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Tokyo Chill Chill
5 วัน 3 คืน
มาสัมผัสญีป่ ่ นในสไตล์
คณ
ุ
ุ
เดินทาง 12-16 , 13-17 , 14-18 , 15-19 ก.ค. 60

ราคาพิเศษ จาก 25,995 เหลือเพียง
19,995 บาทเท่านน
ั้
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ดอนเมือง- นาริตะ ชิล ชิล
ไกด์ นาเทีย่ วมืออาชีพ ดูแลบริ การทุกระดับประทับใจตลอดการเดินทางแบบชิล ชิล
โรงแรมทีพ่ กั สะดวกสะอาดปลอดภัยในกรุงโตเกียว ใกล้ สถานีรถไฟ ถึง 1 คืน ชิล ชิล
แช่ ออนเซ็น บารุงสุ ขภาพ มื้อพิเศษอาหารญีป่ ุ่ นดีๆทีค่ ดั สรรค์ มาพร้ อมเสริ ฟ
“ขาปูยกั ษ์ และ ปลาดิบ หรื อ ซูชิ แบบไม่ อั้น” ได้ ฟินแบบสไตล์ คนญีป่ ุ่ น ชิล ชิล
เลือกซื้อ เลือกทาน เลือกเทีย่ ว ในสไตล์ ทคี่ ณ
ุ ต้ องการในวันฟรี เดย์
ท่ านสามารถอิสระ ช้ อป ชิม แช๊ ะได้ แบบ ชิล ชิล
สาหรับคนพร้ อม ชิล ชิล ไปกับเรา
พาสปอร์ ตพร้ อม เงินพร้ อม ออกเดินทางไปชิล ชิล กัน
*ณ สนามบินดอนเมือง แบ่ งปันน้าใจแก่ ทีมงานบริ การ เพียงท่ านละ 5,000 เยน / ทริ ปเท่ านั้น*

วันที่หนึ่งของการเดินทาง
08.00 น.
11.15 น.

19.40 น.
โรงแรม
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สนามบินดอนเมือง เช็คอิน พร้ อมไปชิ ล ชิ ล กัน – นาริ ตะ

รวมพลคนชิล ชิล ณ เคาน์เตอร์เช็คอิน แอร์เอชีย X บริ เวณ ประตู 4 ชั้น 3 ของอาคารผูโ้ ดยสารขาออก 1
สนามบินดอนเมือง เช็คอิน โหลดสัมภาระพร้อมไปชิลกัน
กัปตันสุ ดหล่อนาเราบินขึ้นฟ้า โดย XJ 606 มุ่งหน้าตรงสู่ ดินแดนอาทิตย์อุทยั สุ ดชิลในฝัน
เตรี ยมโหลดหนังใส่ โทรศัพท์ นอนดูบนเครื่ องแป๊ บๆ **มีอาหารร้ อนพร้ อมเสริ ฟ ไก่ เทริ ยากิ**
ไม่เกิน 6 ชม.นัง่ บนเครื่ องข้างๆนัง่ ตามฝันไปด้วยกันแบบ ชิล ชิล ไม่ มี Fix ที่นงั่ ที่นอน
แต่ถา้ อยากระบุชวั ร์ เอาไม่มวั่ ซื้อที่เพิ่มได้ตามกฏสายการบิน ถ้าอยากเงียบ ถ้าอยากเหยียดขาสุ ด อยากสบาย
สุ ดๆในแบบสุดพิเศษ ท่านสามารถติดต่อได้แบบชิล ชิล ซื้อตรงเคาน์เตอร์สายการบินโดยตรง ณ วันเดินทาง
ด้วยตัวเองจร้า
(อย่ าลืมว่ า .. สายการบินแอร์ เอเชีย เอ๊ กซ์ ให้ นา้ หนักกระเป๋ าท่ าน คนละ 20 กิโลกรั ม เท่ านั้นนะคะ
ชาวชิ ลขาช้ อป หาก 20 ก.ก. ไม่ พอ โปรดเตรี ยมพร้ อมการช้ อปชิ ล โดยซื ้อนา้ หนักตั้งแต่ ที่ดอนเมือง
เคานเตอร์ สายการบิน ก่ อนออกชิ ลกันได้ เลยนะจ๊ ะ จะได้ ไม่ ต้องกังวลขากลับกัน ค่ ะ)
ไกด์มืออาชีพ พร้อมนาทัพ ชิล ชิล ผ่าน ตม. ญี่ปุ่น (อย่าลืมเซ็นใบเอกสาร ตม. ให้ครบถ้วนนะจ๊ะ)
พาทุกท่าน ลากกระเป๋ าสัมภาระของตัวเอง ไปขึ้นรถบัสที่จอดรอไว้ ... มุ่งหน้าสู่ ที่พกั
HEDISTAR NARITA HOTEL หรื อ เทียบเท่า

วันที่สองของการเดินทาง นาริ ตะ– สุ ดชิ วกับบรรยากาศธรรมชาติ ที่ อุทยานแห่ งชาติ ฮาโกเน่
พร้ อมล่ องเรื อโจรสลัด ชมวิ วภูเขาไฟฟจิ - ชิ มไข่ ดา ที่หุบเขาโอวาคุดานิ - ปล่ อยกายใจชิ ล ชิ ลใน
นา้ แร่ แบบฮอต ฮอต อันแสนดีต่อสุขภาพ และเสริ ฟขาปูยกั ษ์ ไปพร้ อมกับอาหารญีป่ ุ่ นนานาชนิด
ตื่นเช้า

เที่ยง

โรงแรม

อาหารเช้าสไตล์ญี่ปุ่นและนานาชาติ รอพร้อมเสริ ฟ ณ.ห้องอาหารเช้าของโรงแรม
พร้อมแล้ว รออะไร .. เช็คเอาท์ ตรวจสัมภาระ ** พาสปอร์ต สิ่ งของมีค่า นาฬิกา แว่นตา แก้วแหวนเงินทอง
อย่าได้หลงลืม ** ขึ้นรถบัส มุ่งหน้าไปยัง อุทยานแห่ งชาติฮาโกเน่ แหล่งท่องเที่ยวที่ข้ ึนชื่อในเรื่ อง
ทัศนียภาพที่แสนน่าประทับใจ เพราะ ท่านจะได้ ล่ องเรือโจรสลัด (35 นาที) ที่วา่ กันว่า หากมาที่ ฮาโกเน่
แห่งนี้ ไม่ได้ข้ นึ เรื อโจรสลัด ลานี้ ก็เหมือนกับว่ายังไม่ได้ถึง ฮาโกเน่ แต่อย่างใด ...
ทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้ องถิน่
ช่วงบ่าย จะทาอีกสิ่ งหนึ่งที่มาแถบนี้แล้วต้องแวะเวียนไปเยีย่ มไปเยือนซักครั้งนัน่ คือ หุบเขาโอวาคุดานิ หรื อ
หุบเขานรกที่มีชื่อเสี ยงอย่างมากในเขตอุทยานนี้ เพราะไม่ใช่แค่ ควันกามะถัน ที่พวยพุง่ ทะยานฟ้าเท่านั้น
สิ่ งที่ตอ้ งมาทาที่นี่นนั่ คือ การลองชิม “ไข่ ดา” ที่เขานาไข่ไก่ไปต้มกับน้ าแร่ ร้อนๆ ผสมแร่ ธาตุจนเปลือกเป็ น
สี ดาสนิท ทานแล้วบอกต่อๆกันมาว่า “ซุโค่ยยยย เนะ” แล้วยังมีความเชื่อมากันอย่างช้านานว่า ไข่ 1 ฟองที่
ทานไป จะช่วยให้อายุของผูท้ านนั้น เพิ่มขึ้นไป 7 ปี ด้วยนะ
Fuji Hakone Land Schole Plaza Hotel หรื อ เทียบเท่า
ที่ซ่ ึงมี ออนเซ็น รอให้ท่านได้ผอ่ นคลาย และ มี ขาปูยกั ษ์ อาหารนานาชนิด ให้ ชิมแบบ ชิ ล ชิ ล
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วันที่สามของการเดินทาง
ถ่ ายรู ปสุดชิ ลที่ สวนดอกไม้ ใกล้ ๆ ฟูจิ – ไปพิชิต ฟูจิชั้น 5 (ที่ต้อง
ขึน้ อยู่กับฟ้าดินจะเมตตาว่ าขึน้ ถึงชั้นไหนกันน๊ าในวันนี ้ ) -สัมผัสแผ่ นดินไหว ที่ต้องทาตัวอย่ างไร
เพื่อเอาตัวรอด – เข้ ามหานครโตเกียว – เข้ าขอพร สักการะเจ้ าแม่ กวนอิม ที่วดั อาซากุสะ - แวะ
ถ่ ายรู ปกับมุมสวยหอสูงสุดโตเกียวสกายทรี - เต็มที่ช้อปชิ ลชิ ล ชิ นจูกุ
ตื่นเช้า

เที่ยง

อาหารเช้าสไตล์ญี่ปุ่นและนานาชาติ รอพร้อมเสริ ฟ
เหมือนเดิมเช่นทุกๆเช้า เมื่ออยูท่ ี่นี่ .. เช็คเอาท์ ตรวจสัมภาระ และ สิ่ งของที่ติดตัวมา ก่อนออกเดินทาง
เช้านี้ แวะชม “สวนดอกไม้ ” ที่ต้ งั อยูบ่ ริ เวณภูเขาไฟฟูจิ โดยช่วงหน้าร้อนแบบนี้ (ปลายเดือน มิ.ย. – กลาง
เดือน ก.ค.) จะมีตน้ ลาเวนเดอร์ สี ม่วงเข้มเบ่งบานให้เข้ามาถ่ายรู ปเก็บไว้ ( ขอแจ้ งไว้ ก่อนว่ า ดอกไม้
ทั้งหลายนั้น จะมากจะน้ อย ต้ องขึน้ กับสภาพอากาศในแต่ ละเดือน แต่ ละปี ด้ วยนะคะ )
** หากว่ า ช่ วงที่ท่านไปทางเราเห็นว่ า ดอกไม้ ร่วงโรยแล้ ว อาจจะต้ องขอสงวนสิ ทธิ์ เปลีย่ นโปรแกรมเป็ น
หมู่บ้านโอชิ โนะ ฮั คไค ไปดูนา้ ใสใส ปลาเป็ นๆ ที่จะได้ เห็นในหมู่บ้านเล็กๆ นี ้ ให้ ช้อป ชิ ล แช๊ ะได้ สบายใจ
มองไปไกลเห็นฟูจิแสนสวยจัง สูดอากาศต่ างจังหวัดกันเต็มอิ่ม **
จากนั้น ไปให้ถึงที่ ดินแดนแห่งภูเขาไฟที่สวยและสู งสุ ดแห่งญี่ปุ่น “ชั้น 5 แห่ งฟูจิ” สุ ดแล้วแต่ฟ้าดินจะ
เมตตา ว่าวันนั้นๆเราจะขึ้นได้ถึงชั้นไหน แต่หากโชคดีเกิดแก่คณะคนชิล ชิล เราก็ไปให้ถึงจุดสู งสุ ดที่ทา
ได้ ... พอลงมา วิ่งรถไปที่ “ศูนย์ จาลองแผ่ นดินไหว” ซึ่งอยูไ่ ม่ไกลกันนัก ไปฟังและรเรี ยนรู ้การรับมือกับ
แผ่นดินไหวของชาวอาทิตย์อุทยั ว่าถ้าเกิดแผ่นดินไหวแล้วจะทาอย่างไร รู ้เอาไว้ถึงสิ่ งจาเป็ น ทุกสิ่ งที่ท่าน
เห็นอาจไม่เป็ นแบบที่คิด ตั้งสติเอาตัวรอดยามคับขัน เสร็ จภารกิจครบ มา ช้อป แช๊ะ ชิม
ทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้ องถิน่
เมื่อหนังท้องตึงเรี ยบร้อย นัง่ รถเข้า กรุงโตเกียว กันได้เลย ไปถึงแล้วต้องเที่ยวชมจุดสาคัญเพราะครองคู่อยู่
กับเมืองโตเกียวมาช้านาน “วัดอาซากุสะ” วัดนี้ถา้ ไม่ได้มา คือ ไม่เรี ยกว่าถึงโตเกียว ได้ท้ งั เที่ยว ช้อป แช๊ะ
ชิม ทุกสิ่ งสรรพ์ ห่างมานิดให้ท่านได้ยนื ถ่ายรู ปกันที่ ริมแม่ น้าสุ มิดะ มี TOKYO SKY TREE ตั้งเด่นเป็ น
สง่า แบ็คกราวน์ให้ภาพที่ได้ออกมาสุ ดประทับใจ ไปชิลต่อย่านช้อปปิ้ งแสนยิง่ ใหญ่ “ชินจูก”ุ ที่
รับประกันว่า พอได้ยนิ ชื่อนี้จะสบายใจ อยากได้อะไรมีครบครัน ทั้งของกิน ของเล่น เครื่ องแต่งกาย มี
มากมายให้ท่านเลือกซื้อ แบบไม่ตอ้ งสงสารกระเป๋ าสตางค์ กันไปเลย ขา ช้อป แช๊ะ ชิม ชิล ชิล พลาดไม่ได้
ด้วยประการทั้งปวง ...
อิสระอาหารคา่ @ ย่ านชินจูกุ
จนได้เวลาแล้ว ต้องพากันไปเข้าที่พกั ซึ่งแสนสะดวกใกล้สถานีรถไฟ นัน่ คือ ...
Kichijoji Tokyu Rei Hotel หรื อเทียบเท่า
แล้วถ้ายังไม่หมดแรง ออกแสวงหาสุ ขและสี สนั ต์ ใช้เวลาสุ ดๆ ให้คุม้ กันไปเลย เพราะโรงแรมที่พกั นั้น
แสนสะดวกและปลอดภัย
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วันที่สี่ของการเดินทาง ชิ ล ชิ ล แบบกองทัพชาวชิ ล ชิ ล ในวันฟรี เดย์ ( จะช้ อปปิ ้ ง หรื อ ไป
โตเกียวดิสนีย์แลนด์ / ดิสนีย์ซี ก็ได้ ) - กลับมาเจอกันที่โรงแรม – แล้ วไป สนามบินนาริ ตะ เตรี ยมตัว
กลับประเทศไทย ของเรา
เช้าตื่นสายสบายสบาย มาทานอาหารเช้าแสนอร่ อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังจากนั้น .... ท่านจะ
1. ทาตามแพลนแสนสบายในสไตล์ตวั ท่านเอง ชิบูยา่ ฮาราจูกุ อุเอะโนะ หลากย่านดัง รอให้ท่านไปช้อป
ชิล ได้ไม่ยาก หากต้องการข้อมูลคาแนะนา ขอท่านย้าขอข้อมูลจากไกด์มืออาชีพ
2. หรื ออยากไปชิล ชิล ใน “โตเกียวดิสนีย์แลนด์ ” สวนสนุกชื่อก้องโลก บอกไกด์โลด อย่าช้า เพื่อความ
หฤหรรษ์ สุ ขสันต์ สัง่ ซื้อตัว๋ ค่าเข้าสวนสนุกโดนเร็วพลัน ... ผูใ้ หญ่น้ นั เพียงท่านละ 2,700 บาท ส่ วนเด็กถูก
กว่านิด เพียง 2,000 บาท แต่ท้ งั นี้ จะให้ไปยังไง ซื้อตัว๋ รถไฟไง ไกด์พร้อมให้คาแนะนาอีกเช่นเคย และพา
ไปส่ งให้เที่ยวเดียว ก็ได้เที่ยวแบบชิล ชิล ตามความฝัน (ปล. จะไป โตเกียว ดิสนีย์ซี ที่มเี พียงหนึ่งเดียว
บนโลก ก็ได้ นะคะ สนนราคาเข้ าแบบเดียวกับ ดิสนีย์แลนด์ กันเลย)
** อิสระอาหารกลางวัน และ อาหารเย็น ให้ท่านเลือกกันตามสไตล์ของตัวเอง แบบ ชิลชิล เช่นเคย ***
16.30 น.
17.30 น.

20.55 น.

พร้อมกันที่ลอ็ บบี้โรงแรมที่เราพัก นะคะทุกท่าน .. ไม่ใช่อะไร เพราะว่าเราต้องเดินทางต่อไปยัง
สนามบินนาริ ตะ เพื่อจะกลับสู่ ประเทศไทย นัน่ เอง
เดินทางมาถึง สนามบินนาริตะ .. ไม่รอช้า พาไปเช็คอินที่เคาน์เตอร์ โหลดกระเป๋ าสัมภาระกันไป
(อย่ าลืมว่ า .. สายการบินแอร์ เอเชีย เอ๊ กซ์ ให้ นา้ หนักกระเป๋ าท่ าน คนละ 20 กิโลกรั ม เท่ านั้นนะคะ
ชาวชิ ลขาช้ อป หาก 20 ก.ก. ไม่ พอ โปรดเตรี ยมพร้ อมการช้ อปชิ ล โดยซื ้อนา้ หนักตั้งแต่ ที่ดอนเมือง
เคานเตอร์ สายการบิน ก่ อนออกชิ ลกันได้ เลยนะจ๊ ะ จะได้ ไม่ ต้องกังวลขากลับกัน ค่ ะ)
กัปตันท่านนาขึ้นสู่ ฟ้า มุ่งหน้ากลับบ้าน ด้วยไฟลท์บินที่ XJ 607
มีอาหารเสริ ฟร้อนๆ บนเครื่ อง ให้ได้อิ่มชิล ชิล

วันที่ห้าของการเดินทาง
01.35 น.

สนามบินดอนเมือง กรุ งเทพฯ เมืองฟ้าอมร

มาถึง สนามบินดอนเมือง แสนสุ ด ชิล
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โปรดทาความเข้ าใจและรับทราบเงื่อนไขดังนี้ก่อนตัดสินใจซื้อ
1. บริ ษัทฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการที่จะไม่ รับผิดชอบต่ อค่ าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริ ษัทฯ ไม่ สามารถ
ควบคุมได้ เช่ น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่ าช้ าหรื อยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณี ที่กองตรวจคนเข้ าเมืองไม่ อนุญาตให้
เดินทางออกหรื อกองตรวจคนเข้ าเมืองของแต่ ละประเทศไม่ อนุญาตให้ เข้ าเมือง รวมทั้งในกรณี ที่ท่านจะใช้ หนังสื อเดินทาง
ราชการ (เล่ มสีนา้ เงิน) เดินทาง หากท่ านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้ าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
2. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมรายการท่ องเที่ยว โดยไม่ ต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า
3. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการเปลีย่ นแปลงอัตราค่ าบริ การ โดยไม่ ต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า
4. กรณี ที่คณะไม่ ครบจานวน 15 ท่ าน ทางบริ ษัทฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริ ษัทฯ จะแจ้ งให้ ท่านทราบ
ล่ วงหน้ า 14 วันก่ อนการเดินทาง
5. เมื่อท่ านทาการซื ้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริ ษทั ฯจะถือว่ าท่ านรั บทราบและยอมรั บเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้ อแล้ ว
6.ในกรณี ที่ลกู ค้ าต้ องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษทั ฯ ก่ อนทุกครั้ ง มิฉะนั้นทางบริ ษทั ฯจะไม่ ขอ
รั บผิดชอบค่ าใช้ จ่ายใดๆ ทั้งสิ ้น
7.โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ทั้งนีข้ ึน้ อยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่ าง ๆ ที่
ไม่ สามารถคาดการณ์ ล่วงหน้ าโดยทางบริ ษทั ฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็ นสาคัญ

วันที่เดินทาง
กรกฎาคม :
12-16 , 13-17 , 14-18 , 15-19

ราคาผู้เดินทาง ต่ อท่ าน พักห้ องละ 2 ท่ าน

พักเดี่ยวเพิ่ม

19,995.-

7,900

*** เด็กน้ อย [อายุไม่ เกิน 2 ขวบ] 6,000 บาท / ท่ าน ***
@ สนามบินดอนเมืองก่ อนเดินทาง แบ่ งปันน้าใจแก่ ทีมงานบริการ เพียงท่ านละ 5,000 เยน *

สายการบิน ถ้ าอยากเงียบ ถ้ าอยากเหยียดขาสุ ดอยากสบายสุ ดๆในแบบบิซิเนส ท่ านสามารถ
ติดต่ อได้ แบบชิล ชิล ซื้อตรงเคาน์ เตอร์ สายการบินโดยตรง ณ วันเดินทางด้ วย
ตัวเองจร้ า
เงื่อนไขการให้ บริ การ
1. การเดินทางในแต่ ละครั้ งจะต้ องมีผ้ โู ดยสารจานวน 30 ท่ านขึน้ ไป ถ้ าผู้โดยสารไม่ ครบจานวนดังกล่ าว
ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลีย่ นแปลงราคาหรื อยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณี ที่ลกู ค้ าต้ องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษทั ฯเพื่อเช็คว่ ากรุ๊ ปมีการ
คอนเฟริ มเดินทางก่ อนทุกครั้ ง มิฉะนั้นทางบริ ษทั จะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ ้น
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3. การชาระค่ าบริ การ
3.1 กรุณาชาระค่ าบริ การเต็มจานวน
4.การยกเลิกการเดินทาง
4.1 ยกเลิกก่ อนการเดินทาง 45-15 วัน ขอเก็บเงินมัดจาทั้งหมด
4.2 ยกเลิกก่ อนการเดินทางน้ อยกว่ า 14 -7 วันเดินทาง ขอเก็บค่ าใช้ จ่าย 100% ของราคาค่ าทัวร์ ทั้งหมด
4.3 ยกเว้ นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่ วงเทศกาลวันหยุด เช่ น ปี ใหม่ , สงกรานต์ เป็ นต้ น บางสายการบินมีการการั นตีมดั จาที่นั่งกับสาย
การบินและค่ ามัดจาที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่ น CHARTER FLIGHT จะไม่ มกี ารคืนเงินมัดจา หรื อ ค่ าทัวร์ ทั้งหมด ไม่
ว่ ายกเลิกด้ วยกรณี ใดๆ
4.4 กรณี ที่กองตรวจคนเข้ าเมืองทั้งกรุ งเทพฯ และในต่ างประเทศ ปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรื อ เข้ าประเทศที่ระบุ ไว้ ในรายการ
เดินทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่ คืนค่ าทัวร์ ไม่ ว่ากรณี ใดๆ ทั้งสิ ้น
**สาคัญ!! บริ ษทั ทาธุรกิจเพื่อการท่ องเที่ยวเท่ านั้น ไม่ สนับสนุนให้ ลกู ค้ าเดินทางเข้ าประเทศญีป่ ุ่ นโดยผิดกฎหมายและใน
ขัน้ ตอนการผ่ านการตรวจคนเข้ าเมือง ทั้งไทยและญีป่ ุ่ น ขึน้ อยู่กับการพิจารณาของเจ้ าหน้ าที่เท่ านั้น ลูกค้ าทุกท่ านต้ องผ่ าน
การตรวจคนเข้ าเมืองด้ วยตัวของท่ านเอง ทางมัคคุเทศก์ ไม่ สามารถให้ ความช่ วยเหลือใดๆได้ ทั้งสิ ้น**
4.5 เมื่อท่ านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ถ้ าท่ านงดการใช้ บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่ เดินทาง
พร้ อมคณะถือว่ าท่ านสละสิ ทธิ์ ไม่ อาจเรี ยกร้ องค่ าบริ การและเงินมัดจาคืน ไม่ ว่ากรณี ใดๆ ทั้งสิ ้น
อัตราค่ าบริ การนีร้ วม
1. ค่ าตั๋วโดยสารเครื่ องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้ อมคณะ พร้ อมค่ าภาษีสนามบินทุกแห่ งตามรายการ
ทัวร์ ข้างต้ น
- กรณี ท่านมีความประสงค์ จะต้ องการปรั บเปลีย่ นระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็ นชั้นธุรกิจ โดยการชาระเงินเพื่ออัพเกรด
ต้ องกระทาที่เคาน์ เตอร์ สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่ านั้น
2. ค่ าที่พักห้ องละ 2-3 ท่ าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการ หรื อ ระดับเทียบเท่ า
** ในกรณี ที่ท่านจองห้ องพักแบบ TRIPLE [ 2 เตียง+1 ที่นอนเสริ ม ] แล้ วทางโรงแรมไม่ สามารถจัดหารห้ องพักแบบ
TRIPLE ได้ ทางบริ ษทั อาจมีการจัดห้ องพักให้ ตามความเหมาะสมต่ อไป **
3. ค่ าอาหาร ค่ าเข้ าชม และ ค่ ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ ในรายการทัวร์ ข้างต้ น
4. เจ้ าหน้ าที่บริ ษทั ฯ คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
5. ค่ านา้ หนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่ องบิน 20 กิโลกรั ม ค่ าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ ละสายการบินที่มกี าร
เรี ยกเก็บ
6. ค่ าประกันอุบัติเหตุค้ มุ ครองในระหว่ างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่ านละ 1,000,000 บาท
ค่ ารั กษาพยาบาลกรณี เกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่ านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
อัตราค่ าบริ การนีไ้ ม่ รวม
1. ค่ าทาหนังสื อเดินทางไทย และเอกสารต่ างด้ าวต่ างๆ
2. ค่ าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่ น ค่ าอาหาร - เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่ าซักรี ด ค่ าโทรศัพท์
3. ค่ าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริ การ, ค่ าภาษีเดินทาง (ถ้ ามีการเรี ยกเก็บ)
4. ค่ าภาษีนา้ มัน ที่สายการบินเรี ยกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริ ษทั ฯได้ ออกตั๋วเครื่ องบิน
5. ค่ าทิปสาหรั บ คนขับรถ / มัคคุเทศก์ / หัวหน้ าทัวร์ ท่ านละ 5,000 เยน ต่ อท่ าน / ทริ ป
* (เก็บทิปก่ อนการเดินทาง ณ .สนามบินดอนเมือง) *
6. ภาษีมลู ค่ าเพิ่ม 7% และหั ก ณ ที่จ่าย 3%
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** ลูกค้ าท่ านใดสนใจ...ซื ้อประกันการเดินทางสาหรั บครอบคลุมเรื่ องสุขภาพสามารถสอบถามข้ อมูล
เพิ่มเติมกับทางบริ ษทั ได้ **
- เบีย้ ประกันเริ่ มต้ น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบีย้ ประกันเริ่ มต้ น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มอี ายุมากกว่ า 16 หรื อน้ อยกว่ า 75 ปี **
[รั กษาพยาบาล 2 ล้ าน, รั กษาต่ อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรื อเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้ านบาท]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มอี ายุน้อยกว่ า 16 หรื อมากกว่ า 75 ปี **
[รั กษาพยาบาล 2 ล้ าน, รั กษาต่ อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรื อเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้ านบาท]
รายละเอียดเกีย่ วกับมาตรการยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญีป่ ุ่ นให้ กับคนไทย
จากมาตรการยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญีป่ ุ่ นให้ กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์ จะพานักระยะสั้นในประเทศญีป่ ุ่ นไม่ เกิน 15 วัน ไม่ ว่าจะ
ด้ วยวัตถุประสงค์ เพื่อการท่ องเที่ยว เยีย่ มญาติ หรื อธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในขัน้ ตอนการตรวจคนเข้ าเมือง เพื่อ
เป็ นการยืนยันว่ ามีคุณสมบัติในการเข้ า ประเทศญีป่ ุ่ น
**เอกสารที่อาจจะต้ องใช้ ในการพิจารณาการอนุญาตให้ เข้ าประเทศ – ตั๋วเครื่ องบินและเอกสารเรื่ องที่พักทางบริ ษทั จะจัดเตรี ยม
ให้ กับลูกทัวร์ แต่ ทั้งนีข้ ึน้ อยู่กับการพิจารณาของกองตรวจคนเข้ าเมืองของญีป่ ุ่ น**
1. ตั๋วเครื่ องบินขาออกจากประเทศญีป่ ุ่ น
2. สิ่ งที่ยืนยันว่ าท่ านสามารถรั บผิดชอบค่ าใช้ จ่ายที่อาจเกิดขึน้ ระหว่ างที่พานักในประเทศญีป่ ุ่ น
(เช่ น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้ น)
3. ชื่ อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ที่ติดต่ อได้ ระหว่ างที่พานักในประเทศญีป่ ุ่ น (เช่ น คน รู้ จัก โรงแรม และอื่นๆ)
4. กาหนดการเดินทางระหว่ างที่พานักในประเทศญีป่ ุ่ น

คุณสมบัติการเข้ าประเทศญีป่ ุ่ น (สาหรั บกรณี การเข้ าประเทศญีป่ ุ่ นตามมาตรการยกเว้ นวีซ่า)
1. หนังสื อเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ยงั มีอายุการใช้ งานเหลืออยู่
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาในประเทศญีป่ ุ่ นจะต้ องไม่ เป็ นสิ่ งที่ขดั ต่ อกฎหมาย และเข้ าข่ ายคุณสมบัติเพื่อการพานักระยะสั้น
3. ในขัน้ ตอนการขอเข้ าประเทศ จะต้ องระบุระยะเวลาการพานักไม่ เกิน 15 วัน
4. เป็ นผู้ที่ไม่ มปี ระวัติการถูกส่ งตัวกลับจากประเทศญีป่ ุ่ น หรื อมิได้ อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ ให้ เข้ าประเทศ และไม่
เข้ าข่ ายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ ให้ เข้ าประเทศ

รหัสทัวร์ : THG12-XJ-JP-12-19JUL17H
หมายเหตุ :
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณี ที่มผี ้ รู ่ วมคณะไม่ ถึง 30 ท่ าน
2. ขอสงวนสิ ทธิ์ การเก็บค่ านา้ มันและภาษีสนามบินทุกแห่ งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรั บขึน้ ก่ อนวันเดินทาง
3. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลีย่ นเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริ ษทั ฯ จะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ ้น หากเกิดกรณี ความล่ าช้ าจากสายการบิน, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่ อการ
จลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่ งของผิดกฎหมาย ซึ่ งอยู่นอกเหนือความรั บผิดชอบของบริ ษทั ฯ
5. บริ ษทั ฯ จะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ ้น หากเกิดสิ่ งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่ าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่ องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่ านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่ าทัวร์ ทั้งหมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่ าท่ านได้ ยอมรั บเงื่อนไขข้ อตกลง
ต่ างๆ ทั้งหมด
7. สาหรั บผู้เดินทางที่อายุไม่ ถึง 18 ปี และไม่ ได้ เดินทางกับบิดา มารดา ต้ องมีจดหมายยินยอมให้ บตุ รเดินทางไปต่ างประเทศ
จากบิดาหรื อมารดาแนบมาด้ วย
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลีย่ นแปลงรายการโดยมิต้องแจ้ งล่ วงหน้ า ทั้งนีข้ ึน้ อยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และ
ราคาอาจเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม ทั้งนีข้ ึน้ อยู่กับอัตราแลกเปลีย่ นของเงินสกุลเยน

