“สะสมไมล์กบ
ั กลุ่ม Star Alliances 50 %”

วันที่
1
2
3
4
5

กำหนดกำรเดินทำง

รำคำ

6 - 11 , 13 - 18 ธันวำคม 2560

44,900.-

กำหนดกำรเดินทำง

เช้ ำ เทีย่ ง ค่ำ

กรุงเทพฯ - สนำมบินเซนแทร์ ( 00.05-07.30 )

 ✈

นำโกย่ ำ - หมู่บ้ำนมรดกโลก “ชิรำคำวำโกะ” - อดีตจวนผู้ว่ำ ซันมำชิ ซู จิ - ทำคำยำม่ ำ
ตลำดเช้ ำเมืองทำคำยำม่ ำ – ปรำสำทมัตสึโมโต้ – นำวำเตะโดริ –
ช้ อปปิ้ งโกเทมบะ เอำท์ เล็ท – ยำมำนำชิ
อิซำว่ ำ – เจดีย์ชูเรโตะ – โอชิโนะฮัคไค – โตเกียว – ช้ อปปิ้ งชินจูกุ –
โตเกียว
โตเกียว – วัดอำซะกุซ่ำ – โตเกียวสกำยทรี (จุดถ่ ำยรู ป) – ฮำรำจูกุ –
โอโมเตะซันโดะ – โอไดบะ – ฮำเนดะ

โรงแรม

TAKAYAMA WASHINGTON
PLAZA HOTEL OR SIMILAR
KASUGAI VIEW HOTEL
  
OR SIMILAR
ROSE GARDEN SHINJUKU
  HOTEL OR SIMILAR

-

 



- -
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6

สนำมบินฮำเนดะ - กรุงเทพฯ ( 00.20-05.25 )

วันทีห่ นึ่ง

✈

กรุงเทพฯ – สนำมบินเซนแทร์ (นำโกย่ ำ)

2100

พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ C
(ใกล้กบั ประตูทางเข้าหมายเลข 2) พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอานวยความสะดวก
*** หมำยเหตุ : เคำน์ เตอร์ เช็ คอินปิ ดบริ กำรก่ อนเวลำเครื่ องออก 60 นำที และไม่ มีประกำศเตื อนผู้โดยสำรขึ้นเครื่ อง
ดังนั้นผู้โดยสำร จำเป็ นต้ องพร้ อม ณ ประตูขนึ้ เครื่ องก่ อนเวลำเครื่ องออกอย่ ำงน้ อย 45 นำที ***

วันทีส่ อง

นำโกย่ ำ - หมู่บ้ำนมรดกโลก “ชิรำคำวำโกะ” - อดีตจวนผู้ว่ำ - ซันมำชิ ซู จิ – ทำคำยำม่ ำ

0005

ออกเดินทำงจำก กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน Thai Airways เทีย่ วบิน TG 644
(ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 6 ชั่วโมง ... เวลำท้ องถิ่นเร็วกว่ ำประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

0730

เที่ยง

ถึงสนำมบินนำโกย่ ำ ประเทศญี่ปนดิ
ุ่ นแดนอำทิตย์ อุทยั ...
ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ

นาท่านเดินทางสู่ “จังหวัดกิฟุ” สถานที่ ที่ทาให้คุณรู ้สึกเหมือนได้เดินทางย้อนเวลาไปยังประเทศญี่ปุ่นในอดีต และมี
ธรรมชาติอนั อุดมสมบูรณ์ ถูกล้อมรอบด้วยภูเขาและแม่น้ า เพื่อนาท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้ำนชิรำคำวำโกะ” ชมหมู่บา้ น
ที่ มี ห ลัง คาสู ง มุ ง จากหมู่ บ้า นสไตล์ กัส โซ-สึ คุ ริ เป็ นสไตล์ญี่ ปุ่ นดั้งเดิ ม แท้ๆ เป็ นสถาปั ต ยกรรมที่ ถู ก สร้ า งขึ้ นเพื่อ
ต่ อ สู ้ กับ สภาวะอัน รุ น แรงของหิ ม ะในช่ ว งฤดู ห นาวที่ มี หิ ม ะตก... หมู่ บ้า นชิ ร าคาวาโกะได้รั บ การยกย่อ งเป็ น
“มรดกโลก” จากองค์การ “ยู เนสโก้ ” ให้เป็ นมรดกโลกเมื่ อปี 1995 มี อายุเก่ าแก่ กว่า 250 ปี ซึ่ งยังคงรั กษาความเป็ น
ธรรมชาติ ไ ด้อ ย่า งเหมื อ นเดิ ม … ด้ว ยเสน่ ห์ แ ละความสวยงามของตัว บ้า นหลัง คามุ ง ฟางที่ โ ดนปกคลุ ม ด้ว ยหิ ม ะ
ขาวโพลนหนาถึง 2-4 เมตร ในช่วงฤดูหนาว ให้ความรู ้สึกราวกับหมู่บา้ นในเทพนิ ยาย ซึ่ งมีความสวยงามอย่างมาก...
ให้ท่านเพลิดเพลินกับบรรยากาศ และชมความสวยงามของหมู่บา้ นสไตล์ญี่ปุ่นที่ถูกโอบล้อมด้วยหิ มะแห่งนี้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

โปรแกรมทัวร์ ญปี่ ุ่ น WINTER TAKAYAMA FUJI TOKYO (TG) 6วัน 3คืน – รหัสทัวร์ J0517187

หลังอาหารนาท่ านเดิ นทางสู่ “เมื องทำคำยำม่ ำ ” เมื องที่ ถูกขนานนามว่า “Little Kyoto” ด้วยบรรยากาศอันเก่ าแก่ ที่
อาบด้วยจิตวิญญาณแห่ งประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมตามจารี ตแห่ งยุคสมัยเกียวโตและเอโดะ พร้อมทั้งอุดมสมบูรณ์
ไปด้วยธรรมชาติ โอบล้อมด้วยขุนเขาและวัฒนธรรมอันงดงาม ... เพื่อนาท่านเดินทางชม “ทำคำยำม่ ำจินยะ” หรื อ “อดีต
จวนผู้ ว่ ำแห่ งเมื อ งทำคำยำม่ ำ” ที่ ท างานและที่ อ ยู่ อ าศั ย ของผู ้ว่ า ราชการจั ง หวัด ฮิ ด ะ เป็ นเวลากว่ า 176 ปี
ภายใต้ก ารปกครองของโชกุ น ตระกู ล โชกุ น โทกุ ง าว่า ในสมัย เอโดะ หรื อ กว่า 300 ปี ที่ แ ล้ว ...ท่ า นจะได้ช มถึ ง
“ห้ องทำงำน” / “ห้ องพักผ่ อน” ที่ แสนจะเรี ยบง่ายของผูป้ กครองในอดี ต...จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ “ซั นมำชิ ซูจิ”
ย่า นเมื อ งเก่ า ของญี่ ปุ่ น มี อ ายุก ว่า 300ปี เป็ นศู น ย์ก ลางการค้า ของเมื อ งทาคายาม่ า ที่ มี ค วามเฟื่ องฟูท างเศรษฐกิ จ
เป็ นอย่างมากในยุคเอโดะ จุ ดเด่ นของย่านนี้ คืออาคารบ้านเรื อนเป็ นสไตล์แบบญี่ ปุ่นแท้ๆ และสี ของตัวอาคารจะมี
สี น้ า ตาลและสี ด าเท่ า นั้น ... ในปั จ จุ บันได้รั บการอนุ รั ก ษ์เชิ ด ชู ให้เ ป็ นย่า นที่ มีสิ่ ง ก่ อ สร้ า งที่ ควรค่า แก่ ก ารอนุ รักษ์
ของญี่ ปุ่น...ตลอดสองข้างทางในย่านนี้ จะมี ร้านค้า ร้ านขายของที่ ระลึ ก รวมถึ งร้ านอาหารให้ได้เลื อกชิ มเลื อ กซื้ อ
ตามอัธยาศัย...
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)

ค่า

ทีพ่ กั :
วันทีส่ ำม
เช้า

TAKAYAMA WASHINGTON PLAZA HOTEL หรื อเทียบเท่ ำ

ตลำดเช้ ำเมืองทำคำยำม่ ำ – ปรำสำทมัตสึโมโต้ – นำวำเตะโดริ – ช้ อปปิ้ งโกเทมบะ เอำท์ เล็ท – ยำมำนำชิ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)

นาท่านชม “ตลำดสดเช้ ำเมื องทำคำยำม่ า” เกิ ดขึ้นเมื่อสมัยเอโดะ 200 ปี ที่ ผ่านมา โดยพวกเกษตรกรได้นาเอาผลิตผล
จ าพวกดอกไม้ พื ช ผัก มาจ าหน่ า ยเอง อี ก ทั้ง ของที่ ร ะลึ ก ที่ ข้ ึ น ชื่ อ ของเมื อ งทาคายาม่ า ด้ว ย... ณ บริ เ วณริ ม แม่ น้ า
มิยากาว่า เพื่อให้ท่านได้ตื่นตากับ “บ้ ำนเรื อน” ที่ยงั คงความเป็ นเอกลักษณ์ของ “สมัยเอโดะ” ในช่วงปี
ค.ศ.
1600-1868 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวติ ความโดดเด่นทางวัฒนธรรมและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยเฉพาะ
สิ่ ง
หนึ่ งที่ ผู ้ค นมัก จะ พู ด ถึ ง เสมอเมื่ อ นึ ก ถึ ง สมัย เอโดะ คื อ การขยายตัว ของชนชั้น พ่ อ ค้า และการพัฒ นาศู น ย์ก ลาง
ชุ มชนเมื องของ “โชกุนโทกุงำว่ ำ” ท่ านจะได้สัมผัสบรรยากาศสุ ดคลาสสิ กกับบ้านเรื อนต่างๆ ซึ่ งจะเปิ ดให้ท่านชม
และเลือกซึ้ อสิ นค้าต่างๆตามอัธยาศัย... จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ “เมื องมัตสึ โมโต้ ” เมืองที่ ใหญ่ที่สุดเป็ นอันดับสอง
ในจังหวัดนากาโน่ มีความโดดเด่นทางด้านวัฒนธรรมอันเก่าแก่ และธรรมชาติอนั สวยงามอย่างเทือกเขา Japan Alps
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เที่ยง

ค่า

เพื่อนาท่านชมความงดงามของ “ปรำสำทมัตสึโมโต้ ” สถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ที่โดดเด่น
เป็ น
1 ใน 12 ปราสาทดั้ง เดิ ม ที่ ย งั คงสภาพสมบู ร ณ์ และสวยงามที่ สุ ด ของประเทศญี่ ปุ่ น และได้รั บ การขึ้ น ทะเบี ย น
ให้เป็ นสมบัติประจาชาติที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น เป็ นปราสาทที่สร้างด้วยไม้ 5 ชั้น 6 คูหา ถูกสร้างขึ้นจากองค์ประกอบ
ทางสถาปั ตยกรรมที่เป็ 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
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)

นาท่านสู่ “ถนนนำวำเตะ-โดริ” (หรื อ “ถนนสายหมอก”) ตั้งอยูไ่ ม่ไกลจากปราสาทมัตสึ โมโต้มากนัก เป็ นถนนช้อปปิ้ ง
ยาวประมาณ 300 เมตร ที่เต็มไปด้วย ร้านขายของพิเศษในท้องถิ่น ร้ านขายของเก่า และร้านอาหารเก๋ ๆ ตังเรี
้ ยงรายอยู่
สองฝั่งทางเดิน ที่หวั ถนนจะมีรูปปั้ นกบตัวใหญ่ต้ งั อยู่ นอกจากนี ้ยังมีศาลเจ้ าโยฮาชิร่า ที่ผ้ คู นที่ผา่ นไปมาในบริ เวณนี ้มัก
แวะเวียนเข้ าไปสักการะและขอพรด้ วย …อิสระให้ท่าน ”ชมและซื้ อ” สิ นค้าท้องถิ่นตามอัธยาศัย… นาท่านเดินทางสู่
“โกเทมบะ พรี เมี่ยม เอำท์ เล็ท ” ที่ รวบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไว้ด้วยกันบนหุ บเขาริ ม Tomei Expressway ที่ เชื่ อม
ระหว่าง ภูเขาฟูจิ-อุทยานแห่ งชาติฮาโกเน่ กับมหานครโตเกี ยว ให้ท่านได้อิสระกับการเลื อกซื้ อเลื อกชมสิ นค้าที่ ได้
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
ยัง
มี หมวดสิ นค้าอื่ นๆ อย่างรองเท้า กระเป๋ า เสื้ อผ้าเด็ก ซึ่ งของทุ กชิ้ นเป็ นของแท้และราคาถูกกว่าในห้างสรรพสิ นค้า
ที่ รวมไว้ในพื้นที่ กว่า 400,000 ตารางฟุต ถื อเป็ นสวรรค์แห่ งการช้อปปิ้ งของคนญี่ ปุ่นโดยเฉพาะ... สมควรแก่ เวลา
นาท่ านเดิ นทางเข้าสู่ ที่พกั พร้ อมทั้งอาบน้ าแร่ ธรรมชาติ เพื่อสุ ขภาพ ท่ านจะได้พกั ผ่อนกับการลองอาบ “โอนเซ็ น ”
(Onsen) น้ าแร่ ในสไตล์ญี่ปุ่นและ พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
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 :

KASUGAI VIEW HOTEL หรื อเทียบเท่ ำ

^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “กำรอำบนำ้ แร่ ธรรมชำติ”เพื่อสุขภาพ/ “ออนเซ็น” (Onsen) น้ าแร่ สไตล์ญี่ปุ่น
ให้ท่านได้พกั ผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ าแร่ ธรรมชาติน้ ีมีส่วนช่วยเรื่ อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลัง่
วันทีส่ ี่
เช้า

อิซำว่ ำ – เจดีย์ชูเรโตะ – โอชิโนะฮัคไค – โตเกียว – ช้ อปปิ้ งชินจูกุ – โตเกียว
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
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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
จุ ด ชมวิ ว ที่ นิ ย มอย่ า งยิ่ ง …จากนั้ นน าท่ า นเดิ น ทางสู่ “โอชิ โ นะฮั ค ไค” หมู่ บ้า นเล็ ก ๆ ในละแวกทะเลสาบทั้ง 5
ของภูเขาไฟฟูจิ อยูร่ ะหว่าง ทะเลสาบ Kawaguchiko และ Yamanakako ภายในหมู่บา้ นมีบ่อน้ าแปดบ่อ
ที่
เกิ ดจากการละลายของหิ มะจากบนภูเขาไฟฟูจิมีอายุมามากกว่า 1,200 ปี ... ได้รับใบประกาศจากกรมชลประทาน
ของประเทศญี่ ปุ่ นว่า น้ าในแต่ ล ะบ่ อ เป็ นน้ าที่ ส ะอาดเกิ ด จากธรรมชาติ โดยภายในบ่ อ มี ป ลาเทราซ์ ข นาดใหญ่
และมีแร่ ธาตุทาให้มีสาหร่ ายและหญ้าน้ าเกิ ดในบ่ อ ทาให้เวลามองลงไปเป็ นสี เขียวสวยงามคล้ายกับมรกตอยู่ในน้ า
บริ เวณโดยรอบสามารถชมดอกไม้และเป็ นจุด ที่สามารถมองเห็นและถ่ายภาพภูเขาไฟฟูจิได้สวยที่สุด ... อิสระให้ท่าน
ถ่ายรู ปและซื้อของที่ระลึกจากชุมชนพื้นบ้านบริ เวณโดยรอบ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
นาท่านเดินทางสู่ “มหำนครโตเกียว” เมืองหลวงปั จจุบนั ของญี่ปุ่นที่คลาคล่าไปด้วยผูค้ นและเทคโนโลยีล้ ายุคมากมาย...
เพื่อเดิ นทางไปยัง “แหล่ งอัพเดทเทรนด์ ” ของชาวปลาดิ บ ณ ย่านการค้า “ชิ นจู กุ” หรื อ “ศู นย์ กลำงที่สองแห่ งนคร”
ย่ า นความเจริ ญอั น ดั บ หนึ่ งของ นครโตเกี ย วในปั จจุ บั น ที่ ส ามารถแบ่ ง ออกเป็ น 2 ฝั่ ง ใหญ่ ๆ ด้ ว ยกั น คื อ
ฝั่ ง ทิ ศ ตะวัน ตก เป็ นย่ า นธุ ร กิ จ ที่ เ ต็ ม ไปด้ ว ยอาคารส านั ก งานสู ง ระฟ้ า โรงแรมหรู และเป็ นที่ ต้ ัง ของอาคาร
ศาลาว่ า การ Tokyo Metropolitan Government ซึ่ งเป็ นศู น ย์ ก ลางการปกครองของมหานครโตเกี ยว และ
ฝั่ ง ทิ ศ ตะวัน ออก เป็ นย่ า นแห่ ง สี สั น ที่ เ ต็ ม ไปด้ว ยศู น ย์ก ารค้า ร้ า นขายสิ น ค้า แฟชั่น ร้ า นสิ น ค้า อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ร้ า นขายสิ นค้ า ลดราคาและสิ นค้ า มื อ สอง ร้ า นอาหาร และย่ า น Kabukicho ซึ่ งเป็ นแหล่ ง บั น เทิ ง ยามราตรี
ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ของญี่ ปุ่ น ...เชิ ญ ท่ า นเลื อ ก “ชมและซื้ อ ” สิ น ค้า จากร้ า นค้า ต่ า ง ๆ มากมาย ในย่ า นนี้ ไม่ ว่ า จะเป็ น
เครื่ องส าอางยี่ ห้ อ ดั ง ๆ เสื้ อผ้า และของกระจุ ก กระจิ ก น่ า รั ก ๆ ในสไตล์ แ บบญี่ ปุ่ น กล้อ งถ่ า ยรู ปดิ จิ ต อล
กล้องถ่ายวีดีโอ MP-3, Walkman, CD-Player วิทยุ คอมพิวเตอร์, Note Book, นาฬิกา, เป็ นต้น นอกจากนั้น
ท่าน
ยัง จะได้ เห็ น แฟชั่นการแต่งตัว และวัฒ นธรรมต่า ง ๆ ของเด็ก วัยรุ่ นและ เหล่ า บรรดาแฟชั่น นิ ส ต้า ในกรุ งโตเกี ยว
ที่นบั ได้วา่ มีสไตล์ในแบบความเป็ นตัวของตัวเอง
*** เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุม้ ค่าอาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย ...ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่ อยจากร้านค้า
ต่างๆ ในย่านชินจูกุ ***

เที่ยง

ทีพ่ กั :
วันทีห่ ้ ำ
เช้า

ROSE GARDEN SHINJUKU HOTEL หรื อเทียบเท่ ำ

โตเกียว – วัดอำซะกุซ่ำ – โตเกียวสกำยทรี (จุดถ่ ำยรู ป) – ฮำรำจูกุ – โอโมเตะซันโดะ – โอไดบะ – ฮำเนดะ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)
(กรุณำตรวจสอบสัมภำระให้ เรียบร้ อย เพื่อเตรียมเดินทำงไปสนำมบิน)
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น าท่ า นเดิ น ทางสู่ “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 องรางของขลัง
อันศักดิ์สิทธิ์ ของวัดแห่ งนี้ ... หรื อจะเลือก เดินที่ “ถนนนำคำมิเซะ” ท่านจะได้ชมและซื้ อสิ นค้าของฝากของที่ ระลึก
ที่ เป็ นสิ นค้าพื้นเมือง “Made In Japan” แท้ๆ รวมทั้งข้าวของเครื่ องใช้คุณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ ม, หมวก, รองเท้า,
กระเป๋ า, เสื้ อ ผ้า เป็ นต้น หรื อ จะเลื อ กชิ ม ขนมอร่ อ ยสไตล์ญี่ ปุ่นตามอัธ ยาศัย ... แล้ว น าทุ ก ท่ า นเดิ น ถ่ า ยรู ปคู่ กับ
แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุ งโตเกียว ณ ริ มแม่น้ าสุมิดะ “หอคอยโตเกียว สกำยทรี” (Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณ
โทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก ... เปิ ดให้บริ การเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้ มีความสู ง 634 เมตร สามารถ
ทาลายสถิติความสู งของหอกวางตุง้ ในมณฑลกว่างโจว ซึ่ งมีความสู ง 600 เมตร และหอซี เอ็น ทาวเวอร์ ในนครโท
รอนโต ของแคนาดา มี ค วามสู ง 553 เมตร ... ทิ ว ทัศ น์ ข อง “หอคอยโตเกี ย วสกำยทรี ” ที่ บ รรจุ เ ทคโนโลยี
แนวหน้าสุดสามารถมองเห็นได้ จากละแวกวัดอาซะกุซ่าที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายแบบเมืองเก่าของเอโดะ …

นาทุกท่านสู่ ยา่ น “ฮำรำจูกุ” แหล่งรวมวัยรุ่ นที่ทนั สมัยสุ ดๆ ชาวปลาดิบ ... ตื่นตาตื่นใจกับ “แฟชั่น” หลากหลายสไตล์
ที่ ท่ า นจะไม่ เ คยพบเห็ น ที่ ไ หนมาก่ อ น ไม่ ว่ า จะเป็ นเทรนด์ ที่ เ สมื อ นหลุ ด ออกมาจากในหนั ง สื อ การ์ ตู น ชื่ อ ดัง
อาทิ ซากุ ร ะ สาวน้อ ยมหั ศ จรรย์ , ลามู ทรามวัย จากต่ า งดาว, แม่ ม ดน้อ ยโดเรมี เป็ นต้น หรื อ บางที่ ก็ ห ลุ ด มาจาก
เกมส์เพลย์, แต่งเลียนแบบดารา-นักร้องที่คลัง่ ไคล้หรื ออาจจะแต่งกายให้ดูเหมือน มาจากนอกโลกเลยก็มี ... ให้ท่านได้
เลือกเดิ นชมความแปลกประหลาดที่ หาชมไม่ได้ในชี วิตประจาวัน ... สาหรับท่านที่ ชื่นชอบการช้อปปิ้ ง สามารถเดิน
เลือกชมและซื้อสิ นค้ามากมายที่มีท้ งั “แบรนด์ เนมชื่ อดัง” หรื อ “แฮนด์ เมด” ที่ท่านจะได้เป็ นเจ้าของเพียงผูเ้ ดียวในโลกที่
“ถนนเทคำชิตะ” ซึ่งคราคร่ าไปด้วยผูค้ นมากมาย และสิ นค้าหลายหลายแบบให้ท่านได้เลือกสรรกันตามอัธยาศัย ... นา
ท่านช้อปปิ้ งต่อที่ “โอโมเตะซันโดะ” ถนนสายช้อปปิ้ งชื่อดังที่ได้รับการขนานนามว่าเป็ น “ฌ็องเซลิเซ่ แห่ งกรุงโตเกียว”
ซึ่งถนนสายนี้อยูต่ ิดฮาราจูกุ เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งมอลล์ใจกลางเมือง ซึ่งรวบรวมไว้แต่ร้านค้าชื่อดัง ทั้งที่เป็ นโลคอลแบรนด์
ไปจนถึงแบรนด์เนมระดับไฮเอนด์ ไม่วา่ จะเป็ น Prada, Louis Vuitton, Christian Dior, Guici
และ Channel
เป็ นต้น ...ในเทศกาลคริ สต์มาสที่ ใกล้จะถึงนี้ ก็มีการจัดเตรี ยมงานฉลองเทศกาลด้วยการตกแต่ง
ต้น
คริ สต์ ม าสให้ บ รรดานั ก ช้ อ ปทั้ง หลายได้ตื่ น ตาตื่ น ใจไปกับ ความอลัง การของแสงเสี ย ง เพื่ อ เป็ นการต้อ นรั บ
เทศกาลคริ สต์มาส และปี ใหม่อีกด้วย...ท่ านสามารถเลื อกชมสิ นค้าแบรนด์เนมหลากหลาย อาทิ เสื้ อผ้า, รองเท้า,
เครื่ องสาอาง และอื่นๆอีกมากมาย อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งกับบรรยากาศสุดโรแมนติกตามอัธยาศัย… นาท่านเดินทางสู่
“โอไดบะ” แผ่นดินแห่ งใหม ที่เกิดจากการถ่มทะเล ด้วยขยะ แหล่งรวมเทคโนโลยีล้ ายุค และ ทันสมัย ... นาท่านขึ้นดื่ม
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ด่ า กับ การ “นั่ ง กิน ลมชมวิว ” บน “ชิ ง ช้ ำ สวรรค์ ” (ferris wheel) ที่ ใ หญ่ ที่สุ ดในญี่ ปุ่น ตื่ น ตากับ สี สันของแสงไฟที่
ประดับประดา ท่านสามารถลองสัมผัสบรรยากาศ ของอ่าวโตเกียวที่มี “สะพำนเรนโบว์ ” (Rainbow Bridge) พาดผ่า น
และ มีแสงสี ของกรุ งโตเกียวยามค่าคืนเป็ นฉากหลัง (ไม่ รวมค่ ำชิงช้ ำสวรรค์ , ค่ ำเข้ ำชม และเครื่ องเล่ นต่ ำงๆ)
***เพื่อให้ ท่ำนได้ ใช้ เวลำได้ อย่ ำงคุ้มค่ ำอำหำรมื้อเที่ยงและมื้อค่ำอิสระตำมอัธยำศัย...ให้ ท่ำนได้ เลือกชิมร้ ำนอร่ อยจำก
ร้ ำนค้ ำต่ ำงๆ ***
สมควรแก่ เวลำ นำท่ ำนเดินทำงสู่ “สนำมบินฮำเนดะ”
วันทีห่ ก

สนำมบินฮำเนดะ – กรุงเทพฯ

0020
0525

เดินทางจากสนำมบินฮำเนดะโดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน

TG 661

ถึง สนำมบินสุ วรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
หมำยเหตุ : รำยกำรอำจเปลีย่ นแปลงได้ ตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง, สำยกำรบินเป็ 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

44,900.- บาท

เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1 ท่าน)

ท่านละ

40,900.- บาท

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

ท่านละ

40,900.- บาท

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

ท่านละ

33,900.- บาท

พักเดี่ยวเพิม่

ท่านละ

6,000.- บาท

มีตวั๋ แล้วลด

ท่านละ

15,000.- บาท

***กรุณาอ่านเงือ่ นไขด้านล่างก่อนชาระมัดจาทุกครั้ง
และรบกวนส่งสาเนาพาสปอร์ตก่อนการเดินทาง 15 วันนะคะ***
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อัตรำค่ ำบริกำรนี้รวม
1.
2.
3.
4.
5.

ค่าบัตรโดยสารเครื่ องบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าที่พกั ห้ องละ 2 ท่ ำน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรื อระดับเดียวกัน
ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอานวยความสะดวกให้กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่ ำนละ 1,000,000.- บำท
(หำกอำยุเกิน 70 ปี ขึน้ ไป ค่ ำประกันอุบตั เิ หตุระหว่ ำงกำรเดินทำง 50%)

อัตรำค่ ำบริกำรนีไ้ ม่ รวม
1.
2.
3.
4.
5.

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรี ด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม
ค่าทาหนังสื อเดินทาง
ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรี ยกเก็บเพิม่ เติมอีก !!!!!
ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกำศยกเว้ น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56)

เงื่อนไขกำรชำระเงิน ✓ สำหรับกำรจอง กรุณำชำระมัดจำ 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 กับ
สายการบินและค่ามัดจาที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อ ค่าทัวร์ท้ งั หมด
ไม่วา่ ยกเลิกด้วยกรณี ใดๆ
7.
กรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะยืน่ วีซ่าและฟังผลวีซ่าหลังจากวันที่ทางบริ ษทั ฯ ได้ดาเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ว ถ้าวี
ซ่าไม่ผา่ น ทางบริ ษทั ฯ ขอเรี ยกเก็บค่าตัว๋ เครื่ องบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึ้นอยูก่ บั ราคาตัว๋ เครื่ องบินในแต่ละ
กรุ๊ 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 เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยน โดยทาง บริ ษทั ฯ จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัย
ของท่านเป็ นสาคัญที่สุด
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2.
ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปนุ่ / การนาสิ่ งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทาง
ไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน
3.
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่ งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
4.
เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ท้ งั หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ
ทั้งหมด
5.
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปั ญหาการจราจรอุบตั ิเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อัตราแลกเปลี่ยน หรื อปั ญหาอื่นๆ โดย
ทาง บริ ษทั ฯ จะแก้ไขและคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญที่สุด
6.
ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปนุ่ / การนาสิ่ งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทาง
ไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน
7.
ในกรณี ที่เกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริ ษทั สามารถคืนเงินมัดจา หรื อค่าทัวร์ ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบิน และโรงแรมที่
พักได้ทาการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แล้ว
8.
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่ งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
9.
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
10. หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ เครื่ องบินภายใน (เครื่ องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุ ณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการออกตัว๋
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน หรื อ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
11. สาหรับการเดินทางช่วงปี ใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวไทย วันหยุดญี่ปุ่น อาจเจอปั ญหารถติด คนแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
ร้านอาหารคนเยอะ หรื อในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ ว รวมถึงช่วงปี ใหม่ร้านค้าจะปิ ดบางส่วน ร้านอาหารปิ ดเร็ วกว่าปกติ ขอให้ท่านทาความ
เข้าใจก่อนจองทัวร์
12. เนื่องจากโรงแรมในญี่ปุ่นห้องพักมีขนาดค่อนข้างเล็ก เรี ยนแนะนาว่าให้จองห้องพักสาหรับ 2-3 คน / ห้อง หากท่านจองห้อง
แบบเด็กไม่เสริ มเตียงแล้วต้องการเปลี่ยนภายหลังอาจไม่มีหอ้ งว่าง สาหรับเด็กเสริ มเตียงจะสะดวกกว่า
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13. โรงแรมในญี่ปุ่นไม่มีบริ กรยกกระเป๋ า ขอความร่ วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋ าของตัวท่านเอง บางโรงแรมที่อยูใ่ นเมือง ถนน
ค่อนข้างแคบ รถบัสไม่สามารถจอดหน้าโรงแรมได้จาเป็ นต้องลากกระเป๋ าไปเองจนถึงโรงแรม
14.

หนังสื อเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน

15. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ท้ งั หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ
ทั้งหมด

...โปรดอ่ำนข้ อควำมให้ ถถี่ ้ วนก่อนกำรจองทัวร์ ทุกครั้งเพื่อประโยชน์ แก่ตัวท่ ำนเอง..
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