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ชื่นชมความงามของ ภูเขาไฟฟู จิ สัญลักษณ์อันงดงามโดดเด่นที่สดุ ในโลกอี กแห่งหนึ่ง
สัมผัสความสมบูรณ์ของธรรมชาติที่ “วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่”
ล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิ
ชมความอั ศจรรย์ หบุ เขานรกและชิมไข่ดาที่ “หุบเขาโอวาคุดานิ”
นมัสการเจ้าแม่กวนอิ มทองคาใน วัดอาซะกุซ่าคันนอน วัดที่มีความเก่าแก่ท่ีสดุ ในโตเกียว
อิ สระช้อปปิ้ ง 1 วัน มหานครโตเกียว หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม “โตเกียว ดิสนีย์ แลนด์
อั พเดทแฟชั่นย่านสุดฮิ ตที่ ชินจูกุ / เอออน พลาซ่า แหล่งช้อปที่รวมสินค้าไว้หลากหลาย
ผ่อนคลายกับการแช่น้าแร่ธรรมชาติ (ONZEN)
อาหารมื้อพิเศษ! บุฟเฟต์ ปูซไู ว 1 ในปูน้าเย็นรสชาติเยี่ยมแห่งเกาะฮอกไกโด

Mt.Fuji

Hakone

Asakusa Temple

Harajuku

กาหนดการเดิ นทาง
9 – 13 มิ ถนุ ายน 2560
วันแรก กรุงเทพฯ – นาริ ตะ
20.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูม ิ ชัน้ ระหว่างประเทศขาออก (ชัน้ 4) ณ เคาน์ เตอร์ C (ใกล้กบั ประตู
ทางเข้าหมายเลข 2)พบกับเจ้าหน้าทีท่ ่คี อยต้อนรับและอานวยความสะดวก*** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์
เช็ค อิน ปิ ด บริก ารก่ อ นเวลาเครื่อ งออก 60 นาที และไม่ม ีป ระกาศเตือ นผู้โ ดยสารขึ้น เครื่อ ง ดัง นั น้
ผูโ้ ดยสาร จาเป็ นต้องพร้อม ณ ประตูขน้ึ เครือ่ งก่อนเวลาเครือ่ งออกอย่างน้อย 45 นาที ***
23.50 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เทีย่ วบิน TG 640 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ
6 ชัวโมง
่ ... เวลาท้องถิน่ เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัวโมง)
่
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วันที่สอง วนอุทยานฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด – หุบเขาโอวาคุดานิ – โกเทมบะเอ้าท์เล็ท - อิ ซาว่า
08.10 น. ถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ป่ ุนดินแดนอาทิตย์อุทยั ...ผ่านพิธศี ุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อม
ตรวจเช็คสัมภาระ..นาท่านเดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาติ ฮาโกเน่ ซึง่ ถือว่าเป็ นสถานทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจ
ทีม่ ชี ่อื เสียงและได้รบั ความนิยมมากทีส่ ุดแห่งหนึ่งของญี่ป่ นุ แล้วนาท่านเปลีย่ นอิรยิ าบถเป็ นการ ล่องเรือ
โจรสลัด สัมผัสความงามราวกับภาพวาดของทิวทัศน์ของ ทะเลสาบอาชิ (ใช้เวลาล่อง 15 นาที) ท่าน
สามารถเลือกหามุมถูกใจบริเวณ “ดาดฟ้ าเรือ” เพื่อบันทึกภาพความงามของทะเลสาบทีม่ ภี ูเขาไฟฟูจเิ ป็ น
ฉากหลัง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตราคาร (1)
บ่าย
หลังอาหารนาท่านมุง่ หน้าสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ หรือ หุบเขานรก ชมบ่อน้ าแร่กามะถันทีส่ ามารถต้มไข่
ไห้สุกได้พร้อมชิม ไข่ดา โดยเชื่อกันว่า เมื่อกินไข่ดา 1 ฟอง จะทาให้มอี ายุยนื ยาวขึน้ 7 ปี ... จากนัน้ นา
ท่านนาท่านเดินทางสู่ โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท ทีร่ วบรวม
แบรนด์ระดับโลกมาไว้ดว้ ยกันบนหุบเขาริม Tomei Expressway
ที่เ ชื่อ มระหว่าง ภูเขาฟู จ ิ-อุ ทยานแห่งชาติฮาโกเน่ กบั มหานคร
โตเกีย ว ให้ท่ า นได้อิส ระกับ การเลือ กซื้อ เลือ กชมสิน ค้า ที่ไ ด้
รวบรวมกว่า 165 แบรนด์ดงั ไม่ว่าจะเป็ น Coach , Bally, Diesel,
Gucci , Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive
Gauche, Gap และอีกมากมาย หมวดสินค้า Intimate Apparel ได้แก่ Kid Blue และ Triumph หมวด
สินค้าHome Fashion ได้แก่ Bodum, Fragrance Outlet และ Richard Ginori เป็ นต้น ... นอกจากนี้ยงั มี
หมวดสิน ค้า อื่น ๆ อย่า งรองเท้า กระเป๋ า เสื้อ ผ้าเด็ก ซึ่ง ของทุ ก ชิ้น เป็ น ของแท้แ ละราคาถู ก กว่ า ใน
ห้างสรรพสินค้า ที่รวมไว้ในพื้นที่กว่า 400,000 ตารางฟุต ถือเป็ นสวรรค์แห่งการช้อปปิ้ งของคนญี่ป่ ุน
โดยเฉพาะให้ท่านได้อสิ ระช้อปปิ้ งกันตามอัธยาศัย ... สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางเข้าสู่ทพ่ี กั พร้อมทัง้
อาบน้ าแร่ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ ท่านจะได้พกั ผ่อนกับการลองอาบ โอนเซ็น (Onsen) น้ าแร่ในไสตล์
ญีป่ ่ นุ และพักผ่อนอย่างเต็มอิม่
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) เมนูพเิ ศษ บุฟเฟ่ ต์ปยู กั ษ์ ให้ท่านได้ลม้ิ รสปูน้ าเย็น
แห่ง เกาะฮอกไกโด ซึง่ ได้รบั การกล่าวขานจากนักโภชนาการญี่ป่ นุ ว่าเป็ นปูน้ าเย็นทีเ่ นื้อมีรสชาติอร่อย
ทีส่ ุดและมีเนื้อทีน่ ุ่มน่ารับประทานให้ท่านได้อมิ่ อร่อยแบบไม่อนั ้
ทีพ่ กั : Motosu View Hotel หรือเทียบเท่า
หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน้ าแร่ธรรมชาติ”เพื่อสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) น้ าแร่
ในไสตล์ญป่ี ่ นุ ให้ท่านได้พกั ผ่อนอย่างเต็มอิม่ ซึง่ ชาวญี่ป่ นุ เชื่อว่าน้ าแร่ธรรมชาติน้ีมสี ่วนช่วยเรื่อง โรคภัย
ไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลัง่
วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ – โอชิ โนะฮัคไค –โตเกียว – ช้อปปิ้ งชิ นจูก ุ – โตเกียว
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)….นาท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของ
แดนอาทิต ย์อุ ท ัย แห่ ง นี้ และยัง เป็ น ภูเ ขาไฟที่ม ีล ักษณะงดงามที่สุ ด ในโลกแห่ ง หนึ่ ง โดยมีค วามสูง
ประมาณ 3,776 เมตร ซึง่ มีหมิ ะปกคลุมบนยอดเขาตลอดทัง้ ปี ... นาท่านขึน้ สัมผัสบรรยากาศและกลิน่
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อายอย่างใกล้ชดิ ที่ สถานี ที่ 5 บนระดับความสูงที่ 2,500 เมตร (ในกรณีท่อี ากาศเอื้ออานวย) อิสระให้
ท่านได้บนั ทึก ภาพความงามของภูเขาไฟแห่งนี้ พร้อ มทัง้ เลือ กชมและซื้อ สิ นค้ าพื้ นเมือ งและขนม
อร่อย มากมายตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
(กรุ๊ ป เดื อ น มิ . ย./ก.ค.) น าท่ า นเดิ น ทางสู่ เทศการ Lake
Kawaguchiko Herb Festival ซึง่ ในปี น้จี ดั ขึน้ ระหว่าง17มิ ถนุ ายน
ถึง 18 กรกฎาคม เพื่อนาท่านชมความงามของ ทุ่งดอกไม้ลาเวน
เดอร์ ซึง่ เป็ นลานกว้างริมทะเลสาบขนาดใหญ่ทอ่ี ยู่ลอ้ มรอบภูเขาไฟ
ฟูจ ิ และเป็ นอีกหนึ่งสถานทีท่ ่องเทีย่ วของเมืองทีต่ ้องไปเยือน... ท่าน
จะสัมผัสกับดอกลาเวนเดอร์ท่แี ข่งกันชูช่อเบียดกันแน่ นทัวบริ
่ เวณ
ส่งกลิน่ หอมฟุ้งกระจายไปทัว...
่ อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพแห่งความประทับใจกับทุ่งดอกไม้สมี ่วง และแซม
ด้วยดอกไม้นานาพันธุห์ ลากสีหลากสไตล์ (ขึน้ อยูก่ บั สภาพอากาศ)
(เดินทางเดือน ส.ค./ก.ย.) นาท่านเดินทางสู่ โอชิ โนะฮัคไค บ่อน้ าที่แปดใน โอชิโนะที่เกิดจากการ
ละลายของหิม ะจากบนภูเ ขาไฟฟู จ ิม ีอ ายุม ามากกว่ า 1,200 ปี . ..
ได้รบั ใบประกาศจากกรมชลประทานของประเทศญี่ป่ นุ ว่าน้ าในแต่ละ
บ่อ เป็ นน้ าที่ส ะอาดเกิดจากธรรมชาติ โดยภายในบ่อ มีปลาเทราซ์
ขนาดใหญ่ และมีแร่ธาตุทาให้มสี าหร่ายและหญ้าน้ าเกิดในบ่อ ทาให้
เวลามองลงไปเป็ นสีเขียวสวยงามคล้ายกับมรกตอยู่ในน้ า .. บริเวณ
โดยรอบสามารถชมดอกไม้และเป็ นจุดทีส่ ามารถมองเห็นและถ่ายภาพภูเขาไฟฟูจไิ ด้สวยทีส่ ุด... อิสระให้
ท่านถ่ายรูปและซือ้ ของทีร่ ะลึกจากชุมชุนพืน้ บ้านบริเวณโดยรอบ...
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ มหานครโตเกียว เมืองหลวงปั จจุบนั ของญี่ป่ ุน ที่คลาคล่ าไปด้วยผู้คน และ
เทคโนโลยีล้ายุคมากมาย ... เพื่อเป็ นการเอาใจเหล่านัก Shopaholic ดัวยการพาตะลุยย่านช้อปปิ้ งชัน้ นา
ของชาวญีป่ ่ นุ ทีถ่ อื ว่าเป็ น แหล่งอัพเดทเทรนด์ ของชาวปลาดิบ ณ ย่านการค้า “ชิ นจูก”ุ หรือ “ศูนย์กลาง
ที่สองแห่งนคร ย่านความเจริญอันดับหนึ่งของนครโตเกียวในปั จจุบนั เชิญท่านเลือก “ชมและซือ้ ” สินค้า
มากมาย อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้ า,กล้องถ่ายรูป,MP-3,Walkman,CD-Player,คอมพิวเตอร์,Note Book,
นาฬิกา,เสือ้ ผ้า และเครือ่ งสาอาง เป็ นต้น
*** เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุม้ ค่าอาหารมือ้ เย็นอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อย
จากร้านค้าต่างๆ ในย่านชินจูกุ ***
ทีพ่ กั : Sunshine City Prince Hotel หรือเทียบเท่า
โตเกียว– อิ สระช้อปปิ้ งหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ –โตเกียวดิ สนี ยแ์ ลนด์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
อิสระตามอัธยาศัยทัง้ วันให้ท่านเลือกช้อปปิ้ งตามย่านดังของกรุงโตเกียว โดยการนัง่ รถไฟตะลุยมหานคร
โตเกียว (ไม่รวมค่ารถไฟ) โรงแรมที่พกั จะอยู่ใกล้กบั สถานี รถไฟ ท่านสามารถนัง่ รถไฟ JR เพื่อ
ท่องเทีย่ วในสถานที่ท่มี ชี ่อื เสียง และแหล่งช้อปปิ้ งยอดฮิตในมหานครโตเกียว ไม่ว่าจะเป็ น ศาลเจ้าเมจิ
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ศาลเจ้าเก่าแก่อนั ศักดิ ์สิทธิ ์และเป็ นทีเ่ คารพของคนโตเกียว สร้างขึน้ โดยจักพรรดิ เมจิ และมเหสี โชโกะ
ในปี 1920 ตัง้ อยู่ใจกลาง สวนโยโยกิ สวนทีม่ ตี ้นไม้นานาพรรณถึง 1 แสนต้นทาให้ดูเหมือนกับว่าศาล
เจ้าแห่งนี้ตงั ้ อยูภ่ ายในป่ า ... ในช่วงวันปี ใหม่คนโตเกียวนิยมมาขอพรทีศ่ าลเจ้าแห่งนี้
ตลาดปลาสึคิจิ ตลาดปลาค้าส่ง-ปลีกทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในโตเกียวทีอ่ ยู่บริเวณ “ย่านกินซ่า” ตื่นตากับปลาน้อย
ใหญ่หลากหลายชนิด อร่อยกับอาหารทะเลอื่นๆ จากทัวทุ
่ กทะเลของญี่ป่ ุ น... ให้ท่านได้เลือกซือ้ และชม
ข้าวของเครือ่ งใช้-เครือ่ งครัวมากมาย และผลิตภัณฑ์อาหารทะเล
ตึกรัฐสภา (METROPOLITAN GOVERNMENT) หรือทีช่ าวญี่ป่ นุ เรียกติดปากกันว่า “โทะโจ” ซึง้ จัดว่า
เป็ นตึกทีส่ าคัญของเมืองโตเกียวและประเทศญีป่ ่ นุ ... เป็ นทีต่ งั ้ ทาการของหน่ วยราชการและรัฐบาลต่างๆ
ของญี่ป่ ุนที่สาคัญ ลักษณะของตึกก็เป็ นที่สะดุดตาด้วยตึกคู่สูงระฟ้ าที่ตงั ้ อยู่ใจกลางเมืองโตเกียว ...
นอกจากนี้ภายในตัวอาคารสามารถเข้าชมวิวของเมืองโตเกียวได้อกี ด้วย (ในกรณี ที่อากาศดี ท่ านจะ
สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้อย่างสวยงาม)
หรือเลือกช้อปปิ้ งในย่านชื่อดังของโตเกียว อาทิ
ชิ บยู ่า ย่านวัยรุน่ ชื่อดังอีกแห่งของมหานครโตเกียว ท่านจะได้ต่นื ตาตื่นใจกับแฟชันทั
่ นสมัยของหนุ่ มสาว
ชาวแดนปลาคิบจากร้านค้ามากมายมากกว่า 100 ร้านค้า และ ตึก 109 ตึกชื่อดังทีเ่ ป็ นสัญลักษณ์ของ
ย่านนัน้ ..พร้อมทัง้ เลือกชมและซือ้ สินค้ามากมาย อาทิ เสือ้ ผ้า เครื่องสาอาง, รองเท้า, กระเป๋ า และทีค่ วร
พลาดชม ของเล่นสาหรับผูใ้ หญ่ ... สาหรับท่านทีช่ ่นื ชอบของคุณภาพดีราคาประหยัด ต้องไม่พลาดที่
ร้าน 100 เยน
อากิ ฮาบาร่า แหล่งรวมเครื่องใช้ไฟฟ้ าและอุปกรณ์อเิ ล็คทรอนิคส์ท่ใี หญ่ทส่ี ุดในโตเกียว พร้ อมทัง้ ร้าน
ขายเกมส์ แผ่ นเกมส์ และส าหรับท่านที่ช่นื ชอบตุ๊ กตาก็ส ามารถเลือ กซื้อ ส่ วนประกอบต่ างๆ เพื่อ ไป
ตกแต่ง เป็ นตุ๊กตาในแบบของตัวเองได้
รอปปองงิ ฮิ วล์ ศูนย์การค้าชื่อดังอีกย่านหนึ่งของกรุงโตเกียว ให้ท่านช้อปปิ้ งจุใจ เลือกซือ้ สินค้าแบรน
เนมด์มากมาย อาทิเช่น เสือ้ ผ้า กระเป๋ า รองเท้า เครือ่ งสาอาง น้ าหอม เป็ นต้น ... อีกทัง้ ท่านยังสามารถ
ขึน้ ชมวิวของกรุงโตเกียวได้ทช่ี นั ้ บนของรอปปองงิได้อกี ด้วย (ไม่รวมค่าเข้าชม)
สาหรับท่านทีอ่ ยากย้อนวัยสู่ โลกวัยเยาว์ ***สาหรับท่ านใดจะไป “โตเกียว ดิ สนี ยแ์ ลนด์” สามารถ
เลือกซื้อทัวร์เสริ มได้เพียงท่ านละ 2,600 บาท*** (ไม่รวมค่ารถไฟในการเดิ นทาง)... โดยทัวร์พเิ ศษ
จะนาท่านสู่ Disneyland ดินแดนหฤหรรษ์สาหรับคนทุกเพศทีท่ ุ่มทุนสร้างกว่า 600 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
โดยการถมทะเล... เชิญท่านสัมผัสกับความอลังการจากจินตนาการอันหลากหลาย ตื่นตากับดินแดน
ตะวันตก “Western Land” ตื่นเต้นกับการล่องเรือผจญภัยผ่านเหล่า “โจรสลัด” ทีแ่ สนน่ ากลัวใน “Pirates
of the Caribbean” สนุ กสนานกับการนัง่ เรือบุกป่ าที่ “Jungle Cruise” ท่านจะได้พบกับเหล่าสัตว์ป่า
นานาชนิด ... แล้วพักผ่อนอิรยิ าบถด้วยการนัง่ “รถไฟ” ชมความหลากหลายภายในดีสนียแ์ ลนด์ (สาหรับ
ทัวร์เสริม ... จะไม่มบี ริการรับกลับที่พกั โดยท่านสามารถรับแผนทีแ่ ละรายละเอียดการเดินทางกลับสู่ท่ี
พักจากทางไกด์)
ข้อแนะนา !!!
หากท่านมีทเ่ี ทีย่ วทีอ่ ยากจะไปเป็ นพิเศษ กรุณาแจ้งความประสงค์กบั ทางบริษทั ฯ
ก่อนการเดินทาง เพื่อทางเจ้าหน้าทีฯ่ จะจัดเตรียมแผนการเดินทางให้ท่านได้อย่างครบถ้วน
*** เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมือ้ กลางวันและมือ้ เย็นอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านได้
เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ ในมหานครโตเกียว ***
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Sunshine City Prince Hotel หรือเทียบเท่า

วัดอาซะกุซ่าคันนอน – โตเกียว สกาย ทรี –ช้อปปิ้ งอิ ออนมอล์ล – นาริ ตะ – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ทีห่ อ้ งอาหารของโรงแรม (6)
(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน)
นาท่านเดินทางสู่ วัดอาซะกุซ่าคันนอน วัดเก่าแก่ทส่ี ุดในโตเกียว... เชิญท่านกราบนมัสการขอพรจาก
องค์เจ้าแม่กวนอิ ม ทีเ่ ป็ นทองสัมฤทธิ ์ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร พร้อมถ่ายภาพความประทับใจ
กับ “โคมไฟขนาดยักษ์” ทีม่ ขี นาดใหญ่ทส่ี ุดในโลก สูง 4.5 เมตร หากมีเวลา เชิญท่านเลือกชมและเช่า
เครื่องรางของขลังอันศักดิ ์สิทธิ ์ของวัดแห่งนี้ ... หรือจะเลือก เดินที่ “ถนนนาคามิเซะ” ท่านจะได้ชมและ
ซือ้ สินค้าของฝากของที่ระลึกทีเ่ ป็ นสินค้าพื้นเมือง “Made In Japan” แท้ๆ รวมทัง้ ข้าวของเครื่องใช้
คุณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ม, หมวก, รองเท้า, กระเป๋ า, เสือ้ ผ้า เป็ นต้น หรือจะเลือกชิมขนมอร่อยสไตล์
ญี่ป่ นุ ตามอัธยาศัย...หลังจากช้อปปิ้ งนาทุกท่านเดินถ่ายรูปคู่กบั แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ
ริมแม่น้ าสุมดิ ะ “หอคอยโตเกียวสกาย ทรี” (Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมทีส่ ูงทีส่ ุดใน
โลก ... เปิ ดให้บริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้มคี วามสูง 634 เมตร สามารถทาลายสถิติ
ความสูงของหอกวางตุ้ง ในมณฑลกว่างโจว ซึง่ มีความสูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโท
รอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ... ทิวทัศน์ของ “หอคอยโตเกียวสกายทรี” ทีบ่ รรจุเทคโนโลยี
แนวหน้าสุดสามารถมองเห็นได้จากละแวกวัดอาซะกุซ่าทีเ่ ต็มไปด้วยกลิน่ อายแบบเมืองเก่าของเอะโดะ
นาท่านเดินทางสู่ เอออน พลาซ่ า ศูนย์รวมสินค้าชัน้ นาต่างๆ มากมาย อาทิ นาฬิกา, กล้อง, กระเป๋ า,
รองเท้า, เสือ้ ผ้า เป็ นต้น รวมทัง้ “ร้าน 100 เยน” สินค้าคุณภาพดีราคาแสนถูก...อิสระให้ท่านได้เพลิน
เพลินกับการ “เลือกชมและซือ้ ” สินค้าถูกใจฝากคนทางบ้านตามอัธยาศัย
*** เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุม้ ค่าอาหารมือ้ กลางวันและมือ้ เย็นอิสระตามอัธยาศัย ...ให้ท่านได้เลือก
ชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ***
สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสู่ สนามบิ นนาริ ตะ
ออกเดินทางจากสนามบินฮาเนดะ โดยเทีย่ วบิน TG677
ถึง สนามบินสุวรรณภูม ิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรลู้ มื
***********************************************

หมายเหตุ :
1. รายการอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็ นต้นราคา
ทัวร์โปรโมชันจะต้
่ องมีผู้โดยสาร จํานวน 30 ท่านขึน้ ไป ในกรณีไม่ครบจํานวนดังกล่าว ทางบริษทั ฯ ขอสงวน
สิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงราคา หรือเลื่อนวันเดินทาง
2. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็ นวิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละประเทศหากไม่ได้รบั
การอนุญาตให้เข้าหรือออกนอกประเทศนัน้ ๆ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื ค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ
3. รบกวนส่งสําเนาพาสปอร์ตก่อนการเดินทาง 15 วัน
4. กรุณาอ่านเงือ่ นไขด้านล่างก่อนชําระมัดจําทุกครัง้
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ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์เฉพาะลูกค้าที่มวี ตั ถุ ประสงค์เ พื่อท่องเที่ยวหรือ สํารวจเส้นทางเท่านัน้ หากท่านถู ก
เจ้า หน้ า ที่ต รวจคนเข้า เมือ งของทางประเทศไทยและญี่ป่ ุนปฏิเ สธการเข้า -ออกเมือ ง ถือ เป็ น เหตุ ผ ลที่อ ยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการทีจ่ ะคืนค่าใช้จา่ ยใดๆ ทัง้ สิน้ แก่ท่าน
หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน

อัตราค่าบริ การ (บาทต่อท่าน) มิ ถนุ ายน 2560
วันเดิ นทาง
ผูใ้ หญ่

9 – 13 มิ ถนุ ายน 2560

35,900

เด็กอายุ2-11ปี พัก เด็กอายุ2-11ปี
กับผู้ใหญ่ 2 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2
(มีเตียงเสริ ม)
ท่าน
(ไม่มีเตียงเสริ ม)
32,900
26,900

อัตราค่าบริ การนี้ รวม
1.
ค่าบัตรโดยสารเครือ่ งบิน ไป – กลับชัน้ ทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินทีไ่ ด้ระบุไว้ในรายการ
2.
ค่าทีพ่ กั ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ ะบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
3.
ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีไ่ ด้ระบุไว้ในรายการ
4.
ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ทค่ี อยอานวยความสะดวกให้กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
5.
ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท
(หากอายุเกิ น 70 ปี ขึ้นไป ค่าประกันอุบตั ิ เหตุระหว่างการเดิ นทาง 50%)
อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
1.
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครือ่ งดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
2.
ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย และค่าภาษีมลู ค่าเพิม่
3.
4.
5.
6.

ค่าทาหนังสือเดินทาง
ค่าภาษีเชือ้ เพลิงทีท่ างสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่ เติมอีก !!!!!
ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56)
ค่าน้าหนักของกระเป๋ าเดินทางใรกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด 20 กิโลกรัม / ท่าน

เงื่อนไขการจอง
1.
กรุณาวางเงินมัดจาท่านละ 10,000 บาท โดยการโอนเข้าบัญชี
ชื่อ บริ ษทั ฟอร์เรสทัวร์ จากัด *** บัญชีกระแสรายวัน ***
ธนาคารกสิ กรไทย สาขาย่อยเทียมร่วมมิ ตร เลขที่ 733 – 1-01222 - 4
2.
หลังการโอนกรุณานาส่งเอกสารการโอนมาที่ 02 –514 9027
3.
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชาระก่อนการเดินทาง 21 วัน
4.
กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง

พัก
เดี่ยว

6,000
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หากจองก่อนวันเดิ นทางน้ อยกว่า 21 วัน ต้องชาระราคาทัวร์ทงั ้ หมด

การยกเลิ ก
1.
สงวนสิทธิ ์ในการคืนมัดจําทุกกรณี
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึน้ ไป คืนมัดจําทัง้ หมด
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าใช้จา่ ยเบือ้ งต้น 5,000 บาท
4.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน ขอเก็บเงินมัดจําทัง้ หมด
5.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
6.
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
7.
ยกเว้นกรุป๊ ทีอ่ อกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้น บางสายการบินมีการการันตีมดั
จําทีน่ งั ่ กับสายการบินและค่ามัดจําทีพ่ กั รวมถึงเทีย่ วบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มกี ารคืนเงิน
มัดจํา หรือ ค่าทัวร์ทงั ้ หมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
8.
กรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังแต่ถ้าสามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ ในวันเดิม ผูย้ กเลิกต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ ทัง้ หมดตามความเป็ นจริง เช่นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั ๋ว, ส่วนต่างของภาษีน้ํ ามัน
เชือ้ เพลิง / ตั ๋ว 1 ใบ และค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ถ้ามี
9.
กรณีทท่ี ่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าและฟั งผลวีซ่าหลังจากวันทีท่ างบริษทั ฯ ได้ดาเนินการออกตั ๋ว เครื่องบิน
แล้ว ถ้าวีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษทั ฯ ขอเรียกเก็บค่าตั ๋วเครื่องบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึน้ อยู่กบั
ราคาตั ๋วเครือ่ งบินในแต่ละกรุป๊ )
10. กรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองทัง้ กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศทีร่ ะบุ
ไว้ ในรายการเดินทาง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่คนื ค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
เงื่อนไขการออกเดิ นทาง
1.
คณะเดินทางขัน้ ตํ่า 35 ท่านมีหวั หน้าทัวร์เดินทางด้วย
2. หากสมาชิกจองไม่ครบ 35 ท่าน ขอสงวนสิทธิ ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลีย่ นแปลงราคา
หมายเหตุ
1.
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า รายการและราคาอาจเปลีย่ นแปลงได้
ตามความเหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปั ญหาการจราจรอุบตั เิ หตุ, การเมือง, สายการบิน
, อัตราแลกเปลีย่ น หรือปั ญหาอื่นๆ โดยทาง บริษทั ฯ จะแก้ไขและคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของ
ท่านเป็ นสําคัญทีส่ ุด
2.
ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ป่ นุ / การนําสิง่ ของผิดกฎหมาย /
เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิก
เทีย่ วบิน
3.
ในกรณีท่เี กิดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทั สามารถคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ ได้ก็ต่อเมื่อทางสาย
การบิน และโรงแรมทีพ่ กั ได้ทาํ การพิจารณาคืนเงินส่วนนัน้ ให้แล้ว

JAP KAN3N(TG)JUN

4.
5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.
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บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิด
จากการโจรกรรม และ อุบตั เิ หตุจากความประมาทของนักท่องเทีย่ วเอง
ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการจัดทีน่ งั ่ บนสายการบิน หากลูกค้าในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถงึ 15 ท่าน ทาง
สายการบินไทยจะไม่รบั จัดทีน่ ัง่ ล่วงหน้า (PRE CHECK IN) อาจต้องนัง่ แยกกันทัง้ กรุ๊ป แต่ทางบริษทั จะ
พยายามจัดให้สมาชิกแต่ละบ้านได้นงั ่ ด้วยกัน โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รบั จองทีน่ งั ่ LONG LEG ทุก
กรณี
หากท่านที่ต้องออกตั ๋วเครื่องบินภายใน (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าทีท่ ุกครัง้ ก่อน
ทําการออกตั ๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า
สําหรับการเดินทางช่วงปี ใ หม่ เทศกาลวันหยุดยาวไทย วันหยุด ญี่ป่ ุน อาจเจอปั ญ หารถติด คนแน่ นตาม
สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปี ใหม่ร้านค้าจะปิ ด
บางส่วน ร้านอาหารปิ ดเร็วกว่าปกติ ขอให้ท่านทําความเข้าใจก่อนจองทัวร์
เนื่องจากโรงแรมในญี่ป่ ุนห้องพักมีขนาดค่อนข้างเล็ก เรียนแนะนํ าว่าให้จองห้องพัก สําหรับ 2-3 คน / ห้อง
หากท่านจองห้องแบบเด็กไม่เสริมเตียงแล้วต้องการเปลีย่ นภายหลังอาจไม่มหี อ้ งว่าง สําหรับเด็กเสริมเตียงจะ
สะดวกกว่า
โรงแรมในญี่ป่ นุ ไม่มบี ริกรยกกระเป๋ า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋ าของตัวท่านเอง บางโรงแรมที่
อยูใ่ นเมือง ถนนค่อนข้างแคบ รถบัสไม่สามารถจอดหน้าโรงแรมได้จาํ เป็ นต้องลากกระเป๋ าไปเองจนถึงโรงแรม
หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน
เมื่อท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทงั ้ หมดกับทางบริษทั ฯ แล้ว ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงือ่ นไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด

...โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครัง้ เพื่อประโยชน์ แก่ตวั ท่านเอง...

