไม่ดู ไม่พดู ไม่ฟังสิ่ งที่ชวร้
ั ่ าย เรื่อง
ร้ายๆ ก็จะไม่กลา้ กลายมาหาเรา และอีกหนึ่งคําสอนเตือนใจทัง้ เด็กและผูใ้ หญ่ของนิกาย

เที่ยง

เทนได แมวนิ ทรา อีก หนึ่งผลงานทีเ่ ป็นไฮไลต์ในศาลเจ้าแห่งนี้ คือภาพแกะสลักแมวหลับ
ทีต่ ดิ อยู่ตรงซุ้มประตูทางเข้าสุสานอิเอยะสุ เป็นภาพ แมวสีขาวปนดําทีก่ ําลังนอนหลับอย่าง
สบายใจ เสมือนหนึ่งเป็นสัญลักษณ์ทบ่ี ่งบอกถึงความสงบสุขร่มเย็นของบ้านเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นําท่านถ่ายรูปกับ สะพานชิ นเคียว หรือทีเ่ รียกกันว่า สะพานอสรพิษคู่ ตัวสะพาน
ทาด้วยสีแดงทอดข้ามแม่น้ําไดยะ ตามตํานานเล่ากันว่าครัง้ หนึ่งขณะทีเ่ ทพเจ้ากําลังจะข้าม
แม่น้ําแห่งนี้ ได้ปรากฏงู 2 ตัวแปลงกายมาเป็นสะพานเพื่อให้เทพเจ้าได้ขา้ มไป โดยในอดีต
นัน้ ผูท้ จ่ี ะเดินข้ามสะพานแห่งนี้ได้มเี พียงเจ้านายชันสู
้ งหรือ เชือ้ พระวงศ์เท่านัน้ สะพานแห่ง
นี้เป็นอีกมุมทีง่ ดงามอยู่ตรงเชิงเขาทางขึน้ แหล่งมรดกโลกมีความยาว 28 เมตร กว้าง 7
เมตร สูงจากระดับนํ้า 10 เมตร สร้างด้วยไม้มเี สาหินรับ
จากนัน้ เปลีย่ นบรรยากาศนําท่านขึน้ กระเช้าไฟฟ้ าอาเคจิ ไดระ เดินทางขึน้ สู่จุดชมวิวบน
ยอดเขา ทีจ่ ะทําให้ท่านสามรถชม ทัศนียภาพโดยรอบได้แบบกว้างไกลสุดสายตา อีกทัง้ ยัง
สามารถชมทัศนียภาพข องนํ้าตกเคงอนและทะเลสาบชูเซนจิ จากจุดชมวิวนี้ได้อกี ด้วย
อิสระให้ท่านชมทัศนียภาพแบบ 360 องศาและเก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย

คา่

สมควรแก่เวลานําท่านเข้าทีพ่ กั บริเวณ คิ นูกาว่า ณ KINUGAWA HOTEL หรือ
เทียบเท่า
รับประทานอาหารคา่ ในห้องอาหารของรีสอร์ท
พักผ่อนกับการแช่ ออนเซ็น นํ้าแร่ธรรมชาติผา่ นความร้อนใต้พภิ พเพื่อผ่อนคลายความ
เมื่อยล้าเลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพให้กระปรีก่ ระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ํามีนวลช่วยระบบ
การเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงทีค่ วามอัศจรรย์แห่งการอาบนํ้าแร่แบบญี่ปนุ่
นี่เองทําให้มผี กู้ ล่าวว่า => หากมาที่ญี่ปนแล้
ุ่
วไม่ได้ลงอาบน้าแร่กเ็ หมือนกับว่าท่านมา
ไม่ถึงญี่ปน!
ุ่

วันที่สี่ของการเดิ นทาง

คิ นูกาว่า – ช้อปปิ้ งชิ นจูก ุ – อีออนพลาซ่า – สนามบิ นนาริ ตะ –
กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
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นําท่าน ช้อปปิ้ งชิ นจูก ุ ตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศเมืองหลวง ณ กรุงโตเกียวทีค่ ราครํ่าด้วย
ผูค้ นมากมาย และเทคโนโลยีทนั สมัยตลอดสองข้างทาง นําท่านสัมผัสบรรยากาศย่านช้อป
ปิ้งชือ่ ดังของญี่ปนุ่ ทีท่ ่านจะได้เพลิดเพลินกับการจับจ่ายสินค้าทีถ่ ูกตาถูกใจถูกเงินใน
กระเป๋า ชินจูกุ ย่านช้อปปิ้งทีม่ คี วา มเจริญอันดับหนึ่งของโตเกียวปจั จุบนั ถูกขนานนามว่า
ศูนย์กลางทีส่ องแห่งนคร ศูนย์รวมร้านค้าจัดแต่งอย่างหรูหราน่ารักหลาก สไตล์ รวมไปถึง
ร้านสินค้าชือ่ ดังเป็นทีน่ ิยมทัง้ ชาวญี่ปนุ่ และนักท่องเทีย่ วทีม่ าเยือน ร้าน 100 เยน เท่ากัน
หมด (ยังไม่รวมภาษี 5%) มีทงั ้ เครื่องสําอางค์ กิฟ๊ ช๊อป ขนม และสินค้าอื่นๆ อีกมากมายที่
ท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากกลับบ้านได้ในราคาสบาย กระเป๋า อิสระให้ท่าน
เพลิดเพลินกับการจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าถูกใจ อาทิ สินค้าแบรนด์เนมดัง อุปกรณ์อเี ลคทรอ
นิค กล้องถ่ายรูปดิจติ อล หรือสินค้าเอาใจคุณผูห้ ญิง เสื้ อผ้าแฟชั ่นวัยรุ่น กระเป๋า รองเท้า
เครื่องสําอางค์ยห่ี อ้ ดังของญี่ปนุ่ ไม่วา่ จะเป็น KOSE , SHISEDO KANEBO, SK–II ใน
ราคาถูกกว่าเมืองไทย
***อาหารกลางวันอิ สระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า***
นําท่านเดินทางสู่ อีออนพลาซ่า ช้อปปิ้งมอลล์ขนาดใหญ่ อิสระท่านได้เลือกซื้อสินค้าจาก
ร้านค้าต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็นเสือ้ ผ้า กระเป๋า-รองเท้า ของแต่งบ้าน ของทีร่ ะลึก ฯลฯ ภายใน
อาคารยังมี ห้างจัสโก้ ให้ท่านช้อปปิ้งต่ออย่างเพลิดเพลินสนุกสนานกับการจับจ่ายสินค้า
ของร้าน 100 Yen ซึ่งสินค้าทุก ๆ อย่างในร้านราคาชิน้ ละ 100 เยน ไม่ลมื แวะซื้อของฝาก
ทางกรุงเทพฯ อาทิ ขนมโมจิ, เบนโตะ, ผลไม้สด และแห้ง, ลูกอมขนมขบเคีย้ ว ฯลฯ
** หมายเหตุ ช่วงปลายเดือนมีนาคม หากสภาพอากาศเอื้ออานวยและซากุระเริ่ มผลิ
บานแล้ว จะนาท่านเดิ นทางสู่ สวนสาธารณะอุเอะโนะแทน เพื่อชมความงดงามของ
ดอกซากุระ ซึ่งมีจานวนมากกว่า 1,000 ต้น
***อาหารคา่ อิ สระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า***
สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดิ นทางสู่
20.15
00.55

สนามบิ นเพื่อกลับกรุงเทพฯ
ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิ น แอร์เอเซีย เอ็กซ์ เที่ยวบิ นที่ XJ 607
ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ
*********************************************************

สนใจ สอบถาม จองการเดินทาง ติดต่อ คุณเอ TEL/LINE 0814977974

สนใจจองทัวร์

6

ติดต่อ คุณเอ TEL/ LINE 0814977974

กาหนดการเดินทาง : 3 – 6, 9 – 12 มีนาคม 2560
ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ 2 ท่าน
เด็กอายุต่าํ กว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
เด็กอายุต่าํ กว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม)
เด็กอายุต่าํ กว่า 12 ปี พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (ไม่มเี ตียงเสริม)
พักห้องเดีย่ ว เพิม่ ท่านละ

31,900 บาท
31,900 บาท
31,900 บาท
31,900 บาท
7,500 บาท

หมายเหตุ : การเดินทางแต่ละครัง้ ต้องมี ผูใ้ หญ่ไม่น้อยกว่า 25 ท่าน ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจํานวน
ดังกล่าว บริษทั ขอสงวนสิทธิในการเลื
่อนการเดินทางหรือเปลีย่ นแปลงราคา
์

กาหนดการเดินทาง : 15 – 18, 16 – 19 มีนาคม 2560
ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ 2 ท่าน
เด็กอายุต่าํ กว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
เด็กอายุต่าํ กว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม)
เด็กอายุต่าํ กว่า 12 ปี พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (ไม่มเี ตียงเสริม)
พักห้องเดีย่ ว เพิม่ ท่านละ

32,900 บาท
32,900 บาท
32,900 บาท
32,900 บาท
7,500 บาท

หมายเหตุ : การเดินทางแต่ละครัง้ ต้องมี ผูใ้ หญ่ไม่น้อยกว่า 25 ท่าน ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจํานวน
ดังกล่าว บริษทั ขอสงวนสิทธิในการเลื
่อนการเดินทางหรือเปลีย่ นแปลงราคา
์

กาหนดการเดินทาง : 23 – 26 มีนาคม 2560
30 มีนาคม – 2 เมษายน, 31 มีนาคม – 3 เมษายน 2560
ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ 2 ท่าน
เด็กอายุต่าํ กว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
เด็กอายุต่าํ กว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม)
เด็กอายุต่าํ กว่า 12 ปี พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (ไม่มเี ตียงเสริม)
พักห้องเดีย่ ว เพิม่ ท่านละ

33,900 บาท
33,900 บาท
33,900 บาท
33,900 บาท
7,500 บาท
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หมายเหตุ : การเดินทางแต่ละครัง้ ต้องมี ผูใ้ หญ่ไม่น้อยกว่า 30 ท่าน ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจํานวน
ดังกล่าว บริษทั ขอสงวนสิทธิในการเลื
่อนการเดินทางหรือเปลีย่ นแปลงราคา
์
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิ ต้องแจ้งล่วงหน้ า ทัง้ นี้ ขนึ้ อยู่กบั สภาวะ
อากาศ การเมือง สายการบิ น และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ ขนึ้ อยู่กบั
อัตราแลกเปลี่ยนของเงิ นสกุลเยน
อัตราค่าบริ การรวม
 ค่าตั ๋วเครื่องบินเดินทางไป-กลับ ชัน้ ประหยัด ตามเส้นทางและสายการบิน ทีร่ ะบุในรายการ
 อาหารบนเครื่องทัง้ ขาไปและขากลับ
 ค่านํ้าหนักกระเป๋าทัง้ ขาไปและกลับ ขาละ 20 กิโลกรัม
*** กรณี มีความประสงค์ต้องการอัพเกรดทีน่ ัง่ , ซื้อน้ าหนักกระเป๋าเพิ ม่ , ซื้ออาหารเพิ ม่ หรือ
บริ การต่างๆเพิ ม่ เติ ม กรุณาติ ดต่อพนักงานขายทีด่ แู ลท่านโดยตรง ***
 ค่าทีพ่ กั ห้องละ 2 ท่าน / ค่าพาหนะ / ค่าอาหาร / ค่าเข้าชมตามสถานทีต่ ่าง ๆ ตามทีร่ ะบุในรายการ
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองท่านละ 1 ล้านบาท กรณีรกั ษาพยาบาล 5 แสนบาท
อัตราค่าบริ การไม่รวม





ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากในรายการ
ค่านํ้าหนักกระเป๋าเดินทางทีเ่ กินจากสายการบินกําหนด
ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% (กรณีลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินแบบเต็มรูปแบบ)
ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าชัวคราวเข้
่
าประเทศญี่ปนุ่ (สาหรับผูถ้ ือหนังสือเดิ นทางไทย)

 ค่าสินนํ้าใจสําหรับมัคคุเทศก์, คนขับรถ 3,000 เยน/คน/ทริป
เงื่อนไขการสารองที่นัง่
 กรุณาสํารองทีน่ งโดยการชํ
ั่
าระมัดจํา ภายใน 3 วัน หลังจากสารองที่นัง่
o เดือนมีนาคม มัดจําท่านละ 15,000 บาท
 กรุณาชําระค่าใช้จ่ายส่วนทีเ่ หลือทัง้ หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วันทําการ
เงื่อนไขการยกเลิ ก
 กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 31 วัน ก่อนการเดินทาง บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนค่ามัดจํา
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 กรณี การเดิ นทางที่บริ ษทั ฯต้องทาการวางการันตีค่ามัดจาหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข และหรือ
เที่ยวบิ นเหมาลา CHARTER FILGHT หรือ EXTRA FLIGHT กับสายการบิ น หรือผ่านตัวแทน
ในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงิ นมัดจาหรือค่าบริ การทัง้ หมด
หมายเหตุ
*** ขอความกรุณาทุกท่านอ่านและศึกษาข้อมูลทัง้ หมดก่อนการจอง
เพือ่ ความถูกต้องและความเข้าใจทีต่ รงกันระหว่างท่านและบริ ษทั ฯ
ดังนัน้ หากท่านชาระเงิ นค่าจองทัวร์และหรือค่าทัวร์แล้ว ทางบริ ษทั ถือว่าท่านได้ยอมรับเงือ่ นไขของ
บริ ษทั ฯเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพือ่ ทราบอีกครัง้ ***
 กรณีเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมือง ณ ประเทศนัน้ ๆ ปฏิเสธการเข้า -ออก ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ถือเป็น
เหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่คนื เงินทัง้ หมด
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิที์ จ่ ะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ในกรณีทเ่ี กิดเหตุสุดวิสยั อาทิเช่น การ
ยกเลิกไฟท์หรือการล่าช้าของสายการบิน, อุบตั เิ หตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิง่ ของ
สูญหายตามสถานทีต่ ่าง ๆ ทีเ่ หนืออํานาจการควบคุมของบริษทั ฯ
 ในกรณี ทีล่ ูกค้าต้องออกตั ๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติ ดต่อเจ้าหน้ าทีข่ องบริ ษทั ฯ ก่อน
ทุกครัง้ มิ ฉะนัน้ ทางบริ ษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทัง้ สิ้ น
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิที์ จ่ ะเปลีย่ นแปลงราคาโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีทม่ี กี ารขึน้ ลง
ของเงินตราต่างประเทศ และหรือจากการปรับขึน้ ค่านํ้ามันของสายการบิน
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี
ย่ นแปลงรายการท่องเทีย่ วได้ตามความเหมาะสม ในกรณีเกิด
์
จราจรติดขัดหรือเกิดอุบตั เิ หตุบนท้องถนน โดยขึน้ อยู่ดุลพินิจของมัคคุเทศก์ ทัง้ นี้จะยึดถือผลประโยชน์ของ
คณะผูเ้ ดินทางเป็นสําคัญ และบริษทั ฯ ยังคงรักษามาตรฐานการบริการเช่นเดิม
 การบริการของรถบัสนําเทีย่ วตามกฎหมายแรงงานและการใช้รถทีป่ ระเทศญี่ปนุ่ สามารถให้บริการ
วันละ 10 – 12 ชัวโมงเท่
่
านัน้ อาทิเช่น เริม่ งาน 08.00 น. ถึงเวลา 20.00 น. (ต้องถึงโรงแรมเรียบร้อยแล้ว )
การให้บริการในแต่ละวันมิอาจเพิม่ เวลาการใช้รถบัสได้ ทัง้ นี้มคั คุเทศก์และพนักงานขับรถจะเป็นผูบ้ ริหาร
เวลาตามความเหมาะสม ขึน้ อยู่กบั สภาพการจราจร ณ วันเดินทางนัน้ ๆเป็นหลัก
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ เมื่อท่านเดินทางไปพร้อมคณะแล้ว หากท่านงดใช้บริการใด และหรือไม่
เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินคืน ไม่วา่ กรณีใด ๆ ทัง้ สิน้
****รายละเอียดเกี่ยวกับมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปนให้
ุ่ กบั คนไทย****
(เอกสารที่ท่านจะต้องใช้ในการพิ จารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ)
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จากมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปนุ่ ให้กบั คนไทย ผูท้ ป่ี ระสงค์จะพํานักระยะสัน้ ในประเทศญี่ปนุ่
ไม่เกิน 15 วัน ไม่วา่ จะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเทีย่ ว เยีย่ มญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารใน
ขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัตกิ ารเข้าประเทศญี่ปนุ่ ดังต่อไปนี้
1. สิง่ ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีอ่ าจเกิดขึน้ ในระหว่างทีพ่ ํานักในประเทศญี่ปนุ่ ได้ เช่น
เงินสด หรือบัตรเครติด
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปนุ่ (สาหรับกรณี การเข้าประเทศญี่ปนด้
ุ่ านมาตราการยกเว้นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ 6 เดือน และมีหน้าหนังสือเดินทางทีไ่ ม่มตี ราประทับ
อย่างน้อย 3 หน้า
2. กิจกรรมใดๆทีจ่ ะกระทําในประเทศญี่ปนุ่ จะต้องไม่เป็นสิง่ ทีข่ ดั ต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติ
การพํานักระยะสัน้
3. ในขัน้ ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็นผูท้ ไ่ี ม่มปี ระวัตกิ ารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปนุ่ มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้
เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัตทิ จ่ี ะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

