Fantasy Winter SAKURA 5D3N

วนอุทยานฮาโกเน่ ล่ องเรื อทะเลสาบอาชิ ชมซากุระ ณ เมืองคาวาสึ
อาบนา้ แร่ ธรรมชาติฟูจเิ ท็น สกีรีสอร์ ท เปิ ดประสบการณ์ ใหม่ กับ
พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น วัดอาซากุสะ ช้ อปปิ ้ งชินจูกุ ศาลเจ้ าเมจิ ฮาราจูกุ อิออน

วันที่ 1

กรุ งเทพฯ สนามบินดอนเมือง

20.30 น.

23.45 น.

พร้ อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชัน้ 3 อาคารผู้โดยสารระหว่ างประเทศ เคาน์ เตอร์ สายการบิน AIR ASIA
X เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับ และอานวยความสะดวกในการเช็คอิน
สายการบิน AIR ASIA X ใช้ เครื่อง AIRBUS A330-300 จานวน 377 ที่น่ ัง
จัดที่น่ ังแบบ 3-3-3 มีบริการอาหารร้ อนเสิร์ฟทัง้ ขาไปและขากลับ
(นา้ หนักกระเป๋า 20 กก./ท่ าน หากต้ องการซือ้ นา้ หนักเพิ่ม ต้ องเสียค่ าใช้ จ่าย)
เหิรฟ้าสูเ่ มืองนาริ ตะ ประเทศญี่ปนุ่ โดยเที่ยวบินที่ XJ600 บริการอาหาร และเครื่องดื่ม บนเครื่อง

วันที่ 2

นาริตะ วนอุทยานฮาโกเน่ ล่ องเรือทะเลสาบอาชิ ชมซากุระ ณ เมืองคาวาสึ อาบนา้ แร่ ธรรมชาติ + ทานขาปูยกั ษ์

08.00 น.

ถึง เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปนุ่ หลังจากผ่านขันตอนศุ
้
ลกากรแล้ ว
นาท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่ งชาติฮาโกเน่ ตังอยู
้ ใ่ นจังหวัดคะนะงะวะ ซึ่งเป็ นแหล่งรวมบ่อน ้าพุร้อนมากถึง 17 แห่ง จากนัน้
นาท่าน ล่ อ งเรื อทะเลสาบอาชิ (ใช้ เวลาในการล่ องในการล่ อ ง 10 นาที) กับเรื อแฟนตาซีโจรสลัดชมความงามของ
ทะเลสาบอันดับหนึง่ ในญี่ปนุ่ ซึง่ ได้ ก่อตัวจากลาวาของภูเขาไฟ ท่านจะได้ สมั ผัสกับทัศนียภาพที่สวยงามดัง่ ภาพวาดสะท้ อนลง
สูท่ ะเลสาบ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสูเ่ มืองคาวาสึ สัมผัสความงามแห่งแรกของเทศกาลดอกซากุระในเดือนแห่งความรัก ณ เมืองคาวาสึ โดยเมือง
นี ้จะเป็ นเมืองที่ซากุระบาสะพรั่งเร็ วที่สดุ ในเกาะฮอนชู โดยจะเริ่ มออกดอกในช่วงประมาณ 10 ก.พ. ค่อยๆบาน ยาว ไปจนถึง
เดือน 10 มี.ค. ของทุกปี โดยทุกๆปี จะมีนักท่องเที่ยวที่อยากชมความงามของ ซากุระและเล่นสกี ในช่วงเวลาเดียวกัน จะ
เดิน ทางมาเที่ยวชมกัน ในช่วงนี ้ โดยเมืองคาวาสึ เป็ น เมื องเล็กๆ ซึ่งตัง้ อยู่ไม่ห่างจากเมือง โกเทมบะมากนัก โดยใน
ส่วนกลางของเมืองจะมีแม่น ้าไหลตัดผ่าน 2 ข้ างทาง จะเรี ยงรายเต็มไปด้ วยต้ นซากุระหลากหลายร้ อยต้ น ยาวตลอดเส้ นทาง
ประมาณ 4 กิโลเมตรและบางจุดยังมี ดอกนาโนฮะนะ หรื อดอกกวางตุ้ง ที่บานสะพรั่งเป็ นสีเหลือง ให้ ท่านได้ ชมความงามกัน
อีกด้ วย และใน 2 ข้ างทางก็ยงั มีร้านขายของฝากของที่ระลึก ขนม ผลไม้ มากมาย โดยท่านสามารถเลือกซื ้อ หรื อ ชิมพร้ อมดื่ม
ด่ากับความงามของซากุระ อิสระให้ ทา่ นได้ เก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย (โดยปกติงานเทศกาลซากุระที่เมืองคาวาสึ จะ
เริ่มจัดในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม แต่ ทงั ้ นีท้ งั ้ นัน้ ขึน้ อยู่กับสภาพอากาศในแต่ ละปี ด้ วย)
(หมายเหตุ : ในกรณี ท่ ีเทศกาลชมซากุระไม่ มีแล้ ว บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนโปรแกรมทัวร์ นาท่ านเดินทางสู่
หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค แทน นาท่านเจาะลึกตามหาแหล่งน ้าบริ สทุ ธิ์จากภูเขาไฟฟูจิ ที่เป็ นแหล่งน ้าตามธรรมชาติตงอยู
ั ้ ่ใ น
หมูบ่ ้ านโอชิโนะ จ.ยามานชิ หรื อพูดในทางกลับกันคือกลุม่ น ้าผุดโอชิโนะฮัคไค เพียงก้ าวแรกที่ยา่ งเท้ าเข้ าไปในหมูบ่ ้ าน ก็สมั ผัส

เที่ยง
บ่าย

ค่า

ได้ ถึงอากาศบริ สทุ ธิ์ และไอเย็นจากแหล่งน ้าธรรมชาติที่มีให้ เห็นอยู่ทกุ มุม โดยในบ่อน ้าใสแจ๋วมีปลาหลากหลายพันธุ์แหวก
ว่ายสบายอารมณ์ แต่ขอบอกเลยว่าน ้าแต่ละบ่อนันเย็
้ นเจี๊ยบถึงใจจนแอบสังสัยว่าน้ องปลาไม่หนาวสะท้ านกันบ้ างรึ เพราะ
อุณหภูมิในน ้าเฉลีย่ อยูท่ ี่ 10-12 องศาฯนอกจากชมแล้ วก็ยงั มีน ้าผุดจากธรรมชาติให้ ตกั ดื่มตามอัธยาศัย และที่สาคัญ หมูบ่ ้ าน
โอชิโนะยังเป็ นแหล่งช้ อปปิ ง้ สินค้ าโอทอปชันเยี
้ ่ยม
พักที่ALEXANDER ROYAL RESORT YAMANAKAKO HOTEL หรือระดับเดียวกัน
รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม *** ให้ ท่านได้ อ่ มิ อร่ อยกับมือ้ พิเศษที่มขี าปูยกั ษ์ ให้ ท่านได้ ลมิ ้ ลอง
รสชาติปพ
ู ร้ อมนา้ จิม้ สไตส์ ญ่ ปี ุ่ นอย่ างจุใจ หลังอาหารให้ ท่านได้ ผ่อนคลายกับการแช่ นา้ แร่ ธรรมชาติ เชื่อว่ าถ้ าได้
แช่ นา้ แร่ แล้ ว จะทาให้ ผิวพรรณสวยงามและช่ วยให้ ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขนึ ้

วันที่ 3

ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ ท เปิ ดประสบการณ์ ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น โอไดบะ

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่ านสนุกกับกิจกรรมกลางแจ้ งท่ ามกลางหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น ให้ ทา่ นได้ เพลิดเพลินกับการเล่นไม้ กระดานเลือ่ น
ได้ ตามอัธยาศัย ณ ดินแดนแห่งนี ้ที่ซึ่งเป็ นสวนสนุกขนาดใหญ่ มีกิจกรรมนอกเหนือจากการเล่นสกีมากมาย เป็ นลานสกีที่มี
ชื่อเสียงและมีฉากหลังเป็ นภูเขาไฟฟูจิที่สวยงามท่านจะได้ สนุกกับลานหิมะขาวโพลน ท่านที่สนใจจะเช่าอุปกรณ์ เครื่ องเล่น
สามารถติดต่อหัวหน้ าทัวร์ ลว่ งหน้ า ราคานีไ้ ม่ รวมค่ าเช่ าอุปกรณ์ เครื่องเล่ นสกี สโนว์ สเลด หรือครูฝึก ประมาณ 5,00015,000 เยน (ลานสกีจะเปิ ดให้ บริการหรือไม่ ขึน้ อยู่กับสภาพภูมิอากาศ)
(หมายเหตุ: ในกรณีท่ ี ลานสกีเข้ าไม่ ได้ เนื่องจากสภาพอากาศ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนโปรแกรมทัวร์ นาท่าน
เดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ที่ตงตระหง่
ั้
านอยูเ่ หนือเกาะญี่ปนด้
ุ่ วยความสูง3,776เมตร จากระดับน ้าทะเล นาท่านขึ ้นชมความงาม
กัน แบบใกล้ ชิด ยังบริ เวณ “ชัน้ 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึน้ อยู่กับสภาพภูมิอากาศ) เพื่อชมทัศนี ยภาพโดยรอบของภูเขาไฟที่
สามารถมอง เห็นทะเลสาบทังห้
้ ากระจายอยู่โดยรอบ ให้ ท่านได้ สมั ผัสอากาศอันบริ สทุ ธิ์บนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพที่ระลึก กับ
ภูเขาไฟที่ได้ ชื่อว่ามีสดั ส่วนสวยงามที่สดุ ในโลก ซึง่ เป็ นภูเขาไฟที่ยงั ดับไม่สนิท และมีความสูงที่สดุ ในประเทศญี่ปนุ่
นาท่านเปิ ดประสบการณ์ใหม่กบั พิธีชงชาญี่ปุ่น ซึง่ เป็ นเอกลักษณ์ของประเทศญี่ปนว่
ุ่ าด้ วยการใช้ เวลาอย่างสุนทรี ย์ ด้ วยการ
ดื่มและการชงชาผงสีเขียวหรื อมัทชา นับตังแต่
้ ประมาณศตวรรษที่ 14 ต้ นฉบับของพิธีชงชา และให้ ทา่ นได้ สมั ผัสกับบรรยากาศ
ของการจาลองเรื่ องราวเกี่ยวการพบปะกันในวงสังคมเกี่ยวกับการดิ่มและชงชาที่ได้ แพร่ หลายในบรรดาชนชัน้ สูงที่เกิดขึ ้นใน
ประเทศญี่ปนุ่ จากนันอิ
้ สระให้ ทา่ นได้ เลือกซื ้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เที่ยง

นาท่านเดินทางสู่ เมืองโอไดบะ เป็ นเมืองที่เกิดจากการนาขยะมาถมทะเลจนกลายเป็ นเกาะขนาดใหญ่บริ เวณอ่าวโตเกียว
เพื่อประโยชน์ในการป้องกันประเทศ แต่ปัจจุบนั โอไดบะได้ กลายมาเป็ นเขตเศรษฐกิจอีกแห่งของประเทศ เนื่องจากเต็มไปด้ วย
ร้ านค้ า กว่า 150 ร้ าน โซนอาหาร ห้ า งสรรพสิ น ค้ า และอื่ น ๆ อี ก มากมาย นอกจากนัน้ ยัง เต็ ม ไปด้ ว ยสถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว
หลากหลายด้ วยฝี มือของมนุษย์ ไม่วา่ จะเป็ นสะพานสายรุ้ง เป็ นต้ น ส่วนการเดินทางมาที่นี่ก็สะดวกสบาย จึงไม่แปลกหากที่นี่
คือสถานที่ทอ่ งเที่ยวสุดฮิตของนักท่องเที่ยวทังในและต่
้
างประเทศ พร้ อมกับเก็บภาพประทับใจกับยูนิคอร์ นกันดัม้ ตัวใหม่ที่สงู
ถึง 19.7 เมตร หนัก 49 ตัน สุดพิเศษคือสามารถเปล่งแสงได้ ถึง 50 จุด ซึง่ แปลกไปจากกันดัมรุ
้ ่นเดิม ที่เคยมีมาเลยทีเดียว
หลากหลายแบรนด์ ดั ง อาทิ NIKE, CONVERSE, NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ได้ ท่ ี ร้าน ABC MART **อิ สระ
อาหารเย็นเพื่อไม่ เป็ นการรบกวนเวลาช้ อปปิ ้ ง**
พักที่NARITA REST HOUSE HOTEL หรือ NARITA TOBU HOTEL หรือเทียบเท่ าระดับเดียวกัน

วันที่ 4
เช้ า

เที่ยง

วัดอาซากุสะ-ช้ อปปิ ้ งชินจูกุ-ศาลเจ้ าเมจิ-ฮาราจูกุ-อิออน
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ชม วัดอาซากุสะ วัดที่เก่าแก่ที่สดุ ในกรุงโตเกียว เข้ านมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ้ าแม่กวนอิมทองคา นอกจากนันท่
้ านยัง
จะได้ พบเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ ที่มี ความสูงถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยู่บริ เวณประตูทางเข้ าวัด และยังสามารถ
เลือกซื ้อเครื่ องรางของขลังได้ ภายในวัด ฯลฯ หรื อเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนช้ อปปิ ง้ ที่มี ชื่อเสียงของวัด มีร้านขาย
ของที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็ นเครื่ องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบท้ ายด้ วยร้ านขายขนมที่คนญี่ ปนุ่ มายังวัดแห่งนี ้
ต้ องมาต่อคิวกันเพื่อลิ ้มลองกับรสชาดสุดแสนอร่อย
จากนันน
้ าท่านช้ อปปิ ง้ ย่านดัง ย่ านชินจุกุ”ให้ ท่านได้ เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื ้อสินค้ านานาชนิด ได้ จากที่นี่ ไม่ว่าจะเป็ น
ร้ านซานริ โอะ ร้ านขายเครื่ องอิ เลคทรอนิ ก ส์ กล้ องถ่ า ยรู ป ดิ จิ ต อล นาฬิ ก า เครื่ องส าอาง ต่ างๆ กั น ที่ ร้ าน
MATSUMOTO แหล่ งรวมเหล่ าบรรดาเครื่ องสาอางมากมาย อาทิ มาร์ คเต้ าหู้, โฟมล้ างหน้ า WHIP FOAM ที่ราคา
ถูกกว่ าบ้ านเรา 3 เท่ า, ครี มกันแดดชิเซโด้ แอนเนสซ่ าที่คนไทยรู้ จักเป็ นอย่ างดี และสินค้ าอื่น ๆ หรื อให้ ท่านได้
สนุกกับการเลือกซือ้ สินค้ า แบรนด์ ดังอาทิ LOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE,
เสือ้ COMME DES GARCONS, H&M หรือเลือกซือ้ รองเท้ า
เพื่อไม่ เป็ นการรบกวนเวลาช้ อปปิ ้ ง อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย
นาท่ านเดินทางสู่ ศาลเจ้ าเมจิ เป็ นศาลเจ้ าหลวงในศาสนาชิ นโต ที่สร้ างขึ ้นเพื่ออุทิศและเป็ นที่สถิตย์ วิญญาณขององค์
สมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ ซึ่งเป็ นจักรพรรดิที่มีความสาคัญกับประเทศญี่ปนยุ
ุ่ คปั จจุบนั เป็ นอย่างยิ่ง และได้ รับความเคารพจาก
ชาวญี่ปนยุ
ุ่ คปั จจุบนั มากที่สดุ

ค่า

จากนัน้ อิสระช้ อปปิ ้ ง ย่ านฮาราจูกุ แหล่งรวมเสื ้อผ้ า เครื่ องประดับ รองเท้ า ของวัยรุ่นญี่ปนุ่ หากคุณคือคนที่กาลังมองหาซื ้อ
เสื ้อผ้ าแบบแปลกๆ หรื อต้ องการหาซื ้อเสื ้อผ้ าแนว Cost Play ท่านยังสามารถหาได้ จากที่นี่อีกด้ วย หรื อ ถ้ าต้ องการเห็นวัยรุ่ น
ญี่ปนแต่
ุ่ งตัวแบบแปลกๆ ก็สามารถมาดูได้ ที่นี่ได้ จะมีวยั รุ่ นญี่ปนน่
ุ่ ารักๆ เดินกันเต็มถนนเหมือนกับถนนสายแบรนด์เนมโอโม
โตะซานโดะ นอกจากนัน้ แล้ ว ท่า นยังได้ ช้ อปปิ ง้ สิน ค้ าแบรนด์ ดังระดับ โลก อาทิ CHANNEL, Dior, LOUIS VULTTON,
ZARA, GAP หรื อสาวก ONITSUKA TIGER ที่ต้องการหารองเท้ าแบบต้ นฉบับ MADE IN JAPAN ที่ SHOP นีม้ ีแบบ
ให้ เลือกสรรมากมาย อีกทัง้ ยังมีร้านขายตุ๊กตา KITTY DORAENMON หรื อตุ๊กตา LINE สุดแสนน่ ารักไว้ คอยเอาใจ
คุณหนู อีกทัง้ ยังมี SHOP ใหญ่ ของ กระเป๋าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสือ้ COMME DES GARCONS อีก
ด้ วย จากนันน
้ าท่านอิสระช้ อปปิ ง้ ณ ห้ างสรรพสินค้ าขนาดใหญ่ของนาริ ตะ ห้ างฯ อิออน จัสโก้ ซื ้อของฝากก่อนกลับ อาทิ
ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ และ หากท่านใดหลงไหลในรสชาดของคิทแคทชาเขียวสามารถหาซื ้อได้ ที่นี่ได้ เลย
อิสระอาหารค่า ตามอัธยาศัย
พักที่NARITA REST HOUSE HOTEL หรือ NARITA TOBU HOTEL หรือเทียบเท่ าระดับเดียวกัน

วันที่ 5

กรุ งเทพฯ-สนามบินดอนเมือง

09.15 น.
13.50 น.

เหิรฟ้าสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ601 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

****************************************

** หากท่านที่ต้องออกตัว๋ ภายใน (เครื่ องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าที่ทกุ ครัง้ ก่อนทาการ
ออกตัว๋ เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ท หรื อ เวลาบิน โดยไม่ได้ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า **
*** ขอบพระคุณทุกท่ านที่ใช้ บริการ ***

อัตราค่ าบริการ
กาหนดการเดินทาง
10 – 14 กุมภาพันธ์ 2561
13 – 17 กุมภาพันธ์ 2561
14 – 18 กุมภาพันธ์ 2561
16 – 20 กุมภาพันธ์ 2561
17 – 21 กุมภาพันธ์ 2561
20 – 24 กุมภาพันธ์ 2561
21 – 25 กุมภาพันธ์ 2561
22 – 26 กุมภาพันธ์ 2561
23 – 27 กุมภาพันธ์ 2561
24 - 28 กุมภาพันธ์ 2561
27 ก.พ. – 03 มี.ค. 2561
28 ก.พ. – 04 มี.ค. 2561
01 – 05 มีนาคม 2561
02 – 06 มีนาคม 2561
03 – 07 มีนาคม 2561
06 – 10 มีนาคม 2561
07 – 11 มีนาคม 2561
08 – 12 มีนาคม 2561
09 – 13 มีนาคม 2561

ผู้ใหญ่ ห้องละ
2-3 ท่ าน
29,900
29,900
30,900
30,900
29,900
29,900
30,900
30,900
30,900
29,900
32,900
32,900
32,900
30,900
30,900
29,900
30,900
30,900
30,900

พักเดี่ยวเพิ่ม
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000

ราคาทัวร์ ไม่ รวมตั๋ว
เครื่องบิน
19,900
19,900
20,900
20,900
19,900
19,900
20,900
20,900
20,900
19,900
22,900
22,900
22,900
20,900
20,900
19,900
20,900
20,900
20,900

** ราคาเด็กอายุไม่ เกิน 2 ปี 10,000 บาท **
***ค่ าบริการข้ างต้ น ยังไม่ รวมค่ าทิปคนขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และมัคคุเทศก์ ท้องถิ่น
ท่ านละ 3500 เยน /ทริป/ต่ อท่ าน***

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้ องยกเลิก 45 วันก่ อนการเดินทางเท่ านัน้ ไม่ เช่ นนัน้ ทางบริษัทจะไม่ คนื มัดจาไม่ ว่าด้ วย
กรณีใดๆทัง้ สิน้ เพราะว่ าทางบริษัทได้ ทาการจ่ ายค่ าตั๋วไปให้ กับการสายการบินเรียบร้ อยแล้ ว โปรดอ่ านข้ อความให้
ถี่ถ้วนก่ อนการจองทัวร์ ทุกครัง้ เพื่อประโยชน์ แก่ ตวั ท่ านเอง
การเดินทางในแต่ ละครั ง้ จะต้ องมีผ้ ูโดยสารจานวน 30 ท่ านขึน้ ไป ถ้ าผู้โดยสารไม่ ครบจานวนดังกล่ าว บริ ษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
กรุ ณาชาระมัดจา ท่ านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจาทัง้ หมด
เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้ ชาระค่ าตั๋วเครื่องบินเต็มใบให้ กับสายการบินเป็ นที่เรียบร้ อย ยกเว้ นค่ าภาษีนา้ มันที่ยงั มิได้
ชาระ ค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ กรุ ณาชาระ 21 วันก่ อนการเดินทาง
หมายเหตุ

1. ตั๋วเมื่อออกแล้ ว ไม่ สามารถรีฟันด์ ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน
จากมาตรการยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญี่ปุ่นให้ กับคนไทย ผู้ท่ ปี ระสงค์ จะพานักระยะสัน้ ในประเทศญี่ปุ่นไม่ เกิน 15
วัน ไม่ ว่าจะด้ วยวัตถุประสงค์ เพื่อการท่ องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้ องยื่นเอกสารในขัน้ ตอนการตรวจเข้ า
เมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้ าประเทศญี่ปน*
ุ่ ดังต่ อไปนี ้
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์ จัดเตรียมให้
2. สิ่งที่ยนื ยันว่ าท่ านสามารถรับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายที่อาจเกิดขึน้ ในระหว่ างที่พานักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่ น เงินสด
บัตรเครดิต เป็ นต้ น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่ อในระหว่ างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น (เช่ น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ) ทางทัวร์
จัดเตรียมให้
4. กาหนดการเดินทางระหว่ างที่พานักในประเทศญี่ปนุ่ ทางทัวร์ จัดเตรียมให้

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ พร้ อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้ องละ 2 ท่าน
 ค่าเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื ้อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้ างมัคคุเทศก์คอยบริ การตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
 ค่าธรรมเนียมวีซา่ เข้ าประเทศญี่ปนุ่ (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้ นวีซา่ เข้ าประเทศญี่ปนให้
ุ่ กบั คนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพานัก
ระยะสันในประเทศญี
้
่ปนไม่
ุ่ เกิน 15 วัน) **ถ้ ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้ กลับมาใช้ วีซา่ ผู้เดินทางจะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายใน
การทาวีซา่ เพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท**
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์ เน็ต
ค่าซักรี ด มินิบาร์ ในห้ อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ เพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุ ณาสอบถามจากหัวหน้ าทัวร์ ก่อน
การใช้ บริการ)

 ค่ าทิปคนขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และมัคคุเทศก์ ท้องถิ่น ท่ านละ 3500 เยน /ทริป/ต่ อท่ าน
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าธรรมเนียมวีซา่ เข้ าประเทศญี่ปนุ่ (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้ นวีซา่ เข้ าประเทศญี่ปนให้
ุ่ กบั คนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพานัก
ระยะสันในประเทศญี
้
่ปนไม่
ุ่ เกิน 15 วัน)
เงื่อนไขการชาระค่ าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ต้องชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นงั่
2. นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซีต่ ้ องชาระเงินค่าบริ การส่วนที่เหลือทังหมดก่
้
อนวันเดินทางอย่างน้ อย 21 วัน กรณีนกั ท่องเที่ยวหรื อ
เอเจนซี่ไม่ชาระเงิน หรื อชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆ ให้ ถือว่า
นักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์ นนๆ
ั้
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริ ษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรื อจดหมายฯ ต้ องทาในวันเวลาทาการของทางบริ ษัท ดังนี ้ วันจันทร์ ถึง
ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวัน เสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวัน เวลาดังกล่าวและวัน หยุดนัก ขัตฤกษ์ ที่
รัฐบาลประกาศในปี นนๆถื
ั ้ อว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริ ษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรื อเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่(ผู้มีชื่อใน
เอกสารการจอง) จะต้ องแฟกซ์ อีเมลล์ หรื อเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริ ษัทอย่างใดอย่างหนึง่ เพื่อแจ้ งยกเลิกการจอง
กับทางบริ ษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริ ษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณีนกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริ การคืน นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้ อง
แฟกซ์ อีเมลล์ หรื อเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริ ษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทาเรื่ องขอรับเงินค่าบริ การคืน โดย
แนบหนังสือมอบอานาจพร้ อมหลักฐานประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการชาระเงินค่าบริ การต่างๆ และหน้ าสมุดบัญชี
ธนาคารที่ต้องการให้ นาเงินเข้ าให้ ครบถ้ วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริ การดังนี ้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน คืนเงินค่าบริ การร้ อยละ 100 ของค่าบริ การที่ชาระแล้ ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริ การร้ อยละ 50 ของค่าบริ การที่ชาระแล้ ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริ การที่ชาระแล้ วทังหมด
้
ทังนี
้ ้ ทางบริ ษัทจะหักค่าใช้ จ่ายที่ได้ จ่ายจริ งจากค่าบริ การที่ชาระแล้ วเนื่องในการเตรี ยมการจัดการนาเที่ยวให้ แก่
นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นงั่ ตัว๋ เครื่ องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
3. การเดินทางที่ต้องการันตีมดั จาหรื อซื ้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรื อ เที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรื อ Extra Flight กับสาย
การบิน หรื อผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่าบริ การทังหมด
้
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริ ษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรื อจดหมายฯ ต้ องทาในวันเวลาทาการของทางบริ ษัท ดังนี ้ วันจันทร์ ถึง
ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวัน เสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวัน เวลาดังกล่าวและวัน หยุดนัก ขัตฤกษ์ ที่
รัฐบาลประกาศในปี นนๆถื
ั ้ อว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริ ษัท
5. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกั ท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้ อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์ นี ้สาหรับผู้มีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้

2. ทัวร์ นี ้เป็ นทัวร์ แบบเหมา หากท่านไม่ได้ ร่วมเดินทางหรื อใช้ บริ การตามที่ระบุไว้ ในรายการไม่วา่ บางส่วนหรื อทังหมด
้
หรื อถูก
ปฏิเสธการเข้ า-ออกเมืองด้ วยเหตุผลใดๆ ทางบริ ษัทจะไม่คืนเงินค่าบริ การไม่วา่ บางส่วนหรื อทังหมดให้
้
แก่ทา่ น
3. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนกั ท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้ อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้ งให้ กบั
นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้ อย 10 วันก่ อน
การเดินทางสาหรับประเทศที่มีวีซา่ แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริ การเพิ่มจากการที่มีนกั ท่องเที่ยวร่วม
เดินทางน้ อยกว่าที่ทางบริ ษัทกาหนดเพื่อให้ คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้ บริ การต่อไป
4. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้ าชื่อ เลขที่หนังสือ
เดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ ในการจองตัว๋ เครื่ องบิน ในกรณีที่นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่มิได้ สง่ หน้ าหนังสือเดินทางให้ กบั ทางบริ ษัท
พร้ อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริ งของประเทศที่เดินทาง ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะคานึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วน
ใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรื อค่าใช้ จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้ เกิดจาก
ความผิดของทางบริ ษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรื อ
เสียหายของสัมภาระ ความล่าช้ า เปลีย่ นแปลง หรื อการบริ การของสายการบิน เหตุสดุ วิสยั อื่น เป็ นต้ น
7. อัตราค่าบริ การนี ้คานวณจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริ ษัทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบริ ษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริ การเพิ่มขึ ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ค่า
ภาษี เชื ้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลีย่ นแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรื อตัวแทนของทางบริ ษัท ไม่มีอานาจในการให้ คาสัญญาใดๆ แทนบริ ษัท เว้ นแต่มีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอานาจของบริ ษัทกากับเท่านัน้
ข้ อแนะนาก่ อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ ้นเครื่ องบิน ต้ องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลติ รต่อชิ ้น และรวมกัน
ทุกชิ ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลติ ร โดยแยกใส่ถงุ พลาสติกใสซึง่ มีซิปล็อคปิ ดสนิท และสามารถนาออกมาให้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจได้ อย่าง
สะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ ถือได้ ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถ้ าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้ องใส่
กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ้ าหน้ าที่โหลดใต้ ท้องเครื่ องบินเท่านัน้
2. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์ กีฬาฯ จะต้ องใส่กระเป๋ าใบใหญ่ และฝาก
เจ้ าหน้ าที่โหลดใต้ ท้องเครื่ องบินเท่านัน้
3. ประเทศญี่ปนุ่ มีกฎหมายห้ ามนาผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากพืช และเนื ้อสัตว์ทกุ ชนิดเข้ าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้ สด ไข่ เนื ้อสัตว์
ไส้ กรอกฯ เพื่อเป็ นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิง่ เหล่านี ้ หากเจ้ าหน้ าที่ตรวจพบ จะต้ องเสียค่าปรับในอัตราที่สงู มาก

