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วันแรก

สนามบินฮาเนดะ – ย่ านอาสะกุสะ – วัดเซนโจจิ – พระราชวังอิมพีเรียล – สะพานนิจบู ะชิ –
ศาลเจ้ าเมจิจิงกู – ชิบุยะ

9.00 น.

เดินทางถึงสนามบินฮาเนดะ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองและด่านศุลกากรแล้ วนาทุกท่านเดินทาง
โดยรถบัสสูย่ ่ านอาสะกุสะ ซึง่ เป็ นย่านเก่าแก่ของโตเกียว ให้ ทา่ นได้ เข้ าชม
วัดเซนโซจิ และเดินถนนสายช็อปปิ ง้ เพื่อซื ้อของที่ระลึกและได้ ลิ ้มรสอาหาร
และขนมโบราณท้ องถิ่น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
จากนันเดิ
้ นทางสู่ พระราชวังอิมพีเรียล ปั จจุบนั เป็ นที่ประทับของสมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปนุ่ โดยนา

12.00 น.

ท่านเข้ าชมสถานที่สาคัญของที่นี่ คือ สะพานนิจูบะชิ หรื อ “สะพานแว่ นตา” จากนันเดิ
้ นทางสู่ ศาล

ค่า

เจ้ าเมจิจิงกู เป็ นศาลเจ้ าที่ได้ ชื่อว่าคนมาสักการะมากที่สดุ เปรี ยบเสมือน Power Spot ของคน
โตเกียว มีความร่มรื่ นของต้ นไม้ สเี ขียวและลาธาร ทังยั
้ งมีความเก่าแก่เพราะสร้ างมาตังแต่
้ ยคุ สมัยเมจิ
จากนันน
้ าท่านสู่ ชิบุยะ ย่านช็อปปิ ง้ และย่านธุรกิจเป็ นแหล่งท่องเที่ยวทีใ่ ห้ ความบันเทิงได้ ครบทุก
รูปแบบ รวมแฟชัน่ อินเทรนด์ ร้ านค้ าแบรนด์เนม ร้ านอาหาร ห้ างสรรพสินค้ ามากมายเปิ ดให้ บริ การ
เดินทางไปสู่ โยโกฮาม่าเพื่อเช็คอินโรงแรม จากนันรั
้ บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (2)
เข้ าสูท่ ี่พกั Inter-Continental Yokohama Hotel
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วันที่สอง

คามากุระ – ศาลเจ้ าทสึรุงะโอคะฮะชิมัง – วัดโกกุระกุจิ – ฮาเซกาวาเทรุ - วัดโกโตกูอิน –
เอโนชิม่า - China Town

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม (3)
นาท่านเดินทางสู่ คามากุระ เป็ นเมืองหลวงเก่าศูนย์กลางทางการเมืองและวัฒนธรรมในยุคกลางของ
ญี่ปนุ่ นาท่านชมสิ่งก่อสร้ างอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ยงั มีให้ เห็นอยู่ที่ “ศาลเจ้ าทสึรุงะโอคะ
ฮะชิมัง” เป็ นสัญลักษณ์ของรัฐบาลระบบศักดินา
นาท่านสู่ถนนช๊ อปปิ ง้ อาหาร พร้ อมของที่ระลึก และรับประทานอาหาร ณ ที่นนั ้ (4) จากนันน
้ าท่านสู่

เที่ยง

สถานี Eno-den เพื่อไปสู่ “วัดโกกุระกุจิ”โดยลงที่สถานีGokurakuji จากนันน
้ าท่าน
สู่ “ฮาเซกาวาเทรุ ” ซึ่งเป็ นสถานที่เก่าแก่ และ“วัดโกโตกูอิน” ซึ่งมีพระพุทธรู ปองค์ขนาด
ใหญ่ให้ เห็นเด่นชัด โดยจะเดินทางรถไฟเพื่อชมทัศนียภาพและธรรมชาติโดยรอบ และเดินทาง
เข้ าสูส่ ถานี Yuigahama เพื่อนาเข้ าสูท่ ะเล “เอโนชิม่า” เป็ นสถานที่ทอ่ งเที่ยวเก่าในพื ้นที่
เขตโชนัน เกาะซึง่ มีเส้ นรอบวงยาวประมาณ 4 กิโลเมตรมีสงิ่ ที่นา่ สนใจต่างๆมากมาย
เย็น

เดินทางสู่ China Town ที่ โยโกฮาม่า ซึ่งเป็ นศูนย์รวมร้ านอาหารชื่อดังต่างๆ และแหล่งที่ให้ ท่าน
เลือกซื ้อสินค้ าของฝากมากมายในที่แห่งนี ้
เข้ าสูท่ ี่พกั Inter-Continental Yokohama Hotel

วันที่สาม

**อิสระท่ องเที่ยวตามอัธยาศัย เต็มวัน **<ส่ วนลดราคาพิเศษ สาหรั บโปรแกรมทัวร์ เสริ ม > รับประทานอาหารสุดหรู

เช้ า

รับประทานอาหาร ณ โรงแรม (5)
ให้ ทา่ นอิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
***ไม่มีบริ การอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว***

ค่า

นาท่านรับประทานอาหารค่าสุดหรู บนเรื อ Yakatabune (6) ให้ ท่านได้ เพลินเพลินกับอาหาร
แสนอร่อยและชมวิวทิวทัศน์รอบ yogohama

เข้ าสูท่ ี่พกั Inter-Continental Yokohama Hotel
วันที่สี่

สนามบินฮาเนดะ – กรุ งเทพ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม (7)
ได้ เวลาอันควรนาทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินฮาเนดะ
*********************THANK YOU VERY MUCH************************

อัตราค่ าบริการ
อัตราค่าบริการทัวร์

5 ท่าน

10 ท่าน

15 ท่าน

20 ท่าน
ขึน
้ ไป

เม.ย.-ก.ย.58 (4 วัน 3 คืน)

38,000.-

28,000.-

26,000.-

23,000.-

*ทัวร์ น้อยกว่า 10 ท่านไม่มีไกด์นาทีมจากประเทศไทย

52/20 Soi Sukhumvit 3, Sukhumvit 3 Rd, Klongtoey – Nua, Wattana, Bangkok 10110,Thailand
Tel: 02-255-0850, 02-255-0851, 099-045-2112 Fax: 02-255-0857 Email: info@thanks-corp.com

โปรแกรมทัวร์ เสริ ม
1.
2.

เลือกซื ้อบัตรเที่ยว Tokyo Skytree (ราคาเริ่ มต้ นประมาณ 1,500 บาท)
เลือกซื ้อตัว๋ โตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรื อดิสนีย์ซี (ราคาประมาน 2,000 บาท ต่อใบ ขึ ้นอยู่กบั
อัตราแลกเปลีย่ น)

*ต้ องการรถตู้รับ-ส่งสาหรับโปรแกรมเสริม 80,000.- เยน / 8 ชม.
*ต้ องการไกด์สาหรับโปรแกรมเสริม 30,000.- เยน / 8 ชม.
*** อัตราค่าบริ การจะเพิ่ม ในวันที่ระบุ ดังนี ้***
04/28-04/30 05/2-05/5 05/26-05/27 06/27 07/18-07/19 08/04 08/09-08/12 08/13-08/14 08/16 09/1909/22 09/23-09/24 10/10-10/11 11/21-11/22 12/20-12/22 12/23-12/25 12/27-12/31
Inter-Continental Yogohama Hotel;
*ห้ องซูพเี รี ยร์ 2 ท่านต่อ1ห้ อง, ต้ องการพักเดีย่ วคิดราคาเพิ่ม (ห้ ามสูบบุหรี่ ทกุ ห้ องพัก)
*ต้ องการห้ องทีเ่ ห็นวิวทะเล เพิ่มห้ องละ 1100.-เยน ต่อคืน
***เนื่องจากทางโรงแรมแจ้ งสาหรับเด็กที่อายุตงแต่
ั ้ 7 ปี ขึ ้นไปต้ องนอนมีเตียง
*** การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้ องมีผ้ โู ดยสาร จานวน 5 ท่านขึ ้นไป หากผู้โดยสารต่ากว่า 5 ท่าน ทางบริ ษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงอัตราค่าบริ การ หรื อ ยกเลิกการเดินทาง
***หากท่านต้ องการตัว๋ เครื่ องบิน อาหารพิเศษ หรื อต้ องการระบุที่นงั่ บนเครื่ อง รวมถึงการสะสมไมล์ของสายการบิน กรุณา
แจ้ งก่อนเดินทางอย่างน้ อย 20 วัน ก่อนออกตัว๋ เพื่อบริษัทฯ จะได้ ดาเนินการแจ้ งให้ ทางสายการบินทราบแต่ได้ ตามที่ทา่ น
ขอหรื อไม่ขึ ้นอยูก่ บั สายการบินจะพิจารณา***
อัตราที่รวม
* ค่าห้ องพักโรงแรม 3 คืน 2 ท่านต่อห้ อง
* ค่าอาหาร 7 มื ้อ
* ค่าเดินทางตามโปรแกรม
* ค่าเข้ าชมสถานทีต่ า่ งๆ
* ค่าไกด์พดู ภาษาไทย
* รวมทิปหัวหน้ าทัวร์ /ไกด์/คนขับรถ
* ค่ารถบัสวันแรก
* ค่าบริ การรถชัทเติ ้ลบัสขากลับสูส่ นามบิน
อัตรานี ้ไม่รวม
* ค่าวีซาเข้ าประเทศญี่ปนุ่
* ค่าทาหนังสือเดินทาง
* ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
* ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
การชาระเงินและการยกเลิก บริ ษัทฯ ขอรับเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท หากท่านยินดีมดั จาการเดินทางแล้ ว
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจาทังหมด
้
(เนื่องจาก ทางสายการบินและทางโรงแรม คิดค่าบริ การ100%) ส่วนที่
เหลือชาระก่อนเดินทาง 20 วัน หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทังหมดไม่
้
วา่ ด้ วยเหตุผล
ใดๆ ก็ตาม
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หมายเหตุ
1. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลือ่ นการเดินทางในกรณีที่ลกู ค้ าเดินทางไม่ถงึ 10 ท่าน
2. บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การเมือง, การประท้ วง, การ
นัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การจราจรติดขัด
3. บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากว่ามีการนาส่งของผิดกฎหมาย หรื อความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ ม
เสียด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีก่ องตรวจคนเข้ าเมืองพิจารณาแล้ ว หรื อโดนปฏิเสธการเข้ าเมือง ซึง่ อยูน่ อกเหนือความ
รับผิดชอบของบริ ษัทฯ
4. บริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้ าเมืองให้ กบั
ชาวต่างชาติ หรื อ คนต่างด้ าวที่พานักอยูใ่ นประเทศไทย หรื อเหตุการณ์ที่เหนือการณ์ควบคุม
5. บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดของสูญหายอันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจาก
การโจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. อัตราค่าบริการอาจมีการเปลีย่ นแปลงขึ ้นอยูก่ บั อัตราการแลกเปลีย่ นเงินเยน
7. โปรแกรมดังกล่าวอาจมีการเปลีย่ นแปลงขึ ้นอยูก่ บั การใช้ ระยะเวลาการเข้ าชมในสถานที่ตา่ งๆของท่านลูกทัวร์
8. เมื่อท่านตกลงชาระค่ามัดจาหรื อค่าทัวร์ ทงหมดแล้
ั้
ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับเงื่อนไขข้ อตกลง
ต่างๆ ทังหมด
้
โปรดกรอกรายละเอียดเป็ นภาษาอังกฤษหรื อภาษาไทยให้ ครบถ้ วน
(ข้ อมูลตรงนี ้ทางบริษัทฯ จะนาลงกรอกในเอกสารเข้ า-ออก นอกประเทศ สาคัญมาก ขอให้ ทกุ ท่านกรอกข้ อมูล
เป็ นความจริ ง แล้ วส่งกลับให้ เจ้ าหน้ าที่)
1. ชื่อ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.) ...........................................................................
2. เบอร์ ติดต่อ ......................................................................................
3. ประเภทห้ องพัก
3.1 ห้ องพักผู้ใหญ่2 ท่าน (TWN) ............ห้ อง / (DBL) ............ห้ อง
3.2 ห้ องพัก 1 เด็กพักกับ 1 ผู้ใหญ่…….....ห้ อง
3.3 ห้ องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่…….....ห้ อง (มีเตียง)
3.4 ห้ องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่…….....ห้ อง (ไม่มีเตียง)
3.5 ห้ องพักผู้ใหญ่3 ท่าน (TRP) เตียงเสริ ม ………..ห้ อง
3.6 ห้ องพัก 1 ท่าน (SGL) ………ห้ อง
4. อาหาร
ไม่ทานเนื ้อวัว
ไม่ทานเนื ้อหมู
ไม่ทานสัตว์ปีก
ทานมังสวิรัติ
อื่นๆ............................................................
5. เคยโดนปฏิเสธวีซา่ หรื อไม่
ไม่เคย
เคย ประเทศ...................................................

