WONDERFUL JAPAN
โตเกียว – ฟูจิ – ใบไม้ แดง
5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่ มต้น

21,800.บาท/ท่าน

กาหนดการเดินทาง : เดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2561
2561

ไฮไลท์
 สั มผัสวัฒนธรรมการอาบนา้ แร่ ออนเซ็น (Onsen) นา้ แร่ ในสไตล์ญี่ปุ่น หมู่บ้านนา้ ใสโอชิโนะฮักไก ศู นย์
พิพธิ ภัณฑ์ แผ่ นดินไหวทดสอบความแรงสั่ นสะเทือนของระดับความไหวต่ างๆ
 นั่งกระเช้ าชมใบไม้ เปลีย่ นสี ชมวิวภูเขาไฟฟูจิแบบพาโนรามา คาจิคาจิ ภูเขาเทนโจ (Kachi Kachi Ropeway)
 ทะเลสาบคาวากูจิโกะ ถนนสายโรแมนติก อุโมงค์ ใบเมเปิ้ ล โมมิจิ ไคโร ชมใบไม้ เปลีย่ นสี สั มผัสประสบการณ์
พิธีชงชาแบบต้ นฉบับญี่ปุ่น
 วัดอาซากุสะ ถ่ ายรู ปโตเกียวสกายทรี ช้ อปปิ้ งชินจูกุ ห้ างอิออนมอลล์ ร้ านดองกี้ วัดนาริตะ
 อิสระฟรีเดย์ 1 วัน หรือเลือกซื้อบัตรเทีย่ วโตเกียวดิสนีย์แลนด์ /ดิสนีย์ซีย์ (ราคาบัตร 2,700บาท)
 เดินทางโดยสายการบิน NOKSCOOT (XW) บินตรงสู่ โตเกียว (สนามบินนาริตะ) นา้ หนักกระเป๋ า20กก.

วันแรก

กรุ งเทพฯ สนามบินดอนเมือง

23.00 น.

พร้ อมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือ ง ชั้ น 3 อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์ เตอร์ สายการบิน
NOKSCOOT เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวกในการเช็คอิน

วันที่สอง

สนามบินนาริตะ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ฟูจิ – แช่ ออนเซ็น

02.20 น.

เหิ รฟ้ าสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XW102 (ไม่ รวมอาหารและเครื่องดืม่ บนเครื่อง)

10.25 น.

ถึง เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแล้ว เดินทางสู่ที่พกั (เวลาที่ญี่ปุ่น เร็วกว่ าเมืองไทย
2 ชั่วโมง กรุ ณาปรั บนาฬิ กาของท่ านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สาคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่
อนุญาตให้ นาอาหารสด จาพวก เนือ้ สั ตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้ าประเทศ หากฝ่ าฝื นมีโทษปรับและจับ***

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน (แบบกล่ อง) เพือ่ ความสะดวกในการเดินทาง

บ่ าย

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่เมือง เมืองโตเกียว นาท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคา ณ วัดอาซากุสะ วัดที่ได้ชื่อว่า
เป็ นวัดที่ มีความศักดิ์ สิ ทธิ์ และได้รับความเคารพนับถือมากที่ สุดแห่ งหนึ่ งในกรุ งโตเกียว ภายในประดิ ษฐาน
องค์เจ้าแม่กวนอิมทองคาที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ่ งมักจะมีผคู ้ นมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็ นสิ ริ
มงคลตลอดทั้งปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็ นที่ต้ งั ของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสู ง 4.5
เมตร ซึ่ งแขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าที่อยูด่ า้ นหน้าสุ ดของวัด ที่มีชื่อว่า “ประตูฟ้าคารณ” และถนนจากประตู
เข้าสู่ ตวั วิหารที่ ประดิ ษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคา มีชื่อว่า ถนนนากามิเซะ ซึ่ งเป็ นที่ ต้ งั ของร้านค้าขายของที่
ระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ให้ทุกท่านได้เลือก
ซื้ อเป็ นของฝากของที่ ระลึกอิสระ และท่านสามารถเดินไปถ่ายรู ปคู่กบั หอคอยที่ สูงที่ สุดในโลก แลนด์ มาร์ ก
แห่ งใหม่ ของกรุ งโตเกียว ณ ริ มแม่น้ าสุ มิดะ หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (Tokyo Sky tree) (ไม่ รวมค่ าขึ้นหอคอย)
หอส่ งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก เปิ ดให้บริ การเมื่อ วันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้ มีความ
สูง 634 เมตร สามารถทาลายสถิติความสูงของหอกวางตุง้ ในมณฑลกว่างโจว ซึ่ งมีความสูง 600 เมตร และหอ
ซี เอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโตของแคนาดา มีความสู ง 553 เมตร ทิ วทัศน์ของ หอคอยโตเกียวสกายทรี ที่
บรรจุเทคโนโลยีแนวหน้าสุ ดสามารถมองเห็นได้จากละแวกวัดอาซะกุซ่าที่ เต็มไปด้วยกลิ่นอายแบบเมืองเก่า
ของเอะโดะ ได้เวลานาท่านเข้าสู่ที่พกั

ค่า
ที่พกั

บริการอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม – เมนูบุฟเฟ่ ต์ ขาปูยกั ษ์ ไม่ อ้นั !!
ROUTE INN KAWAGUJIKO หรือระดับเดียวกัน
จากนั้นให้ ท่านได้ ผ่อนคลายกับการ แช่ น้าแร่ ออนเซ็ นธรรมชาติ เชื่ อว่ าถ้ าได้ แช่ น้าแร่ แล้ ว จะทาให้ ผิวพรรณ
สวยงามและช่ วยให้ ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขนึ้

วันที่สาม

ศู นย์ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ แผ่ นดินไหว – นั่ งกระเช้ าคาจิค าจิ ชมวิวเขาไฟฟู จิ – โอชิ โนะฮั กไก – พิ ธี ชงชาแบบญี่ ปุ่ น
ทะเลสาบคาวากูจโิ กะ ชมใบไม้ เปลีย่ นสี โมมิจไิ คโร – โตเกียว – ชินจูกุ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

นาท่ านเดิ นทางสู่ ศู นย์ พิพิธภัณ ฑ์ แผ่ นดินไหว ซึ่ งได้จาลองเหตุการณ์ ต่างๆที่ เกิ ดแผ่นดิ นไหวในญี่ ปุ่น และ
สาธิ ตวิธีป้องกันตัว และท่านยังสามารถเข้าไปทดสอบในห้องจาลองแผ่นดินไหวในระดับที่แตกต่างกันได้ดว้ ย
จากนั้น น าท่ านเดิ น ทางไป ขึ้น กระเช้ าคาจิ ค าจิ ภู เขาเทนโจ (Kachi Kachi Ropeway) ระยะทาง 400 เมตร
เชื่ อมต่อชายฝั่ งตะวันออกของทะเลสาบคาวากูจิโกะ กับดาดฟ้ าชมวิวใกล้ยอดภูเขาเทนโจ(MountTenjo) สู ง
ประมาณ 1,000 เมตรเหนื อระดับน้ าทะเลที่ มีทศั นี ยภาพอันงดงามของทะเลสาบด้านล่างรวมกับภูเขาไฟฟูจิ
และในช่ วงใบไม้เปลี่ยนสี สามารถชมความสวยงามระหว่างทางขึ้ นกระเช้าของต้นไม้ใบไม้ที่เปลี่ยนสี อย่าง
สวยงามตัดกับทะลาบคาวากูจิโกะ นับว่าเป็ น 1 ในจุดไฮไลท์ของสถานที่ ชมใบไม้เปลี่ยนสี ของญี่ปุ่น นาท่าน
เดิ น ทางสู่ หมู่ บ้ านโอชิ โนะ ฮั ก ไก (Oshino Hakkai Village) เป็ นหมู่ บ้า นที่ ต้ ัง อยู่ใ กล้ภู เขาไฟฟู จิ บริ เวณ
ทะเลสาบยามานาคาโกะ (Lake Yamanaka-ko) ซึ่ งในปี 2013 ฟูจิซังได้รับเลื อกให้เป็ นมรดกทางวัฒนธรรม
ของโลก ที่นี่เองก็ได้รับเลือกในฐานะส่ วนหนึ่ งของฟูจิซังด้วย ในบริ เวณนี้ มีบ่อน้ าใสๆ รวมกันกว่า 8 บ่อ เป็ น
น้ าที่เกิดจากการละลายของหิ มะจากบนภูเขาไฟฟูจิมีอายุมามากกว่า 1,200 ปี ที่ใช้เวลาอันยาวนาน ในการไหล
ลงมาสู่ พ้ืนดินและซึ มซาบไปยังบ่อน้ าแต่ละบ่อน้ า ดังนั้นน้ าที่ อยู่ในบ่อจะเป็ นน้ าที่ ใสสะอาด และสดชื่ นมาก
ทาให้คนไทยเราเรี ยกที่ นี่ว่า หมู่บ้านน้าใส ในปี 1985 สถานที่ แห่ งนี้ ยงั ได้ถูกเลื อกให้เป็ น 1 ใน 100 อันดับ
แหล่งน้ าจากธรรมชาติที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นอีกด้วย อีกทั้งบริ เวณโดยรอบสามารถชมวิวของภูเขาไฟฟูจิได้อย่าง
สวยงามในวันที่อากาศแจ่มใส ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศ พร้อมชมและเลือกซื้ อสิ นค้าพื้นเมือง หรื อ
ชิมขนมโมจิยา่ งขึ้นชื่ อที่เป็ นสี เขียวๆ ทาจากหญ้าสมุนไพร เรี ยกว่า ยากิคุซะโมจิ หรื อเลือกชิมซอร์ฟครี มหลาก
รส ทั้งโมโมะ, วานิลลา, องุ่น, ชาเขียว, ลาเวนเดอร์, และรสฮักไก หรื อชิมเต้าหูใ้ ส่ มิโสะรสอร่ อย

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ าย

จากนั้นนาท่านสัมผัสประสบการณ์ พิเศษ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ให้ท่านได้เรี ยนพิธีชงชาแบบธรรมเนี ยมญี่ปุ่น
และท่านสามารถ เลือกซื้ อชาและสิ นค้าของฝากราคาถูกได้จากที่นี่ เช่น โฟมล้างหน้าถ่านหิ นภูเขาไฟ โฟมชา
เขียว โฟมข้าวญี่ปุ่น หรื อผลิตภัณฑ์จากน้ ามันม้า และยาและวิตามินของญี่ปุ่นที่ บารุ งสุ ขภาพ นาท่านชมใบไม้
เปลี่ ยนสี สุ ดโรแมนติ ก ใน เทศกาล Fujikawaguchiko Autumn leaves Festival 2018 (งานเทศกาลนี้ จะจัด

ระหว่างวันที่ 1-23 พฤศจิ กายน) เป็ นงานที่ โรแมนติ กมากๆ เพราะต้นไม้รายล้อบทะเลสาบคาวากูจิโกะ จะ
เปลี่ยนเป็ นสี แดง ส้ม เหลือง มีสีสันสลับกันได้อย่างสวยงามตลอดเส้นทาง อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพ อุโมงค์
ใบไม้ แดง Momiji Kairo ถ่ายภาพสี สนั ใบไม้เปลี่ยนสี ต่างๆตามอัธยาศัย เดินทางสู่ โตเกียว ช้อปปิ้ ง ย่ านชินจูกุ
แหล่งช้อปปิ้ งขนาดใหญ่ ใจกลางเมื องหลวงโตเกี ยว เป็ นศูนย์รวมแฟชั่นของเหล่าบรรดาแฟชั่นนิ สต้า เป็ น
แหล่งอัพเดทเทรนด์และเป็ นย่านความเจริ ญอันดับหนึ่ งของนครโตเกี ยวในปั จจุบนั ให้ท่านเลือกชมและซื้ อ
สิ น ค้ามากมาย อาทิ เช่ น เครื่ องใช้ไ ฟฟ้ า, กล้อ งถ่ ายรู ป , MP-3, คอมพิ วเตอร์ , Note Book, นาฬิ กา, เสื้ อ ผ้า
รองเท้า และเครื่ อ งส าอางเช่ น แบนรด์ KOSE, SHISEDO, KANEBO, SKII และอื่ น ๆ อี ก มากมายที่ ร าคา
ค่อนข้างถูกกว่าเมืองไทยและร้าน 100 เยน (อยู่ตึกPEPEชั้น8) ซึ่ งสิ นค้าทุกอย่างภายในร้านจะราคา 100 เยน
เท่ ากันหมด หรื อ เป็ นร้ านดองกี้ ที่ ข ายสิ นค้าราคาถูกสารพัด อย่าง หรื อจะเป็ นร้ านมัต สึ โ มโต้ที่ ร วมสิ นค้า
เครื่ องใช้เครื่ องสาอางค์ ผลิตภัณฑ์ของใช้ไว้อย่างหลากหลาย ให้ท่านช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย
นาท่านเดินทางสู่ที่พกั ย่านนาริ ตะ
ค่า

อิสระรับประทานอาหารค่าตามอัธยาศัย

ที่พกั

NARITA HEDISTAR HOTEL หรือเทียบเท่ าระดับเดียวกัน

วันที่สี่

อิสระท่ องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือซื้อบัตรเข้ าโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ราคาบัตร 2,700 บาท)

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
อิสระให้ ท่านท่ องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวันไม่ มรี ถบัสบริการ มีไกด์ แนะนาการเดินทาง
ให้ท่านช้อปปิ้ งหรื อเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ เช่น อากิฮาบาร่ า, ฮาราจุกุ หรื อ ชินจูกุ หรื อ ช้อปปิ้ งที่ชิซุย
เอ้าท์เล็ท ท่องเที่ยวโดยตัวท่านเอง หรื อจะเลือกซื้ อทัวร์ ดิสนี ยแ์ ลนด์ซ่ ึ งสามารถเดินทางโดยรถไฟหรื อบัสจาก
สนามบิ น สู่ ดิ ส นี ยไ์ ด้โดยง่ าย ราคาบัตร Tokyo Disneyland ท่ านละ 2,700 บาท (ไม่ ร วมค่ าเดินทาง) กรณี
ต้องการสัง่ ซื้ อบัตรกับบริ ษทั ฯ กรุ ณาแจ้งความประสงค์อย่างน้อย 10 วันก่อนเดินทางพร้อมชาระค่าบัตร)
- โตเกียวดิ สนี ย ์ โลกแห่ งจินตนาการของราชาการ์ ตูนญี่ปุ่นซึ่ งเป็ นดิ สนี ยแ์ ลนด์แห่ งแรกที่ สร้างนอกประเทศ
สหรั ฐ อเมริ กา โดยสร้ างขึ้ นในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใช้ทุ น สร้ างกว่า 600 ล้านบาท ให้ท่ าน
สนุ กสนานกับเครื่ องเล่นนานาชนิ ด ( ไม่จากัดจานวนการเล่น ) ผจญภัยในดิ นแดน ต่างๆ ให้ท่านเล่นเครื่ อง
เล่นตัวใหม่จากภาพยนตร์ การตูนเรื่ องดัง Toy Story ชมฉากรบกลางทะเล คาริ เบี ยนในดิ นแดนโจรสลัดจาก
ภาพยนตร์ The Pirate of Caribbean เขย่าขวัญกับบ้ านผีสิงใน Haunted Mantion สัมผัส ความน่ารักของตุ๊กตา
เด็ ก นานาชาติ ใ นโลกใบเล็ ก Small World ชมภาพ ยนตร์ ส ามมิ ติ The Invention of the Year ให้ ท่ า นได้

สนุกสนานพร้อมกับการ จับจ่ายเลือกซื้ อสิ นค้าที่ระลึกน่ารักในดิ สนียแ์ ลนด์อีกทั้งยังจะได้สัมผัสกับตัวการ์ตูน
เอกจากวอลดิสนี ย ์ อย่าง มิกกี้เม้าส์ มินนี่ เม้าส์ พร้อมผองเพื่อนการ์ตูนอีกมากมายสนุกกับการจับจ่ายซื้ อของที่
ระลึกน่ารักในดิสนียแ์ ลนด์
เที่ยง

อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

ค่า

อิสระรับประทานอาหารค่าตามอัธยาศัย

ที่พกั

NARITA HEDISTAR HOTEL หรือเทียบเท่ าระดับเดียวกัน

วันที่ห้า

วัดนาริตะ – อิออนพลาซ่ า – ท่ าอากาศยานนาริตะ – สนามบินดอนเมือง

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ วัดนาริ ตะ วัดนี้ เป็ นหนึ่ งในวัดที่ เป็ นที่ รู้จกั มากที่สุดในภูมิภาคคันโต ถือว่าเป็ นวัดที่
โด่งดังที่สุดในแถบชิ บะ และจานวนผูม้ าเยี่ยมชมก็เป็ นรองเพียงศาลเจ้าเมจิ ในกรุ งโตเกียว บริ เวณวัดเป็ นที่ ต้ งั
ของประตู หลัก มี ทางเดิ นบัน ไดขึ้ น สู่ อาคารหลักเป็ นสถานที่ ส าหรั บ สักการะบู ช าภายในวัด ท่ านสามารถ
บันทึกภาพเจดียห์ ้าชั้นหนึ่ งคู่ สวนหย่อมที่มีสระน้ าขนาดใหญ่ รวมทั้งบริ เวณสาหรับเลี้ยงสัตว์ ภายในก่อสร้าง
ด้วยสถาปั ตยกรรมพุทธแบบอินเดีย โดยยังคงเอกลักษณ์ของศิลปะแบบญี่ปุ่นเอาไว้ นาท่านกราบนมัสการขอ
พรพระเพื่อสิ ริมงคล ให้มีชีวิตที่ดีและยืนยาว พร้อมเลือกชมและซื้ อเครื่ องรางของขลังและสิ นค้าพื้นเมือง
จากนั้นนาท่านเดินทางไปช้อปปิ้ ง ร้ านดองกี้ เป็ นร้านที่รวบรวมสิ นค้าต่างๆของญี่ปุ่นไว้มากมาย ในราคาพิเศษ
ใกล้ๆกันจะมีห้างอิอน นาริ ตะ ท่านสามารถเดินไปช้อปปิ้ งได้ สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ สนามบินนาริ ตะ เพื่อ
เตรี ยมตัวเดินทางกลับได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ

13.55 น.

ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน NOKSCOOT เที่ยวบินที่ XW101 (ไม่ รวมอาหารและเครื่ องดื่มบน
เครื่อง)

18.25 น.

เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
********************** ขอบคุณทุกท่ านที่ใช้ บริ การ **********************
* ท่ านใดมีไฟล์ ทบินภายในประเทศต่ อ โปรดแจ้ งให้ บริษทั ฯทราบในวันจองทัวร์ *
** ทั้งนีเ้ พือ่ ประโยชน์ ของตัวท่ านเอง **

บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ : รายการทัวร์ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน
เป็ นต้ น โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า การบริ การของรถบัสนาเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้ บริ การ
วันละ 10 ชั่ วโมง มิอ าจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุ เทศก์ และคนขับ จะเป็ นผู้ บริ ห ารเวลาตามความเหมาะสม ทั้ งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพ
การจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็ นหลัก จึงขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่ องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง

อัตราค่าบริการ/ท่ าน

กาหนดการเดินทาง
28 ตุลาคม-01 พฤศจิกายน 2561
29 ตุลาคม-01 พฤศจิกายน 2561
04-08 พฤศจิกายน 2561
27-31 ตุลาคม 2561
30 ตุลาคม-03 พฤศจิกายน 2561
03-07 พฤศจิกายน 2561
05-09 พฤศจิกายน 2561
06-10 พฤศจิกายน 2561
11-15 พฤศจิกายน 2561
12-16 พฤศจิกายน 2561
18-22 พฤศจิกายน 2661
19-23 พฤศจิกายน 2561
25-29 พฤศจิกายน 2561
26-30 พฤศจิกายน 2561
26-30 ตุลาคม 2561
31 ตุลาคม-04 พฤศจิกายน 2561
01-05 พฤศจิกายน 2561
02-06 พฤศจิกายน 2561
07-11 พฤศจิกายน 2561
08-12 พฤศจิกายน 2561
09-13 พฤศจิกายน 2561
10-14 พฤศจิกายน 2561

ผู้ใหญ่
พักห้ องละ
2-3 ท่ าน

เด็ก อายุ 2-12 ปี
พักกับ
พักกับ
พักกับ
2 ผู้ใหญ่
2 ผู้ใหญ่
1 ผู้ใหญ่
มีเตียง
ไม่ มเี ตียง

พักเดี่ยว
เพิม่
ท่ านละ

21,800

21,800

21,800

21,800

8,500

22,800

22,800

22,800

22,800

8,500

23,800

23,800

23,800

23,800

8,500

13-17 พฤศจิกายน 2561
17-21 พฤศจิกายน 2561
20-24 พฤศจิกายน 2561
24-28 พฤศจิกายน 2561
30 กันยายน-04 ตุลาคม 2561
14-18 พฤศจิกายน 2561
15-19 พฤศจิกายน 2561
16-20 พฤศจิกายน 2561
21-25 พฤศจิกายน 2561
24,800
24,800
24,800
22-26 พฤศจิกายน 2561
23-27 พฤศจิกายน 2561
27 พฤศจิกายน-01 ธันวาคม 2561
28 พฤศจิกายน-02 ธันวาคม 2561
29 พฤศจิกายน-03 ธันวาคม 2561
15-19 ตุลาคม 2561
24-28 ตุลาคม 2561
25,800
25,800
25,800
25-29 ตุลาคม 2561
03-07 ตุลาคม 2561
06-10 ตุลาคม 2561
26,800
26,800
26,800
09-13 ตุลาคม 2561
12-16 ตุลาคม 2561
18-22 ตุลาคม 2561
27,800
27,800
27,800
21-25 ตุลาคม 2561
** ราคาเด็กทารก ไม่ เกิน 2 ขวบ 7,000 บาท/ท่าน **

24,800

8,500

25,800

8,500

26,800

7,500

27,800

7,500

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 4,000 เยนต่ อท่ าน ตลอดการเดินทาง (เก็บทิปก่ อนการเดินทางที่สนามบิน)

เงือ่ นไขการเดินทาง

 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง กรณี มีผเู้ ดินทางต่ากว่า 32 ท่าน 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 :
 เนื่ องจากเป็ นราคาตัว๋ เครื่ องบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวร์ ชาระเงินค่าจองค่าทัวร์ แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุก
กรณี และกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุ งเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก 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

