TOKYO FUJI OSAKA 5D3N
ซุปตาร พรมขาว (rerun)
กําหนดการเดินทางเดือนธันวาคม 61

โดยสายการบินไทย (THAI)
ชมเทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination
ไหวพระขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผานชม โตเกียวสกายทรี
อิสระเลนสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น
สัมผัสประสบการณหวาดเสียว ณ สวนสนุกฟูจิควิ ไฮแลนด
เยือนเมืองหลวงเกาเกียวโต ชม ศาลเจาจิ้งจอกและวัดคินคะคุจิ
ชอปปงจุใจ 2 ยานดังของ 2 เมือง ซาคาเอะ และ ชินไซบาชิ
สัมผัสความบันเทิงรูปแบบใหม ณ Expo City
พิเศษ!!! อาบน้ําแรธรรมชาติ ดินเนอรขาปูยักษ FREE WIFI ON BUS
มีน้ําดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
**ปรับราคา เนื่องจาก การบินไทยปรับเพิ่มอัตราคาภาษีน้ํามัน สงผลใหราคาตั๋วเครื่องบิน
ที่ออกตั๋วหลังวันที่ 14 กันยายน 2561 ปรับขึ้น พีเรียดละ 500 บาทตอใบ**
วันเดินทาง
08-12 ธันวาคม 2561
09-13 ธันวาคม 2561
10-14 ธันวาคม 2561
11-15 ธันวาคม 2561
12-16 ธันวาคม 2561
13-17 ธันวาคม 2561
14-18 ธันวาคม 2561
15-19 ธันวาคม 2561
16-20 ธันวาคม 2561
17-21 ธันวาคม 2561
18-22 ธันวาคม 2561
19-23 ธันวาคม 2561
20-24 ธันวาคม 2561
21-25 ธันวาคม 2561

ราคาผูใหญ
39,399.40,399.40,399.40,399.40,399.40,399.40,399.40,399.40,399.40,399.40,399.40,399.40,399.40,399.-

พักเดี่ยว
8,900.8,900.8,900.8,900.8,900.8,900.8,900.8,900.8,900.8,900.8,900.8,900.8,900.8,900.-

** ปล. ไมมีราคาเด็ก เนื่องจากเปนราคาพิเศษ / Infant เด็กอายุต่ํากวา 2 ป ราคา 9,000.-**
ราคานี้ไมรวมคาทิปไกดทานละ 1,000 บาท/ทริป**

กรุปไซต
31+1
31+1
31+1
31+1
31+1
31+1
31+1
31+1
31+1
31+1
31+1
31+1
31+1
31+1

วันแรก
19.00 น
22.10 น
วันที่สอง
06.20 น.

กรุงเทพ สนามบินสุวรรณภูมิ
พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผูโดยสารขาออก เคานเตอร C สายการบินไทย มีเจาหนาที่ของบริษัทคอยตอน
รับทาน
ออกเดินทางสูสนามบินนาริตะ ณ ประเทศญี่ปุน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG640
(บริการอาหารรอน พรอมเครื่องดื่ม บนเครื่อง)
สนามบินนาริตะ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ผานชม) - สวนสนุกฟูจิคิว ไฮแลนด - Dinner
บุฟเฟตขาปูยักษ - ออนเช็นธรรมชาติ
เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุน นําทานผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร เรียบรอยแลว
(เวลาที่ญี่ปุน เร็วกวาเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา)
***สําคัญมาก!! ประเทศญี่ปุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝา
ฝนมีโทษปรับและจับ*** เดินทางสู เมืองโตเกียว นําทานนมัสการเจาแมกวนอิมทองคํา ณ วัดอาซากุสะ วัดที่ได
ชื่อวาเปนวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และไดรับความเคารพนับถือมากที่สุดแหงหนึ่งในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค
เจาแมกวนอิมทองคําที่ศักดิ์สิทธิ์ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ่งมักจะมีผูคนมากราบไหวขอพรเพื่อความเปนสิริมงคลตลอด
ทั้งป ประกอบกับภายในวัดยังเปนที่ตั้งของโคมไฟยักษที่มีขนาดใหญที่สุดในโลกดวยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนหอย
อยู ณ ประตูทางเขาที่อยูดานหนาสุดของวัด ที่มีชื่อวา “ประตูฟาคํารณ” และถนนจากประตูเขาสูตัววิหารที่ประดิษฐาน
เจาแมกวนอิมทองคํา มีชื่อวา ถนนนากามิเซะ ซึ่งเปนที่ตั้งของรานคาขายของที่ระลึกพื้นเมืองตางๆ มากมาย อาทิ

ขนมนานาชนิด ของเลน รองเทา พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ใหทุกทานไดเลือกซื้อเปนของฝากของที่ระลึก อิสระ และทาน
สามารถเดิ นไปถ ายรูป คูกั บหอคอยที่สู งที่ สุด ในโลก แลนดม าร กแหง ใหมข องกรุ งโตเกีย ว ณ ริม แม น้ํา สุมิ ด ะ
หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (Tokyo Sky tree) (ไมรวมคาขึ้นหอคอย) หอสงสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดใน
โลก ... เปดใหบริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้มีความสูง 634 เมตร สามารถทําลายสถิติความสูงของหอ
กวางตุง ในมณฑลกวางโจว ซึ่งมีความสูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง
553 เมตร ทิวทัศนของ “หอคอยโตเกียวสกายทรี” ที่บรรจุเทคโนโลยีแนวหนาสุดสามารถมองเห็นไดจากละแวกวัดอา
ซะกุซาที่เต็มไปดวยกลิ่นอายแบบเมืองเกาของเอะโดะ

เที่ยง

ค่ํา
พักที่

วันที่สาม
เชา

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
นําทานสู สวนสนุกฟูจิคิว ไฮแลนด (Fuji Q Highland) (รวมคาเขา แตไมรวมคาเครื่องเลน) พิเศษ!!! ใหทานได
เลือกเครื่องเลนชนิดใดชนิดหนึ่งระหวาง Wave Swinger, Panic Clock, Shining Flower (ferris wheel), Tea
Cups หรือ Merry-Go-Round อยางใดอยางนึงฟรี ตั้งอยูในจังหวัดยามานาชิ ที่นี่ถือเปนหนึ่งในสวนสนุกที่มีความ
นิยมมากที่สุดแหงหนึ่งในญี่ปุน สวนสนุกแหงนี้นั้นเราสามารถเห็นทิวทัศนของภูเขาไฟฟูจิได นอกจากนี้ยังรวบรวม
เครื่องเลนสุดหวาดเสียวที่ติดอันดับโลกเอาไวหลายรายการ ไมวาจะเปนรถไฟเหาะที่มีความสูงจนมองเห็นภูเขาไฟฟูจิ
รถไฟเหาะที่ชันจนเรารูสึกเหมือนจะหงายหลัง หรือบานผีสิงสุดสยองก็มีเปดรอไวทาทายสําหรับใครที่ชื่นชอบความ
เสียวเราขอทาใหลองมาเลนกัน ภายในนอกจากจะมีเครื่องเลนตางๆ ยังมีรานจําหนายสินคาที่ระลึก รานอาหาร หรือ
แมแตออนเซน อิสระใหทานไดเพลิดเพลินกับสวนสนุกแหงนี้ตามอัธยาศัย ไดเวลานําทานเขาสูที่พัก
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม เมนู บุฟเฟตขาปูยักษ (2)
FUJI SAN RESORT HOTEL หรือเทียบเทา
จากนั้นใหทานไดผอนคลายกับการ แชน้ําแรออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อวาถาไดแชน้ําแรแลว จะทําใหผิวพรรณ
สวยงามและชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น
ฟูจิเท็น สกีรีสอรท - พิธีชงชาญี่ปุน – ทะเลสาบฮามานะ – นาโกยา – Nabana no Sato Winter Illumination ขอปปงซาคาเอะ
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (3)
นําทานสัมผัสประสบการณความสนุกสนานที่ ฟูจิเท็น สกีรีสอรท ลานสกีและที่พักที่ตั้งอยูบริเวณภูเขาไฟฟูจิ ทานจะ
ไดสัมผัสกับหิมะที่ตกในชวงปใหม หากมีเวลาพอ อิสระ ใหทานไดสัมผัสประสบการณใหม อาทิ ตื่นเตนกับการลื่นไถล
ดวย สกี เลือกสนุกกับสโนวบอรด หรือเพลิดเพลินกับการนั่งเลื่อนหิมะ ที่ทา นจะสามารถดื่มด่ํากับทัศนียภาพที่ถูกปก
คลุมดวยหิมะที่ดูแลวสะอาดตาอยางยิ่ง (ราคาทัวรไมรวมคาเชาอุปกรณและชุดสําหรับเลนกิจกรรมตางๆ)
จากนั้นสัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุน นั่นก็คือ การเรียนพิธีชงชาญี่ปุน (Sado) โดยการชงชาตามแบบญี่ปุน
นั้น มีขั้นตอนมากมาย เริ่มตั้งแตการชงชา การรับชา และการดื่มชา ทุกขั้นตอนนั้นลวนมีพิธี รายละเอียดที่บรรจงและ
สวยงามเปนอยางมาก พิธีชงชานี้ ไมใชแครับชมอยางเดียว ยังเปดโอกาสใหทานไดมีสวนรวมในพิธีการชงชานี้อีกดวย
และจากนั้นใหทานไดอิสระเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
เดินทางสู ทะเลสาบฮามานาโกะ (Lake Hamana) หรือทะเลสาบปลาไหล เปนทะเลสาบขนาดใหญริมชายฝงแป
ซิฟค ทิศตะวันตกของจังหวัดชิซุโอกะ แตเดิมเปนทะเลสาบน้ําจืดที่แยกออกมาจากมหาสมุทร ตอมาเกิดแผนดินไหวใน
ป 1498 ทําใหน้ําจืดเปลี่ยนเปนน้ําเค็มในที่สุด สาเหตุที่ชื่อวาทะเลสาปปลาไหล เนื่องจากบริเวณนี้จะเปนบริเวณที่มี
การจับปลาไหลไดมากเปนอันดับตน ๆ ของประเทศญี่ปุน โดยสถานที่แหงนี้จะเปนจุดชมวิวและเปนที่พักจอดรถ มี
รานคาและผลิตภัณฑเกี่ยวกับปลาไหลใหเลือกซื้อเปนของที่ระลึก
นําทานสู นาโกยา (Nagoya) เปนตัวเมืองของ จังหวัดไอจิ (Aichi) มีประชากรอาศัยอยูมากกวา 2 ลานคน เปนเมือง
ศูนยรวมการคาและการคมนาคมที่สําคัญแหงหนึ่งของญี่ปุน นําทานชม เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter
Illumination ณ สวนนาบะนะ ซาโตะ ธีมพารคสวนดอกไม ที่มีทุงดอกไมใหชมตลอดทั้ง 4 ฤดูกาล สามารถเที่ยวได
ตลอดทั้งป ไฮไลท!!! ในชวงฤดูใบไมรวงตลอดจนถึงปลายฤดูหนาว (ตุลาคม-มีนาคม) จะไดรับความนิยมมากเปน
พิเศษ เนื่องจากมีการประดับไฟขนาดใหญที่สุดในญี่ปุน อิสระใหทานไดเพลิดเพลินกับการแสดงไฟในหลากหลาย
รูปแบบ ไมวาจะเปน อุโมงคแสงไฟ (Tunnel of Light) หรือ การประดับไฟในน้ํา (Water Illumination)
จากนั้นเดินทางสู ยานซาคาเอะ (Sakae) เปนยานธุรกิจการคา มีหางสรรพสินคามัตสึซาคายะ หรือ เมืองใตดิน
(central park) ที่เต็มไปดวยรานตางๆ เชน รานเสื้อผาแฟชั่น, รานของใชกระจุกกระจิก, รานซาลอนความงาม เปนตน
ที่นี่กินบริเวณตั้งแตสถานีซาคาเอะไปจนถึงสถานีฮิซายะโอโดริ

ค่ํา
ที่พัก
วันที่สี่
เชา

เที่ยง

ค่ํา
ที่พัก

อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย ณ ซาคาเอะ
CENTMAIN NAGOYA HOTEL หรือเทียบเทา
นาโกยา – เกียวโต – คินคะคุจิ – ฟุชิมิอินาริ – โอซากา - ชอปปงชินไซบาชิ
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (5)

นําทานเดินทางสู เกียวโต (Kyoto) ซึ่งเคยเปนเมืองหลวงของประเทศญี่ปุนมายาวนานที่สุด คือตั้งแตปค.ศ. 794
จนถึง 1868 รวมๆ 1,100 ปเลยทีเดียว เกียวโตจึงเปนเมืองสําคัญที่เต็มไปดวยประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของญี่ปุน
ดวย เดินทางสู วัดคินคะคุจิ (Kinkakuji) เดิมสรางขึ้นเพื่อใชเปนบานพักของทานโชกุนอาชิกากา โยชิมิสุและทานมี
ความตั้งใจยกบานพักแหงนี้ใหเปนวัดนิกายเซนภายหลังจากที่ทานเสียชีวิต คนไทยนิยมเรียกกันวา วัดทอง เนื่องจากที่
วัดนี้จะมีอาคารหลักเปนสีทองเกือบทั้งหลังตั้งโดดเดนอยูกลางน้ํา ทําใหเกิดเปนเงาสะทอนกับพื้นน้ําเบื้องหนา จนเกิด
เปนภาพที่สวยงามเปนอีกสัญลักษณหนึ่งของเมืองเกียวโต
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
จากนั้นสู ศาลเจาเทพเจาจิ้งจอกอินาริ (Fushimi Inari Shrine) หรือที่คนไทยชอบเรียกกันวาศาลเจาแดง เปนศาล
เจาชินโต มีชื่อเสียงโดงดังจากประตูโทริอิ (Torii Gate) หรือ เสาสีแดงที่เรียงตัวกันจํานวนหลายหมื่นตนจนเปน
ทางเดินไดทั่วทั้งภูเขาอินาริ ที่ผูคนเชื่อกันวาเปนภูเขาศักดิ์ สิทธ โดยเทพอินาริจะเปนตัวแทนของความอุดมสมบูรณ
การเก็บ เกี่ยวขา ว รวมไปถึงพืชผลไรนาต างๆ และมักจะมี จิ้งจอกเปนสัตวคู กายจึงสามารถพบเห็นรูป ปนจิ้งจอก
มากมายดวยเชนกัน เดินทางสูเมือง โอซากา (Osaka) มีความสําคัญเปนอันดับสองและขนาดใหญเปนอันดับสาม
ของญี่ ปุน เปนเมืองเศรษฐกิจที่สําคัญของภูมิภาคคันไซ อีกทั้งยังมีสถานที่ทองเที่ยวภายในเมืองและรอบๆเมือง
มากมาย อิสระชอปปงยาน ชินไซบาชิ (Shinsaibashi) บริเวณแหลงชอปปงแหงนี้มีความยาวประมาณ 600 เมตร
เต็มไปดวยรานคาปลีก รานแฟรนไชส รานเครื่องสําอางค รานรองเทา กระเปานาฬิกา รานกาแฟ รานอาหาร รานขนม
รานเสื้อผาสตรีทแบรนดทั้งญี่ปุนและตางประเทศ เชน Zara H&M Beans ABC Mart เปนตน เรียกวามีทุกอยางที่
ตองการรวมกันอยูบริเวณนี้
อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย ณ ชินไซบาชิ
FUJIYA OSAKA HOTEL หรือเทียบเทา

วันที่หา
เชา

เที่ยง

ปราสาทโอซากา (ดานนอก) – เอกซโปซิตี้ - สนามบินคันไซ โอซากา – สนามบินสุวรรณภูมิ
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (7)
เดินทางสู ปราสาทโอซากา (Osaka Castle) (ดานนอก) เปนหนึ่งในแลนดมารคสําคัญของเมืองโอซากา หอคอย
ปราสาทจะมีอยูดวยกันทั้งหมด 8 ชั้น ตัวปราสาทถูกลอมรอบดวยกําแพงหินคอนกรีต , คูน้ํา และสวนนิชิโนมารุซึ่งอยู
ทางปอมตะวักตก มีตนซากุระกวา 600 ตน ในชวงเดือนเมษายนจึงเปนแหลงชมซากุระที่โดงดังเพราะฉากดานหลังของ
สวนแหงนี้จะมองเห็นภาพปราสาทโอซากาที่สวยงามเปนอยางยิ่ง
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

นําทานชอปปงกันตอ ณ เอ็กซโปซิตี้ (Expo City) ที่เที่ยวแหงใหมในโอซากา ศูนยรวมความบันเทิงที่ยิ่งใหญที่สุดแหง
หนึ่งของประเทศญี่ปุน เอ็กซโปซิตี้เปนสวนหนึ่งของสวนสาธารณะที่สรางขึ้นเพื่ อระลึกถึงงานเวิลดเอ็กซโป ที่จัดขึ้นเมื่อ
ป 1970 ตั้งอยูในเมืองซุอิตะ จังหวัดโอซากา มีเนื้อที่ทั้งหมดราว ๆ 172,000 ตารางเมตร ภายในพื้นที่แหงนี้มีแหลง
ความบันเทิงมากมาย ภายใตคอนเซ็ปต fusing the enjoyment of playing, learning, and discovering อิสระใหทาน
เพลิดเพลินกับกิจกรรมตางๆ ทั้งชอปปง กินขาว หรือแมแตถายรูปไดตามอัธยาศัย
เอ็กซโปซิตี้ ไดแบงออกเปน โซนใหญ ๆ ดวยกัน ดังนี้
1. NIFREL พิพิธภัณฑสัตวน้ํา จัดแสดงสัตวตาง ๆ ในรูปแบบการนําเสนองานศิลปะ และยังใหนักทองเที่ยวได
สัมผัสกับสัตวอยางใกลชิด
2. Osaka English Village ชุมชนสําหรับคนรักภาษาอังกฤษ เปดโอกาสใหผูเขาชมไดเรียนรูภาษาอังกฤษในรูปแบบ
ที่ไมซ้ําใคร ทามกลางบรรยากาศของเมืองตาง ๆ จากทั่วทั้งอเมริกา
3. Pokemon Expogym สวนสนุกของโปเกมอนแหงแรกในญี่ปุน ที่จะทําใหคุณหลงใหลและผจญภัยไปกับการตูนตัว
โปรด
4. Orbi สถานที่แหงการเรียนรูธรรมชาติ
5. Entertainmentfield สวนสนุกภายใตคอนเซ็ปต Shaun the Sheep ซึ่งเปนภาพยนตรการตูนอันโดงดัง
จากนั้นไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู สนามบินคันไซ เมืองโอซากา

17.35 น.
21.25 น.

ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG673
(บริการอาหารรอน พรอมเครื่องดื่ม บนเครื่อง)
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ
+++++++++++++++++++++++++++++++++++
สําหรับลูกคาทานที่ไมเอาตัว๋ เครื่องบิน หักคาตัว๋ ออก 10,000 บาท จากราคาทัวร

* ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษทั ฯทราบในวันจองทัวร *
** ทั้งนี้เพือ่ ประโยชนของตัวทานเอง **
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ : รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการ
บิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุน ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุน สามารถ
ใหบริการวันละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
สภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการ
เดินทาง
อัตราคาบริการรวม
 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามัน
 คารถโคชปรับอากาศ
 โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)
 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ
 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)
อัตราคาบริการนี้ไมรวม
× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องดื่ม คาซักรีด คามินิบารในหองและคา
พาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ
× คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุน กรณีประกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุนไดประกาศยกเวนการยื่นวี
ซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทยสําหรับผูที่ประสงคพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 วัน)
× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุนประกาศใหยื่นวีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพิ่ม 2,000 บาท สําหรับการยื่นรองขอวีซา
× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเปาสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินนั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน

×
×
×
×

คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว
คามัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
คาทิปมัคคุเทศก, คนขับรถ, 1,000 บาท/ทาน/ทริป, คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน
ภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 %

เดินทางขึ้นต่ํา 34 ทาน หากต่ํากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะ
เดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อน
การเดินทางไปในวันอื่นตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา
เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน :
 มัดจําทานละ 15,000 บาท ภายหลังจากที่ทานสงเอกสารการจอง 3 วัน กรณีลูกคาทําการจองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาทัวรเต็มจํานวน
 สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน
 หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งใหลูกคาทานอื่นที่รออยู
 หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไมมีเงื่อนไข
 เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขและขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวทั้งหมด
นี้แลว
 หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ
 สงรายชื่อสํารองที่นั่ง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตชื่อพรอมยืนยันวาตองการ
เดินทางทองเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบาง, เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ -นามสกุล และ
อื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น
โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหนากระดาษอยางต่ํา 2 หนาหากไม
มั่นใจโปรดสอบถาม
เงื่อนไขยกเลิกการจอง :
เนื่องจากเปนราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี และกรณีที่
กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการ
หนึ่ง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 วัน ไมวาจะ
ดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพื่อยืนยันการมี
คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุน* ดังตอไปนี้
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุน (ทางบริษัทฯจัดการให)
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุนได (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปน
ตน)
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุน (ทางบริษัทจัดการให)
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุน (ทางบริษัทฯ จัดการให)
คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุน (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุนดวยมาตรการยกเวนวีซา)
1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมต่ํากวา 6 เดือน
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุนจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมายและเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะสั้น
3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน
4. เปนผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุน มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขาย
คุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคา
และบริษัท
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 30 ทาน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจากสาเหตุตางๆ
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน , การยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอ
การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง
6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ทั้งหมด
7. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว
โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรื่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดย
อาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง
มิฉะนั้นบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได
10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจ
ของผูจัดกํากับเทานั้น
11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการ
พิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว
อันเนื่องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธใน
กรณีอื่น ๆ
12. กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองให
เปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 หองพักเดี่ยว โดยไมคาใชจายเพิ่ม
13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุน หรือ วันเสารอาทิตย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการ
ทองเที่ยวและ ชอปปงแตละสถานที่นอยลง โดยเปนดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความ
รวมมือจากผูเดินทางในบางครั้งที่ตองเรงรีบ เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม
14. บริการน้ําดื่มทานวันละ 1ขวด ตอคนตอวันเริ่มในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 3 ของการเดินทาง รวมจํานวน 2 ขวด
15. การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุน ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุน สามารถใหบริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได
โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้น อยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเปนหลัก จึงขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง

ใบจองทัวร / BOOKING FORM
รายการทัวร.................................................................................. วันเดินทาง........................................
ชื่อผูติดตอ (ผูจอง) .................................................................. โทร......................................................
จํานวนผูเดินทางทั้งหมด.................คน
(ผูใหญ................ทาน / เด็กอายุต่ํากวา 12 ป..............ทาน)
จํานวนหองพักที่ใชทั้งหมด.............หอง (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............)
รายชื่อผูเดินทาง (กรุณากรอกชื่อไทยและอังกฤษอยางถูกตองตามหนังสือเดินทาง เรียงตามหองพัก)
ลํ า ดั
บ

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)

ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
หมายเหตุ
กรุณาแจงความประสงคอื่นตามที่ทานตองการ อาทิเชน
อาหาร
 ไมทานเนื้อวัว  ไมทานเนื้อหมู  ไมทานสัตวปก  ทานมังสาวิรัต
รายละเอียดอื่นๆ ..................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
ขาพเจารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวรเรียบรอยแลว
ลงชื่อ.............................................................ผูจอง
(..............................................................)

วันเกิด (ว/ด/ป)

