TOKYO WINTER 5D3N
กำหนดกำรเดินทำงเดือนธันวำคม 2560

วันเดินทำง

รำคำผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

04-08 DEC 17
05-09 DEC 17
11-15 DEC 17
12-16 DEC 17
18-22 DEC 17
19-23 DEC 17
25-29 DEC 17
26-30 DEC 17

32,888
32,888
32,888
32,888
32,888
32,888
33,888
34,888

7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900

รำคำพิเศษ / Infant เด็กอำยุต่ำกว่ำ 2 ปี รำคำ 7,900.-**
รำคำนี้ไม่รวมค่ำทิปไกด์ท่ำนละ 1,000 บำท/ทริป**

**
ปล.
ไม่มี
รำค
ำ
เด็ก
เนื่อ
งจำ
ก
เป็น

วันแรก

สนำมบินดอนเมือง

23.55 น.

พร้อมกันที่ อำคำรผู้โดยสำรขำออก 1 ชั้น 3 เคำน์เตอร์ 7 สำยกำรบินนกสกู๊ต (NOKSCOOT)
เที่ยวบินที่ XW 918 เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวกในการเช็คอิน
( บริกำรอำหำรร้อน และ น้ำดื่มบนเครื่อง )

วันสอง

สนำมบินนำริตะ – วัดอำซำกุสะ - ผ่ำนชม โตเกียวสกำย ทรี

04.15 น.
11.55 น.

เหินฟ้าสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XW 918
เดิ น ทางถึ ง สนำมบิ น นำริ ต ะ ประเทศญี่ ปุ่ น น าท่ า นผ่ า นขั้ น ตอนการตรวจคนเข้ า เมื อ งและศุ ล กากร
เรียบร้อยแล้ว (เวลำที่ญี่ปุ่น เร็วกว่ำเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกใน
การนัดหมายเวลา) ***สำคัญมำก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญำตให้นำอำหำรสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช
ผัก ผลไม้ เข้ำประเทศ หำกฝ่ำฝืนมีโทษปรับและจับ

เที่ยง

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร

ค่ำ

เดินทางสู่ “กรุงโตเกียว” นมัสการเจ้าแม่ กวนอิม “วัดอำซำกุสะ” วัดที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์
และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคามี
ผู้คนนิยมมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี วัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคคันโต และมี
ผู้คนนิยมมากราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ ประตูฟ้าคารณ ซึ่งมีโคมไฟ
สีแ ดง ขนาดยั ก ษ์ ที่มี ค วามสู ง ถึ ง 4.5 เมตร เป็ น โคมไฟ ที่ ใหญ่ ที่สุด ในโลก แขวนอยู่ เ ลื อ กชมและเช่ า
เครื่องรางของขลั งอันศักดิ์ สิทธ์ ของวัดแห่งนี้ “ถนนนำกำมิเซะ” (Nakamise dori) ถนนเส้ นนี้ยาวไป
จนถึงวั ดเซ็นโซจิจะเป็น ถนนช๊ อปปิ้ง ขายขนม ของฝาก ของที่ ระลึก ขนมที่ ซื้อกลับ บ้านจะใส่กล่ อง ห่ อ
สวยงาม สามารถซื้อเป็นของฝากได้อย่างสวยงาม ส่วนขนมแบบที่กินเลยเช่น Soft ice cream, มันอัดแท่ง,
ซาลาเปาทอด, ข้าวพองคล้ายขนมนางเล็ด ทางร้านจะให้เรายืนกินที่หน้าร้านเท่านั้นไม่ให้เดินไปกินไป ถือ
ว่าเป็นกฎเหล็กของร้านค้าย่านถนนนากามิเซะเพื่อไม่ให้ขนมหกเลอะเทอะบนถนน ถ่ำยรูปคู่กับหอคอยที่
สูงที่สุดในโลก “โตเกียวสกำยทรี ” (Tokyo Sky tree) (ไม่รวมค่ำขึ้นหอคอย) เป็นหอที่เพิ่งสร้า ง
ขึ้นมาใหม่และยั งเป็ นเหมือ นแลนด์ม าร์ คของโตเกีย ว ตั้งอยู่ใจกลางของ Sumida City Ward โตเกีย ว
สกายทรีเป็นตึกที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น มีความสูงถึง 634 เมตร บริเวณรอบๆเป็นแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ รวมทั้ง
มีอควอเรียมอยู่ในนั้นด้วย โตเกียวสกายทรีถูกแบ่งเป็นสองขั้น โดยชั้นแรกสูง 350 เมตร และชั้นบนสูง 450
เมตร เป็นจุดชมวิวเมืองโตเกียวที่สวยที่สุดอีกจุดนึงเนื่องจากสามารถชมวิวได้รอบทิศ 360 องศา เมื่อเดินขึ้น
ไปเรื่อยๆก็จะถึงจุดที่สูงที่สุดของหอคอย มีความสูง 451.2 เมตร ทั้งชั้นจะเป็นกระจกใส สามารถมองเห็นวิว
ของทั้งเมืองโตเกียวได้รอบด้าน ยิ่งในช่วงพระอาทิตย์ตกดิน จะเป็นวิวที่สวยงามมาก
บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร ของโรงแรม เมนู บุฟเฟต์ขำปูยักษ์

พักที่

FUJISAN GARDEN HOTEL หรือระดับเดียวกัน

จำกนั้นให้ท่ำนได้ผ่อนคลำยกับกำร แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชำติ น้ำแร่ในสไตล์ญี่ปุ่น ซึ่งชำวญี่ปุ่น เชื่อว่ำถ้ำได้แช่
น้ำแร่แล้วจะทำให้ผิวพรรณสวยงำมและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น
วันที่สำม

หมู่บ้ำนโอชิโนะฮักไก - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ฟุจิเท็น สกี รีสอร์ท - ชินจูกุ

เช้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม

นาท่ า นเดิ น ทางสู่ “หมู่ บ้ำ นโอชิ โนะฮั กไก” (Oshino Hakkai) เป็ น แหล่ ง น้ า ตามธรรมชาติ ตั้ ง อยู่ ใ น
หมู่บ้านโอชิโนะ ให้ท่านสัมผัสได้ถึงอากาศบริสุทธิ์ และไอเย็นจากแหล่งน้าธรรมชาติ โดยในบ่อน้าใสแจ๋วมี
ปลาหลากหลายพันธุ์แหวกว่ายสบายอารมณ์ อุณหภูมิ ในน้าเฉลี่ยอยู่ที่ 10-12 องศาฯ นอกจากชมแล้วก็ยัง
มีน้าผุดจากธรรมชาติให้ตักดื่มตามอัธยาศัย และที่สาคัญ หมู่บ้านโอชิโนะยังเป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้าโอท็อป
ชั้นเยี่ยมอีกด้วยที่หมู่บ้านนี้มีของขึ้นชื่ออย่าง โมจิชำเขียวไส้ถั่วแดงย่ำง ขนมฮิตที่หมู่บ้านน้าศักดิ์สิทธิ์โอ
ชิโนะฮักไก นาท่านเยี่ยมชม “ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว” (Experience Earthquake) ที่จาลองเรื่องราว
ของภู เ ขาไฟฟู จิ และท่ า นจะได้ สั ม ผั ส กั บ บรรยากาศของการจ าลองเหตุ ก ารณ์ เ รื่ อ งราวต่ า งๆ เกี่ ย วกั บ
แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น และจากนั้นให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย
เที่ยง

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านสัมผัสความสนุกที่ “ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท ” เพลิดเพลินกับการเล่นไม้กระดานเลื่อนได้ตามอัธยาศัย
ดินแดนแห่งนี้ที่ซึ่งเป็นสวนสนุกขนาดใหญ่ สัมผัสกับหิมะตกช่วงปีใหม่ มีกิจกรรมนอกเหนือจากการเล่นสกี
มากมาย เป็ นลานสกีที่มีชื่อเสียงและมี ฉากหลั ง เป็ นภูเขาไฟฟูจิ ที่สวยงาม ได้สนุกกั บลานหิมะขาวโพลน
(ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเช่าชุดอุปกรณ์และชุดสาหรับเล่นกิจกรรมต่างๆ) (สกีจะเปิดให้บริการหรือไม่ ขึ้นอยู่กับ
สภาพภู มิ อ ากาศ)น าท่ า นอิ ส ระ ย่ ำ นช้ อ ปปิ้ ง ชิ นจุ กุ ให้ ท่ า นอิ ส ระและเพลิ ด เพลิ น กั บ การช้ อ ปปิ้ ง สิ น ค้ า
มากมายและ เครื่องใช้ ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิ ง
ด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า แบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่นสาหรับวัยรุ่น เครื่องสาอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะ
เป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆ อีกมากมาย

เย็น

อิสระรับประทำนอำหำรเย็นตำมอัธยำศัย

พักที่

RADISSON HOTEL NARITA หรือเทียบเท่ำ

วันที่สี่

โยโกฮำม่ำ – พิพิธภัณฑ์รำเม็ง - เมืองคำมำคุระ –พระใหญ่ไดบุสึ – โอไดบะ– ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว
พลำซ่ำ – นำริตะ

เช้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่านสู่ “พิพิธภั ณฑ์รำเมงชินโยโกฮำม่ำ ” รวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกั บ
ราเมงไม่ ว่ า จะเป็ น ประวั ติ ความเป็ น มา, ชนิ ด ของราเมง ในชั้ น แรกของ
พิพิธภัณฑ์นั้นจะเป็นประวัติของราเมงในประเทศญี่ปุ่นมีการจัดแสดงเส้นราเมล
น้าซุป ท้อปปิ้ง รวมถึงชามใส่ราเมงหลากหลายชนิด ส่วนในชั้นที่สองนั้น จะมี
กา รจั ดบ ร รย าก าศ จ าล อง ขอ ง ถน นแ ละ อ าค าร บ้ า น เรื่ อง ขอ ง ชิ ต าม า ชิ
(Shitamachi) เมืองเก่าของโตเกียว ซึ่งเป็นเมืองที่ราเมงได้ รับความนิยมอย่าง
รวดเร็ ว จะมี ร้านขายราเมงที่มีชื่อเสีย งอยู่ประมาณ 9 ร้ านให้นั กท่องเที่ยวได้
ลองชิม และหากใครอยากจะทานราเมงหลายๆร้าน ก็สามารถสั่งแต่ละชามเป็น
ไซส์เล็กได้

เที่ยง

อิสระเลือกรับประทำนรำเมนตำมอัธยำศัย

เดินทางสู่ เมือง “คำมำคุระ” ตั้งอยู่ในจังหวัด Kanagawa เมืองนี้นอกจากจะมีประวัติศาสตร์ยาวนานหลาย
ร้อยปี ยังมีความสาคัญกับญี่ปุ่นในอดีตอย่างมาก โดยเฉพาะบทบาทที่โดดเด่นในด้านการเมือง เป็นอดี ต
ศู น ย์ ก ลางทางการเมื อ งของญี่ ปุ่ น เมื อ งคะมะคุ ร ะแห่ ง นี้ ยั ง คงยื น หยั ด เป็ น ศู น ย์ ก ลางทางการเมื อ งของ
ประเทศให้กับเมืองหลวงอย่างเกียวโตสืบมา ทุกวันนี้ ถึงแม้จะไม่ได้มีบทบาทหน้าที่เดิม แต่ยังคงเป็นเมือง
ที่มีความสาคัญ ในการท่องเที่ ยวของญี่ปุ่น ถึ งกับขนานนามให้คะมะคุระ เป็นเมืองพี่เ มืองน้อ งของเกียวโต
หรือ เกีย วโตแห่งญี่ ปุ่ น ตะวัน ออกอีก ด้ว ย ชม “พระใหญ่ไ ดบุ ทสึ ” ซึ่งเป็น รูป ปั้น ที่ ใหญ่ที่สุด เป็ นอั นดั บ 2
ของญี่ ปุ่ น รองจากองค์ โ ตที่ วั ด โทไดจิ เมื อ งนาระ สามารถเข้ า ไปด้ า นในองค์ พ ระได้ บริ เ วณที่ ตั้ ง ของ
Daibutsu นั้นเดิมทีเป็นที่ตั้งของวัด Kōtokuin วัดแห่งนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1252 แต่ได้เกิดความเสียหายหลาย
ครั้งจากไต้ฝุ่น และเสียหายมากที่สุดจากเหตุการ์ณสึนามิ เมื่อปี 1495 ทาให้ตัวอาคารวัดนั้นพังทลายหายไป
เหลือเพียงแต่องค์พระ Daibutsu อยู่ท่ามกลางซากปรักหักพัง สร้างความประหลาดใจให้กับชาวญี่ปุ่น และ

เลื่ อ มใสในความศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ข องท่ า น ที่ ไ ด้ ป ก ปั ก รั ก ษาเมื อ งคะมะคุ ร ะตลอดมา น าท่ า นสู่ “ ย่ ำ นโอ
ไดบะ” (Odaiba) เป็นเกาะรวมศูนย์กลางความบันเทิง ของเมืองโตเกียว เมืองหลวงในปัจจุบันของญี่ปุ่น โอ
ไดบะ เป็น เกาะที่มนุ ษย์ สร้ างขึ้ นเอง โดยการน า ดิน ทราย มาถม ทะเล ให้เ กิดขึ้ นเป็นเกาะขึ้ นมาตั้ง แต่ ปี
ค.ศ. 1850 สร้างกันมาเป็นร้อยปีเลยทีเดียว เกาะนี้เป็นเกาะที่แสดงให้เห็นถึง วิสัยทัศน์ และศักยภาพของ
ชาวญี่ ปุ่ น ที่สามารถสร้า ง สิ่ งที่ เป็ น ไปไม่ ไ ด้ให้เ ป็ นไปได้ ขึ้น มา “ห้ ำ งสรรพสินค้ำ ไดเวอร์ ซิตี้ โตเกีย ว”
(DiverCity Tokyo Plaza) ภายในมีร้านค้า ร้านอาหาร และแหล่งบันเทิง จุดโดดเด่นที่สุดของห้างแห่งนี้
คือ หุ่นยนต์กันดั้มที่ตั้งตระหง่านอยู่ด้านหน้า ในตอนกลางคืนจะมีเอฟเฟคแสงไฟส่องหุ่นยนต์ เสียงประกอบ
และขยับหัวได้ น่าตื่นตาตื่นใจไม่น้อย หากใครที่ชื่นชอบการ์ตูนกันดั้มเป็นพิเศษ ยังมีนิทรรศการเล็กๆอยู่บน
ชั้น 7 อีกด้วย
ค่ำ

อิสระรับประทำนอำหำรค่ำตำมอัธยำศัย

ที่พัก

RADISSON HOTEL NARITA หรือเทียบเท่ำ

วันที่หำ
้

วัดนำริตะซัน – อิออน มอลล์ - สนำมบินนำริตะ – สนำมบิน ดอนเมือง

เช้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม

เที่ยง

นำท่ำ นเดิ นทำงสู่ “วัด นำริ ตะซั ง ชิ นโชจิ” (Naritasan Shinshoji Temple) เป็ น วัด พุ ทธเก่า แก่
ขนาดใหญ่ ที่มีชื่อเสียงมากของเมืองนาริตะ สร้างขึ้นในปี 940 ตั้งอยู่ไม่ไกลจากสนามบินนานาชาตินาริตะ
ภายในวัดมีอาคารที่หลากหลายตั้งอยู่ในบริเวณที่กว้างขวาง เช่น ห้องโถงหลัก เจดีย์ 3 ชั้นสไตล์ Tahoto
มีชื่อว่า Great Pagoda of Peace นอกจากนี้ยังมีสวนญี่ปุ่น และสวนยุโรปอีกด้วย เดินทางสู่ “อิออนมอลล์”
(Aeon Narita Mall) เป็นห้างสรรพสินค้าที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้กับ
สนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัยสไตล์ญี่ปุ่น มีร้านค้าที่หลากหลายมากกว่า 150
ร้านจาหน่ายสินค้าแฟชั่น อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้าน นอกจากนี้ยังมีร้านเสื้อผ้ าแฟชั่นมากมาย
เช่น MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade และซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ เป็น
ต้น ซึ่งบางร้านไม่ต้องเสียภาษีสินค้าสาหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ส่วนร้านอาหารก็มีให้เลือกมากมาย
จาหน่ า ยอาหารหลายประเภท ร้ า นกาแฟ และศู น ย์ อาหาร ถัด ไปจา กห้ า งสรรพสิ น ค้ า ยัง มี โ รงภาพยนตร์
Humax Cinema เปิดให้บริการ
อิสระรับประทำนตำมอัธยำศัย ณ อิออน มอลล์

16.50 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน นกสกู๊ต ( NOK SCOOT ) เที่ยวบินที่ XW 919

22.05 น.

เดินทางถึง สนำมบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
( บริกำรอำหำรร้อน และ น้ำดื่มบนเครื่อง )

สำหรับลูกค้ำท่ำนทีไ
่ ม่เอำตั๋วเครื่องบิน หักค่ำตั๋วออก 10,000 บำท จำกรำคำทัวร์
* ท่ำนใดมีไฟล์ทบินภำยในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทรำบในวันจองทัวร์ *
** ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่ำนเอง **
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ : รำยกำรทัวร์สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง,
สำยกำรบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ กำรบริกำรของรถบัสนำเที่ยวญี่ปุ่น ตำมกฎหมำยของประเทศ
ญี่ปุ่น สำมำรถให้บริกำรวั นละ 10 ชั่ว โมง มิ อำจเพิ่ มเวลำได้ โดยมัค คุ เทศก์ และคนขับจะเป็นผู้บริห ำรเวลำตำม
ควำมเหมำะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภำพกำรจรำจรในวันเดินทำงนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในกำรปรับเปลี่ยนเวลำ
ท่องเที่ยวตำมสถำนที่ในโปรแกรมกำรเดินทำง
อัตรำค่ำบริกำรรวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ามัน
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้อง
และค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ

×
×
×
×
×
×
×

ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นการ
ยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยสาหรับผู้ที่ประสงค์พานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สาหรับการยื่นร้องขอวี
ซ่า
ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้าหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกาหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
ค่าภาษีน้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
ค่ำทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,000 บำท/ท่ำน/ทริป, ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์แล้วแต่ควำมพึงพอใจของท่ำน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

เดินทำงขึ้นต่ำ 34 ท่ำน หากต่ากว่ากาหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริการเพิ่ม
เพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
งดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่น ต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
เงื่อนไขกำรจอง และ กำรชำระเงิน :
 มัดจำท่ำนละ 15,000 บำท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน กรณีลูกค้าทาการจองก่อนวันเดินทางภายใน
20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจานวน
 ส่วนที่เหลือ ชาระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน


หากไม่ชาระมัดจาตามที่กาหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่



หากชาระไม่ครบตามจานวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข



เมื่อท่านชาระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้
ทั้งหมดนี้แล้ว



หำกชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสำเนำกำรโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงำนขำยมำทำงแฟกซ์



ส่งรำยชื่อ สำรองที่นั่ ง ผู้ เดิน ทำงต้ องส่ งสำเนำหนังสื อเดิ นทำง (Passport) โดยเซ็ นต์ชื่อ พร้อ มยืน ยันว่ ำ
ต้องกำรเดินทำงท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้ำง, เบอร์โทร // [หำกไม่ส่งสำเนำหนังสือเดินทำง
(Passport) มำให้ ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่ำเสียหำยอันเกิดจำกควำมผิดพลำดจำกกำร
สะกดชื่อ-นำมสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในกำรจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น

โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต่า 2
หน้าหากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม

เงื่อนไขยกเลิกกำรจอง :
เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชาระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี
และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการ
ใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงิ นมัดจาคืน ไม่ว่า
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น
จำกมำตรกำรยกเว้นวีซ่ำเข้ำประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่
ว่ำจะด้วยวัตถุ ประสงค์ เพื่อกำรท่ องเที่ยว เยี่ ยมญำติ หรือธุ รกิจ จะต้องยื่ นเอกสำรในขั้นตอนกำรตรวจเข้ำเมือง เพื่ อ
ยืนยันกำรมีคุณสมบัติกำรเข้ำประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้)
2. สิ่งที่ยื นยันว่าท่ านสามารถรับผิดชอบค่ าใช้จ่ายที่ อาจเกิด ขึ้นในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงิ นสด บัต ร
เครดิต เป็นต้น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทจัดการให้)
4. กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯ จัดการให้)
คุณสมบัติกำรเข้ำประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีกำรเข้ำประเทศญี่ปุ่นด้วยมำตรกำรยกเว้นวีซ่ำ)
1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่ต่ากว่า 6 เดือน
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมายและเข้าข่ายคุณสมบัติการพานักระยะสั้น
3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้า
ข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

หมำยเหตุ : กรุณำอ่ำนศึกษำรำยละเอียดทั้งหมดก่อนทำกำรจอง เพื่อควำมถูกต้องและควำมเข้ำใจตรงกัน
ระหว่ำงท่ำนลูกค้ำและบริษัท
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.

14.
15.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนกำรเดินทำงหรือปรับรำคำค่ำบริกำรขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30 ท่ำน
ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่ว งหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,
การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม
และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด
รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสาหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรีไ่ ด้
โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได้
กรณีผู้เ ดินทางต้อ งการความช่ วยเหลื อเป็ นพิ เ ศษ อาทิเ ช่ น ใช้ วี ลแชร์ กรุ ณำแจ้ งบริษั ท ฯ อย่ำ งน้ อ ย 7 วั นก่ อ นกำร
เดินทำง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คาสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อานาจของผู้จัดกากับเท่านั้น
ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถก
ู ต้อง
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัด
ห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม
สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทาให้เวลาในการ
ท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอ
ความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
บริการน้าดื่มท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเริ่มในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 3 ของการเดินทาง รวมจำนวน 2 ขวด
การบริการของรถบัสนาเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่ม
เวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ
เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง

