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ชื่นชมความงามของ ภูเขาไฟฟู จิ สัญลักษณ์อันงดงามโดดเด่ นที่สดุ ในโลก
ขึ้น กระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่จดุ ชมวิวภูเขาไฟฟู จิบนยอดเขา ภูเขาคาจิคาจิ
อั พเดทแทรนด์แฟชั่นย่ านสุดฮิ ตที่ ชินจูกุ แหล่งช้อปที่รวมสินค้าไว้หลากหลาย
นมัสการเจ้าแม่กวนอิ มทองคํา ณ วัดอาซะกุซ่า เป็ นวัดที่มีความเก่าแก่ที่สดุ ในโตเกียว
เพลิดเพลินกับใบไม้เปลี่ยนสี กิงโกะ อเวนิว
อิ สระช้อปปิ้ ง 1 วัน มหานครโตเกียว หรือ เลือกซื้ อทัวร์เสริม โตเกียว ดิสนีย์ แลนด์

กําหนดการเดิ นทาง
พฤศจิ กายน – ธันวาคม 2560
วันที่หนึ่ ง กรุงเทพฯ – สนามบิ นแซนแทร์ (นาโกย่า)
21.00 น. พร้อ มกัน ที่ส นามบิน สุ ว รรณภู ม ิ ชัน้ ระหว่ างประเทศขาออก (ชัน้ 4) ณ เคาน์ เตอร์ C (ใกล้ก ับ ประตู
ทางเข้าหมายเลข 2) พบกับเจ้าหน้าทีท่ ค่ี อยต้อนรับและอํานวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ C
*** หมายเหตุ : เคาน์ เตอร์เช็คอิ นปิ ดบริ การก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตื อน
ผู้โดยสารขึ้นเครื่อง ดังนั น้ ผู้โดยสาร จําเป็ นต้ องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก
อย่างน้ อย 45 นาที ***
วันที่สอง เมืองกุโจฮะจิ มงั – หมู่บ้าน ชิ ราคาวาโกะ – อดีตจวนผู้ว่า – ถนนสายโบราณซันโนมาชิ โดริ – ทา
คายาม่า
00.05 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 644 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ
6 ชัวโมง
่ ... เวลาท้องถิน่ เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัวโมง)
่
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ถึงสนามบินนาโกย่า ประเทศญี่ป่ ุนดินแดนอาทิตย์อุทยั ... ผ่านพิธ ี
ศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ....จากนัน้ นํา
ท่านเดินทางสู่ เมืองกุโจฮะจิ มงั เมืองทีย่ งั คงอนุ รกั ษ์ธรรมชาติ และ
วัฒ นธรรมไว้ได้อ ย่ างสมบู รณ์ ไม่ ว่ าจะเป็ น สถาปั ต ยกรรม ความ
เป็ น อยู่ และงานประเพณี ส ืบสานผ่ านคนรุ่นแล้วรุ่น เล่ าที่พ ร้อ มจะ
ถ่ ายทอดจิต วิญ ญาณความเป็ น กุ โจ ให้ทุ ก คนที่ม าเยือ นได้ซึม ซับ
ความงดงามของชุมชนโบราณกลางหุบเขาบนแอลป์ แห่งญี่ป่ นุ .... นํ า
ท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิ ราคาวาโกะ นํ าท่านชมหมู่บ้านทีม่ หี ลังคา
สูงมุงจากหมู่บ้านสไตล์กสั โซ-สึคุ ร ิ เป็ นสไตล์ญ่ีป่ ุนดัง้ เดิมแท้ๆ ซึ่ง
เป็ นสถาปั ต ยกรรมที่ถูก สร้างขึ้นเพื่อ ต่ อ สู่กบั สภาวะอันรุนแรงของ
หิมะในช่ วงฤดูห นาวที่มหี ิม ะตก ... ประเทศญี่ป่ ุนก้าวหน้ ามีค วาม
เจริญทางด้านเทคโนโลยีและไฮเทคอย่างทีส่ ุด แต่ยงั คงไว้ซ่งึ ขนบธรรมเนียมประเพณีวฒ
ั นธรรมอันเป็ น
เอกลักษณ์ ได้อย่างเหนียวแน่ น ... หมู่บ้านชิราคาวาโกะได้รบั การยกย่องเป็ น มรดกโลก จากองค์การ
ยูเนสโก้ ให้เป็ นมรดกโลกเมื่อปี 1995 ซึ่งยังคงรักษาความเป็ นธรรมชาติได้อย่างเหมือนเดิม ล่องนํ้ าใส
ไหลเย็น เห็นตัวปลาเทราต์ แหวกว่ายสบายตายิง่ นัก ตื่นตาตื่นใจชื่นชมกับความสวยงามของบ้านทรง
โบราณทีอ่ ยูท่ ่ามกลางหุบเขา ซึง่ ทําให้มที ศั นียภาพ บรรยากาศทีง่ ดงามตามธรรมชาติได้อย่างลงตัว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
หลังอาหารนํ าท่านเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า เมืองทีถ่ ูกขนานนาม
ว่า Little Kyoto ด้วยบรรยากาศอันเก่ าแก่ ทีอ าบด้ว ยจิต วิญ ญาณ
แห่งประวัตศิ าสตร์และวัฒนธรรมตามจารีตแห่งยุคสมัยเกียวโตและเอ
โดะพร้อมทัง้ อุดมสมบูรณ์ ไปด้วยธรรมชาติ โอบล้อมด้วยขุนเขาและ
วัฒนธรรมอันงดงาม ... เพื่อนํ าท่านเดินทางชม ทาคายาม่าจิ นยะ
หรือ อดี ตจวนผู้ว่าแห่ งเมืองทาคายาม่า ที่ทํางานและที่อยู่อาศัย
ของผู้ ว่ า ราชการจัง หวัด ฮิ ด ะ เป็ นเวลากว่ า 176 ปี ภายใต้ ก าร
ปกครองของโชกุนตระกูลโตกุกาว่า ในสมัยเอโดะ หรือกว่า 300 ปี ท่ี
แล้ว ... ท่านจะได้ชมถึง ห้ องทํางาน / ห้ องพักผ่อน ที่แสนจะเรียบ
ง่ายของผู้ปกครองในอดีต ... จากนัน้ นํ าท่ านเดินทางสู่ ซันโนมาชิ
โดริ หรือเขตเมืองเก่านํ าท่านสัมผัสกับบรรยากาศบ้านเรือนในสมัยเอโดะ งานหัตถกรรมพื้นเมืองต่างๆ
และร้านค้ามากมายทีย่ งั คงอนุ รกั ษ์บรรยากาศและสถาปั ตยกรรมสมัยเก่าไว้ให้ได้ช่นื ชม
รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
ที่พกั :TAKAYAMA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า – ปราสาทมัตสึโมโต้ – ถนนนาคามาจิ (เมืองเก่า) – ช้อปปิ้ ง โกเท็มบะ
เช้า
รับ ประทานอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม (3)...นํ าท่ านชม ตลาดสดเช้ าเมื อ งทาคายาม่ า
เกิด ขึ้นเมื่อ สมัยเอโดะ 200 ปี ท่ีผ่านมา โดยพวกเกษตรกรได้นําเอาผลิต ผลจําพวกดอกไม้ พืชผัก มา
จําหน่ ายเอง อีกทัง้ ของที่ระลึกที่ขน้ึ ชื่อของเมืองทาคายาม่าด้วย ... ณ.บริเวณริมแม่น้ํ ามิยากาว่าเพื่อให้
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ท่านได้ต่นื ตากับ บ้านเรือน ที่ยงั คงความเป็ นเอกลักษณ์ ของ สมัย
เอโดะ ในช่วงปี ค.ศ. 1600-1868 ซึง่ สะท้อนให้เห็นถึงวิถชี วี ติ ความ
โดดเด่นทางวัฒนธรรมและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยเฉพาะสิง่ หนึ่ง
ทีผ่ คู้ นมักจะพูดถึงเสมอเมื่อนึกถึงสมัยเอโดะ คือการขยายตัวของชน
ชัน้ พ่อค้า และการพัฒนาศูนย์กลางชุมชนเมืองของโชกุนโทกุงาว่ า
ท่านจะได้สมั ผัสบรรยากาศสุดคลาสสิกกับบ้านเรือนต่างๆ ซึง่ จะเปิ ดให้ท่านให้ท่านชมและเลือกซึอ้ สินค้า
ต่ า งๆ ... นํ า ท่ า นเดิน ทางสู่ ปราสาทมัต สุ โ มโต้ สร้า งขึ้น ในสมัย
สงครามกลางเมือง โดยกําแพงของปราสาทก่ อสร้างด้วยหิน มีคูน้ํ าอยู่
รอบปราสาท และเป็ น ปราสาทที่ใช้ส ีดําเป็ นหลัก ในการตกแต่ ง จนได้
สมญานามว่า ปราสาทอีกา นํ าท่านเดินเล่น ถนนนาคามาจิ ตัง้ อยู่ไม่
ไกลจากปราสาทมัตสึโมโตะ(Matsumoto Castle)มากนัก สองข้างทาง
ของถนนเรียงรายไปด้วยอาคารเก่าแก่สไตล์โบราณที่เก็บรักษาไว้เป็ นอย่างดี รวมถึงอาคารคลังสินค้า
จํานวนหนึ่ง(kura) ที่มผี นังสีขาว ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์ ของย่านการค้าในอดีต นอกจากนี้ยงั มีรา้ นค้าเล็กๆ
ขายของแฮนด์เมด ของทีล่ ะรึก ของสะสมต่าง ร้านอาหาร เครื่องดื่ม และทีพ่ กั แบบเรียวกังเปิ ดให้บริการ
แก่นกั ท่องเทีย่ วอีกด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
หลังอาหารนํ าท่านเดินทางสู่ “โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอ้ าท์เลท” ที่รวบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไว้ดว้ ยกัน
บนหุบเขาริม Tomei Expressway ทีเ่ ชื่อมระหว่าง ภูเขาฟูจ-ิ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ กบั มหานครโตเกียว
ให้ท่านได้อิส ระกับการเลือกซื้อ เลือกชมสินค้าที่ได้รวบรวมกว่ า 165 แบรนด์ด งั ไม่ว่าจะเป็ น Coach ,
Bally , Diesel , Gucci , Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap แ ล ะ อี ก
มากมาย หมวดสิน ค้ า Intimate Apparel ได้ แ ก่ Kid Blue และ Triumph หมวดสิน ค้าHome Fashion
ได้แก่ Bodum, Fragrance Outlet และ Richard Ginori เป็ นต้น นอกจากนี้ยงั มีหมวดสินค้าอื่นๆ อย่าง
รองเท้า กระเป๋ า เสื้อผ้าเด็ก ซึ่งของทุกชิ้นเป็ นของแท้และราคาถูกกว่าในห้างสรรพสินค้า ที่รวมไว้ใน
พื้นที่กว่า 400,000 ตารางฟุ ต ถือเป็ นสวรรค์แห่งการช้อปปิ้ งของคนญี่ป่ ุนโดยเฉพาะ....นํ าทุกท่านเดิน
ทางเข้าสู่ทพ่ี กั
รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) พร้อมเสิรฟ์ ท่านด้วยเมนู พเิ ศษ บุฟเฟ่ ต์ปูยกั ษ์ ให้
ท่านได้ล้มิ รสปูน้ํ าเย็นแห่ง “เกาะฮอกไกโด” ซึ่งได้รบั การกล่าวขานจากนักโภชนาการญี่ป่ ุนว่าเป็ นปูน้ํ า
เย็นทีเ่ นื้อมีรสชาติอร่อยทีส่ ุดและมีเนื้อทีน่ ุ่ มน่ ารับประทานให้ท่านได้อมิ่ อร่อย “แบบไม่อนั ้ !!!”
ที่พกั :MOTOSU HOTEL หรือเทียบเท่า
^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบนํ้าแร่ธรรมชาติ ”เพื่อสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen)
นํ้ าแร่ในไสตล์ญ่ปี ่ ุนให้ท่านได้พกั ผ่อนอย่างเต็มอิม่ ซึ่งชาวญี่ป่ ุนเชื่อว่านํ้ าแร่ธรรมชาติน้ีมสี ่วนช่วยเรื่อง
โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลัง่
ภูเขาไฟฟูจิ (สถานี ที่ 5 ) – เทือกเขาคาจิ คาจิ (กระเช้า ) – โอชิ โนะฮัคไค – โตเกียว – ช้อปปิ้ งชิ นจูก ุ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)…..นํ าท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ ของ
แดนอาทิต ย์อุ ท ัย แห่ ง นี้ และยัง เป็ น ภูเขาไฟที่ม ีล ัก ษณะงดงามที่สุ ด ในโลกแห่ งหนึ่ ง โดยมีค วามสูง
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ประมาณ 3,776 เมตร ซึ่งมีหมิ ะปกคลุมบนยอดเขาตลอดทัง้ ปี ... นํ าท่านขึน้ สัมผัสบรรยากาศและกลิน่
อายอย่างใกล้ชดิ ที่ สถานีท่ี 5 บนระดับความสูงที่ 2,500 เมตร (ในกรณี ที่อากาศเอื้ออํานวย) อิสระให้
ท่ านได้บนั ทึกภาพความงามของภูเขาไฟแห่ งนี้ พร้อมทัง้ เลือ กชมและซื้อ สิ นค้ าพื้ นเมืองและขนม
อร่อย มากมายตามอัธยาศัย จากนัน้ นําทุกท่านขึน้ เทื อกเขาคาจิ คาจิ โดยกระเช้าเป็ นกระเช้าลอยฟ้ าที่
ใช้เวลาเพียง 3 นาทีกจ็ ะถึงยอดเขา จากจุดชมวิวบนความสูง 1,075 เมตร ท่านจะสามารถชมภูเขาไฟฟูจ ิ
และทิวทัศน์ โดยรอบของทะเลสาบคาวากุ จใิ นแบบพาโนรามา 360 องศา และในวันที่อากาศแจ่มใสจะ
สามารถมองเห็นได้ไกลถึงภูเขาแอลป์ ญีป่ ่ นุ ทางตอนใต้ (เทือกเขาอากาอิชิ และเทือกเขาอาราคาวะ)

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
หลังอาหารกลางวัน นํ าท่านเดินทางสู่ โอชิ โนะฮัคไค บ่อนํ้ าทีแ่ ปดใน โอชิโนะ ทีเ่ กิดจากการละลายของ
หิมะจากบนภูเขาไฟฟู จมิ อี ายุมามากกว่า 1,200 ปี ได้รบั ใบประกาศจากกรมชลประทานของประเทศ
ญี่ป่ นุ ว่านํ้ าในแต่ละบ่อเป็ นนํ้ าทีส่ ะอาดเกิดจากธรรมชาติ โดยภายในบ่อมีปลาเทราซ์ขนาดใหญ่ และมีแร่
ธาตุทําให้มสี าหร่ายและหญ้านํ้ าเกิดในบ่อ ทําให้เวลามองลงไปเป็ นสีเขียวสวยงามคล้ายกับมรกตอยู่ใน
นํ้ า บริเวณโดยรอบสามารถชมดอกไม้ และเป็ นจุด ที่สามารถมองเห็นและถ่ ายภาพภูเขาไฟฟู จไิ ด้สวย
ที่สุด นอกจากนี้ยงั มีวธิ กี ารสาธิตการนํ าพลังงานนํ้ ามาใช้ เช่น นํ ามาปั น่ กังหันเพื่อที่จะให้เครื่องตําข้าว
ทํางานฯลฯ อิสระให้ท่านถ่ายรูปและซือ้ ของทีร่ ะลึกจากชุมชุนพืน้ บ้าน บริเวณโดยรอบ .... จากนัน้ นํ าท่าน
เดินทางสู่ มหานครโตเกียว เมืองหลวงปั จจุบนั ของญี่ป่ ุน ที่คลาคลํ่าไปด้วยผู้คน และเทคโนโลยีล้าํ ยุค
มากมาย ... และเพื่อเป็ นการเอาใจเหล่านัก Shopaholic ดัวยการพาตะลุยย่านช้อปปิ้ งชัน้ นํ าของชาว
ญี่ป่ นุ ทีถ่ อื ว่าเป็ น แหล่งอัพเดทเทรนด์ ของชาวปลาดิบ ณ ย่านการค้า ชิ นจูก ุ หรือ ศูนย์กลางที่ สอง
แห่ งนคร ย่านความเจริญอันดับหนึ่งของนครโตเกียวในปั จจุบนั เชิญท่านเลือก “ชมและซื้ อ” สินค้า
มากมาย อาทิเช่ น เครื่องใช้ไฟฟ้ า, กล้อ งถ่ ายรูป, MP-3, Walkman, CD-Player, คอมพิวเตอร์, Note
Book, นาฬิกา, เสื้อผ้า และเครื่องสําอาง เป็ นต้น*** เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมือ้ เย็น
อิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ ในย่านชินจูกุ ***
ทีพ่ กั : OMORI TOKYO INN HOTEL หรือเทียบเท่า
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โตเกียว – สวนดอกไม้ Hitachi Seaside Park – ถนนแป๊ ะก๊วย – ช้ อปปิ้ งย่านฮาราจูก ุ – สนามบิ น
ฮาเนดะ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)(กรุณ าตรวจสอบสัมภาระให้ เรียบเรีย บ เพื่ อ
เตรียมเดิ นทางไปสนามบิ น)…..นํ าท่านเดินทางสู่ จังหวัดอิ บารากิ ที่เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ
อันอุดมสมบูรณ์ ทงั ้ จากภูเขาและทะเล แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติอนั งดงาม ... เพื่อนํ าทุกท่านเดินทาง
สู่ สวนฮิ ต าชิ ซี ไ ซด์ พาร์ค (Hitachi Seaside Park) สวนดอกไม้รมิ ทะเลขนาดใหญ่ ม ีพ้ืน ที่ติด กับ
มหาสมุทรแปซิฟิก ... ทีส่ วนแห่งนี้ซง่ึ ตัง้ อยู่บนเนินเขาโคเชีย (Kochia Hill) มีการจัดแสดงไม้ดอกนานา
ชนิดปรับเปลีย่ นไปตามฤดูกาล อาทิเช่น ลาเวนเดอร์, ทิวลิป, ลิลลีห่ ลายชนิด ให้สสี นั ความงามแตกต่าง
กันไป ... แล้วนําท่านเปลีย่ นบรรยากาศนัง่ Seaside Train เข้าไปยังสวนดอกไม้ขนาดใหญ่ บนพืน้ ทีก่ ว่า
1.9 ล้านตารางเมตร สําหรับฤดูใบไม้ร่วงต้ นไม้ที่เป็ นไฮไลท์ คือ ต้ นโคจิ อะ (Kochia) มีต้นกําเนิดมา
จากยุโรปตอนใต้ โดยไม้พุ่มสามารถเปลี่ยนสีได้ 3 สี ช่วงหน้ าร้อนพุ่มไม้จะเป็ นสีเขียว ช่วงต้นฤดูใบไม้
ร่วงพุ่มไม้จะเปลี่ยนเป็ นสีแดงต่อมากลายเป็ นสีเหลืองจนเข้าฤดูใบไม้ร่วงจะเปลี่ยนเป็ นสีน้ํ าตาล และใน
ฤดูน้ียงั มีทุ่งดอกคอสมอส (Cosmos) ทัง้ สีขาว ชมพู และแดงที่บานสะพรังสวยงามในช่
่
วงใกล้เคียงกัน
อีกด้วย ... และที่พลาดไม่ได้อกี จุด ชิ งช้ าสวรรค์ยกั ษ์(Flower Ring Ferris Wheel) สัญลักษณ์ ประจํา
สวนฮิตาชิ ซีไซด์ ท่านสามารถนัง่ ชมวิวมองเห็นทัศนียภาพสวยงามโดยรอบทัวทั
่ ง้ สวน ... อิสระให้ท่าน
เพลิดเพลินกับการบันทึกภาพความประทับใจตามอัธยาศัย (ราคารวมเฉพาะค่ ารถไฟชมสวน / ไม่
รวมค่าชิ งช้าสวรรค์, ค่าเข้าชมอื่นๆ และเครื่องเล่นต่างๆ)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9)
หลังอาหารทุกท่านเดินทางสู่ถนนยอดนิยม ถนนต้ นแป๊ ะก๊วย เป็ นหนึ่งในสถานที่ยอดนิยม ตัง้ อยู่ถดั
จากสวนเมจิ จิน กุ ไกเอน(Meiji Jingu Gaien Park) เริ่ม ตัง้ แต่ ส ถานี ร ถไฟใต้ ด ิน Aoyama-Itchome
Station ซึง่ มีเอกลักษณ์ทใ่ี บไม้จะเปลีย่ นเป็ นสีเหลือทองในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน ใต้ต้นไม้กเ็ ต็มไป
ด้วยใบไม้ทร่ี ว่ งหล่นลงมา เหมาะแก่การเดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจ ถนนเส้นนี้สองข้างทางจะมีรา้ นคาเฟ่ ที่
ทําระเบียงยืน่ ออกมาเพื่อนังชมต้
่ นไม้ โดยเฉพาะในช่วงทีใ่ บต้นแป๊ ะก๊วยเปลีย่ นเป็ นสีเหลืองทอง คนจะมา
นัง่ พักผ่อนจิบกาแฟ ทานอาหารกันเยอะมาก นอกจากนี้ยงั ถูกใช้เป็ นสถานที่ถ่ายทําภาพยนตร์หลาย
เรื่องด้วยกัน .... ก่อนกลับนํ าท่านมุ่งหน้าสู่ ย่าน ฮาราจูก ุ แหล่งรวมวัยรุ่นที่ทนั สมัยสุดๆ ชาวปลาดิบ ...
ตื่นตาตื่นใจกับ แฟชัน่ หลากหลายสไตล์ท่ที ่ านจะไม่เคยพบเห็นที่ไหนมาก่ อน ไม่ว่าจะเป็ นเทรนด์ท่ี
เสมือนหลุดออกมากจากในหนังสือการ์ตูนชื่อดัง อาทิ ซากุระ สาวน้อยมหัศจรรย์, ลามู ทรามวัยจากต่าง
ดาว, แม่มดน้อยโดเรมี เป็ นต้น หรือบางที่ก็หลุดมากจากเกมส์เพลย์, แต่งเลียนแบบดารา-นักร้องที่คลัง่
ไคล้ ห รือ อาจจะแต่ ง กายให้ ดู เ หมือ นมาจากนอกโลกเลยก็ม ี ... ให้ ท่ านได้เลือ กเดิน ชมความแปลก
ประหลาดทีห่ าชมไม่ได้ในชีวติ ประจําวัน ... สําหรับท่านทีช่ ่นื ชอบการช้อปปิ้ งสามารถเดินเลือกชมและซือ้
สินค้ามากมายที่มที งั ้ แบรนด์เนมชื่ อดัง หรือ แฮนด์เมด ทีท่ ่านจะได้เป็ นเจ้าของเพียงผูเ้ ดียวในโลกที่
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........ น.

ถนนเทคาชิ ตะ ซึ่งคราครํ่าไปด้วยผู้คนมากมายและสินค้าหลายหลายแบบให้ท่านได้เลือกสรรกันตาม
อัธยาศัย ... **เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุม้ ค่าอาหารมือ้ กลางวันและมือ้ เย็นอิสระตามอัธยาศัย ... ให้
ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ***
สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่ สนามบิ นฮาเนดะ

วันที่หก
00.20 น.
05.25 น.

สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ
เดินทางจากสนามบินฮาเนดะ โดยเทีย่ วบิน TG 661
ถึง สนามบินสุวรรณภูม ิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรลู้ มื
***********************************************

หมายเหตุ :
1. รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็ นต้นราคา
ทัวร์โปรโมชันจะต้
่ องมีผูโ้ ดยสาร จํานวน 30 ท่านขึน้ ไป ในกรณีไม่ครบจํานวนดังกล่าว ทางบริษทั ฯ ขอสงวน
สิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงราคา หรือเลื่อนวันเดินทาง
2. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็ นวิจารณญาณของเจ้าหน้ าที่ตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละประเทศหากไม่ได้รบั
การอนุญาตให้เข้าหรือออกนอกประเทศนัน้ ๆ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื ค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ
3. รบกวนส่งสําเนาพาสปอร์ตก่อนการเดินทาง 15 วัน
4. กรุณาอ่านเงือ่ นไขด้านล่างก่อนชําระมัดจําทุกครัง้
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์เฉพาะลูก ค้าที่มวี ตั ถุ ประสงค์เพื่อท่องเที่ยวหรือ สํารวจเส้นทางเท่ านัน้ หากท่ านถู ก
เจ้าหน้ าที่ต รวจคนเข้าเมือ งของทางประเทศไทยและญี่ ป่ ุ นปฏิเสธการเข้า-ออกเมือ ง ถือ เป็ น เหตุ ผ ลที่อ ยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการทีจ่ ะคืนค่าใช้จา่ ยใดๆ ทัง้ สิน้ แก่ท่าน
6. หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน) พฤศจิ กายน – ธันวาคม 2560
วันเดิ นทาง
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุ2-11ปี พัก เด็กอายุ2-11ปี
พัก
กับผู้ใหญ่ 2 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2ท่าน เดี่ยว
(มีเตียงเสริ ม)
(ไม่มีเตียงเสริ ม)
1-6 , 15-20 พฤศจิ กายน 2560
45,900 41,900
34,900
6,000
29 พฤศจิ กายน – 4 ธันวาคม 2560
อัตราค่าบริการนี้ รวม
1.
ค่าบัตรโดยสารเครือ่ งบิน ไป – กลับชัน้ ทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินทีไ่ ด้ระบุไว้ในรายการ
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ค่าทีพ่ กั ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ ะบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีไ่ ด้ระบุไว้ในรายการ
ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ทค่ี อยอํานวยความสะดวกให้กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท
(หากอายุเกิ น 70 ปี ขึ้นไป ค่าประกันอุบตั ิ เหตุระหว่างการเดิ นทาง 50%)

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
1.
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครือ่ งดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
2.
ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย และค่าภาษีมลู ค่าเพิม่
3.
ค่าทําหนังสือเดินทาง
4.
ค่าภาษีเชือ้ เพลิงทีท่ างสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่ เติมอีก !!!!!
5.
ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56)
6.
ค่านํ้าหนักของกระเป๋ าเดินทางใรกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัม / ท่าน
เงื่อนไขการจอง
1.
กรุณาวางเงินมัดจําท่านละ 15,000 บาท โดยการโอนเข้าบัญชี
ชื่อ บริ ษทั ฟอร์เรสทัวร์ จํากัด *** บัญชีกระแสรายวัน ***
ธนาคารกสิ กรไทย สาขาย่อยเทียมร่วมมิ ตร เลขที่ 733 – 1-01222 - 4
2.
หลังการโอนกรุณานําส่งเอกสารการโอนมาที่ 02 –514 9027
3.
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชําระก่อนการเดินทาง 21 วัน
4.
กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
5.
หากจองก่อนวันเดิ นทางน้ อยกว่า 21 วัน ต้องชําระราคาทัวร์ทงั ้ หมด
การยกเลิ ก
1.
สงวนสิทธิ ์ในการคืนมัดจําทุกกรณี
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึน้ ไป คืนมัดจําทัง้ หมด
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าใช้จา่ ยเบือ้ งต้น 5,000 บาท
4.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน ขอเก็บเงินมัดจําทัง้ หมด
5.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
6.
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
7.
ยกเว้นกรุป๊ ทีอ่ อกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้น บางสายการบินมีการการันตีมดั
จําที่นัง่ กับสายการบินและค่ามัดจําที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มกี ารคืนเงิน
มัดจํา หรือ ค่าทัวร์ทงั ้ หมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
8.
กรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังแต่ถ้าสามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทัง้ หมดตามความเป็ นจริง เช่นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั ๋ว, ส่วนต่ างของภาษีน้ํ ามัน
เชือ้ เพลิง / ตั ๋ว 1 ใบ และค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ถ้ามี
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กรณีทท่ี ่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าและฟั งผลวีซ่าหลังจากวันทีท่ างบริษทั ฯ ได้ดาเนินการออกตั ๋ว เครือ่ งบิน
แล้ว ถ้าวีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษทั ฯ ขอเรียกเก็บค่าตั ๋วเครื่องบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึน้ อยู่กบั
ราคาตั ๋วเครือ่ งบินในแต่ละกรุป๊ )
10. กรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองทัง้ กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศทีร่ ะบุ
ไว้ ในรายการเดินทาง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่คนื ค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
เงื่อนไขการออกเดิ นทาง
1. คณะเดินทางขัน้ ตํ่า 35 ท่านมีหวั หน้าทัวร์เดินทางด้วย
2. หากสมาชิกจองไม่ครบ 35 ท่าน ขอสงวนสิทธิ ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลีย่ นแปลงราคา
หมายเหตุ
1.
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า รายการและราคาอาจเปลีย่ นแปลงได้
ตามความเหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปั ญหาการจราจรอุบตั เิ หตุ, การเมือง, สายการบิน
, อัตราแลกเปลีย่ น หรือปั ญหาอื่นๆ โดยทาง บริษทั ฯ จะแก้ไขและคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของ
ท่านเป็ นสําคัญทีส่ ุด
2.
ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ป่ ุน / การนํ าสิง่ ของผิดกฎหมาย /
เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิก
เทีย่ วบิน
3.
ในกรณีท่เี กิดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ ได้ก็ต่อเมื่อทางสาย
การบิน และโรงแรมทีพ่ กั ได้ทาํ การพิจารณาคืนเงินส่วนนัน้ ให้แล้ว
4.
บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิด
จากการโจรกรรม และ อุบตั เิ หตุจากความประมาทของนักท่องเทีย่ วเอง
5.
ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการจัดทีน่ งั ่ บนสายการบิน หากลูกค้าในกรุป๊ ส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถงึ 15 ท่าน ทาง
สายการบินไทยจะไม่รบั จัด ที่นัง่ ล่ วงหน้ า (PRE CHECK IN) อาจต้อ งนัง่ แยกกันทัง้ กรุ๊ป แต่ ทางบริษัทจะ
พยายามจัดให้สมาชิกแต่ละบ้านได้นัง่ ด้วยกัน โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รบั จองทีน่ ัง่ LONG LEG ทุก
กรณี
6.
หากท่านที่ต้องออกตั ๋วเครื่องบินภายใน (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้ าที่ทุกครัง้ ก่อน
ทําการออกตั ๋ว เนื่ อ งจากสายการบินอาจมีก ารปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า
7.
สําหรับการเดินทางช่ วงปี ใหม่ เทศกาลวันหยุด ยาวไทย วันหยุดญี่ป่ ุน อาจเจอปั ญ หารถติด คนแน่ นตาม
สถานที่ท่องเที่ยวต่ างๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูห นาวฟ้ ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปี ใหม่ร้านค้าจะปิ ด
บางส่วน ร้านอาหารปิ ดเร็วกว่าปกติ ขอให้ท่านทําความเข้าใจก่อนจองทัวร์
8.
เนื่องจากโรงแรมในญี่ป่ ุนห้องพักมีขนาดค่อนข้างเล็ก เรียนแนะนํ าว่าให้จองห้องพักสําหรับ 2-3 คน / ห้อง
หากท่านจองห้องแบบเด็กไม่เสริมเตียงแล้วต้องการเปลีย่ นภายหลังอาจไม่มหี อ้ งว่าง สําหรับเด็กเสริมเตียงจะ
สะดวกกว่า
9.
โรงแรมในญี่ป่ ุนไม่มบี ริกรยกกระเป๋ า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋ าของตัวท่านเอง บางโรงแรมที่
อยูใ่ นเมือง ถนนค่อนข้างแคบ รถบัสไม่สามารถจอดหน้าโรงแรมได้จาํ เป็ นต้องลากกระเป๋ าไปเองจนถึงโรงแรม
10. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน
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เมื่อท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทงั ้ หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงือ่ นไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด

...โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทกุ ครัง้ เพื่อประโยชน์ แก่ตวั ท่านเอง...

