TOKYO แมวนำโชค 5 วัน 3 คืน
เดินทำง กรกฎำคม 2562
เที่ยวเต็มวันไม่มีอิสระ | หุบเขาโอวาคุดานิ | ภูเขาไฟฟูจิ | วัดอาซากุสะ |
โอชิโนะฮัคไก | ช้ อปปิ ง้ ชินจูก-ุ ซิบยู า่ -ฮาราจุกุ | ไดเวอร์ ซิตี ้ | ขาปู | แช่ออนเซน
เริ่มต้ นเพียง

27,900.-

เส้ นทำงกำรเดินทำง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - ญี่ปนุ่ (สนามบินนาริตะ ) (XJ600/ 23.45 – 08.00+1)
วันที่ 2. สนามบินนาริตะ –ศาลเจ้ าฮาโกเน่-หุบเขาโอวาคุดานิ – โกเทมบะ พรี เมียม เอ้ าท์เล็ตส์ - อาบน ้าแร่ธรรมชาติ – บุฟเฟต์ขาปูยกั ษ์
วันที่ 3. ภูเขาไฟฟูจิ ชัน้ 5 [ตามสภาพอากาศ] – พิธีชงชา-โอชิโนะฮัคไก–สวนดอกไม้ โออิชิ ปาร์ ค – โตเกียว - โอไดบะ
วันที่ 4. เมืองคามาคูระ - วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – ช้ อปปิ ง้ ฮาราจุกุ – ช้ อปปิ ง้ ชิบยู ่า – ช้ อปปิ ง้ ชินจูกุ
วันที่ 5. สนามบินนาริตะ-กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) (XJ601/09.15 – 14.05 น.)

ทัวร์ญี่ปุ่น (GTH) TOKYO แมวนำโชค 5วัน 3 คืน โดยสำยกำรบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ XJ

วันที่ 1
20.00 น.
23.45 น.

วันที่ 2
08.00 น.

กลำงวัน

กรุ งเทพฯ (สนำมบินดอนเมือง) - ญี่ปุ่น (สนำมบินนำริตะ )
(XJ600/ 23.45 – 08.00+1)
คณะพร้ อมกัน ณ อำคำรผู้โดยสำรระหว่ ำงประเทศ สนำมบินดอนเมือง อาคาร 1 ชัน้ 3 เคาน์เตอร์ สายการบินไทยแอร์
เอเชีย เอ็กซ์ ( XJ) พบเจ้ าหน้ าที่คอยให้ การต้ อนรับ พร้ อมอานวยความสะดวกในการเช็คอิน
ออกเดินทางสูป่ ระเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบิน ไทยแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ600 บริกำรอำหำรร้ อนบนเครื่อง

สนำมบินนำริตะ – อุทยำนแห่ งชำติฮำโกเน่ – ศำลเจ้ ำฮำโกเน่ -หุบเขำโอวำคุดำนิ
– โกเทมบะ พรีเมียม เอ้ ำท์ เล็ตส์ - อำบนำ้ แร่ ธรรมชำติ – บุฟเฟต์ ขำปูยักษ์
เดินทางถึง สนำมบินนำริตะ ประเทศญี่ปนุ่ (เวลาท้ องถิ่นเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.)
ผ่านขันตอนการตรวจคนเข้
้
าเมือ ง ด่านศุลกากร และรับกระเป๋ าเรี ยบร้ อ ยแล้ ว [สาคัญ มาก!!ไม่อ นุญ าตให้ นาอาหารสด
จาพวก เนื ้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้ าประเทศญี่ปนหากฝ่
ุ่
าฝื นมีโทษจับปรับได้ ]
นาท่านออกเดินทางสู่ อุทยำนแห่ งชำติ ฮำโกเน่ สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้ รับความนิยมโดยเป็ นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติ ฟู
จิ-ฮา โกเน่ - อิสึ ที่ ผ้ มู าเยือ นสามารถชื่นชมความงามแห่งธรรมชาติและดอกไม้ นานาพันธุ์หลากสีสันที่ เบ่งบานตลอดทัง้ ปี
ทิวทัศน์ที่สวยงามหลากหลาย รวมไปถึงภูเขาไฟฟูจิ ทะเลสาบอะชิ และโอวาคุดานิ ฮาโกเน่ยังมี ชื่อเสียงในเรื่ องของการเป็ น
แหล่งน ้าพุร้อนที่แปลกไปกว่านันคื
้ อ มีจานวนน ้าพุร้อนมากถึง 17 แห่ง
ศำลเจ้ ำฮำโกเน่ ( Hakone Shrine ) ตังอยู
้ ่ด้านล่างของภูเขาฮาโกเน่บริ เวณชายฝั่ งของทะเลสาบอาชิ (Lake Ashi) ถูกซ่อน
อยู่ในป่ าลึก สังเกตง่ายๆคือจะมี เสาโทริอิสีแดง (Torii) ตังเด่
้ นอยู่ในทะเลสาบ และทางเดินไปยังศาลเจ้ าโดยสองข้ างทางจะมี
ตะเกียงแขวนเรี ยงรายอยู่ตลอดทาง ภายในศาลเจ้ านันมี
้ บรรยากาศที่เงียบสงบอยู่ท่ามกลางต้ นไม้ ใหญ่ มีความสวยงามตลอด
ทังปี
้ บางครัง้ จะมีหมอกปกคลุมไปทัว่
หุบเขำโอวำคุ ดำนิ หรื อ หุบเขานรก (Owakudani) ชมบ่อ นา้ แร่ กามะถันที่ สามารถต้ มไข่ไห้ สกุ ด้ วยอุณ หภูมิ 97 องศา
เซลเซียส ชิมไข่ดา ที่เชื่อกันว่า เมื่อกินไข่ดา 1 ฟอง จะทาให้ มีอายุยืนยาวขึ ้น 7 ปี
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร
ช้ อปปิ ง้ สินค้ าแบรนด์เนม โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอ้ ำท์ เล็ตส์ (Gotemba Premium Outlet) เป็ นหนึ่งในสาขาแบรนด์เอาท์เล็ท
ที่กระจายครอบคลุมประเทศญี่ปนุ่ ให้ ท่านได้ ช้อปปิ ง้ อย่างจุใจกับสินค้ าหลากหลายแบรนด์ดงั ทังในประเทศ
้
และ ต่างประเทศ
เช่น MORGAN, ELLE, BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY, NIKE , ADIDAS ฯลฯ

ทัวร์ญี่ปุ่น (GTH) TOKYO แมวนำโชค 5วัน 3 คืน โดยสำยกำรบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ XJ

ค่ำ

รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
ท่ ำนจะได้ อ่ มิ อร่ อยกับมือ้ พิเศษที่มีขำปูยักษ์ ให้ ท่ำนได้ ลมิ ้ ลองรสชำติขำปูพร้ อมนำ้ จิม้ รสเด็ด
นำท่ ำนเดินทำงเข้ ำสู่ท่ พ
ี ักโรงแรม FUJI HOTEL หรือเทียบเท่ ำ

ที่พัก

วันที่ 3
เช้ า

ภูเขำไฟฟูจิ ชัน้ 5 [ตำมสภำพอำกำศ] – พิธีชงชำ-โอชิโนะฮัคไก–สวนดอกไม้
โออิชิ ปำร์ ค – โตเกียว - โอไดบะ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
ภูเขำไฟฟูจิ ที่ตงตระหง่
ั้
านอยู่เหนือเกาะญี่ ปนด้
ุ่ วยความสูง3,776เมตร จากระดับนา้ ทะเล นาท่านขึ ้นชมความงามกันแบบ
ใกล้ ชิด ยังบริเวณ “ชัน้ 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึ ้นอยู่กบั สภาพภูมอิ ากาศ) เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที่ สามารถมอง
เห็นทะเลสาบทังห้
้ ากระจายอยู่โดยรอบ ให้ ท่านได้ สมั ผัสอากาศอันบริสทุ ธิ์บนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพที่ระลึก กับภูเขาไฟที่ได้ ชื่อ
ว่ามีสดั ส่วนสวยงามที่สดุ ในโลก ซึ่งเป็ นภูเขาไฟที่ยงั ดับไม่สนิท และมีความสูงที่สดุ ในประเทศญี่ปนุ่

สัมผัสวัฒนธรรมดังเดิ
้ มของชาวญี่ปนนั
ุ่ น่ ก็คือ การเรี ยนพิธีชงชาญี่ปนุ่ โดยการชงชาตามแบบญี่ ปนนั
ุ่ น้ มีขนตอนมากมาย
ั้
เริ่ ม
ตังแต่
้ การชงชา การจับถ้ วยชา และการดื่มชา ทุกขันตอนนั
้
น้ ล้ วนมีขนตอนที
ั้
่มีรายละเอียดที่ประณี ตและสวยงามเป็ นอย่าง
มาก และท่านยังมีโอกาสได้ ลองชงชาด้ วยตัวท่านเองอีกด้ วย ซึ่งก่อนกลับให้ ท่านอิสระเลือ กซือ้ ของที่ฝากของที่ระลึกตาม
อัธยาศัย

ทัวร์ญี่ปุ่น (GTH) TOKYO แมวนำโชค 5วัน 3 คืน โดยสำยกำรบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ XJ

กลำงวัน

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ร้ ำนอำหำร
โอชิโนะฮักไก (Oshino Hakkai) ซึ่งเป็ นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิได้ สวยงามที่สดุ อีกจุดหนึ่ง ซึ่งได้ รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว
ชาวญี่ปนเป็
ุ่ นอย่างมาก และที่นี่ยงั มีบอ่ น ้าศักดิส์ ทิ ธิ์อนั แสนบริสทุ ธิ์ซึ่งเกิดจากหิมะบนยอดเขาละลายและไหลผ่านภูเขาไฟฟูจิ
ลงสูพ่ ื ้นเบื ้องล่างผุดขึ ้นเป็ นตาน ้าและบ่อน ้าขนาดเล็กใหญ่มากมาย ซึ่งใช้ เวลายาวนานถึง 3 - 4 ปี ซึ่งชาวบ้ านเชื่อกันว่าถ้ านา
น ้าในบ่อนี ้มาดื่มนอกจากจะได้ ความสดชื่นจากการลิ ้มรสน ้าอันบริสทุ ธิ์ ยังจะทาให้ สขุ ภาพแข็งแรง และจะมีโชคดีอีกด้ วย ที่นี่
ท่านสามารถซื ้อของที่ระลึกจากร้ านค้ าที่ตงอยู
ั ้ ่ภายในบริเวณนี ้อย่างสาราญใจ
สวนดอกไม้ โออิชิ ปำร์ ค (OISHI PARK) (ขึ ้นอยู่กับสภาพอากาศ) นับเป็ นจุดชมวิวฟูจิที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง ให้ ท่านได้
เพลิดเพลินไปกับการเดินชมถนนที่ประดับประดาไปด้ วยดอกไม้ ที่มีความยาวประมาณ 350 เมตร พร้ อมชมความงามของ
ภูเขาไฟฟูจิ(Fuji) ที่เป็ นฉากหลัง โดยสวนนี ้จะปลูกดอกไม้ สลับสับเปลี่ยนกันตลอด

[สถำนที่ชมอำจจะมีกำรเปลี่ยนแปลงขึน้ อยู่กับสภำพอำกำศ]
โอไดบะ ย่านเมืองใหม่ที่เกิดจากการถมทะเลขึ ้นมาเป็ นเกาะ ให้ ท่านได้ ช้อปปิ ง้ สินค้ าหลากหลายชนิดที่ห้างไดเวอร์ ซิตี ้ ซึ่ง
ภายในมีร้านค้ า ร้ านอาหาร และแหล่งบันเทิงมากมายและให้ ท่านถ่ายรูปกับกันดัมตั
้ วใหม่ RX-0 Unicorn ขนาดเท่าของจริ ง
โดยสร้ างขึ ้นมาตามอัตราส่วน 1:1 เหมือนตัวเดิม ทาให้ มีความสูงถึง 19.7 เมตร (ตัวเดิมสูง 18 เมตร) และเพิ่งเปิ ดตัวเป็ น
ทางการในวันที่ 24 กันยายน 2560 ที่ผา่ นมา

ทัวร์ญี่ปุ่น (GTH) TOKYO แมวนำโชค 5วัน 3 คืน โดยสำยกำรบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ XJ

ค่ำ
ที่พัก

อิสระรับประทำนอำหำรค่ำตำมอัธยำศัย
นำท่ ำนเดินทำงเข้ ำสู่ท่ พ
ี ัก KICHIJOJI TOKYO REI HOTEL หรือเทียบเท่ ำ

วันที่ 4
เช้ า

กลำงวัน

เมืองคำมำคูระ – หลวงพ่ อโต - วัดอำซำกุสะ – ถ่ ำยรู ปโตเกียวสกำยทรี – ช้ อป
ปิ ้ งฮำรำจุกุ – ช้ อปปิ ้ งชิบูย่ำ – ช้ อปปิ ้ งชินจูกุ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
เมืองคามาคูระ เป็ นเมืองชายฝั่ งเล็กๆในเขตจังหวัดคานากาว่า(Kanagawa) ที่ดงึ ดูดเหล่านักท่องเที่ยวให้ แวะมาเยี่ยมเยียน
ถูกขนานนามให้ เป็ น “เกียวโตแห่งฝั่ งตะวันออก” เพราะว่ามีทงวั
ั ้ ดและศาลเจ้ าอันเก่าแก่ อนุสรณ์สถานทางประวัตศิ าสตร์
มากมาย
นาท่านสักการะ “หลวงพ่ อโต” (Daibutsu) แห่ งวัดโคโตคุอิน (Kotokuin Temple) เป็ นรูปหล่อโลหะที่สงู 13.35 เมตรตังอยู
้ ่
กลางลานวัด ใหญ่เป็ นอันดับสองของประเทศญี่ปนุ่
วัดอำซำกุสะ (Asakusa) วัดที่เก่าแก่ที่สดุ ในกรุงโตเกียว ขอพรจากพระพุทธรูปเจ้ าแม่กวนอิมทองคา ท่านยังจะได้ เก็บภาพ
ประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยู่บริเวณประตูทางเข้ าวัด และยังสามารถเลือกซือ้ เครื่ องราง
ของขลังได้ ภายในวัด ฯลฯ หรื อเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซะ ถนนช้ อปปิ ง้ ที่มี ชื่อเสียงของวัด มีร้านขายของที่ระลึกมากมาย
ไม่วา่ จะเป็ นเครื่ องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบท้ ายด้ วยร้ านขายขนมที่คนญี่ ปนชื
ุ่ ่นชอบ แม้ กระทั่งองค์จักรพรรดิ์องค์
ปั จจุบนั ยังเคยเสด็จอีกด้ วย
เก็บภาพประทับใจกับคู่กับแลนด์มาร์ กแห่งใหม่ของกรุ งโตเกี ยว ณ ริ มแม่นา้ สุมิดะ “หอคอยโตเกียวสกำยทรี ” (Tokyo
Skytree) หอส่งสัญ ญาณโทรคมนาคมที่ สูงที่ สุดในโลก มีความสูง 634 เมตร สร้ างด้ วยเทคนิคทางสถาปั ตยกรรมและ
วิศวกรรมอันทันสมัย
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ร้ ำนอำหำร
อิสระช็อปปิ ง้ ย่ ำนฮำรำจูกุ (Harajuku) แหล่งวัยรุ่นที่ร้ ูจกั กันดีของกรุงโตเกียว เดินเล่นที่ ถนนทาเคชิตะ พบกับร้ านค้ าที่ขาย
สินค้ าวัยรุ่นมากมาย ร้ านขนมเครปที่มีชื่อเสียงฯลฯ หากมาในช่วงวันเสาร์ -อาทิตย์ ท่านจะได้ พบกับเด็กหนุ่มสาวที่แต่งตัวคอส
เพลย์ เลียนแบบตัวการ์ ตนู มาเดินอวดโฉมกันมากมาย
ต่ อด้ วย ย่ ำนชิบูย่ำ (Shibuya) แหล่งช้ อปปิ ง้ สตรี ทที่ยิ่งใหญ่สดุ ๆในโตเกียว รายล้ อมไปด้ วยห้ างฯต่างๆและร้ านค้ าอีกนับพัน
ซึ่งมีห้างฯ SHIBUYA 109 ที่รวบรวมร้ านค้ าแฟชัน่ ไว้ มากมายรวมทังมี
้ รูปปั น้ “ฮาจิโกะ” หรื อเจ้ าหมาแสนซื่อสัตย์ฮาจิ ที่เฝ้ารอ

ทัวร์ญี่ปุ่น (GTH) TOKYO แมวนำโชค 5วัน 3 คืน โดยสำยกำรบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ XJ

คอยเจ้ านายหน้ าสถานีชิบยู ่า ตราบจนวันตายของมัน..และให้ ท่านได้ เดินเล่นช้ อปปิ ง้ ไปกับห้ างฯเปิ ดใหม่เมื่อเมษายน 2012
นั่นคือ SHIBUYA HIKARIE เป็ นอาคารใหม่ที่สร้ างทดแทน Shibuya Tokyo Bunka Kaikan Building ซึ่งอยู่ทางตะวันออก
ของสถานีรถไฟชิบยู ่า เป็ นอาคารสูง 34 ชันโดยมี
้
ร้านค้ า กว่า 200 จุดและรวมเอาแฟชัน่ ต่างๆจากทุกมุมโลกมาไว้ ที่นี่
ช้ อปปิ ้ งย่ ำนชินจูกุ แหล่งช้ อปปิ ง้ ขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เป็ นศูนย์รวมแฟชัน่ เก๋ๆ เท่ห์ๆ ของเหล่าบรรดาแฟชั่น
นิสต้ า เป็ นแหล่งอัพเดทเทรนด์และเป็ นย่านความเจริ ญอันดับหนึ่งของนครโตเกียวในปั จจุบนั ให้ ท่านเลือกชมและซือ้ สินค้ า
มากมาย อาทิเช่น เครื่ องใช้ ไฟฟ้า, กล้ องถ่ายรูป, MP-3, คอมพิวเตอร์ , Notebook, นาฬกิ า, เสื ้อผ้ า,รองเท้ า และเครื่ องสาอาง
เช่นแบนรด์ KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และอื่น ๆ อีกมากมายที่ราคาค่อนข้ างถูกกว่าเมืองไทยและร้ าน100เยน
(อยู่ตกึ PEPEชัน8)
้ ซึ่งสินค้ าทุกอย่างภายในร้ านจะราคา 100 เยน เท่ากันหมด หรื อเป็ นร้ านดองกี ้ ที่ขายสินค้ าราคาถูกสารพัด
อย่าง หรื อจะเป็ นร้ านมัตสึโมโต้ ที่รวมสินค้ า เครื่ องใช้ เครื่ องสาอางค์ ผลิตภัณฑ์ของใช้ ไว้ อย่างหลากหลาย
อิสระรับประทำนอำหำรค่ำ ตำมอัธยำศัย ณ แหล่ งช้ อปปิ ้ ง
นำท่ ำนเดินทำงเข้ ำสู่ท่ พ
ี ักโรงแรม KICHIJOJI TOKYO REI HOTEL หรือระดับใกล้ เคียงกัน

ค่ำ
ที่พัก

วันที่ 5 สนำมบินนำริตะ-กรุ งเทพฯ (สนำมบินดอนเมือง) (XJ601 09.15 – 14.05)
เช้ ำ
09.15 น.
14.05 น.

นำท่ ำนเช็คเอำท์ และ ตรวจสอบสัมภำระก่ อนเดินทำงไปยัง สนำมบินนำริตะ
ถึง สนามบินนาริตะ ทาการเช็คอิน และโหลดกระเป๋ าสัมภาระ
นาท่านกลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สำยกำรบินไทยแอร์ เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ601
บริกำรอำหำรเช้ ำและนำ้ ดื่มบนเครื่อง
เดินทางถึง สนำมบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ
** หำกท่ ำนที่ต้องออกตั๋วภำยใน (เครื่องบิน,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณำสอบถำมที่เจ้ ำหน้ ำที่ทุกครัง้ ก่ อนทำกำร
ออกตั๋วเนื่องจำกสำยกำรบินอำจมีกำรปรับเปลี่ยนไฟล์ ท หรือ เวลำบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทรำบล่ วงหน้ ำ **

ทัวร์ญี่ปุ่น (GTH) TOKYO แมวนำโชค 5วัน 3 คืน โดยสำยกำรบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ XJ

อัตรำค่ ำบริกำร : TOKYO แมวนำโชค 5 วัน 3 คืน โดยสำยกำรบินไทยแอร์ เอเชียเอ็กซ์
กำหนดกำรเดินทำง

ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่ ำน
ท่ ำนละ

เด็กอำยุไม่ เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่ ำนละ

เด็กอำยุไม่ เกิน 7 ปี
(ไม่ เสริมเตียง)
ท่ ำนละ

พักเดี่ยว
ท่ ำนละ

ไม่ รวมตั๋ว
ท่ ำนละ

วันที่ 13-17 ก.ค. 62

27,900.-

27,900.-

27,900.-

7,900.-

21,900.-

รำคำเด็กทำรก [อำยุไม่ ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทำงกลับ] ท่ ำนละ 7,900 บำท รำคำนีร้ วมรำยกำรทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน
ไม่ มีรำคำเด็ก เนื่องจำกเป็ นรำคำพิเศษ
รำคำทัวร์ ข้ำงต้ นยังไม่ รวมค่ ำทิปมัคคุเทศน์ ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บำท /ท่ำน/ทริป
หัวหน้ ำทัวร์ ท่ ดี ูแลคณะจำกเมืองไทยตำมแต่ท่ำนจะเห็นสมควร
โปรแกรมอำจจะมีกำรปรับเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดูกำล

เงื่อนไขกำรให้ บริกำร
1.
2.
3.

4.

การเดิ น ทางในแต่ล ะครั ง้ จะต้ อ งมี ผ้ ูโ ดยสารจ านวน 10 ท่า นขึ ้นไป ถ้ า ผู้โ ดยสารไม่ค รบจานวน
ดังกล่าว ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงราคาหรื อยกเลิกการเดินทาง
ในกรณีที่ลกู ค้ าต้ องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ ป
มีการคอนเฟิ ร์มเดินทางก่อนทุกครัง้ มิฉะนันทางบริ
้
ษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น
การชาระค่าบริ การ
3.1 กรุณาชาระมัดจา ท่ ำนละ 15,000 บำท
3.2 กรุณาชาระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือ 30 วันก่อนออกเดินทาง
การยกเลิการเดินทาง
4.1 แจ้ งยกเลิก ก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่นบั วันเดินทาง คืนค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
4.2 แจ้ งยกเลิก ก่อนเดินทาง 15 วัน ไม่นบั วันเดินทาง เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 15,000 บาท
4.3 แจ้ งยกเลิก น้ อยกว่า 15 วันการเดินทาง ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้ จ่ายทั ้งหมด
4.4 ยกเว้ นกรุ๊ปที่ออกเดินทำงช่ วงเทศกำลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้ น บางสายการ
บินมีการการันตีมดั จาที่นงั่ กับสายการบินและค่ามัดจาที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER
FLIGHT จะไม่ มีกำรคืนเงินมัดจำ หรือ ค่ ำทัวร์ ทงั ้ หมด ไม่ ว่ำยกเลิกด้ วยกรณีใดๆ
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองทังกรุ
้ งเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรื อ เข้ า
ประเทศที่ระบุ ไว้ ในรายการเดินทาง บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ ไม่วา่ กรณีใดๆ ทั ้งสิ ้น
**สาคัญ!! บริ ษัททาธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้ ไม่สนับสนุนให้ ลกู ค้ าเดิ นทางเข้ าประเทศญี่ ปุ่น
โดยผิ ด กฎหมายและในขัน้ ตอนการผ่านการตรวจคนเข้ าเมื อ ง ทัง้ ไทยและญี่ ปุ่น ขึ ้นอยู่กับการ

ทัวร์ญี่ปุ่น (GTH) TOKYO แมวนำโชค 5วัน 3 คืน โดยสำยกำรบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ XJ

พิจารณาของเจ้ าหน้ าที่เท่านัน้ ลูกค้ าทุกท่านต้ องผ่านการตรวจคนเข้ าเมืองด้ วยตัวของท่านเอง ทาง
มัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ ความช่วยเหลือใดๆได้ ทงสิ
ั ้ ้น**
4.6 เมื่ อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ถ้ าท่านงดการใช้ บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อ ไม่
เดินทาง
พร้ อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้ องค่าบริ การและเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทั ้งสิ ้น

อัตรำค่ ำบริกำรนีร้ วม
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

ค่าตัว๋ โดยสารเครื่ องบินไป-กลับ ชันประหยั
้
ดพร้ อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ ข้างต้ น
กรณีทา่ นมีความประสงค์จะต้ องการปรับเปลี่ยนระดับชันที
้ ่นงั่ จากชันประหยั
้
ดเป็ นชันธุ
้ รกิจ โดยใช้
คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้ องดาเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้ า และถ้ าโดยการชาระเงินเพื่อ
อัพเกรดต้ องกระทาที่เคาน์เตอร์ สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านัน้
ค่าที่พกั ห้ องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการ หรื อ ระดับเทียบเท่า
** ในกรณีที่ท่านจองห้ องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริ ม] แล้ วทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้ องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้ องให้ เป็ นแบบ
แยก 2ห้ องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้ องพักให้ ตามความเหมาะสมต่ อไป **
ค่าอาหาร ค่าเข้ าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ ในรายการทัวร์ ข้างต้ น
เจ้ าหน้ าที่บริ ษัท ฯ คอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
ค่าน ้าหนักสัมภาระรวมในตัว๋ เครื่ องบินแอร์ เอเซีย เอ็กซ์ 20 กิโล ค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตาม
เงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้ าท่านใดสนใจ...ซื ้อประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่ องสุขภาพสามารถสอบถามข้ อมูล
เพิ่มเติมกับทางบริ ษัทได้ **
- เบี ้ยประกันเริ่ มต้ น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี ้ยประกันเริ่ มต้ น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรื อน้ อยกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรื อเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 3 ล้ านบาท]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรื อมากกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรื อเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้ านบาท]
ภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%

อัตรำค่ ำบริกำรนีไ้ ม่ รวม
ทัวร์ญี่ปุ่น (GTH) TOKYO แมวนำโชค 5วัน 3 คืน โดยสำยกำรบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ XJ

1.

2.
3.
4.

ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้ าวต่างๆ(ทำงรั ฐบำลญี่ปุ่นประกำศยกเลิกวีซ่ำให้ กับ
คนไทย ผู้ท่ ีประสงค์ จะพำนั กระยะสั น้ ในประเทศญี่ปุ่นไม่ เกิน 15 **ถ้ ำกรณีทำงรั ฐบำล
ญี่ปุ่นประกำศให้ กลั บมำใช้ วีซ่ำ ผู้เดินทำงจะต้ องเสี ยค่ ำใช้ จ่ ำยเพิ่มในกำรขอวีซ่ำตำมที่
สถำนทูตกำหนด)
ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรี ด ค่า
โทรศัพท์
ค่าภาษีน ้ามัน ที่สายการบินเรี ยกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริ ษัทฯได้ ออกตัว๋ เครื่ องบิน
ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริ ป/ท่าน

หมำยเหตุ
1.
2.
3.
4.

5.
6.

บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลือ่ นการเดินทางในกรณีที่มีผ้ รู ่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน
ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน ้ามันและภาษี สนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ ้นก่อนวัน
เดินทาง
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้อ งแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าอันเนื่อ งจากสาเหตุ
ต่างๆ
บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การประท้ วง, การนัด
หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ , การนาสิ่ง ของผิ ดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนื อ ความ
รับผิดชอบของบริ ษัทฯ
บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน
เกิดจากการโจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ ทงหมดกั
ั้
บทางบริ ษัทฯ แล้ ว ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆ ทังหมด
้
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ย นแปลงรายการโดยมิ ต้อ งแจ้ งล่วงหน้ า ทั ้งนี ้ขึ ้นอยู่กับสภาวะ
อากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั อัตรา
แลกเปลีย่ นของเงินสกุลเยน

รำยละเอียดเกี่ยวกับมำตรกำรยกเว้ นวีซ่ำเข้ ำประเทศญี่ปุ่นให้ กับคนไทย
จากมาตรการยกเว้ นวีซา่ เข้ าประเทศญี่ปนให้
ุ่ กบั คนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพานักระยะสันในประเทศญี
้
่ปนไม่
ุ่
เกิน 15 วัน ไม่วา่ จะด้ วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรื อธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบ
เอกสารในขันตอนการตรวจคนเข้
้
าเมือง เพื่อเป็ นการยืนยันว่ามีคณ
ุ สมบัติในการเข้ า ประเทศญี่ปนุ่
**เอกสารที่อาจจะต้ องใช้ ในการพิจารณาการอนุญาตให้ เข้ าประเทศ – ตัว๋ เครื่ องบินและเอกสารเรื่ องที่พกั
ทางบริ ษัทจะจัดเตรี ยมให้ กบั ลูกทัวร์ แต่ทงนี
ั ้ ้ขึ ้นอยูก่ บั การพิจารณาของกองตรวจคนเข้ าเมืองของญี่ปน**
ุ่

ทัวร์ญี่ปุ่น (GTH) TOKYO แมวนำโชค 5วัน 3 คืน โดยสำยกำรบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ XJ

1.
2.
3.

ตัว๋ เครื่ องบินขาออกจากประเทศญี่ปนุ่
สิง่ ที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายทีอ่ าจเกิดขึ ้นระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปนุ่
(เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้ น)
ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปนุ่ (เช่น คน รู้จกั โรงแรม
และอื่นๆ)

กำหนดกำรเดินทำงระหว่ ำงที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น
คุณสมบัติกำรเข้ ำประเทศญี่ปนุ่ (สำหรับกรณีกำรเข้ ำประเทศญี่ปนตำมมำตรกำรยกเว้
ุ่
นวีซ่ำ)
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยงั มีอายุการใช้ งานเหลืออยู่
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาในประเทศญี่ปนจะต้
ุ่
องไม่เป็ นสิง่ ที่ขดั ต่อกฎหมาย และเข้ าข่ายคุณสมบัติ
เพื่อการพานักระยะสัน้
3. ในขันตอนการขอเข้
้
าประเทศ จะต้ องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
เป็ นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปนุ่ หรื อมิได้ อยูใ่ นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธ
ไม่ให้ เข้ าประเทศ และไม่เข้ าข่ายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ
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