รหัสทัวร์ : THM10-TG-JP-27SEP-18OCT19

รหัสทัวร์ : THM10-TG-JP-27SEP-18OCT19

กำหนดกำรเดินทำง
27 กันยำยน – 02 ตุลำคม 2562
10 – 15 ตุลำคม 2562 (หยุดวันคล้ำยวันสวรรคต ร.9)
18 - 24 ตุลำคม 2562 (หยุดวันปิ ยมหำรำช)
มื้ออาหาร
วันที่
วันแรก

รายการทัวร์
สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) TG640 22.30-06.15+1

เช้า

กลางวัน
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สนามบินนาริตะ – หมู่บา้ นเยอรมัน – โตเกียว เบย์ อะควาไลน์ – วัดคามาคุระ
วันที่สอง

วันที่สาม
วันที่ส่ี

 MOTOSU VIEW HOTEL OR SIMILAR CLASS
**พิเศษ…บุฟเฟต์ขาปูยกั ษ์**

หมู่บา้ นโบราณอิยาชิโนะ ซาโตะ – ภูเขาไฟฟูจิ – โตเกียว – ช้อปปิ้ งชินจูกุ
 ROUTE INN GOTANDA HOTEL OR SIMILAR CLASS

อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบัสคอยอานวยความสะดวก)
 ROUTE INN GOTANDA HOTEL OR SIMILAR CLASS

วันที่หา้

วัดอาซากุสะ – โตเกียว สกายทรี (ถ่ายรูป) – ช้อปปิ้ งโอไดบะ
สนามบินฮาเนดะ

วันที่หก

สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพ) TG661 00.20-04.50

วันที่หนึง่ ของเดินทาง (1)
กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
19:30
พร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ C “สายการบินไทย” ...
พบกับเจ้ าหน้ าที่ท่คี อยต้ อนรับและอานวยความสะดวก
*** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิ ดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่ มีประกาศเตื อนผูโ้ ดยสารขึ้ นเครื่อง
ดังนั้นผูโ้ ดยสาร จาเป็ นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครือ่ งก่อนเวลาเครือ่ งออกอย่างน้อย 45 นาที ***

22:30

ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG640
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง ... เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)

วันที่สองของการเดินทาง (2)
สนามบินนาริตะ – หมู่บา้ นเยอรมัน – อาควาไลน์ – วัดคามาคุระ –
06:15
ถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญีป่ ุ่ นดินแดนอาทิตย์อุทยั ... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง
นาท่านเดินทางสู่ “หมู่บา้ นเยอรมัน” ได้ ถูกสร้ างโดยจาลองทิวทัศน์
บรรยากาศของแถบชนบทในประเทศเยอรมั น ออกมาได้ อย่ า ง
สวยงามด้ วยพื้นที่ๆ มีขนาดใหญ่ ถึง 6 หมื่นตารางเมตร ทาให้ เรา
ได้ ท้งั สัมผัสธรรมชาติท่รี ายล้ อมไปด้ วยเนินเขา ดอกไม้ ท่จี ัดแสดง
ตามฤดู ก าล ให้ ท่ า นได้ ช มพุ่ ม โคเคี ยสีแ ดง อิสระถ่ ายภาพตาม
อัธยาศัย ... จากนั้น นาท่านสู่ “โตเกีย ว เบย์ อะควาไลน์” เส้ นทางเชื่อมระหว่ างจั งหวั ดคานากาว่ า และ
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เที่ยง
บ่าย

คา่

จังหวัดชิบะ โดยสร้ างข้ ามอ่าวโตเกียว ซึ่งใช้ ระยะเวลาในการสร้ างถึง 36 ปี ท่านจะได้ ชมความมหัศจรรย์ของ
เส้นทางสายนี้ซ่งึ มีความยาวทั้งหมด 14 กิโลเมตร นับว่าเป็ นอุโมงค์ท่มี ีความยาวที่สุดเป็ นลาดับที่ 4 ของโลก
โดยบริเวณทางเชื่อมระหว่างสะพานและอุโมงค์มีเกาะที่มนุ ษย์สร้ างขึ้นชื่อ Umihotaru ซึ่งแปลเป็ นภาษาไทย
ได้ ว่า หิ้งห้ อยทะเล ที่มีท้งั จุดชมวิว ร้ านค้ า ร้ านอาหาร เพื่อเป็ นจุดแวะพักรถนั่นเอง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้ วยบุฟเฟต์ป้ ิ งย่างสไตล์ญ่ีปุ่น
นาท่านสู่ “คามาคุระ” ที่โอบล้ อมด้ วยขุนเขาและป่ าไม้ ท้งั สามด้ าน
ส่วนด้ านหน้ านั้นติดกับมหาสมุทรแปซิ ฟิก นาท่านนมัสการ “หลวง
พ่ อโต” พระพุทธรูปไดบุทสึท่มี ีความสูงถึง 11 เมตร หนักกว่ า 93
ตัน โดยช่ างหล่ อตั้ง ใจให้ องค์พระนั้ นผิ ดรูปมาตั้งแต่ ต้น เพื่ อที่เมื่อ
มองจากด้ านหน้ าองค์พระห่างออกมาราว 4-5 เมตรจะเห็นสัดส่วน
ขององค์พระรับกันทั้งองค์ ในสมัยก่อนองค์พระนั้นประดิษฐานอยู่ใน
วิหารไม้ ท้งั หลัง แต่ได้ ถูกแผ่นดินไหวและคลื่นยักษ์สึนามิกวาดหายไปเมื่อปี 1495 แต่น่าอัศจรรย์ท่อี งค์พระ
นั้นไม่ได้ รับความเสียหายแต่อย่างใด
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม บริการท่านด้ วยบุฟเฟต์อาหารนานาชาติ หรือชุดอาหาร
ไคเซกิแบบพื้นเมือง **พิเศษ! เสิร์ฟพร้ อมบุฟเฟต์ขาปูยักษ์**
 ที่พกั MOTOSU VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า
**จากนั้นพักผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกับการ “แช่ออนเซ็น” การแช่น้ าแร่ทคี่ นญีป่ นเชื
ุ่ อ่ กันว่าจะช่ วยกระตุน้ การ
ไหลเวียนของโลหิตและช่ วยให้ผิวพรรณดีขึ้น**

วันที่สามของการเดินทาง (3)
หมู่บา้ นโบราณอิยาชิโนะ ซาโตะ – ภูเขาไฟฟูจิ – โตเกียว - ช้อปปิ้ งชินจูกุ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ “หมู่บา้ นโบราณอิยาชิโนะซาโตะ” หมู่บ้านนี้ตั้งอยู่
บริเวณทะเลสาบไซโกะ ซึ่งเป็ น 1 ใน 5 ทะเลสาบที่ล้อมรอบภูเขาไฟฟู
จิ บ้ า นที่อ ยู่ ภ ายในหมู่บ้ า นแห่ ง นี้ จะเป็ นบ้ านทรงกัสโช่ สุคุ ริ แบบ
เดียวกับที่ทาคายาม่ า นอกจากนั้น แล้ วยังขึ้นชื่อว่ าเป็ น หมู่บ้านแห่ ง
หั ต ถกรรมอี ก ด้ วย เช่ น เครื่ อ งปั้ นดิ น เผา เป็ นต้ น ให้ ท่ า นได้
เพลิดเพลินเก็บภาพบรรยากาศความสวยงามเป็ นที่ระลึก
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้ วยอาหารญี่ปุ่นแบบเซ็ตเมนู “หมูย่างหินภูเขาไฟ”
บ่าย
นาท่านขึ้นสู่ “ภูเขาไฟฟู จิ” ตั้งตระหง่านอยู่เหนือเกาะญี่ปุ่นด้ วยความสูง
3,776 เมตรจากระดับนา้ ทะเลและรูปทรงกรวยคว่าที่ได้ สดั ส่วนจึงเป็ นแรง
บันดาลใจให้ กบั การสร้ างสรรค์ผลงานของศิลปิ นทั้งนักประพันธ์และกวีผู้มี
ชื่อเสียงของญี่ปุ่น เดิมที่ชาวญี่ปุ่นเชื่อกันว่าภูเขาไฟฟูจิเป็ นสิ่งศักดิ์สทิ ธิ์และ
เป็ นที่สถิตของเทพเจ้ าจึงเป็ นแดนต้ องห้ ามสาหรับสตรีมานานนับร้ อยๆปี
และเกิดการระเบิดครั้งสุดท้ ายเมื่อกว่ าสามร้ อยปี มาแล้ ว นาท่านขึ้นความ
งามกันแบบใกล้ ชิดยังบริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (หรือชัน้ สูงสุดทีท่ างอุทยานฯอนุ ญาตให้ข้ ึนได้ในวัน
นัน้ ๆ) เพื่ อชมทัศนี ยภาพโดยรอบของภูเขาไฟที่สามารถมองเห็นทะเลสาบทั้งห้ ากระจายอยู่ โดยรอบและ
เทือกเขาเจแปนแอลป์ ที่ทอดตัวยาวขนานกับเส้นทางขึ้นสู่ภูเขาไฟ (ในสภาพอากาศเอื้ ออานวย)
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จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “กรุง โตเกียว” เพื่อนาท่านสู่ย่าน
“ชินจูกุ” ย่านแห่งความเจริญอันดับหนึ่งของกรุงโตเกียว ท่าน
จะได้ พบกับห้ างสรรพสิน ค้ า และร้ านขายของนั บเป็ นพั น ๆ
ร้ าน ซึ่งจะมีผ้ ูคนนับหมื่นเดินกันขวักไขว่ ถือเป็ นจุ ดที่นัดพบ
ยอดนิ ย มอีกด้ ว ย เชิญท่ านเลือกชมสินค้ ามากมาย อาทิเ ช่ น
เครื่องใช้ ไ ฟฟ้ า, กล้ องถ่ ายรูปรุ่น ล่ าสุด , IPOD, MP-3,
NOTEBOOK, SANRIO SHOP, GAMES SHOP, นาฬิกา, เสื้อผ้ า, รองเท้าแฟชั่นทันสมัย และเครื่องสาอาง
เป็ นต้ น
อิสระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย เพือ่ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ ง
 ที่พกั ROUTE INN GOTANDA HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว
วันที่สขี่ องการเดินทาง (4)

เช้า

อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบัสคอยอานวยความสะดวก)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระตามอัธยาศัยทั้งวันให้ท่านเลือกช้อปปิ้ งตามย่านดังของกรุงโตเกียว โดยการนังรถไฟตะลุ
่
ยมหานคร
โตเกียว (ไม่รวมค่ารถไฟ) ท่านสามารถนั่งรถไฟ JR / SUBWAY เพื่อท่องเที่ยวในสถานที่ท่มี ีชื่อเสียง และ
แหล่งช้ อปปิ้ งยอดฮิตในมหานครโตเกียว ไม่ว่าจะเป็ น
“กินซ่ า” ย่ านที่มีค่ าที่ดิน สูง ยากจะประเมิน ค่าได้ โดยเฉพาะอย่ างยิ่งในช่วงปี 1980 ที่เศรษฐกิจ ฟองสบู่
ร้ อนแรงถึงขีดสุด แหล่งเริงรมย์ยามราตรีราคาแพงระยิบที่เข้ าได้ เฉพาะสมาชิก สนุ กกับการช้ อปปิ้ ง “ถนนชู
โอ” บางครั้งก็เรียกว่า “ถนนกินซ่า” หรือเลือกซื้อของห้ างดัง มิตสุโกชิและมัตสึยะ ร้ านบูติค เครื่องสาอางค์
ชั้นนาจากทั่วโลก นาฬิกาหรู เลือกชมเครื่องใช้ ไฟฟ้ ายัง “อาคารโซนี่” ที่กลายเป็ นจุ ดนัดพบ ด้ านนอกเต็มไป
ด้ วยวัยรุ่นที่มายืนรอคู่นัด ด้ านในเต็มไปด้ วยเครื่องใช้ ฟ้ารุ่นล่าสุดและยังมีโชว์รูมรถยนต์อกี ด้ วย
“ชิบูย่า” แหล่งวั ยรุ่นที่มีชื่อเสียงมาก ที่น่ีมีสินค้ าเกือบทุกอย่างและเป็ นย่านที่ทันสมัยที่สุ ด แห่ งอีกหนึ่งใน
โตเกีย ว เป็ นแหล่ ง ที่ วั ย รุ่ น ญี่ ปุ่ นมารวมตั ว กัน มากที่ สุ ด ย่ า นหนึ่ ง เลยที เ ดี ย ว มี ห้ าง Tokyu Hands
ห้ างสรรพสิน ค้ าที่พร้ อมสรรพด้ วยสิน ค้ านานาชนิด นอกจากนี้ ยังมีห้าง Seibu, Tokyu, Marui, Parco,
Shibuya 109, Loft ซึ่งเป็ น "อาคารแฟชั่น" และร้ านขายเสื้อผ้ าสไตล์อนิ เทรน กระเป๋ าสไตล์วัยรุ่น อีกนับร้ อย
ใครที่ชอบรองเท้ ารุ่นใหม่ ๆ แบบไม่เหมือนใครก็ต้องไปร้ าน ASBEE เอาไปใส่ท่เี มืองไทยแล้ วไม่มีซา้ ใคร
สามารถหาดูได้ ท่นี ่ีเลย หรือจะเป็ นหนุ่มสาวคอหนังและคอเพลงสไตล์ญ่ีปุ่น ที่น่ีกม็ ีให้ เลือกกันอย่างจุใจทั้งเก่า
ใหม่มีให้ หมด ที่น่ีกย็ ังมีร้านดิสนีย์ท่มี ีถึง 3 ชั้นด้ วยกัน รวบรวมของน่ารัก น่ าสะสมจากดิสนีย์ให้ ท่านเลือกซื้อ
ได้ เป็ นของฝาก และที่น่ีนอกจากนี้รูปปั้นของสุนัขซื่อสัตย์ท่ชี ื่อ Hachiko ซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปกัน
“อากิฮาบาร่า” แหล่งรวมเครื่องใช้ ๆไฟฟ้ ากับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์แหล่งใหญ่ ในสมัยก่อนย่านนี้เป็ นตัวอย่าง
อันดีของธรรมเนียมการรวมตัวของพ่ อค้ าหรือช่างฝี มือในแวดวงผลิตภัณฑ์เดียวกันในสมัยเอโดะ เลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์และสินค้ า IT ต่างๆมากมาย อาทิ คอมพิวเตอร์ Note Book Ipod Mp3 สินค้ า Duty Free ร้ าน
สินค้ ามือสอง กล้ องราคาถูก
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“ฮาราจูก”ุ แหล่งรวมแฟชั่นทันสมัยของวัยรุ่นญี่ปุ่น อิสระกับการช้ อปปิ้ งยัง “ตรอกทาเคชิตะ” สองข้ างทาง
เรียงรายไปด้ วยร้ านขายของวัยรุ่น เสื้อผ้ า เครื่องประดับ รองเท้า กระเป๋ า ร้ านฟาสท์ฟูดที่วันสุดสัปดาห์จะเป็ น
แหล่ งนั ดพบของพวก “แต่ง ตัว ประหลาด” มักมาแต่ งหน้ าและเปลี่ยนเสื้อผ้ ากัน ร้ านเครปญี่ ปุ่นอร่ อยๆ
มากมาย รวมถึงร้ าน 100 เยน
“โอโมเตะซันโด” ด้ วยบรรยากาศคล้ ายยุโรปกับตึกร้ านค้ าที่ออกแบบและตกแต่งสไตล์ยุโรปและปลูกต้ นเซล
โกเวียเป็ นทิวแถว แหล่งรวมสินค้ าแบรนด์เนมสุดหรูท่เี รียงรายสองอยู่ข้างทาง
หรือเลือกซื้ อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนียแ์ ลนด์ โดยท่านสามารถแจ้งไกด์หรือหัวหน้าทัวร์หน้างานได้เลย
อิสระอาหารกลางวัน/คา่ ตามอัธยาศัย เพือ่ ให้ทุกท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ ง
 ที่พกั ROUTE INN GOTANDA HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว
วันที่หา้ ของการเดินทาง (5)
วัดอาซากุสะ – โตเกียว สกายทรี (ถ่ายรูป) – ช้อปปิ้ งโอไดบะ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม “วัดเซ็ นโซจิ ” หรือ “วัดอาซากุสะ” วัดที่เหล่าโชกุน
และซามูไรให้ ความเลื่อมใสศรัทธาเป็ นอย่างมาก นมัสการองค์เจ้ า
แม่กวนอิมทองคาที่ประดิษฐานในวิหารหลังใหญ่ ถ่ายภาพเป็ นที่
ระลึกกับ “คามินาริมง(ประตูฟ้าคารณ)” ซึ่งมีโคมไฟสีแดงที่ได้ ชื่อ
ว่าเป็ น “โคมไฟที่ใหญ่ท่สี ดุ ในโลก” แขวนอยู่ โดยมี “ถนนนากามิ
เสะ” ถนนร้ านค้ า แหล่งรวมสินค้ าของที่ระลึกต่างๆมากมาย อาทิ
พวงกุญแจ ตุก๊ ตาแมวกวัก ดาบซามูไร ชุดกิโมโน ร่มญี่ปุ่น หรือ “ขนมอาเกมันจู ” ขนมขึ้นชื่อของวัดอาซากุสะ
ก็สามารถหาซื้อได้ ท่ถี นนแห่งนี้
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้ วยอาหารญี่ปุ่นแบบเซ็ตเมนู
นาท่านไปยังจุดถ่ายรูปและชม “หอคอยโตเกียว สกายทรี” (ไม่ข้ ึนชม) หอคอยแห่ งใหม่ท่สี ูงที่สุดของโลก
ริมแม่นา้ สุมิดะ ตรงข้ ามบริเวณใกล้ กับทางด้ านหน้ าของวัดอาซากุสะ ด้ วยรูปทรงทันสมัย ใช้ เป็ นหอคอยส่ง
สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ระบบดิจิตอล และบริเวณที่ความสูง 350 เมตรเป็ นจุดชมวิวมุมสูงของกรุงโตเกียวแห่ง
ใหม่ ... จากนั้น นาท่านช้ อปปิ้ งยัง “โอไดบะ ซี ไซด์มอลล์” ที่มี
“Aquacity” และ “Decks” แหล่งช้ อปปิ้ งชื่อดังริมอ่าวโตเกียว
แน่ นขนัด ไปด้ ว ยร้ านค้ าเสื้อผ้ าแฟชั่นกว่ า 60 ร้ าน ร้ านอาหาร
แหล่งบันเทิง ร้ านกาแฟเก๋ไก๋มากมาย ร้ านขายของที่ระลึกที่กาลัง
มองหาไว้ เ ป็ นของขวัญ ของฝากจากแดนอาทิตย์อุทัย และถือว่ า
เป็ นสถานที่นัดออกเดทของหนุ่มสาวญี่ปุ่นที่ได้ รับการโหวตว่า “โร
แมนติคที่สดุ ” ของโตเกียว สามารถมองเห็น “สะพานเรนโบว์ ” ที่
มีความยาว 570 เมตรและนับเป็ นสะพานที่มีความยาวเป็ นอันดับ 50 ของโลก พาดผ่านจากโอไดบะสู่เมือง
โตเกียว ในยามอาทิตย์อสั ดง ภาพแสงไฟระยิบระยับจากสะพานสายรุ้ง เรนโบว์ บริดจ์ ระยิบระยับแข่งกับแสง
ดาวบนฟากฟ้ ามาหานครโตเกียว โดยมี “หอคอยโตเกียว” สัญลักษณ์ของเมืองตั้งตระหง่านอยู่ รวมทั้ง “เทพี
สันติภาพ” เวอร์ช่นั ญี่ปุ่นยืนถือคบเพลิงอยู่ริมอ่าว เป็ นภาพอันงดงามแสนประทับใจที่จะหาได้ เพียงที่น่ีท่เี ดียว
เท่านั้น
อิสระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย เพือ่ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ ง
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่สนามบินฮาเนดะ
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วันที่หกของการเดินทาง (6)
สนามบินฮาเนดะ – สนามบินสุวรรณภูมิ
00.20
ออกเดินทางจากสนามบินฮาเนดะ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG661
04.50
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรลู ้ ืม
หมายเหตุ :
รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทาง
บริษัทฯ จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญทีส่ ดุ
ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่ อการออกนอกประเทศ / ห้ ามเข้ าประเทศญี่ปุ่น ของกองตรวจคนเข้ าเมือง / การนาสิ่งของผิดกฎหมาย
/ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้ อง และความประพฤติส่อไปในทางเสือ่ มเสีย บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้ น

อัตราค่าบริการ
***สาหรับผูเ้ ดินทางตัง้ แต่ 30 ท่านขึ้นไป***
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี
มีเตียง
ไม่มีเตียง

กาหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่ ท่านละ

27 กันยายน – 02 ตุลาคม 62
10 – 15 ตุลาคม 62
18 – 23 ตุลาคม 62

39,900.-

36,900.-

33,900.-

41,900.-

38,900.-

35,900.-

พักเดีย่ ว
เพิม่ ท่านละ
8,000.-

***กรุ๊ปคอนเฟิรม
์ เดินทางที่ 15 ท่าน สอบถามข้อมูลสารองทีน
่ งั่ ได้ที่ฝา่ ยขายบริษัททัวร์ใกล้บา้ นท่าน***
***กรณีมต
ี วั๋ เครือ
่ งบินแล้วลดท่านละ 16,000.-บาท***
***กรณีเด็กอายุตากว่
่
า 2 ปี (ทารก) ราคา 9,000.-บาท***
***ราคาทัวร์ขา้ งต้นยังไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 2,000 เยน/ท่าน/ทริป***

อัตราค่าบริการนี้ รวม
1. ค่าทีพ่ ัก ห้ องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ ะบุไว้ ในรายการหรือระดับเดียวกัน
2. ค่าอาหาร, ค่าเข้ าชมและค่ ายานพาหนะทุกชนิดตามทีไ่ ด้ ระบุไว้ ในรายการ
3. ค่าใช้ จ่ายของมัคคุเทศก์ทคี่ อยอานวยความสะดวกให้ กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
4. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นทัศนาจรตามเส้ นทางและสายการบินทีไ่ ด้ ระบุไว้ ในรายการ
5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000.- บาท
(หากอายุเกิน 70 ปี ขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละ 500,000.-บาท) **เป็ นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์**
6. บริการน้ าดืม่ วันละ 1 ขวด/ท่าน และ FREE WI-FI ON BUS
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
1. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้ น
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักภาษี ณ ทีจ่ ่าย 3%
3. ค่าทาหนังสือเดินทาง
4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงทีท่ างสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก
5. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (จานวน 2,000.-เยน/ท่าน/ทริป)
เงือ่ นไขการชาระเงิน :
 สาหรับการจองกรุณาชาระมัดจา ท่านละ 10,000.- บาท
 ชาระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 25 วัน
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การยกเลิก :
กรุณาแจ้ งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วันทาการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจา
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันทาการ ทางบริษัทฯ มีความจาเป็ นต้ องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันทาการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทัง้ หมด
หมายเหตุ :
 การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้ องมีจานวนผู้เดินทางครั้งละ 30 ท่านขึ้นไป ถ้ าผู้เดินทางมีจานวนไม่ครบตามจานวนดังกล่ าว ทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและ/หรือยกเลิกการเดินทางโดยจะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
 รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ อัตราแลกเปลี่ยนโดยทาง
บริษัทฯ จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญทีส่ ดุ
 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่ อการออกนอกประเทศ / ห้ ามเข้ าประเทศญี่ปนุ่ / การนาสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้ อง
และความประพฤติส่อไปในทางเสือ่ มเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ , การยกเลิกเทีย่ วบิน,การประท้วง, การก่อจลาจล
 ตั๋วเครื่องบินเป็ นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้ อมคณะไม่ว่าด้ วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนามาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้
รายละเอียดเกีย่ วกับการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญีป่ นส
ุ่ าหรับคนไทย
จากมาตรการยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญีป่ ุ่ นให้ กบั คนไทย ผู้ทปี่ ระสงค์จะพานักระยะสั้นในประเทศญีป่ ุ่ นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้ วยวัตถุประสงค์
เพื่อการท่องเทีย่ ว เยีย่ มญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้ าเมือง เพื่อเป็ นการยืนยันว่ามีคุณสมบัติใน
การเข้ าประเทศญี่ปุ่น
ตัวอย่างของเอกสารมีดงั ต่อไปนี้
1. บัตรโดยสารเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
2. สิ่งทีย่ นื ยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายทีอ่ าจเกิดขึ้นระหว่ างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่น เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้ น
3. ชื่อ ทีอ่ ยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ทตี่ ิดต่อได้ ระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่น เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอืน่ ๆ
4. กาหนดการเดินทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่น
5. หลักฐานการทางานทีส่ ามารถยืนยันว่าท่านมีการทางานทีช่ ัดเจนอยู่ในประเทศไทย เช่น หนังสือรับรองการทางาน บัตรพนักงาน เป็ นต้ น
คุณสมบัติการเข้าประเทศญีป่ น(ส
ุ่ าหรับกรณีการเข้าประเทศญีป่ นตามมาตรการยกเว้
ุ่
นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ทย่ี งั มีอายุการใช้ งานเหลืออยู่
2. กิจกรรมใดๆ ทีจ่ ะกระทาในประเทศญี่ปุ่นจะต้ องไม่เป็ นสิ่งทีข่ ดั ต่ อกฎหมาย และเข้ าข่ายคุณสมบัติเพื่อการพานักระยะสั้นเท่านั้น
3. ในขั้นตอนการขอเข้ าประเทศ จะต้ องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผู้ทไ่ี ม่มปี ระวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมิได้ อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ และไม่เข้ าข่ายคุณสมบัติ
ทีอ่ าจจะถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ

