WONDERFUL JAPAN
โตเกียว – ฟูจิ – พิง้ ค์ มอส
4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่ มต้น

19,900.-

เดินทางเดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม 2562

บาท/ท่าน
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B

L

D

Hotel
*หรือเทียบเท่ า 3 ดาว

1

กรุ งเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – สนามบินนาริ ตะ - โตเกียว –
วัดอาซากุสะ - ออนเซ็น

  

Alexander Hotel & Resort
Yamanakako หรือเทียบเท่ า

2

ศู น ย์พิ พิ ธภัณ ฑ์แผ่น ดิ น ไหว - ทุ่ งพิ งค์มอส – โออิ ชิป าร์ ค - พิ ธีชงชาแบบ
  
ญี่ปุ่น – โตเกียว – ช้อปปิ้ งชินจูกแุ ละLaox Shinjuku - นาริ ตะ

The Hedistar Hotel Narita
หรือเทียบเท่ า

3

อิสระท่องเที่ ยวตามอัธยาศัยหรื อซื้ อบัตรเข้าโตเกียวดิสนี ยแ์ ลนด์ (ราคาบัตร
  
2,700 บาท) หรื อเลือกซื้อOption Tour

The Hedistar Hotel Narita
หรือเทียบเท่ า

4

วัดนาริ ตะ - ร้านดองกี้ – ห้างAeon Mall - ท่ าอากาศยานนาริ ตะ - ท่ าอากาศ
  
ยานดอนเมืองกรุ งเทพฯ

-

วันแรก

กรุ งเทพฯ – ท่ าอากาศยานดอนเมือง – สนามบินนาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ออนเซ็น

02.00น.

พร้อมกันที่ ท่ าอากาศยานดอนเมือง ขาออก ชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) มีเจ้าหน้าที่
ของบริ ษทั ฯคอยอานวยความสะดวกด้านเอกสารและติดแท็คกระเป๋ า
นาท่านเดินทางสู่สนามบินนาริ ตะ ประเทศญี่ปุ่นโดยสายการบิน THAI AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ602 (ค่ า
ทัวร์ ไม่ รวมค่ าอาหารบนเครื่องขากลับ บนเครื่องมีจาหน่ าย/สั่ งซื้อบนเครื่อง )
เดิ นทางถึ ง สนามบินนาริ ตะ (เวลาท้องถิ่ นเร็ วกว่าเมื องไทย 2 ชัว่ โมง กรุ ณ าปรับนาฬิ กาของท่ านเพื่ อความ
สะดวกในการนัดหมายเวลา) ส าคัญ!!! ประเทศญี่ ปุ่นไม่อนุ ญาตให้นาอาหารสด จาพวก เนื้ อสัตว์ พื ช ผัก
ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่ าฝื นจะมีโทษจับและปรับ นาท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ
อาหารกลางวัน บริการอาหารกลางวันแบบ Set Box บนรถ)
นาท่านเดินทางสู่ โตเกียวเมืองหลวง เดิ นทางสู่ วัดอาซากุสะ SENSOJI TEMPLE กราบนมัสการขอพรจาก
องค์ เจ้าแม่กวนอิมทองคาที่เป็ นทองสัมฤทธิ์ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร วัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดใน ภูมิภาค
คันโต และมีผคู ้ นนิยมมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็ นสิ ริมงคลตลอดทั้งปี ถ่ายภาพเป็ นที่ระลึกกับ คามินาริ มง
(ประตูฟ้าคารณ) ซึ่ งมีโคมไฟสี แดงขนาดยักษ์ที่มีความสู งถึง 4.5 เมตร โคมไฟที่ ใหญ่ที่สุดในโลก แขวนอยู่
เลือกชมและเช่าเครื่ องรางของขลังอันศักดิ์สิทธิ์ ของวัดแห่ งนี้ หรื เพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนช้อปปิ้ งที่มี
ชื่อเสี ยงของวัด มีร้านขายของที่ระลึกมากมายไม่วา่ จะเป็ นเครื่ องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบท้ายด้วย
ร้านขาย ขนมที่ คนญี่ ปุ่นมายังวัดแห่ งนี้ ตอ้ งมาต่อคิ วกัน ท่านจะได้เพลิดเพลิน กับการช้อปปิ้ งของฝากที่ เป็ น
แบบญี่ ปุ่นญี่ ปุ่น Made In Japan แท้ๆ รวมทั้งข้าวของเครื่ องใช้คุณ ภาพดี มากมาย อาทิ ร่ ม, หมวก, รองเท้า,
กระเป๋ า, เสื้ อผ้า เป็ นต้น ได้ที่นี่ หากมีเวลาท่ านสามารถเดิ นไปถ่ายรู ปคู่กบั หอคอยที่ สูงที่ สุดในโลก โตเกี ยว
สกายทรี (Tokyo Sky tree) แลนด์มาร์ คใหม่ของมหานครโตเกียว ที่ ท่านสามารถถ่ายรู ปได้งดงามจากบริ เวณ
ใกล้กบั วัดอาซากุซะ สาหรั บโตเกี ยวสกายที เปิ ด ให้บริ การเมื่ อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 มี ความสู งถึง 634
เมตร ชนะแชมป์ เก่าคือหอคอยแคนตันทาวน์เวอร์ ที่นครกว่างโจวของจี น และหอซี เอ็น ทาวเวอร์ ในนครโท
รอนโตของแคนาดา สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ที่พกั แรมออนเซ็น
รับประทานอาหารค่า บุฟเฟ่ ต์ ขาปูยกั ษ์ ไม่ อ้นั !!!
หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ การอาบนา้ แร่ ธรรมชาติ เพื่อสุ ขภาพ/ ออนเซ็ น (Onsen) น้ าแร่ ในสไตล์
ญี่ปุ่นให้ท่านได้พกั ผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่ งชาวญี่ปุ่นเชื่ อว่าน้ าแร่ ธรรมชาติ น้ ี มีส่วนช่ วยเรื่ อง โรคภัยไข้เจ็บและ
ผิวพรรณเปล่งปลัง่
ที่พกั : Alexander Hotel & Resort Yamanakako หรือระดับเทียบเท่ า

05.05น.
13.10 น.

บ่ าย

ค่า

วันที่สอง
เช้ า

ศู นย์ พิพิธภัณฑ์ แผ่ นดินไหว - ทุ่งพิงค์ มอส – โออิชิปาร์ ค - พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – โตเกียว – ช้ อปปิ้ งชินจูกุและ
Laox Shinjuku - นาริตะ
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านเดินทางสู่ ศู นย์ พพิ ิธภัณฑ์ แผ่ นดินไหว ซึ่ งได้จาลองเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดแผ่นดินไหวในญี่ปุ่น และสาธิ ต
วิธีป้องกันตัว และท่านยังสามารถเข้าไปทดสอบในห้องจาลองแผ่นดินไหวในระดับที่แตกต่างกันได้ดว้ ย นาท่าน

เดิ นทางสู่ ทุ่งพิงค์ มอส ชมเทศกาลชมดอกชิ บะซากุระ ภูเขาไฟฟูจิ ให้ท่า นได้ชมความงดงามของทุ่งดอกพิงค์
มอสหรื อเรี ยกอีกชื่ อว่าดอกชิ บะซากุระที่ เบ่งบานเต็มทุ่งกว้างกว่า8แสนดอก ชิ บะซากุระ (Shibazakura/ Phlox
Subul ata) เป็ นพืชที่มีวงจรชีวิตมากกว่าสองปี อยู่ในพืชตระกูล Polemoniaceae, จาพวก Phlox ให้ดอกขนาดเล็ก
1.5 ซม. ตั้งแต่ช่วงเมษายนจนถึงพฤษภาคม จะได้เห็นดอกสี แดง สี ชมพู สี ขาว และสี ม่วง ชิ บะซากุระเป็ นพืชที่มี
ถิ่นกาเนิ ดจากอเมริ กาเหนื อ มีอีกชื่ อว่ามอส พิ้งค์ (Moss Pink) ที่ ถูกเรี ยกว่า ชิ บะซากุระเพราะมีรูปร่ างดอกคล้าย
ดอกซากุระแต่บานอยู่บนพื้นดินค ล้ายต้นหญ้า ด้ วยลักษณะพิเศษดังกล่าวจึงนิยมปลูกเป็ นสวนดอกไม้หรื อพืช
คลุมดิ น อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับพร้อมเลือกซื้ อของฝากของที่ ระลึกที่มีจาหน่ายเฉพาะในงานเช่ น
คุกกี้ ฟูจิยามะ,โมจิ ใบซากุระ,ฟูจิชิบะซากุระมันจู,ฟูจิชิบะซากุระคิ นทสึ บะ เป็ นต้น นอกจากนี้ ยงั มีการจัด “Mt.
Fuji Delicious Foods Festival” มี การออกร้ านของอร่ อยในแถบภู เขาไฟฟู จิมากมาย บริ เวณในงานที่ จะขาย
เครื่ องดื่ มของกิ นด้วย (เทศกาลจัดขึ้ นประมาณกลางเดื อนเมษายน ถึงปลายเดื อนพฤษภาคม กรณี ดอกไม้ยงั ไม่
บานหรื อโรยแล้วหรื อจบเทศกาลแล้วจะนาท่านขึ้นฟูจิช้ นั 5แทน)
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน Japanese Set

บ่ าย

นาท่านเดิ นทางสู่ โออิชิ ปาร์ ค (Oishi Park) เป็ นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิ (Mt.Fuji) ที่ ต้ งั อยู่ริมฝั่ งทะเลสาบคาวากุจิ
โกะ ในวันที่อากาศแจ่มใสจะเป็ นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้เกือบทั้งลูกที่สวยงามมาก นาท่านไป
สัมผัสประสบการณ์พิธีชงแบบญี่ปุ่น ให้ท่านได้ทดลองชงชาด้วยตัวท่านเองและอิสระให้ท่านได้เลือกซื้ อสิ นค้า
ราคาถูกตามอัธยาศัย จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ โตเกียว นาท่านไป ช้อปปิ้ งย่านชิ นจูกุ และLaox Shinjukuแหล่งช้
อปปิ้ งขนาดใหญ่ใจกลางเมื องหลวงโตเกี ยว เป็ นศูนย์รวมแฟชั่นเก๋ ๆ เท่ห์ๆ ของเหล่าบรรดาแฟชัน่ นิ สต้า เป็ น
แหล่งอัพเดทเทรนด์และเป็ นย่านความเจริ ญอันดับหนึ่งของนครโตเกียวในปัจจุบนั ให้ท่านเลือกชมและซื้ อสิ นค้า
มากมาย อาทิ เช่น เครื่ องใช้ไฟฟ้ า, กล้องถ่ายรู ป, MP-3, คอมพิวเตอร์ , Note Book, นาฬิ กา, เสื้ อผ้า,รองเท้า และ
เครื่ องสาอางเช่ นแบนรด์ KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และอื่น ๆ อีกมากมายที่ ราคาค่อนข้างถูกกว่า
เมืองไทยและร้าน100เยน (อยู่ตึกPEPEชั้น8) ซึ่ งสิ นค้าทุกอย่างภายในร้านจะราคา 100 เยน เท่ากันหมด หรื อเป็ น
ร้ านดองกี้ ที่ ข ายสิ นค้าราคาถูกสารพัด อย่าง หรื อจะเป็ นร้ านมัต สึ โ มโต้ที่ ร วมสิ น ค้า เคร่ องใช้เครื่ อ งส าอาง
ผลิตภัณฑ์ของใช้ไว้อย่างหลากหลาย ให้ท่านช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย อาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย ให้ท่านได้
เลือกชิ มร้านอร่ อยต่างๆที่ย่านชิ นจูกุ เช่นร้านราเมง ร้านซู ชิจานหมุน และร้านอร่ อยๆอีกมากมาย จนถึงเวลานัด
หมายนาท่านเดินทางสู่ที่พกั ย่านนาริ ตะ
ที่พกั : The Hedistar Hotel Narita หรือระดับเทียบเท่ า

วันที่สาม

อิสระท่ องเที่ยวตามอัธยาศัยหรื อซื้อบัตรเข้ าโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ราคาบัตร 2,700 บาท) หรื อ เลือกซื้อOption
Tour

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั (มื้อที่ 5)
อิสระให้ ท่านท่ องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน

ให้ท่านช้อปปิ้ งหรื อเดินทางสู่ สถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ เช่น อากิฮาบาร่ า,ฮาราจุกุ,ชิ นจูกุหรื อช้อปปิ้ งแถวนาริ ตะ
เช่นห้างอิออนมอลล์,ชิซุยเอ้าท์เลท ท่องเที่ยวโดยตัวท่านเอง
Shisui Premium Outlets อยู่ใกล้กบั สนามบิ นนาริ ตะ เปิ ดให้บริ การทุกวัน มีแบรนด์ช้ นั นาของญี่ปุ่นและแบ
รนด์ต่างประเทศให้เลือกสรรมากมายกว่า 120 ร้านค้าเช่ น Coach, Coach Men, Disney Store, Isetan, Ugg, GStar Raw, Billabong, Puma, Gap, Takeuchi Kikuchi, Michael Kors, Tommy Hilfiger, New Balance, Diesel,
Samsonite, Samantha Thavasa, Polo Ralph Lauren สามารถช้อปได้ต้ งั แต่เวลา 10:00 - 20:00 น. ช้อปปิ้ งอย่างจุ
ใจกับสิ นค้าแบรนด์เนมที่แหล่งรวมสิ นค้านาเข้าและสิ นค้าแบรนด์ญี่ปุ่นโกอินเตอร์มากมาย
- การเดินทางโดยShuttle Bus จากสนามบินนาริ ตะ จะมีรถบัส Outlet Shuttle ออกจาก (Terminal 1) No.30 หรือ (Terminal 2)
No.13 ตรงไปถึง SHISUI PREMIUM OUTLET ใช้ เวลาประมาณ 15 นาที
- การเดินทางโดยรถไฟJR จากสถานี JR Narita Station ไปลงที่สถานี JR Shisui Station แล้ วขึน้ รถไปที่ SHISUI PREMIUM
OUTLET ประมาณ 15 นาที

หมายเหตุ:

เลื อกเที่ ยวดิสนี ย์ Tokyo Disneyland หรื อ DisneySea ซึ่ งสามารถเดิ นทางโดยรถไฟหรื อบัส จากสนามบิ น
สู่ดิสนียไ์ ด้โดยง่าย
ราคาบัตรท่านละ 2,700 บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง) กรณี ตอ้ งการสั่งซื้ อบัตรกับบริ ษทั ฯ กรุ ณาแจ้งความประสงค์
อย่างน้อย 7 วันก่อนเดิ นทางพร้อมชาระค่าบัตร) บัตรโตเกี ยวดิ สนี ยแ์ ลนด์และดิ สนี ยซ์ ี ราคาเท่ากันและเลือก
เข้าได้อย่างใดอย่างหนึ่ง
โตเกียวดิสนีย์ ท่ านจะได้พ บกับความมหัศจารรย์ของโตเกี ยวดิ ส นี ยแ์ ลนด์ (Tokyo Disneyland)และโตเกี ยว
ดิสนี ยซ์ ี (Tokyo Disneysea) บรรยากาศแห่ งความสนุกสนาน ตื่ นตาตื่นใจและเครื่ องเล่นมากมาย จะทาให้คุณ
ได้สัมผัสถึงความสุ ขตั้งแต่กา้ วแรกที่คุณเข้าไป สวนสนุกทั้งสองแห่ งนี้ เต็มไปด้วยความบันเทิง พร้อมกับกลิ่น
อายความเป็ นญี่ปุ่น ท่านจะได้พบกับตัวละครสุ ดคลาสสิ คจากดิสนี ยม์ ากมายที่โตเกียวดิสนี ยแ์ ลนด์ หรื อดาดิ่ง
ลงไปใต้มหาสมุ ท รกับ โตเกี ย วดิ ส นี ย ์ซี ที่ มาพน้อมกับ ตัวละครจากใต้ท ะเลมากมาย ดิ ส นี ย ์เป็ นโลกแห่ ง
จินตนาการของราชาการ์ ตูนญี่ปุ่นซึ่ งเป็ นดิสนี ยแ์ ลนด์แห่ งแรกที่สร้างนอกประเทศสหรัฐอเมริ กา โดยสร้างขึ้น
ในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใช้ทุนสร้างกว่า 600 ล้านบาท ให้ท่านสนุกสนานกับเครื่ องเล่นนานาชนิ ด
( ไม่จากัดจานวนการเล่น ) ผจญภัยในดินแดน ต่างๆ ให้ท่านเล่นเครื่ องเล่นตัวใหม่จากภาพยนตร์ การตูนเรื่ อง
ดัง Toy Story ชมฉากรบกลางทะเล คาริ เบียนในดินแดนโจรสลัดจากภาพยนตร์ The Pirate of Caribbean เขย่า
ขวัญกับบ้านผีสิงใน Haunted Mantion สัมผัสความน่ ารักของตุ๊กตาเด็กนานาชาติ ในโลกใบเล็ก Small World
ชมภาพ ยนตร์ สามมิติ The Invention of the Year ให้ท่านได้สนุ กสนานพร้อมกับการ จับจ่ายเลือกซื้ อสิ นค้าที่
ระลึ กน่ ารักในดิ สนี ยแ์ ลนด์อีกทั้งยังจะได้สัมผัสกับตัวการ์ ตูนเอกจากวอลดิ สนี ย ์ อย่าง มิกกี้ เม้าส์ มิ นนี่ เม้าส์
พร้ อมผองเพื่ อ นการ์ ตู นอี กมากมายสนุ กกับการจับจ่ ายซื้ อของที่ ระลึ กน่ ารั กในดิ ส นี ยแ์ ลนด์ ท่ านสามารถ
เดินทางจากสนามบินนาริ ตะได้โดยรถไฟหรื อรถชัตเติ้ลบัส หรื อถ้าเดินทางจากโตเกียว ท่านสามารถขึ้นรถไฟ
จากสถานี รถไฟ JR โตเกี ยวไปยังโตเกี ยวดิ สนี ยแ์ ลนด์โดยใช้เวลา 15 นาที อีกทั้ง ยังมีรถโดยสารวิ่งตรงจาก
โรงแรมหรื อสถานที่ต่าง ๆ ด้วยเช่นกัน

- วิธีเดินทางโดยรถไฟจากสนามบินนาริ ตะ
สนามบินนาริตะ
-ขึ้นรถไฟ JR นาริ ตะเอ็กซ์เพรส (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 60 นาที)
-เปลี่ยนสายรถที่สถานีรถไฟ JR โตเกียว
-ขึ้นรถไฟ JR สายเคโยหรื อรถไฟ JR สายมุซาชิโนะ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที)
-ลงรถที่สถานีรถไฟ JR ไมฮามะ (เดินประมาณ 5 นาที ถึงโตเกียวดิสนียแ์ ลนด์)
เลือกซื้อ Option Tour เที่ยวโตเกียว (มีบัสและไกด์ ) หมายเหตุ: รายการทัวร์ เสริ มนี้ เป็ นการเสนอขายบัสวันฟรี เดย์เบื้องต้น ทาง
บริ ษทั และไกด์ไม่สามารถบังคับซื้ อใดๆทั้งสิ้ น ขึ้นอยู่กบั ความสมัครใจและความต้องการเดินทางของลูกค้าแต่
ละท่านเท่านั้น (โปรแกรมเดินทางไกด์จะเสนอขายหน้างานบนบัส เช่น
เที่ยวโตเกียว พระราชวังอิมพีเรี ยล ชิ บูย่า ฮาราจูกุหรื อโอไดบะ หรื อเที่ยวโยโกฮามา เที่ยวคามาคุระ หรื อเที่ยว
เมืองเก่าคาวาโกเอะ เป็ นต้น
อัตราค่ าบริการ /ท่ าน
- เดินทาง 15-20 ท่ าน ราคา 3,000 บาท/ท่ าน
- เดินทาง 21-25 ท่ าน ราคา 2,500 บาท/ท่ าน
- เดินทาง 26-30 ท่ าน ราคา 2,000 บาท/ท่ าน
- เดินทาง 31 ท่ านขึน้ ไป ราคา 1,500 บาท/ท่ าน
อาหารกลางวันและเย็นอิสระตามอัธยาศัย
ที่พกั : The Hedistar Hotel Narita หรือระดับเทียบเท่ า– วัดอาซากุสะ – ถ่ ายรู ปวิวโตเกียวสกายทรห่ งใหม่
วันที่สี่

วัดนาริตะ - ร้ านดองกี้ – ห้ างAeon Mall - ท่ าอากาศยานนาริตะ - ท่ าอากาศยานดอนเมืองกรุ งเทพฯ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านเดินทางสู่ วัดนาริตะ วัดนี้เป็ นหนึ่ งในวัดที่เป็ นที่รู้จกั มากที่สุดในภูมิภาคคันโต ถือว่าเป็ นวัดที่โด่ง
ดังที่สุดในแถบชิบะ และจานวนผูม้ าเยี่ยมชมก็เป็ นรองเพียงศาลเจ้าเมจิ ในกรุ งโตเกียว บริ เวณวัดเป็ นที่ต้ งั
ของประตูหลัก มีทางเดินบันไดขึ้นสู่อาคารหลักเป็ นสถานที่สาหรับสักการะบูชาภายในวัดท่านสามรถ
บันทึกภาพเจดียห์ า้ ชั้นหนึ่ งคู่ สวนหย่อมที่มีสระน้ าขนาดใหญ่ รวมทั้งบริ เวณสาหรับเลี้ยงสัตว์ ภายใน
ก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมพุทธแบบอินเดีย โดยยังคงเอกลักษณ์ของศิลปะแบบญี่ปุ่นเอาไว้ นาท่าน
กราบนมัสการขอพรพระเพื่อสิ ริมงคล ให้มีชีวิตที่ดีและยืนยาว พร้อมเลือกชมและซื้ อเครื่ องรางของขลัง
และสิ นค้าพื้นเมืองนาท่านเดินทางไปช้อปปิ้ ง ร้ านดองกี้ เป็ นร้านที่รวบรวมสิ นค้าต่างๆของญี่ปุ่นไว้
มากมายในราคาพิเศษและใกล้ๆกันจะมีหา้ งอิอน นาริ ตะ ท่านสามารถเดินไปช้อปปิ้ งได้ตามอัธยาศัย
สมควรแก่ เวลาเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ เพือ่ เตรียมตัวเดินทางกลับ
เหิ นฟ้ าสู่ ท่ าอากาศยานดอนเมือง โดย สายการบิน AIRASIA X เที่ยวบินที่ XJ603 (ค่ าทัวร์ ไม่ รวม
ค่ าอาหารบนเครื่องขากลับ บนเครื่องมีจาหน่ าย/สั่ งซื้อบนเครื่อง )
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

14.25 น.
19.10 น.

********************** ขอบคุณทุกท่ านที่ใช้ บริ การ **********************
* ท่ านใดมีไฟล์ ทบินภายในประเทศต่ อ โปรดแจ้ งให้ บริษทั ฯทราบในวันจองทัวร์ *
** ทั้งนีเ้ พือ่ ประโยชน์ ของตัวท่ านเอง **
บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ : รายการทัวร์ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่ องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิ น
เป็ นต้น โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริ การของรถบัสนาเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริ การ
วันละ 10 ชัว่ โมง มิ อาจเพิ่ มเวลาได้ โดยมัคคุ เทศก์และคนขับจะเป็ นผูบ้ ริ หารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ข้ ึ น อยู่กบั สภาพ
การจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็ นหลัก จึงขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง

อัตราค่าบริการ/ท่ าน
เด็ก

เด็ก

พักเดีย่ ว

กาหนดวันเดินทาง

ผู้ใหญ่

15-18 เมษายน 62

24,900

24,900

24,900

8,500

16-19 เมษายน 62

22,900

22,900

22,900

8,500

17-20 เมษายน 62

23,900

23,900

23,900

8,500

18-21 เมษายน 62

23,900

23,900

23,900

8,500

19-22 เมษายน 62

22,900

22,900

22,900

8,500

20-23 เมษายน 62

22,900

22,900

22,900

8,500

21-24 เมษายน 62

22,900

22,900

22,900

8,500

22-25 เมษายน 62

22,900

22,900

22,900

8,500

23-26 เมษายน 62

22,900

22,900

22,900

8,500

24-27 เมษายน 62

22,900

22,900

22,900

8,500

(เสริมเตียง)

(ไม่ เสริมเตียง) จ่ ายเพิม่

25-28 เมษายน 62

22,900

22,900

22,900

8,500

26-29 เมษายน 62

22,900

22,900

22,900

8,500

27-30 เมษายน 62

22,900

22,900

22,900

8,500

28เมษายน-1พฤษภาคม 62

25,900

25,900

25,900

8,500

29เมษายน-2พฤษภาคม 62

25,900

25,900

25,900

8,500

30เมษายน-3พฤษภาคม 62

25,900

25,900

25,900

8,500

1-4 พฤษภาคม 62

21,900

21,900

21,900

8,500

4-7 พฤษภาคม 62

20,900

20,900

20,900

8,500

9-12 พฤษภาคม 62

18,900

18,900

18,900

8,500

11-14 พฤษภาคม 62

20,900

20,900

20,900

8,500

17-20 พฤษภาคม 62

20,900

20,900

20,900

8,500

18-21 พฤษภาคม 62

20,900

20,900

20,900

8,500

23-26 พฤษภาคม 62

19,900

19,900

19,900

8,500

25-28 พฤษภาคม 62

18,900

18,900

18,900

8,500

เด็กทารก อายุไม่ เกิน 2 ปี ชาระท่ านละ 7,000 บาท
อัตรานีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ ามันตามรายการทัวร์
 ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็ นเงินได้ เนื่องจากบริ ษทั ฯ ต้องจองและซื้ อตัว๋ ล่วงหน้า)

 โรงแรมตามระบุ หรื อเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน)
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่โหลดลงใต้ทอ้ งเครื่ อง น้ าหนักไม่เกิน 20 กก.
 ค่าหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลและอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทาง คุม้ ครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตรานีไ้ ม่ รวม







ค่าดาเนินการทาหนังสื อเดินทาง หรื อค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสาหรับคนต่างด้าว
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริ ษทั ฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี พิเศษ
ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกาหนด
ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
ค่ าทิปพนักงานขับรถและไกด์ 3,500 เยนต่ อท่ าน ตลอดการเดินทาง (เก็บทิปก่ อนการเดินทางที่สนามบิน)

เงือ่ นไขการเดินทาง

 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมผี ู้เดินทางต่ากว่า 30 ท่ าน โดยจะแจ้งให้ผเู้ ดินทางทราบล่วงหน้าก่อน
เดินทาง 21 วัน
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอนั เนื่ องมาจากการ
ล่าช้าของสายการบิ น, การนัด หยุด งาน, ภัยธรรมชาติ , การก่ อวิน าศภัย , การก่ อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึ งถึ ง
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ เกิ ดขึ้ น หากท่ านถูกปฏิ เสธการเข้าเมือง อันเนื่ องจากการกระทาที่ ส่อไปในทางผิด
กฎหมายหรื อการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชาระมาแล้ว
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่เกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ อาทิ สึ นามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด
อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนื อจากการควบคุมของบริ ษทั ฯ โดยทางบริ ษทั ฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริ ง
เท่านั้น เช่น ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน, ค่าวีซ่าในกรณี ที่ยื่นวีซ่าแล้ว และค่าวางมัดจาห้องพัก ฯลฯ
การสารองที่นั่งและชาระเงิน
 ยืนยันการสารองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้ อมส่ งสาเนาหนังสื อเดินทาง
 ชาระเงินมัดจาภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง เงินมัดจาถือเป็ นการยืนยันการจองของท่าน
 ญี่ปุ่น ท่ านละ 15,000 บาท
 ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ชาระล่วงหน้า 15-20 วันก่อนเดินทาง

 หากท่านไม่ชาระเงินค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือตามกาหนดวันดังกล่าว ทางบริ ษทั ฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดิ นทางโดยไม่มีเงื่อนไข
และขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินมัดจา
เงือ่ นไขยกเลิกการจอง :
 เนื่องจากเป็ นราคาตั๋วเครื่ องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ ชาระเงินค่ าจองค่ าทัวร์ แล้ ว ไม่ สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ ทุก
กรณี และกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุ งเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิ เสธมิให้เดิ นทางออก หรื อ เข้าประเทศที่ ระบุไว้
ในรายการเดิ นทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่ จะไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น รวมถึง เมื่อท่านออกเดิ นทางไปกับคณะ
แล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ
และเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
ตัว๋ เครื่องบิน

 ตัว๋ เครื่ องบินแบบหมู่คณะ ต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านต้องชาระค่าใช้จ่ายที่สาย
การบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ ปเป็ นไปโดยสายการบินกาหนด ทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ ามันเชื้อเพลิงและค่าประกันวินาศภัยทางอากาศ คิดตามอัตราที่ทางสายการบินแจ้ง ณ วันที่ออก
ราคาขาย หากสายการบินมีการปรับขึ้นราคาในภายหลัง ถือเป็ นค่าใช้จ่ายส่ วนที่เพิ่ม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยก
เก็บตามความเป็ นจริ ง ณ วันที่ออกตัว๋
โรงแรมและห้ องพัก

 ห้องพักในโรงแรมส่ วนใหญ่เป็ นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพักขึ้นอยู่กบั การวางรู ปแบบของแต่ละ
โรงแรม กรณี ผรู ้ ่ วมเดินทางในคณะของท่านจองห้องประเภทอื่นๆ อาจทาให้ไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ
 โรงแรมอนุญาตให้มีผเู้ ข้าพักใน 1 ห้องมากที่สุด คือ 3 คนเท่านั้น
 โรงแรมส่ วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรื อมีจานวนจากัด บางโรงแรมอาจจัดเป็ นห้องพักคู่ และเพิ่ม
เตียงเสริ มให้ (Extra Bed) ** ในกรณีที่ท่านจองห้ องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริ ม] แล้ วทางโรงแรมไม่ สามารถ
จัดการห้ องพัก แบบ TRIPLE ได้ ทางบริษทั อาจมีการจัดห้ องพักให้ ตามความเหมาะสมต่ อไป **

 หากโรงแรมไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรื อไม่มีเตียงเสริ มให้ ท่านจาเป็ นต้องแยกเป็ นพักห้องเดี่ยว และต้อง
ชาระค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่มด้วย
 ในกรณี ที่มีการจัดประชุ มนานาชาติ (Trade Fair) หรื องานเทศกาลต่างๆ เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัวจากราคา
ต้นทุนที่คิดไว้ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายไปพักเมืองใกล้เคียงเพื่อความเหมาะสมของโปรแกรม

