Unithai Trip Present...
TOKYO FUJI Super Save Time
รหัสโปรแกรม : 11253 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งทีส่ อบถาม)

Let us be your Travel Companion...

โตเกียว ฟูจิ Super Save Time
4วัน 2คืน

เที่ยวครบจัดเต็ม ไม่มีฟรีเดย์
ลานสกี ฟูจิเท็น- ศูนย์จาลองแผ่นดินไหว - DUTY FREE –
สาธิตการชงชา - วัดอาซากุสะ – ย่านโอไดบะ – ย่านชินจุกุ

(อาบน้าแร่ธรรมชาติ+บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์)

เดินทาง ม.ค.-ก.พ. 2562
โดยสายการบิน
บินด้วยสายการบิน นกสกูต
๊ (XW) : ขึ้นเครื่องทีส่ นามบินดอนเมือง (DMK)
Day 1 :

กรุงเทพ - สนามบินดอนเมือง

23.30 น. พร้อมกั นที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างต่างประเทศ
เคาน์เตอร์ สายการบิน
ความสะดวกในการเช็คอิน

NOKSCOOT มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอานวย

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE

Day 2 : นาริตะ - ลานสกี ฟูจิเท็น
(อาบน้าแร่ธรรมชาติ+บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์)
02.20 น. ออกเดินทางสู่โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
โดยสายการบิน NOKSCOOT เที่ยวบินที่ XW 102
10.25 น.

ถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง) หลังจากผ่าน
ขั้นตอนศุลกากรแล้ว

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) SET BOX
นาท่า นสนุกกับ กิจ กรรมกลางแจ้ งท่า มกลางหิม ะ ณ ลานสกี ฟูจิ เ ท็น

ให้ท่า นได้

เพลิดเพลินกับการเล่นไม้กระดานเลื่อนได้ตามอัธยาศัย ณ ดินแดนแห่งนี้ที่ซึ่งเป็นสวน
สนุกขนาดใหญ่ มีกิจกรรมนอกเหนือจากการเล่นสกีมากมาย เป็นลานสกีที่มีชื่อเสียง
และมี ฉ ากหลั ง เป็ น ภู เ ขาไฟฟู จิ ที่ ส วยงามท่ า นจะได้ ส นุ ก กั บ ลานหิ ม ะขาวโพลน

(ค่าบริการโดยประมาณ 1. เช่ าอุปกรณ์สกี ราคา 5,500 เยน // 2. เช่าอุปกรณ์สโนว์
บอร์ ดราคา 5,500 เยน // 3. เช่ า ชุด ประกอบด้ วยเสื้อ กางเกง ถุง มื อ หมวกและ
แว่นตา ในราคา 5,500 เยน) (หมายเหตุ ลานสกีจะเปิดให้บริการโดยขึ้นอยู่กับสภาพ
ภูมิอากาศและปริมาณหิมะเป็นสาคัญ)

ค่า

รับประทานอาหารค่า (มื้อที่ 2) ณ ห้องอาหาร อิ่มอร่อยกับเมนูมื้อพิเศษที่มีขาปู ให้
ท่านได้ลิ้มลองรสชาติปูพร้อมน้าจิ้มสไตส์ญี่ปุ่นอย่างจุใจ หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อน
คลายกับการแช่น้าแร่ธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้าแร่แล้ว จะทาให้ผิวพรรณสวยงามและ
ช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

พักที่

Hotel Alexander Royal Resort Yamanakako หรือเทียบเท่า

Day 3 : ศูนย์จาลองแผ่นดินไหว - DUTY FREE - สาธิตการชงชา - วัดอาซากุสะ –
ย่านโอไดบะ - ย่านชินจุกุ โตเกียว
เช้า

บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเยี่ยมชม ศูนย์จาลองแผ่นดินไหว ตั้งอยู่บริเวณใกล้ๆ กับเขตภูเขาไฟฟูจิ ภายใน
มีห้องจัดแสดงข้อมูลการประทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก ห้องแสดงภาพแผ่นดินไหว
ห้องแสดงเหตุการณ์หลังแผ่นดินไหว ห้องจาลองแผ่นดินไหว ห้องอุทกภัย ห้องเขา
วงกตกระจก นอกจากนี้ยังมีโซนถ่ายภาพกับภูเขาไฟฟูจิ โซนความรู้ต่างๆ และ โซนช็
อปปิ้ งสิ นค้ า งานฝี มื อญี่ ปุ่น ต่า งๆ เช่ นมี ดแบบดั้ง เดิ ม ผลิต ภั ณ ฑ์เ ครื่ องปั้น ดิน เผา
เครื่องสาอาง และ ของฝากอีกมากมาย และยังมีห้องน้าไว้บริการฟรีอีกด้วย นาท่าน
เลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ณ JTC DUTY FREE
นาท่านสัมผัสวิถีชีวิตชาวญี่ปุ่น ด้วยการสาธิตการชงชา แบบญี่ปุ่น และให้ท่านได้ลอง

ชงชา และเลือกซื้อสินค้านานาชนิด
นาท่า นเดิน ทางสู่ เ มื อ งโตเกียว ผ่า นชมแลนด์ม าร์กแห่งใหม่ ข องกรุงโตเกียว ณ ริ ม
แม่น้าสุมิดะ ผ่านชมหอโทรทัศน์โตเกียวสกายทรี เป็นตึกที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น มีความสูง
ถึง 634 เมตร เที่ยวชม วัดอาซากุสะ วัดที่เก่าแก่ที่สุด ในกรุงโตเกียว เข้านมัสการขอ
พรจากพระพุ ท ธรู ป เจ้ า แม่ ก วนอิ ม ทองค า นอกจากนั้ น ท่ า นยั ง จะได้ พ บเก็ บ ภาพ
ประทั บ ใจ กั บ โคมไฟขนาดยัก ษ์ ที่ มี ค วามสูง ถึ ง 4.5 เมตรซึ่ งแขวนอยู่ บ ริ เ วณประตู
ทางเข้ าวัด และยังสามารถเลือกซื้อเครื่องรางของขลัง ได้

ภายในวัด ฯลฯ หรือ

เพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนช้อปปิ้งที่มี ชื่อเสียงของวัด มีร้านขายของที่ระลึก
มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบท้ายด้วยร้านขายขนม
ทีค
่ นญี่ปุ่น มายังวัดแห่งนี้ต้องมาต่อคิวกัน เพื่อลิ้มลองกับรสชาติสุดแสนอร่อย
เที่ยง

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ ย่านโอไดบะ เป็นเกาะจาลองขนาดใหญ่ซึ่งสร้างขึ้นจากการถมทะเล
บริเวณอ่าวโตเกียว

เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในฐานะเขตท่าเรือ จนถึงช่วงทศวรรษที่

1990 โอะไดบะได้กลายเป็นย่านการค้า ย่าน พักอาศัย และนันทนาการที่ใหญ่โตแห่ง
หนึ่ง นาชม Unicorn Gundam หุ่นกันดั้มตัวใหม่เป็นรุ่น RX-0 Unicorn Gundam ใน
โหมด Destroy เป็นหุ่นสีขาว-แดง มีความสูงประมาณ 24 เมตร สูงกว่าหุ่นตัวเดิมถึง
6 เมตร
นาท่านเดินทางสู่ ย่านชินจุกุ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อสินค้านานาชนิด
ไม่ว่าจะเป็น ร้านซานริโอะ ร้านขายเครื่องอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา
เครื่องสาอาง ต่างๆ กันที่ร้าน MATSUMOTO

แหล่งรวมเหล่าบรรดาเครื่องสาอาง

มากมาย อาทิ มาร์คเต้าหู้, โฟมล้างหน้า WHIP FOAM , ครีมกันแดดชิเซโด้ แอนเนสซ่า
ทีค
่ นไทยรู้จักเป็นอย่างดี นาท่านเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ณ JTC DUTY FREE
ค่า

อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

พักที่

Toyoko Inn Tokyo Ikebukuro HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 4 : โตเกียว - สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง
เช้า

บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 6) ณ ห้องอาหาร
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่สนามบิน

13.55 น. ออกเดินทางจากสนามบินนาริตะ
โดยสายการบิน NOKSCOOT เที่ยวบินที่ XW 101
18.20 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
(หมายเหตุ : โปรแกรมสามารถสลับปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า)

Let us be your Travel Companion

UnithaiTrip

วันเดินทาง
01-04 มกราคม 2562
02-05 มกราคม 2562
03-06 มกราคม 2562
04-07 มกราคม 2562
05-08 มกราคม 2562
06-09 มกราคม 2562
07-10 มกราคม 2562
08-11 มกราคม 2562
09-12 มกราคม 2562
10-13 มกราคม 2562
11-14 มกราคม 2562
12-15 มกราคม 2562
13-16 มกราคม 2562
14-17 มกราคม 2562
15-18 มกราคม 2562
16-19 มกราคม 2562
17-20 มกราคม 2562
18-21 มกราคม 2562
19-22 มกราคม 2562
20-23 มกราคม 2562
21-24 มกราคม 2562
22-25 มกราคม 2562
23-26 มกราคม 2562
24-27 มกราคม 2562
25-28 มกราคม 2562
26-29 มกราคม 2562
27-30 มกราคม 2562

ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว

19,999.19,999.19,999.19,999.19,999.16,987.17,987.19,999.19,999.19,999.19,999.19,999.16,987.17,987.19,999.19,999.19,999.19,999.19,999.16,987.17,987.19,999.19,999.19,999.19,999.19,999.16,987.-

8,000.8,000.8,000.8,000.8,000.8,000.8,000.8,000.8,000.8,000.8,000.8,000.8,000.8,000.8,000.8,000.8,000.8,000.8,000.8,000.8,000.8,000.8,000.8,000.8,000.8,000.8,000.-

หมายเหตุ

28 -31 มกราคม 2562
29 มกราคม 2562 -01 กุมภาพันธ์ 2562

30 มกราคม 2562 -02 กุมภาพันธ์ 2562
31 มกราคม 2562 -03 กุมภาพันธ์ 2562
01-04 กุมภาพันธ์ 2562
02-05 กุมภาพันธ์ 2562
03-06 กุมภาพันธ์ 2562
04-07 กุมภาพันธ์ 2562
05-08 กุมภาพันธ์ 2562
06-09 กุมภาพันธ์ 2562
07-10 กุมภาพันธ์ 2562
08-11 กุมภาพันธ์ 2562
09-12 กุมภาพันธ์ 2562
10-13 กุมภาพันธ์ 2562
11-14 กุมภาพันธ์ 2562
12-15 กุมภาพันธ์ 2562
13-16 กุมภาพันธ์ 2562
14-17 กุมภาพันธ์ 2562
15-18 กุมภาพันธ์ 2562
16-10 กุมภาพันธ์ 2562
17-20 กุมภาพันธ์ 2562
18-21 กุมภาพันธ์ 2562
19-22 กุมภาพันธ์ 2562
20-23 กุมภาพันธ์ 2562
21-24 กุมภาพันธ์ 2562
22-25 กุมภาพันธ์ 2562
23-26 กุมภาพันธ์ 2562
24-27 กุมภาพันธ์ 2562

17,987.19,999.19,999.19,999.19,999.19,999.18,987.19,987.21,999.20,999.20,999.20,999.20,999.18,987.19,987.20,999.20,999.20,999.20,999.20,999.18,987.19,987.21,999.20,999.20,999.20,999.20,999.18,987.-

8,000.8,000.8,000.8,000.8,000.8,000.8,000.8,000.8,000.8,000.8,000.8,000.8,000.8,000.-

วันตรุษจีน

8,000.8,000.8,000.8,000.8,000.8,000.8,000.8,000.8,000.8,000.8,000.8,000.8,000.8,000.-

วันมาฆบูชา

25-28 กุมภาพันธ์ 2562
26 กุมภาพันธ์ 2562 -1 มีนาคม 2562
27 กุมภาพันธ์ 2562 -2 มีนาคม 2562
28 กุมภาพันธ์ 2562 -3 มีนาคม 2562

19,987.21,999.21,999.21,999.-

8,000.8,000.8,000.8,000.-

เงื่อนไขห้องพัก :
1. โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์ยังไม่คอนเฟิร์ม 100% ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยทางบริษัททัวร์จะแจ้งให้
ทราบพร้อมกับใบนัดหมายเตรียมตัว ประมาณ 1-3 วัน ก่อนการเดินทาง โดยจะจัดโรงแรมให้อยู่ในระดับเดียวกัน
2. โรงแรมในประเทศญี่ปน
ุ่ ห้องพักจะมีขนาดค่อนข้างเล็กและบางโรงแรมจะไม่มีบริการห้องพักแบบ 3 ท่าน
(TRIPLE) ดังนั้นทางบริษท
ั ทัวร์จะจัดห้องพักให้ทา่ นแยกเป็น 2 ห้องพักแทน คือ 1 ห้องนอนคู่ (พัก 2 ท่าน) และ 1
ห้องพักเดี่ยว (พัก 1 ท่าน)
3. บางโรงแรมในประเทศญี่ปุ่น ไม่มีบริการห้องพักแบบเตียงคู่ (TWIN) หรือกรณีที่ห้องพักแบบเตียงคู่โรงแรมนั้น
เต็ม (TWIN) ทางบริษท
ั ทัวร์จะจัดห้องพักแบบ 1 เตียงใหญ่ (DOUBLE) ให้ท่านแทน
4. กรณีโรงแรมทีเ่ ข้าพัก ไม่มีบริการออนเซ็นภายในโรงแรม ทางบริษัททัวร์จะนาคณะเข้าใช้บริการออนเซ็นที่อยู่
บริเวณใกล้เคียงแทน (เฉพาะรายการทัวร์ที่ระบุโปรแกรมอาบน้าแร่ธรรมชาติเท่านั้น)

* ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ *
* ตั๋วสายการบินไม่สามารถระบุที่นั่ง ใช้วิธี RANDOM คือการสุ่มเลือกทีน
่ ั่งโดยระบบสายการบิน *

การจัดที่นั่งบนเครื่องบิน เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กาหนด ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
แต่จะทาการ Request ให้ได้เท่านัน
้ งดการคืนบัตรโดยสาร และหากยกเลิกการเดินทาง
ทางสายการบินไม่มีระบบคืนเงินบางส่วน
หากผู้โดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเข้าประเทศญี่ปุ่น
จากเจ้าหน้าที่แรงงานไทยหรือเจ้าหน้าที่ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศ
ญี่ปุ่นทางผู้จด
ั และทางสายการบินจะไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี
ผู้โดยสารอาจจะต้องรับผิดชอบค่าปรับที่ประเทศญี่ปุ่นเรียกเก็บ
ผู้โดยสารต้องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปทีม่ ีที่นั่งว่างหรือตามวันเดินทางของตั๋วเครื่องบิน
ทั้งนี้แล้วแต่ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนและสายการบิน ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้

ราคาทัวร์รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามรายการ
2. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
4. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามรายการ
5. ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
7. ค่าน้าหนักกระเป๋าสัมภาระไป-กลับ ท่านละ 20 กก.
8. หัวหน้าทัวร์นาเที่ยวตลอดรายการ
9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
10. น้าดื่มวันละ 1 ขวด
ราคาทัวร์ไม่รวม
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่ ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบกากับภาษี)
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง
อาหารและเครื่องดืม
่ ที่สั่งเพิ่ม
3. ค่าน้าหนักกระเป๋าสัมภาระ ทีห
่ นักเกินสายการบินกาหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. / ขากลับ 20
กก.)
4. ค่าวีซา่ สาหรับพาสปอร์ตต่างชาติ

5. ทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่นท่านละ 6,000 เยน หรือ 2,000 บาท ต่อทริป (ชาระที่สนามบิน
ดอนเมืองในวันเช็คอิน)
6. ทิปหัวหน้าทัวร์ ตามความพึงพอใจ
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจานวน 30 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจานวน
ดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารอย่างน้อยจานวน 30 ท่านขึ้นไป หากผู้โดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์
กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 15,000 บาท หรือท่านละ 20,000 (กรณีเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์)
กรุณาชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ภายใน 30 วันก่อนการเดินทาง (นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์)

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง
นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมา
เซ็นเอกสารการยกเลิกทีบ
่ ริษัทอย่างใดอย่างหนึง่ เพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็น
ลายลักษณ์อก
ั ษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มี
ชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่
บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทาเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอานาจ

พร้อมหลักฐานประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการชาระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุด
บัญชีธนาคารที่ต้องการให้นาเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
3. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจาหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลา Charter
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มี
การคืนเงินมัดจาหรือค่าบริการทั้งหมด
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเทีย
่ วเดินทางไม่ถึง 30 คน
เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเทีย
่ วเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืน
เงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทม
ี่ ีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อย
กว่า 30 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อน
การเดินทางสาหรับประเทศทีไ่ ม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศ
ทีม
่ ีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริการเพิ่มจากการที่มี
นักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าทีท
่ างบริษัทกาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่
จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ
นามสกุล คานาหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครือ่ งบิน ใน
กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชาระ
เงินมัดจา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ ดินทางจริงของประเทศทีเ่ ดินทาง
ทั้งนี้ บริษัทจะคานึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเทีย
่ วส่วนใหญ่เป็นสาคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ทีเ่ พิ่มขึ้นของ
นักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัด
หยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ
ล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันทีท
่ างบริษัทเสนอ
ราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีทม
ี่ ีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครือ่ งบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่า
ประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเทีย
่ วบินฯลฯ

ข้อควรทราบ
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพานักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วันไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารใน
ขั้นตอนการตรวจเข้าเมืองเพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปน
ุ่ * ดังต่อไปนี้
- ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์จัดเตรียมให้
- สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พานักในประเทศ
ญี่ปุ่นได้
(เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
- ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น
(เช่น คนรู้จก
ั โรงแรม และอื่นๆ) ทางทัวร์จัดเตรียมให้
- กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปน
ุ่ ทางทัวร์จัดเตรียมให้

ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน
100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมี
ซิป ล็อคปิดสนิท และสามารถนาออกมาให้เ จ้ า หน้า ที่ตรวจได้อย่า งสะดวก ณ จุ ดเอ็กซ์เ รย์
อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กาหนด
จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
2. สิ่งของที่มี ลักษณะคล้า ยกั บ อาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็ บ มี ดพก แหนบ อุป กรณ์กีฬาฯ
จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
3. ประเทศญี่ ปุ่ น มี ก ฎหมายห้ า มน าผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ท ามาจากพื ช และเนื้ อ สั ต ว์ ทุ ก ชนิ ด เข้ า
ประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจาก
สิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราทีส
่ ูงมาก
หมายเหตุ
1.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการออกทัวร์ตั้งแต่ 30 ท่านขึ้นไป หากมีลูกทัวร์ต่ากว่านี้อาจจะ
ต้องมีการปรับราคาขึ้น
2.ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การ
ยกเลิกเทีย
่ วบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ
การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย
และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
3.ทางบริษัทฯจะรับเฉพาะลูกค้าที่มีความประสงค์ทจี่ ะเดินทางไปท่องเที่ยวเท่านั้น

4.ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่
เที่ยวบางรายการ,
ไม่ทานอาหารบางมื้อเพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชาระ
ค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว

โปรดอ่านทุกข้อในรายการทัวร์โดยละเอียด
หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามก่อนทาการจองทุกครั้ง

