WONDERFUL JAPAN

โตเกียว – ภูเขาไฟฟูจิ
5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่ มต้น

26,900.บาท/ท่าน
วัน
1
2
3
4
5

กำหนดการเดินทำง : เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562

อาหาร
โรงแรม
B L D ระดับ 3 ดาวหรื อเทียบเท่า
กรุ งเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - สนามบินนาริ ตะ XJ600 (23.45-08.00)
- - - สนามบินนาริ ตะ – วนอุทยานฮาโกเน่ – ศาลเจ้าฮาโกเน่– หุบเขาโอวาคุดานิ
FUJI HOTEL
-  
โกเทมบะ พรี เมี่ยม เอาท์เลต – แช่ออนเซ็น
หรื อเทียบเท่า
ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น5 – พิธีชงชา – หมู่บา้ นน้ าใสโอชิโนะฮักไก –
KICHIJOJI TOKYU REI
  สวนดอกไม้โออิชิ – กรุ งโตเกียว – ย่านโอไดบะ
HOTEL หรื อเทียบเท่า
หลวงพ่อโตคามาคุระ – โตเกียว - วัดอาซากุสะ – ถนนนากามิเสะ –
KICHIJOJI TOKYU REI
  ย่านฮาราจูกุ - ย่านชิบูยา่ - ย่านชินจูกุ
HOTEL หรื อเทียบเท่า
สนามบินนาริ ตะ – กรุ งเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) XJ601 (09.15-14.05)
- - โปรแกรม

วันแรก
20.00 น.
23.45 น.
วันที่สอง
08.00 น.

กลางวัน
บ่ าย

ค่า

กรุ งเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 ประตู 4 เคาน์ เตอร์ สายการบินไทยแอร์ เอเซี ย
เอ็กซ์ โดยมีเจ้าหน้าที่บริ ษทั คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่ อง
ออกเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทยแอร์ เอเซียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ 600
(บริการอาหารร้ อนและเครื่องดืม่ บนเครื่อง)
สนามบินนาริตะ – วนอุทยานแห่ งชาติฮาโกเน่ – ศาลเจ้ าฮาโกเน่ - หุบเขาโอวาคุดานิ –
โกเทมบะ พรีเมีย่ ม เอาท์ เล็ต – แช่ ออนเซ็น – บุฟเฟ่ ต์ ขาปูยกั ษ์
เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
สาคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้นาอาหารสดจาพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญี่ปุ่น หากฝ่ าฝื นมีโทษจับปรับ
(เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง) นาท่านเดิ นทางสู่ วนอุทยานแห่ งชาติ ฮาโกเน่ (ใช้เวลา
เดินทางโดยประมาณ 2.30-3 ชัว่ โมง) สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิ ยมโดยเป็ นส่ วนหนึ่ งของอุทยานแห่ งชาติ ฟู
จิ -ฮาโกเน่ - อิ สึ ที่ ผมู ้ าเยือนสามารถชื่ นชมความงามแห่ งธรรมชาติ และดอกไม้นานาพันธุ์หลากสี สันที่ เบ่ งบาน
ตลอดทั้งปี ทิวทัศน์ที่สวยงามหลากหลาย นาท่านชม ศาลเจ้ าฮาโกเน่ ตั้งอยู่ดา้ นล่างของภูเขาฮาโกเน่บริ เวณชายฝั่ ง
ของทะเลสาบอาชิ ถูกซ่ อนอยู่ในป่ าลึก สังเกตง่ายๆคือจะมี เสาโทริ อิสีแดงตั้งเด่นอยู่ในทะเลสาบ และทางเดินไป
ยังศาลเจ้าโดยสองข้างทางจะมีตะเกี ยงแขวนเรี ยงรายอยู่ตลอดทาง ภายในศาลเจ้านั้นมีบรรยากาศที่ เงียบสงบอยู่
ท่ามกลางต้นไม้ใหญ่ มีความสวยงามตลอดทั้งปี นาท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ หรื อ หุบเขานรก
ชมบ่อน้ าแร่ กามะถันที่สามารถต้มไข่ไห้สุก ด้วยอุณหภูมิ 97 องศาเซลเซี ยส ชิ มไข่ดา ที่ เชื่ อกันว่า เมื่อกิ นไข่ดา 1
ฟอง จะทาให้มีอายุยืนยาว ขึ้น 7 ปี

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดิ นทางสู่ โกเทมบะ พรี เมี่ยม เอาท์ เล็ต เป็ น Outlet ที่ ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น และเป็ นทางผ่านสาหรับการไป
เที่ยวภูเขาไฟฟูจิ มีบรรยากาศแบบเอ้าดอร์ ภายในมีร้านค้ากว่า 200 ร้านและศูนย์อาหาร รวมถึงชิ งช้าสวรรค์ที่สูง
50 เมตร ร้ านค้าต่ างๆล้วนเป็ นของพรี เมี่ ย มแบรนด์จากต่ างประเทศ ไม่ ว่า จะเป็ นเสื้ อผ้าแฟชั่น อุ ป กรณ์ กี ฬ า
เครื่ องใช้ในครัวเรื อน และสิ นค้าอิเลกทรอนิกส์ ราคาจะต่ากว่าร้านค้าปลีกที่ขายทัว่ ไปในญี่ปุ่น
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั FUJI HOTEL หรือเทียบเท่ า
รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม – เมนูขาปูยกั ษ์
หลังอาหารเชิ ญท่านผ่อนคลายกับการอาบน้ าแร่ ธรรมชาติในสไตล์ญี่ปุ่น หรื อที่เรี ยกว่า “ออนเซ็น” ซึ่ งชาวญี่ปุ่นมี
ความเชื่อว่าน้ าแร่ ธรรมชาติน้ ีมีส่วนช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บและช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลัง่

วันที่สาม
เช้ า

ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 [ตามสภาพอากาศ] – พิธีชงชา – สวนดอกไม้ โออิชิ – โตเกียว – ชินจูกุ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดิ นทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ที่ มีความสู งเหนื อจากระดับน้ าทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่ มีชื่อเสี ยงเป็ นที่ รู้จกั ไปทัว่
โลกในเรื่ องความสวยงามที่ธรรมชาติได้มอบมาให้อย่างลงตัว และยังถือว่าเป็ นสัญลักษณ์หนึ่ งของประเทศญี่ปุ่น
ทั้งยังเป็ นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนญี่ปุ่นตลอดทุกฤดูกาล นาท่านขึ้นสู่ช้ นั ที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ
(ขึ้ นอยู่กบั สภาพอากาศ) ที่ ทุกท่านจะได้เห็ นถึงความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิให้ทุก
ท่ า นได้ถ่ า ยภาพความประทับ ใจเก็ บ ไว้ และเลื อ กซื้ อสิ น ค้า ของที่ ร ะลึ กซึ่ งเป็ นสั ญ ลัก ษณ์ รู ป ภู เขาไฟฟู จิ ใน
หลากหลายบรรยากาศได้อีกด้วย นาท่านชม พิธีการชงชา แบบดั้งเดิ มสไตล์ ญี่ปุ่นซึ่ งทางร้านจะให้ขนมหวานมา
ทานคู่ดว้ ย ให้ท่านได้ชงชาเขียวอุจิมทั ฉะของแท้ได้ง่ายๆจากนั้นจะปิ ดท้ายด้วยโซนช้อปปิ้ งสิ นค้าต่างๆ มากมายที่
เป็ นโปรดักส์ของญี่ปุ่น

กลางวัน
บ่ าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านสู่ หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก (Oshino Hakkai) เป็ นหมู่บา้ นที่ต้ งั อยู่ใกล้ภูเขาไฟฟูจิ บริ เวณทะเลสาบยามานาคา
โกะ ซึ่ งในปี 2013 ภูเขาไฟฟูจิได้รับเลือกให้เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมของโลก ที่ นี่เองก็ได้รับเลือกในฐานะส่ วน
หนึ่ งของภู เขาไฟฟู จิด ้วย และเพราะในบริ เวณนี้ มี บ่ อน้ า ใสๆ รวมกัน กว่า 8 บ่ อ ท าให้ค นไทยเราเรี ย กที่ นี่ ว่า
"หมู่บา้ นน้ าใส" นั่นเอง นอกจากนี้ ยงั มี ร้านอาหาร ร้ านจาหน่ ายของที่ ระลึก ขนมหวาน ผักดอง งานฝี มื อ และ
ผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิ่นอื่นๆ บางร้านยังขายมันเทศหวานย่าง และแครกเกอร์ ขา้ วคัว่ (osenbei) บนเตาเล็กๆกลางแจ้งส่ ง
กลิ่นหอมชวนให้ลิ้มรสอีกด้วย นาท่านชม สวนดอกไม้ โออิชิ นับเป็ นจุดชมวิวฟูจิที่สวยงามอีกแห่ งหนึ่ง ให้ท่านได้
เพลิดเพลินไปกับการเดินชมถนนที่ประดับประดาไปด้วยดอกไม้ที่มีความยาวประมาณ 350 เมตร พร้อมชมความ
งามของภูเขาไฟฟูจิที่เป็ นฉากหลัง โดยสวนนี้จะปลูกดอกไม้สลับสับเปลี่ยนกันตลอด
โดยช่ วงกลางเดื อนมิถุนายนจนถึงเดื อนกรกฎาคม จะเป็ นช่ วงที่ มีการจัดงาน Kawaguchiko Herb Festival ซึ่ งเต็ม
ไปด้วยดอกลาเวนเดอร์ (Lavender) ส่ งกลิ่นหอมไปทัว่ ทั้งสวน
ช่วงเดือนกันยายน จะประดับประดาสวนด้วยดอกบีโกเนีย(Begonia) หลากสี สนั
ช่วงตุลาคมจนถึงพฤศจิกายน สวนนี้จะมีพ่ มุ โคเคีย ที่จะแดงฉานสดใสในช่วงฤดูใบไม้ร่วงอีกด้วย
จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ กรุ งโตเกียว เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น นาท่านสู่ โอไดบะ เมืองที่ ต้ งั อยู่บนเกาะที่ เกิ ด
จากการนา หิ น ทราย มาถมทะเลจนกลายเป็ น เกาะจาลองขนาดใหญ่บริ เวณอ่าวโตเกียว ปั จจุบนั มีแหล่งช้อปปิ้ ง
ที่ นี่ ม ากมาย อาทิ ห้า งสรรพสิ น ค้า DiverCity Tokyo Plaza ห้า งที่ เปรี ย บเสมื อ นแลนด์ม าร์ ค ของโอไดบะ มี

หุ่นยนต์ ยูนิคอร์ นกันดั้ม ยืนตระหง่านอยู่หน้าห้าง นอกจากนั้นยังมี Aqua City ที่ อยู่ใกล้กนั ห้างนี้ จะเป็ นแบรนด์
Local ได้แฟชัน่ และของที่ไม่ซ้ า และห้าง DECKS จะมีร้านขายขนมแบบญี่ปุ่นอยู่ดว้ ยและกาลังได้รับความนิ ยม
อย่างมากในหมู่คนญี่ปุ่น และอีกห้างที่พลาดไม่ได้คือ Venus Fort ห้างนี้ใครชอบแบรนด์แต่อยากจ่ายในราคาเบาๆ
ลองแวะดูเป็ นห้างที่รวมเอา Outlet แบรนด์ดงั มาไว้ดว้ ยกัน
อิสระอาหารอาหารค่าตามอัธยาศัย เพือ่ ไม่ เป็ นการรบกวนเวลาของท่ าน
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั KICHIJOJI TOKYU REI HOTEL หรือเทียบเท่ า
วันที่สี่
เช้ า

หลวงพ่ อโตคามาคุระ - โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ถ่ ายรู ปโตเกียวสกายทรี – ช้ อปปิ้ งฮาราจูกุ – ช้ อปปิ้ งชิบูย่า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองคามาคูระ เป็ นเมืองชายฝั่งเล็กๆในเขตจังหวัดคานากาว่า ที่ ดึงดูดเหล่านักท่องเที่ ยวให้แวะ
มาเยี่ยมเยียน ถูกขนานนามให้เป็ น “เกี ยวโตแห่ งฝั่ งตะวันออก” เพราะว่ามี ท้ งั วัดและศาลเจ้าอันเก่าแก่ อนุ สรณ์
สถานทางประวัติศาสตร์ มากมาย กราบนมัสการ หลวงพ่ อโตคามาคุ ระ จุดเด่นคื อพระองค์ใหญ่สร้างด้วยสาริ ด
ความสู ง 13.35 เมตร เป็ นพระอมิตตาพุทธเนี ยวไร เดิ มที ไม่ได้อยู่กลางแจ้งอย่างที่ เห็ นทุกวันนี้ แต่ เป็ นเพราะภัย
ธรรมชาติ ต่ างๆที่ พ ัด เอาโบสถ์แ ละสิ่ งก่ อ สร้ า งบริ เวณนั้น หายไปหมดจนเหลื อแต่ อ งค์ห ลวงพ่ อ อย่ างที่ เห็ น
นอกจากนี้ ยังมีความเชื่อว่าหลวงพ่อโตไดบุทสึ เป็ นผูป้ กป้ องแผ่นดินญี่ปุ่นไว้จากการรุ กรานของศัตรู อีกด้วย
สมควรแก่ เวลานาท่ านเดิ นทางกลับสู่ กรุ งโตเกียว นาท่านสู่ วัดอาซากุสะ หรื อ วัดเซนโซจิ วัดที่ ว่ากันว่าเก่ าแก่
ที่สุดในกรุ งโตเกี ยว ซึ่ งเคยเป็ นวัดที่เหล่าโชกุนและซามูไรให้ความเลื่อมใสศรัทธาเป็ นอย่างมากในอดีต นาท่าน
นมัสการ องค์เจ้าแม่กวนอิ มทองคา ที่ ประดิ ษฐานในวิหารหลังใหญ่ (อยู่หลังฉากม่านกั้น) และ ถ่ายภาพเป็ นที่
ระลึกกับ “คามินาริ มง (ประตูฟ้าคารณ)” ซึ่ งมีโคมไฟสี แดงที่ได้ชื่อว่าเป็ น “โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก” มีความสู ง
ใหญ่ถึง 4.5 เมตร อีกทั้งยังมี “ถนนนากามิเสะ” ถนนร้านค้าแหล่งรวมสิ นค้าของที่ระลึกต่างๆ มากมาย จากจุดนี้
ท่านสามารถถ่ายรู ปกับ หอคอย TOKYO SKYTREE ที่บริ เวณสะพานข้ามแม่น้ าสุ มิดะ (ใกล้วดั อาซากุสะ) โดย
เป็ นหอคอยส่ งสัญญาณโทรทัศน์แห่ งใหม่ของกรุ งโตเกี ยว เปิ ดให้เข้าชมเมื่อ 22 MAY 2012 มี ความสู งที่ 634
เมตร (แซงหน้าโตเกียวทาวเวอร์ไป 301 เมตร) เป็ นหอคอยส่ งสัญญาณที่สูงที่สุดในโลก

กลางวัน
บ่ าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เชิ ญทุกท่านอิสระช้อปปิ้ ง ย่ านฮาราจูกุ แหล่งวัยรุ่ นที่ รู้จกั กันดี ของกรุ งโตเกียว เดิ นเล่นที่ ถนนทาเคชิ ตะ พบกับ
ร้านค้าที่ขายสิ นค้าวัยรุ่ นมากมาย ร้านขนมเครปที่มีชื่อเสี ยง หากมาในช่วงวันเสาร์ -อาทิตย์ ท่านจะได้พบกับหนุ่ ม

สาวที่ แ ต่ งตัวคอสเพลย์ เลี ยนแบบตัวการ์ ตูน มาเดิ นอวดโฉมกันมากมาย ต่ อจากนั้น นาท่ านไปยัง ย่ านชิ บูย่ า
แหล่ งช้อ ปปิ้ งสตรี ท ที่ ยิ่ งใหญ่ สุ ด ๆในโตเกี ย ว รายล้อ มไปด้ว ยห้ างฯต่ า งๆและร้ านค้า อี ก นับ พัน ซึ่ งมี ห้ า งฯ
SHIBUYA 109 ที่รวบรวมร้านค้าแฟชัน่ ไว้มากมายรวมทั้งมีรูปปั้ น “ฮาจิโกะ” หรื อเจ้าหมาแสนซื่ อสัตย์ฮาจิ ที่เฝ้ า
รอคอยเจ้านายหน้าสถานี ชิบูย่า ตราบจนวันตายของมัน ..และให้ท่านได้เดิ นเล่นช้อปปิ้ งไปกับห้าง SHIBUYA
HIKARIE เป็ นอาคารใหม่ที่สร้างทดแทน Shibuya Tokyo Bunka Kaikan Building ซึ่ งอยูท่ างตะวันออกของสถานี
รถไฟชิบูยา่ เป็ นอาคารสูง 34 ชั้นโดยมีร้านค้า กว่า 200 จุดและรวมเอาแฟชัน่ ต่างๆจากทุกมุมโลกมาไว้ที่นี่
และช้อปปิ้ งกันต่อที่ ย่ านชินจูกุ เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ งสิ นค้ามากมายและ เครื่ องใช้ไฟฟ้ า กล้องถ่ายรู ปดิจิตอล
นาฬิ กา เครื่ องเล่นเกมส์ หรื อสิ นค้าที่ จะเอาใจคุณ ผูห้ ญิ งด้วยกระเป๋ า รองเท้า เสื้ อผ้า แบรนด์เนม เสื้ อผ้าแฟชั่น
สาหรับวัยรุ่ น เครื่ องสาอางยี่หอ้ ดังของญี่ปุ่นไม่วา่ จะเป็ น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆ

อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั KICHIJOJI TOKU REI HOTEL หรือเทียบเท่ า
วันที่ห้า
07.00 น.
09.15 น.
14.05 น.

สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมือง
เดินทางสู่ สนามบินนาริตะ เพื่อตรวจเช็คเอกสารและเช็คอินเตรี ยมตัวเดินทางกลับ
ออกเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์ เอเซียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ 601
(รับประทานอาหารเช้ าพร้ อมเพครื่องดืม่ บนเครื่อง)
เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
********************** ขอบคุณทุกท่ านที่ใช้ บริ การ **********************

อัตราค่าบริการ/ท่ าน
กาหนดการเดินทาง

12 – 16 กรกฎาคม 2562
13 – 17 กรกฎาคม 2562
17 – 21 กรกฎาคม 2562
25 – 29 กรกฎาคม 2562
26 – 30 กรกฎาคม 2562
06 - 10 กันยายน 2562
13 - 17 กันยายน 2562
20 - 24 กันยายน 2562
27 กันยายน – 01 ตุลาคม 2562

เด็ก พักกับ
1 ผู้ใหญ่

เด็ก 2-12 ปี
พักกับ
2 ผู้ใหญ่
มีเตียง

เด็ก 2-6 ปี
พักกับ
2 ผู้ใหญ่
ไม่ มีเตียง

28,900.-

28,900.-

28,900.-

27,900.-

7,900.-

29,900.-

29,900.-

29,900.-

28,900.-

7,900.-

26,900.-

26,900.-

26,900.-

25,900.-

7,900.-

27,900.-

27,900.-

27,900.-

26,900.-

7,900.-

ผู้ใหญ่
พักห้ องละ
2-3 ท่าน

พักเดีย่ ว
จ่ ายเพืม่

** ราคาเด็กทารก ไม่ เกิน 2 ขวบ 7,900 บาท/ท่าน **
อัตรานีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ ามันตามรายการทัวร์
 ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็ นเงินได้ เนื่องจากบริ ษทั ฯ ต้องจองและซื้ อตัว๋ ล่วงหน้า)
 โรงแรมตามระบุ หรื อเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน)
** ในกรณี ที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตี ยง+1 ที่ นอนเสริ ม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE
ได้ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ ในการจัดห้อ งให้เป็ นแบบ แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความ
เหมาะสมต่อไป **
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่โหลดลงใต้ทอ้ งเครื่ อง น้ าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม
 ค่าหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลและอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทาง คุม้ ครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตรานีไ้ ม่ รวม
 ค่าดาเนินการทาหนังสื อเดินทาง หรื อค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสาหรับคนต่างด้าว

 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริ ษทั ฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี พิเศษ
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกาหนด
 ค่าภาษีน้ ามัน ที่สายการบินเรี ยกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริ ษทั ฯได้ออกตัว๋ เครื่ องบิน
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่ าทิปพนักงานขับรถและไกด์ 1,500 บาทต่ อท่ าน ตลอดการเดินทาง (เก็บทิปก่ อนการเดินทางที่สนามบิน)
เงือ่ นไขการเดินทาง
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดิ นทาง กรณี มีผเู ้ ดิ นทางต่ ากว่า 10 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดิ นทางทราบล่วงหน้า
ก่อนเดินทาง 21 วัน
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอนั เนื่ องมาจากการ
ล่าช้าของสายการบิ น, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ , การก่ อวินาศภัย, การก่ อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะคานึ งถึ ง
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่ าใช้จ่ายที่ เกิ ดขึ้ น หากท่ านถูกปฏิ เสธการเข้าเมือง อันเนื่ องจากการกระทาที่ ส่อไปในทางผิด
กฎหมายหรื อการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชาระมาแล้ว
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดิ นทางในกรณี ที่เกิ ดภัยพิ บตั ิ ทางธรรมชาติ อาทิ สึ นามิ แผ่นดิ นไหว ภูเขาไฟ
ระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนื อจากการควบคุมของบริ ษทั ฯ โดยทางบริ ษทั ฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
ตามจริ งเท่านั้น เช่น ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน, ค่าวีซ่าในกรณี ที่ยื่นวีซ่าแล้ว และค่าวางมัดจาห้องพัก ฯลฯ
การสารองที่นั่งและชาระเงิน
 ยืนยันการสารองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้ อมส่ งสาเนาหนังสื อเดินทาง
 ชาระเงินมัดจาภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง เงินมัดจาถือเป็ นการยืนยันการจองของท่าน
o ญี่ปุ่น ท่ านละ 15,000 บาท
 ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ชาระล่วงหน้า 30 วันก่อนเดินทาง
 หากท่านไม่ชาระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามกาหนดวันดังกล่าว ทางบริ ษทั ฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
และขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินมัดจา
การยกเลิกการเดินทาง
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45-15 วัน ขอเก็บเงินมัดจาทั้งหมด
 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 14-7 วันเดินทาง ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ท้ งั หมด
 ยกเว้นกรุ๊ ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้น บางสายการบินมีการการันตี มดั จาที่นงั่
กับสาย การบิ นและค่ามัดจาที่ พกั รวมถึงเที่ ยวบิ นพิเศษ เช่ น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคื นเงินมัดจา หรื อ ค่า
ทัวร์ท้ งั หมด ไม่วา่ ยกเลิกด้วยกรณี ใดๆ
ตัว๋ เครื่องบิน
 ตัว๋ เครื่ องบินแบบหมู่คณะ ต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านต้องชาระค่าใช้จ่ายที่สาย
การบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ ปเป็ นไปโดยสายการบินกาหนด ทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ ามันเชื้อเพลิงและค่าประกันวินาศภัยทางอากาศ คิดตามอัตราที่ทางสายการบินแจ้ง ณ วันที่ออก

ราคาขาย หากสายการบินมีการปรับขึ้นราคาในภายหลัง ถือเป็ นค่าใช้จ่ายส่ วนที่เพิ่ม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยก
เก็บตามความเป็ นจริ ง ณ วันที่ออกตัว๋

