ใบอนุญาตเลขที่ 11/06010
168/19 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้ าว เขตลาดพร้ าว กรุงเทพฯ 10230
168/19 Naknivas Rd. Ladprao, Bangkok 10230 www.countertour.com
Tel : 02-539-5558 , 081-350-9245 E-mail : info@countertour.com

 เพลิดเพลินกับการเลือกชมและชิม “สตรอเบอร์รี”
่ สดๆ จากไร่
 นมัสการเจ้ าแม่กวนอิมทองคาภายใน “วัดอาซะกุซ่าคันนอน” ซึ่งนับว่าเป็ นวัดที่มีความเก่าแก่ท่สี ดุ ในโตเกียว
 สัมผัสความสมบูรณ์ของธรรมชาติท่ี “วนอุทยานแห่ งชาติฮาโกเน่” พร้ อม “ล่องเรือโจรสลัดทีท
่ ะเลสาบอาชิ”
 ชมความอัศจรรย์ของหุบเขานรกและชิมไข่ดาที่ “หุบเขาโอวาคุดานิ” ที่เชื่อว่ากิน 1 ฟอง อายุยืน 7 ปี
 ช้ อปปิ้ งจุใจGotemba Premium Outlet ที่รวมสุดยอดแบรนด์ดังระดับโลกไว้ บนหุบเขา
 สัมผัสกับประสบการณ์ความสนุกสนานที่ “ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท” (Fuji Ten Ski Resort)
 นาท่านดื่ม “นํ้าศักดิ์สิทธ์ 3 สาย” แห่ง “วัดคิโยมิสึ” ที่ได้ รับการเสนอชื่อชิง 7 สิ่งมหัศจรรย์ในปี 2008
 ชมความอลังการของ “ปราสาททอง” อันเลื่องชื่อจากการ์ตูนดัง “อิคคิวซัง”
 ช้ อปปิ้ งจุใจย่านสุดฮิตที่ย่าน “ชินจูกุ / ชินไซบาชิ” แหล่งช้ อปที่รวมสินค้ าไว้ หลากหลาย
 ผ่อนคลายกับการแช่น้ าํ แร่ธรรมชาติ (ONZEN)


อาหารมื้ อพิเศษ! บุฟเฟต์ “ปูซูไว” 1 ในปูน้ าํ เย็นรสชาติเยีย่ มแห่งเกาะฮอกไกโด

40,900.-

สะสมไมล์กบั กลุ่ม Star Alliances 50 %
กําหนดการเดินทาง

4 – 9 กุมภาพ ันธ์ 58 (6ว ัน3คืน)
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Strawberry Picking

Hakone

Fuji Ten Ski Resort

Kinkakuji Castle

วันที่หนึง่
1930

กรุงเทพฯ – ฮาเนดะ
พร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ C (ใกล้ กบั ประตูทางเข้ าหมายเลข 2)
พบกับเจ้ าหน้ าที่ท่คี อยต้ อนรับและอานวยความสะดวก ณ บริเวณหน้ าเคาน์เตอร์ C
*** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิ ดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผูโ้ ดยสารขึ้ นเครื่อง ดังนั้นผูโ้ ดยสาร
จํ าเป็ นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที ***
2245
ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 682
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัวโมง
่
... เวลาท้องถิน่ เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัวโมง)
่
วันที่สอง
0655

เที่ยง

ไร่สตรอเบอร์รี่ – วัดอาซะกุซ่าคันนอน - โตเกียว สกาย ทรี - ช้อปปิ้ งชินจูกุ – โตเกียว
(TG 682) ถึงสนามบินฮาเนดะ ประเทศญี่ปนดิ
ุ่ นแดนอาทิตย์อุทยั ... ผ่านพิธศี ุลกากรและตรวจคนเข้ าเมือง พร้ อม
ตรวจเช็คสัมภาระ
นาท่านไปเพลิดเพลินกับการเลือกชมและชิมสตรอเบอร์ร่ี “ไร่สตรอเบอร์รี่” ของชาวญี่ปุ่นที่มกี ารปลูกอย่างพิถพี ิถนั และ
ได้ รับการดูแลเอาใจใส่ทุกกระบวนการทุกขั้นตอน ทาให้ ผลของสตรอเบอร์ร่นี ้นั มีขนาดใหญ่ สีแดงสด และรสชาติหวานกว่า
บ้ านเราหลายเท่า ... ท่านจะได้ ชมถึงวิธกี ารเก็บสตรอเบอร์ร่แี ละที่สาคัญคือท่านสามารถชิมสตรอเบอร์ร่ใี นไร่น้ ไี ด้ โดย
สามารถเด็ดจากต้ นด้ วยตัวเอง ... จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกียว” เมืองหลวงปัจจุบนั ของญี่ปุ่น ที่คลาคล่า
ไปด้ วยผู้คน และเทคโนโลยีลา้ ยุคมากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
หลังรับประทานอาหารนาท่านเดินทางสู่ “วัดอาซะกุซ่าคันนอน” วัดเก่าแก่ท่สี ดุ ในโตเกียว ... เชิญท่านกราบนมัสการขอ
พรจาก “องค์เจ้าแม่กวนอิม” ที่เป็ นทองสัมฤทธิ์ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร พร้ อมถ่ายภาพความประทับใจกับ
“โคมไฟขนาดยักษ์” ที่มขี นาดใหญ่ท่สี ดุ ในโลก สูง 4.5 เมตร หากมีเวลา เชิญท่านเลือกชมและเช่าเครื่องรางของขลังอัน
ศักดิ์สทิ ธิ์ของวัดแห่งนี้ ... หรือจะเลือก เดินที่ “ถนนนาคามิเซะ” ท่านจะได้ ชมและซื้อสินค้ าของฝากของที่ระลึกที่เป็ น
สินค้ าพื้นเมือง “Made In Japan” แท้ ๆ รวมทั้งข้ าวของเครื่องใช้ คุณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ม, หมวก, รองเท้ า,
กระเป๋ า, เสื้อผ้ า เป็ นต้ น หรือจะเลือกชิมขนมอร่อยสไตล์ญ่ปี ุ่ นตามอัธยาศัย ... หลังจากช้ อปปิ้ งนาทุกท่านเดินถ่ายรูปคู่กบั
แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่นา้ สุมดิ ะ “หอคอยโตเกียวสกายทรี” (Tokyo Sky tree) หอส่ง
สัญญาณโทรคมนาคมที่สงู ที่สดุ ในโลก ... เปิ ดให้ บริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้มคี วามสูง 634 เมตร
สามารถทาลายสถิตคิ วามสูงของหอกวางตุ้ง ในมณฑลกว่างโจว ซึ่งมีความสูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโท
รอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ... ทิวทัศน์ของ “หอคอยโตเกียวสกายทรี” ที่บรรจุเทคโนโลยีแนวหน้ าสุด
สามารถมองเห็นได้ จากละแวกวัดอาซะกุซ่าที่เต็มไปด้ วยกลิ่นอายแบบเมืองเก่าของเอะโดะ ... จากนั้นเพื่อเป็ นการเอาใจ
เหล่านัก “Shopaholic” ดัวยการพาตะลุยย่านช้ อปปิ้ งชั้นนาของชาวญี่ปุ่นที่ถอื ว่าเป็ น “แหล่งอัพเดทเทรนด์” ของ
ชาวปลาดิบ ณ ย่านการค้ า “ชินจูก”ุ หรือ “ศูนย์กลางที่สองแห่งนคร” ย่านความเจริญอันดับหนึ่งของนครโตเกียวใน
ปัจจุบนั เชิญท่านเลือก “ชมและซื้ อ” สินค้ ามากมาย อาทิเช่น เครื่องใช้ ไฟฟ้ า, กล้ องถ่ายรูป, MP-3, Walkman,
CD-Player, คอมพิวเตอร์, Note Book, นาฬกิ า, เสื้อผ้ า และเครื่องสาอาง เป็ นต้ น
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*** เพื่อให้ ท่านได้ ใช้ เวลาได้ อย่างคุ้มค่าอาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ ท่านได้ เลือกชิมร้ านอร่อยจากร้ านค้ าต่างๆ
ในย่านชินจูกุ ***

ที่พกั : Omori Tokyu Inn Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่สาม
เช้ า

เที่ยง

ค่า

วนอุทยานฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด - หุบเขาโอวาคุดานิ – โกเทมบะเอ้าท์เล็ท – อิซาว่า
รับประทานอาหารเช้ า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (2)
นาท่านเดินทางสู่ “วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่” ซึ่งถือว่าเป็ นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่มชี ่ อื เสียงและได้ รับ ความนิยม
มากที่สดุ แห่งหนึ่งของญี่ปุ่นแล้ วนาท่านเปลี่ยนอิริยาบถเป็ นการ “ล่องเรือโจรสลัด” สัมผัสความงามราวกับภาพวาดของ
ทิวทัศน์ของ “ทะเลสาบอาชิ” (ใช้เวลาล่อง 30 นาที) ... เชิญท่านเลือกหามุมถูกใจบริเวณ “ดาดฟ้ าเรือ” เพื่อ
บันทึกภาพความงามของทะเลสาบที่มภี เู ขาไฟฟูจเิ ป็ นฉากหลัง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
หลังอาหารนาท่านมุ่งหน้ าสู่ “หุบเขาโอวาคุดานิ” หรือ “หุบเขานรก” ชมบ่อนา้ แร่กามะถันที่สามารถต้ มไข่ไห้ สกุ ได้
พร้ อมชิม “ไข่ดํา” โดยเชื่อกันว่า เมื่อกินไข่ดา 1 ฟอง จะทาให้ มอี ายุยืนยาวขึ้น 7 ปี ... จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “โก
เทมบะ พรีเมีย่ ม เอ้าท์เลท” ที่รวบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไว้ ด้วยกันบนหุบเขาริม Tomei Expressway ที่เชื่อม
ระหว่าง ภูเขาฟูจ-ิ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่กบั มหานครโตเกียว ให้ ท่านได้ อสิ ระกับการเลือกซื้อเลือกชมสินค้ าที่ได้ รวบรวม
กว่า 165 แบรนด์ดงั ไม่ว่าจะเป็ น Coach , Bally , Diesel , Gucci , Hugo Boss, Versace, Yves Saint
Laurent Rive Gauche, Gap และอีกมากมาย หมวดสินค้ า Intimate Apparel ได้ แก่ Kid Blue และ
Triumph หมวดสินค้ าHome Fashion ได้ แก่ Bodum, Fragrance Outlet และ Richard Ginori เป็ นต้ น
... นอกจากนี้ยังมีหมวดสินค้ าอื่นๆ อย่างรองเท้ า กระเป๋ า เสื้อผ้ าเด็ก ซึ่งของทุกชิ้นเป็ นของแท้ และราคาถูกกว่าใน
ห้ างสรรพสินค้ า ที่รวมไว้ ในพื้นที่กว่า 400,000 ตารางฟุต ถือเป็ นสวรรค์แห่งการช้ อปปิ้ งของคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะให้ ท่านได้
อิสระช้ อปปิ้ งกันตามอัธยาศัย ... สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางเข้ าสู่ท่พี ักพร้ อมทั้งอาบนา้ แร่ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ ท่านจะ
ได้ พักผ่อนกับการลองอาบ “โอนเซ็ น” (Onsen) นา้ แร่ในไสตล์ญ่ปี ุ่ นและพักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม
รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (4)
พร้อมเสิรฟ์ ท่านด้วยเมนู พเิ ศษ “บุฟเฟ่ ต์ปูยกั ษ์” ให้ ท่านได้ ล้ มิ รสปูนา้ เย็นแห่ง “เกาะฮอกไกโด” ซึ่งได้ รับการกล่าวขาน
จากนักโภชนาการญี่ปุ่นว่าเป็ นปูนา้ เย็นที่เนื้อมีรสชาติอร่อยที่สดุ และมีเนื้อที่นุ่มน่ารับประทานให้ ทา่ นได้ อ่มิ อร่อย “แบบไม่
อั้น!!!”
ที่พกั : Kasugai View Hotel หรือเทียบเท่า

^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบนํ้าแร่ธรรมชาติ”เพื่อสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) นา้ แร่ใน
ไสตล์ญ่ปี ุ่ นให้ ท่านได้ พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่านา้ แร่ธรรมชาติน้ มี สี ่วนช่วยเรื่อง โรคภัยไข้ เจ็บและผิวพรรณ
เปล่งปลั่ง
วันที่สี่
เช้ า

เที่ยง

ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท - ทะเลสาบปลาไหล - ช้อปปิ้ งซาคาเอะ – นาโกย่า
รับประทานอาหารเช้ า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (5)
นาท่านสัมผัสกับประสบการณ์ความสนุกสนานที่ “ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท” (Fujiten Ski Resort) ลานสกีและที่พักที่
ตั้งอยู่บริเวณภูเขาไฟฟูจิ ... ท่านจะได้ สมั ผัสกับ “หิมะ” ที่ตกในช่วงปี ใหม่ ... หากมีเวลาพออิสระให้ ท่านได้ เลือกสัมผัส
ประสบการณ์ใหม่ อาทิ ตื่นเต้ นกับการลื่นไถลด้ วย “สกี” เลือกสนุกกับ “สโนว์บอร์ด” หรือเลือกเพลิดเพลินกับการ
“นังเลื
่ อ่ นหิมะ” ที่ท่านจะสามารถนั่งดื่มด่ากับทัศนีย์ภาพที่ถูกปกคลุมด้ วยหิมะที่ดูแล้ วสะอาดตายิ่งนัก (มี Slade
ให้บริการ / ไม่รวมอัตราเช่าอุปกรณ์และชุดสําหรับเล่นสกี)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
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หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่เมือง “นาโกย่า” เมืองใหญ่อนั ดับ 3 รองจากโอซาก้ า ที่เจริญไปด้ วยแหล่งธุรกิจและโรงงาน
อุตสาหกรรม ... ระหว่างการเดินทางนาท่านแวะชม “ทะเลสาบฮามานะโกะ” หรือ “ทะเลสาบปลาไหล” แหล่ง
เพาะพันธุป์ ลาไหลที่ใหญ่ท่สี ดุ ... เชิญท่านชมพร้ อมบันทึกภาพความงามของทัศนียภาพอันกว้ างไกลสุดสายตาจากจุดชมวิว
(ขึ้ นอยู่กบั เวลาและความเหมาะสม) ... จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “ย่านซาคาเอะ” ซึ่งเป็ นย่านช้ อปปิ้ งและแหล่งบันเทิง
ยามราตรี จะมีสนิ ค้ าแบรนด์เนมจากทั่วทุกมุมโลกมาวางขายที่ถนนสายนี้ นอกจากนั้นยังมี ห้ างสรรพสินค้ า ร้ านอาหาร ที่
บ่งบอกถึงความมีระดับซึ่งมีให้ ทกุ ท่านได้ เลือกอย่างมากมาย ... นอกจากนี้ยังมีจุดชมวิวที่ท่านจะสามารถมองเห็นถนนสาย
นี้และตัวเมืองนาโกย่าอย่างชัดเจน คือที่ตกึ ทีวีของนาโกย่า (ไม่รวมค่าเข้าชม 600 เยน/ท่าน) ซึ่งมีลักษณะคล้ ายโตเกียว
ทาวเวอร์ แต่มอี ายุเก่าแก่มากกว่า ... อิสระให้ ท่านได้ เลือกซื้อสินค้ าตามอัธยาศัย
*** เพื่อให้ ท่านได้ ใช้ เวลาได้ อย่างคุ้มค่าอาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ ท่านได้ เลือกชิมร้ านอร่อยจากร้ านค้ าต่างๆ
ในย่านซาคาเอะ ***
ที่พกั : Nagoya Sakae Tokyu Inn Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่หา้
เช้ า

เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – สถานีรถไฟเกียวโต – ปราสาททอง - โอซาก้า - ช้อปปิ้ งชินไซบาชิ
รับประทานอาหารเช้ า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (7)
(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบเรียบ เพือ่ เตรียมเดินทางไปสนามบิน)
นาท่านเดินทางสูเ่ มือง “เกียวโต” เมืองหลวงแห่งที่ 2 ของญี่ปุ่นที่เคยรุ่งโรจน์มากว่า 1,000 ปี ... เพื่อเดินทางสู่ “วัดคิ
โยมิสึ” วัดที่สร้ างด้ วยท่อนซุงขนาดมหึมา ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขาสูง ... นาท่านกราบขอพรพระเพื่อความเป็ นสิริมงคล
ในวิหาร และเชิญท่านดื่มนา้ ศักดิ์สทิ ธิ์ท่ี “นํ้า 3 สาย” ที่เชื่อกันว่าถ้ าดื่มแล้ วจะเกิดความเป็ นสิริมงคลในด้ าน “ความ
รํา่ รวย,ความมีชื่อเสียง และ มีสุขภาพดี” ... อิสระให้ ท่านได้ บนั ทึกภาพความงามของทิวทัศน์ ... แล้ วเพลิดเพลินที่
“ถนนสายกานํ้าชา” ให้ ท่านได้ เลือกชมและซื้อสินค้ าพื้นเมืองที่มชี ่ อื เสียงมากมาย อาทิเช่น เครื่องปั้นดินเผา, เครื่อง
เซรามิค,อุปกรณ์ชงชา-ชุดกานา้ ชา, ชุดกิโมโน, ชุดยูกาตะ, ชุดจิมเปอิ, พัด ชา และ รวมทั้งสินค้ าพื้นเมืองเลื่องชื่อมากมาย
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “สถานีรถไฟเมืองเกียวโต” แหล่งรวมห้ างสรรพสินค้ าโดยรอบไม่ว่าจะเป็ น อิเซตัน เดอะคิวบ์
หรือร้ านค้ าบริเวณในสถานี ... พบกับข้ าวของเครื่องใช้ นานาชนิดไม่ว่าจะเป็ น เสื้อผ้ า กระเป๋ า รองเท้ า เครื่องสาอาง นาฬกิ า
แว่นตา อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ กล้ องถ่ายรูป เกมส์ เครื่องใช้ ไฟฟ้ า ขนมต่างๆ หรือของที่ระลึกของเมืองเกียวโต ... และยัง
รวมถึง “ร้านราเม็งชื่อดัง” ให้ ท่านได้ ทดลองลิ้มรส ราเม็งชื่อดังของเมือง เกียวโต ที่คดั สรร มาไว้ ให้ ท่านได้ ลองชิมกว่า
10 ร้ านดัง (เนื่องจากเป็ นร้ านแบบญี่ปุ่นจึงไม่สามารถจองได้ อาจจะต้ องยืนรอคิวประมาณ 5-10 นาที)
แล้ วนาท่านเดินทางสู่ “ปราสาททอง” หรือที่เรียกว่า “ปราสาทคินคาคุจิ” ร่วมย้ อนราลึกถึงท่านโชกุนจากการ์ตูนเรื่องดัง
“เณรน้อยเจ้าปั ญญา - อิคคิวซัง” ... อิสระให้ ท่านได้ ช่ ืนชมความงามของตัวปราสาทโดยรอบที่ปิดด้ วยทองคาเปลว
พร้ อมดื่มด่ากับความสะอาดใสของ “สระนํ้า” ที่สามารถสะท้ อนให้ เห็นภาพตัวปราสาทได้ อย่างงดงาม
ก่อนเดินทางกลับนาท่านเดินทางสู่เมือง “โอซาก้า” ที่ถอื เป็ นเมืองสาคัญไม่ย่งิ หย่อนไปกว่ามหานครโตเกียว และยังได้ รับ
สมญานามว่า “เวนิชตะวันออก” เนื่องจากเป็ นเมืองที่มคี ูคลองมากมายตัดผ่านตัวเมืองและย่านสาคัญๆ มากมาย ... เพื่อ
นาท่านเดินทางสู่ “ชินไซบาชิ” ย่านการค้ าของเมืองโอซาก้ า ... พบกับร้ านค้ าที่มชี ่ อื เสียงและร้ านบูตคิ หรูหราด้ วย และตื่น
ตากับแฟชั่นอันทันสมัย ... เชิญท่านสนุกสนานกับการ “เลือกชมและซื้ อ” สินค้ ามากมายในห้ างสรรพสินค้ าชื่อดัง “ไดมา
รู” นอกจากนี้ยงั มีร้านอาหาร เชิญท่านทดลองชิม “ทาโกยากิ” หรือลูกชิ้นปลาหมึกอาหารขึ้นซื้อของเมืองโอซาก้ าทีมี
มากมายหลายร้ าน อาทิ ร้ านเครื่องใช้ ไฟฟ้ า กล้ อง บนตึก บิ๊กคาเมล่า เครื่องคอมพิวเตอร์ ร้ านเครื่องสาอาง ร้ านขายขนม
ร้ านขายเสื้อผ้ า รองเท้ า เครื่องประดับ ร้ าน 100 เยน ฯลฯ ... นอกจากนี้ให้ ท่านเก็บภาพประทับใจกับสะพานกุลิโกะ
สัญลักษณ์ของชิน
ไซบาชิ
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*** เพื่อให้ ท่านได้ ใช้ เวลาได้ อย่างคุ้มค่าอาหารมื้อกลางวันและมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ ท่านได้ เลือกชิมร้ านอร่อยจาก
ร้ านค้ าต่างๆ***

สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่ “สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า”
วันที่หก
0030
0520

สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ
เดินทางจากสนามบินนไซ โดยเที่ยวบิน TG 673
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจมิร้ ลู ืม
หมายเหตุ : รายการอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม เนือ่ งจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็ นต้น
*** ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เฉพาะลู กค้าที่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อท่ องเที่ ยวหรื อสํารวจเส้นทางเท่ านั้น หากท่ านถู ก
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็ นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ นแก่ท่าน ***

***หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน***

อัตราค่าบริการ
ผูใ้ หญ่ ท่านละ
เด็กอายุตํา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1 ท่าน)
เด็กอายุตํา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)
เด็กอายุตํา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดี่ยวเพิม่
มีตวั๋ แล้วลด

ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ

40,900.- บาท
40,900.- บาท
36,900.- บาท
30,900.- บาท
6,000.- บาท
15,000.- บาท

อัตราค่าบริการนี้ รวม
1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
2. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
3. ค่าอาหาร, ค่าเข้ าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
4. ค่าใช้ จ่ายของมัคคุเทศก์ท่คี อยอานวยความสะดวกให้ กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
5. ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท
(หากอายุเกิน 70 ปี ขึ้ นไป ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง 50%)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
1. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้ น
2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
3. ค่าทาหนังสือเดินทาง
4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!!
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56)
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เงื่อนไขการชําระเงิน

การยกเลิก :

 สําหรับการจอง กรุณาชําระมัดจํ า ท่านละ 10,000.- บาท
 ชําระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน

กรุณาแจ้ งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วันทาการ มิฉะนั้น ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจํ า
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันทาการ ทางบริษทั ฯ มีความจํ าเป็ นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทาการ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด

หมายเหตุ :
รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตรา
แลกเปลี่ยนโดยทาง บริษัทฯ จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญที่สดุ
ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ ามเข้ าประเทศญี่ปุ่น / การนาสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการ
เดินทางไม่ถูกต้ อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน
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