TOKYO SPARK หวานใจ หวานเจี๊ยบ 5D3N
ขอพร พระใหญ่อุชิฌุ โดบุตสึ
พิ เศผ แช่ออนเซ็น+ปุฟเฟต์ขาปูฝักผ์
เดินถางเดือน กรกฎาฌม-กันฝาฝน
เริ่มต้นเพี ฝง 19,999.-

วันแรก

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – นาริตะ

07.30 น.

พร้อมกันที่สนา มบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโ้ ดยสารระหว่าง
ประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA X เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การ
ต้อนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน
สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้ ครือ
่ ง AIRBUS A330-300 จานวน 377 ทีน
่ ง่ ั
จ ัดทีน
่ ง่ ั แบบ 3-3-3 มีบริการอาหารร้อนเสริ ฟ
์ ทงขาไปและขากล
ั้
ับ

้ื นา้ หน ักเพิม
้ า
ี ค่าใชจ
(นา้ หน ักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซอ
่ ต้องเสย
่ ย)

11.05 น.

เหิรฟ้ าสู่เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XJ606 บริการอาหาร และ
เครือ่ งดื่ม
บนเครือ่ ง

19.25 น. ถึง เมือง นาริตะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแล้วนําท่าน
เดินทางสู่ที่พกั
พักที่

APA HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า

วันที่สอง นาริตะ-พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ
เช้า

– ศาลเจ้าคาชิมะ– เอมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ จังหวัดอิบารากิ เพื่อสักการะ พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ
แห่งเมืองอุชิคุ เป็ นพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่มาก มีความสูงถึง 120 เมตร และ
ยังได้รบั การบันทึกจากกินเนสบุ๊คว่า เป็ นรูปปั้ น
พระพุทธรูปปางยืนที่หล่อจากทองสัมฤทธิ์มีความสูง
ที่สุดในโลก พระพุทธรูปปางยืนนี้ สูงเป็ นอันดับ 3
ของโลกเลยทีเดียว อีกทั้งยัง สามารถเข้าไปเยีย่ มชม
ด้านในของพระพุทธรูปได้ดว้ ย ซึ่งภายในรูปปั้ นจะ
แบ่งออกเป็ น 5 ชั้น แต่ละชั้นของรูปปั้ นจะมีการจัด
แสดงที่แตกต่างกันออกไปค่ะ สามารถขึ้ นลิฟท์เพื่อไป
ยังจุดชมวิวที่ต้งั อยูบ่ ริเวณหน้าอกของพระพุทธรูป มี
ความสูงประมาณ 85 เมตร ภายในบริเวณวัดยัง ยัง
สามารถเดินชมสวนดอกไม้ และสวนสัตว์ขนาดเล็กที่มีท้งั กระรอก, กระต่าย เป็ น
ต้น ไม่รวมค่าขึ้ นลิฟท์ ท่านละ 400 เยน

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

จากนั้นทําท่านศักการะขอพร ณ ศาลเจ้าคาชิม ะ ซึ่งศูนย์กลางของศาลเจ้าคาชิ
มะอื่น ๆ มากกว่า 600 แห่งทัว่ ประเทศญี่ปุ่น สร้างขึ้ นในปี 660 ก่อนคริสต
ศักราช นอกจากจะเก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคคันโตแล้ว ที่นี่ยงั มีชื่อว่าเป็ นศาลเจ้าที่
พลังวิญญาณแก่กล้าที่สุดในคันโตด้วย โดยมีคาเคมิคาสุจิ โนะ โอคามิ หรือเทพ
เจ้าแห่งชัยชนะ เป็ นเทพประจําศาลเจ้า บรรยากาศเงียบสงบที่เต็มไปด้วยความ
ศักดิ์สิทธิ์ของศาลเจ้าคาชิมะทําให้ที่นี่เป็ นสถานที่ที่เหมาะกับการมาเดินเล่นและ
ชําระจิตใจไปพร้อม ๆ กันอีกด้วย หลังจากนั้นให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนม

ชื่อดังที่ เอมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต แหล่งรวมสินค้านําเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่น
ที่ดงั ไปทัว่ โลก กว่า 150 ร้าน อาทิเช่น COACH, GAP, SAMSONITE, RAYBAN
เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง CITIZEN, G-SHOCK, FOSSIL, SEIKO
ฯลฯ รองเท้าแฟชัน่ ADIDAS, NIKE, ABC MART, PUMA, REEBOK,
TIMBERLAND ฯลฯ อีกทั้งยังมีรา้ นอาหารให้ท่านได้เลือกชิม เลือกลิ้ มลอง
มากกว่า 20 ร้านให้เลือกไม่วา่ จะเป็ น อาหารญี่ปุ่น ราเม็ง อาหารจีน หรือ
แม้กระทัง่ พิซซ่า
คํา่ อิสระอาหารคําตามอั
่
ธยาศัยเพื่อความสะดวกในการเลือกซื้ อสินค้า
พักที่

MARROAD INTERNATIONAL TSUKUBAหรือเทียบเท่า

วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บา้ นนํ้าใสโอชิโนะฮัค
ไค - เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ที่ต้งั ตระหง่านอยูเ่ หนื อเกาะญี่ปุ่นด้วยความสูง
3,776เมตร จากระดับนํ้าทะเล นําท่านขึ้ นชมความงามกันแบบใกล้ชิด ยัง
บริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้ นอยูก่ บั สภาพภูมิอากาศ) เพื่อชมทัศนี ยภาพ
โดยรอบของภูเขาไฟที่ สามารถมอง เห็นทะเลสาบทั้งห้ากระจายอยูโ่ ดยรอบ ให้
ท่านได้สมั ผัสอากาศอันบริสุทธิ์บนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพที่ระลึก กับภูเขาไฟที่ได้
ชื่อว่ามีสดั ส่วนสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งเป็ นภูเขาไฟที่ยงั ดับไม่สนิ ท และมีความสูง
ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น จากนั้น นําท่านเยีย่ มชม พิพิธภัณฑ์ EARTH QUAKE
MUSEUM ที่จาํ ลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ และให้ท่านได้สมั ผัสกับความรูส้ ึกของ

การจําลองเรื่องราวเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้ นในประเทศญี่ปุ่น จากนั้นอิสระให้
ท่านได้เลือกซื้ อของที่ระลึกตามอัธยาศัย
เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ นนํ้าใสโอชิโนะฮัคไค นําท่านเจาะลึกตามหาแหล่งนํ้า
บริสุทธิ์จากภูเขาไฟฟูจิ ที่ เป็ นแหล่งนํ้าตามธรรมชาติต้งั อยูใ่ นหมู่บา้ นโอชิโนะ จ.
ยามานชิ หรือพูดในทางกลับกันคือกลุ่มนํ้าผุดโอชิโนะฮัคไค เพียงก้าวแรกที่
ย่างเท้าเข้าไปในหมู่บา้ น ก็สมั ผัสได้ถึงอากาศบริสุทธิ์ และไอเย็นจากแหล่งนํ้า
ธรรมชาติที่มีให้เห็นอยูท่ ุกมุม โดยในบ่อนํ้าใสแจ๋วมีปลาหลากหลายพันธุแ์ หวก
ว่ายสบายอารมณ์ แต่ขอบอกเลยว่านํ้าแต่ละบ่อนั้นเย็นเจี๊ยบถึงใจจนแอบสังสัย
ว่าน้องปลาไม่หนาวสะท้านกันบ้างรึ เพราะอุณหภูมิในนํ้าเฉลี่ยอยูท่ ี่
10-12
องศาฯนอกจากชมแล้วก็ยงั มีน้ําผุดจากธรรมชาติให้ตกั ดื่มตามอัธยาศัย และที่
สําคัญ หมู่บา้ นโอชิโนะยังเป็ นแหล่งช้อปปิ้ งสินค้าโอทอปชั้นเยีย่ ม

พักที่

FUJI HAKONE LAND SCHOLE PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า

คํา่

รับประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม *** ให้ท่านได้อิ่มอร่อยกับ
มื้ อพิเศษที่มีขาปูยกั ษ์ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติปูพร้อมนํ้าจิ้ มสไตส์ญี่ปุ่นอย่าง
จุใจ หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ าํ แร่ธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้
แช่น้ าํ แร่แล้ว จะทําให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดี
ขึ้ น

วันที่สี่ ฟูจิ - วัดอาซากุสะ
กรุงเทพฯ
เช้า

– ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี – ชินจูกุ – อิออน –

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่าน เก็บภาพประทับใจกับ คู่กบั แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ
ริมแม่น้ าํ สุมิดะ หอคอยโตเกียวสกายทรี ” (Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณ
โทรคมนาคมที่สงู ที่สุดในโลก ... เปิ ดให้บริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555
โดยหอนี้ มีความสูง 634 เมตร สร้างด้วยเทคนิ คทางสถาปั ตยกรรมและ
วิศวกรรมอันทันสมัย ในช่วงที่เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่หอคอยแห่งนี้ ได้พิสจู น์ให้
เห็นถึงโครงสร้างทางสถาปั ตยกรรมที่แข็งแรงทนทาน เพราะไม่เกิดความเสียหาย
แม้แต่นอ้ ย ชม วัดอาซากุ สะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว เข้านมัสการขอพร
จากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองคํา นอกจากนั้นท่านยังจะได้พบ เก็บภาพ
ประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยูบ่ ริเวณประตู
ทางเข้าวัด และยังสามารถเลือกซื้ อเครื่องรางของขลังได้ภายในวัด ฯลฯ
หรือ
เพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนช้อปปิ้ งที่มี ชื่อเสียงของวัด มีรา้ นขายของที่
ระลึกมากมายไม่วา่ จะเป็ นเครื่องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบท้ายด้วย
ร้านขายขนมที่คนญี่ปุ่น มายังวัดแห่งนี้ ต้องมาต่อคิวกัน เพื่อลิ้ มลองกับรสชาดสุด
แสนอร่อย

เที่ยง

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

บ่าย

จากนั้นนําท่าน ช้อปปิ้ งย่าน ดัง ย่านชินจุกุ ”ให้ท่านได้ เพลิดเพลินกับการจับจ่าย
ซื้ อสินค้านานาชนิ ด ได้จากที่นี่ ไม่วา่ จะเป็ น ร้านซานริโอะ ร้านขายเครือ่ ง
อิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดิจติ อล นาฬิกา เครือ่ งสําอาง ต่างๆ กันที่รา้ น
MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดาเครือ่ งสําอางมากมาย อาทิ มาร์คเต้าหู,้
โฟมล้างหน้า WHIP FOAM ที่ราคาถูกกว่าบ้านเรา 3 เท่า, ครีมกันแดดชิเซโด้
แอนเนสซ่า ที่คนไทยรูจ้ กั เป็ นอย่างดี และสินค้าอื่น ๆ หรือ ให้ท่านได้สนุก
กับการเลือกซื้ อสินค้า แบรนด์ดงั อาทิ LOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสุด
ฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื้ อ COMME DES GARCONS, H&M หรือเลือก
ซื้ อรองเท้า

หลากหลายแบรนด์ดงั อาทิ NIKE, CONVERSE, NEW BALANCE, REEBOK
ฯลฯ ได้ที่รา้ น ABC MART จากนั้นนําท่าน อิสระช้อปปิ้ ง ณ ห้างสรรพสินค้า
ขนาดใหญ่ของนาริตะ ห้างฯ อิออน จัสโก้ ซื้ อของฝากก่อนกลับ อาทิ ขนมโมจิ
เบนโตะ ผลไม้ และ หากท่านใดหลงไหลในรสชาดของคิทแคทชาเขียวสามารถ
หาซื้ อได้ที่นี่ได้เลย **เพื่อไม่เป็ นการเสียเวลาช้อปปิ้ งอิสระอาหารคําตาม
่
อัธยาศัย** ได้เวลาอันสมควรนําท่านสู่ สนามบินนาริตะ เพื่อเดินทางกลับสู่
กรุงเทพฯ
20.15 น.

เหิรฟ้ าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์ เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ607 บริการ
อาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง

วันที่หา้ กรุงเทพฯ
01.20 น.

ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ (บาท)

กําหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่หอ้ งละ

พักเดี่ยวเพิ่ม

2-3 ท่าน

ราคาทัวร์ไม่รวมตั ๋ว
เครือ่ งบิน

06 – 10 กรกฎาคม 2018

22,999

8,000

13,999

07 – 11 กรกฎาคม 2018

22,999

8,000

13,999

12 – 16 กรกฎาคม 2018

22,999

8,000

13,999

13 – 17 กรกฎาคม 2018

22,999

8,000

13,999

19 – 23 กรกฎาคม 2018

22,999

8,000

13,999

20 – 24 กรกฎาคม 2018

22,999

8,000

13,999

27 – 31 กรกฎาคม 2018

26,999

8,000

17,999

28 ก.ค. – 01 ส.ค. 2018

26,999

8,000

17,999

02 – 06 สิงหาคม 2018

24,999

8,000

15,999

03 – 07 สิงหาคม 2018

24,999

8,000

15,999

04 – 08 สิงหาคม 2018

24,999

8,000

15,999

08 – 12 สิงหาคม 2018

24,999

8,000

15,999

16 – 20 สิงหาคม 2018

24,999

8,000

15,999

17 – 21 สิงหาคม 2018

24,999

8,000

15,999

18 – 22 สิงหาคม 2018

24,999

8,000

15,999

23 – 27 สิงหาคม 2018

24,999

8,000

15,999

24 – 28 สิงหาคม 2018

24,999

8,000

15,999

25 – 29 สิงหาคม 2018

24,999

8,000

15,999

31 ส.ค.- 04 ก.ย. 2018

23,999

8,000

14,999

01 – 05 กันยายน 2018

19,999

8,000

10,999

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 10,000 บาท
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ
มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น
ท่านละ 3500 เยน /ทริป/ต่อท่าน***
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น
ไม่เช่นนั้นทางบริษทั จะไม่คืนมัดจําไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้ น เพราะว่า
ทางบริษทั ได้ทาํ การจ่ายค่าตั ๋วไปให้กบั การสายการบินเรียบร้อยแล้ว
โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถว้ นก่อนการจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตวั
ท่านเอง

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารจํานวน 30 ท่านขึ้ นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบ
จํานวนดังกล่าว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษทั ขอสงวน
สิทธิ์ในการคืนมัดจําทั้งหมด เนื่องจากทางบริษทั ฯ ได้ชาํ ระค่าตั ๋วเครือ่ งบินเต็มใบให้กบั
สายการบินเป็ นที่เรียบร้อย ยกเว้นค่าภาษีน้ าํ มันที่ยงั มิได้ชาํ ระ ค่าทัวร์สว่ นที่เหลือ กรุณา
ชําระ 21 วันก่อนการเดินทาง
หมายเหตุ 1. ตั ๋
การบิน

วเมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสาย

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทย ผูท้ ี่ประสงค์จะพํานักระยะสั้นใน
ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยีย่ มญาติ หรือ
ธุรกิจ จะต้องยืน่ เอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัตกิ ารเข้า
ประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้

1. ตั ๋วเครือ่ งบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์จดั เตรียมให้
2. สิง่ ที่ยนื ยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยที่อาจเกิดขึ้ นในระหว่างที่พาํ นักใน
ประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พาํ นักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรูจ้ กั
โรงแรม และอื่นๆ) ทางทัวร์จดั เตรียมให้
4. กําหนดการเดินทางระหว่างที่พาํ นักในประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์จดั เตรียมให้

อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และนําเที่ยวตาม
รายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตาม
รายการ
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้าง มัคคุเทศก์คอยบริการ
ตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น
ให้กบั คนไทย ผูท้ ี่ประสงค์จะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณีที่ทาง
รัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า
ผูเ้ ดินทางจะต้องเสียค่าใช้จา่ ยในการทําวีซ่าเพิ่ม ท่านละ
1,700 บาท**
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่า
โทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่
เพิ่มนอกเหนื อรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 3500 เยน /
ทริป/ต่อท่าน
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3%
 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น
ให้กบั คนไทย ผูท้ ี่ประสงค์จะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)

เงื่อนไขการชําระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชําระเงินมัดจําเป็ นเงินจํานวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อ
สํารองที่นัง่
2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชําระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่าง
น้อย 21 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชาํ ระเงิน หรือชําระเงินไม่ครบภายใน
กําหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆ
ให้ถือว่า
นักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์น้ันๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทํา
การของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์
เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาล
ประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ ต้องการ ขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง

นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทาง
มาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัท
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริษัทไม่รบั ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่
(ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารก ารขอรับ
เงินคืน ที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ ง เพื่อทําเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือ
มอบอํานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินค่าบริการ
ต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นําเงินเข้าให้ครบถ้วน โดย มีเงื่อนไขการ
คืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่
ชําระแล้ว

2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาํ ระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จา่ ยที่ได้จา่ ยจริงจากค่าบริการที่ชาํ ระแล้วเนื่ องในการ
เตรียมการจัดการนําเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสํารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่
พักฯลฯ
3. การเดินทางที่ตอ้ งการันตีมดั จําหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะ
ไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าบริการทั้งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทํา
การของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์
เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาล
ประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท
5. ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการ ยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15
คน
เงื่อนไขและข้อกําหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สําหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ใน
รายการ ไม่วา่ บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ
ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่ บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มี นักท่องเที่ยวร่วมเดินทาง
น้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กบั นักท่องเที่ยวหรือ เอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7
วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทาง
สําหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่ หากทางนักท่องเที่ยว ทุกท่านยินดีที่จะชําระค่าบริการเพิ่ม
จากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกําหนด เพื่อให้คณะเดินทางได้
ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ
นามสกุล คํานําหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน
ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการ
ชําระเงินมัดจํา
5. ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ ในการ เปลี่ยนแปลงราย การการเดินทางตามความเหมาะสม
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่
เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคํานึ งถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสําคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จา่ ยใดๆ ที่เพิ่มขึ้ น
ของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล
การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ น
ต้น
7. อัตราค่าบริการนี้ คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัท
เสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณี ที่มี
การเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่องบิน ค่า ภาษี เชื้ อเพลิง
ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือ ตัวแทนของทางบริษัท ไม่มี อํานาจ ในการให้คาํ สัญญาใดๆ
แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอาํ นาจของบริษัทกํากับเท่านั้น
ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนําติดตัวขึ้ นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน
100 มิลลิลิตรต่อชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1 ,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมี
ซิปล็อคปิ ดสนิ ท และสามารถนําออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์
อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาํ หนด
จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น

2. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้อง
ใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
3. ประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายห้ามนําผลิตภัณฑ์ที่ทาํ มาจากพืช และเนื้ อสัตว์ทุกชนิ ดเข้าประเทศ
เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เนื้ อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็ นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้
หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สงู มาก

