TOKYO WINTER LIGHT UP 6D 4N
ี เอ๊กซ ์ [XJ]
โดยสายการบินแอร์เอเชย
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HILIGHT
เดินเล่นย่านเมืองคาวาโกเอะ หอระฆังโทคิโนะคาเนะ
อิสระกิจกรรม ลานสกี
ช้ อปปิ ง้ ไดเวอร์ ซิตี ้ โอไดบะ
วัดอาซากุสะ
เมนูขาปูยกั ษ์
โปรแกรมการเดินทาง
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – โตเกียว (สนมบินนาริ ตะ)
1 เส้ นทางการเดินทาง
(XJ 600 00.30 – 08.40)

ชมงานเทศกาลประดับไฟซากามิโกะ อิลลูมิเนชัน่
ขอพรศาลเจ้ าฮิคาวะ
อิสระช้ อปปิ ง้ ย่านดังในโตเกียว
พักโตเกียว 2คืน
แช่น ้าแร่ธรรมชาติ

วัน

เช้ า

2

3

อิสระกิจกรรม ลานสกี – หมู่บ้านน ้าใส โอชิโนะฮักไก – กิจกรรม
ชงชาญี่ปนุ่ – เมืองโตเกียว – ไดเวอร์ ซิตี ้ โอไดบะ

5

6

ค่า

ราคาแนะนาเริ่มต้ นเพียง

โตเกียว (สนามบินนาริ ตะ) – เมืองคาวาโกเอะ – หอระฆังโทคิโนะ
คาเนะ – วัดคิตะอิน – ศาลเจ้ าฮิคาวะ – งานเทศกาลประดับไฟซา
กามิโกะ อิลลูมิเนชัน่ – แช่น ้าแร่ธรรมชาติ - เมนูขาปูยกั ษ์

4

กลางวัน

อิ สระช้ อ ปปิ ง้ ในโตเกี ย ว หรื อ เลือ กซื อ้ ทัว ร์ ธี ม พาร์ ก มูมิ น ตัว
การ์ ตนู สุดน่ารักสไตล์นอร์ ดิก ที่จงั หวัดไซตามะ หรื อเลือกซื ้อทัวร์
โตเกียวดิสนี่ย์แลนด์ (เดินทางโดยรถไฟ)
ตลาดปลาซึกิจิ - วัดอาซากุสะ – ช้ อปปิ ง้ ถนนนากามิเสะ – ถ่ายรูป
วิวแม่น ้าสุมิดะโตเกียวสกายทรี – เมืองซาวาระ – อิออน มอลล์ –
นาริ ตะ
โตเกี ยว (สนามบินนาริ ตะ) - กรุ งเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ )
(XJ601 09.55 – 15.15)

🍽

โรงแรมที่พัก

37,900.-

🍽
เมนูขาปู

🍽

🍽

อิสระ

🍽

อิสระ

อิสระ

🍽

อิสระ

อิสระ

SUNFUJI
YAMANAKAKO
HOTEL [🍽]
หรื อเทียบเท่า
NEW OTANI INN
TOKYO HOTEL
หรื อเทียบเท่า
NEW OTANI INN
TOKYO HOTEL
หรื อเทียบเท่า
ASIA NARITA
HOTEL
หรื อเทียบเท่า

🍽
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โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1

กรุ งเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – โตเกียว (สนมบินนาริตะ) (XJ600 00.30 – 08.40)

22.00 น.

พร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 4 เคาน์ เตอร์ F สายการบินแอร์ เอเชีย เอ๊ กซ์ เจ้ าหน้ าที่ของบริษัท
ให้ การต้ อนรับและอานวยความสะดวกด้ านเอกสารและสัมภาระ

วันที่ 2

โตเกียว (สนามบินนาริตะ) – เมืองคาวาโกเอะ – หอระฆังโทคิโนะคาเนะ – วัดคิตะอิน –
ศาลเจ้ าฮิคาวะ – งานเทศกาลประดับไฟซากามิโกะ อิลลูมิเนชั่น – แช่ นา้ แร่ ธรรมชาติ เมนูขาปูยักษ์

00.30 น.
08.40 น.

ออกเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปนุ่ โดย สายการบินแอร์ เอเชีย เอ๊ กซ์ เที่ยวบินที่ XJ 600
เดินทางถึง สนามบินนาริ ตะ ประเทศญี่ปนุ่ (เวลาท้ องถิ่นเร็ วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.) ผ่านขันตอนการตรวจคนเข้
้
า
เมือง ด่านศุลกากร และรับกระเป๋ าเรี ยบร้ อยแล้ ว
[สาคัญมาก!!ไม่ อนุ ญาตให้ นาอาหารสด จาพวก เนื อ้ สัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้ าประเทศญี่ปุ่นหากฝ่ าฝื นมีโทษจับ
ปรับได้ ]
เดินทางสู่ เมืองเก่ าคาวาโกเอะ (Kawagoe) ได้ รับการขนานนามว่าเป็ นลิตเติ ลเอโดะ เพราะมีบรรยากาศที่มีความเป็ น
เมืองเก่าที่ได้ กลิ่นอายโบราณ ทาให้ ร้ ู สึกเหมือนได้ ย้อนยุค ได้ ซึมซับบรรยากาศของโกดังเก่า ที่เรี ยงรายกันยาวตลอด
ระยะทางกว่า 700เมตร ในสมัยก่อนเป็ นสถานที่เก็บกักเสบียงอาหารเพื่อส่งไปให้ เมืองเอโดะ (โตเกียวในปั จจุบนั ) แต่ใน
ปั จจุบนั ได้ ถกู เปลี่ยนเป็ นร้ านค้ า ร้ านอาหาร ร้ านขายของที่ระลึก ไม่วา่ จะเป็ นร้ านขนมที่ทาจากมันหวานสีเหลืองและสีมว่ ง
อันเป็ นผลิตภัณฑ์ขึ ้นชื่อของเมืองนี ้และสถานที่ทอ่ งเที่ยวอันมีชื่อเสียงของเมืองคาวาโกเอะ
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หอระฆังโทคิโนะคาเนะ (Toki no kane) สัญลักษณ์ของเมืองคาวาโกเอะเป็ นสถาปั ตยกรรมที่ถกู สร้ างขึ ้นมาตังแต่
้ ในสมัย
เอโดะสร้ างขึ ้นมาเพื่อใช้ ตีบอกเวลาในสมัยอดีต และในช่วงปี ค.ศ 1893 หอระฆังนี ้ถูกไฟไหม้ จึงถูกสร้ างขึ ้นมาใหม่ให้ เราได้
ชมกันในปั จจุบนั และใน 1 วันระฆังนี ้จะถูกตีบอกเวลาถึง 5ครัง้ เหมือนในอดีตคือในเวลา 6.00น.12.00น.15.00น. และ
18.00น.และเราสามารถแวะเข้ าไปชมศาลเจ้ าขนาดเล็กในหอระฆังได้ ไม่มีคา่ ใช้ จ่าย
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กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร
ศาลเจ้ าฮิคาวะ(Hikawa Shrine) เป็ นศาลเจ้ าเก่าแก่ในของญี่ปนุ่ ชื่อเสียงเกี่ยวกับมาขอเรื่ องความรัก ผู้คนจึงนิยมมาขอ
เรื่ องความรักกันเป็ นจานวนมาก ภายในศาลเจ้ า ก็ยงั มีสิ่งที่แปลกตาให้ ได้ ชมกัน ไม่ว่าจะเป็ น เซียมซีรูปปลา ที่ทานายเรื่ อง
ความรักโดยเฉพาะ รวมถึงซุ้มแขวนไม้ อธิฐาน ลาธารศักสิทธิ์สาหรับขจัดสิ่งไม่ดี ซุ้มกระดิ่งลมสาหรับฤดูร้อน ต้ นไม้ ศกั สิทธิ์
ที่ค่รู ักนิยมมาเดินวนเป็ นเลข 8 เพื่อให้ ความรักยืนยาว เสาโทริ อิหินอายุหลายร้ อยปี และเสาโทริ อิไม้ สีแดงอันใหญ่ยกั ษ์
รวมถึงเครื่ องราง ที่เสริ มเรื่ องต่างๆ อีกมากมาย

เทศกาลประดับไฟที่ซากามิโกะ อิลลูมิเนชั่น หนึง่ ในงานประดับไฟที่ใหญ่ที่สดุ ในคันโต โดยงานประดับไฟของจังหวัดคา
นากาวะนี ้จัดขึ ้นที่ซากามิโกะ รี สอร์ ท เพลชเชอร์ ฟอเรสต์ ซึ่งเป็ นรี สอร์ ทกลางแจ้ งที่มีกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น แคมปิ ง้ ,
บาร์ บีคิว, บ่อน ้าพุร้อน และสวนสนุกที่มีพื ้นที่ 40-000 ตารางเมตร งานเทศกาลประดับไฟซากามิ อิลลูมิเนชั่น ได้ รับการ
รับรองให้ เป็ นหนึ่งในสามงานประดับไฟชันน
้ าของคันโต และสามารถเพลิดเพลินได้ ทงกลางวั
ั้
นและกลางคืน โดยทังสอง
้
ช่วงเวลาของวันจะมอบประสบการณ์ ที่แตกต่างกัน งานเทศกาลนี ้เป็ นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัย งานนี ้ใช้
หลอดไฟ LED ประมาณหกล้ านดวง และทอดยาวไปทัว่ สวนสนุก เพื่อให้ แสงสว่างในค่าคืนที่อากาศหนาวเย็น การประดับ
ไฟจะเริ่ มขึ ้นหลังพระอาทิตย์ตกดิน และดึงดูดผู้เยี่ยมชมหลายพันคนในทุกปี ตามคาบอกเล่าของผู้คนในท้ องถิ่นแนะนาว่า
สถานที่ ที่ดีที่สดุ ในการชมการประดับไฟ คือ พื ้นที่ใกล้ กบั ชิงช้ าสวรรค์หรื อจากบนกระเช้ าชิงช้ าสวรรค์

หน้า 5 จาก 22

ค่า
ที่พกั

วันที่ 3
เช้ า

บริการอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม **พิเศษ เมนูขาปูยกั ษ์ สไตล์ ญ่ ปี ุ่ น พร้ อมนา้ จิม้ รสเด็ด**
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ท่ พ
ี กั SUN FUJI YAMANAKAKO HOTEL หรือเทียบเท่ า

อิสระกิจกรรม ลานสกี – หมู่บ้านนา้ ใส โอชิโนะฮักไก – กิจกรรม ชงชาญี่ปุ่น – เมือง
โตเกียว – ไดเวอร์ ซติ ี ้ โอไดบะ
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารภายในโรงแรม
นาท่านสู่ ลานสกี ให้ ทกุ ท่านได้ อิสระเพลิดเพลินสนุกสนานกับการเล่นหิมะและเก็บภาพประทับใจ กลับไปอวดคนทางบ้ าน
หากท่านต้ องการเล่น ถาดเลือ่ นหิมะหรื อกิจกรรมต่างๆ ในลานสกี **สามารถเช่ าอุปกรณ์ , ชุดสาหรับเล่ นสกีและเครื่อง
เล่ นทุกชนิด ราคาประมาณ 500-15,000เยน **
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**หมายเหตุ: ในกรณีที่ลานสกีเข้ าไม่ได้ เนื่องจากสภาพอากาศ บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนโปรแกรมทัวร์ เป็ น Fuji Visitor
Center ซึ่งท่านสามารถศึกษาความเป็ นมาของภูเขาไฟฟูจิและเลือกซื ้อของที่ระลึกเกี่ยวกับภูเขาไฟฟูจิได้ และยังเป็ นจุด
ถ่ายรูปกับภูเขาไฟฟูจิได้ สวยงามในช่วงฤดูหนาว

นาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโอชิโนะฮักไค (Oshino Hakkai Village) เป็ นจุดท่องเที่ยวที่สร้ างเป็ นหมูบ่ ้ านเล็กๆ ที่มีฉากหลัง
เป็ น ภูเขาไฟฟูจิ ประกอบด้ วยบ่อน ้า 8 บ่อในโอชิโนะ ตังอยู
้ ่ระหว่างทะเลสาบคาวากูจิโกะกับทะเลสาบยามานาคาโกะซึง่
เป็ นพื ้นที่เก่าของทะเลสาบแห่งที่ 6 ที่แห้ งขอดไปเมื่อ 200-300 ปี ที่ผา่ นมา บ่อน ้าทัง้ 8 นี ้เป็ นน ้าจากหิมะที่ละลายในช่วงฤดู
ร้ อน ที่ไหลมาจากทางลาดใกล้ ๆภูเขาไฟฟูจิผ่านหินลาวาที่มีรูพรุ นอายุกว่า 80 ปี ทาให้ น ้าใสสะอาดเป็ นพิเศษ ถัดไปอีกบ่อ
หนึง่ นักท่องเที่ยวสามารถดื่มน ้าเย็นจากแหล่งน ้าได้ โดยตรง นอกจากนี ้ยังมีร้านอาหาร ร้ านจาหน่ายของที่ระลึก บางร้ านยัง
ขายมันเทศหวานย่าง และขนมแซมเบ้ บนเตาเล็กๆ กลางแจ้ งส่งกลิน่ หอมชวนให้ ลิ ้มรสอีกด้ วย
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สัมผัสวัฒนธรรมดังเดิ
้ มของชาวญี่ ปนุ่ นัน่ ก็คือ กิจกรรมชงชาญี่ปุ่น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญี่ ปนนั
ุ่ น้ มีขนตอน
ั้
มากมาย เริ่ มตัง้ แต่การชงชา การจับถ้ วยชา และการดื่มชา ทุกขัน้ ตอนนันล้
้ วนมีขนตอนที
ั้
่มีรายละเอียดที่ประณีตและ
สวยงามเป็ นอย่างมาก และท่านยังมีโอกาสได้ ลองชงชาด้ วยตัวท่านเองอีกด้ วย ซึง่ ก่อนกลับให้ ทา่ นอิสระเลือกซื ้อของที่ฝาก
ของที่ระลึกตามอัธยาศัย

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร
โอไดบะ (Odaiba) เป็ นเกาะรวมศูนย์กลางความบันเทิง ย่านเมืองใหม่ที่เกิดจากการถมทะเลขึ ้นมาเป็ นเกาะ ตังแต่
้ ปี ค.ศ.
1850 เกาะนี ้เป็ นที่แสดงให้ เห็นถึง วิสยั ทัศน์ และศักยภาพของชาวญี่ปนุ่ ที่สามารถสร้ าง สิง่ ที่เป็ นไปไม่ได้ ให้ เป็ นไปได้ ขึ ้นมา
ให้ ท่านได้ ช้อปปิ ง้ สินค้ าหลากหลายชนิดที่ ห้ างไดเวอร์ ซิตี ้ ซึ่งภายในมีร้านค้ า ร้ านอาหาร และแหล่งบันเทิงมากมาย และ
ให้ ท่านถ่ายรู ปกับกันดัมตั
้ วใหม่ RX-0 Unicorn ขนาดเท่าของจริ ง ซึ่งมีขนาดใหญ่มาก ในบริ เวณห้ าง ก็จะมีร้านค้ าสาหรับ
คอกันดัม้ อย่างกันดัมคาเฟ่
้
ห้ างสรรพสินค้ าอควาซิตี ้ ห้ างดังของย่านนี ้ที่ไม่ควรพลาด เพราะทังร้้ านค้ าไม่วา่ จะเป็ นเสื ้อผ้ า
ต่างๆ ร้ านอาหาร ร้ านกาแฟ และโรงภาพยนตร์ ที่มีถึง 13 โรงด้ วยกัน จุดเด่ นของที่น่ ี อยู่ท่ ีชัน้ 5 เป็ น ราเม็ง ฟู๊ ด ทีม
พาร์ ค รวบรวมราเม็งชนิดต่างๆจากทัว่ ประเทศญี่ปนมาไว้
ุ่
ที่นี่ สาคัญด้ านหน้ าของห้ างสรรพสินค้ าสามารถมองเห็นสะพาน
สายรุ้งได้ อย่างชัดเจน
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ค่า
ที่พกั

อิสระรับประทานอาหารค่า ตามอัทธยาศัย ณ แหล่ งช้ อปปิ ้ ง
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก NEW OTANI INN TOKYO หรือเทียบเท่ า

วันที่ 4

อิสระช้ อปปิ ้ งในโตเกียว หรื อ เลือกซือ้ ทัวร์ ธีมพาร์ กมูมิน ตัวการ์ ตูนสุดน่ ารั กสไตล์ นอร์
ดิก ที่จังหวัดไซตามะ หรื อเลือกซือ้ ทัวร์ โตเกียวดิสนี่ย์แลนด์ (เดินทางโดยรถไฟ)

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารภายในโรงแรม
อิสระช้ อปปิ ้ งในโตเกียว ไกด์แนะนาท่านเดินทางโดยรถไฟ เพื่อไปเที่ยวย่านดังในโตเกียวและแหล่งช้ อปปิ ง้ อาทิ
ย่ านชินจุกุ (Shinjuku shopping) สถานบันเทิงและแหล่งช้ อปปิ ง้ ขนาดใหญ่ใจกลางเมืองโตเกียว เป็ นศูนย์รวมแฟชัน่ เก๋ๆ
เท่ห์ๆ ของเหล่าบรรดาแฟชัน่ นิสต้ า มีสถานีรถไฟชินจูกทุ ี่เป็ นเหมือนศูนย์กลางของของย่านนี ้
คาบูกิโจ (Kabuki-jo) เป็ นย่านที่เต็มไปด้ วยห้ างสรรพสินค้ า , ร้ านเครื่ องใช้ ไฟฟ้าขนาดใหญ่อย่าง Big Camera และย่าน
บันเทิงยามราตรี ที่มีร้านอาหารเยอะแยะมากมาย เช่นร้ านอิซากายะ (Izakaya) เป็ นต้ น
ย่ านฮาราจูกุ (Harajuku) แหล่งช้ อปปิ ง้ มีสไตล์ ย่านฮาราจูกุท่านจะพบกับเหล่าวัยรุ่ นญี่ปนแต่
ุ่ งตัวคอสเพลย์ สนุกไปกับ
การแต่งตัวเพลิดเพลินเป็ นแฟชัน่ ของตัวเองที่มีอิสระในการแต่งตัวน่ารักหลากหลายสไตล์ทงแนวโลลิ
ั้
ต้าสุดคิ ้ว แนวกอทิก
สุดเท่ หรื อแนวเดคอร่ าเก๋ๆ วิกสีสนั โดดเด่นแปลกตา อยากได้ เสื ้อผ้ า ถุงเท้ า เครื่ องประดับสวยๆ ต้ องห้ ามพลาดกับเมืองฮา
ราจูกปุ ระเทศญี่ปนุ่
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ศาลเจ้ าเมจิ (Meiji Shrine) เป็ นหนึ่งในศาลเจ้ าที่โด่งดังในกรุ งโตเกียว สร้ างขึ ้นเพื่อเป็ นสถานที่บูชาดวงวิญญาณของ
จักรพรรดิเมย์จิและจักรพรรดินีโชเกน ในระหว่างช่วงสงครามโลกครัง้ ที่สอง ศาลเจ้ าเมจิได้ ถกู ทาลายลง แต่ภายหลังได้ มกี าร
บูรณะและสร้ างขึ ้นมาใหม่จนถึงปั จจุบนั ซึ่งศาลเจ้ านี ้ตังอยู
้ ่ใกล้ กบั สถานีฮาราจูกุ (Harajuku Station) อยู่ติดกับสวนโยโยกิ
(Yoyogi Park) และบริ เวณทางเข้ าจะมีเสาโทริ อิขนาดใหญ่อยูด่ ้ านหน้ า เมื่อเดินผ่านเข้ ามาจะเป็ นป่ าใจกลางเมือง มีต้นไม้
อยูม่ ากถึง 1 แสนต้ น หรื อที่เรี ยกกันว่า Meiji Jingu’s forest ร่มรื่ นมาก
ย่ า นชิ บู ย่ า (Shibuya) เต็มไปด้ วยแหล่งช้ อปปิ ง้ ร้ านอาหารที่ทันสมัย สถานที่เกี่ ยวกับวัฒนธรรม คลับ และอื่นๆ อีก
มากมาย นอกจากนันยั
้ งมีสถานที่ต่างๆ ที่คนต่างชาติร้ ู จกั เป็ นอย่างดี อาทิรูปปั น้ ฮาจิโกะ สุนขั ผู้ซื่อสัตย์ที่กลายเป็ นจุดนัด
พบและสถานที่ที่หากใครมาเยือนชิบยู ่าต้ องแวะมาถ่ายรู ป ห้ าแยกชิบยู ่าที่มีคนเดินสวนกันไปมาจนตาลายบริ เวณ ชิบยู ่า
เซ็นเตอร์ ไก (Shibuya Center-gai) ถนนช้ อปปิ ง้ แหล่งรวมตัวของวัยรุ่ น อากิฮาบาระ (Akihabara) เป็ นแหล่งช็อปปิ ง้ สุด
คึกคักที่ขึ ้นชื่อเรื่ องร้ านขายเครื่ องใช้ ไฟฟ้า ที่มีตงแต่
ั ้ ร้านเล็กๆ ไปจนถึงศูนย์การค้ าขนาดใหญ่ เช่น ห้ างโยโดบาชิ มัลติมีเดีย
อากิบะ นอกจากนี ้ ยังมีร้านที่เน้ นขายหนังสือการ์ ตนู ญี่ปนุ่ แอนิเมชัน และวิดีโอเกมอย่างร้ าน Tokyo Anime Center ซึ่งมี
ทังส่
้ วนนิทรรศการและส่วนขายของที่ระลึก รวมถึงร้ าน Radio Kaikan สูง 10 ชันที
้ ่เต็มไปด้ วยของเล่น เกมการ์ ด และของ
สะสม ใกล้ ๆ กันยังมีคาเฟ่ ที่พนักงานในร้ านสวมชุดเมดและพ่อบ้ านอีกด้ วย

ตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko) ตัง้ อยู่ร ะหว่า งสถานี อุเ อโนะ (Ueno Station) และสถานี โอคาชิ ม าชิ (Okachimachi
Station) นับเป็ นตลาดฮอตฮิตของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ดูได้ จากบรรยากาศการค้ าขายภายในตลาดที่คกึ คักคนเยอะอยู่
ตลอดเวลา จุดเด่นของที่ตลาดแห่งนี ้ก็นาจะเป็ นสินค้ าที่หลากหลายมากๆมีทงของสดไปจนถึ
ั้
งข้ าวของเครื่ องใช้ ตา่ งๆอย่าง
เครื่ องสาอาง กระเป๋ า รองเท้ า เสื ้อผ้ าทังของญี
้
่ปนุ่ ของนาเข้ าจากต่างประเทศ อาหารทะเล ผลไม้ ผักสด ร้ านขนมของกิน
เล่น ทาโกะยากิยกั ษ์ โมจิ ขนมเค้ ก ช็อคโกแลต ไอศครี ม ชานมไข่มกุ และร้ านอาหารญี่ปนุ่ อย่างราเม็ง ซูชิ ข้ าวหน้ าปลา
ไหล ในย่านนี ้เป็ นที่ตงของ
ั ้ ตึกม่วง ทาเคยะ เป็ นดิสเคาน์สโตร์ ที่เปิ ดมานานที่สดุ ในโตเกียว และจัดจาหน่ายสินค้ ายอดฮิตที่
ทุกท่านต้ องการ โดยจาหน่ายในราคาสมเหตุสมผล ไม่ว่าจะเป็ น ของกิน(ขนม ชา กาแฟ ถั่ว ผลไม้ อบแห้ ง) ยา วิตามิน
เครื่ องสาอาง น ้าหอม นาฬิกาข้ อมือ เสื ้อผ้ ากระเป๋ าแบรนด์เนม เครื่ องใช้ ไฟฟ้า และเฟอร์ นิเจอร์ โดยที่ท่านสามารถหาซื ้อ
ของทังหมดได้
้
ในที่เดียว สาหรับลูกค้ าชาวต่างชาติ ยังสามารถขอคืนภาษี สินค้ าทุกประเภทได้ ที่เคาน์เตอร์ ขอยกเว้ นภาษี
ภายในร้ าน ทาให้ สามารถซื ้อสินค้ าได้ ในราคาที่ถกู มากกว่าเดิม นอกจากนี ้ ภายในร้ านยังมีให้ บริ การ FREE WIFI ทุกอาคาร
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และพนักงานที่สามารถสือ่ สารภาษาอังกฤษ ภาษาไทยได้ คอยดูแลท่านในระหว่างการเลือกซื ้อสินค้ า ทาให้ ตกึ ม่วง ทาเคยะ
เป็ นที่ร้ ูจกั แพร่หลาย และเป็ นร้ านค้ ายอดนิยมในหมูล่ กู ค้ าชางต่างชาติเป็ นอย่างมาก

หรื อท่านจะเลือกซือ้ ทัวร์ เสริ ม ธี ม พาร์ กมู มิ น ตั ว การ์ ตู น สุ ด น่ ารั ก สไตล์ น อร์ ดิ ก ที่ จั ง หวั ด ไซตามะ หมู่บ้านมูมิน
(Moomin Valley Park) ตัง้ อยู่ที่ บ ริ เ วณแถบชายฝั่ ง ของทะเลสาบมิ ย าซาวา (Lake Miyazawa) เมื อ งฮัน โนะ (Hanno)
จังหวัดไซตามะ (Saitama) เป็ นแลนด์ มาร์ กใหม่เปิ ดเมื่อช่วงวันที่ 16 มีนาคม 2019 บรรยากาศภายในเขาจะจาลองให้
กลายเป็ นหมู่บ้านมูมินที่มีทงั ้ บ้ านสไตล์สูงๆเก่ๆ โรงละครแบบโอเพ่นชื่อว่า Oshun Oxtra theatre ที่จะมีการแสดงของ
เหล่า มูมิ น และผองเพื่ อ นมาให้ ได้ ดูเ พลิดเพลิน กัน ประภาคารที่ สามารถมองวิวสวยๆของบริ เ วณรอบๆได้ และคาเฟ่
ร้ านอาหารธีมมูนมินสุดคิ ้ว หรื อถ้ าอยากหากิจกรรมสนุกๆก็ยงั สามารถเล่น Hobgoblin’s zip line มีหลากหลายมุมที่เค้ าจัด
ไว้ ให้ เราได้ เต็มที่กบั การถ่ายรู ปเหมือนหลุดเข้ าไปในโลกของครอบครัวมูมิน ให้ ท่านได้ เพลิดเพลินช้ อปปิ ง้ สินค้ ามูมินอย่างจุ
ใจ และมีร้านอาหาร คาเฟ่ ธีมมูมินให้ ท่านเข้ าไปนัง่ ชิลรับประทานเครื่ องดื่มและของหวาน เพิ่มผู้ใหญ่ท่านละ 750 บาท /
เด็กอายุ4-10 ปี ท่ านละ 350 บาท (ราคานีร้ วมค่ าเดินทางโดยรถไฟไป-กลับ) [ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง]
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หรื อเลือกซือ้ ทัวร์ เสริ มโตเกียวดิสนีย์แลนด์ ดิสนี่ย์ซี เชิญท่านพบกับความอลังการซึง่ เต็มไปด้ วยเสน่ห์แห่งตานานและ
จินตนาการของการผจญภัย ใช้ ทนุ ในการก่อสร้ าง 600 ล้ านเยน โดยการถมทะเล ท่านจะได้ พบสัมผัสกับเครื่ องเล่นในหลาย
รูปแบบ เช่น ท้ าทายความมันส์เหมือนอยูใ่ นอวกาศไปกับ SPACE MOUTAIN, ระทึกขวัญกับ HAUNTED MANSION บ้ าน
ผีสงิ , ตื่นเต้ นกับ SPLASH MOUNTAIN, นัง่ เรื อผจญภัยในป่ ากับ JUNGLE CRUISE, เที่ยวบ้ านหมีพหู ์, ตะลุยอวกาศไปกับ
BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เข้ าไปอยูใ่ นโลกแห่งจินตนาการกับการ์ ตนู ที่ทา่ นชื่นชอบของ WALT DISDEY
สาหรับท่านที่เลือกที่จะอิสระในเมืองโตเกียว เพิ่มผู้ใหญ่ ท่านละ 3,000 บาท / เด็ก 2,500 บาท ไม่ รวมค่ ารถไฟในการ
เดินทาง [ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง] * เพื่อให้ ท่านได้ สนุกสนานอย่ างเต็มที่จึงไม่ มีบริ การอาหารกลางวันและ
อาหารค่า *
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ที่พกั

วันที่ 5
เช้ า

นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก NEW OTANI TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่ า

ตลาดปลาซึกิจิ - วั ด อาซากุ ส ะ – ช้ อ ปปิ ้ ง ถนนนากามิ เ สะ – ถ่ า ยรู ป วิ ว แม่ น า้ สุ มิ ด ะ
โตเกียวสกายทรี – เมืองซาวาระ – อิออน มอลล์ – นาริตะ
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารภายในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ตลาดปลาซึกิจิ (Tsukiji market) เป็ นหนึ่งในตลาดปลาที่ใหญ่ที่สดุ ในโลกจากการที่มีการซื ้อขายสินค้ า
ทะเลกว่า 2,000 ตันต่อวัน ภายในตลาดแบ่งออกเป็ น 2ส่วนใหญ่ๆ คือส่วนภายนอกซึง่ มีร้านค้ าปลีกและร้ านอาหารตังเรี
้ ยง
รายเป็ นจานวนมาก และส่วนภายในซึง่ เป็ นบริ เวณที่ร้านค้ าส่งใช้ เจรจาธุรกิจและเป็ นจุดที่มีก ารประมูลปลาทูนา่ ที่มีชื่อเสียง
มีสนิ ค้ าจานวนมากอาทิ ปลาทะเล อาหารทะเลสดๆ ไปจนถึงผักผลไม้ ทาให้ ตลาดแห่งนี ้คึกคัก อาหารที่ไม่ควรพลาดชิมคือ
ซาชิมิกบั ซูชิ เพราะวัตถุดิบสด ราคาถูกกว่าข้ างนอกตลาด จนกลายมาเป็ นแหล่งรวมร้ านอาหารยอดฮิต คนโตเกียวนิยมมา
ฝากท้ องที่นี่ สามารถซื ้อของฝากที่เป็ นทะเลแห้ งต่างๆได้ ที่นี่อีกอีกด้ วย

นาท่านเดินทางเข้ าสู่ วัดอาซากุสะ หรื อ วัดเซนโซจิ (Sensoji Temple) วัดที่ว่ากันว่า เก่าแก่ที่สดุ ในกรุ งโตเกียว ซึ่งเคย
เป็ นวัดที่เหล่าโชกุนและซามูไรให้ ความเลื่อมใสศรัทธาเป็ นอย่างมากในอดีต นาท่านนมัสการ องค์เจ้ าแม่กวนอิมทองคา ที่
ประดิษฐานในวิหารหลังใหญ่ (อยู่หลังฉากม่านกัน)
้ และ ถ่ายภาพเป็ นที่ระลึกกับ “คามินาริ มง (ประตูฟา้ คารณ)” ซึ่งมีโคม
ไฟสีแดงที่ได้ ชื่อว่าเป็ น “โคมไฟที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก” มีความสูงใหญ่ถึง 4.5 เมตร อีกทังยั
้ งมี “ถนนนากามิเสะ”ถนนร้ านค้ า
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แหล่งรวมสินค้ าของที่ระลึกต่างๆ มากมาย อาทิ พวงกุญแจ ตุ๊กตาแมวกวัก ดาบซามูไร ชุดกิโมโน ร่ มญี่ปนุ่ หรื อ ขนมอาเก
มันจู ขนมขึ ้นชื่อของวัดอาซากุสะ

เดินสู่ริมแม่ นา้ สุมิดะ อิสระให้ ทา่ นได้ ถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจหอคอยที่สงู ที่สดุ ในโลก หอคอยโตเกียวสกาย ทรี
(Tokyo Sky tree) ที่เปิ ดเมื่อ 22 พฤษภาคม 2555 มีความสูง 634 เมตร และสามารถทาลายสถิติความสูงของหอกวางตุ้ง
ในมณฑลกว่างโจว ซึง่ มีความสูง 600 เมตร กับ CN Tower ในนครโตรอนโต ของแคนาดา ที่มีความสูง 553 เมตร

กลางวัน

อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัทธยาศัย ณ แหล่ งช้ อปปิ ้ ง
เมืองซาวาระ (Sawara) เป็ นเมืองเล็กๆตังอยู
้ ่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองนาริ ตะ ซึ่งเคยเป็ นศูนย์กลางการขนส่ง
ข้ าวในช่วงสมัยเอโดะ(1603-1867) เนื่องจากเมืองแห่งนี ้ตังอยู
้ ต่ รงกลางระหว่างคลอง มีชื่อเรี ยกว่า “เอโดะน้ อย Little Edo”
ได้ รับการรักษาและบูรณะที่อยู่อาศัยแบบดังเดิ
้ ม ร้ านค้ าต่างๆ และคลังสินค้ าจากสมัยเอโดะ ให้ ท่านได้ เดินเล่นภายใน
เมืองซาวาระ ที่มีทงร้
ั ้ านค้ าเล็กๆ มากมายให้ ทา่ นได้ เก็บภาพสวยๆ ไว้ เป็ นความประทับใจ และมี สะพานเชื่อมคลองหลาย
แห่ง หนึ่งในสะพานที่น่าสนใจที่สดุ คือ Ja Ja Bridge ซึ่งจะมีน ้าไหลออกมาจากสะพานทังสองด้
้
านคล้ ายน ้าตก ใกล้ ๆกับ
สะพานจาจา เป็ นที่ตงของพิ
ั้
พิธภัณฑ์อิโนะทาดาทากะ (Ino Tadataka Museum) และบ้ านพักอาศัยเดิมของเขา อิโนะทา
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ดาทากะ คือผู้ที่บกุ เบิกประเทศญี่ปนุ่ สร้ างแผนที่ที่แม่นยาในสมัยโชกุนโทกุงาวะ ภายในพิพิธภัณฑ์จึงจัดแสดงผลงาน และ
เทคนิคต่างๆที่ใช้ ในการทางานของเขา พร้ อมคาอธิบายภาษาอังกฤษ
** ค่ าเข้ าชมพิพิธภัณฑ์ และ ค่ าเรือล่ องลาคลองโอโนะคาวะ ไม่ ได้ รวมในรายการ แต่ อย่ างใด **

นาท่านเดินทางสู่ ห้ างอิออนมอลล์ (AEON Shopping Mall) ช้ อปปิ ง้ เซ็นเตอร์ ขนาดใหญ่ในเมืองนาริ ตะ เพียบพร้ อมไป
ด้ วยร้ านค้ ากว่า 150 ร้ าน ไม่วา่ จะเป็ น Muji , Sanrio Store , ร้ าน100เยน (100 Yen Shop) ,ร้ านขายยาและเครื่ องสาอางค์
Matsumoto Kiyoshi , เกมส์เซ็นเตอร์ , ร้ านหนังสือ , ร้ านรองเท้ า ฯลฯ และยังมี ซุปเปอร์ มาร์ เก็ ตขนาดใหญ่ในส่วนของ
Jusco ที่รวมของสด ของแห้ ง อีกมากมายให้ ทา่ นได้ ซื ้อติดมือก่อนขึ ้นเครื่ องกลับสูก่ รุงเทพฯ
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ค่า

อิสระรับประทานอาหารค่า ตามอัทธยาศัย ณ แหล่ งช้ อปปิ ้ ง

ที่พกั

วันที่ 6

นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก ASIA NARITA HOTEL หรือเทียบเท่ า

โตเกียว (สนามบินนาริตะ) - กรุ งเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (XJ601 09.55 – 15.15)

เช้ า
07.30 น.

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม หรือ SET BOX
สมควรแก่เวลาเดินทางนาท่านเดินทางสูส่ นามบินนาริ ตะ

08.00 น.

ถึง สนามบินนาริ ตะ ทาการเช็คอิน และโหลดกระเป๋ าสัมภาระ

09.55 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน สายการบินแอร์ เอเชีย เอ๊ กซ์ เที่ยวบินที่ XJ601

15.15 น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ

TOKYO WINTER LIGHT UP 6วัน 4คืน โดยสายการบิน แอร์ เอเชีย เอ๊ กซ์
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่ าน
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 7 ปี
(ไม่ เสริมเตียง)
ท่ านละ

พักเดี่ยว
ท่ านละ

ไม่ รวมตั๋ว
ท่ านละ

10 – 15 ม.ค.66
17 – 22 ม.ค.66
31 ม.ค. – 05 ก.พ.66
14 – 19 ก.พ.66
07 – 12 มี.ค.66
14 – 19 มี.ค.66

37,900.37,900.37,900.38,900.39,900.40,900.-

37,900.37,900.38,900.39,900.39,900.40,900.-

34,900.34,900.35,900.35,900.36,900.47,900.-

10,900.10,900.10,900.10,900.10,900.10,900.-

22,900.22,900.22,900.23,900.24,900.25,900.-

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ ถงึ 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่ านละ 8,000 บาท
ราคานีร้ วมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน ไม่ มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็ นราคาพิเศษ
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ราคาทัวร์ ข้างต้ นยังไม่ รวมค่ าทิปมัคคุเทศน์ ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่ าน/ทริป
หัวหน้ าทัวร์ ท่ ดี ูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ ท่านจะเห็นสมควร
โปรแกรมอาจจะมีการปรั บเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
เงื่อนไขการให้ บริการ
1.อัตราค่ าบริการนีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ พร้ อมกันทัง้ คณะ
ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
ค่าน ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละไม่ เกิน 20 ก.ก.
ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ (พักห้ องละ 2 ท่าน)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

ค่าอาหารตามมื ้อที่ระบุในรายการ
ค่าจ้ างมัคคุเทศก์บริ การตลอดการเดินทาง
ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
ค่าเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการ
(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

1.1 ค่ าตั๋วโดยสารเครื่องบิน ไป-กลับ ชันประหยั
้
ด พร้ อมค่าภาษี สนามบิน และค่าภาษี น ้ามัน ทุกแห่งตามรายการทัวร์ ข้างต้ น
ข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ตั๋วเครื่องบิน
- กรณีที่ทา่ นมีความประสงค์จะต้ องการปรับเปลีย่ นระดับชันที
้ ่นงั่ จาก ชันประหยั
้
ด (Economy Class)
เป็ นชันธุ
้ รกิจ (Business Class) โดยใช้ คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้ องดาเนินการล่ วงหน้ าก่ อนเดินทาง 7 วัน
และ หากมีต้องการชาระเงินเพื่ออัพเกรดที่น่ ัง ต้ องดาเนินการที่เคาน์ เตอร์ ของสายการบิน ณ วันเดินทาง ด้ วยตัวท่ านเอง
เท่ านัน้
- ในการเดินทาง ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกันเป็ นหมู่คณะ หากต้ องการเลื่อนวันเดินทางกลับก่ อน (หรื อหลัง) ท่ าน
จะต้ องชาระค่ าใช้ จ่ายส่ วนต่ างที่สายการบิน และบริษัททัวร์ เรียกเก็บเพิ่มเติมก่ อนออกตั๋วโดยสาร
- การจัดที่นงั่ บนเครื่ องบิน จะเป็ นไปตามที่สายการบินเป็ นผู้กาหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่ สามารถเข้ าไปจัดการได้ แต่ อย่ างใด
- ในกรณีที่ลกู ค้ าต้ อง ออกตั๋วโดยสารเครื่ องบินภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯล่วงหน้ าทุกครัง้ เพื่อตรวจสอบว่า
กรุ๊ปมีการออกเเดินทางแน่นอนหรื อไม่ มิฉะนันทางบริ
้
ษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ หากกรุ๊ปไม่สามารถเดินทางได้ และท่านได้ ออกตัว๋ ไปแล้ ว
1.2 ค่ าที่พัก ประเภทห้ อง ละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการ หรื อ ระดับเทียบเท่า
ข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โรงแรมที่พัก
- เนื่องจากการวางแปลนแบบห้ องพักของแต่ละโรงแรมในญี่ปนแตกต่
ุ่
างกัน จึงอาจทาให้ ห้องพักแบบห้ องเดีย่ ว (Single) , ห้ องพักคู่ ( Twin
/ Double ) และห้ องพักแบบ 3 ท่าน (Triple) อาจจะไม่ได้ อยูใ่ นชันเดี
้ ยวกัน หรื อ อยูต่ ิดกัน **ในกรณีที่ทา่ นจองห้ องพักแบบ TRIPLE [ 2
เตียง + 1 ที่นอนเสริ ม ] แล้ วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหาห้ องพัก แบบ TRIPLE ได้ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้ องพักแบบ แยก 2
ห้ อง คือ [1TWN+1 SGL] แทน **
- กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ (TRADE FAIR) ซึง่ เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้นมาก และห้ องพักในตัวเมืองเต็ม บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์
ในการปรับเปลีย่ น หรื อ ย้ ายเมือง เพื่อให้ เกิดความเหมาะสมกับโปรแกรมทัวร์
1.3 ค่ าอาหาร, ค่ าเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยว และ ค่ ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ ในรายการทัวร์ ข้างต้ น
1.4 เจ้ าหน้ าที่บริษัท ฯ หรือมัคคุเทศก์ คอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
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1.5 ค่ านา้ หนักสัมภาระ (รวมในตั๋วเครื่องบิน) โดยทัว่ ไป 20 กิโลกรัม
1.6 ค่ าประกันวินาศภัยเครื่องบิน ตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ
ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องสัมภาระ
- สาหรับน ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ บรรทุกใต้ ท้องเครื่ องบิน คือ 20 กิโลกรัม
(สาหรับผู้โดยสารชันประหยั
้
ด / ECONOMY CLASS PASSENGER) , การเรี ยกเก็บค่าระวางน ้าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิของสายการบิน
ที่ทา่ นไม่อาจปฏิเสธได้ (ท่านจะต้ องชาระในส่วนที่โดนเรี ยกเก็บเพิ่ม)
- สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ นาขึ ้นเครื่ องได้ ต้ องมีน ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และ
มีความกว้ าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ ้ว)
- กรณีที่ต้องเดินทางด้ วยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ ต่ากว่ามาตรฐานได้ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั
ข้ อกาหนดของแต่ละสายการบิน ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบส่วนต่างของค่าใช้ จ่ายที่สมั ภาระน ้าหนักเกิน (ท่านต้ องชาระใน
ส่วนที่โดนเรี ยกเก็บเพิ่ม)
- ทางบริ ษัทฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผู้โดยสาร ในทุกกรณี
1.7 ค่ าประกันอุบัติเหตุ คุ้มครองระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท กรณีเสียชีวิตโดยอุบตั ิเหตุ
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั ิเหตุ วงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้ าท่านใด สนใจซื ้อประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมสุขภาพ สามารถสอบถามข้ อมูล เพิ่มเติมกับทางบริ ษัทได้
เบี ้ยประกันเริ่ มต้ น 650 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] **ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรื อน้ อยกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรื อ เสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 3 ล้ านบาท]
1.8 ภาษีมูลค่ าเพิ่ม 7% เฉพาะค่ าบริการ

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1. ค่ าทาหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้ าวต่างๆ (ทางรัฐบาลญี่ปนประกาศยกเลิ
ุ่
กวีซ่าให้ กบั คนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพานักระยะสันใน
้
ประเทศญี่ปนไม่
ุ่ เกิน 15 วัน **ถ้ ากรณีทางรัฐบาลญี่ปนประกาศให้
ุ่
กลับมาใช้ วีซา่ ผู้เดินทางจะต้ องเสียค่าใช้ จา่ ยเพิ่มในการขอวีซา่ ตามที่ สถานทูต
กาหนด)
2. ค่ าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนื อที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร-เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ในห้ องและค่า
พาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ ระบุในรายการ รวมทังค่
้ าธรรมเนียมในกรณีกระเป๋ าสัมภาระที่มีน ้าหนักเกินกว่าที่สายการบินนันๆ
้ กาหนด หรื อสัมภาระใหญ่
เกินขนาดมาตรฐาน
3. ค่ าภาษีนา้ มัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ ว ซึง่ ลูกค้ าต้ องชาระส่วนต่างเพิ่ม
4. ค่ าทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ท่ าน ซึ่งต้ องชาระ ณ วันเดินทางที่สนามบินต้ นทาง
สาหรับส่วนที่เพิ่มเติมแก่หวั หน้ าทัวร์ ที่ดแู ลคณะจากเมืองไทย ตามแต่ทา่ นจะเห็นสมควรขึ ้นอยูก่ บั ความพึงพอใจในบริ การ
5 .ไม่ รวมค่ าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่ อนการเดินทาง มีใบรั บรองผลการตรวจเป็ นภาษาอังกฤษตามแบบฟอร์ มของทาง
ญี่ปุ่น
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เงื่อนไขการจอง การชาระเงิน และการยกเลิก
1. การทาการจอง และ การชาระค่ าบริการ
1.1 กรุณาชาระมัดจา ท่ านละ 15,000 บาท ภายใน 36 ชม หลังจากทาการจอง พร้ อมจัดส่ งเอกสารการจองมายังบริษัทฯ
กรณีลูกค้ าทาการจองก่ อนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่ าทัวร์ เต็มจานวน
โดยทุกการจองจะได้ รับการยืนยันสิทธิ์สารองที่นงั่ เมื่อมีการชาระมัดจา เท่านัน้
1.2 กรุ ณาชาระค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือ 25 วัน ก่ อนออกเดินทาง หากไม่ชาระตามที่กาหนด ทางบริ ษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ ไม่มีเงื่อนไขใดๆ และขออนุญาตให้ สทิ ธิ์การจองแก่ลกู ค้ าท่านอื่นที่อยูล่ าดับถัดไป
1.3 เมื่อชาระเงินในแต่ละส่วนแล้ ว โปรดส่ งสาเนาการโอนเงิน พร้ อมระบุช่ ือพนักงานขายมาทางอีเมลล์ พร้ อมทัง้ ส่ งรายชื่อสารองที่
นั่ง ผู้เดินทางต้ องส่งสาเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้ อมยืนยันว่า ต้ องการเดินทางท่องเที่ยวทริ ปใด วันที่ใด ไปกับใครบ้ าง, เบอร์
โทร // หากไม่สง่ สาเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหาย อันเกิดจากความผิดพลาดจากการ
สะกด ชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ ในการจองตัว๋ เครื่ องบิน
** กรุ ณาตรวจสอบหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้เดินทาง จะต้ องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางไป-กลับมากกว่ า 6 เดือนขึน้ ไป
และเหลือหน้ ากระดาษว่ างอย่ างต่า 2 หน้ าหากไม่ ม่ นั ใจโปรดสอบถาม
**การติดต่อประสานงานกับทางบริ ษัท เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรื อจดหมาย ขอความกรุณาต้ องทาในวันเวลาทาการของทาง บริ ษัท ดังนี ้ วันจันทร์ ถึง
ศุกร์ เวลา 08.30 น. – 17.30 น.เท่านัน้ นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ที่รัฐบาลประกาศในปี นนๆถื
ั ้ อว่าเป็ นวันหยุดทาการของ
ทางบริ ษัท
** กรุณาศึกษารายการทัวร์ และเงื่อนไขการให้ บริ การโดยละเอียด เพื่อผลประโยชน์สงู สุดในการใช้ บริ การของท่าน เนื่องจาก เมื่อท่านชาระเงินครบ
จานวนหรื อมัดจาบางส่วนแล้ ว ทางบริ ษัทฯ ถือว่าท่านได้ ยอมรับเงื่อนไขการบริ การและข้ อตกลงต่างๆที่ได้ ระบุไว้ ทงหมดในโปรแกรมการเดิ
ั้
น ทาง
นันๆ
้

เงื่อนไขการยกเลิก
กรณีที่นกั ท่องเที่ยวหรื อตัวแทนจาหน่ายต้ องการขอยกเลิกการเดินทาง หรื อเลือ่ นการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรื อตัวแทนจาหน่าย(ผู้มีชื่อใน
เอกสารการจอง) จะต้ องแฟกซ์ อีเมลล์ หรื อ มาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริ ษัท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเป็ นการแจ้ งยกเลิกกับทางบริ ษัทอย่างเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร (ทางบริ ษัทไม่ขอรับยกเลิกการจอง ผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ)
กรณีนกั ท่องเที่ยวหรื อตัวแทนจาหน่าย ต้ องการขอรับเงินค่าบริ การคืน นักท่องเที่ยวหรื อตัวแทนจาหน่าย (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง)
จะต้ องแฟกซ์ อีเมลล์ หรื อ มาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริ ษัท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อทาเรื่ องขอรับเงินค่าบริ การคืน โดยแนบหนังสือมอบ
อานาจพร้ อมหลักฐานประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการชาระเงินค่าบริ การต่างๆ และหน้ าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้ นาเงินเข้ าให้
ครบถ้ วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริ การ ตาม “ประกาศคณะกรรมการธุ รกิ จนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่ อง หลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการ
กาหนดอัตราการจ่ ายเงินค่ าบริการคืนให้ แก่ นักท่ องเที่ยว พ.ศ. 2563” ดังนี ้
4.1 ยกเลิก ไม่ น้อยกว่ า 30 วันก่ อนการเดินทาง (ไม่นบั วันเดินทาง) คืนเงินค่าทัวร์ เต็มจานวน ยกเว้ น ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจริ งเพื่อการเตรี ยมการ
นาเที่ยว ทังหมด
้
เช่น ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ อง ค่าบริ การแลนด์ ต่างประเทศ เป็ นต้ น ”
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4.2 ยกเลิก ไม่ น้อยกว่ า 15-29 วันก่ อนเดินทาง (ไม่นบั วันเดินทาง) คืนเงินร้ อยละ 50 ของค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
ยกเว้ น ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจริ งเพื่อการ
เตรี ยมการนาเที่ยว ทังหมด
้
เช่น ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ อง ค่าบริ การแลนด์ ต่างประเทศ เป็ นต้ น ”
4.3 ยกเลิก น้ อยกว่ า 15 วันก่ อนการเดินทาง ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
** การจ่ ายเงิ นคื นแก่ นกั ท่องเที ่ยวตามข้อกาหนดด้านบน ซึ่ งมี การหักเงิ นในบางส่วนนัน้ เนื ่องจากทางบริ ษัทมี ค่าใช้จ่ายที ่ได้จ่ายจริ งเพื ่ อการ
เตรี ยมการจัดนาเทีย่ วไปแล้ว เช่น การมัดจาทีน่ งั่ บัตรโดยสารเครื ่องบิ น การจองทีพ่ กั และ ค่าใช้จ่ายทีจ่ าเป็ นอืน่ ๆ เป็ นต้น **
4.4 การยกเลิกเดินทางกับกรุ๊ ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่ , สงกรานต์ เป็ นต้ น บางสายการบินมีการการันตีมดั จาที่นงั่ กับสาย
การบินและค่ามัดจาที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อ ค่าทัวร์ ทงหมดที
ั้
่ชาระแล้ ว ไม่ว่ายกเลิก
ด้ วยกรณีใดๆ
***ในกรณี มีเหตุให้ ต้องยกเลิกการเดินทางที่บริ ษัทได้ โฆษณาไว้ ซึ่งมิใช่ ความผิดของบริ ษัทเอง ทางบริ ษัทยินดีคืนเงิน
ค่ าบริ การตามที่ลูกค้ าได้ ชาระมาแล้ ว เต็มจานวน โดยต้ องมีระยะเวลาไม่ น้อยกว่ า 30 วัน ก่ อนการเดินทาง โปรดอ่ านข้ อความให้ ถ่ ี
ถ้ วนก่ อนการจองทัวร์ ทุกครัง้ เพื่อประโยชน์ แก่ ตัวท่ านเอง ***
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองทังกรุ
้ งเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรื อ เข้ าประเทศที่ระบุ ไว้ ในรายการเดินทาง บริ ษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
** สาคัญ !! บริ ษัททาธุรกิ จเพือ่ การท่องเที ่ยวเท่านัน้ ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดิ นทางเข้าประเทศญี ่ปนโดยผิ
ุ่
ดกฎหมายและในขัน้ ตอนการผ่านการ
ตรวจคนเข้าเมื อง ทัง้ ไทยและญี ่ปนุ่ ขึ้ นอยู่กบั การพิ จารณาของเจ้าหน้าที ่เท่านัน้ ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมื องด้วยตัวของท่านเอง
ทางมัคคุเทศก์ ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทงั้ สิ้ น **
4.6 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ถ้ าท่านงดการใช้ บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้ อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจ
เรี ยกร้ องค่าบริ การและเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น

หมายเหตุ
1. จานวนผู้ เดินทางต้ องมีขัน้ ต่ า 10 ท่ านขึ ้นไปต่อกรุ๊ ป มิฉะนัน้ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่น
ต่อไป โดยทางบริ ษัทฯ จะแจ้ งให้ ทา่ นทราบล่วงหน้ า นอกจากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริ การเพิ่มเพื่อให้ คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่
จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ ทา่ นต่อไป
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน ้ามันและภาษี สนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าอันเนื่องจากสาเหตุตา่ งๆ
4. บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ,
โรคระบาด, การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย ซึง่ อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษัทฯ
5. บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่านอันเกิดจากการโจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจาก
ความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6.เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ ทงหมดกั
ั้
บทางบริ ษัทฯ แล้ ว ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับเงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆ ทังหมด
้
7. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้ งล่วงหน้ า ทัง้ นี ้ขึ ้นอยู่กบั สภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจ
เปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั อัตราแลกเปลีย่ นของเงินสกุล (เยน) โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
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8. อัตราค่าบริ การนี ้คานวณจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริ ษัทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับ
ราคาค่าบริ การเพิม่ ขึ ้น ในกรณีทมี่ ีการเปลีย่ นแปลงอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่องบิน ค่าภาษี เชื ้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการ
บิน การเปลีย่ นแปลงเที่ยวบินฯลฯ
9. การบริ การของรถบัสนาเที่ยวญี่ปนุ่ ตามกฏหมายประเทศญี่ ปนุ่ สามารถให้ บริ การวันละ 10 ชัว่ โมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับ
จะเป็ นผู้บริ หารเวลาตามความเหมาะสม ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั สภาพการจราจรในวันเดินทางนันๆ
้ เป็ นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นเวลา
ท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง อีกทังโปรแกรมอาจจะมี
้
การปรับเปลีย่ นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาลทังนี
้ ้เพื่อ
ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็ นสาคัญ
10. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรื อตัวแทนของทางบริ ษัท ไม่มีอานาจในการให้ คาสัญญาใดๆ แทนบริ ษัท เว้ นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มี อานาจของ
บริ ษัทกากับเท่านัน้

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญี่ปุ่นให้ กับคนไทย
จากมาตรการยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญี่ปนให้
ุ่ กบั คนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพานักระยะสันในประเทศญี
้
่ปนไม่
ุ่ เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้ วยวัตถุประสงค์
เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรื อธุรกิจ และอาจจะมีการถูก ตรวจสอบเอกสารในขันตอนการตรวจคนเข้
้
าเมือง เพื่อเป็ นการยืนยันว่ามีคณ
ุ สมบัติ
ในการเข้ า ประเทศญี่ปนุ่
** เอกสารที่อาจจะต้ องใช้ ในการพิจารณาการอนุญาตให้ เข้ าประเทศ **
1. ตัว๋ เครื่ องบินขาออก จากประเทศญี่ปนุ่
2. เอกสารชื่อโรงแรมที่พกั ตลอดการเดินทาง ( ทัง้ 2 อย่าง ทางบริ ษัทจะเป็ นผู้จดั เตรี ยมให้ กบั ลูกค้ า แต่ทงนี
ั ้ ้ขึ ้นอยู่กบั การพิจารณาของกองตรวจ
คนเข้ าเมืองของญี่ปนุ่ อีกครัง้ )
3. สิง่ ที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่อาจเกิดขึ ้นระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปนุ่ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้ น)
4. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปนุ่ (เช่น คน รู้ จกั โรงแรม และอื่นๆ) และกาหนดการเดินทางระหว่างที่
พานักในประเทศญี่ปนุ่

คุณสมบัตกิ ารเข้ าประเทศญี่ปุ่น (สาหรับกรณีการเข้ าประเทศญี่ปุ่นตามมาตรการยกเว้ นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยงั มีอายุการใช้ งานเหลืออยู่ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันเดินทางกลับ
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาในประเทศญี่ปนจะต้
ุ่
องไม่เป็ นสิง่ ที่ขดั ต่อกฎหมาย และเข้ าข่ายคุณสมบัติเพื่อการพานักระยะสัน้
3. ในขันตอนการขอเข้
้
าประเทศ จะต้ องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปนุ่ หรื อมิได้ อยูใ่ นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ
และไม่เข้ าข่ายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ
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ข้ อแนะนาก่ อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ ้นเครื่ องบิน ต้ องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลติ รต่อชิ ้น และรวมกันทุกชิ ้นไม่เกิ น 1,000
มิลลิลติ ร โดยแยกใส่ถงุ พลาสติกใสซึง่ มีซิปล็อคปิ ดสนิท และสามารถนาออกมาให้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจได้ อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ ถือได้
ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถ้ าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้ องใส่กระเป๋ าใบใหญ่ และฝากเจ้ าหน้ าที่โหลดใต้ ท้องเครื่ องบิน
เท่านัน้
2. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้ องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ้ าหน้ าที่โหลดใต้ ท้อง
เครื่ องบินเท่านัน้
3. ประเทศญี่ปนุ่ มีกฎหมายห้ ามนาผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากพืช และเนื ้อสัตว์ทกุ ชนิดเข้ าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้ สด ไข่ เนื ้อสัตว์ ไส้ กรอกฯ เพื่อเป็ น
การป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิง่ เหล่านี ้ หากเจ้ าหน้ าที่ตรวจพบ จะต้ องเสียค่าปรับ ในอัตราที่สงู มาก
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