** นมัสการขอพรจาก "หลวงพ่อโต ไดบุทสึ " พระพุทธรู ปสําริ ดองค์ใหญ่ที่ประดิษฐานอยูก่ ลางแจ้ง
** ชม "ปราสาทโอดาวาระ" ปัจจุบนั ได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกทางประวัติศาสตร์ ของประเทศญี่ปนุ่
** นําท่านย้อนลําลึกวัฒนธรรมกลิ่นอายสมัยเอโดะ ณ “เมืองคาวาโกเอะ” เมืองแห่ งประวัติศาสตร์
** ชมบรรยากาศธรรมชาติดว้ ยการ “ล่องเรือโจรสลัด ณ ทะเลสาบอาชิ” ซึ่ งเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ
** ช้อปสิ นค้าแบรนด์เนมราคาถูก ณ "โกเทมบะเอ้าท์ เล็ต"
** ให้ท่านได้ผอ่ นคลาย แช่ นาํ้ แร่ ออนเซ็น+บุฟเฟ่ ต์ เมนูขาปูยกั ษ์ อิ่มไม่อ้นั

กําหนดการเดินทาง 12-16 (วันแม่) / 27-31 สิงหาคม 2559

(หากท่ านมีจองตั๋วภายในประเทศ รบกวน ขอเที่ยวบินกับเจ้ าหน้ าที่ ก่ อนจองตั๋วค่ ะ)

วันแรก

05.00 น.
07.35 น.
15.45 น.

ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ - สนามบินนาริตะ - อิออนพลาซ่ า

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ส่วนผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ขาออก ประตู 2 เคาน์เตอร์ D
โดย สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึ้นเครื่ อง
เหินฟ้ าสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG676
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง / เวลาท้องถิ่นจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงสนามบินนาริ ตะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรี ยบร้อยแล้ว มัคคุเทศก์นาํ ท่านเดินทาง
สู่ “อิออนพลาซ่ า” ศูนย์รวมแห่ งสิ นค้าชั้นนํานานาชนิ ด อาทิ นาฬิกา, กล้อง, กระเป๋ า, รองเท้า, เสื้ อผ้า เป็ นต้น
และยังมี “ร้าน 100 เยน” สิ นค้าทีมีคุณภาพดีจากประเทศญี่ปุ่นแต่ราคาแสนจะถูก เพื่อให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ ง และ
เลือกซื้อของฝากอย่างเต็มที่
 อาหารคํ่าแบบอิสระ เพือ่ ให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุม้ ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)
 พักที่ NARITA GATEWAY HOTEL OR KIKUSUI HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันทีส่ อง

เมืองคามาคุระ - หลวงพ่อโตคามาคุระ - ปราสาทโอดาวาระ (ด้ านนอก) - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ โกเท็มบะ เอ้าท์ เล็ต - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ ไม่ อ้นั

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําท่านเดิ นทางสู่ “เมืองคามาคู ระ” นําท่านกราบนมัสการขอพรจาก
“หลวงพ่ อโต” หรื อ “ไดบุทสึ ” พระพุทธรู ปสําริ ดองค์ใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่
กล า งแจ้ ง ในอ ดี ตก าล เค ยประ ดิ ษฐา น อ ยู่ ใ น วิ ห า ร แต่ ต่ อม า ใน ปี
ค.ศ. 1368 วิหารได้ถูกพายุพดั จนได้รับความเสี ยหาย และต่อมาในปี ค.ศ. 1495
ถูกคลื่นยักษ์กลืนหายไปในทะเล แต่องค์พระมิได้ชาํ รุ ดเสียหายแต่ประการใดจวบจนกระทัง่ ปั จจุบนั นับเป็ นเวลา
กว่า 800 ปี แล้ว และนําท่านต่อสู่ “ปราสาทโอดาวาระ” หนึ่งในปราสาทที่เป็ นตํานานเล่าขานถึงความยิง่ ใหญ่ใน
ยุคสมัยโฮโจ ผูซ้ ่ ึงปกครองบ้านเมืองในแถบคันโตในสมัยอดีตกาลได้ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1447 อีกทั้งยังเป็ นที่
พํานักบนฐานที่มนั่ อันสูงตระหง่านซึ่งสามารถสังเกตการณ์ได้อย่างกว้างไกล แต่ใครไหนเลยจะล่วงรู ้วา่ สถานที่
แห่งนี้จกั เป็ นดัง่ อนุสรณ์สถานสุดท้ายแห่งตระกูลโฮโจ อุจิมาสะและจบสิ้นยุคสมัยโฮโจนับแต่บดั นั้นเป็ นต้นมา
ปั จจุบนั ได้ถูกขึ้นทะ เบียน เป็ นมรดกทางประวัติศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่น ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ในปี ค.ศ.ปี
1860 เพือ่ ให้เป็ นโบราณสถานของชาติ
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ “ฮาโกเน่ ” แหล่งท่องเที่ยวยอดนิ ยมที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็ นฉากหลังและมีบ่อนํ้าพุร้อนซุก
ซ่อนอยูม่ ากมาย นําทุกท่าน “ล่ องเรือโจรสลัด” ยังบริ เวณ “ทะเลสาบอาชิ”เพือ่ ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศธรรม
ชาติ และชมความงามของทะเลสาบนํ้าจืดขนาดใหญ่ที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อกว่า 3,000 ปี ที่แล้ว
จากนั้นนําท่านช้อปปิ้ งอย่างจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมที่ “โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้ าท์ เล็ต” แหล่งรวมสิ นค้านําเข้า
และสิ นค้าแบรนด์ญี่ปุ่นโกอินเตอร์ม ากมาย ทั้งกระเป๋ า เครื่ อ งประดับ และนาฬิกาหรู รองเท้าแฟชั่น สิ นค้า
สําหรับคุณหนู และสินค้าอื่นๆอีกมากมาย
 พักที่ FUJINOBO HOTEL OR KASUGAI VIEW HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 รับประทานอาหารคํา่ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม พิเศษ!!ให้ท่านได้ทานขาปูยกั ษ์ อันขึ้นชื่อของญี่ปุ่น
แบบไม่อ้ นั
พิเศษ! ณ โรงแรมที่พกั แห่งนี้ ท่านจะได้สมั ผัสกับการอาบนํ้าแร่ หรื อ เรี ยกอีกอย่างว่า
ออนเซ็น เพือ่ ผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบนํ้าแร่ จะทําให้ เลือดลมดี, ผิวพรรณสดใส, สุขภาพดี, ผ่อนคลาย
ความเมื่อยล้า และยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่ างกายอีกด้วย

วันทีส่ าม

ภูเขาไฟฟูจิ - โอชิโนะ ฮัคไค - วัดอาซากุสะ+ถ่ ายภาพโตเกียวสกายทรี - โอไดบะ ห้ างไดเวอร์ ซิตี้ (หุ่นกันดั้ม)

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําท่านขึ้นสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” ที่ต้ งั ตระหง่านอยูเ่ หนื อเกาะญี่ปุ่นด้วยความ
สู ง 3,776 เมตรจากระดับนํ้าทะเล นําท่านขึ้นชมความงามกันแบบใกล้ชิดยัง
บริ เวณ “ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (หรื อชั้นสู งสุ ดที่ทางอุทยานฯอนุ ญาตให้ข้ ึนได้
ในวันนั้นๆ) เพือ่ ชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที่สามารถมองเห็ นทะเลสาบ
ทั้งห้ากระจายอยูโ่ ดยรอบ จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ “โอชิ โนะฮัคไค” บ่อนํ้าที่เกิด
จากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิ ที่ใช้เวลาอันยาวนาน ในการไหลลงมาสู่พ้นื ดิน และซึมไปยังบ่อนํ้าแต่ละ
บ่อ ดังนั้นนํ้าที่อยูใ่ นบ่อ จะเป็ นนํ้าที่ใสสะอาด และสดชื่นมาก ในปี 1985 สถานที่แห่ งนี้ ยงั ได้ถูกเลือกให้เป็ น 1
ใน 100 อันดับ แหล่งนํ้าจากธรรมชาติที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นอีกด้วย
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกียว” เพือ่ นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคํา ณ “วัดอาซากุสะ” วัดที่ได้ชื่อว่าเป็ นวัด
ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุ งโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่
กวนอิมทองคําที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ่งมักจะมีผคู ้ นมากราบไหว้ขอพรเพือ่ ความเป็ นสิ ริมงคลตลอด
ทั้งปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็ นที่ต้ งั ของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสู ง 4.5 เมตร ซึ่ ง
แขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าที่อยูด่ า้ นหน้าสุ ดของวัด ที่มีชื่อว่า “ประตูฟ้าคํารณ” และถนนจากประตูเข้าสู่ ตวั
วิหารที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคํา มีชื่อว่า “ถนนนากามิเซะ” ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของร้านค้าขายของที่ระลึกพื้น
เมืองต่างๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิ ด ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ให้ทุกท่านได้เลือกซื้ อเป็ น
ของฝากของที่ระลึก หลังจากช้อปปิ้ งนําทุกท่านเดิ น ถ่ ายรู ป คู่กับ แลนด์มาร์กแห่ งใหม่ของกรุ งโตเกี ยว ณ ริ ม
แม่น้ าํ สุ มิดะ “หอคอยโตเกียวสกาย ทรี ”(Tokyo Sky tree) หอส่ งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก เปิ ด
ให้บริ การเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้มีความสูง 634 เมตร สามารถทําลายสถิติความสู งของหอกวาง
ตุง้ ในมณฑลกวางโจว ซึ่งมีความสูง 600 เมตร และหอซี เอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความ
สู ง 553 เมตร ทิวทัศน์ของ “หอคอยโตเกียวสกายทรี ”ที่บรรจุเทคโนโลยีแนวหน้าสุ ดสามารถมองเห็นได้จาก
ละแวกวัดอาซากุสะที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายแบบเมืองเก่าของเอะโดะ
จากนั้นเดิ นทางสู่ “โอไดบะ” ย่านเมื องใหม่ที่เกิดจากการถมทะเลขึ้นมาเป็ นเกาะ เดินทางสู่ ห้าง “Diver City
Tokyo Plaza” ซึ่งเป็ นอีกหนึ่งสถานที่ถูกสร้างขึ้นมาเพือ่ ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวญี่ปุ่น และชาวต่างชาติ ภายใต้
คอนเซ็ปท์ “Theatrical City Space” แหล่งช้อปปิ้ งขนาดใหญ่ที่มีร้านค้าต่างๆ มารวมตัวกันอยูถ่ ึง 154 ร้าน ท่าน
จะได้ชมหุ่นยนต์ GUNDAM ตัวโตเท่าขนาดจริ ง ยืนรอต้อนรับท่านที่ดา้ นหน้าของห้าง ที่เป็ นเสมือนสัญลักษณ์
ของสถานที่แห่ งนี้ อีกทั้งยังมี “GUNDAM Front Tokyo” Theme Park แห่ งใหม่ที่จะบอกผ่านความยิง่ ใหญ่ของ
GUNDAM ไปทัว่ โลก (ไม่รวมค่าเข้าชม)

 อาหารคํ่าแบบอิสระ เพือ่ ให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุม้ ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)
 พักที่ HARUMI GRAND HOTEL OR APA HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันทีส่ ี่

เมืองคาวาโกเอะ + ย่ านคาชิย่า โยโกโช - ศาลเจ้ าเมจิ - ย่ านฮาราจูกุ - ย่ านชินจูกุ

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําท่านสู่ “เมืองคาวาโกเอะ” เมืองแห่ งประวัติศาสตร์ที่ยงั คงไว้ซ่ ึ ง
วัฒนธรรมและกลิ่นอายในสมัยเอโดะ บรรยากาศของเมืองนี้ ท่านจะได้พบ
เห็น บ้านโกดังของพ่อค้าในสมัยก่อนตั้งเรี ยงราย และโทคิ-โนะ-คาเนะ (หอ
ระฆัง) จะมีเสี ยงระฆังบอกเวลา คุณจะรู ้สึกว่าได้เดิ นทางย้อ นกลับไปใน
สมัยเอโดะโบราณ ในคาวาโกเอะ คุณจะได้สมั ผัสความเป็ นญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมแท้ๆ และซึ มซับความรู ้สึกในสมัย
เอโดะ ซึ่ งไม่สามารถพบเห็นได้ที่โตเกียว เดินทางต่อกันที่ “ย่ านคาชิ ย่า โยโกโช” (Penny Candy Alley) เป็ น
ตรอกที่มีชื่อเสี ยงในเมืองคาวาโกเอะ ซึ่ งเป็ นถนนปูด้วยหิ นและฝังด้วยแก้วหลากสี และด้วยร้านขายลูกกวาด
แบบญี่ปุ่นดั้งเดิมถึง 22 ร้าน ร้านขายลูกกวาดในตรอกนี้ จะส่ งต่อ รสชาติที่คุน้ เคยและชวนให้นึกถึ งความหลัง
ของวันที่ผ่านไป เมื่ อ ใครก็ตามได้ลองย่างก้าวเข้าไปในร้านเหล่ านี้ จะรู ้สึกว่าตัวเองกลับไปเป็ นเด็กอี กครั้ ง
สถานที่แห่ งนี้ เป็ นที่ที่ทาํ ให้ผคู ้ นทุกรุ่ นตื่นเต้น ทั้งเด็กๆ ที่ไม่คุน้ เคยกับลูกกวาดแบบดั้งเดิมและผูใ้ หญ่ที่อยาก
รําลึกถึงความหลัง
นําท่านชม “ศาลเจ้ าเมจิ” ศาลเจ้าชินโตที่สาํ คัญของมหานครโตเกียว ได้เคยถูกทําลายในช่วงสงครามโลกครั้งที่
สอง และได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 1958 โดยมีเอกลักษณ์เด่นคือซุ้มประตูที่ทาํ ด้วยไม้ที่ใหญ่ที่สุดใน
ญี่ปุ่น จากนั้นเดินทางสู่ “ย่ านฮาราจูก”ุ แหล่งรวมแฟชัน่ ทันสมัยของวัยรุ่ นญี่ปุ่น อิสระกับการช้อปปิ้ งยัง “ตรอก
ทาเคชิตะ” สองข้างทางเรี ยงรายไปด้วยร้านขายของวัยรุ่ น เสื้อผ้า เครื่ องประดับ รองเท้า กระเป๋ า ร้านฟาสท์ฟูดที่
วันสุดสัปดาห์จะเป็ นแหล่งนัดพบของพวก “แต่งตัวประหลาด” หรื อ “ COSPLAY ” มักมาแต่งหน้าและเปลี่ยน
เสื้ อผ้ากัน ร้านเครปญี่ปุ่นอร่ อยๆมากมาย ร้าน 100 เยน หรื อเลือกช้อปปิ้ งแบบสบายๆบนถนน “โอโมเตะซัน
โด” ด้วยบรรยากาศคล้ายยุโรปกับตึกร้านค้าที่ออกแบบและตกแต่งสไตล์ยโุ รป
จากนั้นนําท่านสู่ “ย่ านชิ นจูกุ” ย่านแห่ งความเจริ ญอันดับหนึ่ งของกรุ งโตเกียว
ท่านจะได้พบกับห้างสรรพสิ นค้า และร้านขายของเป็ นพันๆ ร้าน ซึ่ งจะมีผคู ้ น
นับหมื่นเดิ นกันขวักไขว่ ถือ เป็ นจุดนัดพบยอดนิ ยมอี กด้วย เชิ ญท่านเลือ กชม
สิ นค้ามากมาย อาทิ เครื่ อ งใช้ไ ฟฟ้ า, กล้อ งถ่ า ยรู ป, นาฬิ กา, เสื้ อ ผ้า, รองเท้า
แฟชัน่ และเครื่ องสําอาง เป็ นต้น อิสระให้ท่านได้เพลินเพลินกับการ “เลือกชมและซื้อ” สินค้าตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ “สนามบินฮาเนดะ” เพื่อเตรี ยมตัวเดินทางกลับ

 รับประทานอาหารกลางวัน และคํ่าแบบอิสระ เพือ่ ให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุม้ ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)

วันทีห่ ้ า

00.20 น.
04.50 น.

สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ

เหินฟ้ าสู่เมืองไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG661
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมกับความประทับใจ

หมายเหตุ : รายการต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,
การเมือง, สายการบิน เป็ นต้น อีกทั้งโรงแรมต่างๆที่ระบุในรายการนี้อาจมีการปรับย่าน และสถานที่ต้งั ได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ยงั คงไว้ซ่ ึงระดับในมาตรฐานเดียวกัน โดยบริ ษทั จะคํานึงถึงความสะดวกของเส้นทางออนทัวร์เป็ นสําคัญ
โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เดินทาง 12-16 สิงหาคม 2559 (วันแม่)
อัตราค่าบริการ สําหรับคณะ 30 ท่านขึ้นไป
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุ 7-11ปี / มีเตียง
เด็กอายุ 2-6 ปี / ไม่มีเตียง
พักเดี่ยวจ่ายเพิม่ (จากราคาผูใ้ หญ่)
ไม่ใช้ตวั๋ เครื่ องบิน ลด (ทั้งเด็กและผูใ้ หญ่)

36,900 บาท
34,900 บาท
32,900 บาท
6,000 บาท
-12,000 บาท

เด็กทารก อายุต่าํ กว่า 2 ปี (ณ. วันเดินทาง) เช็คราคาตัว๋ ก่อนทําการจองค่ะ

เดินทาง 27 - 31 สิงหาคม 2559
อัตราค่าบริการ สําหรับคณะ 30 ท่านขึ้นไป
ผูใ้ หญ่

35,900 บาท

เด็กอายุ 7-11ปี / มีเตียง
เด็กอายุ 2-6 ปี / ไม่มีเตียง
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม (จากราคาผูใ้ หญ่)
ไม่ใช้ตวั๋ เครื่ องบิน ลด (ทั้งเด็กและผูใ้ หญ่)

33,900 บาท
31,900 บาท
6,000 บาท
-12,000 บาท

เด็กทารก อายุต่าํ กว่า 2 ปี (ณ. วันเดินทาง) เช็คราคาตัว๋ ก่อนทําการจองค่ะ

อัตราค่าบริการนี้รวม
o ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ตามเส้นทางและสายการบินที่ระบุในโปรแกรม (ชั้นทัศนาจร)
o ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
o ค่าธรรมเนียมนํ้ามันที่สายการบินเรี ยกเก็บ (คํานวณ ณ วันที่ 31/5/2559)
o ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
o โรงแรมที่พกั ตามระบุไว้ในรายการ หรื อในระดับเดียวกัน (พักห้องละ 2 หรื อ 3 ท่าน)
o ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทาง ***ไม่คุม้ ครองเด็กอายุต่าํ กว่า 1 เดือน
วงเงินทุนชีวิตท่านละ 2,000,000 บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาลอุบตั ิเหตุ และอาหารเป็ นพิษระหว่างเดินทาง
o การบริการของมัคคุเทศก์ จากเมืองไทยตลอดการเดินทาง 1 ท่ าน
อัตราค่าบริการนี้ไม่ รวม
o ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
o ค่าทําหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง
o ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สงั่ มาในห้องพัก เป็ นต้น
o ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริ ษทั จัดให้ ในรายการทัวร์
o ค่านํ้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่เกินกว่าสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
o ค่าทําใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าว
o ค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋ กรณี ไป-กลับไม่พร้อมคณะ หรื อเปลี่ยนคนเดินทาง (สอบถามค่าใช้จ่ายกับเจ้าหน้าที่)
กรุ ณาแจ้งอย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทาง พร้อมหน้าพาสชัดเจนของคนเดินทางแทน
o ค่าธรรมเนียมนํ้ามันที่ทางสายการบินอาจมีการเรี ยกเก็บเพิม่ เติมในภายหลัง
o ค่าธรรมเนียมทิปไกด์+คนขับรถ โดยประมาณ 2,000 เยน (ประมาณ 600 บาทไทย) เพิม่ เติมตามความพึงพอใจ
o ค่าวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น ประเภทท่องเที่ยวระยะสั้น (สําหรับผูถ้ ือหนังสือเดินทางต่างชาติ)

เงื่อนไขการสํารองทีน่ ั่ง / ชําระเงิน / การยกเลิก
o กรุ ณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้ อมชําระมัดจําท่ านละ 10,000 บาท
o ส่วนที่เหลือชําระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
o กรณียกเลิกการเดินทาง 31-45 วันก่ อนเดินทาง ยึดมัดจําท่ านละ 5,000 บาท (นับจากวันที่ส่งอีเมล์ยนื ยันแจ้งยกเลิก)
o กรณียกเลิกการเดินทาง 21-30 วันก่ อนเดินทาง ยึดมัดจําท่ านละ 10,000 บาท (นับจากวันที่ส่งอีเมล์ยนื ยันแจ้งยกเลิก)
o กรณียกเลิกการเดินทาง 11-20 วันก่ อนเดินทาง ยึดเงิน 50% ของราคาทัวร์ (นับจากวันที่ส่งอีเมล์ยนื ยันแจ้งยกเลิก)
o กรณียกเลิกการเดินทาง 10 วันก่ อนเดินทาง ยึดเงิน 100% ของราคาทัวร์ (นับจากวันที่ส่งอีเมล์ยนื ยันแจ้งยกเลิก)
o เนื่องด้วยไม่ตอ้ งยืน่ วีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น ทางบริ ษทั ฯ จะไม่ทาํ การเก็บเอกสารจริ งใดๆ
รบกวนส่งเอกสารเป็ น สํ าเนาหน้ าพาสปอร์ ตที่ชัดเจน และมีอายุเหลือการใช้ งานไม่ น้อยกว่ า 6 เดือนพร้ อมระบุห้องนอน,
อาหารที่ไม่สามารถทานได้ , ที่นั่งที่ต้องการ, และเลขที่สะสมไมล์ ควรแจ้งพร้อมสํารองที่นงั่ หรื อ 15 วันก่อนการเดินทาง เป็ น
อย่างช้า
เงื่อนไขและข้ อกําหนดอื่นๆ
o บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงราคาในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมเดินทางไม่ถึงจํานวนที่ระบุ
o กรณี ท่านมีการเดินทางด้วยตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศต้องรบกวนแจ้งให้กบั เราทราบ ณ วันที่สาํ รองที่นงั่ หากไม่มีการแจ้ง
เรื่ องไว้ จะไม่สามารถเรี ยกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากตัว๋ เครื่ องบินดังกล่าวได้
o บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีตวั๋ ทุกชนิดเพิม่ หากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
o หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตัว๋ เครื่ องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนํามาขอคืนเงินได้
o ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริ การใดๆ ไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรี ยกร้องขอ
คืนค่าบริ การได้
o ค่าบริ การที่ท่านชําระกับทางบริ ษทั ฯ เป็ นการชําระแบบเหมาขาด และทางบริ ษทั ฯได้ชาํ ระให้กบั บริ ษทั ฯ ตัวแทนแต่ละแห่ง
แบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอนั ใดที่ทาํ ให้ท่านไม่ได้ทอ่ งเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืน
ค่าบริ การไม่ได้
o ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทยที่มีวตั ถุประสงค์เพือ่ การพํานักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ่นนั้น ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศเริ่ มบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพํานักในประเทศญี่ปุ่นได้
15 วัน (หากผูย้ นื่ ประสงค์จะพํานักในประเทศญี่ปุ่นเกิน 15 วัน หรื อไปทํางาน หรื อมีวตั ถุประสงค์อื่นๆ จะต้องยืน่ ขอวีซ่า
ตามปกติ)
o หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็ นเหตุผลซึ่งอยู่
นอกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรื อทั้งหมด
o หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่วา่ ประเทศใดจนทําให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ท่านอื่นๆ รวมถึง
ไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จําเป็ นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริ ษทั ฯ จะทําหน้าที่
ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทําการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็ นระยะ
o บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรื อ คน
ต่างด้าวที่พาํ นักอยูใ่ นประเทศไทย แต่จะทําหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อาํ นาจสิทธิ์ขาดเป็ นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
o บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณี ที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรื อล่าช้าของสายการบิน,
อุบตั ิเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรื อสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออํานาจควบคุมของ
บริ ษทั ฯ

o บริ ษทั ฯ จะทําหน้าที่เป็ นตัวแทนในการเรี ยกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรื อบริ ษทั ขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ
สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
o บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริ ษทั ฯ จะยึดถือ
และคํานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็ นสําคัญ
o เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่วนกับทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ แล้ว

