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วันเดินทาง
24-28 ตุลาคม 2561
25-29 ตุลาคม 2561
26-30 ตุลาคม 2561
27-31 ตุลาคม 2561
28 ตุลาคม-01 พฤศจิกายน 2561
29 ตุลาคม-02 พฤศจิกายน 2561
30 ตุลาคม-03 พฤศจิกายน 2561
31 ตุลาคม-04 พฤศจิกายน 2561
01-05 พฤศจิกายน 2561
02-06 พฤศจิกายน 2561
03-07 พฤศจิกายน 2561
04-08 พฤศจิกายน 2561
05-09 พฤศจิกายน 2561
06-10 พฤศจิกายน 2561
07-11 พฤศจิกายน 2561
08-12 พฤศจิกายน 2561
09-13 พฤศจิกายน 2561
10-14 พฤศจิกายน 2561
11-15 พฤศจิกายน 2561
12-16 พฤศจิกายน 2561
13-17 พฤศจิกายน 2561
14-18 พฤศจิกายน 2561
15-19 พฤศจิกายน 2561
16-20 พฤศจิกายน 2561
17-21 พฤศจิกายน 2561
18-22 พฤศจิกายน 2561
19-23 พฤศจิกายน 2561
20-24 พฤศจิกายน 2561
21-25 พฤศจิกายน 2561
22-26 พฤศจิกายน 2561
23-27 พฤศจิกายน 2561
24-28 พฤศจิกายน 2561
25-29 พฤศจิกายน 2561
26-30 พฤศจิกายน 2561
27 พฤศจิกายน-01 ธันวาคม 2561

ราคาผู้ใหญ่
26,999.26,999.26,999.26,999.26,999.26,999.26,999.26,999.25,999.25,999.25,999.24,567.24,567.25,999.25,999.25,999.25,999.25,999.24,567.24,567.25,999.25,999.25,999.25,999.25,999.24,567.24,567.25,999.25,999.25,999.25,999.25,999.24,567.24,567.25,999.-

พักเดียว
8,000.8,000.8,000.8,000.8,000.8,000.8,000.8,000.8,000.8,000.8,000.8,000.8,000.8,000.8,000.8,000.8,000.8,000.8,000.8,000.8,000.8,000.8,000.8,000.8,000.8,000.8,000.8,000.8,000.8,000.8,000.8,000.8,000.8,000.8,000.-

หมายเหตุ
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วันแรก
23.30 น.

สนามบินดอนเมือง
(-- /--/--)
พร้ อมกันที สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั น3 อาคารผู้โดยสารระหว่างต่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบิน NOKSCOOT มี
เจ้ าหน้ าทีของบริ ษัทฯ คอยต้ อนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน

วันทีสอง
02.20 น.
10.25 น.
เทียง

นาริตะ - ภูเขาไฟฟูจิ – อาบนํ าแร่ แช่ ออนเซ็น - บุฟเฟ่ ห์ ขาปู
(-/L/D)
ออกเดินทางสูโ่ ตเกียว ประเทศญีปนุ่ โดยสายการบิน NOKSCOOT เทียวบินที XW 102
ถึงสนามบินนาริ ตะ ประเทศญีปนุ่ (เวลาท้ องถินเร็ วกว่าไทย 2 ชัวโมง) หลังจากผ่านขั นตอนศุลกากรแล้ ว
บริ การอาหารกลางวัน (มื อที 1) ข้ าวปั น

นําท่านเดินทางสู่

คํา

พักที

วันทีสาม
เช้ า

ภูเขาไฟฟูจิ สัมผัสภูเขาไฟฟูจิอย่างใกล้ ชิดที บริ เวณขั นที 5 ซึงเป็ นจุดที รถโดยสาร
สามารถขึ นไปจอดได้ ฟูจิเป็ นภูเขาไฟที สูงทีสดุ ในญีปุ่น และยังเป็ นสัญลักษณ์ ของ
ประเทศญีปนอี
ุ่ กด้ วย ท่านสามารถชมความงามของภูเขาไฟฟูจิได้ ตลอดทั งปี เพราะใน
แต่ละฤดูภเู ขาไฟฟูจิจะมีความงดงามทีแตกต่างกัน และเป็ นภูเขาไฟทีสวยงามไม่ว่าจะ
มองจากมุมไหนก็ ต าม (หมายเหตุ การขึ น ชมพู เขาไฟฟู จิ ชั น 5 นั นขึ น อยู่กั บ

สภาพอากาศอํานวย)
รั บประทานอาหารคํา (มื อที 2) ณ ห้ องอาหาร อิมอร่ อยกับเมนู มื อพิเศษทีมีขาปู ให้ ท่านได้ ลิ มลองรสชาติปูพร้ อม
นํ าจิ มสไตส์ญีปุ่นอย่างจุใจ หลังอาหารให้ ท่านได้ ผ่อนคลายกับการแช่ นํ าแร่ ธรรมชาติ เชือว่าถ้ าได้ แช่นํ าแร่ แล้ ว จะทําให้
ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ น
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางเข้ าสูท่ ีพกั
Hotel Alexander Royal Resort Yamanakako หรือเทียบเท่ า

โอชิโนะ ฮัคไค - ศูนย์ จาํ ลองแผ่ นดินไหว - JTC DUTY FREE - สาธิตการชงชา - วนอุทยานแห่ งชาติฮาโกเน่ –
ล่ องเรือโจรสลัด - หุบเขาโอวาคุดานิ – (B / L / -)
บริการอาหารเช้ า (มื อที 3) ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านสู่ โอชิโนะ ฮัคไค (OSHINO HAKKAI) บ่อนํ าธรรมชาติกับความเลือมใสศรัทธา ความเชือในภูเขาไฟ ศักดิสทิ ธิฟจู ิ
ยาม่า กับเวลาแสนยาวนานจากการละลายของหิมะของบนภูเขาไฟฟูจีทีไหลซึม ลึกลงพื นพิภพปฏิบตั ิการซึมซับบริ เวณทีลมุ่
ทําให้ เกิดนํ าซึมขังขยายวงกว้ างกลายเป็ นบ่อขนาดย่อมนํ าในบ่อแต่ละบ่อใสสะอาดจนเกิดสะท้ อนทีสวยงาม ต่อมาในปี ค.ศ.
1985 สถานทีแห่งนี ได้ รับการคัดเลือกเป็ น1ใน100 อันดับแหล่งนํ าจากธรรมชาติ ทีดีทีสดุ ของญีปนุ่ ท่านสามารถเลือกซื อ
สินค้ าพื นเมืองต่างๆ และสินค้ า
เกษตรกรรมทีชาวบ้ าน นํามาขายระหว่างทางได้ ไม่วา่ จะเป็ นผักภูเขาทีสดกรอบ ผลไม้
อบแห้ ง ถัว มันญีปนุ่ และอืนๆ อีกมากมาย
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เทียง
บ่าย

คํา
พักที
วันทีสี
เช้ า

นําท่านเยียมชม ศูนย์ จําลองแผ่ นดินไหว ตั งอยู่บริ เวณใกล้ ๆ กับเขตภูเขาไฟฟูจิ ภายในมีห้องจัดแสดงข้ อมูลการประทุของ
ภูเขาไฟจากทุกมุมโลก ห้ องแสดงภาพแผ่นดินไหว ห้ องแสดงเหตุการณ์หลังแผ่นดินไหว ห้ องจําลองแผ่นดินไหว ห้ องอุทกภัย
ห้ องเขาวงกตกระจก นอกจากนี ยังมีโซนถ่ายภาพกับภูเขาไฟฟูจิ โซนความรู้ ต่างๆ และ โซนช็อปปิ งสินค้ างานฝี มือญี ปนต่
ุ่ างๆ
เช่นมีดแบบดั งเดิม ผลิตภัณฑ์เครื องปั นดินเผา เครื องสําอาง และ ของฝากอีกมากมาย และยังมีห้องนํ าไว้ บริ การฟรี อีกด้ วยนํา
ท่านเลือกซื อสินค้ าปลอดภาษี ณJTC DUTY FREE
นําท่านสัมผัสวิถีชีวิตชาวญี ปนุ่ ด้ วยการสาธิตการชงชา แบบญี ปนุ่ และให้ ทา่ นได้ ลองชงชา และเลือกซื อสินค้ านานาชนิด
บริการอาหารกลางวัน (มื อที 4) ณ ร้ านอาหาร
เดินทางสู่ วนอุทยานแห่ งชาติ ฮาโกเน่ สถานทีทอ่ งเทียวทีได้ รับความนิยมโดยเป็ น
ส่วนหนึงของ อุทยานแห่งชาติ ฟูจิ-ฮาโกเน่- อิสึ ทีผ้ มู าเยือนสามารถชื นชมความงาม
แห่งธรรมชาติ และดอกไม้ นานาพันธุ์หลากสีสนั ทีเบ่งบานตลอดทั งปี ทิ วทัศน์ ที
สวยงามหลากหลาย รวมไปถึงภูเขาไฟฟูจิ ทะเลสาบอะชิ และโอวาคุดานิ ฮาโกเน่ยงั
มีชือเสียงในเรื องของการเป็ นแหล่งนํ าพุร้อน ทีแปลกไปกว่านั นคือ มีจํานวนนํ าพุร้อน
มากถึง 17 แห่ง นําท่าน ล่ องเรือโจรสลัดทีทะเลสาบอาชิ (ขึนอยู่กบั สภาพอากาศ)
ทะเลสาบทีก่อตัวจากลาวาของภูเขาไฟฟูจิ หากวันใดอากาศสดใส ท่านจะได้ สมั ผัสกับทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบที มี
ภูเขาไฟฟูจิเป็ นฉากหลัง นําท่านเดินทางสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ หรื อ หุบเขานรก ชมบ่อนํ าแร่ กํามะถันทีสามารถต้ มไข่ไห้ สกุ
ด้ วยอุณหภูมิ 97 องศาเซลเซียส ชิมไข่ ดาํ ทีเชือกันว่า เมือกินไข่ดํา 1 ฟอง จะทําให้ มีอายุยืนยาว ขึ น7 ปี
อิสระอาหารคําตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางเข้ าสูท่ ีพกั
ASIA NARITA HOTEL หรือเทียบเท่ า
หอโทรทัศน์ โตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - ศาลเจ้ าเมจิ - ย่ านฮาราจูกุ - ย่ านชินจุกุ - โอไดบะ
(B / อิสระ/ อิสระ)
บริการอาหารเช้ า (มื อที 5) ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั นเดินทางสูเ่ มืองโตเกียว ผ่านชมแลนด์มาร์ กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริ มแม่นํ าสุมิดะหอโทรทัศน์ โตเกียวสกายทรี
เป็ นตึกทีสงู ทีสดุ ในญีปนุ่ มีความสูงถึง 634 เมตร เทียวชม วัดอาซากุสะ วัดทีเก่าแก่ทีสดุ ในกรุงโตเกียว เข้ านมัสการขอพร
จากพระพุทธรูปเจ้ าแม่กวนอิมทองคํา นอกจากนั นท่านยังจะได้ พบเก็บภาพประทับใจ กับโคมไฟขนาดยักษ์ ทีมีความสูงถึง 4.5
เมตรซึงแขวนอยูบ่ ริ เวณประตูทางเข้ าวัด และยังสามารถเลือกซื อเครื องรางของขลัง ได้ ภายในวัด ฯลฯ หรื อเพลิดเพลินกับ
ถนนนาคามิเซ ถนนช้ อปปิ งทีมี ชือเสียงของวัด มีร้านขายของทีระลึกมากมาย ไม่วา่ จะเป็ นเครื องรางของขลัง ของเล่นโบราณ
และตบท้ ายด้ วยร้ านขายขนมทีคนญีปนุ่ มายังวัดแห่งนี ต้องมาต่อคิวกัน เพือลิ มลองกับรสชาติสดุ แสนอร่อยชม ศาลเจ้ าเมจิ
ตั งอยูใ่ นเขตชิบยุ ะ โตเกียว ใกล้ ๆ กับสถานีฮาราจูกุ เป็ นศาลเจ้ าในศาสนาชินโต ที สร้ างขึ นในปี ค.ศ. 1920 เพือเป็ นอนุสรณ์
สถานแด่ดวงวิญญาณของสมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ และสมเด็จพระจักรพรรดินีโชเก็ง ตามความเชือของศาสนาชินโต แต่
ในช่วงสงครามโลกครั งที 2 ศาลเจ้ าแห่งนี ได้ ถกู ทําลายไปหมดสิ น จนกระทังสงครามจบลงจึงได้ มกี ารบูรณะขึ นใหม่จนแล้ ว
เสร็ จในปี 1958 สําหรับบรรยากาศภายในศาลเจ้ านั นแม้ จะอยูใ่ นแหล่งพลุกพล่าน แต่ก็ร่มรื นไ ปด้ วยต้ นไม้ สงู ใหญ่ จน
เหมือนกับคนละโลกกับภายนอกศาลเจ้ าจากนั น ย่ านฮาราจูกุ ฮาราจูกนุ ั นไม่ใช่แค่ศนู ย์รวมของวัยรุ่นทีชอบแต่งหน้ า แต่งตัวมี
เอกลักษณ์จนอาจเรียกได้ วา่ หลุดโลกอย่างทีเรารู้จกั เท่านั นแต่ฮาราจูกใุ นอดีตนั นเป็ นเพียงย่านทีพกั ค้ างแรมเล็กๆ เท่านั น แต่
ปั จจุบนั ฮาราจูกคุ ือย่านหนึงทีตงั อยูใ่ จกลางโตเกียว ซึงทีนีไม่เพียงแค่เป็ นแหล่งรวมร้ านค้ าเท่านั น แต่รอบๆ บริ เวณยังมีศาลเจ้ า
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คํา
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13.55 น.
18.20 น.

สวนสาธารณะ และถนนเส้ นใหญ่สไตล์ตะวันตกแบบ Champs-Elysees เข้ าไว้ ด้วยกันได้ อย่างลงตัว และถนนทีขึ นชือทีสดุ ใน
ย่านฮาราจูกนุ ั นคือถนนทาเคะชิตะทีอยูต่ รงข้ ามสถานีฮาราจูกนุ ันเอง
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นําท่านเดินทางสู่ ย่ านโอไดบะ เป็ นเกาะจําลองขนาดใหญ่ซึงสร้ างขึ นจากการถมทะเลบริ เวณอ่าวโตเกียว เติบโตขึ นอย่าง
รวดเร็ วในฐานะเขตท่าเรื อ จนถึงช่วงทศวรรษที 1990 โอะไดบะได้ กลายเป็ น
ย่านการค้ า ย่านพักอาศัย และนันทนาการที ใหญ่โตแห่งหนึง นําชม Unicorn
Gundam หุน่ กันดั มตัวใหม่เป็ นรุ่ น RX-0 Unicorn Gundam ในโหมด Destroy
เป็ นหุ่นสีขาว-แดง มีความสูงประมาณ 24 เมตร สูงกว่าหุ่นตัวเดิมถึง 6 เมตร
นําท่านเดินทางสู่ ย่ านชินจุกุ ให้ ท่านได้ เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื อสินค้ า
นานาชนิด ไม่ว่าจะเป็ น ร้ านซานริ โอะ ร้ านขายเครื องอิเลคทรอนิกส์ กล้ อ ง
ถ่ายรู ปดิจิตอล นาฬิกา เครื องสําอาง ต่างๆ กันที ร้าน MATSUMOTO แหล่ง
รวมเหล่าบรรดาเครื องสําอางมากมาย อาทิ มาร์ คเต้ าหู้, โฟมล้ างหน้ า WHIP FOAM , ครี มกันแดดชิเซโด้ แอนเนสซ่าที คนไทย
รู้จกั เป็ นอย่างดี
อิสระอาหารคําตามอัธยาศัย
ASIA NARITA HOTEL หรือเทียบเท่ า
อิออน - สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง
(B / อิสระ / --)
บริการอาหารเช้ า (มื อที 6) ณ ห้ องอาหาร
นําท่านเดินทางสู่ อิออน มอลล์ (Aeon Narita Mall) ห้ างสรรพสินค้ าทีนิยมในหมู่นกั ท่องเทียวชาวต่างชาติ เนืองจากตั งอยู่
ใกล้ กับสนามบินนานาชาตินาริ ตะ ภายในตกแต่งในรู ปแบบที ทนั สมัยสไตล์ญีปนุ่ มีร้านค้ าทีหลากหลายมากกว่า 150 ร้ าน
จําหน่ายสินค้ าแฟชัน อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้ าน นอกจากนี ยังมีร้านเสื อผ้ าแฟชันมากมาย เช่นMUJI, 100 yen
shop, Sanrio store, Capcom games arcade และซุปเปอร์ มาร์ เกตขนาดใหญ่ เป็ นต้ น
นําท่านเดินทางสูส่ นามบิน
ออกเดินทางจากสนามบินนาริตะ โดยสายการบิน NOKSCOOT เทียวบินที XW 101
เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
**โปรแกรมสามารถสลับปรั บเปลียนได้ โดยไม่ ต้องแจ้ งล่ วงหน้ า**

เงือนไขห้ องพัก :
1. โรงแรมทีระบุในรายการทัวร์ ยงั ไม่คอนเฟิ ร์ม 100% ซึงอาจจะมีการเปลียนแปลง โดยทางบริ ษัททัวร์ จะแจ้ งให้ ทราบพร้ อมกับใบนัดหมาย
เตรี ยมตัว ประมาณ 1-3 วัน ก่อนการเดินทาง โดยจะจัดโรงแรมให้ อยูใ่ นระดับเดียวกัน
2. โรงแรมในประเทศญีปนุ่ ห้ องพักจะมีขนาดค่อนข้ างเล็กและบางโรงแรมจะไม่มีบริ การห้ องพักแบบ 3 ท่าน (TRIPLE) ดังนั นทางบริ ษัททัวร์ จะ
จัดห้ องพักให้ ทา่ นแยกเป็ น 2 ห้ องพักแทน คือ 1 ห้ องนอนคู่ (พัก 2 ท่าน) และ 1 ห้ องพักเดียว (พัก 1 ท่าน)
3. บางโรงแรมในประเทศญีปนุ่ ไม่มีบริ การห้ องพักแบบเตียงคู่ (TWIN) หรื อกรณีทีห้องพักแบบเตียงคูโ่ รงแรมนั นเต็ม (TWIN) ทางบริ ษัททัวร์ จะ
จัดห้ องพักแบบ 1 เตียงใหญ่ (DOUBLE) ให้ ทา่ นแทน
4. กรณีโรงแรมทีเข้ าพัก ไม่มีบริ การออนเซ็นภายในโรงแรม ทางบริษัททัวร์ จะนําคณะเข้ าใช้ บริ การออนเซ็นที อยูบ่ ริ เวณใกล้ เคียงแทน (เฉพาะ
รายการทัวร์ ทีระบุโปรแกรมอาบนําแร่ ธรรมชาติเท่ านัน)
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* ท่ านใดมีไฟล์ ทบินภายในประเทศต่ อ โปรดแจ้ งให้ บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ *
* ตัวสายการบินไม่ สามารถระบุทีนัง ใช้ วิธี RANDOM คือการสุ่มเลือกทีนังโดยระบบสายการบิน *
การจัดทีนังบนเครืองบิน เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กาํ หนด ทางผู้จดั ไม่ สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้
แต่ จะทําการ Request ให้ ได้ เท่ านั น งดการคืนบัตรโดยสาร และหากยกเลิกการเดินทาง
ทางสายการบินไม่ มีระบบคืนเงินบางส่ วน
หากผู้โดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรื อเข้ าประเทศญี ปนุ่
จากเจ้ าหน้ าทีแรงงานไทยหรื อเจ้ าหน้ าทีตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจ้ าหน้ าทีตรวจคนเข้ าเมืองทีประเทศญีปนทางผู
ุ่
้ จดั และทางสาย
การบินจะไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยทีเกิดขึ นทุกกรณี
ผู้โดยสารอาจจะต้ องรับผิดชอบค่าปรับทีประเทศญีปนเรี
ุ่ ยกเก็บ
ผู้โดยสารต้ องรอกลับประเทศไทยในเทียวบินถัดไปทีมีทีนังว่างหรื อตามวันเดินทางของตัวเครื องบิน
ทั งนี แล้ วแต่ทางเจ้ าหน้ าทีตรวจคนและสายการบิน ทางผู้จดั ไม่สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้
ราคาทัวร์ รวม
1. ค่าตัวเครื องบินไป-กลับ ตามรายการ
2.ค่าอาหารทุกมื อ ตามทีระบุในรายการ
3. ค่าเข้ าชมสถานทีตา่ งๆ ตามรายการ
4.ค่าทีพกั ห้ องละ 2-3 ท่าน ตามรายการ
5. ค่ารถรับ-ส่ง และนําเทียวตามรายการ
6.ค่าภาษี สนามบิน ทุกแห่งทีมี
7. ค่านํ าหนักกระเป๋ าสัมภาระไป-กลับ ท่านละ 20 กก.
8.หัวหน้ าทัวร์ นําเทียวตลอดรายการ
9. ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงือนไขตามกรมธรรม์)
10. นํ าดืมวันแรก1 ขวด
ราคาทัวร์ ไม่ รวม
1. ภาษี มลู ค่าเพิม 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็ จรับเงิน / ใบกํากับภาษี )
2. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์สว่ นตัว ค่าซักรี ด มินิบาร์ ในห้ อง อาหารและเครื องดืมทีส ังเพิม
3. ค่านํ าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ทีหนักเกินสายการบินกําหนด(ปกติ ขาไป 20 กก. / ขากลับ 20 กก.)
4. ค่าวีซา่ สําหรับพาสปอร์ ตต่างชาติ
5. ทิปคนขับรถ และไกด์ ท้องถินท่ านละ 5,000 เยน หรือ 1,500 บาท ต่ อทริป (ชําระทีสนามบินดอนเมืองในวันเช็คอิน)
6. ทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามความพึงพอใจ
การเดินทางในแต่ ละครั งจะต้ องมีผ้ โู ดยสารจํานวน 30 ท่ านขึ นไป ถ้ าผู้โดยสารไม่ ครบจํานวนดังกล่ าว บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ใน
การเลือนการเดินทาง หรือเปลียนแปลงราคา
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เงือนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีทีนกั ท่องเทียวหรือเอเจนซีต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลือนการเดินทาง นักท่องเทียวหรือเอเจนซี (ผู้มีชือในเอกสารการ
จอง) จะต้ องแฟกซ์ อีเมลล์ หรื อเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกทีบริ ษัทอย่างใดอย่างหนึงเพือแจ้ งยกเลิกการจองกับทางบริ ษัทเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร ทางบริ ษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณีนกั ท่องเทียวหรือเอเจนซีต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเทียวหรือเอเจนซี (ผู้มีชือในเอกสารการจอง) จะต้ องแฟกซ์
อีเมลล์ หรื อเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนทีบริษัทอย่างใดอย่างหนึงเพือทําเรื องขอรับเงินค่าบริ การคืน โดยแนบหนังสือมอบ
อํานาจพร้ อมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินค่าบริ การต่างๆ และหน้ าสมุดบัญชีธนาคารที ต้องการให้ นาํ เงินเข้ า
ให้ ครบถ้ วน โดยมีเงือนไขการคืนเงินค่าบริ การดังนี
3. การเดินทางทีต้องการันตีมดั จําหรือซื อขาดแบบมีเงือนไข หรือเทียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือ
ผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ จะไม่มกี ารคืนเงินมัดจําหรื อค่าบริ การทั งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้ องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา9.00
น. – 17.30 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 16.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ทีรัฐบาลประกาศในปี นั นๆถือว่า
เป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกั ท่องเทียวเดินทางไม่ถึง 30 คน
เงือนไขและข้ อกําหนดอืนๆ
1. ทัวร์ นี สําหรับผู้มีวตั ถุประสงค์เพือการท่องเทียวเท่านั น
2. ทัวร์ นี เป็ นทัวร์ แบบเหมา หากท่านไม่ได้ ร่วมเดินทางหรื อใช้ บริ การตามทีระบุไว้ ในรายการไม่วา่ บางส่วนหรื อทั งหมด หรื อถูกปฏิเสธการ
เข้ า-ออกเมืองด้ วยเหตุผลใดๆ ทางบริ ษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่ บางส่วนหรื อทั งหมดให้ แก่ทา่ น
3. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมีนกั ท่องเทียวร่วมเดินทางน้ อยกว่า 30 ท่าน โดยจะแจ้ งให้ กบั นักท่องเทียว
หรื อเอเจนซีทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศทีไม่มวี ีซา่ และอย่างน้ อย 15 วันก่อนการเดินทางสําหรับ
ประเทศทีมวี ีซา่ แต่หากทางนักท่องเทียวทุกท่านยินดีทีจะชําระค่าบริ การเพิมจากการทีมีนกั ท่องเทียวร่วมเดินทางน้ อยกว่าทีทางบริ ษัท
กําหนดเพือให้ คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีทีจะให้ บริการต่อไป
4. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื อ นามสกุล คํานําหน้ าชือ เลขทีหนังสือเดินทาง และ
อืนๆ เพือใช้ ในการจองตัวเครื องบิน ในกรณีทีนกั ท่องเทียวหรื อเอเจนซีมิได้ สง่ หน้ าหนังสือเดินทางให้ กบั ทางบริษัทพร้ อมการชําระเงินมัด
จํา
5. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพือให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และ
เวลา ณ วันทีเดินทางจริงของประเทศทีเดินทาง ทั งนี บริ ษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเทียวส่วนใหญ่เป็ นสําคัญ
6. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรื อค่าใช้ จ่ายใดๆ ทีเพิมขึ นของนักท่องเทียวทีมิได้ เกิดจากความผิดของทาง
บริ ษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรื อเสียหายของสัมภาระ ความ
ล่าช้ า เปลียนแปลง หรื อการบริ การของสายการบิน เหตุสดุ วิสยั อืน เป็ นต้ น
7. อัตราค่าบริ การนี คํานวณจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันทีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการ
ปรับราคาค่าบริ การเพิมขึ น ในกรณีทีมีการเปลียนแปลงอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัวเครื องบิน ค่าภาษี เชื อเพลิง ค่า
ประกันภัยสายการบิน การเปลียนแปลงเทียวบินฯลฯ
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ข้ อควรทราบ
จากมาตรการยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญีปุ่นให้ กับคนไทย ผู้ทปี ระสงค์ จะพํานักระยะสั นในประเทศญีปุ่นไม่ เกิน
15 วันไม่ ว่าจะด้ วยวัตถุประสงค์ เพือการท่ องเทียว เยียมญาติ หรือธุรกิจ จะต้ องยืนเอกสารในขั นตอนการตรวจเข้ าเมือง
เพือยืนยันการมีคุณสมบัตกิ ารเข้ าประเทศญีปุ่น* ดังต่ อไปนี
- ตัวเครืองบินขาออกจากประเทศญีปุ่น ทางทัวร์ จัดเตรียมให้
- สิงทียนื ยันว่ าท่ านสามารถรับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายทีอาจเกิดขึ นในระหว่ างทีพาํ นักในประเทศญีปุ่นได้
(เช่ น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้ น)
- ชือ ทีอยู่ และหมายเลขติดต่ อในระหว่ างทีพาํ นักในประเทศญีปุ่น
(เช่ น คนรู้จัก โรงแรม และอืนๆ) ทางทัวร์ จัดเตรียมให้
- กําหนดการเดินทางระหว่ างทีพาํ นักในประเทศญีปุ่น ทางทัวร์ จัดเตรียมให้
ข้ อแนะนําก่ อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ทีจะนําติดตัวขึ นเครื องบิน ต้ องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ น และรวมกันทุกชิ นไม่
เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถงุ พลาสติกใสซึ งมีซิปล็อคปิ ดสนิท และสามารถนําออกมาให้ เจ้ าหน้ าที ตรวจได้ อย่างสะดวก ณ จุด
เอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ ถือได้ ทา่ นละ 1 ใบเท่านั น ถ้ าสิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าทีกําหนดจะต้ องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝาก
เจ้ าหน้ าทีโหลดใต้ ท้องเครื องบินเท่านั น
2. สิงของทีมีลกั ษณะคล้ ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้ องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ้ าหน้ าทีโหลด
ใต้ ท้องเครื องบินเท่านั น
3. ประเทศญีปนุ่ มีกฎหมายห้ ามนําผลิตภัณฑ์ทีทํามาจากพืช และเนื อสัตว์ทกุ ชนิดเข้ าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้ สด ไข่ เนื อสัตว์ ไส้ กรอกฯ
เพือเป็ นการป้องกันโรคติดต่อทีจะมาจากสิงเหล่านี หากเจ้ าหน้ าทีตรวจพบ จะต้ องเสียค่าปรับในอัตราทีสงู มาก
หมายเหตุ
1.บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการออกทัวร์ ตั งแต่ 30 ท่ านขึ นไป หากมีลกู ทัวร์ ตาํ กว่ านี อาจจะต้ องมีการปรับราคาขึ น
2.ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ นหากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การยกเลิกเทียวบิน, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน,
การก่อจลาจล หรื อกรณีทีทา่ นถูกปฏิเสธ การเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าทีตรวจคนเข้ าเมือง หรื อเจ้ าหน้ าทีกรมแรงงานทั งจากไทย
และต่างประเทศซึงอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษัทฯ
3.ทางบริษัทฯจะรับเฉพาะลูกค้ าทีมีความประสงค์ทีจะเดินทางไปท่องเทียวเท่านั น
4.ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น หากท่านใช้ บริ การของทางบริ ษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื อเพราะ
ค่าใช้ จา่ ยทุกอย่างทางบริ ษัทฯได้ ชําระค่าใช้ จา่ ยให้ ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ ว

โปรดอ่ านทุกข้ อในรายการทัวร์ โดยละเอียด
หากมีข้อสงสัยกรุ ณาสอบถามก่ อนทําการจองทุกครั ง
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