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** ชมเทศกาลโดมหิ มะ พร้อมการจัดแสดงไฟทีสวยงาม “Yunishigawa Kamakura Festival”
** ตืนตาไปกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทีสวยงามของโตรกผา “โทโน เฮทสึริ” และสะพานแขวน
** ชม “หมู่บ้านโออุจิ จูก”ุ หลังคาทรงหญ้าคาหนาๆเรี ยงรายกันสองฝัง หน้าบ้านมีธารนําใสเย็นเจียบ
** ชมความสวยงามของ “ดอกซากุระ” หนึงสัญลักษณ์ของญีปุ่ น ณ เมืองมัตสึ ดะ
** ชมความงามของ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ณ TOKYO GERMAN VILLAGE
** สัมผัสบรรยากาศ "ล่องเรือโจรสลัด" ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ณ อุทยานแห่ งชาติฮาโกเน่
** ให้ท่านได้ผอ่ นคลาย แช่ นําแร่ ออนเซ็น
** บริ การท่านด้วยนําดืมทีญีปุ่ นท่านละ ขวด/วัน

กําหนดการเดินทาง 21-26 / 23-28 กุมภาพันธ์
(หากท่ านมีจองตัวภายในประเทศหรื อระหว่ างประเทศเองรบกวน ขอเทียวบินกับเจ้าหน้ าที ก่ อนจองตัวค่ ะ)
วันแรก
. น.
23.15 น.

ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ - สนามบินฮาเนดะ
พร้อมกันทีท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ชัน ส่วนผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ขาออก ประตู เคาน์เตอร์ D
โดย สายการบินไทย เจ้าหน้าที คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึ นเครื อง
เหิ นฟ้าสู่ ประเทศญีปุ่ น โดยสายการบินไทย เทียวบินที TG682
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัวโมง / เวลาท้องถินจะเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัวโมง)

วันทีสอง

โตรกผาโทโน เฮทสึ ริ - หมู่บ้านโออุจิ จูกุ - เทศกาลโดมหิมะ Yunishigawa Kamakura Festival ออนเซ็น

06.55 น.

เดินทางถึงสนามบินฮาเนดะ ประเทศญีปุ่ น หลังจากผ่านขันตอนศุลกากรเรี ยบร้อยแล้ว
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จากนันนําท่านชมความสวยงามของ “โตรกผาโทโน เฮทสึริ” จุดชมวิวในเขตมินะมิไอสุ จังหวัดฟุกุชิมะ เป็ นหุ บ
เขาทีอยู่ติดกับแม่นาโอะกะวะ
ํ
ได้รับการจัดให้เป็ นอนุสรทางธรรมชาติทีมีความสําคัญ ในภาษาพูดท้องถินคําว่า
เฮทสึ ริ หมายถึง “หน้าผา” หินนีก่อตัวโดยการกัดเซาะเป็ นระยะเวลามากกว่า ล้านปี และกลายเป็ นหอคอย จึง
เป็ นทีมาของชือโทโน เฮทสึ ริ (หอคอยหน้าผา) ท่านสามารเทียวชมทังสองฝังได้โดยเดินข้ามสะแพนแขวนที
สร้างไว้พาดผ่าน
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนันนําท่านสู่ “หมู่บ้านโออุจิ จูก”ุ หมู่บา้ นโบราณทีอดีตเคยเป็ นเมืองสําคัญในยุคเอโดะถูกสร้างเมือ
หลายร้อยปี ก่อน เป็ นบ้านชาวนาญีปุ่ นโบราณที มุงหลังคาทรงหญ้าคาหนาๆเรี ยงรายกันสองฝั งกินระยะทาง
ประมาณ 500 เมตร มีบา้ นโบราณประมาณ 40 - 50 หลัง เมือ พ.ศ.2524 หมู่บา้ นโออุจิจูคุได้รับการขึนทะเบียน
เป็ นเขตอนุรักษ์สิงปลูกสร้างอันทรงคุณค่าของชาติ ซึ งในปัจจุบนั หมู่บา้ นโบราณหลายหลังในโอะอุชิ จูคุได้รับ
การบูรณะใหม่ จนกลายเป็ นร้านขายของทีระลึก ร้านค้าขายสิ นค้าพืนเมือง ร้านอาหารและทีพักแบบญีปุ่ นเพือ
ดึงดูดนักท่องเทียว ปัจจุบนั มีนกั ท่องมาเยียมชมหมู่บา้ นนี กว่า 1.2 ล้านคนต่อปี
จากนันนําท่านเดินทางเข้าสู่ งาน “เทศกาลโดมหิมะ” (Yunishigawa Kamakura Festival) จัดขึนที Yunishikawa
Onsen ของเมืองนิ กโก้ จังหวัดโทะชิงิ เทศกาลนีท่านจะได้ชมความสวยงามของบ้านหิ มะ และมีการจัดแสดงไฟ
ในช่วงเย็นให้บรรยากาศมีความโรแมนติก และสวยงามตลอดริ มแม่นาํ และยังมีลานกิจกรรมลานสกีให้ท่านได้
เล่น อาทิ กระดานเลือน เป็ นต้น (ไม่รวมค่าอุปกรณ์)
 พักที KINUGAWA KANKO HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 รับประทานอาหารคํา ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
พิเศษ! ณ โรงแรมทีพักแห่ งนี ท่านจะได้สมั ผัสกับการอาบนําแร่ หรื อ เรี ยกอีกอย่างว่าออนนเซ็น เพือผ่อนคลาย
ความเมือยล้า การอาบนําแร่ จะทําให้ เลือดลมดี, ผิวพรรณสดใส, สุขภาพดี, ผ่อนคลายความเมือยล้า และยังช่วย
ในระบบการเผาผลาญของร่ างกายอีกด้วย

วันทีสาม

เมืองคาวาโกเอะ + ย่านคาชิย่า โยโกโช - ย่านชินจูกุ - วัดอาซากุสะ+ถ่ ายภาพโตเกียวสกายทรี เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว German Village
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนันนําท่านสู่ “เมืองคาวาโกเอะ” เมืองแห่ งประวัติศาสตร์ ทียังคงไว้ซึงวัฒนธรรมและกลินอายในสมัยเอโดะ
บรรยากาศของเมืองนี ท่านจะได้พบเห็น บ้านโกดังของพ่อค้าในสมัยก่อนตังเรี ยงราย และโทคิ-โนะ-คาเนะ(หอ
ระฆัง) จะมีเสี ยงระฆังบอกเวลา คุณจะรู ้สึกว่าได้เดินทางย้อนกลับไปในสมัยเอโดะโบราณ ในคาวาโกเอะ คุณ
จะได้สัมผัสความเป็ นญีปุ่ นแบบดังเดิมแท้ๆ และซึ มซับความรู ้สึกในสมัยเอโดะ ซึงไม่สามารถพบเห็นได้ที
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โตเกียว เดินทางต่อกันที “ย่ านคาชิย่า โยโกโช” (Penny Candy Alley) เป็ นตรอกที มีชือเสี ยงในเมืองคาวาโกเอะ
ซึงเป็ นถนนปูดว้ ยหิ นและฝังด้วยแก้วหลากสี และด้วยร้านขายลูกกวาดแบบญีปุ่นดังเดิมถึง ร้าน ร้านขาย
ลูกกวาดในตรอกนี จะส่งต่อรสชาติทีคุน้ เคยและชวนให้นึกถึงความหลังของวันที ผ่านไป เมือใครก็ตามได้ลอง
ย่างก้าวเข้าไปในร้านเหล่านี จะรู ้สึกว่าตัวเองกลับไปเป็ นเด็กอีกครัง สถานทีแห่งนีเป็ นทีทีทําให้ผคู ้ นทุกรุ่ น
ตืนเต้น ทังเด็กๆ ทีไม่คุน้ เคยกับลูกกวาดแบบดังเดิมและผูใ้ หญ่ทีอยากรําลึกถึงความหลัง
นําท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกียว” เพือนําท่านสู่ “ย่านชินจูกุ” ย่านแห่ งความเจริ ญอันดับหนึ งของกรุ งโตเกียว
ท่านจะได้พบกับห้างสรรพสิ นค้า และร้านขายของเป็ นพันๆ ร้าน ซึ งจะมีผคู ้ นนับหมืนเดินกันขวักไขว่ ถือเป็ น
จุดนัดพบยอดนิ ยมอีกด้วย เชิ ญท่านเลือกชมสิ นค้ามากมาย อาทิ เครื องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรู ป, นาฬิกา, เสื อผ้า,
รองเท้าแฟชัน และเครื องสําอาง เป็ นต้น อิสระให้ท่านได้เพลินเพลินกับการ “เลือกชมและซื อ” สิ นค้าตาม
อัธยาศัย
 รับประทานอาหารกลางวันแบบอิสระ เพือให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุม้ ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)
นําทุกท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคํา ณ “วัดอาซากุสะ” วัดทีได้ชือว่าเป็ นวัดทีมีความศักดิสิทธิ และได้รับ
ความเคารพนับถือมากทีสุดแห่งหนึ งในกรุ งโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคําที ศักดิสิ ทธิ
ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ งมักจะมีผคู ้ นมากราบไหว้ขอพรเพือความเป็ นสิ ริมงคลตลอดทังปี ประกอบกับภายใน
วัดยังเป็ นทีตังของโคมไฟยักษ์ทีมีขนาดใหญ่ทีสุดในโลกด้วยความสูง 4.5 เมตร ซึ งแขวนห้อยอยู่ ณ ประตู
ทางเข้าทีอยูด่ า้ นหน้าสุ ดของวัด ทีมีชือว่า “ประตูฟ้าคํารณ” และถนนจากประตูเข้าสู่ ตวั วิหารทีประดิษฐานเจ้าแม่
กวนอิมทองคํา มีชือว่า “ถนนนากามิเซะ” ซึงเป็ นที ตังของร้านค้าขายของที ระลึกพืนเมืองต่างๆ มากมาย อาทิ
ขนมนานาชนิ ด ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจที ระลึก ฯลฯ ให้ทุกท่านได้เลือกซื อเป็ นของฝากของทีระลึก และนํา
ทุกท่านเดิน ถ่ ายรู ปคู่กบั แลนด์มาร์ กแห่ งใหม่ของกรุ งโตเกียว ณ ริ มแม่นาสุ
ํ มิดะ “หอคอยโตเกียวสกาย
ทรี”(Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมทีสู งที สุดในโลก ... เปิ ดให้บริ การเมือวันที พฤษภาคม
โดยหอนี มีความสู ง เมตร สามารถทําลายสถิติความสู งของหอกวางตุง้ ในมณฑลกว่างโจว ซึ งมีความ
สูง เมตร และหอซี เอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสู ง เมตร ... ทิวทัศน์ของ
“หอคอยโตเกียวสกายทรี ”ทีบรรจุเทคโนโลยีแนวหน้าสุ ดสามารถมองเห็นได้จากละแวกวัดอาซะกุซ่าทีเต็มไป
ด้วยกลินอายแบบเมืองเก่าของเอะโดะ จากนันให้ทุกท่านเพลิดเพลินกับหมู่บา้ นเยอรมันภายใต้บรรยากาศของ
ชนบทเยอรมันกับ “เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว” การประดับประดาตกแต่งไฟด้วยหลอดแอลอีดีกว่า ล้านดวง
ในช่วงฤดูหนาวของทีนี ยิงใหญ่ทีสุดในจังหวัดจิบะและถือเป็ น “หนึงในสามการประดับประดาไฟทียิงใหญ่
ทีสุ ดในภูมิภาคตะวันออก” อีกด้วย
 รับประทานอาหารคําแบบอิสระ เพือให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุม้ ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)
 พักที DAY NICE HOTEL TOKYO หรื อเทียบเท่าระดับ ดาว
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วันทีสี

อิสระท่ องเทียวตามอัธยาศัย หรื อ เลือกซื อทัวร์ เสริมสวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ให้ท่านทดลองใช้บริ การรถไฟสายโตเกียวในประเทศญีปุ่ นทีมีชือเสี ยง และได้ชือว่าเป็ นการคมนาคมที เป็ นที
นิยมทีสุดของคนญีปุ่น ท่านจะสนุกสนานกับการนังรถไฟในญีปุ่ น เพือประสบการณ์ทีแปลกใหม่อีกรู ปแบบ
หนึง อิสระช้อปปิ งในกรุ งโตเกียว แล้วแต่ความต้องการของท่าน เพราะทีเมืองโตเกียว ไม่วา่ จะไปที ไหน ก็ชอ้ ป
ปิ งสนุ กได้ทุกทีกันเลย อาทิ เสื อผ้า กระเป๋ า รองเท้า เครื องสําอาง เครื องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ และอีก
มากมาย (เดินทางโดยรถไฟ ค่ารถไฟและค่าใช้จ่ายต่างๆ ไม่รวมในราคาทัวร์ )
ย่านอาคิฮาบาร่ า หรื อเรี ยกอีกชือหนึงว่า อิเลคทริ คทาวน์ ย่านช้อปปิ งชือดังทีสุ ดในเรื องของ
เครื องใช้ไฟฟ้า ทัง กล้องดิจิตอล และเกมส์ต่างๆ มีให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื อกันอย่างจุใจเลยทีเดียว
การเดินทาง: รถไฟสาย Yamanote Line สถานี Akihabara Station
ย่านอิเคะบุคุโระ ย่านช็อปปิ งทียิงใหญ่และทันสมัยมากแห่งหนึ งของญีปุ่ น อิสระให้ทุกท่านเลือกซื อ
สินค้าทันสมัยต่างๆ มากมาย ไม่วา่ จะเป็ นเครื องใช้ไฟฟ้ าทันสมัย เกมส์ใหม่ๆ แฟชันสวยงามตามอัธยาศัย
การเดินทาง: รถไฟสาย Yamanote Line สถานี Ikebukuro Station
ย่านชิบุยะ ศูนย์กลางแฟชันวัยรุ่ นในโตเกียว หามุมถูกใจถ่ายภาพคู่กบั “ฮาจิโกะ” รู ปปันสุนขั แสนรู ้ ที
กลายเป็ นจุดนัดพบยอดฮิตสําหรับหนุ่มสาวโตเกียวอัพเดทแฟชันสไตล์โตเกียวทีตึ ก (109) อิจิมารุ คิว ทังเสื อผ้า
กระเป๋ า รองเท้า เครื องประดับและแฟชันชันนําของญีปุ่ นในฤดูต่างๆอืนๆมากมาย รับรองไม่มีเอ้าท์
การเดินทาง: รถไฟสาย Yamanote Line สถานี Shibuya Station
ฮาราจูกุ แหล่งรวมแฟชันทันสมัยของวัยรุ่ นญีปุ่ น อิสระกับการช้อปปิ งยัง “ตรอกทาเคชิตะ” สองข้าง
ทางเรี ยงรายไปด้วยร้านขายของวัยรุ่ น เสื อผ้า เครื องประดับ รองเท้า กระเป๋ า ร้านฟาสท์ฟูดทีวันสุ ดสัปดาห์จะ
เป็ นแหล่งนัดพบของพวก “แต่งตัวประหลาด” หรื อ “ COSPLAY ” มักมาแต่งหน้าและเปลียนเสื อผ้ากัน ร้าน
เครปญีปุ่ นอร่ อยๆมากมาย ร้าน 100 เยน หรื อเลือกช้อปปิ งแบบสบายๆบนถนน “โอโมเตะซันโด” ด้วย
บรรยากาศคล้ายยุโรปกับตึกร้านค้าทีออกแบบและตกแต่งสไตล์ยโุ รป
การเดินทาง: รถไฟสาย Yamanote Line สถานี Harajuku Station
เลือกซื อทัวร์ เสริมเทียว “สวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์ ” สวนสนุกซึ งเต็มไปด้วยเสน่ห์ตาํ นานและ
จินตนาการของการผจญภัย ท่านจะได้สมั ผัสกับเครื องเล่นในหลายรู ปแบบ กับหลากหลายโซนผจญภัย อาทิ
ADVENTURE LAND, WESTERN LAND, FANTASYLAND, TOMORROWLAND, TOONTOWN เป็ นต้น
พบเครื องเล่นมันส์ๆ ตามโซนต่างๆ เช่น ท้าทายความมันส์เหมือนอยูใ่ นอวกาศ SPACE MOUNTAIN, ระทึ ก
ขวัญกับเหล่าผีชือดังกับ HAUNTED MANSION บ้านผีสิง, ตืนเต้นเร้าใจ และสัมผัสความชุมฉําของสายนํา
ขนาดยักษ์ไปกับ SPLASH MOUNTAIN, นังเรื อผจญภัยในป่ าใหญ่กบั JUNGLE CRUISE, หวาดเสี ยวไปกับ
รถไฟเหาะ BIG THUNDER MOUNTAIN, สนุกสนานกับ PIRATES OF THE CARIBBEAN, เยือนบ้านหมี
พูห์, เข้าไปอยู่ในโลกแห่ งจินตนาการกับการ์ตูนที ท่านชืนชอบ มิกกีเม้าส์, สโนว์ไวท์ ช้อปปิ งซือของทีระลึก
ภายในสวนสนุ กอย่างจุใจ และอีกมากมายทีรอท่านพิสูจน์ความมันส์กนั อย่างเต็มที
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** ซือทัวร์ เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ : ตัวเข้ารวมเครื องเล่ นเต็มวัน+ไกด์ บริ การรั บ+ส่ ง (เดินทางโดยรถไฟ)
>> ผู้ใหญ่ ท่านละ , บาท >> เด็กอายุตํากว่ า ปี ท่ านละ , บาท
(สามารถแจ้ งซื อเพิมตอนจองทัวร์ เท่ านันหรื อก่ อนเดินทาง วัน)
 รับประทานอาหารกลางวันและอาหารคําแบบอิสระ เพือให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุม้ ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)
 พักที DAY NICE HOTEL TOKYO หรื อเทียบเท่าระดับ ดาว

วันทีห้า

ชมซากุระ ณ เมืองมัตสึ ดะ - ภูเขาไฟฟูจิ - ฮาโกเน่ - ล่ องเรื อทะเลสาบอาชิ - โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต อิออนพลาซ่ า
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านชมเทศกาล “มัตสึ ดะ ซากุระ” (Matsuda Sakura Matsuri) หรื อเทศกาลชมดอกซากุระบานทีญีปุ่ น เป็ น
เทศกาลที มีชือเสี ยงแห่ งหนึ งในการท่องเทียวญีปุ่ น จัดขึนบนเนินเขาเมืองมัตสึ ดะ และเป็ นสถานทีแรกๆทีดอก
ซากุระเริ มบานในประเทศญีปุ่ นตังแต่ตน้ เดือน ก.พ.-ต้นเดือน มี.ค. ให้ทุกท่านได้ตืนตาไปกับซากุระ สายพันธุ ์
คือ โคซุ ซากุระ และคาวาซุซากุระ ทีปลูกลดหลันไล่ไปตามความสวยงามของเนินเขา สี ชมพูของซากุระตัดกับสี
เหลืองของแปลงดอกนาโนะฮานะได้อย่างลงตัว ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศที สวยงาม หากท้องฟ้ าเปิ ด
ท่านจะได้เห็นภูเขาไฟฟูจิเป็ นฉากหลัง (ความสวยงามของดอกซากุระขึนอยู่กับสภาพอากาศของวันนันๆ)
จากนันให้ท่านผ่านชม “ภูเขาไฟฟูจ”ิ ทีเปรี ยบเสมือนสัญลักษณ์ของประเทศญีปุ่น และมีความสู งทีสุดในญีปุ่ น
สูงถึง , เมตร รู ปทรงของภูเขาไฟฟูจิถือว่าเป็ นภูเขาที มีรูปทรงสวยทีสุ ดในโลก คือมีความสมมาตรกันทุก
ด้าน ตัวภูเขาทํามุม องศากับพืนราบ และมีหิมะปกคลุมเป็ นสี ขาวโพลนทียอดภูเขาไฟฟูจิเกือบตลอดทังปี คน
ญีปุ่ นมีความเชือทางด้านศาสนา และ วัฒนธรรมเกียวกับภูเขาไฟฟูจิมาตังแต่อดีตจนปั จจุบนั ภูเขาไฟฟูจิจดั ว่า
เป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรม (ความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิขึนอยู่กับสภาพท้ องฟ้ าอากาศเปิ ด)
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ “ฮาโกเน่ ” แหล่งท่องเทียวยอดนิยมที มีภูเขาไฟฟูจิเป็ นฉากหลังและมีบ่อนําพุร้อนซุ กซ่อนอยู่
มากมาย นําทุกท่าน “ล่องเรื อโจรสลัด” (ล่องสัน นาที) ยังบริ เวณ “ทะเลสาบอาชิ”เพือให้ท่านได้สัมผัส
บรรยากาศธรรมชาติ และชมความงามของทะเลสาบนําจืดขนาดใหญ่ทีเกิดจากการระเบิ ดของภูเขาไฟเมือกว่า
, ปี ทีแล้ว จากนันนําท่านช้อปปิ งอย่างจุใจกับสิ นค้าแบรนด์เนมที “โกเท็มบะ แฟคทอรี เอ้าท์เล็ต” แหล่ง
รวมสิ นค้านําเข้าและสิ นค้าแบรนด์ญีปุ่ นโกอินเตอร์ มากมาย ทังกระเป๋ า เครื องประดับ และนาฬิกาหรู รองเท้า
แฟชัน สิ นค้าสําหรับคุณหนู และสิ นค้าอืนๆอีกมากมาย นําท่านเดินทางสู่ “อิออนพลาซ่ า” ศูนย์รวมแห่ งสิ นค้า
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นานาชนิด ไม่วา่ จะเป็ นขนมญีปุ่ น ผลไม้ และอาหารนานาชนิดใน ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต ให้ท่านเลือกซื อสิ นค้าและ
ของฝากได้ตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ “สนามบินฮาเนดะ” เพือเตรี ยมตัวเดินทางกลับ
 รับประทานอาหารคําแบบอิสระ เพือให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุม้ ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)

วันทีหก
. น.
. น.

สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพ

เหิ นฟ้าสู่ เมืองไทย โดยสายการบินไทย เทียวบินที TG
เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี ยม

หมายเหตุ : รายการต่างๆ สามารถเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,
การเมือง, สายการบิน เป็ นต้น อีกทังโรงแรมต่างๆทีระบุในรายการนี อาจมีการปรับย่าน และสถานทีตัง ได้ตามความเหมาะสม
ทังนียังคงไว้ซึงระดับในมาตรฐานเดียวกัน โดยบริ ษทั จะคํานึ งถึงความสะดวกของเส้นทางระหว่างการนําเทียวเป็ นสําคัญโดย
มิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เดินทาง 21-26 / 23-28 กุมภาพันธ์
อัตราค่ าบริการ สําหรับคณะ 30 ท่านขึนไป
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุ - ปี / มีเตียง
เด็กอายุ - ปี / ไม่มีเตียง
พักเดียวจ่ายเพิม (จากราคาผูใ้ หญ่)
ไม่ใช้ตวเครื
ั องบิน ลด (ทังเด็กและผูใ้ หญ่)

,
,
,

บาท
บาท
บาท
, บาท
- , บาท

เด็กทารก อายุตากว่
ํ า ปี (ณ. วันเดินทาง) เช็คราคาตัวก่อนทําการจองค่ะ
อัตราค่ าบริการนีรวม
o ตัวเครื องบิ นไป-กลับ ตามเส้นทางและสายการบินที ระบุในโปรแกรม (ชันทัศนาจร)
o ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ งตามรายการทัวร์
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ค่าธรรมเนี ยมนํามันทีสายการบินเรี ยกเก็บ (คํานวณ ณ วันที / / )
ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิ ด ตามทีได้ระบุไว้ในรายการ
โรงแรมทีพักตามระบุไว้ในรายการ หรื อในระดับเดียวกัน (พักห้องละ หรื อ ท่าน)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทาง ***ไม่คุม้ ครองเด็กอายุตากว่
ํ า 1เดือน
วงเงินทุนชีวิตท่านละ , , บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาลอุบตั ิเหตุ , บาท และอาหารเป็ นพิษระหว่างเดินทาง
o การบริการของมัคคุเทศก์ จากเมืองไทยตลอดการเดินทาง ท่ าน
o นําดืมทีญีปุ่ นท่านละ 1 ขวด / วัน (ทังหมด 4 วัน)
o
o
o
o

อัตราค่ าบริการนีไม่รวม
o ค่าภาษีมูลค่าเพิม %
o ค่าทําหนังสื อเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสื อเดินทาง
o ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื องดืมในห้องพัก และค่าอาหารที สังมาในห้องพัก เป็ นต้น
o ค่าอาหารและเครื องดืมทีสังพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากทีบริ ษทั จัดให้ ในรายการทัวร์
o ค่านําหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณี ทีเกินกว่าสายการบินกําหนด ( กิโลกรัมต่อท่าน)
o ค่าทําใบอนุญาตที กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าว
o ค่าเปลียนแปลงตัว กรณีไป-กลับไม่พร้อมคณะ หรื อเปลียนคนเดินทาง (สอบถามค่าใช้จ่ายกับเจ้าหน้าที)
กรุ ณาแจ้งอย่างน้อย วันก่อนเดินทาง พร้อมหน้าพาสชัดเจนของคนเดินทางแทน
o ค่าธรรมเนี ยมนํามันทีทางสายการบินอาจมีการเรี ยกเก็บเพิมเติมในภายหลัง
o ค่าธรรมเนี ยมทิปไกด์+คนขับรถ โดยประมาณ , เยน (ประมาณ บาทไทย) เพิมเติมตามความพึงพอใจ
o ค่าวีซ่าเข้าประเทศญีปุ่ น ประเภทท่องเทียวระยะสัน (สําหรับผูถ้ ือหนังสื อเดินทางต่างชาติ)
เงือนไขการสํารองทีนัง / ชําระเงิน / การยกเลิก
o กรุ ณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้ อมชําระมัดจําท่ านละ , บาท
o ส่วนทีเหลือชําระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า วัน มิฉะนันถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
o กรณียกเลิกการเดินทาง - วันก่อนเดินทาง ยึดมัดจําท่ านละ , บาท (นับจากวันทีส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
o กรณียกเลิกการเดินทาง - วันก่อนเดินทาง ยึดมัดจําท่ านละ , บาท (นับจากวันทีส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
o กรณียกเลิกการเดินทาง 11-20 วันก่อนเดินทาง ยึดเงิน % ของราคาทัวร์ (นับจากวันที ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
o กรณียกเลิกการเดินทาง 10 วันก่อนเดินทาง ยึดเงิน % ของราคาทัวร์ (นับจากวันทีส่ งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
o เนืองด้วยไม่ตอ้ งยืนวีซ่าเข้าประเทศญีปุ่ น ทางบริ ษทั ฯ จะไม่ทาํ การเก็บเอกสารจริ งใดๆ
รบกวนส่ งเอกสารเป็ น สํ าเนาหน้าพาสปอร์ ตทีชัดเจน และมีอายุเหลือการใช้ งานไม่น้อยกว่ า เดือน
พร้ อมระบุห้องนอน, อาหารทีไม่ สามารถทานได้ , ทีนังทีต้องการ, และเลขทีสะสมไมล์
ควรแจ้งพร้ อมสํ ารองทีนัง หรื อ วันก่อนการเดินทาง เป็ นอย่ างช้ า
เงือนไขและข้อกําหนดอืนๆ
o บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ เปลียนแปลงราคาในกรณีทีมีผรู ้ ่ วมเดินทางไม่ถึงจํานวนที ระบุ
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o กรณี ท่านมีการเดินทางด้วยตัวเครื องบินภายในประเทศต้องรบกวนแจ้งให้กบั เราทราบ ณ วันทีสํารองทีนัง หากไม่มีการแจ้ง
เรื องไว้ จะไม่สามารถเรี ยกร้องค่าเสี ยหายทีเกิดขึนจากตัวเครื องบินดังกล่าวได้
o บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ เก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีตวทุ
ั กชนิดเพิม หากสายการบินปรับขึนก่อนวันเดินทาง
o หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตัวเครื องบินขากลับซึ งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนํามาขอคืนเงินได้
o ในระหว่างการท่องเทียวนี หากท่านไม่ใช้บริ การใดๆ ไม่ว่าทังหมดหรื อบางส่ วน ถือว่าท่านสละสิทธิ ไม่สามารถเรี ยกร้องขอ
คืนค่าบริ การได้
o ค่าบริ การทีท่านชําระกับทางบริ ษทั ฯ เป็ นการชําระแบบเหมาขาด และทางบริ ษทั ฯได้ชาํ ระให้กบั บริ ษทั ฯ ตัวแทนแต่ละแห่ ง
แบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนันหากท่านมีเหตุอนั ใดทีทําให้ท่านไม่ได้ท่องเทียวพร้อมคณะตามรายการทีระบุไว้ ท่านจะขอคืน
ค่าบริ การไม่ได้
o ทางรัฐบาลญีปุ่ นได้ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญีปุ่ นให้กบั คนไทยที มีวตั ถุประสงค์เพือการพํานักระยะสันในประเทศ
ญีปุ่ นนัน ทางรัฐบาลญีปุ่ นได้ประกาศเริ มบังคับใช้ในวันที กรกฏาคม พ.ศ.
และสามารถพํานักในประเทศญีปุ่ นได้
วัน (หากผูย้ ืนประสงค์จะพํานักในประเทศญีปุ่ นเกิน วัน หรื อไปทํางาน หรื อมีวตั ถุประสงค์อืนๆ จะต้องยืนขอวีซ่า
ตามปกติ)
o หากท่านถูกเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนันๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็ นเหตุผลซึ งอยู่
นอกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ที จะไม่คืนเงินบางส่ วนหรื อทังหมด
o หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่วา่ ประเทศใดจนทําให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ ท่านอืนๆ รวมถึง
ไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จําเป็ นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริ ษทั ฯ จะทําหน้าที
ประสานงานและเจ้าหน้าทีจะทําการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็ นระยะ
o บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีทีกองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรื อ คน
ต่างด้าวทีพํานักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทําหน้าทีช่วยเหลือเจรจา แต่อาํ นาจสิ ทธิ ขาดเป็ นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
o บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ทีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีทีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรื อล่าช้าของสายการบิน,
อุบตั ิเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรื อสิ งของสู ญหายตามสถานที ต่าง ๆ ทีเกิดเหนื ออํานาจควบคุมของ
บริ ษทั ฯ
o บริ ษทั ฯ จะทําหน้าที เป็ นตัวแทนในการเรี ยกร้องค่าชดใช้จากสายการบิ น, โรงแรมหรื อบริ ษทั ขนส่ งเมือเกิดการสูญหายของ
สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสู ญหายดังกล่าว
o บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ทีจะเปลียนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทังนีทางบริ ษทั ฯ จะยึดถือ
และคํานึ งถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุ ดของลูกค้าส่ วนมากเป็ นสําคัญ
o เมือท่านตกลงชําระเงินไม่วา่ ทังหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื อนไขข้อตกลงต่างๆ แล้ว

