ทัวร์ ญี่ปนุ่ (TAS) KANTO SURPRISE SONGKRAN TOKYO 5D3N โดยสายการบินไทยแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ (XJ)

กาหนดการเดินทาง

ราคา

14 – 18 เมษายน 2562
15 – 19 เมษายน 2562

35,900.-

กาหนดการเดินทาง

วันที่

เช้ า เที่ยง

คา่

โรงแรม

1

กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ ( 23.55 - 08.00 )

2

นาริตะ – วนอุทยานแห่ งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด 15 นาที –
หุบเขาโอวาคุดานิ – ช้ อปปิ้ งโกเทมบะ พรีเมีย่ ม เอาท์เล็ท

3

ภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5 – โอชิโนะ ฮัคไค – โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า –
หอคอยโตเกียวสกายที (จุดถ่ ายรูป) – ช้ อปปิ้ ง เอออน พลาซ่ า

4

นาริตะ – โตเกียว – อิสระช้ อปปิ้ งหรือเลือกซื้อทัวร์ พิเศษ “โตเกียว
ดิสนีย์แลนด์ ” *** เพียงท่านละ 2,600 บาท*** (ไม่มบี ริการรส
บัส)

 FUJISAN GARDEN HOTEL
 HOTEL
OR SIMILAR
MARROAD
  - INTERNATIONAL NARITA
HOTEL OR SIMILAR
MARROAD
INTERNATIONAL NARITA
 - HOTEL OR SIMILAR

5

สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ ( 09.15 – 14.00 )

✈

 ✈
-



วันทีห่ นึ่ง

กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ ( 23.55 - 08.00 )

2000

พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง Terminal 1 อาคารระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 3) ณ เคาน์เตอร์ 4
“สายการบินไทยแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ ” พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวก ณ บริ เวณหน้าเคาน์เตอร์
เครื่อง AIRBUS A330-300 จานวน 377 ทีน่ ั่ง ทีน่ ั่งบนเครื่อง 3-3-3
(นา้ หนักกระเป๋ า 20 กก./ท่ าน และขอสงวนสิ ทธิ์ในการเลือกทีน
่ ั่งบนเครื่อง เนื่องจากต้องเป็ นไปตามระบบของ
สายการบิน หากต้องการซื้อเพิ่มต้องชาระค่าใช้ จ่ายส่ วนต่างเพิ่ม)
*** หมายเหตุ : เคาน์ เตอร์ เช็คอินปิ ดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มปี ระกาศเตือนผู้โดยสารขึน้ เครื่อง ดังนั้น
ผู้โดยสาร จาเป็ นต้องพร้ อม ณ ประตูขนึ้ เครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้ อย 45 นาที ***

ทัวร์ ญี่ปนุ่ (TAS) KANTO SURPRISE SONGKRAN TOKYO 5D3N โดยสายการบินไทยแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ (XJ)

2355

ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X เทีย่ วบิน XJ 600
มีบริการอาหารร้ อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ยกเว้นนา้ อัดลม, นา้ ผลไม้, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฯลฯ)
(ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง ... เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

วันทีส่ อง

นาริตะ – วนอุทยานแห่ งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด 15 นาที – หุบเขาโอวาคุดานิ – ช้ อปปิ้ งโกเทมบะ พรีเมีย่ ม เอาท์เล็ท

0800

ถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญีป่ ุ่ นดินแดนอาทิตย์อุทยั ...
ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ

นําท่านเดินทางสู่ “วนอุทยานแห่ งชาติฮาโกเน่ ” ซึ่ งถือว่าเป็ นสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจที่มีชื่อเสี ยงและได้รับความนิ ยม
มากที่สุดแห่ งหนึ่งของญี่ปนแล้
ุ่ วนําท่านเปลี่ยนอิริยาบถเป็ นการ “ล่องเรือโจรสลัด” สัมผัสความงามราวกับภาพวาดของ
ทิวทัศน์ของ “ทะเลสาบอาชิ” (ใช้ เวลาล่ อง 15 นาที) ... เชิญท่านเลือกหามุมถูกใจบริ เวณ “ดาดฟ้ าเรือ” เพื่อบันทึกภาพ
ความงามอย่างแท้จริ งของทะเลสาบที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็ นฉากหลังตามอัธยาศัย
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

ทัวร์ ญี่ปนุ่ (TAS) KANTO SURPRISE SONGKRAN TOKYO 5D3N โดยสายการบินไทยแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ (XJ)

หลังอาหารกลางวัน นําท่านมุ่งหน้าโดยรถโค้ชสู่ “หุบเขาโอวาคุดานิ” หรื อ “หุบเขานรก” ที่เกิดขึ้นจากการปะทุข้ ึนมา
ของภูเขาไฟฮาโกเน่เมื่อหลายพันปี ก่อน ทําให้เกิดบ่อนํ้าร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ดิน นํ้าและควันเหล่านี้ จะมีส่วนผสมของ
กํามะถันอยูด่ ว้ ย ให้ท่านได้ชมบ่อนํ้าแร่ กาํ มะถันที่สามารถต้มไข่ไห้สุกได้ และไข่ที่ตม้ จากบ่อนี้ เปลือกของไข่จะมีสีดาํ
สนิท พร้อมชิม “ไข่ ดา” โดยเชื่อกันว่าเมื่อกินไข่ดาํ 1 ฟอง จะทําให้มีอายุยนื ยาวขึ้น 7 ปี
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ “โกเทมบะ พรีเมีย่ ม เอาท์เล็ท” ที่รวบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไว้ดว้ ยกันบนหุ บเขาริ ม Tomei
Expressway ที่เชื่อมระหว่าง ภูเขาฟูจิ-อุทยานแห่ งชาติฮาโกเน่กบั มหานครโตเกียว ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้อเลือก
ชมสิ นค้าที่ได้รวบรวมกว่า 165 แบรนด์ดงั ไม่ว่าจะเป็ น Coach , Bally , Diesel , Gucci , Hugo Boss, Versace, Yves
Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีกมากมาย หมวดสิ นค้า Intimate Apparel ได้แก่ Kid Blue และ Triumph
หมวดสิ นค้า Home Fashion ได้แก่ Bodum, Fragrance Outlet และ Richard Ginori เป็ นต้น ... นอกจากนี้ ยงั มีหมวด
สิ นค้าอื่นๆ อย่างรองเท้า กระเป๋ า เสื้ อผ้าเด็ก ซึ่ งของทุกชิ้นเป็ นของแท้และราคาถูกกว่าในห้างสรรพสิ นค้า ที่รวมไว้ใน
พื้นที่กว่า 400,000 ตารางฟุต ถือเป็ นสวรรค์แห่ งการช้อ ปปิ้ งของคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะ ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ งกันตาม
อัธยาศัย
คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
พร้ อมเสิร์ฟท่านด้ วยเมนูพิเศษ “บุฟเฟ่ ต์ปูยกั ษ์ ” ให้ท่านได้ลิ้มรสปูน้ าํ เย็นแห่ ง “เกาะฮอกไกโด” ซึ่ งได้รับการกล่าวขาน
จากนักโภชนาการญี่ ปุ่นว่าเป็ นปูน้ าํ เย็นที่เนื้ อ มีรสชาติอ ร่ อ ยที่สุ ดและมีเนื้ อ ที่นุ่มน่ ารับประทานให้ท่านได้อิ่ มอร่ อ ย
“แบบไม่อ้นั !!!”

ทีพ่ กั : FUJISAN GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่ า
^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบนา้ แร่ ธรรมชาติ”เพื่อสุ ขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) นํ้าแร่ สไตล์ญี่ปุ่น
ให้ท่านได้พกั ผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่านํ้าแร่ ธรรมชาติน้ ีมีส่วนช่วยเรื่ อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลัง่
วันทีส่ าม

ภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5 – โอชิโนะ ฮัคไค – โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – หอคอยโตเกียวสกายที (จุดถ่ ายรูป) – ช้ อปปิ้ ง เอออน พลาซ่ า

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)

นําท่านเดินทางสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทยั แห่ งนี้ และยังเป็ นภูเขาไฟที่มีลกั ษณะงดงามที่สุดใน
โลกแห่ งหนึ่ ง โดยมีความสู งประมาณ 3,776 เมตร ซึ่ งมีหิ มะปกคลุ มบนยอดเขาตลอดทั้งปี ... นําท่านขึ้ นสัมผัส
บรรยากาศและกลิ่ นอายอย่างใกล้ชิดที่ “สถานีที่ 5” บนระดับความสู งที่ 2,500 เมตร (ในกรณีที่อ ากาศเอื้ออานวย )

ทัวร์ ญี่ปนุ่ (TAS) KANTO SURPRISE SONGKRAN TOKYO 5D3N โดยสายการบินไทยแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ (XJ)

อิสระให้ท่านได้บนั ทึกภาพความงามของภูเขาไฟแห่ งนี้ พร้อมทั้งเลือกชมและซื้ อ “สิ นค้ าพื้นเมือ งและขนมอร่ อย”
มากมายตามอัธยาศัย
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ “โอชิโนะฮัคไค” หมู่บา้ นเล็ก ๆ ในละแวกทะเลสาบทั้ง 5 ของภูเขาไฟฟูจิ อยู่ระหว่างทะเลสาบ
Kawaguchiko และ Yamanakako โดยภายในหมู่บา้ นมีบ่อนํ้าแปดบ่อที่เกิดจากการละลายของหิ มะจากบนภูเขาไฟฟูจิ
และถูกกรองผ่านชั้นหิ นลาวาใต้ดินมาเป็ นเวลานานมีอายุมามากกว่า 1,200 ปี ... ได้รับใบประกาศจากกรมชลประทาน
ของประเทศญี่ปุ่นว่านํ้าในแต่ละบ่อเป็ นนํ้าทีใ่ สสะอาดเกิดจากธรรมชาติ โดยภายในบ่อมีปลาเทราซ์ขนาดใหญ่ และมีแร่
ธาตุทาํ ให้มีสาหร่ าย และหญ้านํ้า เกิดในบ่อ ทําให้เวลามองลงไปเป็ นสี เขียวสวยงามคล้ายกับมรกตอยูใ่ นนํ้า ท่านสามารถ
ดื่มนํ้าสะอาดอันศักดิ์สิทธิ์จากภูเขาไฟฟูจิทคี่ นญี่ปนเชื
ุ่ ่อว่า หากใครได้ดื่มก็จะมีอายุยนื ยาว ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)

หลังอาหารกลางวันนําท่านเดินทางสู่ “วัดอาซะกุซ่าคันนอน” วัดเก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ... เชิญท่านกราบนมัสการขอพร
จาก “องค์เจ้ าแม่กวนอิม” ที่เป็ นทองสัมฤทธิ์ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร พร้อมถ่ายภาพความประทับใจกับ “โคมไฟ
ขนาดยักษ์ ” ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สูง 4.5 เมตร หากมีเวลา เชิญท่านเลือกชมและเช่าเครื่ องรางของขลังอันศักดิ์สิทธิ์
ของวัดแห่ งนี้ ... หรื อ จะเลือ ก เดินที่ “ถนนนาคามิเซะ” ท่านจะได้ชมและซื้ อสิ นค้าของฝากของที่ระลึกที่เ ป็ นสิ นค้า
พื้นเมือง “Made In Japan” แท้ๆ รวมทั้งข้าวของเครื่ องใช้คุณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ ม, หมวก, รองเท้า, กระเป๋ า, เสื้ อผ้า
เป็ นต้น หรื อจะเลือกชิมขนมอร่ อยสไตล์ญี่ปนตามอั
ุ่
ธยาศัย
จากนั้นนําทุกท่านเดินถ่ายรู ปคู่กบั แลนด์มาร์ กแห่ งใหม่ของกรุ งโตเกียว ณ ริ มแม่น้ าํ สุ มิดะ “หอคอยโตเกียว สกายทรี ”
(Tokyo Sky tree) หอส่ งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก ... เปิ ดให้บริ การเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้
มีความสู ง 634 เมตร สามารถทําลายสถิติความสู งของหอกวางตุง้ ในมณฑลกว่างโจว ซึ่ งมีความสู ง 600 เมตร และ
หอซีเอ็นทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสู ง 553 เมตร ... ทิวทัศน์ของ “หอคอยโตเกียวสกายทรี ” ที่
บรรจุเทคโนโลยี แนวหน้าสุ ดสามารถมองเห็นได้จาก ละแวกวัดอาซะกุซ่าที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายแบบเมืองเก่าของเอโดะ
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ “เอออน พลาซ่ า ” ศูนย์รวมสิ นค้าชั้นนําต่างๆ มากมาย ภายในตกแต่งในรู ปแบบที่ทนั สมัย
สไตล์ญี่ปนุ่ มีร้านค้าที่หลากหลายมากกว่า 150 ร้าน จําหน่ายสิ นค้าแฟชัน่ อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้าน อาทิ
นาฬิกา, กล้อง, กระเป๋ า, รองเท้า, เสื้ อผ้า เป็ นต้น รวมทั้ง “ร้ าน 100 เยน” สิ นค้าคุณภาพดีราคาแสนถูก ซึ่งบางร้านไม่ตอ้ ง
เสี ยภาษี สิ นค้าสําหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอีกด้วย นอกจากนี้ยงั มี ร้านกาแฟ ร้านอาหารมากมาย ... อิสระให้ท่านได้
เพลิดเพลินกับการ “เลือกชมและซื้อ” สิ นค้าถูกใจฝากคนทางบ้านตามอัธยาศัยอย่างจุใจ

ทัวร์ ญี่ปนุ่ (TAS) KANTO SURPRISE SONGKRAN TOKYO 5D3N โดยสายการบินไทยแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ (XJ)

*** เพื่อให้ ท่านใช้ เวลาได้ อย่างคุ้มค่า อาหารมือ้ คา่ อิสระตามอัธยาศัย ... ให้ ท่านได้ เลือกชิมร้ านอร่ อยจากร้ านค้าต่าง ๆ ***

ทีพ่ กั : MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรือเทียบเท่ า
วันทีส่ ี่

นาริตะ – โตเกียว – อิสระช้ อปปิ้ งหรือเลือกซื้อทัวร์ พิเศษ “โตเกียวดิสนีย์แลนด์ ” (*** ไม่ มรี ถบัสบริการ // ไม่รวมค่ารถไฟ***)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
อิสระตามอัธยาศัยทั้งวันให้ ท่านเลือกช้ อปปิ้ งตามย่ านดังของกรุ งโตเกียว โดยการนั่งรถไฟตะลุยมหานครโตเกีย ว
(ไม่รวมค่ารถไฟ) โรงแรมที่พกั จะอยู่ใกล้กบั “สถานีรถไฟ” ท่านสามารถนั่งรถไฟ JR เพื่อท่องเที่ยวในสถานที่ที่มี
ชื่อเสี ยง และแหล่งช้อปปิ้ งยอดฮิตในมหานครโตเกียว ไม่ว่าจะเป็ น

“ตึกรัฐสภา” (METROPOLITAN GOVERNMENT) หรื อที่ชาวญี่ปุ่นเรี ยกติดปากกันว่า “โทะโจ” ซึ่ งจัดว่าเป็ นตึกที่
สําคัญ ของเมือ งโตเกียวและประเทศญี่ปุ่น ... เป็ นที่ต้ งั ทํา การของหน่ วยราชการและรั ฐบาลต่างๆ ของญี่ปุ่นที่สําคัญ
ลักษณะของตึกก็เป็ นที่สะดุดตาด้วยตึกคู่สูงระฟ้ าที่ต้ งั อยูใ่ จกลางเมืองโตเกียว ... นอกจากนี้ ภายในตัวอาคารสามารถเข้า
ชมวิวของเมืองโตเกียวได้อีกด้วย (ในกรณีทอี่ ากาศดี ท่านจะสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้ อย่างสวยงาม)
“ตลาดปลาโทโยสุ ” ตลาดปลาแห่ งใหม่ของโตเกียว ซึ่งได้เปิ ดตัวอย่างเป็ นทางการเมื่อ วันที่ 11 ตุลาคม 2018 ที่ผ่านมา นี้
ตลาดปลาโทโยสุ สร้างขึ้นโดยคานึงถึงสุ ขอนามัย มีการควบคุมอุณหภูมิภายในตลาดให้พอเหมาะ ต่างกับตลาดปลาซึ กิจิ
ที่เป็ นตลาดเปิ ดโล่ง ซึ่งได้รับผลกระทบจากอากาศภายนอก ตลาดปลาโทโยสุ จึงสามารถคงความสดของปลาและสิ นค้า
อื่นๆได้ตามที่ตอ้ งการ
“ชิบูย่า” ย่านวัยรุ่ นชื่อดังอีกแห่ งของมหานครโตเกียว ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับแฟชัน่ ทันสมัยของหนุ่ มสาวชาวแดน
ปลาคิบจากร้านค้ามากมายมากกว่า 100 ร้านค้า และ “ตึก 109” ตึกชื่อดังที่เป็ นสัญลักษณ์ของย่านนั้น ... พร้อมทั้งเลือก
ชมและซื้อสิ นค้ามากมาย อาทิ เสื้ อผ้า เครื่ องสําอาง, รองเท้า, กระเป๋ า และที่ไม่ควรพลาดชม “ของเล่ นสาหรับผู้ใหญ่ ”
... สําหรับท่านที่ชื่นชอบของคุณภาพดีราคาประหยัด ต้องไม่พลาดที่ “ร้ าน 100 เยน”
“อากิฮาบาร่ า ” แหล่ งรวมเครื่ องใช้ไฟฟ้ าและอุปกรณ์อิเ ล็ค ทรอนิ ค ส์ที่ใหญ่ที่สุ ดในโตเกียว พร้อ มทั้งร้ านขายเกมส์
แผ่นเกมส์ และสําหรับท่านที่ชื่นชอบตุ๊กตาก็ส ามารถเลื อ กซื้ อส่ วนประกอบต่างๆ เพื่อไปตกแต่ ง เป็ นตุ๊ก ตาในแบบ
ของตัวเองได้
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“รอปปองงิ ฮิวล์ ” ศูนย์ก ารค้าชื่อ ดังอีก ย่านหนึ่ งของกรุ งโตเกี ยว ให้ท่านช้อปปิ้ งจุใจ เลือ กซื้ อสิ นค้าแบรนด์เ นม
มากมาย อาทิเช่น เสื้ อ ผ้า กระเป๋ า รองเท้า เครื่ องสาอาง น้ าหอม เป็ นต้น ... อี กทั้งท่านยังสามารถขึ้นชมวิวของ
กรุ งโตเกียวได้ที่ช้ นั บนของรอปปองงิได้อีกด้วย (ไม่รวมค่าเข้ าชม)
“ย่ านฮาราจู กุ” ท่านจะได้พบกับการแต่ งตัวที่เป็ นเอกลักษณ์ แหวกแนว ตามสไตล์วยั รุ่ นญี่ ปุ่น การแต่ งกายเลี ยนแบบ

คาแรคเตอร์การ์ตูนต่างๆ
“สวนอุเอโนะ” (Ueno Park) เป็ นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของโตเกียว จุดชมซากุระยอดนิยมของกรุ งโตเกียว
“ตลาดอะเมโยโกะ” (Ameyoko Market) ตลาดที่คึกคักเกือบตลอดเวลาตั้งอยู่ระหว่างสถานี อุเอโนะ (Ueno Station) และ
สถานีโอคาชิมาชิ (Okachimachi Station) สิ นค้าหลากหลายชนิดทั้ง ของสด ของใช้ เครื่ องสาอาง กระเป๋ า รองเท้า เสื้ อผ้า
ทั้งของญี่ปุ่น และของนาเข้าที่ส่วนใหญ่จะมีราคาถูกกว่าในห้างบางร้านอาจจะต่อราคาเพิ่มได้อีก อาหารทะเล ผลไม้ ผัก
สด ร้านขนมและของกินเล่น

สําหรับท่านที่อยากย้อนวัยสู่ “โลกวัยเยาว์ ” ***สาหรับท่านใดจะไป “โตเกียว ดิสนีย์แลนด์ ” สามารถเลือกซื้อทัวร์ เสริมได้
เพียงท่ านละ 2,600 บาท*** โดยทัวร์ พิเศษจะนําท่านสู่ “Disneyland” ดินแดนหฤหรรษ์สําหรั บคนทุกเพศที่ทุ่มทุน
สร้างกว่า 600 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ โดยการถมทะเล ... เชิญท่านสัมผัสกับ ความอลังการจากจินตนาการอันหลากหลาย
ตื่นตากับดินแดนตะวันตก “Western Land” ตื่นเต้นกับการล่อ งเรื อผจญภัยผ่านเหล่า “โจรสลัด ” ที่แสนน่ ากลัวใน
“Pirates of the Caribbean” สนุ กสนานกับการนั่งเรื อบุกป่ าที่ “Jungle Cruise” ท่านจะได้พบกับเหล่าสัตว์ป่านานา
ชนิด ... แล้วพักผ่อนอิริยาบถด้วยการนัง่ “รถไฟ” ชมความหลากหลายภายในดีสนี ยแ์ ลนด์ (สาหรั บทัวร์ เสริ ม ... จะไม่ มี
บริการรับกลับทีพ่ ัก โดยท่านสามารถ รับแผนทีแ่ ละรายละเอียดการเดินทางกลับสู่ทพี่ ักจากทางไกด์ )

ข้อแนะนํา !!!

หากท่านมีท่เี ที่ยวที่อยากจะไปเป็ นพิเศษ กรุณาแจ้ งความประสงค์กบั ทางบริษัทฯก่อนการ
เดินทาง เพื่อทางเจ้ าหน้ าที่ฯ จะจัดเตรียมแผนการเดินทางให้ ท่านได้ อย่างครบถ้ วน

*** เพื่อให้ ท่านได้ ใช้ เวลาได้ อย่างคุ้มค่าอาหารมือ้ เทีย่ งและมือ้ ค่าอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ ท่านได้ เลือกชิมร้ านอร่ อยจาก
ร้ านค้าต่าง ๆ ในมหานครโตเกียว ***

ทีพ่ กั : MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรือเทียบเท่ า
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วันทีห่ ้ า

สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้ เรียบร้ อย เพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน)
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ “สนามบินนาริตะ”

0915
1400

เดินทางจากสนามบินนาริตะ โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบิน XJ 601
ถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
หมายเหตุ : รายการอาจเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบินเป็ นต้น
*** ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูก ค้า ที่มีว ัตถุ ประสงค์เ พื่อ ท่องเทีย่ วหรือ สํา รวจเส้นทางเท่า นั้น หากท่า นถู ก
เจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิ เสธการเข้า -ออกเมือง ถือเป็ นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการทีจ่ ะคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ นแก่ท่าน ***

***หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน***

อัตราค่าบริการ
ผูใ้ หญ่

ท่านละ

35,900.- บาท

เด็กทารกอายุไม่เกิน 2 ปี (Infant)

ท่านละ

9,000.- บาท

พักเดี่ยวเพิม่

ท่านละ

6,000.- บาท

มีตวั๋ แล้วลด

ท่านละ

10,000.- บาท

***กรุณาอ่านเงื่อนไขด้านล่างก่อนชําระมัดจํ าทุกครั้ง
และรบกวนส่งสําเนาพาสปอร์ตก่อนการเดินทาง 15 วันนะคะ***

***ไม่ มีราคาเด็ก***
อัตราค่าบริการนี้รวม
1.
ค่าบัตรโดยสารเครื่ องบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
2.
ค่าที่พกั ห้ องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรื อระดับเดียวกัน
3.
ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
4.
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท
(หากอายุเกิน 70 ปี ขึน้ ไป ค่าประกันอุบัตเิ หตุระหว่างการเดินทาง 50%)
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อัตราค่าบริการนี้ไม่ รวม
1.
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรี ด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
2.
ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม
3.
ค่าทําหนังสื อเดินทาง
4.
ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรี ยกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!!
5.
ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56)

เงือ่ นไขการชาระเงิน

 สาหรับการจอง กรุณาชาระมัดจา ท่ านละ 15,000.- บาท
 ชาระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่ างน้ อย 30 วัน

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
1.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจําทั้งหมด
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน ขอเก็บเงินมัดจากทั้งหมด
4.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ท้งั หมด
5.
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ท้งั หมด
6.
ยกเว้นกรุ๊ ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่ , สงกรานต์ เป็ นต้น บางสายการบินมีการการันตีมดั จํา ที่นั่งกับ
สายการบินและค่ ามัดจําที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคื นเงินมัดจํา หรื อ ค่าทัว ร์
ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
7.
กรณีที่ท่านมีความประสงค์จะยืน่ วีซ่าและฟังผลวีซ่าหลังจากวันที่ทางบริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ นการออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ว ถ้าวีซ่า
ไม่ผา่ น ทางบริ ษทั ฯ ขอเรี ยกเก็บค่าตัว๋ เครื่ องบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึ้นอยู่กบั ราคาตัว๋ เครื่ องบินในแต่ละ
กรุ๊ ป)
8.
กรณี ที่ก องตรวจคนเข้าเมือ งทั้งกรุ งเทพฯ และในต่ างประเทศ ปฏิเ สธมิให้เดิ นทางออก หรื อ เข้าประเทศที่ระบุไว้ใน
รายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้ น
หมายเหตุ
1.

บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอุบตั ิเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อัตราแลกเปลี่ยน หรื อ
ปัญหาอื่นๆ โดยทาง บริ ษทั ฯ จะแก้ไขและคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสําคัญที่สุด

2.

ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนําสิ่ งของผิดกฎหมาย / เอกสารการ
เดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน

3.

ในกรณี ที่เกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริ ษทั สามารถคืนเงินมัดจํา หรื อค่าทัวร์ ได้ ก็ต่อเมื่อทางสายการบิน และ
โรงแรมที่พกั ได้ทาํ การพิจารณาคืนเงินส่ วนนั้นให้แล้ว
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4.

บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญ หาย อันเนื่ องเกิ ดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

5.

ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการจัดที่นงั่ บนสายการบิน หากลูกค้าในกรุ๊ ปส่ งเล่มพาสปอร์ ตไม่ถึง 15 ท่าน ทางสายการบิน
ไทยจะไม่รับจัดที่นงั่ ล่วงหน้า (PRE CHECK IN) อาจต้องนัง่ แยกกันทั้งกรุ๊ ป แต่ทางบริ ษทั จะพยายามจัดให้สมาชิกแต่ละ
บ้านได้นงั่ ด้วยกัน โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองที่นงั่ LONG LEG ทุกกรณี

6.

หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ เครื่ องบินภายใน (เครื่ องบิน,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุ ณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทําการออกตัว๋
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน หรื อ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7.

สําหรับการเดินทางช่วงปี ใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวไทย วันหยุดญี่ปุ่น อาจเจอปั ญหารถติด คนแน่ นตามสถานที่ท่องเที่ยว
ต่าง ๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรื อในช่วงฤดูหนาวฟ้ ามืดเร็ ว รวมถึงช่วงปี ใหม่ร้านค้าจะปิ ดบางส่ วน ร้านอาหารปิ ดเร็ วกว่า
ปกติ ขอให้ท่านทําความเข้าใจก่อนจองทัวร์

8.

เนื่องจากโรงแรมในญี่ปนห้
ุ่ องพักมีขนาดค่อนข้างเล็ก เรี ยนแนะนําว่าให้จองห้องพักสําหรับ 2-3 คน / ห้อง หากท่านจอง
ห้องแบบเด็กไม่เสริ มเตียงแล้วต้องการเปลี่ยนภายหลังอาจไม่มีห้องว่าง สําหรับเด็กเสริ มเตียงจะสะดวกกว่า

9.

โรงแรมในญี่ปนไม่
ุ่ มีบริ กรยกกระเป๋ า ขอความร่ วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋ าของตัวท่านเอง บางโรงแรมที่ อยู่ในเมือง
ถนนค่อนข้างแคบ รถบัสไม่สามารถจอดหน้าโรงแรมได้จาํ เป็ นต้องลากกระเป๋ าไปเองจนถึงโรงแรม

10.

หนังสื อเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน

11.

เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ท้งั หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด
…โปรดอ่ านข้ อความให้ ถี่ถ้วนก่ อนการจองทัวร์ ทุกครั้งเพือ
่ ประโยชน์ แก่ ตัวท่ านเอง…
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