** นัง่ รถไฟท้องถิ่น “Fujikyu Railway” ให้ท่านได้ชมวิว “ภูเขาไฟฟูจิ” สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น
** สนุกสนานกับกิจกรรมฤดูหนาวที่ สกี รีสอร์ ท อาทิ สกี สโนว์บอร์ด กระดานเลื่อน
** สัมผัสบรรยากาศ "ล่องเรื อโจรสลัด" ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ณ อุทยานแห่ งชาติฮาโกเน่
** ชมความสวยงามของ “ดอกซากุระ” หนึ่งสัญลักษณ์ของญี่ปุ่น ณ เมืองมัตสึ ดะ
** ชมความงามของ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ณ TOKYO GERMAN VILLAGE
** ให้ท่านได้ผอ่ นคลาย แช่ นา้ แร่ ออนเซ็น+บุฟเฟ่ ต์ เมนูขาปูยกั ษ์ อิ่มไม่อ้ นั
** บริ การท่านด้วยนา้ ดื่มทีญ
่ ี่ปุ่นท่านละ 1ขวด/วัน

กาหนดการเดินทาง 1 - 6 มีนาคม 2562
(หากท่ านมีจองตั๋วภายในประเทศหรื อระหว่ างประเทศเองรบกวน ขอเทีย่ วบินกับเจ้ าหน้ าที่ ก่ อนจองตั๋วค่ ะ)
วันแรก

ท่ าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินนาริตะ

20.30 น.

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 เคาน์เตอร์ 4 สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์
เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึ้นเครื่ อง
เหิ นฟ้าสู่ ประเทศญี่ปุ่นโดยสายการบินไทยแอร์ เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ600
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง / เวลาท้องถิ่นจะเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง

23.45 น.

[ เสริมด้ วยบริการ>> เซ็ตอาหารร้ อนเมนูไก่+นา้ ดื่มบนเครื่ อง มื้อเช้ า สาหรับทุกท่ าน ]
วันทีส่ อง

ชมซากุระ ณ เมืองมัตสึ ดะ - ฮาโกเน่ - ล่องเรื อทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ โกเท็มบะ เอ้าท์ เล็ต - ออนเซ็น+ขาปูยกั ษ์ ไม่ อ้นั

08.00 น.

เดินทางถึงสนามบินนาริ ตะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรี ยบร้อยแล้ว
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นาท่านชมเทศกาล “มัตสึ ดะ ซากุระ” (Matsuda Sakura Matsuri) หรื อเทศกาลชมดอกซากุระบานที่ญี่ปุ่น เป็ น
เทศกาลที่มีชื่อเสี ยงแห่งหนึ่งในการท่องเที่ยวญี่ปุ่น จัดขึ้นบนเนินเขาเมืองมัตสึ ดะ และเป็ นสถานที่แรกๆที่ดอก
ซากุระเริ่ มบานในประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ตน้ เดือน ก.พ.-ต้นเดือน มี.ค. ให้ทุกท่านได้ตื่นตาไปกับซากุระ 2 สายพันธุ์
คือ โคซุ ซากุระ และคาวาซุ ซากุระ ที่ปลูกลดหลัน่ ไล่ไปตามความสวยงามของเนิ นเขา สี ชมพูของซากุระตัดกับสี
เหลืองของแปลงดอกนาโนะฮานะได้อย่างลงตัว ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศที่สวยงาม หากท้องฟ้าเปิ ด
ท่านจะได้เห็นภูเขาไฟฟูจิเป็ นฉากหลัง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ “ฮาโกเน่ ” แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็ นฉากหลังและมีบ่อน้ าพุร้อนซุ กซ่อนอยู่
มากมาย เพื่อ “ล่องเรื อโจรสลัด” (ล่องสั้น 10นาที) ยังบริ เวณ “ทะเลสาบอาชิ ”เพื่อให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศ
ธรรมชาติ และชมความงามของทะเลสาบน้ าจืดขนาดใหญ่ที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อกว่า 3,000 ปี ที่
แล้ว และนาท่านเดินทางสู่ “หุบเขาโอวาคุดานิ” (โดยรถบัส) หุ บเขานรก ที่เกิดขึ้นจากการปะทุข้ ึนมาของภูเขา
ไฟฮาโกเน่เมื่อหลายพันปี ก่อน ทาให้เกิดบ่อน้ าร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ดิน น้ าและควันเหล่านี้จะมีส่วนผสมของ
กามะถันอยูด่ ว้ ยโดยความร้อนของน้ าที่ผุดขึ้นมานั้นสามารถต้มไข่ให้สุกได้เลยทีเดียว และไข่ที่ตม้ จากบ่อนี้
เปลือกของไข่จะมีสีดาสนิทซึ่ งคนญี่ปุ่นเชื่ อกันว่า “กินไข่ดาหนึ่งฟองจะทาให้อายุยนื ขึ้นเจ็ดปี ”
จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ งอย่างจุใจกับสิ นค้าแบรนด์เนมที่ “โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต” แหล่งรวมสิ นค้านาเข้า
และสิ นค้าแบรนด์ญี่ปุ่นโกอินเตอร์ มากมาย ทั้งกระเป๋ า เครื่ องประดับ และนาฬิกาหรู รองเท้า
แฟชัน่ สิ นค้าสาหรับคุณหนู และสิ นค้าอื่นๆอีกมากมาย
 พักที่ FUJISAN GARDEN HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม พิเศษ!!ทานขาปูยกั ษ์ อันขึ้นชื่ อของญี่ปุ่น แบบไม่อ้ นั
พิเศษ! ณ โรงแรมที่พกั แห่งนี้ ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ าแร่ หรื อ เรี ยกอีกอย่างว่าออนนเซ็น เพื่อผ่อน
คลายความเมื่อยล้า การอาบน้ าแร่ จะทาให้ เลือดลมดี, ผิวพรรณสดใส, สุ ขภาพดี, ผ่อนคลายความเมื่อยล้า และ
ยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่ างกายอีกด้วยย
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วันทีส่ าม

สกี รีสอร์ ท (ลานสกี) - นั่งรถไฟชมวิวฟูจิ - โอชิโนะ ฮัคไค - โตเกียว - ย่ านชินจูกุ
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านได้สัมผัสความสนุกสนานบน “สกีรีสอร์ ท” สนุกสนานกับกิจกรรมฤดูหนาวมากมาย อาทิ สกี สโนว์
บอร์ ด กระดานเลื่อนหิ มะ ฯลฯ หรื อเลือกพักผ่อนอิริยาบถกับการนัง่ จิบกาแฟชมบรรยากาศลานสกี เลือกซื้ อของ
ที่ระลึกหลากหลายเวอร์ ชนั่ เก็บภาพแห่งความประทับใจกับมุมสวยๆที่มีลานหิมะสี ขาวซึ่งมีภูเขาไฟฟูจิเป็ นฉาก
หลัง (รวมค่าเข้าลานสกีและกระดานเลื่อน SLEDGE ไม่รวมอุปกรณ์สกี)
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเปลี่ยนอิริยาบถในการเดินทางด้วยการนัง่ รถไฟ “Fujikyu Railway” รถไฟท้องถิ่นที่สามารถมองเห็นวิว
"ภูเขาไฟฟูจิ" ที่เปรี ยบเสมือนสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น และมีความสู งที่สุดในญี่ปุ่น สู งถึง 3,776 เมตร
รู ปทรงของภูเขาไฟฟูจิถือว่าเป็ นภูเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดในโลก คือมีความสมมาตรกันทุกด้าน ตัวภูเขาทามุม
45 องศากับพื้นราบ และมีหิมะปกคลุมเป็ นสี ขาวโพลนที่ยอดภูเขาไฟฟูจิเกือบตลอดทั้งปี คนญี่ปุ่นมีความเชื่อ
ทางด้านศาสนา และ วัฒนธรรมเกี่ยวกับภูเขาไฟฟูจิมาตั้งแต่อดีตจนปั จจุบนั ภูเขาไฟฟูจิจดั ว่าเป็ นมรดกโลกทาง
วัฒนธรรม (ความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิขึน้ อยู่กับสภาพท้ องฟ้าอากาศเปิ ด)
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “โอชิโนะฮัคไค” บ่อน้ าที่เกิดจากการละลายของหิ มะบนภูเขาไฟฟูจิ ที่ใช้เวลาอัน
ยาวนาน ในการไหลลงมาสู่ พ้นื ดิน และซึ มไปยังบ่อน้ าแต่ละบ่อ ดังนั้นน้ าที่อยนู่ในบ่อ จะเป็ นน้ าที่ใสสะอาด
และสดชื่นมากในปี 1985 สถานที่แห่งนี้ยงั ได้ถูกเลือกให้เป็ น 1 ใน 100 อันดับ แหล่งน้ าจากธรรมชาติที่ดีที่สุด
ของญี่ปุ่นอีกด้วย จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกียว” เพื่อนาท่านสู่ “ย่ านชิ นจูกุ” ย่านแห่งความเจริ ญ
อันดับหนึ่งของกรุ งโตเกียว ท่านจะได้พบกับห้างสรรพสิ นค้า และร้านขายของเป็ นพันๆ ร้าน ซึ่งจะมีผคู ้ นนับ
หมื่นเดินกันขวักไขว่ ถือเป็ นจุดนัดพบยอดนิยมอีกด้วย เชิ ญท่านเลือกชมสิ นค้ามากมาย อาทิ เครื่ องใช้ไฟฟ้า,
กล้องถ่ายรู ป, นาฬิกา, เสื้ อผ้า, รองเท้าแฟชัน่ และเครื่ องสาอาง เป็ นต้น อิสระให้ท่านได้เพลินเพลินกับการ
“เลือกชมและซื้ อ” สิ นค้าตามอัธยาศัย
 รับประทานอาหารค่าแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุม้ ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)
 พักที่ DAY NICE HOTEL TOKYO หรื อเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

โปรแกรมทัวร์ญป
ี่ น
ุ่ SAKURA WINTER XJ (XJ) 6วัน 3คืน - รหัสทัวร์ J451987

วันทีส่ ี่

พระราชวังอิมพีเรียล(ผ่ านชม) - วัดอาซากุสะ+วิวโตเกียวสกายทรี - ตลาดซึคจิ ิ โอไดบะ+ห้ างไดเวอร์ ซิตี(้ หุ่นกันดั้ม) - โตเกียว เบย์ อควาไลน์ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว German Village
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านผ่านชม “พระราชวังอิมพีเรียล” อันเป็ นที่ประทับของพระจักรพรรดิ และ พระราชวงศ์ของญี่ปุ่น
ตั้งอยูท่ ่ามกลางหมู่แมกไม้ที่ได้รับการบริ จาคมาจากประชาชนทัว่ ประเทศเมื่อครั้งสร้างพระราชวังในสมัยสมเด็จ
พระจักรพรรดิเมจิ ด้วยเนื้ อที่กว่า 270 เอเคอร์ ล้อมรอบด้วยกาแพงหิ นขนาดมหึ มาและคูน้ าสมัยเอโดะ
จากนั้นนาทุกท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคา ณ “วัดอาซากุสะ” วัดที่ได้ชื่อว่าเป็ นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และ
ได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุ งโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคาที่
ศักดิ์สิทธิ์ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ่ งมักจะมีผคู ้ นมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็ นสิ ริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบ
กับภายในวัดยังเป็ นที่ต้ งั ของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสู ง 4.5 เมตร ซึ่ งแขวนห้อยอยู่ ณ
ประตูทางเข้าที่อยูด่ า้ นหน้าสุ ดของวัด ที่มีชื่อว่า “ประตูฟ้าคารณ” และถนนจากประตูเข้าสู่ ตวั วิหารที่ประดิษฐาน
เจ้าแม่กวนอิมทองคา มีชื่อว่า “ถนนนากามิเซะ” ซึ่งเป็ นที่ต้ งั ของร้านค้าขายของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย
อาทิ ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ให้ทุกท่านได้เลือกซื้ อเป็ นของฝากของที่ระลึก
และ ภายในวัดสามารถถ่ ายรู ปคู่กบั แลนด์มาร์ กแห่งใหม่ของกรุ งโตเกียว “หอคอยโตเกียวสกาย ทรี”(Tokyo
Sky tree) หอส่ งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก ... เปิ ดให้บริ การเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้
มีความสู ง 634 เมตร สามารถทาลายสถิติความสู งของหอกวางตุง้ ในมณฑลกว่างโจว ซึ่ งมีความสู ง 600 เมตร
และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสู ง 553 เมตร ... ทิวทัศน์ของ “หอคอยโตเกียว
สกายทรี ”ที่บรรจุเทคโนโลยีแนวหน้าสุ ดสามารถมองเห็นได้จากละแวกวัดอาซะกุซ่าที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายแบบ
เมืองเก่าของเอะโดะ จากนั้นเดินทางสู่ “ตลาดซึกจิ ิ (Tsukiji market)” อดีตเป็ นตลาดค้าส่ งปลา, ผัก และ ผลไม้
ขนาดใหญ่ใจกลางกรุ งโตเกียว ตลาดปลาแห่งนี้ นบั เป็ นที่ที่มีชื่อเสี ยงมากที่สุด และเป็ นที่รู้จกั กันดีวา่ เป็ นหนึ่งใน
ตลาดปลาที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย เนื่ องจากมีการซื้ อขายสิ นค้าทะเล ตลาดนั้นมีปลาและอาหารทะเลสด
มากมายหลายชนิด และยังเป็ นแหล่งร้านอร่ อยชื่อดังของร้านซู ชิ ซาชิมิ และ อาหารทะเลนานาชนิด
 รับประทานอาหารกลางวันแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุม้ ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)

โปรแกรมทัวร์ญป
ี่ น
ุ่ SAKURA WINTER XJ (XJ) 6วัน 3คืน - รหัสทัวร์ J451987

จากนั้นนาท่านสู่ “โอไดบะ” แหล่งช้อปปิ้ งชื่อดังอีกแห่งของญี่ปุ่นซึ่ งตั้งอยูร่ ิ มอ่าวโตเกียว สถานที่ออกเดทของ
หนุ่มสาวญี่ปุ่นที่ได้รับการโหวตว่า “โรแมนติคที่สุด” ของโตเกียว สามารถมองเห็น “สะพานเรนโบว์” ที่พาด
ผ่านจากโอไดบะสู่ เมืองโตเกียว โดยมี “หอคอยโตเกียว” สัญลักษณ์ของเมืองตั้งตระหง่านอยู่ รวมทั้ง “เทพี
สันติภาพ” เวอร์ ชนั่ ญี่ปุ่นยืนถือคบเพลิงอยูร่ ิ มอ่าวโตเกียว และนาท่านเดินทางสู่ หา้ ง “DiverCity Tokyo Plaza”
ซึ่งเป็ นอีกหนึ่งสถานที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวญี่ปุ่น และชาวต่างชาติ ภายใต้คอนเซ็ปท์
“Theatrical City Space” แหล่งช้อปปิ้ งขนาดใหญ่ที่มีร้านค้าต่างๆ มารวมตัวกันอยูถ่ ึง 154 ร้าน ท่านจะได้ชม
“หุ่นยนต์ GUNDAM โดยเป็ นรุ่ น RX-0 Unicorn Gundam” ตัวโตเท่าขนาดจริ ง ยืนรอต้อนรับท่านที่ดา้ นหน้า
ของห้าง ที่เป็ นเสมือนสัญลักษณ์ของสถานที่แห่งนี้ อีกทั้งยังมี “GUNDAM Front Tokyo” Theme Park แห่งใหม่
ที่จะบอกผ่านความยิง่ ใหญ่ของ GUNDAM ไปทัว่ โลก (ไม่รวมค่าเข้าชม) จากนั้นนาท่านเดินทางลอดทางด่วน
พิเศษซึ่งเป็ นอุโมงค์ใต้ทะเล หรื อ ที่ญี่ปุ่นเรี ยกว่า “โตเกียว เบย์ อควาไลน์ ” ความพิเศษของทางด่วนนี้อยูท่ ี่การ
เป็ นทางด่วนที่ได้รับการรับรองให้เป็ นอุโมงค์ใต้ทะเลผสมสะพานที่ยาวที่สุดในโลก มีบริ การจุดพักรถชมวิว
ตรงบริ เวณกลางทาง ซึ่ งมีชื่อเรี ยกว่า TOKYO BAY OASIS หรื อ “อุมิโนะ โฮตารุ ” (หิ่ งห้อยแห่งทะเล) นับเป็ น
ความมหัศจรรย์ของสิ่ งก่อสร้างที่มนุษย์สร้างขึ้นในอ่าวโตเกียว
จากนั้นนาทุกท่านเพลิดเพลินกับหมู่บา้ นเยอรมันภายใต้บรรยากาศของชนบทเยอรมันกับ “เทศกาลประดับไฟ
ฤดูหนาว” การประดับประดาตกแต่งไฟด้วยหลอดแอลอีดีกว่า 2ล้านดวงในช่วงฤดูหนาวของที่นี่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดใน
จังหวัดจิบะและถือเป็ น “หนึ่ งในสามการประดับประดาไฟที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวันออก” อีกด้วย
 รับประทานอาหารค่าแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุม้ ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)
 พักที่ NARITA GATEWAY HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันทีห่ ้ า

วัดนาริตะซัน - อิออนพลาซ่ า - สนามบินนาริตะ
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม “วัดนาริตะซัน” ตั้งอยูบ่ นเนินเขากลางเมืองนาริ ตะ วัดที่ได้รับความนิยมอย่างสู งโดยเฉพาะอย่างยิง่
ในวันขึ้นปี ใหม่จะคลาคล่าไปด้วยผูค้ นที่มาขอพรสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ เลือกซื้ อ “เครื่ องราง” หรื อ “ฮู”้ ต่างๆ รวมทั้ง
สิ นค้าพื้นเมืองต่างๆมากมายในราคาเป็ นกันเอง
 รับประทานอาหารกลางวันแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุม้ ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)
นาท่านเดินทางสู่ “อิออนพลาซ่ า” ศูนย์รวมแห่งสิ นค้าชั้นนานานาชนิด อาทิ นาฬิกา, กล้อง, กระเป๋ า, รองเท้า,
เสื้ อผ้า เป็ นต้น และยังมี “ร้าน 100 เยน” สิ นค้าทีมีคุณภาพดีจากประเทศญี่ปุ่นแต่ราคาแสนจะถูก เพื่อให้ท่าน
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ได้ชอ้ ปปิ้ ง และเลือกซื้ อของฝากอย่างเต็มที่ อิสระให้ท่านได้เพลินเพลินกับการ “เลือกชมและซื้ อ” สิ นค้าที่
สามารถเลือกไปเป็ นฝากคนทางบ้านได้ตามอัธยาศัย

20.15 น.

สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ “สนามบินนาริตะ” เพื่อเตรี ยมตัวเดินทางกลับ
เหินฟ้าสู่ เมืองไทย โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ607

[ เสริมด้ วยบริการ>> เซ็ตอาหารร้ อนเมนูไก่+นา้ ดื่มบนเครื่ อง มื้อคา่ สาหรับทุกท่ าน ]
วันทีห่ ก

เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

01.25 น.

เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี่ ยม

หมายเหตุ : รายการต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,
การเมือง, สายการบิน เป็ นต้น อีกทั้งโรงแรมต่างๆที่ระบุในรายการนี้ อาจมีการปรับย่าน และสถานที่ต้ งั ได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ยงั คงไว้ซ่ ึ งระดับในมาตรฐานเดียวกัน โดยบริ ษทั จะคานึงถึงความสะดวกของเส้นทางระหว่างการนาเที่ยวเป็ นสาคัญ
โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เดินทาง 1 - 6 มีนาคม 2562
อัตราค่ าบริการ สาหรับคณะ 30 ท่านขึ้นไป
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุ 7-11ปี / มีเตียง
เด็กอายุ 2-6 ปี / ไม่มีเตียง
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม (จากราคาผูใ้ หญ่)
ไม่ใช้ตวั๋ เครื่ องบิน ลด (ทั้งเด็กและผูใ้ หญ่)

32,900 บาท
32,900 บาท
30,900 บาท
6,000 บาท
-10,000 บาท

เด็กทารก อายุต่ากว่า 2 ปี (ณ. วันเดินทาง) เช็คราคาตัว๋ ก่อนทาการจองค่ะ
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@ที่นั่งตั๋วกรุ๊ป สายการบินจะจัดทีน่ ั่งเป็ นกลุ่มแบบครอบครัวตามเหมาะสม@
หากลูกค้ ามีความต้ องการซื ้อระบุหมายเลขที่นั่งล่ วงหน้ า มีค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมเริ่ มต้ น 400 บาท/ท่ าน/เที่ยว
อัตราค่ าบริการนี้รวม
o ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ตามเส้นทางและสายการบินที่ระบุในโปรแกรม (ชั้นทัศนาจร)
o ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
o ค่าธรรมเนียมน้ ามันที่สายการบินเรี ยกเก็บ (คานวณ ณ วันที่ 21/12/2561)
o ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
o โรงแรมที่พกั ตามระบุไว้ในรายการ หรื อในระดับเดียวกัน (พักห้องละ 2 หรื อ 3 ท่าน)
o ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทาง ***ไม่คุม้ ครองเด็กอายุต่ากว่า 1เดือน
วงเงินทุนชีวิตท่านละ 2,000,000 บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาลอุบตั ิเหตุ 500,000 บาท และอาหารเป็ นพิษระหว่างเดินทาง
o การบริการของมัคคุเทศก์ จากเมืองไทยตลอดการเดินทาง 1 ท่ าน
o น้ าดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 1 ขวด / วัน (ทั้งหมด 4 วัน)
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
o ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% + หัก ณ ที่จ่าย 3% (ค่าทัวร์ )
o ค่าทาหนังสื อเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสื อเดินทาง
o ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก เป็ นต้น
o ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนื อจากที่บริ ษทั จัดให้ ในรายการทัวร์
o ค่าน้ าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่เกินกว่าสายการบินกาหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
หรื อ ซื้ อน้ าหนักกระเป๋ าเพิ่มล่วงหน้าก่อนเดินทาง 4วัน (ราคา 10 ก.ก จ่ายเพิ่ม 750 บาท/เที่ยว/ท่าน)
o ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าว
o ค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋ กรณี ไป-กลับไม่พร้อมคณะ หรื อเปลี่ยนคนเดินทาง (สอบถามค่าใช้จ่ายกับเจ้าหน้าที่)
กรุ ณาแจ้งอย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทาง พร้อมหน้าพาสชัดเจนของคนเดินทางแทน
o ค่าธรรมเนียมน้ ามันที่ทางสายการบินอาจมีการเรี ยกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
o ค่าธรรมเนียมทิปไกด์+คนขับรถ โดยประมาณ 2,000 เยน (ประมาณ 600 บาทไทย) เพิ่มเติมตามความพึงพอใจ
o ค่าวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น ประเภทท่องเที่ยวระยะสั้น (สาหรับผูถ้ ือหนังสื อเดินทางต่างชาติ)
เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง / ชาระเงิน / การยกเลิก
o กรุ ณาจองทัวร์ ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้ อมชาระมัดจาท่านละ 15,000 บาท ภายใน 1 วัน
o ส่ วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 25 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
o กรณียกเลิกการเดินทางมากกว่า 45 วันก่อนเดินทาง ยึดมัดจาท่านละ 5,000 บาท (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
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o กรณียกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 45 วันก่อนเดินทาง ยึดเงิน 100% ของราคาทัวร์ (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
o เนื่องด้วยไม่ตอ้ งยืน่ วีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น ทางบริ ษทั ฯ จะไม่ทาการเก็บเอกสารจริ งใดๆ
รบกวนส่ งเอกสารเป็ น สาเนาหน้ าพาสปอร์ ตทีช่ ั ดเจน และมีอายุเหลือการใช้ งานไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน พร้ อมระบุห้องนอน,
อาหารทีไ่ ม่ สามารถทานได้
ต้องแจ้งพร้อมสารองที่นงั่ หรื อ 30 วันก่อนการเดินทาง เป็ นอย่างช้า
เงื่อนไขและข้ อกาหนดอื่นๆ
o บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ เปลี่ยนแปลงราคาในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมเดินทางไม่ถึงจานวนที่ระบุ
o กรณี ท่านมีการเดินทางด้วยตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศต้องรบกวนแจ้งให้กบั เราทราบ ณ วันที่สารองที่นงั่ หากไม่มีการแจ้ง
เรื่ องไว้ จะไม่สามารถเรี ยกร้องค่าเสี ยหายที่เกิดขึ้นจากตัว๋ เครื่ องบินดังกล่าวได้
o บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ เก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีตวั๋ ทุกชนิดเพิ่ม หากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
o หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตัว๋ เครื่ องบินขากลับซึ่ งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนามาขอคืนเงินได้
o ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริ การใดๆ ไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วน ถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่สามารถเรี ยกร้องขอ
คืนค่าบริ การได้
o ค่าบริ การที่ท่านชาระกับทางบริ ษทั ฯ เป็ นการชาระแบบเหมาขาด และทางบริ ษทั ฯได้ชาระให้กบั บริ ษทั ฯ ตัวแทนแต่ละแห่ง
แบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอนั ใดที่ทาให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืน
ค่าบริ การไม่ได้
o ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทยที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการพานักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ่นนั้น ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศเริ่ มบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพานักในประเทศญี่ปุ่นได้ 15
วัน (หากผูย้ นื่ ประสงค์จะพานักในประเทศญี่ปุ่นเกิน 15 วัน หรื อไปทางาน หรื อมีวตั ถุประสงค์อื่นๆ จะต้องยืน่ ขอวีซ่า
ตามปกติ)
o หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็ นเหตุผลซึ่ งอยู่
นอกเหนืออานาจและความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนเงินบางส่ วนหรื อทั้งหมด
o หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่วา่ ประเทศใดจนทาให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ ท่านอื่นๆ รวมถึง
ไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จาเป็ นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริ ษทั ฯ จะทาหน้าที่
ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทาการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็ นระยะ
o บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรื อ คน
ต่างด้าวที่พานักอยูใ่ นประเทศไทย แต่จะทาหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อานาจสิ ทธิ์ ขาดเป็ นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
o บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณี ที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรื อล่าช้าของสายการบิน,
อุบตั ิเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรื อสิ่ งของสู ญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนื ออานาจควบคุมของ
บริ ษทั ฯ
o บริ ษทั ฯ จะทาหน้าที่เป็ นตัวแทนในการเรี ยกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรื อบริ ษทั ขนส่ งเมื่อเกิดการสู ญหายของ
สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสู ญหายดังกล่าว
o บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริ ษทั ฯ จะยึดถือ
และคานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุ ดของลูกค้าส่ วนมากเป็ นสาคัญ
o เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ แล้ว
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