รหัสทัวร B2B1900552
ทัวรญี่ปุน โตเกียวแมวกวัก 5 วัน 3 คืน (XJ)

เยี่ยมชม ศาลเจาฮาโกเน เยือนภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5
สวนดอกไมโออิชิ ปารค ถายรูปเก็บภาพความประทับใจ หอคอยโตเกียวสกาย ทรี
นมัสการเจาแมกวนอิมทองคํา ณ วัดอาซากุสะ หรือ วัดเซนโซจิ

โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1
20.30 น.

23.45 น.

วันที่ 2
08.00 น.

กลางวัน

สนามบินดอนเมือง (XJ600 23.45-08.00 +1)
นัดพบกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 3 ประตู 4 เคานเตอร
สายการบินไทยแอรเอเชีย เอ็กซ (XJ) โดยมีเจาหนาที่ใหการตอนรับและอํานวยความ
สะดวกในการเช็ ค อิ น และโหลดสั ม ภาระ [สํ า คั ญ มาก!!ไม อ นุ ญ าตให นํ า อาหารสด
จําพวก เนื้อสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศญี่ปุนหากฝาฝนมีโทษจับปรับได ]
ออกเดินทางสูประเทศญี่ปุน สนามบินนาริตะ โดยสายการบินไทยแอรเอเชียเอ็กซ
เที่ยวบินที่ XJ600 [มีบริการอาหารรอนบนเครื่อง]
สายการบิน AIR ASIA X ใชเครื่อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที่นั่งแบบ
3-3-3 (ฟรีนํ้าหนักกระเปา 20 กก./ทาน และหากตองการซื้อนํ้าหนักเพิ่ม ตองเสีย
คาใชจาย)
สนามบินนาริตะ – อุทยานแหงชาติฮาโกเน – ศาลเจาฮาโกเน – หุบเขาโอวาคุดานิ –
โกเทมบะ พรีเมียม เอาทเล็ตส – อาบนํ้าแรธรรมชาติ – บุฟเฟตขาปูยักษ (B / L /D)
เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุน นําทานผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง
และศุลกากร และเมื่อรับสัมภาระเรียบรอย ไกดจะพาทุกทานไปขึ้นรถบัส เตรียมตัว
ออกเดินทาง พรอมกับรบกวนปรับนาฬิกาของทานใหตรงตามเวลาของญี่ปุน ซึ่งเร็ว
กวาเมืองไทย 2 ชั่วโมง เพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา นําทานออกเดินทางสู
อุท ยานแหงชาติ ฮาโกเน สถานที่ทองเที่ ย วที่ได รับ ความนิ ย มโดยเป น สวนหนึ่ งของ
อุทยานแหงชาติ ฟูจ-ิ ฮา โกเน- อิสึ ที่ผูมาเยือนสามารถชื่นชมความงามแหงธรรมชาติ
และดอกไมนานาพันธุหลากสีสันที่เบงบานตลอดทั้งปทิวทัศนที่สวยงามหลากหลาย
รวมไปถึงภูเขาไฟฟูจิ ทะเลสาบอะชิ และโอวาคุดานิ ฮาโกเนยังมี ชื่อเสียงในเรื่องของ
การเปนแหลงนํ้าพุรอนที่แปลกไปกวานั้นคือ มีจํานวนนํ้าพุรอนมากถึง 17 แหง
ศาลเจาฮาโกเน ( Hakone Shrine ) ตั้งอยูดานลางของภูเขาฮาโกเนบริเวณชายฝﻤง
ของทะเลสาบอาชิ (Lake Ashi) ถูกซอนอยูในปาลึก สังเกตงายๆคือจะมี เสาโทริอิสี
แดง (Torii) ตั้ งเด น อยู ในทะเลสาบ และทางเดิน ไปยั งศาลเจา โดยสองข างทางจะมี
ตะเกี ยงแขวนเรียงรายอยู ตลอดทาง ภายในศาลเจานั้ นมีบ รรยากาศที่เงียบสงบอยู
ทามกลางตนไมใหญ มีความสวยงามตลอดทั้งป บางครั้งจะมีหมอกปกคลุมไปทั่ว
หุบเขาโอวาคุดานิ หรือ หุบเขานรก ชมบอนํ้าแรกํามะถันที่สามารถตมไขไหสุก ดวย
อุณหภูมิ 97 องศาเซลเซียส ชิมไขดํา ที่เชื่อกันวา เมื่อกินไขดํา 1 ฟอง จะทําใหมีอายุ
ยืนยาวขึ้น 7 ป
บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

บาย

คํ่า

วันที่ 3
เชา

ช อปป ﻤงสิ น ค า แบรนด เนม โกเทมบะ พรี เมี่ ย ม เอา ท เล็ ต ส (Gotemba Premium
Outlet) เปนหนึ่งในสาขาแบรนดเอาทเล็ทที่กระจายครอบคลุมประเทศญี่ปุน ใหทาน
ไดชอปปﻤงอยางจุใจกับสินคาหลากหลายแบรนดดัง ทั้งในประเทศ และ ตางประเทศ
เ ช น MORGAN, ELLE, BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP,
ARMANY, NIKE , ADIDAS ฯลฯ

บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม
**พิเศษ บุฟเฟตเมนูขาปูยักษสไตลญป
ี่ ุนพรอมนํ้าจิ้มรสเด็ด**

นําทานเดินทางเขาสูที่พัก FUJI HOTEL หรือเทียบเทา
หลังอาหารคํ่า ใหทานไดผอนคลายกับการแชออนเซ็นจากแรธรรมชาติสไตลญี่ปุน
ภายในโรงแรม
ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 [ตามสภาพอากาศ] – ศูนยจําลองแผนดินไหว – พิธีชงชา – สวน
ดอกไมโออิชิ ปารค – โตเกียว – ชอปปﻤงชินจูกุ (B / L /-)
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
เดิ น ทางสู ภูเขาไฟฟู จิ ที่ตั้ ง ตระหง านอยู เหนื อเกาะญี่ ปุ น ด ว ยความสูง3,776เมตร
จากระดับนํ้าทะเล นําทานขึ้นชมความงามกันแบบใกลชิดยังบริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขา
ไฟฟูจิ (ขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศ) เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที่ สามารถ
มองเห็นทะเลสาบทั้งหากระจายอยูโดยรอบ ใหทานไดสัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์บนยอด
เขาฟู จิ ถ า ยภาพที่ ระลึก กั บ ภูเขาไฟที่ ได ชื่ อว า มีสั ด สว นสวยงามที่ สุด ในโลก ซึ่ งเป น
ภูเขาไฟที่ยังดับไมสนิท และมีความสูงที่สุดในประเทศญี่ปุน
หมายเหตุ:
ในกรณีที่ ภูเขาไฟฟูจิไมสามารถขึ้นไดเนื่องจากสภาพอากาศ ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์เปลี่ยนโปรแกรมทัวรเปน Fuji Visitor Center ซึ่งทานสามารถศึกษาความ
เปนมาของภูเขาไฟฟูจิและเลือกซื้อของที่ระลึกเกี่ยวกับภูเขาไฟฟูจิได และยังเปนจุด
ถายรูปกับภูเขาไฟฟูจิไดสวยงาม
จากนั้ น เดิ น ทางสู ศู น ย จํ า ลองแผน ดิ น ไหว หรื อ FUJINOEKI โดยภายในมี ห องจั ด
แสดงขอมูลการปะทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก มีหองจัดฉากการเกิดแผนดินไหว และ
ความแรงของการสั่นสะเทือนในระดับริคเตอรตางๆ รวมไปถึงการเสนอแนวทางการ
เอาตั วรอดจากสิ่งกี ดขวางตางๆ หลังจากเกิ ดแผนดิ นไหวไปแลว จากนั้ นจะป ดทาย
ดวยโซนชอปปﻤงสินคาตางๆมากมายที่เปนโปรดักสของญี่ปุน
สัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุนนั่นก็คือ การเรียนพิธีชงชาญี่ปุน โดยการชงชา
ตามแบบญี่ปุนนั้น มีขั้นตอนมากมาย เริ่มตั้งแตการชงชา การจับถวยชา และการดื่ม
ชา ทุกขั้นตอนนั้นลวนมีขั้นตอนที่มีรายละเอียดที่ประณีตและสวยงามเปนอยางมาก

กลางวัน
บาย

คํ่า
วันที่ 4
เชา

และทานยังมีโอกาสไดลองชงชาดวยตัวทานเองอีกดวย ซึ่งกอนกลับใหทานอิสระเลือก
ซื้อของที่ฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย
บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร
สวนดอกไมโออิชิ ปารค (OISHI PARK) นับเปนจุดชมวิวฟูจิที่สวยงามอีกแหงนึง ให
ทานไดเพลิดเพลินไปกับการเดินชมถนนที่ประดับประดาไปดวยดอกไมที่มีความยาว
ประมาณ 350 เมตร พรอมชมความงามของภูเขาไฟฟูจิ(Fuji) ที่เปน ฉากหลัง โดย
สวนนี้จะปลูกดอกไมสลับสับเปลี่ยนกันตลอด โดยชวงกลางเดือนมิถุนายนจนถึงเดือน
กรกฎาคม จะเป น ช ว งที่ มี ก ารจั ด งาน Kawaguchiko Herb Festival ซึ่ ง เต็ ม ไป
ด ว ยดอกลาเวนเดอร (Lavandula) ส ง กลิ่ น หอมไปทั่ ว ทั้ ง สวน ส ว นในช ว งเดื อ น
กั น ยายน จะประดั บ ประดาสวนด ว ยดอกบี โกเนี ย (Begonia) หลากสี สัน ส ว นช ว ง
ตุลาคมจนถึงพฤศจิกายน สวนนี้จะมีพุมโคเคีย ที่จะแดงฉานสดใสในชวงฤดูใบไมรวง
อีกดวย
เดินทางสู เมืองโตเกียว นําทานสู ยานชอปปﻤงชินจุกุ ใหทานอิสระและเพลิดเพลินกับ
การช อ ปป ﻤง สิ น ค า มากมายและเครื่ อ งใช ไ ฟฟ า กล อ งถ า ยรู ป ดิ จิ ต อล นาฬิ ก า
เครื่องเลนเกมส หรือสินคาที่จะเอาใจคุณผูหญิงดวย กระเปา รองเทา เสื้อผา แบรนด
เนม เสื้อผาแฟชั่นสําหรับ วัย รุน เครื่องสําอางยี่ หอดังของญี่ ปุ นไมวาจะเปน KOSE,
KANEBO, SK II, SHISEDO
อิสระรับประทานอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย ณ แหลงชอปปﻤง

นําทานเดินทางเขาสูที่พัก TOKYO HOTEL หรือเทียบเทา
โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ถายรูปโตเกียวสกายทรี– ชอปปﻤงฮาราจุกุชอปปﻤงชิบูยา (B / - /-)
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นมัสการเจาแมกวนอิมทองคํา ณ วัดอาซากุสะ หรือ วัดเซนโซจิ เปนวัดที่เกาแกและ
ไดรับความเคารพจากชาวกรุงโตเกียวอยางมาก เพราะภายในอารามประดิษฐานองค
เจาแมก วนอิมทองคํ าที่ ศั ก ดิ์ สิทธิ์ ขนาด 5.5 เซนติ เมตร และยั งมี โคมไฟยั ก ษ 4.5
เมตร ณ ประตูทางเขาที่อยูดานหนาสุดของวัด ในนามประตูฟาคํารณและทานจะได
สนุกกับการเดินเลือกดูสินคาตางๆ สองขางทางของ ถนนนากามิเซะ ซึ่งมีรานคาขาย
ของที่ระลึกตางๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเลน รองเทา พวงกุญแจที่ระลึก
ฯลฯ
เดินสูริมแมนํ้าสุมิดะ อิสระใหทานไดถายรูปเก็บภาพความประทับใจหอคอยที่สูงที่สุด
ในโลก หอคอยโตเกี ย วสกาย ทรี (Tokyo Sky tree) ที่ เป ด เมื่ อ 22 พฤษภาคม
2555 มีความสูง 634 เมตร และสามารถทําลายสถิติค วามสูงของหอกวางตุ ง ใน

กลางวัน
บาย

คํ่า

มณฑลกว า งโจว ซึ่ งมี ค วามสู ง 600 เมตร กั บ CN Tower ในนครโตรอนโต ของ
แคนาดา ทีม
่ ีความสูง 553 เมตร
อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
อิสระช็ อ ปป ﻤง ย า นฮาราจู กุ แหลงวั ย รุ น ที่ รู จั ก กั น ดี ข องกรุ งโตเกี ย ว เดิ น เล น ที่ ถนน
ทาเคชิ ต ะ พบกั บ ร า นค า ที่ ข ายสิน ค า วั ย รุ น มากมาย รา นขนมเครปที่ มี ชื่ อเสีย งฯลฯ
หากมาในช ว งวั น เสาร -อาทิ ต ย ท า นจะได พ บกั บ เด็ ก หนุ ม สาวที่ แ ต ง ตั ว คอสเพลย
เลียนแบบตัวการตูน มาเดินอวดโฉมกันมากมาย
ตอดวย ยานชิบูยา แหลงชอปปﻤงสตรีทที่ยิ่งใหญสุดๆในโตเกียว รายลอมไปดวยหางฯ
ต างๆและรานค าอีก นั บ พั น ซึ่ งมี หางฯ SHIBUYA 109 ที่ รวบรวมรานค าแฟชั่ น ไว
มากมายรวมทั้งมีรูปปﻤน “ฮาจิโกะ” หรือเจาหมาแสนซื่อสัตยฮาจิ ที่เฝารอคอยเจานาย
หนาสถานีชิบูยา ตราบจนวันตายของมัน..และใหทานไดเดิน เลนชอปปﻤงไปกับห างฯ
เป ด ใหม เมื่ อ เมษายน 2012 นั่ น คื อ SHIBUYA HIKARIE เป น อาคารใหม ที่ ส ร า ง
ทดแทน Shibuya Tokyo Bunka Kaikan Building ซึ่ ง อยู ท างตะวั น ออกของ
สถานีรถไฟชิบูยา เปนอาคารสูง 34 ชั้นโดยมีรานคา กวา 200 จุดและรวมเอาแฟชั่น
ตางๆจากทุกมุมโลกมาไวที่นี่
อิสระรับประทานอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย ณ แหลงชอปปﻤง
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก TOKYO HOTEL หรือเทียบเทา

วันที่ 5
เชา
07.00 น.
09.15 น.
14.05 น.

สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง (XJ601 09.15-14.05)

นําทานเช็คเอาท และ ตรวจสอบสัมภาระกอนเดินทางไปยัง สนามบินนา
ริตะ
ถึง สนามบินนาริตะ ทําการเช็คอิน และโหลดกระเปาสัมภาระ
นําทานกลับสู กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอรเอเชียเอ็กซ เที่ยวบินที่
XJ601
[ บริการอาหารเชาและนํ้าดื่มบนเครื่อง]
เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความ
ประทับใจ

อัตราคาบริการ

ผูใหญ
พักหองละ
2-3 ทาน
ทานละ

เด็กอายุ2ป
แตไมถึง12ป
[มีเตียง]
พักกับผูใหญ
1 ทาน
ทานละ

เด็กอายุ2ป
แตไมถึง12ป
[มีเตียง]
พักกับผูใหญ
2 ทาน
ทานละ

เด็กอายุ2ป
แตไมถึง7ป
[ไมมีเตียง]
พักกับผูใหญ
2 ทาน
ทานละ

ราคา
ไมรวมตั๋ว
ทานละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ทานละ

29,900

29,900

29,900

28,900

23,400

7,900

29,900

29,900

29,900

28,900

23,400

7,900

29,900

29,900

29,900

28,900

23,400

7,900

29,900

29,900

29,900

28,900

23,400

7,900

29,900

29,900

29,900

28,900

23,400

7,900

06 ก.ย. – 10 ก.ย. 62

27,900

27,900

27,900

26,900

22,400

7,900

20 ก.ย. – 24 ก.ย. 62

27,900

27,900

27,900

26,900

22,400

7,900

กําหนดการเดินทาง

12 ก.ค. – 16 ก.ค. 62
(วันหยุดอาสาฬหบูชา)
13 ก.ค. – 17 ก.ค. 62
(วันหยุดอาสาฬหบูชา)
17 ก.ค. – 21 ก.ค. 62
(วันหยุดอาสาฬหบูชา)
25 ก.ค. – 29 ก.ค. 62
(วันหยุดเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ร.10)
26 ก.ค. – 30 ก.ค. 62
(วันหยุดเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ร.10)
13 ก.ย. – 17 ก.ย. 62

27 ก.ย. – 01 ต.ค. 62

27,900

27,900

27,900

27,900

27,900

27,900

26,900

26,900

22,400

22,400

ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบรู ณ ณ วันเดินทางกลับ] ทานละ 7,900- บาท
ราคานี้รวมรายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน

7,900

7,900

***ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ตอทาน***
**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล**

เงื่อนไขการใหบริการ

1. การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯเพื่อเช็ควากรุป
มีการ
คอนเฟรมเดินทางกอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3. การชําระคาบริการ
3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 15,000 บาท
3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 15 วันกอนออกเดินทาง
4.การยกเลิการเดินทาง
4.1 แจงยกเลิก กอนการเดินทาง 45 วัน ไมนับวันเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด
4.2 แจงยกเลิก กอนเดินทาง 15 วัน ไมนับวันเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 15,000 บาท
4.3 แจงยกเลิก นอยกวา 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด
4.4 ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปใหม, สงกรานต เปนตน บางสายการบินมีการ
การันตีมัดจําที่นั่งกับสายการบินและคามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน CHARTER FLIGHT
จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมด ไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขา
ประเทศที่ระบุ ไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
**สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศญี่ปุนโดย
ผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ทั้งไทยและญี่ปุน ขึ้นอยูกับการพิจารณา
ของเจาหนาที่เทานั้น ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศก
ไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทั้งสิ้น**
4.6 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม
เดินทาง
พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

อัตราคาบริการนี้รวม

1. คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน
กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลีย
่ นระดับชั้นที่นั่งจากชัน
้ ประหยัดเปนชั้นธุรกิจ โดยใช
คะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วันลวงหนา และถาโดยการชําระเงินเพื่อ
อัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทานั้น
2. คาที่พักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา

** ในกรณีที่ทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แลวทางโรงแรมไมสามารถ
จัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได ทางบริษัทอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป **
3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน
4. เจาหนาที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง
5. คานํ้าหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [นกสกูต 20 กิโลกรัม / แอรเอเซียเอกซ 20 กิโลกรัม / การ
บินไทย 30 กิโลกรัม / เจแปนแอรไลนและออลนิปปอน 2 ใบใบละไมเกิน 23 กิโลกรัม] คาประกัน
วินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
6. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท
คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได **
- เบี้ยประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป **
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ลานบาท]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป **
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]
7. ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จาย 3%

อัตราคาบริการนี้ไมรวม

1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุนประกาศยกเลิกวีซาใหกับ
คนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุนไมเกิน15 **ถากรณีทางรัฐบาลญีป
่ ุนประกาศให
กลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายเพิ่มในการขอวีซาตามที่สถานทูตกําหนด)
2. คาใชจายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ คาซัก
รีด คาโทรศัพท
3. คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน
4. คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,500 บาท / ทริป /ตอทาน

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปน
ุ ใหกับคนไทย
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุน
ไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูก
ตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง เพื่อเปนการยืนยันวามีคุณสมบัติในการเขา ประเทศ
ญี่ปุน
**เอกสารที่อาจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเรื่องที่
พักทางบริษัทจะจัดเตรียมใหกับลูกทัวร แตทั้งนี้ขึ้นอยูกับการพิจารณาของกองตรวจคนเขาเมืองของ
ญี่ปุน**
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญีป
่ ุน
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปน
ุ
(เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน)
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุน (เชน คน รูจัก โรงแรม
และอื่นๆ)
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุน
คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุน (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุนตามมาตรการยกเวนวีซา )
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสที่ยังมีอายุการใชงานเหลืออยู
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุนจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย และเขาขายคุณสมบัติ
เพื่อการพํานักระยะสั้น
3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน
4. เปนผูที่ไมมีประวัตก
ิ ารถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุน หรือมิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธ
ไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 10 ทาน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวัน
เดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจากสาเหตุ
ตางๆ
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การ
นัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของ
ทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง
6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานได
ยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ
การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับอัตราแลกเปลี่ยน
ของเงินสกุลเยน

