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วันที่หนึ่ ง

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) – สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ – ถนนากามิเสะ – บุฟเฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์ อาบน้ าแร่ ออน
เซ็น

02.00 น.

05.05 น.
13.10 น.

คา่

FT-NRT XJ02V

คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง บริเวณผูโ้ ดยสารขาออก อาคาร 1 ชัน้ 3 ประตู 2 เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบิน
แอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯคอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร
(แนะนาให้โหลดของทีไ่ ม่จาเป็ นลงใต้ทอ้ งเครื่อง)
**หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิ ดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที และผูโ้ ดยสารพร้อม ณ
ประตูข้นึ เครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที
บินลัดฟ้ าสู่ประเทศญี่ป่ นุ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ เทีย่ วบินที่ XJ602 ** ไม่มีอาหารบริการบนเครื่อง **
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ป่ นุ (เวลาท้องถิน่ เร็วกว่าไทย 2 ช.ม.กรุณาปรับนาฬของท่านเป็ นเวลา
ท้องถิน่ เพือ่ สะดวกในการนัดหมาย) หลังจากนาท่านผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร และรับกระเป๋ าเรียบร้อย
แล้ว นาท่านเดินทางสู่ วัดอาซากูซะ(Sensoji Temple) เป็ นวัดพุทธในย่านอาซากูซะ แขวงไทโต โตเกียว เป็ นวัดที่เก่าแก่
และมีความสาคัญทีส่ ุดแห่งหนึ่งในโตเกียว สถานทีด่ งั้ เดิมถูกระเบิดเผาทาลายไปเกือบหมดในช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ตัววัด
ปัจจุบนั ถูกสร้างขึ้นใหม่ทงั้ หมด แรกเริ่มเคยเป็ นวัดในสายเท็นได ต่อมาได้แยกเป็ นอิสระหลังสงครามโลกครัง้ ที่สอง บริเวณ
ติดกับวัดเป็ นที่ตงั้ ของศาลเจ้าอาซากูซะ ซึ่งเป็ นศาลเจ้าในศาสนาชินโต ทางเข้าของวัด จะมีประตู คามินาริ หรือประตูอสั นี
โดยบนคานจะมีแขวนโคมไฟกระดาษขนาดใหญ่ จากนัน้ นาท่านมายัง ถนนนากามิเสะ (Nakamise) หรือที่หลายๆคนรูจ้ กั
กันว่า “ถนนช้อปปิ้ งนากามิเสะ” สามารถเดินจากวัดอาซากู ซะได้ ทาให้คนที่มาไหว้พระที่วดั ต้องแวะมาช้อปปิ้ งที่ถนนแห่งนี้
ด้วย จึงทาให้ถนนเส้นนี้เป็ นถนนเส้นที่คึกคักเกือบตลอดเวลา ตัวถนนจะมีความยาวตลอดสายประมาณ 200 เมตร มีรา้ น
ขายกินกับของทีร่ ะลึก ไม่ว่าจะเป็ นชุดยูกาตะ, ร่มพับ, ขนมขบเคี้ยวหลากหลายชนิดสมควรแก่เวลานาท่านเข้าทีพ่ กั

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู พเิ ศษ บุฟเฟต์ขาปูยกั ษ์ไม่อน้ั
ที่พกั FUJI SAN GARDEN หรือระดับเทียบเท่า
จากนัน้ อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่ ออนเซ็น ออนเซ็นธรรมชาติ ซึ่ง
ชาวญี่ป่ ุนมีความเชื่อ ว่ า หากได้แ ช่ นา้ แร่ ออนเซ็น ธรรมชาติน้ ี แ ล้ว จะทาให้
ผิวพรรณเปล่งปลัง่ สวยงาม และช่วยให้ระบบการหมุนเวียนโลหิตดีข้นึ
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วันที่สอง

ภูเขาไฟฟูจิ ชัน้ ที่ 5 – พิพธิ ภัณฑ์แผ่นดินไหว – ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ สวน Oishi - โตเกียว - ช้อปปิ้ งชินจูกุ - นาริตะ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ทีม่ คี วามสูงเหนือจากระดับนา้ ทะเล 3776 เมตร ภูเขาไฟทีม่ ชี ่อื เสียงเป็ นทีร่ ูจ้ กั ไปทัว่ โลก ในเรื่อง
ความสวยงาม และเป็ นสัญลักษณ์หนึ่งของญี่ป่ นุ นาท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ชัน้ ที่ 5 (หมายเหตุ : ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์
ไม่ข้นึ กรณีทไ่ี ม่สามารถขึ้นได้ เมือ่ อากาศไม่เอื้ออานวย หรือ ทางขึ้นปิ ด โดยทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชยเงินคืนไม่ว่า
กรณี ใดๆ เพราะทางบริษทั ได้ชาระค่ าใช้จ่ายทัง้ หมดในลักษณะของการเหมาจ่ายเรียบร้อยแล้ว) ประมาณจุดกึ่งกลางของ
เส้นทางโยชิดะ โดยเส้นทางโยชิดะนัน้ เป็ นที่รูก้ นั ว่าเป็ นเส้นทางหลักสาหรับการเดินทางไปยัง ศาลเจ้าโคมิตาเคะ อยู่แถวๆ
บริเวณฐานของภูเขาไฟฟูจิ นาท่านเดินทางชม พิพธิ ภัณฑ์แผ่นดินไหว (Earthquake Museum) ตัง้ อยู่ท่เี มืองโกเบ ภายใน
จังหวัดเฮียวโงะนับว่าเป็ นพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิ่นที่นาเสนอเกี่ยวกับการแผ่นดินไหวที่เคยเกิดขึ้นในเมืองนี้ ภายในพิพธิ ภัณฑ์ยงั มี
โรงละครที่ฉายภาพการทาลายล้างของแผ่ นดินไหว และภาพยนตร์สารคดีเกี่ยวกับขัน้ ตอนการกูภ้ ยั และห้องเกมทีใช้
เทคโนโลยีให้เราฝึ กป้ องกันตัวจากภัยพิบตั ิ โดยจะเป็ นพิพธิ ภัณฑ์ทจ่ี ะมีการจัดขึ้นเพือ่ เป็ นอนุสรณ์สถานราลึกถึงเหตุการณ์เมือ่
วันที่ 17 มกราคม 1995 เปิ ดขึ้นตัง้ แต่ปี ค.ศ.2002 ให้ความรูแ้ ก่ผูเ้ ข้าชมเกี่ยวกับการเกิดแผ่นดินไหว วิธีการเตรียมตัวเมื่อ
เกิดแผ่นดินไหว เรียกได้ว่าเป็ นพิพธิ ภัณฑ์ทใ่ี ห้ความรูเ้ กี่ยวกับแผ่นดินไหวได้อย่างดี
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เที่ยง
บ่าย

FT-NRT XJ02V

นาท่านเดินทางสู่ สวนโออิชิ (Oishi Park)
จุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิท่ีสวยที่สุดอีกแห่ง หนึ่ง
ตัง้ อยู่ทางเหนือริมฝัง่ ทะเลสาบคาวากุจิโกะ
ในวันที่อากาศดีสามารมองเห็นวิวของภูเขา
ไฟฟูจิได้อย่างชัดเจน สวนสวยที่เต็มไปด้วย
ดอกลาเวนเดอร์ มีฉากหลังเป็ นภูเขาไฟฟูจิ
และท้องนา้ สีนา้ เงินของทะเลสาบคาวากุจิโกะ
เป็ นบรรยากาศที่ใครที่ได้เห็นต่างก็ประทับใจ
(การบานของดอกไม้ข้นึ อยู่กบั สภาพอากาศเป็ นสาคัญ ในกรณีท่ที ่งุ ลาเวนเดอร์ยงั ไม่บานหรือบานจนหมดแล้ว ขอสงวนสิทธิ์
ปรับเปลีย่ นรายการท่องเที่ยวอื่นแทน) จากนัน้ นาท่านเดินทางเข้าสู่ กรุงโตเกียว นาท่านสู่ ชินจูกุ (Shinjuku) แหล่งช้อปปิ้ งชื่อ
ดังของกรุงโตเกียว มอบเวลาให้ท่านอิสระเลือกซื้อสินค้ามากมาย เช่ น สินค้าอิเลคทรอนิ คส์ กล้องถ่ายรู ป นาฬิกาชื่อดัง
CASIO SEIKO ร้าน BIG CAMERA หรือ SAKURAYA เสื้อผ้า เครื่องใช้ ภายใต้แบรนด์ Muji กระเป๋ า หรือ รองเท้า
แฟชัน่ เครื่องสาอางชื่อดังของญี่ป่ นุ SHISHEDO KANEBO SKII ฯลฯ อิสระรับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย
Page 3 of 10

วันที่สาม
เช้า

สมควรแก่เวลานาท่านเข้าทีพ่ กั TOYOKO INN HOTEL NARITA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า ในเมืองนาริตะ
อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน ช้อปปิ้ ง หรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนี ยแ์ ลนด์
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
มอบอิสระเต็มวัน ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ ง หรือเดินทางสู่สถานทีท่ ่องเทีย่ วอื่น ๆ โดยมีไกด์คอยให้คาแนะนาในการเดินทาง
** การเดินทางในวันอิสระ ไม่มีไกด์และรถบัส ให้บริการ หากท่านใดต้องการเช่ ารถหรือไกด์ส่วนตัวสามารถแจ้งความ
ประสงค์กบั เอเย่นต์ท่ที ่านทาการจอง **
อาทิ ถนนฮาราจุกุ และเมจิ จินกุ ตบท้ายด้วย ถนน
ชิบูย่า แหล่งช้อปปิ้ งชื่อดังของกรุงโตเกียว มอบเวลา
ให้ท่ า นอิ ส ระเลือ กซื้ อ สิ น ค้า มากมาย เช่ น สิ น ค้า
อิเลคทรอนิ คส์ กล้องถ่ายรู ป นาฬิกาชื่อดัง CASIO
SEIKO ร้า น BIG CAMERA หรื อ SAKURAYA
เสื้อผ้า เครื่องใช้ ภายใต้แบรนด์ Muji กระเป๋ า หรือ
รองเท้า แฟชัน่ เครื่ อ งส าอางชื่ อ ดัง ของญี่ ป่ ุ น
SHISHEDO KANEBO SKII ฯลฯ
สวนจิโดริงะฟูจ(ิ Chidori-ga-fuchi) เป็ นสวนที่ตงั้ อยู่ระหว่างทางระบายนา้ 2 สาย อยู่ใกล้กบั พระราชวังอิมพีเรียลทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือ มีช่อื เสียงมากเรื่องการชมซากุระเพราะจะเห็นภาพต้นซากุระมากมายของสวนเรียงรายไปตามทางนา้ จึง
เป็ นอีกหนึ่งจุดชมซากุระสวนทีม่ ผี ูเ้ ข้าชมมากทีส่ ุดของโตเกียวโดยจะมีทางเดินเรียบทางระบายนา้ และต้นซากุระยาวประมาณ
700 เมตร ทาให้เกิดเป็ นอุโมงค์ตน้ ซากุระ และในช่วงกลางคืนของฤดูชมซากุระจะมีการเปิ ดไฟส่องตามต้นซากุระด้วย ทาให้
สวยงามทัง้ กลางวันและกลางคืน จนมีผูม้ าเยือนที่สวนแห่งนี้แต่ละปี มากกว่า 1 ล้านคน
เลือกซื้อบัตรเข้าสวนสนุ กดิสนี ยแ์ ลนด์ (ไม่รวมค่าเดินทางและบัตรเข้าสวนสนุ ก ท่านละประมาณ 3,000.- บาท) ดีสนีย ์
แลนด์โลกแห่งจินตนาการของราชาการ์ตูนญี่ป่ นุ ซึง่ เป็ นดิสนียแ์ ลนด์แห่งแรกทีส่ ร้างนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสร้างขึ้นใน
ปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใช้ทุนสร้างกว่า 600 ล้านบาท ให้ท่านสนุ กสนานกับ เครื่องเล่นนานาชนิด (ไม่จากัดจานวน
การเล่น ) ผจญภัยในดินแดนต่างๆ ให้ท่านเล่นเครื่องเล่นตัวใหม่จากภาพยนตร์การตูนเรื่องดัง Toy Story ชมฉากรบกลาง
ทะเลคาริเบียนในดินแดนโจรสลัดจากภาพยนตร์ The Pirate of Caribbean เขย่าขวัญกับบ้านผีสงิ ใน Haunted Mantion
สัมผัสความน่ ารักของตุก๊ ตาเด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตร์สามมิติThe Invention of the Year
ให้ท่านได้สนุกสนานพร้อมกับการจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าทีร่ ะลึกน่ารักในดิสนียแ์ ลนด์อีกทัง้ ยังจะได้สมั ผัสกับตัวการ์ตูนเอกจาก
วอลดิสนีย ์ อย่าง มิกกี้เม้าส์ มินนี่เม้าส์ พร้อมผองเพื่อนการ์ตูนอีกมากมายสนุ กกับการจับจ่ายซื้อของที่ระลึกน่ารักในดิสนีย ์
แลนด์
การเดินทางจากนาริตะสูโ่ ตเกียว

FT-NRT XJ02V
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1) จากโรงแรมแถวย่านนาริตะสู่สนามบินนาริตะใช้รถบัสบริการฟรีของทางโรงแรม แต่เนื่องด้วยจะต้องเริ่มตัง้ แต่ 9.00 น.
เป็ นต้นไปเพราะเนื่องจากในตอนเช้าระหว่าง 6.00 - 9.00 น
2) รถไฟสาย Keisei Skyliner เป็ นรถไฟที่ว่งิ จากสนามบินนาริตะไปสถาณีอูเอะโนะ ค่าตัวจะอยู
๋
่ท่ี เที่ยวละ 2,470 เยน/ท่าน
ก่อนเดินทางกลับควรเช็คเทีย่ วสุดท้ายว่าหมดตอนกี่โมง
3) รถไฟสาย Narita Express (N'EX) เป็ นรถไฟเข้าเมืองจากค่าย JR ถือว่าเป็ นรถไฟที่ราคาค่อนข้างสูง ตัวรถไฟสามารถ
๋
ระบุทน่ี งั ่ บนรถไฟได้ โดยไม่ตอ้ งกลัวว่าขึ้นไปแล้วเราจะไม่มที ่นี งั ่ เบาะสามารถหมุนเข้าหากันได้มอี าหารขายบนรถไฟโดยค่าตัว๋
รถไฟจะอยู่ทร่ี าคาเทีย่ วละ 3,190 เยน/ท่าน ก่อนเดินทางกลับควรเช็คเวลารถไฟเที่ยวสุดท้าย
4) Airport Limousine Bus เป็ นอีก 1 ทางเลือกในการเดินทางเข้าโตเกียวแต่รถบัสนี้จะจากัดจานวนผูโ้ ดยสาร ต่อรอบโดย
ต่อรอบจะรับอยู่ 35-40 ท่านต่อเทีย่ วโดยจะใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 80-100 นาที ราคา 3,000 เยน/ท่าน/เทีย่ ว

วันที่ส่ี

5) Taxi ในส่วนของรถแท็กซีน่ ้ ีค่าโดยสารจากโตเกียว สู่โรงแรมทีพ่ กั ย่านนาริตะจะอยู่ทร่ี าคา 20,000-25,000 เยน (โดยราคา
นี้จะไม่รวมค่าทางด่วน)
อิสระรับประทานอาหารกลางวันและ อาหารเย็น ตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลานาท่านเข้าทีพ่ กั TOYOKO INN HOTEL NARITA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า ในเมืองนาริตะ
วัดนาริตะซัน ชินโชจิ - อิออน นาริตะ มอลล์ – สนามบินนาริตะ - กรุงเทพ (ดอนเมือง)

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นาท่านเดินทางสู่ วัดนาริตะซัน ชินโชจิ (Naritasan Shinshoji Temple) เป็ นวัดประจาเมืองนาริตะ ตัง้ อยู่บนเนินเขาใจ
กลางเมืองนาริตะ มีประวัติว่าก่อตัง้ ในปี 940 ซึ่งรวมๆแล้วถือว่าอยู่มายาวนานเกินพันปี แน่นอนว่าตัวอาคารไม่ใช่ของดัง้ เดิม
จากพันปี ก่อน ตัวอาคารแม้จะถูกบูรณะและสร้างใหม่มาหลายครัง้ แล้วแต่ก็สวยงามมากๆและได้รบั การบันทึกเป็ นมรดกทาง
วัฒนธรรมของประเทศญี่ป่ ุน นาท่านเดินทางสู่ อิออน นาริตะ มอลล์ (Aeon Narita Mall) เป็ นห้างสรรพสินค้าที่นิยมใน
หมู่นกั ท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เนื่องจากตัง้ อยู่ใกล้กบั สนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทนั สมัยสไตล์ญ่ปี ่ ุน
มีรา้ นค้าที่หลากหลายมากกว่า 150 ร้านจาหน่ ายสินค้าแฟชัน่ อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้าน นอกจากนี้ยงั มีรา้ น
FT-NRT XJ02V
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เสื้อผ้าแฟชัน่ มากมาย เช่น MUJI , 100 yen shop , Sanrio store , Capcom games arcade และซุปเปอร์มาร์เกตขนาด
ใหญ่ เป็ นต้น ซึ่งบางร้านไม่ตอ้ งเสียภาษีสินค้าสาหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ส่วนร้านอาหารก็มใี ห้เลือกมากมายจาหน่ าย
อาหารหลายประเภท ร้านกาแฟ และศูนย์อาหาร เปิ ดให้บริการ
11.30น.

สมควรเวลาเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ

14.25น.

ออกเดินทางบินลัดฟ้ ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) เทีย่ วบินที่ XJ 603
** ไม่มีอาหารบริการบนเครื่อง **
เดินทางถึง สนามบินนานาชาติดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

19.05น.

*************************************************

อัตราค่าบริการและเงื่อนไข

Tokyo Lavender Hot Promotion-A 4 วัน 3 คืน โดย XJ
กาหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่พกั ห้อง เด็กอายุไม่เกิน12ปี เด็กอายุไม่เกิน12ปี
ละ2-3ท่าน
เสริมเตียง
ไม่เสริมเตียง

ไม่รวมตัว๋
เครือ่ งบิน

พักเดี่ยว

10,990
11,990
12,990
10,990
11,990
12,990
10,990
11,990
12,990
11,990

5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900

เดือน มิถนุ ายน 62

06-09 มิ.ย. 62
07-10 มิ.ย. 62
08-11 มิ.ย. 62
13-16 มิ.ย. 62
14-17 มิ.ย. 62
15-18 มิ.ย. 62
20-23 มิ.ย. 62
21-24 มิ.ย. 62
22-25 มิ.ย. 62
23-26 มิ.ย. 62
FT-NRT XJ02V

15,990
16,990
17,990
15,990
16,990
17,990
15,990
16,990
17,990
16,990

15,990
16,990
17,990
15,990
16,990
17,990
15,990
16,990
17,990
16,990

15,990
16,990
17,990
15,990
16,990
17,990
15,990
16,990
17,990
16,990

Page 6 of 10

27-30 มิ.ย. 62
28 มิ.ย. – 01 ก.ค. 62
29 มิ.ย. – 02 ก.ค. 62

15,990
16,990
17,990

15,990
16,990
17,990

15,990
16,990
17,990

10,990
11,990
12,990

5,900
5,900
5,900

อัตราค่าบริการรวม
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

ตัวเครื
๋ ่องบินชัน้ ประหยัดเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ
ที่พกั โรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณี มาไม่ครบคู่และไม่ตอ้ งการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนู อาหารตามสถานการณ์)
ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 20 ก.ก.ต่อท่าน และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้ าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.
ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
ค่ามัคคุเทศก์ผูช้ านาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
ค่าประกันชีวิตกรณี อบุ ตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณี
อุบตั เิ หตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงือ่ นไขกรมธรรม์)
✓ ภาษี น้ ามันและภาษี ตวั ๋ ทุกชนิ ด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
✓ ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7%

อัตราค่าบริการไม่รวม
 ภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%
 ค่าทาหนังสือเดินทางไทย,ค่าธรรมเนี ยมสาหรับผูถ้ อื พาสปอร์ตต่างชาติค่าทาใบอนุ ญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ(Re-Entry)
หรือ คนต่างด้าว (เป็ นหน้าที่ของผูเ้ ดินทางในการจัดทาเอง)
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สงั ่ เพิม่ เอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่องดื่มสัง่
พิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ ต ฯลฯ
 ค่าใช้จา่ ยอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบตั ภิ ยั ทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้
ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนื อความ
ควบคุมของบริษทั ฯ
 ค่าปรับ สาหรับน้ าหนักกระเป๋ าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกาหนดไว้ 20 กก.
 ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 5,000 เยน หรือ 1,500 บาท /ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน (ชาระที่สนามบินในวันเดินทาง)

เงือ่ นไขการสารองที่นงั ่
FT-NRT XJ02V
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1.กรุณาทาการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 45 วันทาการหรือก่อนหน้านั้น โดยส่งแฟกซ์หรืออีเมลล์รายชื่อและหน้าหนังสือเดินทางเพือ่
ยันการจองที่นงั ่ พร้อมชาระมัดจาท่านละ 15,000 บาท
2.ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษทั ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทง้ั หมด 15 วันก่อนการเดินทาง มิเช่นนั้นบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง
ของท่าน และการคืนเงินทัง้ หมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นจริง
3.เมื่อท่านตกลงชาระเงินค่าบริการไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงือ่ นไขการให้บริการที่ได้
ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ ทัง้ หมดนี้ แล้ว

เงือ่ นไขการยกเลิก
1.ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษทั ฯจะคืนเงินค่ามัดจาให้ทง้ั หมด โดยจะหักค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นจริง เช่นค่าธรรมเนี ยมวีซ่า
ยกเว้นในกรณี วนั หยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คนื เงินมัดจาโดยไม่มีเงือ่ นไขใดๆทัง้ สิ้น
2.ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจาทัวร์ 50%
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วันเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาทัวร์ ต่อท่าน
4.สาหรับผูโ้ ดยสารที่ไม่ได้ถอื หนังสือเดินทางไทย และทางบริษทั ฯเป็ นผูย้ ่นื วีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษทั ฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจาทัง้ หมด

เงือ่ นไขการให้บริการ
1.โปรแกรมทัวร์น้ ีจะสามารถออกเดินทางได้ตอ้ งมีจานวนผูเ้ ดินทางขัน้ ตา่ 34 ท่านรวมในคณะตามทีก่ าหนดไว้เท่านัน้ หากมีจานวนผูเ้ ดินทาง
รวมแล้วน้อยกว่าทีก่ าหนดไว้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลีย่ นกาหนดการเดินทาง ในกรณีทม่ี ผี ูเ้ ดินทาง 10-14 ท่าน ต้อง
เพิม่ เงินท่านละ 4,000 บาท, กรณีทม่ี ผี ูเ้ ดินทาง 15-19 ท่านต้องเพิม่ เงินท่านละ 3,000 บาท, กรณีทม่ี ผี ูเ้ ดินทาง 20-24 ท่านต้องเพิม่ เงินท่าน
ละ 2,500 บาท, กรณีทม่ี ผี ูเ้ ดินทาง 25-31 ท่านต้องเพิม่ เงินท่านละ 2,000 บาท
2.ในกรณีท่ที างประเทศญี่ป่ นุ ระงับการอนุ มตั วิ ซี ่า ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมในกรณีตอ้ งทาเรื่องยืน่ ขอวีซ่า
3.บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงราคาและเงือ่ นไขต่างๆ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้ให้ข้นึ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั ฯ
เท่านัน้ อีกทัง้ ข้อสรุปและข้อตัดสินใดๆ ของบริษทั ฯ ให้ถอื เป็ นข้อยุตสิ ้นิ สุดสมบูรณ์
4.บริษทั ฯ และตัวแทนของบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะเปลีย่ นแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อจากัดด้าน
ภูมอิ ากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ ดินทางจริง ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะยึดถือและคานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมาก
เป็ นสาคัญ
5.รายการทัวร์น้ ีเป็ นการท่องเที่ยวแบบหมูค่ ณะ (Join Tour) จัดทาและดาเนินการโดยบริษทั คู่คา้ (Partner)
6.อัตราค่าบริการคิดคานวณจากอัตราแลกเปลีย่ น และราคาตัวเครื
๋ ่องบินในปัจจุบนั บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นราคาค่าบริการ
ในกรณีท่มี กี ารขึ้นราคาค่าตัวเครื
๋ ่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมนา้ มัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลีย่ น
ได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วนั ทีค่ ณะจะเดินทาง
7.ในระหว่างการท่องเทีย่ วนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
FT-NRT XJ02V
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8.หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตัวเครื
๋ ่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนามาขอคืนเงินได้
9.ค่าบริการที่ท่านชาระกับทางบริษทั ฯ เป็ นการชาระแบบเหมาขาด และทางบริษทั ฯ ได้ชาระให้กบั บริษทั ฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด
เช่นกัน ดังนัน้ หากท่านมีเหตุอนั ใดที่ทาให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการทีร่ ะบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
10.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลีย่ นแปลง การบริการจากสายการบิน บริษทั
ขนส่ง หรือ หน่วยงานทีใ่ ห้บริการ บริษทั ฯ จะดาเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ ะจัดบริการทัวร์อ่นื ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สาหรับ
ค่าบริการนัน้ ๆ
11.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษทั ฯ ไม่มสี ทิ ธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทัง้ สิ้นแทนบริษทั ฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ี
อานาจของบริษทั ฯ กากับเท่านัน้
12.บริษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ วี ตั ถุประสงค์เดินทางเพือ่ ท่องเทีย่ วเท่านัน้ การเดินทางของผูเ้ ดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปค้า
แรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อื่น
ๆ ทีเ่ ข้าข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษทั ฯ มิได้มสี ่วนรูเ้ ห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทาดังกล่าวทัง้ สิ้น
13.หากผูเ้ ดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนัน้ ๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็ นเหตุผลซึง่ อยู่
นอกเหนืออานาจ และความรับผิดชอบของบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะไม่รบั ผิดชอบคืนเงินทัง้ หมดทุกกรณี
14.ผูเ้ ดินทางต้องใช้วจิ ารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัว
ท่านเอง บริษทั ฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พงึ พอใจในสินค้าทีผ่ ูเ้ ดินทางได้ซ้อื ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
15.ผูเ้ ดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สนิ ส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษทั ฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด
ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สนิ ส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผูเ้ ดินทาง
16.บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สนิ และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษทั
ขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทาหน้าทีเ่ ป็ นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กบั ผูเ้ ดินทาง
17.บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเ่ี กิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัด
หยุดงาน การจลาจล การปฏิวตั ิ รัฐประหาร ทีอ่ ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทั ฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมทีเ่ กิดขึ้นทางตรง หรือ
ทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบตั เิ หตุต่างๆ
18.บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็ นไปตามความคาดหวัง และความไม่พงึ พอใจของผูเ้ ดินทาง ทีเ่ กี่ยวข้องกับ
สภาพธรรมชาติ ภูมอิ ากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถแี ละพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป
19.ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากผูเ้ ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาตัว ซึง่ ไม่ได้เกิดจากอุบตั เิ หตุในรายการ
ท่องเทีย่ ว(ซึง่ ลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือ่ นไขนี้ในกรณีทเ่ี กิดเหตุสุดวิสยั ซึง่ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ทัวร์)
20.กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มนา้ เงิน)เดินทางเพือ่ การท่องเทีย่ วกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทาง
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น
21.กรณีทท่ี ่านต้องออกตัวภายในประเทศ
๋
เช่น (ตัวเครื
๋ ่องบิน,ตัวรถทั
๋ วร์,ตัวรถไฟ)
๋
กรุณาสอบถามทีเ่ จ้าหน้าที่ทกุ ครัง้ ก่อนทาการออกตัว๋ เนื่องจาก
สายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆในกรณีถา้ ท่านออกตัว๋
ภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลีย่ นเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงือ่ นไขดังกล่าวแล้ว
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22.ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าบริการเพิม่ เติม ในกรณีท่ผี ูเ้ ดินทาง เป็ นชาวต่างชาติ, พระสงฆ์ หรือนักบวช จะต้องเพิม่ จากราคาค่าทัวร์
ปกติอกี 2,000 บาทต่อท่าน
23 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริษทั ฯรับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพือ่ ท่องเที่ยวเท่านั้น หนังสือ
เดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถงึ และไม่สามารถเดินทางได้
24. กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการหรือหนังสือเดินทางทูต (เล่มสีนา้ เงินและสีแดง) เดินทางเพือ่ การท่องเทีย่ วกับคณะทัวร์หากท่านถูกปฏิเสธใน
การเข้า –ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิ้น
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