** ชมความสวยงามของ ดอกซากุระ อาทิเช่น PHILOSOPHER’S PATH, สวนอุเอะโนะ
** สัมผัสบรรยากาศ "ล่องเรือโจรสลัด" ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ณ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่
** ชมความงามของ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ณ Nabana no Sato
** พิเศษ!!! ให้ท่านได้ลองทาน สตอเบอรี่สดๆ รสหวานของญี่ปุ่น
** รื่นรมย์ชมทิวทัศน์โดย "รถไฟสายโรแมนติก" พร้อมชม ดอกซากุระ สองข้างทาง
** ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้ าํ แร่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ ต์เมนูขาปูยกั ษ์ อิ่มไม่อ้นั
** บริการท่านด้วยนํ้าดื่มที่ญปี่ ุ่ นท่านละ 1ขวด/วัน
กําหนดการเดินทาง 27 มีนาคม - 1 เมษายน 2563
1-6 / 2-7 / 3-8 เมษายน 2563 (วันจักรี)
10-15 / 11-16 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์)
(หากท่านมีจองตัว๋ ภายในประเทศ รบกวน ขอเที่ยวบินกับเจ้าหน้าที่ ก่อนจองตัว๋ ด้วยค่ะ)
วันแรก
ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินนาริตะ
21.00 น.
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 2 ชั้น 3 เคาน์เตอร์ 9-10 สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์
เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึ้ นเครื่อง
23.45 น.
เหินฟ้ าสู่ ประเทศญี่ปุ่นโดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ600
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง / เวลาท้องถิ่นจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง
[เสริมด้วยบริการ>> เซ็ตอาหารร้อนเมนูไก่+นํ้าดื่มบนเครื่อง มื้ อเช้า สําหรับทุกท่าน]
วันที่สอง
ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ - วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี - ย่านชินจูกุ - ออนเซ็น+ขาปู
ยักษ์ไม่อ้นั
08.00 น.
เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
นําท่านชม สวนอุเอโนะ สวนสวยกลางกรุงที่รวบรวมพันธุไ์ ม้นานาชนิ ดจากทัว่ ทุกมุมโลก และเป็ นสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจของคนโตเกียว สัมผัสดอกซากุระ อวดโฉมบานสะพรัง่ ท่ามกลางสวนสวย รายล้อมด้วย
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วันที่สาม

ดอกไม้น านาพัน ธุ์ นอกจากสวนสวยแล้ว สวนอุ เ อโนะยัง มี ส วนสัต ว์แ ละพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ก ลางสวนอี ก ด้ว ย
(ความสวยงามของดอกซากุระ..ขึ้นอยูก่ บั สภาพอากาศ) จากนั้นนําทุกท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคํา ณ
วัดอาซากุสะ วัดที่ได้ชื่อว่าเป็ นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และได้รบั ความเคารพนั บถือมากที่สุดแห่งหนึ่ งใน
กรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคําที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ่งมักจะมีผคู้ น
มากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็ นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็ นที่ต้ังของโคมไฟยักษ์ที่มี
ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าที่อยูด่ า้ นหน้าสุดของวัด ที่มี
ชื่อว่า “ประตูฟ้าคํารณ” และถนนจากประตูเข้าสู่ตวั วิหารที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคํา มีชื่อว่า “ถนน
นากามิเซะ” ซึ่งเป็ นที่ต้งั ของร้านค้าขายของที่ระลึกพื้ นเมืองต่างๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิ ด ของเล่น
รองเท้า พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ให้ทุกท่านได้เลือกซื้ อเป็ นของฝากของที่ระลึก และนําทุกท่านเดิน ถ่ายรูปคู่
กับ แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น้ําสุมิดะ หอคอยโตเกียวสกาย ทรี”(Tokyo Sky tree)
หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก ... เปิ ดให้บริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้ มี
ความสูง 634 เมตร สามารถทําลายสถิติความสูงของหอกวางตุง้ ในมณฑลกว่างโจว ซึ่งมีความสูง 600
เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ... ทิวทัศน์ของ “หอคอย
โตเกียวสกายทรี”ที่บรรจุเทคโนโลยีแนวหน้าสุดสามารถมองเห็นได้จากละแวกวัดอาซะกุซ่าที่เต็ มไปด้วย
กลิ่นอายแบบเมืองเก่าของเอะโดะ
 รับประทานอาหารกลางวันแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุม้ ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)
นําท่านสู่“ย่านชินจูกุ ย่านแห่งความเจริญอันดับหนึ่ งของกรุงโตเกียว ท่านจะได้พบกับห้างสรรพสินค้า และ
ร้านขายของเป็ นพันๆ ร้าน ซึ่งจะมีผคู้ นนั บหมื่นเดินกันขวักไขว่ ถือเป็ นจุดนัดพบยอดนิ ยมอีกด้วย เชิญท่าน
เลื อ กชมสิ น ค้า มากมาย อาทิ เครื่ อ งใช้ไ ฟฟ้ า, กล้อ งถ่ า ยรู ป , นาฬิ ก า, เสื้ อผ้า , รองเท้า แฟชัน่ และ
เครื่องสําอาง เป็ นต้น อิสระให้ท่านได้เพลินเพลินกับการ “เลือกชมและซื้ อ” สินค้าตามอัธยาศัย
 พักที่ HOTEL JUST ONE OYAMA หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 รับประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม พิเศษ!!ทานขาปูยกั ษ์ อันขึ้ นชื่อของญี่ปุ่น แบบไม่
อั้น
พิเศษ! ณ โรงแรมที่พกั แห่งนี้ ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบนํ้ าแร่ หรือ เรียกอีกอย่างว่าออนเซ็ น เพื่อผ่อน
คลายความเมื่อยล้า การอาบนํ้าแร่ จะทําให้ เลือดลมดี, ผิวพรรณสดใส, สุขภาพดี, ผ่อนคลายความเมื่อยล้า
และยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกด้วย
ภูเขาไฟฟูจิ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - ทะเลสาบปลาไหล - ลิ้ มลองรสชาติสตรอเบอรี่ - เทศกาล
ประดับไฟฤดูหนาว Nabana no Sato
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านขึ้ นสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ที่ต้งั ตระหง่านอยูเ่ หนื อเกาะญี่ปุ่นด้วยความสูง 3,776 เมตรจากระดับนํ้าทะเล นํา
ท่านขึ้ นชมความงามกันแบบใกล้ชิดยังบริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (หรือชั้นสูงสุดที่ทางอุทยานฯ
อนุ ญาตให้ขึ้นได้ในวันนั้ นๆ) เพื่อชมทัศนี ยภาพโดยรอบของภูเขาไฟ จากนั้นนําทุกท่านเดินทางสู่ ฮาโกเน่”
เพื่อ ล่องเรือโจรสลัด (ล่องสั้น 10 นาที) ยังบริเวณ ทะเลสาบอาชิ เพื่อให้ท่านได้สมั ผัสบรรยากาศ
ธรรมชาติและชมความงามของทะเลสาบนํ้าจืดขนาดใหญ่ที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อกว่า 3,000
ปี ที่แล้ว
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วันที่สี่

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติของ สตรอเบอรี่ ท่านละ
1 แพ็ค
จากนั้นนําท่านชม ทะเลสาบฮามานะ (ทะเลสาบปลาไหล) ทะเลสาบอันเป็ นแหล่งเพาะเลี้ ยงปลาไหลที่
ใหญ่ที่สุด อิสระกับการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากปลาไหล อาทิ พายปลาไหล คุกกี้ ปลาไหล ก้างปลา
ไหลทอดกรอบ ฯลฯ หรือเลือกมุมสวยๆ เก็บภาพเป็ นที่ระลึก นําทุกท่านเพลิดเพลินกับ Nabana no Sato”
เพื่อชม เทศกาลประดับไฟ ที่นี่นอกจากตอนกลางวันจะเป็ นสวนดอกไม้แล้วยามคํา่ คืนของช่วงฤดูหนาวใน
ทุกๆปี ยังประดับไฟอย่างสวยงามในธีมต่างๆหลากหลายโซน ซึ่งเป็ นงานจัดแสดงไฟที่ยิ่งใหญ่ติดอันดับ1ของ
ญี่ปุ่น (เทศกาลประดับไฟฤดูหนาวจัดขึ้นระหว่าง ตุลาคม - พฤษภาคม ของทุกปี )
 รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
 พักที่ HOTEL ROUTE INN YOKKAICHI หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
ถนนสายนักปราชญ์ (PHILOSOPHER’S
PATH) - ปราสาททองคิ นคาคุจิ - เมื องอาราชิยาม่า นั ่งรถไฟสายโรแมนติก - ป่ าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินชมดอกซากุระ ถนนสายนักปราชญ์ (PHILOSOPHER’S PATH )” ถนนเส้นนี้ เป็ นทางเดินเล็กๆ
เลี ยบคลองบิวาโกะ (Biwako) ที่ ใสสะอาด ผูค้ นจํานวนมากที่ ต่างพากันมาเดิ นเล่นชมซากุ ระที่ออกดอก
สะพรัง่ เต็มต้นตลอดสองข้างทาง เมื่อซากุระบานเต็มที่แล้วถนนเส้นนี้ ก็จะกลายเป็ นสีชมพูหวานแหวว ทําให้
ได้บรรยากาศอันสุดแสนจะความโรแมนติกท่ามกลางธรรมชาติริมคูคลองที่ในหนึ่ งปี จะหาชมได้พียงครั้ง
เดียวเท่านั้น (ความสวยงามของดอกซากุระ..ขึ้นอยูก่ บั สภาพอากาศ)
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ ปราสาททอง หรือเรียกกันว่า คินคาคุจิ ปราสาทที่สร้างขึ้ นเพื่อเป็ นที่อยูข่ องโชกุนในสมัย
โบราณ ตั้งตระหง่านกลางสระนํ้า โอบล้อมด้วยสวนสไตล์ญี่ปุ่นโบราณที่ได้รบั การดูแลและอนุ รกั ษ์ไว้อย่างดี
เยีย่ ม ตัวปราสาทโดดเด่นด้วยสีทองส่องประกายระยับยามกระทบแสงอาทิตย์ เงาปราสาททาบลงบนผืนนํ้า
คล้ายกับมีปราสาทใต้น้ําอีกหนึ่ งหลัง ให้ท่านได้เก็บภาพอย่างใกล้ชิดกับตัวปราสาทและบรรยากาศโดยรอบ
จากนั้ นนํ า ท่ านเดิ นทางสู่ เมื องอาราชิ ยาม่ า เพื่อเดิ นทางไปสัมผัสกับ รถไฟสายโรแมนติก (Sagano
Romantic Train) เสน่ หข์ องรถไฟเก่านี้ มีมุมมองที่น่ารื่นรมย์ของทิวทัศน์ ตลอดเส้นทางท่านจะได้ชมความ
งามของดอกซากุระที่บานสะพรัง่ และแม่น้ํา Arashiyama, Kameoka สายลมและแสงแดดผ่านภูเขา หุบเขา
ด้วยบรรยากาศสุดโรแมนติก (ความสวยงามของดอกซากุระ..ขึ้นอยูก่ บั สภาพอากาศ)
**ในกรณีรถไฟซากาโน่เต็ม ช่วงเทศกาลท่องเที่ยว เช่น ใบไม้เปลี่ยนสี, ซากุระ เป็ นต้น อาจเปลี่ยนไป
นั ่งรถไฟ JR ท้องถิ่นแทน* และนําท่านชมความสวยงาม ร่มรื่น ของทิวไผ่ อันเขียวขจี นั บหมื่นต้นตลอด
ข้างทาง ณ สวนป่ าไผ่(Bamboo Groves)”เป็ นเส้นทางเดินเล็กๆที่ตดั ผ่านในกลางสวนป่ าไผ่ สามารถเดิน
เล่นให้บรรยากาศที่แปลกและหาได้ยาก ยิง่ ถ้าช่วงไหนที่มแี สงอาทิตย์รอดผ่านตัวป่ าไผ่ลงมายังพื้ นด้านล่างก็
จะยิ่งสวยมาก โดยเฉพาะถ้ามีลมพัดมาพร้อมกันก็จะเป็ นเสียงกิ่งก้านของต้นไผ่กระทบกันไปมา บริเวณ
ใกล้ๆจะเป็ นร้านขายของพื้ นเมืองที่ทาํ มาจากต้นไม้ เช่น ตะกร้าไม้ไผ่, ถ้วย, กล่องใส่ของ หรือเสื้ อเสื้ อสาน
จากไผ่ เป็ นร้านดั้งเดิมของคนท้องถิ่น ร้านขายของฝาก ของที่ระลึกต่างๆ ซึ่งอยูร่ ะหว่างสองข้างทาง ก่อนที่
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เราจะนําท่านชม “สะพานโทเก็ตสึเคียว(Togetsukyo Bridge) หรือนิ ยมเรียกว่า “Moon Crossing Bridge”
เป็ นเสมือนสัญลักษ์ของอาราชิยาม่า ถูกสร้างขึ้ นในสมัยเฮอันและมีการบูรณะซ่อมแซมอยูเ่ รื่องๆ สะพานนี้ มี
ความสวยงามอย่างมากเพราะด้านหลังนั้นเป็ นภูเขาสูงใหญ่และด้านล่างเป็ นแม่น้ําที่ท้งั สองฝัง่ เป็ นบริเวณที่
ชาวญี่ปุ่นชื่นชอบ และเลื่องลือว่าเป็ นจุดชมวิวที่สวยที่สุดอีกแห่งในเกียวโต
 รับประทานอาหารคํา่ แบบอิสระ เพือ่ ให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุม้ ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)
 พักที่ HOTEL OSAKA KEIKO หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
วันที่หา้
ปราสาทโอซาก้า - ย่านชินไซบาชิ - ริงคุเอาท์เล็ท - อิออนพลาซ่า - สนามบินคันไซ
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านชม“ปราสาทโอซาก้า(Osaka Castle) (ชมด้านนอกไม่รวมค่าเข้าปราสาท) สร้างขึ้ นเพื่อเป็ นที่อยู่
ของเจ้าเมืองในสมัยโบราณ ตัวปราสาทมีท้งั หมด 8 ชั้น ตั้งอยูบ่ นเนิ นเขาที่ได้มีการสํารวจและพบว่าเคยเป็ น
ที่ต้ังของพระราชวังโบราณมาก่อน ล้อมรอบด้วยกําแพงหินแกรนิ ตขนาดมหึมา และคูน้ํ าขนาดใหญ่ เพื่อ
ป้องกันการรุกรานจากข้าศึก จากนั้ นเดิ นทางสู่ “ชินไซบาชิ” ย่านช้อปปิ้ งชื่อดังของเมืองโอซาก้า
เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ งไร้ชีดจํากัดบนถนนความยาวกว่า 2 กิโลเมตร ซึ่งมีรา้ นค้าและห้างสรรพสินค้า
เรี ย งรายกันตลอดสองข้า งทาง กับ สิ น ค้า มากมาย ทั้ง เสื้ อผ้า เก๋ ๆ กระเป๋าน่ ารัก ๆ รองเท้า แฟชัน่ สวยๆ
เครื่องสําอาง และสินค้า IT ทั้งหลาย Ipod กล้อง นาฬิกา Mp3 มีให้เลือกและชมกันมากมายหลากหลาย
แบบบนถนนเส้นนี้
 รับประทานอาหารกลางวันแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุม้ ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)
นํ าท่านเดินทางสู่ย่านริงคุทาวน์ เพื่ออิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งส่งท้ายใน ริงคุเอาท์เล็ท แหล่งรวบรวมสินค้า
แบรนด์เนมหลากหลายชนิ ดในราคาพิเศษกว่า 120 ร้าน เช่น Coach ,Armani Factory Store, Bally, Gap,
Nautica, Tag Heuer, Hugo Boss, Lacoste, Edwin, Salvatore Ferragamo, Nike, G-Shock, Timberland,
Diesel, Adidas, Citizen, Morgan, Ecco, Tommy Hilfiger, Reebok, ONITSUKA tiger และอื่น ๆ อีกมากมาย
ให้ท่านเดินเลือกซื้ อสินค้าคุณภาพสูง จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ อิออนพลาซ่า ศูนย์รวมแห่งสินค้านานาชนิ ด
ไม่วา่ จะเป็ นขนมญี่ปุ่น ผลไม้ และอาหารนานาชนิ ดใน ซุปเปอร์มาร์เก็ต ให้ท่านเลือกซื้ อสินค้าและของฝาก
ได้ตามอัธยาศัย
 รับประทานอาหารคํา่ แบบอิสระ เพือ่ ให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุม้ ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)
สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ สนามบินคันไซ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ
23.55 น.
เหินฟ้ าสู่เมืองไทย โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ611
วันที่หก
เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
03.50 น.
เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี่ ยม
[เสริมด้วยบริการ>> เซ็ตอาหารร้อนเมนูไก่+นํ้าดื่มบนเครื่อง มื้ อคํา่ สําหรับทุกท่าน]
หมายเหตุ : รายการต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่ องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,
การเมือง, สายการบิน เป็ นต้น อีกทั้งโรงแรมต่างๆที่ระบุในรายการนี้ อาจมีการปรับย่าน และสถานที่ต้งั ได้ตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้ ยังคงไว้ซึ่งระดับในมาตรฐานเดียวกัน โดยบริษัทจะคํานึ งถึงความสะดวกของเส้นทางระหว่างการนําเที่ยว
เป็ นสําคัญ โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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เดินทาง 27 มีนาคม - 1 เมษายน 2563
อัตราค่าบริการ สําหรับคณะ 30 ท่านขึ้ นไป
ผูใ้ หญ่
39,900 บาท
เด็กอายุ 7-11ปี / มีเตียง
39,900 บาท
เด็กอายุ 2-6 ปี / ไม่มเี ตียง
37,900 บาท
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม (จากราคาผูใ้ หญ่)
6,000 บาท
ไม่ใช้ตวั ๋ เครื่องบิน ลด (ทั้งเด็กและผูใ้ หญ่)
-10,000 บาท
เด็กทารก อายุตาํ ่ กว่า 2 ปี (ณ. วันเดินทาง) เช็คราคาตัว๋ ก่อนทําการจองค่ะ
เดินทาง 1-6 / 2-7 / 3-8 เมษายน 2563 (วันจักรี)
อัตราค่าบริการ สําหรับคณะ 30 ท่านขึ้ นไป
ผูใ้ หญ่
41,900 บาท
เด็กอายุ 7-11ปี / มีเตียง
41,900 บาท
เด็กอายุ 2-6 ปี / ไม่มเี ตียง
39,900 บาท
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม (จากราคาผูใ้ หญ่)
6,000 บาท
ไม่ใช้ตวั ๋ เครื่องบิน ลด (ทั้งเด็กและผูใ้ หญ่)
-10,000 บาท
เด็กทารก อายุตาํ ่ กว่า 2 ปี (ณ. วันเดินทาง) เช็คราคาตัว๋ ก่อนทําการจองค่ะ
เดินทาง 10-15 / 11-16 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์)
อัตราค่าบริการ สําหรับคณะ 30 ท่านขึ้ นไป
ผูใ้ หญ่
48,900 บาท
เด็กอายุ 7-11ปี / มีเตียง
48,900 บาท
เด็กอายุ 2-6 ปี / ไม่มเี ตียง
46,900 บาท
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม (จากราคาผูใ้ หญ่)
6,000 บาท
ไม่ใช้ตวั ๋ เครื่องบิน ลด (ทั้งเด็กและผูใ้ หญ่)
-15,000 บาท
เด็กทารก อายุตาํ ่ กว่า 2 ปี (ณ. วันเดินทาง) เช็คราคาตัว๋ ก่อนทําการจองค่ะ
@ที่นั ่งตั ๋วกรุป๊ สายการบินจะจัดที่นั ่งเป็ นกลุม่ แบบครอบครัวตามเหมาะสม@
หากลูกค้ามีความต้องการซื้อระบุหมายเลขที่ นั่งล่วงหน้า มีค่าใช้จา่ ยเพิ่ มเติมเริ่ มต้น 400 บาท/ท่าน/เที่ ยว
อัตราค่าบริการนี้ ประกอบด้วย 2 ส่วน
1.ค่าทัวร์รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม (ไม่รวมถึงตัว๋ เครื่องบิน)
2.ค่าตัว๋ เครื่องบิน (สินค้ายกเว้นภาษีมลู ค่าเพิ่มตามกฎหมาย)
อัตราค่าบริการนี้ รวม
o ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% + หัก ณ ที่จา่ ย 3% (เฉพาะค่าทัวร์)
o ตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ ตามเส้นทางและสายการบินที่ระบุในโปรแกรม (ชั้นทัศนาจร)
o ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
o ค่าธรรมเนี ยมนํ้ามันที่สายการบินเรียกเก็บ (คํานวณ ณ วันที่ 9/8/2562)
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o ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิ ด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
o โรงแรมที่พกั ตามระบุไว้ในรายการ หรือในระดับเดียวกัน (พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน)
o ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทาง ***ไม่คุม้ ครองเด็ กอายุตาํ ่ กว่า 1เดือน วงเงินทุนชีวิตท่านละ 2,000,000
บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาลอุบตั ิเหตุ 500,000 บาท และอาหารเป็ นพิษระหว่างเดินทาง
o การบริการของมัคคุเทศก์จากเมืองไทยตลอดการเดินทาง 1 ท่าน
o นํ้าดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 1 ขวด / วัน (ทั้งหมด 4 วัน)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
o ค่าทําหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง
o ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สงั ่ มาในห้องพัก เป็ นต้น
o ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนื อจากที่บริษัทจัดให้ ในรายการทัวร์
o ค่านํ้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน) หรือ ซื้ อนํ้าหนักกระเป๋าเพิ่ม
ล่วงหน้าก่อนเดินทาง 4วัน (ราคา 10 ก.ก จ่ายเพิ่ม 750 บาท/เที่ยว/ท่าน)
o ค่าทําใบอนุ ญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
o ค่ า เปลี่ ย นแปลงตั ว๋ กรณี ไ ป-กลั บ ไม่ พ ร้อ มคณะ หรื อ เปลี่ ย นคนเดิ น ทาง (สอบถามค่ า ใช้จ่ า ยกั บ เจ้า หน้ า ที่ )
กรุณาแจ้งอย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทาง พร้อมหน้าพาสชัดเจนของคนเดินทางแทน
o ค่าธรรมเนี ยมนํ้ามันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่ เติมในภายหลัง
o ค่าธรรมเนี ยมทิปไกด์+คนขับรถ โดยประมาณ 2,000 เยน (ประมาณ 600 บาทไทย) เพิ่มเติมตามความพึงพอใจ
o ค่าวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น ประเภทท่องเที่ยวระยะสั้น (สําหรับผูถ้ ือหนังสือเดินทางต่างชาติ)
เงื่อนไขการสํารองที่นั ่ง / ชําระเงิน / การยกเลิก
โอนเงินมัดจําจํานวน 15,000 บาท เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ ส่วนที่เหลือชําระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 40 วัน
ชื่อบัญชี นายวัฒนา วิริยะกิตติ บัญชีออมทรัพย์
- ธนาคารกสิกรไทย
สาขา ซอยจารุรตั น์
เลขที่บญ
ั ชี 071-2-80018-6
- ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขา ซอยลาซาล
เลขที่บญ
ั ชี 221-2-20230-1
เมื่อทําการโอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทําประกันการเดินทาง) และ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ มาที่ 02-748-7330
การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ตอ่ เมื่อมีการโอนเงินมัดจําเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
o กรณียกเลิกการเดินทางมากกว่า 55 วันก่อนเดินทาง ยึดมัดจําท่านละ 10,000 บาท (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยัน
แจ้งยกเลิก)
o กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 55 วันก่อนเดินทาง ยึดเงิน 100% ของราคาทัวร์ (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้ง
ยกเลิก)
o เนื่ องด้วยไม่ตอ้ งยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น ทางบริษัทฯ จะไม่ทาํ การเก็บเอกสารจริงใดๆ รบกวนส่งเอกสารเป็ น สําเนา
หน้าพาสปอร์ตที่ชดั เจน และมีอายุเหลือการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน พร้อมระบุหอ้ งนอน, อาหารที่ไม่สามารถ
ทานได้ตอ้ งแจ้งพร้อมสํารองที่นัง่ หรือ 30 วันก่อนการเดินทาง เป็ นอย่างช้า
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เงื่อนไขและข้อกําหนดอื่นๆ
o บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง หากคณะทัวร์มีผูเ้ ดินทางตํา่ กว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้
เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนการเดินทาง(อาจเปลี่ยนแปลงราคาในกรณีที่มีผรู้ ่วมเดินทางไม่ถึงจํานวน
ที่ระบุ)
o กรณีท่านมีการเดินทางด้วยตัว๋ เครื่องบินภายในประเทศต้องรบกวนแจ้งให้กบั เราทราบ ณ วันที่สาํ รองที่นัง่ หากไม่มีการ
แจ้งเรื่องไว้ จะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้ นจากตัว๋ เครื่องบินดังกล่าวได้
o บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่าภาษี สนามบินทุกแห่งและภาษีตวั ๋ ทุกชนิ ดเพิ่ม หากสายการบินปรับขึ้ นก่อนวันเดินทาง
o หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตัว๋ เครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนํามาขอคืนเงินได้
o ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่วา่ ทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้อง
ขอคืนค่าบริการได้
o ค่าบริการที่ท่านชําระกับทางบริษัทฯ เป็ นการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชาํ ระให้กบั บริษัทฯ ตัวแทนแต่ละ
แห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอนั ใดที่ทาํ ให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะ
ขอคืนค่าบริการไม่ได้
o ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทยที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการพํานักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ่นนั้น ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพํานักในประเทศญี่ปุ่น
ได้ 15 วัน (หากผูย้ นื่ ประสงค์จะพํานักในประเทศญี่ปุ่นเกิน 15 วัน หรือไปทํางาน หรือมีวตั ถุประสงค์อื่นๆ จะต้องยืน่ ขอ
วีซ่าตามปกติ)
o หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้ นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุ ผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็ น
เหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนื ออํานาจและความรับผิ ดชอบของบริษัทฯทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือ
ทั้งหมด
o หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนทําให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ท่านอื่นๆ
รวมถึงไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จําเป็ นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษัทฯ
จะทําหน้าที่ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทําการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็ นระยะ
o บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ
คนต่างด้าวที่พาํ นั กอยู่ในประเทศไทย แต่จะทําหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อาํ นาจสิทธิ์ขาดเป็ นของทางกองตรวจคนเข้า
เมือง
o บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบั ผิดชอบต่อค่าใช้จา่ ยใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสยั เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการ
บิน, อุบตั ิเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนื ออํานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ
o บริษัทฯ จะทําหน้าที่เป็ นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหาย
ของ สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รบั ผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
o บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะ
ยึดถือและคํานึ งถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สงู สุดของลูกค้าส่วนมากเป็ นสําคัญ
o เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ แล้ว
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เอิรธ์ แทรเวล แอนด์ ออร์แกนไนซ์เซอร์ (ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวเลขที่11/06694)
793 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทร. 02 361 2955 แฟกซ์ 02 748 7330 Hotline: 086 344 4221 / 081 407 7387 เล็ก
Email: info@earththaitravel.com Website: www.earththaitravel.com

แผนที่บา้ นเอิรธ์ ท่านสามารถโหลดแผนที่จาก www.earththaitravel.com
ติดตามข่าวสาร เอิรธ์ แทรเวล ทางเฟสบุคแบบง่ายๆ
1.พิมพ์ เอิรธ์ แทรเวล หรือเข้าที่ WWW.FACEBOOK.COM/EARTHTRAVEL793
2.ร่วมกด ที่หน้าแฟนเพจ
3.รับข้อมูลข่าวท่องเที่ยว แพคเกจทัวร์ต่างประเทศ ตัว๋ เครื่องบินราคาพิเศษ
*********************************************
ติดตามข่าวสาร เอิรธ์ แทรเวล ทางไลน์แบบง่ายๆ
Line ID: @earthtravel (มี @ข้างหน้า)
หรือ สแกน QR Code (http://goo.gl/Eqi9vh)
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