DAY 1: กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ

(XJ 600 23.45 – 08.00)

DAY 2: สนามบินนาริตะ – ล่องทะเลสาบอาชิ – ศาลเจ้าฮาโกเน่ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ออนเซ็น
DAY 3: ลานสกีฟูจิเท็น – วัดอาซะกุซ่า – ช้อปกระหน่่า ณ ชินจูกุ – นาริตะ
DAY 4: อิสระฟรีช้อปปิ้งตลอดทั้งวันหรือเลือกซื้อทัวร์เสริม โตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
DAY 5: สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ

(XJ 601 09.15 – 13.50)

*** ล่องทะเลสาบอาชิ สนุกไปลานสกีและหิมะขาวโพลน ช้อปกระหน่่าย่านชินจูกุ พิเศษให้ท่านได้ทาน บุฟเฟ่ต์ขา
ปูยักษ์และแช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆ!! ***

ก่าหนดการเดินทาง : มกราคม – มีนาคม 2560
โดยสายการบิน แอร์เอเซีย เอ็กซ์

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ
20.00
คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 ประตูทางเข้าที่ 1 – 3
เคาน์เตอร์ 4 สายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เจ้าหน้าที่บ ริษัท ฯคอยต้อนรับและอํานวยความ
สะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง
** สายการบิน AIR ASIA X ท่าการบินด้วยเครื่องบิน AIRBUS A330-300 ที่นั่งแบบ 3-3-3
(377ที่นั่ง) น้่าหนักกระเป๋าเดินทางทั้งขาไปและขากลับอย่างละ 20 กก. บริการเสิร์ฟอาหาร
ร้อนพร้อมเครื่องดื่มทั้งขาไปและขากลับ **
23.45
ออกเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ 600
วันที่สองของการเดินทาง สนามบินนาริตะ – ล่องทะเลสาบอาชิ – ศาลเจ้าฮาโกเน่ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ออเซ็น
08.00
ถึง สนามบินนาริตะ (เวลาท้ องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิก าของท่านเป็นเวลา
ท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านพิธีการทางตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย
นําท่านสัมผัสความงามราวกับภาพวาดกับรายการ ล่องทะเลสาบอาชิ จาก สถานีฮาโกเน่มาจิ สู่
สถานี โ มโตฮาโกเน่ สมญา ราชิ นีแ ห่งทะเลสาบ วันที่ อากาศแจ่ม ใสบนผืนน้ําท่ านสามารถ
มองเห็นเงาสะท้อนสวยงามของ เม้าท์ ฟูจิ ความงามของทะเลสาบแห่งนี้ เกิดจากการก่อตัวของ
ลาวาภูเขาไฟฟูจิทําให้ปิดทางออกของน้ําในทะเลสาบ
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านสู่ ศาลเจ้าฮาโกเน่ ที่ตั้งอยู่กลางป่าทึบตามแนวชายฝั่งของทะเลสาบอาชิ เป็นศาลเจ้า
ชินโตที่สําคัญของเมือง สร้างเมื่อปี ค.ศ. 757 โดยศาลเจ้าดั้งเดิมนั้นตั้งอยู่บนเขาโคมางะทาเกะ
บริเวณรอบศาลเจ้ามีเสาโทริอิขนาดยักษ์เป็นสัญลักษณ์ ผ่านเสาโทริอิเข้ามาจะพบตัวศาลเจ้าด้าน
ใน ตลอดสองข้างทางเดินมีโคมไฟประดับอยู่ท่ามกลางร่มไม้ขนาดใหญ่สร้างความสงบให้แก่ผู้มา
เยือนก่อนเข้าสู่อาคารหลักศาลเจ้า แม้ศาลเจ้าจะไม่ใหญ่โตมากนัก แต่ก็ถือว่ามีความงดงามไม่
น้อยโดยเฉพาะในช่วงที่ถูก ปกคลุมไปด้วยหมอก รวมทั้งบรรยากาศรอบๆศาลเจ้าที่ ช่วยสร้าง
ความสงบในจิตใจได้ไม่น้อยสมกับเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์กลางขุนเขา
จากนั้นนําท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว EARTH QUAKE MUSEUM ที่จําลองเรื่องราว
ของภูเขาไฟฟูจิ และให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศของการจําลองเรื่องราวเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่
เกิ ด ขึ้ น ในประเทศญี่ ปุ่ น หรื อ เลื อ กทดสอบบ้ า นจํ า ลองสถานะการณ์ แ ผ่น ดิ น ไหว รั บ การ
สั่นสะเทือนจากขั้นต่ําสุดสู่ขั้นสูงสุด และศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์ ในห้องจําลองต่างๆ จากนั้น
อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากที่ระลึกตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลานําท่านเข้าที่พักบริเวณ ออนเซ็น ณ ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่า

ค่่า

รับประทานอาหารค่่าในห้องอาหารของรีสอร์ท บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
พักผ่อนกับการแช่ ออนเซ็น น้ําแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า
เลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพให้กระปรี่กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ํามีนวลช่วยระบบการเผาผลาญ
ของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ความอัศจรรย์แห่งการอาบน้ําแร่แบบญี่ปุ่นนี่เองทําให้มีผู้กล่าวว่า
=> หากมาที่ญี่ปุ่นแล้วไม่ได้ลงอาบน้่าแร่ก็เหมือนกับว่าท่านมาไม่ถึงญี่ปุ่น !

วันที่สามของการเดินทาง
ออนเซ็น – ลานสกีฟูจิเท็น – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ – นาริตะ
เช้า
รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ลานสกีฟูจิเท็น ให้ท่านตื่นตาตื่นใจกับลานสกีหิมะอันขาวโพลน ซึ่งเป็นลานสกี
อันดับหนึ่งของจังหวัดยามานาชิ สนุกกับการเล่นหิมะด้วย สโนว์สเล็ต หรือ กระดานเลื่อนหิมะ
ท่ามกลางทัศนียภาพธรรมชาติแสนคลาสสิค (รวมค่ากระดานเลื่อนหิมะแล้ว)
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านสู่ โตเกีย ว ศูนย์ก ลางที่สองแห่ง นคร เดินทางสู่ วัดอาซากุสะ นมัสการเจ้าแม่
กวนอิมอันศักดิ์สิทธิ์ที่มีความสูงเพียง 5.5 เซ็นติเมตร ซึ่งประดิษฐานในวิหารหลวงของวัดและเป็น
ที่เคารพสักการะของชาวญี่ปุ่น รวมถึงนักท่องเที่ยวที่มาเยือนประเทศญี่ปุ่น วัดอาซากุสะเป็นวัด
เก่าแก่ของมหานครโตเกียว ทางด้านหน้าประตูคามินาริมง มีโคมไฟยักษ์สีแดงที่มีขนาดใหญ่
ที่สุดในโลก มีความสูงถึง 4.5 เมตร มีน้ําหนักถึง 130 กิโลกรัม ให้ท่านได้ไปถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่
ระลึกและถัดจากโคมไฟยักษ์ ท่านจะได้เลือกซื้อของที่ระลึก อาทิเช่น แมวกวักแบบต่าง ๆ โคมไฟ
น้อ ยใหญ่ พวงกุ ญ แจหรือ เดิน ชิม ขนมอร่อ ย ๆ ขึ้ นชื่ อของย่า นนี้ เช่นขนมอบรูป ทรงตุ๊ ก ตา
ซาลาเปาทอดร้อน ๆ เซมเบ้กรุ๊บกรอบหลากหลายรสชาติเ ป็นต้น ทางทิศตะวันออกของวัดคือ
แม่น้ําซูมิดะงาวะ ไหลลงอ่าวโตเกียวและใกล้ๆ กันจะมี สวนสาธารณะซูมิดะโคเอ็น ซึ่งเปิดโล่งสู่
แม่น้ําด้วยบรรยากาศสวยงามน่าเดินเล่น ** หมายเหตุ ช่ วงปลายเดือนมีนาคม หากสภาพ
อากาศเอื้ออ่านวยและซากุระเริ่มผลิบานแล้ว จะน่าท่านเดินทางสู่ สวนสาธารณะอุเอะโนะ
แทน เพื่อชมความงดงามของดอกซากุระ ซึ่งมีจ่านวนมากกว่า 1,000 ต้น
นําท่าน ช้อปปิ้งชินจูกุ ตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศเมืองหลวง ณ กรุงโตเกียวที่คราคร่ําด้วยผู้คน
มากมาย และเทคโนโลยีทันสมัยตลอดสองข้างทาง นําท่านสัมผัสบรรยากาศย่านช้อปปิ้งชื่อดัง
ของญี่ปุ่น ที่ท่ านจะได้เ พลิดเพลินกั บการจับจ่ายสินค้าที่ ถูก ตาถูกใจถูก เงินในกระเป๋า ชินจูกุ
ย่านช้อปปิ้งที่มีความเจริญอันดับหนึ่งของโตเกียวปัจจุบันถูกขนานนามว่า ศูนย์กลางที่สองแห่ง
นคร ศูนย์รวมร้านค้าจัดแต่งอย่างหรูหราน่ารักหลาก สไตล์ รวมไปถึงร้านสินค้าชื่อดังเป็นที่นิยม
ทั้งชาวญี่ปุ่น และนักท่องเที่ยวที่มาเยือน ร้าน 100 เยน เท่ากันหมด (ยังไม่รวมภาษี 5%) มีทั้ง

เครื่องสําอางค์ กิ๊ฟช๊อป ขนม และสินค้าอื่นๆ อีกมากมายที่ท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของฝาก
กลับบ้านได้ในราคาสบาย กระเป๋า อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าถูกใจ
อาทิ สินค้าแบรนด์เนมดัง อุปกรณ์อีเลคทรอนิค กล้องถ่ายรูปดิจิตอล หรือสินค้าเอาใจคุณผู้หญิง
เสื้ อ ผ้าแฟชั่นวัยรุ่น กระเป๋า รองเท้า เครื่องสําอางค์ยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ ว่าจะเป็น KOSE ,
SHISEDO KANEBO, SK–II ในราคาถูกกว่าเมืองไทย
***อาหารค่่าอิสระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า***
จากนั้นนําท่านเข้าที่พัก นาริตะ ณ NARITA HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ของการเดินทาง

เช้า
ชินจูกุ
อะคิฮาบาร่า
ชิบูย่า
กินซ่า

ฮาราจูกุ

นาริตะ – อิสระฟรีช้อปปิ้งตลอดทั้งวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม
โตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าเดินทาง)
ผู้ใหญ่ท่านละ 2,700.- บาท, เด็กต่่ากว่า 12 ปี ท่านละ 1,900.- บาท
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ใช้เวลาคุ้มค่าเต็มวัน เข้าสู่ช่วงเวลาช้อปกระหน่่า ในย่านสรรพสินค้าทันสมัยชั้นน่ามากมาย
ตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศเมืองหลวง ณ กรุงโตเกียวที่คราคร่ําด้วยผู้คนมากมาย และเทคโนโลยี
ทันสมัยตลอดสองข้างทาง
หรือ อีเลคทริคทาวน์ ย่านการค้าชื่อดังที่สุดเกี่ยวกับเครื่องไฟฟ้า , กล้องดิจิตอล, เกมส์ต่างๆ
ย่านช้อปปิ้งทันสมัยศูนย์กลางและแหล่งรวม วัยรุ่นไฮโซ ยอดนิยมของญี่ปุ่น รวมถึงนักท่องเที่ยว
ผู้มาเยือนซึ่งมีทุกสิ่งพร้อมสรรพสนองตอบ ด้วยเหตุนี้เองทําให้ย่านนี้พลุกพล่านด้วยผู้มาเยือน
ย่านช้อปปิ้งเก่าแก่ แต่คงทันสมัยล้ําหน้าแหล่งรวมสินค้า ไฮโซยอดนิยมของ คนทํางานระดับไฮ
คลาสญี่ปุ่น รวมถึงนักท่องเที่ยวผู้มาเยื อน สินค้าแบรนด์เนมระดับต้นๆ ทําให้ย่านนี้พลุกพล่าน
ด้วยผู้มาเยือนที่ดูดีมีระดับ
ย่านขายของกินของใช้และสถานที่ เที่ยวของบรรดาวัยรุ่นวัยทีน โดยเฉพาะช่วงสุดสัป ดาห์นั้น
ละแวกบริเวณ ทาเคะชิตะโดริ ถนนสายแคบระหว่าง สถานีฮาราจูกุ กับถนน เมจิ โดริ เรียกว่า
แทบไม่มีที่หายใจ ถ้ามีเวลา ขอแนะนําท่านให้เข้าไปชม ศาลเจ้าเมจิย์
หรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษเที่ยว โตเกียวดีสนีย์แลนด์ ==> ผู้ใหญ่ท่านละ 2,700 บาท เด็กต่่ากว่า
12 ปี ท่านละ 1,900 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยรถไฟ)
นําท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ โตเกียวดิสนีย์แลนด์ ให้ท่านสัมผัสความสนุกสนานในดินแดนแห่งความ
หฤหรรษ์อันยิ่งใหญ่ทมุ่ ทุนสร้างกว่า 600 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ด้วยเนื้อที่ได้จากการถมทะเลในอ่าว
โตเกียวพบกับสัญลักษณ์ดิสนีย์แลนด์ มิกกี้เม้าส์ ที่พูดได้คล่องทั้งภาษาญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษ

พร้อมเพื่อนการ์ตูนมากมาย เชิญท่านสนุกสนานเพลิดเพลินกับความอลังการของจินตนาการตื่น
ตากับ WESTERNLAND ตื่นเต้นกับ การล่องเรือผจญภัยผ่านเหล่าโจรสลัดใน PIRATES OF
THE–CARIBBEAN สนุกกับการนั่งเรือบุกป่า JUNGLE CRUISE ท่านจะได้พบกับเหล่าสัตว์ป่า
นานาชนิด ผ่อนคลายอิริยาบทกับการ นั่งรถไฟชมความหลากหลายในดิสนีย์แลนด์ กระชากใจใส่
ความสนุกเพิ่มกับ BIG THUNDER MOUNTAIN เร้าใจกับรถไฟขนถ่านตะลุยความมันส์ใน
เหมืองแร่โบราณ BUZZ LIGHT YEAR’S ASTRO BLASTER ที่จะนําเข้าไปยังโลกอวกาศ
พร้อม บัตต์ ไลท์เยียร์ ตัวละครเรื่อง TOY STORY เพื่อต่อสู้กับ เชิร์ค พร้อมกับเหล่าสมุนที่น่า
กลัวปนความน่ารัก เขย่าขวัญ กับ HAUNTED MANSION ปราสาทผีสิง ที่มาของภาพยนตร์
แนวสยองขวัญเรื่องดังแห่งปี สนุกต่อกับ SPLASH MOUNTAIN ที่ท้าทายความกล้า เพลินใจ
กับเหล่าตุ๊กตาน่ารักทั้งหลายใน สมอลล์ เวิล์ด และเครื่องเล่นนานาชนิดอันตื่นเต้น มากมายให้
ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มที่ พร้อมเลือกซื้อหาสินค้าที่ระลึกสไตล์ดิสนีย์ ณ MAIN STREET
ประทับใจกับความงามของ ขบวนอิเล็กทริคพาเหรดอันตระการตา บันทึกภาพความประทับใจ
กับการ์ตูนดังของวอล์ทดิสนีย์ที่ท่านชื่นชอบ
หมายเหตุ : กรณีลูกค้า ต้องการเดินทางไปโตเกีย วดิส นีย์ซี ต้องช่ าระค่า รถ MONORAIL
DISNEY LINE เพิ่มเองท่านละ 520 เยน ไปกลับ
***อาหารกลางวันและค่่าอิสระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า***
จากนั้นนําท่านเข้าที่พัก นาริตะ ณ NARITA HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ห้าของการเดินทาง นาริตะ – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินเพื่อ
กลับกรุงเทพฯ
09.15
ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน แอร์เอเซีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ 601
13.50
ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ
*********************************************************

ก่าหนดการเดินทาง : 13 – 17, 18 – 22, 25 – 29 มกราคม 2560
29 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม)
เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม)
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ

26,900 บาท
26,900 บาท
26,900 บาท
26,900 บาท
7,500 บาท

หมายเหตุ : การเดินทางแต่ละครั้งต้องมี ผู้ใหญ่ไม่น้อยกว่า 25 ท่าน ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว บริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา

ก่าหนดการเดินทาง :
8 – 12 , 24 – 28 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม)
เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม)
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ

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

หมายเหตุ : การเดินทางแต่ละครั้งต้องมี ผู้ใหญ่ไม่น้อยกว่า 25 ท่าน ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว บริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา

ก่าหนดการเดินทาง : 3 – 7, 10 – 14 มีนาคม 2560
ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม)
เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม)
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ

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

หมายเหตุ : การเดินทางแต่ละครั้งต้องมี ผู้ใหญ่ไม่น้อยกว่า 25 ท่าน ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว บริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ
การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน
ของเงินสกุลเยน
อัตราค่าบริการรวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินเดินทางไป-กลับ ชั้นประหยัด ตามเส้นทางและสายการบิน ที่ระบุในรายการ
 อาหารบนเครื่องทั้งขาไปและขากลับ
 ค่าน้ําหนักกระเป๋าทั้งขาไปและกลับ ขาละ 20 กิโลกรัม
*** กรณีมีความประสงค์ต้องการอัพเกรดที่นั่ง, ซื้อน้่าหนักกระเป๋าเพิ่ม , ซื้ออาหารเพิ่มหรือบริการต่างๆ
เพิ่มเติม กรุณาติดต่อพนักงานขายที่ดูแลท่านโดยตรง ***
 ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน / ค่าพาหนะ / ค่าอาหาร / ค่าเข้าชมตามสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง คุ้มครองท่านละ 1 ล้านบาท กรณีรักษาพยาบาล 5 แสนบาท
อัตราค่าบริการไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากในรายการ
 ค่าน้ําหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินกําหนด
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินแบบเต็มรูปแบบ)
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าชั่วคราวเข้าประเทศญี่ปุ่น (ส่าหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย)
 ค่าสินน้ําใจสําหรับมัคคุเทศก์, คนขับรถ 3,000 เยน/คน/ทริป

เงื่อนไขการส่ารองที่นั่ง
 กรุณาสํารองที่นั่งโดยการชําระมัดจํา ภายใน 3 วัน หลังจากส่ารองที่นั่ง
o เดือนมกราคม – มีนาคม มัดจําท่านละ 17,000 บาท
 กรุณาชําระค่าใช้จ่ายส่วนทีเ่ หลือทัง้ หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วันทําการ
เงื่อนไขการยกเลิก
 กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 31 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจํา
 กรณีการเดินทางที่บริษัทฯต้องท่าการวางการันตีค่ามัดจ่าหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข และหรือเที่ยวบิน
เหมาล่า CHARTER FILGHT หรือ EXTRA FLIGHT กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ
ต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจ่าหรือค่าบริการทั้งหมด

หมายเหตุ
*** ขอความกรุณาทุกท่านอ่านและศึกษาข้อมูลทั้งหมดก่อนการจอง
เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างท่านและบริษัทฯ
ดังนั้นหากท่านช่าระเงินค่าจองทัวร์และหรือค่าทัวร์แล้ว ทางบริษัทถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขของบริษัทฯ
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพื่อทราบอีกครั้ง ***
 กรณีเ จ้าหน้าที่ ตรวจคนเข้าเมือ ง ณ ประเทศนั้น ๆ ปฏิเ สธการเข้า -ออก ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ถือเป็น
เหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินทั้งหมด
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย อาทิเช่น การยกเลิก
ไฟท์หรือการล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตาม
สถานที่ต่าง ๆ ที่เหนืออํานาจการควบคุมของบริษัทฯ
 ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง
มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการขึ้นลงของ
เงินตราต่างประเทศ และหรือจากการปรับขึ้นค่าน้ํามันของสายการบิน
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม ในกรณีเกิดจราจร
ติดขัดหรือเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยขึ้นอยู่ดุลพินิจของมัคคุเทศก์ ทั้งนี้จะยึดถือผลประโยชน์ของคณะผูเ้ ดินทาง
เป็นสําคัญ และบริษัทฯ ยังคงรักษามาตรฐานการบริการเช่นเดิม
 การบริการของรถบัสนําเที่ยวตามกฎหมายแรงงานและการใช้รถที่ประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ
10 – 12 ชั่วโมงเท่ านั้น อาทิเช่น เริ่มงาน 08.00 น. ถึงเวลา 20.00 น. (ต้องถึงโรงแรมเรียบร้อยแล้ว) การ
ให้บริการในแต่ละวันมิอาจเพิ่มเวลาการใช้รถบัสได้ ทั้งนี้มัคคุเทศก์และพนักงานขับรถจะเป็นผู้บริหารเวลาตาม
ความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร ณ วันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เมื่อท่านเดินทางไปพร้อ มคณะแล้ว หากท่านงดใช้บริการใด และหรือไม่เดินทาง
พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
****รายละเอียดเกี่ยวกับมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย****
(เอกสารที่ท่านจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ)
จากมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน
15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจคน
เข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น ดังต่อไปนี้
1. สิ่งยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พํานักในประเทศญี่ปุ่นได้ เช่น เงิน
สด หรือบัตรเครติด

1.
2.
3.
4.

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (ส่าหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้านมาตราการยกเว้นวีซ่า)
หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ 6 เดือน และมีหน้าหนังสือเดินทางที่ไม่มีตราประทับอย่าง
น้อย 3 หน้า
กิจกรรมใดๆที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการ
พํานักระยะสั้น
ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกิน 15 วัน
เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้า
ประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

