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กําหนดการเดินทาง
12–17 ตุลาคม 2561 หยุดวันคล้ ายวันสวรรคต ร.9
25-30 ตุลาคม 2561 / 08–13 พฤศจิกายน 2561
วันที

มื ออาหาร

รายการทัวร์

เช้ า

กลางวัน

คํา

วันแรก

สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุ งเทพฯ ) TG640 22.30-06.15+1

-

-

-

วันทีสอง

สนามบินนาริตะ – สวนฮิตาชิ ซีไซด์ พาร์ ค – นิกโก้ – ศาลเจ้ าโทโชกุ – คินูกาว่ า
 SUNSHINE KINUKAWA HOTEL OR SIMILAR CLASS

-

✓

HTL

✓

✓

-

✓

-

-

✓

✓

-

-

-

-

วันทีสาม
วันทีสี
วันทีห้า
วันทีหก

นํ าตกเคง่ อน – นังกระเช้ าอะเคชิไดระ – ทะเลสาบซูเซนจิ – ช้ อปปิ งชินจูกุ

 RYOKOKU VIEW HOTEL OR SIMILAR CLASS
อิสระท่ องเทียวตามอัธยาศัย (ไม่ มีรถบัสคอยอํานวยความสะดวก)
 RYOKOKU VIEW HOTEL OR SIMILAR CLASS
หมู่บ้านโบราณคาวาโกเอะ – วัดอาซากุสะ – โตเกียว สกายทรี (แวะถ่ ายรูป)
ช้ อปปิ งโอไดบะ
สนามบินฮาเนดะ – สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุ งเทพฯ ) TG661 00.20-05.25

วันแรกของการเดินทาง
กรุ งเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
19:00
พร้ อมกันทีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั นระหว่างประเทศขาออก(ชั น 4) เคาน์เตอร์ C (ประตูทางเข้ าหมายเลข 2) พบกับเจ้ าหน้ าที
ทีคอยต้ อนรับและอํานวยความสะดวก ณ บริ เวณหน้ าเคาน์เตอร์ C
*** หมายเหตุ : เคาน์ เตอร์ เช็คอินปิ ดบริการก่ อนเวลาเครื องออก 60 นาที และไม่ มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ นเครืองดังนั น
ผู้โดยสาร จําเป็ นต้ องพร้ อม ณ ประตูขึ นเครืองก่ อนเวลาเครืองออกอย่ างน้ อย 45 นาที ***
22:10
ออกเดินทางจาก กรุ งเทพฯ โดยสายการบินไทย เทียวบิน TG 640
(ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัวโมง ... เวลาท้ องถินเร็วกว่ าประเทศไทย 2 ชัวโมง)
วันทีสองของการเดินทาง
สนามบินนาริตะ - ฮิตาชิ ซีไซด์ พาร์ ค – นิกโก้ - ศาลเจ้ าโทโชกุ
06:15
ถึงสนามบินนาริ ตะ ประเทศญีปุ่นดินแดนอาทิตย์ อุ ทัย ... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้ าเมือง พร้ อมตรวจเช็ค
สัม ภาระ... นํ า ท่า นเดิน ทางสู่ “ฮิต าชิ ซี ไ ซด์ พ าร์ ค” ( Hitachi
Seaside Park) เป็ นสวนดอกไม้ ขนาดใหญ่ มีการปลูกดอกไม้
หมุนเวียนกันไปตลอดปี อยู่ในเขตจังหวัดอิบารากิ ใครทีได้ ไปเห็นก็
ต้ องหลงไหล เพราะดอกไม้ ทีมีมากมายเหลือคณานับเป็ นทุ่งดอกไม้
เป็ นเนิ น ดอกไม้ ที ส วยงามละลานตา ไม่ แ ปลกใจที ใ คร ๆ ก็ ต้ อ ง
ถ่ า ยรู ป แบบถ่ า ยแล้ ว ถ่ า ยอี ก จะเซลฟี หรื อ วิ ดี โ อ ภาพออกมาก็
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เทียง

คํา

สวยงามอย่างยิง ประทับไว้ ด้วยรอยยิ มอย่างมีความสุขทีสดุ ของนักท่องเทียวทีมาทีนี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ “นิกโก้ ” เมืองทีมีชือเสียงมากในด้ านแหล่งพักผ่อนหย่อนใจทีสวยงามและแสนสงบ ทําให้ ผ้ ทู ีมาเยือนได้ รับ
กลิ น ไอของวัฒ นธรรมในแบบดัง เดิ ม ตลอดจนอากาศที
บริ สทุ ธิ จากธรรมชาติทีอดุ มสมบูณ์ จนได้ รับการยกย่องว่า
เป็ น “เมืองแห่ งมรดกโลก” ทีควรค่าแก่การอนุรักษ์ ไว้ ...
เพือนําท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้ าโทโชกุ ” ศาลเจ้ าประจํ า
ตระกูลโทกุงาวะทีโด่งดังในอดีต และยังเป็ น “สุสานของโช
กุนโทกุงาวะ อิเอยะสุ ” โชกุนผู้ผลิกพลันชะตาชีวิตของ
ชาวญีปนุ่ ... พร้ อมสักการะ “เทพเจ้ า” ผู้ค้ มุ ครองและปก
ปั กรักษาลูกหลานของตระกูลและบรรดาผู้เลือมใส ... ชม
“เจดีย์ 5 ชั น” สถานทีเก็บพระธรรมคําสอน, บทสวดมนต์
และสิงของมีคา่ ... แล้ วชม “งานแกะสลัก” อันเป็ นโบราณวัตถุทีลํ าค่า ทีมีมากกว่า 5,000 ชิ น... แล้ วตืนตากับ “ซุ้มประตู
โยเมมง” อันเป็ นสถาปั ตยกรรมทีมีความสําคัญในแง่ประวัติศาสตร์ ศิลป์ของญี ปนุ่ และยังเป็ น “ศิลปะชิ นเอก” และมี
ชือเสียงของญีปนุ่ ...
รับประทานอาหารคํา ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ทีพกั SUNSHINE KINUKAWA HOTEL หรือเทียบเท่ า ระดับ 3 ดาว
**จากนั นพักผ่ อนและผ่ อนคลายอิริยาบถกับการ “แช่ ออนเซ็น” การแช่ นํ าแร่ ทีคนญีปนเชื
ุ่ อกันว่ าจะช่ วยกระตุ้น
การไหลเวียนของโลหิตและช่ วยให้ ผิวพรรณดีขึ น**

วันทีสามของการเดินทาง
นํ าตกเคง่ อน – นังกระเช้ าอะเคจิไดระ – ทะเลสาบซูเซนจิ – ช้ อปปิ งชินจูกุ
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ “วนอุทยานแห่ งชาตินิกโก้ ” เมืองทีถกู จัดอันดับความ
สวยงามไว้ เป็ นระดับโลกโดยเฉพาะช่วงใบไม้ เปลียนสีทีทั งหุบเขาจะถูกแต่ง
แต้ มด้ วยสีสนั หลากหลาย ประหนึงดังแวนโก๊ ะสาดสีลงบนผืนผ้ าแห่งต้ นไม้
ใบหญ้ าเป็ นอีกเมืองหนึงทีงดงามมาก ... สมควรแก่เวลานําท่านชมความ
งามของนํ าตก “นํ าตกเคง่ อน” นํ าตกทีใหญ่และยาวทีสดุ ของประเทศ
ญีปุ่น ... เดินทางสู่ “จุดชมวิว” โดยการ “ลงลิฟท์ ” ไปชั นล่าง ท่าน
สามารถดืมดํากับภาพของนํ าตกแห่งนี โดยเฉพาะสายนํ าท่ามกลางใบไม้ สี
แดงยิงแปลกตาและน่าดูยิงขึ นไปอีก โดยบริ เวณรอบทะเลสาบมีเส้ นทาง
เดินศึกษาธรรมชาติเพือชมความงามของฤดูกาลทีกําลังผลัดใบพร้ อมสัมผัสกับสายนํ าที
เย็นชืนฉําใจ ...
เทียง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนําท่านเปลียนอิริยาบสเป็ นการ “นังกระเช้ าอะเคจิไดระ” เพือชมวิวมุมสูง
แบบพาโนราม่าของทะเลสาบชูเซ็นจิ ทีตั งอยู่เชิงเขานันไต ... (โดยเฉพาะในฤดูใบไม้
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ร่ วง ซึงอาจจะมีลมพัด ทําให้ ร้ ูสึกหนาวมากขึ น ควรเตรียมเสื อหนาวและเสื อกันลมมาให้ พร้ อม) ... นําท่านเดินทาง
สู่ “ทะเลสาบชูเซนจิ” อยูท่ างตะวันตกของเมืองนิกโก้ ข้ างกับภูเขาศักดิสิทธิ นันไต (Mt.Nantai) โดยปกติทะเลสาบก็มกั จะ
อยู่ตั งบนพื นราบ แต่กบั ทะเลสาบซูเซนจิ( Chuzen-ji) นั นตั งสูงกว่าระดับนํ าทะเลตั ง1,269 เมตร นับว่าเป็ นทะเลสาบ
ธรรมชาติทีตั งอยู่สงู ทีสดุ ในญี ปุ่นเลยทีเดียว ... จากนั นนําท่านเดินทางสูก่ รุ งโตเกียว ... เพือนําท่านเดินทางสู่ย่านช้ อปปิ ง
“ชินจูกุ” ย่านแห่งความเจริ ญอันดับหนึงของกรุงโตเกียว ท่านจะได้ พบกับห้ างสรรพสินค้ า และร้ านขายของนับเป็ นพัน ๆ ร้ าน
ซึง จะมี ผ้ ูค นนับ หมื น เดิ น กัน ขวัก ไขว่ ถื อ เป็ นจุด ที นัด พบยอดนิ ย มอี ก ด้ ว ย เชิ ญ ท่า นเลือ กชมสิน ค้ า มากมาย อาทิ เ ช่ น
เครื องใช้ ไฟฟ้ า, กล้ องถ่ายรู ปรุ่ นล่าสุด, IPOD, MP-3, NOTEBOOK, SANRIO SHOP, GAMES SHOP, นาฬิกา, เสื อผ้ า,
รองเท้ าแฟชันทันสมัย และเครื องสําอาง เป็ นต้ น

คํา

อิสระอาหารคําตามอัธยาศัย
ทีพกั RYOKOKU VIEW HOTEL หรือเทียบเท่ า ระดับ 3 ดาว

วันทีสีของการเดินทาง
เช้ า

อิสระท่ องเทียวตามอัธยาศัย หรือเลือกซื อทัวร์ เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์
(ไม่ มีรถบัสอํานวยความสะดวก)
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของ
อิสระตามอัธยาศัยทั งวันให้ ท่านเลือกช้ อปปิ งตามย่ านดังของกรุ งโตเกียว โดยการนั งรถไฟตะลุยมหานครโตเกียว
ท่านสามารถนังรถไฟ JR / SUBWAY เพือท่องเทียวในสถานทีทีมีชือเสียง และแหล่งช้ อปปิ งยอดฮิตในมหานครโตเกียว ไม่
ว่าจะเป็ น
“ศาลเจ้ าเมจิ” ศาลเจ้ าเก่าแก่อนั ศักดิสทิ ธิและเป็ นทีเคารพของคนโตเกียว สร้ างขึ นโดย
จักพรรดิ เมจิ และมเหสี โชโกะ ในปี 1920 … ตั งอยู่ใจกลาง “สวนโยโยกิ” สวนทีมี
ต้ นไม้ นานาพรรณถึง 1 แสนต้ นทําให้ ดูเหมือนกับว่าศาลเจ้ าแห่งนี ตั งอยู่ภายในป่ า ...
ในช่วงวันปี ใหม่คนโตเกียวนิยมมาขอพรทีศาลเจ้ าแห่งนี
หรือเลือกช้ อปปิ งในย่ านชือดังของโตเกียว อาทิ
“ฮาราจู กุ ” แหล่ง รวมวัย รุ่ น ที ทัน สมัย สุด ๆ ชาวปลาดิ บ ตื น ตาตื น ใจกับ “แฟชั น ”
หลากหลายสไตล์ทีทา่ นจะไม่เคยพบเห็นทีไหนมาก่อน สําหรับท่านทีชืนชอบการช้ อปปิ ง
สามารถเดินเลือกชมและซื อสินค้ ามากมายทีมีทั ง“แบรนด์ เนมชือดัง” หรื อ “แฮนด์
เมด” ทีทา่ นจะได้ เป็ นเจ้ าของเพียงผู้เดียวในโลกที “ถนนเทคาชิตะ” ซึงคราครํ าไปด้ วย
ผู้คนมากมายและสินค้ าหลายหลายแบบให้ ทา่ นได้ เลือกสรรกันตามอัธยาศัย
“อากิฮาบาร่ า” แหล่งรวมเครื องใช้ ไฟฟ้ าและอุปกรณ์ อิเล็คทรอนิคส์ที ใหญ่ ทีสุดใน
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โตเกียว พร้ อมทั งร้ านขายเกมส์ แผ่นเกมส์ และสําหรับท่านที ชืนชอบตุ๊กตาก็สามารถเลือกซื อส่วนประกอบต่างๆ เพื อไป
ตกแต่ง เป็ นตุ๊กตาในแบบของตัวเองได้
“ชิบูย่า” ศูนย์กลางแฟชันวัยรุ่ นอีกแห่งของมหานครโตเกียว ให้ ท่านได้ หามุมถูกใจ
ถ่ายภาพคู่กบั “ฮาจิโกะ” รู ปปั นสุนขั แสนรู้ ทีกลายเป็ นจุดนัดพบยอดฮิตสําหรับหนุ่ม
สาว ตืนตาตืนใจกับแฟชันทันสมัยของหนุ่มสาวชาวแดนปลาคิบจากร้ านค้ ามากมาย
มากกว่า 100 ร้ านค้ า และ “ตึก 109” อิจิมารุคิว ตึกชือดังทีเป็ นสัญลักษณ์ของย่านนั น
ทีมีทั งเสือผ้ า กระเป๋ า รองเท้ า เครื องประดับและแฟชันชั นนําของญีปนในฤดู
ุ่
ต่างๆอืนๆ
มากมาย รับรองไม่มีเอ้ าท์ และทีพลาดไม่ได้ นําท่านตืนเต้ นกับแยกทางม้ าลายที มีคน
ข้ ามมากทีสดุ ในโลก และยังเป็ นโลเคชันถ่ายหนังฮอลีวดู เรื อง Fast and Furious 3 (Tokyo Drift)
หรือเลือกซือทัวร์ เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์
“โตเกียว ดิสนีย์แลนด์ ” ดินแดนหรรษาของคนทุกเพศทุกวัย
ทีมีผ้ เู ข้ าชมมากกว่า 17 ล้ านคนต่อปี สนุกสนานกับเครื องเล่นต่างๆ ทีแบ่งออกเป็ นโซน เพลิดเพลินกับ “Adventure Land” ที
นําท่าน ผจญภัยกับการล่องเรื อโจรสลัด “Pirates of the Caribbean” นํา
ชมดิสนีย์แลนด์ รถไฟ “Western River Railroad” ปี นบ้ านต้ นไม้ “Swiss
Family Treehouse” สนุกสนานกับเครื องเล่นต่างๆ มากมายยัง “Western
Land” ตะลุยเหมืองถ่านหินที “Big Thunder Mountain” หรื อเลือกสนุก
กับ “Splash Moutain” นัง เรื อ ผจญภัย บนผ าสูง ชัน ในโซน “Critter
Country” เข้ าชมบ้ านผีสิง “Hunted Mansion” อันน่ากลัว และชมบ้ าน
น้ อยแสนน่ารักของหมีพหู ์ “Pooh’s Hunny Hunt” จากนั นสนุกกันต่อใน
โซน “Fantasy Land” เพลิดเพลินกับการแต่งกายชุดประจําชาติของตุ๊กตาตัวน้ อยๆกับ “It’s A Small World” ผจญภัยไปกับ
“Pinocchio’s Darling Journey” เลือกมุมสวยถ่ายภาพเป็ นทีระลึกใน “Toon Town” กับบ้ านของเหล่าการ์ ตนู ของดิสนีย์
“Minnie House” บ้ านแสนน่ารักของมินนี หรื อ “Chip’n Dale’s Treehouse” บ้ านต้ นไม้ ชองชิบกับเดล
อิสระอาหารกลางวันและอาหารคําตามอัธยาศัย เพือให้ ท่านเพลิดเพลินกับการท่ องเทียว
ทีพกั RYOKOKU VIEW HOTEL หรือเทียบเท่ า ระดับ 3 ดาว
วันทีห้าของการเดินทาง
ศาลเจ้ าโทโชกุ – โตเกียว – ช้ อปปิ งชินจูกุ - สนามบินฮาเนดะ
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ทีห้องอาหารของโรงแรม
(กรุ ณาตรวจสอบสัมภาระให้ เรียบเรียบ เพือเตรียมเดินทางไปสนามบิน)
นําท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านโบราณคาวาโกเอะ” ชมอาคารโบราณทีเรี ยง
รายอยู่ตามถนนสายหลัก แต่เดิมย่านนี เป็ นย่านการค้ าทีรุ่งเรื องในอดีต
อาคารบ้ านเรื อนในย่านนี จึงดูแตกต่างจากที อืน โครงสร้ างส่วนใหญ่ มี
ลักษณะคล้ ายๆกับโกดังเก็บสินค้ าในสมัยเอโดะ แต่เดิมนั นมีเกือบ 200
หลังเลยทีเดียวแต่ปัจจุบนั เหลือให้ เห็นไม่มากนัก แต่ก็ยงั คงถูกอนุรักษ์ ให้
เหมือนครั งอดีตด้ วยเช่นกัน
เทียง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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บ่ าย

นําท่านชม “วัดเซ็นโซจิ” หรื อ “วัดอาซากุสะ” วัดทีเหล่าโชกุนและซามูไร
ให้ ความเลือมใสศรัทธาเป็ นอย่างมาก นมัสการองค์เจ้ าแม่กวนอิมทองคําที
ประดิษฐานในวิหารหลังใหญ่ ถ่ายภาพเป็ นที ระลึกกับ “คามินาริ มง(ประตู
ฟ้ าคํารณ)” ซึงมีโคมไฟสีแดงที ได้ ชือว่าเป็ น “โคมไฟทีใหญ่ทีสดุ ในโลก”
แขวนอยู่ โดยมี “ถนนนากามิเสะ” ถนนร้ านค้ า แหล่งรวมสินค้ าของที
ระลึกต่างๆมากมาย อาทิ พวงกุญแจ ตุ๊กตาแมวกวัก ดาบซามูไร ชุดกิโมโน
ร่ มญีปนุ่ หรื อ “ขนมอาเกมันจู” ขนมขึ นชือของวัดอาซากุสะ ก็สามารถหา
ซื อได้ ทถี นนแห่งนี ... นําท่านไปยังจุดถ่ายรูปและชม “หอคอยโตเกียว สกายทรี ” (ไม่ขึ นชม) หอคอยแห่งใหม่ทีสงู ทีสดุ ของ
โลก ริ มแม่นํ าสุมิดะ ตรงข้ ามบริ เวณใกล้ กับทางด้ านหน้ าของวัดอาซากุสะ ด้ วยรู ปทรงทันสมัย ใช้ เป็ นหอคอยส่งสัญญาณ
วิทยุ โทรทัศน์ ระบบดิจิตอล และบริ เวณทีความสูง 350 เมตร
นําท่านช้ อปปิ งยัง “โอไดบะ ซีไซด์ มอลล์ ” ทีมี “Aquacity” และ “Decks” แหล่งช้ อปปิ งชือดังริ มอ่าวโตเกียว แน่นขนัดไปด้ วย
ร้ านค้ าเสือผ้ าแฟชันกว่า 60 ร้ าน ร้ านอาหาร แหล่งบันเทิง ร้ านกาแฟเก๋ไก๋มากมาย ร้ านขายของที ระลึกทีกําลังมองหาไว้ เป็ น
ของขวัญของฝากจากแดนอาทิตย์อทุ ยั และถือว่าเป็ นสถานทีนดั ออกเดทของหนุ่มสาวญี ปนที
ุ่ ได้ รับการโหวตว่า “โรแมนติค
ทีสดุ ” ของโตเกียว สามารถมองเห็น “สะพานเรนโบว์” ทีมีความยาว
570 เมตรและนับเป็ นสะพานที มีความยาวเป็ นอันดับ 50 ของโลก
พาดผ่านจากโอไดบะสูเ่ มืองโตเกียว ในยามอาทิตย์อสั ดง ภาพแสงไฟ
ระยิบระยับจากสะพานสายรุ้ ง เรนโบว์ บริ ดจ์ ระยิบระยับแข่งกับแสง
ดาวบนฟากฟ้ ามาหานครโตเกียว โดยมี “หอคอยโตเกียว” สัญลักษณ์
ของเมืองตั งตระหง่านอยู่ รวมทั ง“เทพีสนั ติภาพ” เวอร์ ชันญีปนยื
ุ่ นถือ
คบเพลิงอยู่ริมอ่าว เป็ นภาพอันงดงามแสนประทับใจที จะหาได้ เพียง
ทีนีทีเดียวเท่านั น!
**อิสระอาหารกลางวันและอาหารคําตามอัธยาศัย**
สมควรแก่ เวลา นําท่ านเดินทางสู่ “สนามบินฮาเนดะ”

วันทีหกของการเดินทาง
สนามบินฮาเนดะ – สนามบินสุวรรณภูมิ
00.20
เดินทางจากสนามบินฮาเนดะ โดยสายการบินไทย TG661
05.25
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจมิร้ ูลมื
หมายเหตุ :
รายการและราคาอาจเปลียนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลียนโดยทาง
บริ ษัทฯ จะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสําคัญที สดุ
ทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ ามเข้ าประเทศญี ปุ่น ของกองตรวจคนเข้ าเมือง / การนําสิงของผิดกฎหมาย /
เอกสารการเดินทางไม่ถกู ต้ อง และความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือมเสีย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่ คืนค่ าทัวร์ ไม่ ว่ากรณีใดๆทั งสิ น
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อัตราค่ าบริการ
***สําหรับผู้เดินทางตั งแต่ 30 ท่ านขึ นไป***
กําหนดการเดินทาง
12 - 17 ตุลาคม 2561
25 – 30 ตุลาคม 2561
08 - 13 พฤศจิกายน 2561

ผู้ใหญ่ ท่ านละ

เด็กอายุตาํ กว่ า 12 ปี
มีเตียง

เด็กอายุตาํ กว่ า 12 ปี
ไม่ มีเตียง

พักเดียว
เพิมท่ านละ

45,900.-

42,900.-

39,900.-

6,000.-

43,900.-

40,900.-

37,900.-

6,000.-

***กรณีมตี ัวเครืองบินแล้ วลดท่ านละ 20,000.-บาท***(พีเรียดวันที 12-17 / 25-30 ต.ค.61)
***กรณีมตี ัวเครืองบินแล้ วลดท่ านละ 18,000.-บาท***(พีเรียดวันที 08-13 พ.ย.61)
***ราคาทัวร์ ข้างต้ นยังไม่ รวมค่ าทิปไกด์ และคนขับรถ ท่ านละ 2,000 เยน / ท่ าน / ทริป***

อัตราค่ าบริการนี รวม
1. ค่าทีพกั ห้ องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีระบุไว้ ในรายการหรื อระดับเดียวกัน
2. ค่าอาหาร, ค่าเข้ าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามทีได้ ระบุไว้ ในรายการ
3. ค่าใช้ จา่ ยของมัคคุเทศก์ทีคอยอํานวยความสะดวกให้ กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
4. ค่าบัตรโดยสารเครื องบินไป-กลับชั นทัศนาจรตามเส้ นทางและสายการบินทีได้ ระบุไว้ ในรายการ
5. ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่ านละ 1,000,000.- บาท
(หากอายุเกิน 70 ปี ขึ นไปค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง ท่ านละ 500,000.-บาท) **เป็ นไปตามเงือนไขของกรมธรรม์ **
6. บริการนํ าดืมวันละ 1 ขวด/ท่ าน และ FREE WI-FI ON BUSสําหรับทิปหัวหน้ าทัวร์ แล้ วแต่ ความพึงพอใจของท่ าน
อัตราค่ าบริการนี ไม่ รวม
1. ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื องดืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรี ด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้ น
2. ค่าภาษี มลู ค่าเพิม 7% และหักภาษี ณ ทีจ่าย 3%
3. ค่าทําหนังสือเดินทาง
4. ค่าภาษี เชื อเพลิงทีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิมเติมอีก
5. ค่ าทิปไกด์ และคนขับรถ (จํานวน 2,000.-เยน/ท่ าน/ทริป)สําหรับทิปหัวหน้ าทัวร์ แล้ วแต่ ความพึงพอใจของท่ าน
เงือนไขการชําระเงิน :
 สําหรับการจองกรุ ณาชําระมัดจํา ท่ านละ 10,000.- บาท
 ชําระยอดทั งหมดก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อย 25 วัน
การยกเลิก :
กรุณาแจ้ งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วันทําการ มิฉะนั นทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินมัดจํา
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันทําการ ทางบริษัทฯ มีความจําเป็ นต้ องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทั งหมด
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หมายเหตุ :
 การเดินทางในแต่ละครั งจะต้ องมีจํานวนผู้เดินทางครั งละ30 ท่านขึ นไป ถ้ าผู้เดินทางมีจํานวนไม่ครบตามจํานวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงราคาและ/หรื อยกเลิกการเดินทางโดยจะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
 รายการและราคาอาจเปลียนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ อัตราแลกเปลียนโดย
ทางบริ ษัทฯ จะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสําคัญที สดุ
 ทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ ามเข้ าประเทศญีปนุ่ / การนําสิงของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่
ถูกต้ อง และความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเทียวบิน,การประท้ วง, การก่อจลาจล
 ตัวเครื องบินเป็ นตัวกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้ อมคณะไม่วา่ ด้ วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนํามาเลือนวันเดินทาง หรื อ
คืนเงินได้
รายละเอียดเกียวกับการยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญีปุ่นสําหรับคนไทย
จากมาตรการยกเว้ นวีซา่ เข้ าประเทศญี ปนให้
ุ่ กบั คนไทย ผู้ทีประสงค์จะพํานักระยะสั นในประเทศญีปนไม่
ุ่ เกิน 15 วัน ไม่วา่ จะด้ วย
วัตถุประสงค์เพือการท่องเทียว เยียมญาติ หรื อธุรกิจ อาจจะมีการถูกตรวจสอบเอกสารในขั นตอนการตรวจคนเข้ าเมือง เพือเป็นการยืนยันว่ามี
คุณสมบัติในการเข้ าประเทศญี ปนุ่
ตัวอย่ างของเอกสารมีดังต่ อไปนี
1. บัตรโดยสารเครื องบินขาออกจากประเทศญีปนุ่
2. สิงทียืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายทีอาจเกิดขึ นระหว่างทีพํานักในประเทศญีปนุ่ เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้ น
3. ชือ ทีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ทีติดต่อได้ ระหว่างทีพํานักในประเทศญีปนุ่ เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอืนๆ
4. กําหนดการเดินทางระหว่างทีพํานักในประเทศญีปนุ่
5. หลักฐานการทํางานทีสามารถยืนยันว่าท่านมีการทํางานทีชดั เจนอยูใ่ นประเทศไทย เช่น หนังสือรับรองการทํางาน บัตรพนักงาน เป็ นต้ น
คุณสมบัตกิ ารเข้ าประเทศญีปุ่น(สําหรับกรณีการเข้ าประเทศญีปุ่นตามมาตรการยกเว้ นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ทียงั มีอายุการใช้ งานเหลืออยู่
2. กิจกรรมใดๆ ทีจะกระทําในประเทศญีปนจะต้
ุ่
องไม่เป็ นสิงทีขดั ต่อกฎหมาย และเข้ าข่ายคุณสมบัติเพือการพํานักระยะสั นเท่านั น
3. ในขั นตอนการขอเข้ าประเทศ จะต้ องระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผู้ทีไม่มีประวัตกิ ารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี ปนุ่ หรื อมิได้ อยูใ่ นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ และไม่เข้ าข่าย
คุณสมบัติทีอาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ

~8~

