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คามาคุระ
ฮาโกเน่
โกเทมบะ
ยามานาชิ
โตเกียว

โยโกฮาม่า

นมัสการองค์พระใหญ่ทว่ี ดั โคโตขุอิน
หุบเขาโอวาคุดานิ ทดลองทานไข่ดาซึง่ ต้มจากจากบ่อกามะถัน
โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท เอาท์เล็ทขนาดใหญ่ทร่ี วบรวมแบรนด์ต่างๆ ไว้มากมาย
ขึน้ ชมความงามและความอัศจรรย์ของยอดภูเขาทีส่ งู ทีส่ ุดในญีป่ ่ นุ ภูเขาไฟฟูจิ
นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม วัดอาซากุสะ, อิสระแหล่งช้อปปิ้ งชื่อดัง ย่านชิ นจูก,ุ
โอไดบะ เมืองใหม่ทร่ี วบรวมแหล่งช้อปปิ้ งและจุดชมวิวทีส่ วยงาม โดยภายในบริเวณ
โอไดบะนัน้ มีหลากหลายสถานทีท่ ท่ี ่านสามารถไปช้อปปิ้ งได้ อาทิเช่น อควาซิต้ี
ไดเวอร์ซติ ้ี เมก้าเว็บหรือโชว์รมู รถโตโยต้า วีนสั ฟอร์ด และชิงช้าสวรรค์ขนาดใหญ่ ,
ชม สะพานนิ จบู าชิ ณ พระราชวังอิ มพีเรียล
พิ พิธภัณฑ์ราเม็ง สถานทีท่ ร่ี วบรวมร้านราเม็งชื่อดังจากเมืองต่างๆ ทัวประเทศญี
่
ป่ ่ นุ

กาหนดการเดิ นทางวันที่ 10-15 สิ งหาคม 2560
วันแรก

สนามบิ นสุวรรณภูมิ

19.00น.

พร้อมกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ C (ประตูหมายเลข 2)
สายการบิ นไทย เพื่อเตรียมตัวเดิ นทางและผ่านขัน้ ตอนการเช็คอิ น
เหิ นฟ้ าสู่นาริ ตะ ประเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG640

22.10น.
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วันที่สอง

สนามบิ นนาริ ตะ >> คามาคุระ >> วัดโคโตขุอิน >> ฮาโกเน่ >> โอวาคุดานิ >>
โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท

06.20น.

เดิ น ทางถึ ง นาริ ต ะ ประเทศญี่ ปุ่ น หลัง จากผ่ านพิ ธี ก ารตรวจคนเข้ าเมื อ งและ
ขัน้ ตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว ออกเดินทางสู่ เมืองคามาคุระ นาท่านกราบนมัสการขอ
พรหลวงพ่อโตไดบุทสึท่ี วัดโคโตขุอินพระพุทธรูปสาริดองค์ใหญ่ทป่ี ระดิษฐานอยู่กลางแจ้ง
ในอดีตกาลเคยประดิษฐานอยู่ในวิหาร แต่ต่อมาในปี ค.ศ.1368 วิหารได้ถูกพายุพดั จนได้รบั
ความเสียหาย และต่อมาในปี ค.ศ.1495 ถูกคลื่น ยักษ์ กลืนหายไปในทะเล แต่องค์พ ระมิได้
ชารุดเสียหายแต่ประการใดจวบจนกระทังปั
่ จจุบนั นับเป็ นเวลากว่า 800 ปี

เที่ยง
บ่าย

คา่

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดิน ทางสู่ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ฮ าโกเน่ อุ ท ยานแห่ งชาติท่ีอ ยู่ใกล้เขตเมือ งมากที่สุ ด
เพื่อขึน้ ชม หุบเขาโอวาคุดานิ (โดยรถโค้ช) หุบเขาทีย่ งั คุกรุน่ ด้วยควันจากบ่อกามะถัน
เดือ ดอยู่ต ลอดเวลา ชมบ่ อน้ าแร่กามะถัน ซึ่งสามารถต้มไข่ให้สุ กได้ โดยชาวญี่ป่ ุนมี
ความเชื่อ ว่าหากได้ท านไข่ด าหนึ่ งฟองจะสามารถท าให้อ ายุข องท่ านยืน ยาวขึ้น อีก
ประมาณ 7 ปี หลังจากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท ทีร่ วบรวม
แบรนด์ระดับโลกมาไว้ด้วยกันบนหุบเขาริม Tomei Expressway ที่เชื่อมระหว่างภูเขา
ไฟฟู จ-ิ อุทยานแห่ งชาติฮาโกเน่ กบั มหานครโตเกียว ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้อ
เลือ กชมสิน ค้าที่รวบรวมไว้ก ว่า 165 แบรนด์ด ังไม่ว่าจะเป็ น Coach, Bally, Diesel,
Gucci, Zara, Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีก
มากมาย หมวดสินค้า Intimate Apparel ได้แก่ Kid Blue และ Triumph หมวดสินค้า
Home Fashion ได้ แ ก่ Bodum, Fragrance Outlet แ ล ะ Richard Ginori เป็ น ต้ น
นอกจากนี้ยงั มีหมวดสินค้าอื่นๆ อย่างรองเท้า กระเป๋ า เสื้อผ้าเด็ก ซึ่งของทุกชิ้นเป็ น
ของแท้ และราคาถูกกว่าในห้างสรรพสินค้า ที่รวมไว้ในพื้นที่กว่า 400,000 ตารางฟุ ต
ถือ เป็ นสวรรค์ แ ห่ ง การช้ อ ปปิ้ งของคนญี่ ป่ ุ นโดยเฉพาะ จากนั ้น น าท่ า นเดิน ทางสู่
ทะเลสาบยามานากะโกะเพื่อเข้าทีพ่ กั
โรงแรมที่ พกั FUJINOBOU KAEN HOTEL หรือระดับเที ยบเท่า
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารโรงแรมที่ พกั
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*** อิ่ มอร่อยกับมื้อพิ เศษที่ มีขาปู ให้ ท่ านได้ ลิ้มลองรสชาติ ปูพร้อมน้ าจิ้ มสไตล์ญี่ปุ่น
อย่างจุใจ และอาหารอื่นๆ อีกหลายชนิ ด ***
จากนัน้ อิ สระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้าแร่ธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้าแร่แล้ว
จะทาให้ ผิ วพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิ ตดีขนึ้

วันที่สาม

ภูเขาไฟฟูจิ >> โตเกียว >> วัดอาซากุสะ >> ชิ นจูก ุ

เช้า
08.00น.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
เดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ บริ เวณชัน้ 5 (ขึ้ นอยู่กบั สภาพภูมิอ ากาศ) ที่ระดับความสูง
2,500 เมตร ให้ท่านได้สมั ผัสอากาศอันบริสุทธิ ์บนยอดเขาฟูจ ิ ถ่ายภาพทีร่ ะลึกกับภูเขา
ไฟทีเ่ ป็ นสัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทยั แห่งนี้และได้ช่อื ว่ามีสดั ส่วนสวยงามทีส่ ุดในโลก
ซึ่งเป็ นภูเขาไฟที่ยงั ดับไม่สนิท และมีความสูงที่สุดในประเทศญี่ป่ ุนจากด้านล่างสู่บน
ยอดปล่องเขาด้วยความสูง 3,776 เมตร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ วัดอาซากุสะ มีช่อื อย่างเป็ นทางการว่าวัดเซนโซ หรือเซนโซจิ (Sensoji )
แต่นิยมเรียกว่าวัดอาซากุสะเนื่องจากตัง้ อยูใ่ นย่านอาซากุสะ เป็ นวัดในศาสนาพุทธ โดย
มีพระโพธิสตั ว์คนั นอนประดิษฐานอยู่และเป็ นพระประธานของวัด ที่ประตูทางเข้าวัดมี
โคมสีแดงขนาดใหญ่แขวนอยู่ ถือเป็ นสัญลักษณ์หนึ่งของวัดทีน่ ักท่องเทีย่ วนิยมถ่ายรูป
ไว้เป็ นทีร่ ะลึก ประตูแห่งนี้มชี ่อื ว่าประตูคามินาริ แปลได้ว่าประตูสายฟ้ า ชื่อของประตูจะ
เขียนอยู่บนโคมสีแดงลูกใหญ่ เมื่อผ่านเข้ามาจะพบกับถนนนากามิเสะ สองข้างทางมี
ร้านค้าให้เดินชมและชิมได้เพลินๆ โดยมีของทีร่ ะลึกสไตล์ญ่ปี ่ นุ ให้เลือกซือ้ หา และขนม
ส่งกลิน่ หอมเย้ายวนชวนให้ล้มิ ลอง สุดถนนเป็ นซุ้มประตูท่มี โี คมสีแดงแขวนอยู่อกี ซุ้ม
หนึ่ง คือ ประตูโฮโซ หรือประตูแห่งขุมทรัพย์ พอเดิน ผ่านเข้ามาในบริเวณวัดจะเห็น
กระถางธูปขนาดใหญ่ตงั ้ อยู่กลางแจ้ง มีผู้คนยืนโบกควันธูปเข้าหาตัวเอง เชื่อกันว่าจะ
ทาให้โชคดี และมีกระถางกายานตัง้ อยูด่ ว้ ย การโบกควันกายานเข้าหาตัวเชื่อว่าจะช่วย
ให้หายเจ็บป่ วย เจ็บป่ วยส่วนไหนก็จะโบกควันกายานไปทีอ่ วัยวะส่วนนัน้ ท่านสามารถ
ชม โตเกียวสกายทรี (ภายนอก) หรือทีเ่ รียกว่า The New Tokyo Tower แลนด์มาร์ค
แห่ ง ใหม่ ข องกรุงโตเกีย ว จากบริเวณวัด อาซากุ ส ะ ซึ่ง เป็ น สิ่งก่ อ สร้า งที่สู งที่สุ ด ใน

เที่ยง
บ่าย
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คา่

ประเทศญี่ป่ ุนโดยมีความสูง 634 เมตร สูงเป็ นอันดับสองของโลกรองจากเบิรจ์ คาลิฟา
ในดูไบซึ่งมีค วามสูงถึง 828 เมตร โตเกียวสกายทรีส ร้างขึ้นเพื่อ เป็ นหอส่ งสัญ ญาณ
โทรทัศน์ และวิทยุในระบบดิจติ อล จากนัน้ นาท่านสู่ ย่ านชิ นจูก ุ อิสระให้ท่านช้อปปิ้ ง
เลือ กซื้อ สิน ค้า ตามใจชอบ เช่ น สิน ค้าอิเล็ค ทรอนิ ก กล้อ งถ่ า ยรูป นาฬิ ก า เสื้อ ผ้ า
กระเป๋ า รองเท้า เครือ่ งสาอางค์ ฯลฯ
อิ สระรับประทานอาหารคา่ ตามอัธยาศัย
โรงแรมที่พกั VISTA KAMATA HOTELหรือระดับเที ยบเท่า

วันที่สี่

อิ สระท่องเที่ยวด้วยตนเอง หรือซื้อทัวร์โตเกียว ดิ สนี ย์ แลนด์

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
อิ สระเต็มวัน ให้ ท่านได้ เดิ นทางสู่สถานที่ ท่องเที่ ยว หรือแหล่งช้ อปปิ้ งต่ างๆ โดยตัว
ท่ านเอง หรือจะเลือกซื้อทัวร์ดิสนี ยแ์ ลนด์ เดิ นทางโดยรถไฟ (ค่าดิ สนี ยแ์ ลนด์ท่านละ
2,500 บาท ซึ่ ง ราคานี้ ยัง ไม่ ร วมค่ า รถไฟของลู ก ทัว ร์แ ละไกด์ ) ***ราคาอาจมี ก าร
เปลี่ยนแปลง เนื่ องจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิ นตราต่างประเทศมีความผันผวนสูง***
โตเกียวดีสนี ยแ์ ลนด์ โลกแห่งจินตนาการของราชาการ์ตนู ญีป่ ่ ุนซึง่ เป็ นดิสนียแ์ ลนด์แห่งแรก
ทีส่ ร้างนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใช้ทุน
สร้างกว่า 600 ล้านบาท ให้ทา่ นสนุกสนานกับเครือ่ งเล่นนานาชนิด ( ไม่จากัดจานวนการเล่น
) ผจญภัยในดินแดนต่างๆ ให้ท่านเล่นเครื่องเล่นตัวใหม่จากภาพยนตร์การตูนเรื่องดัง Toy
Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริเบีย นในดิน แดนโจรสลัด จากภาพยนตร์ The Pirate of
Caribbean เขย่าขวัญกับ บ้านผีสงิ ใน Haunted Mantion สัม ผัสความน่ ารักของตุ๊กตาเด็ก
นานาชาติในโลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตร์สามมิติ The Invention of the Year ให้
ท่านได้สนุ กสนานพร้อมกับการจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าทีร่ ะลึกน่ ารักในดิสนียแ์ ลนด์อกี ทัง้ ยังจะ
ได้สมั ผัสกับตัวการ์ตนู เอกจากวอลดิสนีย์ อย่าง มิกกีเ้ ม้าส์ มินนี่เม้าส์ พร้อมผองเพือ่ นการ์ตูน
อีกมากมายสนุกกับการจับจ่ายซือ้ ของทีร่ ะลึกน่ารักในดิสนียแ์ ลนด์
โตเกี ยวสกายทรี หรือ ที่ เ รีย กว่ า The New Tokyo Tower แลนด์ ม าร์ ค แห่ ง ใหม่ ข อง
กรุงโตเกียว สิง่ ก่อสร้างทีส่ งู ทีส่ ุดในประเทศญีป่ ่ ุนโดยมีความสูง 634 เมตร สูงเป็ นอันดับสอง
ของโลกรองจากเบิรจ์ คาลิฟาในดูไบซึ่งมีความสูงถึง 828 เมตร ซึ่งหอคอยแห่งนี้มจี ุดชุมวิว
สาหรับนักท่องเที่ยวแบ่ งได้ 2 ระดับความสูง คือ จุด ชมวิวที่ความสูง 350 เมตร และ 450
เมตร และมีส ิ่งอานวยความสะดวกมากมาย อาทิ ห้องส่งสัญ ญาณกระจายเสีย ง ร้า นค้า
ร้านอาหาร และอืน่ ๆ อีกมากมาย
ศาลเจ้ า เมจิ ศาลเจ้า เก่ า แก่ อ ัน ศัก ดิส์ ิท ธิแ์ ละเป็ นที่เคารพของคนโตเกีย ว สร้า งขึ้น โดย
จักรพรรดิ เมจิ และมเหสีโชโกะ ในปี 1920 ในช่วงวันปี ใหม่คนโตเกียวนิยมมาขอพรทีศ่ าลเจ้า
แห่ ง นี้ ซึ่ ง ตัง้ อยู่ ใ จกลาง สวนโยโยกิ สวนที่ม ีต้ น ไม้ น านาพรรณถึง 1 แสนต้ น ท าให้ ดู
เหมือนกับว่าศาลเจ้าแห่งนี้ตงั ้ อยูภ่ ายในป่ า
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เที่ ยง
คา่

กิ นซ่า ย่านทีไ่ ด้ชอ่ื ว่าเป็ นแนวหน้าของแฟชันใหม่
่ สดุ ทุกยุคทุกสมัย มีรา้ นขายสินค้าแบรนด์
เนมและห้างสรรพสินค้าชัน้ ดีหลายต่อหลายร้านตัง้ อยูเ่ รียงราย
ชิ บู ย่ า ย่ า นช้อ ปปิ้ งทัน สมัย ศู น ย์ ก ลางและแหล่ ง รวมวัย รุ่ น ยอดนิ ย มของญี่ ป่ ุ น รวมถึ ง
นักท่องเทีย่ วผูม้ าเยือนซึง่ มีทกุ สิง่ พร้อมสรรพสนองตอบ ด้วยเหตุน้ีเองทาให้ยา่ นนี้พลุกพล่าน
ด้วยผูม้ าเยือน
ฮาราจูก ุ ศูนย์รวมของเด็กวัยรุ่น ทีแ่ ต่งหน้าแต่งตัวกันแบบทีเ่ รียกได้ว่าหลุดโลกมาอวดโฉม
กัน ในวันอาทิตย์เด็กเหล่านี้จะมารวมตัวกัน มีทงั ้ แนวแฟนตาซี ปี ศาจ คิขุอาโนเนะน่ ารักๆ
และในย่านนี้ยงั มีแหล่งช้อปปิ้ ง ณ ตรอกทาเคชิตะ ทัง้ สองข้างทางเรียงรายไปด้วยร้านขาย
ของวัย รุ่น เสื้อ ผ้า เครื่องประดับ รองเท้า กระเป๋ า ร้า นฟาสท์ฟู ด ร้านเครปญี่ป่ ุ นอร่อยๆ
มากมาย ร้า น 100 เยน หรือ เลื อ กช้อ ปปิ้ งแบบสบายๆ บนถนน โอโมเตะซัน โด ด้ ว ย
บรรยากาศคล้ายยุโรปกับตึกร้านค้าทีอ่ อกแบบและตกแต่งสไตล์ยโุ รป
อะคิ ฮาบาร่า ย่านการค้าชือ่ ดังทีส่ ดุ เกีย่ วกับเครือ่ งใช้ไฟฟ้ า กล้องดิจติ อล เกมส์ต่างๆ
อิ สระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
อิ สระรับประทานอาหารคา่ ตามอัธยาศัย
เข้าสู่ที่พกั ณ โรงแรม VISTA KAMATA HOTEL หรือระดับเที ยบเท่า

วันที่ห้า

โตเกียว >> พระราชวัง อิ มพีเรียล >> โอไดบะ >> โยโกฮาม่า >> พิ พิธภัณฑ์
ราเม็ง >> สนามบิ นฮาเนดะ

เช้า
08.00น.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่ านชมภายนอก พระราชวัง อิ ม พิ เรีย ล ซึ่งเป็ น ที่ป ระทับ ขององค์จกั รพรรดิ ์ ใน
ปั จจุบนั และชม สะพาน นิ จูบาซิ ซึ่งเป็ นสัญ ลักษณ์ ของประเทศญี่ป่ ุน เป็ นบริเวณที่
รอดพ้นจากการทิ้งระเบิดในช่วงสมัยสงครามโลกครัง้ ที่ 2 มีลกั ษณะคล้ายแว่นตาเมื่อ
มองจากเงาสะท้อนน้ า จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ ย่านโอไดบะ อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งใน
แหล่ งช้อ ปปิ้ งขนาดใหญ่ ไดเวอร์ ซิ ตี้ ที่ม ีร้า นค้าต่ างๆ มารวมตัว กัน ถึง 154 ร้า น
จากนัน้ นาท่านสู่ พาเล็ตทาวน์ แหล่งรวมเทคโนโลยีล้ายุคและทันสมัย สาหรับท่านที่
ชื่นชอบรถยนต์ ท่านจะได้พบกับรถยนต์ล้าสมัยมากมายของโตโยต้า ทัง้ รุ่นส่งออกและ
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รุน่ ทีผ่ ลิตขายในประเทศ สาหรับท่านทีม่ ใี บขับขีส่ ากล ท่านสามารถทดลองขับรถยนต์ท่ี
ถูกใจได้ตามอัธยาศัย หรือท่านจะเลือกช้อปปิ้ งทีห่ า้ งสรรพสินค้าชัน้ นาของย่านนี้ท่ี
วีนัส ฟอร์ด
เที่ ยง
บ่าย

คา่

อิ สระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย ระหว่างที่ ท่านช้อปปิ้ ง

เดิน ทางสู่ พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ราเม็ง ราเม็งเป็ น บะหมี่น้ าของญี่ ป่ ุน ซึ่งมีต้น ก าเนิ ด มาจาก
ประเทศจีน ในประวัติศ าสตร์มบี นั ทึกไว้ว่า โตกุ งะวะ มิสคึ ุ นิ ได้รบั ประทานราเม็งใน
คริสต์ศตวรรษที่ 17 ในช่วงยุคเมจิ ทีม่ าของราเม็งเชื่อว่ามาจากประเทศจีน ถึงแม้ว่าไม่
มีประวัตศิ าสตร์บนั ทึกไว้แน่ ชดั สมมุตฐิ านหนึ่งคือคาว่า "ราเม็ง" มาจากภาษาจีน "รา
เมียน" (拉麺) ที่มคี วามหมายถึง เส้นก๋วยเตีย๋ วที่ใช้มอื นวด หรือคาอื่นๆ ที่ออกเสีย
ใกล้กนั ในยุคเมจิ ราเม็งถูกเรียกว่า "ชินะโซบะ" (支那そば) ซึง่ หมายถึงปาล์มรา
เมง โซบะจีน ต่ อ มาชาวจีนได้เริม่ มีการขายราเม็งตามรถเข็นพร้อ มกับ ขายเกี๊ยวซ่ า
พร้อมกัน ราเม็งเริม่ เป็ นที่นิยมในยุคโชวะ ภายหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 แป้ งราคาถูก
จากสหรัฐอเมริกาได้เข้ามาสู่ตลาดญี่ป่ ุน และขณะเดียวกับที่ทหารญี่ป่ ุนได้กลับมาจาก
การรบทีป่ ระเทศจีน ทหารญี่ป่ นุ ได้คุน้ เคยกับอาหารจีนมาก่อนทาให้ราเม็งมีการขายได้
ดียงิ่ ขึน้ ราเม็งมักจะทานคู่กบั เนื้อหมู สาหร่าย คะมะโบะโกะ ต้นหอม และบางครัง้ จะมี
ข้าวโพด ราเม็งมีการปรุงรสแตกต่างกันตามแต่ละจังหวัด พิพธิ ภัณฑ์ราเม็งถือกันว่าเป็ น
food amusement park ท่านจะพบการตกแต่งภายในในสไตล์ยอ้ นยุค มีรา้ นราเม็งให้
เลือกชิมกันตามใจชอบ นอกจากร้านราเม็งก็ยงั มีรา้ นขนมย้อนยุค ให้ได้ลองซื้อหากัน
นอกจากราเม็ง ส่วนชัน้ บนจะเป็ นร้านค้าจาหน่ ายสินค้าที่เกี่ยวกับราเม็ง เช่น ถ้วยชาม
หรือ เส้นทีเ่ อาไว้ทาราเม็ง นอกจากนัน้ ก็จะมีของทีร่ ะลึกจาหน่ายอีกด้วย
อิ สระรับประทานอาหารคา่ ณ พิ พิธภัณฑ์ราเม็งตามอัธยาศัย
ได้เวลาสมควรนาท่านสู่ สนามบินฮาเนดะ เพื่อทาการเช็คอิ น

วันที่หก

สนามบิ นฮาเนดะ >> สนามบิ นสุวรรณภูมิ

00.20 น.
เหิ นฟ้ าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG 661
04.50 น.
ถึงสนามบิ นสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ ภาพ
..............................................................................................................................................
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กาหนดการเดิ นทางวันที่ 10-15 สิ งหาคม 2560
อัตราค่าบริ การ

ราคารวมตั ๋วเครื่องบิ น

ราคาไม่รวมตั ๋วเครื่องบิ น

ผูใ้ หญ่ราคาท่านละ

43,900.- บาท

24,500.- บาท

เด็ก (เสริ มเตียง) พักกับผูใ้ หญ่

39,500.- บาท

22,000.- บาท

เด็ก (ไม่เสริ มเตียง) พักกับผู้ใหญ่

33,000.- บาท

18,500.- บาท

สาหรับท่านที่ ต้องการพักเดี่ยว เพิ่ มท่านละ

9,900.- บาท

9,900.- บาท

หมายเหตุ
1. การเดิ นทางในแต่ ละครัง้ จะต้ องมีผ้โู ดยสารจานวน 25 ท่ านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบ
จานวนดังกล่าว บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเลื่อนการเดิ นทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
2. การผ่านด่ านตรวจคนเข้าเมือง เป็ นวิ จารณญาณของเจ้าหน้ าที่ ตรวจคนเข้าเมืองในแต่
ละประเทศ หากไม่ได้ รบั การอนุญาติ ให้ เข้าหรือ ออกนอกประเทศนัน้ ๆ ทางบริ ษัทขอ
สงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณี ใดๆ
อัตราค่าบริ การนี้ รวม
1.
2.
3.
4.

ค่าตั ๋วโดยสารเครือ่ งบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัด
ค่าทีพ่ กั ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ ะบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีร่ ะบุไว้ในรายการ
ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ทค่ี อยอานวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
5. ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000.- บาท ทัง้ นี้
เป็ นไปตามเงือ่ นไขของบริษทั ประกัน
***เด็กอายุต่ากว่า 1 ปี และผูใ้ หญ่อายุ 75 ปี ขน้ึ ไป จะได้รบั ความคุม้ ครองประกันอุบตั เิ หตุเพียงครึง่
เดียว ทัง้ นี้เป็ นไปตามเงือ่ นไขของบริษทั ประกัน***

6. ค่าภาษีน้ามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2560 และท่านต้องชาระเพิม่ เติม ใน
กรณีทท่ี างสายการบินมีการเรียกเก็บเพิม่
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อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
1. ค่าทาหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าแจ้งเข้า แจ้งออก
สาหรับท่านทีถ่ อื ต่างด้าว
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าอาหาร-เครือ่ งดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
3. ค่าน้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด 30 กิโลกรัม
4. ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3%
5. ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ
เงื่อนไขการชาระเงิ น : กรุณาชาระมัดจา ท่ านละ 10,000 บาท และชาระส่วนที่เหลือก่อนการ
เดิ นทาง 21 วันทาการ
การยกเลิ ก : กรุณาแจ้งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วันทาการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ใน
การคืนเงินมัดจาทัง้ หมด
หมายเหตุ :
1. ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั สภาพ
อากาศ การเมือง โรคระบาด และ สายการบินฯลฯ โดยทางบริษทั ฯ จะคานึงถึงประโยชน์และความ
ปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญทีส่ ุด ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้า
ประเทศญี่ป่ นุ / การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไป
ในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเทีย่ วบิน ซึง่ ทางบริษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้
ท่านได้ ไม่ว่าจานวนทัง้ หมด หรือ บางส่วน นอกจากนี้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลง
ราคาได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั อัตราแลกเปลีย่ นของเงินสกุลเยน
2. ในกรณีทเ่ี กิดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทั สามารถคืนเงินมัดจา หรือค่าทัวร์ ได้กต็ ่อเมือ่
ทางสายการบิน และ โรงแรมทีพ่ กั ได้ทาการพิจารณาคืนเงินส่วนนัน้ ให้แล้วเท่านัน้
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทัง้ นี้ ขึ้นอยู่กบั สภาวะอากาศ การเมือง
โรคระบาด และสายการบิ น ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ ขึ้นอยู่กบั
อัตราแลกเปลี่ยนของเงิ นสกุลเยน
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