อ ัตราค่าบริการ
เดินทาง

ราคาท ัวร์

หมายเหตุ

ผูใ้ หญ่

เด็ กมีเตียง

เด็ กไม่มเี ตียง

พ ักเดียว

ว ันที 27-31 ก.ค. 61

29,999

29,999

29,999

11,900

ว ันที 3-7 ส.ค. 61

24,999

24,999

24,999

11,900

ว ันที 10-14 ส.ค. 61

27,999

27,999

27,999

11,900

ว ันที 17-21 ส.ค. 61

26,999

26,999

26,999

11,900

ว ันที 24-28 ส.ค. 61

24,999

24,999

24,999

11,900

ว ันที 31 ส.ค. -4ก.ย. 61

24,999

24,999

24,999

11,900

ว ันที 7 -11 ก.ย. 61

24,999

24,999

24,999

11,900

ว ันที 14 -18 ก.ย. 61

25,999

25,999

25,999

11,900

ว ันที 21 -25 ก.ย. 61

26,999

26,999

26,999

11,900

ว ันที 28 ก.ย.-2ต.ค. 61

27,999

27,999

27,999

11,900

ว ันที 5-9 ต.ค. 61

28,999

28,999

28,999

11,900

ว ันที 12-16 ต.ค. 61

30,999

30,999

30,999

11,900

ว ันที 19-23 ต.ค. 61

30,999

30,999
30,999
11,900
จอยแลนด์ ห ักค่าตวออก
ั
7,000 บาท
***ราคาเด็ก INFANT (ตงแต่
ั
แรกเกิดถึงไม่เกิน 2 ปี ) ท่านละ 7,000 บาท***
***ราคาค่าท ัวร์ด ังกล่าวหากมีการเปลียนแปลงค่าตวเครื
ั
องบินภาษีสนามบินภาษีนําม ันของสายการบิน***
***บริษ ัทฯขอสงวนสิทธิในการปร ับราคาขึนตามสายการบิน***

ว ันแรก
06.00 น.
09.15 น.

กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง – สนามบินค ันไซ – กิฟฟุ
( - / - / ข้าวปัน )
ั 3 ประตู 5 เคาน์เตอร์ 6 สาย
พร ้อมกันทีสนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศขาออก ชน
การบิน Scoot เจ ้าหน ้าทีให ้การต ้อนรับ และอํานวยความสะดวกด ้านเอกสารก่อนขึนเครือง
่ ระเทศญีปุ่ น โดยสายการบิน Scoot เทียวบินที TR866
นํ าท่านเดินทางสูป

** ราคาทัวร์ไม่รวมอาหารบนเครือง (บนเครืองมีบริการจําหน่ายอาหารและเครืองดืม) **
16.55 น.

ิ
เดินทางถึง สนามบินค ันไซ เมืองโอซาก้า (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 2 ชัวโมง กรุณาปรับนาฬกาของท่
าน เพือความ
สะดวกในการนั ดหมาย) ผ่านพิธก
ี ารตรวจคนเข ้าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋ าเรียบร ้อยและทําภารกิจส่วนตัว จากนั น
่ พั
นํ าท่านขึนรถปรับอากาศ เดินทางสูท
ี กเมืองโกเบ (ประเทศญีปุ่ นไม่อนุญาตให ้นํ าอาหารสด เช่น เนือสัตว์ พืช ผัก

ผลไม ้ เข ้าประเทศ หากฝ่ าฝื นจะมีโทษจับและปรับ)
คํา
ทีพ ัก

บริการข้าวปัน (มือที 1) เพือสะดวกในการเดินทาง
GIFU HASHIMA SHINKANSEN HOTEL หรือเทียบเท่า

ว ันทีสอง
เชา้

หมูบ
่ า้ นชริ าคาวาโกะ – ทาคายาม่าจิยะ - ลิตเติล เกียวโต-บุฟเฟ่ต์ขาปู– ออนเซ็น
(B/L/D)
้
ร ับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม (มือที 2)
นํ าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ นมรดกโลกชริ าคาวาโกะ ทียัง คงอนุ รักษ์ บ ้าน สไตล์ญปุ่ี นขนานแท ้ดังเดิม และยัง
ได ้รับเลือกจากองค์การยูเนสโก ให ้เป็ นมรดกโลกในเดือนธันวาคม ปี ค.ศ. 1995 บ ้านสไตล์กัสโชสึครุ ิ จะมีความ
ยาวประมาณ 18 เมตร ความกว ้าง 10 เมตร โครงสร ้างของ บ ้านสามารถรองรับหิมะทีตกหนั กในช่วงฤดูหนาวได ้ดี
และรูปร่างของ หลังคาเหมือนกับสองมือพนมของพระเจ ้า จึงเรียกหมูบ
่ ้านสไตล์นีว่า “ก ัสโช” และมีผู ้คนจากทัว
ทุกมุมโลกหลังไหลไปชมความงามใน แต่ละปี ไม่ตํากว่า 680,000 คน
ร ับประทานอาหารกลางว ัน ณ ร้านอาหาร (มือที 3)
นํ าท่านเดินทางสูเ่ มือทาคายาม่า นํ าท่านถ่ายรูปด้านนอก ทาคายาม่า จิยะ หรือ ทีว่าการอําเภอเก่า เมือง
ทาคยาม่า ซึงเป็ นจวนผู ้ว่าแห่งเมือ งทาคายาม่า เป็ นทีทํ างานและทีอยู่อาศั ย
ของผู ้ว่าราชการจังหวัดฮิดะ เป็ นเวลากว่า 176 ปี ภายใต ้การปกครองของโชกุน
ตระกูล กุก าวา ในสมั ย เอโดะ จากนั นนํ า ท่ า นเดิน ชม หมู่ บ า
้ น Little Kyoto
ั มาจิซู จ ิ ซึงเป็ น หมู่บ ้านเก่าแก่สมัย เอโดะกว่า 300 ปี
หรือเขตเมือ งเก่า ซ น
ก่อน ทียังอนุรักษ์ และคงสภาพเดิมได ้เป็ นอย่างดี อิสระให ้ ทุกท่านได ้เดินเทียว
และชืนชมกับทั ศ นี ยภาพเมือ งเก่าซึงเต็ ม ไปด ้วยบ ้านเรือ นโบราณ และร ้านค ้า
หลากหลาย เช่น ร ้านผลิตและจํ าหน่ ายเหล ้าสาเก ร ้านทํ ามิโสะ ฯลฯ พร ้อมทัง
เลือกซือของทีระลึกพืนเมืองเฉพาะถิน เช่น ซารุโบโบะ หรือ ตุ๊กตาทารกลิงตัวสีแดง ไม่มห
ี น ้าตา ซึงถือว่าเป็ น
สัญลักษณ์หนึงของเมืองทาคายาม่า และเป็ นสินค ้ายอดนิยมเพราะแฝงไปด ้วยความเชือเกียวกับโชคลางของชาว
ญีปุ่ นอีกด ้วย และเก็บเกียวบรรยากาศอันน่าประทับใจมากมาย ท่านยังสามารถลองลิมชิมรสขนมหวานนานาชนิด
NEW STAR HOTEL / HATOYA HOTEL / FUJI MATZUSONO HOTEL หรือเทียบเท่า
ร ับประทานอาหารคํา ณ ห้องอาหารของ (มือที 4) อิมอร่อยก ับเมนูมอพิ
ื เศษทีมีขาปู ให้ทา่ นได้ลมลอง
ิ
์ ปุ
รสชาติปพ
ู ร้อมนําจิมสไตสญ
ี ่ นอย่างจุใจ
่ ําแร่ธรรมชาติ เชือว่าถ ้าได ้แช่นําแร่แล ้ว จะทําให ้ผิวพรรณสวยงาม
หลังอาหารให ้ท่านได ้ผ่อนคลายกับการแชน
และช่วยให ้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขน
ึ
ั 5 - ศูนย์จา
ั
โอชโิ นะ ฮคไคภูเขาไฟฟูจ ิ ชน
ํ ลองแผ่นดินไหว -DUTY
FREE-สาธิตการชงชา(B/ L / D)
บริการอาหารเชา้ (มือที 5) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ั
นํ าท่านสู่ โอชโิ นะ ฮคไค
(OSHINO HAKKAI) บ่อนํ าธรรมชาติกับความ
เลือมใสศรัทธา ความเชือใน ภูเขาไฟศักดิสิทธิฟูจย
ิ าม่า กับเวลาแสนยาวนาน
จากการละลายของหิมะของบนภูเขาไฟฟูจท
ี ไหลซึ
ี
ม ลึกลงพืนพิภพปฏิบัตก
ิ าร

เทียง
บ่าย

พ ักที
คํา

ว ันทีสาม
เชา้

เทียง
บ่าย

คํา
พ ักที
ว ันทีส ี
เชา้

เทียง
บ่าย

คํา
พ ักที

ซึมซับบริเวณทีลุ่มทํ าให ้เกิด นํ าซึม ขังขยายวงกว ้างกลายเป็ นบ่อขนาดย่อมนํ าในบ่อแต่ล ะบ่อใสสะอาดจนเกิด
สะท ้อนทีสวยงาม ต่อ มาในปี ค.ศ. 1985 สถานทีแห่งนี ได ้รั บ การคั ด เลือ กเป็ น 1ใน100 อัน ดั บ แหล่ง นํ าจาก
ธรรมชาติ ทีดีทสุ
ี ดของญีปุ่ น ท่านสามารถเลือกซือสินค ้าพืนเมืองต่างๆ และสินค ้าเกษตรกรรมทีชาวบ ้านนํ ามา
ขายระหว่างทางได ้ ไม่วา่ จะเป็ นผักภูเขาทีสดกรอบ ผลไม ้อบแห ้ง ถัว มันญีปุ่ น และอืนๆ อีกมากมาย
ร ับประทานอาหารกลางว ัน ณ ร้านอาหาร (มือที 6)
นํ าท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจ ิ สัมผัสภูเขาไฟฟูจอ
ิ ย่างใกล ้ชิดทีบริเวณขันที 5 ซึงเป็ นจุดทีรถโดยสารสามารถขึน
ไปจอดได ้ ฟูจเิ ป็ นภูเขาไฟทีสูงทีสุดในญีปุ่ น และยังเป็ นสัญลักษณ์ของประเทศญีปุ่ นอีกด ้วย ท่านสามารถชม
ความงามของภูเขาไฟฟูจไิ ด ้ตลอดทังปี เพราะในแต่ละฤดูภเู ขาไฟฟูจจ
ิ ะมีความงดงามทีแตกต่างกัน และเป็ น
ั 5 นนขึ
ภูเขาไฟทีสวยงามไม่วา่ จะมองจากมุมไหนก็ตาม (หมายเหตุ การขึนชมภูเขาไฟฟูจ ิ ชน
ั นอยูก
่ ับ
สภาพอากาศอํานวย) นํ าท่านเยียมชม ศูนย์จาํ ลองแผ่นดินไหว ตังอยูบ
่ ริเวณใกล ้ๆ กับเขตภูเขาไฟฟูจ ิ
ภายในมีห ้องจัดแสดงข ้อมูลการประทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก ห ้องแสดงภาพแผ่นดินไหว ห ้องแสดง
เหตุการณ์หลังแผ่นดินไหว ห ้องจําลองแผ่นดินไหว ห ้องอุทกภัย ห ้องเขาวงกตกระจก นอกจากนียังมีโซน
ถ่ายภาพกับภูเขาไฟฟูจ ิ โซนความรู ้ต่างๆ และ โซนช็อปปิ งสินค ้างานฝี มือญีปุ่ นต่างๆ เช่นมีดแบบดังเดิม
ผลิตภัณฑ์เครืองปั นดินเผา เครืองสําอาง และ ของฝากอีกมากมาย และยังมีห ้องนํ าไว ้บริการฟรีอก
ี ด ้วย นํ าท่าน
เดินทางสู่ DUTY FREE เลือกซือสินค ้าปลอดภาษี นานาชนิด นํ าท่านชม สาธิตการชงชาเขียวในสไตล์ญปุ่ี น
ขนานแท ้ พร ้อมกับชิมชาเขียวอันเป็ นรสชาตดังเดิม และช ้อปปิ ง ของฝากท ้องถินอันเป็ นเอกลักษณ์ของคนญีปุ่ น
ร ับประทานอาหารคํา ณ ร้านอาหาร (มือที 7)
NARITA TOBU HOTEL / NARITA GATEWAY HOTEL หรือเทียบเท่า
ิ จุกุ
หอโทรท ัศน์โตเกียวสกายทรี – ว ัดอาซากุสะ - ย่านโอไดบะ – ย่านฮาราจูกุ - ย่านชน
(B / อิสระ / อิสระ)
บริการอาหารเชา้ (มือที 8) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั นเดินทางสูเ่ มืองโตเกียว ร่วมเก็บภาพประทับใจกับคูก
่ บ
ั แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่นําสุม ิ
ดะ หอโทรท ัศน์โตเกียวสกายทรี เป็ นตึกทีสูงทีสุดในญีปุ่ น มีความสูงถึง 634 เมตร ชม ว ัดอาซากุสะ วัดที
เก่าแก่ทสุ
ี ดในกรุงโตเกียว เข ้านมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ ้าแม่กวนอิมทองคํา นอกจากนั นท่านยังจะได ้พบ
เก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ทมี
ี ความสูงถึง
4.5 เมตรซึงแขวนอยู่บริเวณประตูทางเข ้าวัด และยั ง
สามารถเลือกซือเครืองรางของขลังได ้ภายในวัด ฯลฯ
หรือ เพลิด เพลิน กั บ ถนนนาคามิเซ ถนนช ้อปปิ งที มี
ชือเสียงของวัด มีร ้านขายของทีระลึกมากมายไม่วา่ จะ
เป็ นเครืองรางของขลั ง ของเล่น โบราณ และตบท ้าย
ด ้วยร ้านขายขนมทีคนญีปุ่ น มายังวัดแห่งนีต ้องมาต่อ
คิวกันเพือลิมลองกับรสชาติสด
ุ แสนอร่อย
ั
อิสระอาหารกลางว ันตามอ ัธยาศย
่ ่าน ย่านโอไดบะ ชมหุ่นกัน ดัมตัวใหม่ใหญ่กว่าเดิม Unicorn
เดิน ทางสูย
Gundam มาแทนทีตัวเดิมทีโอไดบะ เป็ นแหล่งชอปปิ งและความบันเทิง
ของโตเกีย ว ถ า้ ดู จ ากแผนที แล ว้ Odaiba มี ส ภาพเป็ นเกาะอยู่ ท ี อ่ า ว
โตเกียว ในสมัยเอโดะ ค.ศ.1603-1868 เกาะ Odaiba ได ้ถูกสร ้างขึนเพือ
เป็ นป้ อมปราการ (คําว่า daiba แปลว่าป้ อมปราการ) ป้ องกันการรุกรานของ
ข ้าศึก ต่อมาอีก 100 กว่าปี เกาะ Odaiba ได ้ถูก ถมเพิมเพือใช ้ประโยชน์
เป็ นทีอยู่อ าศั ย ตึก สํานั กงาน และ ท่าเรือ การถมทะเลในตอนนั น ถือ ว่า
เป็ นเรื องใหม่ ใ นวงการก่ อ สร า้ งมาก ในปี ค.ศ. 1990 มี โ รงแรม และ
ิ อ สร ้างใหม่ๆ เกิด ขึนเช่น ตึก
ศูน ย์ก ารค ้ามาเปิ ดที Odaiba และเริมมีส งก่
Fuji TV Building, Telecom Center แ ล ะ Tokyo Big Sight ต อ น นี
Odaiba เป็ นเมืองใหม่ของโตเกียว มีผังเมืองสวยงาม ตึกรูปทรงแปลกๆ รถไม่เยอะเหมือนโตเกียว และไม่วน
ุ่ วาย
จากนั นต่อด ้วย ย่านฮาราจูกุ ฮาราจูกน
ุ ั นไม่ใช่แค่ศน
ู ย์รวมของวัยรุ่นทีชอบแต่งหน ้า แต่งตัวมีเอกลักษณ์จนอาจ
เรีย กได ้ว่าหลุด โลกอย่า งทีเรารู ้จั ก เท่า นั นแต่ฮ าราจูก ุในอดีต นั นเป็ นเพีย งย่า นทีพั ก ค ้างแรมเล็ ก ๆ เท่านั น แต่
ปั จจุบัน ฮาราจูก ุค ือ ย่า นหนึงทีตั งอยู่ใจกลางโตเกีย ว ซึงทีนี ไม่เพีย งแค่เป็ นแหล่ง รวมร ้านค ้าเท่านั น แต่รอบๆ
บริเวณยั งมีศ าลเจ ้า สวนสาธารณะ และถนนเส ้นใหญ่สไตล์ต ะวัน ตกแบบ Champs-Elysees เข ้าไว ้ด ้วยกัน ได ้
อย่างลงตัว และถนนทีขึนชือทีสุดในย่านฮาราจูกน
ุ ั นคือถนนทาเคะชิตะทีอยูต
่ รงข ้ามสถานีฮาราจูกน
ุ ั นเอง จากนั น
ิ จุกุ ให ้ท่านได ้เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซือสินค ้านานาชนิด ไม่วา่ จะเป็ น ร ้านซานริโอะ
ช ้อปปิ งกันต่อที ย่านชน
ิ เครืองสําอาง ต่างๆ กันทีร ้าน MATSUMOTO แหล่ง
ร ้านขายเครืองอิเลคทรอนิกส์ กล ้องถ่ายรูปดิจต
ิ อล นาฬกา
รวมเหล่าบรรดาเครืองสําอางมากมาย อาทิ มาร์คเต ้าหู ้, โฟมล ้างหน ้า WHIP FOAM , ครีมกันแดดชิเซโด ้ แอน
เนสซ่าทีคนไทยรู ้จักเป็ นอย่างดี
ั
อิสระอาหารคําตามอ ัธยาศย
NARITA TOBU HOTEL / NARITA GATEWAY HOTEL หรือเทียบเท่า

ว ันทีห้า
เชา้

นาริตะ - สนามบินดอนเมือง
บริการอาหารเชา้ (มือที 9) ณ ห้องอาหาร

เทียง

ั
อิสระอาหารกลางว ันตามอ ัธยาศย
่ นามบิน
นําท่านเดินทางสูส
ออกเดินทางจากสนามบินนาริตะ โดยสายการบิน NOKSCOOT เทียวบินที XW 101
เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

13.55 น.
18.25 น.

(B / อิสระ / --)

**โปรแกรมสามารถสล ับปร ับเปลียนได้โดยไม่ตอ
้ งแจ้งล่วงหน้า**

เงือนไขห้องพ ัก :
1. โรงแรมทีระบุในรายการทัวร์ยังไม่คอนเฟิ รม
์ 100% ซึงอาจจะมีการเปลียนแปลง โดยทางบริษัททัวร์จะแจ ้งให ้ทราบพร ้อมกับใบนั ด
หมายเตรียมตัว ประมาณ 1-3 วัน ก่อนการเดินทาง โดยจะจัดโรงแรมให ้อยูใ่ นระดับเดียวกัน
ับเปลียนได้โดยไม่
อ
้ ารห
งแจ้้องพั
งล่วกงหน้
2. โรงแรมในประเทศญีปุ่ น ห**โปรแกรมสามารถสล
้องพักจะมีขนาดค่อนข ้างเล็ับปร
กและบางโรงแรมจะไม่
มบ
ี ตริก
แบบา3**
ท่าน (TRIPLE) ดังนันทาง
บริษัททัวร์จะจัดห ้องพักให ้ท่านแยกเป็ น 2 ห ้องพักแทน คือ 1 ห ้องนอนคู่ (พัก 2 ท่าน) และ 1 ห ้องพักเดียว (พัก 1 ท่าน)
3. บางโรงแรมในประเทศญีปุ่ น ไม่มบ
ี ริการห ้องพักแบบเตียงคู่ (TWIN) หรือกรณีทห
ี ้องพักแบบเตียงคูโ่ รงแรมนันเต็ม (TWIN) ทาง
บริษัททัวร์จะจัดห ้องพักแบบ 1 เตียงใหญ่ (DOUBLE) ให ้ท่านแทน
4. กรณีโรงแรมทีเข ้าพัก ไม่มบ
ี ริการออนเซ็นภายในโรงแรม ทางบริษัททัวร์จะนํ าคณะเข ้าใช ้บริการออนเซ็นทีอยู่บริเวณใกล ้เคียงแทน

(เฉพาะรายการท ัวร์ทระบุ
ี
โปรแกรมอาบนําแร่ธรรมชาติเท่านน)
ั

* ทางบริษ ัทเริมต้น และจบ การบริการ ทีสนามบินดอนเมือง กรณีทา่ นเดินทางมาจาก
ต่างจ ังหว ัด หรือต่างประเทศ และจะสํารองตวเครื
ั
องบิน หรือพาหนะอย่างหนึงอย่างใดที
้ า่ ยในสว่ นนีเพราะเป็น
ใชใ้ นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษ ัทจะไม่ร ับผิดชอบค่าใชจ
้ า่ ยทีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษ ัท ฉะนนท่
ค่าใชจ
ั านควรจะให้กรุป
๊
FINAL 100% ก่อนทีจะสํารองพาหนะ*

่ เลือกทีนงโดยระบบสายการบิ
* ตวสายการบิ
ั
นไม่สามารถระบุทน
ี งั ใชว้ ธ
ิ ี RANDOM คือการสุม
ั
น*
การจ ัดทีนงบนเครื
ั
องบิน เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก
้ ําหนด ทางผูจ
้ ัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
แต่จะทําการ Request ให้ได้เท่านน
ั งดการคืนบ ัตรโดยสาร และหากยกเลิกการเดินทาง
ทางสายการบินไม่มรี ะบบคืนเงินบางสว่ น

หากผูโ้ ดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเข้าประเทศญีปุ่น
จากเจ้าหน้าทีแรงงานไทยหรือเจ้าหน้าทีตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้า
้ า
เมืองทีประเทศญีปุ่นทางผูจ
้ ัดและทางสายการบินจะไม่สามารถร ับผิดชอบค่าใชจ
่ ยทีเกิดขึนทุกกรณี
ผูโ้ ดยสารอาจจะต้องร ับผิดชอบค่าปร ับทีประเทศญีปุ่นเรียกเก็บ
ผูโ้ ดยสารต้องรอกล ับประเทศไทยในเทียวบินถ ัดไปทีมีทน
ี งว่
ั างหรือตามว ันเดินทางของตวเครื
ั
องบิน
ทงนี
ั แล้วแต่ทางเจ้าหน้าทีตรวจคนและสายการบิน ทางผูจ
้ ัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้

ราคาท ัวร์รวม
1. ค่าตัวเครืองบินไป-กลับ ตามรายการ
2.ค่าอาหารทุกมือ ตามทีระบุในรายการ
3. ค่าเข ้าชมสถานทีต่างๆ ตามรายการ
4.ค่าทีพักห ้องละ 2-3 ท่าน ตามรายการ
5. ค่ารถรับ-ส่ง และนํ าเทียวตามรายการ
6.ค่าภาษี สนามบิน ทุกแห่งทีมี
7. ค่านํ าหนั กกระเป๋ าสัมภาระไป-กลับ ท่านละ 20 กก.
8.หัวหน ้าทัวร์นําเทียวตลอดรายการ
9. ค่าประกันอุบต
ั เิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงือนไขตามกรมธรรม์)
10. นํ าดืมวันแรก 1 ขวด
ราคาท ัวร์ไม่รวม
1. ภาษี มล
ู ค่าเพิม 7% และภาษี หัก ณ ทีจ่าย 3% (กรณีต ้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบกํากับภาษี )
2. ค่าใช ้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทําหนั งสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์สว่ นตัว ค่าซักรีด มินบ
ิ าร์ในห ้อง อาหารและเครืองดืมทีสังเพิม
3. ค่านํ าหนั กกระเป๋ าสัมภาระ ทีหนั กเกินสายการบินกําหนด (ปกติ ขาไป20 กก. / ขากลับ 20 ก.ก.)
4. ค่าวีซา่ สําหรับพาสปอร์ตต่างชาติ
5. ทิปคนข ับรถ และไกด์ทอ
้ งถินท่านละ 5,000 เยน หรือ 1,500 บาท ต่อทริป (ชําระทีสนามบินดอนเมือง ในว ัน
เช็คอิน)
6. ทิปห ัวหน้าท ัวร์ ตามความพึงพอใจ
การเดินทางในแต่ละครงจะต้
ั
องมีผโู ้ ดยสารจํานวน 30 ท่านขึนไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจํานวนด ังกล่าว บริษ ัทฯ ขอ
ิ ธิในการเลือนการเดินทาง หรือเปลียนแปลงราคา
สงวนสท
กรุณาชําระม ัดจํา ท่านละ 15,000 บาท หรือท่านละ 20,000 กรณีเดินทางตรงก ับว ันหยุดน ักข ัตฤกษ์ หากมีการ
ิ ธิในการยึดม ัดจําหรือค่าท ัวร์ทงหมด
ยกเลิกภายหล ัง ทางบริษท
ั ขอสงวนสท
ั
เนืองจากทางบริษท
ั ฯ ได้ชําระค่าตวั
เครืองบินเต็ มใบให้ก ับสายการบินเป็นทีเรียบร้อย ค่าท ัวร์ส่วนทีเหลือ กรุณาชําระ 20 ว ันก่อนการเดินทาง (ไม่นบ
ั
เสาร์-อาทิตย์ และว ันหยุดน ักข ัตฤกษ์)
เงือนไขการยกเลิกการเดินทาง

1. กรณีทนัี กท่องเทียวหรือเอเจนซีต ้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลือนการเดินทาง นักท่องเทียวหรือเอเจนซี (ผูม้ ชี อื
ในเอกสารการจอง) จะต ้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกทีบริษัทอย่างใดอย่างหนึงเพือแจ ้ง
ยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
ื
2. กรณีนักท่องเทียวหรือเอเจนซีต ้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเทียวหรือเอเจนซี (ผูม้ ชี อในเอกสารการจอง)
จะต ้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนทีบริษัทอย่างใดอย่างหนึงเพือทําเรืองขอรับเงิน
ค่าบริการคืน โดยแนบหนั งสือมอบอํานาจพร ้อมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินค่าบริการต่างๆ
และหน ้าสมุดบัญชีธนาคารทีต ้องการให ้นํ าเงินเข ้าให ้ครบถ ้วน โดยมีเงือนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี

3.

การเดินทางทีต ้องการันตีมัดจําหรือซือขาดแบบมีเงือนไข หรือเทียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับ
สายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มก
ี ารคืนเงินมัดจําหรือค่าบริการทังหมด

4.

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมน
ี ั กท่องเทียวเดินทางไม่ถงึ 30 คน

เงือนไขและข้อกําหนดอืนๆ
1. ทัวร์นีสําหรับผู ้มีวัตถุประสงค์เพือการท่องเทียวเท่านั น
2. ทัวร์นีเป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได ้ร่วมเดินทางหรือใช ้บริการตามทีระบุไว ้ในรายการไม่วา่ บางส่วนหรือทังหมด หรือ
ถูกปฏิเสธการเข ้า-ออกเมืองด ้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คน
ื เงินค่าบริการไม่วา่ บางส่วนหรือทังหมดให ้แก่ทา่ น
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทมี
ี นักท่องเทียวร่วมเดินทางน ้อยกว่า 30 ท่าน โดยจะแจ ้งให ้กับ
นั กท่องเทียวหรือเอเจนซีทราบล่วงหน ้าอย่างน ้อย 7 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศทีไม่มวี ซ
ี า่ และอย่างน ้อย 15 วัน
ก่อนการเดินทางสําหรับประเทศทีมีวซ
ี า่ แต่หากทางนั กท่องเทียวทุกท่านยินดีทจะชํ
ี
าระค่าบริการเพิมจากการทีมี
นั กท่องเทียวร่วมเดินทางน ้อยกว่าทีทางบริษัทกําหนดเพือให ้คณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีทจะให
ี
้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชือ นามสกุล คํานํ าหน ้าชือ เลขทีหนั งสือ
เดินทาง และอืนๆ เพือใช ้ในการจองตัวเครืองบิน ในกรณีทนั
ี กท่องเทียวหรือเอเจนซีมิได ้ส่งหน ้าหนั งสือเดินทางให ้กับทาง
บริษัทพร ้อมการชําระเงินมัดจํา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพือให ้สอดคล ้องกับสถานการณ์
ภูมอ
ิ ากาศ และเวลา ณ วันทีเดินทางจริงของประเทศทีเดินทาง ทังนี บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนั กท่องเทียว
ส่วนใหญ่เป็ นสําคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช ้จ่ายใดๆ ทีเพิมขึนของนั กท่องเทียวทีมิได ้เกิดจาก
ความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุดงาน การปฏิวัต ิ อุบต
ั เิ หตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหาย
ั อืน เป็ นต ้น
หรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช ้า เปลียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสด
ุ วิสย
7. อัตราค่าบริการนีคํานวณจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันทีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั น ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิมขึน ในกรณีทมี
ี การเปลียนแปลงอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัวเครืองบิน ค่า
ภาษี เชือเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลียนแปลงเทียวบินฯลฯ

ข้อควรทราบ
ั
่ เข้าประเทศญีปุ่นให้ก ับคนไทย ผูท
จากมาตรการยกเว้นวีซา
้ ประสงค์
ี
จะพําน ักระยะสนใน
ประเทศญีปุ่นไม่เกิน 15 ว ันไม่วา่ จะด้วยว ัตถุประสงค์เพือการท่องเทียว เยียมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยืน
เอกสารในขนตอนการตรวจเข้
ั
าเมืองเพือยืนย ันการมีคณ
ุ สมบ ัติการเข้าประเทศญีปุ่น* ด ังต่อไปนี
ตวเครื
ั
องบินขาออกจากประเทศญีปุ่น ทางท ัวร์จ ัดเตรียมให้
้ า่ ยทีอาจเกิดขึนในระหว่างทีพําน ักในประเทศ
ิ ยืนย ันว่าท่านสามารถร ับผิดชอบค่าใชจ
สงที
ญีปุ่นได้
่ เงินสด บ ัตรเครดิต เป็นต้น)
(เชน
ื ทีอยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างทีพําน ักในประเทศญีปุ่น
ชอ
่ คนรูจ
(เชน
้ ัก โรงแรม และอืนๆ) ทางท ัวร์จ ัดเตรียมให้
กําหนดการเดินทางระหว่างทีพําน ักในประเทศญีปุ่น ทางท ัวร์จ ัดเตรียมให้
-

ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ทีจะนํ าติดตัวขึนเครืองบิน ต ้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลต
ิ รต่อชิน และ
ิ ล็อคปิ ดสนิท และสามารถนํ าออกมาให ้เจ ้าหน ้าที
รวมกันทุกชินไม่เกิน 1,000 มิลลิลต
ิ ร โดยแยกใส่ถงุ พลาสติกใสซึงมีซป
ตรวจได ้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให ้ถือได ้ท่านละ 1 ใบเท่านั น ถ ้าสิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที
กําหนดจะต ้องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ ้าหน ้าทีโหลดใต ้ท ้องเครืองบินเท่านั น
2. สิงของทีมีลักษณะคล ้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬ
ี าฯ จะต ้องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝาก
เจ ้าหน ้าทีโหลดใต ้ท ้องเครืองบินเท่านั น
3. ประเทศญีปุ่ น มีกฎหมายห ้ามนํ าผลิตภัณ ฑ์ท ีทํ ามาจากพืช และเนือสัตว์ทุกชนิดเข ้าประเทศ เช่น ผั ก ผลไม ้สด ไข่
เนือสัตว์ ไส ้กรอกฯ เพือเป็ นการป้ องกันโรคติดต่อทีจะมาจากสิงเหล่านี หากเจ ้าหน ้าทีตรวจพบ จะต ้องเสียค่าปรับในอัตรา
ทีสูงมาก
หมายเหตุ
ิ ธิในการออกท ัวร์ตงแต่
1.บริษ ัทฯขอสงวนสท
ั
30 ท่านขึนไป หากมีลก
ู ท ัวร์ตากว่
ํ
านีอาจจะต้องมีการปร ับราคาขึน
2.ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสินหากเกิดกรณีความล่าช ้าจากสายการบิน, การยกเลิกเทียวบิน, การประท ้วง, การ
นั ดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีทท่
ี านถูกปฏิเสธ การเข ้าหรือออกเมืองจากเจ ้าหน ้าทีตรวจคนเข ้าเมือง หรือ
เจ ้าหน ้าทีกรมแรงงานทังจากไทย และต่างประเทศซึงอยูน
่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
3.ทางบริษัทฯจะรับเฉพาะลูกค ้าทีมีความประสงค์ทจะเดิ
ี
นทางไปท่องเทียวเท่านั น
4.ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน หากท่านใช ้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ เพราะค่าใช ้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได ้ชําระค่าใช ้จ่ายให ้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล ้ว

โปรดอ่านทุกข้อในรายการท ัวร์โดยละเอียด
ั
หากมีขอ
้ สงสยกรุ
ณาสอบถามก่อนทําการจองทุกครงั

