TOKYO FUJI IBARAKI 5D3N
ซุปตาร ซากุระ บานชมพู
กําหนดการเดินทางเดือนมีนาคม-เมษายน 2562

โดยสายการบิน AIR ASIA X (XJ)
ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ ชื่นชมความงามดอกซากุระ ณ สวนอุเอโนะ
วัดอาซากุสะ ผBานชมโตเกียวสกายทรี ชCอปปDEงชินจูกุ
นมัสการพระใหญBอุชิคุ ไดบุสสึ พระพุทธรูปปางยืนที่สูงที่สุดในประเทศ
ขCอปปDEงสุดมันสเอมิ เอCาเลท ชินจูกุและอิออน มอลล
อาบน้ําแรBธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS

พิเศษ!!! บุฟเฟOต ขาปู
มีน้ําดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
วันเดินทาง
19-23 มีนาคม 2562
20-24 มีนาคม 2562
21-25 มีนาคม 2562
22-26 มีนาคม 2562
23-27 มีนาคม 2562
24-28 มีนาคม 2562
25-29 มีนาคม 2562
26-30 มีนาคม 2562
27-31 มีนาคม 2562
28 มีนาคม-01 เมษายน 62
29 มีนาคม-02 เมษายน 62
30 มีนาคม-03 เมษายน 62
31 มีนาคม-04 เมษายน 62
01-05 เมษายน 2562
02-06 เมษายน 2562
03-07 เมษายน 2562
04-08 เมษายน 2562
05-09 เมษายน 2562
06-10 เมษายน 2562
07-11 เมษายน 2562
08-12 เมษายน 2562
09-13 เมษายน 2562
10-14 เมษายน 2562
11-15 เมษายน 2562
12-16 เมษายน 2562
13-17 เมษายน 2562
14-18 เมษายน 2562
15-19 เมษายน 2562

ราคาผูCใหญB
23,888
23,888
23,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
26,888
26,888
26,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
33,888
33,888
33,888
33,888
31,888
31,888

พักเดี่ยว
7,900.7,900.7,900.7,900.7,900.7,900.7,900.7,900.7,900.7,900.7,900.7,900.7,900.7,900.7,900.7,900.7,900.7,900.7,900.7,900.7,900.7,900.7,900.7,900.7,900.7,900.7,900.7,900.-

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
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

** ปล. ไมมีราคาเด็ก เนื่องจากเปนราคาพิเศษ / Infant เด็กอายุต่ํากวา 2 ป( ราคา 7,900 บาท**
ราคานี้ไมรวมคาทิปไกด0ทานละ 1,000 บาท/ทริป**
วันแรก
กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุOน
07.30 น.
พรอมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอร สายการบิน
AIR ASIA X เจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน
สายการบิน AIR ASIA X ใชเครื่อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที่นั่ง จัดที่นั่งแบบ 3-3-3 (น้ําหนัก
กระเป8า 20 กก./ทาน หากตองการซื้อน้ําหนักเพิ่ม ตองเสียคาใชจาย)

11.05 น.
19.25 น.

ค่ํา
ที่พัก
วันที่สอง

เชCา

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
เหิรฟ?าสู เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุBน โดยเที่ยวบินที่ XJ606
ถึง เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุOน หลังจากผานขั้นตอนศุลกากรแลวนําทานเดินทางสูที่พัก (เวลาที่ญี่ปุOน เร็ว
กวBาเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทBานเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สําคัญ
มาก!! ประเทศญี่ปุOนไมBอนุญาตใหCนําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว พืช ผัก ผลไมC เขCาประเทศ หากฝOาฝ`น
มีโทษปรับและจับ***
อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย
NARITA HEDISTAR HOTEL หรือเทียบเทBาระดับเดียวกัน
วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี (ถBายรูป) - พิพิธภัณฑหมูBบCานอิยาชิโนซาโตะ - โกเท็มบะ แฟคทอรี่
เอCาทเลท – ออนเซน + บุฟเฟOตขาปู

รับประทานอาหารเชCา ณ หCองอาหารของโรงแรม (1)

เที่ยง

ค่ํา
ที่พัก

จากนั้ น นํ า ทานเดิ น ทางสู เมื อง เมื องโตเกี ยว นํ า ทานนมั ส การเจาแมกวนอิ มทองคํ า ณ วั ด อาซากุ ส ะ
Asakusa Temple วัดที่ไดชื่อวาเปGนวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และไดรับความเคารพนับถือมากที่สุดแหงหนึ่ง
ในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองคLเจาแมกวนอิมทองคําที่ศักดิ์สิทธิ์ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ่งมักจะมี
ผูคนมากราบไหวขอพรเพื่อความเปGนสิริมงคลตลอดทั้งปN ประกอบกับภายในวัดยังเปGนที่ตั้งของโคมไฟยักษL
ที่มีขนาดใหญที่สุดในโลกดวยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนหอยอยู ณ ประตูทางเขาที่อยูดานหนาสุดของวัด
ที่มีชื่อวา “ประตูฟ?าคํารณ” และถนนจากประตูเขาสูตัววิหารที่ประดิษฐานเจาแมกวนอิมทองคํา มีชื่อวา
ถนนนากามิเซะ ซึ่งเปGนที่ตั้งของรานคาขายของที่ระลึกพื้นเมืองตางๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของ
เลน รองเทา พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ใหทุกทานไดเลือกซื้อเปGนของฝากของที่ระลึกอิสระ และทานสามารถ
เดินไปถายรูปคูกับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก แลนดมารกแหBงใหมBของกรุงโตเกียว ณ ริมแมน้ําสุมิดะ หอคอย
โตเกียวสกาย ทรี (Tokyo Sky tree) (ไมBรวมคBาขึ้นหอคอย) หอสงสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก
เปTดใหบริการเมื่อ วันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้มีความสูง 634 เมตร สามารถทําลายสถิติความสูง
ของหอกวางตุง ในมณฑลกวางโจว ซึ่งมีความสูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอรL ในนครโทรอนโต ของ
แคนาดา มี ความสู ง 553 เมตร ทิ ว ทั ศนL ของ หอคอยโตเกี ยวสกายทรี ที่ บ รรจุ เ ทคโนโลยีแนวหนาสุด
สามารถมองเห็นไดจากละแวกวัดอาซะกุซาที่เต็มไปดวยกลิ่นอายแบบเมืองเกาของเอะโดะ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)
เดิ น ทางสู พิ พิ ธ ภั ณ ฑหมูB บC า นอิ ย าชิ โ นซาโตะ (Iyashi no Sato) ตั้ ง อยู ในพื้ น ที่ ที่ เ คยเปG น หมู บาน
เกษตรกรรมบนชายฝXYงทิศตะวันตกของ ทะเลสาบไซโกะ (Lake Saiko) ซึ่งถูกพายุไตฝุBนพัดถลมในปN 1966
จนกระทั้งตอมาอีก 40 ปNไดรับการบูรณะขึ้นใหมใหเปGนแบบดั้งเดิม และเปTดเปGนพิพิธภัณฑLกลางแจงให
ประชาชนไดเขาชมศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับวัฒนธรรม ลองและซื้อสินคาหัตถกรรมแบบดั้งเดิม ภายในหมูบาน
ประกอบดวยบานกวา 20 หลังคาเรือน ในอาคารแตละหลังนอกจากกิจกรรมงานฝNมือแบบดั้งเดิมแลว ยัง
สามารถชมพิพิธภัณฑLและแกลลอรี่, ซื้อสินคาพื้นเมือง, เพลิดเพลินกับรานน้ําชาและรานอาหาร นอกจากนี้
ยังมีจัดอีเวนทLแบบโบราณใหเขากั บฤดู กาลดวย เดินทางสู โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอCาทเลท Gotemba
Outlet ใหทานไดชอปปT^งอยางจุใจกับสินคาแบรนดLเนมที่แหลงรวมสินคานําเขาและสินคาแบรนดLญี่ปุBนโก
อิ น เ ต อ รL ม า ก ม า ย เ ช น MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE
TESSILE ฯลฯ เลือกซื้อ กระเป8าไฮไซ BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY ฯลฯ เลือก
ดู เ ครื่ องประดั บ และนาฬิ กาหรู อ ยาง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ
รองเทาแฟชั่น HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรือเลือกซื้อสินคาสําหรับ
คุณหนู AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS และสินคาอื่นๆ อีกมากมาย ไดเวลานําทานเขาสูที่พัก
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม (3) พิเศษ!! อิ่มอรBอยกับ บุฟเฟOตขาปู
FUJISAN HOTEL RESORT หรือระดับเดียวกัน
จากนั้นใหCทBานไดCผBอนคลายกับการ แชBน้ําแรBออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อวBาถCาไดCแชBน้ําแรBแลCว จะทําใหC
ผิวพรรณสวยงามและชBวยใหCระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

วันที่สาม

ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยูBกับสภาพอากาศ) – พิธีชงชาญี่ปุOน – พระใหญBอุชิคุ ไดบุสสึ - AMI PREMIUM
OUTLET

เชCา

รับประทานอาหารเชCา ณ หCองอาหารของโรงแรม (4)
นําทานเดินทางสู ภูเขาไฟฟูจิ (MT. Fuji 5th) ที่มีความสูงเหนือจากระดับน้ําทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มี
ชื่อเสียงเปGนที่รูจักไปทั่วโลกในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาติไดมอบมาใหอยางลงตัว และยังถือวาเปGน
สัญลักษณLหนึ่งของปร (ะเทศญี่ปุBน ทั้งยังเปGนจุดมุงหมายของนักทองเที่ยวตางชาติที่มาเยือนญี่ปุBนตลอด
ทุกฤดูกาล นําทBานขึ้นสูBชั้นที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขอสงวนสิทธิ์ไมBขึ้น ในกรณีที่อากาศไมBเอื้ออํานวย หรือ
ทางขึ้นปDด) ที่ทุกทานจะไดเห็นถึงความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และสัมผัสกับ
ความหนาวเย็ น ใหทุ ก ทานไดถายภาพความประทั บ ใจเก็ บ ไว และเลื อ กซื้ อ สิ น คาของที่ ร ะลึ ก ซึ่ ง เปG น
สัญลักษณLรูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศไดอีกดวยอิสระใหทานไดเพลิดเพลินกับการถายรูปและ
ซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย จากนั้นสัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุBน นั่นก็คือ การเรียนพิธีชงชาญี่ปุOน
(Sado) โดยการชงชาตามแบบญี่ปุBนนั้น มีขั้นตอนมากมาย เริ่มตั้งแตการชงชา การรับชา และการดื่มชา
ทุกขั้นตอนนั้นลวนมีพิธี รายละเอียดที่บรรจงและสวยงามเปGนอยางมาก พิธีชงชานี้ ไมใชแครับชมอยาง
เดียว ยังเปTดโอกาสใหทานไดมีสวนรวมในพิธีการชงชานี้อีกดวย และจากนั้นใหทานไดอิสระเลือกซื้อของที่
ระลึกตามอัธยาศัย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)
นํ า ทานนมั ส การ พระใหญB อุ ชิ คุ ไดบุ ส สึ (Ushiku Daibutsu) เปG น พระพุ ทธรู ป ปางยื น ที่ สู ง ที่ สุ ด ของ
ประเทศญี่ ปุB น และเคยเปG น รู ป ปX^ น ที่ สู ง ที่ สุ ด ในโลกที่ ถู ก บั น ทึ ก ไวโดยหนั งสื อบั น ทึ กสถิ ติโ ลกกิ น เนสบุp ค
(Guinness Book of world records) เมื่อปN ค.ศ. 1995 ดวย จากความสูงถึง 120 เมตร ทําใหสามารถ
มองเห็นไดตั้งแตใจกลางเมืองโตเกียวเลยทีเดียว สามารถเขาไปยังบริเวณภายในรูปปX^นและขึ้นไปยังจุดที่เปGน
หอสังเกตการณLในระดับความสูงที่ 85 เมตร ซึ่งจะอยูตรงสวนของหนาอกพระพุทธรูป เปGนจุดที่สามารถ
มองเห็น วิวในมุมดานกวางได ทั้งหมด บนชั้นนี้จะมี กระจกที่ เ ปGนชองหนาตางอยู ดวยกั น 4 ดาน และ
มองเห็นภูเขาไฟฟูจิไดจากตรงนี้อีกดวย (ราคาไมBรวมคBาเขCาพระพุทธรูปดCานใน) จากนั้น นําทานชอปปT^ง
ณ เอมิ เอC า เลทท AMI PREMIUM OUTLET ซึ่งภายในมี 100 รานคาของแบรนดL ที่มีคุณภาพ จากทั้ ง
ภายในประเทศและตางประเทศ ที่จะทําใหทานพอใจและมีความสุขไปกับการชอปปT^งสินคา การออกแบบ

เที่ยง

ค่ํา
ที่พัก
วันที่สี่

เชCา

คอนเซ็ปตLของเอาทLเล็ทแหงนี้ คือ เปGนเมืองชายฝXYงตะวันตกของอเมริกา ทานจะรูสึกสนุกไปกับการเดินชอป
ปT^งและยังมีรานอาหารหลากหลายรูปแบบใหทานเดินเลือกซื้อเลือกหาสินคาตามอัธยาศัย
อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย
TSUKUBA HOTEL หรือเทียบเทBาระดับเดียวกัน
โตเกียว - ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ – ชCอปปDEงชินจุกุ - อิออน มอลล – สนามบินนาริตะ

รับประทานอาหารเชCา ณ หCองอาหารของโรงแรม (6)
เดินทางสู เมืองโตเกียว **นําทานเขาชม สวนอุเอโนะ (Ueno Park) เปGนสวนสาธารณะขนาดใหญของ
โตเกียว ภายในมีทั้งวัด ศาลเจา ทะเลสาป และสวนสัตวL มีตนไมมากมาย ใหบรรยากาศรมรื่นจึงเปGนสถานที่
ที่ชาวโตเกียวนิยมมาพักผอนกัน และในฤดูใบไมผลิของทุกๆปNสวนอุเอโนะจะไดรับความนิยมเปGนอยางมาก
ในการมาชมซากุระ โดยจะมีตนซากุระเรียงรายอยูทั้งงสองขางยาวไปตามทางเดินภายในสวน มีจํานวน
มากกวา 1,000 ตน ทําใหดึงดูดผูคนจํานวนมากมาเยี่ยมชมในเทศกาลชมดอกซากุระ หรือที่เรียกกันวา งาน
ฮานามินําทานเดินทางเขาสู (โดยปกติซากุระจะบานชวงประมาณปลายเดือนมีนาคมถึงต:นเดือนเมษายน
อาจมีการเปลี่ยนแปลงได:ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ) **
นําทานสู ตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko Market) ตลาดที่คึกคักเกือบตลอดเวลาตั้งอยูระหวางสถานีอุเอ
โนะ และสถานีโอคาชิมาชิ แตกอนนั้นบริเวณนี้เปGนที่ขายขนมและลูกอมลูกวาด ซึ่งในภาษาญี่ปุBนเรียกราน
ขนมเหลานี้ ว า Ameya Yokocho จึ งเปG น ที่ มาของชื่ อตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko) ปX จ จุ บั น มี สิ น คา
หลากหลายชนิดทั้ง ของสด ของใช เครื่องสําอาง กระเป8า รองเทา เสื้อผาทั้งของญี่ปุBน และของนําเขาที่สวน
ใหญจะมีราคาถูกกวาในหางบางรานอาจจะตอราคาเพิ่มไดอีก อาหารทะเล ผลไม ผักสด รานขนมของกิน
เลน เชน ทาโกะยากิยักษL โมจิ ขนมเคก ช็อคโกแลต ไอศกรีม ชานมไขมุก และรานอาหารญี่ปุBน อยางรา

เที่ยง

ค่ํา
20.40 น.

เม็ง ซูชิ ขาวหนาปลาไหล พื้นที่ตลาดกินขนาดใหญกินพื้นที่ไปหลายซอย รวมถึงใตดิน สวนใหญจะเปTดราน
ประมาณ 10 โมงเชาไปจนถึงชวงเย็นๆ และมักจะปTดทุกวันพุธ
อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นําทานอิสระ ยBานชCอปปDEงชินจุกุ ใหทานอิสระและเพลิดเพลินกับการชอปปT^งสินคามากมายและ เครื่องใช
ไฟฟ?า กลองถายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเลนเกมสL หรือสินคาที่จะเอาใจคุณผูหญิงดวย กระเป8า รองเทา
เสื้อผา แบรนดLเนม เสื้อผาแฟชั่นสําหรับวัยรุน เครื่องสําอางยี่หอดังของญี่ปุBนไมวาจะเปGน KOSE, KANEBO,
SK II, SHISEDO และอื่นๆ อีกมากมาย
นํ า ทานเดิ น ทางสู อิ อ อน มอลล (Aeon Narita Mall) หางสรรพสิ น คาที่ นิ ย มในหมู นั ก ทองเที่ ย ว
ชาวตางชาติ เนื่องจากตั้งอยูใกลกับสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในตกแตงในรูปแบบที่ทันสมัยสไตลLญี่ปุBน
มีรานคาที่หลากหลายมากกวา 150 รานจําหนายสินคาแฟชั่น อาหารสดใหม และอุปกรณLภายในบาน
นอกจากนี้ยังมีรานเสื้อผาแฟชั่นมากมาย เชน MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games
arcade และซุปเปอรLมารLเกตขนาดใหญ เปGนตน
อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย
ไดCเวลาอันสมควรนําทBานเดินทางสูB สนามบินนาริตะ
ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอรเอเชีย เอ็กซ เที่ยวบินที่ XJ607

**บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**
วันที่หCา
01.20 น.

สนามบิน ดอนเมือง
เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมควา มประทับใจ
+++++++++++++++++++++++++++++++++
สําหรับลูกคCาทBานที่ไมBเอาตั๋วเครื่องบิน หักคBาตั๋วออก 7,000 บาท จากราคาทัวร
* ทBานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตBอ โปรดแจCงใหCบริษัทฯทราบในวันจองทัวร *
** ทั้งนี้เพื่อประโยชนของตัวทBานเอง **

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ : รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดCตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สาย
การบิน เป}นตCน โดยมิตCองแจCงใหCทราบลBวงหนCา การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุOน ตามกฎหมายของประเทศญี่ ปุOน
สามารถใหCบริการวันละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาไดC โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป}นผูCบริหารเวลาตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ขึ้นอยูBกับสภาพการจราจรในวันเดิน ทางนั้น ๆ เป}นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรั บเปลี่ ยนเวลาทB องเที่ ย วตาม
สถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
อัตราคBาบริการรวม
 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามัน
 คารถโคชปรับอากาศ
 โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)
 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ
 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรมL)
อัตราคBาบริการนี้ไมBรวม
× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพทL คาอาหาร เครื่องดื่ม คาซักรีด คามินิบารLใน
หองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ
× คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุBน กรณีประกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุBนไดประกาศ
ยกเวนการยื่นวีซาเขาประเทศญี่ปุBนใหกับคนไทยสําหรับผูที่ประสงคLพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุBนไมเกิน 15 วัน)
× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุBนประกาศใหยื่นวีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพิ่ม 2,000 บาท สําหรับการยื่นรอง
ขอวีซา
× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป8าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินนั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกิน ขนาด
มาตรฐาน
× คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว
× คามัคคุเทศกLทองถิ่น และหัวหนาทัวรLอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
× คาทิปมัคคุเทศก0, คนขับรถ, 1,000 บาท/ทาน/ทริป, คBาทิปหัวหนCาทัวรแลCวแตBความพึงพอใจของทBาน
× ภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 %
เดินทางขึ้นต่ํา 34 ทBาน หากต่ํากวากําหนด กรุpปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่ม
เพื่อใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงคLใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
งดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา

เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน :
 มัดจําทBานละ 15,000 บาท ภายหลังจากที่ทานสงเอกสารการจอง 3 วัน กรณีลูกคาทําการจองกอนวันเดินทาง
ภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาทัวรLเต็มจํานวน
 สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน
 หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งใหลูกคาทานอื่นที่รออยู
 หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไมมีเงื่อนไข
 เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขและขอตกลงตางๆที่ได
ระบุไวทั้งหมดนี้แลว
 หากชําระเงินในแตละสวนแล:ว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พร:อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ0
 สงรายชื่อสํารองที่นั่ง ผู:เดินทางต:องสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต0ชื่อพร:อมยืน ยัน วา
ต:องการเดินทางทองเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ:าง, เบอร0โทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง
(Passport) มาให: ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการ
สะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช:ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น
โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหนากระดาษอยางต่ํา 2
หนาหากไมมั่นใจโปรดสอบถาม
เงื่อนไขยกเลิกการจอง :
 ยกเลิกกBอนการเดินทาง 30 วัน ไดCเงินคืนทั้งหมด
 ยกเลิกกBอนการเดินทาง 29-15 วัน ไดCเงินคืน 70 เปอรเซ็นของคBาทัวรทั้งหมด
 ยกเลิกหลัง 14 วัน ไมBไดCคBาทัวรคืน
 กรุ€ปที่เดินทางชBวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตCองการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือกรุ€ปที่มีการการันตีคBามัดจําที่พัก
โดยตรง หรือโดยการผBานตัวแทนในประเทศหรือตBางประเทศและไมBอาจขอคืนเงินไดC รวมถึงเที่ยวบิน พิเศษเชBน
EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิทธิ์ ไมBมีการคืนเงินทุกกรณี ทั้งมัดจํา หรือคBาทัวรทั้งหมด
เนื่องจากคBาตั๋วเป}นการเหมาจBายในเที่ยวบินนั้นๆ
จากมาตรการยกเวCนวีซBาเขCาประเทศญี่ปุOนใหCกับคนไทย ผูCที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุOนไมBเกิน 15 วัน ไมB
วBาจะดCวยวัตถุประสงคเพื่อการทBองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตCองยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขCาเมือง เพื่อยืนยัน
การมีคุณสมบัติการเขCาประเทศญี่ปุOน* ดังตBอไปนี้
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุBน (ทางบริษัทฯจัดการให)
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุBนได (เชน เงินสด บัตร
เครดิต เปGนตน)
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุBน (ทางบริษัทจัดการให)

4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุBน (ทางบริษัทฯ จัดการให)
คุณสมบัติการเขCาประเทศญี่ปุOน (สําหรับกรณีการเขCาประเทศญี่ปุOนดCวยมาตรการยกเวCนวีซBา)
1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมต่ํากวา 6 เดือน
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุBนจะตองไมเปGนสิ่งที่ขัดตอกฎหมายและเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะสั้น
3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน
4. เปGนผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุBน มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และ
ไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ
หมายเหตุ : กรุณาอBานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกBอนทําการจอง เพื่อความถูกตCองและความเขCาใจตรงกันระหวBางทBาน
ลูกคCาและบริษัท
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคBาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูCรBวมคณะไมBถึง 30 ทBาน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจากสาเหตุตางๆ
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุด
งาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง
6. เมื่อทานตกลงชาระเงิ นมัด จาหรื อคาทัวรL ทั้งหมดกับทางบริ ษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่ อนไข
ขอตกลงตางๆ ทั้งหมด
7. รายการนี้เปGนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศ
เรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรื่องหองพัก เปGนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุpปที่เขาพัก โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอด
บุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคLของผูที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และ
ไมสามารถรับประกันได
9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปGนพิเศษ อาทิเชน ใชCวีลแชร กรุณาแจCงบริษัทฯ อยBางนCอย 7 วันกBอนการ
เดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได
10. มัคคุเทศกL พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น
11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปGนการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทาง
ไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปGนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุ ก
ประเทศในรายการทองเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสาร
เดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ

12. กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิใน
การจัดหองใหเปGนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 หองพักเดี่ยว โดยไมคาใชจายเพิ่ม
13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุBน หรือ วันเสารLอาทิตยL รถอาจจะติด อาจทําใหเวลา
ในการทองเที่ยวและ ชอปปT^งแตละสถานที่นอยลง โดยเปGนดุลยพินิจของมัคคุเทศกL และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่ง
อาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางในบางครั้งที่ตองเรงรีบ เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม
14. บริการน้ําดื่มทานวันละ 1ขวด ตอคนตอวันเริ่มในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 3 ของการเดินทาง รวมจํานวน 3
ขวด
15. การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุBน ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุBน สามารถใหบริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิ
อาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกLและคนขับจะเปGนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวัน
เดินทางนั้นๆเปGนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง

ใบจองทัวร / BOOKING FORM
รายการทัวรL.................................................................................. วันเดินทาง........................................
ชื่อผูติดตอ (ผูจอง) .................................................................. โทร......................................................
จํานวนผูเดินทางทั้งหมด.................คน (ผูใหญ................ทาน / เด็กอายุต่ํากวา 12 ปN..............ทาน)
จํานวนหองพักที่ใชทั้งหมด.............หอง (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............)
รายชื่อผูCเดินทาง (กรุณากรอกชื่อไทยและอังกฤษอยBางถูกตCองตามหนังสือเดินทาง เรียงตามหCองพัก)
ลําดับ

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)

ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ)

วันเกิด (ว/ด/ป)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
หมายเหตุ
กรุณาแจงความประสงคLอื่นตามที่ทานตองการ อาทิเชน
อาหาร
 ไมทานเนื้อหมู
 ไมทานสัตวLปNก
 ทานมังสาวิรัต
 ไมทานเนื้อวัว
รายละเอียดอื่นๆ ..................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

ขCาพเจCารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวรเรียบรCอยแลCว
ลงชื่อ.............................................................ผูCจอง
(..............................................................)

