GRAND KANTO 5D3N
โดยสายการบินไทย (TG)

มื้ออาหาร
วันที่
วันแรก

รายการทัวร์
สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) TG682 22.45-06.55+1

สนามบินนาริตะ – เทศกาลชมดอกทิวลิป – เก็บสตรอเบอร์ร่ี
วันที่สอง คามาคูระ – หลวงพ่อโต
 MOTOSU VIEW HOTEL OR SIMILAR CLASS

วันที่สาม
วันที่ส่ี

 RYOKOKU VIEW HOTEL OR SIMILAR CLASS

อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (ไม่มรี ถบัสคอยอานวยความสะดวก)
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กลางวัน

คา่

-

-

-

-

✓

HTL

✓

✓

✓

✓

-

-

“พิเศษ...บุฟเฟต์ขาปูยกั ษ์”

ภูเขาไฟฟูจิ – สวนเฮวะ โคเอน – ฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด – โอวาคุดานิ (รถบัส)

 RYOKOKU VIEW HOTEL OR SIMILAR CLASS

เช้า

วันที่หา้

วัดอาซากุสะ – โตเกียว สกายทรี (แวะถ่ายรูป) – ช้อปปิ้ งเอออน พลาซ่า
สนามบินนาริตะ – สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) TG677 17.30-22.30

✓

-

กาหนดการเดินทาง
11 -15 เมษายน 2561 (วันสงกรานต์)
12 -16 เมษายน 2561 (วันสงกรานต์)
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 ***

22:45 ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน
ไทย เทีย่ วบิน TG 682
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง ... เวลาท้องถิ่นเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)
วันทีส่ องของการเดินทาง(2) สนามบินฮาเนดะ
– เทศกาลชมดอกทิวลิป – โตเกียว เบย์ อะควาไลน์
คามาคูระ – หลวงพ่อโต
06:55
ถึงสนามบินฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทยั ...
ผ่านพิธี
ศุลกากรและตรวจคนเข้ าเมือง พร้ อมตรวจ เช็ค สัมภาระเรียบร้ อยแล้ ว
... นําท่านเดินทางสู่ “เทศกาลชมดอกทิวลิป ” ชมดอกทิวลิป Sakura
Tulip Festa ที่เมือง Sakura (ซะคุระ) จังหวัด Chiba ในงานนี้จะได้ ชม
กับทุง่ ทิวลิปมากกว่า 100 สายพันธุร์ วมกันกว่า 710,000 ต้ น อิสระ
ให้ ทา่ นเก็บภาพกับดอกทิวลิปตามอัธยาศัย ... นําท่านชม “สวนสตรอ
เบอร์รี”่ ขนาดใหญ่และมีช่ ือเสียงติดอันดับต้ นๆ สนุกสนานกับการชิม
ลูกสตรอเบอร์ร่ีสแี ดงสดจากต้ นสตรอเบอร์ร่ีท่เี รียงรายเป็ นทิวแถว เต็ม
อิ่มกับการเก็บลูกสตรอเบอร์ร่ีทานกันอย่างเพลิดเพลินพร้ อมถ่ายภาพ
เป็ นที่ระลึกกับมุมสวยๆที่มีลูกสตรอเบอร์ร่ีสแี ดงสดตัดกับใบสีเขียว
เป็ นพื้นหลัง ...
เทีย่ ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นําท่านสู่ “โตเกียว เบย์ อะควาไลน์” เส้ นทางเชื่อมระหว่างจังหวัดคา
นากาว่า และจังหวัดชิบะ โดยสร้ างข้ ามอ่าวโตเกียว ซึ่งใช้ ระยะเวลาใน
การสร้ างถึง 36 ปี ท่านจะได้ ชมความมหัศจรรย์ของเส้ นทางสายนี้ซ่ึงมี
ความยาวทั้งหมด 14 กิโลเมตร นับว่าเป็ นอุโมงค์ ที่มีความยาวที่สดุ
เป็ นลําดับที่ 4 ของโลก...จากนั้นนําท่านสู่ “คามาคูระ” ที่โอบล้ อมด้ วย
ขุนเขาและป่ าไม้ ท้งั สามด้ าน ส่วนด้ านหน้ านั้นติดกับมหาสมุทรแปซิฟิก
...นําท่านนมัสการ “หลวงพ่อโต” พระพุทธรูปไดบุทสึท่มี ีความสูงถึง
11 เมตร หนักกว่า 93 ตัน โดยช่างหล่อตั้งใจให้ องค์พระนั้นผิดรูปมา
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-

ตั้งแต่ต้นเพื่อที่เมื่อมองจากด้ านหน้ าองค์พระห่างออกมาราว 4-5 เมตรจะเห็นสัดส่วนขององค์พระรับกันทั้ง
องค์ ในสมัยก่อนองค์พระนั้นประดิษฐานอยู่ในวิหารไม้ ท้งั หลัง แต่ได้ ถูกแผ่นดินไหวและคลื่นยักษ์สนึ ามิ
กวาดหายไปเมื่อปี 1495 แต่น่าอัศจรรย์ท่อี งค์พระนั้นไม่ได้ รับความเสียหายแต่อย่างใด
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร **พิเศษ! อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์ **
ทีพ่ กั
MOTOSU VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า
**จากนั้นพักผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกับการ “แช่ออนเซ็น” การแช่น้ าแร่ทีค่ นญีป่ นเชื
ุ่ ่อกันว่าจะช่วย
กระตุน้ การไหลเวียนของโลหิตและช่วยให้ผวิ พรรณดีขึ้น**
วันทีส่ ามของการเดินทาง (3) ภูเขาไฟฟูจิ
– สวนสันติภาพ – ฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด
โอวาคุดานิ (รถบัส)

เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

คา่

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านขึ้นสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” ตั้งตระหง่านอยู่เหนือเกาะญี่ปุ่นด้ วยความสูง 3,776 เมตรจากระดับนํา้ ทะเลและ
รูปทรงกรวยควํ่าที่ได้ สดั ส่วนจึงเป็ นแรงบันดาลใจให้ กบั การสร้ างสรรค์ผลงานของศิลปิ นทั้งนักประพันธ์และ
กวีผ้ ูมีช่ ือเสียงของญี่ปุ่น เดิมที่ชาวญี่ปุ่นเชื่อกันว่าภูเขาไฟฟูจิเป็ นสิ่งศักดิ์สทิ ธิ์และเป็ นที่สถิตของเทพเจ้ าจึง
เป็ นแดนต้ องห้ ามสําหรับสตรีมานานนับร้ อยๆปี และเกิดการระเบิดครั้งสุดท้ายเมื่อกว่าสามร้ อยปี มาแล้ ว ...
นําท่านขึ้นความงามกันแบบใกล้ ชิดยังบริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (หรือชั้นสูงสุดที่ทางอุทยานฯอนุญาต
ให้ ข้ นึ ได้ ในวันนั้นๆ) เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที่สามารถมองเห็นทะเลสาบทั้งห้ ากระจายอยู่
โดยรอบและเทือกเขาเจแปนแอลป์ ที่ทอดตัวยาวขนานกับเส้ นทางขึ้นสู่ภเู ขาไฟ (ในสภาพอากาศเอื้ออํานวย)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านแวะชมความงามของพันธุไ์ ม้ นานาพันธุม์ ากมายที่ “สวนสันติภาพ” หรือ “เฮวะโคเอน” ...
อนุสรณ์สถานสงครามเกาหลี โดยภายในสวนแห่งนี้มีรูปปั้นสิงโต 7 ตัว ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์ของเหล่าประเทศที่
เข้ าร่วมในสงครามในครั้งนั้นด้ วย ... สิงโต 1 ใน 7 ตัวนั้นเป็ นสิงโตที่เป็ นตัวแทนของประเทศไทย ... อิสระ
ให้ ทา่ นได้ ต่นื ตากับ “ดอกซากุระ” ที่เบ่งบานสะพรั่งอย่างเป็ นธรรมชาติ ณ สวนแห่งนี้ (โดยทัว่ ไปซากุระจะ
บานประมาณ 1 สัปดาห์ ขึ้ นอยู่ตามสภาพอากาศทีเ่ อื้ ออานวย) ... นําท่านเดินทางสู่ “ฮาโกเน่ ” แหล่ง
ท่องเที่ยวยอดนิยมที่มีภเู ขาไฟฟูจิเป็ นฉากหลังและมีบ่อนํา้ พุร้อนซุกซ่อนอยู่มากมายและเป็ นจุดที่แม่นาํ้ ฮายา
กาวะกับซุคุโมะไหลมาบรรจบกันถึง 16 แห่ง...นําท่านเปลี่ยนบรรยากาศของการเดินทางด้ วยการ “ล่องเรือ
โจรสลัดทะเลสาบอาชิ ” ทะเลสาบนํา้ จืดขนาดใหญ่ท่เี กิดจากการระเบิดของภูเขาไฟฮาโกเน่เมื่อกว่า 3 ,000
ปี มาแล้ ว ทั้งยังเป็ นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิได้ ดีอกี แห่งหนึ่งด้ วย อิสระให้ ทา่ นชื่นชมความงดงามของธรรมชาติ
อันแสนบริสทุ ธิ์ตามอัธยาศัย...จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ “โอวาคุดานิ” (รถบัส) โอวาคุดานิหรือหุบเขานรกที่
เกิดขึ้นจากการปะทุข้ นึ มาของภูเขาไฟฮาโกเน่เมื่อหลายพันปี ก่อน ทําให้ เกิดควันและบ่อนํา้ ร้ อนผุดขึ้นมาจาก
ใต้ ดิน นํา้ และควันเหล่านี้จะมีส่วนผสมของกํามะถันที่มีเอกลักษณ์พิเศษอยู่ด้วยโดยความร้ อนของนํา้ ที่ผุด
ขึ้นมานั้นสามารถต้ มไข่ให้ สกุ ได้ และจะทําให้ เปลือกไข่กลายเป็ นสีดาํ โดยกล่าวกันว่าถ้ าใครได้ ทานไข่ดาํ หนึ่ง
ฟองอายุจะยืนขึ้นอีกเจ็ดปี เลยทีเดียว
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
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 ทีพ่ กั RYOKOKU VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว

วันทีส่ ีข่ องการเดินทาง(4) อิสระท่องเทีย่ วตามอัธยาศัยหรือเลือกซื้ อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย่ แ์ ลนด์
(ไม่มีรถบัสอานวยความสะดวก)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระตามอัธยาศัยทั้งวันให้ท่านเลือกช้อปปิ้ งตามย่านดังของกรุงโตเกียว โดยการนังรถไฟตะลุ
่
ยมหา
นครโตเกียว (ไม่รวมค่ารถไฟ) ท่านสามารถนั่งรถไฟ JR / SUBWAY เพื่อท่องเที่ยวในสถานที่ท่มี ีช่ ือเสียง
และแหล่งช้ อปปิ้ งยอดฮิตในมหานครโตเกียว ไม่ว่าจะเป็ น
“กินซ่า ” ย่านที่มีค่าที่ดินสูงยากจะประเมินค่าได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปี 1980 ที่เศรษฐกิจฟองสบู่
ร้ อนแรงถึงขีดสุด แหล่งเริงรมย์ยามราตรีราคาแพงระยิบที่เข้ าได้ เฉพาะสมาชิก สนุกกับการช้ อปปิ้ ง “ถนนชู
โอ” บางครั้งก็เรียกว่า “ถนนกินซ่า ” หรือเลือกซื้อของห้ างดัง มิตสุโกชิและมัตสึยะ ร้ านบูติค เครื่องสําอางค์
ชั้นนําจากทั่วโลก นาฬิกาหรู เลือกชมเครื่องใช้ ไฟฟ้ ายัง “อาคารโซนี่” ที่กลายเป็ นจุดนัดพบ ด้ านนอกเต็มไป
ด้ วยวัยรุ่นที่มายืนรอคู่นัด ด้ านในเต็มไปด้ วยเครื่องใช้ ฟ้ารุ่นล่าสุดและยังมีโชว์รูมรถยนต์อกี ด้ วย
“ศาลเจ้ าเมจิ ” ศาลเจ้ าที่มีช่ ือเสียงโด่งดังที่สดุ ในญี่ปุ่น สร้ างถวายจักรพรรดิเมจิและจักรพรรดินีโชเคน ศาล
เจ้ าหลังเดิมได้ ถูกทําลายลงในระหว่างสงครามจึงมีการสร้ างขึ้นมาใหม่ในปี 1958 บริเวณทางเข้ าจะพบกับโท
ริอขิ นาดใหญ่สามแห่ง หนึ่งในนั้นเป็ น “โทริอใิ หม่ท่ใี หญ่ท่สี ดุ ในญี่ปุ่น ” สูงถึง 12 เมตร โดยแต่ละต้ นมี
เส้ นผ่าศูนย์กลางกว้ างกว่าหนึ่งเมตร เดิมเป็ นสนอายุกว่า 1
,700 ปี ที่ตัดมาจากไต้ หวันเพื่อทําโทริอิ
โดยเฉพาะ
“ฮาราจูกุ” แหล่งรวมแฟชั่นทันสมัยของวัยรุ่นญี่ปุ่น อิสระกับการช้ อปปิ้ งยัง “ตรอกทาเคชิตะ” สองข้ างทาง
เรียงรายไปด้ วยร้ านขายของวัยรุ่น เสื้อผ้ า เครื่องประดับ รองเท้ า กระเป๋ า ร้ านฟาสท์ฟูดที่วันสุดสัปดาห์จะ
เป็ นแหล่งนัดพบของพวก “แต่งตัวประหลาด” มักมาแต่งหน้ าและเปลี่ยนเสื้อผ้ ากัน ร้ านเครปญี่ปุ่นอร่อยๆ
มากมาย รวมถึงร้ าน 100 เยน
“โอโมเตะซันโด” ด้ วยบรรยากาศคล้ ายยุโรปกับตึกร้ านค้ าที่ออกแบบและตกแต่งสไตล์ยุโรปและปลูกต้ นเซล
โกเวียเป็ นทิวแถว แหล่งรวมสินค้ าแบรนด์เนมสุดหรูท่เี รียงรายสองอยู่ข้างทาง
“พระราชวังอิมพีเรียล ” อันเป็ นที่ประทับของพระจักรพรรดิและพระราชวงศ์ของญี่ปุ่น ตั้งอยู่ทา่ มกลางหมู่
แมกไม้ ท่ไี ด้ รับการบริจาคมาจากประชาชนทั่วประเทศเมื่อครั้งสร้ างพระราชวังในสมัยสมเด็จพระจักรพรรดิ
เมจิ ด้ วยเนื้อที่กว่า 270 เอเคอร์ ล้ อมรอบด้ วยกําแพงหินขนาดมหึมาและคูนาํ้ สมัยเอโดะ ... ชมสวน “โค
เคียวไกเอน” ที่เต็มไปด้ วยสนดัดสวยๆมากมายอายุกว่า 100 ปี ถ่ายภาพเป็ นที่ระลึกกับ “สะพานนิจูบาชิ ”
ที่เชื่อมลานหินกรวดขนาดใหญ่ด้านนอกพาดผ่านคูพระราชวังชั้นในโดยมี “ฟุชิมิยากุระ” (หอฟุชิม)ิ เป็ น
ฉากหลัง
อิสระอาหารเทีย่ งและอาหารคา่ เพือ่ ให้ท่านใช้เวลาในการท่องเทีย่ วได้อย่างเต็มที่
 ทีพ่ กั RYOKOKU VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว
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วันทีห่ า้ ของการเดินทาง(5)

เช้า

17:30
22:30

วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้ งเอออน พลาซ่ า – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเที่ยวชม “วัดอาซากุสะ” วัดที่เหล่าโชกุนและซามูไรให้ ความเลื่อมใสศรัทธาเป็ นอย่างมาก นมัสการ
องค์เจ้ าแม่กวนอิมทองคําที่ประดิษฐานในวิหารหลังใหญ่ ถ่ายภาพเป็ นที่ระลึกกับ “คามินาริมง(ประตูฟ้าคํา
รณ)” ซึ่งมีโคมไฟสีแดงที่ได้ ช่ ือว่าเป็ น “โคมไฟที่ใหญ่ท่สี ดุ ในโลก” แขวนอยู่ โดยมี “ถนนนากามิเสะ” ถนน
ร้ านค้ า แหล่งรวมสินค้ าของที่ระลึกต่างๆมากมาย อาทิ พวงกุญแจ ตุก๊ ตาแมวกวัก ดาบซามูไร ชุดกิโมโน ร่ม
ญี่ปุ่น หรือ “ขนมอาเกมันจู ” ขนมขึ้นชื่อของวัดอาซากุสะ ก็สามารถหาซื้อได้ ท่ถี นนแห่งนี้ ...จากนั้นนําท่าน
เดินทางสู่จุดถ่ายรูป “หอคอยโตเกียว สกายทรี” (แวะถ่ายรูป) หอคอยแห่งใหม่ท่สี งู ที่สดุ ของโลก ริมแม่นาํ้
สุมิดะ ตรงข้ ามบริเวณใกล้ กบั ทางด้ านหน้ าของวัดอาซากุสะ ด้ วยรูปทรงทันสมัย ใช้ เป็ นหอคอยส่งสัญญาณ
วิทยุ โทรทัศน์ ระบบดิจิตอล และบริเวณที่ความสูง 350 เมตรเป็ นจุดชมวิวมุมสูงของกรุงโตเกียวแห่งใหม่...
ได้ เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ “เอออน พลาซ่ า ” ช้ อปปิ้ งกันต่อที่ศูนย์รวมแห่งสินค้ าชั้นนํานานาชนิด
อาทิ นาฬิกา, กล้ อง, กระเป๋ า, รองเท้า , เสื้อผ้ า เป็ นต้ น และยังมี “ร้ าน 100 เยน” สินค้ าทีมีคุณภาพดีจาก
ประเทศญี่ปุ่นแต่ราคาแสนจะถูก อิสระให้ ทา่ นได้ เพลินเพลินกับการ “เลือกชมและซื้อ ” สินค้ าที่สามารถ
เลือกไปเป็ นฝากคนทางบ้ านได้ ตามอัธยาศัย
อิสระอาหารกลางวันเพือ่ ให้ท่านใช้เวลาในการท่องเทีย่ วได้อย่างเต็มที่
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ
ออกเดินทางจากสนามบินนาริตะ โดยสายการบินไทย เทีย่ วบิน TG677
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรูล้ ืม

หมายเหตุ :
รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยนโดย
ทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสําคัญที่สดุ
ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ ามเข้ าประเทศญี่ปุ่น ของกองตรวจคนเข้ าเมือง / การนําสิ่งของผิด
กฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้ อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณี
ใดๆทั้งสิ้ น

อัตราค่าบริการ
***สาหรับผูเ้ ดินทางตั้งแต่ 25 ท่านขึ้ นไป***
กาหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่ ท่านละ

เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี
มีเตียง

เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี
ไม่มีเตียง

พักเดี่ยว
เพิม่ ท่านละ

11 – 15 เมษายน 2561
12 – 16 เมษายน 2561

59,900.-

56,900.-

53,900.-

6,000.-
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***กรณีมต
ี ว
๋ ั เครือ
่ งบินแลวลดท
านละ
30,000.-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)
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 / เอกสารการเดินทางไม่
ถูกต้ อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน,การประท้ วง, การก่อจลาจล
 ตัว๋ เครื่องบินเป็ นตัว๋ กรุป๊ ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้ อมคณะไม่ว่าด้ วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนํามาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงิน
ได้
รายละเอียดเกี่ยวกับการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปนส
ุ่ าหรับคนไทย
จากมาตรการยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญี่ปุ่นให้ กบั คนไทย ผู้ท่ปี ระสงค์จะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้ วย
วัตถุประสงค์
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
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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 าข่าย
คุณสมบัตทิ ่อี าจจะถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ
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