“สะสมไมล์กบ
ั กลุ่ม Star Alliances 50 %”

ทัวร์ ญี่ปนุ่ (TAS) SPRING KANTO TOKYO 6D3N โดยสายการบินไทย (TG)

2

3
4
5
6

ราคา

06 – 11 มีนาคม 2562
20 – 25 มีนาคม 2562

41,900.43,900.-

กาหนดการเดินทาง

วันที่
1

กาหนดการเดินทาง

เช้ า

กรุงเทพฯ – สนามบินฮาเนดะ ( 23.15-06.55 )
ฮาเนดะ – วนอุทยานแห่ งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด 15 นาที –
หุบเขาโอวาคุดานิ – ช้ อปปิ้ งโกเทมบะ พรีเมีย่ ม เอาท์เล็ท –
ยามานาชิ
ภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5 – โอชิโนะ ฮัคไค หรือ เทศกาล Matsuda
Sakura Festival หรือ Fuji Kawaguchiko Cherry Blossom
Festival – โตเกียว – ช้ อปปิ้ งชินจูกุ
โตเกียว – อิสระช้ อปปิ้ งหรือเลือกซื้อทัวร์ พิเศษ “โตเกียวดิสนีย์
แลนด์ ” *** เพียงท่านละ 2,600 บาท***
โตเกียว – สวนสาธารณะ อุเอโนะ – วัดอาซะกุซ่า – หอคอยโตเกียว
สกายที (จุดถ่ ายรูป) – ช้ อปปิ้ ง นากามิเสะ – ศาลเจ้ าเมจิ – โอโม
เตะซันโดะ – โอไดบะ – สนามบินฮาเนดะ
สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ ( 00.20 – 05.25 )

เที่ยง

คา่



✈

โรงแรม

-

MOTOSU VIEW

 (HOTEL)
HOTEL OR SIMILAR





-

APA MAKUHARI
HOTEL OR SIMILAR



-

-

APA MAKUHARI
HOTEL OR SIMILAR





✈





วันทีห่ นึ่ง

กรุงเทพฯ – สนามบินสนามบินฮาเนดะ

2000

พร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ C (ใกล้กบั ประตูทางเข้าหมายเลข
2) พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวก
*** หมายเหตุ : เคาน์ เตอร์ เช็คอินปิ ดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มปี ระกาศเตือนผู้โดยสารขึน้ ครื่อง
ดังนั้นผู้โดยสาร จาเป็ นต้องพร้ อม ณ ประตูขนึ้ เครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้ อย 45 นาที ***

2315

ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เทีย่ วบิน TG 682
(ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง ... เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

ทัวร์ ญี่ปนุ่ (TAS) SPRING KANTO TOKYO 6D3N โดยสายการบินไทย (TG)

วันทีส่ อง

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

0655

ถึงสนามบินฮาเนดะ 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)

หลังอาหารกลางวัน นําท่านมุ่งหน้าโดยรถโค้ชสู่ “หุบเขาโอวาคุดานิ” หรื อ “หุบเขานรก” ที่เกิดขึ้นจากการปะทุข้ ึนมา
ของภูเขาไฟฮาโกเน่เมื่อหลายพันปี ก่อน ทําให้เกิดบ่อนํ้าร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ดิน นํ้าและควันเหล่านี้ จะมีส่วนผสมของ
กํามะถันอยูด่ ว้ ย ... ชมบ่อนํ้าแร่ กาํ มะถันที่สามารถต้มไข่ไห้สุกได้ และไข่ที่ตม้ จากบ่อนี้ เปลือกของไข่จะมีสีดาํ สนิ ท ...
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
ทัวร์ ญี่ปนุ่ (TAS) SPRING KANTO TOKYO 6D3N โดยสายการบินไทย (TG)

พื้นที่กว่า 400,000 ตารางฟุต ถือเป็ นสวรรค์แห่ งการช้อ ปปิ้ งของคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะ ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ งกันตาม
อัธยาศัย
คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
พร้ อมเสิร์ฟท่านด้ วยเมนูพิเศษ “บุฟเฟ่ ต์ปยู กั 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 : MOTOSU VIEW HOTEL หรือเทียบเท่ า
^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบนา้ แร่ ธรรมชาติ”เพื่อสุ ขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) นํ้าแร่ สไตล์ญี่ปุ่น
ให้ท่านได้พกั ผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่านํ้าแร่ ธรรมชาติน้ ีมีส่วนช่วยเรื่ อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลัง่
วันทีส่ าม

เช้า

ภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5 – โอชิโนะ ฮัคไค หรือ เทศกาล Matsuda Sakura Festival หรือ Fuji Kawaguchiko Cherry Blossom
Festival – โตเกียว – ช้ อปปิ้ งชินจูกุ
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 )
อิสระให้ท่านได้บนั ทึกภาพความงามของภูเขาไฟแห่ งนี้ พร้อมทั้งเลือกชมและซื้ อ “สิ นค้ าพื้นเมือ งและขนมอร่ อย”
มากมายตามอัธยาศัย
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)

ทัวร์ ญี่ปนุ่ (TAS) SPRING KANTO TOKYO 6D3N โดยสายการบินไทย (TG)

เดินทางช่ วง

13 – 18 มีนาคม , 20 – 25 มีนาคม , 27 มีนาคม – 1 เมษายน , 4 – 9 เมษายน , 14 – 19 เมษายน

หลังอาหารกลางวัน นําท่านเดินทางสู่ “โอชิโนะฮัคไค” หมู่บา้ นเล็กๆ ในละแวกทะเลสาบทั้ง 5 ของภูเขาไฟฟูจิ อยู่
ระหว่างทะเลสาบ Kawaguchiko และ Yamanakako ... ภายในหมู่บา้ นมีบ่อนํ้าแปดบ่อที่เกิดจากการละลายของหิ มะ
จากบนภูเขาไฟฟูจิและถูกกรองผ่านชั้นหิ นลาวาใต้ดินมาเป็ นเวลานานมีอายุมามากกว่า 1,200 ปี ... ได้รับใบประกาศจาก
กรมชลประทาน ของประเทศญี่ปุ่นว่านํ้าในแต่ละบ่อเป็ นนํ้าที่ใสสะอาดเกิดจากธรรมชาติ โดยภายในบ่อมีปลาเทราซ์
ขนาดใหญ่ และมีแร่ ธาตุทาํ ให้มีสาหร่ าย และหญ้านํ้า เกิดในบ่อ ทําให้เวลามองลงไปเป็ นสี เขียวสวยงามคล้ายกับมรกต
อยู่ในนํ้า... ท่านสามารถดื่ มนํ้าสะอาดอันศัก ดิ์สิ ทธิ์ จากภูเขาไฟฟูจิที่คนญี่ปุ่นเชื่อ ว่า หากใครได้ดื่มก็จะมีอ ายุยืนยาว
ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
เดินทางช่ วง

6 – 11 มีนาคม

นาท่านเดินทางสู่งาน “Matsuda Cherry Blossom Festival” พาท่านชม “เทศกาลดอกซากุระ” ที่เมืองมาซึ ดะ จังหวัด
คานากาวะ (จัดขึน้ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม) ซากุระในประเทศญี่ปุ่นมีหลากหลายพันธ์มาก พันธุ์หนึ่ งที่ผลิ
ดอกออกมาเร็ วที่สุดคือพันธุ์ “คาวาซึ ” (Kawatsu Sakura) ซึ่ งจะได้เห็ นประมาณกลางเดือน ก.พ. – ต้นเดือน มี.ค. ...
ดอกซากุระพันธุ์คาวาซึจะมีสีชมพูเข้ม ที่นี่จะปลูกไว้ประมาณจานวน 260 ต้น บนภูเขามาซึ ดะ ทิศตะวันตกของจังหวัด
คานากาว่า ... อิสระให้ท่านได้บนั ทึกภาพความงดงาม หากวันไหนอากาศสดใสก็จะเห็นภูเขาไฟฟูจิเป็ นฉากหลัง
เดินทางช่ วง

11 – 16 เมษายน

ทัวร์ ญี่ปนุ่ (TAS) SPRING KANTO TOKYO 6D3N โดยสายการบินไทย (TG)

นําท่านเดินทางสู่ งาน “เทศกาลชมซากุระ Fuji Kawaguchiko Cherry Blossom Festival” บริ เวณทางตอนเหนื อของ
ทะเลสาบคาวากุจิโกะ ใกล้กบั ทางเดินแถบ Enkei Hall (จะจัดขึน้ ระหว่างวันที่ 06 – 14 เมษายน) โดยภายในงานท่านจะ
ได้ชมซากุระที่เบ่งบานกันอย่างสวยงาม กับทิวทัศน์ของทะเลสาบคาวากุจิโกะ และมีภูเขาฟุจิอยู่เบื้องหลัง และจะมีการ
ประดับไฟในตอนกลางคืน นอกจากนี้ ยงั สามารถเพลิดเพลินไปกับบูธร้านค้า อาหาร เครื่ องดื่ม และตลาดสิ นค้าทํามือ
Craft Market ได้อีกด้วย

จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกียว” เมืองหลวงปั จจุบนั ของญี่ปุ่นที่คลาคลํ่าไปด้วยผูค้ นและเทคโนโลยีล้ าํ ยุค
มากมาย... เพื่อนําท่านช้อปปิ้ ง ณ “ย่ านชินจูกุ” หรื อ “ศู นย์ กลางที่สองแห่ งนคร” ย่านความเจริ ญอันดับหนึ่ งของนคร
โตเกียวในปั จจุ บนั สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ฝั่ งใหญ่ๆ ด้ว ยกันคือ ฝั่งทิศตะวันตก เป็ นย่านธุ รกิจ ที่เต็มไปด้ว ยอาคาร
สํานัก งานสู งระฟ้ า โรงแรมหรู และเป็ นที่ต้ งั ของอาคารศาลาว่าการ Tokyo Metropolitan Government ซึ่ งเป็ น
ศูนย์กลางการปกครองของมหานครโตเกียว และ ฝั่งทิศตะวันออก เป็ นย่านแห่ งสี สันที่เต็มไปด้วย ห้างสรรพสิ นค้า ชื่อ
ดัง เช่น Isetan, Takashimaya, Odakyu เป็ นต้น นอกจากนี้ ยงั มีร้านสิ นค้าอิเล็กทรอนิ กส์ , ร้านขายสิ นค้าแฟชัน่ , ร้าน
ขายสิ นค้าลดราคาและสิ นค้ามือสอง ร้านอาหาร และย่านคาบูกิโชะ ซึ่ งเป็ นแหล่งบันเทิง ยามราตรี ที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น
ท่า นจะได้เ พลิ ดเพลิ นและสนุ ก สนานกับ การจับจ่ ายซื้ อ ของฝากจากร้ านค้า ต่ างๆ มากมายในย่า นนี้ ไม่ว่ าจะเป็ น
เครื่ อ งสํา อางยี่ห้ อ ดัง ๆ เสื้ อผ้า และของกระจุ ก กระจิ ก น่ า รั ก ๆในสไตล์แ บบญี่ ปุ่ นกล้อ งถ่ ายรู ป ดิ จิ ต อล MP-3,
Walkman, CD-Player , คอมพิวเตอร์ , Note Book, นาฬิ กา เป็ นต้น นอกจากนั้นท่าน ยังจะได้เห็ นแฟชัน่ การแต่งตัว
และวัฒนธรรมต่าง ๆ ของเด็กวัยรุ่ นและ เหล่าบรรดาแฟชัน่ นิสต้าในกรุ งโตเกียว ที่นบั ได้ว่ามีสไตล์ในแบบความเป็ นตัว
ของตัวเอง
*** เพื่อให้ ท่านได้ ใช้ เวลาได้ อย่างคุ้มค่าอาหารมือ้ เย็นอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ ท่านได้ เลือกชิมร้ านอร่ อยจากร้ านค้ าต่ างๆ
ในย่านชินจูกุ ***
ทีพ่ ัก :

APA MAKUHARI HOTEL หรือเทียบเท่า

ทัวร์ ญี่ปนุ่ (TAS) SPRING KANTO TOKYO 6D3N โดยสายการบินไทย (TG)

วันทีห่ นึ่ง
เช้า

โตเกียว – อิสระช้ อปปิ้ ง หรือเลือกซื้อทัวร์ พิเศษ “โตเกียวดิสนีย์แลนด์ ” (*** เพียงท่านละ 2,600 บาท***)
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

“ศาลเจ้ าเมจิ” ศาลเจ้าเก่าแก่อนั ศักดิ์สิทธิ์ และเป็ นที่เคารพของคนโตเกียว สร้างขึ้นโดยจักพรรดิ เมจิ และมเหสี โชโกะ
ในปี 1920 … ตั้งอยู่ใจกลาง “สวนโยโยกิ” สวนที่มีตน้ ไม้นานาพรรณถึง 1 แสนต้นทําให้ดูเหมือนกับว่าศาลเจ้าแห่ งนี้
ตั้งอยูภ่ ายในป่ า ... ในช่วงวันปี ใหม่คนโตเกียวนิยมมาขอพรที่ศาลเจ้าแห่ งนี้
“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)

หรือเลือกช้ อปปิ้ งในย่านชื่อดังของโตเกียว อาทิ
“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” แหล่งรวมเครื่ องใช้ไฟฟ้ าและอุปกรณ์อิเล็คทรอนิ คส์ที่ใหญ่ที่สุดในโตเกียว พร้อมทั้งร้านขายเกมส์แผ่น
เกมส์ และสําหรับท่านที่ชื่นชอบตุ๊กตาก็สามารถเลือกซื้อส่ วนประกอบต่างๆ เพื่อไปตกแต่ง เป็ นตุ๊กตาในแบบของตัวเอง
ได้
ทัวร์ ญี่ปนุ่ (TAS) SPRING KANTO TOKYO 6D3N โดยสายการบินไทย (TG)

“รอปปองงิ ฮิวล์” ศูนย์การค้าชื่อดังอีกย่านหนึ่งของกรุ งโตเกียว ให้ท่านช้อปปิ้ งจุใจ เลือกซื้ อสิ นค้าแบรนด์เนมมากมาย
อาทิเช่น เสื้ อ ผ้า กระเป๋ า รองเท้า เครื่ องสําอาง นํ้าหอม เป็ นต้น ... อีกทั้งท่านยังสามารถขึ้นชมวิวของกรุ งโตเกียวได้ที่ช้ นั
บนของรอปปองงิได้อีกด้วย (ไม่รวมค่าเข้ าชม)
สําหรับท่านที่อยากย้อนวัยสู่ “โลกวัยเยาว์ ” ***สาหรับท่านใดจะไป “โตเกียว ดิสนีย์แลนด์ ” สามารถเลือกซื้อทัวร์ เสริมได้
เพียงท่ านละ 2,600 บาท*** (ไม่ รวมค่ ารถไฟในการเดินทาง) ... โดยทัว ร์ พิเศษจะนําท่านสู่ “Disneyland” ดินแดน
หฤหรรษ์สําหรับคนทุก เพศที่ทุ่มทุนสร้ างกว่า 600 ล้านเหรี ยญสหรั ฐฯ โดยการถมทะเล ... เชิญท่านสัมผัสกับความ
อลังการจากจินตนาการอันหลากหลาย ตื่นตากับดินแดนตะวันตก “Western Land” ตื่นเต้นกับการล่องเรื อผจญภัยผ่าน
เหล่า “โจรสลัด” ที่แสนน่ากลัวใน “Pirates of the Caribbean” สนุกสนานกับการนัง่ เรื อบุกป่ าที่ “Jungle Cruise” ท่าน
จะได้พบกับเหล่าสัตว์ป่านานาชนิด ... แล้วพักผ่อนอิริยาบถด้วยการนัง่ “รถไฟ” ชมความหลากหลายภายในดีสนี ยแ์ ลนด์
(สาหรับทัวร์ เสริม ... จะไม่มบี ริการรับกลับทีพ่ ัก โดยท่านสามารถรั บแผนที่และรายละเอียดการเดินทางกลับสู่ ที่พักจาก
ทางไกด์ )

ข้อแนะนํา !!!

หากท่ านมีท่ีเที่ยวที่อยากจะไปเป็ นพิ เศษ กรุณาแจ้ งความประสงค์กับทางบริษั ท ฯ
ก่อนการเดินทาง เพื่อทางเจ้ าหน้ าที่ฯ จะจัดเตรียมแผนการเดินทางให้ ท่านได้ อย่าง
ครบถ้ วน

*** เพื่อให้ ท่านได้ ใช้ เวลาได้ อย่างคุ้มค่าอาหารมือ้ กลางวันและมือ้ เย็นอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ ท่านได้ เลือกชิมร้ านอร่ อย
จากร้ านค้าต่างๆ ในมหานครโตเกียว ***
ทีพ่ ัก :
วันทีห่ นึ่ง

เช้า

APA MAKUHARI HOTEL หรือเทียบเท่า

โตเกียว – สวนสาธารณะ อุเอโนะ – วัดอาซะกุซ่า – หอคอยโตเกียวสกายที (จุดถ่ ายรูป) – ช้ อปปิ้ ง นากามิเสะ – ศาลเจ้ าเมจิ – โอ
โมเตะซันโดะ – โอไดบะ – สนามบินฮาเนดะ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้ เรียบร้ อย เพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน)

นําท่านเดิ นทางสู่ “สวนสาธารณะอุเอโนะ” (เดิ นทางช่ ว งวันที่ 27 มีนาคม – 1 เมษายน และ 4 – 9 เมษายน) เป็ น
สวนสาธารณะเก่าแก่ และมีขนาดใหญ่ที่สวยงามกลางกรุ งโตเกียว ซึ่งรวบรวมพันธุ์ไม้นานาชนิดจากทัว่ ทุกมุมโลก และ
เป็ นสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจของคนโตเกียวนอกจากสวนสวยแล้ว ที่สวนอุเอโนะยังมีสวนสัตว์และพิพิธภัณฑ์กลาง
ทัวร์ ญี่ปนุ่ (TAS) SPRING KANTO TOKYO 6D3N โดยสายการบินไทย (TG)

สวนอีกด้วย ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศสวนที่เต็มไปด้วย “ดอกซากุระ” ถึงฤดูกาลที่แย้มบานสะพรั่งเป็ นสี ชมพูอยู่ทวั่
บริ เ วณสวนใจกลางกรุ งโตเกี ยว นับว่ าเป็ นที่ชมดอกซากุระในโตเกี ยวที่ส วยงามที่สุ ดก็ว่ าได้ (ท่านอาจจะได้เ ห็ น
บรรยากาศการชมดอกไม้สไตล์ญี่ ปุ่น ที่จ ะมากันเป็ นครอบครั ว /หมู่ค ณะ ) ... อิ ส ระให้ท่านได้เ ลื อ กมุมประทับใจ
บันทึกภาพความงามตามอัธยาศัย (โดยทัว่ ไปซากุระจะบานประมาณ 1 สัปดาห์ ขึ้นอยู่ตามสภาพอากาศที่เอื้ออํานวยใน
แต่ละปี ดังนั้นหากช่วงที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว อาจจะไม่สามารถชมดอกซากุระได้ ทางบริ ษทั ต้องขออภัยมา ณ ที่นี่)
นําท่านเดินทางสู่ “วัดอาซะกุซ่าคันนอน” วัดเก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ... เชิญท่านกราบนมัสการขอพรจาก “องค์ เจ้ าแม่
กวนอิม” ที่เป็ นทองสัมฤทธิ์ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร พร้อมถ่ายภาพความประทับใจกับ “โคมไฟขนาดยักษ์ ” ที่มี
ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สูง 4.5 เมตร หากมีเวลา เชิญท่านเลือกชมและเช่าเครื่ องรางของขลังอันศักดิ์สิทธิ์ของวัดแห่ งนี้ ...
หรื อจะเลือก เดินที่ “ถนนนาคามิเซะ” ท่านจะได้ชมและซื้ อสิ นค้าของฝากของที่ระลึกที่เป็ นสิ นค้าพื้นเมือง “Made In
Japan” แท้ๆ รวมทั้งข้าวของเครื่ องใช้คุณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ ม, หมวก, รองเท้า, กระเป๋ า, เสื้ อผ้า เป็ นต้น หรื อจะเลือก
ชิมขนมอร่ 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
จากนั้นพาท่านไปช้อปปิ้ ง “ถนนนากามิเสะ” (Nakamise) หรื อที่หลาย ๆ คนรู้จกั กันว่า “ถนนช้อปปิ้ งนากามิเสะ” ถนน
เป็ นทางเดินทอดยาวจากถนนหลักที่รถวิ่งเข้าสู่พ้นื ที่ภายในของวัดวัดอาซะกุซ่ะ เนื่ องจากวัดอาซะกุซ่าเป็ นวัดยอดนิ ยม
ของโตเกียว จึงทําให้ถนนเส้นนี้ เป็ นถนนเส้นที่คึกคักเกือ บตลอดเวลา ตัวถนนจะมีความยาวตลอดสายประมาณ 200
เมตร แม้ว่าจะดูไม่ได้ยาวอะไรมาก แต่ร้านของกินกับของที่ระลึกเพียบตลอดทั้งสองฝั่ง ไม่ว่าจะเป็ นชุดยูกาตะ, ร่ มพับ,
ขนมขบเคี้ยวหลากหลายชนิด เช่น ขนมมันจุหรื อขนมที่มีแป้ งคล้ายกับโมจิ แล้วมีไส้ขา้ งใน ให้เลือกกันหลากหลายแบบ
โดยร้านค้าต่าง ๆ มักจะให้เราชิมก่อนที่จะซื้อได้ ให้ท่านได้เดินเลือกซื้อสิ นค้าอย่างเพลิดเพลินตามอัธยาศัย
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)

หลังอาหารกลางวันนําท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้ าเมจิ” ศาลเจ้าเก่าแก่อนั ศักดิ์สิทธิ์และเป็ นที่เคารพของคนโตเกียวสร้างขึ้น
โดยจักพรรดิเมจิและมเหสี โชโกะในปี 1920 … ตั้งอยูใ่ จกลาง “สวนโยโยกิ” สวนที่มีตน้ ไม้นานาพรรณถึง 1 แสนต้น ทํา
ให้ดูเหมือนกับว่า ศาลเจ้าแห่ งนี้ต้ งั อยูภ่ ายในป่ า หรื อที่เรี ยกกันว่า Meiji Jingu’s forest...ประตูโทริ อิขนาดใหญ่ ซึ่ งเป็ น
ทัวร์ ญี่ปนุ่ (TAS) SPRING KANTO TOKYO 6D3N โดยสายการบินไทย (TG)

สัญลักษณ์ ของศาลเจ้าเมจิ เป็ นโทริ อิที่ทาํ จากไม้มีความสู ง 12 เมตร, ความกว้าง 17 เมตร, นํ้าหนัก 13 ตัน และมีขนาด
ใหญ่ที่สุดในญี่ปนอี
ุ่ กด้วย
จากนั้นนําท่านช้อปปิ้ งต่อที่ “โอโมเตะซันโดะ” ถนนสายช็อปปิ้ งชื่อดังที่ได้รับการขนานนามว่าเป็ น “ฌ็องเซลิเซ่ แห่ ง
กรุ งโตเกียว” ซึ่ งถนนสายนี้ อ ยู่ติดฮาราจูกุ เป็ นแหล่ งช็อ ปปิ้ งมอลล์ใจกลางเมือง ซึ่ งรวบรวมไว้แต่ ร้านค้าชื่ อดัง ทั้งที่
เป็ นโลคอลแบรนด์ ไปจนถึงแบรนด์เนมระดับไฮเอนด์ ไม่ว่าจะเป็ น Prada, Louis Vuitton, Christian Dior, Guici และ
Channel เป็ นต้น ...ในเทศกาลคริ สต์มาสที่ใกล้จะถึงนี้ ก็มีการจัดเตรี ยมงานฉลองเทศกาลด้วยการตกแต่งต้นคริ สต์มาส
ให้บรรดานักช็อปทั้งหลายได้ตื่นตาตื่นใจไปกับความอลังการของแสงเสี ยง เพื่อเป็ นการต้อนรับเทศกาลคริ สต์มาส และ
ปี ใหม่อีกด้วย...ท่านสามารถเลือกชมสิ นค้าแบรนด์เนมหลากหลาย อาทิ เสื้ อผ้า, รองเท้า, เครื่ องสําอาง และอื่นๆอีก
มากมาย อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งกับบรรยากาศสุ ดโรแมนติกตามอัธยาศัย
ก่อนกลับ นําทุกท่านสู่ “โอไดบะ” เกาะมหัศจรรย์แห่ งโตเกียว ที่เกิดจากการถมทะเลด้วยขยะ แหล่งรวมเทคโนโลยีล้ าํ ยุค
และ ทันสมัย เป็ นเกาะที่แสดงให้เ ห็ นถึง วิสัยทัศน์ และศัก ยภาพของชาวญี่ปุ่น ที่สามารถสร้างสิ่ งที่เ ป็ นไปไม่ได้ให้
เป็ นไปได้ข้ ึนมา... ดื่มดํ่ากับการ “นั่งกินลมชมวิว” บน “ชิงช้ าสวรรค์ ” (ferris wheel) ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น... ตื่นตากับ
สี สันของแสงไฟที่ประดับประดา ท่านสามารถลองสัมผัสบรรยากาศ ของอ่าวโตเกียวที่มี “สะพานเรนโบว์ ” (Rainbow
Bridge) พาดผ่าน และ มีแสงสี ของกรุ งโตเกียว ยามคํ่าคืนเป็ นฉากหลัง รวมทั้ง “เทพีเสรีภาพ”เวอร์ ชนั่ ญี่ปุ่นยืนถือคบ
เพลิงอยูร่ ิ มอ่าว... หรื อช้อปปิ้ ง “ห้ าง Diver City Tokyo Plaza” ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวภายใต้คอนเซ็ปท์
“Theatrical City Space” แหล่งช้อ ปปิ้ งขนาดใหญ่ ที่มีร้านค้าต่ าง ๆ มารวมตัว กันถึ ง 154ร้านอาทิ UniQlo, Zara,
H&M, Coach, Lacoste, Forever 21, Diesel ฯลฯ สิ่ งที่ไม่ควรพลาดคือการถ่ายรู ปคู่กบั เจ้าหุ่ นยนต์กนั ดั้มยักษ์ที่หน้า
ห้างซึ่ งเพิ่งมีการเปลี่ยนเป็ นรุ่ นใหม่เมื่อ ปลายปี ที่ผ่านมา RX-0 Unicorn Gundam ตัวสู งกว่า 20 เมตร ยูนิคอร์ นปรั บ
เปลี่ยนโหมดของใบหน้าได้ ทั้งตัวหุ่ นยนต์เรื องแสงได้มากกว่า 50 จุด เช่น บริ เวณไหล่ สะโพก หน้าอก เป็ นต้น โดย
เปลี่ยนจาก Unicorn Mode ไปเป็ น Destroy Mode รวมคําพูดและฉากเด็ด… Unicorn Gundam ตัวล่าสุ ดที่มีโชว์แสง สี
เสี ยง และขยับเกราะ เปิ ดเขา กันเป็ นเวลาอีกด้วย (ไม่รวมค่าชิงช้ าสวรรค์ , ค่าเข้ าชมและเครื่องเล่นต่างๆ)
*** เพื่อให้ ท่านได้ ใช้ เวลาได้ อย่างคุ้มค่าอาหารมือ้ เย็นอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ ท่านได้ เลือกชิมร้ านอร่ อยจากร้ านค้ า
ต่างๆ***
สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสู่ “สนามบินฮาเนดะ”
วันทีห่ ก

สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ
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เดินทางจากสนามบินฮาเนดะ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 661
ถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
หมายเหตุ : รายการอาจเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบินเป็ นต้น

ทัวร์ ญี่ปนุ่ (TAS) SPRING KANTO TOKYO 6D3N โดยสายการบินไทย (TG)

*** 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

เดินทางช่วง 6 – 11 มี.ค. 2562

ผูใ้ หญ่
เด็กอายุตํา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1 ท่าน)

ท่านละ
ท่านละ

41,900.- บาท
37,900.- บาท

เด็กอายุตํา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)
เด็กอายุตํา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)

ท่านละ
ท่านละ

37,900.- บาท
31,900.- บาท

พักเดี่ยวเพิม่

ท่านละ

6,000.- บาท

มีตวั๋ แล้วลด

ท่านละ

15,000.- บาท

อัตราค่าบริการ

เดินทางช่วง 20 – 25 มี.ค. 2562

ผูใ้ หญ่
เด็กอายุตํา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1 ท่าน)

ท่านละ
ท่านละ

43,900.- บาท
39,900.- บาท

เด็กอายุตํา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)
เด็กอายุตํา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)

ท่านละ
ท่านละ

39,900.- บาท
32,900.- บาท

พักเดี่ยวเพิม่

ท่านละ

6,000.- บาท

มีตวั๋ แล้วลด

ท่านละ

15,000.- บาท

***กรุณาอ่านเงื่อนไขด้านล่างก่อนชําระมัดจํ าทุกครั้ง
และรบกวนส่งสําเนาพาสปอร์ตก่อนการเดินทาง 15 วันนะคะ***
อัตราค่าบริการนี้รวม
1.
ค่าบัตรโดยสารเครื่ องบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
2.
ค่าที่พกั ห้ องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรื อระดับเดียวกัน
3.
ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
4.
ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอํานวยความสะดวกให้กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
5.
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 กรุณาชาระมัดจาท่ านละ 10,000.- 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 15-25วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ท้งั หมด
5.
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ท้งั หมด
6.
ยกเว้นกรุ๊ ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้น บางสายการบินมีการการันตีมดั จําที่นงั่
กับสายการบินและค่ามัดจําที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHTจะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรื อ ค่าทัวร์ท้งั หมด ไม่ว่า
ยกเลิกด้วยกรณีใดๆ
7.
กรณีที่ท่านมีความประสงค์จะยืน่ วีซ่าและฟังผลวีซ่าหลังจากวันที่ทางบริ ษทั ฯ ได้ดาเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ว
ถ้าวีซ่าไม่ผา่ น ทางบริ ษทั ฯ ขอเรี ยกเก็บค่าตัว๋ เครื่ องบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึ้นอยูก่ บั ราคาตัว๋ เครื่ องบิน
ในแต่ละกรุ๊ ป)
8.
กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุ งเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ใน
รายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
หมายเหตุ
1.

บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้ารายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอุบตั ิเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อัตราแลกเปลี่ยน หรื อปัญหา
อื่นๆ โดยทางบริ ษทั ฯ จะแก้ไขและคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสําคัญที่สุด

2.

ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปนุ่ / การนําสิ่ งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทาง
ไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน

3.

ในกรณีที่เกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริ ษทั สามารถคืนเงินมัดจํา หรื อค่าทัวร์ ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบินและโรงแรมที่
พักได้ทาํ การพิจารณาคืนเงินส่ วนนั้นให้แล้ว

4.

บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ นหากเกิดสิ่ งของสูญหายอันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรมและ
อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
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5.

ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการจัดที่นงั่ บนสายการบิน หากลูกค้าในกรุ๊ ปส่ งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15ท่าน ทางสายการบินไทยจะ
ไม่รับจัดที่นงั่ ล่วงหน้า (PRE CHECK IN) อาจต้องนัง่ แยกกันทั้งกรุ๊ ป แต่ทางบริ ษทั จะพยายามจัดให้สมาชิกแต่ละบ้านได้นงั่
ด้วยกัน โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองที่นงั่ LONG LEGทุกกรณี

6.

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

7.

สําหรับการเดินทางช่วงปี ใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวไทย วันหยุดญี่ปนุ่ อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่ างๆ
ร้านอาหารคนเยอะ หรื อในช่วงฤดูหนาวฟ้ ามืดเร็ ว รวมถึงช่วงปี ใหม่ร้านค้าจะปิ ดบางส่ วน ร้านอาหารปิ ดเร็ วกว่าปกติ ขอให้ท่าน
ทําความเข้าใจก่อนจองทัวร์

8.

เนื่องจากโรงแรมในญี่ปนห้
ุ่ องพักมีขนาดค่อนข้างเล็ก เรี ยนแนะนําว่าให้จองห้องพักสําหรับ 2-3 คน / ห้อง หากท่านจองห้อง
แบบเด็กไม่เสริ มเตียงแล้วต้องการเปลี่ยนภายหลังอาจไม่มีห้องว่าง สําหรับเด็กเสริ มเตียงจะสะดวกกว่า

9.

โรงแรมในญี่ปนไม่
ุ่ มีบริ กรยกกระเป๋ า ขอความร่ วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋ าของตัวท่านเอง บางโรงแรมที่อยู่ในเมือง ถนน
ค่อนข้างแคบ รถบัสไม่สามารถจอดหน้าโรงแรมได้จาํ เป็ นต้องลากกระเป๋ าไปเองจนถึงโรงแรม

10.

หนังสื อเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6เดือน

11.

เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ท้งั หมดกับทางบริ ษทั ฯแล้วทางบริ ษทั ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ
ทั้งหมด

...โปรดอ่านข้ อความให้ ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ ทุกครั้งเพือ่ ประโยชน์ แก่ตัวท่ านเอง...

ทัวร์ ญี่ปนุ่ (TAS) SPRING KANTO TOKYO 6D3N โดยสายการบินไทย (TG)

