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กำหนดกำรเดินทำง
30 พ.ย–05 ธ.ค. 2561 “หยุดวันคล้ ำยวันพระรำชสมภพ ร.9”
07– 12 ธันวำคม 2561 “หยุดวันรัฐธรรมนูญ”
21– 26 ธันวำคม 2561 “เทศกำลคริสมำสต์ ”
วันที่

รำยกำรทัวร์

วันแรก

สนำมบินสุวรรณภูมิ ( กรุ งเทพฯ ) TG640 22.30-06.15+1
สนำมบินนำริตะ – สวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์ – ช้ อปปิ ้ งชินจูกุ
 RYOKOKU VIEW HOTEL OR SIMILAR CLASS

วันที่สอง
วันที่สำม
วันที่ส่ ี
วันที่ห้ำ
วันที่หก

วัดอำซำกุสะ – ฮำโกเน่ – ล่ องเรือโจรสลัด – โอวำคุดำนิ (รถบัส)

 MOTOSU VIEW HOTEL OR SIMILAR CLASS

“พิเศษ..บุฟเฟ่ ต์ ขำปูยกั ษ์ ”
ภูเขำไฟฟูจิ หรือ ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ ท – หมู่บ้ำนอิยำชิโนะ ซำโตะ
ทะเลสำบฮำมำนะ – นำโกย่ ำ
 CYPRESS NAGOYA HOTEL OR SIMILAR CLASS
เกียวโต – วัดคินคำคุจิ – วัดคิโยมิสึ – ช้ อปปิ ้ งชินไซบำชิ
 IBIZ SHINSAIBASHI HOTEL OR SIMILAR CLASS
ปรำสำทโอซำก้ ำ (ด้ ำนนอก) – ช้ อปปิ ้ งเอออน พลำซ่ ำ – สนำมบินคันไซ
สนำมบินสุวรรณภูมิ ( กรุ งเทพฯ ) TG673 17.35-21.25

มือ้ อำหำร
เช้ ำ
กลำงวัน
-

ค่ำ
-

-

-

✓

✓

✓

HTL

✓

✓

✓

✓

✓

-

✓

-

-

วันแรกของกำรเดินทำง (1)
กรุ งเทพฯ – สนำมบินสุวรรณภูมิ
19.00
พร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชันระหว่
้
างประเทศขาออก (ชัน้ 4) เคาน์เตอร์ C (ประตูทางเข้ าหมายเลข 2) พบกับเจ้ าหน้ าที่ที่
คอยต้ อนรับและอานวยความสะดวก ณ บริ เวณหน้ าเคาน์เตอร์ C
*** หมำยเหตุ : เคำน์ เตอร์ เช็คอินปิ ดบริกำรก่ อนเวลำเครื่องออก 60 นำที และไม่ มีประกำศเตือนผู้โดยสำรขึน้ เครื่ อง ดังนัน้ ผู้โดยสำร
จำเป็ นต้ องพร้ อม ณ ประตูขนึ ้ เครื่องก่ อนเวลำเครื่องออกอย่ ำงน้ อย 45 นำที ***
22.30
ออกเดินทำงจำกกรุ งเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG 640
(ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 6 ชั่วโมง...เวลำท้ องถิ่นเร็ วกว่ ำประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
วันที่สองของกำรเดินทำง (2)

สนำมบินนำริตะ – สวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์ – ช้ อปปิ ้ งชินจูกุ
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06.10

เที่ยง
บ่ ำย

ค่ำ

ถึง สนำมนำริตะ ประเทศญี่ปนดิ
ุ่ นแดนอาทิตย์อทุ ยั ผ่านพิธีศลุ กากรและตรวจคนเข้ าเมือง พร้ อมตรวจเช็คสัมภาระเรี ยบร้ อย
แล้ ว ... นาท่านเดินทางสู่ “โตเกียว ดิสนีย์แลนด์ ” ดินแดนหรรษาของคนทุกเพศทุกวัย ที่มีผ้ เู ข้ าชมมากกว่า 17 ล้ านคนต่อปี
สนุกสนานกับเครื่ องเล่นต่างๆ ที่แบ่งออกเป็ นโซน เพลิดเพลินกับ “Adventure Land” ที่นาท่าน ผจญภัยกับการล่องเรื อโจร
สลัด “Pirates of the Caribbean” นาชมดิสนีย์แลนด์ รถไฟ “Western River Railroad” ปี นบ้ านต้ นไม้ “Swiss Family
Treehouse” สนุกสนานกับเครื่ องเล่นต่างๆ มากมายยัง “Western Land” ตะลุยเหมืองถ่านหินที่ “Big Thunder Mountain”
หรื อเลือกสนุกกับ “Splash Moutain” นัง่ เรื อผจญภัยบนผ าสูงชันในโซน “Critter Country” เข้ าชมบ้ านผีสิง “Hunted
Mansion” อันน่ากลัว และชมบ้ านน้ อยแสนน่ารักของหมีพหู ์ “Pooh’s Hunny Hunt” จากนันสนุ
้ กกันต่อในโซน “Fantasy
Land” เพลิดเพลินกับการแต่งกายชุดประจาชาติของตุ๊กตาตัวน้ อยๆกับ “It’s A Small World” ผจญภัยไปกับ “Pinocchio’s
Darling Journey” เลือกมุมสวยถ่ายภาพเป็ นที่ระลึกใน “Toon Town” กับบ้ านของเหล่าการ์ ตนู ของดิสนีย์ “Minnie House”
บ้ านแสนน่ารักของมินนี่ หรื อ “Chip’n Dale’s Treehouse” บ้ านต้ นไม้ ชองชิบกับเดล
อิสระอำหำรกลำงวันตำมอัธยำศัย เพื่อให้ ท่ำนเพลิดเพลินกับเครื่องเล่ นมำกมำย
สนุกกันต่อกับเครื่ องเล่นมันส์ๆโซน “Tomorrowland” สนุกสุดเหวี่ยงกับรถไฟตะลุยอวกาศใน “Space Moutain” หรื อเลือก
เดินทางในอวกาศแบบสบายๆไปกับ “Star Tour” สนุกกับเครื่ องเล่นชิ ้นใหม่ลา่ สุดของโตเกียว ดิสนีย์แลนด์ “Buzz Light Year”
ประชันความแม่นกับเพื่อนด้ วยปื น เลเซอร์ สดุ ไฮเทค จากนัน้ ช้ อปปิ ้งกับสินค้ าลิ ขสิทธิ์ เฉพาะโตเกี ยวดิสนีย์ ที่มีมากมาย
หลากหลายแบบให้ เลือกเป็ นของที่ระลึกฝากทางบ้ านที่ “World Bazaar”(Electric Parade) ชมขบวนพาเหรดสุดอลังการ
“Tokyo Disneyland Electric Parade Dreamlight”ของเหล่าการ์ ตนู มากมาย มิกกี ้เมาส์ มินนี่เม้ าส์ พลูโต ชิบแอนด์เดล โ
ดนัลดักค์ หมีพลู และผองเพื่อน ปี เตอร์ แพน สโนว์ไวท์กบั คนแคระทังเจ็
้ ด ฯลฯ ที่มาอวดโฉมในพาเหรดสวยๆ ของดิสนีย์ นาท่าน
ชมขบวนพาเหรดสุดอลังการ “Tokyo Disneyland Electric Parade Dreamlight” ของเหล่าการ์ ตนู มากมาย มิกกี ้เมาส์ มินนี่
เม้ าส์ พลูโต ชิบแอนด์เดล โดนัลดักค์ หมีพูลและผองเพื่อน ปี เตอร์ แพน สโนว์ไวท์กับคนแคระทังเจ็
้ ด ฯลฯ ที่มาอวดโฉมใน
พาเหรดสวยๆ ของดิสนีย์…จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ “ชินจูกุ” ย่านแห่งความเจริ ญอันดับหนึง่ ของกรุงโตเกียว ท่านจะได้ พบกับ
ห้ างสรรพสินค้ า และร้ านขายของนับเป็ นพัน ๆ ร้ าน ซึ่งจะมีผ้ คู นนับหมื่นเดิน กันขวักไขว่ ถือเป็ นจุดที่นดั พบยอดนิยมอีกด้ วย
เชิญท่านเลือกชมสินค้ ามากมาย อาทิเช่น เครื่ องใช้ ไฟฟ้ า, กล้ องถ่ายรู ปรุ่ นล่าสุด , IPOD, MP-3, NOTEBOOK, SANRIO
SHOP, GAMES SHOP, นาฬิกา, เสื ้อผ้ า, รองเท้ าแฟชัน่ ทันสมัย และเครื่ องสาอาง เป็ นต้ น “ชินจูกุ” หมายถึง “ที่พานักใหม่”
ในสมัยเอโดะ โตกุกาว่า อิเอยะสึ ได้ มีคาสัง่ ให้ สารวจย่านนี ้ตามคาขอของพวกพ่อค้ าและตังเมื
้ องหน้ าด่านขึ ้นบนถนนโคชุไคโด
ไม่นานก็กลายเป็ นชุมชนที่ใหญ่ที่สดุ ในสมัยนัน้ มีทงโรงน
ั้
้าชา ร้ านค้ า โรงเตี๊ยมและหอคณิกาอีกกว่า 50 แห่ง
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
 ที่พัก RYUKOKU VIEW HOTEL หรือเทียบเท่ ำ ระดับ 3 ดำว

วันที่สำมของกำรเดินทำง (3)
วัดอำซำกุสะ – ฮำโกเน่ – ล่ องเรือโจรสลัด – โอวำคุดำนิ (รถบัส) – ออนเซน
เช้ ำ
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านชม “วัดเซ็นโซจิ” หรื อ “วัดอำซำกุ สะ” วัดที่เหล่าโชกุนและ
ซามูไร ให้ ความเลื่อมใสศรัทธาเป็ นอย่างมาก นมัสการองค์เจ้ าแม่
กวนอิมทองคาที่ประดิษฐานในวิหารหลังใหญ่ ถ่ายภาพเป็ นที่ระลึกกับ
“คามินาริ มง(ประตูฟ้าคารณ)” ซึง่ มีโคมไฟสีแดงที่ได้ ชื่อว่าเป็ น “โคมไฟที่
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เที่ยง
บ่ ำย

ค่ำ

ใหญ่ที่สดุ ในโลก” แขวนอยู่ โดยมี “ถนนนากามิเสะ” ถนนร้ านค้ า แหล่งรวมสินค้ าของที่ระลึกต่างๆมากมาย อาทิ พวงกุญแจ
ตุ๊กตาแมวกวัก ดาบซามูไร ชุดกิโมโน ร่มญี่ปนุ่ หรื อ “ขนมอาเกมันจู” ขนมขึ ้นชื่อของวัดอาซากุสะ ก็สามารถหาซื ้อได้ ที่ถนนแห่ง
นี ้
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางสู่ “ฮำโกเน่ ” แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมที่มีภเู ขาไฟฟูจิ เป็ นฉากหลังและมีบ่อน ้าพุร้อนซุกซ่อนอยู่มากมายและ
เป็ นจุดที่แม่น ้าฮายากาวะกับซุคโุ มะไหลมาบรรจบกันถึง 16 แห่ง นาท่านเปลีย่ นบรรยากาศของการเดินทางด้ วยการ “ล่ องเรือ
โจรสลัด” ที่ “ทะเลสาบอาชิ” ทะเลสาบน ้าจืดขนาดใหญ่ที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟฮาโกเน่เมื่อกว่า 3,000 ปี มาแล้ ว ทัง้
ยังเป็ นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิได้ ดีอีกแห่งหนึง่ ด้ วย อิสระให้ ท่านชื่นชมความงดงามของธรรมชาติอนั แสนบริ สทุ ธิ์ตามอัธยาศัย ...
หลังจากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ “โอวำคุดำนิ” (รถบัส) หุบเขานรกที่เกิดขึ ้นจากการปะทุขึ ้นมาของภูเขาไฟฮาโกเน่เมื่อหลายพันปี
ก่อน ทาให้ เกิดควันและบ่อน ้าร้ อนผุดขึ ้นมาจากใต้ ดิน น ้าและควันเหล่านี ้จะมีสว่ นผสมของกามะถันที่มีเอกลักษณ์พิเศษอยู่
ด้ วยโดยความร้ อนของน ้าที่ผดุ ขึ ้นมานันสามารถต้
้
มไข่ให้ สกุ ได้ และจะทาให้ เปลือกไข่กลายเป็ นสีดา โดยกล่าวกั นว่าถ้ าใครได้
ทานไข่ดาหนึง่ ฟองอายุจะยืนขึ ้นอีกเจ็ดปี เลยทีเดียว
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม **พิเศษ! อิ่มอร่ อยกับบุฟเฟ่ ต์ ขำปูยกั ษ์ **

 ที่พัก MOTOSU VIEW HOTEL หรือเทียบเท่ ำ ระดับ 3 ดำว
**จำกนัน้ พักผ่ อนและผ่ อนคลำยอิริยำบถกับกำร “แช่ ออนเซ็น” กำรแช่ นำ้ แร่ ท่ คี นญี่ปุ่นเชื่อกันว่ ำจะช่ วยกระตุ้นกำร
ไหลเวียนของโลหิตและช่ วยให้ ผิวพรรณดีขึน้ **
ภูเขำไฟฟูจิ หรือ ฟูจิเท็น สโนว์ รีสอร์ ท – หมู่บ้ำนอิยำชิโนะ ซำโตะ
ทะเลสำบฮำมำนะ – นำโกย่ ำ
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
(เฉพาะพีเรี ยดวันที่ 30 พ.ย.-05 ธ.ค.และ 07-12 ธ.ค. 61 )นาท่านเดินทางสู่
“ภูเขำไฟฟูจิ” ตังตระหง่
้
านอยู่เหนือเกาะญี่ปนด้
ุ่ วยความสูง 3,776 เมตรจาก
ระดับน ้าทะเลและรู ปทรงกรวยคว่าที่ได้ สดั ส่วนจึงเป็ นแรงบันดาลใจให้ กบั การ
สร้ างสรรค์ผลงานของศิลปิ นทังนั
้ กประพันธ์ และกวีผ้ มู ีชื่อเสียงของญี่ปนุ่ เดิมที่
ชาวญี่ ปุ่นเชื่อกันว่าภูเขาไฟฟูจิเป็ นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเป็ นที่สถิตของเทพเจ้ าจึง
เป็ นแดนต้ องห้ ามสาหรับสตรี มานานนับร้ อยๆปี และเกิดการระเบิดครัง้ สุดท้ าย

วันที่ส่ ขี องกำรเดินทำง
เช้ ำ

(4)
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เมื่อกว่าสามร้ อยปี มาแล้ ว ... นาท่านขึ ้นความงามกันแบบใกล้ ชิดยังบริ เวณ “ชัน้ 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (หรื อชัน้ สูงสุดที่ทำง
อุทยำนฯอนุญำตให้ ขึน้ ได้ ในวันนัน้ ๆ)
(เฉพาะพีเรี ยดวันที่ 21-26 ธันวาคม ) นาท่านเดินทางสู่ “ฟูจิเท็น สโนว์ รีสอร์ ท” ลานสกีที่เปิ ดรับนักท่องเที่ยวตลอดฤดูหนาว
สัมผัสปุยหิมะอ่อนนุม่ น่าสัมผัส อิสระให้ ทา่ นเลือกหามุมถูกใจ บันทึกภาพความประทับใจกับลานสกีขนาดใหญ่ที่มีภเู ขาไฟฟูจิ
เป็ นฉากหลัง อิสระเลือกเล่นกีฬาเมืองหนาวนานาชนิด ทัง้ สกีหิมะ สโนว์บอร์ ด กระดานเลื่อนหิมะหรื อเลือกซื ้อของที่ระลึก
มากมายตามอัธยาศัย (***พิเศษ*** รวมค่ ำเข้ ำลำนสกีและกระดำนเลื่อนหิมะสำหรั บทุกท่ ำน / ไม่ รวมอุปกรณ์ สกี
สโนว์ บอร์ ดและชุดสกี ฯลฯ)
เที่ยง
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
บ่ ำย
นาท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้ำนอิยำชิโนะซำโตะ” หมู่บ้านที่ขึ ้นชื่อ
เรื่ องความสวยงาม ของบ้ านสไตล์ญี่ปนุ่ อีกทังมี
้ ชื่อเสียงด้ าน
หัตถกรรมพื ้นบ้ าน ให้ ทา่ นได้ เลือกซื ้อเลือกชมสินค้ าสินค้ าพื ้นบ้ าน
อาทิเช่น ตุ๊กตาญี่ ปนุ่ เครื่ องปั น้ ดินเผา และของนาโชคน่ารั กๆ
หมูบ่ ้ านแห่งนี ้เคยถูกทาลายจากพายุไต้ ฝนเมื
ุ่ ่อปี 1966 แต่ปัจจุบนั
ได้ รับการฟื น้ ฟูและพัฒนาให้ เป็ นทังแหล่
้ งท่องเที่ยวที่มีชื่อ เสียงอีก
แห่งหนึ่ง ... ระหว่างทางแวะชม “ทะเลสำบฮำมำนะ” ทะเลสาบ
น ้ากร่ อยขนาดใหญ่และเป็ นแหล่งเพาะเลี ้ยงปลาไหลที่ใหญ่ที่สดุ
ในประเทศญี่ ปนุ่ อิสระให้ ท่านเลือกซื ้อผลิตภัณฑ์จากปลาไหลมากมาย อาทิ พายปลาไหล คุ๊กกี ้ปลาไหล ก้ างปลาไหลทอด
กรอบ ฯลฯ หรื อชื่นชมความงามของทะเลสาบตามอัธยาศัย (ขึน้ อยู่กับเวลำและควำมเหมำะสม) สมควรแก่เวลานาท่านสู่
“เมืองนำโกย่ ำ” เมืองใหญ่ที่สดุ และเป็ นเสมือนประตูสเู่ ขตชูบุ ตังอยู
้ ่ในจังหวัดไอจิ เมืองที่ร้ ู จกั กันในฐานะศูนย์กลางการผลิต
วัสดุก่อสร้ างและรถยนต์ รวมทังเป็
้ นเมืองท่าที่สาคัญเนื่องจากตังอยู
้ ร่ ิ มชายฝั่ งมหาสมุทรแปซิฟิ คและถือเป็ นเมืองใหญ่อนั ดับสี่
ของญี่ปนุ่
ค่ำ
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
 ที่พัก CYPRESS NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่ ำ ระดับ 3 ดำว
วันที่ห้ำของกำรเดินทำง (5)
เกียวโต – วัดคินคำคุจิ – วัดคิโยมิซึ – โอซำก้ ำ – ชินไซบำชิ
เช้ ำ
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ “เมืองเกียวโต” เกียวโตเคยเป็ นเมืองหลวงของญี่ปนุ่ เป็ นสถานที่ตงของพระราชวั
ั้
งจักรพรรดิเดิมและพระ
ราชสถานอื่นๆ ยังเป็ นศูนย์กลางของ กลุม่ ศาสนา ลัทธิต่างๆ และวัดเป็ นจานวนมาก ... จากนันน
้ าท่านสู่ “วัดคินคำคุจิ” วัดที่
สวยที่สดุ และมีชื่อเสียงที่สดุ ของเมืองเกียวโต เป็ นวัดที่สร้ างขึ ้นใหม่แทนที่ ของเดิมที่ถกู ลอบวางเพลิงในปี 1955 โดยพระภิกษุ
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องค์หนึง่ และได้ ทาการบูรณะปิ ดทองครัง้ ล่าสุดในปี 1987 นี ้เอง วัดนี ้สร้ างเลียนแบบของเดิมที่สร้ างขึ ้นศตวรรษที่ 15 วัดแห่งนี ้
ยังเป็ นวัดที่เด็กไทยในยุคประมาณ 20 กว่าปี ที่แล้ วรู้ จกั กันเป็ นอย่างดีจากภาพยนตร์ การ์ ตนู ชื่อดังเรื่ อง อิคคิวซัง เณรน้ อยเจ้ า
ปั ญญา ...
เที่ยง
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
บ่ ำย
จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ “วัดคิโยมิซ”ึ วัดที่สร้ างขึ ้นบนเนินเขาโดยการใช้ ทอ่ นซุงนามาวางเรี ยงกันและได้ รับการยกย่องให้ เป็ น
มรดกโลกอีกแห่งหนึง่ นาท่านนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์และดื่ม “น ้าศักดิ์สิทธิ์สามสาย” ที่เชื่อว่าเมื่อดื่มแล้ วจะประสบความสาเร็ จ
สามด้ านคือ “ชื่อเสียง เงิ นทองและสุขภาพ” อิสระกับการเลือกซื ้อของที่ระลึกพื ้นเมืองเกียวโตบนถนน “โอชะ ซากะ” และ
“ซันเน็ง ซากะ” เครื่ องปั น้ ดินเผาสวยๆ ชาเขียว ขนมญี่ ปนุ่ พวงกุญแจ พัดญี่ปนุ่
ลายซากุระ ฯลฯ ก็สามารถหาซื ้อที่นี่ได้ เช่นกัน ... จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ “ชิน
ไซบำชิ ” ย่านช้ อปปิ ้งชื่ อดังของเมืองโอซาก้ า เพลิดเพลินกับ การช้ อ ปปิ ้งไร้
ขีดจากัดกับสินค้ ามากมาย อาทิ เสือ้ ผ้ าเก๋ๆ กระเป๋ าน่ารักๆ รองเท้ าแฟชัน่ สวยๆ
สินค้ า IT ทังหลาย
้
Ipod กล้ อง นาฬิกา Notebook Mp3 มีให้ เลือกมากมาย
หลากหลายสีสนั
อิสระอำหำรค่ำตำมอัธยำศัย เพื่อให้ ท่ำนได้ เพลิดเพลินกับกำรช้ อปปิ ้ ง
 ที่พัก IBIZ SHINSAIBASHI HOTEL หรือเทียบเท่ ำ ระดับ 3 ดำว
วันที่หกของกำรเดินทำง (6)
ปรำสำทโอซำก้ ำ (ด้ ำนนอก) – เอออน พลำซ่ ำ – สนำมบินคันไซ – สนำมบินสุวรรณภูมิ

เช้ ำ

เที่ยง
17:35
21:25

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ “ปรำสำทโอซำก้ ำ” (ด้ านนอก) ปราสาทโอซาก้ าเปรี ยบเสมือนสัญลักษณ์ของเมืองโอซาก้ า ถือเป็ นสถานที่
สาคัญทางประวัติศาสตร์ ที่ถูกสร้ างขึ ้นจากดาริ ของ ฮิเดโยชิ โตโยโตมิ หนึ่งในสามแม่ทพั คนสาคัญของประวัติศาสตร์ ชาติ
อาทิตย์อทุ ยั เมื่อกว่า 400 ปี มาแล้ ว โดยใช้ แรงงานกว่าหกหมื่นคนในการก่อสร้ าง ปราสาทแห่งนี ้จึงเปรี ยบเสมือนสัญลักษณ์
ทางอานาจ การเมือง การปกครองและศูนย์กลางการบัญชาการที่ยิ่งใหญ่ที่สดุ ในสมัยนัน้ ... จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ “เอ
ออน พลำซ่ ำ” ช้ อปปิ ง้ กันต่อที่ “เอออน ช้ อปปิ ง้ พลาซ่า” ศูนย์รวมแห่งสินค้ าชันน
้ านานาชนิด อาทิ นาฬิกา, กล้ อง, กระเป๋ า,
รองเท้ า, เสื ้อผ้ า เป็ นต้ น และยังมี “ร้ าน 100 เยน” สินค้ าทีมีคณ
ุ ภาพดีจากประเทศญี่ปนแต่
ุ่ ราคาแสนจะถูก อิสระให้ ท่านได้
เพลินเพลินกับการ “เลือกชมและซื ้อ” สินค้ าที่สามารถเลือกไปเป็ นฝากคนทางบ้ านได้ ตามอัธยาศัย
อิสระอำหำรกลำงวันตำมอัธยำศัย
สมควรแก่ เวลำนำท่ ำนเดินทำงสู่สนำมบินคันไซ
ออกเดินทำงจำกสนำมบินคันไซ โดยเที่ยวบิน TG 673
ถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจมิร้ ูลมื
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หมำยเหตุ :
รายการและราคาอาจเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลีย่ นโดยทาง
บริ ษัทฯ จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญที่สดุ
ทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ ามเข้ าประเทศญี่ปนุ่ ของกองตรวจคนเข้ าเมือง / การนาสิ่งของผิดกฎหมาย /
เอกสารการเดินทางไม่ถกู ต้ อง และความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสีย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ คืนค่ ำทัวร์ ไม่ ว่ำกรณีใดๆทัง้ สิน้
อัตรำค่ ำบริกำร
***สำหรับผู้เดินทำงตัง้ แต่ 30 ท่ ำนขึน้ ไป***
กำหนดกำรเดินทำง

ผู้ใหญ่ ท่ ำนละ

เด็กอำยุต่ำกว่ ำ 12
มีเตียง

เด็กอำยุต่ำกว่ ำ 12
ไม่ มีเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่ ำนละ

30 พ.ย. – 05 ธ.ค. 2561
07 – 12 ธันวำคม 2561
21 – 26 ธันวำคม 2561

53,900.-

50,900.-

47,900.-

8,000.-

***กรณีมีต๋ ัวเครื่องบินแล้ วลดท่ ำนละ 18,000.-บำท***
***รำคำทัวร์ ข้ำงต้ นยังไม่ รวมค่ ำทิปไกด์ และคนขับรถ ท่ ำนละ 2,000 เยน/ท่ ำน/ทริป***
อัตรำค่ ำบริกำรนีร้ วม
1. ค่าที่พกั ห้ องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการหรื อระดับเดียวกัน
2. ค่าอาหาร, ค่าเข้ าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
3. ค่าใช้ จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอานวยความสะดวกให้ กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
4. ค่าบัตรโดยสารเครื่ องบินไป-กลับชันทั
้ ศนาจรตามเส้ นทางและสายการบินที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
5. ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่ ำนละ 1,000,000.- บำท
(หากอายุเกิน 70 ปี ขึ ้นไป ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง ท่ ำนละ 500,000.-บำท) **เป็ นไปตามเงือ่ นไขของกรมธรรม์ **
6. บริกำรนำ้ ดื่มวันละ 1 ขวด/ท่ ำน และ FREE WI-FI ON BUS
อัตรำค่ ำบริกำรนีไ้ ม่ รวม
1. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรี ด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้ น
2. ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
3. ค่าทาหนังสือเดินทาง
4. ค่าภาษี เชื ้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรี ยกเก็บเพิ่มเติมอีก
5. ค่ ำทิปไกด์ และคนขับรถ (จำนวน 2,000.-เยน/ท่ ำน/ทริป)สำหรับทิปหัวหน้ ำทัวร์ แล้ วแต่ ควำมพึงพอใจของท่ ำน
เงื่อนไขกำรชำระเงิน :
 สำหรับกำรจองกรุ ณำชำระมัดจำ ท่ ำนละ 10,000.- บำท
 ชำระยอดทัง้ หมดก่ อนกำรเดินทำงอย่ ำงน้ อย 25 วัน
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กำรยกเลิก :
กรุณาแจ้ งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วันทาการ มิฉะนันทางบริ
้
ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจา
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันทาการ ทางบริ ษัทฯ มีความจาเป็ นต้ องหัก 50% ของอัตราค่าบริ การ
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันทาการ ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทังหมด
้
หมำยเหตุ :
 การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้ องมีจานวนผู้เดินทางครัง้ ละ 30 ท่านขึ ้นไป ถ้ าผู้เดินทางมีจานวนไม่ครบตามจานวนดังกล่าว ทางบริ ษัทฯขอสงวน
สิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงราคาและ/หรื อยกเลิกการเดินทางโดยจะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
 รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ อัตราแลกเปลี่ยนโดยทาง
บริ ษัทฯ จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญที่สดุ
 ทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ ามเข้ าประเทศญี่ปนุ่ / การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถกู ต้ อง และ
ความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน,การประท้ วง, การก่อจลาจล
 ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ กรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้ อมคณะไม่วา่ ด้ วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนามาเลือ่ นวันเดินทาง หรื อคืนเงินได้
รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรยกเว้ นวีซ่ำเข้ ำประเทศญี่ปุ่นสำหรับคนไทย
จากมาตรการยกเว้ นวีซา่ เข้ าประเทศญี่ ปนให้
ุ่ กบั คนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพานักระยะสันในประเทศญี
้
่ปนไม่
ุ่ เกิน 15 วัน ไม่วา่ จะด้ วยวัตถุประสงค์
เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรื อธุรกิจ อาจจะมีการถูกตรวจสอบเอกสารในขันตอนการตรวจคนเข้
้
าเมือง เพื่อเป็ นการยืนยันว่ามีคณ
ุ สมบัติใน
การเข้ าประเทศญี่ปนุ่
ตัวอย่ ำงของเอกสำรมีดังต่ อไปนี ้
1. บัตรโดยสารเครื่ องบินขาออกจากประเทศญี่ปนุ่
2. สิง่ ที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่อาจเกิดขึ ้นระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปนุ่ เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้ น
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปนุ่ เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอื่นๆ
4. กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปนุ่
5. หลักฐานการทางานที่สามารถยืนยันว่าท่านมีการทางานที่ชดั เจนอยูใ่ นประเทศไทย เช่น หนังสือรับรองการทางาน บัตรพนักงาน เป็ นต้ น
คุณสมบัติกำรเข้ ำประเทศญี่ปุ่น(สำหรั บกรณีกำรเข้ ำประเทศญี่ปุ่นตำมมำตรกำรยกเว้ นวีซ่ำ)
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยงั มีอายุการใช้ งานเหลืออยู่
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาในประเทศญี่ปนจะต้
ุ่
องไม่เป็ นสิง่ ที่ขดั ต่อกฎหมาย และเข้ าข่ายคุณสมบัติเพื่อการพานักระยะสันเท่
้ านัน้
3. ในขันตอนการขอเข้
้
าประเทศ จะต้ องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปนุ่ หรื อมิได้ อยูใ่ นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ และไม่เข้ าข่ายคุ ณสมบัติที่
อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ
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