** ชมความงามของทุ่งดอกไม้ฮิตาชิไคฮิน ณ ลานกว้างของ "ทุ่งดอกโคเชีย+ทุ่งดอกคอสมอส" หลากสี สัน
** สนุกสนานกับกิจกรรมเก็บ “แอปเปิ้ ล” ผลสดๆ ทานแบบไม่อ้ นั ในสวน
** ชมความสวยงามของฤดูใบไม้เปลี่ยนสี กบั เส้นทางสวยงาม ณ “บันไดอะซุมะ เลคไลน์ ”
** ชมเส้นทางใบไม้เปลี่ยนสี อนั สวยงาม “เส้ นทางอิโระฮะซากะ”
** นัง่ “กระเช้ าอะเคจิไดระ” เพื่อชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี
** ตื่นตาไปกับปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่สวยงามของโตรกผา “โทโน เฮทสึ ริ” และสะพานแขวน
** สัมผัสบรรยากาศ “เมืองคาวาโกเอะ” ที่ยงั คงความเก่าแก่สมัยเอโดะ จนได้ฉายาว่า “ลิตเติล้ เอโดะ”
** ให้ท่านได้ผอ่ นคลาย แช่ นา้ แร่ ออนเซ็น+บุฟเฟ่ ต์ เมนูขาปูยกั ษ์ อิ่มไม่อ้ นั
** บริ การท่านด้วยนา้ ดื่มทีญ
่ ี่ปุ่นท่านละ 1ขวด/วัน

กาหนดการเดินทาง 17 – 22, 24 – 29 ตุลาคม ,
31 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2561
(หากท่ านมีจองตั๋วภายในประเทศหรื อระหว่ างประเทศเองรบกวน ขอเทีย่ วบินกับเจ้ าหน้ าที่ ก่ อนจองตั๋วค่ ะ)
วันแรก

ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ - สนามบินนาริตะ

19.30 น.

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 ส่ วนผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ขาออก ประตู 3 เคาน์เตอร์ D
โดย สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึ้นเครื่ อง
เหิ นฟ้าสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG640 / TG642
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง / เวลาท้องถิ่นจะเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)

22.10 น.

โปรแกรมท ัวร์ญป
ี่ ่ น
ุ NIKKO FUJI AUTUMN NO.1 (TG) 6ว ัน 3คืน - รห ัสท ัวร์ J4518185

**คณะเดินทาง 24-29, 31ตุลาคม-5พฤศจิกายน 2561 เที่ยวบิน TG640 BKK-NRT 22.10-06.20
**คณะเดินทาง 17-22 ตุลาคม 2561 เที่ยวบิน TG642 BKK-NRT 23.50-08.10

วันทีส่ อง

พระพุทธรู ป อุชิคุ ไดบุทสึ - สวนดอกไม้ ฮิตาชิ ซีไซด์ (ทุ่งดอกโคเชีย+ทุ่งดอกคอสมอส) สวนผลไม้ ตามฤดูกาล (สวนแอปเปิ้ ล) - อิออนพลาซ่ า

06.20 น.

เดินทางถึงสนามบินนาริ ตะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรี ยบร้อยแล้ว
นาท่านเดินทางสู่ “สวนดอกไม้ ฮิตาชิ ซีไซด์ (Hitachi Seaside Park)” สวนดอกไม้ที่ต้ งั อยูบ่ น เนิ นเขาโคเชีย
(Kochia Hill) ครอบคลุมพื้นที่ 35,000 ตารางเมตร ระหว่างทางนาท่านแวะชมและถ่ายรู ปกับ “พระพุทธรู ป อุชิคุ
ไดบุทสึ ” ที่ได้รับการบันทึกจากกินเนสบุค๊ ว่า เป็ นรู ปปั้ นพระพุทธรู ปปางยืน ที่หล่อจากทองสัมฤทธิ์ ที่สูงที่สุด
ในโลก(ไม่รวมค่าเข้าชมองค์พระและสวน) จากนั้นนาท่านเดินทางต่อเพื่อเข้าชม “สวนดอกไม้ ฮิตาชิ ซีไซด์ ”
ท่านจะได้ชม “ทุ่งดอกโคเชี ย” เป็ นไม้พมุ่ ชนิดหนึ่งที่มีตน้ กาเนิดมาจากยุโรปตอนใต้ โดยไม้พมุ่ สามารถเปลี่ยน
สี ได้ 3 สี ตามช่วงเวลา ช่วงหน้าร้อนพุม่ ไม้จะเป็ นสี เขียว ช่วงต้นฤดูใบไม้ร่วงพุม่ ไม้จะเปลี่ยนเป็ นสี แดง ต่อมา
กลายเป็ นสี เหลือง จนเข้าฤดูใบไม้ร่วงจะเปลี่ยนเป็ นสี น้ าตาล เมื่อแห้งสามารถนามามัดรวมเป็ นไม้กวาดได้
สวยอัศจรรย์แถมมีประโยชน์ และชม “ทุ่งดอกคอสมอส” ที่พร้อมผลิบานภายรอบบริ เวณลานดอกไม้กว้าง ดอก
คอสมอสมีหลากสี ผสมผสานกันอย่างสวยงาม ให้ท่านเดินเล่นและเก็บภาพประทับใจภายในสวนตามอัธยาศัย..
(ความสวยงามของดอกไม้ ขึน้ อยู่กับสภาพอากาศ)
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ “สวนผลไม้ ตามฤดูกาล (สวนแอปเปิ้ ล)” ซึ่ งเป็ นแหล่งเพาะปลูกผลไม้หลากหลายชนิดทั้ง ลูก
สตรอเบอรี่ เชอรี่ แอปเปิ้ ล เมล่อน และผลไม้อื่นๆ ซึ่ งจะผลัดกันออกผลตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม ถึง ตุลาคม
แล้วอิสระให้ท่านได้สนุกสนาน กับการชิมผลไม้ตามฤดูกาลจากสวนผลไม้ช้ นั นาสดๆ ตามอัธยาศัย
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “อิออนพลาซ่ า” ศูนย์รวมแห่งสิ นค้านานาชนิด ไม่วา่ จะเป็ นขนมญี่ปุ่น ผลไม้ และ
อาหารนานาชนิดใน ซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ต อิสระให้ท่านได้เพลินเพลินกับการ “เลือกชมและซื้ อ” สิ นค้าตามอัธยาศัย
 รับประทานอาหารค่าแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุม้ ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)
 พักที่ COMFORT HOTEL KORIYAMA หรื อเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

โปรแกรมท ัวร์ญป
ี่ ่ น
ุ NIKKO FUJI AUTUMN NO.1 (TG) 6ว ัน 3คืน - รห ัสท ัวร์ J4518185

วันทีส่ าม

เส้ นทางทะเลสาบบันไดอาซูมะ - ทะเลสาบโกะชิคนิ ุมะ - หมู่บ้านโออุจิ จูกุ - โตรกผาโทโน เฮทสึ ริ
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ถนนสายที่เต็มไปด้วยความสวยงามของใบไม้เปลี่ยนสี “เส้ นทางทะเลสาบบันไดอาซู มะ
(Bandai-Azuma Lake Line)” ให้ท่านได้ชมกับความงดงามของใบไม้เปลี่ยนสี ตลอดเส้นทางที่คดเคี้ยวตาม
ไหล่เขาให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจ (ความสวยงามของสีสันใบไม้ ...ขึน้ อยู่กับสภาพอากาศ)
จากนั้นนาท่านสู่ “ทะเลสาบโกะชิ คินุมะ (Goshikinuma Pond)” หรื อเป็ นที่รู้จกั กันในนามของทะเลสาบ 5 สี
อันที่จริ งแล้วที่ทะเลสาบแห่งนี้เป็ นที่รวมทะเลสาบมากกว่า 40 แห่ง ท่านจะประทับใจกับความงามของ
ธรรมชาติที่ให้ความสวยงามโดดเด่นประทับใจ
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านสู่ “หมู่บ้านโออุจิ จูกุ” หมู่บา้ นโบราณที่อดีตเคยเป็ นเมืองสาคัญในยุคเอโดะถูกสร้างเมื่อหลายร้อยปี ก่อน
เป็ นบ้านชาวนาญี่ปุ่นโบราณที่มุงหลังคาทรงหญ้าคาหนาๆเรี ยงรายกันสองฝั่งกินระยะทางประมาณ 500 เมตร มี
บ้านโบราณประมาณ 40 - 50 หลัง เมื่อ พ.ศ.2524 หมู่บา้ นโออุจิจูคุได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นเขตอนุรักษ์สิ่งปลูก
สร้างอันทรงคุณค่าของชาติ ซึ่ งในปั จจุบนั หมู่บา้ นโบราณหลายหลังในโอะอุชิ จูคุได้รับการบูรณะใหม่ จน
กลายเป็ นร้านขายของที่ระลึก ร้านค้าขายสิ นค้าพื้นเมือง ร้านอาหารและที่พกั แบบญี่ปุ่นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว
ปั จจุบนั มีนกั ท่องมาเยีย่ มชมหมู่บา้ นนี้กว่า 1.2 ล้านคนต่อปี
จากนั้นนาท่านชมความสวยงามของใบไม้เปลี่ยนสี ณ โตรกผา “โทโน เฮทสึ ริ” จุดชมวิวในเขตมินะมิไอสุ
จังหวัดฟุกุชิมะ เป็ นหุ บเขาที่อยูต่ ิดกับแม่น้ าโอะกะวะ ได้รับการจัดให้เป็ นอนุสรทางธรรมชาติที่มีความสาคัญ
ในภาษาพูดท้องถิ่นคาว่า เฮทสึ ริ หมายถึง “หน้าผา” หิ นนี้ ก่อตัวโดยการกัดเซาะเป็ นระยะเวลามากกว่า 1 ล้านปี
และกลายเป็ นหอคอย จึงเป็ นที่มาของชื่อโทโน เฮทสึ ริ (หอคอยหน้าผา) ที่ช้ นั หิ นสี ขาวจะมีตน้ ไม้งอกออกมา
ซึ่ งถูกปกคลุมด้วยใบไม้เปลี่ยนสี ในฤดูใบไม้ร่วง สี สันที่ตดั กันระหว่างหิ นและต้นไม้เป็ นภาพที่สวยงามอย่างยิง่
ท่านสามารเที่ยวชมทั้งสองฝั่งได้โดยเดินข้ามสะแพนแขวนที่สร้างไว้พาดผ่าน (ความสวยงามของสีสันใบไม้ ...
ขึน้ อยู่กับสภาพอากาศ)
 รับประทานอาหารค่าแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุม้ ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)
 พักที่ NASU MID CITY HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

โปรแกรมท ัวร์ญป
ี่ ่ น
ุ NIKKO FUJI AUTUMN NO.1 (TG) 6ว ัน 3คืน - รห ัสท ัวร์ J4518185

วันทีส่ ี่

เส้ นทางอิโระฮะซากะ - นั่งกระเช้ าอะเคจิไดระ - ซาโนะ เอาท์ เล็ต - เมืองคาวาโกเอะ + ย่ านคาชิย่า โย
โกโช - โอชิโนะ ฮัคไค - ออนเซ็น+ขาปูยกั ษ์ ไม่ อ้นั
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาทุกท่านชมทิวเขาทางตะวันตกของเมืองเป็ นส่ วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาตินิกโก้ เป็ นที่ต้ งั ของน้ าตก
และทางชมทิวทัศน์ที่กล่าวกันว่าสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น ตลอดเส้นทางสัมผัสความสวยงามของแมกไม้
น้อยใหญ่ที่พร้อมใจกันเปลี่ยนสี สลับสี สันสวยงามสุ ดแสนโรแมนติกของ “เส้ นทางอิโระฮะซากะ” เป็ นทางโค้ง
หักศอกที่มีถึง 48 โค้ง ทาให้ท่านสามารถชมทัศนียภ์ าพที่สวยงามของขุนเขาและแมกไม้ที่มีความสวยงามของ
ใบไม้เปลี่ยนสี (ความสวยงามของสีสันใบไม้ ...ขึน้ อยู่กับสภาพอากาศ)
จากนั้นนาท่าน “นั่งกระเช้ าอะเคจิไดระ” ให้ท่านได้สัมผัสทัศนียภาพมุมสู ง
แบบพาโนราม่าของทะเลสาบ ซึ่ งตั้งอยูบ่ นเชิงภูเขานันไต เกิดจากทะเลสาบที่
ก่อตัวจากการระเบิดของหิ นละลายจากภูเขาไฟนันไตในอดีต ซึ่งเป็ นทะลสาบที่
อยูส่ ู งที่สุดในญี่ปุ่น เหนื อระดับน้ าทะเล 1,270 เมตร ทาให้อากาศที่นี่เย็นตลอดปี
อีกทั้งท่านจะได้รับชมความงามของน้ าตกเคกอน ที่มีแหล่งต้นน้ าของน้ าตก
ไหลมาจากทะเลสาบจูเซนจิ ความงามของน้ าตกนี้ ถูกจัดอันดับว่าสวยที่สุด หนึ่งในสามของน้ าตกในประเทศ
ญี่ปุ่น
ในกรณีทนี่ ั่งกระเช้ าอะเคจิไดระไม่ ได้ อาจนาทุกท่ านสู่ นา้ ตกเคกอนโดยลิฟต์ (ขึน้ อยู่กับสภาพอากาศ)
นาท่านเดินทางสู่ “ซาโนะ เอาท์เล็ต” ศูนย์รวมแห่งสิ นค้าชั้นนานานาชนิด อาทิ นาฬิกา, กล้อง, กระเป๋ า, รองเท้า,
เสื้ อผ้า เป็ นต้น เพื่อให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ ง และเลือกซื้ อของฝากอย่างเต็มที่
 รับประทานอาหารกลางวันแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุม้ ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)
นาท่านสู่ “เมืองคาวาโกเอะ” เมืองแห่งประวัติศาสตร์ ที่ยงั คงไว้ซ่ ึ งวัฒนธรรมและกลิ่นอายในสมัยเอโดะ
บรรยากาศของเมืองนี้ท่านจะได้พบเห็น บ้านโกดังของพ่อค้าในสมัยก่อนตั้งเรี ยงราย และโทคิ-โนะ-คาเนะ(หอ
ระฆัง) จะมีเสี ยงระฆังบอกเวลา คุณจะรู ้สึกว่าได้เดินทางย้อนกลับไปในสมัยเอโดะโบราณ ในคาวาโกเอะ คุณ
จะได้สัมผัสความเป็ นญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมแท้ๆ และซึมซับความรู ้สึกในสมัยเอโดะ ซึ่ งไม่สามารถพบเห็นได้ที่
โตเกียว และเดินสู่ “ย่านคาชิ ย่า โยโกโช” (Penny Candy Alley) เป็ นตรอกที่มีชื่อเสี ยงในเมืองคาวาโกเอะ ซึ่งเป็ น
ถนนปูดว้ ยหิ นและฝังด้วยแก้วหลากสี และด้วยร้านขายลูกกวาดแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมถึง 22 ร้าน ร้านขายลูกกวาดใน
ตรอกนี้จะส่ งต่อรสชาติที่คุน้ เคยและชวนให้นึกถึงความหลังของวันที่ผา่ นไป เมื่อใครก็ตามได้ลองย่างก้าวเข้าไป
ในร้านเหล่านี้ จะรู ้สึกว่าตัวเองกลับไปเป็ นเด็กอีกครั้ง สถานที่แห่งนี้ เป็ นที่ที่ทาให้ผคู ้ นทุกรุ่ นตื่นเต้น ทั้งเด็กๆ ที่
ไม่คุน้ เคยกับลูกกวาดแบบดั้งเดิมและผูใ้ หญ่ที่อยากราลึกถึงความหลัง จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “โอชิโนะฮัคไค”
บ่อน้ าที่เกิดจากการละลายของหิ มะบนภูเขาไฟฟูจิ ที่ใช้เวลาอันยาวนาน ในการไหลลงมาสู่ พ้นื ดิน และซึ มไปยัง
บ่อน้ าแต่ละบ่อ ดังนั้นน้ าที่อยูใ่ นบ่อ จะเป็ นน้ าที่ใสสะอาด และสดชื่นมาก ในปี 1985 สถานที่แห่งนี้ยงั ได้ถูก
เลือกให้เป็ น 1 ใน 100 อันดับ แหล่งน้ าจากธรรมชาติที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นอีกด้วย
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 พักที่ TOMINOKO HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม พิเศษ!!ทานขาปูยกั ษ์ อันขึ้นชื่ อของญี่ปุ่น แบบไม่อ้ นั
พิเศษ! ณ โรงแรมที่พกั แห่งนี้ ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ าแร่ หรื อ เรี ยกอีกอย่างว่าออนน
เซ็น เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ าแร่ จะทาให้ เลือดลมดี, ผิวพรรณสดใส, สุ ขภาพ
ดี, ผ่อนคลายความเมื่อยล้า และยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่ างกายอีกด้วย

วันทีห่ ้ า

ภูเขาไฟฟูจิ - ฮาโกเน่ - โอวาคุดานิ (BUS) - ล่องเรื อทะเลสาบอาชิ - มหานครโตเกียว - ย่านชินจูกุ
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านขึ้นสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” ที่ต้ งั ตระหง่านอยูเ่ หนื อเกาะญี่ปุ่นด้วยความสู ง 3,776 เมตรจากระดับน้ าทะเล นาท่าน
ขึ้นชมความงามกันแบบใกล้ชิดยังบริ เวณ “ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (หรื อชั้นสู งสุ ดที่ทางอุทยานฯอนุญาตให้ข้ ึน
ได้ในวันนั้นๆ) เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟโดยรอบ จากนั้นนาทุกท่านเดินทางสู่ “ฮาโกเน่ ” เพื่อ
เดินทางสู่ “หุบเขาโอวาคุดานิ” (โดยรถบัส) หุ บเขานรก ที่เกิดขึ้นจากการปะทุข้ ึนมาของภูเขาไฟฮาโกเน่เมื่อ
หลายพันปี ก่อน ทาให้เกิดบ่อน้ าร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ดิน น้ าและควันเหล่านี้จะมีส่วนผสมของกามะถันอยูด่ ว้ ย
โดยความร้อนของน้ าที่ผุดขึ้นมานั้นสามารถต้มไข่ให้สุกได้เลยทีเดียว และไข่ที่ตม้ จากบ่อนี้เปลือกของไข่จะมีสี
ดาสนิทซึ่งคนญี่ปุ่นเชื่ อกันว่า “กินไข่ดาหนึ่งฟองจะทาให้อายุยนื ขึ้นเจ็ดปี ”
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่าน “ล่องเรื อโจรสลัด” (ล่องสั้น 10 นาที) ยังบริ เวณ “ทะเลสาบอาชิ ” เพื่อให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศ
ธรรมชาติและชมความงามของทะเลสาบน้ าจืดขนาดใหญ่ที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อกว่า 3,000 ปี ที่
แล้ว จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกียว” ให้ทุกท่านช้อปปิ้ ง “ย่ านชิ นจูกุ” ย่านแห่งความเจริ ญอันดับ
หนึ่งของกรุ งโตเกียว ท่านจะได้พบกับห้างสรรพสิ นค้า และร้านขายของเป็ นพันๆ ร้าน ซึ่ งจะมีผคู ้ นนับหมื่นเดิน
กันขวักไขว่ ถือเป็ นจุดนัดพบยอดนิยมอีกด้วย เชิญท่านเลือกชมสิ นค้ามากมาย อาทิ เครื่ องใช้ไฟฟ้า, กล้อง
ถ่ายรู ป, นาฬิกา, เสื้ อผ้า, รองเท้าแฟชัน่ และเครื่ องสาอาง เป็ นต้น สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ “สนามบินฮาเนดะ”
เพื่อเตรี ยมตัวเดินทางกลับ
 รับประทานอาหารค่าแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุม้ ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)
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วันทีห่ ก

สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ

00.20 น.
04.50 น.

เหิ นฟ้าสู่ เมืองไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 661
เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี่ ยม

หมายเหตุ : รายการต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,
การเมือง, สายการบิน เป็ นต้น อีกทั้งโรงแรมต่างๆที่ระบุในรายการนี้ อาจมีการปรับย่าน และสถานที่ต้ งั ได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ยงั คงไว้ซ่ ึ งระดับในมาตรฐานเดียวกัน โดยบริ ษทั จะคานึงถึงความสะดวกของเส้นทางระหว่างการนาเที่ยวเป็ นสาคัญ
โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เดินทาง 17 - 22 , 24 - 29 ตุลาคม , 31 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2561
((รับส่ วนลด 1,000 บาท)) จากราคาเดิม 44,900.->>จ่ ายเพียง 43,900.อัตราค่ าบริการ สาหรับคณะ 30 ท่านขึ้นไป
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุ 7-11ปี / มีเตียง
เด็กอายุ 2-6 ปี / ไม่มีเตียง
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม (จากราคาผูใ้ หญ่)
ไม่ใช้ตวั๋ เครื่ องบิน ลด (ทั้งเด็กและผูใ้ หญ่)

44,900 บาท >>> 43,900 บาท
40,900 บาท >>> 41,900 บาท
38,900 บาท >>> 39,900 บาท
6,000 บาท
-20,000 บาท

เด็กทารก อายุต่ากว่า 2 ปี (ณ. วันเดินทาง) เช็คราคาตัว๋ ก่อนทาการจองค่ะ
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อัตราค่ าบริการนี้รวม
o ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ตามเส้นทางและสายการบินที่ระบุในโปรแกรม (ชั้นทัศนาจร)
o ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
o ค่าธรรมเนียมน้ ามันที่สายการบินเรี ยกเก็บ (คานวณ ณ วันที่ 24/5/2561)
o ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
o โรงแรมที่พกั ตามระบุไว้ในรายการ หรื อในระดับเดียวกัน (พักห้องละ 2 หรื อ 3 ท่าน)
o ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทาง ***ไม่คุม้ ครองเด็กอายุต่ากว่า 1เดือน
วงเงินทุนชีวิตท่านละ 2,000,000 บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาลอุบตั ิเหตุ 500,000 บาท และอาหารเป็ นพิษระหว่างเดินทาง
o การบริการของมัคคุเทศก์ จากเมืองไทยตลอดการเดินทาง 1 ท่ าน
o น้ าดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 1 ขวด / วัน (ทั้งหมด 4 วัน)
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
o ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
o ค่าทาหนังสื อเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสื อเดินทาง
o ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก เป็ นต้น
o ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนื อจากที่บริ ษทั จัดให้ ในรายการทัวร์
o ค่าน้ าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่เกินกว่าสายการบินกาหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
o ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าว
o ค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋ กรณี ไป-กลับไม่พร้อมคณะ หรื อเปลี่ยนคนเดินทาง (สอบถามค่าใช้จ่ายกับเจ้าหน้าที่)
กรุ ณาแจ้งอย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทาง พร้อมหน้าพาสชัดเจนของคนเดินทางแทน
o ค่าธรรมเนียมน้ ามันที่ทางสายการบินอาจมีการเรี ยกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
o ค่าธรรมเนียมทิปไกด์+คนขับรถ โดยประมาณ 2,000 เยน (ประมาณ 600 บาทไทย) เพิม่ เติมตามความพึงพอใจ
o ค่าวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น ประเภทท่องเที่ยวระยะสั้น (สาหรับผูถ้ ือหนังสื อเดินทางต่างชาติ)
เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง / ชาระเงิน / การยกเลิก
o กรุ ณาจองทัวร์ ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้ อมชาระมัดจาท่านละ 10,000 บาทภายใน 1 วันทาการ
o ส่ วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
o กรณียกเลิกการเดินทาง 31-45 วันก่อนเดินทาง ยึดมัดจาท่ านละ 5,000 บาท (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
o กรณียกเลิกการเดินทาง 21-30 วันก่อนเดินทาง ยึดมัดจาท่ านละ 10,000 บาท (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
o กรณียกเลิกการเดินทาง 11-20 วันก่อนเดินทาง ยึดเงิน 50% ของราคาทัวร์ (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
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o กรณียกเลิกการเดินทาง 10 วันก่อนเดินทาง ยึดเงิน 100% ของราคาทัวร์ (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
o เนื่องด้วยไม่ตอ้ งยืน่ วีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น ทางบริ ษทั ฯ จะไม่ทาการเก็บเอกสารจริ งใดๆ
รบกวนส่ งเอกสารเป็ น สาเนาหน้ าพาสปอร์ ตทีช่ ั ดเจน และมีอายุเหลือการใช้ งานไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน
พร้ อมระบุห้องนอน, อาหารทีไ่ ม่ สามารถทานได้ , ทีน่ ั่งทีต่ ้ องการ, และเลขทีส่ ะสมไมล์
ควรแจ้งพร้อมสารองที่นงั่ หรื อ 15 วันก่อนการเดินทาง เป็ นอย่างช้า
เงื่อนไขและข้ อกาหนดอื่นๆ
o บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ เปลี่ยนแปลงราคาในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมเดินทางไม่ถึงจานวนที่ระบุ
o กรณี ท่านมีการเดินทางด้วยตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศต้องรบกวนแจ้งให้กบั เราทราบ ณ วันที่สารองที่นงั่ หากไม่มีการแจ้ง
เรื่ องไว้ จะไม่สามารถเรี ยกร้องค่าเสี ยหายที่เกิดขึ้นจากตัว๋ เครื่ องบินดังกล่าวได้
o บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ เก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีตวั๋ ทุกชนิดเพิ่ม หากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
o หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตัว๋ เครื่ องบินขากลับซึ่ งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนามาขอคืนเงินได้
o ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริ การใดๆ ไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วน ถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่สามารถเรี ยกร้องขอ
คืนค่าบริ การได้
o ค่าบริ การที่ท่านชาระกับทางบริ ษทั ฯ เป็ นการชาระแบบเหมาขาด และทางบริ ษทั ฯได้ชาระให้กบั บริ ษทั ฯ ตัวแทนแต่ละแห่ง
แบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอนั ใดที่ทาให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืน
ค่าบริ การไม่ได้
o ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทยที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการพานักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ่นนั้น ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศเริ่ มบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพานักในประเทศญี่ปุ่นได้ 15
วัน (หากผูย้ นื่ ประสงค์จะพานักในประเทศญี่ปุ่นเกิน 15 วัน หรื อไปทางาน หรื อมีวตั ถุประสงค์อื่นๆ จะต้องยืน่ ขอวีซ่า
ตามปกติ)
o หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็ นเหตุผลซึ่ งอยู่
นอกเหนืออานาจและความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนเงินบางส่ วนหรื อทั้งหมด
o หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่วา่ ประเทศใดจนทาให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ ท่านอื่นๆ รวมถึง
ไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จาเป็ นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริ ษทั ฯ จะทาหน้าที่
ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทาการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็ นระยะ
o บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรื อ คน
ต่างด้าวที่พานักอยูใ่ นประเทศไทย แต่จะทาหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อานาจสิ ทธิ์ ขาดเป็ นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
o บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณี ที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรื อล่าช้าของสายการบิน,
อุบตั ิเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรื อสิ่ งของสู ญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนื ออานาจควบคุมของ
บริ ษทั ฯ
o บริ ษทั ฯ จะทาหน้าที่เป็ นตัวแทนในการเรี ยกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรื อบริ ษทั ขนส่ งเมื่อเกิดการสู ญหายของ
สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสู ญหายดังกล่าว
o บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริ ษทั ฯ จะยึดถือ
และคานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุ ดของลูกค้าส่ วนมากเป็ นสาคัญ
o เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ แล้ว
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