TOKYO5D3N
ซุปตาร์สม้ จีด แดงจ๊าด
กําหนดการเดินทางเดือนกันยายน – ตุลาคม 2560

ฟูจชิ นั 5ชมใบไม้เปลียนสี หมู่บา้ นโอชิโนะฮักไก
ล่องเรือโจรสลัด ณ ทะเลสาบอาชิ นังกระเช้า คาชิ คาชิ
วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ งชินจูกุ
โยโกฮาม่า พิพิธภัณฑ์ราเมน – คามาคุระ ชมพระใหญ่ไดบุตสึ
เพลิดเพลินเต็มอิมที โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี โตเกียว พลาซ่า
อาบนําแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยกั ษ์ FREE WIFI ON BUS
มีนาดื
ํ มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
วันเดินทาง
27 กันยายน – 01 ตุลาคม 60

ราคาผูใ้ หญ่
25,888.-

พักเดียว
7,900.-
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30 กันยายน – 04 ตุลาคม 60
28,888.7,900.03-07 ตุลาคม 60
28,888.7,900.06-10 ตุลาคม 60
28,888.7,900.09-13 ตุลาคม 60
28,888.7,900.12-16 ตุลาคม 60
29,999.7,900.15-19 ตุลาคม 60
29,999.7,900.18-22 ตุลาคม 60
30,999.7,900.21-25 ตุลาคม 60
31,999.7,900.24-28 ตุลาคม 60
29,999.7,900.** ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนืองจากเป็ นราคาพิเศษ / Infant เด็กอายุตากว่
ํ า 2 ปี ราคา 7,900.-**
ราคานีไม่รวมค่าทิปไกด์ท่านละ1,000 บาท/ทริป**
วันแรก
กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง
21.00 น.
พร้อ มกัน ที สนามบิ น นานาชาติ ด อนเมื อ งชัน 3 อาคารผู้โ ดยสารระหว่ า งประเทศประตู 6
เคาน์เตอร์ 6สายการบินสกูต๊ (SCOOT) เจ้าหน้าทีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอํานวย
ความสะดวกในการเช็คอิน
สายการบิน SCOOT ใช้เครือง Boeing 787 Dreamliner จัดทีนังแบบ 3-3-3นําหนักกระเป๋า 20
กก.ต่อท่าน (หากต้องการซือนําหนักเพิม ต้องเสียค่าใช้จา่ ยเพิม)
สายการบินมีบริการจําหน่ายอาหารและเครืองดืมบนเครือง (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าอาหาร)
วันทีสอง
สนามบิ น นาริ ต ะ – กระเช้า คาชิ คาชิ –ฮาโกเน่ – ล่ อ งเรื อ โจรสลัด ณ ทะเลสาบอาชิ โ ก
เท็มบะเอ้าต์เลต – Dinner บุฟเฟต์ขาปูยกั ษ์ - ออนเช็นธรรมชาติ
00.30 น.
เหิรฟ้ าสู่เมืองนาริตะ ประเทศญีปุ่ น โดยเทียวบินที TZ292
08.00 น.
เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญีปุ่ นนําท่านผ่านขันตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
เรียบร้อยแล้ว (เวลาทีญีปุ่ น เร็วกว่าเมื องไทย 2 ชัวโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพือความ
สะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สําคัญมาก!! ประเทศญีปุ่ นไม่อนุญาตให้นาํ อาหารสด จําพวก
เนือสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่ าฝื นมีโทษปรับและจับนําท่านเดินทางสู่ทะเลสาบคา
วากูจิโกะ(Lake Kawaguchiko) ทะเลสาบทีเป็ นจุดชมวิวฟูจิทีสวยทีสุดแห่งหนึ ง พิเศษ!!! นําท่าน
ขึนกระเช้าลอยฟ้า คาชิคาชิ(KachiKachi Ropeway)กระเช้าทีจะพาไปบนยอดเขาMitsutogeเพือ
ชมความสวยงามของทะเลสาบคาวากูจิโกะจากมุมสูงเปิ ดให้บริการทุกวันตลอดทังปี (อาจมีการงด
ให้บริการชัวคราวเนืองจากสาเหตุตา่ งๆเช่นสภาพอากาศไม่เอืออํานวย)เพียงไม่กีนาทีถึงยอด
เขาชมวิวแบบพาโนรามาทีมีความสูง1,075เมตรท่านสามารถชมทัศนี ยภาพโดยรอบของภูเขาไฟฟู
จิและทะเลสาบคาวากุจิได้และในวันทีอากาศแจ่มใสจะสามารถมองเห็นได้ไกลถึงภูเขาแอลป์ ญีปุ่ น
ทางตอนใต้ (เทือกเขาอากาอิชิและเทือกเขาอาราคาวะ)
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เทียง

คํา
พักที

วันทีสามม
เช้า

นํ า ท่ท า นสู่ อุ โ มง ค์ใ บเมเปิ ล (MomijiKaairoKawaguchiko) จุ ด ชมมใบไม้เ ปลี ยนที
ย สวยงามมบริ เ วณ
ทะเลสาบคาวากูกูชิโกะต้นเมเปิปิ ลทีขึนอยูท่ งั 2 ฝังของคลองนําจะเปลียนสีทงส้
ั มและแดงใบทีทีแห้งแล้ว
น างเต็ มไปดด้วยใบเมเปิ ลจึงดูเ หมือนกั
น บเป็ น
ก็ จะะร่วงหล่นลงทีคลองนํ าทํําให้ทังด้านบนและด้านล่
อุ โ มงค์
ม ใ บเมเปิ ล (**หมายยเหตุ สงวน สิ ท ธิ ไปเฉพ
พาะช่ ว งพี เ รี ยด 18-222 ตุล าคม, 21-25
ตุลาคม,
า และ 24-28
2
ตุลาคม 60 เท่านนัน**)
บริกการอาหารกลลางวัน ณ ภัตั ตาคาร (1)
จากนันเดินทางสูสู่ วนอุทยานนแห่งชาติ ฮาาโกเน่สถานททีท่องเทียวทีทีได้รบั ความนินิ ยมโดยเป็ นส่วนหนึ ง
ช ฟูจ-ิ ฮาโโกเน่ -อิสึทีผูมมาเยื
้ อนสามารถชืนชมคววามงามแห่งธรรมชาติ
ธ
และดอกไม้
ล
ของออุทยานแห่งชาติ
นานนาพันธุ์หลา กสี สันที เบ่ งบานตลอดทั
บ
ทังปี ทิ วทัศน์ ทีสวยงามหหลากหลายรรวมไปถึ ง ภูเ ขาไฟฟู
ข
จิ
ทะเลลสาบอะชิ และ โอวาคุดานิ
า ฮาโกเน่ ยงั มีชือเสียงในนเรืองของกาารเป็ นแหล่งนํ าพุรอ้ น ทีแปลกไป
กว่ า นั นคื อ มี จํานวนนํ
า
าพุ ร ้อ นมากถึ ง 17 แห่ ง นํ า ท่ า น ล่ อ งงเรื อ โจรสลัลัด ที ทะเลสสาบอาชิ
ทะเลลสาบทีก่อตัวจากลาวาขอ
ว
องภูเขาไฟฟูจจิิ หากวันใดอากาศสดใส ทท่านจะได้สมผั
มั สกับทัศนี ยภาพอั
ย
น
งดงาามของทะเลสสาบทีมีภเู ขาไไฟฟูจิเป็ นฉาากหลังจากนัันนําเดินทางงสู่ โกเท็มบะะแฟคทอรี เอ้าท์เล็ต
ให้ท่านได้ชอ้ ปปิ งอย่างจุใจกับั สินค้าแบรนนด์เนมทีแหล่งรวมสินค้านํ
า าเข้าและสิสินค้าแบรนดด์ญีปุ่ นโก
R
FUSIONE
อินเตอร์มากมายย เช่น MK MICHEL KLEIN,MORGAN,ELLE,CCYNTHIA ROWLEY,DIFF
TESSSILE ฯลฯ เลืลือกซือกระเปป๋าไฮไซ BALLLY, PRADA, GUCCI, DIIESEL,TUMI,,GAP, ARMAANY ฯลฯ
เลือกดู
ก เครืองประะดับ และนาฬิกาหรูอย่าง TAG HEUER,AGETE, S.T.DUPONTT,TASAKI,LOONGINES
ฯลฯ รองเท้าแฟชชัน HUSH PUPPIES,SC
P
COTCH GRAAIN,SKECHERRS, HOGANN ฯลฯ หรือเลื
อ อกซือ
ณ AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKAA KIDS และสิสินค้าอืนๆอีกมากมาย
ก
ไดด้เวลานํา
สินค้าสําหรับคุณหนู
ท่านเข้
น าสู่ทีพัก
บริกการอาหารคํา ณ ภัตตาคคาร ของโรงแแรม เมนู บุฟเฟต์ขาปูยยักั ษ์(2)
โรงแแรม YAMANNAKAKO SUNN PLAZA หรืรือระดับเดียวกั
ย น
จากนันให้ทา่ นไได้ผ่อนคลายยกับการแช่นนําแร่
ํ ออนเซ็นธรรมชาติเชือว่าถ้าได้
ด้แช่นาแร่
ํ แล้ว จะทํา
ว ระบบหหมุนเวียนโลลหิตดีขึน
ให้ผิผิวพรรณสวยยงามและช่วยให้
ภูเขาไฟฟู
ข
จิ – หมู
ห ่ บา้ นโอชิชิ โนะฮักไก - พิพิธภัณฑ์
ฑแผ่นดินไหหว- โตเกี ยว
ย -วัดอาซาากุสะ –
โตเกีกียวสกายทรีรี (ผ่านชม) - ชินจูกุ
รับปประทานอาหหารเช้า ณ ห้องอาหารขอองโรงแรม(33)
นํ าทท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟู
ฟูจิทีมีความสูสูงเหนื อจากรระดับนํ าทะเล 3,776 เมมตร ภูเขาทีมีชือเสียง
เป็ นที
น รูจ้ กั ไปทัวโลกในเรืองความสวยงาามทีธรรมชาาติ ได้มอบมาาให้อย่างลงตัว และยังถื อว่าเป็ น
สัญลัลกษณ์หนึ งขของประเทศญ
ญีปุ่ น ทังยังเเป็ นจุดมุ่งหมมายของนั กท่ทองเทียวต่างชาติ
ง ทีมาเยือนญีปุ่ น
ตลออดทุกฤดูกาลล นําท่านขึนสู
น ่ชนที
ั 5 ของภูเขาไฟฟูฟูจิ (ขอสงวนนสิทธิไม่ขึน ในกรณีทีอาากาศไม่
เอืออํานวย หรือ ทางขึนปิ ด)
ด ทีทุกท่านนจะได้เห็นถึงความสวยงาามของตัวภูเขาและวิ
ข
วโดยยรอบของ
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เทียง

คํา
ทีพัก

ภูเขาไฟฟูจิ และสัมผัสกับความหนาวเย็น ให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพความประทับใจเก็บไว้ และเลือกซือ
สินค้าของทีระลึกซึงเป็ นสัญลักษณ์รปู ภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศได้อีกด้วย
จากนันเดินทางสู่ หมู่บา้ นโอชิโนะฮักไก(OshinoHakkai)ในช่วงฤดูใบไม้เปลียนสีเป็ นจุดท่องเทียว
สําคัญอีกสถานทีหนึ ง โดยมีวิวภูเขาไฟฟูจิสีขาวตัดกับพืนหลังสีฟ้า และใบไม้เปลียนสี สีเหลือง แดง
ส้ม เป็ นภาพทีสวยงามมาก โอชิโนะฮักไกเป็ นหมู่บา้ นเล็กๆประกอบด้วยบ่อนํ า8 บ่อในโอชิโนะ
ตังอยู่ระหว่างทะเลสาบคาวากูจิโกะกับทะเลสาบยามานาคาโกะบ่อนํ าทัง8 นี เป็ นนํ าจากหิมะที
ละลายในช่วงฤดูรอ้ นทีไหลมาจากทางลาดใกล้ๆภูเขาไฟฟูจิผ่านหินลาวาทีมีรพู รุนอายุกว่า80 ปี ทํา
ให้นําใสสะอาดเป็ นพิเศษนอกจากนี ยงั มีรา้ นอาหารร้านจําหน่ ายของทีระลึกและซุม้ รอบๆบ่อทีขาย
ทังผักขนมหวานผักดองงานฝี มือและผลิ ตภัณฑ์ทอ้ งถิ นอื นๆอิ สระให้ท่ านได้เพลิ ด เพลิ นกับ การ
ถ่ า ยรู ป และซื อ ของที ระลึ ก ตามอัธ ยาศั ย จากนั นนํ า ท่ า นไปสัม ผั ส ประสบการณ์ แ ปลกใหม่ ที
พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว (Experience Earthquake)ทีจําลองเรืองราวของภูเขาไฟฟูจิ และท่านจะได้
สัม ผัส กับบรรยากาศของการจํา ลองเหตุ ก ารณ์เ รื องราวต่ า งๆเกี ยวกับ แผ่ น ดิ น ไหวที เกิ ด ขึ น ใน
ประเทศญีปุ่ น และจากนันให้ท่านได้อิสระเลือกซือของทีระลึกตามอัธยาศัย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
นําท่านเดินทางกลับสู่เมือง เมืองโตเกียวนํ าท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคําณวัดอาซากุสะวัด
ทีได้ชือว่าเป็ นวัดทีมีความศักดิสิทธิและได้รับความเคารพนั บถือมากทีสุดแห่งหนึ งในกรุงโตเกียว
ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคําทีศักดิสิทธิขนาด 5.5 เซนติเมตรซึงมักจะมีผูค้ นมา
กราบไหว้ขอพรเพือความเป็ นสิริมงคลตลอดทังปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็ นทีตังของโคมไฟยักษ์ที
มีขนาดใหญ่ทีสุดในโลกด้วยความสูง 4.5 เมตรซึงแขวนห้อยอยูณ
่ ประตูทางเข้าทีอยูด่ า้ นหน้าสุดของ
วัดทีมีชือว่า “ประตูฟ้าคํารณ”และถนนจากประตูเข้าสู่ตวั วิหารทีประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคํามี
ชือว่าถนนนากามิเซะซึงเป็ นทีตังของร้านค้าขายของทีระลึกพืนเมืองต่างๆมากมายอาทิขนมนานา
ชนิ ดของเล่นรองเท้าพวงกุญแจทีระลึกฯลฯให้ทุกท่านได้เลือกซือเป็ นของฝากของทีระลึกอิสระและ
ท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปคู่กบั หอคอยทีสูงทีสุดในโลก แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียวณ
ริมแม่นําสุมิดะหอคอยโตเกียวสกายทรี(Tokyo Sky tree)(ไม่รวมค่าขึนหอคอย)หอส่งสัญญาณ
โทรคมนาคมทีสูงทีสุดในโลก ... เปิ ดให้บริการเมือวันที 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี มีความสูง
634 เมตรสามารถทําลายสถิติความสูงของหอกวางตุง้ ในมณฑลกว่างโจวซึงมีความสูง 600 เมตร
และหอซีเอ็นทาวเวอร์ในนครโทรอนโตของแคนาดามีความสูง 553 เมตร ... ทิวทัศน์ของ “หอคอย
โตเกียวสกายทรี”ทีบรรจุเทคโนโลยีแนวหน้าสุดสามารถมองเห็นได้จากละแวกวัดอาซะกุซ่าทีเต็มไป
ด้วยกลินอายแบบเมืองเก่าของเอะโดะนําท่านอิสระย่านช้อปปิ งชินจุกุให้ท่านอิสระและเพลิดเพลิน
กับการช้อปปิ งสินค้ามากมายและ เครืองใช้ ไฟฟ้ า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครืองเล่นเกมส์
หรือสินค้าทีจะเอาใจคุณผูห้ ญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสือผ้า แบรนด์เนม เสือผ้าแฟชันสําหรับวัยรุ่น
เครืองสําอางยีห้อดังของญีปุ่ นไม่วา่ จะเป็ น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอืนๆอีกมากมาย
อิสระรับประทานอาหารคําตามอัธยาศัย
NARITA KIKUSUI HOTEL หรือเทียบเท่า
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วันทีสี
เช้า

เทียง

คํา
ทีพัก
วันทีห้า
เช้า
10.00 น.
14.55 น.

โยโกฮาม่ า– พิ พิธภัณฑ์ราเม็ ง - เมื องคามาคุระ –พระใหญ่ไดบุสึ– โอไดบะ– ไดเวอร์ซิตี
โตเกียว พลาซ่า –นาริตะ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(5)
ท่านชม พิพิธภัณฑ์ราเมงชินโยโกฮาม่า(ShinyokohamaRaumen Museum)พิพิธภัณฑ์ราเมงชินโย
โกฮาม่ารวมเรืองราวทุกอย่างเกียวกับราเมงไม่วา่ จะเป็ นประวัติความเป็ นมา, ชนิ ดของราเมงในชัน
แรกของพิพิธภัณฑ์นันจะเป็ นประวัติของราเมงในประเทศญีปุ่ นมีการจัดแสดงเส้นราเมนนําซุปท้อป
ปิ งรวมถึงชามใส่ราเมงหลากหลายชนิ ดส่วนในชันทีสองนั นจะมีการจัดบรรยากาศจําลองของถนน
และอาคารบ้านเรืองของชิตามาชิ (Shitamachi) เมืองเก่าของโตเกียวซึงเป็ นเมืองทีราเมงได้รับ
ความนิ ยมอย่างรวดเร็วจะมีรา้ นขายราเมงทีมีชือเสียงอยูป่ ระมาณ 9 ร้านให้นักท่องเทียวได้ลองชิม
และหากใครอยากจะทานราเมนหลายๆร้านก็สามารถสังแต่ละชามเป็ นขนาดเล็กมาลองทานได้
อิสระเลือกรับประทานราเมนตามอัธยาศัย
นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองคามาคุระ (Kamakura)เป็ นเมืองหลวงเก่าของญีปุ่ น เมืองทีอยู่ติดกับทะเล
ซึงอยูไ่ ม่ไกลจากโตเกียวมาเทียวได้ง่ายๆห่างจากโตเกียวประมาณ1ชัวโมงเท่านันเมืองท่องเทียวถูก
ขนานนามว่าเป็ นเมืองเกียวโตตะวันออก(Kyoto of Eastern Japan) เนื องจากมีวดั ศาลเจ้าและ
สถานทีทางประวัติศาสตร์อยู่หลายแห่งนํ าท่านชม พระใหญ่แห่งคามาคุระ (Great Buddha of
Kamakura) พระใหญ่(Daibutsu) เป็ นสัญลักษณ์ของเมืองคามาคุระมีความสูงถึง 13.5 เมตรซึงเป็ น
รูปปั นพระทีสูงเป็ นอันดับสองของญีปุ่ นรองจากพระใหญ่ทีวัดโทไดจิเมืองนาราพระใหญ่แห่งคามาคุ
ระนันตังอยูท่ ีวัดโคโตคุอิน (Kotokuin Temple)เดิมทีองค์พระจะประดิษฐานอยูภ่ ายในอาคารวัดแต่
เมือประมาณศตวรรษที 14 และ 15 อาคารของวัดหลายส่วนได้ถกู พายุไต้ฝ่ ุนทําลายลงทําให้เหลือ
แต่องค์พระใหญ่ตงอยู
ั โ่ ดยไม่ได้สร้างอาคารขึนมาครอบใหม่จากนันนําท่านเดินทางไป ย่านโอไดบะ
(Odaiba)คือเกาะที สร้างขึ นไว้เ ป็ นแหล่ งช้อปปิ งและแหล่ งบันเทิ งต่ างๆในอ่าวโตเกี ยวได้รับการ
ปรับปรุงให้มีชือเสียงและเป็ นทีนิ ยมในช่วงหลังของปี 1990 นอกจากมีสถาปั ตยกรรมทีสวยงาม
ตังอยู่มากมายแล้วแต่ก็ยงั คงความเป็ นธรรมชาติไว้ดว้ ยความอุดมสมบูรณ์ของพืนทีสีเขียวไดเวอร์
ซิตโี ตเกียวพลาซ่า(DiverCity Tokyo Plaza)เป็ นห้างดังอีกห้างหนึ งทีอยูบ่ นเกาะโอไดบะจุดเด่นของ
ห้างนี ก็คือหุ่นยนต์กนั ดัมขนาดเท่าของจริงซึงมีขนาดใหญ่มากในบริเวณห้างก็จะมีรา้ นค้าสําหรับคอ
กันดัมอย่างเช่น กันดัมคาเฟ่ (Gundam Cafe) และถ้าอยากเข้าไปดูนิทรรศกาลกันดัมก็ตอ้ งไปที
กันดัมฟรอนท์ (Gundam Front) ซึงอยูใ่ นบริเวณห้างไดรเวอร์ซิตี
อิสระรับประทานอาหารคําตามอัธยาศัย
NARITA KIKUSUI HOTEL หรือเทียบเท่า
สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(6)
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินสกูต๊ (SCOOT) เทียวบินทีTZ291
เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
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**สายการบินมีบริการจําหน่ายอาหารและเครืองดืมบนเครือง (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าอาหาร)**
+++++++++++++++++++++++++++++++++++
สําหรับลูกค้าท่านทีไม่เอาตัวเครืองบิน หักค่าตัวออก 10,000 บาท จากราคาทัวร์
* ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทั ฯทราบในวันจองทัวร์ *
** ทังนีเพือประโยชน์ของตัวท่านเอง**
บริษัทขอสงวนสิทธิ :รายการทัวร์สามารถเปลี ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื องจากสภาวะอากาศ,
การเมื อง, สายการบิน เป็ นต้น โดยมิ ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสนําเทียวญีปุ่ น ตาม
กฎหมายของประเทศญีปุ่ น สามารถให้บริการวันละ10 ชัวโมง มิอาจเพิมเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับ
จะเป็ นผูบ้ ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทังนี ขึนอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนันๆเป็ นหลัก จึงขอ
สงวนสิทธิในการปรับเปลียนเวลาท่องเทียวตามสถานทีในโปรแกรมการเดินทาง
อัตราค่าบริการรวม
9 ค่าตัวเครืองบินไป-กลับตามรายการทีระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษี นํามัน
9 ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
9 โรงแรมทีพักตามทีระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
9 ค่าธรรมเนี ยมเข้าชมสถานทีต่างๆ ตามรายการทีระบุ
9 ค่าอาหาร ตามรายการทีระบุ
9 ค่าเบียประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางท่องเทียว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงือนไขตามกรรม
ธรรม์)
อัตราค่าบริการนีไม่รวม
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครืองดืม ค่าซักรีด ค่ามินิ
บาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ทีมิได้ระบุในรายการ
× ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเข้าประเทศญีปุ่ น กรณี ประกาศให้กลับมายืนร้องขอวีซ่าอีกครัง (เนื องจากทางญีปุ่ นได้
ประกาศยกเว้นการยืนวีซ่าเข้าประเทศญีปุ่ นให้กบั คนไทยสําหรับผูท้ ีประสงค์พาํ นักระยะสันในประเทศญีปุ่ น
ไม่เกิน 15 วัน)
× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่ นประกาศให้ยืนวีซ่าตามเดิม ผูเ้ ดินทางจะต้องจ่ายเพิม 2,000 บาท สําหรับ
การยืนร้องขอวีซ่า
× ค่าธรรมเนี ยมในกรณีทีกระเป๋าสัมภาระทีมีนําหนักเกินกว่าทีสายการบินนันๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกิน
ขนาดมาตรฐาน
× ค่าภาษี นํามัน ทีสายการบินเรียกเก็บเพิม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตัวเครืองบินไปแล้ว
× ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิน และหัวหน้าทัวร์อาํ นวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
× ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,000 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของ
ท่าน
× ภาษีมลู ค่าเพิม 7 % และภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3 %
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เดินทางขึ นตํา 34 ท่านหากตํากว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดิ นทางได้ หากผูเ้ ดิ นทางทุกท่านยินดี ทีจะชําระ
ค่าบริการเพิมเพือให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีทีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิในการงดออกเดินทางและเลือนการเดินทางไปในวันอืนต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่าน
ทราบล่วงหน้า
เงือนไขการจอง และ การชําระเงิน:
โอนเงินมัดจําจํานวน 15,000 บาท เข้าบัญชีทีแจ้งไว้ ส่วนทีเหลือชําระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
ชือบัญชี นายวัฒนา วิริยะกิตติ บัญชีออมทรัพย์
- ธนาคารกสิกรไทย
สาขา ซอยจารุรตั น์
เลขทีบัญชี 071-2-80018-6
- ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขา ซอยลาซาล
เลขทีบัญชี 221-2-20230-1
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สาขา ถนนศรีนครินทร์-เทพารักษ์
เลขทีบัญชี 226-1-24699-7
- ธนาคารกรุงไทย
สาขา เดอะโคสท์ บางนา
เลขทีบัญชี 983-7-30977-6
- ธนาคารทหารไทย
สาขา ถนนเทพารักษ์
เลขทีบัญชี 060-2-34453-3
เมือทําการโอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชือ-นามสกุล อายุ (เพือใช้ในการทําประกันการ
เดินทาง) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ มาที 02-748-7330
การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ตอ่ เมือมีการโอนเงินมัดจําเรียบร้อยแล้วเท่านัน
โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึนไปและเหลือหน้ากระดาษอย่าง
ตํา 2 หน้าหากไม่มนใจโปรดสอบถาม
ั
เงือนไขยกเลิกการจอง :
เนื องจากเป็ นราคาตัวเครืองบินโปรโมชัน เมือจองทัวร์ชาํ ระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลือน ขอคืนเงิน
ได้ทุกกรณี และกรณี ทีกองตรวจคนเข้าเมืองทังกรุ งเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดิ นทางออก หรือ เข้า
ประเทศทีระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสิน รวมถึง เมือท่าน
ออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่าน
สละสิทธิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิน
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญีปุ่ นให้กบั คนไทย ผูท้ ีประสงค์จะพํานักระยะสันในประเทศญีปุ่ นไม่เกิน
15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพือการท่องเทียว เยียมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยืนเอกสารในขันตอนการ
ตรวจเข้าเมือง เพือยืนยันการมีคณ
ุ สมบัตกิ ารเข้าประเทศญีปุ่ น* ดังต่อไปนี
1. ตัวเครืองบินขาออกจากประเทศญีปุ่ น (ทางบริษัทฯจัดการให้)
2. สิงทียืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีอาจเกิดขึนในระหว่างทีพํานักในประเทศญีปุ่ นได้ (เช่น เงิน
สด บัตรเครดิต เป็ นต้น)
3. ชือ ทีอยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างทีพํานักในประเทศญีปุ่ น (ทางบริษัทจัดการให้)
4. กําหนดการเดินทางระหว่างทีพํานักในประเทศญีปุ่ น (ทางบริษัทฯจัดการให้)
คุณสมบัตกิ ารเข้าประเทศญีปุ่ น (สําหรับกรณีการเข้าประเทศญีปุ่ นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)
ํ า 6 เดือน
1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่ตากว่
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2. กิจกรรมใดๆ ทีจะกระทําในประเทศญีปุ่ นจะต้องไม่เป็ นสิงทีขัดต่อกฎหมายและเข้าข่ายคุณสมบัติการพํานัก
ระยะสัน
3. ในขันตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผูท้ ีไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญีปุ่ น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้า
ประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติทีจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึ กษารายละเอียดทังหมดก่อนทําการจอง เพือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกัน
ระหว่างท่านลูกค้าและบริษทั
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะเลือนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึนในกรณีทีมี ผูร้ ่วมคณะไม่ถึง 30
ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิการเก็บค่านํามันและภาษี สนามบินทุกแห่งเพิม หากสายการบินมีการปรับขึนก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนเทียวบิน โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน,การยกเลิกบิน, การประท้วง,
การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนํ าสิงของผิดกฎหมาย ซึงอยู่นอกเหนื อความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดสิงของสูญหาย อันเนื องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจาก
การโจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเทียวเอง
6. เมือท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทังหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงือนไขข้อตกลงต่างๆ ทังหมด
7. รายการนี เป็ นเพียงข้อเสนอทีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครังหนึ ง หลังจากได้สาํ รองโรงแรมทีพักใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึงอาจจะปรับเปลียนตามทีระบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรืองห้องพัก เป็ นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กบั กรุ๊ปทีเข้าพักโดยมีหอ้ งพักสําหรับผูส้ บู บุหรี /
ปลอดบุหรีได้ โดยอาจจะขอเปลียนห้องได้ตามความประสงค์ของผูท้ ีพัก ทังนี ขึนอยูก่ บั ความพร้อมให้บริการของ
โรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
9. กรณี ผูเ้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วัน
ก่อนการเดินทาง มิฉะนันบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มีสิทธิในการให้คาํ สัญญาใด ๆ ทังสินแทนผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผูม้ อี าํ นาจของผูจ้ ดั กํากับเท่านัน
11. ผูจ้ ดั จะไม่รบั ผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จา่ ยต่างๆ ได้เนื องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที
ผูเ้ ดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็ นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรม
แรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทียว อันเนื องมาจากการกระทําทีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี
เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอืน ๆ
12. กรณีตอ้ งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียงTRIPLE โรงแรมมีหอ้ ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวน
สิทธิในการจัดห้องให้เป็ นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดียว โดยไม่คา่ ใช้จา่ ยเพิม
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13. สภาาพการจลาจรในช่วงวันเดิดินทางตรงกับั วันหยุดเทศศกาลของญีปุ่ปน หรือ วันเเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทํา
ให้เวลาในการท่
เ
ท่องเทียวและ ช้อปปิ งแต่ละสถานที
ล
น้อยลง โดยเป็ นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ก์ และคนขัยรถในการ
ร
บริหารเวลา
ห
ซึงอาจจะขอควาามร่วมมือจาากผูเ้ ดินทางใในบางครังทีต้ตองเร่งรีบ เพืพือให้ได้ท่องเเทียวตามโปรรแกรม
14. บริการนํ าดื มท่านวัน ละ1ขวด ต่อคนต่ อวันเริ มในวัวันที2 ของการเดิ นทาง ถึงวันที3 ขอองการเดิ นทาง
ท รวม
น 2 ขวด
จํานวน
15. การรบริการของรถบัสนํ าเทียวญี
ย ปุ่ น ตามมกฎหมายขอองประเทศญี
ญีปุ่ น สามารถถให้บริการวันั ละ10ชัวโมมง ในวัน
นันๆ
น มิอาจเพิมเวลาได้
ม
โดยยมัคคุเทศก์และคนขับจะเเป็ นผูบ้ ริหารเวลาตามควาามเหมาะสมม ทังนี ขึนอยูกัก่ บสภาพ
การรจราจรในวััน เดิ น ทางนันั นๆเป็ นหลัก จึง ขอสงวนนสิ ท ธิ ในกา รปรับเปลี ย นเวลาท่ อ งเเที ยวตามสถถานที ใน
โปรรแกรมการเดิดินทาง
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