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NT398
ทวัรญ์ปีุ่ น นกิโก ้ชมซากรุะ 5 วัน 3 คนื (XJ)
ทัวรญ์ปีุ่ น , 5 วัน 3 คนื ,

NIKKO KANSAI HOTEL  , NARITA KIKUSUI HOTEL  , Fukushima Hotel

นารติะ - นกิโก ้- ศาลเจา้ฟตูะระซงั - สะพานชนิเคยีว - ศาลเจา้โทโชกุ - ฟคุุชมิะ - สถานรีถไฟยโูนคาม ิ- ออนเซ็น 
หมูบ่า้นโออุจ ิจูคุ - โทโนะเฮทสรึ ิ- ปราสาทซรึงุะ - ชมซากุระ - สะพานแขวนรวิจนิ - โตเกยีว - ชนิจุกุ - ยา่นโอไดบะ

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพ - สนามบนิดอนเมอืง - สนามบนินารติะ ประเทศญปีุ่ น

07.30 น.
พรอ้มกันท ีสนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชนั 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์สายการบนิ AIR ASIA X เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ
คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอนิ
สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ทนัีง
จัดทนัีงแบบ 3-3-3 (น ้าํหนักกระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซอืน ้าํหนักเพมิ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย)
บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง

10.45 น.
เหริฟ้าสู ่เมอืงนารติะ ประเทศญปีุ่ น โดยเทยีวบนิท ีXJ606



19.40 น.
ถงึ เมอืงนารติะประเทศญปีุ่ น หลังจากผา่นขันตอนศลุกากรแลว้นําทา่นเดนิทางสูท่พัีก(เวลาทญีปีุ่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชวัโมง
กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเพอืความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สําคญัมาก!! ประเทศญปีุ่ นไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนอืสตัว์
พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั***

ค่าํ
อสิระรับประทานอาหารค่าํตามอัธยาศัย 

ทพีกั
NARITA KIKUSUI HOTEL หรือเทยีบเทา่ระดับเดยีวกัน

วนัท ี2
เมอืงนกิโก ้- ศาลเจา้โทโชกุ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

จากนันเดนิทางสู ่นกิโก ้(Nikko)
มชีอืเสยีงโดง่ดังในเรืองความสวยงามของวัดและศาลเจา้ตา่งๆทไีดรั้บการขนึทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากUNESCO

นําทา่นสู ่ศาลเจา้ฟตูะระซงั (Futarasan Shrine) เชอืวา่สรา้งขนึเพอืบชูาเทพเจา้แหง่ภเูขาอันไดแ้กภ่เูขาเนียวโฮะ,
ภเูขานันตาอแิละภเูขาทะโร่สรา้งขันเมอืปีค.ศ 782 โดยพระนามวา่Shodo Shonin
ซงึเป็นผูเ้ผยแพร่พทุธศาสนาในญปีุ่ นศาลเจา้แหง่นีจะมคีวามกวา้งขวางบรรยากาศดอีุดมไปดว้ยแมกไมอ้ากาศดเีพราะอยู่นเขานอกจากความสําคัญในแงศ่าสนสถานแลว้ทวิทัศนก็์เป็นอกีสงิหนงึทเีชญิชวนผูค้นมาเยียมเยือน!!!

ไฮไลท ์สะพานชนิเคยีว (Shinkyo Bridge) สะพานแดงพาดขา้มลําธารสสีวยมแีบ็คกราวเป็นบรรยากาศขนุเขาอันชนืใจดรั้บการจัดอันดับใหต้ดิ1
ใน3 ของสะพานทสีวยทสีดุของประเทศญปีุ่ นนับเป็นจดุถ่ายภาพทไีม่ควรพลาด

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นสู ่ศาลเจา้โทโชกุ (Toshogu Shrine)
เป็นวัดเกา่แกท่เีป็นสญัลักษณ์ของเมอืงนกิโกม้คีวามสําคัญกับประวัตศิาสตรญ์ปีุ่ นเพราะเป็นสถานทสีดุทา้ยททีา่นโชกนุTokugawa
Ieyasuอาศัยอยู่ถูกสรา้งขนึเพอือุทศิใหก้ับเทพแหง่แสงสวา่งในตอนแรกนันบรเิวณศาลเจา้แหง่นีถูกใชเ้ป็นสถานทสํีาหรับฝังศพตอ่มาจงึก็มกีารสรา้งอาคารและขยายศาลเจา้เพมิเตมิจนมขีนาดใหญ่อย่างทเีห็นในปัจจบัุนอาคารตา่งๆของศาลเจา้นันมกีารตกแตง่ไวอ้ย่างสวยงามและสรา้งอยู่บนเขาซงึเคยเป็นป่าทบึจงึทําใหม้บีรรยากาศทผีอ่นคลายรอบขา้งเต็มไปดว้ยตน้ไมใ้หญ่อาคารตกแตง่ดว้ยไมแ้กะสลักหนงึในนันจะเป็นรูปลงิปิดหปิูดตาปิดปากซงึมชีอืเสยีงเป็นอย่างมากนอกจากนียังมกีารนําทองมาตกแตง่อาคารไดอ้ย่างสวยงามแตเ่นน้ความเรียบงา่ยแบบสถาปัตยกรรมดังเดมิ

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม

ทพีกั
NIKKO HOTEL หรือระดับเดยีวกัน

วนัท ี3
เมอืงฟคุชุมิะ - แช่ออนเซ็นเทา้ ฟร!ี!! ณ สถานรีถไฟยูโนคามอิอนเซ็น - หมูบ่า้นโออจุจิคู ุ- หนา้ผาโทโนะเฮทสรึ ิ- ปราสาทซรึุงะ -
โรงแรมฮาวาเอยีน สวนน้าํและออนเซ็นขนาดใหญ ่สไตลส์วนสนุก

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฟคุชุมิะ (Fukushima)
ระหวา่งทางแวะเมอืงยูโนะคามอิอนเซนเป็นเมอืงตากอากาศออนเซนเล็กๆทมีชีอืเสยีงของจังหวัดฟกูชุมิะทเีดนิทางไดค้อ่นขา้งสะดวกเพราะอยู่ตดิกับ
ออนเซ็น YunokamiOnsen
Stationโดยเป็นสถานีรถไฟเพยีงแหง่เดยีวของญปีุ่ นทมีอีาคารสถานีทําจากหลังคาแบบญปีุ่ นโบราณอกีทังตดิกันยังมจีดุออนเซนเทา้ใหใ้ชบ้รกิารไดฟ้รีระหวา่งทรีอรถไฟดว้ย
อสิระใหท้า่นเพลดิเพลนิกับการแชเ่ทา้ผอ่นคลายตามอัธยาศัย 

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นโออจุ ิจคูุ
(OuchiJuku)บา้นโบราณทอีดตีเคยเป็นเมอืงสําคัญในยุคเอโดะถูกสรา้งเมอืหลายรอ้ยปีกอ่นเป็นบา้นชาวนาญปีุ่ นโบราณทมีุงหลังคาทรงหญา้คาหนาๆเรียงรายกันสองฝังกนิระยะทางประมาณ500
เมตรโดยรวมมบีา้นโบราณประมาณ40 – 50 หลังในอดตีสมัยเอโดะ



การคมนาคมยังไม่สะดวกสบายหมู่บา้นแหง่นีเป็นเสมอืนแหลง่ทพัีกตังขนาบขา้งถนนหลักทมีชีอืวา่ถนนชโิมสเึคะถนนเสน้นีเคยเป็นเสน้ทางหลักในการคมนาคมและการคา้เมอืพ.ศ.2524
หมู่บา้นโออุจจิคูไุดรั้บการขนึทะเบยีนเป็นเขตอนุรักษ์สงิปลกูสรา้งอันทรงคณุคา่ของชาตซิงึในปัจจบัุนหมู่บา้นโบราณหลายหลังในโออุจจิคูไุดรั้บการบรูณะใหม่จนกลายเป็นรา้นขายของทรีะลกึรา้นคา้ขายสนิคา้พนืเมอืงรา้นอาหารและทพัีกแบบญปีุ่ นเพอืดงึดดูนักทอ่งเทยีวปัจจบัุนมนัีกทอ่งมาเยียมชมหมู่บา้นนีกวา่
1.2 ลา้นคนตอ่ปี

เทยีง
บรกิารรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
เดนิทางสู ่โทโนะเฮทสรึ ิ(Tonohetsuri)
หรือหนา้ผาลา้นปีเป็นความสวยงามทธีรรมชาตสิรา้งขนึโดยหนา้ผารมิแม่น ้าํโอคาวะนีถูกกัดเซาะโดยน ้าํทไีหลผา่นกวา่จะสกึกร่อนเป็นเวลานานเป็นลา้นปีจนกลายมาเป็นววิทวิทัศนท์สีวยงามชอืโทโนะเฮทสรึเิป็นภาษาถนิของไอสแึปลวา่หนา้ผาและดว้ยรูปร่างหนา้ตาของหนา้ผาชนัๆทดีคูลา้ยกับเจดยีจ์งึเป็นทมีาของชอืโทโนะเฮทสรึิ
หรือหนา้ผารูปเจดยี ์

นําทา่นสู ่ปราสาทซรึุงะ (Tsuruga Castle)หรือ
ปราสาทนกกระเรียนตังอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟไอสวุาคามัทซปึราสาทแหง่นีเดมิมชีอืวา่ปราสาทคโุระคะวะKurokawa
Castleสรา้งขนึในปีค.ศ.1384 โดยตระกลูอะชนิะแตเ่กดิแผน่ดนิไหวในปีค.ศ. 1611
ทําใหป้ราสาทเสยีหายหนักและไดม้กีารบรูณะและปรับจากปราสาท7 ชนัเหลอืเพยีง5 ชนัเทา่นันไฮไลท!์!!ปราสาทแหง่นี
ถอืเป็นอนุสรณ์สถานทยัีงทงิร่องรอยของเหลา่นักรบซามูไรกลุม่สดุทา้ยในญปีุ่ น
ทไีดเ้ลอืกปลดิชพีตัวเองลงณสถานทนีีและเป็นเพยีงแหง่เดยีวทยัีงคงเอกลักษณ์ดังเดมิของญปีุ่ นไวป้ราสาทหลังคาสเีเดงอันเป็นสญัลักษณ์แหง่เมอืงไอสวุาคามัทซึ
และถอืเป็นจดุชมซากุระทสีวยตดิ 1 ใน 100 ของจดุชมซากุระประเทศญปีุ่ น

ค่าํ
อสิระรับประทานอาหารค่าํตามอัธยาศัย

ทพีกั
Fukushima Hotel หรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
ฟคุชุมิะ - สะพานแขวนรวิจนิ - โตเกยีว - ชอ้ปปิงชนิจกูุ - โอไดบะ - สนามบนินารติะ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นชมความงามของ สะพานแขวนรวิจนิ (Ryujin Suspension Bridge)
อยู่ในวนอุทยานโอคคุจุจัิงหวัดอบิารากถิูกสรา้งขนึเหนือเขอืนรวิจนิโดยมแีม่น ้าํจากเขอืนไหลผา่นหบุเขาตัววทีมีคีวามสวยงามเป็นอย่างมากสะพานมคีวามยาวทังหมดถงึ
375
เมตรซงึเป็นสะพานแขวนสําหรับคนเดนิขา้มทยีาวทสีดุในเกาะฮอนชขูองญปีุ่ นจากสะพานแขวนแหง่นีทา่นสามารถมองเห็นววิทวิทัศนพ์าโนรามาอันสวยงามไดต้ลอดทัง
4 ฤดกูาล

เทยีง
อสิระเลอืกรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

บา่ย
จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืง เมอืงโตเกยีว นําทา่นอสิระ ย่านชอ้ปปิง ชนิจกุุ
(Shinjuku)ใหท้า่นอสิระและเพลดิเพลนิกับการชอ้ปปิงสนิคา้มากมายและ เครืองใช ้ไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬกิา เครืองเลน่เกมส์
หรือสนิคา้ทจีะเอาใจคณุผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสอืผา้ แบรนดเ์นม เสอืผา้แฟชนัสําหรับวัยรุ่น เครืองสําอางยีหอ้ดังของญปีุ่ นไม่วา่จะเป็น
KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอนืๆอกีมากมาย

จากนันนําทา่นเดนิทางไป ยา่นโอไดบะ (Odaiba) คอืเกาะทสีรา้งขนึไวเ้ป็นแหลง่ชอ้ปปิงและแหลง่บันเทงิตา่งๆ
ในอ่าวโตเกยีวไดรั้บการปรับปรุงใหม้ชีอืเสยีงและเป็นทนียิมในชว่งหลังของปี 1990
นอกจากมสีถาปัตยกรรมทสีวยงามตังอยู่มากมายแลว้แตก็่ยังคงความเป็นธรรมชาตไิวด้ว้ยความอุดมสมบรูณ์ของพนืทสีเีขยีวไดเวอรซ์ติโีตเกยีวพลาซา่(DiverCity
Tokyo
Plaza)เป็นหา้งดังอกีหา้งหนงึทอียู่บนเกาะโอไดบะจดุเดน่ของหา้งนีก็คอืหุน่ยนตก์ันดัมขนาดเทา่ของจรงิซงึมขีนาดใหญ่มากในบรเิวณหา้งก็จะมรีา้นคา้สําหรับคอกันดัมอย่างเชน่
กันดัมคาเฟ่ (Gundam Cafe) และถา้อยากเขา้ไปดนูทิรรศกาลกันดัมก็ตอ้งไปทกีันดัมฟรอนท ์(Gundam Front) ซงึอยู่ในบรเิวณหา้งไดเวอรซ์ติี

ค่าํ
อสิระรับประทานอาหารค่าํตามอัธยาศัย



ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ

20.55 น.
ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยีเอ็กซเ์ทยีวบนิท ีXJ607 **บรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง**

วนัท ี5
สนามบนิ ดอนเมอืง

01.35 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืงกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรญ์ปีุ่ น
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันศกุรท์ ี15 กมุภาพันธ ์2562 เวลา 12:46 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรญ์ปีุ่ น

อัตราคา่บรกิารรวม

• คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบัตามรายการทรีะบุ รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้าํมนั

• คา่รถโคช้ปรบัอากาศ

• โรงแรมทพีกัตามทรีะบุ หรอืเทยีบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง)

• คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการทรีะบุ

• คา่อาหาร ตามรายการทรีะบุ

• คา่เบยีประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางท่องเทยีว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท (เงอืนไขตามกรรมธรรม)์

อัตราคา่บรกิารนไีมร่วม

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท  ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท  ์คา่อาหาร เครอืงดมื คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ
ทมีไิดร้ะบุในรายการ

• คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ น กรณปีระกาศใหก้ลบัมายนืรอ้งขอวซีา่อกีครงั
(เนอืงจากทางญปีุ่ นไดป้ระกาศยกเวน้การยนืวซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทยสาํหรบัผูท้ปีระสงคพ์าํนักระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน)

• หากในภายหลงัทางรฐับาลญปีุ่ นประกาศใหย้นืวซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพมิ 2,000 บาท สาํหรบัการยนืรอ้งขอวซีา่

• คา่ธรรมเนยีมในกรณทีกีระเป๋าสมัภาระทมีนี ้าํหนักเกนิกวา่ทสีายการบนินันๆกาํหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน

• คา่ภาษีน ้าํมนั ทสีายการบนิเรยีกเกบ็เพมิ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตวัเครอืงบนิไปแลว้

• คา่มคัคเุทศกท์อ้งถนิ และหวัหนา้ทัวรอ์าํนวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง

• คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น

• ภาษีมลูคา่เพมิ 7 % และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3 %

เดนิทางขนึต่าํ 34 ท่านหากต่าํกวา่กาํหนด กรุป๊จะไมส่ามารถเดนิทางได ้ หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีจีะชําระคา่บรกิารเพมิเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้
ทางเรายนิดทีจีะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการงดออกเดนิทางและเลอืนการเดนิทางไปในวันอนืตอ่ไป
โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้

เงอืนไขการจอง และ การชําระเงนิ
•  มดัจําท่านละ 15,000 บาทภายหลงัจากทที่านสง่เอกสารการจอง 3 วัน กรณลีกูคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 20 วัน
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเกบ็คา่ทัวรเ์ตม็จํานวน

• สว่นทเีหลอื ชําระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน

• หากไมช่ําระมดัจําตามทกีาํหนด ขออนญุาตตดัทนัีงใหล้กูคา้ท่านอนืทรีออยู่

• หากชําระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงอืนไข

• เมอืท่านชําระเงนิไมว่า่จะทังหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ท่านไดย้อมรบัเงอืนไขและขอ้ตกลงตา่งๆทไีดร้ะบุไวท้ังหมดนแีลว้

• หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชอืพนักงานขายมาทางแฟกซ์

• สง่รายชอืสาํรองทนัีง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนังสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซน็ตช์อืพรอ้มยนืยันวา่ตอ้งการเดนิทางท่องเทยีวทรปิใด, วันทใีด,
ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สาํเนาหนังสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้
ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชอื-นามสกลุ และอนืๆ เพอืใชใ้นการจองตวัเครอืงบนิทังสนิ

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขนึไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต่าํ 2 หนา้หากไมม่นัใจโปรดสอบถาม



เงอืนไขยกเลกิการจอง

•  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน ไดเ้งนิคนืทังหมด

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29-15วัน ไดเ้งนิคนื 70 เปอรเ์ซน็ของคา่ทัวรท์ังหมด

• ยกเลกิหลงั 14 วัน ไมไ่ดค้า่ทัวรค์นื

• กรุป๊ทเีดนิทางช่วงวันหยดุหรอืเทศกาลทตีอ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิ หรอืกรุป๊ทมีกีารการนัตคีา่มดัจําทพีกัโดยตรง
หรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทยีวบนิ พเิศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธ ิ
ไมม่กีารคนืเงนิทุกกรณ ีทังมดัจํา หรอืคา่ทัวรท์ังหมด เนอืงจากคา่ตวัเป็นการเหมาจ่ายในเทยีวบนินันๆ

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้ับคนไทย
ผูท้ปีระสงคจ์ะพํานักระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน ไมว่า่จะดว้ยวัตถุประสงคเ์พอืการทอ่งเทยีว
เยยีมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยนืเอกสารในขนัตอนการตรวจเขา้เมอืง
เพอืยนืยันการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น* ดงัตอ่ไปนี
• สงิทยีนืยันวา่ท่านสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทอีาจเกดิขนึในระหวา่งทพีาํนักในประเทศญปีุ่ นได ้(เช่น เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้)
•  ตวัเครอืงบนิขาออกจากประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้

• ชอื ทอียู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทพีาํนักในประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้

• กาํหนดการเดนิทางระหวา่งทพีาํนักในประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้

• คณุสมบัตกิารเขา้ประเทศญปีุ่ น (สาํหรบักรณกีารเขา้ประเทศญปีุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่)
• หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่่าํกวา่ 6 เดอืน

• กจิกรรมใดๆ ทจีะกระทําในประเทศญปีุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสงิทขีดัตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพาํนักระยะสนั

• ในขนัตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพาํนักไมเ่กนิ 15 วัน

• เป็นผูท้ไีมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญปีุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ
และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิจีะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ

หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดทังหมดกอ่นทําการจอง
เพอืความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษัิท

•  บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขนึในกรณทีมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น

• ขอสงวนสทิธกิารเกบ็คา่น ้าํมนัและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพมิ หากสายการบนิมกีารปรบัขนึกอ่นวันเดนิทาง

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนอืงจากสาเหตตุา่งๆ

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิกรณคีวามลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ
การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อนัเนอืงเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ
อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทยีวเอง

• เมอืท่านตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ังหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทังหมด

• รายการนเีป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดร้บัการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครงัหนงึ หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมทพีกัในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้
โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซงึอาจจะปรบัเปลยีนตามทรีะบุในโปรแกรม

• การจัดการเรอืงหอ้งพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุป๊ทเีขา้พกัโดยมหีอ้งพกัสาํหรบัผูส้บูบุหร ี/ ปลอดบุหรไีด ้
โดยอาจจะขอเปลยีนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้พีกั ทังนขีนึอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรบัประกนัได ้

• กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง
มฉิะนันบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้



• มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไมม่สีทิธใินการใหค้าํสญัญาใด ๆ ทังสนิแทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจของผูจ้ัดกาํกบัเท่านัน

• ผูจ้ัดจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นอืงจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ
ในกรณทีผีูเ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง
ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทยีว อนัเนอืงมาจากการกระทําทสีอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี
เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณอีนื ๆ

• กรณตีอ้งการพกัแบบ 3 ท่าน ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีงTRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1
หอ้งพกัคู ่และ 1 หอ้งพกัเดยีว โดยไมค่า่ใชจ้่ายเพมิ

• สภาพการจลาจรในช่วงวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญปีุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาในการท่องเทยีวและ
ชอ้ปปิงแตล่ะสถานทนีอ้ยลง โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซงึอาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครงัทตีอ้งเรง่รบี
เพอืใหไ้ดท้่องเทยีวตามโปรแกรม

• บรกิารน ้าํดมืท่านวันละ1ขวด ตอ่คนตอ่วันเรมิในวันท2ี ของการเดนิทาง ถงึวันท3ี ของการเดนิทาง รวมจํานวน 2 ขวด

• การบรกิารของรถบัสนําเทยีวญปีุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญปีุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10ชัวโมง ในวันนันๆ มอิาจเพมิเวลาได ้
โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทังนขีนึอยูก่บัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนันๆเป็นหลกั
จงึขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนเวลาท่องเทยีวตามสถานทใีนโปรแกรมการเดนิทาง
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