เยือนญีปุ่ นดินแดนอาทิตย์อุทยั ขอพร เจ้าแม่กวนอิมทองคํา ณ วัดอาซากุสะ
ล่องเรือโจรสลัด ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ขึนหุบเขาโอวาคุดานิชิมไข่ดาํ
สนุกกับกิจกรรมเล่นกระดานเลือน ณ ฟูจเิ ท็น ช้อปปิ ง โอไดบะ
ช้อปปิ งย่านดังทีชินจูกุ + ช้อปปิ งสินค้าแบรนด์ดงั ที โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต

พิเศษ!!! อิมอร่อยกับ บุฟเฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์ ทานไม่อนั
ราคาเริมต้นเพียง 33,900 บาท
พักออนเซ็น 1 คืน/นาริตะ 2 คืน ระดับ 3 ดาว
เดินทางเดือนธันวาคม 2560
เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA X เครืองลําใหญ่ 337 ทีนัง

วันแรก
07.30 น.

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – นาริตะ
พร้อมกันทีสนามบินนานาชาติดอนเมือง ชัน 3 อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ
เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA X เจ้าหน้าทีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และ
อํานวยความสะดวกในการเช็คอิน
สายการบิน AIR ASIA X ใช้เครือง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ทีนัง

JPN40635-ทัวร์ญีปุ่ น SPARKLING WINTER IN TOKYO (5วัน3คืน) เอิรธ์ แทรเวล 02 361 2955 www.earththaitravel.com 1 | P a g e

จัดททีนังแบบ 3-3-3
3
มีบริ
บ การอาหารร้อนเสิร์รฟ์ ทังขาไปและขากลับั
(นําหนักกระเป
ก
๋ า 20
2 กก./ท่าน
า หากต้องการซื
ง
อนําหนั
า กเพิม ต้องเสียค่าใช้
า จา่ ย)
ร ้ าสู่ เ มื อ งนาริ
ง ต ะ ป ระเทศญี ปุ่ปุ น โดยเที ยวบิ น ที XXJ606 บริ การอาหาาร และ
10.400 น. เหิ รฟ
เครืรืองดืมบนเเครือง

19.000 น.
คํา

พักที
วันทีสออง
เช้า

เทียง
บ่าย

ถึง เมืองนาริตะ
ต ประเทศญีปุ่ น หลังจจากผ่านขันตอนศุ
น
ลกากรแล้วนําท่ทานเดินทางงสูท่ ีพัก
รับปประทานอาาหารคํา แบบเบนโต
แ
ะ ท่านละ 1 ชุด ประะกอบด้วยชุชุดหมูทอดททงคัตสึ
และะกุง้ เทมปุระ
ร (เนืองดด้วยเวลาลงงเครือง แลละพิธีการผผ่านคนเข้าเมือง ต้องใใช้เวลา
ประะมาณ 1-22 ชัวโมง และร้
แ านอาหหารของญีปุ่ น และห้อ้ งอาหารขของโรงแรมมปิ ดทํา
การรเวลา 21.00 น. ทาางบริษัทฯ มีความจําเป็ นต้องบริการอาหาารคํา ด้วยชชุดเบน
โตะะ)
MARROAD INTTERNATIONNAL NARITAA HOTEL หรื
ห อเทียบเทท่าระดับเดีดียวกัน
นาริริตะ-วนอุทยานฮาโก
ท
เน่–ล่องเรือทะเลสาบบอาชิ–โอวาคุดานิ-ช้อ้ ปปิ งโกเททมบะ
เอ้าต์เล็ท - อาาบนําแร่ธรรมชาติ
ร
+ ทานขาปูยัยกั ษ์
บริกการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารขอองโรงแรม
จากกนําท่านเดินทางสู
น
่ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่น ตังอยูใ่ นจังั หวัดคะนะะงะวะ ซึงเป็ปนแหล่ง
รวมมบ่อนําพุรอนมากถึ
อ้
ง 17
1 แห่ง จาากนั นนําท่าน
า ล่องเรืออทะเลสาบบอาชิ (ใช้เ้ วลาใน
การรล่องในกาารล่อง 100 นาที) กับเรื
บ อแฟนตตาซี โจรสลััดชมความงามของทะะเลสาบ
อันดัดบหนึ งในญ
ญี ปุ่ น ซึงได้ด้ก่อตัวจากลาวาของภูภูเขาไฟ ท่านนจะได้สมั ผัสกับทัศนี ยภาพที
สวยยงามดังภาพพวาดสะท้อนลงสูท่ ะเลลสาบ จากนันันนําท่านเดิดินทางโดยรถโค้ชสู่ หุบเขาโอ
บ
วาคคุดานิ ทียังครุ
ค กรุ่นด้วยควั
ย นจากบ่อกํามะถันเดื
เ อดอยูต่ ลอดเวลา ชมมบ่อนํ าแร่กํกาํ มะถัน
ซึ งสสามารถต้มไข่
ม ใ ห้สุ ก ไ ด้ โดยชาว ญี ปุ่ นมี ค ว ามเชื อว่ า หหากได้ท านนไข่ดํา หนึ งฟองจะ
ง
สามมารถทําให้อายุ
อ ยนื ยาวขึนอีกประมมาณ 7 ปี
บริกการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลัังจากนั นใหห้ท่ า นได้ชอปปิ
อ้ งสินค้า้ แบรนด์เ นมชื
น อดังที โกเทมบะะ แฟคทอรีรี เอ้าท์
เล็ต แหล่งรวมมสินค้านํ าเข้าและสินค้
น าแบรนด์ด์ญีปุ่ นที ดังไไปทัวโลก พบกั
พ บคอลลเลคชัน
เสือผ้
อ าใหม่ล่าสุสด อาทิ MKK MICHEL KLEIN, MOORGAN, ELLLE, CYNTHHIA ROWLEEY ฯลฯ
เลือกซื
อ อกระเปปาแบรนด์
๋
เนมยี
น ห้อดังได้ทีร้าน BAALLY, PRADDA, GUCCI, DIESEL, TUMOI,
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พักที
คํา

วันทีสาม
เช้า

เทียง

GAP, ARMANI ฯลฯ เลือกดูเครืองประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง TAG HEURE, AGETE,
S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯรองเท้าแฟชัน HUSH PUPPIES, SCOTCH
GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ
MOTOSU VIEW HOTEL/KASUGAI VIEW HOTEL หรือระดับเดียวกัน
รับประทานอาหารคํา ณ ห้องอาหารของโรงแรม *** ให้ทา่ นได้อิมอร่อยกับมือ
พิเศษทีมีขาปูยกั ษ์ให้ทา่ นได้ลิมลองรสชาติปูพร้อมนําจิมสไตส์ญีปุ่ นอย่างจุใจ หลัง
ํ ธรรมชาติ เชือว่าถ้าได้แช่นาแร่
ํ แล้ว จะ
อาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่นาแร่
ทําให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึน
ลานสกี ฟูจเิ ท็น – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โอไดบะ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํา ท่ า นสนุ ก กับ กิ จ กรรมกลางแจ้ง ท่า มกลางหิ ม ะ ณ ลานสกี ฟู จิเ ท็ น ให้ท่ า นได้
เพลิดเพลินกับการเล่นไม้กระดานเลือนได้ตามอัธยาศัย ณ ดินแดนแห่งนี ทีซึงเป็ นสวน
สนุ กขนาดใหญ่ มีกิจกรรมนอกเหนื อจากการเล่นสกีมากมาย เป็ นลานสกีทีมีชือเสียง
และมีฉากหลังเป็ นภูเขาไฟฟูจิทีสวยงามท่ านจะได้สนุ กกับลานหิ มะขาวโพลน ท่ านที
สนใจจะเช่าอุปกรณ์เครืองเล่นสามารถติดต่อหัวหน้าทัวร์ล่วงหน้า ราคานีไม่รวมค่าเช่า
อุปกรณ์เครืองเล่นสกี สโนว์สเลด หรือครูฝึก ประมาณ 5000 เยน (ลานสกีจะเปิ ด
ให้บริการหรือไม่ ขึนอยูก่ บั สภาพภูมิอากาศ)
(หมายเหตุ: ในกรณีที ลานสกีเข้าไม่ได้เนืองจากสภาพอากาศ บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิเปลียนโปรแกรมทัวร์เป็ น ภูเขาไฟฟู จิ ที ตังตระหง่านอยู่เหนื อเกาะญี ปุ่ นด้วย
ความสูง3,776เมตร จากระดับนํ าทะเล นํ าท่ านขึ นชมความงามกันแบบใกล้ชิด ยัง
บริเวณ “ชัน 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึนอยูก่ บั สภาพภูมิอากาศ) เพือชมทัศนี ยภาพโดยรอบ
ของภูเขาไฟที สามารถมอง เห็นทะเลสาบทังห้ากระจายอยู่โดยรอบ ให้ท่านได้สมั ผัส
อากาศอันบริสุทธิบนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพทีระลึก กับภูเขาไฟทีได้ชือว่ามีสดั ส่วนสวยงาม
ทีสุดในโลก ซึงเป็ นภูเขาไฟทียังดับไม่สนิ ท และมีความสูงทีสุดในประเทศญีปุ่ น
นําท่านเยียมชม พิพิธภัณฑ์ EARTH QUAKE MUSEUM ทีจําลองเรืองราวของภูเขาไฟฟูจิ
และให้ท่านได้สมั ผัสกับบรรยากาศของการจําลองเรืองราวเกียวกับแผ่นดินไหวทีเกิดขึน
ในประเทศญีปุ่ น จากนันอิสระให้ท่านได้เลือกซือของทีระลึกตามอัธยาศัย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ เมืองโอไดบะ เป็ นเมืองทีเกิดจากการนํ าขยะมาถมทะเลจนกลายเป็ น
เกาะขนาดใหญ่บริเวณอ่าวโตเกียวเพือประโยชน์ ในการป้องกันประเทศ แต่ปัจจุบันโอ
ไดบะได้กลายมาเป็ นเขตเศรษฐกิจอีกแห่งของประเทศ เนื องจากเต็มไปด้วยร้านค้ากว่า
150 ร้าน โซนอาหาร ห้างสรรพสินค้า และอืนๆ อีกมากมาย นอกจากนันยังเต็มไปด้วย
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คํา
พักที
วันทีสี
เช้า

เทียง

สถานที ท่ องเที ยวหลากหลายด้วยฝี มือของมนุ ษย์ ไม่ว่าจะเป็ นสะพานสายรุ ง้ เป็ นต้น
ส่วนการเดินทางมาทีนี ก็สะดวกสบาย จึงไม่แปลกหากทีนี คือสถานทีท่องเทียวสุดฮิตของ
นักท่องเทียวทังในและต่างประเทศ
อิสระอาหารคําตามอัธยาศัย
MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
นาริตะ-ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี-วัดอาซากุสะ-ช้อปปิ งชินจูกุ–อิออน-กรุงเทพฯ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่ า น เก็ บภาพประทับใจกับคู่กับ แลนด์มาร์กแห่งใหม่ ของกรุ งโตเกี ยว ณ ริม
แม่นาสุ
ํ มิดะ หอคอยโตเกียวสกายทรี” (Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคม
ทีสูงที สุดในโลก ... เปิ ดให้บริการเมือวันที 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี มีความสูง
634 เมตร สร้างด้วยเทคนิ คทางสถาปั ตยกรรมและวิศวกรรมอันทันสมัย ในช่วงทีเกิด
แผ่นดิ นไหวครังใหญ่ หอคอยแห่งนี ได้พิสูจน์ ให้เห็ นถึ งโครงสร้างทางสถาปั ตยกรรมที
แข็งแรงทนทาน เพราะไม่เกิดความเสียหายแม้แต่น้อย ชม วัดอาซากุสะ วัดทีเก่าแก่
ที สุ ด ในกรุ ง โตเกียว
เข้านมัสการขอพรจากพระพุ ท ธรูป เจ้าแม่ก วนอิ ม ทองคํา
นอกจากนันท่านยังจะได้พบเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ทีมีความสูงถึง 4.5
เมตรซึงแขวนอยู่บริเวณประตูทางเข้าวัด และยังสามารถเลือกซือเครืองรางของขลังได้
ภายในวัด ฯลฯ หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนช้อปปิ งทีมี ชือเสียงของวัด มี
ร้านขายของทีระลึกมากมายไม่วา่ จะเป็ นเครืองรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบท้าย
ด้วยร้านขายขนมทีคนญีปุ่ น มายังวัดแห่งนี ตอ้ งมาต่อคิวกันเพือลิมลองกับรสชาดสุดแสน
อร่อย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนันนําท่านช้อปปิ งย่านดัง ย่านชินจุกุ”ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซือสินค้า
นานาชนิ ด ได้จากทีนี ไม่วา่ จะเป็ น ร้านซานริโอะ ร้านขายเครืองอิเลคทรอนิกส์ กล้อง
ถ่ายรูปดิจติ อล นาฬิกา เครืองสําอาง ต่างๆ กันทีร้าน MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่า
บรรดาเครืองสําอางมากมาย อาทิ มาร์คเต้าหู,้ โฟมล้างหน้า WHIP FOAM ทีราคา
ถูกกว่าบ้านเรา 3 เท่า, ครีมกันแดดชิ เซโด้ แอนเนสซ่ าทีคนไทยรู จ้ กั เป็ นอย่างดี
และสินค้าอืน ๆ หรือให้ท่านได้สนุ กกับการเลือกซือสินค้า แบรนด์ดงั อาทิ LOUIS
VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสือ COMME DES
GARCONS, H&M หรือเลือกซือรองเท้า
หลากหลายแบรนด์ดงั อาทิ NIKE, CONVERSE, NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ได้ที
ร้าน ABC MART นําท่านอิสระช้อปปิ ง ณ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของนาริตะ ห้างฯ
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อิ ออน จัส โก้ ซื อ ของฝากก่อ นกลับ อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ และ หากท่ า นใด
หลงไหลในรสชาดของคิ ทแคทชาเขียวสามารถหาซื อได้ทีนี ได้เลย **เพือไม่เป็ นการ
เสี ย เวลาช้อ ปปิ งอิ ส ระอาหารคําตามอัธ ยาศั ย ** ได้เ วลาอั น สมควรนํา ท่ า นสู่
สนามบินนาริตะ เพือเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ
20.15 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ เทียวบินที XJ607 บริการอาหาร
และเครืองดืมบนเครือง
วันทีห้า
กรุงเทพฯ
00.55 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
** หากท่านทีต้องออกตัวภายใน (เครืองบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเจ้าหน้าทีทุกครังก่อน
ทําการออกตัวเนื องจากสายการบิ นอาจมีการปรับเปลียนไฟล์ท หรือ เวลาบิ น โดยไม่ได้แจ้งให้
ทราบล่วงหน้า **
อัตราค่าบริการ
ผูใ้ หญ่
1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่ 1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่ พักเดียว ราคาทัวร์
กําหนดการเดินทาง
ห้องละ
เด็กมีเตียง
เด็กไม่มีเตียง
เพิม ไม่รวมตัว
เครืองบิน
2-3 ท่าน (เด็กอายุตากว่
ํ า (เด็กอายุตากว่
ํ า
8 ปี )
8 ปี )
01 -05 ธันวาคม 2560
35,900
35,900
35,900
8,000 25,900
02 -06 ธันวาคม 2560
35,900
35,900
35,900
8,000 25,900
08 -12 ธันวาคม 2560
35,900
35,900
35,900
8,000 25,900
09 -13 ธันวาคม 2560
35,900
35,900
35,900
8,000 25,900
14 -18 ธันวาคม 2560
33,900
33,900
33,900
8,000 25,900
15 -19 ธันวาคม 2560
33,900
33,900
33,900
8,000 25,900
16 -20 ธันวาคม 2560
33,900
33,900
33,900
8,000 25,900
20 -24 ธันวาคม 2560
33,900
33,900
33,900
8,000 25,900
21 -25 ธันวาคม 2560
43,900
43,900
43,900
8,000 29,900
22 -26 ธันวาคม 2560
43,900
43,900
43,900
8,000 29,900
23 -27 ธันวาคม 2560
43,900
43,900
43,900
8,000 29,900
28 ธ.ค. 60-01 ม.ค. 61
49,900
49,900
49,900
10,000 34,900
29 ธ.ค. 60-02 ม.ค. 61
49,900
49,900
49,900
10,000 34,900
30 ธ.ค. 60-03 ม.ค. 61
49,900
49,900
49,900
10,000 34,900
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31 ธ.ค. 60-04 ม.ค. 61

49,900
49,900
49,900
10,000 34,900
** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 10,000 บาท
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน
ท่านละ 2000 เยน /ทริป/ต่อท่าน***
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 45 วันก่อนการเดินทางเท่านัน ไม่เช่นนันทางบริษัทจะไม่
คืนมัดจําไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทังสิน เพราะว่าทางบริษัทได้ทาํ การจ่ายค่าตัวไปให้กับการสายการ
บินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถีถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครัง เพือประโยชน์แก่ตวั ท่าน
เอง
การเดินทางในแต่ละครังจะต้องมีผูโ้ ดยสารจํานวน 30 ท่านขึนไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจํานวน
ดังกล่าว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการเลือนการเดินทาง หรือเปลียนแปลงราคา
กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใน
การคืนมัดจําทังหมด เนืองจากทางบริษทั ฯ ได้ชาํ ระค่าตัวเครืองบินเต็มใบให้กบั สายการบินเป็ นที
เรียบร้อย ยกเว้นค่าภาษี นามั
ํ นทียังมิได้ชาํ ระ ค่าทัวร์ส่วนทีเหลือ กรุณาชําระ 21 วันก่อนการ
เดินทาง
หมายเหตุ 1. ตัวเมือออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนืองจากเงือนไขของสายการบิน
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญีปุ่ นให้กบั คนไทย ผูท้ ีประสงค์จะพํานักระยะสันใน
ประเทศญีปุ่ นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพือการท่องเทียว เยียมญาติ หรือ
ธุรกิจ จะต้องยืนเอกสารในขันตอนการตรวจเข้าเมือง เพือยืนยันการมีคณ
ุ สมบัตกิ ารเข้า
ประเทศญีปุ่ น* ดังต่อไปนี
1. ตัวเครืองบินขาออกจากประเทศญีปุ่ น ทางทัวร์จดั เตรียมให้
2. สิงทียืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีอาจเกิดขึนในระหว่างทีพํานักใน
ประเทศญีปุ่ นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้น)
3. ชือ ทีอยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างทีพํานักในประเทศญีปุ่ น (เช่น คนรูจ้ กั
โรงแรม และอืนๆ) ทางทัวร์จดั เตรียมให้
4. กําหนดการเดินทางระหว่างทีพํานักในประเทศญีปุ่ น ทางทัวร์จดั เตรียมให้
อัตราค่าบริการนีรวม
5 ค่าตัวเครืองบินไป-กลับ พร้อมคณะ
5 ค่านําหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
5 ค่าทีพักตามทีระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน

5 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีมี
5 ค่ารถรับ-ส่ง และนําเทียวตามรายการ
5 ค่าเข้าชมสถานทีต่างๆ ตามรายการ
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5 ค่าอาหารตามมือทีระบุในรายการ
5 ค่าจ้างมัคคุ เทศก์คอยบริการตลอดการ
เดินทาง
5 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงือนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนีไม่รวม
7 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเข้าประเทศญีปุ่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญีปุ่ นให้กบั คน
ไทย ผูท้ ีประสงค์จะพํานักระยะสันในประเทศญีปุ่ นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณีทีทางรัฐบาลประกาศให้
กลับมาใช้วซี ่าผูเ้ ดินทางจะต้องเสียค่าใช้จา่ ยในการทําวีซา่ เพิม ท่านละ 1,700 บาท**
7 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการทีระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์
ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครืองดืมที สังเพิมนอกเหนื อ
รายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
7 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน ท่านละ 2000 เยน /ทริป/ต่อท่าน
7 ค่าภาษีมลู ค่าเพิม 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3%
7 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเข้าประเทศญีปุ่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญีปุ่ นให้กบั คน
ไทย ผูท้ ีประสงค์จะพํานักระยะสันในประเทศญีปุ่ นไม่เกิน 15 วัน)
เงือนไขการชําระค่าบริการ
โอนเงินมัดจําจํานวน 10,000 บาท เข้าบัญชีทีแจ้งไว้ ส่วนทีเหลือชําระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21
วัน
ชือบัญชี นายวัฒนา วิริยะกิตติ บัญชีออมทรัพย์
- ธนาคารกสิกรไทย
สาขา ซอยจารุรตั น์
เลขทีบัญชี 071-2-80018-6
- ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขา ซอยลาซาล
เลขทีบัญชี 221-2-20230-1
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา ถนนศรีนครินทร์-เทพารักษ์ เลขทีบัญชี 226-1-24699-7
- ธนาคารกรุงไทย
สาขา เดอะโคสท์ บางนา
เลขทีบัญชี 983-7-30977-6
- ธนาคารทหารไทย
สาขา ถนนเทพารักษ์
เลขทีบัญชี 060-2-34453-3
เมือทําการโอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชือ-นามสกุล อายุ (เพือใช้ในการทําประกัน
การเดินทาง) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ มาที 02-748-7330
การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ตอ่ เมือมีการโอนเงินมัดจําเรียบร้อยแล้วเท่านัน
เงือนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณี ที นั ก ท่ อ งเที ยวหรื อ เอเจนซี ต้อ งการขอยกเลิ ก การเดิ น ทาง หรื อ เลื อนการเดิ น ทาง
นั กท่องเทียวหรือเอเจนซี(ผูม้ ีชือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็น
เอกสารการยกเลิ กที บริษัทอย่างใดอย่างหนึ งเพือแจ้งยกเลิ กการจองกับทางบริ ษัทเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร ทางบริษัทไม่รบั ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
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2. กรณีนักท่องเทียวหรือเอเจนซีต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นั กท่องเทียวหรือเอเจนซี (ผูม้ ีชือ

ในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนทีบริษัท
อย่า งใดอย่า งหนึ งเพื อทํา เรื องขอรับ เงิ น ค่ า บริ ก ารคื น โดยแนบหนั ง สื อ มอบอํา นาจพร้อ ม
หลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชี
ธนาคารทีต้องการให้นําเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงือนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 45 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการทีชําระแล้ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 45 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการทีชําระแล้วทังหมด
ทังนี ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที ชําระแล้วเนื องในการเตรียมการ
จัดการนําเทียวให้แก่นักท่องเทียว เช่น การสํารองทีนังตัวเครืองบิน การจองทีพักฯลฯ
3. การเดินทางทีต้องการันตีมดั จําหรือซือขาดแบบมีเงือนไข หรือเทียวบินเหมาลํา Charter Flight
หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืน
เงินมัดจําหรือค่าบริการทังหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดังนี วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. –
14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรัฐบาลประกาศในปี นันๆถือว่าเป็ น
วันหยุดทําการของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเทียวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงือนไขและข้อกําหนดอืนๆ
1. ทัวร์นีสาํ หรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพือการท่องเทียวเท่านัน
2. ทัวร์นีเป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามทีระบุไว้ในรายการไม่วา่
บางส่วนหรือทังหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน
ค่าบริการไม่วา่ บางส่วนหรือทังหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมีนักท่องเทียวร่วมเดินทางน้อยกว่า
15 ท่ าน โดยจะแจ้งให้กับนั กท่ องเที ยวหรือเอเจนซีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการ
เดินทางสําหรับประเทศทีไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศทีมีวี
ซ่า แต่หากทางนั กท่องเที ยวทุกท่านยินดีทีจะชําระค่าบริการเพิมจากการทีมีนักท่องเทียวร่วม
เดินทางน้อยกว่าทีทางบริษัทกําหนดเพือให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีทีจะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชือ นามสกุล
และอืนๆ เพือใช้ในการจองตัวเครืองบิ น ในกรณี ที
คํานํ าหน้าชือ เลขที หนั งสือเดิ นทาง
นักท่องเทียวหรือเอเจนซีมิได้สง่ หน้าหนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชําระเงินมัดจํา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายการการเดิ นทางตามความเหมาะสม เพือให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันทีเดินทางจริงของประเทศทีเดินทาง ทังนี
บริษัทจะคํานึ งถึงความปลอดภัยของนักท่องเทียวส่วนใหญ่เป็ นสําคัญ
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6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ไม่รับผิ ดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที เพิมขึนของ
นั กท่องเทียวทีมิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุด
งาน การปฏิวตั ิ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า
เปลียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อืน เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี คํานวณจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่ างประเทศ ณ วันที ทางบริษัทเสนอ
ราคา ดั ง นั น ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ ในการปรับ ราคาค่ า บริ ก ารเพิ มขึ น ในกรณี ที มี ก าร
เปลี ยนแปลงอัต ราแลกเปลี ยนเงิ น ตราต่ า งประเทศ ค่ า ตัวเครื องบิ น ค่ า ภาษี เ ชื อ เพลิ ง ค่ า
ประกันภัยสายการบิน การเปลียนแปลงเทียวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํ นาจในการให้คาํ สัญญาใดๆ แทนบริษัท
เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอาํ นาจของบริษัทกํากับเท่านัน
ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง
1. กรุ ณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที จะนํ าติดตัวขึนเครืองบิ น ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100
มิลลิลิตรต่อชิน และรวมกันทุ กชินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึงมีซิปล็อคปิ ด
สนิ ท และสามารถนํ าออกมาให้เจ้าหน้าทีตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ
1 ใบเท่านั น ถ้าสิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าทีกําหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจ้าหน้าทีโหลดใต้ทอ้ งเครืองบินเท่านัน
2. สิ งของที มี ลักษณะคล้ายกับอาวุ ธ เช่น กรรไกรตัด เล็ บ มี ดพก แหนบ อุ ปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่
กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าทีโหลดใต้ทอ้ งเครืองบินเท่านัน
3. ประเทศญีปุ่ น มีกฎหมายห้ามนําผลิตภัณฑ์ทีทํามาจากพืช และเนื อสัตว์ทุกชนิ ดเข้าประเทศ เช่น ผัก
ผลไม้สด ไข่ เนื อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพือเป็ นการป้องกันโรคติดต่อที จะมาจากสิงเหล่านี หากเจ้าหน้าที
ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราทีสูงมาก
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