เดินทางโดยการบิน AIR ASIA X (XJ600-607)
ไฟล์บน
ิ สวย เทีย
่ วสุดคุม
้ บริการอาหารบนเครือ
่ งไป-กล ับ
 พาเทีย
่ วทุกว ัน ไม่มวี ันอิสระ มีบริการนา้ ดืม
่ ว ันละ 1 ขวด
ั้ (ขึน
้ ชมวิวภูเขาไฟฟูจ ิ จุดไฮไลท์ทส
้ อยูก
 ขึน
ี่ วยทีส
่ ด
ุ ชน5
่ ับสภาพอากาศ)
ิ แ
 ล่องเรือโจรสล ัด ทะเลสาบอาช ิ “ราชน
ี ห่งทะเลสาบ”
ั ส
ิ ธิเ์ พือ
 ขอพรสงิ่ ศกดิ
์ ท
่ ความเป็นสริ ม
ิ งคล ว ัดอาซากุสะ และ ว ัดนาริตะ
้ ปปิ้ งชน
ิ จูกุ โกเทมบะพรีเมีย
 จุใจชอ
่ ม เอาท์เลต
ื่ ชมความงามดอกไม้นานาพรรณ ณ สวนดอกไม้สไตล์ญป
 ชน
ี่ ่ น
ุ ไคระคุเอน
 อาบนา้ แร่ธรรมชาติแบบญีป
่ ่ นเพื
ุ
อ
่ ความผ่อนคลายและผิวพรรณสดใส...

สุดพิเศษ เมนูบฟ
ุ เฟ่ต์ปิ้งย่าง
+ บุฟเฟต์ขาปูย ักษ์
วันเดินทาง เทศกาลปี ใหม่ *** 28 ธ.ค.61 - 01 ม.ค.62 // 29 ธ.ค.61 - 02 ม.ค.62
วันแรก
20.30 น.

กรุงเทพฯ - นาริตะ
พร้ อมกันที่สนามบินดอนเมือง Terminal 1 ชั้น 3 เคาน์ เตอร์ 4 สายการบิน ไทยแอร์ เอเซีย เอ็กซ์ แอร์ บัส เอ 330300 เพื่อเตรี ยมตัวเดินทางและผ่านขั้นตอนการเช็คอิน

23.45 น.

เหิ รฟ้ าสู่ นาริ ตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XJ 600 มีบริ การอาหารบนเครื่ อง (เครื่ องดื่ มทุกชนิด ต้ อง
ชาระเงินซื้อเพิม่ เติม)

หมายเหตุ เคาน์เตอร์เช็คอินปิ ดบริการก่อนเวลาเครือ
่ งออกอย่างน้อย 60 นาที
ผูโ้ ดยสารพร้อม ณ ประตูขน
ึ้ เครือ
่ งก่อนเวลาเครือ
่ งออก 45 นาที

วันทีส่ อง
นาริตะ – อุทยานฮาโกเน่ - ล่องเรื อทะเลสาบอาชิ - โกเท็มบะ เอาท์ เลท
08.00 น. เดินทางถึงนาริ ตะ หลังจากผ่ านขั้นตอนศุ ลกากรแล้ ว นาท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ วนอุทยานแห่ งชาติฮาโกเน่
นาท่าน ล่องเรื อโจรสลัด บริ เวณทะเลสาบอาชิ สัมผัสบรรยากาศ และชมความงามของทะเลสาบน้ าจืดขนาดใหญ่
ที่ได้สมญานามว่า “ราชิ นีแห่ งทะเลสาบ” ที่ เกิ ดจากการระเบิ ดของภูเขาไฟเมื่อกว่า 3,000 ปี ที่ แล้ว หากวันใด
อากาศสดใส ท่านจะได้สัมผัสทัศนี ยภาพในอีกมิติหนึ่ งที่มีความงดงามราวกับภาพวาดสะท้อนลงสู่ ทะเลสาบ
เปรี ยบดัง่ ภาพสะท้อนจากกระจกใสบานใหญ่
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์ เลท ที่รวบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไว้ดว้ ยกันบนหุบเขาริ ม Tomei
Expressway ที่เชื่อมระหว่าง ภูเขาไฟฟูจิ-อุทยานแห่งชาติฮาโกน่กบั มหานครโตเกียว ให้ท่านได้อิสระกับการ
เลือกซื้อเลือกชมสิ นค้าที่ได้รวบรวมกว่า 165 แบรนด์ดงั ไม่วา่ จะเป็ น Coach , Bally , Diesel , Gucci , Zara,
Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีกมากมาย หมวดสิ 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 ซึ่งของทุกชิ้นเป็ นของแท้ และ
ราคาถูกกว่าในห้างสรรพสิ นค้าที่รวมไว้ในพื้นที่กว่า 400,000 ตารางฟุต ถือเป็ นสวรรค์แห่งการช้อปปิ้ งของคน
ญี่ปุ่นโดยเฉพาะ ได้เวลาสมควรเดินทางสู่ บริ เวณทะเลสาบคาวาคูชิโกะ ซึ่งเป็ น 1 ใน 5 ทะเลสาบที่ลอ้ มรอบ
ภูเขาไฟฟูจิ
นาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั  ณ โรงแรม FUJI HOTEL หรื อ ระดับเทียบเท่ า
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม หลังอาหารคา่ ให้ ท่านได้ ผ่อนคลายกับการแช่ นา้ แร่
ธรรมชาติ เชื่ อว่ าถ้ าได้ แช่ นา้ แร่ แล้ว จะทาให้ ผวิ พรรณสวยงามและช่ วยให้ ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขนึ้
วันทีส่ าม
ภูเขาไฟฟูจิช้ัน5 (ขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศ) – พิพธิ ภัณฑ์ แผ่ นดินไหว – พระใหญ่ อุชิคุบุสสึ – นาริตะ
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ บริ เวณชั้ น 5 (ขึน้ อยู่กับสภาพภูมิอากาศ) ให้ท่านได้สัมผัสอากาศอันบริ สุทธิ์ บน
ยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพที่ระลึกกับภูเขาไฟที่ได้ชื่อว่ามีสัดส่ วนสวยงามที่สุดในโลก ซึ่ งเป็ นภูเขาไฟที่ยงั ดับไม่สนิ ท
และมีความสู งที่สุดในประเทศญี่ปุ่นจากด้านล่างสู่ บนยอดปล่องเขาด้วยความสู ง 3,776 เมตร กรณีขนึ้ ภูเขาไฟชั้น
5 ไม่ ได้ จะพาท่านชม บ่ อน้าศักดิ์สิทธิ์โอชิโนะฮัคไค บ่อน้ าที่เกิดจากการละลายของหิ มะบนภูเขาไฟฟูจิ ที่ใช้เวลา
อันยาวนาน ในการไหลลงมาสู่ พ้ืนดิ นและซึ มซาบไปยังบ่อน้ าแต่ละบ่อ ดังนั้นน้ าที่ อยู่ในบ่อ จะเป็ นน้ าที่ ใส
สะอาด และสดชื่นมาก ในปี 1985 สถานที่แห่ งนี้ยงั ได้ถูกเลือกให้เป็ น 1 ใน 100 อันดับ แหล่งน้ าจากธรรมชาติที่
ดี ที่ สุ ดของญี่ ปุ่ นอี ก ด้วย โดยแบ่ งเป็ นทะเลสาบย่อยๆได้ถึง 8 แห่ ง โดยชื่ อโอชิ โนะ ฮัคไค มี ความหมายว่า
ทะเลสาบทั้ง 8 แห่ งโอชิ โนะ ให้ท่านได้ชมทัศนี ยภาพที่ เย็นสบาย และผ่อนคลายของทะเลสาบ อีกทั้งความ

เทีย่ ง

วันทีส่ ี่
เช้ า

เทีย่ ง

สวยงาม และความสมบูรณ์ของธรรมชาติอนั น่าหลงใหลประทับ จากนั้นนาท่านเยีย่ มชม พิพธิ ภัณฑ์ EARTH
QUAKE MUSEUM ที่ จาลองเรื่ องราวของภู เขาไฟฟู จิ และให้ ท่ านได้สั ม ผัสกับ บรรยากาศของการจาลอง
เรื่ องราวเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่ เวลาน าท่ านนมัส การ พระใหญ่ อุชิ คุไดบุ ส สึ (UshikuDaibutsu)
เป็ นพระพุทธรู ปปางยืนที่สูงที่สุดของประเทศญี่ปุ่นและเคยเป็ นรู ปปั้ นที่สูง
ที่สุดในโลกที่ถูกบันทึกไว้โดยหนังสื อบันทึกสถิติโลกกินเนสบุ๊ค(Guinness
Book of world records)เมื่ อปี ค.ศ. 1995 ด้วยจากความสู งถึ ง 120 เมตรทาให้
สามารถมองเห็ นได้ต้ งั แต่ใจกลางเมื องโตเกี ยวเลยที เดี ยวสามารถเข้าไปยัง
บริ เวณภายในรู ปปั้ นและขึ้นไปยังจุดที่เป็ นหอสังเกตการณ์ในระดับความสู ง
ที่85 เมตรซึ่งจะอยูต่ รงส่ วนของหน้าอกพระพุทธรู ปเป็ นจุดที่สามารถมองเห็น
วิวในมุมด้านกว้างได้ท้ งั หมดบนชั้นนี้จะมีกระจกที่เป็ นช่องหน้าต่างอยูด่ ว้ ยกัน4 ด้านและมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้
จากตรงนี้อีกด้วย(ราคาไม่ รวมค่ าเข้ าพระพุทธรูปด้ านใน)
** อิสระอาหารคา่ ณ SERVICE AREA เพื่อความสะดวกในเวลาของท่ าน **
 ที่พกั AIRPORT PLAZA HOTEL หรื อเทียบเท่ า
โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ผ่ านชมโตเกียวสกายทรี - ช้ อปปิ้ งชินจูกุ – โอไดบะ – นาริตะ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านนมัสการเจ้ าแม่ กวนอิมทองคา ณ วัดอาซากุสะ วัดที่ได้ชื่อว่าเป็ นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความ
เคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุ งโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคาที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ขนาด 5.5
เซนติเมตร ซึ่ งมักจะมีผูค้ นมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็ นสิ ริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็ น
ที่ต้ งั ของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสู ง 4.5 เมตร ซึ่ งแขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าที่อยู่
ด้านหน้าสุ ดของวัด ที่มีชื่อว่า “ประตูฟ้าคารณ” และถนนจากประตูเข้าสู่ ตวั วิหารที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทอง
คา มีชื่อว่า ถนนนากามิเซะซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของร้านค้าขายของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิ ด
ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ให้ทุกท่านได้เลือกซื้ อเป็ นของฝากของที่ระลึกอิสระ จากนั้นนาท่าน
ผ่านชม หอคอยที่สูงที่สุดในโลก แลนด์มาร์ กแห่ งใหม่ของกรุ งโตเกียว ณ ริ มแม่น้ าสุ มิดะ หอคอยโตเกียวสกาย
ทรี (Tokyo Sky tree) (ไม่ รวมค่ าขึ้นหอคอย) หอส่ งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลกเปิ ดให้บริ การเมื่อ
วันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้มีความสู ง 634 เมตร สามารถทาลายสถิติความสู งของหอกวางตุง้ ในมณฑล
กว่างโจว ซึ่ งมีความสู ง 600 เมตร และหอซี เอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสู ง 553 เมตร
ทิวทัศน์ของ หอคอยโตเกียวสกายทรี ที่บรรจุเทคโนโลยีแนวหน้าสุ ดสามารถมองเห็ นได้จากละแวกวัดอาซะ
กุซ่าที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายแบบเมืองเก่าของเอะโดะ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร *เมนูปิ้งย่ าง *บุฟเฟต์ ขาปู*
นาท่าน ช้ อปปิ้ งย่ านชินจุก”ุ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อสิ นค้านานาชนิด ได้จากที่นี่ ไม่ว่าจะเป็ น ร้าน
ซานริ โ อะ ร้ า นขายเครื่ อ งอิ เลคทรอนิ ก ส์ กล้อ งถ่ า ยรู ป ดิ จิ ต อล นาฬิ ก า เครื่ อ งส าอาง ต่ า งๆ กั น ที่ ร้ า น
MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดาเครื่ องสาอางมากมาย อาทิ มาร์ คเต้าหู ้, โฟมล้างหน้า WHIP FOAM ที่

วันทีห่ ้ า
เช้ า

20.15 น.
01.25 น.

ราคาถูกกว่าบ้านเรา 3 เท่า, ครี มกันแดดชิเซโด้ แอนเนสซ่าที่คนไทยรู ้จกั เป็ นอย่างดี และสิ นค้าอื่น ๆ หรื อให้
ท่านได้สนุ กกับการเลือกซื้ อสิ นค้า แบรนด์ดงั อาทิ LOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋ าสุ ดฮิ ต BAO BAO
ISSEY MIYAKE, เสื้ อ COMME DES GARCONS, H&M หรื อ เลื อ กซื้ อ รองเท้าหลากหลายแบรนด์ดัง อาทิ
NIKE, CONVERSE, NES BALANCE, REEBOK ฯลฯ ได้ที่ร้าน ABC MART สมควรแก่เวลานาท่านเดินทาง
สู่ เมื องโอไดบะ เป็ นเมืองที่เกิดจากการนาขยะมาถมทะเลจนกลายเป็ นเกาะขนาดใหญ่บริ เวณอ่าวโตเกี ยวเพื่อ
ประโยชน์ในการป้ องกันประเทศ แต่ปัจจุบนั โอไดบะได้กลายมาเป็ นเขตเศรษฐกิจแห่ งของประเทศ เนื่ องจาก
เต็มไปด้วยร้านค้ากว่า 150 ร้าน โซนอาหาร ห้างสรรพสิ นค้า และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนั้นยังเต็มไปด้วย
สถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายด้วยฝี มือของมนุ ษย์ ไม่ว่าจะเป็ นสะพานสายรุ ้ง เป็ นต้น ส่ วนการเดินทางมาที่นี่ก็
สะดวกสบาย จึงไม่แปลกหากที่นี่คือสถานที่ท่องเที่ยวสุ ดฮิตของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ พลาดไม่ได้
กับกันดั้มตัวใหม่ Unicorn Gundam ที่หา้ ง Diver City
** อิสระอาหารคา่ ณ SERVICE AREA เพื่อความสะดวกในการช้ อปปิ้ งของท่ าน **
 ที่พกั AIRPORT PLAZA HOTEL หรื อเทียบเท่ า
วัดนาริตะ – สวนไคราคุเอน – ช้ อปปิ้ งอิออน – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านสู่ วัดนาริตะ ซึ่ งเป็ นวัดประจาเมืองนาริ ตะ ซึ่ งตั้งอยู่บนเนิ นเขากลางเมืองนาริ ตะ มีผคู ้ นหลังไหลกันมา
นมัสการสิ่ งศักดิ์ สิ ทธิ์ เพื่อความเป็ นสิ ริมงคล เนื่ องจากเป็ นวัดที่มีสถาปั ตยกรรมอันสวยงามอันแสดงออกถึง
วัฒนธรรมของญี่ปุ่นอย่างแท้จริ งที่ได้รับความศรัทธาอย่างสู งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันขึ้นปี ใหม่จะคลาคล่าไป
ด้วยผูค้ นที่มาขอพร นับแสนคน ซึ่งในแต่ละปี จะมีนกั ท่องเที่ยวนิยมมาเยีย่ มชมเป็ นอันดัสองในญี่ปุ่น เพื่อขอพร
จากหลวงพ่อ “ฟุโดเมียว” (เทพเจ้ าแห่ งไฟ) อันศักดิ์สิทธิ์ และยังมี “เครื่ องราง” หรื อ “ฮู”้ ต่างๆ รวมทั้งสิ นค้าที่
ระลึกต่างๆ ในราคาย่อมเยาบริ เวณรอบๆวัด นาท่านเดินทางสู่ สวนไคราคุเอน ติดอันดับ 1 ใน 3 ของสวนที่สวย
ที่สุดในญี่ปุ่นพร้อมกับเคนโระคุเอนที่คานาซาวะและโคราคุเอนที่โอคายามะเปิ ดให้เป็ นสถานที่พกั ผ่อนหย่อน
ใจสาหรับประชาชนในปี 1842 โดยเจ้าครองแคว้นลาดับที่ 9 ในนามตระกูลมิโตะนามว่านาริ อาคิโทคุกาวะ สวน
ไคราคุเอนได้ปลูกต้นดอกพลัม 3000 ต้น 100 สายพันธุ์ซ่ ึ งเป็ นสิ่ งที่สื่อถึงการมาเยือนของฤดูใบไม้ผลิและช่วง
ปลายเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคมชมเทศกาลดอกพลัมพร้อมต่อด้วยดอกซากุระและดอกอาซเลียสาหรับฤดูใบไม้
ผลิจะเป็ นพุ่มบุชโคลเวอร์ ส่วนต้นฤดูหนาวก็จะพบกับดอกซากุระที่ผลิบานใน 2 ฤดู (นิ คิซาคิซากุระ) ภายใน
สวนมีดอกไม้สวยงามที่ผลัดกันเปลี่ยนตามฤดูกาลให้รับชม(ดอกไม้แต่ละชนิ ดจะหมุนเวียนผลัดกันบานไปตาม
ฤดูกาล ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั สภาพอากาศ) จากนั้นนาท่านอิสระช้อปปิ้ ง ณ ห้างสรรพสิ นค้าขนาดใหญ่ของ นาริ ตะ
ห้ างฯ อิออน จัสโก้ ซื้ อของฝากก่อนกลับ อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ และ หากท่านใดหลงไหลในรสชาด
ของคิทแคทชาเขียวสามารถหาซื้อได้ที่นี่ได้เลย
*** อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการช้ อปปิ้ งของท่ าน ***
นาท่ านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ Terminal 2 Row N เพื่อทาการเช็คอิน
เหิรฟ้ าสู่ กรุงเทพ ฯ โดยสายการบิน ไทยแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ แอร์ บัส เอ 330-300 เที่ยวบินที่ XJ 607
มีบริการอาหารบนเครื่ อง (เครื่ องดื่มทุกชนิด ต้ องชาระเงินซื้อเพิม่ เติม)
เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
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อัตราค่าบริการ **ไม่ มรี าคาเด็ก
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ ** ไม่ มรี าคาเด็ก**

พักเดี่ยว

28 ธ.ค.61 - 01 ม.ค.62 // 29 ธ.ค.61 - 02 ม.ค.62

36,888.-

6,900.-

หมายเหตุ
1. การเดินทางในแต่ ละครั้งจะต้ องมีผู้โดยสารจานวน 30 ท่ านขึน้ ไป ถ้ าผู้โดยสารไม่ ครบจานวนดังกล่าว
บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรื อเปลีย่ นแปลงราคา
2. การผ่ านด่ านตรวจคนเข้ าเมือง เป็ นวิจารณญาณของเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมื องในแต่ ละประเทศ หากไม่ ได้ รับการ
อนุญาติให้ เข้ าหรื อออกนอกประเทศนั้นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ คืนค่ าทัวร์ ไม่ ว่ากรณีใดๆ
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1. ค่าตัว๋ โดยสารเครื่ องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
2. ค่าที่พกั ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรื อ ระดับเทียบเท่า
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอานวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
5. ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท
*** เด็กอายุต่ากว่ า 1 ปี และผู้ใหญ่ อายุ 75 ปี ขึน้ ไป จะได้ รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุเพียงครึ่งเดียว ***
6. ค่าภาษีน้ ามัน ที่สายการบินเรี ยกเก็บ ณ วันที่ 21 เมษายน 2557 และท่านต้องชาระเพิ่มเติม ในกรณี ที่ทาง
สายการบินมีการเรี ยกเก็บเพิ่ม
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1. ค่าทาหนังสื อเดินทางไทย, หนังสื อเดินทางเล่มสี เหลืองของคนจีนและ ค่าแจ้งเข้า แจ้งออก สาหรับท่านที่ถือต่างด้าว
2. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
3. ค่าน้ าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่เกินกว่าสายการบินกาหนด 20 กิโลกรัม
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
5. ทิปไกด์ และคนขับรถ ท่ านละ 5,000 เยน หรื อ 1500 บาท / ท่ าน ตลอดการเดินทาง

เงื่อนไขการชาระเงิน : ชาระมัดจา ท่ านละ 15,000 บาท และชาระส่ วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 21 วันทาการ
การยกเลิก :
1. กรณี แจ้งยกเลิกการเดินทางก่อน 35 วันทาการ ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยึดเงินมัดจา 5,000 บาท
2. กรณี แจ้งยกเลิกการเดินทางหลัง 35 วันทาการ ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินมัดจาทั้งหมด แต่ถา้ สามารถ
หาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผูย้ กเลิกต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดตามความเป็ นจริ ง เช่น
ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตัว๋ , ส่ วนต่างของภาษีน้ ามันเชื้อเพลิง / ตัว๋ 1 ใบ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี

หมายเหตุ
 การเดินทางในคณะนี้ จะต้องมีผโู ้ ดยสารจานวน 30 ท่านผูใ้ หญ่ข้ ึนไป และในกรณี ที่ผโู ้ ดยสารไม่ครบคณะ ทางบริ ษทั ฯ
ขอสงวนสิ ทธิ์ในการออกเดินทาง หรื อ ปรับราคาขึ้นตามความเหมาะสม หากลูกค้าต้องการเดินทาง
 ในกรณี ที่ทางสายการบินมีการเรี ยกเก็บค่าภาษีเชื้อเพลิงหรื อใดๆเพิม่ เติมราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศสาย
การบิน
 รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า
 หนังสื อเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ รับเฉพาะผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อ
การท่องเที่ยว ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กบั ผูจ้ ดั เป็ นการชาระแบบจ่ายชาระขาด และผูจ้ ดั ได้ชาระให้กบั สายการบินและสถานที่ต่าง
ๆ แบบชาระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรื อใช้บริ การตามรายการไม่ดว้ ยสาเหตุใด
หรื อได้รับการปฏิเสธการเข้าหรื อออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น) ทางผูจ้ ดั ขอ
สงวนสิ ทธิการคืนเงินสดส่ วนใด ๆ รวมทั้งค่าตัว๋ เครื่ องบินให้แก่ท่าน)
 หากมี เพื่ อ นหรื อ ญาติ ข องท่ านต้อ งการร่ วมเดิ น ทางท่ อ งเที่ ยวระหว่างท่ อ งเที่ ยวในประเทศญี่ ปุ่ นหรื อ ปั ญ หาต่ าง ๆ
ตลอดจนข้อแนะนากรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ หากท่านมีความจาเป็ นต้องรับฝากของจากผูอ้ ื่นเพื่อที่จะนาไปยัง
ประเทศ นั้น ๆ หรื อนากลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่ งของนั้นว่าต้องไม่เป็ นสิ่ งของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมายบาง
ประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิต เจ้าหน้าที่จะไม่รับฝากกระเป๋ าหรื อสิ่ งของใดใด
 กรณี ปิดกรุ๊ ปการขายตามพีเรี ยดที่ระบุ ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิคืนเงินมัดจาทุกกรณี
 หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางผูจ้ ดั มีค่าใช้จ่ายที่ได้ชาระล่วงหน้าไปแล้วจานวนมาก ขอสงวนสิ ทธิ์
ในการหักเงินในส่ วนที่เกิดขึ้นจริ ง
 คณะเดินทางช่วงวันหยุด หรื อ เทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จาหรื อซื้อขาดแบบมีเงื่อนไขหรื อเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight
หรื อ Extra Flight กับสายการบิ น หรื อผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์
ทั้งหมด ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะปรับราคาตามสถานการณ์ที่มีการปรับขึ้นจากภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจจะมีการเรี ยก
เก็บเพิ่มเติม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน
 หากมีการถอนตัวหรื อไม่ได้ใช้บริ การตามที่จองระบุเอาไว้หรื อก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้ นสุ ดลง ผูจ้ ดั ถือว่าผูท้ ่องเที่ยว
สละสิ ทธิ์ และจะไม่รับผิดชอบค่าบริ การที่ได้ชาระไว้ ไม่ว่ากรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น เนื่ องจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กบั ผูจ้ ดั
เป็ นการชาระแบบยืนยันการใช้บริ การแบบผูจ้ ดั เป็ นตัวแทนนายหน้า ผูจ้ ดั ได้ ชาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้แก่ผใู ้ ห้บริ การใน
แต่ละแห่งแบบชาระเต็มมีเงื่อนไข
 กรณี เกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริ การจากสายการ
บิน บริ ษทั ขนส่ ง หรื อ หน่ วยงานที่ให้บริ การ ผูจ้ ดั จะดาเนิ นโดยสุ ดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิ ดประโยชน์
สู งสุ ดแก่ลูกค้า แต่จะไม่คืนเงินให้สาหรับค่าบริ การนั้น ๆ
 มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มีสิทธิ ในการให้คาสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้ นแทนผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูม้ ีอานาจของผูจ้ ดั กากับเท่านั้น
 ผูจ้ ดั จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณี ที่ผเู ้ ดินทาง
ไม่ ผ่านการพิ จารณาในการตรวจคนเข้าเมื อง-ออกเมื อง ไม่ ว่าจะเป็ นกองตรวจคนเข้าเมื องหรื อกรมแรงงานของทุ ก
ประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าเมือง และกรณี อื่นๆ

 เนื่องด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินทัว่ โลก ก่อนท่านขึ้นเครื่ องบิน กรุ ณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะ
นาติดตัวขึ้นเครื่ องบิน แยกใส่ ถุงพลาสติกใสมีซิปล็อคปิ ดสนิ ท โดยที่ขนาดบรรจุภณั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และ
รวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1 ลิตร และต้องนาออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ
1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่ งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณั ฑ์มากกว่าที่กาหนด รวมถึงสิ่ งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกร
ตัดเล็บ มีดพก แหนบ จะต้องใส่ กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบินเท่านั้น และประเทศญี่ปุ่น มี
กฎหมายห้ามนาเข้าผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากพืช และเนื้ อสัตว์ทุกชนิ ดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เนื้ อสัตว์ ไส้กรอก
เพื่อเป็ นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่ งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสี ยค่าปรับในอัตราที่สูงมาก
บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการ ทั้งนีข้ นึ้ อยู่กบั สภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบิน
ราคาอาจเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม ทั้งนีข้ นึ้ อยู่กบั อัตราแลกเปลีย่ นของเงินสกุลเยน

บริษทั ฯมีประกันอุบัตเิ หตุท่านละๆ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัตเิ หตุระหว่ างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท

