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 ล่องเรือโจนสลัด สัมผัสธรรมชาติที่ ทะเลสาบอาชิ ที่ วณอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่
 หุบเขาโอวาคุดานิ หรือ หุบเขานรก ที่เกิดขึ้นจากการปะทุข้ ึนมาของภูเขาไฟฮาโกเน่
เมื่อหลายพันปี ก่อน
 สนุกสนานที่ ฟู จิเท็น สกี รีสอร์ท ลานสกีและที่พกั ที่ตั้งอยู่บริเวณภูเขาไฟฟู จิ
 มหานครโตเกียว เมืองหลวงของญี่ป่ ุนที่คลาคล่าไปด้วยผูค้ นและเทคโนโลยี ล้ายุ ค
 อิ สระเที่ยวโตเกียวฟรีเดย์ 1 วัน หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์
 ชมและซื้อสตรอเบอร์รี่ ไร่สตรอเบอร์รี่ ของชาวญี่ป่ ุนที่มีการปลูกอย่างพิถีพถิ ัน
กำหนดกำรเดิ นทำง
มกรำคม – มีนำคม 2562
วันที่หนึ่ ง กรุงเทพฯ – สนำมบิ นนำริ ตะ
19.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูม ิ ชัน้ ระหว่างประเทศขาออก (ชัน้ 4) ณ เคาน์เตอร์ C (ใกล้กบั ประตู
ทางเข้าหมายเลข 2) พบกับเจ้าหน้าทีท่ ค่ี 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 ***
22.30 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เทีย่ วบิน TG 640 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ
6 ชัวโมง
่ ... เวลาท้องถิน่ เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัวโมง)
่
วันที่สอง นำริ ตะ – วนอุทยำนฮำโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด 15 นำที – หุบเขำ โอวำคุดำนิ – ช้ อปปิ้ งโกเทมบะ
เอำท์เล็ท – ยำมำนำชิ
06.20 น. ถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ป่ ุนดินแดนอาทิตย์อุทยั ...ผ่านพิธศี ุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อม
ตรวจเช็คสัมภาระ…นาท่านเดินทางสู่ วนอุทยำนแห่ งชำติ ฮำโกเน่ ซึง่ ถือว่าเป็ นสถานทีพ่ กั ผ่อนหย่อน
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ใจที่ม ีช่อื เสียงและได้รบั ความนิ ยมมากที่สุ ด แห่ ง หนึ่ งของญี่ป่ ุนแล้ว น าท่ านเปลี่ย นอิร ิยาบถเป็ นการ
ล่องเรือโจรสลัด สัมผัสความงามราวกับภาพวาดของทิวทัศน์ของ ทะเลสำบอำชิ (ใช้ เวลำล่อง 15
นำที )...เชิญท่านเลือกหามุมถูกใจบริเวณ ดำดฟ้ ำเรือ เพื่อบันทึกภาพความงามของทะเลสาบทีม่ ภี ูเขา
ไฟฟูจเิ ป็ นฉากหลัง

กลางวัน
บ่าย

ค่า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
หลังอาหารนาท่านเดินทางโดยรถโค้ชมุ่งหน้าสู่ หุบเขำโอวำคุดำนิ หรือ หุบเขำนรก ทีเ่ กิดขึน้ จากการ
ปะทุขน้ึ มาของภูเขาไฟฮาโกเน่ เมื่อหลายพันปี ก่อน ทาให้เกิดบ่อน้ าร้อนผุดขึน้ มาจากใต้ดนิ น้ าและควัน
เหล่านี้จะมีส่วนผสมของกามะถันอยู่ด้วย...ชมบ่อน้ าแร่กามะถันที่สามารถต้มไข่ไห้สุกได้ และไข่ท่ตี ้ม
จากบ่อนี้เปลือกของไข่จะมีสดี าสนิท...พร้อมชิม ไข่ดำ โดยเชื่อกันว่าเมื่อกินไข่ดา 1 ฟอง จะทาให้มอี ายุ
ยืนยาวขึน้ 7 ปี ...นาท่านเดินทางสู่ โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอำท์เล็ท ที่รวบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไว้
ด้วยกันบนหุบเขาริม Tomei Expressway ทีเ่ ชื่อมระหว่าง ภูเขาฟูจ-ิ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ กบั มหา
นครโตเกียว ให้ท่านได้อสิ ระกับการเลือกซือ้ เลือกชมสินค้าทีไ่ ด้รวบรวมกว่า 165 แบรนด์ดงั ไม่ว่าจะเป็ น
Coach , Bally , Diesel , Gucci , Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และ
อีกมากมาย หมวดสินค้า Intimate Apparel ได้แก่ Kid Blue และ Triumph หมวดสินค้า Home Fashion
ได้แก่ Bodum, Fragrance Outlet และ Richard Ginori เป็ นต้น...นอกจากนี้ยงั มีหมวดสินค้าอื่นๆ อย่าง
รองเท้า กระเป๋ า เสือ้ ผ้าเด็ก ซึง่ ของทุกชิน้ เป็ นของแท้และราคาถูกกว่าในห้างสรรพสินค้า ทีร่ วมไว้ใน
พืน้ ทีก่ ว่า 400,000 ตารางฟุต ถือเป็ นสวรรค์แห่งการช้อปปิ้ งของคนญี่ป่ นุ โดยเฉพาะให้ท่านได้ อสิ ระช้อป
ปิ้ งกันตามอัธยาศัย...สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางเข้าสู่ทพ่ี กั พร้อมทัง้ อาบน้ าแร่ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ
ท่านจะได้พกั ผ่อนกับการลองอาบ โอนเซ็น(Onsen) น้าแร่ในสไตล์ญป่ี ่ นุ และพักผ่อนอย่างเต็มอิม่
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
พร้อมเสิ รฟ์ ท่ำนด้วยเมนูพิเศษ บุฟเฟ่ ต์ปยู กั ษ์ ให้ท่านได้ลม้ิ รสปูน้ าเย็นแห่ง เกำะฮอกไกโด ซึง่ ได้รบั
การกล่ า วขานจากนั ก โภชนาการญี่ป่ ุนว่ า เป็ น ปูน้ า เย็น ที่เ นื้ อ มีร สชาติอ ร่อ ยที่สุ ด และมีเ นื้ อ ที่นุ่ ม น่ า
รับประทานให้ท่านได้อมิ่ อร่อย แบบไม่อนั ้ !!!
ที่พกั : KASUGAI VIEW HOTEL หรือเทียบเท่ำ
^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ กำรอำบน้ำแร่ธรรมชำติ เพื่อสุขภาพ/ โอนเซ็น (Onsen)
น้ าแร่ส ไตล์ญ่ปี ่ ุนให้ท่านได้พ กั ผ่ อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ป่ ุนเชื่อ ว่าน้ าแร่ธรรมชาติน้ีมสี ่วนช่ว ยเรื่อ ง
โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลัง่

วันที่สำม อิ ซำว่ำ – FUJI TEN SKI RESORT – โอชิ โนะฮัคไค (หรือเทศกำลชมดอกซำกุระ เมืองมัตซึ ดะ) –
โตเกียว – ช้อปปิ้ งชิ นจูก ุ
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รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)....นาท่านสัมผัสกับประสบการณ์ความสนุ กสนานที่
ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท(Fuji Ten Ski Resort) ลานสกีแลทีพ่ กั ทีต่ งั ้ อยู่บริเวณภูเขาไฟฟูจ.ิ ..ท่านจะได้สมั ผัส
กับ หิ มะ ทีต่ กในช่วงปี ใหม่...หากมีเวลาพออิสระให้ท่านได้เลือกสัมผัสประสบการณ์ใหม่ อาทิ ตื่นเต้นกับ
การลื่นไถลด้วย สกี เลือกสนุ กกับ “สโนว์บอร์ด” หรือเลือกเพลิดเพลินกับการ นัง่ เลื่อนหิ มะที่ท่านจะ
สามารถนัง่ ดื่มด่ากับทัศนียภ์ าพทีถ่ ูกปกคลุมด้วยหิมะที่ดูแล้วสะอาดตายิง่ นัก (มี Slade ให้บริการ / ไม่
รวมอัตราเช่าอุปกรณ์และชุดสาหรับเล่นสกี)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)

(กรุ้ปเดิ นทำงวันที่ 17- 21 ม.ค. , 15-19 มี.ค. 62)
หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ โอชิ โนะฮัคไค หมู่บา้ นเล็กๆในละแวก ทะเลสาบทัง้ 5 ของภูเขาไฟฟูจ ิ อยู่
ระหว่าง ทะเลสาบ Kawaguchiko และ Yamanakako...ภายในหมูบ่ า้ นโอชิโนะมีบ่อน้ าทีแ่ ปด ทีเ่ กิดจาก
การละลายของหิมะจากบนภูเขาไฟฟูจมิ อี ายุมามากกว่า 1,200 ปี ...ได้รบั ใบประกาศจากกรมชลประทาน
ของ ประเทศญีป่ ่ นุ ว่าน้าในแต่ละบ่อ เป็ นน้าทีส่ ะอาดเกิดจากธรรมชาติ โดยภายในบ่อมีปลาเทราซ์ขนาด
ใหญ่ และมีแร่ธาตุทาให้มสี าหร่ายและหญ้าน้ า เกิดในบ่อ ทาให้เวลามองลงไปเป็ นสีเขียวสวยงามคล้าย
กับมรกตอยูใ่ นน้า บริเวณโดยรอบสามารถชมดอกไม้และ เป็ นจุดทีส่ ามารถมองเห็นและถ่ายภาพภูเขาไฟ
ฟูจไิ ด้สวยทีส่ ุด...อิสระให้ท่านถ่ายรูปและซือ้ ของทีร่ ะลึกจากชมชุนพืน้ บ้านบริเวณโดยรอบ
(กรุ้ปเดิ นทำงวันที่ 15-19 ก.พ. , 28ก.พ.- 04 มี.ค. , 07-11 มี.ค. 62 )
หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่งาน Matsuda Cherry Blossom Festival พาท่านชม เทศกำลดอก
ซำกุระ ที่เ มืองมาซึดะ จังหวัดคานากาวะ (เริม่ วันที่ 11 ก.พ. – 16 มี.ค.)...ซากุระในประเทศญี่ป่ ุนมี
หลากหลายพันธ์มาก พันธุห์ นึ่งทีผ่ ลิดอกออกมาเร็วทีส่ ุดคือพันธุ์ คาวาซึ (Kawatsu Sakura) ซึ่งจะได้
เห็ น ปร ะ มา ณ กล า ง เดื อ นก . พ. -ต้ น เ ดื อ นมี . ค. . .. ด อ กซ า กุ ร ะ พั น ธุ์ ค า ว า ซึ จ ะ มี ส ี ช มพู เ ข้ ม
ทีน่ ่จี ะปลูกไว้ประมาณจานวน 260 ต้น บนภูเขามาซึดะ ทิศตะวันตกของจังหวัดคานากาว่า
นาท่านเดินทางสู่ มหำนครโตเกียว เมืองหลวงปั จจุบนั ของญี่ป่ นุ ที่คลาคล่าไปด้วยผู้คนและเทคโนโลยี
ล้ายุคมากมาย... เพื่อเดินทางไปยัง แหล่งอัพเดทเทรนด์ ของชาวปลาดิบ ณ ย่านการค้า ชิ นจูก ุ หรือ
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ศูนย์กลำงที่ สองแห่ งนคร ย่านความเจริญอันดับหนึ่งของ นครโตเกียวในปั จจุบนั ที่สามารถแบ่ง
ออกเป็ น 2 ฝั ง่ ใหญ่ๆ ด้วยกันคือ ฝั ง่ ทิศตะวันตก เป็ นย่านธุรกิจที่เต็มไปด้วยอาคารสานักงานสูงระฟ้ า
โรงแรมหรู และ เป็ นทีต่ งั ้ ของอาคารศาลาว่าการ Tokyo Metropolitan Government ซึง่ เป็ นศูนย์กลาง
การปกครองของมหานครโตเกียว และ ฝั ง่ ทิศตะวันออก เป็ นย่านแห่งสีสนั ทีเ่ ต็มไปด้วยศูนย์การค้า ร้าน
ขายสินค้าแฟชัน่ ร้านสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ร้านขายสินค้าลดราคาและสินค้ามือสอง ร้านอาหาร และย่าน
คาบูกโิ ชะซึง่ เป็ นแหล่งบันเทิงยามราตรีทใ่ี หญ่ทส่ี ุดของญี่ป่ นุ ...เชิญท่านเลือก “ชมและซื้อ” สินค้าจาก
ร้านค้าต่ าง ๆ มากมาย ในย่านนี้ ไม่ว่าจะเป็ นเครื่อ งสาอางยี่ห้อ ดัง ๆ เสื้อผ้ า และของกระจุกกระจิก
น่ ารัก ๆ ในสไตล์แบบญี่ป่ นุ กล้องถ่ายรูปดิจติ อลกล้องถ่ายวีดโี อ MP-3, Walkman, CD-Player วิทยุ
คอมพิวเตอร์, Note Book, นาฬิกา, เป็ นต้น นอกจากนัน้ ท่านยังจะได้ เห็นแฟชันการแต่
่
งตัว และ
วัฒนธรรมต่าง ๆ ของเด็กวัยรุ่นและ เหล่าบรรดาแฟชันนิ
่ สต้า ในกรุงโตเกียวที่นับได้ว่ามีสไตล์ในแบบ
ความเป็ นตัวของตัวเอง*** เพื่อให้ ท่ำนได้ใช้ เวลำได้อย่ำงคุ้มค่ำอำหำรมื้อคำ่ อิ สระตำมอัธยำศัย ...
ให้ท่ำนได้เลือกชิ มร้ำนอร่อยจำกร้ำนค้ำต่ ำงๆ ในย่ำนชิ นจูก ุ ***
ที่พกั : APA MAKUHARI HOTEL หรือเทียบเท่ำ
วันที่สี่

โตเกียว - อิ สระช้ อปปิ้ งหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ โตเกียวดิ สนี ยแ์ ลนด์ *** ไม่มีรถบัสบริ กำร // รวม
ค่ำรถไฟ***

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)….อิสระตามอัธยาศัยทัง้ วันให้ท่านเลือกช้อปปิ้ ง
ตามย่านดังของกรุงโตเกียว โดยการนังรถไฟตะลุ
่
ยมหานครโตเกียว(รวมค่ารถไฟ) โรงแรมทีพ่ กั จะอยู่ใกล้
กับ สถำนี รถไฟ ท่านสามารถนังรถไฟ
่
JR เพื่อท่องเทีย่ วในสถานทีท่ ม่ี ชี ่อื เสียง และแหล่งช้อปปิ้ งยอดฮิต
ในมหานครโตเกียว ไม่ว่าจะเป็ น ศำลเจ้ำเมจิ ศาลเจ้าเก่าแก่อนั ศักดิ ์สิทธิ ์และเป็ นทีเ่ คารพของคนโตเกียว
สร้างขึน้ โดยจักพรรดิ เมจิ และมเหสี โชโกะ ในปี 1920…ตัง้ อยู่ใจกลาง สวนโยโยกิ สวนทีม่ ตี ้นไม้นานา
พรรณถึง 1 แสนต้นทาให้ดูเหมือนกับว่าศาลเจ้าแห่งนี้ตงั ้ อยู่ภายในป่ า ...ในช่วงวันปี ใหม่คนโตเกียวนิยม
มาขอพรทีศ่ าลเจ้าแห่งนี้ ตลำดปลำสึคิจิ ตลาดปลาค้าส่ง-ปลีกทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในโตเกียวทีอ่ ยู่บริเวณ ย่ำน
กิ นซ่ำ ตื่นตากับปลาน้อยใหญ่หลากหลายชนิด อร่อยกับอาหารทะเลอื่นๆจากทัวทุ
่ กทะเลของญี่ป่ นุ ...ให้
ท่านได้เลือกซื้อและชมข้าวของเครื่องใช้-เครื่องครัวมากมาย และผลิตภัณฑ์อาหารทะเล ตึ กรัฐสภำ
(METROPOLITAN GOVERNMENT) หรือทีช่ าวญี่ป่ นุ เรียกติดปากกันว่า โทะโจ ซึง่ จัดว่าเป็ นตึกที่
สาคัญของเมืองโตเกียวและประเทศญีป่ ่ นุ ...เป็ นทีต่ งั ้ ทาการของหน่ วยราชการและรัฐบาลต่างๆ ของญี่ป่ นุ
ที่สาคัญ ลักษณะของตึกก็เป็ นที่สะดุดตาด้วยตึกคู่สูงระฟ้ าที่ตงั ้ อยู่ใจกลางเมืองโตเกียว... นอกจากนี้
ภายในตัวอาคารสามารถเข้าชมวิวของเมืองโตเกียวได้อกี ด้ วย (ในกรณี ที่อำกำศดี ท่ ำนจะสำมำรถ
มองเห็นภูเขำไฟฟูจิได้อย่ำงสวยงำม)
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หรือเลือกช้อปปิ้ งในย่ำนชื่ อดังของโตเกียว อำทิ ชิ บูย่ำ ย่านวัยรุ่นชื่อดังอีกแห่งของมหานครโตเกียว
ท่านจะได้ต่นื ตาตื่นใจกับแฟชันทั
่ นสมัยของหนุ่ มสาวชาวแดนปลาคิบจากร้านค้ามากมายมากกว่า 100
ร้านค้า และ ตึก 109 ตึกชื่อดังทีเ่ ป็ นสัญลักษณ์ของย่านนัน้ ...พร้อมทัง้ เลือกชมและซือ้ สินค้ามากมาย อาทิ
เสือ้ ผ้า เครื่องสาอาง, รองเท้า, กระเป๋ า และทีไ่ ม่ควรพลาดชม ของเล่นสำหรับผู้ใหญ่ สาหรับท่านทีช่ ่นื
ชอบของคุณภาพดีราคาประหยัด ต้องไม่พลาดที่ ร้ำน100เยน อำกิ ฮำบำร่ำ แหล่งรวมเครื่องใช้ไฟฟ้ า
และอุปกรณ์อเิ ล็คทรอนิคส์ทใ่ี หญ่ทส่ี ุดในโตเกียว พร้อมทัง้ ร้านขายเกมส์แผ่นเกมส์ และสาหรับท่านทีช่ ่นื
ชอบตุ๊กตาก็สามารถเลือกซื้อส่วนประกอบต่างๆ เพื่อไปตกแต่ง เป็ นตุ๊กตาในแบบของตัวเองได้ รอป
ปองงิ ฮิ วล์ ศูนย์การค้าชื่อดังอีกย่านหนึ่งของกรุงโตเกียว ให้ท่านช้อปปิ้ งจุใจ เลือกซือ้ สินค้าแบรนด์เนม
มากมาย อาทิเช่น เสือ้ ผ้า กระเป๋ า รองเท้า เครื่องสาอาง น้ าหอม เป็ นต้น ... อีกทัง้ ท่านยังสามารถขึน้
ชมวิวของกรุงโตเกียวได้ทช่ี นั ้ บนของรอปปองงิได้อกี ด้วย (ไม่รวมค่ำเข้ำชม)
สาหรับท่านที่อยากย้อนวัยสู่ โลกวัยเยำว์” ***สำหรับท่ ำนใดจะไป โตเกียว ดิ สนี ยแ์ ลนด์ สำมำรถ
เลือกซื้อทัวร์เสริ มได้เพียงท่ ำนละ 2,600 บำท***... โดยทัวร์พเิ ศษจะนาท่านสู่ Disneyland ดินแดน
หฤหรรษ์สาหรับคนทุกเพศทีท่ ุ่มทุนสร้างกว่า 600 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยการถมทะเล...เชิญท่านสัมผัส
กับ ความอลังการจากจินตนาการอันหลากหลาย ตื่นตากับดินแดนตะวันตกWestern Land ตื่นเต้นกับ
การล่องเรือผจญภัยผ่านเหล่า โจรสลัด ทีแ่ สนน่ ากลัวใน Pirates of the Caribbean สนุ กสนานกับการ
นังเรื
่ อบุกป่ าทีJ่ ungle Cruiseท่านจะได้พบกับเหล่าสัตว์ป่านานาชนิด ...แล้วพักผ่อนอิรยิ าบถด้วยการนัง่
รถไฟชมความหลากหลายภายในดีสนียแ์ ลนด์ (สำหรับทัวร์เสริ ม ... จะไม่มีบริ กำรรับกลับที่ พกั โดย
ท่ำนสำมำรถ รับแผนที่และรำยละเอียดกำรเดิ นทำงกลับสู่ที่พกั จำกทำงไกด์)
ข้อแนะนา !!! หากท่านมีทเ่ี ทีย่ วทีอ่ ยากจะไปเป็ นพิเศษ กรุณาแจ้งความประสงค์กบั ทางบริษทั ฯก่อนการ
เดินทาง เพื่อทางเจ้าหน้าทีฯ่ จะจัดเตรียมแผนการเดินทางให้ท่านได้อย่างครบถ้วน
*** เพื่อให้ท่ำนได้ใช้เวลำได้อย่ำงคุ้มค่ำอำหำรมือ้ เที่ยงและมือ้ คำ่ อิ สระตำมอัธยำศัย ... ให้ ท่ำนได้
เลือกชิ มร้ำนอร่อยจำกร้ำนค้ำต่ำงๆ ในมหำนครโตเกียว ***
ที่พกั : APA MAKUHARI HOTEL หรือเทียบเท่ำ
วันที่ห้ำ
เช้า

โตเกียว – ไร่สตรอเบอร์รี่ – ช้อปปิ้ งเอออนมอลล์ – นำริ ตะ – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)…(กรุณำตรวจสอบสัมภำระให้ เรียบร้อย เพื่อ
เตรียมเดิ นทำงไปสนำมบิ น)….นาท่านไปเพลิดเพลินกับการเลือกชมและซื้อสตรอเบอร์ร่ี ไร่สตรอ
เบอร์รี่ ของชาวญีป่ ่ นุ ทีม่ กี ารปลูกอย่างพิถพี ถิ นั และได้รบั การดูแลเอาใจใส่ทุกกระบวนการทุกขัน้ ตอน ทา
ให้ผลของสตรอเบอร์รน่ี นั ้ มีสแี ดงสด ขนาดใหญ่ และรสชาติหวานกว่าบ้านเราหลายเท่า ...ท่านจะได้ชมถึง
วิธกี ารเก็บสตรอเบอร์รแ่ี ละทีส่ าคัญคือ ท่านสามารถ ชิมสตรอเบอร์รใ่ี นไร่น้ไี ด้ โดยสามารถเด็ดจากต้น
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ด้วยตัวเอง...นาท่านเดินทางสู่ เอออน พลำซ่ ำ ศูนย์รวมสินค้าชัน้ นาต่างๆ มากมาย ภายในตกแต่งใน
รูปแบบทีท่ นั สมัยสไตล์ญ่ปี ่ นุ มีรา้ นค้าทีห่ ลากหลายมากกว่า 150 ร้าน จาหน่ ายสินค้าแฟชัน่ อาหารสด
ใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้านอาทิ นาฬิกา, กล้อง, กระเป๋ า, รองเท้า, เสือ้ ผ้า เป็ นต้น รวมทัง้ ร้ำน100
เยน สินค้าคุณภาพดีราคาแสนถูก ซึง่ บางร้านไม่ต้อง เสียภาษีสนิ ค้าสาหรับนักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติอกี
ด้วย...นอกจากนี้ยงั มี ร้านกาแฟ ร้านอาหารมากมาย....อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการ เลือกชมและ
ซื้อ สินค้าถูกใจฝากคนทางบ้านตามอัธยาศัยอย่างจุใจ***เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมือ้
เทีย่ งอิสระตามอัธยาศัย...ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ ***
สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ
เดินทางจากสนามบินนาริตะโดยสายการบิน Thai Airways เทีย่ วบิน TG677
ถึง สนามบินสุวรรณภูม ิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรลู้ มื
*******************************************************************

หมายเหตุ :
1. รายการอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็ นต้นราคา
ทัวร์โปรโมชันจะต้
่ องมีผู้โดยสาร จานวน 30 ท่านขึน้ ไป ในกรณีไม่ครบจานวนดังกล่าว ทางบริษทั ฯ ขอสงวน
สิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงราคา หรือเลื่อนวันเดินทาง
2. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็ นวิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละประเทศหากไม่ได้รบั
การอนุญาตให้เข้าหรือออกนอกประเทศนัน้ ๆ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื ค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ
3. รบกวนส่งสาเนาพาสปอร์ตก่อนการเดินทาง 15 วัน
4. กรุณาอ่านเงือ่ นไขด้านล่างก่อนชาระมัดจาทุกครัง้
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์เฉพาะลูกค้าที่มวี ตั ถุประสงค์เ พื่อท่องเที่ยวหรือ สารวจเส้นทางเท่านัน้ 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
6. หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
อัตรำค่ำบริ กำร (บำทต่อท่ำน)
วันเดิ นทำง

17-21 มกรำคม 2562
15-19 กุมภำพันธ์ 2562

มกรำคม – มีนำคม 2562
ผูใ้ หญ่
เด็กอำยุ2-11ปี พัก
กับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน
(มีเตียงเสริ ม)
41,900 37,900
41,900 37,900

เด็กอำยุ2-11ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน
(ไม่มีเตียงเสริ ม)
31,900
31,900

พัก
เดี่ยว
6,000
6,000
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41,900

37,900

31,900

6,000

อัตรำค่ำบริ กำรนี้ 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
6. (หากอายุเกิน 70 ปี ขน้ึ ไป ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง 50%)
อัตรำค่ำบริ กำรนี้ ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครือ่ งดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
2. ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย และค่าภาษีมลู ค่าเพิม่
3. ค่าทาหนังสือเดินทาง
4. ค่าภาษีเชือ้ เพลิงทีท่ างสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่ เติมอีก !!!!!
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56)
เงื่อนไขการจอง
1.
กรุณาวางเงินมัดจาท่านละ 10,000 บาท
2.
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชาระก่อนการเดินทาง 30 วัน
3.
กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
4.
หำกจองก่อนวันเดิ นทำงน้ อยกว่ำ 30 วัน ต้องชำระรำคำทัวร์ทงั ้ หมด
การยกเลิ ก
1.
สงวนสิทธิ ์ในการคืนมัดจาทุกกรณี
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าใช้จา่ ยเบือ้ งต้น 5,000 บาท
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน ขอเก็บเงินมัดจาทัง้ หมด
4.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
5.
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
6.
ยกเว้นกรุป๊ ทีอ่ อกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้น บางสายการบินมีการการันตีมดั
จาทีน่ งั ่ กับสายการบินและค่ามัดจาทีพ่ กั รวมถึงเทีย่ วบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มกี ารคืนเงิน
มัดจา หรือ ค่าทัวร์ทงั ้ หมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
7.
กรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังแต่ถ้าสามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิ ม ผูย้ กเลิกต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ ทัง้ หมดตามความเป็ นจริง เช่นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั ๋ว, ส่วนต่างของภาษีน้ ามัน
เชือ้ เพลิง / ตั ๋ว 1 ใบ และค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ถ้ามี
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8.

9.
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กรณีทท่ี ่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าและฟั งผลวีซ่าหลังจากวันทีท่ างบริษทั ฯ ได้ดาเนิน การออกตั ๋ว เครื่องบิน
แล้ว ถ้าวีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษทั ฯ ขอเรียกเก็บค่าตั ๋วเครื่องบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึน้ อยู่กบั
ราคาตั ๋วเครือ่ งบินในแต่ละกรุป๊ )
กรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองทัง้ กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศทีร่ ะบุ
ไว้ ในรายการเดินทาง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่คนื ค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้

เงื่อนไขการออกเดิ นทาง
1. คณะเดินทางขัน้ ต่า 35 ท่านมีหวั หน้าทัวร์เดินทางด้วย
2. หากสมาชิกจองไม่ครบ 35 ท่าน ขอสงวนสิทธิ ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลีย่ นแปลงราคา
หมำยเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่ว งหน้ า รายการและราคาอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่อ งจากสภาวะอากาศ, การเมือ ง, สายการบิน และอัตรา
แลกเปลีย่ น โดยทาง บริษทั ฯ จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญทีส่ ุด
2. ทางบริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ป่ ุน / การนาสิง่ ของผิด
กฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ
และการยกเลิกเทีย่ วบิน
3. บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายอันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน,เกิด
จากการโจรกรรมและอุบตั เิ หตุจากความประมาทของนักท่องเทีย่ วเอง
4. เมือ่ ท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทงั ้ หมดกับทางบริษทั ฯ แล้ว ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงือ่ นไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด
5. บริษั ท ฯขอสงวนสิท ธิใ์ นการเปลี่ย นแปลงรายการโดยมิต้ อ งแจ้ ง ล่ ว งหน้ า รายการและราคาอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ , สภาวะอากาศ,ปั ญหาการจราจรอุบตั เิ หตุ ,
การเมือง, สายการบิน, อัตราแลกเปลีย่ น หรือปั ญหาอื่นๆโดยทางบริษทั ฯจะแก้ไขและคานึงถึงประโยชน์
และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญทีส่ ุด
6. ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ/ ห้ามเข้าประเทศญี่ป่ นุ / การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย/
เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการ
ยกเลิกเทีย่ วบิน
7. ในกรณีท่เี กิดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทั สามารถคืนเงินมัดจา หรือค่าทัวร์ ได้ กต็ ่อเมื่อทาง
สายการบิน และโรงแรมทีพ่ กั ได้ทาการพิจารณาคืนเงินส่วนนัน้ ให้แล้ว
8. บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน,
เกิดจากการโจรกรรม และ อุบตั เิ หตุจากความประมาทของนักท่องเทีย่ วเอง
9. ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการจัดทีน่ งั ่ บนสายการบิน หากลูกค้าในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถงึ 15 ท่าน
ทางสายการบินไทยจะไม่รบั จัดที่นัง่ ล่วงหน้า (PRE CHECK IN) อาจต้องนัง่ แยกกันทัง้ กรุ๊ป แต่ทาง
บริษัทจะพยายามจัดให้สมาชิกแต่ล ะบ้านได้นัง่ ด้วยกัน โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รบั จองที่นัง่
LONG LEG ทุกกรณี
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10. หากท่านทีต่ อ้ งออกตั ๋วเครือ่ งบินภายใน(เครือ่ งบิน,รถทัวร์,รถไฟ)กรุณาสอบถามเจ้าหน้าทีท่ ุกครัง้ ก่อนทา
การออกตั ๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นเทีย่ วบินหรือเวลาบินโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า
11. สาหรับการเดินทางช่วงปี ใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวไทย วันหยุดญี่ ป่ นุ อาจเจอปั ญหารถติด คนแน่ นตาม
สถานทีท่ ่องเทีย่ วต่างๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปี ใหม่รา้ นค้าจะปิ ด
บางส่วน ร้านอาหารปิ ดเร็วกว่าปกติ ขอให้ท่านทาความเข้าใจก่อนจองทัวร์
12. เนื่องจากโรงแรมในญี่ป่ ุนห้องพักมีขนาดค่อนข้างเล็กเรียนแนะนาว่า ให้จองห้องพักสาหรับ2-3 คน/ห้อง
หากท่านจองห้องแบบเด็กไม่เสริมเตียงแล้วต้องการเปลี่ยนภายหลังอาจไม่มหี ้องว่างสาหรับเด็กเสริม
เตียงจะสะดวกกว่า
13. โรงแรมในญี่ป่ นุ ไม่มบี ริกรยกกระเป๋ าขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋ าของตัวท่านเองบางโรงแรม
ทีอ่ ยูใ่ นเมืองถนนค่อนข้างแคบรถบัสไม่สามารถจอดหน้าโรงแรมได้จาเป็ นต้องลากกระเป๋ าไปเอง
14. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน
15. เมือ่ ท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทงั ้ หมดกับทางบริษทั ฯ แล้ว ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงือ่ นไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด

...โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครัง้ เพื่อประโยชน์ แก่ตวั ท่านเอง...
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