02-051-4193

SUPER COOL TOKYO FRUIT FARM 5D3N
้ ปปิ้ งโตเกียว
โตเกียว - อาซากุซะ - ลานสกีฟูจ ิ - ฟาร์มสตอเบอรี่ - ชอ

ี เอ็ กซ ์
โดยสายการบินแอร์เอเชย

กาหนดการเดินทาง
มกราคม : 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24,
24-28, 25-29, 31 ม.ค.-04 ก.พ. 60
กุมภาพันธ์ : 01-05, 02-06, 03-07, 07-11, 08-12, 14-18, 15-19,
16-20, 17-21, 21-25, 22-26, 23-27 ก.พ., 28 ก.พ.-04 มี.ค. 60
มกราคม : 27-31 ม.ค. 60
กุมภาพันธ์ : 09-13 ก.พ. 60 [2]
โปรแกรมการเดินทาง

32,900.35,900.เช้ า เที่ยง

ค่า

โรงแรมที่พัก
FUJI PREMIUM [♨]
NARITA TOYOKO
INN
NARITA TOYOKO
INN

1
2

กรุงเทพฯ-สนามบินนาริ ตะ
นาริ ตะ-โตเกียว-วัดอาซากุซะ-โกเทมบะเอ้ าท์เล็ต-อาบน ้าแร่

✈

√

√

3

กิจกรรมถาดเลือ่ นหิมะ-โตเกียว-ฟาร์ มสตอเบอรี่ -ช้ อปปิ ง้

√

√

X

4

อิสระเต็มวัน หรื อ เลือกซื ้อทัวร์ โตเกียวดิสนีย์แลนด์

√

X

X

5

สนามบินนาริ ตะ-กรุงเทพฯ

✈
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วันแรกของการเดินทาง
20.00 น.
23.45 น.

กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ

พร้ อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชัน้ 3 เคาน์ เตอร์ 4 สายการบินไทยแอร์ เอเชียเอ็กซ์
เจ้ าหน้ าที่จากบริ ษัทคอยให้ การต้ อนรับและอานวยความสะดวกด้ านเอกสารและสัมภาระ
ออกเดินทางสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่นโดยสายการบินไทยแอร์ เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่
XJ 600

วันที่สองของการเดินทาง
08.00 น.

เที่ยง

สนามบินนาริตะ – โตเกียว – วัดอาซากุซะ– โกเทมบะเอ้ าท์ เล็ต
อาบนา้ แร่
เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น นาท่านผ่านขันตอนการตรวจคนเข้
้
าเมืองและศุลกากร...
เรี ยบร้ อยแล้ ว นาท่านเดินทางสู่ เมืองโตเกียว นาท่านเดินทางสู่ วัดอาซะกุซะ วัดที่เก่าแก่ที่สดุ ใน
โตเกียว นาท่านนมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ้ าแม่กวนอิมทองคา นอกจากนันท่
้ านยังจะได้ พบกับ
โคมไฟขนาดยักษ์ ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตรซึง่ แขวนอยูบ่ ริ เวณประตูทางเข้ าวัด และยังสามารถเลือกซื อ้
เครื่ องรางของขลังได้ ภายในวัด ฯลฯ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนันน
้ าท่านช้ อปปิ ง้ สินค้ าแบรนด์เนมชื่อดังที่ โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้ าท์ เล็ต แหล่งรวมสินค้ า
นาเข้ าและสินค้ าแบรนด์ญี่ปนุ่ ที่ดงั ไปทัว่ โลก พบกับคอลเลคชัน่ เสื ้อผ้ าใหม่ลา่ สุด อาทิ MK MICHEL
KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เลือกซื ้อกระเป๋ าแบรนด์เนมยี่ห้อดังได้ ที่ร้าน
BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMOI, GAP, ARMANI ฯลฯ เลือกดูเครื่ องประดับ และนาฬิกา
หรูอย่าง TAG HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯรองเท้ าแฟชัน่ HUSH
PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ
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นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั KASUGAI ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่ า [ระดับ 3 ดาว]
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารของโรงแรม
หลังอาหารให้ ท่านได้ ผ่อนคลายกับการแช่ นา้ แร่ ธรรมชาติเพื่อผ่ อนคลายความเมื่อยล้ าและจะ
ทาให้ ผิวพรรณสวยงาม และยังช่ วยให้ ระบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกด้ วย
วันที่สามของการเดินทาง
กิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ ณ ลานสกี – ฟาร์ มสตอเบอรี่
ช้ อปปิ ้ ง
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสัมผัสความสนุก สนานกับกิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ ณ ลานสกี ให้ ทกุ ท่านได้ อิสระ
เพลิดเพลินกับการสัมผัสเล่นหิมะและสนุกสนานกับการ “นัง่ เลือ่ นหิมะ” อย่างเป็ นประสบ การณ์ที่สนุก
ไม่ร้ ูลมื
** ไม่ รวมอัตราค่ าเช่ าอุปกรณ์ , ชุดสาหรับเล่ นสกี และ เครื่องเล่ นทุกชนิด **

เที่ยง
บ่ าย

เมนู
ขาปู
ยักษ์

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู ฟาร์ มสตอเบอรี่ ให้ ทา่ นได้ เพลิดเพลินการเลือกชมและซื ้อสตรอเบอร์ รี่ ไร่สตรอเบอรี่
ของชาวญี่ปนุ่ ที่มีการปลูกอย่างพิถีพิถนั และได้ รับการดูแลเอาใจใส่ทกุ กระบวนการทุกขันตอน
้
..ทา
ให้ ผลของสตรอเบอร์ รี่นนมี
ั ้ ขนาดใหญ่ สีแดงสด และรสชาติหวานกว่าบ้ านเราหลายเท่าท่านจะได้ ชมถึง
วิธีการเก็บสตรอเบอร รี่ และที่สาคัญคือท่านสามารถชิมสตรอเบอร์ รี่ในไร่นี ้ได้ และท่านยังสามารถซื
กลับมาเป็ นของฝากแก่คนที่บ้านได้ ไม่วา่ จะเป็ นผลสตรอเบอร์ รีสดๆ ขนมต่างๆ ที่แปรรูปจากสตรอเบอรี่
จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ ย่ านช้ อปปิ ้ งชินจุกุ ให้ ทา่ นอิสระและเพลิด เพลินกับการช้ อปปิ ง้ สินค้ า
มากมายและ เครื่ องใช้ ไฟฟ้า กล้ องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่ องเล่นเกมส์ หรื อสินค้ าที่จะเอาใจคุณ
ผู้หญิงด้ วย กระเป๋ า รองเท้ า เสื ้อผ้ า แบรนด์เนม เสื ้อผ้ าแฟชัน่ สาหรับวัยรุ่น เครื่ องสาอางยี่ห้อดังของ
ญี่ปนุ่ ไม่วา่ จะเป็ น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆอีกมากมาย

(NRTXJ-FEB6001)

PAGE 3

ค่า

อิสระรับประทานอาหารค่าอิสระตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั NARITA TOYOKO INN HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันที่ส่ ีของการเดินทาง
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ซือ้ ทัวร์ เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน เพิ่มผู้ใหญ่ ท่านละ 2,700 บาท / เด็ก 2,000 บาท ไม่
รวมค่ ารถไฟในการเดินทาง [ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง]เชิญท่านพบกับความอลังการซึง่ เต็มไป
ด้ วยเสน่ห์แห่งตานานและจินตนาการของการผจญภัย ใช้ ทนุ ในการก่อสร้ าง 600 ล้ านเยน โดยการถม
ทะเล ท่านจะได้ พบสัมผัสกับเครื่ องเล่นในหลายรูปแบบ เช่น ท้ าทายความมันส์เหมือนอยูใ่ นอวกาศไป
กับ SPACE MOUTAIN, ระทึกขวัญกับ HAUNTED MANSION บ้ านผีสงิ , ตื่นเต้ นกับ SPLASH
MOUNTAIN, นัง่ เรื อผจญภัยในป่ ากับ JUNGLE CRUISE, เที่ยวบ้ านหมีพหู ์, ตะลุยอวกาศไปกับ
BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เข้ าไปอยูใ่ นโลกแห่งจินตนาการกับการ์ ตนู ที่ทา่ นชื่นชอบ
ของ WALT DISDEY เช่น มิกกี ้เม้ าส์, มินนิเม้ าส์, โดนัลดัก๊ ฯลฯ หรื อช้ อปปิ ง้ ซื ้อของที่ระลึกภายในวน
สนุกอย่างจุใจและอีกมากมายที่รอท่านพิสจู น์ความมันส์กนั อย่างเต็มที่ ให้ ทา่ นได้ สนุกสนานต่อกับ
เครื่ องเล่นนานาชนิดอย่างจุใจ สาหรับท่ านที่เลือกที่จะอิสระในเมืองโตเกียว ท่านสามารถสอบถาม
ข้ อมูลการเดินทางจากมัคคุเทศก์ เพื่อความสะดวกในการเดินทาง หรื อช้ อปปิ ง้ ในย่านการค้ าอันทันสมัย
ของมหานครโตเกียวศูนย์รวมวัยรุ่นแหล่งช้ อบปิ ง้ ชื่อดัง ย่ านฮาราจูกุ ท่านจะได้ พบกับการแต่งตัวที่เป็ น
เอกลักษณ์ แหวกแนว ตามสไตล์วยั รุ่นญี่ปนุ่ การแต่งกายเลียนแบบคาแรคเตอร์ การ์ ตนู ต่างๆที่แต่ละคน
แต่งมาโชว์ตามท้ องถนนเพลิดเพลินกับการช้ อบปิ ง้ กับร้ านค้ าหลากหลายสองฝั่งถนนทาเคชิตะ และ โอ
โมเตะซันโด ร้ าน Kiddyland ศูนย์รวมของเล่นหลากหลาย น่ารัก และ แปลกๆ เหมาะสาหรับเป็ นของ
ฝากเด็กเล็ก เด็กโต ตุ๊กตาบลายด์ สนูปปี ้ คิตตี ้ คาแรคเตอร่ ตา่ งๆ หรื อ เกมส์ ของเด็กเล่นที่หลากหลาย
ให้ ทา่ นได้ เลือกชมเลือกซื ้อหาอย่างจุใจ อิสระช้ อปปิ ง้ ต่อย่าน “ชิบูย่า” ย่านวัยรุ่นชื่อดังอีกแห่งของมหา
นครโตเกียวท่านจะได้ ตื่นตาตื่นใจกับแฟชัน่ ทันสมัยของหนุม่ สาวชาวแดนปลาคิบจากร้ านค้ ามากมาย
มากกว่า 100 ร้ านค้ า
* เพื่อให้ ท่านได้ สนุกสนานอย่ างเต็มที่จึงไม่ มีบริการอาหารกลางวันและอาหารค่า *
นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั NARITA TOYOKO INN HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันที่ห้าของการเดินทาง
09.15 น.
13.45 น.

อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซือ้ ทัวร์ โตเกียวดิสนีย์แลนด์

สนามบินนาริตะ – กรุงเทพ ฯ

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์ เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ 601
** รับประทานอาหารเช้ าบนเครื่อง **
เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ
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SUPER COOL TOKYO FRUIT FARM 5D3N
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พกั ห้ องละ
2-3 ท่าน

10-14 มกราคม 2560
11-15 มกราคม 2560

32,900
32,900

เด็กอายุ 8 –
ไม่เกิน 12 ปี
เสริ มเตียง
32,900
32,900

12-16 มกราคม 2560

32,900

32,900

13-17 มกราคม 2560
17-21 มกราคม 2560

32,900
32,900

18-22 มกราคม 2560

เด็กอายุ 2 –
ไม่เกิน 7 ปี
ไม่มีเตียง
29,900
29,900

พักเดี่ยวเพิ่ม

ราคา
ไม่ รวมตั๋ว

9,900
9,900

24,900
24,900

29,900

9,900

24,900

32,900
32,900

29,900
29,900

9,900
9,900

24,900
24,900

32,900

32,900

29,900

9,900

24,900

19-23 มกราคม 2560
20-24 มกราคม 2560
24-28 มกราคม 2560
25-29 มกราคม 2560

32,900
32,900
32,900
32,900

32,900
32,900
32,900
32,900

29,900
29,900
29,900
29,900

9,900
9,900
9,900
9,900

24,900
24,900
24,900
24,900

27 มกราคม-01 กุมภาพันธ์ 2560

35,900

35,900

32,900

9,900

25,900

31 มกราคม-04 กุมภาพันธ์ 2560

32,900

32,900

29,900

9,900

24,900

01-05 กุมภาพันธ์ 2560

32,900

32,900

29,900

9,900

24,900

02-06 กุมภาพันธ์ 2560

32,900

32,900

29,900

9,900

24,900

03-07 กุมภาพันธ์ 2560

32,900

32,900

29,900

9,900

24,900

07-11 กุมภาพันธ์ 2560

32,900

32,900

29,900

9,900

24,900

08-12 กุมภาพันธ์ 2560

32,900

32,900

29,900

9,900

24,900

09-13 กุมภาพันธ์ 2560 [2]

35,900

35,900

32,900

9,900

25,900

14-18 กุมภาพันธ์ 2560

32,900

32,900

29,900

9,900

24,900

15-19 กุมภาพันธ์ 2560

32,900

32,900

29,900

9,900

24,900

16-20 กุมภาพันธ์ 2560

32,900

32,900

29,900

9,900

24,900

17-21 กุมภาพันธ์ 2560

32,900

32,900

29,900

9,900

24,900

21-26 กุมภาพันธ์ 2560

32,900

32,900

29,900

9,900

24,900

22-26 กุมภาพันธ์ 2560

32,900

32,900

29,900

9,900

24,900

23-27 กุมภาพันธ์ 2560

32,900

32,900

29,900

9,900

24,900

28 กุมภาพันธ์ -04 มีนาคม 2560

32,900

32,900

29,900

9,900

24,900
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*** ราคาทารก [เด็กอายุไม่เกิ น 2 ขวบ] 8,000 บาท / ท่าน ***
***ราคาทัวร์ ข้างต้ นยังไม่ รวมค่ าทิปคนขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และมัคคุเทศก์
ท่ านละ 2,000 เยน /ทริป/ต่ อท่ าน***
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **
์ เี งือ
ี เอ็ กซม
** ลูกค้าทีบ
่ น
ิ ก ับสายการบินไทยแอร์เอเชย
่ นไขเพิม
่ ตามรายละเอียดด้านล่าง **

ี เอ็กซใ์ ชระบบการจองที
้
่ ทีน
1. สายการบินไทยแอร์เอเชย
น
่ ั่ งเป็ นแบบสุม
่ ั่ งว่าง อาจจะทําให ้ครอบครัวทีม
่ าด ้วยกัน
ื้ ทีน
ไม่ได ้นั่ งติดกัน หากลูกค ้าเท่าได ้ประสงค์จะจองทีน
่ ั่ งติดกันจะมีรายละเอียดการค่าใชจ่้ ายในการซอ
่ ั่ งเพิม
่ …ดังนี้

ี มีนํ้าหนักกระเป๋ าให ้ท่านละ 20 กก. ต่อ 1 เทีย
ื้ นํ้ าหนักเพิม
2. ทางแอร์เอเชย
่ วการเดินทาง ท่านใดประสงค์จะซอ
่ กรุณาแจ ้ง
ั ภาระตามรายละเอียดด ้านล่าง.. [แก ้ไขราคา 06/07/15]
เจ ้าหน ้าที่ ณ วันจองทัวร์...อัตราค่าสม
ื้ อุปกรณ์ทเี่ กีย
่ ไม ้กอล์ฟ ต ้องซอ
ื้ ค่าสม
ั ภาระเป็ นค่าอุปกรณ์กฬ
3. สว่ นลูกค ้าทีจ
่ ะซอ
่ วกับการกีฬา อาทิเชน
ี าเพิม
่ เติมแยกจาก
ั ภาระ ตามรายละเอียดด ้านล่าง
ค่าสม
นํา้ หน ักขาไป /กล ับ
ราคา [จ่ายเพิม
่ ] บาท
ค่าอุปกรณ์กฬ
ี า

20 KG

25 KG

30 KG

40 KG

-

500.-

750.-

1,110.-

900.-

1,150.-

1,250.-

1,550.-

ิ ธิไ์ ม่รับซอ
ื้ นํ้ าหนักเพิม
ั ภาระ
** ทางบริษัทขอสงวนสท
่ หลังจากทําการจองแล ้ว ถ ้าลูกค ้ามีนํ้าหนักเกินกําหนดต ้องจ่ายค่าสม
เพิม
่ หน ้าเคาน์เตอร์ตามอัตราทีส
่ ายการบินกําหนดคือ...
-

ออกเดินทางจาก สนามบินดอนเมือง นํ้ าหนักเกินกว่ากําหนด คิดกิโลละ 500 บาท / ท่าน / เทีย
่ ว

-

ออกเดินทางจาก สนามบินนาริตะ / คันไซ นํ้ าหนักเกินกว่ากําหนด คิดกิโลละ 2000 เยน / ท่าน / เทีย
่ ว
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เงือ
่ นไขการให้บริการ
้ ไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจํานวนด ังกล่าว
1. การเดินทางในแต่ละครงจะต้
ั้
องมีผโู ้ ดยสารจํานวน 10 ท่านขึน
ิ ธิใ์ นการเปลีย
ทางบริษ ัทฯ ขอสงวนสท
่ นแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีทล
ี่ ก
ู ค้าต้องออกตว๋ ั โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีข
่ องบริษ ัทฯเพือ
่ เช็คว่ากรุป
๊ มีการ
ิ้
คอนเฟริมเดินทางก่อนทุกครงั้ มิฉะนนทางบริ
ั้
ษ ัทจะไม่ร ับผิดชอบใดๆ ทงส
ั้ น
3. การชําระค่าบริการ
3.1 กรุณาชาํ ระมัดจํา ท่านละ 20,000 บาท - วันเดินทางปกติ / 25,000 บาท – ชว่ งปี ใหม่
3.2 กรุณาชําระค่าท ัวร์สว่ นทีเ่ หลือ 20 ว ันก่อนออกเดินทาง
4.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45-15 วัน ขอเก็บเงินมัดจําทัง้ หมด
4.2 ยกเลิกก่อนการเดินทางน ้อยกว่า 14 -7 วันเดินทาง ขอเก็บค่าใชจ่้ าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
่ งเทศกาลว ันหยุด เชน
่ ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต ้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจําที่
4.3 ยกเว้นกรุป
๊ ทีอ
่ อกเดินทางชว
่ CHARTER FLIGHT จะไม่มก
นั่งกับสายการบินและค่ามัดจําทีพ
่ ัก รวมถึงเทีย
่ วบินพิเศษ เชน
ี ารคืนเงินม ัดจํา หรือ ค่า
ท ัวร์ทงหมด
ั้
ไม่วา่ ยกเลิกด้วยกรณีใดๆ
4.4 กรณีทก
ี่ องตรวจคนเข้าเมืองทงกรุ
ั้
งเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศทีร่ ะบุ
ิ ธิท
ิ้
ไว้ในรายการเดินทาง บริษ ัทฯ ขอสงวนสท
์ จ
ี่ ะไม่คน
ื ค่าท ัวร์ไม่วา่ กรณีใดๆ ทงส
ั้ น
**สาํ คัญ!! บริษัท ทําธุรกิจเพือ
่ การท่องเทีย
่ วเท่านัน
้ ไม่สนับสนุนให ้ลูกค ้าเดินทางเข ้าประเทศญีป
่ นโดยผิ
ุ่
ดกฎหมายและ
ในขัน
้ ตอนการผ่านการตรวจคนเข ้าเมือง ทัง้ ไทยและญีป
่ น
ุ่ ขึน
้ อยู่กบ
ั การพิจารณาของเจ ้าหน ้าทีเ่ ท่านัน
้ ลูกค ้าทุกท่าน
ิ้ **
ต ้องผ่านการตรวจคนเข ้าเมืองด ้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให ้ความชว่ ยเหลือใดๆได ้ทัง้ สน
้ การรายการใดรายการหนึง่ หรือไม่เดินทาง
4.5 เมือ
่ ท่านออกเดินทางไปกับคณะแล ้ว ถ ้าท่านงดการใชบริ
ิ ธิ์ ไม่อาจเรียกร ้องค่าบริการและเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สน
ิ้
พร ้อมคณะถือว่าท่านสละสท
อ ัตราค่าบริการนีร้ วม
ั ้ ประหยัดพร ้อมค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข ้างต ้น
1. ค่าตัว๋ โดยสารเครือ
่ งบินไป-กลับ ชน
ั ้ ทีน
ั ้ ประหยัดเป็ นชน
ั ้ ธุรกิจ โดยใชคะแนนจากบั
้
- กรณีทา่ นมีความประสงค์จะต ้องการปรับเปลีย
่ นระดับชน
่ ั่งจากชน
ตรสะสม
ไมล์ จะต ้องดําเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน ้า และถ ้าโดยการชาํ ระเงินเพือ
่ อัพเกรดต ้องกระทําทีเ่ คาน์เตอร์สนามบิน ณ
วันเดินทาง เท่านัน
้
2. ค่าทีพ
่ ักห ้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ ะบุไว ้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า

** ในกรณีทท
ี่ า่ นจองห้องพ ักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ทีน
่ อนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจ ัดหาร
ห้องพ ักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษ ัทอาจมีการจ ัดห้องพ ักให้ตามความเหมาะสมต่อไป **
3. ค่าอาหาร ค่าเข ้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีร่ ะบุไว ้ในรายการทัวร์ข ้างต ้น
4. เจ ้าหน ้าทีบ
่ ริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
ั ภาระรวมในตัว๋ เครือ
ี 20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / เจแปนแอร์ไลน์และออลนิปปอน 2
5. ค่านํ้ าหนักสม
่ งบิน [แอร์เอเซย
ใบใบละไม่เกิน 23 กิโล] ค่าประกันวินาศภัยเครือ
่ งบินตามเงือ
่ นไขของแต่ละสายการบินทีม
่ ก
ี ารเรียกเก็บ
6. ค่าประกันอุบัตเิ หตุคุ ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัตเิ หตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงือ
่ นไขของกรมธรรม์
้ื ประก ันการเดินทางสําหร ับครอบคลุมเรือ
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซอ
่ งสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิม
่ เติมก ับทางบริษ ัทได้ **
-

้ ประก ันเริม
เบีย
่ ต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 ว ัน]

-

้ ประก ันเริม
เบีย
่ ต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 ว ัน]
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**ความครอบคลุมผูเ้ อาประก ันทีม
่ อ
ี ายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **
ี ชวี ต
ี อว ัยวะจากอุบ ัติเหตุ 3 ล้านบาท]
[ร ักษาพยาบาล 2 ล้าน, ร ักษาต่อเนือ
่ ง 2 แสน, เสย
ิ หรือเสย
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประก ันทีม
่ อ
ี ายุนอ
้ ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **
ี ชวี ต
ี อว ัยวะจากอุบ ัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
[ร ักษาพยาบาล 2 ล้าน, ร ักษาต่อเนือ
่ ง 2 แสน, เสย
ิ หรือเสย
7. ภาษี มูลค่าเพิม
่ 7% และหัก ณ ทีจ
่ ่าย 3%
อ ัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
ื เดินทางไทย และเอกสารต่างด ้าวต่างๆ
1. ค่าทําหนังสอ
่ ค่าอาหาร - เครือ
ั รีด ค่าโทรศพ
ั ท์
2. ค่าใชจ่้ ายอืน
่ ๆ ทีน
่ อกเหนือทีร่ ะบุ อาทิเชน
่ งดืม
่ นอกเหนือจากรายการ ค่าซก
3. ค่าภาษี ทก
ุ รายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษี เดินทาง (ถ ้ามีการเรียกเก็บ)
4. ค่าภาษี นํ้ามัน ทีส
่ ายการบินเรียกเก็บเพิม
่ ภายหลังจากทางบริษัทฯได ้ออกตัว๋ เครือ
่ งบิน
5. ค่าทิปสาํ หรับ คนขับรถ / มัคคุเทศน์ / หัวหน ้าทัวร์ ต่อท่านคนละ 2,000 เยน
่ เข้าประเทศญีป
รายละเอียดเกีย
่ วก ับมาตรการยกเว้นวีซา
่ ่ นให้
ุ
ก ับคนไทย
ั ้ ในประเทศญีป
จากมาตรการยกเว ้นวีซา่ เข ้าประเทศญีป
่ ุ่ นให ้กับคนไทย ผู ้ทีป
่ ระสงค์จะพํานักระยะสน
่ ุ่ นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะ
ด ้วยวัตถุประสงค์เพือ
่ การท่องเทีย
่ ว เยีย
่ มญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในขัน
้ ตอนการตรวจคนเข ้าเมือง
เพือ
่ เป็ นการยืนยันว่ามีคณ
ุ สมบัตใิ นการเข ้า ประเทศญีป
่ น
ุ่
้
**เอกสารทีอ
่ าจจะต ้องใชในการพิ
จารณาการอนุญาตให ้เข ้าประเทศ – ตัว๋ เครือ
่ งบินและเอกสารเรือ
่ งทีพ
่ ักทางบริษัทจะ
จัดเตรียมให ้กับลูกทัวร์ แต่ทงั ้ นี้ขน
ึ้ อยู่กบ
ั การพิจารณาของกองตรวจคนเข ้าเมืองของญีป
่ น**
ุ่
1. ตัว๋ เครือ
่ งบินขาออกจากประเทศญีป
่ น
ุ่
2. สงิ่ ทีย
่ น
ื ยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ ายทีอ
่ าจเกิดขึน
้ ระหว่างทีพ
่ ํานักในประเทศญีป
่ ุ่ น
่ เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต ้น)
(เชน
ื่ ทีอ
ั ท์ทต
่ คน รู ้จัก โรงแรม และอืน
3. ชอ
่ ยู่ และหมายเลขโทรศพ
ี่ ด
ิ ต่อได ้ระหว่างทีพ
่ ํานักในประเทศญีป
่ ุ่ น (เชน
่ ๆ)
4. กําหนดการเดินทางระหว่างทีพ
่ ํานักในประเทศญีป
่ น
ุ่

่ )
คุณสมบ ัติการเข้าประเทศญีป
่ ่น
ุ (สําหร ับกรณีการเข้าประเทศญีป
่ ่ นตามมาตรการยกเว้
ุ
นวีซา
ื เดินทางอิเล็กทรอนิกสท
์ ย
้
1. หนังสอ
ี่ ังมีอายุการใชงานเหลื
ออยู่
ั้
2. กิจกรรมใดๆ ทีจ
่ ะกระทําในประเทศญีป
่ ุ่ นจะต ้องไม่เป็ นสงิ่ ทีข
่ ด
ั ต่อกฎหมาย และเข ้าข่ายคุณสมบัตเิ พือ
่ การพํานักระยะสน
3. ในขัน
้ ตอนการขอเข ้าประเทศ จะต ้องระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผู ้ทีไ่ ม่มป
ี ระวัตก
ิ ารถูกสง่ ตัวกลับจากประเทศญีป
่ ุ่ น หรือมิได ้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให ้เข ้าประเทศ และ
ไม่เข ้าข่ายคุณสมบัตท
ิ อ
ี่ าจจะถูกปฏิเสธไม่ให ้เข ้าประเทศ
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หมายเหตุ :
ิ ธิท
1. บริษัทฯ ขอสงวนสท
์ จ
ี่ ะเลือ
่ นการเดินทางในกรณีทม
ี่ ผ
ี ู ้ร่วมคณะไม่ถงึ 10 ท่าน
ิ ธิก
2. ขอสงวนสท
์ ารเก็บค่านํ้ ามันและภาษี สนามบินทุกแห่งเพิม
่ หากสายการบินมีการปรับขึน
้ ก่อนวันเดินทาง
ิ ธิใ์ นการเปลีย
3. บริษัทฯ ขอสงวนสท
่ นเทีย
่ วบิน โดยมิต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้าอันเนื่องจากสาเหตุตา่ งๆ
ิ้ หากเกิดกรณีความล่าชาจากสายการบิ
้
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สน
น, การประท ้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนํ าสงิ่ ของผิดกฎหมาย ซงึ่ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
ิ้ หากเกิดสงิ่ ของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สน
โจรกรรม และ อุบัตเิ หตุจากความประมาทของนักท่องเทีย
่ วเอง
6. เมือ
่ ท่านตกลงชาํ ระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทงั ้ 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
สายการบิน และราคาอาจเปลีย
่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทงนี
ั้ ข
ึ้ อยูก
่ ับอ ัตราแลกเปลีย
่ นของเงินสกุลเยน
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่ เข้าประเทศญีป
เอกสารประกอบการยืน
่ วีซา
่ ่ นส
ุ ําหร ับพาสปอร์ตจีนแดง
่ เอกสารก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 ว ัน)
(กรุณาสง
่ เอกสาร บริษ ัทจะไม่ร ับผิดชอบในกรณีสญ
***กรุณาถอดปก Passport ก่อนสง
ู หาย***
1. พาสปอร์ตจีนแดง
้
จะใชเวลาดํ
าเนินการในการขอวีซา่ ประมาณ 2-4 อาทิตย์ จึงต ้องขอ
ื เดินทางมาทางบริษัทล่วงหน ้า เพือ
รบกวนให ้สง่ สาํ เนาหน ้าหนังสอ
่ ทีจ
่ ะสง่ ไปที่
ประเทศญีป
่ นเพื
ุ่
อ
่ ขอเอกสารรับรองจากญีป
่ น(เอกสารชุ
ุ่
ดนี้ทางบริษัทเป็ น
ผู ้ดําเนินการให ้) ผู ้เดินทางจะต ้องไปแจ ้งเข ้าออก ทีส
่ าํ นักงานตรวจคนเข ้าเมือง
โดยแจ ้งประเทศและวันเดินทางทีจ
่ ะไปและกลับเข ้ามา ถ ้าผู ้เดินทางอายุไม่ถงึ
60 ปี ต ้องมาแสดงตัวทีส
่ ถานทูต (Passport China ทางสถานทูตไม่ยกเว้น
การยืน
่ วีซาเข้าประเทศ) สว่ นผู ้ทีท
่ ํางาน ต ้องแสดงใบอนุญาตทํางานเพิม
่ เติม
่
เอกสารทีใ่ ชใ้ นการขอวีซา
1.1 Passport China
ี าวเท่านน”
้ หล ังเป็นสข
1.2 รูปถ่าย 2นิว้ 2 ใบขนาด 2 X 2 นิว้ ถ่ายไว ้ไม่เกิน 6 เดือนและ “พืน
ั้ ถ่ายหน ้าตรง ไม่ยม
ิ้
เห็นฟั น ไม่สวมแว่นดํา ไม่คาดผม หรือสวมหมวก แต่งกายสุภาพ *** ห้ามใชร้ ป
ู ปริน
้ หรือ ถ่ายเอง ***
ื แจ ้งเข ้าออก โดยก่อนเดินทางผู ้เดินทางต ้องไปแจ ้งเข ้า-ออกทีส
1.3 หนังสอ
่ าํ นักงานตรวจคนเข ้าเมืองพร ้อมทัง้
ถ่ายสาํ เนาพร ้อมนํ าตัวจริงไปสถานทูต
1.4 ใบสาํ คัญถิน
่ ทีอ
่ ยู่ ถ่ายสาํ เนาทุกหน ้าพร ้อมนํ าตัวจริงไปสถานทูต
1.5 ทะเบียนบ ้าน ถ่ายสาํ เนาทุกหน ้าพร ้อมนํ าตัวจริงไปสถานทูต
ื่ บริษัททีท
1.6 ใบอนุญาตทํางาน Work permit ถ่ายสาํ เนาหน ้าชอ
่ ํางาน พร ้อมนํ าตัวจริงไปสถานทูต
1.7 สมุดบัญชเี งินฝาก สาํ เนาสมุดบัญชเี งินฝาก ออมทรัพย์ ย ้อนหลัง 6 เดือนหรือฝากประจําเท่านัน
้ ถ่ายเอกสาร
ื่ และ หน ้า 1 ถึงหน ้าทีป
ี า่ สุด (ปรับยอด ณ ปั จจุบัน) ในกรณีทเี่ ล่มปั จจุบันอายุไม่ถงึ 6 เดือนให ้
ตัง้ แต่ หน ้าชอ
่ รับยอดบัญชล
ถ่ายสาํ เนาเล่มเก่ามาตัง้ แต่หน ้าแรกถึงหน ้าสุดท ้าย
ี ระแสรายว ัน และบ ัญชเี ดินสะพ ัด ไม่สามารถใชไ้ ด้ก ับสถานกงสุลญีป
*** บ ัญชก
่ ่น
ุ ***
Remark
**ถ ้าเอกสารสง่ ถึงบริษัทแล ้วไม่ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิม
่ เติม อาจจะทําให ้ท่านเกิดความไม่
สะดวกภายหลัง ทัง้ นี้เพือ
่ ประโยขน์ของตัวท่านเองจึงขออภัยมา ณ ทีน
่ ี้**
**หากยืน
่ เอกสารปลอมหรือให ้ข ้อมูลอันเป็ นเท็จ ทางสถานทูตจะปฎิเสธการพิจารณาออกวีซา่ โดยหลักการทาง
สถานทูตจะไม่มก
ี ารคืนเอกสารแก่ผู ้ยืน
่ คําร ้องขอวีซา่ **
ิ ธิท
**ในกรณีทม
ี่ ก
ี ารถูกปฎิเสธการออกวีซา่ ทางสถานทูตขอสงวนสท
์ จ
ี่ ะไม่อธิบายเหตุผล ถ ้าต ้องการยืน
่ วีซา่ อีกครัง้ จะ
ิ ธิไ์ ม่คน
ไม่สามารถยืน
่ ได ้ภายใน 6 เดือนนับจากวันทีถ
่ ก
ู ปฎิเสธวีซา่ และทางบริษัทขอสงวนสท
ื ค่าบริการ**
ั ท์ 02-207-8503
แผนกกงสุล สถานทูตญีป
่ ุ่ น สามารถสอบถามได ้ หมายเลขโทรศพ
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