TOKYOFUJI 5D3N
ซุปตารPINKMOSS โลกอมชมพู
กําหนดการเดินทางเดือนเมษายน 2562

โดยสายการบินสกูต แอรไลน (TR)
ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชนั้ 5สัญลักษณของประเทศญี่ปนุ
ตระการตาทุง ดอกพิงคมอสณหมูบานเยอรมันแหงโตเกียว
เยี่ยมชม หมูบานน้ําใส โอชิโนะฮักไก นั่งกระเชา คาชิ คาชิ
นมัสการสิ่งศักดิ์สทิ ธิ์ วัดอาซากุสะ และวัดนาริตะ
เยือนหมูบานโบราณ ลิตเติ้ลเอโดะ ณ เมืองซาวาระ
ชอปปงจุใจ โกเท็มบะ เอาเลท และชินจูกุ
อาบน้ําแรธรรมชาติ ดินเนอรขาปูยักษ FREE WIFI ON BUS
มีน้ําดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
วันเดินทาง
ราคาผูใหญ
พักเดี่ยว
05-09 เมษายน 2562
29,888.7,900.06-10 เมษายน 2562
29,888.7,900.07-11 เมษายน 2562
29,888.7,900.08-12 เมษายน 2562
29,888.7,900.09-13 เมษายน 2562 (สงกรานต)
35,888.7,900.10-14 เมษายน 2562 (สงกรานต)
36,888.7,900.11-15 เมษายน 2562 (สงกรานต)
36,888.7,900.12-16 เมษายน 2562(สงกรานต)
38,888.7,900.13-17 เมษายน 2562 (สงกรานต)
37,888.7,900.14-18 เมษายน 2562 (สงกรานต)
35,888.7,900.15-19 เมษายน 2562
29,888.7,900.16-20 เมษายน 2562
29,888.7,900.17-21 เมษายน 2562
29,888.7,900.18-22 เมษายน 2562
29,888.7,900.19-23 เมษายน 2562
29,888.7,900.** ปล. ไมมีราคาเด็ก เนื่องจากเปนราคาพิเศษ / Infant เด็กอายุต่ํากวา 2 ป ราคา 7,900.-**
ราคานี้ไมรวมคาทิปไกดทานละ1,000 บาท/ทริป**

จํานวน
34+1
34+1
34+1
34+1
34+1
34+1
34+1
34+1
34+1
34+1
34+1
34+1
34+1
34+1
34+1

วันแรก
21.00 น.

กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง
พรอมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศประตู 6 เคานเตอร 6สายการบิน
สกูต(SCOOT)เจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน
สายการบิน SCOOT ใชเครื่อง Boeing 787 Dreamliner จัดที่นั่งแบบ 3-3-3น้ําหนักกระเปา 20 กก.ตอทาน (หาก
ตองการซื้อน้ําหนักเพิ่ม ตองเสียคาใชจายเพิ่ม)
สายการบินมีบริการจําหนายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ราคาทัวรไมรวมคาอาหาร)
วันที่สอง
สนามบินนาริตะ –วัดอาซากุสะ – ผานชมโตเกียวสกายทรี – นั่งกระเชา คาชิ คาชิ -โกเท็มบะ เอาตเลต –
Dinner บุฟเฟตขาปูยักษ - ออนเช็นธรรมชาติ
00.45 น.เหิรฟาสูเมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุน โดยเที่ยวบินที่ TR868

08.50 น.

เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุน นําทานผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร เรียบรอยแลว
(เวลาที่ญี่ปุน เร็วกวาเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***
สําคัญมาก!! ประเทศญี่ปุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝา
ฝนมีโทษปรับและจับนําทานเดินทางสูเมือง เมืองโตเกียว นําทานนมัสการเจาแมกวนอิมทองคําณวัดอาซากุสะวัด
ที่ไดชื่อวาเปนวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และไดรับความเคารพนับถือมากที่สุดแหงหนึ่งในกรุงโตเกียวภายในประดิษฐาน
องคเจาแมกวนอิมทองคําที่ศักดิ์สิทธิ์ขนาด 5.5 เซนติเมตรซึ่งมักจะมีผูคนมากราบไหวขอพรเพื่อความเปนสิริมงคล
ตลอดทั้งปประกอบกับภายในวัดยังเปนที่ตั้งของโคมไฟยักษที่มีขนาดใหญที่สุดในโลกดว ยความสูง 4.5 เมตรซึ่งแขวน
ห อ ยอยู ณ ประตู ท างเข า ที่ อ ยู ด า นหน า สุ ด ของวั ด ที่ มี ชื่ อ ว า “ประตู ฟ า คํ า รณ”และถนนจากประตู เ ข า สู ตั ว วิ ห ารที่
ประดิษฐานเจาแมกวนอิมทองคํามีชื่อวาถนนนากามิเซะซึ่งเปนที่ตั้งของรานคาขายของที่ระลึกพืน้ เมืองตางๆมากมาย
อาทิขนมนานาชนิดของเลนรองเทาพวงกุญแจที่ระลึกฯลฯใหทุกทานไดเลือกซื้อเปนของฝากของที่ระลึก อิสระและทาน
สามารถเดินไปถายรูปคูกับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก แลนดมารกแหงใหมของกรุงโตเกียวณริมแมน้ําสุมิดะหอคอย
โตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky tree)(ไมรวมคาขึ้นหอคอย) หอสงสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลกเปด
ใหบริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้มีความสูง 634 เมตรสามารถทําลายสถิติความสูงของหอกวางตุงใน
มณฑลกวางโจวซึ่งมีความสูง 600 เมตรและหอซีเอ็นทาวเวอรในนครโทรอนโตของแคนาดามีความสูง 553 เมตร
ทิวทัศนของ “หอคอยโตเกียวสกายทรี” ที่บรรจุเทคโนโลยีแนวหนาสุดสามารถมองเห็นไดจากละแวกวัดอาซะกุซาที่เต็ม
ไปดวยกลิ่นอายแบบเมืองเกาของเอะโดะ

เที่ยง

ค่ํา
พักที่

วันที่สาม
เชา

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
นําทานเดินทางสู ทะเลสาบคาวากูจิโกะ (Lake Kawaguchiko)ทะเลสาบทีเปนจุดชมวิวฟูจิที่สวยที่สุดแหงหนึ่ง
ไฮไลท!!!นําทานขึ้นกระเชาลอยฟา คาชิคาชิ (KachiKachi Ropeway)กระเชาที่จะพาไปบนยอดเขาMitsutogeเพื่อ
ชมความสวยงามของทะเลสาบคาวากูจิโกะจากมุมสูงเปดใหบริการทุกวันตลอดทั้งป (อาจมีการงดใหบริการชั่วคราว
เนื่องจากสาเหตุตางๆเชนสภาพอากาศไมเอื้ออํานวย) เพียงไมกี่นาทีถึงยอดเขาชมวิวแบบพาโนรามาที่มีความสูง
1,075เมตรทานสามารถชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิและทะเลสาบคาวากุจิไดและในวันที่อากาศแจมใสจะ
สามารถมองเห็นไดไกลถึงภูเขาแอลปญี่ปุนทางตอนใต (เทือกเขาอากาอิชิและเทือกเขาอาราคาวะ)จากนั้นนําเดินทางสู
โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอาทเล็ตใหทานไดชอปปงอยางจุใจกับสินคาแบรนดเนมที่แหลงรวมสินคานําเขาและสินคาแบ
รนดญี่ปุนโกอินเตอรมากมาย เชน MK MICHEL KLEIN,MORGAN,ELLE,CYNTHIA ROWLEY,DIFFUSIONE
TESSILE ฯลฯ เลือกซื้อกระเปาไฮไซ BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY ฯลฯ เลือกดู
เครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอยาง TAG HEUER,AGETE, S.T.DUPONT,TASAKI,LONGINES ฯลฯ รองเทาแฟชั่น
HUSH PUPPIES,SCOTCH GRAIN,SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรือเลือกซื้อสินคาสําหรับคุณหนู AIGLE, BANDAI
ASOBI, HAKKA KIDS และสินคาอื่นๆอีกมากมาย ไดเวลานําทานเขาสูที่พัก
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม เมนู บุฟเฟตขาปูยักษ(2)
FUJI SUN RESORT HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดีบวกัน
จากนั้นใหทานไดผอนคลายกับการแชน้ําแรออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อวาถาไดแชน้ําแรแลว จะทําใหผิวพรรณ
สวยงามและชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น
ภูเขาไฟฟูจิ - พิธีชงชาญี่ปุน- หมูบานโอชิโนะฮักไก - ทุงดอกพิงคมอสโตเกียว - ชอปปงชินจูกุ
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม(3)
นําทานเดินทางสู ภูเขาไฟฟูจิที่มีความสูงเหนือจากระดับน้ําทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มีชื่อเสียงเปนที่รูจักไปทั่วโลกใน
เรื่องความสวยงามที่ธรรมชาติไดมอบมาใหอยางลงตัว และยังถือวาเปนสัญลักษณหนึ่งของประเทศญี่ปุน ทั้งยังเปน
จุดมุงหมายของนักทองเที่ยวตางชาติที่มาเยือนญี่ปุนตลอดทุกฤดูกาล นําทานขึ้นสูชั้นที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขอสงวน
สิทธิ์ไมขึ้น ในกรณีที่อากาศไมเอื้ออํานวย หรือ ทางขึ้นปด) ที่ทุกทานจะไดเห็นถึงความสวยงามของตัวภูเขาและ
วิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และสัมผัสกับความหนาวเย็น ใหทุกทานไดถายภาพความประทับใจเก็บไว และเลือกซื้อ
สินคาของที่ระลึกซึ่งเปนสัญลักษณรูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศไดอีกดวยอิสระใหทานไดเพลิดเพลินกับ
การถายรูปและซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย จากนั้นสัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุนนั่นก็คือ การเรียนพิธีชงชา
ญี่ปุน (Sado)โดยการชงชาตามแบบญี่ปุนนั้นมีขั้นตอนมากมายเริ่มตั้งแตการชงชาการรับชาและการดื่มชาทุกขั้นตอน
นั้นลวนมีพิธีรายละเอียดที่บรรจงและสวยงามเปนอยางมากพิธีชงชานี้ไมใชแครับชมอยางเดียวยังเปดโอกาสใหทานได
มีสวนรวมในพิธีการชงชานี้อีกดวยและจากนั้นใหทานไดอิสระเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)

จากนั้นเดินทางสู หมูบานโอชิโนะฮักไก(OshinoHakkai)ในชวงฤดูใบไมเปลี่ยนสีเปนจุดทองเที่ยวสําคัญอีกสถานที่
หนึ่ง โดยมีวิวภูเขาไฟฟูจิสีขาวตัดกับพื้นหลังสีฟา และใบไมเปลี่ยนสี สีเหลือง แดง สม เปนภาพที่สวยงามมาก โอชิโนะ
ฮักไกเปนหมูบานเล็กๆประกอบดวยบอน้ํา 8 บอในโอชิโนะตั้งอยูระหวางทะเลสาบคาวากูจิโกะ กับทะเลสาบยามา
นาคาโกะ บอน้ําทั้ง8 นี้เปนน้ําจากหิมะที่ละลายในชวงฤดูรอนที่ไหลมาจากทางลาดใกลๆภูเขาไฟฟูจิผานหินลาวาที่มีรู
พรุนอายุกวา80 ปทําใหน้ําใสสะอาดเปนพิเศษนอกจากนี้ยังมีรานอาหารรานจําหนายของที่ระลึกและซุมรอบๆบอที่
ขายทั้งผักขนมหวานผักดองงานฝมือและผลิตภัณฑทองถิ่นอื่นๆอิสระใหทานไดเพลิดเพลินกับการถายรูปและซื้อของที่

ค่ํา
ที่พัก

ระลึกตาม
**นําทานชมทุงดอกพิงคมอสในชวงฤดูใบไมผลิดอกไมจะบานและหนาตาดูคลายกับดอกซากุระสวนในฤดูอื่นจะมีใบ
สีเขียวแทนดูคลายตนหญาคําวาชิบะหมายถึงตนหญาดังนั้นจึงเรียกกันวา ชิบะซากุระ(Shibazakura)แปลวาซากุระ
ตนหญานําทานเดินชมตนชิบะซากุระที่มีอยูอยูนับแสนตน ปลูกอยูบริเวณรอบภูเขาฟูจิซึ่งมีจํานวนมากที่สุดในภาคคัน
โตดูเหมือนพรมหลากสีทั้งสีขาวสีชมพูและสีแดงซึ่งสีของดอกจะเขมขึ้นตามอายุที่ปลูกใหทานไดสัมผัสและเก็บภาพ
ความประทับใจตามอัธยาศัย(ดอกพิงคมอสจะบานหรือไมนั้น ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ) **ขอสงวนสิทธิ์ ปรับ
ไปสวนดอกไมฮานาโนะมิโยโกะ แทน ในกรณี ดอกพิงคมอส ไมบาน
จากนั้นนําทานสู ยานชอปปงชินจุกุใหทานอิสระและเพลิดเพลินกับการชอปปงสินคามากมายและ เครื่องใช ไฟฟา
กลองถายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเลนเกมส หรือสินคาที่จะเอาใจคุณผูหญิงดวย กระเปา รองเทา เสื้อผา แบรนดเนม
เสื้อผาแฟชั่นสําหรับวัยรุน เครื่องสําอางยี่หอดังของญี่ปุนไมวาจะเปน KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆ
อีกมากมาย
อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย
NARITA HEDISTAR HOTEL หรือเทียบเทา

วันที่สี่
เชา

เที่ยง

ค่ํา

วัดนาริตะซัง–เมืองซาวาระ–สะพานจาจา– ชมทุงดอกพิงคมอส ณ หมูบานเยอรมันแหงโตเกียว
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม(5)

จากนั้นนําทานสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดนาริตะซัง ชินโชจิ (NaritasanShinshoji Temple)เปนวัดพุทธเกาแก ขนาด
ใหญ ที่มีชื่อเสียงมากของเมืองนาริตะ สรางขึ้นในป 940 ตั้งอยูไมไกลจากสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในวัดมี
อาคารที่หลากหลายตั้งอยูในบริเวณที่กวางขวาง เชน หองโถงหลัก เจดีย 3 ชั้นสไตล Tahotoมีชื่อวา Great Pagoda of
Peace นอกจากนี้ยังมีสวนญี่ปุน และสวนยุโรปอีกดวยนําทานเดินทางสู เมืองซาวาระเปนเมืองเล็กๆตั้งอยูทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองนาริตะเคยเปนศูนยกลางการขนสงขาวในชวงสมัยเอโดะ บริเวณใจกลางเมืองมีคลองตัด
ผาน มีชื่อเรียกวาเอโดะนอยLittle Edoไดรับการรักษาและบูรณะที่อยูอาศัยแบบดั้งเดิมรานคาตางๆและคลังสินคา
จากสมัยเอโดะระหวางคลองจะเชื่อมตอดวยสะพานหลายแหง ไฮไลท!!!สะพานจาจา หรือ สะพานโทโยฮาชิซึ่งจะมี
น้ําไหลออกมาจากสะพานทั้งสองดานคลายน้ําตกใกลๆกับสะพานจาจาเปนที่ตั้งของพิพิธภัณฑอิโนะทาดาทากะและ
บานพักอาศัยเดิมของเขาอิโนะทาดาทากะคือผูที่บุกเบิกประเทศญี่ปุนสรางแผนที่ที่แมนยําในสมัยโชกุนโทกุงาวะ
ภายในพิพิธภัณฑจึงจัดแสดงผลงานและเทคนิคตางๆที่ใชในการทํางานของเขาพรอมคําอธิบายภาษาอังกฤษอิสระให
ทานชมเมืองซาวาระตามอัธยาศัย
อิสระรับประทานอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย
จากนั้นนําทานเดินทางสูหมูบานเยอรมันแหงโตเกียว (Tokyo German Village)ตั้งอยูในจังหวัดชิบะบนอาณา
บริเวณขนาดใหญอยูหางใจกลางกรุงโตเกียว (Tokyo) ออกไปราว2 ชั่วโมงที่หมูบานเยอรมันแหงโตเกียวนั้นมีทั้งเครื่อง
เลนแบบสวนสนุกแตไมหวือหวามากโซนประสบการณธรรมชาติเกมกีฬาและโซนสัมผัสชีวิตสัตวรวมไปถึงมีกิจกรรม
workshop ตางๆกิจกรรมเก็บเกี่ยวผลไมตามฤดูกาล เปนสไตลหมูบานที่จําลองเอาบรรยากาศของทองทุงในเยอรมนี ที่
มีทุงดอกไมไวใหถายรูปเลนมีอาหารและไวนใหได เลือกทานกันตามอัธยาศัย ไฮไลท!!!ที่นี่ถือเปนจุดชมทุงดอกพิงค
มอส ที่สวยที่สุดอีกแหงหนึ่งชองญี่ปุน
อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

ที่พัก
TENDER VILLA KUJUKURIหรือเทียบเทา
วันที่หา
สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม(6)
10.00 น.ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินสกูต (SCOOT)เที่ยวบินที่TR869
15.00 น.เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ
**สายการบินมีบริการจําหนายอาหารและเครื่องดื่มบนเครือ่ ง (ราคาทัวรไมรวมคาอาหาร)**
+++++++++++++++++++++++++++++++++++
สําหรับลูกคาทานที่ไมเอาตัว๋ เครื่องบิน หักคาตัว๋ ออก 9,000 บาท จากราคาทัวร

* ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษทั ฯทราบในวันจองทัวร *
** ทั้งนี้เพือ่ ประโยชนของตัวทานเอง**
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน
เป น ต น โดยมิ ต อ งแจ ง ให ท ราบล ว งหน า การบริ ก ารของรถบั ส นํา เที่ ยวญี่ ปุ น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ น สามารถ
ใหบริการวันละ10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
สภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการ
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 ทานหากต่ํากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะ
เดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อน
การเดินทางไปในวันอื่นตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา
เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน:
 มัดจําทานละ 15,000 บาทภายหลังจากที่ทานสงเอกสารการจอง 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 เดือนขึ้นไปและเหลือหนากระดาษอยางต่ํา 2 หนาหากไม
มั่นใจโปรดสอบถาม
เงื่อนไขยกเลิกการจอง :
เนื่องจากเปนราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี และกรณีที่
กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายกา ร
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 (ทางบริษัทฯจัดการให)
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.
15.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 30 ทาน
ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจากสาเหตุตางๆ
บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน ,การยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอ
การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง
เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ทั้งหมด
รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว
โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
การจัดการเรื่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกั บกรุปที่เขาพักโดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดย
อาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได
กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง
มิฉะนั้นบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได
มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจ
ของผูจัดกํากับเทานั้น
ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการ
พิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว
อันเนื่องมาจากการกระทําที่ สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธใน
กรณีอื่น ๆ
กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียงTRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองให
เปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 หองพักเดี่ยว โดยไมคาใชจายเพิ่ม
สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุน หรือ วันเสารอาทิตย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการ
ทองเที่ยวและ ชอปปงแตละสถานที่นอยลง โดยเปนดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอคว าม
รวมมือจากผูเดินทางในบางครั้งที่ตองเรงรีบ เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม
บริการน้ําดื่มทานวันละ1ขวด ตอคนตอวันเริ่มในวันที่2 ของการเดินทาง ถึงวันที่3 ของการเดินทาง รวมจํานวน 2 ขวด
การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุน ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุน สามารถใหบริ การวันละ10ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได
โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเปนหลัก จึงขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง

