5 DAY 3 NIGHT BY SCOOT AIRLINE (TZ)
** บริการเสิรฟ์ อาหารร้อนบนเครือ่ งไป-กลับ
** ผ่อนคลายกับการแช่น้ าแร่ธรรมชาติ (ONZEN)
** อาหารมื้ อพิเศษ! บุฟเฟต์ “ปูซูไว” 1 ในปูน้ าเย็นรสชาติเยีย่ มแห่งเกาะฮอกไกโด
“ล่องเรือโจรสลัด” สัมผัสความงามของ “ทะเลสาบอาชิ”
ตื่นตาความอัศจรรย์ของหุบเขานรกและชิมไข่ดาที่ “หุบเขาโอวาคุดานิ”
ชื่นชมความงามของ “ภูเขาไฟฟูจิ” สัญลักษณ์อนั งดงามโดดเด่นที่สุดในโลก
ชมบ่อนา้ ศักดิ์สทิ ธ์ “โอชิโนะฮัคไค”
ช้ อปปิ้ งจุใจ“Gotemba Premium Outlet” ที่รวมแบรนด์ดังระดับโลกไว้ บนหุบเขา
ย่านแฟชั่นสุดฮิตที่ “ชินจูกุ” ที่รวมสินค้ าไว้ หลากหลาย

26,900.-

ราคาพิเศษสุด!!!
กาหนดการเดินทาง
JUNE

21-25 closed

JULY

19-23

AUGUST

2-6, 30 AUG - 3 SEP

SEPTEMBER

Mt.Fuji

27 SEP -1 OCT

Tokyo Shopping

Oshino Hakkai
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Hakone Cruise

วันที่หนึง่
2030

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - นาริตะ
พร้ อมกันที่สนามบินดอนเมือง Terminal 1 อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 3 ประตูทางเข้ าที่ 6 -7
“เคาน์เตอร์สายการบินสกูต๊ แอร์”...พบกับเจ้ าหน้ าที่ท่คี อยต้ อนรับและอานวยความสะดวก ณ บริเวณหน้ าเคาน์เตอร์
** สายการบิน SCOOT AIR ทาการบินด้ วยเครื่ องบิน BOEING 787-800 DREAM LINER ทีน
่ ั่งแบบ 3-3-3 (335 ทีน่ ั่ง)
นา้ หนักกระเป๋าเดินทางขาไป 20 กก. ขากลับ 20 กก. **
*** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิ ดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผูโ้ ดยสารขึ้ นเครื่อง ดังนั้นผูโ้ ดยสาร
จาเป็ นต้องพร้อม ณ ประตู ขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที ***

วันที่สอง
0045

0850

เที่ยง

นาริตะ – วนอุทยานฮาโก่เน่ – ล่องเรือโจรสลัด– หุบเขาโอวาคุดานิ – ช้อปปิ้ งโกเทมบะ เอาท์เล็ต
ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Scoot Air เที่ยวบิน TZ292
มีบริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ยกเว้นน้ าอัดลม, น้ าผลไม้, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฯลฯ)
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัวโมง
่
... เวลาท้องถิน่ เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัวโมง)
่
ถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปนดิ
ุ่ นแดนอาทิตย์อุทยั ... ผ่านพิธศี ุลกากรและตรวจคนเข้ าเมือง พร้ อมตรวจเช็คสัมภาระ
นาท่านเดินทางสู่ “วนอุทยานแห่ งชาติฮาโกเน่” ซึ่งถือว่าเป็ นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่มีช่ ือเสียงและได้ รับความนิยมมาก
ที่สดุ แห่งหนึ่งของญี่ปุ่นแล้ วนาท่านเปลี่ยนอิริยาบถเป็ นการ “ล่องเรือโจรสลัด” สัมผัสความงามราวกับภาพวาดของทิวทัศน์
ของ “ทะเลสาบอาชิ”... เชิญท่านเลือกหามุมถูกใจบริเวณ “ดาดฟ้ าเรือ” เพื่อบันทึกภาพความงามของทะเลสาบที่มภี เู ขาไฟ
ฟูจิเป็ นฉากหลัง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
หลังอาหารนาท่านเดินทางโดยรถบัสมุ่งหน้ าสู่ “หุบเขาโอวาคุดานิ” หรือ “หุบเขานรก” ที่เกิดขึ้นจากการปะทุข้ นึ มาของ
ภูเขาไฟฮาโกเน่เมื่อหลายพันปี ก่อน ทาให้ เกิดบ่อนา้ ร้ อนผุดขึ้นมาจากใต้ ดิน นา้ และควันเหล่านี้จะมีส่วนผสมของกามะถันอยู่
ด้ วย ... ชมบ่อนา้ แร่กามะถันที่สามารถต้ มไข่ไห้ สกุ ได้ และไข่ท่ตี ้ มจากบ่อนี้เปลือกของไข่จะมีสดี าสนิท ... พร้ อมชิม “ไข่ดา”
โดยเชื่อกันว่าเมื่อกินไข่ดา 1 ฟอง จะทาให้ มีอายุยืนยาวขึ้น 7 ปี ... จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์
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ค่า

วันที่สาม
เช้ า

เที่ยง

เลท” ที่รวบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไว้ ด้วยกันบนหุบเขาริม Tomei Expressway ที่เชื่อมระหว่ าง ภูเขาฟู จิ-อุทยาน
แห่ งชาติฮาโกเน่กบั มหานครโตเกียว ให้ ท่านได้ อสิ ระกับการเลือกซื้อเลือกชมสินค้ าที่ได้ รวบรวมกว่า 165 แบรนด์ดังไม่ว่าจะ
เป็ น Coach , Bally , Diesel , Gucci , Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche,
Gap และอีก มากมาย หมวดสิน ค้ า Intimate Apparel ได้ แ ก่ Kid Blue และ Triumph หมวดสิน ค้ า Home
Fashion ได้ แก่ Bodum, Fragrance Outlet และ Richard Ginori เป็ นต้ น ... นอกจากนี้ยังมีหมวดสิน ค้ าอื่น ๆ
อย่างรองเท้ า กระเป๋ า เสื้อผ้ าเด็ก ซึ่งของทุกชิ้นเป็ นของแท้ และราคาถูกกว่าในห้ างสรรพสินค้ า ที่รวมไว้ ในพื้นที่กว่า 400,000
ตารางฟุต ถือเป็ นสวรรค์แห่ งการช้ อปปิ้ งของคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะให้ ท่านได้ อสิ ระช้ อปปิ้ งกันตามอัธยาศัย ... สมควรแก่เวลานา
ท่านเดินทางเข้ าสู่ท่พี ักพร้ อมทั้งอาบนา้ แร่ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ ท่านจะได้ พักผ่อนกับการลองอาบ “โอนเซ็ น” (Onsen)
นา้ แร่ในไสตล์ญ่ปี ุ่ นและพักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม
รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (2)
พร้อมเสิรฟ์ ท่านด้วยเมนู พเิ ศษ “บุฟเฟ่ ต์ปูยกั ษ์” ให้ ท่านได้ ล้ มิ รสปูนา้ เย็นแห่ง
“เกาะฮอกไกโด” ซึ่งได้ รับการกล่ าวขานจากนักโภชนาการญี่ปุ่นว่ าเป็ นปูนา้ เย็นที่เนื้อมี
รสชาติอร่อยที่สดุ และมีเนื้อที่นุ่มน่ารับประทานให้ ท่านได้ อ่มิ อร่อย “แบบไม่อ้ นั !!!”

ที่พกั : Motosu View Hotel หรือเทียบเท่า
^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน้ าแร่ธรรมชาติ ” เพื่อสุขภาพ / “โอนเซ็ น” (Onsen) น้าแร่ใน
ไสตล์ญ่ีปุ่นให้ ท่านได้ พักผ่อนอย่ างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่านา้ แร่ ธรรมชาติน้ ีมีส่วนช่ วยเรื่อง โรคภัยไข้ เจ็บและผิวพรรณ
เปล่งปลั่ง
ภูเขาไฟฟูจิ – หมู่บา้ นโอชิโนะฮัคไค – โตเกียว – ช้อปปิ้ งชินจู กุ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (3)
นาท่ านเดิน ทางสู่ “ภู เขาไฟฟู จิ ” สัญ ลักษณ์ ของแดนอาทิตย์อุทัยแห่ งนี้
และยังเป็ นภูเขาไฟที่มีลักษณะงดงามที่สุดในโลกแห่ งหนึ่ง โดยมีความสูง
ประมาณ 3,776 เมตร ซึ่งมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาตลอดทั้งปี ... นาท่าน
ขึ้นสัมผัสบรรยากาศและกลิ่นอายอย่ างใกล้ ชิดที่ “สถานีที่ 5” บนระดับ
ความสูงที่ 2,500 เมตร (ในกรณี ที่อากาศเอื้ ออานวย ) อิสระให้ ท่านได้
บันทึกภาพความงามของภูเขาไฟแห่ งนี้ พร้ อมทั้งเลือกชมและซื้อ “สินค้า
พื้ นเมืองและขนมอร่อย” มากมายตามอัธยาศัย ...
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
นาท่ านเดิน ทางสู่ “โอชิ โนะฮัคไค” หมู่ บ้านเล็กๆ ในละแวกทะเลสาปทั้ง 5
ข อ ง ภู เข า ไ ฟ ฟู จิ อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง ท ะ เล ส า ป Kawaguchiko แ ล ะ
Yamanakako ... ภายในหมู่บ้านมีบ่อนา้ ที่แปดใน โอชิโนะที่เกิดจากการ
ละลายของหิ ม ะจากบนภูเขาไฟฟู จิมี อายุ มามากกว่ า 1,200 ปี ... ได้ รับ ใบ
ประกาศจากกรมชลประทานของประเทศญี่ปุ่นว่านา้ ในแต่ละบ่อเป็ นนา้ ที่สะอาด
เกิดจากธรรมชาติ โดยภายในบ่ อมีปลาเทราซ์ขนาดใหญ่ และมีแร่ ธาตุทาให้ มี
สาหร่ายและหญ้ านา้ เกิดในบ่อ ทาให้ เวลามองลงไปเป็ นสีเขียวสวยงามคล้ ายกับมรกตอยู่ในน้า บริเวณโดยรอบสามารถชม
ดอกไม้ และเป็ นจุดที่สามารถมองเห็นและถ่ายภาพภูเขาไฟฟูจิได้ สวยที่สดุ ... อิสระให้ ท่านถ่ายรูปและซื้อของที่ระลึกจากชุมชุน
พื้นบ้ านบริเวณโดยรอบ…..
(กรุป๊ เดือน พ.ค.) หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ “ทุ่งชิบะซากุระ” หรือที่ร้ จู ักกันใน
นาม “พิ้ งค์มอส” ในช่วงฤดูใบไม้ ผลิดอกไม้ จะบานและหน้ าตาดูคล้ ายกับดอกซากุระ
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... ส่วนในฤดูอ่นื จะมีใบสีเขียวแทนดูคล้ ายต้ นหญ้ า ดังนั้นจึงเรียกกันว่า “ชิบะซากุระ” ... คาว่า “ชิบะ” หมายถึงต้ นหญ้ า จึง
แปลได้ ว่า “ซากุระต้ นหญ้ า” ... นาท่านเดินชมต้ นชิบะซากุระที่มีอยู่อยู่นับแสนต้ นปลูกอยู่บริเวณรอบภูเขาฟูจิ ซึ่งมีจานวน
มากที่สดุ ในภาคคันโต ดูเหมือนพรมหลากสี ทั้งสีขาว สีชมพู และสีแดงซึ่งสีของดอกจะเข้ มขึ้นตามอายุท่ปี ลูกให้ ท่านได้ สมั ผัส
และเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
(เดิ นทางเดือน มิ.ย./ก.ค.) นาท่านเดินทางสู่ เทศกาล “Lake Kawaguchiko Herb Festival” ซึ่งในปี นี้ จัดขึ้น
ระหว่ าง 17 มิถุนายน ถึง 18 กรกฎาคม ... เพื่ อนาท่านชมความงามของ “ทุ่งดอกไม้ ลาเวนเดอร์ ” ซึ่งเป็ นลานกว้ างริม
ทะเลสาบขนาดใหญ่ท่อี ยู่ล้อมรอบภูเขาไฟฟูจิ และเป็ นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองที่ต้องไปเยือน ... ท่านจะสัมผัสกับ
ดอกลาเวนเดอร์ท่แี ข่งกันชูช่อเบียดกันแน่ นทั่วบริเวณ ส่งกลิ่นหอมฟุ้ งกระจายไปทั่ว ... อิสระให้ ท่านได้ ถ่ายภาพแห่ งความ
ประทับใจกับทุ่งดอกไม้ สมี ่วง และแซมด้ วยดอกไม้ นานาพันธุห์ ลากสีหลากสไตล์ (ขึ้นอยู่กบั สภาพอากาศ)
นาท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกียว” เมืองหลวงปั จจุบันของญี่ปุ่น ที่คลาคล่าไปด้ วยผู้คน และเทคโนโลยีลา้ ยุคมากมาย ...
เพื่ อและเป็ นการเอาใจเหล่ านัก “Shopaholic” ดัวยการพาตะลุยย่ านช้ อปปิ้ งชั้นนาของชาวญี่ปุ่นที่ถือว่ าเป็ น “แหล่ง
อัพเดทเทรนด์” ของชาวปลาดิบ ณ ย่านการค้ า “ชินจู กุ” หรือ “ศู นย์กลางที่สองแห่ งนคร” ย่านความเจริญอันดับหนึ่ง
ของนครโตเกียวในปั จจุบัน เชิญท่านเลือก “ชมและซื้ อ” สินค้ ามากมาย อาทิเช่น เครื่องใช้ ไฟฟ้ า, กล้ องถ่ายรูป, MP-3,
Walkman, CD-Player, คอมพิวเตอร์, Note Book, นาฬกิ า, เสื้อผ้ า และเครื่องสาอาง เป็ นต้ น
*** เพื่อให้ ท่านได้ ใช้ เวลาได้ อย่างคุ้มค่าอาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ ท่านได้ เลือกชิมร้ านอร่อยจากร้ านค้ าต่างๆ ใน
ย่านชินจูกุ ***
ที่พกั : Narita Rest House Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
วันที่สี่
โตเกียว – อิสระช้อปปิ้ ง – หรือเลือกซื้ อทัวร์โตเกียว ดิสนียแ์ ลนด์
(ไม่มีรถให้บริการ และ ไม่มีหวั หน้าทัวร์นาเที่ยว ตลอดทั้งวัน) ปล่อยอิสระ เดินทางท่องเที่ยวเองตามอัธยาศัยเต็มวัน โดยสามารถขอ
คาแนะนาจากหัวหน้าทัวร์ได้
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (5)
อิสระตามอัธยาศัยทั้งวันให้ท่านเลื อกช้อปปิ้ งตามย่านดังของกรุงโตเกียว โดยการนังรถไฟตะลุ
่
ยมหานครโตเกียว
(ไม่รวมค่ารถไฟ) โรงแรมที่พักจะอยู่ใกล้ กบั “สถานีรถไฟ” ท่านสามารถนั่งรถไฟ JR เพื่อท่องเที่ยวในสถานที่ท่มี ีช่ อื เสียง
และแหล่งช้ อปปิ้ งยอดฮิตในมหานครโตเกียว ไม่ว่าจะเป็ น
“ศาลเจ้าเมจิ ” ศาลเจ้ าเก่าแก่อนั ศักดิ์สทิ ธิ์และเป็ นที่เคารพของคนโตเกียว สร้ างขึ้นโดยจักพรรดิ เมจิ และมเหสี โชโกะ ในปี
1920 … ตั้งอยู่ ใจกลาง “สวนโยโยกิ ” สวนที่มีต้น ไม้ น านาพรรณถึง 1 แสนต้ น ทาให้ ดูเหมือนกับว่ า ศาลเจ้ าแห่ งนี้ต้ ัง อยู่
ภายในป่ า ... ในช่วงวันปี ใหม่คนโตเกียวนิยมมาขอพรที่ศาลเจ้ าแห่งนี้
“ตลาดปลาสึคิจิ” ตลาดปลาค้ าส่ง-ปลีกที่ใหญ่ท่สี ดุ ในโตเกียวที่อยู่บริเวณ “ย่านกินซ่ า” ตื่นตากับปลาน้ อยใหญ่หลากหลาย
ชนิด อร่อยกับอาหารทะเลอื่นๆ จากทั่วทุกทะเลของญี่ปุ่น ... ให้ ท่านได้ เลือกซื้อและชม ข้ าวของเครื่องใช้ -เครื่องครัวมากมาย
และผลิตภัณฑ์อาหารทะเล
“ตึ ก รัฐสภา ” (METROPOLITAN GOVERNMENT) หรือที่ชาวญี่ ปุ่ นเรียกติดปากกันว่ า “โทะโจ ” ซึ้งจัดว่ า
เป็ นตึกที่สาคัญของเมืองโตเกียวและประเทศญี่ปุ่น ... เป็ นที่ต้งั ทาการของหน่วยราชการและรัฐบาลต่างๆ ของญี่ปุ่นที่สาคัญ
ลักษณะของตึกก็เป็ นที่สะดุดตาด้ วยตึกคู่สงู ระฟ้ าที่ต้งั อยู่ใจกลางเมืองโตเกียว ... นอกจากนี้ภายในตัวอาคารสามารถเข้ าชมวิว
ของเมืองโตเกียวได้ อกี ด้ วย (ในกรณีที่อากาศดี ท่านจะสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้อย่างสวยงาม)
หรือเลือกช้อปปิ้ งในย่านชือ่ ดังของโตเกียว อาทิ
“ชิบูย่า” ย่านวัยรุ่นชื่อดังอีกแห่ งของมหานครโตเกียว ท่านจะได้ ต่ น
ื ตาตื่นใจกับแฟชั่นทันสมัยของหนุ่มสาวชาวแดนปลาคิบ
จากร้ านค้ ามากมายมากกว่า 100 ร้ านค้ า และ “ตึก 109” ตึกชื่อดังที่เป็ นสัญลักษณ์ของย่านนั้น ... พร้ อมทั้งเลือกชมและ
ซื้อสินค้ ามากมาย อาทิ เสื้อผ้ า เครื่องสาอาง, รองเท้ า, กระเป๋ า และที่ควรพลาดชม “ของเล่นสาหรับผูใ้ หญ่” ... สาหรับท่าน
ที่ช่ นื ชอบของคุณภาพดีราคาประหยัด ต้ องไม่พลาดที่ “ร้าน 100 เยน”
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“อากิฮาบาร่า” แหล่ งรวมเครื่องใช้ ไฟฟ้ าและอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ท่ ใี หญ่ ท่ ีสุดในโตเกียว พร้ อมทั้งร้ านขายเกมส์ แผ่ น

เกมส์ และสาหรับท่านที่ช่ นื ชอบตุก๊ ตาก็สามารถเลือกซื้อส่วนประกอบต่างๆ เพื่อไปตกแต่ง เป็ นตุก๊ ตาในแบบของตัวเองได้
“รอปปองงิ ฮิวล์” ศูนย์การค้ าชื่อดังอีกย่านหนึ่งของกรุงโตเกียว ให้ ท่านช้ อปปิ้ งจุใจ เลือกซื้อสินค้ าแบรนเนมด์มากมาย อาทิ
เช่น เสื้อ ผ้ า กระเป๋ า รองเท้ า เครื่องสาอาง นา้ หอม เป็ นต้ น ... อีกทั้งท่านยังสามารถขึ้นชมวิวของกรุงโตเกียวได้ ท่ชี ้ันบนของ
รอปปองงิได้ อกี ด้ วย (ไม่รวมค่าเข้ าชม)
สาหรับท่านที่อยากย้ อนวัยสู่ “โลกวัยเยาว์” ***สาหรับท่ านใดจะไป “โตเกียว ดิสนียแ์ ลนด์” สามารถเลือก

ซื้ อทัวร์เสริมได้เพียงท่านละ 2,600 บาท*** (ไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทาง) ... โดยทัวร์พิเศษจะนาท่านสู่
“Disneyland” ดินแดนหฤหรรษ์สาหรับคนทุกเพศที่ทุ่มทุนสร้ างกว่า 600 ล้ านเหรียญสหรัฐฯ โดยการถมทะเล ... เชิญ

ท่านสัมผัสกับความอลังการจากจินตนาการอันหลากหลาย ตื่นตากับดินแดนตะวันตก “Western Land” ตื่นเต้ นกับการ
ล่องเรือผจญภัยผ่านเหล่า “โจรสลัด” ที่แสนน่ากลัวใน “Pirates of the Caribbean” สนุกสนานกับการนั่งเรือบุกป่ า
ที่ “Jungle Cruise” ท่านจะได้ พบกับเหล่ าสัตว์ป่านานาชนิด ... แล้ วพั กผ่อนอิริยาบถด้ วยการนั่ง “รถไฟ” ชมความ
หลากหลายภายในดี สนี ย์แ ลนด์ (ส าหรับ ทั วร์ เสริม ... จะไม่ มี บ ริ ก ารรั บ กลับ ที่พัก โดยท่ านสามารถรับ แผนที่แ ละ
รายละเอียดการเดินทางกลับสู่ทพี่ กั จากทางไกด์)

ข้อแนะนา !!! หากท่านมีท่เี ที่ยวที่อยากจะไปเป็ นพิเศษ กรุณาแจ้งความประสงค์กบั ทางบริษัทฯก่อนการเดินทาง เพื่อทาง
เจ้ าหน้ าที่ฯ จะจัดเตรียมแผนการเดินทางให้ ท่านได้ อย่างครบถ้ วน
*** เพื่อให้ ท่านได้ ใช้ เวลาได้ อย่างคุ้มค่าอาหารมื้อกลางวันและมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ ท่านได้ เลือกชิมร้ านอร่อยจาก
ร้ านค้ าต่างๆ ในมหานครโตเกียว ***

วันที่หา้
เช้ า

1000
1350

ที่พกั : Narita Rest House Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (6)
(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบเรียบ เพือ่ เตรียมเดินทางไปสนามบิน)
สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสู่ “สนามบินนาริตะ”
เดินทางจากสนามบินนาริตะโดยเที่ยวบิน TZ291
ถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจมิร้ ลู ืม
หมายเหตุ : รายการอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม เนือ่ งจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็ นต้น
*** ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ท ธิ์ เฉพาะลู กค้าที่ มีวตั ถุป ระสงค์เพื่อ ท่ องเที่ ยวหรือสารวจเส้นทางเท่ านั้น หากท่ านถู ก
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็ นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ นแก่ท่าน ***

***หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน***

***กรุณาอ่านเงือ่ นไขด้านล่างก่อนชาระมัดจาทุกครั้ง
และรบกวนส่งสาเนาพาสปอร์ตก่อนการเดินทาง 15 วันนะคะ***
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อัตราค่าบริการ
ผูใ้ หญ่ ท่านละ
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1 ท่าน)
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดี่ยวเพิม่
มีตวั๋ แล้วลด

ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ

26,900.- บาท
26,900.- บาท
26,900.- บาท
24,900.- บาท
6,000.- บาท
7,000.- บาท

อัตราค่าบริการนี้ รวม
1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
2. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
3. ค่าอาหาร, ค่าเข้ าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
4. ค่าใช้ จ่ายของมัคคุเทศก์ท่คี อยอานวยความสะดวกให้ กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
5. ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท
(หากอายุเกิน 70 ปี ขึ้ นไป ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง 50%)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
1. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้ น
2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
3. ค่าทาหนังสือเดินทาง
4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!!
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56)
6. ค่านา้ หนักของกระเป๋ าเดินทางใรกรณีท่เี กินกว่าสายการบินกาหนด 20 กิโลกรัม / ท่าน
เงื่อนไขการชาระเงิน :

✓ สาหรับการจอง กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 15,000.- บาท
✓ ชาระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 25 วัน

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์ (วันทาการนับจันทร์ – ศุกร์)
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันทาการขึ้นไป คืนมัดจาทั้งหมด
2. ยกเว้ นกรุป๊ ที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้ น บางสายการบินมีการการันตีมดั จาที่น่งั กับสายการบินและ
ค่ามัดจาที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มกี ารคืนเงินมัดจา หรือ ค่าทัวร์ท้งั หมด ไม่ว่ายกเลิกด้ วยกรณี
ใดๆ
3. กรณีท่กี องตรวจคนเข้ าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรือ เข้ าประเทศที่ระบุไว้ ใน

รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
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หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้ งล่วงหน้ า รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอุบตั เิ หตุ, การเมือง, สายการบิน, อัตราแลกเปลี่ยน หรือปัญหาอื่นๆ โดยทาง
บริษัทฯ จะแก้ ไขและคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญที่สดุ
2. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ ามเข้ าประเทศญี่ปุ่น / การนาสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้ อง
และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน
3. ในกรณีท่เี กิดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมัดจา หรือค่าทัวร์ ได้ กต็ ่อเมื่อทางสายการบิน และโรงแรมที่พักได้ ทา
การพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้ แล้ ว
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบตั เิ หตุ
จากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
5. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดที่น่งั บนสายการบิน หากลูกค้ าในกรุป๊ ส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถงึ 15 ท่าน ทางสายการบินไทยจะไม่รบั จัดที่
นั่งล่วงหน้ า (PRE CHECK IN) อาจต้ องนั่งแยกกันทั้งกรุป๊ แต่ทางบริษัทจะพยายามจัดให้ สมาชิกแต่ละบ้ านได้ น่งั ด้ วยกัน โปรด
ทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองที่น่งั LONG LEG ทุกกรณี
6. หากท่านที่ต้องออกตัว๋ เครื่องบินภายใน (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจ้ าหน้ าที่ทุกครั้งก่อนทาการออกตัว๋ เนื่องจากสาย
การบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
7. สาหรับการเดินทางช่วงปี ใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวไทย วันหยุดญี่ปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ร้ านอาหาร
คนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปี ใหม่ร้านค้ าจะปิ ดบางส่วน ร้ านอาหารปิ ดเร็วกว่าปกติ ขอให้ ท่านทาความเข้ าใจก่อน
จองทัวร์
8. เนื่องจากโรงแรมในญี่ปุ่นห้ องพักมีขนาดค่อนข้ างเล็ก เรียนแนะนาว่าให้ จองห้ องพักสาหรับ 2-3 คน / ห้ อง หากท่านจองห้ องแบบเด็กไม่
เสริมเตียงแล้ วต้ องการเปลี่ยนภายหลังอาจไม่มหี ้ องว่าง สาหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกว่า
9. โรงแรมในญี่ปุ่นไม่มบี ริกรยกกระเป๋ า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋ าของตัวท่านเอง บางโรงแรมที่อยู่ในเมือง ถนนค่อนข้ างแคบ
รถบัสไม่สามารถจอดหน้ าโรงแรมได้ จาเป็ นต้ องลากกระเป๋ าไปเองจนถึงโรงแรม
10. หนังสือเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลือมากกว่า 6 เดือน
11. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ท้งั หมดกับทางบริษัทฯ แล้ ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับเงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

...โปรดอ่านข้อความให้ถถี่ ว้ นก่อนการจองทัวร์ทุกครั้งเพือ่ ประโยชน์แก่ตวั ท่านเอง...
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