TOKYO SUPER COOL 5D3N

ทะเลสาบอาชิ โอวาคุดานิ โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้ าเล็ต
ฟูจเิ ท็น สกีรีสอร์ ท วัดอาซากุสะ ช้ อปปิ ้ งชินจูกุ อิสระโตเกียวดิสนีย์แลนด์
ช้ อปปิ ้ งย่ านชิบุยะ โอไดบะ

วัน ที่ 1
21.00 น.

กรุ งเทพฯ สนามบินดอนเมือง
พร้ อมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชัน้ 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 6 เคาน์เตอร์ 6 สายการบินสกู๊ต
(SCOOT) เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับ และอานวยความสะดวกในการเช็คอิน

วันที่ 2 นาริตะ ทะเลสาบอาชิ โอวาคุดานิ โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้ าเล็ต
00.30 น.

เหิรฟ้าสู่ เมืองนาริ ตะ ประเทศญี่ปนุ่ โดยเที่ยวบินที่ TR868

08.00 น.

เดินทางถึง สนามบินนาริ ตะ ประเทศญี่ปนุ่ นาท่านผ่านขันตอนการตรวจคนเข้
้
าเมืองและศุลกากร เรี ยบร้ อยแล้ ว (เวลาที่
ญี่ ปุ่น เร็ วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุ ณ าปรับนาฬิกาของท่านเพื่ อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สาคัญ มาก!!
ประเทศญี่ปนไม่
ุ่ อนุญาตให้ นาอาหารสด จาพวก เนื ้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้ าประเทศ หากฝ่ าฝื นมีโทษปรับและจับ

09.00 น.

นาท่านเดินทางสูจ่ งั หวัดคะนะงะวะ ชื่อเสียงในด้ านน ้าพุร้อนซึง่ เกิดจากความร้ อนของภูเขาไฟรวมทังยั
้ งมีทิวทัศน์ของภูเขา
ไฟฟูจิที่สวยงาม
นาทางสู่ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ตังอยู
้ ่ในจังหวัดคะนะงะวะ ชื่อเสียงในด้ านน ้าพุร้อนซึ่งเกิดจากความร้ อนของภูเขาไฟ
รวมทังยั
้ งมีทิวทัศน์ของภูเขาไฟฟูจิที่สวยงาม นาท่าน ล่องเรื อทะเลสาบอาชิ ซึ่งได้ ก่อตัวจากลาวาของภูเขาไฟ ท่านจะได้
สัมผัสกับทัศนียภาพที่สวยงามดัง่ ภาพวาดสะท้ อนลงสูท่ ะเลสาบเปรี ยบดัง่ สะท้ อนจากกระจกใสบานใหญ่

เที่ยง

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
จากนันน
้ าท่านเดินทาง สู่ยอดเขาโอวาคุดานิ หุบเขานรก ที่เกิดขึ ้นจากการปะทุขึ ้นมาของภูเขาไฟฮาโกเน่เมื่อหลายพันปี
ก่อน ทาให้ เกิดบ่อน ้าร้ อนผุดขึ ้นมาจากใต้ ดิน น ้าและควันเหล่านี ้จะมีสว่ นผสมของกามะถันอยูด่ ้ วยโดยความร้ อนของน ้าที่
ผุดขึ ้นมานันสามารถต้
้
มไข่ให้ สกุ ได้ เลยทีเดียว และไข่ที่ต้มจากบ่อนี ้เปลือกของไข่จะมีสดี าสนิทซึง่ คนญี่ปนเชื
ุ่ ่อกันว่า “กินไข่
ดาหนึ่งฟองจะทาให้ อายุยืนขึ ้นเจ็ดปี ”(สงวนสิทธิ์ยกเลิกโปรแกรมโอวาคุดานิ โดยไม่มีรายการทดแทน หากทางการญี่ ปุ่น
ประกาศห้ ามเดินทางไปยังเส้ นทางดังกล่าว)
นาท่านออกเดินทางสู่แหล่งช้ อปปิ ง้ สินค้ าแบรนด์ เนมชื่ อดังที่ โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้ าท์ เล็ต แหล่งรวมสินค้ านาเข้ าและ
สิน ค้ าแบรนด์ ญี่ ปุ่ นที่ ดังไปทั่ว โลก พบกับ คอลเลคชั่น เสือ้ ผ้ า ใหม่ล่าสุด อาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE,
CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เลือ กซื อ้ กระเป๋ าแบรนด์ เนมยี่ ห้ อ ดังได้ ที่ ร้าน BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMOI,

GAP, ARMANI ฯลฯ เลื อ กดู เ ครื่ อ งประดั บ และนาฬิ ก าหรู อ ย่ า ง TAG HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI,
LONGINES ฯลฯ รองเท้ าแฟชัน่ HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ
สมควรแก่เวลานาทุกท่านเดินทางกลับสูท่ ี่พกั
พักที่โรงแรม YAMANAKAKO SUN PLAZA หรื อระดับเดียวกัน
ค่า

รับประทานอาหารคา่ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม พิเศษ “เมนูพิเศษขาปูยกั ษ์ ” (2)
จากนันให้
้ ทา่ นได้ ผอ่ นคลายกับการ แช่น ้าแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อว่าถ้ าได้ แช่น ้าแร่แล้ ว จะทาให้ ผิวพรรณสวยงามและช่วย
ให้ ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ ้น

วันที่ 3
เช้ า

ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ ท วัดอาซากุสะ ช้ อปปิ ้ งชินจูกุ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (3)
นาท่านสัมผัสกับประสบการณ์ ความสนุกสนาน ที่ “ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ ท ” (Fujiten Ski Resort) ลานสกี และที่ พักที่ ตงั ้ อยู่
บริ เวณภูเขาไฟฟูจิ ท่านจะได้ สมั ผัสกับ “หิมะ” ที่ตกในช่วงปี ใหม่ หากมีเวลาพออิสระให้ ทา่ นได้ เลือกสัมผัส ประสบการณ์
ใหม่ อาทิ ตื่นเต้ นกับการลื่นไถลด้ วย “สกี” เลือกสนุกกับ “สโนว์บอร์ ด” หรื อเลือกเพลิดเพลินกับการ “นัง่ เลื่อนหิมะ” ที่ท่าน
จะสามารถนัง่ ดื่มด่ากับทัศนีย์ภาพที่ถกู ปกคลุมด้ วยหิมะที่ดแู ล้ วสะอาดตายิ่งนัก (ไม่รวมอัตราเช่าอุปกรณ์และชุดสาหรับ
เล่นสกี)
นาท่านเดินทางสู่ มหานครโตเกียว

เที่ยง

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
นาท่านเดินทางสู่ วัดอาซากุสะ เพื่อนมัสการเจ้ าแม่กวนอิมทองคา วัดที่ได้ ชื่อว่าเป็ นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และได้ รับความ
เคารพนับ ถื อ มากที่ สุด แห่ง หนึ่ งในกรุ งโตเกี ย ว ภายในประดิ ษ ฐานองค์ เจ้ า แม่ ก วนอิ ม ทองค าที่ ศัก ดิ์ สิท ธิ์ ขนาด 5.5
เซนติเมตร ซึ่งมักจะมีผ้ คู นมากราบไหว้ ขอพรเพื่อความเป็ นสิริมงคลตลอดทังปี
้ ประกอบกับภายในวัดยังเป็ นที่ตงของโคม
ั้
ไฟยักษ์ ที่มีขนาดใหญ่ที่สดุ ในโลกด้ วยความสูง 4.5 เมตร ซึง่ แขวนห้ อยอยู่ ณ ประตูทางเข้ าที่อยูด่ ้ านหน้ าสุดของวัด ที่มีชื่อ
ว่า “ประตูฟ้าคารณ” และถนนจากประตูเข้ าสูต่ วั วิหารที่ประดิษฐานเจ้ าแม่กวนอิมทองคา มีชื่อว่า ถนนนากามิเซะ ซึ่งเป็ น
ที่ตงของร้
ั้
านค้ าขายของที่ระลึกพื ้นเมืองต่างๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเท้ า พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ให้
ทุกท่านได้ เลือกซื ้อเป็ นของฝากของที่ระลึก และท่านสามารถเดินไปถ่ายรู ปคู่กับหอคอยที่สงู ที่สดุ ในโลก แลนด์มาร์ กแห่ง

ใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริ มแม่น ้าสุมิดะ หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (Tokyo Sky tree) (ไม่รวมค่าขึ ้นหอคอย) หอส่งสัญญาณ
โทรคมนาคมที่สงู ที่สดุ ในโลก โดยหอนี ้มีความสูง 634 เมตร สามารถทาลายสถิติความสูงของหอกวางตุ้ง ในมณฑลกว่าง
โจว ซึ่งมีความสูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ทิวทัศน์ของ
“หอคอยโตเกียวสกายทรี ” ที่บรรจุเทคโนโลยีแนวหน้ าสุดสามารถมองเห็นได้ จากละแวกวัดอาซะกุซา่ ที่เต็มไปด้ วยกลิ่นอาย
แบบเมืองเก่าของเอะโดะ สมควรแก่เวลา นาท่านช้ อปปิ ง้ ย่านดัง ย่านชินจุก”ุ ให้ ทา่ นได้ เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื ้อสินค้ า
นานาชนิด ได้ จากที่นี่ ไม่วา่ จะเป็ น ร้ านซานริ โอะ ร้ านขายเครื่ องอิเลคทรอนิกส์ กล้ องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่ องสาอาง
ต่างๆ กันที่ร้าน MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดาเครื่ องสาอางมากมาย อาทิ มาร์ คเต้ าหู้, โฟมล้ างหน้ า WHIP FOAM
ที่ราคาถูกกว่าบ้ านเรา 3 เท่า, ครี มกันแดดชิเซโด้ แอนเนสซ่าที่คนไทยรู้ จกั เป็ นอย่างดี และสินค้ าอื่น ๆ หรื อให้ ทา่ นได้ สนุก
กับ การเลือ กซื อ้ สิน ค้ า แบรนด์ ดังอาทิ LOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋ าสุด ฮิ ต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื อ้
COMME DES GARCONS, H&M หรื อเลื อ กซื อ้ รองเท้ าหลากหลายแบรนด์ ดั ง อาทิ NIKE, CONVERSE, NEW
BALANCE, REEBOK ฯลฯ ได้ ที่ร้าน ABC MART
อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสูเ่ มืองนาริ ตะ เพื่อเข้ าสูท่ ี่พกั โรงแรม
พักที่โรงแรม NARITA MARROAD หรื อเทียบเท่า

วันที่ 4
เช้ า

โตเกียว อิสระโตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือ ช้ อปปิ ้ งย่ านชิบุยะ และโอไดบะ(ไม่ มีรถบัสบริการ)
บริ การอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม (5)
ให้ ท่านอิสระเต็มวัน (ไม่มีรถบัสบริ การ) ท่านใดมีความประสงค์จะ เลือกซื ้อดิสนีย์แลนด์เพิ่มท่านละ 2,700 บาท (ไม่รวมค่า
เดินทาง) สวนสนุกที่มีนกั ท่องเที่ยวต่อปี เกือบ 20 ล้ านคนต่อ ซึ่งมากที่สดุ ในประเทศญี่ ปนุ่ และมากเป็ นอันดับ 2 ของโลก
สร้ างขึ ้นโดยบริ ษัทผลิตภาพยนตร์ การ์ ตนู วอลท์ดิสนีย์ เปิ ดให้ บริ การในปี 1983 ซึง่ เป็ นสวนสนุกดิสนีย์แลนด์แห่งแรกที่สร้ าง
ขึน้ นอกประเทศสหรัฐอเมริ กา ประกอบด้ วยธี ม หลัก 7 ธี ม World Bazaar / Tomorrowland /Toontown /Fantasyland
/Critter Country /Westernland /Adventureland โดยตกแต่งตามฤดูกาล และมีการเดินขบวนพาเหรดที่สนุกสนาน
หรื ออิสระช้ อปปิ ง้ หรื อเดินทางสูส่ ถานที่ทอ่ งเที่ยวอื่นๆ โดยมีไกด์คอยให้ คาแนะนาในการเดินทางอาทิ

- ศาลเจ้ าเมจิ เป็ นศาลเจ้ าหลวงในศาสนาชิ นโต ที่ สร้ างขึน้ เพื่ ออุทิ ศ และเป็ น ที่สถิ ต ย์ วิญ ญาณขององค์ สมเด็ จพระ
จักรพรรดิเม จิ ซึง่ เป็ นจักรพรรดิที่มีความสาคัญกับประเทศญี่ปนยุ
ุ่ คปั จจุบนั เป็ นอย่างยิง่ และได้ รับความเคารพจากชาว
ญี่ปนยุ
ุ่ คปั จจุบนั มากที่สดุ
- ย่านชินจุกุ ให้ ท่านได้ เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซือ้ สินค้ านานาชนิด ได้ จากที่นี่ ไม่ว่าจะเป็ น ร้ านซานริ โอะ ร้ านขาย
เครื่ องอิเลคทรอนิกส์ กล้ องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬกิ า เครื่ องสาอาง ต่างๆ กันที่ร้าน MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดา
เครื่ องสาอางมากมาย อาทิ มาร์ คเต้ าหู้, โฟมล้ างหน้ า WHIP FOAM ที่ราคาถูกกว่าบ้ านเรา 3 เท่า, ครี มกันแดดชิเซโด้
แอนเนสซ่าที่คนไทยรู้ จกั เป็ นอย่างดี และสินค้ าอื่น ๆ หรื อให้ ทา่ นได้ สนุกกับการเลือกซื ้อสินค้ า แบรนด์ดงั อาทิ LOUIS
VULTTON, UNIQLO, กระเป๋ าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื ้อ COMME DES GARCONS, H&M หรื อเลือก
ซื ้อรองเท้ าหลากหลายแบรนด์ดงั อาทิ NIKE, CONVERSE,
NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ได้ ที่ร้าน ABC MART
- ย่านฮาราจูกุ ท่านจะได้ พบกับการแต่งตัวที่เป็ นเอกลักษณ์ แหวกแนว ตามสไตล์วยั รุ่ นญี่ ปนุ่ การแต่งกายเลียนแบบ
คาแรคเตอร์ การ์ ตนู ต่างๆ
- โอโมเตะซันโด ร้ าน Kiddyland ศูนย์รวมของเล่นหลากหลาย น่ารัก และแปลกๆ เหมาะสาหรับเป็ นของฝากเด็กเล็ก
เด็กโต ตุ๊กตาบลายด์ สนูปปี ้ คิตตี ้ คาแรคเตอร่ตา่ งๆ หรื อ เกมส์ ของเด็กเล่นที่หลากหลายให้ ทา่ นได้ เลือกชมเลือกซื ้อหา
อย่างจุใจ
- ชิบูย่า ย่านวัยรุ่ นชื่อดังอีกแห่งของมหานครโตเกียวท่านจะได้ ตื่นตาตื่นใจกับแฟชัน่ ทันสมัยของหนุ่มสาวชาวแดนปลา
ดิบจากร้ านค้ ามากมาย มากกว่า 100 ร้ านค้ า และ “ตึก 109” ตึกชื่อดังที่เป็ นสัญลักษณ์ของย่านนัน้
อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค่าตามอัธยาศัย
เข้ าสูท่ ี่พกั เมืองนาริ ตะ
พักที่โรงแรม NARITA MARROAD หรื อเทียบเท่า

วันที่ 5

สนามบินนาริ ตะ สนามบินดอนเมือง

06.00 น.

บริ การอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม (6)

06.30 น.

นาท่านออกเดินทางสูส่ นามบิน นาริ ตะ

09.35 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินสกู๊ต (SCOOT) เที่ยวบินที่ TR869

14.55 น.

เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ

*********************
อัตราค่ าบริการ
วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

10 – 14 มกราคม 2561

28,900.-

8,000.-

17 – 21 มกราคม 2561

28,900.-

8,000.-

24 – 28 มกราคม 2561

28,900.-

8,000.-

31 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2561

27,900.-

8,000.-

16 – 20 กุมภาพันธ์ 2561

27,900.-

8,000.-

21 – 25 กุมภาพันธ์ 2561

28,900.-

8,000.-

28 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2561

28,900.-

8,000.-

14 -18 มีนาคม 2561

28,900.-

8,000.-

21 – 25 มีนาคม 2561
25,900.**เด็ก อายุไม่ ถงึ 2 ปี (Infant) ราคา 6,000.-**

8,000.-

ไม่ มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็ นราคาพิเศษ และราคานีไ้ ม่ รวมค่ าทิปไกด์ ท่านละ 1,500 บาท/ทริป
สาหรับลูกค้ าท่ านที่ไม่ เอาตั๋วเครื่องบิน หักค่ าตั๋วออก 6,500 บาท จากราคาทัวร์
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ รายการทัวร์ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็ นต้ น
โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า การบริ การของรถบัสนาเที่ยวญี่ ปนุ่ ตามกฎหมายของประเทศญี่ ปนุ่ สามารถให้ บริ การวันละ 10
ชัว่ โมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์ และคนขับจะเป็ นผู้บริ หารเวลาตามความเหมาะสม ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั สภาพการจราจรในวัน
เดินทางนันๆ
้ เป็ นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
อัตราค่าบริ การรวม
-

ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษี สนามบิน และค่าภาษี น ้ามัน

-

ค่ารถโค้ ชปรับอากาศ

-

โรงแรมที่พกั ตามที่ระบุ หรื อเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้ อง)

-

ค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการที่ระบุ

-

ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ

-

ค่าเบี ้ยประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)

-

มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้ าทัวร์ อานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง (มีหวั หน้ าทัวร์ เมื่อมีผ้ รู ่วมทาง 30ท่าน)

อัตราค่าบริ การนี ้ไม่รวม
-

ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่ องดื่ม ค่าซักรี ด ค่ามินิบาร์ ในห้ องและค่า
พาหนะต่างๆ ที่มิได้ ระบุในรายการ

-

ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้ าประเทศญี่ปนุ่ กรณีประกาศให้ กลับมายื่นร้ องขอวีซ่าอีกครัง้ (เนื่องจากทางญี่ปนได้
ุ่ ประกาศยกเว้ นการยื่นวี
ซ่าเข้ าประเทศญี่ปนให้
ุ่ กบั คนไทยสาหรับผู้ที่ประสงค์พานักระยะสันในประเทศญี
้
่ปนไม่
ุ่ เกิน 15 วัน)

-

หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปนประกาศให้
ุ่
ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้ องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สาหรับการยื่นร้ องขอวีซา่ หรื อ
มากกว่า 2,000 บาท ตามที่สถานทูตกาหนด และมีคา่ บริ การวีซา่ ต่างหาก

-

ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋ าสัมภาระที่มีน ้าหนักเกินกว่าที่สายการบินนันๆก
้ าหนดหรื อสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน

-

ค่าภาษี น ้ามัน ที่สายการบินเรี ยกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริ ษัทฯได้ ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ ว

-

ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริ ป, ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ แล้ วแต่ความพึงพอใจของท่าน

-

ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7 % และภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3 %

เดินทางขึน้ ต่า 30 ท่ าน หากต่ากว่ากาหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริ การเพิ่มเพื่อให้ คณะ
เดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ ทา่ นต่อไป ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลือ่ น
การเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริ ษัทฯจะแจ้ งให้ ทา่ นทราบล่วงหน้ า
เงื่อนไขการจอง และ การชาระเงิน
-

มัดจาท่านละ 15,000 บาท ภายใน 3 วันหลังจากทาการจอง กรณีลกู ค้ าทาการจองก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริ ษัท
ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์ เต็มจานวน

-

ส่วนที่เหลือ ชาระก่อนวันเดินทางอย่างน้ อย 35 วัน

• หากไม่ชาระมัดจาตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ งั่ ให้ลูกค้าท่านอืน่ ทีร่ ออยู่
• หากชาระไม่ครบตามจานวน บริ ษัทฯถือว่าท่านยกเลิ กการเดิ นทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงือ่ นไข
• เมื ่อท่านชาระเงิ นไม่ว่าจะทัง้ หมดหรื อบางส่วน ทางบริ ษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงือ่ นไขและข้อตกลงต่างๆทีไ่ ด้ระบุไว้ทงั้ หมด
นีแ้ ล้ว

• หากชาระเงินในแต่ละส่วนแล้ ว โปรดส่งสาเนาการโอนเงิน พร้ อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์
• ส่งรายชื่ อสารองที่นั่ง ผู้เดินทางต้ องส่งสาเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ ชื่อพร้ อมยืนยันว่าต้ องการเดินทาง
ท่องเที่ยวทริ ปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้ าง, เบอร์ โทร // [หากไม่ส่งสาเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริ ษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ ในการจองตัว๋
เครื่ องบินทังสิ
้ ้น
โปรดตรวจสอบ Passport จะต้ องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ ้นไป และเหลือหน้ ากระดาษอย่างต่า 2 หน้ าหากไม่มนั่ ใจ
โปรดสอบถาม
เงื่อนไขยกเลิกการจอง
เนื่องจากเป็ นราคาตัว๋ เครื่ องบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวร์ ชาระเงินค่าจองค่าทัวร์ แล้ ว ไม่สามารถยกเลิก เลือ่ น ขอคืนเงิน ได้ ทกุ กรณี และกรณีที่
กองตรวจคนเข้ าเมืองทังกรุ
้ งเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรื อ เข้ าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริ ษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ถ้ าท่านงดการใช้ บริ การรายการใดรายการ
หนึง่ หรื อไม่เดินทาง พร้ อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้ องค่าบริ การและเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
จากมาตรการยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญี่ปุ่นให้ กับคนไทย ผู้ท่ ปี ระสงค์ จะพานักระยะสัน้ ในประเทศญี่ปุ่นไม่ เกิน 15 วัน ไม่ ว่าจะ
ด้ วยวัตถุประสงค์ เพื่อการท่ องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรื อธุ รกิจ จะต้ องยื่นเอกสารในขัน้ ตอนการตรวจเข้ าเมือง เพื่อยื นยันการมี
คุณสมบัติการเข้ าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่ อไปนี ้
1. ตัว๋ เครื่ องบินขาออกจากประเทศญี่ปนุ่ (ทางบริ ษัทฯจัดการให้ )
2. สิง่ ที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่อาจเกิดขึ ้นในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปนได้
ุ่ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ น
ต้ น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปนุ่ (ทางบริ ษัทจัดการให้ )
4. กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปนุ่ (ทางบริ ษัทฯ จัดการให้ )
คุณสมบัติการเข้ าประเทศญี่ปุ่น (สาหรับกรณีการเข้ าประเทศญี่ปุ่นด้ วยมาตรการยกเว้ นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลืออยู่ ไม่ต่ากว่า 6 เดือน
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาในประเทศญี่ปนจะต้
ุ่
องไม่เป็ นสิง่ ที่ขดั ต่อกฎหมายและเข้ าข่ายคุณสมบัติการพานักระยะสัน้
3. ในขันตอนการขอเข้
้
าประเทศ จะต้ องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปนุ่ มิได้ อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ และไม่เข้ าข่าย
คุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทังหมดก่
้
อนทาการจอง เพื่อความถูกต้ องและความเข้ าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้ าและบริ ษัท

1. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลือ่ นการเดินทางหรื อปรับราคาค่าบริ การขึ ้นในกรณีที่มีผ้ รู ่วมคณะไม่ถึง 30 ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน ้ามันและภาษี สนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าอันเนื่องจากสาเหตุตา่ งๆ
4. บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย ซึง่ อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษัทฯ
5. บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ ทงั ้ หมดกับทางบริ ษัท ฯ แล้ ว ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับเงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆ
ทังหมด
้
7. รายการนี ้เป็ นเพียงข้ อเสนอที่ต้องได้ รับการยืนยันจากบริ ษัทฯ อีกครัง้ หนึง่ หลังจากได้ สารองโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเรี ยบร้ อยแล้ ว
โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้ เคียงกัน ซึง่ อาจจะปรับเปลีย่ นตามที่ระบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรื่ องห้ องพัก เป็ นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้ องให้ กับกรุ๊ ปที่เข้ าพัก โดยมีห้องพักสาหรับผู้สบู บุหรี่ / ปลอดบุหรี่ ได้ โดย
อาจจะขอเปลีย่ นห้ องได้ ตามความประสงค์ของผู้ที่พกั ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ความพร้ อมให้ บริ การของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
9. กรณีผ้ เู ดินทางต้ องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้ วีลแชร์ กรุ ณาแจ้ งบริ ษัทฯ อย่างน้ อย 7 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนัน้
บริ ษัทฯไม่สามารถจัดการได้ ลว่ งหน้ าได้
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จดั ไม่มีสทิ ธิในการให้ คาสัญญาใด ๆ ทังสิ
้ ้นแทนผู้จดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอานาจ
ของผู้จดั กากับเท่านัน้
11. ผู้จดั จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้ จ่ายต่างๆ ได้ เนื่องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผ้ เู ดินทางไม่ผา่ นการ
พิจารณาในการตรวจคนเข้ าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็ นกองตรวจคนเข้ าเมืองหรื อกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว
อันเนื่องมาจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้ าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้ อง หรื อ การถูกปฏิเสธใน
กรณีอื่น ๆ
12. กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้ องหรื อห้ องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิ ในการจัดห้ องให้
เป็ นแบบ แยก 2 ห้ อง คือ 1 ห้ องพักคู่ และ 1 ห้ องพักเดี่ยว โดยไม่คา่ ใช้ จ่ายเพิ่ม
13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ ปุ่น หรื อ วันเสาร์ อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทาให้ เวลาในการ
ท่องเที่ยวและ ช้ อปปิ ง้ แต่ละสถานที่น้อยลง โดยเป็ นดุลยพิ นิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริ หารเวลา ซึ่งอาจจะขอความ
ร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครัง้ ที่ต้องเร่งรี บ เพื่อให้ ได้ ทอ่ งเที่ยวตามโปรแกรม
14. บริ การน ้าดื่มท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเริ่ มในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 4 ของการเดินทาง รวมจานวน 2 ขวด
15. การบริ การของรถบัสนาเที่ยวญี่ปนุ่ ตามกฎหมายของประเทศญี่ปนุ่ สามารถให้ บริ การวันละ 10 ชัว่ โมง ในวันนันๆ
้ มิอาจเพิ่มเวลาได้
โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็ นผู้บริ หารเวลาตามความเหมาะสม ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั สภาพการจราจรในวันเดินทางนันๆเป็
้ นหลัก จึงขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง

