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日本 - 東京
JAPAN - TOKYO
5 วัน 3 คืน
สายการบินไทยแอร์ เอเชียเอ็กซ์ (XJ)
กำหนดวันเดินทำง ... เดือน กันยายน 2560
วันที่ 1-5 , 2-6 กันยายน
วันที่ ,9-13 , 15-19 , 16-20 , 23-27 กันยายน
วันที่ 6-10 , 7-11 , 13-17 , 14-18 , 20-24 , 21-25 ก.ย. 2560
วันที่ 27 ก.ย.-1 ต.ค. , 28 ก.ย.-2 ต.ค. 2560

ราคา
ราคา
ราคา
ราคา

15,900.- บาท
16,991.- บาท
17,991.- บาท
17,991.- บาท

ไฮไลท์ ..... ทัวร์ JAPAN TOKYO
ที่พกั
นาริ ตะ – ฟูจิ – โตเกียว
1-5 , 2-6 , 9-13 , 15-19 , 16-20 , 23-27 กันยายน

โตเกียว – ฟูจิ – โตเกียว
6-10 , 7-11 , 13-17 , 14-18 , 20-24 , 21-25 , 27 ก.ย.-1 ต.ค. , 28 ก.ย.-2 ต.ค. 2560

โตเกียว

เที่ยว วัดเก่ าแก่ อาซากุสะ ขอพรเจ้ าแม่ กวนอิม ชิมขนมโบราณ สนุกสนานกับของฝาก
ถ่ ายรู ป โตเกียว สกายทรี และ ชิลชิล เพลินเพลิน ช้ อปปิ้ ง ที่ ย่ านชินจูกุ

ยามานาชิ

เยือนอุทยานแห่ งชาติฮาโกเน่ ถ่ ายรู ปวิวทะเลสาบ ขึน้ หุบเขากามะถัน ลองทานไข่ ดา
ขึน้ จุดชมวิว ภูเขาไฟฟูจิ ขอพรกับศาลเจ้ าบนชั้น 5
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หมายเหตุ : *ราคานีไ้ ม่ รวม ค่ าทิปไกด์ + คนขับ ท่ านละ 4,000 เยน /ทริป*
(เก็บทิปก่ อนการเดินทาง ณ สนามบินดอนเมือง)
วัน

โปรแกรมการเดินทาง

เช้ า เทีย่ ง คา่

1

สนำมบินดอนเมือง กรุ งเทพฯ – สนำมบินนำริ ตะ – โรงแรม

✈

X

2

โตเกียว –วัดอำซำกุสะ – ถ่ำยรู ปโตเกียว สกำยทรี -อุทยำน
แห่งชำติฮำโกเน่-หุบเขำโอวำคุดำนิ-ถ่ำยรู ปกับทะเลสำบอำชิ –
โรงแรม + ออนเซ็น

O

X

หรื อเทียบเท่ำ

4

ภู เ ขำไฟฟู จิ (ชั้น 5 หรื อ ขึ้ น กับ สภำพอำกำศ) – ศู น ย์จ ำลอง
O
แผ่นดินไหว – โตเกียว – ช้อปปิ้ ง ย่ำนชินจูกุ
O
โตเกียว – อิสระ ตำมอัธยำศัย – สนำมบินนำริ ตะ

5

สนำมบินดอนเมือง กรุ งเทพฯ

3

วันแรกของกำรเดินทำง
08.00 น.

11.15 น.

19.40 น.

โรงแรมที่พกั
HEDISTAR NARITA HOTEL
X // หรื อ KICHIJOJI TOKYU
REI HOTEL หรื อเทียบเท่ำ
FUJI HAKONE LAND
O SCHOLE PLAZA HOTEL

✈

X

X

X

✈

X

X

KICHIJOJI TOKYU REI
HOTEL หรือเทียบเท่า

สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) - สนามบินนาริตะ – โรงแรม

นัดพบกันที่ สนามบินดอนเมือง , อาคารผู้โดยสารขาออก 1 ชั้น 3 ประตู 4
สายการบินไทยแอร์ เอเชีย เอ๊กซ์ ( Thai Air Asia X ) ... โดยมีเจ้ำหน้ำที่ให้กำรต้อนรับและอำนวยควำม
สะดวกในกำรเช็คอินและโหลดสัมภำระ
ออกเดินทำงสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XJ 606
** ทำงเรำขอสงวนสิ ทธิ์กำรเลือกที่นงั่ บนเครื่ องบินไทยแอร์เอเชีย เอ๊กซ์ .. เนื่องจำกต้องเป็ นไปตำมกฏ
ระเบียบของสำยกำรบินสำหรับกำรสุ่ มจับที่นงั่ ว่ำงบนเครื่ องให้กบั ลูกค้ำ .. โดยหำกท่ำนมีควำมประสงค์จะ
ระบุที่นงั่ บนเครื่ องหรื อต้องกำรเปลี่ยนที่นงั่ ใหม่ จะมีค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติม
(สำมำรถดูอตั รำค่ำบริ กำรได้ในท้ำยรำยกำร) **
(ขอยำ้ ว่ ำ .. สำยกำรบินแอร์ เอเชีย เอ๊ กซ์ ให้ นำ้ หนักกระเป๋ ำสัมภำระ คนละ 20 กิโลกรั ม เท่ ำนั้นนะคะ
หำกคิดว่ ำ ขำกลับต้ องนำ้ หนักเกิน 20 ก.ก. โปรดเตรี ยมซื ้อนำ้ หนักเพิ่ม ตั้งแต่ ที่สนำมบินดอนเมือง
เคำนเตอร์ สำยกำรบินแอร์ เอเชียเอ๊ กซ์ เพื่อจะได้ ไม่ ต้องกังวล เวลำจะกลับมำไทย นะคะ
[ บริการอาหารร้ อน บนเครื่ อง ]

เดินทำงถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น ...
นำท่ำนผ่ำนขั้นตอนกำรตรวจคนเข้ำเมืองและรับกระเป๋ ำสัมภำระเรี ยบร้อยแล้ว ...
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ไกด์จะนำท่ำนไปขึ้นรถบัสที่เตรี ยมไว้ …
เข้ำสู่ ที่พกั .... HEDISTAR NARITA HOTEL หรื อ KICHIJOJI TOKYU REI HOTEL
หรื อเทียบเท่ า
โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ถ่ ายรูป โตเกียว สกายทรี – อุทยานแห่ งชาติฮาโกเน่ –
วันที่สองของกำรเดินทำง
หุบเขาโอวาคุดานิ – ถ่ ายรูปกับ ทะเลสาบอาชิ – โรงแรม + ออนเซ็น
เช้ า
รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
จำกนั้น ทำกำรเช็คเอำท์ และ ตรวจสอบสัมภำระก่อนออกเดินทำง
นำท่ำนเข้ำชม วัดอาซากุสะ หรื อ วัดเซนโซจิ (Sensoji Temple) วัดที่วำ่ กันว่ำ เก่ำแก่ที่สุดในกรุ งโตเกียว ซึ่ง
เคยเป็ นวัดที่เหล่ำโชกุนและซำมูไรให้ควำมเลื่อมใสศรัทธำเป็ นอย่ำงมำกในอดีต นำท่ำนนมัสกำร องค์ เจ้ ำ
แม่ กวนอิมทองคำ ที่ประดิษฐำนในวิหำรหลังใหญ่ (อยูห่ ลังฉำกม่ำนกั้น) และ ถ่ำยภำพเป็ นที่ระลึกกับ “คำมิ
นำริ มง (ประตูฟ้ำคำรณ)” ซึ่งมีโคมไฟสี แดงที่ได้ชื่อว่ำเป็ น “โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก” มีควำมสู งใหญ่ถึง
4.5 เมตร อีกทั้งยังมี “ถนนนากามิเสะ” ถนนร้ำนค้ำแหล่งรวมสิ นค้ำของที่ระลึกต่ำงๆ มำกมำย .... จำกนั้น
จะขอพำทุกท่ำนไปยืนถ่ำยรู ป กับ TOKYO SKY TREE ที่บริ เวณสะพำนข้ ำมแม่ นำ้ สุมิดะ (ใกล้ วัดอำซำกุ
สะ) โดยเป็ นหอคอยส่ งสัญญำณโทรทัศน์แห่งใหม่ของกรุ งโตเกียว เปิ ดให้เข้ำชมเมื่อ 22 MAY 2012 มี
ควำมสู งที่ 634 เมตร (แซงหน้ำโตเกียวทำวเวอร์ไป 301 เมตร) เป็ นหอคอยส่ งสัญญำณที่สูงที่สุดในโลก
21.00 น.
22.00 น.

ได้เวลำอันสมควร ... นำท่ำนเดินทำงไปตำมเส้นทำงไฮเวย์เดินทำงเข้ำสู่ อุทยานแห่ งชาติ ฟูจ-ิ ฮาโกเน่
** อิสระ อาหารกลางวัน แบบชิลชิล บริ เวณ จุดพักรถบัส **
จำกนั้น เดินทำงเข้ำสู่ เขตอุทยำนแห่งชำติ ฮำโกเน่ ... นำท่ำนนัง่ รถบัสขึ้นสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ
(Owakudani) หรื อหุบเขำกำมะถัน บริ เวณด้ำนบนจะอบอวลไปด้วยกลิ่นไอกำมะถันที่คุกรุ่ นลอยจำกใต้
ดิน ซึ่งเป็ นผลพวงมำจำกกำรระเบิดของภูเขำฮำโกเน่ เมื่อ 300 ปี ก่อน นัน่ เอง ท่ำนสำมำรถลองซื้อไข่ดำ ที่
เชื่อกันว่ำหำกได้ทำนไข่ดำ 1 ฟอง จะมีอำยุยนื ยำวไปอีก 7 ปี มำลองชิมกันได้ ... จำกนั้นให้ท่ำนไปถ่ำยรู ป
เก็บวิวทิวทัศน์ ที่ ทะเลสาบอาชิ (Lake Ashi) ซึ่งเป็ นทะเลสำบที่เกิดขึ้นหลังจำกกำรปะทุของภูเขำไฟฮำโก
เน่ เมื่อ 3,000 ปี ก่อน
เข้ำสู่ ที่พกั FUJI HAKONE LAND SCHOLE PLAZA HOTEL หรื อเทียบเท่ า
คา่

รั บประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารในโรงแรม ** พิเศษ ขาปูยกั ษ์ ไม่ อั้น **
หลังอำหำร .. ให้ ท่ำนได้ ดื่มดำ่ กับบรรยำกำศการแช่ ออนเซ็น หรื อ แช่
นำ้ แร่ ในแบบฉบับชำวญีป่ ุ่ น โดยที่มคี วำมเชื่ อว่ ำ จะคลำยควำมเหนื่อยล้ ำ
และ ผิวพรรณจะสวยงำมเปล่ งปลัง่ กลับมำมีชีวิตชีวำได้ ตำมเดิม

รหัสทัวร์ : THG12-XJ-JP-1-28SEP17
วันที่สำมของกำรเดินทำง

ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5 หรื อ ขึน้ กับสภาพอากาศ) – ศูนย์ จาลองแผ่ นดินไหว – โตเกียว –
ช้ อปปิ้ ง ชินจูกุ
เช้ า
รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
ทำกำรเช็คเอำท์ และตรวจสอบกระเป๋ ำสัมภำระก่อนออกเดินทำง ... ต่อจำกนั้น นำท่ำนไปยัง ภูเขาไฟฟูจิ
ซึ่งถือกันว่ำเป็ นภูเขำที่สวยที่สุดและมีควำมศักดิ์สิทธิ์สำหรับชำวญี่ปุ่น
เป็ นอย่ำงมำก โดยจะมีควำมสู งอยูท่ ี่ 3,776 เมตร และรถบัสสำมำรถพำ
ท่ำนขึ้นไปยังชั้น 5 จำกทั้งหมด 10 ชั้น เพื่อขึ้นไปชมศำลเจ้ำฟูจิ และ
ได้ถ่ำยรู ปจำกบนนั้น พร้อมกับยังมีร้ำนค้ำขำยของที่ระลึกให้ท่ำนได้
เลือกซื้อมำกมำย ... ** (หำกสภำพอำกำศไม่เอื้ออำนวย หรื อ เส้นทำง
กำรขึ้นภูเขำปิ ด ทำงบริ ษทั จะขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรไม่นำท่ำนขึ้นภูเขำ ) **
จำกนั้น ขอนำท่ำนไปยัง ศูนย์ จาลองแผ่ นดินไหว หรื อ FUJINOEKI ซึ่งตั้งอยูบ่ ริ เวณใกล้ๆ กับภูเขำไฟฟูจิ
โดยภำยในมีห้องจัดแสดงข้อมูลกำรปะทุของภูเขำไฟจำกทุกมุมโลก มีห้องจัดฉำกกำรเกิดแผ่นดินไหว
และ ควำมแรงของกำรสัน่ สะเทือนในระดับริ คเตอร์ต่ำงๆกัน .. รวมไปถึงกำรเสนอแนวทำงกำรเอำตัวรอด
จำกสิ่ งกีดขวำงต่ำงๆ หลังจำกเกิดแผ่นดินไหวไปแล้วเป็ นต้น …
** อิสระ อาหารกลางวัน แบบชิลชิล บริ เวณ จุดพักรถบัส **
ได้เวลำอันสมควร เดินทำงมำยัง กรุงโตเกียว มหำนครของประเทศญี่ปุ่น ในอดีตใช้ชื่อว่ำ “เอโดะ” .. เป็ น
เมืองเศรษฐกิจที่สำคัญ และเป็ นศูนย์รวมทำงด้ำนเทคโนโลยีเอำไว้อย่ำงมำกมำย ....
และพำไปช้อปปิ้ งต่อที่ ย่ านชินจูกุ (Shinjuku) ...แหล่งบันเทิงและแหล่งช้อปปิ้ งขนำดใหญ่ใจกลำงเมือง
หลวงโตเกียว เป็ นศูนย์รวมแฟชัน่ เก๋ ๆ เท่ห์ๆ ของเหล่ำบรรดำแฟชัน่ นิสต้ำ มีสถำนีรถไฟชินจูกทุ ี่เป็ นเหมือน
ศูนย์กลำงของของย่ำนนี้ ซึ่งเป็ นหนึ่งในสถำนีที่คึกคักที่สุดในญี่ปุ่น
** อิสระ อาหารเย็น ตามอัธยาศัย **
เข้ำสู่ ที่พกั .... KICHIJOJI TOKYU REI HOTEL หรื อเทียบเท่ า
โตเกียว – อิสระ ตามอัธยาศัย - สนามบินนาริตะ
วันที่สี่ของกำรเดินทำง
เช้ า

รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
จำกนั้น ทำกำรเช็คเอำท์ และ นำสัมภำระมำเก็บไว้ตรงล็อบบี้โรงแรม
** ช่วงเช้ำ จะให้ อิสระท่ ำนแบบชิ ลชิ ล แบบไม่ มรี ถบัสบริ กำร ซึ่งท่ำนสำมำรถจะเดินเล่นรอบบริ เวณ
โรงแรม หรื อจะเลือกนัง่ รถไฟไปเที่ยวสถำนที่ต่ำงๆ ของกรุ งโตเกียว ได้เช่นกัน โดยขอคำแนะนำเส้นทำง
จำกไกด์มืออำชีพของเรำได้แบบไม่ตอ้ งเกรงใจ นะคะ ... ซึ่งมีสถำนที่แนะนำอยูม่ ำกมำยให้ท่ำนได้ไปเดิน
เล่น เช่น ...
ย่ านฮาราจูกุ (Harajuku) แหล่งวัยรุ่ นที่รู้จกั กันดีของกรุ งโตเกียว เดินเล่นที่ ถนนทำเคชิตะ (Takeshita
Dori) พบกับร้ำนค้ำที่ขำยสิ นค้ำวัยรุ่ นมำกมำย ร้ำนขนมเครปที่มีชื่อเสี ยง ฯลฯ หำกมำในช่วงวันเสำร์อำทิตย์ ท่ำนจะได้พบกับเด็กหนุ่มสำวที่แต่งตัวคอสเพลย์ เลียนแบบตัวกำร์ตูน มำเดินอวดโฉมกันมำกมำย
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ย่ำนชิบูยำ่ (Shibuya) แหล่งช้อปปิ้ งสตรี ทที่ยงิ่ ใหญ่สุดๆในโตเกียว รำยล้อมไปด้วยห้ำงฯต่ำงๆและร้ำนค้ำ
อีกนับพัน ซึ่งมีหำ้ งฯ SHIBUYA 109 ที่รวบรวมร้ำนค้ำแฟชัน่ ไว้มำกมำยรวมทั้งมีรูปปั้น “ฮำจิโกะ” หรื อเจ้ำ
หมำแสนซื่อสัตย์ฮำจิ ที่เฝ้ำรอคอยเจ้ำนำยหน้ำสถำนีชิบูยำ่ ตรำบจนวันตำยของมัน..และให้ท่ำนได้เดินเล่นช้
อปปิ้ งไปกับห้ำงฯเปิ ดใหม่เมื่อเมษำยน 2012 นัน่ คือ SHIBUYA HIKARIE เป็ นอำคำรใหม่ที่สร้ำงทดแทน
Shibuya Tokyo Bunka Kaikan Building ซึ่งอยูท่ ำงตะวันออกของสถำนีรถไฟชิบูยำ่ เป็ นอำคำรสู ง 34 ชั้น
โดยมีร้ำนค้ำ กว่ำ 200 จุดและรวมเอำแฟชัน่ ต่ำงๆจำกทุกมุมโลกมำไว้ กับโรงภำพยนต์ที่จุคนได้ถึง 2000 ที่
นัง่ รวมไปถึงไฮไลท์ของที่นี่ นัน่ คือ “ห้องน้ ำ” ที่ถูกดีไซน์ใหม่เรี ยกกันว่ำ “Switch Rooms” มีให้เห็นตั้งแต่
ชั้นB3 ถึงชั้น 5 อยำกรู ้วำ่ เป็ นยังไง ก็ไปดูกนั
ย่ านอากิฮาบาระ (Akihabara) หรื อบำงทีเรี ยกว่ำ อำกิบะ (Akiba) .. แหล่งรวมเครื่ องใช้ไฟฟ้ำที่มำกที่สุด
ของกรุ งโตเกียว ไม่วำ่ จะเป็ นสิ นค้ำประเภทไหนก็ตำม หำกว่ำมีไฟฟ้ำมำเกี่ยวข้องจะต้องมำรวมกันอยูท่ ี่นี่
เกือบทั้งหมด ... ทั้ง ทีวี , เครื่ องเสี ยง , ตูเ้ ย็น , เกมส์ , คอมพิวเตอร์ , โทรศัพท์มือถือ ฯลฯ อีกทั้งที่นี่ยงั เป็ น
แหล่งรวมบรรดำโอตำคุ (Otaku) หรื อเหล่ำแฟนคลับผูค้ ลัง่ ไคล้กบั สิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง เช่น หนังสื อกำร์ตูน , ตัว
ละครในเกมส์ เป็ นต้น ..ซึ่งที่นี่กย็ งั มีร้ำนที่รองรับเหล่ำสำวกโอตำคุ ทั้ง Maid Café , Gundam Café คอย
เรี ยกลูกค้ำอยูต่ ลอดทั้งวัน ...
** อิสระ อำหำรกลำงวัน ตำมอัธยำศัย **
16.00 น.

กลับมำพบกันที่ ล็อบบี้โรงแรม นะคะ ตำมเวลำ เพื่อจะได้ข้ ึนรถบัสเดินทำงไปยัง สนามบินนาริตะ
ได้เวลำอันสมควร ... ขึ้นรถบัส เพื่อเดินทำงไป สนามบินนาริตะ
18.00 น.
ถึง สนามบินนาริตะ .. ทำกำรเช็คอิน และโหลดกระเป๋ ำสัมภำระ
( โปรดอย่ำลืมว่ำ ทำงสำยกำรบินให้น้ ำหนักกระเป๋ ำต่อท่ำน ไม่เกิน 20 กิโลกรัม )
20.55 น.
ออกเดินทำงสู่ กรุ งเทพฯ โดยสำยกำรบิน ไทยแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ 607
สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)
วันที่หำ้ ของกำรเดินทำง
01.35 น.

เดินทำงถึง สนำมบินดอนเมือง กรุ งเทพฯ .. โดยสวัสดิภำพ
****************************************************************

ิ ธิใ์ นกำรปรับเปลีย
(สำหรับรำยกำรท่องเทีย
่ ว ทำงบริษัทขอสงวนสท
่ นเพือ
่ ควำมเหมำะสมตำมสภำพอำกำศ และกำรจรำจร
ในแต่ละวัน โดยมิได ้แจ ้งล่วงหน ้ำ เพือ
่ ผลประโยชน์และควำมปลอดภัยของลูกค ้ำเป็ นสำคัญ)
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กรุณาอ่านหมายเหตุให้ ละเอียดทุกข้ อ
1. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในกำรที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่ำชดเชยควำมเสี ยหำย อันเกิดจำกเหตุสุดวิสัยที่ทำง
บริ ษทั ฯ ไม่สำมำรถควบคุมได้ เช่น กำรนัดหยุดงำน, จลำจล,กำรล่ำช้ำหรื อยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณี
ที่กองตรวจคนเข้ำเมืองไม่อนุ ญำตให้เดินทำงออกหรื อกองตรวจคนเข้ำเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญำต
ให้เข้ำเมือง รวมทั้งในกรณี ที่ท่ำนจะใช้หนังสื อเดินทำงรำชกำร (เล่มสี น้ ำเงิน) เดินทำง หำกท่ำนถูกปฏิเสธ
กำรเดินทำงเข้ำหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
2. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรำยกำรท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ
3. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำค่ำบริ กำร โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ
4. กรณี ที่คณะไม่ครบจำนวน 15 ท่ำน ทำงบริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในกำรงดออกเดินทำง โดยทำงบริ ษทั ฯ
จะแจ้งให้ท่ำนทรำบล่วงหน้ำ 14 วันก่อนกำรเดินทำง
5. เมื่อท่ำนทำกำรซื้อโปรแกรมทัวร์ ทำงบริ ษทั ฯจะถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับเงื่อนไขของหมำยเหตุทุก
ข้อแล้ว
ในกรณีทลี่ ูกค้ าต้ องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ
กรุณาติดต่ อเจ้ าหน้ าทีข่ องบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ ขอรับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ทั้งนีข้ นึ้ อยู่กบั สภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยต่ าง ๆ ทีไ่ ม่ สามารถคาดการณ์ ล่วงหน้ าโดยทางบริษัทฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์ และ
ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็ นสาคัญ

日本 - 東京
JAPAN - TOKYO
5 วัน 3 คืน
สายการบินไทย แอร์ เอเชียเอ็กซ์ (XJ)
กาหนดการเดินทาง

วันที่ 1-5 , 2-6 กันยายน
วันที่ 9-13 , 15-19 , 16-20 ,
23-27 กันยายน
วันที่ 6-10 , 7-11 , 13-17 , 14-18 , 20-24 ,
21-25 , 27 ก.ย.-1 ต.ค. , 28 ก.ย.-2 ต.ค. 2560

ผู้ใหญ่ พกั
ห้ องละ 2
ท่ าน

เด็กมีเตียง เด็กไม่ มี พักเดีย่ ว
พักกับ เตียงพักกับ เพิม่
ผู้ใหญ่ 1
ผู้ใหญ่ 2
ท่ าน
ท่ าน

15,900.-

15,900.-

15,900.-

7,900.-

16,991.-

16,991.-

15,991.-

7,900.-

17,991.-

17,991.-

16,991.-

7,900.-

รหัสทัวร์ : THG12-XJ-JP-1-28SEP17

*** ราคาเด็กทารก [เด็กอายุไม่ เกิน 2 ขวบ] 6,000 บาท / ท่ าน ***
***ราคาทัวร์ ข้างต้ นยังไม่ รวมค่ าทิปคนขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และมัคคุเทศก์
ท่ านละ 4,000 เยน /ทริป/ต่ อท่ าน*** (เก็บทิปก่อนการเดินทาง ที่ สนามบินดอนเมือง)
** โปรแกรมอำจจะมีกำรปรับเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดูกำล **
สำยกำรบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ใช้ระบบกำรจองที่นงั่ เป็ นแบบสุ่ มที่นงั่ ว่ำง อำจจะทำให้ครอบครัวที่มำด้วยกันไม่ได้
นัง่ ติดกัน หำกลูกค้ำเท่ำได้ประสงค์จะจองที่นงั่ ติดกันจะมีรำยละเอียดกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้อที่นงั่ เพิ่ม
** โปรดติดต่อสำยกำรบินด้วยตัวท่ำนเอง **
เงื่อนไขการให้ บริการ
1. การเดินทางในแต่ ละครั้งจะต้ องมีผู้โดยสารจานวน 20 ท่ านขึน้ ไป ถ้ าผู้โดยสารไม่ ครบจานวนดังกล่าว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงราคาหรื อยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีทลี่ ูกค้ าต้ องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าทีข่ องบริษทั ฯเพื่อเช็คว่ ากรุ๊ปมีการ
คอนเฟริมเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3. การชาระค่ าบริการ
3.1 กรุ ณำชำระเงินเต็มจำนวน
4.การยกเลิกการเดินทาง
4.1 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 45-15 วัน ขอเก็บเงินมัดจำทั้งหมด
4.2 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำงน้อยกว่ำ 14 -7 วันเดินทำง ขอเก็บค่ำใช้จ่ำย 100% ของรำคำค่ำทัวร์ท้ งั หมด
4.3 ยกเว้ นกรุ๊ปทีอ่ อกเดินทางช่ วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรำนต์ เป็ นต้น บำงสำยกำรบินมีกำรกำรันตีมดั จำที่นงั่ กับสำย
กำรบินและค่ำมัดจำที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่ มีการคืนเงินมัดจา หรื อ ค่ าทัวร์ ท้งั หมด ไม่
ว่ ายกเลิกด้ วยกรณีใดๆ
4.4 กรณีทกี่ องตรวจคนเข้ าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่ างประเทศ ปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรื อ เข้ าประเทศทีร่ ะบุ ไว้ ในรายการ
เดินทาง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ คืนค่ าทัวร์ ไม่ ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
**สาคัญ!! บริษัท ทาธุรกิจเพื่อการท่ องเทีย่ วเท่ านั้น ไม่ สนับสนุนให้ ลกู ค้ าเดินทางเข้ าประเทศญีป่ ุ่ นโดยผิดกฎหมายและ
ในขั้นตอนการผ่ านการตรวจคนเข้ าเมือง ทั้งไทยและญีป่ ุ่ น ขึน้ อยู่กบั การพิจารณาของเจ้ าหน้ าทีเ่ ท่ านั้น
ลูกค้ าทุกท่ านต้ องผ่ านการตรวจคนเข้ าเมืองด้ วยตัวของท่ านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่ สามารถให้ ความช่ วยเหลือใดๆได้ ท้งั สิ้น**
4.5 เมื่อท่ำนออกเดินทำงไปกับคณะแล้ว ถ้ำท่ำนงดกำรใช้บริ กำรรำยกำรใดรำยกำรหนึ่ง หรื อไม่เดินทำง
พร้อมคณะถือว่ำท่ำนสละสิ ทธิ์ ไม่อำจเรี ยกร้องค่ำบริ กำรและเงินมัดจำคืน ไม่วำ่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1. ค่ำตัว๋ โดยสำรเครื่ องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด ที่ระบุวนั เดินทำงไปกลับพร้อมคณะ พร้อมค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งตำม
รำยกำรทัวร์ขำ้ งต้น
- กรณี ท่ำนมีควำมประสงค์จะต้องกำรปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นงั่ จำกชั้นประหยัดเป็ นชั้นธุรกิจ โดยกำรชำระเงินเพื่ออัพเกรด
ต้องกระทำที่เคำน์เตอร์สนำมบิน ณ วันเดินทำง เท่ำนั้น
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2. ค่ำที่พกั ห้องละ 2-3 ท่ำน ตำมโรงแรมที่ระบุไว้ในรำยกำร หรื อ ระดับเทียบเท่ำ
** ในกรณีที่ท่านจองห้ องพักแบบ TRIPLE [ 2 เตียง+1 ที่นอนเสริ ม ] แล้ วทางโรงแรมไม่ สามารถจัดหารห้ องพักแบบ
TRIPLE ได้ ทางบริ ษทั อาจมีการจัดห้ องพักให้ ตามความเหมาะสมต่ อไป **
3. ค่ำอำหำร ค่ำเข้ำชม และ ค่ำยำนพำหนะทุกชนิด ตำมที่ระบุไว้ในรำยกำรทัวร์ขำ้ งต้น
4. เจ้ำหน้ำที่บริ ษทั ฯ คอยอำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง
5. ค่ำน้ ำหนักสัมภำระรวมในตัว๋ เครื่ องบิน 20 กิโลกรัม ค่ำประกันวินำศภัยเครื่ องบินตำมเงื่อนไขของแต่ละสำยกำรบินที่มีกำร
เรี ยกเก็บ
6. ค่ำประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในระหว่ำงกำรเดินทำง คุม้ ครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท
ค่ำรักษำพยำบำลกรณี เกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่ำนละ 200,000 บำท ตำมเงื่อนไขของกรมธรรม์
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1. ค่ำทำหนังสื อเดินทำงไทย และเอกสำรต่ำงด้ำวต่ำงๆ
2. ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อำทิเช่น ค่ำอำหำร - เครื่ องดื่ม นอกเหนือจำกรำยกำร ค่ำซักรี ด ค่ำโทรศัพท์
3. ค่ำภำษีทุกรำยกำรคิดจำกยอดบริ กำร, ค่ำภำษีเดินทำง (ถ้ำมีกำรเรี ยกเก็บ)
4. ค่ำภำษีน้ ำมัน ที่สำยกำรบินเรี ยกเก็บเพิ่มภำยหลังจำกทำงบริ ษทั ฯได้ออกตัว๋ เครื่ องบิน
5. ค่ำทิปสำหรับ คนขับรถ / มัคคุเทศก์ / หัวหน้ำทัวร์ ท่ำนละ 4,000 เยน ต่อท่ำน / ทริ ป
* (เก็บทิปก่อนกำรเดินทำง ณ สนำมบินดอนเมือง) *

6. ภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่ำย 3%
** ลูกค้ าท่ านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่ องสุ ขภาพสามารถสอบถามข้ อมูล
เพิม่ เติมกับทางบริษัทได้ **
- เบีย้ ประกันเริ่มต้ น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบีย้ ประกันเริ่มต้ น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันทีม่ ีอายุมากกว่ า 16 หรื อน้ อยกว่ า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่ อเนื่อง 2 แสน, เสี ยชีวติ หรื อเสี ยอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันทีม่ ีอายุน้อยกว่ า 16 หรื อมากกว่ า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่ อเนื่อง 2 แสน, เสี ยชีวติ หรื อเสี ยอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]

รหัสทัวร์ : THG12-XJ-JP-1-28SEP17
รายละเอียดเกีย่ วกับมาตรการยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญีป่ ุ่ นให้ กบั คนไทย
จำกมำตรกำรยกเว้นวีซ่ำเข้ำประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทย ผูท้ ี่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่วำ่ จะ
ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อกำรท่องเที่ยว เยีย่ มญำติ หรื อธุรกิจ อำจจะมีกำร ถูกตรวจสอบเอกสำรในขั้นตอนกำรตรวจคนเข้ำเมือง เพื่อ
เป็ นกำรยืนยันว่ำมีคุณสมบัติในกำรเข้ำ ประเทศญี่ปุ่น
**เอกสำรที่อำจจะต้องใช้ในกำรพิจำรณำกำรอนุญำตให้เข้ำประเทศ – ตัว๋ เครื่ องบินและเอกสำรเรื่ องที่พกั ทำงบริ ษทั จะจัดเตรี ยม
ให้กบั ลูกทัวร์ แต่ท้ งั นี้ข้ ึนอยูก่ บั กำรพิจำรณำของกองตรวจคนเข้ำเมืองของญี่ปุ่น**
1. ตัว๋ เครื่ องบินขำออกจำกประเทศญี่ปุ่น
2. สิ่ งที่ยนื ยันว่ำท่ำนสำมำรถรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยที่อำจเกิดขึ้นระหว่ำงที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น
(เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมำยเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ระหว่ำงที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คน รู ้จกั โรงแรม และอื่นๆ)
4. กำหนดกำรเดินทำงระหว่ำงที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น

คุณสมบัติการเข้ าประเทศญี่ปุ่น (สาหรับกรณีการเข้ าประเทศญีป่ ุ่ นตามมาตรการยกเว้ นวีซ่า)
1. หนังสื อเดินทำงอิเล็กทรอนิกส์ที่ยงั มีอำยุกำรใช้งำนเหลืออยู่
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็ นสิ่ งที่ขดั ต่อกฎหมำย และเข้ำข่ำยคุณสมบัติเพื่อกำรพำนักระยะสั้น
3. ในขั้นตอนกำรขอเข้ำประเทศ จะต้องระบุระยะเวลำกำรพำนักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผูท้ ี่ไม่มีประวัติกำรถูกส่งตัวกลับจำกประเทศญี่ปุ่น หรื อมิได้อยูใ่ นระยะเวลำของกำรถูกปฏิเสธไม่ให้เข้ำประเทศ และไม่
เข้ำข่ำยคุณสมบัติที่อำจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้ำประเทศ

หมายเหตุ :
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเลื่อนกำรเดินทำงในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมคณะไม่ถึง 20 ท่ำน
2. ขอสงวนสิ ทธิ์กำรเก็บค่ำน้ ำมันและภำษีสนำมบินทุกแห่งเพิม่ หำกสำยกำรบินมีกำรปรับขึ้นก่อนวันเดินทำง
3. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำอันเนื่องจำกสำเหตุต่ำงๆ
4. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หำกเกิดกรณี ควำมล่ำช้ำจำกสำยกำรบิน, กำรประท้วง, กำรนัดหยุดงำน, กำรก่อกำร
จลำจล, ภัยธรรมชำติ, กำรนำสิ่ งของผิดกฎหมำย ซึ่งอยูน่ อกเหนือควำมรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
5. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หำกเกิดสิ่ งของสู ญหำย อันเนื่องเกิดจำกควำมประมำทของท่ำน, เกิดจำกกำร
โจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจำกควำมประมำทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่ำนตกลงชำระเงินมัดจำหรื อค่ำทัวร์ท้ งั หมดกับทำงบริ ษทั ฯ แล้ว ทำงบริ ษทั ฯ จะถือว่ำท่ำนได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่ำงๆ ทั้งหมด
7. สำหรับผูเ้ ดินทำงที่อำยุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทำงกับบิดำ มำรดำ ต้องมีจดหมำยยินยอมให้บุตรเดินทำงไปต่ำงประเทศ
จำกบิดำหรื อมำรดำแนบมำด้วย
บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการโดยมิต้องแจ้ งล่วงหน้ า ทั้งนีข้ นึ้ อยู่กบั สภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และ
ราคาอาจเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม ทั้งนีข้ นึ้ อยู่กบั อัตราแลกเปลีย่ นของเงินสกุลเยน

