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JAPAN
TOKYO SUPER SAKURA ลั้นล้า 5 DAY 3 NIGHT BY XJ
เดือน มีนาคม-เมษายน 2561 ราคาเพียง 29,991 บาท
โดยสารการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์
ไฮไลท์ ทัวร์
- สุดฟิน !! กับดอกซากุระ ณ สวนชินจูกุ / แม่น้าเมกุโระ [ตามสภาพอากาศ]
- สักการะวัดดัง อาซากุสะ ขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมทองค้า
- ถ่ายรูปคู่กับโตเกียวสกายทรี ริมแม่น้าสุมิดะ
- นั่งกระเช้าคาจิคาจิพร้อมชมความงามของทะเลสาบคาวาคุจิโกะ
- ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 [ตามสภาพอากาศ]
- ถ่ายรูปคู่กับหุ่นกันดั้มตัวใหม่รุ่นRX-0 ยูนิคอร์น
- ลิ้มรสเมนูขาปู + แช่ออนเซน
- พักฟูจิ1คืน พักโตเกียว 2 คืน
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รายละเอียดการเดินทาง
วัน โปรแกรมการเดินทาง

เช้า เที่ยง เย็น

1

สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ

2

สนามบินนาริตะ-โตเกียว-วัดอาซากุซะ-ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี-นั่ง
กระเช้าคาจิ-ชมทะเลคาวาคุชิโกะ-อาบน้ําแร่

3

ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 [ตามสภาพอากาศ]-ศูนย์จําลองแผ่นดินไหว
ชมซากุระ ณ สวนชินจุกุ-ช้อปปิ้งชินจูกุ







4

เมืองคามาคุระ-หลวงพ่อโตไดบุทสึ-พิพิธภัณฑ์ราเมนชมซากุระที่แม่น้ําเมกุโระ-ไดเวอร์ซิตี้โอไดบะ (กันดั้ม ยูนิคอร์น)
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สนามบินนาริตะ-กรุงเทพฯ



โรงแรมที่พัก
FUJI HOTEL



หรือเทียบเท่า

TOKYO HOTEL
หรือเทียบเท่า

TOKYO HOTEL
หรือเทียบเท่า

Day 1

สนามบินดอนเมือง

20.00 น.

พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 เคาน์เตอร์ 4 สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์
เจ้าหน้าที่จากบริษัท คอยให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกด้านเอกสาร และสัมภาระ

23.45 น.

ออกเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่

XJ 600

Day 2
สนามบินนาริตะ-โตเกียว-วัดอาซากุซะ-ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี-นั่งกระเช้าคาจิ-ชมทะเลคาวาคุชิโกะ
อาบน้้าแร่
08.00 น.

เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น นําท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นําท่านเดินทางสู่เมืองโตเกียว เที่ยวชม วัดอาซะกุซะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว นําท่านนมัสการขอพรจาก
พระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองคํา นอกจากนั้นท่านยังจะได้พบกับโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตรซึ่ งแขวน
อยู่บริเวณประตูทางเข้าวัด และยังสามารถเลือกซื้อเครื่องรางของขลังได้ภายในวัด ฯลฯ จากนั้นจะขอพาทุกท่านไปยืน
ถ่ายรูป กับ TOKYO SKY TREE ที่บริเวณสะพานข้ามแม่น้ําสุมิดะ (ใกล้วัดอาซากุสะ) โดยเป็นหอคอยส่งสัญญาณ
โทรทัศน์แห่งใหม่ของกรุงโตเกียว เปิดให้เข้าชมเมื่อ 22 MAY 2012 มีความสูงที่ 634 เมตร (แซงหน้าโตเกียวทาว
เวอร์ไป 301 เมตร) เป็นหอคอยส่งสัญญาณที่สูงที่สุดในโลก

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่าน นั่งกระเช้าคาจิคาจิ มีความสูง 400 เมตร เป็นกระเช้าที่จะพาทุกท่านขึ้นไปชมความสวยงามของวิว
ทะเลสาบคาวากูจิโกะจากยอดเขาเทนโจ ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกของทะเลสาบ โดยใช้เวลาประ มาณ 15-20 นาที
ไฮไลท์ที่สําคัญคือการถ่ายรูปคู่กับกระต่ายกับแรคคูนจากมุมยอดเขาอีกด้วย จากนั้นนําท่าน ผ่านชมทะเลสาบคาวาคู
ชิโกะ หนึ่งในทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับสองในบรรดาทะเลสาบทั้ง 5 ที่อยู่รอบภูเขาไฟฟูจิ และเป็นสถานที่สวยติด
อันดับในการถ่ายภาพวิวภูเขาไฟฟูจิให้ท่านได้เพลินเพลินกับวิวของธรรมชาติที่สวยงาม

เย็น

นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

FUJI HOTEL หรือเทียบเท่า
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รับประทานอาหารค่้า เมนูขาปูยักษ์ ณ โรงแรม จากนั้นให้ทุกท่านผ่อนคลายกับการแช่น้าธรรมชาติ (Onsen)

Day 3
ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 [ตามสภาพอากาศ]-ศูนย์จา
้ ลองแผ่นดินไหว-ชมซากุระ ณ สวนชินจุกุ-ช้อปปิ้งชินจูกุ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ที่มีความสูงเหนือจากระดับน้ําทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก
ในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาติได้มอบมาให้อย่างลงตัว และยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ทั้งยังเป็น
จุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนญี่ปุ่นตลอดทุกฤดูกาล นําท่านขึ้นสู่ชั้นที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับ
สภาพอากาศ) ที่ทุกท่ านจะได้เ ห็นถึ งความสวยงามของตัวภู เขาและวิ วโดยรอบของภูเ ขาไฟฟู จิ และสัม ผัสกั บความ
หนาวเย็น ให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพความประทับใจเก็บไว้ และเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกซึ่งเป็นสั ญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจิ
ในหลากหลายบรรยากาศได้อีกด้วย นําท่านเดินทางสู่ ศูนย์จ้าลองแผ่นดินไหว หรือ FUJINOEKI โดยภายในมีห้อง
จั ด แสดงข้ อ มู ล การปะทุ ข องภู เ ขาไฟจากทุ ก มุ ม โลก มี ห้ อ งจั ด ฉากการเกิ ด แผ่ น ดิ น ไหว และ ความแรงของการ
สั่ น สะเทื อ นในระดั บ ริ ค เตอร์ ต่ า งๆกั น รวมไปถึ ง การเสนอแนวทางการเอาตั ว รอดจากสิ่ ง กี ด ขวางต่ า งๆ หลั ง จากเกิ ด
แผ่นดินไหวไปแล้วจากนั้นจะปิดท้ายด้วยโซนช้อปปิ้งสินค้าต่างๆ มากมายที่เป็นโปรดักส์ของญี่ปุ่น

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นําท่านชมซากุระ ณ สวนชินจูกุ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการชมซากุระและถ่ายรูปตามอัธยาศัย ดอกซากุระที่ถือเป็น
ดอกไม้ประจําชาติที่จะ ผลิดอกเพียงช่วงเวลาสั้นๆไม่เกิน 2 อาทิตย์ อีกทั้งท่านจะได้เห็นบรรยากาศที่คนญี่ปุ่นจะมาจับ
จองพื้นที่เพื่อชมซากุระ อย่างมีความสุข และฉลองกันอย่างสนุกสนาน [สถานที่ชมซากุระอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
ขึ้นอยู่ กับสภาพอากาศ] นําท่ านเดิ นทางสู่ ย่านช้ อปปิ้ ง ชิน จูกุ ให้ท่า นอิส ระและเพลิดเพลิน กับการช้อ ปปิ้ง สินค้ า
มากมายและ เครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วยกระเป๋า
รองเท้า เสื้อผ้า แบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่นสําหรับวัย รุ่น เครื่องสําอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO,
SK II, SHISEDO และอื่นๆ

ค่้า

อิสระรับประทานอาหารค่้าอิสระตามอัธยาศัย
นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก KICHIJOCHI HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 4
เมื อ งคามาคุ ร ะ-หลวงพ่ อ โตไดบุ ท สึ -พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ร าเมน-ชมซากุ ร ะที่ แ ม่ น้ า เมกุ โ ระ-ไดเวอร์ ซิ ตี้ โ อไดบะ
(กันดั้ม ยูนิคอร์น)
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางไปที่ เมืองคามาคุระ (Kamakura) เมืองชายฝั่งในเขตจังหวัดคานากาว่า (Kanagawa) ปัจจุบันกลายเป็นเมือง
เล็กๆที่ดึงดูดเหล่านักท่องเที่ยวให้แวะมาเยี่ยมเยียน อีกทั้งถูกขนานนามให้เป็น “เกียวโตแห่งฝั่งตะวันออก”...จากนั้น
นําท่านไปเข้าชม “หลวงพ่อโต” แห่ง วัดโคโตคุอิน (Kotokuin Temple) เป็นรูปหล่อโลหะที่สูง 13.35 เมตร ตั้งอยู่
กลางลานวัด (เป็นรอง หลวงพ่อโต ที่วัดโทไดจิ เมืองนารา)..คาดกันว่าสร้างเสร็จในปี 1252 แล

ะก่อนนั้นเคยอยู่ใน

อารามหลั ง ใหญ่ แต่ ท ว่ า ได้ ถู ก คลื่ น พายุ ไ ต้ ฝุ่ น โหมกระหน่ํ า อยู่ ห ลายครั้ ง ในช่ ว งศตวรรษที่ 1 4 -15 จนกระทั่ ง มาอยู่
กลางแจ้ ง ตราบจนทุ ก วั น นี้ . ..จากนั้ น เข้ า ไปที่ เ มื อ งโยโกฮาม่ า เข้ า ชม พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ร าเมน (Ramen

Museum

Yokohama)..สถานที่ร วมเรื่ องราวทุก อย่ างเกี่ ย วกั บราเมน ไม่ว่ า จะเป็ นประวัติ ความเป็น มา ชนิด ของราเมน มีก ารจั ด
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บรรยากาศจําลองของถนนและอาคารบ้านเรือนของชิตะมาจิ (Shitamachi) เมืองเก่าของโตเกียวในยุคปี 1958 ซึ่งเป็น
เมืองที่ราเมนได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว จะมีร้านขายราเมนที่มีชื่อเสียงอยู่ 8 ร้านให้นักท่องเที่ ยวได้ลองเลือกชิม กัน
ด้วย

เที่ยง

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ภายใน พิพิธภัณฑ์ราเมน

บ่าย

นําท่านชมซากุระที่ แม่น้าเมกุโระ(Meguro River)เป็นอีกหนึ่งจุดชมซากุระยอดนิยมของชาวโตเกียว เพราะจะมีต้น
ซากุระปลูกอยู่ 2 ข้างทางของแม่น้ํา และตลอดสองฝั่งของแม่น้ําจะมีทางเดินและที่นั่ง เหมือนเป็นสวนหย่อมเล็กๆยาว
ตลอดแม่น้ําเมกูโระโดยดอกซากุระที่นี่จะบานแบบ Full Bloom ช่วงประมาณปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายน
[ซากุระอาจจะมีการบานก่อนหรือหลังขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ] นําท่านเดินทางสู่ สะพานเรนโบว์ (Rainbow
Bridge) เพื่อไป ยัง Diver City Tokyo Plaza เป็นช้อปปิ้งคอมเพล๊กซ์แห่งใหม่ของกรุงโตเกียว รวมไปถึงไฮไลท์ของ
ที่นี่ หุ่นกันดั้มตัวใหม่รุ่นRX-0 ยูนิคอร์น ที่ได้รับการประกอบเสร็จ อย่างสมบูรณ์เเล้ว ที่บริเวณหน้าห้างไดเวอร์ ซิตี้
โตเกียว พลาซา และให้ทุกท่านได้อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

เย็น

อิสระอาหารค่้าอิสระตามอัธยาศัย
นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก KICHIJOCHI HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 5
สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ
09.15 น.

ออกออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ 601
** รับประทานอาหารเช้าบนเครื่อง **

13.45 น.

เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

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

TOKYO SUPER SAKURA ลั้นล้า 5 DAY 3 NIGHT BY XJ
ก้าหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พักห้อง

เด็กมีเตียงพักกับ

เด็กไม่มเี ตียงพัก

ละ 2 ท่าน

ผู้ใหญ่ 1-2 ท่าน

กับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

[อายุ 8-12 ปี]

[อายุ 2-7 ปี]

พักเดี่ยวเพิม
่

21-25 มีนาคม 2561

31,991

31,991

30,991

7,900

24-28 มีนาคม 2561

31,991

31,991

30,991

7,900

25-29 มีนาคม 2561

31,991

31,991

30,991

7,900

26-30 มีนาคม 2561

31,991

31,991

30,991

7,900

27-31 มีนาคม 2561

29,991

29,991

28,991

7,900

28-01 เมษายน 2561

31,991

31,991

30,991

7,900

29-02 เมษายน 2561

31,991

31,991

30,991

7,900
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30-03 เมษายน 2561

31,991

31,991

30,991

7,900

31-04 เมษายน 2561

31,991

31,991

30,991

7,900

01-05 เมษายน 2561

31,991

31,991

30,991

7,900

02-06 เมษายน 2561

31,991

31,991

30,991

7,900

03-07 เมษายน 2561

31,991

31,991

30,991

7,900

04-08 เมษายน 2561

31,991

31,991

30,991

7,900

10-14 เมษายน 2561 [Bus 1]

45,777

45,777

44,777

7,900

10-14 เมษายน 2561 [Bus 2]

45,777

45,777

44,777

7,900

11-15 เมษายน 2561 [Bus 1]

45,777

45,777

44,777

7,900

11-15 เมษายน 2561 [Bus 2]

45,777

45,777

44,777

7,900

12-16 เมษายน 2561 [Bus 1]

47,777

47,777

46,777

7,900

12-16 เมษายน 2561 [Bus 2]

47,777

47,777

46,777

7,900

13-17 เมษายน 2561 [Bus 1]

47,777

47,777

46,777

7,900

13-17 เมษายน 2561 [Bus 2]

47,777

47,777

46,777

7,900

14-18 เมษายน 2561

34,991

34,991

33,991

7,900

15-19 เมษายน 2561

33,991

33,991

32,991

7,900

*** ราคาเด็กทารก [เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ] 7,900 บาท / ท่าน ***
***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์
ท่านละ 4,000 เยน /ทริป/ต่อท่าน*** (เก็บทิปก่อนการเดินทาง ที่ สนามบินดอนเมือง)
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **

เงื่อนไขการใช้บริการ
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจํานวน 20 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการ
คอนเฟริมเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3. การช้าระค่าบริการ
3.1 กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 15,000 บาท
3.2 กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง
4. การยกเลิกการเดินทาง
4.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45-15 วัน ขอเก็บเงินมัดจําทั้งหมด
4.2 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 14-7 วันเดินทาง ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
4.3 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจําที่นั่งกับสาย การ
บินและค่ามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ้า หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วย
กรณีใดๆ
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4.4 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุ ไว้ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น **
**สําคัญ!! บริษัท ทําธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นโดยผิดกฎหมายและ
ในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญี่ปุ่น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น
ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น**
4.5 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง
พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
- กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้อง
ดําเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการชําระเงินเพื่ออัพเกรดต้องกระทําที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านั้น
2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารห้องพัก
แบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป **
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5. ค่าน้ําหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [แอร์เอเซีย 20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / เจแปนแอร์ไลน์และออลนิปปอน 2 ใบ ใบละไม่
เกิน 23 กิโล] ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ [ไม่ครอบคลุมประกันสุขภาพ]
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพํานักระยะสั้น
ในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน15 **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่
สถานทูตกําหนด)
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
4. ค่าภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
5. ค่าทิปสําหรับคนขับรถ/มัคคุเทศก์/หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 4,000 เยน ต่อท่าน/ทริป (เก็บทิปก่อนการเดินทาง ณ สนามบิน)
6. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
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รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วย
วัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยั น
ว่ามีคุณสมบัติในการเข้า ประเทศญี่ปุ่น
**เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเรื่องที่พักทางบริษัทจะจัดเตรียมให้กับลูก
ทัวร์ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่น**
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้ นระหว่างที่พํานักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
4. กําหนดการเดินทางระหว่างที่พํานักในประเทศญี่ปุ่น

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (ส้าหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่ต่้ากว่า 6 เดือน
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพื่อการพํานักระยะสั้น
3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกิน 15 วัน
4.

เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น

หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

และไม่เข้าข่าย

คุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล,
ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ
ทั้งหมด
7. สําหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดา
หรือมารดาแนบมาด้วย

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะ
อากาศ การเมือง สายการบิน การจราจรช่วงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ่น และราคาอาจเปลี่ยนแปลง
ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน
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