TOKYO 5D3N (FREEDAY)

ท่องเที่ยวสุดคุ้ม ณ ดินแดนอาทิตย์อทุ ยั !!

 อิม่ อร่อยไปกับ
บุฟเฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์

ล่องทะเลสาบอาชิ สนุกไปลานสกีและหิ มะขาวโพลน
ช้อปกระหนา่ ย่านชิ นจูกุ พิ เศษให้ท่านได้ทาน
บุฟเฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์และแช่ออนเซ็นสไตล์ญีป่ นแท้
ุ่
ๆ!!

มีนาคม 2562
ราคาเริ่มต้ น
วันที่

32,900.รายการ

1

กรุ งเทพฯ

2

สนามบินนาริ ตะ – ล่ องทะเลสาบอาชิ – ศาลเจ้ าฮาโกเน่ – พิพิธภัณฑ์
แผ่ นดินไหว – ทะเลสาบยามานากะ

3

ทะเลสาบยามานากะ – ลานสกี – วัดอาซากุสะ – ช้ อปปิ้ งชินจูกุ – นาริ ตะ

4

อิสระฟรี ช้อปปิ ้ งตลอดทัง้ วัน หรื อ เลือกซือ้ ทัวร์ เสริ มโตเกียวดิสนีย์แลนด์
(ไม่ รวมค่ าเดินทาง)

5

นาริ ตะ – สนามบินนาริ ตะ – สนามบินดอนเมือง

ทัวร์ญี่ปนุ่ (SS) TOKYO (FREEDAY) 5D3N (XJ)

XJ 600 DMK – NRT 23.45 – 08.00
XJ 601 NRT – DMK 09.15 – 14.00

อาหาร
B

L

D

-

-

โรงแรม

LAKE YAMANAKA SUN
PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่ า
NARITA VIEW HOTEL
หรือเทียบเท่ า
NARITA VIEW HOTEL
หรือเทียบเท่ า

DAY 1
20.30

กรุงเทพฯ
คณะพร้ อ มกัน ที่ส นามบิน ดอนเมือ ง อาคารผู้โ ดยสารขาออก ชัน้ 3 ประตู ท างเข้ า ที่ 1 – 3
เคาน์ เตอร์ 4 สายการบิ นแอร์เอเชี ย เอ็กซ์ เจ้า หน้ าที่บริษัท ฯ คอยต้อ นรับและอานวยความ
สะดวกให้ท่านก่อนขึน้ เครื่อง
** สายการบิ น AIR ASIA X ท าการบิ น ด้ ว ยเครื่ อ งบิ น AIRBUS A330-300 ที่ นั ง่ แบบ 3-3-3
(377ที่นัง่ ) น้ าหนักกระเป๋าเดิ นทางทัง้ ขาไปและขากลับอย่างละ 20 กก. บริ การเสิ รฟ์ อาหาร
ร้อนพร้อมเครื่องดื่มทัง้ ขาไปและขากลับ **

23.45

ออกเดินทางสู่ สนามบิ นนาริ ตะ โดยสายการบิ นแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบิ นที่ XJ 600

DAY 2

สนามบิ นนาริ ตะ – ล่องทะเลสาบอาชิ – ศาลเจ้าฮาโกเน่ – พิ พิธภัณฑ์แผ่นดิ นไหว –
ทะเลสาบยามานากะ

08.00

เดินทางถึง สนามบิ นนาริ ตะ (เวลาท้องถิน่ เร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็ นเวลา
ท้องถิน่ เพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
นาท่านสัมผัสความงามราวกับภาพวาดกับรายการ ล่องทะเลสาบอาชิ จาก สถานี โมโต ฮาโกเน่ สู่
สถานี ฮาโกเน่ มาจิ สมญา ราชิ นีแห่งทะเลสาบ วันที่อากาศแจ่มใสบนผืนน้ าท่านสามารถมองเห็น
เงาสะท้อนสวยงามของ เม้าท์ ฟูจิ ความงามของทะเลสาบแห่งนี้ เกิดจากการก่อตัวของลาวาภูเขา

เที่ยง

ไฟฟูจทิ าให้ปิดทางออกของน้ าในทะเลสาบ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เปลี่ยนบรรยากาศนาท่า น นาท่านสู่ ศาลเจ้าฮาโกเน่ ที่ตงั ้ อยู่กลางป่ าทึบตามแนวชายฝั ง่ ของ
ทะเลสาบอาชิ เป็ นศาลเจ้าชินโตทีส่ าคัญของเมือง สร้างเมื่อปี ค.ศ. 757 โดยศาลเจ้าดัง้ เดิมนัน้ ตัง้ อยู่
บนเขาโคมางะทาเกะ บริเวณรอบศาลเจ้ามีเสาโทริอขิ นาดยักษ์เป็ นสัญลักษณ์ ผ่านเสาโทริอเิ ข้ามา
จะพบตัวศาลเจ้าด้านใน ตลอดสองข้างทางเดินมีโคมไฟประดับอยู่ท่ามกลางร่มไม้ขนาดใหญ่สร้าง
ความสงบให้แก่ผมู้ าเยือนก่อนเข้าสู่อาคารหลักศาลเจ้า แม้ศาลเจ้าจะไม่ใหญ่โตมากนัก แต่กถ็ อื ว่ามี
ความงดงามไม่น้อยโดยเฉพาะในช่วงทีถ่ ูกปกคลุมไปด้วยหมอก รวมทัง้ บรรยากาศรอบๆศาลเจ้าที่
ช่วยสร้างความสงบในจิตใจได้ไม่น้อยสมกับเป็ นดินแดนศักดิ ์สิทธิ ์กลางขุนเขา
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นาท่านเยีย่ มชม พิ พิธภัณฑ์แผ่นดิ นไหว EARTH QUAKE MUSEUM ที่จาลองเรื่องราวของภูเขา
ไฟฟูจิ และให้ท่านได้สมั ผัสกับบรรยากาศของการจาลองเรื่องราวเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึน้ ใน
ประเทศญี่ป่ นุ หรือเลือกทดสอบบ้านจาลองสถานการณ์แผ่นดินไหว รับการสันสะเทื
่
อนจากขันต
้ ่าสุด
สู่ขนั ้ สูงสุด และศึกษาเรียนรูป้ ระสบการณ์ ในห้องจาลองต่างๆ จากนัน้ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของ
ฝากทีร่ ะลึกตามอัธยาศัย
สมควรแก่เ วลา นาท่า นเดิน ทางเข้า สู่ท่ีพกั ทะเลสาบยามานากะ ณ LAKE YAMANAKA
SUNPLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า

คา่

รับประทานอาหารคา่ ในห้องอาหารของรีสอร์ท บริ การท่านด้วยบุฟเฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์
พักผ่อนกับการแช่ ออนเซ็น น้ าแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า
เลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพให้กระปรี้กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ ามีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของ
ร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ความอัศจรรย์แห่งการอาบน้ าแร่แบบญี่ปนุ่ นี่เองทาให้มผี ู้กล่าวว่า =>
หากมาที่ญี่ปนแล้
ุ่
วไม่ได้ลงอาบน้าแร่กเ็ หมือนกับว่าท่านมาไม่ถึงญี่ปนุ่ !
(ชือ่ โรงแรมทีท่ ่านพัก ทางบริ ษทั จะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วันก่อนวันเดิ นทาง)

DAY 3
เช้า

ทะเลสาบยามานากะ – ลานสกี – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้ งชิ นจูก ุ – นาริ ตะ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ลานสกี ให้ท่านตื่นตาตื่นใจกับลานสกีหมิ ะขนาดใหญ่ ซึ่งเป็ นลานสกีอนั ดับหนึ่ง
ของจังหวัดยามานาชิ อิสระท่านสนุกสนานกับการเล่นหิมะหรือถ่ายรูปท่ามกลางหิมะอันขาวโพลน
สุดแสนคลาสสิค ราคาทัวร์ไม่รวมอุปกรณ์ การเล่นสกีทุกชนิ ด (ค่าบริ การโดยประมาณ เช่าสกี
เซ็ต 4500 เยน, เช่าสโนว์บอร์ดเซ็ต 4000 เยน, สโนว์สเล็ต 1200 เยน)

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านสู่ วัดอาซากุสะ นมัสการเจ้าแม่กวนอิมอันศักดิสิ์ ทธิที์ ่มคี วามสูงเพียง 5.5 เซนติเมตร ซึ่ง
ประดิษฐานในวิหารหลวงของวัดและเป็ นที่เคารพสักการะของชาวญี่ปนุ่ รวมถึงนักท่องเที่ยวที่มา
เยือนประเทศญี่ป่ นุ วัดอาซากุสะ เป็ นวัดเก่าแก่ของมหานครโตเกียว ทางด้านหน้าประตูคามินาริมง
มีโคมไฟยักษ์สแี ดงทีม่ ขี นาดใหญ่ทส่ี ุดในโลก มีความสูงถึง 4.5 เมตร มีน้ าหนักถึง 130 กิโลกรัม ให้
ท่านได้ไปถ่ายรูปเก็บไว้เป็ นที่ระลึกและถัดจากโคมไฟยักษ์ ท่านจะได้เลือกซื้อของทีร่ ะลึก อาทิเช่น
แมวกวักแบบต่าง ๆ โคมไฟน้อยใหญ่ พวงกุญแจหรือเดินชิมขนมอร่อย ๆ ขึน้ ชื่อของย่านนี้ เช่น
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ขนมอบรูปทรงตุ๊กตา ซาลาเปาทอดร้อน ๆ เซมเบ้กรุ๊บกรอบหลากหลายรสชาติเป็ นต้น ทางทิศ
ตะวันออกของวัดคือ แม่น้ าซูมดิ ะงาวะ ไหลลงอ่าวโตเกียวและใกล้ๆ กันจะมี สวนสาธารณะซูมดิ ะโค
เอ็น ซึ่งเปิ ดโล่งสู่แม่น้ าด้วยบรรยากาศสวยงามน่ าเดินเล่น ** หมายเหตุ ช่วงปลายเดือนมีนาคม
หากสภาพอากาศเอื้ออานวยและซากุระเริ่ มผลิ บานแล้ว จะนาท่านเดิ นทางสู่ สวนสาธารณะ
อุเอะโนะแทน เพื่อชมความงดงามของดอกซากุระ ซึ่งมีจานวนมากกว่า 1,000 ต้น
จากนัน้ เดิน ทางสู่ ย่า น ช้ อปปิ้ งชิ นจูก ุ ตื่นตาตื่นใจกับ บรรยากาศเมืองหลวง ณ กรุ งโตเกีย วที่
คราคร่าด้วยผูค้ นมากมาย นาท่านสัมผัสบรรยากาศย่านช้อปปิ้ งชือ่ ดังของญี่ปนุ่ เพลิดเพลินกับการ
จับจ่ายสินค้าที่ถูกตาถูกใจ ย่านช้อปปิ้ งที่มีค วามเจริญอันดับหนึ่งของโตเกียว ถูกขนานนามว่า
ศูนย์กลางทีส่ องแห่งนคร ศูนย์รวมร้านค้าจัดแต่งอย่างหรูหราน่ารักหลาก สไตล์ รวมไปถึงร้านสินค้า
ชื่อดังเป็ นที่นิยมทัง้ ชาวญี่ป่ ุน และนักท่องเที่ยวที่มาเยือนร้าน 100 เยนเท่ากันหมด (ยังไม่รวม
ภาษี 8%) อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าถูกใจ อาทิ สินค้าแบรนด์เนมดัง
อุปกรณ์อเี ล็กทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดิจติ อล หรือสินค้าเอาใจคุณผูห้ ญิง เสื้อผ้าแฟชันวั
่ ยรุ่น กระเป๋ า
รองเท้า เครื่องสาอางค์ยห่ี อ้ ดังของญี่ปนุ่ ไม่วา่ จะเป็ น KOSE , SHISEDO KANEBO, SK–II ในราคา
ถูกกว่าเมืองไทย
***อาหารกลางคา่ อิ สระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า***
จากนัน้ นาท่านเดินทางเข้าสู่ทพ่ี กั นาริ ตะ ณ NARITA VIEW HOTEL หรือเทีย่ บเท่า
(ชือ่ โรงแรมทีท่ ่านพัก ทางบริ ษทั จะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วันก่อนวันเดิ นทาง)

DAY 4

นาริ ตะ – อิ สระฟรีช้อปปิ้ งตลอดทัง้ วัน หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริ มโตเกียวดิ สนี ยแ์ ลนด์
ราคาตั ๋วผูใ้ หญ่ท่านละ 2,700.- บาท, เด็กตา่ กว่า 12 ปี ท่านละ 1,900.- บาท(ไม่รวมค่าเดิ นทาง)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ใช้เวลาคุ้มค่าเต็มวัน เข้าสู่ช่วงเวลาช้อปกระหน่าย่านชิ นจูก,ุ อะคิ ฮาบาร่า, ชิ บูย่า, กิ นซ่า, ฮาราจูก ุ
ไกด์แนะนาการเดิ นทาง (ไม่มีรถบัสให้บริ การ)
หรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษเที่ยว โตเกียวดิ สนี ยแ์ ลนด์ ==> ผูใ้ หญ่ท่านละ 2,700 บาท เด็กตา่
กว่า 12 ปี ท่านละ 1,900 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดิ นทางโดยรถไฟ)
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นาท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ โตเกียวดิ สนี ยแ์ ลนด์ ให้ท่านสัมผัสความสนุกสนานในดินแดนแห่งความ
หฤหรรษ์อนั ยิง่ ใหญ่ทุ่มทุนสร้างกว่า 600 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ด้วยเนื้อที่ได้จากการถมทะเลในอ่าว
โตเกียวพบกับสัญลักษณ์ดสิ นีย์แลนด์ มิกกี้เม้าส์ ที่พูดได้คล่องทัง้ ภาษาญี่ปนุ่ และภาษาอังกฤษ
พร้อมเพื่อนการ์ตูนมากมาย เชิญท่านสนุกสนานเพลิดเพลิน กับความอลังการของจินตนาการตื่นตา
กับ WESTERNLAND ตื่นเต้นกับการล่องเรือผจญภัยผ่านเหล่าโจรสลัดใน PIRATES OF THE–
CARIBBEAN สนุ กกับการนัง่ เรือบุกป่ า JUNGLE CRUISE ท่านจะได้พบกับเหล่าสัตว์ป่านานา
ชนิด ผ่อนคลายอิรยิ าบทกับการนังรถไฟชมความหลากหลายในดิ
่
สนีย์แลนด์ กระชากใจใส่ความ
สนุ กเพิ่มกับ BIG THUNDER MOUNTAIN เร้าใจกับรถไฟขนถ่านตะลุยความมันส์ในเหมืองแร่
โบราณ BUZZ LIGHT YEAR’S ASTRO BLASTER ทีจ่ ะนาเข้าไปยังโลกอวกาศ พร้อม บัตต์ ไลท์
เยียร์ ตัวละครเรื่อง TOY STORY และเครื่องเล่นนานาชนิดอันตื่นเต้นมากมายให้ท่านได้สนุกสนาน
อย่างเต็มที่ พร้อมเลือกซื้อหาสินค้าที่ระลึกสไตล์ดสิ นีย์ ณ MAIN STREET ประทับใจกับความงาม
ของ ขบวนอิ เ ล็กทริ คพาเหรดอันตระการตา บัน ทึก ภาพความประทับ ใจกับ การ์ตู น ดัง ของ
วอล์ทดิ สนี ย์ท่ที ่านชื่นชอบ หมายเหตุ : กรณี ลูกค้าต้ องการเดิ นทางไปโตเกียวดิ สนี ยซ์ ี ต้ อง
ชาระค่ารถ MONORAIL DISNEY LINE เพิ่ มเองท่านละ 520 เยน ไปกลับ
***อาหารกลางวันและคา่ อิ สระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า***
จากนัน้ นาท่านเดินทางเข้าสู่ทพ่ี กั นาริ ตะ ณ NARITA VIEW HOTEL หรือเทีย่ บเท่า
(ชือ่ โรงแรมทีท่ ่านพัก ทางบริ ษทั จะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วันก่อนวันเดิ นทาง)

DAY 5

นาริ ตะ – สนามบิ นนาริ ตะ – สนามบิ นดอนเมือง

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

09.15
14.00

สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดิ นทางสู่สนามบิ นเพื่อ
กลับกรุงเทพฯ
ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิ นแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบิ นที่ XJ 601
ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ

**********************************************
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กาหนดการเดินทาง :
วันเดินทาง
22 – 26 มี.ค.
30 มี.ค. – 3 เม.ย.

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็ก

ราคาเด็กทารก

2 – 3 ท่าน

2 – 12 ปี

น้ อยกว่า 2 ปี

32,900 บาท
33,900 บาท

** ไม่มีราคาเด็ก**
** ไม่มีราคาเด็ก**

6,000 บาท
6,000 บาท

พักเดี่ยวเพิ่ม
8,500 บาท
8,500 บาท

หมายเหตุ : การเดินทางแต่ละครัง้ ต้องมี ผูใ้ หญ่ไม่น้อยกว่า 25 ท่าน ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว
บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลีย่ นแปลงราคา
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิ ต้องแจ้งล่วงหน้ า ทัง้ นี้ ขนึ้ อยู่กบั สภาวะอากาศ
การเมือง สายการบิ น และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ทัง้ นี้ ขนึ้ อยู่กบั อัตราแลกเปลี่ยนของเงิ นสกุลเยน
อัตราค่าบริ การรวม
 ค่าตั ๋วเครื่องบินเดินทางไป-กลับ ชัน้ ประหยัด ตามเส้นทางและสายการบิน ทีร่ ะบุในรายการ
 อาหารบนเครื่องทัง้ ขาไปและขากลับ
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าทัง้ ขาไปและกลับ ขาละ 20 กิโลกรัม
*** กรณี มีความประสงค์ต้องการอัพเกรดทีน่ ัง่ , ซื้อน้ าหนักกระเป๋าเพิ ม่ , ซื้ออาหารเพิ ม่ หรือบริ การต่างๆ
เพิ ม่ เติ ม กรุณาติ ดต่อพนักงานขายทีด่ แู ลท่านโดยตรง ***
 ค่าที่พกั ห้องละ 2 - 3 ท่าน / ค่าพาหนะ / ค่าอาหาร / ค่าเข้าชมตามสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ
(ห้ องทริ ปเปิ้ ลโรงแรมทีญ
่ ี ป่ ุ่ นส่ วนใหญ่ จะเป็ นสองเตี ยงเดี ย่ ว + หนึ ่งเตี ยงเสริ ม ** กรณี โรงแรมไม่มี
ห้องทริ ปเปิ้ ลให้บริ การ บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ ใ์ นการจัดห้องพักให้ท่านเป็ น หนึ ง่ ทวิ น ห้องสองเตียงเดีย่ ว
+ หนึ ง่ ซิ งเกิ้ ล ห้องหนึ ง่ เตียงเดีย่ ว โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ ม่ เติ ม)
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองท่านละ 1 ล้านบาท กรณีรกั ษาพยาบาล 5 แสนบาท
(ตามเงือ่ นไขกรมธรรม์เป็ นผูก้ าหนด) ** ไม่รวมประกันสุขภาพ **
อัตราค่าบริ การไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากในรายการ
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าเดินทางทีเ่ กินจากสายการบินกาหนด
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% (กรณีลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินแบบเต็มรูปแบบ)
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 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าชัวคราวเข้
่
าประเทศญี่ปนุ่ (สาหรับผูถ้ ือหนังสือเดิ นทางไทย)
 ค่าสินน้ าใจสาหรับมัคคุเทศก์, คนขับรถ 1,200 บาท/คน/ทริ ป
เงื่อนไขการสารองที่นัง่
 กรุณาสารองทีน่ งโดยการช
ั่
าระมัดจา ภายใน 3 วัน หลังจากสารองที่นัง่
o มัดจาท่านละ 20,000 บาท
 กรุณาชาระค่าใช้จ่ายส่วนทีเ่ หลือทัง้ หมดก่อนการเดิ นทางอย่างน้ อย 30 วันทาการ
เงื่อนไขการยกเลิ ก
 กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 31 วัน ก่อนการเดินทาง บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนค่ามัดจา
 กรณี การเดิ นทางที่ บ ริ ษัท ฯต้ อ งท าการวางการัน ตี ค่ า มัด จ าหรื อ ซื้ อ ขาดแบบมี เ งื่ อ นไข และหรื อ
เที่ ย วบิ นเหมาล า CHARTER FILGHT หรื อ EXTRA FLIGHT กับ สายการบิ น หรื อ ผ่ า นตั ว แทนใน
ประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงิ นมัดจาหรือค่าบริ การทัง้ หมด
หมายเหตุ
*** ขอความกรุณาทุกท่านอ่านและศึกษาข้อมูลทัง้ หมดก่อนการจอง
เพือ่ ความถูกต้องและความเข้าใจทีต่ รงกันระหว่างท่านและบริ ษทั ฯ
ดังนัน้ หากท่านชาระเงิ นค่าจองทัวร์และหรือค่าทัวร์แล้ว ทางบริ ษทั ถือว่าท่านได้ยอมรับเงือ่ นไขของบริ ษทั ฯ
เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพือ่ ทราบอีกครัง้ ***
 กรณีเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมือง ณ ประเทศนัน้ ๆ ปฏิเสธการเข้า -ออก ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ถือเป็ นเหตุผล
ซึ่งอยู่นอกเหนืออานาจและความรับผิดชอบ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่คนื เงินทัง้ หมด
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิที์ ่จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ในกรณีท่เี กิดเหตุสุดวิสยั อาทิเช่น การยกเลิกไฟท์
หรือการล่าช้าของสายการบิน, อุบตั เิ หตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิง่ ของสูญหายตามสถานที่
ต่าง ๆ ทีเ่ หนืออานาจการควบคุมของบริษทั ฯ
 ในกรณี ทีล่ ูกค้าต้องออกตั ๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติ ดต่อเจ้าหน้ าทีข่ องบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครัง้
มิ ฉะนัน้ ทางบริ ษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทัง้ สิ้ น
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ ่จี ะเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้อ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า ในกรณีท่ีม ีการขึ้นลงของ
เงินตราต่างประเทศ และหรือจากการปรับขึน้ ค่าน้ ามันของสายการบิน
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี
ย่ นแปลงรายการท่องเทีย่ วได้ตามความเหมาะสม ในกรณีเกิดจราจรติดขัด
์
หรือเกิดอุบตั เิ หตุบนท้องถนน โดยขึน้ อยู่ดุลพินิจของมัคคุเทศก์ ทัง้ นี้จะยึดถือผลประโยชน์ของคณะผูเ้ ดินทางเป็ น
สาคัญ และบริษทั ฯ ยังคงรักษามาตรฐานการบริการเช่นเดิม
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 การบริ การของรถบัสนาเทีย่ วตามกฎหมายแรงงานและการใช้รถทีป่ ระเทศญีป่ นุ่ สามารถให้บริ การ
วันละ 10 – 12 ชัวโมงเท่
่
านัน้ อาทิ เช่น เริ ม่ งาน 08.00 น. ถึงเวลา 20.00 น. (ต้ องถึงโรงแรมเรียบร้อยแล้ว)
การให้บริ การในแต่ ละวันมิ อาจเพิ ม่ เวลาการใช้รถบัสได้ ทัง้ นี้ มัคคุเทศก์และพนักงานขับรถจะเป็ นผูบ้ ริ หาร
เวลาตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กบั สภาพการจราจร ณ วันเดิ นทางนัน้ ๆเป็ นหลัก
 รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอทีต่ อ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯอีกครัง้ หนึ่ง หลังจากได้สารองโรงแรมทีพ่ กั ใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นตามทีร่ ะบุในโปรแกรม
 การจัดการเรื่องห้องพัก เป็ นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กบั กรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสาหรับผูส้ ูบ
บุหรี่ / ปลอดบุหรีไ่ ด้ โดยอาจจะขอเปลีย่ นห้องได้ตามความประสงค์ของผูท้ พ่ี กั ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ความพร้อมให้บริการ
ของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
 กรณีผเู้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้ววิ แชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วัน
ก่อนการเดินทาง มิฉะนัน้ บริษทั ฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์เมื่อท่านเดินทางไปพร้อมคณะแล้ว หากท่านงดใช้บริการใด และหรือไม่เดินทางพร้อม
คณะถือว่าท่านสละสิทธิ ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินคืน ไม่วา่ กรณีใด ๆ ทัง้ สิน้
****รายละเอียดเกี่ยวกับมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปนให้
ุ่ กบั คนไทย****
(เอกสารที่ท่านจะต้องใช้ในการพิ จารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ)
จากมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ป่ นุ ให้กบั คนไทย ผูท้ ่ปี ระสงค์จะพานักระยะสัน้ ในประเทศญี่ปนุ่ ไม่เกิน
15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเทีย่ ว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขัน้ ตอนการตรวจคน
เข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัตกิ ารเข้าประเทศญี่ปนุ่ ดังต่อไปนี้
1. สิง่ ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีอ่ าจเกิดขึน้ ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปนุ่ ได้ เช่น เงินสด
หรือบัตรเครติด
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปนุ่ (สาหรับกรณี การเข้าประเทศญี่ปนด้
ุ่ านมาตราการยกเว้นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ 6 เดือน และมีหน้าหนังสือเดินทางทีไ่ ม่มตี ราประทับอย่างน้อย
3 หน้า
2. กิจกรรมใดๆทีจ่ ะกระทาในประเทศญี่ป่ นุ จะต้องไม่เป็ นสิง่ ทีข่ ดั ต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัตกิ ารพานัก
ระยะสัน้
3. ในขัน้ ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผูท้ ่ไี ม่มปี ระวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้า
ประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัตทิ จ่ี ะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
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