กำหนดกำรเดินทำง
12–17 ตุลำคม 2561 หยุดวันคล้ำยวันสวรรคต ร.9
25-30 ตุลำคม 2561
08–13 พฤศจิกำยน 2561
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มื้ออาหาร
วันที่
วันแรก
วันที่สอง
วันที่สาม
วันที่ส่ี

รายการทัวร์
สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) TG640 22.30-06.15+1
สนามบินนาริตะ – สวนฮิตาชิ ซีไซด์พาร์ค – นิ กโก้ – ศาลเจ้าโทโชกุ – คินูกาว่า
 SUNSHINE KINUKAWA HOTEL OR SIMILAR CLASS

น้ าตกเคง่อน – นัง่ กระเช้าอะเคชิไดระ – ทะเลสาบซูเซนจิ – ช้อปปิ้ งชินจูกุ
 RYOKOKU VIEW HOTEL OR SIMILAR CLASS

อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบัสคอยอานวยความสะดวก)
 RYOKOKU VIEW HOTEL OR SIMILAR CLASS

เช้า

กลางวัน

คา่

-

-

-

-

✓

HTL

✓

✓

-

✓

-

-

วันที่หา้

หมู่บา้ นโบราณคาวาโกเอะ – วัดอาซากุสะ – โตเกียว สกายทรี (แวะถ่ายรูป)
ช้อปปิ้ งโอไดบะ

✓

✓

-

วันที่หก

สนามบินฮาเนดะ – สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) TG661 00.20-05.25

-

-

-

วันแรกของการเดินทาง
กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
19:00
พร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาน์เตอร์ C (ประตูทางเข้ าหมายเลข
2) พบกับเจ้ าหน้ าที่ท่คี อยต้ อนรับและอานวยความสะดวก ณ บริเวณหน้ าเคาน์เตอร์ C
*** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิ ดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผูโ้ ดยสารขึ้ นเครื่อง
ดังนั้นผูโ้ ดยสาร จาเป็ นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที ***

22:10

ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย่ วบิน TG 640
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง ... เวลาท้องถิน่ เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)

วันทีส่ องของการเดินทาง
สนามบินนาริตะ - ฮิตาชิ ซีไซด์พาร์ค – นิกโก้ - ศาลเจ้าโทโชกุ
06:15
ถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุ ทยั ... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้ าเมือง พร้ อม
ตรวจเช็ ค สั ม ภาระ... น าท่ า นเดิ น ทางสู่ “ฮิ ต าชิ ซี ไ ซด์
พาร์ค ” ( Hitachi Seaside Park) เป็ นสวนดอกไม้ ข นาด
ใหญ่ มีการปลูกดอกไม้ หมุนเวียนกันไปตลอดปี อยู่ในเขต
จั ง หวั ด อิ บ ารากิ ใครที่ ไ ด้ ไ ปเห็ น ก็ต้ อ งหลงไหล เพราะ
ดอกไม้ ท่ีมีมากมายเหลือ คณานั บ เป็ นทุ่งดอกไม้ เป็ นเนิ น
ดอกไม้ ท่ี ส วยงามละลานตา ไม่ แ ปลกใจที่ ใ คร ๆ ก็ต้ อ ง
ถ่ า ยรู ป แบบถ่ า ยแล้ วถ่ า ยอี ก จะเซลฟี่ หรื อ วิ ดี โอ ภาพ
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เทีย่ ง

คา่

ออกมาก็สวยงามอย่างยิ่ง ประทับไว้ ด้วยรอยยิ้มอย่างมีความสุขที่สดุ ของนักท่องเที่ยวที่มาที่น่ี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ “นิกโก้” เมืองที่มีช่ ือเสียงมากในด้ านแหล่งพักผ่อนหย่อนใจที่สวยงามและแสนสงบ ทาให้
ผู้ท่ีมาเยือนได้ รับกลิ่ นไอของวัฒ นธรรมในแบบดั่ง
เดิมตลอดจนอากาศที่บริ สุทธิ์จากธรรมชาติท่ีอุดม
สมบู ณ์ จนได้ รั บ การยกย่ อ งว่ า เป็ น “เมื อ งแห่ ง
มรดกโลก” ที่ควรค่ าแก่ การอนุ รักษ์ ไว้ ... เพื่ อน า
ท่า นเดิ น ทางสู่ “ศาลเจ้าโทโชกุ ” ศาลเจ้ า ประจ า
ตระกู ล โทกุ ง าวะที่ โ ด่ ง ดั ง ในอดี ต และยั ง เป็ น
“สุสานของโชกุนโทกุงาวะ อิเอยะสุ ” โชกุนผู้ผลิก
พลั น ชะตาชี วิ ต ของชาวญี่ ปุ่ น ... พร้ อมสั ก การะ
“เทพเจ้า” ผู้ค้ ุ มครองและปกปั ก รั กษาลู กหลานของตระกู ลและบรรดาผู้ เลื่ อมใส ... ชม “เจดีย ์ 5 ชั้น”
สถานที่เก็บพระธรรมคาสอน, บทสวดมนต์ และสิ่งของมีค่า ... แล้ วชม “งานแกะสลัก” อันเป็ นโบราณวัตถุ
ที่ ล้ า ค่ า ที่ มี ม ากกว่ า 5,000 ชิ้ น ... แล้ วตื่ น ตากั บ “ซุ ้ ม ประตู โ ยเมมง” อั น เป็ นสถาปั ต ยกรรมที่ มี
ความสาคัญในแง่ประวัติศาสตร์ศิลป์ ของญี่ปุ่น และยังเป็ น “ศิลปะชิ้ นเอก” และมีช่ ือเสียงของญี่ปุ่น ...
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ทีพ่ กั SUNSHINE KINUKAWA HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว
**จากนั้นพักผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกับการ “แช่ออนเซ็ น” การแช่น้ าแร่ที่คนญีป่ ุ่ นเชื่อกันว่าจะช่วย
กระตุน้ การไหลเวียนของโลหิตและช่วยให้ผวิ พรรณดีขึ้น**

วันทีส่ ามของการเดินทาง
น้ าตกเคง่อน – นังกระเช้
่
าอะเคจิ ไดระ – ทะเลสาบซู เซนจิ – ช้อปปิ้ งชินจูกุ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ “วนอุทยานแห่ งชาตินิกโก้” เมืองที่ถูกจัด
อัน ดับ ความสวยงามไว้ เป็ นระดับ โลกโดยเฉพาะช่ วงใบไม้
เปลี่ ย นสี ท่ี ท้ั งหุ บ เขาจะถู ก แต่ งแต้ ม ด้ ว ยสี สั น หลากหลาย
ประหนึ่งดังแวนโก๊ะสาดสีลงบนผืนผ้ าแห่งต้ นไม้ ใบหญ้ าเป็ น
อีกเมืองหนึ่งที่งดงามมาก ... สมควรแก่เวลานาท่านชมความ
งามของน้าตก “น้ าตกเคง่ อน” น้าตกที่ใหญ่ และยาวที่สุด
ของประเทศญี่ ปุ่น ... เดินทางสู่ “จุ ดชมวิว” โดยการ “ลง
ลิฟท์” ไปชั้นล่าง ท่านสามารถดื่มด่ากับภาพของนา้ ตกแห่งนี้
โดยเฉพาะสายน้ า ท่ า มกลางใบไม้ สี แ ดงยิ่ ง แปลกตาและน่ า ดู
ยิ่ ง ขึ้ นไปอี ก โดยบริ เ วณรอบทะเลสาบมี เ ส้ นทางเดิ น ศึ ก ษา
ธรรมชาติเพื่ อชมความงามของฤดูกาลที่กาลังผลัดใบพร้ อมสัมผัส
กับสายนา้ ที่เย็นชื่นฉ่าใจ ...
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนาท่านเปลี่ยนอิริยาบสเป็ นการ “นัง่ กระเช้าอะเคจิ ได
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ระ” เพื่ อชมวิวมุมสูงแบบพาโนราม่าของทะเลสาบชูเซ็นจิ ที่ต้ังอยู่เชิงเขานันไต ... (โดยเฉพาะในฤดูใบไม้
ร่วง ซึ่งอาจจะมีลมพัด ทาให้รูส้ ึกหนาวมากขึ้ น ควรเตรียมเสื้ อหนาวและเสื้ อกันลมมาให้พร้อม) ... นา
ท่ า นเดิ น ทางสู่ “ทะเลสาบชู เ ซนจิ ” อยู่ ท างตะวั น ตกของเมื อ งนิ ก โก้ ข้ า งกั บ ภู เ ขาศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ นั น ไต
(Mt.Nantai) โดยปกติทะเลสาบก็มักจะอยู่ต้ังบนพื้ นราบ แต่กับ ทะเลสาบซูเซนจิ ( Chuzen-ji) นั้นตั้งสูง
กว่ าระดั บ น้าทะเลตั้ง 1,269 เมตร นั บ ว่ าเป็ นทะเลสาบธรรมชาติ ท่ีต้ั งอยู่ สูงที่สุดในญี่ ปุ่ นเลยทีเดี ยว ...
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ กรุงโตเกียว ... เพื่ อนาท่านเดิน ทางสู่ ย่านช้ อปปิ้ ง “ชิ นจู กุ” ย่านแห่ งความเจริ ญ

อันดับหนึ่งของกรุงโตเกียว ท่านจะได้ พบกับห้ างสรรพสินค้ า และร้ านขายของนับเป็ นพั น ๆ ร้ าน ซึ่งจะมี
ผู้คนนับหมื่นเดินกันขวักไขว่ ถือเป็ นจุ ดที่นัดพบยอดนิยมอีกด้ วย เชิญท่านเลือกชมสินค้ ามากมาย อาทิเช่น
เครื่องใช้ ไฟฟ้ า, กล้ องถ่ายรูปรุ่นล่าสุด , IPOD, MP-3, NOTEBOOK, SANRIO SHOP, GAMES SHOP,
นาฬิกา, เสื้อผ้ า, รองเท้าแฟชั่นทันสมัย และเครื่องสาอาง เป็ นต้ น
คา่

อิสระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย
ทีพ่ กั RYOKOKU VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว

วันทีส่ ีข่ องการเดินทาง
เช้า

อิสระท่องเทีย่ วตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้ อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย่ แ์ ลนด์
(ไม่มีรถบัสอานวยความสะดวก ไม่มหี วั หน้าทัวร์นาเทีย่ ว ปล่อยเต็มวัน)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของ
อิสระตามอัธยาศัยทั้งวันให้ท่านเลือกช้อปปิ้ งตามย่านดังของกรุงโตเกียว โดยการนัง่ รถไฟตะลุยมหา
นครโตเกียว ท่านสามารถนั่งรถไฟ JR / SUBWAY เพื่อท่องเที่ยวในสถานที่ท่มี ีช่ ือเสียง และแหล่งช้ อปปิ้ ง
ยอดฮิตในมหานครโตเกียว ไม่ว่าจะเป็ น
“ศาลเจ้าเมจิ ” ศาลเจ้ าเก่าแก่อนั ศักดิ์สทิ ธิ์และเป็ นที่เคารพของคนโตเกียว
สร้ างขึ้นโดยจักพรรดิ เมจิ และมเหสี โชโกะ ในปี 1920 … ตั้งอยู่ใจกลาง
“สวนโยโยกิ” สวนที่มีต้นไม้ นานาพรรณถึง 1 แสนต้ นทาให้ ดูเหมือนกับว่า
ศาลเจ้ าแห่งนี้ต้ังอยู่ภายในป่ า ... ในช่วงวันปี ใหม่คนโตเกียวนิยมมาขอพร
ที่ศาลเจ้ าแห่งนี้
หรือเลือกช้อปปิ้ งในย่านชื่อดังของโตเกียว อาทิ
“ฮาราจู กุ” แหล่ งรวมวัยรุ่ นที่ทัน สมั ยสุดๆ ชาวปลาดิบ ตื่นตาตื่น ใจกับ
“แฟชัน่ ” หลากหลายสไตล์ท่ีท่านจะไม่ เคยพบเห็นที่ไหนมาก่อน สาหรั บ
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ท่านที่ช่ ื น ชอบการช้ อ ปปิ้ งสามารถเดิ น เลื อ กชมและซื้ อสิน ค้ ามากมายที่มีท้ัง “แบรนด์เนมชื่อ ดัง ” หรื อ
“แฮนด์เมด” ที่ท่ านจะได้ เป็ นเจ้ าของเพี ยงผู้ เดี ยวในโลกที่ “ถนนเทคาชิ ต ะ” ซึ่ งคราคร่ าไปด้ วยผู้ ค น
มากมายและสินค้ าหลายหลายแบบให้ ทา่ นได้ เลือกสรรกันตามอัธยาศัย
“อากิฮาบาร่า” แหล่งรวมเครื่องใช้ ไฟฟ้ าและอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ท่ใี หญ่ท่สี ดุ ในโตเกียว พร้ อมทั้งร้ านขาย
เกมส์ แผ่นเกมส์ และสาหรับท่านที่ช่ ืนชอบตุก๊ ตาก็สามารถเลือกซื้อส่วนประกอบต่างๆ เพื่ อไปตกแต่ง เป็ น
ตุก๊ ตาในแบบของตัวเองได้
“ชิบูย่า” ศูนย์กลางแฟชั่นวัยรุ่นอีกแห่งของมหานครโตเกียว ให้ ท่านได้ หา
มุมถูกใจถ่ายภาพคู่กับ “ฮาจิ โกะ” รูปปั้ นสุนัขแสนรู้ท่ีกลายเป็ นจุ ดนัดพบ
ยอดฮิ ตสาหรับ หนุ่ มสาว ตื่น ตาตื่น ใจกับ แฟชั่น ทัน สมัยของหนุ่ มสาวชาว
แดนปลาคิบจากร้ านค้ ามากมายมากกว่า 100 ร้ านค้ า และ “ตึก 109” อิจิ
มารุคิว ตึกชื่อดังที่เป็ นสัญลักษณ์ของย่านนั้นที่มีท้งั เสื้อผ้ า กระเป๋ า รองเท้ า
เครื่องประดับและแฟชั่นชั้นนาของญี่ปุ่นในฤดูต่างๆอื่นๆมากมาย รับรองไม่มีเอ้ าท์ และที่พลาดไม่ได้ นาท่าน
ตื่นเต้ นกับแยกทางม้ าลายที่มีคนข้ ามมากที่สุดในโลก และยังเป็ นโลเคชั่ นถ่ ายหนั งฮอลีวูดเรื่ อง Fast and
Furious 3 (Tokyo Drift)
หรือเลือกซื้ อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนียแ์ ลนด์
“โตเกียว ดิสนียแ์ ลนด์” ดินแดนหรรษาของคนทุกเพศทุกวัย
ที่มีผ้ ู เข้ าชมมากกว่ า 17 ล้ านคนต่ อปี สนุ กสนานกับเครื่ องเล่ นต่ างๆ ที่แบ่ งออกเป็ นโซน เพลิ ดเพลิน กับ
“Adventure Land” ที่น าท่ าน ผจญภั ยกั บ การล่ อ งเรื อ โจรสลั ด
“Pirates of the Caribbean” น า ช ม ดิ ส นี ย์ แ ล น ด์ ร ถ ไ ฟ
“Western River Railroad” ปี น บ้ าน ต้ น ไม้ “Swiss Family
Treehouse” สนุ กสน าน กั บ เค รื่ องเล่ น ต่ างๆ มากม ายยั ง
“Western Land” ต ะ ลุ ย เห มื อ ง ถ่ า น หิ น ที่ “Big Thunder
Mountain” หรื อ เลื อ กสนุ ก กับ “Splash Moutain” นั่ งเรื อผจญ
ภั ย บนผ าสู ง ชั น ในโซน “Critter Country” เข้ าชมบ้ านผี สิ ง
“Hunted Mansion” อันน่ากลัว และชมบ้ านน้ อยแสนน่ารักของหมีพูห์ “Pooh’s Hunny Hunt” จากนั้นสนุ ก
กันต่อในโซน “Fantasy Land” เพลิดเพลินกับการแต่ งกายชุ ดประจาชาติของตุ๊กตาตัวน้ อยๆกับ “It’s A
Small World” ผจญภัยไปกับ “Pinocchio’s Darling Journey” เลือกมุมสวยถ่ายภาพเป็ นที่ระลึกใน “Toon
Town” กับ บ้ า นของเหล่ า การ์ ตู น ของดิ ส นี ย์ “Minnie House” บ้ านแสนน่ า รั ก ของมิ น นี่ หรื อ “Chip’n
Dale’s Treehouse” บ้ านต้ นไม้ ชองชิบกับเดล
อิสระอาหารกลางวันและอาหารคา่ ตามอัธยาศัย เพือ่ ให้ท่านเพลิดเพลินกับการท่องเทีย่ ว
ทีพ่ กั RYOKOKU VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว
วันทีห่ า้ ของการเดินทาง
ศาลเจ้าโทโชกุ – โตเกียว – ช้อปปิ้ งชินจูกุ - สนามบินฮาเนดะ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ทีห่ อ้ งอาหารของโรงแรม
(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบเรียบ เพือ่ เตรียมเดินทางไปสนามบิน)
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เทีย่ ง
บ่าย

น าท่า นเดิ น ทางสู่ “หมู่ บ า้ นโบราณคาวาโกเอะ” ชมอาคาร
โบราณที่เรี ยงรายอยู่ ตามถนนสายหลั ก แต่เดิมย่านนี้เป็ นย่าน
การค้ าที่รุ่งเรื องในอดีต อาคารบ้ านเรือนในย่านนี้จึงดูแตกต่าง
จากที่อ่ ืน โครงสร้ า งส่วนใหญ่ มี ลัก ษณะคล้ า ยๆกับ โกดั งเก็บ
สินค้ าในสมัยเอโดะ แต่เดิมนั้นมีเกือบ 200 หลังเลยทีเดียวแต่
ปัจจุบันเหลือให้ เห็นไม่มากนัก แต่กย็ ังคงถูกอนุรักษ์ให้ เหมือน
ครั้งอดีตด้ วยเช่นกัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม “วัดเซ็ นโซจิ ” หรื อ “วัดอาซากุส ะ” วั ดที่เหล่ าโช
กุนและซามูไรให้ ความเลื่อมใสศรัทธาเป็ นอย่างมาก นมัสการ
องค์ เ จ้ า แม่ ก วนอิ ม ทองค าที่ ป ระดิ ษ ฐานในวิ ห ารหลั ง ใหญ่
ถ่ายภาพเป็ นที่ระลึ กกับ “คามินาริมง(ประตูฟ้าคารณ)” ซึ่งมี
โคมไฟสีแดงที่ได้ ช่ ือว่าเป็ น “โคมไฟที่ใหญ่ ท่สี ุดในโลก” แขวน
อยู่ โดยมี “ถนนนากามิเสะ” ถนนร้ านค้ า แหล่งรวมสินค้ าของ
ที่ระลึ ก ต่ างๆมากมาย อาทิ พวงกุ ญ แจ ตุ๊กตาแมวกวั ก ดาบ
ซามูไร ชุดกิโมโน ร่ มญี่ปุ่น หรือ “ขนมอาเกมันจู” ขนมขึ้นชื่อของวัดอาซากุสะ ก็สามารถหาซื้อได้ ท่ถี นนแห่ง
นี้ ... นาท่านไปยังจุ ดถ่ายรูปและชม “หอคอยโตเกียว สกายทรี ” (ไม่ ข้ ึนชม) หอคอยแห่ งใหม่ท่ีสูงที่สุด
ของโลก ริมแม่น้าสุมิดะ ตรงข้ ามบริเวณใกล้ กับทางด้ านหน้ าของวัดอาซากุสะ ด้ วยรูปทรงทันสมัย ใช้ เป็ น
หอคอยส่งสัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ระบบดิจิตอล และบริเวณที่ความสูง 350 เมตร
น าท่ า นช้ อ ปปิ้ งยั ง “โอไดบะ ซี ไ ซด์ม อลล์” ที่มี “Aquacity” และ “Decks” แหล่ งช้ อ ปปิ้ งชื่ อ ดั งริ ม อ่ า ว
โตเกียว แน่นขนัดไปด้ วยร้ านค้ าเสื้อผ้ าแฟชั่นกว่า 60 ร้ าน ร้ านอาหาร แหล่งบันเทิง ร้ านกาแฟเก๋ไก๋มากมาย
ร้ านขายของที่ระลึกที่กาลังมองหาไว้ เป็ นของขวัญของฝากจากแดนอาทิตย์อุทยั และถือว่าเป็ นสถานที่นัดออก
เดทของหนุ่มสาวญี่ปุ่นที่ได้ รับการโหวตว่า “โรแมนติคที่สดุ ”
ของโตเกียว สามารถมองเห็น “สะพานเรนโบว์” ที่มีความ
ยาว 570 เมตรและนั บเป็ นสะพานที่มีความยาวเป็ นอันดับ
50 ของโลก พาดผ่ านจากโอไดบะสู่เมื องโตเกีย ว ในยาม
อาทิตย์อัสดง ภาพแสงไฟระยิบระยับจากสะพานสายรุ้ง เรน
โบว์ บริดจ์ ระยิบระยับแข่งกับแสงดาวบนฟากฟ้ ามาหานคร
โตเกียว โดยมี “หอคอยโตเกียว” สัญ ลั กษณ์ ของเมื อ งตั้ ง
ตระหง่านอยู่ รวมทั้ง “เทพีสันติภาพ” เวอร์ ช่ันญี่ ปุ่นยืนถือ
คบเพลิงอยู่ริมอ่าว เป็ นภาพอันงดงามแสนประทับใจที่จะหาได้ เพียงที่น่ีท่เี ดียวเท่านั้น !
**อิสระอาหารกลางวันและอาหารคา่ ตามอัธยาศัย**
สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสู่ “สนามบินฮาเนดะ”

วันทีห่ กของการเดินทาง
สนามบินฮาเนดะ – สนามบินสุวรรณภูมิ
00.20
เดินทางจากสนามบินฮาเนดะ โดยสายการบินไทย TG661
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05.25

ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจมิร้ ูลืม

หมายเหตุ :
รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทาง
บริษัทฯ จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญที่สดุ
ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ ามเข้ าประเทศญี่ปุ่น ของกองตรวจคนเข้ าเมือง / การนาสิ่งของผิดกฎหมาย /
เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้ อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้ น

อัตราคาบริ
การ
่

***สาหรับผู้เดินทางตัง้ แต่ 30 ทานขึ
น
้ ไป***
่

กำหนดกำรเดินทำง

12 - 17 ตุลำคม 2561
25 – 30 ตุลำคม 2561
08 - 13 พฤศจิกำยน 2561

ผูใ้ หญ่ ท่ำนละ

เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี
มีเตียง

เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี
ไม่มีเตียง

พักเดี่ยว
เพิ่มท่ำนละ

45,900.-

42,900.-

39,900.-

6,000.-

43,900.-

40,900.-

37,900.-

6,000.-

***กรณีมต
ี ว๋ั เครือ
่ งบินแลวลดท
านละ
20,000.-บาท***(พีเรียดวันที่ 12-17 / 25-30 ต.ค.61)
้
่
***กรณีมต
ี ว๋ั เครือ
่ งบินแลวลดท
านละ
18,000.-บาท***(พีเรียดวันที่ 08-13 พ.ย.61)
้
่

***ราคาทัวรข
นยั
าทิ
บรถ ทานละ
2,000 เยน / ทาน
์ างต
้
้ งไมรวมค
่
่ ปไกดและคนขั
์
่
่ / ทริป***
อัตราค่าบริการนี้ รวม
1. ค่าที่พัก ห้ องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการหรือระดับเดียวกัน
2. ค่าอาหาร, ค่าเข้ าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
3. ค่าใช้ จ่ายของมัคคุเทศก์ท่คี อยอานวยความสะดวกให้ กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
4. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นทัศนาจรตามเส้ นทางและสายการบินที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
5. ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท
(หากอายุเกิน 70 ปี ขึ้นไป ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง ท่านละ 500,000.-บาท) **เป็ นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์**
6. บริการน้ าดื่มวันละ 1 ขวด/ท่าน และ FREE WI-FI ON BUSสาหรับทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่ าน
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
1. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้ น
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
3. ค่าทาหนังสือเดินทาง
4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก
5. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (จานวน 2,000.-เยน/ท่าน/ทริป)สาหรับทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
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เงื่อนไขการชาระเงิน :
❖ สาหรับการจองกรุณาชาระมัดจา ท่านละ 10,000.- บาท ภายใน 1 วัน
❖ ชาระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 25 วัน
การยกเลิก :
กรุณาแจ้ งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วันทาการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจา
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันทาการ ทางบริษัทฯ มีความจาเป็ นต้ องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันทาการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
หมายเหตุ :
➢ การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้ องมีจานวนผู้เดินทางครั้งละ 30 ท่านขึ้นไป ถ้ าผู้เดินทางมีจานวนไม่ครบตามจานวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและ/หรือยกเลิกการเดินทางโดยจะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
➢ รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ อัตราแลกเปลี่ยนโดยทาง
บริษัทฯ จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญที่สดุ
➢ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ ามเข้ าประเทศญี่ปุ่น / การนาสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่
ถูกต้ อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน,การประท้ วง, การก่อจลาจล
➢ ตัว๋ เครื่องบินเป็ นตัว๋ กรุป๊ ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้ อมคณะไม่ว่าด้ วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนามาเลื่อนวันเดินทาง
หรือคืนเงินได้
รายละเอียดเกี่ยวกับการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญีป่ นส
ุ่ าหรับคนไทย
จากมาตรการยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญี่ปุ่นให้ กบั คนไทย ผู้ท่ปี ระสงค์จะพานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้ วย
วัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้ าเมือง เพื่อเป็ นการยืนยันว่ามี
คุณสมบัตใิ นการเข้ าประเทศญี่ปุ่น
ตัวอย่างของเอกสารมีดงั ต่อไปนี้
1. บัตรโดยสารเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้ น
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ท่ตี ดิ ต่อได้ ระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ
4. กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น
5. หลักฐานการทางานที่สามารถยืนยันว่าท่านมีการทางานที่ชัดเจนอยู่ในประเทศไทย เช่น หนังสือรับรองการทางาน บัตรพนักงาน เป็ นต้ น
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปน(ส
ุ่ าหรับกรณีการเข้าประเทศญีป่ นตามมาตรการยกเว้
ุ่
นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ยี ังมีอายุการใช้ งานเหลืออยู่
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาในประเทศญี่ปุ่นจะต้ องไม่เป็ นสิ่งที่ขดั ต่อกฎหมาย และเข้ าข่ายคุณสมบัตเิ พื่อการพานักระยะสั้นเท่านั้น
3. ในขั้นตอนการขอเข้ าประเทศ จะต้ องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผู้ท่ไี ม่มปี ระวัตกิ ารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมิได้ อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ และไม่เข้ าข่าย
คุณสมบัตทิ ่อี าจจะถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ
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ุ UNSEEN NIKKO (TG) 6ว ัน 3คืน - รห ัสท ัวร์ J4918150

