TOKYO 5D3N (FULLDAY)

ท่องเที่ยวสุดคุ้ม ณ ดินแดนอาทิตย์อทุ ยั !!

 อิม่ อร่อยไปกับ
บุฟเฟต่ ์ขาปูยกั ษ์

เทีย่ วเมืองเก่าซาวาระ ชมความยิ ง่ ใหญ่ของภูเขาไฟฟูจิ
ช้อปกระหนํา่ ย่านชิ นจูกุ พิ เศษให้ท่านได้ทาน
บุฟเฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์และแช่ออนเซ็นสไตล์ญีป่ นแท้
ุ่
ๆ!!

เมษายน 2562 เทศกาลสงกรานต์
ราคา
วันที่
1
2
3

40,900.รายการ

XJ 606 DMK – NRT 11.05 – 19.25
XJ 607 NRT – DMK 20.40 – 01.20

อาหาร
B

L

D

NARITA VIEW HOTEL
หรือเที่ยบเท่ า

กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ – นาริตะ
นาริตะ – เมืองซาวาระ – ชิซุย เอ้ าท์ เล็ตมอลล์ – วัดนาริตะซัง –
อีออนพลาซ่ า – นาริตะ
นาริตะ – วัดคามาคุระ – หุบเขาโอวาคุดานิ – พิพธิ ภัณฑ์ แผ่ นดินไหว –
ทะเลสาบยามานากะ

4

ทะเลสาบยามานากะ – ภูเขาไฟฟูจิ – ช้ อปปิ ้ งชินจูกุ – สนามบินนาริตะ

5

สนามบินดอนเมือง

ทัวร์ ญี่ปนุ่ (SS) TOKYO 5D3N (FULLDAY) โดยสายการบินไทยแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ (XJ)

โรงแรม

-

-

NARITA VIEW HOTEL
หรือเที่ยบเท่ า
LAKE YAMANAKA SUNPLAZA
HOTEL หรือเที่ยบเท่ า

-

DAY 1
08.00

กรุงเทพฯ – สนามบิ นนาริ ตะ – นาริ ตะ
คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 3 ประตูทางเข้าที่ 1 – 3
เคาน์ เตอร์ 4 สายการบิ นแอร์เอเชี ย เอ็กซ์ เจ้าหน้ าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอํานวยความ
สะดวกให้ท่านก่อนขึน้ เครื่อง
** สายการบิ น AIR ASIA X ทาการบิ นด้วยเครื่องบิ น AIRBUS A330-300 ที่นัง่ แบบ 3-3-3
(377ที่นัง่ ) น้ าหนักกระเป๋าเดิ นทางทัง้ ขาไปและขากลับอย่างละ 20 กก. บริ การเสิ รฟ์ อาหาร

11.05
19.25

ร้อนพร้อมเครื่องดื่มทัง้ ขาไปและขากลับ **
ออกเดินทางสู่ สนามบิ นนาริ ตะ โดยสายการบิ นแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบิ นที่ XJ 606
เดินทางถึง สนามบิ นนาริ ตะ (เวลาท้องถิน่ เร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็ น
เวลาท้องถิน่ เพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อย
แล้ว
จากนัน้ นําท่านเดินทางเข้าสู่ทพ่ี กั นาริ ตะ ณ NARITA VIEW HOTEL หรือเทีย่ บเท่า
(ชือ่ โรงแรมทีท่ ่านพัก ทางบริ ษทั จะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วันก่อนวันเดิ นทาง)

DAY 2
เช้า

นาริ ตะ– เมืองซาวาระ – ชิ ซุย เอ้าท์เล็ตมอลล์ – วัดนาริ ตะซัง – อีออนพลาซ่า – นาริ ตะ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านเดินทางสู่ย่านประวัตศิ าสตร์เก่า ณ เมืองซาวาระ เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่มี
คลองสายน้ อยๆตัดผ่าน บ้านเรือนที่อยู่ตดิ ริมคลองนี้ถอื ว่าเป็ นย่านการค้าเก่าแก่ท่มี ีมากว่าพันปี
ถูกดูแลและอนุรกั ษ์โดยคนญี่ปนุ่ ในท้องถิน่ จนย่านเมืองเก่า ซาวาระได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็ นย่าน
อนุ รกั ษ์อาคารประวัติศาสตร์ท่สี ําคัญ ในปี ค.ศ.1996 แห่งแรกในเขตภู มิภ าคคันโต และยังเป็ น
สถานทีถ่ ่ายทําภาพยนตร์เรื่อง ฟดั จัง โตะ อีกด้วย
*** อาหารกลางวันอิ สระตามอัธยาศัยเพือ่ ให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า***
นําท่านเดินทางสู่ ชิ ซุย เอ้าท์เล็ตมอลล์ ซึ่งมีสนิ ค้ามากมายหลากหลายชนิด อิสระให้ท่านได้เลือก
ซื้อเลือกชมทัง้ สินค้าที่นําเข้าจากต่างประเทศ และผลิตในญี่ป่นุ ซึ่งล้วนแต่มคี ุณภาพเหมาะสมกับ
ราคา อาทิ ADIDAS, GAP, TIMBERLAND, CASIO, MICHEL KLIEN, MORGAN, ELLE,
PRADA, GUCCI, DISSEL และอื่น ๆ อีกมากมาย

ทัวร์ ญี่ปนุ่ (SS) TOKYO 5D3N (FULLDAY) โดยสายการบินไทยแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ (XJ)

นํ าท่านสู่ วัดนาริ ต ะซัง 1 ใน 3 วัดหลักของลัทธิคนั โต ที่ได้สร้างขึ้นอุทิศแด่ศาสนาพุทธให้กบั
เทพเจ้า ฟู ดู เ มีย วโอะ ซึ่ง เป็ น เทพเจ้า แห่ ง ไฟจุ ด เด่ น ของวัด ถือ เป็ น เทพชัน้ สู ง สุ ด ของลัท ธิช ิน
ก่อนแกะสลัก และถวายโดย โคโบไดจิ ตามราชโองการของ จักรพรรดิซากะ วัดแห่งนี้มผี แู้ วะเวียน
เข้าสักการะมากว่า 10 ล้านคนต่อปี ภายในวัดมีสวนนาริตะซัง ในพื้นที่กว่า 165,000 ตารางเมตร
เป็นสถานพักผ่อนหย่อนใจทีส่ วยงามร่มรื่น และอากาศบริสุทธิ ์ตลอดทัง้ 4 ฤดู
สมควรแก่เวล่า นํ า ท่านเดินทางสู่ อี ออนพลาซ่า ช้อปปิ้ งมอลล์ขนาดใหญ่ อิสระท่านได้เลือกซื้อ
สินค้าจากร้านค้าต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็นเสือ้ ผ้า กระเป๋า รองเท้า ของแต่งบ้าน ของทีร่ ะลึก ฯลฯ ภายใน
อาคารยังมี ห้างจัสโก้ ให้ท่านช้อปปิ้ งต่ออย่างเพลิดเพลินสนุ กสนานกับการจับจ่ายสินค้าของร้าน
100 Yen ซึ่งสินค้าทุก ๆ อย่างในร้านราคาชิน้ ละ 100 เยน ไม่ลมื แวะซื้อของฝากทางกรุงเทพฯ อาทิ
ขนมโมจิ , เบนโตะ , ผลไม้สด และแห้ง , ลูกอมขนมขบเคีย้ ว ฯลฯ
*** อาหารกลางคําอิ
่ สระตามอัธยาศัยเพือ่ ให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า***
จากนัน้ นําท่านเดินทางเข้าสู่ทพ่ี กั นาริ ตะ ณ NARITA VIEW HOTEL หรือเทีย่ บเท่า
(ชือ่ โรงแรมทีท่ ่านพัก ทางบริ ษทั จะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วันก่อนวันเดิ นทาง)

DAY 3
เช้า

เที่ยง

นาริ ตะ – วัดคามาคุระ – หุบเขาโอวาคุดานิ – พิ พิธภัณฑ์แผ่นดิ นไหว – ทะเลสาบยามานากะ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ วัดคามาคุระ หรือ วัดโคโตกุอิน นมัสการพระพุทธรูปองค์ใหญ่ อมิตตา นิโอยู
ราอิ หรือ ที่รู้จกั กันในนาม หลวงพ่อโตกลางแจ้ง ทําจากสัมฤทธิ ์องค์หลวงพ่อมีค วามสูงรวมฐาน
13.35 เมตร เฉพาะองค์พระสูง 11 เมตร นํ้าหนักราว 122 ตัน เดิมองค์พระใหญ่แกะสลักจากไม้สูง
ถึง 24 เมตร วิห ารและองค์พ ระถู ก ภัย ธรรมชาติทํา ลายหลายครัง้ แม้จ ะสร้า งขึ้น ใหม่ ก็ถู ก ภัย
ธรรมชาติเหล่านี้ทําลายลง จนกระทังครั
่ ง้ สุดท้ายในเมื่อปีค.ศ. 1584 ได้เกิดปาฏิหาริย์กบั องค์หลวง
พ่อเพียงแค่ทรุดลงเล็กน้อย แต่ยงั คงประดิษฐานอยู่ทเ่ี ดิม ชาวญี่ปนุ่ มีความศรัทธาเชือ่ ในการบนบาล
ขอให้ประสบความสําเร็จต่าง ๆ พลาดไม่ได้กบั การแวะบันทึกภาพคู่กบั ต้นสน ที่พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลที่ 7) ทรงปลูกในวโรกาสที่เสด็จพระราชดําเนิน พร้อมด้วยสมเด็จ
พระนางเจ้ารําไพพรรณี พระบรมราชินี ครัง้ เยือนวัดโคโตกุอนิ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2474
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ทัวร์ ญี่ปนุ่ (SS) TOKYO 5D3N (FULLDAY) โดยสายการบินไทยแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ (XJ)

เปลีย่ นบรรยากาศนําท่าน นัง่ รถขึน้ ชมหุบเขาโอวาคุดานิ หรือ บ่อแร่กามะถันเดือด ที่ควันพวย
พุ่งออกมาแยกเป็นบ่อน้อยใหญ่เต็มหุบเขาและบ่อนํ้าแร่เดือดที่สามารถต้มไข่ให้สุกได้และไข่ท่ไี ด้จะ
มีสีดา เชิญลิม้ ลองรสชาติความอร่อย โดยเชือ่ กันว่า หากได้รบั ประทานไข่ดามหัศจรรย์ 1 ฟอง จะ
ทาให้มีอายุยืนยาวเพิ่ มอีก 7 ปี
นําท่านเยีย่ มชม พิ พิธภัณฑ์แผ่นดิ นไหว EARTH QUAKE MUSEUM ทีจ่ ําลองเรื่องราวของภูเขา
ไฟฟูจิ และให้ท่านได้สมั ผัสกับบรรยากาศของการจําลองเรื่องราวเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึน้ ใน
ประเทศญี่ปนุ่ หรือเลือกทดสอบบ้านจําลองสถานการณ์แผ่นดินไหว รับการสันสะเทื
่
อนจากขันตํ
้ ่าสุด
สู่ขนั ้ สูงสุด และศึกษาเรียนรูป้ ระสบการณ์ ในห้องจําลองต่างๆ จากนัน้ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของ
ฝากทีร่ ะลึกตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลา นํ าท่านเดินทางเข้าสู่ท่พี กั ทะเลสาบยามานากะ ณ LAKE YAMANAKA
SUN PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า

คา่

รับประทานอาหารคา่ ในห้องอาหารของรีสอร์ท บริ การท่านด้วยบุฟเฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์
พักผ่อนกับการแช่ ออนเซ็น นํ้ าแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พภิ พเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า
เลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพให้กระปรี้กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ํามีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของ
ร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ความอัศจรรย์แห่งการอาบนํ้ าแร่แบบญี่ป่นุ นี่เองทําให้มผี กู้ ล่าวว่า =>
หากมาที่ญี่ปนแล้
ุ่
วไม่ได้ลงอาบน้าแร่กเ็ หมือนกับว่าท่านมาไม่ถึงญี่ปนุ่ !
(ชือ่ โรงแรมทีท่ ่านพัก ทางบริ ษทั จะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วันก่อนวันเดิ นทาง)

DAY 4
เช้า

ทะเลสาบยามานากะ – ภูเขาไฟฟูจิ – ช้อปปิ้ งชิ นจูก ุ – สนามบิ นนาริ ตะ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ สัมผัสภูเขาไฟฟูจอิ ย่างใกล้ชดิ ทีบ่ ริเวณขัน้ ที่ 5 ซึ่งเป็นจุดทีร่ ถ
โดยสารสามารถขึน้ ไปจอดได้ ฟูจเิ ป็นภูเขาไฟทีส่ ูงทีส่ ุดในญี่ปนุ่ และยังเป็นสัญลักษณ์ของประเทศ
ญี่ปนุ่ อีกด้วย ท่านสามารถชมความงามของภูเขาไฟฟูจไิ ด้ตลอดทัง้ ปี เพราะในแต่ละฤดูภูเขาไฟฟูจิ
จะมีความงดงามทีแ่ ตกต่างกัน และเป็นภูเขาไฟทีส่ วยงามไม่วา่ จะมองจากมุมไหนก็ตาม (การขึน้
ชมภูเขาไฟฟูจิชนั ้ 5 นัน้ ขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศอานวย)

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ทัวร์ ญี่ปนุ่ (SS) TOKYO 5D3N (FULLDAY) โดยสายการบินไทยแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ (XJ)

จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ กรุงโตเกียว ศูนย์กลางมหานครทีค่ ราครํ่าไปด้วยผูค้ นมากมาย เดินทางสู่
ย่าน ช้ อปปิ้ งชิ นจูก ุ ตื่น ตาตื่นใจกับบรรยากาศเมือ งหลวง ณ กรุง โตเกีย วที่ค ราครํ่ าด้วยผู้ค น
มากมาย นําท่านสัมผัสบรรยากาศย่านช้อปปิ้งชือ่ ดังของญี่ปนุ่ เพลิดเพลินกับการจับจ่ายสินค้าที่ถูก
ตาถูกใจ ย่านช้อปปิ้งที่มคี วามเจริญอันดับหนึ่งของโตเกียว ถูกขนานนามว่า ศูนย์กลางที่สองแห่ง
นคร ศูนย์รวมร้านค้าจัดแต่งอย่างหรูหราน่ารักหลาก สไตล์ รวมไปถึงร้านสินค้าชื่อดังเป็ นที่นิยมทัง้
ชาวญี่ปุ่น และนักท่องเที่ยวที่มาเยือ นร้าน 100 เยนเท่ ากันหมด (ยังไม่รวมภาษี 8%) อิสระให้
ท่านเพลิดเพลินกับการจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าถูกใจ อาทิสนิ ค้าแบรนด์เนมดัง อุปกรณ์อเี ล็กทรอนิกส์
กล้องถ่ายรูปดิจติ อล หรือสินค้าเอาใจคุณผูห้ ญิง เสือ้ ผ้าแฟชั ่นวัยรุ่น กระเป๋า รองเท้า เครื่องสําอางค์
ยีห่ อ้ ดังของญี่ปนุ่ ไม่วา่ จะเป็น KOSE , SHISEDO KANEBO, SK–II ในราคาถูกกว่าเมืองไทย
*** อาหารคําอิ
่ สระตามอัธยาศัยเพือ่ ให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า***
สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดิ นทางสู่สนามบิ นเพื่อ
กลับกรุงเทพฯ
20.40

DAY 5
01.20

ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิ นแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบิ นที่ XJ 611
สนามบิ นดอนเมือง
ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ
**********************************************

กาหนดการเดินทาง :
วันเดินทาง
11 – 15 เม.ย.
12 – 16 เม.ย.
13 – 17 เม.ย.

ราคาผูใ้ หญ่

ราคาเด็ก

ราคาเด็กทารก

2 – 3 ท่าน

2 – 12 ปี

น้ อยกว่า 2 ปี

40,900 บาท
40,900 บาท
40,900 บาท

** ไม่มีราคาเด็ก**
** ไม่มีราคาเด็ก**
** ไม่มีราคาเด็ก**

6,000 บาท
6,000 บาท
6,000 บาท

พักเดี่ยวเพิ่ม
8,500 บาท
8,500 บาท
8,500 บาท

หมายเหตุ : การเดินทางแต่ละครัง้ ต้องมี ผูใ้ หญ่ไม่น้อยกว่า 25 ท่าน ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว
บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลีย่ นแปลงราคา
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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
 ค่านํ้าหนักกระเป๋าทัง้ ขาไปและกลับ ขาละ 20 กิโลกรัม
*** กรณี มีความประสงค์ต้องการอัพเกรดทีน่ ัง่ , ซื้อนํ้าหนักกระเป๋าเพิ 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 ลโรงแรมที ญ
่ ี 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 ห้องสองเตี ยงเดีย่ 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 าํ หนด) ** ไม่รวมประกันสุขภาพ **
อัตราค่าบริ การไม่รวม





ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากในรายการ
ค่านํ้าหนักกระเป๋าเดินทางทีเ่ กินจากสายการบินกําหนด
ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% (กรณีลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินแบบเต็มรูปแบบ)
ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าชัวคราวเข้
่
าประเทศญี่ปนุ่ (สาหรับผูถ้ ือหนังสือเดิ นทางไทย)

 ค่าสินนํ้าใจสําหรับมัคคุเทศก์, คนขับรถ 1,200 บาท/คน/ทริ ป
เงื่อนไขการสารองที่นัง่
 กรุณาสํารองทีน่ งโดยการชํ
ั่
าระมัดจํา ภายใน 3 วัน หลังจากสารองที่นัง่
o มัดจําท่านละ 20,000 บาท
 กรุณาชําระค่าใช้จ่ายส่วนทีเ่ หลือทัง้ หมดก่อนการเดิ นทางอย่างน้ อย 30 วันทําการ
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เงื่อนไขการยกเลิ ก
 กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 31 วัน ก่อนการเดินทาง บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนค่ามัดจํา
 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 ยวบิ นเหมาล า CHARTER FILGHT หรือ EXTRA FLIGHT กับสายการบิ น หรือผ่านตัวแทนใน
ประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงิ นมัดจาหรือค่าบริ การทัง้ หมด
หมายเหตุ
*** ขอความกรุณาทุกท่านอ่านและศึกษาข้อมูลทัง้ หมดก่อนการจอง
เพือ่ ความถูกต้องและความเข้าใจทีต่ รงกันระหว่างท่านและบริ ษทั ฯ
ดังนัน้ หากท่านชําระเงิ นค่าจองทัวร์และหรือค่าทัวร์แล้ว ทางบริ ษทั ถือว่าท่านได้ยอมรับเงือ่ นไขของบริ ษทั ฯ
เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพือ่ ทราบอีกครัง้ ***
 กรณีเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมือง ณ ประเทศนัน้ ๆ ปฏิเสธการเข้า -ออก ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ถือเป็ นเหตุผล
ซึ่งอยู่นอกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิที์ จ่ ะไม่คนื เงินทัง้ หมด
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ในกรณีท่เี กิดเหตุสุดวิสยั อาทิเช่น การยกเลิกไฟท์
หรือการล่าช้าของสายการบิน, อุบตั เิ หตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิง่ ของสูญหายตามสถานที่
ต่าง ๆ ทีเ่ หนืออํานาจการควบคุมของบริษทั ฯ
 ในกรณี ทีล่ ูกค้าต้องออกตั ๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติ ดต่อเจ้าหน้ าทีข่ องบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครัง้
มิ ฉะนัน้ ทางบริ ษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทัง้ สิ้ น
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ ่จี ะเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า ในกรณีท่ีมีการขึ้นลงของ
เงินตราต่างประเทศ และหรือจากการปรับขึน้ ค่านํ้ามันของสายการบิน
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการท่องเทีย่ วได้ตามความเหมาะสม ในกรณีเกิดจราจรติดขัด
หรือเกิดอุบตั เิ หตุบนท้องถนน โดยขึน้ อยู่ดุลพินิ จของมัคคุเทศก์ ทัง้ นี้จะยึดถือผลประโยชน์ของคณะผูเ้ ดินทางเป็ น
สําคัญ และบริษทั ฯ ยังคงรักษามาตรฐานการบริการเช่นเดิม
 การบริ การของรถบัสนําเทีย่ 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 การในแต่ละวันมิ อาจเพิ ม่ เวลาการใช้รถบัสได้ ทัง้ นี้ มัคคุเทศก์และพนักงานขับรถจะเป็ นผู้บริ หาร
เวลาตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กบั สภาพการจราจร ณ วันเดิ นทางนัน้ ๆเป็ นหลัก
 รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอทีต่ อ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯอีกครัง้ หนึ่ง หลังจากได้สํารองโรงแรมที่พกั ใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นตามทีร่ ะบุในโปรแกรม
 การจัดการเรื่องห้องพัก เป็ นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กบั กรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสําหรับผูส้ ูบ
บุหรี่ / ปลอดบุหรีไ่ ด้ โดยอาจจะขอเปลีย่ นห้องได้ตามความประสงค์ของผูท้ ่พี กั ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ความพร้อมให้บริการ
ของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
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 กรณีผเู้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้ววิ แชร์ กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่างน้อย 7 วัน
ก่อนการเดินทาง มิฉะนัน้ บริษทั ฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์เมื่อท่านเดินทางไปพร้อมคณะแล้ว หากท่านงดใช้บริการใด และหรือไม่เดินทางพร้อม
คณะถือว่าท่านสละสิทธิ ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินคืน ไม่วา่ กรณีใด ๆ ทัง้ สิ้
****รายละเอียดเกี่ยวกับมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปนให้
ุ่ กบั คนไทย****
(เอกสารที่ท่านจะต้องใช้ในการพิ จารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ)
จากมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทย ผูท้ ่ปี ระสงค์จะพํานักระยะสัน้ ในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน
15 วัน ไม่วา่ จะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเทีย่ ว เยีย่ มญาติ 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 ะกระทําในประเทศญี่ปนุ่ จะต้องไม่เป็นสิง่ ทีข่ ดั ต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัตกิ ารพํานัก
ระยะสัน้
3. ในขัน้ ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผูท้ ่ไี ม่มปี ระวัติก ารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อ ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้า
ประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัตทิ จ่ี ะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
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