TOKYO FUJI เที่ยวเต็ม 5 วัน 3 คืน
เดินทาง สิงหาคม – กันยายน 2562
เที่ยวเต็มวันไม่มีอิสระ | สวนสันติภาพ | ภูเขาไฟฟูจิ | วัดอาซากุสะ | หลวงพ่อโต
โอชิโนะฮัคไก | ช้ อปปิ ง้ ชินจูก-ุ ซิบยู ่า-ฮาราจุกุ | ไดเวอร์ ซิตี ้ | ขาปู | แช่ออนเซน
ราคาเพียง

24,900.-

เส้ นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – โตเกียว (สนามบินนาริ ตะ ) (XJ600/ 23.45-08.00+1)
วันที่ 2. โตเกียว (สนามบินนาริ ตะ ) -ศาลเจ้ าฮาโกเน่-สวนสันติภาพ – โกเทมบะ พรี เมียม เอ้ าท์เล็ตส์ - อาบน ้าแร่ธรรมชาติ – บุฟเฟต์ขาปูยกั ษ์
วันที่ 3. ภูเขาไฟฟูจิ ชัน้ 5 [ตามสภาพอากาศ] – ศูนย์แผ่นดินไหว-โอชิโนะฮัคไก–สวนดอกไม้ โออิชิ ปาร์ ค – โตเกียว – โอไดบะ - อควาซิตี ้
วันที่ 4. เมืองคามาคูระ-หลวงพ่อโต - วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – ช้ อปปิ ง้ ฮาราจุกุ – ช้ อปปิ ง้ ชิบยู า่ – ช้ อปปิ ง้ ชินจูกุ
วันที่ 5. โตเกียว (สนามบินนาริ ตะ) - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) (XJ601/ 09.15 – 14.05 น.)
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กรุ งเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) -โตเกียว (สนามบินนาริตะ )
(XJ600/ 23.45 – 08.00+1)
คณะพร้ อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารระหว่ างประเทศ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชัน้ 3 เคาน์เตอร์ สายการบินไทยแอร์
เอเชีย เอ็กซ์ ( XJ) พบเจ้ าหน้ าที่คอยให้ การต้ อนรับ พร้ อมอานวยความสะดวกในการเช็คอิน
ออกเดินทางสูป่ ระเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบิน ไทยแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ600

โตเกีย ว (สนามบิน นาริ ตะ) - อุ ท ยานแห่ งชาติฮาโกเน่ - ศาลเจ้ าฮาโกเน่ -สวน
สันติภาพ - โกเทมบะ เอ้ าท์ เล็ตส์ - อาบนา้ แร่ ธรรมชาติ – บุฟเฟต์ ขาปูยักษ์
เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้ องถิ่นเร็ วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.)
ผ่านขันตอนการตรวจคนเข้
้
าเมือง ด่านศุลกากร และรับกระเป๋ าเรี ยบร้ อยแล้ ว [สาคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้ นาอาหารสด จาพวก
เนื ้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้ าประเทศญี่ปนหากฝ่
ุ่
าฝื นมีโทษจับปรับได้ ]
นาท่านออกเดินทางสู่ อุทยานแห่ งชาติ ฮาโกเน่ สถานที่ทอ่ งเที่ยวที่ได้ รับความนิยมโดยเป็ นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติ ฟู
จิ-ฮา โกเน่- อิสึ ที่ผ้ มู าเยือนสามารถชื่นชมความงามแห่งธรรมชาติและดอกไม้ นานาพันธุ์หลากสีสนั ที่เบ่งบานตลอดทัง้ ปี
ทิวทัศน์ที่สวยงามหลากหลาย รวมไปถึงภูเขาไฟฟูจิ ทะเลสาบอะชิ และโอวาคุดานิ ฮาโกเน่ยงั มี ชื่อเสียงในเรื่ องของการเป็ น
แหล่งน ้าพุร้อนที่แปลกไปกว่านันคื
้ อ มีจานวนน ้าพุร้อนมากถึง 17 แห่ง
ศาลเจ้ าฮาโกเน่ ( Hakone Shrine ) ตังอยู
้ ด่ ้ านล่างของภูเขาฮาโกเน่บริ เวณชายฝั่ งของทะเลสาบอาชิ (Lake Ashi) ถูกซ่อน
อยูใ่ นป่ าลึก สังเกตง่ายๆคือจะมี เสาโทริ อิสแี ดง (Torii) ตังเด่
้ นอยู่ในทะเลสาบ และทางเดินไปยังศาลเจ้ าโดยสองข้ างทางจะมี
ตะเกียงแขวนเรี ยงรายอยูต่ ลอดทาง ภายในศาลเจ้ านันมี
้ บรรยากาศที่เงียบสงบอยูท่ า่ มกลางต้ นไม้ ใหญ่ มีความสวยงามตลอด
ทังปี
้ บางครัง้ จะมีหมอกปกคลุมไปทัว่

สวนสันติภาพ หรือ เฮวะโคเอน เป็ นอนุสรณ์สถานสงครามเกาหลี มีเจดีย์สขี าวทรงลังกา โดยภายในสวนแห่งนี ้มีรูปปั น้
สิงโต 7 ตัว ซึง่ เป็ นสัญลักษณ์ของเหล่าประเทศทีเ่ ข้ าร่วมในสงครามในครัง้ นันด้
้ วย สิงโต 1 ใน 7 ตัวน้ั นเป็ นสิงโตทีเ่ ป็ นตัวแทน
ของประเทศไทย บริ เวณสวนสันติภาพ สามารถมองเห็นวิวภูเขาไฟฟูจิได้ อย่างชัดเจน
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร
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ช้ อปปิ ง้ สินค้ าแบรนด์เนม โกเทมบะ พรี เมี่ยม เอ้ าท์ เล็ตส์ (Gotemba Premium Outlet) เป็ นหนึง่ ในสาขาแบรนด์เอาท์เล็ท
ที่กระจายครอบคลุมประเทศญี่ปนุ่ ให้ ทา่ นได้ ช้อปปิ ง้ อย่างจุใจกับสินค้ าหลากหลายแบรนด์ดงั ทังในประเทศ
้
และ ต่างประเทศ
เช่น MORGAN, ELLE, BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY, NIKE , ADIDAS ฯลฯ

ค่า
ที่พกั

วันที่ 3
เช้ า

3

รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ท่ านจะได้ อ่ มิ อร่ อยกับมือ้ พิเศษที่มีขาปูยกั ษ์ ให้ ท่านได้ ลมิ ้ ลองรสชาติขาปูพร้ อมนา้ จิม้ รสเด็ด
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ท่ พ
ี ักโรงแรม FUJI HOTEL หรือเทียบเท่ า
ผ่ อนคลายกับการแช่ นา้ จากแร่ ธรรมชาติสไตล์ ญ่ ปี ุ่ น

ภู เ ขาไฟฟู จิ ชั น้ 5 [ตามสภาพอากาศ] - ศู น ย์ แผ่ นดิ น ไหว - โอชิ โ นะฮั ค ไก
- สวนดอกไม้ โออิชิ ปาร์ ค - โตเกียว – โอไดบะ-ไดเวอร์ ซิตี-้ อควาซิตี ้
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
ภูเขาไฟฟูจิ ที่ตงตระหง่
ั้
านอยู่เหนือเกาะญี่ ปนด้
ุ่ วยความสูง3,776เมตร จากระดับน ้าทะเล นาท่านขึ ้นชมความงามกันแบบ
ใกล้ ชิด ยังบริ เวณ “ชัน้ 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึ ้นอยู่กบั สภาพภูมิอากาศ) เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที่ สามารถมอง
เห็นทะเลสาบทังห้
้ ากระจายอยูโ่ ดยรอบ ให้ ท่านได้ สมั ผัสอากาศอันบริ สทุ ธิ์บนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพที่ระลึก กับภูเขาไฟที่ได้ ชื่อ
ว่ามีสดั ส่วนสวยงามที่สดุ ในโลก ซึง่ เป็ นภูเขาไฟที่ยงั ดับไม่สนิท และมีความสูงที่สดุ ในประเทศญี่ปนุ่
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กลางวัน

นาท่านเยี่ยมชม ศูนย์ แผ่ นดิน ไหว ที่จาลองเรื่ องราวของภูเขาไฟฟูจิ และให้ ท่านได้ สมั ผัสกับบรรยากาศของการจาลอง
เรื่ องราวเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ ้นในประเทศญี่ปนุ่ จากนันอิ
้ สระให้ ทา่ นได้ เลือกซื ้อของที่ระลึกที่มีชื่อเสียงเช่น โฟมล้ างหน้ า
ถ่านหินภูเขาไฟ ลูกบอลซักผ้ า เครื่ องกรองอากาศพกพาอันมีชื่ อเสียงและผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มชื่อดังของญี่ปนุ่ ซื ้อของดีค้ มุ
เกินราคามีคณ
ุ ภาพกันตามอัธยาศัย
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร
โอชิโนะฮักไก (Oshino Hakkai) ซึง่ เป็ นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิได้ สวยงามที่สดุ อีกจุดหนึ่ง ซึ่งได้ รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว
ชาวญี่ปนเป็
ุ่ นอย่างมาก และที่นี่ยงั มีบ่อน ้าศักดิ์สทิ ธิ์อนั แสนบริ สทุ ธิ์ซงึ่ เกิดจากหิมะบนยอดเขาละลายและไหลผ่านภูเขาไฟฟูจิ
ลงสูพ่ ื ้นเบื ้องล่างผุดขึ ้นเป็ นตาน ้าและบ่อน ้าขนาดเล็กใหญ่มากมาย ซึง่ ใช้ เวลายาวนานถึง 3 - 4 ปี ซึง่ ชาวบ้ านเชื่อกันว่าถ้ านา
น ้าในบ่อนี ้มาดื่มนอกจากจะได้ ความสดชื่นจากการลิ ้มรสน ้าอันบริ สทุ ธิ์ ยังจะทาให้ สขุ ภาพแข็งแรง และจะมีโชคดีอีกด้ วย ที่นี่
ท่านสามารถซื ้อของที่ระลึกจากร้ านค้ าที่ตงอยู
ั ้ ภ่ ายในบริ เวณนี ้อย่างสาราญใจ

สวนดอกไม้ โออิชิ ปาร์ ค (OISHI PARK) (ขึ ้นอยู่กับสภาพอากาศ) นับเป็ นจุดชมวิวฟูจิที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง ให้ ท่านได้
เพลิดเพลินไปกับการเดินชมถนนที่ประดับประดาไปด้ วยดอกไม้ ที่มีความยาวประมาณ 350 เมตร พร้ อมชมความงามของ
ภูเขาไฟฟูจิ(Fuji) ที่เป็ นฉากหลัง โดยสวนนี ้จะปลูกดอกไม้ สลับสับเปลีย่ นกันตลอด
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[สถานที่ชมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึน้ อยู่กับสภาพอากาศ]
โอไดบะ ย่านเมืองใหม่ที่เกิดจากการถมทะเลขึ ้นมาเป็ นเกาะ ให้ ทา่ นได้ ช้อปปิ ง้ สินค้ าหลากหลายชนิดที่ ห้างไดเวอร์ ซิตี ้ ซึง
ภายในมีร้านค้ า ร้ านอาหาร และแหล่งบันเทิงมากมาย และให้ ทา่ นถ่ายรูปกับกันดัมตั
้ วใหม่ RX-0 Unicorn
รวมถึงห้ างสรรพสินค้ าอควาซิตี ้ ห้ างดังของย่านนี ้ที่ไม่ควรพลาด เพราะทังร้้ านค้ าไม่วา่ จะเป็ นเสื ้อผ้ าต่างๆ ร้ านอาหาร ร้ าน
กาแฟ และโรงภาพยนตร์ ที่มีถงึ 13 โรงด้ วยกัน จุดเด่นของที่นี่อยูท่ ชี่ นั ้ 5 เป็ น ราเม็ง ฟู๊ ด ทีมพาร์ ค รวบรวมราเม็งชนิดต่างๆจาก
ทัว่ ประเทศญี่ปนมาไว้
ุ่
ที่นี่ สาคัญด้ านหน้ าของห้ างสรรพสินค้ าสามารถมองเห็นสะพานสายรุ้งได้ อย่างชัดเจน

ค่า
ที่พกั

วันที่ 4
เช้ า

อิสระรับประทานอาหารค่าตามอัธยาศัย
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก KICHIJOJI TOKYO REI HOTEL หรือเทียบเท่ า

เมืองคามาคูระ - หลวงพ่ อโต - วัดอาซากุสะ - ถ่ ายรู ปโตเกียวสกายทรี –
ช้ อปปิ ้ งฮาราจุกุ - ช้ อปปิ ้ งชิบูย่า - ช้ อปปิ ้ งชินจูกุ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
เมืองคามาคูระ เป็ นเมืองชายฝั่ งเล็กๆในเขตจังหวัดคานากาว่า(Kanagawa) ที่ดงึ ดูดเหล่านักท่องเที่ยวให้ แวะมาเยี่ยมเยียน
ถูกขนานนามให้ เป็ น “เกียวโตแห่งฝั่ งตะวันออก” เพราะว่ามีทงวั
ั ้ ดและศาลเจ้ าอันเก่าแก่ อนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์
มากมาย นาท่านสักการะ “หลวงพ่ อโต” (Daibutsu) แห่ งวัดโคโตคุอนิ (Kotokuin Temple) เป็ นรูปหล่อโลหะที่สงู 13.35
เมตรตังอยู
้ ก่ ลางลานวัด ใหญ่เป็ นอันดับสองของประเทศญี่ปนุ่
วัดอาซากุสะ (Asakusa) วัดที่เก่าแก่ที่สดุ ในกรุ งโตเกียว ขอพรจากพระพุทธรู ปเจ้ าแม่กวนอิมทองคา ท่านยังจะได้ เก็บภาพ
ประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตรซึง่ แขวนอยู่บริ เวณประตูทางเข้ าวัด และยังสามารถเลือกซื ้อเครื่ องราง
ของขลังได้ ภายในวัด ฯลฯ หรื อเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซะ ถนนช้ อปปิ ง้ ที่มี ชื่อเสียงของวัด มีร้านขายของที่ระลึกมากมาย
ไม่วา่ จะเป็ นเครื่ องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบท้ ายด้ วยร้ านขายขนมที่คนญี่ปนชื
ุ่ ่นชอบ แม้ กระทัง่ องค์จกั รพรรดิ์องค์
ปั จจุบนั ยังเคยเสด็จอีกด้ วย
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กลางวัน

6

เก็ บภาพประทับใจกับคู่กับแลนด์ มาร์ กแห่งใหม่ของกรุ งโตเกี ยว ณ ริ มแม่นา้ สุมิดะ “หอคอยโตเกียวสกายทรี ” (Tokyo
Skytree) หอส่งสัญ ญาณโทรคมนาคมที่ สูงที่ สุด ในโลก มี ค วามสูง 634 เมตร สร้ างด้ วยเทคนิ ค ทางสถาปั ต ยกรรมและ
วิศวกรรมอันทันสมัย
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร
อิสระช็อปปิ ง้ ย่ านฮาราจูกุ (Harajuku) แหล่งวัยรุ่ นที่ร้ ู จกั กันดีของกรุ งโตเกียว เดินเล่นที่ ถนนทาเคชิตะ พบกับร้ านค้ าที่ขาย
สินค้ าวัยรุ่นมากมาย ร้ านขนมเครปที่มีชื่อเสียงฯลฯ หากมาในช่วงวันเสาร์ -อาทิตย์ ท่านจะได้ พบกับเด็กหนุม่ สาวที่แต่งตัวคอส
เพลย์ เลียนแบบตัวการ์ ตนู มาเดินอวดโฉมกันมากมาย
ต่ อด้ วย ย่ านชิบูย่า (Shibuya) แหล่งช้ อปปิ ง้ สตรี ทที่ยิ่งใหญ่สดุ ๆในโตเกียว รายล้ อมไปด้ วยห้ างฯต่างๆและร้ านค้ าอีกนับพัน
ซึง่ มีห้างฯ SHIBUYA 109 ที่รวบรวมร้ านค้ าแฟชัน่ ไว้ มากมายรวมทังมี
้ รูปปั น้ “ฮาจิโกะ” หรื อเจ้ าหมาแสนซื่อสัตย์ฮาจิ ที่เฝ้ ารอ
คอยเจ้ านายหน้ าสถานีชิบยู ่า ตราบจนวันตายของมัน..และให้ ท่านได้ เดินเล่นช้ อปปิ ง้ ไปกับห้ างฯเปิ ดใหม่เมื่อเมษายน 2012
นัน่ คือ SHIBUYA HIKARIE เป็ นอาคารใหม่ที่สร้ างทดแทน Shibuya Tokyo Bunka Kaikan Building ซึ่งอยู่ทางตะวันออก
ของสถานีรถไฟชิบยู า่ เป็ นอาคารสูง 34 ชันโดยมี
้
ร้านค้ า กว่า 200 จุดและรวมเอาแฟชัน่ ต่างๆจากทุกมุมโลกมาไว้ ที่นี่
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ช้ อปปิ ้ งย่ านชินจูกุ แหล่งช้ อปปิ ง้ ขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เป็ นศูนย์รวมแฟชัน่ เก๋ๆ เท่ห์ๆ ของเหล่าบรรดาแฟชัน่
นิสต้ า เป็ นแหล่งอัพเดทเทรนด์และเป็ นย่านความเจริ ญอันดับหนึ่งของนครโตเกียวในปั จจุบนั ให้ ท่านเลือกชมและซื ้อสินค้ า
มากมาย อาทิเช่น เครื่ องใช้ ไฟฟ้ า, กล้ องถ่ายรูป, MP-3, คอมพิวเตอร์ , Notebook, นาฬิกา, เสื ้อผ้ า,รองเท้ า และเครื่ องสาอาง
เช่นแบนรด์ KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และอื่น ๆ อีกมากมายที่ราคาค่อนข้ างถูกกว่าเมืองไทยและร้ าน100เยน
(อยูต่ กึ PEPEชัน8)
้ ซึง่ สินค้ าทุกอย่างภายในร้ านจะราคา 100 เยน เท่ากันหมด หรื อเป็ นร้ านดองกี ้ ที่ขายสินค้ าราคาถูกสารพัด
อย่าง หรื อจะเป็ นร้ านมัตสึโมโต้ ที่รวมสินค้ า เครื่ องใช้ เครื่ องสาอางค์ ผลิตภัณฑ์ของใช้ ไว้ อย่างหลากหลาย

ค่า
ที่พกั
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อิสระรับประทานอาหารค่า ตามอัธยาศัย ณ แหล่ งช้ อปปิ ้ ง
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ท่ พ
ี ักโรงแรม KICHIJOJI TOKYO REI HOTEL หรือระดับใกล้ เคียงกัน
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วันที่ 5
เช้ า
09.15 น.
14.05 น.

โตเกียว (สนามบินนาริตะ) - กรุ งเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
(XJ601 09.15 -14.05)
นาท่ านเช็คเอาท์ และ ตรวจสอบสัมภาระก่ อนเดินทางไปยัง สนามบินนาริตะ
ถึง สนามบินนาริ ตะ ทาการเช็คอิน และโหลดกระเป๋ าสัมภาระ
นาท่านกลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอร์ เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ601
เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ
** หากท่ านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าที่ทุกครัง้ ก่ อนทาการ
ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า **

อัตราค่ าบริการ : TOKYO FUJI เที่ยวเต็ม 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทยแอร์ เอเชียเอ็กซ์
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่ าน
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 7 ปี
(ไม่ เสริมเตียง)
ท่ านละ

พักเดี่ยว
ท่ านละ

ไม่ รวมตั๋ว
ท่ านละ

วันที่ 21-25 ส.ค. 62
วันที่ 23-27 ส.ค. 62
วันที่ 28 ส.ค.-01 ก.ย. 62
วันที่ 30 ส.ค. 03 ก.ย. 62
วันที่ 04-08 ก.ย. 62
วันที่ 11-15 ก.ย. 62
วันที่ 18-22 ก.ย. 62
วันที่ 25-29 ก.ย. 62
วันที่ 26-30 ก.ย. 62

24,900.24,900.24,900.24,900.24,900.24,900.24,900.24,900.24,900.-

24,900.24,900.24,900.24,900.24,900.24,900.24,900.24,900.24,900.-

24,900.24,900.24,900.24,900.24,900.24,900.24,900.24,900.24,900.-

7,900.7,900.7,900.7,900.7,900.7,900.7,900.7,900.7,900.-

18,900.18,900.18,900.18,900.18,900.18,900.18,900.18,900.18,900.-

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่ านละ 7,900 บาท ราคานีร้ วมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน
ไม่ มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็ นราคาพิเศษ
ราคาทัวร์ ข้างต้ นยังไม่ รวมค่ าทิปมัคคุเทศน์ ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่ าน/ทริป
หัวหน้ าทัวร์ ท่ ดี ูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ ท่านจะเห็นสมควร
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
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เงื่อนไขการให้ บริการ
1.
2.
3.

4.

9

การเดิน ทางในแต่ล ะครั ง้ จะต้ อ งมี ผ้ ูโดยสารจ านวน 10 ท่า นขึน้ ไป ถ้ า ผู้โดยสารไม่ ค รบจ านวน
ดังกล่าว ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรื อยกเลิกการเดินทาง
ในกรณีที่ลกู ค้ าต้ องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ป
มีการคอนเฟิ ร์มเดินทางก่อนทุกครัง้ มิฉะนันทางบริ
้
ษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น
การชาระค่าบริการ
3.1 กรุณาชาระมัดจา ท่ านละ 15,000 บาท
3.2 กรุณาชาระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือ 15 วันก่อนออกเดินทาง
การยกเลิการเดินทาง
4.1 แจ้ งยกเลิก ก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่นบั วันเดินทาง คืนค่าใช้ จา่ ยทังหมด
้
4.2 แจ้ งยกเลิก ก่อนเดินทาง 15 วัน ไม่นบั วันเดินทาง เก็บค่าใช้ จา่ ย ท่านละ 15,000 บาท
4.3 แจ้ งยกเลิก น้ อยกว่า 15 วันการเดินทาง ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้ จา่ ยทังหมด
้
4.4 ยกเว้ นกรุ๊ ปที่ออกเดินทางช่ วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้ น บางสายการ
บินมีการการันตีมดั จาที่นงั่ กับสายการบินและค่ามัดจาที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER
FLIGHT จะไม่ มีการคืนเงินมัดจา หรือ ค่ าทัวร์ ทงั ้ หมด ไม่ ว่ายกเลิกด้ วยกรณีใดๆ
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองทังกรุ
้ งเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรื อ เข้ า
ประเทศที่ระบุ ไว้ ในรายการเดินทาง บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
**สาคัญ!! บริ ษัททาธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้ ไม่สนับสนุนให้ ลูกค้ าเดิ นทางเข้ าประเทศญี่ ปนุ่
โดยผิ ด กฎหมายและในขัน้ ตอนการผ่านการตรวจคนเข้ า เมื อ ง ทัง้ ไทยและญี่ ปุ่ น ขึน้ อยู่กับ การ
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พิจารณาของเจ้ าหน้ าที่เท่านัน้ ลูกค้ าทุกท่านต้ องผ่านการตรวจคนเข้ าเมืองด้ วยตัวของท่านเอง ทาง
มัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ ความช่วยเหลือใดๆได้ ทงสิ
ั ้ ้น**
4.6 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ถ้ าท่านงดการใช้ บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่
เดินทาง
พร้ อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้ องค่าบริ การและเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

ค่าตัว๋ โดยสารเครื่ องบินไป-กลับ ชันประหยั
้
ดพร้ อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ ข้างต้ น
กรณี ท่านมีความประสงค์จะต้ องการปรับเปลี่ยนระดับชันที
้ ่นงั่ จากชันประหยั
้
ดเป็ นชันธุ
้ รกิจ โดยใช้
คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้ องดาเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้ า และถ้ าโดยการชาระเงินเพื่อ
อัพเกรดต้ องกระทาที่เคาน์เตอร์ สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านัน้
ค่าที่พกั ห้ องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการ หรื อ ระดับเทียบเท่า
** ในกรณี ที่ ท่ า นจองห้ อ งพั ก แบบ TRIPLE [2 เตี ย ง+1 ที่ น อนเสริ ม ] แล้ ว ทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้ องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้ องให้ เป็ นแบบ
แยก 2ห้ องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้ องพักให้ ตามความเหมาะสมต่ อไป **
ค่าอาหาร ค่าเข้ าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ ในรายการทัวร์ ข้างต้ น
เจ้ าหน้ าที่บริษัท ฯ คอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
ค่าน ้าหนักสัมภาระรวมในตัว๋ เครื่ องบินแอร์ เอเซีย เอ็กซ์ 20 กิโล ค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตาม
เงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ
ค่าประกันอุบตั เิ หตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั เิ หตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้ าท่านใดสนใจ...ซื ้อประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่ องสุขภาพสามารถสอบถามข้ อมูล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
- เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรื อน้ อยกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรื อเสียอวัยวะจากอุบตั เิ หตุ 3 ล้ านบาท]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรื อมากกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรื อเสียอวัยวะจากอุบตั เิ หตุ 1.5 ล้ านบาท]
ภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จา่ ย 3%

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
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1.

2.
3.
4.

ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้ าวต่างๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้ กับ
คนไทย ผู้ ท่ ี ป ระสงค์ จ ะพ านั ก ระยะสั น้ ในประเทศญี่ ปุ่ นไม่ เกิ น 15 **ถ้ า กรณี ทางรั ฐบาล
ญี่ ปุ่ นประกาศให้ ก ลั บ มาใช้ วีซ่ า ผู้ เดิน ทางจะต้ อ งเสี ยค่ าใช้ จ่ ายเพิ่ ม ในการขอวี ซ่าตามที่
สถานทูตกาหนด)
ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรี ด ค่า
โทรศัพท์
ค่าภาษีน ้ามัน ที่สายการบินเรี ยกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ ออกตัว๋ เครื่ องบิน
ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ท่าน

หมายเหตุ
1.
2.
3.
4.

5.
6.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผ้ รู ่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน
ขอสงวนสิทธิ์ การเก็บค่าน ้ามันและภาษี สนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ ้นก่อนวัน
เดินทาง
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ ยนเที่ ยวบิน โดยมิ ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าอันเนื่ องจากสาเหตุ
ต่างๆ
บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การประท้ วง, การนัด
หยุดงาน, การก่ อการจลาจล, ภัย ธรรมชาติ, การน าสิ่ง ของผิด กฎหมาย ซึ่งอยู่น อกเหนื อความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน
เกิดจากการโจรกรรม และ อุบตั เิ หตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ ทงหมดกั
ั้
บทางบริ ษัทฯ แล้ ว ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆ ทังหมด
้
บริ ษั ทฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการเปลี่ ยนแปลงรายการโดยมิ ต้องแจ้ งล่วงหน้ า ทัง้ นี ข้ ึน้ อยู่กับ สภาวะ
อากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั อัตรา
แลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญี่ปุ่นให้ กับคนไทย
จากมาตรการยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญี่ปนให้
ุ่ กบั คนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพานักระยะสันในประเทศญี
้
่ปนไม่
ุ่
เกิน 15 วัน ไม่วา่ จะด้ วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรื อธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบ
เอกสารในขันตอนการตรวจคนเข้
้
าเมือง เพื่อเป็ นการยืนยันว่ามีคณ
ุ สมบัตใิ นการเข้ า ประเทศญี่ปนุ่
**เอกสารที่อาจจะต้ องใช้ ในการพิจารณาการอนุญาตให้ เข้ าประเทศ – ตัว๋ เครื่ องบินและเอกสารเรื่ องที่พกั
ทางบริษัทจะจัดเตรี ยมให้ กบั ลูกทัวร์ แต่ทงนี
ั ้ ้ขึ ้นอยู่กบั การพิจารณาของกองตรวจคนเข้ าเมืองของญี่ปน**
ุ่
1. ตัว๋ เครื่ องบินขาออกจากประเทศญี่ปนุ่
2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยที่อาจเกิดขึ ้นระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปนุ่
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3.

(เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้ น)
ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ตดิ ต่อได้ ระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปนุ่ (เช่น คน รู้จกั โรงแรม
และอื่นๆ)

กาหนดการเดินทางระหว่ างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น
คุณสมบัตกิ ารเข้ าประเทศญี่ปุ่น (สาหรับกรณีการเข้ าประเทศญี่ปุ่นตามมาตรการยกเว้ นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยงั มีอายุการใช้ งานเหลืออยู่
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาในประเทศญี่ปนจะต้
ุ่
องไม่เป็ นสิ่งที่ขดั ต่อกฎหมาย และเข้ าข่ายคุณสมบัติ
เพื่อการพานักระยะสัน้
3. ในขันตอนการขอเข้
้
าประเทศ จะต้ องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
เป็ นผู้ที่ไม่มีประวัตกิ ารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ ปนุ่ หรื อมิได้ อยูใ่ นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธ
ไม่ให้ เข้ าประเทศ และไม่เข้ าข่ายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ
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