“สะสมไมล์กบ
ั กลุ่ม Star Alliances 50 %”

กำหนดกำรเดินทำง

รำคำ

08 – 13 ธันวำคม 2560

45,900.-

โปรแกรมทัวร์ ญี่ปุ่น WINTER SKI KARUIZAWA (TG) 6วัน 3คืน – รหัสทัวร์ J0517184

วันที่

กำหนดกำรเดินทำง

เช้ ำ เทีย่ ง

ค่ำ

1

กรุงเทพฯ – สนำมบินฮำเนดะ (23.45-08.20)

2

ฮำเนดะ – คำวำโกเอะ – วัดคิตำอิน– ย่ ำนเมืองเก่ ำคำวำโกเอะ –
KARUIZAWA PRINCE (เล่นสกี)

-





3

คำรุอซิ ำว่ ำ – อุทยำนลิงหิมะจิโกกุดำนิ – ปรำสำทมัตสึโมโต้ –
นำวำเตะโดริ – มัตสึโมโต้







4

มัตสึโมโต้ – เจดีย์ชูเรโตะ –โอชิโนะ ฮัคไค – ช้ อปปิ้ งโกเทมบะ
เอำท์ เล็ท – ยำมำนำชิ







5

ยำมำนำชิ – โตเกียว – วัดอำซะกุซ่ำ – ช้ อปปิ้ งชินจูกุ – ฮำเนดะ

 

6

สนำมบินฮำเนดะ – กรุงเทพฯ ( 00.20-05.25 )

✈

โรงแรม

✈

-

KARUIZAWA PRINCE
WEST SKI RESORT OR
SIMILAR
BUENA VISTA HOTEL
OR SIMILAR
MOTOSU VIEW HOTEL
OR SIMILAR

-
-

วันทีห่ นึ่ง

กรุงเทพฯ – สนำมบินฮำเนดะ

2000

พร้ อมกันที่ สนำมบินสุ วรรณภู มิ ... ชั้ นระหว่ ำงประเทศขำออก (ชั้ น 4) ณ เคำน์ เตอร์ C (ใกล้ กับประตู ทำงเข้ ำหมำยเลข 2)
พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอานวยความสะดวก
หมำยเหตุ : เคำน์ เตอร์ เช็คอินปิ ดบริกำรก่อนเวลำเครื่ องออก 60 นำที และไม่ มปี ระกำศเตือนผู้โดยสำรขึน้ เครื่ อง ดังนั้น
ผู้โดยสำรจำเป็ นต้ องพร้ อม ณ ประตูขนึ้ เครื่ องก่ อนเวลำเครื่ องออกอย่ ำงน้ อย 1 ชั่วโมง

2345

ออกเดินทำงจำก กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน Thai Airways เทีย่ วบิน TG 682
(ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 6 ชั่วโมง .... เวลำท้ องถิ่นต่ ำงจำกเวลำประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

วันทีส่ อง

ฮำเนดะ – คำวำโกเอะ – วัดคิตำอิน – ย่ ำนเมืองเก่ ำคำวำโกเอะ – KARUIZAWA PRINCE

0830

ถึงสนำมบินฮำเนดะ ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอำทิตย์ อุทยั ...
ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ

นาท่านเดิ นทางสู่ เมื องคำวำโกะเอะ ซึ่ งตั้งอยูใ่ นจังหวัดไซตามะ เป็ นเมืองที่ ได้รับฉายาว่า “ลิตเติล้ เอโดะ” อันเนื่ อง
มาจากสภาพบ้านเรื อน และบรรยากาศภายในเมืองยังคงสภาพความรุ่ งเรื องของสมัยเอโดะไว้ได้อย่างลงตัว ...นาท่าน

โปรแกรมทัวร์ ญี่ปุ่น WINTER SKI KARUIZAWA (TG) 6วัน 3คืน – รหัสทัวร์ J0517184

เที่ยง

เดิ นทางสู่ “วัดคิตำอิน” วัดหลักของนิ กายเทนไดในภูมิภาคคันโต เป็ นวัดที่ มีมรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์
มากมาย ถู ก สร้ า งขึ้ นตั้ง แต่ ปี 830 ในสมัย เอโดะ ต่ อ มาในปี 1638 เกิ ด ไฟไหม้ที่ ท าลายเกื อ บทุ ก ส่ ว นของวัด
โชกุนโทกุกาวะที่ 3 จึ งมี รับสั่งบู รณะวัดและย้ายปราสาทเอโดะ บ้านของท่ านจากโตเกี ยวมาไว้ที่นี่ต้ งั แต่น้ ันมา ...
จุดเด่นของวัดคือ รู ปปั้ นโกะเฮียะคุระคัง รู ปปั้ นหิ นหน้าสาวกของพระพุทธเจ้าจานวน 540 องค์ ที่ ใช้เวลาในการสร้าง
ยาวนานถึง 50 ปี และมีอายุราวๆกว่า 200 ปี เลยที เดี ยว โดยรู ปปั้ นเหล่านี้ แสดงหน้าตาและท่าทางแตกต่างกันออกไป
จึ งทาให้รูปปั้ นเหล่านี้ เป็ นที่ สนใจเป็ นอย่างมาก ...จากนั้นนาท่ านเดิ นทางสู่ “ย่ ำนเมื องเก่ ำคำวำโกเอะ ” เป็ นย่านที่ มี
บ้านเรื อ นตลอดแนวยาวสองข้างทาง มี ต รอกซอกซอยที่ สามารถเดิ น เที่ ย วชมตึ ก รามบ้า นช่ อ งและสถาปั ตยกรรม
ที่ มีกลิ่ นอายของความเก่ าแก่ สมัยเอโดะอยู่รอบๆ และที่ บริ เวณนี้ ยงั เคยมี โกดังเก็บของอยู่หลายแห่ งตั้งแต่สมัยก่อน
แม้อาคารแต่ละหลังจะมี อายุเก่าแก่และยังคงความดั้งเดิ มอยู่ในรู ปลักษณ์แบบอดี ต แต่ดา้ นหน้าของแต่ละอาคารก็ถูก
ดัดแปลงให้เป็ นร้ านค้า ร้ านขายของที่ ระลึ ก ต่างๆ ที่ นักท่ องเที่ ยวสามารถเข้าไปซื้ อของฝากได้ ...ที่ มาของชื่ อถนน
Kurazukuri มาจากคาว่า “kura” แปลว่า โกดังนั่นเอง ...อิ สระให้ท่านสัมผัสบรรยากาศเมืองเก่ าพร้ อมทั้ง เลื อกชม
และซื้ อสิ นค้า ไม่ว่าจะเป็ นสิ นค้าฉบับพื้นบ้านต้นตารับญี่ปุ่นแท้ๆ สไตล์ญี่ปุ่นที่ หาซื้ อได้เฉพาะที่ นี่ หรื อชมขั้นตอน
การทา และลองชิ มขนมที่ ทาจากมันหวานสี เหลื องและสี ม่วงอันเป็ นผลิ ตภัณฑ์ข้ ึ นชื่ อประหนึ่ ง OTOP ของเมื องนี้
อาทิ ซอฟต์ครี ม โยกัง ชูครี มและอีกมากมาย...
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

ค่า

จากนั้น น าท่ า นเดิ น ทางสู่ “คำรุ อิ ซ ำว่ ำ ” เมื อ งรี ส อร์ ท ยอดนิ ย มท่ า มกลางขุ น เขาเพื่ อ เดิ น ทางสู่ “KARUIZAWA
PRINCE SKI RESORT” ลานสกี รี ส อร์ ท ที่ ต้ งั อยู่ใ นเมื องคารุ อิซ าว่า จัง หวัด นากาโน่ ท่ า นจะได้สัม ผัส กับความ
มหัศจรรย์ของดิ นแดนหิ มะที่ อยู่รอบตัวและสนุ ก กับการควบคุ มคันบังคับของรถสโนว์โ มบิ ล หรื อไถลลื่ นลงเนิ น
มาด้วยถาดเลื่อนหิ มะ มีการล่องแพที่ลากให้ขบั เคลื่อนบนหิ มะ ที่ เรี ยกว่า “บำนำน่ ำโบ๊ ต” อีกหนึ่ งทางเลือกที่น่าสนใจ
ไม่ น้อ ยคื อ การนั่งรถตะลุย หิ มะหรื อ “สโนว์ แ คท” ในพื้ น ที่ สกี รี สอร์ ทแห่ งนี้ อี กด้วย...อิ ส ระให้ท่า นเพลิ ดเพลิ นกับ
กิ จ กรรมในฤดู ห นาวตามอัธ ยาศัย (มีใ ห้ บ ริ ก ำรเฉพำะ Slade หรื อ Tube เท่ ำ นั้ น / หำกท่ ำ นใดสนใจจะลองเล่ นสกี
ก็สำมำรถเช่ ำชุดและอุปกรณ์ ได้ รำคำนีไ้ ม่ รวมค่ ำเช่ ำชุด อุปกรณ์ สกี ครู ฝึกสอน และกิจกรรมต่ ำงๆ ภำยในลำนสกี)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (2)

ทีพ่ กั : KARUIZAWA PRINCE WEST หรื อเทียบเท่ ำ
วันทีส่ ำม
เช้า

คำรุอซิ ำว่ ำ – อุทยำนลิงหิมะจิโกกุดำนิ– ปรำสำทมัตสึโมโต้ –นำวำเตะโดริ – มัตสึโมโต้
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
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เที่ยง

นาท่านเดินทางสู่ “นำกำโน่ ” จังหวัดที่ถูกขนานนามว่าเป็ น “หลังคำของประเทศญี่ปุ่น” เนื่ องจากทั้ง 4 ทิศ ถูกห้อมล้อม
ด้ว ยภู เ ขาสู ง ถึ ง 3,000 เมตรจ านวนมากมาย เพื่ อ เดิ น ทางสู่ . .. “อุ ท ยำนลิ ง หิ ม ะจิ โ กกุ ด ำนิ ” เป็ นแหล่ ง ที่ อ ยู่อ าศัย
ของฝูง “ลิงหิมะ” ที่ มีชื่อเสี ยงทัว่ ไปโลก ตั้งอยู่ในหุ บเขาแห่ งแม่น้ า โยโคยุ ซึ่ งมีลิงหิ มะจานวน 200 กว่าตัวอาศัยอยู่
บริ เวณนี้ ...แม้จะอยูท่ ่ามกลางสภาพอากาศอันหนาวเหน็บ มีโขดหิ นหยาบขรุ ขระ และน้ าพุร้อนที่พงุ่ ขึ้นมาจากพื้นดิน จน
เป็ นที่มาของชื่อ “จิโกกุดำนิ” ซึ่ งหมายถึง “หุบเขำนรก” ...แต่บริ เวณที่แห่ งนี้เปรี ยบเสมือนสวรรค์ของเจ้าลิงหิ มะเหล่านี้
เนื่ อ งจากน้ าพุ ร้ อ นที่ ส ะสมในบ่ อ อัน เป็ นที่ ที่ ฝู ง ลิ ง ลงแช่ น้ าเพื่ อ คลายความหนาวอย่ า งส าราญ ท าให้ ป รากฏ
ภาพสี หน้ า อั น อิ่ ม เอิ บ ประดั บ อยู่ บ นวงหน้ า น่ า รั ก ของลิ ง หิ มะญี่ ปุ่ น ที่ บ นหั ว ปกคลุ ม ด้ ว ยหิ มะขณะแช่ ต ั ว
ในบ่ อ น้ าพุ ร้ อ นและมี ไ อสี ขาวลอยอ้ อ ยอิ่ ง อยู่ ร ายรอบนั้ น กลายเป็ นภาพที่ ไ ด้ รั บ การกล่ า วขานไปทั่ ว โลก
...อิ ส ระให้ ท่ า นได้ช มความน่ า รั ก ของลิ ง ภู เ ขาอย่ า งใกล้ชิ ด พร้ อ มทั้ง ถ่ า ยภาพความประทับ ใจตามอัธ ยาศัย …
จากนั้น น าท่ า นเดิ น ทางสู่ “เมื อ งมัต สึ โมโต้ ” เมื อ งที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด เป็ นอัน ดับ สองในจัง หวัด นากาโน่ มี ค วามโดดเด่ น
ทางด้านวัฒนธรรมอันเก่าแก่ และธรรมชาติอนั สวยงามอย่างเทือกเขา Japan Alps
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)

หลัง อาหารน าท่ า นชมความงดงามของ “ปรำสำทมั ต สึ โ มโต้ ” สถานที่ ส าคัญ ทางประวัติ ศ าสตร์ ที่ โ ดดเด่ น
เป็ น 1 ใน 12 ปราสาทดั้งเดิ มที่ ยงั คงสภาพสมบู รณ์ และสวยงามที่ สุดของประเทศญี่ ปุ่น และได้รับการขึ้นทะเบี ยน
ให้เป็ นสมบัติประจาชาติที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น เป็ นปราสาทที่สร้างด้วยไม้ 5 ชั้น 6 คูหา ถูกสร้างขึ้นจากองค์ประกอบ
ทางสถาปั ตยกรรมที่ เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัวหลายอย่าง ใช้สีดาเป็ นหลักในการตกแต่ง ทาให้เกิ ดความรู ้สึกที่ยิ่งใหญ่
และสุ ขุ ม จนได้ส มญานามว่ า “ปรำสำทอี ก ำ” นอกจากนี้ ปราสาทมัต สึ โ มโต้ย ัง มี ศ าลาชมดวงจัน ทร์ ที่ ง ดงาม
แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง วิ ถี ชี วิ ต ของขุ น นางในสมัย ก่ อ น ...ให้ ท่ า นชื่ น ชมความงามของปราสาทที่ มี ทัศ นี ย ภาพของ
เทือกเขาแอลป์ ญี่ปุ่นอันงดงามเป็ นฉากหลัง... นาท่านสู่ “ถนนนำวำเตะ-โดริ” (หรื อ “ถนนสายหมอก”) ตั้งอยูไ่ ม่ไกลจาก
ปราสาทมัตสึ โมโต้มากนัก เป็ นถนนช้อปปิ้ งยาวประมาณ 300 เมตร ที่เต็มไปด้วย ร้านขายของพิเศษในท้องถิ่น ร้ านขาย
ของเก่า และร้านอาหารเก๋ ๆ ตังเรี
้ ยงรายอยูส่ องฝั่งทางเดิน ที่หวั ถนนจะมีรูปปั้ นกบตัวใหญ่ต้ งั อยู่ นอกจากนี ้ยังมีศาลเจ้ า
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ค่า

โยฮาชิร่า ที่ผ้ คู นที่ผา่ นไปมาในบริ เวณนี ้มักแวะเวียนเข้ าไปสักการะและขอพรด้ วย …อิสระให้ท่าน ”ชมและซื้อ” สิ นค้า
ท้องถิ่นตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (5)

ทีพ่ กั : BUENA VISTA HOTEL หรื อเทียบเท่ ำ
วันทีส่ ี่
เช้า

เที่ยง

ค่า

มัตสึโมโต้ – เจดีย์ชูเรโตะ –โอชิโนะฮัคไค – ช้ อปปิ้ งโกเทมบะ เอำท์ เล็ท – ยำมำนำชิ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)

นาท่ านเดิ นทางสู่ “เจดีย์ชูเรโตะ” ชมทัศนี ยภาพอันสวยงามของภูเขาไฟฟูจิร่ วมกับเจดี ย ์ 5 ชั้น ที่ ต้ งั อยู่บนเนิ นเขา
ที่ รายล้อมไปด้วยต้นไม้บรรยากาศสงบร่ มรื่ น สามารถมองเห็ นเมืองฟูจิโยชิ ดะ และภูเขาไฟฟูจิในระยะไกลได้อย่าง
ชัดเจนและงดงาม เจดี ยน์ ้ ี ต้ งั อยู่บนศาลเจ้าอาราคุระเซนเกน ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงสันติภาพปี 1963 และภายใน
ตั ว อาคารหลั ก ของศาลเจ้ า ทุ ก ท่ า นต้ อ งขึ้ นบั น ไดไปเกื อ บ 400 ขั้ น จะถึ ง จุ ด ชมธรรมชาติ ที่ จั ด ได้ ว่ า เป็ น
จุดชมวิวที่นิยมอย่างยิง่ …
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “โอชิโนะฮัคไค” หมู่บา้ นเล็กๆ ในละแวกทะเลสาบทั้ง 5 ของภูเขาไฟฟูจิ อยูร่ ะหว่าง ทะเลสาบ
Kawaguchiko และ Yamanakako ... ภายในหมู่บา้ นมีบ่อน้ าแปดบ่อ ที่เกิดจากการละลายของหิ มะจากบนภูเขาไฟฟูจิมี
อายุมามากกว่า 1,200 ปี ... ได้รับใบประกาศจากกรมชลประทานของประเทศญี่ปุ่นว่าน้ าในแต่ละบ่อเป็ นน้ าที่สะอาดเกิด
จากธรรมชาติ โดยภายในบ่อมีปลาเทราซ์ขนาดใหญ่ และมีแร่ ธาตุทาให้มีสาหร่ ายและหญ้าน้ าเกิดในบ่อ ทาให้เวลามอง
ลงไปเป็ นสี เขียวสวยงามคล้ายกับมรกตอยูใ่ นน้ า บริ เวณโดยรอบสามารถชมดอกไม้และเป็ นจุดที่สามารถมองเห็นและ
ถ่ายภาพภูเขาไฟฟูจิได้สวยที่สุด ... อิสระให้ท่านถ่ายรู ปและซื้ อของที่ระลึกจากชุมชนพื้นบ้านบริ เวณโดยรอบ ...นาท่าน
เดิ นทางสู่ “โกเทมบะ พรี เมี่ยม เอำท์ เล็ท ” ที่ รวบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไว้ดว้ ยกันบนหุ บเขาริ ม Tomei Expressway
ที่เชื่อมระหว่าง ภูเขาฟูจิ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่กบั มหานครโตเกียว ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้อเลือกชมสิ นค้าที่ได้
รวบรวมกว่า 165 แบรนด์ดงั ไม่วา่ จะเป็ น Coach , Bally , Diesel , Gucci , Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive
Gauche, Gap และอีกมากมาย หมวดสิ นค้า Intimate Apparel ได้แก่ Kid Blue และ Triumph หมวดสิ นค้า Home Fashion
ได้แก่ Bodum, Fragrance Outlet และ Richard Ginori เป็ นต้น ... นอกจากนี้ ยงั มีหมวดสิ นค้าอื่นๆ อย่างรองเท้า กระเป๋ า
เสื้ อผ้าเด็ก ซึ่งของทุกชิ้นเป็ นของแท้และราคาถูกกว่าในห้างสรรพสิ นค้า ที่รวมไว้ในพื้นที่กว่า 400,000 ตารางฟุต ถือเป็ น
สวรรค์แห่งการช้อปปิ้ งของคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะ... สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั พร้อมทั้งอาบน้ าแร่ ธรรมชาติ
เพื่อสุขภาพ ท่านจะได้พกั ผ่อนกับการลองอาบ “โอนเซ็น” (Onsen) น้ าแร่ ในสไตล์ญี่ปุ่นและ พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)
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พร้ อมเสิ ร์ฟท่ ำนด้ วยเมนูพิเศษ “บุฟเฟ่ ต์ ปูยักษ์ ” ให้ท่านได้ลิ้มรสปูน้ าเย็นแห่ ง “เกำะฮอกไกโด” ซึ่ งได้รับการกล่าวขาน
จากนักโภชนาการญี่ ปุ่นว่าเป็ นปูน้ าเย็นที่ เนื้ อมี รสชาติ อร่ อยที่ สุดและมี เนื้ อที่ นุ่มน่ ารั บประทานให้ท่านได้อิ่มอร่ อย
“แบบไม่ อ้นั !!!”

ทีพ่ กั : MOTOSU VIEW HOTEL หรื อเทียบเท่ ำ
^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “กำรอำบนำ้ แร่ ธรรมชำติ”เพื่อสุขภาพ/ “ออนเซ็น” (Onsen) น้ าแร่ สไตล์ญี่ปุ่น
ให้ท่านได้พกั ผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ าแร่ ธรรมชาติน้ ีมีส่วนช่วยเรื่ อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลัง่
วันทีห่ ้ ำ
เช้า

เที่ยง

ยำมำนำชิ – โตเกียว – วัดอำซะกุซ่ำ – ช้ อปปิ้ งชินจูกุ – ฮำเนดะ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9)
(กรุณำตรวจสอบสัมภำระให้ เรียบร้ อย เพื่อเตรียมเดินทำงไปสนำมบิน)

นาท่านเดินทางสู่ “มหำนครโตเกียว” เมืองหลวงปั จจุบนั ของญี่ปุ่นที่คลาคล่าไปด้วยผูค้ นและเทคโนโลยีล้ ายุคมากมาย...
เพื่ อ เดิ น ทางไปยัง “วั ด อำซะกุ ซ่ ำคั น นอน” วัด เก่ า แก่ ที่ สุ ด ในโตเกี ย ว ... เชิ ญ ท่ า นกราบนมัส การขอพรจาก
“องค์ เ จ้ ำ แม่ ก วนอิ ม ” ที่ เ ป็ นทองสั ม ฤทธิ์ มี ข นาดเล็ ก เพี ย ง 5.5 เซนติ เ มตรพร้ อ มถ่ า ยภาพความประทับ ใจกับ
“โคมไฟขนำดยักษ์ ” ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สู ง 4.5 เมตร หากมีเวลา เชิญท่านเลือกชมและเช่าเครื่ องรางของขลังอัน
ศักดิ์สิทธิ์ของวัดแห่งนี้ ... หรื อจะเลือก เดินที่ “ถนนนำคำมิเซะ” ท่านจะได้ชมและซื้อสิ นค้าของฝากของที่ระลึก
ที่
เป็ นสิ นค้าพื้นเมื อง “Made In Japan” แท้ๆ รวมทั้งข้าวของเครื่ องใช้คุณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ ม, หมวก, รองเท้า,
กระเป๋ า, เสื้ อผ้า เป็ นต้น หรื อจะเลือกชิมขนมอร่ อยสไตล์ญี่ปุ่นตามอัธยาศัย…
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)
จากนั้นนาท่านสู่ “แหล่ งอัพเดทเทรนด์ ” ของชาวปลาดิบ ณ ย่านการค้า “ชินจูกุ” หรื อ “ศู นย์ กลำงที่สองแห่ งนคร” ย่าน
ความเจริ ญอันดับหนึ่ งของ นครโตเกียวในปั จจุบนั ที่สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ฝั่งใหญ่ๆ ด้วยกันคือ ฝั่งทิศตะวันตก เป็ น
ย่านธุ รกิ จที่เต็มไปด้วยอาคารสานักงานสู งระฟ้า โรงแรมหรู และเป็ นที่ต้ งั ของอาคารศาลาว่าการ Tokyo Metropolitan
Government ซึ่ งเป็ นศูนย์กลางการปกครองของมหานครโตเกียว และ ฝั่งทิศตะวันออก เป็ นย่านแห่ งสี สันที่เต็มไปด้วย
ศูนย์การค้า ร้านขายสิ นค้าแฟชัน่ ร้านสิ นค้าอิเล็กทรอนิกส์ ร้านขายสิ นค้าลดราคาและสิ นค้ามือสอง ร้านอาหาร และย่าน
Kabukicho ซึ่ งเป็ นแหล่งบันเทิงยามราตรี ที่ ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น ...เชิ ญท่านเลือก “ชมและซื้ อ” สิ นค้าจากร้านค้าต่าง ๆ
มากมาย ในย่านนี้ ไม่วา่ จะเป็ นเครื่ องสาอางยีห่ ้อดัง ๆ เสื้ อผ้า และของกระจุกกระจิก น่ารัก ๆ ในสไตล์แบบญี่ปุ่น กล้อง
ถ่ายรู ปดิจิตอล กล้องถ่ายวีดีโอ MP-3, Walkman, CD-Player วิทยุ คอมพิวเตอร์, Note Book, นาฬิกา, เป็ นต้น นอกจากนั้น
ท่านยังจะได้ เห็นแฟชัน่ การแต่งตัว และวัฒนธรรมต่าง ๆ ของเด็กวัยรุ่ นและ เหล่าบรรดาแฟชัน่ นิ สต้าในกรุ งโตเกียวที่
นับได้วา่ มีสไตล์ในแบบความเป็ นตัวของตัวเอง…
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*** เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุม้ ค่าอาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย ...ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่ อยจากร้านค้า
ต่างๆ ในย่านชินจูกุ ***
สมควรแก่ เวลำนำท่ ำนเดินทำงสู่ “สนำมบินฮำเนดะ”
วันทีห่ ก

สนำมบินฮำเนดะ – กรุงเทพฯ

0020
0525

ออกเดินทำงจำก สนำมบินฮำเนดะ โดยสำยกำรบิน Thai Airways เทีย่ วบิน TG 661
ถึงสนำมบินสุ วรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
หมำยเหตุ : รำยกำรอำจเปลีย่ นแปลงได้ ตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง, สำยกำรบิน เป็ นต้ น
*** ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เฉพาะลู กค้าที่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อท่ องเที่ยวหรื อสารวจเส้นทางเท่ านั้น หากท่ านถู ก
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็ นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ นแก่ท่าน ***

***หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน***

อัตราค่าบริการ
ผูใ้ หญ่

ท่านละ

45,900.- บาท

เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1 ท่าน)

ท่านละ

41,900.- บาท

เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)

ท่านละ

41,900.- บาท

เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)

ท่านละ

34,900.- บาท

พักเดี่ยวเพิม่

ท่านละ

6,000.- บาท

มีตวั๋ แล้วลด

ท่านละ

15,000.- บาท

***กรุณาอ่านเงือ่ นไขด้านล่างก่อนชาระมัดจาทุกครั้ง
และรบกวนส่งสาเนาพาสปอร์ตก่อนการเดินทาง 15 วันนะคะ***
อัตรำค่ ำบริกำรนีร้ วม
1.
ค่าบัตรโดยสารเครื่ องบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
2.
ค่าที่พกั ห้ องละ 2 ท่ ำน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรื อระดับเดียวกัน
3.
ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
4.
ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอานวยความสะดวกให้กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
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5.

ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่ ำนละ 1,000,000.- บำท
(หำกอำยุเกิน 70 ปี ขึน้ ไป ค่ ำประกันอุบตั เิ หตุระหว่ ำงกำรเดินทำง 50%)

อัตรำค่ ำบริกำรนีไ้ ม่ รวม
1.
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรี ด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
2.
ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม
3.
ค่าทาหนังสื อเดินทาง
4.
ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรี ยกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!!
5.
ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกำศยกเว้ น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56)
เงื่อนไขกำรชำระเงิน ✓ สำหรับกำรจอง กรุ ณำชำระมัดจำ ท่ ำนละ 10,000.- บำทภำยใน 1 วันทำกำร

✓ ชำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ ำงน้ อย 18 วัน
กำรยกเลิกและคืนค่ ำทัวร์ (วันทำกำรนับวันจันทร์ ถึงศุกร์ )
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันทาการขึ้นไป คืนมัดจาทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันทาการขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วันทาการ ขอเก็บเงินมัดจากทั้งหมด
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วันทาการ ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ท้ งั หมด
5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วันทาการ ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ท้ งั หมด
6. ยกเว้นกรุ๊ ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้น บางสายการบินมีการการันตีมดั จาที่นงั่
กับสายการบินและค่ามัดจาที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อ ค่าทัวร์
ทั้งหมด ไม่วา่ ยกเลิกด้วยกรณี ใดๆ
7. กรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะยืน่ วีซ่าและฟังผลวีซ่าหลังจากวันที่ทางบริ ษทั ฯ ได้ดาเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ว
ถ้าวีซ่าไม่ผา่ น ทางบริ ษทั ฯ ขอเรี ยกเก็บค่าตัว๋ เครื่ องบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึ้นอยูก่ บั ราคาตัว๋ เครื่ องบิน
ในแต่ละกรุ๊ ป)
8. กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุ งเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ใน
รายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้น
หมำยเหตุ
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปั ญหาการจราจรอุบตั ิเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อัตราแลกเปลี่ยน หรื อปั ญหาอื่นๆ
โดยทาง บริ ษทั ฯ จะแก้ไขและคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญที่สุด
2. ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปนุ่ / การนาสิ่ งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทาง
ไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน
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3. ในกรณี ที่เกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริ ษทั สามารถคืนเงินมัดจา หรื อค่าทัวร์ ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบิน และโรงแรมที่
พักได้ทาการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แล้ว
4. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่ งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
5. ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการจัดที่นงั่ บนสายการบิน หากลูกค้าในกรุ๊ ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15 ท่าน ทางสายการบินไทย
จะไม่รับจัดที่นงั่ ล่วงหน้า (PRE CHECK IN) อาจต้องนัง่ แยกกันทั้งกรุ๊ ป แต่ทางบริ ษทั จะพยายามจัดให้สมาชิกแต่ละบ้านได้นงั่
ด้วยกัน โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองที่นงั่ LONG LEG ทุกกรณี
6. หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ เครื่ องบินภายใน (เครื่ องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุ ณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการออกตัว๋
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน หรื อ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. สาหรับการเดินทางช่วงปี ใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวไทย วันหยุดญี่ปุ่น อาจเจอปั ญหารถติด คนแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
ร้านอาหารคนเยอะ หรื อในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ ว รวมถึงช่วงปี ใหม่ร้านค้าจะปิ ดบางส่วน ร้านอาหารปิ ดเร็ วกว่าปกติ ขอให้ท่านทา
ความเข้าใจก่อนจองทัวร์
8. เนื่องจากโรงแรมในญี่ปุ่นห้องพักมีขนาดค่อนข้างเล็ก เรี ยนแนะนาว่าให้จองห้องพักสาหรับ 2-3 คน / ห้อง หากท่านจองห้อง
แบบเด็กไม่เสริ มเตียงแล้วต้องการเปลี่ยนภายหลังอาจไม่มีหอ้ งว่าง สาหรับเด็กเสริ มเตียงจะสะดวกกว่า
9. โรงแรมในญี่ปุ่นไม่มีบริ กรยกกระเป๋ า ขอความร่ วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋ าของตัวท่านเอง บางโรงแรมที่อยูใ่ นเมือง ถนน
ค่อนข้างแคบ รถบัสไม่สามารถจอดหน้าโรงแรมได้จาเป็ นต้องลากกระเป๋ าไปเองจนถึงโรงแรม
10. หนังสื อเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือ
11. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ท้ งั หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ
ทั้งหมด

...โปรดอ่ำนข้ อควำมให้ ถถี่ ้ วนก่อนกำรจองทัวร์ ทุกครั้งเพื่อประโยชน์ แก่ตวั ท่ ำนเอง...
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