 พักที่ โตเกียว 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน ) มาตรฐานโรงแรม 3 ดาว++
 เมนูพิเศษบุฟเฟ่ ต์ชาบู ชาบู พร้อมทั้งเมนูพิเศษ บุฟเฟ่ ต์ ขาปูยกั ษ์
 วนอุทยานแห่ งชาติ ฮาโกเน่ ส่ วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติ ฟูจิ-ฮาโกเน่-อิสึ ที่ผมู ้ าเยือนสามารถชื่นชมความงามแห่งธรรมชาติ
 สัมผัสบรรยากาศ ภูเขาไฟฟูจิ ที่ข้ ึนทะเบียนเป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ภายใต้ชื่อ "ฟุจิซงั ” สถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์และแหล่ง
บันดาลใจทางศิลปะ" จากกรรมการมรดกโลกครั้งที่ 37 ปี 2556
อิสระเที่ยวชมเมืองโตเกียว ชิมอาหารอร่ อยๆที่โตเกียว
วันที่

รายละเอียดการเดินทาง

อาหารในรายการ
เช้ า เที่ยง คํ่า

โรงแรมหรื อ
ระดับทียบเท่า

01

กรุงเทพฯ – เดินทางโดยสายการบิน เจ็ท เอเชีย

-

-

-

-

02

โตเกียว – ล่องเรื อทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ – ช้ อปปิ ง้ โกเทมบะ เอ้ า
เล็ท – อาบนํ ้าแร่ญี่ปนุ่ - บุฟเฟต์ขาปูยกั ษ์ ไม่อนั ้

-

01

02

FUJI SAN
GARDEN

03

ภูเขาไฟฟูจิ ชัน้ 5 – ชมพิ ้งค์มอส – วัดอาซากุสะ – JTC DUTY FREE –
ช้ อปปิ ง้ ชินจูกุ

03

04

05

04

อิสระตามอัธยาศัย

06

x

x

05

โตเกียว – วัดนาริตะ – อิออน พลาซ่า – กรุงเทพ

07

x

x
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DAY NICE
HOTEL
DAY NICE
HOTEL

วันแรก (1)
22.00 น.

กรุ งเทพฯ – นาริตะ (โตเกียว)
พร้ อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชันระหว่
้
างประเทศขาออก (ชัน4)
้ สายการบิน JET ASIA ณ เคาน์เตอร์ D
ประตู 2 พบกับเจ้ าหน้ าที่ที่คอยต้ อนรับและอํานวยความสะดวก ณ บริเวณหน้ าเคาน์เตอร์
วันที่สอง (2) นาริตะ (ญี่ปุ่น) - วนอุทยานแห่ งชาติ ฮาโกเน่ – ล่ องทะเลสาบอะชิ(นั่งเรือโจรสลัด)
หุบเขาโอวาคุดานิ- โกเท็มบะแฟคทอรี่เอาท์ เล็ท แช่ ออนเซ็น +บุฟเฟ่ ต์ ขาปูยักษ์
01.15 น.
ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน JET ASIA เที่ยวบิน JF 988 (บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบน
เครื่ อง)
09.10น.
เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปนุ่ ผ่านพิธีตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากรตรวจเช็คสิง่ ของ
สัมภาระของท่านเรี ยบร้ อย นําท่านเดินทางสู่ วนอุทยานแห่ งชาติฮาโกเน่ สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้ รับความ
นิยม โดยเป็ นส่วนหนึง่ ของอุทยานแห่งชาติ ฟูจิ-ฮาโกเน่-อิสึ ที่ผ้ มู าเยือนสามารถชื่นชมความงามแห่งธรรมชาติ
และดอกไม้ นานาพันธุ์หลากสีสนั ที่เบ่งบานตลอดทังปี
้
ทิวทัศน์ที่สวยงามหลากหลาย รวมไปถึงภูเขาไฟฟูจิ
ทะเลสาบอาชิ นําท่าน ล่ องเรือทะเลสาบอาชิ ทะเลสาบที่ก่อตัวจากลาวาของภูเขาไฟฟูจิ หากวันใดอากาศ
สดใส ท่านจะได้ สมั ผัสทัศนียภาพในอีกมิตหิ นึง่ ที่มีความงดงามราวกับภาพวาดสะท้ อนลงสูท่ ะเลสาบเปรี ยบดัง่
ภาพสะท้ อนจากกระจกใสบานใหญ่และพร้ อมอิสระถ่ายภาพเป็ นที่ระลึก
เที่ยง
บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร(1) บริการท่ านด้ วย SET MENU สไตล์ ญ่ ปี ุ่ น
นําท่านเดินทางสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ (โดยรถบัสปรับอากาศ) ที่เกิดขึ ้นจากการปะทุขึ ้นมาของภูเขาไฟฮาโกเน่
เมื่อหลายพันปี ก่อน ทําให้ เกิดบ่อนํ ้าร้ อนผุดขึ ้นมาจากใต้ ดนิ นํ ้าและควันเหล่านี ้จะมีสว่ นผสมของกํามะถันอยู่
ด้ วยโดยความร้ อนของนํ ้าที่ผดุ ขึ ้นมานัน้ สามารถต้ มไข่ให้ สกุ ได้ เลยทีเดียว พร้ อมชิม “ไข่ดํา” โดยเชื่อกันว่า
หากได้ ทานไข่ที่ต้มจนเปลือกภายนอกเป็ นสีดํา 1 ฟอง ซึง่ คนญี่ปนเชื
ุ่ ่อกันว่ากินไข่ดําหนึง่ ฟองจะทําให้ อายุยืน
้ ทา่ นได้ เลือก “ชมและซื ้อ” ขนมขบเคี ้ยว ขนมขึ ้นชื่อและสินค้ าพื ้นเมืองที่ขึ ้นชื่อมากมายของ
ขึ ้นเจ็ดปี จากนันให้
ญี่ปนุ่ จากนันนํ
้ าเดินทางสู่ โกเท็มบะแฟคทอรี่เอาท์ เล็ท ให้ ทา่ นได้ ช้อปปิ ง้ อย่างจุใจกับสินค้ าแบรนด์เนมที่
แหล่งรวมสินค้ านําเข้ าและสินค้ าแบรนด์ญี่ปนโกอิ
ุ่
นเตอร์ มากมายกับคอลเลคชัน่ เสื ้อผ้ าล่าสุด อาทิ MK
Michel Klein, Morgan, Elle, CynthiaRowley, DiffusioneTessile ฯลฯ เลือกซื ้อกระเป๋ าสไตล์ หรูหรา ได้ ที่
ร้ าน Bally, Prada, Gucci, Diesel, Tumi,Gap, Armanyฯลฯ เลือกดูเครื่ องประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง Tag
Heuer, Agete, S.T.Dupont, Tasaki, Longinesฯลฯ รองเท้ าแฟชัน่ Hush Puppies, Scotch Grain,
Skechers, Hogan ฯลฯ หรื อเลือกซื ้อสินค้ าสําหรับคุณหนู Aigle,BandaiAsobi, Hakka Kids, Miki House
และสินค้ าอื่นๆอีกมากมาย
คํ่า
รั บประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารของโรงแรม(2) บริการท่ านด้ วยเมนูบุฟเฟต์ ของโรงแรม พร้ อม
บุฟเฟต์ ขาปูยักษ์ แบบไม่ อนั ้
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หลังอาหารให้ ท่านได้ ผอ่ นคลายกับการแช่นํ ้าแร่ธรรมชาติเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้ าและจะทําให้ ผิวพรรณ
สวยงาม และยังช่วยให้ ระบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกด้ วย
พักที่ FUJISAN GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่ า
วันที่สาม (3) ภูเขาไฟฟูจิ ชัน้ 5 (ขึน้ อยู่กับสภาพอากาศ) – ชมพิง้ ค์ มอส - โตเกียว- วัดอาซากุซะ - JTC DUTY FREE
ช้ อปปิ ้ งย่ านชินจุกุ
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (3)
นําท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อทุ ยั แห่งนี ้ และยังเป็ นภูเขาไฟที่มีลกั ษณะงดงาม
้
ที่สดุ ในโลกแห่งหนึง่ ภูเขาไฟที่อยูส่ งู กว่าระดับนํ ้าทะเลถึง 3,776 เมตร ซึง่ มีหิมะปกคลุมบนยอดเขาตลอดทังปี
และเป็ นสถานที่ศกั ดิส์ ทิ ธิ์ของชาวญี่ปนที
ุ่ ่เชื่อกันว่าเป็ นที่สงิ สถิตของเทพเจ้ าดังนันภู
้ เขาไฟฟูจิจงึ เป็ นสถานที่
ต้ องห้ ามสําหรับสตรี มานานนับร้ อย ๆ ปี นําท่านขึ ้นชมความงามที่ ชัน้ 5 ของเส้ นทางขึ ้นเขา บนระดับความสูง
ที่ 2,500 เมตร (ในกรณีที่อากาศเอื ้ออํานวย ขึ ้นอยูส่ ภาพอากาศ ณ วันที่เดินทาง) เชิญถ่ายรูปกับวิวสวยมุม
ต่างๆ อิสระให้ ทา่ นได้ บนั ทึกภาพความงามของภูเขาไฟแห่งนี ้ พร้ อมทังเลื
้ อกชมและซื ้อ สินค้ าพื ้นเมืองและขนม
อร่อย มากมายตามอัธยาศัย นําท่านเดินทางสู่ มหานครโตเกียว เมืองหลวงปั จจุบนั ของญี่ปนุ่ ที่คลาคลํ่าไป
ด้ วยผู้คน และเทคโนโลยีลํ ้ายุคมากมาย จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสู่ เมืองชิชิบุ เมืองเล็ก ๆ ในจังหวัด
ไซตะมะ เป็ นจังหวัดติดโตเกียว จิจิบุ หรื อ ชิชิบุ (Chichibu) นําท่านเดินทางสู่ ทุ่งดอกพิงค์ มอสในเขต ชิชิบุ
ซึง่ ปกคลุมด้ วยดอกพิงค์มอส สีชมพู และสีมว่ งอ่อนพร้ อมใจกันบานสะพรั่งอวดโฉมนักท่องเที่ยวที่มาเยือน
เที่ยง
บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร(4) บริการท่ านด้ วย SET MENU สไตล์ ญ่ ปี ุ่ น
นําท่านเดินทางสูม่ หานครโตเกียว เมืองหลวงปั จจุบนั ของญี่ปนุ่ ที่คลาคลํ่าไปด้ วยผู้คน และเทคโนโลยีลํ ้ายุค
มากมาย นําท่านเดินทางสู่ วัดอาซากุซะ SENSOJI TEMPLE กราบนมัสการขอพรจาก องค์เจ้ าแม่กวนอิมท
องคํา ที่เป็ นทองสัมฤทธิ์ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร วัดพุทธที่เก่าแก่ที่สดุ ในภูมิภาคคันโต และมีผ้ คู นนิยม
มากราบไหว้ ขอพรเพื่อความเป็ นสิริมงคลตลอดทังปี
้ ถ่ายภาพเป็ นที่ระลึกกับ คามินาริมง (ประตูฟ้าคํารณ) ซึง่ มี
โคมไฟสีแดงขนาดยักษ์ ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร โคมไฟที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก แขวนอยู่ เลือกชมและเช่าเครื่ องราง
ของขลังอันศักดิส์ ทิ ธิ์ของวัดแห่งนี ้ หรื อเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนช้ อปปิ ง้ ที่มีชื่อเสียงของวัด มีร้านขาย
ของที่ระลึกมากมายไม่วา่ จะเป็ นเครื่ องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบท้ ายด้ วยร้ านขายขนมที่คนญี่ปนุ่
มายังวัดแห่งนี ้ต้ องมาต่อคิวกัน ท่านจะได้ เพลิดเพลิน กับการช้ อปปิ ง้ ของฝากที่เป็ นแบบญี่ปนุ่ ญี่ปนุ่ Made In
Japan แท้ ๆ รวมทังข้
้ าวของเครื่ องใช้ คณ
ุ ภาพดี มากมาย อาทิ ร่ม, หมวก, รองเท้ า, กระเป๋ า, เสื ้อผ้ า เป็ นต้ น ได้
ที่นี่จากนันนํ
้ าท่านสู่ JTC DUTY FREE ให้ ทา่ นได้ เลือกช๊ อปปิ ง้ กับสินค้ าปลอดภาษีนานาชนิด และนําท่าน
เดินทางสู่ ย่ านชินจุกุ หรื อศูนย์กลางที่สองแห่งนคร ย่านช้ อปปิ ง้ ชันนํ
้ าของชาวญี่ปนที
ุ่ ่ถือว่าเป็ นแหล่งอัพเดท
เทรนด์ ของชาวปลาดิบ ย่านความเจริญอันดับหนึง่ ของนครโตเกียวในปั จจุบนั เชิญท่านเลือก ชมและซื ้อ สินค้ า
มากมาย อาทิเช่น เครื่ องใช้ ไฟฟ้า, กล้ องถ่ายรูป, MP-3, คอมพิวเตอร์ , Note Book, นาฬกิ า, เสื ้อผ้ า และ
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คํ่า
วันที่ส่ ี (4)
เช้ า

เครื่ องสําอาง KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และอื่น ๆ อีกมากมาย ที่ราคาค่อนข้ างถูกกว่าเมืองไทย
และที่จะขาดไม่ได้ เลยก็ คือ ร้ าน 100เยน ซึง่ สินค้ าทุกอย่างภายในร้ านจะราคา 100 เยน เท่ากันหมด ที่ท่าน
สามารถเลือกซื ้อเป็ นของฝากกลับบ้ านได้ ในราคาที่สบายกระเป๋ า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร(5) บริการท่ านด้ วย ชาบู ชาบู สไตล์ ญ่ ีปุ่น
พักที่ DAY NICE HOTEL TOKYO หรือเทียบเท่ า
อิสระตามอัธยาศัย หรื อท่ านสามารถเลือกซือ้ ตั๋ว DISNEYLANDเพิ่ม
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม(6)
อิสระให้ ทา่ นได้ พกั ผ่อนตามอัธยาศัย ให้ ท่านได้ เที่ยวช้ อปปิ ง้ ตามสถานที่ตา่ งๆในกรุงโตเกียวหรื อ นั่งรถไฟไป
ยัง “โตเกียว ดิสนีย์แลนด์ ” (บัตรเข้ าสวนสนุก 2,500 บาท ไม่ รวมค่ าเดินทาง) ดินแดนหรรษาของคนทุก
เพศทุกวัย ที่มีผ้ เู ข้ าชมมากกว่า 17 ล้ านคนต่อปี สนุกสนานกับเครื่ องเล่นต่างๆ ที่แบ่งออกเป็ นโซน เพลิดเพลิน
กับ ADVENTURE LAND ที่นําท่านผจญภัยกับการล่องเรื อโจรสลัด PIRATES OF THE CARIBBEAN หรื อจะ
ชมดิสนีย์แลนด์โดยรถไฟ WESTERN RIVER RAILROAD ปี นบ้ านต้ นไม้ SWISSFAMILYTREEHOUSE
สนุกสนานกับเครื่ องเล่นต่างๆ มากมายยัง WESTERN LANDตะลุยเหมืองถ่านหินที่ BIG THUNDER
MOUNTAIN หรื อเลือกสนุกกับ SPLASH MOUTAIN นัง่ เรื อผจญภัยบนผาสูงชันในโซน CRITTER
COUNTRY เข้ าชมบ้ านผีสงิ HUNTED MANSION อันน่ากลัว และชมบ้ านน้ อยแสนน่ารักของหมีพหู ์
POOH’S HUNNY HUNT ในโซน FANTASY LAND เพลิดเพลินกับการแต่งกายชุดประจํา
ชาติของตุ๊กตาตัวน้ อยๆกับ IT’S A SMALL WORLD ผจญภัยไปกับ PINOCCHIO’S DARLING JOURNEY
เลือกมุมสวยถ่ายภาพเป็ นที่ระลึกใน TOON TOWN กับบ้ านของเหล่าการ์ ตนู ของดิสนีย์ MINNIE HOUSE
บ้ านแสนน่ารักของมินนี่ หรื อ CHIP’N DALE’S TREEHOUSE บ้ านต้ นไม้ ชองชิบกับเดล หรื อสนุกกันต่อกับ
เครื่ องเล่นมันส์ๆโซน TOMORROWLAND สนุกสุดเหวี่ยงกับรถไฟตะลุยอวกาศใน SPACE MOUTAIN หรื อ
เลือกเดินทางในอวกาศแบบสบายๆไปกับ STAR TOURสนุกกับเครื่ องเล่นชิ ้นใหม่ลา่ สุดของโตเกียว ดิสนีย์
แลนด์ BUZZ LIGHT YEAR ประชันความแม่นกับเพื่อนด้ วยปื นเลเซอร์ สดุ ไฮเทค จากนัน้ ช้ อปปิ ง้ กับสินค้ า
ของดิสนีย์ที่มีมากมายหลากหลายแบบให้ เลือกเป็ นของที่ระลึกฝากทางบ้ านยัง WORLD BAZAARและต่อด้ วย
การชม(ELECTRIC PARADE) ชมขบวนพาเหรดสุดอลังการ “ TOKYO DISNEYLAND ELECTRIC PARADE
DREAMLIGHT ” ของเหล่าการ์ ตนู มากมาย มิกกี ้เม้ าส์ มินนี่เม้ าส์ พลูโต ชิบแอนด์เดล โดนัลดักค์ หมีพลู และ
ผองเพื่อน ปี เตอร์ แพน สโนว ไวท์ กับคนแคระทังเจ็
้ ด ฯลฯ ที่มาอวดโฉมในพาเหรดสวยๆของดิสนีย์ (ในกรณีที่
ฝนตก หรื อ อากาศไม่เหมาะสม ขบวนพาเหรดอาจงดการแสดง)
สําหรับท่ านที่ ไม่ ไป ดิสนีย์แลนด์ ---> แนะนําท่านนัง่ รถไฟต่อไปยังย่ าน “ชิบูย่า” ศูนย์กลางแฟชัน่ วัยรุ่นใน
โตเกียว หามุมถูกใจถ่ายภาพคูก่ บั “ฮาจิโกะ” รูปปั น้ สุนขั แสนรู้ ที่กลายเป็ นจุดนัดพบยอดฮิตสําหรับหนุ่มสาว
โตเกียว อัพเดทแฟชัน่ สไตล์โตเกียวที่ตกึ (109) อิจิมารุควิ ทังเสื
้ ้อผ้ า กระเป๋ า รองเท้ า เครื่ องประดับและแฟชัน่
ชันนํ
้ าของญี่ปนในฤดู
ุ่
ตา่ งๆอีกมากมาย รับรองไม่มีเอ้ าท์ และนําท่าน ไปยัง “Shibuya Hikarie”แหล่งช้ อปปิ ง้
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แห่งใหม่ของ Shibuya ที่เน้ นสินค้ าเอาใจวัยทํางาน อิสระให้ ท่านได้ ช้อปปิ ง้ กันตามอัธยาศัยจากนันนํ
้ าท่าน
เดินช้ อปปิ ง้ ยังย่าน “ฮาราจูก”ุ แหล่งรวมแฟชัน่ ทันสมัยของวัยรุ่นญี่ปนุ่ อิสระกับการ ช้ อปปิ ง้ ยัง “ตรอกทาเคชิ
ตะ” สองข้ างทางเรี ยงรายไปด้ วยร้ านขายของวัยรุ่น เสื ้อผ้ า เครื่ องประดับ รองเท้ า กระเป๋ า ร้ านฟาสท์ฟดู ร้ าน
เครปญี่ปนอร่
ุ่ อยๆมากมาย วันสุดสัปดาห์จะเป็ นแหล่งนัดพบของพวก “ COSPLAY ” มักมาแต่งหน้ า และ
เปลี่ยนเสื ้อผ้ ากันหรื อเลือกช้ อปปิ ง้ บนถนน “โอโมเตะซันโด” ย่านสําหรับคนที่มีไลฟ์สไตล์ที่ทนั สมัย และหรูหรา
ด้ วยแบรนด์ร้านค้ าชันนํ
้ ามากมายที่เรี ยงรายตลอดสองข้ างทาง ไม่วา่ จะเป็ น DIOR, LOUIS VUITTON, TOD’S
เป็ นต้ น ( ไม่ รวมค่ าใช้ จ่ายในการเดินทาง )
พักที่ DAY NICE HOTEL TOKYO หรือเทียบเท่ า
วันที่ห้า (5)
เช้ า

14.00.น.
19.10น.

วัดนาริตะ – ห้ างอิออน – กรุ งเทพฯ
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม(7)
จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสู่ วัดนาริตะ นําท่านนมัสการเทพเจ้ าแห่งไฟ ณ วัดนาริตะ วัดที่มีประวัตศิ าสตร์ อนั
เก่าแก่ ซึง่ มีอายุยาวนานมากกว่า 1,000 ปี และยังเป็ นวัดที่บชู าเทพเจ้ าแห่งไฟจากนันนํ
้ าจากนันให้
้ ทา่ นอิสระ
กับย่านช้ อปปิ ง้ ของเมืองนาริ ตะ ห้ างสรรพสินค้ าชื่อดังห้ างอิออน แหล่งใหญ่รวบรวมสินค้ าหลากหลายชนิด
รอให้ ท่านเลือกซื ้อ อาทิ เสื ้อผ้ าแฟชัน่ นําสมัย กระเป๋ า รองเท้ า เครื่ องสําอาง ของที่ระลึก เครื่ องใช้ ไฟฟ้า
อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ เป็ นต้ น **เพื่อให้ ทา่ นได้ ใช้ เวลาได้ อย่างคุ้มค่าอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย**
ได้ เวลาสมควรนําท่านเดินทางสูส่ นามบินนาริตะ เพื่อเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ
ออกเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบิน JET ASIA เที่ยวบินที่ JF 989 (บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบน
เครื่ อง)
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
****************************************************************************************

** ก่ อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่ านเงื่อนไขการเดินทางอย่ างถ่ องแท้ จนเป็ นที่พอใจแล้ วจึงวางมัดจําเพื่อประโยชน์ ของ
ท่ านเอง**
การเดินทางในแต่ ละครัง้ จะต้ องมีผ้ ูโดยสารจํานวน 15 ท่ านขึน้ ไป ถ้ าผู้โดยสารไม่ ครบจํานวนดังกล่ าว
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรื อเปลี่ยนแปลงราคา
อัตราค่ าบริการ
วันเดินทาง
ผู้ใหญ่ 2-3 ท่ าน
เด็กมีเตียง
เด็กไม่ มีเตียง
พักเดี่ยว

28 เมษายน – 2 พฤษภาคม (full)
01-05 พฤษภาคม 2557 (full)
03-07 พฤษภาคม 2557 (full)

32,900
36,900
36,900
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32,900
36,900
36,900

30,900
34,900
34,900

8,000
8,000
8,000

05-09 พฤษภาคม 2557 (full)
08-12 พฤษภาคม 2557
10-14 พฤษภาคม 2557
12-16 พฤษภาคม 2557
15-19 พฤษภาคม 2557
17-21 พฤษภาคม 2557
19-23 พฤษภาคม 2557
22-26 พฤษภาคม 2557
24-28 พฤษภาคม 2557
26-30 พฤษภาคม 2557
29 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน
อัตรานีร้ วม
-

34,900
35,900
35,900
34,900
35,900
34,900
34,900
35,900
34,900
32,900
35,900

34,900
35,900
35,900
34,900
35,900
34,900
34,900
35,900
34,900
32,900
35,900

32,900
33,900
33,900
32,900
33,900
32,900
32,900
33,900
32,900
30,900
33,900

8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000

ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ไป-กลับ (ตัว๋ กรุ๊ป)
ภาษีสนามบินทุกแห่ง
ค่าธรรมเนียมภาษี นํ ้ามัน
ค่าที่พกั ระดับมาตรฐานตามรายการ
ค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
ค่ารถโค้ ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
ค่าอาหารทุกมื ้อตามรายการ
ค่านํ ้าหนักและสัมภาระตามที่สายการบินกําหนดท่านละ 20 กก.
ค่าประกันเดินทางอุบตั เิ หตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)1

อัตรานีไ้ ม่ รวม
1.ค่าทําหนังสือเดินทาง
2.ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ซักรี ด
3.ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
4.ค่ าทิปไกด์ และ พนักงานขับรถ ท่ านละ 2,000 เยน หรือ 650 บาท / ท่ าน ตลอดทริป ส่ วนหัวหน้ าทัวร์ ตาม
ความพึงพอใจของผู้เดินทาง
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5.ค่าธรรมเนียมวีซา่ ชัว่ คราวเข้ าประเทศญี่ปนุ่ (สําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย)
6.ค่าภาษีนํ ้ามันที่ทางสายการบินอาจมีการเรี ยกเก็บเพิ่มเติมอีก!!!!
กระเป๋าเดินทางและสัมภาระ
กระเป๋ าใบใหญ่ (ควรมีล้อลาก/เข็นได้ ) ที่จะบรรทุกใส่ใต้ ท้องเครื่ องบิน นํ ้าหนักไม่เกินท่านละ 20 กิโลกรัม (หากนํ ้าหนัก
เกิน ทางสายการบินอาจจะเรี ยกเก็บค่าระวางเพิ่มได้ ) ควรใส่กญ
ุ แจอย่างหนาแน่น
(สาหรับผู้โดยสารชันประหยั
้
ดหรื อ Economy Class Passenger)
กระเป๋ าสําหรับหิ ้วขึ ้นเครื่ อง สายการบินอนุญาตให้ ได้ ไม่เกิน 7 กิโลกรัม และความกว้ าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร
หรื อ 25 เซ็นติเมตร (9.75 นิ ้ว) x 56 เซนตเมตร (21.5 นิ ้ว) x 46 เซนตเมตร (18 นิ ้ว)
ในบางสายการบิน มีบนิ ภายใน อนุญาตให้ โหลดใต้ ท้องเครื่ องได้ แค่ท่านละ 1 ใบ/ท่านเท่านัน้ และ หิ ้วขึ ้นเครื่ องได้ 1 ใบ/
ท่านเช่นกัน
เงื่อนไขการชําระเงิน : สําหรับการจอง กรุณาชําระมัดจํา ท่ านละ 10,000..- บาท (หลังการจอง 3 วัน ทําการฯ)
ชําระยอดทังหมดก่
้
อนการเดินทางอย่างน้ อย 14 วัน ทําการฯ
ชําระค่าทัวร์ ทงหมดก่
ั้
อนเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วัน มิฉะนันจะถื
้ อว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
การยกเลิกไม่น้อยกว่า 45 วัน คืนมัดจําทังหมด
้
ยกเลิกล่วงหน้ า 30 – 44 วันก่อนเดินทาง หักมัดจําท่านละ 1,000 / 2,000 บาท
ยกเลิกล่วงหน้ า 15 – 29 วันก่อนเดินทาง หักมัดจําท่านละ 3,000 / 6,000 บาท
ยกเลิกหลัง 14 วันก่อนเดินทาง หักค่าดําเนินการ 100 %
ยกเลิกจากกรณี อุบตั เิ หตุ หรื อ เจ็บป่ วย กรุณาส่งหลักฐานใบรับรองแพทย์ หรื อ เหตุผลอื่นๆกระกอบการ
พิจารณา
การยกเลิก
จํานวนผู้เดินทางขันตํ
้ า่ 15 ท่านขึ ้นไป
หนังสือเดินทางต้ องมีอายุใช้ งานนับจากวันเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดือนและรับเฉพาะผู้ประสงค์เดินทางท่องเที่ยว
ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้นหากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน,
การก่อจลาจล หรื อกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรือเจ้ าหน้ าที่กรม
แรงงานทังจากไทย
้
และต่างประเทศซึง่ อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบ
ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้นหากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน,
การก่อจลาจล หรื อกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรือเจ้ าหน้ าที่กรม
แรงงานทังจากไทย
้
และต่างประเทศซึง่ อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบ
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-

ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากท่านใช้ บริการของทางบริ ษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมื ้อ เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ ชําระค่าใช้ จ่ายให้ ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาด
ก่อนออกเดินทางแล้ ว
้ ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั เิ หตุที่เกิดจาก
ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับในเงื่อนไข
ข้ อตกลงต่างๆ ที่ได้ ระบุไว้ แล้ ว
หมายเหตุ : จากมาตรการยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญี่ปุ่นให้ กับคนไทยเริ่มบังคับใช้ ใน วันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556.
ผู้ท่ ปี ระสงค์ เดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่น ไม่ ว่าจะด้ วยวัตถุประสงค์ เพื่อการท่ องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะพํานัก
ระยะสัน้ ในประเทศญี่ปุ่นไม่ เกิน 15 วัน และจะต้ องยื่นเอกสารในขัน้ ตอนการตรวจเข้ าเมือง เพื่อยืนยันการมี
คุณสมบัตกิ ารเข้ าประเทศญี่ปุ่น ดังนีต้ วั อย่ างของเอกสารมีดงั ต่ อไปนี ้
1.
ตัว๋ เครื่ องบินขาออกจากประเทศญี่ปนุ่ ทางบริษัททัวร์ จดั เตรี ยมเอกสารให้ ในวันเดินทาง
ุ่ (เช่น เงินสด
2.
สิง่ ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางสามารถรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่อาจเกิดขึ ้นในระหว่างที่พํานักในประเทศญี่ปนได้
บัตรเครดิต เป็ นต้ น)
3.
ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พํานักในประเทศญี่ปนุ่ (เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอื่นๆ) ทางทัวร์ จดั เตรี ยมให้
4.
กําหนดการเดินทางระหว่างที่พํานักในประเทศญี่ปนุ่ ทางทัวร์ จดั เตรี ยมให้
คุณสมบัตกิ ารเข้ าประเทศญี่ปุ่น (สําหรับกรณีการเข้ าประเทศญี่ปุ่นตามมาตรการยกเว้ นวีซ่า)
1.
หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยงั มีอายุการใช้ งานเหลืออยู่
2.
กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปนจะต้
ุ่
องไม่เป็ นสิง่ ที่ขดั ต่อกฎหมาย และเข้ าข่ายคุณสมบัตเิ พื่อการพํานักระยะ
สันเท่
้ านัน้
3.
ในขันตอนการขอเข้
้
าประเทศ จะต้ องระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกิน 15 วัน
4.
เป็ นผู้ที่ไม่มีประวัตกิ ารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปนุ่ หรื อมิได้ อยูใ่ นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ
และไม่เข้ าข่ายคุณสมบัตทิ ี่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ
กรณีผ้ ูเดินทางไมผ่ านการตรวจพิจารณาในการ เข้ า-ออก ทัง้ ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้ และประเทญี่ปุ่น
อันเนื่องมาจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายการหลบหนีเข้ าออกเมือง หรื อการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ ืนๆทุกกรณี
ทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบและไมคืนค่ าใช้ จ่ายต่ างๆ เนื่องจากเป็ นการเหมาจ่ ายกับตัวแทนบริษัท

 รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยน
โดยทางบริ ษทั ฯ จะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสําคัญที่สุด
 ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนําสิ่ งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทาง
ไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน
SKY EASY TOKYO SUMMER A 5D3N BY JF (PINKMOSS)

