** ชมความงามของทุ่งดอกไม้ฮิตาชิไคฮิน ณ ลานกว้างของ "ทุ่งดอกโคเชีย+ทุ่งดอกคอสมอส" หลากสี สัน
** สนุกสนานกับกิจกรรมเก็บ “แอปเปิ้ ล” ผลสดๆ ทานแบบไม่อ้ นั ในสวน
** “ไข่ ดำอำยุยืน7ปี ” ความเชื่อที่เล่ากันรุ่ นสู่ รุ่น หากท่านได้ทานไข่ดา1ใบนั้น สามารถต่ออายุได้ 7ปี
** สัมผัสบรรยากาศ "ล่องเรื อโจรสลัด" ชมความงามของทะเลสาบอำชิ ณ อุทยำนแห่ งชำติฮำโกเน่
** อิสระท่ องเทีย่ วตำมอัธยำศัย 1 วันเต็ม หรื อ เลือกซื้อทัวร์เสริ มสวนสนุกโตเกียวดิสนียแ์ ลนด์
** ให้ท่านได้ผอ่ นคลาย แช่ นำ้ แร่ ออนเซ็น+บุฟเฟ่ ต์ เมนูขำปูยกั ษ์ อิ่มไม่อ้ นั
** บริ การท่านด้วยนำ้ ดื่มทีญ
่ ี่ปุ่นท่านละ 1ขวด/วัน

กำหนดกำรเดินทำง 12 - 17 ตุลำคม 2561 (คล้ายวันสวรรคต ร.9)
(หากท่ านมีจองตั๋วภายในประเทศหรื อระหว่ างประเทศเองรบกวน ขอเทีย่ วบินกับเจ้ าหน้ าที่ ก่ อนจองตั๋วค่ ะ)
วันแรก

ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ - สนำมบินนำริตะ

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 TG 640
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง / เวลาท้องถิ่นจะเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)

22.10 น.

วันทีส่ อง

สวนดอกไม้ ฮิตำชิ ซีไซด์ (ทุ่งดอกโคเชีย+ทุ่งดอกคอสมอส) - สวนผลไม้ ตำมฤดูกำล (สวนแอปเปิ้ ล) วัดอำซำกุสะ+ถ่ ำยภำพโตเกียวสกำยทรี - ย่ ำนชินจูกุ

06.20 น.

เดินทางถึงสนามบินนาริ ตะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรี ยบร้อยแล้ว
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นาท่านสู่ “สวนดอกไม้ ฮิตำชิ ซีไซด์ (Hitachi Seaside Park)” เป็ นสวนดอกไม้ซ่ ึ งตั้งอยูบ่ น เนินเขาโคเชีย
(Kochia Hill) ครอบคลุมพื้นที่ 35,000 ตารางเมตร พันธุ์ไม้ที่จดั แสดงจะปรับเปลี่ยนไปตามฤดู กาล ให้สีสัน
ความงามแตกต่างกันไป แต่สาหรับทริ ปนี้ ท่านจะได้ชม “ทุ่งดอกโคเชี ย” เป็ นไม้พมุ่ ชนิดหนึ่งที่มีตน้ กาเนิดมา
จากยุโรปตอนใต้ โดยไม้พมุ่ สามารถเปลี่ยนสี ได้ 3 สี ตามช่วงเวลา ช่วงหน้าร้อนพุม่ ไม้จะเป็ นสี เขียว ช่วงต้นฤดู
ใบไม้ร่วงพุม่ ไม้จะเปลี่ยนเป็ นสี แดง ต่อมากลายเป็ นสี เหลือง จนเข้าฤดูใบไม้ร่วงจะเปลี่ยนเป็ นสี น้ าตาล เมื่อแห้ง
สามารถนามามัดรวมเป็ นไม้กวาดได้ สวยอัศจรรย์แถมมีประโยชน์ ท่านจะได้ชม “ทุ่งดอกคอสมอส” ที่พร้อม
ผลิบานภายรอบบริ เวณลานดอกไม้กว้าง ดอกคอสมอสมีหลากสี ผสมผสานกันอย่างสวยงาม ให้ท่านเดินเล่น
และเก็บภาพประทับใจภายในสวนตามอัธยาศัย..(ความสวยงามของดอกไม้ ขึน้ อยู่กับสภาพอากาศ)
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “สวนผลไม้ ตำมฤดูกำล (สวนแอปเปิ้ ล)” ซึ่ งเป็ นแหล่งเพาะปลูกผลไม้หลากหลายชนิด
ทั้ง ลูกสตรอเบอรี่ เชอรี่ แอปเปิ้ ล เมล่อน และผลไม้อื่นๆ ซึ่ งจะผลัดกันออกผลตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม ถึง
ตุลาคม แล้วอิสระให้ท่านได้สนุกสนาน กับการชิมผลไม้ตามฤดูกาลจากสวนผลไม้ช้ นั นาสดๆ ตามอัธยาศัย
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาทุกท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคา ณ “วัดอำซำกุสะ” วัดที่ได้ชื่อว่าเป็ นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับ
ความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุ งโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคาที่ศกั ดิ์สิทธิ์
ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ่ งมักจะมีผคู ้ นมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็ นสิ ริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกับภายใน
วัดยังเป็ นที่ต้ งั ของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสู ง 4.5 เมตร ซึ่ งแขวนห้อยอยู่ ณ ประตู
ทางเข้าที่อยูด่ า้ นหน้าสุ ดของวัด ที่มีชื่อว่า “ประตูฟ้าคารณ” และถนนจากประตูเข้าสู่ ตวั วิหารที่ประดิษฐานเจ้าแม่
กวนอิมทองคา มีชื่อว่า “ถนนนากามิเซะ” ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของร้านค้าขายของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย อาทิ
ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ให้ทุกท่านได้เลือกซื้ อเป็ นของฝากของที่ระลึก และนา
ทุกท่านเดิน ถ่ ำยรู ปคู่กบั แลนด์มาร์ กแห่งใหม่ของกรุ งโตเกียว ณ ริ มแม่น้ าสุ มิดะ “หอคอยโตเกียวสกำย
ทรี”(Tokyo Sky tree) หอส่ งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก ... เปิ ดให้บริ การเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม
2555 โดยหอนี้มีความสู ง 634 เมตร สามารถทาลายสถิติความสู งของหอกวางตุง้ ในมณฑลกว่างโจว ซึ่ งมีความ
สู ง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสู ง 553 เมตร ... ทิวทัศน์ของ
“หอคอยโตเกียวสกายทรี ”ที่บรรจุเทคโนโลยีแนวหน้าสุ ดสามารถมองเห็นได้จากละแวกวัดอาซะกุซ่าที่เต็มไป
ด้วยกลิ่นอายแบบเมืองเก่าของเอะโดะ จากนั้นนาทุกท่านสู่ ยา่ นช้อปปิ้ ง “ย่ ำนชิ 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
 รับประทานอาหารค่าแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุม้ ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)
 พักที่ APA HOTEL & RESORT หรื อเทียบเท่าระดับ 3 ดำว
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วันทีส่ ำม

อิสระท่ องเทีย่ วตำมอัธยำศัยด้ วยตัวเอง หรื อ เลือกซื้อทัวร์ เสริมสวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ไม่ มี
รถให้ บริกำรและไม่ มหี ัวหน้ ำทัวร์ นำเทีย่ วตลอดทั้งวัน ปล่อยอิสระท่ องเทีย่ วตำมอัธยำศัยเต็มวัน
โดยสำมำรถขอคำแนะนำจำกหัวหน้ ำทัวร์ ได้ )
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
ให้ท่านทดลองใช้บริ การรถไฟสายโตเกียวในประเทศญี่ปุ่นที่มีชื่อเสี ยง และได้ชื่อว่าเป็ นการคมนาคมที่เป็ นที่
นิยมที่สุดของคนญี่ปุ่น ท่านจะสนุกสนานกับการนัง่ รถไฟในญี่ปุ่น เพื่อประสบการณ์ที่แปลกใหม่อีกรู ปแบบ
หนึ่ง อิสระช้อปปิ้ งในกรุ งโตเกียว แล้วแต่ความต้องการของท่าน เพราะที่เมืองโตเกียว ไม่วา่ จะไปที่ไหน ก็ชอ้ ป
ปิ้ งสนุกได้ทุกที่กนั เลย อาทิ เสื้ อผ้า กระเป๋ า รองเท้า เครื่ องสาอาง เครื่ องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ และอีก
มากมาย (เดินทางโดยรถไฟ ค่ารถไฟและค่าใช้จ่ายต่างๆ ไม่รวมในราคาทัวร์ )
ย่ำนอำคิฮำบำร่ ำ หรื อเรี ยกอีกชื่อหนึ่งว่า อิเลคทริ คทาวน์ ย่านช้อปปิ้ งชื่อดังที่สุดในเรื่ องของ
เครื่ องใช้ไฟฟ้า ทั้ง กล้องดิจิตอล และเกมส์ต่างๆ มีให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้ อกันอย่างจุใจเลยทีเดียว
การเดินทาง: รถไฟสาย Yamanote Line สถานี Akihabara Station
ย่ ำนอิเคะบุคุโระ ย่านช็อปปิ้ งที่ยงิ่ ใหญ่และทันสมัยมากแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น อิสระให้ทุกท่านเลือกซื้ อ
สิ นค้าทันสมัยต่างๆ มากมาย ไม่วา่ จะเป็ นเครื่ องใช้ไฟฟ้าทันสมัย เกมส์ใหม่ๆ แฟชัน่ สวยงามตามอัธยาศัย
การเดินทาง: รถไฟสาย Yamanote Line สถานี Ikebukuro Station
ย่ ำนชิ บุยะ ศูนย์กลางแฟชัน่ วัยรุ่ นในโตเกียว หามุมถูกใจถ่ายภาพคู่กบั “ฮาจิโกะ” รู ปปั้ นสุ นขั แสนรู ้ ที่
กลายเป็ นจุดนัดพบยอดฮิตสาหรับหนุ่มสาวโตเกียวอัพเดทแฟชัน่ สไตล์โตเกียวที่ตึก (109) อิจิมารุ คิว ทั้งเสื้ อผ้า
กระเป๋ า รองเท้า เครื่ องประดับและแฟชัน่ ชั้นนาของญี่ปุ่นในฤดูต่างๆอื่นๆมากมาย รับรองไม่มีเอ้าท์
การเดินทาง: รถไฟสาย Yamanote Line สถานี Shibuya Station
ฮำรำจูกุ แหล่งรวมแฟชัน่ ทันสมัยของวัยรุ่ นญี่ปุ่น อิสระกับการช้อปปิ้ งยัง “ตรอกทาเคชิตะ” สองข้าง
ทางเรี ยงรายไปด้วยร้านขายของวัยรุ่ น เสื้ อผ้า เครื่ องประดับ รองเท้า กระเป๋ า ร้านฟาสท์ฟูดที่วนั สุ ดสัปดาห์จะ
เป็ นแหล่งนัดพบของพวก “แต่งตัวประหลาด” หรื อ “ COSPLAY ” มักมาแต่งหน้าและเปลี่ยนเสื้ อผ้ากัน ร้าน
เครปญี่ปุ่นอร่ อยๆมากมาย ร้าน 100 เยน หรื อเลือกช้อปปิ้ งแบบสบายๆบนถนน “โอโมเตะซันโด” ด้วย
บรรยากาศคล้ายยุโรปกับตึกร้านค้าที่ออกแบบและตกแต่งสไตล์ยโุ รป
การเดินทาง: รถไฟสาย Yamanote Line สถานี Harajuku Station
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เลือกซื้อทัวร์ เสริมเทีย่ ว “สวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์ ” สวนสนุกซึ่ งเต็มไปด้วยเสน่ห์ตานานและ
จินตนาการของการผจญภัย ท่านจะได้สัมผัสกับเครื่ องเล่นในหลายรู ปแบบ กับหลากหลายโซนผจญภัย อาทิ
ADVENTURE LAND, WESTERN LAND, FANTASYLAND, TOMORROWLAND, TOONTOWN เป็ นต้น
พบเครื่ องเล่นมันส์ๆ ตามโซนต่างๆ เช่น ท้าทายความมันส์เหมือนอยูใ่ นอวกาศ SPACE MOUNTAIN, ระทึก
ขวัญกับเหล่าผีชื่อดังกับ HAUNTED MANSION บ้านผีสิง, ตื่นเต้นเร้าใจ และสัมผัสความชุมฉ่ าของสายน้ า
ขนาดยักษ์ไปกับ SPLASH MOUNTAIN, นัง่ เรื อผจญภัยในป่ าใหญ่กบั JUNGLE CRUISE, หวาดเสี ยวไปกับ
รถไฟเหาะ BIG THUNDER MOUNTAIN, สนุกสนานกับ PIRATES OF THE CARIBBEAN, เยือนบ้านหมี
พูห์, เข้าไปอยูใ่ นโลกแห่งจินตนาการกับการ์ ตูนที่ท่านชื่นชอบ มิกกี้เม้าส์, สโนว์ไวท์ ช้อปปิ้ งซื้ อของที่ระลึก
ภายในสวนสนุกอย่างจุใจ และอีกมากมายที่รอท่านพิสูจน์ความมันส์กนั อย่างเต็มที่

** ซื้อทัวร์ เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ : ตัว๋ เข้ ารวมเครื่ องเล่ นเต็มวัน+ไกด์ บริ การรั บ+ส่ ง (เดินทางโดยรถไฟ)
>> ผู้ใหญ่ ท่านละ 2,900 บาท >> เด็กอายุต่ากว่ า12ปี ท่านละ 2,400 บาท
**กรุณาแจ้ งซื้อบริ การเสริ มดังกล่ าวก่ อนเดินทางเท่ านั้น...เพือ่ ยืนยันการได้ รับบริ การและราคาตามทีร่ ะบุ**
 รับประทานอาหารกลางวันและอาหารค่าแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุม้ ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)
 พักที่ APA HOTEL & RESORT หรื อเทียบเท่าระดับ 3 ดำว

วันทีส่ ี่

ฮำโกเน่ - ล่องเรื อทะเลสำบอำชิ - โอวำคุดำนิ (BUS) - โกเท็มบะ เอ้ำท์ เล็ต - โอชิโนะ ฮัคไค ออนเซ็น+ขำปูยกั ษ์ ไม่ อ้นั
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาทุกท่านเดินทางสู่ “ฮำโกเน่ ” เพื่อนาท่าน “ล่ องเรื อโจรสลัด” (ล่องสั้น 10 นาที) ยังบริ เวณ “ทะเลสำบอำชิ ”
เพื่อให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติและชมความงามของทะเลสาบน้ าจืดขนาดใหญ่ที่เกิดจากการระเบิด
ของภูเขาไฟเมื่อกว่า 3,000 ปี ที่แล้ว จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “หุบเขำโอวำคุดำนิ” โดยรถบัส หุบเขานรกที่
เกิดขึ้นจากการปะทุข้ ึนมาของภูเขาไฟฮาโกเน่เมื่อหลายพันปี ก่อน ทาให้เกิดบ่อน้ าร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ดิน
น้ าและควันส่ วนผสมของกามะถันอยูด่ ว้ ยโดยความร้อนของน้ าที่ผดุ ขึ้นมานั้นสามารถต้มไข่ให้สุกได้เลยทีเดียว
และไข่ที่ตม้ จากบ่อนี้เปลือกของไข่จะมีสีดาสนิทซึ่ งคนญี่ปุ่นเชื่อกันว่า “กินไข่ดาหนึ่งฟองจะทาให้อายุยนื ขึ้น
เจ็ดปี ”
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
โปรแกรมท ัวร์ญป
ี่ ่ น
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นาท่านช้อปปิ้ งอย่างจุใจกับสิ นค้าแบรนด์เนมที่ “โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้ำท์เล็ต” แหล่งรวมสิ นค้านาเข้าและ
สิ นค้าแบรนด์ญี่ปุ่นโกอินเตอร์ มากมาย ทั้งกระเป๋ า เครื่ องประดับ และนาฬิกาหรู รองเท้าแฟชัน่ สิ นค้าสาหรับ
คุณหนู และสิ นค้าอื่นๆอีกมากมาย จากนั้นนาท่านสู่ “โอชิ โนะฮัคไค” บ่อน้ าที่เกิดจากการละลายของหิ มะบน
ภูเขาไฟฟูจิ ที่ใช้เวลาอันยาวนาน ในการไหลลงมาสู่ พ้นื ดินและซึ มไปยังบ่อน้ าแต่ละบ่อ ดังนั้นน้ าที่อยูใ่ นบ่อจะ
เป็ นน้ าที่ใสสะอาดและสดชื่นมาก ในปี 1985 สถานที่แห่ งนี้ยงั ได้ถูกเลือกให้เป็ น 1 ใน 100 อันดับแหล่งน้ าจาก
ธรรมชาติที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นอีกด้วย
 พักที่ TOMINOKO HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ 3 ดำว
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม 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 ้ ำ

ภูเขำไฟฟูจิ - โตเกียว - ตลำดปลำซึกจิ ิ - โอไดบะ+ห้ ำงไดเวอร์ ซิตี้ (หุ่นกันดั้ม) - อิออนพลำซ่ ำ
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านขึ้นสู่ “ภูเขำไฟฟูจิ” ที่ต้ งั ตระหง่านอยูเ่ หนื อเกาะญี่ปุ่นด้วยความสู ง 3,776 เมตรจากระดับน้ าทะเล นาท่าน
ขึ้นชมความงามกันแบบใกล้ชิดยังบริ เวณ “ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (หรื อชั้นสู งสุ ดที่ทางอุทยานฯอนุญาตให้ข้ ึน
ได้ในวันนั้นๆ) จากนั้นนาท่านสู่ “มหำนครโตเกียว” เพื่อเดินทางสู่ “ตลำดปลำซึกจิ ิ (Tsukiji market)” เป็ น
ตลาดค้าส่ งปลา, ผัก และ ผลไม้ ขนาดใหญ่ใจกลางกรุ งโตเกียว ตลาดปลาแห่งนี้นบั เป็ นที่ที่มีชื่อเสี ยงมากที่สุด
และเป็ นที่รู้จกั กันดีวา่ เป็ นหนึ่ งในตลาดปลาที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย เนื่ องจากมีการซื้ อขายสิ นค้าทะเล ตลาด
นั้นมีปลาและอาหารทะเลสดมากมายหลายชนิด และยังเป็ นแหล่งร้านอร่ อยชื่อดังของร้านซู ชิ ซาชิมิ และ อาหาร
ทะเลนานาชนิด
 รับประทานอาหารกลางวันแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุม้ ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)
จากนั้นนาท่านสู่ “โอไดบะ” แหล่งช้อปปิ้ งชื่อดังอีกแห่งของญี่ปุ่นซึ่ งตั้งอยูร่ ิ มอ่าวโตเกียว สถานที่ออกเดทของ
หนุ่มสาวญี่ปุ่นที่ได้รับการโหวตว่า “โรแมนติคที่สุด” ของโตเกียว สามารถมองเห็น “สะพานเรนโบว์” ที่พาด
ผ่านจากโอไดบะสู่ เมืองโตเกียว โดยมี “หอคอยโตเกียว” สัญลักษณ์ของเมืองตั้งตระหง่านอยู่ รวมทั้ง “เทพี
สันติภาพ” เวอร์ ชนั่ ญี่ปุ่นยืนถือคบเพลิงอยูร่ ิ มอ่าวโตเกียว และนาท่านเดินทางสู่ หา้ ง “DiverCity Tokyo Plaza”
ซึ่ งเป็ นอีกหนึ่งสถานที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวญี่ปุ่น และชาวต่างชาติ ภายใต้คอนเซ็ปท์
โปรแกรมท ัวร์ญป
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“Theatrical City Space” แหล่งช้อปปิ้ งขนาดใหญ่ที่มีร้านค้าต่างๆ มารวมตัวกันอยูถ่ ึง 154 ร้าน ท่านจะได้ชม
“หุ่นยนต์ GUNDAM โดยเป็ นรุ่ น RX-0 Unicorn Gundam” ตัวโตเท่าขนาดจริ ง ยืนรอต้อนรับท่านที่ดา้ นหน้า
ของห้าง ที่เป็ นเสมือนสัญลักษณ์ของสถานที่แห่งนี้ อีกทั้งยังมี “GUNDAM Front Tokyo” Theme Park แห่งใหม่
ที่จะบอกผ่านความยิง่ ใหญ่ของ GUNDAM ไปทัว่ โลก (ไม่รวมค่าเข้าชม) นาท่านเดินทางสู่ “อิออนพลำซ่ ำ”
ศูนย์รวมแห่งสิ นค้านานาชนิ ด ไม่วา่ จะเป็ นขนมญี่ปุ่น ผลไม้ และอาหารนานาชนิดใน ซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ต อิสระให้
ท่านได้เพลินเพลินกับการ “เลือกชมและซื้ อ” สิ นค้าตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ “สนำมบินฮำเนดะ” เพื่อเตรี ยมตัวเดินทางกลับ
 รับประทานอาหารค่าแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุม้ ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)

วันทีห่ ก

สนำมบินฮำเนดะ - 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 นสาคัญโดย
มิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เดินทำง 12 - 17 ตุลำคม 2561
อัตรำค่ ำบริกำร สาหรับคณะ 30 ท่านขึ้นไป
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุ 7-11ปี / มีเตียง
เด็กอายุ 2-6 ปี / ไม่มีเตียง
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม (จากราคาผูใ้ หญ่)

41,900 บาท
39,900 บาท
37,900 บาท
6,000 บาท

โปรแกรมท ัวร์ญป
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ไม่ใช้ตวั๋ เครื่ องบิน ลด (ทั้งเด็กและผูใ้ หญ่)

-20,000 บาท

เด็กทารก อายุต่ากว่า 2 ปี (ณ. วันเดินทาง) เช็คราคาตัว๋ ก่อนทาการจองค่ะ
อัตรำค่ ำบริกำรนี้รวม
o ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ตามเส้นทางและสายการบินที่ระบุในโปรแกรม (ชั้นทัศนาจร)
o ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
o ค่าธรรมเนียมน้ ามันที่สายการบินเรี ยกเก็บ (คานวณ ณ วันที่ 30/5/2561)
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 กำรบริกำรของมัคคุเทศก์ จำกเมืองไทยตลอดกำรเดินทำง 1 ท่ ำน
o น้ าดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 1 ขวด / วัน (ทั้งหมด 3 วัน)
อัตรำค่ ำบริกำรนีไ้ ม่ รวม
o ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าบริ การ 3%
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) เพิ่มเติมตามความพึงพอใจ
o ค่าวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น ประเภทท่องเที่ยวระยะสั้น (สาหรับผูถ้ ือหนังสื อเดินทางต่างชาติ)
เงื่อนไขกำรสำรองทีน่ ั่ง / ชำระเงิน / กำรยกเลิก
o กรุ ณาจองทัวร์ ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้ อมชำระมัดจำท่ำนละ 10,000 บำทภำยใน 1 วันทำกำร
o ส่ วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 25 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
o กรณียกเลิกกำรเดินทำง 31-45 วันทำกำรก่อนเดินทำง ยึดมัดจำท่ำนละ 5,000 บำท (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
o กรณียกเลิกกำรเดินทำง 21-30 วันทำกำรก่อนเดินทำง ยึดมัดจำท่ำนละ 10,000 บำท (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
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o กรณียกเลิกกำรเดินทำง 11-20 วันทำกำรก่อนเดินทำง ยึดเงิน 50% ของรำคำทัวร์ (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
o กรณียกเลิกกำรเดินทำง 10 วันทำกำรก่อนเดินทำง ยึดเงิน 100% ของรำคำทัวร์ (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
o เนื่องด้วยไม่ตอ้ งยืน่ วีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น ทางบริ ษทั ฯ จะไม่ทาการเก็บเอกสารจริ งใดๆ
รบกวนส่ งเอกสารเป็ น สำเนำหน้ ำพำสปอร์ ตทีช่ ั ดเจน และมีอำยุเหลือกำรใช้ งำนไม่ น้อยกว่ำ 6 เดือน
พร้ อมระบุห้องนอน, อำหำรทีไ่ ม่ สำมำรถทำนได้ , ทีน่ ั่งทีต่ ้ องกำร, และเลขทีส่ ะสมไมล์
ควรแจ้งพร้อมสารองที่นงั่ หรื อ 15 วันก่อนการเดินทาง เป็ นอย่างช้า
เงื่อนไขและข้ อกำหนดอื่นๆ
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 กรกฏำคม 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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