กาหนดวันเดินทาง เทศกาลปีใหม่***28 ธ.ค.61 - 01 ม.ค.62 // 29 ธ.ค.61 - 02 ม.ค.62
วันแรก
20.30 น.
23.45 น.

กรุงเทพฯ - นาริตะ
พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง Terminal 1 ชั้น 3 เคาน์เตอร์ 4 สายการบิน ไทยแอร์เอเซีย เอ็กซ์ แอร์บัส เอ
330-300 เพื่อเตรียมตัวเดินทางและผ่านขั้นตอนการเช็คอิน
เหิรฟ้าสู่นาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XJ 600 มีบริการอาหารบนเครื่อง (เครื่องดื่มทุกชนิด ต้อง
ชาระเงินซื้อเพิ่มเติม)

หมายเหตุ เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที
ผู้โดยสารพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 45 นาที
วันที่สอง
08.00 น.

นาริตะ – อุทยานฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - โกเท็มบะ เอาท์เลท - คาวาคูชิโกะ
เดินทางถึงนาริตะ หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแล้ว นําท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ วนอุทยานแห่งชาติฮาโก
เน่ นําท่าน ล่องเรือโจรสลัด บริเวณทะเลสาบอาชิ สัมผัสบรรยากาศ และชมความงามของทะเลสาบน้ําจืด
ขนาดใหญ่ ที่ได้สมญานามว่า “ราชินีแห่งทะเลสาบ” ที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อกว่า 3,000 ปีที่แล้ว

เที่ยง

ค่า

วันที่สาม
เช้า

เที่ยง

ค่า
วันที่สี่
เช้า

หากวันใดอากาศสดใส ท่านจะได้สัมผัสทัศนียภาพในอีกมิติหนึ่งที่มีความงดงามราวกับ ภาพวาดสะท้อนลง
สู่ทะเลสาบเปรียบดั่งภาพสะท้อนจากกระจกใสบานใหญ่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท ที่รวบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไว้ด้วยกันบนหุบเขาริม
Tomei Expressway ที่เชื่อมระหว่าง ภูเขาไฟฟูจิ-อุทยานแห่งชาติฮาโกน่กับมหานครโตเกียว ให้ท่านได้
อิสระกับการเลือกซื้อเลือกชมสินค้าที่ได้รวบรวมกว่า 165 แบรนด์ดังไม่ว่าจะเป็น Coach , Bally , Diesel ,
Gucci , Zara, Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีกมากมาย หมวดสินค้า
Intimate Apparel ได้แก่ Kid Blue และ Triumph หมวดสินค้า Home Fashion ได้แก่ Bodum, Fragrance
Outlet และ Richard Ginori เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีหมวดสินค้าอื่นๆ อย่างรองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้าเด็ก ซึ่ง
ของทุกชิ้นเป็นของแท้ และราคาถูกกว่าในห้างสรรพสินค้าที่รวมไว้ในพื้นที่กว่า 400,000 ตารางฟุต ถือเป็น
สวรรค์แห่งการช้อปปิ้งของคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะ ได้เวลาสมควรเดินทางสู่ บริเวณทะเลสาบคาวาคูชิโกะ ซึ่ง
เป็น 1 ใน 5 ทะเลสาบที่ล้อมรอบภูเขาไฟฟูจิ
นาท่านเข้าสู่ที่พัก  ณ โรงแรม FUJI GARDEN HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม *เมนูขาปูยักษ์*
หลังอาหารค่า อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้าแร่ธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้าแร่แล้ว จะทาให้
ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น
ภูเขาไฟฟูจิ - ลานสกี ฟูจิเท็น – พิพิธภัณฑ์ EARTH QUAKE MUSEUM –โตเกียว
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ บริเวณชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) ให้ท่านได้สัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์
บนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพที่ระลึกกับภูเขาไฟที่ได้ชื่อว่ามีสัดส่วนสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยังดับ
ไม่สนิท และมีความสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นจากด้านล่างสู่บนยอดปล่องเขาด้วยความสูง 3,776 เมตรนํา
ท่านสนุกกับกิจกรรมกลางแจ้งท่ามกลางหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น เป็นลานสกีที่ตั้ง อยู่บริเวณภูเขาไฟฟูจิ
ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท เป็นสถานที่ที่ชาวญี่ปุ่นนิยมมาเล่น สกี สโนว์บอร์ด เลื่อนหิมะ ท่านที่อยากทดลองเล่น
สกีแบบระดับโปร ก็มีให้เช่าอุปกรณ์การเล่น ( ไม่รวมค่าอุปกรณ์ ค่าเช่าชุด และอุปกรณ์ โปรดสอบถามที่
ไกด์ท้องถิ่นและมัคคุเทศก์)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ EARTH QUAKE MUSEUM ที่จําลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ และให้ท่านได้
สัมผัสกับบรรยากาศของการจําลองเรื่องราวเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น สมควรแก่เวลา
นําท่านเดินทางกลับสู่โตเกียว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พัก  ที่พัก DAY NICE HOTEL หรือ APA MAKUHARI HOTEL หรือเทียบเท่า
โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ – โอไดบะ – นาริตะ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ วัดอาซากุสะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว เข้านมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่
กวนอิมทองคํา นอกจากนั้นท่านยังจะได้พบกับโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร หนัก 670
กิโลกรัม ซึ่งแขวนอยู่บริเวณประตูทางเข้าวัด และยังสามารถเลือกซื้อเครื่องรางของขลังได้ภายในวัด
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20.15 น.
01.25 น.

จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งบนถนนนากามิเสะ เพื่อเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกต่างๆ มากมาย เช่น พวง
กุญแจ พัดญี่ปุ่น โคมไฟ ฯลฯ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางกลับสู่โตเกียว นําท่าน ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ ”ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อสินค้า
นานาชนิด ได้จากที่นี่ ไม่ว่าจะเป็น ร้านซานริโอะ ร้านขายเครื่องอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา
เครื่องสําอาง ต่างๆ กันที่ร้าน MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดาเครื่องสําอางมากมาย อาทิ มาร์คเต้าหู้ ,
โฟมล้างหน้า WHIP FOAM ที่ราคาถูกกว่าบ้านเรา 3 เท่า, ครีมกันแดดชิเซโด้ แอนเนสซ่าที่คนไทยรู้จัก
เป็นอย่างดี และสินค้าอื่น ๆ หรือให้ท่านได้สนุกกับการเลือกซื้อสินค้า แบรนด์ดังอาทิ LOUIS VULTTON,
UNIQLO, กระเป๋าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื้อ COMME DES GARCONS, H&M หรือเลือก
ซื้อรองเท้าหลากหลายแบรนด์ดัง อาทิ NIKE, CONVERSE, NES BALANCE, REEBOK ฯลฯ ได้ที่ร้าน
ABC MART สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่นาริตะนําท่านเดินทางสู่ เมืองโอไดบะ เป็นเมืองที่เกิดจากการ
นําขยะมาถมทะเลจนกลายเป็นเกาะขนาดใหญ่บริเวณอ่าวโตเกียวเพื่อประโยชน์ในการป้องกันประเทศ แต่
ปัจจุบันโอไดบะได้กลายมาเป็นเขตเศรษฐกิจแห่งของประเทศ เนื่องจากเต็มไปด้วยร้านค้ากว่า 150 ร้าน
โซนอาหาร ห้างสรรพสินค้า และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนั้นยังเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลาย
ด้วยฝีมือของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นสะพานสายรุ้ง เป็นต้น ส่วนการเดินทางมาที่นี่ก็สะดวกสบาย จึงไม่แปลก
หากที่นี่คือสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิตของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ พลาดไม่ไ ด้กับกันดั้มตัวใหม่
Unicorn Gundam ที่ห้าง Diver City
อิสระอาหารค่า เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
นาท่านเข้าสู่ที่พัก  ที่พัก MARROAD HOTEL หรือเทียบเท่า
วัดนาริตะ – ช้อปปิ้งอิออน – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านสู่ วัดนาริตะ ซึ่งเป็นวัดประจําเมืองนาริตะ ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขากลางเมืองนาริตะ มีผู้คนหลังไหลกัน
มานมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องจากเป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมอันสวยงามอันแสดงออก
ถึง วัฒนธรรมของญี่ปุ่ นอย่ า งแท้ จริงที่ได้ รับความศรัทธาอย่ างสูงโดยเฉพาะอย่ างยิ่งในวันขึ้นปีใ หม่จะ
คลาคล่ําไปด้วยผู้คนที่มาขอพร นับแสนคน ซึ่งในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวนิยมมาเยี่ยมชมเป็นอันดัสองใน
ญี่ปุ่น เพื่อขอพรจากหลวงพ่อ “ฟุโดเมียว” (เทพเจ้าแห่งไฟ) อันศักดิ์สิทธิ์ และยังมี “เครื่องราง” หรือ “ฮู้”
ต่ า งๆ รวมทั้ ง สิ น ค้ า ที่ ร ะลึ ก ต่ า งๆ ในราคาย่ อ มเยาบริ เ วณรอบๆวั ด จากนั้ น นํ า ท่ า นอิ ส ระช้ อ ปปิ้ ง ณ
ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของ นาริตะ ห้างฯ อิออน จัสโก้ ซื้อของฝากก่อนกลับ อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ
ผลไม้ และ หากท่านใดหลงไหลในรสชาดของคิทแคทชาเขียวสามารถหาซื้อได้ที่นี่ได้เลย
*** อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งของท่าน ***
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ Terminal 2 Row N เพื่อทาการเช็คอิน
เหิรฟ้าสู่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ แอร์บัส เอ 330-300 เที่ยวบินที่ XJ 607
มีบริการอาหารบนเครื่อง (เครื่องดื่มทุกชนิด ต้องชาระเงินซื้อเพิ่มเติม)
เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ ** ไม่มีราคาเด็ก**

พักเดี่ยว

28 ธ.ค.61 - 01 ม.ค.62 // 29 ธ.ค.61 - 02 ม.ค.62

43,900.-

6,900.-

หมายเหตุ
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจานวน 34 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
2. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษแล้ว
3. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละประเทศ หากไม่ได้รับการ
อนุญาติให้เข้าหรือออกนอกประเทศนั้นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ
อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
2. ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอํานวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท
*** เด็กอายุต่ากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึ้นไป จะได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุเพียงครึ่งเดียว ***
6. ค่าภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 21 เมษายน 2557 และท่านต้องชําระเพิ่มเติม ในกรณีที่ทาง
สายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าแจ้งเข้า แจ้งออก สําหรับท่านที่ถือต่างด้าว
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
3. ค่าน้ําหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัม
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
5. ทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 5,000 เยน หรือ 1500 บาท / ท่าน / ทริป (สาหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์และแต่จะพอใจ
ในการบริการ)

เงื่อนไขการชาระเงิน : ชาระมัดจา ท่านละ 15,000 บาท และชาระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 21 วันทาการ

การยกเลิก :
1. กรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางก่อน 35 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจํา 5,000 บาท
2. กรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางหลัง 35 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจําทั้งหมด แต่ถ้าสามารถ
หาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดตามความเป็นจริง เช่น
ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั๋ว, ส่วนต่างของภาษีน้ํามันเชื้อเพลิง / ตั๋ว 1 ใบ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี
หมายเหตุ
 การเดินทางในคณะนี้จะต้องมีผู้โดยสารจํานวน 30 ท่านผู้ใหญ่ขึ้นไป และในกรณีที่ผู้โดยสารไม่ครบคณะ ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการออกเดินทาง หรือ ปรับราคาขึ้นตามความเหมาะสม หากลูกค้าต้องการเดินทาง
 ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บค่าภาษีเชื้อเพลิงหรือใดๆเพิ่มเติมราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศสาย
การบิน
 รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า
 หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์รับเฉพาะผู้มีวัตถุ ประสงค์เพื่อ
การท่องเที่ยว ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชําระแบบจ่ายชําระขาด และผู้จัดได้ชําระให้กับสายการบินและสถานที่ต่าง
ๆ แบบชําระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด
หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรื อออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น) ทางผู้จัด ขอ
สงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใด ๆ รวมทั้งค่าตั๋วเครื่องบินให้แก่ท่าน)
 หากมี เ พื่ อ นหรือ ญาติ ข องท่ า นต้อ งการร่ วมเดิ นทางท่ องเที่ ย วระหว่า งท่ องเที่ ย วในประเทศญี่ ปุ่น หรือ ปัญ หาต่า ง ๆ
ตลอดจนข้อแนะนํากรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ หากท่านมีความจําเป็นต้องรับฝากของจากผู้อื่นเพื่อที่จะนําไปยัง
ประเทศ นั้น ๆ หรือนํากลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั้นว่าต้องไม่เป็นสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมายบาง
ประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิต เจ้าหน้าที่จะไม่รับฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดใด
 กรณีปิดกรุ๊ปการขายตามพีเรียดที่ระบุ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิคืนเงินมัดจําทุกกรณี
 หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางผู้จัดมีค่าใช้จ่ายที่ได้ชําระล่วงหน้าไปแล้วจํานวนมาก ขอสงวนสิทธิ์
ในการหักเงินในส่วนที่เกิดขึ้นจริง
 คณะเดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาลที่ต้องการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไขหรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight
หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์
ทั้งหมด ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตามสถานการณ์ที่มีการปรับขึ้นจากภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจจะมีการเรียก
เก็บเพิ่มเติม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน
 หากมีการถอนตัวหรือไม่ได้ใช้บริการตามที่จองระบุเอาไว้หรือก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยว
สละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ได้ชําระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับผู้จัด
เป็นการชําระแบบยืนยันการใช้บริการแบบผู้จัดเป็นตัวแทนนายหน้า ผู้จัดได้ชําระค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้แก่ผู้ให้บริการใน
แต่ละแห่งแบบชําระเต็มมีเงื่อนไข

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการ
บิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ ผู้จัดจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ลูกค้า แต่จะไม่คืนเงินให้สําหรับค่าบริการนั้น ๆ
 มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอํานาจของผู้จัดกํากับเท่านั้น
 ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดิ นทาง
ไม่ ผ่า นการพิจารณาในการตรวจคนเข้า เมื อง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าเมือง และกรณีอื่นๆ
 เนื่องด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินทั่วโลก ก่อนท่านขึ้นเครื่องบิน กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะ
นําติดตัวขึ้นเครื่องบิน แยกใส่ถุงพลาสติกใสมีซิปล็อคปิดสนิท โดยที่ขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และ
รวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1 ลิตร และต้องนําออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ
1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กําหนด รวมถึงสิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกร
ตัดเล็บ มีดพก แหนบ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น และประเทศญี่ปุ่น มี
กฎหมายห้ามนําเข้าผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้กรอก
เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบิน
ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน

บริษัทฯมีประกันอุบัติเหตุท่านละๆ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท

