HOTLINE: 086-3054939

โตเกียว ฟูจิเท็นสกีรีสอรท คามาคุระ 6วัน 4คืน

***พิเศษ!!! บุฟเฟตขาปูยักษ / แชน้ําแรรอน ONSEN / ฟูจิเท็นสกีรีสอรท***
# จุดเดนของทัวร #
วนอุทยานฮาโกเนะ สัมผัสความงามแหงธรรมชาติ ลองเรือโจรสลัด ชมทะเลสาบอาชิ
มรดกโลกทางวัฒนธรรม ภูเขาไฟฟูจิ สถานทีศ
่ ักดิ์สิทธิ์และแหลงบันดาลใจทางศิลปะ
ยานชินจุกุ แหลงชอปปงชัน
้ นําของญีป
่ น
ุ วัดนาริตะ สักการะเทพเจาแหงไฟ
อิสระเที่ยวชม มหานครโตเกียว มหานครแหงเทคโนโลยีและวิทยาการล้าํ ยุค
สักการะ องคพระใหญไดบุทสึ ลิ้มรส ราเมนตนตําหรับ
วันที่
D1
D2
D3

รายละเอียดการทองเที่ยว
กรุงเทพฯ (วันเช็คอิน)
กรุงเทพฯ – โตเกียว – ฮาโกเนะ – ลองเรือทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ –
Gotemba Outlet
***พิเศษ...แชน้ําแรรอน / บุฟเฟตขาปูยักษ
ภูเขาไฟฟูจิ (จุดชมวิว) – ลานสกีฟูจิเท็น - วัดอาซากุสะ – จุดชมวิว Tokyo Sky
Tree

มื้ออาหาร

โรงแรม หรือ
เทียบเทา

-/-/-

-

-/L/D

FUJISAN
GARDEN HOTEL
OR SIMILAR

B/L/-

TOKYO

D4

อิสระตามอัธยาศัย

B/-/-

TOKYO

D5

วัดโคโทคุอิน – องคพระใหยไดบุทสึ – พิพิธภัณฑราเมน – โอไดบะ

B/-/-

TOKYO

D6

โตเกียว – วัดนาริตะ – ศูนยการคาอิออน – กรุงเทพฯ

B/-/-

-

**หมายเหตุ: โรงแรมมาตรฐาน 3 ดาว หรือเทียบเทา
P01 วันที่ 6-11 (วันรัฐธรรมนูญ) , 13-18 ธ.ค. 57
พักฟูจิ 1 คืน /พัก โตเกียว- NARITA GRAND HOTEL หรือเทียบเทา 3 คืน
P02 วันที่ 20-25, 27 ธ.ค.57- 01 ม.ค.58 (วันปใหม)
พักฟูจิ 1 คืน/โตเกียว- HARUMI GRAND HOTEL 2 คืน/ โตเกียว- NARITA GRAND HOTEL หรือเทียบเทา 1 คืน
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กําหนดการเดินทาง เดือน ธันวาคม 2557
วันที่ 1
22:00 น.

กรุงเทพฯ – โตเกียว
คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เคานเตอร D ของสายการบิน JetAsia
(JF) พบเจาหนาที่คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานสัมภาระและบัตรขึ้นเครื่อง

วันที่ 2

โตเกียว – ฮาโกเนะ – ล องเรือทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ – GOTEMBA OUTLET – แชน้ําแร
รอน
ออกเดินทางสู มหานครโตเกียว โดยเที่ยวบินที่ JF988 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ มหานครโตเกีย ว ประเทศญี่ปุน หลังผานพิ ธีการตรวจคนเขา
เมื องและรับสัม ภาระเรี ยบรอยแลว นําท านเดิน ทางสู เมืองฮาโกเนะ ตั้งอยูในเขตจั งหวัดคานางาวะ หางจาก
กรุงโตเกียวไปทางตะวันตกเฉี ยงใตประมาณ 83 กม. วนอุทยานแหงชาติฮาโกเนะ เปนสวนหนึ่งของอุทยาน
แหงชาติ FUJI-HAKONE-IZU มีประวัติศาสตรยาวนานกวาพั นป และเปนหนึ่งในสถานที่ทองเที่ยวที่ไ ดรับความ
นิยมจากนักทองเที่ยวเกือบทั่วทุกมุมโลก ทานจะไดสัมผัสกับความงดงามทาง
ธรรมชาติ และดอกไม น านาพั นธุ หลากสี สัน ที่เ บง บานตลอดทั้ง ป ทิว ทัศ น ที่
สวยงาม รวมไปถึงภาพวิวของภูเขาไฟฟูจิที่สามารถมองเห็นไดจ าก ทะเลสาบ
อาชิ ทะเลสาบที่กอตัวจากลาวาของภู เขาไฟฟูจิ เพื่ อใหทานลองเรือชมความ
งามของทัศนียภาพของทะเลสาบอาชิ หากวันใดอากาศสดใส ทานจะไดสัม ผัส
กับทัศ นียภาพในอีก มิ ติห นึ่งที่ สะท อนลงสูทะเลสาบ ราวกับภาพสะทอ นจาก
กระจกบานใหญ ให ทา นได อิส ระถ ายรู ปเพื่ อ เปน ที่ร ะลึก บน เรื อ HakoneKaizokusen เรือที่ตกแตงแปลกตาแนวแฟนตาซีคลายเรือโจรสลัด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
จากนั้นนําทานเดินทางโดยรถโคชสู หุบเขาโอวาคุดานิ หุบเขาที่เกิดจากการปะทุขึ้นมาของภู เขาไฟฮาโกเนะ
เมื่ อหลายพั นปกอน ทําใหเกิดบอน้ํา รอนผุดขึ้นมาจากใตดิน น้ําและควัน เหลานี้มี สวนผสมของกํามะถันอยูดว ย
โดยความรอนของน้ําที่ผุดขึ้นมาสามารถตมไขใหสุกได ใหทานไดชิม ไขดํา ซึ่งคน
ญี่ปุนเชื่อกันวาทานไขดํา 1 ฟอง จะทําใหอายุยืนขึ้น 7 ป จากนั้นนําทานเดินทางสู
Gotemba Premium Outlet ซึ่งเปนแหลงรวบรวมสินคาแบรนดเนมระดับโลกและ
แบรนดเนมดังของญี่ปุนไวมากมาย ใหทานไดเลือกซื้อเลือกชมสินคาอยางจุ ใจกับ
Collection ตางๆ เสื้อผาลาสุด อาทิ MK Michel Klein, Morgen, Elle, Cynthia
Rowley, Diffusione Tessile ฯลฯ กระเปาสไตลหรูหรา อาทิ Bally, Prada, Gucci,
Diesel, Tumi, Gap, Armany ฯลฯ เครื่องประดับและนาฬิกาหรู อาทิ Tag Heuer,
Agete, S.T. Dupont, Tasaki, Longines ฯลฯ รองเทา แฟชั่ น ตา งๆ อาทิ Hush Puppies, Scotch Grain,
Skechers, Hogan ฯลฯ หรือสินคาสําหรับคุณหนู เชน Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids, Miki House และ
สินคาอื่นๆ อีกมากมาย
รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารโรงแรม (2) บริการทานดวย เมนูบุฟเฟตขาปูยักษ
หลังอาหารใหทานได แชน้ําแรรอนธรรมชาติ (Onsen) เพื่อผอนคลายความเมื่อยลา การแชน้ําแรรอนชวยทํา
ใหระบบหมุนเวียนโลหิตดี และยังชวยใหผิวพรรณดีอีกดวย (ควรแชครั้งละ 20 นาที แตไมควรแชเกิน 1 ชั่วโมง)
พักที่ Fuji Garden Hotel / Equivalent Hotel หรือเทียบเทา ที่ จังหวัดยามานาชิ

01:15 น.
09:10 น.

กลางวัน

ค่ํา

วันที่ 3
เชา

ลานสกีฟูจิเท็น - ภูเขาไฟฟูจิ (จุมชมวิว)– โตเกียว – วัดอาซากุสะ – จุดชมวิว Tokyo Sky Tree
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (3)
นําทานเดินทางสู ลานสกีฟูจิเท็น เปนสกีรีสอรทขนาดเล็กที่ตั้งอยูบริเวณ ภูเขาไฟฟูจิ มีทั้งลานสกีสําหรับผูใหญ
และเด็ก นอกจากนั้นทานจะไดสัมผัสไดเปนลานสกีที่เต็มไปดวยหิมะขาวโพลน บวกกับฉากหลังที่เปนภู เขาไฟฟู
จิ ที่สวยงาม ที่ ลานสกีแหงนี้ มี ทั้งลานสกีสํ าหรับ ผู
เริ่ ม เล น สกี และ สํ า หรับ ผู ที่ มี ค วามชํ า นาญ ท า น
สามารถเลือกเลนได ทั้งสกี สโนว บอรด กระดาน
เลื่ อ นหิ ม ะ นอกจากนี้ ยั งมี ล านสกีสํ า หรั บเด็ ก ให
เลนกระดานเลื่อนหิม ะหรือแคนั่งเลนหิม ะ (ไม รวม
คาอุปกรณในการเลนสกี)
จากนั้นนําทานสู ภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณของแดน
อาทิตยอุทัย และยังถือไดวาเปนภูเขาไฟที่งดงามที่สุดแหงหนึ่งของโลก ภู เขาไฟ
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กลางวัน

ค่ํา

วันที่ 4
เชา

ฟูจิอยูสูงกวาระดับน้ําทะเลถึง 3,776 เมตร ซึ่งมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาเกือบตลอดทั้งปและเปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
ของชาวญี่ปุน ที่เชื่อกันวาเปนที่สิงสถิตของเทพเจ า ดังนั้นในสมั ยกอนจึ งเปนสถานที่ตองหามสําหรับสตรีม านับ
รอยๆ ป (การเดินทางขึ้นภูเขาไฟฟูจิ ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ณ วันที่เดินทาง) ใหทานอิสระถายรูปวิวทิวทัศนอัน
งดงาม และเลือกซื้อเลือกชมสินคาพื้นเมือง ขนมญี่ปุน หรือของที่ระลึกตางๆ ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
นําทานเดินทางสู มหานครโตเกียว เมืองหลวงของประเทศญี่ปุน ที่คลาคล่ําไปดวยผูคนจากทั่วทุกมุ ม โลก ทาน
จะไดเห็นวัฒนธรรม วิถีชีวิตของชาวญี่ปุนที่ผสมผสานเขา
กัน กั บเทคโนโลยี อัน ทั นสมั ยได อย า งกลมกลื น นํ าท า น
เดินทางสู วั ดเซนโซจิ หรือ วั ดอาซากุส ะ วัดที่ เกาแก
ที่สุดในกรุงโตเกียว กอตั้งเมื่อป 628 ซึ่งตามประวัติความ
เป นมา วัด นี้เ กิ ดขึ้ นโดยชาวประมงที่ ออกไปหาปลา แต
กลับทอดแหไดพระโพธิสัตวกวนอิมทองคํา ความสูง 5.5
เซนติ เ มตร หลั ง จากนั้ น คนในหม บ า นก็ ไ ด ส ร า งวั ด นี้ ขึ้ น
เพื่ อเป นสถานที่ประดิษฐานพระโพธิสัตว กวนอิม ใหผูค น
ไดก ราบไหวบูช า นอกจากนี้ลัก ษณะโดดเด นของวั ดคื อ
ประตู ท างเข า วั ด ที่ ป ระดั บ ดว ยโคมสี แ ดงขนาดใหญ ที่ มี
ความสู ง ถึ ง 4.5 เมตร แขวนอยู ชื่ อ ว า ประตู ฟ า คํ า รณ หรื อ Kaminari Mon ภายในวั ด ท า นสามารถเลื อ กซื้ อ
เครื่องรางของขลัง หรือเลือกซื้อสินคาของที่ระลึกตางๆ มากมายที่ ถนน
นาคามิเสะ อาทิ พวงกุญแจ ตุกตาแมวกวัก ดาบซามูไร ชุดแตงกายประจํ า
ชาติ ญี่ปุ น และพลาดไม ไ ด กับ ขนมอาเกะมั นจู ขนมซาลาเปาทอดสู ต ร
เฉพาะของวัด และเปนขนมขึ้นชื่อของวัดอาซากุสะ จากนั้นนําทานสูจุ ดชม
วิวเพื่อถายรูปคูกับ Tokyo Sky Tree แลนดม ารกแหงใหม ของมหานคร
โตเกี ยว เปด ใหบ ริก ารอย างเปน ทางการเมื่ อ วัน ที่ 22 พฤษภาคม 2555
เปนหอสงสัญญาณโทรทัศนและวิทยุระบบดิจิ ตอลแหงใหม ซึ่งแตเดิม ใช
หอคอยโตเกียวทาวเวอรที่มีความสูง 333 เมตร แตในปจ จุ บันความสูงไม
เพี ย งพอในการส ง สั ญ ญาณ เนื่ อ งจากในมหานครโตเกี ย วมี ตึ ก สู ง เป น
จํ านวนมาก ทํ าให สง สัญญาณไม ส ะดวก จึ ง ไดส รา งหอคอยแห งนี้ ม ารองรับแทนดวยมี ค วามสูง ถึง 634 เมตร
สามารถสงสัญญาณไดทั่วทั้งภูมิภาคคันโต
อิสระอาหารเย็น เพื่อใหทานจุใจในการชอปปง
พักโรงแรมมาตรฐาน ระดับ 3 ดาว โตเกียว
อิสระตามอัธยาศัย หรือ ทานสามารถเลือกซื้อตั๋ว Tokyo Disneyland
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (5)
อิสระใหทานไดพักผอนตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อตั๋วเขาสวนสนุกอันดับโลก Tokyo Disneyland (บัตรคาเขา
ผูใหญ 2,700 บาท ไม รวมคาเดินทาง) โลกแหงจิ นตนาการซึ่งเปน Disneyland แหงแรกที่สรางนอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา สรางขึ้นในป 1983 โดยการถมทะเลและใชทุนสรางกวา 600 ลานบาท ดินแดนหรรษาของคนทุก
เพศทุกวัยที่มีผูเขาชมมากกวา 17 ลานคนตอป สนุกสนานกับเครื่องเลนตางๆ มากมาย ที่แบงออกเปนโซนตางๆ
เพลิดเพลินกับ Adventure Land ที่ทานจะไดผจญภัยกับการลองเรือโจรสลัด Pirates of the Caribbean หรือจะ
ชมสวนสนุกโดยรอบโดยรถไฟ Western River Railroad ปนบานตนไม Swiss Family Treehouse หรือเลือก
สนุ กกั บ Splash Mountain นั่ ง เรื อผจญภั ย บนผาสู งชั น ในโซน Critter Country เข าชมบ า นผี สิ ง Haunted
Mansion อั น น า กลั ว และชมบ า นน อยแสนน า รั ก ของหมี พู ห Pooh’s Hunny Hunt ในโซน Fantasy Land
เพลิดเพลินกับการแตงกายชุดประจําชาติของตุกตาตัวนอยกับ It’s a Small World ผจญภั ยไปกับ Pinocchio’s
Darling Journey ถายภาพเปนที่ระลึกใน Toon Town กับบานของเหลาการตูนของดิสนีย Minnie House บาน
แสนนารักของมินนี่ หรือ Chip ‘n Dale’s Treehouse บานตนไม ของชิปกับเดล สนุกตอกับเครื่องเลนมั นสๆ ใน
โซน Tomorrow Land สนุกสุดเหวี่ยงกับรถไฟตะลุยอวกาศใน Space Mountain หรือเลือกเดินทางในอวกาศ
แบบสบายๆ ไปกับ Star Tour สนุกกับเครื่องเลนชิ้นใหม ลาสุดของ Tokyo Disneyland ใน Buzz Light Year
ประชั น ความแม น กั บ เพื่ อ นด ว ยป น เลเซอร สุ ด ไฮเทค จากนั้ น ให ท า นช อ ปป ง สิ น ค า ลิ ข สิ ท ธิ์ จ าก Disney ที่ มี
มากมายหลากหลายแบบใหเลือกเปนของฝากของที่ระลึกที่ World Bazaar และพลาดไมไดกับขบวนพาเหรดสุด
อลังการ Tokyo Disneyland Electric Parade Dreamlight ของเหลาการตูนมากมาย อาทิ มิ คกี้และมิ นนี่ พลูโต
ชิปกับเดล โดนัลดดัก หมีพูหและผองเพื่อน ปเตอรแพน สโนวไวทกับคนแคระทั้งเจ็ด และตัวละครจากดิสนียอื่นๆ
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อีก มากมายที่อ อกมาอวดโฉม (ในกรณีที่ สภาพอากาศไม เ หมาะสม เชน ฝนตก ขบวนพาเหรดอาจงดแสดง)
สําหรับ ทา นที่ ไ ม ไ ป Tokyo Disneyland ทา นสามารถชมสถานที่ ตา งๆ ในนครโตเกีย ว ดว ยระบบคมนาคมที่
สะดวกสบายโดยรถไฟที่วิ่งอยูในมหานครโตเกียว (ราคาบัตรรถไฟขึ้นอยูกับประเภทและสายรถไฟที่ใหบริการ
ทานสามารถสอบถามราคาไดที่ไกด) ทานสามารถแวะเยี่ยมชมและถายภาพเปนที่ระลึกกับ Hachiko รูปปนสุนัขที่
แสนซื่อสัตย ซึ่งเปนจุดนัดพบยอดฮิตของหนุมสาวชาวโตเกียว อัพเดทแฟชั่นสไตลที่ ตึก 109 (Ichi-Maru-Kyu)
ทั้ง เสื้ อ ผ า กระเป า รองเท า เครื่ อ งประดับ และแฟชั่ นชั้ น นํ า ของญี่ปุ น ในฤดู ตา งๆ อี ก มากมาย หรื อ Shibuya
Hikarie แหลงชอปปงแหงใหมที่เนนสินคาเอาใจวัยทํางาน เดินเลน ยาน Harajuku แหลงรวมแฟชั่นทันสมัยของ
วัยรุน ชอปปงที่ ตรอกทาเคชิตะ ที่สองขางทางเรียงรายไปดวยรานขายของวัยรุน รานฟาสทฟูด รานเครปอรอยๆ
มากมาย ในวันหยุดสุดสัปดาหจะเปนแหลงนัดพบของบรรดา Cosplay อีกดวย หรือชอปปงที่ ถนนโอโมเตะซันโด
ยานสําหรับคนที่มีไลฟสไตลที่ทันสมัย หรูหราดวยแบรนดรานคาชั้นนํามากมายที่เรียงรายตลอดสองขางทาง (ไม
รวมคาใชจายในการเดินทาง)
** อิสระอาหารกลางวันและเย็น
พักโรงแรมมาตรฐาน ระดับ 3 ดาว โตเกียว
วันที่ 5
เชา

วัดโคโทคุอิน – องคพระใหญไดบุทสึ – พิพิธภัณฑราเมน – โอไดบะ
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (6)
นําทานเดินทางสู วัดโคโทคุอิน สถานที่ประดิษฐาน องคพระใหญไดบุทสึ หรือ
พระอมิตตาพุทธเนียวยุไร องคที่เห็นในปจ จุ บันสรางจากสําริด สูง 11 เมตร หนัก
ราว 122 ตัน แลวเสร็จเมื่อป พ.ศ. 1795 เดิมองคพระใหญไดบุทสึสรางครั้งแรกใน
ป พ.ศ. 1786 โดยการแกะสลักไม มีความสูงถึง 24 เมตร แตเกิดพายุไ ตฝุนทําให
เกิ ด ความเสี ย หายกั บ ตั ว องค พ ระ จึ ง ต อ งทํ าการบู ร ณะใหม โดยเปลี่ ยนจากไม
แกะสลักมาใชสําริดแทน จากนั้นนําทานสู เมื องโยโกฮามะ ชม พิ พิ ธภั ณฑราเมน
สรางเมื่อป 1994 ภายในจํ าลองเปนบรรยากาศเมื องโตเกียวในสมั ยปโชวะที่ 33
(ค.ศ. 1958) มีรานราเมนที่มีชื่อเสียงจากหลายภูมิภาคทั่วประเทศมาใหเลือกทาน
(อิสระอาหารกลางวัน ใหทานเลือกทานราเมนตนตํารับตามอัธยาศัย)
จนถึงเวลาสมควรนําทานสู โอไดบะ ดินแดนเมื องใหม ที่เกิดขึ้นจากการถมทะเล
บริ เวณอ าวโตเกี ยว ตั้ง ใจสร างขึ้น เพื่ อเป น
สถานที่ จั ด งานแสดงสิ น ค า นานาชาติ ใ นป
1996 แตงานถูกยกเลิกไปเสียกอน อาคารสถานที่ตางๆ ถูกสรางเสร็จ ไป
เสี ยส วนใหญ แล ว จึ ง ไดพั ฒนาใหเ ป นแหล งท อ งเที่ย วแหง ใหม ป จ จุ บั น
กลายเปนสถานที่ชุมนุมของวัยรุนหนุมสาวชาวญี่ปุน ตื่นตาตื่นใจกับสถานที่
ต า งๆ อาทิ Diver City เป น สถานที่ ตั้ ง ของ Gundum Theme Park,
สะพาน Rainbow Bridge สะพานแขวนที่เชื่อมระหวางโอไดบะกับโตเกียว,
Venus Fort ศูนยการคาขนาด 3 ชั้น ตกแตงสวยงามในสไตลยุโรปตอนใต
เปนศูนยรวมสินคาแบรนดเนมชั้นนําทั้งของญี่ปุนและจากตางประเทศ เปนตน
(อิสระอาหารเย็นใหทานไดเดินเลนหรือเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย)
พักโรงแรมมาตรฐาน ระดับ 3 ดาว โตเกียว

วันที่ 6
เชา

โตเกียว – วัดนาริตะ - ศูนยการคาอิออน – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารโรงแรม (7)
นําทานเดินทางสู วัดนาริตะซัน ชินโชจิ เปนหนึ่งในวัดที่เปนที่รูจั ก มากที่สุดในภู มิ ภ าคคันโต มี อายุกวา 700
ป อาคารหลักเปน สถานที่สําหรับ สั กการะบูชา ภายในกอสรางดวยสถาปตยกรรมพุ ทธแบบอินเดียโดยยังคง
เอกลักษณ ของศิลปะแบบญี่ปุนเอาไว วัดแหงนี้เปนสํานักงานใหญของ โรงเรียนสอนศาสนาลัทธิชินกอน สราง
ขึ้น โดยเจ าคณะคั นโจในป 940 ซึ่ งเป น 1 ใน 3 วัด หลัก ของลัท ธิคั นโต ที่ ไ ด ส รา งขึ้ นอุ ทิ ศแดศ าสนาพุ ท ธ
ใหกับ เทพเจาฟูดูเมียวโอะ ซึ่งเปน เทพเจาแหงไฟ ให ทุกทานไดเขานมั สการ ขอพรองคพ ระพุ ทธรูปเพื่ อความ
เปนสิ ริม งคลพร อมเลือกซื้อวัต ถุม งคลภายในวัด จากนั้นนํา ทานสู ศู นยการคา Aeon Mall Narita ศูน ยรวม
สินคาชั้ นนําต างๆ ที่ไ ดรั บความนิยมเปนอย างมากในหมู นักช อปชาวตางชาติ ตั้ งอยูไ ม ไ กลจากท าอากาศยาน
นานาชาตินาริตะมากนัก ใหทานอิสระไดเลือกซื้อของฝาก อาทิ กลองถายรูป กระเปา รองเทา เสื้อผา นาฬิกา
อุปกรณอิเลคทรอนิค เปนตน และยังมีราน 100 เยน จําหนายสินคาราคาถูก รวมไปถึงขนมขบเคี้ยวสไตลญี่ปุนอีก
ดวย
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14:00 น.
19:35 น.

** อิสระอาหารกลางวันและเย็น
สมควรแกเวลานําทานสู ทาอากาศยานนานาชาติ เพื่อเตรียมตัวกลับสู กรุงเทพมหานคร
ออกเดินทางกลับสู กรุงเทพมหานคร โดยเที่ยวบินที่ JF989 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาเขา ชั้น 2 โดยสวัสดิภาพ

***กอนตัดสินใจจองทัวร ควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแท แลวจึงวางมัดจํา
เพื่อประโยชนของทานเอง***
หมายเหตุ : โรงแรมที่ญี่ปุนหองคอนขางเล็ก และบางโรงแรมไมมห
ี องสําหรับนอน 3 ทาน
ทานอาจจะตองพักเปนหองที่นอน 2 ทาน และหองที่นอน 1 ทาน (แยกเปน 2 หอง)
รายการทองเที่ยวอาจมีการสลับหรือเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยมิแจงใหทราบลวงหนา
ในกรณีที่มีเหตุการณสุดวิสัย หรือภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณที่ไมไดอยูภายใตการควบคุมของบริษัทฯ
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคํานึงถึงความปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชนของคณะเปนสําคัญ
การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูเดินทางจํานวน 30 ทานขึ้นไป
ถาผูเดินทางไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ เลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา

เงื่อนไขและขอตกลงตางๆ

(โปรดอานและทําความเขาใจ)

อัตราคาบริการ
กําหนดวันเดินทาง

ผูใหญ 2 ทาน

เด็กต่ํากวา 12 ป
เสริมเตียง

เด็กต่ํากวา 6 ป
ไมเสริมเตียง

พักเดี่ยว

::เด็กพักกับผูใหญ 1 ทาน คิดราคาผูใหญ::
06 – 11 ธ.ค. (วันรัฐธรรมนูญ)
13 – 18 ธ.ค.
20 – 25 ธ.ค.
27 ธ.ค. – 01 ม.ค. (วันปใหม)

35,999.34,999.37,900.44,999.-

35,999.34,999.37,900.44,999.-

33,999.32,999.35,900.42,999.-

8,900.8,900.8,900.12,900.-

หมายเหตุ : 1. ไมใชตั๋วเครื่องบิน หักคาตั๋ว 12,000 บาท
2. ราคาเด็ก Infant (อายุต่ํากวา 2 ป) ราคา 6,900 บาท

**ยังไมรวมคาทิปไกด และคนขับรถทานละ 2,500 เยน ตลอดทริป**
อัตราคาบริการนี้รวม
1. คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเที่ยวบินที่ระบุในรายการทองเที่ยว
2. คาภาษีสนามบิน ภาษีน้ํามัน
3. คาหองพักโรงแรม (หองละ 2 หรือ 3 ทาน) ตามที่ระบุในรายการทองเที่ยวหรือระดับเดียวกัน
4. คาอาหาร คาเขาชม และคายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุในรายการทองเที่ยว
5. คาใชจายมัคคุเทศก / หัวหนาทัวร ที่คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
6. คาประกันอุบัติเหตุประเภท Medical Insurance คุมครองในระหวางการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท
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อัตราคาบริการนี้ไมรวม
1. คาธรรมเนียมในการทําหนังสือเดินทาง หรือเอกสารตางดาวตางๆ
2. คาระวางกระเปาน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด
3. คาธรรมเนียมวีซา
4. คาใชจายสวนตัว เชน อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการทองเที่ยว คาซักรีด คาโทรศัพท มินิบารและทีวีชอ
 ง
พิเศษของโรงแรม เปนตน
5. คาภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จายของแตละประเทศ
6. ทิปไกดและคนขับรถ ทานละ 2,500 เยน / ทาน / ทริป
เงื่อนไขการชําระเงิน
 การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 30 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวน ดังกลาว ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
 กรุณาชําระมัดจําทานละ 10,000 บาท และ ชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 25 วันกอนออกเดินทาง
 กรุ ณาส งสํ าเนาหนา พาสปอร ตผู เ ดิน ทาง มาที่ tours@thaiskyticket.com (อายุใ ช งานคงเหลือ ไม น อยกวา 6
เดือน)
โอนเงินผานธนาคาร
ธนาคาร

ชื่อบัญชี

เลขที่บัญชี

ธนาคารกรุงเทพ (กระแสรายวัน) สาขา สวนพลู

อี-สกายลิ้งค ทราเวล

200-303467-1

ธนาคารไทยพาณิชย (ออมทรัพย) สาขา บางโคล

นางสาวนพรัตน มหาพีราภรณ

095-275521-4

ธนาคารกสิกรไทย (ออมทรัพย) สาขา ซอยเจริญราษฏร นายณพดล มหาพีราภรณ

670-2-09125-8

**เมื่อทานไดทําการชําระเงินแลว กรุณาแจงการชําระเงิน
แจงทางโทรศัพท ไดที่หมายเลข 02 294 5864 หรือทางอีเมลล tours@thaiskyticket.com (สงสําเนาใบโอนเงิน)
เงื่อนไขการยกเลิก
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจําเต็มจํานวน
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 21 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บคาใชจาย 100% ของราคาทัวรทั้งหมด
 กรณีกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด เทศกาลตางๆ เชน ปใหม สงกรานต เปนตน ทางบริษัทฯ ตองมีการการันตีมัดจําที่
นั่งกับทางสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight และโรงแรมทีพ
่ ักตางๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ไมคืนคามัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมด ไมวายกเลิกกรณีใดก็ตาม
 เมื่อออกตั๋วแลว หากทานมีเหตุบางประการทําใหเดินทางไมได ไมสามารถขอคืนคาตั๋วได เนื่องจากเปน
นโยบายของสายการบิน
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา ในกรณีที่ผูเดินทางไมถึง 30 คนขึ้นไป
2. ในกรณีที่สายการบินประการปรับขึ้นภาษีน้ํามั น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาภาษีน้ํามั นเพิ่ ม ตาม
ความเปนจริง
3. ตั๋วเครื่องบินที่ออกเปนกรุปไมสามารถเลื่อนวันเดินทางหรือขอคืนเงินได
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรายการทองเที่ยวตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย
หรือเหตุการณที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคํานึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชนของคณะ
ผูเดินทางเปนหลัก
5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน หากเกิดเหตุการณสุดวิสัย เชน ความลาชาจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน
การเมือง การประทวง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล ปญหาจราจร อุบัติเหตุ ภั ยธรรมชาติ หรือทรัพ ยสินสูญหาย
อันเนื่องมาจากความประมาทของตัวทานเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของตัวทานเอง
6. กรณีที่สถานที่ทองเที่ยวใดๆ ที่ไมสามารถเขาชมไดเนื่องจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ เหตุการณที่อยูเหนือการ
ควบคุมของบริษัทฯ เปนตน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น
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7. กรณี ที่ ท านสละสิท ธิ์ ใ นการใช บ ริก ารใดๆ หรื อ ไม เ ข า ชมสถานที่ใ ดๆ ก็ต ามที่ ร ะบุ ใ นรายการท องเที่ ย ว หรื อ ไม
เดินทางพรอมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาใชจายไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
8. กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งในประเทศไทย และในตางประเทศมีปฏิเสธมิใหเดินทางเขา-ออกตามประเทศที่ระบุ
ไว เนื่องจากการครอบครองสิ่งผิดกฎหมาย สิ่งของตองหาม เอกสารเดินทางไม ถูกตอง หรือไม วาดวยเหตุผลใดๆ
ก็ตามบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดก็ตาม
9. กรณีที่ทานใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิ เสธใน
การเขา-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
10. เมื่อทานตกลงชําระเงินมั ดจํ าหรือคาทัวรทั้งหมดแลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ทั้งหมด

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซา
 เขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย
(เอกสารที่จะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตเขาประเทศญี่ปน
ุ )
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 วัน ไมวาจะ
อยูดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่นเอกสารในขึ้นตอนการตรวจคนเขาเมือง เพื่อยืนยัน
การมีคุณสมบัตรการเขาประเทศญี่ปุนดังตอไปนี้
 ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุน
 สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุนได
 (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน)
 ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดในระหวางพํานักอยูในประเทศญี่ปุน (เชน คนรูจัก โรงแรม เปนตน)
 กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุน
 เอกสารที่อาจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศญี่ปุน ทางบริษัทฯ ไดมีการจัดเตรียม
ไวใหแลว ทั้งนี้ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองที่ประเทศญี่ปุนดวย

คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุน
(กรณีการเขาประเทศญี่ปน
ุ ตามมาตรการยกเวนวีซา)
1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยูไมต่ําวา 6 เดือน
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุน จะตองไมเปนสิง่ ที่ขัดตอกฎหมาย และเขาขายคุณสมบัติเพื่อการพํานัก
ระยะสั้นเทานั้น
3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาในการพํานักไมเกิน 15 วัน
4. ตองเปนผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปน
ุ หรือมิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขา
ประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธในการเขาประเทศ

กรณีผูเดินทางไมผานการตรวจพิจารณาในการ เขา-ออก โดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง ทั้งในปรเทศ
ไทยและประเทศญี่ปุนอันเนื่องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี หรือการถูก
ปฏิเสธในกรณีใดๆ ก็ตามทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบและขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น
เนื่องจากเปนการเหมาจายกับตัวแทนบริษัทฯ
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