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วันที่ 1

กรุงเทพฯ – โฮจิมินห

(-/-/-)

16.00 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 6 เคานเตอร L สายการบินเวียดนามแอรไลน โดย
มีเจาหนาที่ของบริษัท คอยอํานวยความสะดวก ตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน

*** สิ่งของตองหาม เมื่อจะตองเดินทางเขาประเทศญี่ปุน ***
- หามนําของเหลวทุกประเภทติดตัวขึ้นเครื่องบินเกินกวา 100 ม.ล.
- หามนํายาเสพติดและอาวุธตางๆเขาภายในประเทศญี่ปุน
- การนําสินคาปลอมแปลงและสินคาละเมิดลิขสิทธิ์เขาประเทศญี่ปุนเปนสิ่งที่ผิดกฎหมาย
- มีขอจํากัดในการนําเขาสัตว และพืช รวมทั้งผลิตภัณฑจากสัตว อาทิ งู จระเข งาชาง (เปนสิ่งผิดกฎหมาย)
- การนําเขาพืช ผัก ผลไม เนือ้ สัตว ตองผานการตรวจของศุลกากร (ซึ่งจะไมอนุญาตใหนําเขาใดๆทั้งสิ้น)
19.35 น. เหิรฟาสู โฮจิมินห โดยสายการบินเวียดนามแอรไลน เที่ยวบินที่ VN602 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
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21.05 น. ถึง นครโฮจิมินห ประเทศเวียดนาม (แวะเปลี่ยนเครื่อง เพื่อเดินทางตอสู มหานครโตเกียว)

วันที่ 2

โฮจิมินห – โตเกียว – วนอุทยานแหงชาติฮาโกเน – ลองเรือทะเลสาบอาชิ –
โกเท็มบะเอาทเลท – บุฟเฟตขาปูยกั ษ – แชออนเซน

(-/L/D)

00.30 น. เหิรฟาสู มหานครโตเกียว โดยสายการบินเวียดนามแอรไลน เที่ยวบินที่ VN300 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
08.00 น. ถึง สนามบินนานาชาตินาริตะ จังหวัดชิบะ ประเทศญี่ปุน เปนสนามบินหลักที่ใหบริการผูโดยสารระหวางประเทศที่เดิน
ทางเขาและออกจากประเทศญี่ปุน และเปนจุดเชื่อมตอการเดินทางระหวางทวีปเอเชียและอเมริกา ผานขั้นตอนการตรวจคน
เขาเมือง นําทานเดินทางสู วนอุทยานแหงชาติฮาโกเน ถือวาเปนสถานที่พักผอนหยอนใจที่มีชื่อเสียงและไดรับความนิยมมาก
ที่สุดแหงหนึ่งของญี่ปุน
เที่ยง
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูเซตอุดง ดวยเสนอุดงที่หนานุม รอนๆ และพรอมดวยเครื่องเคียงตางๆ)
บาย
นําทานสัมผัสความงามราวกับภาพวาดของทิวทัศนของ ทะเลสาบอาชิ โดยการลองเรือโจรสลัด (ลองเรือ 10 นาที) จากนั้น
เดินทางสู โกเท็มบะพรีเมี่ยม เอาทเลท รวบรวมแบรนดระดับโลกมาไวดวยกันบนหุบเขาริม TOMEI EXPRESSWAY ที่
เชื่อมระหวางภูเขาไฟฟูจิ อุทยานแหงชาติฮาโกเน กับ มหานครโตเกียว อิสระใหทานเลือกซื้อเลือกชมสินคาที่ไดรวบรวมกวา
165 แบรนดดัง ไมวาจะเปน COACH, BALLY, DIESEL, GUCI, ZARA, HUGO BOSS, VERSACE, YVES SAINT
LAURENT RIVE GAUCHE, GAP และอีกมากมาย หมวดสินคา INTIMATE APPAREL ไดแก KID BLUE และ
TRIUMPH หมวดสินคา HOME FASHION ไดแก BODUM, FRAGRANCE OUTLET และ RICHARD GINORI เปนตน
นอกจากนี้ ยั ง มี ห มวดสิ น ค า อื่ น ๆ อย า งรองเท า กระเป า เสื้ อ ผ า เด็ ก ซึ่ ง ของทุ ก ชิ้ น เป น ของแท และราคาถู ก กว า ใน
หางสรรพสินคา ที่รวมไวในพื้นที่กวา 400,000 ตารางฟุต ถือเปนสวรรคแหงการชอปปงของคนญี่ปุนโดยเฉพาะ
ค่ํา
 บริ ก ารอาหารค่ํ า ณ ห อ งอาหารของโรงแรม เมนู พิ เ ศษ “บุ ฟ เฟ ต ข าปู ยั ก ษ ” เป น ที่ รู จั ก ของคนญี่ ปุ น อี ก ชื่ อ ก็ คื อ
“ปูมัตสึบะ” ใหทานไดลิ้มรสปูน้ําเย็นแหง “เกาะฮอกไกโด” ซึ่งไดรับการกลาวขานจากนักโภชนาการญี่ปุนวาเปนปูน้ําเย็นที่
เนื้อมีรสชาติอรอยที่สุดและมีเนื้อที่นุมนารับประทานใหทานไดอิ่มอรอยแบบไมอั้น พรอมดวยน้ําจิ้มรสแซบจากเมืองไทย
 พักที่ ATAMI NEW FUJIYA / KASUGAI VIEW HOTEL หรือเทียบเทา ระดับ 3 ดาว
จากนั้นไมควรพลาดประสบการณ การอาบน้ําแรธรรมชาติเพื่อสุขภาพ “ออนเซ็น” (ONSEN) น้ําแรในสไตลญี่ปุนใหทาน
ไดพักผอนอยางเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุนเชื่อวาน้ําแรธรรมชาตินี้มีสวนชวยเรื่อง โรคภัยไขเจ็บและผิวพรรณเปลงปลั่ง

วันที่ 3
เชา

ภูเขาไฟฟูจิ – โอชิโนะฮัคไค – DUTY FREE – โตเกียว – วัดอากุซา – ชินจุกุ – นาริตะ
(B/L/-)
 บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานชม ภูเขาไฟฟูจิ บริเวณชั้น 5 (ขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศ และทางเจาหนาที่ที่ดูแลวาเปดใหขึ้นไดถึงชั้นที่เทาไหร) โดย
รถโคช ใหทานสัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์บนยอดเขาฟูจิ ถายภาพที่ระลึกกับภูเขาไฟ ที่ไดชื่อวามีสัดสวนสวยงามที่สุดในโลก
ซึ่งเปนภูเขาไฟที่ยังดับไมสนิทและมีความสูงที่สุดในประเทศญี่ปุน จากดานลางสูบนยอดปลองเขาดวยความสูง 3,776 เมตร
(ในกรณีที่ อากาศเอื้ออํ านวย) อิสระใหท านไดบันทึกภาพความงามของภูเขาไฟแหงนี้ พร อมทั้ งเลือกชมและซื้อ สินค า
พื้นเมือง และขนมอรอยมากมายตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางสู บอน้ําโอชิโนะฮัคไค บอน้ําที่เกิดจากการละลายของหิมะบน
ภูเขาไฟฟูจิ ที่ใชเวลาอันยาวนาน ในการไหลลงมาสูพื้นดินและซึมซาบไปยังบอน้ําแตละบอ ดังนั้นน้ําที่อยูในบอ จะเปนน้ําที่
ใสสะอาด และสดชื่นมาก ในป 1985 สถานที่แหงนี้ยังไดถูกเลือกใหเปน 1 ใน 100 อันดับ แหลงน้ําจากธรรมชาติที่ดีที่สุด
ของญี่ปุนอีกดวย โดยแบงเปนทะเลสาบยอยๆไดถึง 8 แหง โดยชื่อโอชิโนะฮัคไค มีความหมายวา ทะเลสาบทั้ง 8 แหงโอชิ
โนะ ใหทานไดชมทัศนียภาพที่เย็นสบาย และผอนคลายของทะเลสาบ อีกทั้งความสวยงาม และความสมบูรณของธรรมชาติ
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เที่ยง
บาย

ค่ํา

วันที่ 4
เชา

อันนาหลงใหลยังประทับทานอีกดวย จากนั้นนําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑแผนดินไหว EARTH QUAKE MUSEUM ดาน
ในจําลองสถานการณเกี่ยวกับแผนดินไหว และชอปปงซื้อสินคาที่ ดิวตีฟ้ รี
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางเขาสู มหานครโตเกียว เมืองหลวงของประเทศญี่ปุน มีระบบการปกครองแบบพิเศษ ซึ่งรวมการปกครองใน
รูปแบบจังหวัดและเมืองไวดวยกัน และเปนเขตเมืองที่ใหญที่สุดในโลก มีประชากรมีทั้งหมดกวา 35 ลานคน ซึ่งเปนเมืองที่มี
ประชากรมากที่ สุ ด ในโลกเมือ งหนึ่ง โตเกีย วตั้ งอยู บ ริ เ วณภาคคั นโตของญี่ ปุ น คํ า ว า "โตเกีย ว" หมายถึง "นครหลวง
ตะวันออก" เปนศูนยกลางการคมนาคมภายในประเทศและระหวางประเทศที่ใหญที่สุดของญี่ปุน ทั้งทางรถไฟ รถยนตและ
ทางอากาศ การขนสงมวลชนภายในโตเกียวที่สําคัญคือรถไฟและรถใตดินที่มีเครือขายกวางใหญและมีระบบการขนสงที่มี
ประสิทธิภาพ จากนั้นนําทานนมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจาแมกวนอิมทองคํา ณ วัดอาซากุซา วัดที่เกาแกที่สุดใน
กรุงโตเกียว เลือกซื้อเครื่องรางของขลังไดภายในวัด ณ ประตูคามินาริโมงิ ของวัด ยังมีความประทับใจดวย โคมไฟกระดาษ
สีแดง ขนาดใหญที่สุดในโลก มีความสูงถึง 4.92 หลา น้ําหนัก 130 กิโลกรัม สองขางโคมเปนรูปเทพเจาแหงลมและฟาผา
เชื่อวาเปนเทพเจาผูคอยปกปกรักษาสันติภาพแหงโลก นําความอุดมสมบูรณสูผลผลิตขาวของญี่ปุน ถามีเวลาเลือกชม-เชา
วัตถุมงคล เครื่องรางของขลังศักดิ์สิทธิ์ของวัดนี้ หรือเลือกจะเดินเลนตามถนนนาคามิเซะ ที่ทานจะไดชม-ชอปสินคาของที่
ระลึก ซึ่งเปนสินคาพื้นเมืองมากมาย รวมทั้งขาวของเครื่องใชคุณภาพดี อาทิ รม หมวก รองเทา กระเปา เสื้อผา ของที่ระลึก
หรือ ทา นเลือกที่จะชิ ม ขนมอร อยสไตลญี่ ปุนก็ย อมไดต ามอัธยาศั ย จากนั้นนํา ทา นสู ยานชินจุกุ เป น 1 ใน 23 เขตการ
ปกครองพิเศษในโตเกียว เขตชินจุกุคือธุรกิจหลักและศูนยการบริหารและการสถานีรถไฟยุงที่สุดในโลก และมีตึกการ
ปกครองนครบาลโตเกียว ศูนยกลางการบริหารสําหรับมหานครโตเกียว และพื้นที่รอบๆ ชินจุกุ ชินจุกุ เปนอีกสถานที่หนึ่งที่
วัยรุนและนักทองเที่ยวนิยมมาเที่ยวเปนยานที่มีแสงสีของโตเกียวและไดรับความนิยมและเปนสถานที่ที่มีของขายมากมาย
เชน ทั้งของกิน-ของใช เสื้อผา แฟชั่น กระเปา รองเทา เครื่องไฟฟา กลองถายรูป ราน 100 YEN ของเด็กเลน เครื่องสําอาง
ตางๆ และรานอาหารมากมาย จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองนาริตะ
 อิสระอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย เพื่อไมเปนการรบกวนเวลาชอปปงของทาน
 พักที่ MARROAD INTERNATIONAL HOTEL NARITA AIRPORT หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว

นาริตะ – อิสระตามอัธยาศัย (ไมมีรถบัสบริการ)

(B/-/-)

 บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
อิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัย ทานสามารถชอปปง ยานชิบุยะ ศูนยกลางแฟชั่นวัยรุนในโตเกียว หามุมถูกใจถายภาพคู
ไวเปนที่ระลึกกับ ฮาจิโกะ รูปปนสุนัขแสนรูที่กลายเปนจุดนัดพบยอดฮิตสําหรับหนุมสาวโตเกียว อัพเดทแฟชั่นสไตล
โตเกียวที่ตึก(109) อิจิมารุคิว ทั้งเสื้อผา กระเปา รองเทา เครื่องประดับและแฟชั่นชั้นนําของญี่ปุนในฤดูตางๆ อื่นๆ มากมาย
รับรองไมมีเอาท สําหรับสาวก ONITSUKA TIGER พบกับ ONITSUKA TIGER SHOP ตอนรับการกลับมาของรองเทาแบ
รนดดังสัญชาติญี่ปุนที่กําลังฮิตในหมูวัยรุนญี่ปุนและยุโรป แบรนด โอนิสุกะ ไทเกอรกลับมาดังไดอีกที เนื่องจากวาทาง
ASICS ไดออกแบบใหดูคลาสสิคขึ้นแลวออกเปดตัวที่ตลาดยุโรปกอน แลวประสบผลสําเร็จอยางทวม ทนตลอดจนมีการทํา
การตลาดโดยใหดาราชั้นนําอยาง UMA THURMAN ใสในภาพยนตรเรื่อง KILL BILL ดวยเชนกัน โดย เฉพาะรุน
MEXICO66 ถือวาเปนรุนที่มียอดขายสูงที่สุดในตอนนี้ นอกจากนี้ยังมีอีกหลายคอลเลคชั่นไมวาจะเปน T-SHIRT, JACKET,
กระเปาหิ้ว และเครื่องประดับ ภายใตแบรนด ONITSUKA TIGER
หรือจะเปน ยานฮาราจูกุ แหลงรวมแฟชั่นทันสมัยของวัยรุนญี่ปุน อิสระกับการชอปปง ตรอกทาเคชิตะ ที่สองขางทางเรียง
รายไป ดวยรานขายของวัยรุน เสื้อผา เครื่องประดับ รองเทา กระเปา รานฟาสทฟูดที่วันสุดสัปดาหจะเปนแหลงนัด พบของ
พวกแตงตัวประหลาดหรือ COSPLAY มักมาแตงหนาและเปลี่ยนเสื้อผากัน รานเครปญี่ปุนอรอยๆ มากมาย ราน 100 เยน
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ค่ํา

วันที่ 5
เชา
09.30 น.
13.30 น.
17.00 น.
18.30 น.

หรือเลือกชอปปงแบบสบายๆ บนถนนโอโมเตะซันโด ดวยบรรยากาศคลาย ยุโรปกับตึกรานคาที่ออกแบบ และตกแตง
สไตลยุโรปสองขางทางปลูกตนเซลโกเวียเปนทิวแถว สําหรับทานที่ชื่นชอบ EVISU กางเกงยีนส แบรนดดังของญี่ปุน
ดวยโลโกนก นางนวล กําลังกลายเปนแบรนดฮิตในหมูวัยรุนทั่วโลก ไมวาจะเปน DEVID BECKHAM, BEYONCE
KNOWLES, JAY-Z ก็ยังเปนแฟนคลับของ EVISU ดวยเชนกัน
หรือสําหรับทานที่สนใจ โตเกียวดิสนียแลนด ดินแดนหรรษาของคนทุก เพศทุกวัย ที่มีผูเขาชมมากกวา 17 ลานคนตอป
สนุกสนานกับเครื่องเลนตางๆ ที่แบงออกเปนโซน เพลิดเพลินกับ ADVENTURE LAND ที่นําทาน ผจญภัยกับการลองเรือ
โจรสลัด PIRATES OF THE CARIBBEAN หรือจะชมดิสนียแลนดโดยรถไฟ WESTERN RIVER RAIL ROAD ปนบาน
ตนไม SWISS FAMILY TREEHOUSE สนุกสนานกับเครื่องเลนตางๆ มากมายยัง WESTERN LAND ตะลุยเหมืองถานหิน
ที่ BIG THUNDER MOUNTAIN หรือเลือกสนุก กับ SPLASH MOUTAIN นั่งเรือผจญภัยบนผาสูงชันในโซน CRITTER
COUNTRY เขาชมบานผีสิง HUNTED MANSION อันนา กลัวและชมบานนอยแสน นารักของหมีพูห POOH’S HUNNY
HUNT ในโซน FANTASY LAND เพลิดเพลินกับการแตงกายชุดประจําชาติของตุกตาตัวนอยๆ กับ IT’S A SMALL
WORLD ผจญภัยไปกับ PINOCCHIO’S DARLING JOURNEY เลือกมุมสวย ถายภาพเปนที่ระลึกใน TOON TOWN กับ
บานของเหลาการตูนของดิสนีย MINNIE JOUSE บานแสนนารักของมินนี่ หรือ CHIP’N DALE’S TREEHOUSE บาน
ตนไมชองชิบกับเดล หรือสนุกกันตอกับเครื่องเลนมันสๆโซน TOMORROW LAND สนุกสุดเหวี่ยงกับรถไฟตะลุยอวกาศ
ใน SPACE MOUTAIN หรือเลือกเดินทางในอวกาศแบบสบายๆไปกับ STAR TOUR สนุกกับเครื่องเลนชิ้นใหมลาสุดของ
โตเกียวดิสนียแลนด BUZZ LIGHT YEAR ประชันความแมนกับเพื่อน ดวยปนเลเซอรสุดไฮเทค อิสระชอปปงสินคา
ของดิสนียที่มีมากมายหลากหลาย แบบใหเลือกเปน ของที่ระลึกฝากทางบาน ยัง WORLD BAZAAR (ราคานี้ไมรวมคาเขา
และคาเดินทางประมาณ 2,700 บาท)
 อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย เพื่อไมเปนการรบกวนเวลาชอปปงของทาน
 พักที่ MARROAD INTERNATIONAL HOTEL NARITA AIRPORT หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว

นาริตะ – โฮจิมินห – กรุงเทพฯ

(B/-/-)

 บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสูสนามบินนาริตะ (โดยรถชัตเทิ้ลบัส)
เหิรฟาสู นครโฮจิมินห โดยสายการบินเวียดนามแอรไลน เที่ยวบินที่ VN301 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
ถึง นครโฮจิมินห ประเทศเวียดนาม (แวะเปลี่ยนเครื่อง เพื่อเดินทางตอสู กรุงเทพฯ)
เหิรฟาสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินเวียดนามแอรไลน เที่ยวบินที่ VN603 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจในการบริการจากพวกเรา
--------

โปรดทราบเงื่อนไขตางๆ ดังนี้ :
1) หองพักที่ประเทศญี่ปุน สวนใหญหองพัก จะมีขนาดคอนขางเล็กกวาประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะในเมืองใหญ และจะไมมีน้ําดื่มในหอง
2) เมนูอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ขึ้นอยูกับสถานการณลวงหนา เชน รถติด, รานอาหารปด หรือดวยเหตุผล
อื่นๆ โดยที่ไมตองแจงใหทราบลวงหนา แตทางบริษัทจะคัดสรรคในสิ่งที่ใหกับลูกคาเสมอ โดยสมเหตุสมผล
3) ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2556 เปนตนไป กฎหมายเกี่ยวกับยานพาหนะของประเทศญี่ปุน มีผลบังคับกําหนดให รถบัสที่ใชสําหรับ
บริการนักทองเที่ยว จะสามารถใหบริการได ตั้งแต 08.00 – 20.00 น. ทุกวันเทานั้น (ประมาณ 12 ชั่วโมง/วัน) ดังนั้นรายการทองเที่ยว
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ทุกๆวัน บริษัทจะตองนําคณะเขาสูที่พักในแตละวันไมเกิน 20.00 น. มิฉะนั้นจะเปนการผิดกฎหมายเกี่ยวกับยานพาหนะของ
ประเทศญี่ปุน

อัตราคาบริการ ** ไมมีราคาตั๋วเด็ก **
หากจํานวนผูเดินทางไมครบ 30 ทาน ทางบริษัทขอเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา

กําหนด
วันเดินทาง
1-5, 8-12, 22-26 มิ.ย.

ผูใหญ (2-3 ทาน/หอง)

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป

(ผูใหญ 1 ทาน + เด็ก 1 ทาน)

(เสริมเตียง+ผูใหญ 2 ทาน)

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป

พักเดี่ยว

(ไมเสริมเตียง+ผูใหญ 2 ทาน) (จายเพิ่ม)

24,900.-

8,500.-

** เด็ก คือ อายุต่ํากวา 12 ปบริบูรณ ใหยึดตามเดือนเกิดเปนหลัก **

วิธีการชําระเงิน

ชําระมัดจํา ทานละ 10,000 บาท

 แฟกซหรืออีเมล หนาหนังสือเดินทาง (PASSPORT) ของผูเดินทางเพื่อสํารองที่นั่ง
 คาทัวรสวนทีเ่ หลือ ขอเก็บกอนการเดินทางอยางนอย 15 วันทําการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคามัดจําทั้งหมด

อัตรานี้รวม
 คาตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด เสนทางตามที่ระบุไวในโปรแกรม (ตั๋วกรุป)
 คาน้ําหนัก กระเปาสัมภาระเดินทาง ตามที่สายการบินกําหนดแตละเสนทาง (ไมเกิน 20 กิโลกรัม) โหลดใตเครื่องบิน
 คาธรรมเนียม น้ํามันเชื้อเพลิงของสายการบินและภาษีสนามบินทุกแหง
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามที่ระบุในรายการ
 คาโรงแรมที่พัก ตามที่ระบุในรายการ (พัก 2-3 ทาน/หอง)
 คามัคคุเทศกของบริษัทจากกรุงเทพฯ
 คาพาหนะเดินทางระหวางนําเที่ยว ตามที่ระบุในรายการ
 คาอาหารและเครื่องดื่ม ตามที่ระบุในรายการ
 คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล 500,000 บาท (หมายเหตุ: คาประกันอุบิติเหตุสําหรับเด็ก
ที่มีอายุนอยกวา 2 ป และ ผูใหญอายุมากกวา 70 ป ทางบริษัทประกันฯจะชดใชคาสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ)

อัตรานี้ไมรวม
 คาใชจายสวนตัว นอกเหนือจากรายการทัวรระบุไว เชน คาอาหาร-เครื่องดื่ม,คาซักรีด,คาโทรศัพท,คามินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯ
 คาทิปบริการ สําหรับพนักงานบริการ เชน คาทิปคนขับรถ คาทิปไกดทองถิ่น คาทิปพนักงานเสริฟ พนักงานยกกระเปา
 คาธรรมเนียม น้ํามันเชื้อเพลิงและภาษีสนามบินที่ทางสายการบินอาจเรียกเก็บเพิ่มตามภาวะอัตราแลกเปลี่ยน
 คาปรับ สําหรับกระเปาสัมภาระเดินทางที่เกินกวาที่สายการบินกําหนด
 คาภาษีตางๆ หัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพิ่ม 7% (กรณีที่ลูกคาตองการใบกํากับภาษี)
 คาน้ําดื่ม ประเทศญี่ปุนจะไมมีการแจกดื่ม แตทางบริษัทจะแจกน้ําดื่มใหเฉพาะวันแรกที่ไปถึงประเทศญี่ปุนเทานั้น
 คาทิปไกด และคนขับรถ (คนละ 2,500 เยน)
 คาวีซาเขาประเทศญี่ปุน 1,655 บาท (กรณีตองขอวีซา)

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง
 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุด ฤดูทองเที่ยว เทศกาลสําคัญ จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมด หากไมไดปฏิบัติตามเงื่อนไข
ตางๆ ที่ไดระบุไว
 ชวงเทศกาลหรือวันหยุดตอเนื่อง
ตองแจงยกเลิกกอนเดินทางอยางนอย 45 วัน ทําการหรือกอนหนานั้น
 การยกเลิกจะ ตองแจงทางบริษัท
กอนเดินทางอยางนอย 30 วัน ทําการหรือกอนหนานั้นคืนคาทัวรทั้งหมด
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 ยกเลิกการ เดินทางภายใน 30 วัน
คิดคาใชจาย 50 เปอรเซ็นตของราคาทัวรในทุกกรณี
 ยกเลิกการ เดินทางภายใน 15 วัน
ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคาทัวรทั้งหมดในทุกกรณี
 ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือกรุปที่มีการการันตีคามัดจําที่พักโดยตรงหรือ
โดยการผานตัว แทนในประเทศหรือต างประเทศ และไมอ าจขอคื นเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน EXTRA FLIGHT และ
CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดเนื่องจากคาตั๋วเปนการเหมาจายในเที่ยวบินนั้นๆ

เงื่อนไขอื่นๆ
- กรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางสวนใหกับทาน เมื่อทานตกลง
ชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวทั้งหมดแลว
- เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไม
อาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
- ถากรุปที่ทานจองทัวรไว ไมสามารถออกเดินทาง จากกรณีจํานวนผูเดินทางไมครบจํานวนตามที่กําหนดไว หรือสายการบินแจง
ยกเลิกบิน ทางบริษัทจะคืนเงินคาทัวรใหทาน แตทางบริษัทจะขอหักเงินคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาธรรมเนียมในการยืนขอวีซา
ของประเทศที่ทานจะเดินทาง (ถาโปรแกรมที่ทานเดินทางจะตองยื่นขอวีซา)
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบตอคาใชจายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เชน การยกเลิกหรือลาชาของสายการบิน,
อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ตาง ๆ ที่เกิดเหนืออํานาจควบคุมของบริษัทฯ
- บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงด ออกเอกสารเขาเมืองใหกับชาวตางชาติ หรือ คนตางดาว
ที่พํานักอยูในประเทศไทย แตจะทําหนาที่ชวยเหลือเจรจา แตอํานาจสิทธิ์ขาดเปนของทางกองตรวจคนเขาเมือง
- อัตราคาบริการคิดคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนคาบริการ
ในกรณีที่มีการขึ้นราคาคาตั๋ว เครื่องบิน ภาษีเดินทาง คาประกันภัย คาธรรมเนียมน้ํามัน หรือมีการประกาศลดคาเงินบาท หรืออัตรา
แลกเปลี่ยนไดปรับขึ้นในชวงใกลวันที่คณะจะเดินทาง
- เนื่องจากตั๋วเครื่องบินชุดนี้เปนตั๋วราคาพิเศษ (ตั๋วกรุป) ตองเดินทางตามวันที่ที่ระบุไวบนหนาตั๋วเทานั้น จึงไมสามารถยกเลิกหรือ
เปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น และถาทางบริษัทไดดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลวนั้น ไมสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู
เดินทางได (ยกเวนบางสายการบิน ที่สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูเดินทางได เมื่อทานตองการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูเดินทางหลังจาก
ออกตั๋วเครื่องบินไปแลว จะตองเสียคาใชจายในการดําเนินการ ทั้งนี้จะขึ้นอยูกับสายการบินเทานั้น)
- บริษัทฯทําหนาที่เปนตัวแทนในการเรียกรองคาชดใชจากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนสงเมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระ
ระหวางการเดินทาง แตจะไมรับผิดชอบตอการสูญหายดังกลาวในระหวางการ ทองเที่ยวนี้ หากทานไมใชบริการใด ๆ ไมวาทั้งหมด
หรือบางสวน ถือวาทานสละสิทธิ์ไมสามารถเรียกรองขอคืนคาบริการไดหากทานไม เดินทางกลับพรอมคณะทัวร ตั๋วเครื่องบินขา
กลับซึ่งยังไมไดใช ไมสามารถนํามาขอคืนเงินไดคาบริการที่ ทานชําระกับทางบริษัทฯ เปนการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ
ไดชําระใหกับบริษัทฯ ตัวแทนแตละแหงแบบเหมาขาดเชนกัน ดังนั้นหากทานมีเหตุอันใดที่ทําใหทานไมไดทองเที่ยวพรอมคณะ
ตามรายการ ที่ระบุไว ทานจะขอคืนคาบริการไมไดบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวรตามความเหมาะสม และ
สถานการณตางๆ ทั้งนี้ทางบริษทั ฯจะยึดถือและคํานึงถึง ความปลอดภัย รวมถึงประโยชนสูงสุดของลูกคาสวนมากเปนสําคัญ
- รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้ง หลังจากไดรับการสํารองที่นั่งบนเครื่องและโรงแรมที่พักใน
ตางประเทศเปนที่เรียบรอย อยางไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม บริษัทฯรับเฉพาะผูมีวัตถุประสงค
เดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั้น หากทานถูกเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศนั้นๆปฏิเสธการเขา-ออกเมือง ดวยเหตุผลใดๆ ก็
ตามถือเปนเหตุผลซึ่งอยูนอกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนเงินบางสวนหรือ
ทั้งหมดหากทานถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง ไมวาประเทศใดจนทําใหทานไมสามารถเดินทางตอไปได คณะทัวรทานอื่นๆ รวมถึง
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ไกด จะไมสามารถรอท าน ณ สนามบินได จํา เป นตอ งออกเดิ นทางตามโปรแกรมที่ว างไว แต ทางตัว แทนบริษั ทฯจะทํ าหนา ที่
ประสานงานและเจาหนาที่จะทําการติดตอและชวยเหลือทานเปนระยะๆ

