กําหนดการเดินทาง

28ARP - 03 MAY, 29ARP - 05 MAY, 30ARP - 06 MAY 2016
01 - 06 MAY, 12 – 17 MAY'16

วันแรก

กรุ งเทพฯ - ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ – นาริตะ

20.30 น.

พร้ อมกันทีท่ ่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ชั้ น 4 ส่ วนผู้โดยสารระหว่ างประเทศ ขาออก ประตู 2 เคาน์ เตอร์ D
โดยสายการบินไทย เจ้ าหน้ าทีใ่ ห้ การต้ อนรับ และอํานวยความ สะดวกด้ านเอกสารก่ อนขึน้ เครื่อง
เหินฟ้าสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG640
(ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่ วโมง / เวลาท้ องถิ่นจะเร็วกว่ าประเทศไทย 2 ชั่ วโมง)

22.35 น.
วันทีส่ อง

สนามบินนาริตะ – อิบารากิ – สวนดอกไม้ ฮิตาชิ(ชมดอกเนโมฟี ลา) – โทจิกิ – สวนอะชิ กางะ(ชมดอกฟูจ)ิ

06.15 น.

เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญีป่ ุ่ น หลังจากผ่ านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้ อยแล้ว
นําท่านเดิ นทางสู่ จงั หวัดอิบาระกิ ไปยัง “สวนดอกไม้ ฮิตาชิ (HITACHI SEASIDE PARK)” สวนดอกไม้
ขนาดใหญ่ มี พ้ืนที่ 1.9 ล้าน ตร.ม. มีดอกไม้บานให้ชมผัดเปลี่ ยนสายพันธุ์ ตลอดทั้งปี และยังมี สวนสนุ ก
ขนาดเล็กอีกด้วย ให้ท่านได้ถ่ายรู ปกับดอกเนโมฟี ลา (Nemophila) หรือ อีกชื่ อว่ า Baby-blue-eye ดอกไม้สีฟ้า
อมนํ้าเงินที่บานทัว่ ทุ่งสวยงามกันตามอัธยาศัย
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ จงั หวัดโทจิกิ ไปยัง “สวนอาชิ คางะ (ASHIKAGA FLOWER PARK)” ชมดอกฟูจิ หรื อ
วิสทีเรี ย (Wisteria) ซึ่ งมีถ่ินกําเนิ ดในเอเชี ย และฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริ กา ที่สวนแห่ งนี้ ได้การปลูกไว้
หลายหลายสายพันธุ์ และมีสีของดอกต่างๆกัน ทั้งชมพู ม่วง ขาว เหลือง ให้ท่านได้เพลิ ดเพลินกับความงาม
ของมวลหมู่ดอกไม้กนั ตามอัธยาศัย
 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

กลางวัน

คํ่า

 พักที่ UNION VERT HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีส่ าม

สวนฮิสึจิยาม่ า(ชมชิ บะซากุระ) – หมู่บ้านอิยาชิ โนะซาโตะ – โอชิโนะฮัคไค – คาวาคูจิโกะ

เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านเดิ นทางสู่ “สวนฮิสึจิยาม่ า” สถานที่ชม “ชิ บะซากุระ” ที่ เป็ นที่นิยมเป็ นลําดับต้นๆในญี่ปุ่น ให้ท่าน
สัมผัสความงดงามระรานตาของพรมสี ชมพูขนาดใหญ่ ของทุ่งดอกพิ้งค์มอส ลักษณะดอกมี 5 กลีบคล้ายๆ
ดอกซากุระ คนญี่ปุ่นจึงเรี ยกอีกชื่ อหนึ่ งว่า ชิ บะซากุระ แต่จริ งๆแล้วเป็ นพืชคนละชนิ ดกันให้ท่านได้เก็บภาพ
ประทับใจกับ ทุ่งดอกไม้หลากสี ต้งั แต่สีขาวชมพูอ่อนๆ จนถึงสี ชมพูเข้ม ตามอัธยาศัย
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดิ นทางสู่ “หมู่ บ้านอิยาชิ โนะซาโตะ” หมู่บา้ นโบราณสไตล์กสั โช่ ตั้งอยู่ใกล้กบั บริ เวณทะเลสาบ
ไซโกะ 1 ใน 5 ทะเลสาบรอบภูเขาไฟฟูจิ หมู่บา้ นแห่งนี้ เคยถูกทําลายจากพายุไต้ฝุ่นเมื่อปี 1966 แต่ปัจจุบนั
ได้รับการฟื้ นฟู และพัฒนาทางด้านการท่องเที่ยวจนได้ชื่อว่าเป็ นหมู่บา้ นแห่ งหัตถกรรมให้ท่านได้เลื อกซื้ อ
เลือกชมสิ นค้าสิ นค้าพื้นบ้านต่างๆ กันตามอัธยาศัย
นําท่านเดิ นทางสู่ “โอชิ โนะฮัคไค” บ่อนํ้าที่เกิ ดจากการละลายของหิ มะบนภูเขาไฟฟูจิ ที่ใช้เวลาอันยาวนาน
ในการไหลลงมาสู่ พ้ืนดิ น และซึ มไปยังบ่อนํ้าแต่ละบ่อ ดังนั้นนํ้าที่อยู่ในบ่อจะเป็ นนํ้าที่ใสสะอาด ในปี 1985
สถานที่แห่งนี้ยงั ได้ ถูกเลือกให้เป็ น 1 ใน 100 อันดับ แหล่งนํ้าจากธรรมชาติท่ีดีที่สุดของญี่ปุ่นอีกด้วย
 รับประทานอาหารคํ่า ณ โรงแรมทีพ่ กั *** บุฟเฟต์ ขาปูยกั ษ์ ***
 พักที่ JIRAGONNO HOTEL หรือเทียบเท่ า
ให้ท่า นได้สั ม ผัส กับ การอาบนํ้า แร่ หรื อเรี ย กอี ก อย่า งว่า ออนเซ็ น (ONSEN) เพื่อผ่อนคลายความเมื่ อยล้า
การอาบนํ้าแร่ จะทําให้เลือดลมดี, ผิวพรรณสดใส, สุ ขภาพดี, ผ่อนคลายความอีกด้วย

กลางวัน

จากนั้น

คํ่า

วันทีส่ ี่

เทศกาลชิ บะซากุระ – ภูเขาไฟฟูจิ(แวะถ่ ายรูป) – โกเทมบะ เอ้ าท์ เล็ต – โตเกียว – ช้ อปปิ้ งชิ นจูกุ

เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านชมเทศกาลดอกชิ บะซากุระ ที่มีกว่า 800,000 ดอก ณ Fuji Motosuko Resort และในงานยังมีการ
จัดจํา หน่ าย อาหาร เครื่ องดื่ ม และสิ นค้า ต่า งๆ ให้ท่า นได้เก็บ ภาพประทับ ใจกับ ทุ่งดอกไม้ หรื อเลื อกชิ ม
อาหาร และเครื่ องดื่มกันตามอัธยาศัย
นําท่านแวะถ่ายภาพเป็ นที่ระรึ กกับ “ภูเขาไฟฟูจิ” ที่ต้ งั ตระหง่านอยูเ่ หนื อเกาะญี่ปุ่นด้วยความสู ง 3,776 เมตร
จากระดับ นํ้า ทะเล และรู ป ทรงกรวยควํ่า ที่ ไ ด้สั ดส่ ว นจึ ง เป็ นแรงบันดาลใจให้ก ับ การสร้ า งสรรค์ผ ลงาน
ของศิลปิ นทั้งนักประพันธ์และกวีผมู ้ ีชื่อเสี ยงของญี่ปุ่น เดิ มทีชาวญี่ปุ่นเชื่ อกันว่าภูเขาไฟฟูจิเป็ นสิ่ งศักดิ์สิทธิ์
และเป็ นที่สถิตของเทพเจ้าจึงเป็ นแดนต้องห้ามสําหรับสตรี มานานนับร้อยๆ ปี และเกิดการระเบิดครั้งสุ ดท้าย
เมื่อกว่าสามร้อยปี มาแล้ว
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ “โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้ าท์ เล็ต” แหล่งรวมสิ นค้านําเข้าและสิ นค้าแบรนด์ญี่ปุ่นโกอินเตอร์
มากมายกับคอลเลคชัน่ เสื้ อผ้าล่าสุ ด อาทิ MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley, Diffusione
Tessile ฯลฯ เลื อกซื้ อกร ะเป๋ าไฮไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armany ฯลฯ เลื อกดู
เครื่ องประดับ และนาฬิกาหรู อย่าง Tag Heuer, Agete, S.T.Dupont, Tasaki, Longines ฯลฯ รองเท้าแฟชัน่
Hush Puppies, Scotch Grain, Skechers, ฯลฯ หรื อเลือกซื้ อสิ นค้าสําหรับคุณหนู Aigle, Bandai Asobi, Hakka
Kids, Miki House และสิ นค้าอื่นๆอีกมากมาย
นําท่านเดิ นทางสู่ เมืองโตเกี ยว มหานครแห่ งเทคโนโลยี อันทันสมัย นําท่านไปยัง “ชิ นจู กุ” ย่านแห่งความ
เจริ ญอันดับหนึ่ งของกรุ งโตเกียว ท่านจะได้พบกับห้างสรรพสิ นค้า และร้านขายของเป็ นพันๆ ร้ าน ซึ่ งจะมี
ผูค้ นนับ หมื่ น เดิ น กัน ขวัก ไขว่ ถื อ เป็ นจุ ด นัด พบยอดนิ ย มอี ก ด้ว ย เชิ ญ ท่ า นเลื อ กชมสิ น ค้า มากมาย อาทิ
เครื่ องใช้ไฟฟ้ า, กล้องถ่ายรู ปรุ่ นล่าสุ ด, IPOD, MP-3, NOTEBOOK, SANRIO SHOP, GAMES SHOP,
นาฬิกา, เสื้ อผ้า, รองเท้า และเครื่ องสําอาง เป็ นต้น

จากนั้น

กลางวัน

จากนั้น

คํ่า

 รับประทานอาหารคํ่า แบบอิสระ (ไม่รวมอาหารคํ่า) เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุม้ ค่า
 พักที่ APA HOTEL MAKUHARI หรื อเทียบเท่า

วันที่ห้า

วัดอาซากุสะ – โตเกียว สกาย ทรี (ถ่ ายรู ป) – ช้ อปปิ้ งฮาราจูกุ – ช้ อปปิ้ งชิบูย่า – ห้ าง diver city Tokyo plaza
– ห้ าง aqua city & deck(ชมสะพานเรนโบว์ ) – เอออนพลาซ่ า – สนามบินฮาเนดะ

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดิ นทางสู่ เมืองโตเกียวไปยัง “วัดเซ็ นโซจิ” หรื อ “วัดอาซากุสะ” วัดที่เหล่ าโชกุน และซามูไรให้
ความเลื่อมใสศรัทธาเป็ นอย่างมาก นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคําที่ประดิษฐานในวิหารหลังใหญ่ ถ่ายภาพ
เป็ นที่ระลึกกับ “คามินาริ มง(ประตูฟ้าคํารณ)” ซึ่ งมีโคมไฟสี แดงที่ได้ชื่อว่าเป็ น “โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก”
แขวนอยู่โดยมี ถนนร้ านค้า“ถนนนากามิ เสะ” แหล่งรวมสิ นค้าของที่ระลึ กต่างๆมากมาย อาทิ พวงกุญแจ
ตุ๊กตาแมวกวัก ดาบซามูไรชุ ดกิโมโน ร่ มญี่ปุ่น หรื อ “ขนมอาเกมันจู” ขนมขึ้นชื่ อของวัดอาซากุสะ ก็สามารถ
หาซื้อได้ที่ถนนแห่งนี้
นําท่านถ่ายรู ปกับ “โตเกียวสกาย ทรี ” หรื อ โตเกียวทาวเวอร์ แห่ งใหม่ เป็ นหอกระจายคลื่นตั้งอยูท่ ี่เขตซุ มิดะ
กรุ ง โตเกี ย ว ประเทศญี่ ปุ่ น ปั จ จุ บ ัน เป็ นสิ่ ง ก่ อสร้ า งที่ สู ง ที่ สุ ด ในประเทศญี่ ปุ่ น ที่ ค วามสู ง 634.00 เมตร
(2,080 ฟุต)โตเกียวสกายทรี ได้กลายเป็ นหอคอยสื่ อสารที่สูงที่สุด ในโลก ให้ท่านได้เก็บภาพกันตามอัธยาศัย
บริ เวณริ มแม่น้ าํ สุ มิดะ
นําท่านเดิ นทางสู่ ย่าน“ฮาราจู กุ” แหล่งรวมแฟชัน่ ทันสมัยของวัยรุ่ นญี่ปุ่น อิสระกับการช้อปปิ้ งยัง “ตรอก
ทาเคชิตะ” สองข้างทางเรี ยงรายไปด้วยร้านขายของวัยรุ่ น เสื้ อผ้า เครื่ องประดับ รองเท้า กระเป๋ าร้านฟาสท์ฟูด
ร้านเครปญี่ปุ่นอร่ อยๆมากมาย วันสุ ดสัปดาห์จะเป็ นแหล่งนัดพบของพวก “ COSPLAY ” มักมาแต่งหน้า และ
เปลี่ยนเสื้ อผ้ากัน หรื อเลื อกช้อปปิ้ งบนถนน “โอโมเตะซันโด” ย่านสําหรับคนที่มีไลฟ์ สไตล์ที่ทนั สมัย และ
หรู หรา ด้วยร้านค้าชั้นนํามากมาย ไม่วา่ จะเป็ น DIOR, LOUIS VUITTON, TOD’S เป็ นต้น
 รับประทานอาหารกลางวัน แบบอิสระ (ไม่ รวมอาหารกลางวัน) เพือ่ ให้ ท่านได้ ใช้ เวลาอย่ างคุ้มค่ า

จากนั้น

จากนั้น

กลางวัน

จากนั้น

จากนั้น

จากนั้น

คํ่า

นําท่านเดินทางสู่ “ย่ านชิ บุยะ” ศูนย์กลางแฟชัน่ วัยรุ่ นในโตเกียว หามุมถูกใจถ่ายภาพคู่กบั “ฮาจิโกะ” รู ปปั้ น
สุ นัขแสนรู ้ ที่ กลายเป็ นจุ ดนัดพบยอดฮิ ตสําหรับ หนุ่ มสาวโตเกี ยวอัพเดทแฟชั่นสไตล์โตเกี ยว ที่ ตึก (109)
อิจิมารุ คิว ทั้งเสื้ อผ้า กระเป๋ า รองเท้า เครื่ องประดับและแฟชัน่ ชั้นนําของญี่ปุ่นในฤดูต่างๆอื่นๆมากมาย
นําท่านไปยัง “DiverCity Tokyo Plaza” แหล่งช้อปปิ้ งแห่ งใหม่ ภายใต้คอนเซ็ปท์ “Theatrical City Space”
แหล่งช้อปปิ้ งขนาดใหญ่ที่มีร้านค้าต่าง ๆ มารวมตัวกันอยู่กว่า 150 ร้ าน และยังเป็ นที่ ต้ งั ของ “GUNDAM
Front Tokyo” ที่ซ่ ึ งเป็ นเสมือนหน้าตาของ “DiverCity Tokyo Plaza” แห่ งนี้เลยก็วา่ ได้ “GUNDAM Front
Tokyo” ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็ น Theme Park แห่ งใหม่ที่จะบอกผ่านความยิ่งใหญ่ของ GUNDAM ไปทัว่ โลก
สิ่ งแรกที่พลาดไม่ได้ก็คือ การถ่ายรู ปคู่กบั เจ้าหุ่ นยนต์ GUNDAM RG1/1 RX-78-2 GUNDAM Ver.GFT
ขนาดเท่ากับของจริ งด้วยอัตราส่ วน 1:1 ซึ่ งเคยสร้างความฮือฮามาแล้วเมื่อปี 2009 มีความสู งถึง 18 เมตร
ตั้งตระหง่านอยู่ที่ลานกว้างด้านทิศใต้ของ “Diver City Tokyo Plaza” และในช่ วงคํ่า ๆ ก็จะมีการเปิ ดไฟ
ประดับให้กบั เจ้าหุ่ นยักษ์น้ ี ดว้ ยสําหรับ “GUNDAM Front Tokyo” นั้นนับว่าเป็ น Theme Park แห่งแรกที่
ทําให้เหล่าแฟน ๆ ของ GUNDAM สามารถสัมผัส และเข้าถึง GUNDAM World ได้อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน
(ไม่รวมค่าเข้าชม GUNDAM Front)
นําท่านไปยัง “Aqua city และ Decks” ซึ่ งตั้งอยูร่ ิ มอ่าวโตเกียว สถานที่ออกเดทของหนุ่มสาวญี่ปุ่นที่ได้รับการ
โหวตว่า “โรแมนติกที่สุด” ของโตเกียว สามารถมองเห็น “สะพานเรนโบว์” ที่พาดผ่านจากโอไดบะสู่ เมือง
โตเกียว โดยมี “หอคอยโตเกียว” สัญลักษณ์ของเมืองตั้งตระหง่านอยู่ รวมทั้ง “เทพีสันติภาพ” เวอร์ ชนั่ ญี่ปุ่น
ยืนถือคบเพลิงอยูร่ ิ มอ่าวโตเกียว
นําท่านเดิ นทางสู่ “เอออน พลาซ่ า” ศูน ย์รวมแห่ งสิ นค้าชั้นนํานานาชนิ ด ทั้งกระเป๋ า, รองเท้า, เสื้ อผ้า และ
ยังมี “ร้าน 100 เยน” เพื่อให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ ง และเลือกซื้ อของฝากอย่างเต็มที่ก่อนเดินทางกลับ อิสระให้ท่าน
ได้เพลินเพลินกับการ “เลือกชมและซื้ อ” สิ นค้ากันต่อตามอัธยาศัย
 รับประทานอาหารคํ่า แบบอิสระ (ไม่ รวมค่ าอาหาร)เพือ่ ให้ ท่านได้ ใช้ เวลาอย่ างคุ้มค่ า
สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่ สนามบินฮาเนดะ

วันที่หก

สนามบินฮาเนดะ - กรุ งเทพฯ

00.20 น.
05.20 น.

เหิ นฟ้ าสู่ เมืองไทย โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG661
เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี่ ยม
****************************************************

หมายเหตุ

: รายการทัวร์ สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง,
สายการบิน เป็ นต้ น โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า

อัตราค่ าบริการ (ราคาต่อ 1 ท่าน)
วันเดินทาง
28เม.ย.-03พ.ค59
29เม.ย.-04พ.ค59
30เม.ย.-05พ.ค59
01-06พ.ค.59
12-17พ.ค.59

ราคา

ผู้ใหญ่

าน
าน พัเด็กกกับ1ผูท่้ ใหญ่
เด็ก 1 ท่ าน พัเด็กกกับ1ผูท่้ ใหญ่
พักกับผู้ใหญ่
2 ท่ าน
2
ท่
า
น
1 ท่ าน
มเี ตียง
(มีเตียงเสริม) (ไม่เสริ
ม)

รวมตัว๋

55,900.- บาท 52,900.- บาท 51,900.- บาท 48,900.- บาท

ไม่รวมตัว๋

34,900.- บาท 34,900.- บาท 34,900.- บาท 32,900.- บาท

พักเดีย่ วเพิม่

8,500.- บาท

เงือ
่ นไขการให้บริการ
้ ไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวน ด ังกล่าว
1. การเดินทางในแต่ละครงจะต้
ั้
องมีผโู ้ ดยสารจานวน 30 ท่านขึน
ิ ธิใ์ นการเปลีย
ทางบริษ ัทฯ ขอสงวนสท
่ นแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีทล
ี่ ก
ู ค้าต้องออกตว๋ ั โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีข
่ องบริษ ัทฯ
ิ้
ก่อนทุกครงั้ มิฉะนนทางบริ
ั้
ษ ัทจะไม่ร ับผิดชอบใดๆ ทงส
ั้ น
3. การชําระค่าบริการ

3.1 กรุณาชาระมัดจํา ท่านละ 10,000 บาท
3.2 กรุณาชาระค่าตว๋ ั เครือ
่ งบิน ตามทีแ
่ ผนกตว๋ ั เครือ
่ งบินได้กําหนดไว้ในอินวอยซ ์ เท่านน
ั้
่
3.3 กรุณาชาระค่าท ัวร์สวนทีเ่ หลือ 15 ว ันก่อนออกเดินทาง ไม่รวมเสาร์ – อาทิตย์ และ ว ันหยุดน ักข ัตฤกษ์
4. การยกเลิกและคืนค่าท ัวร์
4.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึน
้ ไป คืนมัดจําทัง้ หมด
4.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึน
้ ไป เก็บค่าใช ้จ่ายเบือ
้ งต ้น 5,000 บาท
4.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 - 30 วัน ขอเก็บเงินมัดจาทัง้ หมด
4.4 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 - 25 วัน ขอเก็บค่าใช ้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
4.5 ยกเลิกก่อนการเดินทางน ้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช ้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
่ งเทศกาลว ันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต ้น บางสายการบินมีการการันตีมด
4.6 ยกเว้นกรุป
๊ ทีอ
่ อกเดินทางชว
ั จําที่
นั่งกับสายการบินและค่ามัดจาทีพ
่ ก
ั รวมถึงเทีย
่ วบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มก
ี ารคืนเงินม ัดจํา หรือ ค่า
ท ัวร์ทงหมด
้ั
ไม่วา่ ยกเลิกด้วยกรณีใดๆ
4.7 กรณีวซ
ี า่ ไม่ผา่ น (ท่านได ้ให ้ความร่วมมือในการเตรียมเอกสารอย่างถูกต ้อง และตรงตามกําหนดเวลา)
ทางบริษัทฯ ยินดีคน
ื ค่าทัวร์ให ้ โดยหักค่าบริการ 2,000 บาท ต่อ ท่าน
4.8 กรณีทท
ี่ า่ นมีความประสงค์จะยืน
่ วีซา่ และฟั งผลวีซา่ หลังจากวันทีท
่ างบริษัทฯ ได ้ดาเนินการออกตั๋ว
เครือ
่ งบินแล ้ว ถ ้าวีซา่ ไม่ผา่ น ทางบริษัทฯ ขอเรียกเก็บค่าตั๋วเครือ
่ งบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึน
้ อยูก
่ บ
ั ราคา
ตั๋วเครือ
่ งบินในแต่ละกรุ๊ป)
4.9 กรณีทก
ี่ องตรวจคนเข ้าเมืองทัง้ กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให ้เดินทางออก หรือ เข ้าประเทศทีร่ ะบุไว ้ ใน
้
รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ จ
ี่ ะไม่คน
ื ค่าทัวร์ไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน
หมายเหตุ เมือ
่ ท่านออกเดินทางไปกับคณะแล ้ว ถ ้าท่านงดการใช ้บริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไม่เดินทาง
้
พร ้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร ้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน
อ ัตราค่าบริการนีร้ วม
้ ประหยัดพร ้อมค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข ้างต ้น
1.ค่าตว๋ ั โดยสารเครือ
่ งบินไป-กล ับ ชัน
การเดินทางเป็ นหมูค
่ ณะของการบินไทยในกรณีตวั๋ กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบ
ั เครือ Star Alliance ได ้ 50% โดยขึน
้ อยูก
่ บ
ั
เงือ
่ นไขการสะสมไมล์ของสายการบิน ซึง่ การเปลีย
่ นแปลงเงือ
่ นไขบางส่วนหรือทัง้ หมดเป็ นสิทธิของสายการบินเท่านัน
้
การเปลีย
่ นแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือเป็ นค่าทัวร์สว่ นเพิม
่ ทีท
่ างบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บ
ตามความเป็ นจริง ณ วันทีอ
่ อกตั๋ว
2.ค่าทีพ
่ ักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ ะบุไว ้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
หมายเหตุ ห ้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห ้องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีทท
ี่ ่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3
เตียง (Triple Room) ขึน
้ อยู่กับข ้อจํ ากัดของห ้องพักและการวางรูปแบบของห ้องพักของแต่ละโรงแรม ซึง่ มักมีความ
แตกต่างกัน ซึง่ อาจจะทําให ้ท่านไม่ได ้ห ้องติดกันตามทีต
่ ้องการ
3.ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีร่ ะบุไว ้ในรายการทัวร์ข ้างต ้น
การจัดโปรแกรมทัวร์เป็ นการกําหนดโปรแกรมล่วงหน ้า หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันทีส
่ ถานทีเ่ ข ้าชมนั น
้ ๆ ปิ ดทํ าการ
้า
หรือ ปิ ดโดยมิได ้แจ ้งล่วงหน ้า หรือ หากมีการล่าช หรือ เหตุหนึง่ เหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทํ าให ้ท่านไม่
สามารถเข ้าชมสถานทีด
่ ังกล่าวได ้ ทางบริษัทฯจะไม่มก
ี ารคืนเงินใดให ้แก่ทา่ น
4.เจ ้าหน ้าทีบ
่ ริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5.ค่านํ้ าหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม / 1 ใบ และ สัมภาระไม่เกิน 7 กิโล เอาติดตัวขึน
้ เครือ
่ งท่านละ 1 ใบ
ค่าประกันวินาศภัยเครือ
่ งบินตามเงือ
่ นไขของแต่ละสายการบินทีม
่ ก
ี ารเรียกเก็บ
6.ค่าประกันอุบต
ั เิ หตุคุ ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบต
ั เิ หตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท ตามเงือ
่ นไขของกรมธรรม์
้
กรณีด ังต่อไปนี ทางบริษ ัทประก ันภ ัยไม่คม
ุ ้ ครองต้องทําเป็น แผนแบบเดีย
่ วเท่านน
ั้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
1. กรณีผุ ้เดินทางเป็ น ไม่เดินทางไป - กลับพร ้อมคณะ
2. กรณีเดินทางคนละสายการบินกับคณะ
3. กรณีผู ้เดินทางไม่ได ้เดินทางเริม
่ ต ้นจากประเทศไทย
้ ค่ะ ***
*** กรณีดังกล่าวข ้างต ้น ทางประกันภัยการเดินทางจะไม่รับผิดชอบไม่วา่ กรณีใดๆทัง้ สิน
้
อ ัตราค่าบริการนีไม่รวม

1.
2.
3.
4.
5.

ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด ้าวต่างๆ
ค่าใช ้จ่ายอืน
่ ๆ ทีน
่ อกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครือ
่ งดืม
่ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต ้น
ค่าภาษี ทก
ุ รายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ ้ามีการเรียกเก็บ)
ค่าภาษี นํ้ามัน ทีส
่ ายการบินเรียกเก็บเพิม
่ ภายหลังจากทางบริษัทฯได ้ออกตัว๋ เครือ
่ งบิน
ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ทีจ
่ า่ ย 3%

หมายเหตุ :
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ จ
ี่ ะเลือ
่ นการเดินทางในกรณีทม
ี่ ผ
ี ู ้ร่วมคณะไม่ถงึ 30 ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิก
์ ารเก็บค่าน ้ามันและภาษี สนามบินทุกแห่งเพิม
่ หากสายการบินมีการปรับขึน
้ ก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นเทีย
่ วบิน โดยมิต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้าอันเนือ
่ งจากสาเหตุตา่ งๆ
้ หากเกิดกรณีความล่าช ้าจากสายการบิน, การประท ้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน
จลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย ซึง่ อยูน
่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
้ หากเกิดสิง่ ของสูญหาย อันเนือ
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน
่ งเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบต
ั เิ หตุจากความประมาทของนักท่องเทีย
่ วเอง
6. เมือ
่ ท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทงั ้ หมดกับทางบริษัทฯ แล ้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได ้ยอมรับเงือ
่ นไข
ข ้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด
ิ ธิใ์ นการเปลีย
้ น
บริษ ัทฯ ขอสงวนสท
่ นแปลงรายการโดยมิตอ
้ งแจ้งล่วงหน้า ทงนี
ั้ ข
ึ้ อยูก
่ ับสภาวะอากาศ การเมือง
้ น
่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทงนี
ั้ ข
ึ้ อยูก
่ ับอ ัตราแลกเปลีย
่ นของเงินสกุลเยน
สายการบิน และราคาอาจเปลีย

่ เข้าประเทศญีป
รายละเอียดเกีย
่ วก ับมาตรการยกเว้นวีซา
่ ่ นให้
ุ
ก ับคนไทย
(เอกสารทีจ
่ ะต้องใชใ้ นการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ)

ั ้ ในประเทศญีป
จากมาตรการยกเว ้นวีซา่ เข ้าประเทศญีป
่ นให
ุ่
้กับคนไทย ผู ้ทีป
่ ระสงค์จะพํานั กระยะสน
่ น
ุ่
ไม่เกิน 15 วัน ไม่วา่ จะด ้วยวัตถุประสงค์เพือ
่ การท่องเทีย
่ ว เยีย
่ มญาติ หรือธุรกิจ จะต ้องยืน
่ เอกสารในขัน
้ ตอนการ
ตรวจเข ้าเมือง เพือ
่ ยืนยันการมีคณ
ุ สมบัตก
ิ ารเข ้าประเทศญีป
่ น*
ุ่
ดังต่อไปนี้
1. ตั๋วเครือ
่ งบินขาออกจากประเทศญีป
่ น
ุ่

2. สงิ่ ทีย
่ น
ื ยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ ายทีอ
่ าจเกิดขึน
้ ในระหว่างทีพ
่ ํานั กในประเทศญีป
่ นได
ุ่
้
่ เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต ้น)
3. (เชน
ื่ ทีอ
่ คนรู ้จัก โรงแรม และอืน
4. ชอ
่ ยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างทีพ
่ ํานั กในประเทศญีป
่ น
ุ่ (เชน
่ ๆ)
5. กําหนดการเดินทางระหว่างทีพ
่ ํานักในประเทศญีป
่ น
ุ่
ํ หร ับกรณีการเข้าประเทศญีป
่ )
คุณสมบ ัติการเข้าประเทศญีป
่ ่น
ุ (สา
่ ่ นด้
ุ วยมาตรการยกเว้นวีซา
ื เดินทางต ้องมีอายุการใชงาน
้
1. หนังสอ
เหลือมากกว่า 6 เดือน ขึน
้ ไป นั บจากวันทีผ
่ ู ้โดยสารเดินทาง
ื เดินทาง (พาสพอร์ต) หมดอายุไม่สามารถเดินทางได ้ บริษัทฯไม่ขอรับผิดชอบต่อความ
กรณีหนังสอ
ี หายไม่วา่ กรณีใดๆทัง้ สน
ิ้
เสย
2. กิจกรรมใดๆ ทีจ
่ ะกระทําในประเทศญีป
่ นจะต
ุ่
้องไม่เป็ นสงิ่ ทีข
่ ด
ั ต่อกฎหมาย และเข ้าข่ายคุณสมบัตก
ิ าร
ั้
พํานักระยะสน
3. ในขัน
้ ตอนการขอเข ้าประเทศ จะต ้องระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผู ้ทีไ่ ม่มป
ี ระวัตก
ิ ารถูกสง่ ตัวกลับจากประเทศญีป
่ น
ุ่ มิได ้อยูใ่ นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให ้เข ้า
ประเทศ และไม่เข ้าข่ายคุณสมบัตท
ิ จ
ี่ ะถูกปฏิเสธไม่ให ้เข ้าประเทศ
หมายเหตุ โปรแกรมจัดทําขึน
้ สําหรับผู ้ทีป
่ ระสงค์เดินทางท่องเทีย
่ วเท่านัน
้ เนือ
่ งจากบริษัททัวร์ ไม่สามารถ
รับผิดชอบ กรณีเจ ้าหน ้าทีต
่ รวจคนเข ้า – ออก เมือง ปฏิเสธไม่ให ้เข ้าประเทศ และ ค่าใชจ่้ ายทัง้ หมดเป็ นการ
ิ้ ไม่สามารถคืนได ้ไม่วา่ กรณีใด
ชําระขาดล่วงหน ้าก่อนออกเดินทางทัง้ สน

