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วันที่ 1

กรุงเทพฯ - สนามบินนาริตะ

19.00 o.

พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ C (ใกล้กับประตูทางเข้าหมายเลข 2)
พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
*** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นเครื่อง
ดังนั้นผู้โดยสาร จำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที ***

22.30 น.

ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 640 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง ...
เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

วันที่ 2

นาริตะ - วนอุทยานฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด 15 นาที - หุบเขา โอวาคุดานิ - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เล็ท - ยามานาชิ

06.20 น.

ถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย...
ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ
นำท่านเดินทางสู่ “วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่”
ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น
แล้วนำท่านเปลี่ยนอิริยาบถเป็นการ “ล่องเรือโจรสลัด” สัมผัสความงามราวกับภาพวาด ของทิวทัศน์ของ “ทะเลสาบอาชิ”
(ใช้เวลาล่อง 15 นาที) ... เชิญท่านเลือกหามุมถูกใจบริเวณ “ดาดฟ้าเรือ”
เพื่อบันทึกภาพความงามของทะเลสาบที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง…

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

บ่าย

หลังอาหารนำท่านเดินทางโดยรถโค้ชมุ่งหน้าสู่ “หุบเขาโอวาคุดานิ” หรือ “หุบเขานรก”
ที่เกิดขึ้นจากการปะทุขึ้นมาของภูเขาไฟฮาโกเน่เมื่อหลายพันปีก่อน ทำให้เกิดบ่อน้ำร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ดิน
น้ำและควันเหล่านี้จะมีส่วนผสมของกำมะถันอยู่ด้วย ... ชมบ่อน้ำแร่กำมะถันที่สามารถต้มไข่ไห้สุกได้ และไข่ที่ต้ม
จากบ่อนี้เปลือกของไข่จะมีสีดำสนิท ... พร้อมชิม “ไข่ดำ” โดยเชื่อกันว่าเมื่อกินไข่ดำ 1 ฟอง จะทำให้มีอายุยืนยาวขึ้น 7 ปี...
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท” ที่รวบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไว้ด้วยกันบนหุบเขาริม Tomei
Expressway ที่เชื่อมระหว่าง ภูเขาฟูจิ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่กับมหานครโตเกียว
ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้อเลือกชมสินค้าที่ได้รวบรวมกว่า 165 แบรนด์ดังไม่ว่าจะเป็น Coach , Bally , Diesel , Gucci ,
Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีกมากมาย หมวดสินค้า Intimate Apparel ได้แก่
Kid Blue และ Triumph หมวดสินค้า Home Fashion ได้แก่ Bodum, Fragrance Outlet และ Richard Ginori เป็นต้น ...
นอกจากนี้ยังมีหมวดสินค้าอื่นๆ อย่างรองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้าเด็ก
ซึ่งของทุกชิ้นเป็นของแท้และราคาถูกกว่าในห้างสรรพสินค้า ที่รวมไว้ในพื้นที่กว่า 400,000 ตารางฟุต
ถือเป็นสวรรค์แห่งการช้อปปิ้งของคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งกันตามอัธยาศัย ...
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักพร้อมทั้งอาบน้ำแร่ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ ท่านจะได้พักผ่อนกับการลองอาบ
“โอนเซ็น” (Onsen) น้ำแร่ในสไตล์ญี่ปุ่นและพักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
พร้อมเสิร์ฟท่านด้วยเมนูพิเศษ “บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์” ให้ท่านได้ลิ้มรสปูน้ำเย็นแห่ง “เกาะฮอกไกโด”
ซึ่งได้รับการกล่าวขานจากนักโภชนาการญี่ปุ่นว่าเป็นปูน้ำเย็นที่เนื้อมีรสชาติอร่อยที่สุดและมีเนื้อที่นุ่มน่ารับประทานให้ท่านได้อิ่ม
อร่อย “แบบไม่อั้น!!!”
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ที่พัก

วันที่ 3

KASUGAI VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า
หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน้ำแร่ธรรมชาติ”เพื่อสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen)
น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง
โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลั่ง
อิซาว่า - FUJI TEN SKI RESORT - โอชิโนะฮัคไค (หรือเทศกาลชมดอกซากุระ เมืองมัตซึดะ) - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
นำท่านสัมผัสกับประสบการณ์ความสนุกสนานที่ “ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท” (Fuji Ten Ski Resort) ลานสกีและ
ที่พักที่ตั้งอยู่บริเวณภูเขาไฟฟูจิ ... ท่านจะได้สัมผัสกับ “หิมะ” ที่ตกในช่วงปีใหม่ ... หากมีเวลาพออิสระให้ท่าน
ได้เลือกสัมผัสประสบการณ์ใหม่ อาทิ ตื่นเต้นกับการลื่นไถลด้วย “สกี” เลือกสนุกกับ “สโนว์บอร์ด”
หรือเลือกเพลิดเพลินกับการ “นั่งเลื่อนหิมะ” ที่ท่านจะสามารถนั่งดื่มด่ำกับทัศนีย์ภาพที่ถูกปกคลุมด้วยหิมะ
ที่ดูแล้วสะอาดตายิ่งนัก (มี Slade ให้บริการ / ไม่รวมอัตราเช่าอุปกรณ์และชุดสำหรับเล่นสกี)

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)

บ่าย

(กรุ้ปเดินทางวันที่ 17- 21 ม.ค. , 15-19 มี.ค. 62)
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ “โอชิโนะฮัคไค” หมู่บ้านเล็กๆในละแวก ทะเลสาบทั้ง 5 ของภูเขาไฟฟูจิ อยู่ระหว่าง ทะเลสาบ
Kawaguchiko และ Yamanakako ... ภายในหมู่บ้านโอชิโนะมีบ่อน้ำที่แปด
ที่เกิดจากการละลายของหิมะจากบนภูเขาไฟฟูจิมีอายุมามากกว่า 1,200 ปี ... ได้รับใบประกาศจากกรมชลประทานของ
ประเทศญี่ปุ่นว่าน้ำในแต่ละบ่อ เป็นน้ำที่สะอาดเกิดจากธรรมชาติ โดยภายในบ่อมีปลาเทราซ์ขนาดใหญ่
และมีแร่ธาตุทำให้มีสาหร่ายและหญ้าน้ำ เกิดในบ่อ ทำให้เวลามองลงไปเป็นสีเขียวสวยงามคล้ายกับมรกตอยู่ในน้ำ
บริเวณโดยรอบสามารถชมดอกไม้และ เป็นจุดที่สามารถมองเห็นและถ่ายภาพภูเขาไฟฟูจิได้สวยที่สุด ...
อิสระให้ท่านถ่ายรูปและซื้อของที่ระลึกจากชมชุนพื้นบ้านบริเวณโดยรอบ…
(กรุ้ปเดินทางวันที่ 15-19 ก.พ. , 28ก.พ.- 04 มี.ค. , 07-11 มี.ค. 62 )
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่งาน “Matsuda Cherry Blossom Festival”
พาท่านชม “เทศกาลดอกซากุระ” ที่เมืองมาซึดะ จังหวัดคานากาวะ (เริ่มวันที่ 11 ก.พ. – 16 มี.ค.) ...
ซากุระในประเทศญี่ปุ่นมีหลากหลายพันธ์มาก พันธุ์หนึ่งที่ผลิดอกออกมาเร็วที่สุดคือพันธุ์ “คาวาซึ” (Kawatsu Sakura)
ซึ่งจะได้เห็นประมาณกลางเดือนก.พ.-ต้นเดือนมี.ค. ... ดอกซากุระพันธุ์คาวาซึจะมีสีชมพูเข้มที่นี่จะปลูกไว้ประมาณจำนวน
260 ต้น บนภูเขามาซึดะ ทิศตะวันตกของจังหวัดคานากาว่า
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกียว” เมืองหลวงปัจจุบันของญี่ปุ่นที่คลาคล่ำไปด้วยผู้คนและเทคโนโลยี
ล้ำยุคมากมาย... เพื่อเดินทางไปยัง “แหล่งอัพเดทเทรนด์” ของชาวปลาดิบ ณ ย่านการค้า “ชินจูกุ” หรือ
“ศูนย์กลางที่สองแห่งนคร” ย่านความเจริญอันดับหนึ่งของ นครโตเกียวในปัจจุบัน ที่สามารถแบ่งออกเป็น 2 ฝั่งใหญ่ๆ
ด้วยกันคือ
ฝั่งทิศตะวันตก เป็นย่านธุรกิจที่เต็มไปด้วยอาคารสำนักงานสูงระฟ้า โรงแรมหรู และ เป็นที่ตั้งของอาคารศาลาว่าการ
Tokyo Metropolitan Government ซึ่งเป็นศูนย์กลางการปกครองของ มหานครโตเกียว และ
ฝั่งทิศตะวันออก เป็นย่านแห่งสีสันที่เต็มไปด้วยศูนย์การค้า ร้านขายสินค้าแฟชั่น ร้านสินค้าอิเล็กทรอนิกส์
ร้านขายสินค้าลดราคาและสินค้ามือสอง ร้านอาหาร และย่านคาบูกิโชะซึ่งเป็นแหล่งบันเทิงยามราตรี ที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น
...เชิญท่านเลือก “ชมและซื้อ” สินค้าจากร้านค้าต่าง ๆ มากมาย ในย่านนี้ ไม่ว่าจะเป็น เครื่องสำอางยี่ห้อดัง ๆ เสื้อผ้า
และของกระจุกกระจิก น่ารัก ๆ ในสไตล์แบบญี่ปุ่น กล้องถ่ายรูปดิจิตอล กล้องถ่ายวีดีโอ MP-3, Walkman, CD-Player
วิทยุ คอมพิวเตอร์, Note Book, นาฬิกา, เป็นต้น นอกจากนั้น ท่านยังจะได้ เห็นแฟชั่นการแต่งตัว และวัฒนธรรมต่าง ๆ
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ของเด็กวัยรุ่นและ เหล่าบรรดาแฟชั่นนิสต้าในกรุงโตเกียวที่นับได้ว่ามีสไตล์ในแบบความเป็นตัวของตัวเอง
ค่ำ

*** เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมื้อค่ำอิสระตามอัธยาศัย ...ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ
ในย่านชินจูกุ ***

ที่พัก

APA MAKUHARI HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 4
เช้า

โตเกียว - อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ “โตเกียวดิสนีย์แลนด์” *** ไม่มีรถบัสบริการ // รวมค่ารถไฟ***
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
อิสระตามอัธยาศัยทั้งวันให้ท่านเลือกช้อปปิ้งตามย่านดังของกรุงโตเกียว โดยการ นั่งรถไฟตะลุยมหานครโตเกียว
(รวมค่ารถไฟ) โรงแรมที่พักจะอยู่ใกล้กับ “สถานีรถไฟ” ท่านสามารถนั่งรถไฟ JR เพื่อท่องเที่ยวในสถานที่ที่มีชื่อเสียง
และแหล่งช้อปปิ้งยอดฮิตในมหานครโตเกียว ไม่ว่าจะเป็น
“ศาลเจ้าเมจิ” ศาลเจ้าเก่าแก่อันศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เคารพของคนโตเกียว สร้างขึ้นโดยจักพรรดิ เมจิ และมเหสี โชโกะ ในปี
1920 … ตั้งอยู่ใจกลาง “สวนโยโยกิ” สวนที่มีต้นไม้นานาพรรณถึง 1
แสนต้นทำให้ดูเหมือนกับว่าศาลเจ้าแห่งนี้ตั้งอยู่ภายในป่า ... ในช่วงวันปีใหม่คนโตเกียวนิยมมาขอพรที่ศาลเจ้าแห่งนี้
“ตลาดปลาสึคิจิ” ตลาดปลาค้าส่ง-ปลีกที่ใหญ่ที่สุดในโตเกียวที่อยู่บริเวณ “ย่านกินซ่า”
ตื่นตากับปลาน้อยใหญ่หลากหลายชนิด อร่อยกับอาหารทะเลอื่นๆ จากทั่วทุกทะเลของญี่ปุ่น ...
ให้ท่านได้เลือกซื้อและชมข้าวของ เครื่องใช้-เครื่องครัวมากมาย และผลิตภัณฑ์อาหารทะเล
“ตึกรัฐสภา” (METROPOLITAN GOVERNMENT) หรือที่ชาวญี่ปุ่นเรียกติดปากกันว่า “โทะโจ” ซึ่งจัดว่า
เป็นตึกที่สำคัญของเมืองโตเกียวและประเทศญี่ปุ่น ... เป็นที่ตั้งทำการของหน่วยราชการและรัฐบาลต่างๆ ของญี่ปุ่น ที่สำคัญ
ลักษณะของตึกก็เป็นที่สะดุดตาด้วยตึกคู่สูงระฟ้าที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโตเกียว ...
นอกจากนี้ภายในตัวอาคารสามารถเข้าชมวิวของเมืองโตเกียวได้อีกด้วย (ในกรณีที่อากาศดี
ท่านจะสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้อย่างสวยงาม)
หรือเลือกช้อปปิ้งในย่านชื่อดังของโตเกียว อาทิ
“ชิบูย่า” ย่านวัยรุ่นชื่อดังอีกแห่งของมหานครโตเกียว
ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับแฟชั่นทันสมัยของหนุ่มสาวชาวแดนปลาคิบจากร้านค้ามากมายมากกว่า 100 ร้านค้า และ “ตึก
109” ตึกชื่อดังที่เป็นสัญลักษณ์ของย่านนั้น ... พร้อมทั้งเลือกชมและซื้อสินค้ามากมาย อาทิ เสื้อผ้า เครื่องสำอาง,
รองเท้า, กระเป๋า และที่ไม่ควรพลาด
ชม “ของเล่นสำหรับผู้ใหญ่” ... สำหรับท่านที่ชื่นชอบของคุณภาพดีราคาประหยัด ต้องไม่พลาดที่ “ร้าน 100 เยน”
“อากิฮาบาร่า” แหล่งรวมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ที่ใหญ่ที่สุดในโตเกียว พร้อมทั้งร้านขายเกมส์ แผ่นเกมส์
และสำหรับท่านที่ชื่นชอบตุ๊กตาก็สามารถเลือกซื้อส่วนประกอบต่างๆ เพื่อไปตกแต่ง เป็นตุ๊กตาในแบบ ของตัวเองได้
“รอปปองงิ ฮิวล์” ศูนย์การค้าชื่อดังอีกย่านหนึ่งของกรุงโตเกียว ให้ท่านช้อปปิ้งจุใจ เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมมากมาย
อาทิเช่น เสื้อ ผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอาง น้ำหอม เป็นต้น ... อีกทั้งท่านยังสามารถขึ้นชมวิว
ของกรุงโตเกียวได้ที่ชั้นบนของรอปปองงิได้อีกด้วย (ไม่รวมค่าเข้าชม)
สำหรับท่านที่อยากย้อนวัยสู่ “โลกวัยเยาว์” ***สำหรับท่านใดจะไป “โตเกียว ดิสนีย์แลนด์”
สามารถเลือกซื้อทัวร์เสริมได้เพียงท่านละ 2,600 บาท*** ... โดยทัวร์พิเศษจะนำท่านสู่ “Disneyland”
ดินแดนหฤหรรษ์สำหรับคนทุกเพศที่ทุ่มทุนสร้างกว่า 600 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยการถมทะเล ... เชิญท่านสัมผัสกับ
ความอลังการจากจินตนาการอันหลากหลาย ตื่นตากับดินแดนตะวันตก “Western Land”
ตื่นเต้นกับการล่องเรือผจญภัยผ่านเหล่า “โจรสลัด” ที่แสนน่ากลัวใน “Pirates of the Caribbean”
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สนุกสนานกับการนั่งเรือบุกป่าที่ “Jungle Cruise” ท่านจะได้พบกับเหล่าสัตว์ป่านานาชนิด ...
แล้วพักผ่อนอิริยาบถด้วยการนั่ง “รถไฟ” ชมความหลากหลายภายในดีสนีย์แลนด์ (สำหรับทัวร์เสริม ...
จะไม่มีบริการรับกลับที่พัก โดยท่านสามารถ รับแผนที่และรายละเอียดการเดินทางกลับสู่ที่พักจากทางไกด์)
กลางวัน / เย็น

*** เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมื้อเที่ยงและมื้อค่ำอิสระตามอัธยาศัย ...
ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ ในมหานครโตเกียว

ที่พัก

APA MAKUHARI HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 5
เช้า

โตเกียว - ไร่สตรอเบอร์รี่ - ช้อปปิ้งเอออนมอลล์ - นาริตะ - กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน)
นำท่านไปเพลิดเพลินกับการเลือกชมและซื้อสตรอเบอร์รี่ “ไร่สตรอเบอร์รี่”
ของชาวญี่ปุ่นที่มีการปลูกอย่างพิถีพิถันและได้รับการดูแลเอาใจใส่ทุกกระบวนการทุกขั้นตอน ทำให้ผลของสตรอเบอร์รี่นั้น
มีสีแดงสด ขนาดใหญ่ และรสชาติหวานกว่าบ้านเราหลายเท่า ... ท่านจะได้ชมถึงวิธีการเก็บสตรอเบอร์รี่และ ที่สำคัญคือ
ท่านสามารถ ชิมสตรอเบอร์รี่ในไร่นี้ได้ โดยสามารถเด็ดจากต้นด้วยตัวเอง...
นำท่านเดินทางสู่ “เอออน พลาซ่า” ศูนย์รวมสินค้าชั้นนำต่างๆ มากมาย ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัยสไตล์ญี่ปุ่น
มีร้านค้าที่หลากหลายมากกว่า 150 ร้าน จำหน่ายสินค้าแฟชั่น อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้าน อาทิ นาฬิกา,
กล้อง, กระเป๋า, รองเท้า, เสื้อผ้า เป็นต้น รวมทั้ง “ร้าน 100 เยน” สินค้าคุณภาพดีราคาแสนถูก ซึ่งบางร้านไม่ต้อง
เสียภาษีสินค้าสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอีกด้วย ... นอกจากนี้ยังมี ร้านกาแฟ ร้านอาหารมากมาย ..
อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการ “เลือกชมและซื้อ” สินค้าถูกใจฝากคนทางบ้านตามอัธยาศัยอย่างจุใจ..
***เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมื้อเที่ยงอิสระตามอัธยาศัย...ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ ***
สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ “สนามบินนาริตะ”

17.30 น.

เดินทางจาก สนามบินนาริตะโดย สายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 677

22.30 น.

ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
หมายเหตุ : รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบินเป็นต้น

ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่

ลักษณะการเข้าพัก / ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2
ท่าน ราคาท่านละ

15 - 19 กุมภาพันธ์ 2562
28 กุมภาพันธ์ - 04 มีนาคม 2562
07 - 11 มีนาคม 2562
15 - 19 มีนาคม 2562

41,900
41,900
41,900
41,900

เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2
ท่าน (เสริมเตียง)
ราคาท่านละ
37,900
37,900
37,900
37,900
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เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2
ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
ราคาท่านละ
31,900
31,900
31,900
31,900

พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่มท่านละ
6,000
6,000
6,000
6,000

อัตราค่าบริการรวม
• ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
• ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
• ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
• ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท
(หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%)
อัตราค่าบริการไม่รวม
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
• ค่าทิปมัคคุเทศก์ หัวหน้าทัวร์และพนักงานขับรถ 1,000บาท/ท่าน/ทริป หากบริการดี น่ารัก สามารถเพิ่มให้เป็น กำลังใจ ในการทำงานได้
• ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
• ค่าทำหนังสือเดินทาง
• ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!!
• ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56)
เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
• สำหรับการจอง กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 15,000.- บาท
• ชำระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน
เงื่อนไขการยกเลิก
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจำทั้งหมด
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน ขอเก็บเงินมัดจากทั้งหมด
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
• ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
• ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่ง
กับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด
ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
• กรณีที่ท่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าและฟังผลวีซ่าหลังจากวันที่ทางบริษัทฯ ได้ดาเนินการออกตั๋ว เครื่องบินแล้ว
ถ้าวีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัทฯ ขอเรียกเก็บค่าตั๋วเครื่องบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึ้นอยู่กับราคาตั๋วเครื่องบินในแต่ละกรุ๊ป)
• กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
ข้อควรทราบก่อนการจองทัวร์
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอุบัติเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อัตราแลกเปลี่ยน หรือปัญหาอื่นๆ โดยทาง บริษัทฯ
จะแก้ไขและคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
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• ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง
และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน
• ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบิน
และโรงแรมที่พักได้ทำการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แล้ว
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
• ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดที่นั่งบนสายการบิน หากลูกค้าในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15 ท่าน
ทางสายการบินไทยจะไม่รับจัดที่นั่งล่วงหน้า (PRE CHECK IN) อาจต้องนั่งแยกกันทั้งกรุ๊ป
แต่ทางบริษัทจะพยายามจัดให้สมาชิกแต่ละบ้านได้นั่งด้วยกัน โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง LONG LEG ทุกกรณี
• หากท่านที่ต้องออกตั๋วเครื่องบินภายใน (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• สำหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวไทย วันหยุดญี่ปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ร้านอาหารคนเยอะ
หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านค้าจะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเร็วกว่าปกติ ขอให้ท่านทำความเข้าใจก่อนจองทัวร์
• เนื่องจากโรงแรมในญี่ปุ่นห้องพักมีขนาดค่อนข้างเล็ก เรียนแนะนำว่าให้จองห้องพักสำหรับ 2-3 คน / ห้อง
หากท่านจองห้องแบบเด็กไม่เสริมเตียงแล้วต้องการเปลี่ยนภายหลังอาจไม่มีห้องว่าง สำหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกว่า
• โรงแรมในญี่ปุ่นไม่มีบริกรยกกระเป๋า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตัวท่านเอง บางโรงแรมที่อยู่ในเมือง ถนนค่อนข้างแคบ
รถบัสไม่สามารถจอดหน้าโรงแรมได้จำเป็นต้องลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม
• หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือ
• เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
• โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้งเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย
เอกสารที่ท่านจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ
จากมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน
ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง
เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น ดังต่อไปนี้
1.สิ่งยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ เช่น เงินสด หรือบัตรเครติด
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้านมาตราการยกเว้นวีซ่า)
1.หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ 6 เดือน และมีหน้าหนังสือเดินทางที่ไม่มีตราประทับอย่างน้อย 3 หน้า
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2.กิจกรรมใดๆที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น
3.ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
4.เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
หมายเหตุ
• ขอความกรุณาทุกท่านอ่านและศึกษาข้อมูลทั้งหมดก่อนการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างท่านและบริษัทฯ
ดังนั้นหากท่านชำระเงินค่าจองทัวร์และหรือค่าทัวร์แล้ว ทางบริษัทถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขของบริษัทฯเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อทราบอีกครั้ง
• การเดินทางแต่ละครั้งต้องมี ผู้ใหญ่ไม่น้อยกว่า 34 ท่าน ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน
และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน
• การเดินทางแต่ละครั้งต้องมี ผู้ใหญ่ไม่น้อยกว่า 30 ท่าน
ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าวบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา
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