
วันที่พิมพ์ : 13-02-2020 12:04:55

DE604 : โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ สกี 5 วัน 3 คืน (XW)

ชมงานประดับไฟฤดูหนาว TOKYO GERMAN VILLAGE 

สนุกสนานลานสกี FUJITEN SNOW RESORT 

พักฟูจิออนเซ็น 1 คืน โตเกียว 1 คืน นาริตะ 1 คืน 

พิเศษ!! BBQ Yakiniku บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 

เดือน กำหนดการ

กุมภาพันธ์ 2563 19-23 ก.พ. 63 , 20-24 ก.พ. 63 , 26 ก.พ.-01 มี.ค. 63 , 27 ก.พ.-02 มี.ค. 63

มีนาคม 2563 04-08 มี.ค. 63 , 05-09 มี.ค. 63 , 11-15 มี.ค. 63
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง 

23.00 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบิน NOKSCOOT

มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร และติดแท็กกระเป๋า 

วันที่ 2 ท่าอากาศยานนาริตะ - โอไดบะ - ไดเวอร์ซิตี้ - ถ่ายรูปหุ่นกันดั้ม - ฟูจิออนเซ็น

02.20 น. นำท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน NOKSCOOT เที่ยวบินที่ XW102

(ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง กรณีท่านต้องการสั่งซื้อบนเครื่องเท่านั้น)

10.25 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง

กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) จากนั้นนำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ

หมายเหตุ : ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ

หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน บุฟเฟ่ต์ BBQ Yakiniku  

บ่าย นำท่านเดินทางไป โอไดบะ ย่านเมืองใหม่ที่เกิดจากการถมทะเลขึ้นมาเป็นเกาะ ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายชนิดที่

ห้างไดเวอร์ซิตี้ ซึ่งภายในมีร้านค้า ร้านอาหาร และแหล่งบันเทิงมากมายและให้ท่านถ่ายรูปกับกันดั้มตัวใหม่ RX-0 Unicorn

ขนาดเท่าของจริงโดยสร้างขึ้นมาตามอัตราส่วน 1:1 เหมือนตัวเดิม ทำให้มีความสูงถึง 19.7 เมตร (ตัวเดิมสูง 18 เมตร)

และเพิ่งเปิดตัวเป็นทางการในวันที่ 24 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ที่พัก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น!!

หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ สัมผัสวัฒนธรรมการ อาบน้ำแร่ออนเซ็น (Onsen)

น้ำแร่ในสไตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง

ระบบการหมุนเวียนของเลือดดีขึ้น การบรรเทาอาการปวดเมื่อยต่างๆ และช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดได้อย่างดี

พร้อมทั้งบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่ง

ที่พัก Fujinobou Kaen Hotel / Alexander Yamanakako Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน

วันที่ 3 ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ลานสกี Fujiten - โอชิโนะฮัคไก - โตเกียว - ชิบูย่า Sky  
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เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ซึ่งได้จำลองเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดแผ่นดินไหวในญี่ปุ่น และสาธิตวิธีป้องกันตัว

และท่านยังสามารถเข้าไปทดสอบในห้องจำลองแผ่นดินไหวในระดับที่แตกต่างกันได้ พร้อมทั้งเลือกซื้อสินค้าราคาพิเศษ

เช่นโฟมล้างหน้าถ่านหินภูเขาไฟ วิตามิน ครีมต่างๆเป็นต้น

นำท่านไปลานสกี ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท (Fujiten Ski Resort) ลานสกีและที่พักที่ตั้งอยู่บริเวณภูเขาไฟฟูจิ

ท่านจะได้สัมผัสกับหิมะขาวโพลนอิสระให้ท่านได้เลือกสัมผัสประสบการณ์ใหม่ อาทิ

ตื่นเต้นกับการลื่นไถลด้วยสกีเลือกสนุกกับสโนว์บอร์ดหรือเลือกเพลิดเพลินกับการนั่งเลื่อนหิมะที่ท่านจะสามารถนั่งดื่มด่ำกับทั

ศนีย์ภาพที่ถูกปกคลุมด้วยหิมะที่ดูแล้วสะอาดตายิ่งนัก หรือท่านจะสามารถเลือกถ่ายรูปบริเวณรอบ

หรือซื้อของที่ระลึกจากร้าน souvenir shop หรือเลือกทานอาหารเครื่องดื่มที่บริเวณชั้น 2 ของตัวอาคารได้ตามอัธยาศัย

หมายเหตุ

-  ค่าทัวร์ไม่รวมอัตราเช่าอุปกรณ์สกีและชุดสำหรับเล่นสกีราคาประมาณท่านละ 4,500 เยน,กระดานเลื่อน Snow Sled

1,200 เยน, Snowboarding 4,500 เยน

-  ขอสงวนสิทธิในกรณีลานสกีหิมะยังไม่พร้อมให้บริการตามสภาพอากาศที่อาจจะเปลี่ยนแปลงหรืออากาศไม่เอื้ออำนวย

หรือลานสกีปิด หิมะละลายหรือมีปริมาณน้อยอยู่ โดยทางบริษัทจะเปลี่ยนที่เที่ยวทดแทนเป็นโออิชิปาร์ค

แทนและสภาพอากาศ ปรากฎการณ์ทางธรรมชาติทางบริษัทไม่สามารถคาดการณ์ 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน Japanese Set 

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก (Oshino Hakkai Village) เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ใกล้ภูเขาไฟฟูจิ

บริเวณทะเลสาบยามานาคาโกะ (Lake Yamanaka-ko) ซึ่งในปี 2013

ฟูจิซังได้รับเลือกให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกในบริเวณนี้มีบ่อน้ำใสๆ รวมกันกว่า 8 บ่อ

เป็นน้ำที่เกิดจากการละลายของหิมะจากบนภูเขาไฟฟูจิมีอายุมามากกว่า 1,200 ปี อิสระถายภาพ หรือเลือกซื้อของฝาก

ชิมของอร่อยๆโมจิย่าง ซอฟครีมตามอัธยาศัย

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ โตเกียว

นำท่านไปสถานที่ท่องเที่ยวเปิดใหม่ Shibuya Sky จุดชมวิวแห่งใหม่ใจกลางชิบูย่า โตเกียว ตั้งอยู่บนชั้นดาดฟ้าของอาคาร

Shibuya Scramble Square ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าใหม่และเป็นอาคารสำนักงานตั้งตระหง่านอยู่ข้าง 5 แยกชิบุย่า

เปิดทำการเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2019 ตัวอาคารนั้นเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี 2014

โดยดีไซน์ถึงชิบุย่าแห่งอนาคตที่ทั้งมีความล้ำสมัย ปรับตัวไปตามเทรนด์โลก ตั้งแต่ชั้นใต้ดิน B2 จนถึงชั้น 16

เต็มไปด้วยร้านค้าและร้านอาหารมากมาย ส่วนตั้งแต่ชั้น 17 - 45 จะเป็นอาคารสำนักงานให้เช่า

และบนสุดคือจุดชมวิวอลังการที่  มองเห็นโตเกียวรอบ 360 องศา และมีนิทรรศการแบบ interactive

กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นและจินตนาการของผู้เข้าชมจุ ดชมวิว SHIBUYA SKY ประกอบไปด้วย 3 โซน คือ SKY GATE

บริเวณทางเข้าที่ชั้น 14 SKY STAGE ชั้นดาดฟ้าเปิดโล่งสำหรับชมวิวที่ชั้น 46 และ SKY GALLERY

ส่วนชมวิวภายในอาคารที่มีนิทรรศการจัดแสดงด้วยที่ชั้น 46

หมายเหตุ : อิสระตามอัธยาศัย ค่าทัวร์ไม่รวมค่าตั่วชมวิวสามารถสั่งซื้อออนไลน์ด้วยตนเองหรือซื้อตั๋วหน้างาน

ซึ่งมีราคาดังนี้

1) จองล่วงหน้าออนไลน์ : ผู้ใหญ่ (18 ปีขึ้นไป) 1,800 เยน เด็กมัธยม 1,400 เยน เด็กประถม 900 เยน และเด็กเล็ก (3–5

ขวบ) 500 เยน

2) ซื้อตั๋วหน้าหน้างาน : ผู้ใหญ่ (18 ปีขึ้นไป) 2,000 เยน เด็กมัธยม 1,600 เยน เด็กประถม 1,000 เยน และเด็กเล็ก (3–5

ขวบ) 600 เยน

ค่ำ **อิสระอาหารมื้อค่ำตามอัธยาศัย**
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ที่พัก Tokyo Pearl Hotel Ryogoku หรือระดับใกล้เคียงกัน

วันที่ 4 โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ตลาดปลาสึกิจิ - ชินจูกุ - ชิบะ - งานประดับไฟฤดูหนาว Tokyo German Village

หมู่บ้านเยอรมัน - นาริตะ  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่ วัดอาซากุสะ SENSOJI TEMPLE กราบนมัสการขอพรจากองค์ เจ้าแม่กวนอิมทองคำที่เป็นทองสัมฤทธิ์

มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร วัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดใน ภูมิภาคคันโต

และมีผู้คนนิยมมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ คามินาริมง (ประตูฟ้าคำรณ)

ซึ่งมีโคมไฟสีแดงขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก

แขวนอยู่เลือกชมและเช่าเครื่องรางของขลังอันศักดิ์สิทธิ์ของวัดแห่งนี้หรืเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ

ถนนช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของวัด มีร้านขายของที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลัง ของเล่นโบราณ

และตบท้ายด้วยร้านขาย ขนมที่คนญี่ปุ่นมายังวัดแห่งนี้ต้องมาต่อคิวกัน ท่านจะได้เพลิดเพลิน

กับการช้อปปิ้งของฝากที่เป็นแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่น Made In Japan แท้ๆ รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้คุณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ม,

หมวก, รองเท้า, กระเป๋า, เสื้อผ้า เป็นต้น ได้ที่นี่ หากมีเวลาท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปคู่กับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก

โตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky tree) แลนด์มาร์คใหม่ของมหานครโตเกียว

ที่ท่านสามารถถ่ายรูปได้งดงามจากบริเวณใกล้กับวัดอาซากุซะ สำหรับโตเกียวสกายทีเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม

2555 มีความสูงถึง 634 เมตร ชนะแชมป์เก่าคือหอคอยแคนตันทาวน์เวอร์ที่นครกว่างโจวของจีน และหอซีเอ็น ทาวเวอร์

ในนครโทรอนโตของแคนาดา

นำท่านเดินทางสู่ ตลาดปลาเก่าสึกิจิ แหล่งรวมร้านอาหารสุดฟิน มีอาหารทะเลสดๆรายรอบไปด้วยร้านดังๆ

บริเวณนอกตลาดสดบนถนนโจไก ที่เรียกกันว่า Tsukiji Outer Mar ket ยังคงมี มีร้านอาหาร, ร้านอาหารทะเลสด,

ขนมของกิน ร้านดังๆ ของอร่อยในตำนาน ของสดที่ยังคงคุณภาพ เช่น Sushi Zanmai และร้านซูชิร้านเด็ดๆอีกมากมาย 

เที่ยง **อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย**
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บ่าย นำท่านไป ช้อปปิ้งย่านชินจูกุและ Laox Shinjuku แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เป็นศูนย์รวมแฟชั่นเก๋ๆ

เท่ห์ๆ ของเหล่าบรรดาแฟชั่นนิสต้า เป็นแหล่งอัพเดทเทรนด์และเป็นย่านความเจริญอันดับหนึ่งของนครโตเกียวในปัจจุบัน

ให้ท่านเลือกชมและซื้อสินค้ามากมาย อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป, MP-3, คอมพิวเตอร์, Note Book, นาฬิกา,

เสื้อผ้า,รองเท้า และเครื่องสำอางเช่นแบนรด์  KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และอื่นๆ

อีกมากมายที่ราคาค่อนข้างถูกกว่าเมืองไทยและร้าน100เยน (อยู่ตึกPEPEชั้น8) ซึ่งสินค้าทุกอย่างภายในร้านจะราคา 100

เยน เท่ากันหมด หรือเป็นร้านดองกี้ ที่ขายสินค้าราคาถูกสารพัดอย่าง หรือจะเป็นร้านมัตสึโมโต้ที่รวมสินค้า

เครื่องใช้เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ของใช้ไว้อย่างหลากหลาย ให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ จังหวัดชิบะ

นำท่านไป หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว (Tokyo German Village) คือธีมพาร์คที่จัดงานประดับไฟ 1 ใน 3

งานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในคันโต จัดติดต่อกันมาปีนี้เป็นครั้งที่ 14 แล้ว (ระยะเวลาจัดงาน : 1 พฤศจิกายน 2019 - 5 เมษายน

2020) โดยจะประดับหลอดไฟทั้งสิ้น 3 ล้านดวงจนพร่างพราวไปด้วยแสงสว่างทั่วทั้งบริเวณทั้งอุโมงค์สายรุ้ง (Rainbow

Tunnel) สูง 70 เมตรที่ระยิบระยับไปด้วยแสงไฟ 7 สีสวยงาม ไฟประดับสามมิติขนาดมหึมา และเวทีหลักของงานอย่าง

“มาร์คพลัทซ์ (Marktplatz)” ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมสไตล์เยอรมันที่ประดับประดาด้วยแสงไฟสวยงาม อีกทั้งโชว์

ที่นี่มีการแสดงแสงสีเสียง 3D illumination ที่เน้นศิลปะและเทคโนโลยีเข้าไว้ด้วยกันช่วยสร้างบรรยากาศให้ยิ่งคึกคัก

นอกจากนี้จากบนชิงช้าสวรรค์บริเวณเนินสูงมองลงมาก็จะได้เห็นภาพอันสว่างไสวระยิบระยับเต็มไปหมด

ราวกับปูไว้ด้วยพรมแห่งแสงไฟ ซึ่งดูสวยงามจนลืมอากาศอันหนาวเหน็บในคืนฤดูหนาวได้เลยทีเดียว

จนถึงเวลานัดหมายนำท่านเดินทางสู่ ที่พักย่านนาริตะ 

ค่ำ **อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย**

ที่พัก Hedistar Hotel Narita / Marroad International Hotel Narita หรือระดับใกล้เคียงกัน

วันที่ 5 วัดนาริตะ - ร้านดองกี้ - ห้างอิออนมอลล์ - ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่ วัดนาริตะ วัดนี้เป็นหนึ่งในวัดที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในภูมิภาคคันโต ถือว่าเป็นวัดที่โด่งดังที่สุดในแถบชิบะ

และจำนวนผู้มาเยี่ยมชมก็เป็นรองเพียงศาลเจ้าเมจิ ในกรุงโตเกียว บริเวณวัดเป็นที่ตั้งของประตูหลัก

มีทางเดินบันไดขึ้นสู่อาคารหลักเป็นสถานที่สำหรับสักการะบูชาภายในวัดท่านสามรถบันทึกภาพเจดีย์ห้าชั้นหนึ่งคู่

สวนหย่อมที่มีสระน้ำขนาดใหญ่ รวมทั้งบริเวณสำหรับเลี้ยงสัตว์ ภายใ นก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมพุทธแบบอินเดีย

โดยยังคงเอกลักษณ์ของศิลปะแบบญี่ปุ่นเอาไว้ นำท่านกราบนมัสการขอพรพระเพื่อสิริมงคล ให้มีชีวิตที่ดีและยืนยาว

พร้อมเลือกชมและซื้อเครื่องรางของขลังและสินค้าพื้นเมือง

จากนั้นนำท่านเดินทางไปช้อปปิ้ง ร้านดองกี้ เป็นร้านที่รวบรวมสินค้าต่างๆของญี่ปุ่นไว้มากมาย ในราคาพิเศษ

ใกล้ๆกันจะมีห้างอิออนมอลล์ ท่านสามารถเดินไปช้อปปิ้งได้

สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ

13.55 น. เหินฟ้าสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบิน NOKSCOOT เที่ยวบินที่ XW101 (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง

สั่งซื้อบนเครื่องเท่านั้น)

19.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 
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ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ ลักษณะการเข้าพัก / ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาท่านละ

พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ

19 - 23 กุมภาพันธ์ 2563 25,888 8,500

20 - 24 กุมภาพันธ์ 2563 25,888 8,500

26 กุมภาพันธ์ - 01 มีนาคม 2563 25,888 8,500

27 กุมภาพันธ์ - 02 มีนาคม 2563 25,888 8,500

04 - 08 มีนาคม 2563 26,888 8,500

05 - 09 มีนาคม 2563 26,888 8,500

11 - 15 มีนาคม 2563 26,888 8,500
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อัตราค่าบริการรวม

ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-

กลับชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น

ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรร Random

ของสายการบินไม่สามารถเลือกระบุที่นั่งได้ ยกเว้นการซื้อที่นั่งเพิ่ม

•

ซื้อที่นั่งเพิ่ม สายการบิน Nok Scoot (XW) เส้นทางโตเกียว-นาริตะ

สามารถUpgrade ที่นั่ง พร้อมชำระค่าที่นั่งได้ดังนี้

•

ที่นั่งชั้น ScootBiz ราคาเที่ยวเดียว 5,500 บาท /ท่าน (ราคาไป-กลับ

10,000 บาท) แจ้งก่อนเดินทาง10วัน

•

ที่นั่งแบบ Super หรือ Stretch Seat แจ้งก่อนเดินทาง10วัน

มีค่าใช้จ่ายและเงื่อนไข 

•

อัตราค่าบริการไม่รวม

ค่าทำหนังสือเดินทางไทยและเอกสารต่างด้าวต่างๆ•

ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุอาทิเช่นค่าอาหารเครื่องดื่มค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์เป็นต้น•

ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ) •

ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน•

ค่าทิปยกกระเป๋าทุกโรงแรม •

ค่าทิปไกด์รวมคนขับรถ ท่านละ 1,700 บาทต่อทริป สำหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจในบริการ•

เงื่อนไขการให้บริการ 

การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีผู้โดยสารจานวน 30 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึง•

ขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการ โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า•

หรือส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน•

หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 10 วัน•

ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น•

การชำระค่าบริการชำระเงินค่าจองทัวร์ท่านละ 15,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 20วัน

**สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ)

กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏิเสธการออกและเข้าเมืองท่าน

(กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ)

•

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์ เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน

ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว

ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

•

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย
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จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน

ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง

เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่นดังต่อไปนี้

ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้)•

สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)•

ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทจัดการให้)•

กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้)•

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)

หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน•

กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น•

ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน•

เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

•

หมายเหตุ
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บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30ท่าน •

ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง •

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ •

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน,การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล,

ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

•

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ

อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 

•

เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด •

รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว

โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

•

การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้

โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้  

•

กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น

บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้ 

•

มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด

นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น 

•

 ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ

ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง

ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย

การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

•

กรณีต้องการพักแบบ 3ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก

2ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

•

สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลาในการท่องเที่ยวและ

ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริหารเวลา

ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม

•

บริการน้ำดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวันเริ่มในวันที่ 2 ของการเดินทางถึงวันที่4ของการเดินทางรวมจำนวน 3 ขวด•

การบริการของรถบัสนำเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ10-12ชั่วโมง อาทิเช่น เริ่มงานเวลา 8.00น.ถึงเวลา

20.00 น.ในวันนั้น มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง

•

การประกันภัย ที่บริษัทฯได้ทำไว้สำหรับความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยว ตามพ.ร.บ การท่องเที่ยว

เท่านั้น  ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได้

และทางบริษัทฯถือว่าท่านได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์ (ท่านสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได้

จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุ้มครองให้ละเอียด)

•

มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใดๆทั้งสิ้นแทนผู้จัด 

นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น 

ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ

ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง

ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย

การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

•
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เงื่อนไขเพิ่มเติม

รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน

การจราจรช่วงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ่น  เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม

การบริการของรถบัสนำเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้

โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง

อัตราค่าบริการข้างต้นคำนวณ จากอัตราแลกเปลี่ยน 100 เยน เท่ากับ 30 บาท กรณีอัตราแลกเปลี่ยนปรับสูงขึ้น

บรัษัทฯขอสงวสิทธิในการปรับอัตราค่าบริการเพิ่มขึ้น

•

ประกาศสำคัญ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชำระแบบจ่ายชำระขาด

และผู้จัดได้ชำระให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบชำระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง 

ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ

(ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น)  ทางผู้จัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตั๋วเครื่องบินให้แก่ท่าน 

•
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