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TOKYO-FUJI 5D3N

DAY 1: กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ

(XJ 600 23.45 – 08.00)

DAY 2: สนามบินนาริตะ – ล่องทะเลสาบอาชิ – ศาลเจ้าฮาโกเน่ – พิพธิ ภัณฑ์แผ่นดินไหว – ออนเซ็น
DAY 3: ลานสกีฟจู ิ เท็น – วัดอาซะกุซ่า – ช้อปกระหนา่ ณ ชิ นจูก ุ – นาริตะ
DAY 4: อิสระฟรีชอ้ ปปิ้งตลอดทัง้ วันหรือเลือกซือ้ ทัวร์เสริม โตเกียวดิ สนี ยแ์ ลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดิ นทาง)
DAY 5: สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ

(XJ 601 09.15 – 13.50)

*** ล่องทะเลสาบอาชิ สนุกไปลานสกีและหิ มะขาวโพลน ช้อปกระหน่าย่านชิ นจูก ุ พิ เศษให้ท่านได้ทาน
บุฟเฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์และแช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปนแท้
ุ่
ๆ!! ***

กาหนดการเดินทาง : มกราคม – มีนาคม 2560
สนใจจองทัวร์
วันแรกของการเดิ นทาง

ติดต่อ คุณเอ TEL/ LINE 0814977974
กรุงเทพฯ – สนามบิ นนาริ ตะ
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20.00

23.45

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 600

วันที่สองของการเดิ นทาง
08.00

เที่ยง
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สนามบิ นนาริ ตะ – ล่องทะเลสาบอาชิ – ศาลเจ้าฮาโกเน่
พิ พิธภัณฑ์แผ่นดิ นไหว – ออนเซ็น

ถึง สนามบิ นนาริ ตะ (เวลาท้องถิน่ เร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็น
เวลาท้องถิน่ เพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านพิธกี ารทางตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย
นําท่านสัมผัสความงามราวกับภาพวาดกับรายการ ล่องทะเลสาบอาชิ จาก สถานี ฮาโกเน่
มาจิ สู่ สถานี โมโตฮาโกเน่ สมญา ราชิ นีแห่งทะเลสาบ วันทีอ่ ากาศแจ่มใสบนผืนนํ้าท่าน
สามารถมองเห็นเงาสะท้อนสวยงามของ เม้าท์ ฟูจิ ความงามของทะเลสาบแห่งนี้ เกิดจาก
การก่อตัวของลาวาภูเขาไฟฟูจทิ ําให้ปิดทางออกของนํ้าในทะเลสาบ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ั่
นําท่านสู่ ศาลเจ้าฮาโกเน่ ทีต่ งั ้ อยู่กลางปา่ ทึบตามแนวชายฝงของทะเลสาบอาชิ
เป็นศาล
เจ้าชินโตทีส่ ําคัญของเมือง สร้างเมื่อปี ค.ศ. 757 โดยศาลเจ้าดัง้ เดิมนัน้ ตัง้ อยู่บนเขาโคมางะ
ทาเกะ บริเวณรอบศาลเจ้ามีเสาโทริอขิ นาดยักษ์เป็นสัญลักษณ์ ผ่านเสาโทริอเิ ข้ามาจะพบ
ตัวศาลเจ้าด้านใน ตลอดสองข้างทางเดินมีโคมไฟประดับอยู่ท่ามกลางร่มไม้ขนาดใหญ่สร้าง
ความสงบให้แก่ผมู้ าเยือนก่อนเข้าสู่อาคารหลักศาลเจ้า แม้ศาลเจ้าจะไม่ใหญ่โตมากนัก แต่ก ็
ถือว่ามีความงดงามไม่น้อยโดยเฉพาะในช่วงทีถ่ ูกปกคลุมไปด้วยหมอก รวมทัง้ บรรยากาศ
รอบๆศาลเจ้าทีช่ ว่ ยสร้างความสงบในจิ ตใจได้ไม่น้อยสมกับเป็นดินแดนศักดิ ์สิทธิกลาง
์
ขุนเขา
จากนัน้ นําท่านเยีย่ มชม พิ พิธภัณฑ์แผ่นดิ นไหว EARTH QUAKE MUSEUM ทีจ่ ําลอง
เรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ และให้ท่านได้สมั ผัสกับบรรยากาศของการจําลองเรื่องราวเกีย่ วกับ
แผ่นดินไหวทีเ่ กิดขึน้ ในประเทศญี่ปนุ่
หรือเลือกทดสอบบ้ านจําลองสถานะการณ์
แผ่นดินไหว รับการสันสะเทื
่
อนจากขันตํ
้ ่าสุดสู่ขนสู
ั ้ งสุด และศึกษาเรียนรูป้ ระสบการณ์ ใน
ห้องจําลองต่างๆ จากนัน้ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากทีร่ ะลึกตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลานําท่านเข้าทีพ่ กั บริเวณ ออนเซ็น ณ ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่า
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คา่

รับประทานอาหารคา่ ในห้องอาหารของรีสอร์ท บริ การท่านด้วยบุฟเฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์
พักผ่อนกับการแช่ ออนเซ็น นํ้าแร่ธรรมชาติผา่ นความร้อนใต้พภิ พเพื่อผ่อนคลายความ
เมื่อยล้าเลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพให้กระปรีก่ ระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ํามีนวลช่วยระบบ
การเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงทีค่ วามอัศจรรย์แห่งการอาบนํ้าแร่แบบญี่ปนุ่
นี่เองทําให้มผี กู้ ล่าวว่า => หากมาที่ญี่ปนแล้
ุ่
วไม่ได้ลงอาบน้าแร่กเ็ หมือนกับว่าท่านมา
ไม่ถึงญี่ปนุ่ !

วันที่สามของการเดิ นทาง
เช้า
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ออนเซ็น – ลานสกีฟจู ิ เท็น – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้ งชิ นจูก ุ – นาริ ตะ

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ลานสกีฟจู ิ เท็น ให้ท่านตื่นตาตื่นใจกับลานสกีหมิ ะอันขาวโพลน ซึ่งเป็น
ลานสกีอนั ดับหนึ่งของจังหวัดยามานาชิ สนุกกับการเล่นหิมะด้วย
สโนว์สเล็ต หรือ
กระดานเลื่อนหิ มะ ท่ามกลางทัศนียภาพธรรมชาติแสนคลาสสิค (รวมค่ากระดานเลื่อน
หิ มะแล้ว)

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นําท่านสู่ โตเกียว ศูนย์กลางทีส่ องแห่งนคร เดินทางสู่ วัดอาซากุสะ นมัสการเจ้า
แม่กวนอิมอันศักดิสิ์ ทธิที์ ม่ คี วามสูงเพียง 5.5 เซ็นติเมตร ซึ่งประดิษฐานในวิหารหลวงของ
วัดและเป็นทีเ่ คารพสักการะของชาวญี่ปนุ่ รวมถึงนักท่องเทีย่ วทีม่ าเยือนประเทศญี่ปนุ่ วัด
อาซากุสะเป็นวัดเก่าแก่ของมหานครโตเกียว ทางด้านหน้าประตูคามินาริมง มีโคมไฟยักษ์
สีแดงทีม่ ขี นาดใหญ่ทส่ี ุดในโลก มีความสูงถึง 4.5 เมตร มีน้ําหนักถึง 130 กิโลกรัม ให้ท่าน
ได้ไปถ่ายรูปเก็บไว้เป็นทีร่ ะลึกและถัดจากโคมไฟยักษ์ ท่านจะได้เลือกซื้อของทีร่ ะลึก อาทิ
เช่น แมวกวักแบบต่าง ๆ โคมไฟน้อยใหญ่ พวงกุญแจหรือเดินชิมขนมอร่อย ๆ ขึน้ ชือ่ ของ
ย่านนี้ เช่นขนมอบรูปทรงตุ๊กตา ซาลาเปาทอดร้อน ๆ เซมเบ้กรุ๊บกรอบหลากหลายรสชาติ
เป็นต้น ทางทิศตะวันออกของวัดคือ แม่น้ําซูมดิ ะงาวะ ไหลลงอ่าวโตเกียวและใกล้ๆ กันจะมี
สวนสาธารณะซูมดิ ะโคเอ็น ซึ่งเปิดโล่งสู่แม่น้ําด้วยบรรยากาศสวยงามน่าเดินเล่น ** หมาย
เหตุ ช่วง ปลายเดือนมีนาคม หากสภาพอากาศเอื้ออานวยและซากุระ เริ่ มผลิ บาน
แล้ว จะนาท่านเดิ นทางสู่ สวนสาธารณะอุเอะโนะแทน เพื่อชมความงดงามของดอก
ซากุระ ซึ่งมีจานวนมากกว่า 1,000 ต้น
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
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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
***อาหารคา่ อิ สระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า***
จากนัน้ นําท่านเข้าทีพ่ กั นาริ ตะ ณ NARITA HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ของการเดิ นทาง

นาริ ตะ – อิ สระฟรีช้อปปิ้ งตลอดทัง้ วัน หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริ ม
โตเกียวดิ สนี ยแ์ ลนด์ (ไม่รวมค่าเดิ นทาง)
ผูใ้ หญ่ท่านละ 2,700.- บาท, เด็กตา่ กว่า 12 ปี ท่านละ 1,900.- บาท

เช้า

ชิ นจูก ุ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ใช้เวลาคุ้มค่าเต็มวัน เข้าสู่ช่วงเวลาช้อปกระหน่า ในย่านสรรพสิ นค้าทันสมัยชัน้ นา
มากมาย
ตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศเมืองหลวง ณ กรุงโตเกียวทีค่ ราครํ่าด้วยผูค้ นมากมาย และ

เทคโนโลยีทนั สมัยตลอดสองข้างทาง
อะคิ ฮาบาร่า หรือ อีเลคทริ คทาวน์ ย่านการค้าชือ่ ดังทีส่ ุดเกีย่ วกับเครื่องไฟฟ้า , กล้องดิจติ อล , เกมส์
ต่างๆ
ชิ บูย่า
ย่านช้อปปิ้งทันสมัยศูนย์กลางและแหล่งรวม วัยรุ่นไฮโซ ยอดนิยมของญี่ปนุ่ รวมถึง
นักท่องเทีย่ วผูม้ าเยือนซึ่งมีทุกสิง่ พร้อมสรรพสนองตอบ ด้วยเหตุน้เี องทําให้ย่านนี้
พลุกพล่านด้วยผูม้ าเยือน
กิ นซ่า
ย่านช้อปปิ้งเก่าแก่ แต่คงทันสมัยลํ้าหน้าแหล่งรวมสินค้า ไฮโซยอดนิยมของ คนทํางาน
ระดับไฮคลาสญี่ปนุ่ รวมถึงนักท่องเทีย่ วผูม้ าเยือน สินค้าแบรนด์เนมระดับต้นๆ ทําให้ย่านนี้
พลุกพล่านด้วยผูม้ าเยือนทีด่ ูดมี รี ะดับ
ฮาราจูก ุ
ย่านขายของกินของใช้และสถานทีเ่ ทีย่ วของบรรดาวัยรุ่นวัยทีน โดยเฉพาะช่วงสุดสัปดาห์
นัน้ ละแวกบริเวณ ทาเคะชิ ตะโดริ ถนนสายแคบระหว่าง สถานี ฮาราจูก ุ กับถนน เมจิ โด
ริ เรียกว่าแทบไม่มที ห่ี ายใจ ถ้ามีเวลา ขอแนะนําท่านให้เข้าไปชม ศาลเจ้าเมจิ ย์
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หรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษเที่ยว โตเกียวดี สนี ยแ์ ลนด์ ==> ผูใ้ หญ่ท่านละ 2,700 บาท
เด็กตา่ กว่า 12 ปี ท่านละ 1,900 บาท (ไม่รวมค่าใช้จา่ ยในการเดิ นทางโดยรถไฟ)
นําท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ โตเกียวดิ สนี ยแ์ ลนด์ ให้ท่านสัมผัสความสนุกสนานในดินแดน
แห่งความหฤหรรษ์อนั ยิง่ ใหญ่ทุ่มทุนสร้างกว่า 600 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ด้วยเนื้อทีไ่ ด้จา ก
การถม ทะเลในอ่าวโตเกียวพบกับสัญลักษณ์ดสิ นียแ์ ลนด์ มิกกีเ้ ม้าส์ ทีพ่ ูดได้คล่องทัง้
ภาษาญี่ปนุ่ และภาษาอังกฤษพร้อมเพื่อนการ์ตูนมากมาย เชิญท่านสนุ กสนานเพลิดเพลิน
กับความอลังการของจินตนาการตื่นตากับ WESTERNLAND ตื่นเต้นกับการล่องเรือผจญ
ภัยผ่านเหล่าโจรสลัดใน PIRATES OF THE–CARIBBEAN สนุกกับการนั ่งเรือบุกปา่
JUNGLE CRUISE ท่านจะได้พบกับเหล่าสัตว์ปา่ นานาชนิด ผ่อนคลายอิรยิ าบทกับการ นัง่
รถไฟชมความหลากหลายในดิสนียแ์ ลนด์ กระชากใจใส่ความสนุกเพิม่ กับ BIG THUNDER
MOUNTAIN เร้าใจกับรถไฟขนถ่านตะลุยความมันส์ในเหมืองแร่โบราณ BUZZ LIGHT
YEAR’S ASTRO BLASTER ทีจ่ ะนําเข้าไปยังโลกอวกาศ พร้อม บัตต์ ไลท์เยียร์ ตัวละคร
เรื่อง TOY STORY เพื่อต่อสูก้ บั เชิรค์ พร้อมกับเหล่าสมุนทีน่ ่ากลัวปนความน่ารัก เขย่า
ขวัญ กับ HAUNTED MANSION ปราสาทผีสงิ ทีม่ าของภาพยนตร์แนวสยองขวัญเรื่องดัง
แห่งปี สนุกต่อกับ SPLASH MOUNTAIN ทีท่ า้ ทายความกล้า เพลินใจกับเหล่าตุ๊กตา
น่ารักทัง้ หลายใน สมอลล์ เวิลด์ และเครื่องเล่นนานาชนิดอันตื่นเต้น มากมายให้ท่านได้
สนุกสนานอย่างเต็มที่ พร้อมเลือกซื้อหาสินค้าทีร่ ะลึกสไตล์ดสิ นีย์ ณ
MAIN STREET
ประทับใจกับ ความงามของ ขบวนอิ เล็กทริ คพาเหรดอันตระการตา บันทึกภาพความ
ประทับใจกับการ์ตูนดังของวอล์ทดิ สนี ยท์ ท่ี ่านชืน่ ชอบ
หมายเหตุ : กรณี ลูกค้าต้องการเดิ นทางไปโตเกียวดิ สนี ยซ์ ี ต้องชาระค่ารถ
MONORAIL DISNEY LINE เพิ่ มเองท่านละ 520 เยน ไปกลับ
***อาหารกลางวันและคา่ อิ สระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า***
จากนัน้ นําท่านเข้าทีพ่ กั นาริ ตะ ณ NARITA HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ห้าของการเดิ นทาง

นาริ ตะ – สนามบิ นนาริ ตะ – กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดิ นทางสู่
สนามบิ นเพื่อกลับกรุงเทพฯ

09.15

ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิ น แอร์เอเซีย เอ็กซ์ เที่ยวบิ นที่ XJ 601

13.50

ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ
*********************************************************
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กาหนดการเดินทาง : 13 – 17, 18 – 22, 25 – 29 มกราคม 2560
29 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2560
3 – 7, 8 – 12, 15 – 19, 24 – 28 กุมภาพันธ์ 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

27,900 บาท
27,900 บาท
27,900 บาท
27,900 บาท
7,500 บาท

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

กาหนดการเดินทาง : 3 – 7, 10 – 14 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

29,900 บาท
29,900 บาท
29,900 บาท
29,900 บาท
7,500 บาท

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

กาหนดการเดินทาง : 15 – 19, 17 – 21 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

30,900 บาท
30,900 บาท
30,900 บาท
30,900 บาท
7,500 บาท

หมายเหตุ : การเดินทางแต่ละครัง้ ต้องมี ผูใ้ หญ่ไม่น้อยกว่า 25 ท่าน ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจํานวน
ดังกล่าว บริษทั ขอสงวนสิทธิในการเลื
่อนการเดินทางหรือเปลีย่ นแปลงราคา
์
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กาหนดการเดินทาง : 22 – 26, 24 – 28 มีนาคม 2560
29 มีนาคม – 2 เมษายน 2560
31 มีนาคม – 4 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

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

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 อยูก่ บั
อัตราแลกเปลี่ยนของเงิ นสกุลเยน

สนใจจองทัวร์

ติดต่อ คุณเอ

TEL/ LINE 0814977974

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)
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 ค่าสินนํ้าใจสําหรับมัคคุเทศก์, คนขับรถ 3,000 เยน/คน/ทริป

 สนใจจองทัวร์

ติดต่อ คุณเอ TEL/ LINE 0814977974

เงื่อนไขการสารองที่นัง่
 กรุณาสํารองทีน่ งโดยการชํ
ั่
าระมัดจํา ภายใน 3 วัน หลังจากสารองที่นัง่
o เดือนมกราคม – มีนาคม มัดจําท่านละ 15,000 บาท
 กรุณาชําระค่าใช้จ่ายส่วนทีเ่ หลือทัง้ หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วันทําการ
เงื่อนไขการยกเลิ ก
 กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 31 วัน ก่อนการเดินทาง บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนค่ามัดจํา
 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 นแปลงรายการท่องเที่ ยวได้ตามความเหมาะสม ในกรณีเกิด
์
จราจรติดขัดหรือเกิดอุบตั เิ หตุบนท้องถนน โดยขึน้ อยู่ดุลพินิจของมัคคุเทศก์ ทัง้ นี้จะยึดถือผลประโยชน์ของ
คณะผูเ้ ดินทางเป็นสําคัญ และบริษทั ฯ ยังคงรักษามาตรฐานการบริการเช่นเดิม
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 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 ขอสงวนสิทธิเมื
์ ่อท่านเดินทางไปพร้อมคณะแล้ว หากท่านงดใช้บริการใด และหรือไม่
เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินคืน ไม่วา่ กรณีใด ๆ ทัง้ สิน้
****รายละเอียดเกี่ยวกับมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปนให้
ุ่ กบั คนไทย****
(เอกสารที่ท่านจะต้องใช้ในการพิ จารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ)
จากมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปนุ่ ให้กบั คนไทย ผูท้ ป่ี ระสงค์จะพํานักระยะสัน้ ในประเทศญี่ปนุ่
ไม่เกิน 15 วัน ไม่วา่ จะด้วยวั ตถุประสงค์เพื่อการท่องเทีย่ 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 มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิ เสธไม่ให้
เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัตทิ จ่ี ะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

