HOTLINE: 086-3054939

ญี่ปุ่น โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ-ชมทุ่งลาเวนเดอร์ 5 วัน 3 คืน

***พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ / แช่น้าแร่ร้อน ONSEN ***
วนอุทยานฮาโกเนะ สัมผัสความงามแห่งธรรมชาติ ล่องเรือโจรสลัด ชมทะเลสาบอาชิ
มรดกโลกทางวัฒนธรรม ภูเขาไฟฟูจิ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์และแหล่งบันดาลใจทางศิลปะ
ย่านชินจุกุ แหล่งช้อปปิ้งชันน้าของญี่ปุ่น
อิสระเที่ยวชม มหานครโตเกียว มหานครแห่งเทคโนโลยีและวิทยาการล้ายุค

***พิเศษ !!! ชมเทศกาลทุ่งดอกลาเวนเดอร์***

พักออนเซ็น 1 คืน / พักโตเกียว 2 คืน
พักโตเกียว ไม่ต้องเสียเวลานั่งรถไฟ 1-2 ชม. เข้าเมืองในวันฟรีเดย์

กำหนดกำรเดินทำง เดือน มิถุนำยน-กรกฎำคม 2558
วันที่

รำยละเอียดกำรท่องเที่ยว

เริ่มต้น ท่ำนละ
มื้ออำหำร

25,990.-

โรงแรม หรือ เทียบเท่ำ

D1

กรุงเทพฯ (วันเช็คอิน)

D2

กรุงเทพฯ – โตเกียว – ฮำโกเนะ – ล่องเรือทะเลสำบอำชิ – หุบเขำโอวำคุ
-/L/D
ดำนิ – Gotemba Outlet ***พิเศษ...แช่น้ำแร่ร้อน / บุฟเฟ่ต์ขำปูยักษ์**

FUJISAN GARDEN HOTEL
OR SIMILAR

D3

ภูเขำไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภำพอำกำศ)- ชมทุ่งดอกลำเวนเดอร์ -พิพิธภัณฑ์
แผ่นดินไหว - วัดอำซำกุสะ– จุดชมวิว Tokyo Sky Tree –ช้อปปิง้ ชินจุกุ

B/L/-

TOYOKO INN HOTEL
OR SIMILAR

D4

อิสระตำมอัธยำศัย หรือ ซื้อเพิ่ม Tokyo Disneyland
**พักโตเกียวไม่ต้องเสียเวลำนั่งรถไฟ1-2ชม.เข้ำเมือง

B/-/-

TOYOKO INN HOTEL
OR SIMILAR

D5

ศูนย์กำรค้ำอิออน – กรุงเทพฯ

**หมำยเหตุ: โรงแรมมำตรฐำน 3 ดำว หรือเทียบเท่ำ
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-/-/-

B/-/-

HOTLINE: 086-3054939

วันที่ 1
22:00 น.

กรุงเทพฯ – โตเกียว
คณะพร้อมกัน ณ อำคำรผู้โดยสำรขำออก ชั้น 4 ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ เคำน์เตอร์ D ของสำยกำรบิน JetAsia
(JF) พบเจ้ำหน้ำที่คอยให้กำรต้อนรับและอำนวยควำมสะดวกด้ำนสัมภำระและบัตรขึ้นเครื่อง

วันที่ 2
01:25 น.

โตเกียว– ฮาโกเนะ– ล่องเรือทะเลสาบอาชิ–หุบเขาโอวาคุดานิ – GOTEMBA OUTLET – แช่น้าแร่ร้อน
ออกเดินทำงสู่ มหำนครโตเกียว โดยเที่ยวบินที่ JF988 (บริกำรอำหำรและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

09:30 น.

เดินทำงถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ มหำนครโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น หลังผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมือง
และรับสัมภำระเรียบร้ อยแล้ว นำท่ำ นเดินทำงสู่ เมืองฮำโกเนะ ตั้งอยู่ใน
เขตจั ง หวั ด คำนำงำวะ ห่ ำ งจำกกรุ ง โตเกี ย วไปทำงตะวั น ตกเฉี ย งใต้
ประมำณ 83 กม. วนอุทยำนแห่งชำติฮำโกเนะ เป็นส่วนหนึ่งของอุทยำน
แห่งชำติ FUJI-HAKONE-IZU มีประวัติศำสตร์ยำวนำนกว่ำพันปี และเป็น
หนึ่งในสถำนที่ท่องเที่ยวที่ได้ รับควำมนิยมจำกนักท่องเที่ยวเกือบทั่วทุก
มุมโลก ท่ำนจะได้สัมผัสกับควำมงดงำมทำงธรรมชำติ และดอกไม้นำนำ
พันธุ์หลำกสีสันที่เบ่งบำนตลอดทั้งปี ทิวทัศน์ที่สวยงำม รวมไปถึงภำพวิว
ของภูเขำไฟฟูจิที่สำมำรถมองเห็นได้จำก ทะเลสำบอำชิ ทะเลสำบที่ก่อ
ตั ว จำกลำวำของภู เ ขำไฟฟู จิ เพื่ อ ให้ ท่ ำ นล่ อ งเรื อ ชมควำมงำมของ
ทัศนียภำพของทะเลสำบอำชิ หำกวันใดอำกำศสดใส ท่ำนจะได้สัมผัสกับทัศนียภำพในอีกมิติหนึ่งที่สะท้อนลงสู่
ทะเลสำบ รำวกั บ ภำพสะท้ อนจำกกระจกบำนใหญ่ ให้ ท่ำ นได้ อิ สระถ่ ำ ยรู ป เพื่ อ เป็ นที่ ร ะลึ ก บน เรื อ HakoneKaizokusen เรือที่ตกแต่งแปลกตำแนวแฟนตำซีคล้ำยเรือโจรสลัด
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (1)
จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงโดยรถโค้ชสู่ หุบเขำโอวำคุดำนิ หุบเขำที่เกิดจำกกำรปะทุขึ้นมำของภูเขำไฟฮำโกเนะเมื่อ
หลำยพั น ปี ก่ อ น ทำให้ เ กิ ด บ่ อ น้ ำร้ อนผุ ด ขึ้ น มำจำกใต้ ดิ น น้ ำและควั น
เหล่ำนี้มีส่วนผสมของกำมะถันอยู่ด้วย โดยควำมร้อนของน้ำที่ผุดขึ้นมำ
สำมำรถต้มไข่ให้สุกได้ ให้ท่ำนได้ชิม ไข่ดำ ซึ่งคนญี่ปุ่นเชื่อกันว่ำทำน
ไข่ ด ำ 1 ฟอง จะท ำให้ อ ำยุ ยื น ขึ้ น 7 ปี จำกนั้ น น ำท่ ำ นเดิ น ทำงสู่
Gotemba Premium Outlet ซึ่ ง เป็ น แหล่ ง รวบรวมสิ น ค้ ำ แบรนด์ เ นม
ระดั บโลกและแบรนด์เ นมดังของญี่ ปุ่ นไว้มำกมำย ให้ท่ำ นได้เ ลือ กซื้ อ
เลื อ กชมสิ นค้ ำ อย่ ำ งจุใ จกั บ Collection ต่ ำงๆ เสื้ อ ผ้ ำล่ ำ สุด อำทิ MK
Michel Klein, Morgen, Elle, Cynthia Rowley, Diffusione Tessile
ฯลฯ กระเป๋ ำสไตล์ หรูหรำ อำทิ Bally, Prada, Gucci, Diesel, Tumi,

กลำงวัน
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วันที่ 3
เช้ำ

กลำงวัน

Gap, Armany ฯลฯ เครื่องประดับและนำฬิกำหรู อำทิ Tag Heuer, Agete, S.T. Dupont, Tasaki, Longines
ฯลฯ รองเท้ำแฟชั่นต่ำงๆ อำทิ Hush Puppies, Scotch Grain, Skechers, Hogan ฯลฯ หรือสินค้ำสำหรับคุณหนู
เช่น Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids, Miki House และสินค้ำอื่นๆ อีกมำกมำย
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม (2) บริกำรท่ำนด้วยร้ำนอำหำรของโรงแรมพร้อมขำปูยักษ์แบบไม่อั้น
หลังอำหำรให้ท่ำนได้ แช่น้ำแร่ร้อนธรรมชำติ (Onsen) เพื่อผ่อนคลำยควำมเมื่อยล้ำ กำรแช่น้ำแร่ร้อนช่วยทำให้
ระบบหมุนเวียนโลหิตดี และยังช่วยให้ผิวพรรณดีอีกด้วย (ควรแช่ครั้งละ 20 นำที แต่ไม่ควรแช่เกิน 1 ชั่วโมง)
พักที่ Fuji Garden Hotel / Tominoko Hotel หรือเทียบเท่ำ ที่ จังหวัดยำมำนำชิ
ภูเ ขาไฟฟูจิ (จุม ชมวิ ว)– พิ พิธ ภัณ ฑ์ แผ่ นดิ นไหว – โตเกีย ว – วั ดอาซากุสะ – จุ ดชมวิว Tokyo Sky
Tree – ช้อปปิ้งชินจุกุ
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม (3)
จำกนั้นนำท่ำนสู่ ภูเขำไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภำพภูมิอำกำศ) สัญลักษณ์ของแดนอำทิตย์อุทัย และยังถือได้ว่ำ
เป็นภูเขำไฟที่งดงำมที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ภูเขำไฟฟูจิอยู่สูงกว่ำระดับน้ำทะเลถึง 3,776 เมตร ซึ่งมีหิมะปกคลุม
บนยอดเขำเกือบตลอดทั้งปีและเป็นสถำนที่ศักดิ์สิทธิ์ของชำวญี่ปุ่น ที่เชื่อกันว่ำเป็นที่สิงสถิตของเทพเจ้ำ ดังนั้น
ในสมัยก่อนจึงเป็นสถำนที่ต้องห้ำมสำหรับสตรีมำนับร้อยๆ ปี (กำรเดินทำงขึ้นภูเขำไฟฟูจิ ขึ้นอยู่กับสภำพอำกำศ
ณ วันที่เดินทำง) ให้ท่ำนอิสระถ่ำยรูปวิวทิวทัศน์อันงดงำม และเลือกซื้อเลือกชมสินค้ำพื้นเมือง ขนมญี่ปุ่น หรือ
ของที่ระลึกต่ำงๆ ตำมอัธยำศัย
จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว EARTH QUAKE MUSEUM ด้ำนในจำลองสถำนกำรณ์เกี่ยวกับ
แผ่นดินไหว และให้ท่ำนเลือกซื้อของฝำกได้ตำมอัธยำศัย
นำท่ำนชม ทุ่งดอกลำเวนเดอร์ พรมสีม่วงในฤดูร้อนที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมำกมำย มำเที่ยวชมและถ่ำยรูปเป็นที่
ระลึกอย่ำงเต็มอิ่ม พร้อมเห็นภูเขำไฟฟูจิเป็นฉำกหลังดูสวยงำม เหมำะมำกสำหรับนักท่องเที่ยวไทยที่มีเวลำจำกัด
สำมำรถชมควำมงำมและสัมผัสกลิ่นหอมเย็นของดอกลำเวนเดอร์ในทุ่งสีม่วง โดยไม่จำเป็นต้องเดิน ทำงไปไกล
ถึงเกำะฮอกไกโด ***เทศกำลทุ่งดอกลำเวนเดอร์เริ่มตั้งแต่ 19 มิถุนำยน – 12 กรกฎำคม 2558 ทำงบริษัทต้อง
ขออภัยหำกในช่วงที่ท่ำนนั้นไปดอกไม้ยังไม่บำนอย่ำงเต็มที่ และหำกช่วงที่ท่ำนไปนั้นทุ่งดอกไม้ปิดทำงเรำขอ
สงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนโปรแกรมไปวัดอำซำกุสะแทน***

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (4)
นำท่ำนเดินทำงสู่ มหำนครโตเกียว เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น ที่คลำคล่ำไปด้วยผู้คนจำกทั่วทุกมุมโลก ท่ำน
จะได้เห็นวัฒนธรรม วิถีชีวิตของชำวญี่ปุ่นที่ผสมผสำนเข้ำ
กั น กั บ เทคโนโลยี อั น ทั น สมั ย ได้ อ ย่ ำ งกลมกลื น น ำท่ ำ น
เดินทำงสู่ วัดเซนโซจิ หรือ วัดอำซำกุสะ วัดที่เก่ำแก่ที่สุด
ในกรุ ง โตเกี ย ว ก่ อ ตั้ ง เมื่ อ ปี 628 ซึ่ ง ตำมประวั ติ ค วำม
เป็ น มำ วั ด นี้ เ กิด ขึ้ น โดยชำวประมงที่ อ อกไปหำปลำ แต่
กลับทอดแหได้พระโพธิสัตว์กวนอิมทองคำ ควำมสูง 5.5
เซนติ เ มตร หลั ง จำกนั้ น คนในหม่ บ้ ำ นก็ ไ ด้ สร้ ำ งวั ด นี้ ขึ้ น
เพื่ อเป็น สถำนที่ป ระดิษ ฐำนพระโพธิสัตว์ กวนอิ มให้ผู้ ค น
ได้ กรำบไหว้บู ชำ นอกจำกนี้ลั กษณะโดดเด่ นของวัด คื อ
ประตูทำงเข้ำวัดที่ประดับด้วยโคมสีแดงขนำดใหญ่ที่มีควำมสูงถึง 4.5 เมตร แขวนอยู่ชื่อว่ำ ประตูฟ้ำคำรณ หรือ
Kaminari Mon ภำยในวัดท่ำนสำมำรถเลือกซื้อเครื่องรำงของขลัง หรือเลือกซื้อสินค้ำของที่ระลึกต่ำงๆ มำกมำย

3 / SKY_ZNRTJF-BEAUTIFUL_TYO_SUMMER_B-LAVENDER_5D

HOTLINE: 086-3054939

ค่ำ
วันที่ 4
เช้ำ

ที่ ถนนนำคำมิเสะ อำทิ พวงกุญแจ ตุ๊กตำแมวกวัก ดำบซำมูไร ชุดแต่งกำยประจำชำติญี่ปุ่น และพลำดไม่ได้กับ
ขนมอำเกะมันจู ขนมซำลำเปำทอดสูตรเฉพำะของวัด และเป็นขนมขึ้นชื่อของวัดอำซำกุสะ จำกนั้นนำท่ำนสู่จุด
ชมวิ ว เพื่ อ ถ่ ำ ยรู ป คู่ กั บ Tokyo Sky Tree แลนด์ ม ำร์ ก แห่ ง ใหม่ ข องมหำนครโตเกี ย ว เปิ ด ให้ บ ริ ก ำรอย่ ำ งเป็ น
ทำงกำรเมื่อวันที่ 22 พฤษภำคม 2555 เป็นหอส่งสัญญำณโทรทัศน์และวิทยุระบบดิจิตอลแห่งใหม่ ซึ่งแต่เดิมใช้
หอคอยโตเกียวทำวเวอร์ที่มีควำมสูง 333 เมตร แต่ในปัจจุบันควำมสูงไม่เพียงพอในกำรส่งสั ญญำณ เนื่องจำกใน
มหำนครโตเกียวมีตึกสูงเป็นจำนวนมำก ทำให้ส่งสัญญำณไม่สะดวก จึงได้สร้ำงหอคอยแห่งนี้มำรองรับแทนด้วยมี
ควำมสู ง ถึ ง 634 เมตร สำมำรถส่ ง สั ญ ญำณได้ ทั่ว ทั้ ง ภูมิ ภ ำคคั น สมควรแก่ เวลำน ำท่ ำ นเดิ น ทำงสู่ ย่ ำ นชิ น จุ กุ
ศูนย์กลำงอีกแห่งหนึ่งของมหำนครโตเกียว ย่ำนช้อปปิ้งชั้นนำที่ถือว่ำเป็นแหล่งอัพเดทเทรนด์ของชำวญี่ปุ่น ย่ำน
ควำมเจริญอันดับหนึ่งของมหำนครโตเกียวในปัจจุบัน ให้ท่ำนอิสระเลือกชมสินค้ำมำกมำย ทั้งเสื้อผ้ำแบรนด์เนม
เครื่องสำอำงค์ รวมไปถึงเครื่องใช้ไฟฟ้ำ เป็นต้น และที่ขำดไม่ได้เลยที่จะต้องแวะชมคือ ร้ำน 100 เยน สินค้ำทุก
อย่ำงภำยในร้ำนจะขำยในรำคำเพียง 100 เยนเท่ำนั้น ซึ่งท่ำนสำมำรถหำซื้อของฝำกได้ในรำคำสบำยกระเป๋ำ
อิสระอำหำรเย็น เพื่อให้ท่ำนจุใจในกำรช้อปปิ้ง
พักที่ TOKYO INN HOTEL/PEARL HOTEL หรือเทียบเท่ำ ที่ โตเกียว
อิสระตามอัธยาศัย หรือ ท่านสามารถเลือกซือตั๋ว Tokyo Disneyland
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม (5)
อิสระให้ท่ำนได้พักผ่อนตำมอัธยำศัย หรือ เลือกซื้อตั๋วเข้ำสวนสนุกอันดับโลก Tokyo Disneyland (บัตรค่ำเข้ำ
ผู้ใหญ่ 2,600 บำท เด็ก อำยุ ต่ ำกว่ำ 11 ปี รำคำ 2,000 บำท ไม่ รวมค่ำ เดิ น ทำง) โลกแห่ง จิน ตนำกำรซึ่ งเป็ น
Disneyland แห่งแรกที่สร้ำงนอกประเทศสหรัฐอเมริกำ สร้ำงขึ้นในปี 1983 โดยกำรถมทะเลและใช้ทุนสร้ำงกว่ำ
600 ล้ำนบำท ดินแดนหรรษำของคนทุกเพศทุกวัยที่มีผู้เข้ำชมมำกกว่ำ 17 ล้ำนคนต่อปี สนุกสนำนกับเครื่องเล่น
ต่ำงๆ มำกมำย ที่แบ่งออกเป็น โซนต่ำงๆ เพลิดเพลินกับ Adventure
Land ที่ ท่ำ นจะได้ผ จญภั ย กับ กำรล่ องเรื อ โจรสลั ด Pirates of the
Caribbean หรือ จะชมสวนสนุก โดยรอบโดยรถไฟ Western River
Railroad ปีนบ้ำนต้นไม้ Swiss Family Treehouse หรือเลือกสนุกกับ
Splash Mountain นั่ ง เรื อ ผจญภั ย บนผำสู ง ชั น ในโซน Critter
Country เข้ำชมบ้ำนผีสิง Haunted Mansion อันน่ำกลัว และชมบ้ำน
น้อ ยแสนน่ ำ รัก ของหมี พู ห์ Pooh’s Hunny Hunt ในโซน Fantasy
Land เพลิดเพลินกับกำรแต่งกำยชุดประจำชำติของตุ๊กตำตัวน้อยกับ
It’s a Small World ผจญภั ยไปกับ Pinocchio’s Darling Journey
ถ่ ำ ยภำพเป็ น ที่ ร ะลึ ก ใน Toon Town กั บ บ้ ำ นของเหล่ ำ กำร์ ตู น
ของดิ สนี ย์ Minnie House บ้ ำ นแสนน่ ำ รั ก ของมิ น นี่ หรื อ Chip ‘n
Dale’s Treehouse บ้ ำ นต้ น ไม้ ข องชิ ป กั บ เดล สนุ ก ต่ อ กั บ เครื่ อ งเล่ น มั น ส์ ๆ ในโซน Tomorrow Land สนุ ก
สุดเหวี่ยงกับรถไฟตะลุยอวกำศใน Space Mountain หรือเลือกเดินทำงในอวกำศแบบสบำยๆ ไปกับ Star Tour
สนุกกับเครื่องเล่นชิ้นใหม่ล่ำสุดของ Tokyo Disneyland ใน Buzz Light Year ประชันควำมแม่นกับเพื่อนด้วยปืน
เลเซอร์สุดไฮเทค จำกนั้นให้ท่ำนช้อปปิ้งสินค้ำลิขสิทธิ์จำก Disney ที่มีมำกมำยหลำกหลำยแบบให้เลือกเป็นของ
ฝำกของที่ระลึก ที่ World Bazaar และพลำดไม่ได้กับ ขบวนพำเหรดสุ ดอลังกำร Tokyo Disneyland Electric
Parade Dreamlight ของเหล่ำกำร์ตูนมำกมำย อำทิ มิคกี้และมินนี่ พลูโต ชิปกับเดล โดนัลด์ดัก หมีพูห์และผอง
เพื่อน ปีเตอร์แพน สโนวไวท์กับคนแคระทั้งเจ็ด และตั วละครจำกดิสนีย์อื่นๆ อีกมำกมำยที่ออกมำอวดโฉม (ใน
กรณี ที่ ส ภำพอำกำศไม่ เ หมำะสม เช่ น ฝนตก ขบวนพำเหรดอำจงดแสดง) ส ำหรั บ ท่ ำ นที่ ไ ม่ ไ ป Tokyo
Disneyland ท่ำนสำมำรถชมสถำนที่ต่ำงๆ ในนครโตเกียว ด้วยระบบคมนำคมที่สะดวกสบำยโดยรถไฟที่วิ่งอยู่ใน
มหำนครโตเกียว (รำคำบัตรรถไฟขึ้ นอยู่กั บประเภทและสำยรถไฟที่ ให้บริ กำร ท่ำนสำมำรถสอบถำมรำคำได้ ที่
ไกด์) ท่ำนสำมำรถแวะเยี่ยมชมและถ่ำยภำพเป็นที่ระลึกกับ Hachiko รูปปั้นสุนัขที่แสนซื่อสัตย์ ซึ่งเป็นจุดนัดพบ
ยอดฮิตของหนุ่มสำวชำวโตเกียว อัพเดทแฟชั่นสไตล์ที่ ตึก 109 (Ichi-Maru-Kyu) ทั้งเสื้อผ้ำ กระเป๋ำ รองเท้ำ
เครื่องประดับและแฟชั่นชั้นนำของญี่ปุ่นในฤดูต่ำงๆ อีกมำกมำย หรือ Shibuya Hikarie แหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่ที่
เน้นสินค้ำเอำใจวัยทำงำน เดินเล่น ย่ำน Harajuku แหล่งรวมแฟชั่นทันสมัยของวัยรุ่น ช้อปปิ้งที่ ตรอกทำเคชิตะ
ที่สองข้ำงทำงเรียงรำยไปด้วยร้ำนขำยของวัยรุ่น ร้ำนฟำสท์ฟู๊ด ร้ำนเครปอร่อยๆ มำกมำย ในวันหยุดสุดสัปดำห์จะ
เป็นแหล่งนัดพบของบรรดำ Cosplay อีกด้วย หรือช้อปปิ้งที่ ถนนโอโมเตะซันโด ย่ำนสำหรับคนที่มีไลฟ์สไตล์ที่
ทันสมัย หรูหรำด้วยแบรนด์ร้ำนค้ำชั้นนำมำกมำยที่เรียงรำยตลอดสองข้ำงทำง (ไม่รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง)
อิสระอาหารกลางวันและเย็น เพื่อสะดวกในการท่องเที่ยวของท่าน
พักที่ TOKYO INN HOTEL/PEARL HOTEL หรือเทียบเท่ำ ที่ โตเกียว
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วันที่ 5
เช้ำ

13:25 น.
19:00 น.

โตเกียว - ศูนย์การค้าอิออน – กรุงเทพฯ
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม (6)
จำกนั้นนำท่ำนสู่ ศูนย์กำรค้ำ Aeon Mall Narita ศูนย์รวมสินค้ำชั้นนำต่ำงๆ ที่ได้รับควำมนิยมเป็นอย่ำงมำกใน
หมู่นักช้อปชำวต่ำงชำติ ตั้งอยู่ไม่ไกลจำกท่ำอำกำศยำนนำนำชำตินำริตะมำกนัก ให้ท่ำนอิสระได้เลือกซื้อของ
ฝำก อำทิ กล้อ งถ่ำยรู ป กระเป๋ำ รองเท้ำ เสื้อผ้ ำ นำฬิ กำ อุป กรณ์อิเ ลคทรอนิค เป็ นต้น และยังมี ร้ำน 100 เยน
จำหน่ำยสินค้ำรำคำถูก รวมไปถึงขนมขบเคี้ยวสไตล์ญี่ปุ่นอีกด้วย
สมควรแก่เวลำนำท่ำนสู่ ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติ เพื่อเตรียมตัวกลับสู่ กรุงเทพมหำนคร
ออกเดินทำงกลับสู่ กรุงเทพมหำนคร โดยเที่ยวบินที่ JF989 (บริกำรอำหำรและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
เดินทำงถึง ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำเข้ำ ชั้น 2 โดยสวัสดิภำพ
***ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ แล้วจึงวางมัดจ้า
เพื่อประโยชน์ของท่านเอง***

หมายเหตุ : โรงแรมที่ญี่ปุ่นห้องค่อนข้างเล็ก และบางโรงแรมไม่มีห้องส้าหรับนอน 3 ท่าน
ท่านอาจจะต้องพักเป็นห้องที่นอน 2 ท่าน และห้องที่นอน 1 ท่าน (แยกเป็น 2 ห้อง)
รายการท่องเที่ยวอาจมีการสลับหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีที่มีเหตุการณ์สุดวิสัย หรือภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทฯ
ทังนี บริษัทฯ จะค้านึงถึงความปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะเป็นส้าคัญ
การเดินทางในแต่ละครังจะต้องมีผู้เดินทางจ้านวน 30 ท่านขึนไป
ถ้าผู้เดินทางไม่ครบจ้านวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ เลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา

อัตรำค่ำบริกำร
กำหนดวันเดินทำง

ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน

เด็กต่ำกว่ำ 12 ปี
เสริมเตียง

เด็กต่ำกว่ำ 6 ปี
ไม่เสริมเตียง

พักเดี่ยว

::เด็กพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ำน คิดรำคำผู้ใหญ่::

มิ.ย.58

ก.ค.58

21-25

27,990

27,990

27,990

7,900

24-28
25-29

29,990

29,990

27,990

7,900

08-12**ปรับราคา

25,990

25,990

25,990

7,900

01-05
09-13

27,990

27,990

27,990

7,900

**รำคำต่อท่ำน/ไทยบำท

หมำยเหตุ :ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน หักค่ำตั๋ว 12,000 บำท // ทำรก (อำยุต่ำกว่ำ 2 ปี) รำคำ 6,900 บำท

ยังไม่รวมค่าทิปไกด์ และคนขับรถท่านละ 2,000 เยน ตลอดทริป
อัตราค่าบริการนีรวม
1. ค่ำตั๋วเครือ
่ งบินไป-กลับ ตำมเที่ยวบินที่ระบุในรำยกำรท่องเที่ยว+ค่ำภำษีสนำมบิน ภำษีนำมั
้ น
2. ค่ำห้องพักโรงแรม (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่ำน) ตำมที่ระบุในรำยกำรท่องเที่ยวหรือระดับเดียวกัน
3. ค่ำอำหำร ค่ำเข้ำชม และค่ำยำนพำหนะทุกชนิดตำมที่ร ะบุในรำยกำรท่องเที่ยว
4. ค่ำใช้จ่ำยมัคคุเทศก์ / หัวหน้ำทัวร์ ที่คอยอำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง
5. ค่ำประกันอุบัติเหตุประเภท Medical Insurance คุ้มครองในระหว่ำงกำรเดินทำง วงเงิน 1,000,000 บำท
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อัตราค่าบริการนีไม่รวม
1. ค่ำธรรมเนียมในกำรทำหนังสือเดินทำง หรือเอกสำรต่ ำงด้ำวต่ำงๆ และค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ
2. ค่ำระวำงกระเป๋ำน้ำหนักเกินกว่ำที่สำยกำรบินกำหนด
3. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว เช่น อำหำร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจำกรำยกำรท่องเที่ยว ค่ำซักรีด ค่ำโทรศัพท์ มินิบำร์และทีวีช่อง
พิเศษของโรงแรม เป็นต้น
4. ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่มและภำษีหัก ณ ที่จ่ำยของแต่ละประเทศ
5. ทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 2,000 เยน / ท่าน / ทริป
เงื่อนไขการช้าระเงิน
 กำรเดินทำงในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสำรจำนวน 30 ท่ำนขึ้นไป ถ้ำผู้โดยสำรไม่ครบจำนวน ดังกล่ำว ทำงบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหรือยกเลิกกำรเดินทำง
 กรุณำชำระมัดจำท่ำนละ 10,000 บำท และ ชำระค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือ 25 วันก่อนออกเดินทำง
 กรุณำส่งสำเนำหน้ำพำสปอร์ตผู้เดินทำง (อำยุใช้งำนคงเหลือไม่น้อยกว่ำ 6เดือน)
โอนเงินผ่านธนาคาร
ธนำคำร
ชื่อบัญชี
เลขที่บัญชี
ธนาคารกรุงเทพ (กระแสรายวัน) สำขำ สวนพลู
ธนาคารไทยพาณิชย์ (ออมทรัพย์) สำขำ บำงโคล่
ธนาคารกสิกรไทย (ออมทรัพย์) สำขำ ซอยเจริญรำษฏร์

อี-สกำยลิ้งค์ ทรำเวล

200-303467-1

นำงสำวนพรัตน์ มหำพีรำภรณ์

095-275521-4

นำยณพดล มหำพีรำภรณ์

670-2-09125-8

**เมื่อท่ำนได้ทำกำรชำระเงินแล้ว กรุณำแจ้งกำรชำระเงิน
แจ้งทำงโทรศัพท์ ได้ที่หมำยเลข 02 294 5864 หรือทำงอีเมลล์ tours@thaiskyticket.com (ส่งสำเนำใบโอนเงิน)
เงื่อนไขการยกเลิก
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30 วัน ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยึดมัดจำเต็มจำนวน
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 21 วัน ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่ำใช้จ่ำย 100% ของรำคำทัวร์ทั้งหมด
 กรณีกรุป
๊ ที่เดินทำงช่วงวันหยุด เทศกำลต่ำงๆ เช่น ปีใหม่ สงกรำนต์ เป็นต้น ทำงบริษัทฯ ต้องมีกำรกำรันตีมัดจำที่
นั่งกับทำงสำยกำรบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight และโรงแรมที่พักต่ำงๆ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ไม่คืนค่ำมัดจำ หรือ ค่ำทัวร์ทั้งหมด ไม่วำ่ ยกเลิกกรณีใดก็ตำม
 เมื่อออกตั๋วแล้ว หากท่านมีเหตุบางประการท้าให้เดินทางไม่ได้ ไม่สามารถขอคืนค่าตั๋วได้ เนื่องจำกเป็น
นโยบำยของสำยกำรบิน
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนกำรเดินทำง หรือ เปลี่ยนแปลงรำคำ ในกรณีที่ผู้เดินทำงไม่ถึง 30 คนขึ้นไป
2. ในกรณีที่สำยกำรบินประกำรปรับขึ้นภำษีน้ำมัน ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเรียกเก็บค่ำภำษีน้ำมันเพิ่มตำม
ควำมเป็นจริง
3. ตั๋วเครื่องบินที่ออกเป็นกรุ๊ปไม่สำมำรถเลื่อนวันเดินทำงหรือขอคืนเงินได้
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรำยกำรท่องเที่ยวตำมควำมเหมำะสม ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย
หรือเหตุกำรณ์ที่อยู่เหนือกำรควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคำนึงถึงควำมปลอดภัยและผลประโยชน์ของคณะ
ผู้เดินทำงเป็นหลัก
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน หำกเกิดเหตุกำรณ์สุดวิสัย เช่น ควำมล่ำช้ำจำกสำยกำรบิน กำรยกเลิกเที่ยวบิน
กำรเมือง กำรประท้วง กำรนัดหยุดงำน กำรก่อจลำจล ปัญหำจรำจร อุบัติเหตุ ภัยธรรมชำติ หรือทรัพย์สินสูญหำย
อันเนื่องมำจำกควำมประมำทของตัวท่ำนเอง หรือจำกกำรโจรกรรม และอุบัติเหตุจำกควำมประมำทของตัวท่ำนเอง
6. กรณีที่สถำนที่ท่องเที่ยวใดๆ ที่ไม่สำมำรถเข้ำชมได้เนื่องจำกเหตุสุดวิสัย สภำพอำกำศ เหตุกำรณ์ที่อยู่เหนือกำร
ควบคุมของบริษัทฯ เป็นต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทั้งสิ้น
7. กรณี ที่ท่ำ นสละสิ ทธิ์ ใ นกำรใช้ บ ริ ก ำรใดๆ หรื อ ไม่ เ ข้ ำ ชมสถำนที่ ใดๆ ก็ ต ำมที่ ร ะบุ ในรำยกำรท่ อ งเที่ ย ว หรื อ ไม่
เดินทำงพร้อมคณะ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ำใช้จ่ำยไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
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8. กรณีที่กองตรวจคนเข้ำเมืองทั้งในประเทศไทย และในต่ำงประเทศมีปฏิเสธมิให้เดินทำงเข้ำ -ออกตำมประเทศที่ระบุ
ไว้ เนื่องจำกกำรครอบครองสิ่งผิดกฎหมำย สิ่งของต้องห้ำม เอกสำรเดินทำงไม่ถูกต้ อง หรือไม่ว่ำด้วยเหตุผลใดๆ
ก็ตำมบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่ำทัวร์ไม่ว่ำกรณีใดก็ตำม
9. กรณีที่ท่ำนใช้หนังสือเดินทำงรำชกำร (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทำงเพื่อกำรท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หำกท่ำนถูกปฏิเสธใน
กำรเข้ำ-ออกประเทศใดๆ ก็ตำม ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ำทั วร์และรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
10. เมื่อท่ำนตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่ำทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่ำงๆ
ทั้งหมด

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย
(เอกสำรที่จะต้องใช้ในกำรพิจำรณำกำรอนุญำตเข้ำประเทศญี่ปน
ุ่ )
จำกมำตรกำรยกเว้นวีซำ่ เข้ำประเทศญี่ปน
ุ่ ให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่ำจะ
อยู่ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อกำรท่องเที่ยว เยี่ยมญำติ หรือธุรกิจ จะต้องยืน
่ เอกสำรในขึน
้ ตอนกำรตรวจคนเข้ำเมือง เพื่อยืนยัน
กำรมีคุณสมบัตรกำรเข้ำประเทศญี่ปน
ุ่ ดังต่อไปนี้
 ตั๋วเครื่องบินขำออกจำกประเทศญี่ปน
ุ่
 สิ่งที่ยืนยันว่ำท่ำนสำมำรถรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยที่อำจเกิดขึ้นในระหว่ำงที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้
 (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
 ชื่อ ที่อยู่ และหมำยเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ในระหว่ำงพำนักอยู่ในประเทศญี่ปน
ุ่ (เช่น คนรู้จัก โรงแรม เป็นต้น)
 กำหนดกำรเดินทำงระหว่ำงที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น
 เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศญี่ปุ่น ทางบริษัทฯ ได้มีการจัดเตรียม
ไว้ให้แล้ว ทังนีขึนอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศญี่ปุ่นด้วย

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น
(กรณีกำรเข้ำประเทศญี่ปุ่นตำมมำตรกำรยกเว้นวีซ่ำ)
1. หนังสือเดินทำงต้องมีอำยุกำรใช้งำนเหลืออยู่ไม่ต่ำว่ำ 6 เดือน
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญีป
่ ุ่น จะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมำย และเข้ำข่ำยคุณสมบัติเพื่ อกำรพำนัก
ระยะสั้นเท่ำนัน
้
3. ในขั้นตอนกำรขอเข้ำประเทศ จะต้องระบุระยะเวลำในกำรพำนักไม่เกิน 15 วัน
4. ต้องเป็นผู้ที่ไม่มีประวัตก
ิ ำรถูกส่งตัวกลับจำกประเทศญี่ปุ่น หรือมิได้อยู่ในระยะเวลำของกำรถูกปฏิเสธไม่ให้เข้ำ
ประเทศ และไม่เข้ำข่ำยคุณสมบัติที่อำจจะถูกปฏิเสธในกำรเข้ ำประเทศ
กรณีผู้เดินทางไม่ผ่านการตรวจพิจารณาในการ เข้า-ออก โดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ทังในปรเทศไทยและ
ประเทศญี่ปุ่นอันเนื่องมาจากการกระท้าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี หรือการถูกปฏิเสธในกรณีใดๆ ก็
ตามทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทังสิน เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับ
ตัวแทนบริษัทฯ
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