5 Days 3 Nights
เที่ยวเกาะอีโนชิมะ คามาคุระ ชมปราสาทโอวาระ
นั่งรถไฟสายฮาโกเน่ โทซัง ชมธรรมชาติ
ชมซากุระบาน งานเทศกาล คะวะซุ เฟลติวลั
ฟูจิเทนสกีรีสอร์ ท
อิสระเที่ยวช้ อปปิ้ งตามอัธยาศัยตลอดทั้งวัน
เที่ยวชมหมู่บ้านนาริตะ ไหว้ พระขอพรวัดนาริตะ
***พ ักโรงแรมระด ับ 3+ ดาว***
้ ทาง
่ งภาพมืออาชพ
ี บริการถ่ายรูปให้ตลอดเสน
ชา

รายการทัวร์
**กาหนดเดินทาง 16 – 20 กุมภาพันธ์ 2563
วันแรก

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง

20.30 น.

พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่ างประเทศ ประตู 6 เคาน์ เตอร์ 6 สายการบิน
Air Asia เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวกในการเช็คอิน

23.45 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน Air Asia เที่ยวบินที่ XJ 600

วันที่สอง

สนามบินนาริตะ –คามาคุระ – เกาะอิโนชิมะ – ปราสาทโอวาระ – นั่งรถไฟสายฮาโกเน่ โทซัง

08.00 น.

เดิ นทางถึ ง สนามบิ นนาริ ต ะ ประเทศญี่ ปุ่น นาท่ า นผ่า นขั้นตอนการตรวจคนเข้า เมื องและศุ ล กากร
เรี ยบร้อยแล้ว (เวลาที่ญี่ปุ่น เร็ วกว่ าเมื องไทย 2 ชั่ วโมง) กรุ ณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกใน
การนัดหมายเวลา) ***สาคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่ อนุญาตให้ นาอาหารสด จาพวก เนื้อสั ตว์ พืช ผัก
ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่ าฝื นมีโทษปรับและจับ
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ เกาะอีโ นชิ ม ะ เกาะเล็ ก ๆ นอกชายฝั่ ง ของเมื อ งคามาคุ ร ะ ตัว เกาะจะเชื่ อ มต่ อ กับ
แผ่นดินใหญ่ดว้ ยสะพาน ภายในเกาะมีศาลเจ้าเล็ก ๆ ตั้งอยูบ่ ริ เวณรอบ ๆ เกาะ ถึง 3 แห่ง ให้ท่านได้ขอพร

บ่าย

วันที่สาม

เช้า

โดยมีศาลหลักที่เป็ นอาคารทรงแปดเหลี่ยมและเป็ นที่ประดิษฐานของเทพผูค้ ุม้ ครองอีโนชิมะ ซึ่งศาลเจ้า
แต่ละแห่งอยูไ่ ม่ไกลกันนัก ทั้งนี้ยงั มีสวนสาธารณะ หอชมวิว ถ้ า ให้เที่ยวชม และมีร้านค้า ร้านขนมให้ได้
ซื้อสิ นค้าเป็ นของฝาก ของที่ระลึกมากมายด้วย
ä รับประทานอาหารมื้อกลางวัน ณ ห้ องอาหาร
นาท่านสู่ ปราสาทโอดาวาระ หนึ่งในปราสาทที่เป็ นตานานเล่าขานถึงความยิ่งใหญ่ในยุคสมัยโฮโจ ผูซ้ ่ ึ ง
ปกครองบ้านเมืองในแถบคันโตในสมัยอดีต ปราสาทแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1447 เป็ นสถานที่ที่เป็ น
ดัง่ อนุ สรณ์สถานสุ ดท้ายแห่ งตระกูลโฮโจ อุจิมาสะและได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกทางประวัติศาสตร์
ของประเทศญี่ ปุ่น ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ในปี ค.ศ.1860 เพื่อให้เป็ นโบราณสถานของชาติ ภายใน
ปราสาทรวบรวมโบราณวัต ถุ ที่ ส าคัญ ในอดี ต ไว้มี ท้ งั หมด 3 ส่ ว นแบ่ ง เป็ น 5 ชั้น ชั้น บนสุ ด เปิ ดให้
นักท่องเที่ยวได้ชมวิวได้รอบ 360 องศา และยังมีจาหน่ายของที่ระลึกด้วย ที่สาคัญของปราสาทคือสวนที่
อยู่รอบ ๆ ที่มีคู่น้ าและสะพานสี แดง และดอกซากุระที่บานสพรั่ งสวยงามให้ท่านได้ถ่ายรู ปเก็บเป็ นที่
ระลึก จากนั้นนาท่านเดินทางโดย รถไฟสายฮาโกเน่ โทซัง ไปยังสถานนี ฮาโกเน่ ยูโมโต ซึ่งรถไฟจะวิ่งไป
ตามเส้นทางภูเขาที่เต็มไปด้วยป่ าไม้ สะพาน และอุโมงค์ และต้นซากุระที่ออกดอกบานสะพรั่งสองข้าง
ทาง ให้ท่านสัมผัสทิวทัศน์สองข้างทางที่สวยงามไปจนสุ ดสถานีฮาโก่เน่ ยูโมโต
ä รับประทานอาหารมื้อค่า ณ ห้ องอาหาร
ãพักที่ IZU HOTEL หรื อเทียบเท่า
*** ท่ านสามารถพักผ่ อนอย่ างเต็มอิ่มด้ วยการ “อาบน้าแร่ ธรรมชาติ” หรื อที่เรี ยกว่ า “ออนเซ็น” เพื่อให้
ท่ านได้ คลายความเหนื่อยล้ า ***
คะวะซุ ซากุระ เฟสติวัล - - ฟูจิเทนสกีรีสอร์ ท

ä รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านสู่เมืองคะวะะซุ เที่ยวงานเทศกาลซากุระคาวาซุ เฟสติวัล ที่บานสะพรั่งกว่า 8,000 ต้น เลียบแม่น้ า
คะวะซุ กว่า 4 กิ โลเมตร ขึ้นชื่ อว่าเป็ นซากุระที่ ออกดอกบานเร็ วที่สุดในแถบคันโต ซึ่ งจะเริ่ มบานช่วง
ปลายเดือนกุมภาพันธ์ – ต้นเดือนมีนาคม นอกจากดอกซากุระแล้วยังมีนาโนฮานะดอกสี เหลืองบานใต้

บ่าย

วันที่สี่

ต้นซากุ ระด้วย และในช่ วงกลางคืนก็ จะมีก ารเปิ ดไฟ Light Up ช่ วงเวลา 18.00 – 21.00 น. ที่ บริ เวณ
สะพานโฮเซนบาชิ และสะพานยาคาตะบาชิ ที่อยูไ่ ม่ไกลจากสถานีคะวะซุ
รับประทานอาหารมื้อค่า ณ ห้ องอาหาร
นาท่านเข้าชม พิธีชงชาหมายถึง “วิถีแห่ งชา” ซะโดจะเรี ยกอีกอย่างว่า ”ฉะโนะยุ” ซึ่ งเป็ นประเพณี ที่
เก่าแก่ของญี่ปุ่น ต้นแบบของพิธีชงชาซึ่งความหมายว่าความสามัคคีในการเคลื่อนไหว ซึ่งไม่ใช่เรื่ องง่าย
ฟูจิเทนสกีรีสอร์ ท ตั้งอยูบ่ นฐานทิศเหนื อของภูเขาไฟฟูจิ บริ เวณทะเลสาบฟูจิท้ งั ห้าและบนฐานทางตอน
ใต้เป็ นที่ต้ งั ของ Snow Town Yeti อีกด้วย เรี ยกได้วา่ เป็ นอีกหนึ่งรี สอร์ที่ไปเช้าเย็นกลับโตเกียวได้สบายๆ
ที่นี่เป็ นสกีรีสอร์ท แต่บอกเลยว่ามีสิ่งอานวยความสะดวกครบครัน อีกทั้งยังมีวิวดีงามไม่แพ้ที่ไหนๆเชียว
ค่ะ คนที่อยากชมวิวดีๆของภูเขาไฟฟูจิจากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ชินจูกุ ย่านช้อปปิ้ งในกลางเมืองโตเกียวที่
ประกอบไปด้วย ร้านขายเครื่ องอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรู ปดิจิตอล นาฬิกา เครื่ องสาอาง เสื้ อผ้า รองเท้า
กระเป๋ า อื่น ๆ อีกมากมาย ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ ง และรับประทานอาหารมื่อค่าตามอัธยาศัย
ä รับประทานอาหารค่าตามอัธยาศัย
ãพักที่ TOKYO HOTEL หรื อเทียบเท่า
อิสระช้ อปปิ้ งตามอัธยาศัย หรื อ เลือกซื้อทัวร์ เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์

ä รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
***อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน*** ไม่มีรถบัสให้ บริการ แต่มีไกด์แนะนาการเดินทางให้ ท่าน
ท่านใดที่มีความประสงค์จะ เลือกซื้ อดิสนีย์แลนด์ บัตรผู้ใหญ่ เพิ่มราคาท่ านละ 2,700 บาทบัตรเด็กอายุ 812 ปี เพิม่ ท่านละ 2,400 บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง) ดิสนียแ์ ลนด์เป็ นสวนสนุกที่มีนกั ท่องเที่ยวต่อปี เกือบ 20
ล้า นคนต่ อ ซึ่ ง มากที่ สุ ด ในประเทศญี่ ปุ่ น และมากเป็ นอัน ดับ 2 ของโลก สร้ า งขึ้ น โดยบริ ษ ัท ผลิ ต
ภาพยนตร์ การ์ ตูนวอลท์ดิสนี ย ์ เปิ ดให้บริ การในปี 1983 ซึ่ งเป็ นสวนสนุกดิสนี ยแ์ ลนด์แห่ งแรกที่สร้างขึ้น
นอกประเทศสหรัฐอเมริ กา ประกอบด้ วยธีมหลัก 7 ธีม World Bazaar / Tomorrowland /Toontown
/Fantasyland /Critter Country /Westernland /Adventureland โดยตกแต่ ง ตามฤดู ก าล และมี ก าร
เดินขบวนพาเหรดที่สนุกสนาน หรื อ อิสระช้ อปปิ้ ง หรื อเดินทางสู่ สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ โดยมีไกด์คอย
ให้คาแนะนาในการเดินทางอาทิ

• ย่ านชินจุกุ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อสิ นค้านานาชนิด ได้จากที่นี่ ไม่วา่ จะเป็ น ร้ านซานริโอะ
ร้านขายเครื่ องอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรู ปดิจิตอล นาฬิกา เครื่ องสาอาง ต่างๆ กัน และร้ านดองกี้ ที่มีทุก
อย่างให้เลือกสรรค์ ทั้งยังเป็ นร้านที่สามารถยืน่ ขอคืนภาษีได้อีกด้วย
• ชิบูย่า ย่านวัยรุ่ นชื่อดังอีกแห่ งของมหานครโตเกียวท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับแฟชัน่ ทันสมัยของหนุ่มสาว
ชาวแดนปลาดิบจากร้านค้ามากมาย มากกว่า 100 ร้านค้า และ “ตึก 109” ตึกชื่อดังที่เป็ นสัญลักษณ์ของ
ย่านนั้น
• ฮาราจูกุ อยู่ท่สี ถานีฮาราจูกุ ที่น่เี ป็ นสถานที่นดั พบของกลุม่ วัยรุ่นที่ชอบแต่งตัวแบบหลุดโลกมาอวดโฉม
กัน เลียนแบบตัวการ์ตูน หรือแบบฉบับของตัวเอง และยังเป็ นรวมสินค้ากิ๊ฟช๊อปน่ารักๆ มากมาย ให้
เลือกซือ้ หาเป็ นของฝากได้
ãพักที่ TOKYO HOTEL หรื อเทียบเท่า
วันที่ห้า

เช้า

12.00 น.
14.25 น.
19.55 น.

สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

ä รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินเที่ยวชม หมู่บ้านนาริ ตะ บริ เวณด้านหน้าวัดนาริ ตะ ซึ่ งบริ เวณริ มทางจะมีรูปปั้ นหิ น 12 นัก
กษัตรวางเรี ยงรายอยู่ตามทาง อาคารบ้านเรื อนเก่าแบบญี่ปุ่นให้ชม และร้านอาหาร ร้านขนมขึ้นชื่ อของ
ญี่ ปุ่ นให้ท่ า นได้เลื อกซื้ อเลื อกช้อป ทั้ง ยัง มี ร้า นขายปลาไหลที่ ส ามารถดู ก ารย่ า งปลาไหลที่ ห น้า ร้ า น
จากนั้นนาท่านไหว้พรขอพร วัดนาริตะซัง ชินโชจิ เป็ นวัดพุทธเก่าแก่ ขนาดใหญ่ ที่มีชื่อเสี ยงมากของ
เมื อ งนาริ ต ะ สร้ า งขึ้ น ในปี 940 ตั้ง อยู่ ไ ม่ ไ กลจากสนามบิ น นานาชาติ น าริ ต ะ ภายในวัด มี อ าคารที่
หลากหลายตั้งอยูใ่ นบริ เวณที่กว้างขวาง เช่น ห้องโถงหลัก เจดีย ์ 3 ชั้นสไตล์ Tahoto มีชื่อว่า Great Pagoda
of Peace นอกจากนี้ยงั มีสวนญี่ปุ่น และสวนยุโรปอีก
ä รับประทานอาหารกลางว้นตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทางสู่ สนามบิน นาริตะ เพื่อเตรี ยมตัวกลับประเทศไทย
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน Air Asia เที่ยวบินที่ XJ 603
เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กาหนดวันเดินทางอัตราค่าบริการ
อัตราค่าบริการ สาหรับคณะ 30+1 ท่ านขึน้ ไป
ผูใ้ หญ่
24,900
เด็กอายุ 7-11 ปี / มีเตียง
22,900
เด็กอายุ 2-6 ปี / ไม่มีเตียง
15,000
พักเดี่ยวจ่ายเพิม่ (จากราคาผูใ้ หญ่)
8,000
เด็กทารก อายุต่ากว่า 2 (ณ. วันเดินทาง) เช็คราคาตัว๋ ก่อนทาจอง

บริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ : รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สาย
การบิน เป็ นต้น โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริ การของรถบัสนาเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น
สามารถให้บริ การวันละ 10 ชัว่ โมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็ นผูบ้ ริ หารเวลาตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั สภาพการจราจรในวันเดิ นทางนั้นๆ เป็ นหลัก จึงขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ ยนเวลาท่องเที่ ย วตาม
สถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
อัตราค่าบริการรวม
✓ ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
✓ โรงแรมที่พกั ตามที่ระบุ หรื อเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
✓ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ
✓ ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
✓ ค่าเบี้ยประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
✓ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น และหัวหน้าทัวร์อานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง (มีหวั หน้าทัวร์เมื่อมีผรู ้ ่ วมทาง 30 ท่าน)
อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง อาทิ ค่าทาหนังสื อเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่ องดื่ม ค่าซักรี ด ค่ามินิบาร์ใน
ห้องและค่าพาหนะต่าง ๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
× ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณี ประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่ องจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศ
ยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทยสาหรับผูท้ ี่ประสงค์พานักระยะสั้นในประเทศญี่ ปุ่นไม่เกิน 15
วัน)
× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผูเ้ ดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สาหรับการยื่น
ร้องขอวีซ่า หรื อมากกว่า 2,000 บาท ตามที่สถานทูตกาหนด และมีค่าบริ การวีซ่าต่างหาก
× ค่าธรรมเนี ยมในกรณี ที่กระเป๋ าสัมภาระที่มีน้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกาหนดหรื อสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน
× ค่าภาษีน้ ามัน ที่สายการบินเรี ยกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริ ษทั ฯได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว

× ค่ าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
× ภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
เดินทางขึ้นต่า 30 ท่ าน หากต่ากว่ากาหนด กรุ๊ ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผูเ้ ดินทางทุกท่านยินดีที่จะชาระ
ค่าบริ การเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทาง
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่น ต่อไป โดยทางบริ ษทั ฯจะแจ้งให้ท่าน
ทราบล่วงหน้า
เงื่อนไขการจอง และ การชาระเงิน :
 มัดจาท่ านละ 10,000 บาท ภายใน 3 วันหลังจากทาการจอง กรณี ลูกค้าทาการจองก่อนวันเดินทางภายใน 15 วัน
ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจานวน
 ส่ วนที่เหลือ ชาระก่อนวันเดินทางอย่างน้ อย 30 วัน
• หากไม่ ชาระมัดจาตามที่กาหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ ลูกค้ าท่ านอื่นที่รออยู่
• หากชาระไม่ ครบตามจานวน บริ ษัทฯถือว่ าท่ านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่ มีเงื่อนไข
• เมื่อท่ านชาระเงินไม่ ว่าจะทั้งหมดหรื อบางส่ วน ทางบริ ษัทฯถือว่ าท่ านได้ ยอมรั บเงื่อนไขและข้อตกลงต่ าง ๆที่
ได้ ระบุไว้ ทั้งหมดนีแ้ ล้ ว
• หากชาระเงินในแต่ ละส่ วนแล้ ว โปรดส่ งสาเนาการโอนเงิน พร้ อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์
• ส่ งรายชื่อสารองที่นั่ง ผู้เดินทางต้ องส่ งสาเนาหนังสื อเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ ชื่อพร้ อมยืนยันว่ าต้ องการ
เดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้ าง, เบอร์ โทร // [หากไม่ ส่งสาเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มา
ให้ ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ รับผิดชอบค่ าเสี ยหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ -นามสกุล
และอื่น ๆ เพือ่ ใช้ ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น
โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษ
อย่างต่า 2 หน้าหากไม่มนั่ ใจโปรดสอบถาม
เงื่อนไขยกเลิกการจอง : เนื่ องจากเป็ นราคาตัว๋ เครื่ องบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวร์ ชาระเงินค่าจองค่าทัวร์ แล้ว
ไม่ ส ามารถยกเลิ ก เลื่ อ น ขอคื น เงิ น ได้ทุ ก กรณี และกรณี ที่ ก องตรวจคนเข้า เมื อ งทั้ง กรุ ง เทพฯ และใน
ต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่
จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณี ใด ๆ ทั้งสิ้ น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริ การ
รายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การและเงินมัด
จาคืน ไม่วา่ กรณีใด ๆ ทั้งสิ้ น
จากมาตรการยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญี่ปุ่นให้ กบั คนไทย ผู้ที่ประสงค์ จะพานักระยะสั้ นในประเทศญี่ปุ่นไม่ เกิน
15 วัน ไม่ ว่าจะด้ วยวัตถุประสงค์ เพื่อการท่ องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรื อธุรกิจ จะต้ องยื่นเอกสารในขั้นตอนการ
ตรวจเข้ าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้ าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่ อไปนี้
1. ตัว๋ เครื่ องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ทางบริ ษทั ฯจัดการให้)

2. สิ่ งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด
บัตรเครดิต เป็ นต้น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริ ษทั จัดการให้)
4. กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริ ษทั ฯ จัดการให้)
คุณสมบัติการเข้ าประเทศญี่ปุ่น (สาหรับกรณีการเข้ าประเทศญี่ปุ่นด้ วยมาตรการยกเว้ นวีซ่า)
1. หนังสื อเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่ต่ากว่า 6 เดือน
2. กิจกรรมใด ๆ ที่จะกระทาในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็ นสิ่ งที่ ขดั ต่อกฎหมายและเข้าข่ายคุณสมบัติการพานัก
ระยะสั้น
3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผูท้ ี่ไม่มีประวัติการถูกส่ งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เ ข้าประเทศ
และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
1. ผูจ้ ดั จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณี ที่ผู ้
เดินทางไม่ผา่ นการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่วา่ จะเป็ นกองตรวจคนเข้าเมืองหรื อกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออก
เมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
2. กรณี ตอ้ งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรื อห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวน
สิ ทธิในการจัดห้องให้เป็ นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม
3. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรื อ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทาให้
เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้ งแต่ละสถานที่น้อยลง โดยเป็ นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการ
บริ หารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่ วมมือจากผูเ้ ดินทางในบางครั้งที่ตอ้ งเร่ งรี บ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
การบริ การของรถบัสนาเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริ การวันละ 10 ชัว่ โมง ในวันนั้น
ๆ มิ อาจเพิ่ม เวลาได้ โดยมัค คุ เทศก์และคนขับ จะเป็ นผูบ้ ริ หารเวลาตามความเหมาะสม ทั้ง นี้ ข้ ึ นอยู่กับ สภาพ
การจราจรในวัน เดิ นทางนั้น ๆ เป็ นหลัก จึ งขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรั บ เปลี่ ย นเวลาท่ องเที่ ย วตามสถานที่ ใ น
โปรแกรมการเดินทาง
หมายเหตุ : กรุ ณาอ่ านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่ อนทาการจอง เพื่อความถูกต้ องและความเข้ าใจตรงกันระหว่ างท่ าน
ลูกค้ าและบริษัท
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรื อปรับราคาค่ าบริการขึน้ ในกรณีที่มีผ้ รู ่ วมคณะไม่ ถึง 30 ท่ าน
2. ขอสงวนสิ ทธิ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การ
นัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่ งของผิดกฎหมาย ซึ่ งอยู่นอกเหนื อความรับผิดชอบของ
บริ ษทั ฯ

5. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหาย อันเนื่ องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจาก
การโจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่ อท่านตกลงชาระเงิ นมัดจาหรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมดกับ ทางบริ ษ ทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถื อว่าท่า นได้ย อมรั บ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
7. รายการนี้ เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯ อีกครั้งหนึ่ ง หลังจากได้สารองโรงแรมที่พกั ใน
ต่างประเทศเรี ยบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรื่ องห้องพัก เป็ นสิ ทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กบั กรุ๊ ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสาหรับผูส้ ูบบุหรี่
/ ปลอดบุหรี่ ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผูท้ ี่พกั ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั ความพร้อมให้บริ การ
ของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
9. กรณี ผเู ้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้ วีลแชร์ กรุ ณาแจ้ งบริษัทฯ อย่ างน้ อย 7 วันก่ อนการ
เดินทาง มิฉะนั้นบริ ษทั ฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มีสิทธิ ในการให้คาสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้ นแทนผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผูม้ ีอานาจของผูจ้ ดั กากับเท่านั้น
11. ผูจ้ ดั จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณี ที่
ผูเ้ ดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็ นกองตรวจคนเข้าเมืองหรื อกรม
แรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี
เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
12. กรณี ตอ้ งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรื อห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวน
สิ ทธิในการจัดห้องให้เป็ นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม
13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรื อ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทาให้
เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้ งแต่ละสถานที่นอ้ ยลง โดยเป็ นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการ
บริ หารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่ วมมือจากผูเ้ ดินทางในบางครั้งที่ตอ้ งเร่ งรี บ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
14. การบริ การของรถบัสนาเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ ปุ่น สามารถให้บริ การวันละ 10 ชัว่ โมง ในวัน
นั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็ นผูบ้ ริ หารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั สภาพ
การจราจรในวัน เดิ นทางนั้นๆเป็ นหลัก จึ ง ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการปรั บ เปลี่ ย นเวลาท่ อ งเที่ ย วตามสถานที่ ใ น
โปรแกรมการเดินทาง

