กำหนดกำรเดินทำง
30 พ.ย–05 ธ.ค. 2561 “หยุดวันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9”
07– 12 ธันวาคม 2561 “หยุดวันรัฐธรรมนู ญ”
21– 26 ธันวาคม 2561 “เทศกาลคริสมาสต์”
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มื้ออาหาร
วันที่
วันแรก
วันที่สอง
วันที่สาม
วันที่ส่ี

รายการทัวร์
สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) TG640 22.30-06.15+1
สนามบินนาริตะ – สวนสนุ กโตเกียวดิสนี ยแ์ ลนด์ – ช้อปปิ้ งชินจูกุ
 RYOKOKU VIEW HOTEL OR SIMILAR CLASS

วัดอาซากุสะ – ฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด – โอวาคุดานิ (รถบัส)
 MOTOSU VIEW HOTEL OR SIMILAR CLASS

“พิเศษ..บุฟเฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์”

ภูเขาไฟฟูจิ หรือ ฟูจเิ ท็น สกี รีสอร์ท – หมู่บา้ นอิยาชิโนะ ซาโตะ
ทะเลสาบฮามานะ – นาโกย่า

เช้า

กลางวัน

คา่

-

-

-

-

-

✓

✓

✓

HTL

✓

✓

✓

✓

✓

-

✓

-

-

 CYPRESS NAGOYA HOTEL OR SIMILAR CLASS

วันที่หา้
วันที่หก

เกียวโต – วัดคินคาคุจิ – วัดคิโยมิสึ – ช้อปปิ้ งชินไซบาชิ
 IBIZ SHINSAIBASHI HOTEL OR SIMILAR CLASS

ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ช้อปปิ้ งเอออน พลาซ่า – สนามบินคันไซ
สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) TG673 17.35-21.25

วันแรกของการเดินทาง (1)
กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
19.00
พร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาน์เตอร์ C (ประตูทางเข้ าหมายเลข 2)
พบกับเจ้ าหน้ าที่ท่คี อยต้ อนรับและอํานวยความสะดวก ณ บริเวณหน้ าเคาน์เตอร์ C
*** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิ ดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผูโ้ ดยสารขึ้ นเครื่อง ดังนั้นผูโ้ ดยสาร
จาเป็ นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที ***

22.30 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่
TG 640
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง...เวลาท้องถิน่ เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)
วันทีส่ องของการเดินทาง (2) สนามบินนาริตะ

06.10 ถึง

– สวนสนุกโตเกียวดิสนียแ์ ลนด์ – ช้อปปิ้ งชินจูกุ

สนามนาริตะ ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทยั ผ่านพิธศี ุลกากรและตรวจคนเข้ าเมือง พร้ อมตรวจเช็ค
สัมภาระเรียบร้ อยแล้ ว ... นําท่านเดินทางสู่ “โตเกียว ดิสนียแ์ ลนด์” ดินแดนหรรษาของคนทุกเพศทุกวัย ที่มี
ผู้เข้ าชมมากกว่า 17 ล้ านคนต่อปี สนุกสนานกับเครื่องเล่นต่างๆ ที่แบ่งออกเป็ นโซน เพลิดเพลินกับ
“Adventure Land” ที่นาํ ท่าน ผจญภัยกับการล่องเรือโจรสลัด “Pirates of the Caribbean” นําชมดิสนีย์แลนด์
รถไฟ “Western River Railroad” ปี นบ้ านต้ นไม้ “Swiss Family Treehouse” สนุกสนานกับเครื่องเล่นต่างๆ
มากมายยัง “Western Land” ตะลุยเหมืองถ่านหินที่ “Big Thunder Mountain” หรือเลือกสนุกกับ “Splash
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Moutain” นั่งเรือผจญภัยบนผ าสูงชันในโซน “Critter Country” เข้ าชมบ้ านผีสงิ “Hunted Mansion” อันน่า
กลัว และชมบ้ านน้ อยแสนน่ารักของหมีพูห์ “Pooh’s Hunny Hunt” จากนั้นสนุกกันต่อในโซน “Fantasy
Land” เพลิดเพลินกับการแต่งกายชุดประจําชาติของตุก๊ ตาตัวน้ อยๆกับ “It’s A Small World” ผจญภัยไป
กับ “Pinocchio’s Darling Journey” เลือกมุมสวยถ่ายภาพเป็ นที่ระลึกใน “Toon Town” กับบ้ านของเหล่า
การ์ตูนของดิสนีย์ “Minnie House” บ้ านแสนน่ารักของมินนี่ หรือ “Chip’n Dale’s Treehouse” บ้ านต้ นไม้
ชองชิบกับเดล
เทีย่ ง
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพือ่ ให้ท่านเพลิดเพลินกับเครือ่ งเล่นมากมาย
บ่าย
สนุกกันต่อกับเครื่องเล่นมันส์ๆโซน “Tomorrowland” สนุกสุดเหวี่ยงกับรถไฟตะลุยอวกาศใน “Space
Moutain” หรือเลือกเดินทางในอวกาศแบบสบายๆไปกับ “Star Tour” สนุกกับเครื่องเล่นชิ้นใหม่ล่าสุดของ
โตเกียว ดิสนีย์แลนด์ “Buzz Light Year” ประชันความแม่นกับเพื่อนด้ วยปื น เลเซอร์สดุ ไฮเทค จากนั้น ช้ อป
ปิ้ งกับสินค้ าลิขสิทธิ์เฉพาะโตเกียวดิสนีย์ ที่มีมากมายหลากหลายแบบให้ เลือกเป็ นของที่ระลึกฝากทางบ้ านที่
“World Bazaar”(Electric Parade) ชมขบวนพาเหรดสุดอลังการ “Tokyo Disneyland Electric Parade
Dreamlight”ของเหล่าการ์ตูนมากมาย มิกกี้เมาส์ มินนี่เม้ าส์ พลูโต ชิบแอนด์เดล โ ดนัลดักค์ หมีพูลและผอง
เพื่อน ปี เตอร์แพน สโนว์ไวท์กบั คนแคระทั้งเจ็ด ฯลฯ ที่มาอวดโฉมในพาเหรดสวยๆ ของดิสนีย์ นําท่านชม
ขบวนพาเหรดสุดอลังการ “Tokyo Disneyland Electric Parade Dreamlight” ของเหล่าการ์ตูนมากมาย มิกกี้
เมาส์ มินนี่เม้ าส์ พลูโต ชิบแอนด์เดล โดนัลดักค์ หมีพูลและผองเพื่อน ปี เตอร์แพน สโนว์ไวท์กบั คนแคระทั้ง
เจ็ด ฯลฯ ที่มาอวดโฉมในพาเหรดสวยๆ ของดิสนีย์ …จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ “ชินจูกุ ” ย่านแห่งความเจริญ
อันดับหนึ่งของกรุงโตเกียว ท่านจะได้ พบกับห้ างสรรพสินค้ า และร้ านขายของนับเป็ นพัน ๆ ร้ าน ซึ่งจะมีผ้ ูคน
นับหมื่นเดินกันขวักไขว่ ถือเป็ นจุดที่นัดพบยอดนิยมอีกด้ วย เชิญท่านเลือกชมสินค้ ามากมาย อาทิเช่น
เครื่องใช้ ไฟฟ้ า, กล้ องถ่ายรูปรุ่นล่าสุด , IPOD, MP-3, NOTEBOOK, SANRIO SHOP, GAMES SHOP,
นาฬิกา, เสื้อผ้ า, รองเท้าแฟชั่นทันสมัย และเครื่องสําอาง เป็ นต้ น “ชินจูกุ ” หมายถึง “ที่พาํ นักใหม่ ” ในสมัย
เอโดะ โตกุกาว่า อิเอยะสึ ได้ มีคาํ สั่งให้ สาํ รวจย่านนี้ตามคําขอของพวกพ่อค้ าและตั้งเมืองหน้ าด่านขึ้นบนถนน
โคชุไคโด ไม่นานก็กลายเป็ นชุมชนที่ใหญ่ท่สี ดุ ในสมัยนั้น มีท้งั โรงนํา้ ชา ร้ านค้ า โรงเตี๊ยมและหอคณิกาอีกกว่า
50 แห่ง
คา่ รับประทานอาหารคา่ ณ
ภัตตาคาร
 ทีพ่ กั RYUKOKU VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว
วันทีส่ ามของการเดินทาง (3)
วัดอาซากุสะ – ฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด – โอวาคุดานิ (รถบัส) – ออนเซน
เช้า รับประทานอาหารเช้า
ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านชม “วัดเซ็นโซจิ ” หรือ “วัดอาซากุสะ” วัดที่เหล่าโช
กุนและซามูไร ให้ ความเลื่อมใสศรัทธาเป็ นอย่างมาก นมัสการ
องค์เจ้ าแม่กวนอิมทองคําที่ประดิษฐานในวิหารหลังใหญ่
ถ่ายภาพเป็ นที่ระลึกกับ “คามินาริมง(ประตูฟ้าคํารณ)” ซึ่งมี
โคมไฟสีแดงที่ได้ ช่ ือว่าเป็ น “โคมไฟที่ใหญ่ท่สี ดุ ในโลก ” แขวน
อยู่ โดยมี “ถนนนากามิเสะ” ถนนร้ านค้ า แหล่งรวมสินค้ าของ
ที่ระลึกต่างๆมากมาย อาทิ พวงกุญแจ ตุก๊ ตาแมวกวัก ดาบ
ซามูไร ชุดกิโมโน ร่มญี่ปุ่น หรือ “ขนมอาเกมันจู” ขนมขึ้นชื่อของวัดอาซากุสะ ก็สามารถหาซื้อได้ ท่ถี นนแห่งนี้
เทีย่ ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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บ่าย นําท่านเดินทางสู่
“ฮาโกเน่ ” แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมที่มีภเู ขาไฟฟูจิ เป็ นฉากหลังและมีบ่อนํา้ พุร้อนซุกซ่อน
อยู่มากมายและเป็ นจุดที่แม่นาํ้ ฮายากาวะกับซุคุโมะไหลมาบรรจบกันถึง 16 แห่ง นําท่านเปลี่ยนบรรยากาศ
ของการเดินทางด้ วยการ “ล่องเรือโจรสลัด ” ที่ “ทะเลสาบอาชิ ” ทะเลสาบนํา้ จืดขนาดใหญ่ท่เี กิดจากการ
ระเบิดของภูเขาไฟฮาโกเน่เมื่อกว่า 3,000 ปี มาแล้ ว ทั้งยังเป็ นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิได้ ดีอกี แห่งหนึ่งด้ วย อิสระ
ให้ ทา่ นชื่นชมความงดงามของธรรมชาติอนั แสนบริสทุ ธิ์ตามอัธยาศัย ... หลังจากนั้น นําท่านเดินทางสู่ “โอวา
คุดานิ” (รถบัส ) หุบเขานรกที่เกิดขึ้นจากการปะทุข้ นึ มาของภูเขาไฟฮาโกเน่เมื่อหลายพันปี ก่อน ทําให้ เกิด
ควันและบ่อนํา้ ร้ อนผุดขึ้นมาจากใต้ ดิน นํา้ และควันเหล่านี้จะมีส่วนผสมของกํามะถันที่มีเอกลักษณ์พิเศษอยู่
ด้ วยโดยความร้ อนของนํา้ ที่ผุดขึ้นมานั้นสามารถต้ มไข่ให้ สกุ ได้ และจะทําให้ เปลือกไข่กลายเป็ นสีดาํ โดยกล่าว
กันว่าถ้ าใครได้ ทานไข่ดาํ หนึ่งฟองอายุจะยืนขึ้นอีกเจ็ดปี เลยทีเดียว

คา่ รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
**พิเศษ! อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์ **
 ทีพ่ กั MOTOSU VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว
**จากนั้นพักผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกับการ “แช่ออนเซ็น” การแช่น้ าแร่ทีค่ นญีป่ นเชื
ุ่ ่อกันว่าจะช่วย
กระตุน้ การไหลเวียนของโลหิตและช่วยให้ผวิ พรรณดีขึ้น**
ภูเขาไฟฟูจิ หรือ ฟูจิเท็น สโนว์ รีสอร์ท – หมู่บา้ นอิยาชิโนะ ซาโตะ
ทะเลสาบฮามานะ – นาโกย่า
รับประทานอาหารเช้า
ณ ห้องอาหารของโรงแรม
(เฉพาะพีเรียดวันที่ 30 พ.ย.-05 ธ.ค.และ 07-12 ธ.ค. 61 ) นํา
ท่านเดินทางสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ ” ตั้งตระหง่านอยู่เหนือเกาะญี่ปุ่นด้ วย
ความสูง 3,776 เมตรจาก ระดับนํา้ ทะเ ลและรูปทรงกรวยควํ่าที่ได้
สัดส่วนจึงเป็ นแรงบันดาลใจให้ กบั การสร้ างสรรค์ผลงานของศิลปิ น
ทั้งนักประพันธ์และกวีผ้ ูมีช่ ือเสียงของญี่ปุ่น เดิมที่ชาวญี่ปุ่นเชื่อกันว่า
ภูเขาไฟฟูจิเป็ นสิ่งศักดิ์สทิ ธิ์และเป็ นที่สถิตของเทพเจ้ าจึงเป็ นแดน
ต้ องห้ ามสําหรับสตรีมานานนับร้ อยๆปี และเกิดการระเบิดครั้ง
สุดท้ายเมื่อกว่าสามร้ อยปี มาแล้ ว ... นําท่านขึ้นความงามกันแบบ
ใกล้ ชิดยังบริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (หรือชั้นสูงสุดทีท่ าง
อุทยานฯอนุญาตให้ขึ้นได้ในวันนั้นๆ)
(เฉพาะพีเรียดวันที่ 21-26 ธันวาคม ) นําท่านเดินทางสู่ “ฟูจิเท็น
สโนว์ รีสอร์ท ” ลานสกีท่เี ปิ ดรับนักท่องเที่ยวตลอดฤดูหนาว สัมผัส
ปุยหิมะอ่อนนุ่ม น่าสัมผัส อิสระให้ ทา่ นเลือกหามุมถูกใจ บันทึกภาพ

วันทีส่ ีข่ องการเดินทาง (4)
เช้า
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ความประทับใจกับลานสกีขนาดใหญ่ท่มี ีภเู ขาไฟฟูจิเป็ นฉากหลัง อิสระเลือกเล่นกีฬาเมืองหนาวนานาชนิด ทั้ง
สกีหิมะ สโนว์บอร์ด กระดานเลื่อนหิมะหรือเลือกซื้อของที่ระลึกมากมายตามอัธยาศัย (***พิเศษ*** รวมค่า
เข้าลานสกีและกระดานเลือ่ นหิมะสาหรับทุกท่าน / ไม่รวมอุปกรณ์สกี สโนว์บอร์ดและชุดสกี ฯลฯ)
เทีย่ ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นําท่านเดินทางสู่ “หมู่บา้ นอิยาชิโนะซาโตะ” หมู่บ้านที่
ขึ้นชื่อเรื่องความสวยงาม ของบ้ านสไตล์ญ่ีปุ่น อีกทั้งมี
ชื่อเสียงด้ านหัตถกรรมพื้นบ้ าน ให้ ทา่ นได้ เลือกซื้อเลือก
ชมสินค้ าสินค้ าพื้นบ้ าน อาทิเช่น ตุก๊ ตาญี่ปุ่น
เครื่องปั้นดินเผา และของนําโชคน่ารักๆ หมู่บ้านแห่งนี้
เคยถูกทําลายจากพายุไต้ ฝนเมื
ุ่ ่อปี 1966 แต่ปัจจุบัน
ได้ รับการฟื้ นฟูและพัฒนาให้ เป็ นทั้งแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ชื่อ เสียงอีกแห่งหนึ่ง ... ระหว่างทางแวะชม “ทะเลสาบ
ฮามานะ” ทะเลสาบนํา้ กร่อยขนาดใหญ่และเป็ นแหล่งเพาะเลี้ยงปลาไหลที่ใหญ่ท่สี ดุ ในประเทศญี่ปุ่น อิสระให้
ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากปลาไหลมากมาย อาทิ พายปลาไหล คุก๊ กี้ปลาไหล ก้ างปลาไหลทอดกรอบ ฯลฯ
หรือชื่นชมความงามของทะเลสาบตามอัธยาศัย (ขึ้ นอยู่กบั เวลาและความเหมาะสม) สมควรแก่เวลานําท่าน
สู่ “เมืองนาโกย่า” เมืองใหญ่ท่สี ดุ และเป็ นเสมือนประตูส่เู ขตชูบุ ตั้งอยู่ในจังหวัดไอจิ เมืองที่ร้ ูจักกันในฐานะ
ศูนย์กลางการผลิตวัสดุก่อสร้ างและรถยนต์ รวมทั้งเป็ นเมืองท่าที่สาํ คัญเนื่องจากตั้งอยู่ริมชายฝั่งมหาสมุทรแป
ซิฟิคและถือเป็ นเมืองใหญ่อนั ดับสี่ของญี่ปุ่น
คา่ รับประทานอาหารคา่ ณ
ภัตตาคาร
 ทีพ่ กั CYPRESS NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว
วันทีห่ า้ ของการเดินทาง (5)
เกียวโต – วัดคินคาคุจิ – วัดคิโยมิซึ – โอซาก้า – ชินไซบาชิ
เช้า รับประทานอาหารเช้า
ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ “เมืองเกียวโต ” เกียวโตเคยเป็ นเมืองหลวงของญี่ปุ่น เป็ นสถานที่ต้งั ของพระราชวัง
จักรพรรดิเดิมและพระราชสถานอื่นๆ ยังเป็ นศูนย์กลางของ กลุ่มศาสนา ลัทธิต่างๆ และวัดเป็ นจํานวนมาก ...
จากนั้น นําท่านสู่ “วัดคินคาคุจิ ” วัดที่สวยที่สดุ และมีช่ ือเสียงที่สดุ ของเมืองเกียวโต เป็ นวัดที่สร้ างขึ้นใหม่
แทนที่ของเดิมที่ถูกลอบวางเพลิงในปี 1955 โดยพระภิกษุองค์หนึ่ง และได้ ทาํ การบูรณะปิ ดทองครั้งล่าสุดใน
ปี 1987 นี้เอง วัดนี้สร้ างเลียนแบบของเดิมที่สร้ างขึ้นศตวรรษที่ 15 วัดแห่งนี้ ยังเป็ นวัดที่เด็กไทยในยุค
ประมาณ 20 กว่าปี ที่แล้ วรู้จักกันเป็ นอย่างดีจากภาพยนตร์การ์ตูนชื่อดังเรื่อง อิคคิวซัง เณรน้ อยเจ้ าปัญญา ...

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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บ่าย

จากนั้น นําท่านเดินทางสู่ “วัดคิโยมิซึ ” วัดที่สร้ างขึ้นบนเนินเขาโดยการใช้ ทอ่ นซุงนํามาวางเรียงกันและได้ รับ
การยกย่องให้ เป็ นมรดกโลกอีกแห่งหนึ่ง นําท่านนมัสการสิ่งศักดิ์สทิ ธิ์และดื่ม “นํา้ ศักดิ์สทิ ธิ์สามสาย ” ที่เชื่อว่า
เมื่อดื่มแล้ วจะประสบความสําเร็จสามด้ านคือ “ชื่อเสียง เงินทองและสุขภาพ ” อิสระกับการเลือกซื้อของที่
ระลึกพื้นเมืองเกียวโตบนถนน “โอชะ ซากะ ” และ “ซันเน็ง ซากะ ”
เครื่องปั้นดินเผาสวยๆ ชาเขียว ขนมญี่ปุ่น พวงกุญแจ พัดญี่ปุ่นลาย
ซากุระ ฯลฯ ก็สามารถหาซื้อที่น่ีได้ เช่นกัน ... จากนั้น นําท่านเดินทางสู่
“ชินไซบาชิ ” ย่านช้ อปปิ้ งชื่อดังของเมืองโอซาก้ า เพลิดเพลินกับการช้
อปปิ้ งไร้ ขีดจํากัดกับสินค้ ามากมาย อาทิ เสื้อผ้ าเก๋ๆ กระเป๋ าน่ารักๆ
รองเท้าแฟชั่นสวยๆ สินค้ า IT ทั้งหลาย Ipod กล้ อง นาฬิกา
Notebook Mp3 มีให้ เลือกมากมายหลากหลายสีสนั
อิสระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย เพือ่ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ ง
 ทีพ่ กั IBIZ SHINSAIBASHI HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว

วันทีห่ กของการเดินทาง (6) ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – เอออน พลาซ่ า – สนามบินคันไซ – สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ “ปราสาทโอซาก้า ” (ด้ านนอก) ปราสาทโอซาก้ าเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของเมืองโอซาก้ า
ถือเป็ นสถานที่สาํ คัญทางประวัติศาสตร์ท่ถี ูกสร้ างขึ้นจากดําริของ ฮิเดโยชิ โตโยโตมิ หนึ่งในสามแม่ทพั คน
สําคัญของประวัติศาสตร์ชาติอาทิตย์อุทยั เมื่อกว่า 400 ปี มาแล้ ว โดยใช้ แรงงานกว่าหกหมื่นคนในการก่อสร้ าง
ปราสาทแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ทางอํานาจ การเมือง การปกครองและศูนย์กลางการบัญชาการที่
ยิ่งใหญ่ท่สี ดุ ในสมัยนั้น ... จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ “เอออน พลาซ่ า ” ช้ อปปิ้ งกันต่อที่ “เอออน ช้ อปปิ้ ง
พลาซ่า” ศูนย์รวมแห่งสินค้ าชั้นนํานานาชนิด อาทิ นาฬิกา, กล้ อง, กระเป๋ า, รองเท้า, เสื้อผ้ า เป็ นต้ น และยังมี
“ร้ าน 100 เยน” สินค้ าทีมีคุณภาพดีจากประเทศญี่ปุ่นแต่ราคาแสนจะถูก อิสระให้ ทา่ นได้ เพลินเพลินกับการ
“เลือกชมและซื้อ” สินค้ าที่สามารถเลือกไปเป็ นฝากคนทางบ้ านได้ ตามอัธยาศัย
เทีย่ ง
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ
17:35 ออกเดินทางจากสนามบิ
นคันไซ โดยเทีย่ วบิน TG 673
21:25 ถึง
สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจมิร้ ูลืม
หมายเหตุ :
รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทาง
บริษัทฯ จะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสําคัญที่สดุ
ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ ามเข้ าประเทศญี่ปุ่น ของกองตรวจคนเข้ าเมือง / การนําสิ่งของผิดกฎหมาย
/ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้ อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้ น
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อัตราค่าบริการ
***สาหรับผูเ้ ดินทางตัง้ แต่ 30 ท่านขึ้นไป***

กาหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่ ท่านละ

30 พ.ย. – 05 ธ.ค. 2561
07 – 12 ธันวาคม 2561
21 – 26 ธันวาคม 2561

53,900.-

เด็กอายุตา่ กว่า 12 เด็กอายุตา่ กว่า 12 พักเดี่ยวเพิ่ม
มีเตียง
ไม่มีเตียง
ท่านละ
50,900.-

47,900.-

8,000.-

***กรณีมต
ี ว
๋ ั เครือ
่ งบินแล้วลดทานละ
18,000.-บาท***
่

***ราคาทัวรข
าทิ
บรถ ทานละ
2,000 เยน/ทาน/ทริ
ป***
์ ้างต้นยังไมรวมค
่
่ ปไกดและคนขั
์
่
่
อัตราค่าบริการนี้ รวม
1. ค่าที่พัก ห้ องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการหรือระดับเดียวกัน
2. ค่าอาหาร, ค่าเข้ าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
3. ค่าใช้ จ่ายของมัคคุเทศก์ท่คี อยอํานวยความสะดวกให้ กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
4. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นทัศนาจรตามเส้ นทางและสายการบินที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
5. ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท
(หากอายุเกิน 70 ปี ขึ้นไป ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง ท่านละ 500,000.-บาท) **เป็ นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์**
6. บริการน้ าดื่มวันละ 1 ขวด/ท่าน และ FREE WI-FI ON BUS
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
1. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้ น
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
3. ค่าทําหนังสือเดินทาง
4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก
5. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (จานวน 2,000.-เยน/ท่าน/ทริป)สาหรับทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
เงื่อนไขการชาระเงิน :
 สาหรับการจองกรุณาชาระมัดจา ท่านละ 10,000.- บาท
 ชาระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 25 วัน
การยกเลิก :
กรุณาแจ้ งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วันทําการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจํา
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันทําการ ทางบริษัทฯ มีความจําเป็ นต้ องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
หมายเหตุ :
 การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้ องมีจาํ นวนผู้เดินทางครั้งละ 30 ท่านขึ้นไป ถ้ าผู้เดินทางมีจาํ นวนไม่ครบตามจํานวนดังกล่าว ทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและ/หรือยกเลิกการเดินทางโดยจะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
 รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ อัตราแลกเปลี่ยนโดยทาง
บริษัทฯ จะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสําคัญที่สดุ
 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ ามเข้ าประเทศญี่ปุ่น / การนําสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้ อง
และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน,การประท้ วง, การก่อจลาจล
 ตัว๋ เครื่องบินเป็ นตัว๋ กรุป๊ ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้ อมคณะไม่ว่าด้ วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนํามาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้
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รายละเอียดเกี่ยวกับการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปนส
ุ่ าหรับคนไทย
จากมาตรการยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญี่ปุ่นให้ กบั คนไทย ผู้ท่ปี ระสงค์จะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้ วยวัตถุประสงค์
เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้ าเมือง เพื่อเป็ นการยืนยันว่ามีคุณสมบัตใิ น
การเข้ าประเทศญี่ปุ่น
ตัวอย่างของเอกสารมีดงั ต่อไปนี้
1. บัตรโดยสารเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างที่พาํ นักในประเทศญี่ปุ่น เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้ น
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ท่ตี ดิ ต่อได้ ระหว่างที่พาํ นักในประเทศญี่ปุ่น เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ
4. กําหนดการเดินทางระหว่างที่พาํ นักในประเทศญี่ปุ่น
5. หลักฐานการทํางานที่สามารถยืนยันว่าท่านมีการทํางานที่ชัดเจนอยู่ในประเทศไทย เช่น หนังสือรับรองการทํางาน บัตรพนักงาน เป็ นต้ น
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปน(ส
ุ่ าหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปนตามมาตรการยกเว้
ุ่
นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ยี ังมีอายุการใช้ งานเหลืออยู่
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ่นจะต้ องไม่เป็ นสิ่งที่ขดั ต่อกฎหมาย และเข้ าข่ายคุณสมบัตเิ พื่อการพํานักระยะสั้นเท่านั้น
3. ในขั้นตอนการขอเข้ าประเทศ จะต้ องระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผู้ท่ไี ม่มปี ระวัตกิ ารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมิได้ อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ และไม่เข้ าข่ายคุณสมบัติ
ที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ
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