ความพิเศษของเรา
** เดินทางโดยสายการบินเอเชียแอคแลนด์ ติกแอร์ ไลน์ (บินตรง) สายการบินเอกชนของประเทศไทย
** พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 2 คืน

** ล่องเรือทะเลสาบอาชิ , ชมหุบเขาโอวาคุดานิ

** แช่ นํา้ แร่ ออนเซน + บุฟเฟ่ ต์ ขาปูยกั ษ์ แบบไม่ อ้นั

** ชมภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5)

** ไหว้ พระขอพรทีว่ ดั อาซากุซ่า

** แจกฟรี...ไข่ ดํา ท่ านละ 1 ฟอง

** ช้ อปปิ้ งสุ ดมันส์ ที่ ย่านชินจุกุ ,

** ชมดอกพิงค์ มอส “ชิบะซากุระ” บริเวณใกล้ๆกับภูเขาไฟฟูจิ

วันที่ 1

กรุงเทพฯ (สุ วรรณภูมิ)

(-/-/-)

21.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 2 เคาน์ เตอร์ D สายการบินเอเชียแอคแลนติกแอร์
ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั คอยอํานวยความสะดวก ตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กบั ทุกท่าน

*** สิ่ งของต้ องห้ าม เมื่อจะต้ องเดินทางเข้ าประเทศญีป่ ุ่ น ***
- ห้ ามนําของเหลวทุกประเภทติดตัวขึน้ เครื่องบินเกินกว่ า 100 ม.ล.
- ห้ ามนํายาเสพติดและอาวุธต่ างๆเข้ าภายในประเทศญีป่ ุ่ น
- การนําสิ นค้ าปลอมแปลงและสิ นค้ าละเมิดลิขสิ ทธิ์เข้ าประเทศญีป่ ุ่ นเป็ นสิ่ งทีผ่ ดิ กฎหมาย
- มีข้อจํากัดในการนําเข้ าสั ตว์ และพืช รวมทั้งผลิตภัณฑ์ จากสั ตว์ อาทิ งู จระเข้ งาช้ าง (เป็ นสิ่ งผิดกฎหมาย)
- การนําเข้ าพืช ผัก ผลไม้ เนือ้ สั ตว์ ต้ องผ่ านการตรวจของศุลกากร (ซึ่งจะไม่ อนุญาตให้ นําเข้ าใดๆทั้งสิ้น)

วันที่ 2

กรุงเทพฯ – โตเกียว (นาริตะ) – วนอุทยานแห่ งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ
หุบเขาโอวาคุดานิ – โกเท็มบะพรีเมี่ยมเอ้าท์ เลท – บุฟเฟ่ ต์ ขาปูยกั ษ์ – แช่ ออนเซน (-/L/D)

00.30 น. เหิ รฟ้ าสู่ กรุ งโตเกียว โดยสายการบินเอเชียแอคแลนติกแอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ HB088 (บริการอาหารและเครื่องดืม่ บนเครื่อง)
08.00 น. ถึง สนามบินนานาชาตินาริ ตะ จังหวัดชิ บะ ประเทศญี่ปุ่น เป็ นสนามบินหลักที่ ให้บริ การผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศที่เดิ น
ทางเข้าและออกจากประเทศญี่ปุ่น และเป็ นจุดเชื่ อมต่อการเดินทางระหว่างทวีปเอเชี ยและอเมริ กา หลังผ่านการตรวจคนเข้า
เมืองแล้ว นําท่านเดินทางสู่ เมืองโกเทมบะ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง)
เที่ยง
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (บริการท่ านด้ วยเซตอุด้ง ด้ วยเส้ นอุด้งอันหนานุ่ม พร้ อมกับเครื่องเคียงต่ างๆ)
บ่ าย
นําท่านเดินทางสู่ วนอุทยานแห่ งชาติฮาโกเน่ ซึ่ งถือว่าเป็ นสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจที่มีชื่อเสี ยงและได้รับความนิ ยมมากที่สุด
แห่งหนึ่งของญี่ปุ่น นําท่านสัมผัสความงามราวกับภาพวาดของทิวทัศน์ของ ทะเลสาบอาชิ โดยการล่ องเรือโจรสลัด (ล่องเรื อ
ประมาณ 10 นาที) จากนั้นเดินทางสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ หรื อ หุบเขานรก โดยรถโค้ช ชมบ่อนํ้าแร่ กาํ มะถันที่สามารถต้มไข่
ไห้สุกได้ โดยเชื่อกันว่าเมื่อกินไข่ดาํ 1 ฟอง จะทําให้มีอายุยืนยาวขึ้น 7 ปี นําท่านเดินทางสู่ โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอ้ าท์ เลท เป็ น
ที่รวบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไว้ดว้ ยกันบนหุบเขาริ ม Tomei Expressway ที่เชื่ อมระหว่างภูเขาไฟฟูจิ อุทยานแห่ งชาติฮาโก
เน่ กับ มหานครโตเกี ยว ให้ท่านได้ อิ สระกับการเลื อกซื้ อเลื อกชมสิ นค้าที่ ได้รวบรวมกว่า 165 แบรนด์ดงั ไม่ว่าจะเป็ น
Coach, Bally, Diesel, Gucci, Zara, Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีกมากมาย หมวด

คํ่า

วันที่ 3
เช้ า

เที่ยง
บ่ าย

สิ นค้า Intimate Apparel ได้แก่ Kid Blue และ Triumph หมวดสิ นค้า Home Fashion ได้แก่ Bodum, Fragrance Outlet และ
Richard Ginori เป็ นต้น นอกจากนี้ยงั มีหมวดสิ นค้าอื่นๆ อย่างรองเท้า กระเป๋ า เสื้ อผ้าเด็ก ซึ่ งของทุกชิ้นเป็ นของแท้ และราคา
ถูกกว่าในห้างสรรพสิ นค้า ที่รวมไว้ในพื้นที่กว่า 400,000 ตารางฟุต ถือเป็ นสวรรค์แห่งการช้อปปิ้ งของคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะ
 บริ ก ารอาหารคํ่ า ณ ห้ อ งอาหารของโรงแรม เมนู พิ เ ศษ “บุ ฟ เฟ่ ต์ ข าปู ยั ก ษ์ ” เป็ นที่ ร้ ู จั ก ของคนญี่ ปุ่ นอี ก ชื่ อ ก็ คื อ
“ปูมตั สึ บะ” ให้ ท่านได้ ลมิ้ รสปูนํ้าเย็นแห่ ง “เกาะฮอกไกโด” ซึ่ งได้ รับการกล่ าวขานจากนักโภชนาการญี่ปุ่นว่ าเป็ นปูนํ้าเย็นที่
เนือ้ มีรสชาติอร่ อยที่สุดและมีเนือ้ ที่น่ ุมน่ ารับประทานให้ ท่านได้ อมิ่ อร่ อยแบบไม่ อ้ นั พร้ อมด้ วยนํา้ จิม้ รสแซ่ บจากเมืองไทย
 พักที่ FUJISAN GRADEN HOTEL หรือเทียบเท่ า ระดับ 3 ดาว
จากนั้นไม่ควรพลาดประสบการณ์ การอาบนํ้าแร่ ธรรมชาติเพื่อสุ ขภาพ “ออนเซ็ น” (ONSEN) นํ้าแร่ ในไสตล์ญี่ปุ่นให้ท่าน
ได้พกั ผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่ งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่านํ้าแร่ ธรรมชาติน้ ีมีส่วนช่วยเรื่ อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลัง่
หมายเหตุ :
ด ฉพ

ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) – ทะเลสาบริวจิน – ชมดอกพิงค์มอส – โตเกียว – วัดอาซากุซ่า
ช้ อปปิ้ งย่ านชินจุกุ – นาริตะ
(B/L/-)
 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม โปรดคืนกุญแจห้องพักที่หน้าเคาท์เตอร์ และชําระค่าใช้จ่ายส่ วนตัว (ถ้ามี)
นําท่านชม ภูเขาไฟฟูจิ บริเวณชั้น 5 (ขึ้นอยูก่ บั สภาพภูมิอากาศ) โดยรถโค้ชให้ท่านได้สัมผัสอากาศอันบริ สุทธิ์ บนยอดเขาฟู
จิ ถ่ายภาพที่ระลึกกับภูเขาไฟ ที่ได้ชื่อว่ามีสดั ส่ วนสวยงามที่สุดในโลก ซึ่ งเป็ นภูเขาไฟที่ยงั ดับไม่สนิ ทและมีความสู งที่สุดใน
ประเทศญี่ปุ่น จากด้านล่างสู่ บนยอดปล่องเขาด้วยความสู ง 3,776 เมตร (ในกรณี ที่อากาศเอื้ ออํานวย) อิ สระให้ท่านได้
บันทึกภาพความงามของภูเขาไฟแห่งนี้ พร้อมทั้งเลือกชมและซื้ อสิ นค้าพื้นเมือง และขนมอร่ อยมากมายตามอัธยาศัย จากนั้น
นําท่ านเดิ นทางสู่ ทะเลสาบริ วจิน ให้ท่านสัมผัสความงดงามระรานตาของพรมสี ชมพูขนาดใหญ่ของทุ่ง ดอกพิ้งค์ มอส
ลักษณะดอกมี 5 กลีบคล้ายๆ ดอกซากุระ คนญี่ปุ่นจึงเรี ยกอีกชื่ อหนึ่ งว่า ชิ บะซากุระ แต่จริ งๆแล้วเป็ นพืชคนละชนิ ดกันให้
ท่านได้เก็บภาพประทับใจกับ ทุ่งดอกไม้หลากสี ต้ งั แต่สีขาวชมพูอ่อนๆ จนถึงสี ชมพูเข้ม อิสระให้ท่านได้ถ่ายรู ปตามอัธยาศัย
*** การชม พิงค์ มอส หรือ ชิบะซากุระ จะสามารถชมได้ เฉพาะเดือน พ.ค. เท่ านั้น ***
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (บริการท่ านด้ วยชุดปลาซาบะย่ าง หรือ ชุดเทมปุระ สุ ดแสนอร่ อย)
นําท่านเดินทางเข้าสู่ มหานครโตเกียว เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น มีระบบการปกครองแบบพิเศษ ซึ่ งรวมการปกครองใน
รู ปแบบจังหวัดและเมืองไว้ดว้ ยกัน และเป็ นเขตเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีประชากรมีท้ งั หมดกว่า 35 ล้านคน ซึ่ งเป็ นเมืองที่มี
ประชากรมากที่ สุ ด ในโลกเมื องหนึ่ ง โตเกี ย วตั้งอยู่บริ เ วณภาคคันโตของญี่ ปุ่ น คํา ว่า "โตเกี ย ว" หมายถึ ง "นครหลวง
ตะวันออก" เป็ นศูนย์กลางการคมนาคมภายในประเทศและระหว่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น ทั้งทางรถไฟ รถยนต์และ

คํ่า

วันที่ 4

ทางอากาศ การขนส่ งมวลชนภายในโตเกียวที่สาํ คัญคือรถไฟและรถใต้ดินที่มีเครื อข่ายกว้างใหญ่และมีระบบการขนส่ งที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ นําท่านชม วัดอาซากุซ่า วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุ งโตเกียว นําท่านนมัสการขอพรจากพระพุทธรู ปเจ้าแม่กวนอิ
มทองคํา เลือกซื้ อเครื่ องรางของขลังได้ภายในวัด ณ ประตูคามินาริ โมงิ ของวัดยังมีความประทับใจด้วย โคมไฟกระดาษสี
แดง ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีความสูงถึง 4.92 หลา นํ้าหนัก 130 กิโลกรัม สองข้างโคมเป็ นรู ปเทพเจ้าแห่ งลมและฟ้ าผ่า เชื่ อ
ว่าเป็ นเทพเจ้าผูค้ อยปกปั กรักษาสันติ ภาพแห่ งโลก นําความอุดมสมบูรณ์สู่ ผลผลิตข้าวของญี่ปุ่น ถ้ามีเวลาเลือกชม-เช่าวัตถุ
มงคล เครื่ องรางของขลังศักดิ์สิทธิ์ ของวัดนี้ หรื อเลือกจะเดินเล่นตามถนนนาคามิเซะ ที่ท่านจะได้ชม-ช้อปสิ นค้าของที่ระลึก
ซึ่ งเป็ นสิ นค้าพื้นเมืองมากมาย รวมทั้งข้าวของเครื่ องใช้คุณภาพดี อาทิ ร่ ม หมวก รองเท้า กระเป๋ า เสื้ อผ้า ของที่ระลึก หรื อ
ท่านเลือกที่จะชิ ม ขนมอร่ อยสไตล์ญี่ปุ่นก็ย่อมได้ตามอัธยาศัย จากนั้นนําท่านสู่ ย่ านชินจุกุ เป็ น 1 ใน 23 เขตการปกครอง
พิเศษในโตเกียว เขตชินจุกคุ ือธุรกิจหลักและศูนย์การบริ หารและ การสถานี รถไฟยุ่งที่สุดในโลก และมีตึกการปกครองนคร
บาลโตเกียว ศูนย์กลางการบริ หารสําหรับมหานครโตเกี ยว และพื้นที่ รอบๆ ชิ นจุกุ ชิ นจุกุ เป็ นอีกสถานที่ หนึ่ งที่วยั รุ่ นและ
นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวเป็ นย่านที่มีแสงสี ของโตเกียวและได้รับความนิยมและเป็ นสถานที่ที่มีของขายมากมาย เช่น ทั้งของ
กิน-ของใช้ เสื้ อผ้า แฟชัน่ กระเป๋ า รองเท้า เครื่ องไฟฟ้ า กล้องถ่ายรู ป ร้าน 100 Yen ของเด็กเล่น เครื่ องสําอางต่างๆ และ
ร้านอาหารมากมาย ชินจุกมุ ีนายกเทศมนตรี คือ ฮิโระโกะ นะกะยะมะ จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองนาริตะ
 อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย เพือ่ ไม่ เป็ นการรบกวนเวลาช้ อปปิ้ งของท่ าน
 พักที่ NARITA EXCEL TOKYU HOTEL หรือเทียบเท่ า ระดับ 3 ดาว

นาริตะ – กรุงเทพฯ

(B/-/-)

 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม โปรดคืนกุญแจห้องพักที่หน้าเคาท์เตอร์ และชําระค่าใช้จ่ายส่ วนตัว (ถ้ามี)
นําท่านเดินทางสู่สนามบินนาริ ตะ (โดนรถชัตเทิ้ลบัส) เพื่อเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ
11.00 น. เหิ รฟ้ าสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินเอเชียแอคแลนด์ ตกิ แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ HB089 (บริการอาหารและเครื่องดืม่ บนเครื่อง)
15.00 น. ถึง กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจในการบริ การจากพวกเรา
เช้ า

**เมนูอาหารอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม ขึน้ อยู่กบั สถานการณ์ ล่วงหน้ า เช่ น รถติด , ร้ านอาหารปิ ด หรือด้ วย
เหตุผลอืน่ โดยทีไ่ ม่ ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า แต่ ทางบริษัทจะคัดสรรค์ ในสิ่ งทีใ่ ห้ กบั ลูกค้ าเสมอ โดยสมเหตุสมผล**
หมายเหตุ *** ตั้งแต่ วนั ที่ 1 สิ งหาคม 2556 เป็ นต้ นไป กฏหมายเกี่ยวกับยานพาหนะของประเทศญี่ปุ่น มีผลบังคับกําหนดให้
รถบัสที่ใช้ สําหรับบริการนักท่ องเที่ยว จะสามารถให้ บริการได้ ตั้งแต่ 08.00 – 20.00 น. ทุกวันเท่ านั้น (ประมาณ 12 ชั่ วโมง/
วัน) ดังนั้ นรายการท่ องเที่ยวทุกๆวัน บริ ษัทจะต้ องนําคณะเข้ าสู่ ที่พักในแต่ ละวันไม่ เกิน 20.00 น. มิฉะนั้ นจะเป็ นการผิด
กฏหมายเกีย่ วกับยานพาหนะของประเทศญี่ปุ่น ***
หมายเหตุ *** ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ รับจองเฉพาะลูกค้ าที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อไปท่ องเที่ยวหรือสํ ารวจเส้ นทางเท่ านั้น หาก
ท่ านถูกเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองทั้งของทางประเทศไทยและญี่ปุ่น ปฏิเสธการเข้ า-ออกเมืองของท่ าน ถือเป็ นเหตุผลที่อยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของทางบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการทีจ่ ะคืนค่ าใช้ จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นแก่ท่าน ***

อัตราค่ าบริการสํ าหรับคณะ 35 ท่ านขึน้ ไป
กําหนด

ผู้ใหญ่

วันเดินทาง

(2 ท่ าน/ห้ อง)

1-4 พ.ค. 57

38,888.-

เด็กอายุตาํ่ กว่า 12 ปี

เด็กอายุตาํ่ กว่า 12 ปี

(เสริมเตียงพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน) (ไม่ เสริมเตียงพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)

38,888.-

33,888.-

พักเดีย่ ว
(ห้ อง)
3,500.-

** เด็ก คือ อายุตํ่ากว่ า 12 ปี บริบูรณ์ ให้ ยดึ ตามเดือนเกิดเป็ นหลัก **
** หากช่ วงวันเดินทาง โรงแรมมีการปรับราคาค่ าห้ องเพิ่มขึน้ บริษัทขอปรับราคาทัวร์ เพิม่ ขึน้ อีกประมาณ 1,500 บาท/ท่าน **
ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเดินทางแต่ ละกรุ๊ ป จะต้ องมีจํานวนผู้เดินทาง ตั้งแต่ 35 ท่ านขึน้ ไป หากจํานวนผู้เดินทางไม่ ครบ 35 ท่าน
ทางบริษัทขอเลือ่ นการเดินทางหรือเปลีย่ นแปลงราคา
หมายเหตุ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั การเปลี่ยนแปลงของสายการบิน
สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ เหตุการณ์ ล่วงหน้าต่างๆ แต่ยงั คงจะรั กษามาตรฐานการบริ การและยึดถื อ
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่
กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณี ที่สายการบินมีการเรี ยกเก็บค่านํ้ามันเพิ่มเติมจากราคาที่กาํ หนดไว้

อัตรานีร้ วม
 ค่ าตัว๋ เครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด เส้ นทางตามที่ระบุไว้ ในโปรแกรม (ตัว๋ กรุ๊ ป)
 ค่านํ้าหนัก กระเป๋ าสัมภาระเดินทาง ตามที่สายการบินกําหนดแต่ละเส้นทาง (ไม่ เกิน 20 กิโลกรัมเท่ านั้น) โหลดใต้ เครื่องบิน
 ค่าธรรมเนียม นํ้ามันเชื้อเพลิงของสายการบินและภาษีสนามบินทุกแห่ง
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษทั จากกรุ งเทพฯ
 ค่าโรงแรมที่พกั ตามที่ระบุในรายการ (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าพาหนะเดินทางระหว่างนําเที่ยว ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารและเครื่ องดื่ม ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (หมายเหตุ: ค่าประกันอุบิติเหตุสาํ หรับเด็ก
ที่มีอายุนอ้ ยกว่า 2 ปี และ ผูใ้ หญ่อายุมากกว่า 70 ปี ทางบริ ษทั ประกันฯจะชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนเพียงครึ่ งหนึ่งของสัญญาฯ)

อัตรานีไ้ ม่ รวม
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว นอกเหนื อจากรายการทัวร์ระบุไว้ เช่น ค่าอาหาร-เครื่ องดื่ม,ค่าซักรี ด,ค่าโทรศัพท์,ค่ามินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
 ค่าทิปบริ การ สําหรับพนักงานบริ การ เช่น ค่าทิปคนขับรถ ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น ค่าทิปพนักงานเสริ ฟ พนักงานยกกระเป๋ า
 ค่าธรรมเนียม นํ้ามันเชื้อเพลิงและภาษีสนามบินที่ทางสายการบินอาจเรี ยกเก็บเพิ่มตามภาวะอัตราแลกเปลี่ยน
 ค่าภาษีต่างๆ หัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% (กรณี ที่ลกู ค้าต้องการใบกํากับภาษี)
 ค่าปรับ สําหรับกระเป๋ าสัมภาระเดินทางที่เกินกว่าที่สายการบินกําหนด
 ค่ าวีซ่าเข้ าประเทศญี่ปุ่น 1,655 บาท (กรณีต้องขอวีซ่า)  ค่ าทิปไกด์ (500 บาท) และคนขับรถ วันละ 200 เยน/ลูกค้ า 1 ท่ าน
 ค่ านํา้ ดืม่ แลนด์ ประเทศญี่ปุ่นจะไม่ มกี ารแจกดืม่ ให้ กบั นักท่ องเที่ยว แต่ ทางบริษทั จะแจกนํา้ ดื่มให้ กบั ลูกทัวร์ เฉพาะวันแรกที่ไปถึง
ประเทศญีป่ ุ่ นเท่ านั้น

วิธีการชําระเงิน

กรุณาชําระค่ ามัดจํา เพือ่ การันตีที่นั่ง ท่ านละ 10,000 บาท ภายใน 1 วันทําการ

 แฟกซ์หรื ออีเมลล์ หน้าหนังสื อเดินทาง (Passport) ของผูเ้ ดินทางเพื่อสํารองที่นงั่
 ค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือ บริ ษทั ฯขอเก็บค่าทัวร์ ท้ งั หมด ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วันทําการ มิฉะนั้นทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ใน
การคืนเงินค่ามัดจําทั้งหมด

การยกเลิกและการเปลีย่ นแปลง
 กรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุด ฤดูท่องเที่ยว เทศกาลสําคัญ จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมด หากไม่ได้ปฏิบตั ิตามเงื่อนไข
ต่างๆ ที่ได้ระบุไว้
 ช่วงเทศกาลหรื อวันหยุดต่อเนื่อง
ต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน ทําการหรื อก่อนหน้านั้น
 การยกเลิกจะ ต้องแจ้งทางบริ ษทั
ก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ทําการหรื อก่อนหน้านั้นคืนค่าทัวร์ท้ งั หมด
 ยกเลิกการ เดินทางภายใน 30 วัน
คิดค่าใช้จ่าย 50 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
 ยกเลิกการ เดินทางภายใน 15 วัน
ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินค่าทัวร์ท้ งั หมดในทุกกรณี
 ยกเว้นกรุ๊ ปที่ เดินทางช่ วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จํากับสายการบินหรื อกรุ๊ ปที่ มีการการันตีค่ามัดจําที่พกั โดยตรงหรื อ
โดยการผ่านตัว แทนในประเทศหรื อต่ างประเทศ และไม่อาจขอคื นเงิ นได้ รวมถึ งเที่ ยวบิ นพิ เศษ เช่ น EXTRA FLIGHT และ
CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรื อค่าทัวร์ท้ งั หมดเนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

เงือ่ นไขอืน่ ๆ (โปรดอ่ าน)
- อัตราค่าบริ การคิดคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตัว๋ เครื่ องบินในปัจจุบนั บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนค่าบริ การ
ในกรณี ที่มีการขึ้นราคาค่าตัว๋ เครื่ องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนี ยมนํ้ามัน หรื อมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรื ออัตรา
แลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วนั ที่คณะจะเดินทาง
- เนื่ องจากตัว๋ เครื่ องบินชุ ดนี้ เป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ (ตัว๋ กรุ๊ ป) ต้องเดิ นทางตามวันที่ที่ระบุไว้บนหน้าตัว๋ เท่านั้น จึ งไม่สามารถยกเลิกหรื อ
เปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้ น และถ้าทางบริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการออกตัว๋ เครื่ องบิ นไปแล้วนั้น ไม่สามารถยกเลิกหรื อเปลี่ยนแปลงรายชื่ อผู ้
เดินทางได้ (ยกเว้นบางสายการบิน ที่สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูเ้ ดินทางได้ เมื่อท่านต้องการเปลี่ยนแปลงรายชื่ อผูเ้ ดินทางหลังจาก
ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว จะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ ทั้งนี้จะขึ้นอยูก่ บั สายการบินเท่านั้น)
- กรณี ยกเลิกหรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงิ นทั้งหมดหรื อบางส่ วนให้กบั ท่าน เมื่อท่านตกลง
ชําระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ท้ งั หมดแล้ว
- ถ้ากรุ๊ ปที่ ท่านจองทัวร์ ไว้ ไม่สามารถออกเดิ นทาง จากกรณี จาํ นวนผูเ้ ดิ นทางไม่ครบจํานวนตามที่ กาํ หนดไว้ หรื อสายการบิ นแจ้ง
ยกเลิกบิน ทางบริ ษทั จะคืนเงินค่าทัวร์ให้ท่าน แต่ทางบริ ษทั จะขอหักเงินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง เช่น ค่าธรรมเนี ยมในการยืนขอวีซ่า
ของประเทศที่ท่านจะเดินทาง (ถ้าโปรแกรมที่ท่านเดินทางจะต้องยื่นขอวีซ่า)
- บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงด ออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าว
ที่พาํ นักอยูใ่ นประเทศไทย แต่จะทําหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อาํ นาจสิ ทธิ์ ขาดเป็ นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่ จะไม่รับผิดชอบต่ อค่ าใช้จ่ายใดๆ ในกรณี ที่เกิ ดเหตุ สุดวิสัย เช่ น การยกเลิ กหรื อล่าช้าของสายการบิ น,
อุบตั ิเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรื อสิ่ งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออํานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ
- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่
อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น

- รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯ อีกครั้ง หลังจากได้รับการสํารองที่นงั่ บนเครื่ องและโรงแรมที่พกั ใน
ต่างประเทศเป็ นที่ เรี ยบร้อย อย่างไรก็ตามรายการนี้ อาจเปลี่ ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม บริ ษทั ฯรั บเฉพาะผูม้ ี วตั ถุประสงค์
เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็
ตามถือเป็ นเหตุผลซึ่ งอยู่นอกเหนื ออํานาจและความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนเงิ นบางส่ วนหรื อ
ทั้งหมดหากท่านถูก ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่วา่ ประเทศใดจนทําให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ ท่านอื่นๆ รวมถึง
ไกด์จะไม่ สามารถรอท่ าน ณ สนามบิ นได้ จํา เป็ นต้องออกเดิ นทางตามโปรแกรมที่ วางไว้ แต่ ทางตัวแทนบริ ษ ทั ฯจะทําหน้า ที่
ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทําการติดต่อและช่วยเหลือท่านเป็ นระยะๆ
- บริ ษทั ฯทําหน้าที่เป็ นตัวแทนในการเรี ยกร้องค่าชดใช้จากสายการบิ น, โรงแรมหรื อบริ ษทั ขนส่ งเมื่อเกิ ดการสู ญหายของสัมภาระ
ระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าวในระหว่างการ ท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริ การใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมด
หรื อบางส่ วน ถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่สามารถเรี ยกร้องขอคืนค่าบริ การได้หากท่านไม่ เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตัว๋ เครื่ องบินขา
กลับซึ่ งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนํามาขอคืนเงินได้ค่าบริ การที่ ท่านชําระกับทางบริ ษทั ฯ เป็ นการชําระแบบเหมาขาด และทางบริ ษทั ฯ
ได้ชาํ ระให้กบั บริ ษทั ฯ ตัวแทนแต่ละแห่ งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอนั ใดที่ทาํ ให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะ
ตามรายการ ที่ ระบุไว้ ท่านจะขอคื นค่าบริ การไม่ได้บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ ตามความเหมาะสม และ
สถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริ ษทั ฯจะยึดถือและคํานึงถึง ความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุ ดของลูกค้าส่ วนมากเป็ นสําคัญ

การยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญี่ปุ่นให้ กบั คนไทยเริ่มบังคับใช้ ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทย (เอกสารที่จะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ)
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ ปุ่นให้กบั คนไทย ผูท้ ี่ ประสงค์จะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ ปุ่นไม่เกิ น 15 วัน ไม่ว่าจะด้วย
วัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ ยว เยี่ยมญาติ หรื อธุ รกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้า
ประเทศญี่ปุ่น ดังต่อไปนี้
1.ตัว๋ เครื่ องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (บริษทั ทัวร์ เตรียมให้ )
2.สิ่ งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พาํ นักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้น)
3.ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พาํ นักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู ้จกั โรงแรม และอื่นๆ) (บริษทั ทัวร์ เตรียมให้ )
4.กําหนดการเดินทางระหว่างที่พาํ นักในประเทศญี่ปุ่น (บริษทั ทัวร์ เตรียมให้ )

