วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – นาริตะ
07.30 น.
พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สาย
การบิน AIR ASIA X เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวกในการเช็คอิน
สายการบิน AIR ASIA X ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300 จานวน 377 ที่นั ่ง
จัดที่นั ่งแบบ 3-3-3 มีบริการอาหารร้อนเสิรฟ์ ทั้งขาไปและขากลับ
(น้ าหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซื้ อน้ าหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่าย)
11.05 น.
เหิรฟ้ าสู่เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XJ606 บริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง
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19.25 น.
พักที่

ถึง เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขัน้ ตอนศุลกากรแล้วนาท่านเดินทางสู่ที่พกั
MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่สอง

นาริตะ-วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – กระเช้าคาจิคาจิ – ช้อปปิ้ งโกเทมบะเอ้าต์เล็ท
- อาบน้ าแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยกั ษ์
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่ า น เก็ บ ภาพประทับ ใจกับ คู่ กับแลนด์ม าร์กแห่ ง ใหม่ ของกรุ ง โตเกี ย ว ณ ริ ม แม่ น้ า สุ มิ ด ะ
หอคอยโตเกียวสกายทรี ” (Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก ... เปิ ด
ให้บ ริ ก ารเมื่ อ วันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้ มี ค วามสูง 634 เมตร สร้างด้ว ยเทคนิ ค ทาง
สถาปั ตยกรรมและวิศวกรรมอันทันสมัย ในช่วงที่เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่หอคอยแห่งนี้ ได้พิสูจน์ให้เห็น
ถึงโครงสร้างทางสถาปั ตยกรรมที่แข็งแรงทนทาน เพราะไม่เกิดความเสียหายแม้แต่น้อย จากนาท่านขอ
พร วัดอาซากุสะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว เข้านมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทอง
คา นอกจากนั้นท่านยังจะได้พบเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตรซึ่ง
แขวนอยู่บริเวณประตูทางเข้าวัด และยังสามารถเลือกซื้ อเครื่องรางของขลังได้ภายในวัด ฯลฯ หรือ
เพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนช้อปปิ้ งที่มี ชื่อเสียงของวัด มีรา้ นขายของที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะ
เป็ นเครื่องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบท้ายด้วยร้านขายขนมที่คนญี่ปุ่น มายังวัดแห่งนี้ ต้องมาต่อ
คิวกันเพื่อลิ้ มลองกับรสชาดสุดแสนอร่อย

เช้า
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เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่าน ขึ้ นกระเช้าคาจิคาจิ เป็ นกระเช้าลอยฟ้ าที่ใช้เวลาเพียง 3 นาทีถึงยอดเขา จากจุดชมวิว
บนความสูง 1,075 เมตร ท่านจะสามารถชมภูเขาไฟฟูจิและทิวทัศน์โดยรอบของทะเลสาบคาวากุจิใน
แบบพาโนรามา 360 องศา และในวันที่อากาศแจ่มใสจะสามารถมองเห็นได้ไกลถึงภูเขาแอลป์ ญี่ปุ่นทาง
ตอนใต้ (เทือกเขาอากาอิชิ และเทือกเขาอาราคาวะ) (อาจมีการงดให้บริการชั่วคราวเนื่องจากสาเหตุ
ต่างๆ เช่ น สภาพอากาศไม่เอื้ออานวย)

หลังจากนั้นให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังที่ โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต แหล่งรวมสินค้า
นาเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นที่ ดังไปทัว่ โลก พบกับคอลเลคชัน่ เสื้ อผ้าใหม่ล่าสุ ด อาทิ MK MICHEL
KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เลือกซื้ อกระเป๋าแบรนด์เนมยี่หอ้ ดังได้ที่ รา้ น BALLY,
PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMOI, GAP, ARMANI ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง TAG
HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯรองเท้าแฟชัน่ HUSH PUPPIES, SCOTCH
GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ

พักที่
คา่

FUJI HAKONE LAND SCHOLE PLAZA หรือระดับเดียวกัน
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม *** ให้ท่านได้อิ่มอร่อยกับมื้ อพิเศษที่มีขาปูยกั ษ์
ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติปูพร้อมน้ าจิ้ มสไตส์ญี่ปุ่นอย่างจุใจ หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการ
แช่น้ าแร่ธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ าแร่แล้ว จะทาให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบ
หมุนเวียนโลหิตดีขึ้น
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วันที่สาม
เช้า

เที่ยง

ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โอชิโนะฮัคไค – ช้อปปิ้ งชินจูกุ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ ภู เ ขาไฟฟู จิ ที่ ต้ัง ตระหง่ า นอยู่เ หนื อ เกาะญี่ ปุ่ นด้ว ยความสู ง 3,776เมตร จาก
ระดับน้ าทะเล นาท่านขึ้ นชมความงามกันแบบใกล้ชิด ยังบริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้ นอยู่กบั
สภาพภูมิอากาศ) เพื่อชมทัศนี ยภาพโดยรอบของภูเขาไฟที่ สามารถมอง เห็นทะเลสาบทั้งห้ากระจายอยู่
โดยรอบ ให้ท่านได้สัมผัสอากาศอันบริ สุท ธิ์ บนยอดเขาฟูจิ ถ่ ายภาพที่ ระลึ ก กับภูเขาไฟที่ ได้ชื่อว่ามี
สัดส่วนสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งเป็ นภูเขาไฟที่ยงั ดับไม่สนิ ท และมีความสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น

นาท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ EARTH QUAKE MUSEUM ที่จาลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ และให้ท่านได้
สัมผัสกับบรรยากาศของการจาลองเรื่องราวเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้ นในประเทศญี่ปุ่น จากนั้นอิสระ
ให้ท่านได้เลือกซื้ อของที่ระลึกตามอัธยาศัย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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จากนั้นนาท่าน เดินทางสู่ หมู่บา้ นโอชิโนะฮัคไค ให้ท่านเจาะลึกตามหาแหล่งน้ าบริสุทธิ์จากภูเขาไฟฟู
จิ ที่เป็ นแหล่งน้ าตามธรรมชาติต้งั อยู่ในหมู่บา้ นโอชิโนะ จ.ยามานชิ หรือพูดในทางกลับกันคือกลุ่มน้ า
ผุ ดโอชิโนะฮัคไค เพียงก้าวแรกที่ ย่างเท้าเข้าไปในหมู่บา้ นก็สมั ผัสได้ถึงอากาศบริสุทธิ์ และไอเย็นจาก
แหล่งน้ าธรรมชาติที่มีให้เห็นอยู่ทุกมุม โดยในบ่อน้ าใสแจ๋วมีปลาหลากหลายพันธุแ์ หวกว่ายอย่างสบาย
อารมณ์ แต่ขอบอกเลยว่าน้ าแต่ละบ่อนั้นเย็นจับใจจนแอบสังสัยว่าน้องปลาไม่หนาวสะท้านกันบ้างหรือ
เพราะอุณหภูมิในน้ าเฉลี่ยอยู่ที่ 10-12 องศาเซลเซียสนอกจากชมแล้วก็ยงั มีน้ าผุดจากธรรมชาติให้ตกั
ดื่มตามอัธยาศัย และที่สาคัญ หมูบ่ า้ นโอชิโนะยังเป็ นแหล่งช้อปปิ้ งสินค้าโอทอปชั้นเยี่ยมอีกด้วย

คา่
พักที่

จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ งย่านดัง ย่านชินจุกุ”ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้ อสินค้านานาชนิ ด ได้
จากที่ นี่ ไม่ว่าจะเป็ น ร้านซานริโอะ ร้านขายเครื่องอิ เลคทรอนิ กส์ กล้องถ่ ายรู ปดิ จิตอล นาฬิ กา
เครื่ องสาอาง ต่างๆ กัน ที่ ร า้ น MATSUMOTO
แหล่งรวมเหล่าบรรดาเครื่องสาอางมากมาย
อาทิ มาร์คเต้าหู,้ โฟมล้างหน้า WHIP FOAM ที่
ราคาถูกกว่าบ้านเรา 3 เท่า, ครีมกันแดดชิเซ
โด้ แอนเนสซ่าที่คนไทยรูจ้ กั เป็ นอย่างดี และ
สินค้าอื่น ๆ หรือให้ท่านได้สนุ กกับการเลือก
ซื้ อสิ นค้า แบรนด์ดัง อาทิ LOUIS VULTTON,
UNIQLO, กระเป๋าสุดฮิต BAO BAO ISSEY
MIYAKE, เสื้ อ COMME DES GARCONS, H&M หรือเลือกซื้ อรองเท้า หลากหลายแบรนด์ดงั อาทิ
NIKE, CONVERSE, NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ได้ที่รา้ น ABC MART
อิสระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย
MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรือระดับเดียวกัน
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วันที่สี่
เช้า

สวนฮิตาชิ ซีไซต์ ปาร์ค ชมความงดงามของดอกโคชิอะ – เยือนเมืองเก่าซาวาระ – อิออนกรุงเทพฯ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม สวนฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค เป็ นสถานที่ท่ องเที่ยวอันสวยงามอยู่ใกล้ๆ โตเกียวซึ่งสวนแห่งนี้
ตั้งอยู่ในจังหวัดอิบารากิ สวนฮิ ตาชิเป็ นสวนดอกไม้ขนาดใหญ่ มีพื้นที่ 1.9 ล้าน ตร.ม. มีชื่อเสียง
เรื่อง ดอกไม้ที่จะบานให้ชม ผัดเปลี่ยนสายพันธุ ์ ตลอดทั้งปี ตามฤดูกาล (ขึ้ นอยู่กบั สภาพอากาศ) โดย
ปกติตน้ โคเชียจะเป็ นไม้พุ่มกลมสีเขียวซึ่งก็สวยงามอยู่แล้ว แต่พอถึงช่วงฤดูใบไม้ร่วงจะเปลี่ยนสีเป็ นสี
แดงสดก็ยิ่งทาให้ท้งั สวยงามและแปลกตามากยิ่งขึ้ น จึ งกลายเป็ นไฮไลท์หลักของสวนแห่งนี้ เลยทีเดียว
โดยทัว่ ทั้งเนิ นทาให้เนิ นแห่งนี้ จะเปลี่ยนจากสีเขียวเข้ม กลายเป็ นสีแดงสด
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ท่านเดินทางสู่ เมืองเก่าซาวาระ เมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็ น ลิตเติ้ ลเอโดะ แห่งชิบะ เป็ นเมืองเล็กๆตั้งอยู่ทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนื อของเมืองนาริตะ ซึ่งเคยเป็ นศูนย์กลางการขนส่งข้าวในช่วงสมัยเอโดะ (16031867) ซึ่งเป็ นเขตพื้ นที่ที่ยงั คงหลงเหลือร้านค้าและอาคารบ้านเรือนที่ต้งั เรี ยงรายมาตั้งแต่สมัยโบราณ
โดยยังคงสภาพเหมือนเมื่อร้อยกว่าปี ที่แล้ว ด้วยความร่วมมือของคนในท้องถิ่น อิสระให้ท่านสัมผัสเมือง
เก่าดั้งเดิมของญี่ปุ่น ร้านค้าต่างๆ และคลังสินค้าจากสมัยเอโดะ

เที่ยง

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
จากนั้ นนาท่ านสักการะขอพร ณ วัดนาริตะซั ง ตั้งอยู่บนเนิ นเขากลางเมืองนาริตะ วัดที่ ได้รับความ
ศรัทธาอย่างสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันขึ้ นปี ใหม่จะคลาคลา่ ไปด้วยผูค้ นที่มาขอพรสิ่งศักดิ์ สิทธิ์นับแสน
เพื่อขอพรจากหลวงพ่อ “ฟุโดเมียว” อันศักดิ์สิทธิ์เลือกซื้ อ “เครื่องราง” หรือ “ฮู”้ ต่างๆ รวมทั้งสินค้าที่
ระลึกต่างๆ ในราคาย่อมเยา
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20.40 น.

นาท่านอิสระช้อปปิ้ ง ณ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของนาริตะ ห้างฯ อิออน จัสโก้ ซื้ อของฝากก่อน
กลับ อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ และ หากท่านใดหลงไหลในรสชาดของคิทแคทชาเขียวสามารถหา
ซื้ อได้ที่นี่ได้เลย
**เพื่อไม่เป็ นการรบกวนเวลาช้อปปิ้ งของท่าน อิสระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย** ได้เวลาอันสมควร
นาท่านสู่ สนามบินนาริตะ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
เหิรฟ้ าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์ เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ607 บริการอาหารและเครื่องดื่ม
บนเครื่อง

วันที่หา้ กรุงเทพฯ
01.20 น.
ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
****************************************
** หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการ
ออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***
อัตราค่าบริการ ** บริการน้ าดื่มวันละ 1 ขวดในวันที่มีรายการท่องเที่ยว**
กาหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่หอ้ งละ
พักเดี่ยวเพิ่ม
ราคาทัวร์ไม่รวมตั ๋ว
2-3 ท่าน
เครื่องบิน
29 ก.ย. – 03 ต.ค. 2561
23,999
8,000
14,999
04 – 08 ตุลาคม 2561
25,999
8,000
16,999
06 – 10 ตุลาคม 2561
25,999
8,000
16,999
10 – 14 ตุลาคม 2561
28,999
8,000
19,999
17 – 21 ตุลาคม 2561
26,999
8,000
17,999
18 - 22 ตุลาคม 2561
27,999
8,000
18,999
19 - 23 ตุลาคม 2561
28,999
8,000
19,999
24 – 28 ตุลาคม 2561
26,999
8,000
17,999
25 – 29 ตุลาคม 2561
27,999
8,000
18,999
26 – 30 ตุลาคม 2561
27,999
8,000
18,999
27 – 31 ตุลาคม 2561
27,999
8,000
18,999
31 ต.ค. – 04 พ.ย. 2561
26,999
8,000
17,999
** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 10,000 บาท
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น
ท่านละ 3500 เยน /ทริป/ต่อท่าน***
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ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทางบริษัทจะไม่คืนมัดจาไม่ว่า
ด้วยกรณี ใดๆทั้งสิ้ น เพราะว่ าทางบริษัทได้ทาการจ่ายค่าตั ๋วไปให้กับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่าน
ข้อความให้ถี่ถว้ นก่อนการจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตวั ท่านเอง
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารจานวน 30 ท่านขึ้ นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
กรุ ณาชาระมัดจา ท่านละ 10,000.- บาท หากมี การยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจา
ทั้งหมด เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้ชาระค่าตั ๋วเครื่องบินเต็มใบให้กับสายการบินเป็ นที่ เรียบร้อย ยกเว้นค่าภาษี
น้ ามันที่ยงั มิได้ชาระ ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาชาระ 21 วันก่อนการเดินทาง
หมายเหตุ

1.

ตั ๋วเมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทย ผูท้ ี่ประสงค์จะพานักระยะสั้นใน
ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยีย่ มญาติ หรือ
ธุรกิจ จะต้องยืน่ เอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัตกิ ารเข้า
ประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้
1. ตั ๋วเครือ่ งบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์จดั เตรียมให้
2. สิง่ ที่ยนื ยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยที่อาจเกิดขึ้ นในระหว่างที่พานักใน
ประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรูจ้ กั
โรงแรม และอื่นๆ) ทางทัวร์จดั เตรียมให้
4. กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์จดั เตรียมให้

อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
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อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทย ผูท้ ี่ประสงค์จะ
พานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า
ผูเ้ ดินทางจะต้อง
เสียค่าใช้จ่ายในการทาวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท**
 ค่าใช้จ่ ายส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ ระบุ เช่น ค่าทาหนั งสือเดิ นทาง ค่าโทรศัพ ท์ ค่าโทรศัพท์ท างไกล ค่า
อินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ (กรุณาสอบถามจาก
หัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 3500 เยน /ทริป/ต่อท่าน
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทย ผูท้ ี่ประสงค์จะ
พานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นัง่ ทางบัญชี

1. นายพิสิฐเวท ตัง้ ตระการ และ/หรือ นายณัฏฐวีร ์ อมาตยกุล
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขา สุรวงษ์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บญ
ั ชี 064-2-34250-9
2. ชื่อบัญชี นายพิสิฐเวท ตัง้ ตระการ และ นางสาวกาญจนา วรนิติเยาวภา
ธ. กสิกรไทย สาขา สานักงานสีลม บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บญ
ั ชี 789-2-33742-4
2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดิ นทางอย่างน้อย 21 วัน กรณี
นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ
จ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์น้ันๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท ดังนี้
วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลา
ดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่
(ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่าง
หนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริษัทไม่รบั ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์
ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ ตอ้ งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ ีชื่อในเอกสารการ
จอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อทาเรื่อง
ขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการชาระ
เงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ ตอ้ งการให้นาเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงิน
ค่าบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
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2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชาระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการนาเที่ยวให้แก่
นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
3. การเดินทางที่ตอ้ งการันตีมดั จาหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรือ Extra Flight
กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือค่าบริการทั้งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท ดังนี้
วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลา
ดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ
ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือ
ทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกการเดิ นทางในกรณี ที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดย
จะแจ้งให้กบั นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า
และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชาระ
ค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรา
ยินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิ ดชอบค่าเสี ยหายจากความผิ ดพลาดในการสะกดชื่ อ นามสกุ ล คานาหน้าชื่ อ
เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้า
หนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการเปลี่ ย นแปลงรายการการเดิ นทางตามความเหมาะสม เพื่ อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่ เดิ นทางจริ งของประเทศที่ เดิ นทาง ทั้งนี้ บริษั ท จะคานึ งถึ งความ
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่รบั ผิ ดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ เพิ่มขึ้ นของนั กท่องเที่ ยวที่มิได้
เกิดจากความผิ ดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบัติเหตุ ความ
เจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุ
สุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทาง
บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่องบิน ค่าภาษี เชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุ เทศก์ พนั ก งาน หรื อตัวแทนของทางบริ ษัท ไม่มี อานาจในการให้คาสัญ ญาใดๆ แทนบริษั ท เว้นแต่ มี
เอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น
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ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ้ นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้ น และ
รวมกัน ทุ ก ชิ้ นไม่เ กิ น 1,000 มิ ล ลิ ลิ ต ร โดยแยกใส่ ถุ ง พลาสติ ก ใสซึ่ งมี ซิ ป ล็ อ คปิ ดสนิ ท และสามารถน าออกมาให้
เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้ น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุ
ภัณฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
3. ประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายห้ามนาผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากพืช และเนื้ อสัตว์ทุกชนิ ดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่
เนื้ อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่ อเป็ นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับใน
อัตราที่สงู มาก
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