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ละลานตาดอกไม้แสนสวย ณ สวนฮานะโนะมิยาโกะ
สัมผัสความอลังการ ของ ฟู จิซัง
วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้ งชินจูกุ
อิ สระช้อปปิ้ งจุใจเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์
เพลิดเพลินเต็มอิ่ มที่ โอไดบะ ไดเวอร์ซิต้ ี โตเกียว พลาซ่า
อาบนํ้าแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS
มีน้าํ ดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
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กําหนดการเดิ นทาง สิ งหาคม – กันยายน 2560
วันแรก
21.00 น.

กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง
พร้อ มกัน ที่ สนามบิ น นานาชาติ ด อนเมื อ ง ชัน้ 3 อาคารผู้ โดยสารระหว่ างประเทศ ประตู 6
เคาน์ เตอร์ 6 สายการบิ นสกู๊ต (SCOOT) เจ้าหน้ าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอํานวย
ความสะดวกในการเช็คอิน
***สายการบิน SCOOT ใช้เครื่อง Boeing 787 Dreamliner จัดที่นัง่ แบบ 3-3-3 นํ้ าหนักกระเป๋ า 20
กก.ต่อท่าน (หากต้องการซือ้ นํ้าหนักเพิม่ ต้องเสียค่าใช้จา่ ยเพิม่ )***
สายการบินมีบริการจําหน่ ายอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าอาหาร)

วันที่สอง

วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี – โอวาคุดานิ – โกเท็มบะ เอ้าต์เลต –
ออนเช็นธรรมชาติ
เหิรฟ้ าสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปนุ่ โดยเทีย่ วบินที่ TZ292
เดินทางถึง สนามบิ นนาริ ตะ ประเทศญี่ปนุ่ นําท่านผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
เรียบร้อ ยแล้ว (เวลาที่ ญี่ ปุ่น เร็วกว่ าเมืองไทย 2 ชัวโมง
่
กรุณ าปรับนาฬิก าของท่ านเพื่อ ความ
สะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สําคัญมาก!! ประเทศญี่ ปุ่นไม่อนุญาตให้ นําอาหารสด จําพวก
เนื้ อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่ าฝื นมีโทษปรับและจับ***

00.30 น.
08.50 น.

นําท่านเดินทางสู่ มหานครโตเกียว เพื่อนมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคํา ณ วัดอาซากุสะ วัดทีไ่ ด้ช่อื
ว่าเป็ นวัดที่มคี วามศักดิ ์สิทธิ ์ และได้รบั ความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว ภายใน
ประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคําทีศ่ กั ดิ ์สิทธิ ์ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึง่ มักจะมีผูค้ นมากราบไหว้
ขอพรเพื่อความเป็ นสิรมิ งคลตลอดทัง้ ปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็ นทีต่ งั ้ ของโคมไฟยักษ์ทม่ี ขี นาด
ใหญ่ทส่ี ุดในโลกด้วยความสูง 4.5 เมตร ซึง่ แขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าทีอ่ ยู่ดา้ นหน้าสุดของวัด ที่
มีช่อื ว่า ประตูฟ้าคํารณ และถนนจากประตูเข้าสู่ตวั วิหารทีป่ ระดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคํา มีช่อื ว่า
ถนนนากามิ เซะ ซึ่งเป็ นที่ตงั ้ ของร้านค้าขายของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย อาทิ ขนมนานา
ชนิด ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อเป็ นของฝากของทีร่ ะลึก และ
ท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปคู่กบั หอคอยทีส่ ูงทีส่ ุดในโลก แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ
ริม แม่ น้ํ าสุ ม ิด ะ หอคอยโตเกี ย วสกาย ทรี (Tokyo Sky tree) (ไม่ ร วมค่ าขึ้ น หอคอย) หอส่ ง
สัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก โดยหอนี้มคี วามสูง 634 เมตร สามารถทําลายสถิตคิ วามสูง
ของหอกวางตุ้ง ในมณฑลกว่างโจว ซึง่ มีความสูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอน
โต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ทิวทัศน์ ของ “หอคอยโตเกียวสกายทรี” ที่บรรจุเทคโนโลยี
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แนวหน้ าสุ ดสามารถมองเห็นได้จากละแวกวัดอาซะกุ ซ่าที่เต็มไปด้วยกลิน่ อายแบบเมืองเก่ าของ
เอะโดะ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
นําท่านเดินทางสู่ จังหวัดยามานาชิ หรือ ชิ ซุโอกะ นํ าท่านสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ (โดยรถบัส) เกิด
จากการระเบิดของภูเขาไฟฮาโกเน่ เมื่อประมาณ 3000 ทีแ่ ล้ว ปั จจุบนั นัน้ ภูเขาไฟนี้ยงั คงไม่ดบั จึงทํา
ให้มบี ่อนํ้ าร้อนและถ้ากํามะถันหลงเหลืออยู่ และทีห่ ุบเขานี้ยงั มองเห็นภูเขาไฟฟูจอิ กี ด้วย การขึน้ จะ
ขึน้ มายังหุบเขาโอวาคุดานิน้ี นักท่องเทีย่ วส่วนใหญ่ทม่ี าถึงยังหุบเขาก็จะต้องซือ้ ไข่ดํา ซึง่ เป็ นไข่ทต่ี ้ํา
จากนํ้ าพุรอ้ นธรรมชาติ ด้านนอกของเปลือกไข่จะเป็ นสีดาํ เนื่องจากถูกแร่กํามะถัน มีความเชื่อว่าเมื่อ
ทานไข่ดํา 1 ลูก จะมีอายุยนื ขึ้น 7 ปี จากนั น้ นํ าท่ านช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังที่ โกเทมบะ
แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต แหล่งรวมสินค้านําเข้าและสินค้าแบรนด์ญป่ี ่ นุ ทีด่ งั ไปทัวโลก
่
พบกับคอลเลคชัน่
เสื้อผ้าใหม่ล่าสุ ด อาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เลือ ก
ซื้ อ กระเป๋ าแบรนด์ เ นมยี่ ห้ อ ดั ง ได้ ท่ี ร้ า น BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMOI, GAP,
ARMANI ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง TAG HEURE, AGETE, S.T.DUPONT,
TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเท้ า แฟชัน่ HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS,
HOGAN ฯลฯ
บริการอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
ทีพ่ กั : YAMANAKAKO SUN PLAZA หรือระดับเดียวกัน
จากนัน้ ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการ แช่น้ํ าแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ํ าแร่แล้ว จะทําให้
ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขน้ึ
ภูเขาไฟฟูจิ – พิ พิธภัณฑ์แผ่นดิ นไหว – สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ – โตเกียว –
ช้อปปิ้ งชิ นจูก ุ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
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นําท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ทีม่ คี วามสูงเหนือจากระดับนํ้าทะเล 3,776 เมตร ภูเขาทีม่ ชี ่อื เสียงเป็ น
ทีร่ จู้ กั ไปทัวโลกในเรื
่
่องความสวยงามทีธ่ รรมชาติได้มอบมาให้อย่างลงตัว และยังถือว่าเป็ นสัญลักษณ์
หนึ่ งของประเทศญี่ป่ ุน ทัง้ ยังเป็ นจุด มุ่งหมายของนัก ท่ อ งเที่ยวต่ างชาติท่มี าเยือ นญี่ป่ ุนตลอดทุ ก
ฤดู ก าล นํ า ท่ า นขึ้ น สู่ ช ั น้ ที่ 5 ของภู เ ขาไฟฟู จ ิ (ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่ ขึ้ น ในกรณี ที่ อ ากาศไม่
เอื้ออํานวย หรือ ทางขึ้นปิ ด) ทีท่ ุกท่านจะได้เห็นถึงความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของ
ภูเขาไฟฟูจ ิ และสัมผัสกับความหนาวเย็น ให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพความประทับใจเก็บไว้ และเลือกซือ้
สินค้าของที่ระลึกซึ่งเป็ นสัญ ลักษณ์ รูปภูเขาไฟฟู จใิ นหลากหลายบรรยากาศได้อีกด้วย .....นํ าท่าน
จากนั ้น นํ า ท่ า นไปสัม ผั ส ประสบการณ์ แปลกใหม่ ท่ี พิ พิ ธภัณ ฑ์ แ ผ่ น ดิ นไหว (Experience
Earthquake) ที่จําลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจ ิ และท่านจะได้สมั ผัสกับบรรยากาศของการจําลอง
เหตุการณ์เรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึน้ ในประเทศญี่ป่ ุน และจากนัน้ ให้ท่านได้อสิ ระ
เลือกซือ้ ของทีร่ ะลึกตามอัธยาศัย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
นํ าท่านเดินทางสู่ สวนดอกไม้ฮานะโนะมิ ยาโกะ (Hananomiyako Flower Park) สวนดอกไม้ท่ี
เรียกได้ว่างดงามที่สุดแห่งหนึ่งในบริเวณๆ ภูเขาไฟฟูจ ิ สวนดอกไม้ขนาดใหญ่ใกล้กบั ทะเลสาบยา
มานะกะและภู เ ขาไฟฟู จ ิ มี
พืน้ ทีถ่ งึ 300,000 ตารางเมตร
ห รื อ ป ระ ม า ณ 87.5 ไร่ มี
ดอกไม้ห ลายพัน ธุ์ ที่ป ลู ก ไว้
ให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางมา
ชมตลอดทั ง้ ปี ภายในสวน
นอกจากทุ่งกว้างแล้วนัน้ ยังมี
ดอกไม้ ท่ี ถู ก ปลู ก ไว้ ใ นโดม
ขนาดใหญ่ เพื่อทีว่ ่าหากวันใด
ที่ม ีฝ นตก ยัง สามารถสัม ผัส
ความงามของดอกไม้ในร่มได้ ไฮไลท์!!! นํ้าตกเมียวจิ น นํ้ าตกสูง 10 เมตร ยาว 800 เมตร ภายใน
สวน บริเวณรอบๆ นํ้ าตกยังมีกงั หันและ มุมถ่ายรูปให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเก็บภาพประทับใจ
ตามอัธยาศัย ท่านสามารถเข้าชมดอกไม้ได้ตงั ้ แต่ฤดูใบไม้ผลิจนถึงฤดูใบไม้ร่วง ทางสวนมีตาราง
บอกช่วงเวลาดอกไม้บาน ว่าช่วงไหนมีดอกไม้อะไรให้ท่านได้เพลิดเพลินกับสีสนั ของดอกไม้นานา
พัน ธุ์ (ปลายเดือ นเมษายน-กลางเดือ นพฤษภาคม : ดอกทิว ลิป , เดือ นมิถุ น ายน-กลางเดือ น
กรกฎาคม : ดอกป๊ อปปี้ ,แคลิฟอร์เนียป๊ อปปี้ , เดือนกรกฏาคม-เดือนกันยายน : ดอกบานชื่น,ดอกคอ
สมอส และดอกทานตะวัน เป็ นต้น) .....นํ าท่านเดินทางกลับสู่เมือง เมือง โตเกียว นํ าท่ านอิสระ
ย่านช้ อปปิ้ งชิ นจุก ุ ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ งสินค้ามากมายและ เครื่องใช้ ไฟฟ้ า
กล้องถ่ายรูปดิจติ อล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋ า รองเท้า
เสื้อผ้า แบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชันสํ
่ าหรับวัยรุ่น เครื่องสําอางยี่ห้อดังของญี่ป่ ุนไม่ว่าจะเป็ น KOSE,
KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆ อีกมากมาย

JAP TTN008(TZ)AUG-SEP

5

***อิ สระรับประทานอาหารคํา่ ตามอัธยาศัย***
ทีพ่ กั : NARITA KIKUSUI HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สี่
เช้า

อิ สระช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริ มโตเกียวดิ สนี ยแ์ ลนด์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
***อิ สระท่องเที่ยวเต็มวัน*** ไม่มีรถบัสให้บริ การ แต่มีไกด์แนะนําการเดิ นทางให้ท่าน
ท่านสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางจากไกด์ เพื่อความสะดวกในการเดินทาง หรือช้อปปิ้ งใน
ย่านการค้าอันทันสมัยของมหานครโตเกียวศูนย์รวมวัยรุน่ แหล่งช้อบปิ้ งชื่อดัง
แนะนําสถานที่ท่องเที่ยวในโตเกียว (ไม่รวมค่าเดิ นทาง หรือค่าตั ๋วรถไฟ)
• ย่านฮาราจูก ุ ท่านจะได้พบกับการแต่งตัวทีเ่ ป็ นเอกลักษณ์ แหวกแนว ตามสไตล์วยั รุน่ ญี่ป่ นุ
การแต่งกายเลียนแบบคาแรคเตอร์การ์ตูนต่างๆ
• โอโมเตะซันโด ร้าน Kiddyland ศูนย์รวมของเล่นหลากหลาย น่ ารัก และแปลกๆ เหมาะสําหรับ
เป็ นของฝากเด็กเล็ก เด็กโต ตุ๊กตาบลายด์ สนูปปี้ คิตตี้ คาแรคเตอร่ต่างๆ หรือ เกมส์
ของเด็กเล่นทีห่ ลากหลายให้ท่านได้เลือกชมเลือกซือ้ หาอย่างจุใจ
• ชิ บยู ่า ย่านวัยรุน่ ชื่อดังอีกแห่งของมหานครโตเกียวท่านจะได้ต่นื ตาตื่นใจกับแฟชันทั
่ นสมัยของ
หนุ่ มสาวชาวแดนปลาดิบจากร้านค้ามากมาย มากกว่า 100 ร้านค้า และ “ตึ ก 109” ตึกชื่อดังที่
เป็ นสัญลักษณ์ของย่านนัน้
• สวนอุเอโนะ (Ueno Park) เป็ นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของโตเกียว จุดชมซากุระยอดนิยม
ของกรุงโตเกียว
• ตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko Market) ตลาดทีค่ กึ คักเกือบตลอดเวลาตัง้ อยูร่ ะหว่างสถานีอุเอ
โนะ (Ueno Station) และสถานีโอคาชิมาชิ (Okachimachi Station) สินค้าหลากหลายชนิดทัง้
ของสด ของใช้ เครือ่ งสําอาง กระเป๋ า รองเท้า เสือ้ ผ้าทัง้ ของญีป่ ่ นุ และของนําเข้าทีส่ ่วนใหญ่จะมี
ราคาถูกกว่าในห้างบางร้านอาจจะต่อราคาเพิม่ ได้อกี อาหารทะเล ผลไม้ ผักสด ร้านขนมและ
ของกินเล่น

หรือเลือกซื้ อทัวร์เสริ ม โตเกียวดิ สนี ยแ์ ลนด์ สวนสนุ กที่มนี ักท่องเทีย่ วต่อปี เกือบ 20 ล้านคนต่อ
ซึ่งมากที่สุ ด ในประเทศญี่ป่ ุ น และมากเป็ นอันดับ 2 ของโลก สร้างขึ้นโดยบริษัทผลิต ภาพยนตร์
การ์ตูนวอลท์ดสิ นีย์ เปิ ดให้บริการในปี 1983 ซึ่งเป็ นสวนสนุ กดิสนีย์แลนด์แห่งแรกที่สร้างขึน้ นอก
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ประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบด้ วยธี มหลัก 7 ธี ม โดยตกแต่ งตามฤดูกาล และมีการเดินขบวน
พาเหรดทีส่ นุ กสนาน (ราคาไม่รวมค่าเข้า ราคาประมาณ 3,000 บาท/ท่าน)
World Bazaar
Tomorrowland
Toontown
Fantasyland
Critter Country
Westernland
Adventureland

* *อิ สระอาหารกลางวันและอาหารคํา่ ตามอัธยาศัย**
ทีพ่ กั : NARITA KIKUSUI HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า
เช้า
10.00 น.
14.55 น.

สนามบิ นนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินสกูต๊ (SCOOT) เทีย่ วบินที่ TZ291
เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
**สายการบินมีบริการจําหน่ ายอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าอาหาร)**
**************************************************************
บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ : รายการทัวร์สามารถเปลี่ ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่ องจากสภาวะอากาศ,
การเมื อง, สายการบิ น เป็ นต้ น โดยมิ ต้องแจ้งให้ ทราบล่ วงหน้ า การบริ การของรถบัสนํ าเที่ ยวญี่ ปุ่น ตาม
กฎหมายของประเทศญี่ ปนุ่ สามารถให้ บริ การวันละ 10 ชัวโมง
่
มิ อาจเพิ่ มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับ
จะเป็ นผู้บริ หารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ ขึ้นอยู่กบั สภาพการจราจรในวันเดิ นทางนัน้ ๆ เป็ นหลัก จึงขอ
สงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดิ นทาง
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อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน) สิ งหาคม – กันยายน 2560
วันเดิ นทาง
ผูใ้ หญ่

1-5,16-20,19-23,22-26 สิ งหาคม 2560

23,888

เด็กอายุตาํ่ กว่า 7 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่มีเตียงเสริ ม)
23,888

พัก
เดี่ยว

4-8,25-29 สิ งหาคม

22,888

22,888

7,900

7-11 สิ งหาคม

25,888

25,888

7,900

10-14 สิ งหาคม

28,888

28,888

7,900

13-17 สิ งหาคม

26,888

26,888

7,900

28 สิ งหาคม – 1 กันยายน
31 สิ งหาคม – 4 กันยายน
3-7,6-10,กันยายน

23,888

23,888

7,900

23,888

23,888

7,900

9-13 กันยายน

22,888

22,888

7,900

12-16 กันยายน

24,888

24,888

7,900

15-19,18-22,21-25,24-28 กันยายน

25,888

25,888

7,900

7,900

อัตราค่าบริการรวม
1.
ค่าตั ๋วเครือ่ งบินไป-กลับตามรายการทีร่ ะบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ํามัน
2.
ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
3.
โรงแรมทีพ่ กั ตามทีร่ ะบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
4.
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุ
5.
ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุ
6.
ค่าเบีย้ ประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางท่องเทีย่ ว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
1.
ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครือ่ งดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิ
บาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุในรายการ
2.
ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญีป่ ่ นุ กรณีประกาศให้กลับมายืน่ ร้องขอวีซ่าอีกครัง้ (เนื่องจากทางญีป่ ่ นุ ได้
ประกาศยกเว้นการยืน่ วีซ่าเข้าประเทศญีป่ ่ นุ ให้กบั คนไทยสําหรับผูท้ ป่ี ระสงค์พาํ นักระยะสัน้ ในประเทศญีป่ ่ นุ
ไม่เกิน 15 วัน)
3.
หากในภายหลังทางรัฐบาลญีป่ ่ นุ ประกาศให้ย่นื วีซ่าตามเดิม ผูเ้ ดินทางจะต้องจ่ายเพิม่ 2,000 บาท สําหรับ
การยืน่ ร้องขอวีซ่า
4.
ค่าธรรมเนียมในกรณีทก่ี ระเป๋ าสัมภาระทีม่ นี ้ํ าหนักเกินกว่าทีส่ ายการบินนัน้ ๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกิน
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ขนาดมาตรฐาน
ค่าภาษีน้ํามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั ๋วเครือ่ งบินไปแล้ว
ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ และหัวหน้าทัวร์อํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,000 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7 % และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3 %

เดิ นทางขึ้ นตํ่า 34 ท่ าน หากตํ่ากว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุก ท่านยินดีท่จี ะชําระ
ค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีท่จี ะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่ อไป ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่ อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่าน
ทราบล่วงหน้า
เงื่อนไขการจอง
1.
กรุณาวางเงินมัดจําท่านละ 15,000 บาท โดยการโอนเข้าบัญชี
ชื่อ บริ ษทั ฟอร์เรสทัวร์ จํากัด *** บัญชีกระแสรายวัน ***
ธนาคารกสิ กรไทย สาขาย่อยเทียมร่วมมิตร เลขที่ 733 – 1-01222 - 4
2.
3.
4.
5.

หลังการโอนกรุณานําส่งเอกสารการโอนมาที่ 02 –514 9027
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชําระก่อนการเดินทาง 21 วัน
กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
หากจองก่อนวันเดิ นทางน้ อยกว่า 21 วัน ต้องชําระราคาทัวร์ทงั ้ หมด

การยกเลิ ก
1.
เนื่องจากเป็ นราคาตั ๋วเครือ่ งบินโปรโมชัน่ เมือ่ จองทัวร์ชาํ ระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน
ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี
2.
กรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองทัง้ กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่
ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่คนื ค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
3.
เมือ่ ท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อม
คณะถือว่าท่านสละสิทธิ ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้ หมดก่อนทําการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกัน
ระหว่างท่านลูกค้าและบริ ษทั
1.
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึน้ ในกรณีทม่ี ผี รู้ ่วมคณะไม่ถงึ 30 ท่าน
2.
ขอสงวนสิทธิ ์การเก็บค่านํ้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง
3.
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นเทีย่ วบิน โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4.
บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน,การยกเลิกบิน, การประท้วง,
การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย ซึง่ อยู่นอกเหนือความ
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รับผิดชอบของบริษทั ฯ
บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิด
จากการโจรกรรม และ อุบตั เิ หตุจากความประมาทของนักท่องเทีย่ วเอง
เมือ่ ท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทงั ้ หมดกับทางบริษทั ฯ แล้ว ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงือ่ นไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด
รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอทีต่ อ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯอีกครัง้ หนึ่ง หลังจากได้สาํ รองโรงแรมทีพ่ กั ใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึง่ อาจจะปรับเปลีย่ นตามทีร่ ะบุในโปรแกรม
การจัดการเรือ่ งห้องพัก เป็ นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กบั กรุป๊ ทีเ่ ข้าพัก โดยมีหอ้ งพักสําหรับผูส้ บู
บุหรี่ / ปลอดบุหรีไ่ ด้ โดยอาจจะขอเปลีย่ นห้องได้ตามความประสงค์ของผูท้ พ่ี กั ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั ความพร้อม
ให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
กรณีผเู้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลี แชร์ กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่างน้อย 7 วันก่อน
การเดินทาง มิฉะนัน้ บริษทั ฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มสี ทิ ธิในการให้คาํ สัญญาใด ๆ ทัง้ สิน้ แทนผูจ้ ดั นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้ อี ํานาจของผูจ้ ดั กํากับเท่านัน้
ผูจ้ ดั จะไม่รบั ผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จา่ ยต่างๆ ได้เนื่องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ใน
กรณีทผ่ี เู้ ดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็ นกองตรวจคนเข้าเมือง
หรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่ ่อไปในทางผิดกฎหมาย
การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่นื ๆ
กรณีตอ้ งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีหอ้ ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวน
สิทธิในการจัดห้องให้เป็ นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดีย่ ว โดยไม่มคี ่าใช้จา่ ยเพิม่
สภาพการจราจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญีป่ ่ นุ หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจ
ทําให้เวลาในการท่องเทีย่ วและ ช้อปปิ้ งแต่ละสถานทีน่ ้อยลง โดยเป็ นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขับรถ
ในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ ดินทางในบางครัง้ ที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตาม
โปรแกรม
บริการนํ้าดื่มท่านวันละ1ขวด ต่อคนต่อวันเริม่ ในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 3 ของการเดินทาง รวม
จํานวน 2 ขวด
การบริการของรถบัสนําเทีย่ วญีป่ ่ นุ ตามกฎหมายของประเทศญีป่ ่ นุ สามารถให้บริการวันละ10 ชัวโมง
่ ในวัน
นัน้ ๆ มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุ เทศก์และคนขับจะเป็ นผู้บริห ารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ ข้นึ อยู่ก ับ
สภาพการจราจรในวันเดินทางนัน้ ๆเป็ นหลักจึงขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดินทาง
สําหรับท่านทีจ่ ะออกบัตรโดยสารเครือ่ งบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ กรุณาแจ้ง
บริษทั ก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะทีท่ ่านจองไว้สามารถออกเดินทางได้หรือไม่ หากท่านออกบัตรโดยสาร
โดยไม่ได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนัน้ ยกเลิก บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จา่ ย
ดังกล่าว
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จากมาตรการยกเว้นวี ซ่าเข้ าประเทศญี่ ปุ่นให้ กบั คนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพํานั กระยะสัน้ ในประเทศ
ญี่ ปุ่นไม่เกิ น 15 วัน ไม่ ว่าจะด้ ว ยวัตถุประสงค์เพื่ อการท่ องเที่ ย ว เยี่ย มญาติ หรือธุรกิ จ จะต้ องยื่ น
เอกสารในขัน้ ตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคณ
ุ สมบัติการเข้าประเทศญี่ปน*
ุ่ ดังต่อไปนี้
ตั ๋วเครือ่ งบินขาออกจากประเทศญีป่ ่ นุ (ทางบริษทั ฯจัดการให้)
สิง่ ทีย่ นื ยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีอ่ าจเกิดขึน้ ในระหว่างทีพ่ าํ นักในประเทศญีป่ ่ นุ ได้
(เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้น)
ชื่อ ทีอ่ ยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างทีพ่ าํ นักในประเทศญีป่ ่ นุ (ทางบริษทั จัดการให้)
กําหนดการเดินทางระหว่างทีพ่ ํานักในประเทศญีป่ ่ นุ (ทางบริษทั ทฯจัดการให้)

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปนุ่ (สําหรับกรณี การเข้าประเทศญี่ปนด้
ุ่ วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)
1.
หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่ต่ าํ กว่า 6 เดือน
2.
กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ป่ ุนจะต้องไม่เป็ นสิง่ ทีข่ ดั ต่อกฎหมายและเข้าข่ายคุณสมบัตกิ ารพํานัก
ระยะสัน้
3.
ในขัน้ ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกิน 15 วัน
4.
เป็ นผูท้ ไ่ี ม่มปี ระวัตกิ ารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญีป่ ่ นุ มิได้อยูใ่ นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้า
ประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัตทิ จ่ี ะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
ข้อมูลเพิ่ มเติ ม เรื่องตั ๋วเครื่องบิ น
ในการเดิ นทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ
ท่านจะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษทั ทัวร์เรียกเก็บ และการจัดที่ นัง่ ของกรุป๊ เป็ นไป
โดยสายการบิน เป็ น ผู้กํ าหนด ซึ่งทางบริษัท ฯ ไม่ ส ามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณี ยกเลิ ก การ
เดิ นทาง และได้ดําเนินการออกตั ๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีต ั ๋ว REFUND ได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND
ตามระบบของสายการบินเท่านัน้
ข้อมูลเพิ่ มเติ ม เรื่องโรงแรมที่พกั
•
เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้หอ้ งพักแบบห้องเดีย่ ว
(Single) และห้องคู่ (Twin / Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่
ติดกัน
•
กรณีมงี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มาก และห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั
ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ ในการปรับเปลีย่ น หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter)
•
สําหรับนํ้าหนักของสัมภาระทีท่ างสายการบินอนุ ญาตให้บรรทุกใต้ทอ้ งเครือ่ งบิน คือ 20 กิโลกรัม (สําหรับ
ผู้โดยสารชัน้ ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางนํ้ าหนักเพิม่ เป็ นสิทธิของสายการ
บินทีท่ ่านไม่อาจปฏิเสธได้ (ท่านต้องชําระในส่วนทีโ่ ดนเรียกเก็บเพิม่ )
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สําหรับกระเป๋ าสัมภาระทีท่ างสายการบินอนุ ญาตให้นําขึน้ เครือ่ งได้ ต้องมีน้ําหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมี
ความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x
46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
กรณีทต่ี อ้ งมีบนิ ด้วยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ต่ าํ กว่ามาตรฐานได้
ทัง้ นี้ ข้นึ อยู่กบั ข้อกํ าหนดของแต่ ละสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ภาระส่วนของค่าใช้จ่ายที่
สัมภาระนํ้าหนักเกิน (ท่านต้องชําระในส่วนทีโ่ ดนเรียกเก็บเพิม่ )
ทางบริษทั ฯ ไม่รบั ผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสารทุกกรณี

