• ตื่นตากับ หมู่บ้านโบราณที่เป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรม “หมู่บา้ นชิราคาวาโกะ”ที่ได้ รับการยกย่องจาก องค์การยูเนส
โก้
• เดินเล่นขมเมืองโบราณสมัยเอโดะ อดีตจวนผูว้ ่า “ทาคายาม่าจิ นยะ” และถนนสายโบราณ “ซันโนมาชิ โดริ”
• ประทับใจกับการ “นังกระเช้
่
าไฟฟ้ า” ชมทิวทัศน์แบบพาโนราม่าของเทือกเขาแจแปนแอลป์ “Mt.Shin-Hotaka”
• “ปราสาทมัตสุโมโต้” 1 ใน 3 ของปราสาทที่มีความสวยงามที่สดุ ของญี่ปุ่นและได้ สมญานามว่า “ปราสาทอีกา”
• เพลิดเพลินกับการชิม “แอปเปิ้ ล” สดๆ จากต้ น ของจังหวัดนากาโน่
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• ดื่มดํ่ากับความงดงามของ “นํ้าตกสายไหมชิไรโตะ” สายนํา้ ทิ้งตัวลงมาเป็ นเส้ นเล็กๆ คล้ ายเส้ นด้ าย
นั่งไทม์แมชีนญี่ปุ่นชมสถาปัตยกรรมยุคเอโดะที่ “เมืองคาวาโกเอะ”
• ชื่นชมถนนสายแป๊ ะก๊วย “Icho Namiki” ต้ นไม้ ประจําเมืองโตเกียวที่พากันเปลี่ยนสีเป็ นสีเหลืองอร่ ามสวยงาม
• นมัสการเจ้ าแม่กวนอิมทองคําภายใน “วัดอาซะกุซ่าคันนอน” วัดที่มีความเก่าแก่ท่สี ดุ ในโตเกียว
• ช้ อปปิ้ งจุใจที่ย่าน “ชินจู กุ / โอไดบะ / มิตซุย เอ้าท์เล็ต” แหล่งช้ อปที่รวมสินค้ าไว้ หลากหลาย
•

 ผ่อนคลายกับการแช่ น้ าํ แร่ธรรมชาติ 2 คืน (ONZEN)

45,900.สะสมไมล์กบั กลุ่ม Star Alliances 50 %



3 – 8 พฤศจิกายน 58 (6ว ัน3คืน)

วันที่หนึง่ กรุงเทพฯ
– สนามบินนาโกย่า
2100
พร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ C (ใกล้ กบั ประตูทางเข้ าหมายเลข 2)
พบกับเจ้ าหน้ าที่ท่คี อยต้ อนรับและอํานวยความสะดวก ณ บริเวณหน้ าเคาน์เตอร์ C
***
หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิ ดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผูโ้ ดยสารขึ้ นเครื่อง
ดังนั้นผูโ้ ดยสาร จํ าเป็ นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที ***
วันที่สอง
0005

หมู่บา้ น “ชิราคาวาโกะ” - อดีตจวนผูว้ ่า - ถนนสายโบราณซันโนมาชิ โดริ - ทาคายาม่า
ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 644
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง ... เวลาท้องถิน่ เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)
0800
ถึงสนามบินชูบุเซนแทร เมืองนาโกย่า ประเทศญีป่ ุ่ นดินแดนอาทิตย์อุทยั ... ผ่านพิธศี ุลกากรและตรวจคนเข้ าเมือง พร้ อม
ตรวจเช็คสัมภาระ
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ “หมู่บา้ นชิราคาวาโกะ ” นําท่านชมหมู่บ้านที่มีหลังคาสูงมุงจากหมู่บ้านสไตล์กสั โซ-สึคุริ เป็ นสไตล์
ญี่ปุ่นดั้งเดิมแท้ ๆ ซึ่งเป็ นสถาปัตยกรรมที่ถูกสร้ างขึ้นเพื่อต่อสู่กบั สภาวะอันรุนแรงของหิมะในช่วงฤดูหนาวที่มีหิมะตก ...
ประเทศญี่ปุ่นก้ าวหน้ ามีความเจริญทางด้ านเทคโนโลยีและไฮเทคอย่างที่สดุ แต่ยังคงไว้ ซ่ึงขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม
อันเป็ นเอกลักษณ์ได้ อย่างเหนียวแน่น ... หมู่บ้านชิราคาวาโกะได้ รับการยกย่องเป็ น “มรดกโลก ” จากองค์การ “ยูเนสโก้”
ให้ เป็ นมรดกโลกเมื่อปี 1995 ซึ่งยังคงรักษาความเป็ นธรรมชาติได้ อย่างเหมือนเดิม ล่องนํา้ ใสไหลเย็น เห็นตัวปลาเทราต์
แหวกว่ายสบายตายิ่งนัก ตื่นตาตื่นใจชื่นชมกับความสวยงามของบ้ านทรงโบราณที่อยู่ท่ามกลางหุบเขา ซึ่งทําให้ มีทศั นียภาพ
บรรยากาศที่งดงามตามธรรมชาติได้ อย่างลงตัว
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (
1)
หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ “เมืองทาคายาม่า” เมืองที่ถูกขนานนามว่า “Little Kyoto” ด้ วยบรรยากาศอันเก่าแก่ทอี าบ
ด้ วยจิตวิญญาณแห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมตามจารีตแห่งยุคสมัยเกียวโตและเอโดะพร้ อมทั้งอุดมสมบูรณ์ไปด้ วย
ธรรมชาติ โอบล้ อมด้ วยขุนเขาและวัฒนธรรมอันงดงาม ... เพื่อนําท่านเดินทางชม “ทาคายาม่าจิ นยะ ” หรือ “อดีตจวนผูว้ ่า
แห่งเมืองทาคายาม่า ” ที่ทาํ งานและที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะ เป็ นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้ การปกครองของโช
กุนตระกูลโตกุกาว่า ในสมัยเอโดะ หรือกว่า 300 ปี ที่แล้ ว ... ท่านจะได้ ชมถึง “ห้องทํางาน ” / “ห้องพักผ่อน ” ที่แสนจะ
เรียบง่ายของผู้ปกครองในอดีต ... จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ “ซันโนมาชิ โดริ” หรือเขตเมืองเก่านําท่านสัมผัสกับ บรรยากาศ
บ้ านเรือนในสมัยเอโดะ งานหั ตถกรรมพื้นเมืองต่างๆ และร้ านค้ ามากมายที่ยังคงอนุรักษ์บรรยากาศและสถาปัตยกรรมสมัย
เก่าไว้ ให้ ได้ ช่ืนชม
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (2)
ที่พกั : Takayama Associa Hotel หรือเทียบเท่า

^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบนํ้าแร่ธรรมชาติ ”เพื่อสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) นํา้ แร่ในไสตล์
ญี่ปุ่นให้ ท่านได้ พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่านํา้ แร่ธรรมชาติน้ ีมีส่วนช่วยเรื่อง โรคภัยไข้ เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลั่ง
วันที่สาม ตลาดเช้า
– ภูเขาชินโฮตากะ (ขึ้ นกระเช้า) - ปราสาทมัตสุโมโต้ –ถนนนากามาชิ - มัตสุโมโต้
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (3)
นําท่านชม “ตลาดสดเช้าเมืองทาคายาม่า ” เกิดขึ้นเมื่อสมัยเอโดะ 200 ปี ที่ผ่านมา ... โดยเกษตรกรได้ นาํ เอาผลิตผล
จําพวกดอกไม้ พืช ผัก มาจําหน่ายเอง อีกทั้งของที่ระลึกที่ข้ นึ ชื่อของเมืองทาคายาม่าด้ วย ... ณ บริเวณริมแม่นาํ้ มิยากาว่า
เพื่อให้ ท่านได้ ชม “บ้านเรือน” ที่ยังคงความเป็ นเอกลักษณ์ของ “สมัยเอโดะ ” ในช่วงปี ค.ศ. 1600-1868 ซึ่งสะท้ อนให้
เห็นถึงวิถชี ีวิต ความโดดเด่นทางวัฒนธรรมและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ... ให้ ท่านจะได้ สมั ผัสบรรยากาศสุดคลาสสิกกับ
่
า
บ้ านเรือนต่างๆ ซึ่งจะเปิ ดให้ ท่านให้ ท่าน “ชมและเลือกซึ้ อ ” สินค้ าต่างๆ ... จากนั้นนําท่านเปลี่ยนบรรยากาศ “นังกระเช้
ไฟฟ้ าชินโฮดาเกะ” เพื่อให้ ท่านได้ ด่มื ดํ่ากับความงามของเทือกเขาแอลป์ ในวันที่ท้องฟ้ าแจ่มใส ... จากสถานี “ชินโฮตากะ
37

เที่ยง

คํ่า

ออนเซ็น” ที่ความสูง 1,117 เมตรเหนือระดับนํา้ ทะเล ... กระเช้ ากอนโดล่า 2 ชั้นรายแรกในญี่ปุ่นด้ วยกระจกบานใหญ่ของ
กระเช้ า ที่ทาํ ให้ ท่านได้ ใกล้ ชิดกับทัศน์ นียภาพอันงดงามของธรรมชาติท่อี ยู่ด้านล่างของแนวทิวเขาที่กาํ ลังเปลี่ยนสีสนั เพื่อเข้ าสู่
ฤดูหนาว ... ระหว่างทางท่านจะได้ เห็นสีสนั อันงดงามหลากหลายสีของใบไม้ นานาชนิดไม่ว่าจะเป็ นสีแดง สีนาํ้ ตาลสลับเหลือง
ตามแนวเทือกเขาแจแปนแอลป์ ซึ่งจะให้ บรรยากาศที่แตกต่างกันตามฤดูกาล ... มุ่งหน้ า สู่สถานี “นิชิโฮดากะกูจิ ” ที่มีความ
สูงกว่า 2,156 เมตรเหนือระดับนํา้ ทะเลที่จะทําให้ ท่านประทับใจจนไม่ร้ ลู ืม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (
4)
หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ “ปราสาทมัตสุโมโต้” สร้ างขึ้นในปี 1504 ในสมัยสงครามกลางเมืองซึ่งนับได้ ว่าเป็ นปราสาทที่
เก่าแก่ท่สี ดุ และนอกจากนี้กย็ ังเป็ น ปราสาทติดอันดับ 1 ใน 3 ของปราสาทที่มีความสวยงามที่สดุ ของญี่ปุ่น และเป็ นปราสาท
ที่สามารถรอดพ้ นจากการถูกทาลายจากเพลิงของสงครามมาได้ จนถึงปัจจุบัน ... กําแพงของปราสาทก่อสร้ างด้ วยหิน มีคูนาํ้
อยู่รอบปราสาท และเป็ นปราสาทที่ใช้ สดี าํ เป็ นหลักในการตกแต่งจนได้ สมญานามว่า “ปราสาทอีกา ” ... จากนั้นนําท่าน
เดินทางสู่ “ถนนนากามาชิ ” ถนนสายเก่าแก่ของเมืองที่ทุกอาคารจะเป็ นสีดาํ และขาวสลับกัน ไปจนตลอดถนน อิสระให้ ท่าน
สัมผัสกลิ่นอายความเก่าแก่พร้ องเลือกซื้อสินค้ าพื้นเมืองต่างๆ มากมาย
รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (5)
ที่พกั : Mutsushiro Royal Hotel หรือเทียบเท่า

^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบนํ้าแร่ธรรมชาติ ”เพื่อสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) นํา้ แร่ในไสตล์
ญี่ปุ่นให้ ท่านได้ พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่านํา้ แร่ธรรมชาติน้ ีมีส่วนช่วยเรื่อง โรคภัยไข้ เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลั่ง
วันที่สี่
เช้ า

เที่ยง

สวนผลไม้ตามฤดู กาล - นํ้าตกชิไรโตะ – คาวาโกเอะ – ตรอกขนมหวาน - ช้อปปิ้ งชินจูกุ – โตเกียว
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
(6)
นําท่านเดินทางสู่ “สวนผลไม้ ” ให้ ท่านเพลิดเพลินกับการชิมแอปเปิ้ ลสดๆ จากต้ น แอปเปิ้ ลของจังหวัดนากาโน่
...
เพาะปลูกในภูมิประเทศที่ราบสูงและภูมิอากาศเอื้ออํานวยต่อการเจริญเติมโตทําให้ ผลแอปเปิ้ ลผลโตสีดี รสหวานกรอบและ
อร่อย ... และว่ากันว่าแอปเปิ้ ลนั้นดีต่อสุขภาพ หากทานวันละ 1 ผล ร่างกายจะแข็งแรงห่างไกลโรคภัยไข้ เจ็บทั้งยังดีต่อผู้ท่ี
เป็ นโรคความดันโลหิตสูง ช่วยให้ ร่างกายผ่อนคลายหายเหนื่อยและช่วยปรับระบบย่อยอาหารให้ ทาํ งานดีข้ นึ
... จากนั้น นํา
ท่านแวะชมความงามแห่ง “นํ้าตกสายไหมชิไรโตะ” ซึ่งมีช่ือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “นํ้าตกเส้นด้ายสีขาว ” เนื่องจากมีสายนํา้ ทิ้ง
ตัวลงมาเป็ นเส้ นเล็กๆ คล้ ายเส้ นด้ าย มีความสูงเพียง 3 เมตร แต่กว้ างถึง 70 เมตร ... นํา้ ตกนี้ตกมาจากแม่นาํ้ ยูกาวะที่ขอบ
บนนํา้ ตกมีหินกั้นนํา้ ไว้ นํา้ จึงตกมาตามซอกหินไหลเป็ นสายคล้ ายกับด้ ายสีขาว บรรยากาศเหมือนอยู่ในป่ าเมืองหนาว เต็มไป
ด้ วยไม้ สน ไม้ ซีดาร์ ไม้ เบริด ที่พ้ ืนดินมีเฟิ ร์นและตะไคร่นาํ้ ขึ้นอยู่ท่วั ไป บรรยากาศร่มเย็น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (
7)
หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่เมือง “คาวาโกเอะ” ตั้งอยู่จังหวัดไซตามะ ได้ รับสมญานามว่าเป็ นเมือง “Little Edo” ซึ่งคํา
ว่า “เอโดะ” (Edo) เป็ นชื่อเก่าของโตเกียวในปัจจุบันนั่นเอง ... เสน่ห์ของเมืองนี้ คือ การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมของตัว
อาคารแบบเก่าๆ ของญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็ นร้ านค้ าหรือบ้ านเรือน ต่างก็รักษากลิ่นอายของความเป็ นเมืองเก่าเอาไว้ ได้ อย่างดี จุดที่
ห้ ามพลาดของเมืองนี้ คือ “หอนาฬิกา Time Bell Tower” สัญลักษณ์ของเมืองคาวาโกเอะ บอกเวลามากว่า 350 ปี แล้ ว
ซึ่งปัจจุบันหอนาฬิกาก็ยังคงตีระฆังบอกเวลาวันละ 4 ครั้ง คือเวลา 6 โมงเช้ า เที่ยง บ่าย 3 โมง และ 6 โมงเย็น นอกจากจะ
เพลิดเพลิน กับการเดินชมเมืองเก่าแล้ ว ในย่านนี้ ยังมีของกินอร่อยๆ จะมีซอยเล็กๆที่เรียกว่า “Kashiya Yokocho” ที่
เรียกได้ ว่าเป็ น ตรอกขนมหวาน “Candy Alley” ที่เรียงรายไปด้ วยร้ านขายขนมญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมและขนมเค้ ก ลูกกวาด
ลูกอมต่างๆให้ เลือกสรรค์มากมาย จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกียว” เมืองหลวงปัจจุบันของญี่ปุ่น ที่คลาคลํ่าไป
ด้ วยผู้คน และเทคโนโลยีลาํ้ ยุคมากมาย และเพื่อเป็ นการเอาใจเหล่านัก “Shopaholic” ดัวยการพาตะลุยย่านช้ อปปิ้ งชั้น
นําของชาวญี่ปุ่นที่ถอื ว่าเป็ น “แหล่งอัพเดทเทรนด์” ของชาวปลาดิบ ณ ย่านการค้ า “ชินจู กุ” หรือ “ศูนย์กลางที่สองแห่ง
นคร” ย่านความเจริญอันดับหนึ่งของนครโตเกียวในปัจจุบัน เชิญท่านเลือก “ชมและซื้ อ ” สินค้ ามากมาย อาทิเช่น
เครื่องใช้ ไฟฟ้ า , กล้ องถ่ายรูป , MP-3, Walkman, CD-Player, คอมพิวเตอร์ , Note Book, นาฬิกา, เสื้อผ้ า และ
เครื่องสําอาง เป็ นต้ น
*** เพื่อให้ ท่านได้ ใช้ เวลาได้ อย่างคุ้มค่าอาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ ท่านได้ เลือกชิมร้ านอร่อยจากร้ านค้ าต่างๆ ใน
ย่านชินจูกุ ***
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ที่พกั : Omori Tokyu Inn Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่หา้
ถนนสายแป๊ะก๊วย – วัดอาซะกุซ่า – โอไดบะ – มิตซุย เอ้าท์เล็ต - ฮาเนดะ
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
(8)
(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบเรียบ เพือ่ เตรียมเดินทางไปสนามบิน)
ช่วงเช้ า นําท่านเดินทางสู่ถนน “Icho Namiki” หรือ “Gingko Avenue” คือ “ถนนสายแป๊ะก๊วย” 1 ในสถานที่
ชมใบไม้ เปลี่ยนสียอดฮิตในมหานครโตเกียวโตเกียว ... นอกจากใบเมเปิ้ ลที่เปลี่ยนสีสวยงามในช่วงฤดูใบไม้ ร่วงแล้ วโตเกียว
ยังมีต้นแป๊ ะก๊วย ซึ่งเป็ นต้ นไม้ ประจําเมืองโตเกียวพากันเปลี่ยนสีเป็ นสีเหลืองสวยงามมาก โดยจุดที่มีต้นแปะก๊วยมากคือ ถนน
Icho Namiki หรือ Ginkgo Avenue ซึ่งอยู่ภายใน Meiji-jingu Gaien Park ... ช่วงที่สวยงามที่สดุ อยู่ระหว่าง
ปลายเดือนพฤศจิกายนจนไปถึงต้ นเดือนธันวาคมจะได้ เห็นใบไม้ จากต้ นแปะก๊วยเปลี่ยนสีจากเขียวมาเหลืองและแดง สลับกัน
อย่างสวยงาม ... อิสระให้ ท่านบันทึกภาพความสวยงามตามอัธยาศัย (การเปลี่ยนสีของใบไม้ จะขึ้นอยู่ตามสภาพอากาศที่
เอื้ออํานวย โดยเริ่มประมาณตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็ นต้ นไป) ... จากนั้น นําท่านเดินทางสู่ “วัดอาซะกุซ่าคันนอน ” วัด
เก่าแก่ท่สี ดุ ในโตเกียว ... เชิญท่านกราบนมัสการขอพรจาก “องค์เจ้าแม่กวนอิม ” ที่เป็ นทองสัมฤทธิ์ มีขนาดเล็กเพียง 5.5
เซนติเมตร พร้ อมถ่ายภาพความประทับใจกับ “โคมไฟขนาดยักษ์” ที่มีขนาดใหญ่ท่สี ดุ ในโลก สูง 4.5 เมตร หากมีเวลา
เชิญท่านเลือกชมและเช่าเครื่องรางของขลังอันศักดิ์สทิ ธิ์ของวัดแห่งนี้ ... หรือจะเลือก เดินที่ “ถนนนาคามิเซะ” ท่านจะได้
ชมและซื้อสินค้ าของฝากของที่ระลึกที่เป็ นสินค้ าพื้นเมือง “Made In Japan” แท้ ๆ รวมทั้งข้ าวของเครื่องใช้ คุณภาพดี
มากมาย อาทิ ร่ม, หมวก, รองเท้ า, กระเป๋ า, เสื้อผ้ า เป็ นต้ น หรือจะเลือกชิมขนมอร่อยสไตล์ญ่ีปุ่นตามอัธยาศัย
ช่วงบ่าย นําท่านเดินทางสู่ ย่าน “โอไดบะ” แผ่นดินแห่งใหม่ท่เี กิดจากการถ่มทะเลด้ วยขยะ ... แหล่งรวมเทคโนโลยีลาํ้ ยุค
และทันสมัย ... รวมแหล่ง ช้ อปปิ้ งและ บันเทิงขนาดใหญ่ อาทิ ชิงช้ าสวรรค์ใหญ่ท่สี ดุ ของโลก ... ท่านสามารถลองสัมผัส
บรรยากาศของอ่าวโตเกียวที่มี “สะพานเรนโบว์” (Rainbow Bridge) พาดผ่านและมีแสงสีของกรุงโตเกียวยามคํ่าคืน
เป็ นฉากหลัง ... รวมทั้ง “เทพีเสรีภาพ” เวอร์ช่ันญี่ปุ่นยืนถือคบเพลิงอยู่ริมอ่าว (ไม่รวมค่าชิงช้าสวรรค์ , ค่าเข้าชม และ
เครื่องเล่นต่างๆ ) ... ก่อนเดินทางกลับ เอาใจบรรดานักช๊อป ให้ ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้ าแบรนด์เนมในราคาประหยัดได้
หลากหลายแบรนด์ดังที่ “ Mitsui Outlet Park Kisarazu” Outlet mall ในเครือ Mitsui Outlet Park ใหญ่
เป็ นอันดับ 3 ของเอาท์เลททั้งหมดของมิตซุยในญี่ปุ่น มีร้านค้ า 171 ร้ าน ... รวบรวมสินค้ าแบรนด์ดังระดับโลกและแบรนด์
ญี่ปุ่น อาทิ Ferragamo, Burberry, Armani, Paul Smith, Vivien Westwood, Colehaln, Furla,
Coach, Marc By Marc Jacobs, Longchamp, Onitsuka ... อิสระให้ ท่านได้ เพลินเพลินกับการ “เลือกชม
และซื้ อ” สินค้ าถูกใจฝากคนทางบ้ านตามอัธยาศัยอย่างจุใจ
***เพื่อให้ ท่านได้ ใช้ เวลาได้ อย่างคุ้มค่าอาหาร มื้อกลางวันและมื้อเย็น อิสระตามอัธยาศัย ... ให้ ท่านได้ เลือกชิมร้ านอร่อยจาก
ร้ านค้ าต่างๆ***
สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่ “สนามบินฮาเนดะ”
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สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ
เดินทางจากสนามบินฮาเนดะ โดยเที่ยวบิน TG 661
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจมิร้ ลู ืม
หมายเหตุ : รายการอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม เนือ่ งจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็ นต้น
*** ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ท่องเที่ยวหรือสํารวจเส้นทางเท่านั้น
หากท่านถูก
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและ ญีป่ ุ่ นปฏิเสธการเข้า-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)
พักเดีย่ วเพิม่
มีตวั๋ แล้วลด

ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ

45,900.- บาท
41,900.- บาท
41,900.- บาท
34,900.- บาท
6,000.- บาท
15,000.- บาท

***รบกวนส่งสําเนาพาสปอร์ตก่อนการเดินทาง 15 วัน***
อัตราค่าบริการนี้ รวม
1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้ นทางและสายการบินที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
2. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
3. ค่าอาหาร, ค่าเข้ าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
4. ค่าใช้ จ่ายของมัคคุเทศก์ท่คี อยอํานวยความสะดวกให้ กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน 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. ค่าทําหนังสือเดินทาง
4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!!
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56)
เงือ่ นไขการชําระเงิน

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

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจําทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้ จ่ายเบื้องต้ น 5,000 บาท
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน ขอเก็บเงินมัดจากทั้งหมด
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน ขอเก็บค่าใช้ จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ท้งั หมด
5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้ จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ท้งั หมด
6. ยกเว้ นกรุป๊ ที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้ น บางสายการบินมีการการันตีมัดจําที่น่ังกับสายการบินและ
ค่ามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือ ค่าทัวร์ท้งั หมด ไม่ว่ายกเลิกด้ วย
กรณีใดๆ
7. กรณีท่ที ่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าและฟังผลวีซ่าหลังจากวันที่ทางบริษัทฯ ได้ ดาเนินการออกตัว๋ เครื่องบินแล้ ว ถ้ าวีซ่าไม่ผ่าน ทาง
บริษัทฯ ขอเรียกเก็บค่าตัว๋ เครื่องบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึ้นอยู่กบั ราคาตัว๋ เครื่องบินในแต่ละกรุป๊ )

8. กรณีท่กี องตรวจคนเข้ าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรือ เข้ าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้ งล่วงหน้ า รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยน โดยทาง บริษัทฯ จะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของ
ท่านเป็ นสําคัญที่สดุ
2. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ ามเข้ าประเทศญี่ปุ่น / การนําสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่
ถูกต้ อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน
3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
4. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ท้งั หมดกับทางบริษัทฯ แล้ ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับเงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

