HOTLINE: 086-3054939

ญี่ปุ่น โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ –ชมใบไม้เปลี่ยนสี 5 วัน 3 คืน
เดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2558

เดินทางโดยสายการบินไทย โหลดกระเป๋าได้ 30 กิโลกรัม
เครื่องลาใหญ่ นั่งสบาย บริการอาหารและเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง
พักออนเซ็น 1 คืน / พักโตเกียว 2 คืน
พักโตเกียว ไม่ตอ
้ งเสียเวลานั่งรถไฟ 1-2 ชม. เข้าเมืองในวันฟรีเดย์






วันที่
D1
D2
D3
D4
D5

วนอุทยานฮาโกเนะ สัมผัสความงามแห่งธรรมชาติ
ล่องเรือโจรสลัด ชมทะเลสาบอาชิ
มรดกโลกทางวัฒนธรรม ภูเขาไฟฟูจิ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์และแหล่งบันดาลใจทางศิลปะ
อิสระ 1 วัน ให้ช้อปปิ้งจุใจ ย่านชินจุกุ ย่านฮาราจุกุ ย่ายชิบูย่า แหล่งช้อปปิ้งชั้นนาของญี่ปุ่น
สัมผัสประสบการณ์ อาบน้าแร่ออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้า
พิเศษ!!! ขาปูยักษ์ และ Free Wi-Fi ตลอดการเดินทาง
โรงแรม หรือ
รายละเอียดการท่องเที่ยว
มื้ออาหาร
เทียบเท่า

กรุงเทพฯ (วันเช็คอิน)
กรุงเทพฯ – โตเกียว – ฮาโกเนะ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – Gotemba
Outlet ***พิเศษ...แช่น้าแร่รอ
้ น / ขาปูยักษ์**
ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – หมู่บ้านน้า้ ใสโอชิโนะ ฮัคไค วัดอาซากุสะ
จุดชมวิว Tokyo Sky Tree – ช๊อปปิ้งชินจุกุ
อิสระตามอัธยาศัย หรือ ซื้อเพิ่ม Tokyo Disneyland
พักโตเกียวไม่ต้องเสียเวลานั่งรถไฟ 1-2 ชม. เข้าเมืองในวันฟรีเดย์
วัดนาริตะ - ศูนย์การค้าอิออน – กรุงเทพฯ
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-/-/-/L/D

FUJISAN GARDEN
HOTEL OR SIMILAR

B/L/-

TOYOKO INN
HOTEL OR SIMILAR

B/-/-

TOYOKO INN
HOTEL OR SIMILAR

B/-/-

HOTLINE: 086-3054939

วันที่ 1
กรุงเทพฯ – โตเกียว
19.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ D ของสายการบิน Thai
Airways (TG) พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอ้านวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรขึ้นเครื่อง
23.50 น. ออกเดินทางสู่ มหานครโตเกียว โดยเที่ยวบินที่ TG642 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

วันที่ 2
โตเกียว – ฮาโกเนะ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – GOTEMBA OUTLET – แช่น้าแร่ร้อน
08.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ มหานครโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
และรั บ สั ม ภาระเรี ย บร้ อ ยแล้ ว น้ า ท่ า นเดิ น ทางสู่ เมื อ งฮาโกเนะ ตั้ ง อยู่ ในเขตจั ง หวั ด คานางาวะ ห่ า งจาก
กรุงโตเกียวไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 83 กม. วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเนะ เป็นส่วนหนึ่งของอุทยาน
แห่ งชาติ FUJI-HAKONE-IZU มีป ระวัติ ศาสตร์ ยาวนานกว่ าพั นปี และ
เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเกือบทั่ว
ทุกมุมโลก ท่านจะได้สัมผัสกับความงดงามทางธรรมชาติ และดอกไม้
นานาพันธุ์หลากสีสันที่เบ่งบานตลอดทั้งปี ทิวทัศน์ที่สวยงาม รวมไปถึง
ภาพวิ ว ของภู เ ขาไฟฟู จิ ที่ ส ามารถมองเห็ น ได้ จ าก ทะเลสาบอาชิ
ทะเลสาบที่ก่อตัวจากลาวาของภูเขาไฟฟูจิ เพื่อให้ท่านล่องเรือชมความ
งามของทัศนียภาพของทะเลสาบอาชิ หากวันใดอากาศสดใส ท่านจะ
ได้ สัม ผั สกั บ ทั ศ นี ย ภาพในอี ก มิ ติ ห นึ่ ง ที่ สะท้ อ นลงสู่ ทะเลสาบ ราวกั บ
ภาพสะท้อนจากกระจกบานใหญ่ ให้ท่านได้อิสระถ่ายรูปเพื่อเป็นที่ระลึก
บน เรือ Hakone-Kaizokusen เรือที่ตกแต่งแปลกตาแนวแฟนตาซีคล้ายเรือโจรสลัด
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

จากนั้ นน้ า ท่ า นเดิ น ทางสู่ Gotemba Premium Outlet ซึ่ ง เป็น แหล่ ง
รวบรวมสินค้ าแบรนด์ เนมระดับโลกและแบรนด์เนมดัง ของ
ญี่ปุ่นไว้มากมาย ให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชมสินค้าอย่างจุใจ
กับ Collection ต่างๆ เสื้อผ้าล่าสุด อาทิ MK Michel Klein,
Morgen, Elle, Cynthia Rowley, Diffusione Tessile ฯลฯ
กระเป๋ า สไตล์ หรู ห รา อาทิ Bally, Prada, Gucci, Diesel,
Tumi, Gap, Armany ฯลฯ เครื่ อ งประดั บ และนาฬิ ก าหรู
อา ทิ Ta g He ue r, Agete, S .T . Dupon t, T as aki ,
Longines ฯลฯ รองเท้า แฟชั่ นต่างๆ อาทิ Hush Puppies,
Scotch Grain, Skechers, Hogan ฯลฯ หรือสินค้าส้าหรับคุณหนู เช่น Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids,
Miki House และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย
เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (2) บริการท่านด้วยร้านอาหารของโรงแรมพร้อมขาปูยักษ์ หลังอาหารให้
ท่ า นได้ แช่ น้ า แร่ ร้ อ นธรรมชาติ (Onsen) เพื่ อ ผ่ อ นคลายความเมื่ อ ยล้ า การแช่ น้ า แร่ ร้ อ นช่ ว ยท้ า ให้ ร ะบบ
หมุนเวียนโลหิตดี และยังช่วยให้ผิวพรรณดีอีกด้วย (ควรแช่ครั้งละ 20 นาที แต่ไม่ควรแช่เกิน 1 ชั่วโมง)

พักที่ Fuji Garden Hotel / Just One Hotel ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า จังหวัดยามานาชิ
วันที่ 3
เช้า

ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) – หมู่บ้านโอชิโนะ ฮัคไค - โตเกียว – วัดอาซากุสะ
จุดชมวิว Tokyo Sky Tree – ช้อปปิ้งชินจุกุ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (3)
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HOTLINE: 086-3054939

จากนั้นน้าท่านสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทัย และยังถือได้
ว่าเป็นภูเขาไฟที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ภูเขาไฟฟูจิอยู่สูงกว่าระดับน้้าทะเลถึง 3,776 เมตร ซึ่งมีหิมะปก
คลุมบนยอดเขาเกือบตลอดทั้งปีและเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวญี่ปุ่น ที่เชื่อกันว่าเป็นที่สิงสถิตของเทพเจ้า
ดัง นั้ นในสมั ย ก่อ นจึง เป็น สถานที่ ต้อ งห้า มส้า หรับ สตรี ม านับ ร้ อยๆ ปี (การเดิ นทางขึ้น ภู เขาไฟฟู จิ ขึ้ นอยู่ กั บ
สภาพอากาศ ณ วันที่เดินทาง) ให้ท่านอิสระถ่ายรูปวิวทิวทัศน์อันงดงาม และเลือกซื้อเลือกชมสินค้าพื้นเมือง
ขนมญี่ปุ่น หรือของที่ระลึกต่างๆ ตามอัธยาศัย
จากนั้นน้าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค เป็นหมู่บ้านที่มีบ่อน้้าซึ่งเกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิ ซึ่งใช้
ระยะเวลาอันยาวนานในการไหลลงมาสู่พื้นดินและซึ มซาบไปยังแต่ละบ่อ ดังนั้นน้้าที่อยู่ในบ่อจะเป็นน้้าที่ใ ส
สะอาดและสดชื่นมาก ในปี 1985 สถานที่แห่งนี้ได้ถูกเลือกให้ เป็น 1 ใน 100 อันดับแหล่งน้้าจากธรรมชาติที่ดี
ที่สุดของญี่ปุ่นอีกด้วย จากนั้นให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองและขนมขึ้นชื่อของญี่ปุ่นตามอัธยาศัย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)

น้าท่านเดินทางสู่ มหานครโตเกียว เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น ที่คลาคล่้าไปด้วยผู้คนจากทั่วทุกมุมโลก ท่านจะได้เห็น
วัฒนธรรม วิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่นที่ผสมผสานเข้ากันกับเทคโนโลยีอันทันสมัยได้อย่างกลมกลืน น้าท่านเดินทาง
สู่
วัด เซนโซจิ หรือ วัด อาซากุ สะ วัด ที่เก่ าแก่ที่สุดในกรุ งโตเกีย ว ก่อตั้ งเมื่อปี 628 ซึ่งตามประ วัติค วาม
เป็นมา วัดนี้เกิดขึ้นโดยชาวประมงที่ออกไปหาปลา แต่กลับทอดแหได้พระโพธิสัตว์กวนอิมทองค้า ความสูง
5.5 เซนติเมตร หลังจากนั้นคนในหม่บ้านก็ได้สร้างวัดนี้ขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ประดิษฐานพระโพธิสัตว์กวนอิมให้
ผู้คนได้ กราบไหว้บูชา นอกจากนี้ลัก ษณะโดดเด่นของวัด คือ ประตูทางเข้าวัด ที่ประดั บด้วยโคมสีแดงขนาด
ใหญ่ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร แขวนอยู่ชื่อว่า ประตูฟ้าค้ารณ หรือ Kaminari Mon ภายในวัดท่านสามารถเลือก
ซื้อเครื่องรางของขลัง หรือเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกต่างๆ มากมายที่ ถนนนาคามิเสะ อาทิ พวงกุญแจ ตุ๊กตา
แมวกวัก ดาบซามูไร ชุดแต่งกายประจ้าชาติญี่ปุ่น และพลาดไม่ได้กับ ขนมอาเกะมันจู ขนมซาลาเปาทอดสูตร
เฉพาะของวัด และเป็นขนมขึ้นชื่อของวัดอาซากุสะ จากนั้นน้าท่านสู่จุดชมวิวเพื่อถ่ายรูปคู่กับ Tokyo Sky Tree
แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของมหานครโตเกียว เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 เป็น
หอส่งสัญญาณโทรทัศน์และวิทยุระบบดิจิตอลแห่งใหม่ ซึ่งแต่เดิมใช้หอคอยโตเกียวทาวเวอร์ที่มีความสูง 333
เมตร แต่ในปัจจุบันความสูงไม่เพียงพอในการส่งสัญญาณ เนื่องจากในมหานครโตเกียวมีตึกสูงเป็นจ้านวนมาก
ท้าให้ส่งสัญญาณไม่สะดวก จึงได้สร้างหอคอยแห่ งนี้มารองรับแทนด้วยมีความสูงถึง 634 เมตร สามารถส่ ง
สัญญาณได้ทั่วทั้งภูมิภาคคัน
สมควรแก่ เวลาน้ าท่ านเดิ นทางสู่ ย่ านชิน จุกุ ศูน ย์ก ลางอี กแห่ งหนึ่ง ของมหานครโตเกี ยว ย่า นช้ อปปิ้ง ชั้นน้ าที่ ถือ ว่า เป็ น
แหล่ง อัพเดทเทรนด์ข องชาวญี่ปุ่ น ย่า นความเจริญอัน ดับหนึ่ งของมหานครโตเกี ยวในปัจจุบั น ให้ท่านอิสระ
เลือกชมสินค้ามากมาย ทั้งเสื้อผ้าแบรนด์เนม เครื่องส้าอางค์ รวมไปถึงเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น และที่ขาดไม่ได้
เลยที่จะต้องแวะชมคือ ร้าน 100 เยน สินค้าทุกอย่างภายในร้านจะขายในราคาเพียง 100 เยนเท่านั้น ซึ่งท่าน
สามารถหาซื้อของฝากได้ในราคาสบายกระเป๋า อิสระอาหารเย็นเพื่อสะดวกในการช้อปปิ้ง
ค่้า
พักที่ Toyoko Inn Hotel / Pearl Hotel ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า เมืองโตเกียว
พักโตเกียว ไม่ต้องเสียเวลานั่งรถไฟ 1-2 ชม. เข้าเมืองในวันฟรีเดย์
วันที่ 4

อิสระตามอัธยาศัย หรือ ท่านสามารถเลือกซื้อตั๋ว Tokyo Disneyland

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (5)
ไกด์จะพาท่านนั่งรถไฟตะลุยกรุงโตเกียว หรือ เลือกซื้อตั๋วเข้าสวนสนุกอันดับโลก Tokyo Disneyland
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(บัตรค่าเข้า ผู้ใหญ่ 2,600 บาท เด็กอายุต่้ากว่า 11 ปี ราคา 2,000 บาท ไม่รวมค่าเดินทาง
หากสนใจให้ทางบริษัทซื้อตั๋วล่วงหน้า กรุณาแจ้งก่อนวันเดินทาง)
โลกแห่งจินตนาการซึ่งเป็น Disneyland แห่งแรกที่สร้างนอกประเทศสหรัฐอเมริกา สร้างขึ้นในปี 1983 โดยการถมทะเล
และใช้ทุนสร้างกว่า 600 ล้านบาท ดินแดนหรรษาของคนทุกเพศทุกวัยที่มีผู้เข้าชมมากกว่า 17 ล้านคนต่อปี
สนุกสนานกับเครื่องเล่นต่างๆ มากมาย ที่แบ่งออกเป็นโซนต่างๆ เพลิดเพลินกับ Adventure Land ที่ท่านจะ
ได้ผจญภัยกับการล่องเรือโจรสลัด Pirates of the Caribbean หรือจะชมสวนสนุกโดยรอบโดยรถไฟ Western
River Railroad ปีนบ้านต้นไม้ Swiss Family Treehouse หรือเลือกสนุกกับ Splash Mountain นั่งเรือผจญภัย
บนผาสูงชันในโซน Critter Country เข้าชมบ้านผีสิง Haunted Mansion อันน่า
กลั ว และชมบ้ า นน้ อ ยแสนน่ า รั ก ของหมี พู ห์ Pooh’s Hunny Hunt ในโซน
Fantasy Land เพลิดเพลินกับการแต่ งกายชุดประจ้าชาติของตุ๊ กตาตัวน้อยกั บ
It’s a Small World ผจญภัยไปกับ Pinocchio’s Darling Journey ถ่ายภาพเป็น
ที่ระลึกใน Toon Town กับบ้านของเหล่าการ์ตูนของดิสนีย์ Minnie House บ้าน
แสนน่ารักของมินนี่ หรือ Chip ‘n Dale’s Treehouse บ้านต้นไม้ของชิปกับเดล
สนุกต่ อกับเครื่อ งเล่น มันส์ๆ ในโซน Tomorrow Land สนุกสุ ดเหวี่ ยงกับ รถไฟ
ตะลุยอวกาศใน Space Mountain หรือเลือกเดินทางในอวกาศแบบสบายๆ ไป
กับ Star Tour สนุกกับเครื่องเล่นชิ้นใหม่ล่าสุดของ Tokyo Disneyland ใน Buzz Light Year ประชันความ
แม่ น กั บ เพื่ อ นด้ ว ยปื น เลเซอร์ สุ ด ไฮเทค จากนั้ น ให้ ท่ า นช้ อ ปปิ้ ง สิ น ค้ า ลิ ข สิ ท ธิ์ จ าก Disney ที่ มี ม ากมาย
หลากหลายแบบให้ เ ลือ กเป็ นของฝากของที่ร ะลึ ก ที่ World Bazaar และพลาดไม่ ได้ กั บ ขบวนพาเหรดสุ ด
อลัง การ Tokyo Disneyland Electric Parade Dreamlight ของเหล่ าการ์ ตูนมากมาย อาทิ มิ คกี้แ ละมิน นี่
พลูโ ต ชิป กับเดล โดนัล ด์ดั ก หมีพู ห์แ ละผองเพื่ อน ปี เตอร์แ พน สโนวไวท์กับ คนแคระทั้ ง เจ็ด และตั วละคร
จากดิสนีย์อื่นๆ อีกมากมายที่ออกมาอวดโฉม (ในกรณีที่สภาพอากาศไม่เหมาะสม เช่น ฝนตก ขบวนพาเหรด
อาจงดแสดง)

อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็น เพื่อให้ท่านได้เพลิดเพลินกับเครื่องเล่นภายในสวนสนุกอย่างเต็มที่

****************************************************************************
ส้าหรับท่านที่ไม่ไป Tokyo Disneyland โดยไกด์จะน้าท่านนั่งรถไฟตะลุยกรุงโตเกียว ท่านสามารถชมสถานที่ต่างๆ ในนคร
โตเกี ยว ด้ว ยระบบคมนาคมที่ สะดวกสบายโดยรถไฟที่วิ่ งอยู่ในมหานครโตเกี ยว (ราคาบั ต รรถไฟขึ้น อยู่ กั บ

ประเภทและสายรถไฟที่ให้บริการ ท่านสามารถสอบถามราคาได้ที่ไกด์)

ท่านสามารถแวะเยี่ยมชมและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ Hachiko รูปปั้นสุนัขที่แสนซื่อสัตย์ ซึ่งเป็นจุดนัดพบยอดฮิตของหนุ่ม
สาวชาวโตเกียว อัพเดทแฟชั่นสไตล์ที่ ตึก 109 (Ichi-Maru-Kyu) ทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับ
และแฟชั่นชั้นน้าของญี่ปุ่นในฤดูต่างๆ อีกมากมาย หรือ Shibuya Hikarie แหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่ที่เน้นสินค้า
เอาใจวัยท้างาน เดินเล่น ย่าน Harajuku แหล่งรวมแฟชั่นทันสมัยของวัยรุ่น ช้อปปิ้งที่ ตรอกทาเคชิตะ ที่สอง
ข้างทางเรียงรายไปด้วยร้านขายของวัยรุ่น ร้านฟาสท์ฟู๊ด ร้านเครปอร่อยๆ มากมาย ในวันหยุดสุดสัปดาห์จะ
เป็นแหล่งนัดพบของบรรดา Cosplay อีกด้วย หรือช้อปปิ้งที่ ถนนโอโมเตะซันโด ย่านส้าหรับคนที่มีไลฟ์สไตล์
ที่ทัน สมัย หรู หราด้ ว ยแบรนด์ร้ า นค้ าชั้ น น้ า มากมายที่ เ รี ย งรายตลอดสองข้ า งทาง (ไม่ร วมค่ าใช้ จ่ า ยในการ

เดินทาง)
อิสระอาหารกลางวันและเย็นเพื่อสะดวกในการท่องเที่ยวของท่าน

ค่้า
วันที่ 5

พักที่ Toyoko Inn Hotel / Pearl Hotel ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า เมืองโตเกียว
โตเกียว – วัดนาริตะ - ศูนย์การค้าอิออน – กรุงเทพฯ

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (6)
น้าท่านเดินทางสู่ วัดนาริตะซันชินโชจิ เป็นหนึ่งในวัดที่เป็นที่รู้จัก มากที่สุดในภูมิภาคคันโต มีอายุกว่า 700 ปี อาคาร
ห ลั ก เ ป็ น ส ถ า น ที่ ส้ า ห รั บ สั ก ก า ร ะ บู ช า ภ า ย ใ น ก่ อ ส ร้ า ง ด้ ว ย
สถาปัตยกรรมพุทธแบบอินเดียโดยยังคง เอกลักษณ์ ของศิลปะแบบ
ญี่ปุ่นเอาไว้ วัดแห่งนี้เป็นส้านักงานใหญ่ของ โรงเรียนสอนศาสนาลัทธิ
ชินกอน สร้างขึ้นโดยเจ้าคณะคันโจในปี 940 ซึ่งเป็น 1 ใน 3 วัดหลัก
ของลั ทธิ คัน โต ที่ไ ด้สร้า งขึ้ นอุ ทิศแด่ศ าสนาพุทธให้ กับ เทพเจ้า ฟู ดู
เมี ย วโอะ ซึ่ งเป็ น เทพเจ้า แห่ งไฟ ให้ทุก ท่ านได้ เข้ า นมัสการ ขอพร
องค์พระพุทธรูปเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมเลือกซื้อวัตถุมงคลภายใน
วัด
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จากนั้นน้าท่านสู่ ศูนย์การค้า Aeon Mall Narita ศูนย์รวมสินค้าชั้นน้าต่างๆ ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในหมู่นักช้อป
ชาวต่างชาติ ตั้งอยู่ไม่ไกลจากท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะมากนัก ให้ท่านอิสระได้เลือกซื้อของฝาก อาทิ
กล้องถ่ายรูป กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า นาฬิกา อุปกรณ์อิเลคทรอนิค เป็นต้น และยังมีร้าน 100 เยน จ้าหน่าย
สินค้าราคาถูก รวมไปถึงขนมขบเคี้ยวสไตล์ญี่ปุ่นอีกด้วย
สมควรแก่เวลาน้าท่านสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ เพื่อเตรียมตัวกลับสู่ กรุงเทพมหานคร
17.25 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร โดยเที่ยวบินที่ TG677 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
21.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาเข้า โดยสวัสดิภาพ

พักออนเซ็น 1 คืน / พักโตเกียว 2 คืน
พักโตเกียว ไม่ต้องเสียเวลานั่งรถไฟ 1-2 ชม. เข้าเมืองในวันฟรีเดย์
***ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ แล้วจึงวาง
มัดจาเพื่อประโยชน์ของท่านเอง***
หมายเหตุ :
 โรงแรมที่ญี่ปุ่นห้องค่อนข้างเล็ก และบางโรงแรมไม่มีห้องส้าหรับนอน 3 ท่าน ท่านอาจจะต้องพักเป็นห้องที่นอน 2
ท่าน และห้องที่นอน 1 ท่ าน (แยกเป็น 2 ห้อง) และในกรณีที่พัก 2 ท่าน บางโรงแรมอาจจะไม่มีเตียงทวิน ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดห้องพักเป็นเตียงดับเบิ้ลส้าหรับนอน 2 ท่าน
 รายการท่องเที่ยวอาจมีการสลับหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 ในกรณีที่มีเหตุการณ์สุดวิสัย หรือภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทฯ
 เนื่องจากบริษัทรถทัวร์ของญี่ปุ่นสามารถใช้รถได้ 12 ชั่วโมง / วัน หากเกิดเหตุการณ์สุดวิสัย ทางบริษัทของสงวน
สิทธิ์ในการสลับหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะค้านึงถึงความปลอดภัย ตลอดจน
ผลประโยชน์ของคณะเป็นส้าคัญ
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้เดินทางจานวน 30 ท่านขึ้นไป
ถ้าผู้เดินทางไม่ครบจานวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ เลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา

เงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ
(โปรดอ่านและทาความเข้าใจ)
อัตราค่าบริการ
กาหนดวันเดินทาง

ผู้ใหญ่ 1 ท่าน
พักห้องละ 2
ท่าน

::เด็กพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน คิดราคาผู้ใหญ่::

เด็กต่ากว่า
12 ปี
เสริมเตียง

เด็กต่ากว่า
12 ปี
ไม่เสริมเตียง

จอยแลนด์
ไม่ใช้ตั๋ว

พักเดี่ยว

18 – 22 ต.ค. 58

40,900.-

40,900.-

38,900.-

25,900.-

7,900.-

11 – 15 พ.ย. 58

39,900.-

39,900.-

37,900.-

24,900.-

7,900.-

หมายเหตุ : ราคาเด็ก Infant (อายุต่ากว่า 2 ปี) ราคา 6,900 บาท

ยังไม่รวมค่าทิปไกด์ และคนขับรถท่านละ 2,000 เยน ตลอดทริป
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อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่าตั๋วเครือ
่ งบินไป-กลับ ตามเที่ยวบินที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
 ค่าภาษีสนามบิน ภาษีน้ามัน
 ค่าห้องพักโรงแรม (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวหรือระดับเดียวกัน
 ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
 ค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ / หัวหน้าทัวร์ ที่คอยอ้านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบัติเหตุประเภท Medical Insurance คุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 ค่าธรรมเนียมในการท้าหนังสือเดินทาง หรือเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 ค่าระวางกระเป๋าน้้าหนักเกินกว่าที่สายการบินก้าหนด
 ค่าธรรมเนียมวีซา่
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์และทีวี



ช่องพิเศษของโรงแรม เป็นต้น
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่ายของแต่ละประเทศ
ทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 2,000 เยน / ท่าน / ทริป (สาหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์และแต่จะพอใจ
ในการบริการ)

เงื่อนไขการชาระเงิน
 การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจ้านวน 30 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ้านวน ดังกล่าว ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
 กรุณาช้าระมัดจ้าท่านละ 10,000 บาท และ ช้าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 25 วันก่อนออกเดินทาง
 กรุณาส่งส้าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (อายุใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6เดือน)
โอนเงินผ่านธนาคาร
ธนาคาร
ชื่อบัญชี
เลขที่บัญชี
ธนาคารกรุงเทพ (กระแสรายวัน) สาขา สวนพลู
ธนาคารไทยพาณิชย์ (ออมทรัพย์) สาขา บางโคล่
ธนาคารกสิกรไทย (ออมทรัพย์) สาขา ซอยเจริญราษฏร์

อี-สกายลิ้งค์ ทราเวล

200-303467-1

นางสาวนพรัตน์ มหาพีราภรณ์

095-275521-4

นายณพดล มหาพีราภรณ์

670-2-09125-8

**เมื่อท่านได้ท้าการช้าระเงินแล้ว กรุณาแจ้งการช้าระเงิน
โทร.02 294 5864 / LINE ID: eskylink หรือทางอีเมลล์ tours@thaiskyticket.com (ส่งส้าเนาใบโอนเงิน)
เงื่อนไขการยกเลิก
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจ้าเต็มจ้านวน
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ทั้งหมด
 กรณีกรุป
๊ ที่เดินทางช่วงวันหยุด เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ เป็นต้น ทางบริษัทฯ ต้องมีการการันตีมัดจ้าที่
นั่งกับทางสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight และโรงแรมที่พักต่างๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ไม่คืนค่ามัดจ้า หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่วา่ ยกเลิกกรณีใดก็ตาม
 เมื่อออกตั๋วแล้ว หากท่านมีเหตุบางประการทาให้เดินทางไม่ได้ ไม่สามารถขอคืนค่าตั๋วได้ เนื่องจากเป็น
นโยบายของสายการบิน
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง 30 คนขึ้นไป
2. ในกรณีที่สายการบินประการปรับขึ้นภาษีน้ามัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ามันเพิ่มตาม
ความเป็นจริง
3. ตั๋วเครื่องบินที่ออกเป็นกรุ๊ปไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางหรือขอคืนเงินได้

6 / SKY_ZTYOTG-BEAUTIFUL TOKYO FUJI_5D3N_OCT-NOV15

HOTLINE: 086-3054939

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรายการท่องเที่ ยวตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย
หรือเหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะค้านึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของคณะ
ผู้เดินทางเป็นหลัก
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน หากเกิดเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น ความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ ยวบิน
การเมือง การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ปัญหาจราจร อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือทรัพย์สินสูญหาย
อันเนื่องมาจากความประมาทของตัวท่านเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของตัวท่านเอง
6. กรณีที่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆ ที่ไม่สามารถเข้าชมได้เนื่ องจากเหตุสุดวิสัย 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. เมื่อท่านตกลงช้าระเงินมัดจ้าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ
ทั้งหมด

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย
(เอกสารที่จะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตเข้าประเทศญี่ปน
ุ่ )
จากมาตรการยกเว้นวีซา่ เข้าประเทศญี่ปน
ุ่ ให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ้านักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะ
อยู่ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยืน
่ เอกสารในขึน
้ ตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อยืนยัน
การมีคุณสมบัตรการเข้าประเทศญี่ปน
ุ่ ดังต่อไปนี้
 ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปน
ุ่
 สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พ้านักในประเทศญี่ปุ่นได้
 (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
 ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ในระหว่างพ้านักอยู่ในประเทศญี่ปน
ุ่ (เช่น คนรู้จั ก โรงแรม เป็นต้น)
 ก้าหนดการเดินทางระหว่างที่พ้านักในประเทศญี่ปุ่น
 เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศญี่ปุ่น ทางบริษัทฯ ได้มีการจัดเตรียม
ไว้ให้แล้ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศญี่ปุ่นด้วย

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น
(กรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ไม่ต่้าว่า 6 เดือน
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท้าในประเทศญีป
่ ุ่น จะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพื่อการพ้านัก
ระยะสั้นเท่านัน
้
3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาในการพ้านักไม่เกิน 15 วัน
4. ต้องเป็นผู้ที่ไม่มีประวัตก
ิ ารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้า
ประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธในการเข้าประเทศ
กรณีผู้เดินทางไม่ผ่านการตรวจพิจารณาในการ เข้า-ออก โดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ทั้งในประเทศไทยและ
ประเทศญี่ปุ่นอันเนื่องมาจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี หรือการถูกปฏิเสธในกรณีใดๆ ก็
ตามทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับ
ตัวแทนบริษัทฯ
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