WONDERFUL JAPAN
TOKYO - MT.FUJI
5 DAYS 3 NIGHTS
ราคาเริ่มต้น

22,900.-

กาหนดการเดินทาง : เดือนกรกฎาคม 2560

บาท / ท่ าน
ไฮไลท์

-ล่ องเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิ ชมความงามธรรมชาติและภูเขาไฟฟูจใิ นมุมสวย
-ชมหมู่บ้านโอชิโนะฮักไก บ่ อน้าศักดิ์สิทธิ์แห่ งภูเขาไฟฟูจิ
-ขอพรเจ้าแม่ กวนอิม วัดอาซากุสะ เพือ่ ความเป็ นสิ ริมงคล
-ช้ อปปิ้ งสุ ดมันส์ ในกรุงโตเกียว ย่ านชินจูกุ ย่ านชิบูย่า
-เต็มอิ่มกับเมนูบุฟเฟ่ ต์ขาปู พร้ อมน้าจิม้ รสเลิศ
-ผ่อนคลายกับการ “แช่ น้าแร่ ธรรมชาติ” หรือ “ออนเซ็น” เพือ่ สุ ขภาพและผิวพรรณที่เปล่ งปลั่ง
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วันแรก
20.00น.
23.45 น.
วันที่สอง
08.00 น.

บ่ าย

ค่า

วันที่สาม
เช้ า

บ่ าย

กรุ งเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
คณะพร้ อมกัน ณ ท่ าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 3 ประตู 1 เคาน์ เตอร์ 1 – 4
สายการบินแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) โดยมีเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ คอยอานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ600
สนามบินนาริ ตะ – วนอุทยานฮาโกเน่ – ล่ องเรื อทะเลสาบอาชิ – โอชิโนะฮักไค – แช่ ออนเซ็
ออนเซ็น
เดินทางถึง สนามบินนาริ ตะ ประเทศญี่ปนุ่ (เวลาท้ องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช.ม.) หลังจากผ่านขั้นตอนตรวจคน
เข้าเมืองและศุลกากรเรี ยบ - รับกระเป๋ าและทาภาระกิจส่ วนตัวเรี ยบร้ อยแล้ว
(กรุ ณาปรับนาฬิกาของท่านเป็ นเวลาท้องถิ่นเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย)
นาท่านเดินทางสู่ วนอุทยานแห่ งชาติฮาโกเน่ เปลี่ยนอิริยาบถด้วยการ ล่ องเรื อโจรสลัดทะเลสาบอาชิ สัมผัสความ
งามราวกับภาพวาดของทิวทัศน์ของภูเขาไฟฟูจิที่สะท้อนบนพืน้ ผิวของ “ทะเลสาบอาชิ” (ใช้ เวลาล่ อง 30 นาที) อัน
เกิดจากการก่อตัวของลาวาจากภูเขาไฟฟูจิทาให้ปิดทางออกของน้ าในทะเลสาบ นอกจากนี้ทะเลสาบแห่งนี้ยงั เป็ น
ตานานของวัดฮาโกเน่ ซึ่งปั จจุบนั จมอยู่ภายใต้ทอ้ งทะเลสาบคงเหลือให้เห็นเพียงเสาประตูวดั เท่านั้น เชิญท่านเลือก
หามุมถูกใจบริ เวณดาดฟ้ าเรื อ เพือ่ บันทึกภาพความงามของทะเลสาบที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็ นฉากหลัง
*** อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อให้ ท่านได้ ใช้ เวลาอย่ างเต็มที่ ***
นาท่านไปตามหาบ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์กนั ที่หมู่บา้ น โอชิโนะฮักไก (Oshino-Hakkai) หมู่บา้ นเล็กๆ ที่ต้งั อยู่เชิงภูเขาไฟฟูจิ
ให้ท่านได้สัมผัสกับอากาศอันบริ สุทธ์และน้ าเย็นๆใสๆจากแหล่งน้ าธรรมชาติ ที่มีดว้ ยกันทั้งหมด 8 บ่อ โดยมีความ
เชื่อกันว่าเป็ นบ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์ ว่ากันว่าแต่ละบ่อก็จะมีความศักดิ์สิทธิ ที่แตกต่างกันไป เช่น เรื่ องสุ ขภาพ คู่ครอง ฯลฯ
ที่นี่ท่านยังสามารถชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิได้จากบริ เวณหมู่บา้ นและเงาสะท้อนของพื้นน้ า นอกจากนี้ท่าน
ยังสามารถซื้ อสิ นค้าโอท็อป ของฝากของที่ระลึกต่างๆ อาทิ พวกเมล็ดถัว่ ผักดอง ขนมโมจิ ฯลฯ ซึ่ งมีขายอยู่ใน
บริ เวณนี้ได้อีกด้วย
นาท่านเข้าสู่ ที่พกั JIRAGONNO HOTEL หรื อ BREEZEBAY KAWAGUCHIKO HOTEL หรื อเทียบเท่ า
 รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม ---- พิเศษ อร่ อยกับเมนูบุฟเฟ่ ต์ ขาปูยักษ์
หลังจากนั้นเชิญท่ านผ่ อนคลายกับการ “แช่ น้าแร่ ธรรมชาติ” หรื อ “ออนเซ็น” ซึ่ งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่ าน้าแร่ ธรรมชาตินี้มี
ส่ วนช่ วยเรื่ องการรั กษาสุ ขภาพ ระบบหมุนเวียนโลหิต และผิวพรรณที่เปล่ งปลั่ง
ภูเขาไฟฟูจิ – โตเกียว – วัดอาซากุซะ – ช้ อปปิ้ งชินจูกุ
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทยั และยังเป็ นภูเขาไฟที่มีลกั ษณะที่งดงามที่สุดในโลก
แห่งหนึ่ง มีความสู งประมาณ 3,776 เมตร นาท่านขึ้นสัมผัสมนต์เสน่ห์และกลิ่นอายอย่างใกล้ชิดที่ "ชั้น 5" บนระดับ
ความสู งที่ 2,500 เมตร อิสระให้ท่านได้บนั ทึกภาพความงดงามของภูเขาไฟฟูจิกนั ตามอัธยาศัย
*** อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อให้ ท่านได้ ใช้ เวลาอย่ างเต็มที่ ***
นาท่านเดินทางสู่ กรุ งโตเกียว นมัสการเจ้าแม่กวนอิม วัดอาซากุสะ วัดที่ได้ชื่อว่าเป็ นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และ
ได้รับความเคารพนับถือมากทีส่ ุ ดแห่งหนึ่งในกรุ งโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคา มีผคู ้ นนิยม
มากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็ นสิ ริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็ นที่ต้งั ของ โคมไฟยักษ์ที่มีขนาด
ใหญ่บริ เวณประตูทางเข้าวัดชื่อ ประตูฟ้าคารณ และถนนจากประตูเข้าสู่ ตวั วิหาร ถนนนากามิเซะ เป็ นที่ต้งั ของร้ าน
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ค้าขายของทีร่ ะลึกพื้นเมืองต่าง ๆ มากมาย จากที่นี่ท่านจะสามารถเก็บภาพความประทับใจคู่กบั หอคอย TOKYO
SKYTREE ได้อีกด้วย จากนั้นนาท่านสู่ ย่ านชินจูกุ ย่านความเจริ ญอันดับหนึ่งของโตเกียว ศูนย์รวมร้ านค้าหลาก
สไตล์อย่างเช่น ร้าน 100 เยน อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการจับจ่ายเลือกซื้อสิ นค้าถูกใจ อาทิ นาฬิกาแบนด์เนมดัง
อุปกรณ์อเี ลคทรอนิค กล้องถ่ายรู ปดิจิตอล หรื อ สิ นค้าเอาใจคุณผูห้ ญิง อาทิเสื้ อผ้าแฟชัน่ วัยรุ่ น กระเป๋ า รองเท้า
เครื่ องสาอางยี่หอ้ ดังของญี่ปนุ่ ไม่วา่ จะเป็ น KOSE, SHISEDO, KANEBO, SK-II ในราคาที่ถูกกว่าเมืองไทย
*** อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกในการช้ อปปิ้ งของท่ าน ***
นาท่านเข้าสู่ ที่พกั NARITA EXCEL HOTEL TOKYU หรื อเทียบเท่ า
วันทีสี่ ส่ ี
เช้ า

อิสระช้ อปปิ้ งในโตเกียว ไม่ มีรถโค้ ชบริ การตลอดวัน / เดินทางโดยรถไฟตลอดวัน (ค่ ารถไฟไม่ รวมในค่ าทัวร์ )
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
อิสระท่ องเที่ยวเต็มวัน ไม่ มีรถบัสบริ การ ***ไกด์ แนะนาที่เที่ยวโดยรถไฟตะลุยโตเกียว
เชิญท่านสัมผัสประสบการณ์พิเศษนัง่ รถไฟท่องเที่ยวตามสถานที่เที่ยวที่ข้ นึ ชื่อ ซึ่ งมีที่เที่ยวมาแนะนาดังนี้
- ฮาราจู กุ แหล่ งรวมแฟชั่ น วั ยรุ่ นอิ น เทรนด์ อั พ เดทของเมื องปลาดิ บ ที่ เชื่ อมระหว่ างสถานี JR HARAJUKU
STATIONกับถนนสายหลักMEIJI DORI ถนนคนเดินที่เป็ นสัญลักษณ์ ของฮาราจูกุ สิ่ งที่มีชื่อเสี ยงของย่านนี้ก็คือ
การแต่งตัวแฟชัน่ แบบ COSPLAY ของวันรุ่ นญี่ปนแต่
ุ่ งตามการ์ ตูนเรื่ องต่างๆ
- ถนนทาเคชิ ตะ (TAKESHITA DORI) เป็ นถนนเล็ก ๆ หน้า สถานี ฮาราจู กุ เป็ นแหล่ง รวมร้ านค้าแฟชัน่ วัย รุ่ น
เสื้ อผ้าเครื่ องประดับ เครื่ องสาอาง ห้ามพลาดร้ านเครปสไตล์ญี่ปุ่นที่โด่งดัง ตั้งอยู่ตรงกลางของถนนทาเคชิตะร้ านที่
มีชื่อเสี ยงคือ MARION CREPES ที่ถือว่าเป็ นร้ านเครปสไตล์ญี่ปนอั
ุ่ นเก่าแก่ที่เปิ ดบริ การมานานที่สุดในญี่ปนุ่
- ถนนโอโมเตะซานโดะ (OMOTESANDO) แหล่งรวมสิ นค้าแบรนด์เนมและห้างสรรพสิ นค้าชื่อดัง
- ROPONGI HILL ช้อปปิ้ งมอลล์แหล่งรวมของแบรนด์ดงั เช่น LOUIS VUITTON, CHANNEL, GUCCI, DIOR
- KIDDYLAND ร้ านขายสิ นค้ าของเด็ก ที่มีท้งั เสื้ อผ้า ของเล่น ขนม ORIENTAL BAZZAR ร้ านขายของที่ระลึก
- ชิบุย่า ได้รับฉายาว่าเป็ น Shopping District แห่งโตเกียวที่โด่งดังไปทัว่ โลก เป็ นแหล่งรวมความบันเทิงหลากหลาย
ชนิ ดไม่ว่า จะเป็ นห้างสรรพสิ น ค้าต่ างๆ SHIBUYA109,TOKYO HANDที่ ถือ ว่าเป็ นสาขาที่ใหญ่ ที่สุด , PARCO,
LOFTสาขาชิบูย่าที่เต็มไปด้วยของเก๋ ๆ และถนนที่จะเต็มไปด้วยร้านค้าแบรนด์ดงั มากมาย อาทิ UNIQLO, UNITED
ARROW, JOURNAL STAND, BATTING APE, ABC MART ชิบุย่า มีแยกที่เรี ยกได้ว่าวุน่ วายที่สุดในโลกเป็ นอีก
หนึ่งสถานที่ยอดนิ ยมที่ใครๆ ก็ ตอ้ งแวะมา HACHIKO SQUARE ที่มีผคู ้ นพลุกพล่านข้ามถนนกันแทบจะ 24 ชม.
เลยทีเดีย ว จุดไฮไลท์อี กจุดในย่ านนี้ ได้แก่ รูปปั้ นของ HACHIKOสุ นขั ผูซ้ ื่ อสั ตย์อนั โด่ง ดังไปทัว่ โลก หรื อท่ า น
สามารถเลือกซื้อทัวร์ เสริ ม โตเกียวดิสนีย์แลนด์ (โดยชาระเพิ่มท่ านละ 2,600 บาท) แนะนาท่านเดินทางโดยรถไฟสู่
โตเกียวดิสนี ย์แลนด์ ดินแดนหรรษาของคนทุกเพศทุกวัย พบกับความอลังการซึ่ งเต็มไปด้วยเสน่ ห์แห่งตานานและ
จิน ตนาการของการผจญภัย ใช้ทุน ในการก่ อ สร้ าง 600 ล้านเยน โดยการถมทะเล ท่ านจะได้พบกับเครื่ อ งเล่ น
หลากหลาย เช่ น ท้าทายความมันส์ เหมือ นอยู่ ในอวกาศไปกับ SPACE MOUTAIN, ระทึ กขวัญ กับ HAUNTED
MANSION บ้ า น ผี สิ ง, ตื่ น เต้ น กั บ SPLASH MOUNTAIN ห วาดเสี ยวไปกั บ รถไฟเหาะ BIG THUNDER
MOUNTAIN, สนุกสนานกับ PIRATES OF THE CARIBBEAN, เข้าไปอยู่ในโลกแห่งจินตนาการกับการ์ ตูนที่ท่าน
ชื่นชอบของ WALT DISNEY เช่น มิกกี้เม้าส์ , มินนิเม้าส์ ,โดนัลดัก๊ ฯลฯ
***อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่าตามอัธยาศัย เพื่อให้ ท่านได้ ใช้ เวลาอย่ างเต็มที่ ***
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วิธีการเดินทางจากนาริ ตะเข้ าสู่ โตเกียว
จากโรงแรมย่านนาริ ตะเราสามารถนัง่ Shuttle Bus ของโรงแรมไปต่อรถที่สนามบินนาริ ตะเข้าสู่ โตเกียว โดยสามารถ
ทาได้หลายวิธี เช่ น รถไฟ รถโดยสารประจาทางและแท็กซี่ ในปั จจุบนั นิ ยมนัง่ รถไฟ ดังนั้นขอแนะนาการเดินทาง
โดยรถไฟ ซึ่ งสะดวกในการคานวณระยะเวลาและจัดสรรตารางเดินทางท่ามกลางรถไฟที่มีอยู่หลายสาย รถไฟฟ้ าที่
ให้บริ การจากสนามบินนาริ ตะเข้าเมืองโตเกียว มีอยู่หลักๆ 5 สายด้วยกันได้แก่
1) Narita Express (N'EX) – เส้ นสี แดงตามรู ป เดินทางเข้าโตเกียวจากทางทิศใต้ ผ่านจิบะเข้าสถานีโตเกียว ใช้เวลา
53 นาที แล้วขบวนรถจะแยกเป็ น 2 ตอนตามหมายเลขโบกี้ ส่ วนแรกวิง่ ขึ้นไปทางเหนือผ่าน Shinjuku, Omiya ส่ วน
หลังวิ่งไปทางYokohama, Totsuka, Ofuna ค่ารถอยู่ที่ 2,940 เยน – 4,180 เยน รถไฟขบวน Narita Express วิ่งด้วย
ความเร็ วสู งสุ ด 130 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง ให้บริ การจากหลายๆสถานีในโตเกี ยวและปริ มณฑล ทุกขบวนจะวิง่ ผ่าน
สถานีโตเกี ยว ซึ่ งเป็ นสถานีที่ขบวนรถจะเชื่อมต่อกันหรื อแยกจากกัน ปกติแล้วขบวนที่มาจากโอฟุนะหรื อโยะโกะ
ฮาม่าจะเชื่อมต่อกับขบวนที่มาจากชินจุกุ อิเคะบุคุโระ หรื อโอมิยะ กลายเป็ นขบวนเดียวกันวิง่ ต่อไปจนถึงท่าอากาศ
ยานนาริ ตะ (ผ่านทาง Sō bu Main Line และ สายนะริ ตะ)
2) รถไฟ JR เป็ นรถไฟธรรมดา – เส้ นสี เขียว ใช้เวลา 80 นาที เดินทางไปสถานี Tokyo ราคาประมาณ 1,280 เยน
3) Keisei Skyliner – เส้ นสี น้าเงิน รถด่วนของฝั่ ง Keisei เดินทางจากสนามบินนานาชาตินาริ ตะ ผ่านสถานีนิปโปริ
สุ ดปลายทางที่อุเอโนะ ใช้เวลาเพียง 41 นาที ค่าโดยสารประมาณ 2,470 เยนKeisei Skyliner วิง่ ด้วยความเร็ วสู งสุ ด
160 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง Skyliner มีรถออกทุกๆ 20 และ 40 นาที ในระหว่างช่วงเวลา 14.00 – 16.00 มีรถวิง่ 3 เที่ยว
ต่อชัว่ โมง กรณี ใช้บริ การ Keisei Line จะต้องลงที่สถานี นิปโปริ (Nippori) หรื อไม่ก็สถานี อุเอโน่ (Ueno) ซึ่ งทั้ง 2
สถานีน้ ี จะสามารถสามารถต่อรถไฟ JR (JR Yamanote Line) ไปยังสถานีต่างๆในโตเกียวได้อย่างสะดวกสบาย ไม่
ว่าจะเป็ น Akihabara, Tokyo, Shinjuku, Shibuya, Ikebukuro
4) Access Express – เส้ นสี ส้ม เป็ นรถด่วนพิเศษของสาย Keisei ปลายทางอยู่ที่สถานี อุเอโนะ ใช้เวลาประมาณ 1
ชัว่ โมง ค่าโดยสารประมาณ1,240เยน
5) Keisei main line – เส้ นสี ฟ้า เป็ นรถไฟแบบด่วน (Rapid Service) วิ่งจากสนามบินไปสุ ดปลายทางที่ อุเอโนะ ใช้
เวลาตั้งแต่ 60 – 90 นาที ค่าโดยสารประมาณ 1,030 เยน
นาท่านเข้าสู่ ที่พกั NARITA EXCEL HOTEL TOKYU หรื อเทียบเท่ า
วันที่ห้า
เช้ า

สนามบินนาริ ตะ – ท่ าอากาศยานดอนเมื
อากาศยานดอน อง
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริ ตะ
09.15น.
ออกเดินทางจากสนามบินนาริ ตะ โดยสายการบินแอร์ เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ601
13.50 น.
ถึงท่ าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ
********************** ขอบคุณทุกท่ านที่ใช้ บริ การ **********************
ข้ อควรทราบ :
สาหรั บท่ านที่ต้องออกตัว๋ ภายในประเทศ (เครื่ องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุ ณาสอบถามเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายขายก่ อนทาการออกตั๋ว
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ หรื อเวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
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อัตราค่าบริการ/ท่ าน

กาหนดการเดินทาง
18-22 กรกฎาคม 2560
20-24 กรกฎาคม 2560
25-29 กรกฎาคม 2560
(วันเฉลิมพระชนพรรษา ร.10)
27-31 กรกฎาคม 2560

ผู้ใหญ่ พัก
ห้ องละ 2-3
ท่ าน

เด็ก อายุ 2-12 ปี
พักกับ 1 ผู้ใหญ่

พักกับ 2
ผู้ใหญ่ มี
เตียง

พักกับ 2
ผู้ใหญ่ ไม่ มี
เตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่ านละ

22,900
22,900

22,900
22,900

22,900
22,900

22,900
22,900

7,500
7,500

22,900

22,900

22,900

22,900

7,500

23,900

23,900

23,900

23,900

7,500

เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA X เครือ
่ งลาใหญ่ 337 ทีน
่ ง่ ั
้ า่ ย**
่ ทุกทีน
ทีน
่ ง่ ั ระบบสุม
่ ง่ ั (Random) โดยสายการบิน **กรณีเลือกทีน
่ ง่ ั มีคา
่ ใชจ

ราคานี้รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ ามันตามรายการทัวร์
 ค่ารถปรับอากาศนาเทีย่ วตามระบุไว้ในรายการ พร้ อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็ นเงินได้ เนื่องจากบริ ษทั ฯ ต้องจองและซื้อตัว๋ ล่วงหน้า)
 โรงแรมตามระบุ หรื อเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน)
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระทีโ่ หลดลงใต้ทอ้ งเครื่ อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ าหนักใบละไม่เกิน 20 กก.
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทาง คุม้ ครองวงเงินท่านละ 2 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 ค่าหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลและอานวยความสะดวกตลอดการเดินทางจานวน 1 ท่าน
อัตรานี้ไม่ รวม
 ค่าดาเนินการทาหนังสื อเดินทาง หรื อค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสาหรับคนต่างด้าว
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากทีร่ ะบุในรายการ
 ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งพิเศษในร้ านอาหาร นอกเหนือจากที่บริ ษทั ฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี พเิ ศษ
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกาหนด
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่ าทิปคนขับรถและไกด์ เป็ นเงิน 4,000 เยน / ท่ าน ตลอดการเดินทาง**
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เงื่อนไขการเดินทาง
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง กรณี มีผเู ้ ดินทางต่ากว่า 20 ท่าน
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรั บเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอนั เนื่องมาจากการล่าช้าของสาย
การบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทาง
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่ องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิด กฎหมายหรื อ
การหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ชาระมาแล้ว
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่เกิดภัยพิ บตั ิทางธรรมชาติ อาทิ สึ นามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย
วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริ ษทั ฯ โดยทางบริ ษทั ฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริ งเท่านั้น เช่น ค่ามัดจา
ตัว๋ เครื่ องบิน, ค่าวีซ่าในกรณี ที่ยนื่ วีซ่าแล้ว และค่าวางมัดจาห้องพัก ฯลฯ
การสารองที่นั่งและชาระเงิน
 ยืนยันการสารองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้ อมส่ งสาเนาหนังสื อเดินทาง
 ชาระเงินมัดจาภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง เงินมัดจาถือเป็ นการยืนยันการจองของท่าน
o ยุโรป อเมริ กา ออสเตรเลีย นิวซี แลนด์ ท่านละ 25,000 บาท
o ญี่ปนุ่ 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
 ค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือทั้งหมด ชาระล่วงหน้า 21 วันก่อนเดินทาง
 หากท่านไม่ชาระเงิน ค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือตามกาหนดวันดังกล่าว ทางบริ ษทั ฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดิน ทางโดยไม่มีเงื่อนไข และขอ
สงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินมัดจา
ตั๋วเครื่ องบิน
 ตัว๋ เครื่ องบินแบบหมู่คณะ ต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านต้องชาระค่าใช้จ่ายที่สายการบินเรี ยก
เก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ ปเป็ นไปโดยสายการบินกาหนด ทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
 ค่าภาษีสนามบิน , ค่าภาษีน้ ามันเชื้อเพลิงและค่าประกันวินาศภัยทางอากาศ คิดตามอัตราที่ทางสายการบินแจ้ง ณ วันที่ออกราคาขาย
หากสายการบินมีการปรับขึ้นราคาในภายหลัง ถือเป็ นค่าใช้จ่ายส่ วนที่เพิ่ม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเรี ยกเก็บตามความเป็ นจริ ง
ณ วันที่ออกตัว๋
โรงแรมและห้ องพัก
 ห้องพักในโรงแรมส่ วนใหญ่เป็ นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพักขึ้นอยูก่ บั การวางรู ปแบบของแต่ละโรงแรม กรณี
ผูร้ ่ วมเดินทางในคณะของท่านจองห้องประเภทอื่นๆ อาจทาให้ไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ
 โรงแรมส่ วนใหญ่ไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรื อมีจานวนจากัด บางโรงแรมอาจจัดเป็ นห้องพักคู่ และเพิ่มเตียงเสริ มให้
 หากโรงแรมไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรื อไม่มีเตียงเสริ มให้ ท่ านจาเป็ นต้องแยกเป็ นพักห้องเดี่ยว และต้องชาระค่า
ห้องพักเดี่ยวเพิม่ ด้วย
 ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรื องานเทศกาลต่างๆ เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัวจากราคาต้นทุนที่คิดไว้
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายไปพักเมืองใกล้เคียงเพื่อความเหมาะสมของโปรแกรม
กระเป๋ าและสั มภาระเดินทาง
 น้ าหนัก กระเป๋ าสั มภาระที่ โ หลดลงใต้ท ้อ งเครื่ อ ง สายการบิ น อนุ ญ าตท่ านละ 1 ใบ น้ า หนัก ใบละไม่ เกิ น 20 กิ โลกรั ม (ส าหรั บ
ผูโ้ ดยสารชั้น Economy Class) หากสัมภาระมีน้ าหนักเกิน สายการบินมีสิทธิ์เรี ยกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิม่ ได้
 กระเป๋ าสัมภาระที่สายการบินอนุ ญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรั ม และมีขนาดความกว้าง+ยาว+สู ง ไม่เกิน 30
เซนติเมตร (7.5 นิ้ว) x 35 เซนติเมตร (13.5 นิ้ว) x 55 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว)
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