วันที1
กรุ งเทพ-สนามบินดอนเมือง
23.00 น.
คณะพร้ อมกัน ณ อาคาร1 ผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศ สนามบินดอนเมืองเคาน์ เตอร์ สายการบิน นกสกู๊ต
(XW)พบเจ้ าหน้ าทีของบริ ษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับและอํานวยความสะดวก
วันที2
สนามบินนาริตะ-วัดอาซากุสะ ถนนนากามิเซะ-โกเท็มบะเอ้ าท์ เล็ต
02.20 น.
ออกเดินทางสูเ่ มืองโตเกียว ประเทศญีปุ่นโดยสายบินนกสกู๊ตเทียวบินทีXW102
** ไม่ มีบริการอาหารและเครืองดืมบนเครืองบิน ใช้ เวลาบินโดยประมาณ 6 ชัวโมง **

10.25 น.

เทียง

ถึง เมืองนาริตะ ประเทศญีปุ่น(เวลาทีญีปนุ่ เร็ วกว่าเมืองไทย 2 ชัวโมง กรุ ณาปรับนาฬิกาของท่านเพื อความสะดวกในการ
นัดหมายเวลา) ***สําคัญมาก!! ประเทศญีปุ่นไม่ อนุญาตให้ นําอาหารสด จําพวก เนื อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้ าประเทศ
หากฝ่ าฝื นมีโทษปรับและจับ***
บริการอาหารกลางวันแบบปิ งย่ างสไตล์ ญีปุ่น(1)

นําท่านเดินทางสู่“มหานครโตเกียว”เพือนมัสการเจ้ าแม่กวนอิมทองคําณ“วัดอาซากุ สะ”วัดทีได้ ชือว่าเป็ นวัดที มีความ
ศักดิสทิ ธิและได้ รับความเคารพนับถือมากทีสดุ แห่งหนึงในกรุงโตเกียวภายในประดิษฐานองค์เจ้ าแม่กวนอิมทองคําที ศกั ดิสิทธิ
ขนาด 5.5 เซนติเมตรซึงมักจะมีผ้ คู นมากราบไหว้ ขอพรเพือความเป็ นสิริมงคลตลอดทั งปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็ นทีตั งของ
โคมไฟยักษ์ ทีมีขนาดใหญ่ทีสดุ ในโลกด้ วยความสูง 4.5 เมตรซึงแขวนห้ อยอยู่ณประตูทางเข้ าที อยู่ด้านหน้ าสุดของวัดทีมีชือว่า
“ประตูฟ้าคํารณ”และถนนจากประตูเข้ าสูต่ วั วิหารทีประดิษฐานเจ้ าแม่กวนอิมทองคํามีชือว่า“ถนนนากามิเซะ”ซึงเป็ นทีตั งของ
ร้ านค้ าขายของทีระลึกพื นเมืองต่างๆมากมายอาทิขนมนานาชนิดของเล่นรองเท้ าพวงกุญแจทีระลึกฯลฯให้ ทกุ ท่านได้ เลือกซื อ
เป็ นของฝากของทีระลึกจากนั นนําเดินทางสู่โกเท็มบะแฟคทอรี เอ้ าท์ เล็ตให้ ทา่ นได้ ช้อปปิ งอย่างจุใจกับสินค้ าแบรนด์เนม
ทีแหล่งรวมสินค้ านําเข้ าและสินค้ าแบรนด์ญี ปนโกอิ
ุ่
นเตอร์ มากมาย เช่น MK MICHEL KLEIN,MORGAN,ELLE,CYNTHIA

คํา

ROWLEY,DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลือกซื อกระเป๋าไฮไซBALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY
ฯลฯ เลือกดูเครื องประดับ และนาฬิกาหรู อย่าง TAG HEUER,AGETE, S.T.DUPONT,TASAKI,LONGINES ฯลฯ รองเท้ า
แฟชัน HUSH PUPPIES,SCOTCH GRAIN,SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรื อเลือกซื อสินค้ าสําหรับคุณหนูAIGLE, BANDAI
ASOBI, HAKKA KIDS และสินค้ าอืนๆ อีกมากมาย ได้ เวลานําท่านเข้ าสูท่ ีพกั
บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม เมนู บุฟเฟต์ ขาปูยกั ษ์ (2)
พักทีโรงแรม ALEXANDER HAKONEหรื อระดับเดียวกัน ให้ ท่านได้ ผ่อนคลายกับการ แช่ นํ าแร่ ออนเซ็นธรรมชาติ
เชือว่าถ้ าได้ แช่นํ าแร่แล้ ว จะทําให้ ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ น

วันที3
เช้ า

ภูเขาไฟฟูจิ (ชั น5)-OISHI PARKหรือ หมู่บ้านโอชิโนะฮักไค-ชงชาแบบญีปุ่น-โอไดบะไดเวอร์ ซิตี
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม(3)
นําท่านเดินทางสู“่ ภูเขาไฟฟูจิ”เป็ นภูเขาทีสงู ทีสดุ ในญีปนุ่ รอบๆ ภูเขาเต็มไปด้ วยธรรชาติอนั งดงามทีลงตัว ความสูงเหนือจาก
ระดับนํ าทะเล3,776 เมตรซึงเป็ นสัญลักษณ์สําคัญของประเทศญีปน(ขอสงวนสิ
ุ่
ทธิไม่ ขึ นในกรณีทีอากาศไม่ เอื ออํานวย
หรือ ทางขึ นปิ ด)
นํา
ท่
า
น
ขึ
น

สู่ชั น ที 5 ของภูเ ขาไฟฟู จิ เพื อ ชมทัศ นี ย ภาพของ
ภูเขาไฟ ทุกท่านจะได้ เห็นถึงความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิซึ งเป็ นภูเขาไฟทียงั ดับไม่สนิท และสัมผัส
กับความหนาวเย็น ให้ ทกุ ท่านได้ ถ่ายภาพความประทับใจเก็บไว้ และเลือกซื อสินค้ าของทีระลึกซึงเป็ นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจิ
ในหลากหลายบรรยากาศได้ อีกด้ วยจากนั นนําท่านเดินทางสู่“หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก”(OshinoHakkai)เป็ นแหล่งนํ าตาม
ธรรมชาติตั งอยูใ่ นหมูบ่ ้ านโอชิโนะ ให้ ท่านสัมผัสได้ ถึงอากาศบริ สทุ ธิ และไอเย็นจากแหล่งนํ าธรรมชาติ โดยในบ่อนํ าใสแจ๋วมี
ปลาหลากหลายพันธุ์แหวกว่ายสบายอารมณ์ อุณหภูมิในนํ าเฉลียอยู่ที 10-12 องศาฯ นอกจากชมแล้ วก็ ยงั มีนํ าผุดจาก

ธรรมชาติให้ ตกั ดืมตามอัธยาศัย และทีสําคัญ หมู่บ้านโอชิโนะยังเป็ นแหล่งช้ อปปิ งสินค้ าโอท็อปชั นเยียมอีกด้ วยทีหมู่บ้านนี มี
ของขึ นชืออย่างโมจิชาเขียวไส้ ถวั แดงย่ างขนมฮิตทีหมูบ่ ้ านนํ าศักดิสทิ ธิโอชิโนะฮักไก
จากนั นนําท่านสัมผัสประสบการณ์พิธีชงชาแบบญีปุ่นให้ ทา่ นได้ ทดลองชงชาด้ วยตัวท่านเองและอิสระให้ ท่านเลือกซื อสินค้ า
ราคาถูกตามอัธยาศัย บริ เวณด้ านหลังของร้ าน ท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์ของทะเลสาบคาวากูจิโกะและมีภูเขาไฟฟูจิที
สวยงามอยูเ่ บื องหลัง
เทียง

บริการอาหารกลางวันแบบ JAPANESE SET(4)
นําท่านเดินทางไป ย่ านโอไดบะ(Odaiba)คือเกาะที สร้ างขึ นไว้ เป็ นแหล่งช้ อปปิ งและแหล่ง
บันเทิงต่างๆ ในอ่าวโตเกียวได้ รับการปรับปรุงให้ มีชือเสียงและเป็ นทีนิยมในช่วงหลังของปี 1990
นอกจากมีสถาปั ตยกรรมที สวยงามตั งอยู่มากมายแล้ วแต่ก็ยงั คงความเป็ นธรรมชาติไว้ ด้วย
ความอุดมสมบูรณ์ของพื นทีสีเขียวไดเวอร์ ซิตี โตเกียวพลาซ่ า (DiverCity Tokyo Plaza)เป็ น
ห้ างดังอีกห้ างหนึงทีอยูบ่ นเกาะโอไดบะจุดเด่นของห้ างนี ก็คือหุ่นยนต์ กันดั มขนาดเท่าของจริ ง
ซึง มี ข นาดใหญ่ ม ากในบริ เ วณห้ า งก็ จ ะมี ร้ านค้ า สํา หรั บ คอกัน ดั มอย่ า งเช่ น กั น ดั ม คาเฟ่
(Gundam Cafe) และถ้ าอยากเข้ าไปดูนิทรรศกาลกันดั มก็ต้องไปทีกันดัมฟรอนท์ (Gundam
Front) ซึงอยูใ่ นบริ เวณห้ างไดเวอร์ ซิตี

คํา

อิสระรับประทานอาหารคําตามอัธยาศัย
ทีพัก

วันที4
เช้ า

TOYOKO INNNARITA หรือเทียบเท่ าระดับเดียวกัน

พาช้ อปปิ งทัวโตเกียว Disneyland /HARAJUKU/OMOTESANDOSHIBUYA/SHINJUKU
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม(5)
แถมฟรี‼มีรถบัสบริการ รับ-ส่ ง ทั งวัน ไม่ ปล่ อยให้ เดินทางเอง

หากซื อบัตรโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (กรุ ณาแจ้ งก่ อนเดินทาง 3-5 วัน)
เด็กอายุ 4-11 ปี ราคา 2,000 บาท // ผู้ใหญ่ ราคา2,700 บาท** (ราคาอาจมีการเปลียนแปลง) **
สําหรับท่ านทีเลือกจะอิสระในเมืองโตเกียวเรามีไกด์ แนะนําสถานทีท่องเทียว และรถบัสจอด รับ-ส่ งถึงที โดยแต่ ละจุดจะจอดเป็ น
เวลา และไกด์ จะนัดหมายกับทุกท่ าน (โปรดตรงต่ อเวลา)
แนะนําสถานทีท่องเทียวในโตเกียว


ย่ า นฮาราจู กุ ท่า นจะได้ พ บกับ การแต่ง ตัว ที เ ป็ นเอกลักษณ์ แหวกแนว ตามสไตล์วัย รุ่ น ญี ปุ่น การแต่ง กายเลีย นแบบ
คาแรคเตอร์ การ์ ตนู ต่างๆ



โอโมเตะซันโด ร้ าน Kiddyland ศูนย์รวมของเล่นหลากหลาย น่ารัก และแปลกๆ เหมาะสําหรับเป็ นของฝากเด็กเล็ก เด็กโต
ตุ๊กตาบลายด์ สนูปปี คิตตี คาแรคเตอร่ตา่ งๆหรื อ เกมส์ ของเด็กเล่นทีหลากหลายให้ ทา่ นได้ เลือกชมเลือกซื อหาอย่างจุใจ



ชิบูย่า ย่านวัยรุ่นชือดังอีกแห่งของมหานครโตเกียวท่านจะได้ ตืนตาตืนใจกับแฟชันทันสมัยของหนุม่ สาวชาวแดนปลาดิบจาก
ร้ านค้ ามากมาย มากกว่า 100 ร้ านค้ า และ “ตึก 109” ตึกชือดังทีเป็ นสัญลักษณ์ของย่านนั น



ชิน จุ กุ ใ ห้ ท่านอิ ส ระและเพลิด เพลิน กับ การช้ อ ปปิ งสิน ค้ า มากมายและ เครื อ งใช้ ไฟฟ้ า กล้ อ งถ่า ยรู ป ดิ จิ ตอล นาฬิ ก า
เครื องเล่นเกมส์ หรื อสินค้ าที จะเอาใจคุณผู้หญิ งด้ วย กระเป๋ า รองเท้ า เสื อผ้ า แบรนด์ เนม เสื อผ้ าแฟชันสสําหรั บวัยรุ่ น
เครื องสําอางยีห้อดังของญีปนไม่
ุ่ วา่ จะเป็ น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอืนๆอีกมากมาย
*อาหารกลางวัน-เย็นอิสระตามอัธยาศัย เพือความสะดวกในการช้ อปปิ ง*
ทีพัก TOYOKO INNNARITAหรือเทียบเท่ าระดับเดียวกัน

วันที5
เช้ า

สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง กรุ งเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม(6)
สมควรแก่เวลานําทานเดินทางสู่สนามบินนาริ ตะ

13.55 น.
18.25 น.

ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายบินนกสกู๊ตเทียวบินที XW101(ใช้ ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6.50 ชัวโมง)
** ไม่ มีบริการอาหารและเครืองดืมบนเครืองบิน ใช้ เวลาบินโดยประมาณ 7 ชัวโมง **
เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
โปรแกรมสามารถสลับปรับเปลียนได้ โดยไม่ ต้องแจ้ งล่ วงหน้ า
** ปล. ไม่ มีราคาเด็ก เนืองจากเป็ นราคาพิเศษ**
ราคาทัวร์ ข้างต้ นยังไม่ รวมค่ าทิปคนขับรถ ท่ านละ 1900 บาท/ทริป(ชําระทีสนามบินดอนเมืองในวันเช็คอิน)
(ค่าทิ ปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน)

อัตราค่ าบริการทัวร์
วันเดินทาง
02-06 ก.ค.61
04-08 ก.ค.61
06-10 ก.ค.61
08-12 ก.ค.61
10-14 ก.ค.61
12-16 ก.ค.61
16-20 ก.ค.61
18-22 ก.ค.61
20-24 ก.ค.61

ลา 4 วัน
ลา 2 วัน
ลา 2 วัน
ลา 4 วัน
ลา 3 วัน
ลา 2 วัน
ลา 4 วัน
ลา 2 วัน
ลา 2 วัน

ราคา

เด็กอายุตาํ กว่ า 2 ปี

พักเดียว

16,789
17,789
17,789
16,789
17,789
17,789
17,789
17,789
17,789

7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000

8,900
8,900
8,900
8,900
8,900
8,900
8,900
8,900
8,900

อัตราค่ าบริการรวม
 ค่าตัวเครื องบินไป-กลับตามรายการทีระบุ รวมถึงค่าภาษี สนามบิน และค่าภาษี นํ ามัน
 ค่ารถโค้ ชปรับอากาศ
 โรงแรมทีพกั ตามทีระบุ หรื อเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้ อง)
 ค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานทีตา่ งๆ ตามรายการทีระบุ
 ค่าอาหาร ตามรายการทีระบุ
 ค่าเบี ยประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางท่องเทียว วงประกันท่านละ1,000,000 บาท (เงือนไขตามกรรมธรรม์)
อัตราค่ าบริการนี ไม่ รวม
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื องดืม ค่าซักรี ด ค่ามินิบาร์ ในห้ องและค่าพาหนะ
ต่างๆ ทีมิได้ ระบุในรายการ
 ค่าธรรมเนียมวีซา่ เข้ าประเทศญี ปนุ่ กรณีประกาศให้ กลับมายืนร้ องขอวีซา่ อีกครั ง (เนืองจากทางญี ปนได้
ุ่ ประกาศยกเว้ นการยื นวีซ่าเข้ า
ประเทศญีปนให้
ุ่ กบั คนไทยสําหรับผู้ทีประสงค์พํานักระยะสั นในประเทศญีปนไม่
ุ่ เกิน 15 วัน)
 หากในภายหลังทางรัฐบาลญี ปนประกาศให้
ุ่
ยืนวีซา่ ตามเดิม ผู้เดินทางจะต้ องจ่ายเพิม 2,000 บาท สําหรับการยืนร้ องขอวีซา่
 ค่าธรรมเนียมในกรณีทีกระเป๋ าสัมภาระทีมีนํ าหนักเกินกว่าทีสายการบินนั นๆกําหนดหรื อสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 ค่าภาษี นํ ามัน ทีสายการบินเรี ยกเก็บเพิม ภายหลังจากทางบริ ษัทฯได้ ออกตัวเครื องบินไปแล้ ว
 ค่านํ าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ทีหนักเกินสายการบินกําหนด(ปกติ ขาไป 20 กก. // ขากลับ 20 กก.)
 ค่าทิ ปคนขับรถ และไกด์ทอ้ งถิ น(ถ้ามี ) ท่านละ1,900 บาท/ทริป ชํ าระที สนามบิ นในวันเช็คอิ น (ค่าทิ ปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจ
ของท่าน)
 ภาษี มลู ค่าเพิม 7 % และภาษี หกั ณ ทีจ่าย 3 %(กรณีต้องการใบเสร็ จรับเงิน/ใบกํากับภาษี )
เงือนไขการสํารองทีนัง
 กรุณาจองล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วันก่อนการเดินทาง และกรุ ณาเตรี ยมเงินมัดจํา 15,000 บาท พร้ อมกับเตรี ยมเอกสารส่งให้ เรี ยบร้ อย
ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแล้ ว

 การชําระค่าทัวร์ สว่ นทีเหลือทางบริ ษัทฯ จะเรี ยกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน ท่านควรจัดเตรี ยมค่าทัวร์ ให้ เรี ยบร้ อยก่อนกําหนด
เนืองจากทางบริ ษัทต้ องสํารองค่าใช้ จ่ายในส่วนของค่าทีพกั และตัวเครื องบินมิฉะนั นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 หากท่านทีต้องการออกตัวโดยสารภายในประเทศ(กรณีลกู ค้ าอยูต่ า่ งจังหวัด)ให้ ท่านติดต่อเจ้ าหน้ าที ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั ง หากออกบัตรโดยสารโดย
มิแจ้ งเจ้ าหน้ าที ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายทีเกิดขึ น รวมถึงการล่าช้ าของสายการบินระหว่างประเทศ
 หากในคณะของท่านมีผ้ ตู ้ องการดูแลพิเศษ นังรถเข็น(Wheelchair),เด็ก,ผู้สงู อายุ, มีโรคประจําตัว หรื อไม่สะดวกในการเดินทางท่องเทียวในระยะเวลาเกินกว่า
4-5ชัวโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิ กภายในครอบครั วของท่านเอง เนื องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความ
จําเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทั งหมด
กรณียกเลิกการเดินทาง
 ไม่สามารถยกเลิกได้ เนืองจากเป็ นราคาโปรโมชัน และขอเก็บเงินทั งหมด(แต่สามารถเปลียนชือผู้เดินทางได้ ตามกําหนดของแต่ละสายการบินก่อน
การเดินทาง)
หมายเหตุ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิยกเลิกการเดินทางก่ อนล่ วงหน้ า 5 วัน ในกรณีทีไม่ สามารถทํากรุ๊ ปได้ อย่ างน้ อย 30 ท่ านในกรณีนี บริ ษัทฯ ยินดี
คืนเงินให้ ทั งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์ อืนให้ ถ้าต้ องการ
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี เมือเกิดเหตุจําเป็ นสุดวิสัยจนไม่ อาจแก้ ไขได้ และจะไม่ รับผิดชอบใดๆ ใน
กรณีทีสูญหาย สูญเสีย หรือได้ รับบาดเจ็บทีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้ าทัวร์ และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่ น การจราจร, การนัดหยุด
งาน,ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่ างๆ เป็ นต้ น
กรณีผ้ ูเดินทางไม่ สามารถเข้ า-ออกเมืองได้ เนืองจากเอกสารปลอมหรื อการห้ ามของเจ้ าหน้ าทีไม่ ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริ ษัทของสงวนสิทธิในการ
ไม่ คืนค่ าทัวร์ ทั งหมดหนังสือเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลืออยู่ ไม่ ตํากว่ า 6เดือน
บริการเพิมเติม Wifi เล่ นเน็ตชิว ชิว ตลอดทิป
 จากมาตรการยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญี ปุ่นให้ กับคนไทย ผู้ทีประสงค์จะพํานักระยะสั นในประเทศญี ปุ่นไม่เกิ น 15 วัน ไม่ว่าจะด้ วย
วัตถุประสงค์เพือการท่องเทียว เยียมญาติ หรื อธุรกิจ จะต้ องยืนเอกสารในขั นตอนการตรวจเข้ าเมือง เพื อยืนยันการมีคณ
ุ สมบัติการเข้า
ประเทศญีปน*
ุ่ ดังต่อไปนี
 ตัวเครื องบินขาออกจากประเทศญีปนุ่ (ทางบริ ษัทฯจัดการให้ )
 สิงทียืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายทีอาจเกิดขึ นในระหว่างทีพํานักในประเทศญีปนได้
ุ่ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้ น)
 ชือ ทีอยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างทีพํานักในประเทศญีปนุ่ (ทางบริ ษัทจัดการให้ )
 กําหนดการเดินทางระหว่างทีพํานักในประเทศญีปนุ่ (ทางบริ ษัทฯ จัดการให้ )
 คุณสมบัติการเข้ าประเทศญี ปนุ่ (สําหรับกรณีการเข้ าประเทศญีปนด้
ุ่ วยมาตรการยกเว้ นวีซา่ )
 หนังสือเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลืออยู่ ไม่ตํากว่า 6 เดือน
 กิจกรรมใดๆ ทีจะกระทําในประเทศญีปนจะต้
ุ่
องไม่เป็ นสิงทีขดั ต่อกฎหมายและเข้ าข่ายคุณสมบัติการพํานักระยะสั น
 ในขั นตอนการขอเข้ าประเทศ จะต้ องระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกิน 15 วัน
 เป็ นผู้ทีไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี ปนุ่ มิได้ อยูใ่ นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ และไม่เข้ าข่ายคุณสมบัติ
ทีจะถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ
หมายเหตุ : กรุ ณาอ่ านศึกษารายละเอียดทั งหมดก่ อนทําการจอง เพือความถูกต้ องและความเข้ าใจตรงกันระหว่ างท่ านลูกค้ าและ
บริษัท


















บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะเลือนการเดินทางหรื อปรับราคาค่าบริ การขึ นในกรณีทีมีผ้ รู ่วมคณะไม่ถึง 30 ท่าน
ขอสงวนสิทธิการเก็บค่านํ ามันและภาษี สนามบินทุกแห่งเพิม หากสายการบินมีการปรับขึ นก่อนวันเดินทาง
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนเทียวบิน โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าอันเนืองจากสาเหตุตา่ งๆ
บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น หากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการ
จลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิงของผิดกฎหมาย ซึงอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษัทฯ
บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น หากเกิดสิงของสูญหาย อันเนืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจาก
ความประมาทของนักท่องเทียวเอง
เมือท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ ทั งหมดกับทางบริ ษัทฯ แล้ ว ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับเงื อนไขข้ อตกลงต่างๆ ทั งหมด
รายการนี เป็ นเพียงข้ อเสนอทีต้องได้ รับการยืนยันจากบริ ษัทฯ อีกครั งหนึง หลังจากได้ สํารองโรงแรมที พกั ในต่างประเทศเรี ยบร้ อยแล้ ว โดย
โรงแรมจัดในระดับใกล้ เคียงกัน ซึงอาจจะปรับเปลียนตามทีระบุในโปรแกรม
การจัดการเรื องห้ องพัก เป็ นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้ องให้ กบั กรุ๊ ปที เข้ าพักโดยมีห้องพักสําหรับผู้สบู บุหรี / ปลอดบุหรี ได้ โดยอาจจะขอ
เปลียนห้ องได้ ตามความประสงค์ของผู้ทีพกั ทั งนี ขึ นอยูก่ บั ความพร้ อมให้ บริ การของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
กรณีผ้ เู ดินทางต้ องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้ วีลแชร์ กรุ ณาแจ้ งบริ ษัทฯ อย่างน้ อย 7 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั นบริ ษัทฯไม่
สามารถจัดการได้ ลว่ งหน้ าได้
มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จดั ไม่มีสทิ ธิในการให้ คําสัญญาใด ๆ ทั งสิ นแทนผู้จดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของผู้จดั
กํากับเท่านั น
ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้ จ่ายต่างๆ ได้ เนื องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณี ที ผ้ ูเดินทางไม่ผ่านการ
พิจารณาในการตรวจคนเข้ าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็ นกองตรวจคนเข้ าเมืองหรื อกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที ยว อัน
เนืองมาจากการกระทําทีสอ่ ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้ าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้ อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณีอื น ๆ
กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้ องหรื อห้ องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้ องให้ เป็ นแบบ
แยก 2 ห้ อง คือ 1 ห้ องพักคู่ และ 1 ห้ องพักเดียว โดยไม่คา่ ใช้ จ่ายเพิม
สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี ปนุ่ หรื อ วันเสาร์ อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทําให้ เวลาในการท่องเทียวและ ช้
อปปิ งแต่ละสถานทีน้อยลง โดยเป็ นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริ หารเวลา ซึ งอาจจะขอความร่ วมมือจากผู้เดินทางใน
บางครั งทีต้องเร่งรี บ เพือให้ ได้ ทอ่ งเทียวตามโปรแกรม
บริ การนํ าดืมท่านวันละ1ขวด ต่อคนต่อวันเริ มในวันที 2 ของการเดินทาง ถึงวันที 3 ของการเดินทาง การบริ การของรถบัสนําเทียวญีปนุ่ ตาม
กฎหมายของประเทศญี ปนุ่ สามารถให้ บริ การวันละ 10 ชัวโมง ในวันนั นๆ มิอาจเพิมเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็ นผู้บริ หารเวลา
ตามความเหมาะสม ทั งนี ขึ นอยูก่ บั สภาพการจราจรในวันเดินทางนั นๆเป็ นหลัก จึงขอสงวนสิทธิในการปรับเปลียนเวลาท่องเทียวตามสถานที
ในโปรแกรมการเดินทาง

