DOKODEMO KAWAGOE TOKYO
[KITAIN – KARUIZAWA – HARAJUKU]
6 DAYS 4 NIGHTS [NH]
ระดับทัวร์ โปรแกรม
รายละเอียดเบื ้องต้ น

ตารางการเดินทาง
2562
วันที่
01
02
03
04

05

06



ประหยัด

มาตรฐาน

อาหารมาตรฐาน
ที่พกั ระดับ 3 ดาว

พฤษภาคม
21 – 26

มิถนุ ายน
08 – 13
22 – 27

พรี เมี่ยม
อาหารอัพเกรดพิเศษ
ที่พกั ระดับ 4-5 ดาว

อาหารแนะนํา-อัพเกรด
ที่พกั ระดับ 3-4 ดาว

กรกฎาคม
10 - 15
24 – 29

เปรี ยบเทียบรายการกับที่อื่นได้ ที่นี่
กรุงเทพฯ – โดยสายการบินออลนิปปอน เที่ยวบินที่ NH 878 - ประเทศญี่ปนุ่ –
เกาะฮอนชู – สนามบินนานาชาติฮาเนะดะ (มหานครโตเกียว) – พักก่อน 1 คืน
ฮาเนะดะ - คาวาโกะเอะ – ไซตามะ - วัดคิตะอิน - หมูบ่ ้ านโบราณสีดํา เส้ นทางถนนขนมหวานญี่ปนุ่ โบราณ – วัดดารุมะจิ ต้ นกําเนิดตุ๊กตาดารุมะ –
เมืองคารุอิซาว่า – อาบนํ ้าแร่ญี่ปนุ่ เพื่อสุขภาพ
คารุอิซาว่า - นํ ้าตกสายไหมชิราอิโตะ - หุบเขาโอะนิโอะชิดะชิ – อิสระช้ อปปิ ง้
คารุอิซาว่า ปริน้ ซ์ พลาซ่า – มหานครโตเกียว
โตเกียว - อิสระช้ อปปิ ง้ เต็มวันจุใจ หรื อ ซื ้อทัวร์ เสริม 1 วัน เช่น “ดิสนีย์แลนด์”
หรื อ “ดิสนีย์ ซี พาร์ ค” หรื อ “ทัวร์ นิกโก้ ” หรื อ “หลวงพ่อใหญ่คามาคุระ”
โตเกียว - วัดอาซากุซะ - นมัสการเจ้ าแม่กวนอิมศักดิ์สทิ ธิ์ - อิสระช้ อปปิ ง้ ย่านฮา
ราจูกุ - ย่านเมืองใหม่โอไดบะ - อิสระช้ อปปิ ง้ ห้ างไดเวอร์ ซิตี ้ - อิสระถ่ายภาพ
บรรยากาศ (สะพานเรนโบว์ l รูปปั น้ เทพีเสรี ภาพ l หุน่ ยนต์กนั ดัมยู
้ นิคอร์ น
ขนาดเท่าตัวจริง) - สนามบินนานาชาติฮาเนะดะ
สนามบินนานาชาติฮาเนะดะ – สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) เที่ยวบินที่ NH
877

สิงหาคม
27 ส.ค. – 01 ก.ย.
อาหารในรายการ
เช้ า เที่ยง คํ่า

กันยายน
24 – 29
โรงแรมหรื อ
ระดับเทียบเท่า
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-

-

-

01

02

03

04

05

06

TOKYO
RYOGOKU
DAI-ICHI

07

X

X

TOKYO
RYOGOKU
DAI-ICHI

08

X

X

-

X

X

-

-

KARUIZAWA
CLUB 1130

DOKODEMO KAWAGOE TOKYO
[KITAIN – KARUIZAWA – HARAJUKU]
6 DAYS 4 NIGHTS [NH]
ตารางการ
เดินทาง
2562
วันแรก
11.00 น.
หมายเหตุ
13.55 น.
22.15 น.

คํ่า
วันทีส่ อง
เช้า

พฤษภาคม
21 – 26

มิถนุ ายน
08 – 13
22 – 27

กรกฎาคม
10 - 15
24 – 29

สิงหาคม
27 ส.ค. – 01 ก.ย.

กันยายน
24 – 29

กรุงเทพฯ - ประเทศญีป่ ุ่ น- เกาะฮอนชู -สนามบินนานาชาติฮาเนะดะ(มหานครโตเกียว)
คณะพร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ L เคาน์เตอร์การ
บินออลนิปปอน ประตูทางเข้าหมายเลข 6 เจ้าหน้าที่อาํ นวยความสะดวกบริ เวณเคาน์เตอร์สายการบิน
เคาน์ เตอร์ เช็คอิ นปิ ดบริ การก่ อนเวลาเครื่ องออก 60 นาที ผู้โดยสารทุกท่ านพร้ อม ณ ประตูขึน้ เครื่ องก่ อน
เวลาเครื่ องออกอย่ างน้ อย 30 นาที
ออกเดินทางจากกรุ งเทพฯ โดยสายการบินออลนิปปอน เที่ยวบินที่ NH 878
(เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง กรุ ณาปรับเป็ นเวลาท้องถิ่นเพื่อนัดหมาย)
เดินทางถึงประเทศญีป่ ุ่ น ณ สนามบินนานาชาติฮาเนะดะอิ นเตอร์ เนชั่นแนล บนเกาะฮอนชู เกาะที่มีขนาด
ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรี ยบร้อย
นําท่านเข้าสู่ ที่พกั HANEDA JAL CITY HOTEL หรื อเทียบเท่า
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย (ไม่รวมในรายการทัวร์)
ฮาเนะดะ - คาวาโกะเอะ – ไซตามะ - วัดคิตะอิน - หมู่บ้านโบราณสี ดาํ - เส้ นทางถนนขนมหวานญีป่ ุ่ น
โบราณ – วัดดารุมะจิ ต้ นกําเนิดตุ๊กตาดารุมะ –เมืองคารุอซิ าว่ า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ จงั หวัด “ไซตามะ” เพื่อนําท่านสู่ เมือง “คาวาโกะเอะ” เป็ นเมืองที่ต้ งั อยูใ่ นเขตของจังหวัด
ไซตามะ ได้ยงั ได้รับขนานนามว่าเป็ นเมือง “ลิตเติล้ เอะโดะ” อันเนื่องมากจากสภาพของการก่อสร้าง
บ้านเรื อน และบรรายากาศโดยรอบยังคงไว้ซ่ ึงความเจริ ญรุ่ งเรื องสู งสุ ดในสมัยเอะโดะ เริ่ มตั้งแต่ปี ค.ศ.
1603-1868)... นําท่านชมความงดงาม และมีเอกลักษณ์แห่ง “วัดคิตะอิ น” ตั้งอยูใ่ จกลางเมือง ซึ่งนับได้วา่
เป็ นวัดที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นและสวยงามเป็ นวัดต้นแบบของวัดอาซากุซะในกรุ งโตเกียวปัจจุบนั ...
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านโบราณสีดา” เป็ นหมู่บา้ นที่ถูกสร้างขึ้นในเขตของปราสาทคาวาโกะเอะ
ในยุคสมัยเอะโดะ การสร้างอาคารบ้านเรื อนเป็ นแบบที่เรี ยกว่า “คุระซึ คุริ” เป็ นอาคารไม้ที่ได้รับการ
อนุรักษ์เป็ นอย่างดี ปัจจุบนั ได้มีการดัดแปลงเป็ นร้านค้า ร้านอาหาร ร้านจําหน่ายของที่ระลึกมากมาย ท่าน
สามารถซึมซับบรรยากาศความเป็ นญี่ปุ่นแท้... จากนั้นนําท่านสู่ ยา่ นยาคิยะโยะโคะโจ ย่านนี้เป็ นที่รู้จกั กัน
ดีของนักท่องเที่ยวท้องถิ่นในนามของ "ถนนขนมหวานญีป่ ุ่ นโบราณ" ที่มีร้านขนมญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมให้

เที่ยง
บ่าย

คํ่า
พิเศษ

วันทีส่ าม
เช้า

เลือกซื้อกันหลากหลายชนิด อาทิ ลูกกวาด คุก๊ กี้ ขนมเค้ก ขนมแป้งทอด เป็ นต้น ให้ท่านได้ชิมขนมหวาน
ญี่ปุ่นดั้งเดิม พร้อมเลือกซื้ออย่างอิสระ…
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร...
นําท่านเดินทางสู่ “เมืองทาคาซากิ” จังหวัดกุมมะ เป็ นเมืองกําเนิดของตุก๊ ตาดารู มะที่มีชื่อเสี ยงเป็ นอย่าง
มาก... จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ “วัดดารุ มะจิ ” แห่งโชริ นซัน ถูกสร้างขึ้นมาเมื่อปี 1697 วัดนี้เป็ นถิ่น
กําเนิดของตุก๊ ตา "ทาคาซากิ ดารุ มะ" ซึ่งคนญี่ปุ่นเชื่อว่าเป็ นตุ๊กตานําโชค โดยวิธีการขอพรกับตุก๊ ตาดารุ
มะจะเขียนแค่ตาซ้ายให้กบั ตุก๊ ตา และจะเขียนตาขวาก็ต่อเมื่อคําขอนั้นเป็ นจริ ง ตุก๊ ตาดารุ มะนี้มีตน้ แบบมา
จากภาพวาดของพระโพธิธรรม โดยเป็ นฝีมือการวาดของพระผูก้ ่อตั้งวัดดารุ มะจิ ในปัจจุบนั ที่บริ เวณวัด
แห่งนี้มีการนําตุก๊ ตาดารุ มะที่ขอพรสําเร็ จแล้วมาวางเรี ยงรายเป็ นจํานวนมาก และในวันที่ 6 - 7 มกราคม
ของทุกปี มีการจัดงาน “โชริ นซัน นานาคุซะ ไทไซ ดารุ มะอิชิ” ซึ่งเป็ นงานใหญ่ที่ผคู ้ นจํานวนมากมาเพื่อ
ซื้อตุก๊ ตาดารุ มะตัวใหม่ที่จะอธิษฐานขอพรในปี ใหม่... จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมือง “คารุ อิซาว่ า” ที่ต้ งั อยู่
บริ เวณภูเขาไฟอะซะมะ ซึ่งเป็ นภูเขาที่สูงถึง 2,560 เมตร ภูเขาไฟแห่งนี้ถูกจัดให้เป็ นหนึ่งในภูเขาไฟที่
ยังคงคุกรุ่ นอยู่ ซึ่งเหมือนกับภูเขาไฟอะโสะที่อยูบ่ นเกาะคิวชู และรัฐบาลได้สงั่ ห้ามปี นเขาลูกนี้ นับตั้งแต่
เกิดการระเบิดเมื่อหลายปี ก่อน…
รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรม
นําท่านเข้าสู่ ที่พกั KARUIZAWA HOTEL CLUB 1130 หรื อเทียบเท่า
โรงแรมแห่งนี้ท่านจะได้สมั ผัสกับการอาบนํ้าแร่ ญี่ปุ่น เพื่อเป็ นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับ
การเดินทางหรื อทํากิจกรรมมาตลอดทั้งวัน การแช่น้ าํ แร่ ธรรมชาติเป็ นวัฒนธรรมดั้งเดิมของญี่ปุ่นมาอย่าง
ช้านานตั้งแต่อดีตจนกระทัง่ ถึงปัจจุบนั และยังคงได้รับการรักษาและสื บทอดต่อมากันเป็ นอย่างดี ทําให้
เป็ นที่รู้จกั อย่างแพร่ หลายในนานาประเทศ และเชื่อในเรื่ องการบํารุ งการไหลเวียนโลหิ ต
คารุอซิ าว่ า - นํา้ ตกสายไหม “ชิระอิโตะ” – หุบเขาโอะนิโอะชิดะชิ - อิสระช้ อปปิ้ งคารุอซิ าว่ า ปริ้นซ์
พลาซ่ า – มหานครโตเกียว
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านชมความงามแห่ง “นา้ ตกสายไหมชิ ระอิ โตะ” ซึ่งมีชื่อเรี ยกอีกชื่อหนึ่งว่า นํ้าตกเส้นด้ายสี ขาว
เนื่องจากมีสายนํ้าทิ้งตัวลงมาเป็ นเส้นเล็กๆ คล้ายเส้นด้ายชมนํ้าตกชิระอิโตะ นํ้าตกมีความสู งเพียง 3 เมตร
แต่กว้างถึง 70 เมตร นํ้าตกนี้ตกมาจากแม่น้ าํ ยูกาวะ ที่ขอบบนนํ้าตกมีหินกั้นนํ้าไว้ นํ้าจึงตกมาตามซอกหิ น
ไหลเป็ นสายคล้ายกับด้ายสี ขาว บรรยากาศเหมือนอยูใ่ นป่ าเมืองหนาว เต็มไปด้วยไม้สน ไม้ซีดาร์ ไม้เบริ ด
พื้นดินปกคลุมไปด้วยมอสเฟิ ร์นและตะไคร่ น้ าํ ขึ้นอยูท่ วั่ ไป บรรยากาศร่ มเย็น... นําท่านเดินทางสู่ “หุบเขา
โอะนิโอะชิ ดาชิ ” ซึ่งเป็ นสวนหิ นที่เกิดจากลาวาที่ไหลออกมาจากภูเขาไฟอาซามะ เมื่อครั้งอดีตและแผ่
ขยายขึ้นไปทางด้านเหนือของภูเขาไฟ ซึ่งสามารถชมวิวบริ เวณรอบ ๆ หุบเขาโอะนิโอะชิดาชิ แห่งนี้อีก
ด้วย ชมสวนหินลาวาจากภูเขาไฟที่หุบเขาโอะนิโอะชิคาชิ สวนหิ นลาวานี้เป็ นหิ นลาวาที่ไหลมาจากภูเขา
ไฟอะซะมะ อยูห่ ่างไปทางใต้ประมาณ 20 กิโลเมตร เป็ นภูเขาไฟที่เกิดขึ้นมาเมื่อ 30,000 ปี มาแล้ว ระเบิด

เที่ยง
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ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2326 หลังตั้งกรุ งเทพฯเป็ นเมืองหลวงหนึ่งปี ครั้งนั้นพ่นลาวาออกมาเป็ นระยะทาง
หลายกิโลเมตร พื้นที่หลายตารางกิโลเมตรกลายเป็ นสวนหิ นลาวา ครั้งสุ ดท้ายระเบิดอีกเมื่อปี พ.ศ. 2547
แม้ไม่มีลาวาพวยพุง่ ออกมา แต่กพ็ น่ ฝุ่ นภูเขาไฟปกคลุมทัว่ ไปไกลถึง 7-8 กิโลเมตร บนสวนหิ นมีวดั เจ้าแม่
กวนอิมแบบญี่ปุ่นให้กราบไหว้…
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านสนุกสนานกับการช้อปปิ้ งย่าน “ปริ ้ นซ์ พลาซ่ า” นับเป็ นเอ้าท์เล็ตมอลล์ขนาดใหญ่ซ่ ึ งท่านสามารถ
สนุกสนานกับการจับจ่ายสิ นค้ายีห่ อ้ ดัง ๆ มากมายในราคาลดพิเศษสุ ด
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกียว” เมืองหลวงปัจจุบนั ของประเทศญี่ปุ่น เป็ นศูนย์รวม
วิวฒั นาการแห่งความเจริ ญและเทคโนโลยีอนั ลํ้าสมัย...
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร... บริ การท่านด้วยบุฟเฟต์ชาบูชาบูญี่ปุ่น
นําท่านเข้าสู่ ที่พกั RYOGOKU DAI-ICHI HOTEL หรื อเทียบเท่า
โตเกียว - อิสระช้ อปปิ้ งเต็มวันจุใจ หรื อ ซื้อทัวร์ เสริม 1 วัน เช่ น “ดิสนีย์แลนด์ ” หรื อ “ดิสนีย์ ซี พาร์ ค”
หรื อ “ทัวร์ นิกโก้ ”
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย (ไม่รวมในรายการ)
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย (ไม่รวมในรายการ)
นําท่านเข้าสู่ ที่พกั RYOGOKU DAI-ICHI HOTEL หรื อเทียบเท่า
เชิญท่านอิสระเดินทางไปยังย่านช้อปปิ้ งหรู หราและโด่งดังมากมาย ใจกลางมหานครโตเกียว เช่น ย่านอิ
เคะบุคุโระ ย่านชินจูกุ ย่านชิบูยา่ ย่านกินซ่า ย่านฮาราจูกุ ย่านอากิฮาบาร่ า ย่านรปปงหงิ และสถานที่อื่น ๆ
อีกมากมาย ไม่จาํ กัดเวลา ท่านจะได้ตื่นเต้นกับการนัง่ รถไฟที่โตเกียวไม่ยากอย่างที่คิด
“ย่านอิเคะบุคุโระ” เพลิดเพลิน กับการจับจ่ายซื้อสิ นค้านานาชนิดของนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัย ท่าน
สามารถหาซื้อสิ นค้านานาชนิดได้จากที่นี่ ไม่วา่ จะเป็ นห้างสรรพสิ นค้ามีชื่อเสี ยงมากมาย อาทิ
ห้างสรรพสิ นค้าเซบุอิเคะบุคุโระ ปาร์โก้ หรื อโตคิว แฮนด์ เป็ นต้น ร้านร้อยเยน ที่สินค้าส่ วนใหญ่ภายใน
ร้านล้วนมีราคาร้อยเยน ร้านซานริ โอะ ร้านขายเครื่ องอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรู ปดิจิตอล ร้านนาฬิกา ร้าน
เครื่ องสําอาง และสิ นค้าอื่น ๆ ให้ท่านได้สนุกกับการเลือกซื้อสิ นค้า และของที่ระลึก
“ย่านชินจูก”ุ ย่านช้อปปิ้ งที่คนไทยคุน้ เคยและรู ้จกั กันเป็ นอย่างดี ท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับการจับจ่ายซื้อ
สิ นค้านานาชนิดของนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัย ท่านสามารถหาซื้อสิ นค้านานาชนิดได้จากที่นี่ ไม่วา่ จะเป็ น
ร้านซานริ โอะ ร้านขายเครื่ องอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรู ปดิจิตอล นาฬิกา เครื่ องสําอาง ร้าน MUJI ร้านค้า
ร้อยเยน ร้าน UNIQLO ร้านขายสิ นค้าแบรนด์เนมมือสอง ร้านอาหารมากมาย ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้าน
รองเท้า ให้ท่านได้สนุกและเพลิดเพลินกับการซื้อสิ นค้า “ย่านชิบุยา่ ” มีสิ่งน่าสนใจมากมายไม่วา่ จะเป็ น
ร้านขายเสื้ อผ้าแฟชัน่ แหล่งธุรกิจ และบันเทิง จุดเด่นของชิบุยา่ คือ ห้าแยกข้ามถนน ที่มีคนเดินข้ามไปมา
กันคึกคัก ใครได้ผา่ นมาต้องลองเดินผ่านแยกนี้ดูซกั ครั้งในชีวิต ย่านนี้มีหา้ งสรรพสิ นค้ามากมาย เช่น

ทัวร์เสริ ม

ทัวร์เสริ ม 1
ทัวร์เสริ ม 2

วันทีห่ ้ า

เช้า

CENTER GAI เป็ นย่านขายเสื้ อผ้าแฟชัน่ ที่มีคนบอกไว้วา่ เทรนด์ในญี่ปุ่นต่างวิ่งตามย่านนี้ มีร้านค้าเล็ก ๆ
มากมาย ร้านอาหารเปิ ดจนดึกจนดื่น ย่าน KOEN DORI ถนนสายช้อปปิ้ งที่มีหา้ งร้านเต็มสองข้างทาง ห้าง
TOKYU HANDS มีของพวก D.I.Y เยอะมาก ท่านที่ชอบสิ นค้าไอเดียน่ารัก ๆ ต้องลองแวะเข้าไปเยีย่ มชม
ให้ได้ ซึ่งในห้างจะแบ่งหมวดสิ นค้าชั้นละหมวด ส่ วนห้าง LOFT แบรนด์น้ ีเป็ นที่รู้จกั ดี เพราะมีต้ งั อยู่
หลายแห่งในเมืองไทย และเป็ นแบรนด์คู่แข่งโดยตรงของ TOKYU HANDS ตั้งไม่ไกลกันมากนัก ห้างที่
นักช้อปปิ้ งรู ้จกั กันดี คือ SHIBUYA 109 สามารถเห็นตั้งแต่ออกจากรถไฟฟ้า ภายในขายสิ นค้าพวกเสื้ อผ้า
แฟชัน่ มากมาย
“ย่านกินซ่า” ย่านยอดฮิตสําหรับการช้อปปิ้ งและกินดื่มของคนโตเกียว บริ เวณนี้จะมีหา้ งสรรพสิ นค้า
มากมาย ร้านค้าเก๋ ๆ ร้านอาหาร ผับ บาร์ และคาเฟ่ น่านัง่ เยอะมาก ย่านกินซ่าเป็ นเรี ยกได้วา่ เป็ นหนึ่งใน
ที่ดินราคาแพงที่สุดในญี่ปุ่นก็วา่ ได้ พื้นที่ขนาดประมาณ 1 ตารางเมตร มีมูลค่าสู งถึง 10 ล้านเยน จึงทําให้
ร้านค้าร้านอาหารแถวนี้ราคาแพงสุ ด ๆ กาแฟราคาแก้วละ 900 เยนก็สามารถหาได้ที่นี่ นอกจากนี้ยงั มี
ร้านค้าแบรนด์เนม เครื่ องสําอางสุ ดหรู และสิ นค้าแฟชัน่ แบรนด์ช้ นั นํามารวมอยูย่ า่ นนี้
เลือกซื้อทัวร์เสริ มหรื อแพ็คเก็จอิสระ 1 วัน ตามรายละเอียด ดังนี้
***หากท่านมีความประสงค์จะซื้อทัวร์เสริ มทุกโปรแกรม กรุ ณาสัง่ ซื้อล่วงหน้า 21 วันก่อนเดินทาง***
ทัวร์เสริ มและแพ็คเก็จเสริ มทุกประเภท ดําเนินงานจัดการโดยบริ ษทั ทัวร์ทอ้ งถิ่นในประเทศญี่ปุ่น กําหนด
วันทําการเป็ นไปตามปฏิทินงานของบริ ษทั นั้น ๆ มัคคุเทศก์และทีมงานใช้ภาษาอังกฤษและญี่ปุ่นเป็ นหลัก
ไม่มีมคั คุเทศก์ภาษาไทย เราเป็ นตัวแทนขายเท่านั้น...โปรดสอบถามพนักงานเพิ่มเติม
ทัวร์เสริ มเมืองนิกโก้ 1 วัน (รวมอาหารกลางวัน) เพิ่มท่านละ 5,000 บาท(ผูใ้ หญ่) และ 2,500 บาท (เด็กอายุ
04-11 ปี ) 09:00-20:00 น. [BUS1JN01W1MKS]
ทัวร์เสริ มสวนสนุกโตเกียวดิสนียแ์ ลนด์ หรื อโตเกียวดิสนียซ์ ีพาร์ค บัตรราคา 2,500 บาท(ผูใ้ หญ่) และ
1,600 บาท (เด็กอายุระหว่าง 04-11 ปี ) นําท่านร่ วมเปิ ดประสบการณ์ใหม่ดว้ ยการสัมผัสการนัง่ รถไฟแบบ
ท้องถิ่น โดยมัคคุเทศก์ให้คาํ อธิ บายวิธีการซื้อตัว๋ รถไฟ(ไม่รวมในค่าบริ การ) มีบริ การส่ งถึงหน้าสวนสนุก
หากท่านประสงค์แยกไปโตเกียวดิสนียซ์ ีพาร์ค ท่านต้องนัง่ รถไฟโมโนเรลไปยังดิสนียซ์ ีพาร์คด้วยตัวของ
ท่านเอง โดยค่ารถไฟชําระตามจริ งที่เคาน์เตอร์จาํ หน่ายตัว๋ รถไฟได้โดยตัวท่านเอง
โตเกียว - วัดอาซากุซะ - นมัสการเจ้ าแม่ กวนอิมศักดิ์สิทธิ์ - อิสระช้ อปปิ้ งย่ านฮาราจูกุ - ย่ านเมืองใหม่ โอ
ไดบะ - อิสระช้ อปปิ้ งห้ างไดเวอร์ ซิตี้ - อิสระถ่ ายภาพบรรยากาศ (สะพานเรนโบว์ l รู ปปั้นเทพีเสรีภาพ l
หุ่นยนต์ กนั ดั้มยูนิคอร์ น ขนาดเท่ าตัวจริง) - สนามบินนานาชาติฮาเนะดะ
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ “วัดอาซากุซะ” วัดที่ได้ชื่อว่า เป็ นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์และได้รับความ
เคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ซึ่งมักจะมี
ผูค้ นมากราบไหว้ขอพรเพือ่ ความเป็ นสิ ริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็ นที่ต้ งั ของโคมไฟ
ยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสู ง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าที่อยูด่ า้ นหน้าสุ ด

คํ่า
19:30 น.

ของวัดที่มีชื่อว่า “ประตูฟ้าคารณ” และถนนจากประตูเข้าสู่ ตวั วิหารที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิม มีชื่อว่า
ถนนนากามิเซะ ซึ่งเป็ นที่ต้ งั ของร้านค้าขายของที่ระลึกพื้นเมืองมากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเล่น
รองเท้า พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อเป็ นของฝากของที่ระลึก... นําท่านสู่ แหล่งที่วยั รุ่ น
นิยมมากที่สุดแห่งหนึ่ง “ย่ านวัยรุ่ นฮาราจูกุ” แหล่งรวมเสื้ อผ้า เครื่ องประดับ รองเท้าของวัยรุ่ นญี่ปุ่น หาก
ท่านคือผูท้ ี่กาํ ลังมองหาซื้อเสื้ อผ้าแบบแปลก ๆ นําแฟชัน่ ลํ้าสมัย หรื อแนวคอสเพลย์ ท่านสามารถซื้อได้
จากที่นี่อีกด้วย หรื อถ้าต้องการเห็นวัยรุ่ นญี่ปุ่นแต่งตัวแบบแปลก ๆ ก็สามารถมาดูได้ที่นี่ในวันอาทิตย์...
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย (ไม่รวมในรายการ)
นําท่านเดินทางสู่ “โอะไดบะ” ย่านเมืองใหม่ที่เกิดมาจากการถมทะเลบริ เวณปากอ่าวโตเกียวโดยมีสะพาน
สายรุ ้ง RAINBOW BRIDGE เป็ นตัวเชื่อมระหว่างฝั่งเมืองโตเกียวกับฝั่งโอะไดบะ เมืองใหม่โอะไดบะ ได้
ทําสร้างขึ้นเพื่อเป็ นศูนย์กลางในด้านต่าง ๆ เช่น ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรม ห้างสรรพสิ นค้า และ
สวนสาธารณะ เป็ นต้น ประกอบกับเป็ นทางผ่านจากตัวเมืองไปสนามบินนานาชาตินาริ ตะ ทําให้โอะ
ไดบะแห่งนี้เป็ นเมืองที่ขยายออกมาเพื่อต่อยอดความเจริ ญของโตเกียว ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ งห้าง “ได
เวอร์ซิต้ ี” พลาซ่าได้รับการออกแบบให้เป็ นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของโตเกียว ให้มีความหลากหลายและ
สร้างความตื่นตาตื่นใจในบริ เวณที่เป็ นแหล่งท่องเที่ยวโด่งดัง และเพลินกับการช้อปปิ้ ง เอ็นเตอร์เท็นเม้นท์
คอมเพล็กซ์ ความบันเทิง และการพักผ่อนซึ่งจะทําให้ท่านลืมเวลากับศูนย์การค้าแห่งนี้เป็ นที่ต้ งั ของร้าน
เสื้ อผ้านําเข้า แบรนด์เสื้ อผ้าจากญี่ปุ่นและต่างประเทศ และยีห่ อ้ สิ นค้าที่ล้ าํ สมัยและมีเอกลักษณ์ไม่เหมือน
ใคร สถานที่สร้างความบันเทิงขนาดใหญ่จะให้คุณได้รับประสบการณ์หลากหลาย ศูนย์อาหารที่มี
ร้านอาหารขึ้นชื่อของโตเกียว หรื อชั้นที่ต้ งั ร้านอาหารท้องถิ่นและหรู หราเย้ายวนความหิ วของท่าน ให้ท่าน
ได้อิสระกับการถ่ายภาพบรรยากาศ “วิวสะพานเรนโบว์” ภาพบรรยากาศ “รู ปปั้นอนุสาวรี ยเ์ ทพีเสรี ภาพ”
ซึ่งจําลองแบบเสมือนจริ งจากสหรัฐอเมริ กา และล่าสุ ดกับเวอร์ชนั่ ปัจจุบนั ของ “หุ่นยนต์กมั ดั้มยูนิคอร์น”
ที่มีขนาดเท่ากับตัวจริ ง
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย (ไม่รวมในรายการ)
นําท่านเดินทางสู่ “สนามบินนานาชาติฮาเนะดะ” บนเกาะฮอนชู เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น

วันทีห่ ก
00:55 น.
05:25 น.

สนามบินนานาชาติฮาเนะดะ – ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
เหิ นฟ้าสู่ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิประเทศไทยโดยสายการบินออลนิปปอน เที่ยวบิน NH 877
เดินทางถึงท่าอากาศยานสนามบินสุ วรรณภูมิประเทศไทยโดยสวัสดิภาพพร้อมภาพความประทับใจ

เที่ยง
บ่าย

DOKODEMO KAWAGOE TOKYO
[KITAIN – KARUIZAWA – HARAJUKU]
6 DAYS 4 NIGHTS [NH]


ระดับทัวร์ โปรแกรม

ประหยัด

มาตรฐาน

อาหารมาตรฐาน
ที่พกั ระดับ 3 ดาว

รายละเอียดเบื ้องต้ น

พรี เมี่ยม

อาหารแนะนํา-อัพเกรด
ที่พกั ระดับ 3-4 ดาว

อาหารอัพเกรดพิเศษ
ที่พกั ระดับ 4-5 ดาว

ราคา (บาท l ท่าน)


ตาราง
การเดินทาง
2562

21-26 พ.ค.



 

+

ราคาทัวร์
(พักห้ องละ 2-3 ท่าน)
รวมภาษีมลู ค่าเพิ่มแล้ ว
(ไม่รวมตัว๋ เครื่ องบิน)

ราคาตัว๋ เครื่ องบิน
ระหว่างประเทศ
ชันประหยั
้
ด
รวมภาษีเชื ้อเพลิง
แล้ ว

ผู้ใหญ่

34,900

20,800

14,100

เด็กมีเตียง (06-11 ปี )

32,900

20,800

12,100

เด็กไม่มีเตียง (02-05 ปี )

27,900

15,800

12,100

ผู้เดินทาง

รวม

ทารก (อายุไม่ถึง 2 ปี ) ไม่มีเตียงนอน ไม่มีบริ การอาหารทุกมื ้อ ไม่มีที่นงั่ บนรถโค้ ช
ผู้ใหญ่

35,900

21,800

14,100

22-27 มิ.ย.

เด็กมีเตียง (06-11 ปี )

33,900

21,800

12,100

เด็กไม่มีเตียง (02-05 ปี )

28,900

16,800

12,100

27 ส.ค. – 01 ก.ย
24 – 29 ก.ย

24-29 ก.ค.

ทารก (อายุไม่ถึง 2 ปี ) ไม่มีเตียงนอน ไม่มีบริ การอาหารทุกมื ้อ ไม่มีที่นงั่ บนรถโค้ ช

5,900

5,900

โปรดสอบถาม

ผู้ใหญ่

37,900

23,800

14,100

เด็กมีเตียง (06-11 ปี )

35,900

23,800

12,100

เด็กไม่มีเตียง (02-05 ปี )

29,900

17,800

12,100

ทารก (อายุไม่ถึง 2 ปี ) ไม่มีเตียงนอน ไม่มีบริ การอาหารทุกมื ้อ ไม่มีที่นงั่ บนรถโค้ ช

รวมภาษี มลู ค่าเพิม่
แล้ ว

โปรดสอบถาม

08-13 มิ.ย.

10-15 ก.ค.

พักเดี่ยวเพิ่ม
(บาท)

โปรดสอบถาม

5,900

อัตรานีร้ วม
 บริ การนํ้าแร่ วนั ละ 1 ขวด (ประเทศญี่ปุ่น)
 ประกันภัยอุบตั ิเหตุ บ.ประกันภัยไทยวิวฒั น์ ความคุม้ ครองตามระบุในกรมธรรม์ วงเงินสู งสุ ด 1,000,000 บาท
(รายละเอียดโปรดสอบถาม)
 ทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและพนักงานขับรถ หากบริ การดีน่ารักประทับใจ สามารถเพิ่มให้เป็ นกําลังใจในการทํางานได้
 มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ค่าโรงแรม ค่ารถโค้ชปรับอากาศ ค่าอาหารและค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่กาํ หนด
(ค่าพักเดี่ยวเพิ่มจะเป็ นค่าใช้จ่ายของผูเ้ ดินทาง โปรดรับทราบเงื่อนไขก่อนการเดินทาง)
อัตรานีไ้ ม่ รวม
 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าประเทศญี่ปุ่น และไม่รวมค่าธรรมเนี ยมผ่านด่านเข้าประเทศอื่น
 ค่าทําหนังสื อเดินทาง และค่าใช้จ่ายที่เป็ นส่ วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด เป็ นต้น
 ค่าธรรมเนี ยม +3% กรณี ชาํ ระค่าทัวร์ ผา่ นบัตรเครดิต บริ ษท
ั ฯ ไม่รับชําระโดยบัตรเดบิตใด ๆ รวมถึงบัตรเครดิตที่
ออกให้โดยธนาคารในต่างประเทศ
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ (ถ้ามี) หากบริ การดี น่ารัก สามารถให้ทิปเพื่อเป็ นกําลังใจในการทํางานได้
การชําระเงิน
 บริ ษท
ั ฯ เรี ยกเก็บค่ามัดจํา 10,000.- บาท สําหรับการจองต่อหนึ่งที่นงั่
 ส่ วนที่เหลื อทั้งหมดชํ าระก่ อนเดินทางอย่ างน้ อย 30 วัน หรื อตามเงื่ อนไขพิเศษทางบริ ษัทฯ กําหนด (ทางบริ ษท
ั ฯ
อาจมีการเรี ยกเก็บส่ วนที่เหลือทั้งหมดก่อน 30 วัน อันเนื่ องมาจากคณะที่เดินทางนั้นถูกจองเต็มเร็ วกว่าปกติ หรื อ
จําเป็ นต้องออกตัว๋ เครื่ องบิน เพื่อเลี่ยงการเรี ยกเก็บส่ วนค่าธรรมเนี ยมเชื้อเพลิง และค่าภาษีสนามบินที่ทางสายการ
บินมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่จาํ เป็ นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
การยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทาง
 กรณี ยกเลิกการจองมากกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง บริ ษทั สงวนสิ ทธิ์ คืนมัดจําท่ านละ 5,000 บาท
 กรณี ยกเลิกการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง บริ ษทั สงวนสิ ทธิ์ ไม่ คืนเงินมัดจํา ไม่วา่ จากกรณี ใด
 กรณี ยกเลิกภายใน 21-29 วันก่อนการเดินทาง บริ ษทั สงวนสิ ทธิ์ คิดค่ าบริการ 50% ของราคารวมทั้งหมด
 กรณี ยกเลิกภายใน 14-20 วันก่อนการเดินทาง บริ ษทั ฯ คิดค่ าบริการเต็มจํานวนของราคารวมทั้งหมด
 หากผูเ้ ดินทางมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนวันเดินทาง (ย้ายคณะทัวร์) สามารถทําได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายดังนี้
o ทริ ปใหม่ตอ้ งเดินทางภายใน 60 วันนับจากวันเดินทางเดิม
o แจ้งล่วงหน้าก่อนการเดินทางมากกว่า 45 วัน ช่วงปกติ (Low Season / Basic Period)
o แจ้งล่วงหน้าก่อนการเดินทางมากกว่า 60 วัน ช่วงเทศกาล (High Season / Peak Period) เช่น วันหยุดนักขัต
ฤกษ์ เทศกาลต่าง ๆ วันคริ สตมาส วันสิ้ นปี วันขึ้นปี ใหม่ วันตรุ ษจีน รวมถึงการเดินทางในเดือนกุมภาพันธ์
เดือนเมษายน เดือนพฤษภาคม เดือนกรกฎาคม เดือนตุลาคม และเดือนธันวาคม เป็ นต้น

สํ าคัญ
เงื่อนไขและรายละเอียดของการเดินทาง (กรุณาศึกษารายละเอียดทุกข้ อ)
 บริ ษท
ั ฯ ดําเนินงานเพื่อเป็ นตัวแทนในการนําเที่ยว ทุกเส้นทางทุกสถานที่ท่องเที่ยวที่นาํ เสนอในรายการทัวร์ ได้วาง
เส้นทางไว้ล่วงหน้าตามฤดูกาลและความเหมาะสม โดยใช้ขอ้ มูลสถิติของปี ก่อน ๆ และข้อมูลจากองค์การส่ งเสริ ม
การท่ อ งเที่ ย วประเทศญี่ ปุ่ นมาอ้า งอิ ง แต่ จ ะไม่ ส ามารถชี้ ว ดั ได้ว่า สภาพภู มิ อ ากาศแต่ ล ะปี จะเหมื อ นเดิ ม หรื อ
เปลี่ยนแปลง บ้างเกิดสภาวะความแปรปรวนทางธรรมชาติข้ ึนในแต่ละภูมิภาคส่ งผลโดยตรงต่อผลิตผลของไม้ดอก
ไม้ใบและไม้ผล เป็ นต้น ทั้งนี้บริ ษทั ฯ พยายามนําเสนอสิ่ งใหม่ ๆ หมุนเวียนสลับกันไปทุกรายการ
 บริ ษท
ั ฯสงวนสิ ทธิ์เปลี่ยนแปลงรายทัวร์ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตามข้อจํากัดด้านภูมิอากาศ
ณ วันเดินทางจริ ง โดยจะคํานึงถึงความปลอดภัย และประโยชน์สูงสุ ดของท่านลูกค้าโดยส่ วนใหญ่เป็ นหลัก
ั ทางบริ ษทั ฯ ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขการเดินทางที่ระบุไว้
 เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่วา่ บางส่ วนหรื อทั้งหมดให้กบ
ทั้งหมด
 การเดิ น ทางในแต่ ล ะคณะจะต้อ งมี ผู โ
้ ดยสารจํา นวน 25 ท่ า น(ผู้ ใ หญ่ ) ขึ้น ไป บริษัท ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการ
เปลี่ยนแปลงราคาหากคณะทัวร์ มีผูเ้ ดิ นทางตํ่ากว่า 25 ท่ าน หรื อเลื่อน/ยกเลิกการเดิ นทางโดยจะแจ้งให้ผูเ้ ดินทาง
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันก่อนวันเดินทาง
 ในกรณี ที่ลูกค้าต้องการจองและซื้ อตัว๋ โดยสารการบินภายในประเทศ(ไทย)หรื อใช้เส้นทางบินมาจากประเทศอื่ น
เพื่อร่ วมทัวร์ ในประเทศญี่ ปุ่น ไม่ว่าจะเป็ นการเดิ นทางก่ อนหรื อหลังจากคณะทัวร์ น้ ัน ๆ กรุ ณาติ ดต่อสอบถาม
เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ทุกครั้ง (กรณี ที่ท่านออกตัว๋ โดยมิได้แจ้งให้บริ ษทั ทราบล่วงหน้า ทางบริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่วา่ กรณี ใด ๆ)
 กรณี กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศปฏิเสธมิให้ท่านเดินทางเข้า/ออกเมือง บริ ษท
ั ฯ ไม่คืนค่า
ทัวร์ในทุกกรณี
 บริ ษท
ั ฯ ไม่รับผิดชอบต่อการถูกปฎิ เสธหรื อห้ามออกนอกประเทศ หรื อปฏิเสธการเข้าประเทศของผู เ้ ดิ นทางได้
เนื่ องมาจากผูเ้ ดิ นทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดิ นทางไม่ถูกต้อง ความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ย ภัย
ธรรมชาติ การประท้ว ง การก่ อจลาจล ความล่ า ช้าการเลื่ อนหรื อยกเลิ กเที่ ยวบิ น และอุ บตั ิ เหตุ ที่เกิ ดจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 หากท่านไม่เดิ นทางพร้ อมคณะตามกําหนดหรื อออกเดิ นทางไปกับคณะแล้วงดใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ ง
ระหว่างทัวร์ ถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การใด ๆ คืน ไม่วา่ ด้วยจากสาเหตุใดก็ตาม
ข้ อกําหนดเกีย่ วกับด้ านอาหาร
(จําเป็ นต้องแจ้งข้อจํากัดเรื่ องอาหารก่อนการเดินทางล่วงหน้า 30 วัน)
 รายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ และความเหมาะสม โดยไม่จาํ เป็ นต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า
 ข้อกําหนดสําหรับท่านที่ไม่ทานเนื้อปลา ตามหลักโภชนาการของทางประเทศญี่ปุ่น หมายถึง ท่านไม่สามารถทาน
เนื้อสัตว์น้ าํ อื่นใดได้ท้ งั หมด ไม่วา่ จะเป็ นปลาหมึก หอย กุง้ หรื ออย่างอื่นอย่างใดก็ตาม ซึ่ งอาหารที่ทางภัตตาคารจะ
เปลี่ยนให้ส่วนใหญ่จะเป็ นเมนูที่เป็ นผักหรื อเต้าหูแ้ ทน

 ส่ วนกรณี ที่มีแจ้งเกี่ยวกับข้อจํากัดเรื่ องของอาหาร เช่น ไม่ทานเนื้อสัตว์ (เนื้อวัว, เนื้อหมู, เนื้อไก่ หรื ออื่นๆ) ไม่ทาน
ซาชิ มิหรื อซู ชิที่เป็ นของดิบ ท่านใดที่ไม่มีการแจ้งเกี่ยวกับข้อจํากัดเรื่ องอาหาร(ล่วงหน้า) เมื่อเดิ นทางถึงประเทศ
ญี่ปุ่นแล้วจะไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงรายการอาหารใด ๆ เพิ่มเติม โปรดทราบว่าหากท่านระบุไม่ทานเนื้ อสัตว์
ภัตตาคารท้องถิ่นบางแห่งอาจเปลี่ยนเมนูให้ท่านได้เพียงผัก หรื อเต้าหู ้ หรื อผลิตภัณฑ์ที่ทาํ จากหัวบุกเท่านั้น
ราคาตัว๋ เครื่ องบินประกอบด้ วย
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินโดยสารระหว่างประเทศชั้ นประหยัด(ไป-กลับ) โดยสายการบินออลนิปปอน
 ค่าธรรมเนี ยมเชื้ อเพลิงและค่าภาษีสนามบินตามประกาศของแต่ละสายการบิน (ค่าธรรมเนี ยมเชื้ อเพลิงและค่าภาษี
สนามบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังการกําหนดราคาค่าทัวร์ แล้ว กรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจากสาย
การบิน ทางบริ ษทั ฯ จําเป็ นต้องเรี ยกเก็บส่ วนเพิ่มเติม โดยไม่จาํ เป็ นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
 ค่าขนย้ายสัมภาระและกระเป๋ าเดิ นทางตามเงื่อนไขสายการบินออลนิปปอน นํ้าหนักกระเป๋ าเดิ นทางต้องมีน้ าํ หนัก
ไม่เกิน 46 กิโลกรัม (ใบละ 23 กิโลกรัม X 2 ใบ) หากกรณี ที่น้ าํ หนักกระเป๋ าเดินทางใบใดใบหนึ่ง มีน้ าํ หนักเกินที่
กําหนด ท่านต้องเสี ยค่าธรรมเนี ยมปรับตามกฎข้อกําหนดของสายการบินนั้น (ข้อกําหนดนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง
ได้เป็ นไปตามประกาศของสายการบิน)
ตั๋วโดยสารและสายการบิน
 ตัว๋ โดยสาร
o การเดินทางเป็ นหมู่คณะ(ตัว๋ ชั้นประหยัด) ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อน
วันเดินทางไปหรื อกลับ ท่านต้องชําระค่าธรรมเนี ยมเพิ่มตามเงื่อนไข (โปรดสอบถามและกรุ ณาแจ้งทันที
เมื่อทําการจองทัวร์)
o ค่าธรรมเนี ยมนํ้ามันเชื้ อเพลิงและค่าประกันวินาศภัยทางอากาศ คํานวณตามอัตราที่ทางสายการบินแจ้ง
ค่าธรรมเนี ยม ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบิ นเปลี่ ยนแปลงอัตราค่า ธรรมเนี ย มใด ๆ เพิ่มขึ้ นใน
ภายหลัง ถือเป็ นค่าตัว๋ เครื่ องบินส่ วนเพิ่มที่ผเู ้ ดินทางต้องเป็ นผูช้ าํ ระ
o กรณี ที่ท่านมีความประสงค์ตอ้ งการเปลี่ยนระดับชั้นที่นงั่ จากชั้นประหยัดเป็ นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจาก
บัตรสะสมไมล์จะดําเนินได้ภายหลังออกตัว๋ กรุ๊ ปแล้วเท่านั้น โดยผูโ้ ดยสารต้องดําเนินการทุกขั้นตอนด้วย
ตนเอง
o ที่นั่งบนเครื่ องบิ นของกรุ๊ ปทัวร์ เป็ นไปโดยสายการบิ นเป็ นผูก้ าํ หนด ซึ่ งทางบริ ษทั ฯ แจ้งคําขอได้ตาม
ขั้นตอน แต่ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงจัดการแทนได้ สายการบินไม่รับคําขอบล็อกที่นงั่ Long Leg
ผูโ้ ดยสารต้องไปแจ้งคําขอที่เคาน์เตอร์เช็คอินในวันเดินทาง
o กรณี ที่บริ ษทั ทัวร์ ออกตัว๋ เครื่ องบิ นไปแล้วลู กค้าไม่สามารถเดิ นทางได้ ทางสายการบิ นไม่ อนุ ญาตให้
เปลี่ยนชื่อตัวผูเ้ ดินทางในทุกกรณี บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนค่าบริ การใด ๆ
o ในกรณี แจ้งยกเลิกการเดินทางภายหลัง ขั้นตอนการออกตัว๋ เครื่ องบิน ผูเ้ ดินทางต้องรอเงินคืนตามขั้นตอน
ของสายการบินนั้น ๆหรื อแม้ว่าคณะทัวร์ อาจยังไม่ออกตัว๋ เครื่ องบินแต่ผูโ้ ดยสารแจ้งยกเลิกการเดินทาง
น้อยกว่า 30 วันก่ อนวันเดิ นทาง โปรดทราบว่าตัว๋ ใบนั้นจะยกเลิ กไม่ได้ตอ้ งชําระค่าตัว๋ เครื่ องบิ นเต็ม
จํานวน ไม่ว่าผูโ้ ดยสารเดินทางหรื อไม่ (เป็นเงื่อนไขเฉพาะของสายการบิน กรุ ณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่ฯ

ว่าตัว๋ เครื่ องบินใบนั้น ๆ สามารถยกเลิก/แก้ไขหรื อขอเงินคืนได้หรื อไม่)
o การสะสมไมล์ของสายการบิน หากใช้ตวั๋ โดยสารแบบหมู่คณะของการบินไทยสามารถสะสมไมล์ได้ 50%
ส่ วนสายการบินอื่น ๆ ในเครื อ Star Alliance ขึ้นอยูก่ บั เงื่อนไขระหว่างสายการบินนั้น ๆ กับการบินไทย
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่ วนหรื อทั้งหมดเป็ นสิ ทธิ์ของสายการบิน
o กรุ ณาแจ้งเบอร์ สมาชิ กสะสมไมล์ต้ งั แต่เริ่ มจองทัวร์ โดยกรอกในใบข้อมูลที่ทางบริ ษทั ฯ ส่ งให้เพื่อสิ ทธิ
ประโยชน์สูงสุ ดของท่านเอง ในวันเดินทางไปและกลับ กรุ ณาเก็บหางบัตรขึ้นเครื่ องทุกใบไว้ตรวจสอบ
ภายหลังท่านกลับถึงเมืองไทย ว่าได้รับไมล์สะสมเรี ยบร้อยแล้ว หากบัตรโดยสารขึ้นเครื่ องหาย (Boarding
Pass) ท่านไม่สามารถเรี ยกร้องใด ๆ ทั้งกับบริ ษทั ทัวร์และสายการบิน
 สายการบิน
o สําหรับผูเ้ ดินทางซึ่ งตั้งครรภ์ สตรี ต้ งั ครรภ์ทุกอายุครรภ์ตอ้ งอยูใ่ นดุลพินิจของแพทย์และครอบครัวว่าควร
เดินทางหรื อไม่ (โปรดแจ้งพนักงานทันทีเมื่อทําการจองทัวร์ ) บริ ษทั ฯ ขอเรี ยนว่าเราไม่อาจรับผิดชอบต่อ
เหตุการณ์ไม่คาดคิดใด ๆ จึงขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผูร้ ่ วมเดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน / ผูม้ ีประวัติครรภ์
เคยมีปัญหาหรื อมีประวัติคลอดก่อนกําหนด
o บริ ษทั ฯ ยกเว้น การคื น เงิ น กรณี ท่า นแจ้ง ยกเลิ ก คณะที่ ออกเดิ น ทางในช่ ว งเทศกาลวัน หยุด สําคัญทุ ก
เทศกาล บริ ษทั ฯ ต้องทํา การยืนยัน,ชําระมัดจํา ค่าตัว๋ หรื อชําระเต็มจํานวนกับสายการบิ น โดยเฉพาะ
เที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรื อค่าทัวร์ ไม่ว่ายกเลิกเวลาใดและยกเลิกด้วย
กรณี ใด ๆ
o กระเป๋ าและสัมภาระเดินทาง (เป็ นไปตามกฎของสายการบิน)
o นํ้าหนักกระเป๋ าและสัมภาระเดิ นทาง สายการบินอนุ ญาตให้บรรทุกใต้ทอ้ งเครื่ องบินคือ 20-30 กิโลกรัม
(สําหรับผูโ้ ดยสารในชั้นประหยัด) หากกรณี ที่สัมภาระมีน้ าํ หนักเกิ น ทางสายการบินมีสิทธิ์ เรี ยกเก็บค่า
ระวางนํ้าหนักเพิ่มได้
o กระเป๋ าที่สายการบินอนุญาตให้สามารถนําขึ้นเครื่ องได้ จะต้องมีน้ าํ หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และจําต้องมี
สัดส่ วน ดังนี้ กว้างxยาวxสู ง (25 ซม.x 56 ซม.x 46 ซม.)
o บางรายการทัวร์ที่ตอ้ งใช้สายการบินภายในประเทศนํ้าหนักของกระเป๋ าอาจถูกกําหนดให้ต่าํ กว่ามาตรฐาน
ได้ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน

...ประกาศ...
เนื่องจากทางรัฐบาลญี่ปนุ่ ได้ ประกาศเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เมื่อวันที่ 25 มิถนุ ายน พ.ศ. 2556
เรื่ องการยกเว้ นวีซา่ เข้ าประเทศญี่ปนุ่ ให้ กบั คนไทยที่มีวตั ถุประสงค์
เพื่อการพํานักระยะสันในประเทศญี
้
่ปนุ่ นัน้ ประกาศเริ่มบังคับใช้ ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556
สามารถพํานักในประเทศญี่ปนุ่ ได้ 15 วัน
(หากผู้ยื่นประสงค์จะพํานักในญี่ปนุ่ เกิน 15 วัน หรื อไปทํางาน หรื อมีวตั ถุประสงค์อื่นๆ จะต้ องยื่นขอวีซา่ ตามปรกติ)
ผู้ที่จะเข้ าประเทศได้ นนั ้ ต้ องผ่านการพิจารณาจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองก่อนจึงจะสามารถเข้ าประเทศได้
(เช่นเดียวกับผู้ที่ยื่นขอวีซา่ กับทางสถานเอกอัครราชทูต)
ทางเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองจะสอบถามถึงวัตถุประสงค์ในการเข้ าประเทศ หรื อขอตรวจเอกสารที่จําเป็ น เช่น
ตัว๋ เครื่ องบินขากลับ หรื อสิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่อาจเกิดขึ ้นระหว่างพํานักในญี่ปนุ่ ได้
(เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้ น)
ทางคอมแพ็ค และ/หรื อหัวหน้ าทัวร์ ตลอดจนมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
ไม่สามารถให้ การรับรองการเข้ าประเทศแก่ผ้ เู ดินทางได้ ไม่วา่ กรณีใด ๆ ทังสิ
้ ้น
ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นทังหมดหรื
้
อบางส่วน หรื อที่ได้ มีการชําระเสร็จสิ ้นแล้ ว ไม่สามารถเรี ยกคืนได้ แต่ประการใด
ในการซื ้อบริการกับทางคอมแพ็คอย่างหนึง่ อย่างใด คอมแพ็คถือว่าท่านรับทราบเงื่อนไข
ที่ทางคอมแพ็คกําหนดขึ ้นแล้ วทังสิ
้ ้นโดยไม่มีข้อโต้ แย้ งใด ๆ ทังสิ
้ ้น
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ

