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คามาคุระ นมัสการหลวงพ่อโต พระพุ ทธรูปไดบุทสึ
ฮาโกเน่ ที่ท่องเที่ยวยอดนิยมมีภเู ขาไฟฟู จิเป็ นฉากหลังมีบ่อนํ้าพุ ร้อน
ล่องเรือโจรสลัด ณ ทะเลสาบอาชิ ทะเลสาบนํ้าจืดขนาดใหญ่
โอวาคุดานิ หรือ หุบเขานรก ที่เกิดขึ้นจากการปะทุข้ ึนมาของภูเขาไฟฮาโกเน่
ฟู จิเท็นสโนว์ รีสอร์ท สนุกสนานกับกิจกรรมฤดูหนาวมากมาย
วัดอาซากุสะ วัดเก่าแก่ที่สดุ ในโตเกียว นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิ มทองคํา
วัดนาริตะซัน วัดประจําเมืองนาริตะนมัสการสิ่งศักดิ์ สิทธิ์ เพือ่ ความเป็ นสิรมิ งคล
ชอปปิ้ งจุใจ ณ โอไดบะ ซีไซด์มอลล์ และ ชินจุกุ

กําหนดการเดิ นทาง
กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2561
วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบิ นดอนเมือง
21.00 น. พร้อมกันทีส่ นามบินดอนเมือง Terminal 1 อาคารระหว่างประเทศขาออก (ชัน้ 3) ณ เคาน์ เตอร์ 6 สาย
การบิ นสกูต๊ แอร์...พบกับเจ้าหน้ าที่ท่คี อยต้อนรับและอํานวยความสะดวก ณ บริเวณหน้ าเคาน์ เตอร์
หมายเหตุ : เคาน์ เตอร์เช็คอินปิ ดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มปี ระกาศเตือนผู้โดยสาร
ขึน้ เครือ่ ง ดังนัน้ ผูโ้ ดยสาร จําเป็ นต้องพร้อม ณ ประตูขน้ึ เครือ่ งก่อนเวลาเครือ่ งออกอย่างน้อย 45 นาที
***** ไม่มบี ริการอาหารร้อนเสิรฟ์ ทัง้ ขาไปและขากลับ *****
วันที่สอง สนามบิ นนาริ ตะ – โตเกียว เบย์ อะควาไลน์ – วัดพระใหญ่คามาคุระ หรือ ชมซากุระคาวาสึ – ฮา
โกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด – โอวาคุดานิ (รถบัส)
00.30 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินสกู๊ต แอร์ เที่ยวบินที่ TR868 สายการบินมีบริการจําหน่ าย
อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าอาหาร)(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5-6 ชัวโมง...เวลา
่
ท้องถิน่ เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัวโมง)
่
08:00 น. ถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญีป่ ่ นุ ดินแดนอาทิตย์อุทยั ... ผ่านพิธศี ุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง...นํ าท่าน
สู่ โตเกียวเบย์อะควาไลน์ เส้นทางเชื่อมระหว่างจังหวัดคานากาว่าและจังหวัดชิบะ โดยสร้างข้ามอ่าว
โตเกียว ซึ่งใช้ระยะเวลาในการสร้างถึง 36 ปี ท่ านจะได้ชมความ
มหัศ จรรย์ของเส้นทางสายนี้ ซ่ึงมีค วามยาวทัง้ หมด 14 กิโลเมตร
นับว่าเป็ นอุโมงค์ทม่ี คี วามยาวทีส่ ุดเป็ นลําดับที่ 4 ของโลก...นํ าท่าน
สู่ คามาคุ ร ะ ที่โ อบล้อ มด้ ว ยขุ น เขาและป่ าไม้ท ัง้ สามด้ า น ส่ ว น
ด้านหน้านัน้ ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิก นํ าท่านนมัสการ หลวงพ่อโต
พระพุทธรูปไดบุทสึท่มี คี วามสูงถึง 11 เมตร หนักกว่า 93 ตัน โดย
ช่างหล่อตัง้ ใจให้องค์พระนัน้ ผิดรูปมาตัง้ แต่ต้นเพื่อที่เมื่อมองจากด้านหน้ าองค์พระห่างออกมาราว 4-5
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เมตรจะเห็นสัดส่วนขององค์พระรับกันทัง้ องค์ ในสมัยก่อนองค์พระนัน้ ประดิษฐานอยู่ในวิหารไม้ทงั ้ หลัง
แต่ได้ถูกแผ่นดินไหวและคลื่นยักษ์สนึ ามิกวาดหายไปเมื่อปี 1495 แต่น่าอัศจรรย์ท่อี งค์พระนัน้ ไม่ได้รบั
ความเสียหายแต่อย่างใด
(เฉพาะพีเรียดที่เดิ นทางตัง้ แต่ กลางเดือนกุมภาพันธ์ – กลางเดือนมีนาคม 2561)
พาท่ า นเดิ น ทางสู่ ง าน Matsuda Cherry Blossom Festival พา
ท่ านชม เทศกาลดอกซากุระ ที่เมือ งมาซึด ะ จังหวัด คานากาวะ
ซากุระในประเทศญี่ป่ ุนมีหลากหลายพันธ์มาก พันธุ์ห นึ่งที่ผลิดอก
ออกมาเร็วที่สุดคือพันธุ์ คาวาซึ (Kawatsu Sakura) ซึ่งจะได้เห็น
ประมาณกลางเดือนก.พ.-ต้นเดือนมี.ค. ... ดอกซากุ ระพันธุ์คาวาซึ
จะมีสชี มพูเข้ม ทีน่ ่ีจะปลูกไว้ประมาณจํานวน 260 ต้น บนภูเขามาซึดะ ทิศตะวันตกของจังหวัดคานากา
ว่า อิสระให้ท่านได้บนั ทึกภาพความงดงาม หากวันไหนอากาศสดใสก็จะเห็นภูเขาไฟฟูจเิ ป็ นฉากหลัง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
นําท่านเดินทางสู่ ฮาโกเน่ แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมทีม่ ภี ูเขาไฟฟู จ ิ
เป็ น ฉากหลัง และมีบ่ อ นํ้ าพุ ร้อ นซุ ก ซ่ อ นอยู่ม ากมายและเป็ น จุ ด ที่
แม่น้ํ าฮายากาวะกับซุคุโมะไหลมาบรรจบกันถึง 16 แห่ง จากนัน้ นํ า
ท่านเปลี่ยนบรรยากาศของการเดินทางด้วยการ ล่องเรือโจรสลัด
ทะเลสาบอาชิ ทะเลสาบนํ้ าจืดขนาดใหญ่ ท่เี กิดจากการระเบิดของ
ภูเขาไฟฮาโกเน่ เมื่อกว่า 3,000 ปี มาแล้ว ทัง้ ยังเป็ นจุดชมวิวภูเขาไฟฟู จไิ ด้ดอี ีกแห่งหนึ่งด้วย อิสระให้
ท่านชื่นชมความงดงามของธรรมชาติอนั แสนบริสุทธิ ์ตามอัธยาศัย ... จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ โอวาคุดา
นิ (รถบัส) โอวาคุดานิหรือหุบเขานรกทีเ่ กิดขึน้ จากการปะทุขน้ึ มาของ
ภูเขาไฟฮาโกเน่ เมื่อหลายพันปี ก่อน ทําให้เกิดควันและบ่อนํ้ าร้อนผุด
ขึ้น มาจากใต้ ด ิน นํ้ าและควัน เหล่ านี้ จะมีส่ ว นผสมของกํ ามะถัน ที่ม ี
เอกลักษณ์พเิ ศษอยู่ด้วยโดยความร้อนของนํ้ าทีผ่ ุดขึน้ มานัน้ สามารถ
ต้มไข่ให้สุกได้และจะทําให้เปลือกไข่กลายเป็ นสีดํา โดยกล่าวกันว่าถ้า
ใครได้ทานไข่ดาํ หนึ่งฟองอายุจะยืนขึน้ อีกเจ็ดปี เลยทีเดียว
รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)**พิเศษ! อิม่ อร่อยกับบุฟเฟ่ ตข์ าปูยกั ษ์**
ทีพ่ กั ROUTE INN KAWAGUCHIKO HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว
***จากนัน้ พักผ่อนและผ่อนคลายอิรยิ าบถกับการ แช่ออนเซ็น การแช่น้ํ าแร่ท่คี นญี่ป่ ุนเชื่อกันว่าจะช่วย
กระตุน้ การไหลเวียนของโลหิตและช่วยให้ผวิ พรรณดีขน้ึ ***

วันที่สาม ลานสกี ฟูจิเท็น – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ชิ นจูก ุ
เช้า
รับ ประทานอาหารเช้ า ณ ห้ อ งอาหารของโรงแรม (3)…นํ า ท่ า น
เดินทางสู่ ฟูจิเท็นสโนว์ รีสอร์ท ลานสกีท่เี ปิ ดรับนักท่องเที่ยวตลอด
ฤดูห นาว สัมผัส ปุยหิมะอ่ อ นนุ่ ม น่ าสัมผัส อิส ระให้ท่านเลือ กหามุม
ถูกใจ บันทึกภาพความประทับใจกับลานสกีขนาดใหญ่ทม่ี ภี ูเขาไฟฟูจ ิ
เป็ น ฉากหลัง อิส ระเลือ กเล่น กีฬ าเมือ งหนาวนานาชนิ ด ทัง้ สกีห ิม ะ
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สโนว์บอร์ด กระดานเลื่อนหิมะหรือเลือกซือ้ ของทีร่ ะลึกมากมายตามอัธยาศัย ***พิเศษ*** รวมค่าเข้าลาน
สกีและกระดานเลื่อนหิมะสําหรับทุกท่ าน (ไม่รวมอุปกรณ์ สกี สโนว์
บอร์ดและชุดสกี ฯลฯ)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
สมควรแก่ เ วลานํ า ท่ า นเดิ น ทางสู่ กรุ ง โตเกี ย ว เมือ งหลวงของ
ประเทศญี่ป่ ุน...เพื่อนํ าท่านเที่ยวชม วัดอาซากุสะ วัดที่เหล่าโชกุ น
และซามูไรให้ความเลื่อมใสศรัทธาเป็ นอย่างมาก นมัสการองค์เจ้าแม่
กวนอิมทองคําที่ประดิษฐานในวิหารหลังใหญ่ ถ่ายภาพเป็ นทีร่ ะลึกกับ คามินาริมง(ประตูฟ้าคํารณ) ซึง่ มี
โคมไฟสีแดงที่ได้ช่อื ว่าเป็ น “โคมไฟที่ใหญ่ ท่สี ุดในโลก” แขวนอยู่ โดยมี ถนนนากามิเสะ ถนนร้านค้า
แหล่งรวมสินค้าของที่ระลึกต่ างๆมากมาย อาทิ พวงกุญ แจ ตุ๊ กตาแมวกวัก ดาบซามูไร ชุดกิโมโน ร่ม
ญี่ป่ ุ น หรือ ขนมอาเกมัน จู ขนมขึ้น ชื่อ ของวัด อาซากุ ส ะ ก็ส ามารถหาซื้อ ได้ท่ีถ นนแห่ ง นี้ ….นํ าท่ าน
เดิน ทางสู่ ย่ า นช้ อ ปปิ้ ง ชิ นจู ก ุ ย่ า นแห่ ง ความเจริญ อัน ดับ หนึ่ ง ของกรุ ง โตเกี ย ว ท่ า นจะได้ พ บกับ
ห้างสรรพสินค้า และร้านขายของนับเป็ นพันๆ ร้าน ซึง่ จะมีผคู้ นนับ
หมืน่ เดินกันขวักไขว่ ถือเป็ นจุดทีน่ ัดพบยอดนิยมอีกด้วย เชิญท่าน
เลือกชมสินค้ามากมาย อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้ า, กล้องถ่ายรูปรุ่น
ล่ า สุ ด , IPOD, MP-3, NOTEBOOK, SANRIO SHOP, GAMES
SHOP, นาฬิกา, เสื้อผ้า, รองเท้าแฟชันทั
่ นสมัย และเครื่องสําอาง
เป็ นต้น
*** อิ สระอาหารคํา่ ตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านเพลิ ดเพลิ นกับการช้อปปิ้ ง ***
ทีพ่ กั NARITA GATEWAY HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว
วัดนาริตะซัน – เมืองเก่าซาวาระ – โอไดบะ
รับ ประทานอาหารเช้ า ณ ห้ อ งอาหารของโรงแรม (5)…นํ า ท่ า น
เดินทางสู่ วัดนาริ ตะซัน วัดประจําเมืองนาริตะนมัสการสิง่ ศักดิ ์สิทธิ ์
เพื่อ ความเป็ น สิรมิ งคล ... วัด แห่ งนี้ เป็ น สํานัก งานใหญ่ ของโรงเรีย
สอนศาสนาลัทธิชนิ กอน สร้างขึน้ โดยเจ้าคณะคันโจ ในปี 940 ซึง่ เป็ น
1 ใน 3 วัดหลักของลัทธิคนั โต ทีไ่ ด้สร้างขึน้ อุทศิ แด่ศาสนาพุทธให้กบั
เทพเจ้าฟูดูเมี ยวโอะ (เทพเจ้ าแห่ งไฟ) ... จากวัดเก่ าแก่ท่สี วยงามของเมืองนาริตะซึ่งในแต่ ละปี จะมี
นักท่องเทีย่ วนิยมมาเยีย่ มชมเป็ นอันดับสองในญี่ป่ นุ และยังมีสถาปั ตยกรรมอันสวยงามอันแสดงออกถึง
วัฒนธรรมของญี่ป่ นุ อย่างแท้จริง... อิสระกับการหามุมถูกใจเก็บภาพเป็ นทีร่ ะลึกและ “เลือกซื้อของฝาก
... จากนัน้ นําท่านเข้าประตูทะลุมติ ิ ย้อนยุคไปย่านเมืองเก่า ณ เมืองซาวะระ” เขตพืน้ ทีท่ ย่ี งั คงหลงเหลือ
ร้านค้าและสภาพของอาคารบ้านเรือนที่ตงั ้ เรียงรายมาตัง้ แต่ สมัยโบราณที่ ดาชิ ไคคัง... ถนนสายนี้ม ี
แม่น้ํ าไหลผ่านอย่างสงบร่มรีน่ คลองสายน้อยๆตัดผ่าน บ้านเรือน ซึง่
ได้รบั การคัดเลือกจากรัฐบาลให้เป็ นอาคารและบ้านเรือนสิง่ ปลูกสร้าง
ทีส่ าํ คัญ สะท้อนให้เห็นถึงวิถกี ารดําเนินชีวติ ร้านค้าในสมัยเอะโดะได้
เป็ น อย่ างดี ... เมือ งซาวาระมีค วามเจริญ อย่ า งยิ่ง ในสมัย เอะโดะ
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(1603-1867) ซึ่งเป็ นศูนย์กลางการขนส่งสําหรับการจัดส่งข้าวเป็ นทุน ศูนย์กลางประวัตศิ าสตร์ของซา
วาระ ตัง้ อยู่รมิ คลองและเป็ นที่รจู้ กั กันว่าเป็ น ลิ ตเติ้ ลเอะโดะ จึงได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็ นย่านอนุ รกั ษ์
อาคารประวัติศ าสตร์สําคัญ ในปี ค.ศ.1996 ... นอกจากนั น้ ที่เมือ งซาวาระก็ย งั เป็ น สถานที่ถ่ ายทํ า
ภาพยนตร์และละครสุดฮิตทัง้ ไทยและญี่ป่ ุน อาทิ เรื่อง ฟั ด จัง โตะ และละครจากไทยเรื่องล่าสุดก็คอื
เรื่อง Rising Sun แสดงนํ าโดย ณเดช, ญาญ่ า, แต้ว, มาริโอ้ … อิสระให้ท่านบันทึกภาพตามอัธยาศัย
หรือเลือกซือ้ ของฝาก ร้านทํา Workshop ให้นักท่องเทีย่ วลองทําด้วยตัวเองและนํ ากลับไปเป็ นของฝาก
ทีม่ เี พียงชิน้ เดียวในโลก ... ได้เวลาอันสมควรนํ าท่านเดินทางสู่ โอไดบะ ซี ไซด์มอลล์ ที่มAี quacityและ
“Decks” แหล่ ง ช้อ ปปิ้ งชื่อ ดัง ริม อ่ าวโตเกียว แน่ นขนัด ไปด้ว ย
ร้านค้าเสื้อผ้าแฟชันกว่
่ า 60 ร้าน ร้านอาหาร แหล่งบันเทิง ร้าน
กาแฟเก๋ ไก๋ มากมายร้านขายของที่ระลึกที่กํ าลังมองหาไว้เป็ น
ของขวัญของฝากจากแดนอาทิตย์อุทยั และถือว่าเป็ นสถานทีน่ ัด
ออกเดทของหนุ่ มสาวญี่ป่ ุนที่ได้รบั การโหวตว่า โรแมนติคที่สุด
ของโตเกีย ว สามารถมองเห็น สะพานเรนโบว์ ที่ม ีค วามยาว
570 เมตรและนับเป็ นสะพานที่มคี วามยาวเป็ นอันดับ 50 ของโลก พาดผ่านจากโอไดบะสู่เมืองโตเกียว
ในยามอาทิตย์อสั ดง ภาพแสงไฟระยิบระยับจากสะพานสายรุง้ เรนโบว์ บริดจ์ ระยิบระยับแข่งกับแสง
ดาวบนฟากฟ้ ามาหานครโตเกียว โดยมี หอคอยโตเกียวสัญลักษณ์ของเมืองตัง้ ตระหง่านอยู่ รวมทัง้ เทพี
สันติภาพ เวอร์ชนญี
ั ่ ่ป่ ุนยืนถือคบเพลิงอยูร่ มิ อ่าว เป็ นภาพอันงดงามแสนประทับใจที่จะหาได้เพียงที่น่ีท่ี
เดียวเท่านัน้ !!
*** อิสระอาหารกลางวันและอาหารคํ่าตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านเพลิดเพลินกับการท่องเทีย่ ว ****
ทีพ่ กั NARITA GATEWAY HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว
วันที่ห้า
เช้า
....น.
09:35น.
14:55น.

สนามบิ นนาริตะ - สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบเรียบ เพื่อเตรียม
เดินทางไปสนามบิน)
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ
ออกเดินทางจากสนามบินนาริตะ โดยสายการบินสกู๊ต แอร์ เทีย่ วบิน TR869
ถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรลู้ มื
***********************************************

หมายเหตุ :
1. รายการและราคาอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ
อัตราแลกเปลีย่ นโดยทางบริษทั ฯ จะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสําคัญทีส่ ุด
2. ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญีป่ ่ ุน ของกองตรวจคนเข้าเมือง / การ
นํ าสิง่ ของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย บริษทั ฯ ขอ
สงวนสิทธิ ์ไม่คนื ค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้
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อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
วันเดิ นทาง

กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2561
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุ2-11ปี พัก
กับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(มีเตียงเสริ ม)
9-13, 15-19, 23-27 กุมภาพันธ์ 2561
29,900 29,900
1-5, 7-11, 9-13 มีนาคม
30,900 30,900
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เด็กอายุ2-11ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2ท่าน
(ไม่มีเตียงเสริ ม)
29,900
30,900

พัก
เดี่ยว
6,000
6,000

อัตราค่าบริการนี้ รวม
1. ค่าทีพ่ กั ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ ะบุไว้ในรายการหรือระดับเดียวกัน
2. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามทีไ่ ด้ระบุไว้ในรายการ
3. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ทค่ี อยอํานวยความสะดวกให้กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
4. ค่าบัตรโดยสารเครือ่ งบินไป-กลับชัน้ ทัศนาจรตามเส้นทางและสายการบินทีไ่ ด้ระบุไว้ในรายการ
5. ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท(หากอายุเกิน 70 ปี ขน้ึ ไป ค่า
ประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง ท่านละ 500,000.-บาท) **เป็ นไปตามเงือ่ นไขของกรมธรรม์**
6. บริการนํ้ าดื่มวันละ 1 ขวด/ท่าน และ FREE WI-FI ON BUS
อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครือ่ งดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
2. ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และหักภาษี ณ ทีจ่ ่าย 3%
3. นํ้าหนักกระเป๋ าทีเ่ กินกว่าสายการบินกําหนด (ไม่เกิน 20 ก.ก.)
4. ค่าทําหนังสือเดินทาง
5. ค่าภาษีเชือ้ เพลิงทีท่ างสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่ เติมอีก
6. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 1,000 บาท/ท่าน/ทริป
เงื่อนไขการจอง
1. กรุณาวางเงินมัดจําท่านละ 15,000 บาท โดยการโอนเข้าบัญชี
2. หลังการโอนกรุณานําส่งเอกสารการโอนมาที่ 02 –514 9027
3. ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชําระก่อนการเดินทาง 25 วัน
4. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
5. หากจองก่อนวันเดิ นทางน้ อยกว่า 21 วัน ต้องชําระราคาทัวร์ทงั ้ หมด
การยกเลิ ก
1. สงวนสิทธิ ์ในการคืนมัดจําทุกกรณี
2. กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทําการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินมัดจํา
3. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันทําการ ทางบริษทั ฯ มีความจําเป็ นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการฃกรณี
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันทําการ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินทัง้ หมด
เงื่อนไขการออกเดิ นทาง
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2.
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คณะเดินทางขัน้ ตํ่า 30 ท่านมีหวั หน้าทัวร์เดินทางด้วย
การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีจาํ นวนผู้เดินทางครัง้ ละ 10-15 ท่านขึน้ ไป ถ้าผู้เดินทางมีจํานวนไม่ครบตาม
จํานวนดังกล่าว ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและ/หรือยกเลิกการเดินทางโดยจะแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า
หมายเหตุ
1. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้ า รายการและราคาอาจเปลีย่ นแปลงได้
ตามความเหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปั ญหาการจราจรอุบตั เิ หตุ, การเมือง, สายการบิน,
อัตราแลกเปลีย่ น หรือปั ญหาอื่นๆ โดยทาง บริษทั ฯ จะแก้ไขและคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่าน
เป็ นสําคัญทีส่ ุด
2. ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ/ห้ามเข้าประเทศญี่ป่ นุ /การนํ าสิง่ ของผิดกฎหมาย/เอกสาร
การเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติและการยกเลิกเทีย่ วบิน
3. ในกรณีทเ่ี กิดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทั สามารถคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ ได้กต็ ่อเมื่อทางสายการ
บิน และโรงแรมทีพ่ กั ได้ทาํ การพิจารณาคืนเงินส่วนนัน้ ให้แล้ว
4. บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจาก
การโจรกรรม และ อุบตั เิ หตุจากความประมาทของนักท่องเทีย่ วเอง
5. ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการจัดที่นัง่ บนสายการบิน หากลูกค้าในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถงึ 15 ท่าน ทาง
สายการบินไทยจะไม่รบั จัดทีน่ งั ่ ล่วงหน้า(PRE CHECK IN)อาจต้องนังแยกกั
่
นทัง้ กรุป๊ แต่ทางบริษทั จะพยายาม
จัดให้สมาชิกแต่ละบ้านได้นงด้
ั ่ วยกัน โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รบั จองทีน่ งั ่ LONG LEG ทุกกรณี
6. หากท่านทีต่ ้องออกตั ๋วเครื่องบินภายใน (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าทีท่ ุกครัง้ ก่อนทํา
การออกตั ๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นเทีย่ วบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. สําหรับการเดินทางช่วงปี ใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวไทย วันหยุดญีป่ ่ ุน อาจเจอปั ญหารถติด คนแน่ นตามสถานที่
ท่อ งเที่ยวต่ างๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่ วงฤดูห นาวฟ้ ามืด เร็ว รวมถึงช่ วงปี ใหม่รา้ นค้าจะปิ ดบางส่ว น
ร้านอาหารปิ ดเร็วกว่าปกติ ขอให้ท่านทําความเข้าใจก่อนจองทัวร์
8. เนื่องจากโรงแรมในญี่ป่ นุ ห้องพักมีขนาดค่อนข้างเล็ก เรียนแนะนําว่าให้จองห้องพักสําหรับ 2-3 คน / ห้อง หาก
ท่ านจองห้อ งแบบเด็ก ไม่เสริมเตียงแล้ว ต้อ งการเปลี่ยนภายหลังอาจไม่ม ีห้อ งว่าง สําหรับเด็ก เสริมเตียงจะ
สะดวกกว่า
9. ตั ๋วเครือ่ งบินเป็ นตั ๋วกรุป๊ ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถ
นํามาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้
10. โรงแรมในญี่ป่ นุ ไม่มบี ริกรยกกระเป๋ า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋ าของตัวท่านเอง บางโรงแรมทีอ่ ยู่
ในเมือง ถนนค่อนข้างแคบ รถบัสไม่สามารถจอดหน้าโรงแรมได้จาํ เป็ นต้องลากกระเป๋ าไปเองจนถึงโรงแรม
11. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน
12. เมื่อ ท่ านตกลงชําระเงินมัด จําหรือค่ าทัว ร์ทงั ้ หมดกับทางบริษัท ฯ แล้ว ทางบริษัท ฯ จะถือ ว่าท่ านได้ยอมรับ
เงือ่ นไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด
...โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครัง้ เพื่อประโยชน์ แก่ตวั ท่ านเอง...

