ใบอนุญาตเลขที่ 11/4870

กําหนดการเดินทาง 15 – 20 มิ.ย. , 29 มิ.ย. – 4 ก.ค. // 6 – 11 ก.ค. , 14 – 19 ก.ค.

17 – 22 ส.ค., 24 – 29 ส.ค. // 14 – 19 ก.ย. , 21 – 26 ก.ย. 2559
วันแรก

กรุ งเทพฯ - ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ – นาริตะ

19.00 น.
22.10 น.

พร้ อมกันทีท่ ่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ชั้ น 4 ส่ วนผู้โดยสารระหว่างประเทศ ขาออก ประตู 2 เคาน์ เตอร์ C
โดยสายการบินไทย เจ้ าหน้ าทีใ่ ห้ การต้ อนรับ และอํานวยความ สะดวกด้ านเอกสารก่อนขึน้ เครื่อง
เหินฟ้าสู่ ประเทศญีป่ นุ่ โดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG640

วันสอง

โตเกียว ซี ไลฟ์ ปาร์ ค – อาซากุสะ – โตเกียว สกาย ทรี (ถ่ ายรู ป) – ช้ อปปิ้ งชินจูกุ

06.20 น.

เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญีป่ ุ่ น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้ อยแล้ว
นําท่าน ชมความสวยงามของสัตว์น้ าํ นานาชนิด ที่พิพิธภัณฑ์ สัตว์น้ าํ “โตเกียว ซี ไลฟ์ ปาร์ ค” *** ปิ ดทุกวัน
พุธ *** ซึ่งเป็ น ที่นิยมมากอีกแห่งหนึ่งในประเทศ ญี่ปุ่น เนื่องจาก พิพิธภัณฑ์ แห่งนี้ มี ปริ มาตรนํ้า ถึง 2,200 t.
จึงทําให้ เป็ นแหล่งที่อยู่ ของสัตว์น้ าํ นานาชนิด ภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ เช่น JELLY FISH, PENGUINS
BLUEPINE UNICORN FISH, LEAFY SEA DRAGON ฯลฯ
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านนัง่ รถบัสไปยัง “วัดเซ็นโซจิ” หรือ “วัดอาซากุสะ” วัดที่เหล่าโชกุนและซามูไรให้ความเลื่อมใสศรัทธา

กลางวัน

(-/L/D)

บริ ษทั บูทีค เวเคชัน่ จํากัด 230/70 หมู่บา้ นกลางเมือง URBANION ซอยลาดพร้าว 71 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม 10230

Boutique Vacation Co.,Ltd.,230/70,Banklangmueang Urbanion,Ladprao,Bangkok 10230
Tel 02 – 514 – 4422 (AUTO) Fax 02 – 514 – 4388, 514 - 4393
WWW.BOUTIQUE.CO.TH

E-MAIL: INFO@BOUTIQUE.CO.TH

จากนั้น

จากนั้น

คํ่า

เป็ นอย่างมาก นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคําที่ประดิษฐานในวิหารหลังใหญ่
ถ่ายภาพเป็ นที่ระลึกกับ
“คามินาริ มง(ประตูฟ้าคํารณ)” ซึ่ งมีโคมไฟสี แดงที่ได้ชื่อว่าเป็ น “โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก ” แขวนอยูโ่ ดยมี
ถนนร้านค้า “ถนนนากามิเสะ ” แหล่งรวมสิ นค้าของที่ระลึกต่างๆมากมาย อาทิ พวงกุญแจ ตุก๊ ตาแมวกวัก
ดาบซามูไร ชุดกิโมโน ร่ มญี่ปุ่น หรื อ “ขนมอาเกมันจู” ขนมขึ้นชื่อ ก็สามารถหาซื้อได้ที่ถนนแห่งนี้
ให้ท่านได้ถ่ายรู ปกับ “โตเกียว สกายทรี ” หรื อ โตเกียวทาวเวอร์แห่งใหม่ บริ เวณแม่น้ าํ สุ มิดะ โตเกียว เป็ น
หอกระจายคลื่นตั้งอยูท่ ี่เขตซุ มิดะ กรุ งโตเกียว ประเทศญี่ ปุ่ น ปั จจุบนั เป็ นสิ่ งก่อสร้างที่สูงที่สุดในประเทศ
ญี่ปุ่นที่ความสู ง 634.00 เมตร(2,080 ฟุต) ให้ท่านได้เก็บภาพกันตามอัธยาศัย
นําท่านช้อปปิ้ งกับย่านแห่งความเจริ ญอันดับหนึ่งของกรุ งโตเกีย ว “ชินจูกุ” ท่านจะได้พบกับห้างสรรพสิ นค้า
และร้านขายของ เป็ นพันๆ ร้ าน ซึ่งจะมีผคู้ นนับหมื่นเดินกันขวักไขว่ ถือเป็ นจุดนัดพบยอดนิยมอีกด้วย
เชิญท่านเลือกชมสิ นค้ามากมาย อาทิ เครื่ องใช้ไฟฟ้ ากล้องถ่ายรู ปรุ่ นล่าสุ ด , MP-3, NOTEBOOK, SANRIO,
GAMES, นาฬิกา, เสื้ อผ้า, รองเท้า และเครื่ องสําอาง เป็ นต้น
 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
 พักที่ OMORI TOKYU INN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีส่ าม

ศาลเจ้ าเมจิ – ช้ อปปิ้ งฮาราจูกุ – ช้ อปปิ้ งย่านอิเคะบุคุโระ
(B/-/-)
หรือ เลือกซื้อทัวร์ เสริม: โตเกียวดิสนีย์แลนด์ (เพิม่ เงินผู้ใหญ่ 2,500 บาท, เด็ก 2,000 บาท / ท่าน)

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
ท่ านทีซ่ ื้อทัวร์ เสริม --> รถส่ งท่านที่ “โตเกียว ดิสนีย์แลนด์ ” ดินแดนหรรษาของคนทุกเพศทุกวัย ที่มีผเู้ ข้าชม
มากกว่า 17 ล้านคนต่อปี สนุกสนานกับเครื่ องเล่นต่างๆ ที่แบ่งออกเป็ นโซน เพลิดเพลินกับ ADVENTURE
LAND ที่นาํ ท่านผจญภัยกับการล่องเรื อโจรสลัด PIRATES OF THE CARIBBEAN หรื อจะชมดิสนียแ์ ลนด์
โดยรถไฟ WESTERN RIVER RAILROAD ปี นบ้านต้นไม้ SWISSFAMILYTREEHOUSE สนุกสนาน
กับเครื่ องเล่นต่างๆ มากมายยัง WESTERN LAND ตะลุยเหมืองถ่านหินที่ BIG THUNDER MOUNTAIN
หรื อเลือกสนุกกับ SPLASH MOUTAIN นัง่ เรื อผจญภัยบนผาสู งชันในโซน CRITTER COUNTRY เข้าชม
บ้านผีสิง HUNTED MANSION อันน่ากลัว และชมบ้านน้อยแสนน่ารักของหมีพหู ์ POOH’S HUNNY
HUNT ในโซน FANTASY LAND เพลิดเพลินกับการแต่งกายชุดประจําชาติของตุก๊ ตาตัวน้อยๆกับ IT’S A
SMALL WORLD ผจญภัยไปกับ PINOCCHIO’S DARLING JOURNEY เลือกมุมสวยถ่ายภาพเป็ นที่ระลึก
ใน TOON TOWN กับบ้านของเหล่าการ์ ตูนของดิสนีย ์ MINNIE HOUSE บ้านแสนน่ารักของมินนี่ หรื อ

CHIP’N DALE’S TREEHOUSE บ้านต้นไม้ชองชิบกับเดล หรื อสนุกกันต่อกับเครื่ องเล่นมันส์ๆโซน
TOMORROWLAND สนุกสุ ดเหวีย่ งกับรถไฟตะลุยอวกาศใน SPACE MOUTAIN หรื อเลือกเดินทางใน
อวกาศแบบสบายๆ ไปกับ STAR TOUR สนุกกับเครื่ องเล่นชิ้นใหม่ล่าสุ ดของโตเกียว ดิสนียแ์ ลนด์ BUZZ
LIGHT YEAR ประชันความแม่นกับเพื่อนด้วยปื นเลเซอร์สุดไฮเทค จากนั้น ช้อปปิ้ งกับสิ นค้าของดิสนียท์ ี่มี
มากมายหลากหลายแบบให้เลือกเป็ นของที่ระลึกฝากทางบ้านยัง WORLD BAZAAR

จากนั้น

จากนั้น

กลางวัน
คํ่า

ท่ านทีไ่ ม่ ได้ ซื้อทัวร์ เสริม --> นําท่านสักการะสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็ นสิ ริมงคลที่ “ศาลเจ้ าเม ย์ จิ” ศาลเจ้า
ชินโตที่สาํ คัญของมหานครโตเกียว ได้เคยถูกทําลายในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง และได้รับการบูรณะ
ขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 1958 โดยมีเอกลักษณ์เด่นคือซุม้ ประตูที่ทาํ ด้วยไม้ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น
ช้อปปิ้ งกันต่อยังย่าน “ฮาราจูกุ ” แหล่งรวมแฟชัน่ ทันสมัยของวัยรุ่ นญี่ปุ่น อิสระกับการช้อปปิ้ งยัง
“ตรอกทาเคชิตะ ” สองข้างทางเรี ยงรายไปด้วยร้านขายของวัยรุ่ น เสื้ อผ้า เครื่ องประดับ รองเท้า กระเป๋ า
ร้านเครป อร่ อยๆมากมาย หรื อเลือกช้ อปปิ้ งบนถนน “โอโมเตะซันโด ” ย่านสําหรั บคนที่มีไลฟ์ สไตล์
ที่ทนั สมัย และหรู หรา ด้วยร้านค้าชั้นนํามากมาย ไม่วา่ จะเป็ น DIOR, LOUIS VUITTON, TOD’S เป็ นต้น
นําท่านไปยังย่าน “อิเคะบุคุโระ” ย่านช็อปปิ้ งที่ยง่ิ ใหญ่ และทันสมัยมากแห่งหนึ่ง ของญี่ปุ่น อิสระให้ทุกท่าน
เลือกซื้ อสิ นค้าทันสมัยต่างๆ มากมาย ไม่วา่ จะเป็ นเครื่ องใช้ไฟฟ้ าทันสมัย เกมส์ใหม่ๆ แฟชัน่ ต่างๆ ให้ท่านได้
เดินช้อปปิ้ งบริ เวณใต้ดินของสถานีรถไฟ หรื อเลือกช้อปปิ้ งห้างร้านต่างๆในบริ เวณใกล้เคียง ไม่วา่ จะเป็ น
bic camera, tokyu hands รวมไปถึงตึกซันชายซิ ต้ ี ซึ่ งมีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าํ ขนาดย่อมให้ชม หรื อจะชิมเกี๊ยวซ่า
และไอศรี ม รสแปลกๆ ต่างๆที่ namja town หรื อจะเดินเล่นที่ถนน โอโตเมะ แหล่งขายหนังสื อการ์ ตูน และ
ชุดสําหรับแต่งคอสเพล ที่มีมากมายหลายร้านให้ท่านได้เดินชมกันตามอัธยาศัย)
 รับประทานอาหารกลางวันแบบอิสระ (ไม่ รวมค่ าอาหาร) เพือ่ ให้ ท่านได้ ใช้ เวลาอย่างคุ้มค่ า
 รับประทานอาหารคํ่า แบบอิสระ (ไม่ รวมค่ าอาหาร)เพือ่ ให้ ท่านได้ ใช้ เวลาอย่างคุ้มค่ า
*** สมควรแก่ เวลา รถกลับไปรับคณะทีด่ ิสนีย์แลนด์ เพือ่ เดินทางเข้ าสู่ ทีพ่ กั ***
 พักที่ OMORI TOKYU INN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีส่ ี่

พระราชวังอิมพีเรียล (ถ่ายรู ปสะพานแว่นตา) – ช้ อปปิ้ งย่านกินซ่ า – ช้ อปปิ้ งย่านชิบุย่า
หรือ เลือกซื้อทัวร์ เสริม: โตเกียวดิสนีย์ ซี (เพิม่ เงินผู้ใหญ่ 2,500 บาท, เด็ก 2,000 บาท / ท่าน)

(B/-/-)

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
ท่ านทีซ่ ื้อทัวร์ เสริม --> รถส่ งท่านที่ “โตเกียว ดิสนีย์ ซี” ดินแดนหฤหรรษสําหรับคนทุกเพศทุกวัย เชิญท่าน
สัมผัสกับความอลังการที่เต็มไปด้วยตํานาน และจินตนากา รของการผจญภัยแห่งท้องทะเลในเทพนิยายชื่อดัง

มากมาย นําท่านตลุยบุกฝ่ าความร้อนของลาวาที่ไหลเวียนลงไปใต้พ้ืนพิภพที่ “Journey to the Center of the
Earth” แล้วตื่นตาต่อที่ “20,000 Leagues Under the Sea” ท่านจะได้ดาํ ดิ่งลึกลงไปยังใต้มหาสมุทรพบกับความ
มหัศจรรย์ของสิ่ ง มีชีวติ ใต้น้ าํ มากมาย แล้วเปลี่ยนไปสนุกสนานต่อที่ “Arabian Coast” ท่านจะได้ไปผจญภัย
ไปกับ “ซิ นแบด” และพบกับความวุน่ วายของ “บาร์ ซาร์ ”แห่งอาราเบียน หรื อท่านที่รักการผจญภัยในป่ า
จะต้องไม่พลาด “Indiana Jones Adventure”เพลิดเพลินต่อด้วยการสัมผัสกับ “โลกใต้ทอ้ งทะเล”ท่านสามารถ
เลือกสนุกสนานกับความน่ารักของเครื่ องเล่นใน “ลิตเติ้ลเมอร์เมด” อาทิ ชมความน่ารักของเหล่า “เงือกน้อย”
ใน “Mermaid Lagoon Theater” , หรื อจะเด้งดึ๋งไปกับ “แมงกะพรุ น ” ที่ “Jumpin ‘ Jellyfish” หรื อท่านจะไป
พบกับการจําลองภาพในอดีตของเมืองท่าของทางยุคกลางข องยุโรป, อเมริ กาในต้นยุคศตวรรษที่ 20 ตื่นเต้น
ใน“ป่ าฝนอเมริ กากลาง” ที่ถูกผสมผสานให้รวมกันอยูใ่ นโลกแห่งความฝันและเวทมนต์ตื่นเต้าเร้าใจที่ “Storm
Rider” ท่านจะได้ตื่นตากับการฝ่ าฟันพายุที่รุนแรงอย่างที่ไม่คาดคิด หรื อท่านจะเลือกรอชม “ขบวนพาเหรด”
ของเหล่าตัวการ์ ตูนชื่อดังน่ารักมากมาย รวมทั้ง “มิกกี้ เม้าส์” ตัวการ์ตูนบันลือโลกอิสระให้ท่านได้สนุกสนาน
เพลิดเพลินกับเครื่ องเล่นอีกมากมายที่ท่านชื่นชอบ หรื อ จะช้อปปิ้ งสิ นค้าของที่ระลึกตามอัธยาศัย

จากนั้น

จากนั้น

กลางวัน
คํ่า

ท่ านทีไ่ ม่ ได้ ซื้อทัวร์ เสริม --> นําท่านไปยัง “พระราชวังอิมพีเรียล ” อันเป็ นที่ประทับของพระจักรพรรดิ และ
พระราชวงศ์ของญี่ปุ่น ตั้งอยูท่ ่ามกลางหมู่แมกไม้ที่ได้รับการบริ จาคมาจากประชาชนทัว่ ประเทศเมื่อครั้ง
สร้างพระราชวังในสมัยสมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ ด้วยเนื้อที่กว่า 270 เอเคอร์ ล้อมรอบด้วยกําแพงหินขนาด
มหึ มา และคูน้ าํ สมัยเอโดะ (ถ่ายรู ปสะพานแว่นตา)
นําท่านไปยัง ย่าน“กินซ่ า ” ศูนย์กลางแหล่งช้อปปิ้ งชื่อดังแบรนด์เนมมากมาย สนุกสนานกับการช้อปปิ้ ง
“ถนนชูโอ” บางครั้งก็เรี ยกว่า “ถนนกินซ่า ” หรื อเลือกซื้ อของห้างดัง มิตสุ โกชิและมัตสึ ยะ เครื่ องสําอางค์
ชั้นนําจากทัว่ โลก นาฬิกาหรู เลือกชมเครื่ องใช้ไฟฟ้ ารุ่ นล่าสุ ด อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งกันตามอัธยาศัย
นําท่านเดินทางสู่ “ย่ านชิ บุยะ” ศูนย์กลางแฟชัน่ วัยรุ่ นในโตเกียว หามุมถูกใจถ่ายภาพคู่กบั “ฮาจิโกะ” รู ปปั้ น
สุ นขั แสนรู ้ ที่กลายเป็ นจุดนัดพบยอดฮิตสําหรับหนุ่ มสาวโตเกียวอัพเดทแฟชัน่ สไตล์โตเกียว ที่ตึก (109)
อิจิมารุ คิว ทั้งเสื้ อผ้า กระเป๋ า รองเท้า เครื่ องประดับและแฟชัน่ ชั้นนําของญี่ปุ่นในฤดูต่างๆอื่นๆมากมาย
 รับประทานอาหารกลางวันแบบอิสระ (ไม่ รวมค่ าอาหาร) เพือ่ ให้ ท่านได้ ใช้ เวลาอย่ างคุ้มค่ า
 รับประทานอาหารคํ่า แบบอิสระ (ไม่ รวมค่ าอาหาร)เพือ่ ให้ ท่านได้ ใช้ เวลาอย่างคุ้มค่ า
*** สมควรแก่ เวลา รถกลับไปรับคณะทีด่ ิสนีย์แลนด์ เพือ่ เดินทางเข้ าสู่ ทีพ่ กั ***
 พักที่ OMORI TOKYU INN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีห่ ้ า
เช้ า

จากนั้น

จากนั้น

จากนั้น
กลางวัน
คํ่า

–

La La port – โอไดบะ – Diver city (ถ่ ายรูปกันดั้ม) – ห้ าง aqua city & decks (ชมสะพานเรนโบว์)
เอออน พลาซ่ า – สนามบินฮาเนดะ
(B/-/-)
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ “La La port” ซึ่ งท่านจะได้เพลิดเพลินกับสิ นค้ากว่า 540 ร้าน มีสินค้ามากมาย อาทิ นาฬิกา ,
กล้อง, เครื่ องสําอางกระเป๋ า , รองเท้า , เสื้ อผ้าแฟชัน่ ,อุปกรณ์กีฬา ทั้งราคาพิเศษมากมาย นอกจาก นี้ที่นี่ยงั เป็ น
ศูนย์รวมแหล่งบันเทิงด้วย โรงภาพยนตร์ ,แล้วที่นี่ยงั เป็ นที่แรกที่มี Bakery Food theme park ที่เรี ยกว่า
“Tokyo Bakery Street” ด้วย อิสระให้ท่านได้เพลินเพลินกับการ “เลือกชม และซื้ อ ” สิ นค้าไปเป็ นของฝาก
คนทางบ้านได้ตามอัธยาศัย
นําท่านไปยัง “Diver City Tokyo Plaza” แหล่งช้อปปิ้ งแห่งใหม่ ภายใต้คอนเซ็ปท์ “Theatrical City Space”
แหล่งช้อปปิ้ งขนาดใหญ่ที่มีร้านค้าต่าง ๆ มารวมตัวกันอยูก่ ว่า 150 ร้าน และยังเป็ นที่ต้งั ของ “GUNDAM
Front Tokyo” ที่ซ่ ึ งเป็ นเสมือนหน้าตาของ “DiverCity Tokyo Plaza” แห่งนี้เลยก็วา่ ได้ “GUNDAM Front
Tokyo” ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็ น Theme Park แห่งใหม่ที่จะบอกผ่านความยิง่ ใหญ่ของ GUNDAM ไปทัว่ โลก
สิ่ งแรกที่พลาดไม่ได้ก็คือ การถ่ายรู ปคู่กบั เจ้าหุ่นยนต์ GUNDAM RG1/1 RX-78-2 GUNDAM Ver.GFT
ขนาดเท่ากับของ จริ งด้วยอัตราส่ วน 1:1 ซึ่ งเคยสร้างความฮือฮามาแล้วเมื่อปี 2009 มีความสู งถึง 18 เมตร
ตั้งตระหง่านอยูท่ ี่ลานกว้างด้านทิศใต้ และในช่วงคํ่า ๆ ก็จะมีการเปิ ดไฟประดับให้กบั เจ้าหุ่นยักษ์น้ ีดว้ ย
สําหรับ “GUNDAM Front Tokyo” นั้นนับว่าเป็ น Theme Park แห่ งแรกที่ทาํ ให้เหล่าแฟน ๆ ของ GUNDAM
สามารถสัมผัส และเข้าถึง GUNDAM World ได้อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน (ไม่รวมค่าเข้าชมGUNDAM Front)
นําท่านไปยัง “Aqua city และ Decks” ซึ่ งตั้งอยูร่ ิ มอ่าวโตเกียว สถานที่ออกเดทของหนุ่มสาวญี่ปุ่นที่ได้รับ
การโหวตว่า “โรแมนติ กที่สุด ” ของโตเกียว สามารถมองเห็น “สะพานเรนโบว์ ” ที่พาดผ่านจากโอไดบะ
สู่ เมืองโตเกียว โดยมี “หอคอยโตเกียว” สัญลักษณ์ของเมืองตั้งตระหง่านอยู่ รวมทั้ง “เทพีสันติภาพ” เวอร์ ชนั่
ญี่ปุ่นยืนถือคบเพลิงอยูร่ ิ มอ่าวโตเกียว
นําท่า นเดินทางสู่ “เอออน พลาซ่ า ” ศูนย์รวมแห่งสิ นค้าชั้นนํานานาชนิด อิสระให้ท่านได้เพลินเพลินกับการ
“เลือกชม และซื้ อ” สิ นค้าตามอัธยาศัย
 รับประทานอาหารกลางวันแบบอิสระ (ไม่ รวมค่ าอาหาร) เพือ่ ให้ ท่านได้ ใช้ เวลาอย่างคุ้มค่ า
 รับประทานอาหารคํ่า แบบอิสระ (ไม่ รวมค่ าอาหาร)เพือ่ ให้ ท่านได้ ใช้ เวลาอย่างคุ้มค่ า

สมควรแก่ เวลา นําท่ านเดินทางสู่ สนามบิน

วันที่หก

สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ

00.20 น.
04.50 น.

เหิ นฟ้ าสู่ เมืองไทย โดย สายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG661
เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี่ ยม
******************************************************
รายการทัวร์ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง,
สายการบิน เป็ นต้ น โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

อัตราค่ าบริการ (ราคาต่อ 1 ท่าน)
วันเดินทาง

ราคา

ผู้ใหญ่

เด็ก 1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่
1 ท่าน

เด็ก 1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่
2 ท่าน
(มีเตียงเสริม)

15 – 20 มิ.ย. 59
29 มิ.ย. – 4 ก.ค. 59
6 – 11 ก.ค. 59
รวมตัว๋ 39,900.- บาท 36,900.- บาท 36,900.- บาท
14 – 19 ก.ค. 59
17 – 22 ส.ค. 59
24 – 29 ส.ค. 59
14 – 19 ก.ย. 59
ไม่รวมตัว๋ 21,900.- บาท 21,900.- บาท 21,900.- บาท
21 – 26 ก.ย. 59

เด็ก 1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่
2 ท่าน
(ไม่ มีเตียงเสริม)

พักเดี่ยวเพิม่

33,900.- บาท
5,500.- บาท
19,900.- บาท

เงือ
่ นไขการให้บริการ
้ ไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจํานวน ด ังกล่าว
1. การเดินทางในแต่ละครงจะต้
ั้
องมีผโู ้ ดยสารจํานวน 35 ท่านขึน
ิ ธิใ์ นการเปลีย
ทางบริษ ัทฯ ขอสงวนสท
่ นแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีทล
ี่ ก
ู ค้าต้องออกบ ัตรโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีข
่ องบริษ ัทฯ
ิ้
ก่อนทุกครงั้ มิฉะนนทางบริ
ั้
ษ ัทจะไม่ร ับผิดชอบใดๆ ทงส
ั้ น
3. การชําระค่าบริการ
3.1 กรุณาชําระม ัดจํา ท่านละ 10,000 บาท
3.2 กรุณาชําระค่าตว๋ ั เครือ
่ งบิน ตามกําหนดการในใบแจ้งการชําระเงินเป็นหล ัก
3.3 ท ัวร์สว่ นทีเ่ หลือชําระ 15 ว ันก่อนออกเดินทาง (ไม่รวมเสาร์ – อาทิตย์ และ ว ันหยุดน ักข ัตฤกษ์)
4. การยกเลิกและคืนค่าท ัวร์ (ไม่รวมเสาร์ – อาทิตย์ และ ว ันหยุดน ักข ัตฤกษ์)
4.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึน
้ ไป คืนมัดจําทัง้ หมด
4.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึน
้ ไป เก็บค่าใช ้จ่ายเบือ
้ งต ้น 5,000 บาท
4.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 - 30 วัน ขอเก็บเงินมัดจําทัง้ หมด

4.4 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 - 25 วัน ขอเก็บค่าใช ้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
4.5 ยกเลิกก่อนการเดินทางน ้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช ้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
่ งเทศกาลว ันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต ้น บางสายการบินมีการการันตีมด
4.6 ยกเว้นกรุป
๊ ทีอ
่ อกเดินทางชว
ั จําที่
นั่งกับสายการบินและค่ามัดจําทีพ
่ ัก รวมถึงเทีย
่ วบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มก
ี ารคืนเงินม ัดจํา หรือ ค่า
ท ัวร์ทงหมด
ั้
ไม่วา่ ยกเลิกด้วยกรณีใดๆ
4.7 กรณีวซ
ี า่ ไม่ผา่ น (ท่านได ้ให ้ความร่วมมือในการเตรียมเอกสารอย่างถูกต ้อง และตรงตามกําหนดเวลา)
ทางบริษัทฯ ยินดีคน
ื ค่าทัวร์ให ้ โดยหักค่าบริการ 2,000 บาท ต่อ ท่าน
4.8 กรณีทท
ี่ า่ นมีความประสงค์จะยืน
่ วีซา่ และฟั งผลวีซา่ หลังจากวันทีท
่ างบริษัทฯ ได ้ดําเนินการออกตั๋ว
เครือ
่ งบินแล ้ว ถ ้าวีซา่ ไม่ผา่ น ทางบริษัทฯ ขอเรียกเก็บค่าตั๋วเครือ
่ งบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึน
้ อยูก
่ บ
ั ราคา
ตั๋วเครือ
่ งบินในแต่ละกรุ๊ป)
4.9 กรณีทก
ี่ องตรวจคนเข ้าเมืองทัง้ กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให ้เดินทางออก หรือ เข ้าประเทศทีร่ ะบุไว ้ ใน
้
รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ จ
ี่ ะไม่คน
ื ค่าทัวร์ไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน
หมายเหตุ เมือ
่ ท่านออกเดินทางไปกับคณะแล ้ว ถ ้าท่านงดการใช ้บริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไม่เดินทาง
้
พร ้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร ้องค่าบริการและเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน
อ ัตราค่าบริการนีร้ วม
้ ประหยัดพร ้อมค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข ้างต ้น
1.ค่าตว๋ ั โดยสารเครือ
่ งบินไป-กล ับ (ตั๋วกรุ๊ป) ชัน
การเดินทางเป็ นหมูค
่ ณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบ
ั เครือ Star Alliance ได ้ 50% โดยขึน
้ อยูก
่ บ
ั
เงือ
่ นไขการสะสมไมล์ของสายการบิน ซึง่ การเปลีย
่ นแปลงเงือ
่ นไขบางส่วนหรือทัง้ หมดเป็ นสิทธิของสายการบินเท่านัน
้
การเปลีย
่ นแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือเป็ นค่าทัวร์สว่ นเพิม
่ ทีท
่ างบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บ
ตามความเป็ นจริง ณ วันทีอ
่ อกตั๋ว
2.ค่าทีพ
่ ักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ ะบุไว ้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
หมายเหตุ ห ้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห ้องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีทท
ี่ า่ นมีความป ระสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3
เตียง (Triple Room) ขึน
้ อยูก
่ บ
ั ข ้อจํากัดของห ้องพักและการวางรูปแบบของห ้องพักของ แต่ละโรงแรม ซึง่ มักมีความ
แตกต่างกัน ซึง่ อาจจะทําให ้ท่านไม่ได ้ห ้องติดกันตามทีต
่ ้องการ
3.ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีร่ ะบุไว ้ในรายการทัวร์ข ้างต ้น
การจัดโปรแกรมทัวร์เป็ นการกําหนดโปรแกรมล่วงหน ้า หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันทีส
่ ถานทีเ่ ข ้าชมนัน
้ ๆ ปิ ดทําการ
หรือ ปิ ดโดยมิได ้แจ ้งล่ วงหน ้า หรือ หากมีการล่าช ้า หรือ เหตุหนึง่ เหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทําให ้ท่านไม่
สามารถเข ้าชมสถานทีด
่ ังกล่าวได ้ ทางบริษัทฯจะไม่มก
ี ารคืนเงินใดให ้แก่ทา่ น
4.เจ ้าหน ้าทีบ
่ ริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5.ค่านํ้ าหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม / 1 ใบ และ สัมภาระไม่เกิน 7 กิโล เอาติดตัวขึน
้ เครือ
่ งท่านละ 1 ใบ
ค่าประกันวินาศภัยเครือ
่ งบินตามเงือ
่ นไขของแต่ละสายการบินทีม
่ ก
ี ารเรียกเก็บ
6.ค่าประกันอุบต
ั เิ หตุคุ ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบต
ั เิ หตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท ตามเงือ
่ นไขของกรมธรรม์
อ ัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม

1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด ้าวต่างๆ
2. ค่าใช ้จ่ายอืน
่ ๆ ทีน
่ อกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครือ
่ งดืม
่ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต ้น
3. ค่าภาษี ทก
ุ รายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษี เดินทาง (ถ ้ามีการเรียกเก็บ)
4. ค่าภาษี นํ้ามัน ทีส
่ ายการบินเรียกเก็บเพิม
่ ภายหลังจากทางบริษัทฯได ้ออกตั๋วเครือ
่ งบิน
5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษี หัก ณ ทีจ
่ า่ ย 3%
หมายเหตุ :
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ จ
ี่ ะเลือ
่ นการเดินทางในกรณีทม
ี่ ผ
ี ู ้ร่วมคณะไม่ถงึ 35 ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิก
์ ารเก็บค่านํ้ ามันและภาษี สนามบินทุกแห่งเพิม
่ หากสายการบินมีการปรับขึน
้ ก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นเทีย
่ วบิน โดยมิต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้าอันเนือ
่ งจากสาเหตุตา่ งๆ
้ หากเกิดกรณีความล่าช ้าจากสายการบิน, การประท ้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน
จลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนํ าสิง่ ของผิดกฎหมาย ซึง่ อยูน
่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
้ หากเกิดสิง่ ของสูญหาย อันเนือ
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน
่ งเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบต
ั เิ หตุจากความประมาทของนักท่องเทีย
่ วเอง
6. เมือ
่ ท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทงั ้ หมดกับทางบริษัทฯ แล ้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได ้ยอมรับเงือ
่ นไข
ข ้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด
ิ ธิใ์ นการเปลีย
้ น
บริษ ัทฯ ขอสงวนสท
่ นแปลงรายการโดยมิตอ
้ งแจ้งล่วงหน้า ทงนี
ั้ ข
ึ้ อยูก
่ ับสภาวะอากาศ การเมือง
้ น
สายการบิน และราคาอาจเปลีย
่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทงนี
ั้ ข
ึ้ อยูก
่ ับอ ัตราแลกเปลีย
่ นของเงินสกุลเยน

่ เข้าประเทศญีป
รายละเอียดเกีย
่ วก ับมาตรการยกเว้นวีซา
่ ่ นให้
ุ
ก ับคนไทย
(เอกสารทีจ
่ ะต้องใชใ้ นการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ)

ั ้ ในประเทศ
จากมาตรการยกเว ้นวีซา่ เข ้าประเทศญีป
่ นให
ุ่
้กับคนไทย ผู ้ทีป
่ ระสงค์จะพํานั กระยะสน
ญีป
่ นไม่
ุ่
เกิน 15 วัน ไม่วา่ จะด ้วยวัตถุประสงค์เพือ
่ การท่องเทีย
่ ว เยีย
่ มญาติ หรือธุรกิจ จะต ้องยืน
่ เอกสารใน
ขัน
้ ตอนการตรวจเข ้าเมือง เพือ
่ ยืนยันการมีคณ
ุ สมบัตก
ิ ารเข ้าประเทศญีป
่ น*
ุ่
ดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.

ตั๋วเครือ
่ งบินขาออกจากประเทศญีป
่ น
ุ่
สงิ่ ทีย
่ น
ื ยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ ายทีอ
่ าจเกิดขึน
้ ในระหว่างทีพ
่ ํานั กในประเทศญีป
่ นได
ุ่
้
่ เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต ้น)
(เชน
ื่ ทีอ
่ คนรู ้จัก โรงแรม และอืน
ชอ
่ ยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างทีพ
่ ํานั กในประเทศญีป
่ น
ุ่ (เชน
่ ๆ)
กําหนดการเดินทางระหว่างทีพ
่ ํานักในประเทศญีป
่ น
ุ่

ํ หร ับกรณีการเข้าประเทศญีป
่ )
คุณสมบ ัติการเข้าประเทศญีป
่ ่น
ุ (สา
่ ่ นด้
ุ วยมาตรการยกเว้นวีซา
ื เดินทางต ้องมีอายุการใชงาน
้
1. หนังสอ
เหลือมากกว่า 6 เดือน ขึน
้ ไป นั บจากวันทีผ
่ ู ้โดยสารเดินทาง
ื เดินทาง (พาสพอร์ต) หมดอายุไม่สามารถเดินทางได ้ บริษัทฯไม่ขอรับผิดชอบต่อความ
กรณีหนังสอ
ี หายไม่วา่ กรณีใดๆทัง้ สน
ิ้
เสย
2. กิจกรรมใดๆ ทีจ
่ ะกระทําในประเทศญีป
่ นจะต
ุ่
้องไม่เป็ นสงิ่ ทีข
่ ด
ั ต่อกฎหมาย และเข ้าข่ายคุณสมบัตก
ิ าร
ั้
พํานักระยะสน
3. ในขัน
้ ตอนการขอเข ้าประเทศ จะต ้องระบุระยะเวลาการพํานั กไม่เกิน 15 วัน
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4. เป็ นผู ้ทีไ่ ม่มป
ี ระวัตก
ิ ารถูกสง่ ตัวกลับจากประเทศญีป
่ น
ุ่ มิได ้อยูใ่ นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให ้เข ้า
ประเทศ และไม่เข ้าข่ายคุณสมบัตท
ิ จ
ี่ ะถูกปฏิเสธไม่ให ้เข ้าประเทศ
หมายเหตุ โปรแกรมจัดทําขึน
้ สําหรับผู ้ทีป
่ ระสงค์เดินทางท่องเทีย
่ วเท่านั น
้ เนือ
่ งจากบริษัททัวร์ ไม่สามารถ
รับผิดชอบ กรณีเจ ้าหน ้าทีต
่ รวจคนเข ้า – ออก เมือง ปฏิเสธไม่ให ้เข ้าประเทศ และ ค่าใชจ่้ ายทัง้ หมดเป็ นการ
ิ้ ไม่สามารถคืนได ้ไม่วา่ กรณีใด
ชําระขาดล่วงหน ้าก่อนออกเดินทางทัง้ สน

