SUPER COOL TOKYO FRUIT FARM 5D3N
้ ปปิ งโตเกียว
โตเกียว - อาซากุซะ - ลานสกีฟจ
ู ิ - ฟาร์มสตอเบอรี - ชอ

ี เอ็กซ ์
โดยสายการบินแอร์เอเชย

กําหนดการเดินทาง
มกราคม : 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24,

29,900.-

24-28, 25-29, 31 ม.ค.-04 ก.พ. 60
กุมภาพ ันธ์ : 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

32,900.-

มกราคม : 27-31 ม.ค. 60
กุมภาพ ันธ์ : 09-13 ก.พ. 60 [2]

โปรแกรมการเดินทาง

เชา้

เทียง

คํา

โรงแรมทีพ ัก

1

กรุงเทพฯ-สนามบินนาริตะ

2

นาริตะ-โตเกียว-วัดอาซากุซะ-โกเทมบะเอ ้าท์เล็ต-อาบนํ าแร่

✈

√

√

FUJI PREMIUM [♨ ]

3

กิจกรรมถาดเลือนหิมะ-โตเกียว-ฟาร์มสตอเบอรี-ช ้อปปิ ง

√

√

X

NARITA TOYOKO INN

4

อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซือทัวร์โตเกียวดิสนียแ
์ ลนด์

√

X

X

NARITA TOYOKO INN

5

สนามบินนาริตะ-กรุงเทพฯ

✈
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ว ันแรกของการเดินทาง
20.00 น.

กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ

ั 3 เคาน์เตอร์ 4 สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็ กซ ์
พร ้อมกันทีสนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชน
เจ ้าหน ้าทีจากบริษัทคอยให ้การต ้อนรับและอํานวยความสะดวกด ้านเอกสารและสัมภาระ

23.45 น.

ี เอ็ กซ ์ เทียวบินที
ออกเดินทางสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญีปุ่นโดยสายการบินไทยแอร์เอเชย
XJ 600

ว ันทีสองของการเดินทาง

สนามบินนาริตะ – โตเกียว – ว ัดอาซากุซะ– โกเทมบะเอ้าท์เล็ต
อาบนําแร่

08.00 น.

เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญีปุ่น นํ าท่านผ่านขันตอนการตรวจคนเข ้าเมืองและศุลกากร
...เรียบร ้อยแล ้ว นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองโตเกียว นํ าท่านเดินทางสู่ ว ัดอาซะกุซะ วัดทีเก่าแก่ทสุ
ี ด
ในโตเกียว นํ าท่านนมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ ้าแม่กวนอิมทองคํา นอกจากนันท่านยังจะได ้พบ
กับโคมไฟขนาดยักษ์ ทมี
ี ความสูงถึง 4.5 เมตรซึงแขวนอยูบ
่ ริเวณประตูทางเข ้าวัด และยังสามารถ
เลือกซือเครืองรางของขลังได ้ภายในวัด ฯลฯ

เทียง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนันนํ าท่านช ้อปปิ งสินค ้าแบรนด์เนมชือดังที โกเทมบะ แฟคทอรี เอ้าท์เล็ ต แหล่งรวมสินค ้า
นํ าเข ้าและสินค ้าแบรนด์ญปุ่ี นทีดังไปทัวโลก พบกับคอลเลคชันเสือผ ้าใหม่ลา่ สุด อาทิ MK MICHEL
KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เลือกซือกระเป๋ าแบรนด์เนมยีห ้อดังได ้ทีร ้าน
ิ
BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMOI, GAP, ARMANI ฯลฯ เลือกดูเครืองประดับ และนาฬกา
หรูอย่าง TAG HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯรองเท ้าแฟชัน HUSH
PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ
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่ พั
นํ าท่านเดินทางเข ้าสูท
ี ก KASUGAI ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่า [ระด ับ 3 ดาว]
คํา

ร ับประทานอาหารคํา ณ ภ ัตตาคารของโรงแรม
่ าแร่
หล ังอาหารให้ทา
่ นได้ผอ
่ นคลายก ับการแชน
ํ
ธรรมชาติเพือผ่อนคลายความเมือยล้าและ
่ ยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีอก
จะทําให้ผวิ พรรณสวยงาม และย ังชว
ี ด้วย

ว ันทีสามของการเดินทาง

เมนูขา
ปูย ักษ์

กิจกรรมถาดเลือนหิมะ ณ ลานสกี – ฟาร์มสตอเบอรี
้ ปปิ ง
ชอ

เชา้

รับประทานอาหารเช ้า ณ ห ้องอาหารของโรงแรม
ั ัสความสนุก สนานก ับกิจกรรมถาดเลือนหิมะ ณ ลานสกี ให ้ทุกท่านได ้
นํ าท่านเดินทางสมผ
อิสระเพลิดเพลินกับการสัมผัสเล่นหิมะและสนุกสนานกับการ “นังเลือนหิมะ” อย่างเป็ นประสบ การณ์
ทีสนุกไม่รู ้ลืม
่ อุปกรณ์, ชุดสําหร ับเล่นสกี และ เครืองเล่นทุกชนิด **
** ไม่รวมอ ัตราค่าเชา

เทียง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นํ าท่านเดินทางสู ฟาร์มสตอเบอรี ให ้ท่านได ้เพลิดเพลินการเลือกชมและซือสตรอเบอร์ร ี ไร่สตรอ
เบอรี ของชาวญีปุ่ นทีมีการปลูกอย่างพิถพ
ี ถ
ิ ันและได ้รับการดูแลเอาใจใส่ทก
ุ กระบวนการทุกขันตอน
..ทําให ้ผลของสตรอเบอร์รนั
ี นมีขนาดใหญ่ สีแดงสด และรสชาติหวานกว่าบ ้านเราหลายเท่าท่านจะ
ได ้ชมถึงวิธก
ี ารเก็บสตรอเบอรรีและทีสําคัญคือท่านสามารถชิมสตรอเบอร์รในไร่
ี
นได
ี ้ และท่านยัง
สามารถซืกลับมาเป็ นของฝากแก่คนทีบ ้านได ้ไม่วา่ จะเป็ นผลสตรอเบอร์รส
ี ดๆ ขนมต่างๆ ทีแปรรูป
้ ปปิ งชน
ิ จุกุ ให ้ท่านอิสระและเพลิด เพลินกับการช ้
จากสตรอเบอรี จากนันนํ าท่านเดินทางสู่ ย่านชอ
ิ เครืองเล่นเกมส์ หรือสินค ้าที
อปปิ งสินค ้ามากมายและ เครืองใช ้ ไฟฟ้ า กล ้องถ่ายรูปดิจต
ิ อล นาฬกา
จะเอาใจคุณผู ้หญิงด ้วย กระเป๋ า รองเท ้า เสือผ ้า แบรนด์เนม เสือผ ้าแฟชันสําหรับวัยรุน
่
เครืองสําอางยีห ้อดังของญีปุ่ นไม่วา่ จะเป็ น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอืนๆอีกมากมาย
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คํา

ั
อิสระร ับประทานอาหารคําอิสระตามอ ัธยาศย
่ พั
นํ าท่านเดินทางเข ้าสูท
ี ก NARITA TOYOKO INN HOTEL หรือเทียบเท่า

ี
ว ันทีสของการเดิ
นทาง
เช้า

ื ัวร์โตเกียวดิสนียแ
อิสระเต็มว ัน หรือ เลือกซอท
์ ลนด์

รับประทานอาหารเช ้า ณ ห ้องอาหารของโรงแรม
ื ัวร์เสริมโตเกียวดิสนียแ
ซอท
์ ลนด์ เต็มว ัน เพิมผูใ้ หญ่ทา่ นละ 2,700 บาท / เด็ก 2,000 บาท
ไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทาง [ราคาอาจมีการเปลียนแปลง]เชิญท่านพบกับความอลังการซึง
เต็มไปด ้วยเสน่หแ
์ ห่งตํานานและจินตนาการของการผจญภัย ใช ้ทุนในการก่อสร ้าง 600 ล ้านเยน
โดยการถมทะเล ท่านจะได ้พบสัมผัสกับเครืองเล่นในหลายรูปแบบ เช่น ท ้าทายความมันส์เหมือนอยู่
ในอวกาศไปกับ SPACE MOUTAIN, ระทึกขวัญกับ HAUNTED MANSION บ ้านผีสงิ , ตืนเต ้นกับ
SPLASH MOUNTAIN, นังเรือผจญภัยในป่ ากับ JUNGLE CRUISE, เทียวบ ้านหมีพห
ู ,์ ตะลุยอวกาศ
ไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เข ้าไปอยูใ่ นโลกแห่งจินตนาการกับการ์ตน
ู ทีท่าน
ชืนชอบของ WALT DISDEY เช่น มิกกีเม ้าส์, มินนิเม ้าส์, โดนัลดัก ฯลฯ หรือช ้อปปิ งซือของทีระลึก
ภายในวนสนุกอย่างจุใจและอีกมากมายทีรอท่านพิสจ
ู น์ความมันส์กน
ั อย่างเต็มที ให ้ท่านได ้
สนุกสนานต่อกับเครืองเล่นนานาชนิดอย่างจุใจ สําหร ับท่านทีเลือกทีจะอิสระในเมืองโตเกียว
ท่านสามารถสอบถามข ้อมูลการเดินทางจากมัคคุเทศก์ เพือความสะดวกในการเดินทาง หรือช ้อปปิ ง
ในย่านการค ้าอันทันสมัยของมหานครโตเกียวศูนย์รวมวัยรุน
่ แหล่งช ้อบปิ งชือดัง ย่านฮาราจูกุ ท่าน
จะได ้พบกับการแต่งตัวทีเป็ นเอกลักษณ์ แหวกแนว ตามสไตล์วัยรุน
่ ญีปุ่ น การแต่งกายเลียนแบบ
คาแรคเตอร์การ์ตน
ู ต่างๆทีแต่ละคนแต่งมาโชว์ตามท ้องถนนเพลิดเพลินกับการช ้อบปิ งกับร ้านค ้า
หลากหลายสองฝั งถนนทาเคชิตะ และ โอโมเตะซันโด ร ้าน Kiddyland ศูนย์รวมของเล่น
หลากหลาย น่ารัก และ แปลกๆ เหมาะสําหรับเป็ นของฝากเด็กเล็ก เด็กโต ตุ๊กตาบลายด์ สนูปปี
คิตตี คาแรคเตอร่ตา่ งๆ หรือ เกมส์ ของเด็กเล่นทีหลากหลายให ้ท่านได ้เลือกชมเลือกซือหาอย่างจุ
ใจ อิสระช ้อปปิ งต่อย่าน“ชิบย
ู า่ ” ย่านวัยรุน
่ ชือดังอีกแห่งของมหานครโตเกียวท่านจะได ้ตืนตาตืนใจ
กับแฟชันทันสมัยของหนุ่มสาวชาวแดนปลาคิบจากร ้านค ้ามากมาย มากกว่า 100 ร ้านค ้า

* เพือให้ทา่ นได้สนุกสนานอย่างเต็มทีจึงไม่มบ
ี ริการอาหารกลางว ันและอาหารคํา *
่ พั
นํ าท่านเดินทางเข ้าสูท
ี ก NARITA TOYOKO INN HOTEL หรือเทียบเท่า

ว ันทีห้าของการเดินทาง
09.15 น.

สนามบินนาริตะ – กรุงเทพ ฯ

ี เอ็ กซ ์ เทียวบินที XJ 601
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เอเชย
** ร ับประทานอาหารเชา้ บนเครือง **

13.45 น.

เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร ้อมความประทับใจ
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SUPER COOL TOKYO FRUIT FARM 5D3N
กําหนดการเดินทาง

ผู ้ใหญ่พักห ้องละ
2-3 ท่าน

เด็กอายุ 8 –
ไม่เกิน 12 ปี
เสริมเตียง

เด็กอายุ 2 –
ไม่เกิน 7 ปี
ไม่มเี ตียง

พักเดียวเพิม

10-14 มกราคม 2560

29,900

29,900

26,900

7,900

21,900

11-15 มกราคม 2560

29,900

29,900

26,900

7,900

21,900

12-16 มกราคม 2560

29,900

29,900

26,900

7,900

21,900

13-17 มกราคม 2560

29,900

29,900

26,900

7,900

21,900

17-21 มกราคม 2560

29,900

29,900

26,900

7,900

21,900

18-22 มกราคม 2560

29,900

29,900

26,900

7,900

21,900

19-23 มกราคม 2560

29,900

29,900

26,900

7,900

21,900

20-24 มกราคม 2560

29,900

29,900

26,900

7,900

21,900

24-28 มกราคม 2560

29,900

29,900

26,900

7,900

21,900

25-29 มกราคม 2560

29,900

29,900

26,900

7,900

21,900

27 มกราคม-01 กุมภาพันธ์ 2560

32,900

32,900

29,900

7,900

22,900

31 มกราคม-04 กุมภาพันธ์ 2560

29,900

29,900

26,900

7,900

21,900

01-05 กุมภาพันธ์ 2560

29,900

29,900

26,900

7,900

21,900

02-06 กุมภาพันธ์ 2560

29,900

29,900

26,900

7,900

21,900

03-07 กุมภาพันธ์ 2560

29,900

29,900

26,900

7,900

21,900

07-11 กุมภาพันธ์ 2560

29,900

29,900

26,900

7,900

21,900

08-12 กุมภาพันธ์ 2560

29,900

29,900

26,900

7,900

21,900

09-13 กุมภาพันธ์ 2560 [2]

32,900

32,900

29,900

7,900

22,900

14-18 กุมภาพันธ์ 2560

29,900

29,900

26,900

7,900

21,900

15-19 กุมภาพันธ์ 2560

29,900

29,900

26,900

7,900

21,900

16-20 กุมภาพันธ์ 2560

29,900

29,900

26,900

7,900

21,900

17-21 กุมภาพันธ์ 2560

29,900

29,900

26,900

7,900

21,900

21-26 กุมภาพันธ์ 2560

29,900

29,900

26,900

7,900

21,900

22-26 กุมภาพันธ์ 2560

29,900

29,900

26,900

7,900

21,900

23-27 กุมภาพันธ์ 2560

29,900

29,900

26,900

7,900

21,900

28 กุมภาพันธ์-04 มีนาคม 2560

29,900

29,900

26,900

7,900

21,900
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*** ราคาทารก [เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ] 5,000 บาท / ท่าน ***

***ราคาท ัวร์ขา้ งต้นย ังไม่รวมค่าทิปคนข ับรถ ห ัวหน้าท ัวร์ และม ัคคุเทศก์
ท่านละ 2,000 เยน /ทริป/ต่อท่าน***
** โปรแกรมอาจจะมีการปร ับเปลียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **

์ เี งือนไขเพิมตามรายละเอียดด้านล่าง **
ี เอ็กซม
** ลูกค้าทีบินก ับสายการบินไทยแอร์เอเชย

ี เอ็กซใ์ ชระบบการจองที
้
่ ทีนั งว่าง อาจจะทําให ้ครอบครัวทีมาด ้วยกัน
1. สายการบินไทยแอร์เอเชย
นั งเป็ นแบบสุม
ื นั งเพิม…ดังนี
ไม่ได ้นั งติดกัน หากลูกค ้าเท่าได ้ประสงค์จะจองทีนั งติดกันจะมีรายละเอียดการค่าใชจ่้ ายในการซอที

2. ทางแอร์เอเชียมีนําหนักกระเป๋ าให ้ท่านละ 20 กก. ต่อ 1 เทียวการเดินทาง ท่านใดประสงค์จะซือนํ าหนักเพิมกรุณาแจ ้ง
เจ ้าหน ้าที ณ วันจองทัวร์...อัตราค่าสัมภาระตามรายละเอียดด ้านล่าง.. [แก ้ไขราคา 06/07/15]
3. ส่วนลูกค ้าทีจะซืออุปกรณ์ทเกี
ี ยวกับการกีฬา อาทิเช่น ไม ้กอล์ฟ ต ้องซือค่าสัมภาระเป็ นค่าอุปกรณ์กฬ
ี าเพิมเติมแยกจาก
ค่าสัมภาระ ตามรายละเอียดด ้านล่าง
นําหน ั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.-

** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับซือนํ าหนักเพิมหลังจากทําการจองแล ้ว ถ ้าลูกค ้ามีนําหนักเกินกําหนดต ้องจ่ายค่าสัมภาระ
เพิมหน ้าเคาน์เตอร์ตามอัตราทีสายการบินกําหนดคือ...
-

ออกเดินทางจาก สนามบินดอนเมือง นํ าหนักเกินกว่ากําหนด คิดกิโลละ 500 บาท / ท่าน / เทียว

-

ออกเดินทางจาก สนามบินนาริตะ / คันไซ นํ าหนักเกินกว่ากําหนด คิดกิโลละ 2000 เยน / ท่าน / เทียว
(NRTXJ-FEB6001)
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เงือนไขการให้บริการ
1. การเดินทางในแต่ละครงจะต้
ั
องมีผโู ้ ดยสารจํานวน 10 ท่านขึนไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจํานวนด ังกล่าว
ิ ธิในการเปลียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
ทางบริษ ัทฯ ขอสงวนสท
2. ในกรณีทลู
ี กค้าต้องออกตวโดยสารภายในประเทศ
ั
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีของบริษ ัทฯเพือเช็คว่ากรุป
๊ มีการ
ิ
คอนเฟริมเดินทางก่อนทุกครงั มิฉะนนทางบริ
ั
ษ ัทจะไม่ร ับผิดชอบใดๆ ทงส
ั น
3. การชําระค่าบริการ
3.1 กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 15,000 บาท - วันเดินทางปกติ / 25,000 บาท – ช่วงปี ใหม่
3.2 กรุณาชําระค่าท ัวร์สว่ นทีเหลือ 15-20 ว ันก่อนออกเดินทาง
4.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45-15 วัน ขอเก็บเงินมัดจําทังหมด
4.2 ยกเลิกก่อนการเดินทางน ้อยกว่า 14 -7 วันเดินทาง ขอเก็บค่าใช ้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทังหมด
่ งเทศกาลว ันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต ้น บางสายการบินมีการการันตีมด
ั จําที
4.3 ยกเว้นกรุป
๊ ทีออกเดินทางชว
นังกับสายการบินและค่ามัดจําทีพัก รวมถึงเทียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มก
ี ารคืนเงินม ัดจํา หรือ
ค่าท ัวร์ทงหมด
ั
ไม่วา
่ ยกเลิกด้วยกรณีใดๆ
4.4 กรณีทกองตรวจคนเข้
ี
าเมืองทงกรุ
ั
งเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที
ิ ธิทีจะไม่คน
ิ
ระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บริษ ัทฯ ขอสงวนสท
ื ค่าท ัวร์ไม่วา่ กรณีใดๆ ทงส
ั น
**สําคัญ!! บริษัท Go Holiday Tour ทําธุรกิจเพือการท่องเทียวเท่านัน ไม่สนับสนุนให ้ลูกค ้าเดินทางเข ้าประเทศญีปุ่ น
โดยผิดกฎหมายและในขันตอนการผ่านการตรวจคนเข ้าเมือง ทังไทยและญีปุ่ น ขึนอยูก
่ บ
ั การพิจารณาของเจ ้าหน ้าที
เท่านัน ลูกค ้าทุกท่านต ้องผ่านการตรวจคนเข ้าเมืองด ้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให ้ความช่วยเหลือ
ใดๆได ้ทังสิน**
4.5 เมือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล ้ว ถ ้าท่านงดการใช ้บริการรายการใดรายการหนึง หรือไม่เดินทาง
พร ้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ ไม่อาจเรียกร ้องค่าบริการและเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิน
อ ัตราค่าบริการนีรวม
1. ค่าตัวโดยสารเครืองบินไป-กลับ ชันประหยัดพร ้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข ้างต ้น
- กรณีทา่ นมีความประสงค์จะต ้องการปรับเปลียนระดับชันทีนังจากชันประหยัดเป็ นชันธุรกิจ โดยใช ้คะแนนจากบัตรสะสม
ไมล์ จะต ้องดําเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน ้า และถ ้าโดยการชําระเงินเพืออัพเกรดต ้องกระทําทีเคาน์เตอร์สนามบิน ณ
วันเดินทาง เท่านัน
2. ค่าทีพักห ้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีระบุไว ้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า

** ในกรณีทท่
ี านจองห้องพ ักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ทีนอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจ ัดหาร
ห้องพ ักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษ ัทอาจมีการจ ัดห้องพ ักให้ตามความเหมาะสมต่อไป **
3. ค่าอาหาร ค่าเข ้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีระบุไว ้ในรายการทัวร์ข ้างต ้น
4. เจ ้าหน ้าทีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5. ค่านํ าหนักสัมภาระรวมในตัวเครืองบิน [แอร์เอเซีย 20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / เจแปนแอร์ไลน์และออลนิปปอน 2
ใบใบละไม่เกิน 23 กิโล] ค่าประกันวินาศภัยเครืองบินตามเงือนไขของแต่ละสายการบินทีมีการเรียกเก็บ
6. ค่าประกันอุบต
ั เิ หตุคุ ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบต
ั เิ หตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงือนไขของกรมธรรม์
ื
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซอประก
ันการเดินทางสําหร ับครอบคลุมเรืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิมเติมก ับทางบริษ ัทได้ **
-

เบียประก ันเริมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 ว ัน]
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-

เบียประก ันเริมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 ว ัน]

**ความครอบคลุมผูเ้ อาประก ันทีมีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **
[ร ักษาพยาบาล 2 ล้าน, ร ักษาต่อเนือง 2 แสน, เสียชีวต
ิ หรือเสียอว ัยวะจากอุบ ัติเหตุ 3 ล้านบาท]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประก ันทีมีอายุนอ
้ ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **
ี ชวี ต
ี อว ัยวะจากอุบ ัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
[ร ักษาพยาบาล 2 ล้าน, ร ักษาต่อเนือง 2 แสน, เสย
ิ หรือเสย
7. ภาษี มล
ู ค่าเพิม 7% และหัก ณ ทีจ่าย 3%
อ ัตราค่าบริการนีไม่รวม
1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด ้าวต่างๆ
2. ค่าใช ้จ่ายอืนๆ ทีนอกเหนือทีระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครืองดืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์
3. ค่าภาษี ทก
ุ รายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษี เดินทาง (ถ ้ามีการเรียกเก็บ)
4. ค่าภาษี นํามัน ทีสายการบินเรียกเก็บเพิมภายหลังจากทางบริษัทฯได ้ออกตัวเครืองบิน
5. ค่าทิปสําหรับ คนขับรถ / มัคคุเทศน์ / หัวหน ้าทัวร์ ต่อท่านคนละ 2,000 เยน
่ เข้าประเทศญีปุ่นให้ก ับคนไทย
รายละเอียดเกียวก ับมาตรการยกเว้นวีซา
จากมาตรการยกเว ้นวีซา่ เข ้าประเทศญีปุ่ นให ้กับคนไทย ผู ้ทีประสงค์จะพํานักระยะสันในประเทศญีปุ่ นไม่เกิน 15 วัน ไม่วา่ จะ
ด ้วยวัตถุประสงค์เพือการท่องเทียว เยียมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในขันตอนการตรวจคนเข ้าเมือง
เพือเป็ นการยืนยันว่ามีคณ
ุ สมบัตใิ นการเข ้า ประเทศญีปุ่ น
**เอกสารทีอาจจะต ้องใช ้ในการพิจารณาการอนุญาตให ้เข ้าประเทศ – ตัวเครืองบินและเอกสารเรืองทีพักทางบริษัทจะ
จัดเตรียมให ้กับลูกทัวร์ แต่ทังนีขึนอยูก
่ ับการพิจารณาของกองตรวจคนเข ้าเมืองของญีปุ่ น**
1. ตัวเครืองบินขาออกจากประเทศญีปุ่ น
2. สิงทียืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช ้จ่ายทีอาจเกิดขึนระหว่างทีพํานักในประเทศญีปุ่ น
(เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต ้น)
3. ชือ ทีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ทติ
ี ดต่อได ้ระหว่างทีพํานักในประเทศญีปุ่ น (เช่น คน รู ้จัก โรงแรม และอืนๆ)
4. กําหนดการเดินทางระหว่างทีพํานักในประเทศญีปุ่ น

่ )
คุณสมบ ัติการเข้าประเทศญีปุ่น (สําหร ับกรณีการเข้าประเทศญีปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซา
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ทยั
ี งมีอายุการใช ้งานเหลืออยู่
2. กิจกรรมใดๆ ทีจะกระทําในประเทศญีปุ่ นจะต ้องไม่เป็ นสิงทีขัดต่อกฎหมาย และเข ้าข่ายคุณสมบัตเิ พือการพํานักระยะสัน
3. ในขันตอนการขอเข ้าประเทศ จะต ้องระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผู ้ทีไม่มป
ี ระวัตก
ิ ารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญีปุ่ น หรือมิได ้อยูใ่ นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให ้เข ้าประเทศ และ
ไม่เข ้าข่ายคุณสมบัตท
ิ อาจจะถู
ี
กปฏิเสธไม่ให ้เข ้าประเทศ
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หมายเหตุ :
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะเลือนการเดินทางในกรณีทมี
ี ผู ้ร่วมคณะไม่ถงึ 10 ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิการเก็บค่านํ ามันและภาษี สนามบินทุกแห่งเพิม หากสายการบินมีการปรับขึนก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนเทียวบิน โดยมิต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้าอันเนืองจากสาเหตุตา่ งๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดกรณีความล่าช ้าจากสายการบิน, การประท ้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนํ าสิงของผิดกฎหมาย ซึงอยูน
่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดสิงของสูญหาย อันเนืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบต
ั เิ หตุจากความประมาทของนักท่องเทียวเอง
6. เมือท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทงหมดกั
ั
บทางบริษัทฯ แล ้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได ้ยอมรับเงือนไข
ข ้อตกลงต่างๆ ทังหมด
บริษ ัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายการโดยมิตอ
้ งแจ้งล่วงหน้า ทงนี
ั ขึนอยูก
่ ับสภาวะอากาศ การเมือง
สายการบิน และราคาอาจเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทงนี
ั ขึนอยูก
่ ับอ ัตราแลกเปลียนของเงินสกุลเยน
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ํ หร ับพาสปอร์ตจีนแดง
่ เข้าประเทศญีปุ่นสา
เอกสารประกอบการยืนวีซา
่ เอกสารก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 ว ัน)
(กรุณาสง
่ เอกสาร บริษ ัทจะไม่ร ับผิดชอบในกรณีสญ
***กรุณาถอดปก Passport ก่อนสง
ู หาย***
1. พาสปอร์ตจีนแดง
จะใช ้เวลาดําเนินการในการขอวีซา่ ประมาณ 2-4 อาทิตย์ จึงต ้องขอ
รบกวนให ้ส่งสําเนาหน ้าหนังสือเดินทางมาทางบริษัทล่วงหน ้า เพือทีจะส่งไปที
ประเทศญีปุ่ นเพือขอเอกสารรับรองจากญีปุ่ น(เอกสารชุดนีทางบริษัทเป็ น
ผู ้ดําเนินการให ้) ผู ้เดินทางจะต ้องไปแจ ้งเข ้าออก ทีสํานักงานตรวจคนเข ้าเมือง
โดยแจ ้งประเทศและวันเดินทางทีจะไปและกลับเข ้ามา ถ ้าผู ้เดินทางอายุไม่ถงึ
60 ปี ต ้องมาแสดงตัวทีสถานทูต (Passport China ทางสถานทูตไม่ยกเว้น
การยืนวีซาเข้าประเทศ) ส่วนผู ้ทีทํางาน ต ้องแสดงใบอนุญาตทํางานเพิมเติม
่
เอกสารทีใชใ้ นการขอวีซา
1.1 Passport China
1.2 รูปถ่าย 2นิว 2 ใบขนาด 2 X 2 นิว ถ่ายไว ้ไม่เกิน 6 เดือนและ “พืนหล ังเป็นสีขาวเท่านน”
ั ถ่ายหน ้าตรง ไม่
ยิมเห็นฟั น ไม่สวมแว่นดํา ไม่คาดผม หรือสวมหมวก แต่งกายสุภาพ *** ห้ามใชร้ ป
ู ปริน หรือ ถ่ายเอง ***
1.3 หนังสือแจ ้งเข ้าออก โดยก่อนเดินทางผู ้เดินทางต ้องไปแจ ้งเข ้า-ออกทีสํานักงานตรวจคนเข ้าเมืองพร ้อมทัง
ถ่ายสําเนาพร ้อมนํ าตัวจริงไปสถานทูต
1.4 ใบสําคัญถินทีอยู่ ถ่ายสําเนาทุกหน ้าพร ้อมนํ าตัวจริงไปสถานทูต
1.5 ทะเบียนบ ้าน ถ่ายสําเนาทุกหน ้าพร ้อมนํ าตัวจริงไปสถานทูต
1.6 ใบอนุญาตทํางาน Work permit ถ่ายสําเนาหน ้าชือบริษัททีทํางาน พร ้อมนํ าตัวจริงไปสถานทูต
1.7 สมุดบัญชีเงินฝาก สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ ย ้อนหลัง 6 เดือนหรือฝากประจําเท่านัน ถ่ายเอกสาร
ตังแต่ หน ้าชือ และ หน ้า 1 ถึงหน ้าทีปรับยอดบัญชีลา่ สุด (ปรับยอด ณ ปั จจุบน
ั ) ในกรณีทเล่
ี มปั จจุบน
ั อายุไม่ถงึ 6 เดือนให ้
ถ่ายสําเนาเล่มเก่ามาตังแต่หน ้าแรกถึงหน ้าสุดท ้าย
ี ระแสรายว ัน และบ ัญชเี ดินสะพ ัด ไม่สามารถใชไ้ ด้ก ับสถานกงสุลญีปุ่น ***
*** บ ัญชก
Remark
**ถ ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล ้วไม่ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิมเติม อาจจะทําให ้ท่านเกิดความไม่
สะดวกภายหลัง ทังนีเพือประโยขน์ของตัวท่านเองจึงขออภัยมา ณ ทีนี**
**หากยืนเอกสารปลอมหรือให ้ข ้อมูลอันเป็ นเท็จ ทางสถานทูตจะปฎิเสธการพิจารณาออกวีซา่ โดยหลักการทาง
สถานทูตจะไม่มก
ี ารคืนเอกสารแก่ผู ้ยืนคําร ้องขอวีซา่ **
**ในกรณีทมี
ี การถูกปฎิเสธการออกวีซา่ ทางสถานทูตขอสงวนสิทธิทีจะไม่อธิบายเหตุผล ถ ้าต ้องการยืนวีซา่ อีกครังจะ
ไม่สามารถยืนได ้ภายใน 6 เดือนนับจากวันทีถูกปฎิเสธวีซา่ และทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่คน
ื ค่าบริการ**
แผนกกงสุล สถานทูตญีปุ่ น สามารถสอบถามได ้ หมายเลขโทรศัพท์ 02-207-8503
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