WONDERFUL JAPAN
STRAWBERRY & FUJI
5 DAYS 3 NIGHTS
ราคาเริ่มต้ น

27,900.-

กำหนดกำรเดินทำง : เดือนมีนำคม - เมษำยน 2560

บาท / ท่ าน

-ชมควำมงำมของภูเขำไฟฟูจิกนั แบบใกล้ ชิดทีบ่ ริเวณ“ชั้น 5” และสั มผัสอำกำศอันบริสุทธิ์บนยอดเขำ
-นมัสกำร เจ้ ำแม่ กวนอิมทองคำ เพือ่ ควำมเป็ นสิ ริมงคล ณ วัดอำซำกุสะ
-ชม หุบเขำโอวำคุดำนิ ทีเ่ กิดจำกกำรระเบิดของภูเขำไฟฮำโกเน่ และลิม้ ลอง ‘ไข่ ดำ หรือ ไข่ ต้มในบ่ อกำมะถัน’
-ตะลุยชิมสตอเบอรี่ได้ ไม่ อ้นั รับประทำนกันให้ จุใจ ภำยในเวลำ 30 นำที!!!!
-อิสระช๊ อปปิ้ งศู นย์ รวมแฟชั่นวัยรุ่นอินเทรนด์ อพั เดทเทรนแห่ งเมืองปลำดิบ ณ ย่ ำนชินจูกุ
-ผ่ อนคลำยกับกำร “แช่ นำ้ แร่ ธรรมชำติ” หรือ “ออนเซ็น” ช่ วยเรื่องรักษำสุ ขภำพและผิวพรรณ
-อิสระให้ ท่ำนได้ เลือกท่ องเทีย่ ว กิน เดินเล่น และช๊ อปปิ้ ง ณ โตเกียว 1 วันเต็ม
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วันแรก
20.00น.
23.45 น.
วันที่สอง
08.00 น.

เที่ยง

ค่ำ

กรุ งเทพฯ - สนำมบินดอนเมือง
คณะพร้อมกัน ณ ท่ ำอำกำศยำนนำนำชำติดอนเมือง อำคำร 1 ผู้โดยสำรขำออกระหว่ ำงประเทศ ชั้น 3 ประตู 1
เคำน์ เตอร์ 1 – 4 สำยกำรบินแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) โดยมีเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ คอยอานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยสำยกำรบินแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) เที่ยวบินที่ XJ600
สนำมบินนำริตะ – กรุ งโตเกียว - วัดอำซำกุสะ – วนอุทยำนฮำโกเน่ – หุบเขำโอวำคุดำนิ – แช่ ออนเซ็
(-/L/D)
ออนเซ็น
เดินทางถึง สนำมบินนำริ ตะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ช.ม.) หลังจากผ่านขั้นตอนตรวจคน
เข้าเมืองและศุลกากรเรี ยบ - รับกระเป๋ าและทาภาระกิจส่ วนตัวเรี ยบร้อยแล้ว...
(กรุ ณาปรับนาฬิกาของท่านเป็ นเวลาท้องถิ่นเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย )
นาท่านเดินทางสู่ “มหำนครโตเกียว” เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น โตเกียว หมายถึง นครหลวง กรุ งโตเกียวเป็ น
หนึ่งในศูนย์กลาง การเงิ นระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ การคมนาคม เทคโนโลยี จากนั้นนาท่านเดินทางไปนมัสการ
เจ้ ำแม่ กวนอิมทองคำ ณ วัดอำซำกุสะ วัดที่ได้ชื่อว่าเป็ นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุด
แห่งหนึ่งในกรุ งโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคาที่ศกั ดิ์สิทธิ์ และมีผคู ้ นนิยมมากราบไหว้ขอพร
เพื่อความเป็ นสิ ริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็ นที่ต้ งั ของ โคมไฟยักษ์ ที่มีขนาดใหญ่ ณ ประตูทางเข้า
ด้านหน้าสุ ดของวัด ชื่อ ประตูฟ้าคารณ และถนนจากประตูเข้าสู่ตวั วิหารที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคานั้น มีชื่อ
ว่า ถนนนากามิเซะ ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของร้านค้าขายของที่ระลึกพื้นเมืองต่าง ๆ มากมาย จากที่นี่ท่านจะสามารถเก็บภาพ
ความประทับใจคู่กบั หอคอย TOKYO SKYTREE
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร ---- บุฟเฟ่ ต์ปิ้งย่ำง (ยำกินิคุ)
นาท่านเดินทางสู่ วนอุทยำนแห่ งชำติฮำโกเน่ ชม หุบเขำโอวำคุดำนิ เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟฮาโกเน่
เมื่อประมาณ 3,000 ปี ที่แล้ว ปัจจุบนั ภูเขาไฟนี้ยงั คงไม่ดบั จึงทาให้มีบ่อน้ าร้อนและถ้ ากามะถันหลงเหลืออยู่
และที่หุบเขานี้ยงั มองเห็นภูเขาไฟฟูจิอีกด้วย แนะนาให้ท่านชิมไข่ดา หรื อ ไข่ตม้ บ่อกามะถันจากร้านค้า ทั้งนี้
คนญี่ปุ่นมีความเชื่อกันว่า “เมื่อกินไข่ดา 1 ฟอง จะทาให้อายุยืนยาวขึ้น 7 ปี ”

นาท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรม JIRAGON NO or BREEZBAY KAWAGUCHIKO
 รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ---- พิเศษ อร่ อยกับเมนูบุฟเฟ่ ต์ ขำปูยกั ษ์
หลังจำกนั้นเชิญท่ ำนผ่ อนคลำยกับกำร “แช่ นำ้ แร่ ธรรมชำติ” หรือ “ออนเซ็ น” ซึ่งชำวญี่ปุ่นเชื่อว่ ำนำ้ แร่ ธรรมชำตินีม้ ี
ส่ วนช่ วยเรื่องกำรรักษำสุ ขภำพ ระบบหมุนเวียนโลหิต และผิวพรรณที่เปล่ งปลัง่
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วันที่สำม
เช้ ำ

เที่ยง

ค่ำ

ภูเขำไฟฟูจิ - สวนสตอเบอรี่ - โตเกียว - ย่ ำนชินจุกุ - นำริตะ
(B/L/-)
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ ภู เขำไฟฟู จิ ที่ ต้ ังตระหง่ านอยู่เหนื อเกาะญี่ ปุ่ นด้วยความสู ง 3,776 เมตร จากระดับ น้ าทะเล
น าท่ า นขึ้ นชมความงามกัน แบบใกล้ชิ ด ยัง บริ เวณ “ชั้ น 5” ของภู เ ขำไฟฟู จิ (ขึ้ นอยู่ กับ สภาพภู มิ อ ากาศ)
เพื่ อชมทัศนี ยภาพโดยรอบของภูเขาไฟที่ สามารถมอง เห็ นทะเลสาบทั้งห้ากระจายอยู่โดยรอบ ให้ท่านได้สัมผัส
อากาศอันบริ สุทธิ์ บนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพที่ระลึก กับภูเขาไฟที่ได้
ชื่ อ ว่ามี สัด ส่ วนสวยงามที่ สุ ด ในโลก ซึ่ งเป็ นภู เขาไฟที่ ยงั ดับไม่
สนิท และมีความสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น จากนั้นนาท่านเดินทาง
สู่ สวนสตอเบอรี่ ด้วยกิ จกรรมที่ คุณสามารถตะลุยชิ มสตอเบอรี่
ได้ ไ ม่ จ ากั ด รั บ ประทานกั น ให้ อิ่ ม ภายในเวลา 30 นาที !!!!
ที่ นี่ ป ลู ก แบบอิ น ทรี ย ์ไ ร้ ส ารเคมี ชิ ม ได้เติ ม ที่ อ ย่ า งสบายใจ!!!!
สตอเบอรี่ ที่ นี่ปลูกท่ ามกลางธรรมชาติ ที่อุด มสมบูรณ์ ส่ งผลให้
สตอเบอรี่ มีรสชาติอมเปรี้ ยวอมหวาน อร่ อยที่สุด!
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร ----หมูย่ำงหินภูเขำไฟ
เดิ น ทางสู่ “มหำนครโตเกี ยว” จากนั้น น าท่ านช้อ ปปิ้ งย่านดัง ย่ ำนชิ น จุ กุ ให้ท่ านได้เพลิ ด เพลิ น กับ การจับ จ่ า ย
ซื้ อสิ นค้านานาชนิ ด ได้จากที่ นี่ ไม่ ว่าจะเป็ น ร้ านซานริ โอะ ร้ านขายเครื่ องอิ เลคทรอนิ กส์ กล้องถ่ายรู ป ดิ จิตอล
นาฬิกา เครื่ องสาอาง ต่างๆ กันที่ร้าน MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดาเครื่ องสาอางมากมาย อาทิ มาร์ คเต้าหู ้,
โฟมล้างหน้า WHIP FOAM ที่ ราคาถูกกว่าบ้านเรา 3 เท่า, ครี มกันแดดชิ เซโด้ แอนเนสซ่ าที่ คนไทยรู ้จกั เป็ นอย่างดี
และสิ น ค้า อื่ น ๆ หรื อให้ ท่ า นได้ส นุ ก กับ การเลื อ กซื้ อ สิ น ค้า แบรนด์ ด ัง อาทิ LOUIS VULTTON, UNIQLO,
กระเป๋ าสุ ดฮิ ต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื้ อ COMME DES GARCONS, H&M ห รื อเลื อ กซื้ อรองเท้ า
หลากหลายแบรนด์ดงั อาทิ NIKE, CONVERSE, NEWS BALANCE, REEBOK ฯลฯ ได้ที่ร้าน ABC MART
อิสระรับประทานอาหารค่าตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็ นการรบกวนเวลาของท่าน**
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ โรงแรม NARITA EXCEL หรือเทียบเท่ ำ***
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วันที่สีส่ ี
เช้ ำ

อิสระช้ อปปิ้ งในเมืองโตเกียว ไม่ มรี ถโค้ ชบริกำร / เดินทำงโดยรถไฟ (ค่ ำรถไฟไม่ รวมในค่ ำทัวร์ )
(B/-/-)
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
***ไกด์แนะนาเที่ยวโดยรถไฟตะลุยโตเกียว / เดินทางโดยรถไฟตลอดวัน (ค่ารถไฟไม่รวมในค่าทัวร์) ***
แนะนาสถานที่ท่องเที่ยว
- ฮาราจูกแุ หล่งรวมแฟชัน่ วัยรุ่ นอินเทรนด์อพั เดทของเมืองปลาดิบ ที่เชื่อมระหว่างสถานี JR HARAJUKU STATION
กับถนนสายหลักMEIJI DORI ถนนคนเดิ นที่ เป็ นสัญลักษณ์ ของฮาราจูกุ สิ่ งที่ มีชื่อเสี ยงของย่านนี้ ก็คือการแต่ งตัว
แฟชัน่ แบบ COSPLAY ของวันรุ่ นญี่ปุ่นแต่งตามการ์ตูนเรื่ องต่างๆ
- ถนนทาเคชิ ตะ ( TAKESHITA DORI) เป็ นถนนเล็กๆ อยู่หน้าสถานี ฮาราจูกุ ถนนสายนี้ เป็ นแหล่งรวมร้านค้าแฟชัน่
วัยรุ่ น เสื้ อผ้าเครื่ องประดับ เครื่ องสาอาง ห้ามพลาดร้านเครปสไตล์ญี่ปุ่นที่ โด่ งดังไปทัว่ โลก ตั้งอยู่ตรงกลางของ
ถนนทาเคชิ ตะร้านที่ มีชื่อเสี ยงคื อ MARION CREPES ที่ ถือว่าเป็ นร้านเครปสไตล์ญี่ปุ่นอันเก่ าแก่ ที่เปิ ดบริ การมา
นานที่สุดในญี่ปุ่น
- ถนนโอโมเตะซานโดะ (OMOTESANDO) แหล่งรวมสิ นค้าแบรนด์เนมและห้างสรรพสิ นค้าดัง
- ห้างLAFORET HARAJUKU สูง 7 ชั้น ที่มีร้านเสื้ อผ้ามากกว่า 150 ร้าน
- OMOTOSANDO HILL ช้อปปิ้ งมอลล์แหล่งรวมของแบรนด์
ดังเช่น LOUIS VUITTON, CHANNEL, GUCCI, DIOR
- KIDDYLAND ร้านขายสิ นค้าของเด็ก ที่ มีท้ งั เสื้ อผ้า ของเล่น
ขนม ORIENTAL BAZZAR ร้านขายของที่ระลึก
- ชิ บุย่า ได้รับฉายาว่าเป็ น Shopping District แห่ งโตเกี ยว และ
ของญี่ ปุ่ น ที่ โ ด่ งดังไปทั่ว โลก เป็ นแหล่ งรวมความบัน เทิ ง
ห ลากห ลายชนิ ดไม่ ว่ า จะเป็ นห้ า งส รรพ สิ น ค้ า ต่ างๆ
SHIBUYA109,TOKYO HANDที่ถือว่าเป็ นสาขาที่ใหญ่ที่สุด,
PARCO, LOFTสาขาชิ บูย่าที่ เต็มไปด้วยของเก๋ ๆ และถนนที่
จะเต็ ม ไปด้ว ยร้ า นค้ า แบรนด์ ด ัง มากมาย อาทิ UNIQLO,
UNITED ARROW, JOURNAL STAND, BATTING APE,
ABC MART ชิ บุย่า มีแยกที่เรี ยกได้ว่าวุ่นวายที่สุดในโลกเป็ น
อีกหนึ่งสถานที่ยอดนิยมที่ใครๆ ก็ตอ้ งแวะมา HACHIKO SQUARE ที่มีผคู ้ นพลุกพล่านข้ามถนนกันแทบจะ 24 ชม.
เลยทีเดียว จุดไฮไลท์อีกจุดในย่านนี้ได้แก่รูปปั้นของ HACHIKOสุ นขั ผูซ้ ื่ อสัตย์อนั โด่งดังไปทัว่ โลก
วิธีกำรเดินทำงจำกนำริตะเข้ ำสู่ โตเกียว
จากโรงแรมย่านนาริ ต ะ เราสามารถนั่งรถShuttle Bus ของโรงแรมไปต่ อรถที่ ส นามบิ นนาริ ต ะเข้าสู่ กลางเมื อ ง
โตเกียว โดยสามารถทาได้หลายวิธี อย่างเช่น รถไฟ รถโดยสารประจาทาง และ แท็กซี่ ในปั จจุบนั วิธีที่กาลังเป็ นที่
นิ ยมคือการนัง่ รถไฟดังนั้น ขอแนะนาการเดินทางโดยรถไฟ ซึ่ งสะดวกในการคานวณระยะเวลาและจัดสรรตาราง
เดินทางท่ามกลางรถไฟที่มีอยูห่ ลายสาย รถไฟฟ้ าที่ให้บริ การจากสนามบินนาริ ตะเข้าเมืองโตเกียว มีอยูห่ ลักๆ 5 สาย
ด้วยกันได้แก่
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1) Narita Express (N'EX) – เส้ นสี แดงตำมรู ป เดินทางเข้าโตเกียวจากทางทิศใต้ ผ่านจิบะเข้าสถานี โตเกียว ใช้เวลา
53 นาที แล้วขบวนรถจะแยกเป็ น 2 ตอนตามหมายเลขโบกี้ ส่ วนแรกวิ่งขึ้ นไปทางเหนื อผ่าน Shinjuku , Omiya
ส่ ว น หลังวิ่ งไปทางYokohama, Totsuka, Ofunaค่ า รถอยู่ที่ 2,940 เยน – 4,180 เยน รถไฟขบวน Narita Express
วิ่งด้วยความเร็ วสู งสุ ด 130 กิ โลเมตรต่ อชั่วโมง ให้บริ การจากหลายๆสถานี ในโตเกี ยวและปริ มณฑล ทุ กขบวน
จะวิ่งผ่านสถานี โตเกียว ซึ่ งเป็ นสถานีที่ขบวนรถจะเชื่อมต่อกันหรื อแยกจากกัน ปกติแล้วขบวนที่มาจากโอฟุนะหรื อ
โยะโกะฮะมะจะ เชื่อมต่อกับขบวนที่มาจากชินจุกุ อิเคะบุคุโระ หรื อโอมิยะ กลายเป็ นขบวนเดียวกันวิ่งต่อไปจนถึง
ท่าอากาศยานนะริ ตะ (ผ่านทาง Sōbu Main Line และ สายนะริ ตะ)
2) รถไฟ JR เป็ นรถไฟธรรมดำ– เส้ นสี เขียว ใช้เวลา 80 นาที เดินทางไปสถานี Tokyo ราคาประมาณ1,280 เยน
3) Keisei Skyliner – เส้ นสี น้ำเงิน รถด่วนของฝั่ง Keisei เดินทางจากสนามบินนานาชาตินาริ ตะ ผ่านสถานี นิปโปริ
สุ ดปลายทางที่ อุเอโนะ ใช้เวลาเพี ยง 41 นาที ค่าโดยสารประมาณ2,470 เยนKeisei Skylinerวิ่งด้วยความเร็ วสู งสุ ด
160 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง Skylinerมีรถออกทุกๆ 20 และ 40 นาที ในระหว่างช่วงเวลา 14.00-16.00 มีรถวิ่ง 3 เที่ยวต่อ
ชั่วโมง กรณี ใช้บ ริ การ Keisei Line จะต้องลงที่ ส ถานี นิ ปโปริ (Nippori) หรื อไม่ ก็ส ถานี อุเอโน่ (Ueno) ซึ่ งทั้ง 2
สถานี น้ ี จะสามารถสามารถต่อรถไฟ JR (JR Yamanote Line ) ไปยังสถานี ต่างๆในโตเกียวได้อย่างสะดวกสบาย ไม่
ว่าจะเป็ น Akihabara, Tokyo, Shinjuku, Shibuya,Ikebukuro
4) Access Express – เส้ นสี ส้ม เป็ นรถด่ วนพิ เศษของสาย Keisei ปลายทางอยู่ที่ส ถานี อุเอโนะ ใช้เวลาประมาณ
1 ชัว่ โมง ค่าโดยสารประมาณ1,240เยน
5) Keisei main line – เส้ นสี ฟ้ำ เป็ นรถไฟแบบด่วน (Rapid Service) วิ่งจากสนามบินไปสุ ดปลายทางที่ อุเอโนะ ใช้
เวลาตั้งแต่ 60 – 90 นาที ค่าโดยสารประมาณ1,030 เยน
** เพือ่ สะดวกในกำรช้ อปปิ้ งของท่ ำนอิสระอำหำรกลำงวันและค่ำตำมอัธยำศัย**
** ค่ ำรถไฟไม่ ได้ รวมอยู่ในรำยกำรทัวร์ **
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ โรงแรม NARITA EXCEL OR SML
วันที่ห้ำ
เช้ ำ
09.15 น.
13.50 น.

สนำมบินนำริตะ - ท่ ำอำกำศยำนดอนเมื
ำอำกำศยำนดอนเมือง
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสู่ สนามบิน
ออกเดินทางจาก สนำมบินสนำมบินนำริตะ โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ601
ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง... โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

(B/-/-)

********************** ขอบคุณทุกท่ านที่ใช้ บริ การ **********************
ข้ อควรทรำบ :
สำหรับท่ ำนที่ต้องออกตัว๋ ภำยในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุ ณำสอบถำมเจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยขำยก่ อนทำกำรออกตัว๋
เนื่องจำกสำยกำรบินอำจมีกำรปรับเปลีย่ นไฟล์ หรือเวลำบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทรำบล่ วงหน้ ำ
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เดินทางเดือน มีนาคม-เมษายน 2560 เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA X เครือ
่ งลาใหญ่ 337 ทีน
่ ง่ ั
้ า่ ย**
่ ทุกทีน
ทีน
่ ง่ ั ระบบสุม
่ ง่ ั (Random) โดยสายการบิน **กรณีเลือกทีน
่ ง่ ั มีคา่ ใชจ

อัตรำค่ ำบริกำร/ท่ ำน

กำหนดกำรดินทำง

ผู้ใหญ่ พัก
ห้ องละ 2-3
ท่ ำน

06 - 10 มีนำคม 2560
09 - 13 มีนำคม 2560
16 - 20 มีนำคม 2560
17 - 21 เมษำยน 2560
20 - 24 เมษำยน 2560
24 - 28 เมษำยน 2560

27,900
27,900
27,900
27,900
27,900
27,900

เด็ก อำยุ 2-12 ปี
พักกับ 1 ผู้ใหญ่

พักกับ 2
ผู้ใหญ่ มี
เตียง

พักกับ 2
ผู้ใหญ่ ไม่ มี
เตียง

พักเดีย่ วเพิม่
ท่ ำนละ

27,900
27,900
27,900
27,900
27,900
27,900

27,900
27,900
27,900
27,900
27,900
27,900

27,900
27,900
27,900
27,900
27,900
27,900

7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500

รำคำนีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ ามันตามรายการทัวร์
 ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็ นเงินได้ เนื่ องจากบริ ษท
ั ฯ ต้องจองและซื้อตัว๋ ล่วงหน้า)
 โรงแรมตามระบุ หรื อเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน)
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่โหลดลงใต้ทอ
้ งเครื่ อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ าหนักใบละไม่เกิน 20 กก.
 ค่าประกันอุบต
ั ิเหตุในการเดินทาง คุม้ ครองวงเงินท่านละ 2 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 ค่าหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลและอานวยความสะดวกตลอดการเดินทางจานวน 1 ท่าน
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อัตรำนีไ้ ม่ รวม
 ค่าดาเนิ นการทาหนังสื อเดินทาง หรื อค่าธรรมเนี ยมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสาหรับคนต่างด้าว
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนื อจากที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนื อจากที่บริ ษท
ั ฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี พิเศษ
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกาหนด
 ค่าภาษีมล
ู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าทิปคนขับรถและไกด์ เป็ นเงิน 3,000 เยน / ท่ ำน ตลอดกำรเดินทำง**
เงือ่ นไขกำรเดินทำง
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทาง กรณี มีผเู ้ ดินทางต่ากว่าที่ตกลงกันไว้
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอนั เนื่ องมาจากการล่าช้าของ
สายการบิ น, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ , การก่อวินาศภัย, การก่ อจลาจล, อุบตั ิ เหตุ ฯลฯ โดยจะคานึ งถึ งผลประโยชน์ของผู ้
เดินทางเป็ นสาคัญ
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิด กฎหมายหรื อ
การหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชาระมาแล้ว
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่เกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ อาทิ สึ นามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย
วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนื อจากการควบคุมของบริ ษทั ฯ โดยทางบริ ษทั ฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริ งเท่านั้น เช่น ค่า
มัดจาตัว๋ เครื่ องบิน, ค่าวีซ่าในกรณี ที่ยื่นวีซ่าแล้ว และค่าวางมัดจาห้องพัก ฯลฯ
กำรสำรองที่นั่งและชำระเงิน
 ยืนยันกำรสำรองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้ อมส่ งสำเนำหนังสื อเดินทำง
 ชาระเงินมัดจาภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง เงินมัดจาถือเป็ นการยืนยันการจองของท่าน
o ยุโรป อเมริ กา ออสเตรเลีย นิวซี แลนด์ ท่านละ 25,000 บาท
o ญี่ปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรี ลงั กา อินเดีย อินโดนีเซี ย ท่านละ 10,000 บาท
o จีน ไต้หวัน เวียดนาม พม่า กัมพูชา ลาว สิ งคโปร์ ท่านละ 5,000 บาท
 ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ชาระล่วงหน้า 21 วันก่อนเดินทาง
 หากท่ านไม่ ช าระเงิ นค่ าทัวร์ ส่ วนที่ เหลื อตามกาหนดวัน ดังกล่ าว ทางบริ ษ ทั ฯ ถื อว่าท่ านยกเลิ กการเดิ นทางโดยไม่ มีเงื่ อ นไข
และขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินมัดจา
ตัว๋ เครื่องบิน
 ตัว๋ เครื่ องบินแบบหมู่คณะ ต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านต้องชาระค่าใช้จ่ายที่ สายการบิ น
เรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ ปเป็ นไปโดยสายการบินกาหนด ทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ ามันเชื้อเพลิงและค่าประกันวินาศภัยทางอากาศ คิดตามอัตราที่ทางสายการบินแจ้ง ณ วันที่ออกราคาขาย
หากสายการบินมีการปรับขึ้นราคาในภายหลัง ถือเป็ นค่าใช้จ่ายส่ วนที่เพิ่ม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยกเก็บตามความเป็ น
จริ ง ณ วันที่ออกตัว๋
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โรงแรมและห้ องพัก
 ห้องพักในโรงแรมส่ วนใหญ่เป็ นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพักขึ้นอยู่กบั การวางรู ปแบบของแต่ละโรงแรม
กรณี ผรู ้ ่ วมเดินทางในคณะของท่านจองห้องประเภทอื่นๆ อาจทาให้ไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ
 โรงแรมอนุญาตให้มีผเู ้ ข้าพักใน 1 ห้องมากที่สุด คือ 3 คนเท่านั้น
 โรงแรมส่ วนใหญ่ไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรื อมีจานวนจากัด บางโรงแรมอาจจัดเป็ นห้องพักคู่ และเพิ่มเตียงเสริ ม
ให้ (Extra Bed)
 หากโรงแรมไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรื อไม่มีเตียงเสริ มให้ ท่านจาเป็ นต้องแยกเป็ นพักห้องเดี่ยว และต้องชาระค่า
ห้องพักเดี่ยวเพิ่มด้วย
 ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรื องานเทศกาลต่างๆ เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัวจากราคาต้นทุนที่คิด
ไว้ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายไปพักเมืองใกล้เคียงเพื่อความเหมาะสมของโปรแกรม
กระเป๋ ำและสั มภำระเดินทำง
 น้ าหนั ก กระเป๋ าสั ม ภาระที่ โ หลดลงใต้ท้ อ งเครื่ อง สายการบิ น อนุ ญ าตท่ า นละ 1 ใบ น้ าหนั ก ใบละไม่ เ กิ น 20 กิ โ ลกรั ม
(สาหรับผูโ้ ดยสารชั้น Economy Class) หากสัมภาระมีน้ าหนักเกิน สายการบินมีสิทธิ์ เรี ยกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิ่มได้
 กระเป๋ าสัมภาระที่สายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีขนาดความกว้าง+ยาว+สู ง ไม่
เกิน 30 เซนติเมตร (7.5 นิ้ว) x 35 เซนติเมตร (13.5 นิ้ว) x 55 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว)
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