HOTLINE: 086-3054939

โตเกียว ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท 5วัน 3คืน

***พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ / แช่น้าแร่ร้อน ONSEN / ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท***
# จุดเด่นของทัวร์ #
วนอุทยานฮาโกเนะ สัมผัสความงามแห่งธรรมชาติ ล่องเรือโจรสลัด ชมทะเลสาบอาชิ
มรดกโลกทางวัฒนธรรม ภูเขาไฟฟูจิ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์และแหล่งบันดาลใจทางศิลปะ
ย่านชินจุกุ แหล่งช้อปปิ้งชั้นนาของญี่ปุ่น วัดนาริตะ สักการะเทพเจ้าแห่งไฟ
อิสระเที่ยวชม มหานครโตเกียว มหานครแห่งเทคโนโลยีและวิทยาการล้ายุค

วันที่

รายละเอียดการท่องเที่ยว

มื้ออาหาร

โรงแรม หรือ
เทียบเท่า

D1

กรุงเทพฯ (วันเช็คอิน)

-/-/-

-

D2

โตเกียว – ฮาโกเนะ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ – Gotemba
Outlet ***พิเศษ...แช่นาแร่
้ ร้อน / บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

-/L/D

FUJISAN
GARDEN HOTEL
OR SIMILAR

D3

ภูเขาไฟฟูจิ (จุดชมวิว) – ลานสกีฟูจิเท็น - วัดอาซากุสะ – จุดชมวิว Tokyo Sky
Tree

B/L/-

TOKYO

D4

อิสระตามอัธยาศัย หรือซือ
้ เพิ่ม Tokyo Disneyland (ไม่มีบริการรถทั้งวัน)

B/-/-

TOKYO

D5

โตเกียว – วัดนาริตะ – ศูนย์การค้าอิออน – กรุงเทพฯ

B/-/-

-

**หมายเหตุ: โรงแรมมาตรฐาน 3 ดาว หรือเทียบเท่า
P01 วันที่ 3-7, 4-8 (วันพ่อ), 10-14, 11-15 (วันรัฐธรรมนูญ), 17-21, 18-22 ธ.ค. 57
พักฟูจิ 1 คืน /พักโตเกียว- Narita Kikusui Hotel หรือเทียบเท่า 2 คืน
P02 วันที่ 24-28, 25-29 (วันคริสต์มาส), 31ธ.ค.57 - 04 ม.ค.58, 01-05 ม.ค.58 (วันปีใหม่)
พักฟูจิ 1 คืน/พักโตเกียวในเมือง- DAY NICE HOTEL หรือเทียบเท่า 2 คืน
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HOTLINE: 086-3054939

กาหนดการเดินทาง เดือน ธันวาคม 2557

วันที่ 1
22:00 น.

กรุงเทพฯ – โตเกียว
คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ D ของสายการบิน JetAsia
(JF) พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรขึ้นเครื่อง

วันที่ 2
01:15 น.
09:10 น.

โตเกียว – ฮาโกเนะ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ–หุบเขาโอวาคุดานิ – GOTEMBA OUTLET– แช่นาแร่ร้อน
ออกเดินทางสู่ มหานครโตเกียว โดยเที่ยวบินที่ JF988 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ มหานครโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ
รับสัม ภาระเรี ยบร้ อยแล้ว นาท่ านเดินทางสู่ เมื องฮาโกเนะ ตั้ง อยู่ใน
เขตจั งหวัด คานางาวะ ห่ างจากกรุง โตเกี ยวไปทางตะวั นตกเฉีย งใต้
ประมาณ 83 กม. วนอุ ทยานแห่ งชาติฮ าโกเนะ เป็น ส่ว นหนึ่ง ของ
อุทยานแห่งชาติ FUJI-HAKONE-IZU มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่าพัน
ปี แ ล ะ เ ป็ น ห นึ่ ง ใ น สถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว ที่ ไ ด้ รั บ ค ว า ม นิ ย ม จ า ก
นักท่องเที่ยวเกือบทั่วทุกมุมโลก ท่านจะได้สัมผัสกับความงดงามทาง
ธรรมชาติ และดอกไม้ น านาพั น ธุ์ ห ลากสี สั น ที่ เ บ่ ง บานตลอดทั้ ง ปี
ทิวทัศน์ที่สวยงาม รวมไปถึงภาพวิวของภูเขาไฟฟูจิที่สามารถมองเห็น
ได้ จ าก ทะเลสาบอาชิ ทะเลสาบที่ ก่ อ ตั ว จากลาวาของภู เ ขาไฟฟู จิ
เพื่อให้ท่านล่องเรือชมความงามของทัศนียภาพของทะเลสาบอาชิ หากวันใดอากาศสดใส ท่านจะได้สัมผัสกับ
ทัศนียภาพในอีกมิติหนึ่งที่สะท้อนลงสู่ทะเลสาบ ราวกับภาพสะท้อนจากกระจกบานใหญ่ ให้ท่านได้อิสระถ่ายรูป
เพื่อเป็นที่ระลึกบน เรือ Hakone-Kaizokusen เรือที่ตกแต่งแปลกตาแนวแฟนตาซีคล้ายเรือโจรสลัด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
จากนั้นนาท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ หุบเขาที่เกิดจากการปะทุขึ้นมาของภูเขาไฟฮาโกเนะ
เมื่อหลายพันปีก่อน ทาให้เกิ ดบ่อน้าร้อนผุด ขึ้นมาจากใต้ดิน น้าและควันเหล่านี้มีส่วนผสมของกามะถันอยู่ด้ว ย
โดยความร้อนของน้าที่ผุดขึ้นมาสามารถต้มไข่ให้สุกได้ ให้ท่านได้ชิม ไข่ดา ซึ่งคนญี่ปุ่นเชื่อกันว่าทานไข่ดา 1
ฟอง จะทาให้อายุยืนขึ้น 7 ปี จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ Gotemba Premium Outlet ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมสินค้า
แบรนด์เนมระดับโลกและแบรนด์เนมดังของญี่ปุ่นไว้มากมาย ให้ท่านได้
เลือกซื้อเลือกชมสินค้าอย่างจุใจกับ Collection ต่างๆ เสื้อผ้าล่าสุด อาทิ
MK Michel Klein, Morgen, Elle, Cynthia Rowley, Diffusione
Tessile ฯลฯ กระเป๋าสไตล์หรูหรา อาทิ Bally, Prada, Gucci, Diesel,
Tumi, Gap, Armany ฯลฯ เครื่ อ งประดั บ และนาฬิ ก าหรู อาทิ Tag
Heuer, Agete, S.T. Dupont, Tasaki, Longines ฯลฯ รองเท้าแฟชั่น
ต่า งๆ อาทิ Hush Puppies, Scotch Grain, Skechers, Hogan ฯลฯ
หรือสินค้าสาหรับคุณหนู เช่น Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids, Miki
House และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารโรงแรม (2) บริการท่านด้วยเมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์
หลังอาหารให้ท่านได้ แช่นาแร่ร้อนธรรมชาติ (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การแช่น้าแร่ร้อนช่วยทา
ให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดี และยังช่วยให้ผิวพรรณดีอีกด้วย (ควรแช่ครั้งละ 20 นาที แต่ไม่ควรแช่เกิน 1 ชั่วโมง)
พักที่ Fuji Garden Hotel / Tominoko Hotel หรือเทียบเท่า ที่ จังหวัดยามานาชิ

กลางวัน

ค่า

วันที่ 3
เช้า

ลานสกีฟูจิเท็น - ภูเขาไฟฟูจิ (จุมชมวิว)– โตเกียว – วัดอาซากุสะ – จุดชมวิว Tokyo Sky Tree
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (3)
นาท่านเดินทางสู่ ลานสกีฟูจิเท็น เป็นสกีรีสอร์ทขนาดเล็กที่ตั้งอยู่บริเวณ ภูเขาไฟฟูจิ มีทั้งลานสกีสาหรับผู้ใหญ่
และเด็ก นอกจากนั้นท่านจะได้สัมผัสได้เป็นลานสกีที่เต็มไปด้วยหิมะขาวโพลน บวก
กับฉากหลังที่เป็นภูเขาไฟฟูจิที่สวยงาม ที่ลานสกีแห่งนี้มีทั้งลานสกีสาหรับผู้เริ่มเล่น
สกี และ ส าหรั บ ผู้ ที่ มี ค วามช านาญ ท่ า นสามารถเลื อ กเล่ น ได้ ทั้ ง สกี สโนว์ บ อร์ ด
กระดานเลื่อนหิมะ นอกจากนี้ยังมีลานสกีสาหรับเด็ก ให้เล่นกระดานเลื่อนหิมะหรือแค่
นั่งเล่นหิมะ (ไม่รวมค่าอุปกรณ์ในการเล่นสกี)
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กลางวัน

จากนั้นนาท่านสู่ ภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทัย และยังถือได้ว่าเป็น
ภู เ ขาไฟที่ ง ดงามที่ สุด แห่ ง หนึ่ ง ของโลก ภู เ ขาไฟฟู จิ อ ยู่ สู ง กว่ า ระดั บ น้ าทะเลถึ ง
3,776 เมตร ซึ่งมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาเกือบตลอดทั้งปีและเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
ของชาวญี่ปุ่น ที่เชื่อกันว่าเป็นที่สิงสถิตของเทพเจ้า ดังนั้นในสมัยก่อนจึงเป็นสถานที่
ต้ อ งห้ า มสาหรั บ สตรี ม านั บ ร้ อ ยๆ ปี (การเดิ น ทางขึ้ น ภู เ ขาไฟฟู จิ ขึ้ น อยู่ กั บ สภาพ
อากาศ ณ วันที่เดินทาง) ให้ท่านอิสระถ่ายรูปวิวทิวทัศน์อันงดงาม และเลือกซื้อเลือก
ชมสินค้าพื้นเมือง ขนมญี่ปุ่น หรือของที่ระลึกต่า งๆ ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
นาท่านเดินทางสู่ มหานครโตเกียว เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น ที่คลาคล่าไปด้วยผู้คนจากทั่วทุกมุมโลก ท่าน
จะได้เห็นวัฒนธรรม วิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่นที่ผสมผสานเข้ากันกับเทคโนโลยีอัน
ทันสมัยได้อย่างกลมกลืน นาท่านเดินทางสู่ วัดเซนโซจิ หรือ วัดอาซากุสะ
วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว ก่อตั้งเมื่อปี 628 ซึ่งตามประวัติความเป็นมา วัด
นี้เกิดขึ้นโดยชาวประมงที่ออกไปหาปลา แต่กลับทอดแหได้พระโพธิสัตว์กวนอิ
มทองคา ความสูง 5.5 เซนติเมตร หลังจากนั้นคนในหม่บ้านก็ได้ส ร้างวัดนี้ขึ้น
เพื่ อ เป็ น สถานที่ ป ระดิ ษ ฐานพระโพธิ สั ต ว์ ก วนอิ ม ให้ ผู้ ค นได้ ก ราบไหว้ บู ช า
นอกจากนี้ลักษณะโดดเด่นของวัดคือ ประตูทางเข้าวัดที่ประดับด้วยโคมสีแดง
ขนาดใหญ่ ที่ มี ค วามสู ง ถึ ง 4.5 เมตร แขวนอยู่ ชื่ อ ว่ า ประตู ฟ้ า ค ารณ หรื อ
Kaminari Mon ภายในวัดท่านสามารถเลือกซื้อเครื่องรางของขลัง หรือเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกต่างๆ มากมาย
ที่ ถนนนาคามิเสะ อาทิ พวงกุญแจ ตุ๊กตาแมวกวัก ดาบซามูไร ชุดแต่งกายประจา
ชาติญี่ปุ่น และพลาดไม่ได้กับ ขนมอาเกะมันจู ขนมซาลาเปาทอดสูตรเฉพาะของวัด
และเป็ น ขนมขึ้ น ชื่ อ ของวั ด อาซากุ สะ จากนั้ น น าท่ า นสู่ จุ ด ชม วิ ว เพื่ อ ถ่ า ยรู ป คู่ กั บ
Tokyo Sky Tree แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของมหานครโตเกียว เปิดให้บริการอย่างเป็น
ทางการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 เป็นหอส่งสัญญาณโทรทัศน์และวิทยุระบบ
ดิจิตอลแห่งใหม่ ซึ่งแต่เดิมใช้หอคอยโตเกียวทาวเวอร์ที่มีความสูง 333 เมตร แต่ใน
ปัจจุบันความสูงไม่เพียงพอในการส่งสัญญาณ เนื่องจากในมหานครโตเกียวมีตึกสูง
เป็นจานวนมาก ทาให้ส่งสัญญาณไม่สะดวก จึงได้สร้างหอคอยแห่งนี้มารองรับแทน
ด้วยมีความสูงถึง 634 เมตร สามารถส่งสัญญาณได้ทั่วทั้งภูมิภาคคันโต

ค่า

อิสระอาหารเย็น เพื่อให้ท่านจุใจในการช้อปปิ้ง
พักที่ โตเกียว ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ 4
เช้า

อิสระตามอัธยาศัย หรือ ท่านสามารถเลือกซือตั๋ว Tokyo Disneyland
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (5)
อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อตั๋วเข้าสวนสนุกอันดับโลก Tokyo Disneyland (บัตรค่า
เข้า ผู้ใหญ่ 2,700 บาท ไม่รวมค่าเดินทาง) โลกแห่งจินตนาการซึ่งเป็น Disneyland แห่งแรกที่สร้างนอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา สร้างขึ้นในปี 1983 โดยการถมทะเลและใช้ทุนสร้างกว่า 600 ล้านบาท ดินแดนหรรษาของคนทุก
เพศทุกวัยที่มีผู้เข้าชมมากกว่า 17 ล้านคนต่อปี สนุกสนานกับเครื่องเล่นต่างๆ มากมาย ที่แบ่งออกเป็นโซนต่างๆ
เพลิดเพลินกับ Adventure Land ที่ท่านจะได้ผจญภัยกับการล่องเรือโจรสลัด Pirates of the Caribbean หรือจะ
ชมสวนสนุกโดยรอบโดยรถไฟ Western River Railroad ปีนบ้านต้นไม้ Swiss Family Treehouse หรือเลือก
สนุ ก กั บ Splash Mountain นั่ ง เรื อ ผจญภั ย บนผาสู ง ชั น ในโซน Critter Country เข้ า ชมบ้ า นผี สิง Haunted
Mansion อั น น่ า กลั ว และชมบ้ า นน้ อ ยแสนน่ า รั ก ของหมี พู ห์ Pooh’s Hunny Hunt ในโซน Fantasy Land
เพลิดเพลินกับการแต่งกายชุดประจาชาติของตุ๊กตาตัวน้อยกับ It’s a Small World ผจญภัยไปกับ Pinocchio’s
Darling Journey ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกใน Toon Town กับบ้านของเหล่าการ์ตูนของดิสนีย์ Minnie House บ้าน
แสนน่ารักของมินนี่ หรือ Chip ‘n Dale’s Treehouse บ้านต้นไม้ของชิปกับเดล สนุกต่อกับเครื่องเล่นมันส์ๆ ใน
โซน Tomorrow Land สนุกสุดเหวี่ยงกับรถไฟตะลุยอวกาศใน Space Mountain หรือเลือกเดินทางในอวกาศ
แบบสบายๆ ไปกับ Star Tour สนุกกับเครื่ องเล่นชิ้นใหม่ ล่าสุดของ Tokyo Disneyland ใน Buzz Light Year
ประชั น ความแม่ น กั บ เพื่ อ นด้ ว ยปื น เลเซอร์ สุด ไฮเทค จากนั้ น ให้ ท่า นช้ อ ปปิ้ ง สิ น ค้ า ลิ ข สิ ทธิ์ จ าก Disney ที่ มี
มากมายหลากหลายแบบให้เลือกเป็นของฝากของที่ระลึกที่ World Bazaar และพลาดไม่ได้กับขบวนพาเหรดสุด
อลังการ Tokyo Disneyland Electric Parade Dreamlight ของเหล่าการ์ตูนมากมาย อาทิ มิคกี้และมินนี่ พลูโต
ชิปกับเดล โดนัลด์ดัก หมีพูห์และผองเพื่อน ปีเตอร์แพน สโนวไวท์กับคนแคระทั้งเจ็ด และตัวละครจากดิสนีย์อื่นๆ
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อีก มากมายที่อ อกมาอวดโฉม (ในกรณี ที่สภาพอากาศไม่ เ หมาะสม เช่ น ฝนตก ขบวนพาเหรดอาจงดแสดง)
สาหรั บ ท่า นที่ ไ ม่ไ ป Tokyo Disneyland ท่ า นสามารถชมสถานที่ต่ า งๆ ในนครโตเกี ยว ด้ ว ยระบบคมนาคมที่
สะดวกสบายโดยรถไฟที่วิ่งอยู่ใ นมหานครโตเกี ยว (ราคาบัตรรถไฟขึ้นอยู่กั บประเภทและสายรถไฟที่ให้บริการ
ท่านสามารถสอบถามราคาได้ที่ไกด์) ท่านสามารถแวะเยี่ยมชมและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ Hachiko รูปปั้นสุนัขที่
แสนซื่อสัตย์ ซึ่งเป็นจุดนัดพบยอดฮิตของหนุ่มสาวชาวโตเกียว อัพเดทแฟชั่นสไตล์ที่ ตึก 109 (Ichi-Maru-Kyu)
ทั้ ง เสื้ อ ผ้ า กระเป๋ า รองเท้ า เครื่ อ งประดั บ และแฟชั่ น ชั้ น น าของญี่ ปุ่ น ในฤดู ต่ า งๆ อี ก มากมาย หรื อ Shibuya
Hikarie แหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่ที่เน้นสินค้าเอาใจวัยทางาน เดินเล่น ย่าน Harajuku แหล่งรวมแฟชั่นทันสมัยของ
วัยรุ่น ช้อปปิ้งที่ ตรอกทาเคชิตะ ที่สองข้างทางเรียงรายไปด้วยร้านขายของวัยรุ่น ร้านฟาสท์ฟู๊ด ร้านเครปอร่อยๆ
มากมาย ในวันหยุดสุดสัปดาห์จะเป็นแหล่งนัดพบของบรรดา Cosplay อีกด้วย หรือช้อปปิ้งที่ ถนนโอโมเตะซันโด
ย่านสาหรับคนที่มีไลฟ์สไตล์ที่ทันสมัย หรูหราด้วยแบรนด์ร้านค้าชั้นนามากมายที่เรียงรายตลอดสองข้างทาง (ไม่
รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
อิสระอาหารกลางวันและเย็นเอสะดวกในการท่องเที่ยวของท่าน
พักที่ โตเกียว ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่ 5
เช้า

14:00 น.
18:55 น.

โตเกียว – วัดนาริตะ – ศูนย์การค้า Aeon Mall - กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (6)
นาท่า นเดิน ทางสู่ วัดนาริตะซั น ชินโชจิ เป็นหนึ่ งในวั ดที่เป็ นที่รู้จั ก
มากที่สุดในภูมิภาคคันโต มีอายุกว่า 700 ปี อาคารหลักเป็นสถานที่
สาหรั บ สั ก การะบู ช า ภายในก่ อ สร้ า งด้ ว ยสถาปั ต ยกรรมพุ ท ธแบบ
อินเดียโดยยังคง เอกลักษณ์ ของศิลปะแบบญี่ปุ่นเอาไว้ วัดแห่งนี้เป็ น
สานักงานใหญ่ของ โรงเรียนสอนศาสนาลัทธิชินกอน สร้างขึ้นโดยเจ้า
คณะคันโจในปี 940 ซึ่งเป็น 1 ใน 3 วัดหลักของลัทธิคันโต ที่ได้สร้าง
ขึ้น อุทิศ แด่ ศ าสนาพุ ทธให้กั บ เทพเจ้ าฟู ดู เมี ย วโอะ ซึ่ งเป็ น เทพเจ้ า
แห่ งไฟ ให้ ทุกท่ า นได้ เข้ านมั สการ ขอพรองค์พ ระพุ ทธรู ป เพื่ อ ความ
เป็ น สิ ริ ม งคลพร้ อ มเลื อ กซื้ อ วั ต ถุ ม งคลภายในวั ด จากนั้ น น าท่ า นสู่
ศู น ย์ ก ารค้ า Aeon Mall Narita ศู น ย์ ร วมสิ น ค้ า ชั้ น น าต่ า งๆ ที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มเป็ น อย่ า งมากในหมู่ นั ก ช้ อ ป
ชาวต่ างชาติ ตั้งอยู่ไม่ ไกลจากท่ าอากาศยานนานาชาตินาริ ตะมากนั ก ให้ท่า นอิสระได้ เลือ กซื้อ ของฝาก อาทิ
กล้องถ่ายรูป กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า นาฬิกา อุปกรณ์อิเลคทรอนิค เป็นต้น และยังมีร้าน 100 เยน จาหน่ายสินค้า
ราคาถูก รวมไปถึงขนมขบเคี้ยวสไตล์ญี่ปุ่นอีกด้วย
สมควรแก่เวลานาท่านสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ เพื่อเตรียมตัวกลับสู่ กรุงเทพมหานคร
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร โดยเที่ยวบินที่ JF989 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 2 โดยสวัสดิภาพ
***ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ แล้วจึงวางมัดจา
เพื่อประโยชน์ของท่านเอง***

หมายเหตุ : โรงแรมที่ญี่ปุ่นห้องค่อนข้างเล็ก และบางโรงแรมไม่มีห้องสาหรับนอน 3 ท่าน
ท่านอาจจะต้องพักเป็นห้องที่นอน 2 ท่าน และห้องที่นอน 1 ท่าน (แยกเป็น 2 ห้อง)
รายการท่องเที่ยวอาจมีการสลับหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีที่มีเหตุการณ์สุดวิสัย หรือภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทฯ
ทังนี บริษัทฯ จะคานึงถึงความปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะเป็นสาคัญ
การเดินทางในแต่ละครังจะต้องมีผู้เดินทางจานวน 30 ท่านขึนไป
ถ้าผู้เดินทางไม่ครบจานวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ เลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา
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เงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ

(โปรดอ่านและทาความเข้าใจ)

อัตราค่าบริการ
เด็กต่ากว่า 12 ปี
เสริมเตียง

เด็กต่ากว่า 6 ปี
ไม่เสริมเตียง

พักเดี่ยว

33,990.-

33,990.-

31,990.-

7,900.-

10 – 14 ธ.ค. (วันรัฐธรรมนูญ)

33,990.-

33,990.-

31,990.-

7,900.-

11-15, 17-21, 18-22 ธ.ค.

32,990.-

32,990.-

32,990.-

7,900.-

24-28, 25-29 ธ.ค.

36,900.-

36,900.-

34,900.-

7,900.-

31 ธ.ค. – 04 ม.ค (ปีใหม่)

42,990.-

42,990.-

42,990.-

9,900.-

01-05 ม.ค.(ปีใหม่)

42,990.-

42,990.-

42,990.-

9,900.-

กาหนดวันเดินทาง

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน

::เด็กพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน คิดราคาผูใ้ หญ่::

3-7, 4-8 ธ.ค. (วันพ่อแห่งชาติ)

ราคาต่อท่าน/ไทยบาท

หมายเหตุ :

1. ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน หักค่าตั๋ว 12,000 บาท
2. ราคาเด็ก Infant (อายุต่ากว่า 2 ปี) ราคา 6,900 บาท

**ยังไม่รวมค่าทิปไกด์ และคนขับรถท่านละ 2,000 เยน ตลอดทริป**
อัตราค่าบริการนีรวม
1. ค่าตั๋วเครือ
่ งบินไป-กลับ ตามเที่ยวบินที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
2. ค่าภาษีสนามบิน ภาษีน้ามัน
3. ค่าห้องพักโรงแรม (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวหรือระดับเดียวกัน
4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
5. ค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ / หัวหน้าทัวร์ ที่คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
6. ค่าประกันอุบัติเหตุประเภท Medical Insurance คุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท
อัตราค่าบริการนีไม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมในการทาหนังสือเดินทาง หรือเอกสารต่างด้าวต่างๆ
2. ค่าระวางกระเป๋าน้าหนักเกินกว่าที่สายการบินกาหนด
3. ค่าธรรมเนียมวีซา่
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์และทีวีช่อง
พิเศษของโรงแรม เป็นต้น
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่ายของแต่ละประเทศ
6. ทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 2,000 เยน / ท่าน / ทริป
เงื่อนไขการชาระเงิน
 การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจานวน 30 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจานวน ดังกล่าว ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
 กรุณาชาระมัดจาท่านละ 10,000 บาท และ ชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 25 วันก่อนออกเดินทาง
 กรุ ณ าส่ ง สาเนาหน้ าพาสปอร์ต ผู้ เ ดิ น ทาง มาที่ tours@thaiskyticket.com (อายุ ใช้ ง านคงเหลื อ ไม่ น้อ ยกว่ า 6
เดือน)
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โอนเงินผ่านธนาคาร
ธนาคาร
ธนาคารกรุงเทพ (กระแสรายวัน) สาขา สวนพลู
ธนาคารไทยพาณิชย์ (ออมทรัพย์) สาขา บางโคล่
ธนาคารกสิกรไทย (ออมทรัพย์) สาขา ซอยเจริญราษฏร์

ชื่อบัญชี

เลขที่บัญชี

อี-สกายลิ้งค์ ทราเวล

200-303467-1

นางสาวนพรัตน์ มหาพีราภรณ์

095-275521-4

นายณพดล มหาพีราภรณ์

670-2-09125-8

**เมื่อท่านได้ทาการชาระเงินแล้ว กรุณาแจ้งการชาระเงิน
แจ้งทางโทรศัพท์ ได้ที่หมายเลข 02 294 5864 หรือทางอีเมลล์ tours@thaiskyticket.com (ส่งสาเนาใบโอนเงิน)
เงื่อนไขการยกเลิก
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจาเต็มจานวน
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ทั้งหมด
 กรณีกรุป
๊ ที่เดินทางช่วงวันหยุด เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ เป็นต้น ทางบริษัทฯ ต้องมีการการันตีมัดจาที่
นั่งกับทางสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight และโรงแรมที่พักต่างๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ไม่คืนค่ามัดจา หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่วา่ ยกเลิกกรณีใดก็ตาม
 เมื่อออกตั๋วแล้ว หากท่านมีเหตุบางประการทาให้เดินทางไม่ได้ ไม่สามารถขอคืนค่าตั๋วได้ เนื่องจากเป็น
นโยบายของสายการบิน
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง 30 คนขึ้นไป
2. ในกรณีที่สายการบินประการปรับขึ้นภาษีน้ามัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ามันเพิ่มตาม
ความเป็นจริง
3. ตั๋วเครื่องบินที่ออกเป็นกรุ๊ปไม่สามารถเลื่อนวัน เดินทางหรือขอคืนเงินได้
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย
หรือเหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคานึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของคณะ
ผู้เดินทางเป็นหลัก
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน หากเกิดเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น ความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน
การเมือง การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ปัญหาจราจร อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือทรัพย์สินสูญหาย
อันเนื่องมาจากความประมาทของตัวท่านเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบัติเ หตุจากความประมาทของตัวท่านเอง
6. กรณีที่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆ ที่ไม่สามารถเข้าชมได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ เหตุการณ์ที่อยู่เหนือการ
ควบคุมของบริษัทฯ เป็นต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
7. กรณี ที่ท่า นสละสิ ทธิ์ ใ นการใช้ บ ริ ก ารใดๆ หรื อ ไม่ เ ข้ า ชมสถานที่ ใดๆ ก็ ต ามที่ ร ะบุ ในรายการท่ อ งเที่ ย ว หรื อ ไม่
เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
8. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศมีปฏิเสธมิให้เดินทางเข้า -ออกตามประเทศที่ระบุ
ไว้ เนื่องจากการครอบครองสิ่งผิดกฎหมาย สิ่งของต้องห้าม เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ
ก็ตามบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
9. กรณีที่ท่านใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน
การเข้า-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
10. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ
ทั้งหมด
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รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย
(เอกสารที่จะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตเข้าประเทศญี่ปน
ุ่ )
จากมาตรการยกเว้นวีซา่ เข้าประเทศญี่ปน
ุ่ ให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะ
อยู่ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขึน
้ ตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อยืนยัน
การมีคุณสมบัตรการเข้าประเทศญี่ปน
ุ่ ดังต่อไปนี้
 ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปน
ุ่
 สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่นได้
 (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
 ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ในระหว่างพานักอยู่ในประเทศญี่ปน
ุ่ (เช่น คนรู้จัก โรงแรม เป็นต้น)
 กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น
 เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศญี่ปุ่น ทางบริษัทฯ ได้มีการจัดเตรียม
ไว้ให้แล้ว ทังนีขึนอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศญี่ปุ่นด้วย

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น
(กรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ไม่ต่าว่า 6 เดือน
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาในประเทศญีป
่ ุ่น จะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพื่อการพานัก
ระยะสั้นเท่านัน
้
3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาในการพานักไม่เกิน 15 วัน
4. ต้องเป็นผู้ที่ไม่มีประวัตก
ิ ารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้า
ประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธในการเข้าประเทศ

กรณีผู้เดินทางไม่ผ่านการตรวจพิจารณาในการ เข้า-ออก โดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ทังในปรเทศ
ไทยและประเทศญี่ปุ่นอันเนื่องมาจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี หรือการถูก
ปฏิเสธในกรณีใดๆ ก็ตามทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทังสิน
เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนบริษัทฯ
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