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นำท่ำนลัดฟ้ำสู่แดนปลำดิบ สัมผัสควำมสวยงำมและควำมหลำกหลำยของขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรมซึ่งเป็ นเอกลักษณ์ เฉพำะตัว ชมสัญลักษณ์ของญี่ปุ่น ภูเขำไฟฟูจิ ล่อง
ทะเลสำบอำชิ ช้อปกระหน่ ำ ณ โกเท็มบะ เอ้ำท์เล็ต และย่ำนชินจูกุ ย่ำนช้อปปิ้ งชื่อดังแห่ง
มหำนครโตเกียว พิเศษให้ทำ่ นได้แช่ออนเซ็นสไตล์ญป่ี นุ่ พร้อมทำนบุฟเฟต่ ข์ ำปูยกั ษ์!!

กำหนดกำรเดินทำง : มีนำคม – เมษำยน 2558

โดยสำยกำรบิน NOK SCOOT
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วันแรกของกำรเดิ นทำง
กรุงเทพฯ
20.30
คณะพร้อมกันทีส่ นำมบินดอนเมือง อำคำรผูโ้ ดยสำรขำออก ชัน้ 3 ประตูทำงเข้ำที่ ...
เคำน์ เตอร์ ............. สำยกำรบิ น NOK SCOOT เจ้ำหน้ำที่บริษทั ฯคอยต้อนรับและ
อำนวยควำมสะดวกให้ท่ำนก่อนขึน้ เครือ่ ง
** สำยกำรบิ น NOK SCOOT ทำกำรบิ นด้วยเครื่องบิ น BOEING 777-200 ที่นัง่ แบบ
3-4-3 (415 ที่นัง่ ) น้ำหนักกระเป๋ำเดิ นทำงขำไป 20 กก. ขำกลับ 30 กก. บริ กำรเสิ รฟ์
อำหำรร้อนพร้อมเครื่องดื่มทัง้ ขำไปและขำกลับ **
วันที่สองของกำรเดิ นทำง
00.35
08.35

สนำมบิ นนำริ ตะ – ล่องทะเลสำบอำชิ – หุบเขำโอวำคุดำนิ
– โกเท็มบะ เอ้ำท์เล็ต – ทะเลสำบคำวำกุชิโกะ
ออกเดินทำงสู่ สนำมบิ นนำริ ตะ โดยสำยกำรบิ น NOK SCOOT เที่ยวบิ นที่ ………...
ถึง สนำมบิ นนำริ ตะ (เวลำท้องถิน่ เร็วกว่ำไทย 2 ช.ม. กรุณำปรับนำฬิกำของท่ำนเป็ น
เวลำท้อ งถิ่น เพื่อ สะดวกในกำรนั ด หมำย) หลัง ผ่ ำ นพิธ ีก ำรทำงตรวจคนเข้ำ เมือ ง
เรียบร้อยแล้ว
นำท่ำนสัมผัส ควำมงำมรำวกับ ภำพวำดกับรำยกำร ล่ องทะเลสำบอำชิ จำก สถำนี
โมโตฮำโกเน่ สู่ สถำนี ฮำโกเน่ มำจิ สมญำ รำชิ นีแห่ งทะเลสำบ วันที่อำกำศแจ่มใส
บนผืน น้ ำ ท่ ำ นสำมำรถมองเห็น เงำสะท้อ นสวยงำมของ เม้ ำ ท์ ฟู จิ ควำมงำมของ
ทะเลสำบแห่งนี้ เกิดจำกกำรก่อตัวของลำวำภูเขำไฟฟูจทิ ำให้ปิดทำงออกของน้ ำใน
ทะเลสำบ
เปลีย่ นบรรยำกำศนำท่ำน นัง่ รถขึ้นชมหุบเขำโอวำคุดำนิ หรือ บ่อแร่กำมะถันเดือด
ทีค่ วันพวยพุ่งออกมำแยกเป็นบ่อน้อยใหญ่เต็มหุบเขำและบ่อน้ ำแร่เดือดที่สำมำรถต้มไข่
ให้สุ ก ได้แ ละไข่ท่ไี ด้จะมีสี ด ำ เชิญ ลิ้มลองรสชำติค วำมอร่อ ย โดยเชื่อ กันว่ำ หำกได้
รับประทำนไข่ดำมหัศจรรย์ 1 ฟอง จะทำให้มีอำยุยืนยำวเพิ่ มอีก 7 ปี

เที่ยง

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นำท่ำนสู่ โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอ้ำท์เล็ต ที่รวบรวมสินค้ำแบรนด์เนมดังระดับต้นๆทัว่
โลกมำไว้ดว้ ยกัน ณ บริเวณ TOMEI EXPRESSWAY ทีเ่ ชื่อมระหว่ำง เม้ำท์ไฟฟูจ-ี ฮำ
โกเน่ มหำนครโตเกียว ช่วงช้อปกระหน่ ำ! สินค้ำปลอดภำษี หลำกสไตล์ยห่ี อ้ ดังเกือ บ
200แบรนด์ ไม่ว่ำจะเป็ น GUCCI, AMINI, PRADA, NIKE, DESILE, BALLY,
COACH, GAP HUGO BOSS, VERSACE, YVES SAINT LAURENT, RIVE
GAUCHE หรือจะเป็ นหมวดสินค้ำ INTIMATE APPAREL อำทิ KID BLUE,
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TRIUMPH หรือจะเป็ นหมวด HOME FASHION, FRAGRANCE OUTLET ฯลฯ
นอกจำกนี้ ยังมีหมวดสินค้ำอื่น ๆ อำทิเช่น รองเท้ำ กระเป๋ำ เสื้อผ้ำเด็ก ซึง่ ทุกชิ้นเป็ น
ของแท้รำคำถูกพิเศษกว่ำในสรรพสินค้ำที่รวบรวมไว้ในพื้นที่กว่ำ 400,000 ตำรำงฟุต
นับได้ว่ำเป็ นสวรรค์ของทัง้ นักช้อปชำวญีป่ นุ่ และนักท่องเทีย่ วผูม้ ำเยือนอย่ำงแท้จริง
สมควรแก่เวลำนำท่ำนเข้ำที่พกั บริเวณ ทะเลสำบคำวำกุชิโกะ ณ NEW STAR
HOTEL YAMANAKAKO HOTEL หรือเทียบเท่ำ

คำ่

รับประทำนอำหำรคำ่ ในห้ องอำหำรของรีสอร์ท สุดสุด ! กับเมนูพิเศษ ขำปูยกั ษ์
เสิ รฟ์ แบบไม่อนั ้ !
พักผ่อนกับกำรแช่ ออนเซ็น น้ำแร่ธรรมชำติผ่ำนควำมร้อนใต้พภิ พเพื่อผ่อนคลำยควำม
เมื่อยล้ำเลือดลมเดินดีเสริมสุขภำพให้กระปรี่กระเปร่ำผิวพรรณสดใสมีน้ ำมีนวลช่ว ย
ระบบกำรเผำผลำญของร่ำงกำยให้อยู่ในสภำพคงที่ควำมอัศจรรย์แห่งกำรอำบน้ ำแร่
แบบญี่ปุ่นนี่ เองทำให้มผี ู้ก ล่ ำวว่ ำ => หำกมำที่ ญี่ ปุ่นแล้ วไม่ไ ด้ ลงอำบน้ ำแร่ ก็
เหมือนกับว่ำท่ำนมำไม่ถึงญี่ปนุ่ !
ทะเลสำบคำวำกุชิโกะ – ลำนสกีฟจู ิ เท็น (ภูเขำไฟฟูจิ) –
โอชิ โนะ ฮัคไค – ช้อปปิ้ งชิ นจูก ุ – ชิ บะ
รับประทำนอำหำร ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่ ลำนสกี ฟูจิเท็น ให้ท่ำนตื่นตำตื่นใจกับลำนสกีหมิ ะอันขำวโพลน ซึ่ง

วันที่สำมของกำรเดิ นทำง
เช้ำ

เป็ นลำนสกีอนั ดับหนึ่งของ จังหวัดยำมำนำชิ สนุ กกับกำรเล่นหิมะด้วย สโนว์สเล็ต
หรือ กระดำนเลื่อนหิ มะ ท่ำมกลำงทัศนียภำพธรรมชำติแสนคลำสสิค
หมำยเหตุ : เดือนเมษำยน เปลี่ยนจำกลำนสกีฟจู ิ เท็นเป็ นภูเขำไฟฟูจิแทน
เที่ยง

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
จำกนัน้ นำท่ำนสู่ โอชิ โนะ ฮัคไค (OSHINO HAKKAI) บ่อน้ ำธรรมชำติกบั ควำม
เลื่อมใสศรัทธำควำมเชื่อใน ภูเขำไฟศักดิ ์สิทธิ ์ฟูจยี ำม่ำ กับเวลำแสนยำวนำนจำกกำร
ละลำยของหิมะของบนภูเขำไฟฟูจที ไ่ี หลซึมลึกลงพืน้ พิภพปฎิบตั กิ ำรซึมซับบริเวณทีล่ ุ่ม
ทำให้เกิดน้ ำซึมขังขยำยวงกว้ำงกลำยเป็ นบ่อขนำดย่อมน้ ำในบ่ อแต่ละบ่อใสสะอำดจน
เกิดสะท้อนทีส่ วยงำม ต่อมำในปี ค.ศ. 1985 สถำนที่แห่งนี้ได้รบั กำรคัดเลือกเป็ น 1ใน
100 อัน ดับ แหล่ ง น้ ำ จำกธรรมชำติท่ีด ีท่ีสุ ด ของญี่ปุ่ น ท่ ำ นสำมำรถเลือ กซื้อ สิน ค้ำ
พืน้ เมืองต่ำงๆ และสินค้ำเกษตรกรรมทีช่ ำวบ้ำนนำมำขำยระหว่ำงทำงได้ ไม่ว่ำจะเป็ น
ผักภูเขำทีส่ ดกรอบ ผลไม้อบแห้ง ถัว่ มันญีป่ นุ่ และอื่นๆ อีกมำกมำย
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จำกนัน้ นำท่ำนสู่ โตเกียว ศูนย์กลำงทีส่ องแห่งนคร ...นำท่ำน ช้ อปปิ้ งชิ นจูก ุ ตื่นตำตื่น
ใจกับบรรยำกำศเมืองหลวง ณ กรุงโตเกียวทีค่ รำคร่ำด้วยผูค้ นมำกมำย และเทคโนโลยี
ทันสมัยตลอดสองข้ำงทำง นำท่ำนสัมผัสบรรยำกำศย่ำนช้อปปิ้ งชื่อดังของญี่ป่นุ ทีท่ ่ำน
จะได้เพลิดเพลินกับกำรจับจ่ำยสินค้ำทีถ่ ูกตำถูกใจถูกเงินในกระเป๋ำ ชินจูกุ ย่ำนช้อปปิ้ง
ทีม่ คี วำมเจริญอันดับหนึ่งของโตเกียวปจั จุบนั ถูกขนำนนำมว่ำ ศูนย์กลำงทีส่ องแห่งนคร
ศูนย์รวมร้ำนค้ำจัดแต่งอย่ำงหรูหรำน่ ำรักหลำก สไตล์ รวมไปถึงร้ำนสินค้ำชื่อดังเป็ นที่
นิยมทัง้ ชำวญี่ปุ่น และนักท่องเที่ยวที่มำเยือน ร้ำน 100 เยน เท่ำกันหมด (ยังไม่รวม
ภำษี 5%) มีท งั ้ เครื่อ งส ำอำงค์ กิ๊ฟ ช๊ อ ป ขนม และสิน ค้ำ อื่น ๆ อีก มำกมำยที่ท่ ำ น
สำมำรถเลือ กซื้อ เป็ น ของฝำกกลับ บ้ ำ นได้ ใ นรำคำสบำย กระเป๋ ำ อิส ระให้ ท่ ำ น
เพลิด เพลินกับกำรจับจ่ำ ยเลือ กซื้อ สิน ค้ำ ถู กใจ อำทิ สินค้ำ แบรนด์เ นมดัง อุ ปกรณ์
อีเ ลคทรอนิ ค กล้อ งถ่ ำยรูป ดิจ ิต อล หรือ สิน ค้ำ เอำใจคุ ณผู้หญิง เสื้อ ผ้ำ แฟชันวั
่ ย รุ่น
กระเป๋ำ รองเท้ำ เครื่องสำอำงค์ยห่ี ้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่ำจะเป็ น KOSE , SHISEDO
KANEBO, SK–II ในรำคำถูกกว่ำเมืองไทย
***อำหำรคำ่ อิ สระตำมอัธยำศัยเพื่อให้ท่ำนใช้เวลำได้อย่ำงคุ้มค่ำ***
จำกนัน้ นำท่ำนเข้ำทีพ่ กั ชิ บะ ณ APA HOTEL MAKUHARI หรือเทียบเท่ำ
ชิ บะ – อิ สระฟรีช้อปปิ้ งตลอดทัง้ วันหรือเลือกซื้อทัวร์เสริ ม
โตเกียวดิ สนี ยแ์ ลนด์ เดิ นทำงโดยรถไฟ
ผูใ้ หญ่ท่ำนละ 2,800- เด็กตำ่ กว่ำ 12 ปี ท่ำนละ 2,000รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
ใช้เวลำคุ้มค่ำเต็มวัน เข้ำสู่ช่วงเวลำช้ อปกระหน่ำ ในย่ำนสรรพสิ นค้ำทันสมัยชัน้

วันที่สี่ของกำรเดิ นทำง

เช้ำ

นำมำกมำย
ย่ำนช้อปปิ้ ง ที่มคี วำมเจริญอันดับหนึ่งของโตเกียว ณ ปจั จุบนั พร้อมแหล่งบันเทิง
รืน่ รมย์หลำกหลำยประเภท
อะคิ ฮำบำร่ำ แหล่งรวมเครือ่ งใช้ไฟฟ้ำทุกชนิดทีม่ ใี นประเทศญี่ป่นุ ไม่ว่ำจะเป็ นโทรศัพท์มอื ถือ กล้อง
ถ่ำยรูปดิจติ อล กล้องถ่ำยวีดโี อ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ACCESSORIES ต่ำง ๆ รวมไป
ถึงโทรทัศน์ ตู้เย็น วิทยุ และ ฯลฯ นอกจำกจะเป็ นย่ำนขำยสินค้ำเครื่องไฟฟ้ำแล้ว ที่น้ี
ยังเป็นศูนย์กลำงของวัฒนธรรมคนรุ่นใหม่ (POP CULTURES) ของญี่ปุ่น ทีน่ ่ีคุณจะได้
พบร้ำนค้ำทีห่ ลำกหลำยและผลิตภัณฑ์ญป่ี นุ่ มำกมำยอีกด้วย
ชิ นจูก ุ
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ชิ บยู ่ำ

กิ นซ่ำ

ฮำรำจูก ุ

ย่ำนช้อปปิ้ งทันสมัยศูนย์กลำงและแหล่งรวม วัยรุ่นไฮโซ ยอดนิยมของญี่ปุ่น รวมถึง
นักท่องเที่ยวผู้มำเยือ นซึ่งมีทุกสิ่งพร้อ มสรรพสนองตอบ ด้วยเหตุน้ีเองทำให้ย่ำนนี้
พลุกพล่ำนด้วยผูม้ ำเยือน
ย่ำนช้อปปิ้งเก่ำแก่ แต่คงทันสมัยล้ำหน้ำแหล่งรวมสินค้ำ ไฮโซยอดนิยมของ คนทำงำน
ระดับไฮคลำสญี่ปุ่น รวมถึงนักท่องเที่ยวผู้มำเยือน สินค้ำแบรนด์เนมระดับต้นๆ ทำให้
ย่ำนนี้พลุกพล่ำนด้วยผูม้ ำเยือนทีด่ ดู มี รี ะดับ
ย่ำนขำยของกินของใช้แ ละสถำนที่เ ที่ยวของบรรดำวัย รุ่นวัยทีน โดยเฉพำะช่ว งสุ ด
สัปดำห์นัน้ ละแวกบริเวณ ทำเคะชิ ตะโดริ ถนนสำยแคบระหว่ำง สถำนี ฮำรำจูก ุ กับ
ถนน เมจิ โดริ เรียกว่ำแทบไม่มที ่หี ำยใจ ถ้ำมีเวลำ ขอแนะนำท่ำนให้เข้ำไปชม ศำล
เจ้ำเมจิ ย์
หรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษเที่ ยว โตเกียวดีสนี ยแ์ ลนด์ ==> เดิ นทำงโดยรถไฟไป-กลับ
ผูใ้ หญ่ท่ำนละ 2,800 บำท เด็กตำ่ กว่ำ 12 ปี ท่ำนละ 2,000 บำท
น ำท่ ำ นเดิน ทำง โดยรถไฟ มุ่ ง หน้ ำ สู่ โตเกี ย วดิ ส นี ย์แ ลนด์ ให้ท่ ำ นสัม ผัส ควำม
สนุ กสนำนในดินแดนแห่งควำมหฤหรรษ์อนั ยิง่ ใหญ่ทุ่มทุนสร้ำงกว่ำ 600 ล้ำนเหรียญ
สหรัฐฯ ด้วยเนื้อทีไ่ ด้จำกกำรถมทะเลในอ่ำวโตเกียวพบกับสัญลักษณ์ดสิ นียแ์ ลนด์ มิกกี้
เม้ำส์ ทีพ่ ูดได้คล่องทัง้ ภำษำญี่ปุ่น และภำษำอังกฤษพร้อมเพื่อนกำร์ตูนมำกมำย เชิญ
ท่ ำ น ส นุ ก ส น ำ น เ พ ลิ ด เ พ ลิ น กั บ ค ว ำ ม อ ลั ง ก ำ ร ข อ ง จิ น ต น ำ ก ำ ร ตื่ น ต ำ กั บ
WESTERNLAND ตื่นเต้นกับกำรล่องเรือผจญภัยผ่ำนเหล่ำโจรสลัดใน PIRATES OF
THE–CARIBBEAN สนุ กกับกำรนัง่ เรือบุกป่ำ JUNGLE CRUISE ท่ำนจะได้พบกับ
เหล่ ำ สัต ว์ป่ ำ นำนำชนิ ด ผ่ อ นคลำยอิร ิย ำบทกับ กำร นั ง่ รถไฟชมควำมหลำกหลำย
ในดิสนียแ์ ลนด์ กระชำกใจใส่ควำมสนุ กเพิม่ กับ BIG THUNDER MOUNTAIN เร้ำใจ
กับรถไฟขนถ่ำนตะลุยควำมมันส์ในเหมืองแร่โบรำณ BUZZ LIGHT YEAR’S ASTRO
BLASTER ที่จะนำเข้ำไปยังโลกอวกำศ พร้อม บัตต์ ไลท์เยียร์ ตัวละครเรื่อง TOY
STORY เพื่อต่อสูก้ บั เชิรค์ พร้อมกับเหล่ำสมุนที่น่ำกลัวปนควำมน่ ำรัก เขย่ำขวัญ กับ
HAUNTED MANSION ปรำสำทผีสงิ ทีม่ ำของภำพยนตร์แนวสยองขวัญเรื่องดังแห่งปี
สนุ กต่อกับ SPLASH MOUNTAIN ที่ทำ้ ทำยควำมกล้ำ เพลินใจกับเหล่ำตุ๊กตำน่ ำรัก
ทัง้ หลำยใน สมอลล์ เวิล์ด และเครื่อ งเล่ น นำนำชนิ ด อัน ตื่น เต้นมำกมำยให้ท่ ำ นได้
สนุ กสนำนอย่ำงเต็มที่ พร้อมเลือกซือ้ หำสินค้ำทีร่ ะลึกสไตล์ดสิ นีย์ ณ MAIN STREET
ประทับใจกับควำมงำมของ ขบวนอิ เล็กทริ คพำเหรดอันตระกำรตำ บันทึกภำพควำม
ประทับใจกับกำร์ตูนดังของวอล์ทดิ สนี ยท์ ท่ี ่ำนชื่นชอบ
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หมำยเหตุ : กรณี ลูกค้ ำต้ อ งกำรเดิ นทำงไปโตเกี ย วดิ ส นี ย์ซี ต้ อ งช ำระค่ ำรถ
MONORAIL DISNEY LINE เพิ่ มเองท่ำนละ 500 เยน ไปกลับ
***อำหำรกลำงวันและคำ่ อิ สระตำมอัธยำศัยเพื่อให้ท่ำนใช้เวลำได้อย่ำงคุ้มค่ำ***
จำกนัน้ นำท่ำนเข้ำทีพ่ กั ชิ บะ ณ APA HOTEL MAKUHARI หรือเทียบเท่ำ
วันที่ห้ำของกำรเดิ นทำง
ชิ บะ – วัดนำริ ตะซัง – สนำมบิ นนำริ ตะ – กรุงเทพฯ
เช้ำ
รับประทำนอำหำร ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นำท่ำนสู่ วัดนำริ ตะซัง 1 ใน 3 วัดหลักของลัทธิคนั โต ทีไ่ ด้สร้ำงขึน้ อุทศิ แด่ศำสนำพุทธ
ให้กบั เทพเจ้ำฟูดูเมียวโอะ ซึ่งเป็ น เทพเจ้ำแห่งไฟจุดเด่นของวัดถือเป็ นเทพชัน้ สูงสุด
ของลัทธิชนิ กอน แกะสลัก และถวำยโดย โคโบไดจิ ตำมรำชโองกำรของ จักรพรรดิซำ
กะ วัดแห่งนี้มผี แู้ วะเวียนเข้ำสักกำระมำกว่ำ 10 ล้ำนคนต่อปี ภำยในวัดมีสวนนำริตะซัง
ในพื้นที่ก ว่ำ 165,000 ตำรำงเมตร เป็ นสถำนพักผ่ อ นหย่อ นใจที่ส วยงำมร่มรื่น และ
อำกำศบริสุทธิ ์ตลอดทัง้ 4 ฤดู
***อำหำรกลำงวันอิ สระตำมอัธยำศัยเพื่อให้ท่ำนใช้เวลำได้อย่ำงคุ้มค่ำ***
สมควรแก่เวลำ กรุณำตรวจเช็คสัมภำระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดิ นทำงสู่
สนำมบิ นเพื่อกลับกรุงเทพฯ
13.30

ออกเดินทำงสู่ ประเทศไทย โดยสำยกำรบิ น NOK SCOOT เที่ยวบิ นที่ …………

18.30

ถึงสนำมบินดอนเมืองโดยสวัสดิภำพ
*********************************************************
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กำหนดกำรเดินทำง : 21 – 25, 23 – 27, 24 – 28 มีนำคม 2558
ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ 2 ท่ำน
พักห้องเดีย่ ว เพิม่ ท่ำนละ

30,900 บำท
6,500 บำท

***ไม่มีรำคำเด็ก***
หมำยเหตุ : กำรเดินทำงแต่ละครัง้ ต้องมี ผู้ใหญ่ ไม่น้อยกว่ำ 25 ท่ ำน ถ้ำผูโ้ ดยสำรไม่ครบจำนวน
ดังกล่ำว บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในกำรเลื่อนกำรเดินทำงหรือเปลีย่ นแปลงรำคำ

กำหนดกำรเดินทำง : 25 – 29 มีนำคม 2558
18 – 22, 20 – 24, 21 – 25, 22 – 26 เมษำยน 2558
ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ 2 ท่ำน
พักห้องเดีย่ ว เพิม่ ท่ำนละ

33,900 บำท
6,500 บำท

***ไม่มีรำคำเด็ก***
หมำยเหตุ : กำรเดินทำงแต่ละครัง้ ต้องมี ผู้ใหญ่ ไม่น้อยกว่ำ 25 ท่ ำน ถ้ำผูโ้ ดยสำรไม่ครบจำนวน
ดังกล่ำว บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในกำรเลื่อนกำรเดินทำงหรือเปลีย่ นแปลงรำคำ

กำหนดกำรเดินทำง : 27 – 31 มีนำคม 2558
28 มีนำคม – 01 เมษำยน 2558
29 มีนำคม – 02 เมษำยน 2558
31 มีนำคม – 04 เมษำยน 2558
4 – 8 เมษำยน 2558
ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ 2 ท่ำน
พักห้องเดีย่ ว เพิม่ ท่ำนละ

35,900 บำท
6,500 บำท

***ไม่มีรำคำเด็ก***
หมำยเหตุ : กำรเดินทำงแต่ละครัง้ ต้องมี ผู้ใหญ่ ไม่น้อยกว่ำ 25 ท่ ำน ถ้ำผูโ้ ดยสำรไม่ครบจำนวน
ดังกล่ำว บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในกำรเลื่อนกำรเดินทำงหรือเปลีย่ นแปลงรำคำ
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กำหนดกำรเดินทำง : 1 – 5, 2 – 6 เมษำยน 2558
ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ 2 ท่ำน
พักห้องเดีย่ ว เพิม่ ท่ำนละ

36,900 บำท
6,500 บำท

***ไม่มีรำคำเด็ก***
หมำยเหตุ : กำรเดินทำงแต่ละครัง้ ต้องมี ผู้ใหญ่ ไม่น้อยกว่ำ 25 ท่ ำน ถ้ำผูโ้ ดยสำรไม่ครบจำนวน
ดังกล่ำว บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในกำรเลื่อนกำรเดินทำงหรือเปลีย่ นแปลงรำคำ

กำหนดกำรเดินทำง : 5 – 9, 16 – 20, 17 – 21 เมษำยน 2558
ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ 2 ท่ำน
พักห้องเดีย่ ว เพิม่ ท่ำนละ

34,900 บำท
6,500 บำท

***ไม่มีรำคำเด็ก***
หมำยเหตุ : กำรเดินทำงแต่ละครัง้ ต้องมี ผู้ใหญ่ ไม่น้อยกว่ำ 25 ท่ ำน ถ้ำผูโ้ ดยสำรไม่ครบจำนวน
ดังกล่ำว บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในกำรเลื่อนกำรเดินทำงหรือเปลีย่ นแปลงรำคำ

กำหนดกำรเดินทำง : 8 – 12, 14 – 18 เมษำยน 2558
ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ 2 ท่ำน
พักห้องเดีย่ ว เพิม่ ท่ำนละ

37,900 บำท
6,500 บำท

***ไม่มีรำคำเด็ก***
หมำยเหตุ : กำรเดินทำงแต่ละครัง้ ต้องมี ผู้ใหญ่ ไม่น้อยกว่ำ 25 ท่ ำน ถ้ำผูโ้ ดยสำรไม่ครบจำนวน
ดังกล่ำว บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในกำรเลื่อนกำรเดินทำงหรือเปลีย่ นแปลงรำคำ

กำหนดกำรเดินทำง : 9 – 13 เมษำยน 2558
ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ 2 ท่ำน
พักห้องเดีย่ ว เพิม่ ท่ำนละ

40,900 บำท
6,500 บำท

***ไม่มีรำคำเด็ก***
หมำยเหตุ : กำรเดินทำงแต่ละครัง้ ต้องมี ผู้ใหญ่ ไม่น้อยกว่ำ 25 ท่ ำน ถ้ำผูโ้ ดยสำรไม่ครบจำนวน
ดังกล่ำว บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในกำรเลื่อนกำรเดินทำงหรือเปลีย่ นแปลงรำคำ
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กำหนดกำรเดินทำง : 10 – 14, 12 – 16 เมษำยน 2558
ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ 2 ท่ำน
พักห้องเดีย่ ว เพิม่ ท่ำนละ

42,900 บำท
6,500 บำท

***ไม่มีรำคำเด็ก***
หมำยเหตุ : กำรเดินทำงแต่ละครัง้ ต้องมี ผู้ใหญ่ ไม่น้อยกว่ำ 25 ท่ ำน ถ้ำผูโ้ ดยสำรไม่ครบจำนวน
ดังกล่ำว บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในกำรเลื่อนกำรเดินทำงหรือเปลีย่ นแปลงรำคำ

กำหนดกำรเดินทำง : 13 – 17 เมษำยน 2558
ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ 2 ท่ำน
พักห้องเดีย่ ว เพิม่ ท่ำนละ

38,900 บำท
6,500 บำท

***ไม่มีรำคำเด็ก***
หมำยเหตุ : กำรเดินทำงแต่ละครัง้ ต้องมี ผู้ใหญ่ ไม่น้อยกว่ำ 25 ท่ ำน ถ้ำผูโ้ ดยสำรไม่ครบจำนวน
ดังกล่ำว บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในกำรเลื่อนกำรเดินทำงหรือเปลีย่ นแปลงรำคำ
** ทุกพรีเรียด กรณี บิสิเน็ ตคลำส (ON REQUEST) เพิ่ มท่ำนละ 8,000 บำท **
** ทุกพรีเรียด กรณี เด็ก INFANT (ไม่เกิ น 2 ขวบ, ไม่มีที่นัง่ ) เพิ่ มท่ำนละ 3,500 บำท **
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรโดยมิ ต้องแจ้งล่วงหน้ ำ ทัง้ นี้ ขึ้นอยู่กบั
สภำวะอำกำศ กำรเมือง สำยกำรบิ น และรำคำอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม ทัง้ นี้
ขึ้นอยู่กบั อัตรำแลกเปลี่ยนของเงิ นสกุลเยน
อัตรำค่ำบริ กำรรวม
 ค่ำตั ๋วเครือ่ งบินเดินทำงไป-กลับ ชัน้ ประหยัด ตำมเส้นทำงและสำยกำรบิน ทีร่ ะบุในรำยกำร
 ค่ ำที่พ กั ห้อ งละ 2 ท่ำน / ค่ ำพำหนะ / ค่ ำอำหำร / ค่ ำเข้ำชมตำมสถำนที่ต่ ำง ๆ ตำมที่ระบุใ น
รำยกำร
 ค่ำประกันอุบตั เิ หตุระหว่ำงกำรเดินทำง คุม้ ครองท่ำนละ 1 ล้ำนบำท กรณีรกั ษำพยำบำล 5 แสน
บำท
 ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง ค่ำขนกระเป๋ำเดินทำงท่ำนละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกินท่ำนละ 20 กิโลกรัม
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อัตรำค่ำบริ กำรไม่รวม
 ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว อำทิเช่น ค่ำโทรศัพท์ , ค่ำซักรีด , ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มนอกเหนือจำกใน
รำยกำร
 ค่ำน้ ำหนักกระเป๋ำเดินทำงทีเ่ กินจำกสำยกำรบินกำหนด
 ค่ำภำษีมลู ค่ำเพิม่ 7% และภำษีหกั ณ ทีจ่ ่ำย 3% (กรณีลูกค้ำต้องกำรใบเสร็จรับเงินแบบเต็ม
รูปแบบ)
 ค่ำธรรมเนี ยมวีซ่ำชัวครำวเข้
่
ำประเทศญี่ปนุ่ (สำหรับผูถ้ ือหนังสือเดิ นทำงไทย)
 ค่ำสินน้ำใจสำหรับมัคคุเทศก์, คนขับรถ, หัวหน้ำทัวร์ 1500 เยน/คน/ทริป
เงื่อนไขกำรสำรองที่นัง่
 กรุณำสำรองทีน่ งโดยกำรช
ั่
ำระมัดจำ ภำยใน 3 วัน หลังจำกสำรองที่นัง่
o เดือนมีนำคม ท่ำนละ 15,000 บำท
o เดือนเมษำยน ท่ำนละ 20,000 บำท
 กรุณำชำระค่ำใช้จ่ำยส่วนทีเ่ หลือทัง้ หมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 30 วันทำกำร
เงื่อนไขกำรยกเลิ ก
 กรณียกเลิกกำรเดินทำงน้อยกว่ำ 31 วัน ก่อนกำรเดินทำง บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในกำรคืนค่ำมัดจำ
 กรณียกเลิกกำรเดินทำงน้อยกว่ำ 15 วันทำกำร บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในกำรหักค่ำบริกำร 100%
ของรำคำทัวร์
หมำยเหตุ
 กรณีเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมืองของประเทศนัน้ ๆ ปฏิเสธกำรเข้ำ -ออก ด้วยเหตุผลใดก็ตำม ถือ
เป็ นเหตุผลซึง่ อยู่นอกเหนืออำนำจและควำมรับผิดชอบ ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่คนื เงิน
ทัง้ หมด
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่รบั ผิดชอบค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ในกรณีท่เี กิดเหตุสุดวิสยั เช่น กำรยกเลิก
หรือล่ำช้ำของสำยกำรบิน, อุบตั เิ หตุ, ภัยธรรมชำติ, กำรนัดหยุดงำน, กำรจลำจล หรือสิง่ ของสูญ
หำยตำมสถำนทีต่ ่ำง ๆ ทีเ่ หนืออำนำจควบคุมของบริษทั ฯ
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรำคำโดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ ในกรณีทม่ี กี ำรขึน้ ลง
ของเงินตรำต่ำงประเทศ และจำกกำรปรับขึน้ ค่ำน้ำมันของสำยกำรบิน
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 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรท่องเที่ยวได้ตำมควำมเหมำะสม ทัง้ นี้จะยึดถือ
ผลประโยชน์ของคณะผูเ้ ดินทำงเป็นสำคัญ และบริษทั ฯ ยังคงรักษำมำตรฐำนกำรบริกำรเช่นเดิม
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์เมื่อท่ ำนเดินทำงไปพร้อ มคณะ แล้วท่ำนงดใช้บริก ำรใด หรือ ไม่เดินทำง
พร้อมคณะถือว่ำท่ำนสละสิทธิ ์ ไม่อำจเรียกร้องค่ำบริกำร และเงินคืน ไม่ว่ำกรณีใด ๆ ทัง้ สิน้
****รำยละเอียดเกี่ยวกับมำตรำกำรยกเว้นวีซ่ำเข้ำประเทศญี่ปนให้
ุ่ กบั คนไทย****
(เอกสำรที่ท่ำนจะต้องใช้ในกำรพิ จำรณำกำรอนุญำตให้เข้ำประเทศ)
จำกมำตรำกำรยกเว้นวีซ่ำเข้ำประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทย ผู้ท่ปี ระสงค์จะพำนักระยะสัน้ ในประเทศ
ญีป่ นุ่ ไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่ำจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อกำรท่องเทีย่ ว เยีย่ มญำติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสำร
ในขัน้ ตอนกำรตรวจคนเข้ำเมือง เพื่อยืนยันกำรมีคุณสมบัตกิ ำรเข้ำประเทศญีป่ ่นุ ดังต่อไปนี้
1. สิง่ ยืนยันว่ำท่ำนสำมำรถรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยทีอ่ ำจเกิดขึน้ ในระหว่ำงทีพ่ ำนักในประเทศญี่ป่นุ ได้
เช่น เงินสด หรือบัตรเครติด
คุณสมบัติกำรเข้ำประเทศญี่ปนุ่ (สำหรับกรณี กำรเข้ำประเทศญี่ปนด้
ุ่ สนมำตรำกำรยกเว้นวีซ่ำ)
1. หนังสือเดินทำงต้องมีอ ำยุก ำรใช้งำนเหลืออยู่ 6 เดือ น และมีหน้ ำหนังสือเดินทำงที่ไม่มตี รำ
ประทับอย่ำงน้อย 3 หน้ำ
2. กิจ กรรมใดๆที่จ ะกระท ำในประเทศญี่ปุ่ น จะต้ อ งไม่ เ ป็ น สิ่ง ที่ข ัด ต่ อ กฎหมำย และเข้ำ ข่ ำ ย
คุณสมบัตกิ ำรพำนักระยะสัน้
3. ในขัน้ ตอนกำรขอเข้ำประเทศ จะต้องระบุระยะเวลำกำรพำนักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผู้ท่ไี ม่มปี ระวัตกิ ำรถูกส่งตัวกลับจำกประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลำของกำรถูกปฏิเสธ
ไม่ให้เข้ำประเทศ และไม่เข้ำข่ำยคุณสมบัตทิ จ่ี ะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้ำประเทศ
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