 ชื่นชมความงามของ “ภูเขาไฟฟูจิ” สัญลักษณ์อนั งดงามโดดเด่นที่สดุ ในโลกอีกแห่งหนึ่ง
 ชมบ่อนํา้ ศักดิ์สทิ ธ์ “โอชิโนะฮัคไค” บ่อนํา้ ที่ 8 ซึ่งเกิดจากการละลายของหิมะจากภูเขาไฟฟูจิ
 นมัสการเจ้ าแม่กวนอิมทองคําภายใน “วัดอาซะกุซ่าคันนอน” ซึ่งนับว่าเป็ นวัดที่มีความเก่าแก่ท่สี ดุ ในโตเกียว
 ช้ อปปิ้ งจุใจ“Gotemba Premium Outlet” ที่รวมสุดยอดแบรนด์ดังระดับโลกไว้ บนหุบเขา
 อัพเดทแฟชั่นย่านสุดฮิตที่ “ชินจูกุ / เอออน พลาซ่ า” แหล่งช้ อปที่รวมสินค้ าไว้ หลากหลาย
 อิสระช้ อปปิ้ ง 1 วัน มหานครโตเกียว หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม “โตเกียว ดิสนีย ์ แลนด์”
 ผ่อนคลายกับการแช่น้ าํ แร่ธรรมชาติ (ONZEN)


อาหารมื้ อพิเศษ! บุฟเฟต์ “ปูซูไว” 1 ในปูน้ าํ เย็นรสชาติเยีย่ มแห่งเกาะฮอกไกโด

35,900.สะสมไมล์กบั กลุ่ม Star Alliances 50 %
กําหนดการเดินทาง


11 - 15 สงิ หาคม 59

Oshino Hakkai

Asakusa Temple

(5ว ัน3คืน) ** ว ันแม่แห่งชาติ**

Tokyo Shopping

Tokyo Disney Land

วันทีห่ นึ่ง
0500

กรุ งเทพฯ – นาริตะ – เอออน พลาซ่ า – นาริตะ
พร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก ( ชั้ น 4) ณ เคาน์เตอร์ C (ใกล้กบั ประตูทางเข้า
หมายเลข 2) พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวก ณ บริ เวณหน้าเคาน์เตอร์ C
*** หมายเหตุ
: เคาน์ เตอร์ เช็ คอินปิ ดบริการก่ อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่ มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึน้
เครื่อง ดังนั้นผู้โดยสาร จําเป็ นต้ องพร้ อม ณ ประตูขนึ้ เครื่องก่ อนเวลาเครื่องออกอย่ างน้ อย 45 นาที ***
0800 ออกเดินทางจาก กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน
Thai Airways เทีย่ วบิน TG 676
(ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่ วโมง ... เวลาท้องถิ่นเร็วกว่ าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
1550
ถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญีป่ ุ่ นดินแดนอาทิตย์ อุทยั ... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็ค
สัมภาระนําท่านเดินทางสู่ “เอออน พลาซ่ า ” ศูนย์รวมสิ นค้าชั้นนําต่างๆ มากมาย อาทิ นาฬิกา , กล้อง, กระเป๋ า,
รองเท้า, เสื้ อผ้า เป็ นต้น รวมทั้ง “ร้ าน 100 เยน” สิ นค้าคุณภาพดีราคาแสนถูก อิสระให้ท่านได้เพลินเพลินกับการ
“เลือกชมและซื้อ” สิ นค้าถูกใจฝากคนทางบ้านตามอัธยาศัยอย่างจุใจ
**เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุม้ ค่าอาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่ อยจาก
ร้านค้าต่างๆ**
ทีพ่ กั : Narita Hotel Area หรือเทียบเท่ าระดับ 3 ดาว
วันทีส่ อง
อิสระท่ องเทีย่ ว & ช้ อปปิ้ งจุใจเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์ พเิ ศษ “โตเกียวดิสนีย์แลนด์ / โตเกียวดิสนีย์ซี”
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ที่หอ้ งอาหารของโรงแรม (1)
อิสระตามอัธยาศัยทั้งวันให้ ท่านเลือกช้ อปปิ้ งตามย่ านดังของกรุงโตเกียว
โดยการนั่งรถไฟตะลุยมหานคร
โตเกียว (ไม่ รวมค่ ารถไฟ ) ท่านสามารถนัง่ รถไฟ JR / SUBWAY เพื่อท่องเที่ยวในสถานที่ที่มีชื่อเสี ยง และ
แหล่งช้อปปิ้ งยอดฮิตในมหานครโตเกียว ไม่วา่ จะเป็ น
“ศาลเจ้ าเมจิ ” ศาลเจ้าเก่าแก่อนั ศักดิ์สิทธิ์และเป็ นที่เคารพของคนโตเกียว สร้างขึ้นโดยจักพรรดิ เมจิ และมเหสี
โชโกะ ในปี 1920 … ตั้งอยูใ่ จกลาง “สวนโยโยกิ ” สวนที่มีตน้ ไม้นานาพรรณถึง 1 แสนต้นทําให้ดูเหมือนกับว่า
ศาลเจ้าแห่งนี้ต้ งั อยูภ่ ายในป่ า ... ในช่วงวันปี ใหม่คนโตเกียวนิยมมาขอพรที่ศาลเจ้าแห่งนี้
“ตลาดปลาสึ คิจิ ” ตลาดปลาค้าส่ ง -ปลีกที่ใหญ่ที่สุดในโตเกียวที่อยูบ่ ริ เวณ “ย่ านกินซ่ า ” ตื่นตากับปลาน้อยใหญ่
หลากหลายชนิด อร่ อยกับอาหารทะเลอื่นๆ จากทัว่ ทุกทะเลของญี่ปุ่น ... ให้ท่านได้เลือกซื้ อและชม ข้าวของ
เครื่ องใช้-เครื่ องครัวมากมาย และผลิตภัณฑ์อาหารทะเล
หรื อเลือกช้ อปปิ้ งในย่ านชื่ อดังของโตเกียว อาทิ
“ฮาราจูกุ ” แหล่งรวมวัยรุ่ นที่ทนั สมัยสุ ดๆ ชาวปลาดิบ ตื่นตาตื่นใจกับ “แฟชั่น” หลากหลายสไตล์ที่ท่านจะไม่
เคยพบเห็นที่ไหนมาก่อน สําหรับท่านที่ชื่นชอบการช้อปปิ้ งสามารถเดินเลือกชมและซื้อสิ นค้ามากมายที่มีท้ งั
“แบรนด์ เนมชื่ อดัง ” หรื อ “แฮนด์ เมด” ที่ท่านจะได้เป็ นเจ้าของเพียงผูเ้ ดียวในโลกที่ “ถนนเทคาชิ ตะ ” ซึ่ง
คราครํ่าไปด้วยผูค้ นมากมายและสิ นค้าหลายหลายแบบให้ท่านได้เลือกสรรกันตามอัธยาศัย
“อากิฮาบาร่ า ” แหล่งรวมเครื่ องใช้ไฟฟ้ าและอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ที่ใหญ่ที่สุดในโตเกียว พร้อมทั้งร้านขาย
เกมส์ แผ่นเกมส์ และสําหรับท่านที่ชื่นชอบตุก๊ ตาก็สามารถเลือกซื้อส่ วนประกอบต่างๆ เพื่อไปตกแต่ง เป็ น
ตุก๊ ตาในแบบของตัวเองได้

“ชิ บูย่า” ศูนย์กลางแฟชัน่ วัยรุ่ น อีกแห่งของมหานครโตเกียว ให้ท่านได้หามุมถูกใจถ่ายภาพคู่กบั “ฮาจิโกะ” รู ป
ปั้นสุ นขั แสนรู ้ที่กลายเป็ นจุดนัดพบยอดฮิตสําหรับหนุ่มสาว ตื่นตาตื่นใจกับแฟชัน่ ทันสมัยของหนุ่มสาวชาว
แดนปลาคิบจากร้านค้ามากมายมากกว่า 100 ร้านค้า และ “ตึก 109” อิจิมารุ คิว ตึกชื่อดังที่เป็ นสัญลักษณ์ของย่าน
นั้นที่มีท้ งั เสื้ อผ้า กระเป๋ า รองเท้า เครื่ องประดับและแฟชัน่ ชั้นนําของญี่ปุ่นในฤดูต่างๆอื่นๆมากมาย รับรองไม่มี
เอ้าท์ และที่พลาดไม่ได้นาํ ท่านตื่นเต้นกับแยกทางม้าลายที่มีคนข้ามมากที่สุดในโลก และยังเป็ นโลเคชัน่ ถ่าย
หนังฮอลีวดู เรื่ อง Fast and Furious 3 (Tokyo Drift)
“โอไดบะ” แผ่นดินแห่งใหม่ที่เกิดจากการถ่มทะเลด้วยขยะ แหล่งรวมเทคโนโลยีล้ าํ ยุคและทันสมัย แหล่งช้อป
ปิ้ งและบันเทิงขนาดใหญ่ อาทิ ชิงช้าสวรรค์ ใหญ่ที่สุดของโลก “สะพานเรนโบว์ ” พาดผ่านและมีแสงสี ของ
กรุ งโตเกียวยามคํ่าคืนเป็ นฉากหลัง รวมทั้ง “เทพีเสรีภาพ” เวอร์ชนั่ ญี่ปุ่นยืนถือคบเพลิงอยูร่ ิ มอ่าว หรื อเลือกช้อป
ปิ้ ง “ห้ าง Diver City Tokyo Plaza” ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวภายใต้คอนเซ็ปท์ “Theatrical City
Space” แหล่งช้อปปิ้ งขนาดใหญ่ที่มีร้านค้าต่าง ๆ มารวมตัวกันถึง 154 ร้าน อาทิ Uni Qlo, Zara, H&M, Coach,
Lacoste, Forever 21, Diesel ฯลฯ ... สิ่ งที่ไม่ควรพลาดคือการถ่ายรู ปคู่กบั เจ้าหุ่นยนต์ GUNDAM RG1/1 RX78-2 GUNDAM Ver.GFT ซึ่งขนาดเท่ากับของจริ งด้วยอัตราส่ วน 1:1 มีความสู งถึง 18 เมตร
สําหรับท่านที่อยากย้ อนวัยสู่ “โลกวัยเยาว์” โดยทัวร์พิเศษจะนําท่านสู่ “Disneyland” ดินแดนหฤหรรษ์ สาํ หรับคนทุก
เพศที่ทุ่มทุนสร้ างกว่า 600 ล้ านเหรียญสหรัฐฯ โดยการถมทะเล ... เชิญท่านสัมผัสกับความอลังการจากจินตนาการอัน
หลากหลาย ตื่นตากับดินแดนตะวันตก “Western Land” ตื่นเต้ นกับการล่องเรือผจญภัยผ่านเหล่า “โจรสลัด ” ที่
แสนน่ากลัวใน “Pirates of the Caribbean” สนุกสนานกับการนั่งเรือบุกป่ าที่ “Jungle Cruise” ท่านจะได้ พบ
กับเหล่าสัตว์ป่านานาชนิด ... แล้ วพักผ่อนอิริยาบถด้ วยการนั่ง “รถไฟ” ชมความหลากหลายภายในดีสนีย์แลนด์

*** “โตเกียวดิสนียแ์ ลนด์ หรือ โตเกียวดิสนียซ์ ี ” สามารถเลือกซื้ อเพิม่ ท่านละ 2,600 บาท
(ผูใ้ หญ่) และ 2,300 บาท (เด็ก 4-11 ปี )*** (ไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทาง ชําระตามจริงที่
เคาน์เตอร์ตวั๋ รถไฟด้วยตัวเอง) สําหรับทัวร์เสริม ... จะไม่มบี ริการรับกลับทีพ่ กั โดยท่านสามารถรับแผนทีแ่ ละ
รายละเอียดการเดินทางกลับสู่ทีพ่ กั จากทางไกด์

ข้อแนะนํา !!! หากท่านมีท่เี ที่ยวที่อยากจะไปเป็ นพิเศษ กรุณาแจ้งความประสงค์กบั ทางบริษัทฯก่อนการเดินทาง เพื่อทาง
เจ้ าหน้ าที่ฯ จะจัดเตรียมแผนการเดินทางให้ ท่านได้ อย่างครบถ้ วน

วันทีส่ าม
เช้า

*** เพือ่ ให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุม้ ค่าอาหารมื้อกลางวันและมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิม
ร้านอร่ อยจากร้านค้าต่างๆ ในมหานครโตเกียว ***
ทีพ่ กั : Narita Hotel Area หรือเทียบเท่ าระดับ 3 ดาว
ภูเขาไฟฟูจิ – หมู่บ้านโอชิ โนะฮัคไค - โกเทมบะ เอ้ าท์ เลท - อาบนํา้ แร่ ออนเซ็น / บุฟเฟ่ ต์ ขาปูยกั ษ์
รับประทานอาหารเช้า ที่หอ้ งอาหารของโรงแรม (2)
นําท่านเดินทางสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ ” สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทยั แห่งนี้ และยังเป็ นภูเขาไฟที่มีลกั ษณะงดงาม
ที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง โดยมีความสู งประมาณ 3,776 เมตร ซึ่ งมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาตลอดทั้งปี นําท่านขึ้น
สัมผัสบรรยากาศและกลิ่นอายอย่างใกล้ชิดที่ “สถานีที่ 5” บนระดับความสู งที่ 2,500 เมตร (ในกรณีทอี่ ากาศ

เอือ้ อํานวย) อิสระให้ท่านได้บนั ทึกภาพความงามของภูเขาไฟแห่งนี้ พร้อมทั้งเลือกชมและซื้อ “สิ นค้ าพืน้ เมือง
และขนมอร่ อย” มากมายตามอัธยาศัย
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ (3)
นําท่านเดินทางสู่ “โอชิ โนะฮัคไค” หมู่บา้ นเล็กๆ ในละแวกทะเลสาปทั้ง 5 ของภูเขาไฟฟูจิ อยูร่ ะหว่าง ทะเลสาป
Kawaguchiko และ Yamanakako ... ภายในหมู่บา้ นมีบ่อนํ้าที่แปดใน โอชิโนะที่เกิดจากการละลายของหิมะ
จากบนภูเขาไฟฟูจิมีอายุมามากกว่า 1,200 ปี ... ได้รับใบประกาศจากกรมชลประทานของประเทศญี่ปุ่นว่านํ้าใน
แต่ละบ่อเป็ นนํ้าที่สะอาดเกิดจากธรรมชาติ โดยภายในบ่อมี ปลาเทราซ์ขนาดใหญ่ และมีแร่ ธาตุทาํ ให้มีสาหร่ าย
และหญ้านํ้าเกิดในบ่อ ทําให้เวลามองลงไปเป็ นสี เขียวสวยงามคล้ายกับมรกตอยูใ่ นนํ้า บริ เวณโดยรอบสามารถ
ชมดอกไม้และเป็ นจุดที่สามารถมองเห็นและถ่ายภาพภูเขาไฟฟูจิได้สวยที่สุด ... อิสระให้ท่านถ่ายรู ปและซื้อ
ของที่ระลึกจากชุมชุนพื้นบ้านบริ เวณโดยรอบ ... จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ “โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอ้ าท์ เลท” ที่
รวบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไว้ดว้ ยกันบนหุ บเขาริ ม Tomei Expressway ที่เชื่อมระหว่าง ภูเขาฟูจิ -อุทยาน
แห่งชาติฮาโกเน่กบั มหานครโตเกียว ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้ อเลือกชมสิ นค้าที่ได้รวบรวมกว่า 165 แบ
รนด์ดงั ไม่วา่ จะเป็ น Coach , Bally , Diesel , Gucci , Hugo Boss, Versace, Gap และอีกมากมาย หมวดสิ นค้า
Intimate Apparel ได้แก่ Kid Blue และ Triumph หมวดสิ นค้า Home Fashion ได้แก่ Bodum, Fragrance
Outlet และ Richard Ginori เป็ นต้น ... นอกจากนี้ยงั มีหมวดสิ นค้าอื่นๆ อย่างรองเท้า กระเป๋ า เสื้ อผ้าเด็ก ซึ่ง
ของทุกชิ้นเป็ นของแท้และราคาถูกกว่าในห้างสรรพสิ นค้าที่รวมไว้ในพื้นที่กว่า 400,000 ตารางฟุต ถือเป็ น
สวรรค์แห่งการช้อปปิ้ งของคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ งกันตามอัธยาศัย ... สมควรแก่เวลานํา
ท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั พร้อมทั้งอาบนํ้าแร่ ธรรมชาติเพื่อสุ ขภาพ ท่านจะได้พกั ผ่อนกับการ ลองอาบ “โอนเซ็น ”
(Onsen) นํ้าแร่ ในไสตล์ญี่ปุ่นและพักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (
4)
พร้ อมเสิ ร์ฟท่ านด้ วยเมนูพเิ ศษ “บุฟเฟ่ ต์ ปูยกั ษ์ ” ให้ท่านได้ลิ้มรสปูน้ าํ เย็นแห่ง “เกาะฮอกไกโด” ซึ่ งได้รับการ
กล่าวขานจากนักโภชนาการญี่ปุ่นว่าเป็ นปูน้ าํ เย็นที่เนื้อมีรสชาติอร่ อยที่สุดและมีเนื้อที่นุ่มน่ารับประทานให้ท่าน
ได้อิ่มอร่ อยแบบไม่อ้ นั
ทีพ่ กั : Onsen Hotel หรือเทียบเท่ า
^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบนํา้ แร่ ธรรมชาติ ”เพื่อสุ ขภาพ/ “โอนเซ็น ” (Onsen) นํ้าแร่ ใน
ไสตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้พกั ผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่านํ้าแร่ ธรรมชาติน้ ีมีส่วนช่วยเรื่ อง โรคภัยไข้เจ็บ
และผิวพรรณเปล่งปลัง่
วันทีส่ ี่
วัดอาซะกุซ่าคันนอน - หอคอยโตเกียวสกายทรี (จุดถ่ ายรู ป) - โตเกียว – ช้ อปปิ้ งชิ นจูกุ – ฮาเนดะ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ที่หอ้ งอาหารของโรงแรม (5)
ช่ วงเช้ า นําท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกียว ” เมืองหลวงปั จจุบนั ของญี่ปุ่น ที่คลาคลํ่าไปด้วยผูค้ น และ
เทคโนโลยีล้ าํ ยุคมากมาย ... เพื่อนําท่านเดินทางสู่ “วัดอาซะกุซ่าคันนอน” วัดเก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ... เชิญท่าน
กราบนมัสการขอพรจาก “องค์ เจ้ าแม่ กวนอิม ” ที่เป็ นทองสัมฤทธิ์ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร พร้อม
ถ่ายภาพความประทับใจกับ “โคมไฟขนาดยักษ์ ” ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สู ง 4.5 เมตร หากมีเวลา เชิญท่าน
เลือกชมและเช่าเครื่ องรางของขลังอันศักดิ์สิทธิ์ของวัดแห่งนี้ ... หรื อจะเลือก เดินที่ “ถนนนาคามิเซะ” ท่านจะ

วันทีห่ ้ า
0030
0520 ถึง

ได้ชมและซื้อสิ นค้าของฝากของที่ระลึกที่เป็ นสิ นค้าพื้นเมือง “Made In Japan” แท้ๆ รวมทั้งข้าวของเครื่ องใช้
คุณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ ม, หมวก, รองเท้า , กระเป๋ า, เสื้ อผ้า เป็ นต้น หรื อจะเลือกชิมขนมอร่ อยสไตล์ญี่ปุ่นตาม
อัธยาศัย ... และนําทุกท่านเดินถ่ายรู ปคู่ กับแลนด์มาร์ กแห่งใหม่ของกรุ งโตเกียว ณ ริ มแม่น้ าํ สุ มิดะ “หอคอย
โตเกียวสกายทรี” (Tokyo Sky tree) หอส่ งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก ... เปิ ดให้บริ การเมื่อวันที่ 22
พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้มีความสู ง 634 เมตร สามารถทําลายสถิติความสู งของหอกวางตุง้ ในมณฑลกว่างโจว
ซึ่ งมีความสู ง 600 เมตร และหอซี เอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสู ง 553 เมตร ... ทิวทัศน์
ของ “หอคอยโตเกียวสกายทรี” ที่บรรจุเทคโนโลยีแนวหน้าสุ ดสามารถมองเห็นได้จากละแวกวัดอาซะกุซ่า ที่เต็ม
ไปด้วยกลิ่นอายแบบเมืองเก่าของเอะโดะ
ช่ วงบ่ าย เพื่อเป็ นการเอาใจเหล่านัก “Shopaholic” ดัวยการพาตะลุยย่านช้อปปิ้ งชั้นนําของชาวญี่ปุ่นที่ถือว่าเป็ น
“แหล่งอัพเดทเทรนด์ ” ของชาวปลาดิบ ณ ย่านการค้า “ชินจูกุ” หรื อ “ศูนย์ กลางทีส่ องแห่ งนคร” ย่านความเจริ ญ
อันดับหนึ่งของนครโตเกียวในปั จจุบนั เชิญท่านเลือก “ชมและซื้อ ” สิ นค้ามากมาย อาทิเช่น เครื่ องใช้ไฟฟ้ า ,
กล้องถ่ายรู ป , MP-3, Walkman, CD-Player, คอมพิวเตอร์ , Note Book, นาฬิกา, เสื้ อผ้า และเครื่ องสําอาง เป็ น
ต้น
*** เพือ่ ให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุม้ ค่าอาหารมื้อกลางวันและมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิม
ร้านอร่ อยจากร้านค้าต่างๆ ในมหานครโตเกียว ***
สมควรแก่ เวลา นําท่ านเดินทางสู่ “สนามบินฮาเนดะ”
สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ
เดินทางจากสนามบินฮาเนดะ โดยเทีย่ วบิน TG 661
สนามบินสุ วรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

หมายเหตุ : รายการอาจเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็ นต้ น
*** ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ท่องเที่ยวหรือสํารวจเส้นทางเท่านั้น
หากท่านถูก
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและ ญี่ปุ่นปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็ นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ นแก่ท่าน ***

***หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน***

อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ / เด็ก (2-12 ปี )
พักเดี่ยวชําระเพิ่ม
ไม่ใช้ ตวั๋ เครื่องบิน (Joinland) ลดทั้งเด็กและผู้ใหญ่

ท่านละ
ท่านละ

35,900 บาท
6,000 บาท
-10,000 บาท

***รบกวนส่งหน้าพาสปอร์ตก่อนการเดินทาง 15 วัน***

อัตราค่าบริการนี้ รวม
1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้ นทางและสายการบินที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
2. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
3. ค่าอาหาร, ค่าเข้ าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
4. ค่าใช้ จ่ายของมัคคุเทศก์ท่คี อยอํานวยความสะดวกให้ กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
5. ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท
(หากอายุเกิน 70 ปี ขึ้ นไป ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง 50%)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
1. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้ น
2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
3. ค่าทําหนังสือเดินทาง
4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!!
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56)
เงื่อนไขการชําระเงิน

 สําหรับการจอง กรุณาชําระมัดจํ า ท่านละ 10,000.- บาท
 ชําระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจําทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้ จ่ายเบื้องต้ น 5,000 บาท
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน ขอเก็บเงินมัดจากทั้งหมด
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน ขอเก็บค่าใช้ จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ท้งั หมด
5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้ จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ท้งั หมด
6. ยกเว้ นกรุป
๊ ที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้ น บางสายการบินมีการการันตีมดั จําที่น่งั กับสายการบินและ
ค่ามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มกี ารคืนเงินมัดจํา หรือ ค่าทัวร์ท้งั หมด ไม่ว่ายกเลิกด้ วย
กรณีใดๆ
7. กรณีท่ที ่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าและฟั งผลวีซ่าหลังจากวันที่ทางบริษัทฯ ได้ ดาเนินการออกตัว๋ เครื่องบินแล้ ว ถ้ าวีซ่าไม่ผ่าน ทาง
บริษัทฯ ขอเรียกเก็บค่าตัว๋ เครื่องบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึ้นอยู่กบั ราคาตัว๋ เครื่องบินในแต่ละกรุป๊ )
8. กรณีท่กี องตรวจคนเข้ าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรือ เข้ าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่คนื ค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้ งล่วงหน้ า รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอุบตั เิ หตุ, การเมือง, สายการบิน, อัตราแลกเปลี่ยน หรือปัญหาอื่นๆ โดยทาง
บริษัทฯ จะแก้ ไขและคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสําคัญที่สดุ
2. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ ามเข้ าประเทศญี่ปุ่น / การนําสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้ อง
และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน
3. ในกรณีท่เี กิดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ ได้ กต็ ่อเมื่อทางสายการบิน และโรงแรมที่พักได้ ทาํ
การพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้ แล้ ว

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบตั เิ หตุ
จากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
5. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดที่น่งั บนสายการบิน หากลูกค้ าในกรุป๊ ส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถงึ 15 ท่าน ทางสายการบินไทยจะไม่รับจัดที่
นั่งล่วงหน้ า (PRE CHECK IN) อาจต้ องนั่งแยกกันทั้งกรุป๊ แต่ทางบริษัทจะพยายามจัดให้ สมาชิกแต่ละบ้ านได้ น่ังด้ วยกัน โปรด
ทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองที่น่ัง LONG LEG ทุกกรณี
6. หากท่านที่ต้องออกตัว๋ เครื่องบินภายใน (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจ้ าหน้ าที่ทุกครั้งก่อนทําการออกตัว๋ เนื่องจากสาย
การบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
7. สําหรับการเดินทางช่วงปี ใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวไทย วันหยุดญี่ปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ร้ านอาหาร
คนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปี ใหม่ร้านค้ าจะปิ ดบางส่วน ร้ านอาหารปิ ดเร็วกว่าปกติ ขอให้ ท่านทําความเข้ าใจก่อน
จองทัวร์
8. เนื่องจากโรงแรมในญี่ปุ่นห้ องพักมีขนาดค่อนข้ างเล็ก เรียนแนะนําว่าให้ จองห้ องพักสําหรับ 2-3 คน / ห้ อง หากท่านจองห้ องแบบเด็กไม่
เสริมเตียงแล้ วต้ องการเปลี่ยนภายหลังอาจไม่มหี ้ องว่าง สําหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกว่า
9. โรงแรมในญี่ปุ่นไม่มบี ริกรยกกระเป๋ า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋ าของตัวท่านเอง บางโรงแรมที่อยู่ในเมือง ถนนค่อนข้ างแคบ
รถบัสไม่สามารถจอดหน้ าโรงแรมได้ จาํ เป็ นต้ องลากกระเป๋ าไปเองจนถึงโรงแรม
10. หนังสือเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลือมากกว่า 6 เดือน
11. เมื่อท่านตกลงชําระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ท้งั หมดกับทางบริษัทฯ แล้ ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับเงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

...โปรดอ่านข้อความให้ถถี่ ว้ นก่อนการจองทัวร์ทุกครั้งเพือ่ ประโยชน์แก่ตวั ท่านเอง...

