 ชื่นชมความงามของ “ภูเขาไฟฟูจ”ิ สัญลักษณ์อนั งดงามโดดเด่นที่สดุ ในโลกอีกแห่งหนึง่
 ชมความงามของทุง่ “ดอกลาเวนเดอร์ ” ริ มทะเลสาบรอบภูเขาไฟฟูจิที่สง่ กลิน่ หอมฟุง้ กระจายไปทัว่
 ชมบ่อนํ ้าศักดิ์สทิ ธ์ “โอชิโนะฮัคไค” บ่อนํ ้าที่ 8 ซึง่ เกิดจากการละลายของหิมะจากภูเขาไฟฟูจิ
 นมัสการเจ้ าแม่กวนอิมทองคําภายใน “วัดอาซะกุซ่าคันนอน” ซึง่ นับว่าเป็ นวัดที่มีความเก่าแก่ที่สดุ ในโตเกียว
 ช้ อปปิ ง้ จุใจ“Gotemba Premium Outlet” ที่รวมสุดยอดแบรนด์ดงั ระดับโลกไว้ บนหุบเขา
 อัพเดทแฟชัน่ ย่านสุดฮิตที่ “ชินจูกุ” แหล่งช้ อปที่รวมสินค้ าไว้ หลากหลาย
 อิสระช้ อปปิ ง้ 1 วัน มหานครโตเกียว หรื อ เลือกซื ้อทัวร์ เสริ ม “โตเกียว ดิสนีย์ แลนด์ / โตเกียว ดิสนีย์ ซี”
 บริการเสิร์ฟอาหารร้ อนบนเครื่ องไป-กลับ
 ผ่ อนคลายกับการแช่ นํา้ แร่ ธรรมชาติ (ONZEN)
 อาหารมือ้ พิเศษ! บุฟเฟต์ “ปูซูไว” 1 ในปูนํา้ เย็นรสชาติเยี่ยมแห่ งเกาะฮอกไกโด

31,400.เริ่มต้ น

กําหนดการเดินทาง
 29 มิถุนายน - 03 กรกฎาคม 59 (5วัน3คืน)
 06 - 10 กรกฎาคม 59 (5วัน3คืน)
 10 - 14 สิงหาคม 59 (5วัน3คืน) ** วันแม่ แห่ งชาติ**

Mt.Fuji

Asakusa Temple

Tokyo Shopping

Tokyo Disney Land

วันที่หนึง่

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – นาริตะ

20.30น.

พร้ อมกันที่สนามบินดอนเมือง Terminal 1 อาคารระหว่างประเทศขาออก (ชัน้ 3) ณ เคาน์เตอร์ 4
“สายการบินไทยแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ ” ... พบกับเจ้ าหน้ าที่ที่คอยต้ อนรับและอํานวยความสะดวก ณ
บริ เวณหน้ าเคาน์เตอร์
เครื่ อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที่น่ ัง ที่น่ ังบนเครื่ อง 3-3-3
(นํา้ หนักกระเป๋า 20 กก./ท่ าน และขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่น่ ังบนเครื่ อง เนื่องจากต้ อง
เป็ นไปตามระบบของสายการบิน หากต้ องการซือ้ เพิ่มต้ องชําระค่ าใช้ จ่ายส่ วนต่ างเพิ่ม)
*** หมายเหตุ : เคาน์ เตอร์ เช็คอินปิ ดบริการก่ อนเวลาเครื่ องออก 60 นาที และไม่ มีประกาศ
เตือนผู้โดยสารขึน้ เครื่ อง ดังนัน้ ผู้โดยสาร จําเป็ นต้ องพร้ อม ณ ประตูขนึ ้ เครื่ องก่ อนเวลา
เครื่ องออกอย่ างน้ อย 45 นาที ***

23.45น.

ออกเดินทางจาก กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน Thai Air Asia X เที่ยวบิน XJ 600
มีบริการอาหารร้อนและเครื่องดืม่ บนเครื่อง (ยกเว้นนํ้าอัดลม, นํ้าผลไม้, เครื่องดืม่ แอลกอฮอล์
ฯลฯ)
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง ... เวลาท้องถิน่ เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)

วันที่สอง

ภูเขาไฟฟูจิ - ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ หรือ หมู่บา้ นโอชิโนะฮัคไค – โกเทมบะ เอ้าท์เลท
อาบนํ้าแร่ออนเซ็น / บุฟเฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์

0800

ถึงสนามบินนาริ ตะ ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์ อุทัย ... ผ่านพิธีศลุ กากรและตรวจคนเข้ าเมือง
พร้ อมตรวจเช็คสัมภาระ
นําท่านเดินทางสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อทุ ยั แห่งนี ้ และยังเป็ นภูเขาไฟที่มีลกั ษณะ
งดงามที่สดุ ในโลกแห่งหนึ่ง โดยมีความสูงประมาณ 3,776 เมตร ซึง่ มีหิมะปกคลุมบนยอดเขาตลอดทัง้
ปี ... นําท่านขึ ้นสัมผัสบรรยากาศและกลิ่นอายอย่างใกล้ ชิดที่ “สถานีท่ ี 5” บนระดับความสูงที่ 2,500
เมตร (ในกรณีท่ อี ากาศเอือ้ อํานวย) อิสระให้ ท่านได้ บนั ทึกภาพความงามของภูเขาไฟแห่งนี ้ พร้ อมทัง้
เลือกชมและซื ้อ “สินค้ าพืน้ เมืองและขนมอร่ อย” มากมายตามอัธยาศัย

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
(กรุ๊ ปเดือน มิ.ย. / ก.ค.) นําท่านเดินทางสู่ เทศการ “Lake Kawaguchiko Herb Festival” ซึ่งในปี นี ้
จัดขึ ้นระหว่าง 17 มิถนุ ายน ถึง 18 กรกฎาคม ... เพื่อนําท่านชมความงามของ “ทุ่งดอกไม้ ลาเวนเดอร์ ”
ซึง่ เป็ นลานกว้ างริ มทะเลสาบขนาดใหญ่ที่อยูล่ ้ อมรอบภูเขาไฟฟูจิ และเป็ นอีกหนึง่ สถานที่ทอ่ งเที่ยวของ
เมืองที่ต้องไปเยือน ... ท่านจะสัมผัสกับดอกลาเวนเดอร์ ที่แข่งกันชูช่อเบียดกันแน่นทัว่ บริ เวณ ส่งกลิ่น
หอมฟุ้งกระจายไปทัว่ ... อิสระให้ ท่านได้ ถ่ายภาพแห่งความประทับใจกับทุ่งดอกไม้ สีมว่ ง และแซมด้ วย
ดอกไม้ นานาพันธุ์หลากสีหลากสไตล์ (ขึ ้นอยูก่ บั สภาพอากาศ)
(กรุ๊ ปเดือน ส.ค.) นําท่านเดินทางสู่ “โอชิโนะฮัคไค” หมู่บ้านเล็กๆในละแวกทะเลสาปทัง้ 5 ของภูเขา
ไฟฟูจิ อยู่ระหว่าง ทะเลสาป Kawaguchiko และ Yamanakako ... ภายในหมูบ่ ้ านมีบอ่ นํ ้าที่แปดใน โอ
ชิโนะที่เกิดจากการละลายของหิมะจากบนภูเขาไฟฟูจิมีอายุมามากกว่า 1,200 ปี ... ได้ รับใบประกาศ
จากกรมชลประทานของประเทศญี่ปนว่
ุ่ านํ ้าในแต่ละบ่อเป็ นนํ ้าที่สะอาดเกิดจากธรรมชาติ โดยภายใน
บ่อมีปลาเทราซ์ขนาดใหญ่ และมีแร่ ธาตุทําให้ มีสาหร่ ายและหญ้ านํา้ เกิดในบ่อ ทําให้ เวลามองลงไป
เป็ นสีเขียวสวยงามคล้ ายกับมรกตอยู่ในนํ ้า บริ เวณโดยรอบสามารถชมดอกไม้ และเป็ นจุดที่สามารถ
มองเห็นและถ่ายภาพภูเขาไฟฟูจิได้ สวยที่สุด ... อิสระให้ ท่านถ่ายรู ปและซื อ้ ของที่ระลึกจากชุมชุน
พื ้นบ้ านบริเวณโดยรอบ
จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสู่ “โกเทมบะ พรี เมี่ยม เอ้ าท์ เลท” ที่รวบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไว้ ด้วยกัน
บนหุบเขาริ ม Tomei Expressway ที่ เชื่ อมระหว่า ง ภูเขาฟูจิ- อุทยานแห่งชาติ ฮาโกเน่กับมหานคร
โตเกียว ให้ ท่านได้ อิสระกับการเลือกซื ้อเลือกชมสินค้ าที่ได้ รวบรวมกว่า 165 แบรนด์ดงั ไม่ว่าจะเป็ น
Coach , Bally , Diesel , Gucci , Hugo Boss, Versace, Gap และอีกมากมาย หมวดสินค้ า Intimate
Apparel ได้ แก่ Kid Blue และ Triumph หมวดสิ น ค้ าHome Fashion ได้ แก่ Bodum, Fragrance
Outlet และ Richard Ginori เป็ นต้ น ... นอกจากนี ้ยังมีหมวดสินค้ าอื่นๆ อย่างรองเท้ า กระเป๋า เสื ้อผ้ า

เด็ก ซึง่ ของทุกชิ ้นเป็ นของแท้ และราคาถูกกว่าในห้ างสรรพสินค้ าที่รวมไว้ ในพื ้นที่กว่า 400,000 ตาราง
ฟุต ถือเป็ นสวรรค์แห่งการช้ อปปิ ง้ ของคนญี่ ปนโดยเฉพาะให้
ุ่
ท่านได้ อิสระช้ อปปิ ง้ กันตามอัธยาศัย ...
้
้าแร่ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ ท่านจะได้ พกั ผ่อนกับ
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั พร้ อมทังอาบนํ
การลองอาบ “โอนเซ็น” (Onsen) นํ ้าแร่ในไสตล์ญี่ปนุ่ และพักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม
คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (2)
พร้ อมเสิร์ฟท่ านด้ วยเมนูพเิ ศษ “บุฟเฟ่ ต์ ปูยักษ์ ” ให้ ทา่ นได้ ลิ ้มรสปูนํ ้าเย็นแห่ง “เกาะฮอกไกโด” ซึง่
ได้ รับการกล่าวขานจากนักโภชนาการญี่ปนว่
ุ่ าเป็ นปูนํ ้าเย็นที่เนื ้อมีรสชาติอร่ อยที่สดุ และมีเนื ้อที่น่มุ น่า
รับประทานให้ ทา่ นได้ อิ่มอร่อยแบบไม่อนั ้
ที่พัก : Onsen Hotel หรื อเทียบเท่ าระดับ 3 ดาว
^ _^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบนํ า้ แร่ ธรรมชาติ” เพื่ อสุขภาพ/ “โอนเซ็น ”
(Onsen) นํ ้าแร่ ในไสตล์ญี่ปนให้
ุ่ ท่านได้ พกั ผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึง่ ชาวญี่ปนเชื
ุ่ ่อว่านํ ้าแร่ธรรมชาตินี ้มีสว่ น
ช่วยเรื่ อง โรคภัยไข้ เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลัง่

วันที่สาม

วัดอาซะกุซ่า – โตเกียว สกาย ทรี (จุดถ่ายรูป) – ช้อปปิ้ งชินจูกุ - นาริตะ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (3)
นํ าท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกี ย ว” เมื องหลวงปั จจุบันของญี่ ปุ่น ที่ คลาคลํ่าไปด้ วยผู้คน และ
เทคโนโลยีลํ ้ายุคมากมาย ...เพื่อนําท่านเดินทางสู่ “วัดอาซะกุซ่าคันนอน” วัดเก่าแก่ที่สดุ ในโตเกียว ...
เชิ ญท่านกราบนมัสการขอพรจาก “องค์ เ จ้ า แม่ ก วนอิม ” ที่เป็ นทองสัมฤทธิ์ มีขนาดเล็กเพียง 5.5
เซนติเมตร พร้ อมถ่ายภาพความประทับใจกับ “โคมไฟขนาดยักษ์ ” ที่มีขนาดใหญ่ที่สดุ ในโลก สูง 4.5
เมตร หากมีเวลา เชิญท่านเลือกชมและเช่าเครื่ องรางของขลังอันศักดิ์สิทธิ์ของวัดแห่งนี ้ ... หรื อจะเลือก
เดินที่ “ถนนนาคามิเซะ” ท่านจะได้ ชมและซื ้อสินค้ าของฝากของที่ระลึกที่เป็ นสินค้ าพื ้นเมือง “Made
ุ ภาพดี มากมาย อาทิ ร่ม, หมวก, รองเท้ า, กระเป๋า, เสื ้อผ้ า
In Japan” แท้ ๆ รวมทังข้
้ าวของเครื่ องใช้ คณ
เป็ นต้ น หรื อจะเลือกชิมขนมอร่ อยสไตล์ญี่ปนตามอั
ุ่
ธยาศัย ... นําทุกท่านเดินถ่ายรู ปคู่กบั แลนด์มาร์ ก
แห่งใหม่ของกรุ งโตเกียว ณ ริ มแม่นํา้ สุมิดะ “หอคอยโตเกี ย วสกายทรี ” (Tokyo Sky tree) หอส่ง
สัญญาณโทรคมนาคมที่สงู ที่สดุ ในโลก ... เปิ ดให้ บริ การเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี ้มีความ
สูง 634 เมตร สามารถทําลายสถิติความสูงของหอกวางตุ้ง ในมณฑลกว่างโจว ซึง่ มีความสูง 600 เมตร
และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ... ทิวทัศน์ของ “หอคอย
โตเกียวสกายทรี ” ที่บรรจุเทคโนโลยีแนวหน้ าสุดสามารถมองเห็นได้ จากละแวกวัดอาซะกุซ่าที่เต็มไป
ด้ วยกลิน่ อายแบบเมืองเก่าของเอะโดะ

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)

หลังอาหารและเพื่อและเป็ นการเอาใจเหล่านัก “Shopaholic” ดัวยการพาตะลุยย่านช้ อปปิ ง้ ชันนํ
้ าของ
ชาวญี่ ปุ่นที่ ถือว่ า เป็ น “แหล่ งอั พ เดทเทรนด์ ” ของชาวปลาดิ บ ณ ย่ า นการค้ า “ชิ น จู กุ ” หรื อ
“ศูนย์ กลางที่สองแห่ งนคร” ย่านความเจริ ญอันดับหนึ่งของนครโตเกียวในปั จจุบนั เชิญท่านเลือก
“ชมและซือ้ ” สินค้ ามากมาย อาทิเช่น เครื่ องใช้ ไฟฟ้า, กล้ องถ่ายรู ป, MP-3, Walkman, CD-Player,
คอมพิวเตอร์ , Note Book, นาฬิกา, เสื ้อผ้ า และเครื่ องสําอาง เป็ นต้ น
*** เพื่อให้ ท่านได้ ใช้ เวลาได้ อย่างคุ้มค่าอาหารมื ้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ ท่านได้ เลือกชิมร้ าน
อร่อยจากร้ านค้ าต่างๆ ในย่านชินจูกุ ***
ที่พัก : Narita Hotel Area หรื อเทียบเท่ าระดับ 3 ดาว
&

ช้อปปิ้ งจุใจเต็มวัน หรือ เลือกซื้ อทัวร์พเิ ศษ “โตเกียวดิสนียแ์ ลนด์ / โตเกียว

วันที่สี่
ดิสนียซ์ ี ”

อิสระท่องเที่ยว

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (5)
อิสระตามอัธยาศัยทัง้ วันให้ ท่านเลือกช้ อปปิ ้ งตามย่ านดังของกรุ งโตเกียว โดยการนั่ งรถไฟ
ตะลุยมหานครโตเกียว (ไม่ รวมค่ ารถไฟ) ท่านสามารถนัง่ รถไฟ JR เพื่อเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวที่มี
ชื่อเสียงไม่วา่ จะเป็ น
“ฮาราจูกุ” แหล่งรวมวัยรุ่ นที่ทนั สมัยสุดๆ ชาวปลาดิบ ตื่นตาตื่นใจกับ “แฟชั่น” หลากหลายสไตล์ที่
ท่านจะไม่เคยพบเห็นที่ไหนมาก่อน สําหรับท่านที่ชื่นชอบการช้ อปปิ ง้ สามารถเดินเลือกชมและซื ้อสินค้ า
มากมายที่มีทงั ้ “แบรนด์ เนมชื่อดัง” หรื อ “แฮนด์ เมด” ที่ท่านจะได้ เป็ นเจ้ าของเพียงผู้เดียวในโลกที่
“ถนนเทคาชิตะ” ซึ่งคราครํ่ าไปด้ วยผู้คนมากมายและสินค้ าหลายหลายแบบให้ ท่านได้ เลือกสรรกัน
ตามอัธยาศัย
“อากิฮาบาร่ า” แหล่งรวมเครื่ องใช้ ไฟฟ้าและอุปกรณ์ อิเล็คทรอนิคส์ที่ใหญ่ที่สดุ ในโตเกียว พร้ อมทัง้
ร้ านขายเกมส์ แผ่นเกมส์ และสําหรับท่านที่ชื่นชอบตุ๊กตาก็สามารถเลือกซื ้อส่วนประกอบต่างๆ เพื่อไป
ตกแต่ง เป็ นตุ๊กตาในแบบของตัวเองได้
“ชิบูย่า” ศูนย์กลางแฟชัน่ วัยรุ่นอีกแห่งของมหานครโตเกียว ให้ ท่านได้ หามุมถูกใจถ่ายภาพคู่กบั “ฮาจิ
โกะ” รูปปั น้ สุนขั แสนรู้ ที่กลายเป็ นจุดนัดพบยอดฮิตสําหรับหนุ่มสาว ตื่นตาตื่นใจกับแฟชัน่ ทันสมัยของ
หนุ่มสาวชาวแดนปลาคิบจากร้ านค้ ามากมายมากกว่า 100 ร้ านค้ า และ “ตึก 109” อิจิมารุ คิว ตึกชื่อ
้ ่มีทงเสื
ั ้ ้อผ้ า กระเป๋า รองเท้ า เครื่ องประดับและแฟชัน่ ชันนํ
้ าของญี่ปนุ่
ดังที่เป็ นสัญลักษณ์ของย่านนันที
ในฤดูต่างๆอื่นๆมากมาย รับรองไม่มีเอ้ าท์ และที่พลาดไม่ได้ นําท่านตื่นเต้ นกับแยกทางม้ าลายที่มีคน
ข้ ามมากที่สดุ ในโลก และยังเป็ นโลเคชัน่ ถ่ายหนังฮอลีวดู เรื่ อง Fast and Furious 3 (Tokyo Drift)
“โอไดบะ” แผ่นดินแห่งใหม่ที่เกิดจากการถ่มทะเลด้ วยขยะ แหล่งรวมเทคโนโลยีลํ ้ายุคและทันสมัย
แหล่งช้ อปปิ ง้ และบันเทิงขนาดใหญ่ อาทิ ชิงช้ าสวรรค์ ใหญ่ที่สดุ ของโลก “สะพานเรนโบว์ ” พาดผ่าน

และมีแสงสีของกรุ งโตเกียวยามคํ่าคืนเป็ นฉากหลัง รวมทัง้ “เทพีเสรี ภาพ” เวอร์ ชั่นญี่ ปุ่นยืนถือคบ
เพลิ ง อยู่ ริมอ่ า ว หรื อเลื อกช้ อปปิ ง้ “ห้ าง Diver City Tokyo Plaza” ที่ ถูกสร้ างขึ น้ มาเพื่ อดึ ง ดู ด
นักท่องเที่ยวภายใต้ คอนเซ็ปท์ “Theatrical City Space” แหล่งช้ อปปิ ง้ ขนาดใหญ่ที่มีร้านค้ าต่าง ๆ มา
รวมตัวกันถึง 154 ร้ าน อาทิ Uni Qlo, Zara, H&M, Coach, Lacoste, Forever 21, Diesel ฯลฯ ...
สิ่งที่ไม่ควรพลาดคือการถ่ายรู ปคู่กับเจ้ าหุ่นยนต์ GUNDAM RG1/1 RX-78-2 GUNDAM Ver.GFT
ซึ่งขนาดเท่ากับของจริ งด้ วยอัตราส่วน 1:1 มีความสูงถึง 18 เมตร
สําหรับท่านที่อยากย้ อนวัยสู่ “โลกวัยเยาว์” โดยทัวร์พิเศษจะนําท่านสู่ “Disneyland” ดินแดนหฤหรรษ์สาํ หรับคนทุก
เพศที่ทุ่มทุนสร้ างกว่า 600 ล้ านเหรียญสหรัฐฯ โดยการถมทะเล ... เชิญท่านสัมผัสกับความอลังการจากจินตนาการอัน
หลากหลาย ตื่นตากับดินแดนตะวันตก “Western Land” ตื่นเต้ นกับการล่องเรือผจญภัยผ่านเหล่า “โจรสลัด” ที่แสนน่า
กลัวใน “Pirates of the Caribbean” สนุกสนานกับการนั่งเรือบุกป่ าที่ “Jungle Cruise” ท่านจะได้ พบกับเหล่าสัตว์ป่า
นานาชนิด ... 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

ข้อแนะนํา !!! หากท่านมีท่เี ที่ยวที่อยากจะไปเป็ นพิเศษ กรุณาแจ้งความประสงค์กบั ทางบริษัทฯก่อนการเดินทาง เพื่อทาง
เจ้ าหน้ าที่ฯ จะจัดเตรียมแผนการเดินทางให้ ท่านได้ อย่างครบถ้ วน
*** เพื่อให้ ท่านได้ ใช้ เวลาได้ อย่างคุ้มค่าอาหารมื ้อกลางวันและมื ้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ ท่านได้
เลือกชิมร้ านอร่อยจากร้ านค้ าต่างๆ ในมหานครโตเกียว ***
ที่พัก : Narita Hotel Area หรื อเทียบเท่ าระดับ 3 ดาว
วันที่หา้

สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
(กรุ ณาตรวจสอบสัมภาระให้ เรี ยบเรี ยบ เพื่อเตรี ยมเดินทางไปสนามบิน)
สมควรแก่ เวลา นําท่ านเดินทางสู่ “สนามบินนาริตะ”

09.15น.

เดินทางจากสนามบินนาริตะโดยเที่ยวบิน XJ 601
มีบริ การอาหารร้ อนและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง (ยกเว้ นนํ ้าอัดลม, นํ ้าผลไม้ , เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ฯลฯ)

14.05น.

ถึง สนามบินดอนเมือง กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจมิร้ ูลืม
หมายเหตุ : รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ,
การเมือง, สายการบิน เป็ นต้ น

*** ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เฉพาะลู กค้าที่ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อท่ องเที่ยวหรื อสํารวจเส้นทางเท่ านั้น หากท่ านถู ก
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็ นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ นแก่ท่าน ***

***หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน***

***กรุ ณาอ่ านเงื่อนไขด้ านล่ างก่ อนชําระมัดจําทุกครั ง้
และรบกวนส่ งสําเนาพาสปอร์ ตก่ อนการเดินทาง 15 วันนะคะ***
อัตราค่ าบริการ
ผู้ใหญ่ / เด็ก (2-12 ปี )

ท่านละ

เด็กทารก (Infant อายุไม่เกิน 2 ปี )
พักเดี่ยวชําระเพิ่ม

ท่านละ
ท่านละ

ไม่ใช้ ตวั๋ เครื่ องบิน (Joinland) ลดทังเด็
้ กและผู้ใหญ่

31,400 บาท
9,500 บาท
8,000 บาท
-6,000 บาท

อัตราค่ าบริการ ***เฉพาะวันที่ 10-14 ส.ค. 59 (วันแม่ ฯ)***
ผู้ใหญ่ / เด็ก (2-12 ปี )

ท่านละ

เด็กทารก (Infant อายุไม่เกิน 2 ปี )
พักเดี่ยวชําระเพิ่ม

ท่านละ
ท่านละ

ไม่ใช้ ตวั๋ เครื่ องบิน (Joinland) ลดทังเด็
้ กและผู้ใหญ่

37,400 บาท
9,500 บาท
8,000 บาท
-6,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ รวม
1.
2.
3.
4.
5.

ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้ นทางและสายการบินที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
ค่าอาหาร, ค่าเข้ าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
ค่าใช้ จ่ายของมัคคุเทศก์ท่คี อยอํานวยความสะดวกให้ กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.‐ บาท
ั ิเหตุระหว่างการเดินทาง 50%)
(หากอายุเกิน 70 ปี ขึ้ นไป ค่าประกันอุบต

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรี ด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้ น
ค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย และค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม
ค่าทําหนังสือเดินทาง
ค่าภาษี เชื ้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรี ยกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!!
ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้ น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56)
ค่านํ ้าหนักของกระเป๋าเดินทางใรกรณีที่เกินกว่าสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัม / ท่าน

เงื่อนไขการชําระเงิน :

 สําหรั บการจอง กรุ ณาชําระมัดจํา ท่ านละ 20,000.- บาท
 ชําระยอดทัง้ หมดก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อย 21 วัน

การยกเลิกและคืนค่ าทัวร์
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ ้นไป คืนมัดจําทังหมด
้
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าใช้ จ่ายเบื ้องต้ น 5,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน ขอเก็บเงินมัดจากทังหมด
้
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน ขอเก็บค่าใช้ จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้ จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
ยกเว้ นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้ น บางสายการบินมีการการันตีมดั จํา
ที่นงั่ กับสายการบินและค่ามัดจําที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา
หรื อ ค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
ไม่วา่ ยกเลิกด้ วยกรณีใดๆ
7. กรณี แจ้ งยกเลิกการเดินทางหลังแต่ถ้าสามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้ องรับผิดชอบ
ค่าใช้ จ่ายที่ เกิ ดขึน้ ทัง้ หมดตามความเป็ นจริ ง เช่นค่าธรรมเนี ยมการเปลี่ ยนชื่ อตั๋ว, ส่วนต่างของภาษี นํา้ มัน
เชื ้อเพลิง / ตัว๋ 1 ใบ และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ถ้ ามี
8. กรณีที่ทา่ นมีความประสงค์จะยื่นวีซา่ และฟั งผลวีซา่ หลังจากวันที่ทางบริษัทฯ ได้ ดาเนินการออกตัว๋ เครื่ องบิน
แล้ ว ถ้ าวีซา่ ไม่ผ่าน ทางบริษัทฯ ขอเรี ยกเก็บค่าตัว๋ เครื่ องบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึ ้นอยูก่ บั ราคา
ตัว๋ เครื่ องบินในแต่ละกรุ๊ป)
9. กรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองทังกรุ
้ งเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรื อ เข้ าประเทศที่ระบุไว้
ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น

หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้ งล่วงหน้ า รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตาม
ความเหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปั ญหาการจราจรอุบตั ิเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อัตรา
แลกเปลี่ยน หรื อปั ญหาอื่นๆโดยทาง บริษัทฯ จะแก้ ไขและคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ น
สําคัญที่สดุ
2. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ ามเข้ าประเทศญี่ปนุ่ / การนําสิง่ ของผิดกฎหมาย / เอกสาร
การเดินทางไม่ถกู ต้ อง และความประพฤติสอ่ ไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน
3. ในกรณีที่เกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติตา่ งๆ ทางบริ ษัทสามารถคืนเงินมัดจํา หรื อค่าทัวร์ ได้ ก็ตอ่ เมื่อทางสายการบิน
และโรงแรมที่พกั ได้ ทําการพิจารณาคืนเงินส่วนนันให้
้ แล้ ว
4. บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
5. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดที่นงั่ บนสายการบิน หากลูกค้ าในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ ตไม่ถงึ 15 ท่าน ทางสาย
การบินไทยจะไม่รับจัดที่นงั่ ล่วงหน้ า (PRE CHECK IN) อาจต้ องนัง่ แยกกันทังกรุ
้ ๊ ป แต่ทางบริ ษัทจะพยายามจัดให้
สมาชิกแต่ละบ้ านได้ นงั่ ด้ วยกัน โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองที่นงั่ LONG LEG ทุกกรณี
6. หากท่านที่ต้องออกตัว๋ เครื่ องบินภายใน (เครื่ องบิน,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจ้ าหน้ าที่ทกุ ครัง้ ก่อนทําการ
ออกตัว๋ เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน หรื อ เวลาบิน โดยไม่ได้ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
7. สําหรับการเดินทางช่วงปี ใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวไทย วันหยุดญี่ปนุ่ อาจเจอปั ญหารถติด คนแน่นตามสถานที่
ท่องเที่ยวต่างๆ ร้ านอาหารคนเยอะ หรื อในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปี ใหม่ร้านค้ าจะปิ ดบางส่วน
ร้ านอาหารปิ ดเร็ วกว่าปกติ ขอให้ ทา่ นทําความเข้ าใจก่อนจองทัวร์
8. เนื่องจากโรงแรมในญี่ปนุ่ ห้ องพักมีขนาดค่อนข้ างเล็ก เรี ยนแนะนําว่าให้ จองห้ องพักสําหรับ 2-3 คน / ห้ อง หากท่าน
จองห้ องแบบเด็กไม่เสริมเตียงแล้ วต้ องการเปลี่ยนภายหลังอาจไม่มีห้องว่าง สําหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกว่า
9. โรงแรมในญี่ปนุ่ ไม่มีบริ กรยกกระเป๋า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตัวท่านเอง บางโรงแรมที่อยูใ่ น
เมือง ถนนค่อนข้ างแคบ รถบัสไม่สามารถจอดหน้ าโรงแรมได้ จําเป็ นต้ องลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม
10. หนังสือเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลือมากกว่า 6 เดือน
ั้
บทางบริษัทฯ แล้ ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับเงื่อนไข
11. เมื่อท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรื อค่าทัวร์ ทงหมดกั
ข้ อตกลงต่างๆ ทังหมด
้

...โปรดอ่ านข้ อความให้ ถ่ ถี ้ วนก่ อนการจองทัวร์ ทุกครั ง้ เพื่อประโยชน์ แก่ ตัวท่ านเอง...

