เกียวโต

ชิ สึโอกะ

คามาคุระ
โยโกฮาม่า
โตเกียว
ไซตามะ
นาริตะ

วัดคิ โยมิ สึ มรดกโลกอันเก่าแก่กว่า , ปี และติดรอบสุดท้ายของการประกวด ใน สิง
มหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ และเชิญดืมสายนําศักดิสิทธิ สาย, ชมเสาโทริอ ิ ณ ศาลเจ้ าฟูชิมิ
อิ นาริ ซุม้ ประตูสแี ดงทีเส้นทางยาวถึง กิโลเมตร
ทะเลสาบฮามานะ ทะเลสาบทีเพาะพันธุป์ ลาไหลทีมีชอเสี
ื ย ง, ชมความงดงามแห่งยอดเขาที
ธรรมชาติส ร้างสรรค์อ ย่ างน่ า อัศจรรย์ ณ ภูเขาไฟฟู จิ , สนุ ก สนานกับกิจกรรมกลางแจ้ง
ท่ามกลางหิมะทีลานสกีเยติ และอิสระกับการเลือ กซือเลือกชมสินค้ากว่า 165 แบรนด์ดงั ที
โกเท็มบะพรีเมียมเอ้าท์เลท
นมัสการ พระใหญ่ไดบุทสึ แห่งเมืองคามาคุระ
อิสระช้อปปิ งที ย่านมินาโตะมิ ไร ตังอยู่ในเขตริมทะเลของเมืองโยโกฮาม่า
นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม วัดอาซากุสะ, ช้อปปิ งสุดเหวียงใจกลางกรุง ย่านชิ นจูก ุ
เมืองคาวาโกเอะ จุดเด่นคือการอนุ รกั ษ์สถาปตั ยกรรมแบบเก่าในสมัยเอโดะ และได้รบั สมญา
ว่าเป็ นลิ ตเติ ลเอโดะ
นมัสการเทพเจ้าแห่งไฟ วัดนาริ ตะซัง และอิสระช้อปปิ ง ห้างอิ ออน มอลล์

พิเศษ!! อิมอร่อยกับบุฟเฟต์ขาปู

กําหนดการเดิ นทางปี
วันแรก
20.00 น.
23.15 น.
วันทีสอง

. น.

- ธันวาคม

/

ธันวาคม

-

มกราคม

สนามบินสุวรรณภูมิ
พร้อ มกันทีสนามบิ นสุ วรรณภูมิ ชันที ประตูหมายเลข สายการบิน ไทย เคาน์ เตอร์
หมายเลข C เพือเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขันตอนการเช็คอิน
เหิรฟ้าสูป่ ระเทศญีปุ่น โดยสายการบินไทย เทียวบินที TG 622
โอซาก้า - เกียวโต - วัดคิ โยมิ สึ - ศาลเจ้าฟูชิมิ อิ นาริ - นาโกย่า - ช้อปปิ งย่านซาคาเอะ

เดิ นทางถึงสนามบินคันไซ เมืองโอซาก้ า ประเทศญีปุ่ น หลังจากผ่านพิธกี ารการตรวจคน
เข้าเมืองและขันตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต เพือนํ าท่านชม วัดคิ โยมิ สึ หรือ วัดนําใส ทีติดรอบสุดท้ายของ
การประกวด ใน สิงมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ เป็ นวัดทีใหญ่และเก่าแก่ตงอยู
ั ่บริเวณเนินเขาฮิ
งาชิยาม่า และมีท่อนซุงวางเรียงซ้อนกันตามแนวนอนตังจากพืนดินขึนมารองรับระเบียงของตัว
วิหารใหญ่ซงไม่
ึ ใช้ตะปูสกั ตัว ใช้วธิ กี ารเข้าลิมเหมือนเรือนไทย วัดนีมีอายุเก่าแก่ยงกว่
ิ ากรุงเกียว
โต กว่า , ปี นมัสการพระโพธิสตั ว์อวโลกิเตศวร จากระเบียงแห่งนีสามารถถ่ายภาพ ณ จุดที
สวยทีสุดในกรุงเกียว มองเห็นวิวทิวทัศน์ ของตัวเมืองเกียวโตได้งดงาม พร้อมกับวิหารของวัดคิโย
มิส ึ และเชิญดืมนํ าศักดิสิทธิสามสายอันเกิดขึนจากธรรมชาติทไหลมาจากเทื
ี
อกเขา จากนันเดิน
ตามทางสัมผัส กับร้านค้า ญีปุ่ นตบแต่ งตามสมัยเอโดะ และ เลือกซือสินค้า พืนเมือง ทีระลึก
เกียวกับญีปุ่นขนานแท้ อาทิ ขนมโมจิ ทีขึนชือทีสุดของญีปุ่น เป็ นต้นกําเนิดกระจายขายไปยัง
ภูมภิ าคต่างๆ ของญีปุ่น ทังด้วยแป้งทีเหนียวนุ่ มเป็ นพิเศษ กับไส้ถวแดงขนานแท้
ั
หรือประยุกต์
เป็ นไส้สตอเบอร์ร ี ช็อกโกแลต ฯลฯ ผักดองญีปุ่น สําหรับคนทีชอบทานกับข้าวต้ม อาทิ แตงกวา
ดอง หั ว ไชเท้ า มะเขื อ ยาว ฯลฯ, ชาเกี ย วโต ที ขึ นชื อไม่ แ พ้ จัง หวั ด ชิ ซู โ อกะ ทีช่ วยลด
คอเลสเตอรอล ช่วยให้ผวิ พรรณเปล่งปลัง, เครืองเซรามิคญีปุ่น ทังกานํ าชา ถ้วย ชาม ต่ างๆ และ
ของทีระลึก อีกมากมายนานาชนิด
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เทียง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้ าฟูชิมิ อิ นาริ เพือสักการะพระแม่โพสพ เทพทีเป็ นทีนับถือของชาว
ญีปุ่น โดยส่วนใหญ่จะขอพรให้มคี วามเป็ นอยู่อุดมสมบูรณ์ และขอพรในเรืองของการกสิกรรมให้
ั
ได้ผลผลิตทีอุดมสมบูรณ์ และในบริเวณศาลเจ้าท่านจะพบเห็นรูปปนเทพจิ
งจอกมากมาย โดยชาว
ญีปุ่นชือว่าเป็ นทูตสวรรค์ ผูค้ อยนํ าข่าวสารจากสรวงสวรรค์ลงมายังโลกมนุ ษย์ ท่านจะได้ตนตา
ื
กับเสาโทริอ ิทเรี
ี ยงรายเป็ นซุ้มประตูส ีแดง ซึงเป็ นสัญลักษณ์ ของศาลเจ้าทีมีมากกว่ าร้อยต้น
ทอดตัวยาวตามเส้นทางของไหล่เขา เส้น ทางยาวถึง กิโลเมตร และยังเป็ นหนึงในฉากของ
ภาพยนตร์เรือง MEMORIES OF GEISHA ทีซายูริ นางเอกของเรืองวิงลอดซุ้มประตู เพือไปขอ
พรเทพเจ้าให้ตนเองสมความปรารถนา ได้เวลาอันสมควร นํ าท่านออกเดินทางสู่เมือง นาโกย่า
เพือให้ ท่านได้ช้อปปิ งที ย่านซาคาเอะ ซึงถือ เป็ นย่านช้อปปิ งและแหล่งบันเทิงยามราตรีท ี
ได้รบั ความนิยม มีสนิ ค้าแบรนด์เนมหลากหลาย ร้านเครืองสําอางค์ ร้านรองเท้า นอกจากนัน
ยังมีหา้ งสรรพสินค้า ร้านอาหาร ฯลฯ ให้ท่านได้อสิ ระเลือกชมเลือกซือตามอัธยาศัย
อิ สระอาหารคํา ตามอัธยาศัย
นําท่ านเข้าสู่ทีพัก ณ โรงแรม NAGOYA CASTLE PLAZA หรือระดับเที ยบเท่ า
นาโกย่า - ทะเลสาบฮามานะ - โกเท็มบะ เอาท์เล็ท - ภูเขาไฟฟูจิ

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบฮามานะ ทะเลสาบทีเพาะพัน ธุ์ปลาไหลทีใหญ่ทสุี ดในบริเวณนัน
และยังเป็ นจุดแวะพักรถทีใหญ่ทสุี ดสําหรับนักท่องเทียว ภายในบริเวณนัน จะมีรา้ นค้ามากมาย
หลากหลายทีขายสินค้าทีมีสว่ นผสมของปลาไหล ท่านสามารถลิมลองพายปลาไหลและเลือ ก
ซือผลิตภัณฑ์ต่างๆ กลับไปเป็ นของฝาก ระหว่างทางเชิญท่ านเพลินตากับทัศนียภาพอันแสน
งดงามของสองข้างทางทีอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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คํา

วันทีสาม

เช้า

นํ าท่านเดินทางสูเ่ ขต วนอุทยานแห่งชาติ ฮาโกเน่ เพือนํ าท่านสู่ โกเท็มบะ พรีเมียม
เอาท์เล็ท ทีรวบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไว้ด้วยกัน บนหุบเขาริมทางด่วนสายTomei ทีเชือม
ระหว่างภูเขาไฟฟูจ-ิ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ กบั มหานครโตเกียว ให้ท่านได้อิส ระกับการเลือ ก
ซือเลือกชมสินค้าทีรวบรวมไว้กว่า
แบรนด์ดงั ไม่ว่าจะเป็ น Coach, Bally, Diesel, Gucci,
Zara, Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีกมากมาย
นอกจากนียังมีหมวดสินค้าอืนๆ อย่างรองเท้า กระเป๋า เสือผ้าเด็ก ซึงราคาสินค้าราคาค่อนข้าง
ถูกกว่าทีอืนๆ ทีรวมไว้ในพืนทีกว่า 400,000 ตารางฟุต ถือเป็ นสวรรค์แ ห่งการช้อ ปปิ งของคน
ญีปุ่ น โดยเฉพาะ จากนั น นํ าท่ า นเดิน ทางสู่ ภูเขาไฟฟู จิ บริ เวณชัน 5 (ขึนอยู่ ก ับสภาพ
ภูมิอากาศ) ทีระดับความสูง , เมตร ให้ท่านได้สมั ผัสอากาศอันบริสุทธิบนภูเขาไฟฟู จ ิ
ถ่ายภาพทีระลึกกับภูเขาไฟทีเป็ นสัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุ ทยั แห่งนีและได้ชอว่
ื ามีส ดั ส่วน
สวยงามทีสุด ในโลก และยังเป็ นภูเขาไฟทียังดับไม่สนิท และมีความสูงทีสุดในประเทศญีปุ่น
ฐานล่างสู่บนยอดปล่องเขาด้วยความสูง 3,776 เมตร
นําท่ านเข้าสู่ทีพัก ณ โรงแรม FUJINOBOU KAEN หรือระดับเที ยบเท่ า
รับประทานอาหารคํา ณ ห้องอาหารของโรงแรม
*** อิ มอร่อยกับมือพิ เศษที มีขาปู ให้ท่านได้ลิมลองรสชาติ ปพู ร้อมนําจิ มสไตล์ญีปุ่ น
อย่างจุใจ และอาหารอืนๆ อีกหลายชนิ ด ***
จากนันอิ สระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่ นําแร่ธรรมชาติ เชื อว่าถ้าได้แช่นําแร่แล้ว
จะทําให้ผิวพรรณสวยงามและช่ วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิ ตดีขึน
ลานสกีเยติ - คามาคุระ - วัดโคโตขุอิน - โยโกฮาม่า - มิ นาโตะมิ ไร - มาคุฮาริ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านสู่ ลานสกี เยติ อิสระให้ท่านเพลิดเพลิน กับกิจกรรมกระดานเลือนท่ามกลางหิมะขาว
โพลน หากท่านต้องการเข้าร่วมกิจกรรมอืนๆ ของทางสกีรสี อร์ท อาทิ สกี, สโนว์ ราฟติง ฯลฯ
ท่านต้องชําระค่ากิจกรรมต่างๆ เอง ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ (รายการอาจมีการเปลียนแปลง
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สถานทีเล่นกระดานเลือนหิมะ ได้ตามความเหมาะสม) จากนันเดินทางสู่ เมืองคามาคุระ นํ า
ท่านกราบนมัสการขอพร หลวงพ่ อโตไดบุทสึ พระพุทธรูปสํา ริด องค์ใหญ่ท ีประดิษฐานอยู่
กลางแจ้ง ในอดีตกาลเคยประดิษฐานอยู่ในวิหาร แต่ต่อมาในปี ค.ศ.
วิหารได้ถูกพายุ พดั
จนได้รบั ความเสียหาย และในปี ค.ศ.
ก็ถูกคลืนยักษ์กลืนโครงสร้างวัดหายไปในทะเลอีก
ครัง แต่องค์พระมิได้ชํารุดเสียหายแต่ประการใดจวบจนกระทังปจั จุบนั นับเป็ นเวลากว่า
ปี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าท่านเดินทางสู่ มิ นาโตะมิ ไร ตังอยู่ ในเขตริมทะเลของเมืองโยโกฮาม่า มีชอว่
ื า “harbor of
the future” เดิมเป็ นอู่ต่อเรือขนาดใหญ่จนกระทังปีค.ศ.
ได้มกี ารพัฒนาให้กลายเป็ นแหล่ง
อาคารขนาดสูงใหญ่มากมาย รวมถึง Landmark Tower ซึงเป็ นตึกทีสูงทีสุด( เมตร)ในปี
ค.ศ.
นอกจากนี ยังมี แหล่งช้อ ปปิ ง โรงแรม ศูนย์ป ระชุม สวนสนุ ก บ่อนํ าพุร้อ น
พิพธิ ภัณฑ์ และสวนสาธารณะริมทะเลเป็ น ทีตังของเมือง Minato Mirai Chuo ประกอบด้วย
Landmark Tower และตึก three Queen’s Tower ตังอยู่ตดิ กัน ตามด้วยโรงแรมแพนแปซิฟิก
(Pan Pacific Hotel) และศูนย์ประชุม Pacifico ซึงเป็ นศู นย์ประชุมทีใหญ่ทสุี ดของประเทศ
ญีปุ่น ตรงข้ามศูนย์ประชุมเรียกว่า “new harbor district” เป็ นเกาะแห่งอนาคต มีชงิ ช้าสวรรค์
Cosmo World Ferris Wheel พร้อมทังเป็ นนาฬิกาบอกเวลาทีใหญ่ทสุี ดของโลกอีกด้วย
อิ สระอาหารคํา ตามอัธยาศัย
ได้เวลาสมควรนํ าท่านสู่ เมืองมาคุฮาริ
นําท่ านเข้าสู่ทีพัก ณ โรงแรม APA MAKUHARI หรือระดับเที ยบเท่ า
มาคุฮาริ - ไซตามะ - เมืองเก่าคาวาโกเอะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ชิ นจูก ุ - นาริตะ

.

เช้า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่ านชม เมืองคาวาโกเอะ ซึงตังอยู่ บริเวณทางใต้ข องจังหวัด ไซตามะ มีจุด เด่ น คือ การ
อนุ รกั ษ์สถาปตั ยกรรมแบบเก่าในสมัยเอโดะเอาไว้จนถึงปจั จุบนั ไม่ว่าจะเป็ นอาคารโกดังเก่าที
มีอายุมากกว่าร้อยปี รวมทังบ้านเรือนหรือร้านค้าต่างๆ ซึงยังให้บรรยากาศและกลินอายคล้าย
ย้อนกลับไปในสมัยอดีตของญีปุ่น จนทําให้เมืองแห่งนีได้รบั สมญาว่าเป็ นลิตเติลเอโดะ และมี

เทียง
บ่าย

คํา

ชือเสีย งโด่งดังไปทัวโลก นอกจากนันทีนี ยังเป็ น ทีตังของอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท
รวมทังภาคการเกษตรทีมีพชื เศรษฐกิจทีขึนชือคือ มันหวานนันเอง จากนันนํ าท่านเดินทางสู่
มหานครโตเกี ยว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ า ท่ า นออกเดิน ทางสู่ วัด อาซากุส ะ มีชืออย่ า งเป็ น ทางการว่ า วัด เซนโซ หรือ เซนโซจิ
(Sensoji) แต่นิยมเรีย กว่าวัดอาซากุสะ เนืองจากตังอยู่ในเขตอาซากุสะ เป็ นวัดในศาสนาพุทธ
โดยมีพระโพธิสตั ว์คนั นอนประดิษฐานอยู่และเป็ นพระประธานของวัด ทีประตูทางเข้าวัดมีโคม
สีแดงขนาดใหญ่แ ขวนอยู่ ถือเป็ นสัญลักษณ์ห นึงของวัด ทีนักท่องเทียวนิ ยมถ่ายรูปไว้เป็ น ที
ระลึก ประตูแห่ งนี มีชอว่
ื าประตู คามินาริ แปลได้ว่าประตู สายฟ้า ชือของประตู จะเขียนอยู่ บน
โคมสีแดงลูกใหญ่ เมือผ่านเข้ามาจะพบกับถนนนากามิเสะ สองข้างทางมีร้านค้าให้เดินชมและ
ชิมได้เพลินๆ โดยมีของทีระลึกสไตล์ญปุี ่นให้เลือกซือ ขนมจากร้านต่างๆ ส่งกลินหอมเย้ายวน
ชวนให้ลมลอง
ิ
สุดถนนเป็ นซุม้ ประตูทมีี โคมสีแดงแขวนอยูอ่ กี ซุม้ หนึงคือ ประตูโฮโซ หรือประตู
แห่งขุมทรัพย์ พอเดินผ่านเข้ามาในบริเวณวัดจะเห็นกระถางธูปขนาดใหญ่ตงอยู
ั ่กลางแจ้ง มี
ผูค้ นยืนโบกควันธูปเข้าหาตัวเอง เชือกันว่าจะทําให้โชคดี และมีกระถางกํายานตังอยู่ด ้วย การ
โบกควันกํายานเข้าหาตัวเชือว่าจะช่วยให้หายเจ็บป่วย เจ็บป่วยส่วนไหนก็จะโบกควันกํ ายาน
ไปทีอวัย วะส่ ว นนั น จากนั นนํ า ท่ า นเดิ น ทางสู่ ย่ า นชิ น จู ก ุ ย่ า นช้ อ ปปิ งชือดัง ทีไม่ ว่า
นัก ท่ อ งเทียวจากชาติใดๆ ก็ต้ อ งมาช้อปปิ งทีย่ านแห่ งนี เนื องจากมีส นิ ค้า รองรับกับความ
ต้ อ งการของนั ก ท่ อ งเที ยว อิส ระให้ ท่ า นเลือ กซื อสิน ค้ า ตามอั ธ ยาศั ย อาทิเ ช่ น สิน ค้ า
อิเล็คทรอนิกส์ เสือผ้า กระเป๋า รองเท้า เครืองสําอาง ฯลฯ ได้เวลาอันสมควร นํ าท่านเดิน ทาง
สูเ่ มืองนาริตะ
อิ สระรับประทานอาหารคํา ตามอัธยาศัย

นําท่ านเข้าสู่ทีพัก โรงแรม RADISSON HOTEL NARITA หรือระดับเที ยบเท่ า
วันทีห้ า

เช้า

นาริตะ - วัดนาริ ตะซัง - ห้างอิ ออน มอลล์ - สนามบิ นนาริตะ - กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เทียง
บ่าย

. น.
. น.

นํ าท่านนมัสการเทพเจ้าแห่งไฟที วัดนาริตะซัง วัดทีมีประวัตศิ าสตร์อนั ยาวนานและน่ าค้นหา
มีความเป็ นมามากกว่า , ปี เป็ น วัดทีบูชาเทพเจ้าแห่งไฟ บริเวณวัดประกอบด้วย วิหาร
หลายหลัง ซึงเป็ นวิหารทีสร้างจากไม้สนทังหลัง มีเพียงแห่งเดียวในญีปุ่น อีกทังยังมีสวนญีปุ่น
ทีตกแต่งอย่างสวยงามร่มรืน อีกทังยังมีสระนําและนํ าตกจําลองอันสวยงาม
อิ สระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ อิ ออน มอลล์
จากนันให้ท่านช้อปปิ ง ณ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของนาริต ะ อิ ออน มอลล์ เพือซือของ
อุ ป โภคบริ โ ภคต่ า งๆ ไม่ ว่ า จะเป็ น กาแ ฟ, ชาเขี ย ว, ขนมขบเคียว ไปจนถึ ง เสือผ้ า
เครืองสําอางค์ฯลฯ
ได้เวลาอันสมควรนําท่ านสู่ สนามบินนาริตะ เพือทําการเช็คอิ น
เหิรฟ้าสูส่ นามบินสุวรรณภูม ิ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เทียวบินที TG677
ถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ


กําหนดการเดิ นทางปี

- ธันวาคม

/

ธันวาคม

-

มกราคม

อัตราค่าบริ การ

ราคารวมตัวเครืองบิ น

ราคาไม่รวมตัวเครืองบิ น

ผู้ใหญ่ราคาท่ านละ

,

,

เด็ก (เสริมเตียง) พักกับผู้ใหญ่

,

,

เด็ก (ไม่เสริมเตี ยง) พักกับผู้ใหญ่

,

,

สําหรับท่ านที ต้องการพักเดียว เพิ มท่ านละ

,

,

หมายเหตุ
1. การเดินทางในแต่ละครังจะต้องมีผู้โดยสารจํานวน ท่านขึนไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบตามจํานวน
ดังกล่าว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการเลือนการเดินทาง หรือเปลียนแปลงราคา
2. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็ นวิจารณญาณของเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละประเทศ หาก
ไม่ได้รบั การอนุ ญาติให้เข้าหรือ ออกนอกประเทศนันๆ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิไม่คนื ค่าทัวร์ ไม่ว่า
กรณีใดๆ
อัตราค่าบริ การนี รวม
1. ค่าตัวโดยสารเครืองบินไป-กลับ ชันประหยัด
2. ค่าทีพักห้องละ ท่าน ตามโรงแรมทีระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีระบุไว้ในรายการ
4. ค่าใช้จา่ ยของมัคคุเทศก์ทคอยอํ
ี
านวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
5. ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินสูง สุดท่านละ ,
ทังนีเป็ นไปตามเงือนไขของบริษทั ประกัน

,

.- บาท

*** เด็กอายุตากว่
ํ า ปี และผู้ใหญ่อายุ ปี ขึนไป จะได้รบั ความคุ้มครองประกันอุบตั ิ เหตุเพียง
ครึงเดียว ***
6. ค่าภาษีนํามัน ทีสายการบินเรียกเก็บ ณ วันที สิ งหาคม
และท่านต้องชําระเพิมเติม ในกรณีท ี
ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิม

อัตราค่าบริ การนี ไม่รวม
1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าแจ้งเข้า แจ้งออกสําหรับท่าน
ทีถือหนังสือเดินทางต่างด้าว
2. ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครืองดืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
3. ค่านํ าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีทเกิ
ี นกว่าสายการบินกําหนด กิโลกรัม
4. ค่าภาษีมลู ค่าเพิม 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่าย %
5. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ
เงือนไขการชําระเงิ น : กรุณาชําระมัดจํา ท่ านละ ,
วันทําการ
การยกเลิก : กรุณาแจ้งล่วงหน้ าอย่างน้ อย
เงินมัดจําทังหมด

บาท และชําระส่วนทีเหลือก่อนการเดิ นทาง

วันทําการ มิฉะนัน ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคืน

หมายเหตุ :
. ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทังนีขึนอยู่กับสภาวะอากาศ
การเมือง โรคระบาด และ สายการบินฯลฯ โดยทางบริษทั ฯ จะคํานึงถึงประโยชน์แ ละความปลอดภัย ของ
ท่านเป็ นสําคัญทีสุดทางบริษัท ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่ อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญีปุ่น /
การนํ าสิงของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือมเสีย รวมถึง
ภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเทียวบิน ซึงทางบริษัทฯ ไม่อ าจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจํานวนทังหมด
หรือ บางส่วน นอกจากนี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทังนี
ขึนอยู่กบั อัตราแลกเปลียนของเงินสกุลเยน
2. ในกรณีทเกิ
ี ดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทั สามารถคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ ได้ก็ต่อ เมือทางสาย
การบินและ โรงแรมทีพักได้ทําการพิจารณาคืนเงินส่วนนันให้แล้วเท่านัน
3. ตัวอย่างรายชือยาทีอยู่ในกลุ่มเสียงผิดกฎหมายและห้ามนําเข้าประเทศญีปุ่ น มีดงั นี
TYLENOL COLD, NYQUIL, NYQUIL LIQUICAPS, ACTIFED, SUDAFED, ADVIL COLD & SINUS,
DRISTAN COLD/ NO DROWSINESS, DRISTAN SINUS, DRIXORAL SINUS, VICKS INHALER,
LOMOTIL
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ในการเปลียนแปลงรายการ ทังนี ขึนอยูก่ บั สภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาดและ
สายการบิน ราคาอาจเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทังนีขึนอยูก่ บั อัตราแลกเปลียนของเงิ นสกุลเยน

